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היהאלרבכרשאשדחרבדוארהכרבל
תמכחתודוסתורצואיזנגבםימותסוםילוענםירדחחותפלתוחתפמתושעלםימלועל

'ימאןיבהללקוחצןושלבתעדיאצומלםירשוןיבמלםיחוכנםירבדבלכשה8הברקלהלבקה

ררהמםיברלהחמומאפורםלשהםכחהסמורמהףונהרביחרשאהניבותעדוםעונ

םיביואצמיובגארפמץיוורוהלטפעשרארשיבומשלודגץיוורוהלגסיתבש

ת"האותיעבטםירתסנתומכחראשלתוחתפמםהלףורצבםינינפמוזפמםירקי

ןיילעה"ימעישאםימעטהתרנארפסובללכנוםיראובמוםישרופמלקרואיבבםלכ

הריצירפסמתוינשמטרפב.םיריאמםירמאמהמכםיראובמןבגאוימכחילודג

שודקהסדרפבהמהרשאירעשהמכוםינוקיתורהוזירמאמו

השויקתומכחזפינדאלעוירבדבורוםירוגסוםילוענ
םהוסדרפבוראווידרוקםרהמןואגה-

םלועלדעלםיכומסםהוילעוםייונב

':ם"ושערשיותמאב

-הליגfשנתיהליקיילופיליפסעוימסלשקןישלנוניגוללתלשממתחת

,'

קקהפ

האיןונאה

"חצנדנימיבתומיענדינפתאתוחמשעבשטרפוםייחחרואינעידותתנשב

'

הנעהאפקאישנאהראופמהןמואהידילע
: Cum licentia fuperiorum.

aGAס.םutdundttdסוt.ciounסםוסaסאט

.'י,ל.."-

* ." ; r" -

:



:י-.יי.

יביפררהמדיסחווינעםכחוקיניףולאהתמדקה*****

ןואגהאשידקאניצוברודהתפומלודגהברהןתח-

ריעטרובקנארפקקדקדצהרוממרודבאוזועןואגב

- רדהמןואגהפאכההלודגבוהרותבלארשיבםאו
.י-ןשוצילגסהיעשי

.הכרבללט-עפש

- - - - * א.

- --------- * ב-*

תורואלטוהזדצמהלבקהתודוסיזמררואיבעיבשמועיפשמןוצרעבשעפשםימשה

לטעפשתורצואיזגגחותפלםיניעחתפבבשויאוהיכהככלארשיבומשרבחמהארק-

ןיעבידשהזחמהזחכונהז.הזלומהזםירפסכםיריאמהזדצמתויאמתושודקתורפס!די-

'זרוןירתסדירתסםיאלפנתודוסותוזימראלמ:םיאבהךותבאבםימעטהתרגאוהזחלכשה

הזמרדגאבןכלערשא.םיארונהםינפהדוסבהלכיכםיארנםניאוםיארנםיארתמןטקרפסמדוסבןיזרד

ללוכהםשרבחמהארקםיגיעחתפ.יהולהשודקהרובחהובןיאםומוהפיהלכייזלילגןידיהזמרדגו;

אלרשאל.יתורועםיניעחוקפלוחותפלילאתיבהלועההליסמבתולעללכשהןיעחתופאוהיכלארשיב

.תורואמלויההנהןהרהוזינוקיתורהוזידומעזפינדאלעתויונבוירבדלכ:תורואםהימימואר.

סררפירעשמםיניינעהברהטרפבותוראובמקיפסמשוריפולקרואיבבםלכהמכחתומולעתבהריצירפסו;

ואןלכשןפואבתונולחהמקקפהריבעמכםיניעהוחתפיהזלהשדוקהרובחבו.תורוגסותולוענםהששדוקה

דובכדיסחווינעיקלאשיאםיברלהחמומאפורםלשהסכחהורבחתויולגלכשיניעלויהיןבור

יעטנםירשעזגמלגסלטפעשהנוכמהאביקעיברשדוקהןביתבשררהמומשGרשיבעדונברהתלעמ.

תורוהטתורמאלשכלז.ץבורםייתפשמןיבםרגרומחכ.ץיברוהסרתחפשממיסירשואמוםינמאנ,

7:אירבהיניבאדומלתלופלפומכ-א"רטואלקשבהלבקיכרדתורוהלוןיבהלתורואלטקנ"םימיעפש:

תוישוקררועלתילכשתורוצתורורצ.םישודקםינפתיימינפימינפתורצואיזנגשדוקירדחGסנכנ

רבורגגתילדתוילכשותויעבטותושנרומבתוכובנתוכובמתועבגכוםירהבםישקתוקיפסו-

דומלתכךאסורהלוץורפלדורמלןוכמהםינפתוזעבוחאללבאתויארבאלותורבסבאלםנקרפידרגגי

.תוארונםינפבביתומומצעברבחמהאוהותוענכנוםיעתרנוירבאלכוקדצתוונעבוםינפתשובבוברינפלבשויה

תוישוקבולברוידיתומיכחמתויתואבםולשבאציוםולשבסנכנתומוצעתוזועבדירחאלכקרפמומצעבאוהה

:ףאוםיצפחוםייוצרםהתעדיאצומלםירשיוןיבמלםיחוכנםלכםיצרחנויפמאברוייבאדתויווהכםיצוריתו

םלכ:הלבקה"שרש-ידוסייכרדלכשהלאברקלהלכשהוהניבותעדחורהמכחהםיבלטיולטופרעוימש
לכהזלכשהלאםיבורקום"תמאםילשמבםלכרשאב-הלקהרבסהבםינבומובלהלעםיבשייתמ:םירבדב

לעררועתייכלדגתילכהלעוםהיעמושןזואלםילבוקמוםימיענםהידמוללעםיקותמוםיברע,וללעמירפ

יכותלועפתלעמתעידיוךרבתיורצויתלודגריכהליארויאוהםגהוורמויארוקהשפנהבהאהלעוהאריה

ךפהתיךעאוהשודקםוקממהתביצחםוקמוותמשנווחורוושפנתלעמתעידיווהשעמארוג

ראשדבלמהשדחהירבותושעלותמשנווחורוושפנבהלתתוהשוחנכהשקותוישונאתחצמםתוחרמוחכ

יכטרפבו.יתונובתבץפחהשיאיניעהנזחתרשאכתונמלמוברהזהשודקהרובחבםיאצמנהתלעותותולעמ

רשאבםילבוקמינומדק"רובחבהתמדקםדקמויהרשאםילוענתורצואיזגגירדחוהרואירעשהברהולוחתפי

תלעמלדוגואררשאכוםילועלאת'ברשאהלבקהידוסי"שרשוירקיעלחתפמוחתופאוהשודקהרובחההז

ןגבשודקורוהטםוקמבתושודקתועיטנעטניכו;יןנבריכלמןאמ:הזהשודקהרובחהתלעותו

הצורהלכןעמלןנוכמותוכלמדובכאסכלעדחאלכףרלרבעמםתוכלמרתכםהםגולתןנערובוטר

ליגליגןנאשווילשםולשבאציוםולשבסונכןנדעוןדעןדעתהלוונדעןגירפמתונהילסדרפבסונכל

ירמאבםיברהתוכזל-הניפהנממודתיונממרשארבחמהןואגהתעמדובכל-הנירוחצפיויתפשו-הנוקה

יינאלהכזנונימיבהרהמב'נובתוהמכחהעדץראההאלמוהנקתמאףסכמרחבנףסכףtוירפבאב'שיאהניב
ןלדנעמברהנוכמההירכזדודררהמןואגהדיסחהאאלןבליוו"פםייחםיקלאירבדרבדמהיפהנשיחאהתעב

םתוחהטרובקנרוקקבריאמותרותרואוורנל"רהמדובכגלפומהןואגהיולהיאישנאישניבדהינתחההלז

- םויב: המכחיתתנבלםבחלכבלבותשרפ'א
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-םלועינואגתומכסה

ץראידוסייקוצמםלועידומעינואגתומכסה

טרובקנארפקקדהבישינבההזנכשא

ימעפף'גםהכ'הףסויהלודגבוהרותבלארשיבםאוריע

אג'צובהאריבוהמכחבבאםשארבםכלמראפתתרטעו
דובכקדצהרוממדודבארודהתרפומןואגהאשידק

דובכעיצדיסחהןואגהןבהיעשיררהמברהתלעמ

.ץיוורוהלגסלצזשלטפעשםהרבאררהמברהתלעמ

ותלבקהילעינבמדחאיתיארהארהאורהיכנא

ךרואבהדבכרמהשעמבדריהיקנתלוס

ןיבהלותא"ו"ותעדמןיבמםכח-הדבוגובחורו

-תוריבסמםינפתורוהטתורמאויתורמאתורוהלו

יתרומלענהלגמתורתסנותונופצ-תורומחותולק

ינירחאלוהידידלבוטבטיהראבלכה.תומרתומכחוי

-העדץראההאלמוהעיפוהוילעםורממחוריבטימ

הזהשודקהרוביחלערבעב'בלחמשויניעוארהזלכ

ןבלטפעשיתבשררהמדובכםלשהםכחהיראשרביחש

אלהדיכעפשאלמאוהולגסאביקעיברשודקה

סופדלאבו'ןכלערצעמאלהכרבלשלטו:רצקת-

תלעמדובכברש"רנרודהתפומןואגהתמכסה

עיצןואגהןבוצםירפאררהמברה

דבאהמכחהנקשןקזלצזןרהארדהמברהתלעמדובכ

הרותבלארשיבםאוריעגארפקקדקדצהרוממר

:םימעפףלאםהכ'הףסויהלודגבו

רשאלטעפשארקנההזדבכנרפסןויעלעירבעב

ומשלארשיבלודגםמורמהףולאהרביחש

וניארונאצמלגסאביקערמכשודקהןבלטפעשרדהמ

אילפמאלפאוהושדוקהתביחוהבהאףוצרוכות

םלועתועורזתחתמםיבוצחםישדוחמםישוריפתושעל

תואבצ'הךלמהלכיהבםשודיםהלרשאםילבוקמה

ולהככשרודהירשאוםולשבםיאצויוםולשבםיסנכנה

תומולעתרואלןיאיצומהתודדוחמותורוהטתובבל

וניניעיכןעיויחלכיניעמהמלענוהרתסנההמכה

רשאיברהובתוכזליוארוהזלהרוביחהתלעמתואורה

שהקמועקמעהךותבןוללםשפנהתלכסגוהפסכנ

םיקומעםירבדותומוהתתורצואבםלועתוכילההכלה

ילנהףולאהיפמםהיצפחלכלםישורדםיאצויםיקיתע

ןעמללנהרפסהסיפדהלתושרולןתוניננהןכבו

הזתוכזבורצחהתימינפךלמהתבאבהלכלתוכזל:לתםיברהתוכזםיברהובתוכזלהצוחויתוניעמ

לגסםהרבאורהממאאלןבהיעשיםאנרצבהנעילא

םקתומ:ץרובקנרפקקדאבצלעהנוחהץיוורוהההלז

"יובםיקGחוררשאשיאהזכאצמנהתשרפ'אםוי-

לצזןרהארדהמןבםירפאהמלשירבדהכ

."...:ץ"שטנולשיא

תומכסהי-4'

:E3

הבישיינבםלועידומעינואגמןואגהתמבםה

לאומשררהומןואגהברתלעמדובכלגה-"

לארשיבלודגםוסילאלזםהרבאררהומןב

:םוסילאליוונז'רומש--

םכתמכסהבוצםלועינואגםיפולאהולאהאריימ

רביחשהזהשודקהרוביחליכסהלאציאלוואצי-

יכרדירתסברשאוצלגסיתבשררהמגלפומהןואגה

םיאלפומויההנהדעש-םירעשולחתפהלבקה

םידרחה-םירודרודלונינבלוונלבוטל-םירגסנו

.םירבדהןהןהתואושתןכלוםירהמנוהבישהרבדל

יניעותובבלחמשמהשודקהרוביחסיפדהליוארהןמש

ררהומאאלןבלאומשלפשוןטקרבדהכ-םיריאמ

:םוסילאלזםהרבא

הבישיןגבםלועידומעינואגמונאגהתמכסה

הבשמרלהמןואגהברהתלעמדובכלנה
.השמרומשGרשיבלודגךרכבםחנמרדהןב

:.י,,:שלדנעמ'ר-
תולעמהמכבללוהמהוחבושמההזרפסיתוארב

-הברהוומכחויתוניעממוצופיותולהתו

תולאשותוישוקמהרותירתסוהלבקירבדמתלעות

םגתוליעהתליעדעםילועהםיארונוםיאלפנםירבד

היילעינבתגירדמבםהוילעםימותחהםילודגהםירייתה

ןטפעשררהמלודגהןואגהרוביחהלעימשיתמתח

ןיאשיפלעףאתולהקוםיכרכהברהבומשעדונרשא

ררהןבהשמקהםאנהכדירומואהלעמתמיתחב

:תודרטבדאמעבטומהלצזךרכבםחגמ

:######8:3

הבישיינבםלועידומעינואגמןואגהתמכסה

.kירזעררהומןואגהברהתלעמובכלנה

ארשיבלודגןזיוהלימההלזיחשיאןב

ןמקילעז'רומש

.דסחוןחיעדוילויעדוילותירבוויאריל'ידוס

לטעפשתורצואדיתעורבועםדאלדיגמ

הזהרפסהרשאכןומירכתוצמיאלמלוחתפנןומרח

ןיריהנלבקתמוהאנרפס.הזח'דשהזחמ.הזמורבח

יקנ-הפנרשעשלשבהפונמיליבשוםימשירעשהיל

-הישותלידגהלהילעינבמוהשרכינורפסילתוכמהפיו

יהמכחונופצמהלגמהרותירתסביארוהנאירשהימע

םיפרשיכאלמכתויהלהלבקתמכחבהמכותוכיאבר

םירעשבאלפהשועיאלפומהןואגהורבחתויחו

ןואגההה-ומלועבולהככשרשא-ומשעדונ

שודקהןבלטפעשיתבשררהומכםימתשיא.םמורמה
ר

הדבישיינבםלועידומעינואגמןואגהתמכסה

ןרהאררהומןואגהברהתלעמדובכלנה

'רומשלארשיבלודגא"רנללזהשמעשוהיררהומןב

:ארודןרהא

לזרבשדוקינבאתחתאיבהליתשגליתארי

יכתשקהארנאלםהימיברשא-תשחנו

:תשובבבנגכאצמאילואוןפתשביריצחוגנאלבנץיצ

'הבםיקלאחורו"יחושמלצא-תבשלילהאחתמל

ברקל.יתובוטירוסרסירתהמהיניעויבללבאתבשונ

לעמלודגיתיארהארתובאהלצאתודלותהתומישר

םכח-ותלועפברואוהליחשיאשותלודגורבחמה

יקבאעדרהנדיליבשכאימשיליבשהילןיריהנדסיזרה

וינפלערבועוףלחהעורדחאמהנתנההרותהיררחב

תרמכחבהילתיאארוהנאמופ-העדחורוןובנחור

ןמןייכםיקותמםימיענוירבדתותימאההלבקה
תות'גה



םלועינואגתומכסה
יא
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כנחמהללככלכמישהמבכחגסוקלחכסקלחכfכמישיוויללכדסrfמ

וכיתיפוסותוכיתישfייקלגיכfיסולכלככסיושסימולססשירח6

סמלתשךלילסגילתלכמתודחירפסמןיגתוהמשנחורשפנלמ
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.רואלסויקלrתילכתוןורתיךתמשנלסיסישסדfזכרלסדועיסס?עסה

א

רזfכתולעללכותfלשס"כללוכסרוfינסמ:ססכתןכיכסמסלסרוfתולוכיל

ותומכעמקלחונממקלחfיסשסנסוסנדעןגבלכיסכרקבלוססעויכתוזחל6וססליינס:

סזכלשמסינחורסת6ליכשתוגישתימrנמוימשגלשמךינפ:לכשסkרכדסכרקלידכו

קזחרוfריסכרוfקזחססריfכסיקיסכמוסיריfמססוסכיסתזרנמסייושעסלייגססוכ6

סלכוסזלסזסימודסיוושסלכסקוכbכשתורנסלכrסגססנסתילכתוףוסולןיfשלודגו

יתלכוףופיתלכדעריfמסלודנסרואםרוfכריbסלדח6רוfתומגעסנכוסשכסיריfמ

רוממקלחאוסש6וססרגסריfתאלסלידגססקוכfסמדחfרנחקתשכסזלכסעתילכי

ך6תורנפלכללוכסרוbסומכריfסלסקוקלסרוbכלולכתויכפריbמסיסשומכסקוכfל

דרפלירואטועימותונטקתכסלךרעוסחיולןיאשטעמכשדע6יססרגסרוfטעמתתסכמל

ךכלכותילכתיתלכדעוףוסיתנכדע:רוfללוכסרוfלודגסרוbסקיכbסרוfסוחי

יbא6רסיטכ6גרסל"זfכוודנגסילכלכסחנוכיfשדעלודגסרוfדגנרוfקלחסטעמתתי

סכיbוסמססרוfדגנטולכלתכשחכסניfשמשסרוfמקלחfיסשסגססנכלסרוfןכויכס6

סתוbחקתורוזחתס6ןכוסויכעיקרסענמfכתדמועשסגסשמשסרוfדגנסרוfכתרכנ

ריוfרוfלסתוכרקתסכסנססלודגסקוכfלסתואריזחללסלורגססקובfסמרוfקלחbוסשרנ

חכסbרנרכדכסוסרואסככתוססבתהנססתכrכסזוכירוללעיגישקדקסקובfינפ
: סמודוסוסרנססזשסגס bסקוכ bוססרגססככתסלודג תוכרקתסכfרו לרנ

רוbכוסומנמכסזסלשמכודסתומגעמקלחסכמקלחלוסוסקוכfכשתורגסתומגעל

תמשנסיקלfרכסמלשרמfמכיתימ3עמוונממקלחסכ'קסלשונכוותכfיסשסגססמrנס

ןכוש'סלשלכיסלתשגלסתוברקתסכסרוfסוכתוסבכתוססכתסזלכסעונשריפלכוסילס

וסהס6'לכיחשff"נססלכ"וfr:אלז"fכויתריסכניתירורסזרוא'גועוקזיחלוזיעתנוכש

ם76כדוככסfשכסחהסזונגתויסלסכירדסזססלועלסתדרסדיקסתוליכfכסמשנסשספטס

וfרןיעססב"חלששמשסרוfינפמחרובוומגעתfססכמוריתסמשסיניעתוfרשולח

: רבדסכרקלידכודוככס fתרתתסמ סכתתת bינפמ יסןכשמשסתוריסכתירורסזזיע

:יכbתסגעוקלחלוסשדלונליתשגסרליססזכלשמסרתfלשמדועךלעשמנרתוידועךלבמ

ססכידלונשכזfותוfרחכתשלוחלודלוסתעכסזלכסעfוססרסכוסמ3עוסחכוימbו

תווסלךירכוftססריוfכסינכוסשומbוויכfינפתוfרלסלועסריוfכתוfרלוניעrלחיו

סלכfכfיסשכסלעמלסתשכסןכומכ.ריוfסרוfתוריסכ:סוקיזיfלשסטמכססוכמוזונג

ןכוש'סזכשלודגס6וססרוfבדומעללכותאלתוליבfסלועמרמולסנורסימשכשסיכממ

וככסbסכתחתרתתססלסכירכוס"כתוליגלססעונכתוfרלורדסוותרfמתווזועתנוכש

יfכססירעשכסנייכעדוסרbככרtfכןכושסוכשתיליגfסלוערוfומכךכלכריfמוכיfש

תחתסזונגתימלועסשכשתשסתוfירככוסתוליגbכסיס6לסכ"קסלשותנווכשתויסלוד"סכ

לל6יססיעושעשתכוbיסותביכסמעעשעתשסלסלעתיוךרבתיותנווכלכfדוככתfק

'ססעוגכתוזחלתולינfסלועלסתולפסלודוככרמוfסלסולכיסכסיכסfכ.סניעסלעתס

'סרוbלודגסרוfםייחסרוfכרוfלסינפלוינפלסמינפשדקלכיסכרקכלוחיננתומיענ

ףוגכססיכלסוסשיכלסוידסחלדוגויימחרכורכזכרוכעכוןכילסמתילכתוףיסולוכגתלכס

םתלועפןורשכוסיכוטססישעמידילעשידכסיינפוג,סידיגוסירכfסס"cזחמ"רכרמוחס

עפשורוfתרוכגתלתוfמוסטמלןרוfתרכגסמעיפשסלסלעמלשתוריbכרוfריכגתוריfת

סונמר'גיכהומכרומישוכלונממסלתושעלתרמשמלזונג!ןוכנסלפמלסלסקלחרfשת

תולעלסזססלועמ?וגסמסמורפסתריטפרח6סקפrכלתסלסלעמלונסריפשרוfסרוסו

ייפיטיכסלסרוfחכףיסותוסלעמלתולעלחכסלסיכירוליסנכלידילעpןכוbכסלעמ

bכשסיכtסלולכיסכרקקלוססעוככתוזחלסימrכסלעתסלוומעעשעתofןוששוסחמשכסיכ

תfשרתיכזfסרוbתכףיסותוסכרתתיכסכ"קססשיכלסשןיטורדכןיליעמוסעוסיירגככ

תמשולאןיסוכלדוסלערשfינפוגססזססלועלסתדרסדוקסתמדקסדקימימזערתיו

ע"שייד"גמינשלכלסיכיסל"fכיש"פנל"גתס"כםישfr"ושורמfכסולססוילעfיככסוסיעשי

זעועשיורוbישוכלוושפנלסמססנירוסליגוסחמשוןוששידגכ:fדוכיכינ"טע"סק"דגליעמ

זמו6ףיסותולדגותרוfישוכלתשכלסכ6יכןכושסוכשלכיסללתולעסלותמשנלסמל

fויזמתוניסללכותשדעסרוfסזכלשמכותילכתוזוסיתלכסותירורסזווזועתניכשרו

'קוכfלקוכfכרקתיזחקוכמויסיסססגשדעורטורפכחאלתחא'כרסורג6רנלוכרקתישכ

;tכושוברקתיוסרוbריבגיכרדfססמח6סושסככיfלוקיסכמוריסכרוחכדחיסינשוריחיו

ןודנכfiסןכוסדיקסיסשסממזערתיותאשרתיכסרוfןפותיולדגתיוסידחהלויק"
:16סרותוסו'גמר"גיכדוסכתחאלתחאתורגסלססעהתולמסידילעמשנסיכונינפלש

הלודגסקובfושעיסיתורנסגrדעסשוכלךרונלדחfרנסלןיסותסשועfיסשסונמלכיכ

תfשרתכריסכרתנירומכמיכסfכסלעתסלומעדחייתסלסיתשכשסיכללסדילעברקתסל
ונמסמ'ישעכשתורלולbלעוסזססלועכףוגלסתררסדוקסתמדקסדקימימזערתיו

! חוסשליעמסל"רינטעיסקדנליעמורמ ךרונלfימובלס כס"עוסיעשיןכסגזמרןישוכל

: bרוftיגטעיסקידלליעמססזילססעימטסססעוככתוזחלוכףטיעמיל

סשכלזרfשימןבויסזכוונשריפשתורגסדוסכליעמססזילופטעסמסיתיtששתממס

ממלשכססקדןרכשלכקלסיקידנלחכןתונךכןתונערופ:סיעשרלחכןתונסכ"קסש

:יכןנולטק65,6לטהירתירסשריפשת6ibחינזתונערופלכקלסיעשרלחכןתינדירגש

תאקזחלאירכללעשרלחכןתילךירצןכלערשאשיגרמתמסרשכזימכישית6סעפתמש
;מלשלכקישדתרשכלכלןוירדוספרחלרפלייחסיחישןפוfכותו"חתוחיליסרשד"כעשרס

fכרדמורכשלכונלתכידנסרסחיכוורכשלבקישידכקידנלחכןתילדירגשרמftסמכלכ6

סמשכססכרמילדוכיכריפשbתfונשריפשסמסעלכמוחכףסותיילדנוירכשלבקיr.רתוי

:כשריוfסתירורכוכריככסרוbלודגסרוfכסימשכשסיכfתוfרלסנדעןגנרתולעסליכ

תולעלחכסלץ6רוbישוכלתלוכיכרוfישוכלדוסbוססלסינהונשחכסווזועתנוכשןכוש'ס

ס"כורומתומוגעהווזועסניכשןכוש'סוכשתוליבbסלועינפריוfרוfלכרקתסנתשגלו

ילכfלילחויגכ6ליכחליכשכןוזיכסלועסלכ'מfמסיכילעססקיfלונסריפססמסעסתעו

יכסטמלעיפשסלסרגשסכוטיזכרמbוססגסנכיbלסמלש"עלתכשכרעמזיכורתכקסוליד

ילכוריסכרוfתנוךישושפרוbינחוררואסלכbוססלעמלמדרויסעפשסשינפמfיססעטל

;למ6וססזססלופסשומכסשגתסלידכחגסורומךישחסלסכעתסלךירנסוססלועלדריל

רfכתירשfכימשגסחכןויפרותוtתלינחורסרוfסלכהללוכיימשגססלועלזיfיכיrשג

זמ"עסיכסזססלועכינחורסורכשוישיוסכמתיוסזגתישקידגלסכוטסוןיחוונירכיףיסכ

ןברוחקרשממסויהיכןיfיוסולווסוקלכסיסשגוסלכמלכ:וסוכדרויסעפtססנויrtנס*
רוbישוכלולתושעלירלאוויזןרואכלגעמלקידגלשוקלחרfשכןכינפמדסמלוסמישי

ןישוכלסינימדיכסתfישנרכליססלייקלוחרfתtfירסיסרמbמכונשרימיכולסכירנכ
ילייחלכסיתסייחסרוfכרוfלולדעןגביתימשלתילעסליליחרכסךרוכססש'וכוfרוסנד

קתמוקחמנסמוסימלועימלועלודעלתינכתוזהיוקססלזיftסיידניתםייחסימייקםייח
ל'רעש"עלש"עמןיכורחכקכולידיגכfכינחוורמחשסחדיחוסקנילמסעונירמftכדףוג

סלכסלכbוסשלכbוךtיחוכרמללשrנשfוססוססלועסיחדיכיכוrנעכתכשfלוfקידתכש

ןכרוח;יסלליסשזכורחכקלסקוייחוסקנילתכוסוליrמסהזלרrחלממשוןכרוחדספנו

?וסמטעומרכרכל"רכ"קכדספנוסמסוכרהfוסשסזססלועכקידנלולידילדוכיסrrשו

רוfסרכשלוטילסישקכמסיקידגסןיfיכסתויתידכספוגחרכסךרונלfוסשסגטקסדמ

זיfילכלללכולכשקחשנווסמנסנכלסנכסכוססלופכףשגתישטשוכללךרונסרואינחירס
"סי"ה-סימלועייחלסחוכמfוסשתכשלהלעמלסקלחרfשתשסיtקכמלכfשממ".סייקיכ

רסססיסכלסולfיכסנדעןגלסתולמסלןתמשנןלכשכלתהלרוfיסיכלססלתושעלסייחננ

ןג6נסשתויתכנוותומיענייסעונכתוזחלסתירחfוספוסוסתיקתיסתלחותיסרוfיסחכ
:סתויחלכוהתומיעלוסכדע

תליחתמונסריפשסמלכיכולשסוילעךנמיססמלשתמכחלדוגךfרfיfיכינכ-התעו

:לממלתלקוספכיתמכחכסולשסויגעוימכסrלשסלילעזמרלכ75ונירכי"

;רמfכתלסקירפסתמיתחכוסומכסכחלזומכייארכגלפימתיחגכתירלק

רמולסלורסד"fלל"כס"זיכרו"משויתולמתfוfרזסיקללתחעמשנל"כסרכדף"וס

חורתוערולכססמסשסזלסלועיניינעלכלמרתוfירזוגסילrסוילמךלזילסמלשסיסcרחfי

כסתללקרמלסינכסלכסירמbכלכסלכסשתישארכימיףעכשתרינילערגתארוקןילי
2כלזססלומססכנמסיסןכותישbרכימיתריכיסעכשדגנסילכססעכשרכזלכסלכססילכל

סד65לכסזיכומשויתוכמתbוfריסיקkתfעמשנלכסרכיףיסורrfכירפמסתהרפסמ
רכדתילכתקוספסרוfיכסיסיוףוססלתתילכתלילרלדלתילכלרמאאלרבדףייסג"ר

סישוכז6:ממוכזיאולכסbוסילתעמשלכסלרעמיr:ל"כססוסקלופיניינעלש'כלףיסו

רוfכריfסלסייתבלססימייקססלfססירמועסןיכסמפנסדייעסלסייקלשתילכת"ןורתי
אז:6רfסייחס

סלימלשסשפתונמתמירמתולוגbססשפחוגמח"מרסייקלירייכלfתfקייחסריbכ

ע"תלתוכמסס"מימתולור6ססמעתfל'יגמל"prסייקלרימשוימ"וגמת"bוסינוילעסתורוfס

?לתולמסמשסrעתונמחמ"רולfיכל"רסר"מסלכס"יכסיילעסתוריfססלעמלש

שסזכסלועסמףוגסמסמורעיתמשגתריטפרחfס"הלשיתילכתוופומשממסססrעת
:תיתלגסמיקסלימע"ייקלתרשלימענןיפלילה":יסכלתת

:שר6לכסזיכ-תולולסיססעידיסfסכסדיסלכסזימרמולקדקדודעידעי?תימלוע

לכססושיכילולסיסדיחיןושלfוסשסראסלכסזיכרמולקיקדןכוילסמלסעיייס

זמרדותלזמרדועונלזומרלידכ6iלזיכיfמימ"שוח"מרססc,לינמסלעיאקירמrילכ

:יכסיסדמועספונינפלסודיסיהו"חיוליגלשמתסדf.ס"יכל'רויזישfרזמרלבורק

רמירמאלייתנשוידיגוזירכfןינכסונינפלתוליסומכתומלעיסידיגורשכו?וגשוכלכסזל

םידיגסו

פעטסוסימלענסיגחולסילינסלשוסילכfח"מלמלולכסיסימ

טשפתתשילכלוסתומגעוסיליגולועולשכוןיגבסמשגססשכלתנש
וכשליפלכסימלענהסיינחולססיליגססשוסילכfחמלחכבהלגתתו

תיתוקכתולגלילכסילגנסס"נפוגסיליגססשוסילכfחמלךותב

לככהתלועפןולשכוהחכתוfלסלוסוססלועכימשנססלועכסומלענס

גילתססשיליגוילכfג"לתכגססשתונמכולותכהיליגוסילכfג"לת

סכןוילעסלfסמיגולעהתויוfסיליגוסילכfגילתמסיככחנתוכמ

ססשתוכמגילתיל"לעסיליגוסילכbגילתקכלתהלולשקתהלילכ

bגילתכסכותלשסיליגוסילכfינוילעהתולולהסיינחולססיליגוילכ'

לעיכונשליפלכסכנחמוסשלשסוקמכתוליכfכסבןוילעהסלfסלש

סכנחנההלותלשתונמג"לתכהיליגוסילכלג"לתקוכילוסלוסקיל"

סיינחויסיליגוילכbגילתכלוfסליכגסלסכותסיגולעסתולוfנילתמ

ןוגיעכשעפשהלילעעיפשהלהכןוילעססלfסלשסנוילעהתולומס

bוסהשועקידגסמסונמלכיכסינותחתהתומלועהלכליתכלכfלמ

סמכעבסוכמססתוbכותמשגתכינחסוקמכושלשכלוfליבגמוייfמ

סנוילעהסוכמסלוfללועמוסלגככfוסשסלעמלשינחולהלולס

bתולעתbכלסוכלbוכמכסינותחתהתומלועהלכלסלוfמעיפשהל

bוסותמשנשלכמןותחתססלbסיכללbליעללbלבועלעתffתתלד

ונימלככסלfסהשענלוסכסוקלסלככומלכוותומלכלעממהולקלח

-ונשקיפלכהכןוילעהסלfלשגילתדגנכןותחתהסלbלשנילת

סשעמסיבוטהוישעמכהטמלללועתמfוסשכהזסעטמוסלכמהנה

ודגנכהלעמלייועתמתונמנייתכסיללכנהםינונסוסילשיסקילג

עיפשהלוינוילעסתולוחהתונמלשןשלשכייbסלוככחמסוקמושלשב

סינותחתהתומלועהלכלןוניעכשעפשלולסינוילעהתולוbסע
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ךיללעולסכסיfכססילעשכןינעההזלוסלfכתירשbכתספות

ןיפיסומללסלעמלסלובגןיפיסומסוקמלשונוגרסישועללשישכללfש
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ההגה
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ותרותכקידנסשרסווסשרפמרמfמססזמסלעמליכעיתסנכסזלוסרמfמסשוריפו
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סררקליfסממילןיסיכללסכירנשדעזדעזנכשיסוחורוקיכיזיסוכלbלכסימשכשסילfל

Aיאןיינעסדוסלכfםגשלגסיכעדתסלסfלפממסולמקלחאיסשסנסוסלודגסמשנסרי

סילודגרתויו'יללוכרתויויתורנשfוסוירכירוfלדוגלסזלכטעגירתמסלולכמ"ססנמדמ

;6רוfןוגינכללוכסרוbךרעכםיכשחנסאפילשסיקורישדעתילכתוףותוחקססניימ

קירנסיכעותולוותויוסכךלכשיניעריfסל-
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יכונלתולוסלסתגלשfללתושפנהלכי"ולהיסספכסיעכסויסס
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סכלעמההנושfלססכלעמסfיסתfזסינכסfלקלןהכסחייתהלסכל

תולולהלכןיסלעססמלק6גויווינבינבווינבובקעיfיססיינשה

ותלוגסל%למוינככוסיוללחכבקעיכןכינפמסמילשותטמסתייסמ

וbלקלבקעיכסחייתנוהכלעממסולל:"ךלכעלוסהיכותלחנלו

: ש לfלוככסו לל שוריפכוןכfלס לשלוככילכקוספהלמ6

למffלולfלטיבקעיתומשינשולשישבקעיbוססינכסbלקלתלשלשה

לשסטסיכיכפשללמיילוככינכימלשומכבקעילוככינכטוליפכ

לשסשוסיקלסעתילשיכןושלמתכושחbיהשהמשנהלעהלומלfלשי

הלומסבקעקתזיחלפשלעלותשלפשתוחפbוסשןונהלעהלועבקעי

לפטסותוחפסוסלfלשוכונןוסכbוסשבקעקומכלמוחסתולפשלע

ןכbוסהללשןושלמלfלשתfלקנשסמשנהלכמלמfןכלעוןוגכמ
bיססמשכסשהלעמלונשריפלכותוחפסולפשהףונסלגמאלוהכקל

לוfיכהיהיוןונסלכלשותולעשןככותומכעמולעממסולל:

סחיהתלחתהוסלוככסתישfללללfלשלוככיכבקוספלשוניינע

לbלשיקנשבקעיתמשגמליחתמלוססינכלfלשלשתומשגbולקל
סשכ6לו:סשכסהללחוימהסמשכתיללטיסמוfסfלקנןכלעו

המשכסלכמ6וססוקמלסיגכוbלקנשסקללחוימהסמשיכבקעי

לשומשיקיעיוסשסיקלfסעתילשיכסלישןושלמלfלשיתfלקנש

bוסךולכסוקמלכסוffלקנשלעלומגקילגסיסשסגסססלכbובקעי

וfלקלוהגיללשלהכזאלהזלכסעיכס6ססלכfעלולמbנשןיינעכ

בקעילכ6דועליבנלשfכבקעיומכסמלשותפמהתייהאלשינפמןכ

סfיקתקולסלכףוסדעסקינלמינויוויגכינכוזיננןליאבקעמ

:סכיקל6ילסתbסילכלמbנשששמסינכ-

עלתסנס-סולכךונעדוהשדח6ישפנליליינכעמשהתעו
סרותכהרומחהשרפבשייתיונשליפשוכילכלתוללככיכ

תוכיללכןושללותיולפכסעסכמיוגטסוליססלובלכ"ישגתשלפכו

- יסו bדלוכ וסויללכוללכחלכסו bלללולג

תלעקלשלישכתfמותוfpשלססוילחלומסתלכאתאז
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לבלמקוספסותופכ'ביןסתוייווס'כישןפוbכךומסכלfככלשלכףל

לומרשעסינשססיכתולוסלסיכוסכתיfאתייוולתוסלעמלומרמוסטמ

לשעינשמולגלגסטמלשכקעייטבשסייטכשלשעסיכשולbולשעינש

לוסללככלטfכהלעמלשלולייטכשלשעסינשססשסלעמלשתופכ

לילסונשליפששוליפססזלעולסכסיfכססילעשכסכויfכסניינע

יסלקסלשולימסכתנשהלותסדגנכתח6ןכשליפשלזישלוניניע

זכסםייתיךיאתעדליו"לוסלקסלשומשאוהןליבונלייסנה
ישריכיליתיוקסוקוילשמליפסוךכוכלוישרלןת6לכbסלקהלשומשל

סלטעסמסוילכלףוכקתמיכוסיפתוקישכמינקשיסיחסלולכככי

:bכססלועבוסוססלועכןהכלטעתסלישfלל

תוbלפעמשוךינז6סטסישפנכויכבלכךיתכס6לשfיככהתעו

וניסל6תלותתולוסמןילתסלילתסתולוסילוססמכח

וכונחנאשוניניינעל[חתנקכ6נויbוסותבקבןינעסךילfייכסנקו

ותלודגתעלללולגתלעות:יכלכלתךילעדבכילfהזלכסע

וינבלfפתתלודגוהליהתלכלעהללוסמסהטילקהותלותתלודגותי

:סזbוסותומואהלכלעתולfפתססססללט6לbלשי

הfמbילטמגככגסכקסלשומשוסbמbילטמגכןכיכעודי

תוכרעמינשלקלחכbוסךולכדולי'דןכסטס7ניכ

בושחוfכלוליןמסוסינשסכלעמלוליןמליתח6סכלעמתושולק

bתיכ6על6לככbכמתרשעהשמחסלועbוסשסילפסמסימעפהמכ

ולססותוגוזגןמלתויfכמתfלתוגוזתוגוזלחיתויתוליכשןיטנתשכ

לח6לככשתוגוזגולffתיכ6ללfלככbכמתbלסומלתוfזוטסי

ללכהלועהמכbוהךירכסילשסטסbוסשלמעסשמחלפסמןסמ

סלfסלוסוסווסמ:לשעהשמחסימעפ'גיכסמסלועסלפסמ

הלועסמכסלfלכיכסמוbולימכסלועשומשךולכוbוסךולכןוילעה

fלוffסלויסוכוbולימכלולי7ןכסששולקהלולגססטססל

תומלfסכתומללעוולמbכfיככסומלהזלוסלעסמהלועהמכ

סשכתילארשיסמוfוסחייתנשדוסהוסוסלעמלמוילעסלbסfלמכ

לשfכלעממסולקלחס'לןוילעהלbסמןתמשכתוליכfתויהליכסדל

ן6כינfגfינגסלמfשלוססכןוילעהסלbססשכוסחיתיונמליכ

סלועהתומוffלוסד6סייולקסת6לושרדוס'ת6סלfיתיעלמ

לוסbוססמלוסbוסשסילוסיכתעדלךיתיbלסהנס.סלfסייולק

.:ומשךולכוbוסךויכןוילעהסלbס

לוכךתוfסוקלעידוהילחמיככלתדמחוישפנדידיינכהתעו

ילתסלוסךותכלוסדועסייסתוקלומךbלbוbזכסמ

: ןילתמלfוכיקל תלותמ

ול6סמהלועשס'לןוילעהסלbסלוסbוסשסמלוסהזאוהו

יכעדתסכסטסלועסמכןטקלכסמכסמתויתול

ותומילשכיחכנסייקויחלוסשהכןיילעהסלfסלעסלומעלמסמ

לבקמוניfשונממהלעמלתומילשלשתילכתיתלבוןוסיתלבס

לעקלותומילשמעיגיאלולסחיאלוותומילשלעתומילשתופסות

תופסותילכולמעלעדומעיתילכתיתלבוףוסיתלכסלודגהותומילמ

לעסמומכסיחגכחכנלוסימלועימלוע:לעילעלעלןועינו

וסיתלכלעוסייטהלעסרפסמלפכהלעתשסגסטלפסמללוע

'טהלפסמסיקמלעוסלפסממלסחתללוןיסותfלתילכתיתלבו

סימלועימלועימלועלולעלללכןועלגותופסותילכויונשילכלומעת

ףיסותהעשתלוקטלפסמלכיכתויתוfילשכןכןיאשהמסיסנכחככל

bלטסשךלילסטהלועהמכןטקלפסמכח"לפסמתלילסטלועוילע

לפסמכסלמעלעקלהלפסממהתחפוסעלגbלזסלפסמלעסכיסוה

'פסמכךילפסמ:ךילפסמילסטלועסילכזכסחילעףיסותלומעתע

'טהלועהמכולולילסךילפסמלעטלועףיסותטסלועסמכןטק

סללעפדועףיסותעהלועהמכסמהלילסוללעטלועןיסות

'טהלועהמכ:ס'גסילסלכלעטלועןיסותטסלועהמכללדלילס

כעלעטלועןיסותטהלועסמככעכעילהנמלעעדועףיסות

'טהלועסמכ'כ3ילסלכלעטלועףיסותטסלועהמכbפfלילס

'טהלועןטקרפסמכ3יכ'עהלועהמכטכעלילסללעטלועןיסות

ססיכ"כשיללכסושלכהסמןתטיגשןיכוטןכסגןכיהטלועלfשכ

סעחילודגרפסמבולעישלעלקיסלבחתויתעינמלופכתשסגהיכ

תקילסטכלעסלועןיסותטןמלתויח"סלעיfלןטקלפסמכסזלכ

: :הליחתהלש סלפסמבfלזוח ןושללה חקfכ יקילסטהלוע

.תלכוזוסיתלכלעתוכבלfןכלותוככיוסיפליפלקלוסיפלbכותוfמכ

מלועלודעלדומעתהמויקוסתויחכולמחתללוףיסותאלתילכת
סימלועלכ21

bלוסססתולולכסידיחיקלסבלסיסbלסקילגסלעסלומסןפכ

תופכלכbלמfשומכןמשכתולולכתלססיאלמססשתולעקלכfלק6

סיfלמזיס6לויסטסיליקיססיקילכסןתוbוליפbיכינפמתלאקסיbלש

סגסיכהמעספילק6גיסיקילכהמדחאלכמיכןטשכתולולכתלס

ומכתוכמוהלותלשןמשכלולכיקכתלסקילגסיסשתשללוכסלfטש

הלותססשלסחיbלךשfללעןמשוסינכלן7נכויקיתעלככלושליש

.קחנימןכוקחנססלכbמןכווסומכקילגסשללוכסכמןכותוכמז

fכיסהמלח6לכמיכbוססתלסכסיbלמויהאלסזלכסעכקעי

קחכימלbעמשיססרכלמסחתנמןיקbכיסלbפתלוספוניסוספילק

סושןתומכעכbכמכאלוקכתלסויסןמכעכס'קילגסשסגסיכושע

ניפהיהיכbוססקנסתלסכסיbלוממויהאלהזלכסעfטחולוספ

למfכללסזיגפמוהמלשהתיהאלשןתעשכבלועמתלוספוספילקס

ותטמלעסיומולססשינפמסbלמלמfככסותועכלכbלכbbלמסקב

סfלמהלכלוסעכסוסלכקכתלסהלכסיסיכסעוכיכ6בקעילא

ןלכוסימשכשססיכלןוכלתושעלסינפלוינפלתלטקליעקסלתלטק

סיתקסשסמכומכעכסכקסדיעסןלכלעשלbלשלתולעהייפכש

קלחןינעכונשריפלכססכלול"סמסתומכעמסטסכ"קלפס'ומש

סייbללוולעלסיסישסולכויbלפתיכוכחסילבוbלסולמbbוסווטעי"

סוכוסכותומכעמקלחסולbקלחשממוינכססשתמפלופעזס"ולא

לכלכןוללולכייכסיקלזמותולעקללסללכמתופכ6ניסמלןכא

סטולקסלכסכרעמהשדחסכלעמסייכשסכרעמססלתושעלשלפ

קלקלןתשולקסגועללוגיגפמלשfסיעשלןכולגושbלסהכלעפכאל

ינפכסכלעמססלתושעלוסלטעסיתשבהזתופכסfלקלקופפס

סוקסמשממהלוכfןתמשכסיטבשלשעסינשלשהזכתמללילכסשכע

ילוק6ת6תיfלוילכת6תוליססולוסכןכסשכסנוכמסרוסטושולק

וניינעלוסוולוסךומסבלbככלשbכלוליbלקכסהבקסלשומשfוס6

6נמישסמיכןתעשכתוכינחותוליגfסוקמלעתולוסללםכתנקכ

ומכהזלוכעכוסינפמווכמעוכנחנשסקלחכbכמיבכחמסללכב

דוד"טולקסןכסbוסשח6לוקשולחfלקיעמדחוימססשמסלנויש

ידוד-דדויודדידודיססשישולקתויזסלשעסיכשbוסךולכ

לשfכ-דוידודידיודד-דדיוידדור"דויוידדדיוד

לשעסינשבקעיךייןכמולגיןכומכללכתנקלסנינעיוסילכי

לוככסbסככסקוקקבקעילשופוגלמלוללסכחלbליbלוכוסיעבש

bוסשסוקמהלועויתויתואלסעבקעיתמbימכחורמfסנקלfלו

סלועלשומוקמלוסשסוקמהךולכללbכסוקמfלקנססלקסלשושש

סשלח6תומכעסלכללכיוגשססכןיbתויוסלשעסינשולfשומכו

'כיללודיתויתו7bתונתשססקלדודיתויתוb'ללחוימס

סנשסישלחכ"כלעופשסלועפסתולגתססשלעלוקתויוסיפוליג

לככיכלולתויתומ'לףולכהנתשיןכשלחלככהנתשישהלועפהיפל

ולמfסעלעלמסהשדחכלעפשהלועפסיפניינקןכסת"שיל

ינbישעמיפלעדילשקבמקת6ימשהשמלסלקסוללמ6ומשהמיל

סfחהתbשןולגלככסלכסעשלחלככףולבסךפסתייכסגסוילקי

תויתוbלולbיכלול"תויתואלקלסbולהת6ןיfסיפוליככ"ולfש

6%לוליילbלמbנשןינעכסכותכלתוללובעיאליכסלועלונתשייל

bלתויוסיפוליבכיכסנשסישלח'כילככלעופסללייכללליתילש

ישלח'כילככלעופסלוליתויתוbלמלשסיפוליככילככיתיכתשי

יונשוללכהןיאןכומכללכימשוללכסןיbלוליתויתוfןכיכסנמכ

תומכעןלכותוליגfתשולקמלגbנסוקילגסלכיכסיטכשלשןתמשנב
סמ6וסמלח6תומכעתויוס'כיובשתוליכbסשומכתח6סrשכלח6

bכמישהמיכלח6ןכסגונממולכfכשסיקלחהןכומכונשליפלכלודי

ספונלכשקלתומשג'כיל:bלובגחכסקלחכfכמיככחמסללככ

וקלחתכןפונכןתלועפתוקלחתסיפלוסיפוגכ"כןסיתומשכולגfגש
ומכתחfתמשכלחfתומכעסלכןלוגלץוחלבfתוrשכיכילןסיתמשי

תויתו6לתומכעלח6תומכעסלכלולייפולמ'ביתומש'כוללש

וקזולוליתומכעמסלכbכתח6סמשכתושכעסלכססןכומכלודי

ןלכסהתופכ'כיולbשומכלמולסכולסל'שעסיתשבהזתופכלעfמ

בהזץכויוסטכסולח6תומכעסלכיכסילאוסיאולוסיוושלככסי

ןלכסיטכשלשתומשכ'ביולfןכוטכיונשוללכסןיילוסט:

סלתוליכ6תומכעמלח6סגעלוסטבס'ןלכסוקילגןלכסכוטלויווש

'ומללקלקלהזיגפמוונשריפלכותומכעמקלח:"קלחסייטכשןלכיכ

הלעמלשתופכלטעסינטלומססיכתולוסלתופכלשעסינשכ

סלועתוייוסכיוללעהייוקלכשתוייווס'גיפסשתוליגלהתושגעגמ

י---
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ומכסלקסלשויתומשסלכfיסונשליפלכןללוסbיסשסbליסוסלתס

fלמתמססישולקתומש'גלעסילומסהשאיהתויתוbלכולול"ןמסי

תלמכתושלכהסלכהרותהלכןכומכשולקסשלעהלומתוbותו6

ךיתיbלהסנק.סמלחאיהוניסוסלקסלשויתומשתלכfיסהמכמ

אתופשבלב6"סשוותלותוותbליוותודח6לעסלומןסלופיכתעדל

:סיחלגקנצולעלולכיךלכתיסלעתי

ךילbוbוכהזדוסןיכתשכיכלתקושתוישפנייליינכהתעו

לוfלסכותשיתfבןתוכזליכןילתפלילתסןדללוללוע

סיכלסתוכזסיכלהתfסכומהיכךכלעןנכקלקסיסילסגילוfסייקס

יוכיןכת

לשעלוסתוליכfקלוסfוההמלק6יה"תfלןלהזאוהו

סינכוכתמינקולתולוbנילתסיbלמסלכשתוליפס

תוסלעלימשל'ןיינעכונשליפלכfסךולכדודילןכסמהתשגעמ

סיליגססשוסישולקססילכלחמלסססוסשמןייועיללללליכו

קחונשליפדכסלbןיינמכהלהלועסהלןוילעהםדאלשסילוסטס

לעססכןסעלתסנסלכיכלסוהמכחאיה'"תאריןהלמfש

ללככתוליגמהלכסיללוכסתוליפסלטעססשסלמעהלועהמכןטק

גילתהססוניכתהלועסמכןהתויתוb'כסעוbלתהלועהמכתלל"

לשסשכ'להשיכלbשתלbוססמסיbלמתוריפסלפעקשתוינקולתולול

למוללוכיילכךותכונלוקךיbותוליעפלשעןטקהולפסשכסדמלנןה

סמכיכסליטס"ןיbתולוbניתןינעלןינלתולוbינמלעימויסיכ

ןכינכמומלקקסללפקלפסכלbוכמכסשלככםיתוניחבותולוbינימ

-דוחלןססשלשתויתוbסתניחכולוחלןססשלשלפסמהתניחב

ססשתומלענתויתוb'גסכשהסלעוכומלס6'הוניניינעללוזחנו

bללוהלעמלונשליפלכדודילןכסשיולמלעסיומולסלי'התויתו

תולוbסס'יתfליןהליזטולמסתולוfגילתמסיbלעהתוליפסלשעס

fכוונשליפלכ6'סתויתוfכןמולמהדןכסשתולחfמתוננוגתמ

'גולbשומכיכתולוסל'לןכסמשוליפכלמfכאלו6יסתויתוfכומלה

תומשגסהשדעדודיסשכשההתולחbמיbלמתמססfיסתויתוא

תודחbכודודיסשכשהיהתולקלכןלוקמכסילחfתמסססזלכסעו

7bכיתוית6ללשהסןמילסשדוד"תויתוbלמתנווbונמליפלכו

לאודודידןכסשתולקbכסילקbתמתולוbגילתהןכומכהלעמל

לbכתיהזלכיכסיקולקתולוfינימהמכבתולק6ךיישךיbךילעהשקי

סילעשכתעד6נומלסילשיוןיכמלסיחוכנסילכלככחללוbיככך

גילתולללוהמחלתויתוbהמכחוניניינעללוזחנו-לסכסיbכס

fוחלסססכדוד"תולח6תומכעמסיככוגתמסתוינחולתולוbילכ

חכתויתוfסשכזיוכיסוסמהלועסbוסךולכןוילעהםדאהיליגו

:לbס"נקולססישולקסיליגווילכfחככשהלןוילעססלbסחלהמ

לכלעלטומאוההלעמלונשליפלכןילסתלמוסימחלתתלמססמ

'סוסשלשלוסתעדלךיתיbלססגסיסינותחתוסינוילעתומלועה

bלוכסולודגהשולקהסמסומשךולכוהכןקתלועססינשההכרעמה

לשעתוליכfדוסוותולpbוותfליוותלותלוסוויתומשלוסלעסלומס

תולוb'ילוסטסוסישולקסויליגווילכfחכססשויתוכמגילתוויתוליפס

שומססכשסכלולידחוימססשתולקbלפ6לוקממסיbכויסייכחול

ילמbמכסינותחתוסינוילעסווהמוהיחמוסשועולכויוfלוכגיהנמו

סיטטסיעשוסימשהת6תישעסת6ךדנלילוהקתfסעךלמהדוד

ת6סיקמהתbססכלשbלכוסימיססילעלשfלכוrקbססbכנלכו

:סלכ

עמשלעךתכס6סלדגיכךשפנבהרושקישפנתויסלינבהתעו

ללכנססינשס'כלעמהתfזךמעיקליסיוךנעיfיתנע

יוסכסללכנהסנושfלססכלעמקסעונשליפלכןסלופכתויומכ

תושולקהלכמסישולקתוכלעמיתשססמונשליפלכסללוסכוס"

.לחוימהסמלוקיתולקbכלח6סנקבסילועתולסטסלכמסיוסע

טתוbסישוךנויעלכסתואלסונוךלכשכסתוfשלקתלוסטסומויקס

"ךייחססיכךיניעןיבןילכולוךכללעסתוחודילילעתוbלויהוךנורכזכ

ןלכללוגךתוfלסלידכתוזימלולbלכוגלגלגוונכלfססנסוךימיךליו

שלפלוניניינעללוזחנ'תעוהלסלוסכסוס"ןסשתכרעמינשוללש

ילשעינמססשתולככ"וfנימממשלוליססלשולקסןלססחייתיןיל
ינכיטכמלשעסינשוfכיססעשתוייוסיפוליגכ"הלעמלמלולייטכש

י":ונמליפלכסעמלסייטכשבקעי

"'וכרעמינשולfלוךלכשיניעחקפעמשוךינוfסטסיגכהתעו

יןתfליוןתשולקןתליפתוןתלולגתיfללשיכסישולקה

סוק"

י

ה

ההגה

!ללכש'יניעשימ'יכשסלןיתמס:

לפכתלחתסכירסשסייחסיקkירכהס%יכ

רסגסקורוסללחתויתוfססשחיסלוע'טס

סתויחכ'טדועסרפסמלעסתכרתנש

'טרפסמלעןטקססרפסמכתדמועסמויקו

ארמשמל:תמ:8%

פכחוכרתסרח6רפסמסףוסכןכיסולכ

סקויחכfיס,ט"נונייסדקיפסמסולשתל

וסחיתפfלתדמועסנשfרססמויקו

תס5חסלועסלפכתשכט"כיכספיסוס

ןועלגותופסותוינשלכסימלוע

fוסךולבןוילעהסלbסןכומכ

סיכלמהיכלמךלמומשךולבז

יקטןיינמכסשהלועשסלקס

ףוסיתלכסותומילשבחגנסיקו

עיגיילוןסויbלתילכתיתלבו
ולמעלעוותומילשתיחכנמ

פכסתלחיתסfוסשסנושfרססתויחלע

סמויקוסתויחfוסש'טסלזפיחרסמחנ
:ססגסכ"עיסלוסfרס

ןוערגוfתופסותיוגשילכדומעי

ותומילשכיחככסייקויחקלוח

סגסיסיחככיחככחנכלוסימלועימלועימלועלולעיילעלעל

יככסתbויסנוסfלסכרעמסמסלועהסיסשלשלופתעדלךיתיbלה

ךחוללךשפנלךכטכלסעוכילמfסהשילמfחקויתלעלעמשישפנדילי

ךכלחוללעהכתכוךיתולגלגלעתולוקשולקססכיעמסיושקךתמשנל

-סלbוסיקלbיניעבבוטלכשוןח6נמתו

תכרעמ'כומfלססכרעמסיילסמוכלל"ווכעסכיכילח6

סכומססהיכשססכרעמס"לססלענועסכתולככ"סי

יונשליפשסיסשןמלfשכהסוסשלופbוסוסכלחוימוסל

לק6לפסמbוסשסולפסמסימעפהמכבושחוfכהזאוהו

'סןמלתויbכמתfלוfתיכfפלbלככfכמכלמע

: ולbלככ אלהזמרתוי6%כטגחלזסו ססותונמbכמת

סללכבסילועהמכלשעלקbלפסמסהמלח6לככשתונווסולffתיב

bיה'סתfליןסכויbלעfשדוססוסחןהלפסמסילועסלפסמללכ

ותולח6דוסלעסילומססלקסלשויתומשסלכשלותסלוסללסמכח

סיחבכחככלוסימלועימלועימלועלודעלומשךולכוbוסךולכותfליו

לוסוסותfליתויתוbוכיסfילתתויתוffילתסלועסמכסלותלכיכ

יכס6ליסלוסוסלותסלוסbוסןססמלשלוסלמולסנוילת6לןל
וכןמלנותfליתויתואונייהbילתסלועשסרותוהלותונייהקתfלי

לופשתולוסלילכוןסתקfלןיליקיגוץשלכלולfשfוסתיותולח6כ'ג

bיסלותסשןכסגסלומסfליסלעוסלותסלעותולקfקלעסלוטסןס

ומולמךיbסוךניכסלוסמכחfיסלמfסזיגפמסלקסלשויתומש:

ונחנfןיכילנסכקסלשויתומשהלכסיותסשסמכחיסתולמיתשלכ

:סוbוסוסגטקסמלקסךלסילקסל

'ויתוbגסלשיהלתוfשתמbימכחובתכשהמתעדילככהנה
ףשלסbולימכהסץכתוכימעפליכוזמוזתוקולחתומלענ-י

יהסוכףוסכיכסbולימכהקסיכתוכסימעפלואהסוכףוסב

תויתולגולליההסוכףוסבהכסbולימכהססיבתוכסימעפלו

הסבותכתשכסוכסתנווכואיהתויתוfססהתוfכסימלענס

תוbותוbלכסנסfיסתויתוb'גולfמהיהישתוfקויfמקbולימכ

סלדוד"7ןכסממ6גויסfרוכושודקוינססלעסלושומיעיגפכ

:לכיכץינעסלוסיוfיכו

סלועפסויללעופשכbוסךורכדורי7ןכסמהיכעדתהנה

ידילעלעופשהלועפהךרעיפלויתויתוfללfלמתמbוס

ויתויתוbלתואלמתסלימעפלךלכוסןכינפמוישולקהויתויתוbbולש

לעופשסלועפסךרעיפלססווסק,לויסוכןיסס6ולמבלול"

ןיינמכולפסמסלועשןלסשללקכשדקסולולנסססססוהיולימיא

תומלעתסלךלגוססימעפלולימכסbbילולקחניתלבקכעודיכןל

סלועפסךרעיפליסוייסלוסוכןילויולשכדוד'תויתוא'ד

כעןיינמכולפסמהלועשכעלשסשfלקנfקוקזולמיילעלעופש

ט"ולכיועמיוסיקוספגן"סיbנוישתומשכעלסלעגלוקמושלושbוסש

bסלוי.סוכןיעליולמכלוליתויתוא'7תולמתתלךלנוססימעפלו

סשהמלשסשbוסוסויולמידילעלעופשהלועפהךרעיפלbקולז

%bוהךולכןוילעהסלbכומשךולכוbללכנרשאכוהלעמלונשריפלט

גולסכסוילמכסיbכססילעשכסלfתומשגלשסנ"כעלוסדוע

לודגהשודקהסטסמסיללמתמוסיbגויסיfלוגסוסישולקהתומש

'גןיכשלפהוללכהןיbוומשךולכוסכדודיתויתו76bלוגסולככגס

ססילויסוכןיססbולמכאוהדוליןושfלססמשקלולקסישויקסתושמ

ישילשססשייסויז'יסדויסוכץלולולמכלול"ינשהסשוסהוז

תומש?ןכל"נסקוקוליסמ"סוזהייסולוכ%"לשכיל
ןפוbכסללולילןכוסמלשהתולכסימלענסאיהתויתוfססו%
סימלענסאי'הססמאיהתויתוbגולfמתוbותוללכמ

סשןb9למתמו6נויסומכעינפכשולקולולנסש%עסלושהסתולכ

bיסשהמכחלעולסגולסעכקbיכולעbככויוילעועלשוקוודולי

הנהו

-

-
".



הנשהאמןבהמדקה

סניfשהלויתוליפסלטעוכיללכלסגוןסלטסטוסמלשסשלכסללכנ

תלשעbוסןטקלמסמכסfמיכו"חןיעיגfלותופסותללויוגשסילבקמ

כנסלןסללוגסשיקהןלסוניסוסכויתוליכסישעלעסיומולס

סניbוסישעמהלעמלהלועסניכשןיbלוסהוסווסלטעןטקלפסמכ

קלסלטעלעתופסותלכלוניfסfמןובשחיכהלשעמסטמלתדלוי

ילכתיתלבוןוסיתלכלעולגלגכלוח"טלפסמשומכוסישעילככ6וס

ולגלגכלזוקלשעלפסמןכומכ.ותויקנכוומויקכדומעיולפסמלעו

ןיfיכלומעישערפסמלעותילכתיתלבוןוסיתלב?ע?שעלישעמ
לשfכטמהלעמלהלועסניfטקשומכרשעמהלעמלהלועלכסמה

ינשולbולטעbוסלחbולח66וסלשעלעשכן"כעססזלוסלbכתי

סקיניכתקולחמןיbולח6סנקכסילועלטעלפסמוטלפסמסילפסמ

ןיfשדוסהוהמזגהלעשכלfכתילשfכונווכתכלק6לכללסקינשו

ותשולקטעמלןיfיכהלשעמתוחפסשולקןילוסלשעמתוחפןיללפתמ

תושולקסלכמסישודקהויתוליפסלשעלעסיומולססלשעמתוחפ

לכיכקלכהנשמכלfשסמלוססוהזוס"כותשולקכסילחיתמה

סלטעוfסלטעויהישןיכסכלכבקולחןיאןוזמהתכלכןינעבןיכלכמ

ןילוסלטעמהלעמלהשולקןיbיכלח6.ןוכגסכתכלוססכלכס6וכל

למילהשלשכןינמומלגכהנשמלשהנושלסחסישעמהטמלהשולק

וניקלbךיכנלמוfסלטעכוכלכלמוbbוסוהשלשכךלככ

:fוכלהלשעלחfיוהישעלחfוכלכלמוffוהוהלסעכ

הישעוfהלמעסיסישןיבקולקןיfסלשעמהלעמליכשוליפכהלוס

ןוסכימלשומכוכלכושילקןינעכbוהןכולק6ןינעכלכה6וכל

ןיכולמלח6תסנכסתיככוכיכמסמfכקעללמלסלכולסהנשמס

טעמוfתורשעסבלסויסישןיכלל'סת6וכלכלמוfןיטעומלחלו

סטמלאלוהלשעמהלעמלהשולקן6יכלח6ןונגסבלכסתולמע

ונילתוליפסלשעלעומולסישעלפסמיכתולוקלהזלכשהרשעמ

ומכותומילשמתומילשןיעלגfלוותומילשלעתומילשתופסותלבקמ
לללחיסילפסמינשולאומיכסיךיfןכותוליפססןינעלוסו"טלפסמ

ךללfכתיססיביכתקולחמסיסיbלשלעלמעלפסמוטלפסמלל

לוסקוסותעלילנומלסילשיוןיכמלסיחוככסילכלכללככחללוfיככ

שקכסולשהוילעוניכלסטמלמולסכולילוק6תיfלוילכת6תולמסו

ינפסכקהולביטסוךדובכת6ינfלסלמbשומכהכותומכעתוbלל

למfשוסווסbלתירוח6לכ6וללי6ליתומכעbוסשינפללוbליbל

ףלסשכסנוכמסשולקהסמהלוקשיתומכעליסbלליפכת6תולססו

ס6מסטלשותומגעגישתfלשךממוסנשסליס6סbללשסשbוסש

ילוח6ת6הbלתוגישתיכלכולכמךתשקבהקליאלהזלכסעוסל

השענולכונוfלכנולטלתשנשסמללילוק6ת6תיfלולמbשוהזו

'"יוחילוסbוהשסbילככללכנשהמלכוfלכשfילכסונייהדילוחfמ

ךינפלעיכוטלכליכעfינלימישוסוולסכינשיעשכלbכתיישfכ

סלועתfילככתישbלכימיתששמסוילככסתחשסfילכסגישתשלל

השעלשמלכתfסיקלffליולמfסfילכסלמגכוכוטיכסיקלbbליו

ללךינפלעיכוטלכליכעfינfשולקוספסקלקלסלולbמכוטסגסו
תישfלכימיזומתחנוכשכוטתלמכהללככסינממ6לכנשסbילכסלכ

סינהכתכלכלוסוקוזכוטותוfלכגישתשךינפלעליכעfגיטותואלכ

ןושלולמbbלסמלוסיפכתוbישכןושלכלמזלסוקמלככלקושמשש

סיליססעfושכהמכעמףכהוסיfשוכססססיליילהססיליתוfישכ

ךלסימחלסןלכיולתסכלכהותומילשהיקיעיכונלזמללונלש6ל6

אוהןינעהלוסוסולכןילולולץ6סbוללכנלשfכסולטסףלתוכוס

יניעכסלססעךלמהלוללמfמכןתוכfוסוליכסכתמןתונהלכיכ

'ס56וניניעןכסתלכנלילfסחלשיניעכוססיגולbליל6סילכע

ליללדימתסbולוויניעאשונלכעקשומכללוננbישלעןנוקל6

סfלסויכטסןכויסחוהנינקינמסנחתנתמסrfולןתיס6וינולל

ןכלסחוסגיגחללמסנקתנתמסויbהלןתתשהתלכגליללדימת

סלותחנשסלילוניניעיאשונונחנאןכללוכנחישלעןניקסלוניניע
ליכןתוכbוס'כתמןתוכסשומכולסקוסכיכמךללסכחתכתמכוככחיס

יפלכססילסיfשוכסינקכסןכינפמוליכלבקמbוססנתמלכקמהןכ

ילכfמסכלכעפשולבקישןכוfכסהיתועבג6ילכfסיטשופוהלעמ

ילכbלככסיגסכתכלככומולמהbוהךולכהלעמלשליקתועבג6

לכלכהולוחיסינהכלשןהיתועבגלילכfססילימוסיליכשןהיתועבג%

לווקיולימלבקילישןכוfכ7סכלfכנלשbכסיכלבתמססעהשbללע

תוכיתוטסקסינהכתכיכלגיפךרכתמןיכמסלכךלללעליכןתיו

ןהכהליכשתועבגלילכf'ל"ןינמכתוכלכליןסוטולbמתוכיתל"

ןפוfכ)22(

ךלסfמלכסמכסלעססהמכסללליסשoסילנויספלססהמ

fסוסימחלסתלמלולימינויסשניקססטסאיהשהלהלועהמכ

הלכפמןחלכיכיסוסלקססןוקסעיכקעלוילעשישלולס

סלועשןללשסטסמ"סוסfשסלעפמלוליסשמיינזיסהלןססיל

תוכזהקססששלוסלסימ"מסתדיללסממינששס69

ןיקיכסנקוונשליפשסמוסויתומשינשכויכטשפתמהס"יילסו

ךולכלעסלקסלשומשbוקטסוקמfילטסנבfוקשולקסלועהbולשכ

וכעסלועלשומוקמbוסשוקמס

ק6הנקכילועולקתונווכסינש

סfלמלכןיקיכתח6סנוכל

לוסbוסשןכהלועטושפקסוכ

ףוקתוכזהןכוסימחלס?ללודי

סוקמbילטמגכbוסש,סbולמב

bכויאוהשוfכומסוקמלעסלומ

לופסמןסססשישולקסתומשינשולfשומכסימחלסתלמלוליסשמ

ומכונשלפלכימחלסתלמלוליסשלוסשן6נומסוקמלעסייומןכה

סbולמכןוקןכסלפסfמלשסשלעהלומתאלמילכהטושפ?ןכ

bסוסימחלסתלמלוליסשמfכוישולגימסוקמלפסלומסוקמהלועש
ימעפהס6מילסיימעפיסוכסוקמסלועענלשןונשינלוליינכ

לועזקלחןיגתסכילהססיעפס'ולילסוסימעפהכילס'ה

סbולמלכק"כךלילססוקמןינמןווכמfכמתוסכדועווללועוהכ

תfלמנןיקימלסקסלופסלסיוסיסטהילשסטלעסיו"
וליפתינקתמוכקתשדוססוסחיישbנויbוסשוbנומ'וקמלעסלוש

וניפלכתחפנשימשכותולוונכתגלפמסילכfןכלעיסלכתמשנללסכ

וכירעיווממוליוולfפיווחכשיווכלכיוולויססןסוניככתמשלשfןוטלז

bוסשס'סןסתוכיתינשולfסטקדוכיכלמךיישת6וכילמיוושידקיו

לכילסשירמגללתוימוסחכשסושןוטלססכןיbויכלהלעכלכלמונכ

לעבלכלמbוסוחכשיווכלכיוודויןוטליכסיכלהלעכלכלמחכשה

ססןססטקלועוסיבלסלעכלכלמסוחכשלשחסונסלכןכוסינלס

תכשכיbסילוכךילfמסמלהשקדועותועמשמסוטולןיfןושללכב

ןינע6kסניגעילשסיפלולתומשססשסימעפסעכלחלחנשלמכל

ינקתמונלשbללחכשןושלסלכשסלכןכווחכשיווכלכיוולודחא

: חכשהךותבונלתולגלוסלסתקוחכשסוגלללסלסוכתוליפתה

.ינשתויתוfססמסלןסןינמכסfמהלועססימחלסןלסשומשתשולק

ללסלשורוbיכסיסיוהמןססימחלהןכסימחלסתלמישולקהתומש

ןכמעססעסזימחלללוגוןילסחכולןללססילקfסוןונגסכחכסה

bלו"ךימחלוכולועהכסלעומייסשלעיחלכתמשכללסהתליחתמ

חכשהןילק6ונקתחכנלוניקלb'"ונשטתלbווניקל"ךידסחוכוכיע

ימחלסוילסחסותובוטהלכלע'מולסגולוכונכתנלפשסילכfןכלע

וניפfכתספנשהמשנוחולוונכתגלפמסילכלןכלעונמעתישעמ

bלוגסושולקהולודגהומשלסיקכשמוסיכלכמוניפכתעשלשןושלו

ן'התכרעמינשלקלחנססימחלסותוכוסןללשסשלוסשהלמלשכש

;לויןיכמכהלועשלולידחוימססשמסיfנויסססןהתויתוfןסשסמ

ילויססןסוז6חסונכחכשלשתונוטלהלשעונקתוולויסהסונייסו

ךמשת6וכילמיווטילקיוונילעיווממוליווללעיווחבשיווללכיו
לגנכתוחכשלשעססשוניכלמ

.ללוכהלוליbוסשןלולקכסשה

לשfכbוסךולכתוליפסלשע

סילחbתמסלכשלסבללכנ

לסfכותומכעכוכסילקייתמו

ס'תעולfקומלס6%לשסשלוסססזלעוילסכיfכססילעשכל"כנ

קוספסמןיכתלfללסfמילfסמbיקתלfךממלfוש'סהללfלשי

חוסוניסלסמןמרתויהלועוכילוbולמכלוליסטסשססמלמזיש

ונשריפלכסלfןינמכוbולמכסמללסמbוסדוליללססמלשושוריפ

ומויקלעהלומשDןמרתויהלועוניfסמןטקלפסמבוהלעמל

ןכוני6לתויתועמשמוכןיfשהזמןיכתללהלעמלוכשייפלכותויקננו

fל6טןטקרפסמבוסלfלפסמbוסשלכלסמbיקתלffל6

ףלגלדועךילכסת6יכרתויסיומלותועמשמלועוכשייכסfמ6לקת

הfמסיסישןפוbכומשךולכוסכןסלשסשונייסלסלדמעסולפס

גילתוויתוליפסלוסוויתומשוותfליוותלותוותודח6לוסלעזפיל

הלועותומילשכסטסשןפוfכונשריפלכןסלשסשכסיזמלגסןיתןגע

סfמתלעכיכסfeינללשללקתליימלסויגפ9הימוניקלא

ההגה

"kiשתfסשתכרעמתמדקסשסמלעינל

bוסןסתכרעמירסשס"מסשתכרעמלן"ס

טספתתס"מתיכרעמוס"ודוסמטספתמ

תוכרעמיכולfשינפמסדוקbוסשסייוסת

תוטשפתססדוסכותוטשפתססדוסכוfכ

סכורחfכfכסכוסfרכסיסשסיסיכפסתימ

דוקסעטוסתיחנכךפסתמססתוחכ

רעשכרfכתיתוטשפתסכתוכפסתסס

:ססנסכ"ע"דס"פינסס

ו

ההגה

סניfס"סן"סירסשןכילעfישוקןיfנ

ייסססשוכישוריפיפלסתעיכחכשןושל

אללתכרעמילשכסיללכנססיסודקתומש

ןתלודגונשריכשותכולודגחכשםש

:ססגסכ"ע-ןתר6עתו

י



הנשהאמןבהמדקהו

םולששווי

תלפונלעסולפלוסכסלשקלסלקהל"

.ףכילכעלעךילעלכיתולשויופכזייל

וכלכסלכללוקמוסטןכימייקןכלוה

ץנמכסfמהלועשלול"יופכ

'ןכ

"יילפ*?גניסינשקזיווקסוסוג"שסףכיסתסיינישתיכרכדידגנןיווקייל
7יולfכסיללכמססו"למלשסססמסיfנוימ

סינ3וגיתנססכסייולתותוכרכ

:ססת

סfמסלועהbולשכךלתוbיכולסלועטלןכסטלוסןכסגסו

fולמכוbלשוקמודחוימלכסיכסוכומלסולק6ןינמכג%הלועו

הלמעתח6ןלקוספסלמfשוסחסביולתלכסולוקטסושולקסלכ

לכובדחוימלכהשסנקהbוהשתחלס,לסללתלטקסfלמגלו
סלטעתוליפסלשעסלטעבסיbלמסלכוהלשעלפסמכתומלועלכ

סכיילעלfכתילשbכfילכססלועכתוfסכלשעתולכללשעתורמfמ

סלועכסילגלגלשעסליגסלועכסיכאלמתותכלשעסיfכססילעשכ

fנמתשלעלמכיbכסלעשככחללוbיכבסלכלbכתילטbכהיישע

'ומלועהלכוילגלוסיליתועבגbלשעןולח6סfלככסbוסשסללכיפ6

והולסכסיfכססילעשכןיכעסלוסלfכתילשbכסרשעמסיbלמסלכ

סלכוהלשעןובשחבסיbלמסלכתומלועהלכללסbלמתוספסלמfש

סלכוסלכללכלוקשסלקסלשותחגשסליןלכס"ולתוסילטוקמ

'סfקהתbסעךלמסלוללמfשומכותחגשהבסיטייקוונממסינוזינ

לשfלכוןלbססfכנלכוסימטסימשסימטס'66תישעהת6ךלכל

ללכלעסייססנקיסלכת6ס"קמהתאססבלשfלכוסימיסהילע

לככיכסיקמינוגיבוסוסןושלכסלכת6היחמהתbוללככתfילכס

לוסקולקספיולbוותעפשסבהיחמועיפשמוחיגשמbוסעגללככותע

תלזוקסfלשועלשוהזועגלכולכfיסלכלח6עגליפ6סקמסחגמסק

ספדומתיכשללסיפקסיישקןוטליעניתשסוניתסיכסישקוושל

:ךלכתיותחגשסןלכסילושק

תלןיכסלוזהעללמלויתועסמילb6ישפכל"דיינבהתעו

: ךולכסתעbת ןכסbלקלךמגעןכסו'ה וכונשליפש

ךלכשיניעליbbוךליכשfיכסbלוךלכשיניעחקפעמשוךינוfסטס

סיקל6לוbכךתמשכליbסליתbכךתוכזליכהזמקומעלתויןכסלוסכ

הזהסלועכסשעתלש6ךידיהשעמלכבחילגתוליכשתןעמלסייק

תוfישכלוסוןתשולקתעגמןכיסלעסיליתשולקעלתשכfכהלועכו

י:סניכשהיכךכינחטבומססכןווכתשכןתלולגוןיכסשכסיעכ

ליקתו

+

ההגה

ןססגסססיגסכתכרככשדודיתומש'גס

-סימחירסתדמתומשםסיכתוכרפ

:ססגסכ"ע

ולבקיתועבגf:לכ6לישןפוbכ

סלעמלשתועבגfילכלל"ומ
סלגנכסילכfינשללונכלככ

סמfכהלfיךימשיוסלגנכילכf'געבכbכסךכלניסלעמלשילב6

ויכפקfשיסלגככילבf'גסנימקכךכbיוךילאוילפסלגנכסילכf'ג

ל"ולבקועככ6ילכbל"יכךל:סמיוךי%סלגנכילכf'גתרזכ

לכקמליטןכוfכל"ןינמכסהשהלעמלשתועבגfילכ6ליןמתוכיב

התלהנהויילסכיכתיקסעקלסיגתונוסינהכססילוח7"ןמ
bוסמסולמתכלכודחוימלכלסוקמסקלשיתוכלכהלכיכסאי

ולןילוחסולכןילסולשןיfסלולקיעסלוסוסינהכתכלכלשהמיתחה

לכלכ'גסולשתכלכלסיסיילסמלהלסעטתעללשיוסילנfנסורמ

לכfהתוfמסולטסןתיולווקיוסלעמלמסולססוכלבקישןפוfבלחוימ

bוסמןלסfססולשהיכוססעטקלכfסיכלבתמססעהלולכש

ןכול"ישלעסחייססיוייקןכאוהשהfמהלועשלולנהסמה

תויסלןיגידסתוחכופכנןלוכושכוכולארשילעתוכלמלמסתוכזה

סוניטק"התכסלועגשויאלותוכלכסועפשוישןפואבויתחתןיפופכ

טייפוילגעלעולעילכיתוכמסו7סכללשלעfינונטקסלמנמה-

ךיגוסטימלקתfסומילכקלסילבחמלתוטלהנתנשןלכמלויטל

:"היינימש"ה":וסולמולהיהישסולשה?לל5:
ךלסיסישךילעןיגbיתומגעכללילממכןינfוסנלתמהסנלתסזיגפמו

לוק"סויקיעהלוקלויקסלוינססמסfסשסולטס?לקהחסונש

סכסכתכלכלשתוכיתל"הסקסתוכלכסילכbלכסיפעתסמונממש

סלועשיגללכדולייוויסלוסכסללוללשומשfססו%תנמ5

הכומסהססנסכללוכשכךמולשתכסונילעסולפולוסכסולשןינמכ

ההגה

סלועסכ"וסיכעדתסכססזדוסךניכסלו

דיסו3נדfדודלססשתומשיכשןינמכ

סממbוסדודלססשכbוססכוססןיינע

ןימכוילעןכסמוינדיסשמסלעמלןווכמ

bוסןfהזוה3סזכךכס

ויוית

%בדא

תומשינשולbשינפמס"ולשת"כסbרזכ
עיפשסלרומגדוחיסלשדוחיכסידחייאמ

fסוסולשfגויסדוחידגמיכסטמלסולסס

ןינמכסילועויתויתוf'7סעס"ולשדגנכ

לוסכלגד6סשולוריסש'יכומשותוfמשלס

ססש'ינומשותוfמשלשןכסגסילועדוחיס

רסולשוסכרכלשתורונבסינומשותוfמשלש

דסיfרקנססשסינותתתסתומלועכעיפשסל

fלמתמיגדf"ססמא:2סולשתוכרכ

.רתויםימעפרg,"לודייסשכש'יסןמ
ינדf"לשא:"

תוכרכ*סרשעדוחיסיוסכסלכק

'ד:סטמלעיפשסלדודילש'יסןמסולמ

דודיסשכשהיוסןמfלמתמלנר6לש

:'דפלfבמכ''סרפפממרתויסימעפ'ס

ןת"רסולשלשתוכרכסירשעסלכק'ג"76
רסס'7סימעפ'סירססדו"דילש'ה"

: רשעס.סעךלירססירשעי

ש'נליסוי:8:ילרב'ישולשסילושfרס
'ודו"דילש'ו:fלמתמיכ"76

יכ"דfלס'כסש63מכ"רפסממרתויימעפ

ירסשדו"דילש'וןמ'וכרכתוfמשלשסלכק

רסעךלירסתוbמשלשסלוע'נסימעפ'ו

תוfמשלשסיכושfרסתוכרכסישולשס

'הןייליימידליש'':2
.**רתויסימעפ'סדו"דילפ'נורח6

'גסלבקמ"76לש'יסשfכמנסרפסממ

דו"דילשסנורח6'סןמסולשלשתוכרכ

,שלשסמךלירס'גfוס'יסימעפ'סירסש

'וfמשלשסיכוסfרסתוכרכסישולשותוfמ

טסשויתניתוf'דסעס'זל'שןיגמכסיגומסו

תומלועלרסיעסשנססו"לשלסתוכרכסלכ

bוסךורכדו"דיף"כסדוסמרסינותחתס
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תויתוfלכססשימלכוכזמלגוחכווישעמלכללככץלbוסימשללכבו
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למוללוכיידכךותונלוקךי"ןכסלוסלשעמתחפיfלוסישעלעףיסוי
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ךיינןילומגעליכfלכשתומלועלובוטמעיפשהלידכולוbווחכ
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יקלחסגשןפוfכךשפנינכלכתיכךכינחטבומולfמךכלחמשיוךשפמ
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סכסfכלשוקמולחbסיכומללידכלק6ןינמכסלועסמכסכלאלכיכ

סזיקחיתמוסיחלוכ"fנוטסיכיניעלfלנסחתולחbכתלטוקמהכסbסו

לוליפוקוחילbיכמס6נטסעבטיכסנקלfסבקמקוקילסתילכתכהזמ

הזסעהזסילשקתמוסילקייתמוסולסוסיבלקתמסות6סוסיכסוfסו

בולקbוססכסfסעבטיכלק6סכעססולbכבולקסולוקיסתילכתב

'ולחיתסהשק6ןיכמכהלועשהכס6פסמומלמהזלעלשbושקולוחיו

סכס6לשתויכשתויתוfלועךfלbוbוכהוןיכתשכוסכסbכתלטוקמ

סמכןטקלפסמכלוליו"הלועסמכבוט"סלועסמכוגוכתויתוfססמ

ןיעכוfלוומעטלמלסכוללול?בוטיכוfלוומעטלוסהוהזוזיסלוע

תוכוסוסימייסןללכלודגהלכתלכנסלוסשלודגסכוטסיכלכמס

הכסfסךלילסבוטןטקלפסמכסלועשלוליומכעbוסbוסוכשליכמ

סלכסימחלס2חכתלכנס6וסשוכוטכלוליסטסולוטקסולוקיסו
-סיכלכמיכסכססכסf'למבלולכסלוסההזיכפמוסכס6תלמכסיזמלכ

סכלכסהנתנוניליבוסויגונתוbללסכלbכללשומעת6ךלכלוכויכו

ללשיומעתfסכהfקסעללסכךלכלועיפשהלסכס6תלמכתומלנה

לושקתולוק'סוסכסfסלוסכלוליסשסכעסססססמכעסיכסכסולכ

סידליתששינפלהנתחתנמכסימינסובוטכלודישחלןכתינגסו

תויסליכbוסהזלסעטקוססיליתופכבןהיתועבגbילכלכסילשקתמו

: fתולו fכתויתוf חכססשסחכלככהכיכשהסילסחלסבכלמ

לוליןכמסיfנויססימחללשתועבגfילכfbכססשסילסחוסימחל

לככלשקתמותלקייתמוסלושלולגהלכלוסכbולמליולמלוסכסל

סלוסbוה:לוקשקלוסשומכעכ?ודיןכלוןסכסתועבגfירכמ

לשומשסלשקןכלוקשלוסכןהכלשליסןככלשקתמול"יתמו

ןינמכסונשלשתוכלכסינומשותואמשלשסיbנויונמעטללהבקס

ילכfורשקתיוולחייתישןכוfכסלעמלונשליפשויתויתואלסעסולש

לודיbוסשלוקמסוהטמלשתועבגלילכלכסכהלעמלשתועבג6

.פיינויתוכרעמיתשסקטהלןתנומלנהןכליוסכוסולטסדוסכ

חכויתולוfחכויתויתוfח'כללוקמססשסלסוס"ןסשתוכלעמיתשמ

לוקמbוסשןתכהןככולקייתיוולשקתילעמלונשליפשויתועבכfילכל

ופעתסיווbני:ןכסמיכסיינפוגססימשגסויתועבגbילכbתכל

ילכנתמךכלכותועככfילכfוו
סילכנתמךכלכותועההגה

סגשלעימחלסתוחכ'יטשפתמו

ןילהתלמ6וסשסבקהלשומש

השענוןימילךפהתנסיקkfלקנס

סולsסןכתוכוסןכימקלסןכ

לכלfכלול"לוחיסלוסכ

?שלשליפשומכוהלעמלונשליפש

'סךנימיחככיללfנ'סךנימילז

ימעפכךכימ"ךנימיבוfrעלת

סוקמלשונוכלסישועלfלשישכ

ןימיולכוסולוןימיהשענשמשה

תחfןכולכסימחלסתלמולכ

fלכסימקלסתולחbתולו

תויתוbלכסילקייתשהימחלה

טילטוקמוסימחלסןכלולי

תועככbילכbויליכסילחוימו

ךומסלןסכסךיללןכינפמוןסכס

כלח6ליססולbכוזלוזוידי

סימחלססתולח6לעולוסללח6

לול"bוסשלח6לוקממסלכשו

פיכסכהתיישעכfווfכיהכ

תזסללסכסככולתלוכעללס

יכסכסילסfוכסליפסוזהכווככו

שיכלבתמהסעסילשfויכלכמה

יכ

תדמfוסשס"כקסלשולbמשסנונרמfשסמ

סשענוןימילךפסתנסיקלfbרקנסןידס

זמרנסזסולטסףכותוכוסףכסימחרסףכ

תדמfוסש"וכסלועשדוליסשכןכסג

תודיינשססשסיקלfדודודביכסימחרס

'יקלfסימחרסתדמןימידידודיס"כקסלש

סוסיססשתודיינשולbןידסתדמלfמסדי

ולfו"כסלועשסוסיכלקסילועסמכסיסל6

fולמכו"כתויתוbסלועסמכו")ף"ססזכס

דודיד"ןכסשכןידסתדמסגיכךלירסכיק

רוססוסזוסימחרסתדמססעכו"כסלועס

סוסיסיס6תומש'נססשקכרכעמרכעיו

fססמקכ"סילועסי"נדfביקתויתו

לשרסיאחירירעששכfוסדסדסוונסריפש

עיפשסלסיחתפנס"יסffרקנסרתכתריפס

fרקלסיזועןוfגתרbפתכסיעיפשמסס

ינדffרקנסולכיסכעיפשמדידיוד"ודי

תלסומותכלומסתוכלמתריפסbוסש

"תלועפסfרכשתומלועכתילגתמוסתונדfכ

יכקכ'ירכעמ"רכעיודוסוסזוסתלשממו

עפשססכןכוסרסיסעוכתbוסתרכעסןוסל

."רfפתמותעדסדוסכתרfפתלרתכמרכוע

fרקכססרשיסרכעסכעפשסז6תוכלמל

bסימחרולכז6זרסימחרסוקךרדרשירו\

רסיfלויסתומשכ"עססשרכע"יודוסוסזוי

תויתוfו"ירסללככסססטיוfכ?עסיומ

סלכרשירוfתרכעידנסכזfשתורוf"ייר

רכעלךומסודוסתוfרלסכרתס6וסימחר

'גןמסשלכתומשכ"עססשוירכ"עbכמתו

fדוסוסזווירסילועתויתוf"כןמfתויתו

חיככש'ק'כ':ןינמכסילועש'ס'ג'כתויינש

ותנווכלככל"רוחכלכבןמ6תיינמתנווכ

סטמלסלעמלמעפשסךישממונשריפדכ

רתככסיסfססשתושודקתוגירדמ'גךרד

קכ'יסילועסתוכלמכ"ינר6תרbפסכדוד"י

סשו"דקסכ"רכדוח"ידוקוסזוונסריפלכ

''ירגשתוכלמכדוחיק"כי'וביתישfר:

עיפשתישתרfפתכסכרכסלעכסעסד

סשודקסbכויונממיכרתככסשודקתוכלממ

ונינ"עיךלמססעיסוס"סדוקססווסלסל

סס"גאכ"עקכ"ןקירטמעיbרק"ס"יס

תלכנסלעללפתמשןוחסתליפתס"קתיותטfתישןונליסיןזחה

סילטעוסנמשכfלמתישויתויתוbלשעכלולייולמחכתופסותו

ןיעלוקוbכלככfכלימשfסין96'גועסלוfשסמלופכגוסחויתולימ

לעסוליוסיכגןמbהנועסשסוכלזונימכחתנווכןיfשונידלוגול

ותקעזוותקעללוכעכfליכותלכיווקכלככקוענלוקועזלולוקסולמל

שחלכללפתמלהנועועמושסלקסיכונידלוגולועלקיותלכילככ

לעסילמסיממלתויסfככחולכוךומכלוקכסכקלחיכסמויfשחכו

ונימכחתנווכלכללעכליככתכמbוסולוקסילמשימיכולוקסולמל

וניללוגולןיעלוקוחכלככfכלסימשfקיןמfסגועסולמfשסוכלו

ןמfכלמולסגולססכשישויתויתוfןיכמלןיווכלכלתתלbוססתנווכ

bוסךולכתולוfחכססשfימלעימלעלסלעלךלכמ6בלסיעש6ק

וישעמחכוסילטעוסכמשסלשויתולוfחכלכלןיוכלוחכלכבוניסו

ימללוכוהכלוליסימחלהןלןמסיfגיסונשריפלכסכסילודגה

ןיעלוקהזכלודגתכשfסשותנווכלככללוחכלככתוהנווכןיווכממ

ןיסנכנללשישןמזלכלזלfסוחבשלשוחכללוגסבועלקש6וכיללוגול

ענענמסכקסfבלסימשfס"ןמfןינועותושללשיתכלותויסנכיתבל

יספנהכסו-ילוכוךכותיככותוfןיסלקמשךלמסלשfלמוbווט6ל

: ונ ולbתוימלסלכבותכל סימשbוbכ התעbס"ןמfכל תנווכןינעכ

מקכfלבקלוסומלתווfסיפל'יונלקיפסיאלbכלסימשאהיןמל

לוסbוסשןכסיקסעתמהתעונחנbשוניניינעמת6גלfלשןיכיל3

:ולוסשלפללוזחנןכלעוסיפכתוbישכ

תסכלפfכךינז6סשעישפנתקושתויכבלתדמחינבהתעו

ילתסמתולכוfיזנגתולוסוסלותילתסעומשלולכק

-bוסךולכוניקלfתלותלשהיתולוסוקיזונג

ןאלתעbוסןכוללסילועסיגסכסשהעשכעדתהנהו

סכלככומלככסימחלהחכתלכנסולסחתכסfו-

לשfסלועסךלמוניקלf'הסת6ךולכסחסונסושסיכסכססיכלכמש

סכקסלל:ומעתfךלכלונויכוןיס6לשותשודקכונטלק

תעוסכחוסכסffיסשסעשכסכסfכלfלשומעת6ךלכלונתוfסויג

סכסו:ךומסכלfכתילשfכfוסךולכלוליסימחלסקכתלכגסוןובל

הכס6לשסחכללוגתעגמןכיסלעלותלשתולכוfיונגכךיניעלילסל

fישוקסכלכהחסונכתוישוקיכשכלכללכסלוקךילועלונחנfןיכילב

לשותשולקכונטלקלשfסיגסכססיכלכמשוזסכלכסנתשכסמתח6

ומעת6ךלכלונויכוויתוכמכונטלקלשfסיכלכמסניbסמלוןיסל

וסמתעלליוbלתמbכותוכלכלbשכללפסbוסשומכסכהfכלfלשי

-סכלכהלנfותשולקסוק"ןיינעוסמוןיס6לשותשולקןיינע

לכולססכסfכתלמשונשליפשומכbוסןכונילכלכסfשf3ישוק

ססלהיהןוכלתעוסכס6תעשלעסלומסכלכהחסונסויסב

קייודמלתו"ןוטלסהזשהכס6תעשכלfלשיומעת6ךלכלונויכוךלכל

יכעדתשךילכהזץלתלוסכס6תעשוןוכיתעלעתולוסלללוכמו

ןסכלןלסfשלקתנלסקתליפסמיכלסקתליפסfוסןלס6לשותשולק

ולfכתישןינכסימיתוליפסתששלשfלסוןסכסbוסלסחתליפסיכ

יכסנכילסחסלועבותכסלמfמכלסכסיfכססילעשכסניינע

סנכנהכקסלשולסחתלמלכמיכלסחכbוססלועלשוניינבתליחת

לכלסכלכהעפשולוffגתלופךולכולסחתלממוסלועסfלככו

fליכונמתbליכ'סידסחןינעכוסויהלכלfלסחוןינעכתומלועס

.סכשןינכסימיסימיתששסוכלכת"ןסכסbוסשלbלסחמיכוימחלולכ

ךולכלילסחלסככלמbוסןהכהןלסbותישfלכימיתששסלועס6לככ

לfלשלכלסכלכהעיפשמולילסחמסכלכהעפשלבקמbוסשbוס

bוסןלס6לשותשולקוסכהלעמלשןסכלfמגולbוססטמלשןסכסיכ

לbכתילשfכהלעמלשןהכלהככלמלוסיכהלעמלשןסכהתשולקמ

עלוססשסיכסכסןכינפמולסכסיfכססירעשכהככלמןיינעלוס

תויסלסטוליכןיק6לשותשולקכונטלקלשfסיכלכמשלוקסןיס6
bוהךולכהלעמלשלסחמסכלכהוטלקהעפשהלבקל:סככלמפ

ימחלוסילסקןכינפמןלילעלפקתלועפהשעיןוילעללסחשןפוbכ

לfכתילשfכככלשהלעבכורכןהיתועבגf'לכbלעבכולוסלושה

סיטלקמססיכ'מולסגולןלסfלשותשודקכונטלקלשfןיכלכמשןסח

סיסןלסfשומכיכלללללשומעתאךרבלןלסfמסשוליבהשולקכ

לוסכלfלשלןלסfילילעסכלכסעיפשמסיס'הילסחשלסחלהככלמ

ילסקשלסחלהככלמססןכומכסכלכיוסעקלbויליתfןלס66שיו

bוסימתעללסכלתסbולbלשלססילילעסכלכהעיפשמסימחלו

fסןסיל"לעסלוטסובכוכהיככללfנמתוךלכלתלעךופסךלכעה ;



הנשהאמןבהמדקה

1

.ךשולשתכפוגלעסולפלופכהלעמלונשליפשסולשןנשכסלשלש

תועבגללכלילןינכלי"נלבטיהןנעסןיכתוליכשתןעמלסנסו

לגכסימחלסחכססשתולוfסלססשסכיכשהתועככbילכfסעןסכס

fסשסלדלילססעימשגסיתועבנbיכ"חלפסטסדללמומ

סולייוכמןימיןככסנסוןסכסילןככסולשתכלכלוקשל
ל

ססידילעבכורוססילעהלחוסלושלסחסו'תוכוסוסימחלסתלשיכ

תחתוסיגסמסינפלומלובגהסילמועשסעטהוסחיסככלשהלופכ

ססילעסלוששסניכשסימחריפנכתחתסילמועססיכיכהכסילייפכ

ןסכסתנווכלןנוכתייכסעסיישליווסנווכסינווכשססיגסכס"ש"

תוכלכפמלגקלסלתמולחלןמ'?וילעסכ'לכסויוכנכתיכוינ"ל

ןודנכס'סלfמשכסתחנכסילי

ליסלכקשלחאמיכונינפלש

ןימיהשןימימסימחלהעפשkמש

סלסטכסימחלכסתוחהfוה

יכפמימקרכסתחנסfוסשמשהו

.לbממסלוקשסתחנהלבקןכ

סטוסיסשןימימbוסשתוחסהמ

לbכתיהזלוסוומוקמבלfשכקו

יבחיתליגןכינפמודסכלוע

ךולכהלעמלמסגהוךיפסכסטס

לbמשאלוןימיbלךיישןיbbוס

bלוהלעמ6ללוחbוסינפ6לו

לכשללשמbוסלכסלכלהטמ

לfימשגתמתולעלילכןווbסת6

סימחלללשמןימיסיכינחולס

לשמסינפהוןילללשמלfמשהו

לשמלוחbסוסכמסתמילקל

לשמהלעמסובכוסמסלוקלל

ילשמסססלכןכוולעותבישחל

וסףכי

:רפיכטלס

fכסגפסזיfסיfחמ"רתרפfסק"שוסירפ

רכfותוf)וכfשחוסגסשסיינחורססידיג

fסתשגלשדיגוfתויתורזלתלכקאשגי

ןיfיכסדגנכשסלעמלשינחורסרכfמ

סתוfזbולוסמוסוגפסוקמבסרוססכיכשס

fלחתישענותמגפנולספנסמשנכשרכ

ילפמותמללחbרקנוס"תסרוbמקירויונפ

רוfעיפשסללכותbלתויחללןיbש

רבfדגנכשסשוגכשרכfסתוfלסייפס

רסומלעבסדfכססעכוסלקפאססמשכס

baןילספנסיגסכסשדוססוסזורכ6ותו

לערסירומועוגכיולגכשןימימסיכןמומכ

ליטסוסכfטחשסתשגכש,רתסכשןימומס

לסופlסנפו6טחןיfשןסכלכbסישדקכסומ

לככיסלשוישעמלככדיקחוקידבותמשנב

fוסיפכתת6תרותוםירתסכסוסיולגסוירכ

לככסכיכשסשסניכשלסככרמיfדוותמשכ

יתפפ'מfיוילעוותמשכח"כלעסרוססח"כ

ךbלמווסיפמושקניסרותתעדורמשיןאכ

סייכשסיכשממךfלמל"ר6וסתוfכל'ס

6וסוסכעיפשתווסמשגלעסכורשממ

-ךfלמומכסנממלכקלסילfסככרמ

:ססגסןbכדע

ןימזאשןינעל?"יפינסלתוכיישוו'סגס

ההגה

יכןמ6יעממןימומילעכמינלbשתלbו"

fטחותומשנלוגלגןסתומשנןתוbומגמוו

סלfלכןסדיסבסלועכרככו"סשכזתמשנכ

רככויסורכגסעסלשסימעפלfלעפי

:ססגסכ"עילוגלגסדוקבאזססלועב

סיbכססירעשלכחללוbיככסניגעלfכתילשfכסייגחולסיכ"נעל

ת6תיימטנסמליכשיוניטישילכלכשהלויכעסי"נלילכלעללכ

ילסכ'ונס'עשכ'לכתיוכפסתקסס"ןינעוןכל"יליתסנכוה"נחקל

סתיע

fוסיווקססל

/ ןרטיווקה"כןס

תלמססשסירוליג

זורומחכתויתיל

רוקמומטיfלייפ

: ול מוfס"כ

לשתחוbדוע

יזמרססילעוףוקיפלכ

דודי

תוכבונתשתולוbל"תויתוbל"ססמד"ןינמכסילכfל"סיbכויונממש

לילועסיbנויונמעשסלסירייוכמלfמשליכו יסכסולוקמסמ

fל"תויתולליססשליןינמכסילכbךולכסילוקמסמתוננוכתמתולו

לויטלשליפשומכןימיהשענלfעשססגוfיכסימחלתוחכסלכשbוס

ןיעמסינכהתעוןימיסשענששססוקמלשונוגלןישועלbלששכ

ס

ההגה

לעסרזשסתכלככסניכשסשונרמfשסמ"

fירכbשכ6קודונייסןסכסתועכלfןי

ןסכססילסופםיער'ישעמסומוסגפוfטקי

וניקלfתדוכעלברקיbלסומלכיכ6וסס

סשרפbוסשומכומשךורכוbוסךירכ

ןימומסועפ6יכרומbיסרפסזמ,fלמ

:תוfסיענומורשכוופוגכססשיולגכש

רסנפו6טחסומןכשלכסשודקססדובעסמ

גירתכסנפוסומןיליטמשסיערסישעמ

fיכסלעמלונשריפשסמשכסידיגוירכ

רסירומיולגעשןימומסססופוגמשןימומס

רסגפוfטחססמשנכשרתסכשןימומלע

'ולולכ'וריפטססתונמגי"רתמסוכתהזיbכ

רוf,סיעיפשמסתורוfגי"רת,ןססןסמ

סלעמלשרוfסתוbןכינפמיחלכלסייחו

רבfסתיוfב"ייחסרוbת"פפתוגיfסכ'גפס

ופוגכתנכוססותמשככורגככסינחורס

דוסךניכסלוסומלעב'דfססששכןכינפמו

מ"גfיסשסרfלש'מפנסיכ'דתיסכססזןינע

ומכשיינחורםידיגוסירכfגי"רתמסלילכ

גי"רתמסתויחרז6תלבקמ'לעמלמשריפש

fמיסלעמלשתורוfוססתפשסרוb

ח"מרסיחמוסריfמbיס'לעמלמתלכקמש

fתופסותמוסייכחורססידיגסס"ש)סירכ

fיססרוfמ)תיפפסמfח"הרסיחתוסרי

fתטספתתשסייכפוגססידיג.סס"סוסירכ

שיסאןפינכת)6קמתגקאקנעותמאלקתנ

יתכפההמליכשת%סוסרפסכ

ותביתכןכסלrנכלוסמהינק

ס"סלוקןימיכהווללסכאלש

וללפfוסןכעbכשינפמשמשכש

עפשהללישקfיכיכפמיתמfס

חכתלבגהלופכסימחללש

bוסמללעמלןימימסימחלס

לfמטסוןתונהילוסנימיסוודגנכ

יכbכמתסלועלולבקמכלוס

ילכןתוכהינפחכוכלכקשה

חכוכלוסשכוןתוגסליפלבקל

תכוכולגכלבקמלשוkמשז"וילע

לכקמלשונימיןתונלשונימיל

תושלכןתונלשלמשחכוכולגנ

סמיתקסלויכךפסתמשסתומ

סמיתחסתלוכלכקשסתפנב

ןיעיכסתוחכסיסמסעוסתופסש



הנשהאמןבהמדקה-

סילמוfנמעסלוחיולכוסףכתסילמוfשוכייסוסמעתולקfכ

לחfbוסוניקלfbוסמילללק6'יןניקל6'ילbלטיעמשוילח6

סמfמלעילfמללפתתוכלכתכסמכלזכגוזמללוסססזלעוונמע

קחנלכןמחנכלסיללט6ןלfכלח6יוגלbלשיךמעכימווסכביתכ

תלמbס'סביתכדןיbסיללמbלbלשידוסיחכטכס'בקחכתשמימו

סכיטקינותישעסת6לfלשלסכקסוסללמfסויסךלימbקסוסויס

:יתישעסת6סלועבתחאהביטחסכת6השעfינלן6סלועבתחא

לילשישלללח6סוניקלb'סלbלשעמשביתכלסלועכתק6הביטח

יתכלסלועכתח6סכיטח'כת6השעfיכלף6סמעותולח6לעןדיעמ

לfלמילשסתולח6לעדיעמסבקסשללןללכלקbיוגללשיךמעכימו

'ולוסלושfללעוכיבכיכמשולש:סוחיכמוסןכינפמוומע

ושעידחוימלשיןכומכומעילחוימוושbלכ"לטוקמס"כןיליפתשומכיכ

'ביטקינותישעסת6סרמbכסכיטקןושלכסודוסוטללוקלקלהזיגפמו

יכוחכשוסכסfסכחושוריפשסכיטחןושלולמbסמל-קייללשישוכ

ינותישעסתfלמולולסיסיכחכשוהכס6סכחןושללסכיטחןינעהמ

מילסכיטחןושללכfסלועב6חכשוfסלועכתחbסכס66תק6סכח

סמלןיינעלשומעטלוסונלזמללונלשbלקבשןוטלbלוסכס6ןושלbל

ולוקינןיסחייתמלfלשיוומעלfלשלשןדוחיכסחייתמסכקסתמיכ

ןוטלשbוססביטחיכהכיטחתלמכןינעהסעטומלוססמעסכ"קסלש

קלחנהיכעודיאוהוסגיגחןוטללוסשךימימבאושלעךכעבטוחמ

סיכונחללשישתויסלוהלעמלונשליפלכבבחמלהמולבכחממבגחכסו

פחייתמbוסןכינפמהלעמלוכשליפלכסולbקלחסכ"קקתומכעמ

וכיליכןגוסכלכססלעהנסוססמעולוחיסיסחייתמססוומעןדוחי

יסניfלועתוקיפססוסנכוסכוכמלעfשכתטלפכשתויטוקסוכשייתנו

עגוניטלפלחfלכלכלועךלכשיניעליbסלונחנאןיכילכקרוךא

ססוסלטעססתוליפססטסילמוfונחנfשלח6יכהזbוהוונלשםוללל

כשכמויקלססשלמוfהת6ךיזסלטעססס6הבקסלשותומכעלח6

bוהלפסמסיכסעעסוסנקהלשותומגעססשססילעלמולןכתיאלש
לשfכקולחו"וכסוכס"שימשגלכלומכסילפסכסוסיכמכסתקולחלכמ

כfטושפתולחfקילוליפfלוקלקאלויונשfלוכימסבקסולbכתי

תוליכיספתוקלוחמתוקכישעסהשתוליפפלטעוילערמולןכתיךיא

תוסלfלשעולססולfכתולועפינימלכסלועבסילעופסססמלולכ

תוחכלשעסקטסילמוfונחנfשסנסיכסולץלתנובישנוסחוהלילח

לטעוליכלווינתולחfסססולכסעסלועבתולועפינימלכסילעופס

סמכעינפבהלועפוחכסייפסוסליפסלכלסיסישסניינעןיאתוליפס

שיוסייפסלץלfלוסימחללועפלחכהלשיוזהליפסללמfתשלע

ןידילולסחלועפלחכסלשיוסייפסלוסיטחלbלץללועפלחכסל

ןינעסןילוחתוקלוחמתוחכישעססשסומןילתשלעסלכןכוסימחלו

התוfסלשיתוייפסיולימסייפסוסליפסלכליכאוהןינעהלכbןכ
ועפלחכססלשיתוליפס"לכלשומכותוליפסלכלשישסמכעכיכ

,לכלןכומכסלועבתולועפינימלכבסימחלוןיללסחוכופיסולכד

לכלועפליללכחכהלשיתוריפסיולfמהמכעינפכהליכסוסליפס

.לכותינשלעסימחיווילדסחסושכוכופיסולבלסלועבתולועפינימ

שיוזכשסמווזכשיוזכשסמfלfוסליפסכסנילוזסליפסכשהמלמול

.סללככסהתוחכלשעלכמהללכתחללכשתוליפס'לfשןפואבוזכ

לשעללfסניfתוחכסfשולbויןמסלולכתק6לכשלוסכתוחכסfמ

,סולסוסימודוסיווטסקמסילונעלטעולbכסbולסתישומכתוליכס

ילסשסקיניכקולחויונשולדכסןיfילסטלומגתולח6ססישעולfש

fליפסכשיוזהליפסכשהמווזסליפסכשיוזהליפסכשישומכעכחכותו'

ןתווחוסניעכסימולוסיוושססשסילוגערשעולfבס6ולסתfשומכו

ימשגסוקשכסילונמססשסקלחמהששגהסיקמסאללוןתיbלמו

,ויסוסילונעלשעלןת6קלחמוןתואלכנמוספיקמסל"נסןונbוהמ

.לייכססוקממולינסןונמתוטשפומתילכשתיילוגהבשקמכסיחוקל
,לונעללתחfססשלמוfיתייה

סניbתוליפסקשתויסלולק6

סושןיbוימשגסוקמכסינותכ

אפקלחמוסניכגמוספיקמסוקמ

קיספטולילכמסוקמסושןילו

,תוחכתולוbסהיכסהיניכ

,לכמתולוסעתוטושפתילכש

.קלחללכותילוסשנילקממוסמנ

«לח6סהכ6לכלסושכססיניב

fתולח

," -

.ההגה

סריפסכשתוחכסרסעולfירסשיכלfשזיל6

סריפסכשתוחכסרשעמתיקלוחמסניfוז

ךיfותוחכ'יfלbסניbיסללככשfכמנוז

יכלfשתלfוכbכויכותוחכסfמססש'מfכ

רפסמרדגכסיסנכנותוחכ'יסססמל

תיילכסתיירוכתוחססססירחfסרסע

סיסזכססמוסזכסיסזכססמותעכסחמ

סמלכ"fתחfסריפסfלbסניfכ"חסזכ

-bסזלכתוריפסרשעססשסירמואונחנ

דקb6ושרששדוסרעשככטיסןכויורfכתי

ובס"גסכ'ערש-ש6אשלאמש

" - ו

סתעונלשישס"סיפכתוfישנןינעכונכלfססנסינכהתעו

ןיכעמוכככסוונלגלגוכעוניניינעמוניfשסגסילוכ

תלולגוס'בסטהתלולגתוbלסלידכוכונכלfסוןינעהתוfבוןינעל

קזחתישןפוbכיקנ3קנגלודעלולכוישכוסבלולישולקסןכלשומכ-

קוקחועוקשfסישקוחלויגךלכשלוינכןכהןיינעבונישוקיפווכילוfיכ

ךלךילbכיכסגסושלפלשהניינעללוזחנהתעוטומתbלשלת"ךלכשכ

יכשודקללכשללמץ6יכלכלסךילעלככ"שונשליפלככשהמכטעמ

'סיכשולעמלונישולופילמיספלסחשהמוספfלמתילעמלונלסחשהמ

לולגסןלססוללסלשעסיתשכסותולכ:ח6סנקכסילועולחיוקלכ

וכשליפשומכופכחככלשומסfלוגסולככגסלוליסטסbוסששולקסו

ןניfיכשומכלודייפולינליססשתופכסישעסיתשולגיןכססוש

לכוסייטכשסיעכשליןהשתומשכליסטמלולכfכסלגנכשהלעמל

ינפמוסנשיטלקב"מלח6שלחופכחככלשועסיפוליגבולfמןולב

bוסששלחשfלסעוסימיחכססשתועובשלכסילגלגתמסיטלחהןכ

bוסשלוליסטסומכונממוfניווכסיללכנשסימיקכלשfלסולוקמה
לעופלוליססססיכפמוכממסיfכןיווכסיללככסויתויתוfחכללוקמ

תויתוfחלולfמתח6תוbכשלחכסיללכנססיעיחלולfמסויוסוילכב

לולייפוליגבולfשומכוןלוקמfסשומשךולכוbוסךולכובסיללכנס

יונשהקליונשססכןיbולול"תויתוf'לתומכעלח6תומכעסלכ

שלחלככהנתשמשהלועפהסשלעbוסלול"יפוליגכ'לךפקתממ

ופוליכסכתשיbוסהשלחכלעופשהלועפהיפלולקניכfישעמיפללוfכ

'ויתוfלתועגעללק6תומכעfkסניfופוליכהלתשישסגהסולכסעו

ןלכלייטכשןלכסיטכשלשתומשכביסןכומכהלעמלונשליפלכלולי

תוקלחתהלכמקלססכיוגשוללכסןילוסכתוליכמהתשולקמולגfנ

וכלכלןוסכסזןינעלוסלfכתילpfכןפוגילילעהנתשמשןתלועפ

ס'כתוליכfקתומכעמלח6תומכעןלכןתעשכלכמלכfת6סעלקסכ

קוספסומלשוסחיונשןיfןתמשככןכומכ.ולשןימתוליכfכשומכוולגfכ

bכמתfלכסותופכלשעסינש:ועכללהלמעסיתשכסותופכ

לח6תומכעסלכוטלפסןיfלוסטבסוללוסטבהוןיכולוסטבסוfל6

fישכוfישנלכשקלסתומכעןינעכסקיניכקולקושלפהןיbווסעכהו
יפוליגלסעסיכשכןכומכסקיניכןיקקמס"מיסוןמויכוכביקגילקס

fנויהומכעינפבןוללשלחלכבסילעופשסיקלחמסיטלחהלולייטכמ

תלעופשסיקלחמס"פוגהבקעיעבשלשעסינשכןכוללילוקמש

יכסלעמלמלמוסטשללכלמקוספקוהכהנתנשהכונילילעהמשגס

ילכלכונילת'תלטקלשfילטמגלזישלשלופותלטקס6למלמfשוסח

תושולקהוליפסקשלכסוכומיוקללגשכת6תויתוfכלכקולחתש

ומכילכהווסלעלילשסוקוספכוכלfיכמומכתולוfגילתמסיbלמ

ומכגילתמסיללכונלתסיbלמלbלשלשתושולקסתומשכסןכ

ומכלללטונוןלקסלטעהלמעיסמשנחולשלגןיינעבונלfיכמ

לשfכתוליפפסלכללוכהלולישולקסןככסימולמסתוליפססמ
"להזיכפמוהלשעןטקלפסמכלfלשיןכומכהלשעסהלסבלfככ-

ןטקו

'גססמללשלשןתמשגןכומכוהלמעהלטעלמולולופכלקוספס

תולוכfססיכתורוסלתויתואלשעסס'סמש'כ'קולשפ'גתונקלמ

הכקהןכומכסלטעןטקלפסמכללשישומכוונשליפלכתוליפסלשעמ

לומגהתולשלכסנקהשומכוסישעקמכהלועונשריפלכןכסלוסמ

לוסלfככסומכלומגהתולקfכומעסיכויתומשססשויתוליפסןכומכ

ןכומכלומגתולח6תוליפפסשומכולסכסיfכססירעשבןתולח6

בקעיתיכלסfכסשפנסלכלוסוסוולומנתולח6לארשילשןתממכ

תושפנלכת6ושעכימfשומכתושפנסלכלמfbלוסיעכשהשילגמ

לשיכתח6סמשנסלכיכסוכהזסיכלעלbלשלכדוססוהזותיב

ינקתמונקתשהמליסוסווסיfכהסילעשכןיכעהלוסלועלfכתי

יכ:לק6יוגלארשיךמעכימולח6ךמשולח6סת6תוליפתה

לקשכטלקסלקשכסלכלfלשלשןתעשכוס"כויתוליפסוהכקה

קשכןכסהלמעהלמעקוסכסועלשוהזולקשכסוטכקושתולח"ה

לשומשןלסהרשעסהתויפסססישעססקשכלfלשללשלקה

סלכתחfסטולקכסלכללולקשנלח6לקשכסלכוסלטעקמכסכקה

סילעשכסתולח6ןינעללכתילשbכולקשנלומגסתולח6לקשכ

הככfתכלכומייסשסמכתוליפתינקתמלגוזמלסלעולסכסלכה

הלועסמכסכס6ללסכסbכלbלטיומעכלחובסויהת6ךולכסכל

וטעתולחfכסס9ינפמסתולכסוbולfלשיכלחכהבקסללולק6

לוסמינכמסנקסכולחכלbלמיוסכסלגלbלשןמענלחוגסונייה
ו

.ןהמולכfנשוינכובקעילעוס'כתוליכbסתשודקלעומלמהשרפהלכ*



ו

הנשהאמןבהמדקה

.fסלבלטססמלשיכומשלתש

למוקססנזמסעפיכילשמיפסכ

-תלחf'כטכסכומסעפווזעכטכ

תופוגהיעבטיונשוףלחתסיפלו

לע.ןסיתומשנוקלקתיןסיפל

ההגה

סלעבשינפמשיfןישfbרקירמוחס*

תחתסשוככ6"סשלכשכ6זכסלרתוימס

סרותכליכשסלתי"לכaסוילעעומשללכשס

ךשיfל"fודוסכסיכוטסישעמכותונמכו

סנזמfיסו;*לו"שמי6"וסוןת"קושי

סיתוfתרח6ךלילסלעכתחתוייחתי

סמעוליגרסךותמלכשססגשדעסיפוכטו

סיעכטתוfתוסירתfbוססגררנכ

תוקולחתועיללוכיסימשססש"ססגסכ"ע

שישסעסלמסןלותמסוכווזמוז

לוסןיכתשכוהמוקמןאכןיאלכלוסלfשכסומקומעלתויחליתיל

fכסמשכסתתשbבכלשfכססילעשכסמשכסלוסןיגעתתמללbסי

התעןכלילוסלfטסלופתסילfמוללכוסלbמלסוקמסיסיbלללכ-

:ךילbסלbלשסוןוקיתכ

שדקהלקשבףכההרשעהרשע

קוסןלס6לכלסלכיחש-סימעטסתלגbלפסלעמללכקוספסס

שלקילקמוטלקינימןככסלכילכללש%-סולבוקמהילודגמ

תוליפסלמע-סיללכיכןוילעססלועוןותחתהסלועיסילקשכ

-סימלתמסססתוסמוסתוכיbכוסילוקשןכתיללשהמוfותושולק

'וליעפלמע.סינשכסטסןטקרפסמלוסינכתשכככfסןיעכןככ

סיbלתמסלטעבןטקלעפמכלbלשיסילועסניbקלמעמלתוי

ךעילוסל.םינפלסילפסימכסינוטססיכפוית6לbשיליסילגתמו

תוקיפססתוליכbמיכ.סינוילעלכלעןוילעלשותונתוונעללוג

ללכוסינוזינוסיעפשומסמהיסינויעלותובשחמלכמתומלענס

לככומלללfולחיו-סינוכמהמסהמשכחזלשפנסדbסתמשכסקל6

לעסללשולסחלדוגךעידוסל-סימbתוטסמסלפסמסיטלפוקלח

ינימסמככ-סימולפסקלפסכסלנקסישלשלקיעויסימללכ

-סימיענססימעטסתלוקכסשכמלתוbלפלפתוbילטמגכיסימעטמ

ילתסמיסימלענוסינוכנסיפוכסילככשלוקסחולילכלוילכללכו

לשf-סיפלוסיהובגיסימלענתומלועמןיוליולהלותילתסתולוס

סילגסמסbוהךולכולוסימלועקלbמושעננווללוכווbלככווללfכ

סילוענוסיסומכסיסוכמינעוגסימשנהלכמסןיעלויסימסלופמו

יכbיכbתיכיפלfכללסיכלינbלמןכלעלשf-סימותחוסימותס

fלשיככליכbססילולגהסיכבלסהמקוישלפולbןיסילתילעכסיליל

fליקעשלקסןליתכשימשכןטקסיגתממסכעסנטקלשfלfלשיבכל

" יולתיכמ: לעפעשסנוכמהןיוולוסתחפשמ

סימעטסתלגfbוקסלפססתוממולתלולגתלbפתלקייתוfרכ

גלפומ:תייסלfסלכקישלשרקיעתפסfמותנכוקותלגוfמ

ןותחתהסלועמוןותחתהסלועלןוילעהסלועשןטקקפסשתוימינו

תוכרעלכשהלbבלקל:סוששוליפכובשלופאלוןוילעהסלועל

,סוכנןחלשןחלשהוסיקל6ןגיכדעיעושעשסלכקסתמכחתומיענו
ןילוסנכקסתמכחיכלעמיכימסמככוכינפלסכולעסדקמןלעןנכש

ימעטתלוקנתקותמסעונילמfשכלףונמתונהילולוכbלסמבונל

סbותומלענתוביתנוןטקרפסמלכקלועשמכסלועלכיכהלבק

ונלתלעותסמלפסמסומולהמכחסויfלעונעדיfלולפסטסונעדי

ונ6ןיbולפסמסומולהמכחסויfלעונעל"ס6ןכולפסמסתעיליכ

תוכלעסיסישןפוfכלכשסלbbיקססמכחסןיגעבשייתיךיfונעדי

.גגלתלעותהמססילמולוססיעמושכלללכוקמליסססמכחהתוקיתמו

שרפלוללכליתיbלססיכשידיתbכלידכןכלעfיסססמכחסתעידיכ

ךיישןפואבהכוללךילוסלנקןידסיכללינשכfקסשולקסיכפק

סזימלעוטולbוססמלערפסהתזימלשלפמfקישוליפסיסיסלרק

סחומכעיכפכלפססיסיהכולfךרלוןמולfוסדוססויbלעוהמכח-

ללוליפכלכוישסמכחוfלוסולוסלכלעfוסספססלשוכייכעוולbות

ינוקיתמולסווסמהכולfךידכסילמלמbיכסלסימעטקתלגלשוליפכ

ולתוbכסןיגעיפכותלוזוbbוסהלוססןינעמסליכיסלפסמולסווק

ןפוfכונילעהבוטה:ליכןכסללקשוליפנוקיפסמשולישכושלכלו

bלוbיפוסוליפב6לולגלוס6לוליכלןויעכסיליחתמהסילוחכססגש-

'ולוסהליתסהלוסותסליתעלכן'6יכססיפלכילןכיכיהלבקה'מכחכ

ןכשסולשכ6נfסולשכסנכיישןלולכתולגלסיוללסתודוססתולגליג

סעולbוויללוקהשמלסיקלbסשיbbשילקfגינוכיכלוילוממיתלמ

ותחונמסייקסלולככותמשכהמכחססללפוכלסלינווניניעלילהמ

סילכלכשלפלותולגלוללסתולגליגfסגךל6ויתובקעוויכללבזלוככ

לוfכךתמשנלייסלוךתוכזליכססיעמושלסילבוקמוסיקותמוסיכלע

הניכשונfללמלמותעלסלbלןכוחהיננחשסעעיתbנס"הסיקל6

I 3 f aהלמ

קלחללכותאלוזכסהןמגעכלשעולוכשלשעולfילסשלומגתולחל

וסחלחbססןכסbססוניכללכהןיbיכלחbמלתויססשלמוליסקיניכ

bוסשלוליילסללןכססלמעהלמעונלשישונהןכסגונלשישמ

bלסלקסלשותומגעססשתוחכסfמלעוכןמלסשס8פfילטמנכ

תוליפמסשינפמלק6לכלסכיbתוקיפססוהבקסשכושחלסזכהעטת

תוחכסfמלעסלוששסממיניינמןלסbוקשהלקהותומכלמעסה

ןהןהסנסי'ןמסלולכתח6לכו"ןסתוליעסהיכןכוכילתולולהלש

סימעפיכשלמולקוספסלפכשוסחסbמססיסימעפ:יכןמכעסbמס

ססשסלטעסימעפסלטעססשסלשעל"6ולbכללהלמעהלמע

fיססלמהלועשןלסןכותמהלועשןכסתושכעןסןסוק"מןללכב

סbמןכולשעןטקלפסמכסלועןלקילסשתוליפמלשעהתומכעfיס

סמוסוכשיסוכמהמילסמלוטגתולקbססלטעולbולשעקשכהלוע

ססןכסלסהיניבקולחללכותללשלעסימולוסיושססוהזכשיסכמ

ולקשגסלכיכללשלקסלקשכןכס'למעהלמעקוספק'מישוקולח6

וסהלומגסתולחbסלקשלח6לקשבותח6השולקלקשכסומכסומ

בושחלהעטתשןכסfסשסלטעונbללהלשעתbbףלקוספסלמfמ

יכלומגתולחbלמולסכולתקbbלbסניfתוקלוחמתוקכסלשעסקמ

סרשעכוbסbעכסיסחיימונfסמלסולוסןינעסעטוסוכשיסוכסהמ

סייתמbסילשמכלסכסילכססילעשכבטיהןכו"סתולקfלוסןיכעו

ילנומלסילש"ןיכמלסילבוקמוסיקותמוסיכלעסילכלכלפשלסיבולק

יתעדיוךלכשיניעלשמשכלולכלכfקפססוטךלהיהיאלשדעתעל

סלוbכבהלתתיכסשלחסילככהיסתוססכלגתוחמשתיכסכמfנ

סגירדמלןיתילעהשךשפנינכלכתיכיתעלוךתלשנוךלולוןשפנ

תוחכסקילסמתולק6ססשתוליפסכחגיתלסלולשלןיאוזכ:

תולח6סלכשססכלמולןכתיךיbתומשכבלכfסוקמכסניbות"לכמ

סיניממסינימסינימהמכ6נמתמלעסיקולחססשסיbולונחנfילקש

עשופסוועשיסוינוניכסזולוטגקילגסושתיללשסמוfכקולחסינומ

'קולחסיפוגלפbוכלסיששתועילbוכלסיטשססשלעתועילסמכןכו

סתללסלוקךכישכותולקbססךיbוססיפוגלפכוסתועילכסומסו

ןינעכסומתגקיתומלשומכולומגתולחfכסיושסקלמויסbוסשןיגב

וקלחתיףוגכסתלללח6לכfבקעייגכסישעסינשלייטכשסיסבש'בי

ןיעסוסמשגסוכתנכוששbוסקזיגסתנכיסענעקולחיפלתומשנה
,יככלומסלככשןולקbסבכלומסbוסלמויסלוקשןגסשתויסליכfס

ןינעכוסיככלומסלכתbילכלחfיששססויכfלכנ:סמסלועתללככ

וכשסלbתויתואלfמלfמבוטסנסוסשעלשfלכתbסיקלbbליו

סשעלשbלכתbסיקלbbליוולמfכסיבכלומהלכתfילכסיסוסתמ

ככרתנואלכנאוהיכסלfתbילכופוסכומלוסלכסלילכסללכfסמ

למוחסתגיללמכולסמססימלוקססיככלומסלכוסיככלומסלכףוסכ

סיבכלומינימלכלשסיעבטסוגזמתנווככלתנסלfסלמוחןוגכןכמ

לשbסיחלעכיעבטינימלכקמוניעבטינימלכסמוליעבטינימלכ

לנילוסbוסשונללכיוויתbכסוויתוbתויעכעיח6ףלוללוססזלגמ

ססמככלוסססיעכטהיפכעלס
ו

ההגה

תודוסי'דעבטכךיניעסbורסת6רשfכ

סלכמלתולעלועכטלותוfתווקשחשfסש

ותוfתוקשחרפעדוסי'למעלששfסדוסיל

סfורסה6רשfכרפעסדוסילסטמלתדרל

חירכמ'יעופכטלזותןכfס6גישכךיניעכ

ןכוועכטfוסשזרfללופיחירכמסדוקכ

סעכטסימכוסימסלעתולעלועכטחזרס

כרקלקשחילשיעכטלכיכסטמלתדרל

סיעכטסלככfזססזסזיכעכוןיעכטל

סוfתוקסחולשיעבטלביכ

בלועלכוועבעכ.קכללוכלקל

לילזךלוססכחלאלללbוונימל

וכימ6וסשינפמfלfבלועסלכ6

סלbסהזלכמלשfועבטלל

וככלתכןכשולחfסככלזמfוסמ
:ססש-

.גסכ"פתומיזמbלמbוהסייעבטסלכ

ככלוסשסיעבטספסמכתימשנהויתוbכהוויתוfתתוימומרעתכשחמ

ומגעכוכקנולשכויקןכשfסהןוגכתנכושסמשנהשתויקלוסהש

וקיחכתככושתכשויתכשכומוקלולכשכותכלבןוגהמזות6:ולשבו
ףוגסתגעלק6ימעפלסטמfיסהינפמונממטימתfלוחותbללימת

ןשעולגלסךותמודימתומעליגלסכולקןכושולשישישועכותגסנקו

סמשנסןכומכוניכשליוfעשללוbלולfסלעלשf'יעלסוישעמלעל

בכלוהשיעבטתוbתוקשוחאוהשןוגססשעמכגתדמולוןונכתנכוש

ךכסיסיfלקוספהלוסוקוסלbלשועוגכש'עלסלכיסbוסלוקוסהש

ןסןסועלסלכיוולמוbיוססלbלשופוגבbוסשלולbסוימלולbולזלי

לכוועבטלבלקלסוfתמוקשותעבטלכיכססמככלוסשסיעכטס

ללועתיסימעפלוסליכעסויbלוזעבטללועתיסימעפלווגימלבלוע

לועפללכויbלוסומכוכסקסיעבטסלכיכהליכעסזיbלתלק6ענמ

סנווסשfלופוללועתשהחכלומfסוולקלוכןילתקbתככסלכ
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י

בולכסלקסקולוכעכוסוינפש,.,ההגהט

ביטסלילכוילפקללוגווימחל:

עפמסןיעקסלךלכוסויללכנל
ןידיספמסרפעיורסימשfססשסזל

- fושfש סיככמסימיכןמ3עק6ןעכטכ

לוכיבכתלללוfוסהלולגסחורסרכגסילfדלכסימסדיספמוףרוש
תורססקוסרפעורפעסדירפמורזפת

לשלתשהלוותגיללמתלודגמןס!ןמצעדנמקזכדורוכחססלןיfשינמי
זלסזסיני3עתfןידי3

ימכתי:לולעוסליעלוסכ::
ישרסכיכימוסרכחמססססןולראלונרמוחס

?פכישילשעשכסכולfכתזלוסיסידמועססוססגזמתככרסכסגזממו

לתליל"הליללסלילימתלללוטרוכחןינערbכתירשfכס"כונוצרכ
דטייכפססורכחתיוורשקתיךיfסרושיקו

סלועמסומסטמלהלותומלוע::
ןכודחמסולחחוסותויאסגדכמיכפונס

סלועמוסfילכססלועלתוליכffrסירססותוגטקלכמןכסגסולחfוס

סלועמוסיינסלועלתילכס:
,ףיקמססוקמכ6וסימשגרכחלכיכסוס fךותמשילכסייסעסלועלסליגרססתואספיקמהוירדנווידדכלכמותו

תלילייוכלוומלועסתלילייובלילהלעמ:רלןפי:שש
- סששול סטמfתומק ותוולקסששללפכססש

סכעתילfככלסfכתוגיללמס::ז"י

סנקל,ססנכסחר

ייכחולסלוfסעפשהסטנתיו:6ע:6:::

לכיכעדתסנקהזעדתשליל:
לולfמהיתורסמכורעשמווליכגמוודדומוסשנכס לח6לככתומלועלולfסלועלגעמסנקמרכועישילשרטוק:

הזתוגיללמ,לשעןהמלחbוורעשמולדומוסשגלשסטמסנקללשכש

'ח6לכוסובגלעסוסומסלעמל::

לליתומלוע'לולbמןהמלחbויילפייפיי:ו"ליגרכ"

למעונממהלעמלשסלועסמ

סיfכססילעשכולfסכייכעלוסולfכתילשfכלח6סעפכתוגיללמ

תוליגbכיכעלתסנססזעדתטלחbוסקומינוסמעטתוכילfכללכ

הליכיסלועבותוfמסלפסמדוס6וסהfילכססלועבוסיפלbלוס6וס

סילק6לכסמהיישעסלועלוקשןותחתססלועבותוירישעלפסמלוס

לכיכfסוישימחקלפלשעfוהלקbולחffוהלמעלעשכbכתילטfכ

סליפסלכותוליפסלשעססתוליכfכשתוגיללמלטעהיכעלתסכה

תיbלשומכילונעכסיל"ונמססשומכלמעמסלולכהמצעינפבלופסו

סfמסללככסקישעמסלולכתח6לכתוליפסלשעשךלילסהלעמל

תוריפסרשעולfשהמלעינככסליפסוסליפסלככןכוונשליפשומכ

לומגתולק6ססילסשסלמסתוללכלכןהמתח6לככשיימתולולכה

סללככשסfמסימעפי"סקשfנמנהזכשיהזכשסמוסוכשיהזכשסמו

לתויהלפסמהfוסשולאוולאש

*יכתחfללאןכיסלולגסךלכשלכלכת,:ןיתמססת6*

תוfככתכתהתכיתככסטוספןכשלכמוסfממסילולכססוימילעכיש•ל
ירסשתוחכףלfמסילולכססךיbסש

תקfלעהלומספ*סזכתחf'רילתכןסוזסריפסכסןממעכ:

ספסןמסfיגוסלסתייכונו:

'ויתוf'גכס6יכשפffסלכולו:

.ס6ולמכףלא6וסש*סוכ:לסנלכ"כ-ד"סכונשרפ6

.לעסילומולח6ץכעססיגשסלולמכ6תוfיוהטושפ6תוfשןכוfכ

bוסמיאלכסמלעסתוללכרפסמבולעשסנהתולוסלסולכולח6

בטיהסוןיכעלfכתילשfכלומגתולחfסהלעלודגרתויהלפסטס

סיפלfלןלימסתוללכבתוליעפהתומכולעיןכולbכןושללסיעשכ

ולוחיולעישסמלכותילכתלכףוסילבrקילכלעתוככללסיפלfמו

.לכזכסלעש5לfכתילשfכ:למולהנולהטושפאסתולחמל

ףלאתוללכמלתויתוללכסחילfותססלסינתונונחנfןיfשקלוךל

תוליבfסלועכשןפוbכ7סככחלליfיבכלכונסלעשכלbכתישסעטל

סלטעססשתוfסכלשעסהסfילככשתוגיללמישעסוסיפלfסלוסfוס

(המכוסמכןכסנןסמסלועוסלועלכבותוליכיסלועמהטמלתומלוע

.למסלעמווכישחכסכיbלכfלולגתובישחכהישעלהרשעמתוניכלמ

.סלועמססיכתולחbסbוסשסיפkסתניללמכסניbיכתוליכfססלוע

יכדועלbכתילשfכתולחfסאוהשתוליכbססלועמסניחלוליפק

.הטמלתוגיללמיוללישלחלמותוליכfסלועמהטמלתוגיללמיודלי

'ךלרפסממתירישעהניללמיכהימיפסמסחיסהלשיתוליגלסלועמ

,הטמל'וניכלמיודייססוסfמהלועסיקלקרשעלןנfיפסמקלחתשכ

,לוסלfכתלשfכסfמסלפסמתוכישקכסקש6נמכתוליכbסלועמ

יתוחכלשעסססליכיכשוגירלמלשעורכוכהלעשככחללוfיככוניינע

'תובישחכסנילוסbילכססלועמסטמלתומלועישעןכסנסיכfלמלש

;סbילבססלועמהטמלתוגילמיולליכהfילכהסלועלשהלעמו

"עיניסיקלחישעלסקלחתשכסfמלפסממתירישעהניללמסתויסלו

.תוניללמיודליסיכקלמסססשהליגססלועולטעלפסקיישעקלחל

:תובישחססלןיfש6נשכהלפהלעפמלופוכשהלילגהסלועמקעמל

קי

לחלוסכלגתיתוכלילכלסעוכילמלשפדןולמיתקניויתלעלהשע

'וישוקותוקיפסכלוסקלוסהןינעכןתילוfשיללסווסלמfמלשהשילפה

הענכהכוfטקתfליכוסינפתשוככךלfכלו"כfלתויוסןינעכתויוסו

לכשהלfסכלקלוהמכחסןנעבשיילידכובלינפל"כטויס:

ימשגסלכמלסילבוקמוסימיענוסיקותמוסיכלעתולוססויסישןפואב

התלעמללוגליכהלסשלקסילכסתושעלסהמסמשכסכסלתתשדע

תנכסלמוחוישוקלסימעפלוומשךולכוbוסךולבסלנויסשעמתלולגו
הפכסעכחסןינעליכסקלרפוסהטעוןוטלסלילנקתסמכחהןינע

לבקתשהמיכולגכתוסגסתושעליתמכסהןכלעתחfסלבססבולח6

סקגססוילעליbיוסיגיותלמוחוותיישוקתכסלץגעסןנויfלוסלכסקה
תנכולמותללוכשהיסתסמכחסשןפוbכסוfלמיסולסמ"שהמיכולכנ

fנמתוקפססושולהיהיללשלעהיעמושבלכהיניינעלככתכשוימו

תלולגליכתיכחמשתול"נתוהשפנלהתיכשועוגלמוחוכמסמשכס

לפסססושתויהלווניקלfתמכחסשעמתלולגוסלנויתלולגוסתלעש

סונעובלולולגוסיפליכשלסלועוניbותומכבןטקלוססומעוגסתלג6

תולוסמלוסלומולסמכעינפכהלמוהלמלכשטעמכיכותוכיfכ

fוסהלפססללסלילכלתלחתוילמfתישfליתמכסהןכלעסמכחה

ןקוסןלס6'ללבקמסיפמללוסלשfכופוסדעוהליחתמbוסשתומכ

ינפב6קסיפלכשןכוfכתוקסיפוסינויבולהשעfךכרחאולקלויולה

לשfכתולוסהכלהוfסמכחהתולוסמלוסשלופמןכהיסיסמכע

תוינשמסומכסינוינסססשfקסיפקסיסתשןפוfבסימשהןמוגולוי

סנטמסוסליפךכלחfסכטמסליחתכfלמגכדומלתסימכחוללסש

קלחליתיbלוינאסנךלbקזךללכהכשמהשוליפfוסשfלמגסוכיסל

סבלסולוסוללכויומכעינפבלעשולעשלככשןפוfכילעטלתוקסיפס

לעטקוומכעינפבלעשהיהיללכבןינעותוbוןינעותוfכוןינעלןינעמ

לעשכולfכתישסכלהולוסתללוכההמכחהןינעלוססשכfלקיbוסה

ץוfגסימשהןמונלילשfכסיקלכלוקלילתוללוסהלעשסוbוקס

aוכמסולפשכסמכחסץכעלולכללכויסוסלפסבןייעמסbקלפלכבתל

ללעןיכוקבלסןיכחוילולסיסיולעטסתוכיללוילעלכבת:קלמו

ויתוזימללכללככלפסססוטתויסלולפסהלככךלfסוסללסכוללעל

ןכולחיילןלfמלפסמסןיטקמשbוסןטקלפסשןינעוןטקיעספכ
שיולח6ללפסמסןיטקיסלטעמןכולחfללכסמהןיטקסfעש

לפסמסןיטקיןלfלמסממהזלוסוןטקרפסמלתלח6ךללדוע

ןיטקיהלשערפסממוהלשעלפסמללפסמסןיטקיסbממוסbמל

תולוסלועולשישסעלככקיfלשfתיכfפלfלוסוסוטלקbללפסמה

יששקלפלסכלשעfוסלחbולחfbוסלשעלעשכbכתילשfכסילח6

ולוסןיכעךעילוסלמחכלןיכירכלפססלוfיככסנכנשסלוקסוינפמ

ולוסןינעןיכהלו-:לעתלמשמלךלהיהישןפוbכללכךרדב

fוססיסכנקנגלולעלולכזסלעתיוומשךרבתיסכקסשעלתשךיל3

סניקכלככוןינמולובחוקולחולוליפויונלילכתוטישפהתילכתבטושפ

ולןיfשטושפלוfחכתולח6קלןחוכסתbןיfוכ,חוכהתfשלכלכבו

סייתמfסיתפומכfוכמהזלכלשfכסכויוfתוטישפלילכתולוכנןיס

עפשהיכעדתסכהסועלתשלקbו-סיכוככסהלומלפסמינשקלחכ

תמכסומהסמכסקסיפכטושפיוfכנbוסהלעתיונממללויהןושfלה

ותומכעלוfשומכוטושפאלffניfלטושפמסייתמfססיפוסוליפסןיב

ותלועפלוfחכןכומכתילכתולובגלכrקוןוסלכטושפלוffסהל

ללכסץfשןפוfכתילכתולובגילבןוסינכטושפלוbbוסונממעפשנס

סליעסןיבשסמטלפססוללכססלל6ונממעפשכסלוfןיכותיוניכ

fגיוכממועפשהת6פווסמ6וסשסכססוסליעסbוסהבקסיכלולעל

לולעלשיהזלכמשהלעתיתfמכבוסמוהווהתנשfיתלולעסועפשה

לוגנוןוסילכוחכושכלfלולעהסגtפעfיכהמלנכותליעמהליל"

לולעאוהשלחfמותליעךרעכלובנולכתלולעלשיסולכסעתילכתו

,הלועסחכלfותליעוותגסכיולתוסלסנשfלסהכסמככוסמועפשגו

תילכתולוכגוזיפילכוחכשסנהלולעהשןפוfכלולעסחכמלולניתמ
יותליעךלעכתילכתוףוסולוכגולשיסולכסעוכממסטמלמסמךיעכ

עדתסכהסועלתשלחלוותליעחכביולתbוסילסשונממהלעמלש

וכסינכושוס"ולשסשגילעכןוגילעבונחנfשןותחתסהוססלועסיכ

תילכתולועישולוכנלעכתולוסי7ןמבכלומינפוגוימשגסלועbוא

תוסנסו.הכומסהסקנסכלfוכמכלספנוסלכוקלבשתושולקוחכו

,דנמןהותוימשגדגמןסומכתושתותשלוחתכסלןותחתהסלועה

.וחכשולתוםתסכומסקססנסכלbוכמכסיקחל'גלובגכלכגנשתונע

לש%תילכתלכוןוסילכמולובגלכשללגבלוfעישפהלולעפש:
- י

- -

י



הנשהאמןבתמדקח-"

'עטנסלעןוימלהלןיליגחולסכיתויעשנאוהשףוגהשסנסיכסשהז

'טפffשרמימלךלת6ימ6יסהלותומלעמוןומלסלשיינחולfיסש

לקלקלמ6kסכימסמשכלשהתוייגקולוףשכותויכחולילסשולתומלסל

ימךלמלח6קלחאוהשןונכסמכעתלבגמותמגמגמ6"סילסשןשי

סלודגקובbכהfלתfלהס"כותומכעמfיסוולספולfיסלעיכךכב

סייbמסקובbסתולותילכתיתלכלעסלכסמסבלסתוינמסייושע

ןפוbכלק6לנהקוכיסתוfמחקתילכתוףוסוזקסליbמלודגיומכ

סניfסקובfסמחוקלהיטלפסלגססושסגססכהלכלולוfבליbתש

סקוב6לולכתללכנהתויהבליbמסיסשומכ:לוbכךכלכליbמ

ףופיתלכלעקוחההלוfכסליfמשלעסכממלודגרתויהקוכfלולו

לוbלגכולולכסולכלבשחכוכיbלחbסלגססושלעתילכתיתלבו

חנממקלחוהתוכfכשתולכסושכעמbוסלחbסלנססזלעסקוכbס

'לbסןוגכהליbמשסנהיכהמשנכbוהןיינעהןכובממחוקלbוסילסש

סיפלfסלופתומכעמולעסיפלbילופמלח6קלחfסשלחbלככקל

ןייועיוכילכלתלקתסוחתפבהלעמלוכשליפלכוליסססמקלחוfיס

ןכוילסכסיbכהסילעשכלfככלשfכס"שגסןיינעלוסץכתשכוסשמ

המכמססיעמושלסילבוקמולכשלסיבויקסילכלכלתוןיינעססזך

יעטגהמתולעללכטסיניעסיליfמהסייתמfסילשמסמכמוסיכמלמ

.ססכלגתוחמשתיכהנמbכיתעלויכחולסל6

סימעטסתלג6רפסססויניינעלכשתעמשמלקfינכהתעו

ןוילעהסלועסוןותחתהסלועמוןוילעהסלועמלכל"-

לובגלעכbוסשימשגססלועלfכשלעליללסל'לימלשעפשהןיטקמ

תילכתלעביתלבסלולגהלילךלעלוכלעןטקותילכתלעבולועישו

סלומעפשתויתוbימשינקלטפעשימשכןטקסויפלfכללסינbוסל

לכןושלמןטקושוריפשלטינשהימשבתוהלעמלמדלויסעפשהלע

לטיכןוילעכffלקנךכלשןוילעכלןושלמוןוטקושוריפשbילטלגיס

ןיכעכון"ל36bונייהוסינטקלסוכולעופלוכfסיס6וסוןטקןוינושלכ

ןכלוכעכוןכינפמעפשהתונטקתסימולמיעשכשילסךתולגילט

לכלמוניינעלכשסימעטסתלגfלעששולופסbולקליתמכסה

נכשלפלכעפשהתונטקתהלוסfוהשןטקלפסמכעפשהתוגטקתסמ

סיקרפלוסילעמלקלחנfוסשולככשלפססועלשלfרשיבומשללקי

תלותמודמועיננהיכלטומשכfלקייליגינבלוינומכסינטקליתרכחש

יקסעלכקלינתממסכעסנטקלשfסימכחילולגסעקסעילןיfיכ

הלעמלשעפשסשומכיכרעמתוחפוליכרעויליגינבינומכסינטקסע

לפסמלוסכומכעןיטקישךירכויbלככל•יעסלתוספלועכדלילידכהב

ןטקלךילכלללטלךירכעפש6נקנששוליפהןכומכונשליפלכןטק

עפשכוילעהשקיוולקפוסישהמלכיכלטfלקכסילפסbוסשינומכ
fלמסשכ6לס6ותומלשווכוטווfלמכוכיbימששומכולטסוללbכי

ןפומכימשיכחלסחbוסוימשתומילשסזץ6לעfלכעפשיכלטעפש

ומעלטסשfלס6ותומילשווכוטווbולמכוניfעפשללקנששולופס

הfלןכ:ילשינס"ש:יתיכסתתfקהמיקהסויגביתלכיש

ומולמסףכסלוסלוסילעתינכנסלוסיוסניככרקיעשינפמסנש

חלשעסימעפהרשעלוסולוסששלקסלקשכןכסהלשעסלטעקוספכ

סלטעמהלולכתח6לכתושודקתוליכסרשעלעומלfסמסלמטס

יכהfמהלועשןלקלוסfוסתוריפסרשעדוסוהחמכללככסילועש

לודגרפסמבותוליפסישעלעומללוסשרשעסלועbוסןטקרפסמבןכ

קfמסילועשרשעמתולולכתוליפסישעלעזמלbוסשסfמהלועןכ

תוריפסרשעלכומשכללוכהלוליסשלוס6קסfמהלועשןכסלוסו

סישולקתומשינשןסשהמןסלוסכהfמהלועשלסבללכנלשfכ

תושכסושהזמלשלקשכשלקהלקשכסלכשסfיילועשלולימסיbנויס

לולכהלעמלוגשיכלכוםלקהלקשכןלקסלמעהרשעונייהוולקשכ

קסילועסשדוקילקטיככfלעתינבנתfזמלקהלשסניכבדוסיקיעש

fלוסויסיככfסנשהזמןכלטפעשהנוכמהיתכשימשכןטקסיכfסגו

סכשסfמהעמשמכהנשס"מ6קול6ל6סכשהממ6קולאלfמית

סיעכלbרפסמוסויסיככ6הכשהלשסיעכל6ןביכסוסיככfשמש

סחילילהנותנתושלהןכלעלט6סfמתויתוארפסמשממ6והסששו

ולחיוקדנשתויסכוסויסיכנfסכשהfמןכטעמססשסנהתוכשוימי

הלשסfיןכלfישיכסמשfלקיכעסמדקהתfזכסילfותהו6לכ

יתמכסהלטהלעליfסלוסיגהלסנוגלוfכסיגיסלוfלשfתוסנסהו

תוללכעפשכסיfלמתומלועסלכשומכיכתולוסליתכססזישfיקיש

תדיליתילכתוןיסfוהשהיישעסלועכוליפאשדעהרשעלכסמ

סלסעתוללכסתוחכסתחנוליאוההלשעמטעמלןיfעפשהתונטקתה

איכ.ג33-

לשעהןכולסכמסיעשכלועלbכתלשfכולמעפלפמשתוכימלקל
סלועמהטמלתומלועלשעכגסססילגלגרשעסהשהישעכשתונילדמ

.ןלfסלוכטלעוכותבשהמלכוילגלגס'ומלועתללוכהישעהיכסייגי

סשעלס6לכתbסיקלfלי'גשןינעכתישfלכסשעשכללכנשס"לכי

סלועמסטמלתוגיללמלשעלועדלייכהליגיסלועתוכישחכונילי

לפסמולשיס"שעהסלועשןפוfכלכמסלעשכלfכתילמfכסייגי

תוגיללמסתלילייוכללbלכיכעדתסנססועלתשלחלויסיילק6

סטמלטסלועמוונממסטמלשסלועלןוילעהסלועמוגיללמלסגלדמש

סססינותחתבשןותחתססלועלעונממהטמללתוילועשסלועלןגמ"

תילכתלעביתלבסטושפסיגחולסלוbסעפשססכעתיוסמגתישילכ

תילכתלעבהשעיתילכתלעביתלבמוימשגהשעייגחולמשןכוfכ

הלעמלמללויסעסמסמדמולהתfסומ6נמכלוכגfינמילוכניתלכשו

לשעלישעמסיילפדלוויתלולגןיטקמיללכנלביטסלסשגתהלידכ

ללוסbילכהסלועלתוליכbסלועמלללח6סעפכתוגיללמלמע

טעמתיתולמלשעלשתוגיללמלשעססשףלfכסשסיסשסגיללמס

fזהןלאלשתילישעותוגיללמלשעלליילסשסfמכסfילככןיטקיו

לשעןכסגללוסליכילסbילכמךכלק6ללוישסbילכלשעפשסוסימ

יbוסשסbמכסfילככbוסשסמ6נמכונשליפלכותלודגמתוגיידי

סססbמלשתיליטעותוגיללמ'דליילסשלשעכסליניכfזס"סימעל

ת-ללשלשעותלודגמןכסנללוהיישעלהליגימללוישעפשסוסלמש

תחfכימשגססלועכfוסלמעבסליכיסלועכfותשסמו

לוזחגו--

ההגה

תומלוערשעססשרשערפסמ6נמתסיישעסלופכסנשסיbורונחנfירסשךילעססקילbו"

סילגרועכלbרשעוס"ויתועכ36השעךפונכוךמגפכרשערטפמfכמתשדעסילגלגרשעלש

fנמתונירכהקמועלדרתשכסגסוfישוקסזןיאדח6ןוכסחתויסליוfרסיסןוכtחסיפלא

f6ישוקלסוקמןיbישוקסלופחוחשלסתכחרסכמירלדסרפלרוזחנסזלסשעfוסוסללככf

ףלbוניתניכלכלסיטרפםיידיחיףשוניתנווכןיfףלbסרפסמתוליגfכוכרמfשסמיכ.סע

סזכשיסזכשסמירסשתילכתיתלבדתיףוסיתלכדעסרשעלשןיפלfףלbזכוסרסעלשתוללכ

תומלועכסגfכמתןכסfשךלfישהיfתירסrנסרעשכרfכתיסזלכרשfכסזכשיסזכשסאט

ולחנfס6ירסשרתויוfסרgפמתיללכסיפלאתרשעל'ררתוי:fרש:ימתוללכסיפלfסfירפ

יפלסרrעמתוללכסיפלתתרשעסfירכלעיגירישכמתוללכסיפלfסfמתוריפסכסירתו6

ףלfתוליגfכסירמוfונfסfןכותילילfסלוסמסטמלתוגירדמרשעסfירכסתדיריןוכסחי

כ"גסרינילעיגיסזןוכשחימלוסרשעמתוללכסיפkסfמסfירכלעיגיסרשעמתוללכולסימעמ

תירישעbוסשףלfסיישעלסגעיגיןכוףלfסfrמתירישע6וסשסרשעמתוללכסיכלfתרשע

fלמיסfירככםגיכbוסןכךירכרכfוסתמ6תוירדמסתדיריןוכשחיפלסיפלfסתרשפא

סfירככזכרמfשסמוסיישעכןכוסריביכןכוסרשעמתולולכתוגירדמסיפלbסמכוסתכ

תוליגfסתוכישחשרמולסלורסfמסתוכישחוניינעקרofמרפסמונילעןיfסfמסתוללכ

ויתוירישעחכשfוסךורכותוקלfדוסbוסשתולהfסתוכישחדוס6וסססיפלfסדוסכbiס

רסימעפףלארמfתשכותודחfסספרתתסיפלfסתוחוכוכרתישסמלכותילכחיתלבדע

רסיפkס*.וכרתישרתויותחffלמסכיאאסעפאדוסכתחf6לfסניאףלא

רעשכרfכתירשfכרומגתודחb6וסשןרוקמ-לעתורוסלודחייתירתוי

סליממסניfסfירכסיכתודחbסדוסbוסrסימלfסתובישחסלזיfסbירככסלועלכfרכזנא

.תוקלfתוכישחוחגירדממסדרילכfסיכלfoדוס:ודקסתודחfכתוליגfסbוסשתוקלbס

סקלחתנוסדרפלשרוריפססלועתfרזכשדעתוגירדמרשעתודח6דוססיפלfדוסfנסש

'גירדממסדריןכריכעכוןכינפמותוגירדמרשעונממסטמלסדרישתוליבfסלועמסנישע

aדוfיסךחרכלעתוגירדמ'יסיפלfמסתוכישחותגירדמכfסלפתשסגסוונשריכרסתו

-דוסכסיפלfסתוכישחתגירדמכסלכתfלסזלכסערתויוfסfמסימעפסfמסיקוריסע

ליוולותווחלסלמסירויססיפtסדוסמתונירדתיסירישיכממתוקלfסלועדוסכתודחfס

תיללכרמולסלורתוfמסדוסכfיסשסלסמרנסתדיריסיפלfסלוסמתונירדת'יסדריש

סמכוסמכסלrיrסגססfירכסתוכישתמתוגירדמרשעסדרישסריביסןכותוfמלשןיי"רישש

ירסשתוfניסדיסגfיסשסbירכלשתוכישחותגירדתכסלועסניfסזלכסעתיירישעתוגירדמ

תגירדמכסתוכיtחסיסתשסלסמרגסתדיריכ"6וגירדמרשעתוfמס'גירדמ'וכוcחמסיר"

תגירדמ'יסדרישרחfמסולכסערשעסימעפסמכסכסנשסגסיישעסןכותיירישעתוללכ

קלחיכתתfסתוכישחקררשעסתוכישחסלזימרשעכ?תוכישחתגירדמשסריניתוכישקי
תיריrעתיללכךרעכדחfןינמכקרסיכשחנסליbסיישעלשסיתורישעודחff:סרשעמירישש

ןכוt"כמגfירככסלוכלשתוfמסךרעכדח6ןינמכקרםיכשחנסניfשןכשלכתוסרינילש

ורחfסיוסססrסיפל?כרפתמתובישחךרעכדח6ןיכמכקרסיכשחנסניfשןכשלכלשונכ

סנילסיישעסשדעתילכתיהלכדעוףוסיתלכדעותירישעןיפלbףלbללוכסתוקלfסדוק

ריכעפfלתולינfסתוכישחדגנסולכלתכשחנסניfסיישעסשסגסווכרעכסולכלתכשיי

ולrלהשכונממווניתחנתילילfסליע.סתוחכסלכתומלועסלכירסשסרשערפסממוטפמיסל

רtעמוטעמלfלשסקוחלסמודתויסלוירכלמיתחסלכקמסתחנסןכינפמרשעמלולכbוסל

fש6וססדיריסקרווfדרישדע,תוגירדתסמכוסמכדרישינממותוכיסחכולסמודוני

ןותחתססליעסייrעסלועbוססימשגסרמותסתככרסלתוינחורסרוfסתוטישמתגירדממ

ןיכירכונחנfרנקלסמדקסכיכר"סכסיfכססירעשכבטיסןכניסזדוקןינעומשריפשותפ

:רכהלרשפfסלככ

המדקה

לעימולשןטקלפס"לוסןכויוכמליפשסמסעהתעווניניינעליזוחנז

.תגילדמרשעהלולגסל'ליסfלפנסליליסומסטמלסזומלועסתדילי

סשעיסfממלחfסעפכתוגיללמלשעלפונלפסמסשןמכלח6סעפכ

סוכו-ונשליפדכתומלועהלוסססןכומכלחfסשעיישעמורשע

ןטקללסייויתומללכסימעטסתלגfסוסשולקסלפסקלכשס"ןכוי

סלועסווליגfסלועללfלש'סמלמשולקסרפסהקושתויהליכסזfבנ

תומשכסששסיישעסלועבוונשליפלכסיפtסתוכישקלוס6וסתולינ6

סלועבfיסשעפשהיכסילקfסלוסב6וכסכוגכסינכומלארשילש

לחfכהיהסלועסfסשישעססועכbוסףkסתובישחלוסבתולגל

ולליסימלfסשןטקלפסמכתוליכ6:לfלשסמלמןכינפל

לכסמדוסחוסשסילח6ושעיתיירישעמותוfממוסיפלfמוסילחמל

סניfתיליגחלללשיןיילןיאלfלולשלןיאוונטריפלכןטק

ןיfסילחfלוסכלfלשוסיכלללוסכתוליגלהשלחbמס"כותומכע"



השנהאמןבחמדקה-

י

תfלוסכוסלותבלולגסבלסםעשכסיעלוכהשסילקסיקלbיכאלמ

ויכלללככויתובקעוןילוס6ולעמ6לתיקלfbיפוסלפכויגלות"תל

'שילק6ניגונלודנסבלסולקנוןומימןבהשמוניכלכלסbוסךלסלש%

bזהתוטולקסלכלעהלועסהשולקססלבקהתמכחכתולילמעול

bלהשמדעהשממלמוללכונססילעלשfלקלוולfמידלוקסשמוניכל

סיכלסת6וכיזווכזתיקלbסלכקכסוותיסלffיפוסליפכסוסטמכסק

יתגעסכסלועילוסייקילגלוbידומעולbלעססכיולתסיגלסתוכו

סווכילוכחסילשהלוונילעןגיולומעיסתוכזויתכמתיתולתיססכו

סיסעלעשוליפתושעליתולימסלשfסילטסלסטסינעייסיסתוכזבו

וניכללוותואןיעייסמלסטלbכסיכסיכוכנססלושלעשליפוסיגומל

יכחוקינקיללוןונללהלעילולbוויללוקקשמוניכללולוןומימהשמ

לקולקלוסכססיתולטעלוbמישfללסלטעוסקלשמתילעיליתישע

לכיכלוסכסיקסלולכלילסליתעשכןסבשבלתהללוbישוכלןגכלל

יכילעס6נקססלהיהיbלללוכוהלעמלונשליפשלוfהלותוסולמ

יכסימעפהזתילותסלככוודימלתכוונבכמחמ6נקתמסלbלככ

יכסלועכסולשסיכלמינומכסימכחידימלתויכfססילימלתדומלת

bליגכיfלוסיעכחמסכחbסימכחידימלתמדימלתלכלסינכלמכל

סלמbמסנכנלוסיההזלעוססידיטלתכסיfנקתמסניfסימכחסויגל

ךינכלכולמbכשסלועכסולשסיכלמסימכחידימלתסכלכלסנולכו

סיbנקתמסימכחהיכסימכחfללכbfקיילילימלתסולשכלו"ילומל

יקלbווניקל6"ךינפלשןובליס"ןכבו-ססידימלתכbללכfסוכהו-

ןכותוכיסןכוסולשהךלמסלשוסכלכונילעפישתשוכיתוכל

סולשתומילשבוכיכזתולוגסתfיכלעוסעכסישחלס

סתכיחמכתויסלסילכונהסישולקססישילשס

וניתומשנשבלתהלכסעכלעמלתכימיכו

שיחסלולכלילסללוbישוכלכ

ןוכליסיןכוןשל

ונילונווכילוכ

:ןעל-

לפסמלוסfסשתונטקלעהלועשהרשעןטקפסמכיתלשימשןכומכ

סולקוילסולוסתוליפסיססשתוליכfסלועכשומכוונשליפשןטק

ססשסשfוססתיכשהותוכמסלקיעוסנועמבהחמשוסחונמוסמוקמב

לליתכשומלמיתכשימשןכומכסימלועיחלסחוכמותכשולכשסימי

ימ"ןיוfליתיככיתלשקוספסלוסוסחוליפפיכסחוכמסוהתיבשה

ססשסימ"ךלוfלתיכשסוהחונמהוסכישססשוליפסיססשיתיכיכ

ןייעמסfנמיסוסלפסכשומכותילכתוןוסוrקסהלןיfשסימיתוכילמ
יכלטסלככיתלכחשתוסגסכתילכשהושפנלעוגלמוהתיבשוהחונמ

ןכומכולשליפלכלטסתנכסלמוחוישוקןוכשיובשךללסולוליfיסס

וכלויסוהחונמןושליתכשיכסתיכשסוהחונמהלעהלומיתכשימש

יכלטלפסכשןולסחסתוbלמלססגסלשהיניינעלכיכתולוסלתופסונ

לוילפסמכומתחנתומלועהלכילסשbולמותומילשלעהלומלויה

לועטלפנלשfכוונמליפלכילפסמכןתומילשוbולמולטעbוסמ

סומוסוגפולסbbוהילפסמלסחשימסזיגפמולסכסיfכססילעשכ-

סיbכססילעשכלועלfכתילשfכוניקלbתיכתלוכעלבלקללוכ
עפשסללוכהללככלפססו'ילשהתומילשוסbולמfימשלfתעיסנ

יכסיליעחתפלללשיכומשfלקייתלשסשכסינוכמסתוסגססולטסו

ססיניעוחתפנ6לשיליגינבינומכסינטקסיקולפ6יניעתתופאוה

לוbלסכילוסלךילהטסלליfמותונוילעתולוbמכתוbללטסימימ

ומכווזועתניכשלוfןוכמיובמולכיסבלקכלו"סעוככתוזחלסיחה

ןטק'פסעכסנמכיתלטוןטקעפשוג"הלטעפשתומשינשכןטקינfמ

לפסססזיתלבקאלןכומכיתעידיטועימותונטקלעהלומהזלכמ

לשfיעעויתכלסfלתואלפנבותולולגכיכינממיbלפומוסילולגינפל

תוחפוfיכרעכססלשfיתומכסינטקלקליתלענfלסילודגינפלית6

ינולוסילודגסולהנש6ס6ןכלעלשליתלוותסלככלשfכיכלעמ

ןדוסימשהןמתוכזףכליתוbןלסוישfללסלטעסדנעbוילולמbיו

לדגתסלוללפתהלאליכונשליפשסולטסןלוסיפחלהףככתוכזןכל
fיסיכילששסניbהשועינאשהמלכסלותמולמועיננהיכיתישע

סלקיליסלשfטעעוסולטסססילעויליכחו6קויןכןועמשלתלות

ןולעיתנשמ"ישולקיתוכלויופסעונלשלשכלןמיתמעטשיניעב

"וי

grי

.םינומארמושקידציוגאכיוםירעשוחתפ

.לטאלמנישארשיתמתיתנוייתיערילוחתפ
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רשעאוהדחאודחאאוה.רשעדוסרעש

ןושארקרפ

לט

:ינוקיתב:

ןימלעןובררמאווהילאחתפרהוזה

אוהתנאןבשוחבאלודחאוהתגאד

לכ:םיתסןיאליעלכלעהאליע

תנאללכךבחסיפת'בשחמתילןימיתס

ןולןנירקוןינוקיתרשעתקיפאדאוה

ןימיתסןימלעןוהב,ארהנאלןיריפס

ןוהבויילגתאדןימלעוא"לגתאאלד

רישקדאוהתנאואשנינבמא"סכתא

לכואגלמתנאדןיגבוןולדח"מוןו

וליאכהילבישחתארשעןילאמהירבחמדחשירפאדןאמ

ןיהלאברבדי

רתויםשרמאמהווניניגעלךרטצמהלכע.ךבשירפא

רעשולתושעלוניתורצואבזונגוסומכאוהלבאהכוראב

האירבתול"צאןהשתומלועדדוסשרופיובשומצעינפב

:ונילעהבוטההדיכרמאמהשרפנהנהו:היישעהריצי

שונוברואםלועןובררמאאלוםיברןושלןימלעןובר

ראותםשיכינפמםוקמלכבןושלהרדסאוהשומכםלוע

רשוןודאאוהשםלועלשרשלראותםשאוהםלועןובי

םלועלעהבסאחכבוונממלעמלשומלועהחכבלשומה

.דעוכותבשהמלכוםילגלגהםלועאוהשדבלהיישעה

איבנהוהיטוןותחתהםלועהזהםלועונייהדץראהרובט

הזהלועלשרשןיינעמרמאמההזבהתערבדלהצורוניא

לכתליעאוהשאוהךורבףוסןיאמרבדלהצורלבא

ויתוריפסרשעתוליצאמותובסהלכתרבסתוליעה

אוהךורבארבשתומלועהתאירבמואוהךורבליצאהש

תומלועהתיישעמואוהךורברצישתומלועהתריצימו

.דוסרעשבתומלועואדוסוראבתשאכאוהךורבהשעש

,דועו

תוליעהלכתליעאוהשהבסאהזםעטמרשאעיבא

תומלועהלכלשןוברהוןודאהורשהאוהתובסהלכתבס

רמאןכלעושענוורצונווארבנוולצאנונממםלכרשאב

:תומלועהלכלשןוברוןודאלוםיברןושלןימלעןובר

תנאררמאשםעטתניתנהמתעדלשיאוהתנאד

"ןימלעןובראםעטתניתנאוהשעמשמדתלדב

ךומסהאוהתלמוחכונלועמשמתנאדתלמשקיידלשי
תולמינשברתסנוחכונירהורתסנלועמשמתנאדתלמ

והילאשינפמשרפלהארנויוארכאלשהזלהזםיכומס

.ולאכןימלעןוברראותרםשבאוהךורבףוסןיאלארק

(-

גשומאוהראותםשבארקישרבדלכיכוגישהוועדי

התאשכהזבלשמהאוההראותבותואארוקהלעדונו

םכחןבוארלארוקהתאהמלםכחראותבןבוארלארוק

שישובתרעדיודלצאעדונוגשומאוהשםשלעאלא

התאשכןכוםכחראותםשבותואתארקןכלעהמכחוב

השועשובתעדישםשלעקידצראותבןועמשלארוק

גשומהיהאלולאוקידצראותםשבותואתארקתוקדצ
ארוקהתייהאלהמכהובשישןבוארבךלצאעדונו

התוא-1.איא-

םימעטהתרגא

:E3888898888

: הלא

:

רבחרבחםימעטהתרנאירבד

הרשערובעב-םינוילעןישירק

:םינומתרשעהז

ל"זרכחמסןושלןbכדע

:סימעטה
ןfלקןטקהלפסההזשוריפ

לפסוסשסגהיכינפמסימעטהתלגfלכקמה

גלfזההזלכסע.ש6ףככותומככטעמןטק

תפסbמו3נוקותלגוbותוכיfכשינפמותוכיbכ

bוסתלגfןוטלותייסלfסלכקילוסיוישלשבול

ספיס6ןושלbוסשהלכfמינקכסלגאןיטלש

-םינוערילא

סושוליפסינועדילbלבקללח:חכקו

:הלכקסןסיעלולfלבחמסולכחלפסס

לפסההזוליפסינוילעןישידקןיסלfכלכלי

סידמועהfוסךורכתוקללסכעסקסהשתושודקתוליעפלשצכלכל"

וטוליפן6לכלסימלועסלכלעןוילעהתובישחוסלעמכסלועלשומורב

ןמוקמסהbכלל6סוקמכסניfסהיכסולשוסחןוילעהסוקמכסידמועש
ללוגווbלככומלועס:יכסכותכסינותנתומלועהלכותומלועהלכלש

ומלועלnקוומלועסןיבושלועסךותכטשפתמסחכשןכוfכסקמושענו

לועישליגניוסתולןיקישסוקטסושססלןילותילכתלכןוסילכrקילג

ותדעלעשמוותוללכנשוופיקמסוקמהסוקמבbוסשלכללכיכסתדע

סכל6חכוליפססלבbלועfכתילמfכוסכנסעכוכחלסשכוכלbסמכ

ןכסלילכתיישfכתילכתלכןוסילכלכגילבrקילבbוסססכנוסכחלו

:ולסוקמכסניfןכסלוסתלמלעטלוסתוbליבנסללוכיסוקמסושן6

ךכלכfישוקוקפסהלעיfלששוליפ.יסילומתלשעלסלעלוכעכ

לשעויהישותנומfכןכןימfסללמוחולקוןכשלכולמfללוס6סושרמול

ליחלחb6וססלקהbוסשbוסךולכתוסלfסילסשתוסלfסבעתויפס

לשעותוחכלשעססתוליפסקותחתמןלfסלעולעממסימשכלחוימו

לוfשbיסוזכהכומbוולתוסלbלשעלעסלוטלשעלפסמיכוללק6וניל

סזלשעוכעכליbושלפעהיכפעוקסיתחתלוfשלעתומוכסיגוןולכלו

סזלוכעכוסזיכפמלסעימעפלשעסהשהלשעיגפמשוליפסינומתרשע

וליפסלשעולשללולומגתודח6סס

לשעססשסישולקסיכפלשעסס

תולועפינימלכילעופסת"הלתוחכ

לכחכוסוטכוכופסויכדסלועב

ישעולמ'שכעינפבסליפסוסליפס

לשעלכתוללכחכהליכשיתוליפק

'וליעפישעלכחכיכסושכוכופהוינלסלועב'ולועפינימלכלועפלליפס

סייפסיכותח6קייפסחככסלכסקסישודקסינפלשעתוחכלשעססמ

סליפסוהליעפלכיכתונשלולופסלfכסתbסfשןכוbכסלכחככתח6

סססליפסוסליפסלככיכתוחכהfמלסללככססהלעיהמכעינפב

ןיכהלודומלללכותהת6סומסנסוסfעססלטעימעפלטעותוקכימע

תוחכישעתחלותח6לככוסישולקסיגסישעתוליפסלשעסהשסנהיכ

סילועסגילסהתוחככסיושסתויסלהילכסעתוחכס69סללככססמ

לפסמסעבטתוהמןיינעיכתוbוסלנללשסעטקולמעמלתויסנוכשחכ

ללכסשישויסיכמלסוסילפסנהןיבללכסקולולפסוקולחהלכמ6וס

ססמוליפfש6הזלהזסימולסניfשסינמגסוסילפסנהתומכעכ

סקליסס"עוגינשססשינשסייפסנוסינמגססהלכסעסלסספול

לעסקיניניילפמוןקלימbוהספיקמהליולהיכסינכוששסקמסו

ספיניכללגסויקיפקולקלנולוסינפסנוסינשנוסיכלסיקלחססמ
.ןגסליפלכ"עי.*

ההגה

שריפשותכסרשעןובשחללכושוריפסינוי

רשעיתרוכשמתfףלחסוקוקפלעל"ז"שר

כןושלס"מותסרשעמתוחפ'ינומןיbסינוא

ףילחסש,ידמלתוירישעןכוןובשחיסוכס

סס'גסןfכדע-םימעפ'קוfית



ןושארקרפרשעאוהדחאודחאאוהרשעדוסןושאררעש

לט

ךלצאעדונוגשומהיהאלואןכוהמכחראותפשבהתואי

ראותםשבותואארוקתייהאלהקדצהשועשןועמשב

ןיבםיפוסליפהתעדיפלןיבאוהךורבףוסןיאהנהוקידצ

אלורויצאלו'גשהוהעידיםושובןיאםילבוקמהתעדיפ

אוה.ךורבורואתמלעהלדוגלהדוקנואתואוליפאןוימד

ןיאילבוקמהוהוארקהזרובעבשדע'ילכתוףוסולןיאש

לכשההאליוךשחייכוגישהלתילכתוףוסןיאשלרףוס

איבנהרמאשומכוהגשהוהעידיםושובגישהלוליכשה

םושביתואןיגישמםתאןיאשרחאמלרינוימדת'מלא

יבהגשהםכלןיאירהשינוימדתימלאןכםאםלועברבד

סאלוהילאןתנךיאוהילאלעהשקיוזהחנהיפלןכםאו

.

עפש

.תוחכלשעתח6לככשתוליפסיוkהכסוסילפסכוסיכמכויהfלוכשליפלכ

סליפסכשתותכלשעלוסליפסכשתוחכלשעןיבללכסולוליפוקולחןיל

לכמססיביכלילכסלוקלחללכות6לילסשתוליפסלשעלכץכןכותלח6

שיווכשהמוובשיסוכשהמיכססיתוחככסימולוסיוושססילהשסתומכע

לכמסתואתונמלולופסלילכססיכ"כלילפסלוקלחללכותאלסגו-חוכ

הנססוקמכסכיfססילהשסקיניכלילפמסןפיקמקלוfסיקלחמססיקמס

לכילעופססישולקסינפיתוליפסיססשתוחכלשעקלסניfשסומיכומ

תולח6ססשחלכומוחכומfוסומכעכהזהסעטסמוסלועבתולועפינימ

סינמגסלוליפוקולחויונישלכמfוסלפסמסעבטשלחfמיכלומג

לככשןמכעכתוחכסיכללכסוקולחודוריפויוגשץ6תוליפסכוסילפסנסו

:סוכ6למישסמוסלכחככ"חfסליפסחכותח6סליפסתכבססתוליפמ'י

ןימלעןוברראותםשבוראיתשדעראותהםשאוהךורבי:fלסיכיכללכסולולפוקולחןיfשלעסוכfלמיהזבfכמישסמוסוכ6כמי

תנאדוהילארמאהזץרתלידכווריכהוועדיווגישהולאכ

אלשדעללכהגשהםושובןיאהבסאבשםגהל'ראוה

ליצאהשויתולועפידילעהזלכםעםשםושוילע'מולןכתי

רציודובכהאסכאוהשהאירבהםלועארבותוליצאםלוע

היישעהםלועהשעוםיכאלמהםלועאוהשהריציהםלוע

דעתישארבהשעמלכווכותבשהמוםילגלגהללוכאוהש

אימשדאתעיסבתומלועדולאשרפנרשאכץראהרובט*

ונארבדחאלדחאהפןודיגיוןודיעיהמהתומלועהובלכ

גשומאוהםדצמרשאונשעדחאלאוונרצידחאלאו

כאלמיכונינפדגנווניניעחכונלאוהולאכונלעדונו

ישארבהשעמדימתםנילכבשדחמהועפשוודובכץראה

המכוהמכעגרלכבוהעשלכבותעלכבתואורוניניעשהמ

תאשדחיאלשדוחמהוושדחתנוושענווארבנשתואירב

ןכםאשדחמאבשדוחמארקנהיהיאלןכםאשומצע

והווהמהובלעופהונממץוחותלוזשדחמולשיךחרכ

םלועןכוומצעתאהשעישםלועברבדךלןיא'כושדחמהו

יהשועולשיךחרכלעכאומצעתאהשעאלללכבהיישעה

שידחרכלעןכםאומצעתארציאלללכבהריציםלועןכו

הרכלעןכםאומצעתאארבאלאירבהםלועןכורצויו

ולשיןכםאומצעתאליצאהאלתוליצאהוארובולשי

-
םלכהזדצמרשאליצאמ

ההובגיכןודיגיוןודיעי

םיהובגורמושהובגלעמ

ןודאהורשהאוהו:

םההנהוימלועהלכןוברהו

'גשההתניחבבתוקולחינש

.הקולחונייהדהבףוסןיאב

ונלעדונוהלגנוהשתחא

םירצונהוםישענהדצמ

העידיילצאנהוםיארבנהו

אוהולאכהיולגותררובמ

ונינפחכונווניניעדגנל

ותוהמוותומצעדצמרתסנוםלענאוהשתונשהקולחו

רמאשומכוללכהעידיוהגשהםושובןיאשדעהב

ינשולאלעודעדנאלשאוהדעדנשתלכתהלאףוסלפ

:המלררבדלצנתמכאוהתנאדוהילארמאתוקולח

דצמאוהדיתגשהונכראותםשבןימלעןוברךיתארקש

םהשםיארבנהדצמונלהלגנועדונהתאשלרתנאד

הקולחלעוונינפדגנווניניעחכונלהתאולאכתומלועה

אוהרמאותומצעדצמלכשהתגשהמרתסנאוהשתינש

אלודחאוהתנאד:םלעהלורתסנלונכאוהש

ימכחורמאשהמךרדלעשרופיוןבויהזהןיינעהןבשוחב

דחאכוניאתובסהלכתבסתוליעהלכתליעיכרקחמה

ימשגהינפוגהחאכוניאהבסאתודחאיכושוריפויונמה

םעטהוםירחאםיינפוגםיימשגםערפסנוהנמנאוהש

סגהיעיברישילשינשדחאםרפסמעדילימשגהרפסנשכ

ישילשינשרפסמלםדוקנושארברפסנוהנמנדחא’פסמש

": הנמנאוהשםהילעהלעמותובישחולשיויעיבר

כע

ההגה

תוסלא.רדנכרמולןכתיךיfינלfשתלfי"

ןכס6ליגfמולשישfוסדורכתולילfס6זסמ

"bסןיfתוליכfכתיסזדיססולשוסח6סלbר

רעשמישימחקרפכןכוע"כ6דוסרעשכךל

יכtשתkןכויפוכרפודדוסכרוחfיסינפינש

ליגfמכתומלועד"כוינדוכחלfשסזןידןידל

ויסןכךלרסfדרשפ6יf.סזיכלוכיבכיח

'רפסמל'ילכתיתלכדתסיללעותולעסיbכמנ

fלסרפסמלתילכתיתלבדעסילולעותולעו

סליעכדומעלחרכומסת6ךחרכלעוfכמי

תכססלכתכסתוליעסלכתליעbוסשתח6

סייתמתיתפומכסזbוכמכ'ילכ6לסכליכfמ

'יכfלמסןיינעכוכרדיפל'יכוככססירומפסכ

חכומbוססזןיינעכישילשסמדקסכינש:

ןfכדע-תומלועד"סןיינעכויברדיפל

-סס"גש

לדגכסנכסלססילעלפסמסןיינעלופישסוקמסלכמfלוסתומכעלכמ

ןכסמלקסכלbוכמכולומגתולחלןסשלמולתלכומסתלןכס6לפסמס

ןסילעיתבתכשסמסעסשיליוכמססילוגעלשעלעךכיעס"שותכשסfמ

ןיינעקוקחלידכולוסךולכסתולקfכלועסישוקוקפססושךללfשיfל

לשמכךיניעליffולועךכוfסלגfקוחלויככךתבשחמוךלכשכסתולח6

ישכfסלטע'fלתס6הזכלשמסיכקולסת6ליכשתוגישתימשגתמוימשג

סלובלכסלוקכסייכעכסכחלכסללגכססיפוגלפכסולהזסיוושוסימול

לכללכסויונשסושסיכ"כןיfשלעססיניינעלככססישוכלמכססילגככ

'לטעולסכססלכןכויולומשסזוןועמשןמשהזוןכוfלומשסוטסשונשקל

fשסנססישנfלשכךלולמfלכתיrfולbלומשסושומכעינפבלחfןכו

ומכעיכפכחbולחfלכליכמתfשדעסלכןכוולומשסווןועמשןמשסזו

לקיסתוכלקתסכסלכסעולבלךינפלדמועךלכfולועכומשכוfלקל

וbלקללpbסושליכמסת6ןיfלקfןחלשלעסיכוסמסיבשויווח6לfש6

'סיניינעלככסולהזסימולוסעיינפת6שיfלקיסלכיכוללחוימסומשכ

עדויהת6ןיfשלעסוכfכמיסוכfכמישס"וסוכfנמיסוכfכמישסמיכ

ססמלח6ינפכסלכינפיכיולbוסיטוbןועמשbוסימוfןכוfלbוסימ

,סוקמהלכמתוקלוחמתופוגלשעססשfלולוסלכיכפכססמלח6ינפו

למעלסקלחנסתויסלסלילכמוסקלחמשספיקמסלולסווילעסילמועש

סיסbלוkסייפוגסלטעלסישנfסלטעלסינמנוסילפסגססשלעסיקלח

ספונןכקלחמולילפמולילכמשוקמסוליוbסללכסללססוניכללכססה%

לחfמיכסישנfסלטעססשסלטעלפסמוליפfססילעלמוללוכיתייהאל

סיככוששסקמסוריוfסלכמלוסתומכעלכמfלללכסוקולחסקכןולמ

ףוגלח6שיfסהשלמוfתייסלכfלפסמסססילעלופילגסrfמןכס6וכ

ולוללכישכילסשדח6ףוגלחfשיbססשלמוfתייסשסולסימלסולח6

לכסתוfסbולסתbודלוסוכללללח6לכויח6ינפלעמשיb'ישנלהלשע

שקכמסלוטסךלמיו:ןכוסוקושבסווסוכותלכסוומלעינעכ"חfו7ק6

bסרשעולfלסישכfללומfסרשעתיfסוקושכסחהזכוחלכהזסיסכiס

לשעכסישנfסלטעתיfלשוללמוbסתfןיfינולפקישכסוינולפקושכ

לשעכסימעפסלטעלח6שיfתיfלשללמוfסתfלכfתובוחלוסיקווש

יסישנfתרשעתיfלשססילעלמולסומהווללכיסמכיכתובוחלוסיקווש

'היניינעלככהזלסזסיווטוסימולהשסלויתוליפסכbוסומכעכס"ןילככ

סוכfכמישbוססוכfכמישתמוסתוטישפכסתויכחולכססיתוחכתוללככ

סניbוסלכחככתחfחכותחfכסלכחכוסוכfנמישbוססוכfכמישהמו

ליוbסשלגמסיקלוחמסיפוגססשסישכלסלטעולfומכסומסוסיללפכ

סניbססיכתופוגלשעלןקלחמזתוfליבגמוילעסילמועשסוקמהוןפיקמ

ליכגסלסוקמbלוססוניכלילכסלולילפסלןפיקמליוfסושןילוסוקמכ

ומוקמססfכלל6וקססיביכלוליפוקולחסיסישלעססיכ"כקלחלןת6

'יכילכסכיfיכססכיולתסמויקוסתויקוסמוקמתומלועהלכוסלועלש

לפסלמfמכסשגסניfיכוככשילוbוכדומעללמוחימשניכפונסוקמל

fלוימשגתוכיbססלןיfשימשגתוסמילכללסמילכתוליפסלשעסליכי

סיקוכלילושקתוננוכתמתולוfתילכשתוקכסהלכfילמקוינפוגתוסמ

:לכ'כסלשfכמתfלשתלחגכסלוטקסתכסלשכתוקכלתולחbכסילחוימ

לכשחכלכהזלכשחכוהזלכשחכלכסולכשחכfנמתbלןכומכתלחג

וקמbלוליוbbלסשךיישןfשןפוfכתח6חככלכוןלככתקfחכלכfסו

ססיתוחככסילחוימסקולbוסקכולמסיקובחססלכbןקלחלוןלילפהל

לעימלועלולעלומשולכוbוסךולכתילכתלכלוכגילכףוסילכrקלכ

למולססילעןכתיfללכסושכיכךלכשןיעכתיללסנס:סיחבכחכבלו

ססשלחfמיכלוענולחfססלכbוקתוהליוכללעסלומסלפסמססילע

סלכ:סטגילקשעוסשaלכשתונוסעתועושפתיינתולתילכשתופכ

תקקינ
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לט

תנbרמbיסילbורfכתירשfכויתומשססא

תוריפסהיפןיאליעלכלע:
ומורבםידמועםינוילעםהיפילכליעפייריפפ?ונישריינינירכינ

- ססוייתומשססרססוןדילעלעופש fוסךורב

תובישחוהלעמבםלועלשןסכ":::ךורכותמענרטס

ונשריפדכתומלועהלכלע":ישי

התאוםשמן"ועעפשב-

תבסווליעהלכתליעהתאיכובישחוהלעמבלכלעןוילע

'ךממ"בבוסמוילצאנהמהוליצאמהאוההתאובסהלכ

םימלענםהתוריפסהשוריפןימיתסלכלעם"תסתנא

םתוהמהמםהבגישהלוליכשהללכשהתגשהמםימותסו

יפהמילבתוריפסרשעהריצירפסבהנשמההרמאךכלש

אלוהירבםושלגשומאלועדונאלשתוהמתגשהילב
םימותסיכתורפסלשםתומצעוםתוהמוהמךאלמםושל

רתויהתאוהגשההזיאםהבגישהללכשהמםהמםימלענו

ודובכםוקמהיאםינושתוריפסהוליפאשדעםלענוםותס
םיתסתנארמאשוהזוהבםאתוהמםלצאגשומהניאש

תל.יןימיתסלכלעההגה
יפללכךבהסיפתהבשחמ:י

אלספתרנוגשומןיאש:

ןוימדםושבאלוהבשחמב:
טישפהל'צורהתא'יפאללכלככקירויונפ'וקתןימויקרועידיגווירכ6

• - fדעסמשגסחכוכס רתיfיסש fלשףוגש

בשחמלכמךלכשתבשחמ:יתנע:ףוגססע:
ש"ויוגנסויר

תרבשחמברייצלותריימשג:::זכ"עףוגס
ינחוררויצהזיאךלבשדחייתמbוסשטגסfrסךורכףוסןיfחכןכ
רסכותכטשפתמוחכוססייכfיסויססכ

אוהשךתבשחמבסופתלו: 2חררומיככר6כתירשfכתוקל6רדגכ

תרייצשרויצהתואלהמוד6מזכ"עאימשדאתעיסבפייכלירישל
- fסמיתןי fוותו6ןיגישמסני fססו"תו גישמ

ןיאהזלכםעךתבשחמבתודתfbוסשתוללfלדגברמולעןכתיךיא

ספותרויצוהבשחמםוש:
תנא:ללכוללכךב-:"יןfכדעיד"קכו

איצוהוליצאההבסאשוריפןינוקיתרשעתקיפאדאוה

ןוקתלוינוקתילכוריפסרשעסהשןינוקיתרשעותומצעמ

םלועארבשהמלכבהשועורצויוארובןהילעשתומלועה

ולאשלרוהיישעםלועהשעוהריציםלוערציוהאירבה

לכםהבןקתלןמואהדיבילככהבסאבםהתוריפסרשע

ליצאהשןינוקיתןתואלשוריפןיריפסןולןנירקוויתולועפ

תוריפסןתואןיארוקונחנאאוהךורבותומצעמאיצוהו

רמולובושחלזחהעטנאלשהזבונלשרפלל"זוהילאהצר

דרפנשילכהומכוחונממןידרפנםהןינוקיתרשעהש

והשעמלכולחקילועפלןמואהךרטצהתעבשןמואהמ

דחוימםוקמבהזינגתרמשמלוהחיניותכאלמרמגבוודיב

יכודיבוהשעמלכחקילרוזחיותכאלמלרוזחישכןפואב

תימלועקובידידימתקובדלעופהדיבקבודמוניאילכה

רמולוןמואילכלשממםתומדלתוריפסבהעטתןכומכו

רבדהןכאללזוהיברמאהזינפמוחהבסאמןידרפנםהש

תורואשוריפןיריפסןולןנירקןירכזנהןינוקיתרשעליכ

תבהלשכוביקובדויקודאםהוהבסאומצעמוצצונתמ

החכוהתלועפהארתמתלחגהחכשתלחגבהרושקה

איההתוארתהםדוקתבהלשהותבהלשבהרוקמבםלענה

הארנאלשדעלודגםלעהבתלחגהחכבהנומטוהקובד

תבהלשהוצצונתהותוארתהרחאםגוהבהלםושתלחגב

תלחגבהקובדוהקודאאיהתלחגהתומצעמתאצויה

קבודמתבהלשהיכתלחגילבתבהלשאצמהללכויאלו
תוייבהלשהםהשתוריפסהןכומכ"דימתקובדתלחגב

ינומטממםלענהןרוקממתוצצונתמתורואםישודקה

.םידחוימוירושקוםיקודאוםיקבודמםלכהבםאתומצע
הזםידרפנוניאותומלועידימתרושקוקובדודוחיהבסאב

רואןושלאוהשתוריפסןהלארקהזינפמותימלועהזמ

תירורהזושוריפשריפסהתנבלהשעמכוילגרתחתוןושלמ

ריפסןושלמוריפסהרהוזההגה

ליאושיפמשוהזוםתיג:
.ןימיתסןימלעןוהברהנאל:
ןימלוןיילנתפאארד:::

עירגתאה2ב1א

עפש

הזולילפהלןקלחלסוקמוליוbססכך"שןיbוסלכחככתח6חכותחאב

טילמולונfלכסrfמכfשיכלbשתלולומגולחfסהלfונשריפלכסוע

ל6ןכותח6סליפסfלbסליfסייפלילסשתוליפסלמעססמ

חכ:ילסשתוחכסbמלןקלחלןליתיתיכיסעיכkשת
עמלסbלככסולסוןיוושןלכוןלכחכתחbותח6

תק6קכ6kסניfןכסbוסילוגעהלויכב

ןיכמלסיחוככסילכלכךללfכתיסולכ

תלעסכלטכסיfכססיקלככ

טוליפןלכלעיbימשל

5עלשה

לט

םימודםהןושארהאוהשדחאהרחאםירפסנהלכזכ

שרפהולדבהןיאותומצעותוכיאוםתוהמןיינעבןושאר

םשביארוקונחנארפסמבןושארהוםדוקהשאkםהיניב

ישילש:שבוירחאדועאבהוינשםשבוירחאאבהוןושאר

ןוברבכאשהמםיוושוםימודםהםתומצעןיינעבוםלכןכו

רפסמבאבהימשגההאכוניאודחאאוהשהבסאןימלע

יבנהמאשומכולמודוולינשןיאיכולהמודוולינששו

ןבשוחבאלודחאוהתנאוהיt'מאהזלעוינוימדתימסו

ירפסנוולימודהםירחאשירפסמבוןובשחבאבהדחאיכ

היהישולהמודןיאיכולינשןיאהבםאתודחאלבאומע

רפסמןוימדולשישינפמדחאארקנשםעטהוומערפסנ

אוהדחארפסמשומכלררחאםעטמוהמדצמדחא

יעיברישילשינשרופסללכותאליכוירחאםירפסנלםויקה

התאשכהזבלשמהוינפלשןושארהודחאהדרעבאלםא
דרעבאלםאינשתונמללוכיהתאיאינשרפוסוהנומ

ינשןיאןושארןיאםאיכולדוקווינפלשןושארהודחאה

םאיכוינפלשןושארהךרעבישילשאוהישילשרפסמןכו

ךרעביעיבראוה:רפסמןכוישילשןיאןושארןיא

אוהשדחאבם"ולתםירפסמהלכןכווינפלשןושארה
יכוירחאםירפסנהלכולטובידחאהלטוביםאוןושארה

ולטוביםאלבאונשריפדכםמויקאוהוובםייולתםלכ

וניאוומצעבומויקיכלטוביאל'והדחאהוירחא'ירפסנה

םיארבנהלכיכהבסאבאוהןכומכוירחאםירפסנביולת

עפשבםמויקאוהואוהורבובםייולתםישענהוםירצונהו

ףאוההעפשהוחלטוביםאבוםהילעדימתונממעפושה

וניאאוהךורבועפשואוהלבאםלכולטובידחאעגר

טחלטוביאלאוהםלכולטוביוורדעישםגהיכםהביולת
ההגהקוספהימאשןיינעכםולשו

:'לועלךלמ'הבשלובמל'ה

::
:ססגסי-אי"ךלרfשיfלנסרו6ולהעיגהאלזכעובירוהו

ןברוחווטבותחשהםושהזןברוחולוטבוהזהתחשהמתי

ימלועליחצנם"קותוכלמלוםלועלדלמהמאשוהזוח
'הרמאשוהזולובמהרחאךכלובמהםדוקומכםימלוע

ימיכתומילשוהחונמהלעהרומהבישיהיכלרבשילובמל

ינפמולרסחנשרבדהזיאןורסחלעהרומעעונתמאוהש

ימלבאונורסחולםילשהללדתשהלעעונתמאוהךכ
רסחוניאוותאותומילששלעהרומהחונמבחנובשויש

ותומילשידהדוהבהחמשוהחונמבבשיהבקהיכלרורבד

ומויקבדמועדחאהומכלרלובמהםדוקומכלובמהןמזב

ירפסנהוטבביפאדספהולוטבםושולעיגמןיאוומצעב

וחלוטבודספהםושהלעתותיולעיגיאלןבומכוירחא
תנאלזוהילארמאשוהזוםיארבנהלוטבודספהבלוכיבכ

.:חצנםייקויחאוהשדחאהןוימדולשיהזדצמלרדחאוה

כלשהדמעהותו"חהוםו"קהאוהוותומילשתודחאב

.ההגה.דחאהןוימדכתומלועה

"י"ליי"*****האל'עאוהתגאונשריפדכ
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יכ'ורוהלידכםאשעאוהשלוכיבכומצעלערהרציתוחכו

ותשודקלותחהיהישלועברבדדלןיאוותשודקמאבלכה
האמוטהתוחכתאירבםעטוויושרינשוח"והןכםאדוח

ראבתיםתאירבבתלעותהמוסארבהמלערהרציתוחכו

שודקשודקשודקקוספהדוסוהזודקבםיאבהירעשב

לעםיזמרמתושודק'גלרודובכץראהלכאלמתואבצ'ה

'בוילערתויהשודקבשדוקמתחאלכשתושודקתומלוע'ג

היישעהםלועביפאלרודובכץראהלכאלמהתרבחמ

גתשודקמץוחרבדךלןיאיכותחגשהוודובכאלמןכםג
ינבמאיסכתאןוהבורמאמהןיינעלרוזחנו:וח

עהשועויתולועפלכאוהדנרבףוסןיאשתויהללראשנ

הלועפהמומצעילעמאוהולאכואוהךורבניתוריפסידי

ידילעאלאודלעהארתמוהלגתמהניאהלועפהירהש

םילעמשדאכייסכתאןוהבורמאהזלאוהךורבויתוריפס

יארתמוניאוובשבלתמוובסכתמשושובלבותומצעףוג

תמאברשאובהסוכמושבולמאוהשושובלידילעקר

ויוסכאוהוייולגויו"ולגומצעבוהאוהותמלעהוו"וסכ

שמשהרואב'וארללוכיונאןיאשהזבלשמהוותמלעהו

דסמדצמשוניניבוהניבלידבמיששעךסמידילעאלםא

הנממתונהילושמשהרואבתוארלםילוכיונאתיששעה

שמשהולגתבסויולגהאוהתיששעביוסכהתבסשאצמנ

תונהילותוארלאאשיוסכהוםלעההאוהתיששעהילב

.ןבומלשמהוותוריהבוותירורהזףקותלשמשהרואמ

'אבהותלועפדצמגשומוניאוהארתמוניאהבסאןכומכ

תורפסהדצמיכושובלםהשויתוריפסידילעםאיכונממ

רשאכםצעבונממאלוםלועבתולועפזזתועדונותוגשומ

לעהסוכמוםלענאוהיכאיסכתאןוהבורמאהזלראבתי

וריפסהשפעאלרןולדהיימוןולרישקדאוהתנאו:ןדי

ומלועהלכבםתלועפבםילגתמהםינמואהוםילעופהםה

יכרמולובושחלהבסאמתדרפנהלועפהןיאהזלכםע

קלחולןיאלוכיבכהבסאוהלועפברקיעםהתוריפסה

עפשביכלעופהרקיע'וההבסאיכוהרבדהןכאללועפב

אוהשדערומגדוחיבןתואדח"מוןתוארשקמותחגשה

'הידדצידצלכלעוםכותבו'היניבטשפתמוהךורבומצע

הרושקהתבהלשכםידחוימוםירשוקמםהותומצעבוביכ

ומכרבדםושםישועםניאהבותחגשהווחכילבותלחגב

והזותלדגבהתרישקילבתבהלשהחכלועפלרשפאיאש

רקיעההלעתיותאוהיכ'וכוןולרישקדאוהתנאורמאש

הלועפלכבובםירשוקמוםידחוימםהוהלועפברוקמהו

ירבחמדחשירפאדןאמלכואגלמתנאדןיגבו:הלועפו

ימינפאוהךורבףוסןיאתויהליכשוריפךבשירפאולאכ
ודגההבורואמשתוריפסהתורואתיבהלשהתיימינפ

תורואהחכבשבלתמאוהווצצונתיתילכתלעביתלבה

הקידצמהנהןדילעויתולועפתושעלונממםיצצונתמה

חכרמואששוריפהירבחמדחשרפאדןאמלכהזםעטמו

הריפסבשרואההכווזהריפסבהניאוזהריפסבשרואה

רפסלריפסןיבקלחמושירפמוץצקמווזהריפסבוניאוז

קלחמושירפמוץצקמולאכהלודגהאטחאטוחאוה
יכאוההזרבדהםעטואוהךורבףוסןיאתודחאתומצעב

תוטישפהתודחאתילכתבטושפאוהךורבסאשתויה

תומצעמויתוחכםהשושפהותודחאמולצאנתוריפסהו

טושפתודחאהבסאשומכהזמחרכויובייוחיהבותודחא

רמאתאלםאדטושפתודחאותומצעמםהשויתוריפסםג

הריפסלריפסןיבלדבהושרפה'ושעלוקלחל'צורהתאוןכ

תודחאתומצעבשרפהולדבהתושעלןכםגחרכומהתא

הזרבדוולצאנותומצעמםהירהשלוכיבכהבףוסןיא

אציאלטושפתומצעמטומתאלשדתיםייקחנומםכסומ

הבסאשומכרמולחרכומהתאאצמנטושפתומצעקר

ץצקמהתאםאוושפתודחאויתוריפסןכומכושפתנמצע

וזהריפסבוניאוזהריפסבשהמרמולתוריפסבקלחמו

זרה*

:םהבריאהל'וריפןילגתאד
..ססנסןfכייריעליאהלןדילעוןמצעוריפסב

האירבתומלועםהשםימלענוםימותסתומלועאורבלו

שתומלוערשעתואסכרשעםהשודובכאסכבםינוכמה

'אבתי"שאכתומצעותוהמלכשהתוגשהמתומלענהאירב

רשעםהשהריציתרומלועוידטבעיבאדוסרעשבםניינע

ןיעמומלענתומלענתומלועםהםגשםיכאלמלשתומלוע

ןימלעוארקנהריציוהאירבלשתומלועוטוימשגהלכשה

םהבאורבלוריאהלםגוימלענםהשינפמן"לגתאאלד

ימשגהלכשלםיגשומוםייולגןהשתומלועןדילעוןמצע

םהשילגלגרשעתומלוערשעובםגשהיישעתומלועםהו

דחאלכשקתךלהמעיקרועקרלכןיבלזראו'עיקררשע

'ילגלגהישארבהשעמלכללוכ'והוומצעינפבםלועאוה

תופילקתולזמוםיבכוכץראהרובטדעםכותבשהמלכו
םיאבהירעשבםניינעראבתישומכרהציוהאמוטהתוחכ

-םיארנויולגםהשינפמןילגתאדןימלעיארקנםהודסב

ויבאםנמיסשהאירביקלח'דולאואוהךורבסאלעו

זכורמאבהעאיבנהזמרהיישעהריציהאירבתרוליצא

דגנהנהוויתישעףאויתרציויתארבידובכלוימשבוקנה

םושובןיאהבסאיכלרלכורמאבהעאיבנהזמרהבםא

כהוונממלשלתשנלכהשאוהובןיגישמשהמקרהגשה

ללוכאוהוונממהשענלכהוונממרצונלכהוונממארבנ

תרירוצתינחורהעבטהובתועבטומםלכשהמבםלכתא

לכ'רקנןכינפמהלעתיות"וחכבובלכדיולכבודית"לכש

ילכתוריפסהםהשוליצאםלועדגנו-לכהללוכאוהש

הארתמשדעהשועורצויוארובוןקתמםדילעשוינוקית

םשאורקללכונשדעויתוריפסידילעויתלועפבהלגתמו

ורמאבאיבנהזמרםהמהאבההלועפהםשלעויתוריפסל

ללפתמלובארקנתויהלרחאםשילןיאלרימשבארקנה

ינאןדילעשימשםהשוריפסהקרילאותליפתןיווכלינפל

"םשבארקנתויהלהלגתמ

י

.ההגה
:רקי::::תריטס"אוהשהאירבהםלועדגנו

ריפססיקשתרוקככדודיfרקכסריפס-י

:"ולש:איבנהזמרדובכהאסכה
תדוקנכדורי,6רקלתר6"פתתריפמסיקל6יכויתסארבידובכלוורמאב

יסילגמ:'רקנ?"יכ:"ימיספלוח:שליירי"י-'

:ומלשfרחנןפתוf"כנלדלואתא23םלוערמואאוהךורבסא
'ישודק'וריפמ'יךלירסינד6'רקכתיכ"למ5ח-

דסישודקתומשיולbוסישודקתומש'יססש

ןדילעשbוסךורכףוסןיfלשויתומשןס

סזןיfו.-ססועורלויוfרוכוןקתמוסלגתמ

fלוסשולןיbס"כס"6ונרמfשסמלרתוס

ןיfוכרמfשסמיכסשכולfנרקלסנשססוש

ינייסדסשולןיfותומגעדלמ'מולגורסשול

ס"כתוריפסאתוינומתולגתסותוננולתססרוק

סכסכלתכסןתולגתסו,ןתולגונתסרחfלכל

fרתמוניbש'דbכןדילעוfרתסלו'ולגתסל

fלfןכומכושוכלבfרתמוסלגתמוכיfס

fיסךורכויתומשןסןסןדילעקרויתולועפכ

ךורכויתוריפסןסןסbוסךירכויתוחכןסןס

לכfדסשכbרקbוסךורכויתוחוכידילעוfiס

fוסךורכס"6לשיימלעסויתומשןניbומכ

תומכערסס6וססרכדמיחרסדfססתומכע

ותלועפסלגתמשויתוחוכומסקר'דfסתוסמו

רוקמכתומכעמוללfנשויתולינfןסוןדילע

63ויסל36נסחכןיכלודגקולחשיו6וסךורכ

ומכערוקמסיכומכערוקמסןיכירוקמסמ

רסשרוקמסתמגעלןיfןכינפמוסלענרתוי

ףוסןיאושוריפשfiסךורכףוסןימקרללכ

סנשסלףוסןיbורכדסושוכנישלללובגןיbו

ןתונוליכגמ6וסגישמסדbשסנשסלכיכוז

יסןיfכוגשומבגישסשסמיפכלוכגורופיש

רקלללכךרדבך6ללכסנשסןיffוסךירכ

ונממ6כלכסולכלללוכfיסשסשלעלכ

:ססגסןfכדע-ונשריפדכ

ידוברליתארבהאירבה

רשאכידובכאסכהיהיש

דגנו..וניינעדוסראבתי

םיכאלמהםהשהריציםלוע

ויתרציורמאבסאיבנהזמר

םהשהויצםלועתרצילר

ישעםלועדגנו:"כאלמה

יבכוכילגלגהםלועאוהש

'אמוטהתוחכופילקולזמו

ךותבשהמלכוערהרציו

'מאראהרובטדע'ילגלגה

ןושלאוהשויתישעףא

יכףאןושלוברמאוהיישע

םינושארהתומלועיקלח'ג

יכ'הםכותבוםישודקםלכ

םישודקםיכאלמהםלוע

.רתויתוליצאהתומלועםישודקרתויהאירבהתומלוע

למסתוחכםהשערהרציו'אמוטדיןיא'שודקבוםישודק

םשתושעלםשתעגמלועבונערופו'מיחוףאלכיאיבמה

'ושודקזוומלועגלץוחשודקתונחמ'גלץוחיכןשימשת

םששהיישעםלועבונייהדםתלועפוםשימשתוםבשומ

רמאהזינפמלועבתונערופוהמיחוףאאיבהלןתלשממ

חכאוהשףאההזוליפאיכלרףאןושלהיישעםלועב

סחיימוויתישעינאהאמוטהתוחכערהרציחכלאמס

האמוטהתוחכתופילקהוליפאלרה"שעהתאזהבקה



גןושארקרפרשעאוהדי

ט

דחאאוהרשעדוסןושארהרעש

הרשעלםיוושוםימודתוחכורשעתחאלכבודחאתומצעב

וקלקהבושי"פסמהרדגהילעלופיילשדעתרבחבטוחכ

הריפסלכבירהשהמצעינפבהריפסוהריפסלכבםתחת

הרשעהריפסוהריפסלכבןכםאתוקלוחמתוחכהרשע

ונישוריפבוניתנווכןיאיכןיד'עבלץרתנובישנווחיצוצק

תוחכרשעהריפסהתומצעבשרמולרשעמהללכנתחאלכ

הריפסהתומצעשוניתנווכקררבדהןכאלוחתוקלוחמ-

הבטיבתשדצהזיאבוהניפלכמודצלכמהטושפתודחא

רומגתודחאקוןחבתאלהבןטבתשהניחבוןיינעהזיאבו
אלוריפס'יתוללכהבשישונרמאשהמו-הטושפתודחא

לכבשוניתנווכלבאתוקלוחמתוחכיוריפס'יוללכאמית

תולועפוללכלועפלחכהבשיתוריפסיולאמתחאותחא

":דחאחכבולעפי'ולועפהלכווכופיהורבדתוריפס'ילכ

רשפאךיאלואשלןיאוההגה

0 תוללכלועפלדחאחכבץוריתרמולונלסיס bיכל יכ לfרקיעמ "וbשת

ססשיפלץוריתאלאישקאלךירכסיסfלוכז

םיקלח'מכמוחבכרומ'והשרמולהבסאבתצצקולאכירה
תוריפסונממואציירהשהזמהזםידרפנוםיצוצקוםיקולה

טושפתודחאהזןיאוהזמהזםיצוצקוםידרפנוםיקולה

דעםנהיגלששאותרומוןודבאולואשאיהוזהנומאו

תודחאהבסאיכהנומאהרקיעלבאוחתויתחתלואש

לכבודצלכבוהניפלכבווטישפה'ודחאתילכתבטושפ

טושפ'ודחאקרןחובתאןיאובןחובהתאשהניחבוניהב

ובצויכירהשוקולחולועפ

ינפוגהימשגהםדאב'צמת

עיפשהשהמבהבהוננחש

הזהלכשההדנהלכשהוב

ילבטושפדחאחכאוהש

ומכוסריפסוסריפסלככתוחכסרקעתמfכ

סזסרשערמעכסימעטסתרגfרפסרמfמ

וkיכונילעfישוקןיfסזלכסעוסינומתרשע

חכסססריפסוסריפסלככשתוחיכסרשע

יתלכדערשעלרשעמןילגלגתמשדוקכדח6

קרפףוסכרfכתירשbכתילכתיתלכדעףופ

:ססגסכ"ע-לק"כסז

חכולשיוארבוננחשהזהלכשבוקוליחודוריפילבויובר

הריצקהעירזשירחהריפתהגיראהשעמתושעלליכשה

םירגנםיפרוצהשעמתבשחמתכאלמלכוהייפאהניחט

וצצונתהוולגתנםלכםלועבשתכאלמלכורותסלתונבל

ולועפןהשפעאםדאהףוגבשטושפהדחאהלכשהמ

: ידילעםישענוםילעפנםלכרפסמןיאדעתובר

הזשןימאהלרמוחולקוןכשלכםדאהףוגבשטושפה

תרוריפס'לשתולועפהשהלעתיותהלאקחברשפאי

תוללכשתילכתןיאורפסמןיאדעתוברתולועפםילעופה

הזךונעדוהשרחאו:תחאהריפסחכבםהתולועפהלכ

רמארמאיכהז'והוהנמקומערתויןיינעלעדועךדימענ

דחאחכבודחאחכסלכשירחאיכונילעקלוחהןידלעבה

םלועבתולועפינימלכלועפללכותהריפסוהריפסלכבש

תחאהריפסהכבשןויכתוריפסיליצאההמלונילעהשקי

ןכםאשונילעהשקידועוםלועבתולועפינימלכלועפל

הזבשהמודחאחכםלכשתוריפסרשעםהשונירבדכאוה

לכמתוטושפתורואתוינחורםהנהזבשיהזבשהמוהזבשי

םתומצעבםיוושקובחוקובידרושקהבהאתודחאבדצ

דעםקלחלוםהיניבלידבהלםוקמאלוריואאלםשןיאו

םעטהזיאמודצהזיאמהשקןכםארפסמהםהילעלופיש
ךיישןיאהתעיכוריפסרשעםהשםתואםיסחיימונחנא

הזלץרתנובישנו-תחאהריפסתודחאקררפסמםושםהב

'וישוקינשמהקזחרתויאישוקואכריפאנידדארקיעאיכ

ובשייתידחאץורתוהבושתבוונילעקלוחהןידלעבה

וריפסרשעלכרקיעעדלרוקחנשיוארשהזאוהוןתשלש

לכרמולחרכומהתאךחרכלעירהשולצאנהמלללכב

הבסאחכמםיאבםהתומלועהלכותולועפהלכותוחכה

תוריפסהליצאאלותומלועהלכהבסאארבהשקבאו

וזאישוקבוניתבושתםעוליצאיאלתחאהריפס'יפאללכ

יכהזאוההבושתהוונילעקלוחהתוישוקכגובשייתי

ילבלודגתלוחכהבקהםיכלמהיכלמךלמליצאמהשויה

תומלוע'אירבבאוהךורבותנווכותילכתילבולובגילבץק

וחכמאיצמהלוביטהלעיפשהלובוטתדמבוודסחבורב

םהלשישתומלועילכתילבולובגילבץקילבאוהשלודגה

ו

ההגה

סני6'יכמגסרומרפסירסשונילעססקתלו"

'לוילעס'גירדמסרפססלככוסb"מולכרכדמ

לערסיחנומיתפומוסריגימסלעמלסלעיfל

ומכךכישלףוסןיbלעfלותוfינמסכייוחמ

ןכומכ'וfינמסכייוחמלעסיתפומססיחנותש

סרומרפסשסמיכס'fלעסיתפומססיחנומי

יפלוותעדיפל'וbיכמסכייוחמfרוקסיכוככס

סלכקסוניכרדיפלסיfרוקונחלfוכרד

:ססגסןfכדע-ס"fסשודקס

םיתפומבאובמאוהשומכ

רפסמינשהקלחבם"תמא
ומכוןושארקרפהרומה

ןכומכטושפתודחאאוהש

םהשםישודקהויתוריפס

טושפתודחאןכםגויתוחכ

חכיכוריפסרשעםהשםגה

הלעמלונשריפשומכחאב:חכוןלכמהלולכתחאלכ

תבהלשכהבסאודחאחכבל

ההגה

'6כתיונממל"נכסירכחמדחירפfדןfמל3

ססכסגופסיכויתוריפסכרסנופוfטוחסשכוע

ססירססו"חס"6'מיכעכסגופכfוסו"חטוחו

ותודחfתותלעמסיכ3וכתמויתורוfויתוחיכ

סכיחןיסוסליפתסוסדוכעסרקיעו-ס"כ

ל"6סיס6ד"ודיומכתומשסתריכזיתfירקכ

ונרכזשישודקס'ומשרfשןכויכיחידשליסל

ונחנfשתוריפססתומשססשסג'סכסלפמל

סדוכעסוסליפתססתומססילעטיללפתמ

רסססישודקסתומשoשס"כויתוריפסל6וס

כבתורפסהלכחכועפשב

'ודחאוושקבלחגברושק

ךונעדוהשרחאו:רומג

ןיינעלעדועךדימענהזלכ

דחינוהזמקומערתוי

ןתילידכומצעינפבקרפו

ילכויןעמלםיקבדהןיבחויד

ולכשבןיינעהולכלןייעמה

יו

ההגה

bשהלfילמסלסזכשיסכוטסמינלfתומלוע

שתוfbיכמסלססלכוטרתויירסשתילכתלעכ

רfכתיסזיכתילכתלעכיתלכסחכסיסיש

:ססגסכ"עומגעיכפכקרפכ

איצמהלו"'ילכתולובגוץק

וחכבוזכהאירבאורבלו

תילכתלעביתלבהטושפה

קחבענמנהקחבאוהלובגו

אלטושפחכמתחנומההמכסההיפכהלעתיוךרבתי'הב

חכקואציאלתילכתלעביתלבחכמוטושפחכאלאאצי

יתלב3:גא

ןמ3ע'וריפססןסשתוrcסותוריפקססגעסס

ס"כס"fלירסש6וסורכףוסןיfסתומשסס

יולגולןיfירז6סלפסלדוגלותומלעורעכ-

רסירשוקמוםידחוימססילגתמהויתוחכויתומשןסשויתוריפסידילעקררסשכfרקסלללכ

ןיbתכסלשכשומכ'לועלזוזיfלוטומילכקזחוןימfרושקתלחנכסרוטקסתכסלשכוכטיקיכדי

קרסלועפדסושתושתלחכתוריפסלןיbןכומכסרוקמfיססתלחנכסתורשקתסכקרלועפל'חכ

ססיכרכדושעיbלותלכוןסכעיפשמסןרוקמוןתמשכbוסשס"כףוסןיfןרוקמכןתורשקתסכ

ןולרישקתכffייסכת6ןוסכווסילbרמfמכרכזלכןיילעותלותפלכויכןירשוקמווכזידתויני

רסיטויפותוחכשותורישתוניחתתוליפתסיללפתמונחנfשכןכינעמוונשריפדכןלדח"מי

טישודקסתומשרחשווניתוכfיקלחווניקלא'ססקfךורכומכסיסורקסתומשרסמכןיריכזמו

סססישודקסתותשסשס"כ"תוריפסתfירהותריכזדסתfירקוסתריכזכססכוניתנווכסיסי

תרכוססעסיסתסייוגרססנוכסשוכיולתלכלשרקיעסfוסויfגתכקרוך6תוריפססרסנפסכ

bוסךורכףוסןיfכתוריפססןסשתומשסותנווכוותכשחמכרשקלודחיילתוריפססססשתותשא

'עפשמלסמשנכססכעיפשמססלענססרוקמbוסווכרסיקוכרססיכתלחגכסרוtקתכסלשכ

רסשסתfירקותריכזמולגורורוקמכריכזמשסשסותנווככדחייל'ירגןכינפמףוגסתוחכלתב
סלעלסרוקמכיכסכעיפשישסרוקמכסרסקלfוסךורכס"fכסיסיסכשחתסוסנווכהוסריפסב

יימכעסומשכוממורלוולדגללכונ?לז5:תומללדגמסשסושולןיffוסךורכףוסןיא

ימכעסשכוממורלוולידגסללכונאלןכלעסגrסיכןיfיכיירוקמסשסושולןיאיכיירוקמא

'תמשנוןרוקמ'וסשס"כס"אכוריסמסדח"לסייזכרסוניתנווכבוממורלולידגסלןיכירכויירוקמו

רמולסלורסמשנ6לכןוגכסנווכילכסליכתדוססוסזו'מ"כס"fכןיוכלסכשחמסוסנווכסלגמ

ךורכ,ס"6סלעכסרוקמסז6סריפסלסנישכfוסשסכס"ffוסשסרוקמלסריפססחכדחיימשב

רס6לכfףוגכחכתעפשמססמשכסומכתומלופסלכלעיפשסלסכרכעפשסריפסכעיפשמbוס

רוקמסמסריפססזלקמוסמשגסbוסשbוסךורכרוקמכסריפססותנווככרשקמודחיימוניא

'תשנסbוסשס"כס"fכ"גווכולןיbוס"כס"6רוקממסריפססחכדירפמוריפסלקרלlפתמוניאו

ומכסולכולתתפסמסניbוסמשכfלכףוגכולfיססריפססתכסתוfז6סריפסלחככעיפשמס

ותכסרוקממוכסחכעימש•לסמrכוכןיbשןויכסולכתושעללוכיוניאףוגססמסלולןיאשףוגל

ותכשחמכןויכfלוסמשכסfרקוסילאללפתסשסריפסכס"כח"fדוחיתנווכfלכללפתסשסזןכ

תעפשמסניfוסריפסלשסממלס"כק"ffiסשסרוקממסתוfרקעולfכסרותמכסרסקלוסרחייל

דימתסיסתסריפסbוסששדוקסשסזיfתfירקותריכזכדימתןכלעוותליפתכסכרכסושיל

רסלrכסרוקמותוfוס"כויתוחככעיפשמססלעלסרוקמסס"כס"fכסרשקלוסדחיילךתבשחמב

יירוקמוימנעסשכולוסרפסלוחכrלווללסללכונfלוסשסושכוחרקללכונfלורומסכעולדוגל

סרימfסוריכוסוסריכזסשןפוbכויתוריפסתריכזידילעוסכשחמוסנווככסfיכסנשסוכןימיכ

:ססגסכ"ע-ךשfרלעותמיתוכרכזbומ"fכסנווכסוסבשחמסוסריפסכ

חכתחאבותחאבםלכחכוריפסהחכקרפ

םהשןפואבהבסאחכבםלכחכוםלכ

הריפסלכוןדילעלעופהבסאשוחכהרשעתוריפסרשע

םהבןיאשןפואבתוחכהרשעמהללכנתוריפסרשעולאמ

הזבשהמוהושהתודחאבםלכיכוחקולחודורפוץוצק

ךעידוהלונלשהבוטלןיוושןלכוהזבשי'זבשהמוהזבשי

'מולוקולחלןידלעבלשהזאוהוהזמקומערתויןיינעדוע

ונייהשהמיכםינקתמונייהשהממרתויונלקלקהתעיכ

כשהמבבוטלןיוושןלכשרמולתוריפסרשעןיבםינקתמ

הזבשהמוהזבשיהזבשהמותוחכהרשעמהללכנתחא

המצעינפבריפסוהריפסלכבםתחתלוקלקהלפנהזבשי

הללכנהמצעינפבהריפסוהריפסלכשרחאיכהזאוהו

רשעויהיכאםילוגעבר"וצמכתוקלוחמתוחכהרשעמ

המצעינפבהריפסוהריפסלכבםידורפוםיקולחוםיצוציק

רשעבינקתמונייהשהמיכןוקתהמרתולוקלקהגהווה

םימודוםיוושןלכשינפמתודחאבםהשרמולתוריפס

י"

:קרפהםלשנהנהו

יכןושאקרפבךונעדוהשרחאינש



י

ינשקרפאוהרשעאוהדחאורחאאוהרשעדוסןושאררעש

4"

המכוהמכתדיריבלשלתשהלךרצוהלעלובגיתלבו'לכת

בשייתיהמצעבהבושתהתאזבוונשריפרשאכתוגירדמ.

בשייתיםגוםהיניבקלחלרפסמהםהילעלופידיאץרותיו

וכרצוההמלונילעקלוחהןידלעבתרישוקלםעטןיאש

ןתרונלכשהןיאוא"שוקהניאארקיעמאישוקהיכהרשע

ותדמיכלמהיכלמךלמליצאמהשויהליכהזאוהוהשקיש

ביטהבוטהותדמדצמשומכוויארבנלביטהלועיפשהל

ףוסוילבאקילבאוהשלודגהוחכמאיצמהשהמבויארבנל

םלועתילכתילבלובגילב
- רההגה לובגוףוסוץקלעבאוהשלוכגלפכסלוע6ג

יכמסשסמכוהוטידמןיינע

-ומצעינפכקרפכרfכתיתילכתוףיסוrקו

"סס"נסכ"ע

בוטהותדמןכומכתילכתו

יניעלולגלויארבגלביטה

לדוגוותוהtהיישעהםלועבםהשםילפשלוליפאויארבנ

וליפאתולגלונוצרשובוטוודסחתדממכגוהזשותוממוג

ףוסוקלעבחכישולחםיינפוגםימ:םילפשםיאיבנ
רקתואפתוותוממורוותוהבלדוגתילכתורועישולובגו

ונדעתיוונהיםיימשגהםילפשהוליפאשןפואבותוכלמ

הנהוותמענוובוטלבקלורואוגישיוותניכשרואויזמ

דצמאוהםיארבנלהלגתמשורואיולגיכהעודיאוה

תורפסהםלועתוליצאהםלועאוהשםילצאנהתוליצאה

ןוהבארהנאלרמאשוהילארמאמבראובמכוונשריפלכ

ןוהבואילגתאדןימלעוא"לגתאאלדומיתסןימלע
אוהתוריפסהיעשןושארקרפבונשריפדכוכוא"סכתא

ורואלדוגלהבםאתומצעב'כיםשמו"וע"תומלועלריאמ

אלולאהזרובעבוהזםעטמהנהםשונשרפדכיולגןיא

םיארבנלותוממורהלגתנההגה

::
תוממורבורמהנהודבלתכ::::ו:ילוי

הנוילעהותניחבשרתכתולשלתשה:::

ליצאמבדחייתמודחאתמ***"***

לועפלוחכשםגהראבתירשאכולהושאוהולאכוהב

דרעבתילכתולשישדצמתילכתלעבולובגילעבתולועפ
ורואלדוגלוגישהלםיארבנבחכןיאזכעהבליצאמה

אליכהבליצאמהלאותברוקינפמתילכתלעביתלבה

תוארהלידכבערשאתחאהגירדמקרהבליצאמהמרר

דריורתכממכחליצאהלךרצוהותוממורוותוהטויארבגל

יארבנבחכןיאולודגהרואןיידעימכחןכוהיינש'גירדמ

ינפתאמהעסנאלשה'בליצאמלאיההבורקיכהגישהל
הניבהמכחמליצאהלךרצוהכעתוגירדמ'בקרליצאמה

ליצאממתוגירדמהודריןכותישילשהגרדמתדיריאיהש

ותוכלמתגשהםשיכתוכלמדעלצאנללצאנמולצאנל

רעישןכשלעתיות"ותונדאוותוהובוותוממורוותלודג

?דעתוריפסהתדיריותולשלתשהביכהלעתיותיותמכח

?ותוקלאתלודגתגשהבםיארבנהננדעתיוונהי'וגירדמ

ילוההןידלעבתיישוקונילעהשקיאלהתעמהנהולעתיו
דחאחכותודחאבםהשרחאמרפסמהםהילעלופידיא

תילכשםלכםהוןבשיהזבשהמוהזבשיהזבשהמוםלכב

אתשהדםוקמוריואותימשגלכמתוטושפתורוהט

"הכאוהשלצאנה.חכשדצמיכרפסמםהב.ך"שריפש

חכשהליצאמההליעהךרעבתילכתולובגולשילולעה

'גירדמדרילולעהשדעוחכבףיקמרתויולודגרתויהליעה

םהוחכהתוהמותוכיאותומצעבשםגההנההנממתחא

הזבשהמותילכשתוחכל'רםיילכשםלכםהירהשםיווש

דצמרפסמםהבךיישזכעהזבשיהזבשהמוהזבשי

םהשהזמהטמלהזתוגירדמהרשעודרישוגירדמהתדירי

המכחןכאלוסאמלצאנרתכירהשתושודקתולעמרשע
אלורתכמהלצאגהמכחיסאחכברתכמהלצאנ'מכחיכ

הניבסאחכבורתכחכבהמכחמהלצאנהניביכהניבןכ

הלצאנדסחיכ-דסחןכאלו-המכחמהלצאנ

,הלצאנדסח-סאחכבורתכחכבוהמכחחכבהניבמ

ןכאלודסחמהרובג:הרובגןכאלוהניבמ
תראפת

-

ההגה

וכיfשו"תליסלfק"כןורסחסזזיא

תוענמנס,fוססזיכולגfעכניכולוכי

יכךרכתיוסלעתיוקחכןורקחסניbתיענמנסו

bליכתלוכיסוחכסרדנכסילפונסניfותיfר

דחfעגרכסיכפסינשלעךרכתייקלfתלוכיכ

סוםיהכמלכמסיכ,דסffשוככודחfתעכו

ל36רייוניfלשרכדולכשסללfוויינולןיאו

ריינססזשלמנמךרדתוצלמכסןמfוסלכrס

תעכודחfעגרכןכלורוחשסיסיןכלbוסש

•לכשסודשמbיfסזיכדח6סוקמכודח6

ןכלתויסללכויfלרוחשfוססfיכסזשיחכמ

ססיכרוחשתויסללכויאלןכלfוססfןכו

כ"גסיסיוקמעלסיסירסססזןכוסזלסזיכמס

דחf'וקמלודחfתעכודחfעגרכססוכנרא

רסfוססfשסזשיחסמלכשסוענמגסןמfוס

סכרסשיןכורסוכיfקמעfיסרסfיקמעוניא

רדנתחתסילפיכ'ניftתוענמי'יfרקלסירכד

חכמfילמסלססמדחfכ'גfוססזותלוכיס

טושפשוחכסלוכגיתלמותילכתלעכיתלכ

: fלעכ וסלוכגלעכותילכת fרסלוע וסש
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לשמאיבאךיניעריאהלהנהו:דחאעבצאםידיבונתישע

םיקלאהשיאהשמיבהוירומבתכשהמהזןיינעלעדחא

שמשהרואהזבלשמהשודקהסדרפבלזוראווידרוק

ריאהלתיבהתונולחךרדסנכנופקתוותריהבוותירורהזב

םצועובורמווידדצידצווידדצלכלימינפתיבהרבעלא

דעותאשלכותיבבשיאןיאשמשהרואקזוחתוריהב

םוצעוברורואיכמשהרואGטיבהמוכשחווהכםהיניעש

תינולחתיבהGמשהתחירז'וקמבםשושעלוכרצוהשדע

תונולחךרדשמשהריאישןפואבתיכוכזותיששעלש

תלעותתיבבםידמועה'נגישיוימינפתיבהרבעtתששע

םגהותרובגוופקתושמשהתוריהבבורמוקזיהאלורואה

יבהבותדירי"עתצקםלעתנוםתסניכתצקרואהקתמניכ

ךסמלדועןיכירצ"יבבידמועהתשלוחלזכע'יששעהךרד

ונהילאוהןיידעודגיכרואקזוחלוינשתיששעתכורפו
רשערעדמןכודדעגמןכו"גתיששעלדועוכרצוהונממ

יששעךרדריאמהרואמתונהילתיבהtשיאאובבהתעו

וארתויאלורשעהלאהתוששעהןינמהיההמללאשיו

יכולרמאנווינישתאההקניאדובהנהורשעמתוחפ

תונולחןינעשרחאיכהזלאשותוטשוותיתפבורמ

רואקותמרואהיהישידכרואהתאןקתלאוהתויששעה

רשערפסממוטעמתיםאןכםאםיאורהיניעלםשובמ

'בריםאוםהלקיזיוורואבורמםיאורהיניעךישחיתיששע

גשויאלורואהדושחהרשערפסמלערתוידועםהילע

ת"שעבהנווכההתיהאלוםיאורהלאורואתוקיתמ

ונממונדעתיוונהישידכרואהןקתלאלאךכתיששעה

אלאתוריהבהבורמקיזיאלשםגורשפאשריהברתויב

ומצעמןבומלשמההנהוםשובמרואקותמרואהיהיש

רשעתוריפסרשע'עיכורואיבבךיראהלךירצןיאו

תלודגתרוגשהבוניניעריאיתוריאמהתוארילקפסא

וגישישויאובנתבוטלת"וניקלאתמכחןכרעיששוניקלא

קולחלןידלעבלןיאהזיפלהנהוורואמונהיוונדעתיו

אוהתמאןידלעבהרמאיכהזרבדבאלוזאישוקןיינעב

ןכשינפמתוגירדמ:דריהמלהזלעסעטלואשלןיאש

יאדובוותוקלאיולגלךירצןכשהלעתיותיותמכחהרעיש

אוהאוהוהמכחןת"היכתיארובהתמכחלעםכחתהלןיא

בשילבאעורגלןיאונממוףיסוהלןיאוילעוהמכחהםצ

רמאיכהזאוהורחאדצמהקזחוהמוצעאישוקונ

ותמכחיכילרמואהתאשהזוגלןכיהמוןיאמרמואה
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הדוקנלכבווירבאמקלחוקלחלכבוריבחיתלבדחאדוסי

-תוקולחתולועפםילעופםההזלכםעוירבאמהדוקנו

הושהודחאבףוגהומצעבתודוסיהשםגהוזמוזתונושו

אוהךורבתושודקהתוריפסבאוהןכומכונשריפשומכ

לכבוהניפלכמודצלכמטושפדחאתומצעםהשםגה

לכבםהבםידחייתמהרואוהתוינחורהדוקנוהדוקנ

.הריפסלכהזדצמשדעתוריפס'ילכחכהריפסוהריפס

היתורישעיוברלילכתיתלבדערשעלרשעמהללכנריפסו

.הדוקנהתואבורשעהבהארתיהדוקנוהדוקנלכביכ

לשןידהבארתיהמצעבהדוקנהתואבדסחהבהארתיש

הרובגלשןידהבהארתישהמצעבהדוקנהתואבוהרובג

תוריפסהלכהבהארתןכותראפתלשימחרהבהארת"

תאזהבםליצאמןוצריפלםהיתולועפבםיקלחתמםהזכ

םלכןכוםימחרלועפלתאזץרלועפלתאזרסחלוע

.דסהשכוםתלועפביקלוחמויהיףוסלכףוסדלואשלןיאו

'צרישכןכוןידלועפלהדגנהרובגדומעידסחלועפלהצרי

אלוןלכןכודסחלועפלודגנדסחדומע"ןידלועפלהרובג

,ירהשהזמהשקרתויאלאוחםתלועפבםיקלוחמויהישיד

,ןידהיכהזלהזיכפהםהיכוחםהיניבטטקהיהולאכאוה

.תומצעבהציצקאיהוזוןידהךפיהדסחהודסחהךפיה

םולשהשועחנומהרקיעהודוסיהךפוהווחתוליצאה

,םולשהיהישןכשלכםיכאלמהןיבםולשהשועשוימורמב

.בישנוהזלהזדגנמוםייכפהויהיאלותוליצאהתומצעב

דורבםליצאמןוצרבתוריפסהיכוזאישוקץרתנו

,הלתדחוימההתלועפלעהנוממתחאלכאוה

זאדסחתריפס'עדסחלועפלהבליצאמהןוצרשכו

.םיכסתאיהםגהבשדסחהתוללכדצמהרובגתוריפסםג

.'סחמהלגתמלועפהרקיעקרדסחתריפסםעדסחליעפ

'סחהתוללכדצמםימחרהתדמאיהשתראפתתריפסןכו

רקיעקרדסחהתריפסםעדסחלועפלאיהםגיכסתהבש

ליצאמהןוצרשכןכוידסחןמהלגתמדסחלשהלועפה

.תוללכדצמדסחהםגזאהרובגתורפס'עץדלועפלהב

ןכוהרובגלשןידםעןידלועפלםיכסתאיהסגהבשןידה

ןידםעןידלועפלםיכסתהבשןידהתוללכדצמתראפת

.ןוצרשכןכוהרובגןמהלגתמןידהרקיע,קר.הרובגלש

דסחתריפסםגזאתראפת"עםימחרלועפלהבליצאמה

ותוללכדצמםימחרלועפלהמע"ימיכסמהרובגתריפסםגו

.המכסהבהלועפההמלשנןלכידילעשדעןהבשםימחרה

,קובדבתועירוהוחאבהבהאבהבוטלןיוושןלכותרחא

רהוזהרמאממהזלהייארוהבםולשהתודחאקובחב

למעבאניד'בעימליעבאנבא"אהדכונושלהזוינוקיתב

: הרובגמאלטנןיב"חבןכוארחאארטסבוא

יעבדכו-תורובגוארקתראוןיריפסוהלכהב

ןללכתאןיריפסוהלכודסחמאלטנאדסחואניחדבעמ

.אלטנאמלעלעימחרלתאעבדכוםידסחואירקתאוהב

,וארקתאוהבןילילפתאןיריפסוהלכואתיעצמאהדומעמ

ונילע'בוטההדיכרמאמהשרפנהנהוירמאמהכעימחר

,ארחאארטסבואקלמעבאנ'דבעימל'עבאנבא"אהדכ

ןיריפסוהלכהבןלילכתאוהרובגמאלטנןיב"חבןכו

ינפמןבאתארקנתוכלמריפסשוריפתורובגואירקתאו

וליצאהלכלרןיינבהלכשןחובןבאהניפןבאודוסיאיהש

ועיפשישתועפשההותולועפהלכשןפואבהילעךמסנ

העפשההיהישןיבןידלשהעפשההיהישןיבתוריפסה

איהוןתעפשהוןתלועפתוכלמבםיעיפשמםלכדסחלש

'ומלועה:ןתלועפ?לגמותעפשמוןתלועפץוחליצומ

'ושעלהילאםינופתוריפסהלכשהניפןבאהאוהשןפואב

הלשממהותונדאהוהכולמהשןפואב:הדילעןתלועפ

םושםוריאלהתלבותומלועהלכבעיפשהלהדיבןתינ

.איהיכהדילעןיעיפשמןלכקרתומלועבעיפשהלהריפס

.הלשמלכבהתוכלמרשאךלמהוגיהנמהוןורטפה
היהיו

ןכסגקייודיןכוסלטבלfנסשסזמלודגרתוי

36רמולךירfמשןושלסתזכיר6ריפש

רסלועסתfןימייקמשסיעשרסלגfוסיק"דנס

סלוכסזיfןידכfמשתורמfמסרשעכ'רענש

ידכרנקלילסיסיכתירמfמסרקעכfרכנש

דסלועסתbןיrייקתשסיקידללכוטרכשןתיל

טלועסתfןידכ8:5סיעשילתולעריפןתילו

סרשעכfרכנשרחfלכלכfליעכלול

:סס.סכ"2-תורתfמ

הזבשהמותודהאבטושפ

הזבשיהזבשהמוהזבשי

השקתאזההחנהיפלבאו

ונאשוקלחיוולדביהמב

וזהריפסלםינכמוםיארוק

הריפסלודסחוזרפסלוןיד

םימחרוזוםימחרוזוהפרןידוזוהשקןידוזוםימחרוז

םיוושםלכתלועפוםתומצעןיינעבירהשםלכןכוםירומג

לשהלועפהלגתיוהארת"תחאהריפסביכהלאשהניאוז

התרבחבהלגתיוארתישהממרתויהליצאמןוצריפלדסה

.סגשפעאיכהתואםיבבוסהתוריפסהראשבוהלהכומסה

,דסחבםיללכנסלכתוריפסהראשםגוהלהכומסההתרבח

.הריפסמאלאתילגתמהניאדסחלשהלועפהזלכםע

דסחתלועפהיהתהדילעשהבהליצאממהילעהנמתנש

'ריפסבןכודי"רפורעשבהזןיינעדוסאבתירשאכהלגנ

הבהליצאמןוצריפלןידלשהלועפהלגתיוהארתתרחא

פעאתוריפסהראשבותרבחבהלגתיוהארתישהממרתוי

ןמןיללכנןלכתוריפסהראשםגוהלהכומסההתרבחםגש

וזהריפסמאלאתילגתמהניאןידלשהלועפהזלכםעןיד

ראשןכוהלגנןידהתלועפהיהתהדי:הילעהנמתנש

ןוחתפןיאוהזךרדבםההיתומשבםיקולחםהשתוריפסה

לועפבדחוימחאלכשרחאמרמולוקולחלןידלעבלהפ

םגשרמואינאףאפתלועפבםיקלוחמוהמצעינפבתחא

'דאהףוגבשלכשהלשמהמ"ארןיאו"יקלוחמסתומצע

תולועפהלכהשועאוהמאבלכשהשינפמהלעמלומאה

המצעינפבהלועפבתדחוימתחאלכשתוריפסהלבא

התלועפשומכרמואינאהתרבחמהתלועפבתקלוחמו

ירהשהתרבחמהקלוחמהתומצעםגהתרבחמהקלוחמ

.םניאםתלועפשרחאמשביוושםתומצעויהישרשפאיא
*הריפסמהלגתמוניאוזהריפסמהלגתמשהמירהשםיווש

ינפוגהימשגהםדאבהארתאלההאשהניאוז-תרחא

רפעםימחורשאםהשהושהגזמבתודוסידןמבכרוהש

ושארמהדוקנםושאלוקלחםושםדאהףוגבאצמתאלו

לכותאלשלררפעםימחורשאםהבהיהאלשולגרדעו

היהישםגהםדאהףוגבהווקנואקלחהזיאלערמו

הילע'מוללכותאלטחמלשהדוחכהקדהןמהקדהדוקנה

: שאוזשאאלוםימוזוםימאלושאאיההדוקנהוז

שאאלופעוזורפעושאאלוסימוזושאאלורפעוזורפע

שאוזוםימושארפעאלוהורוזוימושאאלוחורוזוםימו

ודוסיהלכןכורפעושאחוראלוםימוזורפעוימוחוראלו

הדוקנוהדוקנלכבשקרהזמהזקלחלורירפהללכותא

םהבהארנאלשדעתודחאבךכלכתודוסירהלכודחאתי

וארתםלכקרומצעינפבהארנאוהשתומכרגסםוש

הבהארתישהדוקנביכהדוקנוהדוקנלכברומגתודחאב

ןכותודוסיהראשכגהבוארתהמצעבהדוקנהתואבשא

ראשכגוארת"םימהבהארתישהמצעבהדוקנהתואב

קרהזאלבהזאלוהזאלבהזאצמתאלוםלכןכותודוסיה

תודחאבןלכוןלכבתחאדוסיןכותחאבתודוסידהלכחכ

םידחוימהתודוסידהירהשהושןתלועפןיאכפעאוהושה-

ןורגהןמירהשעהוחאתרו'תואםילעופלשמךרדןורגב

םידחוימהתודוסידהועהחאתויתואםילגתמוםיאצוי

םילגתמויאצויךיחהןמירהשקכ'גתויתואםילעופךיחב

תויתואםילעופןושלבםידחוימהתודוסידהויקכ'גויתוא

'דותנלטדתויתואםילגתמוםיאצויןושלהמירהשתנלטד

יכץרשסזתויתואםילעופםיינשבםידחוימהתודוסי

תודוסי'דהןכוץרשסזתויתואםיאצויוסילגתמםיינשהמ

םייתפשמירהשףמובתויתואםילעופםייתפשבםידחוימה

יכךיניעבהאורהתאירהףמובתויתואםילגתמוםיאצוי

םדאירבאלכברומגודחאםידחאתמםהתודוסיהשפעא

םהמדחא'ושבהארנאלשדעושארדעוולגרףכמהושב

-"
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עפשתלבקמותלטונדסחוןחלועפלהצורתוכלמהשכלר

םתוללכרצמכגהבתועיפשמתוריפסהלכודסחתריפסמ

דכוידסחןלכתוכלמבםעפשויהישםימיכסמודסחםהבש

;םחרלהצורתוכלמשכשוריפאמלעלעימחרלתאעב

תוריפסהלכוימחרהוקראפתמעפשלבקמותלטונםלוע

ימיכסמוהבםיעיפשמםימחרןמכגוללכנשןתוללכדצמ

: הנהוםימחרןלכוארקנוםימחרתוכלמבןלכויהיש

בלהלעבשייתמולכשה:בורקרבדההישידכהאגלשמךל

הארתמרובדהולועפרקיעינפוגהדאבשומכיכהזאוהו

ןושללרובדהתלועפסחייתמשדעןושלהמהלגתמו

םגההנהושפנתורצמרמושונושלוויפרמושאנשןיינעכ

-ךיחהוןורגההזלכםעןושלהלארבדהתלועפסחייתנש

םימיכסמםלכהנקהמאצויהלוקהוםייתפשהוםיינשהו

.םלשנםלכןיבשדערובדהאוהשןושלהתלועפל

ןושללהיהאלדחיםימיכסמויהאלולאורובדהתומילש

ןורגהשיפלעףאובלנווכתבשחמןופצמתולגלרובדהחכ

דיחהוםאצומםששעהחאתויתואתלועפלדחוימ

םידחוימםיינשהוםאצומםששקכגתויתואלדחוימ

םידחוימםייתפשהוםאצומםששץרשסזתויתואל

תוות

א--.הרהה-ם--

י"-"s-"תוליצארתכ-

:ההגה

זתלועפןישועתוליפססלכסמלסזלסעטסו

סכסתוכלמלע6קודתזמלעסלכלעימשסל
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דוגלתותוקuגישהלםהלשפאיאשתילכתילעבולובג

תלודגלוכיבכדרילולשלשלךרצוהותלודגוותרוממור

ךורבויתוריפסרשעםהשהטמלתוגירדמהרשעותוקלא

ראובמכתיותוקGתלודגגשויורכויםדילעשןפואבאוה

ונבנהמדקההתואלעוםשמןייועיהכוראבםדוקהקרפב

: םיקזחםידומעוםיניינבהמכוהמכודסיתנו

עבהרמאהתעוםינושםינפמםינפםיצוריתותוישוקו

תרריתסבותרקדוציתלבאיההמדקההונילעקלוחהןיד

קרפבונצריתש,יצוריתהלכולפיוורסתהמדקההתליפנו

ותדמשרחאונילע:ןידעבהרמאיכהזאוהודקוה

סלועוהשהיישעםלועסעכגביט"ויארבנלביטהלבוטה

ךרטציאלו'ילכתיתלבולובגיתלבכגוחכהיהישןותחתה

וגישישידכטמלתוגרדמרשעדרילתוריפסרשעתוליצא

לובגיתלבויהיםיארבנשכיכהזלםעטהוותוקלאתלודג

אהדתילכתיתלבולובגיתלבםתגשהבגויהיתילכתיתלבו

אלםאוליפאותוקלאתלודגוריכיווגישיזאואילתאהב

בוטרתויוהזותוגרדמרשעתדיריםהשתוריפס"ליצא"

יתלבדעלודגףקותוקזוחבהקזחםתאירבהיהישםיארבגל

הזקרפבךיניעריאהלוניארהנהו'ג
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הבושחרתויהריפסירהשולאמתולודגתובושחרתוי

ןיבורתכןיבתיעצמאהגירדמןיאירהשרשפאיארתכמ

המכחלרתכןיבתיעצמאהגירדמןיאןכומכוהבםא

המהדיריהקררתכמהדריאלורתכמהלצאנהמכחירהש

ומכויעצמאהגירדמןיאלולעוהליעןיבולולעוהליעןיבש

רחאמםלכןיבןכוהניבלהמכחןיבתיעצמא'גירדמןיאןכ

עלהליעןיבשהמתגירדמבאבהזמהזםילדבנםניאש

ואלתומודתורחאתוריפס"דועויהישרמולרשפאיאםגו

"יכםעטהואאשרבדאוההזרתויואתוריפסםירשעויהיו

תורוהטוינחורהתילכתתוינחורתוחכםהוריפסהשויהל

יםניאשירחאוףוגירקמלכמוףוגלכמתוטושפום"קנו

-רשע'פסמבוסנכישםהלאאם"פוגירקמםהבןיאוםיפוג

tי

י

י

הליעדוסבאלםאתוריפסרשערפסמבםינמנויהישדע

הליעדוסוםימדוקהםיקרפבוההגהבראובמכלולעו

הלולעהמכחשדצמהמכחמלדבנרתכהשאוהלולעו

הליערתכההזדצמשהרוקמאוהרתכורתכחכמהלצאנו

המכחןכוםיינשםהכארתכללולעאיההמכחוהמכחל

ןכםאהמכחמהלצאנוהלולעהניבשדצמהניבמהלדבנ

אלוהמכחללולעהניבןכורתכאלוהניבלהליעהמכחה

השלשםההזדצמתוקולחתוגירדמשלשםהבאורתכ

הלולעהריפסלכשתוכלמדעוזמוזםלדבהןכותוריפס

םהילערמולןכתישלדבהםושםהבןיאהזתלוזוהתליעל

ההגהבראובמכוטושפתיינחורומצעתוחכםלכיכרפסמ

תורחא'וריפס'ידועויהישרמוללכותאלןכאוהשירחאו

התאםאשינפמרתויואתוריפסםירשעויהיוולאלתומוד

תריפסןכורתכריפסלרתכתריפסימודוםיוושויהישרמוא

ויהיותוריפסראשלתוריפסראשןכוהמכחתריפסלהמכח

ולאשןכםאשרשפאיאשדבדאוההזתוריפסםירשע

תוריפסרשעובולדביהמבםירשעויהיוםימודוםיוושויה

ולאירהשםירשעםהשםהילערמולתוריפסרשעולאמ

םהםהתוריפסרשעולאלםימודםהשרחאמתוריפסרשע

לכותאלירהשרשעמרתויםניאותוריפסרשעולאשממ

רשעמרתויןאכןיאולולעוהליעדוסבקרתוינחורבקלחל

.רתכתריפסמהייאראיבנהנהוםילצאנרשעםהשםילולע

אוהוםלכלדחאךרדיכתוריפסהלכלעהייארהיהיאוהו

וזםיוושוםימודתחאהגירדמברתכלשתוריפסינשיכהז

.יכרבדלשומעטוםינשרפסמםהילערמולרשפאיאוזל

ךחרכלעםימודוםיוושויהישרמואהתאשםירתכינשולא

תוליעהלכתליעהמםילולעםהינששרמולחרכומהתא

ויהיאליכהאמיתאליאדאוהךורבןוילעהליצאמהמ

יאשחרכומוחכומאוהומצעבהיבוהינימוםיוושוםימוד

רחאמיכםעטהורפסמבםיינשםהשםהילערמולרשפא

אלםהינשוהבןוילעהליצאמההבסאמםילולעםהינשש

םהלהמרגשהמונייהדתחאהגרדמקרליצאמומודרי

םהןכאוהרבדהשרחאוםילצאנםהשדצמםתדירי

םהשםהילערמולולדביהמבכאודצלכמםיוושוםימוד

ינשרתכוהליעאוהדחארתכשרמוללכותאלשםיינש

סאמםילולעםהינשירהשםיינשםההזםעטמולולעאוה

דעולדבהמבןכםאותוטושפתינחורתודחאםהוהב

ינחורבירהשםיינשםהשרמולרפסמהםהילעלופיש

: הליעדצמקרםיינשםהשדמולוקלחללכותאל

אוהךורבםתליעסאלםילולעםהינשםירתכינשולאו

רמולולדביהמבוםתדיריםהלהמרגשהמתחאהגירדמב

צאתיאלשאוהחרכומוחכומןכםאוםיינשםהש

ינשאלודחארתכלרדחאלצאנאלאהבליצאמהמ

תוריפסינשתויהלולכויאלשבגץרתנהזךרדלעוםירתכ

חיכונןכומכרתכבונחכוהשומכיכוזלוזםימודהמכחלש

וזלוזםימודהמכחתוריפסינשתויהלולכויאלשהמכחב

םימודתויהלולכויאלשתוריפסראשלכלעחיכונןכו

רמולתוריפסרשעולאןיבקולחןיאירהשולאלםיוושו

םהילע22בב

רס6יכףוגכחכסקשוfרמוחויווגססשדגנ

סזלסייbרסוונמיfלףוגכחכומףוגויסי

ףילffרקלסתוbסמסירמוחמקלתפתסfיכ

ולfס6יכסכרייוגיאלסלילעסכיתכfיסש

תוקלססכןיפkסיפkתרשעויסישסגסותח6

תbbףלfכקרלכשסריינכורייוגיאלסרמוח

רוfיכךירלןיאוומלעכסעודיbוססזו

רסירכדסיכעדתסנסןכfוסרכרסשרחfי

fיכמכסימלתמוסיוישטסרשfתחתסתו

סמיזכרורפסמוןינמססכfנמיfלרחfןימ

תופוגסשרגמוףוגכתומכוf'יירמוחןיכי6%

רסירפסנכ'גןלכשתוחכססיקלחנוסירפפג

fוסוסקוffשונףיגסשדנמקופוגסידילע

?רבדלרמולילמ6יולרלכל"fםמוקמ

יססכימרססיסיףיננרמוחססלןיfרש6
'גירדמכיf3מנסגיfשללעוסליעסססרלמ

fיכתתfסגירדמכסיוושויססfלתחf

'גכללכלסזססלועססנסו-ןיינמפסכרייוכי

-יינימיוכרןסמ-ישיbימרןסמסיניינע

fנמישג"רישיfיוכרןסמ-יגוסיוכרןסמ

ססש'דוסייולןועמשןכוbרומכסייטרפיוכר

fישיfדגתסינתשמוסיפלחתמססוסישכ

fשונס!רמוחס.ףוגכסכססשסרמוי

fרפסמס)יוכרסססילעלופישדעסתו

רססשדעסידחייתמוסיוותשמוסיתיכסמו

סלכללוכןימסחכיכ;":דגמתודחfכ

דגמקרססלfכסניאיוכרסיכתודח62

וקחימרמוחתורמוחכסינותנשסתויטרפ

סזרכרו-יזכרסורפסמסססילעלופישדע

יוכרןbכןיbרמוחסקלתססכיכרbוכמbוס

רותחסמסוססףחתתשומכיינימיוכרןסמו

fלסרוכסדכני6עימכרססזשכסוחיסכוסחיו

דבמלכסיכbוסתמfסלכfרמוחסדגמ

רומחסרמוחפוססרמוחסיסולfיכרמוחס

לכשסודחfסיס'מוחסיכסידח6תורוגסויס

תופלחתסרלמbלfיוכשלועכיfללעופל

ןכינפמורמוחסתנכסיפלרriחסתונתשלו

bויסירומחסרמוחסוססרמוחסיסול

גוסומכייגוסיזכרןסמו-פירחfתורוגס

'תוחססיסוkסינוסיכסססשיחסגוסוחתגס

"ח6ו-דחfכ"גסתרוכויסדחfססלש

קולחסויונשסוימרסוןיינמסלכןכרכדסש

-רמוחסרכמfיסימשגססלועססזכbכמכס

רסכיfוםיכfלמסססשסילדככססיילכtסאללו

יbו,וכרתיךיfרמוחכחכfלורתוחילעכ

ל.ולfכשכרסרמbורפסמסססילעןכתי

רסילולעותוליעסתויסכfלfןיינמסרייוכי

סליעסתויסדכמססכרפסמסויוכרסfכמיו

וכמכסלולעסעסליעסוסלילעלסליעתחfס

תרויגלולעסוסליעפןיכלדכססוסיינשל

סת?fגמסלופ,fרססליעסשסזfוססידרפכס

סתוחיגמלולעסג"ריינסססליעסויסתומלעכ

תישילשססליעסו-סכושfרסתוfיכמכיולת

-סלושfרסוסייגססתוfיגמכיולתסתוfינמ

סוכוסילlעסותוליעסרfשכןיינעסbוסןכו

יפליתשריפןכרפסמסויזכרסססכסוככידנס

וניכרדיפל:סיכמלמסןיינעככרסךרד

: תולינ שרפתיfתויסלו סןיינעכןכ

כסלעתרחחסריפססניכbסתחfלכשסגס

סריפסלליגfמארקנסמכעינפכתח6

סכסכילתוסלגfנ6יססגז"כעסיתחתש

סריפסוסריפסלככשןפוfכסנממסנעמלש

ל3fלתכיחכוליל6מתניחכתוניחכינשfכמי

ס"כס"fותוריפסרשעלסינמנססןכינפמ

fליליכאמfוסוסיליבfמיסלכליכfמותויסל

רפסכיולתוניffוסווכסיולתסלכונ"חלכ6ג

:ו"חרשערפסמכסנכניניbןכינפמ

"הסגסןfכדע

לולעההזשהמבהבטהו

ןבכתליע:

באהחכמהשענולולעה

הבסהוהליעהאוהבאהש

יולתןבהשונבלרוקמהו

יולתרבאהאלובאהחכב

רשפאיאןכםאוןבהחכב

תגירדמבאוההיהישןגל

הליעהאוהבאהירהשבאה

היהולאורוקמהוהבסהו

היהבאהתגירדמבןבה

הבסהוהליעהורוקמהןבה

היהלבאןבארקנהיהאלו

אוהבאהיכבאארקנ

רוקמהוהבסהוהליעה

לולעאוהןבהוונבל

באהרוקממאבובבוסמו

ןבאוהשדצמןבהשאצמנ

ולרשפאיאבאהחכמאבו

אוהובאהתגירדמבתויה

ומצעבןבהדצמענמנרבד

תריפסשוהענמנהןמכאו

דצמלצאנאוהשרתכ

רשפאיאלצאנאוהש

יצאמהתרגירדמבהיהיש

ותויהינפמחרכוהוהב

תאמתדרללולעולצאנ

.ןיבשלדבהכליצאמהינפ

ינפמאללולעלהליע

'צאמהחכתושתןורסח

ותדיריקרוחותוליכואוח

לצאנאוהשולהמרג

אוההבליצאמהולו

רוקמהוהרבסהוהליעה

תובישחבוילאתמדוקה

ותואיצמוומויקשהלעמו

ולעהאוהרתכוומצעב

יולתרבבוסמהובבוסמה

אוהומויקוותרבסב

ואיצממהקזחרתויהבסהואיצמשןפואבותבסתואיצמב

תגרדמבבבוסמההיהישענמנהןמאוהןכינפמובבוסמה

תוליצאםושאלוםלועבארבגםוששץרותמהזבוהבסה

דצמולשפאיאןושארלצאנוהשרתכתריפס:פאםלועב

היהולאיכולהמודהיהישהבסאמתומילשלבקלומצע

נמנהןמהזורוקמהוהבסהוהליעהאוההיהנלהמוד

צאנולולעאוהשינפמהליעתויהללולעלאאש

רתכהשירחאדמלהתאהזמוונשריפדכולהמרגותדיריו

ויהלרשפאשהמבהלעמותובישחבלודגרתויהאוה

אבורקלצאנתויהלרשפאשהמלכוםילצאנהקחב

ראשנאלשדעברקתנךכלכורתכברקתנהבליצאמה

רתכןיבוהב:ןיבינשלצאנהיהישרמולםוקמ

ןיאירהשהבליצאמהמהטמלורתכמבושחרתויהיהיש

ותדיריולהמרגשהמאלאהבליצאמהןיבורתכןיבקולה

ןיא:לולע.ןיבשותליעמלולעולצאנותויהל

םושרובעללכויאלשומכםהיניברבועתיעצמאהגירדמ

באהסחיתגירדמלןבהסחיתגירדמןיבתיעצמאהגירדמ

אוהשהבסאןיבהגירדמםושרובעללכויאלןבומכ

לולעןיבירהשהבסאללולעהאוהשרתכןיבוהליעה

באסחיןיביעצמאןיאשומכתיעצמאהגירדמןיאהלועו

תורחאתוריפסתויהלולכויאלשהזבץרותמהנהןבו
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'רתכאלוהמכחינשהרתכההזהיהיןכהיהישכןכםאו
*המכהונייההיינשהגירדמיכהיינשהגירדמבאוהירהש

.אלוהניבהיהתתישילשהגרדמלהקתענשהמכחהןכו

רבכהניבוהמכחוהניבתישילשהגירדמירהשהמכח

יאליכהמוקממהמכחתדיריבהזבתחוורההמכאוולצאנ

ינשותומכחינשויהיהתעשהזבתחוורהשרמוללכות

הנה-ונחכוהשומכרשפאיאהזשוזלוזתומודתוניב

ןכותויהלרשפאיארתכמהטמלרתכיכחרכומאוה

המכחתריפסמהטמלירהש"ויהלאאהמכחמהטמלהמכח

המלכרתכתריפסבונחכוהשומכיכהניבתריפסונייה

הטמלוהשהמלכחיכונןכהמכחונייהרתכמהטמלאוהש

הטמלהיינשהמכחדועתויהלאאבאוהניבונייההמכחמ

הניבאיההיהתוהניבתגירדמבאיהדרתשאלםאהמכחמ

הניבתוריפסיכוריפסרשעלכבחיכונןכולצאנרבכהניבו

ונייההניבתריפסמהטמליכאאהניבתריפסמהטמלינש

'ריפסמהטמלהיינשדסחתריפסןכולצאנרבכדסחודסח

הרובגוהרובגאוהדסחתריפסמהטמליכתויהלאאדסח

יכתויהלאאהרובגמהטמלהיינשהרובגןכוהלצאנרבכ

תראפתןכוהלצאנרבכתראפתותראפתהרובגמהטמל

יחצנתראפתמהטמליכתויהלאאתראפתמהטמלהיינש

תרויהלאאחצנמהטמלהיינשחצנןכוהלצאנרבכחצנו

הטמלינשדוהןכולצאנרבכדוהודוהחצנמהטמלירהש

ןכוהלצאנרבכדוסיודוסידוהמהטמליכ'ויהלאאדוהמ

וכלמדוסימהטמליכתויהלאאדוסימהטמלהיינשדוסי

אאתוכלממהטמלהיינשתוכלמןכוהלצאנרבכתוכלמו

:רבכהאירבוהאירבהםלועאוהתוכלממהטמליכתויהל

רתויויהישתורחאוריפסידועיכךלונחכוההנהיתארבנ

הלולעאיההריפסוהריפסלכשרחאמויהלאאובמולודג

-הבסאללולעהוהשןוילעהלולעהוהשןוילערתכותליעל

ןיבווניברובעלהגירדמםושלכויאלשדעהבסאלברקתנ

הלעמליכהבסאמהטמלורתכמבושחרתויהיהישהבסא

ריפסוהריפסלכןיבחכומאוההזךרדבוהבסאאוהרתכמ

.הזבווינמתולודגרתויתוריפסידועתויהלולכויאלכאו

.לודגרתויתומילשלבקלתורפס"ולאולכויאלשכגללכנ
יוינשרחאמיכלוכיבכסאתגירדמבויהישדעולבקשהממ

תויהללכויאללולעהוותליעלהלולעתחאלכתוריפסי

ליצאמהתגירדמבויהללכויאללצאנהלרהליעה'גירדמב

'תליעלהלולעולצאנתחאלכשןתוליצאכאונשריפשומכ

תוגרדמרשעדעהגירדמלגירדממודרישןתדיריןהלומרג

ולאלתומודתורחאתוריפסיכונחכוהםגוזמהטמלוז

ןיבשהמלדבהאלאםהיניבקוליחןיאשרחאמתויהלאא

םילדבנתוריפס'יולאויהישםקלחתהמבכאלולעלהליע

תוריפסדועשישםהילערמאתשדעתוריפס"ולאמ

תוריפסידועיככגונחכוהןכוולאלתומודתורחא

רתכמהטמליכאארתכמטמליכאאולאמהטמלתורחא

אאהמכחמהטמלהמכחןכוהלצאנרבכהמכחוהמכח

הניבןכוהלצאנרבכהניבוהניבאוההמכחמהטמליכ

דעתוריפס'ילכןכודסחהניבמהטמליכאאהניבמהטמל

ולכויאלשתרוריפסילעונחכוהשומכהנהו-תוכלמ

ולכויאלכגוםהשהממםיבושחרתויוילודגרתויתויהל

וtלםימודאלוובמולודגרתויתורחאתוריפס"דועויהל

אלשהאירבתומלוערשעלעחיכונןכומכוטמהטמלאלו

אלוםהשהממםיבושחרתויוםילודגרתויתויהלולכוי

ילודגרתויהאירבלשתורחאתומלועידועתויהלולכוי

האירביכהזאוהווטמהטמלאלוולאלםימודאלוולאמ

ינפמהלבקשהממלודגרתויתומילשלבקללכותאל

הארבוהליצאהוכלמיכתוכלמלשהתוליצאאיהאירבש

רעשבראבתירשאכוהעודיכהאירבהםלועהבסאחכב

-האירבלהליעאיהתוכלמתריפסשןפואבעיבאדוס

.תוליצאםלועףוסאוהתוכלמותוכלמללולעאיההאירבו

ףוס."-

הלולעתחאותחאלכשדצמאלארשערפסמםהילע

המכחרתכבונשריפשומכהתליעתליעלאלוהתליע

םהירהרתכללולעהמכחוהמכחלהליערתכהשהניב

רתכלאלוהמכחללולעהניבוהניבלהליעהמכחןכוםיינש

תוריפסרשעלכלערפסמהאציהזךרדבוהשלשםהירה

תוריפס'ידועתויהלולכויאלשחרכומוחכומאוהכאו

זוכןיאןכםאשונילעהשקיאלוולאלתומודתורחא

םיינשויהישונממםילולעםירתכינשליצאהלוחליצאמב

דעהזמהזםילדבנויהיהזלכםעוםימודוםיוושויהיו

םיכפהינשאוההזןיינעשרפסמהרדגבםיסנכנויהיש

םאו-הזלהזםימודםניאםילדבנםהםאשדחאאשונב

אוהדחאאשונבםיכפהינשוםילדבנםניאםימודםה

הזשיחכמלכשהיכתלוכיהרדגבוניאותוענמנהקחמ

אוהלכשהלצארייוצאלשרבדולכשהלצאר"וצאלו

םהםאוםילדבנםניאםימודםהםאיכתוענמנהןמ

רדגבוניאשיחכמלכשהשרבדוםימודםניאםילדבנ

ףוגילעבויהזאהזמהזםילדבנויהםאשדועויתלוכיה

םיקלחנםהשםירמוחוםיפוגלשעבטאוההזיכ
ההגהםתומילשוהזמהזםילדבנו

רססשכלודגרתייסתומילססמלסזךייכס!ו"

סיקלחכויסולbמדכלכמתוטושפתוינחור

סנס-סייפוג,עכטןיינעכסזמקזסילדכנו

bוסשbוס:ןוגלשעבטןיינעיכעדתשךירכ
ככרומfוסשדלמוסיניינעינשמבכרומ

ןיינעיכסעטסויחנכוניbוירשפ6ותוfיכמ

fוסףוגלשותוסמ.עכטוותוfינמשכט

יכסמככרומfוסשfיסיתככרסוותככרס

לעססמככרוסשסיניינעינשולf)סיכייכע

ססעורחיסתוחכיסרסשכיכרמססלשיךחרכ

סככרססתfזשfנמנבכרומססזףוגססמ

ינשוkכיכרסשסדיקירסשןמזסתחתתלפונ

תוfיכמכסיככרססתfזסחיסfלדחי'יכייכע

סככרססתfזכ"6וזסככרסלסדיקןמזסיסו

bרדגכויחכנסניkלתוקfשרמולןפתיbוני

ןיbו.ו"ח6סשוניfיח3נוניfסfשו"חיחילג

fלשןמזסיסתוליכfסתמfכירסשתיסקסל

דעו"חיחכמוניאלוכיככתוליגfססגכ"6סיס

סזלדחוימקרפכתוליכfלשוניינעעמשתש

ןיינעכvיסךלר6נכיסשוינשסרעשכןיינעש

-ןמזסתחתלפונוניfשתוליגfסתייח3נ

ךעידוfףוגלשעכטןיינעעדתשרחbסנסו

bשתכויוחרכויךיfסילדבנסירתכינשןיסל

יכסמי.ככרומדחfלכשססלחרכומסיסש

יוכרלככייחמסףוגלשעבטbוסשסיניינע

ינשרתfתשכךחרכלעיכסזbוסורפסמו

וfרקנססיגסותוריפסינשרמולסכורסירתכ

רספתשמס7חfןיינעססכשישינפמbוסרתכ

סרוכעכשדעתיירתפסןיינעכסלחיימו

יכסזלסזסימודססןיינעססזכשרתכוארקנ

תיירתכסןיינעכןוינידססוססלויס:

ולןיfירסשרתכfרקנסיסfלססמדח6

חרכומסתfךחרכלעןכסbורתכלשוניינע

דתכלשוניינעססיכשכשישינפמרמו

סיווסוסימולורתכסןיינעכסידחוימססיכשש

ינעכרתכדח6לכארקנןכינפמסזןיינעכ

חרכומסת6ךחרכלעשרמfנכתעו:ומכע

וkמדח6וfסירתכינשולfמדח6לכשרמול

bוסססמכדחfןיינעדועססלשיסירתכינש

אלסbדינשרתכלסמודוניאשןיינעכדחוימ

רסירתכינשססשססילערתfידגסזיbמןכ

דוסכסייגשרפסמססילערמולילדכיסמכיכ

סליעמסילילעססינשירסשf"6לילעוסליע

דח6לככשרמולחרכומסת6כ"עכ"6ותח6

ולידכסלודחיימbוסשסמןיינעולשיססמ

סוניfוסשוכשרתכןיינעתלוזילשרתכמ

וkשחרכומfוססכס.יוכיסרתכסתומכעלע

ינשססא-חfודחbלככסיססירתכינשויס

ת"רתכסןיינעדחfןיינעונייסדסיניינע

ידכוריכחרתכמולידבייסינשסןיינעו

ינשרתכ6וסשוילערמולרפסמכסינכיש

סככרססbולשףוגסעכטןיינעbוסונייסו

ככרומדחיfרמוfסתfס6ו-ונשריפדכ

ככרומיניfשותוfןכסbוככרומוניfדחfו

רתכוגיfככרומסויאנגfיסשרתכסbוס

:ססגסכ"ע.יחגנוגיfס

תוינחורםהשכלודגרתוי

םגודצלכמתרוטושפ

.רתויהבליצאמהתומילש

םידבעהתלודגמיכלודגי.

תעדוגןודאהתלודג

תלודגםילצאנהתלודגמו

םגותרערונהבליצאמה

?ויהישהלאשלםוקמןיא

וkמהטמלתורחאתוריפס

םירתכינשויהישןפואב

הלעמברתוידחארתכו

ןכוינשרתכמתובישחו-

תרחאהיהתשתומכחיתש

לכןכותרחאמהבושחרתוי

יכרשפאיאהזשתוריפס'י-

יארתכמהטמלינשרתכ

הטמלשירבכירהשרשפא

םעטהוהמכחונייהוונממ

הלולעהמכחשרחאמ

הטמלתדרויהניאורתכמ

הליעןיבשהמאלארתכמ

המרגשהמונייהדלולעל

םעטמהנההתדיריהל

ינשרתכדועהיהישאאהז

המלכירהשרתכמהטמ

אוהרתכמהטמלאוהש

םושןיאירהשהמכח

רתכןיבתיעצמאהגירדמ

ובסללכותשהמכחןיבו

הלעמל,היהישלצאנ

יכרתכמהטמלוהמכחמ

לכרתכלהברקתנהמכח

ברקתהלרשפאאוהשהמ

המורתכאוההמכחמהלעמלאוהשהמלכהזדצמרשא
םההמכחורתכשדצמיכהמכחאוהרתכמהטמלאוהש

י

ךרדםהיניבסונכתיעצמאהגירדמהזיאלולעוהליע*

םהיניבסונכסחיתרגירדמהזיאןבובאסחיןיברשמ

היהתשהמכחלרתכןיבהריפסםושסונכללכויאלןכםאו

המכחדרתשאלםאהמכחמהלעמלורתכמהטמל

-הגירדמאיהשהניבתגירדמבהטמלהתמרההמוקממ

היינשהגירדמבהמכחםוקמבינשרתכהזאגיותישי

-
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ישילשקרפרשעאוהדחאודחאאוהרשעדוסןושאררעש.

ןכהאירבבונחכוהשומכו,רכזנהרעשבהריציןיינע'אבתירעשבוהזרעשבהזןיינעראבתירשאכתוקלאםלועףוס

הממלודגתויומילשלבקללכותאלהריצייכהריציבחיכונ

האירבלשירישעהגירדמהףוסללולעאיהשינפמהלבקש

הריציוהריצילהליעאיההאירבלשתירישעהגירדמהיכ

אוהשהמלכהנההאירבלשתירישעהגירדמלהלולעאיה

:המוהאירבומלועוארבנרבכואירבאוההריצימהלעמל

רצמהריצייכחכומהנההריציאוההאירבמהטמלאוהש

דרילחרכוההאירבלשתדירישעהגירדמללולעאוהש

לולעותויהלותדיריןכאוהשרחאוותליעמלולעהתדיריכ

םגוהריציהיהישולהמרגהאירבלשתירישעהגירדמ

ולאמםילודגתויהלאאהריצילשתורחאתומלועדוע

יהריציירהשהאירבאוההריצימהלעמלאוהשהמלכיכ

יארברבכוותליעללולעברקתהלרשפאשהמלכברקתנ

ילולעהןיאיכהאירבתויהללכותאלהריציוהאירבומלוע

איההריציוהליעהאיההאירבהיכהלעתויהללוכי

הריציםגזנהרעשבהריציןיינעראבתירשאכלולעה

:םיילכשתוחכםההריצייכינפמאאוזלהמודתרחא

: לולעלהליעןיבשהמאלםהיניבלדבהןיאוםיטושפ

:םיינשויהישןקלחמהתאהמבכאוותליעללולעדחא

ולאמםילולעינשירהשםימודוםיוושויהיהזלכםעשו

תריפסבהלעמלונחכוהשומכםהיניבלידבהלאאתחא

הליעדוסבתודרויתוחכהשהריציבבגחיכונןכרתכ

.ויהישכולולעוהליעלדבהאלאםהיניבקולחןיאולולעו

:רמולםהיניבקלחמהתאהמבתחאהליעלםילולעינש

:הריצילשתומלועתוחכ*דועםגוםיינשםהשםהיל

:הגירדממתודרויהריציתוחכשרחאמיכאאיולאמהטמ

:תירישעהגירדמחכףוסשדעלולעוהליעדוסבהגירדמל

דעהריציתגירדמתדירי'וברבךכלכהדריהריציבש

יראבתירשאכהיישעתומלועהבסאחכבתושעלהדריש

תומלוערצירבכהזדצמהגהזגהרעשבהיישעןיינע

-הריציהקחברשפאשהמלכהריצימהטמלהריצי

.הריציבשהנושארההגרדמההריצימהטמליכרצייתהל

היינשהגירדמרצירבכוהריציבשהיינשהגירדמאיה

הגירדמאיההריציבשהיינשהגירדממהטמלןכוהריציבש

הריציבשתישילשהגירדמרצירבכוהריציבשתישי

תויהלרשפאבהיהשהמלכתוגירדמהלכורצייתנןכו

הגירדמהכףוסשדעךכלכודריוהריצימהטמלהריצי

.היישעתומלועתוחכהבסאחכבהאשעהריציבשתירישע

.רמוללכותאלהנהזגהרעשבהיישעןיינעראבתירשאכ

לכיכהריציומלוע"ןמהטמלהריצי'ומולוע"דועארביש

השערבכוהיישעאוההריציתומלועיןמהטמלשהמ

אלהזלכםיהלאךעידוהרחאהתעמוהיישעתומלוע"

ילכתוvקילבולובגילבמהיישעהשעיוארביונילעהשקי

אוששומכהלבקשהממרתויתומילשלבקתשןפואב

היישעתומלועותוחכשרחאמיכונילעקלוחהןידלעבה

ןפואבהריציבשתירישעהגירדממהבסאחכבןייושעןה

היישעלהליעאיההריציבשתירישעההגירדמהש

הריציבוהריציבשתירישעהגירדמללולעאיההיישעהו

דוסבתוגרדמהתדירי'וברבשדעךכלכתוחכהוטעמתנ

תירישעההגירדמהשדעתוחכהוטעמתנלולעוהליע

חכןיביעצמאהחכולאכךכלכהחכבהטעמתנהריציבש

לעבולובגלעבאוהשחכןיבותילכתיתלבולובגיתלב

לולעאיהשהיישעההחרכוההזםעטמהנהתילכת

-הכמהטמלהגרדמדועדרויוהריציבשתירישעהגירדמל

*הדרישדעדועהחכטעמתהלוהחכבדרילהחרכוההתליע

תויהללכויאללולעהירהששממתילכתלולובגלההכב

סאליצאמהחכתושתוןורסחמהזןיאוהליעהתגירדמב

:דצמקרוחובוטעפשתעינמבוחותוליכדצמאלוהב

המרגהתיישעיכהמצעבהיישעחכתשלוחוחכןורסח

"השולחהתליעחכליאוהוהתליעמהטמלהגירדמדוילהל

דעע2

ו

םלועףוסוכלמללולעאיההאירבהשדצמהנהירכזנה

taהליעהמהטמלדרילחרכוהלולעוהשדצמלולעהותוק

םלועמץוחתויהלתוכלמלשהלולעהחרכוהןכינפמ

אוהתוקלארדגיכדורפהםלועתוקלארדגמwוחתוליצא

דרפנאוהתוקלארדגמהטמלאוהשהמלכותודחא

רשאכהאירבארקנדרפנאוהשדצמותוקלאתודחאהמ

ליצאמהחכתרושתוןורסחמהזןיאורכזנהרעשבראבתי

דצמקרויתובוטעפשתעינמבוחותוליכדצמאלווד

לעהאירבהשרחאמיכהמצעבהאירבלשהנורםה

הטמלדרילחרכוהתוליצאםלועףוסאיהשתוכלמל

לולעהיכתוק8רדגמץוחתוליצאםלועמהטמלהתליעמ

אוהשהמלכוהליעהתובישחותגירדמבתויהללכויאל

הרשעודריןכותוקלארדגמץוחאוהתוכלממהטמל

לשתומלועלןהשלולעוהליעדוסבהאירבבתוגירדמ

לשתירישעהגירדמףוסשדעארבנמהטמלארבנמהאירב

תדירייוברדצמיכהריציםלועהבםאחכבהרציהאירב

רשאכהריציארקנשרדגלהאירברדגמהתאציתוגירדמה

'ויהללכויאלשכגללכוהזבו'כזנהרעשבריצןיינעאבתי

המודאלווcמםילודגרתויתורחאהאירבתומלועירוו

איההאירבהשרחאמיכהזאוהוולאמהטמלאלוולא

יכטושפינחורחכאיהםגשןפואבתוכלמלשהלולע

ההגהטושפאלאציאלטושפמ

ןכיסמוןיfמתעדלסתעךתעד:!6וידעותליעלברקתמלולעהו

':המאלםהיניבלדבהןיאש
ססגסכ"ע-ד"סכסיfכס

: םאלולעלזדליעןיבש

יתוכלממהטמלואירבמהלעמלהיהישםהיניביעצמאןיא

רבכתוכלמותוקלאםלועתוכלמאוההאירבמהלעמליכ

םלועארברבכוהאירבאוהתוכלממהטמלוהלצאנ

רחאמתויהלאאתרחאהאירבדועהלהמודםגוהאירבה

יאשתוטושפתוינחורםההאירבלשתוחכהרשעםגש
•: חכלכולולעלהליעןיבשהמאלאםהיניבלדבה

ןקלחמהתאהמבכאוונממהלעמלשםלועללר:

םיינשויהישהאירבתומלועיולאמהאירבתומלועיולא

אאךחרכלעירהשדצלכמםימודוםיוושויהיהזלכםעו

תומלועינשויהישאלסאדצלכמימודוםיוושויהישרמול

םהינשויהישןפואבתוכלממםיארבנוםילצאנהאירב

ינשיכאאהזוןהיתשלהליעתוכלמותוכלמלםילולע

הלעמלונחכוהשומכענמנהןמאוהתחאהליעמםילולע

םילולעםהינשויהישרתכלשתוריפסינששרתכתריפסב

התואורשפאיתלבוענמנהןמאוהיוושוםימודהבסאל

תוכלמלםילולעהאירבומלועינששחיכונהמצעבהחכוה

תומלועיוטמהטמלתורחאהאירבומלוע"ידועסגואא

הגירדממתודרויהאירבתומלועתוחכהשרחאמיכאא

תירישעהגירדמהחכףוסשדעלולעוהליעדוסבגירדמל

דצמיכהריציתומלועהבסאחכבהרציוהארבהאירבבש

הריצירדגלהאירבהרדגמהאציתוגירדמהתדירייובד

רבכהזדצמהנהירכזנהרעשבהריציןיינעראבתירשאכ

יכאורבלהאירבהחכקחבשהמהאירבלשתומלועארב

האירבבש'נושארה'גירדמהאיהשהאירבהםלועמהטמל

ןכוהיינשהגרדמארברבכוהאירבבשהיינשהגרדמאיה

האירבבשתישילשהגירדמאיההיינשהגירדממהטמל

םידרויותוגירדמהםיכלוהןכותישילשהגירדמארברבכז

ןפואבהאירבבשתירישעהגירדמדעהגירדמלהגירדממ

ךכלכוארברבכהאירבתויהלרשפאבהיהשהמלכש

הדאירבםשתירישעהגירדמחכףוסשדעודריווטעמתנ

תומלועתרוחכהבסאחכבהרציוהאירבהרדגמהתאצי

תומלוע:דועארברמוללכותאלוזםעטמהנה-הריצי

*ןמהטמלשהמלכיכהאירבתומלוע"ןמהטמלהאירב

רשאכהריצ"תומלועירצירבכוהריציאוההאירבתומלוע



:י,

ישילשקרפרשעאוהדחאודחאאוהרשעדוסןושארהרעש

.םילודגרתויתויהלולכויאלשםילודגהםילוגעהךיניעב

המרגומוקמןוטקאוהשןותחתהלוגיעההזוםהשהממ

.'וקמהןוטקיכןורסחהולאבםוקמהדצמוןוטקתויהלו

פנכנהיההזמלודגרתוילוגיעההיהוטנוזמלודגליכהמ

ללכלוגיעהזאצמנהיהאלוונממלעמלשלוגיעבעלבנו

כשתויהליכונינפלשןודנבאוהןכולכולכמרסחהיהו

הליעחכשןפואבהלולעחכלודגההחכבתרפקמהליע

ולינשאוהשוחכמאצישלולעהחכהחכבףיקמהנושאר

הליעתויהלרזחןושארחכללולעאוהשינשהחכההזןכו

ןפואבננממאצישישילשהלולעהחכלודגהוחכבףיקהל

דעהלולע,חכוחכבףיקמההליעדוסבודריתוחכהש

'והכהוטעמתנהזדצמהנהדירילהדירימוחכהוטעמתנש

לובגילעבםהשתוחכלואבותילכתולובגיתלבויהש

הדירימתוחכהוטעמתנםמצעבלובגילעבבןכותילכתו

תרוחכאצמתשדעחכטועימרהאהכטועימהדיר"

התעודבאהלילןיבוהיההלילןיבשהיישעבתושולח

היהישתילכתולובגלעבאוהשוחכמהשעלאושהגשיה

וחכתדירייכאליאדובהזתילכתיתלבולובגיתלבוהכ

.דצמומוקמתדיריותילכתלעבולובגלעבהיהישולהמרג

עבולובגלעבהיהישולהמרגותליעללולעאוהש

ירהשוחליצאמהחכתושתוןורסחמהזןיאותילכת

תילכתיתלבולובגיתלבםהשתוחכהשערבכהבליצאמה

.םירצונהוםיארבנהעבטיפלתושעלרשפאבהיהשהמ

,תילכתיתלבולובגי:בגהיישעבשתוחכוטהשעולאו

.ןמםירסחויהוללכםלועבםיאצמנהיישעתוחכויהאל

.םהמהלעמלשתוחכבםיעלבנוםיללכנויהשינפמםלועה

ודגרתויהיהובןוטקהלוגיעההזשומכוארבגרבעשהמ

ןכומכונממלודגרתוילוגיעבעלבנהיהיכאצמנהיהאל

.גחכהיהונתילכתולובגלעבאוהשהיישעןוטקהחכההז

הלעמלשחכבעלבנהיהואצמנהיהאלתילכתולוגגילב

רבכריציוללכתאצמנהיהאלהיישעחכוהריצי'והשונממ

תלעבולובגתלעבאיההיישעהשרחאמלואשלןיאו,רצי

היהתותאצמנהיהתאלוהיישעםלועארבאלתילכת

לובגילביארבנהלכויהיוהריציהיהתוהריציחכבעלבנ

לכשרבלכלםכסומוהשירהאיכתGשהמכחמאלילכתו

,שיתומלועהבקהאיצמהשהמבתואיצמהשםיכהרבו

ייתוליצאליצאהןכלערשארדעההמבוטרתויאוהןיאמ

-איצמהלרעשההזמןושארקרפראובמכוינוקיתילכםהש

טלחומהתושיתואיצמלאתומלועטלחומהרדעההמ

המלכביטהלובוטתדמיפכאיצמהלרשפאשהמלכב

ידילעםיארבנלתישענתאזההבוטהלכוביטהלרשפאש

דעונשריפדכלולעוהליעדוסתגירדמבתוחכהתדירי

םיארבנתוחכתגירדמלםילצאנתגירדממתוחכהודריש

םירצונתוחכתגירדמלודריםיארבנתוחכתגירדממו

םישענתגירדמתוחכלודריםירצונתרוחכתגירדממו

בקלםקחבשהמלודגרתויהםתומילשולבקםילצאנהו

םהלהמודתומילשןיאשדעהבליצאמלםתברוקדצמ

תרומילשהולבקםהיכםהמלודגתומילשןיאשןכשלכו

ןכוםילצאנה,קחבלודגרתויתויהלאאשהמלודגרתויה

םקחבשהמלודגרתויהםתומילשולבקהאירבתומלוע

המםהמלודגןכשלכוםהלהמודתומילשןיאשדעלבקל

דצמםיארבנהקחבתרומילשההזמלודגתויהלאאש

ןכוונשריפשומכםילצאנאלוםיארבנתומלועםהש

רתויהםתומילשולבקהריציתומלועםהשםירצונה

םהלהמודתומילשןיאשדעלבקלםקחבשהמלודג

רצונהריציהקחבתויהלרשפאשהמםהמלודגכשכו

לט

יתלבחכןיבתיעצמאאיהולאכךכלכהשולחאיהשדע

תילכתלעבולובגלעבאיהשחכןיבלתילכתיתלבולובג

טעמתהלוונממהטמלדועדרילחרכוהאוהשלולעההנה

: אאשתילכתלולובגלדרילוחכבדרילחרכוהוחכדוע

המצעהליעהלולעהיוהבאדהזמרתויתומילשלבקל

ןיביעצמאהתיהולאכהחכהמצעהליעהירהשאאהזו

הגירדמןיאלובגלעבמהלעמלולובגלעבןיבולובגינולב

הגירדמהאיהשהתליעחכתגירדמקרונממהלעמל

לולעלאאולובגלעב:לובגלעבןיבתיעצמאה

השעילואשלןיאוהלעמלונשריפדכהליעהשעיש

.הגירדממואהריצילשהנושארהגרדממהיישעתומלוע

איהםגשןפואבתוגירדמראשמואהריצילשהיינש

יתפוליסכתלאשאיהוזתילכתיתלבולובגיתלבהיהת

לדבהןיאשרחאמיכהזאוהורבדןיבהללכשולןיאש

םניאתרוחכהולולעלהליעןיבשהמאלאתוחכהןיב

הטמלתחאהגירדמוג"הדלולעוהליעדוסבאלאתודרוי

המלכםיברקתמתוחכההזדצמשרתויאלוותליעמ

ןיאשדעותליעבלולעהחכםידחייתמוברקתהלרשפאש

לכוי:הטמלולולעהמלודגרתויהיהישרחאחכ

ןיאלולעוהליעןיביכהלעמלונשריפדכםהיניבסונכל

הדגירדמהמהשענהלולעהחכהזםעטמהנהיעצמא

אותברוקלהריציארקנחכהתואהריצילשהנושארה

הריציבשהיינשהגרדמאוהשהזהחכהרצירבכוותליע

.ונממהשענהלולעהחכהריציבשהיינשהגרדמןכו

הזהלולעהחכהצרבכוהריציכגאוהותליעלותברוק

.הגירדמהדעסלכןכוהריציבשתישילשהגירדמאוהש

רבכווארקהריציםשבתוחכולאלכהריציבשתירישע

הריציבתוחכהודרישדערצייתהלםחכברשפאשהמרצל"

וגכהריציתגירדמףוסשדלולעוהליעדוסבוטעמתנו

אוהשחכןיבותילכתיתלבולובגיתלבחכןיביעצמאאוה

חכםושדוערצייתהלאאשהעתלכתלעבולובגלעב

.ראשנאלורצירבכשחכבעלבנוללכנהיהיאלשהריצי
חכהיהישהריצילשתוחכדועתושעלהריציבחכםוש

.תירישעהגירדמבחכראשנלבאתילכתיתלבולובגיתלב

.יאותילכתילעבולובגילעבםהשהיישעתוהכתוש

יתלבולובגיתלבםחכויהישהיישעתוחכלםהלרשפא

יכתירישעהגירדמאוהםתבסוםתליעשירחאתילכת

תוחכקרהיישעתוחכושעישאאירישעהגירדממהלעמל

ךכלכהדריהמצעתירישעהגירדמוונשריפדכהריצי

ןיבתיעצמאאיהולאכאיהשדעךכלכהחכהטעמתנו

לעבולובגלעבאוהשחכןיבותילכתולובגיתלבחכ

לובגלדרילהיישעחכאוהשהלולעלחרכוהכאותילכת

הגירדמדועדרילחרכוההיישעהיכינפמשממתילכתלו

ונשריפדכהליעהתגירדמבתויהללכותאלירהשהטמל

הזוהזךותבהזםילוגעםיעבראר"צנהנההזבלשמה

רשעםהמדחאודחאלכבשתומלועדדגנכהזךותב

תומלועםיעבראםללכבםהשתוגירדמרשעתרומלוע

תאולדגבףיקמםלועלכוהזךותבהזוהזךותבהז

בבוסמהטמלשםלועהשינפמונממהטמלשםלועה

ךרדבםילוגעהבגהשענוונממהלעמלשםלועהמאציו

ינשהלוגיעהתאולדגבףיקמןוילעהלוגיעהשןפואבהז

וגיעהתאולדגבףיקמינשהלוגיעןכווגממהטמלש

יעיברהלוגיעהתאולדגבףיקמישילשהלוגיעןכוישילשה

הזךותבהזוהזךותבהזםיפקומילוגיע:עבראדעםלכןכו

השעיאושהגשיההתעולוגיעדועושעלםוקמספאדע

רתוןותחתהלוגיעהשעילאושהלאשיהוארתויםילוגיע

הניאואאהזיכלאשיאליאדויכאוהשהממלודג

יאדויכםילוגיעהתאףיקמוהשועהןמואהןורסחדצמ

םילוגעודיבשיירהשהצרישהמלכתושעלוףיקהללוכי

האורהתאשומכםילודגרתויהשערבכוםינטקוםילודג

.אלולאהנהוהאירבתומלועאלוהריציתומלועםהש

.היישעקחבתויהלרשפאשהמהיישעתומלועאיצמה

.אלוםירסחוםירדענתומלועולאויהוהיישעאיהשדצמ

:ןיעתורצווהובוטתדמבתוליכוחהזהיהוהםיאצמנ

וכיבכ
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הזמהנוילערתויהגירדמבתולעלועבטבןיאוולהמרג

ובוטענמאלבוטעיפשמהבוטה'הןכרובעבוןכינפמו

הדוקנמיצמהלרשפאהחכבםהשוחכהלכיצמהוודסחו

םלועבתוחכאצמתשדעהנורחאהדוקנדעהנושארה

אאשדבאהלילןיבוהיההלילןיבשחכישולחהייש

תאצוהוברינפמהזלכוהזמןוטקרתויחכדועאיצמה

ינפמותושיהו:בטלחומהרדעההמוגירדמווחכ

לובגילעבםישולחויהישןהלהמרגתוגירדמהתדיריובר

ןכלעןרדעהמבוטרתויןתואצמשינפמותילכתילעבו

דועאיצמהלאאשדעאיצמהלרשפאשהמלכאיצמה

אאשדעוטעמתנךיאםילוגעבהארתשומכהזמןטקחכ

תוגירדמהוברולאלכוהזמןטקרתוילוגיעדועתושעל

ינפמוןרדעהמבוטרתויןתואצמשינפמתוחכהתדיריו
ה

איצמהלוםילשהלוביטהלובוטתדמשירחאיכלוכיבכ

בוטרתויתושיהותואיצמהיכאיצמהלרשפאשהמלכב

םתואםילשהלהיישעתוחכדועודיבשיוןיאהוידעההמ

רמולךשפנהמםתואאצמאלהמלםעבטוםחכיפכ

ילעבחכישולחםהשינפמםתואאיצמאלהז.רובעבש

תילכתילעבולובגילעבםהשינפמיכותילכתילעב:

םיינרקולןיאשרומחיכוההימתבוחללכםתואאצמיאל

הינימהיזזגהיליוהדאגדואינרקעבמללזאאוהו

וגירדמהתדירישהזןורסחה"שעלשישינפמיכוההימתב

ללכוהאיצמאלתילכתלעבולובגלעבאוהשולהמרג

עירהשוחללכאצמנהיהיאלשדעוחלכולכמדבאיווח

ורדעהמולבוטרתויותואיצמהיהישךיאהיהיםיגפלכ"

'וגירדמהתדיריךכבהמילכתגלובגלעבאוהשםגהו,

ו



ft-יעיברקרפרשעאוהדחאדחאאוהרשערוסןושאררעש-

לט-

:

הריפסלהליעתויהלהרזחוהנממהלעמלשהריפסל

לולעאיהשהמכחתריפסבונשריפשומכהנממהטמלש

המכחשהניבתריפסלהליעתויהלהרזחורתכתריפסל

הנה:תוריפסרשעלכבאוההזךרדבוהניבתאהליצאה

םהשלולעוהליעדוסהריפסוהריפסלכביכהזמונדמל

חכתחאהגירדמונייהדהלעמלונשריפשתוגירדמהתדירי

ללכ:הזמונלאציוהלולעחכהיינשהגירדמוהתליע

הדבםילגתמוםיארתמהריפסוהריפסלכבשתויהלינש

תראפתהרובגהלודגהניבהמכחרתכםהשתוריפסרשע

'גירדממתודרויהתוגרדמרשעםהשתוכלמדוסידוהחצנ

לכבשהזמונדמלהנה-לולעוהליעדוסבהגירדמל

תישארבימיתששמםויוםוילכבםתחהז

ןיינעכבוטבוטושפיפכהיישעםלועתאירבברבדמאוהש

הדוקמלוןיינעכובוטיכרואהתאםיקלאאריורמאנש

םויוםוילכבןכובוטיכםיקלאאריוםימיארקםימה

הצורהתאשכינפמובוטובםתחתישארבימיתששמ

תומילשולשישרבדהזיאלהלעמהתובישחוחבשבחבשל

ידצורמאןיינעכבוטראותבתומילשהתואראתמהתא

כותאלתומילשהלכבשלודגרתויהתומילשהובוטיכ

התאשכקרלודגרתויהראותתומילאבותואראתל

רמוללכותאלדאמבוטמרתוייכדאמבוטבותואראתמ

בוטתרומילשראותבהיישעםלועתאירבםתחןכינפמ

.

השערשאלכתאםיקלאאריקוספהרמאשןיינעכראמייא
םהשתומלועהלכשומכרמולהצרודאמבוטהנהוי

תומלועוuמדחאלכהיישעהריציהאירבתוליצאתומלועילל

תומילשאוהךורבףוסןיאמםתובוטוםתומילשולבק***

דחאלכלבקלםהמדחאודחאלכקחבשהמלודגרתויה,Wיי

המלודגרתויהתומילשבאוהתוליצאוניינעוועבטיפליל

תומילשההלבקהאירבןכותוליצארדגבתויהלרשפאש,,(

האירבאיהשהמבהאירבעבטקחבשהמלודגרתויה\\!!!.

המלודגרתויהתומילשהלבקהריציןכותוכלממהלוצא:;

הניבמוהמכחבשהניבלהמכחבשהמכחמוהמכחבשהרצייתנשהריציאיהשהמבהריציעבטבתויהלרשפאשיליי

הרובגלהמכחבשדסחמוהמכחבשדסחלהמכחבשםלועלכוסחייתיהזדצמרשאהאירבבשתירישעהגירדממ

.הגירדממהמכחהתומצעבתוגידדמהםידרויןכוהמכחבש.'חאודחאלכיכדאמבוטראותומילשבומצעינפבםלועו;"

המכחבשתודירדמיולאוהמכחבשתוכלמדעהגרדמלועבטיפכלבקלולרשפאשלודגרתויההבוטהלבקםהמ,

-ii;ינפמהמכחבשתומכחיםהווארקיהמכחללכבןלכ.'גירדממה"ושעה"שעאיהשהמבהיישעםלועןכווניינעו

ןכולולעוהליעדוסבהמכחהתומצעבםהםתדירישרתויהולודגרתויההתומילשהלבקשהריציבשתירישע!!!יי

תודרויתוגירדמרשעהבאצמיהמצעינפבהריפסוהריפס

המכחלהגירדמדרוירתכבשרתכמדציכלולעוהליעדוסב

רתכבשהניבלהדגירדמדרוירתכבשהמכחמורתכבש

רתכבשדסחמורתכבשדסחלהגירדמדרוירתכבשהניבמו

רתכבתוגירדמהםידרויןכורתכבשהרובגלהגירדמדרוי

לכללכבםלכתוגירדמולאורתכבשתוכלמדעהמצע

ןכורתכבשםירתכ'יםהווארקירתכםשבתוגירדמרשעה

המבחהתריפסתומצעבתודרויתוגירדמרשעבגאצמת-

המכחלהמכחבשרתכמהזךרדבאוהולולעוהליעדוסב

-

- "

?

? :

?יי

:

:

י

יו

.קוחירההזרובעבשדעלודגקחרהבקוחירהרכינ

תומצעבלולעוהליעדוסבתודרויתוגירדמרשעאצמת

הניבבשהמכחלהניבבשרתכמהזךרדבאוהוהניבתריפס

דסחלהניבבשהניבמוהניבבשהניבלהניבבשהמכחמו

.רמאישדעהיישעאיהשהיינעוהעבטוהקחבשהמבוט.

: איהשםגהדאמבוטתומילשראותןכםגהילע

:לבקללכותאלהיושעאיהשהמבהיישעיכתילכתולובג

םידרויןכוהניבבשהרובגלהניבבשדסחמוהניבבשלהרותההרמאןכינפמונשריפדכהזמבוטרתויתומילש

תוכלמדעהניבלשהתומצעבלולעוהליעדוסבוגירדמה–רמולהצורדאמבוטהנהוהשערשאלכתאםיקלאאריו

וארקיהניבללכבםלכהניבבשתוגירדמיולאוהניבבש

ןכוהניבתרומצעבםתדירישינפמהניבבשתוניביםהו

:רוגירדמ"ןהמתחאותחאלכבתוריפס"לכבאצמת-

ימיהנתג'ג'בח'כםיארקנהלולעוהליעדוסבתודרוי

אוהלולעוהליעדוסיכתעדירבכהנהןיינעהךניבהלו

רתויוהחכבבחרתמוףיקמרתויוקזחרתויהתכ:

רצקתמוןטקתמלולעהשןפואבהלשלולעהמללוכ

םההזדצמשונממהלעמלשותליעךרעבוחכםצמצמו

עדתשךירצהזתעדישרחאו-תוריפסינשלםיקלחנ

המצעינפבהריפסוהריפסלכבאצמתומצעבןיינעההזיכ

דוסהמצעינפבהריפסוהריפסלכבאצמיםדצמרשא

המלכהריפסהיכתודרויתוגרדמרשעבלולעוהליע

הלעמלתברקתמוהלעמיפלכםישודקההינפהנופש

?רבחרתמרתויתברקתמשרתויותבחרתמותלדגתמ-

הינפתקחרתמהריפסהשהדמלכוהחכבתלדגתמו

תרצקתמותנטקתמרתויהטמיפלכתדרויוםישודקה

"הדוקנךלןיאששלושמהרויצבהארתשומכתמצמצתמו

תבחרתמהיהתאלשהלעמיפלכהנופהשלושמהלכב

תדרויותרצקתמהיהתאלשהטמיפלכהנופהותלדגתמו

חכבתדרויאיהךכלכורואתדירילדמעמובצמןיאירהש

התיהשןושארההמשללכמאצתשדעתרצקתמוהרוא

תויהלוהמכחונייהדרחאםשבארקהלרתכתחאהריפס

רועלכשןפואבהמכחורתכםהשתוריפסינשלקלחנ

באהתדיריבהקחרתנשםגהוהלעמיפלכםיבורקהינפש-

ןיידע-

ארקתתוריפסינשלקלחנתויהלורחאםשבארקתטעמה

ןפעמההדיריהוקוחירההתואדצמותחאהריפסםשב

הזלכםעהלודגהדיריוהקחרהברכינהניאשםגההבש

תרצקתמאההדרישהמלכוהדריותצקהקחרתנםינפלכ
אוהש

.
-

קוספבםיזמורמה:האראוהךורבשודקה.

םהםגשםתואהאר

םהלרשפאשלודגרתויהתומילשותידואמהבוטבושענ

יקkםיקלא"דורבותומלועראשומכםנינעוםעבטיפל.

'לךורבודאמבוטהותדמםלועדעוםלועהןמלארשי-

בוטובוטאוהשהזהקרפהםילשהלוניכזשדאמבוטה

ונלואציקרפההזמשתויהלוויטרפוויקלחלכבדאמ

ךיראיוהלבקהיכרדבםינמאנםיללכותיתמאתומדקה

ידכומצעינפבקרפםהלדחיאתוכיראבתצקםיניינע

:קרפהםלשנהזבוםיקבדהןיבחוירןתיל

םיחוקלהלבקהיכרדבםייתמאםיללכבקרפ

תודוסיותומדקההמהווינפלשקרפמ

םישוםלועלוטומיאלןמאנםוקמבםיעוקתתוקזחתודתי

םיניינעותודוסהמכןיבהלךלוליעוייכךנורכזבםתוא

ירחאהנושאראציהזוהלבקהיזמרותודוסבםואלפג

דצמתוריפסהש'בקרפבוםדוקהקרפבונראיבש

רשערפסמבוסנכישםהלרשפאיאםתוטישפוםתוינחור

הזקרפבךיניעריאהליתיארהנה'ד

לולעוהליעךרדבאלסאתוריפסרשעלםינמנויהישדע

ויהיהמכחורתכשדעהמכחמלדבנרתכהרמולהצורש

רתכמהלצאנוהלולעהמכחשדצמתוריפסינשלםינמנ

.הגירדמהדריש איההמכחוהליערתכההזדצמש

הניבשדצמהניבתריפסמהלדבנהמכחןכוונממהטמ

אלוהניבלהליעהמכחהזדצמהמכחמהלצאנוהלולע

ירההמכחמהטמלהגירדמהדריוהמכחללולעהגיבורתכ

תוכלמדעוזמוזםלדבההזךרדבןכותוריפסהשלשםה

כהזמונלאציהנהותוריפסרשעלםירפסנםתויהל

הלולעאיההריפסוהריפסלכשתויהלהזאוהודחא

רדאמבוטהנהוהשערשאלכ...
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ולט

הליעדוסבדרויאוהתוליצאהיכרתכבשתוכלמדע

ןטקתמורצקתמאוההטמלדרתשהדוקנלכולולעו

הנטקהדוקנהתואולולעהדוסאוהשוחכםצמצמו

לדוגלוםשחכתונטקתהוםוצמצהברכינהניאדרתש

איהשדעהתליעאיהשהלעמלשהדוקנלהתברוקבורו

הניאוהבחרבהלתיוותשמאיהוuכהארנהבתקבודמ

ינפבהריפסםשבארקהלטעמהםוצמצהתואליואר

ןתואוארקיודתכתריפסבתללכנןכינפמוהמצע
-רתכבשהלודגרתכבשהניברתכבשהמכחםימוצמצה

אלםאתוליצאהלכשןפואברתכבשתוכלמדעןכו

רתכםשבורתכללכבםלכםהרתכבשתוכלמןמהיהת

הריפסלכןכינפמותוריפסהלכבאוהןכווארקי

הניחבבליצאהלהחרכוההנממהטמלהריפסתלצאמש

ללכדועהזמונלאציוהבשתוכלמבלרהבשהנותחתה

אוהרתכבשתוכלמאוהשרתכףוסיכהזאוהויעיבר

אוההמכחבשתוכלמןכוהמכחבשרתכלרתכושאר

ךרדיכתוריפסהלכבאוהןכוהניבבשרתכלרתכושאר

תעפשמותלצאמהנוילעההריפסהירהשןלכלדחא

אוהשהבשהנותחתההניחבבהנממהטמלשהריפסב

לבקמשעפשומלרתכושאראוהעיפשמהוהבשתוכלמ
יכהזאוהוישימחללכהזמונלאציוהעפשההונממ

לרהבשהנותחתההניחבבתלצאמהריפסלכשתויהל

תוכלמבהמכחליצאמרתכשןפואבהבשתוכלמב

דצמשהמכחבשתוכלמבהניבל'צאמהמכחןכורתכבש

ברקתנהמכחרתכלרהרתכבהברקתנהמכחתריפסהז

תוקיבדכהבהקובדוהבתדחייתמורתכבשתוכלמל

הדוקנםושאלוהגירדמםושןיאשדעהדוקנבהדוקנ

הניבלשרתכלרהניבתריפסןכוםהיניברובעלהלוכי

הבהקובדוהבתדחייתמוהמכחבשתוכלמלהברקתנ

םושאלוהגירדמםושןיאשדעהדוקנבהדוקנתוקיבדכ

לשתוניחבשלשהזמונדמלםהיניברובעלהלוכיהדוקנ

ףוסולאםהוהריפסוהריפסלכבהזמהזםיקולחםידוחי
רתכלרתכושאראוהשרתכבשתוכלמאיהשרתכ

רתכתדחייתמהדוקנהתואבוהניחבהתואבהמכחבש

רתכתניחבםשתיוותשמורתכבשתוכלמבהמכחבש

לכוהמעתדחייתמורתכבשתוכלמתניחבלהמכחבש

המכחבשרתכשדעהתליעחכבקזחדוחיהנקובידהךכ

שלושמהרויצבהארתשומכרתכבשתוכלמבתעלבנ

תומצעדוחיאוהשהנושארהניחבונייהובאםשורב

הנותחתהותניחברתכתומצעבהנוילעההתניחבהמכח

הליעדוסבהתומצעלאהתומצעמהמכחדרתםשמו

תניחבבםידוחיתניחבבהיתוגירדמהרשעבלולעו

התומצעלאהתומצעמתדרויוהתומצעבםיוותשמ

םהשהיתומכחינימהרשעבהמצעינפבהריפסתויהלי

הגירדמלהעיגהדעהמכחביש'מי'הנ'ת'ג'ג'ב'חכ

הניחבונייהוהמכחבשתוכרמונייהדהבשהנותחתה

התומצעבהמכחלשםידוחיתרניחבאוהשהיינש

םשמוהבשתומכחרשעדוסבהתומצעלאהתומצעמ

דחייתהלדרתהבשהנותחתההגירדממל'רדרת

תישילשהניחבונייהוהניבלשהנושארהגירדמב

הגירדמבהמכחבשהנותחתההגירדמהתדחייתמש

םיקולחםידוחילשתוניחבגדלהנההניבבשהנוילעה
הדוהיברתכבהתליעבהדוחיאהמכחתריפסבהזמהז

הניבהלולעבהדוחיגהבשתומכחרשעבהתומצעב

םידוחיהתניחבדצמיכיששללכדועהזמונלאציו

תניחבבםידוחיהריפסוהריפסלכבאצמתםיוותשמה

הזדגיבהלותילכתיתלבדעלולעוהליעדוסבםיוותשמ

דוסילהוותשמהניחבאיההמכחבשתוכלמהזבלשמה

.הוותשמהניאלבאהניבבשרתכתרניחבלוהמכחבש

קיספמהניבבשרתכתדוקנירהשהניבבשהמכחתניחבל

ןיבוהמכחבשתוכלמתדוקנןיבלבאםהיניבלידבמו

תדוקנ13אג

אלשהתדיריבהדוקנוהדוקנךלןיאולולעהדוסאוהש

שלושמהרויצבהאורהתאשומכתרצקתמהיהת

רצקתמודרויאוההמצעבהדוקנוהדוקנלכבוליפאו

רשארואהדיריועופישלדמעמובצמןיאירהשצמצתמו

הטמלשהדוקנלהליעאיההלעמלשהדוקנההזדצמ

תניחבדוסהבאצמיהזדצמשדערצקתמותדרויאיהש

הריפסב'מ"'הינת'ג'גבח'כםהשתדרויהלולעוהליע

אלשדועלכןכינפמםימעפהמכוהמכהמצעבתחא

הטמיפלכהדריוםישודקההינפבהריפסההקחרתנ

ינשלתקלחנהיהתהזרובעבשדעהלודגהדיריוקחרהב

'יםהשהבשתודוקנהתדיריוהבשתוניחבהלכתוריפס

הריפסהתואבש'מ'י'ה'נ'ת'ג'ג'ב'חכתוגירדמ

םלכםוצמצלםוצמצמםימצמצמוםירצקתמההמצעב

רתכבשםירתכ?וארקנלבארתכםשבוארקהמשלע

המכחםשבםלכהמכחבשתודוקנהתדיריותוניחבהןכו

הניבבשולאןכוהמכחבשתומכח"וארקילבאוארקי

ולאןכוהניבבשתוניביוארקילבאהניבםשבםיארקנ

דסחבשםידסח"וארקילבאדסחםשבוארקידסחבש

הצורונרמאשרדסההזוהזדרדבתוריפסהלכםלכןכו

הריפסלכבהריפסהתומצעבתוגירדמ'יתדירירמול

רחאמיכהזםעטמאוהוןכהיהישחרכומאוההריפסו

המאלאלדבהםהיניבןיאוטושפתודחאחכןלכש

תדחוימהריפסוהריפסלכולולעלהליעןיבש

הלגתמדסחתריפסשדעהליצאמןוצריפלהתלועפב

הארתמוהלגתמהרובגתריפסודסחתלועפבהארתמו

הדרי:וטוםהיתולועפבםידחוימןלכןכוןידתלועפב

הרובגלשןידהבםגשןפואבתוגירדמיכגדסחתריפס

ןידלועפלדסחםיכסתךאתוריפסהראשתוללכו

יכהלדגנדסחירהשןידלועפלהצריהרובגתריפסשכ

הרובגדסחלועפלהצרישכדסחןכודסחבהצרידסח

אוהשתראפתדגנןכוןידלועפלהצריהרובגיכהלדגני

ימחרלדגנהרובגלשןידוןידאוהשהרובגלםימחר

כבתוגירדמהתדיריהחרכוהןכינפמןלכןכותדאפת

ןידהתוללכדצמהרובגםעםיכסתדסחשןפואבהריפס

הבשדסחהתוללכדצמדסחםעםיכסתהרובגןכוהבש

ובשןידהתרוללכדצמהרובגםעםיכסתתראפתןכו

ובשםימחרהתוללכדצמתראפתםעםיכסתהרובגו

ושעישתולועפהלכשןפואבתוריפסהלכבהזךרדבו

הזאוהו:דועהזמונלאציוםלכידילעושעי

רמולהצורהנותחתהותניחבבליצאמאוהליצאמלכש

הנותחתהותניחבבהמכחתריפסליצאמשרתכתריפס

הריפסהיכהזלםעטהורתכבשתוכלמברמולהצור

ליצאהלהחרכוההנממהטמלהריפסליצאהלידכ

ץוחלצאתתואצתשידכהנותחתההתגירדממ

"הלעמלאוהשהגירדממליצאתשהמלכיכהתומצעל

תוכלממהלעמלאוהשהמלרהנותחתההגירדממ

אלורתכתריפסתומצעבתוליצאהתואהיהתרתכבש

היהתרתכתריפסללכבקרהמצעינפבהריפסהיהת

ונשריפשרתכבשםירתכרשעמדחאהיהתשתללכנ

רתכבשרתכתגירדמבתוליצאההיהיםאהזבלשמהו

המצעינפבהמכחתריפסתוליצאההזמלצאתיאל

ירהשרתכהתומצעבאוהשרתכבשהמכחתוליצאקר

הדוקגלכולולעוהליעדוסבאלתודרויםניאתוגירדמה

: הליעדוסהבשיהריפסהתומצעבשהדוקנו

תוליצאהזהיהיאלכאורואהתדירילבצמןיאירהש

דחארתכאיהשרתכבשהמכחתוליצאקרהמכחתריפס

תוליצאההיהתםאןכורתכהתומצעבשםירתכרשעמ

המכחתריפסהזמלצאתיאלרתכבשהמכחתגירדמב

היהיםאןכורתכבש,הניבתוליצאהיהיקרהמצעינפב

תריפסהזמלצאתיאלרתכבשהניבתגירדממתוליצאה

ןלכןכורתכבשדסחהזמלצאתיקוהמצעינפבהמבח
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.לולעאוהשדצמהזלכלו

הלעמלשהמךרעבתילכתולובגולשיהזלכםעתילכת

ףאהאליעארתכםינוקיתבראובמכותליעךרעבונממ

םכואחצחוצמרואחצרואןומדקרואוהיאדבגלע

הזבונלהליגוהרוההנהתוליעהלכתליעיבגלוהיא

תילכתיתלבדעקזחולודגורואשםגהרתכתריפסיכ

ןומדקרוארמאשומכיההגה

חצחוצמדואחfצרוארוfרמולונושלולפככיכרכדססוריפו*

לידגסלידכתונושתולמסfלחגחוכמרוfח3

לוכיספסןיfשחילרוfרמוfילfכותוחכ

fוססותוחכשלועולדיגריימלכלסורכדל

תוfרמf)קדקדסזלרשfתילכתלעכיתלכ

לכויאלשתנמרתויןיינעbוסשחנתונמחול

bוסורוbוותוחכשינפמותוחכלדונלורייגל

רסישוריפדועילשישסעתילכתיתלב

סיfכססירעסכרfבתירשfכסירח6

:ססגסכ"ע-דס"כ

ומכאוהךורבףוסןיא

אוההלעמלונשריפש

.רואךרעבםצמוצמולבגנ

רואארקנשדעהבסא

דוסהנהווכרעברוחש

ןתונוליבגמווחכצמצמשהמבםוצמצהדוסאוהןיינע

רהוזהןארקשדוסההזולוכיבכרועישותילכתולובגול

אוהךורבוכרעבהדמורועישןהלשישינפמחדמהוק

תודרויתוגירדמרשעדוסבאוהךורבחכהםצמצתניפ

ונשריפדכאוהדורבותוקtתולגתהלידכםילצאנרשע

אוהותוקלאיולגיכהזמראובמהנה-ינשקרפב

קרפבראובמכלודגהורואםצמצשהמבםוצמצה

גשומוניאוםלענאוהורואלדוגלוכינשקרפוןושאר

תוליצאדוסאוהשלולעוהליעדוסבומוצמצידילעו

םצמוצמוחכלולעלכיכםיארבנלותוקלאהלגתנ

דועםוצמצהדוסראבתירשאכוותליעךרעבלבגומו

היישעהריציהאירבתוליצאדוסרעשבומצעינפבקרפב

ידםייחםימהתשתוךאמצהוורתםשואימשדאתעיסב

אוהשותוקtגיולגיכעדתהנההזעדתשרחאוךכרצ

דוסבםילצאנהתוליצאהאוהשאוהךורבומוצמצ

השעמבותחגשהוותגהנהומצעאוהאוהלולעוהליע

.רשאכוויללעמירפכוויכרדיפלשיאלתתלםינותחתה

ותחגשהוותגהנהאוהשותוקלאיולגןיינעשהזראבתי

הנהו-ראובמרתויאימשדאתעיסבומצעינפבקרפב

וקלחתיםישועםהשםינותחתהשעמיכהעודיאוה

הזםילדבנותוקולחתולועפםישועםהשםהיתולועפ

תוקלחתהיפלהנהויתילכתיתלברפסמבםהשדעהזמ

סלפהיהישןפואבותחגשהקלחתתשדירצתולועפה

ליבגהלורעשלולוקשלותחגשהדיבטפשמהינזאמו

יפכוויכרדיפכשיאושיאלכלתתלהדמורועישולובגב

ולהשעיןכהשערשאכווליוארהרועישולובגבוישעמ

ראובמאוההנהולןידדומדדומםדאשהדמבלזאכ

םדאהשעמתודמהתוקולחרפסמורועישיפכהזמ

הלעמלתודמהרפסמהיהישךירצןהיפכהטמלהשועש

תרודמהואוהדדמשותדמיפכרועישולובגבולדודמ

לובגבותדמיפכשיאלכלתתלןהבןידדומשהלעמלש
.הליעדוסבלצאנשתוליצאהאוהוליוארהרועישו

רשאונשריפשומכרועישהולובגהדוסםהשלולעו

הדידמןושלאוהשתודמתוריפסהוארקנהזםעטמ

ומכיכדמלהתאהזמשאצמנהנה,ןידדומש

ךירצןהיפכילכתיתלבתוקולחםהשםדאינבתולועפש

תילכתיתלברפסמבבגהלעמללולעוהליעדוסהיהתש

והזודדמשותדמיפכשיאלכלתתלליבגהלורעש

םילבוקמהוהדמהוקתוריפסלארקרהוזהשםעטה

תתללולעוהליעדוסבןידדומשינפמתודמןתואןיארוק

םעטןיאשהשקילאו-אוהדדמשותדמיפכשיאלכל

תוריפסילכבהיהישךירצשתוריפס'ילכלקרקיפסמהז

ןלאנמלבאתילכתיתלבדעלולעוהליעדוסללכב

דוסךרוצהבשיהמצעינפבהריפסוהריפסלכבשרמול

הריפסלכיכךלרמואהנהתילכתיתלבדעלולעוהליע

ןיינעבלשמךרדהזןיינעלךירצהמצעינפבהריפסו

יתלבדעםידסחאצמהטמלהשועםדאשדסחתלועפ

וריבחלןתונשימלדסחהמודוניאהזבלשמהתילכת

תרותב

וליפאםהיניבקספהולדבהןיאהמכחבשדוסיתדוקנ

םדוחיםצועלםהיניברובעללכותשתחאהדוקנ

ןיבןכוהתליעלתריוותשמאיהןכלערשאםקובידו

םהיניבקספהולדבהןיאהגיבבשרתכלהמכחבשוכלמ

םדוחיםצועלםהיניברובעללכותשתחאהדוקנוליפא

ונשריפדכהלולעלתיוותשמאיהןכלערשאסקובידו

לכביכדועעדתהזעדתרשכהנהוםידוחי'גהדוסב

התואבוליפאתיוותשמהתוניחבולאמהדוקנוהדוקנ

תרומצעבחמכחבשתוכלמתדוקנבלרהמצעבהדוקנ

הליעדוסבתוריפסרשעכגוארתיהמכחבשתוכלמ

המכחלרתכמהגירדמלהגירדממתודרויהלולעו

הרובגמהרובגלדסחמדסחלהניבמוהניבלהמכחמ

דוסילדוהמודוהלחצנמוחצנלתראפתמותראפתל

תילכתיתלבדערשעלרשעמוכליןכותוכלמלדוסימו

דמעמובצמןיאירהשהניחבוהניחבודוקנוהדוקנלכב

דרויהשלושמהרויצבהאורהתארשאכרואהתדיריל

-ךחרכלעירהשןכרמולחרכומהתאוותדירילבצמןיאש

תודחאםהירהשםהיניבוחלדבהוקולחוץוציקןיא

תאזבלרהודוקנהתאזברמוללוכיהתאןיאשרומג

יוהןכםאדוחתוריפסראשאלותוכלמהארתהניחבה

הזותוריפסבםילדבנםיקלחקלחמשוחדוריפוץוציק

ונבתכשומכווחותנומאבןכןימאהלכשכרבדלרוסא

תוכלמחכהארתישהניחבוהדוקנהתואביכינשקרפב

תוחכולאבןכותוריפסלכובוארתומצעבחכהתואב

?ןהמתחאלכבהארתיורוזחיןמצעבתוריפסרשע

חכיכתילכתיתלבדערשעלרשעמולגלגתיןכותוריפס

ךלןיאימשגהףוגבשומכןלכחכבתחאחכותחאבןלכ

דהלכהבוארתאלשטחמלשהדוקנכוליפאהדוקנ

התואבשאהארתישםוקמבוהזילבהזןיאותודוסי

'דהלכוחורןכורפעןכוםימהארת".המצעבהדוקנ

ילבהזןיאוןלכוארתןהמדוסיודוסילכבןכותודוסי

הדוקנוהדוקנלכבתוריפסהתיינחורבאוהןכומכהז

יתלבדערשעלרשעמוארתםהבהניחבוהניחבוםהמ

רויצבהאורהתאשומכלולעוהליעדוסבתילכת

רצקתמשועופשתרבסלותדירילבצמןיאששלושמה

תורצקתהשהמצעב'דוקנהתואבוליפאשדעןטקתמו

רכינהניאהדוקנהתונטקתרבסלקרםוצמצו

הניחבלכבתוריפסבאוהןכומכומוצמצוותורצקתה

תדירידוסאוהשלולעוהליעדוסהבאצמיהניחבו

והזותילכתיתלבדעםיהנ'ת'ג'ג'ב'ח'כתוגירדמה

לוגיעהשומכיכלוגיעבוריפס"ןירייצמשילבוקמהדוס

רוזחישארהיכולגלגבתילכתוףוסאלושארולןיא

דעלגלגתהללגלגהרוזחיןכושארלרוזחיףוסהוףוסל

הריפסבלולעוהליעדוסבתוריפסהןכומכתילכתיתלב

תרזוחאיהיכתילכתוףוסושארהלןיאהמצעבתחא

רוזחתהניחבלכיכתילכתיתלבדע'יל"ימתלגלגתמו

רוזחתףוסאיהשתוכלמלשמךרדףוסושארתויהל

שאראיהתישענולולעוהליעדוסברשעהבהארתתו

ןתליחתוןתליחתבןפוסץוענוהזוףוסבתויהלתרזוחו

רשעהבהארתהניחבוהניחבלכבשםגהוןפוסב

ןיבהזלכםעלולעוהליעדוסבתילכתיתלבדעתוריפס

הזראבתירשאכתוריפסרשעמרתויםילועםניאםלכ
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אוהתרנאונושלהזש

ןינוקיתרשעתקיפאד

רפסןכוןיריפסןולןנירקו

רשעהזמאלמהריצי

אלורשעהמילבתוריפס

רשערפסמאיאלורשעוט

רפסןכווכותועבצא

יבשרהזמאלמרהוזה

םולשהםהילעויריבחו

רשעבםימיכסמםלכש

פינוקתהרפסןכותוריפס

הנקהרפסריהבהרפסו

- ההגה

ןכססתויתוfסימעפרשעfכמתסזינפמו"

כסינפמרכזשללססימעפרשעכדודי"ל

רודי'דןכססתומכעfיססריפסוסריפס

תומגעbוס6וסדודי'דןכסססולוסךירכ

לכקוספכסלעמלונרfיכרסfכסריפסס

קרסףסכוןושfרקרסכימשכbרקנס

סיfכססירעשכדוערfכתירסfכוססגסכ

סיולגססעפלככרכזשדוססוסזוד"סב

ידכרומזמסתליחתכורומזמסףוסכ

וזתודחfכתוריפססססשתויוססרשקל

.לולעכרושקסליעסתכתורוסלוזכוזווזכ

: שיסזכשסמוותליעכריסקלולעסחכו

ולעלסליעןיכשסמ6%fססיניכלדכסןיbו

דוקסוסחו.ונסריפרשfכסוכמגסדוקכ

ףוסכשסיוללסלשלשלךירגש.רוטסכתכש

ןיילעשרומזמסתלחתכשסיוללסכרומזמס

סדחיילוסרשקלידכ6וסלושלשס

f3שדוקסוסזיתודחfרססכקיספסלרוס

'ירכזותודחfכסיקוכדוםירשוקמסמיכ

סיוללססימעפסרשעכסילשסמסימעפ

ל6וללכרומזמדעדודלסליסתןמרכזש

'יתעפ'טרכוושדקכשוללס'ומזמכווסרקב

תלמכיודילשסססיכח6וסשו"סלשסמ

דודיתויוס'טלעתורוסלידכולוללס

יולגסתישfרסמכחיכתוכלמדעסמכח

תריפסלכfרfכתירשfכסלגתמכתוליגfל-

סשןיbשלעןיfbרקנומלעסלדוגלרתכ

טיfכססירעשכרfכתירשfכללכיולג

סנסוללכיולגסלןיbרתככססיוססוד"סכ

רשעכסיזמורמתויוסרשעסונרמfש

לסגfיסרתכתריפסשסיוללססימעפ

עשתורוקמסרוקימfיסשךרעכוגייססיוס

יולגכ6וסשסמרמולחרכומסת6,ךחרכ

ירסשרוקמברמולסנירסלענכתויסלךירכ

רחbמוןלכלרוקמחוסוונממולגלגסלכ

סrשרמולסת6ךירלוגממתוינססןילגתמש

סגסססוסוכזיאותנעךרעכלכbסיוסיכ

פיbכססירעסכדוערfכתירשfכללס

ססגככ"ע:ד"א

רשאחכשתוקודרפסמןיאדעםירפסהאילפהרפס

תיתמאהנומאןימאהלםיבייוחמוםיחרכומהזלכמ

תוריפסרשערפסמםהשאוהךורבותוליצאתואיצמב

שיאיפמשיאהרותהתלבקדצמרתיאלותוחפאל

ונחנאשירחאהנהויניסמםולשהוילעוניברהשמדע

לזחתלבקוהרותהתלבקדצמםהבןימאהלםיבייוחמ

אוהולכשהתריקחדצמהזןימאהלןכםגחיכונוחירכנ

המהשםיארבנבהטמלםיאורונחנאשירחאיכהז

דצמםינמנוםירפסנהמהשדעםידרפנוםיקלחנ

רמולחרכומהתאךחרכלעוםדוריפוםתקולח

אירהשהלעמלשרושוחכםהלשיםדוריפוםקוליחש

: וליפאשדעהלעמלשרושולןיאשהטמלדבדך

הלעמללזמולןיאשהטמלבשעךלןיאלזראםיבשעה

בלכהוהלעמלמעפשנלכהיכלדגולרמואש

הלעמלמ

ללכמאצתשידכרתכבשהנותחתההגירדממלצאתהל

תומכחידוסבהמצעינפבהריפסתושעלםירתכ

םידוחי'גןכםגהאורךנהוהלעמלונשריפדכהמכחבש

דחייתתבאםשרנובשוקולוגעהתואביכהמכחבש

דערתכבשתוכלמבתיוותשמוהבשרתכבהמכח

רתכבשתוכלמבתעלבנהדוחילדוגלהלעמלהתיילבש

התומצעמהמכחדרתשהמ'בהניחבתחאהניחבונייהו

האורהתאשומכתיוותשמתניחבבהתומצעלא

הזלהזםיכומסםילוגעהשהמכחלשםילוגעהרשעב

תניחבאוהוהזבהזםידחייתמוהזבהזםיקבודמו

המ'גהניחבהמכחהתרומצעבהמכחלשםידוחי

התאשומכהניבבשרתכבהמכחבשתוכלמדהייתתש

הניבבשרתכתדחייתמםשיכדגםשרנהוקבהאור

הריפסוהריפסלכבאצומהתאןכוהמכחבשתוכלמב

.ומכרשעחכדוחיודוחילכבאצומהתאןכוובםידוחי'ג

הדוקנךלןיאומצעבדחאלוגיעבוליפאםילוגעואבש

האורהתאשומכהטמלותדיריברצקתתאלשוב

עפשמודרויאוהשובר"וצמלוגיעהשוקלשועופיש

הניחבוהניחבלכבתוריפסבןכומכותדירילבצמןיאו

אלשםוקמךלןיאדוחיודוחלכבוהדוקנוהדוקנלכבו

ירהשתוריפסרשעםהשלולעוהליעדוסחכובאצמי

רשאכלולעוהליעדוסאוהשרואהתדירילבצמןיא

ןכוםיהגתגגבחלרתכבשרתכלוגעבהאורהתא
רתכבשהניבןכו,םיהנתגגבחכרתכבשהמכח

ןכוהריפסוהריפסלכבהזךרדבןכוםיהגת'ג'ג'בחכ

תודחאםהירהשתילכתיתלבדעילימתוחכהבהארתי

ןיבשהמאבםהיניבלדבהןיאשדעהזילבהזןיאורומג

לולעהחכבןיאויתליעבדחוימלולעהחכולולעלהליע

ולעהדוסבוחכםצמצמהליעהיכהליעהחכבשהמא

תולועפתוקולחיפכתילכתיתלבדעםוצמצלםוצמצמ

ותגהנה"עותוקkתולגלידכילכתיתלבםהשםינותחתה

ךרדבםוצמצהדוסבדודמלוליבגהלורעשלותחגשהו

רשאויללעמירפכוויכרדכשיאלכלתתלדדומםדאש

רשאירחאוקרפהםלשנהנהוהברהםאטעמםאהשע

םיעסונונכלהרשאךרדהלכבונרזעוהונכרבהכדע

איבהל'הקרפבשרפלונדעירשאםוקמהלאונחנא

אלורשעםהתוריפסהשלכשהמםאהלבקהמםאהייאר

:רתיאלותוחפ

סאליצאהשתוריפסהשוניתלבקלאקרפ

אלרשערפסמבםהשאוהךורב

םאהרותהתלבקדצמםאאוהוניתלבקותיאלותוחפ
*ימ

תייתמאהותיחרכהההנומאהיש

י*-ו
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לט

ודיעיםלכשידכןושלהנעמהמובליכרעמםדאלןושלו

והזוהרשעםהתוריפסהשןושללכוהמואלכודיגיו

רפסמורופסןושלאוהוריפסיכתוריפסארקנשםעטה

םיארבנהןיריכזמשכוותלוזדועןיארשעאוהרפסמהו

לכארובלעםידיגמוםידיעמםהםהיפברפסמה

ויתוריפסרשעםהשרשערפסמחכבוארבנשתומלועה

תוריפסהשתיתמאותיחצנתחרכומהייאראיהוזוהב

םעלודגןוימדרפסמלשייכאצמתהזםעטמורשעםה

ילקלחתמרשעאוהשללוכהרפסמשומכותוריפסרשע

ונשריפשומכ'טחז"והד'גבאהזכתוקולחתוגירדמ

תוגירדמילםיקלחתמםהתוריפסרשעןכומכהלעמל

רעשההזמינשקרפבונשריפשומכלולעוהליעדוסב

יקולחםירפסנוםינמנובללוכהרשערפסמבשומכו

ןיללכנהזלכםעוםרפסמ'וברלתילכתיתלבדעםיארבנ

רפסמחכיכרשעמרתויםילועםניאורשערפסמחכב

רשעהןכומכתילכתיתלבדערשעלרשעמלגלגתמרשע

לולעוהליעדוסבתוקולחתולועפםילעופםהתוריפס

םילועםניאהזלכםעוםרפסמ'וברלתילכתיתלבדע

רשעמלולעוהליעדוסבםילגלגתמםהיכרשעמרתוי

םתודחאוםתוללכדוסבתילכתיתלבדערשעל

וליפאאצמתשדעיששללכבהזינפלשקרפבראובמכ

םידסחתלועפדסחתריפסבלשמךרד,תחאהריפסב

ןינידתלועפהרובגתריפסבןכותילכתיתלבדעםיקולח

םימחרתלועפתראפתבןכותילכתיתלבדעםיקולח

הזדצמוהריפסוהריפסלכבןכותילכתיתלבדעםיקולח

תחאלכוןתלועפיולגבתוקלוחמתוחכ"ןהתוריפסהש

המהתוריפסההזדצמהנהתילכתיתלבדע"ןמהלולכ

הטמלרפסמהלשלתשנועפשנםהמששרושהורוקמה

תילכתיתלבדערשערפסממלולכאוהורשעלקלחנה

םיקלחנהםיארבנהיקושרושהורוקמהאוהו

המודאוהתוליצאהסלועיכתילכתיתלבדערפסמב

םתחנלםימודםהמולשלתשנשתומלועהלכוםתוהל

יחלשםתוחהתרוצמםילבקמםלכיכהמיתחהלבקמה

םתחשםתוחהתרוציכהזמחכומהנהוהב:

הרשעובהיהישחרכוההרשערפסמבתומלועהלכ

הרשערפסמתוללכלרוקמהושרושהורקיעהאוהש-

רשעםהםהוונממםיעפשומהרשערפסמתוללכלכש

חכבלכהומתחםהוםהמעפשנלכהשהבויתוריפס

הרשעמרתוירפסמההלעאלןכינפמוהרשערפסמ

: םיעפשומתונושלהלכיכןושלוהמואםושב

רעשההזבונרמאשהמןבויהזבוותמחנדחאםתוחכבו

לולכתחאלכהנשהאמןבתמדקהבונרמאשהמןכו

ףלאםההאמןמהלולכתחאלכןכותוחכהאמםה"ןמ

הדושהתודחאבםהשרחאמלאשישלאושלשיותוחכ

ןללכלתיתיכיהמתוושתוחכ'תוריפס"אלאםניאםהו

קרםיקולחםניאוםיוושםהירהשתוחכוהאמרפסמב

השקןכשלכמותוקולחתרוחכהאמןאכןיאורשעל

ונרמאשהמיפללבאתוחכףלאבןללכליתיתיכיהמ

ילכתלועפלועפלהחכבתוריפס:ולאמתחאלכש

תולועפתילכתיתלבדעתיירישעתוללכתולועפתוריפס

םיברתמםניאתוריפסההזלכםעותוקולחתונתשמ

תוללכבהנתשמשרפסמהומכרשעמרתויתולעל

לכםעוםיארבנהתקולחיפלתילכתיתלבדעתיירישע

ללכנלכהורשעמרתויתולעלהברתמוניארפסמההז

דחאללכבםימעפלןתואץללכמןכינפמרשערפסמב

תחאלכותרוחכרשעןהשתוריפסרשערמולהצור

ןתואןיללכמםימעפלותוחכהאמירה"ןמהללכנ

%רמולהצורהרשעלשןתוללכתוללכורשעתוללכב

תדאמלכמהללכנהריפסלכותוחכהאמןהשתוריפס

לעהלגתמשתורואהיפללכהתוחכףלאןהירהתוחכ

ןדי3ג

םיארבנהיקולחיפכיכדמלהתאהזמשאצמנהלעמלמ

הלעמלןשרשוןחכוקלחתיןהיפכהטמלםירפסנהמהש

ומצעברפסמהותואםיארבנבאוהשרפסמהשןפואב

יקולחלכללוכהרפסמהוםינוילעהםישרשבאצמי

ןיאורשערפסמאוהןהבןירפסנםיארבנהשםירפסמה

םניאורשעלכביללכנםירפסמהיקולחלכיכודבלמדוע

הלעישהמלכיכהזלםעטהורשעמהלעמלםילוע

תוגרדמהלופכלוםידחאלרוזחירשעמהלעמלרפסמה

רפסמםלשנשכרפסמהףוסברמולהצוררפיסרבכש

ןיינעיכעדתהנההזךניבהלוידהאהרופסלרוזחירשע

הד'ג'באהזכהזמהזתוקולחתוגירדמ'אוהרפסמה

הזיאראלתוקולחתוגרדמרשעהאורךנה"ט'חזו

'באלו'ברפסמלהמוד.ארפסמהןיאהזיארכ

המודהאלוהלהמודידאלו'דלהמוד'גאלוגלהמוד

אלוטלהמוד'חאלוחלהמוד'זאלו'זלהמודואלוול

הנהוקלחתמהרפסמהעבטןיינעאוהשילהמודט

הלעתםא'ירפסמאוהשתירישעהגירדמהךמילשהב

הגירדמםושתולעהללכותאלילערתוירפסמדוע

םהשםידחאהלארוזחלחרכומהתאקרהקולח

םהבןיאותררפסותררכזרבכשםינושארהתוגירדמה

אצמנטהיזיזטוטדגבאהזכללכקולחותונתשה

תגירדמלפכאלאהניאטידערפסמהתילעהשהמ

ןאכןיאו'ידע'אןמתרינמותררפסרבכשםידחאה

דערפסמהתילעהשכןכוהגירדמה:ונשתושדחתה

הרשעםימעפינשיכהרשעתגירדמלפכאוהםירשע

אלםישולשדערפסמהתילעהםאןכוםירשעםה

םימעפהשלשוכתירישעלפכקרתוגירדמ:קולהתפסוה

אלאםירשעלרשעןיבקולהןיאוםישולשםההרשע

דיחיןושלהשלשןכוםיברןושלהזודיהןושלהזש

ןכותירישעלפכלעהרומאוהשםיברןושלםישולש

תירישעילפכןכםגאוהםיעבראדערפסמהתילעהםא

םימעפהשמחםישמחןכורשעםימעפ'דרפסמאוהש

םולכתפסוהאלהנה"םימעפ"אוהקדעהלעתםאןכו-

ןכות"רישעילפכםהשהדאמאוה'יםימעפ"יכ

רזוחהתאוכודקגקבקאקרופסלליחתמהתאשכ

לופכלרזוחהתארמולהצורת"רשעןהוםירחאהרופסל

ילפכרפסמבהאמלהאממהלעתןכו"רשעהוםידחאה

*ןהףלאירהשםולכתפסוהאלוףלאדעתירישע

םניאםלכשןפואב"םימעפ'יהאמלכשהאמםימעפ

ולגלגתיווכליןכושדחרבדםהבןיאות"רישעילפכאלא

תילכתיתלבדעתובברלוםיפלאלותואמלילןמ

הרשעבללכנלכהיכרשעמרתויםילועםניאוםרפסמל

חירכנוחיכונהזתעדישרחאהנהוםינושארהתוגירדמ

רתויאלותוחפאלורשעאקודםהתוריפסהיכהזמ

רפסמההיהישהזלםרוגהאוהימתעדליואריכהזאוהו

ללוכהפסמההיהאלהמלורתויאלוהרשעקודללוכה

תורזחויהיהאמואםירשערפסממוהאמואםירשע

ונייהןכומכירהשםידחאהלשתולעמהותוגרדמה

האמדעואםירשעדעםידיחיברפסמהתושעלםילוכי

אלאדועאלוהרשעדעםידיחיהרפסמונישעשומכ

תונושלהלכבןכאצמתרשעאוהשללוכהרפסמההזש

ומיכסהםלכשהזאבןכיהמוןיאמוןוש

תומואהותונושלהלכןצבקימיכותחאהמכסהלהזב

וגלפתנהגלפהרודבירהשוזהמכסהתושעלדחי

םהיתוצראלםהיתומוקמלםהיתובשומלםהיתונושלל

ןיינמבדחאהפדחיומיכסידיאוץרא'צקדעץרא'צקמ

התאכעאהמכסההתאזלםרוגהאוהימוללוכהרשע

ושרשםירפסמהלכללוכההרשערפסמשרמולחרכומ

תוריפסהמוהבתושודקהתוריפסהןהןהוהלעמל

המואלכבהטמלרשערפסמעפשנולשלתשנתושודקה

המואלכב.
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תודחאלעהרומבגףלאםימעפהאמםהשהגירדמ

המלכךליאוהאממלבאונתשיאלםיפלאהשדוסב

רובדהחכבןיאםדוחילדוגלשדעודחייתירתויהנלעתש

הנלעתםאהזאוהוםתודחאחכלדוגריבסהלןושלהו

םימעפףלאאוהשףלאםימעפהאמלעהגירדמדוע

ורוקמלרזוחשףלאהדוסבףלאםימעפףלאהנהףלא

תרחאםעפתחארמאולאכאוהתחאאוהשאדוס

הברתיאלדחאהשתחאאלאהניאתחאםעפתחאו

םירפסמהלכמדוח"לערתויהרומףלאםימעפףלאכאו

אונייהדתרודחאהשוריפברמאנובשוינפלויהש

תוגירדמבדועהנלעתםאןכותחאאשהניאאםימעפ

םימעפףינףלאהאמיףtםימעפףלאףלארמאתו

דוסבךכלכודחייתףלאםימעפףלאףלאףלאףא

חכרבדלרובדהחכשלחשדעהברתאלתחאש

ףלאםימעפהברהככרבדלהברמאוהוםדוחיםצועו

ןיאשדעדוחיהתילכתבכ"כתודחאהשרמאולאכףלא

ןושלחכרצקיורצייכםדוחילדוגריבסהלרובדהחכב

רתויתוריפסהןכומכסדוחיםצועולדוגריבסהלימשגה

ןתלועפרואבולגתישםגהןרואבולגתישרתויוולעיש

ודחייתירתויםיפלאתילכתיתלבלוםיפלאיפלאףלאל

ףלאבןתואןיללכמונאןכינפמוןרוקמבוןתודחאב

רפסמןכןיאשהמדחייתירתויללכתמשרתוישינפמ

תישילשםעטוהזותוללכהדוסבדחייתמוניאשרחא

יכהנשהאמןבתמדקהבהלעמלונשריפשהמןבויהזבו

דוחיהדוסבםהשםיפלאהתובישחןהלשיתוריפסה

דוסםהשןיפלאהדוסבודחייתירתויןרואוברתישרתויו

דוסבהניאהאירבהםלועלבאונשריפדכתודחאה

:הריהאמרפסמשומכלרתואמהדוסבקרןיפלאה

לכמאציוומשהנתשנשדעףלארפסמןמתוגירדמ

ומשתונתשהלורוקמתודחאלעהרומהףלאהתובישח

הטמלתוגירדמ"דריהארבהןכומכהאמםשבארקהלו
תרודחאהדוססיפלאהדוסםהשתוריפסהתובישחמ

ומשהנתשנותוליצאלשםיפלאללכמאציותוקלאה

דוסראבתירשאכדוריפהםלועמאיהיכהאירבארקה

הריציהאירבתוליצאדוסרעשבהאירבןושלןיינע

.יתלבדעתיירישעתוללכהאירבבםגשםגהוהיישע

תובישחבםניאזכעהנממהטמלשהמךרעבתילכת

עריאשומכואוהךורבתוקGתודחאדוסםהשןיפלאה

הבשידוסבהריצילעריאןכהבשהאמדוסבהאירב

*רפסמשומכיכהנשהאמןבתמדקהבונשריפש

רפסמוהרשעארקנאוהירהשהאמרפסממהנתשנ

דריכהאמהתובישחבהרשעהןיאוהאמארקנהאמ

םלועןכומכהאממהטמלתוגרדמרשעהרשערפסמ

ללכמאציוהאירבהםלועמהטמלתוגרדמדריהריצי

ראבתירשאכהריציארקהלומשהנתשנשדעהאירבה

4

האירבהתובישחבהניאוז'נהרעשבהריציןושלןיינע

ךרעבתילכתיתלבדעהברהתירישעהריציבםגשםגה

תובישחומכהתובישחןיאזכעהנממהטמלשהמ

האירבבשתואמהיכינפמהאירבבשהאמבשתיירישעה

םהםתובישחדצמשדעהבתוליצאלםיבורקרתוי

רעשבראבתירשאכדובכהאסכלראסכםשבםינוכמ

רפסמשומכיכהיישעלעריאןכהריצילעריאשומכוזנה

תויהלומשהנתשנוהרשערפסממתוגירדמדרידחא

םלועןכומכהרשעהרפסמתובישחבוניאודחאארקנ

תובישחבוניאוהריציםלועמתוגירדמ*דריהיישע

תילכתיתלבדעתיירישעהבשיהיישעבםגשםגההריצי

התובישחבםניאזכעהיישעבשיארבנהיטרפלכונייהד

וליצאלוהאירבלםיבורקרתויהריצייכינפמהריצילש

ובגילבםחכםגשתובישחהםהלשיםתברוקדצמשדע

ינפמורעשההזמישילשקרפבונשריפשומכתילכתילבו

."ןיאןכ

ט

ףלאדערשערפסמתוללכבןתואןיללכמונאשהמוןר"

יתלבדערשערפסמבםללכללכונונישוריפיפלירהש

םתוללכדוסלעהרומףלארפסמיכתויהללבאתילכת

דחאודחאלכבשםתוללכתוללכוהאמםהשהרשעמ

םלכשםתודחאדוסלעןכםגהרומוףלאירההאמםהמ

דוסבתורואהברהולגתנשםגהרמולהצורדחאחכ

תורואהתרזחבהזלכםעףGדעןתוללכתוללפוןתוללכ

חכמיכטושפהתודחאדחאחכקרהארתאלןרוקונב

איהודחאהרפסמשהטושפאומכואצידחא

םולשתבוףGרפסמדעהיתורישערפסמוללכבתיברתמ

רוקמהמשדחמתונמלוורוקמלרוזחלךירצףלארפסמ
ילוכו'ו'ה'ד'ג'ב'א

וההגהרפסמהלכיכתורוהל

:הזלכםעהביתנשםגה
:: א:ואציהטושפאחכמ

:א:הטושפאבםייולתולכו

::ןכומכרוקמהאוהש
*ףלא:סזלעוסלככסטושפאחכ)חכםלכתוריפסהחכ

ירסססכ:א::ריותורואהלכוטושפדחא

י*************א"**םיאצויהתולועפהלכו

חכמואציםלוכםהמ

דצמקרםהיניבלדבהןיאודחאחכבםייולתןלכודחא

הליעדוסבהבליצאמהמםתונמתהיפכםחכתולגתה

ןלכבתחאחכיכללכלדבהןיאםתומצעדצמיכלולעו

והזוהזינפלשקרפבונשריפשומכתחאחכבןרכו

ףינהשינפמרתויאלוףלאבםתואםיללכמוגאשםעטה

ועפלחכםהבשישםגהונשריפדכתודחאהדוסאוה

םתואםיראתמונאןיאהזלכםעתילכתיתלבתלועפ

דועוונשריפדכתודחאהדוסינפמללכההזמרתויב

יטרפוקלחלכללוכהרפסמהשתויהליכינשםעט

שיןכינפמונשריפדכתוריפסהמלשלתשנהאירבה

יכהזאוהורפסמהםעלודגןוימדוסח"םהל

רמולהצורףלאדעויתויירישעתוגרדמבהלעירפסמה

הגירדמהאוהשדחאהנומהתארפסמהתלחתהב

האמתישילשהגירדמהרשעהיינשהגרדמהנושארה

תפסממהגירדמלכשהאורהתאהנהףsתיעיברהגירדמ

רפסמהתלחתהבונייהדהנתשמומשףלאדעתחאןמ

הגירדמדחארפסמהםשארקנהנושארהגירדמאוהש

פארקנתישילשהגירדמהרשערפסמהםשארקנהיינש

ף'גרפסמהםשארקנתיעיברהגירדמהאמרפסמהםש

הלעישכלבאהנתשמומש'גירדמוהגירדמלכבשאצמנ

ומשהנתשיאלםיפט"ונייהדהלעמלוףGמהגרדמדוע

*ארקנהגרדמהתאזוףלאומשארקנהיהםדוקיכ

דיחיןושלףלאשקרףלאםשמתאציאלהנהםיפלא

תוחכיולגתוברתהלעהרומאוהשםיברןושלםיפלא

תרחאאוהשאיהדוסאוהשתודחאאלאםניאז'כעו

הזונתשיאל,םיפלאהירהשןושארה.םעטבונשריפש

ףלאקלחלכלעיגיםיק6חרשעלםקלחתםאיכהזמ

ףלאןיביכםלועלהנתשיאלשםייקןושארהומשבאוהו

םגהתוריפסהןכומכשישרפהולדבההזיאףלאל

ונתשיאלםיפלאלםתלועפת"רישעתוללכחכבולעיש

יוהךורבטושפחכתודהאםתודחאבהושבםהוםלועל

ףGיכףירפסמבןתואןיללכמונאשהמלינשםעטוהזו

בורקאוהוםלועלונתשיאלתוריפסהןכומכהנתשיאל

םיפלאתוללכדוסיכישילשםעטדועוןושארהםעטל

הזאוהוודחייתרתויולעישרתויוותודחאלעםירומ

רפסמםולשתבףלאהשדוסבתודחאלעהרומףלאכ

דועהנלעתםאןכותחאונייהדאתונמלרזוחףלאה

םיפלאהיכתודחאלעהרומכ'גםיפלא"אוהשהגירדמ

דועהנלעתםאןכוינשהםעטבונשריפשומכוגתשגאל
- * *
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םהתוריפסהשטומתאלשדתיחנומהללכדגנאוהו

תוללכמתילכתיתלבדעהרשעמהללכנתחאלכוהרשע

תיירישעםושאצמתאלאתיבאפלאההזבותירישע

שגרומהושחומהדגנאוהאתיבאפלאההזשדועוללכ

לכיכםיעמושונינזאוםיאורוניניעירהשםסרופמהו

ללוכהרפסמהללכחינהלדחאךרדבםיכלוהתונושלה

קרפבונראיברשאכרשערפסמאוהםירפסמהלכ

טדעקררפסמההינמהניאאתיבאפלאהתאזוםדוקה
אתיבאפלאלכבףלארפסמאצמיאלשהשקדועו

האמהרשעדחאתוגירדמהיפלדההגירדמהאיהש

םהבאצמישאתיבאפלאראשבאמלשבתרמאיאףלא

ויתו"רישעילפכדצמףלארפסמםגםהבאצמירשע

הגירדמהוןטקרפסמבסלכשאתיבאפלאתאזבלבא

רפסמהבאצמיךיאץצטקרהלעיאלהנוילעהרתויה

םיפלאהטרפבורסחוההיהישההומתרבדוהזוףלא

קרפבונשריפשהמיפכתוליצאהתודחאלעםירומה

ךרדלעבשיילהארנוההומתרבדיאדואוהוםדוקה

תרמאימכחורמאשהמהעודיהזאוהוהנטקהמדקה

עשלשאבתוליצאהש

רתכתוכלמתריפסוהזכשלש

הניבהמכחךאתוליצאמןכםגאיה

הרובגיהלודגתלבקמהתויהלםנמא

.תראפתינפמהביקנהדוסבןלכמ

דוהחצנרדסבתללכנהניא.ןכ

דוסיםעטדועושלשלעשלש

תוכלמתרבאיהתוכלמיכרחא

- שיאותראפתלשוגוז

בתכשומכםלשדחאףוגםהוימדדחאףוגכותשאו

והיאואלגלפוירקאאפוגקלפאבקונאלברכדרהוזה

שוריפדחןורקאןידכאדחכאגלפןירתןרבחתאדכודח

דחאףוגוניאףוגיצחוףוגיצחארקנהביקנאלברכז

זאףוגיאצחינשולאןירבחתמשכוותומילשבםלש

קוספהזמרהזלעוםלשדחאףוגדחיםהינשםיארקנ

רמולהצורםדאםמשתאארקיוםארבהבקנורכזןכםג

ארקנוניאהזאלבהזלבאםלשםדאוארקנדחיםהינש

יכהלעבתראפתםעתוכלמהללכנןכינפמוםלשםדא

עדתשרחאהנהוםלשםדאארקנדחיהלעבםעאיה

לכבשםירוט'גאוהרכבקיאדוסיכעדתהנהוזהמדקה

הזכשלשלעשלשםהשתויתואטרוטורוט3

ט__ח-l___יIהויו3-וI2.א

צןרפןרעןרס|נןהמ|לןכןי

ץ|ף|ן|ם|ך|תוש|ר|ק

דציכאהואוהךורבתוריפסרשעבהלעמלןשרשוןחכו

ללכנרכבקיאוהרשעמהללכנהריפסוהריפסלכירהש

תאבשםוקממךבישאהנהותויתואטןמרוטורוטלכ

איהתויתואטאיהשהרוצהתאזרמולהצוראיהו

תויהליכהזאוהווניתוקיפסלכלבושיוץוריתתנתונה

דערשעלרשעמורשעמהללכנהריפסוהריפסלכש

: יפלאוההזהרפסמהתוללכלכותילכתיתלב

תרודחאבתוושתוחכרשעםהןתומצעלבאןתלועפ

הליעןיבשהמ.לדבההקרםהיניבלדבהןיאורומגה

לולעהחכוהלולעחכוחכבףיקמהליעההכשלולעל

ינשקרפבםילוגערשעבר"וצמכותליעאכמףקומ

לעהחכולולעבהליעהחכושלושמהרויצברייוצמכו

תוללכחכשתויהלרתכתריפסהנהוותליעחכברשוקמ

רשפאיאםלועהשתוטושפתורואםהויתוייריש

רתכהשעהמןתריהבוןרואלדוגלןדילעגהנתה

ליצאהוהמכחלהלגתנואוהךורבףוסןיאחכבטשפתנ
הגירדמהותולגתהלידכובשהנותחתה'גירדמהמהמכח

הגותחתה

ןינמתובישחקרהיישעלשהיתורישעתובישחןיאןכ

תוחפוכרעדחאיאדובשהריציבשהרשעדגנדחא

ישעארקנתויהלומשהנתשנןכינפמהרשעדגנןטקו

ומכיכז"נהרעשבהיישעןושלדוסראבתירשאכ

יתוליצאלעהרומשרפסמהמקרפהשארבונחכוהש

יקלחדולאלערפסמהמהייאראוהןכומכתוריפס

'דרפסמביכהארתאלהםהילעדיעמרפסמהשהאירבה

הרשעבוזמוזםיאלפודריווזמוזתונתשמתוגרדמ

ףלאהזכהרשעמהטמלהרשעמדחאםעפבתוגירדמ

ונשריפדכהנתשמהניאשףtנןכינפמודחאהרשעהאמ

ירשןיבאוהתילכתיתלבדעויתוגרדמהנלעתשםגה

אוהןכינפמוותודחאוומשהנתשיאלודומעיםיפלא

חכלעקרללכיונשםשןיאשהבתוליצאהלעהייאר

ףלאמומשהנתשנשהאמרפסמוודומע"םתודחא

האירבהםלועלעהייאראוהןכינפמתוגרדמדריו

המשהנתשניהןכוהאמהדוסאוהשתוגירדמ*דריש

הייאראיהןכינפמהאמהןמתוגירדמ'הדריוהאמהןמ

אוהשהאירבהםלועמתוגירדמידרישהריציםלועלע

וגירדמ?דריורשעהמומשהנתשנדחאהןכורשעהדוס

היישעהםלועלעהייאראוהןכינפמרשעןמהטמל

דעתיירישערפסמובםגשםגהוהריצימתוגירדמ?דריש

היישעבשםיארבנהיטרפלכללוכאוהשתילכתיתלב

דחאכתבשחנקרהריציבשת"רישעתובישחבםניאזכע

ויתוגירדמהברפסמהשחרכומהזרבדוהרשעדגנ

לכבוהמואלכברפסמהירהשתומלועדולאלעדיעמ

ףלאהאמרשעדחאתוגירדמ'דלקלחנשאצמתןוש

תוללכמתוגירדמ'דונישעשומכירהשןכתמאבהמלו

דחיילותוגירדמ?תושעלםילוכיונייהןכומכתירישעה

?תושעליואררתויהיהוהמצעינפמםשהגירדמלכ

דיחיודיחילכדגנהרשערפסמתוללכמתוגירדמ

םשןתלותחאהגרדמםידחיהתוגידדמההרשעמ

וללכנאלהמלוהגירדמוהגירדמלכלהמצעינפב

רמוללכותאלותוגירדמדבקרםירפסמהתוללכ

לכבירהשןוצרוהנווכבאלוןמדזהבוהזהיההרקמבש

דחיןצבקימיכוהזםעןימיכסמאצמתןושלוהמוא

וקלחלרפסמהתוללכלעדחיםיכסהלתונושלםיעבש
תרוצאוהרפסמהשיאדואלארתויאלותונירדמרל

עיפשההבםתוחהשומכוהלעמלמעפשנשםתוחה

תוגירדמידןהשתומלועידהשעורציוארבוליצאהו

דיגיודיעיוהזאב'תוגירדמהברפסמהעיפשהןכומכ

ונאשעדחאלאוונרצידחאלאוונארבדחאkיכהזלע

ןמלארשייקלאםיקלאהךורבוומשךורבואוהךורב

דחאאתיבאפלאוניצמשתויהלוםלועהדעוםלועה

ךנהתמדשלגרכבק"אאוהשונישוריפלןוצקדגנמש

הלועוניאשרפסמהלעהרומשץצטףפחןעזםסו

הדיכונשרפנוומצעינפבקרפולדחיינט"ןמהלעמל

ולםולשוונילעקלוחהיהיאלשןפואבונילעהבוטה

יקרפהםלשנהזבוונתאהיהי•

םהשרכבקיאלשאתיבאפלאקרפ

תמד,שלגרכבקיאתוביתט

ולאלשןשרשוסחייתיךיאץצטףפחןעזםסוךנה

'דוקנוהדוקנלכותואותואלכירהשתוליצאבתובית

הרותהלכותוליצאהתיינחורבושרשהביתוהביתלכו

פעבשהרותןיבבתכבשהרותןיבהלצאנתוליצאמהלכ

דצמןהסחיםהלןיארכבקיאםהשתוביתטולאו

ןההרשעםהתוריפסהותובית'טםהירהשםהיתובית

תללוכרתויההגירדמהירהשתוביתלשרפסמהדצמ

הניאוטצקתתלודגרפסמבאוהשץצטאיההרפסמב

'טןמרתויהלועהניאןטקרפסמבאיהוףלאלעיגמ
-

-

*

דוסבתעדליוארשהמישיש
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ךתגשהחירטהלאלשידכהזלכםעונירבדבזמרנרבכש

ןושלמאלפרקנשרתכתריפסיכעדתהנהוךנויעלכשו

םלענהרוקמהאוהשםשלעםלענוהסוכמוהאלפה

ינפמוףלאתויתואםפוריצאלפתויתואיכףאבהלגתנ

רשעמלולכהיהיאלשתוליצאבהדוקנוהדוקנךלןיאש

יט'חזוהד'ג'באםהשתוגרדמרשעובואוביןכינפמ

תורוהלאהזכהטמליוהלעמל"הבשישאהדוסוהזו

ףכתןכינפמורשעחכהבהיהאלשהדוקנךלןיאש

דוסמףלאהדוסאוהשדחארפסמרתכמהלגתנש

ינשםהורשעומעהלגתנףלאופוריצשאלפםלעה

ינפמורשעודחאםהשרפסמלשםינושארהתוגירדמ

אוהשינפמףלאופוריצוםלעהןושלאלפרתכארקנןכ

זמרנאביכףלאבםיזמרנהתוגרדמינשלםלענרוקמ

רפסמתגירדמרשערפסמתגירדמודחארפסמתגירדמ

'ידוסברשערפסמודחאונייהאיכועמשמכדחא

תוליצאהלכבהדוקנךלןיאיכתורוהלהלעמליוהטמל

רשעמלולכהיהיאלשההגה

אההטשפתנןכינפמו?לזייייייייי:קחr"סוכו"

ידעתוגירדמהרשעב:

רתרכלשויולגאוהש:א:
דוסבםלענהרוקמהfיסיליאללע::לסיכ

םלענאוהשאלפארקנש:::**:רכיד

ללכיולגולןיאולכולכמ**":"*

הגירדמבםגשינפמו

הנותחתההגירדמהאיהשרתכבש'יהאוהשתירישע

דוערתכלש'ההלפכןכינפמיולגןיאםשוליפארתכבש

הלפכבהמכחבהתלגתנודועהטשפתנוהיתורישע

"יםימעפ'יםהשהאמהתגירדמרפסמדוסבהיתורישע

ןושארהרוטבש'ההמלענוק'צ'פע'ס'נ'מל'כידוס

כינפמשםלענאוהשרוקמהךרדכרתכבשיהאיהש

ט'ח'ז'ו'ה'ד'ג'ב'אםהשתויתואטןושארהרוטבאב"

רוקמהאוהשתורוהלםלעניהאוהשירישעהתואו

'קהאיהשהמכחבשתירישעהגירדמבםגשינפמוהמכחל

םגהמכחבשהנותחתההגירדמהאמהתגירדמאיהש

תוללכדועהמכחלשקההלפכהרואלדוגליולגןיאםש

.הלפכבהניבהרוסבדועהתGגתנוהטשפתנוהיתורישע

.םלשרפסמאוהשףלאהתוגירדמרפסמדוסבהיתורישע

רוטבש'קההמלענואץף'ןם'דתשרקדוסב

םלענאוהשרוקמהךרדכהמכחבש'קהאיהשינשה

תואו'ץ'פ'ע'ס'נמלכינשהרוטבאבןכינפמש

הניבלרוקמהאוהשתורוהלםלענקהאוהשירישעה

םלועלרשפאיאוהמלענהניבבשףGהםגןיידעשינפמו

'תלגתנאבתישאכהמלענהרואלדוגלהדילעגהנתהל

הנותחתההגרדמהאיהשהניבבשףטהדועהטשפתנו

שדחרוטהלהתשעודסחתריפסבהטשפתנוהניבבש

רפסמהדוסבי'טחזוהדגבאדוסבתולגתהלידכ

רפסמהףוסביכותליחתברפסמהףוסץעונהםלשה

הזלרשארפסמהתליחתבליחתהלחרכוהףלאאוהש

ךרצוהדועטשפתהלידכיכ'פסמהףוסבאוהשאהזמר

תושעלורפסמהתליחתבשאבליחתהלורוקמלרוזחל

.'אהו'יט'חז'ו'ה'ד'ג'ב'אדוסבתוגירדמהרשעשדחמ

םלשרפסמלעהרומהזשרוקמהךרדכהמלענרוקמלש

תילכתיתלבוףוסיתלבדעףלאדעףלאמלגלגתמש

ףלאדוסלעהרומףלאדוסו'אבםייסמו'אבליחתמ

אהאיהשרכבקיאדנסבישילשרוטבשאההמלענו

רוטבאבןכינפמשםלענאוהשרוקמהךרדכהניבבש

אהאוהשירישעהתואוץףן'םדתשירקישילש

אצומהתאהנהדסחלרוקמאוהשתורוהלהמלענ

רשעדחאםהשרפסמהתוגרדמרדוסרכבקיאדוסב

ףוסב'אורתכאוהשרוטהשארבאאצמתוףלאהאמ

דחאחכמודחאחכםלכיכתורוהלהניבאוהשרוטה

אצי--

ןמאתיבאפGבותכתשכירהשאיהרתכבשהנותחתה

ההגה

לעזמרסשןלרמייןfמינלfשתל6"

fמלד'ויתוbרשעכbוסרתככשרשעתוללכ

ילכרשעסרפסמשסדכל%תוfכfוסזמרס

"ז'וס'ד'ג'כ'fתויתוfרשעתופרטסס

סת6ךחרכלעיכסלfססזןיf'י'ט'ח

תורחfחכbוסרתכתריפסשרמולחרכומ

תיירישעתוללכולסיסחיימונfשסמוטושפ

חיככתולגתסללוכישויתולועפיולגדגמfוס

fתיירישעתוללכתלועפכותוטישפתודח

ונfןיfסזזארותונתשמתוקולחתולועפ

ןיf,סטושפ*יכסטושפלתוfכזמרלםילוכי

זמרלןיכירכןכינפמללכימשוקולחסכ

ןסיתרוככתונתשמתוקולחתויתוfרשעכ

סנסו'י'ט'ח'ז'ז'ס'ד'ג'כ'6ןסש

דעןרוfתוטישפלדוגלסימלעכססרהככש

תוטישפלדוגלסימלעכסססמכחכוליפfס

-fכתישומכןרוfיפולרפורדוסרעשכר

ירסיסחיימונfךיbןכסbורוחfוסינמ

שרושfוססליbוססזלכסערתככתיתז6

'יסחיימונfסזדגמןייולגkתורוקמרוקמו

bלשיולגכרבדךלןיאיכוילfשרושולסיסי

ךחרכלעיולגכתויתוfישישליbוסוסלעל

ןשרשתויתוf'יולbיכרמולסת6ךירכ

סיסחיימונbרוקמסושרושסדוסכורוקמב

תומלענתויתוf'ירמולסלורתויתוb'י

:ססגסכ"עירוקמסךרדכ

'ה'ד'ג'ב'אהזכ'ידע'א

כשדוסב'י'ט'ח'ז'ו

אב'יןמהללכנהריפס

'יהנותחתההגירדמב

רתכלשיהשתויהלהנהו

המכחבהתלגתנשאיה

ידכהמכחבהטשפתנו

רשעבדועתולגתה

המכחהדוסבתרוגירדמ

ןמהללכנתחאלכשדוסב
הגירדמההזדצמהנהי

אוהשרתכבשהנותחתה

רתכלרתכושארהשעני

ןכינפמוהמכחתריפסבש
ינשרוטשארביאבי

הלפכבהמכחלעהרומה

ןהמהללכנשהיתורישע

תיירישעתוללכמינשרוטהלהתשעורתויהתלגתנו

ילשרפהולדבהןיאויןמהלולכתרחאלכשדוסב

המכחבש'ילרתכבשהנותחתההגירדמהאיהשרתכבש

תמלענאיהרתכבשקרהמכחבשהנושאר'גירדמאיהש

הארנוניאוםלענאוהששרושהורוקמהךרדכדאמ
ח

ההגה

רסירכדסלככfכמתטלועליכעדתסנס*

רסירבדכןיכסיינחורסירכדכןיכסלעכס

סויfלרוקמושרושfוסשרבדססיימשג

ךפוגכוךמ3עכוליפfשדעסלענbוסרכל

רוקמfיסשסמשנלירסשסזרכרfכמזי

ירלשףוגלתמלענbיסוףוגסתויחלשרושו

fסושןיfיסשסגסוותמשכגישמסרf-

וירדחירדחלככףוגסת6תגtני

ףוגססזלכסעוירתסירתקוויתויימינפו

fגישמוכיfסומכוסמסכסתfרמfרסתכוי

bלוינffו-ישפנעדbףוגסשרמולךירכןי
fגישמוניfסמסכסת:fftכויסחכסוליפf

תוbרסחכוfדיסתוייחחכמיכסמשכסמ

רוקממ16גישסמשלסתוחכרfשןכו
תוחכסוסיתוחוכתגשמריקמסfיסססמסלס-

ןכוסמשכסfיסשסרוקמתfסיגישמסני'6

רוקמסושרושססלועכשרכדלככ6נמת

ורוקמוושרשחכשןליfסלcמךרדסלענ
סעודיfוססנס-סחימכסחכbוסותינייחו

סוחכfלתיfרנוניfסחימגסחכיכ

ותלועפרכמקרשושמסשוחכfלותוfרס

ןליfכןיגישמסזדנמןליfסחימנמולדגמש

שרושורוקמbוסשוחימנמס.חכוכשיש

bוסומכעדכמוחימלמסחכסלכfותחימכל

fוסשרושסורוקמסיכסbורךנססלענ

יקייש:תוריפסכbוסןכוסלעכ

וססגסןfכדע-סלעכfוס

הכומסהההגהבראובמכ

ידילעהלגתנהמכחבו

ילפכבהתוטשפתה

הטשפתרנוהיתורישע

'צ'פ'עס'נמל'כ'ידוסב

'ההבתכנאלןכינפמוק

יהשינפמןושארהרוטב

?לשהייולגאיההמכחבש

אוהרתכבש'הורתכבש

המכחבשילםלענרוקמ

רכבק'אדוסוהזו

לכבשהלעמלונבתכש

'טקרםניארוטורוט

תרואשינפמתרויתוסא

רוקמהאוהשירישעה

ינשהרוטידילעהלגתמה

ראבנרשאכוירחאאבה

אלןכשלכמהזיפלונילעאישוקןיאוםלענםלועלאוה

הגירדממתומלענרתויםהשויתויתואטראשובתכי

תוארהלידכבתכהלןיכירצןיחרכלעיכרתכבשתירישע

םישרששרושהדוסבהרשעמהלולכאיהםינפלכלעש

תויתואי'עםאיכזמרלרשפאיאהזותורוקמרוקמו

איהשדוסבהמכחבשקהןכוהלעמלונשריפדכתוקולח

'פ'ע'ס'נמלכידוסבהמכחבשהנותחתההגירדמה

:לעגהנתהלםלועהלכויאלודאמתמלענ:אלק:

.קתיירישעתוללכבדועהתלגתנוהטשפתנהרואלדוג

כשדוסבהניבבשתוגירדמרשעבהניבהדוסבהבש

המכחבשהנותחתההגרדמהתישענו"ןמהלולכתחא

המלענוהניבבשהנוילעהגירדמלרתכושארקהאיהש

רוטשארבקאב'ןכינפמרשארוקמהךרדכקההמכחב

הטשפתנשהיתורישעהלפכבהניבלעהרומהישילש

תיירישעתוללכמישילשרוטהלהתשעורתויהתלגתנו

ויתוגירדמ'דבםלשרפסמדוסאוהשםתוללכתוללכו

תוללכרפסמוהרשערפסמודחארפסמרמולהצור

רפסמאוהשםתוללכתוללכרפסמוהאמאוהשהרשע

ףGהאמהרשעדחאםהשרפסמלשוגירדמדהםהשףא

דציכאהןיינעהךניבהלורכבקיאדוסבםיזמרנםלכש

םגהוהבחרהרבסהבןיינעהךלריבסהלונחנאןיכירצ
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איהשהמכחבש"?הוםירומגםימחראוהרתכתריפסש

תרריפסשדוסבדסחלרוקמושרושאיהינשהרוטמ

ןכוםהיניבלודגקולחשיןכםאוןוילעדסחאיההמכח

רסחלשרושאיהינשרוטמאיהשהמכחבשקההשק

ןידלרוקמושרושאיהישילשרוטמאיהשהניבבשקהו

ןכםאוםימחרלןידןיבןכודסחלןידןיבלודגקולחאוהו

םהיניבשרפהןיאוהזבהלגתמהזשםירמואונאךיא

ךחרכלעירהשאישוקהזןיאםלענבהזויולגבהזשקר

םימחרלשרושאוהשרתכבוליפארמולחרכומהתא

המירהשדסחשרושוןידשרושןכםגובשיםירומג

םיסחיימונאהמלוהזבשיהזבשהמוהזבשיהזבש

התאךירצודבלדחארוטולתושעלםימחרבותוא

ךאןלכלשרושאוהוןלכמלולכאוהשאוהתמאץרתל

ינפמםימחרבאוההרוטהםיסחיימונאשהמקרו

םימחרהרוקמשרושקרתרחאהלועפהלגתיאלםשמש

ץרותיהזבוובםלענוובלולכןידהודסחהםגזכעלבא

דסחוםימחרלולכובשרתכבש'יהיכוזאישוקןכםג

התוברקתהלןושארהרוטבהתמרההמוקמבוןידו

ראבנרשאכןידודסחבתולגתהללכותאלהליצאמל

ולכויאלרוקמושרושדוסבוליפאוםיאבהםירעשב

המכחבהתלגתנורתכלש'ההדריןכינפמםשתולגתה

םשתולגתהללכותשידכהמכחבינשרוטהלתושעל

לכותאלינשהרוטבשתויהלוהבשדסחהשרוש

ראבנרשאכהבשןידבאלוהבשדסחבקרתולגתה

התלגתנודועהטשפתנןכינפמדסבםיאבהםירעשב

דמתגהנהשרושתולגתהלהניבבישילשרוטב

לכביכםירוט'גתושעלחרכומהתאןכינפמהבשןידה

םלענהיהשהמהלועפהרוקמושרושהלגתירוטורוט

תלועפשינפמתויתואירוטורוטלכבהלגתנודחאחכב

םימחרינימהברהשילשמךרדרתכבומכםימחרה

וילעןימחרמםינבלךירצהזלשמךרדוזמוזםיקולח

םינתונווילעןימחרמתונוזמךירצהזםינבולםינתונו

ןכוםייחולינתונווילעןימחרמםייחדירצהזתונוזמול

יתלבדעהברהתוקולחםימחרהתולועפתוניחבםה

אוהשהרשערפסמבסיללכנסלכוםרפסמלתילכת

רשערפסמבםיללכנםלכשםיארבנהיקולחלכללוכ

רוטלכבהלגתנןכינפמישימחקרפראובמכללוכה

תיירישעתולועפתוללכלעתורוהלתויתואירוטו

יתלבדעתירישעוברבםההליצאמיפמהילעהנמתנש

םיקולחינימהמכשיהמכחרוטבןכוםרפסמלתילכת

הניבבןכויששללכיעיברקרפליעלראובמכםידסחלש

רוטןכםאתושקהלןיאוןינידשרושיקולחהמכשי

רוטמהתנתשנהניבןכורתכרוטמהתנתשנהמכחה

תודחאדחאחכסהםתומצעבתמאביכןכהניאםהינש

םליצאמןוצריפלןדילעםילגתמשתולועפהקרטושפ

דוסיכשרופמוראובמךלירהםינתשמםהאוהךורב

םימלענהםירוט'גולאוםירוטגקררתויוניאדכבקיא

'גולאותובאהדוסבתגגירוט'גבולגתנבחכדוסב

רשאכםיחולשוינבהדוסביהגירוט'גבולגתנתגגירוט

הב'קנהרוסבתרוכלמבולגתניהנירוט'גולאוראבנ

ףפחןעזםסוךנהתמדשלגרכבקיאהזכדחארוטב

הבוהביקנהדוסבןלכמתלבקמתוכלמיכינפמץצט

תחאהלועפבתדחוימהניאוהושבתולועפהלכןילגתמ

יכפהינימלכולגתיוואצמיהבקרתוריפסרעשומכ

רוטבהושבתוכלמבםירוטהלכןכינפמהנשבתולועפ

המלכטעמכיכהארתדועךלכשיניעריאהלהנהודחא

'טבםתולגתהןיינעמוםתודחאןיינעמהלעמלונרמאש

דחאחכבםלכוםימחרוןידדסחמםיללכנםלכשוםירוט

שלגרכבקיאדציכרכבקיאדוסבזומרהזלכאצמת

'טלעםיזמרמתוביתטtהץצטףפחןעזםסוךנהתמד

םירוט41אד

4/

רתכבשםלענהחכיולגותוטשפתהאלםניאםלכואצי

רתכםהשתונושארתוריפס'גברכבק"אדוסבגאצמתו-

לכמרסחותויתואיואצמירוטורוטלכבשהניבהמכח

אוהתירישעהתרוסאשינפמתירישעהתרופארוט

םלועלאוהרוקמהווירחאאבהרוטלשרושורוקמ

תואהבתכנאלןכינפמההגהבונשריפשומכםלעהב

םהשםימלענהתורוקמבםהשרכבק"ארדסכותירישעה

הדזהרדסכונשריפשםירוט'גדוסבהניבהמכחרתכ

םהשתובאברכבקיאםירוט'גןכםגואצמיומצעב

רתכדוסבםימלענןיידעןתויהליכתראפתהרובגהלודג

ןדילעגהנתהלןיידעלכויםלועהןיאוהניבהמכח

דסחןהשתובא'גבתולגתהלודועטשפתהלוכרצוה

ןמרוטורוטלכםיינשםירוטגתושעלתראפתהרובג

'גרדסאוהןכתורוקמהלשםירוטגהרדסכותויתואט

ןילוכיתומלועהןיאתובאבםגשתויהלותובאירוט

רכבקיאדוסבדועטשפתהלוכרצוהןדילעגהנתהל

דוסידוהחצנםהשםינבלםהבשםירוט'גהתולגתהלו

'גואנבתובאהשומכלרםינבלעריאתובאהשעמכו

ןכרכבקיאדוסבםירוט

קיאירוט'גםינבהואנב

רוטבשאןכינפמורכב

שרוטאוהשישילש

ך'ת'שרקדוסבתראפת

רוקמהךרדכםלענץףןס

רוטאוהשהירחאאבהרוטלםלענרוקמאיהשינפמ

אוהשיהןכוט'חזוהדגבאדוסבחצנלשןושאר

םלענרוקמאיהשינפמהמלענחצנבשתירישעהגירדמ

אוהש'קהןכוויתוירישעתוללכבדוהאוהשינשרוט

םלענרוקמאיהשינפמהמלענדוהבשתירישעהגירדמ

'גשןפואבותוירישעתוללכבדוסיאוהשישילשרוט

תובאבשרכבקיאירוט'גליולגםהינבבשרכבקיאירוט

םהשרבבקיאירוט'גליולגסהתובאבשרכבקיא'רוט'גו

םירוט'גשתויהלוהניבהמכחרתכםימלענהתורוקמב

חכהלגמרכזהורכזהחכבםהדוסידוהחצנבםהש

יו

הגהה

זיידעזחכשינפמתזכfת"גגוfרקנךכל"

ןדילעגיגחסלןילוכיתומלועס;:קזח

זמרסזשסינכלתולגתסליטספתסלוכרכוסו

יונכbוסrןתוטשפתשכסיכסונמנלש

ךרעכןככסחכטעמתסותוגירדמסתדירי

ידכfוסחכסוכמלוטועימותוfלכשכfס

ססגסןfכדע:ןדילעולגתיתומלועסמ

'גדוסידוהחצנועיפשהןכינפמהביקנידילעותלועפי

הלגמותלבקמההביקנאיהשדוסבתוכלמבםהירוט

אתיבאפלאהתליגוהעיפשהתוכלמורכזהתלועפחכ

יאירוטטהעיפשהאלוןותחתהםלועלרכבקיאלש

אלאםניאםירוט'טולאלכתמאבשינפמםלועלרכב

םירוט'גיכונשריפדכאוה'טםהשםעטהוםירוטשלש

הרובגדסחבשםירוט'גליולגםהדוסידוהחצנבש

םירוט'גליולגםהתרגגבשםירוט'גותראפת

ןיאוםלענבאצמתיולגבאצמתשהמובחכבש

הזוהלגתמרתויהזשאלאםהיניבלדבה

יפלתושקהלןיאושלשאלאםניאןכינפמםלענרתוי

התלגתנרתכבש'יהירהשדחארוטקרהשעיאלהז

ירישעהתרואשרוטלרוטמולגתנןכוהמכחהרוטב

אלאוניאיולגהרקיעןכםאוירחאאבהרוטבהלגתנ

חרכומהתאךחרכלעיכאישוקהניאהזדחארוש

םימחרןידדסחידילעהגהנההירהשםירוטגתושעל

וללכויךיאןכםאווזמוזתוקולחתוגיחבשלשםהש

חרכומהתאןכינפמדחארוטבתוקולחתוניחבשלש

תגהנהלעהרוידחארוטשןפואבםירוט'גתושעל

עהרוידחארוטוןידתגהנהלעהרוידחארוטודסח

ךיאהשקיהזיפלןכםאתושקהלןיאוםימחרתגהנה

רתכבש'יליולגאיההמכחבש'יהשםירמואונא

'קצפ'עסנמל'כירוטהלתושעלהמכחבהתלגתנש

ךרדבםלענהזשקרללכןידויינשוtןיבשרפהןיאו

רתכבש'הירהשלודגשרפההיהיונישוריפיפלורוקמה

דוסבםימחרלרוקמושרושאיהןושארהרוטמ"איהש

•י-



* יששקרפרשעאוהדחאו:אוהרשעדוסןושאררעש
ט

ו

ר

או

םלכזארתכבשאלםרוקמלאברקתהלןושארהרוטל

רואלודגהרואקרםשהארתאלוןרוקמבםיסנכנ

ורואתומלעהלדוגלאלפופוריצשףלאהדוסבםלענה

רתכתרודחאםשבםלכו-
ההגה

אלםשהארת"אלווארקייכרדתיש2ל"יכ:ג"כbוססומכו"

ןידשרושאלודסחשרוש:
רתכתודחאהכםהםלכיכססגסןfכדע."!סנירוט

הטמלםהינפםירוטהםינופשכוםיטושפםימחרתודחא

טשפתמרתכהזאםימחרןידדסחתומלועלעיפשהל

ןושארהרוטהאוהשויתוירישעתוללכבותודחאדוסב

ינשבדועושרשחכהלגמותוקלוחמםירוטינשלדוע

דוסבהניבהדוסבוהמכחהדוסבםהשםיקלוחמםירוט

םימחרתוחכ'גםירוט'גןמםילגתמשןפואבןידודסח

ומכשלשלעשלשםהויתוביתרבבקיאשומכוןידדסח

םהםירוטטוםירוט'טםהששלשלעשלשולגתנםהןכ

אוהשםלענםלועלרוקמהשתויהלושלשלעשלש

ירוט'גולאהתליגאלתוכלמםגןכינפמירישעהתואה

הביתותוביתישדוסבקרדחארוטבהבואבשק'א

רוקמהשרושהיכהמלענאיהרוקמאוהשירישעה

רוקמאיההבשתירישעהביתבתוכלמיכםלענםלוע

ןיאוהמלענאיהןכינפמםינותחתהתומלוע

רכבקיאירוט'טךלרייצאהנהותוביתטקרהב

רוטלכיכתורוהלתויתוא'גהביתלכבוונשריפשםירוט

תוגירדמ'גםהשימחרוןידדסחןמללכנאוהסהמרוטו

לכבשתויתוא'גולאשומכותויתוא'גהביתלכבשומכ

ינפבםיארקנםניאותרחאהביתבםיללכנםההבית

המצעינפביתואהמצעינפבאתוארמולהצורןמצע

ינפבהביתתואותואלכמתושעלהמצעינפבקתוא

דעק"אתביתבימלענםהלבאףוקדויףלאהזכהמצע

קרתויתוא'גתוללכמרמולהצורןלכמתישענאלש

םהימחרוןידדסחםהבשרוטורוטלכןכומכתחאהבית

שרושקרדחארוטבהלגתנאלורוטורוטלכבםימלענ

הילעתינמתנשהמיפכתחאהלועפואתחאהלועפ

'גםההביתוהביתלכשומכואוהךורבהליצאמיפמ

יפלכהטמלםהינפםינופשכםרפסמבתוקולחתויתוא

דחאאיהאהשק'אתביתומכלשמדרדתישילשתוא
גםהשפסמבהאמאיהקהרפסמברשעאיההרפסמב

םהינפינופשכזכעהטמלםהינפיגופשכיקולחםירפסמ

םה'יהו'קהק'אתביתמדןושארתואיבגלהלעמיפלכ

םלכםיארקנתויהלםידחייתמאיפלכםהינפםינופשכ

רפסמבדחאםילועםהקהויהרמולהצוררפסמבדחא

קרוזהניחבבהארנאלורפסמבדחאאיהשאהומכ

הכמואהאיהשדחאחכבםלכיכתורוהלדחארפסמ

'ג.ולאןכומכולגתנווטשפתנוואציםלכאהתומצע

.":הזכ*הלעמיפלכםהינפםינופשכהניבהמכחרתכבשםירוט

ק'ט'ח,'ז'ו'ה'ד'ג'ב'א

םלענהרוקמתגירדמ|הגירדמהגירדמהגירדמהגירדמהגירדמהגירדמהגירדמהגרדמהגירדמ

םלענהרוקמיןט-חזוהדגבארתכ

םלענהרוקמקןצפעסגמלכלהמכח

םלשרפסמםלענהוקמא|ץףז.םד.תשרקהניב

ארקנשבחוכדוסבתורוקמםהשםימלענהםירוטםהםירוט'גולא

ך-םלענהםלוע-

םלענהרוקמיטחזוהד-גבאהלודג

םלענהרוקמק|צפיעיסנימילכ"הרובג

םלשרפסמםלענהוקמא|ץףז,םדתשי.קתראפת

- תורוקממואציורתויולגתנשתראפתהרובגהלודגןהשתובאירוטגולא

תולגתהלוכרצוהוןדילעםלשותאלהגהנההןיידעלבאםימלענה

םיחנלשהוםינבהדוסברתויטשפתהלו

םלענהרוקמ|ט...חזוהדליגבאתוצנ

םלענהרוקמק!צפעיסנמלכידוה

םלשרפסמםלענהוקמא|ץ,ףן-םך,תשרקדוסי

רתויםילגתמהדוסידוהחצנדוסבםיחולשוםינבהדוסבםירוט'גולא

םלענהרוקמאק!ףצטףפחןעזםסוךנהתמדשלגרכבקיאתוכלמ

.חתאשומכףלאםהשויתויללכיללכוהאמאוהשרשע

הדגירדמהאוהשםלענהרוקמהםעתויתוא"האור

ונחוורהוהלעמלונשריפשומכרוטורוטלכבתירישעה

שארבםילגלגתמת"רישעהותודחאהיכהזבגאדוע

תורוהלםשארבןפוסוםפוסבםשארםיצעונהףוסבו

הבהארתאלשהדוקנךלןיאוןתויללכוןתודחאלע

לעהלעיאלורשעמלולכהתודחאהחכותודחאהחכ

קרפהלעמלונשריפשתודחאהדוסאוהשרשערפסמ

חכבןלכחכוןלכבתרחאחכשדוסבינשקרפוןושאר

יכךינפלהאורהתאשומכוהכוראבםשונשריפדכתחא

'אונייהדתודחאהלעהרומרתכרוטשארבש'אה

םולשתותילכתףוסבןכםגאיהודחאורפסמועמשמכ

ץעונהאןכםגהניבתוגירדמףוסבמולהצוררפסמה

ורוקמלרוזחלךרצוהןפוסביכהתליחתברפסמהףוס

חכםלכיכתורוהלשדחמ'אבתולגתהלרוזחלוןושארה

הכאוהףוסדעוהליחתמוואצידחאחכמודחא

תודחאה

ינפמהושבדחארוטבםלכואבשתוכלמרוטוהז

הניאוהושבהביקנהדוסבןלכמתלבקמתוכלמש

םלכבהושהחכקרהמצעינפבהלועפםושבתדחוימ

הניאהזתוכלמםעםירוט"םהירהשךילעהשקילאו

ןלכמתלבקמשהביקנהדוסבאיהתוכלמיכאישוק

ירוטואבשומכשלשלעשלשרדסבהאבהניאוהושב

ינפמדחארוטבהושבםלכתוכלמבירהשתוריפסט

םירוטטולאולשרוטבהלגמשתוכלמלעהרומאוהש

םירוטטלעזמרמאוהקרףסומרבדובןיאוםישרופמה

לכבוםירוט'טלעםירומתוביתטיכונשריפשומכללכב

-םימחרוןידדסחמלולכרוטלכשהרומתויתואגתחא

שרופמוראובמאוהרבכיכהזברתוידועךיראהלןיאו

םגיכונידיבןגוהכלכההלעהנהויםשמן"ועהלעמל

םולשווניתירבוונימולשישנאמרכבק"אאתיבאפלא

לכבאוהורכבקיאדוסתעדלהזבגאונחוורהוונתאול

יללכורשערפסמלעהרומויתויטרפוויקלחוויתויללכ
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רשעםהש'קדעםלכןכותירישעהתורוהלהתחתיתלבדעאלאמודחאהחכלגלגתמאוהןכותודחאהי

שארבאיהרשעסימעפרשעאיהשקהןכורשעםימעפ

םילגלגתמתודחאבלולכהתיירישעהיכתורוהלףוסבו

םימעפרשעהנמנקאיהשהמכחףוסביכףוסבושארב

לש'קההבהלגתמשישילשרוטאוהשהניבשארבורשע

דחאהנמנתויהלרזוחאץףזםדתשרקהזכהמכח

הלגתמהרשעםימעפרשעמלולכתיירישערמולהצור

ייהתחת'קההאבןכינפמורשעמלולכהתודחאההכמ

דחאללכהנמנתויהלרתכלשאהתחתוהמכחלש

תודחאהחכלעתורוהלרשעםימעפרשעמלולכה

לעדועתורוהלבהתחתו'כהתחת'רןכורשעמללוכה

תרחתשןכוקלשתירישעלפכאיהשהיתורישעילפכ

יכקלשהיתורישעילפכלעדועתורוהל'גהתחתולה

השלשםהשרשעלערשעהיתורישעלפכדועהלפכתנ

םימעפרשעאוהשףלארפסמדעםלכןכוקםימעפ

לולכההרשעתוללכאוהשרשעםימעפרשעלערשע

יטחזוהדגבאדוסברתכבשאהחכבןושארהרוטב

יהחכבםילולכההאמםהשרשעםימעפרשעתוללכו

תוללכבתדחאתמהקצפעסנמלכ:דוסבהמכחבש

חכבםילולכהףלאםהשםתוללכתוללכורתכבש'א

אץףןסךתשרקדוסבהניבבשקהתיירישעילפכ

תדחוימההמכחבשיהתיירישעילפכחכבםידחייתמה

רשעלרשעמהלולכהרתכבשאהתודחאבהצוענו

םלכיכתורוהלאהזכףוסבוהליחתבהטמלוהלעמל

דחאחכמוואציהרשעמהלולכהאהתודחאחכמ

ןכוובושיהרשעמלולכהדחאחכלוואבהרשעמלולכה

תירישעמתיירישעהתוללכתודחאבלגלגהרזוחאוה

הכבוםילועםניארשעמרתויותילכתיתלבדעת"רישעל

קרפהםלשנהזבו:םידחוימםלכאהתודחאדחא

ןמדחאכרשעאוהדחאודחאאוהרשערעשהו

םייוצרונידבדויהיויתויירישעבדחוימהםשלוםידחאה

םימייקהםייחצנהןיבןתיוניקלחיחבוםידימתותולועכ

םידרווםינשושבהחונמוטקשהותחנבזהעבוםידמועו

?סאריכןמאוןמא

םירוט'גםולשתורמגביכםירוטטבתיארשומכתילכת

רוטושעלשדחמליחתהלורוקמלולגלגברוזחלךיצוה

םלענרוקמהויטחזוהדגבאהזכאבליחתמהשדה

תודחאהחכבםילגלגתמבגתיירישעהןכורוקמהךרדכ

הארתיאלשהדוקנךלןיאוףוסבושארברשעמלולכה

איהש'אבהאורהתאשומכתודחאהחכברשעהב

חכבשירהאהזכהטמל'יהלעמל'ירתכרוטשארב

דעוהליחתמרשעחכהבהארת".אהאיהשתודהאה

הזכ'יכגרתכרוטףוסבןכוהטמלוהלעמלונייהדףוס

לכ?הזכיןכםגהמכחרוטשארבויטהזוהדגבא

ופוסבותליחתוותליחתבופוסץעונהקצפעסנמ

רשעלעהלעיאלרשעמלולכהתודחאהחכיכתורוה

רשעאוהשלקשהתיצחמדוסאוהשרשעמטעמאלו

תצחממטיעמיאללדהוהבריאלרישעהוברמאנש

יההאבווניניינעלרוזחנו-ןיבהללקולקשה

רוטבשאיהתרחתהמכחבשיהאיהשינשרוטבש

ירפסמףוסץעונהרתכלשאהאוהשןושארה

תורוהלרתכלשרוטבשאבהצוענהירפסמתליחתב

.רשעמורשעהארת'תרודחאחכבותודחאחכםלכיכ

רשעמהלעמלהלוערפסמהןיאותילכתיתלבדערשעל

חכאוהשתוירישעילפכאלאםניאםירפסמהלכו

הזכומשךורבואוהךורבתודחאה

פייייוטוחוז|יIה1יIגובוא
םלענהרוקמקוצפועסנןמולכוי

-

םלענהרוקמאTYIרוזIפודותושןיוק

אהתרודחאחכבםהשתירישעילפכםלכיכךלירה

*ההדאביכהאורהתאשומכרשעמלולכהרתכבאוהש

תורוהל'בהתחתכדחאםעפרשעןינמתורוהלאתחת

'גרשעןינמתרורוהלגהתחתלםימעפ'ברשעןינמ

'נתיירישע'דתורוהל'דתחתמתיירישע'גםהשםימעפ

ןושארקרפןיפוצרפודדוסינשרעש

לט

אדהוחוםדא

אדארטסב

יאמואירבתא

ןיפנאבןיפנאואירבתאאלאמעט

םיקלאהריטמהאליכביתכדןיגב

חכתשאאל.אגוויזוץראהלע

ורדהתאואתתלדאהןקתתאדכותואיאקדכהינוקיתכ

ןכשמןמןלאנמאליעלחכתשאןידכןיפנאבןיפנא

רעוהימעסקתאארחאןכשמדןיגבןכשמהםקוהביתכד

םקתאדכאכהףואאליעלםקתאאלאתתלםקתאאלד

אליעלסקתתאאלןעכדעדןיגבואליעלםקתתאאתתל

אליכביתכדחכואארקוןיפנאבןיפנאואירבתאאל

תאדובעלןיאםדאוךכןיגבוץראהלעםוקלאהריטמה

םילתשאהוחתמלתשאדכוהינוקיתכיוהאלדהמדאה

תיאאלאכהדעאדאזרוומלתשאאלןכלםדוקוםדא

ךמסלבאורמאא"רבחדבגלעףאאתשרפבךמסתא

ןיפנאבןיפנאאליעלרדהתאדאליעלדרזעאדורזעאד

דעלםיכומסאדואדלבקלאדךמתסאאבקונורכד

אבקונורכזאד.םיכומסרשיותמאבםייושעםלועל

םלועבהאתתםלועםיכומסאדיאדחכםיכומס

אליעלד24בד

א"

םימעטהתרגא

עפש

רהוזהב:םינשיםע:םישדחישארקושיפ-סונשסעסישדחישאר

:םינוילגהרבעבהמהאלה
עלכליסימעטסתרנfלפסה

תילbלשיסמוbלעלמולסכולסישלחישfל

תלfפתותוכיסחכתייסfלססמוfסfיסש

קוספסלמbשןיינעכתומוfסלכלעהלעמק

תילbלשסמוbכלbפתמbוסךולכטלוקסטלfפת6ךילט6לfלש

לbלשישלמולסגולייליכתלfפתתלטעתייסוןיינעכותומוbסלכלע

תומולסלכלעססכללפתסלbוסךורכטלוקסליכשfלוהלטעסס

תולגלסיניינעינשעמשמלסיכלןוטלסיכשיסעסישלחישbללמbו

לתכושfלןכייסלסיסfליכשכלכליסימעטסתלגfלפסססזשוכיכז6

תומכעתוליפססתוליכfbוסינשרתכושfלוונשליפלשfכלfלסידיל

לעדוקסוחככסותלfפתסוהלוכנסוסלולגסללשbbוסךולכתוקלל

fסלעולעממסימשכלשfשכטמסוסכלממסולתחתמץלfלללכלbש
- fלס לסעלעשכוכסליפ כfוס

ההגהסישfלינשולfלעו'וכולקש

bסכולסיכסיסעסיסלחלע

לתכושfלססשלfלשילעלמול

יכסימלחלמfתומוfסלכלע

תוקkסלעססשתוריפסרrפתולילfלעו"

סלורגס'ייךלורמfכס"עסדודימר

כיכדוססוחככסותרfפתסוסרוכנסו

'גלזמור'יךלורמfכסכסזר6כוסימשכ

ךלfרקלסניכיכסניכסמכחרתכתוכוrfר

סמכחלזמורדודיסניכירעש'גסשלע

זמורדודיןמ'ילשסנוקיולגסתישfרfיסש

: רתכלrfתולי רתוריפס'גךלסנס

ךלירסדוסלוחנגסותרfפתסוסרוכגסו

זרfמוסימשכלכיכתוריפפשמחלש

י

.וfלכנוווסתנוושדקתנסה

ןיינעכספוגלגעסוססלועכ

לשfגמ
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אוהשןושארהםדאלשותמשניכןיינעהדוסוןותחתה

רכזאוהשתראפתהכמעפשנולצאנאוהרכז

תעפשנוהלצאנהביקנאיהשהוחלשהתמשנו

תודרויתומשנהיכהבקנאיהשתוכלמחכמ

אלתוכלמותראפתשינפמותוגוזהטמ

ודחייתנאלועפשהועיפשהאלרמולהצורוריטמה

ראבתירשאכהינוקיתכםינפדגנםינפגוויזהדוסב

ןירושקתוגוזהוחוםדאלשןהיתומשגולצאנןכינפמ

ןיקבודמויהןהיתומשנשומכובגלבגרוחאברוחאדחי

םיקבודמרוחאברוחאוארבנןפוגןכומכרוחאברוחא

וירבדמןיבהלרהוזהירבדבהעטתאלשידכובגלבגדחי

גוויזהדוסבודחייתנאלשהזמןיבהליטמהאליכרמאש

לעירהשרשפאיאשרבדאוהוללכוללכגוויזהיהאלו

רבכשרחאמגוויזודוחיהיהשרמולחרכומהתאךחרכ

רשפאיאהזווארבנוולצאנרבכןתמשנוהוחוםדא

ועטיאלשידכןכינפמתוכלמותראפתגוויזודוחיאלב

תואיאקדכהינוקיתכחכתשאאלאגוויזורמאוירבדב

תוכלמםעתראפתהיהגוויזודוח"תמאבשוריפ

הוחוםדאתומשגולצאנםהמשגוויזהדוסבודחייתנו

היהאלששוריפגוויזהיהאלשונרמאשהמםגמאךא

'ויהליוארגוויזהןוקיתיכויהליוארכינוקיתכםלשגוויז

הוחוםדאלשןהיתומשנתוליצאבושממםינפדגנםינפ

ןכינפמורוחאברוחאגוויזההיהתוכלמותראפתמ

לשןהיתומשנולצאנ

רוחאןכםגהוחוםדא

ןכםגןפוגהיהורוחאב

ןתמשנןהבושבלתנש

השענשובלהוהמשנהשובלאוהףוגהיכדוחאברוחא

תרומשנובויהשינפמוושבולהןוימדסופדרויצךרעב

םהישובלןכםגויהישוחרכוהרוחאברוחאתוקובד

אהןקתתאדכוירוחאברוחאםיקבודמםפוגונייהד

אליעלחכתשאןידכןיפנאבןיפנאורדהתאואתתלד

הזםרסנשןותחתהםלועבהבקהםנקיתרשאכושוריפ

אנשומכןתחלהלככהטמלהוחתאטשיקוןקיתוהזמ

,לאהאיביוהעלקוהאנבשוגועלצהתאםיקלא'הןביו

,הלעמלןכםגרזחםינפדגנםינפגוויזההיהווגוםדאה
-'ולצאתנהאלהוזאמוםינפדגנםינפגוויזהתויהל

ויהךכלוםינפדגנםינפהבקנורכזהלעמלמתומשנה

יכהריסנלדועוכרצוהאלוםינפדגנםינפןכםגןפוג

םינפןגוויזתויהלםינוילעהונקתתנםינותחתהןוקתב

אלשדצמהטמלגוויזודוחיהיהאלשןמזלכוםינפדגנ

גוויזודוחהיהאלרוחאדגנרוחאויהיכרשפאבהיה

רבדאוהרהוזהונלהליגשהזןיינעשינפמו"לעמלםלש

ארבנהאוהשםדאהשןימאהללכשהלאהשקוההומת

ךפהלוישעמבחכולהיהישםיארבנהלכבשןורחאה

חיכוהןכינפמםינפדגנםינפםתואושעישדעתוליצאב

רהוזהמאשוהזוןכשמהןמרומגהייארברהוזהחירכהו

ארחאןכשמדןיגבןכשמהםקוהביתכדןכשמןמןלאנמ

השעמביכהזרבדןלאנמשוריפיהימעםקתא

ןמדמלנרבדההזםינוילעבהשעמשדחתיםינותחתה

אלשלעפוהןושלאוהשןכשמהםקוהרמאנשןכשמ

תאםקיוואןכשמהתאםיקהרמאאלוולעופרכזנ

ןכשמהםקוהרמאךכלאלאלעופהלעתורוהלןכשמה

םקוההטמלןכשמהומיקהשכינפמומצעמעמשמד

הטמלשהזןכשמםעהלעמלרחאןכשמדועומצעמ

: שוריפאליעלםקתתאאלאתתלםקתאאלדדעו

אלהלעמלםגהינוקיתלעהטמלןכשמהתמיקהיהאלש

זדינוקיתלעהטמלןכשמההיהרשאכוהינוקיתלעהיה

אתתלפקתאדכאכהףואהינוקיתלעהיההלעמלםג

זינעבןאכבאוהןכומכשוריפאליעלםקתא

תאירב

ההגה

דגנכסיגפןכורוחfכרוח6גוויזסןיינע*

לכסךלרfכתיתוליגfכסזךיישךיfסינכ

ססגסכ'ע-7"סכסיfכססיקרפכול"עכ

fוסשfערfכוfיימשכדיחfדןתנויטוגרה

טסשזרbוםימשןיכדחיימילכארקנשלוסי
עודיכןרfוסימשוbרקנשתוכלמותרfפת

ןbכדע:תוריפסרשעלכךלירסןחיעדויל
ססגס

סלbסתfסיקל6ילגייולמלגמ

ויפfבתפיוהמלfסןמלפע

bוסשתוליכbסלעוסייקתעשכ

סינשלמbסיכלמהיכלמךלמסילתכהלכ?תכתוקלסיעיתכושיי

למלסכולןיקתעומלקנללככתולינbסשןקווישל"ו"וקיתעו"יעי

fלקמלתכתליפסשוליכמןוקיתעלfקיתעיסויוושלכייייילפיק"
ינפמסינקזוbלקנשתוליפסלfשמלתויוקילוסמללשןיקיתעלfקיתע

:למעלעשכ:ללכלשfכתוליעפלfשלהכפוהלעייסמ

לכל6קיתעלמוללקוהליגלןכודועיfכתיימיכוישי"הל"

ותלעמיכסינקוסלכלעןקזלוסשלוסךולכףוסוילושייללוחיש

לעשכלbוכמכתוליפפרשעלכמרתויfוסךורכותומלולוותליל"

לעתולוסלסינשוסינקותוליפססוbיקנולועייכת"?ש"ליוושיל
:63סנלfשלתנ:וללכנאליכסתוממוגוסתלעשסיויי
ססכןיאיכללכסיbכססילעשכסתולינfi"געללכת":יכולגתנו

סללסמשדחתלוfלכנןכניכס"שלחוויקנל"ישיו"תושילתפ

ומכעבלכחמהשוקיפסינולגסלכעכסמסfילסשלחתגוללכיiשייל

תוליפסלטעתוליכbסהליכזסשסיכשיסעסישלחישfליכילכלללל"

סינשסעסישדחישfלסססימעדילהניתסליל"ולbכולfלשיו

שורפכסכותכססילגסלכעכיכןילגסיכעכזייפסיוייתי"
וכסינוימלסססולbו'וכסיניינעינשכסכלכל"ונוטלסוטססיש

ןוימלסוטוליפוללשלגככיכשהןוימלסו'ולמfמסלגככןושbלסןוימלס

ןסכשתולמbמיןסשתולמbמסדגנכןסכלכליישפילןושfלס

:ועמשמכtלשלנכינשסימלסותוליעפןס9סיעסליי

עפשסןfכלע

לט

םלועןקתתאאלהאתתםלועןקתתאאלדכואליעלד

אהדץראהלעםיקלאהריטמהאליכרמאקדאליעלד

רדהתאוןקתאדכהאתתאדםלועוךימסארבאד

אהדאליעלךמסחכתשאונקתתאוןיפנאבןיפנא

:רמאמהןושלכעהינוקיתכםלוע'והאלאנדתמדקמ

יברוירוממושוריפיתלבקשומכרמאמהשרפאהנהו

תבחרהריעזמטעמףיסואוםייחהרורצבהרורצותמשנ

אתונוכמלערמאמהןבוישןפואבילשמרואיב

אובשוריפ-ואירבתאאדארטסבאדהוחוםדאיזח

לזאכווארבנדחאכהזדצבהזדה'הוחוםדאהארו

,הוחוםדקמםדאוארבנדחאכןיפוצרפודהוחוםדא

ואירבתאאלאמעטיאמבגנבגדחיםיקובדרוחאמ

רכזםהשהוחוםדאתאירבשוריפןיפנאבןיפנא

אלשנעכהיברוהירפתוצמםייקלודילוהלאוההבוקנו

הדלוההךרוצלגוויזהוהרציתבשלםאיכהארבוהותל

ירהשהזלעהייארהוםינפדגנםינפאלםארשפאיא

ךרוצלהזמהזםרסנלוםכתחלוםקלחלדגצוהךכרחא

לעהמדרתםיקGהלפיורמאנשןיינעכהדלוההוגוויזה

'וגועלצהתאקt'הןביווכוויתועלצמעלצחקיוםדאה

ומכהוחלהעלקהבקהשלזושדדו,םדאהלאהאביו

הדלוההוגוויזהךרוצליאדובשןתחלהלכהןיעלוקש

:דלוהלבקלוגווינלהיואראהתשידכהעלקוהאגב

ואירבתאאלאמעטיאמרהוזהלאושתאזההחנהיפלו

דגנםינפוארבנאלאמעטיאמשוריפןיפנאבןיפנא

אללבגלבגרוחאברוחאוארבנהמלוהליחתבםינפ

ץרתמוםכתחלוםרסנלךכרחאךרצוהירהשתלעות

-ץראהלעםיקלאהרטמהאליכביתכדןיגברהוזה
ההגהריטמהאליכינפמשוריפ

דרוי6וסשינפמרטמסשכסנוכיעפשס"ועיפשהאלרמולהצור

סלעמלמי":::ונייהדםיקלא'העפשה

דוסבתרוכלמותראפת

ןיידעןיעיפשמויהאלשרמולהצורץראהלעיגוויזה

םלועאוהשץראהלעגוויזהדוסבתוכלמותראפת



וט ןושארקרפ:פייסינשרעש

ט

ל

ססגסןfכדע:סרכ

ולםירזועוותואןיקזחמו

יכןאכבהניינעהיהיורזעןושלהשוריפךמסהןכםאו

הנתחתרשברוגסיורמאנשםדוקהוחלשהנוקיתםדוק

אלםינפדגנםינפגוויזלםייוארןיידעויהאלשונייהד

םינפהוכפהתיםהישעמידילעשןפואבהטמלמרזעהיה

לבאןנוקיתכםינפדגנםינפגוויזההיהישםינוילעה

רוגסיורמאנשומכהטמלהוחוםדאונקתתנשרחא

היהםינפדגנםינפגוויזההיהשןפואבהנתחתרשב

וגוודזישםינוילעהםינפלךמסורזעםינותחתההשעמ

שרפמשוהזוןתומילשוןנוקיתכינפדגנינפגוויזהדוסב

ןיפנאבןיפנאאליעלרדהתאדאליעלדרזעאדורהוזה

רזעההזושוריפאדלבקלאדדימתסאאבקונורכד

ןיינעכינפדגנינפןנוקיתןיינעבטמלהתייהשהכימסהו

םינפגוויזההיהישןפואבודגנכרזעולהשעארמאנש

רזעהיהגוויזההתואהזלהזםירזועויהיוםינפדגנ

םינפדגנםינפהלעמלורזחשםינוילעהםינפלךמסו

םדוקמויהשתוכלמותראפתרמולהצורהבקנורכז

אליכלוכיבכהזמהזםיקוחרויהוtכורוחאברוחא

הזלהזםיכומסםההתעלבאהזתאהזרוזעלולכוי

םייושעםלועלדעלםיכומסאדושממםינפדגנםינפ

םיכומסרמאשקוספהדוסהזורמולהצוררשיותמאב

רכזאדםיכומסליזאושרפמשומכרמוגוםלועלדעל

לעזמרמםיברןושלםיכומסיפאדחכםיכומסהביקנו

הזלךמסורזועהזינפדגנינפןגוויז'עתוכלמותראפת

האתתםלועםיכומסרחארבדהזלדמסורזועהזו

'לועןקתאאלהאתתלועןקתאאלדכואליעלדםלועב

אהדץראהלעםיקלאהרטמהאליכרמאקדאליעלד

שורדלשידועיכרמארהוזהשוריפךימסאדבאד

הזאוהוןושארהךדרלבורקרחאךרדבקוספה

אוהןותחתהםלועהיכהרומםיברןושלאוהשםיכומס

לבקמשידילעיכןוילעהםלועידילערזענוךומס

םלועהםגוהדמעהוםויקולשיןוילעהםלועתעפשה

ירהש.ןותחתהםלועהידילערזענודומסאוהןוילעה

היהאלםינפדגנםינפהטמלגוויזהןקותמהיהאלשדע

ירהשםינפדגנםינפ.גוויזהדוסבהלעמלםגןקותמ

הצורץראהלעםיקלאהריטמהאליכרמואקוספה

אלםעטיאמוץראהלעגוויזהדוסבועיפשהאלשרמול

םלועהירהשלרךימסאדבאהאהדשרפמוועיפשה

אלשדועלכוןותחתהםלועידילערזענודומסןוילעה

האתתאדםלועוהלעמלןוקתהיהאלהטמלןוקתהיה

חכתשאונקתתאוןיפנאבןיפנארדהתאוןקתתאדכ

ןקותמהיה'שאכןותחתההזהםלועושוריפאליעלךמס

הזבוןוקתההזבםינפדגנםינפתויהלורזחוהוחוםדא

היההלעמלםגשהלעמלרזעוךמסאצמנהיההשעמה

םלועהיוהאלאנדתמדקמאהדםינפדגנםינפגוויז

.םלועההיהאלןכלםדוקירהששוריפ-הינוקיתכ

הזמהלועהללכההנה:רמאמהשוריפבעהינוקיתכ

הוחוםדאםהשםינותחתהתומילשוןוקיתב'ברמאמה

םינפםגוויזויהישינוילעהתומילשרמגויוםדילעןקותי

השקירמאמההזיפלוםתומילשרמגוהזשםינפדגנ

רמגלעיגהאלשרבדלכיכהזאוהוהלודגאישוק

רחאוהשכולדחוימהומשבארקישיוארוניאותומילש

בהזלשעיבגהשעישףרוצההזבלשמהותומילשרמג

תותשליוארשדעעיבגהתכאלמרמגנאלשןמזלכ

אלשץעילכימלוגלזאןכועיבגארקנוניאוכותמ

רמגנאלשןויכלוכיבכםינוילעבאוהןכוןתכאלמהרמגנ

םשבארקהליוארוניאינפדגנםינפותומילשבןקתתנו

רמאשומכוהינוקיתרמגבאוהשומכוליוארההינוקת

ןיפנאבןיפנאורדהתאואתתלדאהןקתתאדכשוריפב

הסירהוהריתסואישוקאיהותאליעלחכתשאןידכ

הלודג3ד-

/ןוקיתוםויקהטמלהוחוםדאלהיהשכםדאתאירב

דגנםינפהלעמלםגןוקיתוםויקהיהםינפדגנםינפ

םינותחתהלאןוקיתוםויקהיהאלשדועביכםינפ

ורפתוצמבתוברהלותורפלדילוהלידכםינפדגנםינפ

םינוילעבהיהוגוויזהתומילשםינוילעלםגהיהאלוברו

אלאל'עלןקתאאלןעכדעדןיגבורוחאברוחאגוויזה

ונייהדהתעדעשינפמושוריפ-ןיפנאבןיפנאואירבתא

היהאלשהלעמלןקותמהיהאלםדאהתאירבםדוק-

ןהיתומשנולצאנאלךכינפמםינפדגנםינפגוויזהדוס

ארקוהלעמלונשריפדכםינפדגנםינפהוחוםדאלש

ךכןיגבוץראהלעםיקלאהריטמהאליכביתכדחכוא

הייארבותכהןמשוריפהמדאהתאדובעלןיאםדאו

ךכינפמוהלעמלהינוקיתכדוחיההיהאלשהחכוהו

הטמלםינפדגנםינפהינוקיתכדוחיהןכםגהיהאל

קוספבהדובעןושלבהנוכמההיברוהירפתוצמאוהש

ההגהראובמכדובעלןיאםדאו

סדמעסדוכעלןיארמאשקוספסשוריפותחכוהוהכומסהההגהב

ו.גו::

:הרטמהאליכקוספה
תוונמסייקלסרבעלל"זושרדשומכfיסםדאוץראהלעםיקלא

ומכססעתfלתויגמסייקלסרמשלוסשע

סזכ::יתגווכ::המדאהתראדובעלןיא

ייריכעכויר

:: ןיאש: ו::אלשקוספהשרפל

-רוחbכרוחbסיקכורמויסשינפמסייק לכארבנהוחוםדאהיה
:ססגסןfכדע

היהאלהלעמלםגשינפמ

'הריטמהאליכקוספהשוריפהיהיהזיפלוללכגוויז

ינפמוללכגוויזהדוסבוגוודזנאלשץראהלעםיקלא

רמולורצקלולהיהללכארבנהוחוםדאהיהאלןכ

אלהלעמלגוויזההיהאלשינפמםיעדויונאוןיאםדאו

ןיאמהלעמלגוויזןיאסאיכללכהטמלהוחוםדאהיה

תאדובעלדארותיכאוהטמלהוחוםדאאבןכיהמו

עמשמהמדאהתאדובעלרמאקדמוילהמלהמדאה

גוויזהתואמוהלעמלגוויזהיהווארבנרבכהוחוםדא

הדובעהלעיאקןיאםדאורמאשהמויהוחוםדאארבנ

םארובדובעלולכוישםנוקיתכהוחוםדאהיהאלשלר

תמאבהמלוינפדגנםינפויהאליכהיברוהירפתוצמב

ויהאלהלעמלםגשינפמאבםינפדגנםינפויהאל

םיקלא'הריטמהאליכרמאשוהזוםינפדגנםינפ

הינוקיתכגוויזההיהאלהלעמלרמולהצורץראהלע

םינפהוחוםדאויהאלהטמלםגןכינפמםינפדגנםינפ

היברוהירפתווצמבםשהתאדובעלולכוישםינפדגנ

ץראהלעםיקלא'הריטמהאליכרהוזהרמאשוהזו

רמולהצורםעטתניתנאוהשדובעלןיאםדאנךכןיגבו

ויהאלהטמלםגהינוקיתכהלעמלהיהאלשןכינפמ

היהאלשחכומבותכהןמהנהדובעלולכוישהינוקיתכ

ןיאםדאוקוספהרמאשוהזוהינוקיתכהלעמלגוויזה

םינפדגנםינפהבקנורכזםלשםדארמולהצורדובע

רכזןיינעכהיברוהירפתווצמםייקלולכוישיוארכ

הינוקיתכהיהאלםדאםמשתאארקיוםארבהבקנו

המלשנםינפדגנםינפהגוודזנוהוחתמלשנרשאכו

אלאכהדעאדאזרוםינפדגנםינפדחילהלעמלןכםג

ךמסלבאורמאא"רבחדגעאואתשרפבךמסתאתיא

לכבךמסהתואאצמתאלשדוסהוהזולררזעאד•

הנתחתרשברוגסיורמאנשהוחלשהנוקתדעהשרפה

הזלםעטונתנלזימכחהשפעאלרורמאא"רבחדגעא

לבאהנחתתרשברוגסיודעךמסהרמאנאלהמ

םעטהויתמאהםעטהאוהורבדבםעטדועשיתמאב

ההגהךמסלשהשוריפיכאוה

שימשbלכfnr:לכfלשושורפ"הרזעוהכימסןושלאוה

.שריפשיכימיכז"שלמ6:2:אוההכימסהןיינעיכ
?תיbרוbששוקכומוגרתכלכfסשישר

:רבדהזיאלןיכמוסש
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םשמן"יעיםלועלךלמהבשילובמל'הקוספבןושאר

ךפהישלחהםדאהשןימאהללכשהלבקיךיאכאו

יעלבאתוישוקהץרתנהנהוםינפלרוחאמתוליצאה

םיללוכםירקיעוםילודגםירקיעהמהשתוברתומדקה

הנושאראישוקבגץרותםדילעוהלבקהתמכחב

לעונשריפששוריפהןיינעבברקעתציקעונלתצקועה

העודיהנושארבאצתהמדקההתאזוםינשיםעםישדה

הליעדוסאוהשהביקנורכזדוסבולצאנתוריפסהש

לכבשןושארללכדקרפןושארהרעשבונשריפשלולעו

התליעחכתחאהגרדמתוגירדמיתשהריפסוהריפס

ומכרכזהדוסאוההתליעחכהלולעחכהיינשהגירדמ

ומכלבקמההבקנהדוסאוההלולעחכעיפשמהרכזה

הלצאנהמכחתריפסשדצמלרתלבקמההביקנה

המכחלהליערתרכשןפואבהתליערתכתריפסמ

התליערתכלשוחכיולגתומצעאיההמצעהמכההו

רכזהדוסאוהשהתליעחכתניחבהמכחלשיהזדצמ

רתכתריפסמחכהלבקהמכחתריפסשדצמועיפשמה

השאכהנממהטמלהתומצעמתוריפסדועליצאה

הזדצמהנטבירפדילוהלהלעבמחכהלבקשתרבועמ

הביקנהדוסאוהשהלולעחכתניחבהמכחלשי

הזמראובמהנההתומצעמדילוהלהלעבמתלבקמה

הנושארהניחבתרחאהריפסבתוקולחתוניחבינש

הניחבהנהוהביקנהתניחבהיינשהניחברכזהתניחב

דוסבהתליעתניחבהבושההניחבאיהשדצמהנושאר

התומידקוהתובישחםשלעםינפתארקנעיפשמהרכזה

יכשיאהינפלאלושיאהירחאהנכלתולזראשןיינעכ

היהישךירצותובישחדצמרכזהאוהששיאהםלועל

רבדהאוהשםינפןושליכהביקנהאיהשהשאהינפ

רמאנשןיינעכםדוקןושלמאוהםדאהףוגבשבושחה

ינפמו.תרדסיץראהםינפלןיינעכולארשיבםינפל

תניחבלהבושחוהמדקהליעהדוסוהשרכזהתניחבש

תארקנןכינפמונשריפשומכלולעהדוסאיהשהביקנה

איהשהביקנהתניחבוהתומידקוהתובישחםשלעםינפ

הנושארהניחבמתלבקמההיינשהניחבלולעהדוס

תגירדממהטמלאיהשהביקנהםלועליכרוחאתארקנ

ירחאהנכלתוןיינעכרכזהירוחאהיהתשהכירצרכזה

הנושארהניחבךרעברוחאתארקנןכינפמושיאה

יכהזמראובמהנהםינפתארקנההמודקההבושחה

רכזדוסאוהשלולעוהליעדוסאצמתהמכחתריפסב

ונשריפשתוניחבינשהםהשרוהאוםינפדוסוהביקנו

דוסלולעוהליעדוסםהשתוניחביתשולאאצמתןכו

והזוהריפסוהריפסלכברוחאוםינפדוסהביקנורכז

עיפשמהרכזהדוסתראפתתוכלמותראפתדוסןכםג

דוסבתוכלמותראפתיכתלבקמההבקנהדוסתוכלמ

ןתואיצמ

ההגה

..ימוס%ענלןתוfידמדוסכתוכלמותרfפתדוסןיינע6וססמולכשיניעריffסנכ"

ססגסכסfרתוסנקספ6•למ6סלגתמסןתוfינמדוסכתוכלמותרfפתדוסןיינעbוס

רירגסןמוניאשןיינעכ,דירfסלאלשידכסfרתfלסלכווניניינעלדילגשסמוז
הרובךירfללומוקמןיאןאכוי"סכסיfכססירפשכרתוידועסfרתסכזתסfיוניניינעל

fסלגfוסותכהמכךינוbרסתוריפס'גיכעדתסנססזfהניכסמכחרתסססשתמוש

יקנורכזדוסכתוכלמ"תרfפתדוקססשסכיקנורכזדוקןסמתחאותחאלככ

: סיfסי סמססניכוסמכחרתכדוסכ תרfרקכ תוכלמו ונסריפשfנמנס פתדוסלבא

מלסלורסלופלשוליכככולגתנאלסניכוסמכחרתככסשזרוfתוטישמלדוגליכסלענס

• סיסעסריניס תוליבfינממו fירכ רעשכר רשfדוס תfכתי ככf6וfכסבעכסלועס

יfרכללסנעכססמסתנסנסוסתלועכסלגתנfלשינפמסלענססלועססניכסמכחרתכוfרקכ
rfרקלתחbוחח6לכסניכסמכחרתכוריפס'גולf)-רכזלסרעסכרfכתירשfכ

לתעסועכסןתוfלמבתוכלמותרbפתךליתשריפסנססלענססתוfינמכתוכלמותרfפמ

?תוליכמכתוכלמתרfפתיכעדתסנסו,,סלגתמסןתיfינמכתוכלויתרfמיךלפרמל

:ועל6%לשןתלועפדלילרמוללכורסלועלולגתנשתוריפקסססש]"לכלסלועfיססלגתמש
תרונריכנועדלןיינכסתרובדנמיכסילגתמטסוניינככסלועסתfסbורסחfשותבוניינככ

רסחססשתוריפמ'זסססלועסתffככשסיfנכסיכעדתףלסליעדתסרחf1-סיfככס

ולפכשתישfרכימיסעכלןמלעןסןסתוריכמזולfיכתוכלמדוסידוסחנכתרfפחסרוכג

ךניכסלו-ותכאלמלכמשכניותכשתכשfיסשיעיכשססויכוסלועסתfתיסfרכימיתששכ

ינייתססססשדוסידוסתכלתר6פהסרוכגדסחססשתוריפססrסיכעדתיסכסז"לעס

דוסכןלכמתלבקמתוכלמשדוסכתוכלמכןתמגודולעפשןתלועפועיפשסןמלעתישfרכ

רטילותחחסתומלופלזתומסתליגוןתלועפת6סfיבוסזקלועפסלכהשכךכרתfיסכיזיפ

תלופכשןפוfכסמלעינסכסויסרימסוסריפסלכומויכסריפסוסריפסלכסלועפסקלינו

:מגודסימיסששתוכלמבלעפשדוסידוסחבלתריפתסרטגסלודגספלתיריפמפלש

?מןסתריפססששונלשןפלכסינומיתסתומלועלסטוילסימייקשןתוfתוכיאסקליי
.-ןמנפ

.קרפלולתוהובגרהמונילכשו

םישדחןיינעבונשריפשהמלכרתוסוסרוהשהלודג

וארקנלארשיוםינקזוןיקיתעוארקנםינוילעהשםינשיו

אברדאיכהזלךפיהוניצמונשריפשהזהרמאמבו'ישדח

ןותחתהםדאהארבנשדעםינקותמויהאלםינוילעהש

דעםינוילעהםדוקןקתתנורמגנוםלשנןותחתהםדאו

יאדוהזולוכיבכםינוילעהתומילשלהבסהיהאוהש

םינשיוםישדחןיינעבונשריפשהמלכלבלבמו.סרוה

קרפולדחיינתאזההמוצעהאישוקהבשיילוןקתלידכו

:קרפהםלשנהזבוומצעינפב

ןויעבהלענועסנוךלנםדוקה|

רתויןויעוהובגרתויהינשהקרפהרההרהלאונילכש

םיהובגהםירההינשידילעשןפואבםדוקהקרפמקומע

בושיוהפורתורזעאוצמלקוחרמתוארללכונ

םדוקהקרפבאיהשוניתיישוקלהפיוהאנץורתו

תוישוקברהלארהמגלדנוונישוריפןיינבתרתוסה

בוטונלריאיתוישוקהתופילקךותמשדעתוקיפסו

יואריכרמאנהתעווניתיישוקלהפיץורתתעדוםעט

רוחאדוחיהוגוויזהןיינעתוכיאותוהמאוההמתעד

םדאלשןנוקיתוןתריסגםדוקתריפסבהיהשרוחאב

דוחיהןיינעתוכיאותוהמוהמתעדליוארםגוהוחו

לשןנוקיתוןתריסנרחאאוהשםינפדגנםינפגוויזהו

תוריפסהםהשתינחורהןיינעבירהש,הוחוםדא

ןימיאלרוחאאלוםינפאלרמולךיישאלתושודקה

ןימיהוםינפהורוחאהיכהטמאלוהלעמאלולמשאלו

ינפוגוימשגרבדבםיכיישםההטמהוהלעמהולאמשהו

םידיבםישמשוממשממתווצקוולשישרמוחאוהש

הצקםהבהאורשינפוגהתוארהןיעלםילגנםיארנ

הצקהלעמהצקלאמשהצקןימהצקרוחאהצקםינפ

בחורךרואויקחרגברמוחהאוהשםשגהשדצמהטמ

ובגבוליבגמוופיקמריואהו'וקמהוםוקמבחנומקמוע

רוחאדצוםינפדצולסחייתיהזינפמווידדצלכמרועישו

סחיההזלכרשאהטמדצהלעמדצלאמשדצןימידצ

ופיקמהםשחנומוהשריואהוםוקמהדצמםשגלהרקי

רואחכאוהשינחוררבדלבארועישולובגבוליבגמהו

ופיקמםוקמוריואןיאוםוקמבוריואבוניאשילכש

אוהוםוקמהוריואהףיקמאוהאברדאווליבגמי

ריואלץוחוםוקמלץוחוריואהוםוקמהךותבטשפתמ

דעודובכתומלועלכלץוחנודובכתומלועהלכאלמו

םשסחיילךיישךיאכאותילכתןיאוףוסןיאלובגןיא

םדוקהיהןגוויזשרמאנהזרובעבשדערוחאוםינפ

תויהלורזחןנוקיתרחאורוחאברוחאהוחוםדאןוקית

רזןיינעאוהתמאביכתעדליוארדועוםינפ.דגנםינפ

לשהינוקיתידילעשןימאהלולבקללכשהלאקוחרו

םינפדגנםינפלארוחאלרוחאמךפהתנשהטמלםדא

םינפלארוחאלרוחאמתוליצאבךפהתנהזרובעבש

וזאישוקץרתמאפוגרהוזהלעביכםגהוםינפדגנ

ונוצרשוכוןכשמהםקוהביתכדןכשמןמלגמורמאב

ירהשהזןימאהלםיביוחמונחנאוניחרכלעשרמול

םשמץיועיהלעמלראובמכהזלהמודכוניצמ,ןכשמב

אפוגארקאיכלכשהלאבשייתמרבדהןיאהזלכםע

ארקדאמעטיאמואישקוירבדלהייאררהוזהאיבמש

דרוקדףנעםדאהאוהשףנעהלעפיוהשעידיפאיכ

םיקזחםהשםינוילעהםישרשבוישעמבךפהשלחו

םינוילעתומלועהלכוארבנםהמשדעםיפיקת

ולאושודקהםעפשבתומלועהלכםימייקמוםינותחתו

המהועגרכודבאיתומלועהלכדחאעגרםעפשקלוסי

קרפןושארהרעשבוגשריפדכםתרובגוםפקתבודמעי

ונינויעבונדריוונעסניכירחאינש



ינשקרפןיפוצרפודדוסינשרעש
לט

ינפמהוחוםדאוארבנוולצאנשדעתולגתהלוכרצוה

תראפתתגהנהיולגםדוקהוחוםדאוארבנוולצאנהז

םדאונושלהזורהוזבראובמכתוריפס'זהםהשתוכלמו

יוהודדאמיתיאו-האירבהרחאיוהןיפוצרפודהוחו

םדאשוריפונושלכעתילגנהיווהןמתת'אאלהמכחב

םדאלשןתמשנלרהאירבהרחאווהןיפוצרפודהוחו

צאנרכזאוהשםדאתמשנרשאביקנורכזםהשהוחו

ודתוכלממהלצאנהביקנאיהשהוחתמשנותראפתמ

םלועבןתואירבריוואלרהאירבהרחאיוהןיפוצרפ

ומכודחאףוגבןיפוצרפודויהירמוחהינפוגההזה

דחאףוגבןיפוצרפודויהימשגהינפוגההוחוםדאש

רמולהצורתוכלמותראפתםהשןזוול'צארוקמןכומכ

שהמשנרוקמותראפתאוהשםדאלשהמשנרוקמ

תראפתתוריפסיתשולאויהשכתוכלמאוהשהוח

תחאהריפסדחאףוגןכםגויההניבהדוסבתוכלמו

יתשהםהשהבקנורכזדוסםהשןיפוצרפודןמהללכנ

הניחברכזהדוסהנושארהניחבונשריפשתוניחב

הטמלרבדמרהוזהותחאהריפסבהביקנהדוסה"נש

לשןתמשנתוליצארוקמלעהלעמלזמרמוהוחוםדאב

ןמתת'אאל'וההמכחבודדאמית'או-הוחוםדא

תוכלמותראפתויהשכרמאתאמששוריפתילגנהיווה

דחאףוגבןיקבודמןיפוצרפודויהםשהמכחהדוסב

ומכדחאףוגבםיקבודמהוחוםדאוארבוולעפםשו

ןתוליצארחאהטמלהוחוםדאשומכודחאףוגבםהש

םהשהלעמלתוכלמותראפתןכומכוקלחנהמכחמ

וקלחנןכםגהניבלהמכחמןתוליצארחאןתמשנשרוש

אלהזתוכלמותראפתוקלחנהניבתריפסבשןפואב

המכחבםששוריפתילגנהיווהןמתתיאאלדרמוללכות

םושוהיווהםושםשהלגתנאלהתמלעהםצועל

םשבהיווהההתואלארקהליוארהיהישתוליצא

םעטמהבקנורכזדוסבתרוכלמותראפתתוליצא

תאירבוהוחוםדאלשןתמשנתוליצאהטמלהלגתנש

תוכלמותראפתיכהזרובעברמאנשדעהביקנורכזןפוג

התמלעהםצועלהמכחבםשיכןהלרוקמהמכחבש

תילגנהיווההלןיאאוהךורבליצאמהGהתברוקתבס

המכהתומלעהלדוגתבסלרשאםשבארקהלללכ

הצורתושיהקרהגשהםושהבןיאיכש"המכחתארקנ

המודיאהגשהםשהיהישאללבאתאצמנאיהשרמול

הגשההדצמארקישדעאוההתואיצמהתושיהאוה

תוכלמהביקנםשבואתראפתרכזםשבהבגשוהש

ירהשןיפוצרפודהטמלםהולעפךיאןכםאו

םהלהיהאלהמכחבויהשןמצעבןהיפוצרפוד

תילגנהיווהולעפיךיאןכםאושממתילגנהיווה

דוסבתילגנהיווהווהתנןמצעןהשםדוקןיפוצרפוד

ולשיהטמלשישהמלכךחרכלעירהשןיפוצרפוד

הבוקנורכזשרושהלגתנאלמכחהדוסבוהלעמלשרוש

הלגתנהוחוםדאשרחאמוהטמלהלגתנןיאמןכםא

עןכםאתילגנהיווההביקנורכזןיפוצרפודהטמ
םששהניבהדוסבשתוכלמותראפתמווהתנךחרכ

דוסךגיבהלו-ראבתירשאכתילגנהיווהםהלהיה

אלואקודהניבתריפסבולגתנשןיפוצרפודןיינע

הריפסםושבאלורתכתריפסבאלוהמכחתריפסב

רהוזהמדחארמאמבךיניעריאהלונחנאןיכירצתרחא

אנליאשואמלחבהילאניזחאנאיזחאתונושלהזו,

המכחוהיאדרמדהימקאנפילאאהיןועמשרדהימק

אהיזחאתילרמאהניבהיאיאמאהיאדואוהיכהו

רהנאוהןאמןגהתאתוקשהלןדעמאצוירהנוביתכ

םיתסדוירהנאוההךכןיגבוהניבאדןדעמאצויד

ןבתרקיפאו'ורטסלכמאדארהנטושפדויוהיווגב

ךירצהרמאמהןאכדעהאדאנווגכואוהדהתוחת

וניניינע

יתשכת6'יסשעסימיתששקוספסרמfשוסחזתתגידתוכלמכולעפשתישfרכייתשrזילש

ןתמגודתישfרכימיתששולעפןמכעסינוילעססימיסיכסיוייתששכראbגfלוןרfסתfי

סדועכוסשעמסימיססשתישbרכימיתששתלכקתשסלכקסדופכbיסתוכלמתריפסשינכיי

תישfרכימיתששעיפשסלסתלכקכסדועכתלעופסניfוסתיכשסוסחוכמסדוסכfיסתלבקתמ

ההגה

לכקמbוסשדועלכןכbוסלבקתסךרד"

bוסשןתונסrינפמוןתוניפלכוינכךמוס

סלודגרססשתזולקוללוכסרכזסתרfפת

סססססססדוסידוסחגכהיר6פתסרוכג

סלעמלרמולסלורסכממסלעמלסססימ"

סלנקסדוסכbיסשתוכלמןכויכמתוכלממ

ןיbותלכקמשדועכסלעמיפלכסינופסינפ

fיסשסעשכסעיפשסלסטמלסינופסינפ

סינטזbסלכקסרמגוףוסדעסלכקסתעש

סלכקסרמגדעסטמלסשעמסימיקשמ

רסויכןכינפמסכומססססגסכ"רbוכמכ

ןיbוסתיכשוסתונמסויותבשbוסיעיכשש

:לכקסדוקכfיסשינפמללכסלועפיכ

ללוכססלעכתרfפתלתגוודזמשגוויזסו

עיפשסלסימיסששתעפשסלכקלסימיפשמ

ןתנועדוססחסשעמסימיתrשתואלוקל

:כתכשיליללתכשילילמסימכחידימלתלש

גניזסוסלכקסדוסכסלילתbרקנתוכלמ

סכfלמרוסfדוסוסזוןחיעדוילעודיכ

'זולfיכעדתסכססזעדתשרחbו-ןיכסכ

תוכלמותרfפתfלfסניfסללככתוריפמ
דסיכותחיתסתומלועלעיפשסלסטמלסיכופ

:'ססגס16כדע:לקש::fוסתירfפתיכ

דססשויקוסכוסרוכגודקחססשויתועורזכ

דוסישדוקתירכ6וסשיתירכורוסוחגנ

פתירכfסלכסססישודקססירכbסולbשןפוbכיfימשדסתעיסכטניינערfכחירשfכ

עופfוסיכתרbפתללככסיfרקכסלכסזלכסעסמבעיגפכסריפסתחfיתחfלכשסנסי

תוכחכתודחfכוסכס6כיתירכוזיקושוויתועורזידילעלעופסדfסףוגומכודילעוןסכ

ןכוסייקושססידחוימשסמתתרח6סלועפלשידתוימסידיסשסגסרואגתודחfקוכי

ליחכלסמורוליbלfמשדיחכןכותירכסדחוימשסממתרחfסלועפלסידחוימס"קושי

סכסfכןלכידילעלעופףוגססזלכסעותדחוימסלועפולשירכbורכfלכלשןפוfכומ"

ץייניעשעשמוםיפשתקמלסיפנעסלכססללככסירכfסיסייקושסוסידיסשינפמתורחfכי

'דתותלפןיכסרפסולדבסןיbירסשדחאףוגfלfסניfסלכווfרקיףוגססשלעסלכוףוגי

לעןלכוקושכשתידוסי'דלדיכשתודוסי'ד:ןכולfמשכשתודוסי'דתומכעלןימיכשתודוסי

סזןיכתוריפססתומגעןיכלדכסןיfוןלכידילעלעופתרfפתןכומכוfרק"ףינססמ

ינפמוונממןיטשפתמסויפנעווירכfחכתרfפתףוגדחfףוגדחfחכודח6תומ3עןלכוסזל

ףעסמןיעכותורbפחלשתוןיינעכסיפנעותורfפןושלbוסשתרfפתתוריפססןוגfרקנןכ

תוכלמוגוזתככעיפשמסכושfרסליתכתכזסדוסfוסשתרfפסירכfיפכעסססלכיכסרfפ

: סכיחכדוסכסלעכתר דוסfסיימס פתנירוסטסוסדיקסעפשסתלכקכסכיקנס fיסיס

ותלועפכדחוימרכbורכbלכסירכf'וססשתוולק'והרfפתכשישומכוונשריפדכסכ'קכס

תוכלמכשיןכומכרכזלדוסכססותוכלמכעיפשסלדוסידוסחכנתרbפתסרוכגסלודגדוקכ

דוסכסלכקסדוסכססיכתוכלמללככסיbרקנסלבססשעפשססילכקמססירכf'ותוולק'י

תומלועלןתעפשסוןתלועפתולגלוf:סלןתלועפלכקלסייגשסניחכדוסכסכיקנס

סולfסוחלונירשכמולכקמסזועיפשתסוrכסfיכסרפסןיfסכיקנורכזןוכיכסילותחיתס

רמfשקוספסרוססזוסלגתמסתוכלמותרfפתדוססזוזלכמתלכקמתוכלמדוסוסזולוכיככ

יפכע'וכרfפמ6וסיכיתרfפתתיבתוכלמלbרוקתרfפהרמולסכוררfפ6יתרfפתתיכי

ותרfפתיפנע'וללוכקתיכסססתרfפתיעגע'ייכ5לשתרfפתיפנע'וכולשתראפל

ףנעלכשינפמתוריפססששלסינמכתרfפתכשסיפנעסששסויתרfפתתיכסתוffרוהשיכזו

סריפסלקרסיכמלסכיאתוכלמכשסיפנעסששסוסתלעיכפכתדחוימסלועפכדחויתףכעו

:לועפ5זאמ6גועלל:רמול:וללכסושןלכחכוןלכמתלכקמfיסשינפמתח6

סתוfלןתעפשסכ:תוריפססלכ.סימחרסיסישןסןידסיסישןסדסחסיסישןס

רעשכרbוכמכתחbסלועפלתועפשססלכסימכסומסששתוכלמכfיכסתכמססוסלועפ

'ותוונק'ויכסזמרbוכמסכס-סשמןייועי'וכfלכfיfסדכרתfמכינשקרפןוסfר

תר6עהססותוריפססעכשfkסליfסילכקמסתוולקסששססשסיפנעסששוםיעיפשמססיפכש

:ססגסןfכדע-:תוכלמו

לכםיללוכהלגתמהןתואצמדוסבוםלענהןתואיצמ

.הכומסהההגהבראובמכהבקנורכזדוסבתוליצאה
אלאהלגתנאלתוליצאהיכעדתהנההזעדתשרחאו

תאגיהנהלותגהנהידילעותוקלאתולגתהלידכ

ןידדסחםהשהגהנההוםימחרוןידדסחבםלוע

הרובגדסחםהשתוריפס'זידילעםילעפנםהםימחרו

תווצקוהביקנורכזדוסבתוכלמדוסידוהחצנתראפת

תלבקמההביקגהדוסבתווצקוםיעיפשמהרכזהדוסב

ההגהבראובמכתומלועהתאםהבגיהנהלהעפשהה

אתעיסב.םיאבהםירעשבדועראבתירשאכוהכומסה

תראפתללכבםהשתוריפסזולאיכעודיואימשד

ןידדסחבםלועהתאןיגיהנמההבקנורכזדוסתוכלמנ

יכםדאתאירברחאקרתולגתהלןיכירצםניאםימחרו

לעפידסחםדאהשעיםאםדאהשעמיפלאוההגהנהה

םאןכוהשעשותדמיפכדסחולעיפשהלודגנדסחתדמ

אוהשודגנלםימחרהתדמלעפםימחרםדאלעפי

וישעמיפלתוריפסהלכןכוהשעשותדמיפכתראפת

םימכודגנכהלעמלהגהנההררועתיהטמלהשעיש

ןיאהטמלהשעמהשעישםדאןיאםאוםינפלאםינפה

ואןידואדסחעיפשיימלוגיהניימליכהגהנהלדרוצ

ערםאבוטםאהשעמהשעישםדאםשןיאםאםימחר

ןכינפמוערואבוטםאםישעמהיפלאוההגהנההיכ

'זהתולגתהלוכרצוהאלהוחוםדאהתאירבםדוק

םגהוהבקנורכזדנסתוכלמותראפתםהשתוריפס

ההגהבראובמכםלענהןתואיצמבויהורבכולצאנש

רמולהצורהלגתנאלםשןתגהנההזלכםעהכומסה

תאןיגיהנמובשםימחרוןידדסחםילעופשןתלועפ

ראבתירשאכןרואתוטישפלדוגלםשהלגתנאלםלועה

םלועהניבהמכחרתכדוסבוארקנהזרובעברשא

רשאכןתגהנה'ולגלךירצהיהאליכינפמוםלענה

אלןכלערשאםדאםשןיאםאהלגיימליכונשרפ



ינשקרפויפוצרפודדוסינשרעש

ו

ו
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המכחשםעטהוהמכחתריפסםלעהליולגאיההניב

יכהזאוהרהניונכבתזמרנהניבוןדעיונכבתזמרנ

תראפתדוסןהשןיפוצרפודולגתנווטשפתנהניבב-

טשפתרמהרהנומכהבקנורכזדוסתוכלמו

ינשולאשינפמןדעארקנהמכחוורוקממהלגתמו

םלעהבהמכחבםההניבבשןיפוצרפודםהשתוניחב

הניבבשתוניחבינשולאשןפואבשרושהורוקמהדוסב

םששהמכחבשןשרשוןרוקממםינדעתמוםיקנויםה

םהשתוכלמותראפתדוסתוניחבינשולאהמכחהדוסב

דוסביכהמכחהדוסבלודגרתויןרואודדוסבהניבב

דוסב'התדוקנדוסברוקמהדוסבםימלענםההמכחה

אוהשילשםלענהודויהזכרו"ילשםלעניכדו

רואשינפמוהניבבשודיולגלרוקמאוההמכחבשרוג

ינפמונממהלגתמוטשפתמהרואהמלודגרתוירוקמה

םינדעתמשגונעתהוןודעהםשלעןדעהמכחארקנןכ-

דובםלנהןשרשוןרוקמבהניבבשודהםיגנעתמו

ינפמוםלענהןשרשוןרוקממןתקינדוסבהמכחבש

יתרואתדוקנבתוניחבינשהםימלענויההמכחבש

הניבתריפסהליצאההמכחודוונייהדילשםלעהב

החרכוהםימלענהדוהיתוניחבינשתולגתהלידכ

ורתררוצדוסאוהשהתרוצבהיהתשהניבתריפס:

אוהשדתרוצקרתרחאהרוצהניאהתרוציכןיפוצרפ.

ונייהוההזכתראפתאוהשהכותבותרוצותוכלמ

ההג'ההריפסבןיפוצרפודדוס

התרווכילכולגתנסמניניאשתלאןיפוצרפודדוסלרתחא.
תרנכולגתנאלוסכותכו'דוניילד

ש

סימלענילשומכרקינפלוינייסדרו
והזוהתרוצבהניבב

:כ"עס"עכךומסכךלרbכתיסזיכסמכחכךכאדןיגבורהוזהרמאש,

- םיתסדוירהנאוהה

: תק"פאיורטסלכמאדארהנטושפדויו-היווגב

יבשבוךכןיגבשוריפהאדאנווגכווהיאדהתוחת

ןדעורהנדוסבהניבתריפסלהליצאההמכחשהז

היהתשהניבתריפסהחרכוההניבוהמכחםהשונשריפש

היווגבםיתסדוירהנאוההליזאושרפמכ'התרוצב

תואיצמתושילעהרומהטושפיתדוקנתואשוריפוכו

םלענאוהרהנהאוהשדוונייהדילשהאולמוהמכחה

ידכדויהזכהטושפיתאלמתנשכוהמכחבםיתסו

תילגנהיווהבהבםימלענההיתוניחבינשתולגתה

םגוהמכחלעהרומהנממהטמלהריפסרועליצאה

ארקנשתראפתןמהאלמתנוהרבעתנשהרובעלע

הביקנהדוסבדתארקנשתוכלמןמורכזהדוסב

היהאלהרוביעוהאולמםדוקהמכחבשתויהלו

ארקהלםייוארויחישדעתואיצמולגתוכלמותראפתל

םלעהבהמכחהרוקמבםשםימלענםהןכינפמהיווה

םימלענויהדותוניחב'בולאשןפואבהטושפ*

היווגבםיתסדוירהנאוההרמאשוהזורוקמהדוסב

הלגתנשהניבבשןיפוצרפודדוסאוהשרהנאוהה

םימותסויהטשפתמוהלגתמהרהנומכהבטשפתנוהב

םלעההדוסבהמכחבויהשרחאמוהמכחבםימלענו-

.איהשהניבהדוסבויהישחרכוההטושפידוסבו

והזוםילגתמםשויהישהמכחלשיולגותוטשפתה

הטושפילר'ורטסלכמאדארהנטושפדויורמאש

דוסאוהשדותוניחבינשהרוקמבםלענשהמכחבש

התואהתליגוהזהרהנההטשפתההבםלענהרהנה

ינשההתלגוהטשפתהל'רוידדצלכמהניבהדוסב

הלגתמהוטשפתמהרהנהומכםהידדצלכמתוניחב

הטושפילרהאדאנווגכווהיאדהתוחתןבתקיפא

דוסלהתומצעלץוחהליצאהוהאיצוההמכחבש

"םלעהבהתומצעבםלענהיהשהמהתלגתהוהניבה

האיצוההביקנדוסורכזדוסאוהשדוונייהדהטושפ

הניבהדוסלהבקנהדוסאוהשהליחתבהתניחב
האיצוהו.ייו"*....":

אבאיברירבדםההזהרמאמבשולאםירבדוגינינעל

ןיינעולרפסמהיהשיאחויןועמשיברברזעילאיב

םולשהוילעיאחויןבןועמשיברלהארשוהזהםולחה

הזהרמאמבהרכזנהתאזההלאשהוללאשוםולחב

םירבדולבישהםולשהוילעיאחויןבןועמשיברו

רמאמהשרפנשםדוקהגהוהזהרמאמבםירכזנה

תעדלשייכהזאוהודחאקודקדהזהרמאמבקדקדנ

ןבםשמיתואשםעטהטושפרתויאבאיברלהיההמל.

רמולהצורשאנפילאאהיימאשדעהמכחאיה'ד

'דןבםשמהנושארהתואולטוש%חיהשהממאנעדי

יהיאיאמאהורמאבםעטהלעלאששדעהניבאיהש

םיבורקםהשרתויתוריפסהיכשרפלהארנוהניב

רועישיפלוםימלענרתויםההבףוסןיאםליצאמל

ורמאהזםעטמוןרואתמלעהוןתרתסהאוהךכןתברוק

הבליצאמלותברוקבורלרתכתריפסיכלזםילבוקמה-

תמלעהוותוקדלעזומרלילשוצוקבםאיכהלגתנאל

לבתואלשרויצםושובןיאוקדהזהץוקהשומכורוא

הרפסהתויהלהמכחתריפסורתכבהגשהןיאןכומכ

קחרהאלהבליצאמהמהיינשהגרדמהקחרתנשהיינש

איהשםילצאנהמהיינשהגרדמקחרהאלאו"חשממ

ןבםשבשיתואהילעזמורןכלתוריפסלהיינשתוליצא

'יבשץוקהמהלודגרתויאיהילשהדוקנהףוגיכ'ד:

ןיאוהנטקוהקדהדוקנאיהילשהדוקנהףוגיכםגהו
איהזכעהדוקנהתואיצמתושיקררויצםושהבו

לעזמורהילשהצוקיכ'ילשהצוקמרתויתגשומי

התמלעהלדוגלןיאתארקתנשדעהמלענךכלכרתכ

קוחרמרבדהזיאהאורהםדאכללכתיארנאלולאכ

ואלםאתואיצמהתושירבדהזיאאוהםאובקפוסמוי

וריבחורבדהזיאםששישהאוראוהםאוריבחללאושו'

וניאיכתואיצמהתושיםושןאכןיאשלרןיאובישמ

ילשהדוקנהףוגלבאתואיצמהתושיוליפאהאור

םושןיאהבםגשםגהתואיצמהתושיתגשהלעהרומ

תרושיקרהרוצםושולןיאשםלוגומכאיהשדעהגשה

ןיגישמשץיקהמרתויתגשומאיההזלכםעתואיצמה"

יבשרלותליאשבאבא'ררמאשוהזותואיצמהתושיהב

אוה'כהוהמכחהיאדרמדהימקאנפילאאיה"הע

תמאבוהמכחאיהשירומינפליתדמל"תואלר'אדו

הקדהדוקנהתויהלהמכחלעיתרוצהרומןכיכןכאוה.

והימתואיצמהתושילבאהרוצולןיאשטושפםלוגומכ

'יתדוקנבתזמרנהמכחשרחאמילהשקלבאאתיא

אלןכינפמרשאילשהצוקאיהשרתכתמלעהךרעל

יאמאהלודגתואאיהשהתרוצהדוקנבקרתזמרנ

אלהמכחבשןויכאיהאישוקהרקיעוהניבהיא

איהשיקרהליצאמלהתברוקלללכתואתרוצקדצת

רתויהמכחלהבורקאיהשהניבכאהקדהדוקנ

ןמהמלענרתויאיההניבודןבםשבשואוהשראפתמ

תרוצבהניבלעזמרהתואהתויהליוארהמהיהתראפתת

תושילעזמורהדןבםשבשיתואןיבינוניב'יהתשתוא

לעזמורה"דןבםשבשותואןיבוהמכחהתרואיצמ

הלןיאותואןמלודגרתויאוהש,התואיכתראפת

:

הסחייתנהמלכאוהניבןמרתויקחרתנורתויהלגתי

וןמוליפאהלודגרתויוהלודגתרואאיהשהניבב'ה

ולבישהוותמכחויזמוילעעיפוההעיבשרותראפתבש

אצוידרהנאוהןאמןגהתאתוקשהלןדעמאצוירהנו

יכהניבאוהרהנוהמכחאוהןדעשוריפהניבאדןדעמ

הלצאנהניבשרחאמוהמכחמהלצאנוהאציהניב

היהישחרכוההניבלרוקמהמכחשןפואבהמכחמ

םלעהבהמכחבאצמנשהמלרהרוקמתואיצמהניבב

תריפסיכיולגבהניבבהיהתשחרכוהרוקמהדוסב
- -

י-

י



ןיינשקרפופתשידוסינשרעש

םינפותילכתןיאוףוסןיאדעומשךורבואוהךורב

הנושארהניחביכתוניחבהיפללכהוברמאנהרוחאו

ונשריפשומכרוחאארקנהיינשהניחבוםינפארקנ

םיירוחאדוסבםהינשויההניבהדוסבתוכלמותראפתו

רוחאברוחאגוויזהםעטבשייתנהזבויונשריפדכ

םגורוחאברוחאםיקבודמויהשהוחוםדאתאירבו

םישדחןיינעבונישוריפתסרוהשא"שוקההזבהבשייתנ

ולגתנוולצאנרבכתוריפסרשעתוליצאיכםינשיםע

םהשןיפוצרפודיכןיפוצרפודדוסבהניבהדוסב

בהדוסבתוליצאהלכםיללוכםהתוכלמותראפת

תווצק'ותראפתדוסבתועיפשמהתווצקותוניחב

הכוראבההגהבראובמכתוכלמהדוסבתולבקמה

רבכןיפוצרפודולאורשעאירטמגבהלועודןכינפמו

הוחוםדאתאירבםדוקהניבהדוסבולגתנוולצאנ

קרוךא-ונשריפדכהוחוםדאויצאנםהמירהש

ינפמןיידעהלגתנאלהזהםלועךרוצלאיהשהגהנהה

הצורדובעלןיאםדאיכםינותחתההשעמהיהאליכ

םדאתאירברמגנאלהזהםלועבהטמלן"דעשרמול

םגןכינפמהוצמהשעמתושעלודובעלולכוישהוחו

יכהשעמםשןיאםאגיהניימליכהלגתנאלהגהנהה

תוליצאהלבאםינותחתההשעמיפלאוההגהנהה

תוליצאהלכםיללוכהןיפוצרפודהםהשומצעךרעב

ראבתיהזןיינעוותומלשוואולמבלצאנוהלגתנרבכ

כההלעהנהווהיעבאבהקרפבשרופמרתוידוע

שונאלדמלמותעדםדאלןנוחהתרזעבונידיבןגוהכ

תוכיאןיינעאוההמקרשרפלונילעראשנאלוהניב

םדאלשםנוקיתרמגרחאאוהשםינפבםינפגוויזה

היהישהבסהטמלןושארהםדאהיהדיאוהטמלהוחו

רמאמונאצמשתויהלוםינפהדוסבהלעמלגוויזה

אמיתיאורמאמלהרואכלדגנמאוהשלזיבשרלישילש

אמלחבהילאניזחאנא"זחאתרמאמלו'וההמכחבודד

ושרפלואוההרמאמהךינפלךורעלונחנאןיכירצכע'וכ

"בשרירבדוחויהיאלשןפואבונילעהבוטה'הדיכ

ולדחיינולזיבשרירבדםהםלכיכוזתאוזןירתוסלז

קרפבוךומסהישילשקרפאוהוומצעינפבקרפ

דטבםינפדגנםינפגוויזהתוכיאןיינעשרופייעיבר

:קרפהםלשנהנהו

חקלרשאעלצהתאםיקלא'הןביו'גקרפ

םדאהבהאביוהמכחאדםדאהןמ\

השמדאגרדאתיעצמאדאדומעאד

הנהונושלןאכדעהשמתלכיאדוהיאעלציאהו

ויהםיפוצרפודיכרמאמלשוטושפמעמשמהרואכ

אהםדאהןמחקלרשארמאשוריפבירהשהמכחב

אוהשתראפתמתוכלמתקולחותריסנשעמשמהמכה

ויתועלצמתחאחקיו'מאנשןיינעכהחיקלןושלבהנוכמ

הזןתקולחונייהדהריסנהשרחאמןכםאוהמכחבהיה

המכחבויהןיפוצרפודשאוהחרכומהמכחבהיההזמ

תילגנהיווההמכחבםהלהיהאלולאשתילגנהייוה

תואיצמבןיידעהניאירהשםשמתוכלמחקלתךיא

תואיצמםדוקחקלתךיאותילגנהיווההלןיאירהש

המכחביכרמולחרכומהתאךחרכלעאלאהתייווה

היהותילגנהיווהתוכלמותראפתןיפוצרפודולגתנ

םדאלשןתמשנוליצאהווארבוהלגנתואיצמםשםהל

התייהןכינפמוהמכחהדוסבןתויהןדועבןפוגוהוחו

תריסנותקולחרמולהצורתוכלמאיהשעלצהתחיק

הריתסיאדוהזוהמכחבויהשןדועבתראפתמתוכלמ

ונשריפשיאחויןבןועמשיברירמאמלהלודג

המכחבודדאמיתיאורמאשהזינפלשקרפב

ינה:1הא

'דתחתהניבהדוסלרכזןבדוסאוהשותניחבהאיצוהל

דוסותוניחביתשולאבתויהלחרכוחוההזןוימדכ

כיכינפמתוכלמהביקנהדוס'דתחתתראפתרכזה

וירוחאדוסבליצאמאוההנותחתהותניחבבליצאמ

הנותחתההניחבוגללכןושארהרעשמדקרפבראובמכ

ראובמאוההנה'דאיההטושפילשהמלעהבהמכחבש

דוסבהניבהדוסבהתלגתנוהטשפתנשאיהדהיבהזמ

שאראיההמכחףוסשןפואבהביקנורכזתוניחבינש

יכזגהרעשמישימחללכבראובמכהניבתריפסלרתכו

לצאנלרתכושאראוהליצאמבשהנותחתהניחב

חרכוהכאודאוהדויםלעהבשהנותחתהניחבו

איהשרהתחתרכזהדוסאוהשןהתניחבהיהיש

אקודהגיבבןיפוצרפודדוסוהזוהזכהונייהוהביקנ

דתרוצאיההתרוצירהשהניבונייהדתחאהריפסבו

אבארתלאשבטיההבשייתנהנהוההזכהכותבו

היהאלהמכחבשינפמהניבבהתרוצהחרכוהיכ

'ילשםלעהבםשויהותילגנהיווהתוכלמותראפתל

רשפאיאןיפוצרפודםהשילשםלעההודורוסב

המלץרותמםגוונשריפדכהתרוצבסאיכתולגתהל

ינפמתראפת'ותואןמהלודגרתויהניבבאיהשהתוא

המןיפוצרפודדוסבתוכלמותראפתםיללכנהניבביכ

הניבןמיכודבלתראפתאוהתראפתבשוןכןיאש

הריפסתחאלכתויהלתוניחביתשהוקלחתנהטמלו

הנהווגיניינעלרוזחנודועראבתרשאכ,המצעינפב

םדועבהניבביולגםהלויהשדימוףכתתוכלמותראפת

גוויזהדוסבוגוודזגהניבלשהתרוצדוסבהניבןטבב

ראובמכהוחוםדאלשןפוגוןתמשנוארבווליצאהו

יוהןיפצורפודהוחוםדאלז'בשרלשןושאררמאמב

ןמתרתיאאלהמכחבוהודאמיתיאוהאירבהרחא

תויהבוםשמן"ועהלעמלונשריפדכותילגנהיווה

דוסבתחאהריפסבםיקבודמויהתוכלמותראפתש

םשולעפוונשריפדכןיפוצרפודדוסבהיהדוסבהניבה

ןתמשנבגוארבנןכינפמהוחוםדאלשןתמשנןקובידב

ומכיכדחאףוגבםיפוצרפינשםיקבודמהוחוםדאלש

תראפתתוניחביתשדוסבםיקבודמןהיתומשנויהש

ןשובלונייהדןפוגוארבנןכומכהפיבהדוסבתרוכלמו

הירבאחמרבהמשנהיכדח"ןיקבודמבגתומשגבוא
הסשוםירבאחמרבתוטשפתמםיינחורההידיגהסשו

הידיגוהירבאלקיתוסופדםהשםיינפוגהםידיג

םיקבודמויהםיינחורההידיגיהירבאשתויהלוםיינחורה

םיקבודמןפוגאוהשןשובלבגויההבקנורכזדוסבדחי

היהישךירצשובלהוקיתהוסופדהיכהבקנורכזדוסב

ינשולאויההמכחבשתויהבושובלהתאשבולהרויצב

דוסבהרבקנהדוסתוכרמורכזהדוסתראפתןיפוצרפ

הניחבאיהשרהשןפואברודוסבדוילשהמלעה

ןתוטשפתהבורכזהדוס'ולשרוחאאיההיינש

אוהשוההלגתנןיפוצרפודדוסבהניבלןתולגתהה

דוסוהרמולהצורורוחאלשרוחאהדוסברכזהדוס

דוסבהיינשהניחבאיהוהירהשהלשהרוחאברכזה

םיירוחאדוסבםיקבודמהינשויההזדצמשןיפוצרפוד

ינפמונשריפופרוחאברוחאדוסבהיהןגוויזשןפואב

רוחאברוחאןגוויזבןדועבוארבווליצאהשןתוליצאןכ

ןיפוצרפודדוסבוארבנשהוחוםדאתרמשנאיהש

ןכםגויהיוהןיפוצרפודהוחוםדארמאמבראובמכ

רוחאהלעמלהיהישאללבארוחאברוחאםיקבודמ

ריואהוםוקמהדצמסחוהלילחםיינפוגםיימשגםינפו

ודובכתומלועהלכאלמיכרוחאדצוםינפדצליבגמה

אלשדעתילכתןיאוףוסןיאדעתומלועהלכלץוחו
הטמדצבאלוהלעמדצבאלדצםושבוליבגהללכות

ךרבתירואינפםינפהלכיברוחאדצאלוםינפדצאל

י"
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ילבהמשנהאצמנאלוהיתוחכבתדחוימותרשוקמו

המשנילבואצמיאלתוחכהןכוהבןידחאתמההיתוחכ

ןיטשפתמהנממשהיתוחכלרוקמאיההמשנהירהש

אלוהחכאיהשהניבילבהמכחאצמיאלןכומכהיתוחכ

רשוקמחכהוהרוקמאיהשהמכחילבהניבאצמי

רהנאוהןאמןדעמאצוירהנורהוזהבתכשוהזורוקמב

אוהןאמרמולרהוזהקדקדהנההניבאדןדעמאצויד

רהנורמולוירבדרציקאלוהניבאדןדעמאצוידרהנ

אלארצקלתומוקמראשבלגרומכהניבאדןדעמאצוי

הווהןושלאוהשאצויןושלקודקדלעונלתורוהל

אצוישרהנומכלרודיתעןושלאלורבעןושלוניאש

ורוקמברשוקמאוהםלועלוקספהילבןדעמדימת

ובזכיאלודימתםייחםימהםיעבונונממשןדעהאוהש

המכחאיהשהרוקמבתרשוקמדימתהניבןכומכוימימ

המכחוהמכחלשהחוכאיהיכהנממתטשפתמדימתו

יכהמחכתארקנהניבתריפסשםעטהוהזוהרוקמ

כאהמכחלשהתוטשפתהאיהאיההניבהשירחא

עדתהנההזךניבהלוהמצעהמכחלשחכהאיההניבה

דודלשחכאוהשהמחכתויתואםההמכחתויתואיכ

ורפסמבהלועהומשךורבואוהךורבןוילעהםדאה

'אהד'ויהזכהמהלועהםדארפסמכהמןינמואולמב

ינפמהמכחתויתואבהמחכתויתואוכפהנוא'ה'ו'א'ו

'דןבםשההמכחתריפסתולגתהותוטשפתהםדוקיכ

אלוהמכחברתסנוםלענהיההמואולמבהלועשדודי

םשהל'רהמכחארקנןכינפמהמכחבוחכהלגתנ

תרריפסךותבםלענה'בןוילעהםדאהחכאוהשהמ

ינפמםדאלשויפךותבםלענאוהשדיחהומכהמכח

שםשחכלרדיחןושלהמכחהריפסהתואתארקנןכ

המכחתריפסדוסבםדאלשויפבםלעגהךיחכםלענהמ

בחךפהנהמכהתריפסתולגתהותוטשפתהרחאלבא

םשהשהמכחלשהחכתילגתנשחכארקהלהמכחלש

הלגתנהמכחבםלענהיהשהמואולמבהלועש'דןב

הניבוהמחכהניבארקנהזינפמוהניבבוחכטשפתנו

יכללכםהיניבלדבהןיאוהניבונייההמכחוהמכחונייה

םעטהםצעאוהאוהוהמכחחכתולגתהקרהניאהניב

תישארבתשרפבםייכזנהםיהלאםימעפםינשוםישולש

הריצירפסברכזומכהמכחהתואלפתוביתנבלםהש

םיהלאהמכחלשהיתוביתנוארקנהמלתעדלשיש

דצמירהשהניבלסחוימאוהןידהוןיידןושלאוהש

רשאוניינעדוסראבתירשאכןידהררועתמהניבה

הילעתורוהלםיק8תדוקנבדודיהניבתארקנהזרובעב

םאוןידהררועתמהדצמהזלכםעםימחראיהשםגהיכ

םשבהמפחלשהיתוביתנבלוארקנהמלהשקאוהןכ

בללשםתוטשפתהשינפמאוהםעטהאלאםיהלא

םיקלאתארקנההמצעהניבהםההמכחלשתוביתנ

התוטשפתהבהמכחהכאוההגה

ןכוהניבונייההתולגתהורסדיקסמכחתריפסכסשיכןיינעסספטי

האולמלר'יהתוטשפתה:
'אובמכהונייהודוונייהייש:י"יי

הניבונייהוהלעמ

ללכהנהוהמכחלשהאולממהטשפתגשהתארקנש

ונייההמכחוהמכחונייההניביכונמדקהשהממהלועה

אוהונייההמכחיולגותוטשפתהוהתוטשפתהבהניב

םהשהלעמלונשריפשומכהניבםעהדוחיוהגוויז

המדקהכעםשונשריפדכןימלעלןישרפתמאלדםיער

הבשחמהיכעודיויולגוזאיההיינשהמדקה-הנושאר

ךפיהאוההבסאונירצוילשהרוהטהוהשודקח

ןיאולבהםהיתובשחמווהתםהשםדאינבתבשחמ

לכרברבותבשחמבםדאבושחישםגהיכשממםהב

דצמאוההרבדההווהתאלרבדהזיאתושעלוייחימי

:הבשחמה

רמאשינשרמאמלןכווכתילגנהיווהןמתתיאאלוה

ודינפמאוהםעטהרקיעשהניב,יהיאיאמא'ה

הזבוהמכחבאלואקודהניבבולגתנשןיפוצרפ

לודגקחודיאדוהזוהמכחבולגתנשעמשמרמאמה

קדקדנשכלבאהזתאהזןירתוסלזיבשרירבדויהיש

םידקהלתויוארהתומדקההםידקנורמאמהןושל

םולשווניתירבלעבאוהשאצמיהזהרמאמהשוריפ

ש"'אקפסהזאוהוודהיוקדצתמאםהינשוונתאול

אדטדאהןמחקלרשאשרפליבשדהארהמתעדל

ירהשאתיעצמאדאדומעאדםדאהלאהאב"והמכח

תרראפתותרראפתאוהאתיעצמאדאדומ

רמאקוספהשרחאמותראפתואלהמכחוהמכחוא

ןמחקלרשאורמאבםדאההאבהבוהחיקלבםהינשב

המכחבםהינשואשרפלולהיהםדאהלאהאב"וםדאה

םדאהדחאםעפשרפלהארהמותראפתבםהינשוא

םהינשואנשיאמתראפתבםדאהדחאםעפוהמכחב

אלואתיעצמאדאדומערמאהמל'בקפסדחאקוספב

ימיכוילהמלהשמדאגרד'גקפסיתראפתשוריפברמא

הבכרמל"רהשמדאגרדאוהתראפתתריפסדועדיאל

יאדוהיאעלציאהוורמאבהצריאמדקפסהערמלש

ינשלונחנאןיכירצרמאמהןיבהלהנהו-השמתלכ

הרקיןבאוזפלכמתובושחךרעהתרקיןהותומדקה

וזאיההנושארהמדקהםהלוושיאלםיכלמתלוגסו

תרואאיהש'יתארקנהמכחתריפסיכרבכתעדיהנה

אנאיזחאתרמאמבראובמכהבדודי'דןבםשמ'נושאר

המכחיחיאדאנפילאאהיורמאבוכאמלחבהילאניזח

דודי'דןבםשמהיינשתואאיהשהתארקנהניבתריפסו

איהשהמכחתריפסמהלצאנהאיהשהניבתריפסוהב

אוהןאמןדעמאצוירהנוורמאבזנהמאמבראובמכ'י

הלצאנרהנתארקנההניבלרהניבאדןדעמאצוידרהנ

הכוראבםשונראיברשאכןדעתארקנשהמכחמ

'יאיהשהמכחתריפסמהלצאנהאיהשהניבתוליצא

תוטשפתהאלאהניאהניבתריפסלשהתוליצאןיינעו

םלענהחכתולגתהונייהדהמכחתריפסחכתולגתהו

הלגמהטושפ?איהשהמכחשלר.הלשהיולגב'יב

הניבלשהיולגבדואוהשיבםלענההחכהארמו

תרוצקררחאןיינעהניאהתרוציכהונייהדודאוהש

רמאמבראובמהזלכרשאכההזכהכותבותרוצוד

ארהנטושפדויוהיווגבםיתסדויאדרהנורמאבזגה

הזינפמוהכוראבםשונראיברשאכ'ורטסלכמאה

התוטשפתהרחאיכתורוהלהיהמכחתריפסתארקנ

לעףסונהתרוצהמבהתריפסהלבקהניבבהתולגתהו

הניבבהתולגתהוהתוטשפתהםדוקהלהיהשיתרוצ

איההמכחהוהמצעבהמכחהאיההניבהיכהזלםעטהו

המכחהשקרםהיניבשרפהולדבהןיאוהמצעבהניבה

ינפמוהניבאיהשהבלרהכותבםלענההחכהלגתמ

םההאיהשהניבו?איהשהמכחלרהניבוהמכחהז

הזמהזוטומילבץימאוקזחרשקגוויזודוחיבםלועל

התוטשפתהאלאהניאהניביכםעטהמהזמהזו

המכחתארקנשםעטהאוהאוהוהמכחלשהתולגתהו

תרגווזמםלועלאיההניבונייהדההיכתורוהלהל

התוטשפתהאיהשינפמ?איהשהמכחםעתדחוימו

בתכשהמרהוזהזמרהזלעוהמכחלשהחכוהתולגתהו

ןימלעלןישרפתמאלדםיערםההניבוהמכחיכ

יכלראתוודחבהתודחאבאתועירבןימלעלוחכתשאו

םיגווזמוםידחוימםיבוהאםיערהמההניבוהמכח

אלותועירוהבהאתודחאבהחמשבםירבחתמםירבח

םימלועימלועלהזמהזוהזמהזודרפתיאלוושרפתי

המכחחכיולגותוטשפתהאיההניבהשםעטהמהזלכו

תקבודמההמשנהומכםלועלדחיםיקבודמםהאליממ
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'ודוסבונשריפשומכםינמזרדסהםהםהשתוכלמו

םללכבםהשתועיפשמהתווצקותולבקמהתווצק

םילגלגתמםהבשםינמזרדסהםהשתישארבימיהעבש

ונייהדהבשחמהדוסבןכלםדוקםיאצמנויהםינמזהלכ

תריפסמהטמלןמוקמלעולגתנשםדוקהמכחהדוסב

ףוסןיאהיההניבתריפסמהטמלולגתנשםדוקיכהניב

ותבשחמדוסבתומלועהתאטירחמוקקחמאוהךורב

ומכתוכלמותראפתםהשםינמזהרדסהרוהטה
תואיצמבםשווהתנוולצאתנוםתולגלידכונשריפש

הדבלהרוהטההבשחמהדצמהמכחהאיהשהבשחמה

רקיעיכתויהבווניניינעלרוזחנולודגםלעהבםשויהו

חכהלגמאיהשתוכלמאיהםלועבתילגתמההגהנהה

דצמרשארכזהחכהלגמההרבועהשאכהלעבתראפת

ידכאוהשתוליצאבהבםאתבשחמתנווכרקיעהיההז

תוליצאבהנווכהרקיעהיהתומלועהתאגיהנה

תואיצמהלגתנןכינפמהלגתתולצאתתשתוכלמ

הלגתנשהממרתויהמכחהתואיצמבתוכלמתניחב

איההגהנההךרוצליכהלעבתראפתתניחבתואיצמ

תראפתתניחבתואיצמותילגתמרתויאיהותירקערתוי

אלןיידעולאכהמכחהתואיצמבםלענךכלכהיההלעב

לצאתישהתייההרוהטההבשחמהשםגהולצאנ

תוכלמבהתיההבשחמהרקיעזכעתוכלמותראפת
הזהםלועבהלגתמרתויהתגהנהשינפמהלגתתש

שויהשםיגההמכחהתואיצמביכהזמראובמהנה

תילגתמרתויהתייהתוכלמזכעתוכלמותראפתםימלענ

ןיאתנווכבהנההנווכהרקיעהתייהאיהיכתראפתמ

הניחבתוניחביתשהמכחהדוסבאוהדורבףוס

איהשהיינשהניחבלעהנווכהרקיעותתהנושאר

ךרוצלהלגתתשהביקנהדוסהלבקהדוסתרוכלמ

תוכלמתניחבשםגההמכחתואיצמבשינפמוהגהנהה

זכעהיווהםשםהלהיהותראפתתניחבמתילגתמרתוי

ןבןועמשיבררמאשומכתילגנהיווהםשםהלהיה

תריאאל'וההמכחבודדאמיתיאוםולשהוילעיאחוי

הגשהםושהמכחבןיאיכונשריפדכותילגנהיווהןמת

םושהבןיאששיתארקנךכלשתואיצמהתושיקר

איהשהגשהקרהניאהבןיגישמשהגשההקרהגשה

תניחבאלהבןיגישמןיאלבאתושיהונייהדתאצמנ

הבןיגישמןיאשכשכמודודוסמדהאיהשתוכלמ

יכוגוזתרבבעיפשמה'דודוסמ'ודוסתראפתתניחב

דוסבהגהנההחכהלגתמהיהאלןתוטישפםצועל

תושיהתואיצמבהלגתמהיהדהתניחבקרללכהמכחה

ןכינפמהניחבםושבאוההתנשיהתוהמגשומהיהאלו

ולצאתישידכהגהנהךרוצלהניבליצאהלךרצוה

םימלענויהשהגהנההךרוצלתוכלמותראפתולגתיו

רמולהצורתוניחביתשדוסבדודוסבהמכחהדוסב

ידכהניבהתואיצמבדועטשפתהלהמכחהחרכוה

ויהשתוכלמותראפתדוסםהשהיתוניחבינשתולגתהל

תילגנהייווהולגתישתילגנהניאשהיווהבהבםימלענ

הניאהניבהואיצמיכהגהנההךרוצלהניבהתואיצמב

המדקהבונשריפדכהמכחהחכיולגותוטשפתהאלא

המכחהואיצמןמצעםהםהשוכלמותראפתוהנושארה

ןתייווהםשויהשהביקנורכזתוניחביתשדוסבהמצע

:ואיצמןמצעןהןהדוהזכדודוסבהטושפידוסבםלענ

היהשרחאהניקנורכזתוניחביתשדוסבהמצעבהניבה

ההתואיצמבןיפוצרפודדוסבתילגנהיווהםהל

תרוצוךתרוצאaהניאההתרוציכונשריפדכהניבבש

יתשבהמכחהתוליצאדוסבשתויהבודוונייהדוכותבו

תניחבהיההטושפיתדוקנבםימלענהדוהיתוניחב

ונשריפשםעטהמתוכלמתניחבמםלענרתויתראפת

לעהגיבתוליצאבהנווכהרקיעהתייההזדצמרשא

תניחב;3גה

יאניט6יאריפשfילהתכירכשינkשתkיםצועו

הכאלמםידיבהשעיוחרטישדעהבבשוחשהבשחמה

היפכעיגיןיינעכופאתעיזבוופכתעיגיבלכןיעליולגה

לכבןינעכוםחללכאתךיפאתעיזבןיינעכולכאתיכ

ףוסןיאת"קלאהבשחמהלבאהשעתרשאךידיהשעמ

ובשחבדימוףכתיכדאמדאמלומצעווקמעאוהךורב

הווהתנדימאוההנההווהתישםירבדהןמרבדהזיאב

השעמילבועיגיולמעילבהדבלהרוהטההבשחמהדצמ

םכיכרדיכרדאלו'כיתובשחמתובשחמאליכןיינעכללכ

םכיכרדמיכרדוהבגןכץראמםימשוהבגיכ'הםאנ

שממםהבןיאםכיתובשחמיכםכיתובשחממיתובשחמו

םגהוהשעמםושורבדםושםכיתובשחממהווהתאלו

רדענוההשעמההיהיוייחימילכהשעמהזיאבבושחיש

יתובשחמלבארבדםושהווהתאלוםלועלאצמיאלו

םימשהרבדבןיינעכהווהתיואצמיוביבשחבדימוףכת

אוהיכןכוותבשחמןוצרבלרונוצרבושוריפשושענ

ותבשחמבןוצרההלעשףכתושוריפשיהיורמא

דומעת'התרצעןיינעכוהווהתנאוהדימתווהתהל

וינפלךשמנדומעתתלמשרודורודלובלתובשחמ

אוהדימובובשחבףכתהבקהלשויתובשחמשוירחאלו

רחאהנהוובבשחשרבדהשדחתיוהווהתיודומעי

יכעדתהנהולאהתובושחהתומדקהינשדיתעדוהש

תאגיהנהלידכתוליצאליצאהלהבסאתבשחמתויהל

תרראפתבתווצקוםהשןיינבהימיעבש'עםלועה

תלבקמשתוכלמבתווצקוםימחרוןידרסחםילעופה

הלעבחכתילגמוימחרוןידדסחתולועפהלעבתראפתמ

רשאכרכזהתלועפחכהארמותילגמשהרבועהשאכ

הדנהדועראבתירשאכוורבעשםיקרפבהזלכונראיב

דוסבתוכלמותראפתאוההגהנההרקיעיכהזמראובמ

ההגהבאבתנרשאכישארבימיתששהםהשםהיתווצקו

םלועהתאןיגיהנמוםלועהתאואנבוולעפש'אקרפ

רקיעהויהםהםהודועראבתירשאכוימחרוןידדסחב

היווההןכינפמוןכלוהבסאתרבשחמןוצרבהלעש

אוהךורבףוסןיאתרבשחמבתילגתנשהנושארה

םהשתרוכלמותראפתויהיולגהתישארהמכחתארקנש

םשויהוהבקנורכזדוסבהלעמלונשריפשתוניחבבה
ההגהםלעההתילכתבהמכחב

ללfרקכוכיfלכfןכfיסתתfר

"רסfסיווסתוfיגמןכתי::
::::: יארבנלםוגהנהןיגשומ

:35:שמובןיאשינפמונמנוניאללכברעיהיולזוצרשוהזו
תוfינמונייס"תיקסגסססכשיימכחלכ6

עדויוניbורכדסזיfסbורשסדfכתומיסהיהשדמלמרקוביהיו-

יסנגסןאכדע-סאורסמ

הצורןכלםדוקםינמזרדס

ןיינבהימי'זםהשתוכלמותראפתםהםינמזרדסרמול

םיעיפשמהדוסבהנושארהניחבראפתבתווצקוסהש

םהשהלבקהדוסבהיינשהניחבתוכלמבתווצקו

תראפתיכההגהבהלעמלראובמכישארבימי'ז:כב

ימיתרששןיינבהימיתרששםהולשתווצקודוסב

'ודוסבןלכמתלבקמשהתלבקדוסבתוכלמותישארב

ונשריפשהלבקהדוסביעיבשהםויאיההיתווצק
םויוםוילכתישארבימיתששתילגמשהכוראהההגהב

ףקיהםהםימי'זולאשםימי'זןללכבםהשומצעינפב

ןירזוחוןהבןילגלגתמוןיפיקמבלועהימילכשלגלגו

עבשםינשעבשהעובשהימיהעבשלהעבשמהלילח

םלכשםיעיקרעבשתוצראעבשםימיעבשוכותוטימש

ןיינבהימיעבשמםיעפשנםהשינפמעבשמםיללכנ

תאואשעוורציווארבוןהבשהמותומלועהתאולעפש

םהםהזהעבשבלכהתאולעפשםצעבהמהםהולכה

ובשתישארבימיתעבשאוהשןמזהרדסולעפשםצעב

העבשלהעבשמםינמזהלכהלילחםירזוחוםילגלגתמ

תראפתמולהצורןכלםדוקםינמזרדסההשלזםרמאה

דוגלש.דע
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שוריפדרדההזיפלהיהיו

תאםיקלא"ןב'וקוספה

'"ןביוהזןפואבעלצה

Gתאוקנשהניבונייהםיק

תאםיקלאתדוקנבדודי

רשאתוכלמונייהעלצה

ימכחונייהםדאהןמחקל

הדאנבהניברמולהצור

ןמלרהמכחהןמהחקלו

הניבבשהמלענההתניחב

שעהמכחתארקנש

התולגתהוהתוטשפתה

הניבבהמכחלשהדחכ

הניבונייהוהמכהונייהו

המדקהבונשריפדכ

לכלינרמfשרוחfסוסמידקסותח6תעכו

סלעלותוכישהוסלעמסתמידקלfלשי

תוכלמותר6פתלשתוfיגמיוכרותוbילה

רתוידועוסניככרחכומתוfינמססלשייכ

ןתוטישפוןתוחבלדוגלשדעסמכחכרתכומ

fיבמרתאלוסתייווסרססןיגשומסכיfסו

ןיכסללכותסמכחתסלעתלססלשישריכומ

רפכיסססוךיוק.דובכלעקוחלוךמצעמ

יכ,סכדעונינישלקינעמוככרbסשסמיל
סבועלתומלענתוbינמסמכוסמכטסלשי

!bכסדעתומלעכסןרו6ןיוfיגמכןתוטישמ

bוסדורכותגסנס:יולגללכל

תוקkןיfיבןמזתתירקו"חןfכןיf!ןדי

סיססזוילערת6תשדעי"חןמיסתחתלפונ

רמfנשסמלכוסזרחfסזוסזסרוק

ןיינעסתbריכפסלידכרזח6וסמידקכ

יוברלfלשמלכסוןויfסתארכcלידכ

רוקחכתוbיכמיכסלפמסתמידהוזתוfיני

טשפתמכתוfינממרחיכומרתויfולס

וכמתטשפתמסוסמידקfרהלfיונממ

סמןכווירח6ורוחfיכרעכfרהנזיוס

6רקנשרוחfס.סזמךכרחfטשפתנש

סמלרוקמתויסלרזוחלוסשדעוירח6

6רקנתויהלןכסנ6וסרזוחממתטשפתנמ

תוfינתמרחיכותותוfינמיכסמידק

תוfינתלרוקתfיסיכונתתטשפתנש

ססגסכ"ע-וכתמטשפתינש'

הניחבהתואוהנושארהי

םצועלהגהנההבןכתיאלשהמלענהתוכלמאיה

ןכתתשןפואבטשפוהאנבוהחקלניחבהתואהתמלעה
המלענההניחבהתואשתויהבוהדילעהגהנההוב

הניחבאיהוהניבבשתראפתמהלעמלאיההניבב

רתויהרוקמלהבורקוהמכחלשהמלעהבתדחאתמה

הלועםדאיכםדאהןמחקלרשארמאןכינפמתראפתמ

ותולגתהוותוטשפתהב'מכחםלעהבש'דןבסש'והשהמ

ונייהואהואוא'הדויהזכםדאןינמכהמהלועהניב

taהאביוהנושארמדקהבראובמכהניבבאוהשה"מחכ

המלענהותניחבדצמםדאכ'גארקנשראפתונ"הדאה

הנושארהניחבאוהשדודוסבהמצעהמכחב

אוהשהמכחדוסבםלענהםייאארקנשהמכחבש
הלעמלונשריפדכךיחכםלענאוהשהמך'חןושלמ

םדאותואוהמדקהב

אוההמכחדוסבםלענה

דוסבהלגנהםדאלרוקמ

ךורבהמחכדוסבהניבה

והזוומשךורבואוה

ההגה

סרסנסמלעכסניכ,ךיfךילעיסיילו"

ךחרכלעןזfישוק6לכיכסמלעחfסקלחו

סריסמוקולחךיישןיfשרמולחרכומסת6

סריסמוקולחלשןיינעסלכ6ינחוררבדכ

ולfrססניכסדיpכיכיולגותוטשפתסfוס

םדאהלאהאביורמאש

ומוקמבתראפתונייה

ורוקמםשלעםדארקנש

ולשיםששד"ודוסב

רוסברחבומתואיצמ

תולגתהםוקמבורוקמה

ינפותשאושיאודחייתנ

םלשדוח"םינפדגנ

וניינעדוסראבתירשאכ

התעהנהוידסבדקרפ

בש"תנונמדקהשהמםע

ובונלחתהשרהוזהרמאמ

סריפקססינשויסוהסדוסכתוניחכינש

ירfפת.תניחכקרסלגתכfלשינפמתח6

סכסלסלגתכ6%תוכלמהכיחכזו"ס6וסש

פתייסוסמכחכסרוקתכסרושקסתייסש

סנוילעסכיחכדלfוסשסניכסלעסב

תוטספיסבו'מכחכסרוקתכתרחfתתס'ניכ

חכיחכfיסשסניכלש.סנוילעססתכיחכ

סתלגתנותרbפיזיסטמל'דסדיסתוכלמ

ול6וקלחתכסמיקמלעסיינשסכיחכדופכ

ינפכסריפסתח6לכתויסלתוניחכיתש

סליככסדייכfוסןיינעסדוסוסמכע

רסניעל"סתfרתוכלמתניחכfיסש

לעסנסנססןכתית6לןיידעשסתמלעל

bוסךירכףוסןיfחככדועסטשפחנוסדי

f2סניכסדוסוסידילעסנסנססןכתיתשןפו

ינש,ויסישןפוfכסטשעתגסfיססזילעב

סקולחסדופמייסוסילגתמסיתוניחב

סשכסלועסת6ניסנסלסלנתמתרfפתש

דוסכסלגתמתוכלמורכזסדוסכולשתויל

ססגסכ"ע-סכיקכסדוקכסיתוונק'ו

הניבונייהםיקלא'".ןביוורואיבהיהיוקרפהשארב
רשאכתרוכלמ וניהעלצהתאןיפוצרפודדוסאיהש

רמולהצורהמכחאדםדאהןמחקלרשאונשריפ

אוהשהניבלשםלעה

ודדוסבדהתניחב

המכחארקנהניבבש

הבורקרתויאיהשםש

רוסבהמכחתוטשפתה

המכהלשתוטשפתההש

ונייההניבוהניבארקנ

הניבונייההמכחוהמכח

המדקהבונשריפדכ

םדאהלאהאביוהנושאר

אתיעצמאדאדומעונייה

הצור

ההגה

סוכלמיכ6נממונשריפשסמיסלסיעו"

תוכלמלסדיקתרfפתותרfפתלתתדוק

תרfפתתניחבןושfרתוfילמסתכחכיכ

חגשכוליפ6סגססיכןיfסדעסכרססלעי

תוכלמיולגולסלקוגשותוליbתוש"

fיססיכסמתוסייוfינמכסתכחיכסיגסוסש

ילסריעשומכסלופסינסנסכסנוזכסרקיע

סלעכירfכתתכיחכיסיוליגסמדקןכלו

ינפתרתככסלעמלרחfתמלכולכמ

וז.סניחיכשלעתוכלתןמרתויותמלעס

6לןכלוונשריפלכןיאןכ.סג6רקנ

"חסכסניכסדיטכfכשדעוייולנשסרפתנ

תולינfתולגתססרקסניככדיקכוו"ד

הידוסכסלגתניכתוכלממרתויתרfפת
ךותכףbיסשודדוקכסניככס

bיסולשהסופהיימךי

הנווכההתייהשהממרתויהלגתתשתראפתתניחב

דוסבהמכחבולגתצקהלהיהרבכתוכלמ"כתוכלמלע

יולגהלהיההיינשהניחבאיהרהשרודוסבדה

טשפתנןכינפמונשריפדכשיתרגשהבושיתואיצמב

'דהדוסתרוכלמתניחבמהטמלודוסאוהשתראפת

דוסבאוהתראפתשדעתוכלממרתויתראפתהלגתנו

תניחבתויהלןכחרכוהורכזאוהשםגההיינשהניחב

רכזהשםגההנממהטמלוהביקנהתניחברחארכזה

וניתובשחמכאליכינפמהביקנהםדוקםלועל

אוהךורבהרוהטהותבשחמיכאוהךורבויתובשחמ

רקיעשינפמולצאתמוהווהתמאוהדימובשחבףכת

הממרתויהרגתישתרראפתבהתעהתייהותבשחמ

הטמלתראפתטשפתנןכינפמתוכלמבותבשחמהיהש

הניבהלבקהזדצמשדעתוכלמןמרתויםיירוחאדוסב

הלבקדובוסאוהשהמכחחכתוטשפתהדוסאיהש

הרוקמדצלהלעמלתוכלמאוהשדוגיהדהתרוצ

הכוחבודהתחתהטמלתראפתאוהשוהמכחברשוקמ

תוכלמתניחבשןפואבונשריפדכהזכהתרוצבתישענו

תראפתתניחבמהמלענרתויהתייהרהאיהשהניבבש

רשוקמהתייההניבבשדהיכהניבבשוהאוהש

והמרוקמלרתויהבורקוהניבלהמשנאיהשהרוקמב

הזכההדוסבהכותבודהתחתאיהוהירהשהניבבש

המדקההכגתעדיותאזהמדקהךונעדוהשרחאהנהו

המכחונייההניבוהניבונייההמכחשהנושארה

הניבהםצעםהםה'מכחהםצעםהםהשוכלמוראפתו

בורקרתויוהטונרתויתוכלמתניחבהניבהדוסבשאב

הטמלהטונשהממהמכחאיהשהרוקמבהתורשקתה

הנווכהרקיעהתייההניבהדוסבשםעטהמהניבהדוס

םגשםגהוהטמלהלגתיוטשפתישתראפתתניחבלע

רתויטשפתנתראפתזכעהניבהדוסלהטשפתנתוכלמ

דוסבםלענןיידעתוכלמוהנווכהרקיעהיהאוהש

התטנאיהרתויוהמכחהרוקממהאציאלולאכהניבה

הניבלהטונאיהשהממהמכחלרמולהצורהרוקמל

ארקידהתניחבאוהשהניבלשםלעההזדצמרשא

יוארההכרצלכהטשפתנאלהמכחבשרהיכהמכח

איהשהמכחלעלצהתריסנסחייתנןכינפמהגהנהל

םלעהבעגונההניבלשהנוילעהניחברמולהצורהניב

הניבבשההדוסבתראפתהלגתנרשאכהנהוהמכחלש

ךרוצלולשתווצקששבטשפתנורהךותבשוהדוסב

תניחבןמרתויהלגתנוםימחרוןידדסחלועפלהגהנה

התמלעהתרבסלדהשדעדהדוסבאיהשתוכלמ

המכחבהרוקמבהלעמלתדחאתמאיהיכהמכחתארקנ

הגהנההןכתתאלשדעהמלענתוכלמתואיצמהתיהו

המוקממתוכלמתניחבאוהךורבשודקהחקלהדי
תרדחאתמההניבבאיהש'דהתניחבשוריפהתמרה

הניבהדוסבתראפתבתדחאתמםגו:המכחב

הלעמלמדהתניחבהניבההחקלהניבבלכהוהטמל

ההגההמלענהתואיצממהרסנו

י"ד::האי
איסשסניכמש:יחכסתמועלהכהיהתשןפואבהיתווצק

י"":הייודוחיוגוויזלתנקותמ

םינפהלעבתראפתםע

הלגנרתויהיהתשוראבתירשאכםינפהדוסבםינפדגנ

רכזהתראפתלהיהישןפואבתראפתבשתווצקוןמ

הניחבדוסבםינפהדוסבתוכלמלעהלעמוהמידק

היהתאיהשדעהיינשהניחבינפל.איהשהנושאר

ההגהראפתללובקתיבולכה

וימימוריסמינפ::לעוחכהלגיתראפתו

:::: רשאכםינפהדוסבהדי

דס6עגרכ%6נלכסיכןכרבדסןיfירוסבאבהקרפבראבתי
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"וסתפחסדוסכו"סשומכסילפסדופכ

'דודוסכסטמלתוכלמ'7סלעמלסרfפי

ייקסומכםינושfרססינפכדוסכורזחו

סויזסדfןכסגוכרבוססתייווסתישfרכ

סיכמדגנסינפתויסלוןפסאסללטמל

תריקנידילעסfיכסזרשפאיfתיימיפגבו

יסינפדגנסינפסיסישףוגסתקולחו

ססנסןfסדע

הגהנהךרוצלוהגהנה

תוליצאבהריסגהךרצוה

הוחוםדאםגשירפ

ךרוצלםדילעורסגתי

הריסנההיהשכוהדלוהה

הוחוםדאבהטמלהייסנהןכםגונממךשמנתוליצאב

רמאשהמוהטמלהייסנהולעפהלעמלןתריסנביכ

הריסנאיאקאלאליעלסקתאאתתלםקתאדכרהוזב

.הלעמלהיהאלשםינפבםינפדוחיהוגוויזהלעיאקקר

סינפגוויזודוחיהטמלהיהשדעםינפבםינפגוויזודוחי

קרפבםינפבםינפגוויזהתוהמןיינעשרפנרשאכםינפב

אישוקהלעינשץורתדועונחוורהודסבונינפלאבה

םינשיוםישדחןיינעבונ'שוריפרתוסהתייהשהנושארה

תאירברמגםדוקהיהףוסדעוהליחתמתוליצאהיכ

הריסנואהאירבםושרמגנאלוארבנאלוהוחוםדאה

םדוקומשךורבואוהךורבתוליצאההיהיאלשםדאב

הטמלםדקםינפדגנםינפגוויזהןיינעקרוילאהבסו

ונינפלאבהקרפבוהעבשרפנהזוהלעמלהיהךכרחאו

עפשונלןתיךרבתיםשהשודקהקרפהםלשנהנהו

:שדוקהחורמ

תוהמותוכיאןיינעךניבהלהנהו'דרפ

יולתאוהשםינפדגנםינפגוויזה

רהוזהימאשומכםינותחתההשעמב

תומדקה'גונחנאןיכירצאליעלםקתאאתתלםקתאדכ

הנושארההמדקהלהבורקאיההנושארההמדקה

לצאנהיכהעודיהזאוהורעשההזמןושארהקרפבש

'צאמהאוהליצאמהיכליצאמהדרעברוחאארקנ

אוהלצאנהוםינפרקנההבושחהניחבאוהשהליעהו

לצאנ'רקנשדעליצאממהטמל'גירדמדרילולעולצאנ

תגירדמלהליעוליצאמתגירדממדריולשלתשנשלולעו

'צאמתגירדמומכהבושחךכלכהניאשלולעולצאנ

ךכלכוניארוחאהשומכרוחאלצאנהארקנהזינפמו

ומכבושחךכלכוניאלצאנהןכומכםינפהומכבושח

הנחבשירוחאבםכחוהעהשזמרהזלעוליצאמה

יולגהתישארהמכחיכתויהלוהמכחונייהםכחושוריפ

ארקנהמכחןמהלעמלאקופאלהגשהתישאראיהש

תריפסבזמרהזמרמןכינפמהגשהםשןיאשםשלעןיא

פא"ההניבשוריפהנחבשירוחאבםכחורמאוהמכח

זמרוהניבתריפסהלצאנהמכחמיכהמכחלשרו

תריפסולשעפשבראפמוחבשמהמכחהיכקוספהונ

ןושלרמאוהבעיפשמשעפשבולשרוחאאיהשהניב

ידכהניבחfשתויתואםההנח'בש'יתויתואיכהנהבשי

ןושלמאוהחשןושליכזמרךותבזמרדועונלזמרל

ןושלאוהשםדאחשיוןושלמוםישנאםורחשו

הדניבהשלשוניינעהיהיוהטמלהייטנוהיווחתשה

הרטמלהמצעתאהטוגוהניכרמוהחשהניביכשוריפ

הניבארקנהמלםעטונלזמרלהצורולאכהליצאממ

הדמכחמהטמלהגירדמבהתויהלרמאוהמכחלשרוחא

הניבוםינפהתגירדמבאיהוהליצאמאיההמכחהש

.הטמלהדרישרוחאההרגירדמבאיהוהנממהלצאנ

ןושלאוהשהניבחשונ"הורוחאתרארקנןכלהנממ

טשפתנותוליצאהדרישהמלכןכוהטמלהייטנוהדירי

רוחאדסחארקנדסחלאהניבמומכרתויהגירדמדוע

ונבוקשכוהמכחךרעברוחאאוקנשכשכוהניבדועב

כשבלשונבןבוכשכמורתכךרעברוחארקנשכשכלש
רבדללוכיוניאהפשהמההגה

ךרעברוחא,אוקנש:
ךורבףוסןיאל"צאמהימכחלשחכולגתנימ6וסרוחbfרקנש

המלכןכוומשךורבואוה

רוקמכשיכסלעסתניחכורעכריחfbרקי

לכסיסלפיסתקניייולגסשסתכחארקנש

תוליצאהלשלתשנש

קחותנו3ה

:ססגסןfפדפ-דח6

6חסוכדימריחסלגתנו'דןתסטהל

קכקזאסיסתרbפתרמולסבור

הקדבסזכומשריכזכסנסנסהייכלתולגתס
סגיגחכסימכחיולליסתיכויfתשתיכ"וכע

סימשסירמוfיfמשסיכןישרודןיbקרפ

תfרבגןרfסירמז6לליקסיכוסליחתוbרכי

דחbכזר6וסימשסירמז6סימכחוסליאת

סיחםיקלfירביתמbסלכירכדוולרכי

וללסלגמדח6לכויחbסיקכסילועפלכו

סמכחתיריפסכיכיתנעיכסכדופןיינפ

ירסונשריפדכ'דודיקכתוכלמיולגסמדק

לליסתיכירכדכסליחתיסbרככזרfש

תוכלמתfרקנזרfשןחיעדוילעודיכ

סליחתתרfפתיולגסדקסליכתריפפכו

bוסשדיךותכו:bוסשו"דדוסכ

סיתססיסי"רס"סכיככשרוס

,עודיכיbתסתיכירכדכסליחתייוfרכנ

סלכתמbכוסיתשחוסתרfפישןחיעדויל

תזקלbירסשטימכחירבדכוbרכנדחfכ

bישדעןמזסתחתלפונוניfילערמ;

סנמ6ך6סולשוסחרוח6וfסיידק

סלעתסתמייקbוסל"ויזמרשסמידקס

?וכרלעורלכותסןתוfיכתלעחירתש

לליסתיכיכסלעמלונשריפשותכןתוfיגת

סתוfיכמשסמכחכתוכלמתוfינתלעותרמ

תרbפסתוfיכממותוכלמתוbינממרחכות

bיכמסכמ"כמו'כיככfפהמרקכימסתיוfר"

לכוסכיכמסטמלסלגתתסןמזקתכשתוכלתנ

fדח6לכשדעוריכחתרחכותרתוידחי

זמרמיfמשתיכןכווריבחלסמפנורוקמ

"וסשסכיככשתירfפזילשרחכמיתוליכמלע

דעומוקמכשתוכלמות"רfפתמ"חכומרתוי-

סמשנורזקמbוססניככשתרfפת

תוטשפתס6וסשומוקמכשתוכלמותרfפ

רכזסתרfפתדוסכתועיפשמסתוילק'י

תוולק'ותוטשפיסוסלשfרסייחכ

סליחכ,סכיקנסתוכלמדוקכתולכקתס

עגרכסלכותמbססירכדותמfססוסיכש

סשסיסfלוסיתכחירכיכולגfבלח6

ךיbתיליבאן"מעוסולשוסחתינמזסתידק

קוליכbןושלסולשוסחתוקלbלערתולךייש

רוכידססזוליפfשילשוסחןתזכסיסש

סיסfלןכלסרוקולfכיוללfניח6עגרכש

ס'עכבחררוbככךלרfכתיסזטולשוסח

תראפתונייהרמולהצרי

הטמלו"ולגרחאומוקמב

ךכינפמוהניבתריפסמ

'תיעצמאדאדומעשרפמ

ידכתרראפתרמא

בושחלהעטתא

היההקולחהוהריסנהש

םשםגיכהמצעהמכחב

תוכלמותראפתיונכד"ש

'ביקנורכזתוניחבבדוסב

ןכינפמרחבומתואיצמב

אדומעאדשרפמ

הריסנהיכאתיעצמאד

טשפתנםשמשהניבבהיה

ינשעצמאבתרראפת

הרובגודסחםהשתווצק

אדומעןושלוהזו

רמולהצוראתיעצמאד

תווצקינשןיבשדומע

הרובגתרראפתרסחהזכ

המכחבהקולחההיהויני

ינשןיבתראפתהיהא

התוליצאירהשתווצק

המרמולהצורהמכהלש

הניבאיההנממלצאנש
ססגסןbכדע-סמ3עיגפכקרפג

דוסבםההניבהדוסבו

קחודתצקרהוזלהארנשינפמוונשריפדכההדוסביל
רבכשרחאמתרראפתאוהשםדאהלאהאב"ושרפ

השמדאגרדשרפמךכינפמהמכחלםדאה'ונכדחייתנ

תואיצמתויהליכשוריפהשמתלכיאדווהיאיאהו

תראפתונייהדהשמלהבכרמתראפתלשםלענה

היבאתיבבהלכוילאהלכתוכלמםשודודוסבהמכחב

דוסבוגוזתבמהלעמלאוהשהניחבבןחיעדוילעודיכ

םמשארקיוםארבהבקנורכזןיינעכהבקנורכזדי

תואיצמיולגאוהשומוקמבתרראפתשתויהבוםדא

וונייהדוגוזתבמהלעמלןכםגאוהשםלענהתראפת

הביקנלערכזונוקיתכתויהלרזהותוכלמדלעתראפת

יוארהזינפמדודוסבהמכחבהיהשומכדותרניחבב

תוכלמשכהמכחהדוסבםדאארקנשומכםדאארקה

השמלשובכרמאוהשתראפתלרמולהצורהשמלהלכ

לכההלעהנהודודוסבהמכחהדוסבתראפתאוהש

היווהםהלהיהאלןיפוצרפודשןפואבונידיבןגוהכ

הלהיהאלתוכלמתניחבוליפאוהמכחהדוסבתילגנ

םלעהבשדהדוסבתושיהתואיצמבקרתילגנהיווה

ןיבהלןבגאונחוורהוונשריפלכהמכחבש'התוטישפ

הריסנהםגשונחוורהדועותוליצאבהריסגהדוס

הבסהתיהתרוליצאב

הטמלהוחוםדאתריסנ

הטמלרבדמ,קוספהי

הריסגהוהלעמלזמרמו

ךרוצלהתיההלעמל

ההגה

סלפמלונשריפשסמונילעסטק"לfו

תילכלכסיסשסקולחסי.סריסנסזיינעש

וריכחלרוקחדחfשדעיולגותוטספתסfזס

סחסומסזזזזזילכתורשקתסותודחfכלכסו

•ייקנוקזלתךיישןיfתיינחורכיכסזמ
סדfתקולחותריקנסזמךסrגךיfלס6ו

ןיb,סיקלחינשלשממוקלחנשסטn)יויו

תוכלמותרfפתתניחכתויסליכbיסיקסז

היהישאלואוהךורב

הטמלתוחוםדאתריסנ

לולעהובבוסמהאוהש

הליעהאירבבשןורחאה

תוליצאתרריסנלהבסו

ןיתעדאאקלסאקדכ

םנמאךאארקיעמ

ךרוצלהתיהתוליצאה

סינטסססש'דוbוסםיכפדגנסינפ

ןת"ויס,יזשסמכחסדוסכסינוסfרס

סמססלסיסfלשינפמקרוךfסנישfרס

וכרלוסחילגנסיווסרתולסלוריולג

זיפגרפידספושפכוסכיכלדועטשפחסל

דוסבויושפל'דוןתיססילפוספסתלו

'יחיfכרוח6דוקכסיסוונשריפיכסיירוח6

סיווססשססלסיסוסניכסדופכסיקבודמ

חרוככייסשכדימוףכתוהתרוככתילגכ

ifרכויגיללססירוח6ידוסכ'ס

ןיקכיזמןססגןפוגוסוחוסר6לשןחתשמ

ללפתנונאריטרכדח6ףוגכרותfכרומ6

fיוסע'רוארובכוכפסתנ)ורחיןכרתfי

ותוקלאתולגלהגהנה-
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תרומלועהלכארבשהבקהאוהשתואלפנהןודאש

רבדאוהשןיאמשיתואלפיאלפבתישארבימיתששב

שיאוהעבטהיכעבטהדגנאוהשןיאמשיאורבלאלפ

ומשךורבואוהךורבןודאההזןיאמשיארבאוהושימ

המרמולהצורתישארבהשעמדימתםוילכבשדחמ

המםוילכבשדחמאוהתישארבימיתששבשדחתנש

יכןמצעתישארבימיתששהםהשהאירבהתעבןכןיאש

תרעבתישארבימיתששמםויוםוילכבשדחתנשהמלכ

אלשהמהמצעינפבהאירבםויוםוילכבהיההאירבה

הלגתמהיהןושארהםויבהזבלשמהוינפלשםויבהיה

עיקרההלגתנינשםויעיקרההלגתמהיהאלורואה

ןפוןושארםויבהיהאלשהמעיקרהתושדחתהףסותינו

המץראתושדחתהףסותינוץראההלגתנישילשםויב

היהתישארבימיתששמםוילכבןכוינשםויבהיהאלש

תרשרפבראובמכוינפלשםויבהיהאלשהמשודח

ימיתששרחאןכןיאשהמהשרפלשהטושפמתישארב

גהונוגהנמכםלועקרהאירבשודחםשהיהאלישארב

ותואתישארבהשעמבשדחתנרבכשהמונייהד

הבקהתחגשהבדימתםוילכבשדחתמתושדחתה

-היינשהמדקחןאכדע

וזאיהתישילשהמדקה

שותחגשהיכהעודי

שדחמשאוהךורבשודקה

השעמדימתםוילכב

הרשעמיפלאוהתישארב

ויניערשאםדאינב

ינביכרדלכלעתוחוקפ

ויכרדכשיאלתתלםדא

השעממויללעמירפכו

תששבשדיחשתרישארב

וישעמיפכותישארבימי

ודגנלררועתיהטמל

השעממולעיפשהל

לגרומכהלעמלמתישארב

אתתלדאדבועברהוזב

דעאליעלדאדבוערעתא

לעותישילשהמדקהןאכ

. **

ההגה

ונקתשסמתוליפתינקתמינלוליגווזמר*

יכתורוסלדימתסוילככשדחמרמול

סרוrקוסקוכרתודימתכ'יסךורכותחגשס

עגרלככותעלככסfירכסתוסרחתסכ

יולססיסתססויכעגרfכמחbלשדעעגרו

ו"חסקספולfש6וסךורכותחגשסמרדענו

רסלסfורכלוסדחלfלשדחbערותחינסס

ךלמסדודזמרסזלעוודכfיfיססעגרכ

תותעסוסיעגרסלכיכ'סיתותעךריכס"ע

עגרתעכתעסיקכודמסירלקתותעססש

'דןכסשרפסמכסיזומרסססלכעגרכ

תויתוf'7לכלןתעכרfלןושfרתו6ליגלגכ

רסיעגרסססססיעגרףורתתסלועןאוליתכ

דסוילכשתועשכלמסעשוסעשלכבסיללכנס

יפורילכלדוסככ"לכלתססכלגלגתמסויו

f"סדויוfילימכ'דןכסשכותפדביכתויוות

'דןכסשמןושfרתf6לגלגוכושחוf"סול

ףורתתססשרתתfצמתותויתוb'דלכל

כרחf'תסליעדויסימעפדזירכיכסיעגר

גלbףרגתך"קסלועb"ססימעפדויכושח

דולבושחןכרח6ך"קתירססירפסמינש

רס"תסעך"קתףרגתס"תירסולוסימעפ

f"ססימעפדוובושחךכרח6סקתתירס

ףרתתסלעיסקתת,סעד"קףרבהד"קירס

דידי.'דןכסשכסיללכלסיעגרסלכשfבתכ

עגרלככיכ'סיתותעךדיכרמfשסזוס"כ

י"תולfויחלכלסייחעיפשמ6וסעגרו

יסלכדחfעגרסייחסתעפשסתחנשסקספי

-hדיכססעגרועגרלככיכודכfיעגרכ

:ססגסןfכדע

המדקהוהיינשההמוקה-

יעיבשהםויתאםיקלאךרביוקוספהזמרתישילשה

םיקלאארברשאותכאלמלכמתבשוביכותואשדקיו

יאדוביכקוספברתוימאוהתושעלתלמהשקדתושעל

םיהאארברשאותכאלמלכמתבשוביכרמאשאוה'ד

תרבשוביכתורוהלאלאילהמלתושעלדהרותי

השעמבהיהשםיירוחאדוסבהאירבהתושדחתהמ

וינפלשםויבםדוקהיהאלשהמשודחםוילכבתישארב

הכאלמהתואמוהאירבההתואמםיירוחאדוסאוהש

אוהשםדוקהיהאלשהמםישודחדועשדחיאליכתבש

קוספבףיסוהוהיינשההמדקהונייהוםיירוחאדוסב

יכונלתורוהלתרשילשהמדקהלעזמרלתושעלתלמ

םלועינבלבארבדשדחתנאלהאלהויעיבשהםוימ

וררועתיהטמלםתוררועתהבוושעיםמצעםינותחתה

תישארבהשעממםוילכבםהלעיפשהלהלעמלןכםג
דמלהשומשונייהוההגה

הרומהתושעלתלמבשיכומכזמזליזג:גתלמכשיינק

רמולהצורדיתעהלעלעסרומשלכוfסתעלימכוסעכסדועסימיל
שדועסימילןכוסליכbתעfכישכדיתעס

םוימךליאוןאכמשכ"אסימיסעמשר":?יתעל6וסשסעכש

ינבלעהאלהויעיבשה,סלייס

רמולהצורתושעלרבדהלטומםינותחתהםלועה

וררועתיםינותחתההשעמתוררועתהבוושעיהמהש

םוילכבםהלשדחלועיפשהלםדגנלםינוילעההשעמ

דימת

שישדעםיירוחאהוברתנאוהךורבףוסןיאמקחרתנו

וארבנןכותוליצאדוסבםיירוחאלםיירוחאהמכוהמכ

הגירדמלהגירדממודריותומלועהמכוהמכולשלתשנו

תוגירדמרשעטהשהאירבלשתומלועבםיירוחאדוסב

רוחאאוהאסכואסכלכשהאירבלשתואסכרשע

רעשבםניינעראבתירשאכונממהלעמלשאסכהךרעב

תומלועהמכוהמכולשלתשנווארבנןכועיבאדוס
הריציםלועבםיירוחאדוסבהגירדמלהגירדממודריו

םניינעראבתירשאכםיכאלמלשתומלוערשעםהש

תרומלועהמכוהמכולשלתשנווארבנןכורכזנהרעשב"

ןותחתהםלועבםיירוחאדוסבהגירדמלהגירדממודריו

הזמהטמלהזםילגלגרשעםהשהיישעםלועאוהש

םדאהםהבדחייתנוםיירוחאדוסבםיימשגתומלוע

דוסדחו"מובשןטקםלועארקנשדעלכהםתוחאוהש

םדקורוחארמאנשןיינעכותוימשגברוחאוםינפ

המידקוםדקןושלמאוהינפיכםינפונייהםדקיכינתרצ

אוהשתדסיץראהםינפלןיינעכולארשיבםינפלןיינעכ

הבוקנההוחינפאוהרוחאוםדקמרכזהםדאינפ

אדהוחוםדאןושארקרפבהלעמלונשריפדכרוחאמ

ומכרמולהצורוםשמןייועיואירבתאאדארטסב

לררוחאוםינפאוהךורבףוסןיאבתומלועהןידחוימש

ךורבליצאמהלאםיברקתמוםינופהםהינפדוסבםינפ

ברקתמםדוקרתויוליצאמהלאבורקרתויהלכואוה

אוהךורבףוסןיאשדעוהדורבליצאמהלארתויוינפ

םינופםהינפשדוסבם"רוחאדוסברוחאוםלכינפאוה

הריצירציילוהאירבאורבלותוליצאליצאהלהטמיפלכ

םינוילעהםינפהמקחרתמרתויהלכוהיישעתושעלו

הקוחררתויההיישעהשדעםיירוחאדוסברתויאוה

רוחאוםינפןלכםעדחוימהבסאוסלכינפרוחאאיה

.םידחוימןלכשןלכלשםינפהאוהשה"בסאאוהםינפ

רוחאאיהשזויישעאוהרוחאה'בותוטישפתומצעחכב

הבטשפתמודחוימהבסאתומצעחכותומלועהלכ

דחאודחאאוהרשערעשבראבתנרשאכןלכבומכ

ףוסןיאחכהזדצמרשאדועראבתירשאכורשעאוה

ןכומכתומלועהלכברוחאוםינפדחוימאוהךורב

רחוימלכהםתוחןוטקהםלועאוהשןותחתהםדאה

ינפםינפהדצםינפולשישןוטקהומלועברוחאוםינפ

דוסברוחאמהוחהביקנהרוחארוחאוםדקמרכזםדא

הביקנהדצמםיבושחרתוירכזינפםינפהשםיירוחא

וספדנדחאסופדבתומלועהלכיכםיירוחאדוסבאיהש

אוההמיתחהלבקמהםתחנהוומתחנדחאםתוחבו

ןאכדעהמיתחהתאםיתחמהםתוחהתרוצלהמוד

המלכהעודיהיינשהמדקה,הנושארהמדקה

ךורבףוסןיאמרתויוקחרתנותרומלועהולשלתשנש

אלשהמרתויתומלועהולגתנםיירוחאהדוסבאוה

אצמנוןתואירבוןתולשלתשהםדוקתומלועהולגתנ

ףסותינתולשלתשהדרישהגירדמוהגירדמלכבש

ותולשלתשהםדוקהלגתנאלשהמהאירבתושדחתה

ףוסאוהשהאירבההמלשנובשםדאתאירבדעהיהןכו

רשאלכתאםיקלאאריורמאנוילערשאתוגירדמה-

תרליחתאוהיכםדאתויתואדאמדאמבוטהנהוהשע-

אלהאלהוםדאתאירבמוהשעמהףוסוהבשחמה

לכבשדחמשםגהורתויהאירבםושףסותינאלושדחתנ

תרושדחתהוניאהזלכםעתישארבהשעמדימתםוי

רבכםוילכבשדחמשהמיכםדוקהיהאלשהמשודח

רבכאוהשהמוהיהישאוההיהשהמיכםימלועלהיה

ימיתששבהיהשומכשמשהתחתשודחרבדןיאוהיה

אלשהמשודחהיהומצעינפבםויוםוילכבשתישארב

ןודאתוליפתינקתמונקתשוהזווינפלשםויבהיה.

שוריפתישארבהשעמדימתםוילכבשדחמהתואלפנה.
*
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מכרfסשיוכירfסלכוכלסמלווזססגסב

םולשוהכרבןוצרעבשלעיכbישוקסו:סימדוקססיקרפכ

םהןיבקונימדוסו:
םיקידצלשםיבוטישעמהויסשסוחיסד6תbירכ%סעטתתלקיפסמ

- fסמלקיפסמוני ןיקכודמbסנורוח כרוח6

תוכלמשינותחתההשעמדגנ::

ןד,לעוןהבתטשקתמ:"::
דח6ףוכרפשקרדח6דנלסיטונססיסוכרפ

דחfףוגרמכ"עשרח6ףוכרפינפלbוס

סיסןכינפמווירחbשףונרפלסינפfוס

דחfדנלסיטובסיפונרפסתויסליוbר

:ססנסכ"ע-קודו

הלעבתראפתתררועתמ

םינפהדוסבהבעיפשה

הכומסהההגהבראובמכ

השארמולהצוררכזהדליועירזתיכהשאדוסוהזו

ןיבקונימדוסבהליחתתערזמתוכלמשכותוכלמונייה

תררועתמןדילעש'קידצההשעממןיטושיקהןהשהלש

רכזרמולהצוררכזהדליוהבעיפשהלהלעבתראפת

דוסבהלעבתראפתהבעיפשמזאיכהכרבאירטמיגב

לכבעיפשתשידכםולשוהכרבןוצרעבשעפשםינפה

םינפבםינפגוויזהאוהונייהורכזהדליוונ"הותומלועה

ןהבהטשקוםינותחתהמתוכלמהלבקשםינפהיפכיכ

דכרהוזהרמאגוויזההזלעוהלעבתראפתהלעיפשיךכ

ןושארהםדאם"קשכלראליעלםקתתאאתתלסקתא

הרומהןיאושינתוכרבעבשבהיברוהירפלשהוצמה

ויתוערזברכזהתרראפתשודקהגוויזהלעזמרמו

ראובמכקובחהדוסבהרובגהלודגםהשםישודקה

.םהשםישודקהויקושבוהגהנהותוהמרעשבסדרפב

תוגוודהדוסבדוסאוהששודקהותירבודוהוחצנ

:ותגוזלתראפתהל,רגשמשגוויזהרקיעינפלשדוהיו

תוכרבזהשתוריפס'זללכבםהשסדרפבראובמכתוכלמ

םלועלהכרבתועיפשמהתוריפס'זדגנםהןיאושנלש

העפשהוהכירבןושלמהכרבןושליכןדוחיוןגוויזדוסב

זאהטמלהבוצמהןושארהםדאםייקשכרמולהצורו

םישודקההינפהטשקתהתוכלמשהלעמלןכםגםייקתנ

הררועתהווזהוצמב

עיפשהלהלעבתראפתל

היהףכתיכלזראןכוהב

םדאלשוגוויזבהכרבה

הטמלולעשןושארה

שריפשומכוזודריוםיינש

ויחאתאןיקתאלזישד

םהם"וברםיתאגלבהתא

הדלונהמואתשדמלמ

ודלונלבהםעו.ןיקםע

ףסותורמאנךכלםיתש

ומכךלירהישרןושלכע

עבשבהוצמהםייקאוהש

ר

החגה

סילפסדומכסלעמלשגוויזסרסוזססלתו*

ןכוקיתידילעוסטמלסוחוסדfתריסבכ

fוסשסינותחתהתוררועתססשינפמןגוויזל

סטממסינמדגנםינפןוילמסגוויזסדוס

ססיימתייטנותוכרקתסדוסכסלעתל

ןגוויזדוסיתנוכמסדיס6וסשסלעתיפלכ

ןיbושלתוכרב'ותוכמדוסכסותוסר6לש

ורקתכישידילעסbיכרשפ6יהלככסיס

סייקלןילוכישןפוfכסוחוסדbוקלחתיו

סטמלגוויזדוסכסלפמלררועתפלוסונמכ

fללכfוססיסישbלזכסfרקנסישתוליב

סוי6ךססתישימ:וסחסלעמלודילע

סולשוסחוישעמידילעתוליל6ףוגכרכל

סיררועתמןותחתססד6לשוישעמקר

תטשקתתתוכלמשןפוfכסלפמלגוויזס

ןיכקוניתתדישוbוסינותחתסשעמכסינפ

יסינפדגנסיגפגנויסדוס6וסשסילכקל

ססגסן6סדע

תרווצמהלכבאוההזןינעכועבשבגהטמהןמודריןכ

םישועשהליפתהואהרותהואהוצמהיפכיכ

דח"להשודקהםתנווכב.םינווכתמוםינותחתה

םילועשדעםינפהדוסבהלעמלהטממתוגרדמה

שממםינפןתואםינפבםינפדחיילםישודקהתוגרדמב

ררועתהלןהבהמצעהטשקוינותחתהמתוכלמהלבקש

הצורהבעיפשמןמצעבםינפןתואיפכהלעבתראפת

המצעבןימהתואמםינותחתהןישועשהוצמהיפכרמול

ךורבשודקההבעיפשמןימהתואמותטשקתמתוכלמ

ורמאבהעהשזמרהזלעוהלעבתואפתאוהשאוה

בלןכםינפלםינפהםימכ

רמולצורםדאלאםדאה

םילגמםהםימתויתואיכ

יכדציכםימלשםינפדוע

אוהםימלשןושארתוא

ןכםגאוהמלשםלענו'מ

םימלשינשתואןכוםימ

יל'ילשהמלענו"אוה
ו

ח

ההגה

דרויסעפשסשומכיכעדתסךירכ*

דרוישסמלכוסכעסמbזמסטמלסלעמלמ

ססעייכחיורמסדערתויסכעתמbוסרתוי

עכססע"תילכתולובגלעכיתלכמוימשג

סיכוטסימעמותויוכמסןכומכתילכתולוכג

תוגירדמ'דסלוקסתוגירדמכולעישסמלכ

ולעישרתויתוליכfסfלרכסיריכיסליסע

תיינחורסלוסכולעירתויווככדוירתוי

סישועתנווככסונמיססלעישכרמולסלור

סיישעתגירדמדחיימשרתולסכורסריציל

סלעתשדעסוכמסטשקאסריניז6סריביכ

"שוש"P3ראלקוס"שעתותשגתמעתסמ

ינבהשעמידילעותישארבהשעמםהישעמיפלדימת

וגהנמכומלועגהניאוהךורבשודקהםינותחתהםלו

ולאךונעדוהשרחאהנהו-תישארבהשעמשדח

םינפבםינפגוויזהודוחיהןיינעבטיהןבויתרומדקה

הבסויההוחוןושארהםדאשדעהאירבהרחאהיהש

תויהליכהזאוהוהאירבהםדוקהיהאלשהמוילא

ידילעאוהתישארבהשעמתושדחתהאוהשהגהנהה

האירבהךפיהבאוההנהםינותחתההשעמתופרטצה

לכהאירבהיכםינותחתההשעמתופרטצהילבהיהש

הגרדמלהגירדממהטמלהדריוארבנוהלשלתשנשדוע

ךורבליצאמהינפתאמרתויהקחרתנהדירירחאהדירי

הטמלהלעממםהינפםינופשםיירוחאהדוסבאוה

םהמהטמלתוגירדמתושעלורציילואורבלוליצאהל

ודרישדועלכוםדוקשדחתנאלוהלגתנאלשהמ

רתויוקחרתנוםיירוחאהוברתנהטמלתוגרדמה

באהטמלם"רוחאהדוסבאוהךורבליצאמהמ

דצמהתויהלתישארבהשעמתושדחתהאיהשהגהנהה

שדחישהלעמיפלכםהינפםינופשםינותחתההשנ

הגהתישארבהשעמובוטתדמבאוהךורבשודקהםה

ןתליפתוןתנווכבהלעמלהטממםהינפםינופשדועלכ

דח"להרהטבוהשודקבןתרותדומלתוןתווצמהשעמו

דוסבהגירדמלהגירדממהלעמלהטממתומלועה

הרשעבהיישעםלועדח"לםלוסהתוגרדמןתיילע

םדחיילוהיישעתוגירדמהרשעולאמתולעלוויתוגירדמ

הרשעוטבדועתולעלוויתוגירדמהרשעבהריציםלועב

ויתוגרדמהרשעבאירבהםלועבםדחיילוהריציוגירדמ

רשעבםדחיילוהאירבתוגירדמהרשעולאבדועתולעלו

םהבדחוימאוהשהבסאב'וליצאוהב'וליצאבשתולעמ
יו

ההגה

ספונשריפשסינפסדוסיכינלfשתלfו*

fסדוקלשוכופיכוכיfונסריפשרוח

ולכשןויעכסינפסדוסכדרתס6סלעמ

לוקךפיסfוססיכפסלוקסממיכסfרתו

סינשסליחכfוסרוחbסרוסיכרוחfס

וכתמסטמלסגירדמליבfסלסטמלסנופס

רסיגפרחסתוליחכ'כןכסגולשילכfנסו

לופסזלכמסגססכיקנורכזדוסרוח61

רסיגפושfרfוסליכfתכשסיילססגיחכ

ל?6גסשדעלבfנכשסנומfרסמיתכל

סלושfרסניחכורוח6ךרעבbוססכרעב

סינשסכ"חכסינפוסfר6וסלכfנכס

סינפסשעירוחfrשןפוfכומכעלבbככש

ססעיורוזחירוחfתוריח6ססכיסיכפסמו

סיילססגיחכfוססרוחfסמל"רסיכפ

סשע?סגיחכלסתוfסטמלסנופסליכאתכמ

דעל36נכשסנושfרסמיתכלסיכפושbר

רוח6תויסלרוזחילכfנכשסנושfרסניחכש

לתוf,ןכו,לינfמבשסינשסניחכךרעב

'כיחנלרותffיסשללfלכשסכוסfרסכ"חכ

סנייכלסינפתויסלרוזחיליafמכשסינש

סריפסלכשןפואבסמכעכסכשסייגמ

סמורעכסיגפתויסלרוזחירוחfססריפסו

ורשכרית6:רוזחי'יגפסווכמתסטמלס

יתלועס'ולשלתrסךליןכילממסלפמלשסמ

':8יעסיישעסריביסfירכתוליכfדוסכ

P"ליסזדנמרשfסיסעכשסימע

ל"שעסריכיסfירכתוליל6תולשלתשכ

:ירכזוקן"ממוקחרתלוולשתושלש

י"*6,סניחבדוסכסיירוח6דוסכסלכסס

לייזכל.ינח6fיסמסיינשסליחביכ

ייפלינfסלסטמלסלפליגלמכשסלושfל

זיימיואקקרתסלוסנממסוגמלסריפק

:ינימלכ6נסשןפוfכ6וסךורכול

ליח6ס.דוסכססינשירססרולfדוקל

bרוחילסדוס6וסשסייכשסכיחכסש

ייאסלשרוחbלברקתמסנופ6רסליחכ

יכרקת"ןכוסנתמסטמלשסריפסס

י"רכלףוסדערוח6נרוחfמקלדתל

רספייכרPפסכוסטמלסלעממסלדיריכ

פונרימסכרהלתולעלסלעמלסטממ

יססיכפסדוסכסינפדנכסינפסלכוברקתי

סליחכלסינפfיסמל36לכשסנוסלרסנלכ

אליגfמכשסייגשסליתכלכרקתתסכססייגש

ל'גfמכשסיינשסכיחכןכוללfגסינפbוסש

דועכרקתיוסלעישכ5:6נסינפbוסש

סינפfוסשסנוסfרססתכיחככסלעמל

תולעלסייפס.דוסכןכסגסלעתסמ3ע-

רסילמסדוסכולעיןכוסכממסלעמלברקלו

bוסשbוס:לילfמסינפ.ףוסןיfלע

bוסוירכוילbססינפסיכמסלכשסלכינפ

ןיbוbוסךורכונממססינמסילכקמרסלכו

סוסעטונסריססמלונילעfישוק

רוח6ןיפוכרפודויסשסוחוסדfתfירכ

תולשלתbסדוסכוfרכלשינפמרוחfכ

ונשריכדכםיירותbסדופכfיסשסfירבש

ומשךורבוהברוחאוםינפ

המדקהבונשריפרשאכ

הגירדמלכבהנההנושאר

רתויוברקתיולעישגירדמו

יכםינפהדוסבהבליצאמל

םינפהאוההברוקה

דערוחאהאוהקוחרהו

םירשכהיבוטהםהישעמש

השעמתיינחורתנווכו

תוליפתהותווצמה

תולועורוהטהותושודקה

תריפסותוכלמתוריפסב

הינפתטשקתמתוכלמ

השעמתיינחורבישודקה

הליפתהוהרותהוהוצמה

תררועתמוםינותחתהלש

תראםיטשוקמההינפב

עיפשהלהלעבתראפת

דוסבםינפבםינפהב

התוררועתהיפכוםינפה

יפכוםינותחתהמהלבקש

םהישעמתריינחור

ךכםהבהטשקתנש

הלעבתראפתהבעיפשמ

וילעזמרשדוסהוהזו

תרדישוארורמאברהוזה

הצורהילבקלןיבקונימ

הערזתערזמתוכלמרמו

הערזתכפושותרכלשמו

הלעבתראפתרדגנ

ררועמהלעבתראפתו

עפשהבעיפשהלהדגנ
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רטעתמראפתהלתורטעםהםלמיכתראפתתרט
תראפתתואיצמשאוהעודישוריפאתתמואליע

המכחרתכדוסבםיאצמנםהתווצקוםהשרכזהדוסב

ללכבארקנאוהורחבומתואיצמבלודגםלעהבהניבו

ההגהבהלעמלהזמתצקונשריפשומסםלענהתראפת

שידועוד"סבםיאבהםירעשבדועראבתירשאכו

תווצק'וםהשרכזהדוסאוהשתראפתלינשתואיצמ

טשפתנשדוסבהגהנההךרוצלומוקמלעותוליצאב

'ולישילשתואיצמשידועותומלועהגיהנהלהלגתנו

רתויםהשןיינבהוהריסנהדוסבהביקנהדוסבתווצק

תראפתשדעתראפתרכזהדוסבשתווצק'וןמםילגתמ

וגוזתבאיהשתוכלמ"עלרהדילעוחכהלגמרכזהדוס

רמאמלשושוריפהיהיוזהמדקהיפלהנהוותשאו

תווצקודוסבותוליצאהלגתנשומוקמבתראפת

זאולשתורטעוםהשולשתווצקובראפתמאוהשכ

תראפתדוסבםהשתומלענהתורטעובכגראפתמ

'גולאמתחאלכביכהניבהמכחרתכדוסבםלענה

תואיצמברכזהדוסתראפתדוסהבאצמיתוריפס

הניבבוריבחלרוקמדחאשדעתומלענתווצקורחבומ

תומלענרתוירתכבתומלענרתויהמכחבתומלענםה

דסבםיאבהםירעשבןיינעהדוסראבתירשאכ

אוהזאומוקמלעולשתורטע'ובראפתמתראפתשכו

דוסבונממהלעמלםהשתונוילעתורטעולאבראפתמ

וניינעדוסראובמכהלעמלמלבקמשםינתחתורטע

ונממהטמלםהשתורטעובראפתמםגושודקהסדרפב

דציכליזאושרפמוהבקנהדוסבתוכלמבתווצקוםהש

אליעלרטעתמרמאותורטעולאלכבראפתמאוה

בקמשתורטעבראפתמשוריפאלכדאקימעדרתאמ

אלןיעלכלרתסנהםלענהוקומעהםוקממהלעמלמ

םלועםהשהניבהמכחרתכתונושארגונייהדהתאר

המבאתתמרטעתמהנאצמיימקומעקומעםלענה

ריפשאתאואחינאמלשבדשוריפא"קידצדןוהתמשנב

הלעמלשתורטעבראפתמתראפתשתרמאקדהמב

םימלענרתויוונממהלעמלםהשינפמתרמאקריפש

ךורבוהבותואןיראפמוובםיעיפשמםהוורוקמהמהו

תרורטעבכגראפתמתראפתשיתרמאשהמבלבאומש

תוראפתהוחבשהמתוכלמבתווצקוםהשהטמלש

ראפמאוהאברדאךפיהלוניצמירהשהנממולשי

איהוהבעיפשמשעפשבהתואהפיימשהמבהתוא

הזינפמוהילאךרטציאלאוהוועפשלבקלוילאהכירצ

אליעלדתורטעבראפתמשאמלשבומצעלאוהלאוש

יאמבאבונשריפדכאלכדאקימעדרתאמונייהדריפש

אתתמונייהדהטמלשתווצק'ובכגראפתמשתירמאד

א"קידצדןוהתמשנבץרתמוראפתמיאמבאישק

הבשתווצקוינפהינפתטשקתמתוכלמיכתויהלשוריפ

דוסבהלעמלהטממםילועהםיקידצההשעמתיינחורב

היראיבהלןהבהינפהפ"מוןהבתראפתמאיהשםינפה

תראפתינפלםיקידצההשעמןיבקונימדוסבבוט

הירוכרברשאהדשהחירכינבחירהאררומאלהלעב

םיבוטוםינוגהחירםירשכחירםידיסחחירםיקידצ

תורטעובכ'גתראפתראפתמהזדצמהשעמישנא

זאוהלעבתרטעליחתשאאיהזאותוכלמבש

ההגהתרטעתארקנאיה

:איהשינפמGרשיתראפת
ספג"סכ"ע-תוכלמסכיזלfתרfפתהבראפתהלהרטעול

םינוגהםרשכםידיסחםיקידצםינבולהדילוהשדצמ

םינבולשיששיאהומכהזבלשמההשעמישנאםיבוט

רתויבותשאבהואםימכח."דימלתםיקידצםירשכ

איהוסינוגהוםירשכםינבולהדילוהשהבראפתמו

ןיינעכוםיבוטםישעמבוהרותבםהירוענמםתואהלדג

אוההז

סונמסכממתוסתסלסריביתינחור

סלעתrכןכוסריכירוfרועישכתיינחור

סלופסתוגירדמכסשועסתנווככדועי

סfירכססלועזfסbירככסרינידועדחייל

תיינחורתגירדמבfיסשדעסוכמסתטשקמ

תגירדמכותנווככדיעסלעישכןכוסfירכ

תוכלמ16תולילfכסfירכדחיילסלוסמ

ונילbסמורקססגושfרססריפפסbיסש

סתוfתינחורתטשקמ,סלעמלסטממ

ןמסךורכוס"כתוליכfרוfרועישכסוכמס

סזכלשמס,סונמסתוfכסינפתטשקמו

ריfי.סשוטלסbרמכשמשסרוfסכישכ

וכינפלשןודגכןכומכרתויכסfרמס

תוכלמינפזfתוכלמכסוכמסרוfריחתשכ

לערתויכסיטשוקמסינפורתויכסריfמ

סכעיפססל,סלעכתרbפתתררועתמש

ךכזמסריגיסלועשןפוfכסינפכרbוכמכ

סוכמסעיגמוינחורלימשגמסוכמסרסטמו

סbירכססלועןכוסfירכססלועלסלעמל
סלעמשדע:"דועסוכמסוכזמקקזמ

fלסתרסטוסכוכיזכסזיוfתיינחוררו

ס"כרוקמס,תררועתמזbותוליל6

סזנתומלועסלכלעיפשסלידכסכעיפשסל

יכסכנךרוכסיכותיחתכסכיססדוק

עפשעיפשסגסרוגסיכיטסוימעמכקידנס

לרשערפסמאוהדודו

'נורחאמרשערפסמאוה

'מהמלענןכםגםימלש

םילגמםימתלמשאצמג

ונייהדםימלשםינפדוע

םימהשומכוםימדגנםימ

המצעןימהתואמםילגמ

םימןמצעםינפןתואמו

ינפלומםימםינפ8םינפ

םדאלאםדאהבלןכםימ

עודיכתוכלמאוהבללר

ונייהםדאהןחיעדויל

םדאאוהשתראפת

ונשריפרשאכןוילעה
סס"גסכ"ע-תומלועסלכלסכרפו

"הןביורמאמבהלעמל

הזינפלשקרפבםדאהןמחקלרשאעלצהתאםיקלא

םימומכרמולהצורוןותחתהםדאאוהםדאלא

בלןכומכןמצעבםינפןתואמםימינפלומםימןלגמש

הוצמלשןימ.התואמוהוצמהתואמתוכלמונייהד

םינותחתהמהלבקשהוצמלשהמצעבםינפהתואמו

יפשתורוזחתאיהשידכהבעיפשמהלעבתראפת

אןתתאיהשלרםדאלארמאשוהזוןותחתהםדאל

םינפבםינפגוויזהןינעוהזוורכשלבקלןותחתהםדאש

ןתווצמהשעמבלבקלםינותחתהתוררועתהיפכוא

,אוהינפוגהםדאהיכןהבעיפשהלםינוילעהוררועתי"

השרשותמשנוהיישעםלועבןותחתהםלועבהטמ

רשאכוהנשהאמןבתמדקהבונראיברשאכהלעמ

תלשלשומכאוהינפוגהםדאשדעדועראבתי

הגירדמלהגירדממהלעמלהטממהלועולשלתשמה

דוסבתוליצאלהאירבמהאירבלהריצימהריצילהיישעמ

ינוילעהםישרשבותנווכבגווזלודח"לתוכלמדעםינפה

תרראפתתאתוכלמתוררועתהדוסבםינפבםינפ

ןוצרעבשעפשךישמהלםינפהדוסבהלעבתראפת

לכלהבהנוילעההכירבמעיפשהלהבןוילעהרוקממ

הזלהייארוםתודגלכלעהתכרבםיאלמתומלועה

ןיאכזוא'גסאדאתעשברמאאדוהירונושלהזורהוזמ

אכלממאכרבתמןיבטו'חייאקלסארשיתסנכאמלעב
אתעשבשוריפרמאמהכעןיריהנאהפנאואשידק

םלועבתויכזהןיברתמשכלראמלעבןיאכזוא'גסאד

דחילםיבוטהםהישעמבםיררועתמםיקידצהשןותחתה

דוסרשאםינפהדוסבהלעמלהטממתומלועהגווזלו

רושקלעםתוינחורבםיזמורםיבוטםישעמהותווצמה
הה"גהדגנםינפתומלועדוחיו

:תארקנשתוכלמזאםינפ
ססגסכ"ע-fכסלfרשיfרקנשןיחיראקלסלארשיתסנכ

תווצמההשעמתיינחורבהינפתטשקתמל'רןיבט

תראפתלהינפיטושיקבבוטחירתלעמוםיבוטםישעמו

הבעיפשהלהילבקלתדישואדןיבקונימדוסבהלעב

אשידקאכלממאכרבתמרמאשוהזורוהטושודקעפש

ךלמארקנשהלעבתראפתמהכרבעפשתלבקמשלד

התלבקבןיריאמהינפזאשל'רןירהגאהפנאושודק

תומלועהלכלשםינפהלכןכוםינפלאםינפעפשהרוא

דועותומלועהלכלרואהתעפשמאיהיכןיריאמםה

הבקדאתעשברמאיאחויןבןועמש'ררהוזהמהייאר

אליעלמרטעתמאתתמואליעלרטעתמיורטעברטעתמ

ןוהתמשנבהמבאתתמרטעתמאלכדאקימעדרתאמ

דעאתתמואליעלמןייחףסותאןידכא"קידצד

הבקדאתעשבשוריפווניניינעלךרטצמהונושלןאכ
אוהשאוהךורבשודקהשהעשבלריורטעברטעתמ

םיארקנםהשויתווצקהששברטעתמוואפתמתראפת
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תוארהחכןורסחתשלוחתבסלקרשמשהרואןורסחו

.שמשלשהרואקזוחלבקלחכולןיאשםייניעבש

םדוקאוהךורבתוליצאבאוהןכומכהיפיוהתרהטב

שולחלכשהןיעשדעקזחךכלכןרואויהןתוליצא

יצאממןרואנמצמצשאוהןתוליצאוןתגשהמךושחו

לאלצאנמולצאנלאההגה

תרדירידוסבלצאנשיfכסימr::סולמלסדוק*

וגשוישידכתרוגירדמהסס"גסןfכדע-וס"ועכ

הזמהנהןרואויזמםיארבנהונהיוןרואויזבםיארבנל

םילוכיונייהאלשהזינפמאלשןיבהלוליכשהללכונ

סחשיחכגןתוליצאםדוקקזחהןרואתואיצמגישהל

הזבלשמהןתוליצאםדוקתורופסהתואיצמםולשו

שולחףועןימאוהשזיומרדעלפאלבארקנהףלטעה

קרףפועמוניאושמשהרואתרוארל.ויניעתוארחכ

קותמרואםשובמרואולאיהשהנבלהרואלהלילב

שמשהרואהאראלףועההזהנהוהרואבהנהתמ

רואתוטשפתהאוהשהנבלהרואהארקרוימימםצעב

הנבלברמולהצורהבשמשהרואחכםוצמצושמשה

הזיכעודיאוההנהו

האראלשינפמאלףועה

שיחכיוימימשמשהרוא

שמשהרואןיאשרמול

האראלשינפמתואיצמב

רעשאברדאאלאותוא

קזוחלשדעדאמקזחתואיצמשמשהרואלשישומצעב

םויבףועללכויאלוובתוארלוולבקללכויאלותואיצמ

הלילבףועלףועהחרכוההזינפמוותואיצמקזוחדצמ

הנבלבטשפתמהשמשהרואםוצמצבהנהנאוהו

המצעשמשבאוהשומכרואקזוחלדוגהארמוניאש

תואיצמשיחכנאלשתוריפסהתוליצאבאוהןכומכ

ןתואונגשהאלשינפמןתוליצאםדוקתוריפסה

םדוקתוריפסלששאברדאאלאונילכשתגשהב

אוהךורבסארואןלכויהיכדאמקזחתואיצמןתוליצא

קזוחלשדעתומלועלכאלמתילכתןיאדעוףוסןיאדע

גישהלןילוכיונייהאלקזחהולודגהןוואתואיצמ

ונהישידכויארבנלביטהלידכוקזחהןרואמתונהילו

ןפואבותוליצאליצאהםשובמרואקותמרואורואמ

י

ההגה

סמלפמרוfסלןיfסנכלשbוסעודי*

fכשכולייסדםrtסרוfbוססרו67

רוf.סכסכיסנכלסחופתדגכסמrסתייפא

סנכלסינמכסלתתוסכטשפתיושממס

סכמסשrשרואכסמססריfמריfסל

סס"גסוbכדעיססוטלסfרישכ

ירואםצמצשהמבקזחהורואםוצמצאוהתוליצאהש:

האירבלוליצאמדועורואצמצולולעוהליעדוסבקזחה

.הגירדמלהגירדממודריוהיישעלריצימוהריצילאירבמו

םשובמרואקותמרואןרואהיהשדעתולשלתשהךרדב

ונלראובמהנהןהמתונהילולכוישןפואבםיארבנל

שודחןיאהבתוריפסהתומצעבל'רוהדידיבגליכהזמ

קזחרתויםדוקמהיהשלודגהןרואומצמצתורואהיכ

המשודחאכיאםיארבנהיבגללורןדידיבגללבא

םילוכיונייהאלשהמרואהםיאורוןיגישמונחנאש

םינשיתוליצאהלערמולריפשךיישכאוםדוקמגישהל

תוליצאהיכעפשבןושארקרפבונשריפשןיקיתעםינקז
ביסאוהםוצמצהוהבלודגהורואםוצמצאוה

אהמוראופמהרעשהםלשנהנהוםיארבנליולגה

לעהרפכוהליחמוהחילסלאשנאוהךורב

תינעמונכראהשהמטרפהלעוללכה

םיארונהםינפבונינושל

ןמאוןמאםהירוחאבו

:אריכו

הנחמ

תושודקהתומשנהשדצמיכתינחורהןיינעבאוההז

םיקסועהטמלםהשכותוכלמותראפתגוויזמתולוצא

םתיינחורוררועתיםיבוטםישעמבותווצמבוהרותב

דוסבןהבתוכלמטשקתהלםינפהדוסבןשרשבהלעמל

ןידכוונשריפדכיתלדגרשאלודגהאררמולןיבקונימ

רטעתמתראפתשכזאולראתתמואליעמן"חףסותא

הכרבהוםייחהעפשזאתורטעולאלכלבקמוראפתמו

םינותחתוםינוילעתומלועהלכלוןידדצהלכמעפשב

םינוילעתומלועהלכלןוצרוםייחךלמינפרואביכ

דוסבםיבוטםישעמיטושיקתוררועתהוכלייכםינותחתו

עפשעיפשהלומשךורבוהבסאדעםינפלינפמםינפה

דוסוהזותומלועהלכלםולשוםייחןוצרעבשהכרב

רחאתפדורהניכשהיכהובגךרוצםינותחתבהניכש

ןוצרעבשעפשלבקתאיהודילעיכהטמלקידצה

רתויקנלהצורלגעהשהממרתוידוסבאיההתבוטו

עפשהברתתןכומכהבלחהברתתיכקינהלהצורהרפה

חכלשכורופסמוברתוברתויארשידועוחדניכש

גוויזןיינעתוהמלכשהלאבשיילהזבונלידוסומלוקה

אתתלםקתארכורהוזהרמאשהמבש"לוינפדגנםינפ

לאבורקונידיבןגוהכלכההלעהנהואליעלםקתא

תרובגשנתולוסהניבירמאריכשהלוןיבהררכשה

רבדהזיאבונגגשוחםאוםלועלשונושבכ

רמאנהזבאצויכלעוונידעברפכילאה

וtכהצרגהיהיהינפלודימתהגשתהתבהאב

וגיקלחיחלאודימתתלועןברקונברקה

הזבו-רמועהויחצנהםלועבןתי

"קרפהםילשנ

ןיינעלעגונההמכחהתודוסמדחאקרפ

הנהיכהזאוהותוריפסהתוליצא

ןיינעבםימדוקהםיקרפבונשרפשהמלכמהלועהללכה

וארבנאלוולצאנםהתוריפסרשעיכםינשיוםישדח

ןושארהםדאףוגארבנושדחתנשומכושדחתנאלו

םארמולוקולחלןידלעבלהפןוחתפשיןיידעהנה

ולצאנשםדוקהמןמזהיהשןשודהאיהוזןתוליצאןכ

,ויהולצאנשרחאותואיצמבויהאלןמזותואבש

םגןכםאוםולשוסחויהאלשןמזשןכםאותואיצמב

שוריפהבשייתנאלשידאלהנהוםולשוסחושדחתנםה

םישדחםהםגיכםינשיוםישדחןיינעבונשריפש

א"שוקףסותינשאלאןושארהםדאומכושדחתנש

םהתוריפסהשירחאיכתיקלאהלבקבהקזהוהמוצע

אצמיאלוןמזהתחתלפונוניאתוקלאהותוקלאםצע

תילכתלעביתלביחצנןומדקאוהאלאןמזיתלבןמזב

רמולןכתיךיאןכםאוןמזהתאהוויהואיצמהאוהו

היהוליצארחאשושודחותוליצאירהשלצאנוקsהש

ןתוליצאכןידלעבלבישנווההיהאלותוליצאםדוקו

אוהןתוליצאיכןמצעךרעבאלםיארבנההיעבאוה

ןרואמםיארבנהונהישידבםיארבנלתולגתהלידכ

םדוקויהןמצעדרעבלבאןדילעםיארבנהוגהנוישו

דוגלשדעקזחואריהברואזערתיותאשרתיןתוליצא

ןרואויזמתונהילםיארבנלושפאבהיהאלןרואקזוח
תוארתשלוחלארקישומכלודגהןרואידילעגהנתהלו

רואקזוחבאוהשכשמשהלגלגהופתבםיאורהםיניע

הזשתוארלולכויאלוםייניעהוכשחיאדובשםיירהצב

רדעהתבסינפמוניאתוארלםילוכיםניאשהמיאדוב

דוסדועהזקרפבראבלוניארישימח

'ג



ןושאדינימהיישעהריציהאוררתוליצאדוסישילשרעש
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ףוסאוהורהוזינוקיתב

ונשריפש'מאמה-

דחאורחאאוהרשערעשתחיתפב

רשעןילאוונושלהזורשעאוה

דחןירדסכןילזאןוניאןיריפס

תנאוינוניבדחוריצקדחוךירא

גיהנאדןאמתילוןולגיהנאדאוה

לכמאלואתתלאלואליעלאלך

והינמדןוהלתניקתןישובלןירטס

המכואשנאינבלןיתמשנןיחרפ

יבגלאפוגןורקאדןולתניקתןיפוג

ואירקאוןוהילען"סכמדןישוב

פאנימיאעורדדסחאדםנוקיתב

תרואפתאלאמשאעורדהרובג

דוסיוןיקושןירתדוהוחצנאפוג

שדוקתרירבתואאפוגדאמויס

הפלעבשהרותהפהאוהתוכלמו

הבשחמוהיאהמכחאחומהרןנירק

בלהרמתאהיבואבלהניבואגלמ

תורתסנהביתכןילאןרתלעוןיבמ

רתכוהיאהאליערתכוניקלאיל

תישארמד'גמרמתאהילעותוכלמ

הלפתדאתפקרקוהיאותירחא

והיאדאהואואהדוחיאואגלמ

אגליאדויקשוהיאתוליצאחרוא

יקשאדא"מכ'ופנעוועורדב

כעויקשאוההביברתאואנליאל

-וניניינעלךרטצמהרמאמהןושל

תוקיפסותוישוקבךיראנאלהנהו

םימעטהתרגא

םיאלמםינוחהנחמלומהנחמ

הנמאניתעדיוםינושםינפבויז

והושפחיםינומטמכוהושקבייכ

םידימלתהםינושהוםידמולה

הלכיכםינברהםעםירוחבהו

אלוובואביםיקידצםיגמעניעטנ

ושוחושועםינבהםע-םינטקה

\אונתתםינבלןכותוםינוקהםתא

םכינבלמוערגתאלו:םינואןיא

דע:םכדיבוחקהנשמףסכו

רבחמהלשהנושארהמדקחןאכ

:םימעטהתרגארפס

סימעטהתלגfלשהיינשסמלקס

רפסהאוהבוטיכוארםתארודה

תוכיאהברותומכהןוטק

המכחלתוארפרפותואירטמג

ייתכרבאלמ\אתיבאיההנוילעה

ויתודגלכלעאלמרישעתאיה

ןוילעךלמינדעמימעטמםימעטב

ינורעההנהרפסירמאןתונה

יידובכלםירשמרברלינויער

םימעטהןיינעבםירהלךרבתי

:םימעטמלכמושבדמםיקותמה

עפש

הכחמטוליפסילוחסכלמלומהנחמ

לומתוליפסלשעססשתוליגfס

סינוקהלילכתומלועססשתוfסכלשעסנחמ

סbילכלשתומלועלשעיכהז7נככסויכ

לגככלמעתוליפסלשעמוfלכנוולשלתשכ

לשעסכשסליגלשתומלועלשעןכולמע

תונחמלשעלומסיכfלמלשתותכותוכחמ

סליכיכשתומלועלשעיכסfילכתומלועבמ

לגנכלטעהfילככשתומלועלשעמולשלתשכ

לשעססשס"שעכ6תומלועלשעןכולטע

לומתישfלכהשעמכסיללכנססילגלגתונחמ

תומלועלשעיכסליכיבשתונחמלשע

תומלועלשעמושענוולשלתשנס"שעכמ

לומסנחמונייהולשעלגנכלשעסליניכמ

:ס'נושסינפכויזסיbלמ:הנחמ

ססשססילעומלשתונחמלולfלמולסכול

bילכתוליכbלמהיישעסליכיסfלסוווויזסי

לוfססעול"יכתונתשמתוכיחככלוbו

סלועלוfתוכושחותניללמכוניbישעסלוע

וניfסליכיסלועלוfתגיללמןכוהליגי

ןכוסbילכססלועלוfתובישחותגיללפכ

תגיללמכוניfסfילכהסלועלוfתגיללמ

לעשכלbוכמכתוליכfסלועלוfתובישחו

לעשכלועלfכתילשfכוסממן"וע"ןישbלס

וסושקכיילהנמfכיתעדיו:סוס

תלגfהחכשמלבחמססוליפ:סיכומטמכ

לפסססזיכתמfכיתעלילמfוסימעעס

ושקכימלעללשלכללבוקמוסכולמהיסי

לק6סישפחמוסישקבמשומכלפסההזילח6

סיימולסןסושלחי:ןומטמוסלופק

רחאיכולאםהווניניעבםילודגםהשתוישוק'בקרוךאללשגסידמולסשוליפ:סיגנלסס'עס'לוחכססילמלתססיגולהו

ןימלעןובררמאמבונושלםויסלזאיבנהוהילארמגשסעסילוחכססייימלתה :סכטמסינוטוסילטולססגסינוטסו

רמאוןושארקרפבןושאררעשבונשריפשאוהתנאד.סינשסימילסיליענוסייומכןיידעססשםידימלתהסנשולופסגנלס

הילבישחתארשעןילאמהירבחמדחשירפאדןאמלכסינכלהםעףושקביסכולגלוסללותיקלfסלכקןיידעולמלאלמ

תוריפסלשםתודחאלעתורוהלידכךבשירפאולאכ
ךיאהשקןכםאוםשונשריפדכהושהתודחאבםהש

יכ-הלבקהתייתמ6תמfתלותססמעומשלסינכללוכליששוליפ

ססשסימיענהתועיטנסמלכלילפסההזלכשוליפסינמעניעטכהלכ

דחוריצקדחוךיראדחרמאיורובדידכךותבוהי8רוזחי*טפקכץלוקשימלעולמfסןיכעכתועיטנסיfלקכשתושולקסתוליפסה

יכהלעמ7ונשריפשםגהוםייונשוםייכפהםהשינוניב-ושוריפשסלקמןלעלןגסיקלf"עטיןיינעכותועיטנבץנוקסולשוס"

'ולועפהלכתלעופאיהתחאחכבוםלכמהלולכתחאלכ

תאזבהארתמשהמשןיינעבקרללכםהיניבלדבהןיאו

תוארתהיפלוהריפסהתאזבהארתמהניאהריפסה

הליעדוסבתוריפסרשעלוקלחתנןתלועפולגיקולחוויי

ראיתהמלהשקהזלכםעןושאררעשבראובמכלולעווטולושוע:סלנקסתוקמעןיכהל

אוהשםשגבך"שהזשינוניבבורוצקבותוכיראבםתוא

רצוקבוךרואבוליבגמוופיקמםוקמהוםוקמבחנומ

דיאוליבגמוופיקמםוקמןיאשתינחורהלבאינוניבבו

הזבוהיtהצרהמבקפס-ינוניברצוקךרוארמולךייש

תניקתןיפוגהמכורמאורזחוןוהלתניקתןישובלרמאש

רמאמבךיניעריאהלהנהו.הזבותנווכיאמתעדלשיש

המדקה-תומדקה'גךלםידקהלונחנאןיכירצהזה

וארבנוולצאנשתומלועהלכשעודיאוההנושארה

הדוקנדעהנושארההדוקנמאוהךורבףוסןיאמ

תוליצאתוגירדמדבודריווארבנוולשלתשנהנורחא

אלו:חטבלךלתןעמלהנהוהיישעהריציהאירב

רבדכ.םדוקךלשרפאדלכשןויעוךתגשהבלשכת

לשןושלהןיינעשוריפותוליצאלשןושלהןיינעשוריפ

ןושלהןיינעוריפוהריצילשןושלהןיינעשוריפוהאירב

רורצבותמשניברוירומםתואשריפשומכהיישעלש

ןיי:לשמרואיבתרבחרהותופסותטעמםעםייחה

ןכסנוfלקנשללשלעלכלסגותומועלסימלוקסתוקיפסהתועיטנ

ןכיכפמוללפתהליעטמלככלמוגוסיקילכסלכךמעוןיינעכתוגטיטס

סלכשעיגסשסינשכוfכוסלכשכסימלשססשלמולסכולןכוfכיסיסילב

סינכסעסינטקbללכfסמכתןיינע:ולכוישהז:

כשןיילעססלןיfמ

סינוקססתfשוליפ-ונתתסינכלןכותוסילוקססת6

תנוכתמןתילולסמתוושוחושעתfפסססו

תוחפסלעקקוזמוןזלבןבלןסכ

עועישבוליכוסכסינכליתש

יסיגנ6ץ656:סינט

עשוסכbוסקוספ

סיכוfסחלכ

סס

עלגיbלותוחפאלסינכלכלעלנאיכש"סיילסןסכיתשלעץסויסו

?סלשוקיפסכלכויקהנשלכןכלעןסכסגנליתשמ
:לפססלעכונתתלפכ
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ט

אברדאיכםהילעהאנק'לןיאשרמולדירצןיאואטישפ

םהבעיפשמינאירהשיתראפתויתליהתודובכםה

םהוםלצאיתאובנרוקמוםהבלצאניתאובנתוליצאו

יתאובנרוקמהלגמינאשדעילצאםיקובדוםיכומס

דובכאוהשבושחדימלתכיתליהתודובכםהשםדילע

ןכינפמרשאוברתמכחהלגמשוברלתראפתוהליהתו

עפשנתאובנרונצמיכללכהאנקהזןיינעבךיישאל

ותאובנחורתא'הןתישוליפאאלאלצאםהשםה

יתאובנרוקמבםיקובדוםירשוקמ'לצאויהיאלוםהילע

ךומסוילצאויהיאלשינפמםדילעיתאובנהלגתיאלו

ילהיהיאליכהוליפאילשרונצבםיקובדוםירשוקמ"

ןושלבםינקז'עתואובנוארקנןכינפמוםהילעוחהאנק

ןתיווילערשאחורהןמלצאורמאנשןיינעכתוליצא

דומסויהםתאובגחכיכ'וגוםינקזהשיאםיעבשלע

םתאובנחכבםירשוקמויהיכהערמתאובנלצאבורקו

האובנהרוקמהיהאוהשדעהשמתראובנרוקמב

ויהוהערמתאובנתרומצעאוהםתאובנוםתאובנ

הנבלהיגפרואתוקיבדותוקידאכובםיקובדוםיקודא

שמשהינפרואץוצינב

אוההנבלהיגפרואש

שמשהינפרואתומצע

ולךומסורוקמברשוקמ

לכהשדעורוקמבולצאו

ההגהבראובמכדחארוא

'עתאובנןכומכהכומסה

תאובנתומצעםהםינקז

םיכומסהעוניברהשמ

ורוקמבםירשוקמו

רוקמהלצאולצאו
םיקנויורוקמהמילבקמש

יו

ההגה-

שתשסרוfומלעfוססיכלסרוfיכעודי"

קרוךbסמנעמללכרוbסלןיbסנכלסיכ

סכתסנכלסילפדגנםתיססינפרוffכישכ

fמוסנכלסינמכשמשסינסרוbסכריfסרו

סfרמןוימדכריbמווירוחbלרוbסרזוחו

סכמשכוסמבעמללכרוfסלןיfשסשוט%

סfרתסתרזוחIfסכריfמוסמססרוfסכ

תיbיbדיכסושזוחלרוfסת6סריfמנ

fרתסרוbקרסfרזיחשוניבעשמשכרו

ינפ.רומןיכקולחשישקרוך6יריחמ

סנכלסמתרזוחשרוbןיכוסמ?עסנכלכ

סנגלסינפרוfיכןרbסינפלעריfסל

יכסחנעשאשסינפרואבתרשוקתסמכע

ינטירסשסרזקמל36סלגbסלסכומס6:ס

סרוקתbיסששמשסינפסbורסנכלס

סנכלסמרזוחסרוfכלכ6סכתרשוקמו

רזbbיססגשיפלעףאזרbסינפלעריfכל

סקחרתיסזלכסעסתנעשמשסינפ

73מרוfססכעתנושמשסונפרוקתסת

סניfסנכלסתרזוחסרוbירסשוקותיר

סתנעסנכלססbורשומכשמישסיילפסbור

:ססנסכ"פיסמועשקשסינפ

םהםתאובנשדעונממ

םהיכותאובנשממל

רשאחורהןמיתלצאורמאנןכינפמרוקמלךומסולצא

םינקזהתואובנויהישלרבורקולצאןושלאוהשךילע

אוהןכוורוקממולבקישוותאובנרוקמלךומסולצא

םהשהבויתוריפסברמאנהתוליצאןושללשושוריפ

לכרוקמהבםלענהרוקמבםיקובדוםיכומסומעולצא

םהבש'ורוקמהלכרוקמחכיולגםהשהבסאתורוקמה

הלגתמההמשנהומכהבותומצעבםלענהחכהלגתמ

םיקודאוהבירשוקמההיתוחכידילעהמלענההתומצע

תוליצאןושלונשריפהנההרוקמבהדמעהלצאהב

תוריפס'ירהוזבםיארקנהתרוריפסרשעברמאנה

:והעבהאירבןושלשרפנהתעותוליצאד

האירבןושל

אוההאירבלשוניינעשארבהאירבםאןושלמרזגנ

היהאלשהמשדחרבדהלגתנשרמולהצורותושדחתה

תוטשפתמהתוחכםהתוריפסהתוליצאהיכםדוקהלגנ

תוטשפתמהתו"בהלשכאוהךורבףוסןיאתומצעמ

ומעולצאםיכומסוםירושקתלחגהשאתומצעמ

לדוגלרשאאוהךורבתוהלאחכםצעסהשדעורוקמב

ואציאלוםימלענםהתילכתיתלבוףוסיתלבהןרוא

רשפאיאואוהךורבףוסןיארואותמלעהרדגמןייד

לשמןיינעכאוההלודגהןרואמתונהילםיארבנ

קרפבונשריפששמשהינפתוארלהלוכיהניאשףלטעה

ותוקלתולגתהלידכןכלןיפוצרפודדוסרעשבישימח

אורבלךרצוהלודגהורואמונהישידכוםיארבנלהב

היהיאלשןפואבתולגתהותושדחתהוניינעשהאירב

םלענהקזחוריהברואתוחצחציחצבךזךכלכרואה

תצקבאוההקזחהרואההבעתישקרודאורואלדוגל

הנבלהרואלהאורשףלטעהומכםיארבנלחלגתישידכ

הריאמה26בו

לעהיישעהריציהאירבתוליצאתונושלודהונבויש

ןושלמאוהתוליצאןושלהנהוםנכוםנוכמלעום"רוב

תאובנמיכאוהןיינעהו'וגוךילערשאחורהןמיתלצאו

ותאובניונצתעפשהמשממםולשהוילעוניברהשמ

היהאוהשדעםינקזעלהאובנהעפשנהיהשממוחכמו

םינקזעלהאובנירונצעונממוטשפתנשלודגהרונצה

רנמרנקילדמכאsרבדרסחהיהאלםולשהוילעאוהו

ןיאןכוינשהרנהתקלדהברבדרסחןושארהרנהןיאו

ינשהרנקילדהשרחאלןושארהרנלרואןורתיותופסות

ןיינעהןכרבדםושברנההנתשנאלוהתעוחכזאוחככו

אלאוהךורבויתוריפסתוליצאבואוהךורבףוסןיאב

וליצאהליצאהשרחאללודגהורואמרבדרסח

יצאהברואתופסותוןורתיןיאורוהטהושודקה

אוהךורבורואשומכיכרוהטהושודקהתוליצאה

רוהטהושודקהותוליצאליצאהשםדוקףוסןיאארקנ

ןיאארקנאוהךורבורואןכומכוגישהלףוסןיאשינפמ

ינפמרוהטהושודקהותוליצאליצאהשרחאלףוס

יתינשאל"ינארמאנשןיינעכווגישהלףוסןיאש

רמאנהזםאוםולשוסחיונשםושיבאצמףא

ףוסןיאבןכרמאנשןכשלכמיונשםהבןיאשתוריפסב

אלותוליצאםדוקאלוחיונשםושובןיאשאוהךורב

וחכשאוהתוליצאהןיינעםנמאתוליצאהרחאל

רעשמהקרפבוניינעדוסונשריפדכהלגתמוטשפתמ

אוהקרםולשוסחותומצעלץוחרחארבדוניאוינשה

ןושלוהזוהלגתמוטשפתמשאוהךורבותומצעחכ

ולצאךומסןושלושוריפשלצאןושלמרזגנתוליצא

ךורבויתוחכםתויהלוןומאולצאהיהאוומכולבורקו

םיקבודמהמהוונממםירגתמהוםיטשפתמהאוה

תבהלשכאוהךורבותומצעבולצאוומעםירשוקמו

המשנבםיקודאההמשנהתוחכומכותלחגבהרושקה

הבףוסןיאםרוקמבםתוקידאוסתברוקלדוגלןכינפמ

ומכבורקולצאןושלאוהשתוליצאדתוריפסוארקנ

בורקותואשומצעלבורקםדאלשמךרדבםירמואש

לצאןושלאוהשתוליצאבאוהןכומכותומצעלאוה

רמאשקוספהןבויהזבואוהךורבותומצעלאוהבורקו

"ןתייכםיאיבנהסעלכןתימוםולשהוילעוניברהשמ
תרצוהאנקקוספלשושושפמהארנשםהילעוחורתא

רוךאםיאיבנםלכויהישןתיימרמאולאכרבדבןיע

מולהצורםהילעולשמוחורתא"ןתייכוחקיאלילשמ

ילשהאובנמוחקיאלוםהילעולשמותאובנחור"ןתי

תדשמהמללזראירהשהלודגהאנקוןיעתרציאדוהזו

לכהוהרונמיבגלעחנומשרנלהעשהתואבהמוד

יכרמאהמלןכםאוםולכרסחהרואןיאוהנממןיקילדמ

םולכרסחוניאאוהירהשולשמםהילעוחורתא"ןתי

קוספדאשירבעשוהילרמאשהמךפיהאוהשדועו

ןיאירהשאנקמהתאיליבשבלרילהתאאנקמהרמאש

ירהשאנקולשישעמשמקוספדאפיסבוהאנקםושיב

בשייתיוניכרדיפללבאםהילעוחורתא"ןתייכרמא

בורוותודיסחלדוגונלהרוההערמאברדאיכבטיה

ויהםתאובנתוליצאשתויהליכהזאוהוותונתוונע

םירושקויהםתאובנירוניצםיעבששדעהערמתאובנמ

הערמתאובנבולצאוולךומסלודגהרונצבםיקובדו

תומצעלכשםדילעותאובנחכהלגמהיהאוהשדע

םתאובנהזדצמשהערמתאובנתומצעאוהםתואובנ

םדילעותאובנהלגתתיכותראפתוותליהתוודובכאיה

ובאצויכוהזלעשודימלת'עותמכחהלגתמשםכחומכ

הזינפמודימלתוונבבמץוחאנקתמםדאלכבלזרא

םיאיבנ'הםעלכןתיימותונתוונעלדוגבהערמרמא

וליפאוםיאיבנהםעלכויהישןתיימויאולהרמולהצור

התעםיאבנתמשםיאיבנהולאלעיכהאנקילןיאיכה
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םילשהלוביטהלבוטה
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רכינוגשומוניאשרבדאוהךשוחהיכינפמךשוחל

רבדהזיאובתוארלםיכושחםהםייניעהוהלגתמוניאו

ינפמוךשוחהרובעבתוארהיניעמםימלענםירבדהלכו

ךשוחארובוורמאבךשוחלהאירבןושלבותכהסחיןכ

ןושלהרומשהממםלעהלערתויהרומהארבןושליכ

םלענןכםגאוהשךשוחלצאסחייתנןכינפמהריצי

ןושלשינפמרופארצויורמאברואלהריציןושלסחיו

ינפמהאירבןושלהרומשהממיולגלערתויהרומהריצי

ןיידעשתויהלוהלגנוגשומאוהשרואלצאסחייתנןכ

לודגורואתוליצאהםלועלהאירבהםלועתברוקתבסל

לכשהילעבשדעתומשגהולובגהמקוחראוהשדאמ

ורואויזמתונהילםהלרשפאיאםיימשגהום"לובגה

תצקיונשקרהאירבהםלועהלבקאליכקזחהולודגה

םלענורואןיידעלבאתצקמבולצאםלועמהתנתשנש

הצרוץפחוונממתונהילווגישהלימשגהלכשהמדושח

תדמיפכותלוזלעיפשהלוותוהלאתולגלךרבתיםשה

'גקרפןושאררעשבראובמכ,ויארבנלביטהלובוט-

ומלועתאגיהנהלהצרוביטהלבוטהעבטאוהרשאכ

שיאלתתלוידבעוומעתאגיהנמהךלמכודסחבורב

םיבעתמםהשהריציםלועדועאורבל:ויכרדכ

םלועההזוהאירבתומלועמרתויםילגתמורתויםרוא

םהינפלםרכשוםתאםתלועפםיכאלמתרומלגעאוה

םיניידינוממםהלבאהבםוקמלשונוצרםינשמםניאו

תרוחכםהשםהירטושידילעשינעהלהבליצאמהמ

לשונוצרםינשמוםירבועהלכלשרפנרשאכהיישע

'הנומאביכןדיבורסמנםצעבתולועפהלכוהבםוקמ

ןושלונשריפהגההבוגוצרםינשמםניאוםישועםה

:היישעןושלשרפנהתעוהריצי

- היישעןושל - " '- " -

דעהריציןושלהרומשהממרתוייולגלעהרומאוה

ןושלםדאינבהשעמםהשםיימשגהתולועפבאצמתש

לכתישעודובעתםימיתרששרמאנשןיינעכהיישע

לבאהשעתרשאךידיהשעמלכבןיינעכוךתכאלמ

'יירצייורמאנשןיינעכתרייקלאהשעמברמאנהריצי

םיברםיקוספןכורמוגוורצויםימיםדאהתאםיקלא

הרומשהממרתוייולגהרומהיישעןושליכהרומהזש

הלגתנאלאוהךורבותגהנהיכתויהלוהריציןושל

םדאינבהשעמיפלאוההגהנההיכהריציםלועב

םיתפתמוערהרצימובוטרצימםיבכרומהםיימשגה

םאבוטםאםהילערבוגהםרצ"חכיפלםהישעמתושע

יפלםתואגיהנהלהגהנההםהבהלגתיזאשער

השועהשינעהלןהבוטהשועהריכשהלןהםהישעמ

יונשםשןיאוולךלהףלחםשגההריציהםלועבלבאער

ןיאוםהינפלםרכשוםתאםתלועפטציםלכיכהשעמ

םיחרכומםהיכשינעהלואריכשהלהגהנהםהבךייש

אלחרכהבבוטהשעמהשועהוםיבוטהםהישעמלע

תושעלענמנהןכוהשעמהרכשלבקלהזלעחבוש

הזםעטמהנהשנועלבקלהזלעהנוגיאלחרכהה:

יכהריציבשינעהלוריכשהלאיהשהגהנהההלגתנ

הבותגהנההלגתהלידכןכינפמונשריפדכטציהלכ

תוחכללוכהימשגהםלועהיישעםלועאורבלךרצוה

ןיבםיעצמאםהיפצ:העפשנהמשהאמוטה

דותולזמוםיבכוכםילגלגהללוכוםיינחורהוםימשגה

םצעבםהוץראהרובטדעתישארבהשעמלכותודוסי

םהבשיונשלעברמוחילעבםיברם"ונשמםיבכרומ

ינשםעטדועוםצעבאוהךורבותגהנההלגתת

םלועאורבלךרצוהש-ההגה

תויהליכהזאוהוהיישעירטושןס:תייחכסלתמלךייש"
עבטובוטהאוהתישהשסגסיfרקלןסוסלעמלסירכזנססיליידס

סמ3עךרונלספילקומכיכתופילקןכ

ידכbוססקמירגלקיעלכקרסכירנלגימ

ןכומכלקלקתיאלשסופכשרמארומשל

המ

ו

תרובעתהבשמשהרואהלהלגתמשץראלהריאמה

ונשריפדכשמשהרואתומצעאוהשהנבלהינפבהרוא

קזחהאוההרואההבעתנשךאההגהבהלעמל

הנבלהינפמץראהלעריאמשדצמרוקמהמקחרתנו

קחרתנןכומכרוקמהףאוהשהמצעשמשהינפמאלו

קוחרמלורואטשפתנורוקמהלצאאוהשוליצאהרוא

רצמתרצקבורואהנתשיותרצקבהבעתישידכ

השדחהאירבדוסבשרח,רואהיהישדעותוטשפתה

לצאאוהשתוליצארואכךזוחצךכלכהיהא

ונממונהישידכרואהתובעתהובשדחתישךארוקמה

דוסבותובעתהוותוטשפתהדצמותואוגישיוםיארבנה

רואדוסםהלהלגתהאירבהםלועדוסידילעוהאירבה

תרצקבהבעתנורואהטשפתנרשאכןכינפמותוליצא

אציתובעתהותוטשפתהידילעהאירבהםלועארבני

תורחאהאוהשתרוהלארוארדגמתוטשפתהותוא

רוקמלךומסלצארשוקמאוהשםשלעתוליצאארקנה

דבנודרפנשינפמדורפהםלועארקהלשדחםשלבקו

ותומצערואאוהתוליצאםלועיכתוליצאםלוערואמ-

ךורבותומצערוקמברשוקמתוחצחצהלוכאוהךורב

לדבנ.רוקמהמקחרתנהזוורוקמבומעולצאואוה

אוהאוהתצקבהבעתנשדצמיכונממהנתשנודרפנו

לכרוקממקחרתנשקוחרהודורפהולדבההםצע

תוליצאארקנאלשדעאוהךורבףוסןיאתורוקמה

קרורוקמבותציחמבומעולדמסולצאןושלאוהש

ןושלמובהתחתחתפתדוקנבארבןושלמהאירבארקב'

: םיבורקוםיימינפםניאשץוחםשוריפשאתיירב

הולאאוהשאוהדורבתוליצאהאוהשומכאוהךורב

ובאזנהקרפבונהרעשבונשריפוכתושדחתהובןיאו

רואהתובעתהותושדחתהדוסבתוקלארדגלץוחםה

םצעאוהאוהורואההבעתניכהשדחהאירבדוסב

האירבןושלביכהויבםיארקנםניאהזרובעבשושודה

ןיינעםהינשוץוחןושלותושדחתהןושלתועמשמינש

םצעאוהאוהרואהתובעתההותושדחתההיכדחא

יפלעףאותוליצארדגלץוחםתויהלםהלםרוגה

אוהדורבףוסןיאמםילדבנםניאםהםגתמאבש

ותוטשפתהםהםגוודובכץראהלכ:יכויתוליצאמו

ץראלהריאמהגבלהרואבננשריפשומכורואתומצעו

תדוקנתליחתמהדוקנךלןיאושמשהרואםצעאיהש

היהיאלשץראהרובטfדוקנדעאוהךורבןוילערתכ

םויקםהלןיאורואעפשווחכאלביכךרבתיוחכוב

ךורבוחכווחכמוטשפתנםלכשדעדחאעגרוליפא

ארקהלתוקלארדגבםניאהזלכםעםלכבאוה

ךכלכםהבהלגתמרואהןיאיכתוריפסהומכתוליצא

םהשאוהךורבתוריפקהתוליצאבהלגתמשומכקזח

יכורוקמבםירשוקמוולצאםיכומסהוירואוויתוחב

.תוקנהשהאירבהרדגבםהןכינפמתצקברואההבעתנ

*דובכלהבכרמואסכםהשדערתויןדילעהלגתמ

השועאסכהוואסכלעבשוישםדאכתוליצאדתוריפס

האירבהלעבכורתוליצאהןכומכוילעבשוישושומיש

לעהלגתמתוליצאהשתוליצאהשומשהשועהאירבהו

דובכהאסכהאירבהםלועארקנהזינפמרשאודי

אלאהארתמוניאשםדאכתבשובוטםוישובלארקנו
ידילעאלאהארתמוהלגתמוניאתוליצאהדכושובלב

הנהודסבדועומעטווקומינשרפנשומכהאירבהםלוע

:והזעבהריציןושלשרפגהתעוהאירבןושלונשריה

הריציןושל--

ןיינעכהאירבןושלהרומשהממרתוייולגלעהרומ

ןושלבותכהסחיהנהךשוחארובורוארצוירמאנש

הלגתמורכינוגשומרבדאוהרואשינפמרואלהריצי

האירבןושלבותכהסחיוהצרישרבדלכהאורודילעש
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םישודקהתומלוע'גבןכןיאשהמףאוברמאןכינפמ

חכדיןיאשרכזשהריצי.האירבתרוליצאםינושארה

וחיכםשתטלושהפילקורהציןטשלשהאמוטה

ולאםישודקתרונחמ'גיכםבשומםישודקהתונחמ'ג

חזוםכותבןכושוזועתביכשודוד"הריציהאירבתוליצא

'גםהשתואבצ'השודקשודקשודקקוספהדוס

רשאתרחאמרתויתשדוקמתחאלכשתושודקתומלוע

ינפמםיחרובהאמוטהתוחכוםהבןכושתואבצ'ה

תוליצאתו

םהילעזמרשזמרהםערוצקבהיישעהריציהאירב

ויתררציויתארבידובכלוימשבארקנהלכורמאביבנה

.שרפלתינשםעפםהילעונילכשדיםישנויתישעףא.

.םהשתוליצאההנהוונילעהבוטה'הדיכםניינע-

םינושארהםהםהוהבותומצעבםהםהתוריפסה

קדהתוליצאהםהותובסהלכתבסלאםיברקתמה

ןוצרהתולערחאואוהךורבורוקמבם"ענהיהשחצהו

ונשריפשרואהםוצמצדוסבתוליצאההלגתנתיוינפל

דוסדועראבתירשאכוןיפוצרפודדוסרעשמהקרפב

ידעדוחיהתילכתםשרשבםידחייתמהםהםהוםוצמצה

אוהךורבסאבןרוקמבןדוחיםצועלםימלענןיידעםהש

,תוחככהבסאבםירשוקמםהוה"בס"אתוחכסהיכ

וארקיווסחייתיוטוהמשנהרוקמבםירשוקמההמשנה

רוקמהלצאםיכומסםהשןתברוקינפמוליצאדסיסשב

.היוהארברוהטהושודקהתוליצאהרחאוונשריפדכו

רתויאיהשונשריפשהאירבהדוסבתוליצאלהיינש

הנוכמדובכהאסכתארקנהאירבהםלועאיהוהלגתמ

םהשתוריפסיתבכגאיהוא"סרוכרהוזהימכחלצא

םהשםיניינעהלכיכםעטהוהאירבדתוריפס"םיארקנ

?הומכרשערשעןתגירדמןלכתוליצאדתוריפסיתחת

תוריפסתויהליכרבדהםעטוןמצעתוליצאדתוריפס

םתוחבתומלועהלכםימתוחשםתוחהםהתוליצאד

תומלועהלכןכינפמרשעםהלשםתוחהוםהלש

תויהלןיכירצםהמומתחנוםהמהמיתחהםילבקמה

תרוצלהמודאוהםתחנהתרוציכםתוחהןוימדכ

ךכלכוניאשותוינחורבולהמודוניאשםגהםתוחה

.הזדצמולהמודאוהז"כעומצעםתוחהתרוצכךזואצ

רחאמיכינשםעטדועוומצעםתוחבומכרשעכגובש

הרואיבונראיבשרחאהגהו:ותשודק

ןמ3עדרולל6רכיfלסfמוטסתוחכול6

ולקלקיאלשידכסיעשרסשינעסלוfרככקר-

רסיקידנסססשרסלומסרסויקודיספיו

סלועסשכןכינפמוסלועסתfןימייקמס

תטשפתמסריבייכfלמלש:*יfכז.

סbמוטסתיחכססשתופילקסוסלועכ

ןיfיןטשןיbוןתbמוטמסירסטכוסיעככי

רסלועסשכלכfדוערfכתירשfכערעגפ

ו"חתקלתסמסשודקסז6סולשוסחכייח

תורכנתמסיגיידלירטוש'ססשתופילקסו

יכ,ןל3ל6נמחרוןילגתמסfמוטסתוחכי-

סילכחמלתושרסנתינ?יחסינפתרתסספ

תרכועסfמוטסססודקסתוfרתסכו

-דוערbכתיסזןיינעוסתfמוטמתרסטנו

:סס"גסכ"עיי-

ילשהלוביטהלודיבשהמ

ודיבווחכביכתרויהבו

דועםילשהלוביטהל

םהשםימשגתומלוע

ןכינפמהיישעתומלוע

ךרצוהבוטהועבטדצמ

םלועםעםילשהלוביטהל
םלועאורבלוהיישע

דוסונשריפשומכהיישע

.רשעאוהדחאודחאאוהרשערעשבהכוראבהזןיינע

ובלעואוהךורבףוסןיאלעזמרהוגקרפבםשמן"וע"

ארקנהלכהזאוהודחאקוספבאיבנהםזמרתומלוע"ד

ונשריפשםגהוויתישעףאויתרציויתארבידובכלוימשב

תינשםעפאיבהלחרכהההזלכםעאקרפזנהרעשב

אלבשרדמןיאשהזלףרוצמהנוגיאלולתואנהםוקמב

הלעמלוהונשדחאלששודחהזיאובשדחניכשודח

זמרתולעהלכתליעאוהשאוהךורבףוסןיאדגנהנהו

.תוליצאתומלועהלכללוכאוהיכלכודמאבאיבנה

הנושארהדוקנמתואצמנהלכיכהיישעהריציהאירב

תריינחורהעבטה'תיובתועבטומהנורהאהדוקנדע-

לכארקנהזינפמונממולשלתשנםלכותילכשתירוצ

לכהשיללכהםשבקריטרפרבדבגשומרבדםשוניאש

ארקנהובלכדיולכבודיונממלשלתשגלכהוובאצמי

םיארבנהללכיכםעטהותוליצאםלועלזמורימשב

האירבברבדךלןיאוהיישעהריציהאירבבםיללכנ

ולחנומהםשהזיאבארקנהיהיאלשהיישעוהריציו'

לכלתרומשםדאארקיורמאנשןיינעכןושארהםיאמ

ארוקהתאהמילואוהדורבשדוקהולרמאשדערמוגו

-אוה'הינאלזראכולכלןודאהתאשינפמינדאולרמא

הזמראובמהנהןושארהםדאילארקשימשאוהימש

:התואוובארקישםשולהיהאלשםלועברבדךלןיאש

"י;לכוהאירבהםלועבשהמלכללוכאוהשארקנהרבד

לרימשבאוההיישעםלועבשהמלכוריציםלועבשהמ

ימשאוהשיתיליצאמארבנולשלתשניכתוליצאבאוה

ותוקלאוהבותוקלאתולגלידכולשלתשנתומלועהש-

הזמראובמהנהתוחכהרשעםההבתוליצאהאוהש

תויהלןיכירצןכינפמתולגתהלןיכירצתוחכהרשעש

הרשעבןילגתמהרשעיכתוחכהרשעתומלועהלכב

רשעלשובלואסכםההאירבבשתוחכהרשעהזינפמו-

תושבלתמתוליצאבשתוחכרשעהשתוליצאבשתוחכ-

הלגתמהםדאכםדילעםיארתמוםילגתמוןהב

תולצאתמהםיפנערשעןתואוושובלבהארתמו

אסכבתוריאמותוליצאדתוריפס'יןמתרוטשפתמו

בתכשוהזוהאירבדתוריפסרשעםיארקנםהתאזה

איסרוכןינאמןליאלןישמשמרובערתבלאנמיהמאיער

והיאוהלכורשעאהאייסרוכלן'גרדתרישוןיכמס'דב

הזאוהרמאמלשושוריפ"רמאמהןאכדעא"סרוכ

רלםולשהוילעוניברהשמרמארכזנהרמאמההזםדוק

םהתוריפסרשעתוליצא'כםולשהוילעיאחויןבןועמש

לכהבסאןקתמולעופןדילעשאוהךורבוינוקיתילכ

דחאאוהרשערעשבהכוראבונשריפדכתומלועה

אוהתגאוןיינעבאיבנהוהילארמאמברשעאוהדחאו

רמאמההזיאקהזלעוילוכוןינוקיתרשעתקיפאד

םילשהשרחאלשוריפןינאמןוניאלןישמשמדבערתבל

ןכ.רחאןינאמוארקנשהבוינוקיתילכםהשותוליצא

םלועאוהשדובכאסכהאוהשןישמשדועןהלארב

רשעבשמשמאהישויתוגירדמרשעבהאירבה

ויתוגירדמ;ו

-

:םשהשומכיכםעטהוהב-סאלשומשאוהתוליצאהיכ

לכונאלשרמאנולאכרבדנהלעהזיחאםוקמומכאוה

ומששונעדישאלםאןבוארלשםיקסעוםיניינעמרבד

ןכומכויקסעוויניינעמרבדללכונומשידילעוןבואר

דצמאלםאוברבדלםוקמןיאאוהךורבףוסןיאב

ימשבארקנהושוריפהיהיוןהבו"וליגוותוליצאתניחב

היישעהריציהאירבאוהשהאירבהתוללכרמאולאכ-

ונייהד,תוליצאבאוה
ו

ההגה

לכלסתיחfוסתולישfסיכליעלךייש*

ןויכןכס6וסיישעסריניסbירכתומלועס

סיסישfוסחרכומלכלסתוחיסfוסש

סס"גסכ'עיסתוחלרויגכסיbנמכסתרוג

לרויתארבידובכלוימשב

ידובכויתוהלאתולגלידכ

וניאדבלוליצאבןיידעש

יתארבןכינפמהלעמלונשריפדכורואלדוגלגשומ

ארבהאירבםאןושלמיולגושוריפשהאירבהםלוע

םגשינפמוודילעדובכהלגתמשידובכאסכאוהש

יתוהלאתולגתהםלשותאלןיידעהאירבהםלועב

םלועיתרצירמולהצוריתרצירמאליעלונשריפדכ

אלהריציםלועבםגשינפמוהלגנרתויאוהשהריצי

לריתישעףארמאונשרפדכיתוהלאתולגתהםלשות

ינפמהפסוהןושלףאוברמאוהיישעםלועםגיתישע

ובשערהרצימובושרצימבכרומאוההיישעםרועש-

'גקרפבשרפנשומכםיברםייונשובשהגהנההםלשות

םלועבותגהנהוךרבתיותלודגרקיעשרעשההזמ

רמאשינשםעטדועוםייונשילעבורמוחילעבהיישע

המיחוזגורוסעכןושלאוהףאיכףאהיישעםלועב

ןטשהוהאמוטהתוחכואצמהיישעםלועבשינפמו

םלועבוגורוהמיחוףאלכםיאיבמהוםימרוגהרהצהו

י-
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ופרצירשאכהזבלשמהםהמהאמוטדצלכלטבתי

ףסכהוףרשנגיסהשאבושאלוהוברקיםיגיסףסכ

דצשיםהבםגשתופילקהןכומכרהטנוםיקתמרוהטה

תאמםתו"חעפשוהבםשההשעמםהםגיכהמהשודק

לאםברקתהבוהבםשה

מורהטוהשודקה

'ורוהטוראשיוןתאמוטמ

יכםישודקםיכאלמומכ

הזוחדנונממחדיאל

'יעבשויהשגחהירפםעט

דגנכםיברקנתרונברק

ההגה

סשודקסתלוזכתוbנמנתופילקסויססfש

שוקמfנמירככססזמכייוחיןכסbללכ

: fסחתוקל ןיfתו סז רניfינמכ נשfש

'ולשוסחתיינשתכמfסידילוזסנומffיכיו

fלfךחרכלעfרסססגיכרמולחרכומסת

שסכסיסססססעמססשרחfוסססססעמ

ךרונוןתfירכסעטוסמדנכסשודקןכסנ

-סיbכססירעשכדוערbכתיןתfירכ

סס"גסןfכדע

תומואזעעלםיעיפשמהתופילקהםהשםירשערפסמ

תבסביכהשודקלןתואןיבירקמריהךכלהאמוטהתוחכ

שרודםהילעוןתאמוטמןיטעמתמםההשודקלןתברוק

רשאכזאשרוסחוךולהםימהיהיוחנתשרפברהוזה

הרהטהותרפרשנהאמוטהןהבתשבלתמהשודקה

העטילאוהיישעדתוריפסרשעוארקנזאותמייקתמ

היישעדתוריפס'םההיישעהתוריפסיכבושחלןייעמה

'יםההריצידתוריפס'יןכוהריצידתוריפס'יםניאו

האירבדסיןכוהאירבדתוריפסיסניאוהריצידתוריפס

ןכןיינעהןיאתוליצאדסיםניאוהאירבדסיםה

רמאשוריפבו'והתוריפסמונילעהשקיןכםאש

רמולןיאשןכשלכמואיאלויטאלו'יהריצירפסב

וטשפתנרשאכיכןכאוהןיינעהאלאםולשוסחמםהש

םדוקויהשרתויולגתנוםליצאמןוצרבתוריפסיפנעי

אוהךורברוקמלןתבהוקתבסלםימלענןתוטשפתה

ידכםיפנערשעלדועןתוטשפתהוןיולגדצמהנה

ואצישדעתולגתהלידכתרובעתהלוןרוקממקחרתהל

ידכתושדחתהןהבשדחתיוםלענהתוליצאהרדגללכמ

הלעמלונשריפרשאכהאירבהרדגדוסביולגהלאאבל

ארקנרואהתובעתהויולגהוקוחירהותוטשפתההתוא

דצמאלאתוליצאדסיןהןהתמאהיפלוהאירבדסי

אסכהדעאוהךורבףוסןיארוקממםתוטשפתה

תוליצאדס"ארקנאוהךורבורוקמלבורקרואהש

ולצאוברשוקמולבורקוורוקמלצאאוהשונשריפדכ

הבעתנורתוידוערואהטשפתנשדצמוהבורוקמבומע

יולגוקוחירהתוארתויהלגתנוולצאמקחרתנותצקמב

ןושלאוההאירביכונשריפדכהאירבארקהלולהמרג

םרוקהלגתמהיהאלשהמשדחרבדהלגתנשיולג

תושדחתהאוההאירבהןיינעיכארבהאירבםאןושלמ

לדוגלםימלענויהםדוקיכםדוקהיהאלשהמתולגתהו

האירברסארקנאוהיולגהותוטשפתההתואוןרוא

םיפנעילדועהאירבהידילעתוליצאהתוטשפתהןכו

דערתוידוערואההלגתנוהבעתנוקחרתנוםינש

רוארדגיולגבוקוחירוותובעתהבהבעתנוהלגתנש

דעהאירבןושלהרומשהממרתוייולגלעהרומשהריצי

ארקיןכינפמהריצירוארדגלהאירבהרוארדגמאציש

טשפתנשהמןכוהריצידסירואתרובעתההתוא

םיפנערשעלהריציוהאירבידילערתוידועתוליצאה

אצישדערתויהלגתנורתוירואההבעתנזאשםיישילש

רואאיהשהיישערוארדגבהבעתנוהריצירדגללכמ

תרושבלתהוותובעתהדצמהלגנרתויאוהשימשג

הממרתוייולגלעהרומהיישעןושליכהיישעהתומשגב

'וטשפתהויולגהתוארקנןכינפמונשריפלכריצי'רומש

תוריפס'יאלאםניאתוריפס'מולאלכוהיישעדסי

ןרואתוטשפתהיפלתומשדולבקשקרתוליצאד

תוריפסמולאיכתעדלךיתיארההנהרוקמהמןקוחירו

תוריפס"אלאםניאהיישעהריציהאירבתוליצאבםהש

םורמםיטשפתמההמהתוליצאדתוריפסיהותוליצאד

הנושארההדוקנמתומלועהלכלעחיגשהלתומלועה

דע

ןינאמהםהשתוליצאבשתוגירדמרשעלויתוגירדמ

םהשהבסאלשםילכהםהתוליצאהשרמולהצוררכזש

םישמשוםילכםהאסכלשתוגירדמרשעוויתוחכ

'יןכםגםהןכינפמוהבסאלשויתוחכםהשתוליצאל

רשעאהאיסרוכלןיגרדתישוןיכמס'דברמאשוהזו

םלועלשמשמדובכאסכחאוהשהאירבהםלועשוריפ

םידומעדהףרצתתוגירדמששוםידומע'דםעתוליצא

תוליצאדתוריפסרשעשרשעיוהדה'תוגירדמששםע

א"סרוכןיארקנשהאירבדתוריפסרשעידילעתולגתמ

אוהאוההאירבהידילעתוליצאההלגתמשיולגהו
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'דלכבטשפתמשרחאמוחבושחלוירבדבןייעמההעטי

תוריפס'מלו"חהנתשירשעםהמדחאלכבשתומלוע
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תולגרעשבראבתירשאכברשיץראבומכםישודקתוחכ

דוסבשבלתמתוליצאדםדאדוסשןפואבדסבהניכש

םדאדוסבשבלתמהאירבדםדאדוסוהאירבדםדא

היישעדםדאדוסבשבלתמהריצידםדאדוסוהריציד

ןלכבעיפשמוןלכבחיגשמהאוהתוליצאדםדאדוסו

תומשגהוםייונשהיכהלכןיינעהדוסוןלכתאגיהנמו

םייונשהלעופאוההזינפמוהבותומצעמקוחראוה

םינוקתילכםהשתוליצאהםהםילכהוםילכהלע

םהםרוקמלאםתברוקתבסלוןושארהרעשבראובמכ

שבלתהלםילכלאדועוכרצוהשדעםייונשהמםיקוחר

תומשגמהקוחרןיידעהאירבהוהאירבהםלועאוהוןהב
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: םהשתתהרובגהלודגםהשתובאהםצעבםה

ישילשםויינשםויןושארםויהלבקירפסלכבוארקנ

םלכשב'ימלענתומלועהרו"צויהתובאביכהזמןיבהלו

ימןיאשעמשנהיההזמשדעהלגתנדוסידוההצנבו

יזאושרפמהזתועטמליצהלידכוהשלשקרזינב

םינמואגולאמדחאלכלרהיתונמואק"פאדחודחלכ

םלענהיהשהמםתונמואואיצוההניבהמכחרתכ

דעישילשםויינשםויןושארםויםהשתובאה"עםלכשב

םהשלרתובאישארהזדצמוארקנהניבהמכחרתכש

והזוןדילעןתלועפהלגתישתובאלםיווצמהםישאר

ןומאאוהההילרמאהאמדקאמוליזאושרפמש

תלתללכןיאירקאדאגרדאוהההסוכמואלפומ

ןימויתלתמדחלכלרמאהניבןהמכחירתכאןיריפס

רמאדסחאוהשןושארםוילשוריפהיתונמואקיפאד

התוארתכונייהדרתסנהוםלענהןמואותואהל

הדוקנהדוסברתכהשדוסבןיאארקנשרתכלשגירדמ

ןיאתלמבשאללתויפס'גללוכףוסדותשאואוהש
ירתכתדוקנבשרתכונייהדשארתניחבלעזמרמ

ונייהדרתכתרדוקנבשךותתניחבלעזמרמןיאתלמבש

ףוסתניחבלעזמרמןיאתלמבשןרתכבשהמכח

ירעש'נלעזמורןהיכרתכבשהניבונייהדרתכתדוקנבש

'גםהשןיאדוסברתכרמא,רמאמהשוריפהיהיוהניב

םימי'גוטלםינמוא'גוגמדהלכרמאםינמוא'גתוריפס

תרובא'גםהשתראפתהרובגהלודגתוריפס'גםהש

תונמוארויצהלעופלואיצויםהמדחאודחאלכש

הדמהוןתלועפןדלעהלגתיוןלכשבםינמואהורייצש

המהלגיוהנביולעפידסחתריפסשןפואבןיינבהונבי

המהלגיוהנביולעפיהרובגןכוולשןמואהרייצש

ר"צשהמהנביולעפיואיצויתתןכוולשןמואהרייצש

תונושאר'גבודסחמאוהןיינבהשאצמנולשןמואה

ןתגירדמלדוגלוןרואתוטישפלדוגלללכהלועפןיא

המדקההןאכדעתוריפסראשךרעבתילכשוארקנ

המדקהלדלנועסנוזהמדקהמו:קרפהתמלשהו

קרפןכםגהלדחיינן"עמהלעדבכיאלןעמלותישילש

:ומצעינפב
-

םחנמ'רברהבתכתישילשהמדקה'ג*קרפ

תוריפס'זולאםעטלזיטאנקארה*ו.'-

דחאלדחאםלועהואנבשןיינבהימי

וילעףיסונוהפםקיתעגהנהו-ולשתוגצמימעטרפסב

דציכראבנהתעוונושלהזווירבדרואיבתבחרהבטעמ

תראפתהרובגדסחםהשהלאהתווצק'זלםלועהךירצ

.אאשדסחאוהןיינבהתליחתתרוכלמדוסי,דוהחצנ

'תראזאלבםייקתהלםלועלאאשלרהזאלבןיינב

םהיתונוועןיבלמהבקההריפסהתאזבשינפמהריפסה

,רצישהרובגהדצמהשענהלעםתואחלוסוkרשילש
םדאהתאאיטחמהערהההגה

תאזוהרובגמעפשמרוקמווסיסי6נשסלועברבד:ס

הלצאנדסחלרהריפסה:

הלעמלאוהרשאהניבהמ:
הרובגמהרעמלרהנממ-ס"כתולינfתשודקכרוקמולשיסניססג

חכהלשיהזדצמרשא:

לשםהיתוונועןיבלהל:

הלעמלאיהשינפמEרשי:
ערהרצירשרוקמהמיסיbכס::י"י:"

שלשהךאתוריבעםרוגה

ונאןיאהתעותודמוארקנאלות"לכשםהתונושאר

והשויתוירבםעהשועהבקהשלודגדסחוהזוםשוריפב

ןידהןיאשיפלעףאםהלהצרתמוןושארןושארריבעמ

הזדומעיתלבםייקתהלםלועלאאןכלעוךכןתונ

"רפסבו17אז

רתכםהשםינמוא'גםשורכזנלבאהשעמםושאלו

שיאבקעיוהיברמתאדליזאושרפמשומכהניבהמכח

שיאתלמלשזמרהרמולהצוריאתילתאמויאדוםת

אוהשלרוםתשיאבקעילשזמרהאוהתישארבבש

ישילשאוהשתראפתאוהשבקעילשהבכרמלעזמרמ

דוסביכתישארבימיתששמישילשםויאוהותרובאב

םויאוהדסחאוהשםהרבאהבכרמהןהןהתובאהש

ןיינבהתישאראוהשןושארםוילעפדסחיכןושאר

הרובגיכינשםויהרובגאוהשקחציהנבידסחםלוע

םוילעפתתיכישילשםויתתאוהשבקעינשםוילעפ

תתלעתורוהליאתילתאמויאדורמאהזלוישילש

םתשיאבקעיוהיברמתאדרמאותובאבישילשאוהש

אליממויאתילתאמויאדובקעיןמתסתסרמאאלו

אוהומוקמבתתלעאליכונלתורוהלתתאוהשןניעדי

תתלעזמראוהלבאהרובגוהלודגתחתאוהשזמרמ

הניבהמכחרתכםלענהתעדהדוסבללוכאוהשםלענה

ומכףוסךותשארהלשישהדוקנהדוסבםידחאתמה

היברמתאדרמאהזלודסבםיאבהםירעשבראבנש

תלמבששיאלשזמרהרמולהצורםתשיאבקעיו

םתסאלםתשיאבקעילשזמרהומצעאוהתישארב

בחכלעזמרמשיאתויתואיכומוקמבתראפתבקעי

רתכיכזמרמםתתלמושיאתרו'תואזמרבונשריפדכ

רומגתודחאבםימאתומםימימתהמההניבוהמכח

ראבתירשאכףוסךותשארבתדחוימה;ודוקנהדוסב

שיאתלמיכוירבדחיכוהלידכודסבםיאבהםירעשב

אהדרמאםלענהתתדוסבהניבהמכחרתכלעזמרמ

יוהןינמואהשלשירהששוריפאכהדע"והןינמואתלת

הגירדמהאוהבקעיובקעיקחציםהרבאונייהדבקעידע

לרןיינבבתישילשהגרדמאוהתתןכותובאבתישי

רמאשוהזוןהלהבכרמתובאשדוסבןיינבהימיתששב

ןושארםוילריאתילתאמויאניינתאמוהאמדקאמוי

הרובגלעפינשםויולהבכרמםהרבאשדסחלעפ

ולהבכרמבקעישתתלעפישילשםויולהבכרמקחציש

המלוומוקמבתתונייהדתישילשהגירדמבקעישאצמנ

םהשינושארהתוגירדמינשמרתויםתשיאבקעילארק

בקעיונייהדםיזמרינשובתורוהלאלאקחציוםהרבא

תישילשהגירדמהאוהשומוקמבתתלעזמרלםתס

ןהתובאהדוסבישילשםויאוהשהרובגוהלודגתחת

תתדוסלעזמרמםתשיאבקעירמאנשכוהבכרמהןה

ונשריפרשאכשיאדוסבהניבהמכחרתכללוכהםלענה

הדוקנהדוסבםתודחאוםתומימתדוסלעזמרמו
ווחי

ההגהתרדחוימו תמאתומה-

ינשולשית"תשדנמןיכסללכותסזמ

סלידנתחתbוספתחיfסכיחכזייfיכמ

סכיחבוססמלסקמfנסשלוסכסרוכגו

תרfפידוסכסרוכגוסלודנמסלעתלס"כש

םתדוסבףוסךותשארב

יכדמלהתאהזמהנה

בקעייבגרכזנהשיאתלמ
רתפדוקכסלעכסתעדדיסfוסססלתלס

סריכנוסלודגכעיפשמbוסשסניכסמכח

סרוכגוסלודגןיכעירכסללוכיbוססזדלמ

סנססלרישדכסזיfלותעפrסכסתוטסל

סלעמלותיילעכז"כעססמסטמלfוסש

עפשדירומfוסכ"חככסמלענסוסרפכ

דכסויfלסתוטסלסרוכגוסלודנלעלעממ

סס"גסןfכדע-סגריש

םלענהתתרלעזמרמ

הניבהמכחרתכללוכה

זמורמהשיאתלמןכומכ

עזמרמתישארבתלמב

אלםהברכזנאלובחכ

םהיכתורוהלהשעמםושאלוהאירבאלוהלועפ

ןיינבהשדועבוםלכשבןיינבהםירייצמהםינמואה

זאותונבלםילעופלםיווצמשדעםלענאוהםלכשב

םיאנבהםצעבםהשםילעופה'עהלגתמםלכשרויצ

יכתילכשתונושאר'גוארקנןכינפמוןיינבהםינובה

ןיינבהימתוארקנתוריפסראשוםינמואהתגירדמבםה

היהשהמםילגמוןיינבהםינובהםילעופהתגירדמבםהש

רהוזהירבדבןייעמההעטיאלשידכותונושארגבםלענ

אמוייכהדעווהןינמואתלתאהדרמאשוירבדמןיבהל

םהםינמואולאשיאתילתאמויאנ"נתאמוהאמדק

י
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יכדסחהוקלםלועהךירצהיההליחתמיכולגתנו

תרבדנמקוחרכההובויחהדצלעארבנאלםלועה

םעדסחלומגלוביטהלודסחתדמכהבטושפהונוצר

'צאההזינפמוידסחלדוגווימחרבורבויאורב

ואובידסחהדצמודסחהידילעשדסחהדומעהליחתב

הנבידסחםלוערמאנשומכוודילעוגהנתיותומלועה

דוסבםלענהיהשהליחתבדסחהדומעהלגתנהזינפמו

תישארבדוסבהניבוהמכחללוכהרתכאוהשהדוקנה

קרפבונשריפשםתשיאבקעיוהיברמתאדש"אןמת

:אלודבלדסחהדומע'עיכתויהבוהיינשהמדקהבינש

הזינפמגהמדקהבראובמכגהנתהלםלועהלכוי

תויהלוןידאוהשהרובגדומעדסחרחאל"צאהלךרצוה

הירצוגהנתהלםלועהלכויאלולאםידומעינשבםגש

'צאההזינפמזנההמדקהבראובמכתאצוממהדמל

םהינשןיבתעצוממהדמאיהשתראפתתדמךכרחא

ןתתדסחהדצמיכהרובגודסחןיבהרשפהשעישןפואב

ויאטחלשנועןתתהרובגהדצמוהשעשויתווצמלרכש

ןילזאןילאוורמאבזמרש,והזוןידהתרושיפכאטחש

וטשפתנוולצאנןכםלועלוכרצוהשרדסכלרןרדסכ

היינשהמדקהבונרכזשהדוקנהדוסמןתמלעהםוקממ

דהור'צקדחוךיראדהומצעבוהילאשרפמשוהזו

ינוניבורוצקודרואלעהזבוהילאתנווכןיאשינוניב
הרצקתחאוהכוראתחאהריפסשiחבושחלזחימשג

הנווכהקרןכןיינעהןיאוחינוניבורצקוךוראםשגומכ

כןילקושוןידדומשםשלעתודמוארקנתוריפסהיכ

הילעהנמתנשיפכהלשישהדמהוקבםדאינבהשעמ

דסחהוקונייהדךיראדחרמאהזיגפמוהבליצאמהמ

המדקהבראובמכםיעשרלוליפאם"פאתוכיראםשש

רחאתרטבמהניאוםיעשרלוליפאדסחתלמוגש'ג

ןידהוקאוהשהרובגוניהריצקדחוהשערשאויאטח

דסחהךפיהאוהיכםייפאתוכיראםשןיאוהמיחלעב

ןיבעצמתמהםימחרהוקאוהשינוניבדחוונשריפדכ

תנאוהרובגוהלודגןיבעצמתמתראפתונייהדםהינש

רמאשםגהיכהזבלזוהילאתנווכןולג'הנאדאוה

דצמםהתונושמתולועפםהשםימחרהודסחהוןידהש

איההלועפהרקיעשבושחלהזבהעטתאלשתוריפסה

תוכיישוסחיםושולןיאאוהךורבףוסןיאותוריפסב

םאהתאל"רןולגיהנאדאוהתנארמאהזלוחהלועפב

המלכשתוריפסרשעלגיהנמהליצאמהאוההתא

םאחכיכםליצאמןוצרבאלאםישועםניאםישועש

זוחותוריפסהךותבותרוריפסהלכלעףפוחהב

םט":ץפחרשאלכלוורדעהעורכםתואגיהנמתוריפסל

ברקלוותלבןיאועישומוותלוזםתואגיהנמןיאו

םהתולועפהשהמשנהןוימדכאוהלכשהלאןיינעה

טושפלכשאיההמשנהירהשהתומצעבםימלענ

הלכשהקרהשעמםושאלוהלועפןיאלכשהתומצעבו

היתוגשהתולגלהתצרוהלכשבתגשמהמשנהשהמו

םהשהבםידחוימוםיקודאההיתוחכלעתילגתמאיה

תלוזבוהלכשבהמשנההגישהשהמםישועוםילעופ

הלועפאלוהשעמאלו.יולגםושהמשנלןיאהיתוחכ

הנוצרבוהנוצרבאלאםילגתמםניאהיתוחכהזלכםעו

דרדהמשנההצרתשכהארתאלהםישועשהמםישוע

האורתוארהחכרפסבדמליוהאריתוהרהחכשלשמ

םאןכוהאורתוארהחכןיאהצרתהניאםאורפסב

עמושעימשהחכהרותירבדעמשיהעימשהחכשהצרת

לכןכועמושהניאהמשנההצרתאלםאוהרותירבד

דמלהתאהזמשאצמנהמשנהןוצרבםייולתתולועפה

'משגהתומצעבםימלענם"ונשהותולועפהלכשםגהיכ

היתוחכידילעקותילגתמהניאוטושפלכשאיהירהש

םושויולגםושהלןיאהבםידחוימההיתוחכתלוזבו

הלועפ

ההגהךכיתאצמריהבהרפסבו

:::ימלכדסחתדמהרמא
ימושירוריפמגשיריממיתשקעילינימאלםבםהרבאתרויה

: לירפאמ9
ךלכשןיעסישתתושעלינאיתכרצוה

יתיילכש:"סייגשסמ"קסםהרבאירהשיתכפא

- רומשיוימוקמבםשדמוע

םלועהתאהכזמינאשיתכאלמאיהתאזינאדיתרמשמ

תושעלםבלבאיבמוןבישמינאדועוובייחתנוליפאו

דומעהוהזםהרבאהשעהזלכםימשבשםהיבאןוצר

יידסחלשדומעןושארה

ההגה-דועוילעדמועםלועהש

:וי::::יעוילעלל

fדפ::: ינשדומעםועהךירצ

:ךפוהאוהוןייאוהי
: ססרכ הרומהfתושעל "תמגיסלמססרכמונרכזשהנושארה

:ינשההזהדומעהאלולו

םיעשרלשגועהיהאל

3עונממערפנןיאווריבחתאגרוהולזוגםדאלכהיהו

םיעשרהןמערפהלידכהזדומעבגהנתהלםלועהךירצ

םיממשאארקנוונרכזשדסחןמהלצאנהריפסהתאזו

תלועפןכשאהךפיהםימהשומכוםיממאציששאליר

םיינשוארקנודסחריפסתלועפךפיהאוהתאזההדמה

םיינשולאהרובגאיהשןידתריפסודסחתריפסלרולא

םהיכםלועתועורזתחתמורמאנשםלועתועורזוארקנ

םויקוםעורזבוםדיבןותנםלועהשםלועתועורזה

אוהוישילשדומעלםלועהךירצדועוםהבםלועה

איהוםהינשמתלבקמתעצוממהדמהאיהותראפת

תודמהיתשבשינפמוזהדמבךרוצהוםהינשןיבתדמוע

ימיכםהבםלועל'הןיאהרובגודסחןהשםינושארה

ותואןודיןידהדמבהרובגתדמבןודנהיהיםאבייחתנש

היהוהשקהןידהתדמרובגהתדמאיהרשאבהלמחילב

ןידהתדמיכירמגלהלעמלבוטהויאכזהתאםילעמ3ג

ידכויתונוועוויתובוחרחאקרויתויכזרחאשפחמהני

אלדסחדמבןודנהיהיםאוורכזיאלויתויוכזוושינע

דסחהיכהזהםלועבוליפאויתונוועולםירכזנויה

לעבוטרכשבוריכשהלקרויתונווערחאהאורוניא

אצמנודקפיאלוורכזיאלתונוועהוהשעשויתווצמ

ןכלערשאוללהתודמיתשבגהנתהללוכיםלועהןיאש

,םירבדינשרבחמשםדאכתעצוממהדמלםלועלךירצ

ידכםהינשלעצוממהישילשרבדידילעדחאכםיכפה

ואטחםיקידצהםאשויללעמירפכוויכרדכשיאלתת

םישועםיעשרםאוהזהםלועבםשנועםהמםיערפנ

ךרטצמהלכעזהעבםרכשםהלםימלשמתווצמ

ןיינבהימי'זלכלםעטםששרפמאוהשםגהווניניינעל

-םהבךיראנאלוניניינעלךירצהניאשרחאמלבא

ךאונילעהבוטה'הדיכרמאמהרואיבבאובנהתעו

הזתלחתהלעהליחתבולכשןיעםישישן"עמהמשקבנ

בשייתיןעמלןושארירפןושאררעשבונשריפשרמאמה

םיניינעהורבחתיוורשקתידיאוהפונשוריפולכשבול

ורכזנשםיניינעהםערמאמהתליחתבורכזנש

יחתנהנהו-רעשההזבהתעשרפנשרמאמהףוסב

ןרדסכןילזאןוניאתוריפסרשעןיליאוושוריפב

תנארמאמהתליחתבוהילארמאשרחאלשוריפ

איצוהוליצאהשושוריפשןינוקיתרשעתקיפאדאוה

ןקתםדילעשםילכםהשתוריפס.רשעגתומצעמ

ידילעותכאלמןקתמשןמואכתומלועהלכארבו

אבםשונשריפדכתומלועהלכגיהנמאוהםדילעווילכ

taתאירבךרוצלוינוקיתילכולצאנדיאהתעשרפלוהי

הלצאנהריפסהזיאותומלועתגהנהךרוצלותומלוע

ןילזאןוניאתוריפסרשעןיליאורמאוהתרבחםדוק

ולצאנןכותגהנהלםלועהךרצוהשרדסכלוןרדסכ
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--דקופהיישעהריציהאירבתוליעאדוסישילשרעש -

ההגה

תופסותולfכולכשלכלכתל6ןייעמססת

ראבנםייונשיולגךרוצו

ונינפלםיאבהםיקרפב

'גולאתויהלווהזעב

םיבורקןיידעתומלוע

רמfמססזכזמרסוסכוליפfוזמרנfלו

וסינימדרמfמכזיזמורמויסיןלכיכ"

שוריפכתלקןירכזנויסיסגוןיתמסנןיחרפ

יכירגונחנfסכמfךfומכערתfמסס

םתוטישפתבסלוםרוקמל:
תולגתהלרשפאבהיהאל-ןוככי:י:סוריססכשייתיש

ווו"ו"גסוbכדפ

תומשגהולובגהםהב

ותוקלאיולגללודגדרוצםהרשאםיברהםייונישהו

ךרצוהםיאבהםיקרפבראבנרשאכותגהנהוותלודגו

הריצי:שובלאיההיישעהשדעהיישעםלועדועאורבל

ולשלתשהידילעוהאירבהRשובלאיההריציהשומכ

עפיהיישעהריציהאירבתוליצאםהשולאתומלועה

'גולאתופסותלאוםייונשהולובגהאוהדורבףוסןיא

ירמאבלזוהילאזמרה"שעהריציהאירבםהשןישובל

תרומשנק"דלשידאשנאינבלןתמשנןיחרפוהיינימד

תומלוע'ד."שורפלתיחנלזוהילאירהשאכהיעביאמ

תניקתןישובלורמאמברכזנכןישובלהדוסבעיבא

ירכויfלססוסיסרפמ,ונחלfפןיסוכל"

ןישובליבגלאפוג:יקאלזוהלתניקתןיפוגהמכוןוהל
עיבאתומלועדלעזמרלהזבונוצרשוהיילעיסכמד

ומכוןישובלהדוסב

כםאווהזעב.שרפנש

ןזוהילארמולהצריאמ

רכדןאמוןיתמשנב

ןאכםניינעיאמווהימש

:עיבאתומלוע'דלצא

אלאןישובלהדוסבםהש

חיכוהללזוהילאהצרש

ןישובלולאלעתומשנהמ

ןיחרפ.והיינימררמאו

לראשנאינבלןיתמשנ

מולצאנתרומשנהש

וחרפוואציותוליצאמ

ינבףוגבונתנוהאירבמ

םעטמוהזדצמהנהםדא

ןישובל'גשישומכהז

ימ

ההגה

ואכיקנורכזדוסכתוליכfמול36לתומסלס

bוסרכזלשסמשנתוכלמותרfפתגויזדוסכ

סכיקכלשסמשנרכזלחכתרfפתדוסמ"

זמרסזלערשfסכיקנכחכתוכלמדוסי

תר"fפת'סלסכיקלfסלסתמסינכקוספס

סכיקנסחכתו"כלמסכיקל6רכוסחכ

דחbףוגכתודחfכססתולילbכססשכו

ןקוליחורומגתודחfbוסתוליכfסשומכ

דורפססלוע6וסשסfירכססלועכbוס

סכמזעיגסשכותומשנינשלודרפנססתו

פשמוחרפיסדfס?ינכסזססלועכדריל

ףוגכסכיקנרכוףונכרכזסיקלחתמותוגוז

ריכמססתדחfזיf:ןוגכ,ססשכוסכיקנ

ינולפ,תכתזרכמותוf?וילוקתכוונוזתב

סמשנלוזסכיקנלשסמשניוכיסדינולפל

ןיחרפוסינימדרמfש,וסזוסזרכזלש

bיסשסfירכססלועמיכfשלfינכלןיתמשכ

סדfינכתופוגלדרילוקלחתידוככסfסכס

fסכתחיתמתוכמחתומשגססדוססוסזו

לכfוקלחתניוכלייסשמל"רדוככס

תוליגfסתודחfכתולי36כfיסןתוליל6

fילןכוסייניכרורימוקולחךיישסשןיbש

fשידקfתמשגונושלסזורסוזכרbובמ

-לכ'עתקפנfתינורטמוfכלמדגוויזמ

:תוכלמbתינורטמתרfפתfכלמשוריפ

סס"גסןfכדע-."

גשיןכומכהמשנל-

דנרבדהזיאתומצעלשקלחןמיכתוליצאלןישובל

:להרקקלחלהרקישהרקמהיכתומצעהללכריכנו

המשנלשישומכתוליצאמקלחאיההמשנהשתויהלו

ןישובלגתוליצאלשיןכומכהזהםלועבןישובל'ג

אוהיכןטקםלועארקנםדאהשדוסהוהזותומלועב

תומלועהלכלשתומדותינבתותומלועהלכלשםתוח

האירבהאוהשרחאמיכהזבאצמיהזבאצמישהמו

לבקםישענהוםירצונהוםיארבנהלכלשהנורחאה
יכתורוהלתומלועהלכודחייתנובשןלכלשהמיתחה

דחארוקממדחארקיעמוטשפתנוואציתומלועהלכ

הנהו-ובתספותןויערוהבשחמןיאשםלענהרוקממ

ומכובונחנאשוגיניינעלרוזחנווניניינעמונאציטעמכ

ןישובלגתוליצאלשיןכומכןישובל'גהמשנלשיש

אפוגואחורואחומדוסבםההמשנהלשןישובלהו

וליח"נורהוזהרפסמהזלעהייאראיבנשומכהפילקו

אחומזהעבםדאבשישומכראבתיובשומצעינפבקרפ

דוסבלשלתשנתוליצאהןכומכהפילקואפוגואחורו

הבוטהיידיכםשרפנהנהוהפילקואפוגואחורואחומ

תריילכשההבשחמהאיהאחומדוסהנהו-ונילע

ינעכבלבןכושהםייחהחוראוהחורחומבתנכושה

כשהוםייחתואצותונממיכךבלרוצנרמשמלכמ

ולכששהבשחמקרללכהשעמםושובןיאחומבאוהש

המותלכשהוותמכחבבשוחשותבשחמבטטושמ

אלןיידעירהשםשךיישןיאןוצרוליפאשדעתושעל

טילחה73זג

-/
- ש

ןכהגוצריפלקרםילעופםניאהיתוחכז5עללכהלועפ-

םגהיכםהבדחאתמשויתוריפסבוהבסאבןיינעהאוה

ןיאוותוטישפטאודחאבתומלענולועפהלכהבסאבש

םידחוימהויתוחכםהשויתוריפס"עאכיולגםושםהל

רבדםושםישועםניאהזלכםאונממםיטשפתמווב-

רוהטהושודקהןוצררשאםוקמהלאקרהבונוצרתלוז

םישועםניאונוצרתלוזבוושעיווכליהמשושעיווכליש

דחאתמשויתוחכםהשויתוריפסםעהבסאשתויהלו

ונשריפדכהמשנהםעםדאהתוחכןוימדםהלשיםהב

תוליצאדםדאללכבתוריפסהוארקנןוימדההזינפמ

רבדםושםישועוםילעופםניאםדאלשתוחכהומכלר

םילעופתוריפסהןיאןכומכהמשנהןוצריפלקר

םתואגיהנמהאוהיכהבסאןוצריפלקררבדםושישועו

םתואלהנמוגיהנמןיאוםטיץפחרשאלכלורדעהעורכ

אתתלאלואליעלאלךלגיהנאדןאמתילוהבותלוז

וריפסלץוחאוההבסאשרחאמשוריפןירטסלכמאלו

הטמלותוריפסהדצמותוריפסהךותותוריפסהןיבו

ףיקמהבסאוחכבאוהתוריפסמהלעמלותוריפסמ

אתדעסבםוצמצהדוסבןיינעהדוסראבנשומכםלכ

אלוהלעמלאלוחוהגיהנישרבדםושןיאכאאימשד

הזבוםלועבהצקםושמאלודצםושמאלוהטמל

םיקרפינשלרמאמההזקלחלוניאריכקרפהםלשנ

לולכלןייעמהלכויןעמלםיקבדהןיבחורתתלידכ

:קרפהםלשנהזבוונבתכשהמולכשב

דועיכוריפןוהלתניקתןישובליעיברקרפ

תורחאתוריפסרשעליצאמהארב|

ןהותוליצאהתוריפסלאןישובלןהש-

אוהוהנושארההמדקהבונשריפשומכהאירבהםלוע

שובלםשבהאירבהתאארקוהאירבדםדארהוזבארקנ

םהשויתוחכידילעהלגתמהבסאשומפיכתורוה

הארתמוניאשםדאכיולגםושולןיאהזתלוזותוריפסה

המשנהסחיולשיהבסאוזהניחבבשושובלבאלא

ידילעהלגתמהםלענהןוצרהאוהשונשריפדכומצעב

םילגתמתוחכהוונשריפדכונוצרבםגיהנהלויתוחכ

ילעמהשובלומכויתוחכבשבולמוםכותבםלענןוצרהו

דרעבןכומכ,םלענףוגהוהלגתמשובלהשףוגהתא
תוחכבתושבלתמתוריפסהשהאירבהלאתוריפסההז

יכהזלםעטהוהאירבידילעםתוחכםילגתמוהאירבה

דסחםצעבם"ונשלועפליונשלעבוניאהבסאשומכ

ומעולצאוולםיכומסהםישובלהןכומכםימחרןיד

וניאונשריפדכויתוחכםהש-תוליצאהאוהשורוקמב

םרוקמלאםתברוקתבסליונשלעבתויהליואר

טשפתהלדועךרצוההזינפמותלחגבהרושקתבהלשכ-

ןהבושבלתיתוריפסהשןפואבהאירבלאתוליצאמ.

תוליצאסחיהזםעטמוהזדצמשןדילעןתולועפולגתיו.

תילגתמוהיתוחכבתשבלתמההמשנומככגהאירבה(ב

תולועפםילגתמהאירבהםלועביכונשריפדכהיתוחכ'ע

ילגתמשהממרתוימחרוןידדסחבןיללכנםהשינושמה

םלועהאירבהםלוערקנםצעבםעטההזלרשאוליצאב

תוקלארדגמאצישהמבהנתשנשיונשהםלועודורפה

ורוקמבולצאותברוקוומלעהםשלעתוליצאארקנש

האירבםאןושלמהאירבארקנתויהלםלועההזהנתשנ

תרבסלשדחרבדתולגתהותושדחתהןיינעאוהשארב.

םהלארקןכינפמוותומצעאוהשתוליצארואמוקוחיר

לעונשבולהםדאףוגלעשובלכםיארתמשםישובל

שובלדועףסותינדורפויונשלעבאוהשהאירבהםלוע

ןוימדככגוילאהאירבהםלועסחישהריציארקנשרחא

תילגמהאירבןכומכהיתוחכידילעתילגתמשהמשנה

רתוים"ונשההריציבשינפמהריציידילעהיתוחב

הנושארהמדקהבראובמכרתויהבםילגתמוםייטרפ-
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ןישובלגתעדלדיתיארהש:

תרןעופשהמשנלש:
תרילגמוןדילעהתלועפ

אפוגאחוראחומדוסבםהשןדילעהתויחוהחכ

אחוראחומדוסה"בתוליצאבןכוומכךאראהפילק

ןד"לעותו"חווחכהלגמוןדילעלעופשהפילקאפוג
הדלשלתשנשהמשגהומכהטמלותולשלתשהדוסב

תרוריפסרשעםהשתוליצאדםדאיכעדתהנהוהטמל

האירבדםדאךרעבאחומארקנםהבטשפתמהבסאש

שודקורוהטת"לכשהבשחמאוהללכבתוליצאהיכ

הבשחמקרהשעמה'ונשמכשכמוהשעמלכמיקנו

ת"ווהתלכשהבבוטרבדלעליכשהלתרטטושמהרוהט

הבשחמהםיכסהבוםיבוטםירבדאיצמהלתובוט

איצמהלבוטאוהשרבדהזיאלעתוליצאבהרוהטה

הבשחמהשבלתתובשחתמכסהבףכתזאתווהתהלו

יכלועפלהלועפבןוצרהאיהשהאירבהחורבהרוהטה

דרפניכדוריפהםלועאוהשםישעמהתלחתהםשמ

םגוהלגתמרתויאוהשןוצרבהלגתנוהבשחמהםלעהמ

םש,קיורוקמלאותברוקינפמםצעבהלועפהןיאםש

ועפלןוצרהשדחתנםשוהלועפלןוצרהתלחתה

שבלתהל,םשמןוצרהטשפתרמכ'חאוחורארקנה

םהשםיליכשמםייחםיארקנהםישודקהויתוחכב

ונוצריפכויתוחכגיהנהלהריציםלועםיכאלמה

חורארקנהאירבהיכםייחחורונייהוןדילעתולגתהל

םייחארקנההריציאוהשויתוחכגיהנמהןוצרלר

םלועהלכאלממאוהוםוקמבוניאינחורהשתויהלו

יטשפתמשהמשנהןוצרומכלועהלכבטשפתמהוחכב

ףוגהלכבםייחםיעיפשמםהוףוגהלכבםייחהויתוחכ

: ףוגלראפוגםייחהתוהכוארקגהזינפמרשא

כבדאלמלשוחכטשפתמשינפמאפוגארקנךכינפמ

ףאוהוותויחבםלועהףוגלכאלממאוהוולכםלועה

וילאהבורקהבסוומויקאוהוםלועהףוגלשםייחה

תוליצאהאוהאחומלרהפילקאפוגאחוראחומונייהו

אוהאחורללכהלועפםשןיאותילכשהבשחמהלכש

יכםצעבםילעופםניאלבאלועפלןוצרהאוהשהאירבה

םיכאלמהםהאפוגונוצרבררועתמהחכתגירדמבםה

איההפילקםצעב:םייחהףוגתוחכהםהש

םיניידיחולשםהמדחאקלחהיישעםלועהזהםלוע

'ישודקםהשהיישעתוחכבםישבלתמשםישודקםיכאלמ

ירטושםהשהאמוטהתוחכללוכוםולשתעשבויאבומכ

םיעצמא'עןהבםיטשפתמםישודקםיכאלמשםינייד

יפכםיעשרהשינעהלותודרמתוכמתוקלהלותוכהל

רשא"פכםעבםידורהםירטושההמהםהוםעשר

םהוםישודקהםיכאלמהםיניידהמתנשלםהלןתינ

וארבנאלוןהבךרוצןיאתמאבשינפמהפילקםיארקנ

הלכישכוונוצר:רבועשינעהלידכקרןמצעךרוצל

חכםהלהיהאלוומתיוולכיםהםגעשרהואטחה

חכולשיוםיחולשוכותבתוחכהשדועבףוגהומכ

אוהוחכוםייחולןיאהתוחכםעהמשנהקלתסהבו

אטחהשדועבתופילקולאןכומכרפעורפאםמודןבא

םלועהןמהצ'ואטחההלכישכוחכםהלשיםלועבםייק

יטשפתמשםישודקהםיכאלמהיכומתופסולכיםהםג

שינעהלידכתו"חםהלםינתונוםייעצמא'עםהבםתוחכ

וליפאןהבוטשפתיאלוחכותויחםהלונתיאלםיעשרה

היישעהמינשקלחעגרכומתיוופסיאליממםייעצמא'ע

םהמבכרוהשהמוודוסי'דתולזמוםיבכוכילגלגההמה

חרזוץראהרובטדעחריהלגלגתחתשהמלכונייהד

תומילשםושולןיאףוגהשומכיכ,הפילקבגארקנ

וחכ'עתומילשלבקמאוהקרתומילשהלכמרדענו

כלתו"חהתעפשהבףוגהתאםיגיהנמההמשנה
טירגא

קוחראוהןכינפמותושעלהמותנווכוותבשחמטילחה

"ונשתלועפמקוחראוהשןכשלכמוהשעמהתלועפמ

םימעפלשהשעמבאלאשדחתאליונשהירהשהשעמ

ןויכוךפיהתושעלוהשעמהנשמםימעפלוךכהשוע

השעמהךפיהאבןיאמוןכיהמהבשחמבהשעמןיאש

לכשהםיכסהבורשפאיאהשעמאלבהשעמיונשיכ

ובשחבדימוףכתזארבדהזיאתושעלחומבאוהש

בלבשםייחחורבהבשחמהתואתרשבלתמתרוש

בלהןיינעכהלועפהתושעלבלבשןוצרהררועתמו

ררועתמהחכםיפוסריפהוהוארקחכההזודמוח

ותניחבילבמטושפןוצרקררחארבדוניאתמאבש

הלגתמשףוגבונממתוטשפתמהתוחכהלאןיידע

ינפמוהצורשהמהלועפהתושעלןדילעונוצרןוצרה

ןוצראוהחורלשושוריפיכחורחכההזארקנהז

וכליהמשתכללחורההמשהיהירשאלארמאנשןיינעכ

םיארקנללכבהמשנלשתוחכהוןתכלבובסיאלו

לכוםילעופשהמבןתלועפוםחכבםילגתמםהיכםייח

וארקגןכינפמהלועפמרדענאוהתמהיכיחאוהלעופ

ןוצרדצמאלאתוחכלהלועפןיאשינפמוםי'התוחכה

הלעמלונשריפדכונוצריפלתוחכהגיהנמןוצרהשבלה

שיבלמהםדאכובלבןופצהןדילעולגתהלןהבשבלתמו

חורארקנןכינפמושובלידילעופוגתולגתהלופוג

קרהשעמןיאםצעבובןוצרהאוהשחורהיכלרםייח

סאןייעמההתאו.םייחהויתוחכידילעונוצרהלגמש

שפנהתראשההלאונירבדמםכחוןיבהתאשפנלעב

םינימהתעדכףוגהתומבהתמהניאשהתויחו

חורהןכשלכמםייחםהתוחכהםאירהשםיסרוקפאו

םאויחאוהשןכשלכמתוחכהגיהנמהןוצרהאוהש

תילכשההבשחמהאוהשלכשהןכשלכמיחאוהןוצרה

םלכתאגיהנמוםלכבתויחעיפשמויחאוהשכשכמ

תוחכהשומכתילכשהבשחמלדבעאוהןוצרהירהש

אוהןודאשןכשלכיחדבעהםאוונשריפדכןוצרלםידבע

'בשחמהשןפואבןודאהמהלועפהלבקמדבעהירהשיח

עיפשמןוצרהחורוןוצרהחורלתו"חהעיפשמתילכשה

ףוגהללכךותבםיטשפתמםייחהתוחכוויתוחכלתויחה

המשנביולתףוגהתו"חויחףוגהללכםרובעבשדע

רדענףוגהשםגהיכףוגביולתהמשנהתויחןיאלבא

םיארקנהתוחכהשתויהלוםייחםההיתוחכםעהמשנה

ףוגהללכםרובעבשדעףוגהללכךותבםיטשפתמםייח

תויחרובעביחארקנףוגהשומכןכינפמיחארקנ

פוגםיארקנתרוחכהןכומכובםיטשפתמהתוחכה

כשהאוהשהמשנבךלירהובטשפתמשףוגהרובעב

לכשהשחורהאוהדחאשובלונייהדםישובלינש

ויתוחכבשבלתמןוצרהוןוצרהאוהשובשבלתמ

רתוידחאלכוינששובלאוהףוגהללכבםיטשפתמה

ףוגהאוהשישילששובלהלשידועוריבחמםלענ

רמאשןיינעכםידיגותומצעורשבורועמהנבנשומצעב

ינככוסתםידיגותומצעויגשיבלתרשבורועבויא

תוחכהשבלמהרשבוםידיגוםצעףוגהאוהש

אוהוובםיטשפתמההמשנהתוחכלילכאוהו

תו"חםושןיאףוגהםצעביכהפילקהתמאבאוה

-היהשכרפעףוגהראשיהמשנה,קלתסהבירהש

הפילקומכאוהףוגהשהזמדמולהתאאצמנ

ירפהתוקלתסהבוובתקבודמירפהשדועבתרמשנש

דועבףוגהןכומכדובאלתכלוהותרקרזנהפילקה

םייחההיתוחכםהשףוגהךותבהמשנהירפש

ויקרועבוידיגבורשבבורועבומצעבףוגבםיטשפתמה

תרוקלתסהבוםייחהתוחכהםעותויחברמשנאוהזא

ההגהובושיםייחהתרוחכירפ

פסןיfלכסכשסגסיכלמלסחfסזמסלסרחאהנהו:היהשכרפעל

לכ"פסשעמינימסמןיb6ש"2פנabעפ
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ס

ההגה

6יפקיילכשסבשחמסיכלכשסfיסחוה

פייחסתוחכסססfפוגןוגרסbוסחורחומכ

כ"עיסלעמלמשריפדכסירמbסססספילק

סס"גס

ןוצרבעיפשמלכשהש

ויתרוחכבעיפשמןורצהו

לכבןיטשפתמויתותכו

םהשףוגהירבאחמר

רבאתחתרבאדבאלערבאהדגירדמהרדסבםינבנ

םלכלעתכלומהמשגהודחאשיאאוהללכבםירבאהו

םושתושעלולגרתאוודיתאשיאםוריאלהתלבו

המשנלעיגיאלז"כעוהגוצריפלםאיכהלועפואשעמ

סאןכומכהשעמה"ונשכשכמוהלועפאלוהשעמא

וירבאםהשתומלועהלכלעםלכלעשילשוךלומהב

הדגירדמונשריפדכתוגירדמהרדסבםינבנםישודקה

הריציהאירבתוליצאל'רעיבאדוסבהגירדמתחת

שיאכדחיםירשוקמםלכםישודקהםירבאהשדעהיישע

שיאםוריאלותלבוםלכלעטילשולשומהבסאודחא

םאיכהשעמואהלועפםושתושעלולגרתאוודיתא

השעמואהלועפםושהזמולוהעיגישילבמונוצריפל

תראותוינחורתוטישפבגיהנמלבאהשעמרנשבשכ

דעהנושארהדוקנמןלכתאהייחמוןלכבעיפשמוןלכ

וארקשהמבתמאהימכחוזמרהזלרשאנורחאהדוקנ

המשנההבאוהיכןיתמשנלכדאתמשנהבסאל

תומשנהלכבתטשפתמה

ךורבוהבםלכגיהנמו

ימשוימשבכוררשאומש

'דלכבוותואגבםימשה

הדוקנדעהאירביקלח
טילשולשומהנותחת

ו'תוניבבויתומכחבו"רתכב

בויתורובגבויתולודגב

ויתויחצנבויתויתראפתב

ויתורודוסיבויתוידוהב

רשאלכבויתוכלמב

ההג"ה

סנרbכבוחבקעיסfרשסלופסדופיסוי

רסינועסיקלfיכbלמוסמימשסעיגמיrbרו

ולתת6כרסfוילעכ3נ'ססכסווכסידרויו

סס"תוגירדמכדחיםירשוקמססתומלוע7

סיילפססכס"שסיהלfיכfלמםלכשסש

רסירעשכונשריפשלולפוסליערומכסדיריו

סכשיסגירדאוסגירדמלככיכרסיתדוקס

סדיריוסיילעדוסfוסשלולעוסליעדופ

סתליעכלולעסירשוקמסלכושי'b2דופכ

:7קרסו'גקרפןושfררעשכרbוכתכ

לfסשbסילוגירדמכתרשוקמססליקמ

וסערינפתfשיfדחיתוכלושמסתוח6

סfירכסfירככסריכיותריגיכסיישע

יחננדמועסייקססילעכנג'סותוליגfע

בורווימחרתעפשסכןלכתfסייחתורשקמ

סfירכיקלח'דוסלופססזלעווירקי

'דזרמfשסמכל"ז,וזמרסירשוקתש

סbירכיקלח'דססשסלוסלסיסתוגירדמ

ץראבו"משהימשוםימשב.**"***

שארלכלשנתמהו'כלממהולםוהתהדעץראלתחתמו

וירבארשאהבןוילעזוםדאהדוסבודבלמדועןיא

ןיאדעוגירדמהתדיריםלוסהדוסבםיטשפתמישודקה

םרפסמלתילכתןיאוץקהה'גה

יונפהדוקנוםוקמןיאו-6נתיפלעמלרbוכמכפ"ססתומלועללככ

ןושאררעשבאובמכםהמ:
רפידחוימתוטשפתמסס"יחכfלbרסנילמ

סס"גספ"עיונפריפלכס"כקf"פ
יניע'הוננחשימו'דקרפ

הזליכשיוןיביוהניבולכש

ןת:השובהוסמוהריתיהאריולשדחתייאדובקרפה
ה'בותומצעודובכץראהלכאלמיכותוארבוינפלע

הדוקנוהדוקנלכבוםוקמלכבתטשפתמומשךורבו

שיאלתתלםיבוטוםיערתופוצתוטטושמהירביאיניע

הדמדאיסרחרפעשותיזיעיךיאוויללעמירפכוויכרדכ

ומוקבוובכשביכושארםירהלהעלותוהמרשאונבובז

ומשךורבוהבודובכירביאםוקמלכבותכלבוותבשבו

דוסםהשדודיתויתואידמםיטשפתמוםילשלתשמה

: תרבדודוסוהזועיבאדוסבהאירביקלח'ד

רךמוקבוךבכשבוךרדבךתכלבוךתיבבךתבשב

וללכנםהבשהכילההבישיהמ"קהביכשםינמזדולאב

ולאתויתואדבאלאורובדהיהיאלםדאהשעמלכ

ומכיכאוהןיינעהדוסוהאירביקלח'דבםיטשפתמה

הרותרהלכהטשפתנוהגראנתויתוא'דדודיםשמש

:רכזהזוםלעלימשהזקוספבזמורמשומשומכהלכ
דדודיםשמןכומכהנשהאמןבהמדקהבונשריפדכ

עיבאדוסבהאירביקלח'דוטשפתנוולצאנתויתוא

תויתואדתוטשפתהאיהשהרותהןכינפמוונשריפדכ

תויתוא'דתוטשפתההתוזימרבונלהלגמאיהדודי

'עיבאדוסבהאירביקלחדואובנוולצאנםהמשדודי

והזו3!

לט

לכמףוגהרדעיףוגהמהמשנהקלתסהבווירבא

םילגלגהןכומכםדוקובםישבולמויהשתומילשה

רובטדעםיבכרומהלכותודוסי'דהותולזמהוםיבכוכהו

םילבקמםהשקרתומילשםושןמצעדצמםהלןיאץראה

םהבםוחכןיטשפתמשםישודקהםיכאלמהמתומילש

הווהתישדעץראהיקלחלכבוםכותבםחכםיעיפשמו

םהמםחכםיכאלמהתוקלתסהבוהווהתישהמםהמ

ןיינעבםדוקובםישבולמויהשתומילשהלכמורדעי

יכהלבתדגבכץראהווחלמנןשעכםימשיכרמאנש

הפילקהוםולשברלעוגנעתיוןרוקמלורוזחיתוחכה-

םההיישעהתוחכםאשדמלהתאהזלכמהנהודבאת

םידבעידבעלםידבעםהשהיישעםלועבםילעופהםייח

תויחההבעיפשמהריציהירהשהיחהריציהשכשכמ

פשכמהיחהריציהםאוםיעצמאתוחכ'עהבשבלתמו

הריצילםייחהתעפשמהאירבהירהשהיחהאירבהש

םאוהריצילהמשנורוקמהאירבהשדעהבשבלתמו

ימלועלודעלםייקויחתוליצאהשכשכמהיחהאירבה

םייחהעיפשמהאוהוליצאהירהשםיחצנחצנלוימלוע

ונממוהאירבל'משנורוקמאוהתוליצאהשדעהאירבל

תוליצאהמהלעמלרשאתומלועהלכלםייחהםיעפשומ

ולדגםצוערבדללוכיוניאהפהורהרהללוכיהניאבלה

הזיאובגישהלתילכתוסאשםאארקנךכלשותוממורו

ייחהלכלשםייחהותומשנהלכלשהמשנהאוהיכרבד

לכשההאלנתינחורהעבטהובםיעבטומםלכרשא

דעלומשךורבוהבונממםיעפשנםלכוםגישה

ןיינעלדומלללכונןכוםיחצנחצנלוםימלועימלועלו

והגישישיתלבמתומלועהלכגיהנמהבסאיכהגהנהה

ומכהשעמהיונשכשכמוהשעמאלוהלועפאלהזב

לעלעופוףוגהתוחכלכגיהנמחומבתנכושההמשנה

כשכמוהשעמאלוהלועפאלהמשנלעיגישילבמםדי

ותחגשהבומלועהלכגיהנמהבסאןכומכהשעמיונש

והעיגישילבמהנורחאהדוקנדעהנושארהדוקנמ
ישעהשרחאמיכהשעמ'ונשכשכמהשעמאלוהלועפ

הפילקהאוהשרמוחהתגירדמבאיהוהשעמילכהאיה

םהוםייחהףוגםיארקנשםיכאלמהתוחכבתקבדנ

יפלעגהנומהףוגהומכםיכאלמהתוחכיפלםיגהנומ

םייונשהוםישעמהםהםיישעבםשוהמשנהתוחכ

אלםארבדםושלועפלחכםהלןיאםיכאלמהוםצעב

ןיאןוצרבוןוצרהונייהדחורהאוהשהאירבהןוצרמ

ןוצרהלןיאהאירבהאוהשןוצרהוםצעבהשעמםש

השודקלכמםישודקהם"לכשהתעפשהמאלםא

אלובןיאששודקהתוליצאםהשהרהטלכמםירוהטהו

שודקהתוליצאהורקיעוללכהלועפוהשעמםוש

לכלשהמשנארקנאוהשדעה"בורוקמבולצארשוקמ

אלםשןיאשםגהיכדמלהתאהזלכמהנהתומשנה

תולועפהלכזכעהשעמיוגשכשכמוהשעמאלוהלועפ

'נושארהדוקנמהבותחגשהיעושענםלכםישעמהןכו

דחיתומלועהלכיכהזמונדמלוהנורחאהדוקנדע

הנבנץראהרובטהנורחאהדוקנדעהנושארהדוקנמ

שבלתמתוליצאדרשעהגירדמתחתהגירדמקזחןיינבב

האירבדרשעותוליצאמהטמלםהשהאירבדרשעב

רשעוהאירבמהטמלדועסהשהריצידרשעבשבלתמ

הריצימהטמלדועםהשהיישעדרשעבשבלתמהריציד

כבקזחוץימאדחארשקבםירשוקמםלכשןפואב

רשוקמהזוהזבגלעהזםיקרפלשהרונמכויתוגרדמ

הייחמהוםלכתאדחיימההבסאבםירשוקמםלכוהזב

םורמהשודקהותעפשהבםלכתארשקמהוםלכתא

ץראהרובטזכרמתדוקנתיתחתבשתיתחתדעתולעמה

דחוימדחאשאכםידחוימוםירושקוםיקובדםלכרשא

הלעמלונשריפשהפילקאפוגאחודאחומדוסב

.5
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:

ומכשממםיירמוחםיינפוגםירבאםשבוארקנןכינפמ

תראפתלאמשעורזהרובגןימיעורזדסחונייהדםדא

םייקושהםיכשמנונממותועורזיתשןיבשףוגהאוה

לאוזדוהוחצנםהש

תירבהובמשהבוזוןימיה

דוסבאוהשםלועדוסי

ךשממךשמנהלימה

הה"גה

ירסשללכסלועפסלןיbדיסךחרכלעירסמ

לכfסילעופסליfססיתמתודיסמכfכמת

fכמכלעופfוסדיפתטשפתמסיסתשכסחכ

תולועפסלכןכוסמשככbוסדיסחימס

ססתולועכאלכןכומכסמסלכססתוחכסו

ססגסכ"ע-ס"כויתוריפסכ

םויסוףוסאוהותראפת

ריפסלןתנוהלןנירקפעבהרותהפהאוהתוכלמףוגה

?רוריפסראשמרתויהפהרבאבהתאירקלםעטתוכלמ

אוההפהרבאשינפמםעטםהירבאתאירקלןתנאלש

ףוסבאיהתוריפסבתוכלמותועורזהמהלעמלשארב

ררמאבוירבדלםעטןתנ.הזינפמתירבהוםייקושה

הפלעבהרותהשומכלרהלןנירקהפלעבהרותתוכלמ

תוזונגהותונופצהתודוסהלגמושרפמדומלתהאוהש

יכהפלעבשהרותארקנהזדצמשבתכבשהרותב

אוהןיינעכבתכבשהרותלץילמהוהפהאוהדומלתה

תריפסןכומכןורהאוהשמלצארומאההפלדלהיהי

ףוסאיהשתוריפסבםימלענהםיניינעההלגמתוכלמ

יולגלעהרומשהפתארקנהזדצמתוליצאבתוגירדמה
היבואבלהניבואגלמהבשחמוהיאהמכחאחומ

:הלתורתסנהביתכןיליאן'רתלעוןיבמבלהרמתא

זכואנבשןיינבהירבאשריפשרחאשוריפוניקלא

שריפורזחםייולגםתולועפשםירבאםהותומלועה

רתכםהשםילגנםתולועפןיאשםיישארהםירבאה

המדקהבונשריפדכםלועהורייצשםינמואההגיבהמכח

םשריפאלושיאןמתתישארבםינוקיתרמאמבהיינש

תאירברדסברבדמוהשינפמןיינבהירבאשריפשםדוק

ןיינבהימימולשלתשנדיאהיישעהריציהאירבומלועה

ירבאשריפשרחאןכינפמהזהרמאמבוירבדרקיעםהש

דוסידוהחצנתתהרובגהלודגםהשהליחתןיינבה

הפתירבםייקושאפוגתועורזדוסבולגתנשתוכלמ

דוסבםימלענהתונושאר'גכ"גשרפלקתענונשריפדכ

איההמכחהיכרמאוראבתירשאכאבלאחומאתפקרק

תילכשההבשחמהיכהבשחמהמכחהארקנןכלוחומה

ומכרתויבהמלענאיהשינפמואגלמרמאוחומבאיה

בלבאיההניבותילכשםהתונושאר'גהשונשריפש

ויהבוןיבמבלהלזראשהממבלבאיהגיבהשהזליארו

הגיבהןכוםלענאוההבשחמהולכשהאיהשהמכחהש

ןמואהתגירדמבםהשונשריפדכםלענאוההנבההוהש

ןתמלעהלדוגלתונושאר'גשדוסבולכשבן"גבהר"צמ

םהלןיאותילכש:*.ההגה

ימירבאתוחכיעקריו

ןכלהשעמהירבאןיינבה

הדגיבוהמכחלערמא

'מכחלרוניקאהלורתסנה

תארקנהניבדודיתארקנ

ונייהוםיקGתדוקנבדודי

ןחיעדוילעודיכוניקלא

םהםינשולאשרמאו

רשאכםירתסנוםימלענ

םהשדוסבונשריפ

והיאהאליערתכת"לכש

רמתאהילעותוכלמרתכ

תרירחאתישארמדיגמ

שרפלאבהתעשוריפ

תוכלמהמלםעטהרקיע

שריפשםגההפארקנ

הפתארקנךכלשהלעמל

םיניינעהלגמשיגפמ

םימלענ

סלעמלירלשךילעססק"לfןייעמססת6

חומfרקנללככ.תוליל6סשונשריפ-

וסיל6סחיךיfכ61כלbרקנסfירכסו

סזתולינfכסייקושותועורזססשסירפfל

: ו יכfךכ רקנתוריפסס f6'סני ישוק

עסזדנמשולfסירכ8כסטמלןתולגתס

ךרעכוסלעמלשרושולfסירכfלשיוחרכ
סמשכסומכסירכfכסתיfמחיימסרוסס

רסייקושכותיעורזכלועפלסחכתטשפתמש

סחוימסניfסלועפסרקיע.וחרכלעש

תועורזסמכירסשסייקושלותועורזל

תלועפיכסילטופסליfססיתמסייקושו

סמסכסחכי"ע6וסס"קוששותועורזכ

: תעמשמנןסכסחכתט פתתשrסחכ

ועפלחכתועורזלשיסמשנסכסדועכו

לועפלחכסייקושלותועורזססילעופשסמ
ןיfססמסקלתסnrכוםייקושססילעופשסמ-

למשלכשסגססזרספטמשfנמנסלועפססל

;"כמסיוקוסתלועפותועורזתלועפסלעיי

ריקמושרושfיסשינפמיסתליעפ•ילקחיי

ינפמכ"גסז'עטמסלסונשריפדכסתלועפל

סריכיסfירככןחכתוטשפתמתוריפפסס

רסירכfתוfככתולגתתשדעסייסש

דוסכסירכfסדססילfסחוייינש"יפדכ

סגסרפמוסילאירסשתושקסלןיfישרושס

סניfסזןיינכסדוסססניכסמכחרתכ

רמfשסמכסזוראמומלאכוסילfיכbישוק

רססשל'רשוכיקלא'סלתורתסנסססילע

ןינכססלועמסניbורתסנסוסלענססלועמ

תומסfגיןיfמוןכיסמכ"fתושקסלןיbו

שרושססלןיfירסשfתפקרקסובלס)

סולגתנfלסניבסמכחרתכירקשסלעמל

g

לט

הבקהלשותנמואלכיתייהינאהרותהרמאשדוסוהזו

'דלעהיתוזימרבהלגמההרותבדמולורבדמשכןכינפמו

והזודודםשתויתואדבדמולורבדמאוההאירביקלח

יכלרךיניעןיבתפטוטלודידילעתואלםתרשקודוס

דולאםירושקויהיומוקבוובכשבוותכלבוותבשב

לעןמיסלותואלהאירביקלח'דבםיטשפתמהתויתוא

'דב'היכןיבמבלהלזראכובבלבןיבישידכובלדגנודי

ותבשבומוקבובכשבדימתודגנםיטשפתמהויתויתוא

ןיליפתלשםיתבדוtויהישויניעןיבתופטוטלוותכרב

םהשםיתש'קירפאבת"פםיתשיפתכבטטלזראכ

ןחיעדוילעודיכתויתוא'דדוסםהשדםללכב

םיתב'דםהשהאירביקלחדבםצעבםיטשפתמה

אוהשהבקהלשםיתב'דהיישעהריציהאירבתוליצא

דימתויניעןיבןורכזלןהבחיגשמוןהברדו'תויתוא'דב

הענכהבוהאריבוהמיאבלרעהובבלענכייאדובזאו

ירשאוידגנלהניכשאהוינפזיעאואטחאךיארמאיו

דודיתויתוא'דעיבאדוסוינפדגנקרפההזםששימל

אלשובינאחטבומהכילההבישיהמיקהביכשוינמזדב

רמאמהשוריפלאוניניינעלרוזחנוודילעאטחאבי

תוליצאהשהיולגותמסרופמהארוההזלעתורוהלו

דוסבהיישעבהריציוהריציבהאירבוהאירבבשבלתמ

ןהלתניקתןישובלוהילארמאהפילקאפוגאחוראחומ

תרשבלתמשהמשנהומכלרןיתמשנןיחרפוהיינימד

תרשבלתמתוליצאהןכומכונשריפדכןישובלהמכב

היישעהריציהאירבתומלועםהשןישובלהמכב

אפוגירקאדןולתניקתןיפוגהמכורמאוונשריפדכ

ומצעינפבםלועלכיכינפמוה"לעןיסכמדןישובליבגל

הטמלשםלועבשבלתמהףוגארקנתומלועדולאמ

דרעבוףוגאוהונממהטמלשםלועהדרעבשונממ

וזהניחבברשאשובלאוהונממהלעמלשםלועה

ןכוהריציךרעבףוגותוליצאךרעבשובלאיההאירבה

יכהיישעךרעבףוגוהאירבהךרעבשובלהריציה

'ילעמוהסכמהשובלכהריציהתאילעמוהסכמהיישעה

תאםילעמוהסכמהריציןכוהארתיאלשףוגהתא

תוליצאהתאםילעמוהסכמהאירבהןכוהאירבה

הלעמלהטממןישובלהמכםהוזהניחבבשאצמנ

ןיפוגהמכתויהלןישובלולאורזחהטמלהלעמלמו

םהילעןיסכמשןהמהטמלםהשםירחאןישובלךרעב

הזלוהיישעלףוגאיההריציוהריצילףוגאיההאירבהיכ

'וכןולתניקתןיפוגהמכו'וכןולתניקתן'שובלרמא

ןיבהלהעטתאלשידכוןיפוגתויהלורזחןישובלהשלר

הבותומצעףוגאוהשתוליצאומכןיפוגתמאבםהש

ונושלבקדקדןכינפמורוקמבומעולצאוולןיכומסה

רוהילען"סכמדןישובליבגלןיפוגירקאררמאו;

תמאבלבאםהילעויסכמהןישובלדרעבןיפוגוארקנש

תוליצאלןישובלםהםלכיכתוליצאךרעבםיפוגםניא-

'עתילגתמההמשנהןוימדכןדילעהלגתמתוליצאהש

וצרלכשםהשהפילקאפוגאחוראחומדוסבהשובל

כםעללכבתוליצאהשדעםירמוחםירבאתו"חכד

'גבםדאהףוגבהמשנהןוימדכשממאוהתומלועה:

לעורוהלידכוםיירמוחםירבאתוחכןוצרםהשהישובל-

תוליצאהשתמסרופמוהיולגתררובמהעידיברתויהז-

דסחתולועפןונשלעופןד":תומלועהלכםעללכב

ואירקתאווהילארמאםדאןוימדכשממאוהםימחרןיד

אעורדהרובגואנימאעורדדסחאיהםנוקיתב

דוסיןיקושןירתדוהוח'צנאפוגתראפתאלאמש

ןנירקהפלעבהרותהפהאוהתוכלמואפוגדאמוימ

ונקתתנש"עונייהדםנוקית"עוארקנתוריפסהשלרהל

היישעהריציהאירבםהשםישובלהי"עםייונשהלועפל-

םדאבהמשנומכםיירמוחםירבאתוחכןוצרלכשדוסב
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לט

הפילקואפוגואחורואחומדוסבהירבאידילעהיתוחכ
תרוהכןוצרלכשםהש

שוריפםלשנהנהוםירבא

קרפדח"נהתעורמאמה

אחומןיינעבומצעינפב

הפילקואפוגואחורו

ונירבדררבלונדעירשאכ

ויהישןפואברהוזהמ

םילבוקמרתויוגירבד

יכםהיעמושלםיעמשנו

יבשררמואהתלעמיפל

רתויםירבדהויהיהע

הזבוםיעמשנוםילבוקמ

:קרפהםלשנ

ההגה

סנעכתוריפססיכו"חיכושחלספטחלbו*

טסיכו"חןכונניbו"ח'ונטקתמוfתולדנתמ

ודותעיסדמעלעןוששוסחמשורדסודוסכ

ןיינעלbוסתונעקתססותולדגתססלכ6

ןיbשכ.תוריסמלזוחתומלועלסעפשכ

סיישעוסריכיוסfירככתועיפסתתוריפקס

ו"חתונטקתתסרינידתוריפקרשעז6

רסישחקינונגןיbשסיישעדרשעכש"מו

תרכוגספילקסו"חז6וסשסיריfא

ו"חת"כסוסלעסוסתונערופלעתונערופ

ל"רסוכגךרונסינותחתכסניכשדוקיסזו

תוריפסרשעשל"יסינותחיתכסניכשסשכ

סלועכסישידקסססילוכינכריfסל'וטשפתמ

סריכירוfכ"גסכרתיוfעיכfדוקכסיישע

(fירכסרוfסליכשסשלופוסזוכרעפשכס

יעירפיזירג"לקייל:י
ילשןיבסניכשדיססכ"גוסזוסריכיוסfירב

fיסשסניכשסיכרסוזברכזיתססיקיד3

ססעישסטמלקידנסרח6ףדורתוכלא

תלפמלש'ידנכקכדתתודילעשןפוfכתווצמ

לעסלעכתרfפתמעפשלכקלדוסיfיסמ

סטתלשקידבלעיפשסלשדוקתירכדוסיידי

fישיקסניfינימסריפסוסריפסלככירסש

דוסכ'ס'י"ס'ג"תי'ג'ג'כ"ח"כסכסיןיינכס

ינסכסריפסלככורשעמסלולכתחfלכש

סרשעמלולכbוסשסדfדוקסבסיסתלע

דעלולעוסליעלדכסקרססיג"כלדכסןיbו

יקלח'גלכלשרושסbיסתוכלמוזסנייככש
סמלעכתוכלמביכסימתולשלתסנשסfירכ

ךרעכיכסרשעמלולכססדfסדוקסכfגת"

לכממסלעמלשתריפקמתלכקתשסמסלכקס

תרזוחשסעפשססךרעכוסכיקנסדופכfיס

ןיb!רכוסיופכbיסתומלועסלכלתעפשויו

סתלןיתכמלbישוק.fרדסכ"6תושקס

ירסשתוכלממסלעתלסירכfסוסחייתי

סניfסולכסfכמיסכושרושסbוסתוכלמ

רסולכסמלעמאלןיbתוכלה:רסשfיש

סלעמלמתלכקמשסמקרתומלועלעיפשס

סטמלתעפשמfיססישודקססירכbסמ

'ירכfסוסחייתיןכינפתסישודקססירכfב

שרושרססששרושסךרעכותוכלתתסלפמל

תניחככוסירכfכוסחייתיסטמלססירכfל

"וישכ"שכמוסשעמוסלועפססלןיfשןת%פ

כ"ע-ולשריפדכfחיותסשכופחייתיספעת

סס"גס

םעטהןיאז"כעםימעלנ

תונכלהלהיהיכקיפסמ

הרומהרחאיונכםשב

וניאונכההזיכיולגלע

הפהרבאיכהלפחייתמ

תוכלמוםדאשארבאוה

םעטןתונותוליצאףוסב

והיאהאליערתכיכחבש

תוכלמיכלרתוכלמרתכ

דוסברתכבתדחוימאיה

תרירחאתישארמדיגמ

רתרכהאוהתישפאר

תרוכלמאוהתירחאו

בגתוכלמלשייכהאליערתכמהתוליצאוהתוכשמה

דוסברתכבםלענתואיצמ
יlfמסלועוסלועלככשסיישפסריניסbירבתותליפלכלעפשסכרתיסטמלשקידלידילעיכ

דקכונממסלעמלשסלועסתעפשסלךירנסלועלכותוכלמfוסשסניכשרוקסכשיתומלוע

;ססגסכ"ע-סוכגךרו3סינותחתכסניכשס

יאהכאמלעלכיתדריזוגאתנגלא'הקרפ

אזרשממהאתתוהאליעאנווגו

ןיגרדלכדאפוסדעהאליעארוהנד-

חכתשאדדעאדןמוגלאדואדןמוגלאדוהיאאלכ

הדאמדקהדוקניאהלהפילקיאהויאהלהפילקיאהד

וכיכזעדנמלארועישהילתילדהאמינפאריהנאוה

וטישפאוההוהינימוטישפטשפתאדדעהילידוקיקדו

אוההאשבלאלאלכיהדחדבעתאהדוקנאוההד

והיאאדאלכיההילידאתוכזןיאיגסלעדונאלדהדוקנ

כםעוארועישהילתילדוריהנהאמיתסהדוקנאשוב

רימטהראמדקהדוקנאוההכאוהדיכזוקיקדואלאד

ריתיהאמינפךיכזוהיאדוריהנוהיאדאלכיהאוההזינגו

דעאדםעאדשבלתאואדבאלטשפתאהאלהלןאכמ

אחומאדואדלאשובלאדואדלאשובלאדדחכתשאד

אחורוהיאדיבעתאאשובלמדבגלעףאוהפילקאדו

דעאתתליכהדיבעתאאדאנווגכאלכוארחאאגרד

הלכואחורואפוגוהפילקואחומאמלעיאהבשנרבד

תוללכמשםגההנה:לכעאמלעדאנוקיתוהיא

שוריפבירהשוניתשקובמללודגרואונלאצרמאמה

יאהבשגרבדדעאתתליכהריבעתאאדאנווגכרמא

אנוקיתוהיאאלכואחורואפוגוהפילקואחומאמלע

אלברטפיאלונידילאתאוליאוההזלכםעואמלעד

ררועתנשכקרוךאונילעהבוטה'"דיכושרפלהני

ורויהמהיכםהילעררועתהלםייוארה:

ונשריפקדצותמאיכודיגיוודיעיוךלנובשךרדהונ

תעדליוארש'אקפסונםהווניפרמאמברמאמהשוריפ

קפסרמאמההזבהרומאההדוקנהןיינעתוכיאותוהמ

ורמאבתוטשפתהןושלרמאםעפונושלהנישהמל'ב

אדשבלתאורמאםעפואדבאדטשפתאהאלהלוןאכמ

הפילקאדואחומאדורמאהמלתעדליוארגקפסאדב

הזינפלש'רפבונשריפשהמיפליוארהרדסהזןיאירהש

רמאמהםויסבןכואחוראדואחומאדורמולולהיהו

רדסהיפלהפילקואפוגואחורואחומרמולולהיה

הפילקואחומרמאשהמלבאהזינפלשקרפבונשריפש

םיקודקדראששדועויוארהרדסהזןיאאחורואפוגו

תרחאלתחאםתואאצמןייעמהוםהבךיראנאלרשא

םניאדועתוקיפסהוסנוכמלעןלכובש"ת'ונישוריפבו

המדקהלונחנאןיכירצרמאמהרואיבלאאבלהנהו

-תקרבוהטדפבהזלכהנכרעיאלךרעהתרקיאיהש

ותוקלאתולגלידכהיהתוליצאהיכעודיהמדקהה

ומלועהלרםהשתומלועהגיהנהלוויארבנלותלודגו

דבהונממםילדבנוםידרפנםהלבאותומצעםניא

ימצעלבותלוזלותוקלאיולגםעטותילכתלעביתלב

ךורב-ש

.ההגה

דיגןושלמסלשתסןושלדיגאשוריפ" יהיודוסבוהבקנורכז
:ססגסכ"ע-דוג16fליגןישלהוןשקאס

דמלמרקוביהיוברע

םדוקםינמזרדסהיהש

יכישילשקרפןיפוצרפודרעשבהלעמלונשריפדכןכל

רתויהתלגתנוהטשפתנשםגההשודקההתיהשםוקמב

תואיצמבןושארההתואיצמבהתשודקםשהראשנ

הזזאלדוסבהתוטשפתהםדוקהתיהשומכרחבומ

הצוענאיהשינפמודועראבתירשאכהמוקממהניכשה

'רקנןכינפמאתפקרקושארארקנאוהשרתכבהלעמל

יאיומצעבהזםעטמותוכלמרתכםשברתכתופק
אוהושארבאוהשהפהרבאבהסחילוהתונכלתוכלמל

תרחאתישארמד'גמדוסבוהתייחתבהפוסץוענדוסב

אוהשרתכשארמתכשמנתוכלמיכהכשמהןושלאוהש

המוקמבתוכלמאוהשתוליצאףוסדעתוליצאשאר
הלעמלוידסבדועראבתרשאכותוריפסהלכמהטמל

'וליצאןיאיכיליפתחנמאלדאתפקרק'יקנרתכהדוסב

םגשתוליצאףוסהטמלהתואיצמדוסבורתכמהלעמל

וכלמבשמ''הנת'ג'ג'בח'כםהשרשעמהללכנאיה

ותליחתץוענדוסבאתפקרקארקנהרתכתניחבהבסגש

ירהשיליפתחנמדאתפקרקתארקנוזהניחבבופוסב

איהוהנממהלעמלשארלשהלפתארקנשתראפת

חרואוהיאדאקואואקדויוה"אוצגלמונממתלבקמ

ומכתוריפסרשעםהשתוליצאהרמולהצורתוליצא

ותוימינפבםימלענרתכבםהתויתוא'דןבםשבםהש

יכהלגתמהניארתכהדוסברחבומהםתואיצמבונייהד

הלגתמהניאותו"מינפשםגהוימוקממהזזאלהשודקה

רמאשוהזוהלגתמאוהותולשלתשהוותוטשפתהזכע

דוסבתוליצאךרדבטשפתגשלרתוליצאחרואוהיאד

הריפסוהריפסלכבהלגתנותוריפסיםהשלולעוהליע

תחאלכשדוסבויתויתוארשעבומצעבםשה'מצעינפב

אימכיופנעויועורדבאנליאדאקשוהיאו"ןמהללכנ

םשההזשוריפא'קשאוההב'ברתאואנליאל'קשאד

אוהרתכבםלענאוהשאקואואהדויאוהששודקה

רשאכןליאםיארקנהתוריפסהלכבהקשמועיפשמ

תראפתאוהשןליאהףוגבטשפתמאוהיכראבתי

חצנלר'ופנעבוהרובגודסחתועורזהםהשועורדבו

ההגהםיפנעוארקנשוסינדוהו

תכfיסשתרfפתסעוכיתוכלמתריפס•תרראפתהרובגהלודגל

:::ומכםתואהקשמאוהו

י":ןיחימצמוקשמהםימ
דגתמוןריאהתא

תוריפסהןכומכותואןיקשמשםימהתאקשהמןליאה

יכהלועהללכההנהןהבעיפשמשותעפשהמתולדגתמ

םילגמםהשינפמםדאהירבאלכבוארקנללכבוריפסה

הלגמהמשנהומכםישודקהםירבאה"עםהיתולועפ

ו



ישימחקרפהיישעהריציהאירבתוליעאדוסישילשרעש-
לט

םייקומישרהראשנוכותבורואםוצמצדצמוומישרה

איהשומישרהרזוחהיהלוכיבכורואצמצמהיהאלו'גו

סארואואיצמיכהבסאותומדקכתויהלהאליעוריהט

ךותבסארואתואיצממקזהרתויורואוריהטהדוסב

קזחרתויהתואיצמהמשנהשומכהמשנהדוסבוריהטה

אצמנהבסאלותברוקינפמאוהןיינעהםעטוףוגלץוח

תניחבתחאהניחבוזמוזתוקולחוניחב'גדמלהתאהזמ

רחאהבסארואתניחב'בהניחבםוצמצהםדוקהבסא

תוניחבגהניחבהאליעוריהטדוסב'מישרהדוסבוצמצה

דימעמוומצעםצמצמהומישרהךותבהבףוסןיארוא

ותומדקכויהלוריהטהרוזחתאלשהמשנדוסבומישרה

עלבנשדעולהמדתמוהבסאלברקתמאוהךכלכיכסא

וריהטארקנהזינפמוךומסהלוגיעברייוצמכהבסאב

ליצאמלותברוקליכרחאםשםושולןיאורואושוריפש

םשבארקנהיהישליצאמתגירדממןיידעאציאלהב

תגירדמלליצאמתגירדמןיביעצמאאוהולאכולצאנ

ביטהךניבהלידכולצאנאלוליצאמאלרקנאלולצאג

איהאהניחבעדתשךירצהנהתוקולחתוניחב'גו'ג

ןידיתעהתומלועהלכםוקמבוהבסאליצאמהתניחב

אלממהיהםלכסוקמבהיישעהריציאורבלולצאתה

אורבלוליצאהללכויובשםוקמןיאשדעהבסאתומצע

אוהשוריהטהדוסומישרהדוס'בהניחבהיישעהריצי

דוסבותומצעךותבוותומצעבםשרוקקחשהבסארוא

.לכויובשותומצעךותביונפםוקמהניפוםוצמצה

ותואוהיישעהריציהאירבאורבלוויתוליצאליצאהל

םשמהזזאליכוחשממיונפםוקמוניאיונפםוקמ

ךאונשריפדכהניכשהזזאלדוסבהבסארואתשודק

ובשםוקמשיהתעמשהזןיינעליונפםוקמארקנםנמא

היהאלשהמהיישעהריציהארבאורבלוליצאהללכוי

ארקנאליונפםוקמותואוונשריפדכםוצמצהםדוקןכ

הבסאלו"ומדוותברוקתבסללצאנאלוליצאמאל

ןיאןכינפמרשאלצאנלליצאמןיביעצמאאוהולאכו

ארקנקילצאנםשאלוליצאמםשאלםשםושו
ובשהבסארואלררואורהוזןושלושוריפשוריהט

רוא'גהניחבהיישעהריציהאירבאורבלוליצאהללכוי

וריהטהדימעמוומצעםצמצמהוריהטהךותבהבסא

סאתויהלוריהטהרוזחתאלשונשריפשהמשנהדוסב

ונשריפדכהבסאלוריהטהתברוקתבסלאוהךורבשממ

ךותבהבףוסןיארואאיהשתישילשההניחבהתאזו

דימעמהםוצמצהדוסבוריהטהעצמאבווריהטה

יכןושארלצאנתארקנאיההמשנהדוסבוריהטה

אללצאנםשהילעלופישןפואבהבסאמהקחרתנ

תקבודמהבשממסארואאיהםגירהשוחשממקוחיר

שייכלצאנלליצאמןיבשקוחירקרימצעקובדוב

וריהטהדוסאוהשהבסארואןיבלודגקולחושרפה

עצמאבוךותבאוהשהבסארואןיבוומישרהדוסב

המשנהדוסבאוהשהבסארואיכהמשנהדוסבוריהטה

דרוול'יגיעהךותבהדוקנומכאיהוריהטהעצמאב

תויולוומישרהדוסוריהטהדוסאוהשהבסארוא

וריהטהאוהשהבסארואלאורקלותונכלרשפאיאש

אוהשרואההזוותלוזםשולןיאיכרואםשבםאיכ

הגירדמבדריהדוקנהאוהשוריהטהעצמאבוךותב

תונכליוארןיאולוגיעעצמאבהדוקנומכונממהטמל

רואלםינכמונחנאשומכרואםשבהדוקנהתאז

רתויוריהטהירהשרואםשבוריהטהםאוהשומישרה

הבסארואשדערוקמלבורקרתויאוהוהדוקנהמףיקמ

ודגהרואךרעבהדוקנומכאוההמשנדוסבאוהש

םשבתוליצאהםילבוקמהוארקןכלהזכוריהטהאוהש

סארואלודגהרואהךותבהדוקנאיהשיונייהדהדוקנ

בבסמהלודגהלוגיעהוריהטהדוסהדוקנלץוחאוהש
תא

יולגוגשומאוהיכותוקלאיולגךירצוניאאוהדודג

אוהיכךירצוניאהבומצעתאגיהנהלןכוהבומצעל

םאותוימילשהלכתילכתתוימילשהלכתומילשםצע

הזבלשמההגהנהאלויולגאלךירצוניאומצעלןכ

רקיוותוכלמדובכהלגמולדגתמוראפתמוניאךלמה

לבאומצעלהלוגמועדונאוהרבכשבומצעלותלודג

ותלודג'ראפתרקיוותוכלמדובכיולגבלדגתמוראפתמ

וידבעווידיקפווילשומםימתרפהוםירשהםהשותלוזל

שורושחאברמאנשןיינעכונממהטמלהגירדמבםהש

תרראפתרקתראותוכלמדובכרשועתאותוארהב

ידמוסרפליחוידבעווירשלכלהיההזשותלודג.

תחתונממהטמלויהשתונידמהירשוםימתרפה

לשומךלמהשהלשממהאוהשהגהנההןכוותלשממ

באומצעלעלושמיוגיהניךיאיכומצעלעלשומוניא

םדוקהבםאיכתויהלוותלוזלעןוטלשךלמהרבד

אוהקרהיהאלרוהטהושודקהתוליצאהותוליצא

.ןידיתעהתומלועהלכריואוללחויונפםוקמביכדבלב

רחאמוהבטארואםלכםוקמבאלממהיהתוארבהל

לכאלמירהשותלודגוותוקלאהלגימלןכאוהש

ההגה

סרוקרזעילbמררמfממונילעfישוקןיbו

דכלכומשוfיסקרסיסfלסלועסfרכנש

יכומשסיססלועסbרכנססדיקעמשמל

סליעתfרקכשסניכונייססשרמbנססלועס

ומסויולגתלק?קיססימי'זלסיססכשףקיסס

ונייסbוסויולגסתישfרfיסשסמכחונייס

סלענfוסיכרתסנליוגכbוסשרתכ

ונחלbותומלוערfשסדוקויסססשסנשסמ

רוbקר,סיסfלשתוליגfסדיקסירכדמ
יכררמfססמ:לכונוfדכלס"כס"6

קרסיסfלסלועסfרכנשםדוקרזעילא

סדוקומשסיסשעמשמדדכלכומשוbוס

דיתעשדיתעסש"עונייססלועסfרכנש

לכיכתומלועbורכלותוליכfליבfסל

ויתוריפקססשותוליגfס"עספס"כזיתותס

ןתיללכותסשסזיfיכוישעמסשלעוס"כ

ירסשfרכשסדוקולילbסשסדיקס"כפ"מל

וכגישסלתילכתוףיסןיfיכס"ffרקנךכל

רמfמכסדוקנ6תוbוליפ6רזיילוסשסוש

ש"עbוסומשלכ6ינוימדתימלbוbיככש

תומלועbורכלותוליכbליכfסלדיתעס

ילכלכףוסןיfרוfקרסיסfלתמbסיפלו

סס"גסןfכדע

ותומצעדובכתומלועה

כאוהבםארואהלכהב

ומצעלדגתיוראפתיךיא

ומצעתולגלידכומצעלע

ומצעלןכםאוומצעלא

ימלןכויולגהירצןיא

יכלושמיימלעוגיהני

רמולך"שןיאיאדוב

ישמיוומצעתאגיהניש

לוכיבכומצעלעומצע

הזרובעבוהזינפמו

הבטושפהןוצרהלעשכ

ןפואבתומלועאורב

םימתרפםיכלמולויהיש-

םהשםידבעוםירש

ותומצעתוגירדמבםניאוהבונממהטמלתוגירדמ

םהילעלושמיוותלודגוותוקלאםהלהלגישןפואב

וכיבכךרצוהומעתאגיהנמהךלמכםתואגיהניו

ןיינעכןוראידבבןיבותניכשםצמצלזאכומצעםצמצל

ותומצעךותבומצעםצמצםלועתאירבםדוקהז

יונפםוקמהניפוומצעךותבוומצעלאומצעמלוכיבכ

םהשתוליצאלצאתהללכויובשלוכיבכותומצעדותב

היישעהריציהאירבאורבלווגממםיטשפתמהויתוחכ

וירשויכלמםהלבאותומצעםניאוונממהטמלםהש

ארקנותומצעךותבהניפשםוקמותואווידבעו

ריואארקנוריהטהךותבשתיעצמאהדוקנהווריהט

ארקנאלודומסבוקומינוומעטראבתירשאכןומדק

אצמנהשודקהמתרוקירוחהיהכאשוחיונפםוקמ

ראשנהבםארואתשודקלשםשורהםלועליכןכוניאו

ךרדןכיכהניכשהזזאלדוסביונפהםוקמההזךותב

םגהןכלוירחאהכרבוהשודקםשורחינמשהשודקה

לוכיבכומצעךותבוומצעלאומצעמומצעםצמצש

אלהזלכםעלוכיבכותומצעךותביונפםוקמהניפו

דמועהבסאתשודקרואםלועליכםשמהשודקההזז.

תדמעמההמשנומכלרהמשגדוסבומישרהךותבו

איהאיהוףוגהךותבומצעתמצמצמוףוגהתאמ"קמו

ףוגלץוחכגתאצמנוףוגהךותבתמצמוצמוףוגהםויק

''קרפבראבתישומכףוגלץוחקזחרתויהתואיצמו

ךותרבאוהשהבםאתומצערואןכומכדסבםיאבה

ם"קמודימעמהאליעוריהטתארקנהומישרה

ךותבורואםצמצמשדצמוריהטהאיהשומישרה
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וריהטהדוסאלוןושארלצאנספתנוניאשריואןומדק

לצאנאלוליצאמאלתארקנהניאוריהטהדוסיכ

לצאנהיכעדתשךירצהנההזלםעטהו.-ונשריפדכ

לצאנהועיפשמוןתונאוהליצאמהיכליצאמהךפיה

תגידדממךפיהGדפ'המתאצלידכהנהועפשומולבקמ

חורםוקמתונפלוהברהקחרתהלךירצלצאנלליצאמ

לוגיעהדוסבוריהטהדוסבאוהךורבותומצעבלודג

אוהאוהךורבסאלברקתמלוגיעהשהמלכירהש

דעולהמדתמווילאברקתמככוולהמדתמובחרתמ

לוגיעבראובמכהבסאתרודחאבעלבנוובעגונש

םעטמושלושמהרויצבדקרפןושאררעשבראובמכו

סאלו"ומדוובורקינפמלצאנארקנתויהליוארןיאהז

דעהברהרצקתהללוגיעהךירצןכינפמרשאאוהךורב

רדגבסנכנולוגיעהרדגמאצישדעךכלכרצקתמש

היהילוגיעהתוימינפבובסוחטשהשןפואבהדוקנה

לצאנללוגיעלץוחאוהשוהךורבל'צאמהןיב"עצמא

םושחלוחהעטתלאוילוגיעהתיתחתהדוקנהאוהש

ךרעאוהלוגיעהךותבהדוקנבונרמאשךרעההזש

תומכאיהשתימשגהדוקנומכ"תומכרועישו"תומכ

חכיכחכללשמאוהםנמאךאןכאלוחימשגרועישו

רתויוקדוךזרתויאוהורוהטהדוסאוהשהבסארוא

דוסבהבסאחכרואמורופאתוטישפרועישבקזח

רתויאוהשימשגלוגיעומכוריהטהךותבאוהשמשנה

הניאהטועימבהדוקנהשדעהדוקנהמהברהלודג

רואחכןכומכלודגהלוגיעהךרעבםולכלתבשחנ

ךרעב:תבשחנהניאוריהטהךותבאוהשהמשנה

המלכלהייארוהבסארואוריהטהדוסלודגהחכה

שירבלזוןושארהרמאמהרהוזהמוזהמדקהבונרמאש

אניצובהאליעוריהטבופילגףילגאכלמדאתונמרוה

ארטוקסאדאשירמומיתסדםיתסוגקיפנאתינידרק

אלוקמוסאלםכואאלרו'חאלאקזעבץענאמלוגב

םדוקהנהו,וניניינעלרמאמהבעללכןווגאלוקורי
רמאמלשתולמהרואיבראבנרמאמהרואיבבסנכנש

רוצהתרזעברמאמלשוניינערואיבבסנכנךכרחאו

תליחתבשוריפאכלמדאתונמרוהשירבותעושיו

שוריפהאליעוריהטבופילגףילגךלמהןוצרותושר

ןושלושוריפשוריהטארקנהןוילערואבהקיקחקקח

תירפגלשרנשוריפאתינודרקאניצוברואורהוז

ףוסןיארתכאוהשןוילעהרואהיכאוהןיינעהתנווכו

הבסארואברושקוקובדהמשנהדוסבאוהךורב

ובקבודמוזחאנרואהשתירפגלשרנומכובזחאנו

לשרנהמרואהקלסלודירפהלרשפאיאשרתויב

דוסבאוהשה"בס"ארתכןכומכוקובידםצועלתירפג

םצועלהבסאמרואהדירפהלאאדוקנהדוסבהמשנה

התואיפלואתיניררקןיסרוגשיוומעותודחאווקובד

רואיבבוניינעראבנשומכתרורחשושוריפהיהיאסריג

ומ'תסדם"תסוגקיפנורוא:ךומסברמאמלשוניינע

םיתסמםלענוםיתסךותבאציורואוריפס"אדאשירמ

שוריפוםלוגבןשעאמלוגבארטוקסאשארמםלענו

רודכאוהםלוגלשושוריפשהזלהייארורודכםלוג

דצלאוהשובשדחאהיצח"רודכרבדלכעדתהנהד

ןפואבקמועארקנובשהטמהדצוהבוגארקנהלעמ

ובשהטמהדצורודכהבוגארקנובשהלעמהדצהש

קמועהוהבוגהללכבהינשהזלכםעורודכהקמוע'רקנ

המבשייתיהזבווארקירודכסשבורודכםשמואציאל

הרואכלהארנשםיקוספינשבןתנויםוגרתםגרתמש

ליגוקוספלעיכהזתאהזםירתוסםירבדושוריפב

ןרמקתאמלגאצידוםגרתמהםגרתמהנרוגחתתועבג

אמילגבןישפחמםגרתמהםגרתמקמעבורפחיוספלעו

םלוגןושלשרפמדחאםעפיכהזךפיההזםגריתהנה

לע8Iחוא-

תאדימעמההמשנהדוסבסארואאיהשהדוקנהתאי

סארואשתויהלוהמשנהדוסבםוצמצהדוסבוריהטה

עצמאבשממתדמועהדוקנהדוסאיהשהמשנהדוסב

קררחאםשהלןיאוריהטהווריהטהדוסאוהשסארוא

עצמאבהנתנהמשנהדוסבאיהשהדוקנהתאזורוא

עצמאביתואןתתשכויא'ההדוקנהוונשרפדכרוא

ארקנןכינפמריואתביתונממהווהתירואתויתוא

'יאיהשהדוקנהיכהנוילעהותניחבבןומדקריוארתכ

הבסארואךותבהנתנןושארהלצאנהרתכהאוהש

ינפמןומדקארקנוהבלודגהלוגיעהאוהשועצמאבו

בגארקנוםילצאנהלכלםדוקותוליצאתישאראוהש

ךותבהדוקנאוהשםגהיכתורוהלספתנוניאשריוא

םולכלתבשחנהניאולאכוהקדהןמהקדלודגהרוא

הרואהנממהטמלשהמדרעבזכעהבלודגהרואךרעב

אלספתנוניאשדעתילכתיתלבוףוסיתלבדעלודג

הלבקוהבשחמםושבאלוןויערםושבאלולכשםושב

ןותחתהץוקוןוילעהץוקאוהשיתרוצהדוקנהתאז

ץוקביכונשריפשתוניחב'גויבלעתורוהליעצמאהויגו

ומכיכםוצמצהםדוקאוהךורבסאלעזמרמןוילעה

ןכומכותוקדלהארנהניאשטעמכדעקדאוהשץוקה

תוליצאאלהארנרבדםושהיהאלוצמצהדוקהבסא

ובשוקמןיאשדעסאהלוכקרהיישעוהריציוהאירבאלו

יעצמאהויג:היישעהריציהאירבאורבלולצאתהללכוי

ומכיהףוגאוהשהלגנרבדאוהשוריהטהדוסלעזמרמ

ץוקוזעיבאדוסבלצאתהללכויובשיונפםוקמהלגתנןכ.

לצאנוהלגתנשרמולהצוררתכלעזמרמןותחתה

רבכשםגהיכתורוהלץוקהזמרבאבוןושצרתוליצא

ךורבליצאמהו,וריהטהךרעבןושארהלצאנההלגתנ

אוהונממהטמלשהמדרעבונילאדרעבהזלכםעאוה

הניאשריואארקנשדעאוהךורבסאתמלעהכםלענ

סחייתיאליהסחיםגתמאהיפלרשאונשריפדכספתנ

המכחמאוהונילאדרעביהסחירקיעיכונילאךרעביכ

ךרעבאוהרתכביונסחישהמוונליולגהתישאראיהיכ

הדוקנהדוסבתניחב'גלעתורוהלונממהלעמלשהמ

סחיםושולןיאונממהטמלשהמךרעבלבאונשריפדב

:ותמלעהלדוגלןיאארקנשדעהדוקנאלותואאלו

עדתשךירצוריהטהודוקנהןיינעבונרמאשהמןיבהלו

ריואתארקנאיהותוליצאתישארתארקנהדוקנהיב
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דוסבופילגרחאופילגהקיקחהוהפילגהדוסבףוסןיא

דוסלסאתרומצעדוסמלצאנוקקחתנשדעםוצמצה

רואתרומצעדוסמוור'הטהדוסאוהשסארואתומצע

אוהשסארואתומצעדוסלוריהטהדוסאוהשסא

ונשריפשתוניחב'גהםהשהדוקנהדוסהמשנהדוס

קדקדשוהזוןומדקריואדוסב'יאיהשהדוקנהדוסב

רתכתרוליצאםדוקהבסאיכףוסןיאדאשירמורמאב

ןידיתעהתומלועהלכאלמהיהוריהטהתווהתהםדוקו

ס"אהיהולוכשדעהושבםלכבלודגהורואבתוארבהל

תניחבםשסחילסאלםאןיבשרפהולדבהןיאשדע

היינשהניחבס"אתגירדמתחאהניחברמולותוגירדמ

הדטמלהגירדמאוהשוריהטהדוסבסארואתגירדמ

המשנהדוסבסארואתגירדמתישילשהניחב:ונממ

."שאררוא.סארואהיהולוכקרונממהטמלדועאיהש

קולחםושילבטושפדחאתנדחאבהושבהושסאדוסב

ישארהרואהתומצעמלצאתנרתכתריפסוללכהניחב

סאדאשירמקודקדונייהווריהטהדוסבומוצמצידילע

ידכלראקזיעבץענאמלוגבארטוקרמאו:רמאקה

וריהטהרוטבהבס"ארואןיבורתכרואןיבלדבהןתיל

ירוטקוןשעומכאוההבסארואךרעברתכרואיכרמא

אוהךכתירודכהדוקנושוריפשםלוגומכלראמלוגב
הדוקנאוהש"רודכןשעומכהנסארואךרעברתכרוא

ןשעהתאףיקמולוגיעהאוהתעבטהשתעבטבהצוענ

ךרעבהנטקהדוקנאיהרתכןכומכונממלודגרתויו

ינשלןשעלהדוקנההמידו:ה"בס"ארואלודגהלוגיעה

אוהשרואהןיבלודגלדבהשישומכיכדחאםעטםימעט

הזיכןשעםעברועמוניאשרואהןיבוןשעםעברועמ

רואתרכשחוויבעתילכתבןשעהםעברועמהרואה

תילכתבאוהברועמיתלבהרואההזוןשעהתרבסל

אזןכומכרהוטלםימשהםצעכתוכזהותרוחצה

שהןיעשדעלודגככורואשםגהרתכאיהשהדוקנה

אניצובארקנךכלרשארבדםושובגישהלךושח

ה"בס"ארואךרעבזכעה"נשאסריגיפלאתינורדק

ףוסןיאדרעבוןשעבברועמהרואת"בעכהבעתנורוא

ומכלוכיבכשממךושחורואה"בס"אדוסבהבומצע

רואוהיאדבגלעףאהאליעארתכםינוקיתבבתכש

תליעיבגלוהיאאמכואחצחוצמרואחצרואןומדק

שוחלהלגתמהרבד'והןשעהשומכיכינשםעטו:תליעה

רתכןכומכ"שממרבדובןיאשדיבספתנוניאלבאוארה

צאנהאוהשלצאנארקנשהזןיינעבהלגתניכםגה

ךרעבלוגיעהךרעבהדוקנומכאוהוהבסאמןושארה

אוהשהבליצאמהלאותברוקלזכעה"בס"ארוא

דעונממהטמלשהמךרעבלודגכ"כורואןושארלצאנה

ובןיגישמןיאוהבשחמוןויערולכשםושבספתנוניאש

םכואאלורוויחאלרמאשוהזוורואלדוגלרבדםוש

ינפמרוויחארקנדסחתדמשוריפקוריאלוקמוסאל

תוטישפלדוגלרתכבולארשיתונוועןבללהתלועפש

דסחתלועפםשגשומהניאשרושהדוסבוליפאורוא

דסחתריפסשרושוורואתוטישפלדוגלםלענאוהיכ

ארקנהשקהןידהתדמשוריפםכואאלוהמכחבאוה

םשנועםהלתתלונידבתוירבהינפתרחשמששעםכוא

הבשהשקהןידהתניחבבהרובגתריפסתלועפאיהוזו

יכשרושהדוסבוליפאללכןידםושגשומהניארתכבו

םדואםשגשומהניאםגוןינידןירעתמהניבדארטסמ

בהזןופצמיכחמשמהןידהתניחבבהרובגתריפסאוהש

שרושהדוסב'יפאוילעבתאחמשמהרשועה'והשהתא"

אבהללכחמשמהןידהתולועפםשגשומוניאיכ

'והשקוריה'ניחבםשגשומהניאןכו'ניבבושרששרובגמ

'יפאימחרהלעבהאוהודסחוןידמגזוממראפתתלועפ

?שרש'עאוהימחרלעופהואפתשרושיכשרושהדוסב

ףוסב

ומכוקמועלעםלוגןושלשרפמדחאםעפוהבוגלע

אוהןיינעהםעטלבאםשמן"ועןמגרותמהוילעבתכש

םירבדמםיקוספינשולאו"רודכאיהץראהשתויהל

רודכהתיתחתבדחאורודכההבוגבדחאץראהרודכב

לכםעתיתחתבהזוהבוגבהזשםגהתיתחתהוהבוגהו

יכםלוגםהינשלעשרפמןכלרודכםשמואציאלהז

תמאבוודכהףוגGקרתיתחתה(גוהבוגהGןויכאלאוה

ליכשהולורודכוארקיםהינשץראבשתיתחתהוהבוגה

יבתכשהמםוגרתהלעבתוכהיהאלתאזןמגרותמה

קוריאלוקמוסאלםכואאלורויחאלאקזיעבץוענ

אוהתעבטהשתעבטבץוענובוחתשוריפללכןווגאלו

ןשעהףיקמהתעבטהיאדובהנהוןשעהףיקמהלוגיעה

הדדוקנכובץוענאוהשוכותבשןשעהמלודגרתוי

ןנוגאלוקוריאלקמוסאלםכואאלרוויחאל:לוגיעב

ולןיאוקוריאלםודאאלרוחשאלןבלאלשוריפ:

לשוניינעראבנהתעותולמהרואיבכעללכהארמםוש

ופילגףילגאכלמדאתונמרוהשירב:והעברמאמ

םילכבלעופהניאתינחורהתויהליכל'רהאליעוריהטב

הבשחמהתולעבףכתשקרםידיהשעמבוםימשג

ונשריפרשאכהווהתמאוהדימרבדהזיאהווהתיש

תרושרה.תליחתברמאהזינפמןיפוצרפודרעשב

דימרתכלצאתישהבשחמבהלעשהבסאלשןוצרהו

ונשריפשומישרהדוסאוהשוריהטההווהתנ

תומצעבםלענהיהשרתכקקחתמהיהוהלעמל

הדאליעוריהטךותבקקהתרמהיהוהבםא

רחאהקיקחאוהךורבףוסןיאתומצעמהווהתנש

היההבסאשידילעלוכיבכהפילגרחאהפילגהקיקח

ומצעלאומצעמותומצעךותבלודגהורואםצמצמ

םוצמצותואידילעוונשריפדכלוכיבכומצע.דותבו

'עולרומ'תסדםיתסוגקפנאת'גדרקאנ'צובלוכיבכ

הקיקחוהפילגרחאהפילגקקחתנוףלגתנםוצמצותוא

צאנתגירדמלליצאמתגירדממתאצלידכהקיקחרחא

שעאתינידרקאניצובארקנשרתכתריפסלצאנואצי

תבהלשהרואכקזחקובדורושקהבסארואבזוחאש

הלעמלונשריפשומכותירפגמיושערנבקבודמה

דוסבוריהטהךותבאיהשהמשגהדוסבםארתכש

קזחקובדהבםיאבורוקמבתדחיימותזחאתמומישרה

אסריגיפלודעימלועלוםלועלונממזוזיאלץימארשקו

אתינורדקארקנרתכוריפהיהיאתינורדקסרוגשהיינש

ורואלדוגלרבדובגישהללכשהתכשחו.תורחששע

פהיניערואוכשח"שמשהינפרואבםיאורלהזבלשמה

הניאהבסארואלדוגךרעברתכתריפסשםגהלרו

ראובמכלגלגבלדרחרגרגךרעבוליפאתבשחנ

רואןומדקרואוהיאדבגלעףאהאליעארתכםינוקיתב

זכעתוליעהלכתליעיבגלוהיאאמכואחצחוצמרואחצ

דעלודגככורואונממהטמלשתומלועהךרעב

ארקנרתכהנהורבדםושובגישהללכשיניעוכשחיש

הלעמלשהמךרעבדחאםעטונייהדםימעטינשלרוחש

המדרעבינשםעטווליעהלכתליעהבסאךרעבונממ

דוגלרבדובגישהללכשיניעוכשחיכונממהטמלש

סאךותבלצאנרתכשינפמו"ומשךורבואוהךורבורוא

ךותבוומצעGומצעמלוכיבכםצמצתנשידילעלוכיבכ

רואשונשריפרשאכומישרהאוהשוריהטהדוסבומצע

םיתסרתוידועה"בםאוםלענוםיתסוריהטהדוססא

ומיתסדםיתסוגרמאהזינפמתמיתסינשםהשםלענו

רואתומצעםלעההותבלצאנורתכאצישרמולהצור

דוסבהמשנהדוסבלצאנואציוריהטהדוסאוהשס"א

לצאתנשתחאומיתסוםלעהונייהדונשריפדכהדוקנה

םלעהולוגיעהךותבהדוקנכוריהטהתמיתסוםלעהב

דוסבףוסןיאתומצעםלעהמרתכאצישהיינשהמיתסו

י



הכ

ל

ישימחקרפהיישעהריצי
לט

רעש

:הדוסןומדקריואארקנההמשנהדוסבהדוקנהדוסב

כשוריהטהדוסףוסןיארואבהנתנההמשנהדוס

שארההזדצמשדעםלעהחכבהבםילולכויהתוריפסה

ירשבמובויאזמרהזלעושארבץוענףוסהוףוסבץוענ
הזמהזולצאנולצאנווטשפתנוולגתנשכוהולאהזחא

יקרפבתוליצאןיינעתוכיאראבתירשאכהזמהזולגתנו

סארואךרעבהמשנהדוסברתכשומכוד"סבםיאבה

ןכומכלוגיעהךותבהדוקנומכוריהטהדוסאוהשהב

הניבןכומכולוגיעהךותבהדוקנומכרתכדרעבהמכח

תוריפסהלכןכולוגיעה:הדוקנומכהמכחךרעב

הזוהזךותבהזםילצבידלגכלוגיעבואבםלכשאצמנ

םינומדקהםילבוקמהורמאשהמדוסוהזוהזךותב
הזכלוניעבואבתוריפסהש

סלודג

סיכקואסלכןכו

סזךותכסו

ה"בס"ארואםוצמצבשומכיכהתרבחתפקמתחאלכיכ

ןכוהמכח:ףיקמרתכןכומכרתכתדוקנלףיקמ

דוסוהזוםלכמתפקומתוכלמהשדעלוגיעבואבםלכ

והזוהלולעונייהדהלהכומסההתרבחתפקמהליעלכש

וריבחףיקמלגלגלכוםילוגיעוארבנתומלועהלכשדו

זכרמשדעתודוסיבםילגלגבםיעיקרבשוחלהארנה

עודיכהלוגעהדוקנאיההנורחאהדוקנאיהשץראה

םשרשםיימשגהשינפמאוהםעטההזלכוםיינכותל

הלעמלשרושולןיאשהטמלרבדךלןיאלראכהלעמל

לכדוסבלוגעאוהינחורהםהלששרושהדוסשומכו

ולשלתשנןכומכהתרבחחכינחורהחכבתפקמהליע

דוסבאיההדוקנהשינפמולוגעןכםגםיימשגהםהמ

םלענהוןומדקריואבש'הדוסבונשריפשתוניחבגה

םימלענהדותויתואיכדויהזכרשערפסמאוהילש

רשעולגתנווטשפתנוולצאנןכינפמרשעםה'החכב

'גבהדוקנהאיהש'החכבםימלענואבשתוריפס
הבס"אםוצמצדוסםהשינפמוונשריפשהיתוניחב

הטושפיתואדוסברשעתללוכההנושארההדוקנב

ןכינפמהבותומצעחכולגםהוןומדקריואדוסב

ולךומסוולצאםהשתוליצאםינושארהיהוארקנ

תבהלשכםרוקמבםירשוקמוםיקבודמורוקמבומעו

וניניינעלרוזחנוהניכשההזזאלדוסבתלהגבהרושקה

ותלוזלותוקלאתולגלידכהיהתוליצאהשתויהלהנהו

ותומצעםהיכומצעלוחכיולגאוהוליצאהוםגיהנהלו

המשנהתוחככובםיקודאווילאםיבורקוותיבינבוהב

דורצןיאויתוחכםהשותיבינבלוותומצעלוהמשנב

דועאורבלךרצוההזינפמונשריפשומכהגהנהויולג

ויהישדעתוליצאמהטמלהגירדמבודרישתומלוע

םיקוחר8גבה

האירבתוליעאדוסישילש

רשאכטיעועדיאלתומלענתוביתנבםלענהתעדדופב

דועראבתירשאכוורבעשםירעשבחזמתצקונשריפ

ורואלדוגלעתורוהלתולועפהלכלזיבשרונממללשו

הבליצאמהתלעמותלודגשרחאשבושחתאלשהב

ךרעבהדוקנומכאוהשדעונממהלעמלהלדגככ

לודגככורואיכןכאלוחןוטקורואיכבושחלליצאמה

אלובגישהלםיכשחונממהטמלשתומלועהםגשדע

אלוםדואתלועפאלוםכואתלועפאלורוויחתלועפ

ןיאיכםלועבהלועפםושלשןווגםושאלוקוריתלועפ

שוריפןאכדעהבלודגהורואתבסלהגשהםושוב

דוסבונשריפשהניחבהתאזהנהןייעמההתאורמאמה

בושחתלארתכארקנםגוןומדקריואאוהשהדוקנה

יכוקמעבןבויאלרמאמההזיכרמאמהקמועלונדרייכ

יהותיאאלארשבםעןוהרדמידויריבחוהעיבשרלסא

אלשםינפהמכוהמכותוניחבהמכוהמכדועשייכ

חולשלאלשבושואוצרבאוהונשריפשהמךאונשריפ

וניניעריאיםשהוהבשודקהוארונהםוקמבונינושלדי
דודרמאמכותרותרואבהמכחהתואלפתוארלונכזיו

רוזחנואריבואךתרותמתאלפנהטיבאויניעלגה"ע

וכיאליכשהלוןיבהללכונוצמצהדוסמהנהווניניינעל

רואץמקתנוםצמצתנשיעיכתוריפסהתוליצאןיינע

ןפואבתוליצארואהלגתנתילכתלעביתלבהקזחה

לשמבונלשמהשומכוייוליגתבסאוההבומוצמצש

הנבלהינפוהנבלהינפבורואםצמצמשהמחינפרוא

םצמצמםלועריואינפוםלועריואינפבורואםצמצמ

רואהםהמדחאלכבשהמינפתיבידדחריואינפבורוא

הלגתמששמשהרואלשמכוהבועמוםצמוצמרתוי

תבסאוההמוצמצשהנבלהינפבהמוצמצדצמףלטעל

רואםוצמצאוהלולעהיכלולעוהליעדוסוהזוהייוליג

שממתמצמוצמהדוקנהשהדוקנהדוסוהזוותליעמ

םאשעצמאבשממהזכרמלעדומעללוגיעהעצמאב

רחאדצלהמצעבדקלהזכרמתדוקנמדצהזיאלהטת

המוצמצמתאצלורחאדצלהטתשהממרתוילוגיעהמ

תודחאבתדחאתמאיההזדצמשדעהדוקנארקתא

.הדוקנההזכרמםוקמודחאלעדומעלהמוצמצברומג

דצמתוריפסרשעםהשתוליצאהןכומכתיעצמאה

רומגתודחאבםידחאתמםוצמצהדוסבהדוקנבואבש

דערשעלרשעמםילולכםהםתודחאםצועדצמשדע

אוהדחארעשבונשריפדכתילכתיתלבדעףוסיתלב

רשעהריצירפסזמרהזלערשאדחאאוהרשעורשע

ןיאשןפוסבןתליחתוןתליחתבןפוסץוענהמילבוריפס

רמולךיישןיאהדוקנהתודחאביכלרתילכתוףוסםהל

התוקדםצועלירהששארוניאףוסהוףוסוניאשארה

תדחוימתדמועההדוקנקרףוסאלושאראלארקנאל

ץוענוסהוףוסבץוענשארהןכינפמועצמאבמצמוצמ

וצמצהדוסאוהוליצאדוסשויהליכרבדהנריפושארב

איההדוקנהוונשריפשומכהדוקנהדוסאוהםוצמצהו

אוהשןומדקריואבוןומדקריואארקנהרתכתריפס

'יהדוסבםלעהחכבתוריפסהלכםיללכנויהרתכ

הנתנשהמשנהדוסבהדוקנהאיהשןומדקריואבש

הלעמלונשריפדכוריהטהדוסאוהשףוסןיארואב

םימלענתוריפסהלכויההמלענההדוקנההתואבו

תודוסידובשיימשגהםדאבשומכשוריפםלעהחכב

ומכומצעינפבדוסיםושובהאריאלובטיבתשכו

חכהתואבוםלעהחכבובםלכאלאלעופבאוהש

ומצעבחכהתואבשאדוסיובשבשוחהתאשומצעב

התואבןכוחורהדוסיורפעדוסיוםימהדוסיחכובשי

שיומצעבהכהתואבםימהדוסיובשבשוחהתאשחכ

ץוענשארההזדצמשםלכןכוחוררפעשאדוסיחכוב

םלעהחכבוריפסהויהןכומכשארבץוענףוסהוףוסב
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תוחכמההיישעהריציהאירב'וליצאתוגירדמומצעינפב

םילגלגהךרעבתוליצאתוגרדמבםילגלגלםיעינמה

דרעבהאירב'גירדמבםמצעבילגלגהוסהמולשלתשנש

ךרעבהריציתגירדמבתודופיוסהמולשלתשנשודוסיה

העשלכבותעלכבוםוילכבםהמשדחתיוהווהתישהמ

וארקנתגזמהותבורעתלרםהשםתגזמהוםתבורעת'ע

'דהשןפואבחכבםהשםיטושפתודוסידהךרעבהיישע

הריציםהםירקוחרעודיכהכבםהשםיטושפתודוסי

ומכולעופבםהשםיברועמוםיבכרומתודוסי'דךרעב

אצמתןכומכהיישעםלועבתוגירדמ'דולאאצמתש

וזוגירדמ'דםהמדחאלכבהאירבסלועבוהריציםלועב

הגירדמוהגירדמלכבןכודועראבתירשאכוזמהלעמ

אוהשםדאהףוגבשדעתוגירדמדוtaאצמתהמצעינפב

"לעמלוזתוגירדמ'דאצמתןורחאהבכרומתחאהגירדמ

וחכןוצרלכשדוטבהפילקאפוגאחוראחומדוסבוזמ

האירבאוהאחויתוליצאאוהלכשהונשריפשםירבא

אוהףוגהירבאלכבםיטשפתמהתוחכהםהשאפוג

תוחכהתולועפלםילבקמהםירבאהםההפילקהריצי

תוגירדמהוברתנוודריןכוףוגבשולאתוחכלםיאשונהו

םרפסמלתילכתיתלבדעומצעינפבםלועוםלועלכב

הזרצמודריווברתנשתוגירדמהיובירמיאדובהנהו

תילכתהילעבבשדעהבונירצויתלודגרתויהלגתנ

ףוסםהשינפמהבונירצויתלודגרתויהלגתילובגהו

םימתרפהוךלמהלשמבונלשמהשומכתוגירדמה

ותגהנהשדעםידבעוםיטפושוםידיקפוםירשוייכרפאו

םהיכרתויבהבותלודגהלגתיתילכתילעבוםילפשב

םהמהלעמלרשאתומלועהלכמהגהנהלרתויםיכירצ

הזהלפשהםלועהשתויהליכאוהןיינעהםעטרקיעו

םהשורוצידןמתובכרההוברתנותודוסי'דמבכרומאוה

הזרובעברשאםירקוחלעודיכרבדמ'חחמוצםמוד

רשאתובכרההלכלבקשןורחאהבכרומהאוהםדאה

םיברםייעבטולשישםיברםייונשמבכרומאוההזדצמ

דצמרשאועבטלהקושתולשיעבטלכוהזמהזםינושמ

םהמבכרוהשויעבט"ונשיפלוישעמבהנתשמםדאההז

עבטהיפכוויעבטיונשיפכ'"וגשלועפלהקושתולשיש

וילערבגתיםעפהקושתהוילערבגתיךכוברבגתיש

אוההזדצמהנהתרחאעבטוילערבגתיםעפווזעבט

תרקושתלעלושמישםיארבנהלכמהגהנהלרתויךירצ

ותגהנהשתויהלורהציהדוסתמאבאוהשיברהויעבט

הזינפמםיארבנהלכמןותחתהםדאברתויהלגתית"

ובםתחהזלכםעתומכהןטקףוגאוהםדאהשםגה

תוליצאםהשתומלועהלכומתחנובשלודגהומתוח

תלודגריכיועדישידכוגשריפשומכהיישעהריציהאירג

הזחאירשבמובויארמאשןינעכומשךורבוהבורצוי

רמאמהרואיבלוהעבאובגהנהוהמדקהכעהולא

.ומצעינפבקרפולדחיינםיקבדהןיבחוירןתילידכו

האתתוהאליעאנווגיאהכאד
'גולשישזוגאהומכשוריפשממו

ףקיההאוהןושארהףקיהוזתראוזםיפיקמשםיפקה

ףקיההתחתותקרזנההנושארההפילקהאוהשקוריה

השקאיהשהיינשהפילקאיהשינשףקיהשןושארה

איהשישילשףקיהדועשיינשףקיהתחתוץעומכ

זוגאהףוגאוהשלכואהםעתלכאנההקדהפילק

םינוילעהתומלועהלכםהולהמודוומצעבהזהלשמכ

םינותנוהזתאהזםיפיקמםהשםינותחתהתומלועהו

תרבבוסמאיהשזוגאהומכהזךותבהזםיבבוסמו

.הפילקשדעהפילקךותבהפילקתופילקהברהמתפקומו

י:המדקהבונשריפשומכותרחאהפילקתפקמתחא
וגיעה

אמלעלכיתדריזוגאתנגלאשש-

ותוקלאחכםהלהארתישןפואבתוקלארדגמםוקוחר

תוקלארדגמוקחרתישדועלכוותגהנהוותלודגו

ףיסויותגהנהוותלודגוותוקלאםהלהארתישןפואב

כהזמונדמלרתויתיותגהנהוותוקלאתלודגהברתיו

ונשריפשלולעוהליעדוסבםיארבנאורבלףיסוישדוע

ןכולוגיעהךותבהדוקנהשענשדעםוצמצהדוסב

הדוקנללוגיעהיהתהמצעבדוקנהתאזשדעדועארבי

הדוקנללוגיעהיהתתישילשההדוקנהןכוהכותבש

הזדצמהנהלוגיעךותבלוגיעונרייצשומכהכותבש

הגירדממודריווילאתומדהלמםיארבנהוקחרתי

ופסותיותוגירדמהתרוחכוגטקתיווטעמיוהגירדמל

יכדעלודגובררפסמבםתדירידצמוברתיותוגירדמה

וברת"יכםרפסמיוברםצועלרפסמןיאיכרופסללדח

דמלהתאהזמהנהתילכתיתלבדעםתדיריבתוגירדמה

וחכתלודגהברתרתויהגירדמאורבלףיסוישדועלכ

'ימתרפהלעקרךלומוניאשךלמההזבלשמהרתויהב

םהילעתחאהגירדמוהלודג:ולןיאוינפלםידמועה

םהילעךלומךלמומצעאוהוםיכלמינבםיסכודםהש

םהילעתוגירדמינשולשיםייכרפפאדועולשישכו

ולשישכוםהילעתוגירדמ'גנלשםירשדועולשישכו

תוגירדמדולשיריעוריע:לעםידקפומהםידיקפ

םהילעתוגירדמהולשריעבםיטפושולשישכוםהילע

תוגרדמבםידרויהךלמהידבעופסותישדועלכןכו

חכותלודגהלגתיותוגירדמהופסותיםחכטעמתהב

הלגתיהנותחתההגירדמלשדערתויותגהנהוךלמה

םימדוקהתוגרדמהלכמותגהנהוךלמלשנתלודגרתוי

וילעךלמהתלודגותלשממהלגתיריעהטפושליכול

תגירדמוילעהלגתיריעהלעדיקפלותוגירדמהשימחב

םייכרפאלותוגירדמ'גבהלגתיוירשלווגירדמדבךלמה

לכשאצמנתחאהגירדמבםימתרפלותוגירדמ'בב

רתוהררשהוהלודגהףסותיתוגירדמהוברתישדוע

תיותרוקלאתלודגתולגלידכיכונדמל,הזמהנה

ויארבנלביטהלוויארבנםהשותליחלותגהנהו

חבאוהשהמלכבביטהלבוטהועבטיפכובוטוודסחב

תומילשוםתנכהוםעבט"פכבוטהמלבקלםתורשפא

םאוישילשקרפרשעאוהדחארעשבונשריפרשאכ

ותגהנהוותלודגהאריימלוביטייימלתומלועןיא

םיכלמהיכלמךלמליצאמהתנווכהתיהןכינפמוןכל

םהשתוגירדמבתוברהלוףיסוהלתילכתלעביתלבה

תוברהלוףיסוהלותילכתלעביתלבולובגילעביתלב

םירבדהאיבהלותילכת:ילעבםהשתוגירדמ

םהלויהישםוצמצהדוסבתילכתורועישולובגבםניאש

וברתיתוגירדמהופסותישדועלכותילכתולובגהרועיש

ה'בותומצעמםיקוחררתויםהיכרתויתלותלודגםהל

ילעבתלבולובגילעביתלבםירבדהתאבהתמאברשא

עבלםוצמצהדוסבתוגרדמהתדירייובריעתלכת

ונשריפרשאכרתוית"ותלודגוהזתילכתילעבולובג

םניאשונממהטמלתוגירדמהברהולשישךלמהלשמב

םחכיפכויארבנלביטהלרובעבוהזרובעבוולםימוד

תלותמכחהרזגלגהקרפל"נהרעשבראובמכםעבטו

האירבלוליצאמהגירדמרחאהגירדמתוגירדמהודריש

תוגירדמהועיגהרשאדעיישעלהריצימהריצילהאירבמ

'ילכתהולובגהילעבבתוגירדמהודריןכותילכתולובגל

אצמתשומכןוילכודספההתילכתלאועיגהרשאדע

הלילןיבוהיההלילןיבשתויווהותואירבימשגהםלועב

ינפמו'תובוטתועינמואוחוחכתושתינפמהזןיאודבא

ראובמכםילבקמהתנכהחכןורסחינפמקרוחותוליכ

כוהבוטלןיוושםלכיכזנהקרפזנהרעשבהכוראב

לכבתוגרדמהוברתנןכובוטקרולבקאלתוגרדמה

םלועוםלועלכבאצמתשדעומצעיגפבםלועוםלוע
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יששקרפהיישעתייריתולצאדוסישילשרעש

רשאכותלוזלותוקלא

ת"קלאהנווכהתייה

דעהמדקהבונשריפדכ

הינימוטישפטשפ

המכחהלצאנשדעלי

לולעוהליעדוסבהדנפמ

ונשריפשםוצמצהדוסב

תישענהמכחהשןפואב

ידכרתכלןילקרטולכיה

ההגה

ולכ8?תויו63)ךמגעענסןייפמססת6
bשיס:fרסרסל:סזכלודגרו

bתלודגרחbרוb"וסשס"כסbעס

סתוילכורסשסדוקנסרוbרפ6לודגס

ןrפכולוגיעכסדוקנבוכרפכבשחנסתוכזו

יbדוכסלססנידקסכרbוכתכחברוfךרעכ

bסקחכןיfלדוגכורליכרסרסלתורשפ

יתלכסףיפיתלכסותוריכבתוחכחכחב

ןויער)רוסראוןושלכורוכידשרשfתימס

ןטקושלחורכורבקוסbולסכשחמולכשו

כ"ע-רכדטושיכרסרסלוfזכרכדל

סס"גס

והזוולכיהידילעוחכהלגתיוולכיהברתכשבלתיש

המכחהתואלרהדוקנאוההדוטישפאוההורמאש

דחדיבעתארתכאוהשהדוקנמהטשפתנוהלצאנש

אתוכזןיאיגסלעדונאלדהדוקנאוההאשבלאלאלכיה

לעהלגתיוהבשבלישידכלכהתישענהמכחלרהיליד

אוהשהדוקנהתואהדי

גשומאלועדונאלשרתכ

ירואתרוחצותוכזלדוגל

םילשהללכותשןפ

כההלעונייהדהדילע

: הבליצאמהתנווכ

רשאכותלאלותוקלא

והיאאדאלכיהונשריפ

ההגהל

bלווטישפןושלרמf6ותרח6ןישל.רת

רזיכחככולכbכרככםילכיכתוריסל

סניfרתכמתוליכbסוסמדקסכונשריפדכ

fלfתולגחסלידכתוכחיריסותוטשפתס

תיכקbוסותתלפסוורוfסובתליכסיfרכנל

סיfרכנלותוסח"רפיסוותוטספתיסוויוליג

ונממסיbרככסונסיווגישירוbססלפסלעש

ינפרוfלסמכסגוףלטעכונלשתסרשfכ

סלועריוfינפרוfנסנכלינפרוfוסמה

סס"גספ"ע-תיכירדתיכפרוfנ

המכהאוהשלכיהההזלרהאמיתסהדוקנאשובל

שבלתמאוהשהאמיתפהדוקנרקנשרתכלשובלאוה

לעלודגהורואהלגמוהב

הילתילדארוהנ-הדי

'והשלכיהההזלרארועיש

חדדוקנאיהשםגההמכח

איהוםלענהרתכהדרעב

םגזכעוילאלכיהושובל

יהשלכיהההתואל

וי

ההגה

סחמלשדוקנרחffלוסfמייפסדוקלרת6

תישענרתכמסמכחסלגfנשסהעיכינפמ

סונתמסדיקכרתכךרפכסדוקנסמכח

סליעסbוסשרתכסשלולעוסליעדוסבנ

ךרעכלוגיערחכתישעגוסמכחלףיקמ

ינפמרתססךרעכסדוקנסמכחוסמכתס

תדוקנלעזמרלסfמיתססדוקנרbbקז

: רתויוסלעכרסוי יסשרתפfסותיק

כיסתישענסמכחתדוקנשרפסמכח

ססaסג"עסדינעתולגתטלרקכתדוקנל

דגרואהלשיהמכח

דותבהדוקנאיהשםגהותילכתולןיאורועישולןיאש

םלשותאלתילכתיתלבההרואלדוגתבסלןיידעהדוקנ

ותוקגתולגלידכהדילעםיארבנאורבלליצאמהתנווכ

התוריהבלדוגלללכהגשהןיאהבםגיכותלוז

איהשדבלבתרושיהאלאהבגשומןיאשדעהתוחצו

ןיאארקנרתכהיכרתכהןיבוהניבלדבהןתילתאצמנ

.המכחואצמנהיהאלולאכללכהגשהובןיאששע

הדוקנאיהיכתורוהלידכורתכםלעהדרעבש"ארקנ

הניבלדבהןתילידכשיתארקנרתכמתילגנרתויורתכב

הבויא'כןיאארקנאיהםגהמצעדיעבלבארתכהןיבו

קיקדאלאדלכםעורמאשוהזוהרואלדוגלהגשה
ףאשוריפןינגור"מטהאמדקהדוקנאוההכאוהך"כזו

רועישותילכתיתלבדעלודגאוההמכחהרואשיפלע

שרפמורתכהנושארהדוקנכךזוקדךכלכהניאזכע

ושללפכאוהשק"דלשישזינגור"מטורמאבאמעט
: אלאזינגומכםלענןכםגושוריפרימטירהש

תומלעהינשובשישינפמלודגרתויאוהרתכהרואהש

גשומוניאשומצעדצמםלענורימטאוהשדחאונייהד

ידכהמכחלכיהךותבזנגנאוהיכינשםלעהדועו

קיתהשקיתבזונגוחנומהרבדכהמכחידילעהלגתיש

קיתהשוכותבזנגנהרבדהםלצבוןקוידבוסופדבהשענ

iנגנהרבדהוהלגתמזנגנהםלצותומדוןקוידבאוהש

קיתהםגשתויהלוקיתבםלענאוהלבאהלגתמהניא

ןכינפמהרואלדוגלן"דעהלגתמהניאהמכחאיהש

קיתהשולשקיתהדצמםלענורימטלרזינגורימטרמא

רתויומצערתכהדועוותוחצוורואלדוגלםלענאוה

רואמךזרתויולודגרתויאוהשומצעבורואדצמםלענ

וכותבזנגנאוהווילאקיתהמכחהרואשדעהמכחה

ונשריפרכ3ח

וכותבהדוקנה.ףיקמלוגיעהשהדוקנהולוגיעה

הדוקנףיקהלינשלוגיעתויהלתרזוחוכותבשהדוקנהו

זכרמתדוקנדעתומלועהןלשלתשיווכליןכווכותב

פוסדעהאליעארוהנדאזרליזאושרפמשוהזוץראה

שדוסאוהקוספברכזנהזוגאההזשוריפןיגרדלכו

תוגירדמהלכתרדיריףוסדערתכאוהשןוילעהרוא

איההגירדמוהגירדמלכיכץראזכרמתדוקנדעונ"הד

הגירדמהשדעהתריבחךותבוהתריבחמםינפלתפקומ

הנוילעלהכומסההיינשהןכוםלכתרפקמהנוילעה

הדירילהדירימםייפקההוכליןכוהיתחתשהמלכתפקמ

רכזנהיתדריתלמקודקדונייהוץראהזכרמתדוקנדע

והזותוגירדמהתדיריאוהשיתדריזוגאתנגלאקוספב

אדןמוגלאדואדןמוגלאדוהאאלכליזאושרפמש
לריאהלהפילקיאהויאהלהפילקיאהדחכתשאדדע

דעהזךותבהזוהזךותבהזוארבנוולצאנתומלועהלכ

םלועמדהזלהפילקהזםלועוהזלהפילקהזםלועצמנש

שובלוהפילקהריציםלועוהריצילשובלוהפילקה"

םיקרפבונשריפשדוסבתוליצאלשובלהאירבו:

ידילעוחכהלגמוהאירבבשבלתמתוליצאהשםימדוקה

הריצי'עוחכהלגמוהריציבשבלתמהאירבןכוהאירב

היישעתוחכ'עוחכהלגמוהיישעבשבלתמהריציןכו

םיינוציחםהשםישובלוהפילקתומלועולאםיארקנו

לכירהשתודוקנום"מינפסשבסארקליוארהמאברדא

ךותבדוקנדחאלכווגיעךותבלוגיעוריבחמףקומדחא

רואיכינפמםלכךותבתיעצמאהדוקנץראהשדעוריבח

לכלשםשרששרושאוהשלודגהלוגיעהאוההבסא

'יבאושםלכרשאתורוקמהלכלתורוקמרוקמוםישרשה

אוהאוהךורבורואוונממםמויקוםתויהעפשםיקנויו

לודגהוחכבףיקמהןהמץוחוםהיניבוןכותבטשפתמ

םיפנעומכםהתומלועהלכשןפואבןלכתראהב

םההיישעםלועהשדעןליאהשרושמסיקנויהםיפיעסו

םויקותויחושרושהריציוהריציםלועלםיפיעסוםיפנע

האירבוהאירבהםלועלםיפיעסוםיפנעהריציןכוםהילע

תומלועהוברקתיווכליןכוםהילעםויקותויחושרוש

ה'בסארואםישרשהלכשרושדעםישרשוםיפנעדוסב

סארואאוהשםישרשהלכשרוששרושלבורקהלכןכ

ותלעמוותברוקינפמ"מינפרתויאוהונממלבקמשהב

איהללכבהיישעםלועאוהשץראהשםגהןכינפמו

שובלארקנשדעינוציחאיהfכעתיעצמאההדוקנה

ןכוםישרשהלכשרוששרושהמהקוחרתבסלהפיל

אוהשםלועהךרעבשובלוהפילקאוהםלועוםלועלכ

ראבתירשאכוהבםישרשהלכשרוששרושלבורקרתוי

תילדהאמינפור'הנאוההאמדקהדוקניהזןיינע:

הדוקנלרהילידוקיקדווכיכזעדנמלארועישה"

דוסבהדוקנאוהשונשריפשומכרתכאוהשהנושאו

וגיעהשןומדקריואדוסבס"ארואךותבהנתנשיה

המדקהבונשריפשםוצמצהדוסבופיקמהבסארוא

הדוקנאיהשרמולהצורהאמינפרואאיההדוקנהתוא

אוהדורבםארואךותבוהבסארואלהבורקתימינפ

דוסבופיקמהבס"ארואשןומדקריואיונפריואדוסב-

הרואהדוקנהתואוונשריפדכלוגיעבהדוקנכםוצמצה

תרוחצעדילתילכתוףוסורועישהלןיאשדאמדעלודג

ךרעלהדוקנהךרעכקרהניאאיהשםגההרואתוקדו

דעלודגבכהרואזכעהבסאוואלדוגךרעללוגעה

טשפתאדדעהתוכזוהתוחצעדילףוסורועישהלןיאש

דיבעתאהדוקנאוההדוטישפאוההוהינימוטישפ

ןיאיגסלעדונאלדהדוקנאוההאשבלאלאלכיהדח
רואאוהשלודגהרואתבסינפמשוריפה"לידאתוכז

תרבסלרשפאבהיהאלתילכתיתלבדעורואשרחכ

הלגתישןפואבונממםיארבנאורבללודגהורוא
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ותלוזםהשותוקלאםהלתולגלוהאירבתומלוערשעב

לבאתוקלארדגבםניאוותומצעםניאשםהמעביטהלו

המדקהבראובמכתוקלארדגמונתשנוםידרפנםה

םהשםגההאירבתומלוערשעהלאבםגןיידעשינפמו

תופסותבשינפמותלודגוותוקביולגםלשותאלותלוז

ונשריפדכהברתויותלודגהברתתוגירדמיונשיוברו

שבלתהלוהריציאורבלדועךרצוההזלרשאהמדקהב

יכרתויתוגרדמהיונשוברתנוהריציתומלוערשעב

רחאשובללשובלםהשדעתוקלארדגמרתויונתשנ

אדלאשוכלאדואדלאשובלאדורמאמברכזשומכ

אוהיכתוליצאםצעוניאשתוליצאלשובלהאירבלר

הניאהריציכהאירבהשובללשובלהריציוונממדרפנ.

ןושארקרפבראובמכהאירבהרדגמהנתשניכהאירב

יידעשינפמואירבלשובלאיההריציהשדערעשההזמ

: תנווכיכהבליצאמעתנווכםלשותאלהטבםג

ידכדחאהםימעטינשינפמאיהאוהךורבתוליצאב

ידכינשהוותלוזלביטהלוותלוזלותוקGתלודגתולגהל

אוהשןושארהןיינעהנהוונשריפשומכותלוזלגיהנהל

"ותלודגיכילשנאלןיידעותלוזלותוקלאתלודגתולגתה

ותלודגףוסותתוגירדמאורבלףיסוישהמלכיכאוהת"

המלכיכתרחאהניחבונייהדתוניחבינשדצמרתוי

הזתוגירדמהתודיריוברתתוגירדמאורבלףסותי

'אובמכלולעוהליעדוסבהדוקנולוגיעדוסבהזמהטמ

ודרישדועלכו'גקרפןושארהרעשבוהזהרעשב

תומצעתגירדמלתומדהלמרתויוקחרתיתוגירדמה

'וכומסהתוגירדמהמותלודגרתויוריכיהזבוהבתוליצא

.םירשוםיכרפאוםימתרפוךלמבונלשמהשןיינעכתיול

דועוילעשישריכיטפושהיאדובשםיטפושוםידיקפו

ןירכמשהממרתויהזמהלעמלהזתוגירדמ'ובר

המדקהבונשריפשומכונממהלעמלרשאתוגירדמה

ותלודגףסותיוגירדמהתודיריופסותישדועלכהזינפמו
.דועאורבלודיבשייכםלשנאלןיידעהזורתויהב

דועףיסוהלותילכתולובגילעבםימשגילעבתוגירדמ

רתויותוקלאתלודגהלגתישידכתוגרדמהתדיריב

דצמותוקלאתלודגיולגהמלשנאליכהזלףרוצמ

בוטהאוהשת"ותראפתוותלודגיכהיינשגגוניחבה

יפכלבקמהקחבביטהלרשפאשהמלכבותלוזלביטמה

ודיבשיוזנהקרפןושאררעשבראובמכלבקמהתנכה

םימשגתומלועאורבלהיישעםלועםעכגביטהל

ביטהלבוטהעבטשודסחוובוטתדמיפכםהמעביטהלו

בוטןיינעכםייתילכתוםיילובגםימשגתואירבבוליפא

תאזןיידעוותראפתוותלודגבגםהלתוארהלולכל'ה

ןיידעותוקלאיולגהמלשנאלןכםאתארבנאלהאירבה
ונרגהנהןיידעהמלשנאלםגוהריציוהאירבתומלועב

ינשהםעטהאוהשומעתאגיהנמהךלמכותלוזלת"

הנשמשימבתכיישאיההגהנההשאוהעודייכינפמ

יפלושינעהלווריכשהלבוטלערמוערלבוטמוישעמ

םלועארבשםגההזםעטמוהמדקהבראובמכוישעמ

'נתשנשהריציםלוערציותוקברדגמהנתשנשהאירבה

םניאםההזלכםעהאירבלשובלאוהשדערתוידוע

םרכשובוטרציםכלכםתאםתלועפםהישעמםינשמ

םישועוםילעופשהמםתלועפמםינהנשהמבםהינפל

בוטהםילעופםהיכהגהנה.םהבךיישןיאוסנוקןוצר

ותלוזלת"ותגהנההמלשנאלכאםנוצרעבטוםעבטב

תדמבותלודגתולגתהלידכםהשולאםימעטינשינפמו

אורבלךרצוהותלוזלגיהנהלידכוותלוזלודסחוובוט

היישעםלועארבןכלערשאהיישעםלועדוע

יפלםהשתוגירדמ'ידועארבשהמבומעביטהו

תומילשהלכמםירדענוםיתמםירמוחםתומצעעבט

םארבנלםהמעביטהרדענהיהםרמוחוליפאשדעו

םאיצוהל

וריהנוהיאדאלכיהאוההליזאושרפמשוהזוונשריפדכ

קיתהאוהשלכיההתואלרריתיהאמינפךיכזוהיאד

ותוחצוותוכזבדאמדעלודגרואאוהשהמכחונייהד

לודגרתויהכותבזונגהרתכאוהשימינפההדוקנה

אדבאדטשפתאהאלהלוןאכמותוכזוותוחצבונממ

דותבהזתוליצאהדשמתאוטשפתאדליאוהמכחמלד
איההניבשדעהניבבתילגתמותטשפתמהמכזוהלרהז

לכיההניבהשןפואבהמכחהלוגיעלהדוקנדרעב

וטשפתנהניבמןכוהמכחהלגתיהדילעשהמכחל

דוסדוה,חצנתתהרובגהלודגםהשןיינבהימולצאנו

תולגתהלםייוארויהשןפואבםמוקמלעתוכלמ

לערשאהיישעהריציהאירבבםיללכנהןדילעומלועה

םצעבזנהתומלועהואנבשןיינבהימוארקנהמהןכ

דעארב.אדשבלתאוורבעשםיקרפבונשריפרשאכ

אדואדלאשובלאדואדלאשובלאדדחכתשאד

ןושלתוליצאברכזרבכשרחאשוריפהפילקאדואחומ

הגירדמהףוסדעתוליצאהטשפתנשתוטשפתה

תומצעםהשללכבתוכלמותוכלמדעונייהדוליצאבש

ונשריפדכורוקמבומעולצאותוקלארדגבתוקלא

לרתוטשפתהןושלקרםשרמולהישןיאןכלערשא

רבדלאבשכןכינפמטשפתנוהלגתנתוקלאחכש

תושבלתהןושלןהברמאתוקGרדגמםידרפנהומלועמ

תוליצאהשבלתנתוכלמדעתוליצאהטשפתנשרחאיכ

האירבבהלעמלונשריפרשאכאחומדוסבאוהש

דוסבאוהותרוקלארדגמדרפנדוריפהםלועאוהש

הריציואפוגדוסבאוהשהריציבשבלתנהאירבואחור

הדגירדממתוגירדמהודריןכוהיישעתוחכבשבלתנ

הפילקהאיהשהיישעתגירדמלודרישדעהגידדמל

הפילקהאיהשורבעשםיקרפבהלעמלונשריפדכ

הלכוספאדבאתיתילכתהתדספנהתיילובגהתיימשגה

הלילןיבוהיההלילןיבשתושולחתרוירבאצמתשדע

תוליצאהאוהשרוהטהושודקהחומהךפיהדבא

חצנלודעידעדעלםייקויחיחצנהתילכתלעביתלבה

ראשבשקנדתושבלתהןושלריפשקייודיאתשהוםיחצנ
שבולהשקרשבולהםצעוניאשובלהשומכיכתומלוטה

תומלועהןכומכושובלבהארתמוהלגתמשובלה

תוקלאהשקרתרוקלאםצעםניאהיישעהריציהאירב

ינשרמאשהמןכםגקייודיהזבוןדילעהארתמוהלגתמ

םהשינפמאדלאשובלאדואדלאשובלאדםימעפ

שובלאוהומצעינפבםלועלכשדעםישובלהברה

אדואחומאדורמולקדקדוונממהלעמלאוהשםלוע

ןרדסאוההזיכאחוראדואחומאדורמאאלוהפילק

אחורואחומדוסבהלעמלונשריפשרדסהיפליוארה

חורבשבלתמלכשהאוהשחומהדוסבהפילקואפוגו

תרוכ"שהלןיאהפילקהםעחומהלבאןוצרהאוהש

םהשםהיניבןיקיספמםישובלינשירהשהבשבלתהל

היהתוליצאהשתויהליכאוהןיינעהלבאאפוגואחוד

ותלוזלותוקלאתולגלידכדחאהםימעטינשינפמ

ראובמכביטהלרשפאשהמלכבםיארבנהםעביטהלו

ךלמכותלוזגיהנהלידכינשםעט'גקרפןושאררעשב

תוריפסהתוליצאבווידבעווירשומעתאגיהנמה

רשעתודוקנרשעםהשתוכלמתדוקנדערתכתדוקנמ

דוסברתכתדוקנםלעהבםילולכםלכםתויהלתוריפס

ןפוסבןתליחתץוענדוסבןומדקריואדוסבםוצמצה

הזןיאהמדקהבראובמכןתליחתבןפוקו

ומצעלותוקלאיולגקרותלוזלותוקלאיולג

ורוקמבומעולצאולםיקבודמםיבורקויתוחכםהש

המשנהרוקמבםיקבודמההמשנהתוחכומכ

רשאהמדקהבראובמכךירצוניאומצעלותוקלאיולגו

שבלתהלודוריפהלועאוהשהאירבאורבלךרצוהןכלע
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תוגרדמהודריןכוהנושארהגרדמלהדוקנתישענ

הרשעדעוברתנוהדוקנולוגיעדוסבהאירבהדוסב

האירבבשתירישעהגרדמהשדעאחודדוסבתוגרדמ

אחוודוסבהאירבבשתיעישתהגרדמלהדוקנאיהש

ףיסוהלוהריציבשהנושארהגרדמללוגיעתויהלהרזח

השענהריצישדעאפוגדוסבהריציאורבלוהגירדמ

.הרזחהריציבשהנושארההגרדמהןכוולהדוקנ

היינשהגרדמללוגיעתישענאיהשדעהגרדמףיסוה

ופסותנווברתנןכוהלהדוקנהיינשהגירדמוהריציבש

ודריוהרוקנולוגיעדוסבהריציהדוסבתוגירדמה

וגיעמםחכתדיריוטעמתהבהגירדמלהגירדממ

הגירדמהשדעאפוגדוסבתוגרדמהרשעדעהדוקנ
איהשהריציבשתירישעיו

הדוקנאיהשאפוגדוסההגה

,_ייכדיינוידוקכספרמbנסbפוגדופיכךררועלךירצ

ר'ציבשתיעישתהגירדמל:
לוגיעתויההרזחרכדסתומגעל"ררכדסףוגומכbוס

הנושאר,הגירדמ::"::

'גירדמףיסוהלוהיישעבש:

דוסובשהיישעתושעלו:
fהגירדמשדעהפילקהסס"גסכ"ע-סשאןייועיסירכ

תירישעהגירדמלהדוקנהשענהיישעבשהנושאר

ףיסוהלהרזחהיישעבש'נושארההגרדמהןכוהריציבש

היינשהגרדמללוגיעתויהלהרזחאיהשדעהגרדמ

הלהדוקנתישענהיישעבשהיינשהגירדמוהיישעבש

וגיעדוסבהיישעדוסבתוגירדמהופסותנווברתנןכו

תדיריוםחכטעמתהבהגרדמלהגירדממודריוהדוקנו

הפילקהדוסבתוגירדמהרשעדעהדוקנללוגיעמםחכ

הגירדמלהדוקנאיהשהיישעבשתירישעהגירדמשדע

השולחהדוקנושעלולוגיע'ויהלהרזחהיישעבשיעישת

אלוהמצעמאלללכהעונתאלוללכחכהלןיאש

ץראהזכרמתדוקגאוהותדמועהמוקמלעקרהתלוזמ

לר:ץראהוןיינעכהנורחאהדוקנאיהש

הדימעקרחכ

חכהלןיאוןלכמתלעפתמאיהשדעחכרדעהולוטבו

'איצוהלויתוירבםעביטההבקהיכהזמונלאציהנהללכ

ןמאוהואאשיע'גקרפונשאררעשבראובמכןיאמשי

הארתרשאכהמעביטהלהגרדמדועףיסוהלענמנה

ףיסוהלרשפאיאשזגהקרפfנהרעשבשםילוגערויצב

אדואחומאדוורמאברהוזהקרקדשוהזולוגיעדוע

אליוארהריסכאחוראדואחומאדורמאאלוהפילק

אורבלואיצמהלהבויאורבםעביטיהךכלכשלרש

הדוקנוהדוקנולוגיעדוסבתויוהותוחכותואירב

,שאראוהשרתכתוגרדמשארמונשריפדכלוגיעו

היישעבשהיישעתוגירדמףוסדעהבתוליצאבתוליצא

העונתוליפאללכהלועפהבןיאשהפילקללכלאבשדע

רמאשוהזוהלועפהלןיאוןלכמתלעפתמקרהלןיא
םינושארהתוחכ"ויתוליצאתישאראוהשאחומאד

:ארמםילשהשתורוהלםינורחאהתוחכ"הפילקאדו

תוגירדמ'וברותופסותידילעןכואוהךורבףוסדעו

ומכשממותלוזםהיכותלוזלותגהנהןכםגםלשנ

אוהירפהאוהשחומהחכוחומהתלוזהפילקהש

תרמשנהפילקהשדעחומבהפילקהחכןיאוהפילקב

הפילקההנממחומהתוקלתסהבוהבחומהחכשדועב

חומהתלוזשממאיההפילקהשאצמנתדספנותקרזנ

ךורבוחכוהבותומצעתלוזשממאיההיישעהןכומכ

יכובטשפתמהיישעחכןיאלבאהיישעבטשפתמאוה

תרמשנהפילקהאיהשהיישעשדעללכחכהיישעלןיא

םהמהבונוצרתוקלתסהבוסמייקלהבונוצרשדועב

וחלמגןשעכםימשהןיינעכרומגןיאלםידספנוםילכםה

ותלוזשממםהיכהאריהזמרשאהלכתדגבכץראהו
הזו

שהעונתםושםלועלהבהארתאלץראב

זנהרעשבראובמכשיהלאטלחומהןיאמםאיצוהלוי

םיטשפתמהיכאלמהדצמתומילשהולבקישוזנהקרפב

ףוגהירבאבהיתוחכטשפתמההמשנהומכםכותבםחכ

הייחמשףוגהםעהביטמוהפילקהאוהשףוגהגיהנהל

ומכףוגהירבאיטרפויקלחלכבהתויחמתעפשמוותוא

םעינהלםיעיקרילגלגבםחכםיטשפתמםיכאלמהןכ

יכאלמהשהמבםהמעת"אוהב"טהות"בובסהםתעונת

םרמעלעםמייקלוםדימעהלםתויחמםכותבםיעיפשמ

יקלחלכבםיעיפשמוםיינכותלוםיפוסליפלעודיכםמויקו
השעיוםהמהווהתנשדעהבםנוקןוצרבתודוסיוץראה

תוירבעגרלכבותעלכבוםוילכבהשעישהמםהמ

רשפאשהמלכבםתומילשםילבקמותושדחתויוהו

קרפזגהרעשבראובמכםתנכהוםעבטוםקחיפכלבקל

ורדעיסנוקןוצרבםהמםחכםיכאלמהתוקלתסהבוזנה

תוטשפתהדצמםדוקמםישבולמויהשתומילשהלכמ

וצרבונממהמשנהתוקלתסהבףוגהומכםהבםחכ

: ףוגהראשנוףוגהתוחכורדעישהנוק

ילגלגורדעיןכומכומילשהבןיאשהפילקומכתומילש

ימשהיכרמאנשןיינעכהיתודוסיוץראיקלחלכו'עיקר

'ניאםהשינפמםעטהוהלבתדגבכץראהווחלמגןשעב

יאשףוגהומכןתומצעליבשבךרוצםהבןיאשפילקקר

המהמשנהמבוטהלבקמקרותומצעליבשבךרוצוב

ןכומכהנוקןוצרבומעוקבדהבומעביטמהמשנהש

בוטהםילבקמהיקלחוץראהףוגותודוסיהוםילגלגה

םכותבםעיפשמוםכותבםחכםיטשפתמהםיכאלמהמ

דצמיכךרוצםהבןיאםמצעדצמלבאםנוקןוצרב

תופילקוארקנהזדצמרשאתומילשםהבןיאםמצע

וכותבירפהשדועבווכותבירפהשהפילקומכםהש

הפילקההנממירפהקלתסהבוירפה'עם"קהפילקה

:םהשתרופילקולאבםגותקרזנאיהוךרוצהבןיא

לוגיעמםחכטעמתהבתוגירדמהודריהיישעבתוגירדמ

וגיעלהדוקנמוהדוקנל
ההגהץראהתדוקנדע

סמלכיכןלוכתסללכויוללכ8יכיעשימ

עכטדנמסייחסיזלfירכרססיכרמfשהדוקנהאיהשהיתודוסיו

תודוסיססילונעסילגלגסירסשסfירכס

סbירכזר6וכרמתדוקנשדעסילוגעססהלועפהלןיאשהנורחאה

bיססנורחfםייפכטססעמכורןכוסלוגע

סס"נסכ"עןבאאיהקרללכהכו

ןיאהמצעדצמאיהותוגירדמהלכמתלעפתמםמוד

רמאנשןיינעכהלןיאהעונתוליפאש:הלועפהל

ונשריפשהמלכמונלאציהנהותדמועםלועלץראהו

הבקהיכזנהקרפזנהרעשבונשריפשהמןכוהזקרפב

רשפאשהמלכבםיארבנהםעביטההלעתיוומשתי

אוהשאחומדוסבאיהשהנושארהדוקנהמביטה

איהשהנורחאהדוקנדערוהטהושודקהתוליצאה

רוזחנךלכשבןיינעהקוקחלידכופילקהאיהשהיישעה

םניינעןכותעיצהלתוכיראבונרכזשםירבדהלופכל

דוסבהדוקנבאבתוליצאהשרחאמיכרוצקבךינפל

םלכוחכבףיקמההבסארואלודגהלוגיעדוסבוצמצה

חכוהלהדוקנהמכחשדעהמכחףיקמרתכתריפסחכו

דסחלהניבחכוהלהדוקנהניבשדעהניבףיקמהמכח

דוהחכודוהלחצנחכוחצנלתתחכותתלדסחחכו

הדוקנחכאבהלןיאתחאלכשתוכלמלדוסיחכודוסיל

לכווליצאבהנורחאהדוקנאוהוכלמשדעהתליעךרעב

ויתוחכםהשתוליצאםיארקנללכבהרשעתדוקנהלא

תוחכיהורוקמבומעולצאוולםיכומסהךרבתי

תוכלמהשודקההדוקנהןכואחומדוסבםינושארה

הנושארהגרדמהנממארבנואצישלוגיעתישענ

תישענואחורדוסבתוליצארדגמהקחרתנשהאירבבש

הפיקמהלודגהלוגיעהאיהתוכלמשתוכלמבהדוקנ

לוגיעתישענהאירבבשהנושארההגירדמהןכו

היינשהגירדמשןפואבהאירבבשהיינשהגרדמ
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רשאכהבותלוזלותגהנהםלשותהזדצמערלםעפו

אגרדלאחורוהיאדיבעתאאשובלמדגעאויונשריפ

אדבאדשבלתאומאשהמלעהלעמביאקשוריפארחא

אדורמאךכרחאוונשריפדכהאירבבתוליצאונייהד

וירבדיפלהשקיהנהוהאירבלהריציונייהדאדלאשובל

רחארבדלשובלהיהידחאשובלשרמולרשפאךיא

תוליצאלשובלהאירבתררמאיאשובלןכםגאוהש

יתומצעוהבותומצעאוהתוליצאהיכתרמאקריפש
שובלהריציתרמאיאאלאהאירבבהלגתמושבלתמהב

רמולןכתיךיאשובלאיההמצעהאירבהשהאירבל

רלהמודשובלכגאוהשרחאשובלבשבלתישובלהש

בגלעףאיכרמאוץרתמהזלוילהמלאתרטמאכופאו

ןוצרונייהדחוראוהזכעתוליצאךרעבשובלהשענש

חורהשתוחכהםהשהריציהךרעבןוצררכשדוסב

דוסבהלעמלונשריפשומכםהבשבלתמןוצרהאוהש

םירבאתוחכןוצרלכשדוסבהפילקהפוגאחוראחומ

אתתליכהדיבעתאאדאנווגכאלכוליזאושרפמהזלו

אחורואפוגוהפילקואחומאמלעיאהבשנרבדדע

רמארמאמהלעבלראמלעיאהדאנוקיתוהיאאלכו

ןיינעברמאמההזביתרמאשהמךיניעברזיהילא

הריציהאירבתוליצאםהשאפוגואחורוהפילקואחומ

המודכירהשםיינפוגםירבאתוחכןוצרלכשדוסבהיישע

אוהשםדאהףוגבשדעןותחתהםלועבאצמתהז

לכיעבטומתחנובשןוטקהםלועןורחאהבכרומה

תרוניחבידםהשתונורדמדולאכגאצמתתומלועה

םנייניעונשריפשומכאחורואפוגוהפילקואחומ

חומרדסבםרדסוהזהרעשמורבעשםיקרפבהלעמל

יוארהןרדסאוהשאחורואחומרמאאלוהפילקו

המודויניינעלכבםדאהיכתורוהלהמדקהבראובמכ

.שבלתנהבןוילעהםדאהשומכיכהבןוילעהםדאל

טשפתנךכלכוהיישעבהריציוהריציבהאירבוהאירבב

םייחהםצעאוהשחומהללכמאצישדעתושבלתהה

הדוקנהפילקהםצעדעתוליצאהאוהשלכהלעופה

העונתוליפאהבןיאשץראהףוגתדוקנאוהשהנורחא

חומבשלכשהשבלתנשםדאלשותמשנטשפתנןכומכ

ויתוחכבשבלתנבלבשןוצרהובלבשןוצרהאוהשחורב

לכמןינעכונממםיאצויוונממםיטשפתמהםייחה

םייחהויתוחכוםייחתואצותונממיכךבלדוצנרמשמ

ידאלוהפילקהאוהשןידיגורשבורועםצעבושבלתנ

שבלתנרמוחהאוהשהמצעבהפילקהשאלאהזב

רמכללכהדעונתושגרהםהבןיאשתורעשבוםינרפצב

םהלשהעונתהקרללכהעונתהבןיאשץראהתדוקנ
אשונהרמוההידילעםיעעונתמםהשהרקמבאוה

פאחומםדאיבגרמאהולוןידיגורשבורועאוהשםתוא

אחומללכמאצישדעםדאהשבלתנךכלכשלרהפילקו

םהשינויחשגרהםושהבןיאשתטלחומהפילקלאבו

לכבאוהשינפמךכתמאבהמלותורעשהוםיינרפצה

רמשךורבואוהךורבןוילעהםדאהןוקתלהמודויניינע

תרתמאגשותאלשהשועהורצויהוארובהחבתשי

רנלחלשיאוהוותוארהםצועםעותוהמוותומצע.

תינעמונכראהיכםינוילעהםימשהןמהחילסוהליחמ

גגושונלהיהיוחונגגשםאוהובגהובגרבדלונינוש

הזבוידימתהגשתותבהאבורמאנשןינעכהבהאלש

'דןינעזחדכונמייקוונרשפאשרחאוקרפהםלשנ

ירבדבאצמנשהמשרפליוארעיבאדוסבתומלוע

המלרתוסודגנמאוהןושארה,לכשומיפלשלזיבשר

אצמאליכהנבההםישקםהשאלאהזידאלוונשריפש

ירצשתויהלוןושארהלכשומיפלהריפסםושבתוליצא

:ומצעינפבקרפולדח"גךוראשוריפ

קרפו---ו

ו)

ההגה

bורכלףיסוסשס"כותלולגןכומכסbרלןכו

סלועלשדעתוככרfוכרכסכרסתוגירדמ

ולfשסגסיכסרפסמלתילכתןיfסייזכר

דסייf'ע''כ6סנמיסשסfירכסיקלח'ד

לככשונשריפשסמיפכתוגירדמ'מ6ל6

ככסזלכטעתומלועיססססמסלוע

'מולfמסמכעיכפכסגירדמוסגירדמ

דעסידרויסתוגירדתfכמתתוגירלמ

'וגירדמססתוגירדמ'מולfיכתילכתיתלכ

fלסרפסמססלןיfסיטרפסלכfסייללכ

סיתודוסיוןרbסזכרמתדוקנףוגכסbרת

סנוהחתססגירדמוסנורחfסדוקנfיסש

סזרובעכתfרקלשדעתוגירדמסלככש

'וגירדמיכימ;יוככרחוכרסמכלפסססלוע

ינימסמכמסיממודלנימסמכמסזכגלעסז

ינימסמכמסייחילעבינימסמכמסיחמ3

שישסירכלמסייסילעכתגירדמוחולשממ

סזכגלעסזלגירדמ,תובישחוסלעמססל

ךלמרשנתומסככךלמרושסשלז'רfכו

תומוfכלארשיתויחכךלמסיר6תופועב

fוכרלתילכלןיfדעתוגירדמסוכוכרתלש

סיfרקכסניbללככסלכסזלכסעסרפסמ

fלbסלועfסגירדמדחfוסשתחfסלוע

לפשססלועכסfסנסוסנותחתסדוקכלפשס

סדוקנךרעכילfכסחנוניfשןכ6נמל

סלועסךרעכלדרחרגרגךרעכולוגיעב

רסלועכסמכוסמכתחfלעוכממסלעמלס

סזתוכרתוגירדמוכfנמישונממסלעמלש

תילסהןיfורפסמןיfדעסזמסל

כ"שכווידודגלרפסמםיסכותכסרמfמכו

כמרשfסלעמלדועססשתומלועסרfסכ

תוקלfתולודגסמועולדוגריכסללכונסז

סימתרפוךלמסלשמכוכלשמסשומכוס"כ

לדגתיויטמזשווידיקפוירשוסייכרמו

: לכ,ןמסיישעסלועמשדקחיו

כמ-סריביסלועמרfפתיוחכתשיוסשעס

סלועמfסכתיוסנמוראיורניסתוגירדמס

fוסךורכfרפשתוגירדמסלכמסfירכס

bלרש6סשועסורנויסוfרוכסומסךורכו

ותומלעוותתמbוותלxרגסלועגשית

ויחיוגירדמכורכותוbרססכועסעותוממור

עדילודוככסוקמסיfסילfושסלסרס6

ורfפלווחכסלותותכעתולודגריכסלו

דסלענסס"כורוfתלודגסגועלו:וממורלו

ךורכוילעסירמוfףלטעלשמשסרוfכססמ

ותגירדמוומוקמשוריפימיקממ'יידועכ

סתוfכורfפלווחכסלסיכסוחונייסש

סגירדמסתיfכדוככולןתילוסנירדמ

סגירדממךרוכמרתויוחסיסמרתויודוככ

ןיגישמונחנfןיfשדעסיכשוחונייסש

iמואממלש'משוריפסיסיוותגירדמתולודג

ותגירדמוותלעמומוקמשוריפוןורתיס'מ

ןיfrויתוכfסוקמfלממשוריפןיינעכ

שוריפלכfימשגססמוקמאלממוניינע

יסתגירדמוסתלעמסוקמfלממוניינע

סס"גסןfכדע

רמאמבןכםגזמרנהזו

תוילגרמקיפמ,שודקיפ

אדוורמאבלזיבשר

הצוראפילקאדואחומ

ותנמצעאוהאחומרמול

ותלוזאיההפילקוהב

ןכוהיניינעלכבשממ

ירחאיכהגהנההםלשנ

םיאצמנהיישעםלועבש

םימחורשאתודוסיד

ינשמבכרומדוסילכורפע

שאדוסיונייהדתרויכיא

םימחלוםחחורשביוםח

ובושביורקרפעחלורק

םיבכרומתויכיאהנומש

חמוצבםמודבתורוצ"דב

םדאהורבדמיחביחלעבב

האירבבשןורחאהאוהש

ובשןלכמבכרומאוה

םיבכרומהתודוסידיעבט

תרויכיאהנומשיעבטמ

'ד'עבטמוזנהתונושמ

םמודםהשתונושמתורוצ

דחאלכשרבדמיחחמוצ

'צמנ'מגעינפבעבטולשי

םייעבטמבכרומםדאהש

יכםיברםייונשמוםיבר

קשחול,שיעבטלכ

ועבטבקבדלהקושתו

ךלוהםנחלאללזראכ

ינפמאבברועלצאריזרז

רשאועבטלרונימאוהש

םדאההנשיהזינפמ

ךכםהמבכרוהשםייעבטהיפכוורמוהעבטיפלוישעמי

וזעבטלורצירבגתיםעפויתוקושתוויתוואתורבגתי

דוסאוהשבוטלםעפערלםעפוזעבטלורצירבגתיםעפ

ךירצוזכהאירביאדובהנהבוטרציהדוסוערהרצי

אוהשורמחעינכהלבוטהורשיהךרדבוגיהנהלגיהנמל

םיערהויעבטוויתוואתןסרריתוחלשיאלשהפילקה

בוטהשועהריכשהלוערהשועהשונעלוערתושעל

תיאוהאוהריכשמהושינעמהוגיהנמהיכעודיהנהו

שיאלתתלםדאינביכרדלכלעתוחוקפויניערשא

הבךרבתיותגהנהםלשנהזבהנהויללעמירפכוויכרדכ

"רמאמבכ'גזמרנהזוותלוזםהשויתואירבבומשךורבו

הפילקאדואחומאדוורמאבתוילגרמקיפמשודקיפ

ועבטדצמאוההשועםדאהשבוטהשאוהעודילר:

אוהרבדמ.יחלשוניינעשוריפורבדמיחאוהש

ןיינעכהבןוילעהחומהמולעפשנשםדאבשהמשנה

תרמשנויפאבחפיוםדאהתאםיקלא'הרצ"ורמאנש

אללממחורלםדאבתוהוסולקנואםגרתורמוגוםייח

ויעבטדצמאוההשועםדאהשערהורבדמיחשוריפ

הנהונשחיפדכהפילקהאוהשםהמבכרוהשםירמוחהי

אוהשהפילקןמוחומןמםיניינעינשמקבודמםדאה
ההגהזמרהזלורמוחהוהמשנה

רמ"עליקכלס"עדודזמרסלילערש6אדורמאבהעשודקיפ

fיסשיrפנתקכורמל"רךרכדכינייחיש"פי

רמוחסוסשרפעלסעכטימכסימסיתמשנ

ספילקקרוניfשויעכטיפלתמbוסש

רbשתשלירךדכדכינייחןכלעתקרזנס

סעבטלעתרזנשלעךרכרכסיחסמשנה

עףוגסתתימכתומתfלוסיחסיסתשי

סס"גס

םכמסוהפילקאדואחומ

דצמיכהזלצאהז

רמוחהאוהשהפילקהש

אוהשאחומבתקבודמ

בוטלםעפהריחבולשיהזדצמשונשריפדכהמשנה

י

"
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לט

תילגנרתויאיהשהריציהאוהןכומכןרופיצתריגחבקר

תארקנהריציהת"ווהדרעבןכינפמוהאירבהתייווהמ

אוההיישעוהאירבמתילגנרתויהיווהאיהש:

ידילואבשדעסרוקממובצחנרבכיכםצעברבדה,יולג

עודיכ.היישעןושלוילערמולןכתישתרומשגולובג

וניאוילגרוםיידיהשעמהילכבלעופשתומשגהשעמבש

ןושלקרותלועפבלפונוניאינחורהומכהבשחמבלעופ

הזשםיברןכוהשעתרשאךידיחבוןנעכהיישע

יכהזמהלועההגהתרומשגוףוגירקמלעלפונןושלה

הקיקחומישרןיינעאוההיישעהריציהאירבוליצאןיינע

אוההיישעהביצחהקיקחומישרןיינעוהיישעהביצח

לכיכןודללכותהזמשדעוריבחמהלגנרתוידחאלכש

דעהברתכהנושארהדוקנהמהטמלהלעממתומלועה

רתויתומלועהודרישהמלכץראהזכרמהנותחתהדוקנ

לכןכוה"שעהביצחהקיקחומישרדוסבונלולגתי

ץראהזכרמהנותחתהדוקנהמהלעמלהטממתומלועה

תומלועהולעישהמלכהברתכהנושארההדוקנהדע

תילכתיתלבוףוסיתלבהןרואלדוגלונלומלעירתוי

דוקשירחאיכעודיהנהוומישרהקיקחוביצח"שעוסב

תומלועהלכםוקמאלממהבסאהיהםלועהארבנש

ובאורבליונפםוקמהיהאלשדעתוארבהלםידיתעה

אורבלהצרשהמבהצרוץפחרשאכהזלרשאתומלועה

ונשריפדכעיבאדוסבאורבלוליצאהלידכתרומלוע

תונפלוומצעלאומצעמומצעםצמצללוכיבכךרצוה

ותומצעלץוחרמוללכותאליכהבותומצעךותבםוקמ

יוניפהשינפמוילכתןיאדעסאדעדעידעדעוהיכוכיבכ

דצלכמופיקמה"בותומצעותומצעדותבלוכיבכאוה

ימדוקהקרפבונשריפדכהדוקנהףיקמהלוגיעכהושב

.'והומשךורבוה"בלודגהףקיהלבורקרתויהיונפהדצו

המכשישדעףקיהלהמדתמוםלעתמתויובהרתמרתוי

יוושליוושמוכליוםיוותשמוםימדתמםייפקיההמכו

ומישרווקיקחהביצחהיישעדוסבםלעהלאםלעהמו

הבורוקמבתעלבנוה"בסאלתיוותשמההניחבהדע

הדוקנהדעףקיההמקחרתמרתויהדצהוומשךורבו

ומישרדוסבתילגתמתויותרצקתמרתויאיהתיעצמאה

רדגמצתשדעףקיהלתימדתמתלבוהיישעוביצחקיקח
לללכעמbוהשלוינסהזכהדוקנכלאבוףקיהה

ומכיכהזםעטמהנהההגה

כתרואיצמוללכנש

דעוןתליחתמתומלועה

הלאתוניחבדבןפוס

האירבתוליצאםהש

מ"שרדוסבהיישעהריצי

: היישעהביצח,וקיקח

אוהתורפסהםלועהש

ומישרותוליצאדוסב

אוהדובכהאסכהםלועו

סיפקיססולעישסמלכסfזרסת6סנס

ולדנתיווכחרתיסמססלעמלוסדיקלסמ

דלחףקיסלףקיסומדתיווותשיוומלעתיו

סלעסרתוילfסלעסמולעיואזכסזןתעיגכ

סניסשיןוילעיףקיהסשדערח"חפדוסכ

סמלכוס"כס"fכעלכיוס"כס"fלסמדתיו

ףקיסדעןוילעסףקיססמסיפקיססודריש

דוסכולגתיווטעמתיוורנקתיסדוקנלש

ללכלוfכוףקיסללכמוfכישדעפח'חר

ודריןכוףקיסלתימדתמיתלכוסדוקנ

ןפוfכסדוקנולוגיעלוסכתוגירדמס

רסיכמגסדיקכלוגיעתויסלהרזחסדוקנסש

לולעוסליעדוסכסגירדמלסגירדממודריו

fיסשס"כס"bתותלעכןושbרסיונפסמ

יחססנושfרסגירדתוסנושbרססדוקנס

ףוסיתלבדעדערערעליחגנססייקאו

תימשגססנורחfeסדוקנסלעתילכסיתלכו
-ירמגלקכסתסיפחתייתילכתשתיילוכגס

:סס"גסכ"ע

הקיקחוהאירבדוסב

דוסבםיכאלמהםלועו

םלועוהביצחוהריצי

יקלחדולאמםלועוםלועלכןכומכהיישעדוסבלפשה

ללכנאוהשומצעינפבםהמםלועוםלועלכהאירבה

הרשעולאםימדוקהםיקרפבראובמכתוגרדמהרשעמ

דעוןתליהתמומצעינפבםלועוםלועלכבשתוגירדמ

האירבתוליצאםהשהלאתוניחבדבבגןיללכנןפוס

םעטמהיישעהביצחוקיקחומישרדוסבה"שעהריצי

ומישרדוסאוההיישעהריציהאירבתוליצאןיינעש

וריבחמםלענרתוידחאשוניינעשהיישעהביצחוקיקח

המלענרתויהאיהשהאירבבשהנושארההגרדמההנה

תרגירדמבאיההיהתהאירבבשהיינשהגרדמהמ

תוליצא9Iאש)

הריצידםדאהאירבדםדאוהיאדהמכזקרפ

הניבומכחרתכדאנקוידבהיישעדםדא-

תיעצמאדאדומעדאנקוידבוהיאיכה

זכעתוליצאוהיאוהלוכןיריפסבדהאתתתניכשוקידצו

הניבמכחרתכיכרמאשהזהרמאמהיפלהנהוונינינ

םושבתוליצאאצמיאלכאהיישעהריציהאירבםה

השקדועואירבארקנרתכתריפסוליפאשירחאהריפס

השקדועותוליצאבהיישעהריציהאירברמולןכתיךיא

רתוסאפיסואפיסלרתוסאשיררמאמהירבדירהש

אפיסבוהיישעהריציהאירבםהשרמאאשירבדאשיר

םיבייחונחנאךכיפלתוליצאוהיאוהלוכןיריפסבדרמא

םעםיכסישןפואבונכוונוכמלערמאמהראבלושיפל

ונתאהיהיילםולשוורבעשםיקרפבונשריפשונישוריפ

שדחתיאלםנמאהנטקהמדקהםידקנשבקרוךא

ירבדהתרזחקרהניאיכריעזמטעמםאיכוזהמדקהב

רפסברכזנהדחאןיינערואיבתופסותבהלעמלירכזנה

האירבתוליצאלשוניינעיכרמאנוםידקנןכלוהריצי

היישעוביצחוקיקחומישרןיינעאוהאוההיישעהריצי

וקיקחומישרתעידיקמועלדרנשכוהריצירפסברכזנה

היישעהריציהאירבתוליצאןיינעכגעדנהיישעוביצה

יכאוהןיינעהוחרפורותפכדחאהנקבםילועםלכיכ

'ארגוניאורבדתסיפתובןיאשםשרנהרבדאוהומישרה

רשאלדבהםאיכובןיאשאמלעבהמישרקררבדםוש

שילטלחומהרומגהןיאןיבלדבהל"רונשילוניאןיב

םישרמשומכשילןיאהןיבעצוממאוהולאכוטלחומה

םשרשםדוקטוטרישוםושירותואשריינהלעטטרשמו

טוטרישהוםושירהרחאםגוללכאצמנהיהאלטטרישו

לעשטוטרישהםלעהותוקדליכךכלכארנוגשומהניא

ארנהיהיאלשדעריינהמוריבעהלאוהחונובורקריינה

רבדההזשעבצהזיאבואוידבבתוכשכןכןיאשהמללכ

אצמנריינהמריבעהללוכיוניאשדעהלגנורתויברכינ

ל"רבתכהרדעהןיבעצוממאוהומישרהשהזמהלועה

ןיבוטלחומהןיאהרדגבבתכההיהשללכבתכאלש

דע"שממתושיושממואיצמולשישוידבבתכנשבתכה

ותייווהתוקדתבסלונשילוניאןיבעצוממוהומישרהש

תניחבאוהאוהואמלעבהמישרהארקנתוקדהתואו

הברוקמהלאןתברוקוןתוקדתבסלרשאהבתוליצאה

הבליצאמלןתברוקינפמיכןרואתו"ונהןיגשומסניא

םהזכעווני8םיגשומםניאםהםגללכוללכגשומוניאש

ה"בל"צאמהאוהאוהשליצאמהךרעבולצאנוולגתנ

יוליגידילתרצקואבוזהבסלרשאםילצאנהמהםהו

רדעההןיב"עצוממםהשומישרוארקנןכינפמוהגשהו

רדענאוהשהבסאתרגשהאוהשללכוללכהגשהה

יכתטלחומהתושיההגשההןיבוללכוללכהגשהמ

ידילאבלןכומאוהזכעהגשהובןיאשםגהתוליצאה

ומישרהומכגשומוניאוגשומולאכ'והועיב'עהגשה

רדעהןיבובתכהןיבתעצוממותרכינהניאותצקתרכינש

ןיבוהגשהרדעהןיבתעצוממתרוליצאהןכומכבתכו

רתויתצקספתנהרבדאוההקיקחהוהגשהתואיצמ

:לבריינהתויהלאוהלקושגרנוניאםושירהיכםושירהמ

לבאורוקמלהמודבורקאוהוהליחתבהיהשומכםושיר

תריגחבשגרנאוהקמועברבדהזיאבקקוחשכהקיקחה

'והשוידבבתוכשםדאומכדאמדעהלגנאוהוןרופיצה

אוהןכומישרהמהלגנרתויאוהוןיעלגשומוהלגנ'

ןכינפמותוליצאהתייווהמתילגנרתויאיהשהאירבה

ךרעבלבאהקיקחתארקנאיהתוליצאהתייווההךרעב

ונילאתגשומהניאשדעהקדהןמהקדאיהסגוניתגשה

אלקקוחהיכהקיקחהןמרתוירבדיולגוהוביצחהןיינעו

'צוחהיכבצוחהקימעישומכךכלכותקיקחםושירקימעי

רבדוהשםתבצוהרוצבוטיבהןיינעכורוקממרבדבצוח

תשגרנהניאשאמלעבהקיקחמרתוישגרנוהארנוהלגנ

-
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ודרישרחאמיכםהבשתוגרדמהלכבוםהמהטמלרשא

המלכוהדוקנולוגיעדוסבםוצמצהדוסבתוגרדמה

רתויהלגתיורצקתיהדוקנהלאלוגיעהמףקיההדריש

הדוקנהמהלעישהמלכןכועחחרדנסוהשעיבאדוסב
הלעיוםלעתיובחרתירתוילודגהלוגיעהלאתיעצמא

'האירבהריציהישעדוסבםלעהרתוילאםלעהמ

וקיקחהביצחהיישעדוסאוהש,תוליצא

ריוצמכוונשריפדכוריבחמםלענרתוידחאלכשומישר

קלחוקלחםושאצמתאלהזדצמהגההלעמללוגיעב

הגירדמאיהשובשתיעצמאההדוקנלאדרויהלוגיעהמ

עיבאדוסברתויתילגתמותרצקתמהיהתאלשתחא

דוסבעיבאדוסאצמתהזדצמשדעעחחרדוסאוהש

אוהשרתכתגירדמבוליפאהגירדמוהגירדמלכבע"החר

ןיאירהשתילכתיתלבדעםימעפהמכוהמכתחאהריפס

לודגהףקיההמטחמלשהדוחכוליפאהדוקנוקלחךל

אוהשרצקתמותדרויהיהתאלשתיעצמאההדוקנהדע

הזםיפקיההיקלחםיעגונשםוקמבוליפאועיבאדוס

תבסלותדיריתרכינאלשדעהזבהזםיוותשמוהזב

דוסבדרויאוהזכעויווישוובותעיגנוולצאותברוק

יכרואהתרדירילבצמןיאירהשעחחרדוסאוהשע"בא

ריוצמכדרויאוההדוקנוהדוקנוקלחוקלחלכב

אצמתאלבכןתעיגנוןתדירידצמשדעהלעמלםילוגעב

הדוקנהעצמאלאדרויהלוגיעהמהדוקנאלוקלחםוש

קרפושאררעשבונשריפשתוניחבגןמלולכהיהתאלש

התליעתניחבתחאהניחבונייהדהלבקהיכרדיללכב'ד

תניחבהיינשהניחבהנממהלעמלשהדוקנהאיהש

הלצאשהדוקנבתעגונשהדוקנהתומצעלרהתומצע

ונייהדהלולעתניחבתישילשהניחבהנממהלעמלרשא

לוגיעהדרוישהדוקנוהדוקנלכבירהשיתחתשהדוקנה

הדוקנבוליפאשדעלולעוהליעדוסאוהשרצקתמאוה

רשארואתרדירילבצמןיאירהשתוניחבגאצמתתחא

דצמ א"

CAאoאdראdתיבאoא

ה

וי

דרויוריהטףקיה
-"ר-ריייליבהי.ג

.דרויורי
ר-

"שףקיה

הגירדמוהיתחתשהיינשהגרדמלומישרותוליצא

הגירדמוהקיקחוהאירבתגירדמבהיתחתשהיינש

הגירדמוהביצחוהריציתרגירדמבהיתחתשתישילש

תיעיברהגירדמןכוהיישעתגירדמבהיתחתשתיעיבר

הגירדמלומישרותוליצאתגירדמבויהלהרזחהיתחתש

תגירדמהיהתתישימחהגירדמוהאירבבשתישימח

היתחתשתיששהגירדמותיעיברהךרעבהקיקחוהאירב

'גירדמותיעיבר'גירדמךרעבביצחוהריציתגירדמבהיהת

ןכו'דהדגירדמךרעבהיישע'גירדמבהיהתהיתחתש'ז

ומישרותוליצאתגירדמתויהלהרזחהיתחתש'זהגירדמ

'אירבתגירדמהיהת"תחתשח'גירדמוהיתחתשח'גירדמל

הביצחוהריציתגירדמבהיתחתשטהגירדמוהקיקחו

תירישעהגירדמןכוהיישעתגירדמבתירישעהגירדמו

ומישיותוליצאגירדמתויהלרוזחתדובכאסכסלועבש

ולשלתשיווכליןכוםיכאלמהםלועבשינושארהגירדמל

המכוהמכאצמתשדעומצעינפבםלועלכבתוגירדמה

ןכותוריפסהםלועדוסבעחחרדוסבעיבאדוסםימעפ

אסכםלועבעחחרדוסבע"באדיסםימעפהמכוהמכ

םלועבעחחרדוסבעיבאדוסםימעפמכוהמכןכודובכ

םלועבעחחרע"בארוסבימעפהמכוהמכןכוםיכאלמה

המצעינפבהגירדמוהגירדמלכבאלאדועאלולפשה

הגרדמלכבאצמתתוגירדממםהשתומלועדולאמ

המכוהמכעחחרדוסבע"באדוסהמצעינפבהגירדמו

ארבגהאוהשםדאהףוגשומכתילכתיתלבדעםימעפ

תרחאהגירדמאוהוהיישעדהיישעבהיישעבשןורחאה

הזםירבאחמרובשידחאםדאדחאףוגונייהד

הזבהזםידחוימוםירשוקמהזמהלעמלהזוהזמהלעמל

רתוישארהלאוברקתיוולעישהמלכוהזבהזו

םהמהטמלשסירבאהךרעבתובישחוהלעמבםיבושח

דחאףוגדחאםדאםיארקנםהללכבםירבאהלכזכעו

תומלועהלכבותוריפסבןיינעהאוהןכומכתחא'גירדא
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יייש

לט

דחאאוהרשעורשעאוהדחארעשבדוחיבוםימדוקה

והיאדהמכםינוקיתביבשרבראיבהזלוםשמןייועי

רתכדאנקוידבהיישעדםדאהריצידםדאהאירבדםדא

אתיעצמאדארומעדאנקוידבוהיאיכההניבוהמכח

שוריפתוליצאוהלכןיריפסבדהאתתאתניכשוקידצו

וזמהלעמלוזתוגירדמגהניבהמכחרתכבשישומכ

המלענרתויתחאלכשהיישעהריציהאירבםהש

אדומעאוהשתתבשיןכומכונשריפדכהתרבחמ

איהשתוכלמהןכוקידצאוהשדוסיבןכואתיעצמאד

האירבםהשוזמהלעמלוזתוגירדמ'גהאתתאתניכש

ונשריפדכהתרבחמהמלענרתויתחאלכשהיישעהריצי

תונכלל"זיבשרקדקדו

םשבתוריפסהתוגירדמ

יו

ההגה

סניכיכסbתתfתניכשfרקנתוכלמ

המלעתורוהלםדא:סס"גסכ"עסfליעbתניכשbרקנ

המכשיהמצעינפבהריפסוהגירדמלכביכונשריפש

לולעוהליעדוסברצקתמהלוגיעהדוסבתוגירדמהמכו

םדאומכםדאארקנהמצעינפבהריפסוהריפסלכשדע

לכםעהזבגלעהזתוגירדמםירבאהמכובשישינפוגה

ןרושקםצועלדחאםדאדחאףוגםיארקנןללכבןלכהז

רושקםצועלתוריפסבןכומכהזבהזןתודהאוןקובידו

יתלביוברבםהשםגההזבהזתוגירדמהתודחאוקובדו

תארקנהמצעינפבהריפסלכשדעםדאםיארקנתילכת

ןירשוקמןלכיכםדאכגםיארקנןללכבוריפסהלכודא

המוהזבשיהזבשהמוהזבהזוהזבהזןידחוימוןיקבודמו

.קולחןיאוןושאררעשבהכוראבראובמכהזבשיהזבש

האירבדםדאיכיולגהוםלעההןינעלקרםהיניבשרפהו

םדאבהלגתמונשריפדכוריהטהדוסךרעברתכאוהש

ךרעבהריצידםדאאוהשהמכחוהמכחאוהשהריצ"ד

ארקנשהניבאוהשהיישעדםדאבהלגתמוריהטה

ארקנשאתיעצמאדארומעןכווריהטהךרעבהיישע

פאוהשהריצידםדאבהלגתמהניבךרעבהאירבדםדא

אוהשהיישעדםדאבהלגתמהריצידםדאקידצוקידצ

ןיאודחאםדארומגהתודחאבדחאחכלכהותוכלמ

עחחרדוסבע"נאדוסבחכהתולגתהקרםהיניבקולח

שארבוקרפהשארבונשריפשומכיולגוםלעהוניינעש

דחאאוהרשעורשעאוהדחארעשבטרפבורעשה

לרשהניבוהמכחרתכדאנקוידברמאולזיבשרקדקדו

המכחרתכלעיבשישומכרמאאלוןוימדכ

קידצואתיעצמאדפאדומעבאוהןכומכהניבו

האירבשממםניאשונלתורוהלאלאהאתתאתניכשו

לרןוימדכםהקרוחתוליצאמהטמלםהשהיישעהריצי

שעעיבוארקנןהמהטמלשתומלועהולאשומכ

וארקנתוליצאבאוהןכומכהזלעהזן"וליגותוגירדמה

ראבהזלותוגרדמהרדסבהזלעהזןייוליגךרעבעיב

אלשתוליצאוהיאוהלכןיריפסבדורמאבשוריפברתוי

תוליצאוהלכקרוחןכאלשממע'בבושחלוחהעטה

היישעארקנקרתוליצאאיהתוליצאבשהיישעוליפא

ךרעבהריציןכוונממהלעמלשהמלענההריפסהךרעב

הריפסהךרעבהאירבןכוהנממהלעמלשהריפסה

וריהטדדוסךרעבהאירבארקנרתכןכוהנממהלעמלש

דנרבליצאמהלצאאיהש

הלעתמהומשךורבואוה

לעסמורתמוילעלכלע

ויתוליצארשאהליהתלכ

הלועמהורוקמבםימלענ

םלשנהזבוהליעלכלע

הליחמה'הלוקרפה

הובגונרבדיכהחילסהו

יכהשענהמלבאהדובג

שי

ההגה

תוכיחכ'גולfולסריכbלסמלינלfשתל6)

תוריפטרfr2סנל3fכלכ6ליגfמססס

סריפססךרעבליכfמתחרקנ'ריפסלכירסש

תfרקנשסנסיכסלfססזןיfסכממסטמלש

ז"כעסלממסטמלשסריפססךרעכליגfמ

ףנתמללכמלססרימססךרעכלבחנתfרקנ

וליפbו'ילzfנסיfרקנתוריפמסלכשןסולכ

ךפיללfךמיסמסניאןתוליכfשןפוfכרתכ

ליכfמסמוהוליבתשרתכסדיסלכמירמגל

לגffלוטלחסכליגfמbרקלשסילי36מסלכ

סניחכתויסלךירכו"חל36גfלס"כמ)

סניfשס"כורוקמכומשולגffיסשתיעכמ6

ךורכוס"פללbכfלוליגfמfלתארקל
.ס"כע-סיחכנתענלודעלומש

רשאדימתהגשתהתבהאבש"שדומעודתילעוגחטב

לעבש)

הגירדמבוליפאעחחרדוסבעיבאדוסאצמתהזדצמ

ןלכזכעותילכתיתלבדערתכב.וליפאתחא

ףוגדחאםדאשומכתרחאהגירדמאלאןניאןללכב

הלעמלהזוהזמהלעמלהזםירבאהמכמהנבנדחא

ןרושקדצמדחאםדאוארקנדחיןללכבןלכזכעוהזמ

םצועדצמתוריפסבאוהןכומכהזבהזןתודחאוןקובדו

תחאהריפסבוליפאהזבהזתוניחבהדוחיוקובדורושק

הריפסלכהזרובעברשאתחאהגרדמקרארקנהניא

םגהםדאןוימדינפמםדאהארקנהמצעינפבהריפסו

קרפבראבנשומכותילכתיתלבדעתוניחבהבשיש

רתליפתבאצמנשהממרתכבשתוניחבןיינעהזרחאש

המדקהןייעמהתעדבהקקחנשרחאוהנקהןבאינוחנ

סח"משרהוזבאצמנשהמלכשלקוחרהיהיאלוז

ונשריפשרחאיכהיישעהריציהאירבומצעתוליצאב

תוגירדמהרדסאוההיישעהריציהאירבתוליצאןיינעש

ןתואיציתוכיאותומלועה:ולגתרוכיאועחחרדוסב

הריצישןפואבולגתנשדעםלעהלאםלעהמןתמלעהמ

הריצימםלענרתויהאירבוהיישעמםלענרתויושוריפ

םלועלכבהזדצמרשאהאירבמםלענרתויתוליצאו

אסכםלועתוריפסםלועסהשהאירביקלח'דוליאמ

"ןהמדחאלכבשלפשהםלועםיכאלמהםלועדובכה

יולגוםלעהדוסבעיבא'קלח'דלםקלחללכונתוגירדמ

תחאהגירדמבוליפאןמצעבתוגירדמהןכועחחרדוסב

ונשריפדכילכתיתלבדעעחחרדוסבעיבאלקלחללכונ

רתוירתכתריפסשתויהליכרמוללכונהזדצמהנה

המכחותוליצאהמכחךרעברתכארקנהמכחמהמלענ

רתכדרעברתוידועהלגתנשהניבןכוהאירבוכרעב

ךרעבארקנרתוידועהרגתנשרתכךרעבדסחוהריצי

המיטרפרבדקרונילעהשקיאלהנהוהיישערתכ

ולהיההזיפליכהאירבדםדאדתכלרהוזהארקש

לבאםילצאנהתישאראוהיכתוליצאדםדאוארקל
לכליצאמהמלצאנרתכתריפסשתויהליכרמוללכונ

ליצאמהשתוליעהלכתליעתובסהלכתבסםיליצאמה

הזהרעשמישימחקרפבונשריפשומכלצאנהךפיההב

לוכיבכםצמצלךרצוהךפיהלאךפיהמתאצלידכו

אוהוריהטהדוסשדעזנהקרפבראובמכוריהטהדוסב

רתכלצאנהןיבוהבסאל"צאמחןיבלוכיבכיעצמא

אלוריהטהדוסארקתאלשדעזנהקרפבראובמכ

והוריהטהוסשלרלצארקנ'והלבאלצאנאלוליצאמ

ןושלהרויאלןושלההזשהבסארוקמבומעולצאשממ

ליצאמןושלהרוישומכלעפנןושלהרויאלולעופ

לצאליצאמתונושל'גולאןיבקולחושרפהשייכלצאנו

אלוניאלצאלעפנןושללצאנלעופןושלליצאמלצאנ

הטמלאוהלצאלבאלעפנןושלאלולעופןושל

לעפנהלצאנתגירדממהטמלולעופהליצאמתגירדממ

לצאןושללשתגירדמתלעמתתלידכןכינפמו

םלענרתויורתכהדוסמהלעמלאוהשוריהטהדוסל

תריפסלרהוזהוארקהבורוקמבולצאבורקרתויוונממ

תוליצאוכרעבארקנוריהטיכהאירבוריהטהךרעברתכ

איההיהתשאללבאונשריפדכלצאןושלאוהש

הניבןכווכרעבהריציארקנהמכחןכווזוהאירבשממ

היישעהריציהאירבהיהתשאללבאוכרעבהיישעארקנ

אוהשוריהטהדוסךרעבעיבאלאוהתוליצאבשממ

בורקםדאטוידהלשמכורוקמבומעולצאבורקרתוי

ןושלמתוליצאאיהארקתכעהמלענרתויאיהוומ

דועהדרישהגירדמהוהאירבהיתחתשהגירדמהולצא

ע"בשממויהישאלוהיישעדועהדרישהגירדמהוהריצי

הגירדמרחאהגרדמםירבדהיולגלעתורוהלאלאוה

םהיכתוליצאםיארקנןמצעךרעבןלכותוליצאבלכהו

םיקרפבונשריפדכורוקמבומעולצאהבויתוהכ



ר

.חקרפהיישעהריציה:2תוליעא-דוסישילשרעש
ט

וברתיוםייפקההודרישדועלכיכתיעצמאההדוקנה

םרואתדירילבצמןיאיכלולעוהליעדוסאוהשוטעמתי

הזםיעגונםהלולעוהליעדוסבםידרויהתוניחבהשדע

אוהרצקתמודרוישהמלכויעצמאההדוקנהדעהזםע

הזוהזךותבהזםיאצמנםהשדעופיקמהוריבחמלולע

עיבאדוסבםילצבידלגכהזךותבהזםיפקומוהזךותב

םהשהנושארהניחבהלעהנהוונשריפדכעחחרדוסב

לכשלר"צלרשפאיאהזותוריפסלתורונצותורוקמ

דוסבלולעוהליעדוסבםידרויוםיטשפתמםהשרחאמ

םילוכיךיאעחחרדוסבעיבאדוסבםידרויהםילוגעךרת

לוגיעהאוהשרתכבשןושארהדומעהמלבקלתוריפסה

םילוגעךרתםהשםידומעךותולאמרתכבשןושארה

םהיניבןיקיספמםילוגעטירתםהשםידומעט"רתירהש

ןושארדומעתחתשםידומעראשמלבקלםילוכיךיאןכו

ידכהנהוםירצבידלגכהזךותבהזםיפקומםהשרחאמ

םילצבידלגכהזךותבהזםיפקומםהשםגהיכתורוהל

רמאתוריפסבעיפשהלתורונצותורוקמםההזלכםעש

עצמאבםהתוריפסהולאכלרהזדצבהזםידמועםהש

םידומעךרתולודגהולוגיעבםתואףיקמרתכתריפסו

הזכהזדצבהזוהזדצבהזלודגהלוגיעמםיאצוי

תוריפסבעיפשהלםוקמולשידומעודומעלכשןפואב

לוגיעהעיפשהלןילוכיךיאאישוקהניאתוינחורביכ

•םילוגעשרחאמםילוגעראשןכותוריפסבןוילעה

ךיישןיאןכםאםוקמבםניאשינפמםהיניבםיקיספמ

חכלכותוהכדרתסהשהיינשההניחבהלעוקספהםש

הליעדוסבהזךותבהזםיפקומםהשדעוריבחתאףיקמ

ףוגהךותבהמשנכרמאעחחרדוסבעיבאדוסבלולעו

הזכודיבחףיקמדחאלוגיעןכומכהפיקמףוגהש
!

ל

ןודנהןיאירהשףוגהךותבהמשנלםתומדלקדקדו

ךותבתרפקומההמשנהתואיצמירהשהייארלהמוד

וגלתורוהלידכהפיקמהףוגהתואיצממקזחרתויףוגה

דוסבםידרויוםיטשפתמהםילוגיעהתוגרדמתדירילע

ףוגהךותבתטשפתמהמשנהשומכעחחרדוסבעיבא

אוהשםירבאתוחכןוצרלכשדוסבתוגירדמ'דתדיריב

רתס."

ונלהמרגוניתבהאיכונלרפכיםשהוחונגגשםאןכלע

ויהיונינושללעדסחתרותתבהאיכתויכזלהיהתהגגשו

:ונילאוגוונירוצ'הךינפלוניבלןויגהווגיפירמאןוצרל

תוניחביוברותוגירדמ'וברןיינעבהזקרפ

לוגיעהדוסברתכבםיאצמנה

הליעדוסבםוצמצהדוסבהדוקנהעצמאלארצקתמה

תרחאהריפסאלאםניאללכבםלכזכעולולעו

המאוהורתכתריפסרמולהצורתרחסאהגירדמ

ךרתובשינפמרתכארקנרתכתריפסשהלבקבאצמנש

דוסברחאדומעלףיקמדומעלכשרתכןינמכרואידומע

רצקתמרתויהטמלהנופהלוגיעלכשלוגיעלעלוגיע

ולעוהליעדוסבהגירדמבםידרויהתוניחב'גדחאלכבו

דקרפןושאררעשבוהזינפלשקרפבונשריפשומכ

ותליפתבהנקהןבאינוחנראוהןיינעההזונלהלגמהו

רואידומעםירשעותואמששבךאוקאלזותדמחנה

םהמוךתלעמםורלןוקיתםהשדלולימשארםהש

המשנכהזדצבהזםידמועותורפסהלכבתויחהךשמתי

דודןוציחבוץוחבמוםינפבמםיאלמםהוףוגהךותב

תתלםיכפהתמוהביקנורכזתומדכםיקקחנםהוד.רידוד"

ששבךארקאשוריפווניניינעלהרטצמהרכעהכלממו

העפשהןושלאוההאירקהןושלשוריפםירשעותואמ

ןידמןידןילבקמוןתנויםגרתורמאוהז:הזארקוומכ

ךארקאולשושוריפהיהיוהזמהעפשהלבקמהזשלר

תואמששבךתעפשדע"פשאה'בסאלרמאולאכ

דרתבעיפשישסאלללפתמשלררואידומעםירשעו

םידומעךרתולאשוריפךלולימשארםהשרתכידומע

םניאשפעאוהבסאמתוליצאהתולגתהתישארםה

לצאנארקנשתוליצא"ולגתישאראוהממוניאםיגשומ

רובדהיכינפמרובדןושלאוהשךלולימרתכלארקו

תישאראוהרתכשינפמוםדאתבשחמןופצמיולגאוה

ולבורקוהבסאמןושארהלגתנאוהשםילצאנהיולג

ךתלעמם"ורלןוקתםהשלולימ,שלבוארקןכינפמיפט

ןדילעשה"בסאלןוקתםהםידומעדרתולאששוריפ

הגשהםושהבסאלןיאשרחאמיכויתוליצאלהלגתי

םידומעךרתולאכאםידומעךרתפהשרתכידילעקר

ןקותיןהילעשוילכםהשלוכיבכויוליגלוונוקיתםה.

רשעןיינעבןושארקרפןושאררעשבראובמכתולגתהל

ובםידומעךרתןמשוריפתויחהךשמתםהמותוריפס

ונשריפדכתוריפסהלכלתויחהועפשהורואהךשמתי

ונממוהדוקנהדוסבםלעהחכבובויהתוריפסהלכש

רזחאוהשדעעחחרדוסבע"באדוסבולגתנווטשפתנ

הזדצבהזםידמועוםלכתאףיקהלוםהללוגיעתויהל

םהלשיםידומעךרתולאיכשוריפףוגהךותבהמשנכ

תורוקמךרתםהשתרחאהניחבונייהדתוניחבינש

םדילעעיפשמהבסאשתורונצךרתםיאצויםהמש

םידומעדרתולאשהיינשהניחבוהבויתוריפסרשעל

ךרתויהולאכוריבחתאףיקמחכלכותוחכדרתםה

ר"וצמרשאכםילצבידלגכוריבחףיקמלוגיעלכםילוגע

דוסבעיבאדוסבהזתאהזםיפיקמהםילוגעבהלעמל

לולעינשלוגיעווריבחלהליעדחאלוגיעשדעעחחר

דוסבעיבאדוסבולולעוהליעדוסבםידרויםהןכוונממ

תוליצאהשתויהליכםעטהותיעצמאהדוקנדעעחהר

ותומצעךותביונפהדוסבםוצמצהדוסבהלגתנ

אבאוההזםעטמרשאונשרפדכומצעלאומצעמ

לוגיעקחרתישהמלכהזםעטמהנהונשריפדכלוגיעב

תיעצמאההדוקנהלאברקתיוהבסאתומצעמיונפה

דוסבםילצבידלגכהזלעהזם"פקההוםילוגעהוברתי

דעלולעוהליעדוסבוטעמתיוודריועחחרדוסבעיבא

קרפבךיניעריאהליתיארהנהינימש

י



הלחקרפהיישעהריציי:תוליעאדוסישילשרעש

הניחביכתישילשהניחבךרעלעיפשמהרכזתויהל

תישילשהניחבוהיינשהניחבמהעפשההתלבקמישילש

דומעהתניחבשארדרעלעיפשמהרכזתויהלתרזוח

רכזתתיכהכלממותתלןיכפהתמורמאשוהזוויתחתש

דוסהביקנתוכלמאיהשהכלממועיפשמההליעהדוס

דוסלולעהתיהשהמיכןיכפהתמםהולבקמהלולעה

הליעאוהשהמורכזהדוסהליעתויהלתרזוחהביקנה

הלעמלשהניחבהךרעבהביקנולולעתויהלתרזוחרכזו

רכזירוסבםיכפהתמםהןכורכזוהליעדוסאוהשהנממ

רשאכעחחרדוסבעיבאדוסבולגתנשדעהביקנו

חדקיההליפתהתאזירההלעמלםניינעונשריפ
ונשריפששורדהיטרפלכטעמכונלתילגמותראבמ

:קרפהםלשנהנהוהזינפלשקרפב

הריציהאירבתוליצאןיינעבםימדוקהקרפ

םילבקתרמוםיאנםירבדהיישע

ביחרהלוןיינעהךיראהלהזקרפבונינוצרלכשהלא

יכהזאוהורתויורתוילכשהיניעוריאישןפואבורואיב

רהוזבאצמנשהמלכשהלאר"צלהשקוהומתרבד

לזותוליצאברפעםימחורשאתודוסידסח"מש

ןוניאואתונמיהמדהזריאמדקןניאד:יבררמא

אשידקהאליעאכיתרדאזרןוניאוןימלעאלכדןהבא

ןיליאוהאליעאזרןניאזילארפעוםימוחורושאןוניאו

ףסכבהזןיקפנןוניאמוןימלעאלכלןהבאןוניא

ןילןיימדדןינרחאןאכתמןיליאתוחתולזרבותשוחנו

ןיאמדקןוניאןיליארפעםימחורשאחתןיליאדאנווגכ

לעןימיקוהילעןיאתתוןיאליעואתתואליעלדזישרשו

הזיאדובהנהווניניינעלךרטצמהרמאמהןושלןאכ

סחיילןכתיךיאלכשההמתמודיערמוליהבמרמאמה

םהשרמאשאלאדועאלותוליצאבת"משגתודוסי

םינוילעהתומלועהלכלתובאהוםינומדקהוםינושארה

דוסןתויהלהבליצאמלםיבורקםהשדעםינותחתהו

אליעאכיתרדאזרןוניאוורמאבהנוילעההבכרמה

: םינומדקםהתודוסידשרמאשרחאיכהשקדועו

וtדועריכזהלולהמתומלועהלכלתובאהםהותומלוע

ואציהמלולזרבתשוחנףסכבהזםהשתוינכתמד

ןיללכנםהםגןימלעאלכהןהבאללכבירהשללכהמ
אאציללכהלעףיסוהלודמללאלשידאלהנהו

עמשמללכבשללכהמוךפיהאוהואציללכהמטעמ

רזחהמלהשקועותויכתמאsםניאטרפבוומלועהלכ

ןישרשןיאמדקןוניאןיליארפעםימחורשאחתלפכו

רבכהזשןימיקוהיילעןיאתתוןיאליאואתתואליעלד

וניאו'וכןיאמדקןוניאדרמאשהמבאשרמעמשנ

כלתובאהוםימודקהםהםאוןימלעאלכדנהבא

אלשאפיסבףיסוההמכאוןמויקםהאליממתומלועה

המדקהלונחנאןיכירצרמאמהבש"להנהואשירברכזנ

םהמבכרומםדאשתודוסירהיכעדתשךירצהזאוהו

דוסיוררקמםימהדוסייכירמגלםייכפהםהםהמהנבנו

אצמנשב"משאהדוסיוחלחלמםימהדוסיםמחמשא

דוסייכרפעהדוסילךפיהחורהדוסיןכוםייכפהםהש

םהשםגההנהוחלוםחחורהדוס"ושביורקרפעה

ןיינבףוגבםיקבדתמוםירשקתמםהזכעהזלהזםיכפה

םרושיקוסקובדםצועלשדעהזמהזודרפתיאלוםדאה

תועירוהבהאהתודחאבםיקבודמוםידחוימםיחאםה

דוסיםושהארנאלשדעובםידחוימםהךכלכשו

חכםלכחכבוםלכחכדהאדוסיחכבקרומצעינפב

ומכםדאהףוגבטושפרחאדוסיהארנאלודחאדוסי

קלחלכבםידחאתמםלכקרודבלאוהשכהארנאוהש

הזעדתשרחאהנהוםדאהףוגמהדוקנוהדוקנוקלחו

ךירצ?ש

םיקרפבשרפלוניכזשרחאיעישת

רעשההזמ'דקרפבהלעמלונשריפשומכעיבאדוס

דוסבתוגירדמדבםידרויוםיטשפתמםילוגעולאןכומכ

ןוציחבוץוחבמוםינפבמםיאלמעחחרדוסבעיבא

ונשריפשתוניחב'גולשיםידומעהמדחאלכשוריפ

ונייהדהלבקהיכרדביעיברקרפןושאררעשבוהלעמל

הנממההניחבהםעתריוותשמשתחאהניחב

היינשהניחבובתעגונשםוקמבהתליעדצלבחרהדצל

הטמלהגירדמדרילהכירצכעאהדהתומצעתניחב

בצמןיאאהדתיוותשמשםגההנממהלעמלשדומעמ

דומעבתעגונההניחבתישילשהניחברואתדיריל

הטמלהנופשרצקהדצבתיוותשמאיהוהנממהטמלש

-םיאלמרמאתוניחבגולאלעוהנממהטמלשדומעל

התומצעתרניחבםינפבמלרןוציחבוץוחבמוםינפבמ

הניחבהתואץוחבמןוצרעבשעפשהכרבהאלמאיהש

בגהנממהלעמללרץוחבמונייהוהתליעלתיוותשמש

הניחבונייהדןוציהבמוןוצרעבשעפשהכרב

דומעבהלולעבלרהנממהטמלשהניחבבתיוותשמש

רמאזעוןוצרעבשעפשהכרבהאלמכגהנממהטמלש

אלשתוליצאבהדוקנוקלחןיאיכעודילרדודידודידוד"

דצמשתילכתיתלבדערשעלרשעמורשעמלולכהיהי

תילכתיתלבדעתולועפלועפלחכוהכרבםיאלמםההז

תויהלודחאאוהרשעורשעאוהדחארעשבראובמכ

הזכתויתוארשעברשעלעהרומואולמבדודיםשיכ

תוניחב'גולאמרניחבלכיכרמאהזלאהואואהדוי

ידעת"רישעןמאלמלררשעדוסאוהשדוד"ןמ

תווצקהתוליצארדסרעשבראבתירשאכתילכתיתלב

איההזדצמשרשעובאצמידודםשמתואותואלכביב

תולועפלועפלחכהלשיוןוצרעבשעפשוהכרב:

תוניחב'גלעתורוהלדודםימעפ'גרמאותילכתיתלב

תירוהל'דןבםשבלרדחאםשבםלכלארקוונשריפש

םהזכעתיללתיתלבדעתיירישעמםיאלמםהשםגהיכ

המבקרםהיניבוהקולחולדבהןיאיכרומגתודחאב

התליעמהטמלהגרדמדרילולעהשלולעלהליעןיבש

רתויוהכבףיקמשוילעהלעמלהגירדמ:

דוסבםלענרתויאוהוחכלדוגלשדעקזחרתויוחכו
הלגתמהליעהחכוהלעמלראובמכעחחרדוסבעבא

רואהתרומצעןיינעללבאםוצמצהדוסבלולעהחכב

ירומגתורחאםהיכוארק"דוד"םשבםלכוםיוותשמםה

תרוכיאשרפלאבהתעהביקנורכזתומדכןוקקחנםהו

םהשדומעלכבשתוניחבגולאשרמאוםתודחאןיינע

יתלבדערשעלרשעמלולכםהמדחאלכשתרומש%

תולגתהלולצאנווקקחנלרןיקקחנםהשרמאתילכת

יולגלאםלעהמתאצלידכקוקחלאיההקיקחהןיינעיכ

םלעהמתאצלידכןוקקחתמתוניחבולאןכומכ

תקקחתמהמלענההנוילעההניחבהשןפואביולגלא

הנממהטמלשהניחבבהחכםצמצמוםוצמצהדוסב

אוהלולעהחכשןפואברתויתילגתמשדעהלולעאיהש

הזוםלעהבהזשקרםהיניבלדבהןיאוהליעהחכומצע

הניחבהןכוםלעהבשהמקריולגבןיאויולגב

הניחבבםוצמצהדוסברתוידועהחכהלגתמהיינש

הליעתויהלהיינשהניחבההרזחשןפואבתישילש

הכומצעאוהתרישלשהניחבהחכותישילשהניחבל

הזוםלעהבהזשקרםהיניבלדבהןיאוהיינשהניחבה

תוניחבהםידרויןכוםלעהבשהמקר"ולגבןיאויולגב

יולגללכלואבשדעיולגלאםלעהמלולעוהליעךיסב

ומכאוההנושארההניחבהיכלרהבקנורכזתומדב

ומכאיההיינשהניחבוםלענותעפשהחכועיפשמהרכז

חכהבהלגתמורכזהמהעפשההתלבקמההבקנה
תומדכאיהתישילשהניחבוהנושארהניחבאוהשרכזה

תיעצמאההניחבתרזוחשתיעצמאהניחבךרעלהבקג
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לט

קלחלכבוודעלבמתויהלולכויאלרפעוימושארושיק

אצמתםדאףוגבשחורהדוסימהדוקנוהדוקנוקלחו

ומכםדאהףוגבהלגתמהחורבהארתאלהרפעםימשא

אלשדעקדאוהשםגהםטוחהוויפמ'צויהלבההוחורה

קרוךאתודוסי'דלכובאצמתזכעשגרנאוהקרהארנ

לשמהוריבחמםלענרתוידחאלכםלעהבובםיארתמםה

שיגרתדיבךיפלבהחורבחפנתוהפלדיהםישתםאהזב

תומימחשגרהדצמשאהדוסיכגשיגרתוחורהדוסי

,חורבששאהדוסידצמשדחתמהךדיםמחמשחורה

טעמחופנלדימתתשכאוהוםימהדוסיכגובשיגרתו

חלחולמדיהאצמתהדיבדיפלבהחורברועישהזיא
תחיפנתדמתהתבסלולגתנשחורהדוסיבשםימהתבסל

םימןתואבןכוחורהדוסיבםימלענויהשדיבחורה

.הדארתאלהרפעהדוסיאצמתחורהדוסיבשןמצעב

.הזוונממןבאהיהיולכעתישדעםימהחיתרתולשבתשכ

'דבשקדהדוסיהוליפאיכראובמךלירהשוחלהארנ

וניאשדעקדאוהשחורהדוסיאוהשעומראתודוסי

אצמתזכעיתשריפשומכשגרהבקרותוקדםצועלארנ

יכוריבהמםלענרתוידחאלכםימלענתודוסידוב

.ובםלענרתויהשאהשגרנכחאוריואהשגרנהליחתב

רפעהשגרנכהאוובםלענרתויהםימהשגרנכחאו

םהבשקדהחורהדוסיבןכאצמתםאוובםלענרתויה
לכבואצמישםיבעהוםיסגהתודוסי'גראשבכשכוכשכ

תמאבהזדצמרשאםלעהבתודוסי'דלכםהמחאודחא

חלוקתויוכיאדובשישדחאחכקרםניאתודוסידהלכ

ותואבחורהחכבשןפואבדזואחכבובםימלענשביםח

חורהחכבשומצעבשאהחכבושאהחכאוהומצעבחכ

'ימהחכבוחורהחכבםימהחכאליממםימהחכאצמיוב

אליממרפעהחכוב'צמחורהחכבושאהחכבשןמצעב

ןלכשןפואבדוסיודוסילכבןכוחורהחכברפעהחכ

רתוידחאלכתויוכיאדםימלענובשדחאחכקרםניא

עבראלופעתסנןתולגתהוןתוטשפתהבווריבחמםלענ

קרםהיניבלדבהןיאתמאבוןילדבומוםיקלוחמיפנע

:ימלענודוסיראשורתויחורהדוסיהלגתמחורהוסיבש

תודוסיראשורתוישאהדוסיהלגתמשאהדוסיןכווב

םילדבומויפנעבףעתסמשןליאומכםלכןכוובםימלענ

המכלויפנעבףעתסמשםגהוהזמהזםיקלוחמו

יפנעלכלזכעולדגוונטקבםיקלוחמוםילדבומםיפנע

המוהזףנעבאוההזףנעבשישהמואשרושחכללכב

'תוידחאשקרםהיניבלדבהןיאוהזףנעב'וההזףנעבש

םימלענןלכחכווריבחמהלגתמרתוידחאווריבחונלודג

.החימצהחכתרודחאדחאחכאוהשןליאחשרושחכב

םחחלרקתודוסידבשתויוכיאדןכומכןליאהשרושבש

םידחייתמםהדחאשרושוחכבודחאחכאלאםניאשב"

הלגתמהזדוסישקרםהיניבלדבהןיאורומגתודחאב

ובתוכיראהוונשריפשומכםלכןכותודוסיראשמרתוי

י

הרקיההמדקההןיבתועדתשכהנהוךרוצאללאוה-

הולאהזחאירשבמרמוללכותךינפלרשאתאזה

ויתוריפסבוהומצעבןוימדההזיכינחורלדרתימשגמו

דוסישרושהרובגוםימהדוסישרושאוהדסחיכהב

רפעהדוסישרושוחורהדוסישרושתוכלמות"תושאה

םירשקמהוםיגווזמהוםידחיימהםהשהבקנורכזםהש

לעושאהדוסישרושהרובגםעםימהדוסישרושדסחל

םיגווזמםהםגשאהדוסיהרובגיעוםימהדוסידסחידי

הזיתלבהזאלוהזיתלבהזהארנאלשדעםירושקמו

תודוסיהלכשרושחכאצמנםהמדחאודחאלכחכבו

קרםהיניבלדבהןיאודחאודחאלכחכןלכחכבוןלכ
הממרתוידוסישרושחכהלגתמרתויתחאהריפסבש

תריפסמשםגהיכתררחאהריפסבהלגתמש

חכםגזכעםימהדוסישרושחכהלגתידסח

שרוש

םייכפההעבטתורשפאבאוהךיאךעידוהלךירצ

םימהירהשודחייתישדעךכלכורשקתיווקבדתיש

חורהןכוםימהףרושושב"משאהושאהתאםיבכמ

םהםעבטיפלהנהוחורהםתוסרפעהורפעהרזפמ

רשפאיאשדעהזתאהזםילטבמוהזתאהזםידיספמ

ךיאכאוהזתאהזםיאנושיכםתברוקוםתוקבדתה

ךירצהנהוםדאןיינבףוגבודחייתיווקבדתישרשפא

יכהזךרדבאוהםתוקבדתהוםרושיקןפואיכעדתש

תועצמאבולךפיההשאהדוסיברשקתמםימהדוסי

תוחילהדצמחורהדוסייכםהינשלעצוממהחורהדוסי

דצמוחלאוהשםימהדוסיבטשפתמורשקתמובש

םחאוהששאהדוסיבטשפתמורשקתמובשתומימחה

חורהתועצמאבהזבהזםירשקתמשאוםימיכאצמנ

םירקםימהיכדצמהזבהזםידגנתמשאוםימןיידעו

תומימחדצמשבאוהשאוימלשתוחילהתורירקדצמ

דוסי"עםירשקתמוt:םיכפהינשהנהשאלשתושבייתה

רשקתמוזחאתמובשורירקהדצמרפעהדוסייכרפעה

רשקתמוזחאתמובשושביהדצמוימהדוסיבטשפתמו

רפעהדוסיבשתושביהותורירקהיכשאדוסיבטשפתמו

תורירקהוקבדתי'עוונימבקבדתמדחאלכוםיקלחתמ

ךיאאישוקןיאוםימושאבשם"כפההתרושביהו

םימבירהשיעצמאילבשביורקרפעדוסיבםיקבדתמ

םימביכאישוקהזןיאיעצמאילבקבדתהלאאשאו

םייכפההםשרשדצמםיכפהםהתושביהותורירקהשאו

לבאםיעבטינשםהשהזלהזםיכפההשאוםימםהש

'גיאודבלרפעהדוסידחאעבטאוהשרפעהדוסיעבטב

םניאהחלוהרקאיהשהדבלםימהדוסיבשומכםיכפה

ומכםימונייהדדחאדוסיעבטבםהשינפמוזלוזיכפה

םייכפהםניאשביורקדחאעבטאוהשרפעהדוסיבןכ

דוסילשתושביהוםימהדוסילשתורירקהלבאהזלהז

.םייכפה'השיעבטינשמהשדצמהזלהז'"כפהםהשאה

היניבעצמתישיעצמאלוכרצוהןכינפמוימושאונייהד

רשקתמהרפעהדוסיונייהד'היניבםולשתושעלםרשקלו

רפעהדוסיןכוימושאןיבותושביוותורירקבעצמתמו

דוסיתועצמא'עםירשקתמהזלהזםיכפההחורהדוסיו

תוחילבטשפתמורשקתמובשתוחילהדצמימהיכםימה

דוסיבטשפתמורשקתמובשתורירקהדצמוחורבש

הזיכהזלהזםיכפהחורהדוסיורפעהדוסיןיידעורפעה

דצמוכיתמוץובקהרזפמותומימחדצמהזשביהזוםח

ץובקהרשקמותושבידצמהזווחלחלמשחלהועבט

םירשקתמולאיכפהינשהנהרקהועבטדצמואיפקמו

זחאתמובשתומימההדצמשאהדוסייכשאהדוסי'ע

ןחאתמובשתושביהדצמוחורהדוסיבטשפתמו

לכבשהזמהלועהללכהרפעהדוסיבטשפתמו

תודוסידובשיםדאהףוגמהדוקנוהדוקנוקלחוקלח

הזיתלבהזאצמתאלשדעהושבםידחוימוםירשוקמ

םהשומכםתיארמבוםתרוצבובוארתאלשםגה

'דאהףוגלץוחומצעינפבדוסיודוסילכשישכםיארתמ

ןיאוהושבםידחוימובםהשרמולהתאחרכומהזלכםע

רשקתהלןילוכיויהאלהושבובויהאלולאדהזילבהז

ואקלחךתבשחמבהמדתולאוהזלהזםיכפהםהיכ

הושבודוסידהבואצמנאלשדוסהזיאמהריסחהדוקנ

ןיינבאוהשרושיקהיכעגרכתמודרפנהדוקנהתואהיה

הושבתודוסידלכורשקתישאלםאאאףוגה"ח

אצמישהמרמולחרכומהתאןכינפמרשאונשריפדכ

הזדוסיקלחותדוקנבאצמיהזדוסיקלחותרדוקנב

וליפאשדעהזיתלבהזאלוהזיתלבהזאצמיאלו

ירבאלכבטשפתמהםדאבשחורהדוסי

וניאשםגהונממיונפםוקמןיאוונשריפדכףוגהן"נב

זכעתודוסידהלכבשקדהאוהשותוקדםצועלשגרנ
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רתויתרחאבשקר,הזב

הלגתמשהממהלגתמ

רומגתודחאןלכותרחאב

ןימלעאלכדןהבאןוניאו

םהתוריפסדולאולר

תומלועהלכלתובא

תרודוסי'דןמםיבכרומה

'דולאיכ.עיבאדוסב

תחאותחאלכבתוריפס

תודוסי'דשרושחכןהמ

הלגתמוניאשעיבאדוסב

תחאדוסישרושחכקר

חכ.םגהזלכםעלבא

ןילולכתודוסיראששרוש

רתויחאשעיבאדוסבהב

תחאחכיכוריגהמםלענ

ן"לולכןלכתוחכוןלכב

הזדצמוונשריפדכתחאב

ןלכמהלולכתחאלכש

תרחאותחאלכבשדוסב

הלשלתשנעיבאדוסןהמ

תומלועהתלשלשםהמ

תומלועלוליצאתומלועמ

האירבתומלועמוהאירב

'ומלועמוהריציתומלועל

היישעתומלועלהריצי

םהמםלועוםלועלכבו

עיבאדוסומצעינפב

: לכוונשריפדכ

ולגתנשדעולשלתשנ

םצעבתודוסידםהמ

רפעםימחורשאםהש

4

רפססדוסיתוכלמי'עוחורלדוסית"תי"ע

fיססנוככרקיעfוסשסמוונשריפרכ

'וסשסורדמתומימחססfבןכינפמרכונל

רקיעסרוכגסתונזמתסססEינפמדימת

ר"סשfתffתססוסלגזייורכונלסכויכס

דכמיכ'ימסדיסימסלעמלוססfססדועיס

סימסדוסימסלעמלשfדוסיfכתוגזמתס

שfלשתוגזמתסתרכונדסחתריפסכיכ

סלעמלדסחתריסמוסלועססויקוןוקתל

ינפמריוfסדוסיfככ"ח6וסרוכנתריפסני

עשמתמfוסת"תfוסשר"וfסדוסישרושיכ

טסששfסדוסישרושוסימסדוסישרושןיכ

6ואסטמלסגןכינפמוסרוכגודסחי

רחfוסימסדוסיןיבשחסריסיןיכענמתמ

וגירכסימסדוסיfכריוחסדוסי

סנווכסרקיע,סיססרזבנכיכינפמותסנככ)

שfכסימסלועןוקתלוסויקלתוגזמתסכ

רקיעיפלסססילגיאוסירבוגסימסו

fנססס6דוסירח6רסיfבןכלוסנוכס

סנכנחורסדוסיך6רסחכשתוגזמתסלכמ

לוסבכ"געגמתמbוסשינפמשfוסימןיב

דחיסנזממוסנווחיוסרשקמששרושס

ונשריפדכסbוסימןיכיעגמfbוסשןפוfב

ןכוטימחורסfסרוססדוסכסרדקסיסיז

סנורחbכfכופעסדוסיוסטמלסרדסכ"ג

כ"גתוכלמfוסשושרשסניכונידכ

סמלכ"נכסוימסזכוןלגמסטמלסנורחfכ

סיסיכסfקדוסיתסיכעתמרתויסימס

שfמסיההרתוידסחססשסימססיוfרסמ

סעוטס:6דקחמסטמלbוסשסרוכגלס

וכעתכוודרידסחלשסימסיכינפמfיס

ונייסדדסחמסטמלfיסשסגירדמכתגקכ-

סfווכעתכןכינפמסרוכגתוגזמתסרוקכ

דוסכרתויסלעמלסגירדמכסלעסרוכגלש

רתויךכדזנןכינפמדסחימימתוגזמתס

דסחימימכותיילעדוסכעיקדרתויחוס"

יכסוfוסותודיסיסרדסלרחfסעטדוניו

bוססיbדכנססעסנוילעססנסנססרקיע

וימחרוסנכידסחסלועיכלסחסי"ע

לפשססלועבסילגתנירתויס"כוידסחו

תבוטסדמיכריעזמטעמסלגתמןידכו

עסינותחתס'ילמססכשומיכתויסלוסכורמ

מסקיחרמךכיפלרעניסדוסיfוסשזרfס

: רשמ זידסfקחרל סלככ bש סbוסש

דוסיfיסשסילפשסכסומלfכורהרתויס

רססיכסידסחרתויוסימחיררתוירפעס

דסחסלועיכסלועסזיקלרתויסילגתמס*

דוסיסילתשסכשימרפעדוקילעןכלוסנכי

סילגתמסס"בוידסחדגנכולבורקסימס

לעכת"תדגנכריוfסדוסיסיתסדוסילעו

סויקלסילגתמססינורמוימחריכסימחר

ןידbולשס6סדוסיןלכמסלעמלוסילפפס

דוסכתיעיכרסגיררמסיfרכנסמקוחר

קרמלגתמוניאס6לשןידיכעמר"י

:ןלכתקוחרfוס:ינפמ,סיקוחרסיתעל

יכשכסכוטסרוחכלןייעמסלעוסס"נסכ"ע-

:סיבוטדחfכססיגסיכסימעיטס

תגירדמבאוהחריהלגלגתחתאוהששאהדוסיש

הזאצמתשומכוובםימלענתודוסיראששרושחכ

ןכוינחורבאצמתןכונשריפדכםדאןיינבףוגבימשגב

םגשאדוסישרושחכהבהלגתמשסגההרובגתריפסמ

םגהתתתריפסןכוהבםימלענתודוסיראששרוש
.ראששרושחכםגזכעריואהדוסישרושחכהבהלגתמש

ןלבחכוהריפסוהריפסלכבןכוהבםימלענתודוסי

הלעמלהלועשהמלכןכוםהמהלעמלןשרשבםימלענ

תמאבוהזרשאהבסאדעהלעמלוהלעממםלענרתוי

ומכעחחרדוסבהיישעהריצ"האירבתוליצאדוס

היישעמםלענרתויהריצייכהזינפלשקרפבונשריפש

האירבמםלענרתויתוליצאוהריצימםלענרתויהאירבו

תוליצאבוליפאעיבאדוסתוגירדמדולאאצמתשדע

הנבנםהמשםמצעבתודוסיבאצמתהזומכוונשריפדכ

םניאםימהדוסייכןותחתהםלועהימשגהםלועה

הבעויישקמוהרפעהדוסייכרפעהדנסיומכככםילגתמ

וניאשםימהדוס"ןכןיאשהמלכילבדיבתלטלשתמו

רפעהדוסיהזדצמהנהותוקדללכבםאיכלטלטתמ

כשכמוימהדוסיהלגתמשהממהלגתמרתויושגרנתוי

ונאשריואהאוהםימהדוסישירמואשםיפוסליפירבדל

ובםינכושונאשריואההזיכעודיאוהוובםינכוש

ותרואתשלפמתוארקו"ריפסאוהיכללכהארנוניא

ןכוחורהתבישנבשגרנאוהקרריואהתאהאורוניאו

לכהארנוניאםימהדוסימהלעמלאוהשריואהדוסי

קדרתויחריהלגלגלהלעמיפלכברקתמשהמלכיכ

רתוידועאוהששאהדוסיכשכוםלענרתויוךזרתויו

וניאשדעםלענרתויוקדוךזרתרואוהשהלעמל

הזהרדסכ'יכלוהןכוותוכזוותוקדבורלללכוללכהאדנ

םיהובגוהובגוהובגהלעמוהלעמהלעמלדעעיבאוסב

קרפבראובמכ(סייגלויישז"כ)הבסאדעםהילע

אבנתאזההרקיההמדקההערתשרחאהתעוהזינפלש

לעדבכיאלןעמלוונילעהבוטההדיכרמאמהרואיבל

.דחיינרמאמהשוריפתוכיראוהמדקההתוכיראןייעמה

המדקההםלשנהנהוומצעינפבקרפרמאמהשוריפל

םלענככ"דוסיהשאה'כויתחתשחורהדוסילתוליצא

םירקוחלעודיכותוכזבורלהארנאלשדעךזוקדו

יידוסיהחורהדוסיאציולשלתשניידוסיהשאהדוסימו

שאהוסיךרעלהאירבתגירדמבאוהחורהדוסישןפואב

"דוסיהשאהדוסימהלגתמרתויחורהדוסישןפואב

אצישאמיכשאהדוסיחכבחורהדוסיחכהזלכםעו

םימהדוסיאציולשלתשניידוסיהחורהדוסימוחורה

תרגירדמבאוהםיידוסיהםימהדוסישןפואבםיידוסיה

םילגתמרתויםיידוסיהםימהיכחודהדוסידרעלהריצי

דוסיחכבםימהדוסיחכהזלכםעוידוסיהחורהדוסימ

חורההכבםימהחכשןפואבםימאציחורמיכחורה

םיידוסיהםימהדוסימוי"באדוסבשאחכבםהינשחבו

רפעהדוסישןפואביידוסיהרפעהדוסיאציולשלתשנ

דוסייכםיידוסיהםימהדוסיךרעלהיישעתגרדמאוה

לכוםיידוסיהםימהדוסימהלגתמרתויידוסיהרפעה

אצמיאלשםוקמםושאצמתאלשדעםילגתמםהךכ

לכבואצמיאלשםימהדוסיבןכןיאשהמרפעהדוסי

דוסיחכברפעהדוסיחכהזלכםעוםוקמ

דוסיחכבםימהדוסיחכורפעהדוסיחכוםימה

שאדוסיחכבןלכחכחורוםימורפעדוסיחכוחורה

תוגירדמ'דולאםילועןכוונשריפדכעיבאדוסב

הלעמשרושהדוסבעיבאדוסבינחורהלאימשגמ

: רמושםהילעםיהובגוהובגלעמהובגהלעמ

הבובןילולכןלכחכוונממלשלתשנלכהשומשךורבו

רשאתרומלועהלכלהדמעהוםויקהותויחהאוהשדע

לאךלמחבתש"תכרבםויסבתוליפתינקתמונקתהזלע

עיפשמהתומלועהלכלתו"חהםצעבאוהיכימלועהיח

םייחה

אזריאמדקןוניאדיfחאתירישע

םהתוריפסד,שוריפאתונמיהה

םלועןיינבלםילגתמהםינושארה
:קרפ
רחאיכםעטהותוכלמתוראפתההובגהלודגםהש

רבדךלןיאותודוסידןמהנבנןותחתהםלועהש

ההגה

סזיפליכונילעfישוקןיbוליעלךייש

סרוכגוסימסדוסישרושדסחסס

חורכדוסישיווסת"תושfסדוסיםרזס

סגיחתורוסיסשסיfןרונחנfז

שלעמלדסחתריפסירסשתוריכססרדסכ

דוקיתויסליוארסמסיכוסרובגתריפסמ
יולרסמסיסוסלסדוקימסלע)ילסיתס

וכילסזשfדוסימךזרתויתויסלכ"ג

fישוקדועשיתfזbישוקללכירסשbישיק

bוסשןימיסליססזרדד3ירסrתרח6

סיסודמחיכדגמfוסןימיסיכדסחס

תורירקתגסלתורירקסששדחתישיוbרסמ

סיbורונחנfיודסחכgטימסרוסישריש

ןכירכזנשכויסנסוחססורדדככיכסזךמיס

סכניסוסוחיאסיסיסןופנרבכיוfרסמסיס

.ושרשרשfשfתושכיותומימח:"יכוג

bוסןופביכןופכשרושbוסמאסרובגכ

ןופנרנכיכסזךפיססיbורונחנbוסרוכג

bלסןכbוסןיינעסלכfתרכוגתורירקס

סיקמססנןיאס"כויתוריממיכתעדירבכ

סוקrמלשלתשכסדנמלכ6סוקניכסניאו

סכקכיכתויללוסוקמלשרושססשןשולג

דסיתורירקרשקמוגווזמסיסומסת"

חורסדוסיהיהיעסרוכגלשתומימחכ

סחירקרשקמסיסשרפעסדוסיתוכלתו

רקיעשזיפגלשתומימתכסורדלשתורירק

6וסשסמוסרוכגררקלוגזמלסשסנווכס

רכזגסfרסתייקלfסכשחמכסנווכסרקיע

סיפילרפודדוקינשרעשכרfיכתכסלג!יתיו

fכןביפמסיינשסמדקסכ'גקרמ

תוגזמתססששינפמ,ןופלדגמתורירקל

סכונסרקיעbוסשסלגנימורכונללסחל

רשקמוגזממםיסומשת"יסכקתשויפלןכו
רקיעשיסחלשתורירקכסרוכגלשתומימחי

דסחלשתורירקסמחלוגזמלםשסננוכס

'דובויהאלשםלועב

ןותחתהםלועותודוסי

ורוקמו,ושרשהזה

ןכינפמהלעמלמותויחו

שרושורוקמשיהלעמלםג

'דולאוולאתודוסירל

ךירצשהנומאהדוסםה

תודחאבםהשןימאהל

ונשריפשומכרומגה

פואתודוסידןיינעב

לכבושדעןתודחאוןרושיק

ומצעינפבדוסיודוס"

תרודוסידאשובםימלענ

שיהזדדסיבשישהמו

שרפהןיאוהזדוסיב

דחאדוסיבשקרםהיניב

הממיוסיההזהלגתמרתוי

ומכדחאדוסיבהלגתמש

'ודוסיהחכשרושבאוהןכ

שישהמתרוריפסהםהש

שיהזבשהמוהזבשיהנב

י
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םירודכ'דבםישרשותובא'דםהשתוקולח'דלםיקלחנש
המחרנדכוםיכובנהיבכוכרודכוםיבכוכהרודכםהש

םיימשגהומלועלקרתובאםניאשןפואבהנבלרודכו

םניאלבאםהלםימודלותרו"כתמדלותודוסידלו

קוידבלפכורזחהזינפמםיינחורהתומלועלתובא

והזורחאן"נעבשרפלותועטלםוקמםושןיאשןפואב

ןישושוןיאמדקןוניאןילארפעםיבחורשאחתרמאש

אובשוריפןימיקוה"לעןיאתתוןיאליעואתתואליעלד

ןיינבךרוצלולגתנשםינושארהשממםהעמראהארו

דוסישרושהלגתנתוריפסדולאמתחאלכבשתומלועה

תומלועלששרושםהוונשריפדכעיבאדוסבדחא

דצמםימלענההריציוהאירבתומלועלרםינוילע

ןימלעלזוהילארמאמבםיארקנםהשןתלודגוןתלעמ

ן"וע.ןושארקרפןושאררעשבראובמכן"לגתאאלד

תומלועםהשםינותחתהתומלועלשרושםהוםשמ

םהשםינותחתהתודוסי'דותולזמוםיבכוכםילגלגה

םייולגוםינותחתלםיבורקםהשדצמםינותחתםיארקנ

ןימלעלזוהילארמאמבםיארקנםהוםינותחתל

קדקדש,והזוזנהקרפז'נהרעשבראובמכן"לגתאד

.תומלועלתובאוןישרשלראהתואליעלדןישרשורמאב

שרושלעשראובמרתוידועקדקדוםינותחתוםינוילע

לכםימייקתמעיבאדוסבתוליצאבםהשתודוסי'ד

ןימ"קוהיילעןיאתתוןאליערמאשוהזותומלועה

םניאתודוסי'דולאשבושחלותועטלאאשןפואב

תויכתמ'דותודוסידלוםימשגהתומלועלקרתובא

םהלבאדבלםהלםימודלולזרבותשחנףסכבהז

תויכתמדולאקררכזאלותומלועהלכלתובאוםישרש

םתוגירדמןיינעלעלררחאןיינעלעדועונלתורוהל

שממםהתודוסיהשן"עמהבושחיאלשתוליצאב

ומכבכרומהךושחהובעהורוכעהםתו"משגבתוליצאב

באוחןכוניאשרמאהזלוחןותחתהםלועבאוהש

דעחצוךזוקדתוינחורהתוקדבםהןשרשבהלעמל

'תוינחורוןתוריהבםצועלןיגשומםניאשדעילכתיתלב

ןתלועפוןחכתולגתהלידכקרוךאשרושהדוסבוליפא

האירבמוהאירבלתוליצאמתוגירדמהודריוולשלתשנ

תובישחולשיתוליצאהשדעהיישעלהריצימוהריציל

ןכוףסכהלעבהזהתובישחכהאירבהםלועלעהלעמו

שוחנהלעףסכהובישחכהריציהלעהאירבהתובישח

עתשוחנהתובישחכהיישעלעהריציהתובישחו

ןיבסהשתוגירדמדתולשלתשהותדירידבלאלולזרבה

ולאמדחאודחאלכבדועשישקרוךאעיבאתומלועד

תדיריסחיהמצעינפבהגירדמוהגירדמלכבתוגירדמ'ד

תוליצאבאצמתשדעלזרבתשחנףסכבהזתוגירדמד

דצמוהששאהדוסישרושיכוגירדמדתדיריסחיומצעבי

וליצאתובישחדוסבבהזהדוסבוהדסחברובגוגזמתה

דצמוהשימהדוסישרושוףסכהלעבהזהתובישחוהש

הגירדמדרישףסכהדוסבאוההרובגבדסחתוגזמתה

תשוחנהלעףסכהתובישחאוהשהאירבהדוסבהטמל

.דסחןיבעצמתמהתתדוסאוהשחורהדוסישרושו

איהשהריציתרשוחנדוסבאוהףסכהרובגןיבובהז

דוסאוהשרפעהדוסישרושולזרבהלעתשוחנתובישח

דוסבאיההיישעדוסבהנורחאהגירדמאיהשתוכלמ

םהןכומכתוגירדמדולאתוליצאבשישומכולזרבה

הגירדמהףוסשדעתוגרדמ'דתומלועדנלאלכב

איהתוליצאבהיישעורפעדוסישרושאיהשתוליצאבש

האירבבשהגרדמהשארלבהזהדוסבשארותוליצא

תובישחךרעבאיההכרעבהאידבבשהגירדמהשארש

םילשלתשמוםידרויןכובהזהתובישחדרעלףסכה

דעהמצעבהאירבבשתוגירדמותומלועבתוגירדמה

י:האירבבשהיישעאיהשהאירבבשהגרדמהףוסש
זרבה."-
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אלשידכותומלועהלכלעיבאתולשלתשהדוסבםייחה

תולשלתשהתוגירדמיקולח'דולאששרפלהעטת

האירבהתומלועבלרתוליצאמהטמלואצמנעיבא

םלועבאללבאהיישעתומלועבוהריציתומלועבו

האליעאכתרדאזררמאוקדקדהזינפמתוליצא

'דיכתורוהלהצרשאלאןימלעדאזררמאאלואשידק

הבכרמה.דוסשממםה,עיבאדוסבתוגירדמ

לכמהלעמלאוהשתוליצאבונייהדהשודקההנוילעה

אלןאכדעדשוריפרפעםימחורשאןוניאותומלועה

םשבותרובאםשבםרכזשםינומדקהםהימשרפמהיה

לבאםינומדקהםה'דםתסברמאשקרהנוילעהבכרמ

יתרכזשםינומדקדהשרמאושרפמךכלםהימרמאאל

שרושהדוסבםהשאוהןיינעהורפעםימחורשאםה

וריבחמםלענרתוירחאשעחחרדוסבעיבאדוסב

רמולהזבותעדןיאששרפלהעטתאלשידכוונשריפדכ

רמולהזבותעדקרעמראשרושםהםינומדקהדהש

רשאכתובאלשןתודחאדוסלעלשמוהייאראיבמש

תתהרובגהלודגןהןהוהבכרמהןהןהתובאהעודי

תרוריפסברכזש'דרפסמלעלצנתהלידכלרותוכלמ

קולחו'וברודוריפאוהשרפסמםהבסחילןכתיאלש

ףוגבןידחאתמוליאשומכלרועמראמלשמאיבמ

ארוהזבהזןירשקתמוןידחאתמתובאהןכומכםדא

לבאיתשריפדכוברםהבןיאשןפואבהזילבהזאצמי

תעדכהלעמלשרושעמראתודוסידלהיהישאל

קרשרושםהלןיאתודוסידהיכורמאשיפוסליפהתצק

השענדחאמשלויהירמוחינשםהוחריהלגלגתחת

תועטמליצהלידכולפשהםלועדחאמוםילגלגהםלוע

ןוניאןילאוהאליעאזרןוניאןילארמאודועךיראההז

תרשחנוףסכובהזןיקפנןוניאמוןימלעאלכלןוהבא

הלעמלןשרשוןדוסשממםהתודוסידהשלרלזרבו

רצויהוארובהוליצאמהדחאחכדוסבתוליצאדוסב

דוסבתולשלתשהדוסבולגתנוואציונממוהשועהו

ןתודחאדצמ"ומלועהלכיכתורוהלעחחרדוסבעיבא

אוהואצידחאחכמיכודיגיוודיעיןתולשלתשהרושקו

תעדמאקופאלהשועהורצויהוארובהוליצאמה

ידילוהאיבמהזשםירמוחינשםירמואשםיפוסליפה

לבאוחתויושרינשוחתוחכינשבושחלתונימתועט

לכלשתובאהםהשרושהדוסבשממםהתודוסידהםה

רמאשהמבקדקדהזלוונשריפדכעיבאדוסבתומלועה

לכויאלשןפואבלזרבותשחנוףסכובהזןיקפנןילאמו

ףוגהנבנשתודוסי'דןמלשמאיבמשתועטלן"עמה

וארבנוואציולאמשרמאשוריפבירהשונממםדאה

םימודהםירחאתויכתמינימלכולזרבתשוחנףסכב
אוהשםשרפלוןהבתועטלן"עמהלכויאלןכםאולל

שרושםהוםינומדקשממםהלבאעמראמלשמאיבמ

אוהתמאשרפלםדאהעטיאלשידכותומלועהלכל

תובאהןמצעםהםהירהשעמראמלשמאיבמוניאש

תובאםניאזכעלבאתרומלועהלכלםינומדקהו

ןוהבאןוניאורמאשהמוםיינחורהתומלועלםינומדקו

תומלועהלכלםינומדקהותובאהםהלרןימלעאלכד

פשהםלועוםילגלגהתומלועומכםהמהטמלרשא

לגלגולגלגלכוקתךלהמוהלגלגולגלגלכלזראכהזה

ובאהושרושהדוסבםהםילגלגבםשוומצעינפבםלוע

םיבכוכהלגלגירמואשםיפוסליפתצקתעדכהבכרמהו

אציונממשרפעהדוסילשרושהוהלררפעהדוסיעינמ

םהלרוחורהדוסיםיעינמםיכובנהיבכוכילגלגולזרבה

עינמהמחלגלגותשחנאציםהמוחורהדוסילשרוש

שאהדוסילשרושאוהורמולהצורשאהדוסי

אוהלרםימהדוסיעינמהנבלהלגלגובהזהאציונממש

הבכרמהםההזדצמוףסכהאציוגממוםימהשרוש

-
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.םיבעתמרתרוףסכבםיקקחנהתורוצםיבעתמיאדובשארלבהזהדוסבותוליצאדוסבתהויהלהרזחלזרבה

רתוישוחנבםיקקחנהתורוצןכובהזבקקחנהתורוצמהכרעבהריציבשהגירדמהשארשהריציבשתוגירדמה

םיקקחנהתורוצןכוףסכבםיקקחנהתורוצמםיבעתמםידרויןכובהזהובישחדועלףסכהתובישחדועבאיה

תרוציכתשוחנבםיקקחנהתורוצמםיבעתמרתוילזרבבהריציבשתוגרדמותומלועבתוגירדמהםילשלתשמי

רדסבומצעבלשפהאוהורמחיבעיפלהבעתמדחאלכהיישעאיהשהריציבשהגירדמהףוסשדעהמצעב

המכחרתכאוהקקוחה:יכעיבאתומלועדוסבותוליצאדוסבתויהלהרזחלזרבהדוסבוהריציב

הזהרעשבונשריפדכםינמואהםהוםימלענםהשהניבהגירדמהשארשהיישעבשתוגירדמהשארלבהזה

ירייוצמםהבשומצעבסתוחהםהוםשמןייועיינשקרפבתובישחךרעלףסכה'ובישחךרעבאיההכרעבה"שעבש

ומכותומלועהלכתררוצשרושהדוסבתילכשהרוצ:'דולאאצמתהמצעבה"שעבןכובהזה

המקררתויולהלגתמוניאוםתחנהמםלענםתוחהשיתלבדעהגירדמוהגידדמלכבןכוהיישעבשהרישע

ףוגלבאםתוחהתרוצונייהדונממרויצהלבקשטשפתמודרוישקלחוקלחוהדוקנוהדוקנלכותילכת

הלגתמוניאםתוחהתוהמונייהדםתוחהרואתדירילדמעמובצמןיאיכתוגירדמ'דולאאצמת

חצנהלשףנעםעהלודגםהשןיינבהמיזןכומכםתחנבואהאירבאלותוליצאהדוקנהוזבוקלחההזברמול

וגוזתבודוסיהלשףנעםעתתדוההלשףנעםעהרובגהדוקנלכביכהיישעאלוהריציואהריציאלוהאירב

םתוחהמרתויולבקאלעמראשרושדוסםהשתוכלמקרםהיניבלדבהןיאותודחאבןלכואצמםהמהדוקנו

תרוצרויצשרושדוסבולגתנשהמבקרלודגההמלכוהזבוחכהלגתמהזוהזבוחכהלגתמהזשב

ונשריפדכעחחרדוסבעיבאדוסבעומראדוסבםימלועהבושחרתויוםלעתמרתויאוההלעמלהטמלמהלועש

ולצאוולםיבורקוםתוחהלאםינושארהםהשתויהלוהטמלדרוישהמלכובהזףסכתשחנלזרבתובישחדוסב

ךלןיאשקקוזמהורהוטמהרוהטהבהזהסטהדוסבםהףסכבהזדוסבותובישחטעמתמרתויוהלגתמרתוי

עמראתורוצ"דםיארקנםהותוליצאדוסבונממהלעמלתובישחדוסבםישרשהולשלתשגונדריבכולזרבתשחנ

םלועתוליצאםלוערחאותוליצאדוסבבהזהדוסבבהזםצעבולגתנוואציםהמשדעלזרבתשחגףסכבהז

עמראתורוצדהרויצלבקשינשהסטהאוההאירבהתוקולחתוכרעמ'רלוקלחתנושממלזרבתשחגףסכ

יכףסכלשסטארקנאוהורוהטהושודקהםתוחהמתשוחנשממהזוףסכשממהזובהזשממהזשהזמהז

עבהזהתובישחוןורתיכוילעתוליצאתובישחוןורתיתוקולחתוכרעמדלוקלחתנשםגהולזרבשממהה
סטהאוההריציםלועהאירבהםלוערחאוףסכהתשחנאצמתלזרבבזבע

שודקהםתוחהמעמראתורוצדהרויצלבקשישילשהההגהףסכאצמתתשחגבו

וליצאתובישחוןורתייכתשחגסטארקנאוהורוהטהו:רשאכבהזאצמתףסכבו

םלוערחאותשוחנהלעבהזהתובישחוןורתיכוילע:יכא"מיקלאימכחלעוד"
ומכלזרכסדוסמכוrח:סלעתמרתוי

ידהרויצלבקשיעיברהסטהאוההיישעםלועהריצי::תזכףסכמוףסכושעיבהזמ

סטארקנאוהורוהטהושודקהםתוחהמעמראתורוצ:ףסכמןכובהזושעי

תובישחוןורתיכוילעתוליצאתובישחוןורתייכלזרבלש:תשוחנושעיבהזמו

דוסבדירילהדירימהיישעםלועדריןכולזרבהלעבהזה":בהזוףסכושעיתשוחנמו

תוסגותובעתהבויתודוסי'דודרישדעעמראתודוסידתשוחנמובהזמוףסכמו

םהשםימשגהתודוסי'דלוקלקותותיחפלאםרמחהזלכרשאבהזוףסכתשוחנושע"לזרבמולזרבושע"

תודוסידהשונדמלהנהוםידספנוםיווהההזהםלועבהזינפמוןלכואצידחאשרושמודחאחכמיכדיגיודיעי

םלכוהטמלןיבהלעמלןיבתומלועהלכבםהעמרארמולהצורלזרבותשוחנוףסכובהזןיקפנןיליאמורמצ

עגרבודחאםתוחבוהזבהזוהזבהזםידחוימוםירשוקמאוהותומלועהלכליצאהאוהשתוליצאבשתויהליכ

הדגירדמהזשאלאםהיניבלדבהןיאוןלכומתחנדחאולאואצמנםתוחבותומלועהלכןימתחנובשםתוחה

תיעיברהזותישילשהזוהיינשהזוםתוחהמהנושארלזרבתשוחנףסכבהזדוסבעמראדוסבתוגירדמ'ד

םתדרדעונשריפדכלזרבתרשחנףסכבהזדוסבלכבםיאצמנןכינפמונשריפדכעהחרדוסבע"באדוסב

תומשגהתותיחפברוהטהושודקהםתוחהמםקחרתהבתרוציכולאתוגירדמרסהמםימתחנוואצישתומלועה

רמאשוהזוםיידוסםיימשגרפעםימחורשאשממתרו"כדמידואציובכולשלתשנשדעםתחנבםתוהה

אלוונשריפשומכתוגירדמ'דרפעסימחורשאןוניאוואציוולשלתשנשםגהולזרבתרשחנףסכבהזשממ

םהשומכוחםימשגתודוסהלעמלעמראשממםהשולםיוושוולםימודםניאזכעהבןוילעהםתוחמומתחנו

דוסבדצלכמהטושפתינחורהקדהיווהבקרוךאהטמללודגהםתוחהמוקחרתנוודרישיפכקרוךאדצלכמ

דוסבןהשלרהאליעאזרןוניאןילאורמאהזלושרושהםתוחהזבלשמהובעתנוודריןכומשךורבואוהךורב

תתחורהרובגשאדסחםימםהשתוליצאבשתודוסי'דתוגירדמדםהשןפואבתואנתורוצ'דםיקוקחובש

ןוהבאןונמאןילאורמאשוהזובהזהדוסבתוכלמרפעהיינשהוהנממהאנרתויתישילשהוהאנידהרוצש

רשאתומלועהלכומתחנובשםתוחהםהשןימלעאלכדםתוחהלעבוןלכמהאנרתויהנושארהוהנממהאגרתוי

דוסבהיישעהריציהאירבתוליצאםהשהטמלוןהמתואנתורוצדובשםתוהההזבםיתחמםתוחהוהיבש

דוסבעיבאדוסןהמדחאלכבולזרבתרשחנףסכבהזבהובהזלשדחאההזבגלעהזםיחנומםיסטדלע

ףסכבהזןוקפנןילאמורמאשוהזולזרבתשחנףסכבהזלשויתחתדהותשוחנלשויתחת'גהוףסכלשויתחת

תשחנףסכבהזדוסבולשלתשנךכלכשלרלזרבתשחנלשתומוקמהלכבואצמנםתוחבשתורוצ"דההנהלזרב

שממלזרבתרשחנףסכבהזםצעבאציםהמשדעלזרבעגרבותחאתבבוומתחנדחאםתוחבשםגהםיסטדויצ

: תודוסי'דןהתומלועהלכרוקמיכונדמלהנהםימתחנןיבלדבההקרוךאםתוחהתרוצןלכולבקדחא

שןרוקמוןדוסילזרבתשחנףסכבהזיוסבע'באדוסבןכקקוחמהפתוחהמםימתחנהוקחרתנוודרישיפכוכ
דסח'ידוד"דןבםשבשםישודקהתויתוא'דןהעמרארתויותרוצומצעםתוחלבורקהלכיכםתרוצהבעתת

ןושארתרואיתארקנשהנוילעההמכחהושרשדוסוותברוקיפכדדוחמתויורכינרתויותקיקחםושריכהרכינ

ושרשדוסוהרובג'הםימהדוסישרושדוסדןבםשבשםילבקמהםיסטלשםיירמוחהתייבעהיפכןכוםתו

דוסישרושדוס'דןבםשבשהנושארהתארקנשהניבביכתמתחנה,הרוצהבעתתןכםתוחהתרוצ

שאה10Iוא*-
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היתודוסוהירתסוהיגופצמיניינע

איהשהיתויחצנוהיתוראשהו

איהשדעףוגלץוחוףוגהךותב

הטמלאהצקברשוקמהלבחומכ
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bכלכbתמfיכסיניינעינשןוימלקלסני

סלפמשסחלק6סכעולקfןיינעססתמbכ

סיניינעינשולbללתחbססשסייתשלומו

יכלח6ןיינעקלתמbכסניbססכלכלfש

סינכססותוליפסטתולגbגלfלשלשתומשנ

fלכוסכיקל6ילסתfסיככןיינעכתוליפמל

תחכומהזכוזיכלמfשסזוfוקסוכfלסיעלכ

וזסעלמfגשןיינעכוסעסיbיקנשלfלטילל

בכתוליפסכסיחנומללסוכסיחנומיליתלגי

סוכוזלעלוקנוומלוויכfקיחכחנומס

ומלודח6ןיינמכגיfילטמגכוזיכתולוק

ללשיךמעכימוח6ךמשולח6התbןיינעלע

לוליסשלעזמלוליfילעמגהזכללbיוג

ליססשסיפולינליללוכסלקוישססטסbוהש

סbמןכתמלקסכלfכתנשומכלודיתויוה

לסכסיbכססילעשכלועלfכתישןמכוהגמ

לחיימסשסהזיכדחוימססשלוליסשfלקנו

תוbלככוויתויתו7fלכללככוליפסרשעלכ

תוליעסיסכןילחוימכנויתוf'לולbמתוbו

סילעשכלbכתילשbכסתולחמלעתולוסל

סוכוזיכלבחמהןמלהזלעוללכסיbכס-

סיחנומלbלשיתודח6יכלמולסנולתמגופ

קרפלהמדקהומכולהיהןושארהקרפהשןפואבאוההןתוליכמסלוקוסטס'ולחfמלכמתנןסיתומשנשינמיכסמסתודחאכ

.ףוסדעםיקרפהלכןכו'גקרפלהמדקהומכבקרפו'ב

םימדוקהםיקרפהלכללכמשדעהזהרדסכוכלרעשה

.יארנהרואכלרשאעיבאדוסוהמשנחורשפנדוסאבתי

םהשםייתשרמאנםהילעותחאםהתמאבוםייתשםהש

יתיאולזואנמיהמאיעררפסבוהעבליחתנהתעותחא

.ןיתריןוניאדתרודמיראמהרותירתסיראמןינרחא

?רשעמאלילכהיאדאשידקתוכלמדארטסמןיתמשנ

אלבןיריפסרשעליכזהליכזוהלתורידןאמלכדןיריפס

יעשתיוהאדיחיתוכלמלתיריוהיאדעשתאלואדוריפ

הריצירפסברמאאדוריפןמתתילדןיגבוהנימאדוריפב

:אלשידכהנהווניניינעלדרטצמהלכעעשתאלורש

ילברמאמהשרפנךיראה

שוריפהרותירתסיראמןיגרחאתיאוונילעהבוטה

םיקידצשייכאנמיהמאיערשרפמןיינעההזמהלעמ

םשוהאירבהםלועדצמהמשנםהלשישהשעמישנא

םיקידצדועשיששרפמהתעוןתוביצחוןשרשיולגאוה

'הדיכתוישוקקודקד

םירחא

ןכומכ'יןמה

לוסא

סתbוסהשתוכית?הזהקוספכשיו-

לנכללתישbלכימיזדננכסויתסכלכסיתסכיקל6יכסיקכלכ

לוסקככתללפתהלוכגלפמתוליפס?סקוסלועסולגבשןינכסישיו

לוקכbסחככלעכסןכסומכותומכעכווכותבוכימלעכססןתוfילכו

סיעלכללכיכלק6ןסיתומשכןכומכלקfסשהשומכהזלכשותייווכ

לבחמהטלפמהתעתולמbמסלגככןושfלסןוימלה

"יססשתוריפסהלגככתולמfמהלגככשוליפולוfיככלתויוילכל

וסוסלועסfלככתולמbמהרשעכלfכתישfלכתשלככשתולמלמ

ןתונולbלשלגנכלכלמfוסינשןיינעווכלכליתלגיfקשלח6ןיינע

ןטקלפסמכסלטעןוכשחכלbלשייכולמוfכןתולח6לעחבשלסעמ

ןטקרפסמכסילועלbלשיןכומכיסקתוליפססומכללסיוושסס

תוכלמכםיקבודמלfלשיכללסיכויקוסיקוכלסס'סכיכ-קלמע

-ולגfנשסלסיבולקוסימלוקססילעשכונשליפשומכ"ןמסלולכש

ס'ת6ולוסהויסלועללשיסנןכלו"ןמילולכסקשולגימןסיתומשי

וכזמלסשללןמסתוללכלעזמלמתויתוfיסקמלמולסבולסיקכלה

: סימשתוכלמשומכוסימשתוכלמכ:סאלש

:סוכfל

י"ןמסלולכלbלשלשןתמשא



חל*
.ןושארקרפהמשנחורשפנדוסיעיבררעש

יראמרמאהזינפמדבלירבדלשןטושפיפכםיטפשמהו

ירתסבםידמולוםיקסועהולאשםגהיכמולהצורתודמ

לופכןרכשוכםיטפשמוםיקחןינידותודגהותוכלה

םיכוזםניאהזלכםעדאמדעהבוטהדמאיהולפוכמו

םלועמאיהשרקילכמהרקיהתאזההמשנהתלעמל

ירתסבדומללוקסעתהלםתוכזבםעיגהדעתוליצא

ומכתרוקלאדוסםהשתוריפסהירתסםהשתרודמה

חצרשהזותודמיראמםהשהלבקילעבםהלםיכוזש

םיקסועהירשהםיקידצהרמולהצורתודמיראמורמאב

תוליצאמןתמשנתוליצאתוריפסהתמכחבםידמולו

ןמואכםלועהןיינבודדמוואנבששעתודמיארקנשהב

םיקסועהםיקידצהוולשישהדמהוקבתיבהנובה

ובהצרשתודמיראמםיארקנהלבקהתמכחבםידמולו

ירהשתוריפסמהלעמלםירשםניאירהשתוריפסירש

תגירדממטמללצאנהיאדובותוריפסמולצאנןתמשנ

ולאםימכחלשדומלוקסעלכשינפמאלאליצאמה

הלבקהתמכחבםירשגסהשןיינעהוהלבקהתמכחבאוה

תרודמהתוליצאמאיהשןתמשנתוליצאדצמ

םמורתתולדגתתהמכחהתרגירדמותלעמיפלו

והזותרודמיראמםיארקנתויהלןתגירדמוןתלעמ

אשידקאתוכלמדארטסמןיתמשנןיתריןוניאדרמאש

םישרוםיקידצןתואלרןיריפסרשעמאלילכהיאר

רשעמהלולכאיהשהשודקהתוכלמתריפסדצמהמשנ

.דחארעשבהלעמלונשריפשומכתושודקהתוריפס

ןלכוהבוטלןיוושןלכשדחאאוהרשעורשעאוה

הושהתודחאבתוחכורשעהריפסלכבודחאתומצע

תיקלאהלבקהםידמולהםיקידצהתומשנהזדצמש

הלולכהמשנהתואםגתוליצאמהלוצאןתמשנש

איהשרחאמיכתוריפסבםהשתוהכרשעמםינפרשעמ

תוליצאעבטהלשיתוליצאתומצעותוליצאקלח

אמשולהשקוהשינפמוהנשהאמןבהמדקהבראובמכ

םלועמואהאירבהםלועמםיאבהתומשנראשםג

םילולכםהןכםגראבנרשאכהיישעםלועמואהריצי

איהשתוליצאמהאבההמשנברמולןלאנמואהרשעמ

אנמדרשעמהלולכהניאאיהםגאמשדרשעמהלולכ

רתויתחאהמשנשםגהוהמשנלהמשנןיבקלחלן

תאזרמולוקלחלונלאתיתאכיהמהתדבהמהבושח

אוההזינפמרשעמהלולכהניאתאזורשעמהלולכאיה

תוכלמליתרייוהיאדרמאשהמבהרומגהחכוהבחיכומ

דצמאוההחכוההרקיעו'וכואדוריפבעשתיוהאדיחי

רשעמהלולכאיהכעאשידקתוכלממאיההמשנהש

המוהושהתודחאבםהוודרפיאלתוריפסהשםעטהמ

לכבהדוקנוקלחךלןיאווזהריפסבשיוזהריפסבשיש

ץוציקיוהכלאדרשעהבהארתאלשהריפסוהריפס

דחאאוהרשעורשעאוהדחארעשבונשריפדכדוריפו

תוכלמהיהולאשרשעתוכלמבםגיכחרכוהןכינפמו

תריפסלהיהאלםהמעתודחאבהניאותורפסהמדרפנ

דרפנתוכלמאיהשירישעחכירהשטחכקררשעחכ

םגכעכא"יחכםהתוריפסהירהשתמאוניאהזוםהמ

איהשרחאמותודחאבםהמעירישעחכאיהשתוכלמ

יוהאלכלאדרשעחכהבםגשחרכוהתודחאבםהמע

יתררייוהיאדרהוזהחיכומשוהזוהדושתרודחאהז

היהולאשרמולהצוראדוריפבעשתיוהאדיחיתוכלמל

ראשתרודחאברשעמהלולכהניאוהדדיחיתרוכלמה

ירישעחכוטםהתוריפסראששהזמחכומהיהתוריפס

"הריצירפסברמארבכודוריפוץוציקיוהוםהמדרפנ

קלחהמשנהורשעמהלולכתוכלמשרחאמועשתאלו

הדמשנהםגרשעמללכנתוכלמשומכאליממתוכלממ

ללכהמקלחבהארתיללכבהארתישהמיכרשעמהללכנ

אדיחיתרוכלמליתר'והיאדרהוזהרמאשוהזו

ל"רI2סב*

לט

'ס"עוליסתעכססלגככתוכיתסעכסכסכווכהו

עפש

סיקכלכללסייקסץעבסיקובלוסיחbכסלותסלוכעכותופלמלוסי

תfשדקמשלוכעכיכהלילוהלתילילקווכשללכשןיינעכתוליכfכ

וגוויזוולוחיכהלוסטסותנווכבשימשתקסלוקושימטתסתעשכומכע

ולוחיכותנווכקלופוגתוbנקלbלהשולקלfלטסלץווכמווגוזתכסע

ספטסלוסכקלוסמסמשכולולכbתישילכתוכלמותללפתלוחל

סמשנשלויbוק6סשמןייועיסמשכסלעשכסינומלסללפכלfוכשכ

סמשכסולעפשכשכךכלקbותוליגfמומגעטלקשויכfתשודקלכמ

סיללכבהלותדומלתכוסיכועסישעמבותווכמכסליכזfוססשולקס

fלשוישעמלגמהלהכוזfזסולוסינופגמוסילתסוסיטלפוסקולקלו

קכלכbוסהלותסלוכעכשסbולןגססטולקססמשכסוכממללפתת

ילסכסיbכססקלפכדועלbכתילשfכותוליכfקbוסשס"קסץעכ

סתbוקוספטוליפהלשעסלוכעכסמכסייסמו'וכליחתמקוספסו

תוfוותוbוסויססכלכסמכסייסמוסיקבלססתbווכליחתמסיסכלה
לכשותוליגbכהמשכסתוקכללעומללהלמעןוטקלפסמכ:'מ

fלקנסוסיהאלסוטכסושסלמעסיסbלולbוסלשעמסלולכתח6

bוסתוקיבלסיכלזליפוןוניקולסוכסיסוסוטכהושתולקלותוקיכל

ילכלכמסימלתמכ

סכלכסייקסכיקלbסכסיקכלהסתbוקוספכשתוכיתסעכשהשוליכ

לוסילוסחנכתללפתסלובגסלודגתוקיפסולגנכסססויס

המלזיתמלבחמהשוליפתחfלתובושחתשולקשל"שקיכ:תוכלמ
זומלכתוליפס7ליכזסשומכתוליפסילכטוליככבותכסליכזהאל

סתbולשסנושfלוכסישעללככלולגסלעסכקלסלוכוס6לותוכית

תונושfל'גיכהזלסעטןתונוסלטעסילועשסויסלשסנולח6סמכו

לתככסקתוליפסילכוסלעתהלוסכתחbכסיכושחסכיכהמכחלתכ

סני7fקיתוליפססלכויולגסהלןfסטטסלעקסלוסכסכיכוסמכמ

ןינכסימי'זןכלדכסןיbולכחמסלמfשתח6ונייהורומגתולח66ל6

וכןיטשפתמוןילגתמוסימלעכססתונושbל'גהשקלתוכוסfל'גןיבו

ינפמולועלbכתילשfכוסימלוקססילעשכוכלfיכלמfכןינכסימי

לפסמסלוסכסלעתכןיכוךכינפמלודגסלעסכסהתוכושfלגסש

ןיfןוקילטוגתח6לבחמהלמbשוסוסויסלשסמסלוסכוסתbוולש

סניכונייסלסבושתתק6לשתסמכחונייסתח6לשקלתכוכיסל

סיללכנץינכסימי'זסנולומגתולח6ססיכולוסלתחfכסיומלכסלכו

סניכסמכחרתכתונושfל'גולbיכסקיניכשלפסןיbוסתולחbכ

וללויולגבססזולbוןינכסימי'וכסילגתמוסיטשפתמתח6סיfלקכה

-ונלfסלענכbוסשהמקללח6לכליולגהןילוסלענהסשלשסק'ג

ילבוקמסוbלקסימלענקנול"ימלענהתוכושfלגןמגעןסןססייולגס

תלfפתהזלכמשסלעכסתעלסקשסימלעכסתוכלמותלfפתלוס

סנקלfהנקמחילבמיענמbסוקלוסשדעוליכfסלכסיללוכתוכלמו

ץפמלפוללעשכונשליפשומכתוליכfסלכסיללוכההכיקנולכולוסב

לוסכןיאת6לקכתוכלמללתעלומתbוץלbסלככלבחמסלמfשוסת

?לכתללוכשלוסכתfזתfלקנוהלעכתתמתלבקמשסלכקס

bיסשכויתלעןלfסןמbתיכfפלfכללככסתולכלהלכוןינכסמ"

סלענהתעדלוסכהלעכת'תסעסגוויזכסלעכסתעלסלוסבהלוע

סילחימסס6יכדסכלbכנלשfכותשfקוחתfעליסלfסולוסכ

יfלקנססניכוסמכחססשימbוfכbלוקילוסכתוליפססלכסיגווזמו

סיקוטכסיעיפשמולובגסלולנססשתועורזהןיבסיעילכמוסוקוסלל

לוסלתעדומתfזלוסbוסשתוכלמלוסשןפוfכלוסוחככססש

הטמלמוהלעמלמתוליפססלכתוללכבתרטועמותללוכמוהתעידי

לשfכזתעלומתfזץלfסלכבהילעלמוללכונשלעתונקסלכבי

:לשכסיfכהסילעשכלכשלבולקלועהזןיינעלfכתי

לט

האירבהלועמהלעמלדועןשרשוןתמשניולגשםירחא

ירתקיראמןינרחאתיאוורמאוהזותוליצאםלועמןהו

רמולהצורהרותירשםהשםירחאדועשישל'רהרות

הירתסוהינופצמוהרותלשתודוסבןיקסועהןתוא

ראבתירשאכהזמהובגםוקממןתמשנתביצחש

יראמיכבושחלוירבדבןייעמההעטיאלשידכוךומסב

םיקסועהםיקידצןתואםההפםירכזנההרותירתס

םינידהוםיקוחותושרדותודגאותוכלהירתסבידמולו

-



ינשוןושארץיפהמ":ישפיסעיביינש

ש)

הדשודקחמשגתכשמהםמורתןכותנווכתשודקרועיש

תומוקמבדומלתבורהוזבםסרופמכהטמלהלעמלמ

הצורםינוגהםינבלהכוזלזסרמאכרופסמוברםיבר

ויהישןיינעבהובגםוקממהמשנונבלדישמישרמול
העוניברהשמתנווכוהזויבאמהשוריארקנוהזםינוגה

איהההמשנהולעפשנשרחאיכינשההלתיריוורמצב

אלשידכםינוגהםישעמלאדירצויבאתשודקדצמ

תנווכוהזואיהההבושחהשודקההמשנהונממקלתסת

וישעמבהכוזאוהשוריפהליכזוורמאבהעוניברהשמ

הנהוונממקלתסתאלשאיהההשודקההמשנהל

םידמולההשעמישנאוםיקידצהיכהערמירבדמונדמ

תוכלממתוליצאמןתמשנתוליצאהלבקהתמכחב

םיקחתרודגהותושרדדומלתבןיקסועהןתואואשידק

םלועמןתמשנתרוביצחהשעמישנאוםיטפשמוםיניד

ןכםגדומלללכונאליממקרפהשארבראובמכהאירבה

הריצימןתמשנתוביצחדבלארקמבםיקסועהןתואיכ

דבלהשעמישנאםהלבאארקמבםגםניאשןתואו

יכםהיניבשלדבההושרפההוהיישעמןתמשנתוביצח

תרודחאביהכהארתמו"ןמהללכנתוליצאדהמשנה

םגהיבהאירבדהמשנהןכןיאשהמונשריפדכהושה

אלשםלועברבדךלןיאירהש"ןמהלולכןכםגאיהש

הזלכםעומתחנדחאםתוחבסלכיכ"ןמלולכהיהי

ךכלכתללוכהניאוהושהתודחאביהבםיארתמםניא

הריצילעאירבדהמשנןורתיןכויהבתוארתממשנומכ

הממרתוי'יןמתרוללכההאירבדהמשנבהדארתייכ

ןורתיןכותללוכרתויאיהוהריצידהמשנבהארתיש

תרצקקימענהנהוהד"שעדהמשנלעהריצידהמשנ

שרפההליכשהלוןיבהלועדילרואיבהביחרהלוןיינעב

תוללכןיבורשעתוארתמורשעמתוללכןיבקולחהו

תוארתמןיבאתוקפניאמורשעתוארתמיתלבורשעמ

רשעויהיתמאבהמלורשעתוארתמיתלבןיבורשע

ןיכירצהנהותוארתמיתלברשעמםיללוכרתויתוארתמ

הגהוומצעינפבקרפהלדחינוהמדקהלונחנא

:קרפהםלשנ

רעשבונראיבשםירבדהתרזחקרוניאיכקרפ

'הקרפדחאאוהרשעורשעאוהדחא

וניתשקובמלאעיגהלידכרואבתופסותריעזמטעמםע

לעתוליצאדהמשנןורתיולדבההןיינעןיבהלועדי

הריצידמשנלעהאירבדהמשנןורתיןכוהאירבדהמשנ

תעדירבכהנההיישעדהמשנלעהריצידהמשנןורתיןכו

תומילשיכfגהקרפבוזגהרעשבונראיברבכשהמ

המלכיכםעטמרשעמהלעמלהלועהניארפסמה

רפסמלעוברםושבשדחתיאלילערתוירפסמההלעיש

הארתאלהןושאררפסמלוזחיהלעמלורשעמיכןושאר

'זטוטדי'ג'ביאומכרשעלערתוירפסמההלעתשכ

לעהפסוהםניאתמאבתופסוהולאלכהנהטיח'

אוהשקרתרפסרבכשהמיט'ח'זו'הד'ג'בארפסמ

הלעתשכןכוןושאררפסמלשםידיחיהרפסמלפכ

רפסמיכרבדתרפסוהאלםירשעדערשעןמרפסמה

ןכורשעםימעפ'גםישלשןכורשעלפכקרוניאםירשע

םימעפ"אוהשהאמדעהלועןכורשעםימעפדםיעברא

רשערפסמתמלשהביכת"רישעילפכאלאםניאםלכש"

דע'וכו'ג'ב'אאוהשדחאונייהדשארמתונמלרוזחת

יכרשעמרתויםילועםניאכגתו"האמהרפסמןכורשע

רפסמדועוילעףיסותשכותרחאהאמונייהםימעפ"

םינושארהתיירישעילפכקרהפסוההבהיהיאלהאמ

יסותשכןכותירישעיללכ'בםהשהאמ"מעפבהיהיו

פכקרהפסוההיהיאלתישילשהאמדועוילע

תירישע-

הברהשדחנאלקרפההזבהנהינש

תוכלממקרהמשנהםישרויםיקידצהויהולאשלל

רמולהצורדחאחכקרהבןיאשהמשגרמולהצורהדבל
רשעחכםהשתוריפסראשתוללכילבהדבלתוכלמחכ

עשת'והרמאשוהזודוריפוץוציקוחהזמחכומהיה

דצמהגהטאלורשעהריצירפסברמארבכואדוריפב

רשעחכמהללכנאיהםגתוליצאמהלוצאההמשנההז

םניאהיישעואהריציואהאירבלשהמשנאקופאל

םירמואונאשהמוהתומצעמקלחםניאיכרשעמילולכ

הניאהיישעואהריציואהאירבהדצמאיהשהמשגב

ועמשמכיהבםיללכנםניאשוניתנווכןיארשעמהלולכ

הלעמלמתכשמנםלועבהלועפםושהיהתשאאהזיכ

ןכהיהולאשרשעמהללכנאיהההלועפההיהתאלש

וחהיהרשעמללכנוניאשםלועברבדהזיאהיהש

םתrנבאוהתוליצאהםתוחתרוצחכיכעוציקודוריפ

םתוחהמהמיתחהולבקשםימתחנהתומלועהלכםהש

םלועבלועפםושבואםלועבהמשנםושבאאהזינפמו

תאזרמאנשםגהותוריפסרשעלכהבםיללכנויהיאלש

יאהיישעמתראזוהריצימתראזוהאירבמהמשנה

: יכוחהלעמלמתוליצאמםיאבםניאשוניתנווכ

רשעמןיללכנןלכםלועלוהלעמלמןיכשמנתומשנה

קרוךארשעמללכנהיהיאלשםלועברבדךלןיאו

האירבדמשנלתוליצאדהמשנןיבשישונרמאשקולחה

רשעמםיללכנתרומשנראשיכהזאוההיישעוהריציו

דעהושהתודחאברשעהבהארתאלוםלעהבלבא

ולאתרומשנבקלחוהדוקנךלןיאשםהילערמאתש

ומכםהילערמוללכותאלהזרשעהבהארתאלש

שממהבםיארתמשתוליצאדהמשנבםירמואונחנאש

הבםיארתמשרמאתשדעהושהתודחאבתוחכרשע

ןכורשעהבהארתמורזוחרשעולאמהכלכבורשע

המשגבלבאתילכתיתלבדערשעלרשעמלגלגהרזוח

לבארשעמםילולכםהשןכהניאהיישעוהריציוהאירבד

תרוחכםהבםימלענקרתודחאבםהבםיארתמםניא

רדגמהקחרתנוהדרפנשהאירברועישךרעיפכורשע

ןכוהקחרתנוהדרפנהאירבדהמשנהןכומכתוליצא

רדגמרתוידועהקחרתנוהדרפנשהריצירועישב

ןכורתויהקחרתנוהדרפנהריצידהמשנןכומכתוליצא

רמאשוהזורתוידועהקחרתנוהדרפנהיישעדהמשנ

רמולהצורןיריפסרשעמאלילכתוליצאדהמשנלע

בושחלהעטתאלשידכותוריפסרשעמשממהלילב

'יהבםיארתמםניאותרומשנראשומכדבלהלולכ

ןאמלכדליזאושרפמהזלהושהתודחאבשממתוריפס

הכוזשוריפאדוריפאלבןריפסליכזהליכזוהלתיריד

תודחאבתוריפס"שממובןיארתמשתוריפסילאשממ

ןפואבהושהתודחאבתוחכרשעלכיכדוריפאלבהושה

הארתיהמשנבתרחאהריפסחכבהארתישחכהתואש

וארתישתוחכןתואוהמשנבשתוריפסרשעלכחכב

תחאהריפסחכבהארתיהמשנבשתוריפסרשעלכחכב

ראובמכתחאחכבןלכחכוןלכחכבתהאחכוהמשנבש

םהיניבלדבהוקולחודוריפןיאשןפואבןושאררעשב

ראשבןכןיאשהמאדוריפאלבןיריפס'יליכזרמאשוהז

תודחאבםניאהזלכםערשעמ'ילולכםהשםגהתומשנ

ןושלבהלתיריוהליכזרמולונושללפכשהמוהושה

הלעמלמקידצלעיפשהליכונלתורוהלהשוריוהייכז

ןושארהירבדינשךירצתאזכךרעהתרקיהבושחהמשנ

גווזמשכגוויזהוהדלוההתרעשבויבאדצמותנכהדצמ

שדקלךירצשהיברוהירפתוצמםייקלוגוזתבםע

ומצעשדקמהלזאכהוצמםשלהשודקהנווכבומצע

רשאכךכבויבאשדקתנשרחאיכוכשימשתתרעשב

תשודקרועישיפכהשודקהותנווכבאיהההפטההלעת

יפכיכהובגםוקממהשודקהמשנלהכוזהנווכה
י



טל
ינשקרפהמשניששפנדוסיעיבררעש

ט

הכוראבןכםגהזלכוגראברשאכורומגדחאתודחא

עתורוהלחקלדועףסונוישימחקרפזגהרעשב

הריפסלכיכתעדרבכהגהרפסמהדצמךרבתיותורחא

חכלכןכוהריפסלכבוחכהרשעירהתוחכרשעמהלולכ

ןיאירהשתרוחכיןכםגתרחאהריפסבשתוחכ'ולאמ

הריפסבתוחכהאמםהשאצמנוחץוציקויוברםהב

:ןמלולסחכלכותוחכ"ןמהלולכהריפסהירהשתחא

לכנחכהאמולאןכותוחכהאמ'ילועםהשימעפ"םהש

םולשוסחדוריפוץוציקםהבןיאירהשלןמהלולכתחא

לכתוהכףלאולאןכותוחכףלאירההזבשיהזבשהמו

תרשעאצמנוmץוציקהבןיאירהש"ןמהלולכתחא

הלולכתחאלכתוחכםיפלאתרשעולאןכותוחכםיפס

תוחכםיפלאהאמולאןכותוחכםיפלאהאמםהינמ

ךנהתוחכףלאםימעפףלאלהלעי"ןמ:א:

םהרשפאשלודגרתויה'וברלתוחכהםעיגהבהאור

.ןכודחאמרתויהניאאםימעפ'איכתודחאלםירזוח

יתלבדעםיפלאיפלאיפלאףלאלםליפכתשכןכםג

םיפkהיכתחאקרויהיאלםיפטהלכףוסיתלבותילכת

.הברתיאלשירפסמהדחאהעבטכדחאהדוסבוברתיאל

וברתיוברתישהמלכםימשגהיכתימשגהךפיההזו

ףיקמהםוקמהוריואהדצמםדוריפוםקולחוםתוימשג

םיופסנסתויהלסקלחמוםדירפמוםהידדצלכמםתוא

ףיקמםוקמוריואןיאשתוינחורהלבאהברהםיפוגל

םיקלחגויהישיוברודוריפוקוליחםושםהבןיאוםתוא

םהיתוחכרפסמאוהםירפסנםהשהמקרוךארפסמ

ראובמכתילכתיתלבדערשעלרשעמםידחייתמה

הארת'םהיתוחכוברתישהמלכהנהםימדוקהםירעשב

רתויוניאףלאימעפףאיכהארתאלהרתויתודחאםהב

'והשומכאוהשאםעפארמאולאכהמודאוהותחאמ

ףלאםימעפףלאףלאןכוהברתיאלשדחארפסמעבט

'א'ארמאולאכהמודאוהותרחאמרתויםניאןכםג

םימעפףלאףלאףלאןכותחאאלאהניאשאםימעפ

תרחארמאולאכאוהותרחאמרתויםניאןכםגףלא

אלדחאהיכתחאאלאהניאשתחאםעפתחאתחא

הלעישהמלכוהברתיההגה

לעהרויתחאףלאףיסויוסמלכ"שיי::ינלfשתלfי

ןיינעההזורתויתודחייתה:
סומוקהןושלחכרצ:"::"::

יתילכדעסייסרפסוסיילדכסוסיקלח

םפאיכןיינעהריבסהקולחןיfשתיינחורכןכןיfשסמתילכת

הזרשאהפלאהפרוסמל:

וריפסהתודחאדוסאוה"*:"
לודגןהכהיהשדוסוהזוסס"גסכ"ע

תרחאםיתשותרחאתחאותחאתחא'ירופכםויבהנומ

ינפבהאזהלכםעהנומהיהותואזה'זדעילוכושלשו

תוריפס'יתודחאלעתורוהלתרחאןינמהמצע

םימחרהןבולמםירופכהםויבעפשהךישמהלליחתהו

רתכהיכתחארמאותוריפסהלכףיקמוללוכהרתכינפ

םידחייתמה,ויתוחכיפלאףלאמעיפשמשתחאארקנ

דחאתודחאלםילועםלכשתילכתיתלבדערשעלרשעמ

תארקנהמכחןכםגןכוהמכחלעיפשמאוהונשריפדכ

יתלבדעםיפלאיפלאףלאהיתוחכמתעפשמשתחא

איהונשריפדכדחאתודחאלםילועםלכשתילכת

היתוחכמכגעפשמשתחאתארקנ'ניבןכוהניבלתעפשמ

תעפשמןכודסחלתילכתיתלבדעםיפלאיפלאףלא

חצנלןכותתלןכוהרובגלתילכתיתלבדעתוחכיפבף5

ידילעהניבמםצעבםילבקמםלכשדוסילןכודוהלןכו

'ובראפתמשתווצקששהומצעבוהאוהתותיכתראפת

תעפשמהניבןכוותגוזתוכלמדעהניבןמולשתווצק

תחאדוסוהזותילכתיתלבדעתוחכיפלאףלאתוכ

איהתוכלמהשםירופכהםויבהנומלודגןהכהשעבשו

תיעיבשה;י

יללכ'גםהשהאמםימעפ'גהיהיוםינושארהתירישע

יללכילפכבתו"האמהרפסמהלעיןכותירישע

יללכילפכבולפכיקרוברתיאלוףלאדעויתו"רישע

ףוסבוףלארפסמדעת"רישע"ללכרשעםהשת"רישע

וילעףיסוהללכותאלשדעויתוירישעיללכתמלשהרמג

'יםהשתוללכרשעונייהדדחארפסמלרוזחתללכדוע

ךלןכותחאאיהשףלאונלהדףלאםהשהאמםימעפ

אלורשעלרשעמתילכתיתלבדעףוסיתלבדערפסמה

רפבוזגהרעשבךונעדוהרבכהנהורשעמרתויהלעי

: ןושללכברפסמהרדסתמאבהמלםעטהזגה

ונחנאשומכירהשרשעמרתויהלועהניאהמואוהמוא

הלעמלויןמותוגירדמיםהשידעאןמרפסמבםינומ

םילוכיונייהןכומכתונושארהתרוגירדמהתרזחםה

םירשעויהישןפואבםירשעדעאןמרפסמהתרושעל

תוגירדמהתררזחבהלעמלוםירשעןמותרוגירדמ

ןפואבקדערפסמהתושעלםילוכיונייהואתונושארה

תוגירדמהתרזחבהלעמלוקןמותוגירדמקויהיש

תויהליכזגהקרפבוזנהרעשב'עטהונשריפוונושארה

ץוציקוקוליחודוריפווברםהבןיאווחכ"םהוריפסהש

הזדצמרשאהושתודחארומגתרודהאקרםולשוסח

ץוציקילבהושתודחארומגהתודחאבםהותוחכיםהש

תוחכןמהלולכתחאלכשןימאהלונחנאןיכירצדוריפו

חכלכןכוזגהרעשבונשריפדכםהבוחץוציקאהיאלש

תחאהריפסבוחץוציקאהיאלשתוחכ"ןמדועלולכ

יליןמוכליןכוינשקרפזנהרעשבונשריפדכהמצעב

הלעמלםילועםניאהזלכםעותילכתיתלבדע

ומתחנובשםתוחהםהתוריפסהשתויהלורשעמ

ירישעקרפעיבאדוסרעשבראובמכתומלועהלכ

תרוצבןכומכרשעתוללכםתוחהתררוצבשומכו

אימודםתחנהיכרשעתוללכתררוצםתחנה

ומכןכומכזנהקרפבזנהרעשבראובמכםתוהד

ועפשנםהמשתומלועהלכםתוחהםהשתוריפסהש

רפסמהכגועיפשהווב"חרשעתוללכבתומלועהלכ

רשעתוללכבהיהישןושלוהמואלכבותומלועהלכב

עדיגיודיעיןושללכבוהמואלכברפסמהשןפואב

רשעמהלעמלםילועםניאורשעמתולולכהתוויפסרשע

רשעאוהדחארעשבהכוראבהזלכונראיבשומכו

רכבקיאאתיבאפלאמהזלה"ארודחאאוהרשעו
הזכםירוט'גלרדסתשכילוכו

ןושאררוטסידחאטTחדההTהדדהגדבהה

צ|פ|ע|סןגןמולןכןי

ישילשרוטתוייהאמץ|ף|ן|ם|ד|ת|ש|ר|ק

ינשרוטתיירישע

'טבולעישםגהאתיבאפGבשירפסמהלכיכהאורדנה

התאשומכת"רישעילפכוםידחאלפכאלאםניאתואמ

ישילשהרוטו'יויתחתינשהרוטואןושאררוטבהאור

'בןושארהרוטןכותירישעילפכקרוניאשקויתחת

םניאשר'כהתחתישילשהרוטוכבהתחתינשהרוטו

'גהתחתינשרוטוגןושאררוטןכותירישעלפכאלא

תר"רישעילפכאלאםניאששלהתחתישילשרוטול

תרואמ'טםולשתדעאתיבאפלאהלכךליהזהרדסכו

-אלות"רישעילפכאלאםניאםלכשהטושפץאיהש

םתוירישעוללכבתו"האמלשרפסמהםילשהבא&דוע

רתויהרפסמהוהשויתו"רישעתוללכבףkפסמלסנכנו

הצורףלאלרזוחאוהףלאמרתוירפסמבןיאיכלודג

רפסמבדחאאוהשףלאונ"הףלאיכדחארפסמלרמול

אלאםניאםלכויתו"רישעוברתנשםגהיכתורוהל
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.ךלמכתומלועהלכגיהנהלתוחכתחאהריפסבשןפואב

.םכרצבותיבינבגיהנמהםדאכותונידמהמכגיהנמה

.תראפתכןינעכהיניינעלכבםתגהנהוםתסנרפוםנוזמו

.תוחכשויהלוםדאהארקליוארןכינפמתיבתבשלםדא

.לעביתלברתויתוחכתוללוכותולודגרתויתחאהריפס

דחאילכתלעביתלבשדעןתרבחתללוכשהממתילכת

רהוזהראיתהזינפמרחאתילכתלעביתלבמלודגרתוי

'וליצאדדאב'ג'רדמלעהגירדמןורתיתורוהלםתוגירדמ

ורמאכהיישעדםדאבוהריצידםדאבוהאירבדםדאבו

.עיבאדוסרעשבונשריפשרמאמהתואאוהוםינוקיתב

םדאהריצידםדאהאירבדםדאוהיאדומכלזו'זקרפ

אנקוידבוהיאיכההניבהמכחרתכדאנקוידבהיישעד

יכשוריפבךלירהאתניכשוקידצואתיעצמאדאדומעד

הגירדמןורתילעתורוהלםדאינימתוגירדמ'גבםראית

איהשתיעיברהגירדמריכזהאלשהמוהתרבחלעתחא

רעשבהזלעתעדוםעטבוטבונשריפרבכתוליצאדםדא

זכעתוגירדמינימהמכבםראיתשםגהויזנהקרפבזגה

זנהרעשבראובמכרומגתודחאםהםלכתוגירדמהלכ

ןיריפסבדרמאמהםייסמשהזוםשמן"ועיזנהקרפב

םלכיכםתודחאלעתורוהלתוליצאדםדאוהיאוהלכ

ראובמכהבסאתרודחאבורוקמבולךומסוולצאםה

אקודחכומוחרכומהזלכהנהוםימדוקהםירעשב

הארתמורשעמלולכאוחשדצמתוליצאהםלועב
תוליצאהתורחאדצמוהושהתודחאהדצמורשעב

םימדוקהםירעשבראובמכהזבהארתהזבהארתישהמ

דערשעמםהברשעהתוללכהיהישהזמחרכומוחכומ

"תודחאלםילועםלכהזלכםעותילכתיתלבדערשע

הברתמוניאשףלאםימעפףלארפסמעבטכרומג

המכרמאתשםגהותודחאמאצויוניאותודחאבדמועו

ומכתרחאמרתויםניאףלאםימעפףלאףלאםימעפ

רשעמלולככגאוהשםגההאירבהםלועלבאונשריפש

וניאותוליצאמדרפנאוהשדוריפהםלועותויהללבא

תוללככגולשיורשעמלולכוהשםגהתוליצאתודחאב

דעחכוחכלכברשעםיארתמםניאזכעהברהתוירישע

ןפואבתילכתיתלבדעיוברבויתוירישערפסמולעיש

ודוריפיכתוליצאםלועבאוהשומכתודחאלרוזחיש

ןכותוליצאםלועמויתוירישעתוללכטעמתהלולהמרג

דעהאירבהםלועמדועהנתשנודרפנשהריציםלוע

רדגבסנכנודובכאסכבהנוכמאיהשאירברדגמאציש

ןורטטמתומלועםיכאלמםלועבהנוכמאיהשהריצי

דועויתוירישעתוללכטעמתהלותונתשהכגולהמרג

ואצישדערתוידועונתשנשהיישעתומלועןכורתוי

היישעתרימשגרדגבוסנכנוהריציתיינחוררדגללכמ

רתוידועםתוירישעתוללכטעמתהלםייונשםהלהמרג

תומלועםהשתוריפסהתומלועלוסחיתנהזדצונשדע

יפלאףלאלםילועהתורישעתוללכדוסתוליצאתודחא
הנשהאמןבתרמדקהבראובמכתודחאדוסבםיפלא

'וללכדוסהאירבהתומלועלוםשמןייועיןושארהרעשבו

תויהאמהדוסאוהשףלאםימעפהאמלשתוירישע

היישעלוףלאםימעפילשתוירישעתוללכדוסהריצילו

ןיבתועדתשרחאהנהוףלאלשתוירישעתוללכדוס

הזתומשנתוגרדמןורתיכגעדתוןיבתונשריפשהמלכ

קלחאיהשדצמתוליצאמאיהשהמשנהיכהזלע

הכלכברשעתוללכתוניחבהבהארתישחרכויתוכלממ

ץוציקהבהארתאלשןפואבתילכתיתלבדעחכו

תוליצאהאיהשבצחמהללכבהארתישהמיכוחדוריפו

המשנהאיהשונממבצחנהקלחבהארתישאוה

םגההאירבמאוהשהמשנוםימדוקהםירעשבראובמכו

התברוקינפמהברהתוירישעתוללכתוניחבבגהבשיש

איהלבאתוליצאםצעהניאהתויהלזכעתוליצאלא

שוב

והזוהניבןמתתבשתווצקוידילעתלבקמהתיעיבשה

תתבתרעפשמהניביכתחאווישילשהתחאבףיסוהש

תוכלמבםגעיפשמתתבשתנוצקוידילעותווצקוםע

דצמונשריפשהממהלועהללכהנהותוחכיפלאףלא

הארתרשעבתוארתמורשעמתולולכתוריפסהש

יתלבדערשעלרשעמתירישעהריפסבשחכוחכלכב

רתויתוחכהולעישהמלכותילכתיתלבדעףוס

ודחיתיםיפלאהדוסבתיירישעלתירישעמ

המתודחאהלערתויהרומהיהיורתוי

ןיביןיבמהוןיינעהריבסהלרובדהחכרצוןושלהדירצקש

םילבוקמהורמאשהמונילצאןבומונשריפשהמםעו

התרבחמהלודגוהתרבחתפקמהריפסלכשל"ז

הניבתפקמהמכחוהמכחףיקמרתכהשדעהתוינחורב

תפקמהרובגוהרובגתפקמהלודגוהלודגתפקמהניבו
שייכתוכלמדוסיודוסידוהודוהחצנוחצנתתותת

ירחאהתלעמתלודגווזהפקהתפסותןיינעהמתעדל

םיפלאהדוסבונשריפשהמםעלבארומגתודחאםלכש

ןאכשישףלאםימעפףלארפסמבשומכיכןוכנלעןבוי

לודגרתויהרפסמהאוהשףלאםימעפףלאתוניחביובר

ףלאיכתרחאלעהרויהזלכםערפסמהףוסאוהשדע

םעפתחארמאולאכאוהותחאמרתויוניאףלאםעפ

כגףלאםימעפףלאףלאןכותחאמרתויוניאשתחא

ףsיאדובוךומסבונשריפשומכתחאמרתויהלועוניא

פניאזכעוףלאימעפףלאמרתויאוהףלאםימעפףלא

הנההברתיאלש'אהרפסמעבטכתחאמרתויםילוע

יכהתרבחלעןורתיתרחאהריפסבהיהיהזדצמ

דעםיפלאהתוניחביוברויהתרחאהריפסב

תרחאהריפסבויהישהממרתויתילכתיתלבו

םהינששםגהותילכתיתלבדעםיפלאהתוניחבינבר

תוניחביוברותילכתיתלבדעםיפלאהדוסבםילוע

רתויאוהוזהריפסבשתילכתיתלבדעםהשםיפלאה

הריפסבשתילכתיתלבםהשםיפטהתוניחביוברמלודג

רתויהיהיתילכתלעביתלבשדעונממהטמלרשאתרחא

םילועםניאםלוכזכערחאהתילכתלעביתלבמלודג

'אהרפסמעבטכוברתיאלשםיפלאהדוסבתחאמרתוי

'גירדמלהגירדממתילכתיתלבלאתילכתיתלבמוכליןכו

הבסאדערתכמוהברתכתריפסדעתוכלמתריפסמ

םכותבוםהיניבטשפתמאוהוןלכללוכוןלכתאףיקמה

ןבומהזלכוםהידדצידצלכלעוםהמץוחוםתוימינפבו

רשעבתוארתמורשעמתולולכתוריפסהשדצמונילצא

םלכםהזכעותילכתיתלבדעתוניחבותוחכלכבהיהי

אוהדחארעשבראובמכוונשריפשומכרומגתודחאב

ךיאונילעהשקיאלוםשמןייועידחאאוהרשעורשע

תילכתלעביתלבמלודגרתוידחאתילכתיתלבהיהי

לכשםירמואונחנאשהמיכאישוקהניאהזרחאה

חכבתוארתמותילכתלעביתלבאוההריפסוהריפס

הנממהטמלשהמךרעבוהתילכתיתלבדעהיתוירישע

המךרעבלבאהנממולשלתשנשםיארבנהךרעבו

הליעהיכתילכתהלשיהתלעדרעבהנממהלעמלש

הריפסהלרהלולעתוהכלכותעידיבףיקמוגישמ

ףיקמוניאלולעהלבאותעידיבהליבגמוהנממהטמלש

תילכתולובגהלןיאתוכלמןכינפמוהליעהחכגישמו

יכדוסיךרעבלובגהלשילבאהאירבהםלועךרעב

םיפלאהםיללוכשהממרתויםיללוכדוסילשםיפלאה

תחאלכשחבסאדעתוגירדמהולעתיןכותוכלמלש

הממילכתלעביתלבבהלודגרתויאיהותילכתלעביתלב

ןיאאלאןיביכרומגתודחאבםלכזכעוהנממהטמלש

םעטבוטהזמדועונלאציוונשריפשומכקולחולדבה

םשהמצעינפבהריפסלכלרהוזהארקשהמלעתעדו

תרלכתיתלבדעתוחכתללוכהריפסלכשרצמיכםדא

י
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חורשפנןיליאלעןיליאןיגרדןוניאאלכידימלת

רמאיאחויןבןועמשיברשוריפאגרדלעאגרדהמשנ

תחאלכשתוגירדמ'גםההמשנלשהניינעיכוידימלת

ןיליארמאשוהזותרחאהגירדממרתויהנוילעהגירדמב

הנרשפנןהוולאמהלעמלולארמולהצורןיליאלע

הלעמלהגירדמחורתחאהגירדמאיהשפנהשהמשג

יזאושרפמהזלוונממהלעמלדוע'גירדמהמשנונממ

שוריפןרמאקדכהאתתאגרד'היאואתימדקבשפנ

הגיררמסא'הושפנהתגירדמאיההנושארההגירדמה

רתבלהורהלעמלונרמאשומכתוגירדמ'גבשהנותחת

הגירדמהרחאשוריפהלעאמייקואשפנלעא"רשד

איהושפנהלעהרוששחורהתגרדמאיההנושארה

גיהנמושפנבתשבלתמשדעהגירדמבשפנהמהלעמל

שוריפאלכלעאקלסדאגרדהמשנהנוצריפכהתוא

השודקהבשחמהאיהשתישילשהגירדמהאיההמשנה

אוהשחורהשןפואבתוגרדמהלכמהלעמלהלועש

רחאקררבדםושלועפלונוצרררועתמוניאןוצרה

הבשחמהזאשרבדהזיאתושעלהבשחמהםיכסתש

םהששפנהי"עלועפלןוצרהאוהשחורבתרשבלתמ

.שפנאדשפנהומקואו-הבשחמהתמכסהיפכתוחכה

קיפנודיגנדרהנאוההמשפנאלבקלאמ"קדדוד

,תרגירדמךרעליכתוכלמתריפסתארקנשפנשוריפ

הלעמלהגרדמדועאיהשהניבתגרדמדרעלותראפת

עודיכדודשפנרמאשוהזושפנתוכלמתארקנתתמ

העמהדודלהבכרמאיהתוכלמתריפסשןחיעדוי

,הניינעוהלאהבכרמהיהאוהוהנממהלצאנושפנש

ותואמשפנלבקלדימתתדמועשתוכלמתריפס

התעפשהשינפמרהנתארקנשהניבמרמולהצוררהנ

,תכשמנהעפשקספהילבדימתוםלועלתקסופהניא

.יכקיפנודיגנדרהנרמאשוהזותוכלמלהנממתאצויו

ילברידתודימתשןפואבאצויוךשמנאוהםלוע

אמ"קדמאשוהזוהניבמתושפנתלבקמתוכלמקספה

.תושפנלבקלתמייקותדמועאיהםלועליכשפנאלבקל

תוכלמבםהיתושפנהשןפואבקספהילבדימתורידת

.חורבאלאשפנלאמייקתילוהלעאמ"קדחוראדחור

תארקנהתוכלמלעדמועשהגירדמהאוהחורשוריפ

תראפתהאוהשחורהיעאלםאתוכלמלםויקןיאושפנ

םיטשפתמהויתוחכםהשםדאשפנלםויקןיאשומכ

תוחתפמודיבשבלבשםייחחורמאלאדבכבששפנמ

.ונוצרתרעפשהבוירבאוו'דיגותוחכלכתויחהלםייחה

? ומכםייחתואצותונממיכךבלרוצנרמשמלכמןיינעכ

.ישפנתארקנשתוכלמותעפשהבהייחמתת'והשחורןכ

הזורמולהצורא"מואשאןיבא"רשדאחוראיהאדו

תריפסןיבדמועשתרראפתאוהךליתשריפשחורה

ומכםימתארקנשדסהתריפסןיבושאתארקנשהרובג

-ופוגעצמאבבגדמועםדאהףוגבבלהאוהשחורהש

ןיבויעבטהשאםוחתומימחוםדאלמאוהשדבכהןיב

,ימימתורירקהנבלהחילתורירקוןיקשמהאלמהאירה

תלבקמתתמשוריפשפניאהןזתאאכהמו"עבטה

אגרדאמו"קבאמ"קחורונממתנוזינוהנוזמתוכלמ

,ונייהדחורלראשפניאהדהמשנוהיאדהאל'עארחא

דועאוהשתרחאהגירדמביולתאוהותו"חוומויקתת

,איההגרדמהתואותישילשהגירדמאיהורתויהלעמ

חורוישפגתארקנהתוכלמלשהתמשנאיהשהניב

חורשוריפשפנאלטנןידכחורליטנדכוןזתאןמתמ

רשאכוהניבמלרםשמונוזמלבקמתראפתונייהד

איהשהבשחמהמןוצרהאוהשחורהאוהשתתלבקמ

הבשחמברבדהזיאתושעלםיכסהשהניבהיהשהמשנה

שבלתמןוצרהדימזאתושעלןוצרבשבלתנוהשודקה

.תרמגנתוכלממונייהדשפנהמתולגתמתוחכהושפנב

תמלשנו

םיארתמםניאתוליצאםצערדגמהדרפנוהילאשובל

רשעלרשעמולעישדעחכוחכלכבת"רישעתוללכהב

םילועשתוליצאםצעבאוהשומכתילכתיתלבדנ

וקלארדגמהאצישינפמםיפלאהדוסבתורחא

שמךרדתוליצאדהמשנבהארנשםוקמבותודחאו

המשנבהארתתילכתיתלבדעףלאםימעפיפלאףלא

היארבדהמשניכףGימעפהאמואףנמעפףGהאירבד

המשנןורתיןכותוליצאדהמשנמהטמלתוגרדמלהדרי

תללוכרתויהיהתהריצימהאבההמשגהלעהאירבד

הריצידהמשנ.ןכוהריציתללוכשהממהרשעתוחכ

לשהמשנתללוכשהממרתויתוחכותוניחבתללוכ

-קרפהםלשנהגהוהריצי

המשנחורשפנןילאלעןילאןיגרדןוניאקרפ

'גרד'היאואתימדקבשפנאגרדלעאגרד-

אמ"קואשפנלעאירשדרתבלחורןימאקדכהאתת

אדשפנהומקואואלכלעאקלסדאגרדהמשנהלע

קיפנודיגנדרהנאוהמשפנאלבקלאמ"קדדודשפנ

חורבאלאשפנלאמויקתילוהלעאמ"קדחוראדחור

ןזתאאכהמוא"מואשאןיבא"רשדחוראוהאדו

האליעארחאאגרדאמויקבאמייקחורשפניאה

חורליטנדכוןזתאןמתמחורושפנאהדהמשנוהיאד

שפנאדבאדובירקתאורחאלכושפנאלטנוהכ

:לכעדחאלכוהמשנבברקתאחורוחורבברקתא

םדאתרוציכתעדלהתאךירצרמאמההזןיבהלהנהו

איהשפנהקלחהמשנחורשפנםהוםיקלח'גלהקלחנ

חכוןזהחכובשיעבטהחכינויחה,חכהאוהשדבכב

רועישלכאמהקיזחמהחכוםירבאהלכלהנזההךשומה

שיגרמהחכוהמודבדילומהחכולדגמהחכווליוארה

כשושימהוחירהוםעטהותוארהוהעימשהאוהש

אוהשבלבאוהחורהקלח-יעבטהשפנבתוחכולא

גיהנמהךלמכונוצריפלויתוחכלכגיהנמהאוהוןוצרה

ויתרשמווירשתאסנרפמהךלמכוונוצריפלומעתא

יוארכוקחםחלונוזמוותסנרפדחאלכלתתלוידבעו

:סנרפמבלבשםייחחורהןכומכותגירדמיפלדחאלכל

יפכדחאודחאלכלםירבאהלכללכלכמוןזווחכהלכל

ת"לכשהבשחמהאיהוחומבאיהמשנהקלחוליוארה

הצרישםדוקיכעדתהנההזךניבהלו:תרכלומה

הלועותושעלהצרישרבדהזיאתושעלבלבשןוצרה

םיכסהשרחאותושעלהמבשחמשחומבשהבשחמב

הבשחמהשבלת'זאתושעלהמחומבשהבשחמב

בלהןוצריעותבשחמרמוגובלבשןוצרבחומבש

חורבלבשחכההזארקנםעטההזינפמוחורהאוהש

תרכללחורההמשרשאלאןיינעכןוצרושוריפחוריכ

םיטשפתמשויתוחכבשבלתמבלבשחורהווכליהמש

התייהשהלועפהרמוגוםדילעהשועודבכבששפנמ

ותבשחמבחומהםיכסהשונוצריפכחומהתרבשחמב

לבקמשפנהרומגתודחאבםידחאתמםלכשאצמנ

אלאהשועוניאןוצרהוןוצרהאוהשבלהאוהשחורמ

םהחומבשהמכסההיפכוחומבשהבשחמהתמכסהיפכ

דוסרעשבתריכיראבהזלכונראיברשאכםילעופ

תוחכהשלשולאיכעדתהנההזןיבתשרהאהנהועיבא

םיקלחנםישרשהלכ"שרשםינוילעתוריפסהמולשלתשב

המשנהיכףוגבתקלחנהמשגהשומכםתוליצאב

חורהוםניבת'דשתמשג"ונמיסוהניבמהלוצאחומבש

חורהשומכהניבלןוכמואסכתתןכותראפתמהלוצא

תוכלמןכותוכלממהלוצאשפנהוהמשנלןוכמואסכ

כעחורלןוכמואסכשפנהשומכתתלןוכמואסכ

ונילעהבוטההדיכרמאמהרואיבבאובנהתעוהמדקה

- -

אלכידימלתל"זרהוזהמשגיותשרפ'ג
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דעתוכלמבשתוניחבהלכןפוםיהנתגגבחכתוחכרשע

תוחכרשעןכםגהבואצמיתוכלמבשתוכלמתניחבש

תילכתוףוסיתלבדערשעלרשעמוכליןכוםיהנתגגבחכ-

ובושישדעודחייתירתויםהיתוחכרפסמולעישרתויו

יפלאףלארפסמהמונחכוהשומכרומגהתודחא

דצמרשאתחאקרםניאתילכתוףוסיתלבדעםיפלא

לכגיהנהלתילכתיתלבדעתוחכהלשיהדבלתוכלמהז

רשאותעפשהבואוהךורבהליצאמןוצרבתומלוע

םדאתראפתכתומלועגיהנהלםדאתארקנאיההזל

ארקנהניבשומכוםדאארקנתתשומכתיבתבשל

'יולשיהאירבהםלועןכוםדוקהקרפבראובמכםדא

תוחכהברהמםילולככגםי'ה'גת'גג"בח'כתוגירדמ

שובלאיהשתוניפסהלאהתברוקדצמםיהנתגגבחכ

תומלועהגיהנהלםדאבגתארקנשדעתוליצא

הארתמהניאודוריפהםלועאיהשדצמלבאהיתחתש

הארתמשומכרשעקלחוקלחוהניחבוהניחבלכבהב

התונתשהדצמשתוליצאמתצקהנתשנאיהיכוליצאב

תילכתיתלב:רשעלרשעמ'וברבהתוללכהלועןיא

,האירבםאןושלמאיהשהאירבתארקנםעטההזלרשא

רדגמאצישתרונתשהותושדחתהןיינעאוהשארב"

ראובמכתוליצאלשובלושמשואסכהשענותוליצא

הזדצמהגהםשמן"ועעיבאדוסרעשב

הלודגהדיריהדריזכעםדאתארקנכגאיהשםגה

הגירדמהיכםדאתארקנהתוכלמתריפסתגירדממ

הדגירדמלשאראיהםדאתארקנהתוכלמבשהנותחתה

רפסמהומכמדםדאתארקנההאירבבשהנושאר

ףוסאיהוהשיטחזוהדגבאהזכיד'אןמליחתמש

וירחאאבהרפסמלשאראיהואהןמןיליחתמשםידחא

ףוסהשענ"השאצמנםירשעדעםלבןכודגיבאלהזכ

ומכהירחאםיאבהתוגירדמהלכתללוכושארהשענו

האירבבשהגירדמהשאראיהוכלמבשהגירדמהףוסןכ

'אירבבשוגירדמ?הלכתללוכתוכלמבשהגירדמהףוסו

תוגירדמ"םגללוכהריציםלועןכוםיהנתגגבחכםהש

שובלותויהלזכעלבארשעתוללכיוברבםיהנתגגבחכ

םדאארקנהזדצמשדעהאירבהםלועלשמשואסכו

ראובמכהריציארקנתויהלהאירבמהנתשנוהריציד

ךרעבוהאירבומכוברבהכויתוירישעןיאזנהרעשבי

ןכומכהאירבבשםדאלעתוכלמבשםדאתובישח

היישעםלועןכוהריצידםדאלעהאירבדםדאתובישח

לבארשעתוללכיוברבםיהנתגגבחכתוגירדמיכגללוכ

דצמשדעהריציםלועלשמשואסכושובלותויהלזכע

ארקנתויהלהריצימהנתשנוהיישעדםדאארקנהז

ומכוברבבכויתו"רישעןיאזנהרעשבראובמכהיישע

ןכומכהריצילעהאירבהםדאתובישחךרעבוהריצי

אציהנההיישעדםדאלעהריצידםדאתובישח

כביכםימדוקהםירעשבונשריפשהממוהזמונ

ןיבהאירבהםלועבןיבתוליצאםלועבןיבתומלועה

םדאתניחב.הבאצמתהיישעםלועבןיבהריציםלועב

תומלוע'דולאמםלועו:םיהנתגגבחכללוכה

ויתוירישעתוללכיוברברתויםיהנתגגבחכםדאתניחב

ףוסאיהשתוכלמוליפאשדעהנממהטמלשםלועמ

תרניחבתוירישעיוברתוללכתללוכתוליצאתגירדמ

בשייתיהזםעהתעותילכתיתלבדעםיהנתגגבחכםדא

הזמןושאררמאמבהלעמלונשריפשהמיכוניתיישוק

תוכלממםההשודקההלבקבםיקסועהתומשנהרעשה

חורוחורבתרטשפתמההמשנהושוריפהיהיאשידק

תרניחבאצמתשונשריפשהתעיכתוכלמבלכהושפנב

המשנהושוריפהיהיתוכלמבםיהנתגגבחכללוכהםדאי

המשנהשחורהותוכלמבשהניבמלרתוכלממאיהש

חורהוהמשגהששפנהווכלמבשתראפתמהבתשבלתמ

םישבלתמ

לט

הניבהתבשחמםלשנורמגנשונייהדהלועפהתמלשנו

:עלעופולועפלונוצרררועתמשתראפתחורהןוצרי"ע

זרדחאלכויתוכלמאיהששפנהמםיאצויהויתוחכ

'גםהשרחאמרבדביוברשישוחבושחלהעטתאלש

'גולאלכיכרומגתודחאלכהקרןכוגיאתוגירדמ

המשנהאיהשהבשחמהתודחאבםימלענםהתוגירדמ

תולגתהותוטשפתהאוהתוגירדמ'גלהקלחתנשהמו

שפנארקנחכההזוחורארקנחכההזשדעהיתוחכ

תומשולאהלבקהמשנלשהתולגתהוהתוטשפתהו

והזוהמשנהרוקמתודחאמםיאצויםלכתמאבלבא
חורוחורבברקתאשפנאדבאוובירקתאורמאש

םלעהלדוגדצמיכ,שוריפדחאלכוהמשנבברקתא

: אאהרואלדוגדצמהמשנהאיהשהבשחמה

תמלעהמתאצלהכירצשאלםאהמצע'עהיתולועפ

הזיגפמותוגירדמ'גבתולגתהלטשפתהלוהבשחמה

תילגתמוהבשחמהתמלעהמתאצויוהליחתבתטשפשמ

הבשחמהמהלגנרתויאוהשןוצרהאוהשחורהרדגב

תרבשחמםלענןוצרהאוהשחורבםגןיידעשינפמו

רדגמתאצויןכינפמהתבשחמבהמיכסהשהמשנה

שפנהרדגיולגברתוידועתולגתהלוטשפתהלןוצרה

הבשהשהיתובשחמוהיתוחכולגתיוואציונממשןפואב

ןפואבשפנהתוחכהשעמתולועפ"עתושעלהמיכסהו

דחי'ידחוימוםיברוקמהמשנחורשפנתוגירדמגולאש

חורמיכתתחורבתררשקנותברקתמתוכלמשפניכ

המשנלברקתמחורהוונראיבשומכשפנהתטשפתנ

אוהשתתתטשפתנהנממשהניבונייהדהבשחמהאיהש

:קרםהיניבלדבהןיאורומגתודחאאוהלכהוחורה

המשניארקנםלכוהבשחמהדוסבםימלענםההניבבש

ןתוטשפתהוןתולגתהבוןתודחאתמלעהדצמהבשחמו

,ונדמלהנהתוכלמותתונייהדשפנחורלרתומשולבק

תתמחורהוהניבמהלשלתשנהמשנהיכרמאמההזמ

םינוקיתבעמשמןכותוגירדמ'גםהשתוכלממשפנהו

תוליצאןוניאו,חורשפנרגםדאתרמשנ'הרנלזו

תמשנןיריפסתישלילכדאתיעצמאהאדומעואתניכשד

רניכרמאשוריפבירההאליעאמיאדתוליצאםדא

תוכלמאיהשהניכשמולצאנםהשחורשפנןוקירטונ

תווצקובראפתמשתראפתוהשאתיעצמאדאדומעמו

ןאכמוהאליעהמיאתארקנשהניבמהלצאנהמשנהו

רמאשןושארקרפבונשריפשרמאמלהמוצעאישוק

ארטסמאתמשנןיתריןוניאדתודמ"ראמןינרהאתיאו

עמשמדןיריפסרשעמאלילכהיאדאשידקתוכלמד

ןינוקיתרמאמושג'ודרהוזהרמאמבותוכלממהמשגהש

םירמאמינשונבשהשקדועוהניבמתומשנהשעמשמ

ולצאנתומשנהלכשרמאןינוקיתדרמאמושג'ודרמאמ

הגירדמהוהמשנלהמשנןיבקלחמוניאותוריפסמ

תוכלממהלוצאשפנתגירדמאיהשהמשנבשהנותחתה

המכדועשישעמשמןושארקרפבונשריפשרמאמבו

דצמןכוהריצידצמןכוהאירבהדצמםהשתומשניקולח

םלכותוכלמאיההמשנלשהנוילעההגירדמהוהיישע

םדוקהקרפבונשריפשהמםעלבאיבשרירבדםה

תוריפסהשתויהליכוהובשוימלכהםימדוקהםירעשבו

תוללכרשעהורשעהבתוארתמרשעמתחאלכתולולכ

הלודגהניבהמכחרתכםההבםיארתמשהריפסלכבש

הזמונלאציהנהתוכלמדוסידוהחצנתראפתהרובג

הנותחתהגירדמאיהשתוכלמתריפסוליפאיכ

דועאלו'מי'ה'נת'ג'ג'בח'כהבאצמיתוליצאבש

תרוכלמבשהמצעינפבהניחבוהניחבלכבשאלא

רמאתשדעםיהנתגגבחכהבאצמ"

תוחכרשעהבואצמיתוכלמבשרתכתניחבב

'הבואצמיתוכלמבשהמכחתניחבבןכוםיהנתגגבחכ
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הכזםהרבאיכלכהבשייתיוניכרדיפללבאתוכלמו

תוכלמבלכהותוכלמתרפסמהמשנחורשפנבהליחתב

הניבמהדמשגהלעמלונשריפשןיינעכקחציכגןכו

תוכלמבשתוכלממשפנתוכלמבשתתמחורתוכלמבש

ולהנתנוולהנתלחכשקבוםהרבאאברמאשוהזו

תוכלממהליחתבלבקשולהנתנשהמלבקשעמשמד

עפשךישמהלתוכזלרתוידועותמשנריבגהךכרחאו

הכזשןפואבתוכלמךרודסחבששפנוחורוהמשנמ

ושפנודסחבשתתרמוחורודסחבשהניבמותמשנ
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ןכfוסשעדתוסfירככשסמשכתוכישח

fשפנסילןיכסיריתיסכזרמfירסש

fדיחיתפדfרטסמתוליכfחרוbכ

fיסשפנססזיךלמתכיקימתfירקתbו

ךחרכלעירססשפכסfרקסמליוכלתמ

סמלוסbירככשסמסכמסבושחרתויfיס

חרכומסת6ךחרכלעbלfספכסbר

bרקנbיססתותנעתובישחךרעכש:

סfירכשדעסfירכמסגירדמכרתויסתשכ

לעםדאלןורתיןיאשזח

עודילרוויכדדארטסמ

רהציוטציארבהבקהיכ

דצסארבהרהטהךצארב

תמועלהזתאיכהאמוטה

דצםיקלאהשעהז

תרוריפסהםההרהטה

םטשפתמשתושודקהה

הנוילעהדוקנמןתשודק

דציהנותחתהדוקנדע

תופילקהםההאמוטה

שישהיישעםלועבםהש

שדוקינפואבהזיחאםהל

היישעםלועבםילעופה

המוםילגלגהתאםיעינמו

הזוץראהרובטדעסהבש

ןפואהנהוקוספהדוס

וארקנהזלוץראבדחא

םינפואשוריפיכםינפוא

םהיכםילגלגרמאולאכ

םיעינמהםישודקיכאלמ

םלועבםילעופוםילגלגה

השודקהדצמהיישע

זאוחםיאטוחלארשישכו

האמוטהתוחכתופילקה
ת"תכשחורךרעכך6סממסכרעכfרקב

ךרעכלכfשפנfיסתfרקנסכיככשממשנו

זיס'גסכ'עןלכןכוסמשנתbרקנסתומגע
עפשהבטימםילבקמ

תלעופווחרבוגאמוטהו

התרבגשריתיכהחפשוקוספהדוסהזוהיישעםלועב

םהולאכהריציתחתםהתופילקהוםינפואהםהינשו

םדאשוחהעטתאלשידכורהציוטצידוסוהזוםיכומס

תרומילשהנוקהניאשהמהבשפנומכשפנמארבנ

השודקהוהרהטהרצמלרויכדדארטסמשרפמןכינפמ

רהטלאבהיכתרומילשתונקלולעייסמהשודקהדצו

ותואןיעייסמםינפואולאהזינפמוותואןיעייסמ

הריציחורבה"שעשפנרשקתיוהריצ"מחורבהכזיש

הדלונהמהביכהמהבמלודגןורתיולשישןפואב

אוהשדוקינפואמותמשנדצמהזוןורחאההתומילשב

והזוליזאושרפמשומכתומילשלתומילשמךלוהדימת

שדוקינפואםיארקנהויכדדארטסמארבנשרמאש

הכוזשכלרשדוקהתויחאחורהלןיבהר'תיהכז

הריצימהמשנלבקמרמולהצורחורולםינתונוישעמב

איהיכחורהמשנהתואארקושדוקהתויחםיארקנש

ההגהביתשריפדכהאירבלשהמשנךרעבחורארקנ

םארמולהצורריתיןוניאדןוויחדארטסמריתיהכז

ןיעיסמויהשהריציבשתרו'חדצמוישעמברתויהכוז

א"סרכדארטסמאתמשנהילןיבהרתויהגירדמלותוא

ארקנשהאירבהםלועדצמהמשנולםינתונשוריפ

תרוליצאםלועלשובלודובכאסכאוהשדובכהאסכ

לראכלמדאתרבדהחפשודבעוהמאןוניאןיליאתלתו

עפשנםהמשהיישעהריציהאירבםהשתוגירדמ'גולא

תבלשהחפשודבעוהמאתוגירדמםההמשנחורשפנ

ךלמהתבתארקנשתוכלממעפשנש'משנונייהדךלמה

דרעבהאירבהיכהמאהכרעבהארקנהאירבהםלועו

הלתותרשמהךלמתבלתויוארהתורענהומכתוכלמ

- " - A
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לט

הרטעכולןירטעמויהוףוגהתאףיקמהשובלכוידדצ

םישובלהםימיהידילעושארהתאתפקמותרטעמה

אלמקררבדםושמרסחהיהאלותוכרבהלכולויהו'גה

דצמיכלכבםהרבאתאךריב'הורמאהזלותוכרבהלכ

םהבשבלתהלהלעמלולורצונשםיישובלהםימיה

רמאשהמברהוזהונלזמרהזלעולכבךרבתנותמשנ

םירקיהםישובלהולאשוריפשנרבדאמוןמירטעתמד

םההממןתמשנןהבשבלתהלםיקידצלתורטעםהש

'ימיהמלרשנרבדאמויןמשרפמוואציימןטבמוםישענ

הרותבקסעוהזהםלועבקידצהיחהיהשםמצע

םימיולורצונםימיןתואמטעמבותווצמבו

םישובלולאןינעוונשריפדכהלעמלתורטעםישובל

םדאישובלרפסבהכוראביתראיבםתוהמוםתוכיאו

יכםהבךשפנלגתוחמשתםהילעךיניעםישןושארה

ימירשאךתמשנוךחורוךשפנתלעמלדוגםהבהארת

ןינעלרוזחנווניניינעמונאצישטעמכהנהוםהלהכוזש

יבררמאןוניאןישובלהמכהדוהייבררמארמאמה

ןנגיאאתלתלבאאגילפאדבאמלעדארוטרזעילא

שבלתמקידצהשןישובלהןההמכלאשהדוהייברוריפ

םיאנתלרםלועירהרזעילאיברולבישהוןהברטעתמו

תמאבלבאהזבאגילפםירהומכםיבושחוםילודגםהש

דחואעראדאתנגבדחורובשבלתמדדחהשלשןה

היבדאריפרופןיביחדארורצוגבאתמשנה'בשבלתמד

אלוזחתאםיאקאלוםיאקדרבלדאשובלדחואכלמ

ותמשנבשחורהקלחלאוהדחאשובלשוריפ-יזחתא

הריציםלועבאוהשהטמלשןדעןגבשבלתמאוהש

אוהשםייחהרורצבהמשנהובשבלתמשינשהשובלו

ןיבאוהשלראכלמדאריפרופןיבאוהשןוילעהןדעןגב

ארקנהוללכבתוליצאהונייהדךלמלשבושחהשובלה

האירבהםלועאוהשובשבלתמשםיכלמהיכלמךלמ

דמועש'גשובלוםימדוקהםירעשברצובמכדובכהאסכ

ינשלץוחאוהוינפוגוניאוינפוגלורדמועוניאו
םינושארהםיישובלה

וtiכוינחורהםרדגבוניאו

תימשגהןיביעצמאאוה

הארנאוהותינחורהו

הארנהארנוניאותצקב

תרצקובשישינפמתצקב

תצקבהארנוניאותימשג

ןיאשךזוקדשובל"ריואשובלאוהוינחורתצקותויהל

וטישפהווקלתסהשםיקידצהקרתוארלהכוזםדאלכ

םהרבאומכתינחורבולגרוהותימשגיניינעמםמצע

םישבולמויהשםישנאתומדבםיכאלמ'גוילאואבש

אלוםישנאתומדברמולקדקדשוהזו"ריואשובלב

םהשןלרמ"ןאמשממםישנאולאדשממםישנא

יריואשובלםישבולמויהשאוהןיינעהאלאםיכאלמ

אשבלתמיאהבישממינפוגהניאוינפוגתומדאוהש

ישילשהובלההזבלראמלעבאטאשואלזאאשפנהיב

שפנהקלחובתשבלתמונשריפדכ"ריואשובלאוהש

אתבשבוימשגההזהםלועבובתטאשותפחרמותכלוהו

'דאתנ'גדאחורברישקתאוליזאאחרשירלכבו
המעדיוףילואהנימארקיאדוגרפןיבאמייקדאעראב

תבשבשורפלכעאמלעבהילעדואוטאשועדיד

האירבהםלועתורואירעשוחתפנזאששדחשארבו

המשנהדוסברואתופסותוןורתיתומשנהםילבקמו

עיבאדוסרעשבהכוראבונראיברשאכהריתיה-

ןדעןגבשפנההלועזאןושארהםדאישובלרפסבו

אוהשהטמלשןדעןגבאוהשחורבתרשקתמוהריצילש

דמולונממהריציןיבונייהדבושחהתכורפהןיבדמוע

איההמשנהיכעדוישהמעדויוחורהמדמולשפנהלר

הלעמל2Itבאי

ההגה

לגרומסיפלסדימעןיינעיכרכדסשוריפו

סוקמכדמועשרבדלכוסוקמכסדימעfיסי

bוססrגמףקומסןיינעלכוופיקמסוקמכ

ימסגףיקמדנמלוכגכbוסשרכדלכולוכגכ

סיfקררמfסזינפמוףיקמסומכססגfיס

רמ6ולfכדמועוניfדמועל'רסיfקאלו

ןיכיענמffוסולfכוףקימיכbוףקימ

:ימשגוניfןיכוימשג

סס"גסכ"ע

היבאשבלתמדדחואעראדתנגבדאחודהיבשבלתמד

דחואכימהיבדאריפרופןיבייחדארורצוגבאתמשנ

יאהבזחתאאלויזחתאםיאקאלוםיאקדרבלדאשוב

אתבשבאמלעבאטאשואלזאאשפנהיבתשבלתמ

אעראב'דתנגבדאחורברישקתאוליזאאחרישירלכבו

עדידהמעדיוףלואהנימארקיאדוגרפןיבאמ"קד

רמאמהשםגההנהולכעאמלעבהילעדואוטאשו

שרפנזכעונישקבומשרופמוראובמובוומצעמראובמ

ףלאאנאתארוקהובץוריון"עמהלעלקיןעמלותוא

ןדעדאתגגמאמוילכבןיקלסן'חירהאמשמחו

ירטעתמדאמלעאוההדרקיישובלןוניאוהבימשבתמד

האמשמחוףטאתיירבבאינתשוריפשנרבדאמויןמ

םירמגתמשןדעןגמםוילכבהלועוףדונםחירימשבינימ

ותואלשםירקיהםישובלהםהלשםשובחירבםימשבתמו

םישודקהתולכיהבהריציבםהשםישובלהלרםלוע

םדאשםצעבםימיהןמתורטעדוסבושענןישובלןתואו

הכוזהקידצהםדאהיכאוהןיינעהוזהעבםהביד

םלוסהתגירדמךרדהשודקהותנווכבותליפתתולעהל

הוצמהזיאבקסועהןכותוליצאהאירבהריציהיישע

השעמותואואהלפתהתואהנהםימשםשלהבן'וכמש

tנרשיתסנכתוכלמהרוהטהותבשחמוותנווכרועישיפ

תטשקתמותשבלתמהטמללארשילשןמאהאתתאמא

הבשחמושודקההנווכהתואבתרטעתמוהדילעהמצע

השאכאבסלארשיהלעבתראפתהבקהינפלהרוהטה

הלדגשהלעבינפלהינבהשעמבתטשקתמההרשכ

לארשיםאתוכלמןכםיבוטםישעמבוהרותבםתוא

םישעמותווצמתנווכיטושיקבתטשקתמותרטעתמ

עפשהבעיפשהלותררועמוהלעבתראפתינפלםיבוט

וזהעפשהידילעוהינבלעיפשתשידכןוצרעבשהכרב

לכלעאלמןוצרעבשעפשרצואתומלועהלכםילבקמ

הזלכיתראיברשאכתומלועהלכבהודחודוהםהיתודג

רשאכושעיןושארהםדאישובלרפסבתוכיראב

הזמו-ההגהבהנשהאמןבהמדקהביתראיב

קידצההזיעתומלועהלכלהלעמלמעפשנהרואה

תרמשמלהלעמלםשקידצלשוקלחראשנ

שובלולהשעירואהתואשידכזונגרצואבהזונג

םוילכבוהתמרההמוקמלאהתיילעתעבותמשנ

עיפשהלםרוגאוההרותדמולוהוצמהשועשםוי

הלעמלםשוקלחראשנהשועשהוצמוהוצמלכוהטמ

השענשובלהשןפואבותמשנלישובלהולושעיונממש

ערואףיסומאוהםויוםוילכביכםיברםימימ

אלהותעדלשורצויםימיהעהדזמרשהמוהזווישובל

ורצוירמאהמלץראוםימשתאירבבוארבנוורצונרבכ

עמשמדורצוירמאהמלקיידלשידועודיתעןושלאוהש-

םתוארצויהלעופהלעתורוהלורצייתרמאאלוןמצעמ

ורצויהזהםלועביחוהשקידצלשםמצעםימיהשלראב

ורצויםוילכבףיסומשתווצמהיכאבהםלועבםדגנכ

והזוםימיםיארקנהםישובלםדגנכהלעמלולוארביו

םימיהוברקךיאתעדלשיתומללארשימוברקיודוס

וברקהעאבקעילשותריטפתעשבאלאורבעאלהו

ןקזםהרבאןכוותמשנםהבשבלתהלםישובלהםימיה

ךיאקיידלשילכבםהרבאתאךריבהוםימיבאב

ןיינעםעםימיבאבשהנקזהןיינעדחיוסחייתיוורשקתי

אלוםימיברמאהמלקיידלשידועולכבוכרבשהכרבה

יחהיהשםיעדויונאאליממוןקזםהרבאוםתסרמא

אלוםימיברמאהמלקיידלשידועוםיברםימיוםינש

םימיליכנאריעצרחאםוקמברמאשומכםימילרמא

הלעמלשםישובלהימיבאבוןקזהםהרבאשלרשאלא

הצורםימיברמאהזלוותמשנםהבשבלתהלולורצונש

לכמותואםיפיקמויהשםתועיצמאבוםימיהךותברמול
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'ורטעבןישבולמתוחורההריציבםשוןהלשתוחורהםה

ריציבםהשןהלשתוחורלתושפנהןיעידומזאורואלש

תוחורהםעתושפנהןיצעייתמורעצבםהםינבהיכ

תונערופהלטבלםירזוגתוחורהלרהריזגןירזגוןהלש

לטבמוםלועלעםחרמוםנוצרהשועאוהךורבשודקו
ןיפאשפנןוניאוהריזגהההגה

'אהבןיחכתשמאיקידצד

אייחלעאנגאלאמלע

אלארושפנירקאיאהו
אמלעיאהמיצתשא

:עדגמלו.אלכתסא

יאהוארדל"עאנגאלו

ארעצביעדייתימדאוה

פאייבייחדשנfעואמלעד

תרבגוביתכדאיהיאהב

:וריפהימעמאיההשפנה

עוהמלםעטןתונרהוזה

םלועבושפנהיאצמנהמ

המלוהזהםלועבינפוגה

יכסזרסאטמ6זססרזגליטכןיינעו

ותריקפישיfישעמלכלעםינוממססיגיידס

רסידורססירטושסוסריניכססיכbלתסטס

ססקייששטלועכסססינייוסיחולשסעכ

סעוגרbשיבסחמשוfרקנשתופילקס

סלועסרינימןידכקספנרסויימכתיזילסל

'ושמכססזינפמוס"שיxטמססןכסיכחלrס

סרידגסלטבלחכסקלןיfסיישעסלועכסיש

'ושפנסמסלעמלbוסש'ריגימןידסקספניכ

ןחורכשכלתסלתוספנסאסיכירגןכינפמו

ינידסלשןידססיעידומוסריביככ"גססס

'וחורסןיגכייתמז6וןסלשתוחורסלריגיכש

סfירכססלועכסססןוסיתומשלכןירשקתמו

סריזגסןילטבמוסיניי7סמסלעמלסלס

סכ"קססונייסוסריניקלעלשימסfירכסיכ

תוטישפכ"ג'fירכססלועכיכודילעסיכפמ

ןיאוןונרוסייחךלמינפרfכויוגשילכ

fנישתוליל6רוfמתנק'נתשנשסגסןידסשי

זכ"עדוריפססלועbרקנתויסלתואkרדגמ

6לויונישfלוןידסושסשעמשנ6

?עיפשמוסחמשוןוששרוfתוטישפקר'ינייד

רסיגיידלןידסילטכמוסטמלסחמשוןושש

סס"גסכ"עססילעסחרמסכ"קסש"וכונייסו

ןגבהריציםלועבםחורבםירשוקמדימתםיאצמנםניא

.יגפמשרמאהזלרתויןדעןגגונעתהםשיאדובשןדע

ירכינפיגהםלועבםיקידצלשתושפנהםיאצמנךכ

רבדהוםפוגבםייחהםלועהינבםהשםייחהלעוניגיש

התואושפנארקנאוההזהםלועבקידצהמראשנה

כבותעלכבוהזהםלועמתקלתסמהניאםלועלשפנ

עדתוחיגשתוטיבתשידכהזהםלועבתאצמנאיהןמז

הבושתהלעםריהזהלןוגכךרוצהתעברודהלעןיגה

רזגנשהמםיבוטםימיותותבשבהלעידומחורהשכ

םיררועמםהזאשהרצבלארשישתעבואהלעמלמ

אוהונייהדוליעלרכזנכהריזגהלטבלןורבהינישיל

םלועהשכונייהדםלועהרעצבםיעדויםיתמהלזראש

םרעצב"עדויםיקידצהתרושפנרעצבשפנוףוגבםייחה

םלועבםיאטוחשםיעשרהשנועוזגכהריזגהםילטבמו

שפניכשפנהתואבאיהאבהםלועבםשנועהזה

שפנהתרכנוביתכדהראשההלןיאוהצרחנוהלכעשרה•

-המשנלשןושארהתיבשובלורודמוהזהימעמאיהה

הבקה"בדיבעדאעראב"ידןדעןגאדאניינתארודמ

אנווגכואמלעיאהדאנווגכןיריקןיאליעןירודמ

תריבורודמ'יפםינווגןירתבןילכיהוהאליעאמלעד

הבקהםששהטמלשןדעןגבוהיקידצלשישינשהשובלו

םהשםיבושחוםינוילעםירוידוםיתבםיקידצלהשוע

ןוימדבאוהשלרןוילעהםלועןוימדבוהזהםלועןוימדב

המרהמשנלשהשובלהזהםלועבשומכיכהזהםלוע

קידצהןכומכםיפוגםימשגןיד'גהסשוםירבא

םייולתההשעתווצמהמרםייקוהשעשויתוצממ

םרגשהרובגבםייולתהתלמהסשורסחב

ורואקלחראשנתומלועלכברואעיפשהלויתווצמב

חמרמונממשובלולהשענשדעהוצמוהוצמלכמ

השעתאלתוצמתורואהסשמוהשעתוצמתורוא

אצמנןושארהםדאישובלרפסבהכוראבראובמכ

ןוילעהםלועןוימדבוהזהםלועןוימדב,אוהושוב

ןידיגהסשוםירבאחמרשובלבשישהזהםלועןוימדב

.םלועןוימדבסהוהזהםלועבםהשומכויתוצמדצמ

םלועתומדבתורואםלכםהםירבאולאשינפמןוילעה

ןילכיהורמאשוהזוםיימשגסניאויואולכאוהשןוילע

ושובלנולשרודמאוהשקדצלשלכיההלרינווגןירתב-

רובחדצמהזהםלועןוימדכםינווגינשבהשענאוה

ןוילעהםלועןוימדבהסשוחמרםילועשויקלחווירבא

ןינליאואגבשוחןולתילד:תורואפלכםירבאהשדצמ
.ןובשחורפסמןיאוריפאמוילכבןיקלסדןיחורוןיבשעו

יובר

הריציבשחורלהלגמהמשנהוהאירבהםלועבהלעמל

עידומושפנלהלגמחורהוןוילעהםלועברזגנשהמלכ

שפנהוחורהמתלבקמתעדוישפנהשהמלכוהל

הנהוםדאינבלהלגמולפשהםלועבתפחרמותטטושמ

שפנהתבישירקיעיכשוריפבראובמהזהרמאמהךותמ

הלעמלהמשנהוןותחתהןדעןגבחורהוהזהםלועב

ורזחיאלהמללאשישלאושלשיכאוהאירבב

הלעמלםתביצהםוקמלוהתמרהםמוקמל

ןירודמתלתלזותומירחאתשרפברהוזבראבתנןכו

אלדאיקידצןוניאוכודדחאיקידצלהבקריבע

ןוגיאואמלעינביכירטצאדכואמלעיאהמואיצתשא

ןילזאווה"לעאתולצילצמןוניאןיבתיארעצבאיה

ןגלןילעאוןרעתמוןורבחןיכימדןוניאלהלמןיעידומו

ןירטעבןישבלתמאיקידצדןוהיחורןמתדאעראדןדע

ןוהתוערדיבעהבקוהריזגןירזגווהבוטע"תאוארוהנד

יאהבןחכתשמא"קידצדןאשפנןוניאואמלעלעסחו

יצתשאאלאדושפנירקאיאהוא"חלעאגגאלאמלע

יאהוארדלעאנגאלועדנמלואלכתסאלאמלעיאהמ

יאהבאבייחדאשנועואמלעדארעצבעדיתומדאוה

אנ"נתארודמהימעמאיההשפנהתרכנוביתכדאיה

ןיאליעןירודמהבקהיבדיבעדאעראב'דןדעןגאד

האליעאמלעדאנווגכו,אמלעיאהדאנווגכןיריקי

ןיבשעוןינליאואנבשוהןולתילדןינווגןירתבןילכיהו

:רקאדאוההראשרתאיאהבואמוילכבןיקלסדןיחורו

ויראשהיבחוריאהדארודמוא"קידצןוניאדחור

אמלעיאהדאנווגכארקיאשובלבאשבלתמחורוחור

אוההיאתילתארודמ:יאליעאמלעיאהדאנווגכו

אנדעתמןמתדיחדארורצירקאדשידקהאליעארודמ

קבדתאיאהוהמשנירקאדאשידקהאליעאגרדאוהה

הלעגנעתתזאביתכהלעהאליעאנודעבאגנעתא

הזשםגההנהולכעץראתמובלעדיתבכרהו

ריךישמנאלזכעומצעמשרופמוראובמרמאמה

הבקד"בעןירודמתלתוהעבוהראבנוונממסומלוקה

ה"בקההשעםירוידוםיתבהשלששוריפא"קידצל

אללא"קדצןוניאוכודדחןכותבורודישםיקידצל
דחאשובלותיבורודמשוריפאמלעיאהמואיצתשא

שדוקינפואמאבששפנלאוהיקידצלהשועהבקהש

היהאלםיבוטהםהישעמבםיקידצהםיכוזויהאלולאו

שפנאיהשינפמלפשהםלועההזבשפנהתואלהראשח

ליעלראובמכתומילשילבמדלוארפריעיכתימהבה

הבקהשהכוזקידצהםיבוטהוישעמדצמהזינפמ

תאיציביכושובלאוהשינפוגהםלועברודמולהשוע

תרשבלתמזאשובלילבהמורעאיהףוגהמשפנה

חצרמוחךזייר'ואשובלאוהששובלהתואב

דכו:ינפוגהםלועבתויחוםויקהלשישובלותואבוקדו
ןוניאןיבתארעצבא"חןוניאואמלעינבוכרטצא

תונערופהזיאוחשישכשוריפוה"לעאתולצילצמ

םהילעוניגישםיקידצהתושפנלסלועהךירצזאםלועב

םדועשםדאינבםתואםלועברבוגשתונערופהדצמו

תורבקיתבלעםיכלוהורעצבםיבשויםפוגבםייח

וללפתייקידצהתושפנשידכםיקידצירבקלעןיללפתמו

הלמןיעידומוןילזאותונערופהוהריזגהולטביוםדעב

תושפנהןיטטושוןיכלוהושוריפןורבחיבימדןוניאל

תובאללרןורבחינישילרבדהםיעידומוםיקידצלש

ןגלןילעאוןרעתמוןורבחבםתחוגמלעםיבכושםהש

ןירשעבןישבלתמאיקידצדןוהיחויןמתדאעראדןדע
דיבעהבקוהרזגןירזגווהבוטע"תאויארוהנד

ןיעידומתושפנהשכשוריפאמלעלעםחוןוהתוער

תרושפנהםיסנכנוסתנישמן"רעתמוןיציקמזאתוב

םששהריציהםלועבאוהשןדעןגלתובאהםע



ולירישעקרפהיישעהריצי":תוליצאדוסישילשרעש

לש-

ר

ראובמכרתויהבעתנוהריציבשבלתהו

טשפתהורואלדוגלןידעושעםימדוקהםירעשב

ילעבוםיפוגילעבשןפואבהיישעבשבלתהודוע

םשובמרואקותמרואםיגישמוםינהנויהיםייתילכת

איהשהמשנהןכומכםימדוקהםירעשבראובמכ

ונשריפדכתוליצאתומצעותוליצאקלחותוליצאמ

הלרשפאיאתילכתלעביתלבההרואלדוגלהלעמל

:תילכתהו"לובגהףוגהךותברשקתהלוהטמלדרי

תוליצאקלחלהרקיתוליצאהללכלהרקישהרקמהיכ

רוקמשומכורוקמהמבצחישהמבאצמירוקמהעבטיכ

תושבלתהותוטשפתה"עםאיכדרילרשפאיאתוליצא

אוהשרוקמהקלחןכומכהישעהריציהאירב

י"עםאיכ.דרילרשפאיארוקמהמבצחנשתמשנה

'כרצוהןכלוהיישעהריציהאירבתושבלתהותוטשפתה

רוארועישכהאירבבשבלתהלוטשפתהלודרילהמשנה

'בלתהלוטשפתהלדועדרילהכרצוההאירבמוהאירבה

טשפתהלהכרצוההריצימוהריצירוארועישכהריציב
תמנשדעהיישערוארועישבהיישעבשבלתהלודוע

כויףוגהשדעףוגהםערשקהלתויהלסשבתנוהרוא

לשהמשנלהכוזהקידצלשהמשנהשןפואבורואלבקל

תרשוקמתחאשארבשבהזלשלבחתומדכאיהתוליצא

הטמלהרושקינשהשארבווליצאהתשודקבהלעמל

ןכהטמלהלעמלמלבחהדרתשהמלכוקידצהףוגב

אוהתוקלארדגבאוהתוליצאבהלעמליכהרואהבעתי

רתוירוהטןיאשלשמךרדרוהטהבהזהלבחהתגירדמב

אבוהבעתנהאירבהתגירדמללשלתשנודרישכו.ונממ

הרדףסכלשלבחהתוגירדמבאוהשדעהאירבהרדג

באםייתעבשקקוזמףורצףסכבושחכגאוהשלשמ
רוארדגללשלתשנודריהאירבמובהזהךרעבוניאממ

.ךרדתשוחנלשלבחתגירדמבאוהשדעהבעתנוהריצי

והשדעהיישערוארדגללשלתשנודריהריצימולשמ

זובלשלבחתוגירדמבה"גהה

ןמרהזלערשאלשמדיידופרעש19ימיעןייעמסס"שיןתיי

ומע'הקלה,יכקוספה:
יכותלחנלבהבקעי"יו":"*"

התוכזלדוגלהמשנה

סגהובעההיישעםלועבדרלהלרשפאיאהתוחצו

תוטשפתהילבתוליצארדגבאיהשתומבךושחהו

רדגבהרואתובעתהו

רוארדגיכינפמהאירבה

לובסללוכיהניאהיישע

רואנןכוהרואלדוג

דרילהלשפאיאהאירבה

רואלדוגלהיישערואל

-רואתשלוחוהאירבה

הכרצוהשדעהייש

'רואתובעתהלוטשפתה

רואבןכוהריצירדגבדוע

דרילהלרשפאיאהריצי

ירואלדוגלהיישערואל

היישערואתשלוחוהריצי

טשפתהלהכרצוהשדע

דועהרואתובעתהלו

שובלהיכהיישערדגב

תצקולהיהישךירצ

שבולהםעתרוסחייתה

וניאךלמההזבלשמה

ש

ההגה

עדתסכסירוכלעסזסקוספסזמרךיבסלו

קלחרססלארשילשתומשגסשתויכליכ

תמשנויפbכחפיוןיינעכס"כותומלעת

סברוחפונ6וסותומ3עמחפונסלכוםייח

ושכלתיוסטמלתומשכסולסלתסישfנסךירכ

כקעכוחוbסרמוחכbוסשכקעיכורשקתיו

תוכעתסלךרבוסימשגסוינפוגססזססלוע

ומכלשלתשסלולזרכתשחכףסככסזיוסכ

סוכויתלחכלכחוסזוסטמלהלעמלמלכת

רמbוותערמfשקוספכלטככ"נכסוית

ונייסומעוומעונייסכקעייbדוכיככקע"

'ומגעקלחbיסשסמשנסיכל'רשbלfכקע"

לbותמלרימעחוסדודיקלחתולינfמ

תדוקנכאלfומעחתפתדוקנכbרקת

וילbויfרמולכ-ומעקריח

?תערשוקמולגbbוסקלח.ותfלר

ללכסוקלתסןיכלובסןיbותולילfכ"גbוסו

bלfלתסמלליכרתויללכסש'fתומלעכלכ'

ןכסמרקסכוכרfיכשומכושממסיווססל

סגדוריbרקכתוליכfסשימכוסנשסחמ

ז"יןטקרפסמכדורייכדידיfרקכקלחס

fכןכינפמוז"יןטקרפסמכומעןכומכ

תולינfמןטקקלחותויגנןטקרפסמומרכ

סמשנלשסקוסמוסרדגוכזכfסןרעכןככ

תוקדתילכתכיוקלbרדנכfיסשסלעמל

fסרוfתכעהכרככסטמלסתולשלתססכלכ"

כעfיסשלכחכלזרכותשחכףסככליזיופכ

סוקמכיכותלחנלבחבקעירמfשוסחםגו

כקיעסףוגכותזיח6דגמסוס'לועכןותחיתס

יססגסכ"עבעbוסשלכחומכfיס

םידרויםהשולשםיסכודהןכותודבעשובלבשבלתמ

םעלבאדלמהשובלבםישבלתמםניאךלמהתגירדממ

םיתוחפהוםיסגהםישובלבכ'גםישבלתמםניאהזלכ

לכקר3א'

ןדעןגבםוילכבםיסנכנוםילועשתוחורוברל

ינימהמכללשמאוהןיחורוןיבשעוןינליאוהזה

יפלרודמולשיקידצוקידצלכיכןדעןגבשתוחור

ןוניאדחורירקאדיאהיראשרתאיאהבו-ודובכ

התואבשוריפ"ראשה'בחוראוההדארודמוא"קידצ

חורארקנהשפנהקלחהתואהרושןדעןגבשםוקמ

שובלהונ"הדחורלשרודמהןכויקידצלשתוחורםהש

םגיכחורהךרעיפכהשענשובלהלרובהרושחורלש

יפלרודמולןיאשקידצדלןיאיכתוגירדמהמכשיחורב

העטתאלשידכוושובלהשענןכחורהדובכיפלוודובכ

הגירדמבןדעןגביקולחםישובלהשמאשליאוהבושחל

ינפמםהבםישבלתמשםיתוחפםישובלבגוחםששיש

אנווגכארקיאשובלבשבלתמחורוחורלכורמאהז

חורלכשוריפהאליעאמלעיאהדאנווגכואמלעיאהד

םלועןוימדביבושחםהםלכובושחשובלבשבלתמחורו

םהםלכוםירבאמושענםלכשלרןוילעהםלועוהזה

םירבאהדצמשןפואבונשריפדכם"נחורםירבאתורוא

תורואםהםירבאהשדצמוהזהםלועלםימודםה

םהיניבשקולחהלבאןוילעהםלועלםימודםהתוינחור

הלעמלהגירדמתוגירדמהרשעש"המצעהריציבשומכ

תוחורבאוהןכומכתינחורתורואסלכשםגההגירדממ

אשידקהאליעארודמאוההיאתילתארודמ:םיקידצה

אגרדאוההאנדעתמןמתדא"חדאוורצירקאד

שישישילשהשובלהתיבהורודמהאשידקהאליע

ייחהרורצארקנששדוקהןוילעהרודמהאוהםיקידצל
הנוילעההגירדמהתגנעתמםששהאירבהםלועאוהש

'גודעבאגנעתאלקבדתאיאהומשנתארקנהקידצלש

יתומבלעדיתבכרהוהלעגנעתתזאביתכהלעהאליע

םלועבהלעמלתקבדתמהמשנהתואושוריפצרא

דעהישעמתוכזבהלעמלהלעמלהלועאיהןכותוליצא

ןוילעןדעתארקנההניבונייהדןוילעהןדעבתקבדתמש

הגירדמהתואלעורופסלמובררהוזבוסדרפבראובמכ

התואותראפתאוהדוד"שוריפהלעגנעתתזאוביתכ
יכהניבןדעלהלועשלרתראפתמהלעמלהלועהמשנ

הניבלשהגדעמעפשהלבקמשןגארקנתראפה

רמאשונייהוהניבןדעלןגמהלעמלהלועהמשנהו

הלעמללראק"דהלע'הלעגנעתתזאוקוספה

ארקנתוכלמשוריפץרא'תומבלעךתבכרהותראפתמ

הלעמלאוהשהמלרתוכלמלשהבוגויתמובוץרא

''הידתמשנותוכלממהלעמלאוהשת"תאוהתוכלממ

תראפתמהלעמלתראפתלעלרתוכלמתומבלעבכור

רמאמהשוריפכעהמשנלהבכרמהיהיתראפתשדע

תבישייכיתאבהשםירמאמהלכמהלועהללכההנהו

ןדעןגבחורהוהזהםלועבאוהםיקידצלששפנהקלח

שיהתעוןוילעהןדעןגבהלעמלהמשנהוןותחתה

ןשרשלאחורהושפנההלעתאלהמללאשישלאו

קרפבראובמכהתמרהןמוקמלתוליצאבןוילעהןרוקמו

המשנהשיאדוביכרמאנוץרתנוןתלחנערגיהמלוד

המשנחורשפנהתודחאבתוחוכ'גתללוכהתוליצאמ

'גללכבהמשנהתואש'דקרפבונשריפדכתוליצאמ

ןפואבינפוגההזהםלועבהטמלתדרויהניאהיתוחב

הזתוליצארדגבהיהתהזלכםעשוםדאףוגבהיהתש

ולרשפאיאה"בומצעבתוליצאהשומכיכרשפאיא

םיילובגםיפוגילעבםיארבנהתשלוחלתולגתהל

יתלבהתילכתיתלבהלובגיתלבהורואלדוגלםייתילכת

לוכיבכחרכוהתולגתהלהצרשהמבהצררשאלוףוס

טשפתהלהגירדמלהגירדממדרילוורואלשלתשהל

אצישתצקמברואההבעתנשהאירבהתושבלתהב

ורואיבבונכראהרשאכהאירבהרדגלתוקלארדגמ

דועטשפתהורואלדוגלןידעועיבאדוסרעשב



א-ישימחקרפהמשנח ורשפנדוסייעיבררעש.."

הזלכםעהלעמלמאבלכהוהלעמלמלשלתשנש

המשנהרואתוחצקרהלעמלהיהאלרואהתובעתה

ראשנהזוהלעמלהיהםיקדהוםיכזההיתוחכגם

התלעמבוהתגירדמבינחורההשרשבאיהוהלעמ

'אובמכהריציברקישובלב'בלתהלחיורהתוטשפתהבו

.המכגןכוהאירבהרואלבורקאוהשדעהיינשארודמב

הניאכ"גהיישערדגרוארועישכהיישערדגבהטשפתנש

רואהיהאלםלועמיכהלעמלרוזחיהיישערואשאישוק

רצמישענהבעתנושדחתנהיישערואוהלעמלהיישע

הנקוושרשבהיישערואראשנןכינפמתולשלתשה

רמוחינפוגשובלבםדוקמשבלתנשהמיכרתויתומילש

ישעבקדוךזרמוח"ריואשובלבהתעבלתנדושחובע

הריציבשעג'בםיבוטםימיותותבשבקבדתהלכ'גהכוזו

ללכאישוקןאכןיאשאצמנןושארהרודמבראובמכ

לכבהתובישחבהראשנתוליצאבאיהשהמשנהירהש

וליפאהליחתבירהשהמשנחורשפנםהשהיתוחכ'ג

.היתוחכ'גןהשלודגההרואהדריאלהתולשלתשהב

'אירבלדרישהמוהאירבהםלועבהטמלהמשנחורשפנ

תוטשפתהיעורואתובעתהותוטשפתהקרדריאל

דוסב'שובלהתנקשתומילשרתויהפיסוהרואתובעתהו

הזלכםעויבשרירבדבהלעמלראובמכהדריאלותורטע

'גהארמאיההאירבבהתובעתהוהתוטשפתהלע

'ראשנהאירבדהמשנהןכוהמשנחורשפנןהשהיתוחכ

דרישהמקרהריצילםצעבהדריאלוהתובישחב

איההזלכםעודרישאוההתובעתהוהתוטשפתהאוה

התוטשפתהיעהמשנחורשפנןהשהיתוחכ'גהארמ

לדוגךרעבחורארקנוחורארקנההריציבהתובעתהו

הלתונקלהזבחיורהלהפיסוהוהאירבלשהמשנהרוא

שובלןכויבשרירבדמראובמכתורטעדוסברקישובל

ארקנשהמשנהתוטשפתהחכאוהשהריציבשחורה

.אשנהלעמלונשריפרשאכהאירבלשהמשנךרעבחור

היישעלהטמלדריאלםלועמוותובישחבומוקמבכ'ג

הריציבשחורהחכתובעתהותוטשפתהאוהדרישהמו

דריאלםצעבהריציבשחורהלבאהיישעלדרישאוה

חורשפנןהשהמשנהתוחכגהארמאוההזלכםעו

ארקנושפנארקנההיישעבשרואתובעתה"עהמשנ

חורהרואךרעבהמשנהתוחכגהבןיארתמשםגהשפנ

-רתויתומילשהלהפיסוהושפנאיהארקנהריציבש

איהוהאירבברשקתמשדעןדעןגברקישובלהתנקש

שפנאוהשישילששובלןכוהאירבלתומדהלהבורק

הנקשתומילשולהנקיכהמוקממדריאלהיישעםלועב

,ינפוגשובלקרםדוקהלהיהאלשהמ"ריואשובלול

םיבוטםימיותותבשבתקבדתמאיה"ריואשובל'עו

ןפואב'בשרירבדמראובמכהטמוהלעמינדעינגב

הייולעבהמשנחורשפנןהשהיתוחכ'גללכבהמשנהש

ויתוצקינשברושקהלבחכהתמרההמוקמלעהלעמל

דחאהצקשארהתולשלתשהוהתוטשפתהדצמ

תיתחתבהטמלינשהשארוהובגלעהובגהלעמל

קלחוקלחלכבהארתמאיההזלכםעשותיתחתבש

היתוחכ'גללכבלבחבשהדוקנוהדוקנלכבולבחבש

המשנהיכלשמבהלעמלונשריפדכהמשנחורשפנןהש

תחגשמםימורמלעימורמ"פגמהתבשןוכממהשודקה

הלעמבויולעבאיהוהנותחתההדוקנדעהיתוחכלכב

ינימגולאמשובלושובללכבשןפואבהצקלאהצקמ

'גללכבתילגתמאיההיישעהריציהאירבםישוב

חורשפניולגןיאשקרוךאהמשנחורשפנןהשהיתוחכ

המשנחורשפניולגכקדוךזךכלכהריציבשהמשנ

וכרעבחורארקנהזוהמשנארקנהזשדעהאירבבש

.המשנחורשפגיולגןכוותובעתהוותוטשפתהדצמ

"המשנחורשפניולגכקדוךזךכלכוניאה"שעבש

הריציבש

לט

ןיינעאוחןכומכוליוארהשובלבשבלתמדחאלכקד

המשנלחרכוהןכלותוליצאקלחאיהשהמשנה

ןישובלגלהיושעםלועלתוליצאםלועמהתולשלתשהב

ויהלוהאירבהאוהןושארהשובלונייהדןירודמ'גםהש

ןושארההשובלאיהוהמשנהתומצעלבורקהאירבהש

'וליצאדהמשנהאיהששבלתמהשומכוהמעדחייתמש

כ"גשובלהשיואראוהןכיונשהבןיאוטושפרואאיה

ךירצששבולהךרעלאוהשובלהיכיונשולהיהיאל

ארקנןכינפמושבוללןוימדותוסחייתהתצקולהיהיש
תויהלהזלכםעלבאהמשנכגהאירבהאוהששובלה

שיתרוליצאלשהמשנושובלאיההאירבלשהמשנהש

הןבארקנתוליצאדהמשניכתומשנהןיבלדבהוקולח

םינוקיתבהעיבשושריפןכוהדבעארקנא"רבדהמשגו

םאאמלעןודאיבגללרשיןירמאארבנדובכדארטסמ

םינבכםאוהברמתאלצאנדובכדארטסמוםידבעכ

םינבכ.םאםרמאבהרבםיללפתמהלארשישריפ

ויולתךלוניניעםידבעכםאםינבלעבאםחרכונימחר

לצאנדובכמהלוצאוניתומשנםאל'רוכונינחתשדע

ונימחרךינבונחנאווניבאאוההתאכאתוליצאמל'ר

לרארבנדובכמוניתומשנםאוםינבלעבאםחרכ

אסכשומששמשמודובכהאסכאוהשהאירבהםלועמ

שומשאוהשאסכומכתוליצאלאסכותרשמאוהש

אוהשהאירבהםלועהזדצמשוילעבשוילתרשמו

זאשתוליצאםלועלדבעאוהדובכהאסכבהנוכמ

תרגירדמבךלהמהארבנדובכמהלוצאהוניתומשנ

'וכונינחתשדעתויולתךלוניניעונינודאהתאוםידבע

'משנלהאירבדהמשנןיבקולחשיששוריפבהרוההנהו

תארקנהמשנהתאזשדעדבעלןבןיבקולחכתוליצאד
האירבהרואב:תויהלודבעתארקנתאזוןב

-החרכוההרואלדוגלקידצהףוגבשבלתהללכותאל

-ינששובלשבלתהלוהריצילהאירבמדועתובעתהל

חורהתגירדמבאוהוהריצירדגבהריצירואשובלאוהו
ש

ההגה

הדעכסמשנbרקת,וזסגשילעbישוקןיfנ

'ישוקסניbסזשבולל'כורקfיסיכסfירכס

טושפ6וסוללכיולססכןיfתוליגfbמלסכר

ס3עכתוקלfס6וססדעתוטישפסתילכתכ

יונשססוכללסחייליוfרןיf,ןכינפמס"כ

סמסימכסמשכתfרקכסשוכלסגןכינפמ

רדגמbנישתגקמכסנתמכסbירכןכןיfש

ןיידעוהאירבלשהמשנל

'שפאיאהריצירואלדוגל

קידצהףוגבשבלתהל

תרובעתרהלהחרכוה

ישילששובלדועבלתהלו
ירעשכר6וכמכסbירכbרקנתויסל'וליג'6
'ןיסלססובלכ'גסנתשנךכינפמסימדוקס

סס"גסכ"עחורfרקי

איהוה"שעשובלאוהש

- הנהושפנהתרגירדמבהל

ורוקמלרזוחקלחוקלחלכתמאביכתצרותמאישוקה

התודחאבתללוכההשודקההמשנהיכינחורהודוסיו

האירבבתשבלתמהתיהשותוליצאבהמשנחורשפנ

'שבלתמשדעזערתיותאשרתיבודוסיוהרוקמלרזוח

רודמבהלעמלשרופמכךכלהתכזםאהניבלשהנדעב

לשהמשנהתשבלתמהאירבמהלצאנםאויאתילת

האירבבהמשנחורשפנתללוכההיתוחכבהאירב

ראובמכהתוליצאםדוקהלהיהאלשהמרקישובלב

שובלבשבלתהלהלעמלהתלעשדעיאתילתארודמב

חורהרדגבהתבעתנוהטשפתנשהמכ"גןכוםייחהרורצ

אלהמלאישוקהניאהריצירדגרוארועישכהריציב

אוההריצירדגרוארועישכחורהרדגיכהלעמלרוזח"

רדגבהתבעתרנשרואתובעתההו,רואתובעתהאוה

'מצעבמשנהרואתוקדיכהלעמלםלועלהיהאלהריצי

האירבבשהמשנחורשפנהלםייתומצעההיתוחכםע

רואתוחצלדוגלבקללוכיהריציהןיאיכהאירבבראשנ

רוארדגבתובעתהלוטשפתהלךרצוהשדעהאירבלש

ארקנהריציבשרואתוטשפתהותובעתההתואוהריצ"

'ובעתהיכחורארקנתויהלשדחםשהלבקהריציבוחור

רוזחיאלהמלהשקוניאכאוולהמרגהריציבשרוא

'םגההלעמלםלועלהיהאלרואההזירהשהלעמל
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ריאמוםימחרהתדמלןידהתרדממםינוילעהםישרשב*

םצעמקלחםלועלשומורבאיהשותמשנתאררועמו

'וליצאללכררועמוריאמשודקהאוההקלחהותוליצא

דעויתודגלכלעאלמןוצרעבשעפשורואעיפשהל

תומלועהלכםיאלמתמוםילבקמאוההעפשהרואמש

היישעבשומלועהלכוהריציבשתומלועהלכוהאירבבש

ןמהדרפהתעלהשובלדוסבתרמשמלהלהזונגהקלחו

ןירודמגןיינעבהלעמלונשריפדכתורטעדוסבףוגה.

המשנולשישקידצהךרעתובישחתרקיותלודגוהז

שישימלבאתוליצאבותמשנרוקמושרוששתוליצאה

ףוגבהטמלרשוקמשלבחומכאוההאירבדהמשנו

םששדבלהאירבהםלועבהלעמלרשוקמושארוקידצה

ןותחתההצקבלבחתענעונתשכשורוקמוושרשאוה

שרושםששדבלהאירבהדעלבחהיקלחלכוענענתי

ענענלשרושולןיאהאירבמהלעמללבאורוקמולבחה

אסכוניאוהשדעושרששרושאוההאירבמהלעמליכ

לכויאלוישעמדצמןכםאדבלהאירבלקרהבכרמו

הריציתומלועראשלדבלהאירבמקרעפשדירוה

לשהמשנידילעתומלועראשםילבקמםניאוהיישעד

שהקלחתראשהםגוהאירברוארועישקרהאירב

האירברוארועישתרראהיפכאוההשובללוזהמשנ

רואעיפשהלתררועמשתוליצאדהמשנןכןיאשהמ-

'וליצארואתופסותתלבקמהאירבוליפאשדעתוליצא
תוליצאלודגהרואמ:ולראשנוודילע

המשנלתוליצאדהמשנןיבלודגקולחשישאצמנ

ושרשהזותוליצאבענענמשושרשהזיכהאירבד

איההריצימאיהשקידצהתמשנןכוהאירבבענענמש

ינשהשארוהיישעבקידצהףוגבהטמלרושקהלבחכ.

ענעונתאללבחהענעונתישכשהריציבהלעמלרשוקמ

באובעוקתשושרשאוההריצ"יכהריצימהרעמ

ותמשנשקידצהןכינפמושרששרושהריצימהלעמ

היישעםלועלריצימקרעפשהדירוהללכויוניאהריצימ

שרושולןיאיכעפשדירוהללוכיוניאהריציםלועללבא

השובללוזהמשנלשהקלחתראשהםגוהריצימהלעמל

המשנןכןיאשהמהריצירוארועישתראהיפכאוה

אוההיישעמשדוקינפואמהמשנולשישימןכוהאירבד

דחאשארבהטמלקידצהףוגברשוקמשלבחומכ

םינפואםהשהיישעשארברשוקמאוהינשהשארבו

הטמלשהמוםילגלגלקרעפשדירוהללוכיוניאו

זכרמבבוסההזהםלועלשהללחאוהשםילגלגהמ

הלוכיהניאשהנטקהגירדמאיההמשנהתואוץרא

ינפמםלועלשעבטוםלועלשוגהנממרבדםושתונש

:תאןודלםינוממהםיניידהםההריציבשםיכאלמהיכ

םיניידלשםיחולשהםהםינפואהווישעמיפכםלועה

ווטצנשהממרבדםושתונשלםילוכיםניאםיחולשהו

םילוכיםניאשהנטקהגירדמםהןכינפמםיניידהיפמ

םהלןיאםהיכיניידהיפמווטצנשהממרבדםושתונש

יחולשםעקרהריציםהשםיניידהםעללכבוריקושרוש

אלםלועהןמםתוקלתסהבךכינפמוהיישעבשםיניידה

האירבלשתומשנהזדצמשאצמנהיישעבאלאושבלתי

דעדאמדעהלודגםתגירדמתוליצאלשתומשנכשכמו

לעוליפארוזגלחכםהלשיםתוגירדמלדוגדצמש

וקספשםנידוםתוריזגלטבלםיניידהםהשםיכאלמה

ועבטהנשמהעוניברהשמהיהשהמקוחרוניאהזםעו

אוהותמשנשדצמיכדבלותרימאוותורזגבםלועלש

ותרימאבהזינפמםישרשהשרושברשוקמשלבחה

עבטתונשלםינוילעהםישרשהררועמהיהדבלותנווכו

דאבוהערפינפלהשעשםיתפומותותואלכבםלועה

םיקלאתגירדמבהיהשדעלארשילכיניעלוםירצמ

דצמהזלכוהערפלךיתתנםיקלארמאנשןיינעכהער

תוליצא

יולגשדעהאירבלשהמשנךרעבחורארקנההריציבש

הריציבשחורךרעבשפנארקנה"שעבשהמשנחורשפנ

המלכמהלועההנהותובעתהוותוטשפתהדצמ

ךושחהינפוגהםלועהןמקידצהקלתסהבונשריפש

םעהמשנחורשפנןהשהיתוחכלכוקידצלשותמשנ

: היישעהריציהאירבבהתובעתהוהתוטשפתהלכ

ןכלםדוקםהלהיהשהממהנוילערתויהגירדמלוכזי

ותגירדמוותלעממדריאלםהמחכםושותורטעדוסב

ימימזערתיותאשרתיבבשויהתמרהומוקמלעךא

:קרפהםלשנהנהוהתמדקםדק

יכםדוקהקרפבונראיבשירחאישש

יאתוליצאמאיהשקידצלשהמשנה

ףוגללודגההרואבדרילהלרשפא

שבלתהלהכירצשקרוךאםצעבאיהשתומכקידצה

השובלאיההאירבהרואשהאירבבתרובעתהלו

איהשהשובלםגןיידעשתויהלוהכותבתמלעתמש

הרואתובעתהלוטשפתהלהכרצוהלודגהרואהאירב

האירבהרואלשובלאיההריציהשדעהריצירואבדוע

קרפ

ורואינששובלםגןיידעשתויהלוהכותבתרמלעתמש

היישעבדועהרואתובעתהלוטשפתהלהכרצוהלודג

הריצירואלשובלשדוקינפואםהשהיישעהשדע

תשבולמהיישערואוהיישעבהריצירואתמלעתמש

המשנהיכהזמהלועהללכשאצמנקידצהףוגב

רואםהשהיישערואקרוניאקידצהףוגבתשבלתמש

הזלןורתיהמלאשישלאושלשיןכםאשדוקינפוא

המשנולשישקידצלתוליצאמהמשנולשישקידצה

תוליצאדהמשנהסגירהשישערואםהששדוקינפואמי

םצעבאיהשתומכלודגההרואבהטמלדריללכותאל

האיבמוהאירבבתרובעתרהלךרטצתשאלםא

םהשהיישעתובעתהבהריצימוהריציתרובעתהב

ותרמשנלבקמקידצההזשאצמנםינפואה

כאוהנותחתההגרדמבםהשםיקידצהראשכםינפואמ-

לשהמשנוזרמולהמשנלהמשנןיבםיקלחמונאהמל

םלכירהש'וליצאוזוהאירבלשוזוהריצילשוזוםינפוא

האירבבאורבלהכרצוהתוליצאםגירהשםינפואמ

דעםינפואםהשהיישעבתושעתהלוהריציברצייתהלו

הריציברצייתישהכירצהאירבןכוקידצהףוגלדרתש

הריציןכוקידצהףוגלדרתשדעהיישעבתושעתהלו

םלככאו.שדוקינפואםהשהיישעבתושעתהלהכרצוה

המשנםילבקמםניאםללכבםיקידצהלכוםינפואמסה

הטשהניאוזיכלאושלבישנוםינפואתומצעקרםצעב

תוליצאתשודקמתולצאנהתומשנהשרחאמיכללכ

םתבשןוכממםלועלשומורבםהוןוכלהתישודקוקממ

רשקתהלהטמללשלתשהלםיטשפתמתומלועהםורמ

הטמלקידצהףוגשדעקידצהףוגבהנותחתההדוקנב
םורבאיהשהמשנלאסכוהבכרמובשומתיבאוה

הלועוחכותמשנדצמקידצהףוגהזדצמהנהומלועה

הריצילהיישעמהגירדמלהגירדממהלעמלהטממ

זרבלבחהדוסבתוליצאלהאירבמוהאירבלהריצימו

שרושבתומלועהםודדעונשריפשבהזףסכתשחנ

הלודגלבחותלשלשבותמשנםעאוהשדעםישרשה

ץוענינשההצקוהטמלדחאהצקבהבוחתוהצוענ

דצמשםישרשהשרושבתומלועהםורברשוקמוםוחתו

ךחרכלעהטמלןותחתההצקבלבחהענעונתישכהז

ומכםישרשהשרושהלעמלדעלבחהיקלחלכוענענתי

ענענלחכולשיובהרושקהותמשנדצמקידצהףוגןכ

היישעמ'גירדמלהגיררממהלעמלהטממיבוטהוישעמב

ךפהמשדעתוליצאלהאירבמוהאירבלהריצימוהריציל



.ישישקרפהמשנחורשפנדוסיעיבררעש
שלט-

הבכרמובשומתיבהיהשדעהרובגתריפסבהובג

ותמשגידילעותלועפתושעלובעיפשהלהרובגלאסכו

יכםיקידצהרהאתרפדורהניכשהשלזראשןיינעוהזו

תוריפסמעיפשהלותמשגלבח'עםרוגקידצהשתויהל

ירהשםוילעתלבקמהניכשהוליפאשדעתונוילע

איהןכינפמהניכשהךרדוהניכשלתוריפסמדרויעפשה

עפשלבקלידכתוצמבוהרותבוקסעישםהירחאתפדור

דוסיהבןוילעהקידצםיקידצינשןיבהניכשדוסאוהזו

הבעיפשהלםרוגשןותחתהקידצוםלועלשוקידצ

ונאצישטעמכהזבידוןיטושיקהדוסבןיבקונימדוסב

הרותבדימתמהשדצמהבכרמהיהבקעיןכו"וניניינעמ

שמששהנשד"לכשדמלמאוההםוקמבבכשיולזראכ

דימתמהיהשבכשאלרבעוםשלששרדמהתיבב

תראפתברשוקמותרותוותמשנלבחהיהשדעהרותב

הבכרמובכשמובשומתריבהיהובתכבשהרותארקנש

עדיללכותןאכמוותמשנבעיפשהלהרותארקנשתתל

ןהשלזוניתוברורמאשםיקידצהתלעמתלודגןיבהלו

ןשרשוהריציןהתרשיכאלמירהשתרשיכאלממרתוי

ינפמוונשריפדכהבתוליצאבןשרשיקידצולאוהאירב

ראובמכןתריזגם"קמהבקהוםירזוגםיקידצהןכ

קידציבלשומימלזראשהמןבויהזבונושארארודמב

תלעמדצמהזלכוםיקלאתאריבלשומקידצרמאנש

זראשהמכגןבויהזבוחוליצאבהלעמלותמשנשרוש

המחלגלגןיעההכמהיהןושארהםדאלשובקע

םוקממןושארהםדאלשותמשנשתויהליכןיינעהו

'םאנשןינעכלוכיבכהבקהלשותומצעמךלהתישודק

חפונאוהותומצעמחפונהלכוםייחתמשנויפאבחפיו

דעחצוךזךכלכורמח.רמולהצורובקעהיההזדצמ

ךרעיפליכהמחלשוניעלגלגהדהכמהיהש

דוס.והזו-ורמחתוכזהיהותמשנתרוחצותוכז

לדוגלובטיבהלולכויויהאלשהשמינפרועןוריק

ובהפסותנשותמשנתבסליניסרהבלבקשורואןוריק

דוסבהניבקמעבתרשקתמותמשגלבחהתיהשדע

םעהפונשריפשהמהז.לכוםלענהתעד

קוספהוילע,זמרמהלעמלונשריפש,המ

ונשריפדכוותלחנלבחבקע"נמע'הקלחיכוללכב

כההלעוקרפהםלשנהנהווילעדיניעםישההגהב

ראבנהתעוללכקופקפוםוגמגילבוהעבונידיבןגוהכ

.דחינוונשריפשהמלדגנתמהרואכלהארישדחאמאמ

:ומצעינפבקרפול

ןוניאםיצבםינבהלעסאחקתאליעיבשקרפ

ארטסמםיחורפאםינפואדפארטסמ|-

א"סרוכדארטסמםינבןורטטמרענד

האליעאמיאדאתניכשדאניק'היאדסולשתכסהיא

אדומעןיאליעןיריפסתלתבא"סרוכבאננקמ

אמיאןורטטמבאננקמןיריפסתישלילכאתיעצמאד

ץראבדחאןפואהנהוהיברמתאדןפואבאננקמהאתת

'רטסמורשנתאירקתאא"סרוכדארטסמאתניכשדועו

םדאתומדאתניכשורופיצןפואדארטסמוהנוירענה

ןפואלעאנממדתיאאכאלמחתחלשתחלשהנהל

אנמיזבוהימשןופלדגסןירפצוארקתאדןיתמשנןוניאמ

אכרתתמאמיאאלזאואדוקפיאהאמ"קמלארשיד

אהוהבקלרמאוןיפועלעוכזףילואוהיאןיחווצןינבו

אפועיאהלעאתרזגיאמאוישעמלכלעוימחרוביתכ

לעוכזףילואןורטטמןכופאהניקמאכרתתמ'היאד

יאהמוןיתמשגןוניאא"סרוכדןיחורןוניאדהילידןיפוע

הריציהאירבבןוניאוןישפנןפואמוןיחורןוניאהיח

יתמשנוהיילעןיתחנםיבוטםימיותותבשבהיישע

כואשדוקדחורןוניאדתוליצאחרואבןישפנוןיחורו

אנממ-

ודיבשתוליצאקלחיעצמאהוקאוהשותמשנתוליצא

כוןחיעדוילעודיכהצרישדצהזיאלתוטהלועירכהלי

עתווצלוהאירבבעיפשהלולםקרמאורזגשהמ

ויהשהאמוטהתופילקתוחכעינכהלוהריצייניידיכאלמ

רשאכהאמוטהתופילקתוחכ'טמתחתםיענכנלארשי

וילעוניברהשמווהעבםיאבהםירעשבדועראבג

ומעתאאיצוהלםרבשוםעינכהויפחורבםולשה

הלאהםיעשרהתויראינישיריפכמלארשי

יניעלהשעשםיסינהוםיתפומהותותואהלכל

המונילעקחריאלןכו:םלועהעבטיונשבלארשילכ

םילגלגהודמעורמוגוםודןועבגבשמשעשוהירמאש

םיעיפשמהםינפואהםהשםחוכלהויצשינפמםלוגלגמ-

הויצשםעטהוםתלועפולעפייתלבלםילגלגלםיעינמו

יתששדוקנפואלשישינפמםילגלגלועיניאלשםהל

םיבבסמשידימתאיהשתחאהלועפונייהדתולועפ

םינפואוארקנהזינפמשדעםילגלגהתאםיעינמו

םיעינכמםהשהיינשהלועפילגלגוןפואןושלמ

דוסבסהבהרוששהניכשהי"עהאמוטהתוחכתופילקה

עינכהלהעשךרוצהיהשינפמוהיישעדתוריפסרשע

תוזירזותוריהמבהלעמלקלמעלשוחכ'ופילקהרבשלו

אוהשתידימתהשםתלועפולעפיאלשםינפואלהויצ

תענכהבםתלועפויהיאלאםילגלגהבובסולוגליגתעגה

הלעמלקלמעלשוחכהאמוטהתוחכתופילקהריבשו

פונרזועהלשכישכיכהטמלרבשנאוהאליממו

ןוליאקמעבחריוםודןועבגבשמשרמאשאוהזורוזעה

ןינעןכםגןיבהללכונהזמהנהוויביואיוגםוקידע

םהרבאיכהבכרמהןהןהתובאהורמאשהמבהבכרמה

הטמלהלעמלמדסחמלשלתשמותמשנלבחהיה

ךותבהטמלםהרבאתמשנשדעםהרבאףוגברשקתמו
דצמדסחתריפסלאסכוהבכרמובשומתריבהיהופוג

תוליצאקלחאיהשדסחמהלוצאההלעמלותמשנ

לכדסחתדמהרמאריהבהרפסבורמאשוהזודסחבש

תושעלינאיתכרצוהאלץראבםהרבאתרויהימי

יתרמשמרומשיוימוקמבדמעםהרבאירהשיתרכאלמ

יכעדתהנההזןיינעךניבהלותכאלמאיהתאזינאו

"משגכםצעבלעופוניאוםלעהבלעופהבתינחורה

דוגלבקללוכיוניאשימשגהחכתושתותשלוחינפמ

לשלתשמותולשלתשה'עםלעתמותלועפךכינפמווחכ

קידצהתמשני"עלעופוקידצהףוגבהטמלהלעמלמ

בהזדוסבונשריפשלבחהדוס.דוסבוילעתעפשמש

הלגמקידצהוקידצהתמשנבתמלעתמולזרבשחנףסכ

ינאיתכרצוהאלרמאשוהזרואלואיצומוותלועפ

יתלועפתולגליתכרצוהאלרמולהצוריתכאלמתושע

ינממקלחאיהשםהרבאלשהמשנירהשםצעבינממ

ימוקמבדמועשםהרבאלשופוגיעתכאלמהשוע
דסחהיכיתכאלמאיהתאזינאויתרמשמרמושו

ובעיפשמינאששממיתכאלמאוההשועםהרבאש

ינוצרלככיתלועפויתדובעהשועאוהווכותבםלעתמו

הדובעהשועשוילעבכורלבכרמאוהשסוסהומכ

ומכונטירשאוצפחלכלוושפנתרואלכלבכורלשומשו

תדובעתושעלהריפסלבכרמאוהקידצהתרמשנןכ

הריפסהיכהצפחלכלוהשפנתואלכלהריפסהשומשו

ףוגבתולשלתשהבתבכורקידצהתרמשנקלחהבש

התלועפתושעלסוסלעבכורכוילעבכורוקידצה

הריפסהתרמלעתמקידצהתרמשנידילעוהשומשו

הלועפהרקיעשםגההשועהניאאיהולאכהתלועפ

הטיחשלךלהוורציתאשבוכיהשקחציןכוהנממאיה

אלווילערבגתנוורציתאשבכוהטיחשלוראוצטשפו

רשאךדיחיךנבטוחשלךבלךאלמךיאויבאלרמא

םוקמבותמשנרשקלהכזבעבאהימחרררועלתבהא
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ט

.לעולארשילעקוספהשרפלךיישןיאהזדצמשםינבה

םיצבםערארשילשי'ונכותוסחייתההזיאיכהניכשה

טרשלעושרפתיאלםיחורפאוםיצבשומכוםיחורפאו

טרשלעשרפתיאלםינבלעפאחקתאלןכומכהניכשו

ארטסמןוניאם'צבליזאושרפמןכינפמהניכשו

ינימבןכולוגנרתבואתלוגנרתבשעודילרםינפואד

הדלונשהציב'אהזמהלעמלהזתוגירדמגשיתופוע

הגירדמדועוהנטקהגירדמאוהרחאףועמואלוגנרתמ

תישילשהגירדמדועוחורפאישענשכהזמהלודגהיינש

חורפאהרמגנשכתומדוקהתוגירדמ'בהמהלודגרתוי

אתלוגנרתואלוגנרתתויהלהכרצלכתמוקבוהלודיגב

יכתוגירדמ'גולאלארשילשיומצעבהזהלשמכו

הציבהךרעכהנטקותגירדמזאדלוגםדאשכהליחתמ

םינפואדארטסמולעפשנותמשנשינפמהזלםעטהו

םלועבםהשםיכאלמהמולעפשנותויחוותמשנלר

הנותחתההגירדמהםהששדוקינפואםיארקנשהיישע

'גבשהנותחתההגירדמההציבהשומכתוינחורבש

איהששפנהמשנהתואארקנךכינפמותוגירדמ

ומכהמשנבשתוגירדמגבשהנותחתההגירדמה

חורהךרעבשפנןכםגארקנהיישעונייהדםינפואש

שוריפ-ןורטטמרענדארטסמםיחורפאהריציבש

הריציבשםיכאלמלכשינפמןורטטמארקנהריציםלוע

שודקהסדרפבהכוראבראובמכןורטטמידילעםינוזינ

ינפלרענשומיששמשמאוהיכינפמרענארקנןורטטמו

םיכאלמתותכ"לכלןוזמהניכשהתקלחמלעיכהניכש

םהשומשנהשינפמוינפואהבגםללכבשלפשהםלועלו

שפנתרגירדמבוםיצבתרגירדמבםהשםינפואהדצמ

םהילעעפשוישםיכוזטעמבותוצמבוהרותבקסועשכ

תגירדמללכמואצישןפואבליעלראובמכריצימהמשנ

ונייהדחורפאתגירדמב'יסנכנושפנתגירדמאיהשםיצב

שפנארקנשהמשנהךרעבחורארקנההריצילשהמשנ

הגירדמחורפאלשומכשפנהמהלודגרתויהגירדמ'והש

םיחורפארמאןכינפמהציבהתגירדמלעהלודגרתוי

םהשלארשילשתרומשנלרןורטטמרענדארטסמ

םילבקמשדצמםיחורפאתגירדמאוהחורהתגירדמב

רענארקנהןורטטמאוהשהריציםלועמןתרמשנ

תוכיישותוסחייתהןיינעםילשהשירחאוליעלונשריפדכ

בגשרפלרזחלארשילשתומשנןינעלםיחורפאוםיצב

לארשילשתומשנלרופצןקתרוכיישותוסחייתהןיינע

םינבםיארקנלארשישתוכיישותוסחייתהןיינעלעהנהו

ןהיתומשנשרחאשםסרופמהזיכשוריפךירצןיאהז

יבשררמאשומכםינבםהכאשודקהתוליצאמולצאנ

ןינעכוםינבכםאלארשיןירמאלצאנדובכדארטסמ

ןינעשרפלךירצקרוךאםכיקלא'הלםתאםינב

דועולארשילשתומשנלרופצןקתוכיישותוסחייתה

אוהורדסכתוגירדמהוכליאלושוריפיפליכשרפלךירצ

םינפואמםהתושפנתגירדמונייהדםיצבשריפשרהאיכ

היהיהזרדסיפלכאהריצימתוחורונייהדםיחורפאו

אוההמלוהאירבבהמשנאיהשהבושחרתויההגירדמה

המשנאיהוהזמהבושחרתויהמשנדועשיירהוןכ

רבדאלקוספהשרמאתאמשןבתארקנהתוליצאד

לעותוליצאדהמשנלעזמרמקרהאירבלשהמשנמ

שיםינבהלעםאחקתאלקוספהזמרתוליצאדהמשנ

ןכוניאירהשץוחבהאירבהםלועחינההמלתעדל

א"סרוכדארטסמםינברמאהזלכשרפלידכורדסה

ךירצהזןיבהלהנהואניקהיאדםולשתכוס'היאד

הגיביכהזאוהוםדוקהרעשבונבתכשהמךריכזה

תווצקובראפתמהתראפתךרעבהמשנתארקנ

שפנתארקנתוכלמןכוהניבךרעבחורארקנתראפתו

המשנתארקנההגיבךרעבוחורארקנהתראפתךרעב

דע,12Iאב"

תיחטשהנהולכעהילידןיפועלעוכזףלואאנממ

ינשבונשריפשהמלכרתוסודגנמרמאמלשוטושפ

דעדריללכותאלמשנהשרעשההזמםימדוקהםיקרפה

דוסבהיישעהריציהאירבדוסבלבחהדוסבלשלתשתש

שלתשהלחרכוהתוליצאהשומכולזרבתשחנףסכבהז

הרקיללכההרקמיכלשלתשהלהחרכוההמשנהןכומכ

אגנקמהאליעאמיאדשוריפברמארמאמההזבוקלחל

'גבהאירבבשבלתמהניבעמשמדץריפסגבא"סרוכב

ןיריפסתרישלילכאתיעצמאדאדומעתונוילעתוריפס

אמיאהריציבשבלתמתראפתעמשמהןורטטמבאננקמ

היישעב.שבלתמתוכלמעמשמדןפואבאננקמהאתת

לכותאלשהמשנהןיינעבונשריפשהדמךפיההזו

היישעהריציאירבדוסבתולשלתשהבאלםאתולגתהל

דעתולגתמןמצעתוריפסהוליפאעמשמרמאמההזבו

ונשריפשהמלכרתוסרמאמההזשדועוהיישעםלוע

תוליצאןיינעבעיבאדוס,רעשםדוקהדעשב

'דדרילךרצוהשםאיכתולגתהלרשפאבהיהאלשהב

רמארמאמההזבוע'באדוסבשבלתהלועיבאתוגירדמ

יפלהשקדועוהיישעבוליפאהלגתמתוכלמתריפסש

היישעהריציהאירבתומלועלךרוצהמהזהרמאמה

היישעבםמצעבתוריפסהרואתולגתהללכוישרחאמ

רמאשהמבתוגירדמגלםקלחתמאבהמלהשקדועו

תוריפסששבןנקמתראפתוןיריפסגבתננקמהניב

םתסרמאאלהמלהמצעתניחבבתננקמתוכלמ

תודחאםלכשירחאתרומוקונגבםיננקמתוריפסקש

ותליחתמןבומיתלבאוהמאמההזיכתויהלהנהורומג

הדיכונשרפנןכלעךוראשוריפ'עאלםאופוסדעי

שוריפוניתוישוקץרות'שוריפהידילעוונילעהבוטה

ןימ"קמלארשישכםינוקיתהשרפמרמאמההזמהלעמל

'דלונייהדתווצקששלן'ענענמוגורתאובלולתרוצמ

חורלכלוהטמהלעמםורדןופצברעמחרזמתוחור

ןיעונעינ'חולאוןיעונעינ'הםהשץעונעינ'גן'ענענמ

בלולתליטנבדימתתאםעפונייהדםימעפ'דםישועםה

םעפהאנאבתינשםעפבלולתליטנתכרבןיכרבמשכ

םהלכהןיבשףוסוהליחתהלודוהבתיעיברותישילש

עסייוקיספמאצויאוהשבעלשםשדגנןיעונעינבע

םיליפשמםהבעםשלשוחכבןיעונעינולאבוטואביי

םירשםיעבשתומואםיעבשלשתוחכהטמלהלעמלמ

הלעמלמלפשנםחכשכאליממותומואירשהלעמלש

לפנורזועלשוכךרדלעהטמלןכםגחכםהלןיא

בלולתרוצמןימ"קמלארשישכןפואברוזע

םאהחקתאלקוספהןהבםייקתיזאהתכלהבגורתאי

לארשיםהםינבהוהנוכשהאיהםאהלרוםינבהלע

כגלוכיבכןיטלושהטמללארשילעתומואהןיטלוששכי

הניכשתולגרעשבראבתירשאכהלעמלהניכשהלע

אלהתכלהכגורתאובלולתוצמןימ"קמשכלבאדסב

הלעמלןחכוזהוצמבוליפשייכתומואהןהילעוטלשי

טולשלתומואלחכםהלהיהיאלוולפיהטמלםגאליממ

והזוהלעמלהניכשהאיהשלארשיםאבוהטמללארשיב

םכבתומואהוטלשאללרםינבהלעםאחקתאלמאש

ןיינעבאוהקוספהשוריפהזיפלוםכתאחקילהניכשבו

אלא'תהתחתקריחביהלאלארקתלאחקתאלהצ

התכלהכהוצמההשעתשוריפ'תהתחתחתפבחקפאל

םינבהלעוהניכשהאיהשםאהלען'גמהוצמההיהתו

השעתאלםאותולגבםיחקלנהיהיאלשלארשיםהש

תולגבםינבלעםאהםיחקלנויהישםרוגהיהתהתכלהכ

ינפמוליעפמןינבמרחאלאצוילעופאוההיפאלתלמו

ושרפלןכתיאלוןקהחולשברבדמקוספלשוטושפש

וספהתליחתבשוריפברמאנירהשהניכשולארשילע

עםאחקתאלםיצבלעואםיחורפאלעתצבורםאהו
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אי

ףיקמהןקושובלוסופדוקיתהתיההריציהשדעהריציב

הקחמהרופצומסותואםילעמוהאירבלשםתוחהתרוצ

שונכלןקוסופדוקיתולהיהישידכההובגםוקמבןקול

ינבוהואריאלשידכוכותבומצעםילעהלובןנקלווב

הארנןקחשםגהוהארנאלרופצהוהארנןקהשםדא

רשאוהבגבורלוילעםהידיטישוהלםדאינבולכויא

יכאוהןיינעהותראפתחכליולגהריציהתיההזדצמ

חורהדוסאוהשתראפתלהמשנהדוסאוההניבשומכ

ןכומכהדמשנאיהשהניבךרעלשפנהדוסתרוכלמו

םלועדרעבותוכלמדרעבהמשגארקנתראפת

המשנוהשתראפתדרעבארקנתוכלמהשדעהאירבה

יולגאיהששפנוכרעברקנאירבוחורוכרעבוכלמרקנ

'אירבבגשומהיהאלתתשפנחכיולגשויהלוראפתחכ

ןקידילעשידכהריציבןנקלךרצוהןכינפמםיארבנל

ןידעהריציאוהשןקהםגשתויהלווחכהלגתיהריצי

ךרצוהלודגהורואווהבגבורלםיארבנלגשומהיהאל

היהאוהשדעהריציהאוהשןקההזדועםיתחהל

דעהיישעבותרוצהקחתמהיהוםתוחהתרגירדמב

ובשבלתהלידכןקושובלוסופדוקיתהתיההיישעהש

אלרופצהוהארנןקהשןפואבוכותבומצעםילעהל

אוהשלפשההזהםלועבוליפאתמאבאוהרשאהארנ

םלועבשהנושארהדוקנמםירבדהלכבהיישעםלוע

הארנןקהלפשהםלועבשהנורחאהדוקנהדעלפשה

םהלפשהםלועשאריכהארתירהשהארנאלרופצהו

תויחםהבםיעפושוםילגלגהםיעינמהשדוקינפוא

םילגלגהשפנונייהדשדוקינפואוהארנלגלגהםשפנ

םיפוגהחריהלגלגתחתשתורוצהלכןכוהארניתלב

אלהםיארניתלבםכותבשתורוצהוןיארנןיניקהםהש

ותרוצהארנןבאהםמודובןנקמהותרוצשןבאההארת

חכובתננקמהותרוצשןליאההארניתלבובןנקמה

חכאוהשובתננקמהותרוצהארנןליאההחימצה

אוהובתננקמהותרוצשיחלעבההארניתלבהחימצה

הארניתלבובןנקמהינויחהחכהארנףוגהיבויחהחכ

ובתננקמהותמשנתרוצאוהשרבדמיחאוהשםדאה

איהשםגההארניתלבובתננקמהותמשנוהארנופוג

הנהוישפנעדאאלוינאםתבויארמאשומכווכותבווב

ללכהנהווניניינעלרוזחנווניניינעמונאצישטעמכ

דרעבהמשנתארקנרתכוהמכחםעהניביכהלועה

תראפתותוכלמךרעבותווצקובראפתמהתראפת

יולגאיהששפנוכרעבתארקנתוכלמוחורוכרעבארקנ

ךרעבהמשנארקנתראפתןכוהאירבבןנקמההניבחכ

תראפתךרעבארקנתוכלמוזהניחבבוהאירבותוכלמ

חכיולגאוהששפנתראפתךרעבארקנהאירבוחור

ךרעבהמשנארקנתוכלמןכוהריציבןנקמוהותראפת

ארקנהריציוחורהכרעבארקנהאירבוהריציוהאירב

רחאהתעוהיישעבןנקמוהחכיולגאוהששפנהכרעב

פארטסמםינבלכשהיניעוריאורמאמהןבויוזהמדקה

אסכהדצמםינבםיארקנלארשירמולהצורא"סרוכד

ירהשוילעתושקהלרהמילאךבלשידכוהאירבהאוהש

וירבדשרפמרובדידכךותבהזינפמתוליצאדצמםינב

תרחאואתניכשדאניק'היאדםולשתכסהיאדרמאו

ארקנםולשרמולהצורוונעמשוזםיתשםיקלארבד

םימושאןיבעצמאבךוותמודמועאוהשינפמתראפת

הלעמלונשריפדכםהיניבםולשהשועוםיכפהינשןיב

םרשקמהאוהשעמואתודוסי'דדוסבםדוקהרעשב

םימושאןיבאוהשחורהדוסבדחיםגווזמהו

דוסבובעיפשמותראפתמהלעמלאיההניב

המלכלעךכסמההכוסכוילעףפוחוהמשנ

'והשתראפתוהלעמלאוהוגגהאוההכוסהשהכותבש

תרכסהיאדליזאושרפמהזינפמועצמאבאוהםולשה

םולשו

לט

תוליצאבלכהוהיישעהריציהאירבתגירדמבםהשדע

ונשריפשהמכגתעדירבכוםדוקהרעשבונשריפרשאכ

שודקהולודגהםתוחהאוהתוליצאהיכםדוקהרעשב

תרוצתומלועהלכולבקותומלועהלכומתחנובש
יכעודיאוההנהווגראיבשםיסטדהרוסבםתוחה

הקחתמותרוצהנהרבדהזיאבותרוצםיתחמהםתוחה

ףיקמהשובלוסופדוקיתומכאוהםתחגהשדעםתחנב

ןקבומצע"לעמהרופצהומכותואםילעמותוההתרוצ

וקהומכאוהםתוחהתרוצלבקשםתחנהשןפואבולש

לודגהםתוחההזשתויהלוובןנקמהרופצהלבקמה

המשנ,דוסבתרורוצ'גםהשתוגירדמ'גובשישודקהו

םהשםימתחנהבגולבקןכינפמונשריפדכשפנחור

המשנהתרוצהלבקהאירבונייהדתורוצ'גןקהדוסב

הנוילעההרוצהדוסבםיארבנהמןוילעהםלועהאיהש

חורהתררוצהלבקהריציוהמשנתארקנההניבאיהש

.תראפתתררוצדוסבםיארבנהמינשהםלועאוהש

הינשהרוצאוהשחורארקנהתווצקובראפתמה

שפנהתרוצהלבקםינפואונ"הדה"שעילודגהםתוחהמ

תרוכלמתרוצדוסבםיארבנהמישילשהםלועאיהש

אוהשלודגהםתוחהמתישילשהרוצאוהששפנארקנה

הנהוירובלעבטיהןינעהךניבהלויולסחייתמהןקה

תורוצולא'גשםדוקהרעשבונמדקהשהמבתעדירבכ

המרומגתודחאאלאםניאאוהךורבלודגהםתוחבש

תורוצגונמהרוצלכיכהזבשיהזבשהמוהזבשיהזבש

ולאבשרשעלולאבשרשעןיבלדבהןיאורשעמהללכנ

הבשחמהומכהמשנדוסברתויבימלענויההניבבשקר

המשנהתלגתנתראפתדוסבוםדאהחומבהמלענה

תראפתדוסבתומלענתוחכרשעמהלולכההניבבש

בלבשחורהומכתוחכהרשעתוללכרתויהבםילגתמש

הבשחמהחכהבהלגתמשבלבשןוצרהאוהשםדאח

ררועתמאוהבלהןוצרחוריכחומבהלגתמשהממרתוי

חומבאיהשהמלענההבשחמהלעופהלאחכמאיצוהל

התלגתנתריכלמדוסבוחורתראפתארקנוזהניחבבו

אוהשחורידילעתומלענתוחכ'יסהשהניבבשהמשנה

תרראפתיכתרראפתבהלגתנשהממרתוידועתראפת

חכמהמלענההבשחמהאיצוהלןוצרהתניחבבאוה

הלגתמוניאומצעבןוצרההזלכםעויולגהלאםלעהה.

לכבםיטשפתמהויתוהכםהשםיישפנהויתוהכידילעקר

ןופצמהלגמחורהאוהשןוצרהםדילעוףוגהירבא

הלגמהניבהדרעבחורארקנשתראפתןכומכהבשחמה

הניחבבשוכלמבשתוחכידילעהניבבשתומלענהתוחכ

הניבבשוחוכ"הלגתנוכלמבםשששפנתוכלמארקנוז

תוליצאהלכשןפואבתוליצאדוסבהמכחורתכללכב

חורהדוסאוהשתווצקובראפתמהתראפתונייהד

יולגקרויהאלשפנהדוסבאיהשתוכלמםגו

הניבחכיולגשינפמותוליצאדוסבהניבחכ

היהאלוםתוחהוסבתוליצאהרוסבקרגשומהיהאל

ומתוחחכםיתחהלךרצוהורואלרוגלםיארבנלגשומ

הניבחכיולגשדעהאירבהדוסבהניבחכיולגאוהש

ותרוצהקחתמהיהשפנהדוסבתרוכלמדוסאוהש

ףיקמהןקושובלוסופדוקיתהתיהאירבהשדעהאירבב

'וקמבןקולהקחמהרופצומכותואםילעמו'תוחהתרוצ

ןנקלוכותבסוגכלןקוסופדוקיתולהיהישידכהובג

ןקהשםדאינבוהואריאלשידכוכותבומצעםילעהלוב

ינבולכויאלהארנןקהשםגהוהארנאלרופצהוהארנ

היההזדצמרשאוהבגבורלוילעםהידיטישוהלםדא

לששפנדוסבתרוכלמאוהשהניבהכולגלןקהאירב

והבגבורלגשומהיהאלןקההאפגןיידעשינפמוהניב

האירבהוהשןקההזדועםיתחהלךרצוהלודגהורואו

ותרוצהקחתמהיהוםתוחהתרגירדמבהיהאוהשדע
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שובלםגךירצןשבהךלמגועכהמוקלעבלודגהשיאה

ולדגיפללודגהןטקשובלכ'גדירצסננומכןטקהולודג

לשמךרדןוניקהןינעאוהןכומכונטקיפלןטקהו

ונממןטקןקהנויולודגאוהםגיכלודגןקךירצרשנה

רורדהמןטקרתויאוהשדעןטקרתויאוהשרופצהו

'גםיננקמתומלוע'גולאבשינפמוןטקרתויןקלךירצ

הגירדמבוהלעמבוריבחמינחורתוידחאשתיינחורינימ

ןוטקרופצלעהנו"תגירדמכוהנויהלערשנהתגירדמכ

תופועולאתומשםיינחורתורואינימגלסחיימהזינפמ

ףועלשולדגךרעיפלןינ'קהשומכיכתורוהלםיננקמה

ןכוששתינחורהלדוגךרעיפלעיבתומלועולאןכומכ

ינפמתופועהתרומשבתינחורהתאירקלםעטדועווב

לכבוןהברבוגשחורהדוסישעריואבםיחרופתופועהש

ףעוטשרשנהשרערבוגרתויחורהדוס"ןהמדחא

לכמהלעמלםימשברשנךרדןינעכםימשההבוגב

ףעוטששהנויההנממהטמלהגירדמכחאותופועה

ףכבהחונמהלהשועתפפועוהטשהדועבותחאףנכב

הנהותרועיגיו:עיגיאלהזןפואבשהיינשה

תגירדמזכעריואבףועהלודגהגירדמהנוילשישםגה

ןוטקהרופצהוימשהריואבטששדעהנוילערתוירשנה

הנהוהפיפעןיינעבהנויהמהטמלהגירדמדועולשי

ןיינעבתופועינימ'גולאבתוגירדמ'גאצמתשומכ

רתויחורהדוסיםהמדחאהשםימשהריואבםתפיפע

לכשתוינחורתורואינימ'גםהןכומכוריכחמוברבוג

ןיאשינפמווריבחמהגירדמברתויורואתגירדמבדחא

לארגהעמראודוסי'דלכבקדתוירבדהזהלפשהםלועב

םיינחורהתורואהסחיימךכינפמחורהדוסימשוחל

בכריורמאנשןינעכםהברבוגחורהדוסיהשתופועל

דחאלםיפנכששםיפנכששןיינעכוףועיובורכ:

ארקנהנבלשינחורהרואשינפמווכףפועםיתשב

לעומצעהלגמוטששםיפנכלעפהאוהשלודגהרשנה

תווצקששבראפתמהתראפתהאוהשויפנכשש"ד"

רואדוסישולםיכומסהםייפנכהםהשתוריפסששםהש

תארקנהניבהשחורוהמשנדוסבתראפתברבוגינחורה

'וכלמבאבהלגתמוחכןיאהזבםגוחורתראפתוהמשנ

אוההרשנהחכהניבחכהלגמוכלמיכשפנהדוסאוהש

רשנהדצמוכלמלשישהמתוכלמלשחכיולגהשתויהלו

יכיולגדירצהניאהמצעליכהאירבבאלאהניאלודגה

תוכלמונייהדאתניכשרמאהזינפמהלעודיויולגרבכ

ונשריפדכהניבחכלודגהרשנהחכאירבבתילגמשדצמ

:רשנכגתוכלמתארקנ

לרהנוירענדארטסמו

ןיטקמהאירבהשדצמ

תרדרלרתויינחורההרוא

האירבהתרגיררממ

םשלערענארקנשהריצירואבתולגתהלריצ"תגירדמל

ךרעלרענכןוטקולשעפשהשורענשומשהשועש

הגירדמבםהיניבלדבההשהמצעהאירבלשעפשה

הזהרואהתדיריךרעבשהנויהלערשנהתרגירדמכ

האירבושפנהאירבוחורתוכלמוהמשנתרראפתארקנ

חורארקנשתוכלמידילעתראפתלשחכיולגאוה

.םשלעהנויתוכלמארקנדצההזמהנהתראפתךרעב

ארטסמרמאשוהזוהנויארקנשתראפתחכיולג

ןורטטמוהשרענדצמהנויתארקנהניכשהשהנוירענד

רפסמלםילועםלכהריציןורטמרעניכהריציאוהש

יאתילתאמויביתנוםינוקיתביבשרכ'גרמאשוהזודחא

אוהותראפתארקנאוהדןבםשמואוהשוריפ'וןמתד

הנבולעפאוהשתישארבימיתששמישילשםויבגרקנ

תראפתמאולעפאוהשתישארבימיתששמישילשהםוי

יגוזתבתאשרחאמיכהנוירקנהתאירצמיתנויוכלמל

תניחבב212בב"

חו

ההגה

סלועשfסכסדגמשוריפfייסרוכהfרששחי

תוכלמסלגמשדגמוfסכfרקכסbירכס

תbרקנןכינפמלודגסרשכסחכסfירככ

:קסי'גסכ"ערשככ"ג;יו

תכסתארקנשהניבלןקואסכאיההאירבהשליםולש

הניבםלעהםצעלןקואסכהניאתמאבשינפמוםולש

'האדליזאושרפמהזלתוכלמאוהשהניב'ולגהכלקד

יולגתוכלמאיהשהניכשהתויהלשלראתניכשדאניק

חכםיתחמוהאירבבתננקמתוכלמוונשריפדכהניבחכ

תוריפסלוהניבלןקתארקנוזהניחבבהאירבבהניב

חכיולגאלאםניאתראפתותוכלמיכהניבמהלעמלש

יכםינברמאשהמכגץרותמאתשהורתכוהמכחוהניב

תויהליכלרוונעמשוזםיתשוםיקלארבדתרחא

שבלתמוןנקמאוהתודחאהדוסאוהשתיליצאהש

ךרעלסחייתמשובלהוןקההיהישיוארוהאירבב

ןיאןכונשובןיאשבלתמהשומכוובןנקמהושבלתמה

ןכינפמרשאיונשםצעלבורקהשובלבהיהישיואי

המשנתארקנשומכהמשנהאירבלשהמשנכגתארקנ

תויהלוםימדוקהםיקרפבראובמכהמשנתוליצאד

רחאזמרטעמבתוליצאדהמשנלעזמרלבגהצורש

םשבםיארקנםהינשםתויהל'ומדתצקםהלשירבכש

םשבםינבםשבבגדחיםהינשלעזמרהמשגםשדחא

דבעתארקנהאירבלשתאזשיפלעףאיצקלידכדחא
יבfשרירבדבראובמכןבתארקנתוליצאלשתאזו

,לוסוםידבעכםאלארשיןירמאארבנדובכדארטסמ

זמרבריכזהלידכהזלעקוספהדיפקהאלזכעונשריפדכ

רדסןינעםייסשרחאהנהותוליצאדהמשנכגוצק

הרוהםינבןינעבורדסהלעםיכלוהםהשתומלוע
יכשרפלונלרזח.תוליצאדהמשנוהאירבדהמשנונל

ןינעיכונלשרפלידכלכהורדסהלעםיכלוהןיניקהםג

יקולחןינעלאסחייתמלכהרופצזקוםיצבוםיחורפא

איסרוכבאננקמהאליעאמאומאולארשיבשתומשנ

.ובראפתמהתראפתשתויהליכלרןיאליעןיריפסתלתב

חכיולגאוהשפנהדוסבתרוכלמוחורהדוסבתווצק

הניבבשתוריפסיחכיולגאלאםניאםלכוהניב

האירבבןנקמתוכלמשכהזדצמהנההניבמהלעמלשי

רמאשהמןכותוכלמלאלוהניבלסחיית"ןוניקהרקיע
ןורטטמבןנקמןיריפסתרישילכאתיעצמאדאדומע

תוכלמותראפתוהניבשרחאיכהזךרדבןכםגאוהי

דוסןכומכתוריפס"תללוכהניבשומכורומגתודחאב

תוכלמןכומכותוריפס"םיללוכתראפתבשתווצקי

םהתוכלמותראפתשומכהזדצמהנהתוריפס"תללוכ

האירבותוכלמןכומכהניבתמשנךרעבשפנהוידוס

םהלהמשנאיהשתראפתךרעבשפנחורםיארקנ

'תראפתלשחכיולגושפנאיההאירבהשדעונשריפלכ

יולגושפנאיהוהריציבתננקמאיההאירבהשתויהלו

ןורטטמבןנקמתראפתכרמאדכינפמתיאפתלשהכ
ה'ברמתאדןפואבאננקמהאתתאמיאהריציאוהש

תללוכתוכלמםגשתויהליכלרץראבדחאןפואהנהו

דצמהזבשיהזבשישהמותראפתוהניבומכתוריפס"

תרמשנלשפנוחורדוסםההאירבותרוכלמשומכהז

תרמשנלשפנוחורדוסהריציוהאירבןכומכתראפת

ינפמותוכלמלשחכיולגושפנאיההריציהשדעתוכלמ

רמאךכינפמשדוקינפואבהיישעבתננקמהריציהש

ארקנההיישעבןנקמתוכלמאוהשהאתתאמיא

ןפואהנהוקוספהרמאשומכשדוקינפואסהשןפוא

הנהןותחתהםלועאוהשה"שעברבדמשץראבדחא

ןיינעלןקהתוסחייתהתורוהלידכהזלכבדראה

דועוךומסבדועראבתירשאכותומשנהותרומלועה

ארטסמורשנתאירקתאא"סדוכדארטסמאתניכש

ךמסוהייארדועולררופצןפואדארטסמוהנוירענד

תומשנהותומלועהןיינעברופצוןקןושלד"שריפשי

רופצהךרעיפלסחייתמאוהןקוןקלכיכעודיאוהו

לשמךרדושובלהךרעבהשענשובלהשומכובןנקמה
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kרשילשתומשנםהשונממםיעפשנשתופועהלעתוכז

ףוגבהטמלרושקהלבחהדוסבםהשחורהדוסבםהש

דעםינפואמהלעמלןופלדגסמהלעמלושרשוקידצה

דמלמןורטטמןכינפמןורטטמבהריציברשוקמושרשש

ארקנההמשגדוסבונממןיעפשנשתומשנהלעתוכז

ןונ'אא'חיאהמוןיתמשגןוניאא"סדוכמדודצמחור

שוריפהיישעהריציהאירבןונ'אוןישפנןפואמוןיחור

וכזןידמלמןורטטמוןופלדנסהמלוירבדלםעטןתונ

עתוכזבגןידמלמןיאהמלותוחורותושפנדוסלע

יכשרפמוהנוילעההגרדמהאיהשהמשנהתגירדמדוס

תולגהרקיעוהיישעהריציהאירבםהתוגירדמגולא

היישעבאוהיחדלאיחדמדנוענבלוטלטהושורגהו

רשאכםיניידהיחולשוירטושםהשתופילקהדצמ

טפשמהוןידהםוקמםשכגהריציבןכוושעיןכוקספי

תופילקשכלארשיתונועתבסלדפסהוה"כבהורעצהו

ילגמוללהזעעוללהוהרזהדובעידבועוללהםיקעוצ

יכפושוללהוםדיכפושוללהתוירעילגמוללהותוירע

ולאמולאונתשנהמםד

וחרכוהווכרצוהוולאמ

םימתרוצהיכןידתושעל

טפשמויכרדלכוולעפ

ןיכירצןכינפמרשא

יכאלמוהיישע.יכאלמ

םהילעימחרשקבלהריצי

'אירבדהמשנןכןיאשהמ

לבחהדוסבהלועאוהש

דעהריצימהלעמל

האירבבושרשברושקש

םירבדוןידןיאםשש

קרדפסהוה"כבאלוהקעצאלעמשנאלשכשכמו

וצרוםייחךלמינפרואבומוקמבהודחוהחמשוןושש

שםימחרהםיררועמוזכהמשנבםיכוזהםיקידצולאו

יקלחלכענעונתהטמלענענמשכלבחהדוסבהאירב

ררועלהישעמלעתרמרוגשדעהלעמהלעמדעלבחה

היישעוהריציהלעהתשודקמעיפשהלהאירבהימחר

וחרביוורבתשיווענכיתופילקהוןינידהלכולטבתיו

תופילקההארתמהרהטהוהשודקהשכדוסב

ינפלוחרביווענכיהאמוטהתרוחכםהש

תעבותרשהפילקןיאשכאליממוהשודקה

וירבדלםעטתניתנהזיפלהיהיוןודלן"דןיאכגןיד

דוסלעותוחורהדוסלעתוכזןידמלמהמלהזןונגסב

שרפמובגתומשנהדוסלעתוכזןידמלמןיאותושפנה

הגירדמבםהשומשנהשתעדירבכרמאולאכהזלםעט

ןיחורהםההיחמואסכהמלרא"סרוכמםההנוילעה

ןישפנןפואמוהיחמםהןיחורםיארקנהתומשנדוסלר

האירבןוניאוןפואמםהןישפנםיארקנהתומשנדוסלר

ןפואוהיחוא"סרוכשרפלהזבךיראההיישעהריצי

היחוהאירבונייהא"סרוכדןניעדיאלהתעדעדוטאד

אינתוכיראההזולהמלוהיישעונייהןפואוהריציונייה

היחוא"סרוכןיינעהמתעדירבכאלהרמאולאכלרש

ןידהשכגתעדיאליממהיושעהריציהאירבםהשןפואו

ולאןכינפמוןידןיאהאירבבוהריציבוהיישעבאוה

'אירבבשוטותוכזדמללןיכירצהריציוהיישעבשםיכאלמ

ןיתחנבוטםויותבשוליזאושרפמהזינפמוןיכירצןיא

ןוניאדתוליצאחרואבןישפנוןיחורוןיתמשנוהילע

םלועיכאוהעודיןינעהשוריפו,אשדוקדאחור

אוהןינעהדוסותבשובוטםוישובלארקנהאירבה

בוטםויותבשהםויבןיחתפנהאירבלשרואירעשש

האירבהרואבהארתמוהבורואהארמהבקהו

ישוב:ומעלהארתמשךלמכתומלועראשל

תוכלמי

ח

ההגה

רמולןכתיהיbךכלכbישוקוקפססלעיסbו

סינייריחולשססושדוקינפוfסססיישעכש

שיגיידיחולשכ"גתופילקסןכוסריליכש

ולbושדוקולfוfרקנסמלןכסbוסריניכש

ירח6ןכתיךיfןכותופילקותוbמטוfרקל

סיגרטקמסו'יכמסוסיסיכעמססיחולשססש

bיכתוכזודמליךיbרוגינססשתכרוגטקןי

fישוקסליfסזסריגיכלוbסלשיסזןיינעכו

שיותוכזלסינימיימשיסיגיידכסזכלשמס

סמודככ"גסיחולשכ:כוחלסיליfמשמ

טסשכוטססועסריכשסלסיחולששייכסזל

תוכסלושינעסלסיחולששיושדוקינפוא
תוחכותופילןיססססער'שועסתודרמתוכמ

ססשינפמתוfמטסתוחכיfרקנוסfמוטס

סישינעמסוסיגרטקמסוסיתיסמסרסנ"יס

bכתיסזלכסעטותושרתליטנרחfר

:ס'גסכ"עוס"עכסיfכססירעשכ

התאוהאירבהךרעבהמשנךרעבינאשימצעתרניחבב

חוריעומצעהלגמוחורבקבדתמהמשגהשחורהךרעב

הלגמשישפנאוההאירבשםשלעהנויארקנינאשומכ

התאיכהנויארקתהתאןכומכהנויאוהשהריציביחכ

:שפנבחורוחורבקבדתמהמשנהשדוסביגוזתב

הריציהשדצמיכרמולהצוררופצןפואדארטסמו

הנויתרגירדממתדרלרתוידועורואןיטקמהנויהאוהש

הגירדמהוהששדוקהינפואםהשןוטקרופצתוגרדמ

ךרעבןוטקרופצךרעכםישודקהתגירדמבשהנטקה

חורהאירבוהמשנוכרעבתארקנתוכלמשדעהגויה

תוכלמלשהחכהלגמהריציהשןפואבשפנהריציו

וגירדמהךרעלןוטקהרופצהךרעבאוהשותואןיטקמו

דצמרופצתארקנהניכשהשרמאהזינפמםימדוקה

רופצהוןקהמלשמהשהארנהזלכמהנהשדוקינפוא

עהפיםיבשייתמםהיתוניחבלכםעםיצבוםיחורפאהו

שישרמולוחםדאהעטיאלשידכועיבאתומלוע

רופצתומדואהנויתומדואהלעמלרשנתומדתמאב

לרהנהלםדאתומדאתניכשורמאהזלהלילחתימשג

ומשארקנאלוםדאארקנהמלםדאארקנשםדאהש

המהבהלעונורתיוהשותמשנדצמאלאתומהבראשכ

המדקהבונשריפשומכוםדאארקנהמשנהשאצמנ

היתוחכוגבתטשפתמשאוההמשנהןינעוהנשהאמןב

רמאהזלהמשנהתודחאולוכושפנחורהמשנדוסב

תופועינימלכרמולהצורהנהלםדאתומדאתנכשו

םלכקרהלילחועמשמכתופועםניאהניכשבונשריפש

הניכשהששפנחורהמשנדוסבתריילכשתורוא

התעדעשריפשינפמוונשריפדכןהבתוטשפתמ

תומשגהמםולכזמראלותופועלתומלועהתוסחיתה

תרוסחיתהןינעכגשרפלרזחתופועןינעבלארשילש

אכאלמיזהאתחלשתחלשרמאותופועלתומשנה

ןירפצואירקתאדןיתמשנןוניאןיפועלעאנממדתיא

אדוקפיאהאמייקמלארשידאנמיזבוהימשןופלדנס

'עוכזףילואוהיאןיחוצןינבואכרתמאמיאאלזאו

יאמאוישעמלכלעוימחרוביתכהבקהימקרמאוןיפוע

ןכואניקמאכרתתמ'היאדףאפועיאהלעאתרזג

שוריפןיחורןוניאדהילידןיפועלעוכזףילואןורטטמ

ןיינעהארואובםאהתאחלשתחלשרמואקוספה

שיוזהוצמעיגמןכיהדעותופועללארשיתרוסחיתח

ןהשבושחלהעטתלאותופועהלעהנוממהךאלמ

תרומשנינימרמולהצוראלאןכאלתופועתמאב

שדוקינפואדצמםיאבהתומשנםהשםירפצםיארקנש

כנםששעיבתוגירדמגבשהנותחתההגירדמהאוהש

הנוממאוהשןופלדנסםשבםיארקנהםיכאלמתותכי

המשנהדוסבאוהשםשמםיעפשנשתומשנהלע

שפנדוסבאיההיישעהשונשריפדכשפנתארקנה

תכלוהםאהוןקהחולשתווצמןימ"קפלארשישהעשבו

ךאלמותואזאןיקעוצםינבהודנוענהלשןקמתשרוגמ

םהשלארשילשתומשנהלעבגתוכזדמלמןופלדנס

ונשריפשלבחהדוסבםהשונממתועפשנהשפנהדוסב

ינפואבהלעמלושרשוקידצהףוגבהטמלרשוקמש

המשנהתואשןופלדגסלשםיכאלמתותכםהששדוק

הלעמליכןופלדנסמהלעמלענענמוניאלבחותואו

ןהשתושפנןתואלעו,ושרששרשאוהןופלדנפמ

עלשמלתופועהחקולוןהילעתוכזדמלמאוהתולגב

כגבשייתיתופועהלע:בישישהבושתהיכלארשי

הבקהינפלמאואוההךאלמהמתועפשנשתומשנהלע

בותכהרמאוישעמלכלעוימחרוהבוימחרררועלידכ

יחקלנוינבושרוגמולגבדלישףועההזלעתרזגיאמא

ךאלמהמםיעפשנהתושפנלעכגהבקהםחרישידכ

דמלמכ"גןורטטמןכותולגבןכםגםיכלוהשאוהה
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אוהךורבהאירבהרואאוהשהזהשובלבהארתמש

,ןוגיוהרצןיאוןידןיאבוטםויותבשבומכשרמאולאכו

ימןכומכהאירבשובלבתוכלמשובלבשבלתמשינפמ

עגפןיאוןטשןיאוןידןיאהאירבהדצמהמשנולשיש

הריציבשוהיישעבשןידהךפהמותמשנלבחבאוהיכער

ןוששודוה.ולכשהאירבבאוהשושרשדצמםימחר

ידילעתומלועהלכםיאלמתמוומוקמבהודחוהחמשו

,רואהויזמםינהנובוטםויותבשישובלתורואמקידצה

ירעשהםלשנהזבוהחנאוןוגיסנוהחמשוןוששבאוהה

"חורוימחרבםשהרעשהטוחכןיינעהזיאבונגגשםאו

ירעסהולושכמהונידיתחתמריסהלרעיונילעושדק
:אריכאיריאיונילעוויזוורואו

אקרפדודיד

-

ההגה

כוטסויותכסכfקוודשןיינעס.סעטו

ססעתסימיססשלוחכימיבfלוןיחתפנ

רסססשעמסימיססשלוחסימיכשיגפמ

ססעמססססיישעיניינעכסלכשכסירורט

רסילוכיסניbוסיישעכשתימשגתדמע

יסלכשתדרטתכסלס6ירכרוfלדוגלכקל

ססט"יותכסכלכfסי"סעסתודוכעססעמכ

ללכשוסיישעתדוכעתכbלממסייולפ

לכקלסילוכיןכיכסמססילעתכסוימסהעד

bירכסרוfרקנשסfישוכלוסחממותכש

:סס"גסכ"עט"יותכש

האירבהםלועארקנןכ

החמשוןוששבתרוכלמ

מינפרואביאדובזאש

החמשוןוששוןוצרוםייח

ורואהלגמהבקהשכןכו

האירבהרואבתומלועל

ןוששבתומלועה:

וענכיתופילקהוהחמשו

ןיאושודקהינפמוחרביו

הרצסנוערעגפןיאוןטש

ינפמוהחונמהםויבןוגיו

םויוהחמשוהחונמונייהתבשיכבוטםויותבשישובל

אבטאמויאנדיבעןינעכהחמשוהחונמןכםגבוט

לכןידןיאשינפמהזלכוךיגחבתחמשוןינעכוןנברל

ןבםשרוקממתויווהבדוסישימחרעש

לטעפש

תילדןיגברהוז.ינוקיתב

יפאיבנלהגשה

רמאהנימתוחפםכחוהזוחו

ותמכחבםכחללהתילאאיבנה

םאיכורשעברישעותרובגברובג

אדןיגבוללהתמהללהתיתאזב

ןולביהיוונבלהלףילואבקעי

רבדרשאתאזודהההנימהלבק

הנימהלבקהיליוהדודוםהיבאםהל

הנחמלעהנחתםאהבגלרמא

אגתאוההבהילזמרחטובינא'אזב

םימעטהתרגא

רפסמבינואאירטמגבאקרז

הריפסהאיהוןטק

המורקההנושארההנותחתה

הטממתולעמהרדסלעונילא

דוסהותאובןיליחתמןכלהלעמל

לרשדוקהלאןרהאאביתאזב

הזןטקרפסמבב"יאירטמגבתאז

תאזרכזןושלהזב"ירטמגבכ"ג

תוכלמשוליפהנותחתהסליפססאיהו

תוגיללמסןללתוליפססללסתשכוניסל

הלודגהניכסמכחלתכסוכןתוליכfללסב

הלעמלמוכלמלוסילוסחכנתלbפתסלובג

סכולחfסוסכותחתהbיסתוכלמ6סטמל

סלעמלהטממהלעכשכוניתנטסךלעבלכל

סמולקסהנושfיסfיסתולופססינדעןגב

לוסיתנשסלונילכשכתולעללכונאליכוניל

סלססמהלעמלכשכמולוסתנמסלכשכמו

הסינכהלעשל"סשתוכלמהליחתבגישכfל

bילטמנכfוסשינלfתללקכןכינפמווליכמל

אלרמאוהבגלותבשחמקילסו

יגפללאעיוהאלהנימהלבקהיליוהדןרהאויבלאר"

שדקהלאןרהאאבתאזברהההנימתוחפםינפלו

הלהלועהלןברקהיאדאלכדארקיעהיאדעדייוהד

הבקמועבאלהנימהלבקןוליוהדלארשיוהלהשא

תאזאלאאתולגןמהניגבןולקורפ'דארחאאנוכשמ

פאזחדכאיבנהוםהיביואץראבתאזםגףאוביתכד

יבללאבישאתאזהניגברמאאתולגבלארשידאקחוד

םימשהןמוגלורוירשאכרמאמהשרפנהנהולכע
רמאהנימתוחפםכחוהזוחואיבנלהגשהתילדןיגב

שוריפרמוגותאזבםאיכ'וכוםכחללהתילאאיבנה

הגירדמהאובנבתוגירדמ'גםהשעודיןכאוהןינעה

ןינעכהדערמתראובנכץיקהבוהארמב,איבנא

ל"זחוניכשוברבדאהפלאהפעדוותאוילאהארמב

תגירדמ'ב:הריאמהארילקפסאהאובנההתוא

יהיוןיינעכהלילןויזחבאוהשהזחמבאבנתמהאיבנ
הנישךותמאיההאובנההתואשהזחמבהרבדוילא

אווזחןינעכוםהרבאלעלפנהמדרתוןינעכהמדרתו

וניכשהזלהמודכהברהוהיעשיןוזחןיינעכואיליליד

ןיינעשהריאמהניאשארילקפסאהאובנהתואלזח

איבנהלעהמדרתליפמהבקהשאוההאובנההתוא

תאודירטיאלשםיימשגהוירבאווישוחולטבתישידכ

לכויותוימשגמיונפלכשהזאשתוימשגתגשהבלכשה

האובנהלבקלותילכשהלכאיהשהאובנבקבדתהל

תומכחרבדמהאיבנתגירדמ'ג:ילכשולוכוהשהבקהמ

חורבוירפסרבחשהעהשןיינעכוילעששדוקהחורב-

ןיינעשםיליהתרפסהעדלמהדודןכווילעששדוקה

ושדקחורמוילעעיפשמהבקהשאיההאובנההתוא

יברבדהחורהעהדרמאשןיינעכוברבדמשדוקהחורו

ותלמו3גב'-

:הביקנ
קנןושללועשלויןוכתללןלאסוכ6עלתוbולישכ
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6ערתי6ערתסילתיליזfמלעלכחןושלמfיסוססיככהלעשfיסמסא
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?ופסולילושלכמשומכהמכחסתולוסמלח67סת6וללכונלזמלל

ילעמנכס"ןטקיפסמכליbילטמנכתfזללשלקסלמןלס66כיתfכ

סכלישימןכbוסלוסה:םוליפוסניקכןושלתfזלכןישלסובי

ןיסלסנכנשומכסינכלוינפלתוליעפהתמכחסללפכfכלסונכל

תfתbלקנשסליפפהלעשךילהליחתכbכוסוככיסינפלוינפלןסכס

ההולמbכסולבללסעטןתנווכלמיסמ
שושוגה

לעכלכ656ןרסf6קוד16לןרס6טקנולטמגכסוכיfילטמגכתfזלל

fלוסתכחססדרפכסוככלסלריססרות

fוסשינפמ656ןרס6רמbרתויססרופמ

ינשסעטדועוסינפלוינפללכיססתסינככ

סרותסוןרסfששכוארקיללככםיכסכסיכ

יתפשרמfכסןיינעכסיכסככרתויתסחוימ

ךחלהיכוסיפמושקביסרוקתעדורמשיןסכ

שיfלךרוbוךימנתןיינעכוbוסתוfב3'ס

ססגסכ"עיסינסככרכדמbוסשךדיסח

סניקנןושלתfלכ"ןומלסוכ"

לכוןומלסןכbוסןינעהטוליפו

תללפתולכזוהשתלbפתוכיסל

ליולשילוליסמולוליfלקכ

ביכסלועכסילעופססיפולג

לליוידלולילוןיללליולילולללויוללידוליולbססוסכשסיטלק

לעופשומכעינפבהלועפלשתומש'כיולfמסמלכשלוידוליליולד

תויוספסמלכיהלועשקותללפת'לקנןכינפמוסנשישלחכיכושלחב

תלועפתלכקעשינפמבזכגסלועשתbות6לקנתוכלמתליפסווכמ

תילנמוסלעכמסלכועתלבקמסהשbכתלעכתללפתמלולייפולגכ"

תוכלמךכלכוסחכתלועפתילגמוהלעבמתלכעתמססשbכסתו6

ינפמוהלעכתללפתלשתויזוסיפוליגביתלועפתילנמסלוכיעילילע

יפהסינכהלעשfיסןכינפמהלעכתלfפתמלתויוגלסלגתמbיסמ

:עפמהשוליפןיכדע:לתפנלסנכנסלגנסמ
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םלכשתוריפסהלכלשהגהנהרקיעאיהתוכלמהש

תודובעלכבוהדילעתרומלועהגיהנהלהבםיעיפשמ

התואברקלודחיילךירצןלכבתונברקבםישועש

'הלהלועהלןברק:ה"אדרמאשוהזוהלעבתראפת

,דוחיובורקונייהדהלןברקארקנאיהששוריפ'הלהשא

ןברקהיהישןיבהלועןברקהיהישןיבתראפתאוהשהל

דחיילךירצןלכבהשא

תארקנאיהוהלהתוא

תראפתללר'הלהלוע

ןילוכיןיאהתלוזבותראפתללר'הלהשאתארקנאיהו

הרשקלוהבסונכלהליחתבךירצשאלםאימינפסונכל

תועורזהדוסבהלעבתראפתהםעהדחיילוהגווזלו

הנימהלבקןוליוהדלארשיוםדחימהתירבוםיקושו

ןמהניגבןולקורפדארחאאנוכשמהבקמועבאל
ץראבםתויהבתאזםגףאוביתכדתאזאלאאתולג

ושקבאלותוכלממםילבקמויהלארשישוריפםהיביוא

ההגה

סס"נסכ"עכוריקןושלמןגרקתלמשוריפיכ

םתואהדפישםתולגלערחאןוכשמהבקהמלארשי'

תודפלךרטציןכשמהתודפלהצרישכןפואבםתולגמ

ושקבתוכלמקרלרתאז'רקנהןוכשמקרהליחתלארשי

תולנבםהמעאהתשהניכשונייהדתאזתארקנשןכשמל

הניכשהתלואגבאליממוהניכשהלואג"יאדוביכ

לואגישהזלעםדיבןכשמהניכשהיכםתואםגלאגי

םהיביואץראבתאזםגףאוקוספהרמאשוהזוםתוא

םהיביואץראבאיהכגתאתארקנשהניכשהוליפאלר

אזחדכאיבנו:לארשילןכשמאיהיכתולגבםהמע

יבללאבישאתאזהניגברמאאתולגבלארשידאקחוד

םחנמהיההלודגהרצבוהשקתולגבברשהארשכלר

יבלSבישאתאזרמאותאזתארקנשתוכלמםעומצע

תוכלמםעיבלתאםחנמינאלרולליחואןכלע

יאדובוונתואלואגישונידיבןכשמאיהשתאזתארקנש

ונתואכגלאגיותלואגבוותואלואגיוונכשמחיניאל

ולליחואכעאיבנהםייסמשוהזותולגבוחדבאנאלו

ונילעחיגשיהבקהולהכחהמהמתיםאולזםרמאןינעכ

הנהוונידיבאיהשונכשמרובעבתיטרפהחגשהב

יונכןיינעתוכיישןיבהלוקרפהורמאמהשוריפםלשנ

דחיינודוסיווקמועוותנוכתמלעות"ארותוכלמלתאז

:ומצעינפבקרפו

תאזירקתאדארתכיאהןנינתונושלקרפ

ארקיתאזלןנינתדןיגבהשא"רקתא

אוהןאמתאזהחקולשיאמיכביתכדםושמיאמאהשא

השמהזואדכרכדשיאאוהאדוהזירקתאדאוההשיא

קפסלשיהנהלכעהזמתרביסנתאתאזוהזשיאושיאה

איבהשרחאהשקמההשקהיאמאדחרמאמההזב

תארקנההריפסהתואלוארתכהתוצשתיחצנהייאר

יאמ:אהשאארקיתאזלקוספהמהשאתארקנשתאז

תאזלרמאשוריפבקוספהירהשיאמאותהלאישוק

לקנהיהתאזלשהגרדמהונייהדתאזללרהשאארקי

אכמאפוגקוספלעשקמשמולןיאהיל"שקיאמזהשא

השקינשקוספלעםגיכףוסרבדלןיאבאקוספלהיל

הארקהמלארקדאמעטיאמשקמשרמולןאהילאנמ

םעטןתנאלירהשהבושתהמולהעיגההמבאהשא
הזמביסנתאאזורמאותבושתביכותבושתבהזלותכה

ןתונשרמולןיאתאזתארקנהמלםעטןתילהצורולאכ

ולהיהםאתאזהחקולשיאמיכקוספהרכזשהמבםעט

החקולשיאמיכקוספקרהייארלאיבהלאלשרצקל

תאזושיאההשמהזיכתוכיראבךיראהלולהמותאז

דעיכובקפסךרוצאללתוכיראהזלכיכהזמתביסנתא

ירפסלכירהשהשאתארקנתוכלמדאנעדיאלהתע

הלבקה

הזהערפלאאבתשרפרהזבינש

ערתהנהוזהמדקהעדתשרחאהנהוינושללעותלמו

רובגוםכחלעאלאהרושהאובנהןיאלזראשהמב'ג

ןהרשועוהרובגהמכחןהשתוגירדמ'גולאורישעו

חורבהאובנההיהישןההאובנלןיכירצשםייחרכהןה

היהישןההמלשודודכהמכחב,וברבדמהשדוקה

הארמבהאובנ'יהישןהסהרבאכהלילןויזחלשהאובנ

ולאןיכירצשםהלדחאךרדםלכהעוניברשממץיקהבו

םושלעיגהלולכויאלתלוזבוהאובנהוגירדמיראות'ג

הנושארהמדקהבונרכזשהאובנתוגירדמגהמהגירדמ

זונגוסומכאוהוובךיראהרומוקמןאכןיאןיינעהםעטו

ולאעדתשרחאהנהוולתואנה'וקמבושרפליתורצואב

תוגירדמ'גולאלעהנהורמאמהןבותומדקהינש
ןיאשינפמהעיבשררמאהנושארההמדקהבונרכזש

וניבאםהרבאומכהזוחלאלוהערמכאיבנלאלהגשה

ינפמתוכלממץוחהעהמלשודודכשדוקהחוראלוהע

ותרובגברובגותמכחבםכחללהתילאאיבנהרמאןכ

ונרכזשםיאיבנהתרגירדמיראותםהשורשעברישע-

לעםתאובנםילבקמשרמול,וללהתילאהיינשהמדקהב

םגההזבוללהתילאתוכלממץוחםיראות'גולאיד"

היהשהערמכתוכלממרתויהובגםוקממםיקנויםהש

ראשותראפתאוהשההיאמהארילקפסאבהאור

ירתיארקנםהשדוהוחצנ"עןויזחבםיזוחויהםיאיבנה

יכתוכלמךרדםהלעפשנםלכתאובנזכעטושקיאיבנ

ךרדןיאוםשךרדעפשהעיפשהלחותפהרעשהאיה

תוכלמךרדםאיכתוליצאלץוחעיפשהלהעפשהושל

דחאאוהרשעורשעאוהדחארעשבהכוראבראובמכ

תאזבםאיכאיבנהרמאשוהזוםשמן"ועיינשקרפ

יכללהתיתאזתארקנהתוכלמבלרללהתמהללהת"

אבשרבדםושךלןיאוםשמולאבהאובנהעפש

ךרדםשךרדעפשנהיהיאלשתונוילעהתוריפסהמ

הלבקןולביהיוונבלהלףלואבקעאדןיגבותוכלמ

ינפמושוריפםהיבאםהלרבדרשאתאזוביתכדכהנימ

תוכלמתריפסבתוגשהיניינעוינבלדמלמהיהבקעיןכ

וינבלןתנותוכלמךרדםאיכמכחהסדרפבוסנכיאלשו

רבדרשאתאזוביתכדכתוכלממהכרבולבקישהכרבה

לשהניינעםהלרבדוםהלדמלמהיהשלרםהיבאםהל

היליוהדדודווזהריפסבתואךריבותוכלמונייהדתאז

ינאתאזבהנחמלעהנחתםאהבגלרמאהנימהלבק

לע'מאותוכלממהכרבעפשלבקמהיהדודשוריפחטוב

ובםחלהלהמחלמלשליחוילעהנחיוםוקיםאשתוכלמ

ןגמלילאיהיכחוטבינאתוכלמלעלרחטובינאתאזב

אוההבהילזמריילעטולשלהנהמהולכויאלשהניצו

שוריפיבלאר"אלרמאוהבגלותבשחמקילסואגת

רתכהלןתנשרתכהתואבתוכלמלזמרמהיהדודו

תוכלמבחוטבךכלכהיהשהבונוחטבהלתוהכולמ

לעותוא.ריבגתשוהניצוןגמלורזעלולדומעתש

'בלאר"אלרמאהזלםולכאר"תמהיהאלשדעויאנוש

תלוכיהרתכהלןתנשהמבתוכלמלרתכאוהןינעההזו

ןרהאותלוכיולןיאשימבןיחטובןיאיכהבונוחטבב

תוחפםינפלוינפללאעיוהאלהנימהלבקהיליוהד

ןרהאשוריפשדוקהלאןרהאאבתראזבדהההנימ

שהריפסיכםינפלוינפלאיהשדסחלהבכרמהיהש
סנכנאלזכעתוגירדמהששתוכלממימינפאיהדסח

תאזביתכדהליחתהבסנכנןכםאאלאדסחלותגשהב

י"עותאזתארקנהתוכלמבשוריפשדקהלאןרהאאבי

תראפתלאלרשדוקהלאןרהאאביוסונכיתוכלמ

דחאהצקאוהשדסחמעפשךישמהלשדוקארקנה

המלוןרהאלשהבכרמאוהשתראפתלשתווצקששהמ

יוהדינפמומצעבץרתמותוכלמךרדעפשךישממהיה

עדיןרהאיכינפמשוריפאלכדארקיעה"אדעדי
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אוהדומילהרקיעוםסרופמועודיוטושפאוהתוכלמל

קיידלותאזתלמללהתואדימסהלידכאלאתאזיונכלע

ימצעמםצעתאזאלותוכלמל'ונכאיההדבלתאזתלמ

אלשינפמהשקמהוונשרפדכוקוספבהלעמלרכזנה

ארקדאמעטהשקמולשדחתנשהתעדעתאזונכמעדי

תוכלמלןתנשארקדאמעטיאמשוריפ"אמאורמאו

תלמלשוניינעיאמותאזארקנהניחבהזיאבותאזונכ

.שוריפתאזהחקולשיאמיכביתכדםושמערתמותאז

ומכוהלעבתראפתונייהדשיאמהחקלנשליאוה

ארקנםרובעברשאדוד"יפוריצב"ולש"הלעבתראפתש

לרותשאליוארןכומכםיפוריצבהלועשרכזןושלבהז

הבקנןושלבתאזארקהלדוד'פור'צב'בגתוכלמל

לדבלןיאהבקנלרכזןיביכןטקרפסמבב'ןכםגהלועש

הבקנאיהתאזורכזהזשבקרםלועבקולחושרפהו

דודייפוריצב'םשלעהזארקנהלעבתתשומכןכינפמ

םשלעתאזכגתוכלמארקנםיעיפשמהרכזןושלב

יגפמהשקמהוםילבקמההבקנןושלבדודיפוריצב"

בלעשיאתלמבולזמרמשונושלתרקיתמןיבהא

תרלמבשטגהיכקחודולהארנהיהשינפמדודייפוריצ

םגשהזמבייחתיאלדוד'פוריצבילעזמרמשיא

אוהןאמהשקמאוהןכינפמדורייפוריצב"ויהיותשאב

וליבשבשונממבייחתיששיאההזאוהימשוריפשיא

שוריפהזירקתאדאוההץרתמותאזיונכבותשאירקתי

שוריפבולרמאונושלתרקיתמןיבהאלשהארשןויכ

םיפוריצביהלועשרמולהצורהזארקנששיאהותוא

אוהארוליזאושרפמשוהזוהזארקנךכלשרכזםהו

ומכרכזשיאוהזושוריפשיאההשמהזיכאדכרכרשיא

תראפת'וההשמיכעודיושיאההשמהזיכקוספהמאש

םילועשרודייפוריצבונממםיאצוישידורםשאוהש

רבכהזץורתושוריפהזשיאוהזארקנ:הזרפסמל

היהתאזהחקולשיאמיכירמאבהלעמלךליתצרת

שמכהז3גזמרנרכזתלמבורכזלעשיאתלמביתזימר

שיאושיאוניההזיכאצמנשיאההשמהזיכבותכה

ץחלהינפמךאהזיתרכזהולאכשיא'תרכזשכוהזונייה

רכזלעזמרמשיאתלמבשםגהיכךתואקחדשקחדהוז

םגשהזמבייחתיאלדודיפוריצביהלועשהזאוהש

יונכבארקתםרובעבשדעדודייפוריצב"ויהיותשאב

.הזמתביטנתאתאזוהזלםגהאנץוריתךלרמואתאז

ויהםיפוצרפודדוסבתוכלמותראפתשרחאמיכשוריפ

ףוגויהשדעהניבהדוסבוהמכחהדוסבדחיםיקבודמ

האולמבהטושפיונייהדהמכחבשדויהדוסבדחא

דוסבודודוסבהמכחהדוסבדחאףוגבויהשדויהזכ

דוסבדחאףוג'הדוסבונייהדןיפוצרפודדוסבהניבה

'הונייהדךפהתמהםתוחהדוסב'ולע'דההזכהניבה

דחאףוגוהזניבףוגבתרחאהריפסבויהוהניבלש

ךכרחאשקרהכוראבםיפוצרפודדוסרעשבונשריפדכ

הייסנהדוסבםיקלחינשלוקלחנהניבףוגוןטבמ
הדמחרכויהזדצמשזכהרעשבהכוראבםשראובמכ

קלחנהרנהלשמהזקלחבבגאצמיהזקלחבאצמיש
ומכהרכויהזדצמשאצמנהושבםהינשוריאםינשל

םיפוריצביתוכלמבןכומכםיפוריצבתראפתבש

אצמנתוריפסינשלוקלחנשקרםהיניבקולחןיאיכ

דיישןכומכהז'ונכך"שתראפתלשומכהזדצמש

ידכהיההקולחהיכתויהלקרוךאהז'ונכתוכלמל

הריואראהתשידכןינבהדוסבתינבנהיהתתוכלמש

וחכתולגלידכהלעביפוריצב"הלשםיפוריצביבלבקל

הרטמלתרומלועבעיפשהלידכונממעפשההתלבקב

הדלעבמתלבקמההביקנומכאיההזדצמשהנממ

תאזהלשםיפוריצב'וארקנןכינפמלעבהחכהלגמו

ןושלבהזםיארקנתראפתםיפוריצב"יכהבקנןושלב

רכז

ארקנתוכלמרכזארקנתראפת'כהזמםיאלמהלבקה

ירהשקוספהשרדבןלעמשמקשורחיאמ'גקפסיהבקנ

רמאשוריפבקוספהירהשהזםיעדויןברתיבתוקונת

ברהיבירקל"זתראזהחקולשיאמיכהשאארקיתאז

פאמעטואתלמירהאוהההגה

רמאהמל'הקפסימעלשומשונוסשffרקית6זלfתומירסשוריפ

יאחםתסרמאאלוארתכ"":*י"

יאמהקפס-תאזירקתאד

השקמהיכבש"להארנאלהזשיאוורמאברהוזההצר

שורחןיאהזיונכבוהשאארקנתוכלמיכועדיןצרתהו

'מאנהזיכהשאיונכמרבדםושונעימשהלהצראלוללכ

אלשרבדונעימשהלהצרשקרוךאשוריפבקוספב

אוהוןלעמשמאקלודגשודהושוריפבקוספברמאנ

םושברמאנאלתאזתארקנשתוכלמלשיונכיכהז

השאארקיתראולקוספהרמאשהמיכשוריפבםוקמ

ריכזהשירשבמרשבוימצעמםצעלעיאקששרפללכונ

השאארקיימצעמאוהשםצעהתאזללרהינימליעל

הניחבויוגכהזיאלעהרומתאזתלמהיהישאללבא

'ניחבוהארוההזיאלעהרומהיהישתוכלמלומצעינפב

יונכתאזתלמהלהיהישדעהשאתניחבתלוזתוכלמב

שדיחוונעימשההזינפמוהשאםשבהתואםינכמשומכ

הרומאוהקוספברמאנהתאזתלמיכלודגשודחונל

יונכהשאתלמונלהרומשומכתרוכלמ'ונכלעונ

םצעםעפהתאזביתכדמותחכוהווקוידותוכלמב

אוהינשהתאזהשאארקיתאזלירשבמרשבוימצעמ

רשבוימצעמםצעםעפהתאזרמאישאוהידיכרתוימ

תאזלתלמלופכלורוזחלולהמלהשאארקיירשבמ

אתלימדעתאזתלמלופכלורוזחלךירצשהדונשסגהו

יראהלבותכהךרדוארקהילבתכוחרטוקבאיתאד

: םעתאזלבותכלולהיהאליכהשקהזלכםעלופכ

תטלחומהארוההרומלהיכלאלבהשאארקתאזקר

לעהרומאלאימצעמםצעלעיאקהניאש:

לערבדבייחלתבייחמותקיידמלהיכהמצעהלמה

הזהודגהשויחהתורוהלידכוהלהכומסההמצעהלמה

שלרהשאירקתאתאזירקתאדארתכיאהרמא

יונכלעדמללאלאאבהשאיונכלעדמלל

ארתכיאהךפיהלרמאאלותוכלמבשתאזירקתאד

ןיבהלוירבדבהעטיאלשידכתאזירקתאהשאירקתאד

הניחביאהשרפלורמולהלעמלאיאקשוטושפכתאז

ימצעמםצעתאזארקנאיההשאארקנשתוכלמלש

השאתארקנהמלוירבדלםעטןתונוהונכלעמלרכזנה
'ניחבויוגכהניאתאזתלמווכוימצעמםצעאיהשינפמ

ארתכיאהררובמקוידריפשקיידמןכינפמהמצעינפב

איהשתוכלמרתכרמאולאכהשאירקתאתאזירקתאד

הניחבהלוהשתאזיונכבתארקנאיהתוכלמתריפס

'רומוהשהשאיונכבתארקנאיהשומכומצעינפביונכו

יאהרמולךיראההזינפמוהמצעינפביונכוהניחבלע

תאזירקתאדיאהםתסרמאאלותאזירקתאדארתכ

תאז'ונכלתוכלמתריפסרתכאיהשרתכהךימסהלידכ

אקודתאזונכבארקנאוהתוכלמתריפסרתכיכקיידל

םוקמאיבמוהלעמלרכזנהימצעמםצע"ונכבאלו

ולאכלרהשאארקיתאזלןנ'נתדןיגבותחכוהוותייאר

הדונשולןהווללכברתוימאוהתאזלרמא

היהאלהזלכםעארות"אדיפקמאלוארקבתכוחרטש

ארקיתאזקרבותכלולהיהאלוילבתאזלבותכלול

הרמצעינפבהניחבויונכאוהתאזיכלרשאלאהשא

ארקןכומכתאז'ונכבארקיתוכלמתריפסשומכשוריפו

רמאאלודמלאצמנודמללאבהזירההשאיונכב

תוכלמשומכהנימשורדלותאזארקיהשאלךפיהל

השאיונכירהשתאז'וגכבארקןכומכהשא'ונכבארקי



ישילשקרפדודיידןבםשי:מתויווהב"ידוסישימחרעשי
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ולתשמשמאיהזאוהבעיפשמההלעבתראפתמ

עבשהברמתאדהיאתומלועהלכלועפשמריאהל

תראפתהוהרובגהוהלודגהןוניאדךיתללהםויב

הניחבלעשוריפ-תוכלמהודוסיהודוההוחצנהו

םויבעבשותדמאיהשתוכלמלעדודרמאתוכלמבשוז

הלשתווצקששבתלבקמתוכלמתויהליכלרךיתללה

'זםההזדצמשושומששמשלהלעבתראפתתווצקוןמ

תראפתותלבקמההרונמההיתווצקוללכבתוכלמתורנ

עבשםהשאצמנהבםיעיפשמהולשתורנובראפתמה

וכלמולבקמהוןתונהתוריאמםלכשתוריפסעבשתורנ

ינפבריפסאיהשתומצעתניחבונייהדתוריפסומהלולכ

תוריפסזתורנ'זםהשהלבקשתוריפסששדועוהמצע

תראפתהוהרובגהוהלודגהןוניאדליזאושרפמשוהזו

צורןיליאןיגרדזמןילילכזוכלמהווסיהודוההוחצנהו

םדוקמשתוגירדמ'זמםילולכתוכלמבתוריפסזרמול

ילבלרתורנששתווצקששקרםניאתוכלמבןתעפשה

ששתווצקששקרםניאתוכלמלןתעפשהתניחבבתטבה

הזבשיהזבשהמוהזבשיהזבשהמןתודחאדוסבשתורנ

וכלמבןתעפשהתניחבתטבהבלבאששמששילולכםה

ןיריאמםלכותורנ'זתוריפסזםהשתיעיבשהריפסאיהש

שיהזבשהמןתודחאדוסבהזדצמהנהןתעפשהבהב

דבהםהבןיאירהשזמילולכ'זסההזבשיהזבשהמוהזב

תודחאבםלכוהזמהזוהזמהזילולכםלכודורפוקולחו

'זםהדציכליזאושרפמוהושה
ה"ו"י7ההגה fיסוקןיfהיצמהונמייק:ימאי,ונההגלע

ורישי"יויסיכ"fונילעfיסוקןי

הרונמהנקגלראכרמדסא:5ל:::

תראפתאוהדחאדצמ:::ת"::

התלפקמתוכלמוסימחרתעפשסלסימיכסמ

תועורזינשהםעףוגהוה:קכדקיפלקל65:קפ:2

ךלמארקנהתראפתלש
קודו'זןמסילולכ'זססfליממסימחר

:סס"גסןfכדע

יהיאהרובגוהלודגםהש

הוצמרנתארקנתוכלמשוריפהבארהנאלהוצמרנ

'גנלאבריאהללבקמהרנומכהלעמלמרואהתלבקמש

הלעבתראפתמהווצמאיהשינפמהוצמתארקנותורג

ךכליכרמוללכונואויתורנבריאהלושומשתושעל

ןכומכדודיארקנהלעבתראפתשומכיכהוצמתארקנ

זמרהאבודודיאוהשבתאבהוצמיכדודיתארקנאיה

הווצמתוכלמיכתורוהלהוצמתלמזמרבדודםשלש

תינשההדצמהרונמינקגו:ושומשתושעלהלעבמ

תינשהדצמרונמינקגדועולרתירבוןיקושןירתןוניא

דוסיהאוהתירבוןיקושןירתםיארקנהדוהוחצנםה

יברעמרנ'היאוןחיעדוילעודיכתירבתרואארקנה

רנתארקנהמצעבתוכלמתניחבשוריפןוהבארהנא

םלכהבםידחייתמותורואהלכהבןיברעתמשיברעמ

הארתהזרנבהארתישהמשזמםילולכתורנ'זםהשדע

אתרנמהושהתודחאבםילולכםלכירהשהזרנב

ךלמלשהרונמתארקנתוכלמשוריפתאירקתאאכלמד

ושומישהשועאיהשינפמךלמארקנהתראפתאוהש

תראפתבשתווצקוהיכהזמראבתההנהךלמלש

תוכלמונייהדתורנזהםהוכלמבשתווצקובםיריאמה

ווצקותורנהששוהרונמארקנש,הבשתווצקוםע

: םעתוכלמיכתורנזםהדחיןתוללכבוהבןיעיפשמ

תלבקמהרונמתארקנהתחאהריפסאיהשהיתווצק'ו

םירתונהתורנהששםהשהנממהלעמלשתווצקוןמ

ןתעפשהתניחבב'זמםילולכ!םהו'זםהםללכבש

תטבהילבןמצעתניחבבששמםילולכששםהותוכלמב

הריצירפסבהנשמבזמרשוהזותוכלמבןתעפשהתניחב

ברעמחרזמהטמוהלעמתווצקיששןהמתווצקעבש

תאאשונאוהועצמאבןווכמשדוקהלכיהוםורדןופצ

הלודגםהתוריפס'זלרםהתווצקעבששוריפלכעןלכ

הרובג

תמלוערfשלסטמלעיפשסלסלעכשומש)

םיארקנתוכלמיפוריצב'ועיפשמהרכזכםיעיפשמרכז

קרפהםלשגהנהותלבקמההביקנכהבקנןושלבתאז
םיפוריצביולאתושמשמםההמתעדליוארהנהווהיעב

:ומצעינפבקרפםהלדחיינותוכלמבשותראפתבש

תרשרפאנמיהמאיעררפסבישילשקרפ

אתניכש'היאהבקד,אנמהמורת\

'היאהלעבלאשמשלאתרנמהיאד

הרובגהוהלודגהןוניאדךיתללהםויבעבשהברמתאד

ןיגרדזמןילילכזוכלמהודוסיהודוההוחצנהותראפתהו

אכלמדןיעורדןירתואפוגתחאדצמהרונמהנק'גןיליא

הדצמ.הרונמינק'גוןוהבארהנאלהוצמרניהיא

ארהגאריברעמרנ:היאותירבוןיקושןירתןוניאתינשה

רמאמההזהנהולכעתאירקתאאכלמדאתרגמןוהב
תוכלמיכםדוקהקרפבונשריפשהמבהרואכלדגנמ

םיפוריצבהלעבתראפתמתלבקמשהמבתאזתארקנ

ושומשתושעלוהטמלעיפשתשידכהבםיעיפשמה

עמשמרמאמההזבותויווהביםהשוחכתולגתהב

שמשלתראפתמתלבקמשהמיכ'זאלאםניאשהרואכל

רמאשומכהרונמינק'זאיגסניאוחכתולגתהבושומש

'וכתחאהדצמהרונמינקגןיליאןיגרד'זמןילילכ

יוארכונילעהבוטה'הדיתקזחברמאמהשרפנהנהו

המבתרער"רבכהנהווניתוישוקבגץרותיזאוןוכנו

םלועהתגהנהרקיעיכםימדוקהםירעשבךלונמדקהש

תראפתהרובגוהלודגתווצק"וםהשןיינבהימיוידילע

יכךלונמדקהשהמבןכםגתרעדירבכודוסידוהחצנ

וזהריפסבאצמישהמורומגהתודחאבםהתוריפסה

אוהוזהריפסבאצמישהמווזהריפסבאצמישאוה

דלונמדקהשהמןכםגתרעדירבכווזהריפסבאצמיש

םיארקנללכבןיינבהימיתווצקויכםימדוקהםירעשב

אוהתראפתתריפסיכםיפנעותוראפןושלמתראפת

הלודגויתועורזםהשויפנעבףעתסמוראפתמהףוגה

םיפעתסמםלכשדוסיותירבודוהוחצנויקושוהרובגו

םיטשפתמוםיפעתסמשיפנעכתראפתףוגמםיראפתמו

ףוגמםיטשפתמשתירבוםיקושותועורזכוןיליאהףוגמ

ינפמתראפתםשבוארקיללכבםלכןכלערשאםדאה

ומכדועעדתהנהוםידחייתמםיפנעותווצק'וובש

אצמתןכומכתראפתדוסבםידחיתמתווצקואצמתש

תווצק'ואצמתןכוהגיבתריפסדוסבתווצקו

דסבראבתירשאכתרוכלמתריפסדוסבםידחייתמ

תראפתבשקרםהיניבלדבהןיאוםיאבהםירעשב

הניבהדוסבםילגתמשהממרתויתווצקוהםילגתמ

תראפתדוסבםילגתמשהממרתויםילגתמתוכלמבו

תווצקוהמשנהםלעהדוסבםההניבבשתווצקושדע

דוסבתוכלמבשתווצקוחורהםלעהדוסבתראפתבש

תארקנהזדצמשהמשנהחכוחורהחכתילגמהשפנה

הבשתווצקובןשומששמשמוןהמתלבקמשהביקנ

והזעברמאמהךלןבויולאתומדקהעדתשרחאהתעו

אשמשלאתרנמהיאדאתניכשיהאהבקדא'גמ

ארקנשתתונייהדהבקהלשילכהשוריפהלעבל

לכבושומשוותלועפהשועודילעשילכההבקה

איהלראתניכשהיאולשילכהאוהימךרטצישהמ

ומכלרהלעבלשמשלהרונמילכאיהשתוכלמתריפס

ןמשהבםינתונקרהמצעמןמשורואהלןיאשהרונמ

ההגהאיהזאהתואןיקילדמו

:השומשתשמשמוהריאמ

:ןכומכהיתורנבריאהל

:ןמשורואהלויאהניכשה
ומכ,איהקרהמצעמ

לבקלדימתנכומההרוגמ

רואוןמשההיתורינג

וסזוסלעכמלכקלסכירנויסכרסחישוסז

תלועפ:ר:פכ:רמfש

:(ס'גשן6כלש

-



טס ישילשקרפדודדןבםש:יפתייחביוטישפחיש
שפ-

ןידלםימעפהלעבמהיתווצקובתלבקמכ'גתוכלמןכו

תומלועראשלתעפשמךכהתלבק"פכוםימחרלםימעפו

תויווהב'םהשפימהרלהששוןידלהששםהשןפואב

תומלועהלכלשרושורוקמםהתויווהב"ויבותראפתבש

לכבםיעיפשמהםהיכפהמולשלתשנשתולועפה:

םדאביפאאצמתשדעתומלועהלכםיגיהנמותומלועה

יתשםידינשםהשםיגיהנמרשעםינשןטקםלועאוהש

ומכןבקרקםיקדהביקלוחטהרמדבכתוילכיתשילגר

עךלמאוהשבלהםהברכזנאלוהריצירפסבורכזנש

ןהיתוחכולאשינפמהמשנהןכשמאוהשחומהןכוןלכ

תויווהב'בשללוכהחכומכםלענהםלועדוסב:

תויוהולתדחיימהואוהךותבשאהונייהדרכזנ

ויהליוארהיהוגלהלועש"לאמשהתויוה'ולםיינימ"

אלםיגיהנמולאלםדחיימהחכ'כינפמאלאתויווהגי

ומשואלפאוהוףלאהדוסאוהשומלעהםשלערכזנ

אוהשרושהושרושהדוסבאוהיכםיגיהנמהןיבםלענ

אוהרשעורשעאוהרחארעשבראובמכםלענםלוע

אלהזינפמוקרפבדחאהה"גה
ו"תסכfוסתר6רדעל

םדחימהחכ'דאבכגרכזנ:

יגיהנמב"ולאלשןשרשו:
חומכסמסנסןכשמסטמלןכומכתוכלמ

רסניbוסימלענכ"גסמסכלכחורסןכשמו

דכככסנכשמששפני"עסfיכסילגתיפ

:סס"נסכ"עורכזנfלךכינפמ

יגיהנמב'ולאוףוגה

ינשלםיקלחנכגףוגה

לאמשלוןימילםיקלח

דחאףוגבםידחוימםלכוןימידגנוךפיהלאמשהי

תווצקששהומכבלבשםדחיימהתכה"עםדאהאוהש

םיינימימחרלהששם"לאמשןידלהששתויווהביםהש

תולזמרשעםינשכ"גןכוםדחיימתראפתבשללוכהחכו

היראןטרסםימואתרושהלטםלועהתאםיגיהנמה

תולזמהששםיגדילדידגתשקברקעםיינזאמהלותב

םימשגהתומיבםילעופהששוהמחהתומיבםילעופ

םימשגהתומיבשהששלךפיהםההמחהתומיבשהשעו

הששדוקםילעופהששולאוםוחםילעופהששולא

תולזמהלגלגבםידחוימםלכוםיילאמשהששוםיינימי

ןמםילעפנההנשישדחבםהןכוםעינמהםלענהחכ'ע

ןושחירשתלולאבאזומתןויסרייאןסינםהותולזמב"

:רומהששהמחהתומיהששרדאטבשתבטוילסכ

:ונשבדחוימםלכוםיילאמשולאוםינ"מולאםימשגה

תועשורקובתועשותועשבםויהןכוםלכללוכהנשיכ

ינשלקלחנהלילחכ"גןכודחאםויבםידחוימםלכוברע

ינשםהותוצחרחאתועשותוצחםדוקתועשוםיקלה

לכשומרתובוןידהתדמרבוגתרוצחםדוקיפסיכפה

ליטמהבקהוםימחרהתדמרבוגתוצחרחאלורעיותיח

רשאדחאהלילבםידחוימםהינשוןדעןגבםיקידצהםע

תויווהברוקממולשלתשנםלכיכתורוהלהזלכ

ןכומכוםימחרלהששןידלהששםהשתראפתדוסבש

םלועהתוחורדבןוסכלאבםילובגרשעםינשאצמת

הזהזךפיההזהזדגנכהזווצקהששםהשהטמוהלעמו

םידחוימםלכוביםהשהששדגנהששילאמשהוינימ'

םילתכדבדחאתיבוניתעדבר"צנדציכלפשהםלועב

ללכבםלועהןוימדכהלעמלהרקתוהטמלעקרקו

הטמלעקרקהאיהץראהוהלעמלהרקתהםהםימשהש

'דהםהםורדןופצברעמחרזמםהשםלועתוחודדו

הצקהטמהצקהלעמהצקתווצקוללכבםהשםילתכ

םהבאצמיהנהםורדהצקןופצהצקברעמהצקחרזמ

לובגדציכתויווהביןמולשלתשנשןוסכלאלובגבי

אוהשוילעשהרקתהםעחרזמלתוכקבדתינבשתיוזו

'דלכלןכותימורתיחרזמתיוזולובגאוהשהלעמהצק

הרקתההצקבהלעמלםהיתווצקבםיקבדתמשםילתכ

תיוזולובגתימורתינופצתיוזולובגםהשוידדצד

ללכבסלכםהשתימורתימורדתיוזולובגתימורתיברעמ

פוקמב13תאג"

אלתמאבשינפמותוכלמדוסידוהחצנתראפתהרובג

ששששאלאםניאתווצקהירהשתווצקעבשרמולןכתי

הלבקהדוסבתרוכלמבששועפשההדוסבתראפתב

הלעמהםהןהמששרמאותוקולחינשלןקלחמהזינפמ

ותוריפס'וםהשםורדןופצברעמהוחרזמההטמהו

לכיהוםניינעדועראבתירשאכםיעיפשמהדוסבתווצק

תלבקמ'יהשדוסבעצמאבןווכמתוכלמאוהששדוקה

ללןלכתאאשונאוהרמאשוהזוןלכעצמאבאיהןלכמ

הלעמלשתווצקששאשילולבקלתווצקששתוכלמבש

עדתשרחאהגהוןלכתאאשונורמואןיינעוהזוהנממ

אבנתוכלמבשתווצקששותראפתבשתווצקותוללכ

תויווהבידוסםהשתראפתבשםיפוריצבןיינעראבל

חרזמהטמהלעמםהשתווצקששדוסוםניינעהמו

םתוכיישוםתוסחייתהוםניינעהמםורדןופצברעמ

תראפתבשווצקוולאיכעדתהנהוהלעמלשתוריפס

םימחרלאדמםיכפהתמםהשתולועפינימינשםהלש

רשאכםינותחתהתוררועתהיפכלכהןידלםימחרמ

ןידםילעופםימעפליכםיפוצרפודדופרעשבוגראב

םלכירהשימחרוןידשיהצקלכביכימחרילעופימעפלו

רשאהזבשיהובשהמוהזבשיהזבאוהשהמותודחאב

ואוהיכואותווצקובראפתמהתראפתארקנןכינפמ

ולעהרומןימיבועצמאבאלאמשבוןימיבוהאולימב

'ירומGמשבוימחרילעופהדודי'ויווהיפוריצודודיומש

'צמאבאוןידילעופהדודיתו"והיפורצידוהיומשולע

םהשדעםושהתודחאברומגהתודחאבםדוחילעהרומ

םימחרהארנשםוקמבשרמוללכותאלשלוגיעהתרוצב

םימחרהארנוניאןידהארנשםוקמבואןידהארנוניא

םיאבםההזינפמותחאבםלכוםלפבתחאלכיכןכוניא

ךותאלושאראלובןיאלוגיעהשומכיכלוגיעהתרוצב

ולאןכומכולוגעתודחאבהושולוכאוהלבאףוסאלו

הששוןידלהששםהבשישםגהתרומוהיפוריצבי

שישםוקמבוהושהתודחאבםלכםההזלכםעםימחרל

ונשריפדכוןידשםימחרשישםוקמבוםימחרשיןיד

הששולאשכיכרחאאוה.רשעורשעאוהדחארעשב

םימחרלשתויווההששולאןידםילעופנידלשתויוה

ןידלועפלםהמעםימיכסמםחןידמכגםילולכםהשדצמ

ולאםימחרםילעופשכםימחרלשתניווההששולאןכו
םימחרמכגםילולכסהשדצמןידלשתויווההשע

זנהרעשבראובמכוםימחרלועפלםהמעםימיכסמ

םשמןייועיהכוראב



ישילשקרפדודידןבםשרוקממתויווהבידוסישימחרעש-

לכהיכינחורהלאוג"לכשבהלענימשגמיכםתוינחורב

ימכהלעמלשרושולהיהישךירצכאהלעמלמלשלתשנ

ןיבחרתמוורמאבהריצירפסתנשמבהלעמליתזמרש

דח"תמחרזמארקנשתראפתדציכדעידעדעןיכלוהו

אוהשדסחהםעוןופצאוהשהרובגהםערשקתמו

הטמה'והשדוההםעוהלעמהאוהשחצנהםעוםורדה

חצנהלעמלווינתמהארממלזיבשרירבדבראובמכ

םעםורדהוותשיאלשומכודוההטמלווינתמהארממ

תוריפסיתשםהירהשהרובגהםעדסחהונייהדןופצה

דוחיהוותשיאלןכהמצעינפבהלועפםהמתחאלכל

הרובגםעתראפתדחייתישכדוחילדסחהםעתראפתה

דוחילחצנםעתראפתדוחיתרניחבהוותשיאלןכו

הווהתיהזדצמשןפואבדוהםעתרראפתדחייתמשכ

'רקנהניחבהתואודסחםעתראפתדוחימתחאהניחב

דסחלשתודמיתשמתיוהתמאיהותימורדתיחרזמלובג

םימחראוהשדחאלובגירהדסחותראפתםהtעםימחרו

תיחרזמוהשהזלובגדגנותראפתימחרלהטונדסחיכ

תינופצתיברעמלובגודגנשיםימחראוהשתימורד

םשלעברעמארקנדוסייכהרובגםעדוסידוחיונייהו

תירבלעבהאוהיכתוריפסהלכלשעפשהברעתמובש

יפשמוריפסהלכשעפשהרבעמשדוקתירבתואהלימ

תוכלמבעיפשהלםהלךרדןיאותלוזותוכלמלודילע

הזהדוחיהושודקהסדרפבהכוראבראובמכ

דוחיההתואהרובגודוסיםהשןופצוברעממאוהש

ידאוהתראפתימחרךרעבומצעבדוסייכןידאוה

ובגאוההזוןידםדוחימהווהת"ןכינפמןידכגהרובגו

ןושארהלובגיכןושארהךפיהאוהינשהלובגההזוינש

םעתראפתדחייתידועוןידאוהינשהלובגההזוםימחר

זוןידהרובגיכןידהלאהטוגהיהידוחיההזוהרובג

: דגגוגלובגירהתינופצתיחרזמלובגארקדוחיה

תימורדתיברעמלובגאוהתינופצתיחרזמאוהשהזה

דסחיכםימחריסאדוהזודסחהםעדוסיהדוחיונייהו

וימחרןיאשקרומצעךרעבםימחרארקנדוסםגורבוג

ימחרךרעבהזינפמרשאתראפתימחרכםילודגךכלכ

בגאוהומצעךרעבלבאןידדוסיימחרוארקנתראפת

לובגירהםדוקהלובגהךפיהאוהלובגההזהנהםימחר

פעדסחהדוחונייהוהלעמהםעםורדהדחייתידועוד

ידסח'הינשצנהודסחהןכשימחרא"הניחבהוזוחצנה

'הלובגירהתימורדתימורלובגונייהוםימחרלםיטונה

דוחיונייהותיתחתתינופצלובגאוהלובגההזדגנו

ןידםהינשדוהוהרובגיכןידיאדווהזודוהבהרובגה

לובגךפיה'והויששלובגירהןופצהםעתחתהדוחיהזו

םעדסחדוחיונייהותחתהםעםורדהדחייתידועישימח

תימורדלובגונייהורבוגדסחיכםימחרתניחבאיהודוה

תינופצלובגאוההזהלובגהדגנוזלובגירהתיתחת

הרובגיכןידאוהשהרובגםעחצנהדוחונייהותימור

לובגהךפיהאוהורבוגההגה...

דוע'חלובגירהםדוקה:

חרזמהםעםורהדחייתי:

תראפתבחצנהונ"הו-:
:תניחבאיההניחבהתואוס"סנסכ"עןיכסללקו

דגנוטלובגירהתרימורתריחרזמלובגונייהוםימחר

אוהודוסיבדוהדוחיונייהותיתחתתיברעמהזלובג

ןידתצקבגדוסיבוןידהלכדוהיכרבוגדוהיכןידתניחב

ונייהודוסיםעחצנהדחייתידועירובגירהתתךרעב

הטונרסחחצגיכימחרתניחבאיהותימורתיברעמלובג

דחאלובגונייהוםימחרבגומצעךרעבדוסיוםימחרל

תראפתדוחיונייהותיתחתתיחרזמהזלובגדגגורשע

ונייהוולםדוקהלובגךרעלןידתניחבאוהודוהםע

הששוןידלהששהלאהםילובגהללכךלירהבילובג

םימחרל

ט

םירחאםילובג'דש"דועתיוז'דםילובגדסורהםוקמב

עקרקהדצלהטמלםילתכהתווצקדקובדוקמלהטמל

תריתחתתינופצתיוזולובגתריתחתתיחרזמתיוזולובג

תיתחתתימורדתיוזולובגתיתחתתיברעמתיוזולובג

םילובגדםהשעקרקבתווצקדהםיעגונשםוקמב
םלכםהשונרכזשהרקתהדצלםהש'דהתלוזםירחא

תויוזדהםהשםילובגדדועשיכחאוםילובג'חםללכב

ילבמתרובצנתיוזםהשהזלהזםילתכהקובדםוקמב

'דךרעבקרתרחתהצקלאלוםורהצקלאלהטבה

תובצנתויוז'דהםהשהזלהזןיעגונשןמצעדצמםילתכ

בגןכודחאירהתרינופצתיחרזמתויוזולובגדציכ

תיברעמתיוזולובגןכו'ב'רהתימורדתיחרזמתוזו

תיוז'רםהירהתינופצתיברעמתיוזולובג'גירהתימורד

םירכזנהםילובגחוןילובגידןהשתויוזדולאאצמנ

םהומצעבהזהלשמכוןילובגביםהלכהןיבהלעמל

הלעמההצקאוהםימשהיכםלועהללכבםילובגביה

עקרקהאוהשהטמההצקאוהץראהוהרקתהאוהש

םהותווצקדםהםורדןופצברעמחרזמםלועתוחווידו

רפסברמאשוהזוןילובגביםהבשתווצקהששםללכב

םשמשוריפןנוסכלאבןילובגהרשעםיתשןתדמהריצי

םילובג'בודדמנתויווהיפוריצביובשדודיידןב

תינופצתיחרזמלובגליזאוסששרפמשומכןנוסכלאב

לובגתרימורתריחרזמלובגתרימורדתריחרזמלובג

לובגתרימורתינופצלובגתריתחתרתריחרזמ

תיברעמלובגתימורדתיברעמלובגתיתחתתינופצ

ובגתיתחתתיברעמלובגתימורתיברעמלובגתינופצ

ידעדעןיביחרמותיתחתתימורדלובגתימורתימורד

רפסברמאשהמשרפללכונולכעםלועתועורזםהודע

תווצקוולאושוריפדעידעדעןיכלוהוןיביחרמוהריצי

םלועהתווצקםהשהטמהלעמםויוןופצברעמחרזמ
ולאםילובגביםהבשםלועהתועורזםהשרמאשומכ

לפשהםלועבםהשהממרתוידועזיבחרתמםהתווצקה
דועלכוהלעמלהלעמלאוהןשרשםוקמיכימשגה

ולדגתיוובחרתיהלעמלינחורה,ןשרשלאוברקתיש

ןכםגהבשתוכלמדעונייהדדעןיכלוהוןיבחרתמורתוי

ידעושפנהדוסבםיפוריצבידוסבםיינחורתווצקו
ותראפתבונייהדהובגרתוידועשרוששישונייהד

דועשישונייהדדעחורהדוסבםילובגביםהשתווצק

תרוצקהששהניבבונייהדהובגרתוישרוש

דוסבםימלענםילובגרשעםינשםהשתומלענ

חורשפנןיינעבהלעמלונשר"פדכהניבבשהמשנה

םניינעדועשרפנשומכוהניבותראפתווכלמבשהמשנ

יארקנוהריצירפסתנשמברכזשדעידעדעונייהווהעב

םידגנתמםניאשינפמןוסכלאלובגן"לובגבולא

הלעמהצקםהשןמצעדצמתווצקוהרדסכםיכפהו

ם"כפהםההטמלהזוהלעמלהזונייהדהטמהצקדגנ

חרזמברעמהצקדגנחרזמהצקהזלומהזרשיהוקב

הצקרשיהוקבםייכפהםהשרוחאאוהברעמםינפאוה

םייכפהםהשןימיסורדלאמשןופצםורדהצקדגנןופצ

הזהזלומהזםייכפהםהתווצקהששהשירהרשיהוקב

םיכפהוםידגנתמםילובגב"הtלבארשיהוקלעהזדגנ

דגנתימויתריחרזמלובגדציכינוסכלאוקבהזלומהז

לובגדגנתרימורתריברעמלובגןכותיתחתתיברעמ

תימורדדגנתימורתינופצלובגותיתחתתריחרזמ

תיתחתתינופצלובגדגנתימויתימורדלובגותיתחת

תימורדתיברעמלובגדגנתינופצתיחרזמתיוזלובגו

תיברעמתיוזלובגדגנתימורדתריחרזמתיוזלובגו

הזלומהזהזדגנכהזןידגתנמוםידמועםלכותינופצ

תימשגבןוסכלאילובגב"ולאאצמתשומכוןנוסכלאב

וריפסבןזואהתארבשלידכלשמךרדלעאצמתןכומכ



גישילשקרפדודיידןבםשרוק ממתויווהב"ידוסישימחרעש

לכשינפמתווצקםארקןכינפמותרפכדגבתויתואו

קרפבונשריפשומכםימחרלוןידלהניחבהלשהצק

ךפיההזןוסכלאלובגב'םהשתווצקון"נעבםדוקה

'וםהשםימחרלתויווההששוןידלתויווההששהז

םניאתווצקלכשינפמווכלמבתווצקותראפתבתווצק

תויהליוארהמהיהעבשםהשוירבדיפלועבשאלוואל

תויווהב"קרונאצמאלונחנאותויווהר"תווצק"זןמ

ולאמלרןהמרמאוםיקלחינשלןקלחמאוהןכינפמ

םהשןמצעינפבתווצקהששםהיתרכזשתווצקעבש

תוצק'םהולאםורדןופצברעמחרזמהטמהלעמ

שדוקהלכיהוםיעיפשמה
אשונאוהועצמאבןווכמההגה

יתרמאשהמולרןלכתא:
סס"נסכ"עדסחל"רסורדו

הצקהשאלתווצקעבש

ארקנשקרםיעיפשמהתווצקוולאומכעיפשמיעיבשה

ששעפשלםילבקמהתווצקששובשישםשלעהצקכ'ג

: ונשריפשהרונמהדוסבהנממהלעמלשתווצק

זרעצמאבןווכמשדקהלכיהורמאשוהזוםדוקה

תלבקמאיהשדצמתוכלמ

םלכעצמאבאיהןלכמההגה

תווצקוהלשישדצמו::
איהןכינפמםלכמלבקלושדקלכיסכ'סורשכלכילעמססקוסמס

והזוןלכעפשתאשונ: ותונורשכלכו•ריינפרמו

:אשופמש: ו!שדקלכיס-"fס

- ייו:::י ::

יעיבשההצקההזלרןלכןכינפמולכיסירטמגכסלועשתוכלמוגייסד

תווצקולקלחתמאוהשסס"גסכ"עינפמfרייססליואר"

ןלכעפשאשונאוההנממהלעמלשתווצקולבקלידכ

ןידלהששםהשתועפשהביםההלעמלולאשומכו

:עפשתלבקמתאשונאיהןכומכםימחרלהששו
ולאשןפואבםימחולהששוןידלהששםהשתועפשה

ואצמיהעפשההדוסבתרראפתבואצמישיפוריצבל

הזהרעשהוקרפהםלשנהזבוהלבקהדוסבתוכלמלכג

:ןמאדעוהלסחצנונרזע"אוהונרזערשאטלהאדוהו

-הה'גה

תרfמתדוחיכסירמז6ולfשסזלסעטסו

דוסכbוסתרfפתירסשןידbוסשדוסכ

ינפמןכסוףנעסדופכדוסוכfסושרושס

סרוכגלשןידמלכקמסימעפלכ"גתרfפתש

bוסז6סרוכגמלכקמשכסניחכסתוfכו

דוסכדחייתמbוססגיחכסתוfדגמוןיד

ןידסניחכסתוffרקנןכינפמוןידbיסש

לט

תווצקוהםהשםימחרל

ראפתמדודיםשראפתש

םיאצויהתויווהב'בןהב

םהשומכוורוקממ

ביםהןכומכתרראפתב

תווצקוןהשתויווה

הששוןידלהששתוכלמב

תורכזהןיינעבקרקולחןיאהבקנלרכזןיביכםימחרל

'וולאשהעפשההתלבקמתאזועיפשמהזשתובקנהו

תווצקובםהלשתויווהילובגב",םיעיפשמתווצק

רפסןכםגזמרמהזלעוהלשתויווהלובגביבתוכלמבש

ינפבקרפולדחיינםיקבדהןיבחוירןתילידכוהריצי

תווצקוןיינעןייעמהלולכיןעמלקרפההזםילשנוומצע

:קרפהםלשנהזבהנהוולכשבתויווהב'ןהש

ששןהמתווצקעבשדגנכתרפכדגבקרפ

ןופצברעמוחרזמהטמוהלעמתווצק

ןלכתאאשונאוהועצמאבןווכמשדוקהלכיהופורדו

דגנכתרפכדגבתולופכעבששוריפ-הנשמהןאכדע

דגבתויתואזולאיכקודקדהתמכחבעודיתווצקעבש
הפרמוהפרלשגדמםיכפהתמאתיבאפלאבשתרפכ

האירקלעהרומשגדהשהפרושגדםילבקמםהיכשגד

ולפכנןכינפמוהיופרהאירקלעהרומהפרהוהקזח

הרבהואהקזחהרבהואתורבהינשבןתאירק

הזכהיופרתרפכדגבהזכהקזחהרבהה"ופר

'זאלאםניאשםגההזרצמהנהתרפכדגב

תולוקדיתורבהדיםהשםילופכםההזלכםעתויתוא

תופרותוקזחםהשתויתואזגלאדגנכוהזמהזםינושמ

עבשםהשגדלהפרמוהפרלשגדמםיכפהתמםהש

דוסידוהחצנתתהרובגהלודגםהשוריפסזלדתווצק

תרמלםימחרהתדממסתלועפבםיכפהתמשתוכלמ

ולאולשלתשנםהמשםימחרהתדמלןידהתרממוןידה

סס"גסכ"ע

'ולופכעבשהריצירפסתנשמביעיבר

תוחומהדוסבוםוצמצהדוסבתווצקהתוליצארדסיששרעש

לט

'דוקהרעשבונקסעתנרשאכ

תויווהב"ידוסשרפ

ששותראפתבתווצקששןהש

תורפסזןללכבןהותוכלמבתווצק
דוהחצנתראפתהדרובגהלודג

הזהרעשבהתעשרפנתוכלמדוסי

תווצקהולצאנךיאןתוליצארדס

הזיאוהתרבחלהמדקהזיאו

אלווחתינמזהמידקאלהרחיא

תוליצאהןיאיכוחינמזדוחיא

ןושארקרפ
םימעטהתרגא

רפסמבהיהאאירטמגבהזדוע

תראובעיפשמהיהאיכןטק

ןיוושתראזוהזיכהזמהלועה

לאךלוהלכהיכאירטמגב

ןוקירטונדחאדחאםוקמ

רוסהותרוקיבדרובחתרודחא

אוהודחאתויהללהואהרבחל

:הלעמלשעודיהלהאח

עפש

fזהסיסfשוליפתfזכעיפשמהיס6יכ

סמכחיעתילגתמסהכיחכfוסולתכ

סיס6לשfסיסffלקנסזינפמלשfסניבו

לעסלומלשfלתכלעהלומןושfלסה'ס6

סולfוכמכסניכלעסלומינשסיסfסמכח

לעשססומ'לקלפוקומכוומעטביטהלוסה

סיס6יכלמbווילח6לועסיfכססיקרפבו

תוכלמכעיפשמלתכסחככסניכfוסמ

ךכ"שסיס6כ'גסרפס"שתfזתfלקנמ

תלבקלעתורוהלסיס6לשורפסמכתfלקנ

:סכיכלעלתכמסעפמ
תרחאתבבווחןמזהתחתלפונ

רשאכהנהוהבסתרמידקוהלעמתהמידקקרולצאנ

הרחיאהזיאוהמדקהזיאןתוליצארדסתעדלונפדר

אנברואנרמלזוראקףסוי'רברהונאצמולצאנךיאו

דוהוהרובגולצאנהניבמוחצנודסחולצאנהמכחכמש

ברהןושלתקתעהותוכלמדוסיתראפתולצאנרתכמו

.היבןישידקןיהלאחורידיקלאשיאירומורקיתעהזגה

יבראנברואנרמדובכוברטעתהלישארלהרטעהאוה

רדסרעשבשודקהסדרפהרפסבהעוראווידרוקהשמ

תוליצא3:2בג"

,'
*

ילהזמהלועה

התעינעילוסלתכוללבחמהבלסששלפללטפ66ןיוושתfזוס;

סלועהללכלמfולfכסומהלועסלשושוריפסיסיולפסמכןיוושןהש

ס"זלמfשסינוטfלהוילכלכעמשנלככסזילסשןיוושתfחסזיכסומ

ונילסומסלועסןוטללועוץוושןהשעמשכbוסלככןכס6ב"תfזכ"

סיסתוכלמכרתכתעפשהלזמלסעטןתילותנווכסfיכליפשבשייתא

bוסהזחיגסרבכשרח6ןיווש,תbחהזיכלמולוסינטילכלבקלול

ילסולזמלוסעויקלמולךלנאלותתbוכעיפשמfוסוסיסffילעשנכ
יכהזלוסווגfנמימקומעקומעבלקתעל6kץוושתfחסויכעגליל

הגול
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ףסוי"ראנברואנרמברהירבדיכתויהלו'גקרפתוליצא

םיניינעםיללוכתוכיאהיברותומכהיטעמםהלזוראק

יארנכלבקה'רתסודוסמונאצמיימקומעקומעקומע

עוברבדמשדוקהחורודיגמהיפמםהשונושלךותמ

ןבללידכונושלקיתענןכ

'הדיכםשרפלווירבד

ומעטיכונילעהבוטה

ןושלהזוומעוקומינו

וראקףסוי'רברהתלבק

אתלמדאטשוקךלאעדואלאניתאאההכרבלונורכז

אקיתעןיוערדאוערקילסדכדעדנמלןילאןיזרדאזרו

דחריהנוושיטבדחינימשיטבןימלעירבמלסאןיקיתעד

יהיאדארחאדוקנוןנבררמאדכותלתלילכוהיאדוריהנ

דחהוהוריהנוההיכהוקמועובחורואכרואתלתאלילכ

יגהמדחלכרתבוהניבהמכחרתכןוניאדתלתהיבןלילכו

'צנוסחוהיאדירתלילכוהיאדדחוריהנ'ינימשיטבתלת

דחוריהנהינימשטבימנהניבותרתיוהאפוגהמכחםעו

יוהאפוגהניבםעודוהוהרובגוהיאד'רתלילכוהיאד

תלתלילכוהיאדוריהנדחהינימשיטברתכותלת

טאליפטבירקוהיאדןיגבדתוכלמדוסיתראפתוהניאד

םושמסאדאנווגכאבוטסלענוהיאמנאהדהילימדו

וגמאתשהוסאדאנווגכתלתןלילכקיפאדוריהנביכה

ןמםהרבאורתכמקיפנתוכלמווריהנדחיוה'בחכד

יכהםושמודחרתאמוהייוורתוקפנולאכווההמכח

ךאאיהיבאתרביתוחאהנמאסגוהלעםהרבאדמאק

:לכעתוריפסרשעןולומלתשאאהוימאתבאל

איהםימשהןמונורוירשאכרמאמהשרפנהנהו

ולאןיזרדאזרואתלמדאטשוקדלאעדואלאניתא

ידוסוהלבקהיניינעתתמאךעידוהליתאבהנהשוריפ

,קיתעןיוערדאוערקילסדכדעונמלוברותירתסודוס

ןיינערבדלכםדוקשרפנהגהוןימלעירבמלסאןיקיתע

ו

ההגה

זגוסלסזל"זיר6ק,ףסוי'רירכדתלחת

הזfתלמדfטשוקךלfעדוfל6ניתf6ס

"זףסוי'רברסודיגמירכדעמשמןושלכ

לכקשןופלססזכודיגמסןושלתונסלסנרbל

•ס"גסכ"ע.יסכתכךכדיגמסיפמותלכק

שיושוריפעדונמלןיינעהרושקשרפנכחאותולמה

ןוצרושוריפןיוערדאוערעדילךלשרמאולאכתעדל
םיינוצרוארקנתוריפסהיכןיינעהשוריפוםיינוצרה

הבסאחכבתומלועהלכואשעוורציווארבםהשינפמ

תומילשןוצרעפשתבדנבקרללכחרכהילבוחירכמילב

ינפמו"ילשהלוקחבשהמותלוזלםילשהלםלשהעבטמש

ומילשהווארבםתומילשןוצרדצמשםיינוצרוארקנהז

סאיכינפמם"גוצרהןוצרארקנהבףוסןיאותומלועה

קרוךאוחללכחירכמוחרכהלבמתוליצאהליצאההב
עיפשהלוגלשהלםלשהעבטמשותומלשןוצרתבדנמש

אוהיכםילשהלוקהבשהמותלוזלםילשהלוותומילשמ

הצרןכינפמרשאותלוזלובוטמביטהלבוטהעבטובוט
האירבהםלועםדילעאורבלידכהבותוליצאליצאהו

היישעםלועםדילעתושעלוהריציסלועםדילערייצלו

ילשמשהמבותוהt"לודגהזיכותוהtתלודגתולגלידכ

יפלתומילשהמלבקלסקחעבטבשפאשהמלכבותלוז
ותוהGתלודגהלגמשהמבוגוטתדממוהזוםתוהמעבט

רמוחיתבינכושזהלועינבילפשלףאותלוזלותוממרו

ליצאההבונוצרשןפואבהבונוצרתבדנמהשעהזלכו

ינפמהשעיורצייוארבםדילעשתוריפסהםהשםיינוצר

יכןיקיתעדאק'תעבגארקנוםיינוצרהןוצרארקנןכ

ונשריפשומכםינקזושוריפשןוקיתעוארקנתוריפסה

ינפמםינקזוארקנתוריפסהשפדרעשבהלעמל

זערתיבןתוליצאםדוקםיאצמנויהיכושדחתנאלש

פשראובמכוניכרעבאוהתוליצאהקרוךאתאשרתיבו

קרומצעדרעביולגושודחהיהאלתוליצאהיכהכוראב

: תוליצאהארקנהזיגפמוותלוזליולגושודח

יצאהשהבסאוןקזושוריפשבית"ןימויקיתעו:

אקיתערקנןהילעהלעמוהבסתמידקולשישתוליצאה

ןיקיתעד

עפש:-

סניכיל"לעעיפשמיתכלמfשוילכלכלפונסהקזחfישוקץרתלהכול

תתמלסומוקממעיפשהלתוכלמסעלתכלשיתוכיישסמתוכלמכ

לעסניכ'עוסנושbלקנילדמלתכיכסומסוסיקוחלילסשתוכלמכ
תוליפססששכ6והטמלהלעממסניכמתינימשסגיללמbיסתוקפס

תוכלמכהניכי"עלתכעיפשיךילכbותוכלמלהניכץכיקיספמ

ןיסילבקמשסינוסכלfבישיתוכלמכלמולסגולסומהלועסזלתמו

ךכלשתויווסיפוליגב:לוסלעשכלbוכמכתללפתכשסינוסכל6בל

bוסהיסbמלבקמתוכלמשונלמfשהמוהזתללפתנתfזתוכלמ6לקכ

טוליפסומסלעמלסינוסכלאכ"סעסלועתוכלמשכתעלסלומכ

לוסכסלעכתלfפתתלטעלוסכתלfפתכשסיכוסכלbבימסלעמל

סיכוסכלfכיישלשכהתלעוומוקמכתלfפתלסלטעfיסrbשתעלס

וללוסכולעשססומיקלפכסילbוכמסבללגלגילתלופכסניככש

סלעמלתוכלמfיסשלקשינשלעשכסילfוכמססיפוכלע

כטיסכשייתיהתעולתכמסכעכתלבקמbיסfשתללפתbוסשוןמ

תוכלמלכותסיילעלוסכיכןיווש.תfmסזיכלוכןכומלססעט

סיס6לוסכסכסהשהניככשסינוסכלfכיכסינוסכלfגיגלחיתסל

סימחללבקלויתכהסכעמלבקללכותשלעיעטקהזמזקרפלbוכמע

ךלוהלכהיכסשלbוכמכןושחלססלוקמ6וסשתעלקלוסכסילומג
bיקנתלbפתהלעמלונלשfשהמלעסמתתלfשוליפלח6סוקמל6

ביסילחייתמשתfתfלקכתוכלמותתכשסיכוסכ:6כיסהשסו

תוכלמיכוכלמfסתעוססמסילבקמותתכשסינוסכלfכילסיכוסכל6

לכסיכקמיתס"ןיbומוקמכתתלהיטעיסמלעת"תמהלעמלהלוע

סינוסכלאכ"ןיכתתכשסיגוסבלfכלןכשוליפלח6סיקמלזידלוס

לתכסלbימולסגוללח6סוקמלfתולעלךללסהלשיסנכתוכלמכמ

ונשריפלכלפוססת6סמלקחינפלהליגילפסלינbויכלח66לקנס

יולגותוטשפתסןסתוכלמותתשתויהליכסעטהולעשהסומגקלפ

6קלפלbוכמכךלוחהלוסכןומלקלוfדוסכלתככהמלענסהניחב

ןיbויתכסתולחלןיינעןהןסוויחילועסילכססקיעגולעשססומ

תתכלולעוסלעלוסכותומכעתכיחכסליגיתכשקלססיג"כללכס

ןומיקיויופכךי"סיסנסלענהןייקמfותווילגוגןסןסותוכלמו

ןיטשפתמשויפנעיעוישלשכוכסלענסוחכהלגמשןלילסתומלכןסו

תודח6סלכוסלעתכשסמקליולגב:ןלffלקנללככןלכונממ

תולח6ןוקילטוגלח6לrכלעתולעלחכסהלשיהזסעטמסנס

יכרמאשוילכלכתלפוכסfישוקיתלסכוללכחמהבלסתוקיבללוכי

תניחכולגסקש7גמןלוקמלוסכתולעלחכןהלשתוכלמותת

רתכלתולעלחכססלןימתוליפסיfשלכfעמשמל?תככשסלענה

סיילעססלןיbשלכמתוליפסכלומגלוחיסןיfשסויכלהשקיסלענה

סמלענהסניקכתולחfכויסישדעלתככולחייתיןיbכfולתככ

ינפכתח6לכשסגסויתככץלחוימןלכשזמרמלחתלמיכןיתמו

ןולוכילחיןתוללככסזלכסעיתככלחייתהלהלכיהניאהמצע

bוסשלח6לוסכומלגסושרמbולכיכלוחיסןיינעטלפמולbייתסל

גכולכשויוונחכויתוליפסהיכשוריפתוקכללובחתולח6ןוקילטוג

תח6הדיקגסדוקנהלוסכלתכוגייסלתולקfסגושbלהניחבתוניחב

'גקרוךאללכיוכילאלוקונילbלולובח6לסכןיfשלכלכמהטושפ

סיfלקנןתויחלללוגללשקמועכחולךלוfלוסכסכתומלענתוניחב

חכלוbוןומלקיוfסשכןלכשחכחוגמלוfחנלומןומלקלוfלסוכ

ןושfלקלפלbוכמכסלוקכסתולחfקלתוניחכקולחסשץbיכוללקי

קיסניקכסושסכהלגתכfליכוייח6סיfכהסקלפכולעשססופ

תוניחבגשלוסכלוכחbלקנתויפסכסייגשסניחכסדוקנסתולח6

תעדדוסססשתוחומגיוסכולגתנסליקנהיוסכלתככשתומלענה

לוסססשסניכחומוהמכחחושויתכסוקמכfנססלענסחומסלענס

לסחסוק6ניסמכחחוממןייק'גולגתנווfכיססמשתוחומסוישfלס

חוממוקמועסלוסbוסשןילסוק6ניסניכקוממובחולהלוסbוסמ

ןושfלקלפכלbוכמכךלוbסלוסbוסשסימחלסוקbכיסלענהתעל

סדוקנהלככשכלוכקוללקכתוחומגולbלוסכוינשקלפכולעשססופ

סכעתסגוהטשפתנןמbrfיקfלוסבסתולחfכתוחומ'גסמלענהכ8

לתכמופעתסנשתוניחכששלוסכלולעוסליעךללתוחומ'גלוסכ

לשהתומגעןיעכשהמכחסחומלוסססתוכושfלסתוניחכטלשהש

הלבקשתונולחלתוניקכגוהמכחכשסניכסמכחלתכססשהמכפ

סכיככשסכיכהמכחלתכססססכיכחומתליפסלוססהלתיכמסעכס

חומותונושfלססיתוניפב2ללככסעכחחומללסעכסחושטסינשו

סנינ)



אנאקרפתוחומהדוסבוםוצמצהדוסבתווצקהתוליצארדסיששרעש
לט

רואיבעדתשרחאהתעוםינקזהמהלעמלןקזןיקיתעד

עדנמלהלאהתולמהןיינערושקשרפנתולמהןיינע

:רבמלסאןוקיתעדאקיתעןיוערדאוערקילסדכד

לשס"אןוצרהלערשאכתעדלךלשישוריפןימלע

ןוצרהבסאוםיינוצרםהתוריפסהשתוריפסהםיינוצר

תוריפסהשוריפסהינקזהלשםאןקז;"גוצרהמהלעמל

הלעוםהמרתויןקזםהמהלעמלהבםאוםינקזםה

היישעהריציהאירבםהשתומלועאורבלטושפהונוצר

רשאכתוריפסהתוליצא'עםאיכענמנהקחבהזו

דחאאוהרשעורשעוהדחארעשבהכוראבהזונשריפ

וריהנדחריהנוושיטבדחינימשטבהזיגפמםשמן"וע"

כחאושטבלשהלמהןיינעשוריפהליחתבשרפנהנהו

פישוריפינשולשיושיטבןושלהנהוןיינעהרושקשרפנ

רתסהןושללכיכןופצוםלעהורתסהןושלמדחאשוריפ

יננישטיננפצומכשטןושלבםוגרתהשרפמןופצו

חטואשיטבאבהומרתסבןתמאתשיטאדתנפצרשא

ןירתתסמתיבהילתוכשינפמאתיבתיןושטיותיבהתא

הארנרפאהוטיטהוםילתכהתאןיחיטמשכןימלענו

שיטהתחתםימלענוןירתתסמקרםיארנןניאםילתוכהו

ושיטבןושלבינששוריפשידועו:וילעחטינהרפעהו

ןושלוילערמולד"שרואבןיכמשכהאכהןושלאוהו

שרפנהנהואגרשלשטבוארמחאתאןיינעכושיטב

םלעהןושלאוהשןושארהשוריפיפלהליחתבןיינעה

ךלונמדקהשהמבתרעדירבכהנהושוריפהזורתסהו

םדוקועיבתימלועהוארבנשםדוקיכעיבאדוסרעשב

ןידיתעהתומלועלכםוקמבהיההבויתוליצאליצאהש

םושהיהאלוהבסארואמםיאלמסלכויהתוארבהל

ןפואבהבסארואובהיהאלשיונפהדוקנוקלחוםוקמ
אלמלכהיכרבדםושובאורבלרשפאיתלבבהיהש

ומצעםצמצלךרצוהלוכיבכהזינפמרשאהבסארואמ

םוקמתונפלומצעעצמאבוךותבוומצעלאומצעמ

שודקהותליצאובליצאהלידכותרומצעךותבלוכיבכ

הריציהאירבתומלועשודקהתוליצא'עובאורבלו

עיבאדוסרעשבונשריפשהדוקנהולוגיעהדוסבהיישע

ןוראידבבןיבותניכשםצמצןיינעכםוצמצהדוסב

ןיארואקזחהורואםצמצמהיהשאוהםוצמצהדוסו

ותומצעבונפוקמראשנשןפואבומצעלאומצעמףוס

םוקמביכוחןכאלוחלכולכמקרויונפאלולוכיבכ

םלועלראשנםשהרושהשודקהש

הזזארדוסבהשודקהרואםשור

עפש

דחיססינשסמכחלשתונויק6תניחכגססשסיתוניתכגללכבסניג

תונושfלסהמלששדערתכנסילקוימוסילבוקמהנינסוהמכחפ

לוכחוללקכסויגפמורעשהסומ'גיןילפכונשליפלכלקbכסיכושש

תוליפסכמתישילשסכיחכיתוניחכוסלכלתככןילכחתמוןילקbתעמ

חומיכדועולגתנודועוטשפתנולאתוחומגשלוסכתוקנלfלקכ

ותומכעתניתנסליגסלוקנבשןומלקלוfלוסיולגbוהשסלעכסתעל

סליגסלוקנכשחנלוbיולגfיסשסמכקחומותוכלמלוסיתללפתכ

חכחוגמלוbלוסיולגfיסשהניכקומוחכנולסקכהתומכעתכיחכ

aכ'גסמססוסעטמסנסלוסוסלונגבתומכעתניחכסתלינהלוקנכ

סיוקמיכסלענהלתכלוסליסשסמלעכסקדוקנסלוסכסיקכולמ

סילכוחמססווכשליפלכלתככסילקוימוסילכוקמתוחומ'נססס6

סדוקנסלוסכיתככסיקכודמססןייקמיעשfנמנןרוקמכסילקוימו

ומכעיתככץדחייתמשןתולחללוסליפשכש"תיוןכויfתשהוסמלענה

ןלוקמכודחייתיוולוקמלוקווקלכתולעלןיווקגתוללכוקכלתיש"עיכ

לוממוסלוקכהלוסכולקיתוסמלענההדוקנהלעןלוקמ"עולעי6

ולעידוסוסלובגלכיכומשךורכוסכס6לעסיילעלוסכולעיסלוקנל

ןידססשסשכתייקתמתיוסניככסשולחייתיוסניככשןלוקמוןשי

וסבןלוקמלולעיחגנודסחןכוסניכקומוbלקנסלכשדעסניכימקלכ

חומסשסיbלקנסלכוהמכחילסחסינוילעססידסחסלוסכסמכחס

סימחלסדוסכתעלקלוסכןיוקמלולעיתמלעלופיתלfכתןכוהשכס

דוסלןייקמיעולעיסsמוסלענסחומוליק'ןלכוסלעכסקוטסילומגס

סנשססשןיbשזמלץ"6ק6לוסכהמלעכססלוקנכולקייתיוסלוקנס

לשbכןמשךולכוהכסbדעולעיסשמוסלוקכהתודחfתוסנמלקל

לעשהסומל"קלפוג"קיפוקומינוומעטהכולfכןיינעהסולbכתכ

וסחלחיןתוקכלתה'עתולקfכסלוכוסילקוימסלכהוסעטמסנס

סויfכולשןוקירטונכומלמלתכלוקש7ffשתוקכללוכקתולק6לוס

ת6לכחללוסהוליז6ושרפמשוסווותולחfכוכץלחוימסלכןפול

דעותיכולסואאיהיכתוכלמליונכחוסלסוfשוליכלחbתויסללסוfק

תליפסוליפ6יכלמbוסכסיעיפשמסלכמתוריפססלכלסנוכשוסלילו

ןלכמלבקלתוליפססלכללסוfחיסשלעסגולח6סליכסfיסשתוכלמ

לחייתתסקוכידוהלובחיעשןפוחכסלוקמכקכללולכילךילכסת6

לbשכשכמולתכתוטישפימחללוסכלחלתויהלהתיילעלוסכfיס

עודיללהלעמלש'עוליסלסוfסלוסליוfיושלכמשוהזותוליפס

כ'גקלקלהזיגפמותוכלמלוסהלעמלשלסוfיונכשהלבקהןחיעדויל

תוטישפימpלכתדחייתמליהסיילעלוסכיכמלתולוסלסלעמלש

fיססמוקמבסטמללכbלbלשלעיפשהלבוטכלועפשלכקללתב

ןילתלבקמסימעפליכסיטוספסימחלכתלחייתמסכיbוןלכמתלבקמ

סינותחתהתוללועתסיפללכססימחיסימעפלוסילסחםימעפלו

:ססישעמיפלו

תיינחורהוהשודקהיכהניכשה

יכםוקמלםוקממתרקתענהניא

קתענהימשגרבדכםוקמבהניא

םוקמהשינפמםוקמלםוקממ

ןיינעהלבאופיקמוםשגהליבגמ

אוהההשודקהרואםשורשאוה

אוההיונפהםוקמהדימעמהיה

תאתדמעמההמשכהמשנהדוסב

רואדימעמהיהאלולאוףוגה

דוסביונפהוקמהתאשודקהםשור

רזוחהיהםוצמצהדוסבוהמשנה

דעטארואהלכתויהליונפםוקמה

"ונפםוקמהיהיכםגהדצההזמש

םשראשניכוחשממיונפאל

ארקנשקרהבסארואםשור

קזוחםצמצהבסאשהמדרעביונפ

אוההםוקמהמסאתומצערוא

ותומצערואקזוחריתסהנ:

רואקזוחוףקותבהיהיאלש

הבסאתומצעולאכסאתומצע

ריתסה3גג"

םימעטהתרגא

אביתראזבבותכהרמאןכל

ןיחארהאאירטמגבאבי

עפשומןהכהיכרחאאירטמגב

םירומגהםימחרהתדממלבקמו

הורובעבתבורעתילבסיטושפה

ןטקרפסמבהיהאאירטמגבןהכ

םימחרהתררותאצתםשמיכ

אירטמגבשרקהל'אםיטושפה

הרמהלעזמרלןטקרפסמב'ד

םשבשיעיברתואאיהשתא"זה

ק"מברחאאירטמגבשרקה

םהסישודקהררשעהיכזומרל

םידחאלויהוזמרהוםלשרובחב

ןהכההיההזרובעבוךיריב

לודגה

עפש

שוליכל"קff?לטמגכfלילי

fכbוסתוכלמונייסלתfזכ

לעהלועותעדהלוסכימינפימינפסנכנו

ןכסנתbלקנולק6'לקנשלתככתלקיתעמ
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קרקמועהתניחבאוהשהניבתניחבאלובחורהתניחב

ולגתנשדצמהזלכםעוהדוקנהתודחאהטושפתודחא

הניבהמכחרתכםהשתוניחב'גהדוקנהתאזמוטשפתנו

הללכנאיהשמולונחנאןיחרכומקמועבחורךרואוסב
רתכמ

ההגה

fיססזסדדמללכותאלשסכטק6יסשסגסו

לכfסדידמלשסילככסוחי'רדעסינפמ

רכדלכודסוקמכfיססשג6וסשיפלתמאכ

:סס"נסכ"עסירטוקגולשיסוקמכbוסמ

עפש

סלועסת6ניסנסלbוססיקנכחצנלודעלולכיסלעתיוומשךולכו

סנסנססלקיעוסימחלוןידולסחכותנסנסידילעותוקלfתfתולגל

יbוכמכתומלועהלכתגסכמסןולטפסוןולbסbיסשתוכלמידילעbוה

תfלקכךכלשויעיבשקלפוישמקלפסילעשכוינשקלפןומfליעטב

ןולbסתbשינפמיכלffלוקהת6השילוללfכלכסןולfןושל'גלא

סימחלוןילולסחכתילגתמשסלקסלשילפססשכעfיקייסולכס

ףוסיתלבההבשחמהתליחתבש6נענלעשסהזשימשקלקלbוכמכ

תילכתיתלבוןיסתלכסקלוסמססכשישכהלעסלפ"תילכתיתלבו
bליכתוכלמללbנותומלועסלכסלילעגיסנסלתוכלמלוכיסל

סויfכבושחכיכסגסלכסהמסוגיתוכסחמיכויתוכשחמןכיתוכשחמכ

תכללמכהשעיוחרטישלעלכלסוטסכשחמהמסוסתימלסויסלכלכל

ףכתס"כויתובשחמלכfתושעלבשחשסמוידיבותכfלעהשעיוסיליס

ןכינפמוסוסתמלוסדימלכלסויbתווקתהלותכשחמןוללכהלעיש

הלכלכותגסכס'עותוסלbתולגלהלוסטססכשחמהןוכלהלעשןכת

ילכולובגלכתוטישפהתילכתבטושפסלפ6תויסליכקלוךלתוכלמ

ןכינפמותוטישכסגועלהקסלוליגללכשהלילבקתשסמתילכת

תוטישכסתילכתבתילכתיתלבכ'גסיסוכממלכfנש:וט6לסתוליכfס

לסחכודילעתומלועסניסנסללשפלכהיהאללשfיוליגלמלותכלוקל

ימחלוןילולסחfיסמסנסנקססשתולגתהללוכיסיסbליכסישחלוןיד

ןושfלסתוליכbססוסעטמסנססימלוקססילעשכוסוסלעשכלbוכמכ.י

ןילולסחכסנסנססfיסשהיתוליפכהתלגתנאלשקלתוכלמהתיכ

ילומגסיטושפהימחלסהתוטישפתכסלסלינbמלסתכלוקליכסימקלו

הגסכסהוסשימחלסתכולעתולסחוןילסשתולגתהללשפלכהיהאל

סשתוכלמתbלקכןכינפמסילומגסימחלסיטושפסימחלסשולגתנקר

סתוכלbו::סלומסוכלמbוסשהללחוימההמשיכיתכסמב

תילגתמשסשכקלתbיקנfלןכינפמסשסלענקתגסכהוהתלשממו

תוכלמחכןכומכילפללושלושfלקכושלשכסלעכסילפסשומכסמ

לוbילוטעךלתלעסלומהלתכfלקכיתככסלענשהגהנססbוסמ

סשוכלמהתלגתנאליכסילומגימחלסיטושפסימחלסנכטלתכןיכמכ

יכן'6fלקנסוללשfללכוללכימחלתוגולעתנילולסקכללוץלכאל

לbכתישומכסימחלתוטישפקלילפהfוסשהגסכסלשלגבהגשהסשןיל

תוטישפחכסבועתכסלשתירלולעcססומוקלפבטיססזןינעלס

תוכלמחכלועסלשלתלשכהתגסנססשתולגתהלffלתככשתוכלמ

תישענוהמכחסדוסכהתלגתנוילפסלוסכסנסנססתולגתסלידכ

סשהלגתכאלשינפמועזגלשלושמלשלתשכלפשומכהמכחתליפס

לתכסלוסמתוכלמתולשלתשהןכומכעזגסשכילפסללקכעונסקל

לשפלכהתיהאלסרוקמלסתכלוקלןילעהתוטישפסגועלמכחסדוסל

תוכלמתbלקנלסחלרוקמאוהשהמכחכהתלגתנוקתגסנסתולגתסל

התגסכסבתולגתסל66סשסגשויסלוסתלגתנשולגסיפכסמכחסמ

התלגתנוסכיכהלוסלהמכחסלוסמלועהלטלתשגסתוטישפסבועל

ילפסשומכיכןיכילללוקמfיסמסניכתליפסתישענfיסשלע'ניכסוסכ

.סשכילפסfיקנסיפנעקלסשהלגתנאלשינכמוסיפנעלעונמלשלתשכ

סתכלוקלקתוטישפסבועלהניכלשכקפוכלמתולשלתשהןכומכיפנע

fיסשהכיבכהתלגתכוסתנסנסתולגתסללשפלכהתיהאלסליכbמל

יכהתוטישפסנועלתולגתהלישפלכסיס6לסשסגשתויהלוןידללוקש

'תגסנסחכתולגתהלידכלועסלשלתשנסיטושפסימחלכגסגיבסלוס

גהנתהללכויאלסלועהשתויהלולסחכהתלגתנולסקתליפסתישענו

וקןילסיסלסחסקססשןיווק'ג'ע6וססגסכסהלקיעיכולכללסקיע

סליפסמ:סכלכוהישילשקרפעיגfדוסלעשלbוכמכימחלכ

סנסנססהתלגתכסששתילישע'גיללמלעהגיללמלהגיללממסליפסל

ךלמסוונוכמלעןומללסוותנוכתמלעלפסלוסכסימחלוןיללסק

ויכילווימחלכומלעניסכסלותוכלמאסכלעבשויסלקססיכלמהיכלמ

לעוןתליחתמתוריפסהלכשךללfכתססכסותוכלמלסכיעוילסחי

הגיללמלהגיללממהתלגתנשתוכלמלשהתולחמאללסניbןפוס
התלגתנשלעסלככןכוהכיככתוכלמהמכחבתוכלמלתככתוכלמ

ולכוסלעתיוומשךרבתיוהלס6לששולקהילפסbיסשסכעכתוכלמה

יתלכסהשולקההלוהטהותבשחמוותגהנהbוסשסיחגנחגנלולעל

תליחתביכהשעמהףוסהבשחמהתליחתלוססוסחתילכתיתלכווב

לוסכהתגהכסכתמלענהתיסולתכהלוסכתוכלמהתלגתנסכשחמס

לסקfיהשסגהנססהלגתכתילישעהגיללמביכסשעמסףוסולתכס

לופכהגילמסןוסכולגתנשלוסןולכ?ופןיbלשוישעמסיעקלועל
תוכלט

יי

י



אקרפתוחומהדוסבםוצמצהדוסבתווצקהתוליעארחסיששרעש
לט

תאזשדצמקמועבחורךרואדוסבהניבהמכחרתכמ

בחורךרואדוסבםהשתוניחבגולאבתילגתמהדוקנה

הדוקנהתומצעבגשומאלוהארנאלשתויהבוקמוע

בחורתניחבאלוךרואתניחבאלהניחבםושהמצע

יסחיימונאןכינפמהדוקנתודחאקרקמועתניחבאלו

בחורךרואםהשהניבהמכחרתכתוניחב'גולארהוזב

תומש'גבןהלרוקמושרושאיהשהדוקנהדוסבקמוע
םלכשחצחוצמרואחצרואןומדקרואםהשםיפדור

ןמהללכנהדוקנהשםגהיכתורוהלדחאןיינעלעםירומ

הדוקנהדוסבוארקיאלהזלכםעבחכםהשתוניחב'ג

בחורךרואדוסבהניבמכחרתכםהשתוקולהתוניחבב

חצחוצמרואחצרואןומדקרואםשבוארק'קרקמוע

דחאםשבודחאןיינעלעםירומהםיפדורתומשםלכש

רוארמאולאכןתודחאלעתורוהלוארקירואםשב

חצחוצמהרואםצעבוהוחצהרואםצעבאוהןומדקה

םימלעתרמהבםילולכהתוניחב'גהלכיכ

םששדוש.דוסבהדוקנהתומצעבםידחייתמו

םניינעהזלכםעתוניחבגתומש'גםהשםגהיכםצעו

תומצעאוהשרושהיכ'א-ההגה

ןכםגאוהםשהורבדה:

אוהםצעהורבדהתומצע:
fןכםארבדהתומצעכגםס"גסכ"עסר

םצעהוםשהאוהשרושה

םשהושרושהאוהםצעהוםצעהושרושהאוהםשהו

הדוקנבשתויהלורומגתודחאבהדוקנבםלכשןפואב

גשומהיהאלםתודחאםצועלשדערומגתודחאבויה

המכחתניחבאלוךרואהאוהשרתכתניחבאלהארנו

קרוךאקמועהאוהשהניבתרניחבאלובחורהאוהש

וניחבגולאואציןכינפמהתודחאתוללכבםימלענויה

םהשקמועובחורךרואדוסבולגתנוןתמלעהתוללכמ

ןמוקמלעהניבוהמכחוראבתישומכתעדהדוסברתכ

ןפואבתוריפסראשלתוחומ'גויהיםהשןפואב

םההבםילולכההיתוניחב'גםלעהםעהדוקנהש

הניבוהמכחלותעדהדוסברתכלתומלענתורוקמ

הנושארהדוקנבםיסחיימונחנאםדצמשםהבולגתנש

שרושדוסבץמאץאקאדוסבבחכתוניחב'גתוללכ

ןוילערתכארקנהנושארההדוקנהשןפואבםצעוםש

הניחבהבםילולכהתוניחב'גוהאליעארתכ'רקנרהוזבו

םשלעהנושארה

דרואהדוסבהתולגתה
תרניחבונייהוקאארקנ

הניחבןוילע"רתכבשרתכ

ונייהוץאארקנבחורהדוסבהתולגתהשעהיינש

דוסבהתולגתהשעתישילשהניחבןוילערתכבשהמכח

'גולאיכןוילערתכבשהניבונייהוץמאארקנקמועה

תוללכמואציהדוקנהתוללכםלעהתודחאבשתוניחב

קמועבחורךרואדוסבםהיתוניחבולגתנוןתמלעה

ראשלתוחומוםישארויהישידכהניבהמכחרתכםהש

"מאשוהזוולאתוחומהןיינעדועראבתירשאכתוריפס

ןילילכודחוהוריהנאיההיכהולזוראקףסוי'רברה

לנושלבקיידלשייכהניבהמכחרתכןוניאדתלתהיב

רבעןושלאוהיוהתלתהדיבןילילכודחיוהרמאש

רלכוארמולולהיהוינוניבןושלאוהתלתהיבאלילכו

רהיאדוריהנדחריהנווירבדשארברמאשומכרבע

ימכינוניבןושלולוכרמולולהיהשואתלתלילכ

פאוההיכהורמולולהיהוהדוקנהןיינעבןנברורמאש

ירמאקיידלשידועותלתהדיבןילילכודחהיאוריהנ

רבודחיוהתררובמהארוהברמאאלותלתהיבןילילכ

רבכםיעודיהעמשמדבחכןוניאדרמאהמלדועותלת

כהוןתוליצאתישאראוההתעוולצאנאלןיידעירהש
היהי-

ש

ההגה

רתכוכיfשתעדסדוסbוסרתיכסתסיכ

רתכוכסלגתנשחומס6וסקרס3עכןוילע

סס"גסכ"עדוערbכתירשfכןוילע

עפש

תומלועסת6גיסנסלהתוכלמוהתונלbכתלשומסותכלומסתוכלש

יכןכוסכןתליקתוןתליחתכןכוסןועכלוסןסחסימחלוןידלסחב

סכמקעהסfלbוסששfלכהכועכfזהתגיללמהףוסfיהשתוכלמ

bוסשהדוקנהלוסמלתכוגייסןכוסכןתליחתוהכשחמהתישbלו

סגסכסההתלגתנשלעיולגלbילגמילפסלוסכוחכלשלתשנשטלושה

ושfלbוסתוכלמליוככלוקשיכbיכןולח6ינfןושfליכbלוסוהזו

: fוילbתולוסלותופסותכןולק6ינ וכוליגש;'66לקנשלתכסלוסכ

bיסשלוסכתוכלמילילעותוונקוילילעלתכסתולגתהותוטשפתה

לכשfנמכימחלוןידלסחכסנסנססbוסשילפהלוסכתילגתמסןולח6
ומלסולבחמהבלסלמfשוסחלומגתולחbbלfסניbתוליפסהלסע

'יולאללךילויכbלfךיליכbלקתלfשוליפךיליכסילח6לןיסו

שוליפסילחbלויסילטעימעפלטעססש"ןמסלולכתח6%כשתוליפמ

לתכססבעbיסשתוכלמוניסלתח6יתח6סלוקכbלbסניbסלכ

סגיללמכהתלגתנשדעתוגיללמיסלשלתתנשהנסנססתכשחמליהמ

סולוסוסכןיללכנשסתוגילדמהלשעכסלועסגיקפסלתיליטע

סמסעןכולעשסהזמל"קלפכונשליפשסמסעביעסןכוןיינעה

ןיכעכוןיפוכלפוללוסןיכעכיכשקלפינשלעשכוכשליפמ

סשונשליפשסמסעתילגנס"וסןמתתיffלסוסהמכחכוללbשיתיbו

השמתלכלוסכליללעשכישילשקלפכונשליפשסמסעןכו

תbילקתbלתכמתליטנתתללכןינוקיתהלפסמסולסייbלוסשמןיעי

למת6סניגבוסלותלפסל6גתקילכלכשfלכהלטעתלbפתתלטע

תישfלילסלהלליעמכקיfסמתליטנת6לכףלח6גתכשמתשמהלכ

סנוכתחימשלעתfילקת6סניכמתליטנת6לכוסימשלעתbילקת6

ביתכלfנימימסיbלבתכנשהלותתbילקת6לסחמתליטנת6לכו

וכלמעסנשתועסמסלכשלפלמfמססשךילbמןכוומלתלשbונימימ

סמשכתילישע'גיללמכהתלגתנשלעקתגסכסלתככתמלענהתיסמ

לככהתלגתנןכוbסוילכוןיינעהזילכטלפמוילפסלוסכסללחוימס

לתכמהעסכלשfכלללתלמתליטנת6לכלמfשוסוסליפסוסליפס

יכללתללפתתלטעלתכסלכמתfליגהתיההתגסכסתולגלידכ

השfללהישעויתכbוסתללפתסעמלהלשלתשנשכהמוקמכתוכלש

'לfפתשfללסלטעולתכסתיסbיסלתכסדוסבהתיהשכהלעמללכל

שbלכסלטעfיסלתכסלכמןכותללפתמהלעמלfיסלתכסלוסכיכ

ןהיתולטעוסיכשוייקידגסשסניבלונכbוסשלכקסלועכללק"דבלב

לועתfלקנשסניכסלוסכןדעןגשובלבשבלתהלסיכוזןסישfלכ

וניסלסניכמהלעמליסשןסישfלכתוכלמלשתולטעלןיכוססbכס-

לופכיתככהתלגתנשלוסכיתכוסלטעbלקנשיתכהלוסכתוכלש

סקילגישfלל'לטעליססשוסילומגוסיעושכסימחללשסלטעולתכ

fוסשסניכיכהלטעתfלקנסניbהמוקמבסטעללכbסניכמהלעמל

שוליפהלותילסלfגתתללקנלתככסשןכוסכממהלעמלbכהסלוע
סמכחתלכונ5זלfכהלותלסלוסולוקמfיהיכהלותלפסfלקנהמכח)

fלקכbוסלתכסלוסכתוכלמןכיככמהמכחמהלעמל6וסלתכוהלות

.תוכלמלתכויתכסלוסכתוכלממסטמלסמכחשןפוbכסלותליתכ

למת6הליגכוודילעהלגתמיתכשרתכלשמשמסמכחוסכממהלעמ

המכיסשיניתכייקשתוכלמליבשבוללןלח6נתנשמתשמהלכ
ולשfהמכחידילעתילגתמשלתכסלוסכסשומישהשועסמכחשלע

סמכחשימוbוסמכחמסטמללגתסךפסמשללfגתכשמתשסלכלו

fוסשלוסכהמכחשומישהשועתוכלמולתככשתוכלמידילעתילגתמ

תfילקתfישbלילסלהלליעמכחיbסמתליטנת6וקשנענאוה6נת

קתנהנהתולגתהלילכהמכחןמתוכלמהעסנלשbכללסימשלע

?יהיכהמכחתישbלללהמכחהסשלעהמכחהלכמתfלקכהתייה

ללסניכמתליטנת6ללולח6יולגסלסיסfלשהמכחכסמכעכfיס

ליסנוכתסימשלעתמייקת6סתנסנסתולגלהניכמהעסנלשbכ

קולחסשקיסניכתליפסליהסנוכתיכהנוכתתbלקכסניכש"ע

סלועלשלוקיסתניחבלעולוסלסניכתbלקנסניכיכהנוכתוסניכץכ

וג"היללק"ןכתויתוfןולגסניכוניסלשכחכתדחוימתנומסניכ

יופכתילכת"וסשןכיילעסידחוימוסינומסניכוניססהמכש

ומכעתניקככסניכתbלקנסנוכתולעשססומb"קלפלbוכמכתעלס

יסיילכתככשסלותתלילקת6לסחמתליטכת6דכולוקיסתניחבלע

לסחסםעתככשהלותתללקכללומלתלשbbנימימביתכל6נימיש

יכשוליפכלמלמסהזונלהלוססכסלסחלשהכימיכסכתכהלותסמ

ןכויתכתליפפסשכסשתbלקכסתיסשדעלתככהתלגתנתוכלש
סעכפכ
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המכחרתכתלתהיבודחיוהוריהנאוההיכהומולולהיה

תוללכבהדוקנהרואתוליצאתליחתבלרשאלאהניב

היתוניחבהתלגתהשםדוקהבתומלענההיתוניחב"ג

גשומהיהאלקמועבחורךרואדוסבהניבהמכחרתכב

אלרתכתניחבאלהניחבםושאיהההדוקנהרואב

:טושפרואתודחאולכקרהניבתניחבאלהמכחתניחב

וריהנאוההיכהורמאשוהזוהניחבםושגשומאלוהיה

היתוניחבגהתלגתהשהתעםנמארבעןושלדחיוה

ןיחרכומהניבהמכחרתכםהשקמועבחורךרואדוסב

ןושארהרואתדוקנבןילולכתוניחבגולאשמולונחנא

דוסבהדוקנהרוטבםהוואבהתלגתנהדוקנהשרחאמ

הזינפמוונשריפדכםצעוםששרושדוסבץמאץאקא

םיאורונחנאהתעיכהיבןילילכוינוניבןושלרמא

.הזינפמוהתולגתהםדוקםיגישמונייהאלשהמםיגישמו

שלשהתוללכלרהניבהמכחרתכןוניאדרמולקייד

שממםהנושארההדוקנבהתעםיגישמונחנאשתוניחב

תוחומגושעישידכןמוקמלעולגתנשהניבהמכחרתכ

דוסבםהולאשםהינבשלדבההךאתוריפסראשל

דוסבוםצעוםששרושדוסבץמאץאקאוסבתורוקמה

תניחבבןהיתוניחבולגתנשיולגהדוסבולאוםלעהה

הדוקנהןיינעראיבשרחאוקמועובחורךרואדוסבבחכ

המכחרתכםהשקמועבחורךרואדוסבהיתוניחב'גםע

הניבהמכחרתכםהשתוריפס'גולאשראבלקתענהניב

ראשלםישארותוחומ'גושענקמועבחורךרואדוסב

'וכלמדוסידוהחצנתראפתהרובגהלודגםהשתוריפס

המדקהךלםידקנבטיהברהירבדונבוישידכםנמאךא

ונחבנשרחאתימשגההדוקנהשומכעדתהנההנטק

ךכרחאקמועבחורךרואםהשתוניחב'גולאהב

.תחאלכמתומודקהתונושארהתוניחבגולאמואצי
תרניחבמונייהדתרוניחבגדועהמצעינפבןהמ

םהשתוניחב'גדועולגתיהדוקנמהתלגתנשךרואה

שארבראותיללכבךרואהשדעדרואבשףוסךותשאר

דועולגתי'דוקנהמהלגתנשבחורהתניחבמןכוףוסךות

ללכבבחורהשדעבחורבשףוסךותשארםהשתוניחב'ג

התלגתנשקמועהתניחבמןכוףוסךותשארבראותי

ףוסךותשארםהשתוניחב'גדועולגתיהדוקנמ

הנהוףוסדותשארבראותיירכבקמועהשדעקמועבש

ךותשארוךרואבףוסךותשארםהשדחיםתוללכמ

הללכבהדוקנהםעוקמועבףוסךותשארובחורבףוס

תניחבאקלחםיקלהגלםיקלחתמהתוניחברשעםה

קלחקמועובחורוךרואהתניחבבקלחהללכבהדוקנה

תוחומוםישארםהשקמועהובחורהוךרואהתניחב'ג

ומכרשעםלכןיבשםהמדחאודחאלכבשףוסהוךותהל

תוריפסרשעםהשתוניחברשעובשיתוליצאללכןכ

האליעארתכתניהבדחאקלחםיקלח'גלםיקלחתמה

קמועהובחורהוךרואה'בקלחהללכבהדוקנהדוסב

ךרואה'גקלחהניבוהמכחותעדהדוסברתכםהש

ושענשהניב,המכחרתכםהשקמועהובחורהו

רשעיכרשעםלכןיבשתוריפסראשלתוחומוםישאר

עתרימשגה,הדוקנבש-
םישרשרשעהלשיךחרכההגה

םידחייתמתיינחורבלעמל:

ומכת"נחייהייקנב:"
הדוקנבםידחייתמש

תימשגהדוקנבםימלענםלכתוניחביוטשומכותימשג

םימלענוריפסילכתוריפסבןכומכואציתחאהדוקנמו

עדתשרהאהנהוואציתחאהדוקנמותינחורההדוקנב

תימשגההדוקנהראתללכונאלשומככגעדתהז

הדוקנהרדגיכםעטהמףוסךותשארתניחבבהתליחתב

לשהדוחכקדןטקקלחאיההדוקנארקנשהמת"משגה

r)אד" ( I4טחמ

עפש

לככןכוסניכתfלקנסתיססניככןכוסמכחתfלקנהתייההמכחכ

סללחוימהסמשכסתלגתנותילישעסגיללמכהלשלתשכשלעוליפפה

סימלסוכונלליכמbמהלכליכהלונכלאהיללובקתתכסbלונחנאו

סלס6לעהלעמלתולעלחכהלשיתוכלמשןכסנסעטוקזוננטולי

לכסעbיססלוחיתניחכשכגסעעוסחסכשחמהתליחתfיסשינפמ

לוזחנוןליbסלשמכונלשמסשומכסכןלכוןלככfיסיכתוליפסס

סילוככססו'כומכעשילקמלולגסןסלסס'הסולולעכווניניינעל

ךילגסילוככססויכלודגהןהכהשתויהליכטוליפןישולקסלמעכ

ןכינפמלbלשיתונועלפכללתכימחלסילולגסימחלסיטושפסימחל

הלחילסישולקההיתוגיללמךללתוכלמתולעסלילכסישולקיהשע

סילומגסיטחלסטמעיפשהלילכלתכימחלןושfלקסלוקמלוסכ

שמחו-לfלשיתונועלפכלהטמלסשמוסילוככססויתfלקנשהני
ילסלולכההלכהלכהלfילילכסשכשסנולח6סקל:גכתוליבפ

ותנווכסיסתוליכטשמחשוליפןקיעלוילעודיכטלפסוללכסfיה

סיתוכיחכלכבהלסטלידכסשכשסנולח6התbלקכbיהשתוכלמלע

ונשייפשומכןישולקהלשעוססיתונועכללשהכומנפשסימנפסמ

ללהלכסfיסיכלתכימחללעהיתוגיללמלככהלחיילילכהלעמל

ונשריפלכוןליbסלשמכוכשליפלכןלכמהלולכfיסשסלכתbלקנךכלש

סלגתכbלשקלהליפסוסליפסלככתfנמכתוכלמשןינוקיתלמfמכ

סשלוסשסנסנסללחוימהסשכסשתfלקכfלךכלוסשסתגהנה

סליפסהתוbכסלגתמשסשכתfלקנקלתונלbוהכולמןושלתוכלמ

ןלילהלשמכונשליפשומכסליפססתbלקנךכתוכלמלשסיולגיפכלל

טלפהוללכה6יסיכלכחמסלמbשוסח:הלולכfיסהזיככמו

תוכלמרתכללקכלתכיכתוכלמאלfסניbללככתולופסלכשוריפ
תוכלמהמכחהמכחןכוסינוקיתכלfוכמכוןלילהלשמכונשליפשומכ

ןלככסתיסbיכיכסלכןכותוכלמלסחלסחןכותוכלמסניכסניכןבו

ומוקממקתענשימשגלכלכסניfססולקסיכןלככןיילעfיסו

: fיכןכסני יכןוש וקמכfשולקה גיfלס fנמכ קתענשכו

תוכמסניכשסוזbללוסכומוקממזזוניbוולמעלעסיקלfשכ

סניחבלסכיחכמלשלתשמוסכלתמ.fוסהשולקסלכfיכרעמ

fשלגמלכקילדמכלכלסושסלסקסניfלסלכןיfלכללסחןוש

ןבינפמלעשססומלשעסיכשקלפסכולfכהזןיינעונשליפשומכ

יכלתכהמכעכ.fיסbיהותמייקbיסלחכומססתוfינמכתוכלש

הלליוסמכחלהלשלתשנשסמןכולתכfלקללחכומההתוbינמ

ןכוסניכסמכעbיסbיסןכוסמכחסמכעfיהfיסלתכמסגיללמ

המכהלשישןפוfכןלככfיסןיידעוןלככהתיהfיסיכסלככ

סטמלשתוfיכממלחכומלתוbוססלשישתוfינמלכותוbינפ

המכחבוהמכחכסתוfיכממלחכומלתויהתוfיכמלתככיכסכממ

לתויהתוfיכמהכיכבוסכיככהתוfיכממלחכומלתויהתוfיכמ

סלינfמלתבלקתמשהמלכיכןלככןכולסחכסתוליכממלחכוש

ליתשהמלכוהתוטישפסבועלסלענלתויולחכומרתויהתוfיכמ

ולכתוליגלהלכילסשללכהfיסןכינפמתילגתמרתויbיססטמל

5:6 קיוני6

הניללמכהיולגוהטמלתוfיכמלוסכטלפסכגfיסוהללחוימההמשב

סימלעכססילקכומההיתוfיכמךרעכתיטלפסשתbלקנfיסשתילישע

יכיטלפfלקנוכיfוטלשכןליbכילפסשומכונממהלעמלסלשיש

ילפסעוגכןכושלושסחככלולכלכהשינפמיללכתfלקכfיסומלשכ

קילגתמסניליפנעסןוסכויפנעכהלולכילפסיפנעבןכועונכהלולכ

סיתוfינמכתוכלמןכומכסלכלטלפילפfלקנfיסשלעסלכלילפס

bיססילגסוקעכתיליטעסניללמכוסתוללככתילגתמfיססימלענב

'לפנ'גסנמתיטלפסלכלשולקסילפסתוfיכמbיהשתויטלפכולגתש

תומלענססיתוfינעחככסימחלוןיללסחכתומלועהלכשולקה

תfמוסיקומעסימסיbלפנתולוססיקיתעסילכלהוהנממהלעמלש

וניכfדגנקחלכלוניפונלעפשסלפכוהליחמוהחילסלfשכלfש

סלוכגסו:וללט6הלטמלכבותוכלמסיכלמהיכלמךלמוניכלמ

fשכתמהוהכלממסולןלfכוסימשכלכיכדוססוחבלסותלfפתסי

סיסffילטמגכסזליללעשסהזתfזלעןמללועו:שfללכל

ןלסffכיתfזכקוספסומלמשומכשוליפעוליסלעשסכעפשמ

לתכbוסשסיסfסנשלעתוליפסלשעלככfיסשתוכלמלעטלקסל6

סולוסלעומלמןכומכונשיעשומכתוכל"תייפססגעfקלוק

היקffילטמגכסזולעלכליזbושלפמשןמכלעשססולמfשקוספפ

עיפסמ
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ולשהתונטקוהתוקדבורלהקולחתלבקמהניאשטחמ

קרהדוקנתארקנ'תיהאלתודוקניתשלתקלחתמהתיה

רדגהזינפמרשאוקושעיתודוקניתשיכוקהךרוא

ומצעבהזהםעטהמהנהתרחאהדוקנאיההדוקנה

הלוגעהתייהאלולאיכהלוגעתויהלהדוקנההחרכוה

המוהלוגעהניאשדצהתואבהקולחתלבקמהתייה

הדוקנהשהזמונלאציהדוקנרקנוניאהקולחלבקמש

ןכתיאלהלוגעאיהשדצמוהלוגעתויהלהחרכוה

ףוסבאלוךותבאלושארבאלהליחתבהתואראת

כביכףושאלודותאלושאראלד"שןיאלוגעביכ

געהמהדוקנוהדוקנוקלחוקלחוםוקמוםוקמ

יכהלחתהולןיאיכףוסולכודותולכושארולכאוה

דצמהנהדחילוגעהלכענעונתלוגעהענעונתרשאכ

דותשארבהלוגעאיהשהדוקנהראתללכונאלהז

םירטוק'גבהדוקנהראתלהליחתםידקנשכאלםאףוס

לכונזאשןהבתדדמנהדוקנהשקמועבחורךרואםהש

ףוסךותשארראתהה"גה

םהמשםירטוקהךרעב
"גהש"דעףוסךותואציסקדזתסקדfיסירסשונילעfישוקןיbו

תגירדמבםהםירטוק

ילויהתגרדמוהמדקה:
תמדוקהןושאררמוחו-סס"גס

ראתלדישןיאהמצעבעדוקנביכףוסךותשארניחבל

'המשםירטוקהדרעבאלםאונשריפדכףוסדותשארב

'דוקנבהבתוליצאבאוהןכומכףוסךותואציתניחבמו

ךותבאלושארבאלהתואראתלד"שןיאהנושארה

אלושארתגשהאלהבןיאשתמלענאיהיכףוסבאלו

םהשהירטוק'ג'עםנמאךאףוסתגשהאלוךותתגשה

זאקאדוסבהניבהמכחרתכםהשקמועבחורךרוא

םידחייתמםילולכםלכשםצעוםששרושדוסבץמא

תדוקנםלעהתודחאמירטוקהתלגתהותדוקנבםלעהב

ךרואדוסבהניבהמכחרתכםהשתוקלוחמתוניחבג"ב

םלעהמואציוולגתנשםירטוקהסהםהשקמועבחור

ולגתנוואציםירטוקהיולגרחאזאוהדוקנהתודחא

?דיקלסשרח6יכbישיקסנימקזסירטוק'ג

כו'קמכ?קימ6וסימשגרבדלכוסשגfיס

סלסחייתיךיbכ"6סקולחתלבקמסניbשדעי

ינפבםהמרטוקורטוקלכההגה

'גבתוניחבגבומצע

שארבםינוכמהתוריפס

רהרמאשוהזוףוסךות

זכרתבולזוראקףסוי'ר

הינ"מששבתלתינהמדח

ןירתללכוהיאדדחור'הנ
רריהנהינימשטבהמכח

וללfנשחכנודסחלשfרוחומfוססמסח

חומסfוכסתכחשןסוfבכחורסרטוקמ

bוסחנגודסאוירטוקכשסfרסו

'fרוחומfוססניכןכורטיקכשףוססוךות

ןפוfכקתופסרטוקמוללfנשדוסוסרוכג

סרוכנורטיקכששbרסוחומסbוססניכסש

דוסכרתכןכוףיססbוסדוסיךותסbוס

'רfפתfיסססלעכסשfירוחומfסזיעלס

רbכתירשfכותיילעכתרfמתל'רסלענס

ףוגיכךיתסbוסדוסיטעומוקמכתרfפתו

לfוףוקסbוכתוכלמוןכיכשחדתתירכו

רתכשfרמיfליסמלסיעךלכשרולכלכי

סמכחחוניושfרמותוריפס'גתפדסרוקע

וbניbלסניכחומושארמןכו'ינשקריbליfל

ירכד'רפנשכתנקךלרfכתיסזיכ'ינשקר

דועןיינעסןיכה'ומסכלזורfקףסוי'רברס

סכ'עוניינעסמתעדסדוסךלשרפנשכרתוי

נ"רתללכוהיאדדח

םעוחצנודסחוהיאד

תלתאוהאפוגהמכח

?'רתלילכוהיאדדחור'הנהינ'משטב'מנהג'בו
רתכותלתיוהאפוגהניבםעודוהוהרובגוהיאד

רהנ'אדתלתלילכוהיאדור'הנדחהינימשטב

ק"דנברהירבדשרפנשםדוקהנהותוכלמדוסיתראפת

?ינעונלררבתיםכותמשונושלבםיקו"דהזיאהליחת
רמולהינשילבךיראהלולהמלקיידלשייכרתוישוריפה

עמשמדוריהנדחהינימשטבתלתינהמדחלכרתבו

תכפאיאמואךכלםדנקאלהמלוךכרחאהמלךכרחא

רמולוהינשילברצקלולהיהיכךכרחאואםדוקםאהיל

ינשקוידוכוריהנ,דחהינימשיטבתיתינהמדחיבו

דחלכרתבורמאולודגתוכיראבונושלברהםקעהמל

רסחוהיאדןירתלילכוהיאדדחוריהנקיפאתלתינהמ
לולכרואהתואשאצמנתלת'והאפוגהמכחםעוחצנו

רצקלולהיהכ"אחצגדסחהמכחסהשתורואשלשמ
תלתלילכוהיאדדחוריהנהינימשיטבהיהרמולו

ןוגיאד

עפש

הלמעכתויתוfןולגfוקלעטסכשוליפיעוליסלעלסכעיbשק

ומכעכקיסfמשוליפתוליפפסלטעכעיפשמלתכbוסשסיס6יכללו

סניימלסניללממלשלתשמושנענfוסונשייפלכתוכלמלתכbוסש

תויתוfלעשסלדfשלפמשוקזותוליפסלמעססשתונירלמלשעל

קלסשסלגתכ6נולתככbוסתוכלמיכסוליפללffיסשסלטע

קלתלגתנfלהמכחכןכולתכתוfינמbוסשלחכומסותוbינמכ

תוכלמקלגתנסששתילישעסגיללמלעסלככןכוסמכחב

לכלעךלומולכהןולfbוסמיכללוניסלותונללוותלשממב

סישעלשלתשנתוכלמיכהומלfכתסהנסונשליעלכלכבלשומו

סוןינעשלכלילכוהלעמלונשליפשומכטלפסbיסוללכסfיסוונילדמ

יותשfכלעכוהלעככסשfוללסוליזbושלפמבטיהלוbיכיתוילוסה

העפשההןינעללשמוהשbוסויגעסלכלסשלולעכהלעמלולהיהישאל

וערזעיכשמfוהשלעכסומכלעכbלקבעיפשמהיכהעפשססתלבקו

סלעכמעלסתעפשהתלבקמהשfסשומכסשffלקנסלכקסוסשfכ

fיהשתוכלמלוסהעפשההלבקמשתליפסכססלופמלתויסשתויסלו

לתויסוקש6תוכלמתbלקנןכינפמןלכמתלבקמשהנולח6סליפא

bוסתללפתיכתלbפתbוסתוליפסהלככסיעיפשמכשססלופמ

'וכלמלוסילוסינגבעיפשמןמוקמכתלbפתיכתוליפססלככעיפשמ

fלקנלוקשלתכולגbוסשסלענהקומסbוסשתעדהלופכתלfפתוי

עיפשמbוסמלעהלוכנסלולגהניכוסמכחכעיפשמתעלסלוסכלתע

fלקנןכינפמלעשססומf"קלפכסזלוסלbוכמכתוליפססלככ

לכוfלקנסלענסתלfפתלוסbוסשלתכלוסשןפוfכלכתללפת

fיהשדעתולבקסןוסfיקשתוכלמותוליפסכסיעיפשמהשfלbוסמ

הלעככהשfofשלבקמסילכלונכויקתעוהשfתbלקנןלכמתלבקמ
לוסכתלfפתהלעכהמכעbיהתוכלמbיסשהשfשוליפותשfכלעבו

יכלכלהשוליפולתכהלעכהמכעfיסfיסלללתכוניסלתעלב

לתותוfינמללקכושתוfיכממסלעמלסטממהתיילעלוסכתוכלמ

סתוליגשכסלעתהעמלfיסשסתוליכשמסלעתשןפוfכלחבומ

לועהלעתןכולוסיסמנעfיסקנסלוסיכ.לקיתתולוסיללחכומס

ןכולוסהמכעfיססמסלוקכלקייתתולוסללחכומרתויהתוfיכמל

סמכעfיססנסחגנכלקייתתוחככללחכומלתוהתוfיכמלסלעת

לתותוfיכמללחבומתוbיכממסגיללמלהניללעמהלעתןכוחככ
סיטושפסימחללתכסמכעfיההכסולתככלחייתתשלעלחכוע

ילסשהלעבכשממbיסתוכלמללהלעבכסט6וניקוסילומגסימחל

לכוסלוסכתוליפססלככעיפסמסלתכסממfיסהתיילעלוסכ

bוסbוסלתכbוסשעיפשמהלעכשוליפותשfכלעכויעיפשמס

דוסכיכתעכשססתלבקממשהלכקסלופכתוכלשbיסשותשfומכע
bוסתוכלמלשהגסכססתולגתהלידכהגיללמלסגיללממותדילי

תוfיכממוהלגתמתוbיכמלסלענהתוfיכממסליפסלסליפסמדלוי

'fלקגסתוכלמלשהנסנסכהלגתנשלעהלגתמרתויתוליכמלסלגתמ

סליפסוסליפסלככהזלוסבלשfהעפשססתלבקמססשfסbיסשסט6

תלבקמהטמלשסליפסשלוסכתלבקמססשfלוסכדלילתכללוש

סלענס'וfינממלבקמסלגתמסתוליכמןנייסלונממהלעמלשסליפסמ

סמשכהמלתfלקכסתוכלמתליפססבעלללישלעסטלסלוסכ

ותשfכלעכוגייסותלבקמשונממהטמלסליפסלועןיfשהללחוימס

ותשbומכעכbוסbוסיכותשfכלבקמbוהסליליסלוסכלעכסלל

ותשfכלעכוסלעבכהשbסולכולקלק6ןינעכלכחמסילכללועןכויו

תלבקמליססומכיכהלעכהשעמהשועתוכלמוניקלהשfשוליפ

לכותויסלסלוחfיסןכומכסכעיפשמסלעבותתהלעכמסעפשסס

תנסנמbיקשלעסכממסילבקמתומלועהלכותומלועלfשכעיפשהל

לבקמתוכלמשומכללותשfכלעבוןילוסימחלולסחכתומלועהלכ

ונייהוונממהלעמלשתוליפססמלבקמהלעכתתןכומכהלעכתתמ

תלסנקומכשוליפתלחגכסלשקהתכסלשכסלמלולחכותשbכלעב
'ו"כסלשיעוהכסימלענהתויבסלשילילעסכסלענסהחכהbלתממ

fגטנfלולחגכילחbתמותלחנכילוטקןססלכולוbוהמכהלגמסכמ

.סלכסולכסעולוfינימהמכביולתמשסנסויבסלשקותלחגלכ'כסלמ

bוסןוגכןוסןיfןכומכשfלשתומימחהתוכיbbיסמלח6תועגעסס

bוהךולכויתוליכסילילעןכסלענקותגסנסוותונלbוותוקללהלגע

סלותומכעסלכווקותלכסיbנמכללוןכסילחbתמוסילוטקסלכנ

סעסימחלכתfחןילכת6חלסחכהלגתמתbושסנסוסלשתולחbכ

סוכ6נמנשסעולקfתומלעתועגעכסלשקתעוסילכחתמסלכסולפ

לאס



דניאקרפתוחומהדוסבוםוצמצהדוסבתווצקהתוליצארדסיששרעש

לט

אוההוירבדשארברמאשומכחצנדטחהמכחןוניאד

רואהתואשבחכןוניאדתלתהיבןילילכודחיוהוריהנ

ונינפלשןודנברמולהיהןכומכתורואהשלשמלילכ

רמאשהמבףוסבהמכחרמולונושלבםקעלאלורצקלו

ןכושארהאיההמכחהירהשתלתיוהאפוגהמכחפעו

תוליצאבקירלשןכואפוגהמכחרמאהמלק"דלש"
הלתוהאפוגהניבסעוןירתלילכוהיאדרמאשהניב

זמרבהנוכנהותלבקרשויותתימאלעונלתורוהלאלא

רתבורמולהצורוהלאכםיניינעביוארכחצקוידבוןטק

רשפאיאשתויהלרמולהצורתלתינהמדחלכ

אלםאףוסךותשארהנושארהדוקנמתולגתהל

עפש

ןוגייפלהלתלחוימההלועפכתח6לכסfיתששקיסמלגלגשfס
סומוטקלפולקלפןיינעססילוסונשליפשומכסלפלליכfמס

ולעתוקולחתלועפבסיbלתמשסנסוינשקלפןושfללעשכולעשס

סינוג'נסיעכב'גסכוbנמישתויבסלשהתולולומכדחאתומיעסה

fזכעולוחשןכולסלוfססכןיbלfתומימחתומכע6והשלח6תומכע

חכבןלכוןלככתחאחכודחמתומלעססהלתוליעפהןכומלשיה

סקלפכללוכמכןתלועפבוקלחתנסכליגלמסןולייפלקלוולתמל

יכןתומכעךלעכאלוסיללקכססססבסילגתמשןתלועפיפלולק

סמלכתוליעפלשעסקיכסשסמכ'גססלןילסכןתושגעןיעכ

ונחנאשתולועפהיפלקלוך6סנשססוטססכןיאשהנטקתוסמילכלל

:סססתולועפכומשכסתוbסינכמונחנאהלעמלמולשלתשנשסיגישש

דוסבהירטוקגבהליחתבהלגתתש

םישארםהשקמועבחורךרוא

םאיכףוסךותשארולגתנםהמש

ףוסךותשארויהןכיהמ"רטוקןיא

תגירדמבםהםירטוקהשונשריפדכו

רמוחוילויהתגירדמוהמדקה

ךותשארתניחבלתמדוקהןושאר

ןיאהנושארההדוקנביכףוס

אוהשךרוארטוקתגשהאלהב

רטוקתגשהאלותעדהדוסברתכ

רטוקתגשהאלוהמכחאוהשבחור

'גולאלכקרהניבאוהשקמוע

דוסבהתוללכבםימלענויהתוניחב

ץמאצאקאדוסבהתדוקנתודחא

םצעוםששרושדוסבםידחייתמ

הדוקנההכרצוהןכינפמרשא

םהשהירטוק'גהליחתתולגתהל

מכחרתכםהשקמועבחורךרוא

כרתבורמאוקיידןכינפמהניב

וריהנדחהינימשיטבתלתינהמדח

חצנודסחוהיאדןירתלילכוהיאד

כחאולרתלתיוהאפוגהמכחםעו

לכזאהירטוקגב'דוקנההתלגתנש

םימלענהתוניחב'גולאמדחא

ץמאצאקאדוסבהדוקנב

םצעוםששרושדוסבםידחייתמה

ליצאהרמולהצורהינימשיטב

ונשריפשהשיטבהדוסבותומצעמ

ונייהדובהלגתנשורטוקידילע

המכחיעליצאהצאדוסבהמכח

והש"ארואובהלגתנשורטוקוהש

חצנורסחםהשתורואינשמלילכ

דחרמאשהמריפשאתאאתשהו

וריהנדחרמאאלוןירתלילכוריהנ

רואהתואתמאבשינפמתלתלולכ

קדלילכהיהאלהיינשהשיטביע
רואיכחצנודסחםהשתורואינשמ

בחורהרטוקיכ'תלגתנרבכהמכחה

רבכהמכחהוהמכחהרוא.אוה

רטוקיכבחורההלגתנשכהתלגתנ

ריפשבגקייודיוהמכחונייהבחורה

יוהאפוגהמכחםעורמאשהמ

רמולונושלםקעוךיראהותלת

המכחהשתרויהליכףוסבהמכח

דוסבהדוקנהםלעהדוסבאיהש

'עחצנודסחתוליצאליצאהצא

דצמשבחורהדוסאיהשהמכה

המכחתישענחצנודסחתוליצא

דסחלחומושארבחורהדוסאיהש

חצנוג14בד"

םימעטהתרגא

ונזמרשהממהלועהללכהמו

שדקלהצורשימלכ

רשאםידירשהמתויהלוומצעתא

ימינפשדוקהלאאבלוארוקה

ןילקרטהאוהשלכיההלאסנכהלו

ומצעתאןיקתהלךירצסדרפהו

רתבאגרדלזילדיכיהיכרודזורפל

הארתכדעאליעלאתתמאגרד

תצרותמהנהדעאשידקהאליע

.ושקהלולואשלונלהיהשאישוקה

הזהמלעוהזהמלאנדתמדקמ

תסנכישנאהככלעוארהמו

םימעטהתודוסירבחמהלודגה

בשויהליחתבקרזהןייצלוליחתהל
אלותוכלמהאסכלעהנושארב

ביתיומכרחאםעטשארבועיצה

הזמהשקרתויוןהימודוקיספ

אוהשאחפטבליחתהלםהלהיהש

תחתהרותבאבשןושארהםעטה

ןושלאוהאחפטותישארבתבית

אלאםימשההחפטונימיוקוספ

הכרבהתאזבםתנווכהתייהש

הכירבמתלבקמהותרעפשומה

הכרבינדאבטמגבהכרבהנוילעה

אקרזבעיפשמההיהאבאירטמגב

ןידהאנבשוחוהכרבאירטמגב

םלסהנהודוסהוןירדאנבשוחכ

ינדאאירטמגבהנהוהצראבצמ

טיוט"אירטמגבםלוסהלמהםע

אליעמתירישעהאיהו"אירטמגב

תאזההדמהשםלסבזמרהואתת

: לאתולעלהגירדמאיה

םיקלאיכאלמוירחארמא,ןכ

תולעלךירצשובםידרויוםילוע

םילועוהז:הלעמלהטממהליחתמ

הלעממהעפשההכחאולרםידרויו

תומדכאקרזהלעםעטהוהטמל

וינפוובגלעבכשומשיאתינבת

תחגשמהריפסהתאזךכהלעמ

דירוהלידכהלעמלהינפותטבמו

ורונצה.ךרדהבעיפשהלו

בקלהאליעאנ"עממתולעמהו

איהשיפלהלבקתארקנןכלסרפ

'ובעבוהכותבןיכפוששהמתלבקמ

יפלאקרזהדמהתראזתארקנהז

ןיקרוזש

עפש

ןילקלטס.fסשלכיססלfסנכהלו
bוהתוכלמשוליפסללכסו

לכיכפמםסלמbנשומכתלfפתללכיס

יכלbbילטמגכסוסושלקלכיסכהולשכ

ת"תללכיסbוסשיכלffילטמגכלכ'ס

לעסלגתמשתתbוסדולייכלוליbרקממ

'bוכמכיכלbbלקנשתוכלמלוסשולכיסילי

'גקלפו'כקלפישימחלעשכהזןינעלוס

ימינפרתויbוהשןילקלטהfוסו:'לקלפו
fיסbיססיילעלוסכתוכלמיכוכשליפשומכ

fיסfיסןמכעתולקוסfיכfיסומכעתת

לתכוכייסלימיכפלתויbוסשומכעסללפק

תוכלממשדוקסןליbסלכתללוכbיהשלע

שוליעיכסללכתלמכונלומלשוסוולתכדע

סדלפתלמכונלומלותוגלfןנbוהפללפ

bוקילפסשסלעמלונלכושןלילהלשמלע

סיכעסוסיסגהסיפנעבוסיקלהסיפנעכ

fיסתוכלמתוריפסןכומכסישלשכועונכו

תוfינממהלעמלהטממילעתמאיהיכלכב

תוbינממלחכומרתויתוbינמללקכוי

לbסלענסתוליכממוסלענסתוליכמליולגס

הלעמלוכשליפשומכסלעכלתויתוליגמ

ימןכינפמוטלפסbיסוללכהfיסשלוסכ

סדלפלסנכסלוומכעתbטלקלסנולש

תוכלמסלfהליחתמסוככלךילכהמכסה

ללסלענסמוסלעכסלfיולגמסונכישןפוfכ

bלתכלעסניללמלסגילדממסלענסרתוי

ללכסלfסונכיטלפסמ.יכfשילקהbליע

סוככישלעיללכרתוילfסונכללכסמי

ללכסbיסתוכלמיכומכעלתככ

bישוקסןלותמסוכוונשריפלכטלפסו

סעטכסימעטסשfלליחתמסמל

סעטומכלח6סעטכוליחתהאלוfקיזה

יוbלסיסשסטקלתויוקיספסעטוfכיתי

bוסשסלותכfכשןושfלססעטבליחתהל

bוסטלועוהחפטונייהדתישfלכתלמתחת

למfנשסימשתfילכלכfלמfנשקוספןושל

סתגווכסתיסשfלfסימטסהחפטיכיזייו

תולוסלתוכלמוכיסלסכלכסתfזכליחתהל

סליפסתיטלפfיסוןלכמתעפשומfיסש

ךילגסונכלהכולסכעותילגכרתויההנולחל

fיסשכגוגלתולוסלותוכלמכהליחתםונכל

סתיילעדוסכלכמהלולכההלכההיסולכה

לעלסכומרתויתוfיכמלfילןיכומתוfיכממ

לתככתלחייתמשלעולתכמתלבקמ2

bיסbיסןכולתכסמכעfיסליס"

המכע
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לט

ךותםהשהדילעולצאנשחצנו

עחצנודסחתוליצאםדוקיכףוס

ןיאםאשארלהמכחסחייתיהדמ

אלןיידעחצנודסחירהשףוסוךות

סחייתיולצאנשהתעלבאולצאנ

ךיראההזלושארלהמכחריפש

"עיכףוסבהמכחרמולונושלסקעו

המכחתישענחצנודסחתוליצא

אפוגמכחםעומולקידהזלושאר

איהשהמצעהמכחםעורמולהצור

השענלכהשרקיעהזחומהושארה

ומכותלת'וההתיעצמאבוהדילע

חצנודסחתוליצאבונשריפש

'עצאדוסבהדוקנהדוסבהתיהש

כגשרפתיןכבחורהדוסבהמכח

דוסבהתייהשדוהוהרובגתוליצא

דוסבהניב"עץמאדוסבהדוקנה

םהלדחאןונגסוךרדיכקמועה

יצאהץמאדוסבהניבתרניחבו

ובהלגתנשורטוק'עהשיטבהדוסב

ליצאהקמועהדוסבהניבונייהד

תראפתתוליצאבהנהודוהוהרובג

שטברתכורמאאלתוכלמודוסי

ןירתלילכוהיאדדחוריהנהינימ

רמאשומכתלתיוהאפוגרתכםעו

'צאהשרמאלבאהניבוהמכחב

תרניחבתלוזםהשתרוריפס'ג

ישילשחומושאראוהשךרואה

תרעדהדוסב,רתכהדוסאוהש

.התואשתויהליכאוהןיינעהםעטו

רתכדוסאוהשהנוילעההניחב

תילגתמהניאתדוקנבשקאדוסב

ליצאמהלאהתברוקינפמםלוע

'עאכיולגםושהלןיאוהבסא

םלענהתעדאוהשםלענהחומה

תוחומינשלוליפאהלגתמוניאש

םלענהחומההזוהניבוהמכחםהש

םהמעהנמנ'ויהלםהמעלולכוניא

םלענאוהיכףוסךותשארללכב

רמאהזינפמללכהגשהובןיאו

והיאדדחוריהנהינימשיטברתכו

רמולהצורםיתוהניאדתלתלילכ

ליצאהקאדוסבהדוקנבשרתכ

דוסברתכ"עהשיטבהדוסבהינימ

ךרואהדוסאוהשםלענהתרעד

רשאכםלענהתראפתדוסאוהש

אוהשדחארוא'ינימליצאהראבתי

דוסיתראפתםהשתוריפס'גללוכ

אוהשותניחבתלוזביכתוכלמ

'גתוריפס'גםהםלענהחומה

יכףוסךותשארםהשתורוא

םלענהחומבותיילעדוסבתראפת-

םהשתועורזמהלעמלךרואהדוסב

אוהראבתירשאכהרובגוהלודג

תחתומוקמבתראפתושארה

םעהרובגהלודגםהשתועורזה

דחתירבוףוגיכךותהאוהדוסי

: יכףוסהאוהתוכלמוןנובשח

תוחומ

םימעטהתרגא.י

דועאתתלאליעמהבןיקרוזש

'יעיבשההריפסהלרהקירזתארקנ

האמצוהשביוהקיראיהםיקרפ

םגוהפסכנאיהיכםינוילעהםימל

עיפשהלודירוהלקירהלהתלכ

ןושלמרזפכגתארקנןכלינותחתל

סנרפכגתארקנוםינויבאלןתנרזפ

ןוזמתנתונותסנרפמשיפללודגה

םינותחתלוםינוילעליחלכלהיחמו

הסנרפהשיפלהיהאטמגבסנרפ

ם'תארקנםימעפלוםשמהאב

לבקמשכתארקנםיהשבםיקרפלו

תארקנההדמהאוהשןוילעהםימ

ירעשםישמחדגנכ'מתארקנוהניב

ןיאשכהשב"תארקנםימעפלוהניב

ברחירהנוביתכדוהזוהבןיכפוש

ץראארקהשבילוביתכושביו

הנוילעהץראהאיהתאזאירטמגב

העיבשאיהםימעפלשהזמהלועה

האמצוהקיראיהיקרפלוהאלמו
עפשההוהכפשההיפכרכההביערו

םאהטמלהלעמלמהלהאבה

לרלגסאקרזוהזןידלואםימחרל

'קרזבעיפשמהיהאאירטמגבלגס

תודוקנשלשהורבודמכורומאכ

רובעבוהניבהמכחרתכלעםיזמור

לעזמרלדחאכםהינשןיאבהז

אוהלגסדחוימודיחידחאה

ירישעאקרזהלעמלהטממירישעה

וזמרנולאיתשוהטמלהלעממ

ויחאלאשיאםהינפודחאקוספב

איהתונוילעהלעזמורשיאלו

המכחהלעויההיהאלעזמרמ

תרישאררמאנשתישארתארקנה

םשבשןושארהתואהדגנכהמכח

'שהןחיעדוילוםילבוקמלעודיכ

'יכופההןיאבםשמשהניבלעזמרמ

.תרקרושןישןידלןהםימחרלןה

שאןושלשלוקעיפשמועיפשמה

שיאםהינפורמאןכלןידלעזמרמ

מגבהכרבכגתארקנהידמהתאזו

הכירבמתלבקמשיפלינדאב

רקיוביתכדוהזולגס'מגבהנוילעה

יטמגבהשביץראהשבילםיקלא

טמגבץראונרמארשאכקמבקרז

ומגהתודחאהלעתורוהלידכולגס

השביהשיפלדחאכםהינשםיאב

וימדהוהנוילעהץראמתלבקמ

ארשילרהקירזןושלאקרזינשה

עפש

:המשהתיילעכסליפסוסליפסלכהמכע

.סמבהניכשרטמגבויחאויחאלא

לגסתולגבםיכלשומוםיקרזומםה.

םיפוצלרםימעהלכמהלוגסםהו

תאצלוהמחנלוהעושילםיטיבמו

םיפוצהזהךוראהרמהתולגהמ

אירטמגבאקרזהעושילםיפצמו

רהלמהםעלארשי,

לתכפ

"

תלבקמסשכעbיסןכוללכסbיסשלוסכ

fיסמלעהתליליכסליפסוהליפסלכמ

זfלתכמסתליליכיכןלכמתלבקמתיטרפ

fיסהמכחמסתליליכןכולתכמתלבקמאיה

fיסהניכמהתליליכןכוהמכחמתלבקמ

הגיללמכהתליל"לעהניכמתלבקמ

תלבקמוסתוכלמכתילגתמשהנותחתה

תיטלפfיסשלוסכןלככתעפשומוןלכמ

ינשולfלעוהלעמלונשליפשילפסלוסכ

זמלטלפסfיסוללכה6יסשוניסלתוקולק

תעפשומססכלכסתfוכלמfשסמכבלסוגל

לוסבסכלכתfיקנשתוכלמלמולסגול

fיסשלעןלכמתלבקמשתמסרופמשיגלל

תוכלמbיסשסכולח6סגיללמסיכתיטלפ

למfתיללכfיסשסקולקסלעוןלכמתעפשומ

bוסשלתכונייהלהנוילעהכילבמתלבקמסו

fלbלתכמתלבקמהניfשעודיbוסוסיס6

תלחייתמכגbיססיילעלוסכוהיילעלוסכ

תולוסלילכולתכומכעfיסשלעלתככ

טלפמסזינפמומגעלתכמלבקמתוכלמש

לטמנבסכילבינלbכbילטמגכסכלכליוbו

fילטמגבסכלכללfקלוכעיפשמהסיסfכ

סיסfכbילטמגכסכלכוכלמוכיסליכלfכ

fקלותfלקנשתוכלמכעיפשמהלתכלוסש

סלססלסולוסהו:יכל6ןיכמכfוסש

סלססנסוקוסמססזיכשוליפסכלfככמ

טלמסfיסוללכסfיסשתוכלמלעכגהלומ

סעיכלffילטמגכהגסוליוfוטלפמשומכ

וכלזמלמוטלפסfיסשתוכלמונייהוהלמס

יכסלוסהןמלכללכה6יסשתוכלמלעכ'ג

סלוסהומכתוליגbסלכתוללכbוססלוסה

תוליכfסללכןכומכןוכנלעותוגיללטשיט

ט"bירטמגכסלסווזבגלעוזתוגיללמסה

תיליטעfיהתוכלמתליפסוהרשעססטיו

סיניינעינשתחאהלמבומלמןיfלכיכfסו

fילטמגותוליכbללכלעהלומסלסונייהד

וכלתולוסלfללולכלתוכלמלעסלומולש

כ'ק6שרפמסזיגפמוטלפסfיסוללכה6יסמ

סלסכזמלסולמfשהמכבטיהלוfיכלתוי

'ולעמסלתולעלהגיללמfיסתfזההלמסש

6bזססלמסמלמfהגיללממסילועת.

fיסתfזסהלמסשלמffלfסגיללמל

bיסועמשמשתולעמהלאתולעלהגיללמ

fיסשסניללמbיסהמכעתוכלמהמכע

לחכומסתוfיכממהגיללמלסניללממהלוע

סלעכתוbיכממלחכומלתותוfינמל

fיסתילישעסגיללמכשסלענרתויתוליכמל

'גיללמכ'וסי'לקנעגיללמכוכלמתbלקנ
,fיס:חגנתbיקנזגיילמכולוסתילקנח

תוכלמולתכלעסגיללמלגיללממתילעתמ

וכשליפשומכתויכלמןסןלכותמלעתמ

וילחbלמbןכלסממןייועילכהוןלילסלשמכ

יכאלמשוקיפוכסידלויוסילועסיק%יכאלמ

היתוניקכלשעכוכלמוכיסלסיקלffלקנה

ילישעסניללמכסלטעמסלולכfיסשלוסכ

לוסיתגיללמלתוכלמתגיללממסילוע

לתכלעןכולוסנילדמלעלסתניללממו

ש--סמלעהוסתוטישפדוסכתויוכלמסקסלכו

אותברוקדצמ'דוקנבשקאדוסבוהשרתכבשרתכלוסכעפשססיליקומכbbוסיילעלוסכוסיוהלעמלולשליפשומכ

ינשלוליפאהלגתמוניאוםלענאוההבםאליצאמהתונידמהןקלעפשסןיינועתוכלמכשתוניקכלשעהללהלילה
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הלגתמהניאשןכשלכמוהניבוהמכחםהשתוחומ

תעדארקנהםלענהחומה"עםאיכתוריפסוא

תומלענוביתנוןיליבשבוםלענהתראפתאוהשםלענה

תוריפסראשלותוחומיתשלעיפשמאוהטיעועדיא

תוכלמדוסיתראפתונממולצאנתומלענתוביתנ'עו

תוביתנבתולעלחכולשישותיילעדוסבתרראפתו

אוהאוהקאדוסברתכדעךרואהדוסבתרומלענ

הזראבתירשאכםלענהתרעדארקנהםלענהחומה

שוריפועקבנתומוהתותעדבומאנוילעותוידועו"נעה
ףוסדעדרואהדוסבותיילעיעםלענהתעדוהשתעדיע

לעומוהתוארקנשהניבוהמכחועקבתנהדוקנבשקא

תעדיעועקבתנוהגשהמםימלענוםיקומעכגםהשםש

תוביתנבךרואהתניחבאוהשותניחבםהבעיפשי

וליפאהלגתמהניאהדוקנבשקאדוסיולגיכתומלענ

הלגתמ'ניאםלענחומאוהשןיפגאדראיכדרואהדוסב

וביתביעוהסוכמוהאלפהןושלמףלאארקנןכינפמו

כלותניחבעפשךרואהתניחבהלגתמתרומלענ

ידילעשלרןואלמיםירדחתעדבורמאנוילעו,תוריפסה

'ימלענתווצקוםהשםימלענההניבירדחןואלמיועפש

'והשתולגנהווצקולוטשפתיםשמואבתירשאכהניבב

תווצקובטשפתמוףעתסמוראפתמהומוקמבתראפת

'ניבבימלענהירדח'וךרעבןירדסכארהוזבןיארקנםהו

תמאבהמלוםלענהתעדןיינעןיבהלגהויעאבתרשאכ

הניבו'מכחםהשתוחומינשראשמםיענרתויחומההז

הלגאוהזעבםיאבהםיקרפבוקרפההזבתצקדיהרגא

רתכתוריפסגולאשתויהליכעדתשךירצהנהרתויד

ולצאנםדילעשםישארההמההניבומכחותעדהדוסב

תוריפסראשםהשםהמדחאודחאלכבשףוסהודותה

.וחומבשארבהנכשמשהמשנהומכםההזדצמשדע

תוחומותומשנםהןכומכףוגהלכבעיפשהלםדאלש

יותםהשםיהנתגגוריפס'זשעודיכוריפסהלככעיפשה

הגהותוחומהוישארהםהשבriכזמםעפשילבקמףיסו

תגשמוףוגבתעפשמוףוגבתטשפתממשנה'כעודיה

ומכוהתואגשמוניאוהנממלבקמףוגהלבאףוגהתא

תומשנגולאןכומכישפנעדאאלוינאםתבויארמאש

םיטשפתמותוריפסהלכבםיעיפשמתוחומהדוסבבחכ

:גתורפסהלבאתוריפסהלכםיגישמותוריפסהלכב

םתואםיגישמםגאלבא.ןמוקמבםהמםילבקמסהנ

תבשחמכימלענםהשןתמלעהשעתוחומוארקנדכלש

עיבאדוסרעשבונשרופדכחומבהמלענההמשנה
הנהםלענהםלועבגוארקנהזםעטמרשאהכוראב

הזדחייתנקרוךאתומלענתוחומוארקנםלכהדצמ

תניחבלאקודםלענהחומםלענהתרערםשה

םהשקמועובחורתניחבלדח"תנשהממיידיא

הדוקנבשקאתניחביכםעטמהנביהמכתיינמ

תורפסהלכלחומוהמשנאוהךרואהדוסבהלגתמש

ליבומכחתוחומוליפאשדעתורפסהלכבעיפשמשדע

'ונשריפדכועקבנתומוהתותעדבןיינעבונממםילבקמ

וחומלוליפאהריפסםושלהלגתמהניאהזדצמש

בקמהףוגכםלעהבועפשונממםילבקמתישומישאי
םניאםהלבאתוחומהגישמאוהוותמשנמםלעהב

םלענאוהיכםלענהחומארקנןכינפמותואםיגישמ
עודיכםלענהתעדארקנהמלבגןבויהזבווייפסהלכמ

גוודזמעפשהיכגוויזהןיינעאוההעפשההןינעשאוה

םדאוןיינעכהעידיארקנגוויזהןיינעוובעפשנשרבדב
ותשאהוחתראעדיההגה

ךרואה'וסברתכתעפשהועיפשמשעסשס6וסגוויסיכו"ישפ:

'וסבםלעהבוהקאדוסב:
סמ"גסכ"עתעדוסעידיןושלכ

המשנהאוהשהמשנה

: ארקנןכינפמונשריפדכתוריפסהלכלהמלענה

כמהמלענההשודקההעידיהגווזועפשאיהשםלענה

תוריפסה3גדי

עפש

סניכסיfלקכסשוסכיכלסמכחמןכוסמכחסיfלקכסשוהמכחללתכש

סלגתמתיליטעסניילמשלעסלגתמלתזיbוסעפשהללתשהמלכיכ

:ישילשלכתובלשיקנו'סתכיל"למןוגיעגשעכשכתוכלשכ

ךלסלעמלוילפוויבגלעכבשומישלתינכתתומדכלקלוסלעסעטקו

סליפססתbויכשוליפיסלעמלסילפותעכמותחגשמסליפססתfז

סמכעכסכעיפשמותומלעכססיתוליכמלוסכהלועסfיססמכעכליס

סלעיפשהלולילוסלילכליזbוטלפעשומכוהיולגלוסכהתלילילוסכ

עלשללקלללסלפלכקלסfליעfנייעממתולעמהותולוכיגסךליל

יכbלמוסלוסהןינעלכשfתתלbליעמסלץקלושליוbושלפמשומכו

: יועסמלעתוכלמלשסניינעלעיילכסקלילוה"לעיסקלא

יbסלסנסוליילושלכמשומכעפשמסקילסימעפלbיסשסטלעסקילי

למולןכתיהכיחכסויfכולכסוfכוסוסלוסהתככסכךלכשיניע

הליכוליגbכוטלכלשbלכסןילbיסbלסוולעפששסקילbיסשוכלשכ

וחתוקיילופיךיbןכסלועוליכתוליכfסכעתוקלfסגעסמכעfיסו

תולפסלbשווחסקילfיסשוחלולפוןונקכגbוסשלועותוליגbלדנכ

ללכךללכתוקיפססלוחייכעדתשךיללסולוסךניכסלסכסוסיbלש

תוקילסןיגעץכסלןכונחנאשוניניינעלשתויסלוסינפוf'גלעbוס

ןפולשלפלחילטכאלןכלעדוחיינפוליכשכךלכשיניעוליbיתוכלשכ

לbכתיססמסיתשכיכלוחייכפוfינשקרשלפכbלולוקיינפוbמגס

'תוליכמלכמתולקוימסהשסמכלוסלחbלוחיןפוbססולbוונישקוכש

ילעבותילכתילעבתומלועלולכלסכס6תנווכמתויסכיכרמולסנוג

תולגלידכלובגליכמסללוכגלכמותילכתליכמסלתילכתלכמולובג

ןהילעחיגשהלותילכתלעכולוכנילעכססשותלוזלךלכת"ותוקללחכ

ןגסנמכסלועוןת"ווסלעוןדמעלעןמויקכוןגוקיתכןסיכלכלכב
קחכהניאהנווכהתbזקתיתוןיעףלסכןחלטכוכלחהיהיfלוגוסני

לעכותילכתלעכסbיכמסלתילכתלעכיתלבהתוטישפסתלוכיהללג

ןמווגיללמילולעוסליעדוסכוליישילכלכידילעס6יכלומfכלוכנ

לילכומלועףסשלולעוסליעדוסכוגיללמילועוללי'וליכfוגיללמי

לוסכתוגיללמידועודליfילכתוגיללמ''ןמולובכfסכסשכהנוכמס

תוגיללמידועולליסליביואלדמןמיסלינתומלועןסשלולעוהליע
לכשלעסכעכתילכתלולוכגלתוגיללמהוללישלעסיישעלוסכ

תחגשההזלכשסנקוסיקרפלשסלונשכ.ולשקתיוודחייתיתומלועה-

ססכלילסוועפשססכעיפשהשסשכסתוליגfתליחתכססכסכסל

אלוןיעיוקזחיתמbלוחיתולחיתמססbוסהלוbסעפשכלשfולול

קושהתולחbכסינוויכססעפשסבטיממוסלועלfוסהעפשהלסחי

עכשמוסמוקמכסולקולוססתולגלכלעסיfלמןובלעכשעפשסיfלש
סנומוסקמסחלהיושעהליגיתלילכתומלועלbשכסיעיפשמסתוילמ

לוכטלעתודוסיהלושקותומלועלוטקסו"קיולתלוסהעפשכלש%-

לכיקלח6עגלליפ66וססעפשהענמסלתעלכהלעל"וחילס

ולוקשלןכומתיגחולסוענלכץלכfנוידפענוסילכ"משנהתומלועס-

לחומשסנכנהסנוכסיכלעפשתfייקתנווכfיקוחסתולינלסיקכ

סירשוקמסלכשסכסנושולקהכפסלעהלעמלסטשמתוילעהלכ
לעתוגללמסיפלותליעכלולעוותלעכלולעסוכסווסוכהסילחוימו

סמיקמוסלסימוסלשקמשולקסולודנסועפשכלוקשהנוש"לסהכפה

ללעסוקלעושיןליו:וכלמלוכטתליקכלעתכישfלססלוקכש

הנווכסץ6לכללוקשללוזחיתוינחויסווללעיסלכתחfעניועפמ

תעכסהכעפששסעפשמלתויביעפשסילגfנכסfעפשיששקיוויכ

וגהנמכלועסונשולוסילושקוומלועסלשקןיקיולתוכישfפתוליגל

ךכלכאלסעפופשהיוכלכעללומגעכוליללכונתשהסיסיבישיסוי

'ליפססלקיינשעמשfילקכגוכנהגווכהfלוססיוכיסיסחיל"כלכ

סינמקללגס%כמנהלככוהכלמגולנימבסלכויח6לליילפלכ
וכיתכומfbיהוזסמויקתכסוילגbנ'עשולקסולודנסועפשכbוהש

סויקלןתוליכfתעכגהנתמהלעלתויעפשןידעהלוףיסוסלbללב6

53:65וללכנסלשרתויהלכלעסיללכנהלכיכןתדמעהותוילועס

לתויהתומילשהלכבל"לוfלככןתעלכוןתמקכןגועכלכסליכאה

:לשלילכלכ6גמכיכסנקועולגלןייףיסוהלןיליילעכעפלמ

ויתנועכו6טחןושלהסליכתויהלאוהןינעהעפשויפוישילכמ

ונ%סטעמתגתומלועהלכלתוליגfמעפשגהעפשהוזלfקסליייתי
סוינפמוןישbלססלbfטחש,סלוקסיעפושסיסשולכיעליחוחכב

תוטלועבלודגלועיפשיתולכיסששקלוקיסידילעעפשקסוי

bללכbbמכתועלועסוקוקתיו,fעקססלוקעיקשעקיסמלכ

ןשלחתימ
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ש) עפש

תוליעאדוסישערעש

'וכלמודוסיותראפתיכבגןבויהזבוונשריפדכתוריפסה

עיפשהלקאדוסברתכבשרתכדעתולעלחכםהלשי

םשמוהרובגהלודגתועורזלםשמוהניבוהמכחבוליפא

דוסיותראפתשויהליכןיינעהםעטודוהוחצנם"קושל

תעדידילעקאוסברתכבשרתכתניחביולגםהתוכלמו

ותעפשהםהםהוםתמשנוהשדעהעידיהדוסבםלענה

ינפמהנההנוילעהותניחבוהשותניחביולגוותוליצאו

רתכבשרתכדעםלענהתעדיעתולעלחכםהלשיהז

המסחביפאתומלועהלכבעיפשהלוםתמשנדוסאוהש

םתמשנדוסבתוכלמודוסיותראפתולעיש*עיכהניבו

תרוביתנבוםימלענןיליבשבםלענהתעדדוסבולעיהנה

ועיפשיוקאדוסברתכבשרתכדעטיעועדיאלתומלענ

עפשוניינעשותעידידוסבאוהיכהניבוהמכחלוליפא

עיפשמאוהותשאתאעדיםדאהוןושלמרובחוגוויזו

תווצקששבעיפשהלהניבבהמכחדחיימורבחמוגווזמו

תווצקששבטמלעיפשמהניבבשתווצקששמוהניבבש

גווזמודחימשדעתוכלמבשתווצקולםשמותראפתבש

םלכהלעמלהטמלמוהטמלהלעמלמתוריפסהלכ

םדחיימהועפשרואתודחאבהוחאבהבהאבםידחוימ

ןוצרעבשעפשםתודגלכלעםיאלמםלכתאאלממהו

ףוסבוםיקומעםימםיקיתע"ירבדהוורדהוודוהרהוזויזמ

התעךלקיפסתורתויןיינעהראבתירעשההזמונירבד

דועךיניעריאהלונילובגתאהביחרידעהזיולגב

ירעשךלולגתיזאהלאהםישודקהתוחומ'גיניינעב

קיספנהתעוםלענהתעדדוסבךכרדחטבלךלתוהרוא

יכםגהלזוראקףסוי'רברהירבדשרפלרוזחנוהזב

וירבדםינבומוםישרופמרבכונמדקהשונירבדךותמ

םיבהאבותאהסלעתניכהנילאלבונתאמרטפיאלזכע

תוילגרמאלמויפיכוהיפתוקישנמוהקשנווהקבחנו

ומדקשםיקרפבםהילעוניכזאלןיידעשתובוטםינבאו

ןעמלוהזהקרפהתוכיראונילעדבכיאלןעמלהנהו

ברהירבדקלחנולכשבהזהרומחהקרפןייעמהלולכי

ינשקרפבוירבדליחתנוקרפההזםילשגוםיקרפינשל

:קרפהכע ,"

הלימדוסאליפטבירקוהיאדן'גבד'בקרפ

סאדאנווגכאבוטםלענימגוהיאאהד\

תלתןילילכקיפאדוריהנביכהםושמ

המלעוהמלחבשלםעטןתונלזברהשוריפסאדאנווגכ

דוסבהדוקנהדוסבשקמועהתניחבובחורהתניחב

רואןדילעליצאהוחומבןהמדחאלכהלגתנגזמאץ"א

ןפואבןהמעללכנומצעבחומהוןירתמלולכהדחא

וסברתכבשךרואתניחבוחומהםעףוסךותשארםהש

רואודילעליצאהלחומבהלגתנאלקאדוסבהדוקנה

ךותשארבםהמעהנמנהיהישןפואבןירתמלולכהדחא

דוסיתראפתונ"הדותלוזףוסךותשאוםהלבאףוס

לעוהזהמלםהמעלולכוניאוםהמםלענאוהותוכלמ

הדוקנהדוסבקאתניהבשינפמהזלםעטןתונוהזהמ

תעדהדוסבךרואהדוסבתומלענתוביתנבהלגתמה

דעהבטאלרתויבהבורקהניחבהתואונשריפרשאכ

הנושארהניחבהוהקאדוסירהשהבדחאתמהבסאש

הבסאלוגעךותבאיהשהדוקנהוהמלענההדוקנהמ

עיבאווסרעשבראובמכבחורהדצבהבסאלתיוותשמ

ימשגרויצךלרייצאךלכשבןיינעהקוקחלידכוזקרפ

הזכשורקהתוינחורהגישתימשגמשןפואב

ךנה

יכתליגfקסנעכס'כליכbמסתbמתולכלכעפשתופסותשדחתיפ

סלקכוויכותלוכגכוופקתבדומעינלמעלעלועלתוליגfסכעבעפשכ

לוסקיfלןמויקbוסשהזדוחיכשלכמכהכליכfמסתbמלולגסןלוfכ

ססשסמלוהוליגלגינשדוסיתולכלכדח6לוחיוסוסלועלץלעיילו

המיפכתומלועהלכלעיפשהל'סתכלבןונלעכשעפשס"מלמ

סליתקתשלכוbכסליפסוסליפסלכסתוליכמתעבססילעונעתנש

תוכרעתילכסיטושפהסילומגספישחלסתוניככללכוbלתכלשמךיל
סלוכגלסחהלכוfלסחסכושתהלגוfסכיכהמכחהלכוfסמכח

תלועפ.ךלוכיפלסלכןכוסליתסלכוbתלfפתלשועסלכוא

סליחמלfןמוסךילגסיסישסעכשייכןמוסוסעטקךלוגיפכסיללכנס

לתכbוהשןוילעהןכולסמעפשסךישמסלךילגלשסלפכוהחילסו

לfסכושתסלקיעfיסיכסניכסלילעלfלשלשססיתונועןבלמס
תוכלמלbוסהעפשהעיפשיסמכחbוסשכfסלוקיכסלילעוהחילסה

הניכןיבסיעכמfסתוליפססטשידילעתוכלמסוסניכסולקיתיו

הנומסיסשדוססוסחלוסילוסחנגתלfפתסלוכנסלולגססשתוכלמו

תק6טלשותפfסיתשותח6תחbותפלתחbסילופכהסויכלודגןסכה

לקfסתח6סימעפ'גסנומסיסועכשותח6לעסנומהיהןכועבלbו

הלעמלונשליפלכתח6ןסותחbכץבושחןהשונושלל'גלעתולוסלסו

וכלמbיקשעבשלעסנומסיסוסשמן"ועיתוקיבללובחתולק6לוסכ

תוגיללמסךילהעפשההתדיללעולוסלססמעתח6סנומהיסןלככו

סחילסהךישממסיסשסילופכסויתדוכעלקיעfיסוזשןתעפשהו

וbוסלותכסכקתהלידכהמכחוכלטכישסעפשיתוכלמלbסלפכהו

bוסלסחסיכסילדיסיכחישהכולסוג"סולסקךללסמכחעפשעיפשי

'fתתהמכחתfלקנשתוכלמלfסשמוסלותסbוסשתתלbסשמוסולל

סכולסוכיסוהלוכנסלfסכיכעפשךישמיוbולשועךרטכישסעפשיו

הלוכגכהלשישלשועסלכוfולחתפיהניכשןיוכישוליפןיפנילישעהל

!לוססיכוfמסקנסלסכוסלוכגוכלטנישסימעפלו:ללסשמו

ללסלובגמוסלוכנלfןילללוקמושלושbיסשלוסכןידסניכסמעיפשי

וליכניזbוחנגעסתנכסעויסבתילכסקנתמקונסבלחסלfסשמולוס

סיטלקתמסלכססשסיפלfיפלbלתוניחכסהןכוסוקנניוסיביוbסלע

ךלטנמהיפכ:השעמוןתלועפכסיטלקתמשסיbרכנסתלועשיפל

סלועהסויקלסיfכסניfתועפשסהולfתמbכסנקוסהל

סדוקנמלולעוהליעךללכסלסהתניללמכותוקלתסוותורשקתהו

ותייווסוול"עלעומויקוותדמתסלהנותחתהסדוקנדעהנושfלכ

עסלועהתועפשהוללbלכיכבלחהיהיאלוסלועססייקתישידכ

'עושלחתנולעפנשתולועפהיפלסהתועפשהולbקלדומעיודמע

ונלfיכלשbכלעמלמסהלילעופךכהטמלסינותחתססשעמסיfלככס

סשמן"וע"לקלפןיפוגלפוללעשכהכולbכןיינעססזלומ

סייכfנשיbליעלדbדבועלעת6"תתללfתולעתbכלהוסלמfמכז

סלועססויקלןסכעפששעפשהלעתולכלכןסונוכוטכיbותעפשה
ססמסילוחינשולbלוסעדתשלח6סנסווגהנמכגסגישותלמעהו

סויקלbיקשתח6סעפשהונייהדתועפשהינימינשססמתולכלכ

יפלfיסשהיינשהעפשהוותייווהוולמעלעדומעלותדמתהוסלועס

תוקילהדוסכסיקסיקל6לוfכךלכמיניעולוbיסינותחתססמעמ

תליפסלכלbסוטכbוסןושfלסדוחייכימbנותוכלמכלוכיבכ6נמימ

סחגשסהסלועל656וfלולעוקולחללותוקילbלססיניכןילי6לו
ןלכתוכלמסכולחbסליפסלעלתכסכוסfלסליפסהמסהכהמל

ויסיbלמןווינןלוfכןתוינחולכסתעשוןוששולדתולוסכסכוטלויווש

6לונןימתוסלfללגביכןידעיללוסקניסחילסתולגלכלעלסוו

תומילשוניbוימללוטככולוסןולפקרתיולפקלכיכןורתילןורסח

לכbסיכוככססלומלפסכללוכמכןורתיbלוןולסקfלתוקלfללגב

יעוטלוחיוולעפוישתלועפיפלסגסכסהךליגלוסמינשהדוחיקןיינעל

סלועססויקסגעלוניbעפשהסושסינותחתהשעמוסיללכנ

ומויקוולמעלעלומעללולעוסליעלוסכותוזחbתסוותולשקתהו

ךילבססלתוקלfלוfסנעכ,עגונוניfעגרכלכfיbלשותייווהז

הזתלוכיכונממהלעמלתומילשןיfשסלשהסכותומכעתניחבב

סלעמלתושילשןיfשותומילשלעווזעןויכחבוומוקמכללסולוסעפשה

ךיוכלbוסלכמימbמתומילשסושלבקלךיללוכילולומעיוכממ

"נעבוסיbלכנהתלועפיפלסימעפללסקישbוסעפשססוכסיfלכבכ

fלשןיbולשועללfלמיךינשכלשמךרדתוכלמלתוקילססחייתיסו

": ספוו6 נמנתוכלמלסלונגיעלשועימיכעיפשתאלופךכל

וכיגכ



ונגקרפתוחומהדוסבוםוצמצהדוסבתווצקהתנליצארדסיששרעש
- לטםימעטהתרגא

תינונבלעגונשהדוקנבשןוילעהםוקמביכהאורךנה

יכהבסאלתרצקתויתשמםשה"בסאתורחשבהדוקנה

טאלתיותשמשדעתכלוהותבחרתמוהבחרדוקנהםש

המדתמוותורחשבהבסאבחורמשרשביעלבנשדעהב

ומכהזדצמהנההגשהםלעהלעהרומהורחשיונכבול

אלותומדאלוהגשהםושויולגםושולןיאהבסאש

הבשחמההבספתישדוקנאלותואאלוהנומתאלורויצ

הנושארהדוקנלוליפאשדעתורופסלוליפאםלענשדע

דוסבוגממהלצאנשץמאץא,קאדוסבאיהש

המודותויהלקאדוסברתכןכומכהלגתמהניאםוצמצה

ומכויולגולןיאבגוגשר"פדכולהוותשמוולבורקוו

צ"א,קאוסבתוניחב'גמהלולכהדוקנליצאההבםאש

לדוגלתגשהמדושחוהשדעםהלהלגתמוניאוהוץמא

התויהלקאארקנהרתכלשהנוילעהניחבןכומכורוא

לולכהדחארואבגליצאהונשריפדכוליצאמלהותשמ

דוסיתראפתםהשףוסךרתשארםהשתורוא'גןמ

המשנכםהבעיפשמםלעה"עוםהלהלגתמוניאווכלמ

ףוגהלבאףוגהתאהאורהמשנהשףוגבתעפשמה

דוסךרואהדוסתרניחבאוהשהמשנהתראהאורוגיא

עיפשמטיעועדיאלתומלענתוביתנביכםלענהתעדה

קיפנתוכלמווריהנדחיוהבחכדוגמאתשהוןהב

רתאמוה"וורתוקפנולאכ'וההמכחןמםהרבאורתכמ

תביתוחאהנמאםגוהלעםהרבארמאקיכהםושמודח

דיפשאתאאתשהושוריפימאתבאלךאאיהיבא

יבאתרביתוחאהנמאסגורמאשקוספהבטיהבשייתיו

הניבהמכחרתכשינפמהתעושוריפימאתבאלדאאיה

תוכלמוץמאץאקאדוסבתרחאהדוקנבםילולכויה

אוהשםהרבאורתכבשקאתניחבאוהשרתכמהאצי

ינשולאורתכבשץאתניחבאוהשהמכחמאצידסח"

םיכומסםההדוקנהתוללכבשץאוקאונייהדתוניחב

אוהשםהרבארמאןכינפמדחארוקמםהולאכהזלהז

יבאתבםנמאךאתוכלמדוסאיהשהרשלערסהדוס

דסחתוליצאדוסבדסחלשבאאיההמכחלראיה

קאדוסלךומסץאדוסבהמכחתויהלוהמכחמ

תברמאתחאהניחבמודחארוקממםהולאכחדוקנבש

תרוניחבינשולאשתרוכימסהדוסביתוחארמאויבא

איההניבלרימאתבאלךאתויחאינשכוזלוזתוכומסו

הניבךרדהלצאנ'מכחהמדסחהשדוסבםהרבאלשםא

רוקמתויהלוםאארקנהניבובאארקנהמכחהשדוסב
ש

.לוסכסשכתfלקנלמbשסטוסניכסמכעbיסיסל

עפש

fלfיסיכסקילוקסיסשfללשועשסקיללוכיבכ

לשועססתוfסלכקfלשסקילbיסקלבוטלכלסחת

גסללbלשיךלעגישכןכולbלשלךלטנעס

beוססיביוbיסךכלןיכוזתלילשןיbbתלבקמסכי

סיבולוסנכיש%למילעיפשהלןוסגגחכהוסלובגב

: סיסשעפשסמסקיל ןפוfסל ןכוbיהש כסלכ

ולוקתוקילהלסיסישfללכללbלמילךלטנמס

בוטלכובוטלכסbלשסתומכעךרעכbיסיכןולסק

סליכbוסתוס%ללגןיינעלסל:תוליכbס

ונושלכלבחמהךיללסוכותנווכלעתולוסלילכו

עיפשסלוקילסלסתלכסנקפסככיכלמfשסמב

ילסיסולומגתוכילfbלוbוסהזיכסינותקתל

תיעיבמקסייפססלעתולוסלfקלותלקגמלעfיש

לכותאלסקילbיסשכfלוכוסימעפלסקלbיסמ

bל6:סלןיאיכבקיסןמללוןלוגסןקאלעיפשהל

גועלכסbלמbיסיכונומלתוכיללכונלתולוסל

fיקשסנמfךלתוקלfללגכfיסשסעכסלךישכמב

יפלןמוסוסעשהיפלךלטנמההעפשסיתיפסקיל

קילסללמולקדקדשסחושלקתישסלbיככתלועמ

ךלוכקלסתומכעךלוגסגיfשסינותחתלעיפשהל

לופכגתbלקלןכלליזלושלפממוסוסינותחתב

סכ6סמכעךלעכbיסיכסינויכbלןתנלוכי,ומלש

ססשסיגויכbקססשסלסיכלטנמהךרעכהכילגfיסך6הכילל

ןוזמתנתונותסכללמשיפללודגהסכללכגתfלקנוסינותחתה

כלןוזמוסויקתגתוכששוליכסינותחתלוסיכוילעליחלכלהילמו
יולושלפמסוינפמוטלפסbיסוללכסfיסשלוסכתוליפסלוליפ6

וfלינוזמוינכייחלוfכסשמסלכ'פנלפסשיפלסיסbbילשמגבסגלכ

לסחכbוסןוזמהלכוfשסגסשוליפfלומכללffתלמbיילתbתוכזכ

לעכלללפתהלךילכשbתלמלילתלתכbוסשללrמכמ"מתוכוbלקכס

למלךיbכbולכוfסתbחיתפלחתפמהודיכשלתכסbזסמלנולה

ללכסליסשלכעוטלפסוללכהbיסשלוסכbלbתוכלמbיסשסלעמל

תימשנכהניbתיינקולסיכתוליפסלוליפbסויקוהסנלפתנתוכfיס

סנילולקיעסלוסושקובמס.לוססכילמכלחוימהלכתייעשגסיכ

סגסיכןכסכיbתוינמולכלכbולסלוקסוינפלשסמלדועךלעגפ

ושלשbוסולסלוקסיולגסיולגלbיולגמויולגלbסלעסמלשלתשכמ

הזןכוושויקוותויחלוקשסלענהומלשbוסשולסליקסטקנויולגסו

לשfכומויקוותויחוושלשלוסשולסלוקסךרעכיולגfלקנסלעכס

טלפסfיסמלכמולעשססזמכ"קלפהבוללכןינעהסולוסלbכתג

האילכתומלועינוילעמסינותחתהלכלןוזמותויקוסייקתכתוכfיס

ללכסfיסשלbכתכמסטסעוהיישעלשהיישעתיתחתלעהfילככש

סניכילעשסיסמחלגנכימתfלקנשלמfשהמכגןכויטלפסbיסו

:

תומלועססויקלושקתלוזfיסשעפשתועפותתלבקשכנילשכועיפס

לסכלגלוטסיפליכטכיובלחילסכולמfשסמכ'גןכויזסשכיתfלק3

'וסשןלכלמbסמלולוסיbוססימעפלותללפתbוססישעפלסניכאוה

עפשןיbשכותוכלמסססלכתוכלעותתוסניכללכסלופכfלfתוכלש

סינותחתהתוללועתהלכמלכbוסשסינותחתהתומלועתגהנה

עפשסתופסותמסישכיסלכלוכיבכ'לקלפץפוגלכוללעשכללכמכ

תוללועתסלכמfלסלגתמוניbסינותחתהתומלועלךיללסעפשה2

סוכנךיוגסיכותחתכהגיכסלוסוהזוהלסיכוזסבלסכסיכותחתס

ךיונלוסתעפשמסניכמסשכןגסקלפלקיעשכונשליפדכלוכיבכ

סוקמססלשישכשבוטבלועפשסילבקמסססגשלוכיבכתויפסס

סעפשסכלתשסיעיפשמשדועלכיכסמלעכסכלתמסעפשעיפשי

dעיפשתשילכסילסככלשתויסלקידכלח6תפלולסניכשסשדוססוס

לכתקנמססט6ועכסתעפשסלילעסעפשסכלתמfיססגשסל"לע

תלבקמתעפשמשדועלכסניכשהןכומכסכלתמבלחססקינטשדוע

יולגלסלעכסעיפשמשדועלכהנשמהלעמלסליפססןכועפשתופסות

לbוכמכסכממסלעמלשסלענסמועפשסכלתמכ'גסלעכססת6

לעסילמוfשיסניכלעסניכשbלקכלכהיכלסקלכלסלעמב

תbתתס6סניכשfיסתוכלמיכסניכשתbלקנסמכחסגיכסמבי

סנכלמסכשסיקילנקלעטלפכוהנעמסאמלשתומלועסלעתנכותפ

fתיל
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4"

ונשריפדכםצעוםששרושדוסבדוקנבםידחייתמהץמא

דצלכמהטושפתחאאיה'דוקנהשןפואבןושארקרפב

הנממוטשפתנשתוחומ'גהוהתודחאבהבןילולכןלכו

םותסהוןופצהוןומטהתילגמההדוקנהיולגאלםניא

תוניחב'גםהדוקנהשקרםהיניבלדבהןיאוהתומצעבש

וטשפתנםהתוחומבוהדוקנהתודחאבםלעהבםילולכ

םההזינפמוומצעינפבחומתחאותחאלכויהלולגתנו

אלשהדוקנבםהשומכשממתחאאלותחאכםיבושח

'גולאלבאהדוקנתודחאקרהניחבםושהדוקנבהארנ

המכחרתכםהשתוניחב'גלוקלחתנוואצירבכתוניחב

וליפאויהיאלכאלואשלןיאוםיקלוחמתוניחב'גהניב

הtנשהניאהזהשלשכתובושחויהילבאתחאכתובושח

תודחאתולגתהאלאםניאהשלשולאשתויהליכ

רבדםניאםהשןפואבןשרשבןידחאתמםהוהדוקנה

םלעהבשהמאלא"ולגבןיאוהדוקנהתודחאתלוזרחא

תודחאכםיבושחרמאולאכותחאכםיבושחםההזינפמ

םהבהתלגתנהדוקנהוואציתחאהדוקנמיכהדוקנה
:ומכ

!

רתכדוסבקאתניחבאוהשהדוקנהתוללכבתוכלמלש

אוהשץמאאיהשהדוקנהתוללכרוקממקוחררתכבש

רתכבשהמכחדוסאוהשוזאתניחבירהשרתכבשהניב

ומילתשאאהוימאתבאלרמאןכינפמםהיניבקיספמ

םעלכעתוריפסרשעומלשנירהשוריפןיליארשעןוהל

ונירזעיוונירויןכםימשהןמונורוהרשאכוילעונישוריפ

קרפבליחתנהתעמוקרפהםלשנהנהוםלועדעוהתעמ

אציתומסרופמותויולגתלעותחמכשרפלוהיעברחא

םימותסםימלענםדוקמונלויהשהמכחתומולעתב

:קרפהםלשנהנהוםימותחו

יכהלבקהימכחורמאשהמדוסימדוקהקרפ

תובושחהניבהמכחרתכתונושארג

תויהליכםעטמאלתודחאםהתוריפסהלכירהששממ
תולגתהאלאםניאתוחומ'גהםהשבחכתונושארגש

ריאהלריאמ,רואונלותלבקרואיכותלבקבונל

םיקרפבונשריפשהממונלןבומהנהו'ג

תחאורמאאלוחאכובושחורמאהמלקיידלשיותחאכ

ץ"אקאדוסבתוניחב'גןמהלולכההדוקנהתוטשפתהו



אמישילשקרפ:ישידוסבו
עפש

םועמעהדוסבתווצקהתוליעארדסורעש

תוחומגוtנשתויהליכןלכתוריפסהתודחאבגןבויהזבו

דאמלודגןרואןתברוקתבסלהנהןליצאמלםיבורקםה

וכרצוהוזהבסלרשאןרואמתונהילםיארבנלאאשד

ת'ג'גוריפסזםהשףוסךותשארלטשפתהלוףעתסה

.םהמונהישםיארבנלםהיתוניחבתולגתהלידכם'הנ

הדוקנהדוסהנושארהגרדמתוגירדמגםהשןפואב

דוסתרישילשהגרדמתוחומ'גדוסהיינשהגרדמ

תוריפסרשעלכהןיבשתוריפס'זלתוחומהתוטשפתה

יכרומגתודחאםלכהזדצמהנהו'זושלשותחאםהש

'זבולגתנוחומ'גותוחומ'גבהיתוניחבהתלגתה'דוקנה

אצמישהמווחומ'גבאצמיוריפסזבאצמנשהמווריפס

'דוקנהודחאבצמישהמודוקנהודחאבאצמיוחומ'גב

קרתוריפסהןיבלרםהיניבלדבהןיאוהבסאבאצמי

םלעהבםהןרואלדוגלתוחומ'גבויולגבםהוריפס'זבש

יולגבםההרואלדוגלהדוקנהךרעלתוחומ'גבןכו

ףוסןיאשהבסאךרעלהדוקנבןכוםלעהבםההדוקנבו

םההבסאבויולגבםה:לכתןיאוץקןיאולודגהורוא

ותודחאדחאחכםלכתילכתןיאדעףוסןיאדעםלעהב

תילכתיתלבהףוסיתלבהתוטישפהתלכתבטושפה

חכהלגתהוהבסאתרודחאדוסברשעןינמלכתללוכ

הדמאלאיולגבןיאורשעדוסבםוצמצהדוסבותודחא

אוהיולגהןכומכדחאחכאוהםלעההשומכוםלעהבש

םיבושחתונושארה'גהמלונילעאישוקןיאודחאחכ

יכללכאישוקהניאהזתחאכתובושחןלכירהשתחאכ

ןשרשותוחומ'גבאוההדוקנלשןושארהיולגשתויה

ןביגפמהבוידחאתמשהדוקנבאוהתוחומגלשםלענה
כחאםיטשפתמשתוריפסזךרעבתרחאכםיבושחםה

םידחייתמםניאתוריפסזשינפמתוהומהמל'רסהמ

םהבןידחאתמשןשרשםהתוהומהיכהדוקנבםצעב

הדוקנכםיבושחתונושארגןכינפמהדוקנהאללבא

הדוקנהלשןושארהיולגןהשינפמהמצעהדוקנכלר

תוריפסזלשרושומצעבהדוקנהאוהשרתכםגשסגהו

ןשרששרושאוהרתכזכערתכיולגאבםניאםלכירהש

'וחומ'גשרושאוהרתכותוהומ'גםהתוריפסזשרושלר

טוןשרששרושאוההזדצמשתוריפסזלשרושםהש

םהתונושארהשלשןכםאשונילען"עמהבללופ"

הניצהזוחןהמתוטשפתמהתוריפסזאלותודחא

יולגותוחומיולגםהתוריפסזשרחאיכאישוק

אוההזבאצמישהמשןפואברתכיולגםהתוחומ

הזבםאצמישאוההזבפאצמישהמוהזבסאצמיש

םצעבוטשפתנשינפמתוחומ'גקרוךאתודחאםלככא

םצעבוטשפתנשתרוריפסזןכןיאשהמהדוקנהמ

םיבושחולאוארקנןכלהדוקנהמםצעבאלותוהומהמ

םיבושחםניאשתוריפסזךרעבהדוקנהאיהשתהאכ

שישןליאוהזבלשמהתחאםלכשםגהדוקגהתודחאכ

'גםהשםיפנעאציעזגמועזגאצישרושמושרושו

לדבההקרוךאדחאןליאלכהוןליאעזגשרושתוגירדמ
הלגמםלענאוהשרושהיכיולגהוםלעההםהיניב

ותרעפשההלגמעזגהועזגבדחאתמועזגבותעפשה

ללכבןלכוונממםיפעתסמהםיפנעבדחאתמוםיפנעב

שרושהתרעפשהאלוליכשרושבןידחאתמוןיזחאתמ

ללכבםלכהזרובעבשדעושבייתיםכלכםיפנעהועזגה

אוהשרתכהונינפלשןודנבאוהןכומכדחאןליאוארקי

עזגהםהתוחומגוםלענהשרושהאוההדוקנהדוס

םיפנעםהשתויפסזוןשרשאיהשהדוקנבםידחאתמה

ןידחאתמללכבןרכותוהומהםהשעזגבןידהאהמ

שרושהיכםצעוםששרושדוסבשרושהאיהשהדוקנב

ןיולתןלכוותעפשהבןלכתאדחיימהוןלכבעיפשמ

תוהומהוהדוקנהללכבןלכהזרובעבשדעותעפשהב

וראתשםעטהוהזודחאתודהאםיארקנתוריפסזהו

ןוימדםהלשישינפמןליאבתוריפס'ילהלבקהימכח

ןליאה11;אוט

תונקסלעתנכוש'כיכוסגיבלעתנכושהמעחוסלילעעיפשהלסי%

סניכשונלמfשסמולךתעדבהלעללוססכעיפשהלתמלעי

עפשותוbשסעפשסכלתמסמכעכתוליפפסשסוכנךלמסינותחתב

ךלוגלbוהשעעטקוגלמללככילקסולסתומכעךלוכbוקסכלתמש

תומילשןיfשתומילשכססש?ילעיbלולסחיbלתוליפססומכעלוחי

תומלועסתגסכסךלוגלfססכלתמשעפשהסכמbךfסקמהלעמל

סכלתמשבלחהומכתומלועלכלעכשכעיפשסלעפשהססכסכלתימ

3לתמשעפשהןכומכללוסךלוגלbוסלכלהמגעךלוגל'גיfשתקיגמכ

סעעסוססכעיפטסלססמסטמלשתומלועסךלוגללוקתוליפסכ

bוסהמכעךלוגלהנילסלשישעפשהיוכלילסמקילגקלק6תפלולמ

לוסכbיסוקינקלסגולקלפסקנילהכוללגעסמלתוייכסעעסמ

עיפשהלו:סילשהללסועבטותומילשלגמסלטסעבטמש

ותלוזלסילטסלקילגהלק6תפלולליסןכינפמוותלוזלותומילשמ

לכונסקלפכהכולfכס"ןינעלוסוגשליפשומכותלוזלולילעעיפשהלו

תומילשכססוליפססיכהלעמלונלמfשתוליפססךלונוסחונקיעשכ

כעותלוזלילטסלועיפשהלטקסלמסעבטוססמסלעמלתומילשןיfע

תוריפסהועיפשיסלילעשילכסינותחתכתויסלסניכשסהכילב

ססלךלוכלוסהעפשססןכלעלשfעיפשהלסתומילשלכמסעכטמ

עיכbלוסלעשכונשליפשהמיפלויסתומילשעבטסילטסל

סלילכלוסנסטמלתלשלתשמסניכשסשסמשנחולשמנלוסלעשכו

וfנמ"תומלוע'לולbמסלועלכבוהיישעבתננקמתוכלמשלעתיישע

יכסובגךלונסינותחתבהניכששוליפסיסיעיגbלוסכתוליפס'י

עפשתמfכולבקיסלכהיישעכfיסשסניכשהוסליכיסfילכתומלוע

סיפלמישעכוסליכיכוסfלככשסניכשהיכןמגעךרונליתכרנכל

יתלfיכלשbכןתומכעךלוגלעפשלבקמסקסנולילעיכקילגסלק6

לכסילבקמקילגהיעש'לקיפסמשכקולשפנלופיעיכייעשכסלומ

וכיכייכעמוכfכיטעמכיכהתעהזכקיספנוהיישע"ליכי'fילכתומלוע

סנוילילכססיכשסיbכתולוכעכו-לבחמהילכלשלכללוזחנ)

fיסללכסלוסכסמכעכbיסתוכלמכסולהוסיכומסלגסוbקלולמול
וכשליפשומכדחוימול"חילקfכסיומלגססניכfיסהמכחfיקלתכ

ששמבחכססמתח6לככותחbכסיכושחתוכושfלטלששהלעמל

תוכלמלוסלכסודחוימודיחילח6וbלקנסולולתכמסהלשישתוניקכ

לגסליוbושלכמסינפמוטלפסfיקוללכסbיקתוכלמיכונשליפשומכ

כגתוכלמלוסfקלוהלעמלסטממיל"שעfוקלתכbוסשסיס6bוכמ

הטמלbוסוכלמהלעמלbוסתוכלמיכתולוקלהטמלהלעמלמירישע

'מכחנסלעכסמכחכןכולתכbלקנשדעלתככסלענbוססלעמלקל

וגשליפשומכהתוכלמכתילגתכהטמלוסלכבןכוסמכחתbלקנשלע

סמכחלתכונייהדססיתשיכןכסגליוbושלפמהזיגפמוןלילסלטטכ

ויח6לbשיbסקינפוbוסשלח6קוספכסיומלכססמעתוכלמסנוסניכ

שיbתלממ-סיסfbוסשלחfbלקנשלתכלעומולשיfתלממfסש

'יהןכומכויולגהתישbלbיסשתישילתfלקכסמכחשסעכחלעומיש

סלעהלעזמרמ'ילשולוקיכסמכחלעומלמשסשכשןושbיתואfיש

תתלעהלומוסניכלעסלומ'סהמכחלעוטלמסמכעילתכ

: ומכתוכלמסנויחלהתוויקובףעתסמ וסטbסולופונטייקש

עומלמ'שסמכחלעהלומיסמךלילסלעשססומא"קלפסכולfכ

הניבסלוסכשוריפןיללןס:ןססיכולסססיfכסשלשסניכ

ןליbכהכסימלעכןילסןינילוסילסחוסימחלסעיטכהלוסכולגתכ

bוסומלשמותחימגתיניכףכתןלילסשומכוושלשתעיטנכסלענק

סניכמןתfיניכןכתסילסחסוסימילסןיגילסהלגתמןכומכהלגתי

סניככלכfןיללךליססימחלןכוןידלךפיסדסחיכסיכופסהסמהש

ןיגשומסיס6לסניכמהלעמלוהעיטנסדוסכץלחfתמויההמגע

קלפהכולfכןיינעססילוסלbכתילשfכתעיטנהדוסכוליפ6ןינידה

bללכ6סיכופסססיfכסשמשלמ6סזיגפמולעשססומוטקלכודי

לוסכהכיכיכסלושוהעיטכהלוסכסשסהיכסגעבסשוחויהיש

ץוחלוסניכמןתbיגילוסכקלוך6סימחלכקלסלגתמהניfסתומגע

יכסמוץוחלוסכממוכייסלססמסיfכסלטfסזיגפמסיכופססולגתכ

שתfיקנךכלהעיטנסלוסכןילסלוקמסלגתנסכשןיללליקמbיהש

לוקעימשמועיפשמסתקלושfיהשסיכ'טכזמורמ6וסןידהיכ

ןישכהמישכסלוקךושמישדועלכשוריפ:ןיללעומליש6ןושלמ

ןוסלוןילוגייסושלהנממעמשנשןיללשלוקתעמשמותקלושfיכ

תכשמסמעמשנלוקןידתעמשהוןשוקלחיויקלש:"סקילש

תימיספ



*גקרפתוחומהדוסבםוצמצהדוסבתווצקהתוליצארדסיששרעש
לט

לצאנאוהםגיכתורוהל

רמושהובגלעמהובגו

ההגה

רסלועלותחפיfלתוריפססירסשת"61

קרססמעיללככוניbרתכסbורשעןיכממ

אבךכלםהילעםיהובגו:
םילצאנהראשםערפסמבתעדיכונמדקסשסמככשויימרככסז'ט

הרשעמשארבהנמנויהל.:סס"גסכ"עןיגמססילשמbוססלפנס
סו

סנכנוםהומכלצאנאוהםגיכםישודקהםינושארה

םישרשהלכלששרושאוההבסאיכםילצאנהרדגב

ןהמץוחוןכותבוןהיניבוהוןלכבטשפתמוןלכבחאתמה

םהלךירצוניאאוהוולןיכירצןלכוםהידדצידצלכלו

היבגלוהיאאמכואהנושארההדוקנהרתכוליפאשדע

רואוהיאדבגלעףאהאליעארתכןינוקיתבבתכשומכ

תליעהיבגלוהיאאמכואחצחוצמרואחצרואןומדק

ויתוגירדמ'גבןוילערתכיכשוריפבהרוהתוליעה

-ךרעבםירוחשםהץמא:םיארקנשםינוילעה

לודגהרואךרעבןכינפמתוליעהתליערקנהלודגהרוא

'רקנתויהלםהמערפסמבאבוםהמעהנמנאוההבסא

וניאשםגהילצאנרשעםירפסנויהישדעםהומכלצאנ

לזוםינוקיתבדוע'בשרבתכהזלהמודכוםהלהמוד

לכלןומדקוהיאוזינגוםיתסוהיאדגעאןומדקרוא

תלעיבגליכהוליפאימעטו"דוקנוןוותאלכלוןיריפס

תוליעהתוליעבדאתמשניבגלאפוגכוהיאתוליעה

אלןיעדרתאבואנקוידאלוהרוצאלוןווגהיבתל

רואהיכשוריפבהווהמימדדבעימלליכןאמטילש

םלענאוהותוריפסהלכלםדוקאוהשםגהןומדקה

אלובןיאשדעורואלדוגלתוריפסמוליפאםיתסו

םהשתודוקנתרוגשהאלוהניבבםהשתויתואתוגשה

תוגרדמהדוסבםהשםימעטתרוגשהאלוהמכחב

הנוילעההגרדמהתואיכהוליפארתכבשתונותחתה

ומכיהבסאךרעבהמשניבגלףוגהךרעכאיהרתכבש

הנוילעההגרדמהןכומכהמשנהגישמוניאףוגהש

אלוןווגאלםשןיאשינפמהבסאלגישמוניאנתכבש

תושעללוכיימטלושןיעןיאשםוקמבוןוימדאלוהרוצ

ליצאמהתלודגךרעבהזםעטמהנה.רבדהזיאןוימד

רויצאלותויתוארויצאלובןיאשדעלודגורואשםגה

עפש

ויח6לfש"6סקינפולמbןכלו...:ןילונייסושbלוקסתעישכ
שלפמשומכתוכלמימולמוכסויחלל'כק'כומולשוכששיאלמולסכול

לתכלכfתוכלשקוסמהסקיפסמלהשקוהניכשfילטמגכויח%ליז6ו

לתכהלוסכללכפיופכטלפסfיסוללכהfיסשולוסלfkסניכסעכמ

סניכתfלקנסניכסלוסכוסמכחתfלקנסמכחסלוסכולתכתbלקנ

הלעמלונשליפשילפסלוסכיטלפתוכלמ'לקסלסטמלהלשלתשנשלע

bוסמהכילכמתלבקמוסכלכתfלקנתוכלמיכליז6ושרפמשומכו

ןיזמורמלגסכוכ'לגסומככ"כגסכלכיכלגסוניסוסיס6לוסכלתכ

למbוסניכסמכחלתכלעסילומשלנסכשתודוקנגסססשבחכ

הטמלfיסשרתכמלבקמהמכחfסדלשפ6ךילולתכמלבקמתוכלממ

bיסהתיילעלוסכללכהלוסכיכונלתורוהלfל6תוכלמ6לולתכמ

סמכחללתכמתליליכולתכמכעfיסולתככתדחייתמולתכלעהלוע

תלבקמליססניכללועהתלילילוסנולתכמתלבקמוסמכמהמכעfיס

ילומןלכותודוקננססשלגססומלמהזלעוסניכהמכעיסוסמכחמ

bיסשץלילללגסfילטמגכץי8טלפמהזיגפמוללכהלוסכתוכלמלע

לגססהמגעbיסfיסיכונלזמללbלןכהמלולגסfירטמנכתוכלמ

ומכעמןכומלfשהוטלפסלוסכתוכלמסמכעfיסbיסוללכסלוסב

(fילטמגכ6קלשוריפךירכןיfלשfוסש,סלמהסעלbהללוס

סיקלחמוסיכלשומססשסגסותולגכסיכלשומסועכססשלארשילע

ללכהbיסשלגסכןיקכלתמוסימעהלכמהלוגסססלעתולגב

ס6למfנשןיפעכתומחגלותועושילסיטיכמוסיפוגוטלפסו'

עפשהןfכלע:ולסכקסמסמתי

לט

ןיבדירפמשימו,דועשרפנשומכוונשריפשומכןליאה

תועיטניצצוקוילעורמאוחםהיניבץצקמודחוריפסה-

וחקלוםינשלוקלחמאוהןליאהץצוקשימומכאוהיכ

וחוריפסבוההזןיינעכותקיניםוקממושרשםוקממ

ןלכלדחיימהשרושהוהתכהשינפמווחםהבץצוקשימ

'רקנןכינפמותודחאבםילולכולןיכירצןלכוותעפשהב

התאהמדחאינפלוריצ"רפסזמרוילעודחאראותבתכ

דחאאוהשהמקררתכבהגשהןיאשרחאמלורפוס

לוכיהתאהמכאםילצאנהןמןושארהודחאהאוהש

'והדחאהשומכורתכינפלאוהשטאבלרוינפלגישהל

ם"ונכרו"צובןיאשכשכמוםימעטרו"צאלותודוקנ

.המשנלףוגךרעכהבםארואדרעבורואתויהלזכע

הדגהוםילצאנהרדגבסונכןכינפמלצאנאיהשינפמ

םינוקיתבדחארמאמונאצמשתויהלוקרפההזםילשנ

םושולןיאבתכשונשריפשהמבתצקהרואכלדגנמש

םשיכםימעטאלותודוקנאלותויתוארויצאלוםש

ומצעינפבקרפולדח"נההאםשבארקנרתכשעמשמ

ו

ההגה

רתכשליעלונסריפרככירסשילעסשקתלbו

fותויונכסושולןיfדגמתמ6סגשסור

ותעפשסי"עסכמbך6יוככולןיfומכע

רסלככעיפשמbיכשרס%עלסתעדדופכ

סזיrגכותעפcסכסלכדחיימוסלעסכ

סתעפשסכותמלענfיסוףונכתפפrמס

סימייקוסינווגויסישףוגסירכbלכתדחיימ

תעדי"ערתכןכומכןתיחוןתייווסכ

ותעפשסכתוריפקסלכדחיימסלפנס

ולשיסזדלמסנוזמוסעפשטסלןתונש

וחכהזלכסערפסמוניא

אליכרפסמבטשפתמ

םאןיינמםושרופסללכות

רפסמהתליחתבהיהיאל

םאלשמךרדדחאהחכ

רופסללכותאלברופסת

'אהךרעבאלםאב

ישנאמהיהישןפואבונילעהבוטה'הדיכונשרפנו

:קרפהםלשנהזבוונתירבגוגימולש

'היהאןיריפסתלתואירקתאהאליעקרפ

שירתכהשדצמעמשמדהיהארשא

רתוסהזוהזםשבוארקיםהםגהיהארשאהיהאםשול

השקדועוםשולןיארתכיכםדוקהקרפבונשריפשהמ

הזכרשעוחכשדודיםשהבשיהריפסוהריפסלכבירהש

ןכםגאצמנרודיםששירהרשעהלועשאהואואהדוי

היהאםשתלמיכעדתשךירצהזךניבהלהנהורתכב

דיתעןושלהיהאדחאתועמשמתועמשמינשולשי

ןושלהיהאיגשתועמשמודיתעעמשמדריזנאהאומכ

ינוניבוהווהושוריפשהיהארשאהיהאומכהווהוינוניב

חיהארשאוזהרצבםמעהיהאשוריפשישרשוריפיפלו

ןושארההיהאשריפותויכלמראשדובעישבםמע

ינשהיהאוזאםהלהיהשםירצמתולגאוהשינוניב

שרדךרדאוהתויכלמראשתולגלעדיתעלעהרומש
יכ

ארתכדארטסמםינוקיתביעיבר

:סס"נסכ"עותגעךרעכbללבתיח6יוגכ

'אהךרעב'גןכוולםודקה

ןיאםאשרפסמהלכןכו'אהךרעב'דןכוםדוקה

ומכןלכבטשפתמאהתכשאצמנדאלוגאלובןיאא

ומצעבדחאהשומכוןלכבותעפשהאוהשרתכהחכןכ

ןכומכדרפנוגוזובשהשלשרפסמהרדגיכרפסמוניא

רכזומכהבסאלהמודתצקותויהלומצעדצמרתכה

רקנילבירקוהילימדוהיאדןיגבלזוראקףסוירירבדב

וארקנשתוריפסלהמודוניאלררפסמוניאשדחא

'וריפסהומכרפסנוניאאוהיכןירפסנשםשלעתוריפס

חכבותעפשהלולםיכירצםלכיכםהלהמודוניאשלר

םהלבאולןיגשומםהוםהלךירצוניאאוהלבאהבסא

וניאףוגהוףוגהתגשמהמשנהומכותואןיגישמםניא

םהבותעפשהותוריפסהמםלענוהןכומכהתואגישמ

ומכוטיעועדיאלביתנםלענהתעדרוסבהמשגדוסב

אוהרפסמשישבלרםירחאםערפסמבאבאוהדחאהש

אוהשםגהרתכןכומכ'הד'גבאומכםהמעבגאהנמנ

וניאיכהלעמלונשריפדכרפסמוניאומצעינפבודב

לרםילצאנהרפסמדצמהזלכםעתוריפסלהמוד

רפסמהרדגבסנכנאוהםגםילצאנהםההמכרפסנשכ
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ףאבהזינפמרשאהניבוהמכח'עיתניחבוימצעתא

היהאןושארהםשהרמולהצורדחאראותבתומשינש

ראותהםשאוהשהיהאינשהםשוראותמהאוהש

היהאםשבםהינשהיהארשאהיהאורמאבובוראיתש

ראותבףיסוההמתעדלשייכדחאםשברמולהצור

היהאראותמהלעראותהאוהשינשההיהא

:םצעלעףיסומראותהםשםוקמלכביכןושארה

אוההמראותמלשותומצעווניינעשרפמוראותמה

יחוראותמהאוהםדאההנהרבדמיחםדאהךרמאכ

שרפלראותהםשבונלףיסוההנהראותהאוהרבדמ

ותומצעםדאהאוהשראותמהיכראותמלשותומצע

תומשינשולאבלבארבדמיחאוהשאוהותוכיאו

ראותהםשאוהשהיהארשאראותמהםשאוהשהיהא

הזבהארהולאכלרשאלאםולכשרפלףיסוהאל

רמולהצורומצעבראותהאוהומצעבראותמהש

המכחאוהשראותהאוהרתכאוהשומצעבראותמה

רשאםיארקנשהניבוהמכחבאצמנאוהשהמיכהניבו

לדבהןיאוהיהאארקנהרתכבאצמישאוההיהא

.הניבוהמכחבותושבלתהםדוקרתכבשקרםהיניב

היהאןושלהרומהזשהגשהובןיאםהבותעפשהו

תולגתהלינאדיתערמוארתכהלרדיתעןושלןושארה

יולגןיאימצעדצמתומצעביכהניבוהמכחביתניחב

,התעןכומאוהשרבדהתנמזהותלחתהלעהרומרשא

רשאדוסברשאתארקנש,המכחברתכהרמאוןמוזמו

יולגהתרנמזהותלחתהלעהרומששארופוריצש

ליחתמוןכומוןמוזמינאהמכחברתכרמאונשריפדכ

.חרומהינשההיהאיולגהתישאראיהשדוסבתולגתהל

אוההתעשו.רבדהרמגנאוההתעשוינוניבוהווהלע

הלוגמיגאאההיהאארקנשהניבברתכהרמאהלוגמ

ביללוכשהיהאדוסבתווצקושרושולגתנהניבביכ

םימחרלוןידלוםשרשבתווצקהששםהשםיפוריצ

ונייהווהעבראבנשןוסכלאלובגבישרושדוסב

עהרומוניאהיהאםששאצמנהיהארשאהיהא

בחורךרואםהשרתכבשתוניחבגהלעקררתכתומצע

תולגתהלןמצעוקקהשץמאץאקאדוסבקמוע

.המכחדוד"ונייהדהניבוהמכחםהשןיחומינשבולגתנו

.אוהשךרואהדוסברתכלשיולגהתניחבוהניבהיהא

.דמועאוהקרהלגתנאלישילשזיומםלענהחומה

אלתומלענתוביתנבהניבוהמכחיעדתעבתולגתה

,ךרעברתכהשירההיהארשאהיהאונייהוטיעועדי

,'עדחא'וגכקרללכםשםושאלויולגםושולןיאומצע

.הלעמלונשריפדכוםלענהחומהאוהשםלענהתעד

רמאוקדקדשומצערמאמהמחכומאוהשוריפההזו

.היהאןיריפסתלתואירקתאהאליעארתכדארטסמ

.זמרבאלויולגבאלםוקמםושבונאצמאלוהיהארשא

.וחפהלעיטומתשלולהיהוהיהארשאהיהארקנרתכש
-קדקדהזלהיהארשאהיהאארקנרתכהשאנמיזאדח

.הלגתמהיהשודצמרמאולאכדצמלרארטסמורמאב

.המכחםהשתוחומגולאב,ץמאזאקאויתוניחב'ג
.דיתעםהשתוניחביקולחגבולגתנשםלענהתעדהניב

.הלוגמהתעאוהשויולגהתנמזהתלחתהותולגתהל

.דוסברתכתרוריפס'גולאואיקנהזדצמינוניבונייהד

.ןושלההזשהיהארשאהיהאהניבוהמכחהותעדה
.ץרותמהזבוונשריפדכתוקולחתוניחבינימגלעהרומ

.ונלאששהמוקרפהשירבונלאששהנושאראישוק

.הודיםששירתכבשאצמנהריפסלכבשירודיםשירהש

.םשאוהדודםשםששישםגהרתכביכאישוקהניאהז

.דודםשיכתילגנהיווהבאלושרושהדוסבםלעהב

,ומכתילגנהיווהםשןיארתכבותילגנחיווהלעהרומ

.דוסברתכבדודםשסחייתילבאתוריפטראשבאוהש-

שרושה132בוט

הרומינשהיהאודיתעלעןושארההיהאהרומוטושפיכ

לעהרומהיהאלהכומסהרשאתלמ'כינוניבוהווהלע

רחאהנהודיתעלאלוהתעןמוזמאוהשרבדהתנמזה

רתכיכךלונמדקהשהממבגעדתהנההזדיתעדוהש

הלגתמוניאםלענהחומידילעוליפאוהלגתמוניא

הלעמלונשריפרכםלעגהתעדארקנךכינפמרשא

ושובלבקרוניאםלענהתעדיעונממהלגתמשיולגהו

ההגה

ןוילערתכל"רועתכנ'ומוסתותעדכןיינעל

סמכחסססתומוסהכותליחכעפשעיפסמ

תעדbוסשסמלעכסיתעדל"רותעדכסניכו

ןוילערתכלילכfיססלענהוחומסלענל

ותניחכעפשתולגלתומוסתכודילעעיפשסל

ותכיחכעפשסלגתישןפוfכ'ומואתלעקכלו

סמכהססשתמוסקסדופכיכתומוסתלןוח

סלועססיכיככמסלעכbוסןיידעסניכו

ססשתומוסתוfדקלןכינפמרסfסלמכס

ךירנןכינפמו,סלענססוגתכסימלענ

ועקככןיסלרמfסזלוןתמלעסמתbכל

רכועוופוסלושbרמעקוכ6וסעקוכסיכ

סיסיוןוסס.ךרדושfרסךרדרסשךרד

רש6ילכסתיכסוססוקמכיקפדכלשתיכס
יכסיככוככסיזוחסומכסלועפסססעיוכ

ססגסכ"ע-ל"קוסתעיד"לילכסססיכסוכס

.הלגתמאוהושובל'עו

אוהושובלוותניחבעפש

ראבתנןכיכהניבוהמכ

תומירחאתשרפרהוז

ארפסבאנחכשאלזו

רשאאכלמהמלשד

'ריטסקאנודעדארוטיקב

חכתשאאתורבחהאליע

ינורשאיכירשאבאדכ

הנהורמאמהכעתונב-

תרולמההליחתבשרפנ

- י,ןיינעהרושקשרפנכחאו

יכלכיהאריטסקתלמשוריפוונישקובמראבתיםכותמו

םתוריטבוםהירצחבםהיתומשהלאוםוגרתהםגרתמןכ

אנודערושקושוריפןוהתוורטסקבווילעםגרתמ

רושקהיהיועודיכןדעתארקנהמכחיכהמכחושוריפו

אוהםלועלתעדהדוסבהיהאארקנהרתכיכןיינעה

יכהניבאוהשןוילעהלכיהבהמכחלשרושקבדוחיב

רשוקמאוהדימתוותעפשהבםתואדחיימאוהםלוע

''קבודמםהדימתלרחכתשאאתורבחרמאשוהזוהמע

ילבלודגעפשהניבלשידימתםקובידידילעוםירבוחמו

האללרתונבינורשאיכירשאבהאלרמאשוהזוקספה

יכירשאבוניינעהיהיוןחיעדוילעודיכהניבונייה

תחבשמותללהתמותרשאתמהניבלרתונבינורשא

'עהמכחהמהלעפשגהעפשבתוריפסהראשןיבהמצע

'עידיהוגוויזהדוסבולשעפשבתואשקמודחיימשעדה

קוספהדוסהיהיוהוחתאעדיםדאהודוסבונשריפש

רשקמשרובחורושקודוחיאוהשתעדונ"ההיהא

ותעפשהבהניבאוהשהיהאבהמכחאוהשרשאדחיימו

שבולמדימתתעדהדוסברתכשהזמראבתההנה

הזעדתשרחאהנהוחכתשאתורבחרמאשומכושובלב

דוסהוהזוהיהאארקנהנובודוד"ארקנהמכחיכעדתי

עהרומןושארההיהארמולהצורהיהארשאהיהא

'שארופוריצרשאדוסבהמכחלעהרומרשארתכ

אוהשהיוהיולגתישארויולגהתישאראוהש

היהאלהמכחבםגשםגהוהיוהארקנהדודיתויתוא

םשהזלכםעפדרעשבראובמכשממהיוהיולג

ארקנךכלשהיווהתרושייולגתלחתההתיההמכחב

היהאושוריפהיהיוהניבלעהרומינשהיהאדוד'מכח

רבדהתנמזהלעהרומרשאדיתעלעהרומןושארה

הווהוינוניבלעהרומינשההיהאןמוזמאוההתעש

יכןיינעהרואיבהיהיויולגויושעוהווהמאוההתעש

תראהלגארמולהצורדיתעןושלהיהארמוארתכה

המכחונייהדרשאאוהשישובלידילעיתניחבוימצע

שממ'ולגולןיאםשםגיכתויהלויולגהתישארדוסב

ןמוזמוןכומרבכאוהלבא'ולגהתושיקרתררובמיולג

ןושלהרומהזששממיולגתרררובמיולגהזיולגדצמ

תינשםעפרמאהזלונשריפדכהנמזהןושלאוהשרשא

ינוניבושוריפשינששובלאוהשהניבונייהדהדיהא

אוההניבביכתרררובמיולגהלגתמאוההתעשהתוהו

רתכבםימלענויהשתווצקהשרושולגתנםשיכיולגה

היהיווהעבראבתישומכללכרתכביולגסהלהיהאלו

הלגארמארתכהולאכהיהארשאהיהאקוספהשוריפ
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תרודחאבםיוושםלכתורוקמהלכרוקמןרוקמבםשיכ
תרוחצחצןרוקמבםהלשסחיהכאהבסארואתוחצ

תרוצוצינשומכהבטאתוחצחצרואםלכיכתונוילע

ןבאהומצעןבאהרוקמבןרוקמבןסוח"ןבאהמןיזתינה

הבסאתומצעבתוריפסהןכומכןבאארקהלןיוושם

ןלכהבסאתוחצחצוסחייתנןרוקמסחיולצאנשרחא

ןיאהבפאתודחאביכהבםארואתוחצתודחאבןיווש

םחוראלודרואאלודוקנאלווניחבואוגירדממוליש

םשהגשהןיאיכףוסאלודותאלושאראלוקמועאלו

וגישהלץקןיאוףוסןיאלרםארקיהזלרשאללכוללכ

דריותוליצאב'וליצאהוחבאילעבישהלךבלרהמילאו

סאתגירדמבהיהןתוליצאםדוקשהלודגהותגירדממ

ודריולצאנשרחאהתעוהושבהושותומצעבה"ב

תגירדממודריוםילצאנוארקישדעםילצאנתגירדמל

תדוקנוניחביקולחםילבקמהםילצאנתגירדמלליצאמ

הבובוטתדמביוארוניאהזוףוסךותשארבחורךרוא
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הרואםצועוקזוחלהבהגשההםלעהוהסיפאהלע

הרואקזוחבהריאמהתפוקתבהמחההזבלשמהלודגה

האורהןיעשמשהחופתרואםצועקזוחתבסלםירהצב

וניאהזושמשהלגלגחופתבטיבהלההכתודושחת

חכתרשלוחתרבסלאוהםנמאשמשהרואתשלוח

וסכםאירהשותומילשורואהקזוחתרבסלותוארל

ןפואבןנועמהםויבומכשמשהלגלגחופתתאםיבעה

התרהטבשמשהחופתהארתתאלוקזוחבריאתאלש

חופתרואקזוחדצמשירההבטיבהלהאורהןיעלכוי

אוההזמרתויוהזןיינעכהבטיבהלרשפאיאשמשה.

הלגתמהרתכהרואקזוחחכתבסליכונינפלשןודנב

ארקנוגישהלדושחלכשהןיעשדעורואםצועקזוחב

ההכיוהאללכשהןיעיכהגשהםשןיאשינפמן'א

ואתרואואתומדםושורויצםושובגישהלדשחיו

הזםשוליפאוהיהישהמהיהירבדהזיאואהדוקנ

הבליצאמהלאותניחבבוילערמולקדצאלן'אונייהד

רבדבקפוסמהםדאכהגשהתצקהרומן'אתלמיכינפמ

רבדהאורםארוריבבעדויוניאלבארבדהניאהאורש

קר"שממתרואיצמםושהאורוניאוא"שממתואיצמ

אוהםגהארישוריבחללאושוהאורולאכולהמדנש

ןיאובישמוריבחוםולכוניאוא"שממרבדאוהםא

וריבחשהזלכםעהנהוישממתואיצמםושןאכזיאש

היהשתצקמבותגשההררעתנםוקמלכמןיאובישמ

ינפמוהגשהתצקהרומןיאתלמשצמנלואשלקפוסמ

הבליצאמהלאהלעמלהנופהרתכהתניחבךרעבהז
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יכםתלועפבםילגתמויהאלוםילעופויהאללבאהמכח

'זמרשדוסהוהזוםימחרהתוטישפוםייחדלמינפרואב

דולמינפלםודאץראבוכלמרשאםיכלמההלאוקוספב

.תמיותמיוםהמדחאודחאלכבםשאנוkרשיינבלךלמ

דועויוהיוהדיאמוהזבהרותהונעידוההמתעדלשיש

תלעותיאמוןתתימוםודאיכלמונעימשהלאברותהיכו

ךולמיותמיוךולמיוםהמדחאודחאלכברמאשהזב

ריכזהשומכיחםינשהמכךלמםינשהמכרכזנאלותמיו

םיכלמהמכוהמכירהשדועותישארבתשרפבשתורודב

המואהסחיתנשםדוקתילארשיהמואהתיהשםדוקויה

ארקמהןיאותמאוטושפשםגהאלאהמואלתילארשי

םיכלמהיכלודגזמרהרותהונלהזמרוטושפידימאצוי

םודאיכםודאץראברמאשוהזוןינידהתוחכל'ונכאוה

הרובגתריפסבשהרובגתריפסבשןינידהוחכלונכאוה

ולערמולהצרוכלמשםודאופוריצשםדואןווג

לפארשייכלארשי"ינבל"ךלמךולמינפלהבשחמב

ארבהבקהיכםדוקוכלמןידהתוחכוםימחרליונכאוה

םאיכןידהתדמבאוההגהנההווגיהנהלידכםלועה

יכהגהנההזןיאהעשרישועישנאבןידםישועןיא

תישארבבותכהרמאמכוטפשמהרשויאוההגהנהה

םלועהארבשןידהתדמאוהםיהלאוםיהלאארב

ןידהתוחכםילוכיויהאללבאןידהתדמבוגיהנהל

אלשהמכחבאלורתכבאלןידתלועפןתלועפלועפל

:לטישפוםייחךלמינפרואביכןידהתוחכםשתולגתה

ליצאמלןתברוקוןתוטישפדוסביכונראיברשאכימחר

תוחכלצאםשרמאנהזלוםשלועפלםילוכיויהאלהב

םגהךולמיותמיוךולמיותמיוםהמדחאלכבןינידה

ונעידוהתלעותיאמזכעוכלמוותמשתמאוטושפש

וכלמםינשהמכבגרכזגאלויוהיוהדאמוהזבהרותה

ולאכתמיוךולמיותמוךולמיורמאקרויחםינשהמכו

הזהדוסהונלתורוהלאלאותמוכלמשףכתשרמא

תאםדילעגיהנהלוךולמלהבשחמבולעשףכתיכ

ולטבתנותלועפתולגתהלוומעגיהנמהךלמכםלועה

ןתגהנהנ:םשתולגתהלןילוכיויהאלוותמו

ויהאלשםתלועפלוטבל'ונכאוההתימהיכןתלועפו

וטכותמולאכםתלועפםשתוארהלןינידהתוחכןילוכי

םימחרהתוטישפבויההמכחהחכביכםיאצמנויהאל

יתוחכומדקתמאבהמללואשלךיישןיאוונשריפדכ

.ולגתוןינידולעפישםושמיאולצאנתמאבהמלוןינידה

יכהלאשהניאהזןידולעפיאלוולצאתיאלןינידתוזזכ

ראובמכותלוזלותלודגתוארהלידכומלועארבהבקה

ואצישםיבכרומהםהםהותלוזןינעוםימדוקהםירעשב

הזבשהבכרההולבקותינחורהתודחאתוטישפללכמ

'יארקנהזרובעבשדעתוהלאתודחארדגמםילדבנםה

םהבשהבכרההדצמוםימדוקהםירעשבראובמכותלוז

ועבטלקשחולשיעבטלכוםיברםיעבטמובכרתנש

.בכרוהשםיעבטהרפסמכתוברתואתםהלשיהזינפמ

ןיינעההזלהואתוקשחולשיםימעפלשדעונממ

ריעבטיפללכהןיינעההזלהואתוקשחולשיםימעפו

לכמבכרומוהשדעןורחאהבכרומהאוהשםדאהןימו

ולשיןכינפמותבכרהבםיאצמנםיעבטהלכוםיעבטה

קשחולשיםימעפלשדעתוברתובשחמותומיזמותואת

וזהריבעבואתוקשחולשיםימעפלווזהריבעבהואתו

הגהנהלןיכירצןכלערשאויעבטקשחורבגתהיפללכה

טפשמורשויבוגיהנהלווישעמיפלערהשועהשינעה

ןכםאהגהנהןאכןיאהלועישועבןידוטפשמןיאםאו

ןינידהתוחכםהשןידהתרושדצמאההגהנההרקיע

םהשותלוזלותוהלאתולגלידכהיהםלועתאירברקיעו

יאםיבכרומהוונשריפדכותלוזיארקנשםיבכרומהםה

,ןכלעונשריפדכןינידהתוחכםהשהגהנהיתלברשפא

ומדק

*

רדחבוךלמהלכיהבןכשלכמיכבוםוצולבאוקששובלב

בהזתוצבשמתוכלמשובלבקרךלמהןתיבתניגימינפ

וזחיויפויבךלמוךלמהתאחמשלידכרדהודוהישובל

רואביכיבוטםייחוהחמשוןוששבהצורךלמהיכויניע

ידכהגהנהךרוצלשםנמאךאםייחךלמהינפןוצר

סמוחולזוג'חאלכהיהיאלש"נידמהבושיוץובקייקתתש

םירטושוםיטפושםיניידלךרצוהוריבחתאגרוהו

'רושכוגהנתישםעבםידורהוישינעמהוםיכמהוישגונה

םגההנהוםנידוםקחםסומיניפלהכלהכותדכו

םינוממםלוכםלכןכוםירטושהוםיטפושהוםיניידהש

םיקוחרםהלבאימינפולכיהבםניאהזלכםעךלמהיפמ-

ךלמהיכךלמה'עהשענלכהשםגהולכיהמתצק

ימינפלכיהלץוחםההזלכםעץראדימעיטפשמב

םילצאנהתרברוקדצמיכונינפלשןודנבאוההזןיינעכ

ןידהתוחכןילוכיויהאלןתוטישפדוסבה"בליצאמ

המכחאיהשהבשחמבםילועןידהתוחכויהותולגתהל

יכםתלועפםיארמויהאלוםילעופויהאללבא

קחרתהלוכרצוהו.םימחרתוטישפוםייחךלמינפרואב

דוסוהניבמהטמלתיעיברהגירדמבלצאתהלותצק

ילבםירומגםימחראוהתוטישפהןיינעיכאוהןיינעה

הזמטעמהלעמלונזמרשומכללכןידתבכרהותובורעת

-"לובגיתלבותילכתילעביתלבםהםירומגהםימחרהו

ימשגהםלועהטרפבוהגהנהלןיכירצהתומלועהו

תילכתילעבםיבכרומםהעיבאדוסרעשבראובמכ

ליבגהלדועהגהנהןיכירצןתבכרהדצמשלובגילעב

ראבתירשאכוזנהרעשבראובמכןתבכרהיפלםהישעמ

"לובגוילכתלעבבכרומימשגהםלועהשדצמהנהדוע

םירומגהםימחרהתוטישפמהגהנההלבקללוכיוניא

םיבכרומםימחרקרלובגיתלבותילכתילעביתלבםהש,

ןיאהזינפמרשאבכרומאוהשומכםיילובגםימחר

ברועמןידכאאלאימשגהםלועבםימחרהתרומילש

םימחרכאאלאןידתומילשןיאןכווליבגמהובבכרומו

עורחוהלכןידאוהןידהיכוליבגמהובבכרומוברועמ

לובגיתלבדעתילכתיתלבדעהלמחילבהצרחנהריזגב

לובגיתלבותילכתיתלבדעםירומגםימחרבג"מחרהןכו

,ןיאןכלערשאתילכתיתלבדעדסחןכםגדסחןכו

אלבןידאלורסחאלבןידאלוןידאלבדסתתומילש

דוסרעשבונראיבשומכןידאלבימחראלוםימחר

םשמןייועייטנקרמםחנמ'רירבדבהכוראבעיבא

תראפתהרובגהלודגםידומע'גלםלועהךרצוהשןיינעב

ושעתראפתלשםימחרהשןפואבםימחרןידדסחםהש

םתלועפליבגהלםהיניבעירכיוןידהודסחהןיבהרשפ

לרדח"םיכפהינשובכרוישכודחיםביכרהלוםברעלו

הרובגתלועפותילכתיתלבםידסחםהשדסחתלועפ

וקתמתיהזלהזםיכפהםהשילכתילעביתלבןינידםהש

יכ"לובגהלועפםהינשמתיעצמאהלועפהיהיוםהינש

דסחהליבגיןידהותילכתלעביתלבהןידהליבגידסחה

יכםימחרתראפתארקנןכלערשאתילכתלעביתלבה

אוהשדצמתראפת'עשםלועלתינמחרהדמתמאבהז

הזאלוליכםדילעגהנתהלםלועהלכוםביכרמוסגזממ

היהותילכתיתלבולובגיתלבהמלבקלםלועהלכויאל

תרראפתכגארקנןכלעוםשמן"ועעגרכברחםלועה

ודיבטפשמהינזאמוסלפ,'כטפשמתווצקובראפתמה

יתרויהלוותואתווצפחלכלםברעלוםביכרהלועירכהל

הרובגודסחםעטפשמהינזאמוסלפולרשאתראפתש

ןמוקמלעולצאנשםדוקתווצקהישארןינידהתוחכ

דנסבהמכחהחכבולאןינידהתרוחכויההניבמהטמ
ןילוכיויהאלןכינפמונשריפדכסירומגםימחרתוטישפה

ןתרברוקתבסלןתוטשפםצועלתולגתהלןינידהתוחכ

איהשהבשחמבםילועןידהתרוחכויהוהבליצאמל

'א
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ובהיהשתויבחבםמישתםאוןומנקחירםימולאוחירי

ילבםמצעבתויבח'גוtתמאבהנהן"חירםימהוחירין"

יכןהמתונהיללכוישןהבחכםושןיאןכותלםימתניתנ

תונהיללוכיוניאםאחירולש"ויבחהשהזבתלעותהמ

תכונתםימולאזא:טושפםימםהבותחשכלבאונממ

ימהךותב"נחירהןתלועפלועפלחכםהלויהישתויבחב

םיטושפםימהמחכםילבקמםהזאוםימהתועצמאבו

אצמנםחירמונהיולאםיטושפםימידילעשןפואב

ןודנבאוהומצעבהזןינעכםימהםהםהכרקיעש

םימםיטושפםימחרהמצעדצמהניבהיכונינפלש

דצמדסחתריפסבםיטושפההימימעיפשתשכוםיטושפ

םיטושפההימימהבעיפשתשהררועתהדסחתריפסש

הכותלםיטושפההימימתעפשהבדסחלחכתנתונאיה

תריפסבםיטושפההימימעיפשתשכןכודסחלועפ

עיפשתשהררועתהתראפתימחרשדצמתראפתימחר

תראפתימחרלחכתונתונאיהםיטושפההימימהב

עיפשתשכןכוימחרלועפלכותליטושפההימימעפשהב

ןינידהתוחכשדצמדוסבהרובגתריפסב"טושפההימימ

דצמםיטושפההימימהבעיפשתשוררועתההרובגבש

'רובגבשןינידהתוחכלחכתנתונאיהםינותחתהתונוע

והזוןינידלועפלהכותלםיטושפההימימתעפשהב

הדצמלרשןינידןירעתמהניבדארטסמרהוזהבתכש

םהבחכתנתונשןידלשרושאיהשררועתמןידה

םימםההימימיכןידםצעבהבהיהישאללבאונשריפדכ

ןירעתמהניבדארטסמרמולהוזהקדקדשהמוםיטושפ

ןכםגונחנאןכוןינידןיאבהניבדארטסמרמאאלוןיניד

םיטושפההימימעיפשתהניבשכרמולונירבדבונכראה

הבעיפשתשהררועתהדסחתריפסשרצמדסחתריפסב

ןכוראפתלהניבתעפשהבונכראהןכוםיטושפההימימ

ןתוררועתהבתועפשההלכונילתוהרובגלהניבעפשהב

הזהתוכיראהלכונלהמלהרובגותראפתהלודג

עיפשתהניבשכרמולוגינושלונרצקאלוהלאכ"קודקדו

הימימעיפשתשכןכודסחימימיוהדסחביטושפההימימ

עיפשתשכוראפתימחרימימ"והתראפתימחרבישושפה

לשןינידהימימ"והרובגלשןינידבןינידביטושפההימימ

הזדניבהלהנהןתוררועתהבהעפשההתיילתילבהרובג

רעתאאתתלדאדבועבלזורהוזה'תכשהמעדתשךירצ

ררועתמםינותחתההשעמיפכשוריפאליעלדאדבוע

םאהטמלםדאינבהשעמיפללכהינוילעהשעמודגנכ

ומעטונשריפרכוםינפלםינפהםימכערערםאבוטבוט

השעמםישועשכןכינפמוםיפוצרפודרעשבוקומינו

שםידיסחהשעמבתטשקתמתוכלמזאהטמלתודיסח

וסבררועתהלידכהבשווצקודוסבהבשדסחינפהטמ

ובשתווצקודוסבהלעבראפתבשדסחהינפןיבקונימ

ושרשררועמלעמלשדסחהלעמלשסחהמהבעיפשה

ימחרבנשרשבםימלענהתווצקודוסבהניבבםלענה

עיפשהלחכהלןתיוהבעיפשת'ניבשידכהניבתוטישפ

ןימחרמשכןכוינותחתלעיפשתתוכלמותוכלמלהטמל

הטמלשםינמחרהשעמבתטשקתמתוכלמזאהטמ

דוסבררועתהלידכהבשתווצקודוסבהבשהמחרינפ

ימחרהבעיפשהלהלעבתראפתימחרינפןיבקונימ

דוסבהניבבםלענהושרשררועמהלעבתראפתוהלעמ

ידכהניבתוטישפימחרבןשרשבםימלענהתרווצקו

תוכלמלהטמלעיפשהלחכולןתיוובעיפשתהניבש

ןיאזחםאו,םינותחתלעיפשתתוכלמוהלעמימחר

םיטושיקתוכלמלןיאוהטמלםיינמחרוםידיסחוםיקידצ

תוגועתבסלוחהינפתרתסמותשייבתמאיהשדעוח

ריתסאריתסהיכנאוןיינעכוחהבומגפשםינותחתה

ידבועוללהםיקעוצוןידןיעבותוןיגרטקמתופילקהו

ילגמוללהותורעילגמוללהזעעוללהוהרזהדובע

תוירע--

ןכלעולצאתהלהבשחמבתולעלןינידהתוחכומדק

הגהנהליחרכהאוהשןידהתרושולעפישידכולצאב

ומעקומעםיקומעםימםיקיתעםירבדהוונשריפדכ

וגירדמ'בגSיכתויהבווניניינעלרוזחנהנהוונאצמ"מ

אלורוקמלדועםיבורקןינידהתותכןהבשהמכהורתכ

ןתוטישפםצועלללכתולגתהלןילוכיןינידהתרוהכויה

ותמכחהרזגאוהךורבליצאמלןתברוקתוטישפדוסב

לעוהניבאוהשישילשתוליצאדועליצאהלךרבתי

םוקמהזיאואצמתןיאמהמכחהובותכהזמרהז

ןיאארקנהרתכמהלצאנהמכחרמולהצורהניב

ונייהדהז"אתליממ'אתויתואלרהזיאוונשריפדכ

הסוכמןושלמאלפףלאארקנהרתכאוה'אןמףלא

ןושארתוא"תרארקנההמכחונ"היאןמ":םלעהו

הניבהלצאנםשמרמולהצורהניבםוקמהזדודםשמ

םההמכחורתכוהניבהלצאנולאתוחומינשיעיב

הניבחומלומדקשתוגירדמינשלרהניבםוקמםהינש

םוקמיאורמאישכאוהידיאדוביכהניבםוקמהזרמאו

אלאירמגלרתוימאוההזיאותלמבהזתויתואיכהניב

ןידהתרוששרוששרתשנהניבביכונלזומרלהצורש

בידוסרעשבונשריפשתונוהבירוסבתווצקוןהש
דוסבתויווהב'שרושהלגתנהניבביכתויווה

היהארשאהיהאדוסבהניבבאוהשהיהא

ראבתירשאכביהלועשהזןיינמכםיפוריצבלהלועש

הגירדמאיהשינפמווהיעבהיהא'פורצבידוס

םימחראיהםגשםגהרוקמהמרתויהקחרתנותישילש

תררוששרושםשהלגתנזכעםיטושפםימחרםירומג

תורוהלםיקלאתדוקנבדודיכ'גתארקנהזיגפמוןידה
איהיכםיטושפםימחרםירומגםימחרכגהמצעבאיהיב

תונושארהשלשוהניבהמכחרתכוהשםלענהםלועמ

רשאהמלעהםשלעארקתחומכגאיהותחאכםיבושח

לכםעלבאםימחרלעהרומאוהשדודארקתהזרובעב

תארקנןידהררועתמדצמשןידלשרושאיהשתויהלהז

ןידהררועתמהדצמשתורוהלםיקלאתדוקנבדודי

םירומגםימחרהלכהתומצעבלבאםיקלאארקנש

דנדאנינתלזורהוזמהזלהיארוםיטושפםימחר

ןירעתמןינידדןיגבוימחררהנאוההדןיגביהלא'רקאה

תוריפסיכשוריפבהרוהםיקלאדוקנוימחרביתכהנימ

תארקנןיפוצרפודרעשבראובמכרהנתארקנההניב

התומצעבאיהשינפמםעטהוםיקלאתדוקנבדודי

דקונמהנממררועתמןידהשדצמודודתארקנםימחר

ררועתהלתורשפאבאוהדיאהזךניבהלוםיקtתדוקנב

הנהןידלשרושהיהתאיהשדעםירומגםימחרדצמןידה

ידאשידקאניצוב."רומויברואיבההאנלשמךלאיבנ

וברטעתהלישארלהרטעהאוההיבןישידקןיקלאחוד

שודקהרפסבהעורווידרוקהשמיבראנברואנרמדובכ

שותומצעבשץעההנההזאוהלשמהוםינומרסדרפ

שאאצמשכדצמךאןשעאלושאאלאצמנאלץע

רבגתמוןשעאיצומוקלודוודגנלררועתמאוהולךומס

ןידןיאהתומצעבהניבןכומכהיהשהממרתוישאהחכ

הרובגהתוחכוררועתישכךאםירומגםימחרקרללכ

םמוחבהטמלוממחתנששאתומימחןשעבהדגנל

ןשעושאוןידעיפשהלהניבתררועתמזארהציהתואת

םימחראיהשתורוהלםיקלאתדוקנבדודיארקנהזלוח-

םיקלאתדוקנבתארקנםנמאדאהמצעדצמםירומג

םחכןינידהתוחכםילטונםשמיכתורוהלןידושוריפש

בטיהןינעהךניבהלידכוונשריפשומכםתוררועתהדצמ

םהשםימההזבלשמההאנרתוילשמדועדללישמנ

ןתתםאורבדםושמללכוללכחירםהלןיאוםיטושפ

ולאוחירםילהואחירובשישתויבחבםיטושפםימולא

,ןומנקחירובשישתויבחבםמישתםאוםילהואחירסיג

י"
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תווצקהתוליעארדסיששרעש

:

תוחומהדוסבוםוצמצהי:

תמשמהןידהאוהלעמליכזחהלעמלךיישןיאןידההזו

רשועהדוסבוםישנאוםיקלאחמשמהןייהדוסב

רדהודוהוהתא"בהזןופצמדוסבוילעבתאחמשמה

הלעהזבוקספהילברידתודימתהמוקמבןוששוהחמשו

ונשריפשהמיפלוקופקפודונדנילבןגוהכלכהונידיב

םלועהתאןיגיהנמהללכבתווצקוהיכהלעמל

םהשםיבכרומהשינפמןידהתררושוארקנןתעפשהב

םניאותילכתילעבולובגילעבםהםינותחתהתומלועה

רשאתילכתיתלבולובגיתלבמהגהנההלבקלםילוכי

ידילעןתעפשהוןתלועפליבגהלתווצקהןיכירצהזינפמ

ץדבםימחרןידבדסחודסחבןידליטהלהבכרהובוריע

השעמיפל:ןידהתרוששהמיפללכהםימחרבןידו

אלבדסחתלועפתעפשהתומילשןיאשדעםינותחתה

אלודסחאלבןידתלועפתעפשהתומילשאלוןיד

הלעמלונשריפדכןידאלב"מחרתלועפתעפשהתומילש

לכותועפשההלכהזדצמרשאםשמןייועתוכיראב

ןידויהישןהםימחרויהישןהדסחויהישןהתולועפה

:לעבםהשםיבכרומהתומלועלהטמלהלעמלמםיאבה

ללכבתווצקהםהשןידהתרושיפלעםיאבםהםלכלובג

המריפש.אתאוארקיןינידםלכהזדצמרשאונשריפדכ

'ועפשההלכיכןינידןירעתמהניבדרטסמרהוזהקדקדש

פינותחתהתוררועתהידילעםיאבםההלעמלמםיאבה

ןידןהםימחרןהדסחןהלבקלםילוכיםניאםינותחתהו

העפשההליבגמהןידהתרושוהשתווצקהידילעםאיכ

ןילוכיויהאל,תווצקהןהשןידהתרושוונשריפדכ

דוסבהמכחבאלורתכבאלןתעפשהוןתלועפתולגתהל

ונשריפדכ'וגותמיוךולמיווגווכלמרשאםיכלמההלא

הניבבשדעןתעפשהוןתלועפולגתהלוטבל'ונכאוהש

ויהןשרשבוםיהלאדוקנבדוד"דוסבןשרשהלגתנ

העוטנהןליאהשרושכהניבימחרתוטישפבםימלענ

דימוףכתהזדצמהנהץראבםלענאוהשץראב

ולגתנולצאוולךומסושרושהדצבןשרשמןתאיציב

שרושהדצבושרשמותאיציבדימוףכתהלגתמשןליאכ

ןירעתמהניבדארטסמושוריפהיהיוולצאוולךומסו

ןשרשמןתאיציבףכתהלצאוךומסוהדצמלדןינד

ןינעוונשריפדכןידהרושןהשווצקהןהשןינידןירעתמ

תוררועתהדצמןתלועפןינידהןילגתמלרן"רעתמורמא

ןתלועפבולגתנתווצקהשןפואבונשריפדכםינותחתה

הטמלתיעיברהגירדמבןשרשלצאוךומסהניבדצב

לצאוךומסהלגתמהןליאכהלצאוהלדומסהניבמ

ונשריפשהמוללכמונלאציהנהץראבהעוטנהושרש

אלןתלועפבתולגתהלןילוכיויהאלתווצקוהיכתויהל

תומיוךולמיותרמיוךולמיודוסבהמכחבאלורתכב

שרושמושרושהדוסבולגתנהניבבשדעונשריפשומכ

אוהולודיגוותוחימצםדוקשןליאכולגתנוואציהניב

הנההלגתמואצויושרשמוץראבהעוטנהושרשבםלענ

תואיצמ'גובשישןליאהןינעכוtתווצקוויהיהזדצמ

ותואיצמןושארהותואיצמלרתוריפוהליתשוהעיטנ

םהשעיטנהונייהוןליאהתאקשההיהתודילעשלענה

ןריאהתאםיקשמועיפשמםהשץראבםיעוטנהישרשה

םהשומצעבןליאהואיצמינשואיצמץראבשםתוחילב

''שרשהמיקנויוםישרשלץוחםילגתמויאצויהםיפנעה

םהישילשתואיצמהליתשהתואיצמאוהשםימלענה

םיפנעהףוסבןליאבתוריפהםוקמונייהדתוריפה

בקמירפהשןפואבםהבםידחייתמוםהבםיקבודמ

םתועצמאבוםיפנעה'עםימלענהםישרשהמהעפשהה

אוהוםיפנעהוםישרשהםהשןליאהתעפשהחכהלגמו

ןתואיצמתווצקבאוהןכומכןליאלישילשתואיצמ

ונייהוןתאקשהודילעשםלענתואיצמאוההנושארה

לזוזמרהזלעוהניבבםיעוטנתווצקהישרששהעיטנה

םנושלב

ונתשנהמםימדיכפושוללהוםימדיכפושוללהתוירע

ררועתהלוחיהרובגבןירבגתמןינידהתוחכזאוkמולא

ןשרשבםימלענהתווצקודוסבהניבבםלענהןשרש

םהלןתילוהבעיפשתהניבשידכהניבתוטישפימחרב

ונקדקדשהמץרותמהזבווחהטמלןינידעיפשהלחכ

תוררועתהבהניבתעפשהתולתלוגינושלבךיראהל

םההטמלהלעמלמםיאבהתועפשההלכיכתוריפסה

הכוראבראובמכםינותחתהשעמותוררועתהלעםיאב

רהוזהרמאשהמןכםגץרותמהזבו,פדדוסרעשב

קרםיאבםניאשינפמןינידןיאברמאאלוןינידןירעתמ

רמולרהוזהקדקדשהמוונשריפדכתוררועתהידילע

םימחרוםידסחםגירהשהניבמןיררועתמןינידאקוד

ארטסמרמולולהיהוונשריפדכתוררועתה"עםיאב

קדקדאוהשינפמןירעתמן'גידוםימחרוםידסחהניבד

אוהווחאברוחהינימקופילאלדונקדקדשהממרתוי

ונייהדהניבהדוסבתועפשהינימבשישעודייכהז

איהשדצמהאליעאמאתארקנאיהשדצמתחאעפשה

הזדצמרשאהנטבמולגתנוואצישתווצקולשרוש

ןליאהשרושכוהינבתאתקנמהםאכתוצקלאיה

העפשההתואשתוררועתהילבוליפאןליאבעיפשמה

קספהילברידתודימתשןפואבםלועלהניבמקספאל

ןמצעתווצקהךרוצאוהשהמתווצקלתעפשמאיה

תריפסלשןפואבלוכיבכןמו"קוןתויחוןתומלשב

רוצלאוהשהמקספהילבדסחםלועלתעפשמדסח

1: םימחרםלועלתעפשמתראפתימחרלןכוהתומצע

חמשמהןידלןכותראפתתומצעלךרוצוהשהמקספה

דוסבבהזורשועקספהילבםלועלתעפשמהרובגבש

אוהשהמםישנאוםיקלאחמשמהז"יהתא:
ורשאהרובגומצעךרוצ

החנהןהשתועפשה:אלכ

י":""םהןמצעתווצקהךרוצל

לבאללכתוררועתהילב

שרושכןמוקמבהודחוהחמשוןוששורדהודוהדימת

ותעפשהרדתוימתיכקספהילבןליאבעיפשמהןליאה
וררועתהילבוופוסדעושארמובעיפשהלןליאבשוקמ

רהנוקוספהזמורהעפשההתאזלערשאקספהילבו

המכחונייהןדעשוריפוןגהתאתוקשהלןדעמאצוי

ומעטםיפוצרפודרעשבראובמכהניבונייהרהנ.

ןגבשתושודקהתועיטנהםהשתווצקהונייהןגוקומינו

ולשישרהנכהתעפשהםשלערהגתארקנשהניבלרו

תארקנההמכחמאצויעפשהתואםיברםימהברהעפש

קוספהקדקדותווצקהםהשןגבעיפשהלותוקשהלןדע

אברבעןושלאצ"רמאאלוינוניבוהוהןושלאצוירמו

אוהדימתוםלועלקספאלעפשותואיכונלתורוהל

תועיטנםהשןגהתוקשהלקספהילבהמכחןדעמאצוי

ןימונ"הוינוניבוהוהאוהשאצויןושלוהזותווצקה

דוסבשהינשהעפשהוהניבהדוסיושתרחאהעפשה

תגהנהלתוריפסלעפשןורתיתעפשמשהמאוההניב

לעםאיכהאבאלהעפשההתואשםינותחתהתומלועה

ונשריפדכםינותחתההשעמוםינותחתהתוררועתהידי

ימחרוםידסחןירעתמהניבדארטסמרמאולאןכינפמו

ימחרהודסחהםגיכבושחלותועטלחוקמהיהןינידו

ןמצעתווצקהךרוצלןהשםינוילעהןיחמשמהןינידו

ןפואבםינותחתהתוררועתהידילעקרםיאבםניא

םהלשיתוררועתהשיםאםיקרפלקרוחםיאבםניאש

וחאוההזווהעפשםהלןיאתוררועתהןיאםאועפש

ינפמוחהיתחתלואשדעתומוןודבאץוציקותונימ

ןינידןירעתמהניבדארטסמרמאו,קדקדוזאברוח

ןידהתרדמאוהןיגידםתסיכתועטלםוקמןיאןאכבד

'ינותחתההשעמיפלאוהשהעשרישועשינעהלאוהש
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תויווהצובש"שדור"םשזמרבאבןכינפמרשאםלענה

ינפמתילגנהיווה:הלומש'הדיווהןושלםלכםהש

יאשהמונשריפדכהלוגמאוהשהליתשהדוסבםהש

: ונייהותילגניווהלעהרומוניאשהיקאםשבןכ

ןליאכםילוגמםהשהליתשהדוסבםהשתויצקולינש

.תואיצמ:ויפנעבהלוגמאוהשםימ'גלפלעלותשה

ןתעפשהחכיולגותוריפהםוקמאוהשתווצקולישילש

.תווצקולעהרומינדאמשיבנראםשהרומירפהדוסב

תווצק:תויהלוןוסכלא"לובגביהבםגשתוכלמבש
:הזרצמשדעתוכלמבשתווצקובםידחייתמתדאפתבש

בםדוחידוסבתדוכלמב,ןוטכלאלובגלכואצמי

.ןכינפמתרובלמבםידחוימםלכתוכלמבב"ותראפתבש

יתוכלמהשםשלעתוכלמלעה
תוכלמתריפסאיהלכבתלשומההרדשהותונדאהו

דחאאוהרשעורשעאוהדחארעשבונראיברשאכ

,הלעבתראפתביוהלשביםיפוריצדכינדאםשבאצמ"

ינדאםשבםיפוריצרכולאוראבתירשאכהבדחייתמש

.םוקמאיההיתווצקובתוכלמתריפסשתויהלווהעב

הלעבהבתולגלןליאהתעפשהתלבקמשתורפהלוב

.ינדאםשבהיתוריפלונקוהיתווצקיולגואבןכינ

ילובקתריבויהשןכשמהינדאומכילובקתבושוריפש

םהשתווצקולישילשתואיצמאוהוולשמבשםישרקל

הכהלגמהרפכןתעפשהחכהלגמתוכלמיכירפהדוסב

תורפסבדפוהליתשוהעיטנדוסוניהולאהתעפשה

הזלעוירפוהליתשוהעיטנובשוליאכשממטהש

.תורהטינימלכלערוהטםוקמבעוטנהשודקהןליא

תוריפןתונהותושודקינימלכלעשודקםוקמבלותשהו

לעםיללוהמתוכרב'גמלכלעםיכרבמהכרבםוקמב

:קדצרפםיקותמתוריפס'נמאנתויופתוליהתינימלכ
: לעקידצםייחץע

,ןליאהוןלובגבובוהצקהלש"דחאל-:-צייב

:פסואפיסלרתוסאשירהירהשק"דלשיעצמאב

,ןולובגבובוהבקהלשיןליארמאקדמאשירלרתוס

ךותבםהןילובגהשן"לובגבובורמאקדמעמשמל
רותסלפוסברובדידכדותברזחדאוועצמאבוןליאה

עצמאבןלואהעמשמו,עצמאבןליאת,ימולוירבד

:ןליאותואהבקהלשיןליארמולולהיהנזילובג
.םהלשיתווצקוהתויהלשרמולהצורשאלאן"לובגב"

.תויווהב"הםהשםימחרלהששוןידלהששתוניחבינש

העיטנרוסבתומוקמגבןילובגביולאוןוסכלאלובגב'

:הזינפמונשריפוכשממוליאכתוריפהבוקמוהליתשו

תווצק'םהשןלובגבובוהבקהלולשיוליאדמא

רמאוגשרופדכןילובגבםהשתויווהביבםילעופש

,אצויהןליאהףוגשומכיכתורוהלעצמאבוליאהו

:ןיביעצמאאוהתוריפהשועוויפנעבףעתטמושרושהמ

םעןליאהוהלעמלשרושהיכתוריפהםוקמןיבושרושה

ןליאהףוגןכומכםיפנעףוסבתוריפהועצמאבויפנע

,וינוסכלאלובגב'בויפנעבראפתמהתראפתאוהש

:ןיבםיעצמאםהןשרשמתולגתמהתויווהבלםהש

3דוסבהיקאדוסבשרושהדוסבםהשהניבבשםילובג

'םשרשרוקמוםשארבםהשםימלענםילובגבייפוריצ

ינואדוסבירפהדוסבםהשתוכלמבשםילובגב"ןיבו

ותעפשהםוקמויפנעףוסבותוריפהלובקםוקמאוהש

: ומוקמ'גבתווצקלשישתואיצמגולאלעוופוסב

לכללכשהריצירפסםהילעזמרונשריפדכםישודק

ושוריפןיינעדראיש"ויהלושפנהנשםלועבתומלועה

ןיבחוירןתילקרפההזםילשנוומצעינפבקרפולדחינ

ןייעמהםכחבלבקרפההזתשודקחונתןעמלםיקבדה

.םשהךורבוקרפהםלשנהזבוושפנלעוגרמאצמיווב

שודקהקרפההזםילשהלונרזעוהכדעונובזעאלרשא
ןכ16Iאוט

לעהרומהינדאםשבאצמי

יאונושלהזו

תארקנשהריפסהץצקשלדrדועיטנייצוק"6נוbלב

: העוקתש ::
דבדכשדושיאלקבהעיטנהשירההדשושמו

להואיצמתווצקולינשתואיצמלוכיבכץראבהעוטנה

אוהוזשרשמ:םיקנויושרשמולגתנוואצישתווצק

אוהשותווצקוסהשויפנעבףעתסמוראפתמהראפת

:
תוכלמאוהתווצקולישילשתוא צמהליתשהתואיצמ

תווצקהףוסבתוריפהםוקמאיהשהיתווצקודוסב

םישרושהמהעפשההתלבקמםהבתדחוימותקבודמ

ירפהומכץוחלןתעפשההלגמותרווצקהתועצמאב

'תרואיצמינימ'גולאלעוןליאהתעפשהחכהלגמה

הנהדציכינדאדוד"היהאתומשגםיזמרמתווצקבש

תאירבותוליצאהיכךלונמדקהשהמבתעדוירבכ

רתוהkיולגוותלוזלותוהkתולגלידכקרויהאלומלועה

תווצקו'עאוהותגהנהוותלוזלותגהנה'ע'והותלוזל

לשרבהלעמלהכראבהזלכונשריפדכןידהתרושםהש

'ןכורתכאוהשןושארתוליצאבהזדצמהנהןיקרפ

:םהשתווצקוולצאנלבכהמכחאוהשינשתוליצאב

וכלמרשאםיכלמהלאדוסבןתוליצאבנידהתררוש

: תררושאוהשםיהלאארבתישארבדוסבו

בשולגתנאלשקרוךאהכוראבהלעמלונשריפדכ

'דוסבןליצאמלןתוברוקוןתרוטישפםצועלםתלועפ

הלועפהתולגתהלוטבוהשתומ"וךולמיותומיוךולמיו

'םלענ'שרוש'והלשדושהוסבולגתנוושרתשנ'ניבבשדע

הנהוהיהאדשאהיהאוסהוהזוראפתבשולגנווצקול

'דועוראבתירשאכ"פוריצביובשיהיהאוסשתעדירבכ

'םהו:לובגבםהשםהבשתווצקולעיזמרמםהו

?רואפתבשתווצקולםימלענםישרשותומלענתורוקמ

ילעגהנתמםלועהשתולגנתויווהבידוסבילובגביובש

דוסבשתויהלותויווהבירוסרעשבהכוראבראובמכןדי

םצועלתולגתהלםילוכיויהאלהמכחהדוסבורתכה

'גירדמאיהשהניבבםאיכשרושהדוסבוליפאןתוטישפ

:היקאיכה'קארשאהקאזמרבואבןכינפמתישילש

ריזנאהאומכהלעמלונשרופדכדיתעלעהרומןושארה

ןוסכלאלובגבתולגתהלינאדיתערמוארתכהלר

: רבדהתנמזהלעהרומרשאשרושהדוסבילש

תרריפסלעהרומאוהוהלעמלונשריפרשאכהתעןכומ

תרישארהמכחאיהששארופוריצרשאתלמיכהמכח

המכחביכהלעמלונשריפדכתווצקהשרושתוליצאיולג

'התערתכהרמאולאכתווצקהשרושיולגלהלחתהאוה

ילשםינוסכלאב'תולגתהלןכומינאהמכחתריפסב

לעהרומינשהה'קאהלעמלונשריפדכושרושהדוסב

לרהניבתריפסלעהרומהלעמלונשריפדכינוניבוהווה

:דוסםהשתווצקהשרושולגתנהניבתריפסבהתעש

:ולשדושםהשדוסבהניבהדוסבתומלענןוסכלאילובג

:לאכורולגנןוסכלאלובגבםהשתואפתבשתווצק
?לובגבדוסבהלוגמינאהניבתריפסבהתערתכרמא

הניבהדוסבהעיטבהדוסאוהששרושהדוסבןוסכלא

םשיכתעדלךיתארההגהועוטנהשרושקםלעההדוסב
אוהשהעיטנהדוסבתווצקהתואיצמלעהרומהיהא

'אוהשהעיטנהדוטשתויהלותווצקלןושארתואיצמ

אלןכינפמהלגתמוניאשרושהוםלענאוהשרושהדוס

דרורוהלדחאםעפקרהלכהרותהלכבםשההזהלגתנ

.תווצקהתואיצמלעויולגןיאהזמרתויוושרשיולגלע

יגלפלעלותש:ן"וליגםוקמאוהשהליתשהדוסב

המוקמבתראפתלעהרומדודיםשיכדודםשהרומםימ

וכראלהניבבשושרשמףעתסמוראפתמההניבמהטמל

ושרשמהלגתמוובשתווצקובלוולשויפנעובובחרלו

'ושרשמהלגתמהוליאכוינוסכלאלובגב'בהניבבש
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'ייכפהםהשימשגהתומיו

רקובןכוםוחהזורוקהז

הברתמרואהרקובבברעו

ןכוטעמתמרואהברעבו

םייכפהםהשהלילוםוי

תועונתרדסיפללכהש

ךלמכשפנבבלשמשה

אוהבלביכלרהמחלמב

ררועתמשררועתמהחכה

אלשוא'ושעלרבדהזיא

ןוצרהןיינעאוהשתושע

אלשואתושעלהצורש

יתיירובתודוקנססתמfכיכתמלענfיסלכ6

יסוקמססל.ןיbוסכשחמכסיתוקלתילכש

סכשחמכולכשכקרימשגסוקמכלכגומ

עכשוי6וסינוסכלאוקתודוקניכתויסלו

רססודסכתחמסbוסורשייוקיbגחתודוקנ

רססנךלמbוסfרקנססילעכסויויתחת

לשסדוקנסת6זלעשתייסלו6סכסיbרקנ

זכרמכרכועסקיטנסלגלגכשיכוסכנמוק

: םילגלגסלכסיככוססילעןר סbלכו

עסיגסכומסלכסלועסלככשתודוסיסלכו

סמוקממסזזסניbbיסוסכסיולתסנכנסדי

fדתיסתריקנלעסקזחסכישיתכשוילכ

רמfסזינכמטומילכןמbנסוקמכסעוקת

לכשךלמומכל"ריfסכלעךלמכסלועבילת

לעווfלייפלעווילעסייולתסנידמסיקסע

לעסחממככשויbוססזלכסעווbכיויפ

וניbוסולשוסולשכחטבוטקשסןכfשוfסכ

ומכוכוגרוויווכיעסשעכלכסיכומוקממזז

סלועסללכיכילrתודוקנלשוניינעbוסןכ

וסרמלעוילעסיככוססלכויכיולתימשגס

סחוכמוטקססכוfסכלעכשוfואוותדוקכ

סס"גסכ"עומוקממזוזיbלסולסוסולשו

דנכלוגיעסךלריינbענמסרנקיכתויסלו

:ףדלשינשס-

ונוצרררועתישכותושע

ויתוחכיעשועוהתושעי

םילגמםהשףוגהירבאלכבתוטשפתמהתישפנה

אוהשומצעןוצרהובלהןוצרלעופהלאחכמםיאיצומו

.ויתוחכידילעהארתמאוהקרומצעבהארתמוניאבלב

ךלמומכלרהמחלמבךלמכןהבטשפתמשתישפנה

יפלםישענםההמחלמהתלועפיניינעלכשהמחלמב

המחלמבהארתמאוהלבאהארתמוניאוהוךלמהןוצר

ןיינעכויתוחכםהשותמחלמימחולהוירובגנ'תולייח'ע

ותלועפארמאוהותמחלמםעידילעוםעאלבךלמןיא

ונשריפדכןוצרהאוהשבלהןכומכהמחלמבונוצרו

תוטשפתמהתוישפנהויתוחכ'עונוצרוויתלועפהארמ

זמרהךרדלעונהנשמלשטשפהךרדוהזףוגהירבאלכב

םלועיכאוהןיינעהדוסותולעמימורמםורבזמרמאוה

ב'םהשתווצקששהיכםשלעםלועארקנההניבונייה

ןידבםלועהתאןיגיהנמהןוסכלאלובגבלתרויווה

םיכפהםהשםימחולהששוןידלהששםהשםימחרבו

הלגתמוםהלךומסהןושארהןרוקמוןשרשונשריפדכ

תווצקוןכםגהניבביכהיהאתארקנההניבבאוהןהל

ונשריפדכהיקא'פור'צ'בדוסבןוסכלאלובגביסהש

יקאקקיאקיקקאקקיאקזקאהזכםפוריצרוסוהלעמל

וארקנוקאיקיאקקפא'קקקאקיקקאאקק'אק'ק

םלועןושלבןשרשדוסבןוסכלאילובגב'םהשתוצקה

ןשרשדוסבםהוםלעהןושלמאוהםלועןושליכינפמ

.שרושהךרדכהיהאיפוריצבידוסב''מלענהניבהדוסב

.םשמן"ועהלעמלונשריפדכםלענאוהשןליאלש

יולתםהבשינפמשרושהדוסבילתתווצקהםיארקנו

וליאכתראפתבשתרולגנהתווצקששתדימעוםויק

ילתהשומכווביעיפשמשוישרשבן"ולתויפנעתדימעש

תריארנהניאשהדוקנאוהשינפמהארנוניאוםלענ

תאגיהנמאוהוובןיולתילגלגהלכהזלכםעוונשריפדכ

שרושהךרדכםימלענםשתווצקהןכומכונשריפדכןלכ

לכםעוהניבשרושתדוקנבםידחיתמםלכוםלענאוהש

.ןלכותראפתבשתולגנהתווצקוםיגיהנמהםההז

ששהש:לתלרםלועבילתרמאשוהזוןשרשבםייולת

יכםימלענםהלרםלועבובןיולתתראפתבשתווצק

.לעךלמכרמאוהניבבןתדוקנשרושדוסבםימלענםה

ולכיהבותרוכלמאסכלעבשוישךלמומכלראסכ

החמשוןוששבוהחונמבוולשבםשבשויאוהשימינפה

.אלוםיטפושאלוןידילעבאלוןיבלוקםשעמשנילב

יכויפמםינוממםההזלכםעוולכיהלץוחםהיכםירטוש

םההניבבםהשתווצקהןכומכץראדימעיטפשמבךלמ

עמשנילבהמוקמבהרודחודוהוםימחרםלכןשרשב

לרהלכיהמץוחקרןינידילעבוןידםושהמצעבהניבב

ששדוקבתויווהבדוסבתילגנהיווהלאן"וליגרחא

השענלכההזלכםעוןידהםוקמםשתראפתבשתווצק

.וגיהדהניבבשרושהדוסבתווצקהסהשךלמהידילע
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ריואהוםימושאןיברבועהםורדלןופצמשרשיה

לעשץראהזכרמרובטךותברבועוםלועהתאםיבבוסה

אלהרעשהואיטחיאלוםילגלגהלכבובסהדוקנהתוא

התואלעוילתתארקנכלוהביולתםלכוודריאלוולעי
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רשאכןתלועפבוןתומצעברומגתודחאןהבםלועלש

אוהרשעורשעאוהדחארעשבהכוראבהזלכונראיב

המךונעדוהשרחאהתעוקרפהםלשנהזבודחא

תעשוןוצרתעהעיגהונמדקהשםיקרפהםיללוכש

ןמונורוירשאכםלענהתעדקמועדוסלדר'לרשוכה

.ומצעיגפבקרפולדחינןיינעהךיראיכתויהלוםימשה

.קרפהםלשנהזבו

קרפבונראיבשהמיפלהתעו'חקרפ

תעדירבכורבעשםיקרפבוםדוקהו

ןושארואיצמואיצמגונקתווצקהש

אוהשםלועדוסבוהשירשהוהעיטנהדוסב'ניבהדוסב

אריצירפסלשינשמבונשריפשומכשרושהךרדכםלענ

ראפתמהומוקמבראפת'והשליתשהוסבינשהואיצמ

ונשריפדכהנשוסביולגבתווצקוםהשויפנעבהלגתמו

ירפהדוסבישילשתואיצמלגההנשמבםדוקהקרפב

קרפבונשריפששפנוסבו'רפהדוסבןתעפשההלגתנש

דוסבוירפהדוסבוכלמבגוצקוןהשלגההנשמבדוקה

ולצאנשןפואבתומלועלםתלועפבםילגתמששפנה

:וכלמבתווצקותראפתבתווצקוהניבבתווצקוולגתנו

שפגהנשםלועדוסבוירפוהליתשוהעיטנדוסב

רבכשהמכגתעדיהנהוםימדוקהםיקרפבונשריפדכ

תרושםהשתווצקוולאש'ימדוקהםיקרפבדלונמדקה

םללכבשםמחרוםדסחוםניד'עגהנתמםלועהשןידה

ימכחבורתכבבגולצאתנואצמנרבכןידהתרושוארקנ

הוסב

סניbתילגלסיווסלfוfגישזכ"עותילגנ

כ"ע-תוכלמלקרתומלועלסתלועפסלגתמ

סס'גש
ותמחלמימחול.ורובג

רשאיפכוגממםילבקמה

םיארתמםניאתראפתבשתווצקיןכוסכםילעהוצי

וכלמבשתווצקויהילעאלאםלועבםמצעבםתלועפב

םהילעהוצרשאלכבותלועפםישועוונממםילבקמה

תווצקותלועפםילגמתוכלמבשתויצקיולאו
ינדאתוכלמתארקנןכינפמותומלועהלכלתראפתבש

ישרקללובקתיבםהשןכשמה'גדאןושלמהתלפקשע

תויהליכןושארםעטלבורקינשםעטדועוןכשמה

ןכשמהינדאדוסבהלעבתראפתמתלבקמתוכלמש

הלשןילובגב":תוכלמבשתווצקוהשןפואב

ולשןלובגבןהשהלעבתראפתבשתווצקוםילבקמ

ביותוכלמבשבםילובגדכללכבןההלבקהדוסבש

םיפוריצ'רכובשיגראתרארקנןכינפמתוראפתבש

ןהולאהלבקהודוחיהדוסבםילובגדכלעתורוהל

ןיאדינארןדיאוניאידגאדינאודאינדאםיפוריצרכה

אידניאדנארינדאיגריאנידאגא'גד'אגדןאידאניד

יכישילשםעטרועואנדיןארידאג'אדגידנאןדא

רילולזראכהררשותונואןושלמןכםגאוהינדאשוריפ

לכלןודאהתאשינפמיגרפאארוקהתאהמ

כלתראפתבשתויווהבתלועפתילגמוכלמשניהלו

ל:היפלעהדילעוישענויתלועפלכותומלועה

הלגתמהןורטפהוןודאהאיהאיההזדצמשואג'היפ

"ראשלתולועפהםילגתמהנממיכתרומלועהלכל

הלבקהדוסבתראפתדרעבילובגבויהשהמותומלועה

ךרעבתויהלחרזחהביקנהדוסבןכשמהינדאדוסב

ראשבתעפשמשרכזהוסבהעפשהה'וסבומלועהראש

התונדאדוסבעיפשמהכזהוסבעיפשמהרכזכתומלוע

תונדאינימב'בתומלועהלכלעתלשומשהתלשממו

ומשבהלשישןפואבתועפשהינימב'ןהשוריותשהו

הבקנהדוסבןכשמהינדאדוסבהלבקהםשלעינדא

לעתלשומשהתלשממוהתונדאדוסביגדאתומשב"ו

ינימבןהשתוררותשהותונדאינימביבתומלועהלכ

ןודאעיפשמרכזויהלהרזחשרכוכתעפשמשתועפשה

ינדאדוסבהלבקלש'ביםללכברשאטילשולשומךלמו

ינפמדכםההררשותונדאדוסבהעפשהלשביוןכשמ

םירומינדאינימ'ביםיפוריצ"דכובשישינראתארקנןכ

ינימב"וביקנהדוסבןכשמהינדאדוסבהתלבקדוסלע

התלשממוהתונדאדוסברכזכהתעפשהלעירומיגדא

תונדאינימ'ביבהתונדאוהתוכלמבתכלומותלשומש

תאוודיתאשיאםיריאלהתלבוומלועהלכלעתוירשו

דחאאוהרשעורשעאוהדחארעשבראובמכולגר

תוניחביאדוביכתוניחב'דכתוכלמבאצמ'.ןכינפמו

ינשםהשןפואבדוחלהתעפשהתניחבודוחלהתלבק

ידכםהםללכבשםילובג'בןמהללכנתחאלכותוניחב

וראווידרוקהשמר'גברואנרמישארלהרטעיברוירומו

הביקנהוהביקנאיהש'וכלמהיכרמאורחאןינעבץרית

הכירצןכינפמשתראפתאוהשרכזהרועישיצחאיה

דכהכירצןכינפמתראפתבשףורצלכדגנםיפורצינש

םהיגשיכהצרתשהזיאךלרחבתראפתלשב"דגנ
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תוניחב'גךותבוםצעוםששרושדוסבחצחוצמרוא

לכויהץמאזאקאדוסבהדוקנבםימלענהולא

היהןומדקרואדוסבשןפואבםהבםימלענתוריפסה

ונממולגתנוולצאנםהשתרוכלמדוסיתראפתםלענ

חצנדסחהמכחםלענהיהחצרואדוסבוךרואהדוסב

רואדוסבובחורהדוסבונממולגתנוולצאנםהש

ולגתנוולצאנםהשדוההרובגהניבםלענהיהחצחוצמ

דחלכל"נהדיסחהירבדבראובמכקמועהדוסבונממ

ןירתלילכוהיארדחוריהגהינימשיטבתלתינהמדחו

דוסבםלכוםשמן"ועהכוראבהלעמלונשריפרכוכו

הלעמלונשריפדכוארקיתוחצחצםשבהדוקנהםלעה

תניחבדוסבימלענהתוחצחצהשקרםהיניבלדבהןיאו

דוסבםימלעגהתוחצחצהמםימלענרתויםהןומדקרוא

רואתרניחבדוסבםימלענהתוחצחצוחצרואתניחב

תניחבדוסבםימלענהתוחצחצהמםימלענרתויםהחצ

רואתניחבדוסבשחוצחצהףוסשדעחצחוצמרוא

אוהןומדקרואבםלענהתוכלמחוצחצאוהשןומדק
המכחתניחבאוהשחצרואתניחבבשיחצחצלשאר

אוהשהצרואתניחבדוסבשיחצחצףוסןכוחצרואב

חצחוצמרואתניחבבשיחצחצלשאראוהחצנחוצחצ

לודגםלעהבםתויהבוחצחוצמרואבהגיבתניחבאוהש

תוארהלידכיולגהלאםלעההןמתאצלוכרצוההזכ

ינפמםימדוקהםיקרפבונשריפדכותלוזלותוקלאלדוג

הלולכההדוקנהאיהשומוקמלערתכלצאנשרחאןכ

ויהותוחצחצהדוסבץמאwאקאדוסבתוניחב'גןמ

תוריפס'םלעהתוללכבהדוקנבשתוניחב'גהםידחייתמ

םידחייתמויהשהממרתויץאדוסתרניחבבןהבש

תיעצמאההניחבההתויהלהדוקנבשץמאדוסתניחבב

שארבץמאתניחבבוקאתניחבבתרשקתמותדחייתמה

קיספמזאתניחבשץמאתרניחבןכןיאשהמףוסבו

המכחהדוסאוהשץאתניחבהקקחתהןכינפמםהיניב

התלגתהוהדוקנבשתוניחבגהתולגלבחורהדוס

השעתשץאדוסבהליחתהתומצעתניחבהקקחתהו

הניחבלהתומצעמהדרוהבן"לולכהחצנודסחלחומ

'דוקנבשחצחוצמרוא'גיהבדוסוהשדוקגבשתיש

איהשדוקנבמלענאיהןיידעוהדרישתחא'גירדמונ"הו

היינשהגרדמדועהדריןכינפמהדוקנבשץמאתניחב

ישענוץמא'ניחבדוסתחתהקקחתנוץמאךרדהרבעו

הדרישהיינשהגירדמונייהובחורהדוסהמכחחומםש

אצתותניחבהלגתתשידכוגירדמינשתדרלהחרכוהש

ךכרחאותומלענתוניחביגהבשהדוקנהשרושםלעהמ

הבשתישילשההניחבהתולגתהלדועהמכחההקקחתה

םלענהיהשקמועהשרושדוסאוהשהניבהשרושדוס

חומהשעתשידכהמצעהקקחתהוץמאדוסבהדוקנב

דוסבהתוללכמולצאתישידכהבןילולכהדוהוהרובגל

ךותבתחאהגירדמהדוקנלץוחהתומצעמהדריוץמא

המכחחומבתעלבנוהמלענאיהןיידעוהמכחחומ

חומךרדהרבעוהיינשהגרדמדועהדריןכינפמ

תישענוהמכחחומתרחתרהקקחתנוהמכח

היינשהגרדמונייהוקמועהדוסהניבחומםש

הלגתתשידכתרגירדמינשתרדרלהחרכוהשהדריש

ינפבהחומתושעלהמכחחומםלעהמאצתוהתניחב

התניחבהנהודוהוהרובגהנממולצאתישידכהמצע

ףוסבעגונאיהשץאדוסבאיהשהמכחלשהנושארה

אוהשקאחוצחצףוסשונראיבשומכקאדוסחוצחצ

המכחאוהשזאיחוצחצלשאראוהקאבשתוכלמ

דעםלענאוהוקאבעגונושארשתויהלץאדוסב

והיאאהדלזוראקףסוירברהשמכהבסאבדחאתמש

תטשפתמתיהאלןכינפמסאדאנווגכאבוטםלענימנ

ומכקאדוסאיהשהניחבהתואתקקחתמותלצאתמו

וקקחתהש%3.

ז"תרוש:הי"דקההיהארשאהיהאדוסב

::
סלועלתונמחרתדמסגעfיסחססדיהדיקראםיה::

סס"גסכ"עןתוגזמתסוןתוכרעתסאלשקרונשר"פדכןידה

םהלהיהאלשרושהדוסבוליפאםשםילגתמויה

והשתרומיודולמ"ותומיוךולמיו,דוסביולגםש

אןתברוקתבסלםשהשירשהיולגלוטבליונב

כרוקמןרוקמבןתודחאוןתוטישפםצועלהבליצאמה

החמשוןוששםייחךלמינפרואביכהבסאתורוקמה

ללכההתרושלוקשנשתעמשהלבומוקמבהדחו

ךכלכםימלעתמויהוםימדוקהםיקרפבונשריפדכללכו

תואיצמלשימםושילונקאלשדעהמכחבורתכב

ליצאמהלאםתברוקתבסלםשםתגהנהיולגרדעהל

'ויולגשדעומלעתנרתוירוקמלוברקתנשהמלכוהב

ויהןיוליגםדוקירפהדוסבםהשתוכלמבשתווצק
הליתשהדוסבאוהשתראפתבשתווצקוחכבםימלענ

ןכוולושיבתמגוותטינחםדוקןליאהחכבםלענהירפכ

ןייוליגדוקהליתשהדוסבסהשתראפתבשתווצקויולג

שרושהוהעיטנהדוסבהניבבשתווצקוחכבימלענויה

ותאיציוותחימצםדוקותעיטנשרושבןליאהתליתשכ

היההייוליגםדוקשרושהדוסבהניביולגןכוושרשמ

הייוליגדוקהמכחהןכוהמכחהחכבהישרשםעהמלענ

תרודחאחכבהבםימלענההניב"שרשםעהמלענהיה

רוקמהשדעןרוקמבםימלענםלכשןפואברתכהתדוקנ

ןכתיאלשדעהניפלכמודצלכמהושתודחאבןלכללוכ

םהשםיקולחתרומשבתוריפס'יןרוקמבםשרמול

םהיכתוקולחתוניחבלעםירומהם'הנתגגבחכ

קולחםושםשגשומאלוהושתודחארומגתודחאבסש

תוריפסרשערוקמהמולצאתניכתויהלקרודאהניחב

חרכוהתוקולחתוניחברשעלעםירומןתוליצאבםהש

ןרוקמוןשרשבשויהלוהלעמלרוקמושרושםהלהיהיש
םשגשומוניאודצלכבהושתודחארומגתודחאבםה

רשעברהוזהרפסבוסחייתיןכינפמתוניחביקוליח

.ןיוושםלכםהןרוקמבשתורוהלידכתומלענתוחצחצ

רואתוחצחצקרהגשהןיאםשיכןתוחצחצבוןתודחאב

םגהיכילכתיתלבהףוסיתלבהרואלדוגלגשומיתלבה

יקולחלעםירומהתוריפסהתומשייקולחםשגשומןיאש

םשמולצאנשירחא'מולונאםיחרכומהזלכםעתוניחב

ינפמרומגתרודחאבםהןרוקמבשתויה:ןהש

חרכומכאותוחצחצונ"הדדחאםשבםילועםלכהז

הכזהדוקנאיהשםגהרתכתוליצאתעבשהזיפלחכומו
הנומתותומדרויצילבהניפלכמודצלכמטושפהחצו

וזךותבוזתוריפסירתכהךותבולצאנהזלכםע

ןלכוםילצבידלגכהתרבחבתחאתורתתסמותומלעתמ

'דוקנברתכבהלגתמהיהאלורתכתדוקנךותבםימלענ

תררושתווצקהםהש'םיה'נ'ת'ג'גתרפסמהנושארה

המרקיעהקרולגתנאלתוחומ'גהוליפאוםולכןידה
וניחבוגםהשתוחומ'גלשרושאיהשדצמהלגתמהיהש

התלגתנשהניבהמכחרתכםהשקמועבחורךרוא

הדוקנהתואיכרמולםיחרכומונאהזדצמןהבהדוקנה

בחורוךרואלשרושאיהשדצמתניחב'גהשרשבהלו

קרסולכגשומהניאהדוקנהתודחאבשינפמוקמועו

רואוסבהדוקנבםתואםיסחיימונאהזינפמרואתוחצ

תרומשםהיתומשולאלכשחצחוצמרואחצרואןומדק

תומדקתוחצתודחאבןתודחייתהלעםירומהםיפדור

הלעמלונשריפשםצעוםששרושדוסבהדוקנהרוא

אוההלזףסוי'רברהדיסחהירבדבונשריפשומכו

דוסבשםושמןייועיתלתהיבןילילכודחיוהוריהג

חצרואןומדקרוארהוזבםיארקנןתדוקנבןשנש
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:

.תווצקובראפתמומוקמבתראפתשומכלרותוריפסה

.אוהןכומכתוכלמבשתווצקובותעפשהבדחייתמו

.המשנאוהםשמשהניבבשתומלענהתווצקובראפתמ

.םדחיילוםהבעיפשהלראפתבשלרסמוקמבשתווצקו

םלעהבתומלענרתויתווצקובראפתמאוהןכוועפשב

ןדעמאצויהרהנהדוסבהניבלהמשנוהםשמשהמכח

*ניבבתילגתמהמכחהשהמכחמהתעפשהלבקמהניבש

.םדחימהאוהאוהוםיפוצרפודרעשבהכוראבראובמכ

.אבאהמכחהביקנהניבורכזהמכחהדוסבםגווזמהו

תווצקובראפתמאוהןכוהאליעאמיאהניבוהאליע

םשמשרתכבשץמאדוסברתכהדוסבתומלענרתוי

תוחומהםהםהשהניבמכחבתומלענתוביתנבעיפשמ

הניבומכחמןכוהניבבהמכחותעפשהברשקמודחיימו

.לכלןכותוכלמלומוקמבתראפתמוומוקמבתראפתל

.עיפשמהוחירבמהןוכיתהחירבהאוהשדעתומלועה

ותליחתבופוסוופוסבותליחתץוענדוסבהצקלהצקמ

לעוםלענהתעדדוסוהזשןורחאינאוןושארינאדוסב

'ותעדועקבנתומוהתותעדבוקוספהזמרהזהדוסה

הלעמלונשריפדכותעדהדוסבתווצק"וםהשאק"ד

.הלעמהלועהםלענהתעדהאוהוהיכורבעשםיקרפב

תישילשהניחבדוסבהמשנלהמשנוהמשנדוסבהלעמ

,םשמעפשהךישממוםלענהחומלץמאדוסבדוקנבש

.חומםהשםימלענהםיקומעהתומוהתבעקבמועיפשמו

ירדיאואלמתנםשמוםתואאלממוהניבחומוהמכח

.'וריפרהוזברכזנכןואלמיםירדחתעדבוןינעכןירדסכאו

אוהשהניבירדחבתומלענהתווצקששועפשבאלממש

,הניבירדחבםשםהשתווצק'ו'ולגלןושארהתואיצמ

,אלממםשמוהעיטנהדוסבםישרשהדוסבםימלענ

םיולגםהששרושהמםיאצויהםיפנעהםהשןירדסכא

.דוסבתווצקו'ולגלינשהתואיצמהאוהשןרדסכאכ

תוכלמבשתווצקששדוסבןהיתוריפעיפשהלהליתשה

תוריפםוקמדוסבתווצקו'ולגלישילשתואיצמאוהש

המלענההעידיהדוסברשקמודחיימאוהיכונשריפדכ

הלעמלמןוכיתהחירבהדוסבהצקלאהצקמחירבמו

םיאלמסלכשדעותיילעדוסבהלעמלהטמלמוהטמל

רבדללוכיוניאהפהשהמםתודגלכלעודוחיעפשמ

הכרעונכראהשהמונידעברפכילאהורהרהלבלהו

דחארמאמברהוזהונלהליגדוסההזוונינושלתינעמב

ומצעינפבקרפולדחיינקבדהןיבחוירןתילידכו

:קרפהםלשנהזבו
-

אתורישדרתאוניזאהשרפרהוזב'ט

ריהנתאדאשידקאקיתעמחכתשא

טשפתאדתמכחדוריהנאוההאלזממ

היבדוריהנמהאמיתסאחומאוההמוקפנורביעבללי

אתורישואיהאדאתימדקבאשידקאקיתעמריהנדהמו

.אדחאשירוןישרתלתלדיבעתא'והא"לגתאדהממ

ןירהנןילאמוןיפנאריעזבןיטשפתמתלתןילאוןולללכ

ריעזדאשירבליעוךישמתאואתמכחיאהףילגתאאלכ

לכבריגנוךישמתאןמתמואחומדהדיבעתאוןיפנאי

ןדעמאצוירהנודההןיעיטנןוגיאלכב'קשאואפוג

ריעגדאשירבליעודישמתאואתמכחיאהףילגתא

ךישמתאדוריהנאוההארחאאחומדיבעתאוןיפנא

וכישמדחבורבחתאוופילגתאןכישמןירתןלאהינימ

-ליעוועקבנתומוהתותעדבביתכדאריבדאקמעה

תמוארחאאחומדיבעתאוןיפנאריעזדאשירב

ןירדסכא

;יריהנןיליאוןואלמיםירדחתעדבוביתכדאהונייהו

אלמבריהנתאדהאמיתסהאליעחומאוההוור'הנמ

ארבאדרושקתאואלתארבאדאלכואשידקאקיתע
יאדו---י""-ייי---.""--

?ןירדיאןוניאלכאפוגוגבליעאוךישמתא

דוסבוםוצמצה:בתייקי

דוסםהשדוקנהתוללכבשתוניחבינשראשוקקחתהש

ק"אתניחבףוסבאלאעגונוניאשםגהוץמאדוסוץא

תניחבתויהלהזלכםעקאבשתוכלמחוצחצונייהד

ההגה

וכבתכשסמןיכסלסכרתס6ןייעמססת6

ק"fחונחבןותכעגונשסמכחשbרןיינעכ

ז"6יחוכחכלשfרfוסק"מחונחבףוסשדע

ךיניעסישסלגתמוניfסמסffrסו

קרפדחbbוסרשעורשעfוסדחארעשלע

,-ןירוכלכןיינעסןיכתויעיכרללכסו'ד

הבסאלהוותשמקאדוש

ומכהגשהמםלענאוהו

ברהבתכשומכהבסא

הילימדוהיאדןיגבולגה

והיאאהדיפטהילבירקו
ססגסןfכדע

אנווגכאבוטםלענימג

הלגתנאלןכינפמהכוראבםשונשריפדכהבסאו

הלגתנשומכותניחבהלגתיאלוומצעךרעבותניחב

וטשפתנםמצעבםהשםמצעךרעבץמאדוסוץאדוט

ץאשארדוסונייהדהמכחהתרניחב"שארהזינפמו

אוהדחארעשבראובמכובדחייתמוקאדוסבעגונש

לעקרהלגתנאליעיברללכ'דקרפדחאאוהרשעורשע

גוויזודוחיוהעידיןושלאוהוניינעשםלענהתעדידי

יכורבעשםיקרפבונשרפשותשאתאעדיםדאהוןינ

דועוםלענרתוירואבםלענרואדחייתיוגוודזישידילע

ההגהםלענרואדחייתיוהלעי

ייניעתמייקתינייזידעונממםלענרתויכ

::םלעהמודחייתיו"ולעיש

םלעהמםלענרתוילא
סילפתטשקתתותררועתמשסמbוססתיילע

"ררועתסדנמוסכממסלעתלס'ריפססיפלכ

-
לfסכתעפrתfיססדג

:המשנםלעהלהמשנ
ייייייניעסגfסונייסודעונממתרמלנרתויה

סיסיג סןחכדעדוסבדחייתהלולעיש

םילוכיזאהדוקנבשקאדוסתניחבבםת"ל

ותוליצאוותעפשהתולגלונממעיפשהלוךישמה

םלענהדוחידילעונייהדםלענהתעדידילעותניחבו

םלענהק'אתניחבולגתהוםלענהדוהילשוניינעוהזש

חומהתרוקקחתהרדסשןפואבםלענהחומידילע

הניבחומדחייתהלךרצוהשןפואההזבאוהישילשה

דוסבהניבחומהלעתתשדוסב'עידיהדוסבהמכחחומב

הלעמלהטמלמהמכחחומבדחייתתורשקתתוהילע

רועישבהיילעוסבלודגרואהלהיהיהניבחומשןפואב

דחייתתהמכחחומוםלענהדוחיהדוסבהמכחחומרוא

תישילשהניחבבהעידיהדוסבהתיילעדוסבהלעמל

דוסבלווגרואהלהיהתשדעומאדוסאיהשהדוקנבש

דוסוםלענהדוחיהדוסבץמארוארועישכתוחצחצה

הניחבדוסבהיילעדוסבהעידיהדוסבדחייתתץמא

הדוהידוסבהלעתשדעץאדוסאיהשהדוקנבשהיינש

הילעדוסבהלעתתץאדוסןכוץאתוחצחצדוסב

הנושארהניחבברשקתתוהעידיהדוסבדחייתתו

תולגתהעפשונממךישמהלקאדוסאוהשהדוקנבש

הרדוכלמדוסיתראפתםהשקאדוסבםילולכהותניחב

לצאתהלישילשחומתושעלוולעשתומלענהוגירדמה

תראפתםהשותניחבתומלענהתוגרדמהךרדםשמ

יקמעבםלענאוהםלענהחומלשומוקמותוכלמדוסי

ונייהדתוגרדמיתשותניחב:גדר"כץמאדוסבהניב

תרניחבמוץאתניחבלקאתניחבמדריהנושארהגרדמ

הדוקנהוסבםלענחומהשענםשוץמאתניחבלדר'ץא

תוביתנבחומההזטשפתמםשמוהבשתישילשהניחבב

ןפואבומוקמבתרראפתדעטיעועדיאלתרומלענ

ותיילעדוסבישילשהחומהדוסאוהומוקמבתראפתש

םהשתוכלמודוסיונממליצאהלהמלענההעידיהדוסב

העידיהדוסבאוהחומההזלשוניינעיכקאדוסתניחב

םלועבגוויזהו:דוסבותעפשהבגווזמודחיימש

תומלענתוביתנבל'צאהלהניבוהמכחאוהשםלענה

תראפתשומכיכוכלמדוסיתראפתסהשותניחבםדילע

דחיימוהןכומכ"ולגהםלועבגוודזמודחייתמומוקמב

לכלוומוקמבתראפתלהמשנאוהשדעםלענהםלועב
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קרפתוחומהדוסבםוצמצהדוסבתווצקהתוליעארדסיששרעש

הדסחונייהדהתומצעתניחבהיינשהניחבהנושאר

אוהאוהשץאדוסברתכבשהמכחבשדסחרמולהצור

'רקנהניארתכבשהמכחבשהמכחיכהמכחלשהתומצע

י

'והשהשארבהרתכבתדחייתמשדצממכחלשהתומצע

ארקנאוההבשדסחןכינפמורתכבשרתכלשתוכ

שארתטבהילבהתומצעבתדחייתמשהתומצעתניחב

הניחבאיהונייהוץאבשתיעצמאהםלענהאוהוףוסו

אוהשץאףוסבונייהדהבשתישי
הניחביהנשהיינש

'תראוושהבדחוימורשוקמאוהשרתכבשהמכחבשחצנ

רתכבשהניבשדעץמאבשהניבבלרץמאשארבורוא

המכחבשחצנ
בונייהדרתכבשהמכחףוסבתדחייתמ

רואלתריוותשמאיהחצנרואבהדוחיםצועלורתכבש

חצנשדערתכב

יחצחצלשהד

ץאדוסברתכבשהמכחבשתישילשהניחבונייהוהניב
תוניחבגהלכהבואצמירתכבשהמכחהדוסבשתויהלו

שהמכחבשחצנרואבתעלבנשדעחצנ

רתכוהשאראיהרתכבשהמכחבש

הזינפמרתכלשםישודקהוירבאלכםיללכנםהבש

המכחמאוה

לעשןיחומ'גב

רתכלשםישודקהוירבא'ולגתליחת

תילגתנרתכבשהמכחהורתכבש

ינשדוסברתכבשהמכחהשןפואבתוניחבגהולגתיםדי

ץאבשתיעצמאההניחבונייהד;אדוסבשהיתוגיהב

ץאבשתישילשההניחבהוהמכחלשהתומצעאוהש
תניחבאיהשהניביחצחצשאואיהשץאףוסאיהש

הניחבדוסבוןי חומינשבהתלגתנהתומצעהניאוץמא

בגאיהשהמכחשארוקאףוסאוהשואלשהנושאר

התואבתדזזיתמשינפמהמכחלת"תומצעהניחבהניא

הניחבהתאזשדעורואלתריוותשמוקאדוסבהניחב

חואדוסאוהש ישילשחומבהתלגתנקאתניחבתארקנ

רמאמהשוריפבדועוניינעדאבתירשאכםלענהתעד

איהתילגתנא לודומעתהדמעלערתכבשהמכחווהעב

לעתולגתהלוקקחתנןיחומהקרהלגתתאלוהמצעב

ראבתירשאכןהבםימלענהתוריפסזםהשתווצקהןיי

ונמדקהשהמ

שוריפחכתשא

תרליחתשפעא

עדתשרחאהתעורמאמהשוריפב

'תורישררתאוהעבמאמהרואיבלאובנ

יכשוריפו-הלחתהןושלאוהאתוריש

דוסבובשתוחצ"תוללכבןוילערתכאוהתרוליצאה

ןיפנאךיארהוזבארקנהןושארלצאנהאוהוהדוקנה
תליחתוותמלעהבורלהלגתמוניאוםלענאוהזכע

אתורישרקנאי השהמכחחוממאוהתוליצאהתולגתה

יהרומהשארופוריצשרשאוסביולגהתליהתאיהשיפ

םיקרפבונשריפרשאכהמכחהולגתישארוהלחתהלע

תואיצמווליצאיכרמאוהיהארשאהיהאדוסבורבעש

ןיפנאךראמלצאנאוההמוקמבחדמכויאוהשהומה

''גה כבשונשריפשהדוקנהדוסאוהשרתכאוהש

רתכבשהמכחהדוסמהלצאנהמכחחומלרתוניחב

אתורישדרת מאשוהזוראבתירשאכהדוקנהדוסבש

תארקנאיהשהלצאנהמכחהשסוקמשוריפחכתשא
היהארשאדוס ביולגהתישארותלחתהםשלעאתוריש

ןיפנאדרארתכמלראשידקאקיתעמאוהונשריפדכ

ראבתירשאכרתכבשהמכחדוסבוהדוקנהדוסאוהש

חומונייחדרמאשתאזאתוריששוריפאלזממריהנתאד

תילכתםלענאו היכרתכהםצעדצמהריאמהניאהמכח

ובתילגתמשתרחאהניחבדצמהלצאנאלאםלעהה

ןיפנאךראדאנקידאשידקאקיתעדאנקידדוסאוהש

תניחבדוסוהו אלזמארקנהניחבהתואוהדוקנהדוס

וזהניחבתארקנוץמאדוסבהדוקנהדוסברתכבשהניב

.'מכההשרתכבשתעפשמה'ניחבלעתורוהללזמרתכבש

.הדילעותוריפ סראשלרתכבשהניביעעיפשמרתכבש

התואוהמוקמלעהמכחחומרתכבשהמכחההליצאה

ןונבלהןמםילז
היהיו

ונווילדמםימלז"ןושלמלזמרקנהניחב

.דוסבםהשתוכ

אוהאלכודחאלכדאעדומתשאדדעאדבאדנ

ןירהנןירוהנתלתןיtםולכהינימש"רפתאאלואקיתע

ןירהנןוהבאןילאוןוהבאןורקאדןינרחאתלתל

םדוקוונושלןאכדעדחרתאמריהנאלכוןינבל

אלוהנטקהמדקהדלםידקנרמאמהרואיבבסנכנש

תרזחקרהניאאיהיכשודחםושתאז'מדקהב שדחנ

םדוקהקרפבונשריפשהממינעהןכותתיצמתוםירבדה

תרריטפתעשבשרדנשודקהרמאמההזיכעדתהנהו

אלשהמםיאלפנתודוסותריטפתעשבולגתנשיבשה

דאמםשגילפהוםלועתאירבםוימתולגלתושרןתינ

התניחבבונשריפשהדוקנהאיהשרתכםלעהןיינעב
ארקנהניחבהתואוונשריפשקאדוסאוהשהנוילעה

רקיעיולתרתכבשרתכבלרוביכםשרמאורתכבשרתכ

המרקיעהלבאללכהלגתמוניאאוהלבאתוליצאה

םהשםישודקהוירבאידילעהלגתמאוההלגתמש

םימלענהחצנדסחהמכחםהשרתכהךותבשהמכח

הדוקנהתודחאבםימלענהרתכ"חצחצםהשץאדוסב

דותבשהניבםהשורבאדוסבירתכהללכבתארקנש
'ץמאדוסבםימרענםהשרוההרובגהניבםהשרתכה

תארקנשהדוקנהתודחאבםימלענהרתכיהצחצםהש

תוריפס'יהלכשםימדוקהםיקרפבראובמכרתכהללכב

רתכלרומצעאוהלבאתוחצחצדוסבהדוקנבםימלעב

ודוסיתראפתםימלענובשרתכבש

הלגתנאלהניחבהתוארתכבשרתכונייהדקאיחצחצ

םימלעגהתוריפסהולגתיםלענהתעדעקרהלגתיאלו

הניחבשאראיההניהבתואורתכבשרתכיחצחצרוסב

םוקמברתכבשרתכלשהניחבףוסורתכבשהמכחלש

םצועלשדעםרואבםיוותשמותוניחבהםידחייתמש

רתכבשהמכחלשהניחבשארתעלבנםיוושוםדוחי

רתכלשהניחבףוסשדערתכבשרתכלשהניחבףוסב

שאראיהרתכבשרתכלשתרוכלמאוהשרתכבש

דוסברתכבשתוכלמיכרתכבשהמכחיחצחצלרתכו
ההגה

רrעירrמfiסדחארעשלעךיניעסיסו

ןיכתוישימחויעיכרללכ'וקרפכדחfbושי

סריפסלכלשישדיסכוזרוכלעןינעש-

סס"גסכ"עסשרbוכמכסידוחיי'ג

- "
-

-

החגה

סס'רfפתסרוכנדסחכושחלסעטתל6*

יסמלכfסמfוניbסוירסססמסתיחבס3

.וניתעדתרbפהסרוכגדסחונרמfש

שססרתככססמכחיחינתינשסוכוניתנווכו

סגירדמסוךרעסססלשיחגנדסחסמכח

דמחתגירדמכרתככשרתכיחנחנךרעכ

דקחשומכשסניכחומךרעכתרbפתסרוכג

חוממסטמלתוגירדמ'נססתרfפתסרוכג

סמכחבשחמכדקחסמכחןכומכסניכ

לשתוכלממסטמלתוגירדמ'גססרתככש

ולfכדסחונירמfבוניתעדורתכבשרתכ.
bכורהככשסמכחונרתbכסרוכגמרמbול

fכורתיככססמכחיכשדסחטרמfונרמ

סמכתכשחגכוכרמfולbכתרfפת

?ססגסכ"ע-רתככס

'גהלכץאדוסבאצמיהזדצ

אוהתונוילעהתוחצחצה

דעהמכחחצחצלשאר

רתכהדוסברתכיחצחצש

תראפתםהש,רתכבש

םלעהדוסבתוכלמדוסי

יחצחצךרעבםהרתכ

המכחםהשרתכבשהמכח

םכרעבםההצנרסח

הניבהמכחרתכםיארקנ

םיארקנהמכחיחצחצו

תראפתרובגדסחםכרע

המכחיחצחצשתויהלו

חצנדסחהמכחםהש

ידת"תמההמהץאדוסב

משדעףוסבושארברתכב

תוכלמבתדחייתמהמכחאיהשהשארבשןפואבתוניחב

הרואלתיוותשמאיההדוחיםצו רתכבשרתכלש

הפוסבומכחיחצחצלשאראיהוכלמשדעהבתעלבנו

רתכבשניבבתדחייתמאיהרתכבשהמכחלשחצנוהש

.תיותשמרתכבשהניבשדעתכבשהניבבדחייתמךכלכו

דוחיםצועלורתכבשהמכחלשחצנרואלונייהדהרואל

איהרתכבשמכחלשחצנרואברתכבשהניבשאררוא

לשחצגרואשדערתכבשהמכחלשחצנרואבתעלבנ

דצמהנהרתכבשהניביחצחצלשארא'הרתכבשהמכה

םרואדוחיתאושהבדחוימורשוקמץאדוסבאצמיהז

אוההמכחאוהשץאשארבונ"הרתוניחב'גהלכ

'וכלמבלרקאדוסףוסבורואתאושהבדחוימורשוקמ

.הניחבונייהוהרתכוהשאראיהתוכלמהשדעקאבש



טקרפתוחומהיטיסיליהייקיתוליצאררפיששרעש

:

,תרניחבמהמצעהקקחו

(א"אבשןפואבץמאבדחייתמשחצמהפוסהתומצעב

תוניחבגולאמףוסךותשארבתוניחבגלמןידחייתמ

האמיתסימכחבשתוניחביגולמלרישארוגתישענהבש

םישארטהשתוריפס'גןיחומ'גןהשםישאר'גולצאנ

הניבחומהמכחחומסחשםהמולצאנשוריפסהראשל

דחאשארלרןוללילכיאדחאשירויסלענהתעדחומ

הדוקנהדוסבשץאדוסאוהשרתכבשהמכחונייהד

וז"אדוסאוחשדחאשארהתואץמאw'אקאמהלולכה

רוטבתוחומ'גהםהשםישאר?גהלכתללוכהדוקנבש

הכותבוהשארבתוניחבהלכהבםידחייתמשהתודחא

:גהשןפואבונשריפדבץאדוסבםידחוימןלכשהפוסבו

fתבבשמכחוגיהדואצאשארמואשארבןיללכנוחומ

אלכןירהנןיליאמזןיפנאריעזבןיטשפתמתלתןילאו

םהשובשוחצחצהמעתכיכעדתשירצהזךניבהלהנה

יגהמוןיפנאךראארקנללכבהזלכץמאזאקאדוס

ינפבתוחומגהוןיפנאריעזלכהאיקנהטמלותוחומ

.םישארםהשינפמןיפנאריעזדאשירםיארקנם

יתלתןילאורמאהזינפמוםהמולצאנשתוריפסרא

ןיפנאריעזבםיטשפתמםישאר'גולארמולהצור

.םהמולצאנשתוריפסדאשלכלםיטשפתמרמולהצור

.םהמהטמלםהשתוריפסהלכםיריאמםישארגולאמו

יקיפאותמכחיאהףילגתא"מה'גית'ג'ג'ווצקהםהש

יאשירב"ל"עאואתניגהאקשאלק"פגודיגנדארהנדח

ידיגנוךשמתאןמתמואחומדחדיבעתאוןיפנאריעזד

.ןדעמצוירהנודההןיעיטגןוניאלכבקשאואפוגלכב

ןושלמאוהףילגתאתולמהשוריפהליחתבשרפגהנה

יאקעזדףולגבםתוחחותפלע'גרתמםוגרתהיכהקיקח

ונייהאפוגרואןושלאוהארהנהאצוהןושלאוהקיפא

ותווצקהונ"הןיע"טנאפוגארקנתווצקוםעתראפת

יתוחומ'גןינעשריפשרחאהנהוןינעהראבנהתעו

.ונממשינפמןתואללוכדחאשארותוחומ'גשישללכבו

,ןתוקקחתהרדסתוכיאךלשריפורזחולצאנווקקחתנ

?ךלשריפוהליחתהלצאנהזיאוןמוקמלעןתוליצאו

"הגשתאלובטיהןינעהןבוישןפואבתוטרפברתויןינעה

ולרונרכזשהמכחהתואהמצעהקקחתהרמאווב

'הקקחתהתוניחב'גמהלולכההדוקנבשהמותסהמכחה
"היתוניחבתולגתהלידכ"י

ההגה

ימל?ילות6יfכרמאוקיידסזמעמי

יסעודיססמכחסל"ר6קיידימסbתמכח

-סfמיתסfחומfיססוכרכזש

:ססגשכ"ע

!הניחבדוסאוהשתומצע

!הדריוץאבשתיעצמא

'תומצעתניחבלוזקיקחב

אוהץאףוסיכץמאדוסאוהשץאףוסתניחבאוהש

.הגירדמהדיריונייהוהלעמלונשריפרכץמאשארםצעי

.דערתוידועהמצעהקקחכחאוהתומצעךותבתחא

.ץוחץאתניחבדוסאוהשהתומצעתניחבהאיצוהש

"הנוכיכגץמאתניחביכץמאתניחבלץוהלרהתומצעל

rףוסיכדצמץאדוסאהשהאמ'תטאחומלשתומצעל

:יכםגהץמאיחצחצלשארהםצעאוהאוהץאתניחב

(איהםגהזלכםעתיעצמאהניהבםצעכ"תומצעהניא

,תודיריינשוtנוונשריפדכהשארהתויהלהנוכייתומצע

סופכףירחוחצקוידבהעיבשרהילעונלזמרונשריפש

יארהנדחקיפאוורמאוירבדבק"דלשייכותמכחויפרוח

(קיידלש"אצויוךשמנשרוא'יצוהושוריפשקיפנודיגנד

:אצויאוהרהבההליחתמירהשרדסההזןיאירהש

?המלוםידדצהלכלתוקשהלךשמנאוהכחאוורוקממ

.הדיריבשתויהליכונלזמרלהצורשאלארדסהךפיה

:'תומצעמתומצעבקרהתומצעלץוחהדריאלינושארה

:רואהשל'רדיגנדרמאןכינפמונשריפדכהתומצעלא

לכהירהשאצוההזבךיישןיא'כהתומצעבךשמנאוה

"התומצעבךשמנאוהשך"שהכשמהקרהתומצעבאוה

הלעמלמ

ןושארלצאגהאוהרתכהשsעאןיינעהשוריפהיהיו

תניחבבהמכחחומבאוהתוליצאהתולגתהתליחתזכע

הזיפלאצמנוהדוקנבשץמאדוסבןוילערתכמהתלבק

אוההדוקנבשץמאדוסונייהדרתכבשאנקידתניחביכ

.זנהללכבזנהפבזנהרעשבראובמכהמכחחומלשאר

הלצאתנהמכחחומלראלזממר'הנתאדרמאשוהזו

יכאבתירשאכתכבשהניבוהשלזמיעהרואבתרהנתמו

הניחבבתעפשמוזלשהנורחאהניחבביכךרדהןכ

ןכינפמגללכזנהפבזנהרעשבראובמכוזלשהנושאר

:הנורחאההתוניחב'עמכחחומלהליצאהרתכבשמכח
'אתמכחדוריהנאוה'דוקנכשץמאוסבתכבשניבאיהש

רואאיההלצאנשהמכחהתאזלררבעבללאטשפתאד

םהשםידדצינשוםישולשלהתלגתנוהטשפתנשמכחה

המ'גקרפןיפוצרפודרעשבונשריפשהמכחהתוביתנבל

דוסבןיפנאךיאדאחומאוהשרתכבשהמכחןכןיאש

.תילגתמהניאשאמיתסאחומארקנאוהודוקנבששיא

לעטיקשדאחומרהוזהארקרתכבשהמכחהתואוללכ

"הוונהמכחהתואןכומכוירמשלעחנהןייכלרא"דרוד

וירמשלען"כטקשוחנםותסאיהוללכתילגתמהניאו

וקפנורמאהזינפמוהמצעבתילגתמותטשפתמהניאש

רביעבללטשפתנשחומההזלרהאמיתסאחומאוההמ

ידילעםותסהחומהמלצאנואציאוהתוביתנ'בללה

הניבדוסאוהשץמאדוסידילעלרתומלענתוביתנ

,המכחתרניחבמלרהיבדוריהנמץמאדוסברתכבש

שהדתומצעתרניחבאוהשדסחארקנאוהשרתכבש

הבשץאדוסבשתיעצמאההניחבהאיהשהמצעהמכח

חומיכרמאוחצנדסחהמכחםימלענתוריפס'ג

'תיעצמאהניחבמרתכבשהמכחדוסמהלצאנהמכח

:ארקנאוהשץאדוסבםלענהדסחונייהדץאדוסבש

.אוהשץאבשהמכחןכןיאשהמהמכחלשהתומצע

המכחהתומצעתארקנהניאץאבשהנושארההניחבה

'תיוותשמוקאבשתוכלמבתדחייתמהניחבהתואירהש

המדקהבונשריפדכהמכחהתומצעתארקנהניאוקאל

יתלבמהתומצעתניחבמלרשהיבדרמאוקיידהזינפמו

דחייתמשהמכחאוהשץאבששארתניחבלאלהטבה

דחייתמשץאבשחצנאוהשףוסתניחבלאלוקאב

דחייתמשרתכבשהמכחלשהתומצערואמקרץמאב

דוסבשתיעצמאההניחבאוהשדסחונייהדהתומצעב

ןכםגרמאוקדקדהזינפמוהמדקהבונשריפדכוץ'א

דסחארקנרואיכאוהעודייכדואושוריפשוריהנמ

רואיהיםיהלארמאיורמאנשןיינעכןושארםויאוהש

הנבידסחםלועןיינעכןיינבהתלחתרסחליונכאוהש

המכחבשדסחמרמאולאכורואארקנדסחשירה

אקתעמייהנדהמוהמכחחומלצאנואצירתכבש

"תא"לגתאדהממאתורישואיהאדאתימדקבאשידק

.הלצאנהמכחחומששריפשוירבדיפליכולהשקוההוה

יאתורשדרמאהמלהשק3ארתכבשהמכחבשדסחמ

-הדוקנבשקאתניחבאוהשאשידקאקיתעמחכתשא

דסחמאוהשהלצאנץאבשתריעצמאהניחבמירהש

ריהנאשידקאקיתעדהמץרתמהזלרתכבשהמכחבש

אלאהניאהלגתמרתכהסצעלכשהמשוריפאיהאד

אוהשהזרבדבקורחא'ולגולןיארתכשרחאמותאז

יוארהמכחלשהתומצעאוהשרתכבשהמכחידיל

אוהשיולגחתלחתהיכוילאהמכחהחומתוליצא:

תודחאבתוניחב'גהלכללוכההדוקנהדוס'והשרתכמ

ךכלוחומההזקררחארבדןיאץמאץאקאותדוקנ

ותדוקנתרודחאבםיללכנםלכיכוילאסחייליואר

האמיתסאחומאיהשהמכחהליןישירתלתאדיבעתאו

השארתוניחב'גהבשץ"אדוסברתכבהמכחאוהש

דחייתמשדסחהבש"עצמאוהכותקאבדחייתמשהמכח



הסטקרפתוחומהדוסבוםוצמצהדוסבתווצקהתוליצארדסיששרעש.

הצורתחא'גירדמהליחתמהדרישםגהןכינפמהדוקנה

הזלכםעחצהוצמרואתניחבלחצרואתניחבמרמו

ונשריפדכהדוקנהתומצעאיהשהתומצעבלכההיה

האצישתורוהלידכקיפאורמולךרצוההלעמל

ןיאץמאתניהבאיהשתישילשהנ'הבבלבאהתומצעמ

הנותחתההניחבבתדמועאיהיכקיפאורמולךירצ

התאיציבףכתשוהוקתהאיציהחתפלוהאיציהרעשב

רחאיכהתומצעלץוחתדרויותראצויאיההתדיריו

.ךירצןיאהזינפמרתויהניחבםשןיאגותחתההניחבה

יתשהדריאיהםגשונעמשהזלכםעלבאקיפאורמול

תרחאהגרדמונייהדףילגתארמאשומכתוגירדמ

תופלגתהבדימהאבוהתומצעלץוחתאצלהפלגתנש

הגירדמתרדרלדועהכשמתנךכרחאוהמכחחומבהז

ףילגתארמאשוהזוחמכחחומתחתהלהבשיוהיינש

ץוחהקקחתנשתחאהגרדמתדיריאוהשאתמכחיאה

א'זדאשירבל"עוךשמתאוךכרחארמאוהתומצעל

םששהינשהגירדמתדיריאוהשארחאאחומדיבעתאו

חומושארהמכחתחתהניבחומאוהשינשהומתישענ

ףילגתאתונושלינשרמולקדקדהזינפמשתווצקלינש

ינשהחומהתרוקקחתהךלשוריפןאכדעךישמתאו

םלעגהישילשהחומהשרפלהעיבשרדריךליאוןאכמו

ישוקן"עמהלעדבכתאלןעמלוהתאראלןיעלכןיעמ

רתסנוםלענהותוממורוותשודקלווגלותנבהתרמוחו

.קלחנטיעועדיאלתומלענתוביתנבךלוהלכןיעמ

לעןייעמהרוזחיןעמלםיקרפינשלהזהשודקהרמאמה

ריאמרואולהיהישןפואבקרפההזבולונשריפשהמ

הזבוינשהקרפבשרפנשהמבןיבהלהלחתהוחתפו

:קרפהםלשנהנהוקרפהקיספנ

ןילאה'נימךישמתאדוריהנאוהה"קרפ

דהנןרבחתאוופילגתאןיכישמןירת|

יכשוריפאריבדאקימעדוכישמ

הנושארהניחבדוסאוהשתישילשההניחבהשתויהל

צאהצחאלשאראוהשקאתניחבףוסאוהשזאבש
לדוגלהנוילעההניחבהתואהנההלעמלונשריפדכ

ימדוהבסאדאנווגכאבוטהמלענאיהשדעהתמלעה

לזוראקףסוייברדיסחהברהירבדבראובמכהבה"

דעתוניחבינשראשךרדכהתלגתנאלהזינפמ

אוהשהניבחומדחייתהלוכרצוהםלעההךרדבש

ץמאתרניחבתיפוסהניחבהיינשהניחבתרוכשמתה

ץאבשתיעצמאהגיהבתוקשמתהאוהשהמכחהנמב

היילעדוסבהלעמלתרולעלודח"תנתוחומינשולאו

דעתוטישפרתוילתוטישפמםלעהרתוילאםלעהמ

חומתרוטישפםלעהבהתלעוהדחייתנהניבתומש

רואתוטושפםלעהבהתלעוהרחיתנהמכחחומוהמכח

הדחייתנץמאדוסבהדוקנהרואוץמאדוסבהדוקנה

הדחייתנץאדוסוץאדוסתוטישפםלעהבהתלעו

יתשדריכגשדעקאדוסבהדוקנהםלעהבהתלעו

הניחבשארמתומרענתוביתנבסרעההדוסגתוגירדמ

לשהניחבעצמאלאקאדוסאוהשהמותסהמכחלש

המכחלשהתומצעץאדוסאוהשהרמותסזדמכח

המותסהמכחלשהניחבעצמאמוהמותרס

שארלאונ"הדהמותסהמכחלשהניחבףוסלאהדרי

דוסבםלענהחומתישענםשוהדוקנבשץמאיחצחצ

תעדהאוהאוהוהדוקנבשץמאדוסאוהשרתכהקמע

חומהשענסששןפואבםלענהחומהאוהאוהםלענה

הלעמלונשריפשומכהמלעגההמצעהדוקנבםלענ

חומבוהרמכהחומבעיפשמםלענהחומותואםינשמו

ועפשידילעשןפואבתוריפסהלכבותווצקששבוהניב

הכוראבהלעמלראובמכהעידיהדוסבםלכודחייתי

ןירתןילאהינמךישמתאדור'הנאוההרמאשוהזו

ןיכ'שמ1!7אזי

"

לט

לכהוהפוסתניחבליעצמאהניחבמלרהטמלהלעמלמ

התומצעלץוחהדרישהיינשההדיריהלעוהתומצעב

רמאחומםשהלתושעלץמאתניחבמירמגלהתאציש

התומצעלץוחהתניחבלץוחהתאיצילעהרומשקיפגו

ידכינוניבוהווהןושלקיפנודיגנדרמאוקדקדוירמגל-

הלושעלאמיתסאחוממרואהאצישרחארמאתאלש

תורשקתהולןיאווחונממקספנוהשומצעינפבאחומ

הווהןושלקיפנודיגנדרמולקדקדהזינפמוחובדוחיי

תאצוהשןפואבריאמואצויודשמנוהםלועליכינוניבו

דימתםלועלאצויוךשמנשרואהיהשודקהרואההז

אחומארקנהןוילעהםותסהן"עמהחומהמתודימתמ

רידתודימתותעפשהעיפשהלוברשוקמודחוימאמיתס

ולצאתישוריפסהםהשןגה'יתעלהקשישידכקספהילב

רמאשהזוןמוקמבשתווצקהםהשןיפנאריעזבכחא

יכןגההקשידיתעשדיתעלעהרומהאתנגהאקשאל

סנכנוזהאצוהבהתע

מכחבשיעצמאההניחבה

הלעמלהסנכנליןיפנאריעזלשושארבהאמיתס

אשירבליעאומאשוהזותווצקהןמהלעמלןיפנאריעזב

דחאהומודחאשארםשהשענשןפואבןיפנאריעזד

אחומדחדיבעתאורמאשוהזותווצקהםשמתוקשה

םשמשןפואבדחאשארודחאחומםשהשענשלר

ליאפוגלכבעפשהותוליצאהדשמתאוטשפתא

תווצקהןהשןיעיטנןוניאלכבהקשמותרראפתב

דיגנוךשמתאןמתמורמאשוהזוןהבראפתמתראפתש

וירבדלהייאראיבמוןיעיטנןוניאלכביקשאואפוגלכב

קסופוניאםותסהחומהמאצוישעפשהורואההזיכ

רהנווספהמםלועלוברשוקמודחוימאוהלבאםלועל

הרואתעפשהאוהרהנוהמכחוניהןדעלוןדעמאצוי

אלא:רמאאלוינוניבוהווהלעהרומהאצוירמאי

רבעאלוניאוינוניבוהווהןושלאוהאציייכתורוהל

אוהשרהנהםלועלשינפמדימתהווהקרדיתעאלו

דחוימאוהדימתיכקספהילבעיפשמואצויאוהרואה

םלועלאוהןכינפמווהונממקספנוניאווברשוקמו

שריפכעהנהקספהילבעיפשהלןוצרעבשעפשאלמ

חומדוסאוהשןושארהחומההשענךיארהוזהךל

הברמאותוגירדמיתשדריולצאנוקקחתנךיאהמכחה

רבדללשמאוהשינפמקיקחןושלאוהש:

ומצעקקחתמאוהוםידדצהלכמםותסוןומטוםלענה

'מכהחומןכומכותוימיתסו:

והומתרוימיתסותוינומטממתאצלהמצעהקקזזתה

דוסתחתונייהדהלהצוחהלהבשיוהתלגתנוהאמיתש

םלעהמהתאצישןפואבונשריפדכהדוקנבשץמא

חומתישענודוקנהתחתהלהבשיוהדוקנהתוינומטמ

ךישמתאואתמכחיאהףיל'גתאןיפנאריעזלחאשארו

ומכןמזסדמל6יס'תניגסfקשאללשר"מל

סס"נסכעסעכשדאפסיתיליכ

.רחאהגהארחאחומדיבעתאוןיפנאריעזדשידבלי"עו

המכחחומאוהשןושארהחומהקקחתנךיאךלשריפש

תאצלקקחתנךיאדלשריפורזחהמותסההמכחהמ

ףילגתארמאוהמותסהמכחמהניבחומאיהשינשהומ

המותסההמכחהתואהמצעהקקחתהלראתמכהיאה

ףוסאיהשהבשתישילשההניחבהונייהדתריכזנה

הדגירדמהדריוהמצעהקקהתהץמאיחצחצשארוזא

אוההמכחחומיכהמכהחומדוסבהתדיריבהאבותחא

'דוקנבשץמאדוסחתףכתלרדוקנהתחתךומסוףכה

הדריוםשמהכשמתנהמצעינפבחומהלתושעלידכו

חלעמללראזלשושארבהסנכנשדעהיינשהגירדמדוע

aחומושארםשםשענשןפואבתווצקהמהלעמלאז

אלוהניבתריפסונייהוהניבחומאוהשתווצקלינש

ינפמהמכחחומברמאשומכקיפאוןושלהזחומברמא

תריעצמאבאתיתייעצמאההניחבהאוההמכחהומיכ



יקרפתוחומהדוסבוםוצמצהדוסבתווצקהתוליצארדסיששרעש

:

.

םלענהתעדחומברמאשומכםשסנכנומצעבאוהש

ומוקממםשמלרדיגנוךישמתאןמתמורמאשקר

ןכןיאשהמולשעפשהךשמנהניבחוממהלעמלאוהש

וגבסנכנוךשמנומצעבאוהשרמאםלענהתעדחומב

הזבתוטרפברתויראבלףיסוהדועותראפתבלראפוג

ליעאוורמאבתוחומינשראשבןכהשעאלשהמחומה

ביתכדאוהאדהןירדסכאוןירדאןוניאלכאפוגו'ג

םלענהתרעדחומשדצמשלרןואלמיפירדחתעדבו

ולאכוחומטשפתמוהניבשרושיקמעבליחתמומוקמ

אוהןכינפמומצעתראפתבותראפתמהלעמלדימאוה

ששםהשםירדחהןתואלכותראפתךותבעיפשמוסנכנ

כוםימלענםירדחםהששרושהדוסבהניבבשתווצק

ששדרעבןמוקמבםייולגתווצקששםהשןירדסכאה

םימלענירדחךרעבם"ולגןירדסכאומכהניבבשתווצק

תרעדארקנהםלענהחומלשעפשהמןיאלמתמםלכ

לרןואלמיםירדחתעדבובותכהרמאהזלעשוםלענה

ינפמועפשמןואלמתיתווצקהירדחםלענהתרעד'ע

םתואאלממוןהבעיפשמהםהלששארהוחומהאוהש

ותעפשהבככגילפהשרחאמiחרמולהעטתאלשידכו

ואדבלתראפתמהלעמלאוהומוקמכאתווצקבאוהש

ןכינפמהמכחחוממהלעמלאללבאהניבמהלעמ

ןיריהנןילאורמאוהמכחמהלעמלכגומוקמיכרמא

אקיתעאלומבריהנתאדאמיתסאחומאוההדוריהנמ

תוחומינשהםגוןירדסכאהוםירדחהולאלכלראשידק

שארמרמולהצוראמיתסאהומהמרואםילבקמםלכ

התומצעמתוגירדמיתשהדרישהמכחלשהניחב

ונייהדהחומצעבסלכתוגירדמינשהלכוהתומצעל

תיעצמאהתניחבלקאףוסוהשהתניחבשארמהדריש

ץאבשתיעצמאהאוהשהתומצעתניחברקיעאוהש

השארתטבהילבהמצעבתדחייתמהמכחהתומצעוהש

דועהדריתיעצמאהתניחבמוהלעמלונשריפדכהפוסו

לכהוץמאדוס'והשתישילשההתניחבלהיינשהגרדמ

וליפאןלכבעיפשהלחומתישענםששהתומצעב

אשידקאקיתעאלזמברהנתאדרמאהזינפמותוחומב

המצעבהניב'קמעשרושדוסבונייהדומצעלזמבלר

אקיתעדאלזמארקנשהמצעבהדוקנהךותבונייהד

ונשריפרכהדוקנבשהנותחתהוניחבהאוהשאשידק

המצעב'ניחבהתואבותעפשמההניחבהאיהשהלעמ

ןכןיאשהמןלכבתעפשמאיההזדצמשאחומתישענ

אלשהגיבחומוהמכחחומונייהדתרוחומינשראש

לזמשרושקמעבהמצעבהדוקנבםהלשתוהומושענ

חומלצאהלעמלרמאשהמבגקיוריהזבורתכבשהניב

םלענהתעדלצאןאכואלזממריהנתאדהניבוהמכח

הניבוהמכחחומיכתורוהלאלזמבריהנתאדרמא

יקמעשרושלץוחץופללזמהיקמעמוטשפתנוואצי

הצוראלזממר'הנתאדםהברמאןכינפמרתכבשהניב

ךותבריאמוחומשםלענהתרעדחומולזמלץוחרמול

רמאןכינפמרתכבשהניב'קמעשרושךותבלזמהיקמע

שוריפןאכדעומצעלזמברמולהצוראלזמבריהנתאד

אוהשםלענהתעדחומאוהשישילשהחומהעיבשרדל

תומלענתוביתנבטשפתמאוהוהניב'קמעשרושב

תראפתלשיהזדצמשדעתראפתבסנכנותראפתדע

רתכרעםלעהלאםלעדמהילעדוסבתולעלחכ

תוחומולאלכשוריפאילתאדכאדאלכוקאדוס

הגיחבשןפואבתררהאבתחאןיולתןלכתוניחבהלכו

אוההדוקנבשקאתניחבלרהינשהניחבלהבסתחא

אוההדוקנבשץאתניחבוהדוקנבשץאתניחבלהבס

קאהלצאנשרחאיכלרהדוקנבשץמאתניחבלהבס

הבסאוההנושארההניחבאוהשהדוקנהדוסב

חרניחבהאוהשהדוקנבשץאתניחבהנממהטשפתנש

תיעצמאה

לט

המותסהמכחאוהשרואותואמרמולהצורןיכ'שמ

דוסבתוחומיתשםהשתומישמיתשהנממוכשמתנש

דוסאוהשתישילשהניחבםלעהםצועלוהיתוניחבינש

וקקחתנוופלגתנשדעהתניחבךשמתהלהלכיאלשאר

'מכחוחנמיתשתיישעבשומכהילעוסבהלעמלטמלמ

היהץוחלתוקקחתהוטמלתדרלתופלגתהההיההניבו

'וסבתוקקחתהוהיילע,וסבתולעלךפהתופלגתהההז

תויךותבימינפימינפףלגתהלוקקחתהלםלעהבהיילע

חומדוסבהרבחתנוהמצעהקקחתנהניבחומיכםלענ

המכחםלעהךותקקחתנוהיילעהודוחיהדוסבהמכח

המכחחומןכוהמכחחומתוטישפבהרואבהתלעשדע

רבחתהלדוחיהוהיילעדוסבהתלעוהמצעהקקחתנ

ץמאםלעהךותהקקחתנשדעהדוקנבשץמאדוסב

ץמארואתוטישפבהרואבהתלעשדעהדוקנבש
ץאדוסבהדח"תנהדוקנבשץמאדוסוהדוקנבש

קאדוסבהדחייתנהדוקנבשץאדוסוהדוקנבש

וכישמךשמתנםדוחיתוררועתהךותמשדעהדוקנבש

ונשריפדכקאדוס'השהמכחלשהנוילעההתניחבלר

קאדוסמוץאיחצחצלשאראוהקאךוסףוסש

תיעצמאההניחבהאוהשץ'אלשהתומצעלךשמתנ

תיעצמאהניחבמותרחאהגירדמתדיריונייהוץאבש

ףוסיכץמאדוסאוהשהתניחבףוסלזריזאדוסבש

היינשהגרדמתדיריונייהוץמא'חצחצשאראוהץ"א

םלעההדוסבישילשחומהדוקנבשץמאבםשתישענו

ורבחתיהניבוהמכחתוחומינשולאשןפואבץמאדוסב

תעדהדוסאוהשאריבדאקימעדוכישמבודחייתיו

'והשרתכלונכראביכראבהקמועבםלענהזמהשענש

ילתוכותעדהדוסאוהשךרואהדוסשרושקאדוס

קמועובחורהדוסהמכחלששרושםהיקימעמהראבה

אוהשהניבהשרושקמעבםשוהניבהרוכשרושראבה

ראשבעיפשהלםלענחומךרואהדוסהשענץמאדוס

ביתכדהניבוהמכחםהשקמועובחורםהשתוחומה

המכחחומםהתומוהתהשוריפועקבנתומואתותעדב

חומהאוהשתעדותומוהתכםימלענםהשהניבחומו

שרושקמעבץמאדוסבםהמהלעמלאוהשישילשה

םדחיימוועפשבםהומתאעקבמועיפשמאוההניב

תומלענתוביתנבהעידיהדוסבשודקהועפשבםגווזמו

פהמהטמלוחומלצאתיוקקחתיסגוויזוםדוחייעשידכ

יולגאוהשתראפתבסונכלהמשנוחומםשהיהישידכ

םורמטשפתמוחומשןפואבובעיפשהלותרגיחב

המכחמהטמלדערתכקמעבשהניבשרושמתומלוע

דיבעתאוןיפנאריעזדאשירבליעותראפתדעהניבו

לרןיפנאריעזשארבסנכנורמולהצורארחאאחומ

תווצקלישילשחומושארהשענתווצקהןמהלעמל

לראפוגוגבל"עאוךשמתאןמתמותווצקבעיפשהל

ךשמנץמאדוסאוהשהניבהשרושקמעמםשמו

אוהוחומםוקמשדעומוקמבתרראפתלבגותעפשה
אוהוהניבשרושקמעבץמאדוסבהדוקנבליחתמ

ראפתמהתראפתדעוחומטשפתמתומלענתוביתנב

תראפתמהלעמלףכתליחתמאוהוחומולאכתווצקוב

ןלכבעיפשמאוהיכדחוימםוקמולעדונאלשןפואב

המוקמעדונאלוףוגהיקלחלכבתעפשמההמשנהומכ

תומוקמבבהיהוראכאוהחומההזשהזלעתורוהלו

ישילשהחומההזבםימעפינשרמאןלכבעיפשמאוהו

ומוקמשורוהלאזדאשירבל"עורמאהליחתביכל"עו

ןמתמותינשםעפרמאכחאוונשריפדכץמאדוסב

םשמוחומטשפתמשעמשמדאפוגוגבליעאוךישמתא

ינשראשבןכרמאנאלשהמתרראפתבכגסנכנשדע

ולשעפשהשרמאנהמכחחומבםגשםגהותוחומ

םשרמאנאלוכעףוגהלכבךשמנוןיעיטנהלכהקשמ
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לט

'ורוהלא"לתאדבאדאלכוורמאבתועטהמןייעמהתא

םלכיכוחןמזרוחאאלוiחןמזתמדקאלםשןיאיכ

המידקהלבאםהליוארהןמוקמלעוקקחתנתחאתבב

בבוסמהרוחאוובשחוהלעמוהבסתמידקוהרוחיאו

אוההמידקהשלרא"לתאדבאדאלכורמאשוהזו

הלעמתרמידקהבסלשישותבסביולתבבוסמהש

המידקהיכוחןמזהתחתםילפונםניאוהילעתובישחו

רשקתאומאשהמןכובבוסמהוהרוחיאהוהבסהאוה

דעאדבאדואדבאדלפכורמאק"דלשיאדבאד

ליצהלכגאוהאקיתעאלכודחאלכדעדומתשאד

רחאמרמולוירבדבןייעמההעטיאלשתועטהמןיעמה

.חכתשאאתורשדרתאורמאבםיניינעיפולחריכזהש

קאתניחבאוהשדחאןינעאוהשאשידקאקיתעמ

ומאתרניחבאוהשרחאןינעאוהאלוממריהנתאד

ץאתניחבישילשןינעוההאמ'תסאחומאוההמוקפנו

ן"עמהבושחיוםיקולחםיניינעהשלשןאכשישאצמנ

דיבעתאורכזשהמןכווחףולחודורפו'וברןאכשישוח

תוחומגוחבושחלתוחומ'גםישארגםהשןישירתלתל

לואשדוריפוץוצקהזוהזמהזםידרפנוםיקלוחמ

ן"עמהליצהלידכווחהיתחתלואשדעתרומוןודבאו

דעאדבאדואדבפאדרשקתאורמאתרועטהמ

םירושקםהשלראקיתעאלכודחאלכהאעדומתשאד

ולאלכשרכגועדונםרושקדצמשדעהזבהזוהזבהז

תוחומ'גהםהשםישארהשלשהןכורכזשםיניינעיפולח

אקיתערתכתודחאתולגתהאלאםניאםבלכרכזש

םהשםישודקהוירבאיחצחצתניחבידילעאשידק

לעעדונדציכהזךניבהלוותדוקנתודחאבםידחייתמ

ככםהשתעדירבכהנהתודהאלכהשםרושקידי

םושםהלןיאשדעםלעההוסבהדוקנהדוסבםידחייתמ

ץאקאדוסבתרוחצfצאלאהדוקנהדוסברחאםש

ואיחצחצירבאוםימלענץמאירבאיחצחצשוזמא

ץ"איחצחצבםירשקתמץמאיחצחצוםימלענרתוי

יחצחצבםימלענםהשדעםתיילעדוסבםהבםידחייתמו

םימלענץאיחצחצירבאןכווארקיwאיחצחצוץא

םירשקתמץא'חצחצוםימלענרתויקאיחצחצירבאו

םהשדעםתיירעדוסבםהבםידחייתמוקאיחצחצב

לדוגלשדעוארקיקאיחצהצוקאיחצחצבםימלענ

םושבוסחייתיאלקאדוסבתוניחב'גלשםדוחיוסמלעה

הרומהסימדוקהקרפבונשריפשםצעשרושםשקדםש

דעאדבאדרשקתאורמאשוהזוםתוטישפתודחאלע

םתיילעוםתורשקתהדצמלרדחאלכדעדומתשאד

תודחאלכהשרכינועדונםלעה'בםלעהמםלעההדוסב

םתורשקתהבםישארהםהשתוחומהבגולעוןכורומג

דוחיוהיילעדוסבםילועםלכשדעםלעהלאםלעהמ

כשוארקישידקאקיתעםלכושידקאקיתעבםימלענו

ירבאיחצחצתודחאתולגתהאלאםניאםהשהרומהז

התגירדמםוקמרשאהמכחחומדציכאשידקאקיתע

הנהאשידקאקיתעירבאםהשץמאםלעהתחתהיינשה

איהשהלשהנושארהגרדמםלעהבהתורשקתהדוסב

ץמאדוסלםלעההוהיילעדוסבהלעתהנהץמאב

אקתעבהניב'קמעשרושדוסאוהשאשידקאקיתעבש

הלעתורשקתתאשידקאקיתעבשץמאדוסמואשידק

אוהשץ'אדוסאוהשםלענההדרוקמבדוע

אק'תעבשהאמ'תסאהומלשתרעצמאהניחבדוס

ךלירהאשידקאקיתעבהמותסהמכחאיהשאשידק

אקיתעבהדחייתנםלעהוהיילעדוסבהמכחחומש

חומןכווייולגאיהיכ:אשידקאקיתעואשידק

רשקתתהמכחהומתרהתהלשהיינשהגירדמשהניב

הנושארהגרדמאוהשהמכחחומבהיילעדוסבהלעהו

םלעהוהיילעדוסבהלעתורשקתתהמכחחוממוהלש

הרוקמב217בזי

ונייהדדוקנבשקאתניחבאלוליכהדוקנבשתיעצמאה

ןיאםאיכהיינשהניחבאצמיןכיהמהנושארהניחב

קאתניחבביולתץאתניחבהזדצמהנהינשןיאןושאי

יכהדוקנבשץאתניחבביולתהדוקנבשץמאתניחבןכו

הניחבאוהשץאתניחבהדוקנהםלעהבטשפתנשרחא

ץמאתניחבהנממטשפתנשהבסאוההדוקנבשהיינש

הניחבאלוליכהדוקנבשישילשהניחבאוהשהדוקנבש

ןיאינשןיאםאשתישילשהניחבאצמיןכיהמהיינש

הזבהזן"ולתהדוקנבןילולכהתוניחבהשומכוישילש

תוללכמואצישתוחומהןכומכהתרבחלהבסתחאלכו

הבסדחאלכוהזבהזןיולתוןהיתוניחבבןיולתהדוקנה

אוהץאדוסהדוקנבשתיעצמאהניחבדוסיכוריבחל

הדרישהתדיריתוטשפתהוהמכחחומתוקקחתהלהבס

אלוליכהניבשרושקמעץמאדוסלהנושארהגרדמ

הנממקקחתהללוכיהיהאלץאדוסתיעצמאהניחב

םאיכהניבשרושיקמעדוסלץמאלתדרלוהמכחחומ

אצמנץמאלדרתשדעמכחחומאצמיןכיהמוחץאןיא

םתדירילהבסאוהוהמכחחומלהבסאוהץאתגיחבש

רוסהתייהאלולאיכינפמהנושארהגרדמץמאדוסל

חומדרתןכיהמץמאדוסלדומסתריעצמאהניחבץא-

הזבהזםייולתםהשאצמנץמאל'נושארהגרדמהמכח

המכחחומהדרישהנושארהגירדמןכוהזלהבסהז)

ץמאלץוחמכחחומהדרישהבסאוהץמאתניחבדוסל

המכחהומדרישאלוליכהיינשהגירדמבהיתחתהבשיו

ץוחהיינשהגרדמדרתןכיהמץמאלהנושארהגרדמ

היינשהדירידרתןכיהמהנושארהדיריןיאםאץמאל

ןכוהיינשהדירילהבסאוההנושארההדיריהשאצמנ

התדירילוהניבתומתוקקחתהלהבסאוהץמאתניחב

ןכיהמץמאתניחבאלוליכמכחחומלהנושארהגרדמ

בגוהץמאןכוץמאמהקקחתנגיבירהשהניבהומ'צמי

דומסץמאאלוליכהמכחחומב'נושארההתדירילהבס

הגירדמהנבחומדרתןכיהמהיתחתאיהשהמכחחומל

הורישאלולןכוהזבהזםיולתש:רההמכחחומלינושאר

הדגירדמדרתןכיהמהמכחחומלהנושארהגרדמהניב

גירדמןיאםאיכהיתחתתבשלוהמכחחומלץוחהיינש

הנושארההתדירישירההיינשההיהתןכיהמהנושארל

אוהקאתניחבןכוהיינשההתדיריתוגירדמלהבסאוה

יכהנושארהגרדמהתדירילוםלענהתרעדדוסלהבכ

םלענהתעדירהשםלענהתעדאצמןכיהמוחקאא

תדירילהבסאוהקאתניחבבגןכוקאתניהבמךשמנ

קאדוסאלוליכץאדוסבהנושארהגירדמםלענהתעד

הנושאר'גירדמםלעגהתעדדרתןכיהמץאדוסלךומס

הנושארהגירדמםלענהתעדדרישאלולןכוץאדוס

ןיאםאיכץמאדוסלהיינשהגרדמדרתןכיהמץאדוס

תרדירישךלירההיינשהדירידרתןכיהמהנושארהדירי

תעדתדירילהבסאוההנושארהגירדמםלענהתעי

דוסבחומולתושעלץמאדוסלהיינשהגרדמםלענה

הזבהזםייולתתוגרדמהלכ:ונשריפדכץמא

םיבבוסמוהזבהזםיולתתוניחבהלכוהזמהזםיבבוסמו
ונעידוהלהעיבשראבווריבחלהבסדחאלכוהזמהז

לכונכרעיאללודגתלעותהזבהזםיולתםלכםהשהזב

העטיאלשןייעמהתאליצהלאוהוםלועבתיכוכזובהז

הפלגתנהמותסההמכחהיכבושחלוירבדבםולשוסח

תרוחומגאיצוהלהזרחאהזםימעפ'גהקקחתנו

הזוםדוקקקחתנחומחהזרמאתשדעהזרחאהז

וכיהיהאלםלענהתרעדחומרמאשהמןכווירחא

חומוהמכחחומורבחתנשדעהמוקמלעתולגתהל

הטמלשודקהחומותואךישמהלהלעמלתולעלהניב

יכהזמןודתשדעלוכיבכןמזבםהילעןיתמהולאכ

יצמאוההזינפמוהןמזהתרחתלפונוחתוליצאה

. "
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יו

המו

שיו

אנוו

ךייו

ןנג

וחד

;אל

וקו

וולוו

לט*

חומההזלשיןכינפמדועןיינעההזראבתירשאכתוכלמ

יבשמהלעמלדחאתואיצמונייהדתואיצמינשםלענה

תרוחומהוהדאמיתסאחומשארבושרששינפמתוחומ

ףוסמותרועצמאמםשרשתואיצמהדניבהמכחםהש

ינשתירואיצמולשידועוחראמיתסאחומבש

יגפמשממתראפתמ;וחומהיהולאכתוחומהמ

םהשותניחביולגוותוליצאלהרבסויהתוחומינשהש

םההזינפמשדעדועשרפנשומסתוכלמודוסיתראפת

.תעדדוסלשיהזינפמודועראבתירשאכהבסוהליעול

תראפתבתואיצמתרראפתלשהמשנהאוהשםלענה

רמכחתוחומהמהטמלתראפתלעומוקמהיהולאכ

עשעותוליצאוותואיצמלהבסהניבוהמכחירהשהניבו

ולשיוהטמלותניזוביולגלצאתמאוהםתועצמאבוםדי

ורוקמדוסבהניבתמשנדוסאוהשהניבבכגתואיצמ

יוסבףוגבתרעפשמההמשנכהניבבעיפשמאוהש

דוסאוהכגוהניבירדחםהשןואלמיםירדחתעדבו

אוהיכועקבנתרומוהתותעדבודוסבהמכחתרמשנ

דחייתיועפשניחבמשדעהמכחחומבועפשבעיפשמ.

ונשריפשהעידיהדוסבהתואהאלממוהניבבהמכח

ותניחבםלענהתעדשןפואבםיקרפראשבואקרפב

תוכלמותראפתןיבוליפאשדעתוריפסהלכבותעידיו

ונשריפשהמלכלהייארוהעידיהדוסבתואיצמכ'גולשי

'בתרישארבלזורהוזינוקיתבלזיבשרירבדמהזקרפב

,אוההבותעדתישארהתארהאתילת'ניבוהמכחןירת

אגוויזתילדותשאהוחתראעדיםדאהורמתאתעד

והיאדומכאתיעצמאדאדומעוהיאדתעדבאלא

והיאיכהאמאואבאראדוחיאתיעצמאדפאדומע

אתניכשואתיעצמאדאדנמעדאדוחיקידצאתתל

.'התועדלאיכרמתאוהילעתרירבוףוגוהאתתלד

והיאןבאהוןירתמתוחפתודעתילדתודעוהיוורתו

ונושלןאכדעאלכליבסדומעוהיאמיאואבאדאדוחי

תישארבהרותהובליחתמשישארבתלמרמאמהשוריפ

הניבהמכחםהשתוריפס'גלעזמרמאוהםיקלאארב

'בדציכתרישלשהריפסרתכםוקמבהנמנאוהשתעד

תוריפסינשלזמורםינשרפסמבאיהשתישארבלש

הניבוהמסחןירת'ברמאשוהזוהניבוהמכחםהש

תישארתלמבתזמורמתעדאיהשתישילשההריפסהו

ינפמתישארתעדתארקנותישארבתלממראשנה

הניבוהמכחתוחומבלשןשרשמהלעמלאיההשרשש

קאףוסדוסבהאמיתסאחומלשהניחבשאראיהש

םלענהאחומדוסוהלעמלונשריפדכץ'אשאראוהש

ץוחןמוקמתוחומינשהיכתוחומינשמהלעמלאוה

המוקמתאזוץמאלץוחהדוקנבשתישילשהניחבל

הלעמלרתכבשהניביקמעשרושבץמאםלעהדוסב

תוחומהרותבואבותישארתארקנןכינפמןשארבןהמ

ירהשתעדהדוסזמרסדוקהליחתבםיזומרהניבוהמכח

חומשתורוהלידכתישארבתלמבתישארלהמדקבה

הניבוהמכחמהטמלןכםגתואיצמולשיbלענהתעד

דוסבוהמשנהדוסבומצעתראפתבותראפתמהלעמ

הלעמלועפשבהעידיהדוסבדחיימאוהשומכהעידיה

העידיהדוסבהטמלדחיימאוהןכומכהניבוהמכחןיב

יאתילתורמאבלזיבשרזמרהזלעותוכלמותראפתןיב

'גרדסלעותמכחוותופירחבזמרתעדתישארהתאר"

ואיצמינשולשישלענהחומהתעדהואיצמלעווריפס

תחאהביתבודחאארקמבותייארלעוונשריפרשאכ

תלעמיפלףירחוםכחלהאנויוארכלודגופירחותוחצב

הריפסהלריאתילתרמאשוהזולזיבשרתמכחתופירח

תארילרתעדישאר'התאריוספההזבזמורמתישילשה

ונייההןינידןירעתמהניבדארטסמיכסשלעהניבונייה

תעדישארהיוהישאראיהשעודיכדודיתארקנש'מכה

ונייה

תישילשהניחבאוהשץמאדוס'והשהמלענההרוקמב

הניבחומשךלירה'שידקאקיתעבשהאמיתסאחומלש

אקיתעואשידקאקיתעבהדחייתנםלעהוהיילעדוסב

ותיילעוורושיקלכםלענהחומדוסןכותארקנאשידק

אוהשולשהיינשהגירדממאשידקאקיתעדוסבאוה

ולשהנושארהגירדמלאשיוקאקיתעבשץמאדוסב

אקיתעבשץאדוסמואשידקאקיתעבשץאדוסאוהש

קאףוסץאשאראוהשםלענהורוקמלאשידק

עדונםתיילעוםרושקדצמשךלירהאשידקאקיתעבש

אלאםניאיכרומגתודחאסלכסהתוחומגולאשרכיגו

ןיאווחונממןידרפנםכניאואשידקאקיתעלשויולג

םלעהבשהמאלאיולגבןיאיכוחםהיניבדורפוקולח

םלכותוחצחצהוסבדוקגהתודחאבםהםלעהבשומכו

םייולגבןכומכםתודחאלעהרומשוארקיאשירקקיתע

רמאשוהזואשידקאקיתעבםידחייתמםהותודחאבםה

םלכרמולצורםולכהינימשירפתאאלואקיתעוהאלכו

ומכווחונממםידרפנםניאווארקאקיתעתודחא

'גלוקלחתנשםגהותודחאםהןכומכתרודחאאוהש

הזבהזוהזבהזםרושקדצמםידחייתמםהזכעםישאר.

אשידקאקיתעירבארצמאוהםישאר'גלוקלחתנשהמו

לעוטשפתגוםדילעולגתנשותדוקנתודחאבםימלענה

: יפלןתלועפיולגיפלוקלחתנשתווצקהםהשםדי

יזאושרפמרשאכוחםמצעךרעבאללבאםליצאמ

יכאדבאדואדבאדרמוללפכשהמקיודמריפשהזבו

ןתודחאלעםירומהתורשקתהינימינשלעונלזמראוה

קיתעםהשרכזשיניינעיפולחתורשקתהחאןימוגייהד

דוסבץמא'ץאקאדוסםהשאלזמהאמיתסאחומ

תוחומהתורשקתהאוהינשתורשקתהןימוןתורשקתה

תרלתןילאונשריפדכאשידקאקיתעתודחאםלכםהש

ןירהנןוהבאןילאוןוהבאןורקאדןינרחאתלתלןירהנ

התעשוריפונושלןאכדעדחרתאמריהנאלכוןינבל

וקלחתנהמןיינעלותוחומוםישארםההמןיינעלשרפמ

ולאלרתלתןילארמאוםיקולחתוחומוםישארםארקל

םהשהניבוהמכחתעדהדוסרתכםהשתוחומ'גםהש'ג

תובא'גולצאנוואציםהמונשריפשןמוקמלעתוריפס'ג

תוחומהשתראפתהרובגהלודגםהשתוריפסגדועלר

רתויוחומהשןפואבתובאוארקנת'ג'גוםישארוארקנ

ינפמובאישארוארקנשדעהגירדמבוהלעמבםיבושח

תובאהותובאהולצאנםהמשתובאלשםישארםהש

םינבהולצאנתובאמכחאוםישארהיפלעםיגהנתמ

ךרעבוארקנתג'גתוריפסגהשדוסדוהחצנםחש

דרעבוארקנתובאמולצאנשולאותובאםישארה

ינבהלעתובישחוהלעמתגירדמתובאליכםינבתובאה

ןיאוואצידחאוקממודחאםוקממםיריאמללכבםלכו

ונשריפדכהדוקנלשםלעההתודחאבשהמאלאיולגב

םיללכהברהונלאציהנהורמאמהשוריפןאכדע
.ויהישןפואבומצעינפבקרפםהל:רמאמהמ

הנשיםלועלךרדלעהרצקבוניניעדגנלדימתםיללכה

ראשלעכגרוזחלובףסונוהרצקךרדבודימלתלםדא

:קרפהםילשנהזבוםיקרפראשמואצישםיללכתצק

חומהשןפואבםלענהתעדדוסתעדל|קרפ

אוהשםלענהתעדדוסאוהשםלענה

לצאתנונשריפשאמיתסאחומבשהנושארהניחבדוס

םלענחומתישענואמיתסאחומבשתיעצמאהניחביע

םלענאוהשןפואבאמיתסאחומבשתישילשהניחבב

תוחומיתשהודחיתנשידילעשינפמותוחומהלכמ

םהשדעםלענהחומההזלצאתנהניבוהמכחםהש

דוסיראפתםהשולצאנתניחביולגוותוליצאלהבפ

םדוקהקרפהתוללכמונלאציהנה'א



וסאיקרפתוחומהרוסבוםוצמצה דוסבתווצקהתוליעארדסיששרעט

ותגוזוקידצאוהשותירבותראפתוהשופוגיולגדוסב

ינאוןושארינאדוסבןותחתההצקדעתוכלמאוהש

וקךרואהדוסתרניחבותניחביולגאוההזשןורחא

רחיימאוהשומכהזדצמהנהיעצמארומעיעצמא

ותמשנדוטבהיילערוסבהלעמלהעידיהדוסבגווזמו

ועקבנתומוהתותעדבדוטבהניבבהמכחןוילעהצקב

תראפתאוהשופוגיולגדוסבהטמלדרויאוהןכומכ

דוסבותגוזתוכלמבהטמלדח"חמוקירצאוהשותירבו

אוהשקידצאוהששדוקתירבתרואותירב'עהעידיה

דחייתמוףוגהףוסוףוגהךשמאוהתירביכופוגףוס

דחתירבוףוגיכקידצוהשובשןותחתההצקבתוכלמב

ומכוליזאושרפמשוהזורהוזבראובמכןניבשה

והיאיכהאמאואבאדאדוחיאתיעצמאדאדומעד

אתניכשואתיעצמאדאדומעדאדוחיקידצאתתל

דוסבתראפתאוהשןוילעהגוויזהשןפואבאתתלד

דוסבתראפת'והשקידציעאוהשןותחתהגוויזוותיילע

תרעדהדוסבםהםהינשופוגךשמותירב'עותדירי

דחיימהוחירבמהןוכיתהחירבהיעצמאהדומעהאוהש

דעהלעמהצקמהצקלאהצקמותעידידופבגווזמהו

ןיבתרעדבאלאאגוויזתילדרמאקריפשוהטמהצק

תירבוףוגליזאושרפמהזינפמוהטמלמןיבהלעמלמ

ארקנשתראפתונייהףוגלרהתועדלאומתאוה"לע

דחיימוגווזמוותמשנדוסבהלעמלהלעמלהלועהדוד"

ופוגףוסאוהשתירבהעידיחדוסבהניבבהמכחהלעמ

ףוגהטמלגווזמודחיימאוהלאארקנשקידצאוהש
רמאנםידוחיוםיגוויזינשולאלעתרוכלמבתראפת

ינשרמאולאכםיינשםיברטועימוםיברןושלתועד

דחיימוגווזמתראפתיכרמולהצרשתעדתרעדםימעפ

דחיימוגווזמותרעדהדוסבהעידיהרוסבהלעמל

ליזאושרפמשוהזותרערהדוסבהעידיהדוסבהטמל

תוחפתורעתילדתודעוהיוורתוקוידברתויליזאו

ינשמתוחפתודעןיאותודעופוריצתועדשוריפןירתמ

תודערקנוניאדחאןיינעלעםידיעמידעינשןיאםאיכ

םולכדיעהאלולאכםולכוניאדיעהשרחאלעותואו

אלכתודעארקנשתודעםושםלועלאצמתאלשןפואב

אלבתעדארקנשתעדםלועלאצמתאלןכומכםינש

אוהיכהטמלוהלעמלםהשםידוהיוםיגוויזינשולא

העידיהדוסבהירבמהןוכיתהחירבהיעצמאהדומעה

שרפמשוהזוהטמהצקדעהלעמהצקמהצקלאהצקמ

ליבסדומעוהיאאמאואבאדדוחיוהיאןבאהוליזאו

תראפתאוהשןבהאוהאוהתעדהדוסשוריפאלכ

דוסבלצאנשהניבוהמכחמהטמלותניחבבןבארקנש

תראפתהדליוהנבתראפתאוהשבקעימהרבעתנהאל

אמאואבאדדוחיאוהאוהתעדהדוסונשר"פדכהנב

עיפשמשדעםהמהלעמלםלענהחומהאוהשותניחבב

אוהאוהתעדהדוסותעפשהבםגווזמוםדהימוםהב

םינעשנתוריפסהלכשתוריפסהלכלבוסאוהשדומעה

ןוכיתהחירבהעצמאהדומעהאוהשוסבוילעםיכמסנו

העידיהדוסבותעפשהבגווזמהודחיימהוחירבמה

ןותחתההצקדעןוילעההצקרתכבשהניבשרושקמעמ

ויתועידיינשדוסבםלענהתעדתניחבשןפואבתוכלמב

ןיבשרפהולדבהןיאותורפסהלכבעיפשמםישודקה

איהשדצמהלעמלשעידיהשהזןיינעבקרתועידיינשוא

ועדיאלתומלענתוביתנבהניבוהמכחבםלענהםלועב

'משנהדוסבאיהשםלענהחומםלענהתעדתארקנטיע

איהשדעתוחומראשמרתויהמלענאיהשדעהמלענה

העידיהוונשריפדכץמאוסבהניבשרושקמעבהמלענ

הטמלותראפתמאוהשהלגנהםלועבאוהשהטמלש

םלענהתראפתשםלעהוהמשנדוסבכגאיהשתויהםע

ותגוזבודח"לוובעיפשהלהלגנהתראפתלהמשנאוה

-'ע3ןש

ו

י

לט

ןפואבתישארתארקנשישילשהריפסאיהשתעדונ"ה

םהשומכתעדםדוקהניבוהמכחזמרבםירדוסמםהש

הזבותעדםדוקהניבוהמכחתישארבתלמבבגםיזמורמ

ואיצמולש"םלענהחומאוהשתעדשותופירחבבגזמר

ישארתלמיכהניבוימכחמהטמלוהניבוהמכחמלעמל

היקספאשירלשרדגאפיסלואשירלשרדנקוספבש

המכחםהש'התארילרותעדמתישאראפירחאניכסב

שרדנותעדהתואיצמלםינושארוםימדוקםההניבו

תישארבקבודמתעדותעדבקבודמתישאריכאפיסל

םהש'התארילרותישארונייהתעדותעדונייהתישאר

םהלןושארוםדוקתעדלרתעדתישארהניבוהמכה

הזלשועבטווניינעהמונעידוהאלהתעדעיכינפמו

הזינפמםהמהטמלוםהמהלעמלאוהשדעתעדה

הוחתאעויטדאהורמתאתעדאוההבנליזאושרפמ

המכחלונכםדאשוריפתעדבאלאאגוויזתילדותשא

3גהמכחוהמהלועםדאיכונבםשהמוומשהמדוסב

רעשבונשריפרכהמחכהמד'חהמכחדוסבהמארקנ-

'חלכםאאיהשדוסבהניבלונכאוההוחוןיפוצרפוד

ונייההניבוהמכחונייהםדאוםדאלשותשאאיהש

הדוחתאעדיםדאהורמתאתעדיאהבורמאוותשא

עפשוגוויזוניינעשתרעדןושלמאוהעדייכותשא

ותעדבודוסבםהבעיפשמשועפשבםרבחמהוםידחוימה

םדאהדח"תועפש'עוונשריפשומכועקבנתומוהת

תילדרמאשוהזוותשאהניבאיהשהוחבהמכחאוהש

עפשוגוויזןושלתעדשרחאמשוריפתעדבאלאאגוויז

תעדאלבגוויזםושוניצמאלשןפואבועפשבםדחיימה

םהבעיפשמשתעד'עהניבוהמכחגוויזחרכוהןכםא

ארומעוהיאדהעידיהדוסבועפשבםגווזמוםדח"מו

גוויזןיאששריפשושוריפיפלולהשקוהאתיעצמאד

ידילעתוכלמותראפתגוויזוניצמירהשתעדלעאלא

אתיעצמאדאדומעוהיאדץרתמותעדידילעאלוקידצ

אוהותראפתומצעבאוהאוהםלעגהתעדחומלד-

רוטבהניבבהמכחגווזמודחיימהיהומצעבאוה

םורמםרוהיידילעוחומטשפתיוקקחתישידכהעידיה

: דוסבםהמהטמלרתכבשהניבשרושקמע

הלגתיותראפתבהטמללצאתישידכועקבנתומוהת

ןפואבתרואפתבקאדוסךרואדוסאוהשותניחב

תווצקבוובעיפשיוותניחבףוגיולגהיהיתראפתש

רמואהרהוזהירבדןבויהזבוהמשנםלעהוחומדוסב

תראפתאוהשבקעימהרבעתנהניבלתזמורההאלש

ןיינבהתווצקוובשתראפתאוהשםינב'והדליוהנב

הלעמלרתומןבהוםאהגוויזודוחישתויהםעיכהשקד

רבעתתשרשפאךיאהזלכםעהלעמלוחהורעןיאיכ

ותדילםדוקירהשהדלישומצעןבהאוהוןבהמסאה

הניבוהמכחדוחייכאוהןיינעהאלאצמנןיידעהיהא

דוסבםלענהתראפתתואיצמאוהשתעדהלעאוה

תניחביולגדוסבהשמל'עדהלצאנשםדוקחומוהמשנ

ומצעבאוהוהויולגהדוסבןבהאוהאוהשןפואבופוג

המשנהוםלענהחומדוסב'ניבבהמכחגווזמהודחיימה

םהיתומוהתיתשותעידייעיכותעידידוסבהמלענה

ופוגלכבהטמלךשמיוםהינשןיבמלצאתיוועקבי

והיאדרמאוהמשנםלעהוחומדוסבופוגלכבעיפשהל

תראפתוהיארשוריפברמאאלואתיעצמאדאדומע

האנבושיוץוריתונלתורוהלידכםסרופמהומשהזש

דוסיהטמלירהשוירבדיפלהשקוהשאישוקהרקיעלע

רמאוקיידהזינפמתעדאלוגווזמהודחיימהאוה

פאוהשדצמתראפתיכרמולהצוראתיעצמאדאדומע

הלעמלועהןוכיתהחירבהאוהשיעצמאהדומעהאוה

שרושיקמעלןוילעהצקדעוחומוותמשנדוסבהלעמ

הטמלדרויוויוליגרוקמוושרשםששרתכהדוסבהניב
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איקרפתוחומהדוסבוםוצמצהדוסבתווצקהתוליצארדסששרעש

הריפסהמהלעמלדוערוקמהשהרוקמבהנותחתה
דצההזמוהילעשהריפסלערבגתתהזדצמשהילעש

יכהרובגלעדסחהדסחלעהרובגרבגתתשאבהמצעב

המוקמלעהדריהרובגיכהרובגמהלעמלדסחשתויהל

הרובגלהליעדסחהזדצמששרפנרשאכדסחידילע

איהשהניבוההרובגרוקמשדצמוהרובגלערבוגדסח

השרשבהרובגקבדתהבוהלעמלראובמכןידשרוש

הלעמלונשריפשתרויבח'גהדוסבהשרשמלבקתש

תריפסמהלעמלהרוקמשינפמהילעשדסחלערבגתת

ורבגתהןאכשייכבושחלוחהעטת'נוהמוקמלעדסח

ןוצראוהשומכוהבליצאמהןוצריפללכהיכוחטטקו

םימיכסמםלכןכהריפסלעהריפסריבגהלליצאמה

רעשבונשריפדכרשעמםתוללכדצמהבליצאמהןוצרל

םשמןייועיהכוראבדחאאוהרשעורשעאוהדחא

לזוראקףסוייברירבדמונלאצישהמדקההןכםגרוכזו

תוכלמדוסיתראפתלצאנואציךרואהשרושדוסמיכ

בחורהשרושדוסמוםלענהתעדוהשםלענהחומהםע

אציקמועהשרושדוסמוהמכחחומםעחצנדסחאצי

םדוקהקרפמבגונלאצייהניבחומםעדוהוהרובג

םלעהדוסמירהשולצאנלולעוהלעךרדבתוריפסהש

הלגתגואציהמכחחוממוהמכחחומהלגתנואצ"ץמא

חומתואיצמהלגתנואציהמכחוהניבחוממוהניבחומ

אוהםלענהתעדחומתואיצמשםגהוםלענהתעד

טשפתמותואיצמזכערתכבשניבשרושיקמעבהלעמ

הרבעתנהאלדוסבהלעמלונשריפשומכהטמלןכםג

ךרדבואציתוחומהשומכוהנבתראפתאוהשבקעימ

ןכומכתובאישארוארקנשםישארהםהשלולעוהלע

םישארהירחאםיגהנתמתובאהיכת'ג'גםהשתובאה

רדסכולולעוהליעךרדבןתליצאבואציםהםגןכינפמ

םינבהתוליצאותאיצירדסןכלולעוהלעךרדבתובאה

תובאהשעמושעיםינבהיכלולעוהלעדרדב"ה'גןהש

ןליאןיינעבהלעמלונשריפשהמבהלכשלבלבתלאו
וחומהמולצאנובאהשןינרחאתלתלןירהנןירוהנתלת

צאנחצנדסחלזוראקףסוי'רדיסחהרמאשהמןכו

ןיינעהשוריפורוקמוולשחומאוהשבחורהדוסימכחמ

םוקמותובאהתוליצארוקמםוקמלרנרוקמיפלאוה

ולצאנדיאןתוליצארדסאללבאםינבהתוליצארוקמ

ךרדבולצאנןמוקמלעןתוליצארדסביכןמוקמלע

אדבאדאלכושוריפברמאמהרמאשומכולולעוהליע

ולעוהליעונייהדהזבהזןיולתתוליצאהלכשאילת

בקהימכחורייצשהמןבויהזםעוותליעביולתלולעהש
רתכהזכלוגסואתלוגסבןליאה

הניבהמכחהמכחתחתחצנרסחאביהנה

:הרובגדסחתחתדוההרובגהרוקמאיהש

.-תראפתתראפתםרוקמאיהשהניב

דוהחצנדוסברתכתרחתתרוכלמדוסי

דוסי-"לעמלרתכםרוקמוהשתעדה

תוכלמינפמתעדהדוסוהניבוהמכחמ

הלעמלמכחחאבוהדוקנהדוסבתורוקמהרוקמאוהש

רבגתםמוקמדצמהנההמכחמהלצאגהניביכהניבמ

ימכחמהלצאנהניביכהתלעאיהשדצמהניבלעהמכח

הלעמלאוהשהדוקנהדוסבהניברוקמשהרוקמרצמו

ןכוהמכחלעאיהרבגתהרוקמברשקתתהניבשכמכחמ

דצמורסחבעיפשמהניבשןפואבהניבמלצאנדסח

דסחמלצאנהרובגןכוהניבבעיפשתהמכחבהרוקמ

םמוקמדצמהנהאכושחודעאא"מרהוזבראובמכו.

הניכבאיהשהרובגרוקמדצמוהרובגלעדסחרבגת

הדנהתרראפתלצאנהרובגמןכודסחלעהרובגרבגת

'יואפתרוקמדצמותראפתלעהרובגרבגתהמוקמדצמ

רוקמדצמשדעהרובגלערובגתהרובגמהלעמלאוהש

הלוע

לט

םלועבהתויהלזכעהמשגוחומדוסבובותעפשה'ע

םתסתרארקנקוהמלענהעידיתארקנהגיאהלגנה

ירבדתוללכמונלאציהנהורמאמהשוריפלעהעידי

ינשולשיםלענהתעדחומשונירבדלהייארל"זיבשד

ינשתואיצמוהניבומכחמהלעמלתחאונייהדתואיצמ

ונשריפדכתעדתישארהתארידוסבהניבומכחמהטמל

הלעמלותעפשהבגווזמודח"מותעידידוסבאוהשדע

םצעבוהאוהותוכלמותראפתבהטמלוהניבוהמכחןיב

לעםיקרפראשבוםדוקהקרפבונשריפשהעיקבהדוס

םלענהתרעדחומשלרועקבנתומוהתותעדבקוספ

ךרדרבועוסחומךותבדרויוהניבחומומכחחומעקוב

עיפשהלךרדולתושעלםחומךרדדרוישןפואבםהומ

ואיצמוחומלהיהישןפואבהעידיהוסבםדחיילוווצקב

םהשותניחביולגבעיפשהלהניבוהמכחתחתהטמלכג

והשהמבאוההעיקבהןיינעשויהלווכלמדוסיתראפת

עדיםדאהודוסבותעקבה"עהניבבהמכחדחיימוגווזמ

האלדוסבהטמלכ'גםדילעוחומלצאתיוקקחתישידכ

המכחהזדצמהגההנבתראפתאוהשבקעימהרבעתנ

ריפשןבויאתשהוהטמלוחומתואיצמלהבסםההניבו

םלענהתעדחומתואיצמשןיקרפשירבונשריפשהמ

תואיצמינשולשיאמיתסאחומבשהנושארהניחבוהש

הלעמלוהשושרשוגרוקמבהנושארהותואיצמונייהד

ותואיצמווחומהמהלעמלומוקמןכותוחומלשןשרשמ

אבסםההניבוהמכחשדעהניבוהמכחמהטמלהיינשה

דוסבונשריפשומכםדילעלצאנשרחאיאדובהנהויל

ונשריפשומכוהנבתראפתאוהשבקעימהרבעתנהאל

והיאאמיאואבאדאדוחיוהיאןבאהיבשרירבדב

םהוןבארקנשדעןפואההזלעלצאנשרחאיאדוב

וחומתואיצמלהליעוהבסםההנהםאובאוארקנ
וניינעלרוזחנוןבהתואיצמלהבסםהשםאובאכהטמל

םיקרפראשוםדוקהקרפהמםיאצויהםיללכהשרפל'

תרואיצמינשאמיתסאחומבשהנושארהניחבלשומכו

תואיצמינשאמיתסאחומבשתיעצמאהניחבלןכומב

היינשההתואיצמוהרוקמבהנושארההתואיצמ

דוסאיהשרתכבשתישילשהניחבידילעהלצאתנש

דצמהנושארההתואיצמדצמהנהץמאתחתץמא

אחומבשתיעצמאהניחבץאתניחבאוהשהרוקמ

דצמוץמאבתעפשמאיההרוקמברשקתתשכאמיתב

ץמאשדעץמאידילעלצאגאיהשהיינשההתואצמ

הניחבןכוהבעיפשתץמאהנההטמלהתואיצמלהבס

התואיצמתואיצמינשהלכגאמיתסאחומבשתישילש

היינשההתואיצמץמאבהרוקמתואיצמןושארה

דצמהנההמכחהומתהתהמכחחומידילעהלצאתנש

הרוקמברשקתתשכהרוקמבשהנושארההתואיצמ

הינשההתואיצמדצמוהמכחחומבאיהעיפשת

דעהמכחחוממהטמלהמכחחומידילעהלצאתנש

המכחחומהנההנממהטמלהתואיצמלהבסהמכחש

ולצאתנשםישארהםהשתוחומהרדסכוהבעיפשת

דוסבולצאתנכגתובאהרדסןכומכתואיצמינשדוסב

ןפואבוחארדסבודחאךרדבתוליצאהיכתואיצמינש

לכלשןפואבםינבהרדסןכתובאהרדסכולצאנדחא

השרשדצמהליעתואיצמתואיצמינשהלשיהריפס

'תואיצמוהמוקמדצמלולעואיצמוהלעמלהתואיצמו

היהיותוחומהומכתואיצמינשדוסבולצאנןלכוהטמל

ךרטצתיכהנחכשתאלוךיניעדגנלהזהמדקהןורכז

תוליצאבלודגללכאיהודחאםעפמרתויוזהמדקהל

ןידמהריפסלעהריפסתרורבגתההכסהםצעאיהוזו

רצמיכדסחלןידמוןיולדסחמוןידלםימחרמוםימחרל

רצמוהנותחתהלעהנוילעהרבגתתהמוקמתניחב

קברתתיכהנוילעהלעהנותחתהרבגתתרוקמהתניחב



תסאיקרפתוחומחרוסבוםוצמצהדוסבתווצקהתוליצארדסורעש
לט

שארטשפתמואצויקמועהמוףוסךותשארטשפתמו

ונייהדפלכללוכהרוקמהאוהשןלבוסהףוגהוףוסךות

'ילשהצוקבשןפואברשעםהםלכןיבהמצעבהדוקנה

הנושארההכרעמההזמרנהקדןמהקדהדוקנאיהש

זמרהכרעמהתאזלעוהתמלעהלןיאתארקנההמלענה

אזימראליעלדהצוקלזתומירחאתשרפבהעיבשר

הנותחתההתניחבברתכאוהןיאיכאוהעודיולכעןיאב

םלעגהתעדדוסבואלזמדוסבעיפשהלהטמלהנופה

המצעב'יהףוגהילעהרומהמכחבאיהשהיינשהכרעמ

רתויתילגתמהכרעמאיהיכדוד"םשמןושארתוא

יולגהתישארםששינפמתעדהדוסברתכלשהכרעממ

ןיאארקנשרתכהךרעבש"תארקנההגשהתרישאר

ללשוצוקמהלגתמרתויאוהש"יהףוגזמרבאבןכינפמ

'רשעתוללכרתויםילגתמהמכחלשהכרעמבשינפמו

ואבןכינפמתעדהדוסבשהכרעמבםילגתמשהממ

דואוהדוילשהאולמיכרשעןיינמהמצע'ייולמב

הקלחלךרטצתשהדוקנבןכןיאשהמרשעןינמאוהו

:חאוהדוקנבםימלענשקמועובחורוךרואלהליחתמ

לכבםימלענש:םהמהניחבלכקלחלךירצהתא

ינשםהשםלענדםלענאוהשןפואבהניחבוהניחב

קרםניאהמכחבלבארתכלעזמורההדוקנבתומלעה

םלעהבודוונייהדילשםלענהאוהשדחאםלעה

הבשהיינשהכרעמוג"הורשעהבםיזמורמןושארה

םעשהניבאיהשתישילשהכרעמםלעהבישעתוללכ

הממרתוירשעתוללכבשרושהדוסבתווצקוהולגתנ

סשמינשתואהתואהילעהרומהמכחהדוסבולגתנש

תואברשעתוללכםגויתואמתילגתמרתויאוהשדודי

םהיתואביכ'?תואבםילגתמשהממםילגתמרתויה

םההתואבלבאדוונייהדץלשהמלעהבםיזמורמ
יכהתמלעהלוהאולמלהטבהילבהמצעהבםיזמורמ

תרישענהתואיכרשעלעהרומאיהשתומכהתוא

אריעזוכחאוהליחתבדתרואונייהדתויתואינשמ

תווצקהשתויהלורשעםהשרוונייהוההזכעצמאב

'וההאבןכינפמהעיטנהדוסבושרושהדוסבםשולגתנ

איהולאכ'ריפלכהלעמיפלכהינפהנופהכופההבש

ןכםגהאבוץראבהעוטנהשרושכדבהעוקתוהעוטנ

דעהעיטנהדוסבהנטקןיידעאיהיכתרורוהלאריעז

הכרעמונייהוהליערשהדוסבלדגתתוחמצתש

"ותרואאיהתיעיברהכרעמרשעהבןיללכנשתישילש

תואביזומרתווצקהםשואבו'דןבםשמתישילשתרוא

ויהשתווצקוהיכתורוהלהתמוקוהלדגבוהתרוצבו
דוסבםינטקויהוהניבהדוסבםיעוטנוםיעוקתהניבב

הליתשהדוסבולדגתנווטשפתנוםשמואצירבכעיטנה

העפשהלהטמיפלכםהינפוכפהתניםילגתמםהשדו
אלשהמהטמיפלכהינפהנופהטושפונייהדהטמ

'רוצביעיברהכרעמההאבןכינפמוהניבהדוסבןכהיה

ולגתנשןידהתרושםהשתווצקולעתורוהלהדבל"ו

הזיאבוהאולימבןיבהתוטישפבןיבותואיכלעופב

תווצקויולגלעהרומש"וךלהלגתיהבטיבתשהניחב

ימכחלשהכרעמןכןיאשהמשממהליתשהדוסבלעופב

'יהיכהזמרבהאבשהניבתכרעמןכו"זמרבהאבש

התוטישפ'יהיכןאולמלןתוטישפןיבקולחשיההו.

'ההתרוטישפההןכודוהאולמוהטושפי

ןפואבהה'האההזכתרחאהואיואאהדאולמו

לכוהניפלכבודצלכבןיוושיולמהותוטישפהןיאש

תניחבוהניחבלכבואולבאםשןתמלעהינפמהז

היתווצקובהארתמאיהיכוקרטיבתאלהבטיבתש

םהתווצקוהשומכודצלכבוהניפלכבשממיולגב

םימחרהשםימחרלהששוןידלהששתוגיהבינשבםיאב

ןימיבובגויולימבאבןכינפמלאמשאוהןידהוןימי
Gמשבו

תועורזבעירכמוםאובאןיבדחיימוהלעמלהלוע

ינפמרשאםלכולצאנהזךרדבוותגוזתוכלמבעיפשמו..

הלעמלונשריפשומכוןפואההזבןליאהרויצךרצוהןכ

'וחומהדסכיכדועןיינעהראבתישומכומאמהשוריפב

ימדוקהםיקרפהמ3גונלאציהנהותוליצאהלכרדסןכ

םגםהותראפתבכגםהותוכלמבםהתווצקותואיצמש

םלועדוסבלגתםנמיסש'בללגלגילתדוסבהניבבןכ

הלגתמתואיצמםהלשיתומוקמגולאבששפנהנש

הניבבותוריפ"םוקמוהליתשהדוסבתוכלמותראפתב

ימדוקהםיקרפהמכגונלאציוהשירשהוהעיטנהדוסב.

דוסבהמכחורתכבכגםלענתואיצמתווצקוולאלשיש
תולגתהלוםששורשלולכויאלשוכלמרשאיכלמההנו

תווצקהויהוונשריפדכתמיודולמיותמיוךולמיודוסב

דיתעןושלאוהשהיהארשאהיהאדוסבםשםיאצמנ

תוכרעמהתווצקהועסנהזדצמשדעהלגתידיתעשלר

םלכירהשתוריפס"ןמםיללכנםההכרעמוהכרעמלכבו

תולגתהותוטשפתהקרוחםהבץוצקןיאותודחא

חומהתעדהדוסברתכהוסבהנושארהכרעמםלעההמ

לכהלגתמוניאןיפנאךראתכשרתכוקמבוהשםלענה

תעדהדוסבקמועהשרושדוסאוהשותניחבףוסעקר

אשידקאקיתעדאנקידאלזמדוסבאיהשהעפשההוסב
ההגה-:םשוהלעמלונשריפדכ

bוסשתעדלדוסיכסלעמלונשריפשסגיו"

סמכחי"עתוקמ,לעלגחתנסלענסחותס

ריסךחרכלעסזלכסעולומדקסכשסניכו

ססגסדיקרתכתרוקנכfכמגfוס:עלס

סליחכשרחאמוסדקנכcסנילעססגיחככ

סנדיכלסכנfזכסרוקלכשסנוילעל

סדקלכשתיעגמfסניחכ'דהנכשתייגנ6

סליה-וסדיקנמשסמומתניחבלסכקfוס

קרפכרbוכמכססיכשתכיחכלסכס.ינוילע

לילסנוילעססכ-חככ"fרעשססזנלי

סמבכfיסfיסותיעגמfסגיתככתטtעrמ

fיסתיעבrbסניחבמותיעגמfסגיחכס

fקיתפדfנומfיסשספומגיהגנתטשלתמ
fקיתעדfלזמסניכעfיסfיסואשידק-

קרסניאתוליחכ'גונfלכירסש6:ידק

r5פtכסנילפ,סניחכ,תוטfיסוקמשןכי
עלאבו:fיכסלככfיססנוילעססליחב

סכיfסנוילמססלחכשרחfמוףוסכו

רת6יולגסלןיfתערסדיסי'עקרסלגתמ

סביתכסומכrכfסיוס;עדסדוס?"6

ענתfכוסדיינס:fרכסמייקמשסנוילעל

f;יתעדזלקיבסדוקוסןיסבוסדוקנס

fקיתעדחלזמסלעחוס,חוסוfשידק

fקיתעדותוטשפתסחוסלכסיכfשייק

ונרתfשסמוסלכנומוקממןפואכfשירק-

קותסשתויסלסניכוסיכחי"עללfrנש

עובקםוקמסשתויהללוכןיינעססלעי

עיפשסלסעפשססןיינעלעיכקrואו

יכועקכנתומוסתותעדכרוקכםתומכ

ונשרעדכחלזמי"עסייכסניbסעלשסל
fiסמותניחבסדילעסלגתישידכוסלעמל

bוכותומגעןיינעללכלורfס7זפשרוש

סנוילעססכיחככדוחיסדוקתעידסדוקbוס

סליחככרוחיסרוכ;יעדסדיסfוסbוס

bוסחוכ-תיענמfדוחיסדוקתעדכדיס

לכלולקיתעדחלזמדועbיסשיפוקתניחבל

ךירכסלוקלקתודחfכדחוימודיחידת6

שיתגנחלגלודעלורכזיומשךורכוfוס

סכ"גככ"עסיקומעסימסיקיתעסירכדסנ

תעדהדוסברתכיקמעב

לשהנושארהכרעמהאיה

תוריפס"םתוללכשווצקו

.'מכחהוסבהיינשהכרעמ

רוסבתישילשהכרעמ

דוסבושרתשנסששניבה

.תיעיברהכרעמהעיטנה

ראפתמשתרראפתדוסב

ובהלגתמותווצקוב

רשעמםילולכהויפנע

הכרעמהליתשהדוסב

תוכלמבתווצקותישמח

ירפהתועפשה.דוסב

תווצקותוריפתילגמש

ראשלרשעמםילולכה

ולאתכרעמהותומלוע

לכבש"דןבםשבוזמרנ

לכוללכנםהמתואותוא

הכרעמההנהותוריפס'י-

רתכבאיהשהנושארה

רתכיקמעשרושדוסב

הזמרנםלענהתעדהוסב

תוא'ילשןוילעההצוקב
האבאל:התוקדבורלודודיםשמןושאר

דעהמלענךכלכאיהיכתכרעמראשכתואבתשרופמ

.התניחבונייהדהלשגותחתההניחבבקרתגשומהניאש

אקיתעדאלזמהוסבותעדהוסבעיפשהלהטמלהגופה

הניחבהתואוילשהצוקבקרהזמרנאלהזינפמו

הניאהבשהנותחתההניחבהוליפאיכינפמןיאתארקנ

אוהשרתכיכםלענהתעדארקנהזינפמרשאתגשומ

םלעגוהןיפנאךראדוסוהשתוניחב'גמהלולכהדוקנה

.תומלענתוביתנבותעפשההלגמשקרויתוניחבלכםע

ףוגהוףוגבתעפשמההמשנהומכתעדהדוסב

איההתמלעהלדוגלהזינפמוהמשנהתאהאורוניא

.תיארנהניאונכהקדהדוקנאיהשילשהצוקבהזומר

הקדאיהשםגההדוקנלכיכרשעהבהזמרנהזלכםעו

דוסבקמועבחורךרואדוסברשעאיההקדהןמ

אצויבחורהמוףוסךותשאוטשפתמואצויךרואהמש
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כביכתוכרעמהןיינעבונשריפשומכתוריפסרשעלע

כוזמרנידןבםשמתחאתואבהזומרא"השהכרעמ

פואבדודיתויתוא'דללכבםיזומרםהשתוריפסרשע

כבטרפבוללכבאוהרשעלעהרומהדודילשםשהש

רשעלעהרומאוההכרעמוהכרעמלכבוהריפסוהריפס

תילדהריפסתיללזוםינוקיתבהעיבשרשריפשוהזו

ךלןיאשרמאששוריפבךלירהאהואואהדודודןמת

: רשעלעהרומהדןבםשההבהיהיאלשהריפס

תויתוארשעםהשאיהואואהדויליזאושרפמ

רשעםההריפסוהריפסלכברמולהצורשואולמונייהד

תויתוא'ד'ולמותויתוא'דיללכהבדןבםשהשןפואב

םיזמרמוםירומםלכןהמתואותואלכתויתואדיטרפו

'יהבםידחייתמשהריפסוהריפסלכלעותוריפסילע

םצועוארהלקלחבלכהולכבקלחהיכתורוהלתוריפס

דבהב'דןבםשהיכהבתוריפסלשןתודחאלדוגו

תוריפסהםצעאוהוהשתושודקהתוינחורהויתויתוא

רשעלעהרומויתוניחבלכבוויקלחלכבאוהתושודקה

הזסעטלוטרפךרדןהללכךרדןהרשעובםידחייתמש

כבתוריפס'יובםידחייתמשינפמדחוימהםשוהוארק

ובטיבתשדצלכבוהניפלכבוובןחובהתאשתוניחבה

תודחאאוהשיןמהללכנהיהתאלשהניחבךלןיאו

אצמנוזהניחבבאצמנשהמשןפואבדצלכבהוש

וזהניחבבאצמנוזהניחבבאצמנשהרמווזהניחבב

המלכשקרתוכרעמהןיבלדבהושרפהןיאו

ומכרתויולגתנתוגירדמהךרדתוכרעמהולשלתשנש

םיאצמנתוכרעמהולאוהלעמלםניינעונשריפש

עירזתתשרפבוהנהתחאוהנהתרחאםידרופמרהוזב

םלכ'הךישעמוברהמקוספבתוכרעמ'דרהוזהזמר

ךיראהלאלשידכוךיניינקץראההאלמתישעהמכחב

המכחבםלכ'הךישעמוברהמהרצקבותנווכךלראבנ

םילולכםהתוריפסיהשלרתוללכןושלאוהםלכשוריפ

רתכהדרעבש"תארקנשן"ולגתלחתהםשוהמכחב

והזוללכהגשהםשןיאשותמלעהלדוגלןיאארקנש

םילודגהמכלרהמכחבםלכהדישעמוברהמרמאש

ןיאשהמכחבםימלענםהךישעמתוללכלכיכדישעמ

ןיאשםגהותאצמנאיהשהמכחהתושיקרהגשהםש

הצורסלכהזלכםעתואיצמהתושיקררתויהגשהםש

ונייהוםלעהבהבםילולכתרוריפסהרשעתוללכרמול

לשבו:ןושלאוהםלכרמולהצורשהמכחבםלכ

ןכומכהדשבתיבבןדעבןגומכםוקמהבאוההמכחב

תיימינפבםינותנויהםלכיכןאכ'בלשהניינע

הכרעמאיהוהתוימינפבםימלענםלכוהמכחה

יכהתמלעהלדוגלהרכזנאלהנושארהכרעמוהיינש

ולןיארתכוםמוקמאוהרתכש,רתכםלעהבסהשימוקמ

דיאכאהגשהולןיאםמוקמוליפאהזדצמשדעהגשה

ומכםמוקמדצמאוההמכחבםריכזהשהמירהשסרכזי

איהמכהאיהשתוריפסהתוללכוקמשונייהדונשריפש

התואדצמהכותבםינותנםהותושיתואיצמבתגשומ

םמוקמיפארתכבלבאהמכחבםלכזמרבםריכזההגשה

רמאכחאוםריכזיךיאןכםאהגשהולןיארתכאוהש

תיישעסששהניבבשגהכרעמלעתורוהלתישעקוספה

תווצקהישרשתואיצמןוקתונ"הדתוריפסלשןנוקית
הכרעמהאיהוונשר"פדכע"טנהדוסבםשושרתשנש

תראפתתכרעמלעזמרמהאלמוספהמאכחאוישילשה

דוסבמלענהםישרשהמויתוצקובטשפתמואלמתמה

החארתמאוהואולמםצועולדוגלשדעהליתשה

אלשדעויתודגלכ:ויתצוקובאלמתמוהלגתמו

'צמתאלותווצקוובללכנהיהאלשהצקםושוב'צמת

םיאלמםלכתוריפסרשע"בללכגהיהיאלשהצקםוש

עפש

לט

-הרומדןבםשמתואותואלכןכומכתוריפסללעהרומ םילולכתווצקוהמתחאלכשתורוהלידכולאמשבו

הרומאיכואוהזכןיווינשהעצמאבאהאבהרשעמ

איהשקרואוה\הזכאבשינוסכלאהוקהיכרשעלע

דומעתהרפסמבאיההמוקעאיהשםגהזכעוהמוקע

אבשןותחתהלגרוורפסמכהששאיההניינמשונייהו

םהשהרומהרשעונייהודוירהאהזכהכופה'דאוה

זמרמ?אוהשאהזכאבשןוילעהץוקורשעמםיללכג

תרוריפס"תוללכבתראפתבשתווצק'והשומכיכונל

וזמרבואבשדעםהמהלעמלשהמךרעבםילגתמהבש

ם"ולגלעתורוהלAהזכאבםיזמרנהדותויתואו

וךרעבםימלענםהןכומכםהמהלעמלשהמךרעב

הלעמלש'יהזמרהאבהזלשדעתוכלמבשתווצק

םשמןושארתואאוהש"יתואומכתורוהלאהזכאב

תראפתןכומכהניבךרעבהמכחםלעהלעהרומהדודי

תוכלמדרעבםימלענןהבשםיתוללכםעתווצקוללכב

המכחהשהניבהםעהמכחלשישהמכחסחיוךרעיכ

דערתויתילגתמוותשאוםאאיההניבורכזובאאוה

,איהשדעהבתמלעתמהמכחוהמכחחכתילגמאיהש

תראפתיכתוכלמדרעבתראפתןכומכהמכחללכיה

איהשדעותגוזוותשאהבקנתוכלמוהלעברכזאוה

דעהבםלעתמהלעבתראפתוהלעבתראפתחכתילגמ

ושדקלכיהבהורשבלכינפמםהדוסבולכיהאיהש

תיעיברהכרעמונייהוםימדוקהםירעשבונשריפדכ

םשמ'דתואהאיהתושימחהכרעמירשעהבןיללכנש

ההדוסבתוריפס"תוללכםיזומרכגהבואבש'דןב

ההשומכוהניבלשהבונשריפשומכההזכרודוסב

םילגתמשהממתוריפסיתוללכבתילגתמרתויהניבלמ

הממםילגתמרתויתרוכלמבתוריפס"ןכומכהמכחב

ךרעכתראפתלתוכלמךרעיכתיאפתרזעבםילגתמש

והאבהניבבםשיכםהיניבקולחהשקוהמכחלהניב

והלעתורוהלהדכופהואריעזהדניבלשהבש

ןיידעםהוהשירשהדוסבהניבבםיעוטנםהשתווצק

אריעזוהכופההבשוההאבתוכלמלשהבוםינטק

עפשלבקלהלעמיפלכהנופהינפדימתיכתורוהל

האבוהטמלהינבלעיפשהלידכהלשתווצקובהלעבמ

ינפבהיתווצקובתטעמתמאיהשלעתורוהלאריעזוה

םחרתהלעבשןפואבהברהעפשהכירציכהלעבתת

רתוייכהינבלעיפשתשידכהברהעפשהלןתיוהילע

ךלירהקינהלהצורהרפהקנילהצורלגעהשהממ

תווצקוהםצעבםילעופהבשתוכלמבתישימחהכרעמ

ןתואילגמותעפשמוסתלועפתלבקמאיהותראפתבש

םיזמרמדוד'תויתוא'דאצמנעיבאדוסבתומלועראשל

תילגנתוכרעמדוהמלענתחאהכרעמתכרעמהלע

ומכותוריפסיםיזמורמםהמתואותואלכבוונשריפרכ

ומכתוריפסיםיזמורמדןבםשמתואותואלכבש

ומכתוריפס"םיזמורמןכםג,ללכבויתויתואדבןכ
הניבההמכחייהיאדוד"ונושלהזהעיבשרשריפש

'דשוריפונושלןאכדעתוכלמהזירטסהרישלילכ1

ןושארתואידציכתוריפסילכללוכדוד"תויתוא

ומכרתכלעזמורי.לשהצוקוהמכחלעזמור

זמורלרןיאבהזימראליעלדהצוקרחאםוקמבראיבש

תישלילכוהניבלעזמרמההלעמלונשריפדכרתכלע

הלעמדצםידדצהששםהשתווצקולעזמרמולרןירטס

הששםהשםורדדצןופצדצברעמדצחרזמדצהטמדצ

ונשריפשומכדוסידוהחצנ'ראפתהרובגהלודגתוריפס

ונייההדנורהאהתרויווהב"דוסירעשבהכוראבםניינע

ומכותוריפס"לעהרומללכבדןבםשהשךלירהתוכלמ

אוהןכומכתוריפסלעהרומויתויתואדללכבאוהש

ואואהדויאוהואולמיכתוריפסילעבגהרומואולמב

ואולמבאוהשומכורשעלעהרומהתויתואםהשאה
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םושלןכומהיהאליחלעבהלעודועביכאוההשבכה

אוהשולךירצהותכאלמליוארזזגנשהתעוהכאלמ

ללושמראשנשבכהאוהשיחלעבהוהיווטהתכאלמ

היהשןושארהואיצמלטבתנשירהרמצהמהירעוםורע

אוההתעורמצבשבולמהיהששבכהאוהשיחלעבל

הזיזגהתבסלתרחאהלועפרמצלשדחתנוהירעוםורע

תואיצממהנתשנשאצמנהיווטהתרכאלמליוארש

'וההרמצהסבכיוןיבלישכינשיונשאצמידועתואיצמל

.רשאןושארהתואיצמראשתאלהסובכוהנובילרהאיכ

הנתשנרבכיכהסובכוהנובלםדוקרמצהתזיגלהיה

הקדאיההתעוהרוחשוהסגוהבערמצהתייהםדוקש

ןושארהתואיצמוינשיונשהלבקשאצמנהנבלוהכרו

הנתשניכולךלהףלחתורחשהותובעהותוסגהאוהש

ווטישכישילשיונשאצמידועןכותונבלותוכרותוקדל

םדוקיכןושארהרמוחתואיצמכגראשיאלאיההרמצה

ויהאלשרמצלשתוכירכורמצלשתונושלויהןתייווט

דערמצלשןיטוחםהןתייווטבהתעוהגיראלןייואר

ישילשתואיצמלךפהנאוההנהוהגיראלםייוארש

הווטמהראשיאלהווטמהמדגבהגוראירשאכןכו

טשפ'גיראהתכאלמלעיכדגבלהווטהממךפהנלבא

דגבהתררוצשבלוהליחתמולהיהשהיווטהתרוצ

יפכהזדרדלעןכותיעיבריונשלךפהנוהנתשנשאצמנ

ולטבתיותונושארהתורוצהוטשפתיתוכאלמהוברתיש

יאלתונושארהויתואיצמוויתורוצוויהאלכויהוורבעיו

הלועפלהרקיםירקמהולאלכללכדועהנרכזת

תוליצאהותווינהורהוהשודקהירבדלבאתרימשג

ינימוטשפתיוולצאתישיפלעףאיכהזךפהאוה

תרומכמהלגתמרתויהרוצרחאהרוצושבליוםילצאנ

הזינפמאלםתוליצאוםתוטשפתהםדוקהיהש

וברתיאברדאאלאוחםינושארהםתואיצמולטבתי

תילכתוץקןיאלדעםילעתמותילכתןיאדעםיניינעה

הלגתמרתויתרואיצמלאקדהינחורהףלחתישםגהו

אלוומוקממזוזיאלרחבומהןושארהותאיצמזכע

קילדמכןושארהואנתבוונתיאבאוהלבאובשומדקפ"

םכחהלשמםימדוקהםיקרפבונראיבשומכו.רנמרנ

רסחוניאאוהוםיברםימכחםיכחהלותמכחמליצאמה

ונממזוזתאלותמכהתרשודקיכהברתמאלאתמכחמ

םפילחיםאיכהשודקישימשתושדוקילכ'בגוניצמןכו

םהבםתשודקןיידעיכםיזנגנםינושארהםישדחב

תאיתרומישהולזושרדןכוםיזנגנךכלוםידמוע

יפלםידמועםתשודקבםיממושםהשפעאםכישדקמ

תוכמהניכשהזזאללזאכוהזזאלםשהניכשהדריש

ינחורהשדצמתיימגשהמתיינתורההנתשידועיברעמ

יולעבםהושדחתמהויתואיצמלכימשגהיכםשגלךפיח

םדאינבתולועפבטרפבתומדוקהלאהלעמתובישחו

וחבש'יההזוהצרנהלאברקתיהשעיולועפישדועלכיכ

וילאהצרנהאוהתילכתוהלועפהרמגוושקובמגישייכ

רמצההזבלשמהולטבתנווחכשנתונושארהתואיצמו

הבושחרתויהזוזגאיהשדגבוגממתושעלהתילכתש

הזוזגאיהש'עשינפמהזזגנשםדוקאיהשהממול

ןכודגבולתרושעלושקובמלהעיגהלרתויהברקתנ

הווטנשםדוקהתייהשהממולהבושחרתויהווטישכ

ןבורתוידועהרברקתנגוראישכןכורתוידועהברקתנש

יכתונושארהתוליעפלכמולהבושחא%דגבשענשכ

אלתונושארהתולועפהלכוותלועפרמגוותילכתאוה

ולטבתנווחכתשנקרואיצמםושםהלןיאודועהנרכזת

ןכוניאינמורהלבאותריכזבוליפאןהבתלעותןיאיכ
טשפתיוהלגתישדועלכיכםידדצהלכמולןפיהברדא

ויתואיצמGרקיעהושרושהוהםדוקהואיצמהלצאתיו

'יבאושלצאזימהוםישדחמהיכילצאתמהוישדחתמה

םיקנויו181אח"

הלעמלונשריפדכתוכלמלעיפשהלןוצרעבשעפש

ובטיבתשהניפודצלכביכ'דןבםשמותואתכרעמב

ונייהורשעתוללכהצקלכבוםילוגמתווצקואצמת

תישמחהכרעמלעזמרמךיניינקץראהתיעיברהכרעמ

דוסבהיתווצקובאוההאולמהתלבקמהתוכלמב

הלעבתראפתתווצקוןמתוריפםוקמוץראהאיהש

אוההעפשבהכוזאיהשדעהבעיפשהלעפשםיאלמה

ינשבגלפומרוצקבזמרשוהזווניינקבהכוזהםדאכ

איהשתרוכלמל'ונכאוהץראהדיניינקץראהתולמ

והשהייכזןושלאוהדיניינקתלבקמההנותחתהץראה

וניינקבהכוזאוהרדוסןיינקידילעשרדוסןיינקןושל

הכרעמודחאקוספבתכרעמדלעזמרלזיבשרשךלירה

הזבוהלעמלונשריפדכילשהצוקבהילעזמרתישימח

קרפלעגונהדחאןיינעראבלונינוצריכקרפהםילשג

קרפולדחיינקכפהתוכיראוילעדבכתאלשידכוהז

:קרפהםלשנהנהוומצעינפב

רפבונשריפשרחאיכולדוקהקרפלקרפ

תואיצמםהלשתווצקהשםדוקה

םששורשלםילוכיויהאלשקרהמכחבורתכבסגםלענ

דעתרמיוךולמיותרמיוךולמיודוסבםשתולגתהלו

ולןיאשרתכםלעהמתכרעמהתווצקהועסנהזדצמש

תרצקהלגתנהמכחבשדעהמכחםלעהלועסנללכיולג

הניבלועסנהמכחמוהמכחהתושיתואיצמונייהד

ןוקתוהעיטנהדוסבושרתשגםששדערתויתילגתמש

ימכחמורתכמואצישוחהזיפלכאתווצקלשרושויהיש
המכחבאלורתכבאלתוריפסרשעתואיצמהיהיאלכא

'מכחלתכמןתקתעהבםשמועסנשתווצקהורסהיכוה

עגונהרבדהזקרפבראבלונינוצרב"

יכיונשולבקוותונתשניכהשקירועוהנבלהמכהמוס

המתרצקבונתשנהמכחבולכולכמםימלענויהרתכב

ונתשנהניבבוהמכחהתושיתואיצמבולגתצקולבקש

דוסבויהישתוריפפלשןנוקיתתיישעםששדערתוי

יונשמואציכאותווצקולשרושויהישןפואבהעיטנה

מכחמומכחלרתכמןתעיסנוןתוליצארצמוחיונשלא

רבכשהמלעךררועלינאךירצהזבשיילהרגההניבל

המבתעדירבכהנהםימדוקהםיקרפבהליתמדקה

דוסרעשבןכורעשההזמורבעשםיקרפבךליתמדקהש

הזזאלהשודקההניכשההדרישםוקמלכביכעיבא

תדמועהמוקמבהנושארההשודקהיכהמוקממ

הגירדמלהתדיריםדוקהתייהשומכרהבומההתואיצמב

הגירדמהתואיצמהמרחבומתואיצמהתייהשהיתחתש

ומוקמברחבומהתואיצמהותואהדרישהיתחתש

םוקממקתענשימשגרבדומכומוקממזזוניאותדמוע

עאוהכאומוקממזזוניאשרחאמוותעיסנבםוקמל

ופקתבדומעירחבומהותואיצמבהתמרה.ומוקמ

וחהנתשיאלוהנתשגאלוהתעוהכזאוהככותרובגו

רבדרסחוניאוםילצאנהליצאמהתמרהומוקמבוהיכ

רנהוושארהרנמרוא"למתנינשהרנהשרנמרנקילדמב

ינפמוותרובגוופקתוורואבדומעיומוקמלעןושארה

ימכחלרתכמולצאנותוכרעמהותווצקהועסנשםגוהז

ומכהלעמלראשנרחבומהתואיצמהניבלהמסהמו

ינחורהיכהזלכלעטהוןתוליצארהאלןכןתוליצאדוק

היהןעמלואיבךל"סואהנהוויניינעלכבימשגהךפיה

ת"משגהךרדכינחורהךרדןיאיכךלכשבקוקהןיינעה

לטבתתשאלםאהלועפםושושעללכותאליימשגהיכ

הזבלשמההליחתבהיהשתומכמרמוחהתואיצמםדוק

זוזגיהנהשובללדגבוילאאיצמהלםדאההצרישב

שדחתנרמצהתמאבהנהושבכהאוהשיחלעבמרמצד

יחלעבהלעודועבםדוקולהיהאלשהמהלועפו
י



-ביקרפתוחומהדוסבוםוצמצהדוסבתווצקהתוליצארדסיששרעש
.לט

םהיניבלדבהןיאושיןהמתחאלכבשתורוהלתויתוא

םישרשותורוקמולאוולאמםימלענרתויולאשבקר

רתכהדוסאוהשןידוי'ולמב'דןבםשהיכולאלםימלענ

טשפתרמתרעדהדוסב".וו-

הגה

אולמבדודיםשבהלגתמויסל:יכ:ולסשיילfי*

דוסאוהשחאאוןידוי'ג:
המכחהדוסוהמכחהתפדמיוסיכסדוקנמדוקססטסותעדל
יכתוטשפתסbוסז"מfוסדיקלכשןמ"bכוחומ

גאולמבדוד"םשאוהש::ק"f.תיעשפתסbוס:":

- ו-סדיל

הלגתרמתרחאאוןידו":

'ולמבדודםשבטשפתמו*:ו"
רתויאוהשהניבבןיפלא:ס6גסכ"ע-

ןבשעהמחכארקנהניביכהמחכדוסאוהוהלגתמ

הניבבהחכתילגמהמכחיכהמהלועשןיפלאאולמב'ד

חכהניבתארקנהזינפמואהואואהדו"הזכהמםשב

חכיולגאוההניבשינפמהמכחויתואאוההמחכוהמ

.םינפוארקנתומשגולאוהלשרושהמכחהוהמכח

השלשהםהולאתומש'גנכםליצאמלאםתברוקדוסב

גאדוסבתוניחבגןמהלולכההדוקנבםרוקמשתוחומ

וםהיניבלדבהןיאותודחאםלכשןפואבץמאץ"א

רמאהזלעוויתחתשחוממםלענרתוידחאחומש

םיהובגוהובגלעמהדבוגיכדההאדבגלעאדןוניאו

וזםהשתוחומהלעהובגלעמהובגורמאבהרוההיל

הדרוהםיברןושלםהילעםיהובגורמאבווזמ:

תורוקמ'גםהשתוניחב'גןמהלולכההדוקנהלע

-לכלתורוקמםהשםצעוםששרושדוסבםידחייתמה

ץמאץאקאדוסבתודוקמהלכלעםיהובגותורוקמה

םיארונםיגפהמכוהמכיכםימדוקהםיקרפבונשריפש

תוחומהשינפמווזמהלעמלוזווזמהלעמלוזםה

םלכלשןפואבתוניחבגןמהלולכההדוקנבםרוקמ

9חומשםגהםינפואיקנןכיגפמהדוקנהאיהש'חארוקמ

ותעפשהבםינפורוקמאוהוהמכחבעיפשמתעדהדוס

חומשדעהניבחומלרוקמהמכחחומןכוהמכחחומל

הזוהזבהזםייולתןלכוהניבבעיפשהלםינפאוההמכח

איהשםיווקמדצמםינפוארקנהזלכםעהולהבס

וארקנשוזמהלעמלוזתוגרדמהמכסהןכינפמ'דוקנב

ס"יוחאראיקנשםהמהטמלתוגרדמהמכםהןכוםינפ

ינפמםיירוחאדוסבםההטמלוהניבמטשפתנשלכיכ

םינפבםייולתםהותורוקמהלכרוקממתצקוקחרתנש

תורוקמהםהשתוחומהםהןרוקמוןשרששםינוילעה

דוסבםהוםינפהדוסבםהתוהומהוםהלםיכומסה

ןכםגםהוםינוילעהםינפהמםילבקמםהיכםיירוחאה

והיהי"ומכ,"ןמהלולכתחאלכשםיירוחאהמכוהמכ

םיתונירדמלעסירומסהשהיהאהאהאאהוהי

ןלכו"ןמתולולכןלכשהטמלוהניבמם"רוחאדוסב

הלעמלאוהשרחבומהתואיצמאוהשןשרשבןיולת

ןתקזהבוןתוהצוןתויינהורוןתוטישפמןיזזםניאוםהמ

ןנויבצוןתמוקבוןתויחצנוןתוריהבוןתרובגוןפקתו

ומשךורבואוהךורבוההקתעהויונשילבםידמועםה

'ימלועלודעל"קהויחהםיחצנחצנלודעלורכזהלעתיו

םישוקרפה:הזבוםירחבומהויתואיצמבםימלוע

כאוהיכךבלחוללעוהירשקוךיניעדגנלהזהקרפה

הזבוםולשבתאצלוםולשבהמכחהסדרפבסונכללודג

:קרפהםלשנ

יזלונמדקהשהממעדתשרחאהנהו'ג"קרפ

.דמועוס"קלועלרחבומהתואיצמהיכ

הנתשיאלורחבומהותואיצמלע

ללכדחןושארהותואיצמלטבתתאלורסחיאלוםלועל

ותואיצמב"קםלענהואיצמוהלגתמוטשפתמוהלבא

עדתשןפואבתחאמדקהלעדועךדימענהגהרחבומה

רוקמ

תואיצמהובריפלםשרשמםשרשוסשרשמםיקנויו

הזשרושביולתהזשדעםישרשהושדחתיושדחתנש

תואיצמדעםישרשהולעיןכוהזשרושביולתהזו

וברקתישהמלכוםלכלאםדוקהןושארהשרושה

םילעתמרתויוםיחבושמרתויםהןושארהשרושהלא

הדגירדמבםילועותרוממורוהלעמתובישחוהגירדמב

לאםילועשדעהלודגרתויהגירדמלהלודגהגירדממ

תורוקמהלכרוקמהושרושהאוהשהבןושארהרוקמה

יכלמךלמואיצמהלכשרושורוקמוםישרשהלכשרושו

ןיריפטןוניאהמכולזוינוקיתהמהזלהייארוהב'יכלמה

אדבגלעאדונניאוםיירוחאןיריפסןוגיאהמכוםיימינפ

והינ'גבוםהילעםיהובגורמושהובגלעמהובגיכדהה

םיירוחאלםירוהאהמכוםיארונהםינפלםינפהמכמוא

ואו'הדו'הויו'הדויןיליאםיימינפןוניאוןיארנאלד
אהוהיוהיהייןוניאםיירוחאאהואואהדוי'ה

לאלודגרואונלאצירמאמההזמהיהאיהאה"א

הלעמלוזתוגירהמהמכםהיכונלתורוהלוניתנווכ

אוההלועההגירדמלכורשעםההגירדמלכבשווזמ

רוקמוםינפאיהשדעתובישחוהלעמבתויו"מינפרתוי

רוחאארקנהיתחתשהגירדמהשדעהיתחתשהגירדמל

םיבושחתויוםיימינפרתויםהוברקתישדועלכוהכרעב

ןבםשהיכהזהרמאמבשרפמשומכםירוקמוםישישו

םינפארקנאוהאהואואהדוהזכןיפלאאולמב'ד

,הניבהדוסבןוילעדסחאוהיכותוקדםשלעימינפו

הידסחבהמכחבתדחייתמההבשרשעתוללכדוסב

דוסבהמכחהידסחלבקלהלעמלהנופהםינוילעה

ללוכה'דןבםשךרעבימינפרקנאוהוהבשרשעתוללכ

-הוהיהיהי",הזכםיירוחאדוסבתרוגירדמ"ןכםג

םלענהםלועמלבקמההלגנהםלועתראפתאוהש

'יללכבהניבהשדעהמלענוימינפאיהשהניבונייהד-

תרראפתבשסילשרושורוקמוםינפהמההבשתוריפס

רוקמהלארתויםיברקתמהםיימנפרתויתוגירדמידועו

אוהש'הואויהדויהזכתחאאוןידויאולמבדןבםש

ןיפלא'גןושארהםשביכןושארהםשהמםלענרתוי

וברתנשהמלכיכתרחאףלאקרהניאינשהםשכו

אולמותוטשפתההיכםעטהורתוייולגהרומןיפלאה
יגוסכלאהוקהאוהדויאולמבשוהיכאוצייהרוי

ןותחתהלגרהאוהדויאולמבשדהואהזמאבש

הזכאהשארבהנתנשאוההשושפיהוLהזכאבש

יאדובואונ"הדוילשהאולמוהתוטשפתהבאא

םדוקהיהשהממתילגתמרתויאיההתוטשפתהרחא

המלענרתויהאולמילבהטושפאליממתוטשפתה

'אוןידויאולמבדןבםשההזםעטמהנההאולמבדויןמ

ןיפלאהיכןיפלאאולמבדןבםשמהמלענרתויתחא

ףלאוןידויאולמבדןבםשהןכינפמוןירו"אולמםה

'גאולמב'דןבםשתגירדממהנוילערתויותגירדמתחא

םשוהניבבםהיפלא'גאולמב'דןבםשןכינפמןיפלא

הנופההמכחבותגירדמתחאףלאוןידויאולמבדןב

רתכמלבקלידכרתכבתדחייתמרתכיפלכהלעמהפלכ

רתכבש'דןבםשהשדערתכימחרדוסבתרעדהדוסב

רתרו"אוהרתכבש'דןבםשווילאשרושורוקמוםינפ

ידויאולמבאבאוהןכינפמותורוקמהלכרוקמימינפ

עתורוהלתודוקנןלכוןידויןלכש'הו'ו'הדויהזכ

תוימינפימינפםלענהרוקמבןתובישחוןתמלעהלדוג

ץמאץאקאםהשתוניחב'גהלולכההדוקנהדוסב

קרללכוללכהגשהןיאםששםצעוםששרושדוסב

גשומהניאותודוקנםלכןידויםלכתוושתוחצחצסלכ

שרושאוהשתורוקמהרוקמתוגשהקרהניחבםושםש

הבסאחכבתורוקמהלכלרוקמוםישרשהלכלרוקמו

'יםהתומשהשלשולאמתחאלכבהנהוובםייולתםלכו
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לשהנושארההניחבאוהשחכתלבקאוהשתיעיברה

הריפסההבהמלענהתיהלצאתתשתישילשהריפס

'גיחבהאזבוהלגנלעופבאלוחכבהבהתיהולצאתתש

איההניחב"התואולעופבתארנשהבשדחתנתישמחה

"יכלצאתהלתדמועהתישילשהריפסלהמכחתגירדמב

הניחבוהיינשהניחבלצאתתשתישילשהריפסלאיה

הנושארההריפסהשתיששהניחב-המכחארקנהיינש

ליצאהלהיינשהריפסהלכותשהיינשהריפסלחכתנתונ

ווהיולגלהאיבהלוהמוקמלעהבתילגתמההריפסה

התיהאלוהתומצעבהיהןושארההייולגיכהתומצעל

לשהתומצעךותבןיידעאיהירהשלצאנארקנןיידע

ידכהניחבדועהכרצוהןכינפמוהתואתלצאמההריפס

הניחבהתואולצאנארקתשדעהליצאמלץוחאצתש

ריפסאיהאיהותומדוקההיתוניחבךרעבהניבתארקנ

לכווניחבששתחאריפסבהברתנשירההמוקמלעהניב

תרחאמ'גירדמברתוי'חאלכותרחאלהליעוהבסתחא

תונתשהילברחבומהןתואיצמבםידמועוםימייקםלכו

הזבהזםידחוימוםירושקוםיקודאםלכוונמדקהרשאכ

היולתתיעיברהניחביכותלעבלולעהזבהזםייולתו

'והשימוקמלעהמכחהלצאנאלולאיכתישילש'גיחבב

'גןיאסאדחניחבלבקלהלוכיהתיהאלתישילשהניחב

תואיצמבגהניחבהלגתנד'גיחבהתלבקחכמו'דןכיהמ

תואיצממוהמכחהתואיצמביולגבהניבאוהשיולגה

הזבוהמוקמנהניבונייהדו'גיחבהלגתנהמכחבהייולג

שיתחאכתרובושחתונושארה'גתמאה.ימכחשמןבוי

תודחאסהםלכותחאכתובושחוריפסהלכירהשתעד

רתויןתודחאלעתורוהלןתוללכמולאואיצוההמלו

רתויתחאכתובושחםהשינפמאלאתוריפסראשמ

הריפסכובושחתחאתמאבםהיכיגפמתוריפסהראשמ

לעהניבונייהדהניבבשהניבתניחביכםעטהנתחא

המכחהתואיצמבאוהתיששהנגהבאיהשהמוקמ

יאהוימוקמלעהניבבשהניבליצאהלרתכמחכהלבקש

ליצאהלהמכחלחכןתנרתכהירהשדתכהתואיצמבכ'ג

אוהשהניבבשהמכחבןכוהמוקמלעהניבבשהניב

חכרתכמהלבקשהמכחהתואיצמבאיהתישימחהניחב

רתכירהשרתכהתואיצמבבגאיהוהניבהבהלגתתש

אוהשניבבשרתכןכוהניבהבהלגתתשהמכהלחכןתנ

רתכמחכהלבקשהמכחהתואיצמבאוהתיעיברהניחב

ירהשרתכבבגאיהוהמלעהדוסבהכותבהניבלבקל

תוניחבהלכוהתמלעהבלבקתשהמכחלחכןתנרתכ

'ניכשהזזאלדוסברחבומהןתואיצמבןמוקמלעודמעי

לעהמכחונייהד'מכהבשהניבןכווברתיקרונתשיאלו

רתכירהשרתכבהתואיצמתישילשהניחבאיהשהמוקמ

היינשהניחבאוהשמכחבהמכחןכוימוקמלעהליצאה

התוליצאםדוקמכחהובתלגתנשרתכהתואיצמבאוה

אוהשהמכחבשרתכתואיצמןכוהמוקמלעה"ולגו

התלגתנשםדוקרתכתואיצמבאוההנושארההניחב

גוודזהלונוצרתולעםדוקבאהחומואיצמבןבכרתכב

'תואיצמבםידמועוםימייקוראשנוניחבולאלכוותגוזל

וולאלכוונתשיאלוהניכשההזזאלדוסברחבומה

תוניהבובהלגתנרתכהיכרתכמםלכםהתוניחב

לשתונורחאתוניחבגשןפואבהניבוהמכזותוריפסב

י'גוהמוקמלעהנבלהניבוהמכחרתכםהרתכמהמכח

רתכםהרתכמהלשישהמכהלשתירונומאותרוניחב

דחיםהינשניבוהמכחוהמוקמלעהמכחלהניבוהמכח
'םלועלרחבומהתואיצמהירהשיתכתוטשפתהיולגםה

הלגתמשקרהניכשההזזאלדוסבדומעיודמעלע

אלאםניאםלכבאודמעיתוניחבהוהניהבלהניהבמ

רתכםהשתוגירדמ'גאצמיםהמתחאלכבורתכתודחא

םההמוקמלעהניבלשהתמכחוהרתכוהניבהמכח

םיאצמנג18בה"

םההמלותולועפינימלכםילעופהתווצקואצומרוקמ

תונושארהשלשהמלהז'עבגןיבתוםילעופהתורפסו

ונמדקהרבכשהממלכשלבורקרתויתחאכתובושח

בשייתיוזהמדקה'עוםימדוקהםיקרפבוקומינוומעט

רתכהירמואתצקשםילבוקמהןיבהלפנשתקולחמהבג

תצקוהבףוסןיאוניארתכהרמואתצקוהבסאהאוה

ללפבוהוסיאהאוהרתכוס"אלאםניאשםירמואםהמ

םלכיכםהיניבםולשהשעיורשפיוזהמדקהותוריפסה

אבומוקמלעשיאוחרפורותפכדהאהנקבםילוע

ןיאםייחםיהלאירבדםלכםתובכשמלעוחוניםולשב

תעדיאצומלםירשיוןיבמלםיכוחנiחשקעולתפג

'גןמהריפסוהריפסלכביכעדתהנהוזאיחהמדקההו

הלולכהניחבוהניחבלכותוניחבואצמתתונושאר

קלחךלןיאיכםימדוקהםיקרפבונמדקהשומכ"ןמ

הנושארהניחב"הבהיהתאלשהניחבוהדוקנו

איהשלצאתהלתדמועההריפסלשהתמלעהתניחב

איהשדעהתואליצאהלתרנכומההריפסבתמלענ

התואליצאהלןוצרביפאןיידעהתלעאלירהשתרדעצ

דיתעשבאהחומבןבהםלעהכתרימלענאיהשןפואב

ונוצרהלעירשאכדילוהל

התואוותגוזםעגווזל

רתכרקנהמלענההניחב

הנממלצאתתשהריפסו

הריפסהתארתמותילגתמשה"ולגתניחבהיינשהניחב

רייטצנףכתזאליצאהלןוצרההלעשכונייהדלצאתתש

התואליצאהלתנכומההריפסהךותבתילגתנוהריפסה

אליכ'גקרפםיפוצרפודרעשבונמדקהשהממעודיכ

לבההמהוניתובשחמיכהבוניתרובשחמויתובשחמ

הבקהתבשחמלבאםויהלכבושחיכסגהתלעופהניאו

המהווהתדימשודקהןוצרההלעישףכתוובשחבףכת

המכחארקנהניחבהתואוהבןוצרהתבשחמבהלעיש

םצעולגתניחבתישילשהניחבהנממלצאתתשריפסל

ןידעלבאהתלגתנהיינשהניחבביכהמוקמלעהריפסה

הזינפמהליצאמלץוחהדריאלוהליצאמךותבהתייה

הליצאמתגירדממדרתשידכישילשהניחבדועוכרצוה

ההגה-

ךשמנ6וסדלוסונממרכינוסשעלשערזס

סטמללcכתמוסרדשסטוחךרדתוממ

דלוסוכתמ•ווסתיססחןטככותעפשסכו

- סס"גסכ"ע

ךרעבהניבארקנ'ניחבהתואולצאנתגירדמבהיהתשו

השלשתחאהריפסבהברתנשירהתונושארההיתוניחב

תרחאלהלעוהבסחאלכויןמהלולכתחאלכותוניחב

םידמועוםימייקםלכותרחאמהגירדמברתויתחאלכו

ימדקהבונמדקה"שאכתונתשהילברחבומהןתואיצמב

'ניחבוהזבהזםידהייתמירושקוםיקודאסלכוהזינפלש

היולתהיינשהניחבוהיינשהניחבבהיולתתישילש

הזבהזםיולתתוגירדמ'גםהשןפואבהנושארהניחבב

רתכמהמכחתוליצאםיארקנםהללכבתוגירדמגולאו

הניחבהתואהניבתארקנשתישילשההניחבהשןפואב

יכתמאהימכחורמאשדוסהוהזוהמוקמלעהמכחאיה

המכחרתכאצמתחאותחאלכבתונושארהתוריפס'ג

התוליצאבלוהמצעבהמכחביכהזךרדבאוההניב

התמכחוהרזוכהניבהמכחרתכםהשתוגירדמ'גואצמי

איההתניבורתכבםהשתונושארההיתוניחבינשםהמ

תארקנשהמוקמלעהמכחאיהשתישילשההניחבה

איהתיעיברהניחבהניבונושארההיתוניחבינשךרעב

חכתנתונהנושארההריפסהשל"רחכתניתנתניחב

לכותשידכהיינשהריפסאיהשהנממהלצאנשהריפס

שעןמהלולכתישילשהריפסדועליצאהלהנממלבקל

לצאתתשתישילשהריפסלרתכארקנהניחבהתואל

'נושארהריפסהתנתונשתישמח'ניחבהיינשהריפכב

-'ריפסהכותבהארתוהכותבהלגתתשהיינשהריפסלהכ

'ריפסההארתישלרהנושארההריפסמהלבקשישילשה

'ניחבביכינשהרפסהךותבלצאתהלתדמועהישילשה
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תרשמחהניחבוןושארלצאגהאוהשאשידקאקיתע

הניחבוהאמיתסאהומדוסבהמכחארקגסארתכבש

דוסבאשידקאקיתעדאנקידארקנסארתכבשתישש

ינשולאואנקידדוסבואלזמדוסבהניבאוהשאלזמ

םהאנקידהוהאמיתסאחומהםהשםינרחאהתניחב

םילצאנהולצאתיםדילעשםישודקהוירבא'גוקיתפה

ינוקתםעלצאנתגירדמלליצאמתגירדממאציםדילעו

ותומצעתוליצאברתכלשישןפואב.םישודקהוירבא

יגפמרכזה,דוסבםהשותוליצאךרוצלגתוניחבהשש

תגירדמלליצאמתרגירדמבןיידעאציאלגןתואבש

ךרוצל'גוהעפשההדוסברכזאוהליצאמהשלצאנ

אציתרניחבגןתואבשהבקנהדוסבםהשותוליצא

הבקנהאוהלצאגהשלצאנתגירדמלליצאמתגירדממ

רוסבשןפואבתלבקמההביקנכלבקמשלבקהדוסב
דוסוב'צמ'ומצעברתכה

דוסאוהשלצאגוליצאמ

הזםירושקהלולעוהלע

ומצעברתכבןכוהזב

םהשתוניחבהששואצמי

יכלולעוהליעדוס

אוהשהנושארהניחבמ

תואיצמדוסבסאדוסב

האציבאהחומבןבה

רוסבאיהשהיינשהיוגיהב

תולעירהןוצרהתולע.

ההגה

זדכתוליחכסששרתכךירנסמלסמתתלbו

סלסולכfלתגירדמלליגfמתגירדממfגיש

רתכססגעססוותלעכרתכלשויתוליחכסס

י.גקרםיכירכסניbתוחותסותחbסריפמ

3fכלליגbתתגירדממסתדירילתוליחכ

לכלילffמלנfגרתכשינפמbוססעוטס

ךפיסלfךכיסמןואגלךרכוסוסילינfמש

ס6ענמנסקחבbוסןפיסלbךפיסמתfיניו

תוגיחפ'גסכשוריכטסתועגnbיעfל

יכתוחיניסןכןיfשoמונשריסדכסינושfרס

טכיfלזלכסעסליל6ממילנfכסססגססגס

.f31ךפיסמסיfויוושכךממתמסךפיסל

ךרעכסילגfגוfרקלסלינbאסגיכינפמ

ס:fיניכףכיןכלעוךסמסלפמלשסמ

סיל3fנסל'גfמלזוחתישילשסגיחכש

ספ"גסס"עוfרקנ

הניחבמלולעןוצרה

הניחבמוהברושקונושאר

איהשתישילשהניחבאציןוצרהתולעאיהשהיינש

הניחבמלולעוריהטההוסירהומוקמלעוריהטהדוס

וויהטהדוסאיהשתישילשהניחבמוהבהרושקוהיינש

דוסבאשידקאקיתעדוסברתכוהשתיעיברהניחבאצי

אקיתערוסירההב:גהדוסבהלבקהדוסבלצאנ'והש

תישילשהניחבמלולעלצאנאוהשדוסבאשידק

אשידקאקיתעאוהשתיעיברהניחבמוהגהרושקו

דוסאוהשתרישימחהניחבאצילצאגאוהשדוסב

הירבאתולגלהיתוחומגבהטשפתנשהאמיתסאחומ

הבהרושקותיעיברהניחבמלולעתישמההניחבשירה

הניחבאציהאמ'תסאחומדוסאוהשתישמההניחבמו

אלומרוסבאשידקאקיתעדאנקידתניהבאוהשתישש

הלגמת"שמחהניחבהאמיתסאחומשהעפשההדוסב

תיששהניחב'עהירבאדוסבהבםימלענההיתוחומ'ג

ץמאדוסבהדוקנבשתישילשהניחבאיהשאלזמדוסב
תבסאבשהנושארהניחבמתריששהניחבוונשריפדכ

פאגקידתניחבאיהשתישישהניחבשירהונשריפוכ

פאחומאיהשתישימחהניחבמלולעאשידקאקיתעד

'ולכשירההתליעבלולערשקההבהרושקוהאמיתס

וריהטהוסבותוליצאןוקתךרוצלםהשרתכלשתוניחב

פאנקידוהאמ'תסאחומדוסבםישודקהוירבאןוקתו

וזםירושקםלכווזמוזםילולעםלכאשידקאקיתעד

ולכירהשרתכבידחייתמםלכוותליעבלולערשקהוזב

רחבומהןתואיצמבוניחבההגה
ווווואוו

6:::f(םלכםהוםימייקו:סליסחוניחכ'ווליר

- לולfר יכזירככסויריתסכ

וינוקיתםהשרתכתוליצא::5:ךל:

וירבאןוקתווריהטהדוסבסרימשכלילעיסליפלשתוניחכסימכוסמכ
- רומימימלךרת rדועיזהל סרתלכירסש

האמיתססאחומדוסב

םידחייתמםלכשאנקידו

דח"תמרתכשןפואבוב

ויתוניחבבקבדתמו

יוסבאוהשובשתיששניחבמ

ובשהנושארהניחבדעהדוקנבשץמאדוסבאנקידה

אנהש

רסיליפסכסל1zr-הןינמכרתכbרקליפש

ןינמסחייללכותfייכלילעוסליעתנידמכ

תגייודמכfנסfטישפכתוינחורבורת

רתסכשסידימעךרחןינעולולעוסליע

:ססגסכ'ע-ןיפילרפודינשרעשבונשריפ

ל

המכחלשהתמכחוהרתכוהמוקמלעהמכחבםיאצמנ

ומוקמלערתכבםיאצמנםההמכחלרהמוקמלע

הניבלשוהמכחלשלרדחיםהינשלשןרוקמותואיצמו

הלאשאלארתכמתוניחבוהלכירהשיתכבםלכסה

ראובמךלירהתונורחאתוניחבהלאותונושארתוניחב

תרחאשממןהותחאכתובושחתונושאר'גיכשרופמו

יכםימדוקהםיקרפבהלעמלונשריפשהמכגןבויהזבו

המכחבשבלתמשושובלדוסבהיהאדוד"ארקנרתכ

ומצעבםעטההזמאוהומצעתניחבבאלוהרניבו

עיפשמוםהבטשפתמאוהתוניחבששהדצמיכ

םיעיפשמההמכחבםהםהמםינושארההשלשהש

המכחתוליצאאוהתרוטשפתההתואוהמכחב

תוליצאאוהתוטשפתההתואשהניבםהםינורחאגו'

דרעבקרומצעךרעבגיאתוניחבששהלכשאצמנהניב

רתכהשהמכאהניבוהמכחםהשותוששפתהוותעפשה

המכחתניחבבקרומצעתניחבבאלהיהאדוד"ארקנ

ןהבטשפתמשתניחבוהסהשותוטשפתהםהשהגיבו

ןדילעוןרילעעיפשהלןהבשבלתמשושובלםהםהו

ומצעתרניחבבאלוהיהאדוד'ארקנותוטשפתהןהש

דוסוהזוהיהאתארקנהניבודידיהמכחארקןכינפמו

ןושלאוהןושארההיהאשונשריפשהיהארשאהיהא

המכחםהשתוניחבששבתולגתהלינאדיתעלודיתע

ןכומכרתכהדצמהמכחלתוניחבששםהשומכוהניבו
ותניחבהנהומשךורבוהבסאמרתכלתוניחבשש

תולעםדוקהבסאבומלעהאוההבסאבהנושארה

ןידיתעהתומלועהלכוסאהלוכשליצאהלןוצרה

הבסאבםימלענםהיכארקנסאםלכאורבלוליצאהל

ןיאשינפמוגווזלונוצרולעדוקבאהחומבםלענהןבכ

אלוהדוקנאלותואאלהניחבהתואלערמולךייש
ינפמרבדםושתגשהמללושמאוהיכהנומתאלורויצ

וחומצעךרעבאלהבסארתכהניחבהתואארקנןכ

ונממלצאתהלןדיתעהתוניחבהותוגירדמהךרעבקר

רתכההלגתנורייטצנואשליצאהלהבןוצרההלעשכו.

קנהניחבהתואהבןוצרחהלעשףכתהבהתומצעב

ערתכיולגוהיינשהניחבאיהוהבסארתכבהמכח

הגיבארקנהבםאתומצעלץוההבסאמהטמלומוקמ

הניחבהשתויהלותישילשהניחבאיהוהבטארתכב

דוסבובדחייתמוולהמודוסאלהבורקןיידעתישילשה

קרפעיבאדוסרעשבהלעמלונבתכשומישרווריהטה

התואלעלזוראקףסוי'רברהבתכשומכזקיפוה
ימנוהיאאהדהילימדוסאליפטבירקוהיאדהניחב

תויהליוארןיאןכלערשאסאדאנווגכאבוטסלענ

ולצאתיםדילעשםישודקהוירבאינוקיתבלצאנארקנ

וילאויומדוהבליצאמלותברוקינפמםילצאנהראש

ןכינפמ'זקרפו'ה,קרפרשעאוהדחארעשבראובמכ

דועטשפתהלודרילהבסאמתכישילשהניחבההלבק

דוסמהטמלתוגרדמ'גדועהתומצעלהתומצעמ

זנהרעשבראובמכסאדעלוגעבתבחרתמהוריהטה

דוסבתלתמהלולכההדוקנהדוסלהדריוtנהםיקרפב

םיארקנשםישודקהוירבאינוקיתםהשץמאץאקא

וינוקיתםהשאשידקאקיתעדאנקידוהאמיתסאחומ

אשידקאנק"דדאלזמדוסבםילצאנהולצאתיםדילעש
ונשריפדכתוחומ'גבהתלגתנשהאמ'תסאחומדוסבו

חכתשאאתורשדרתארמאמבלזיבשרירבדבהלעמל

תוריפסהלכםיללוכהבחכתוריפס'גםהשתוחומגהש

קאדוסבאקיתעדאנקיד'עהאמ'תסאחוממולצאתנ

יכהולוזוראקףסוי'רברהדיסחהבתכשומכוץמאץיא

המכהרתכןוניאדתלתהיבןילילכודחיוהוריהנאוהה

ץמאץאקאדוסםהשםשן"ועהלעמלונשריפדכוניב

דוסברתכארקנםארתכבשתיעיברהגיחבשןפואב



אעאיקרפ
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.תילכתלעביתלבהורואפצועלענמנהקחבאוההזוהב

ןושאררעשבונשריפדכולצאנתוליצאידילעםאיכ

ןושארהלצאנהודחאאוהרשעורשעאוהדחארעש

כליצאמתגיררממתאצלענמנהקחבאוהרתכאוהש

םא.וירבאינוקיתבלצאנתגירדמלםיליצאמה

ולעוהלעדוסבתוניחבובלשלתשהלךרצוהש

םהמהשלשוהליעהדוסברכזהדוסבםהמהשלשש

עריאשומכהזדצמהנהלולעהדוסבהבקנהדוסב

השלשורכזהדוסבהשלשהבסאמוניחבולבקשרתכ

ששהלבקשהמכחחומלעריאןכומכהביקגהדוסב
ינשריפדכץאוסבואנקידדוסבץמאדוסברתכמוניחב

דועכיכהבקנהדוסבהשלשרכזהדוסבהשלשהלעמל

קולחההזשקרוךארתכלהמכחדרעןכהבסאלרתכ
םיליצאמהלכליצאממאצירתכשתויהליכםהיניבאוה

ומצעךרוצלתוניחב'וךרצוהךפיהלאךפיהמאציו

חאהריפסקרםניאתוניחבוהלכשןפואבונוקיתו

יצאממאצישהמכחחומלבאההגהבהלעמלראובמכ

אלולצאגאוהוינוקיתללכברתכירהשלצאנכ'גאוהש

הלשתונושארהתוניחב'גבהנהךפיהלאךפיהמאצי

תארקנוהליצאמתגירדממתראצירכזהדוסבםהש

הלבקשהבשתונורחאתוניחבגבוהמצעינפבהריפס

איהשהיינשהריפסדועהליצאההביקנהדוסברתכמ

ינשואצירתכמהלבקשתוניחבהששמשןפואבהניב

רתכמהמכחהלבקשתוניחבהששמשםגהותוריפס

עריאשומכהמכחלעריאהזלכםעתוריפסינשואצי

?סב'גורכזהוסבגהבסאמוניחבולבקרתכשומכתכל

'ורתכמהמכחהלבקןכומכוניחבוולשירתכוהביקנה

היינשריפסדוע'ונורחאוניחבגןמואצישםגהותוניחב

'שודקהירהשונורחאוניחבגהכגהמכחלשיהזלכסע

דומעתרחבומההתואיצמבומוקממהזזהניאותיברתמ

יברתנהזלכםעהניבלהנממולשלתשנשםגההמכחב

ירהשהמכחבןכםגוראשגוהמכחב,תוניחבה

ןפואברנמרנקילדמכהרסחהניאוהזזאלהשודקה

ןתואהזלכםעהניבלתוניחב'גהמכחמואצישםגהש

רנמרנקילדמכאוהשהמכחבןכםגוראשנתוניהב'ג

ומכרתכמתוניחבוהמכהחומללרהמכחלשישןפואב

תווצקוולשלתשגהנההבםאמתוניחבורתכלשיש

עריאשומכוהמכחלרתכמתוניהב'וןהשתרומלענ

הגיבחומללרהמכחמהניבלעריאןכומכרתכמהמכחל

הניבחומהלנקשתונורחאתוניחבגיכהמכחחוממ

ןכםגוראשנןמוקמלעתווצקההלגתשהמכחחוממ

התואיצממהזזהניאותיברתמהשודקהירהשהניבב

פואבדומעתרחבומהתואיצמבהדמעלעורחבומה

: תומלענתורואששןהשתווצקששתוניחבששןהש

הניחבלכהבםאדצמרתכבתוחצחציןמהלולכתחא

ולעוהליעדוסבםהירהשתרחאמהמלענרתויהניחבו

הניחבלכבולולעוהליעדוקוהשאציהניחבמהניחביכ

הדוקנךלןיאירהשתומלענתוחצחציםההניחבו

תודחאןתודחאדצמ?ןמהללכנהיהתאלשהניחבו

ןושאררעשבאובמכילכתיתלבדעףוסיתלבדעהושה
ולגתנאלש"ויהלודחאאוהרשעורשעאוהדחארעשב

ןתמלעהלדוגלרתכלשתוניחבוהדוסבתוחצחציה

דוסבאנקידדוסבנורחאהניחבבקרןליצאמלןתברוקו

םלענהתעדדוסאוהוהשתיששההניחבהאוהשאלזמ

לדוגלרשארעשההזמהגהבאיפבאובמכםלענהחומ

םשולגתנאלןכינפמםלענהחומארקנםשןתמלעה

הכרעמהאיהוםלעהלעהרומה'ילשןוילעההצוקבקר

ןמהלעמליכא"פבונשריפשתכרעמהשמחמ'נושארה

לשוצוקביפאתוחצחצלללכיולגםושןיאתיששהניחב

תורוקמלתורוקמהדוסבוםישרשהדוסבםשםהיבי

תראפת3גחי--

הניחבםושרמוללכותאלשדעהבםאדוסבאוהש

הבשאתומצעאיההנושארההגיחבהיכונממהל

ןיאאוהיכהניחבםושרמוללכותאלהבםאמהל:

ולשבואבהזעדתשרחאהתעורבדםושובגישהלףוס

םייתמאםלכלזתועידיקולהלכםתובכשמלעוחוני

אדחרמארמווחשקעולתפנןיאפיחםיהלאירבדםלכ

שדחמםהמדחאודחאלכיכאגילפאלואדחרמארמו

אלשהמשודהותלבקרשויוומאונוומעטבוטבובוטב

ארקנןיארתכשםירמואהםילבוקמההנהווריבחשדח

רתכלשתונורחאתוניחב'גןמםירבדמםהללכוללכסא

אציוניחבןתואבשתיששותישמחותיעיברהניחבםהש

רמגבלצאנתרגירדמלםיליצאמהלכליצאמתגירדממ

ארקנתוניחב'גןתואבשםישודקהוידבאןוקיתווינוקית

םיארקנוירבאוונוקיתרמגאוהשאשידקאקיתעאוה

דוסבוירבאןוקיתאוהשאקיתעדאנקידואמיתסאחומ

ונשריפרכץמאץאקאדוסבהניבמכחרתכםהשאלזמ

וארקיאלוiחסאםניאתוניחבגוטיאדובהנההלעמל

ומכושממלצאגתוניחבגןתואבוהשינפמו"חםאםשב

:עאהאליעארתכתוניחבגולאלעלזיבשרהבתכש

יבגלוהיאאמכואחצוצמרואחצרואןומדקרואוהיא

'גבןוילערתכרואשםגהשוריפבהרוהתוליעהתלע

'גרמאהרזינפמשחצחוצמוחצוםודקרואויתוניחב

לדוגלכםעוהזלכםעויתוניחב'גלעתורוהלרוא'ימעפ

רואךרעלםהםירוחשויתוניחכגםעאוהורוא

'גולאהזינפמרשאאוהךורבףוסןיארואלודגה

םילבוקמהווחללכוללכףוסןיאםיארקרםניא

ויתוניחב'גןמםירבדמםהףוסןיארתכםירמואש

םשאצמישסגהיכוריהטהוסבוהבסאבםהשינושארה

'ניחבהיפאשדעהבסאבםתויהלהזלכםעתוניחב'גבג

יקולחםשמולךיישןיאהבסאבוהבולהמודתישילשה

'גיחבהתאזרמולהניחבלהניחבןיבקלחתשדעתוניחב

הניחבהתאזוהמכחארקנהניחבהתאזורתכארקנ

גשהםושובןיאשהבסאבםהםלכיכהניבארקנ
םשבוסחייתיאלןכינפמהבסארואםהםלכיכהעידיו

'גולאשינפמםארתכםשבוסחייתיוהניבהמכחרתכ

םגהווארקירתכסשבןכינפמרתכלשוינוקיתםהוניחב

ןתואיצמבתוניחבגולאהזלכםעוארקירתכםשבש

ודומעיןדמעלעוריהטהדוסבוסאדוסברחבומה

'וארקיןכינפמהבםיאבםהשינפמסארואבגארקה

רתכלשתרוניחבכגםהוסארואםהשינפמםארתכ

אוהותוריפסיללכברתכותוריפס"םינומשםילבוקמהו

רתכןמהלעמלהלעוהגירדמםינומםניאוסאאוה

תוניחבהתוקבדתהותורשקתהךרעבםתנווכוםתעד

יכםאדעםתודחייתהוםתורשקתהבםילועה

ותוליצאןוקתםהשויתוניחבהששברתכתורשקתהב

דעחלועאוהונשריפדכובידחייתמםלכשוירבאןוקתי

העוקתאיהוניחבוולאמולש'נושאר'ניחביכםאבוסא

'וולאמולשהנורחאניחבוהבסאםצעאיהאיהוסאב

דוסבהדוקנהףוסבהדוקנהדוסבהעוקתויתוניחב

תוריפסרשעקרםינומםניאןכינפמואנקידדוסבץמא

ויתוניחבתורשקתהבבתכםתנווכוםתעדרתכםרמאבו

וחסאמהלעמלהניחבןיארשאסאבוםאדעםילועה

הזעדתשרחאהנהורתכלשהנושארהניחבהאוהש

הלחתהושרושןמצעןהןהתוניחבוולאיכעדתהנה

ווצקוןמצעןהןהוןדילעגהנתמםלועהשתווצקול

דוגלםשםושםילבקמםניאשדעתומלענןהשאלא

הניחבמוקקחתנוולשלתשנשןמצעבםהםהוןתמלעה

תווצקויולגהםצעלואבשדעלולעלהלעמהניחבל

: הניבוהמכחתהת"הנת'ג'גןהיתומשיקולחב

ותלוזלותוקGתולגלהצרהבםאשתויהליכאוהןינעה
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הווצקוהןמסולכלגתנאלןכםגתונורחאתוניחב'גבו

המכחרתכהלגתמהיהםשהלגתמהיהשהמרקיעהקר

.אחומדוסאוהשץמאץאקאדוסבהדוקנהדוסבהניב

ראובמכוחומהדוסבהתלגתנשהיתוניחבגבהאמיתס

הניבימכחרתכםהתונורחאתוניחבגשןפואבהלעמל

תורוקמלתוזוגגוומלענתורוקמםהשתורוקמהדוסב

תונורחאתוניחבגולאבוםהמולצאנשתוחומ'ג

םימלענויהדחצחוצמרואחצרואןומדקרואםהש

.תוחצחצהדוסבתוריפסרשעןהמתחאותחאלכב

בשייתיוןבויתומדקהינשולאךלוראבתהשרחאהתעו

שלשתמאימכחותואןירייצמשןליאהתרוצרויצהל

הלעמלתראפתוהניבוהמכחמהלעמלרתכושלשלע

חצנמהטמלדוסיוהרובגוהלודגמהטמלדוהוחצנמ

המכחמהטמלחצנורסחוןלכמהטמלתוכלמודוהו

הטמלתוכלמדוסיתראפתוהניבמהטמלדוהוהרובגו

יכאוהןיינעהםעטוםלענהתעדדוסאוהשרתכמ

לכתונורחאתוניחב'גםהשתורוקמ'גולאשתויהל

תוחצחצולאותומלענתוחצחצ"ןמהלולכתחא

'גולאמהדוקנבשהנושארהניחבדוסבשתרומלענה

דוסבםיהנת'ג'גבח'כםשבוסחייתיתונורחאתוניחב

'יןמהגירדמברתויםהשדעקאדוסברתכיחצחצ

איהשהדוקנבשץאדוסבהמכחבשםימלענהתוחצחצ

דוסבזאדוסבהמכחבשתוחצחצ'יהןכוהיינשהניחב

דוסבםיה'נת'ג'ג'בח"כםשבכגוסחייתיהיינשהניחב

הלעמלורתכיחצחצמטמלהיינש'ניחבוסב'מכחיחצחצ

ץמאדוסבהדוקנבתישילשהניחבבםהשהניביחצחצמ

וסחייתיץמאדוסבםימלענההניבבשתוחצחציהןכו

רתכמהרטמלהניביחצחצדוסבםיהגתגגבחכםשבבג

וזהלעמלםהתוניחבהשהזךרעוסחייפלהנהוהמכחו

וזהלעמלכגןהמתחאותחאלכבשתוחצחצהןכווזמ

ךרעבהיהתהמכחבשןושארחוצחצהזדצמהנהוזמ

היהתהיינשהניחבאיהשדוסבהבשתומלענתוחצחצ'י

התומצעתגירדמעשאראיהשהתומצעךרעברתכאיה

הניחבירהשהמכחאיההיהתהנושארהניחבךרעבו

ךרעבירהשהמכחהיינשהניחבורתכהלגתמהנושאר

'וסבהמכחאיההנושארהניחבבהדוקנהדוסבשרתכה
הדוקנבהיינשהגירדמאיהשהיינשהניחבבהדוקנה

היהתהיינשהניחבהדוסבהמכחלשינשחוצחצןכו

הניחבךרעבוהמכחבשהיינשהגירדמאיהשהמכח

המכזולשינשחוצחצירהשהניבאיההיהתהנושאר

הניחבלשרתכמתישילשהדגירדמאוההיינשהניחב

לשהמכחךרעבאוהשחוצחצהתואשאצמנהנושאר

הנושארהניחבלשרתכ:

המהיינשהניחבבהמכחלשהתומצעשאצמנהניב

הנושארניחבבתכהךרעבוהמכחהתומצעךרעבוהש

הניבמצעךרעבהיהתמכחבשישילשחוצחצןכוהניגו

דסחהיהתרתכהדרעבוהמכחבתישילשהגירדמאיהש

המכחבשרשעתוללכבםלענשישילשחוצחצהשאצמנ

תישילשהגרדמבהמכחךרעבהמכחתומצעמאצויש

חנושאוניחבברתכבהלגתמאוהתמכחבשהניבאיהש

איהשתיעיברהגירדמברתכ"דרעבהדוקנהדוסבש

תיעיברהגירדמאוההמכחלשתישילשהגירדמיכדסח

תוגרדמהרדסיפלדסחאוהתיעיברהגירדמורתכלש

הניחביולגאוהשהמכהחומןכינפמוםיהנתגגבחכ

דוסבירהשישילשדסחהוקלרוקמאיההדוקנבשהיינש

דסחברתכהךרעבהלשחוצחצהמכחהתלגתנהדוקנה

איהשהמכחלשהתומצעמהאצישהלשהניבהשןפואב

רתכהךרעבאיהתישילשהגירדמהנבהתומצעךרעב

הזדצמהנהתיעיברהגירדמדסההנושארהניחבלש

רתכבהתלגתנירהשדסחהוקלרוקמהמכחההיהת

םלענה

תורואששןהשתווצקששתוניחבששןכודועראבתי

רתויםשםהשהמכחחומב'ןמהלולכתחאלכתומלעב

םשםיאבםהןכינפמשןהיתורישעתוללכבתולגב

הרומהזשרשעלעהרומהדוהמלענש'יהףוגתרוצב

היינשכרעמהאיהוא"קרפבהלעמלראובמכרתוייולג

תויואששתווצקששוניחבששםהןכוא''פבונשריפש

ושרשנםששהניבחומב"ןמהלולכתחאלכתומלענ

ולגתנוהעיטנושרושיולגםושםהלהיהוהעיטנהדוסב

דוסאוהשרתוייולגאוהשהתרוצבואבשדערתוי

איהוןיפוצרפודרעשבונראיבשהניבבןיפוצרפודיולג

ולגתנשממהבשהתרוצבהאבשתישילשהכרעמה

ונייהוההזכוכותבוהתרוצבאיההםצעיכרשעב

הבולגתנוא"קרפבהלעמלונשריפדכ'ההםצעברשע

העיטנהדוסבןיידעויהשקרתווצקוהםהשןכםגוה

ישילשכרעמבא''רפבהלעמלונראיבשומכהשירשהי

הניבבשתישילשהכרעממוםשמןייועיהכופהאיהוהש

דוסבהעיטנהדוסבתווצק'והןהשתוניחבוהויהש

ןהיתורואתרווצקוהןהשתוניחבוהולגתנשרושה

םשולעפשדעםצעבהליתשהדוסבתיעיברהכרעמב

ןהיתוניחבוקלחתנוהמוקמלעתראפתדוסבןתלועפ

הלולכתחאלכהזלכםעוםליצאמןוצריפלןתלועפיפל

ןתלועפיפלמ"ה'נתגגתומשייקולחולבקשקריןמש

ששהםצעןהןהוםליצאמןוצריפלןהבתולגתמש

הלעמלשתורואששהםצעתוניחבששהםצעתווצמ

ונשריפשותרוצבהאבשתיעיברהכרעמהאיהאיהו

הממםצעבתווצקוהתרולגתמרתויאיהשהלעמל

הזיאבוהמלענוהיולגבואותרוציכההתולגתמש

תווצקוןהש'ותילגתמהבןחובהתאשהניחבוהניחב

רשאכרשעמןתוללכלעהרומשואוהעצמאבאי

הרומאהיכםשמן"ועא"קרפ'כוראבהלעמלונראיב

ולגתנתיעיברכרעממותיעיברההכרעמהאיהורשע

דוסבתווצקוהבשתוכלמדוסברתוידועתווצקששה

ןתלועפתולגלידכןתעפשההתלבקדוסבתוריפהםוקמ

ורכזהלעתיות"ותוהלאתולגלתומלועראשלעיפשהל

תרוצבהאבשתישמחהכרעמהאיהוםיחצנחצנלודע

ראובמכהיתורישעבוהיתווצקוברתויתולגתמשהה

ובהיהיאלשםלועברבדםושאצמתאלשדע'אקרפב

םורדדצברעמדצחרזמדצהטמדצהלעמדצתווצק'י

האירבבהדוקנאצמתאלשהיתורישעכגןכוןופצדצ

דערשעבוארבנתומלועלכןכורשעןינמהבהיהיאלש

םידיבתועבצאיןורחאהארבנהאוהשםדאבאצמתש

ןוראהאיהיכינוש"ניממםינימםינימהמכןכוםילגרבו

'רובגהוהלודגההלשאךלמהורשהוןורטפהוגיהנמהו

הלשמלכבהתוכלמרשאדוההוחצנהותראפתהו

ראפתלשויתוירישעתרישעוללכוויתוניחבותוארהל

יכלמךלמםיחצנחצנלודעלורכזוומשדורבוהבהלעב

.ןמאוןמאםלועל"ךורבוהבקהםיכלמה

," : קרפהםילשנהזבו

קרפבונראיבשהמיפלהתעודיקרפ

ןה,תומלענהתונחבוולאשםדוקה\

תולגנהתווצקולהלחתהושרושןה

ואבשדעהרטמלהלעמלמולשלתשנשןמצעבןהןהו

יפלתרומשיקולחולבקוןתלועפלועפליולגהםצע

לכבש'יןמ:ןהומיה'נת'ג'גןתלועפתולגתה

התלועפבהלגנהצקוהצקלכבוהמלענהניחבוהניחב

המצעינפבתחאוחאלכוהמצעינפבדחאודחאלכןלכ

אלתונושארהתוניחב'גביכךלףאבתנ'יןמהלולכ

אלהניבהמכחרתכוליפאותווצקהמםולכהלגתנ

קרםשםושבוסחייתיאלןתמלעהלדוגלשרעולגתג

הלעמלראובמכשאדוסבווריהטהדופבוסארתכםשב
'-
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ריפס*ןינמםילשהלויתחתתעדהדוסאוהשםלענה

: ליצאמהךרעבהאמיתסאחומדוסברתכהזלכםעו

בתכשומכואוהלצאבאהדארקנלצאנהבםיליצאמה

אמכואדמא'צאקאוהיאדגעאהאליעארתכוהוזה
םשמןייועיהלעמלונשריפרכתוליעהתליעיבגלוהיא

התמההזןכינפמזמאדוסםצעאוהםלענהחומרוסו

ללכבתרחאהריפסלהנמנםלענהתעדאוהשםלענה

יולגאיהשהמכחחומהיינשהריפסהאמיתסאחומ

אבוץאדוסאיהשהאמיתסאחומבשהיינשהניחב

'בהדריןכשהתומצעלץוחהאמ'תסאחומתחתאחומ

הניחבץמאלהיינשהניחבץאמתחאהגרדמתוגירימ

הלתושעלץמאמדועהדרישהיינשהגרדמתישילש
הדרישרעשההזמ'חו'זקרפבראובמכץמאתחתםוקמ

ץמאדוסוכינפמוהמוקמלעהתוליצאבתונידמיתש

ירוקמוהתלעאיהםלענהתעיחומדוסאוהשדיקנבש
האמיתסאחומןימיבהלהבשיוץמאתחתאהןכינפמו

דועהלשייכתורוהלרחאםעטםימעטינשלרתכאוהש

ינלגאהירהשהדוקנבשהיינשהניחבדוסבסלענרוקמ

הועוהיינשהניחבלש

רוקמהיהתהשינשםעט

'תלגתנש'סחהוןימיהוק

ר

ההגה

סלעמלסלעלסתעדחומירסשסשקת56ז"

סלעמלרוקמסמכחחמילסיסי.ךיfוןלכמ

רסעטסוסשקישסממסזןיbסלענתחוממ

רתכהדוסבהדוקנהדוסב:",:"::

המדקהבראובמכדסחב::::::::

איהשהניבישילשהריפס":%

אחומבשישילשניחביולגיי:י"

ץמאיולגאיהשהאמ'תס

איהיכהמכחמהטמלהמכחחומךרדהרבעוהדוקנבש

.דצמשםימדוקהםיקרפבראובמכתוגרדמיתשהדריכג

.התלגתנךיאונילעישוקןיאוהתלעאיההמכחחומהז

.ץמאומצעבאוהפלענהתעדחומירהשץמאמהניב

:אובמכאתיאאהואהיכנושארהניחבלשויולגאוהו

.דצבהלהבשיוסשמןייועירעשההזמא"קרפבההגהב

ינשלהמכחחומלשהלאמשבוהאמיתסאחומלאמש

איהשהמכחברוקמהלשייכתורוהלדחאםעטםימעט

המכחמהלעמלרוקמהלשדועוהדילעהלצאנש'תליע
םעטוץמואיולגאיהשהאמ'תסאחומבשץמאדוסב

יסמשאוהשןידהוקלEמשהוקלרוקמאיהשינפמינש

ראובמכהדובגברתכהדוסבהדוקנבהתלגתנשינפמ

חומהזהרדסבוחומהובשייתנשרחאהתעו;המדקהב

ןלכמהלעמלאמתסאחומבשץמאדוסבםלענהתעד

לצאנדסחהוקולאמשבהניבחומוןימיבהמכחחומו

לצאנםימחרהוקוהניבמלצאנןידהוקוהמכחחוממ

דסחהיהישחרכוהןכסאמדקהבראובמכםלענהחוממ

המכחאיהשםרוקמתחתבשילםידסחינשםהשחצנו

הרובגחרכוהןכוחצנאצידסחמודסחאציהמכחמיכ

יכהניבאיהשםדוקמתחתבשייןינידםהינשםהשדוהו

תראפתחרכוהןכודוהאציהרובגמוהרובגאציהניבמ

בשילעירכמהוקיעצמאוקימחרהוקםהשתוכלמדוסי

עצמאבוץמאדוסבםלענהחומאוהשםרוקמתחת

.דוסבהטמלוהלעמלדחיימועירכמהיהישידכתווצקה

ףוגהמשנדוסבהצקלאהצקמחירבמהןוכיתהחירבה

הלודגמהטמלתראפתאבוא"קרפבונשריפשתירבו

תעדחומשינפמדוהוחצנמהטמלדוסיןכוהרובגו

הלעמלתחאתואיצמונייהדתואיצמינשולשיםלענה

דוסבהדניבוהמכחמהטמלינשתואיצמוהניבוהמכחמ

ונשריפשתעדתישאר"תאריאתילתןירת'בתישארב

.ןכומכינשהותואיצמבהטמלוחומשםשכואקרפב

דעםילועתוכלמדוסיתראפתןבינפמוהטמלולצאנ

דעםילועחצנודסחנרתכבםלענהחומאוהשםרוקמ
םהלןיאיכהמכחמהלעמלאללבאהמכהאוהשםרוקמ

רוקמ

חוצחצבהתומצעךדעבהנממאצויהחוצחצםלעה"

דוסבאיהשהדוקנהרוטבשתישילשהניחבהןכודסח

תוחצחצ"םימלענהבשהדוקנהדוסבהניבאהשץמא

הניחברתבהךרעבאוהשהלשןושארחוצחצהדנה

ינשחוצחצלרתכהתומצעךרעבהיהתהניבהנושאר

הגירדמהמכחהתומצעךרעבשהלשינשחוצחצוהלש

הגירדמאוהשדסחרתכהךרעבהיהתהיינש

דרעבשהלשישילשחוצחצורתכלשנושארהניחבמיד

הניבבשהניבוג"הדתישילשהגירדמהניבהתומצע

הלגתמהניבהנה"שמחהגירדמרובגרתכהדרעבהיהת

הניבבשהניבונייהדהבשתישילשהגירדמבהתומצע

ינפמוהרובגבהנושארהניחבלשרתכבהמצעהלגתמ

איההדוקנבשתישילשהניחביולגאיהשהניבחומןכ

הגירדמוימחרהלכאהשםגההרובגלשןידהוללרוקמ

םעהרובגאלוהניבאוההתומצעדרעבהבשתישילש
תרניחברתכהךרעברתכבתארתמאיהשליאוההזלכ

יוקמאיהןכינפמםליצאמןוצריפלהרובגבהתומצע

תורוקמינשולאולגתנשיגפמוהרובגאוהשןידהוק
דסחהוקרוקמבהזתישילשהניחבוהיינשהניחבםהש

דסחהוקהצרישכוםייכפהינשםהשןידהוקרוקמבהזו

ןידהוקהצרישכוןידלועפלןידהוקהצרידסהלועפל

הזיכפהםהיכדסהלועפלדסחהוקהצר"ןידלועפ

םהיניבםולשושעלםהיניבעירכהליעצמאןיכירצוהזל

ןכינפמיעצמאדודםהלאיצמהלםהיניבעצמתהלו

ידילערתכאיהשהדוקנבשהנושארההניחבההלגתב

עצמתמהםימחרהוקתראפתיעצמאהוקבאוהשוחומ

םתלועפגזמלוהצרישדצהזיאלתוטהלםהיניבעירכמו

תולועפיפלהעשהךרוציפכדסחבןידוןידבדסח

ןתלועפקתמתוססבתישןפואבםינותחתהתוררועתהו

וקתראפתרוקמשדצמיכותערכהבותגיזמידילע

יכדסחהוןידהוקרוקממהלעמלאוהםימחרה

אוהשהדוקנבשהנושארהניחביולגאוהורוקמ

ינפמםרוקממהלעמלורוקמשםלענהתעדהומ

תעדדוסאוהשותמשנדוסבהלועימחרהוקתראפתןכ

גווזמודח"מוהלעמהלעמיעצמאהוקבםלענה

ועקבנומוהתותעדבדוסבהניבבהמכחותעפשהב

רתכבשהניבשרושקמעבוחומשהלעמלונשריפדכ

חומוהמכחחומותעפשהבעקבמוהדוקנבשץמאב

תועורזבעירכמודרויועדיםדאהודוסבםדחיימוהניב

דועדרויוונשריפדכהערכהןיכירצשהרובגודסחםהש

'וסילועדרויודוהוחצנםהש"קושבעיפשמוותראפתב

ןוכיתהחירבהאוהשןפואבותגוזבדחייתמוותירבןמאנ

הצקמהצקלאהצקמעצמאהוקבעירכמוחירבמה

ןושארינאדוסבתוכלמןורחאהצקדעהמכחןושארי

הליגרתכבםימלענהתורוקמגולאוןורחאינאו

וכיראן"עמהלעדבכיאלןעמלוריזנד'רדאברהוזהונל

הזהקרפהרחאומצעינפבקרפולדחיינהזהקרפה

כברתכינושארההריפסהןליאהתרוצרויצןבויהתעו

'גהבשהאמ'תסאחומדוסבובשתונורחאתוניחב'ג

'גבתילגתמשהדוקנהדוסבץמאץאקאדוסבתוניחב

אחומבשקאדוסהנושארהניחבשתויהלותוחומ

אוההמוקמוםלענהחומיעקרהלגתמהניאהאמיתס

ץמאםצעאוהאוהוהאמיתסאחומבשץמאדוסב

הנמנאיהבערעשההזמ'אקרפההגהבונשריפדכ

םעטהומצעבוהזוהאמיתסאחומללכבתחאהריפסל

ןינמברתכםוקמבאבותוריפסרשעןינמםילשמאוהש

תרישילשהניחבבומצעברתכבומוקמשינפמתוריפס"

האמיתסאחומדוסברתכבשתויהלוהאמיתסאחומבש

קאדוסםהשםינושארהויתוגיהבינשבהגשהובןי

חנמאבןכינפמוריפסראשםערפסמבסונכישדעוא
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לולעוהלעדוסבוזמוזולצאנםלכשןפואבלולעו

אוהלולעוהליעדנסשכגתעדולזןואגארירשברתעדכ

ןפואבהנממלולעבהבםלענההחכהלגמהליעהש

המאלאלולעלשיולגבןיאוהליעהחכהלגמלולעהש

הזשאלאלדבהןיאורומגתודחאסלכוהתליעבםלענש

תרעדיוהלגתמוטשפתמםלענהחכשיולגבהזוםלעהב

ןהשרתכבשתוניחבששהשךלונמדקהרבכשהממכג

דחאלכבשתווצקששהןמצעןהןהתומלענתורואשש

ויהרתכהדוסבשאלאתוחצחציםימלענםהמדחאו

םימלעתמויהוןליצאמלאןתברוקתבסללודגםלעהב

םשםושולבקאלשדעוזבוזווזבוזככםידחייתמוככ

וריפסהןמאלוםיהנת'ג'גתומשםהשתווצקהןמאל

םלכקרתוחומהדוסבהמכחרתכםהשתונוילעה

דוסבתוחצהצהדוסברתכםשבםינוכמתחאהריפסב

סאדוסבוריהטהדוסבתוחצחציחצחצוץמאץאקא

לדוגלוםיחצנחצנלודעלורבזהלעתיוומשךורבוהב

הניחבבקרהנשהםושםהבהיהאלןתודחאוןתמלעה

אנקידדוסבץמאדוסבתיששהניחבאיהשהנורחא

אלזמדוסבקרזיגישמויהאלהניחבהתואםגואקיתעד

תוריפסהםילצאנוםילזונהנורחאהניחבהתואמש

טיעועדיאלתומלענתוביתנבתווצקהםילשלתשמו

יארקנותמלעהלדוגלרשאםלענהתעדחומדוסאוהש

עיפשמשהעפשההקררבדםושובןיגישמןיאשינפמןיא

ששהןכותומלענתוביתנבליצאמותומלענתוביתנב

ןהןההניבחומבשתוניחבוהןכוהמכחחומבשתוניחב

תוריפס"םימלענןהמתחאותחאלכבשתווצקהןמצע

דוסבוזמוזווזמוזולשלתשנשאלאםהיניבלדבהןיאו

דעיולגרתוילאיולגמויולגלאםלעהמלולעוהליע

דוסבשןפואבהניבהוסבהעיטנהדוסביולגידילואבש

רבדםושובןיגישמןיאשדעככםימלענתווצקהשרתכה

אוהובןיגישמשהמקרתווצקהןמאלותוריפסהןמאל

תרומלענתרוביתנבאלזמדוסבעיפשמשהמותעפשה

ןיאששעןיאארקנהץמאדוסבםלענהחומדוסב

תווצקהיארקנהנורחאהניחבבוליפאםולכובןיגישמ

חומדוסבוהגשהםלעהלעהרומהןיאדוסברתכםש

תגשומאיהשדעיולגהישאראיהשרתויולגתנשהמכח

תושיקרתווצקהןמםולכןיגישמןיאששיתואיצמב

ןהשתוניחבוההבולשלתשנשםגהוהמכחהתואיצמ

הנושארהדניהבמיולגרתוילאיולגמתווצקששה

הניאהזלכסעהמכחבשהנורחאהניחבדעהמכהבש

הנורחאהגיחבבהמכחהתושיתואיצמבאלאתגשומ

הניבדוסבו,ש"דוסבהמכחםשתווצקהוארקנהבש

הניחבמהבולשלתשנשםגהורתויתווצקהולגתנש

םשולגתנאלהזלכםעויולגרתוילאיולגמהניחבל

לשיולגההזוליפאושרושהוהעיטנהדוסבקרםצעב

דוסבושרתשנםששהנורחאהניחבבקרהיהאלהעיטנ

ןילוכיויהאלהמכחהדוסבורתכהדוסבשהעיטנה

דעוכלמרשאםיכלמהלאדוסב,עוטנלושורש
ושרשנםשןהניבבשהנורחאהניחבלולשתשנוואבש

ותעיטנשרושבםבלענהוליאכהבםימלענויהוועטנו

יולגהו'איציהחתפללבאשרושהמותאיציוותחימצדוק

הלגתמואצויוהותעיטנשרושמותחימצבףכתיכדמוע

םש"ימלענםהיכהעיטנהדוסבהניבםשתווצקהוארקנ

ידמועהאיציהויולגהחתפללבאהעיטנהשרושדוסב

המכחבשתוניחבששהותכרבשתוניחבששהשןפואב

תולשלתשהםצעאלאםניאםלכהגיבבשתוניחבששהו

רתוילאיולגמויולגלאסלעהמולשלתשנשתווצקה

הדנורחאהגיחבבהעיטנהדוסבהניבבולגתנשדעיולג

'כרעמביכוכיעמהשמחהדוסבונראיבשומכוהניבבש

ץ:לדוגלונרכזשרתכבוניחבהששןהשהנושאר
תגס

לט

םרוקמרוקמ'מכחמהלעמליכמכחמהלעמליולגרוקמ

'ניבמהלעמלאללבאהניבםרוקמלולעידוהורובגןכו

רוקמהניבמהלעמליכהניבמהלעמלרוקמםהלןיאיכ

ונוקיתוונוכמוונכלעוהןליאהרוציו"צהנהםרוקמ

יפליכהזהרויצבקדטצנהמורבדנהמורמאנהמלבא

תרריפסלאלהעפשהםושהניבלוחהיהיאלונישוריפ

ךפיהאוההזודוהוהרובגלקרראפתתריפסלאלודסח

םינבהםאהאליעאמאאיהיניבשהלבקבחנומהללכה

המהשק"דועו-התעפשהבןלכתאהקינמותעפשמש

הליעךרדתוריפסהשלזןואגארירשברתעדלהשענ

הזוהזרחאהזרדסכםתואהנומהזינפמוולצאנלול

איהוריואינשתוליצא'וכורתכןושארתוליצאונוש

הנובתאיהוםעדיוןובניסהועדמגתוליצאוכוהמכח

לודגוםיפאךראןמיסהוןימיהעורז.דתוליצאהניבלד

העורזךלןמיסהולאמשהעורזהתוליצאדסהלרדסח

ראפתלריעצמאאדומעוול'צאהרובגלרהרובגםע

ישילשינשןושארהזרחאהזרדסכםלכםתואהנומןכו

רפסבונושלתקתעהצמתשאכוכלמאיהשתירישעדע

םלועלםושמונרצקונחנאוא"קרפד":רעשתונומא

יכוירבדמהארנהגהו-הרצקךרדוידימלתלםדאהנשי

קדקדהולרשאלולעוהליעדרדבולצאנתחאלתחא

יעיברישילשינשןושארהזרחאהזרדסכםתואתונמל

הליערדסכולצאנרדסהלעיכתורוהלהזלכשוכישמה

הבסאוהורתכןושארלצאנהיכבבוסמוהבסולולעו

הניבלהבסוהליעאיהוינשתוליצאהמכחןכוהמכח

'ג'גבהכתוריפסהררסהנומלזיבשרלוניצמןכוןלכןכו

'פסבונחנאןכולולעוהליעדוסבןרדסוהזשמ''הנת

אוהרשעורשעאוהדחארעשןושארהעשבטרפבהזה

הליעךרדבוריפסהשהזךרדונכרדהזהרפסהלכבוחא

המכחמאציחצנודסחשאוהךפהנהתעוולצאנלולעו

רתכמאציוכלמדוסיתראפתוהניבמאצידוהוהרובגו

תרוריפסהלכואציהניבמיכתישילשתעדוניצמדועו

.הליצאההניבאיהשהאלםינבהששהדליהאלדוסב

לעםידסוימתועידגולאלכומי'התג'גתוריפסהשש

ירהוזבםתיארואצמםלכיכלזיבשרירבדזפינדא

ימסונגםידיסחמימלאוהנפנםישודקמימלאהתעו

רמאנןכלעהעידונלהרוימעומשונלץבימונלרוזעי

תמאהזןליאהתרוצרויצבונשריפשונישוריפשםגה

ןבןיידעזוזיאלוזזאלרשאןמאנםוקמבהעוקתדתי

הרויש"עדומדיעדומועדומלונחנאןיכירצוץוחבממוז

השענרשאהשעמהוהבךלנרשאםייחהץעךרדונ

תועיד'גוkרשפלותוושהלהפורתורזעחכוןואאוצמל

דחאהנקבהלעיםלכשןפואבוקלוחמותודורפתונוש

ןיכירציכלדהונילכשןויעברמאנןכלעוחרפורותפכ

ונירוביחבםיראובמרבכשתומדקההלעדומעלונחנא

המכחתומולעתךרדונלריאהלריאמרנונלויהיםהוהז

ועיד'גוטלכודחאךלמךילמהלהושהקמעלונוכילויו

התעוהבוטלןיוושויהיומשךורבואוהךורבותוכלמב

תעד"םגותעדיאלהמאנוליחתנותעושיורוצהתרזעב

ןיאמלבקשתכבשתוניחבששהשךלונמדקהרבכשהמ

הליעדוסבוזמוזווזמוזולשלתשנסלכאוהךורבףוס
הנורחאניחבדעהנושארניחבמהניחבמהניחבלולעו

הניחבמןכוהנושארהניחבמהאציהיינשהניחבירהש

הניחבלהבסוהלעתחאלכשןלכןכוגהניחבהאצי'ב

הליעדוסבולשלתשנשתוניחבלעריאשומכוהיתחתש

וניחבלעריאשומכווחומבשתוניחבולעריאןכלולעו

דוסבוזמוזולצאנשןמצעתוחומלעראןכתוחומבש

וזולצאנשתוחומבשתוניחבלעריאשומכולולעוהליע

ןייוליגןהשןמצעבתווצקלעויאןכלולעוהליעוסבוזמ

הליעדוסבוזמוזולצאגשתרוגיחבולשותוחומלש
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רתכבולגתנשתורוקמהירהשםולכךכבןיאונשריפ

טבשולגתנקרםרוקמםוקמהיהיםששולגתנאל

יתרמאהםרוקמםוקמרקיעותורוקמירוקמדוסב

םישודקהםהיתוחומבתוניחבהורגתישכאוה

םלענההחומבהנושארהניחבהלגתנץמאבשתויהלו

רוקמאוהןכלעםירומגםימחרבקרהלגתמוניאש

ח"נשהניחביולגאוהשהמכחחומןכוםימחרהוקל

הניאאיהוםימחרודסחבהלגתמשץאדוסאיהש

המכחןכלעהמכחאיהשהחומיגלעקרתילגתמ

רוקמשםגהוןידלאללבאםימחרודסחלרוקמאיה

הלשלתשנאיהוץמאדופבהנממהלעמלאוהןידה

.תורוקמרוקמדוסבאוהםשיכםולכךכבןיאץמאמ

החומידילעקרהלגתמהניאהניחבותישילשהניחבב

: הניבןכוהבשייתנאלןיידעהניבוהניבאוהש

כןילגתמהבשץמאדוסיולגתישילשהניחביולג

תישילשהניחבוםימחרוןידודסחתורוקמהשלשה

היהתןכלעהניבאיהשהחומבקררחאיולגהלןיא

עםתויהבהנהוןידהודסחהוםימחרהוקלרוקמהניב

ולשדועוהניבברוקמולשיימחרהוקהנהןפואההז
ומוקמבדבכנ'תוירוקמולשיועומכחבדבכנרתוירוקמ

תילכתןיאדעהלועאוהןכוםלענהחומבולדחוימה

רוקמולשיוהניבברוקמולשידסחהוקוףוסןיאדעו

הלעמללבאהמכחבולדחוימהומוקמבדבכנרתוי

ןידהוקוורוקמרוקמםשיכרוקמולןיאהמכחמ

הניבמהלעמליכהדבלהניבבקררוקמולןיא

התרעוורוקמרוקמאיההמכחוהמכחאוה

ונקתווצקהשהדזמךלראבתרההזתעדישכ

ונייהדתוחומהדוסבתומלענתואיצמהשלש

חומבםלענתואיצמםהלונקןושארהתואיצמ

םירומגםימחרבסלכויהוםירומגםימחרםלכםלענה

ןתגשהםלעהלןיאםיארקנםהשדעללכםיגשומיתלב

המכחחומבםלענתואיצמםהלונקינשהתואיצמ-

םימחרוםידסחםלכויהשןפואבםידסחונייהד

ונקישילשתואיצמשיתואיצמבתרצקםיגשומו

הנורחאהניחבבהניבחומבםלענתואיצמםהל

ןיחמשמהןינידםיכרובמוםישודקןינידדוסבהבש

םידסחוםימהרםלכויהשןפואבחמשמהןייהדוסב

ויהוהעיטנהדוסבהניבהדוסבןיחמשמהןינירו

תולגתהוהאיציהחתפלוןתעיטנשרושבםשםימלענ

םימחרןלכהבוטלןיוושםלכםההזדצמהנהודמע

םיחמשמהןיניד,םישודקןינידםלכםידסחםלכ

בהזןופצמדוסבוילעבתאחמשמהרשועהדוסב

איהשאיההמהדעיטנהןיינעדוסתעדיהגהוהתא"

תאיציותחימצםדוקשץראבהעוטנהןליאהומכ

ושרשבדחייתמוםלענאוהותעיטנשרושמןליאה

הלגתמעזגמועזגההלגתמושרשמותאיציבףכתו

דועולגתיםיפנעמוםיפנעהםילגתמןריאמוןליאה

אלוליכםתעיטנשרושחכבםילגתמםלכותכיפנע

םילוכיויהאלחכםהבןתונוםהבעיפסמשרושה

עזגבשרושהחכאלוליכםולכתולגלואיצוהל

עזגברושהחכאלולןכוןליאהאיצוהלעזגבחבהיהאל

ןליאלחכהיהאלםיפנעדו:הכןתיש

חכןתרונששרושהחכאלולןכוםיפנעאיצוה

ןפואבויפנעבחכותואןתיןליאהוןליאבחכןתישעזגב

םילוכיםיפנעהויהאלםיפנעדועאיצוהלולכויש

תווצקהתרויהבהנהורתויםיפנעדועאיצוה

יולגהלאתאצלוכרצוחוןפואההזלעהניבהדוסב

הליצאהוהאיצוההליחתבהנהםתעיטנשרושמ

.יןושארהצקההנושארהניחבחכבהניב

דטח1-:19...אש"

דעתולגתהלןילוכיויהאלןליצאמלןתברוקתרבסל

הצוקבקרהלגתנאלהתמלעהלדוגלהכרעמהתאזש

הצוקתומירחאתשרפרהוזהבתכשומכןיאדוסבי

ןפואברתכבשץמאדוסבאוהון'אבהזומראליעלד

לולעוהליעדוסבולשלתשגרתכבשתוניחבהששהלכש

הניחבבקרולגתנאלםייוליגלכםעויולגרתוילאיולגמ

ילשהצוקבקרהיהאליולגהתואוליפאוהנורחא

'ילשהצוקאיהשהנושארההכרעמהןכוןיאארקנש

הניחבבתומלענתווצקוןהשןיאדוסבץפאדופב

דוסבהיינשהכרעמלדועהלשלתשגרתכבשהנורחא

רשעמהלוללכתחאלכתווצק'והולגתנוהמכחחומ

תואיצמאוהשןוילעההצוקמרתוייולגאוהשיהףוגב

תישאר'דןבםשמןושארתוא:תארקנשהמכחהתושי

הנורחאהניחבבקרהיהאליולגההתואוליפאויולגה

תוגיחב'והסצעןהןההמכחבשתוניחבוולאהנההבש

לדוגלםימלענםהרתכבשקרםהינבלדבהןיאורתכבש

דוסבוהגשההבןיאשןיאארקנהילשהצוקדופבןרוא

שיהתעיכשיתארקנש"יהףוגדוסברתזיולגתנהמכחה

ונראיברשאכוהמכחהתרואיצמתרושיונייהדהגשה

היינשהכרעמהןכותוכרעמהדוסבא"קרפבהניינע

דועהלשלתשנהמכחהתואיצמרוטב'יהףוגאיהש

הניבהדוסבתישילשהכרעמללולעוהליעדוסב

תרוצביןמהלולכתרחאלכתווצקוהםשולגתנו

קרפבהייולגונשריפשומכ'יןמרתוייולגאוהשס

דוסבתווצקוהםשםילוגמויהשדעתרוכרעמבא*

הנורחאהניחבבקרהיהאליולגהתואוהעיטנה

רשאכםידמועהיההאיציהויולגהחתפלםנמא

ולאעדתשרחאהנהוהעיטנהדוסלשהניינעהעודי

.גולאיכםהמךלראבתהךלונםדקהשתרומרקהה

'גדוסבהדוקנבשץמאץאקא.דוסבולגתנשתורוקמ

ולשלתשנםבלכםימחרהוקןידהוקדסחהוקןיווק
ולשלתשניכםלכואצמהניבהדוסבוהניבהדוס

הדניחבמקאדוסאיהשהדוקנבשהנושארהניחבמ

הניבבשהנורחאהניחבדעהריפסלהריפסמוהניחבל

הדוקנבשהנושארההניחבמירהשהעיטנהדוסב

היינשהניחבאציםימחרהוקלרוקמאיהש

הניחבההנהדסחהוקלרוקמאיהשהדוקנבש

דוסתועדירבכולולעהיינשהניחבוהליעהנושארה

לולעבהבםלענהההכהלגמהליעהשלולעוהליע

לשיולגבןיאוהליעהחכהלגמלולעהשןפואבהנממ

רומגתודחאםלכוהתליעבםלענשהמאלאלולע

יולגבהזוםלעהבהזשאלאלדבהןיאולולעהוהליעהי

הניחבההזרצמהנההלגתמוטשפתמםלענהחכש

התלגםימחרהוקחכהבםלענשהליעאיהשהנושארה

הגההיינשהניחבאיהשהלולעבםימחרהוקהחפ

דסחהוקוםימחרהוקהיינשהניחבאצמיהזדצב

דצמדסחהוקוהתליעחכיולגדצמםימחרהוק

איהשהיינשהניחבןכוןיקרפשירבונשריפשהרוקמ

התלגןידהוקלרוקמאיהשתרישלשהניחבלהליע

הניחבבהנהתישילשהזניחבבהבםימלענההיתוחפ

דסההוקוםימחרהוקןיווק'גלכהבואצמתישילש

איהשהתליעחכיולגדצמדסחוםימחרןידהוקנ

תישילשהניחבאיהשהרוקמדצמןידוהיינשהניחב

חומהזתעדישכהרתעהנהוןיקרפשירבונשריפרפ

אוהשהנושארהניחביולגאוהוצםלענהתעד

קררהאיולגולןיאוםימחרבהלגתמשקאדוש

דצמהגהםלענהחומידילעקרהלגתמוניאוםימיב

סגהוםימחרהוקרוקמםוקמאוהםלענהחומהז

הניהבבוהדוקנבשתישילשהניחבבאוהומוקמש'

רשאכתורוקמגהלכהבואצמיהדוקנבשתישילוס
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ומה

םע

דנמ

ונינב

וקמה

ולנא

רוקב

נווקמ

ןיבניכ

ותעוו

!תמאנ

ולצאנ

מודסה

יאכתמו

ןהןיווק

ושריפונ

רועלע

כ"מחוה

ויכאו1

;לתרחא

:הליעה

לחיולמ

(היוקמנ

.ליאיה

גתוומו

הרונגהו

וועמהו

חחוונגו

גנינשי

אפתהה"

וולמוולנ

ווינמזו

Dינש

םחולל

אונשהו

ולםנוינז

גש"תנגו

הנינמי

גנשתויה

הלםידחוימהםינוילעההיתודיסחרוקמ'ולגםשש

םידסחהתלועפזכעםימחרוןינידהבםגשםגהו

םההלדחוימההרוקמיכינפמהנממאלאהלגתתאל

הגיהבךרעבתורוקמהרוקמבהלגתנאלשםידסח

ןכוןיקרפשירבראובמכדסחבקררתכךרעבהנושאר

Sהדריתוריפסראשהחכבןתנוהרובגדסחהליצאהשכ

םשמהעסנוהלולעאיהשינפמדסחתחתהרובג

םששהווקמלעתורוהלהניבתחתבשיללאמשדצל

םישודקההינידםישודקההיתורובגרוקמיולג

םגהוהילעבתראחמשמהרשועהדוסבםיחמשמה

ןיגידהתולועפהזלכםעםידסחוםימחרהבםגש

הלדחוימההרוקמיכינפמהנממאלאולגתיאל

רוקמבהלגתנאלשתורובגםההליצאמןוצריפל

קררתכהךרעבהנושארהניחבךרעבתררוקמה

ידסהדגנכהלהבשיוןיקרפשירבראובמכהרובגב

הצורהזןינידילעבינשתווצקינשםהיכתורוה

ינפמאוהךורבליצאמהןוצריפלןידבהצורהזודסחב

איההזלכםעוןילוקשוןיוושםהינשויהישןיכירצןכ

דצבהרונגוןימידצבדסחירהשהתליעדסחשהרומ

ראשהחכבןתנותדאפתהרובגהליצאהשכןכולאמש

איהשינפמהרובגמהטמלתרראפתהדריתוריפס

תראפתדוסברתכתחתבשילםשמהעסנוהלולע

רוקמיולגםששורוקמלעתורוהלתעדהדוסבםלעגה

הזלכםעםידסחוןינידובםגשםגהוםיבורמהוימחר

המכהדחילונממאלאהלגתיאלםימחרהתלועפ

ןיבעירכהלועדיםדאוודוסבותיילעדוסבהניבב

ורוקמדצמותרעפשהבםיכפהםהשדוסבתועורזה

לעדסחוהרובגמהטמלדרויוםרוקממהלעמלאוהש

םשאוהותראפתלהליעהרובגהשדוסבומוקמ

יכתווצקהוגזמתנשהגיזמהדוסבוימחרהארמ

פאלהגיזמהאלוליכםימחרהםצעאיהאיההגיזמה

קרפההגהבראובמכםתעפשהלבקלםלועהלוכיהיה
עיבאדוסרעשבראובמכורעשההזמהששקרפוהעבש

ןיינעשתויהלוםשמן"ועיטנקרםחנמ'ררביב

לודגהדסחהןיטקיהדגיזמהידילעיכאיההגיזמה

ומשבתישןפואבהנידלדוגןיטקתהרובגהוודסח

יכתראפתבתעצוממהדמלםכתדיריידילעוקתמתיו

ןכינפמהגיזמהתרעפשהלבקמהאוהוגזממהאוה

הליצאהשכןכוםהינשעצמאבוםהמהטמלתרראפת

אוהשינפמתראפתמהטמלחצנדריחצנתראפת

ינפמןימידצבדסחתחתבשילםשמעסנווללולע

דוהדרידוהוחצנהליצאהשכןכודסחףנעאוהש

בשילםשמעסנוותליעאוהשינפמחצנמהטמ

הלהבשיוהרובגףנעאוהשינפמהרובנתחת

םינבםהשדוסבןינידילעבינשםהשינפמחצנדגנכ
יהישךירצוןידבהצורהזודסחבהצורהזתרובאר

חצנירהשהתליעחצנזכעוןילוקשוןיוושןינידילעב

דוהמהטמלדוסיררידוסידוהליצאהשכןכוןימיב

ףנעאוהשתראפתתרחתבשילםשמעסנוותליע

ךרעכיכםעצמאבודוהוחצנמהטמלבשיותראפת

ןיבדוסיסחיוךרעןכהרובגוהלודגןיבתרראפתסחו

הלודגשדוסבםיגבושעיתובאהשעמכיכדוהוחצנ

רחאהתעוםינבםהדוסידוהוחצגותרובאהרובגו

ונרכזשתועידהשלשהלכושרפתיהזלכךונעדוהש

קמעבםתובכשמלעוחוניםולשבואבםלכוהלעמ

תחאתרעדלותרועירוהוחאוהבהאבודחייתיוהושה

ונלשדחמוןיינעונלהלגמדחאלכוםלכונווכתנ

אדחרמארמווריבח.שדחוהליגאלשהמובוטב

דיסחהתעדיכאגילפאלואדחרמארמו

אציהמכחמבתכשהכרבלםנורכזוראקףסוייבר

רסח

הליחתרדסחהלגתנתורוקמהדוסביכינפמדסח

תראפתסימחרההצקרוקמשםגהוןיקרפשירבראובמכ

תורוקמלגתנשדעהלגתנאלזכעדסח'צקרוקמלםרק

ןיבעירכהלםימחרהוקךרצוהאליכהליחתןידורסח

דסחליצאהןכינפמולגתנשדעםייכפההתווצקה

הניחבחכבינשההרצקהרובגהדחכבןתנוהליחת

רוקמבהלגתנאיהשהעיטנהשרושבםלענשהיינש

רהוזבהעיבשרזמרהזלעודסחהיולגירחאתורוקמה

דסחאיהשםימושוריפשאכושחודעאאיימורמאב

ןינידהבששעךשוחארקנשהרובגןמתרבועמהיה

חכבישילשהצקותגוזםעתראפתהחכבןתנךכרחאו

ןתרנךכרחאוהערכהלןיכירצהתעיבתישילשהגיהב

ףנעאוהשתיעיברהניחבחכביעיברהצקחצנההכב

חכבתרישמחהצקדוההחכבןתגךכרחאודסחלש

הדחכבןתנךכרחאוהרובגףנעאוהשתרישמחהניחב

רחאותראפתףנעתריששהניחבתריששהצקבדוסי

היינשהניחבשרושהחכבהניבחכברסחהליצאהךכ

שרושהחכבתראפתהרובגחכבןתנו'גשה,הצקהרובג

חכבחצנהרובגחסבןתנךכרחאותישילשהגיחב

חכבןתנךכרחאותיעיברהניחבהניבבששרושה

רחאות"שמחהניחבהניבבששרושההכבדוההרובג

הניחבהניבבששרושהחכבדוסיהרובגחכבןתנךכ

שרושחכבתרראפתהרובגהליצאהךכרחאותרישש

שרושהחכבחצנוחכבןתנותישילשהניחבהניבבש

חכבדוהוחכבןתנךכרחאותיעיברהניחבהניבבש

.דוסיוחכבןתנךכרחאותישמחהניחבהניבבששרושה

ליצאהךכרחאותריששהניחבהניבבששרושהחכב

ןתנותיעיברהניחבהניבבששרושהחכבחצגתראפת

ךכרחאותישמחהניחבהניבבששרושהחכבדוהוחכב

רחאותיששהניחבהניבבששרושהחכבדוסיוחכבןתג

הניחבהניבבששדושחכבדוהחצנליצאהךכ

'ניחבהניבבששרושהחכבדוסיוחכבןתנכחאותישימח

הניבבששרושהחכבדוסידוההליצאהכחאותישיש

הועבטועימהדוסבהטמלהדריתוכלמותיששהניחב

תויהבהנהוחריהטועימרעשבשודקהסדרפבראובמכ

םישודקןינידוםידסחםלכויהןפואההזלעםתוליצא

הזבשיהזבשהמורומגתודחאםלכוםימחרו

הלעבשהמאלאלולעבןיאיכהזבשיהזבשהמו

םלכםההניבבשומכוםלעהבשהמאלאיולגבןיאו

םלכםהדסחלםתוליצאבןכומכםימחרוןידדסח

ןידדסחםלכםהדסתבשומכוםימחרוןידדסח

.ןידדסחםלכםההרובגלםכתוליצאבןכומכםימחרו

םתוליצאבןכומכרדחםלכהרובגבשומכוםימחרו

תודחאםהשןפואבםלכבןכומכורזחטכלכתראפתל

יכהרובגתריפסלדסחתריפסןיבלדבהןיאורומג

אצמיןכומכםימחרוןידדסחאצמידסחבשומכ

אצמיןכרדחהרובגבאצמישומכורדחהרובגב

אצמנןכרדחתראפתבאצמישומכורדחתראפתב

תורוקמ'גולאשתויהלקרוךאםלכבןכורדהחצנב

'גבולגתנםימחררוקמוןידרוקמודסחרוקמןהש

'גונקתווצקהשךלונמדקהשומכםיקולחתומוקמ

דוסבםלענהחומיולגבונייהדתומוקמ'גבתואיצמ

םלכולגתנהמכחחומבוםימחרבםלכולגתנרתכה

םימחרוםירסחבולגתנהניבחומבוםימחרוםידסחב

םילולכסלכויהישהזבהבליצאמהןוצרההיהשןינידו

הזלכםעשוןינידוםידסחוםימהרבהושהתודחאב

ןהיתורוקמיולגבוקלחתנשומכןתלועפיולגבוקלחתי

תוריפסראשהחכבןתנודסחהניבהליצאהשכןכיגפמ

העסנוהלולעאיהשינפמהניבתרחתדסחהדרי

הרוקמלעתורוהלהמכחתחתבשילןימידצלםשמ
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ולגתנוואציהניבחכבוהנירמוונשריפדכ'עיטנהשרוש

ןליאהאיצומעזגהשןליאהעזגכזשרשתעיטנסלעהמ

חלניבמרמאקריפשכאונשריפדכותעיטנשרושחכב

יולגלןלכהאיצוההתעיטנשרושחכבאיהיכםלכואצי

ןהלאיההסחייתנהזדצמוןתוליצארדסבונשריפדכ

ןהילעדימתתעפשמאיההבןתעיטנשרושחכבשםאל

תאתקנמהםאכהרוהטההתעפשהבןתואהקינמו

דונדנוקופקפילבונכוונוכמלעלכהבשייתנהנהוהינב

הייאראיבהלהזהקרפבונדעישהמקרשרפלונלןיאו

קרפההזםילשנןכלערשאתורוקמולאלרהוזהמיולגו

רהוזמיולגוהייאראיבהלוטקרפלוהזעבךלנועסנו

יר:קרפהםלשנהזבותורוקמגולא

דעןירימטדארימטןוקיתעדאקיתעקרפ

ןירטעירוטעואכלמינוקתןימזא

סרפוהיברעשמוףילגמיוהויוהאלאמויסואתוריש

:אוההל:אסןיכלמריעשוףילגהבוסרפדחהימק

ומייקתאאלונקתו"ונקתבןקתאוומ"קתאאלואסרפ

ךולמינפלםודאץראבוכלמרשאםיכלמהלאודהה

האמדקלארשיינבלהאמדקאכלמלארשיינבלךלמ

-אלוומייקתא,ורקתאןהמשבאלוופילגדוהלכו

יוהאנמיזרתבלוהלענצאווהלחנאדדעומייקתא

קילסאגאתויונוקיתבןקתתאואסרפאוההבקלתסא

ןאמהימקהרמאדימאקפאואתיירוא'רבמלאתוערב

ארימטינוקתאתימדקבןקתידביעמלואנקתאליעבד

וניניינעיפלךנטצמהרמאמהןושלכעןינשיפלאירת

השמוניברםיקלאהשיאשודקהיברוירומיכםגההנהו

וריפולשהמכחהסדרפברמאמההזשריפלזוראוידרוק

ךלמהירחאאוביימוםייחםיקלאירבדהלוכקיפסמ

תודירשעהכולמינימהרשעולשישוהומכךלמטרפבו

שלחהוינעהולפשהילםגהזלכםעהלבקהתמכחב

וירבדווברדגתהלםוקמחינהוידימלתמדימלתתעדב

אלוהבהאהתותובעילבחבונקזחאויתזחאושוריפו

יתטישויכרדיפלריאמרנוישארלהרשעהמהיכונפרא

אהואהודחאהנקבםילועםלכותטשויתטישךרדיכ

רמאמבםירותהזיאהליהתקדקדנשכךאאתיא

ןיקיתעדאקיתערמאשרחאקיידלשייכריזנדארדאה

המלכאומשםירעשבעדונהרתכאוהשםסרופמאוהש

ףיסוההמןירימטדארימטרמולדועוירבדךכרחאלפכ

אכלמינוקיתרכזשדחאקיידלשידועהזברתוייולגונל

רעשמוףילגמלפכהשקדועוןירטעירוטעלופכלולהמ

רמאהמלהשקדועותאזההרעשהלשהניינעהמו

ירבדביכםגהאסרפדחהימקסרפוהצילמהוזאקוד

וכותברתסנדוסדועשיהזלכםעץרותמאוהרומ

והמווהלענצאווהלחנאדלפכההשקדועו

יכתרערליואריכהענצהןיינעוהמוהדהנהןיינע

םירבדהבריאלהיבןישידקןיקלאחוריד"בשריאדוב

שוריפולזיבשרוהומכםכחלעופהזןיאיכךרוצאלל

אקיתערוכזללזיבשרליגרשםוקמלכבעדתהנהוירבד

םיארקנםהשויתוניחבגללכברתכאוהושוריפןיקיתעד

ץאקאדוסבאקיתעדאנקידהאמיתסאחומאקיתע
עןקזארקגינוקיתםהשויתוניחבגללכבאוהשץמא

האמיתסאח.\נםהשוינוקיתםעאוהיכינפמםיגיקזה

םדוקוינוקיתטעאוהלרםימודיקלםדוקאנקידו

ןקזארקנןיבוקיתםעאוהוהניבהוממוהמכחהוממ

והזוסבינקזוארקנשהניבחונוהמכחהומךרעב

המכח:גהשהנינ:לוךועבוליפאשןוקיתעראקיתע

תוקדלעתרערוהלםהמםלענוןקזאוההניבו

הללעתרמוםלענוןקזאוהיכורואתרוטישפוודנא

Iעבט"

אנתונושלהזריזנדארדאבוט

יי

א"2.

יי-

דוסיתראפתרתכמודוהוהרובגהניבמוחצנורסחי

יכתורוקמהולגתנןכיכתורוקמהךרעבותגווכתוכלמ

תוכלמדוס"תראפתםהשםימחרהרוקמבהלגתנרתכב-

ידסחהוקמבולגתנהמכחוןהמהלגתמוימחרתלועפש

הניבוןהמהלגתמהידסחתלועפשחצנודסחםהש

הינידתלועפשדוהוהרובגםהשןינידהרוקמבהתלגתנ

היהיאלשאלוןהמהלגתמחמשמהןייהדוסב''שודקה

םימחרםהםלבירהשהניבברוקמןכםגתראפתודסח

רוקמםהלשישאוהןיינעהלבאהניבבןינידוםידסחו

ןכםגהזמדבכנרתוירוקמםהלשיוהניבבםלענ

רתוירוקמתוכלמדוסיתרראפתלשידועוהמכחב

דוסיתראפתשתויהלורתכבםלענההומכהזמדבכב

ןכינפמרתכבאוהדבכנרתויהםרוקמתוכלמ

רוקמםהלשישםגהו,רתכלםתוליצאסחיימ

ומכדבכנךכלכוניאהזלכםעהניבוהמכחבןכםג

תוכלמדוסתררפאפתלשיןכינפמורתכבאוהש

שידועוםהלבורקהרוקמהאוהשהניבבהיילו

םרוקמםששהמכחבתדבכנרתויה"לעםה

רתויהילעםהלשידועורחבומרתויתואיצמב

ןכורחבומרתויםרוקמתואיצמםששרתכבתדבכנ

םהלהמכחהשינפמהמכחלחצנודסחתוליצאסחיימ

הניבברוקמןכםגםהלשישםגהדבכנרתויהרוקמה
.המכהבאוהשומכדבכנךכלכוניאהזלכםע

םהשהממרחבומרתויתואיצמבםידסהההמכחביכי

אוהשהניבלםילועםידסחהןכינפמוהניבב

המכחבדבכנרתוירוקמלילועדועוםהלבורקהרוקמה

המכחמהלעמליכהילעםהלןיאהמכחמהלעמללבא

איהיכהניבלדוהוהרובגסחיימןכוםרוקמרוקמ

הניבמהלעמלרוקמםהלןיאיכםהלדהוימהםרוקמ

םרוקמרוקמהניבמהלעמלותורובגהולגתנהניבביכ

ירהשולצאנלולעוהליעדוסבשןואגארירשברתעדו

רתכמירהשלולעוהליעדרדבולצאנוליצאךרדבתמאב

לצאנהניבמוהניבהלצאנהמכחמוהמכחלצאנ

תרראפתלצאגהרובגמוהרובגלצאנדסחמודסה"

השלשלוקלחתנשהמקרוךאןלכןכוחצנתראפתמו

םליצאמןוצריפלםהיתורוקמסחייפלאוהןיווק

לולעהרוכגתםימעפלשםעטהומצעוהזוונשריפדכ

ואןידהלעדסחהואדסחהלעןידהרובגתוהליעלע

ןיינעהםעטוםימחרהלעןידהואןידהלעםימחרה

הניחבונייהדתוניחבינשתוריפסרשישתויהליכאוה

רובגתהנממהלעמלהליעהשהתליעדועלתרחא

לולעהשתויהלוהלולעאיהשינפמהילעהליעה

לולעהרשקתהבהנההתליעםוקממהלעמלהרוקמ

דובגתהתליעםוקממהלעמלאוהשןוילעההרוקמב

ןידלדסחמתוכפהתהאבידצההזמשהתליעלשאיה

התליעאוהשהרובגלדסחתעפשהביכדסחלןידמו

דסחלועפלהרובגלעדסחרובגתהלולעהרובגהו

הניבתרעפשהבהדניבבהרוקמבהרובגתורשקתהו

הזמישישקרפבראובמכדסחלעאיהרובגתהרובגל

תראפתבהרובגתעפשהבןכותויבח'גןיינעביעשה

תעדהדוסבתראפתתיילעבוםולשוסחןידתראפתהיהי

ןכו,ןכימחרהיהיוהרובגבאיהעיפשתהרוקמדוסב

שישדצמםהלאוההזלכשהזךרדבתוריפסדלכ

דיעבתרחאהניחבונשריפשתרוניחבינשםהל

הנהוםכתוריצארדסךרעבהיינשהניחבוםתרוקמ

וראקףסוייברדיסחהתעדתועידינשולאובשייתנ

םנוכמלעל"זארירשברןואגהתעדוהכרבלםנורכז

רהוזבאצמנשהמישילשהתרעדהןכםגהבשייתנןכו

יכםינבהששהדליהאלדוסבםלכולצאנהניבמיפ

דוסבהבשהנורחאהניחבבםלכויההניבבשתויהל
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רסחהוקלתולגגתורוקמםהשהניבוהמכהםהש

לשישילשחוצחצשםדוקהקרפבונשריפדכןידהוקו

ןכודסחרתכהךרעבאוההניבהמכחךרעבשהמכח

הגיבבשהניבהניבהךרעבאיהשהניבבשישילשחוצחצ

תרוקקחתמויהםששןפואבהרובגרתכהךרעבאוה

רתכבתוקקחתהןיינעםעטוןידהתרושתוזופתורוקמ

תרולגלידכהיהתוליצאהשינפמאוהתוניחב'גהדוסב

אוהדחארעשןושארהרעשבראובמכהבותוהלא

ותגהנהידילעאוהותוהלאיולגודחאאוהרשעורש

תווצקהידילעאוהותלוזלותגהנהולגוותלוז
םירעשהראשבוזנהרעשבראובמכןידהתררושןהש

וקקחתההב,רתכלצאתנשףכתןכינפמוומדקש

תולגלידכתולגתהלןידהתרושתוחכלשתורוקמה

תרומלענהתורוקמהולגתנהזינפמרשאהבותוקלא

ןידהתרושהלגתיםדילעשידכתוניחב'גהדוסברתכב

אוהאסרפשוריפואסרפדחה'מקסדפורמאשוהזו

אוהךסמלשוניינעיכאוהעודיוךפמותרכורפ

וירחאלשרבדהןיבוךסמהינפלשרבדהןיבלידבמש

רחאלשרבדהותכורפהינפלשרבדהםיניינע'גסהשדע

תוטשפתהבשויהלוםהיניבקיספמשתרכורפהותכורפה

'גןללכבויההנממתוניחבינשדועהנושארההניחבה

תלדבמץאדוסאיהשיעצמאהניחבהתיהשדעתוניחב

הניחבןיבוהינפלשהנושארהניחבןיבתרקספמו

ינשןיבקיספמהךסמותכורפומכהירחאלשהנורחא

הזבזמורשאסרפדחהימקסרפורמאןכינפמ:

ןוימדםהלויהשדעונממוטשפתנשתוניחבינשלע

םירבדינשהשןפואבםירבדינשןיבקיספמהתרכורפה

רמאתחאותוניחבגהםהשםיניינע'גםהתכורפהםע

תוניחבהתוטשפתהשתורוהלידכוונעמשוזםייתשו

ידכתורוקמהוקקחתישידכהיהאסרפהדוסאוהש

הבורמאותוקלאתולגלןיגידהתרושתוחכולגתיש

ומייקתאאלואסרפאוההלינוקתוןיכלמר'עשוף"לג

הניינעהמהליחתשרפנוירבדושרפנשםדוקהנח

שוריפואסרפאוההלינוקיתוורמאברכזשאסרפינוקת

תווצקוהןהשןידהתרושתוחכהםהאסרפלשינוקת

אטרפחוטשפתהשינפמאסרפ'גוקתוארקנשםעטהו

תורוקמהוןידהתרושתוחכורוקמהבהלגתישידכהיה

ןפואבןידהתרושתרוחכיעןהיתורוקמבםלענהולגתי

הזםעטמהגהןידהתרושתוחכ'עןקותיאסרפהדוסש

וירבדשרפנהזעדתשוחאהתעוונוקיתסהןידהתרוש

רמולהצוראסרפאוההלונוקתוןיכלמריעשוףילגהבו

הלולכתחאלכשאסרפהדוסבשתוניחבינשולאבש

ףילגרכזשןירטע"רוטעדוסבתומלענתוחצחצהרשעמ

ומצעךרעבןאצמוןמצעדרעבןרעישוןתמלעהבקקחו

ןיכלמיכונשריפדכןידהתרושלתורוקמלרןיכלמןהש

ןידהתרושתוחכליונכםהשםודאיכלמובהצוררכזש

תוחכקרוחםינוצחהתוחכאלוליזאושרפמרשאכ

ארקנדסחםגיכדסחלשוהרובגלשםישודקההיניד

תווצקהשרעשההזמוקרפונשריפרשאכןידהתרוש

תויתואףורצבאוהריעשוןידהתרושוארקנללכב

םהברעישהבאוהיכךרעוהרעשהןושלאוהשרעישו

ןידהתרושלתורוקמויהיםהשונשריפדכומצעךדעב

הלגתיןדילעוןהמשףילגוקקחתורוקמןאצמשרחאו

דוסבואםרפלשונוקיתןהשתווצקהןהשןידהתרוש

הלגתישןפואבןידהתרושןהש'ווצקהולצאתיאסרפה

רמאשוהזוהינוקתםעאסרפהדוסהזבןקותמותוקרא

תולגתהלהסרפהדוסבקקחשלראסרפ'וההליונוקתו

ומייקתאאללבאאסרפהןוקתםהשןידהתרושחכסש

אלןליצאמלןתברוקתבסלןתוטישפוןרואםצועללר

וכרצוהיכםימדוקהםיקרפבונראיברשאכםשומ"קתנ

שלתשה

הניבוהמכחןהשתומלענהתונוילעהתוריפסהלע

דוספהתערבדלהצורוניאשונל:

התעהיהיוובדווקסעלבאויתוניחבהשלשללכברתכה

דוסבאשידקאקיתעארקנשרתכבשהנושארהניחבב

אחומםהשתוניחבינשראשמאלוןומדקרוא

אקיתערמאהזינפמצמאוץאדוסבאנקיוואמיתמ

בושחלוירבדבועטיאלשידכוותכלעזמורשןוקיתעו

אקיתעארקנאוהשויתוניחב'גללכברתכמרבדמש

ארימטרמאןכינפמוקמלכבויתוניחבגללכבןיקיתעו

רתכבשהניחבהתואברבדמשרמולהצורןירימטיו

יפאהמלענשרמולהצורםימלענהןמוליפאהמלענש

תוניחבינשיכםימלענהםינורחאהתוניחבינשןמ

םהשאקיתעואנקיווהאמיתסאהומםהשםינורחא

הניבוהמכחמוליפאןרואלדוגלםימלענםהץמאווא

הרמלענקאתניחבהנושארההניחבהתאזו:

ץמאוץאםהשםינורחאההיתוניחבינשמוליפא

הניחבהתאזמוהניבוהמכחךרעבםימלענוארקנש

המלענ:השדוסבןיקיתעדאקיתעתארקנשהנושארה

ץמאוץאןמוליפארמולהצורםימלענהןמוליפא

ןירימטדהרימטרמאןכינפמרבדלהצורהניחבהתואמ

מלענשולשהנושארהניחבדוסברתכרמולהצורש

המכחךרעבםימלענוארקנןכםגםהשויתוניחבינשמ

ירוטעואכלמינוקתןימזאלדעםהמהטמלשהניבו

דוסאוהשאשידקאקיתעארקנאכלמשוריפןירשע

ךורבלודגהךלמהאוהשהנושארההניהבןומדקרוא

אנקידוהאמיתסאחומארקנינוקיתומשךורבואוה

םינורחאהותרוניחבינשםהשאלזמדוסבאקיתעד

ולצאת"םדילעשץמאוץאדוסבוירבאווינוקיתםהש

קאדוסברתכוורבעשםיקרפבונשריפרשאכתוריפסה

ינוקיתםדוקותוליצאהלגתנהנושארהניחבאוהש

ירוטעואנקידוהאמתסאחומםהשםישודקהוירבא

םיארקנתוריפסילכלרללכבתוריפפהשוריפןירטע

תוחצחצהדוסבםימלענהתוריפסיולאותורטע

האמיתספאחומםהשגהגיזובבשוהיינשהניחבבשנ

תרורטעםהשינפמןירטע.ירוטעםיארקנאנקידו

תורוקמםהשתרוריפסהולצאגפהמירהשתורטע

םדוקרמולהצוראוהןיינעהשוריפותוריפסלתומלענ

םהבשתישילשהניחבהוהיינשהניחבהןמיזוןכיהש

םדוקרמולהצורתורטעלתורטעםהשתורשעהםימלעג

דועהנממהדוקנבשהנושארההניחבהזוטשפתהשג

אנקידואמיתסאחומדוסבץמאוץאםהשתוניחביגש

ןדילעשתוחצחצהםימלענםהבשוירבאינוקיתפהש

םעהלמההלגתנשםדוקלרותוריפמהותוהומהולגתי

תחאלכבשתונורחאתוניחבינשהםהשוירבאווינוקזוי

וינוקיתוארקנםהשתומלענתווחצחצ?ןהמתרחאו

אתורישםילצאנחולצאתיותוחומהולגתיעשוירבאו

םדוקרמולהצורהיהאלףוטוהלחתהיוהאלאמויסו

וירבאווינוקיתםהשתונורחאתוניחבינשולאולגתנש

ןושארהוקהאיהשיולגהתישארהמכחאיהשאתוריש

הניבאוהשאמויסוינימיהוקדסחאוהשתוליצאבש

"לאמשוקישילשוקןיווק'גבשןווחאהוקהאיהש

רמולהצורויהאלןיווקינשולאהרובגןידהוקאוהש

םימחרהוקיכרמאאללבאןיידעהיהאלןידהודסחה

ומצעבאקיתעדוסאוהשהיהרבכתמאביכהיהאל

היברעשמוףיל'גמיוההנושארההגיחבומצעאוהש

קקחהדוקנבשקאדוסבשידקאקיתערוסברתכלר

תוניחביתשןתואבותרוניחבינשדועטשפתנוומצעב

ונשריפדכומצעךרעבןהיתוחצחצךרעוסחירעשמהיה

תורוקמםהשתורוקמהולגתנםהבשדעםדוקהקרפב

ףוסוהליחתםהשןידהוקודסחהוקירוקמלתומלענ
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ולגתיתוחומחמותוחומ'גרופבדועהלגתתוטשפתת

ןפואבןידהתרושםהשןהיתומשבתווצקהולצאתיו

:היהתאסרפהרוסותולגגתורוקמםהלהיהיתוחומהש

והזוומויקבןקותמלמההיהיהזבוומלענתורוקמםהל

םויקםהלהיה:והלענצאווהלחנאדדערמאש

ןהשןידהתורושלאלותורוקמהםהשאסרפהדוסלאל

ונייהוםוזגגשקרןהשתומכורוקמוחינהשדעתווצקה

הזינגןושלוהחנהןושלאוהשוהלענצאווהלחנאד

ולגתגאסרפהדוסבםהשתורוקמ'גהשתויהליכלרו

ולצאתיתוחומהמשןפואבתרוחומ'גדוסבוטשפתנו

םרוקמויהיתוחומהותווצקהןהשןינידתרושולגתיו

תולגגתורוקמסהלתוחומההזדצמהגהםהלךומסה

םהלאסרפהדוסוולגתנםהמוםהלםיכומסםהיכ

ןינעונייהוםהלםיקוחרתורוקמםהיכתומלענתורוקמ

יוהאנמ'זרתבלרמאשוהזווהלענצאורמאקדםתזינג

יכרחאללוריונוקיתבןקתתאואפרפאוחהבקלתסא

ולשלתשנותוחומ'גדוסבפאסרפהדוסהתלגתנשכ

ולגתנתוחומהמוןידהתרושןהשתווצקהתוחומל

קלתסנהזיצמהנהאסרפהדוסמאלותווצקהולצאנו

ונשריפשהזינגהדוסבאסרפהדוסםעאקיתעדוס

ןידהתרושאוהשאסרפלשןוקתלר'גוקתבןקתתאו

ותישןפואבותוהשולגלידכתולגתהלקקחתמהיהש

יליוארכהלגתנוומויקלעיוארכןקתתנאסרפהדוס

אוקלתסההוהזינגהרוסאוהשתוחומ'גבתוטשפתה"ע

תוחומ'גבןתולגתהוןתוטשפתהםדוקןכהיהאלשהמ

ראבתנהבה*ונשריפדכ
- - - - ההגה

הזהשודקהרמאמהמונלימז":י"ירש"-

המפשורדהיטרפקלחלכ:
תורוקמהןינעמונשקבש:ותלפככיכסלפסתכסbוסfוס

ותסידילעbסרפ

אוהשתולגנהותומלענה:::::

סיס.סתורוקל.יס::

לתסותקיסכוורוותינפ::

יאהתררוצלזוזיאלוזז:

םדוקהקרפבונשריפש:
םוקמב'עושנהוהעוקתה:13ושבלתל:עגש

-וקמברוהטםוקמבןמאני"******

פאוהךורב,ךורבושודק-

םימלועימלועלודעליחצנהוםיקהויחהומשךורבו

ונגגשסאונידעברפכיאוהודע"דעודעםיחצנחצנלו

הלעמליאדוודוסווקמעיכונישוריפבוונינושלב

יבשרהתלוזונושלקמועלדרללכוישיאןיאווגילכשמ

יהותיאאלארשבםעןוהודמידהעאביקעיברוהע

ונחרכוהתעדהד"נעישולחונחנאלבאלזםהירבחו

"ונילעלטומהגישמהרצוקלכשהבויח'פכותואשרפ

הבהאךותמקרוחלעמבאלודרמבאלנחוגגגשםאו

הזלעהעדלמההמלשונתואהרוהודמילרשאכהבחו

דימתהגשתהתבהאבובאצויכלעו

-:קרפהםלשגהנהו

תולגנהתורוקמהדוסותומלענה.קרפ

םלכותווצקהןהשןידהתרושדוסו

הליעהחכוםלכולצאגלולעוהליעדוסביכ'ומגתודחא

אוהלולעהיכהליעללולעןיבלדבהןיאולולעבהלגתמ

הלעהחכומצעאוהאוהוהלועהחכ'ולגותוטשפתה

לולעהחכוהלגתמאוהלולעבוםלענאוההלעבשקר

שירומגתודחאןהשןפואבלולעבהליעהחכוהליעב

יאוהוהזמדומערתוירחאדוסדועדעידוהלונל

ולצאנלולעוהליעדוסבשירחאהשקמההשקיכהז

לולעהדחייתתךיאהשקותליעחכולגאוהלולעו

תליעב3גשי

תורוקמהדוסדונעדוהשירחאfט

יכולגתנש:הטמלתוגירדמהמכלשלתשהל-

ןילוכיויהאלןתוטישפםצועלאסרפהדוסבהלעמ

:רוטישפוםייהדלמינפרואבתבסלןינידחכולגתו
- ההגהיזאושרפמשוהזוימחרה

::
ילינ:"יזשוריפםודאץראבוכרמ

חכתררושונייהםודא

תרווצקהןהשןידהתרושיכרמאוםודאארקנןינידה

ויהאללבאאסרפהדוסברתכהדוסבולצאנרבכ

םשויהקרןיגידחכםשתולגתהלוםשדומעלןילוכי

םשתרוקקחתמויהוהכולמהדוסבתורוקמהדוסב

תרבסלולכויאלוותוקלאתולגלידכןינידחכתולגתהל

תמיודולמוןהברמאנןכלוןליצאמלןתברוקוןתוטשפ.

ןידהתרוש'ולגםלעהקרוחשממהתימאלתמיודלמיו

דוסבםשםלענתויהלךרצוהיכםשתמןידהולאכו

ולשלתשנשדעןתוטישפםצועלהכולמהדוסבורוקמה

אסרפהדוסמונייהדתורוקמהמתצקוקחרתנוהטמל

תורוקמהולגתנש'וסבהיתוחומ'גלהדוקנהדוסאיהש

ולשלתשגותוחומ'גבהדוקנבשץמאwאקאדוסםהש

ולצאגשדעםדוקהקרפבונראיברשאכחומלחוממ

תררושלועפלןתלועפבולגתנותוחומהמהטמלןמוקמ

תורוקמהשןפואבתוחומהמהטמלותוקלאתולגלןידה

םהתרוחומהוםימלענתורוקמםהלםהאסרפהדוסבש

ךלמךולמינפלליזאושרפמשוהזותולגנתורוקמםה

kרשישוריפהאמדקלארשיהאמדקאכלמלארשיינב

הניבברוקמולשישתעדהדוסבתראפתאוההאמדק

ךלמוםדוקהקרפבונשריפרשאכהמכחברוקמולשיו

ינבוםינבהםהשתווצקהלעךלמארקנשהניבונייה

הלאוקוספהשוריפהיהיוםינבוארקנשתווצקוהונייה

תווצקששהןהשןידהתרושלרוכלמרשאםיכלמה

אוהשהניבדלמםדוקםימלענהתורוקמהדוסבוכלמש

דוסבתעדאוהשבלשםדוקותווצקלהלגנרוקמוךלמ

יכםדוקוםידסחלהלגנרוקמאוהשהמכחה

'ימלענהתורוקמהדוסבןהלםדוקלצאנרבכןידהתרוש

דוסבוינידתררושםילגתמיתלבםימלעתמויהשקר

דעםויקםהלהיהאלשתמיוךולמיותרמיוךולמיו

תררושלהלגנרוקמאיהשהמוסמלעהניבהלצאנש

םימחרהוםידסחהוןינידהולגתנונממשןינידה

ןתלועפלועפלםהליוארהןמוקמלעןייולגוןתומ"

להנת'ג'גןתומש"ולגיפלוםהלדומסהןרוקמיולגיפ

םדוקלבאםדוקהקרפבונשריפדכןתלועפלעםירומה

דוסבלרהכולמהדוסבויההמכחלוהגיבלןתולשלתשה

אליכסגידתרושבולגתנאלותורוקמירוקמותורוקמה

אלותילגנתורוקמויהישתורוקמלאלםויקםהלהיה

ןהיתומשבםצעבןהמולגתישתווצקהסהשזידהתרוש

ורמאברהוזהזמרשוהזוהלועפהתולגתהלעםירומה

ומייקתאאלוורקתאןהמשבומייקתאאלוופילגדוהלכו

ויהישתורוקמהדוסבוקקהתגאסרפהדוסבשלי

ולצאתםצעבןדילעוןהמשותווצקלתולגאתורוקמ

ןתלועפלעםירומהןהיתומשבתווצקהןהשןינידתרוש

תולגלידכןתלועפולגתיאסרפהדוסמהטמלףכתשו

ןתוטישפםצועלםדיבומייקתנאלהזוהזוהבותוקלא

תרושםגוהלגנרוקמהיהתשהמייקתנאלסרפהדוסיע

ןתלועפולגתהלעםירומהןהיתומשבתווצקהןהשןידה

תרושתלועפלעםירומהןהיתומשיכהמייקתנאלכג

ולכויאלםיה'גתג'גאלווארקיתוחצחצהלעמלןידה

דוסחינהשדעםייקתנאלהזוהזוהלעמלתולגתה

לכלעהיהתאיהשלראיהשומכתורוקמהדוסבאסרפה

תורוקמםהלהיהתאללבאןידהתרושלתורוקמםינפ

אסרפהדוסשןפואבתוזונגותומלענתורוקמקרתולגמ
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:

רלסמלםקלחלוהייניביאמןכםאולהושהליעהלכש

אלארשערפסמלםקלחללכותאלירהשתוריפסרשע

אלוהמלענההכםצועלהליעהחכשלולעוהליעדוסב

ולגתהלכרצוהןכלערשאהחכלדוגבתולגתהללכות

: חכהיהיםאוהלגתמלולעהחכשןפואבהלולעב

אוהאוהירהשםלענאוהלולעהחכםגכאהליעהחככ

ךחרכלעאלארשעלםקלחלוהינביאמוהליעהחכלכ

-רתויהליעהלכשחכווחכםוצמצ'והשמולחרכומהתא

-רשערפסמםהילעלופיהזינפמלולעהלכשחכמלודג

רשעםוצמצהדוסבלוכיבכאוהךורבלכשהםצמצתניכ

החכתחאלכתילכשתוחכתוריפסרשעםהשתוגירדמ

םהתוריפסהשהזםעטמהנההלולעחכמלודגרתוי

ןיביכםתומצעןיינעבםהיניבלדבהןיאותילכשתוחכ
םצמצתנשאלאשילדבההמטושפלכשלטושפלכש

'יפאהנהםוצמצהדוסבתוגרדמרשעלטושפהלכשה

הנורחאהריפסןורחאלכשןורחאהםוצמצאיהשוכלמ

איהןלכםעתודחאבדוחיבאיההטמלהתיתחתםוקממ

דוסישקרלדבהןיאתומצעןיינעבירהשדוסיםעדוחיב

לודגרתויולכשוולכשבבחרתמאוהשהליעהדוסבאוה

ןיאודוהםעתודחאבדוחיבכגתוכלמןכוףיקמרתויו

לפארתויולכשבבחרתמדוהשקרתומצעןיינעבלדבה

חצנםעתודחאבדוחיבוכלמכגאצמתןכוהתליעוסימ

רתויולכשבבחרתמחצנשקרתומצעןיינעבלדבהןיאו

התליעתליעוהשדוהמיפאוהתליעאוהשדוסימיפא

יכרתכביפאוריפסוריפסלכבודחאבדוחיבכגצמתןכו

'מכחבשןפואבוגירדמרשעבלוכיבכםצמצתנרתכלכש

רתכםצמצהניבבוהמכחומוצמצ"רקנשוחכרתכםצמצ

ארקנשוחכדוערתכםצמצדסחבוהניברקנשוחכדוע

דוסבירישעלכשתרוכלמדעןלכבוחכםצמצןכודסח

תובחרתהדוסבאוההלעמלוןורחאינאוןושארינא

ךותבשהדוקנההזבלשמהםוצמצהדוסבאוההטמלו

הדוקנהזכעהדוקנהלעבחרתמלוגיעהשםגהלוגיעה

תומצעמזכעהנטקאיהשםגהולוגיעהתומצעמאיה

השעתםאןכותומצעהןיינעבולהושואיהלוגיעה

ינשהלוגיעהשדעהזךותבהזוהזךותבהזןילוגערשע

ישילשהלוגיעהןכוושארהלוגיע'ותבדוקנהךרעבהיהי

ךרעביעיברהלוגיעןכוינשהלוגיעךותבהדוקנךרעב

תירישעהדוקנדעןלכןכוישילשהלוגעךותבהדוקנ

דוהיבאיהזכעהנטקאיהשסגהתירישעהדוקנהנה

ולהושוותומצעמקלחאיהולודגהלוגיעהתורחאב

כםעךכלכתבהרתמהניאשתויהםעתומצעהןיינעב

רתויוומצעבאוההזןיינעכוותומצעמקלחאיההז

רתכלכשחכיכומשךורבוךורבתוריפסהןיינעבהזמ

הגירדמבוחכםצמצמשדעהדוקנלהדוקנמםצמצתנ

ותליעבדחאתמאוהלולעהשונרמאשהמותירישע

םידחייתמםלכונישוריפיפלירהשותליעתרליעבאלו

תלכשהןיינעלאוהלבאןכאוהתמאתודחאבםלכו

דוסבשםגהיכהמוקמבהטמלאיהשהניחבבלכשה

התגשoבדחאתהלורתכבוליפאליכשהללכותהיילעה

..הניחבבלבאתומלעגהתורוקמברתכבהלעמלוליפא

התגשהבדחייתהללכותאלהמוקמבהטמלאיהש

תויהליכרבדהםעטוהתליעתליעבאלוהתליעבקד

: הליעדוסבילצאנתלכשלהכפהתורפסהש

לכשחכםוצמצאוהלולעהדוסשןפואבונשריפדכ

הניאוהלולעבהלכשהכםצמצמהליעהשהמבותליע

הדוקנךרעכםוצמוצמאוהלבאהלכשלכהבהלגתמ

וניאלולעהדוסבאוהשלצאנהשןפואבלוגיעהךותב

לוגיעהדרעבהדוקנרועישבקרותליעלכשמגישמ

דרעלהילעבחרתמאוהשותליעלכשלכגישמוניאו

זדתליעתליעלכשגישהלדחייתתךיאכאולודגהלוגע

אוהש.-

לשמךרדונממהמלענותל"עתליעירהשותל"עתליעצ

דוסיבדחיתתשםגהןורחאהלצאנהאוהשתוכלמ

תליעאוהשדוההזלכםעדוסיחכיולגאיהשינפמ

המלענדוהירהשדוהבאיהדחייתתךיאהתליעי

ולולעאוהשדוסיבאלאהלגתמוניאדוהיכהנממ

דחייתתךיאהשקכשכמוחצנבדחייתתךיאכשכמו

דחייתתךיאכשכמותוריפסראשבכשכותראפתב

המכבירהשרומגתרודחאםהשרמאנשדערתכב

דוסיבןכםגהשקיהזךרדבוהדנממהמלענתוגירדמ

ןכודוהבאלאהלגתמוניאחצנירהשחצנבדחייתיךיא

תווצקוהלעהשקיןכוודחייתיךיאתוריפסהלכבהשקי

תורוקמהירהשתומלענהןהיתורוקמבודחייתיךיא

יכםגהתולגנהתורוקמבאלאתולגתמןניאתומלענה

איהדחייתתהתיילעדוסבוכלמיכץרתללכונוזאישוק

תוכלמדחייתתןכודוהלםתיילעדוסבדוהבהתליעםע

דוסבודחייתיןכוחצנלתיילעדוסבחצנבדוהודוסיסע

ודחייתיהזךרדבןכורתכדעהזךרדבןכוראפתבתילע

דוסיתראפתולעישכיכםימלענהתורוקמבתווצקהםג

ודחייתיותעדחדוסבםרוקמדוסלםימחרהוקתוכלמ

דוסלדסחהוקחצנדסחולעישכןכוהלגנהםרוקמב

ולעישכןכוהלגנהםרוקמבודחייתיוהמכחחומםרוקמ

ודחייתיוהניבחומבםרוקמדוסלןידהוקדוהוהרובג

תולגנהםהיתורוקמםעולעיםההנההלגנהםרוקמב

'היתורוקמבודחייתיוומלענההיתורוקמלהיילעדוסב

.דוסבםידחאתמםלכסת"לעדוסבשןפואבתומלענה

תומלענתורוקמגםהשתוניחב'גןמהלולכההדוקנה

םילועםניאשכםמוקמבטמללבאםת"לעוסבחניתאה

םניאשרמאתאמשודחייתיךיאהשקה"לעדופב

םניאםמוקמבהטמללבאםתיילעדוסבקרתודחאב

תומוןודבאווחתועיטנץוציקאיהוזהנומאוחודחא

םידחייתמשרמאתאמשוההיתחתלואשדעםנהיגו

וגשכיפשומכםינידוםימחרוםידסחםלכםהשדצמ

וליצאמבלצאנותליעבלולעחניתאהימדוקהםיקרפב

תדחייתמהינידוהימחרוהידסחבתוכלמלשמךרד

דוסיחכיולגאוהוכלמיכדוסילשוינידווידסחווימחרב

ירהשדוהלשוינידווידסחווימחרבדחייתתךיאלבא

ירהשדוסילאלאוינידווידסחווימחרהלגתמוניאדוה

הלולעבאבלגתמ'גיאהליעהוולצאנולעוהליעךרדב

השקהזןינעכודוהבחייתתדיאכאוהלולעלולעבאלו

המדקהלונחנאןיכירצוזישוקץרתלהנהווריפסהלכב

תורואתוחכםלכסהתרוריפסהשתעדיהנהוזאיהו

תלוזביכלולעלהליעןיבשהמלדבההתעדיותילכש

חכהלולעבוםלענאוהחכההליעבשונשריפשלדבההד

הליעה::ןיבלדבהדועשיהלגתמ-

הליעהלכשחכיכתובישחוהלעמתוגירדמבהלולעמ

הלכשחכבתפקמהליעהיכהלולעלכשחכמלודגרתוי

רשעאוהדחאןושארהעשבונשריפרשאכהלולעלכשי

ן"ועםילוגעבםשר"וצמכוינשקרפדהאאוהרשעו

תפקמותבבסמהלכשלדוגובהויבהליעהשדעםשמ

יולגאוהלולעהשונרמאשהמו,הלולעלכשדצלכמ

ותליעחכומצעאוהאוהוותליעבםלענהחכוטשפתהוו

ונתנווכקרותליעבלענהחכלכוששפתהוניתנווכןיא

הלכשחכתמצמצמהליעהיכותליעבםלענהחכםוצמצ

דצמשדעהלולעבהלכשחכלכהארמהניאוהלו

םוצמצתפקמהליעהלולעהדוסאוהשהלכשחכםצמצ

ןושארפראובמכהדוקנהתאףיקמהלוגיעכהלכשחכ

,הקרפעיבאדוסרעשבראובמכורעשההזמ

לכשלעהלכשבהגירדמןורתיהלשיהליעהשדע'וקרפו

ןינעההזווכותבשדוקנהלעלוגיעהךרעןורתיכהלולע

חככלולעהלכשחכלבאןכאלםאשומצעדצמחרכומ

י-

י



העןטקרפתוחומהדוסבוםיינישבתווצקהתוליצארדםיששרעש

דעתוגירדמהולעיןכוהדוקנהלעלוגעכןהילעבחרתמ

לוגיעבהדוקנכוכותבןלכוןלכתאףיקמרתכשדערתכ

דחאעשבריהצמכהזךותבהזוהזךותבהזןיפקומןלכו

הדוקנךותבהדוקנדוסבןלכודחאאוהרשעורשעאוה

תוריפסהלכםערתכולשמךרדםילוגע"ותודוקנידע

םוצמצהדוסבלוגיעהGדוקנהךרעכהבסאךרעבדחי

קרובןיגישמםניאםהוןלכתאגישמאוהדורבאוהש
וניסריפשוצמצהדוסבןהבהבותומצעמטשפתמשהמ

ירהשהמיתרבדהזןיאוםימדוקהםיקרפהוםירעשב

ראשורובדהותוארהםהשהמשנהמוטשפתמהתוחכה

הצריםאירהשםתואתגשמהמשנההמשנהלשתוהכ

הצריםאןכוהאורוויניעחתופתוארההארישהמשנה

ןכהאורוניאוויניערגוסתוארההאראלשהמשנה

רברמסאrרהזארובדהחכרבר"שהמשנההצריםא

תואוהלבארבדמוניארבדיאלשהמשנההצרתםאו

חכןכואורשהמקרגישמוניאשהמשנהחכגישמוניא

רבדמשהמקרגישמוניאשהמשנהגישמוניארובדה

אלאמופלאבלהכרבלונורכזוניברורמאןיינעכו

אצמישתוגשהלכיכךלכשןיעבתיארהנההלגמ

ומכומילשרתויבהלעמלםהשקרהלעמלואצמיהטמל

ולשלתשנןתומצעמוהלעמלןהשוגשהכגןכוונשריפש

אוה'ורבןתודחאלדוגלעתודוהלםוצמצהדוסבהטמ

המצעבהגשההתואמרתכבשישהגשהמשומשךורבו

ארקנהגשההתואומכחבםוצמצהדוסבהנימתצקשי

הגשההתואמורתכלשומוצמצתמאבאיהוהמכח

הניבב'וצמצהדוסבהנימתצקשירתכמהמכחהלבקש

םצמצתנשרתכלשומוצמצבגאיהוהניבארקנאיהו
רתכבו'מכהבאיהשהניבהלבקשהגשההתואמןכורוע

"רסחבוצמצהדוסבהנימתצקשי'מצעבהגשההתואמ

םצמצתנשרתכלשומוצמצכגאיהודסחארקנאיהו

המכחבוהניבבודסחבשהגשההתואמוןלכןכורוע

ארקנאיהוהרובגבםוצמצהדוסבהנימתצקשירתכבו

-ןכורועםצמצתנשרנוכלשומוצמצבגאיהוהרובג

המכחבוהדניבבודסחבוהרובגבאיהשהגשההתואמ

'ראפתאיהוראפתבםוצמצהדוסבהנימתצקשירתכבו

התואמןכודועםצמצתנשרתכלשומוצמצכגאוהו

המכחבוהניבבודסחבוהווסגבותראפתבאיהשהגשה

'וצמצהדוסבהנימתצקש"מצעבהגשההתואמרתכבו

םצמצתנשרתכלשומוצמצבגאיהוחצנאיהוחצנב

הרובגבותראפתבוחצנבאיהשהגשההתואמןכודוע

דוסבהנימתצקשירתכבוהניבבוהמכחבודסחבו

רתכלשומוצמצאיהודוהאיהודוהבםוצמצה

הרובגבותרראפתבוחצנבודוהבשישהגשההתואמו

'וצמצהדוסבהנימתצקשירתכבומכחבו'ניבבודסחבו

דוסיבשהגשההתואמןכורתכלשומוצמצאיהודוסיב

הניבבודסחבוהרובגבותרראפתבוחצנבודוהבו

איהווכלמבםוצמצהדוסבהנימתצקשירתכבומכחבו

לכשםהדחיוריפסהלכהנהרתכלשומוצמצ"הווכלמ

פערתכןכוםוצמצלםוצמצמםצמצתנשקרטושפדחא

םוצמצמלולעוהליעדוסבםצמצתנשםימוצמצהלכ

תורוקמההבש'נוילעההדוקנהוצמצםלכסהםוצמצל

םיקרפבונשריפשתוחומ'גדוסבהמצמצתנש'ומלענה

דוסבןיברומגודחאמלשתודחאםלכשאצמגימדוקה

ןיבהלעמלהטמלמןיבםתיילעדוסבאלשןיבסתיילע

הזבאצמישהמוהזבאצמיהזב'צמשהמוטמללעמלמ

'חאקרלכשהתומצעןינעבםהיניבלדבהןיאוהזבאצמי

זכעוונממטמלוהשלכשהלערתויחרתמוףיקמלכשש

כששדעדוחיהתילכתםידחאתמוםיוושםהםתומצעב

םיארקנודוסילכשבעלבנאוהודוסיבנחייתמתוכלמ

לכשםעדחייתמתוכלמלכשובשדוסיןבודוסיםהינש
תוכלמ

ךרעבתבשחנהתליעלכששדעלודגרתוידועאוהש

כאולודגהלוגעךרעבהדוקנדרעכהתליעתליעלכש

דוסבתולעלהליחתבהכירצותליעתליעבדחייתתשכ

הלעתהתליעלכשמוהתליעלכשבבחרתהלוהיילע

דחייתהלהלאאימוקמבהטמללבאהתלעתליעלכשל

הלןיאהתליעלכשבםגוהתליעלכשבקרהתגשהב

אלםאלוגיעהךרעבהדוקנרועישכקררתויהגשה

הנהוהתיילעיפללכהרתויהגשההלשיהיילעדוסב

תאגישמלולעהלכשאוהשלצאנהשהזמונלראבתה

עיפשמותליעשרועישכותליעלכשמתצקגישמוומצע

גישמהליעהאוהשליצאמהווחכםוצמצאוהשרוסבוב

ולכשירהשלצאנהוגישהשהממתומילשרתויבומצע

לעבחרתמהלוגעכלצאנהלכשלעלדגתמובחרתמ

רתויבלצאנהתאליצאמהדועגישמווכותבשהדוקנה

רבדלשומעטוומצעתאלצאנהגישמשהממתומילש

קררתויולןיאוליצאמהלכשחכםוצמצאוהלצאנהיכ

ודיבשיליצאמהלבאובעיפשמליצאמהשהמלכשה

יפלותרומילשרתויבולידגהלולצאנהלכשביחרהל

הליצאממתצקתגשמוהמצעתגשמתוכלמיכוניניינע

הממתומילשרתויבומצעתאגישמדוסיודוסיאוהש

ומוצמצקרתגשמהניאתוכלמירהשוכלמובהגישהש

'וכלמתאדוסיגישמןכוולדגוובחרבומצעגישמדוסיו

ירהשהמצעתראתוכלמהגישמשהממתומילשרתויב

המוצמצגישמדוסיוהלכש'וצמצקרתגשמהניאוכלמ

רתויבהלכשלידגהלוביהרהלודיבירהשתומילשרתויב

דוהמתרצקגישמוומצעתאגישמרוס"ןכותומילש

גישהשהממומילשרתויבומצעתאגישמדוהווליצאמ

גישמדוהווחכםוצמצקרגישהאלדוסיירהשדוסיוב

הממומילשרתויבדוסיגישמדוהןכוובחרוולדגבוהב

ומצעתאגישמוניאדוסיירהשומצעתאדוס"גישהש

לדגלוביחרהלודיבשידוהודוהמלבקשחכםוצמצקר

תראגישמדוהדועורתוידועומילשהלוולכשםוצמצ

ודיבשיירהשדוסיוגישהשהממתומילשרתויבתוכלמ

וסידיבשישהממתומילשתויבוכלמלכשתאםילשהל

תרומילשרתויבתוכלמתאגישמשכשכוםילשהל

הניאתוכלמירהשהמצעתאתוכלמהגישמשהממ

לכוישהגישמדוהוהתליעלכשוצמצקרהמצעבתגשמ

דוהןכוהתליעלכשוליפאוהלכשלדגלוהלכשביחרהל

גישמחצנוול'צאמחצנןמתצקגישמוומצעתאגישמ

אלדוהירהשדוהוגישהשהממתומילשרתויבומצע

ובחרבולכשחכגישמאוהווחכםוצמצקרובגישה

הממתרומילשרתויברוהתאגישמחצנןכוולדגבו

קרומצעבגישהאלדוהירהשומצעתאדוהגישהש

כוישרוהתאגישמחצנוותליעלכשחכםוצמצאוהש

חצנןכורתוידועולכשלדגלוביחרהלורתויומילשהל
ירהשדוהוגישהשהממתרומילשרתויבדוסיתאגישמ

הממרתוידוסילכשלדגלוביחרהלוםילשהלודיבשי

םילשהלודיבשיירהשדוסילכשםילשהלדוהדיבשיש

'ומילשרתויבתוכלמתאגישמשכשכמודוהלכשוליפא

ביחרהלוםילשהלודיבשיירהשדוהודוסיוגישישהממ

םתגשהולעיןכודוסיודוהדיבשישהממרתויוכלמלכש

תומלענהתורוקמהדעורתכדעהגירדמלהגירדממ

הגישהשתוכלמתרגשההזםעטמהנהומשךורבוהב

קרדוסיבןכםגאצמיהגשההתואהמצעתאתוכלמ

תוכלמודוסיתרגשחןכורתויתבחרתמדוסיתגשהש

רתויתבחרתמדוהתוגשהשקרדוהבןהיתשואצמי

תוכלמתגשהןכוהדוקנהלעבחרתמהלוגעכםהילע

חצנתרגשהקרחצנבואצמיןתשלשתגשהדוהודוסיו

דוסיווכלמתגשהןכוהדוקנהלעלוגעכןהילעתבחרתמ

תראפתקותראפתבואצמןתעבראתגשהחצננדוהו
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וברתנודרישהמלכוחאתבבהברוהלודגהדיריםיאלפ

תוגשהיוברדצמיכןטועימתמאבאוהןיוברותוגשהה

דצמוןרואטעמתנוןתגשהוטעמתנוגירדמה'וברןהש

תוליצאהתוגשהתבכרהוהזבהזתוגשההתואכהה

האירבווליצאוגשהותוליצאבהאירבתוגשהוהאירבב

דצמהנהוליצאוהאירבבהריציתוגשהוהריציתגשהב

ןתובכרתהוןתוקבדתהוןתורבחתהוהזבהזןתאכה

:רוגירדמהףוסלשדעתולשלתשההדוסבןרואובעתנ

בעםשגםהמתווהתהלתוגשההובעתנתוגשהיוברו

וניאוונינפלאוהשומכתודוסי'דתבכרהאוהשרוכעו

ירהשרמוחםיילכשהתבכרה'עהווהתיךיאהומתרבד

רמוחונממהווהתיךיאושגרנוניאשקדאוהלכשה

הקתםאירהשתימשגהאצמתותמגודיכשגרנ

םמצעינפבחאודחאלכםתתכתולו"רטיווחקתויצפע

דח"פברעתשכךכרחאוןבלקבאםהמדחאלכמהיהי

במשדחרבדםהמהווהתיםינבלבגםהשםימןהבןתתו

ויהןתובכרתהוןתוברעתהםדוקיכנושארבןכהיהאלש

ןיעלהארנהזרבדוםירוחשםלכושענוישכעוםינבלםלכ

םדוקהיהאלשהמשדחרבדאצ"ןתובכרתחדצמיכ

הווהתישהלאתבאלמבןדידןודנבהמיתןיאשכשכןכל

רמוחםתעפשהולשלתשהידילעםיילכשהתובכרתהמ

תונימחורקפסוהדבלבהלעילאותודוסי'דןמבכרומ

ץראהוהלםינוילעםימשםימשהוחאצמנהזיפלש

ירהשווחםהבקלחוהעידיולןיאווחםדאינבלןתנ

םהוהריציהםלועבםהשתוגשהיוברמהווהתנםשגה

ימשגהםלועיכללכקפסןיאהזתוליצאםלועמםיקוחר

האירבהםלועוהריציהםלועוהיישעהםלועאוהש

הנוילעהדוקנדעץראהרובטאיהשהנותחתהדוקנהמ

םתויחעפש'יקנויםלכתורואהלכותוגשהלכוםלכהב

לכוןיגישמשתוגשההלכוהבהנושארההבסמםמויקו

הרמשגהלכוןיביכרמשתובכרההלכוןיווהמשתויווהה

וחכבןימישגמוןיביכרמוןיווהמוןיגישמםלכןימישגמש

'מו"קוםתויחוהשהבותשודקעפשוהשהבותחגשהו

עגרכודבאיםלכםהמאעגרותחגשהוחקלופוטוהב

םימייקייחסלכיכונוצרביחופאבעגרהעהדרמאמכ

עלבנהשודקהוודבאעגרכםלכוחופאבוהבונוצרב
תרישעהתאךדברהאנההתאדועורמאכוהבושרשב

רשאלכוץראהםאבצלכוםימשהימשוםימשהתא

לכללכקוספההזבהנהםהברשאלכוםימיהתילע

הנורחאהדוקנדעהנושארהדוקנמפללכבתומלועה

היישעהריציהאירבללכםימשהימשוםימשהורמאביכ

םימשהימשוהיישעבשםילגלגהושוריפםימשיכ

םהשהאירבוהריציללוכםילגלגההבוגושוריפש

הילערשאלכוץראהרמושההובגלעמההובגיכםהבג

הבשהמלכוהיישעבשץראהללוכםהברשאלכוםימיה

ודובכבוומצעבאוהשתיולםלכסחיוץראהרובטדע

ירכותישעהתאורמאבשממוידיוישעמםהשוםאשע

אוהלבאוידיהשעמםהשותבשחמבםדאהעטיאלש

םייעצמאיעוחהקוחרהבסםהלאוהווחםהמםלענ

הזינפמןיסרוקפאתעדכנחםהבהעידיולןיאשדעיבר

עויסילבםאושעהבודבלאוהיכלרךדבלההתארמא

םילטונםלכווחכםהםלכיכםהמדחאםושרזעו

רחאלםדאהבושחיאלשידכווחכמםקנויוםיבאושו

רטסראתעדכםהבחיגשמוניאוiחםבזעםארבש

כלעםייסמהזינפמהבחיגשמןיאוץראהתראהבזע

חיגשמךמצעבהתאלרסלכתאהייחמהתאותומלועה

התאןכהריציוהאירבבחיגשמךמצעבהתאשומכסלכב

יתפומההייארהוהילערשאלכוץראבחיגשמךמצעב

.עפשםיבאושםלכיכסלכתאהייחמהתאירהשהזלע

םפויקםהבהיהאלםהבךתחגשהאלולוךממםתויה

תו"יהה

רוהןכודוהםתשלשוארקנודוהבעלבנודוהבתוכלמ

לכשםעודוסילכשםעדחייתמ:לכשובש

חצנןתעבראםיארקנוחצנלכשבעלבנוחצנבתוכלמ

םיבחרתמםהותומלענהתורוקמהדעורתכדעםלכןכו

חצנלודעלורכזהלעתיונמשךורבוהבסאדעםלכשב

וגרעפשהרפכוחילסוהליחמאשגהלעתיונממוםיחצנ

פלכשרעשלוליבגהלוננושלדיונחלשוקוחילבלוניפ

םהבוגנתנשהמיכםייולעלכלעםילעתמהםישודקה

םתומצערעבלבאםהמהלעמלשהמךרעבאוהרועיש

תילכתגועישולובגםלכשלןיאםהמהטמלשהמדרעבו

איהןורחאהלכשאיהשתוכלמשדעןקמעוןבחרלדוגל

הבחרההלכשבהארבשדעתומלועהלכתללוכהלכשב

תוגירדמהמכוהמכהבשהאירבתרומלועהמכוהמכ

הלןיאכגהמצעינפבתחאלכשהזמהטמלהזתילכש

ילכתהלשיוהנמaהטמלשהמוהתומצעךרעבתילכת

תומלועילכשלכשדעהנממהלעמלשהמהתליעדרעב

.'דוקנהךרעכקרתוכלמלכשךרעבםיבשחנםניאאירב

יכתרוכלמםעהאירבלןיאסחיההזיפאולוגיעהךרעב

הלכשבתללוכןכוומשךורבוהבתוהלארדגלץוחאה

האירבידילעהרצישהריציתומלועהמכוהמכהבחרה

תילכשתומלועמכוהמכהבשעיבאדוסרעשבאובמכ

המצעינפבלכשולכשלכשוזמהלעמלוזתוגירדמ

תילכתולשיוונממהטמלשהמךרעבתילכתולןיא

םוקמהואםילאושםלכשדעםהמהלעמלשהמךרעב

תוכלמלכשלדוגלסחיוךרעםושםהלןיאוהבודובכ

תוארללכשיניעולשישימותילכתיתלבהוףוסיתלבה

ולכשןיעבהאריוןיחביילכשרבד,ןיחבהלםעטהךיחו

בעהוסגהמוחהךושחהורוכעהםלועההזהווהתנךיא

וטבחתנשוטישפלכלעטושפלכשמהיישעםלועאוהש

הליעוהבסוםעטאוצמלולכיאלשםיפוסליפהלכוב

דצמורמאםהמםתצקשדעהזהרמוחהתואיצמל

טושפלכשאציתוליעהלכתליעאוהשטושפלכשמש

ונייהדוגשהבדימגישהונממאצישטושפהלכשההזו

בייוחמובסהתבסאוהשותבסתאגישהשתחאהגשה

אציהבושחהגשהאיהשהגשההתואדצמתואיצמה

'שפאאוהשומצעבגישהשהיינש'גשהמוינשלכשדוע

אלשרשפאהיהישרשפאאוהומצעדצמשתואיצמה

ותבסמבבוסמשותבסדצמאוהצמנאוהשהמיכהיהי

הנושארכבושחהניאהיינשהגשההזשותליעמלולעו

גישמשדחאןינעונייהדםיניינעינשמתבכרומאיהו

ינשןינעוהיהיאלששפאוהיהישרשפאומצעדצמוהש

אזשןפואבותבסדצמאצמנוהצמנוהשהמגישמש

גלגהאוהשבכרומכגאציגשהתואמתבכרומהגשה

.שפאכגאוהוהרוצומוחמבכרומאוהוךזדמוחאוהש

לשלתשנשדעילגלגהו"לכשהולשלתשנןכוהאיצמה

ךיאתיארהנה.יבעהינפוגהרמוחהםלועההזםהמ

רמוחהתואיצמלהבסוהליעוםעטאוצמלוקחדנ

תואיצמלםעטואצמאלסיקחודהלכםעובכרומה

.וגיכרריפללבאתודוסידמבכרומהבעהודושחהרמוח

תויהליכרתויורתויןינעהבשייתיהשודקההלבקה

תוגירדמיסוצמצהדוסבדריומטךורבוהבתוליצאהש

הדוקנהתאזשדעהדוקנולוגעוהדוקנולוגעדוסב

אוהשוליצאלדגמוהיתחתשהדוקנללוגעתויהלהרזח

ובשדורפהםלועאוהשהאירבהרדגלדריתוקלאםלוע

עיבאדוסרעשבהזלכראובמכתוגירדמיבג

האירבבשןפואבתוגרדמיבגהריצילדריהאידבמו

ךרעוליפאםהלןיאשדעםיילכשהתגירדמודריהריציו

םניאםהיכתיוול"צאםלועדרעבלוגיעהךרעלהדוקנ

םהשתוליצאבש;רוגירדמ"םהשומכשממתוליצא

הומהזפ"לכשהתוגירדמורריהזרצמששממתוליצא
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םילאושההיישעבםהשםיניידהירטושםהשתופילק

םלועגיסאלמערבהזאוהדהגירדמהןידןישקבמו

לכערקרתוערתואתאלמירמוחהלכהצהלכימשגה

אוההבהזהעורלתיארנהשודקהןיאוהפילקהלכםויה

היהתאלשםשגהיקלחלכמקלחוהדוקנךלןיאזכעו

טשפתנשרוהטהבהזהומכוכותבתטשפתמהשודקה

בהזהןיאירהשבהזהתאהאורוניאגיסהשסגהגיסב

אוההאורהדוקנוהדוקנלכבווכותבבהזהזכעהארנ

לבאארנוניאשקרויקלחלכבובברועמוהיכגיסהתא

לכבשודקהןכומכדוקנלכבוקלחלכבםשוהדחוכלע
השודקהמיונפרוקנוקלחהלןיאוהיישעםלועבשרבד

'יפאםויקרבדםושלהיהאלהשודקהםשהיהאלולאו

ץוחרבדךלןיאשםלכתאהייחמהתאוןיינעכרחאעגר

'בוחהיהותרשודקמץוחרבדוחהיהולאשותשודקמ

ןלכבשפתמותשודקוותשודקמאבוהלכהלבאויושר

ומשארקנהמללזראכושודקדצשריזחבוליפאשדע

תרומהךאלמהוליפאשדעוריתיהלרוזחידיתעשריזח

ארקנךכלשהשודקובשיערהרציהאיהןטשהאוהש

השודקןכםגובשךאלמכגאוהשלאומשףוסשלאמס

דוסוהזודסבומצעינפברעשבןיינעההזראבתירשאכ

ךותבוליפאםתואמוטךותבםתאןכושהינאקוספה

אלולוהכותבתטשפתמהשודקההפילקהוהאמוטה

תנתונהשודקהיכתויחוםויקרבדםושלהיהאלהז

םתואהאורהשודקהורבדלכלהדמעהוםויקוםייח

היניעהדעהשזמרזעוהשודקהתאםיאורםניאםהו

כביכשוריפבהרוהםיבוטוםיערתרופוצםוקמלכב

הדוקנוםוקמוםוקמלכםיאורשוטשפתמ'היניעםוקמ

גיסבבהזהןיינעכהאורהניאאוהשסגההדוקנו

לאםישיווינפדגנהלאונירבדןייעמהםישישיאולהו

ינפלהאריבוהמיאבדומעללרעהוכבלענכייאדובובל

תוטשפתהינפמתכלענצהבויהוישעמלכוהבוארוב

תויחולםינתונהובםיטשפתמשתושודקהתוצוצנ

ופאחורבםשגשהמישנוהמישנלכבהדמעהוםויקו

שובכלאוטחלודורמלוינפזיעיךיאיכויתפשחורבו

לכבובטשפתמהותיבבומעםלועלשוכלמךלמה

ולםינתונהםישודקהויתוצוצנויתחוכוויד'גוובא

וילעםיחיגשמוותואםיאורוהדמעהוסוי'קוחכותו"ח

ינביכרדלכלעתוחוקפהיניעןי'געכויניינעיטרפיכב

תרושודקהתוצוצנהיאדוביכויכרדבשיאלתרתלםדא

ויניינעוויכרדווישעמלכםיאורהמהובתוטשפתמה

.םידיסחהםירהזנויהןכלוםתואהאורוניאאוהשםגה

תוטשפתהינפמיארבנתמדחאםושתונגברפסלאלש

םיארבנהמקלחוקלחלכבאוהתרושודקהתוצוצנה
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יעיכלתוfלתחתמליסשסניכשהלע

"סfוקלוליסשלשיעיכלתוfיכללסשלפ

סעטקוהניכשהbיהשסתfלקנתוכלמו

ןיוולתלוכbוקלתלוכשינפמלתbלקנש

: וקלעשיססשןיווק'גהסוכ

לעכילעפנהתולועפהלכשןילסוקלפקה

סלועכלועפןיfילהשולליקג"עןיללשכ

65סניכשהללחמהילג::

fיסיכןלכמתלבקמילסשןיווקגולמהלולכ

?ע:"ולועפהלכולגתנ'עמןינכסןופ
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.םילולכובשדחאחכושוריפשחכ

עיקרואעקרלכוהברהתוחכ

עואמלעלעדקפתאואנממ

.אעראובאלכאגהנאלאערא

אלוע"קרהלגיהנאאלדלארשיד

הידוחלבהבקאלאארחאאליח

המכוהמכשיששוריפהומקואאהו

הנוממעיקרועקרלכוםיעיקר

לעוםלועלעהבקהיפמדקפומו

םלועהלכגיהנהלומצעינפבץרא

הנוממאוהשאיההץראהואוהה

גיהנמוניאשtiרשיץראמץוחהילע

קירחאחכםושאלועיקרהתוא

ץראלזושרדשומכוומצעבהבקה

אוהיכהתואשרודךיהלא'הרשא

חכםושאלוהתואשרודהבומצעב

ךיהאמת'אוךאלמםושאלו

אעראלעאעיקראנגמלא'רש

עיקרמאלטוארטמאהולארשיד

שוריפאע"ראלכראשכהילעתיחנ

הרושםניחבןכושקתורמאתאמש

לארשיץראלעאוהשעיקרהלגלג

ןיאירהשםולכהשועוניאשןויכ

קרעיקרהידילעגהנומלארשיץרא

אוהעקרהכאוומצעבהבקה"ע

ידיוצלאלשלארשיץראבםניחב
שוחביאורונחנא"רהשהשקדועו

ץראלעעיקרהמדרוילטהורטמהש

קרהמלטהורטמהדרוישומכרשי

רשיץראםגכאותוצראראשלע

אוהשעיקרהידילעגהנומאוה

אעיקרלכבאלאץרתמווילע

אמלעלעןיטלשןנממתיאאעיקרו
אוההלעאטלשדאנממאוההו

הדילתיאדאליחמב'היאעיקר

אתתלבהימלןיגבאע"קראוההמ

אנממאוההמטיקנאעיקראוההו

אנממאוההואעראלאתתלביהיו

אליעלדתריצמתמאלאטיקנאל

דרוירטמהולטהתרמאבשוריפ

התואלבאלארשיץראבםגעיקרמ

םצעבאבאוהרטמהולט;דועפשה

ומצעבהבקהוומצעבהבקהמ

ויתחתשץראהואעיקרותואגיהנמ

.'היתוצראו"עיקרהראשןכןיאשהמ

.אבשעפשהמםצעבםינוזינןניאש

םינוממהמםינוזינםהקרהבקהמ

עפשהתריצמתמםינוזינםינוממהו

ץראבעפשנשםירישותורתומזומו

אעיקרלכבאיגרמאשוהזולארשי

'ינוממשיץראלהצוחבלראעיקרו

הנוממהךאלמותואוהילעיכאלמ

עפשהחכמןתונולשעקרלע

עיקרהמעפשהתריצמתלבקש

.התואמןתונאוהלארשיץראבש

.וילעהנוממאוהשולשעיקריעפש

.פשהדירויועיפשיעיקרותואשידכ

:'והשויתחתשץראלעהטמלאוהה

•הצוחבשעיקרותואוהילעהנוממ

.דאלמהמאוההעפשהלבקמץראל
הנוממה22ס-גפ

ו
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'אקרפהניכשהתולגרוסיזרעש
םימעטהתרגא

יכהעהשזמרהזלעולארשיתולגב

'יארקנלארשי.לרןיימךידודםיבוט

ןשהלעולעיםהםידודוםיערוםיחא

הדוקניעיברדעוםיעבשאירטמגב

םינכושםהשפעאזמרלהלעמל

הלעמלולעףוסלתולגבםיצובר

עהכגהזליבשבוונרמאשומכ

אוהשעיברהומכהלעמלהיולת

םהיביואץראבתאזםגףאוהלעמל

אוהשםלוחהתמגודומכויהיףוס

םלוחיכתודוקנהלכמהלעמ

תאזההריפסהימכלרהיהא"רמגב

ויהיךכתוריפסהלכמהלעמלאיהש

והזוהלעמלתולעלדיתעבלארשי

בצומםלוסהנהוקוספבכגזמורמ

יכלרהמימשהעיגמושארוהצרא

פשבהתעםהתילארשיההמואה

םלומגוםדסחףוסבלהנותחתה

הזמרשוהזוועיגיםימשדעםשארב

שארתאאשנהשודקהוניתרות

ןושליתרתהנימעמשולארשיינב

ןושלמתואישנןושלוהלבק

םיעבשושארל.לכלאשנתמה

תויהביכהלועהללכההרותלםינפ

תולגבםידוקנ:לארשיתסנכ

ולבקיריתעלדוקעלאןאצהינפו

םולחיוהיהאטמגבםלוחהמעפש

אלוםילועםיהלאיכאלמוםולח

םתלעמוםתלודגמדועםידרוי

בצנ'ההנהוהירתבביתכוםתוררשו

ןמיסתובאהשעמ"כרומשלויל

אוהשהעוניבאבקעיטרפבוםינב

Gרשיםשבותויכזבשלושמהטוחה

ןתת:לארשילעתמאבהרומההנכי

םויבקוספהםייוקיזאובקעילתמא

ץראבדחאיוגלארשיורמוגואוההו

םשהמםישקבמונרשיינשהןוימדה

.האלהנההחלאנהטושפלתי

רובעקמעכהדעלוצההואלחנה

םיבשלבקלהטושפונימיכתולגה

אוהשחיכויםעטהתוררועתהו-

לארשיתסנכלזמרךפוהמתמגוז

-הטמלהלעממיכפוהמהועבםהש

אירטמגבףקזלודגףקזןטקףקז

הלפשופופכהפוסבאיהשהנכש

וניאשןטקומכתרבשחנותולגב

לודגףקזושארתאףוקזללוכי
תולגבתרבהשןויכהאליעהניכש

ןהיתשותבהליבשבתרעטצמםאה

אוהסשרודגוןטקקוזחןיכירצ

םחשלארשילעינשהןוימדהו

הנותחתהלפשבתולפשהתילכתב

ףקזבהיהנהעושיהןמזבםנמא

םילפונךמוסדעהפוקזמוקבלודג

לודגזירכמבותכהוםיפופכףקוז

ןושארהןמןורחאהיבהדובכהיהי

וניקדיכימעומחנומחנדעו

ילפכלפכבהיהתהמחנהוםיילפכב

תרדמלעהריתיהבוטהדמוםיילפכ

רמולדצורהחפטאכרמ:תונערופ

הגיכשה

."

ו

עפש

לסחיווקכץללענהתולועפהלכוןיווק:ולל

תfלקכסזינפמסלילעתללגתמסימחלוןיל

סלועהשסימחיוןיללסחיווקלעימולה'ס

יעיביכסמסויתולבחנומfיסוןלילעגהנתמ

.ןופןיינבהןוסbיסיכתולוסלסטסןוסכ

הניכשסלל'גתמגולקנומתחת:הלבקה

סbליעס6לfתטכמהfתתס6תfלקכ

ס6תfלקכסניכשהללסניכילעש'גסfיסמ

סלגיוסfלכוהלילוסbיסשלוסכסbתת

תקכמותעפשמוסיתחתשומלועסלכקלמעז

קנמסקשfכהיתחתשתומלועהלכלהעפשכ

ישעסfליעס6תללקכסניכתליפסוסינכת6

סיתחתשתוליפססלכסליכbסוסלילוהbיסש

גתכהבשלוסכסמויקfיסוססכתעפשמו

וכלfיכששלושסוהעיטכסלוסכתוליפסב

תקכמותעפשofיסווקלפכסלוקסלעשכ

fכסתוbיסשלעמסינכת6תקגמהסfשלוש

עיפשמסלענfסשהעיטנסשלושסשןסל

סלגתנווגממלכישסלגנסילפבוהלגנסןללכ

סזיגפמוהbליעס6תfלקנסזלגמשונמש

סלגמbיסשילכהלוסכbיהשתוכלמיכלט6

ןללכלשמכונומישומכשלושכסלעכסת6

סfליעס6לfטיכמעפשכסלוקסלעשכ

וגייסלסעיטנסלוסכסליכילעש'גהfיס6

fוהשילמסמדוסכסירעש'גסכעיפשתשסכינ

לוסכשלושהfנקשסלעכסמלבקמיולגה

ילפכעיפשמשןלfססלושלוסכוהעיצגל

סססניכילעשכןיינעוילפיעוקכהלגתמז

סנתנגססשסירעמגהתוללכבתללוכהסניכ

'fפתווכלמודוסיוסלטעמהלולכתח6לכש

'מfמכתח6סליפסלססןיכשמנדוחיכלוסכ

'סיכשילקffפוגגלכסיכקונfלכלכללסוזס

לחתילכוןונתתודוסיןכוסלשףוגלחי

לוחיסלוסכgfנמגסלקימסלוסיכןכיכשי

סס"ןמסלולכתח6לכותוליפפסחללסנ6

עסכלכילעש'כלוסןיכסלהגלתשכוסיסמח

יכסילעסהלעשכסל'לפלפסכסוללסילוע

.סלfסגסיסלועליכינפמןbככונלבק

ללךיקל6לללללסוסלנקןייידימלתל

הכולח6הסfיסמסניכמס:סומלמסה

'גלוסכהניכfיסשכהלfתטכמסשכש

'כדוססכעיפשתשסילfתטכמסילעש

לופכסלעכס"לבקמיולגסשלוסנהילעש

סמכעכההיכןסוסזווכשליפשטלפסוללכו

לח6יוכחויושקלכהיכס'ל6יס'גהונ'האיה

טלפסfיסוללכה6-התוכלמסשלוסכ

iסדועעפשכסדוקהלעשכונשריפלכ

לסלסתוינמ:ילקלכסלשעטמנכ

סססתוליכסישעסל"לןיקלf'סלןהלמ6

לכסמסויומנתודחfססיססשפעלךיקלא

3עסשלולעוהליעלוסכסתולילfלכמלוס

לולעהיכולולעכסליעסחכוהלולע?יקמ

יכהלועחכןיקלהליעכחכשיעותליענ

ויקיפסייקסלעשכהזןיינעלוסונשרייש

יישהמכןמימןיינעססזלעוסשמץועי

תוכסוסיככושסינוכלוסיחלומהקסעהיכ

'ילכןכוותליעכחנומאוהלולעהיכשוריפ

'תליעמתפקומתחאלכתויפסלשתונילמ

לrfלעשכסילונעכל"ונמכסכותכחנושו

לש"ךייינשקרפדחאאוהישעורשעfי

?"יש"תכנמוהתלעיוכיזק"תוכלמ
סיפקומ"---
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הטמלותואןתונווילעהנוממה

עיקוהמעפשהלבקשנופמותואו

אללארשיץראלעאוהשןוילעה

ם"רשותורתומותיצמתמאלאלבק

לעשעקראוההלבקשעפשהלש

ידכומצעבהבקהמלארשיץרא

ץראיכלארשיץראלעעיפשיש

תיצמתהועפשהבטימלבקמארשי

םיכאלמהםילבקמ,תורתומהו

כב:ץראלהצוח

אנטלושדןיעידיןיחתפתיאאעיקר

אמישראחתפלאחתפמןניממלכב

אטלשאלןלהלואחתפאוההמו

אדלאעאלואמינאלמכוליפא

+כרבהירבחדאחתפדאמוחתב

לעדחהאטלשלושרהילביהיתא

אעראבידןיכלמןיטלשןידכהירבח

שיעיקרלכבשוריפהירבחלעדח

ךאלמהזיאלרכינועדונועודיחתפ

ותושראוהשאוההחתפהךייש

עקרותואלכבשמתשהלובסונכל

ותונמתהיפכוילעהנוממאוהש

רכינועדונאוההמלםעטהו

ינפמומצעברהוזהשרפמו

לכלשתונטלושהוהלשממהש

לשעיקרחתפמךאלמוךאלמ

ךאלמלשעיקרחתפדעהזךא

עיקוחטשלכלעקוקחוםושררחא

ינש.ךאלמלשחתפדעולש

עיקולכבןכוותונמתהוותוגטלוש

ולשהנוממקוקחוםושרעיקרו

'תואמורחאעיקרלשחתפדעוילע

ותואטלושוניאהאלהוחתפ

ןיאוהרעשהטוחכוליפאהנוממ

לובגבהנוממםושלסונכלתושר

וילע'נוממשעיקרבלרוריבחחתפו

עקרלעדחאלכקררחאךאלמ
ןתינרשאכדבלותונמתהיפכולש

דחאהנוממסונכישהבקהמתושר

סנכנזאוילעטולשיווריבחלובגב

םשכווילעטלושווריבחלובגב

הלעפלוריבחלובגבהנוממסנכנש

המחלמהשועווילעטלושועיקרב

ש.תויכלמהותוצראהןכומכומע

םילבקמשןותחתהםלועבהטמ

םיסנכנבגהלעמלשינוממהמסחכ

הזלובגבהזהזלשתרושרבהז

הנוממהודחיהמחלמםישועו

הטמלתוכלמהתואהלעמלרובגיש

הטמלןכםגרובג"ויתחתאוהש

א'חתפתיאןיעקרלכדאתיעצמאב

יאהתוחתוןוליבגירקאדאדח

ןינרהאןיחתפןיעבשתיאאחתפ

קיחרמןידטנןנממןיעבשואתת

.היבגלןיברקאלההמאןיפלאןירת

רתויןיינעהרהוזהשרפהתעשוריפ

לנוממהוץראלץוחלכךיאוטרפב

לשעפשהתיצמתמםינוזינםהילע

לשעצמאבש,רמאולארשיץרא

חתפש"ץצאלהצוחלשםיעיקרה

רתא

אירטמגבם"משהחפט

סינוממה.

םימעטהתרגא

ןוימדבאיהתולגהךראמהניכשה

אכרמףכלאףכתחפטמההשא

הלמהםע"ירטמגבךראמתויתוא

איהשתירישעהאיהאכרמלר

לרהיוההאירטמגבהחפטתולגב

השאכהלעמלתרטבמהניכשה

ותשאלתונוזמעיגמלעבהוהלעבל

רמאנשןימיבאוהשןוילעדסחב

ינימיו

היוההאוהשהחפטבעיפשמהיהא

איהשאכרמועפשהסאבםשמו

ינשהןוימדהוהלמהםעתירישעה

םיננואתמוםיקעוצלארשי

אכרמתולגבםילבוקםיננולתמו

רשאםיחפטיללועןושלמאחפט

אתחנתאחנומ:'תיברויתחפט

תירישעהאיההניכשהרמולהצר

יאירטמגבומלרחנומןושלוהזו

חונמאוצמלתשקבמאיהחנקמב

תולגהמהטקשוהחנעוגרמו

תחנאתחנתאהיהיזאהזהיהישכו

ומכהועבהתעוהטמלהלעמלחור

דרופמורזופמהטמלו.שישדוריפ

דוריפשילוכיבכךכםימעהןיב

םגוהפסכנהניכשהיכהלעמ

דורפבאלודוחיבתויהלהתלכ

החגהןושלםהינשאתחנתאחגומ

עפשנלדחאועיפשמלדחאהיינחו

ינשהןוימדהלודגףקזןטקףקזדע

םיחנאנוםיחנאתמלארשילר

ץראבתרחנבחונלהואתםיואתמו

ןושארההנתיאלבושתוהשודקה

םוקמלכביכהמוקמבהחונמב

ינפברצועאוהאתחנתאהאביש

.הביתלרבוחמוקובדוניאוומצע

:דרופמושרפומםאיכוירחאלש

הבושבוחוניוובושילארשיךכ

םתארזןיאוםמוקמבתרחנו

-רצאלורזברעתיאלםתחמשבו

רוזיפשקבמהניכשהמולהצרררזפ

ןמיסהוקמברזפטמגבהיוההמ

דחאאירטמגםהינשו'הבוט

אוהרזפלשםעטהתוררועתהו

עפשהלבקל,הזכהלעמללופקתיב

,תקקותשמההשאכהטמלהלעממ

ןוימדהותונוזמלתנתממוהלעב

לאגהלםישקבמלארשי.ינשה

ןיבדרופמהורזופמהתולגהמ

אשילתוהלודגאשילתםימעה

היהיהלואגהןמזבלרהנטק
רובחהותודדובתההותודחאה

הלודגאשילתםלשדוחיבוקיבדהו

םאאוהשהאליעםארמולהצור

האתתםאאיההנטקאשילתינבה

רבדהאוהאשילתהניכשהאיהו

ךכ.רסומוומוקממקתעגהושלתנה

םתלעמבםניאהלעמלתוייוהה

אשילתםהלדחוימהםמוקמבו

האבההעפשההלרהיהאאירטמגב

השולחוהשולתאיהרשיהוקךרד

תרדענוי

בקרפואקרפהניכשתולגדוסיעיבשרעשי
עפש

סיפקומלוסולוסיותוכלמולוסקסיפקומ

לכשלתכלעסות6סוסיפקפססןכוחכנש

ללכסיחנומסלכסעיתכולתככסיקנופ

ססשסנסותימס6וסםישןפוfכומשןולבוסכ

bוסולעהזךותכהזסיפקומתוחכהלמע

וכסלעשכץינעהלוסלbוגמכלומגתולח6

לעמסלוקכהוליזfו.סלפמשהזזגהקלפ

תומדכלוסיעיכלהלעשסעטקלליעיבלס

לתכbוסשסגושfלססכסס3עללמסלוקכ

bיקנרתכותוכפסלכתכסfלקנסכסfיכ

סילכfגלסנוסאלסכסfוהשהנושfלסבמ

ןיקטוסילכfגלהנושללהבסלוסשלגמו

ססשסלככעיפשמ'הןכינפמסלכת6וחכנ

ס'גותמתכעיפשמbוהשלמfשוקזוויתחת

סכיתסלעהלעמלfיססלוקכסךכלו

תויתוbלישיחנומתכ'תללסקלתסתשכו
יפשמלתכיכשוליפוסמכחbוסחוקללחול

bוססלילעוסניכוסמכק'עסינותחתב

לעשכוכשליפשומכסינותחתבהלגתמ

ססשסיס6לשfסיס6לוסכעפשכסלוקס

'גסללליrbושללמשוהזוסכיכסמכחלתב

שוליפסניכלעש'ללעמלמחנומתביתכש

bוהמ.תכמלבקמסילעש'לללוכהןונסלעש

סלעמליהשללחועסלעתזמרמהתלוקכס

ימינפלתוידועאוהשהמכחןמהלעמלחומןפ

'עטסיעיכלחנומשוליפוסוסמכחןמסלענו

ח?ןמסוכחנומכיתמסטמלbוהשכומכbוסמ

ילעש'גfוסשקנומתכיתכשגסלעומיש

לfשגסלומfיסשסמכחמהטמלbוססכינ

התליעסעכחוסמכחמהטמלfוסחכומןמ

סוכעיגילעשסעטהוהתואףיקמהמכחו

'ולוסלהכיתסלעהלעמלסלוקכלוסשעגר

לתכוגייסוסמכחןמהלעמלהכסלועשייכ

יפללfהלגתמוניfוסלענלתכשתויהלו

סלומשהלודגההלכןכינפמסלענהתעד

חנומתכיתלעללועיכלתביתלעלתכלע

וניbוסלענכססכעיפשמאוהיכתולוקל

סבססךלליזbושלפמקולוססלהלגתמ

ומכשוליפיללכןיעמלתלגfיססלוילעה

!ינומתכיתמסלענעיבילעfיסשסדוקנס

לללמfסולסניכוסעכחמסלענלתכןכומכ

תלבקמששעסניכסנוסיחליחנשכזיכיל
הלגתמוססיכשמסלעניתכההמכחמסייקה

לעשכונשלפשסלענהתעללוסכסדילע

ןושלשוליפינוימדתיללfלמbשוהזוסלוקס

ס6לשוbיתכסללוסלfשןושלbלוהעדוה

תומלללכלסויfיכגישהלסיכזלסת6

kbלליתוbומלת6ללכלהז6סכיתבשחמב

ילעש'גלוסכימתbרקנססניכוגייסליל

סושילןיאהזתלוווסלגתמינfסניכביכהניב

שוריפסעיוסןושלןלוכלעתתומלסמויולג

fלתומלסויbכיתוbךולעלסיבולסת6ס6

סמכחונייהדהלכאלליתואךורעלולכות

לוי"סלועמסלכללופכסמתמלקנס
וניינעלוסונשליפלכbלוfbללויסוכ

ססינמ'יעיכ'נקלפןיפוגלפוליכשלעשע

יתומכעןיעכלכלסלגתעינbסניבוהמכח

יוניכסניכתולגתסכלשbויולגסומילןיל

יונכלמfמכחכוינויעלתוהשולעכלכלמכ

ולשfכלתסכסיזכככסילח6לעכלכלפ•

סלגתמיתויbססניגכיכינפמלאלעת
סשמ.י

-
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פהניכשהתולגרוסןרעש

םימעטה תרגא
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: אוהוןוליבגארקנשדחא

ארשיץראלעשממן'עיקרהלכ

הצוהעצמאב3גלארשיץראשומכ

דועשחתפהתואתרחתוץראל

סלכםיכיישהםירחאםיחתפםיעבש

לשםירשםיעבשולארשיץרא

,ץראלהצוחלעםינוממההלעמ

לבקלםיפצמםיניתממוםידמוע

םיהתפםיעבשהמעפשהתיצמת

לכונואGרשיץראלשעיקרבםהש

דגנםידמועםירשםיעבשיכשרפל

םושסונכיאלשםיחתפםיעבשולא

הושבכותברזוינוציחוהפילק

לשםיחתפהמקוחרבגםידמוע

םיפלאינועלארשיץראבשעיקרה

םשתשגלתושרםהלןיאשתומא

הדעאליעלקלסאחתפאוההו

אוההמוהאליעא"סרוכוגלאטמ

.אערתהעעיקרדןירטסלכלאחתפ

והיאןמתהןווגמירקאדאהתפי

אעראדאמוחתדאעיקרדאמויס

ןולובגארקנהחתפהתואולארשי

הלעמלהלעמלדעחותפאוה

דובכהאסכלעיגמשדע:

'עפשלבקמוומשךורבוהבןוילעה

בטימטשפתמוהבקהמןוצרעבש

ץראבשעקרבשידדצהלכלעפשה
םוחתפםיעבשהלכלולארשי

עפשהטשפתמועיקרהתואבש

רעשדעבוטהושודקהורוהטה

הםששןודגמארקנשחתפה

לובגלשעיקרהףוסוםויסוהצק

ןמושרדן'התפןונאלכוונרשיץרא

ןוליבגירקאדאחתפאוההגיג

אשידקא"סרוכבןומישרוהלכ

אלדקדצירעשןולןנרקוהלכו

דיקפהבקווהילעארחאטילש

אעיקראוההבלארשידאעראל

המכודיקפבאחתפלאחתתפמ

םיעבשולאלכשוריפךירטצאד

חתפתחתםימושרםהשםיחתפ

םימושרםלכולשעיקרבןוליבג

אסכבהבשדוקהאסכבםיקוקחו

סהשקדצירעשםיארקנולכודובכ

ארקנההבםימשתוכלמלשםירעש

קרחכםושםהילעטלשאלשקדצ
חיגשמהבקהוהבומצעבהבקה

התואבלארשיץראגיהנמושרודו

חיגשמושרודחתפלחתפמעקר

לכבלארשיץראלךרטצישהמלכב

.אדיקפאוההדאת'צמתמוויכרצ

ובהיוןגממןיעבשןוניאןילטנ

יצמתמושוריפןינרחאןגממזהלכ

עפשנשעפשתואלשרוישורתומו

.התואמומצעבהבקהתשירדמ

םירשםיעבשםיחקולתריצמת

םינתונוםחכוםנוזמוםתסנרפ

.םיעיקרלוםדיחתשםירחאינוממל

ועיפשישץראלהצוחלעםהש

שוריפםלשנהנהוץראלהצוחב

רמאמה233

דרויעפשהותולגהןמזבתרדענו

ךרדןירבשנתררובבהמוקעדרד

ביבסלקועמותולקלקעןותלקע

םהתומואהןכלהלוגעלץוח

הזשכוםתרובגבוםחוכבםפקתב

העושיןמזבםנמאםקהזלפונ

ירקתלאדידיבםידחאלויהום"וק"

הדוקנהאיהוךידויבאלאדיריב

לרינשהןוימדהוהלוגעהעצמאב

תחתהלודגאשילתבםהלארשי

'טלושהעשרהסרפתוכלמתלשממ

ררתשהםגררתשתתלשומה

לרהנטקאשילתהלודגהררשב

םירהלתואשנתהךכלכהלןיאש

ןלשומוןיטלושיכהוליפאשאר

זעעתומואהווחEרשיתאוישלותו

םישולתםהשרמולםהילעםיננרמ

רוכעקמעבירוצעירוכעוםירוקעי

תזזגנהלחרכםיזזגנוםיטורמורגה

אלזאואמדקהינבלעהכבמלחרו

יקלאלאתטבמ'ניכשהרמולהצור

אלזאי"טמגבאמדקהגועמסלק

אלזאהטורפהלזאםחלהןושלמ

לזאקספנתולגבהועבעפשההכ

טמגבאלזארבעקמחףלחוךלה

אירטמגבאוהשאמדקלירהיהא

לאהלעמלתטבמונילאהמודקה"

הכילהושללזאהיהאטמגבאלזא

אלזאמםימחרתשקבמאמדקלר

ומכלכלאםייחםימעפשהבדליש

ינשהןוימדהואירבהתליחתבהיהש

תולגברגתןיארוקוםיקעוצלארשי

הנושארהשדעמולכאלזאואמדק

אבלתרהממהיינשההדוקפהמודק

תננחתמהניכשהלרשרגאלזאי

אלזאלהלעמיפלכתדולגב

שרגתרמואוהיהאאירטמגב

שרגוהמדאהינפלעמעזעומואה

זאוךינפלמהלעמלתומואהרש

רמאנשהטמלםתוררשמולפא

לעוםורמבםורמאבצלעדוקפא

רמאנוהמדאבהמדאהיכלמ

השעית"שהלריברחםימשבהתורו

םימשבסהשהלעמירשבהמקנ

ךרדלעדרתלאוביתכךכרחאו

ינשהןוימדה...ןודמאציושלשרג

םירמואותולגבםיננואתמלארשי

הזהיהייתמדעוןויגותאנאדע

שורגלשרוגמשרגאלזאבדלנש

םויבם"וקיתמיאותולגלתולגמ

אוהשוינפלהיחננונמק,ישילשה;

םיישרג:ישילשהולגההזלעשרדנ

לעתולגבתננואתמהניכשהלר

שורגלעוהישוריגלעןישורגינש

השעתהמותרמואאיהךכולארשי

לעםיוגבללוחמהלודגהךמש

ןוימדהץאונמימשםויהלכךרד

ולגבםהשםיננואתמלארשיינשה

םישדקמיתבינשמןישרוגמ

תחתםידנוםיענםתשודקמןיחדנו

"םירזה-ו-

תלסלועסהמכחסליסכהלגתעמס"

סולממילהילעריעהלתמקנ"הניכמה"
לbלמילbלשלfוגוסעסלfiגלןוילכועמא

,ןיל6נגלbלששכללקלגי"לט"וי

ןכוסיטויפןסמעתלfגנלוכיבכהליכמל
סניכשהלשהתולגיכהלעמלונמלקסמהמכ

סהשתופולילשלעיפשהלסחיכוסמק"כ

תחתסיכלוסלbלשישץיללסנימלעסינומ"

ידילעס6יכסיככןווללכותאלותולגכסדי

סקעלסכילגותומוfילשסקמסיספקעוכל

ינשסרפוןושfלקלפונשלכלכלשהעפשה

לכעבתומוbילשלעיפשהלידכלעשסס"

סליכסיגכןיללכותאלשהתולגוסחלליש"

nקהתיכלrקסינכסוסיספולעופליילא

:סיזלשןולאגנלארשישכלבfלילשןייל

סניפתוןוזתסמכעכfיסfזלbלשיןליא

תחתלסלbלשןלbיכססכקינשתוסתול

תושיספילקוישסומלץbוסמ3עכסניכמס

שילוחלישלחלןינעכסמתשגלינוניל

ךליסעמטסיכתלגנ'גיכשסלימשותסת6

יכהמכעכסיככתקנמסbסטלשיקךילנ

ךיטנתbלוסמכעכללשןיfכתעכשמ"ה

fיסשסbסוbותומוbילשלןתילעפשססק

לתמשסיככסססשלfלשיסעסגיכמס

ץועירעשהסומ:גשקיפןוסכןכסליפלב

:65טוקנולולגללכןת6התעו,יסמש

לתכוניסלהנושfלסשסולוסוךליכיללכ

סלועמוללפ"fלתוכלמוכיסלהכותחתהו

שוריפהזללכ"וחלווזללכסולגלגfלו

fלתולגבסניכשסשסלעמלךליתימfשסנס

יכ;לןח6ליתבמולתילפניהשכושקת

bלןכוומעתוכלמדוקיללכלתכfנמתfל
לככסמעלתכדוחיbלכתוכלמלוחיfנמת

ועכשוריפןולחffלמכןושfלfנמנשסוקמ

סחייללכותאליכןולחfכקנולמןוסfלסמ

לכלסךרעב6לס6לכלסוטלןישfילמסמ

לעולןכתיbלןולקfןילסfיכולןולחffיוסמ

ופעלקייתמןושfלסלפסמכמלכמנןושיי

יכ'געדונןושfללפסמעלונשןכתיכןולחלס

."

ומכונממדלפנbלוומעfכמנןולמלןולחל

סיסיללפנאליכתוכלמויתככןינעסלוסןכ

ןיfזסוכסוסידחוימןססלועליכסלועלסומ

ןססלועליכןמכע,ךיעכוקתולגססכ

ך6ןמוקמכסולקוסלינילסולוהןתחמשכ
ךללכעיפשהלךיגוסשעפשס:יכע

.סיספולטופfסססמתועולילשלו:

הזסתודחbוסתכימסליוbומלפמוונסליפדכ

ןלולשעויסולולכס'לולכהת6ךולכהזע

לוסשקמנסיסbbילטמגכןולבשוריפסיכל

תירישעסfיסויbילטמגכסת6ןוילעלתכ

תוכלמהטמלהלעמלמשוליפfתתלfליעפ

לוסכסלסוסיכומסססשfגשכירישעסbיס

ססיכתוגילדמי''קוחלסהשסגססתfךולכ

bוכמכירפסוןליfסושלושהוסכלוקיסוסכ

תעכשומתbתעימששלועפשכסלוקסלעשכ

ךולכתלמוילעהלומשומכעיפשמלתכולימ

לוקמסלוסשתוכלכלכייקמושfלןוקילטוב

bוהןכינפמווכשמסיעפשומשתוכלכסלכל

bוהשטלוטסחכbוסשלוקמסךללכסלענ

לוקמלוסשדנמסנסשרושהןמםלענרתוי

ללתעפשומתלnעיפaשלוקסלענלסו

תאלמ
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היתפואבמודרדונלאוהורמאמה

ליכשהלוןיבהלונילכשיניעריאהל

וילאףורצבהניכשהתולגדוסןיינע

ןעמלוםינוקיתמדחארמאמדו

קרפהתוכיראן"עמהלעדבכי

ינשךותמוומצעינפבקרפולדחיינ

תעדללודגרואונלריאםירמאמה

הניכשהתולגדוסאיהשונישקובמ

:קרפהםלשנהזבו

אתבשןירטנברש"דקרפ

וליחדברומשורוכזב

לעםאחקתאלןוהברמתאומיחרו

חלשןוהבביתכואלםאוםינבה

אנמיזבוןיכורתןירתרמוגוחרשת

דידןיליפתבהבקלןידחיימלארשיד

אלןוהברמתאשארדןיליפתבו

חלשואלםאוםינבלעםאהחקת

ןידחיימדאנמיובםאהתאחלשת

ןוניאדןאכרב'זןישודיקבןוהוגוויזב

אתכרבבואשודקב.ןוהלדאדוחי

םינבהלעםאחקתאלןוהברמתא

לארשיןוניאוחלשתחלשואלםאו

םירגארופארחאושרבאתולגב

'הניקמתכרתתאדאתניכשלאתולג

םכיעשפבודההםילשוריוהיאד

תיבמדחןיחולשןירתסכמאהחלש

הבקדאמיתיאוינשתיבמדהןושאר

ארקרמאאדןיגבןוהמע"רשואל

דדונשיאןכהנקןמתרדונרופצכ

אתולנבןולארטנלןיגבומוקממ

ימשאוההינאדהההארכונושרמ

לאאדירחאלןתאאלרחאלדובכו

םיליספליתליהתולאמסאדרחא

אנמיזבםינקיתבינש

לכעןמואןיעבשלעדןנממןיליא.

"ןלשרפאהנהווניניינעלךרטצמה

הזינפלרהוזבשרדנשהמהרצקב

רמאמהןבויוכותמשידכרמאמה

רמאמההזמהלעמלהנהויתאבהש

.ןקארק'כקוספבהעיבשרשרוד

תצבורםאהורמוגודינפלרופצ

רמוגוםיצבהלעואםיחורפאהלע

ביכשהלעזמרמרופצןקיכםששרדו

'ופצהשומכגדשיץראלעתננקמה

םימעטהתרגא

:'וגויוגלאיוגמוכלהתיוםידזה

תרכוזהניכשהלרריבתאגרד

'והשהעפשההתולשלתשהתולגב

רובשאוהוריבתאגרדןוימדכ

םניאםייחםימהיכהועבסרהנו

לקלוקמן"עמהו'נושארבכםיעבונ

הרשעארמולכ"אירטמגבאגרד

ןנוקתבוןת"ווהבםניאםיעודיה

םשבםינוכמתורונצהיכהליהתבכ

םימהוליכיאלרשאםירבשנתורוב

אגרדלרלארשילעינשהןוימדה

הלעמהוהגירדמהיכkרשירטמגב

םיוקמויולגבהסורהוהרובשםהלש

תמחנלןוילעדסחלםילחימםיכחמ

ימיכהיתינבוזירכמשקוספה

הניכשהלרקיספביתי:םלוע

םעבתילהתלכםגוהפסכנתשקבמ

ינשכוםדקימיכהירוענימיכהלעב

הניכשאירטמגבקיספתוינומדק

תונוילעהתולעמהקספהםשמיכ

ןוימדהדרפנהםלועליחתמזאו

ביתישתולגבןיללפתמלארשיינשה

קספהוקיספהיהיזאוןויצותניכש

ץבקלוניתוילגלתילכתוץקףוס

ןויצלאבווניתורצלידווניחדנ

יקלאםשבונימיבהרהמבונילאוג

וניבלחמשיווניניעוארילארשי

קוספףוסלהכזנזאוונשפנלגתו

תולעמהףוסאיהוהניכשהאיהש

קסופאוהשהיהאאירטמגבקוספ

היחמןתונועיבשמעיפשמבצו

ףוסבןימייסמונחנאןכליחלכ

דחילןתליחתבןפוסץוענדעקוספ

ונזמרשומכהלעמלהטממלכה

יףקמףקמלשוקבכגזמרנוהזו

דחאבהרשעהיכדחאאירטמגב

הזבשישהמדחאכםילולכוןיפיקמ

ראשהוץוצקודורפילבהזבשי

הנהםונרכזאלשםירויצהוםינוגנ

ןרתופלןיבמלהנותנתרושרה

ןתןתורכשדיגישתרשאיפכןשרפלו

ןמזהותעאבזאודועםכחיוםכח

רישב.ררושלרמזלןגנלליחתהל

שודקשדח

עפש

fסשיולגהלעהלומשסתf6לקנשתוכלמ

חכוכbוסשימלfלהת6סילמוbןיאיכחכונל

תלבקמליסיולגסוסכfיהשיגמוויניעווינפ

תכמלבקמיולגbוסשילפסלוסכלתכמ

לעשכעפשכוכשליפשומכסלעכbוסששלושה

סיפנעהושלושסוילפסוןליbסלשמכסלוקס

והזוסוכהזסילחוימוסיכומססקסfכמכ

תbוועיפשמהזהת6ךולכולמbכסבלס

ןליfסועונהולוטסלשמלוסכbוסותעפשומ

ןסכסלוקסלעשכוכשליפשילפסוסיפכעהו

לתכוכיסללוככסbוסשסיסfbילטמגכ

'טמגכולןסכלךיישלוככסוהכושfלסליפס

סליפסfיסשתוכלמוכייסלתיליסעfוסש'י

bוקשלתכתש3מכיוללךיישלשעמסותיליטע

fיסשתוכלשוןושללסלוסוןסכסbוסולוככס

לעתולוסלהזלהזןיכומסתילושעסולס

תולוסל'ילטמגכןכסגלfלשהזכסוסלוחי

תולקfסתוקיכלולושקסולובחהוסיולהלע

ןינעלוסוהכיכשכסהלשישיתמfהלומגס

ולגfנשהמשכחולשפנלוסכbוססכיכשכ

סשמסלועמסחfלהשולקסהמשגסוסניכשמ

שפכלוסלעשכונמליפשלכחסלוסכbוסו

ןוכממסמשכהשישימחקלפטלפכוהמשכחול

חולסוחולכתחגשמסלועלשומולכהתכמ

סנמfך6סטמלליתילסנעכ'משנהושפנכ

סbולומעתסfילככהfילכלהמשכfיסס6

לעדומעתתוליגfכתוליכמלהמשנאיה

לעשכללוכשהיניינעלוסוהתמלסהמוקמ

סוסעטמסנהילכוכהקלפכטלפכולכונה

לכמסלעלומגתולחfכסה'משכסוסכיכשה

סעטמללשלשתוששגלס6ניכשה6לקנסו

לככלfלשת6סגלפמוןיזמותחגשמאיההז

לגיפמוהיחמהסfכסהשסוקמלכבסיכלנ

תולגכלfלשתויסכהזסעטמוסינכתfןיז"ו
לbלשיןיbלץוחהתיכל[וחסימעהןללכ

לעסינוממהתומואילשלעיפשהלסכלכוס

וסוסססיללעסיגכונותישילכץלאלןומ

סינכסנרפלוןוזליfכעיפשתאלשהתולגןיכע

לשינשהןויללסהלעמלונשליפלכהמלעכ

סיקנומסקשלfלשלעחילמיעיללחלוש

תולגכסינכושסועכשfלסילמיללסיכוכל

הלהנוילעהסכמהססילעהלגילעלמס

ןוקבסיטלושהתופילקילשלתחתמסלמוגל

ןיללססינכסלססיגישמ.ןיטfיכויוץלbל

עיפשהלהחמשסינכהסעס6ויהיזfiלfלשי

חינשסלסילשיססילונינלוסכלטיקךילב

םרמשלםהילעחיגשהלםיחורפאהלעוםיצבהלעןנקמ

'םהלךרטצנשהמלכוםנוזמוםתסנרפבםהיכרצלכב

חיגשהללאדשיץראבGרשילעתננקמהניכשהןכומכ

ךרטצמהםהיכרצלכוםסנרפלוםנוזלוםרמשלםהיל

יבשבלארשיץראבהרושהניכשהיכסששרדוםה

ץבוררופצשומכיכםיחורפאוארקנשםימכחידימלת

ידימלתלעהרושהניכשהןכומכויחורפאלעהרושו

תוקוניתליבשבלארשיץראבהרושהניכשהןכוםימכח

.בשויוץבוררופצהשומכיכםיצבםיארקנהןברתיבלש

הניכשהןכומכםיחורפאןהמדירוהלידכםיצבהלע

הזוןברתיבלשתוקוניתליבשבלארשישאבהרוש

:הצורםיצבהלעואםיחורפאהלעתצבורםאהורמאש

םימכחידימלתהלעלארשיץראבהרושהניכשהימול

םירשהםהינבהיכדועשרפמוןברתיבלשתוקוניתלעו

השודקההלבקהםידמולהימכחידימלתהםההלבקלש

הניכשהשא

יעיללילומלועסחמשסינכהסfסייוהמכעכfיסהתיככסינכלע

ולbחלסילקימסיויקמסיננחתשתולגכלfישילללעיכסחנותויתומ

ךכוסמסלעלסמללסולשלגסתולגה"סיסמכfלגעכסלfוגל

לגסונלאלץי"כץלfכסיכוכנהזסתולגלונfנfךכךסכוסמסו

סיקלתולוכתממשןכלוחלכל"סייקנהתוללקהסהשלכלמסונילע

עמשימזעעלסהלהיהאלסליתחתלילסיחלליכסימוליכיfלילבשנ

סעבטיפלןכינפמלשfסילישולתויותינמתהקיסהלןיאיכללכ'כלכ

ססשהזעבהמלגוניתונועשקלסימוליכיfלס'לכשכסוקיתויוכסה

סנמbיכביתכו.uהלעמלונשלפלכעפשבטיפקתעסילבקמ

רוללעומללותולוקללמסוכהלעמלסיולתלעילש'עסלעימל"זח

לשסככלייקסיקליוגלימחהסשכועעלעהלומלימתויתואיכעודיב

ולעישכהלוfנסלוסמןימיסrקלולfמסלשסככלמתונוניחהתוחש

ללשןיקיז6תוכר6הלכמהובגfיהשללשןללכןויכלסכסיעישומה

היולתסעכזמרנהזוועעומוfעמהנוילעהגיללשכהלעמללעמל

fיסשעכשתללעתולוסלןטקלעפמבילאמגכעלועהלעמל

קלעא

י
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חקתאלרמאנםהילעוןהמהזזאלםלועלהניכשהש

הניכשהוריפםלועלוה"נימהזזאלאמיאדםינבלעםא

התואבוןיינעלןיינעמקתענךכ"חאוםלועלןהמהזזאל

הניכשולגולארשיתולגםימרוגשםיאטחהשרפלןיינע

תרוצמיטרפהמכבםשךיראמולארשיץראמןהמע

ךיראהלאלשידכםלכאיבהלאלשונרצקונחנאו

דתשדחאהתעווניניינעלתצקמבונלידיכוניניינעב

ארשידאנמיזבונילעהבוטה'הדיכשרפלליחתנהז

ןהברמתאומיחרווליחדברומשורוכזבאתבשןירטנ

הלשןוהבביתכואלםאוםינבהלעםאהחקתאל

םירמוש:רשישהעשבשוריפןיכורתןירתרמוגוחלשת

םויתארוכזרמאנשומכרוכזבלררומשורוכזבתבשה

אוהשהשעתווצמבתבשהשדקישונייהדושדקלתבשה

השונהרכזהדוסבונממולצאנשתראפתרכזהדוס

רומשבלרותבשלםיכיישהםיישעתווצמהםייקיודסחל

תווצמםהשושדקלתבשהםויתארומשרמאנשומכ

הניאלאוןפרמשהרמאנשםוקמלכלזאכ:אל

ערובעלמתרבשברמשנהיהישל"רוהשעתאלאלא

'הבקנהדוסבתוכלמןמולצאנשהשעתאלתווצמ

יכיישההשעתאלתווצמהם"קיוהרובגלשןידלהטונה

האריבהבקהןוצרומייקושוריפומיחרווליחדבתבשל

ומ"קיהבקהתראםיבהואשהבהאהךותמיכהבהאבו

הבקהמםיארישהארךותמוןהבהווטצנשהשעתווצמ

תווצמםהשםתושעלאלשהויצשויתווצמלערובעלמ

םידחיימויההזבוםהילערובעלםיאריויההשעתאל

זאורמאנדחארובדברומשורוכזדוסבתוכלמותראפת

זאןכושעתםא"פינבהלעםאהחקתאלןהבומאנ

איהשםאהתולגבםיחקלנויהיאלשךישעמוליעוי

םוקמלינבםיארקנשלארשיםעלרםינבהלעהניכשה

השעתאלתווצמוהשעתווצמםייקתאלשוחואלםאו

חלשתחלשקוספהרמארומשורוכזדוסבםיזמורמה

םיערהךישעמבםורגתהתאשזמרהלרןישורגינש

אוהןכוםילשורימוחןישרוגמויהלארשיםעהניכשהש

תרושדקמיתבינשלעחלשתחלשןושללפכבזמרה

יכלארשילשםהיתונועבןהמהשרגנלוכיבכהניכשהש

חלשתחלשתועמשממםיעמשנםהתונווכהינשתמאב

ןיליפתבודירןיליפתבהבקלןידחיימלארשידאנמיזבו

ואלםאוםינבהלעםאהחקתאלןוהברמתאשארד

םידח"מועמשתאירקןירוקGרשישכשוריפחלשתחלש

ןדילעשןיליפתוםהישארלעםיחנומהןיליפתבהבקה

אלרמאנזאםימשתוכלמלועתודחאלעזמרהזלכש

ויהיאלשוחואלםאוונשרפדכםינבהלעםאחקת

הניכשתולגחלשתחלשוחתולגהרמאנזאוחםידחיימ

ןירבעמוהלימירבתווצמןימ"קמד'נמיזבוחEרשיתולג

אלןוהברמתאומיחרווליחדבהעירפוהלרעוהיינימ

םאשוריפחלשתחלשואלםאוםינבהלעםאחסת-

םשהלעוזתווצמבזמרהשהלימתווצמלארשיומייקי

'המימשהונלהלעיימקוספבזמורמכדחוימה

עצמאדודםשתוביתףוס'הליימתוביתישארלר

זמרהשלארשיברתוי'אולארשיא"רטמגבתובית

'ילכדחיימהדחוימחםשםידח"מוזהווצמבלארשיש

דוס"ששהרעשבונראיבשומכויתויתואדבתרוריפס

תוחומהדוסבוםוצמצהדוסבתווצקחתוליצארדס

ורבעיווכתחיווריסיוהנוקיתבהתואומייקיואיקרפ

זמרהשהארנוהבהאבהעירפושעיוהלרעהןהמ

תרחכשהותרבעהאיפחמדאכשמתוכיתחותרבעהב

םוקמשהצילאמסלשתוחכהפילקהותונוצחהתוחכ

קוספלערהוזהרמאמכאוההאכשמבםשוחכוונכשמ

השנהדיגיאהישנהדיגתאלארשיינבולכאאלןכלע

,ןוהיראמדגחלופמאשגיגבלישגמדןיגבאלכימלרוסא

ןמתד"י;

תיעיבשהייפססfיקשעכשתכfלקנתוללשטולימתיעיכשססילפ

ליסוהכנילסחסלועלשfנשלפקןשסיליחתשהןינכסשיתעכשמ

ונמליפשומכתולגכונמעתנכושbיסושוליפלfלשתולנכתכלוש

סכולןיימךידולסיכוטיכסעךלמההמלשימלסזלעוהלעמל
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יכתחוסלתכיתהלעהלעמליעיכלהלעסעטbיסשסלקנסומכ
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לישיכלמfסקל"תייקנקתוכלממתלוגfסקילכלשתומשגתמ
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לfלש"יןפןושליקעוגיפלןינכסןוסbוסשתוכלמלעבקעי

"קשתוכילולכתונכסועכסתעולbלשתלfפתbלקנשתללפתלע
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סדלפנליסולכfיסכ6הלעבמלוכיבכהללועןיbותולגהמסנכת6
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אלג

,"



בקרפהניכשתולגדוסזרעש
לטםימעטהתרגאעפש
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עןישודקתרעבטבזמרהשלארשיוהשמתדכןישודק
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לbוגסכקסוןיידן6.ןילעוכתלוןיטססלגלטקמןיfשכיכסילbגנסס

סכטוילהלטעסליזחהלשודקהןללכותניכשיפככתחתסליכהלסתו6

סכלfכהתיככלשיסךללסילוכיכבעיפשהלהנושbלסהbנתלסנתיbל

fססשלולגוןיטקהחמשסינכסלעסbוסינכלעחיגשהלססולקס

בושחלילכלכהעטתאלשידכליססשלולגוןוטקלמולךיללססולפ

סמןכותכסלעתלעויכמהלליעהניכשלמfשהמכולתוליכfכתוינמ

וכייסללודגותוכלמוכיסלןטקלמfסזיכפמקוזיחןיכילגןהיתשלמfס

הניכהשקלסקיניכללכהןיbולומגולחbולחbןינעלכסלוקסשסניכ

*:יסלענהוrכהלגמשלשפומכתוכלמגסלענססחכהלא
.ןליל
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לט

:ועבולגבלארשיזאושוריפינשתיבמדחןושארתיבמ

זעעסרפוידמלאעמשי:רומואירשתחתומואהתושרב

הדבקהדיתחתלארשיץראאוהשםתושרלץוח

הלעמלשםירשתחתאוהשץראלהצוחבקרומצעב

םרוגהאוהלארשיץראלהצוהםישרוגמלארשישדצמו

הו"עבםילשוריאוהשהלשןקמתשרוגמהניכשהםגש

םכיעשפבוקוספהרמאשוהזלארשיםעתולגבתכלוהו

השרגתנוהחלתשנםכיתונועבלרםכמאהחלש

ונמעתכלוההונלשסאהאיהשהניכשהונייהדםכמא

וחדבאנאלשוניכרצלכבונילעחיגשהלונתוארומשל

ימעפינשםיברהוניתונועבהיההזרשאכךוראהתולגב

ונייהדןישוריגוןיחולשינשחלשתחלשםהילעזמרהש

ואלהבקדאמיתיאוינשתיבמינשהוןושארתיבמדחא

ןמתרדדונרופצכארקרמאאדןיגבןמע'רשוהיא

אתולגבןולארטנלןיגבומוקממדדונשיאןכהנק
אלרחאלדובכוימשאוההינאדהההארסונושרמ

סרפדשאדרחאלאאדרחאלםיליספליתליהתוןתא

זעעןמואןיעבשלעדןנממןילאםיליספלהליהתו

ירקמלונתואבזעוונמעוניאהבקהרמאתאמששוריפ

רמאהזינפמוחונוגרהוונתואםיאצומהלכלוהעגפו

ומוקממדדונשיאןכהנקןמתרדדונרופצכקוספה

דדונאוהולשםיחורפאהןיחקולשכרופצהומכשוריפ

דדונהבקהלוכיבכןכומכויחורפאירחאךלוהוןקהמ

תולגבונתוארומשלונירחאךלוהולארשיץראמ

גורהלודימשהלוחונבוטלשיאלשםירחאתרושדמ

רחאלדובכוימשאוההינאקוספהרמאשוהזדבאלו

אפכתחתמולצאנש'דובכםהשלארשישוריפןתאאל

םילגמסהוהמשנחורשפנדוס?רעשבראובמכודובכ

שארטרפרשאוהשרחאלאלירובכאוהשיתוקלא

זעעתומואהירשםירשלעשארהאמוטהתוחכ

ותליהתןהשלארשישוריפםיליספליתליהתוולןתאאל

םיעבשלןתאאלראפתאךברשאלארשיןיינעכ

םהיתחתסהשםגהיכועעתרומואלעםינוממהםירש

םהמעךלוהינאםגהזלכםעםדיתחתםתואיתשרגו

םהיכרצלכבםהילעחיגשהלםהשםוקמלכבםרמשל

והזווהודבאיאלשםתרימשוםתסנרפוםנוזמןיינעב

אוהדהאובונושרמאתולגבןולארטנלרמאנקדקדש

םהיביואץראבםתויהבתאזסגףאוןיינעכוראעמשי

םתא'תירברפהלםתולכלםיתלעגאלוםיתסאמאל

םגהיכלרשאלאילהמלארקברמאנהםתאהשקד

בושחתאלירחאתושרבםהיביואץראבםתואיתשרגש

וחםתולכלינפלעמםיתכלשהוםיתסאמיכהזרובעב

ןכאלוחירמגלםילכויהישוחותעובשותירברפהלו

הלכויהישןפואבםתולכלםיתלעגאלוםיתסאמאליכ

ולגםהשםוקמלכביכםתאהזלעהייארהווחספאו

םתסנרפוםנוזמבםהילעחיגשהלוםרמשלינאםתא

רחאהתעורמאמהשוריפםלשנהנהוםהיכרצלכלו

קרפבשרמאמהשוריפוהזהרמאמהשוריפךונעדוהש

הניכשתולגורעצלדוגליכשהלוןיבהללכונהזינפלש

ןיינעהדוסולוכיבכיאדורצולםתורצביכותכהרמאמכ

הניכשהתולגבודרילארשישםוקמלכבשתויהליכאוה

םנוזמבםהילעחיגשהלוםרמשלידכםהמעהדרי

םתויהתבסלוונשריפשומכםהיכרצלכוםתסנרפו

החרכוהץראלהצוחבתומוא"רשתחתםישרוגמהועב
לארשישםההתומואירשעיפשהלהניכשהלוכיבכ

םשםישרוגמםהשתומואהםתואידילעשידכםדיתחת

הדשאלםהלןיאיכםהיכרצלכבלארשיוסנרפתיוונותי

אלוריעאלםהלןיאשכשכמוהלחנאלוםרכאלו
הכלממלהכלמממםילטלוטמםישרוגמםהלבאהנידמ

תומואירשתחתםידנוםיענריעלריעמהנידמלהנידממ

המואמ211אאכ

עפש

סשימכיכללסשרמולונושלןולשכלקתמבקיתמקשהזולח6ליל

וbכיזןינעכוfזססשויתועבגbכסלזמשגשומלכללעיולגלעהלומ

הלועןטקיפסמכסשןכויולגלוקשתוכלמוג"סוסשועיגהיככשספמ

גשומוניאשלתפכלעהלומ6וסוככזתיעיכשfיסשתוכלמונייסל7

שליפשומכוסמלענbיסשסניכונייסוונינפלוניfסלענלכלbוסו

:ולמלכל6זהןנילקbלכויוסיfלסfליעfמלעלnbכיותשלפלסווס

לכויfלקנשסניכfוסמןהלעסלועיכלמfשוליפכשילסfיסכתfכ

תוחמבומלנןינעההזלכשילקסלעתכbוהוניינעלכששעfוסfלקכ

הלעמלקרסקיניכללכסןיbולת6ןינעלכסלמ6ולfכלוקסשןכומל

ינשסןוימלסוותמלעסהלגתקסלעכסמיולגכbוסהטמלוסלעסכbוס

ןמזכסכמ6הנותחתסלפשכ.תולפטסתילכתכסהשלאלשלע

לעועעתומוfלfשלכמהלעמלספיקוסמוקכסיסלסלוfנקוסעושיה

תינהילכהיהלודגילכמבותכלוסיכלכןקוסילנןיס

סיפכמונחנbשישילשםיקמסתיכלעלמfנ6וסשןישfלהןמןולק6ק

יכסוליפסיללכבונקליכלעומלנומקנלעוונימיבהרהמבהנבישול

סבוטסלמיכילפכ:לפככהמחגסהיסתןכלעווילגסילכככוניקל

סניכשהללךלfמתויתוffכרמ6חפט6כלמתונערופתלמלעסריתי

סיעכלדוגתמחמףכלfןכתחפטמסהשfןימלכfיסתולגסךלוfמ

תולגכbיהשתילישעfיסיכלמללהלמהסעיbילעמנכלכלמ

יכןינעהשוריפוקמכלולללסיאהלילטמגכfחפטסניכשסוכיסל.

השfכסמלענההיתוניחבלהלעמלתטבמיולגסתניחכbוסמהניכשה

ינימילכשןימיכbוסשןוילעיסחכותשאלתונוזמעיגמלעכסוסלעבל-

ילסחלטיבמלעבהוהלעבלתטכמההשfומכשוליפסימטסהחפט

לכקלהלעכתתיפלכטיכמהניכשהיכונינפלשןודנבfוסןכומכסטס

bוסשןוילעדסחכתוכלמלעיפשמתלfפתוגייסללעכהוונממעפש

סטמוןוילעדסח6לקנסהמכחלתעלקלוסכהלועתתשוליפץמיכ.

bילטמנכסימשסימשהחכטינימיזלמfגשתעלסדוסכלתכמלבקמ

המכחbוסשןוילעלסחידילעתעלסלוסכעיפשמרתכוגייסלסיס6

'גולשיתתשל"קלפסלוקסלעשכלbוכמכהמכסבתעלקלוסbוהו

6חפטכעיפשמסשמויתככמכחכסניככתעלסלוסכסיטלשותולוקמ:

fכסשמוקשחתדוקנבלוליfלקנשומוקמבתלbפתוכיסלסיסfוסש

הלמססעהלועfכלמסשתוכלמfיסמתיליטעfיסשfכלמלעפשה

fכלמתולגבסילבוקסינכוfתמוסיגנולתמוסיקעוכלfלשינשןוימלסז

ןושלמfסfכלמןיסלויתיכלויתחפטישbסיחפטללועןושלמהחפט

סניכשסללfתחית6חנומסססיכלמיכבלfלשלכיכbכיללכוfכיל

תשקכמfיסחנקמכיfילטמגכןמחלןמןושלוסחתילישעסfיס-

fת6נת6היסיולהזסיסישכותולגהמהטקשוסחנעוגלמוחונמbונמל

לזופמהטמללוליפשישומכסועכהתעוסטמלוהלעמלחולתחנ

לוליפשילוכיבכןכומכועעתומוfסיעכשןיבתילילשהמוfללוכמז-

יכוענתומולילשלכץכללפתמולופתמסניכשהיכהלעמלרוזיפו

ססנלפלוסניולססילעחיגשהלססמעסלג'ניכשולג:6לשישסוקמלכב.

ילשןיבסידרופמוסייופמוסימקועמתורוניכסשfגמכססיכלכלככ*

סנילשהיכלודגיוקתולסויסשלfלשטסקללכנוצעתומו"
הייוניכויסישטוריפלולפכאלולזליכתויהלהתלכסגוהפסככ

התיכבהתזח6לbסס6לfלשלשסשfלכסימתסילחיתמסיליחתמ-

סועכbוסשןמכסכותכללוכעיfלוסשולקסןלfכסתלחנכסכלfכוי

ונימלכבטימוונילשבטימווניניעלמחמווניגפחלכישfתולגכהתע

ונחנbובטימססילטונהמסשלחתומוfילשסילשהללתועכמfכלכסי

fתלכת6חלזמינמתלתינמתיbולסוונלןיאתיכמתסוליפאותיכמתס

וניסלעפשגל6והניכונייסלעיפשמל6היינחוסחלסןיטלססינש

יולנהתכיחכfיהשתוכלמתכל6שוליפלולנןקזןטקוקלעתוכלש

לודגוןטקלעלומגתולח6'סינשוהמלענססנילכליסטסניכסfל'fז

ןושלוהזוסיחנfנוסיחלfתמלfלשלליכשהןוימלסוכשלפלכbוססש

סנתיfלבושתשוסטולקסןלמכתלגכחוללסוfתסיווfתמוחכומ

'זמולילשופילקכקכולמויסיfלוללשןלfכהמיקמכסקולמכןושbלה

fתחנת6לביטסוקמלככיכתחנת6ןטלוסזו'הילעסילשןמסלעfמשי

ללומלאיכןייקלשהביתללכולמוקכלוליאו,לגעינפבדמועאוה-

תושוbסוופילקהלשמןילדבומוןיליפלויסישןישקכמלbלש"ךכלליפשו;

סת6סנוכיחספילקולןיfוסמוקמכתלכוהכושכוכושיווחוניוועע-

לופתשקבמהניכשהלמולסכוללופלזבלעתיfלסכתfמשכו

-לוכלייטמגכbוסשלוליfלקכסתללעתהלעכbוסשהיוקסמססנלפו-

קמג
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*בועםחלםמחלבליכירצורשלרשמהמואלהמואמ'שולסנולבוטסלעכמהסנרפסולופסוניסלגיטהfכישתשחכמולכ
קכמות

רשתרחתםפאתעיזבוםפכתעיגיבץחלםימורצםחל

םב"שרוגמשםוקמאיהההמואהתחתואאוהההמואה

םדוקתרעפשמהתיההניכשהשהמשןפואבםש

רaזתישידכברש"ליבשבברשיץראבעפשהבטימהתולג

.תריצמתמםילכואויהתומואהירשולארשיוסנרפתיו

קוחרהמאםייפלאןיתמהלםיכירצויהום"רישוהתוממו

ןטקיפסמכהלועדול"לוליfיקנתתיככוטסלעכbלקנשתיfפתש

כועbלקנשתתהלעכמסינכלתונוזמוססנרפסורופסbוסבוטובוט

לולרפסמובוטלכסמשייפילל6"יטמגסס'גשללכוטסולןמיסו
bוסשלוכלשסעוטסתוררועתהויוכיסללח6רפסמלסילועסס

סטמלהלעממעפלקלקללולקתיכfיהשלכשהלעהלומיולסכ

השלכססנרפולוזפלתקקותשמfיסו.סלענסמלבקמיולגסשלוסכ

קרפראובמכםשמעפשהתיצמתלבקללארשיץראמתוסניכותונוזמכייתשילגתונוזמלתנתשמוהלעבלתקקותשמה

הביכשהעפשירונצםיטשפתמויהלארשיץראבוןושאר

יקרהלעהניכשהמהטמל;עמלמרשיהךרדב

ליופמהולופמסתלגסמלfגסלסישקבמלfלשייכשקןוימלסוסיכב

סיסיהלוfגסןייזכלילהנטקהשילתהלודגהשילתסימעהןיב
פארט"לכשלארשיץראלעעיקרהמולארשיץראבשסלפמסומכסל'שלוקינתוקילדהולולחהותוללוכתיסותולקfיס

לע.דחאץובקבםשםיפסואמוםיסנוכמוםיצבוקמויה

אלוונאתתחתשיאונפגתחתשיאםתלחנוםתמדא

הרצרהלהעפשבטימעיפשהללטלטלהניכשההכרצוה

םירזופמםיצופנלארשישהועבהתעלבאץראל

לעםידרופמו

םנטקמתתאוארבגהשקלוטלטלוטלטללוטלטמיחד
הרניכשהוכרצוהםההתומואהירשתחתםילודגדעו

tsרועישםוקמלכבץראלהצוחבהעפשבלטלטללוכיבכ
םש

תרומואירש'עשןפואבזעעתומואירשלותואתרתל

לאיחדמםידנוםיענץראלהצוחינפ

ץראלהצוחלםיברהוניתונועבעפשהבטימאיבי

הרדשאלוהלחנאלםהלןיאיכלארשיוסנרפתיוונזת"

בטימםיברהוניתונועבםילכואלאעמשיהנהוםרכ

םילכואלארשיוםרכהוהדשהוהלחנהםהליכעפ

ירחאתיצמתמתיצמתאלאתיצמתהאלותיצמתה
שיאלכאיבהלםפאתעיזבוםיפכתעיגיבלודגהחרוטה

ףרטלםרושבדיבהרורמויפבףרטתיזהלע'ארשימשיא

ריחמבויצעהתושףסכבוימימומהלאיביושפנבותיבל

תרולגיאדווהזוץחלםימוימימרעצםחלומחלאובי

תורונצעפשןיאשלוכיבכהניכשללודגרעצולודג

הליחתבהיהשומכלארשיץראלרשיהרדסבםיכלוה

ץראלהצוחבהמוקעךרדבהירוניצםקעתהלהכירצו

התיבלץוחהמשםיצופנוםישרוגמלארשישםוקמלכב

הכרצוהשאלאדועאלוהמוקמלץוחוהצראלץוחו

אעמשיירשםהשםיספורטפאה'עהינבןוזלוסנרפל

ולכויאלותיצמתהחקילהלםיניתממםדוקמויהש

וניתונועבהתעוןושארקרפבראובמכהחתפהתשגל

ירשןיבהדנוהענתלטלושמבטימההעפשםיברה

וליפאשתיצמתהלארשיולבקישיאולהוזעעתומוא

יעקרםצעבהנממולבקיאלתיצמתדתריצמת
םיטשפתמויהשםינושארההירוניצוםיספורטופאה

םילקלוקמוםירבשנםיברהוניתונועבםהלארשיץראב

ןברוחבבשויןיאמלארשיץראלכברחלכןיאוםישבי

הרועבהדומלגוהדיחיתרבשוהניכשהםאהוהממשו

הועבםאאלבםינבהוהרקעהשאכהינבילבאב

םימשהןמ'האריוףוקשדעםירחאתושרתחתתולגב

הינבלעםאהרוזחתוםתיבלוםצראלםינבהובושיו

הרטעהרוזחתוהעפשבטיממהמצעבםנוזלוםסנרפל

אלהטמלהלעמלמרשיהךרדבהירוניצןקתלהנשויל

תרקעיבישומהעדרמאשהמם"וק'וiחםוקעךרדב

אלאהרית"איהיבשומד"השקדהחמשםינבהםאתיבהי

אושיםהשלארשיץראב'הבישוישכרמולהצור

תוריפס"ןמתלוצאןהיתומשגיכקמב''םילועש
לםימדוקהםירעשבוהמשנחורשפנדוטרעשבראובמכ

אלבהוקעומכהתעאיהשלארשיץראבםיבשוישכ

ויהייכהחמשםינבהםעהניכשהאיהשסאזאוהינב

ןוששוחטבוטקשהבםתלחנוםתמדאלעלארשי

היווניצ,ןוקתבהנשוילהרטעהרוזחתיכהחמשו

םוקענאלורשיהךרדבהעפשבטימהלעמלמעיפשה

תחנוהנושבלארשיץראעצמאבהטמלהלעמ

הניכשהו-

יי

וכתעפשמשסינכהס'יbיסמס6ליעס6לילהלולגתשילתליזbו

סילכקיוהנממסיfנויססיפנעססהשייטסbיסשסיככססשןינכסימי

ןינעסשוליפוהכילשהfיסוהfתתס6ליהסנטקסשילתטלושהמ

תיוקסך'כןמוקממלמומוקתעגהושלתנהלכלfוהסשילתיכ

סקללחוימהסמוקמכומתלעמכסניfעפשהלוכיכל"להלעמל

fוססתעוסתמלfלעלbלשיושלוקתמלfכלfלשץלfכהעיפשסל

תולשיסותוטושפהתולוגנלוכשלוסיעלסכלכוסוסממהשולתסועכ

סועכסהמעסניכשלמיסשולגטוקמולחכילמוסלכומוbילשלכילוהל

וכלמללתכמלשיסוקךללסbלסהעפשקתללהיס6טמנכbשילת

לbישיחלbתינמתמוסישולקססילוניכידילעלfלשץר6לעתוכלממו

ולסיתנוותתשוהסכממשהייתשןכfקfיהיכתוכלbלfשלכוכותי

?יסיכתוגלfסלכולסיתנוותתשוסלbלשיןלbמןכותומלועהלכ

יסושמהסומסוקסbוססrשסלועענמfכfיסשיעב"fססלוקנס

ומכהלוגעעגמbכשסלוקנסfיסוהלילתועשכ'סויתועשבל:

לגלגכוסתוילעשלוגיעססוקfיההדוקנהולוגעהשעתהלוקנהמש

תוגלfסלכסימ"ק.סילעשסלוקנסfיהלאלטןיאןכומכלוגיעה

ילוכלכולילשךייללמיסךידכךלוהעפשהותוגלbסלכופותיונממו

תילכתסולקיעסfסללשןיאיכלעשתהזמןושייקיפוסוקלפ

לישוגותיfתינמתמוסכךיסלbהיכיעלשfץר6ןיינעכהיישעסלועב

וכלהשסייוגינןתוfסיעכסתעלכללעמסהזמןושfלפbוכמכתוכלמ

תולגסןלוכסיילענוסישולחוסישולתסהלתכfסשסיסfמישךילב

ססוסלפוימתוגלללfשכוע'עתומוbילשתחתתולגכלfלשןתויסלו

ססשוקמלככןהייח6ללויעפשהסנץר6לץוחנהלונעלץוחלוקנלץוח

לשfןהילעחיגשהלסלוקנלזוחץלחלזחכססירח6הלגעפשהלג

ילשתופילקהססשסיקלתולוככהמוקעךללליויעפשהקוסעפמ

הילוגיגוססכםיסיכלקעוסיטחכלכלסהכןילסימז"עעתימו6

עיפשהליוניכאלוךילfלסשןיbשךילבייניעפשסוסילכשכשולקה

לקועמותולקלקעןותלקעוסקועמךללכוסילכשכסיכללכקי

סילכקמסשמוסימעסזילכלfלשןלfלץוחללסלניעלץוחביגפ

תילמתלתוכייתקחולכסילכיfלfלשועפשהבטימי"עעתומוbסילש

סילכקמסהיכסתלוכגוסלככסיפקותכס"סו"עעתוטוbסןכל

זוחסיכוניחהתופילקססקמססילשמעפשהבטימהנושfלוסנעב

: ס"זללוכ:סיעשיהכיכמביכסיכהשולקססלוגעל

תלחנכחפתסהמסישלוגמססוסfטחכסילפונוללbלשישכטוריפ

ילשתופילקלש6סקהזסימעת6נסנלילחחסהולארשיןייסשה

סתלשממתחתינותנלשישהכסללעמלילעססוימוקתילמוסלפ,"עע

ולגכלולכיfלשמ"קלוססניפלססלעיפשהלהילכתשקבמביכשהו

עפשהבטימתקזחמfיקוסיככונותישילכתופילקלעיפשהלסכלכוסו

ןיבסילליפמוסילזופמסויסותיגאתההינכלסיסישיאולהוהליתחת

סוקמלככדיופשויופמהניכשהעפשלוכיבכןכומכזעעתומוbס

לוזיפולוליפקיוזיתולחfןילוסשתלחפמסניכשהעפשסשלbלשיש

שדוקעפשסשיכעילשסוקמסייכשנסיכללתולקלקעסיכללוסוקעו

ן"להעושיהן"מסני3fללעסששי"ןילולולגיאלוסתולגוסלוק

סתלחניסתלוfנוסתווח6ןלbלסנכbללfלשיובושיוולוחישסלואנל

ויסוס"ק6לfלשתלטעתוכלממתלbפת.יככץלbהתלחנ

ויהשומכיכשוריפךילויב6לfךלכללקתל6ןיליכסילח6נ

סלונעלrחזעעתומו6תחתסילרופמוסילחפמתולגבלארשי

זעעומוfןיכילוכייויזופמסיסהניכשהעפשסגלקכלrחהשולקה

סילוכינוללפתנשיולפקלוחלוחיהזןיfוהלוק:לזיחסלונעלןוח

לחיסינכיקמלfלשיניפישתוילגrובקכסעושיקןפוכלכfסילחיתעס
י)2-



אלפאקרפהניכשהתולגדוסורעש

!

עפש

לכשהלז6תמתככשכולמסיסשןוטfלססלffמחסלוקלילסנק

,לוסיתשליפשומכהמחלגלגססעמסיסובקעשדעלכשולוכסיסמ

קוספכדוקיתנווכfססולשמ'כוללכןושfיססל"ישוכללמסכסןינע

סימחלסניכשסתשקבמוסלוקסלעשכעפשבוכשלפלכ%לשיעשמ

לכשסלומתונתכשיכלתשילכסיbלככסךלוגללודגעפשסכעיפשיש

וליכשיו"סעוככתוזחלסכסלכויתלולגוליכיווגישישינחורהקלfס

וקכלתיוולחfתיוסכלכהשולקלוקינלסופלסימשהףנעכוליסויו
ןושbלססל6תויסכסfילכסתליחתכסיסשומכסלכויתלולגתנשסכ

סקליוסחיגולמfגשןינעכולכויתלולגתנמסכולעמ:ןדעןגכ

תולמכסלפמלסשעתוכמכסלכעללזומללוסלמטלוסלכעלןדעןגב

bלתוכמתודוסוסשעתוכמסתולוסתנטסכהיהותדובעשסשעתbל

שלפללכותאלשסכקסלשויתומשסלכסלותוקלfתלולגססשסשעת

השילמ6לןדעןגכךיישןיf'להשוטושפכסשעתfלתונמוסשעתונש

ינעלסfפוסחכשטקלכסשעתוכמכסוביסזלוכעבשלעהעילזfלו

לושכשולחת6להשעתאלתונמכוfסתfכוזעתהגמלfלוסותילולגלו

סהלחינישולסוגישלעסשךיישהכמלbוסותיולגוילעיכולופולומח

וותמולכויתלולגתנoסכסיהותדובעיfלוילfסfפוהחכשטקל

סלכססתוכמסלכיכסגשהוהעידיכויקלfדכועסיסשתוכמסתולוס

ונלfיכשומכסכקהלשותלודגוויתומשלעסילומתיקלfתולוס

סממןיועסמכחfיס"תbלןהקוספכהגשסfמ,ןכהמלקתכ

6טחשלחbותייסשומכסfילכהיווחתשסכיכשסתללפתמהזלעו

ומכעלובוטתעדהץעמלכfזשליקכלוחולוחכשדוקכבלעו

ילועתונתככשבלתכןומfלספלfישוכליפסכוניינעלוסונשליפש

ןושלאוהשסיעכשלהגלפהלולכוגלפתנשתומוbסיעכשfסש

bללוbתכתכוfטחסלוקולהיהשהמשלעולכשןיעלוועתנשלויל

לכשלזfתוכתיכסיbולכה:סיסfטקfלולfשתיותולח6לעהלומש

סלכקלועלסילבועויהאלוותולח6וותלולנוויתומשלוסניטסלקל6

ססילעעפושסיסשלכשהלוfתוכתכתכסל'תיותולחfסיליכמויס

תחתולטקתכסלfכתח6סכומfכלשייסושלכשהיהסלכלשןפוbכ

לועתוכתככשבלתנוולכשלוועתנשלעסלומסעלוfתונתככמ6'ס

עלסלביקתטילשלהכסfסשתוקולחתועלסיעכמלסלכשכוקלחתנש

ונלבסלשfתולגסועלסלוכוטס6סלועהיככהשעמלככלוליעסו

ויסלכשסרוfתוכתכסיסולועודיכסשייךשמכונישפנלעלכעסלמנ

ןלכלח6ומשודחאסיכויכמתומוfפלכסלודגלעוסנuקמסלכ

תללפתמהזינפמו'ח6סמוbויססלכיכתולגסושהיסbלוותוfןילבוע

תליחתבסיסשומכלודגעפשעיפשיוסנשוילהרטעסלוזחתשהליכשס

וע'עומוbסלשספילקהלטבתתולכטסלוfתונתכסשיכלהלהfילכה

לשbכןלוקמלולוחיתושולקהתונוככסוסליתfrוטלקכיfלולכויאלו

fלמנכרכוכהיקיתלוסוסוווכלכלןוסכןינעהסזלוסלועיfכתי

ןיbתשקותויעבfתוישקזיתייכשתןיקילטוגfותשותוfןיסלפמש

לוסbלfמטלולסטלסיגילסתשfלמנכסהשתויעבלסותוישוקהץלתי

ןכfסןינעכfלfכימשלfללסטלfל6כלסיאלילילסשיתסלו

לסטfלוbמטיfלילסשןכוניbןקתיומכעכbוסוהילfשטשפסןיא

bוסןינעהלכbכישכffסלועלכלהושלכשורשילכשססיסיז6וסיל

יקל6לומלכשתיסיסלכלעיכתוללופמותונושתוקולחתועדויהיאלו

fליממלוbתוכתכלוסכלח6לכשלוfתולחfכסיטכולמויסיסלכו

סוטבקפס6לוfישיקfלסלfסומלוסיאלשתויעכfסווישקסוגלותי
העידסאלמןלbסלכיכסלולגלעוסנטקמוליכיוועדי:יכלכל

תוישוקונלותייבשתfכישכןכbוסוקיתשוליפוסיסכמסילסימכ

"לח6סימלמfשסמלוסוסווסליכfוסתועטיתיילמוfסוויעבbו

יתייסוסנכתכfסכללעוסגלקכיתלותתליתתנסס6נסקססימיה

תfשיbווסעלתfשיfלועולמליfלוסעלילויסיסמהוסיסלfלססל

ולילססלולגלעוסגטקמליתוbועליסלכיכהת6ועדימfלויחא

וכייהלססהסימיסילחfיכוכסליפשהמשרופמולbוכמסימליילכלכ

תולוסכנישמסלשיסלכשהfוסשסלותהסיסיחישמלשכלסילffכישכ

סלכשןפוfכשיאושיאלכבללעסכותכסיסיתייתלולגליכהלסיותלש

ונשליפשיתללכשלוfתונתככסישכולמויסיסלכיכ'סת6ועדיווליכי

ויכbתלבקיחbוותעדוולכשלח6ךלילתונושו:תועלןיסיfלו

ולמלfלוליזbוטלפמשוסוסימטסfכנלbשותולזמוסיככוכילכועכ

bוסשלועתונתככשכולמfוהלכשהשהתעיכוקעלת6שיfלוע

סלbיכותנומאוליכחמדומלללחbולח6לכןילנלכמסלוועתנשלוע

ליע22Iבאכ

םסנרפלהינבםעתעשעתשמותרגנעתמהניכשהו

םהיתודשבטימהעפשבטיממהמצעבםנוזלו

בורלעונדעתיווגנעתיוםהימרכבטימ

וגישיהחמשוןוששוםו

ונימיבהרהמב

:ןפאיא-".

ז6התלחכלfלשןר6השולקהתלוקנכלוגיעהךותכןלfכלמלימ

סילונייודחייתיולחfסוקמכסישולקססילונינפעיפשתסניכמסלנ

סילחמלץקוסייוקיולbלשןללכלוגעסךותכלמיסךלילעפ

סילמינעכשללילק6לתילושעאיהשלוית6לקנש'כיכשה:לדיליכ
לעלbלשיןלfכלח6סוקמכסינכלסכושfלוסכעכעיפשהלולחייתי

הלוקלס6סוסחמשסינכססעסfסויסיוסתכשןוכמתתיכלעופלי%

לbלשיןלbלונעענמיכסניffיסתולגכסתעל"לסלוגעסעגלfכ

סיענלbלשישסוקמכלארשיץלאלונעלץוחסילונכסקעלסכ'לגיסש

לfלשץלמענמbכשממהיהתהעושיהןמזכ6לכלתולגכסשסילכי

שדקמהתיבןייונמהסוקמןויכתלוקנילעעיפשתולונעךותכסלוקמכ

לfכמכיסולקססילמיניעלישןלאלוגיעלכלעפשסעשפתתסממו

תלשממתחתהלולגfשילתכסהלfלשללילשהןוימדהוןושfלקלככ

סלודנסללשכללתשססנליתשתתלשומסתטלומסלfעמשתוללש

תולעלסהלסיסששfלסילסלתוfשכתסככהלןיfשללסכמק6:ת

סס,יככוfטחשיפלע76יכ'סלסינכססתילfלשיסמולהיכסבלל6

סיסלffיכתיט&יכןיינעכסלועסfלככסליכשכשהלילבסלקיעסהו

וללכנאלfשיכfעונלססילשתופילקסותיט6לוbלקנשלfלשלכשכ

ןיfןמגעלכמיכןמכעליכשכוללכנfלווינכתfססכיס"לילכfל6

'הןיינעכוינכת6ססכלסיילילכסתbייכלקיעקלתומילשטקל
טכשתויהלאלfbלככfלססיכימעזbוהסליכסטמויפfטכשלומ6

תמbכשלסומסהטמוטכשכוככתfלסיימסבfפוינכתbלסיילהטמו

טכשכסכסbוץפחכbלץ6וככת6כbסוכלסייממ,סטמהוטבשה

ך6סטמוטכשכשיתומילשוץפחסמיכןתומגעתומילשליכשכסעש"

ותכחותידילעשילכוינכתbוכלסיילילכסטמוטכשככbסמפקשקונ

סקילגסץכסדמעסוסוקססלתויכלוכזיוסיכועיכללכוכלויפוא
ססבלסיילילכםלפוילמסינמקסילשתופילקסוללכנתוינעככסעכ

ולסייתייעטקלתומילשסושןילןמכעכיכןמכעדיובלללללשוינכתל

תויהלוכזישןפוbכ'סלאובושיותונמוסלותיכללכוכלישידכלארשי

bכהסלועת6וקס6טחכולכbיbלשfכססלועכהלמעהוסויקסהל

הכ,ןיfילפלשספילקסשומכיכתופילקללקכהזיכסמלש6

ספילקסךותכאוהשילפסת6לומשלקיסנלאיהיכסתומכעלךלוע

ילשתופילקסססןכומכילפסלקלקתת6לוילפקסייקתתשילכ

סטמוטכשססשידילעשfלככססקלןמכעךלוגלסניfסלפוילמ

סרפשןכbוסשלחbוfכססלועכילכתססשללשומייקתיללשללפומ

ךלוכלקלתומילשססכןיאיכןמגעליכשכוfלבגfלססילמוססילמו

ןינכת6לעלסיימסבקסיכסכללעסותולעסלסהליוללסיסלbלש"

תומילשןכןיbשסטמוטכשbלfסניfססשןפוfבונכתfלסימהכfכ

בושקיןכ:סככלוזכומליfלסהלכfשfלסילסלךכלכססלהיה6לו

סלקעמשילתלfשילתמלfלשת6סיטלותוסילשומוסיטלופסהלכל

לbלכסיונכוס"טולמשולגלשולגמלוטלטללוטלטמסילגוסיעכהליקע

סילכוקוסיכנוfתמלfלשיסלכסועכהילכלעסלכמלקלותונכס

bמלקסכלfת6וכילחסשהמסותולגסתלחתןיסשילמוסלפלשתילגכ

לbתעכמהכיכמסללתילישעfיסמ'כיכשהfיסשי'מגכfמלקfלוbו

ססלעותניכשסלטיוסכלbלסbיכיוסנכקיושלששגישסלועמסלקיק%

תולגכסועכעפשהךל6נז6סטולפהלז6סחלהןושלמ6לrbסכלbכ

ילבקמילפוסלפילששתויהליכשוליפלכעקזיח:ךלסל6קסעכ

ולכלfלשלסיגתוכסכיbוןמכעלןיקיזחמוהנושfלוסגעכעפשהבטימ

למולסכולסיס66ילשמגכfלוfלfלשימיתסכbוסוללכוולקספנfס

פטממולילהכושfלוסמולקסקניכשהוניסליילטמגכbוהשfמל

לוסכלתכוגייתלסיסffילטמגכbלז6ל6הלעמלתעכמ:

bלוfסינכלעעיפשהלסימחלעפשהכעיפשישסלענהמלבקמיולגהמ

סימעפשההלךלישbללמסישחלתשקבמbמלסלילהלילהןושל

עפשסלבקללוכקתיכלכלוסילנסשלופכ:לbילכלbס"ל

ףfילגהתנולתכהיהשילכלולגעעמסכעיפשישסלאנקש



.אקרפהניכשהתולגדוסזרעש
עפש

.עגפלכוןטשלכתמbכיכהתלוליכיסלכתח6ספולויסיסלכיכואול

תינכופ6יקולחותויכלמסתומחלמתולגסותועלוfמסוסילקטהלכועל

•כלכeקתומכתשהתכסלbוסלכססלועכשתועללכותונימ6ובלו

סינפלו"?יהתמאהךרדbוסמלח6ךילbל6ולןיfשלשלכשהיסולל

סילfגכלfלשויסbלימעותח6סמוfסלכויקוסימשתוכלמסיליכמו

סשמיכסכילשfילעשנכקיספיתח6סנומfתקיתשוfסלכסהילתש

סמכסיכוכפהתונוילעהתולעמהרשעללתולולעהתולעמסקסעה

6לקכתיייסללולעוסליעךילבתוליכbתוגיללמהלליסשלעתוליגל

יקתילוסכסנסנססלקיעbיסשהנקחbסהגיללמסותולינלסלוע
תטקכמfיסועפשכסלוקסלעשכונשליפשהשעמה:הגסממס

וכייסלסטמלוהכממווכסליפסומכלוfוכתככשבלתהלהלעכסעכתיל

סיסתש6לסלילכסשכסנוכמסלוליפהסלועליחתמהטמלותוכלמ"

סfילכלץוקוסbילכהןיכוסbילכהךותbוסיכהלתיוקכמללכנול

שטפתתfלשןלbסלוכעתדוקנלעהנושfלסלוקנמהלוקנךלןילו

סלותוטשפתה6לכויקלכסלוקסלעשכונמליכלכהכותוקלסב

ש"עלוליפקסלועbלקנשןינעס:עגלכומתיוופסיתחfעגלססכ

ומכסשהלגתעהלתוקלfחכןילמס'כתולגלותוקללללגבונילמ

קלפיכהלעשככסוה:ונמליכישbכסישולקהישעכהלגתמש

:6לןויכלותגילמביתישתולגכןיללפתמלfלשינשהןויללסזגה

ילווכיחלכןכקלוניתולגלתיללתוזקוןוסקסעסיקיספהיהי

וfלילfלשךיללסשכונימלסל'קמכוניליגןוויכלאלווניתולכל

'סכילשהfיסשקוספףומלהכמ6ווכישמכלגתנןכיכלחמשנוניניע

קסופfוסשסילffילטמנכקוסעונמליפלשfכתולעלקןוסfיסו

:קוספןופכןימייסמונחנfןכליחלכלהיחמןתונוע'כשמעיפשמכנוק

הלעמלוכזמלשומכהלעמלסטממלכהלקילןתליחתכןפוסrענלע

סטעמהןופהבשחמהתליחתלוסכןגייסלוסכעיפסולינסיסכ
bוסמףקמלשוקככ'גומלנהזולומגהתולק6לק6סנקכהלועלככ

ןיינעססשתולוקללקיסיניינעינשלכחמקסשומכתולוקל-הזכ

ףקמדחfתויסלתוליגbלהוbלבקלוקמלשסעטקומלמןכומכלק6

לקbכסלכסימולקססילכbנסהלשעהיכתולוקל.לקb6ילטמגכ

לומגתולק6ןסוססוניכללכסוילששוליפלקfכסיללכולחfכןיפיקמ
ןילןלילבונלששסשומכ:ילכולוליפילכהזכשיהזכשישהמו

.לכסלולעףיקמסליעקשלולעוסליעלוסכסקיניכלפסמללכסק

לעולגלילגמסלגתמשןלילכוגלטמסשומכתולגתהלוסקכתולגל

fלשסימעטלשסילוינוסינוגינסלbשוליעללbוכמכילפכהלגתנש

ליגישתלש%:פכושיכלוולתפלןיכמלהנותנתושלההנססוניכז

ללושללשלןגנלליחתהלןמזהתעסbכיtbולועסכחיוסכסלןתולכש

:ילעשגניכילעשללוסלעשליקספןfכשולקשלחלישכ

לנ6'סת6ליכהלותנועלויניע6וכלמדומללןילכוללמאלפליע

סלכיבסתאועיישילוסעלת6שילופנלךלכסיס6לליתעל
תוכתככשכולמסיסיללויש'ןכתיכסלולגלעוסנטקמליתוfועל"

סלסישויקסלכויהילזיעשולח6'היכלוכיהלאלכשסלומ

סעכוהמכדועו"קיפסלוקסלעשכונשליפשומכתלעכתמספילקהו

סוכונלייכהזכקיספ6וניניינעמוניfשתויסנלכfסןיינעלתילל

התיהשומכסfילכהלוויתשתללפתמהניכשהשוניתנווכיפלהתע

תולגללגתסיfלוקוסיקעונלbלשייג'שסןויעלססbילכסתליחתכ

תלהממסיילסקסלוקפהמולקסכושfלסשלעלמולכbלוbוfפל

העפשהתולשלתשהתולגכתלכוזסכילשהלללילתfנלל:

?לעמלותיילמס"בסנשישקלופומכשולפfנללןוימלכbוסש

'וסכסגילמלסניליממליסיתולגסיוקלשלתשמעפשססיסןכמ
לשfסלופססגעויססייהסכלfכלfלשישלעלטיהללסכלולעוסליע

יסימשהיעשוסימשהעיגמינשהשילולfלשיןלfסכלbכנמלח6ושbל

סועכסתעוסלופהתונידמידילעעפשהלילוסלתוליכfכסינוילעה

.סשןיעכונסילס"קסיעסיכןיסלסנוץלוכשוןיליכתתוגיללמןתוא

תולגכןייווכמללשייכןילכשכסיכונינולקלוקמןיעמסילסנושfלכמ

הישעסימולכ":לטמנכינללתולגכלוכשעפשסוןייעמסךכ

וכלהעפ9.יוניגוליגשיזלfכסעיפשמויהשתוליעפיסהשסיעלס

'ולוכגיכסליחתככןנוקיתותיווסכהתעסנ%לשןילבישיהךללכ

סועכסינוכמןושללהקלפכונשליפשלbלשיןלbכוכלהשהעפשה

הלסגוחלילשישתויהליכסימוליכיb"ללש"bסילכשכתולוכס"שכ

ללשלעינשהןוימלססליחתככסשדלויעפשהןיאץלאל'גוחבלופ"

ססולסוסלוכשסקלשהלעמקוגיללמסיכלfלשלטמגכ6נ"לללל

."לכששקוספקתומזיילןוילעלסחלסילקימסילחמוסיו"קמותללכ

ספפככתשקכמסניכשסללקיספכת":סלועימיכסיתלבו

שוליפתויגומלקסינסכוסילוענימיכהלעכסעכתילסתלכס"נו

תליחתכסיסשומכהיסילגfזעעתופול'עןיכיחפמעפשססיסת6לש

לולתוגתכנסbילכסשכלתישןפוfכןושfלססלbfטחסלוקסbילכס

לכשלח6לכש.ססלהיהיוןלכתיסמהתולק6וגישיסלכשהל6לכש

הלעכסעכתילומלשוהזוותוקלbוותונלbסלגתיויסל6לומלכשלש

לקfסכשולכעללוליסשכוללקיסלכשלוליbלקנשתללפתונייהד

סניכשהשלמולסנויקיספכיתיןושלוסיוהלעמלונשליפלשfכ

לכשהשלמולסגולהכישןושללוסביתייכבשוימהיהילכשהשהפפכי

קילכשכתושכתשססיסfלשסbילכסתליחתכהיהשומכבשוימהיהי

תונומbיוכלויסיbליכתולגסקוספישללקיספהיהילוכשוימולשלכש

סיסיסוכותק6סנומfססלשיסלועלכבשוימלכששכיכתומוfיוכי

'עלסעכשלכלןיטנתאלוהלעכלגלגשילהחונמוהבישיסניכשלו

אקרפהניבירעשנדוסחרעש

לט

ךיקנהיכנארהוזבא

אבאדזעילאררמא

תוחתוהיאדןאמיכו

חטבאאגוברוהינוברדאתושר

תיאהילקיפאווריחלאקפאל

וגמהילקיפאדהימרגאחבשל

םהרבאלרמאהבקאהואדובעיש

חטבאאוהאהווגוךערזהיהירגיכ

והיאואתולגןמונבלאקפאל

רשאןינמ"דהמכהדימרגחבשמ

הלומאםירצמץראמךיתאצוה

והיאוארלבאתרמאקריפשירב

'ריפסוריפסלכאלאהימרגלאחבש

ןיגנוהתריבחלשארתאירקתא

קיפאותאןאמןולאעדומתשא

.יכנאנחתפאדובעישוגמןול

.,לנקלןינמזןישמההיבריכדאו

ןושמח

קרפ

םימעטהתרגא

הניכשאירטמגבתל"שלש

אב"אוההםויבו

תרופסותבהעפשההתולשלתשה

לכזאומייקתיוהבוט'וברוהכרב

תרומחנהותרואבנהתרועושיה

םיבותכבויאיבנבהרותבודרופמה

רבדמהץראבםולשיתתנום"וקיו

םולשהיהיזאהלעמלזמרמוהטמל

הרותזמרוהזוהנוילעהץראב

לררהברומאםישודקתומירחאב

ירחאםידועיהרכומייוקיתמיא

ת'שהרובעישירחארמולכתרומ

ןתוררשוןתלשממהלעמירשה

ויהיזאוןתרתימאיהוזןתרבעהו

םירבוםיכזםירוהטוםישודקלארשי

תרקספנ"היהתהאמוטהיכ

תופילקםשבםינוכמהםיגרטקמהו
תוצוח

עפש

יכח"מללקמכסניכשעמגכתלשלש

סלוfגהןיזכללססולכ

סכלכתופ"סותכהעפשססתולשלתשהfכי

ס'כותוקללהלגתייכסעטסוסכוטיוכלו

fטחלוקהיסלשfכהלודגההעפשההחככ

תועושיהלכ6ומייקתיוןושbלססל6
הלותבתוללופמהתומחכסותוfככס

סולש.יתתנוסייוקיוסיכותככוסיb'כנבו

ללהלעמלומלמוסטמללכלמסץלbכ

הכושיכסיסתשקוספהלכלמלfלשיזלbכ

תחתשיf.עי,עגפןיbוןטשןיbוהתומילשכו

לעל"להלעמלומלמווכמתתחתשיbוונפג

הנוילעץלfסייקסןלאתfלקנשסניכשה

הגהנססיסתשסfילכסתנווכתמלשנסיסיש

תוכלושמונקותיתולוגנסויטיסןילבעפשהו

לעלודגהולולכעיפשהלסתוח%66סשל

לוfתונתככסלכשיכלהלסלfסןימוימולכ
לכשס



בפ אקרפהניבירעשגרוסחרעש
לט

'תבשרמאלכעהניבדןיערתןישמה

םישודקהםירעשבםנכנשםדוק

דמועיננהםשרפלוםראב

הזברמואשרבדלכיכהדותמו

ירבדםהםלכיכילשמםניארעשה

וברבדמשדוקהחוררשאירומויבר

וראווידרוקהשמרנברואנרמאוה

תבחרהבילשמריעזמטעמקרתבנ

לעלקיןעמלםישודקהוירבדרואיב

ןיאזכעווירבדקמועןיבהלן"עמה

ןמונורוישהמשודחאלבשרדמ

עיגנםדילעשןפואבםימשה

רבחמהירבדשרפלוניתשקובמ

ןינעבזמרברבדמהםימעטהתרגא

וירבדךותמראובמכהניבירעשנ

רמאמהשוריפבמואוליחתאהתעו

'רשוריפתבניברוירומושריפרשאכ

גילפהולזיבשרויבאלהשקהרזעב

אבאולרמאוצרמגלשמבות"שוק

ההימתןושלבלר'וכוהיאדןאמיכו

ודיתחתיובשדבעולשישימיכו

תוריחלואיצוהלותואחיטבמוהו

חבתשיתוריחלותואאיצומכחאו

וריחלואיצוהשומצעראפתיו

שחבשהזןיאשותחטבהם"קשו

בייוחמאוהוחיטבהשרחאיכךרמ

דסהביכותנומאוותחטבהםייק

םאוךלמלשואסכןכוהתרמאו

ותחטבהווירבדברקשיוחךלמה

אלשכשכמםעיתוהפושעיהמ

יפלכאוםתחטבהוםתנומאומייקי

היהירגיכםהרבאלרמאשהבקההז

תולגבםייובשםתואןתנוךערז

דרילבקעיהיהיוארלזראכםיירצמ

אוהולזרבלשתואלשלשבסירצמל
תוריחלאיצוהלםתואחיטבה

יתחטבהםייקו.תולגהמ

חבתשהלולהמלתוריחלםאיצוהש

הרותבםימעפהמכוהמכראפתהלו

יכםירצמץראמךיתאצוהרשא

רמאישדחאםעפבאוהידיאדוב

עראמךיתאצוהדשאךיה:היכנא

לבאותחטבהםייקשדיגהלםירצמ

תאיציםימעפהמכוהמכדיגהל

הזןיאךרוצלאלשהרותבםירצמ

חבשיאמותראפתהוחבשאלא

או"שהמםייקוהשעשהזבולש
חיטבהשדחאיכושעלבייוחמהיה

עמש'רובישיהום"קלב"וחמהיה

ולבישהןגוהכלאששומכויבא

ריפשירבילרמאותנגוההבושת

ןיאלבאלאושהתאןגוהכתרמאק

ואיציתריכזיוברבהבקהלשותנווכ

וכיבכומצעאפתהלוחבשלםירצמ

אלשאוהשבשוחהתאשומכ

הזבםעידוהלאוהותנוכקרךרוצל

תוכיאוםתלואגהתיהםוקמהזיאמ

ךרצוהיכוהיהןפואהזיאבםתלואג

םtגוגלידכהניבירעש'נםהלחותפל

תאיציםימעפםישמחובתכנןכלו

םירצמ3גאכ

םימעטהתרגא-

ומתופסומלופלחתולרעתוצוח

לארומאאבםישודקירחאןכלזא

ביתכדןנבריכלמןאמלזאוםינהכה

יוגוםינהכתכלממילויהתםתאו

וימעבאמטיאלשפנזאושודק

תוכזבלכהויניסרהבהילךימסו

וכזייניסרהבלארשיולבקשהרותה

םויבלודגהתבשלולודגהלבויל

הנהיכלודגרפושבעקתיאוהה

והזוהניבלזמרלכהלודגםויאב

רפושבעקתרמולונקתרש

תישהשןכתיךיאיכוניתוריחללודג

אלהוןטקואלודגרפושבעקת"
םשגוניאישהוימשגאוהרפושה

המודחאםוקמלאךלוהלכהאלא

האלמויוקיזאוהיהישאוההיהש

םילםימכםשהתאהעדץראה

םיהלאםיכלוהםילחנהלכםיסכמ

איההתרעבזאעודיהםיהאוהו

הרפינרקםשבתארקנ'ניכשההיהת

ורמאאלןכלוינפרועןרקיכןושלמ

םיברןושלאוהינרקשיפלהרפןרק

םויברמולהצורםינשםיברטועימו

םיניטסמהלכורוסיווקלוסיאוהה

םירבדמהםיגרטקמהםינישלמה

תדמרעשורגוסיוקתעקידצלע

וחתפיוובחרתיווכראתיוןידה

אוהרוהטןבלולכםימחרירעש

תיחשאאלם"וק'ו'יאירטמגבןב

םינוע'חאכםלכיכהרשעהרובעב

זמרמהרפיגרק:אימחרבירמואו

עפשוישעפשהלעוהניכשהלע

לגעהשהממרתוילזאוזאהנממ

וזמרקינהלהצורהרפקנילהצור

התעןושתורוניצהותונ"עמהש

אלרשאתורסחןהון"רבשנהועב

ןמזבזאםנמאינוילעהםימ.הולכי

ומכןתייווהכוןנוקיתכויהיהלואגה

הרפינרקינשהןוימדהזאויהש

רמולהצורדודלןרקחימצאןושלמ

םתואישנוםנרקחימצתזאש

םתוררשתוממורחירפיוםתואפתו

תילארשיהמואלשםתלשממו

לעזמרמםינשםיברטועימינרק

זאולבקישםיחישמהילאוגינש

הכזנוםיילפכב.תומחנהותועושיה

םיילושרילבםילשוריןיינבבהארנו

םימכםשהתאהעדץראההאלמו

םירצמבהשעשומכםיסינהשעיו

םירצמץראמךתאצםויכרמאגש

ש"אררגבגאותואלפנונארא

ךתאצימיכרמאישהזהמתושקהל

ךתאצכ,רמאישקיפסמוידהיה

ימיכרמולדומלתהמםירצמץראמ

אמינןדילארקאתאדאתשהאלא

תרישהשלרךתאצימיכאתלימהב

הניבתרדמבםירצממונאיצוה

ירשה'מעארוהנוםויתארקנה

הזמרוהזוריאיהרואכהכישעחכ

איההמימתההשודקהוניתרות

הלועה

עפש

לעופנטקמסועלסדfסןימלכיכלמס

ת6שיbלעולמליbלולמbגשןיינעכסלודג

'סועדיסלכיכיכת6ועללומbלוקעל

ויתוחוכוtoסוגוסס6גסלודגדעוסנטקיל

סיbמסמסועעילשסלעמילשופילקססס8

לויעלועתוכתכלוסכלכשיניעסילועמהו

ולוחגנלתומהעלכןיינעכומתיולכי

לללומ6סישולקתומיללbכסלתסהליל

ונללעימסיסשסילועיסלכומיוקייתמיל

ילטסתימסלובעישלח6ויbיכניעתילס

תימסלוכעישילח6תופילקילמססשתלעש

ןתוללשוןתלשממ'לכעהיכןתוללשוןתלט99
ס76יניעfמסלוfשטלbמועהלעסילשוממ

עלססלכיליכגסלסלbלבילעסיללתשמו

תלכעסעלססלגיתולתכחכוסלוגנזיסוסל

ןתתימfיסוזולbתוחכתוללשותולשמש

ולטבתיאליכסלועהןמןלוטיבוןתתכמסו

ונלbיבשומכסשולקלכססכסגיכילמגל

מלעכתתהbמוטסיכ,"קלפישמסלעשכ

: ןינעכתלהטנןהכשהשודקהוסלועל

וליתיסללוזחלדיתעששעליזחומש'לקכסמ

יכוניכסויbוכהיסיbלטסלועכלכלךלןיfיכ

עפשסיקכויסלכיכומויקוותויחbוסמסשולק

וכbוסשותויחןכס6סכסמולקסמסתויק

ןיfילהשובסשודקbוהוסייסמסוומ"קמה

ילסשסכותשולקמץוחיסישסלועכשלכלו

עפממסיקכויסלכוסבותשולקמfכלכה

וbיוסןכbלסbלותשולקמסייקוותשולק

סתויחסינוכיתהתופילקהסניכתיושליגמ

תוקלתססbלמלוהשולקכסיולתוסשודקהמ

ומתיוופסיוולכיתחfעגלכסקמשדוקעפש

ססשסגססטולקלגססכסנשסוסעטמסנס

ןיbשלעסיגלטקמויניטסמותיכוניחהתוקכ

ויפקלולעססכלכינסשולקלשבוטסשעש

ויעקלכליכעמלוסוביתכוישעמלכלע

תלסטגהשולקסו.ןסמתינוניחסספילקה

לכויסיוbוסטולקלולזחויוולהטוימןפוfכ

יכסילבוסיכזסילוהטוסישודקסיfלככס

סיbמסמסיגלטקמסותקספנהיסתסלמוטס

תולילקסשכסינוכמסלכשיניעסילוועמהו

סימטמטמהתללועסמכותוגגליחסשכו

סתלשממוסיתוחכיניעלוועמתוסימתסמהו

ןכלסלוfגסןייזכןמתופמןמלופלחסלכ

תוקכתומילחfלליומbסישולקתוליל66

תלכעסונייהלהללעסוסכוכיחההפילקה

סילוסטוסישולקסלכויסןתלשממוססיתוקכ

סלכשללסיגסכסלbלומbbכסישולקילחfז

ןיכעכסיכהכתושולקתוגיללמכויהי

ז6שולקיוגוסילסכתכלממילסיסתסתלו

סלמוטfלסיסיbלשיפוימעכfלטיfלשלכ

סמלתולכוסבקכלסייקסלכקלסתישל

fיסמיניסלסכלbלשולבקשסרותסתוכזכ

סייקסיקללוbתונתכדוסכסלמיססנסנכס

לשfתומלועהלכוfלכנוזסנסנסלוכעכש

שוליפלולגהתכשלולולגסלליילוכזיסתוכזכ

סלענהלעשסלוסכסניכוניהלולגסלבוי

ללוכbוסמןסלעשןוילעסלעשbוסשסנא

וחכמוונממשסילעשןסלכושלשסלעסכ

לעמלק6חכוחככשסילעש'גולגתנווfגי

סילעשלסלכללוכסניככשןוילעסלעשלק6

וחתפנססכשתוניפסוקססשונשעולגתיש

ילעש



- בקרפהניכשתולגדוסזרעש

יונימ

ןיגנו

גיני

ולומ

(rע

לטםימעטהתרגא

:שמהדגנכהרותבםירצמךופהןלכתומכאהלכלעהלועה
קוספלכביכרבדהשוריפוהניבבשלכהיכהבאלוכדהבךופהוהב

ליימ"וצמתא'ציוברכזנשקוספורובדבזמרבשוריפבהרותבאצמנ

המהניבבשדחארעשונלהלגמוםישומחווניניינעלרוזחנורימאבוfלותיסנטסיממחהתנשת6לת:יקיקוספמ

לכמיחאהקוספהונלהליגאלשונאשפעארמוגולארשיינבולעסמיענלבויקמןללמולאלאילספלהנשל

:עיפכקוספוקוספםינייוזמןושלותואםישרפמסנשס"שממסלכללוכס"שמחהתנשbוסמ

יניעשונלהלגמםירצמתאיציםייתשוםיקלארבדתחאומוגרתכ:לוקמbוסשלע

היותייכזהלדיצוהןכלוומצעםישמחןושלתועמשמוונעמשוזלכלךלנ:ןלככעיפשמ

"?םירצמתאיציםימעפםישמתידימאצויארקמןיאוועמשמכסיטמקללוכbיסשסנשלמ6וללכילחמלו

:איהלדעןינעהתוימינפביכהטושפאיהשינפמלודגהגניסניכלחנןכינפלו
"יעשםישמחדוסהרותהונלהזמרוירעשםישמחדגנכאוהתמאהלכשתוליפפוקלכסלענססלכבתללוכ

םירצמאציםימעפ'נתריכזבהניבולעלארשישהזמןבומכאהנובסינש7סכשהטימש:המגעגפנתחל
לודגלפכותוכיראאוהשםיקוספגונחנאןידיתעותאזההדמבירצממןינכסימי7ססש"סןלכתק6לכשלופכ

:היצקבהמיאלותאזבלאהרזעבלאגלותאצל53לשתודיילהקהשלביילללכסוילכו
"דכםאיצנההניבחכבוםירעשגשימיכרמאשוהזותאזםגףאזמרהו,קימעמ''סללככססשסוכשיסוכמ

תללוכלקלעש"יסתמגעסניכוטמסהמ
לכחותפלךרצוהיכונלתולגלבגונקתהזרובעבוהמוגודהאצייר-

לכילוכשכלודגהלכויתויקנןכינפמסנכ םירעשהלכמעיפשהלוםירעשהונאצוהאלולאוהדגאהילעב––––––********--
ירעשחתרפשתראזב'וכהבקה:לfסעטמןכולעסהלזמגקרפתוכילfכהז

רעשלכוםירצממםאיצוהלידכלכיכלוו-
הלואגהתיהומצעינפברעשויפתאצלרשפאהיהאלסימחרfיהסליפסיכגולנסתכססכיכתbלקכ

םאוהמצעינפבםירצממהאיציוויהישםהילעהרומהיהתכרעמהש:תותכס:::ינפגתכמ

םהמעיפשהלםילכחתופהיהאלדעימלועלםיענכנוםידבעושמ:ינמקנוינקתנשfיס

םושבתאצלןהלרשפאהיהאלאוהוםיבורמוימחרתיישהםנמאסקיפלנוקמהילכלכלfנמכס%:

יבלשבןיינעהםעטוםלועבןפואדדשמאוהשיפל"דשלאארקנלופכהגיגהלוסישישןפואבסט"ןייועי
התוטשפתהלכמיכתוכיתכיכשלכויס- איההריפסוהריפסלכיכתרעד"םוקמבאוה"דשלשיהותכרעמהיסהשתוליפסזכסתלגתנוהטשפתנש

הלועפהזיאהתלועפבתדחוימדדשאוהדשלששרושהש:ואיפנעיסהש:
ןיאשםלועבלועפלהנממהלגתתדמשהרמאיושרגישרמולהצור:ו":יכת:":

תחאהיפסמתולגתמתולועפהלכםירדעמוםיענומהזעע:ביואלסנכס:יכלכוי:ת:

:תמייקוהריפסלבקיותרותםויקמ,לארשיתא::
:הליצאמויצריפלהלתודחוימהזאותיהלאהתומילשמוהשודקה:
המעםימיכסמתוריפסהראשותדבתודוסוגישילארשיתיראשיבויל:::

ינשריפדכהנממהלגתמשתלועפבהמהלודגהגשהגישנזאושא::::

:קיפישארהרעשבןיינעהדוסהלאב,גישהלשונאלרשפאש:::::ס)

היפסמלגתמשהעפשההשןפואבגישנאלשהמתוגרדמהותולעמה:ספילהתפלחה:
העפשהווזהריפסמהלגתמהניאוזלידבמהוסמהךסמיכתולגבהתע:::תטכאיפט

הלגתמהניאוזהריפסמהלגתמשתרעסתדרטתבסבונינועבוניניב::

הליפסלכשןפואבוזהריפסמבושנאיההתעבםנמאתולגהתרצ::

הליצאמןוצריפלהנוממריפסובוטיכןושארהונינתיאווגנכלfיוכמכילעש'כסה:::

תרדחוימההתלועפלעשארתויהלםדקיקלאםשבו:תיפס:

איההזדצמשהנממהלגתתשהלומויןבחרברשנזאון:הנועמהגתנגסהשתוליפסהכ::נג

הייפסה:רואהריפסלשאיתמגודכוניאצאצוונחנאהיהנו:
התואבתולגתהללכותאלתרחאהינדארטמגבחריומויבדלונהולPללכלוחיססלוקסיסשהמותיfסלפהל

ןכםגתרחאההריפסהןכוהלועפתדמבהעפשהתולשלתשהאבזאותענכיש:.עכסש

תרייהלהליצאמןוצריפלהנוממםעהלהתלוםשלהליחתבכינדא?סנסנכנ"הלס6:

הלתדחוימההתלועפלעשאיהלתלעםילשוריהנבוהלד:ו?קיפסכוינייכ"כיתכסמ:
כ'גאיההזדצמשהנממהלגתתשהבףסותיוהלכהילעמרסחיאלוfיקסנייגסתינסגהיעמהסמ;:

הדיפסהיכתרחאהריפסלשארהרותאצתןויצמלהלהצוןנרוינסלנוילוסאוהש?סימעפ'ג:
התואבתולגתהללכותאלתרחאהינפלומלאהרואמוהונריאיו:יתפלסייפסייהתמגע5:5:5

ירמאבהיזהונלזמרשוהזוהלועפתורנהתעבשוריאיהרונמהש":קלופנילעשלסתודח6לופכסומלענ

:היליא:המיכומיובחייאוהיאפתב:rזוסחתולוקמ
תרחאלכשילרהדתריבחלשארירואדייאפיב'ביואימוקהרבסמלמולסתולחמלופכסללכנשכסתולקמו

תרחאהריפסלשאראיהוריפסהמלודגרואהיהיזאו'יאירטמגבססילסמהזכשיהזכשסמוהזכסיהזכס

שארתרויהלהנוממאיהשהמבףורצב,המחהרואכםייתעבשןוכניע"ןכ?ימעפ3ססכfלומגתולחל

ןפואבהלתרדחוימההלועפהלעויהיונילעםידועיהותוחטבההPייל"תילגתיתלבדעסתולחfסתולגל
הדזיאלדרטצתתחאההריפסהשכיצנקןתאןכבורדענאלשיאהנלכPןיישהמללגסלבוילעשההתואfיקנ

דרטצתהדיתחתהניאשהלועפםירפכבןילנןילנבוטב:תיילל1תוללכלוסכהתוטשפתהלופע

שאייהניממאיהשהריפסהתואליליתהרותירתסלהכזנוןיליבשב:קייתויסלועסניfתוללכהמ
המצעבהריפסהתואןכוחדילא:אריכאואואליבןיליתתפfלכתוליפס'זסיפנע'זסהשזסימעפ

הלועפהזיאלךרטצתרשכ!?ליכליסיעפסנשסנסןמסל:5

ךרטצתהדיתחתהניאשלעתילכתיתלכלעולזמ:לוסנל

שארוהנוממאיהשהריפסהתואלי*.לתו-fiקיכיכושמלתו'נסימעפ'גתוללפ

לעללזמ

עפש

ישילשקלכולעמקקועןושfלקלפלfוכמס

יעשלככןיכנתעמשמיסוסשמןיעי

לסוכחכושןכוסלכתאללוכהסכשןוילעה



גפ.ןושארקרפהניבירעשינדוסrנימשרעש

י

א

לט

םלכםהשןפואבהלהכירצההלועפהתואלע

הזלהזםימיכסמםלכוהזלהזםיכירצםלכוםישאר

רהוזהקדקדוינשקרפןושאררעשןיינעהדוסונשריפדכ

הארוהןושלבמאאלוהתריבחלשארתאירקתאודמו

תרמאגשינפמהתריבחלשאראיהשתררובמותטלחומ

םלכםהייהשםתומצעךרעבהזלהזםישארםלכןיא

חכיכתולועפהלכלועפלהלוכיתחאלכורומגתודחא

קרפןושאררעשבראובמכתחאבםלכחכוםלכבתחא

דצמהזלהזםישארואוקנשקרוךאינשקרפוןושאר

היהתהריפסהתאזשאוהונוצרשהבםליצאמןוצר

תאזווזהלועפהנממהלגתתששארתויהלהנוממ

ןפואבוזהלועפהנממהלגתתששארהיהתהריפסה

הלועפהיכןתלועפ"ולגדרעלםישארוארקנםלכש

ועפהווזהריפסדיתרחתהניאוזהריפסדיתחתש

ונשריפרשאכוזהריפסדיתחתהניאוזהריפסדיתחתש

ןיינעשירחאוזטקרפווטקרפיששרעשבהזןיינעדוס

המואתויהבןכלןפואההזלעםהתורפסהתולועפ

האמוטהםוקמהפילקהדותבוסנכנוםירצמבתילארשי

םירפעלןיסינכמםתאןבתלזראכהאמוטהתובאיבא

הלכוםיפשכהלכשריעםירצמףאןבתהלכשריע

םהדיפושכהשעמתמאבשהזלעוהאמוט

וסנכנוהפילקהוזעהםצעםהםהןוהיטהלוןהימוטרחו

ירעשטמםהילעוטלששדעהאמטההפילקבדכלכ

טמחותפלךרצוההלאהתופילקהרבשלידכותופילק

רבשלידכרעשורעשלכמעפשעפשנתויהלהניבירעש

טמשיןכדוהטםינפטמשישומכיכהאמוטהירעשלכ

הדשעהזתמעלהזתאיכהאמוטירעשטמםהשאמט

ארטסהשעהדגנכהשודקדארטסליצאהםיקלא

וניינעדוסדועראבתירשאכוינפלמוארישידכהאמוטה

ורבעתשנםלכבהאמוטירעשטמולאבוונירבדףוסב

תרריבשותתבשהחרכוהןכלוםהילעוטלשסלכולארשי

ישודקההניבירעש"שמחחכבתחאלתחאםלכתסירהו

רשאכהניבירעשוחתפנןהבשתושודקהתוריפסהןהש

ירעשמרעשורעשלכלשןפואבםניינעדועוראבתי

ירעשמרוהטושודקרעשהדגנכחותפלךרצוההפילקה

ירעשלכחותפלךרצוהשןפואבהלטבלוהרבשלהניב

הזהרפסבשהזרעשבשחכהיכתוריפסבןיחתפנשהניב

ריפסלכרהוזהרמאשוהזוהזריפסבשהזרעשחכבןיא

תולועפהתוחוכהשלרהתריבחלשארתאירקתאריפסו

םירעשבשתולועפהתוחכבןיאהזהריפסלשםירעשבש

.דגנםההאמושהתרוחכירעששןויכןכלווזהריפסלש

טמלםיענכנוםידבעושמויהםהוהרהטהירעשתוחוכ

םעתרחאהריפסחכבהתייהאלהאמוטהתוחכירעש

ארטסבםהשהאמוטירעשטמלטבלורבשלהירעש

ירעשתוחכהעבשקרהדיבןיאתחאהריפסיכהאמוטד

ראבתירשאכהניבירעשתרוחכהרשעםימעפלוהניב

לטבלורבשלודיבהתיהאלתחאהריפסשןפואבסניינע

האמוטירעשתרוחכהעבשקרםירוהטההירעש'זםע

הריפסבןיאוזהריפסבשםירעשהחכיולגיכהדגנכסהש

ירעשטמתסירהותתיבשותריבשתויהלחרכוהןכלווז

ירעש'זתחאלכבשןיינבהימיתוריפס'זלכןמהאמוט

רשאכזםימעפזםהשםישודקםירעשטמםללכבשהניב

'נהרותברוכזלךרצוהןכינפמוםניינעדועוראבתי

הניבתריפסדגנכדחאםעפונייהדםירצמתאיציםימעפ

םימעפטמדועוםירצממלארשיתאהאיצוהשהמצע

ולאיכםירצממתאיציטמתלואגטמהיהשעידוהלידכ

םירשטמיכתאצלןילוכיויהאלטמולאמתחארסחהיה

הניכהכרצוהוןהבוטלשםיאמטתופילקםיאמט

תרחאלכבשתרוריפסזםהשהירעשטמחותפל

טמםהשזםימעפ?םללכבשהירעשהעבשוחתפנ

םירעש

עפש

ישיעכמתוללכלגשלוסיתללכינשסעטלועויתיזזקמונלמ

תישfיכימיעכממסנכנשסוקסלועכסתלועפוסני'גכהלגתנשןינכס

bוסשןינכססלועמהלעמלbוסשת"לישעתוללכמ6וסלתוללכלכל

bוסמיעשהסומ'יקרפללוכשכרתכוהמכחבלקייתמהלעשהלוס

לודנסלכויסניכיקנןכינפשעבשמהלעמלןינכססלועמהלעמל

תfלקנהמלךלשלפלילכסוסתוכילfסלכונכלbססגהולולנהתכמ

לשfשלבחמהילכלשלכללוזחנקתעולודגסתכשללגסלכויסניכ

סדיתעססלוfגסשהמכעסניכלגללולנסתכשלללגסלבוילל

ןוילעסיעשכסלכתללוכס'נסלעש"השהניכלשקתומגעכהיהת

ימי'זסקמסניכילעשעלכהתיססילכמתלוbגשתויסליכהניככמ

תותכשוססשרמועתליפסדוססהשטמסהשומלולכתק6לכןינכס

סלוfנססןפוbכןליתחתן"לכעושמלfלשיןיסשתופילקטמולכשש

סbכןכינפמסוקסלועוfנכשןינכסימיססשfלכוילfלטספהתה

לוסכfיסשסמכע.גהלעשכהיסתסדיתעההלואגלבfסילחbתולג

המכחבלקיתשהסלענססלועמןינכסימיעכשהמהלעמלתיילישעה

bוסססויכלמfשקוספססייוקיווילחfתולגסיסתbלונשריפלכלתכו

יפומ"יקנשסגיגלשלתולכלודגסוילכסנסןכולודגלפושבעקתי
סתוfספיימוןינכסימיעכשסיככתfהתעפשהכתלפשעששע

יכססיפכעכ.סיטשפתמותועיטככסיעיפשמהסיסלססלוסכ

לפומיוסכלודגהלכולוסכהילעש3לוסכסניכהלגתת

עבשמהלעמלוילעשכנחיתשולדנתמהלודגהתבשלולגה

ללוכהז'זןסולופכג'קלעשהלגתתיכלשעמסתוללכלוסכ

סגוכמהותעפשה3חלתתולתכוסמכחכלוחיסלוסכ'כסימעפ'כ

כ"ליזייגניפישהסייגפמותילכתיתלבוןוסיתלכלעהעקתנ
סיפנעסלככסנכלשלסנהעפשטשפתמשלסנסתוכוחללעתורוהל

ללושבעקתסיללפתמונלשוסחתויחלונfניסלגלגעפשס"היזלמ

לולנרעושכעקתיתימסשןכתין"לוטושפיפלהשקלוניתולחללולג

ןלוסללסfkסשגולילתישהוימשabוסללושהfללןוטקללשכ"ל
fסיקמלfלולגעפשההיהשומכשוליפס'קישאוההיהשהמלל

תלפש"לפוטכסנוכמסקנבתייסשfילכסתליחתבהעיקתבהנוכמה

לולתונתכלוסכסשיכלהלתומלועהתונהנהלהינבת6ללגעפשכ

תויסלסיוfיויהסלכתוייחקיסעפשההתואלכשתולגסוטססל

fוהןושfלהסלffטחשסלוקשולקיוגוסיגסכתכלממסיכלמינכ

תנילללמיןושיקהלגתלתנתיילסנשולסלמעהלוזחתקסיסימ

סייק*:ועי"סלכמלכשהל"תונתמסשבלסלתומלשלfלנס

סנלוניסיליכמזליפסילכמסלסילכסשסת6סעלץלfסס6%ו

תוכלמוגיסיסילסילעשילעפשכהסכתילןינמכסילעשגוסהמ
סוינפמוהניכמיכעפשתלבקמשלוסכ'גןכסנסלועשס"תfלקנמ

ךכסת"ימסתוינfוסשסמשןמסת"ססתומיוסכס"תוכלמתbלקנ

שעילוfיקנסניככמסילעשגסןכומכס"המיתחהלבקמססתקלב

סיעדויסניישיכלכ"ןיללושמהלישהסוקמימןושלהזשסלעתה

'געפשסלכקוסתוfסתלגוסיעשגתוכלמכעיפצהשכתוכלמכלכל

ס'תייקנךכסתמססתוחלוסכועיפשמסךפיההלכקהשדוסבסילעש

fכשןכיהלוקס'ןכיכסלעססוקמיוסימןוטלשומכו"מךפיהbוסמ

תלמככגומלנוסוסלנכbוסשסיומכהעפשהלגתנלככיכהלגס

וכלמכתעפשמשהעפשההלוסכוסלעתהשעימbלקנסניכיכסילכ

לוקשסימתלמנשסחותפאלךשמנסימתלמכשתומיכסישתfלקנ

תכשמנהתעפשהסניכתילגתישילגסלוסכוסלעססלוסכ'גיבלשל

ימללסימימתלש"השענותוכלמbיסשסמותס'מלסימתלמכש"יס

לכקל'מותססתכזיח"יכסיעמעיפשהלסחותפסניכfיסשהנושfל

סינכסנופתינק"סיועכיכסלקסלעומילהמותסfיסוהעפשהה

סתלבקהלמגשלעתומלועלfשלתעפשמ,הכילולבקלהלעמיפלכ

תחתפתמסניכיכללסיס:6סיכלוהסיללנסללןחיעדוילעודיכ

לעשסהזמיקלפווקלפלbוכיכ'ס'כת'גגסהשהילעשללככ

fילסתעכfותוכלמוניסיללסעוליססילfלוסיסלfעיפשהל

לוfןומלוסשוילעלוע:ילןושלשסלפינלקסשכלקל'כיכשססיסת

לככהמולfסלפומכתולגסןידלגמסעולfסתייסשסעסלפולסוזזיז

ל"6ללוסלפיניקיילוהילעשוייbישיגלקןושלוסחליfסלסנכלתנ

סיביטועימוסיכלןוטלbוסיניקשיפללסוחלוbושוריפןלקילסשןיק

עספססתהוהלעוטהליכעיולסטתסfמועלfלטסיכתולוקלסיכמ

ללעיובוטתעיסfעגקישועכסיעשעתשויסשהשולקסינמנלוקו

ןרוקמ
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גגיג

ילחמו

יקןנו
ןי,

רקןנו

היק%

ומוbונ

ןילוזו

ןלג)

גיהנו

תfגהל

גוקזו

עגנ"ו

לט

איצוהלילכםיאמטהםירעשטמלטבלורבשלידכםירעש

תויראינישטמ'ריפכןיבםיפרוטמהלארשיומעףרט

הלאהםיעשרתועתלמינישטמרבשלוהלאהםיאמטה

רמאשוהזרהירעעטמםהשםישודקוםירוהטינישטמב

הביבדן"ערתןישמהלבקלןינמזןישמחהיבריכדאוהוזה

הביבירעש"ישמחדגנכירצמתאיצימעפשמחרכזשלר

רסיוטהירעשטמהחתפאיהו"נהרעשאיההמצעבהניביכ

ירעשמרעשורעשלכשידכםירעש'זהריפסלכבהל

ירעשמרעשורעשלכיכאמוטהרעשמרעשרבשיהרהט

רבראיבשומכומצעינפברעשורבשלידכךרצוהאמוטה

ךרצוהןכינפמשהזרעשחכבשהמהזרעשחכבןיאש

דחאלכיכימעפ'נורכזוהןכינפמוםירעשטמלכחותפל

זמרשהזוומצעינפבהאיציוהלואגוסנאוהטמןמ

רגמןולקיפארתאןאמןולאעדומתשאלןיגברהוזהונל

עתורוהלםירצמתאיצירכזנדחאםעפלראדובעיש

דועוםאיצוהלםחיטבהשותחטבהםייקשהמצעבהניב

םוקמהזיאמםאיצוהםוקמהזיאמסעידוהלםימעפטמ

םוקמהזיאמםידבעושמויהםוקמהזיאבוםתלואגהיה

'ירוהטהםישודקההירעשטמחכבהניבןמסתלואגהיה

תופילקטמדיתחתםירצמבםידבעושמויהוקמהזיאבו

רמאנהזינפמןהבוטלשוןהילעולשמשםיאמטםירש

םיכפהםיניינעינשםהשםירצמתאיצירעשורעשלכב

עהרומהאיציואמטהרעשהלעהרומםירצמיכ

אמטה"עשהבירחהולטבורבשששודקהורוהטהרעשה

לכשןפואבאוההאמטהרעשהמטרשיומעתאאיצוהו

דעךרוצאלללפכוחםניאירצמתאיציתרכזה'וברולא

ותחטבהםייקשהמימעפהמכומצעראפתמוחבתשמש

היהךיאלארשיומעעידוהלםהקרןיתעדאאקלסכ

שודחשיקוספוקוספלכבוםתלואגהיהךיאודובעישה

והלהכירצוהלכורחאקוספבןיאשהמלודגסנו

שרופמוראובמאוהרהוזלשרמאמההנהוונשרפדכ

'קוספרפסמתונמלונאבםאקרוךאונוכמוונכלע

םישמחמרתויויהיםירצמתאיציורכזנןהבשהרותה

אצמנסירצמתאיציורכזנןהבשםיקוספא"סםהירהש

יבשר/רמאמלהקזחהישוקהזוישמחלעםיריתיאםהש

רחאהזםרדסנהיישוקהץרתלידכהנהווגישוריפלולז

ןפואבהישוקהכגץריתודחאשרפמהרדסרשאכהז

בשייתמולבוקמרתויהישוקלשץורתהולהיהיםכותמש

- לא' הרותהיקוספםהולאוולכש

t ההגה

ריטממימלסדסירנמןרfתסכסfbילומססינbיכסתעדיו

יסירבמןרbתוסכתffיכוסכסכויfסתלכfלרשfסחלסתbוfריןעמל

.ורתיעמשיוקוספדסירכממלארשיתffינוסיכו

אסירנמץראמךיתfבוסרשאךיקלfסיכנל

fסירכמהת6כיוכיכרותסתיוכמסגחת

י"יל*סירכמוזרfמסתיfיתלבוסרס6'סייאיכסתעדיו

סירכמזרfמתילעסרשfךמעתחסיכדרךל

סירגמןרbמתfבוסרשfךמעכךס6סרחיססמל

- " זר6מתילעסרש סחbסירבמ fסעסו סזמסלעול

סירכעתת6ביבכעbססלחכיכרומסתתולמסגחת6

יסירגמןיראמסכת6ללעמס'סינאיכfי

שרגמחרbמסכת6יתfכוסרס6סכיסלf'סינf'וגוקדלינכfקינינזfמכי

יזעוbכסכוfרושדסירכמןרfמססתffינומלגי

- זר סתוfסירכמ bמ bלי יבוסכסכיתורודועדיןעמל

r fמסתוbסירכמןר סכיכלbית רסח ינfנוכ bס ט

- tbמסתfסירגמןר fכוסרשbית ססידכעיכזט

יתוקחבס6דסירגמןיראמסכתfיתbגוסרשfסכיסלסינbוי

סירכממולfכיסזסמלרמfלינפלוככתוחי.

וכרקכסזססעסת6ךחככתילעסיכסירנמועמש,ך

תיביבדסירנמזרfמסכת6יתbכוסרס6סכיקלfסינfbכ

סירנממונfנויוולנמחלשיוככ

סירלממולתילעססמלונכ

סירכממוfינומלfדכ

- רס לfרסירכממ fינומ סכ

סירכמץרfמוfכירס6לfרשייגכ"עסמסל6יכ

רסירכמלכיניעלסמרדיכלfרשייככוbכיחספסתרחממזכ

סירכממלזרכסרוכמסכמbfינויו'סחקלסכתbוחכ

סירכממלודגסוחככוילסכךfבויוטכ

fסיכנ'bינוסרש6ךיסלfמךbסירנמזר

סירבמןרfמךfיכיסרס6ךיקלf'סתfחכשתןפךלרמשסfל

יירנמוימלגרפדימסידכעתיכמךדפיסקזחדיכמכת6סfילוס'וניסתכסfמיכדע

ויקנ6'לךfיגוסרשf'זגותוסמסגוסערפלהיקלb'ססשערשfרוכזתרוכזסל

ריbמולסירגמןרfמךbינומסךיקלb'סת6תחכשוןככלסרוול
מו

עפש

סינוטלמססינוטסמסלכולסיווקלסיfלססויל:לסייקסץעכןייקמ

וכלfתיוןילסתלמלעשוינוסיוקתעקילגלע'סילכלמססיגלטקמה

לfמסוליפ6יכשוריפחוסלוסטןכלולכסימחלילעשוחתפיווכחלתיו

ועשפלכוותfמוטלוגעתוךפהתתתומוfילשילשססשויתוחוכו

השולקלוכפקתנויתוחככיוכסיסשהשולקסfוסשתויקןוגינוותfטמו

bוסשסולbסיפ6יכסלפינדקומלסולסינכלוסימחלושענסלכולסטלו

לוללשתונויקינשגלסיכלןושלינלקוקוליfמלוfתויהללוחfטחס

ויסשתינוניגהלוbוהשולקסלו6ונייהלתוכלמבןלוקמכודחייתנ

וליכהלשעסלולעכתיחשffלסיקיויfילטמנכןכליכוכיחססוקמכ

לכולכמתופילקסססשfכfסיילילטסתיחשהלוbלקמהיסטסנס

לשעוליככסהשלוכעכוכעסעלהלכומלגווגלטקווכיטססשליfזה

שוליפוחלנונממחדיfליכתיקשffלתיfלוכסןובלכ'"גוגחסתוחכ

סיתפמסוסדfסתfןיfמעמהסfמוטלתוריפסיוbלככיכעודיןינעה

ןיגלטקמךכלקfוהשודקכשלכללכמותוfןיניטסמועללכללכלותוא

ולfתולמע'מלשןחכוfטחלשfכושכעולסינתוכותושיןילטונוהלעמל

bוהלוזכולסוכללוכמכקיתוחכוסיכקונתילילוויתוחכולbמסאוה

לילכהלתושודקהתוייפסישומכויסניסלוסןטטסbוהתומסךאלמ

השולקסוסלוסטסגהנססלעןהיתומשכסילומתילכתלעביתלכללכה

ןסיתומשכסירומסיfמעתוריפסרשעולfןכומכןסמעפשנשסכלכו

לשיסןידמסדfסתוטהלתלוסכלעוסלמוטלעוסנסנסלוקלקלע

ילכיסלעשכסייפכויקוזכהכולfכלbוכמכערלכללכלותותפלו

ימתכתערכסfמוטלכועגפלכוסלקמלכוהלחמלכוענכלכותורומת

לככלכשיניעfמסמחוסשלמסfיקנתולוסתכססגעססססתונועס

לוקשתילילתfלקנהיבקונוהלעמלונלליכש.ומכסשולקכשלכל

ס6ללייתוליסיסס"כניתסוניתסשליפשומכלליוסללןושל

ולישכסלסעיךידלותוטהללכשיניעלמסמהליחתביכbלמיס

גלטקמוהלועךכלקלוותשיכלפנשלעויותפןושלתוקללחכ

לכשסיתוחכוסיכקונתינילידילע.תונערופולןתונותוטללטונו

לתוfיסשסילקוגתילגןשלונייסוסגללעהלליסוסלעסוסלנשלע

תוfמעתוליפסישעולקולסונסניניינעמלכוסלש6יפכוכממסעלא

ומיסלעוססיתוחככתושולקתוליעפילתועלתהלסיגולססותוחככ

השעסותמועלהזתfסגהליסעיסויכובוטכסיקסכוטסויבסעהמ

תכממיכהטילקלfלטכלעכוטבהיהסכוטסויכלמfסכהסיסל6-

סעלסעפשבסניממסfיוטלfיטסלעתfלסעלסויבובוטסעפשכ-

'לפמוחכסהלןכיסמותועללועפלחככ"גהלסילהנממלמשסוסאל

fלטסיסליספניסומכיפיסלקהשעהזתמעלסות6יכומכעבקוספס

הנוכמסהfמוטלfלטססלנגלתשגןכfגימילילטסלקנשסטולקל
fלטסןימיהומכלודגחכהלןילממלכfחככנהלשישfkמשלbלטס

סטולקלסימולססולנימילתייפכתחאללמשולגוגןימיסיכשולקד;

ןילוקלקןיקיזניניי'ושעלקילכשולןיאשןיקומכוסלfינפלןוקינפכ

תומוקמכלfיכמכקויסלולוקלקלאלסניאססיניינעלכלאןכומכ.

סלמוטסתוחכוfלכנןכיסמוןיימןלוקמוןתfילכסוקמולהוזהמהנלה

סליעכסכוייכלbוכמfrעלוסטמ6גיךיbוןשלשתלילסעלfמסו

ונילעלטויסוינכויחfוססזלכךונעלוסשלחbותתומתלכיהלעשכ

הfמוטסתfסלקסfיכשהמכסלועלתלעותהמךינז6ולגלוןליfבל

סיעשיקשינעהלהתוffלכהלקהfלתלןיfשהתוffיכסמלעוסמלו

יכלפfיוללושהלfשיכינכמקיפסיאלץוריתססזסללעסילטוחסונ

חכסלפוטסחכfותשס'גלשויותפידילעהשענאוה6טחהשלח6

לסניfלוfמוטילהיהיאלוויתוחכוkמסאלללכאלונשליפשומכלמס

תיfלוכסיכןיתכולמfנוסקילגסישולקסלכסיסנוfטחסיסיfלו.

"יbלככסתffלבהבקסיכהזbוסולולגלעותלונוגלבסתוffלבוממ

ל"fנשומלישויסוקינסוןיסיפלעסנוזמוסתסגרפסילבקמויהיש-
'סישעמיפלעסיסכעגוסייכשגויהישןילסתלמכסיסלffלכתישfלכ

ךיללותוbסיתפמססיbמטהויתוחכו:fלכנהיהאלולbהזינפמו

יכילכסיחיכומקרססישעמלעסיליחכיתלבסיfלבגהלכןיסהעל

לעקכשססלןתילולהיהאלוהמויקס9סהלעפשגלשיכסמייק

סתלועפכםיחיכומסקסינכ"קדנהוןידהיפלעסנוטססתלועל
המכסקינפלסלכשוסת6תלועפסעכטכבוטהת6סילעופהסיכbלמכ

סירכממ'סמ63ויוסירכמכסערפלונייססירכעךלכלתרמbוכל".ןיללעכלןיbוענכטכלעופלכךללכסילעופשהמכעהלועפהמסיכרכס

סשמfינוסונתוbו'וגוסיתפומותותוb'סןתיו.נל-

לכשההיהיילוענעכסילעופויסיוסיכfלמכיסרמולוקולחלסוקמ

לשתומלועהמכוסשכfלכלככסיכאלמיכסלימסנילוזץדסיפלע
סיכbלמ-



דפ..גקרפ"הניבירעשנדוסחרעש

לט

ש"רגerרbאתf3וסרש6ךמעתתשיכסזרסמדיסוקילמסיקל6'סרמf:זל

סירנממתfכוסרt6ךלדגכתידפרס6ךיתלחנוךמעתחשתלfחל

'סתלוכיילכעסשמולfשוסרשfזרfסוריחיןפטל

ודנסךחכבתחנוסרשfןתלחנוךמעססומ

ךדועסוסירנקןרממסכתfbינומס"וגוbוססbיכנסוfמ

סירגמןרfמךfיכומסוגותמוסיכבfכותלקסוכמ

סירבמזרfכתייסרכתיכתרכזוגמ

סלילסירכמזרfמךיסלb'סוזיגוסביכfסשדחכיכדמ

שירכמזרbמתbכיןוזפחכיכ'וגוזמתוילעלכfתחלסמ

שירלמזרלתךתf3סויתמרוכזתןעמלומ

סירכממךתfגדעומשמשללוככימ

סירלמכתייסהכעיכיתרכזוחמ

סקזחדיכסורלממ'סונfגויוטמ

יתוקחבתשרפדסירלמזרfמסתוbיתfכוסרשfסינושfרתירכטסליתרכזוג

.םישמחבהרותבםיזמרנההניבירעשםישמחםהולא

*ולאםהוםירתיא'דועשיוםירצמתאיציםימעפ

סירנמזרfמלfרפ"ילכתfנלישילשהשדחכ6

- - - ןר סחfסידצמ לfמ כלתינסססכשכ

- ןר גfטירלמ מסתלגלתינשססנשכיניסרכרמכ
*"יזרfסןיעותbססכסלססירלממfליסתסנסיד

סירכממfגויססעסגסס

ו

ו

ל

ט

ש

ו

ישידנמזרfמלארשילכת6נלשיככרfסתכסכוסכסןרסחלעיו

fתודעססלfמרכידרסtשfרשיילכלfכלf3סירכממסת

י'סירנממסתbלכלfרשיינכוסשמ'ונורשfןדריסרכעב

- סוקמסל ת6גירסbסכfכזס fוכדעסירגממ סויס . •

סירנממסכתbנכךרדכקלמעךלסשערשfתfרכז

"שירכמזרbמסתוffיכוסכסמעfרכרשfסתוכfקk'סתירכתאוכוערשbלעורת6ו'6"

- סס"גסי"פיי - -

םהונקתעהשהקתעההתאזוםירתיהםיקוספאיההלא

קלחבםקלחוהלאה'קוספהקיתעהשדחאשרפמירבד

אינשקלחבוהניבירעש'נלעתורוהלםיקוספ'נדחא

- וניתוישוקלץריתכגןתנוהארתשומכםירתיהםיקוספ

םימעפנהיכולהארניכרמאוםירתיםיקוספאלםההמל

םירצמתאיצירוכזלדוסהדוסיהלערקיעהםהורכזנש

?רריפסשהניבירעשטמוחתפנשל'רלודגהסנהרובעב

לארשישהפילק'רעשטמרבשלטמהירעשהחתפהניב

קרםהבהנווכהןיאםירתיה"הוןהמולאגנוואצי

תרא'צ"מינולפםויבןמזהתואבעריאשערואמהרוכזל

ואםירצממואצישינולפהנשבואםירצמ

אצישםעהרוכזלואםירצממואצישינולפשדוח

הניב"עהשענשםיסנהרוכזלםהבהנווכהןיאשירצממ

םירומםהםירכזנהםיקוספםישמחהלבאהירעשטמב

רמוגוםתעדיורמאהזלוהירעש'עושענשםיסנהל

ץריתךכםלכןכווגורוכזתרוכזוגוםכיתורודועדיןע

קלחמשהמקורהביכםגההנהווזהישוקדחאשרפמ

.קלהבו'גדחאקלחביקלהינשל"קוספאסולאשרפמה

ץוחלםישמחולאמםיקוספתרצקתוחדלשיאיינש

הזלכםעאולאמםישמחהתואלמלםהיתחתחינהלו

ךמסהזץורתלונאצמיכוצוריתבהפישרפמהםיכסה

ן"עמהלעדבכיאלשידכורהוזהרפסבעויסורזעו

":ומצעינפבקרפולדחינקרפהתוכורא

הדוהירמאורתיתשרפרהוזהרפסבינשקרפ

אמוידעירצמץראמטרשוקפנדאמוימו

יאמ'והןימו"ןישמחאתיירואתבהייתאד-

םתשדקביתכדאלבוינשןוניאםושמאדוהיראאמעט

קיפאאלבנ'אוההןועמשרמאאנתהנשישימחהתא
ארטסמאבשממאלבוידאמיתיאוירצממלארשילוהל

יארצמלעאנידרעתאאלבודארטסמואלבויד

אדאלבקלאנתיוהאלבודןילאןימוןישמחןכןיגבו

םירצמדןיסומנאתיירואברכדאורמתאןינמזןישמח

הדאיצויוםירצמץראמיתאצוהרשאיחבשוהלכו
םירצממ,הךאיצוההקזחדיביכהקזחדיבםירצממ

אלבויבאלכדםושמריתיאלוןוניאןישמחןינמזוהלכו

אתיירואךכןיגבואלכאתאאלבוידארטסמורטעתא

תרדשאאנ"מימביתכדאנימיברטאתאהרובגב'תאר

והבואיזחתא,והלכוווהןילקאשמחאינתוומל

רמאמבקפתסהלשילכעאדבורטעתאווהבולילכתאו

םירצמתאיציןיבןהשןימויןישמהשורמאדחאהזה

הנשםישמחםהשלבויחתונשדגנכםההרותהתלבקל

םירצמתאיציןיבהנש'נויהישיוארהיהןכהיהולאש
תלבקל221אבכי

עפש-

.תומילשכסגסוילבססילשהלידכהלותומילשתבדנמסולוסיכללמ

סלכששסיכאלמכbיסשהלועפהתלוכססישעמלעלכשסקלסיסישהז

לתוהגיללמכbוההלועפהתלוכbוסשלכשסהזשסתלועפfיה

לתוסיקילבקהשעמסילולגללכותלשיכbלמלכשתניללממהנוילע
יכbלמלכשמ'תויס'קילגהשעמלכשששוליפכולוסהנסתלשיכbלממ

fלטפלינbסשומכהזינפמוסקילגהשעמלמולוקלקלסולותיש

סלbסת6סיתכמססזךפיהסוסfמוטלfלטססלגככהשעססולקל

השעתותמעלקותליכסשולקכשלכללכבותואסיגיטסמוסעלןיל

עליסלימוטלימבכלומןכלוהליחכלעכסלfהסיסישןפוfכסיהלל

לfמסלכמסfמוטל6לטסמולעפשכהגיסשודקלללטסמולעפשכ

לעלסלסיסיבוטסלעתוטסלועבטכסכליסfשסיbמטסויתוחכו

לעטלהיהיעלסילח6תוטסלסנלישכועלסלfותוטסלונעשלולfמש

לעןובשחוןידתתלןלטנייכווfלכתלוליכזהלוחכוסלוסיפילונימי

לכקוקלגסןידיפלעכוטסךלללהייטנהלעלכסלכקישןכוfכוישעמ

שיאלתתלוקלגהלשויהץלהיפלעעלךיללסיטנסלעשנוע

6קטסלbמסbולבלךלכוסשויסלועלסbכושס6ויללעמלפכוויגילכ

ךשמנוישעמיפלעקלגהלכשכסיסיולילעשלכסלמוטסתומכש"ל

וינולfכללומסלכעהסfמוטהתוכfיכffמטסלמסךלכוסשלועסל

שוללתעלולפסמכותעשלילככעשלסת6לס"ומגעכלוקשידכ

ושנעולןתיbוסועשללשועשלשוללתעלbלקנסלfמסוכיסלועשי

השולקכקבלמשימומכיכושנעלכקיסשוונימכןימעשינעשלקנליו

סייקסכיקל6הכסיקכלהסתbוקוספבלוושללשןינעכולכשלבקי

לבקיהbמוטכקכלמשימןכסייתכסת6ן6ס"פכלוסהמסויקסכלכ

והתפמוסלbסת6'יטממהעשרהללמסןכתיןיfךכקונךכלסfיוושכע

,ןתיומיעניסויודלומה•נעאוהליעפינמנסיקסנימיל
ת6הוולישסמסומלתויוסוןינעכהעיכשלוניניעליקססנסוושכע

הזהשורדסיקלחלכלbוכיובשסמולתתשלפלסוסלמfמכוליחמכ

nתתואליעסלקסלכעלסמלכלfלכffסילקי:וסי

: fהלעמלתכקסללכשהמלכליפסינקלופלוקי fלכוסניל

לקןסכתוללקלסbלכסלכסינותחתהתומלועבהטמלוסינוילע

המלקסלסוהסילקהשלחייתלוכעכויסישסילכסלכוסיתוכלש

ללכוסילbמל6גלטקמוקללללכעימקןfמיכוקימתכסשקהתיי

ןולידסנקליתועל6גלטקמסי"יכעת6קלחמלתיתועללהל

המככ"ןולסלומלןיגכטומקילוfכןוכסיוסינזילופכלילתושגקיני

חכתשfbשיכללגעיתחןילימתכסכקלהיתועלולי8וסינש

קיללffשיכחלמלfשלfילכקיעפותלחמלתועיגמינלטקש

הימתכוליפןהילfמליתועלןולגעיbנלןוליינעונשילוחמןיל

המלכוונולחלגלטקמהיהיונולמללכעאוהשלכעהשהזכסחל"

ינכסיסיש6זההכקסןוכלהשעיfלשגלטקמלוקסשעישהלקסןוגלש

תמbוטוטקיכלללותלשיכללכלשיסךללכוכליוותלוכעכ7ימתסל'6

ןוכישלח6מיכוfכססלועלןלכמלכקנתוכוסהמכוסמכלוכוישידכ

סבקללכעfזהסנשלfמסbוהשעלסלגעסהזלכךיאותונוססכקמ

ךילמסלfינכתלהעטמוהתפמוהפקהןוכלהשעיfלשגלטקמוזכמ"

לכסטועוזעיקשללותלשתמbסמעלאליבומהמלקועמקךכלללשיכ

ותמלקסיפלfיטוקסלbוהכקהןונלהשעיfלשלעיעלסוישעמבךכ

וfלכולוככלסכקהללכשהמלכיכהקזחוהלולגfיהליכשלחינהש
ולסיסיווbלכת6לוכעישלכעלולהיהישלמס'לכשהמכולשילוככהמ

וכלולמלןווכמוסכקכליומbוסיכונממולשילוככסמונממלוככ

fתועליbדוfלbלסוסץלתמוךפיהלסבולbוההבקססבלשהמלכביכ

השועbוססגיכbוסתמbסוללכfישוקןfכןיfשוליפליכעילfמל

סשעיfלטסניינעלככגלטקמוסלועינכfיטחמאוהשסגהוסבקהןונל

ךככסגולסכקסשסכקהןונלהשועאוההזלכסעסכקסןונל

סכולשהמכוללכתfלכועווכוכלהשועשfכמכגלטקמהיהיש

סולעהפילשמfיכמווילעהכמתנשהמיפכותולכעהשועוונממוfלב

ומ"קלכסילעליקפוליתיסילסיפלbוסוימליקילבסיליוסל6ללמל

יbלכוfלסכנלכלקלןfמלכלfשיכbתתאלס"מלנבלpיאלל

היתועילכעימלהילכלסססילילולfכלמלןילטלפןגתלעמל

bוסוליחןכולסיסשךלמללשמשוליפfכלמלfתיככומיקלכיהזבbל

וכסfשסכס6ללוגתכסלונכלהונמולbמלעסליתיסכס6ותומכסומ

ן"להמעהכזישימלכשהכווקסעהכויfלשהעלסשfלומכעכלקיbלש

וילע:ולהלומוותגעעמושכיכחהןכהוךלשקלכיסכסונכלילכ

תושיע



ישילשקרפהניבירעשנדוסינימשרעש

:
חו

לפ

םיבש"בםהלבויהתונשירהשםימ'נאלוהרותהתלבקל

תרבשתאםתשדקוקוספמהיאראיבהשהמ'בקפס

תחאהנששדקישאלארמואהניאקוספהיכםישמחה

םולשתאיהשהנשםישמחלש'נורחאהנשונייהדדבל

:אוהשהנשטמרחאאיהשהנשהתואםישמחןובשח

לבויהאוהששדוקאיההנשההתואתוטימשזרחא

ררופאבהייארית"מקיאמכאוהנשםישמחלכאלו

: הנשקרוניאלבויהירהשאלבודינשןוניאד

בויהינששרמאניכםגאכריפאנידדארקיעאגקפס

וכרצוהשתמאבםעטיאמהניבירעש'נםהונםה

הניבירעש'נדגנכהרותהלבקלידכםימי'נןיתמהל

המיפל5שכוםירצממואצישכףכתוהולבקאלהמלו

םירצממתאצלןילוכיויהאלשןושארקרפבונשריפש
םירוהטהוםישודקההניבירעשנןהלוחתפנשדע

האמוטהםתאיציבבאהאמוטירעשטמןהלורבשש

הביבירעשםישמחבוסנכנרבכוהלךלהףלחרבכ

םיאמטהתופילקהורבשםירוהטה'נהירהשםירוהטה

וכרצוההמלוםתאיציבדימהרותהולבקאלהמלכאו

יאמןועמש'ררמאאנאתדקפסםירחא'גדועןיתמהל

להמללבוילשאניינעמהרימדםושמםאאכהיעב

: לשוניינעמםירבדמשיבשרלשםירמאמהלכאיבמ

המלאלבואוההורמא'הקפסרתוידועןנשיירהש

פתסברמולולהיהקיפאאלבואוההרמא

קיפאאלבואוההורמא'וקפסקיפאאלבו

קיסמיכהדקפאאלבודארטסאלארמולולהיהאל
ארטסמאלאשממאלבודאמיתיאוורמאבאנקסמב

ןקתלדרטצישידכאלבורמימלהילהמלכאואלבויד

ארטסמהליחתברמא'וכאמיתיאורמולוירבדכחא

ארטסמורמא'זקפסוירבדןקתלךרטציאלואלבויד

רעתאורמאחקפסאכהיעביאמ'וכורעתאאלבויד

: תוררועתהקרשממיוהאלדעמשמד

עיאקרעתאאמלשבתרמאאוהיאמביוהאלבויד

מלבויןמאלשלררעתארמולריפשךייששממלבוי

: לבוידארטסאוהשלבויתוררועתהדצמקרואצי

אוהןיאמכאורעתאלבוידארטסמרמאשהתע

יאמ'וכןימויןישמחןכןיגבוורמאטקפסתוררועתהה

אלבוידןכןיגבוונייהשממאלבויביוהרמאיאןכןיגבו

כ'אאלבוידארטסוהיאדתרמאיאאלאןוניאןיגש'נ

ווהאלבויהןוניאןימויןשמחורמא"קפסןישמחיאמ

אדוהייברלאמלשבןימויאלןוניאןינשלבויבאהו

אלוםדגנכעמשמדאלבויינשןוניאםושמרמאקד

הניאשקחודיעץרתללכוניכהקזחהישוקהניאשממ

איהשרפסמהלעקרםיגשהלעאלוםימיהלעדיפקמ

רמאקדןועמש'רללבאםישימחדגנםישמחונייהדתוש

קפסאשקשממעמשמדיוהאלבוידןילאןימוןישמח

פסהזבהצריאמורמאקיאמאחבשוהלוכורמאאל

'גשיליזחמדריתיאלוןוניאןישמהןינמזוהלכוורמאב"

רותיאלוורמאגיקפסךרוצאללתוכיראאוהיכאריתי

אמותיאוםדוקהקרפבהאורהתאשומכןריתאישיו

.יאהץריתשומכתצרותמאיההישוקהוןיר'תןניאש

ישורפלולהיהםדוקהקרפבונבתכשומכןנברמאברו

איהירהשאיהיתרטוזאתלמואלדהישוקהץרת

רטעתאאלבויבאלכדםושמורמאדיקפסחקזחאישוק

חנהדעירהשאטישפדאתלמאוהירהשהזבהצריאמ

רמימלאכירציאמולבויהדצמאבלכהשהיהוירבדלכ

יאמרעתארמאהלעמלורטעתאורמאוטקפסדוע

אלכןוניאןאמרטעתאלבויבאלכורמאזטקפסוהינב

הידידגילפדוהיאדז:קפסרטעתאלבויבאלכרמאקד

איהאתלימאדחואלאלבודרמאקליעלדהידידא

ןוליושאתשהואלבודארטסמקראלבימואלרמאקד
ןושי

ו

- . *

עפש

ווילבסbיסלוול'לת"סלכלךלמסתיבכסכסfכויכfןונלתושעל

סכ'גלילכל6תועליזחמל6נ'עכfללמלמbןימוילfלכbליעמ

תbילשbכלמלהילכסילתכbתלrbתלכעסמסכוזbיססל'הלbל

תייגסלב6"הסילןי'תפהמככהיליתפמלסילקשנלוסיל:-

ן"לכסינ'מהלחלוסלת'גbfלוסכרעונ'וכמל6לוקפלןיז6

bלקיוןיבוכנוןנתמסילכיסוסילליסונלסילליעלוהילכבלחוכ

יסיולbותהפיקfלמספיתח6סנוזשיךלמלשןירטלפלץקשוליפיגס

לומעיס6סfללוןויסככיככתffיכלוכלבךלמסלמbסימיסוכלמיכ

סלfלקךלמההשעהמהנוקסעתונולזלשולכית6שובכיוותקלכב

ס6וככת6תוסנלוןוחבלידכמכלהתכתוךלתשהללעbוהנויליססל

תלחתמוןכסילח6תכלוהסנווסהתשעסמהמעתוכזלונוכלסיסי

הכזישס"ותפיכימסמככותיתעלובהקיזחהוהינפתועסוקשנלוקבחל

לעוגסוויכש.סמויכfלתינוויכלשויוויכבהולןכותוbס6והמע

חמשמךכלמסתfולשכוסילייתשכוכממקתוbסקודותגוזהתומכ

תולגוbותונתמולןתונוימינפהלכיסלןכלסינכמוסנלסחמשונככ

1שיfויהללכלולסללק6קילוכסילסילגן6מלולגלוככוגשועו

;יל6לכשיללוb'גו'fbסכ6חכשסלזיקהנו.bיסקוסלווfסס

'ואסלסילbמלגלידתולכלמל"ליקפתללכעלללחןילטסלכמסל
fללעוסילגלbכלמלןמזחלילה:יטיbסלכללקייbסלכלfלכ

בוט:ללוולילדתומיךbלמbללfמיקסך6למ6ל3נלהנהויתכ

ותואללודגס'וככסלכסלגיפשוליפסילfמלללוקפתולחלןימללfמ

סמלגמסנוזהתוfילימfתשןיפתftשfהתעוסנווסתוחלמוbיוסןכ

סגולסתיסמסיבסוכלכשוקכשןכסגסלסיס6ןכסתוbלסנוטסלכ

לולמ'ןיסוונונלסייוקיfלשךלמהסילעסויגלשfכןכסת6תותפל

סכלמןוגיהגלטקשןויכסוכלכשוחכשהלשיfלולויכfןוכלסלמיו

חלכומתתלךללכלעסכהוהנוילשונכלעסויכשונוכלוותכוכו

סעטסימעטהלכמןיללכסלכמהכוזלשיהלעיוחכשאליכבישהל

סילעסויגלשbכךלמהתוינמהמייקוהתשעשלכשוחכשסלסישלח6

קתוbלסמלגשלכשלוחכשלהייוfליכשסעטמלועוהתשעןכוותותפל

וקינעהשולכוזווכועתונתמלכלוךלמסולככשלוככסהתואלכלןכס

: יתיות ךלמהfולשכוע שלתיכךלמסוכסישהלולגהתכסמלו

ךbלשסזכוטלbמבוטסכסובותכסלמלהילעוfיקססנווסהשעמ

fיעסמתומקןילמסויfמשולקלfלטסמעפשנשטליוכיסלסייפס

ןתינוהבקסלשויתוכמןימ"קישיקילכללfמכוטיfלוbוסוfעוטל

fלגלטקמיקסfסיfלילילfתווססכוטסלכססלסלונ6וסיכהלקל

ןיfכיתייללעליתיילוינ"לןיזילעלילגןליאמ"קילגןתיי

: bסיכועלע fללןכאל "Irןני %נלטק"לסכה"כועלעלל

fלןוכיfלכןיתלסיניגכלסיכועלעfלכוץכטןולbכוןינודעןוכי'

ך'תלווסיקלקהתbלחליעבתכוסייל-ויתbלחליעלןילוסכןוליי

סנסינן'תייסינגגלסיכוערעלקלדןוגיחל'ווולסכתמלהשעי

סירתכזוכשיתחוןוסילחמלותיכ6ליןוניסי'חסןלbמוללעמו

ןיכטןוגיללכותלסינגכלחכטסילקוקימלתיbbיקילכלעו
הזללכנסיסfנוללסfלוחוכטוליפית6לbמלעלןיפוסיכוןינולעו

תולכואולbסיקידנססיסלוו"ס6לויתוחכולfממ6וסשגרטקמה

סיטרויסיקלכסשfכססלועבךכלסיכמוזמססשסיזוכנהסיכוילעה

וחדוותולןיגנמויסוללמסכוענכשולfלוסלכוטוילשfןיחכוסת6
לכותובוטולילכומליהילוכעכוולועמשfלווילק6ותפתנאלוותוא

למfגססילעלשfbכססלועלשתולכואתלמחול"לכוסיגונעתלא

ףיכועגפישולילייחוולסכoמלהשע"ךתלוסיסיזהת6ל6גןיע
וליכשכשסילועמשווילחלותפתגוסילוחנלילסמחלממעושע:ז

סיעטלקסהול"סייקהןלימןלעןג"ןישלוגשווליטניסנסינסושל"

לסליסלח6וכשמנוסלקס:קוויכשתוכמלות"3fלוועמשאלש

סכוטקיזחהלססלםיסקילמלוכהלולגסכוטסלוגלfמסשלכשכו

תורכומהתולומחוסינוגעתותוכוטקולאלכושליולוכעכשלfמסל

ןיכ"חיכינלטקמיfסלתלעותיfכססלועלססלןיתננס

'סילfמללליקכחתלעותהילתיללגעbbלbbיה6מהילןתינ

סיעמושסיעסלסשכלf"פגלטקמילקלשתלעותהמשוליפליכעוס%

יכשלבקישימלךיישן"לכלסומולשיתלעותהמוילק6יתפתגוזל

סלכקמוידילעסנסיגסימלוסהfכילbסיעשללהכוטסלנשלע

סילכקמסיעשיהץfייתשסומתלעותקילתיללגצ6טלפמותונעלמ

סמססעילסשהנקסלשותונמס"קמלכמלכשלbוקיוללמללכמ
וסויגשי"-י-יי"-



הפי *גקרפהניבירעשנדופחרעש;
אי-

תיקפסוכאלבוידארטיסמואלבוימוהלכרמאקדןוש

לצאהזןיינעהמוכהרובגבא"תאדאתיירואןכןיגבו

הרואכלוהייארליתאדיזחמדאנתוורמאטיקפסהז

וללכתאוואזחתאוהלכורמאדללכהייארםשמןיא

ורטעתאוורמאאכךרוצאלללפכהארנורטעתאו

יכרדרמימלהיל'והותבןילקהבאמיתיאוןאמבאדב

המבעואיזחתאוולילכתאדםיברןושלבגרמאק
רואיבבסנכנשםדוקורמאמההזבררועתהלוניארש

דחינותומדקהתצקםידקהלונחנאזכירצהזהרמאמה
:ומצעינפבקרפםה

ותנוכתלעהזהרמאמהןיבהלידכ'גקרפ

-תומדקההידקהלונחנאןיכירצונכוו

קולחשישהנושארההמדקהןהולאו

אוההנשםתסיכאוהקולההןיינעוםינשןיבוםימיןיב

דוסותוכלמתריפסבאוהםימיםתסוהניבתריפסב

הדסשםיארקנםהוםימיהסשםההנשביכאוהןיינעה

אוההיניינעוהמחהתוכולהתיכהעודיאוהוהמחהימי

תשרפרהוזבושריפושמשהחרזורמאנוילעו'ניבהחכב

תארקנשהניביהשעבשראבמשמשהתחירזתויהאציו

שרושהרוטבםיהנתרגגתוריפסזהבששעעבשראב

התלגוזנהתוריפס'זהליצאהוהדילוהאיהוהעיטנהו

דעועפשווהכשמשהבאוש,הניבתריפסמםשמוםתוא

תומוקמהבורבהניבתריפסלאהמחה'ונכםיסחייתפש

המחההלשלתשנ'נממשהניבלשימתויהםעטורהוזב

לאהבקנהתרייטנוהביקנאיהשינפמםימיהדסש

תוצמהbשולגתנהבשהרובגהלצאנהנממשלאמשה

העיטנהשרושםלעהדוסבהניבהדוסבויהשהשעתאל

איהתוכלמתריפסוהמחלשםימיהסשלשרושםהש

הסורפהצמתארקנוכלמשדוסבדחאםויאיהשהוצמ

ללכץמחתבורעתהבןיאהצמשומכיכןיינעהדוסו

חספןברקתאלארשיושעשכתוכלמתריפסןכומכללכו

תואמטהתופילקהלכמהרוהטהתייהםירצמב

ורעבתנוולטבתנוורבשנםלכיכרואשוץמחםיארקנש

: ןיידעשינפמהסורפתארקנולכולכמןרקיעמ

התייהוהלעבתתםערומגהגוויזהודוחיבהדחייתנ

ותפוחםויאוהשהרותןתמםוידעונממקולחוהסורפ

הסורפורומגהוסלשההדוחיבובלחמשוותנותחתעו

הקלחנשהסורפהצמומכרמולהצורהקולחושוריפ

תגווזמןיידעהתייהאלתוכלמןכומכהצמהמהסרפנו

התייהלבארומגהגוויזהודוחיהרקיעבהלעבתתםע

תויתואףורצבהסורפוהזוינממהקולחלוכיבכןיידע

יהשההונממקלחגןיידעראפתאוהשוהשלרהוסרפ

דעגוויזהודוחיהרוקיעבהדחייתנו'גוודזנאליכוכלמ

דצמהסורפהצמתארקנשהזםעטמהנההרותןתמםוי

םעטההתואמהלעבםערומגהגוויזודוחיבהניאש

הרוענרשנכשדחתתהלעבםע'ומגגוויזודוחיבאיהשכ

הרומההסורפהםשיכהוצמםשבשדחםשבארקנויהל

דחייתניכהלךלהףלחהלעבמהתקולחוהתסורפלע

'והפסותינוהצמתארקנשתוכלמבוארקנשהלעבתת

לעהרומשהוצמתארקנתויהלדוחיהדוסבהצמלע

'וסבהניבוהמכחםהשאמאואבאודחייתנשםלשדוחי

םהשתבוארבודחייתנוהניבבשהבהמכחבשילרהז

דחייתנשתוכלמלשהבתתוונייהדהודוסבתוכלמותה

הוצמדוסבםלשדוחיבתויהלויתויתוא'דלכבםשה

הוצמןמץמיכהוהישבתאדאתיבאפלאדוסבאוהש

'הוםעה"ףרצתהוצמןמהוראשנושבתאבה"אוה

לכךירצשםלשדוחיבדודתויתוא'דןבםשהוהיונייהו

ויתויתואדבםשהדחשלהשועשהוצמלכבןיווכלםדא

תוכלמ'כהזמהלועהללכההנהונשריפשהוצמדוסב

וליפאוכהוצמהבשינפמדוחיהדוסבהוצמתארקנ
הוYםב22גבבכ-

לטי

ת6התפימסכקסמהילעסכמתנשותלוקפוותוכמתסיפכשעווסויגש

ךילbמווfלוכוסונשאמס"קמלכשלבקלוייוונשליפשומכסלbינכ

סוסלמלמסךותמסנסווכונחנאשוניניינעליללוקסוויתוידועסש

סניכהלועהללכהוונbכמונשקיבשהממרתויווכישקובמלכלfכתא

הפילקסיכלכסלסיוfלותכקסלשויוויכסישועסלטעהסלמוטסתוחכ

השולקינוכיסהסניכלכולכמולטבתיbלוקילגלסfכוסלועלסbכ

סטלוסמסלfיסלעסלfינכתועטסלסינוכמזתוליפעסישועשסנקו

ילכלכונשליפשומכהזלעסינוממוסיווגמסקילסשסישועסימש

סתהלהלשעססיfמטסתלשממותוחכליכע"ןכינפמולויכםללמfש

השולקינוגינוסיתפמסוסיעטמסוסיfיטקמהסחכתולכלוסעשע

ולכסיסיוסשודקלס"מועמןלכלfשתקfמוטכססכטשפתנשהלשעה

יכךלוגלסססניכהלשעסלויכעכתיחשffללמbשוהזולוקטןכל

סגוסימקלfיסהשולקהשוליפסימחלכסילמוbוסיכועדחfכסלכ

המשfןועוfטקלכלועגגלכלוהלחמלכלקכסתייהשקלמוטלקלטפ

קלפיגלקןכסbוסימחילךפקתתfיקסגהלליולעבועשלועשפו

לעוונימיבסלקמכייbיש:עפשfוהשהכילשהלעזעלמ

ולחייתיוונשריפלכולהטויתופילקקסגיכוfסלממעפשוישעפשס

לתוילוbווbלקלח6הסטוונכילfלשיסשכסלכולח6עפשלסלב

תונייעמסשןbלכוזמלקינהלהלולקלפקקנילהאללגעסשסמש

ס"שוליכיfללשbתולוכסןסוסילכשגסועכהתעןסשתוקוניכהו

6טחסדוקז6ןתי'ווסכוןנוקיתכויהיהלוfגסןמזכס'גמfסינוילעה

סלכעלעגפןילוןטשןילוסולשכללעוגנעתיסלכוןושfלססל6

ונייסוסתלכעסוהתלסטלח6סלמוטסוסשולקהןוילעיתלשמסישולק

הניכשכולחייתיתחfסלפכודחייתיתולוbיתשסיינלקיתשסלפינלק

:עיפשהלוקינהלהכזלהלפסקנילסגוללגעסשסממלתוילוסכ

,סגלקח"מגתוישליללוללןלקח"מגלןושלמהלפ'גלקינשהןוימלפ

המ6לשסתלשממוסתוללשסתומעולתילפיוסתללפתוסתbישנו

סיקישמהילfוגינשלעושלמסיגשסיכלטועימינילקתילfלשי

aלגוסכוגוסיילפככתומחגסותועושיס6לכקיbסילשולןיגבכס

ומכסיסנהשעיוסימכסטסתfסעילןיfססילמוסילושלילב

וללפנונfלfסילגמןילמךתfג"מיכלמינשומכסילכמכסשעמ

קיפסמו'לס'הךתלכימיכלמלשסוסמתוטקסלונלשיbללגבנאו

rffeנכלfסמלךת6כסויכ6ךתbימיכלמbת'שס6לbלfתf

תfלקנשהלכתלמכונfיגוסת"סשגלתלמסכfמ'גןללbלק
החככסקסלכותוליפסוססשתישfלכימיזולגלגסכממשינפמיל

סקמסתוללכוילעשטמססשזישעכזסיללכססוליפסוולמוסשלשכו

תועפשהידילעיכהניכילעשטפססמסניכסלכמfלסניb'זימעפל

ישילשקלפוןושילקלפללוכ"כסילעשט"מכתויפסהוחתפנסניכ

התעפשקכחותפלהניכההכלגיסילגעמלשיתbינ"ןיינעלולעשהסחי

ויסולכוסילעשטמססשוסימעפותוליפסלככלילסלוסילעשט"

שלפמשהוולועלfכתילשfכווגססיקלפכלbוכמלשfכתושכסל6ע

לופכשתויסליכללייל"הלולכהכישחכסילשהימיעfלוסנולומו

סימלוקססילעשכוסוסלעשכלbוכמכסנטככתוליפססלכויהסניכת

הזמ!קיפו3ןילפו'סקיפלbונמכהתדוקנתולחbכסשכסכןנכו

ליfקלסייכןכלעסילעשסלכתללוכליססכשןוילעסיעשכולעמק

fילשקימע,fלוקנולמfשוקוקושכןלכת6העפשכחותפלוןלכל

עפשולולתלבקמשש"עסכשחfלקנשתוכלמללסלוfכהכישחכ

הניכלשהתלוקנוסתולח6לוסכסניכהלוסכלכfסלעבתללפתמ

ןכיכפמהכיככןיפוגלפוללוסכסלעבתלfפתומכסליfמןכסגfיק

fלטסלסוטfלקכשסניכהלכמbוה'זסיעעפ?תוקיפמהתוללכ

עיפשסלסניגסכלנוסשתויהללעשהתומ2קלפלאונמכלנויל

וסווסניכלהלולגהתסחוימלעסילגממלfלשית6לוfנלסילעשט"מב

ומכחהלכלעהלועהbיסימיכתלימכהשולקההיותסוכ'לסומל

שולימלסיותכינמנלכהיכהכסלוכלק'גןוכסוסכןופקןלכ
ימיכתלימשילשספלעלגנתמלבחמסללהלימbכלוכלכוללכ"

סיbנמנתושללסלכיכלמbןכינפמקוחלתנקלוקשללהיכסניכלע-

ןייעמהקחלילfכ'עהלימfכוbלוכלכוbומלכוfשוליפכ6הלותכ

ליכהלוניינעללוחללמfלבחמהשוליפללונינייעללוזסנוזהשלל

קוספמס"fלfינמוסניכתלמכהתיהסילכמתלוfגיכשוליפכהייfל

סינ"ומןימלותואסיטלפמולfשפעfונולfלשיילכלעס"שמחו

ןושליתועמשמוונעמשווסיתשסיקלfלבלתק6סולכסעושנלתפ
טילמקרי



.גקרפהניבירעשגרוסחרעש
לט

םלשדוחיאוהשויתויתואדבםשהדחיית"תחאהוצמב

דחאםויתארקנומצעבהזהםעטהמוונשריפשומכ

הפשםהשתוצמהסשהבשינפמהנשארקנהביבירהש

תחאהוצמהבשתוכלמןכינפמהמחהתנשןינמכםימי

םהשתוצפהסשמתחאהוצמאוהשדחאםויתארקנ

הנשהבשהניבבםינשהוסחייתיהזםעטמוםימיהסש

אצמנשפעאוונשריפרשאכםויהבשתוכלמבםימיו

רצמאוהלכההזלכםעתתבהנשסחייתיםימעפלש

תרומלענתווצקוםההניבביכןהלשרושאיהשהניבה

"ששהרעשמזקרפונשריפרשאכהעיטנהושרושהוסב

ונשריפשומכםימחרוןידמםילולכםהתווצקוולאו

ימחרלששוןידלהששםהשתויווהיפוריצבידוסרעשב

םהשהנשבשהנשהישדחבידוסםהשב'םללכבםהש

דוסברוקמהדוסבהעיטנהשרושוהלחתהדוסבהניבב

יששהרעשבםניינעונשריפשומכיפוריצביםהשהיהא

הסחייתנשהנשאצמתיכםגה:ינפמרשא'זקרפ

אוההניבביכהניבמאוהרקיעהזכעתתבואתוכלמב

עיפשמהאיהוןלכואציהנממשרוקמהושרושהורקיעה

'זנהרפב'זנהרעשבונשריפשומכןלכלםאהאיהשןלכב

םימיןינמאצמתלכלרוקמהושרושהאיהשןכינפמו

המחהתונשירהשםירתיהםימירשעהוהנשןינמכהנשב

איהשהנבלהתנשלעםיריתיםימי"םהשםימיהסשםה

םימיהנשלכשממןיבששהבושתימייהםהםימיהנש

תדזחוהשהבושתונייהוואצישםוקממןרוקמוןשרשל

הניבתריפסלעםיזמורהןשרשוןרוקמלםירבדהתבשהו

ימיןיארקנשתוריפס"ןיללכנהבשהבושתתארקנש

הנשלשלתשנםהמשרוקמושרושםהשהבושת

השנםהשהימילכםעהנשוהגשלכבהגשהוונשריפדכ

דוסאיהשניבהדוסבןשרשוןרוקמלודזחיוובושיםימי

ןשרשוןרוקמל'ירבדהתבשהותרזחונשריפדכהבושתה

ימירחאוםיחנוםיטקשוםיולשותבשיווחוניובש

הנשהתומילכתבשהותרזחרחאלרהניבבשוkהבושת

שדחתיולשלתשיםשםתחונמוןתתיבשרחאוןרוקמל

שדחתנשתרחאהנשהשדחהנשהניבהדוסמורוקממ

הנשהשארןיבשםימייולאןכינפמוםירופכםוירחא

הנשהלכתוויעשהמןקתלםדאהלוכיםירופכהםויו

ץבקמהםויהאוהירישעהםויאוהשהבושתימיףוסבו

אוהשולםיכיישההבושתימיט5עהנשהתומילכללוכו

הבושתהתוריפס'טםעהמצעבהניבאוהשםירופכהםוי

לכלרוקמוםתוחאוהשםירופכהםויזמורהילאשהבש

לכםיתבושובשהחונמוהתיבשםויםייוסמםויהנשה

םלכתאללוכהןדוקמלאןתבשהוןתרזחבהנשהימי

הכיסהייתשוהליכאהכאלמתיישערוסאדוסוהזו

עזמרהשםירבדהםהשחטמהשימשתלדנסתליענ

לודגהרוקמהאוהשםשבשהנושארהתארקנשהניבה

לכןיטקשוןיחגוןיתבושובשומשךורבואוהךורב

שפנהנשםלועדוסב.ונממולשלתשנשתומלועה

ואובםדוקםדאלכןכלעו'זקרפיששרעשבונשריפש

אןקתיתואבצ'הןודאהינפתוארללודגהרוקמהינפל

ןכלעוקת"וחןקיתאלםאוהבושתימי"בתוויערשא

רוקמאוהולכהםתוחאוהיכםירופכהםויבםינפ

לכווריבחלרוקמרחאלכהבושתימיולאלכיכלכ

דעללוכרתויורוקמרתויאוהםירופכהםוילרתויבורקה

הבשהניבהדוסבתורוקמהלכרוקמאוהרופכהםויש

איההמצעבאיהוהבושתםיארקנםהשתריפסטןיללכג

םירופכהםויבםגוחןקיתאלםאוןלכלרוקמתירישעה

הנשלשלתשנםירופכהםוירחאהתעיכוחהנקתולןיא

ףנעבןקתיךיאורוקמהמאצישףנעאוההנשהותרחא

תואבצ'הןודאהינפלרוקמהינפלהלגתנואבשהמ

יאולהוםירופכםויאוהשהניבבןקתלךיוצכעכ"אוהש
םישש-

עפש

:ינעהתוימינפב'כוטושפילימ6נויfלזמןיfועמשמכסישbק

ולעלfלשישהזמןכומכfסגיכילעשס"שממדגנכ6וסתמfסלע

תfלקנשתוכלשכהילעשעיפשהשעסגינבללתbוסלשכסילכממ

לעשי'עסילכמתלוfנקתיסיליכלעשססומ'לקלפלbוכמכת6%

קיקשנעכסניכfסשללגסלכויקלוסשסילעש3לכללוכשןוילעס

תוכלמנמסייסלופכתוכלמלסניכמעמשנשןותחתסלכויסיליגע

לfסתלועכלfגיסלות6נלכ'גונחנfןיליתעו'7קלפלbוכמכ

.לוסיילילעתללפתכתfזfלקנשתוכלמלקייתישלוסכשוליפת6זכ

סיסישקנתנ'גססשתולימסהשמחכסיחתפנסניכילעש'גויסיו

לוסכסילעש'גסניככשןוילעהלעשהלגתישלוסכלשעמסילולכ

ליfילוחיסלוסכוfשלעטקסומזקלפוכשליפלכרתכוהמכתכקלוחי

?שעתוילככסייפסלכחתפיותק6סליפסכתלfפתולוסיותוכלמ

לכוי?וסכס"מלשסילעש'ללגתיוfשגססישעסימעפהשמחוסיעמ

לעמלונשליפשומכולעשססומ'ו'וקלפונשליפשr?ןסהלוסבלולגה

?סימעפגותוללכבהלועלוקשלולנהלכויולולגהתכשלוסכועפשכ

לעשדועוקותלסrסילתופלבחמסלכלויהיאלשחיכומסליפסס

קליתעהסלו'גיכסיינמתלוfגלהדיתעהנוfנץכללכסשךחלכ

fלשסקוחךכלכסיסתשסיינמתלוfנמזעלתיכות6טלתיכסיסת

לעשססומזקלפווקלפלbוכמכוהלעמלונשליפלכסילק6תולגסיסת

:סקס"וניקסינששהגןfילסמללפכהשקלתfסנ16ומלסו

'גיכהלגתישליהמכעהניככהיהתשהדיתעההלואגוליפ6ללש

תילכתכתוכלמלקייתישיעוג"קלתוכלמיעכגסיסילעהניכילעש

רתכוסמכחכגהלעשלקייתתשסלעמללוקישיומסטמללוחישישכו

fסשלשעלסתוללכלוסכתוליפסשמחלילעסניכילעש'גולילו

יליכלמfשהתלעשהקוממהסקלפכלbוכמכוונשליפלכלולגהלכוי

סומסייfילfיכסלסגוללכחמסלעכשאלשוליפסילכמץלfמךת63

:יש"ימיכילקשק"ילוי"להשקמכעסניכילעשליולגלעקוספה

fלשס"fלfינסלסנויקלסלעמלונשריפלכתוכלשכfסשןטקלכוי
סעלוחיילכהמכעתכיחככתוכלמלעוטושפכתbוסגן6שלפת

קוספמליכמסניfסניכלעומללימיכקוספליכמתוינפמותלfפת

לוכעכרמולהנולסולוכעכוסניכלעלכלללכויולגקלסקוחסיfל

ידילעילנוילfלעפא"סדסניכידילעסלכמתנומסתהמ

וללוסלגיסילעבכנונקתתוכלמלסימחליעשטמתעפשהבתוכלמ

תיכהניכאוהשהנקסןגfיכוהילולחולל'וכוסלקסונfנוס65

יפלתfגללשפלהיהאלתוכלמכעיפשהלסימחלילעשקתממ

לעימלועלסיענכנוסיכעושמויסישספילעהיומסיהתכרעמהמ

תכרעמסילשמלוסשיפלידמללקנbוסוסיכלוימחלתיסקסנמלו

םיניוילשלוקילשלששלוtשלככסתוfסוקמכfיסילשלשיתו
לשלכ"וליכיfללשfועעתומולסותויכונחהתוחכסלכלמשהלמbו

ילעשטלולטבתכוולעכתנוותכשכיכלעaסהזמןושfלקלפוכלbכ

סילכמתfיגיכסיfמטסססיתוכלעמבלחכוללסכותוfמטתופילק

תלפתניכללשלתלכונישסתלולגכלfלשתילfשffסשמןיוע

ש?תיקנ%סיותכסנשסןויתילfלשלסהלשיסקיעמסוסיענומס

תישימיינעתויקיעמספילקהתfמוטלטבתתשכלתעקסלמנבןכו

:ולגסתיניוסמחכשנועשכתסתסוfטקתולכלןולוכעעור6עלס

fלשסמתוניילמסותולעמקסkכגישהלרשפbשהמהלודגהנשהגישכ

תילעתכסכןגינועכהתעלילכמסוסמסךסמיכתולגכהתעגישנ

יכןושfלסוגינתייוונינכלעכוסגfיסהתעכסנמ6תולגהתלכתלעס
,ימויןבחליכליסכוbוןגכנהכועמסלקיסלfסשכוהתעמ6ונלבוט

סילככסיסנשללומויכללוגהןטקתמנולכוכיfכfכוונחנfסיסכו

ילסיסלשויעשכונשליפשלכשהלוfתונתכלוסכסישכולמהשדח

ילוועמקוסיfמסמסתילילfלולfמסfלותומסךאלמאלןטשfלוסל

סקססימיהילח6סימלילמfשןיינעכותולחbכליכשהלמלכשיניע

סיסלfלססליתיסיננכתכfסנללעוסנלקביתלותתfיתתנהס63

יכהתלועללומfלוסעיתfשיfלועולמל6גוסעללויסיסמסו

,וגלכסיסניכשלופמולbוכמילקסלולגלעוסגטקמליתוbועליסלכ

סיסתיכסכותוקלfתולחfלוfכגישהלהשלחתילככלולנלעוןטקמ

שדחתתוןושfלססלffטחסלוקסיסשומכליססתעכהלולג'עפשהה

שבלתהלfמוסורויעלוע.תוגתכמונילכשווניפונוונישוכלסנתשתו

לוfלשלכתומולמהותוקללתולח6לוbיהלfלוbלכמסיוfתונתככ

'ולוf:"יכזללילעמגכbוסלוליכתונעסתולוסיככגישהל

ת"ק-



ופלט

עפש

גקרפהניבירעשנדוסחרעש

ןקיתאלםאותואבצ'הןודאהינפלתוארלואובםדוק

ינפמםירופכהםויבוליפאןקתלמלשרתילאםינפלכלע

םשפנלבבוםבבללכבוילאםיבשהלכלדחוימאוהש

'רקנךכלס"בשלבקלהטושפונימיכםבבלתענכהב

וחןקיתאלםאווילאםיבשלרפכמשינפמםירופכםוי

ינמז'גםהשןפואבושארבומדוהישפנאדיספאדוהיא

רוזחנוהבושתימי"ללכברופכםויחרתבשהרפכ

םימי"םהשונשריפשהמלעונילעהשקתלאווניניינע

רופכםויוהרןיבשםימילםהשהנשבםימיהנשלעםירית"

דעהזהרמללכבהנשהירהשםיריתםניאתמאבירהש

ואקרהניאללכבהנשהלכוירחאאבהינשההר

םירסחואןרדסכםאינשהיפללכההנשוארגשואגנש

הניאהזםינשעבוקותודלומיבשחמלעודיכםימלשוא

ירהשוזלוזםיערופווזמוזםיוולםינשהירהשהישוק

םימי"ולאאלממאוהשרתוישדוחובשירובעהתנשב

עיגישןפואבםינשראשבשהמחהתונשמםירסחםהש

המלשנהזםעוםימיהסשתורוקמהםעהנשוהנשלכל

דרתשבוהיינשהמדקהלדרנהתעוהנושארההמדקה

רתויךלונבוהיינשהמדקהבטיהליכשהלךלכשןיעב

המדקה:הנושארהמדקהבונשריפשםיניינעהמכרתויו

רמואהתעוםתזימרוםדוסבםינמזה'קולחאיההיינשה

:רםינש'גתוטמשבלבו'אםיקלחזלקלחתיןמזהש

ללוכאוהלבויהתועשזםימיותועובשהםישדח

םישדחהוינשהםינמזהראשלכובשתוטימשזץבקמו

םינשועבקמוללוכהטימשתועשהוםימיהותועובשהו

ץבקמוללוכשדוחםישדחםישדחב'ץבקמוללוכהנש

ץבקמוללוכםויםימי'זץבקמוללוכהעובשתועובשד

תועשהוםלשדחאםויוהשםויהוהלילהןיבשתועשדכ

העשבםויםושלולכללכותאלירהשםייטרפםינמזםה

תיטרפרתויוהשדעםויב'דכןמדחאקלחאיההעשהש

אוהשלבויהיכאוהןיינעהדוסווינפלשםינמזהלכמ

ובשותוללכבםינמזראשלכללוכותוטימשזץובק

תועשהוםימיהותועובשהוםישדחהוםינשהותוטימשה

'טמלשתריפס'זלכהשרשחכבתללוכההניבלזמוראוה

ןיפוצרפודדוסבםינמזהלכתרדסמהשרשחכבוהנממ

םינמזהלכםירדסמההשרשבםימלענוריפסזםהשהבש

ןיאדע'זלזמםילגלגתמשתישארבימיזתיעיבשהדוסב

םשמן"ועיגקרפינשרעשבםניינעדוסונשריפשתילכת

רדסהיהשדמלמרקוביהיוברעיהיולזוזמרםהילערשא

רדסםיארקנשתוריפסזלאזמרהשןכלםדוקםינמז

'וסבויההניבמהטמלןתוליצאםדוקןכלםדוקויהןמזה

ויההמכחבםגשפעאוהניבבולגתנשןיפוצרפוד

תואיצמהמכחבםהלהיהאלהזלכםעםשונשריפדכ

'וההמכחבודדאמיתיאוהעיבשררמאמכהלגתמ

םיפוצרפדוסולגתנהניבבלבאתילגנהיוהןמתתיא

היהאדוסבהעיטנהשרושדוסבםינמזהלכםירדסמה

רעשבהכוראבןיינעהדוסונשריפשומכהיהארשא

כבטעמכךליאוםשמןכוזקרפבווקרפביששה.

שרושורקיעאיההניבהשדעאוההרעשהמםיקרפה

התעיטנחכבםלענההשרשבתללוכשםייחהץעןליא

ןיאלםיטשפתמהישרששדעםייחהץעהלכןליאהלכ

ףוגהלגתנואציהניבתעיטנשרושתוללכמותילכת

'זםהשםירוהטוםישודקםיפנעזובשםייההץעהןליאה

תוטימש'זלםיזמורהתוכלמדעהטמלודסחמתוריפס

ירדסןהןהן"וליגבןהוניבאיהשלבויהץובקבםילולכה

'ניבאיהשןמזהרדסממולגתנוועפשנםהרשאםינמזה

ןהמדחאודחאלכלהלאחםיפנעהזלשןפואבראובמכ

הריפסלכשדוסבהטימשלכבםינשזםהשםיפנע'זדוע.

וגאשפעאוהעבשמהלולכהניבמהטמלהריפסו

הזלכםעהניבמהטמלתוטימשעבשתוללכםיסחיימ

אל3גבכ

שלכממוסומכעיפשישהלודגספעפמסשוניל-לשייתפיכתיי"

מלתלשכשעסמססתולשלתמססלכיוויכלל"יטמגכקללילג

תתיסמחליתמלקנויגללתיקנסתוכלמשדחתתיכללהליחתכב

טלקתמסלשככהלוfשל"תתחליbלקנשןטקסלוbמלוסכןטקהלו"

bוסמסמחהלומלודגהלוbכליbמתויהלהלוענמלקתתןכוילועג

ליbסללולגהלוbכהלעכתלbפתסעלוקיסלוסכסיסתיכתללכת

סלתלעסלשלסנכיהלוכלמסולגסתולגכסללסלדסיסמסמל

סנןסותיהלכוןתחוכלמלוחיכתללפתתניכשסלגסילע"יפוילו

קלונפסילפלומ56הללוסלנלילוהלות6נתןיינמיכסיסגוןיי

לולגלוbססלויהיתוגיפסזהלכללסלbbתכתולגהתעכשוליק"

לולגסלוfכליbיתוכלמללסלכסמחכומויןבקליליקיותליפתב

תלטעהנשוילהרטעקלוחישסלולגהתולוbמינשלופכתללכת"כ

תוליפססוליbfשלליfילטמגכילולךלוffכיכלוfימוקתללפתי

יוסינסנינכשלקיעשןולעסיעשהלגתתיכקלעשןמשית"2

ונמליפשסגתגגיוסכוrזוסןלוסכהילעש3לכחותפליתכיהשכ"

תתקיחכלוסילולעתוכלמ67קייתתיכלעטקסומיקלפווקלכ

תולגכהתיסמסמללהמלסלbכסייתעבשלולגלוfסיסיזלוסלעכ

תוונקוכלfפתמתלbפתשהלעכתללפתמסקוחלתיעיכשסליפס

סלעמלסייתעבשסלזמהלעתתונממתיעיבשfיסתונקולכללוכו

תויסלשממתלbפתלוbכסמחהלוfכלק6לוחיכלקייתתשלע

לודגהלוbליbישלוחיסלוסכסלעכתלfפתסעתח6סליפסכשחנ

.ןולגכלולגסלוfכליfתוולססקלפכונשלפשסילעש'גתוללכב

:ללעכ6לשלסכלכויסיונילעסילועיסותוחטבסס

לט

הנשהעצמאבםגיכוינפדגנהלאונירבדןייעמהםישיש

ךכלהכירצהעשהםעםירופכהםויתושעלםדאהלוכי

םראההאריםינפלכלעוהניבלאזמורשהלודגהבושתב

לכיכארונהולודגהםויאובםדוקתוויערשאתאןקתל

ךניבהלותוויעשהמןקתלוללקנרתויאוהםידקישהמ

רחאלכיכעדתשךירצהנהלודגתלעותאוהיכהזרבד

ונממשםימיתששלרוקמאוהשתבשאוהםימיתשש

ואציונממותרבשהןמםיסנרפתמלוחהתרומייכואצי

תרבשבוהזהרעשבדועראבתישומכהדוקנאיהשדוסב

המןקתלםדאההאריבעובןיתבושוןרוקמלםירזוחםה

םדוקיכתבשבןרוקמללוחהתומיןאובםדוקתוויעש

וקתענאלןיידעשןקתלוללקנ,רתויןרוקמלןאוב

רתויןרוקמלןתעיסנםדוקוןרוקמלאועסנאלוןמוקממ

ריעבטפושורשהנממהדלמהזבלשמהוןקתלוללקג

ערבעריעהינבמדהאוךכוךכריעהינבושעיש

רשהלצארבעשהמןקתלוללקנרתויאוההנהותווצמ

עדונשכיכךלמלרבדהעדונשםדוקאוההטפושהוא

ולהשקיוויצהאציונממשרוקמהאוהשךלמלרבדה

ידבעםהלוחהתומיונינפלשןודנבאוההזןיינעבזקתל

ךלמהורוקמהאוהשתרבשהמםיאצויםיפינסוםיפנע

תוויעםאהנהוואציונממולוחהימייסנרפתמונממש

אוהםידבעםיפנעוןיפינסםהשלוחהימיבהריבעהשעו

םוילןרוקמלורזחישםדוקלוההימיבןקתלוללקנרתוי

םיכלמםלכםהוםיתבושםלכןווקמלןתרזחביכתבשה

תבשבהשקרתויאטחהורוקמבןידחאתמשדוחיהדוסב

לוחהימיבןקתלהאריכ"עלוחהימימרוקמוךלמאוהש

רתויונבוירוקמהדוסלוולאםירבדותבשעיגישםדוק

ולשתבשםדוקןקיתאלםאוראבנשהייגשהמדקהב

כשחראוהשןרוקמלימיהןאובםדוקןקתלןמזדו

ונממשרוקמכנוהששדוחשאראוהםוילרחאיכ:

לקנרתויזאיכןרוקמלועיגישםדוקןקת'בעםוילואצי

ונשריפשםירופכהםויאוהשדחאםויאוההנשרחאוול

לודגהרוקמהלודגהםתוחהאוהשהבושתימי"ללכב

'ירזוחוםיבשהנשהתומילכוהנשהתומילכןיתבושובש

םירופכהםויוהנשהשארןיבןקתלהאריבעןרוקמלוב

-
. - "
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העשהמןמזהזיאבוהעשהזיאבהיהיאלשהלועפםוש

העש'ונשןמזיונשוולועפיונשלכותולועפהלכןכומכ

יכתוכלמ"עהשענלכההיהישהמהיהיםימייונשוא

תוכלמליכהזרחאהזםתויטרפבולועפהלכתילגמאיה

םיללכהמהלבקשהמקרהמצעדצמלועפלתוללכןיא

איהשדוסבהעשהדוסאיההיהתןכינפמהלעמלש

רעשעפשבונשריפשהלועפההלגמשירפהדוסבתיטרפ

תחאתואילעופשתויתואהןכוםירכזגהתויוההביהו'ו

םירכזםהמאצמתונרכזשומכהלילבתחאתואוםויב

רואםירכזםהויתויתואומכימחרילעברשיהיואדוסב

עיפשמהרשרואדוסאוהדודףורצהאבישכלררשי

הצורותגוזאיהשהנושארהבעיפשמייכםימחר

איהשהיינשהבעיפשמוןכוהניבבהמכחרמו

םהוהו'יהשתוכלמבתראפתרמולהצורותגוז

ןהשןיההינשהןמהלעמלםהשכםימחרהדוסבםירכז

ןיההואבםאלבאתויתואהרדסכדודהזבתובוקנ

לוסבאוהזאהלעמלתובקנהשידודהזכו"ןמהלעמל

םניאשןידה.דוסבאוהוךפהתמהרוארזוחהרוא

ומכוהלעמיפלכםהינפוכפהןיההיכטמלזאםיעיפשמ

שדוחאצמתןכומכםיכפהתמתורואהםהשףורצהש

רתוידחאשדחןכורחאשדחמןידרתוידחא

הלעמלרואהתוכפהתהיפללכהרחאהמםימחר

הטמלםינותחתחהשעמתרוכפהתהיפלאוהש

תרדמןיכפהמשםיקידצהשעמםילודגלזוזמרזערשא

ןיכפהמשיעשרהםירוראךפיהלןכוםימחרהתדמלןידה

תרוכפהתההזאצמתשומכוןידהתדמלםימחרהתדמ

םוילכבםישמשמשםימיבכגהזאצמתןכומכםישדחב

ביבתחאתואוםויבשתועשביבתחאתואתויתוא'ב

תרואוםויברכזלשתואאבםימעפלשהליללש:

םימעפלוםירכזםהינשאצמתימעפלוהלילבהביקנלש

אוהשרואהתוכפהתהיפכלכהתובקנםהינשאצמת

ןידרתוידחאםויהזלרשאםינותחתההשעמיפל

רוסךניבהלווריבחמםימחררתוידחאםויןכווריבחמ

תוריפסרשעםצעוהאוהדןבםשהיכעדתהנהןיינעה

םהתוריפסהשתויהלואקרפיששרעשבונשריפרשאכ

תרחאחכבםלכוםלכבתחאחכשןפואברומגתודחא

תרומצעאוהשדודי'דןבםשאצמתשומכהזדצמהנה

אצמתןכומכתוריפס"לכלעזמוראוהותוריפסילכ

םלכוםלכבתחאחכירהשהריפסוהריפסלכבדןבםש

ןבםשבוריפסרשע'צמתשומכהזםעטמהנהתחאחכב

תואותואלכבאצמתןכומכתוריפס3לכללוכהדוד"'ד

זנהקרפזנהרעשבונראיבשומכםילכ

םצעאוהאוה'דןבםשהירהשתוכרעמההדוסב

דוד'דןבםשמתואותואלכבשהזהםעטמותוריפסה

הנהדודיןמצעןהןהתוריפסרשעהותוריפסרשעובשי

םלכבתחאחכירהשדוד"םשובהלגתיתואותואלכב

המךלןבומאוההזתעדישרחאהנהותחאחכבםלכו

'דןבםשמתרחאתואבוליפארואתוכפהתהונשריפש

דוסברשיהרואדוסבתולגתהללכוישםויבשמשמש

ןידהדוסברזוחהרואדוסבתולגתהללכויןכוםימחרה
ימחרהוסבורשיהרואבךפהתהללכויהלילבןכםגןכו

תואלכבירהשןידהדוסברזוחהרואבךפהתהללכויןכו

הלגתמאוהשדודיויתואדובשידודיתויתואדמתואו

רואבםאםינותחתההשעמיפלויתורואבךפהתמו

תואוליפאיככגןבומהזבוךפהתמהרואבסארשיה

שמשמהתחאתואןכוהלילבתועשביבשמשמהתחא

רבדסיוללכתולועפלכלועפללכויםויבתועשביב

תויתואדלכאצמתתחאתואבירהשהושבוכופיהו

ונשריפשהמיפלהתעוםילכתלועפתוללכוחכבשדוד"

םויבתועשביבשמשמדודי'דןבםשמתחאתואש-

סימעפ

לוכ'דןבםשמ

:פייש
והטמשןיינמללכלהלעתאלוהריפססושהלגתתאל

הישרשזבהבהלגתמוהריאמהניבהיהתשדעםינש

סחייתתהריפסלשהמצעדצמשןפואבהבםימלענה

עבשתוללכבסחייתתהבהניבתרראהדצמוהנשםשב

'וריפסהמכחהדצמיכםינוקיתבשוריפבוראיבןכוםינש

הנהזןמתולולכתוריפסההניבהדצמו"ןמתולולכ

אלםאתוטימשםתויהלעבשהתוללכםהלןיאשאצמנ

קשויםשמוהב'ימלענהםהישרשבהריאמההניבהחכב

?ולאמףנעוףנעלכבוהנממהלגתנואצישןליאהלכ

הריפסלכבשםינש'זהםהשם"גשםיפנעדועםיפנע

לכבםיצבוקמהםישדחב'הםהשםיפנעב"דועהריפסו

תויוהב"הםהשםישדחב"ץבקמהנשהשהנשוהנש

םיפורצביםהשדרעשבונשריפשןוסכלאלובגביה

וידדדדויודדדודיהזכדודי'דןבםשמםיפרטצמש

שדחלכבהנהידודודידדיודדדיוידדודידודויד"ודד

'דל"יקלחתמהתויוהב"ולאמתחאהיוהלעופשדחו

םילעופםה'בןיליחתמהתווההשלשיכהנשהתופוקת

םישדח'גהבשתחאהפוקתלתויוה'גםהשתחאהפוקת

'גוהיינשהפוקתםילעופםההבןיליחתמשתויוה'גןכו

תויוה'גותישילשהפוקתםילעופובןיליחתמהתויוה

: דהשןפואבתיעיברהפוקתםילעופהיינשהב

כמיכהנשלשתופוקתישארםהדנדי'דןבםשלש

םיפנע'גםהשתויוה'גףעתסיתויתואדולאמתואותוא

תואלכלשןפואברוקמהדודיתויתואדןמתחאתואמ

ביםללכבםיפנעהויהיםיפנע'ג,דודרוקממתואו

שדחלכ,שדחהןכותחאהיוהשדוחלכלתויוהבםיפנע

םהבםילעופהתויוהביםהבשםישדחבולאמשדחו

שישומכלרובשתותבש'דלרוקמוץובקתויהלרוזחי

:דלויתויתואדבםשהקלחתיובשתופוקתדהנשב

כבןכומכםיפוריצבםיפנעבונממףעתסהלםיקלח

'דוחבלעופהדןבסשקלחתהלרוזחיובשותבשדשדוח

םיפורצבילףעתסהלםיקלח'דלויתויתוא'דבאוהה

רשאכותויוה'גהדעובשוהעובשלכבלועפלםיפנעו

תויוהבויהיתויוה'גהעובשלכלתועובשדלסקלחנ

דחאםויהבשיהעובשלכביכשדחבשםימידכלתולעופ

םויאוהשהעובשבשםימיתששלרוקמהאוהשתבש

תויתוא'דןמתחאתואמואצישתויוה'גץבקמהוללוכה

יכןרוקמדוסבםיחנוםיתבושםלכםהתבשביכדודי

כןכלהעובשהימיםהשלוחהימיתששםינוזינםשמ

תויוה'גהזדצמהנהתבשהםויבםיתבושתויוההשלש

םימי'זםהובןיתבוששןרוקמםעוםימיוםילעופםה

ןרוקמםעוםימידכםהששדחבשתועובשדשןפואב

שדחבםילולכוםיצבוקמהםימחכםהתבשהימי'דםהש

חרלעזמוראוהללכבדודיתרו'תואדאוהשרוקמהו

'ילעופהתויוה'גולאקלחנשכןכוןלכתאץבקמוללוכש

ןמתויתואבואבהעובשלשםימילתרחאהעובשב

תויוה'גירהשהליללתחאתואוםוילאתואדוד"תויתוא

תרואאב"שאצמנהששםההעובשהימיותויתואב*םה

תבשב:רהשהלילבשמשלתחאתואוםויבשמשלתחא

הזמונלאציוןרוקמבםיחנויתבושםהשןישמשמםניא

םההעובשהימולץובקאוהשרוקמאוהשתבשהיכ

םהמילגתמהוםיטשפתמהתוריפסיפנעתואיצמלזמר

םימיוארקנתוכלמבםתולגתהוםתוטשפתהותוכלמב

לכםיללכנויהיתוכלמלםתוטשפתהתוללכתואיצמבו

חכמהילעעפושהןמזהירדסחכוםינמזהתולועפיונש

ביתועשדכץובקאוהםויהוהניבונייהדםתוארדסמה

תוכלמבםיטשפתמהםיפנעלתוזמורהלילבב'וםויב

תרואוסויבדןבםשמתחאתואתוריפסיפנע'זמהמצעי

איהתוכלמתריפסוונשריפשומכהלילבדןבםשמתחא

לעפתתאלשםלועבהלועפךלןיאשתיטרפההעשהדומ
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אקרפהעבשהתולגרוסנרעש
לט

הזשהאבההרמשמותרבועההרמשמתרומשמיתש

ורזחיתועובשהןכוהבתורוקמהדוחיורשקהלעהרוי

ישארםיללפתמונאשומכהרפכובדמאנושדחהלא

דוסהוהזווכולכלהרפכןמזתתנךמעלםישדח

-ידכשדחשארדע.ןימילשמושדחשארברעןינעתמש

שארלןועואטחלכמםיקונמםירוהטןהימוסנכיש

אליממוןרוקמבןידה"תמוובןיתבוששןרוקמבשדח

-הנשהלאםישדחהןכוליעלונשריפדכםירפכמםה

ןיללפתמויהשםירופכהםויאוהשהבושתהלאםשמו

טולאשירישעאוהשרוקמהלעתורוהללכהתוכרבט

ירישעאוהשהבשודקהרוקמבןיתבושהבושתימי

המעןללכבםהשהבשהבושתימיטםעהניבלאזמורה

קינשהוהנושארהזנדקהבונשריפדכהבושתימיתרשע

לבויהולבויהלאםירזוחתוטימשהוהטמשהלאםירזוח

ונילעקחריאלוזהמדקהיפלהתעוםירופכהםויבהיה

רוקמההצרישכיכהנשהחכםימעפהלגמםויההיהיש

ףנעהלעברעפשעיפשהלורואהריבגהלהנשהאוהש

וילעעיפשישהזלכםעוורוקמחכתולגלףנעהלוכי

יכהנשהאוהשורוקמלאלכולכמהוותשיאלברעפש

אוהוובעיפשמאוהשורוקמאוהממהיהישךיאהיהי

לוכירוקמהשהזמכגונלראבתההדנהוללוכרתוי

ןמזהןיינעךכםעפוךכםעפהצרישיפכורואריבגהל

ותרחמאוהשהמוותרחמוניאהזהםויהאוהשהמש

המתולבויבןכותוטימשבןכוםינשבןכורבעשםויוניא

הלעמלםיטשפתמםישרשהיכהזלבויוניאהזלבויוהשי

תישילשההמדקה:ההמדקההמלשנהזבותילכתןיאדע

תויהליכאוהןיינעהדוסוםירצמתולגןיינעהבראבתי

עיפשמהבקההיההעוניבאםהרבארואחרזשםדוקש

יוארהיהןכיכםישנאהןיבשרחבמבויתומשנעפש

תונתכולהיהןושארהםדאאטחהיהאלוביכעיפשהל

ויתוגשהלכשןפואבודוחיוםשהתודחאלזמורשרוא

ויהשתורודהלכןכוםשהודחאבקרויהאלויתולכשהו

םלכשויהיכםשהתודחאבןיגישמויהםלכוירחאםיאב

םלכשדצמםיגישמוםיריכמוםיעדוידחאלכשרש"

םלכיכהתאועדרומאלדמלמוברתארוהילברשיה

ומכהבותודחאםיגישמוםריכמויהםלודגדעוסנטקמ

םדוקתויהליוארהיהןכלדוקהרעשבעפשבונשריפש

ישודקתומשנויהישויתודלותלכןושארהםדאאטחש

דחאלכשבישבלתמםלכלוףלאברואתונתכזמרוהזש

םדוקהרעשבהכוראבונשריפשומכת"ותודחאגישה

לוחבשדוקבברעוןושארהםדאאטחשכלבאעפשב

תמהוזאמהוזובליטהוהוחלעשחנ.אבושדקבלוהו

ישובלרפסבוניינעדוסונשריפשומכלכשהתושבתשה

ולהיהשולכשתשודקבברעתנוהכוראבןושארהםדא

תוערתוצעוארבלעבושחלשחנתמהוזואטחםדוק

הניקןיקםיערהויתוגשהוותרבשחממדלונשדע.

אצישדעוילעבכורוובןנקמלאמסהיהשאתובאסמו

שודקהתרפהולקלקתמוךלוהםלועההיהואצישהמ

הסיעהיכשפעתנונממשולינןושארהםדאשרוהטהו

גישהלהרוהטהסיעהיהונממשולינןושארהםדאש

רואתונתכ"נסבםשהתודחאבורוהטותושודקתוגשהב

ומכתרופילקהדצלםיטונויתוגשהויהוףלאב

םיקלאהשערשאקוספלעעפשבזנהרעשבונשריפש

'יברתונובשחשקבאוהותחאהמואדחאלכשרשיםדא

תובברועמתוברתוגשהתופילקהתוגשהתומואע"והש

זאויהותומואעלעזמרהשרועתונתכבשבלתנןכלו

דובכלהבקהםקלחאליכתובורעתבתומואהלכםלכ

הגלפהרודדעםהרבארואחרזאלןיידעשינפמומש

כלםלועלאהםשבאורקלועדויווריכמוובהואאוהש

תחתםברקלהבותודחאוותוקלאםסרפלםלועיאב
יפנכ-

דוסברכזהדוסברשיהרואבהלגתמאוהםימעפלש

ךפהתמהרואדוסבהלגתיםימעפלודודהזכםימחרה

יפלםינותחתההשעמיפללכהדודהזכהבקנהדוסב

ב"יבשמשמש'דןבםשמתרחאהתואהןכוןתוררועתה

הביקנהדוסבןידהדוסבהלגתיםימעפלשהלילבתועש

ןכוםינותחתההשעמיפללכהםימחרהדוסבםימעפלו

םיקידצהשעמםילודגלזוזמרםהילעשרואהךפהתי

ךפיהלםיעשרהןכוםימחרהתדמלןידהתדמןכפהמש

העשלזמואםרוגםוילזמםאונילעהשקיאלהנהוח

הנשלזמםאואתבשתכסמבךישחהשימקרפבדםרוג

זמואםרוגהטימשלזמואםרוגשדוחלזמואםרוג

יפללכהקרםימרוגםניאהזוהזאלתמאביכםרוגלבוי

ךפהתהלםימרוגםהישעמבםהךכםינותחתההשעמ

זערשאערםאבוטםאןהבלועפלהבויתויתואבםשה

אליעלדאדבוערעתאאתתלדאתורעתאברהוזהזמור

םשהררועתמךכהטמלתושעלררועתמוהשומכלרש

םימכהלעמלושעלודגנכררועתהלהבשודקהולודגה

הלגמהבקהךכרשיהךרדבךלוהאוהםאםינפלםינפה

רשיהרואבםירשיםינפבהבתויתוא'דםהשוינפו

ךכרשיהךרדהמרזוחאוהםאודוד"ויתויתואדוסב

דוסבםירזוחכגדודתויתוא'דםהשהבקהלשםינפ

הושברבדורבדלכלםילגתמהבםישודקהםינפהיכידוד

רבדלכלםיוושםתודחאדוסבםהיכבוטםאערםא

וניניינעלרוזחנווניניינעמונאציטעמכהנהוםתרומתו

תורונצםהתועשהיכונשריפשהממונלראבתההנהו

שתורונצםהםימיהוםימיהמםיעפשגרואלשםיפנעו

רואלשתורונצםהתועובשהותועובשהמיעפשגרוא

םיעפשנרואלשתורונצםהישדחהושדוחהמםיעפשג

הטמשהמםיעפשגרואלשתורונצםינשהוםיגשהמ

לודגהלבויהמםיעפשנרואלשתורונצםהתוטימשהו

שרושחכבהחכבתללוכההבהניגאוהשהבשודקהו

יכהזיפלקפסןיאהנהוהחכוגואציםלכולכההתעיטנ

םימיהלאורזחיועשהיכםרוקמלםיפנעהורזחיםלועל

םדוקויתונועלעםדאההדותישרהוזהרפסבורמאבעו

םויבםגפאוהשהמיכינפמתויערשאתאןקתלובכוש

'בושתהשעיאלםאונשריפשומכדודםשמתחאתואנ

ושומשרחאתואתואושומששמשמשדועבוההתואל

ךירצוללוכרתויאוהשורוקמבדחייתמוורוקמלסנכנ

ינשםויביכרתויהבושתךירצורוקמדהבושתתרו

לקלקשהמרחאתואבןקתללכויאלורחאתואשמתשי

ןסנכהךרעבהזלכםעודחאםלכשםגהוהזתואב:

הבושתתושעלךירצוהיתוחכבםיללוכרתויםהןרוקמ

המשגהןכו,הנושארהמדקהבונשריפשומכהקזחרתוי

ןכוהיתנועלעהדותמוהרוקמלאתרזוחהליללכבןכסנ

שיןכלותבשהאוהשןרוקמלאורזחיתולילהםעםימיה

ובשרוקמאוהשינפמרפכמאוהתבשהיכובתכש

ומכםיכלמםהוןרוקמבןירחאתמוםימיהםיתבוש

םדוקהבושתתושעלךירצוהנושארהמדקהבונשריפש

ויהיתבשאבישכשןפואברוקמינפלואטחתרולגתה

דוסהוהזוהבושתהשעירהשםירפוכמויתונוע

העבשלשםימיתששהואבישידכתבשברעןינעתמש

וגועוונולקהלגתיאלשןועואטחמםיקונמםלבתבשב

תסינכבהזםעטמהנההבלודגהרוקמהינפלואטחו

ותבושתוהבושתהשעירהשםירפוכמויתונועתבשה

תבשמירהשונילעךלהשקילאותבשדעתעגמהתיה

רוקמתבשהשעמשמהזמשםיאבהםימיהםינוזיא

רובהולןיאבאהרבעשהעובשלאלוהאבההעובשל

ולשיתבשהיכהישוקוזןיאהרבעשהעובשהםעדוחיו

ירהשהאבההעובשהםעוהרבעשהעובשהםעדרח"

תבשהםויבםירבועויהשוחיכויםתורמשמבםינהכ
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ויהאלןיידעםירצממלארשיתאצבאיהדההמדקה

לכולכמהפילקהשחנתמהוזךולכלמםירוהטוםיקונמ

ףכתהרותהםילבקמויהלכולכמםיקונמויהולאש

רחאשהדנהשאכןובלימתונמלוכרצוהאלאםתאיציב

םהשהרהטימיזתונמלהלהכירצהדנםדתביזקספה

וקספםירצממםתאיציבלארשיןכומכהרהטהנובלימי

העבשםהלונמכחאותופילקלשםיאמטהםימדהםהמ

יברלזרומאתשרברהוזבורואיבןכוהרהטימיםהש

םתרפסוא"חררמאאחרואבולזאיוהאיה'רואבא

אההילרמאהרימאקיאמוגותבשהתרחממםכל

ווהםירצמבווהדכברשייזחאתלבאא"רבחהומקוא

דכאדאתתאכאתובאסמבןדיחאווהוארחאאתושרב

ולאעורזגתאדרתבאתובסאמדהמויבאבתי'היא

קספהיבודיחאדןויכתרירבירקאדאשידקאקלוחב

רתבהנימובאסמ'מדוקספדכאתתאכוה"נימובאסמ

ףואםימיתעבשהלהרפסוביתכיאמהנימוקספתאד

והיינימובאסמקספאשידקאקלוחבולאעדןויכאכה

םתרפסואתויכדלאנבשוחהאלהלוןאכמהבקהרמאו

הלםימיתעבשהלהרפסוביתכדהמכאקיידםכלםכל

האכדתאלןיגבהמלוםכמצעלםכלאכהףואהמצעל

אכלמבהיבארבחתאלתימלרתבלןישידקןיאליעןיימב

אכהףואםימיתעבשהלהרפסוביתכאתיירואאלבקלו

חאכדתאלו'כזמלןיגבתותבשעבש'אמאתותבשעבש

רהנוההו"חםימירקאוקיפנוד'גנדריהנאוההדןיימב

היביכרמלןיגביאדוותבשאדלעוהינימוקפנ'תותבש'ז

יתכךכהלעבבשמתשאלאלילבהילידאיכדתתאהמכ

ביתכאלוביתכהנחמהלעהלילהנחמהלעלטהתדרבו

לארשיובירקדכאלטיאהתחנתמיאו:תדרבו

לעוארהנאוההמאלטאוההתחנןידכיניסדארוטלע

ןתמהוזקספויכדאוומילשבהנחמורקתאדןימויןוניא

אתיירואוליבקואשידקאכלמבהיבורבחתאווהיינימ

הומקואאהואשידקאכלמבתרבחתאלארשיתסנכו

האכדתאלםיהלאיכלוהילחנהלכיאדואנמיזאוההבו

'שידקאכלמבהיבורבחתאוורשקתאאלכוהאחתסאלו

עבשןוניאמסאדאנבשוחינמאלד.שנרבלכיזחאת

אלורוהט'רקאאלאדאתויכדליכזמלותומימתתותבש

אקלוחהיללוהמליאדכיוהאלואוהרוהטדללכב

אלאנבשוחואמויאהלרוהטיטמדןאמואתיירואב

פע'וכהיליעבילאיליליאהליטמדכהינימדיבעתא

ךותמתרראובמוניתנווכשתרויהםעווניניינעלונושל

ןויכותואראבנתאזלכםעשוריפילבהזהרמאמה

ךרדבםיכלוהויהאייחרואבארשוריפוניניינעמאוהש

םכלםתרפסורמאשבותכהאבא'רלאייח'רלאשו

.ריפסהתוצמהלתהמללררבדמאקיאמבבשהתרחממ

םוימםכלםתרפסורמאישיוארהיהיכתבשהתרחמב

תולתלוקדקדלהנימהילאקפניאמושדוחברשעהשש

'רהילץריתוחספהתרחמוהשתבשהתרהמבהריפסה

דומלתהימכחםהשא"רבחוצותאישוקההזשאבא

דועלדוכותברתסנדוסשיתמאבלבאטשפהךרדלע

ווהםירצמבטרשיתויהביכהזאוהודוסדערחאץורית

ויהששוריפאתובאסמבןדיחאווהוארחאאתושרב

ןיסינכהשתופילקהתרושרונייהדתרחאתושרתחת

תרושודקתיצוצנלכץבקלידכףסכהףרצלםשלהבקה

תחתםהשדבלהזקרהיהאלםאוגהמדקהבראובמכ

רתויהזלבאםאיצוהלךכלכהשקהיהאלתרחאתושר

יריקפהואתובאסמבןידוחאוןיזוחאויהםהיכהשק

ביתכדכםהידיבםירצמהשעמוזחאוהאמוטלןמצע

ויהוזעןמםכידיוכשמלזושרפוןאצםכלוחקווכשמ

זעלןינמלזראכהדדנתארקנשזעבןמצעןיאמטמ

ילרמאתאצהודומכםרזתאנשהדנכאשמבאמטמש
המ

תחירזבזאוןרחבושעישאתושפנהדוסבהניכשיפנכ

תונתכדוסבורוועתנשםלועהיניעריאהשםהרבארוא

אמסתמוסולכשהתרמוסוןורוועבןושארהםדארוע

אוהאוהרועתונתכשתמאהךרדמלכשיניעאמסמה

עהרומהדחאםשבםהינשםיארקנהזלשלאמסםצע

ריכהלוליכשהלמםתואהעטמהלכשהןיעתמוסוןורוע

םתועטםסרפמהלכשהרואתרחירזבזאו'תיותודחא

ומוקמיפלדחאודחאלכהבקהםקלחםתמוסוםנורועו

וקלחלחקלודחוימךאלמתחתמואוהמואלכוליוארה

ןקתמורשיימהרשיהלכשהרואאוהשובהואםהרבא

דוסבתנותכהןקתתנוןושארהםדארוויעותוויעשהמ

'יברועמםיגיסןיידעיכרומגןוקיתאלוףלאברועתונתכ

תרומשנויהתומואהןיבשםיגיפבברועמףסכוףסכב

הנהואמהוזןיידעהתייההשודקהןיבותושודקתיצוצנו

אציוהשודקהרהטלהבארובהםכחתנהנושארב

המילשותטמבקעיוושעקחצימולאעמשיםהרבאמ

טקללהנקההצרהשודקהרהיטשככחאוהייקנוהרוגוט

תושודקתוצוצינהןהשתלוספהךותמלכואהררבלו

ונוצריכםצבקלוםרהטלהצרותומואעבםיברועמה

ךותב'קנהףסכהסינכהןכינפמחדנונממחדייתלב

ףקותבםירצמתודבעבםירצמלםדירוהשלזרבהרוכה

יקנהףסכהבורהיהשידילעוהפילקהתאמוטתולג

תרוצוצינהלכמולצורתורודהלכםשולגלגתנםירצמב

בורלאתופילקהןיבםירזופמוםיחדנויהשתושודקה

לכזמרםהילערשאלובמהרודלשתוצוציניקנהףסכה

רשאהנלפהרודתוצוצינוהכילשתהרואיהרוליהןבה

םינבלןכותורמאנםירצמבוםינבלהנבלנזמרםהילע

ששגיסלכמהקונמויקנףורצףסכהאצישדעונתת

ירבדהתוללכתהי"עתווצקוןמהלועהןיינמכףאתואמ

םירגלבקלאלשםהלהיהיוארהןמואוברסדע"לימ

הפילקהןיבמתושודקהתצוצינלכוצבקתנרבכשינפמ

לעוהפילקהלכקדהפילקבשודקץוצינדועראשנאלו

יניסרהלעברשודמעשכהארלר'יוגרתיוהארמאנהז

םושראשנאלוםשםהתושודקהתוצוצונהלכשהאר

םדוקיכלרתרוצמ'זתומואלריתההפילקבץוצינ

'זןהלהוויצןהמתושודקהתוצוצנהוררבתנש

ידכהשודקיצוצנםהבברועמהיהשליבשבתרוצמ

תוצוצנהליבשבהשודקבתוקבדתצקםהלויהיש

תרוצוצנהלכוצבקתנשכלבאםהבםיברועמה

ידכתוצמזתומואלןהלריתהתושודק

והטעלהךרדלעהשודקבקלחםהלהיהיאלש

תרושודקתרוצוצנדועםהבראשנאליכתומיועשרל

םילבקמןיאורמאשןיינעבחישמהןמזבויהיאלשומכ

אטחו,ברברעתלבק'עלבאחישמהתומילםירג

אבלווילגראשלוכרצוהוולוקלקלרבדהרזחזעולגעה

וניניינעלרוזחנוירצמבויהשומכיולגבלזרבהרוכךות

םייקנףלאתואמששויהםירצמבלארשיםתויהבהנהו

הפילקהםהילעהרבגלבא'קנףורצףסכוהלכגיסלכמ

לארשילתודעה'יטבשףורצףסכםתויהםעםיגיסהו

תרפועהויגיסהוםיאלפודריוהפילקהךותבוסנכנזכע

תוגירדמבוהאמוטירעשטמבוסנכנשדעםהילעטלש

טמשיןכומכרוהטםינפטמשישומכיכםהבםילנלכה

ירעש'נרוהטםינפטמהילעררועתנאלולאואמטםינפ

ןכלוםידבעושמונייהונינבינבוונינבוונאןיידעהניב

הניבירעשטמהותפלתאזהלודגהתוררועתההחרכוה

ךרצוהוהשקםתולגהיהיכןושארקרפבונשריפשומכ

ףרטוכילשיםהינישמותוירא'ריפכלועתועלתמרבשל

םתאןירוחינבזירכהוהלילםקומצעבהערפשר

רבשלוהילאהבכרמאוהשהקזחההפילקהתארוקעל

::'גההמדקההמלשנהזבולכולכמהתואי
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תופילקהדובעישתחתמואציאלווקספאלשורפסת

וללההיוללהורמאשתוצחרחאחספלשןושארבאלא

וניאןושארםויןכלותופילקהוהערפידבעאלויידבע

ירהשומעולילןיאשינפמןובללשתועובש'זהןינמןמ

ןיגבהמלוןתפילקתמהוזהקספהלילהתוצחב

ארבהתאלת"מלרתבלןישידקןיאליעןיימבהאבדתאל

רבכשןויכיכולהשקוהאתיירואאלבקלואכלמבה"ב

ןינעהמןמצעולמשהמבהשודקהתוגרדמבוסנכנ

תריפסהכרצוהשהזלהדונשתמאןהךכרחאהריפסה

התדנתביזקספהרחאהשאומכןובלימיםהשרהטימי

ןובלהימיםהשהריפסהימיתויהליוארויהיכהשקזכע

שוריפןיאליעןימבהאכדתאלןיגבץרתמוהלימהםדוק

השודקבןתסינכתלחתהאוהשהלימהידקהלוכרצוהיפ

םדוקשןפואבהשודקבללכ,ןיסנכנויהאלםאשיפל

הרהטהשינפמןירהטנויהאלםלועלםירפוסויההלימה

סניאשםיימינפהםינוילעהםימהשודקהימימבאיה

םימילכבםימםהשהנושארההשודקהתרוגירדמב

םאורתויםישודקןיאלעםהאלאראבתירשאכםיבואש

השודקהתגירדמבתצקהלימהתוצמבןיסנכנויהאל

ימינפרתויםהשינוילעימבלובטלןילוכיויהאלםלועל

סנכילהלימבתצקוכרצוהןכלץוחבמןיידעןהשינפמ

םינוילעהםימלוכזיםתריפסרחאשידכהלימבהשודקב

םעטןבויהזםעוהרותהתאלבקלהבקבקבדלרהטל

כרחאולבטםאוהליבטםדוקרגהלאתמדוקהלימה

ולעהלימבברשייכוהןינעהוסוהליבטולהתלעאללמ

תועטהלםפוגלעורציילעתטלושתיהשהפילקהךותמ

ויהשםבלתורירשרחאםתותפלורשיהךרדמםתוא

הלימתרוצמבוורחברשאוקלאלשיאזעבםילגרומ

התיהשםהמזעלשהלרעהורהצילשהפילקהורבש

וסנכנוםהילעםימשתוכלמלועולבקוםהילעתרבוג

ורהטנהזבוהניכשהיפנכתחתתוכרמתוריפסתשודקב

ערהםרצילותפתנשדצמםידבועויהשזעתאמוטמ

תופילקהתועפשהחכמןתלימםדוקםהילערבגש

םיקלאדובעדלרומאלםרציבועפששןהילעתואמטה

תואמטהופילקלשןחכורבשנוותרכנהלימביכםירחא

תשרפרהוזבראובמכהשנהדיגבםשןתנוכשוןחכש

השגהדיגתאלארשיינבולכאאלןכלעקוספבחלשיו

רציןמתדאבלכלוליפארוסאהשנהדיגיאהםשבתכש

הדרוהןוהיראמדאנחלופמאשנינבל:שנמדיעיברערה

הפילקהתעפשהחכאוהשערהרצילשוחכיכשוריפב

יעיבררהצןמתדרמאשומכםשונכשמםוקמוםשאוה

ורהטנהזבווחכשלחנותרכנורבשנולמלארשישןויכו

תרהטבוקבדתנוןהילעהטלשאלשהפילקהתאמוטמ

ושרמואצישםימשתוכלמלועתלבקדוסבהניכשה

לועםהילעולבקוהפילקהואמוטהתושראוהשתרחא

תוכלמתריפסאוהשהשודקבוסנכנוםימשתוכלמ

םהמעהניכשההתיהשוכזהזבוםימשתוכלמתארקנש

תראפתאוהשהלעמלודוסיתגירדמלןיידעוכזאללבא

היהאלשינפמרותהתלבקםשמוהרותהעפשנםשמש

רחאאוהשהרהטהתריפסימיםהשןובלהימןיידעםהל

ןובלימיםיכירצשונשריפדכזעתאמוטתדינתביזקספה

וערפאלוGרשיולמהמלכגץרותמהזבגאוהדנהשאכ

אוהש'יהיולגונייהדוערפאלוהפילקהולמלרונייהד

לכוןובלימיםהלהיהאלשרחאמאוהםעטהיכדוסי

ומכםיאמטכםהירהןובלהימיםהלהיהאלשןמז

וערפולאוהלעבלהאמטאיההנובילימיםדוקהשא

םפוגבשדוקתירבתואםילגמויהולארמולהצור.

שדוקתירבתואוחןיאמטמויהדוסיאוהשייולגאוהש

:עוהאמוטבהרהטוסינכהולאכוחיוהוןובלימיב

רהציהוהפילקהרבשלידכהלימרבדלכםדוקוכרצוה

אוהש23נאגפ

לט

היהואשמבאמטמזעףאאשמבאמטמהדנהמ

הדנםדתעפוששהשאלולשמנשדעזעבךכלכןתאמוט

אתתאכאתובאסמבןידיחאווהומאשוהזוהתוביזימיב

"ןהמקספנאלוהתובאסמדאמויבאבתי'היאדכאד

השעשחספלשןושארםוידעזעתאמוטתרודנתביז

םהמהברהלוזהברשרדמבושרפןכשוחספתאהערמ

חספההשעהשמלהבקהרמאלומלןילבקמויהאל

תוחורהעבראלהבקהרזגחספהתאהשמהשעשןויכו

וקבדנווכלהןגבשתוחורהןמוןדעןגבתובשונוםלועה

וחירהיהוןמיתיאובוןופצירוערמאנשחספההתואב

השקבבולורמארשילכוסנכתנםוישולשךלהמךלוה

םתאןיאםאמא"קלאהםהלמאדחספמונליכאהךממ

תקחתאזהשמב'הרמאיואנשםילכואםתאןיאםילומינ

הנההלימםדוחספםדברעתנוולמוןמצעונתנדימוגו

ךומסהלילבהתיהןתלימשרמאמהתרוללכמונלאצי

דחספמונליכאההשמלןילאושויהירהשןתליכאתעשל

תוצמםייקלםימשתוכלמלועםהילעולבקחספהחכמו

הנהזעןמםהידיוכשמוהניכשיפנכתחתוסנכנוהלימ

זעתאמוטתדינתביזימדלארשימקספאלשהזמונדמל

םהילעולבקחספהדצמירהשחספלשןושארםוידע

ארשיוסנכנחספהחכמוהזרמאמבראובמכהלימה

תושרמואציוהלימתירבתווצמםייקלהניכשיפנכתחת

תריפסשןפואבז'עתאמוטתדנתביזימדאוהשתרחא

רמולקוספהקדקדןכלחספהחכמואבהרהטהימי

"יעיכחספהםויתרחממושוריפשורפסתתבשהתרחממ

תאמוטןהמהקספנותרחאתרושרמואציחספןברק

תונמלידכהלימתוצמבהשודקבוקבדנוזעלשהדנה
רתבמאשוהזוןתאמוטתדנתביזקספהרהאהרהטימי

ןויכתירבירקאדאשידקאקלוחבולעאורזגתאד

ימדוקספדכאתתאכוהיינימובאסמקספה"בודיחאו

הלהרפסוביתכהמהנימוקספתאדרתבהנימובאסמ

קספאשידקאקלוחבולעאדןויכאכהףואםימיתעבש

אנבשוחהאלהוןאכמהבקהרמאווהיינימובאסמ

הרפסוביתכדהמכאקידםכלםכלםתרפסואתו"כדל

םכימצעלםכלאכהףואהמצעלהלםימיתעבשהל

וסנכנונשריפדכחספהיעברש"ולומינשרחאלשוריפ

ןויכוהלימוצמאוהשתירבארקנשהשודקהקלחתחת

ומכםהמהאמוטההקספנוזהוצמבוקבדתנווזחאש

תדינתביזימדקספהבהנממהאמוטההקספנשהשאה

ןהידיוכשמשכלארשימהאמוטההקספנןכומכהתדנ

תחתוסנכנוובאסמדארטסארחאאתושרןמזעןמ

הימדוקספנשכהשאהומכוהלימתוצמלבקלהשודקה.
הנובילימיםהשםימיתעבשהלהרפסוהבביתכבוזל"

קלחבהלימידילעלארשיוסנכנשןויכןאכבןכומכ

ךליאוןאכמהבקהרמאןהמהאמוטההקספנהשודקה

ם"קנימתריפסןובלימיהרהטימיןובשחםתאןיכירצ

ומכםכלרמולהרותההקדקדוםכלםתרפסורמאנש

הלושוריפשהלהרפסורמולהשא'בגהרותההקדקדש

תנבולמותנכומאהתשהמצעךרוצלמולהצורהמצע

הקדקדאכהןכומכהלעבלהנובילימירחאתרשוכמו

הרהטהתריפסימיואבשלרםכימצעלםכלרמולהרותה

ינשםעטדועוהרותהלבקלםינכומוםירשכומויהת

ןתאיציונייהדןתמוהזוקספאלשןושארהםעטלבורק

תחתמןכוםהבידבעתשמויהשתופילקהדובעשתחתמ

'"ידבעוללההיוללהורמאשתוצחרחאדעםירצמדי

אתשהדעלזושרפןכותופילקהידבעוהערפידבעאלו

'ופילקהורבשנאלןכו"ידבעהאלהוןאכמהערפידבע

ביתכדכתרורוכבתכמבהלילהתוצחבאלאוענכנאלו

תרחממקוספהשוריפשתויהללכויווגוהערפרוכבמ

האמוטימדמהקספהוהתיבשהרחממלרורפסתתבשמ
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ביתכאלוב'תכהנחמהלעהלילהנחמהלעלטהתדרבו

וכרצוהשהזיפלולהשקוהששוריפ:לטהתדרבו

ךרוציאמןכםאהניבירעשטמבקבדלידכהרהטימיטמ

הדרותהלבקלםהלהיהטמםויביכםישימחהםוילא

ימזתריפסלינימשלילבהתרהטשהשאהומכץרתמו

Rרשיןכהלעבמעפשלבקלהלעבםעשמשלידכהתרהט

ביתכךכרמאשוהזוןתרהטלאןיכירצםישמחםויליל

הזלזמרהוהייארהולרוכוהלילהנחמהלעלטהתדרבו

לטהתדרבוביתכירהשןתרהטלםישמחלילןיכירצויהש

ביבסןמהםעאבהלטהאלהוקיידלשידהליל'נחמהלע

רמולולהיהשדועוהנחמהלעאלודרויהיההנחמל

לערמאקדמאלאילהמלהנחמהליללטהתרדרבו

.תארהטללטהונייהושממהנחמהלעעמשמהנחמה

לעלארשיובירקדכאלטיאהתיחנתמיאולארשי

הדלילהתאזהתיהןמזהזיאבתמיאושוריפיניסדארוט

שרפלךירצהתאךחרכלעהנחמהלעלטההריש

אוהשהרותהתאלבקליניסרהלעלארשיוברקתנשכ

דורפסמבהלועלטיכאוהןיינעהדוסוםישמחל"

הניבבעיפשמהמכחאיהשדויהיכלרוואואה

תראפתאוהשואובעיפשמהניבאיהשאהואהאיהש

דוסאוהשתראפתודרוישלטהדוסוהזוואוארקנש

םאהבלחהקשמודרויונשריפדכואואהדוידוסבלטה

תופילקהוהנחמםיארקנשםינבהלעהניבאיהש

'שודקהמתויחוהקינםהלןיאשועיטנהלכמתורעבתמ

אוההתיחנןידכתויחםהלןיאיבהש"רעבתמםהליממו

הנחמירקתאדןימויןוניאלעוארהנאוהמאלט

תיבורבחתאווהיינימןתמהוזקספויכדאוומילשב

Gרש"ורהטנשכוריפוכואתיירואוליבקואשידקאכלמב

יפשהלהניבמדרילטארקנוהששודקהעפשהדרזא

: עיפשהלהטמל'וכלממןכותוכלמדעתוריפסהלכב

ןתויהללארשילשןתמשגיכןיינעהדוסותומלעה

חורשפנדוסבתוליצאתומצעמודובכהאסכמתלוצא

םה'גקרפהמשנחורשפנדוסרעשבונשריפשהמשנ

עיפשהלהבתוליצאבםהלשישןשרשחכבתורונצ

דוסבתומלועהלכלהטמלםשמותוכלמלהניבמ

רשאכןתמשגדוסבוןיבקונימדוסבתרוכלמיטושיק

הנהוםשמן"ועדקרפפדדוסבינשרעשבונשריפ

אוההםגפהכגבייחתיוחותמשנםגופםדאהרשאכ

בובזלשוחכהמיכהריפסהםצעלוחאלהלעמלתצק

םישודקהםישרשבםוגפלהמדאיסרחםרחשותיו

אוהשדרויעפשהןיאשאוהםגפהקרםימייקוםייח

תוריפסראשללוכיבכהניבמדרויוניאםיארבנהךרוצל

לכלםגפהעיגיהזינפמרשאםיארבנלועיפשישידכ

דרויעפשהןיאיכתוליצאמהטמלםהשוחתרומלועהי

ומכתויהליוארכותומילשבםיארבנהךרוצלאוהש

יעיבשהרעשבויששהרעשבעפשבןיינעהדוסונראיבש

תונתכדוסבןושארהםדאאטחדוסבתולגהדוסאוהש

לארשישדועבןכלוםשמןייועילכשהתמוסורויערו

הנוילעההנחמהלעעפשהדרויהיהאלםירוהטויהא

לודגעפשבהניבמהטמלםהשתוריפסהץובקאוהש

שואטחםדוקהיהרשאכתומלועהךרוצלתומילשב

ימיתווצמםויקלעלארשיורהטנרשאכוןושארהםדא

םהילעהזהשתירבהםדתואזהוהליבטוהריפסה

לשןהיתומשנושענזאיטפשמשרפףוסראובמכהשמ

שודקהלשהדירוהלםירוהטוםישודקתורונצלארשי

ןתואלעהמכחןדעמאצויההניבאוהששודקהרהנהמ

טמםהשםינוילעתועובשזםהשםישודקהםימיה

ץובקרמולהצורהנחמארקנםצובקשםישודקםירעש

הללכבשםירעשטמןהשזןמהלולכתחאלכתוריפס'ז

הנחמה'והשהנחמהלעלטהתררבוונייהוהנחמוארקנ

השודקה

הניכשבקבדלולכוישןפואבהפילקהחכאוהש

תריפסימיטמםהשןובלימיןיכירצ'נוכשבםתוקבדתהבו

םעודחיתיםישמחהםויאוהשםנובלימירמגבוהרהטה

דוסיי'עהרותםהלעיפשהלהלעבתרראפתבהניכשה

עבשאכהףואםימיתעבשהלהרפסוביתכותירבןמאנ

רחאמולהשקוהשוריפתרותבשעבש'אמאתותבש

השאלוגלשמגשינפמאוהרמועתריפסלשםעטהש

ימיתריפסןובלימהכירצשהתדנםדתביזקספהרחא

עבשרופסלהוצמההאבהמלהשקהזיפלכאםייקנ

םימיהעבשקרתווצלונלהיהאלםימישמםהשתותבש

האכדתאלויכזמלןיגבץרתמוהשאלשהנובילימיכ

אוההוםייחםימירקאוקיפנוריגנדרהנאוההדןיימב

ן'גביאדותרותבשאדלעוהינימוקפנתותבש'זרהנ

עפשלבקלםירוהטוםייוארויהישידכשוריפה'ביכדמ

ילבדימתעבונואצויוךשמנשרהנהתואלשוימימ

הליבטהו,קספהילבותעיבנשעםייחםימרקנשקספה

םימבאלוםייחםימבתרויהלהכירצהרותהלבקלידכ

תוכלמאיהשילכבםהמובאשיםאםגןכלוילכבןבואש

וכזישדעורהטנאלםימי'זתרונמלתוכלמבורהטיו

דוהחצנתראפתהרובגהלודגםהשםימיורועתולגל

הנממואצישתוריפס'זםהיניבלשםייחםימהירהשדוסי

רמולךשפנהמישרדקהוםירוהטההימימןהבתעפשמו

דעניבמירהשהבזכםימי'זסהלקיפסיהשקףוסלכףוס

םויהבזכזםהלידכאוריפסזםימיזקררתויםניאוכלמ

ירהשאריפסדגנויבםהלידאליכתחאריפסדגנדחא

הטימשאיהשהניבהדצמעבשמהלולכאיההריפסלכ

תותבשעבשירהשהיינשהמדקהבונשריפדכתרחא

הליבטהכאהנה'זםימעפ'זםללכבםהשהניבמואצי

'וכלמןמימינפרתויןהשימינפהינוילעםימןתואלש

זימעפזהריפסימיהכירצןיבואשימלכתארקנאיהש

הניבמשלרהינימוקפנתותבשזרהנאוההומאשוהזו

לעו'זסימעפ'ז.הימישתוריפסזםהשתוטימש'זואצי

ןיכירצןכינפמולרהיביכרמלןיגביארותותבשאד

לעןמצעורהטיש'זםימעפזםהשתותבש'זשממתונמל

ורהטנאלהלימהדוסבלארשייכאוהןיינעהדוסוןדי

ולכוישקרןתרהטהתיהאלותופילקהתאמוטמקו

'קבודמויהוהלעמלונשריפדכהניכשבקבדתהל

ןתסינכןיינעדוסונייהוהנוכשבשהנותחתההגירדמב

הצורהניכשהתיתחתבןיקבודמלרהניכשהיפנכתחת

קברלידכהתעהנהותוכלמבשתיתחתהגירדמברמול

הנתנשהרותהלבקלידכםיימינפרתויהםינוילעהםימב

הלולכתחאלכתוריפס'זםהשתותבשעבשדוסבהניבמ

רעשההזמןושאררפונשריפדכהירעשטמםהשעבשמ

סונכלוהניבירעשטמםהשתותבש'זבקבדלוכרצוהו

שמיכינפמהרהטימטמרופסלוכרצוה'נהרעשתחת

ללכבטמוםייחתארקנשהניבמםיאצויםירוהטיממ

םימוארקנאלטמןמתוחפאקופאלםייחםימיארקנ

ירהשהניבןמםהוימימםגשםגהטמןמוחפיכינפמיח

ןתואתרטנותקלחרבכזכעלכבעפשמולכלשרושאיה

ןתועיבנוןתואיצירוקמבשןתרעיבנוןתאיצירוקממ

םימהומכילכבןיבואשםימםהירהוטמםהןתוטשפתהו

יחימםהימובשםגהעבונןיעמרוקממילכבןיבאושש

ןיבואשםימוארקנזכעעבוגןיעממולטנווחקלנירהש

אוההזןודנכוןתאיצרוקממילכבובאשנשינפמילכב

םימזקרורפסאלולאןכינפמוונינפלשןודנבומצעב

הזהיהודבלתוכלמבלרתחאהריפסבקרןתרהטויהאל

ימימובאשוולטנירהשילכבםימןיבואשםימארקנ

ןתעיבנוןתאיצירוקמבשןתעיבנוןתאיצירוקממתוכלמ

המכהרהטימיטמןיכירצןכינפמוטמםהןתוטשפתהו

ב"תכךכהלעבבאשמתשאלהלילבהלידאבדאתתיא



צ' גקרפהילירעשנדוסחרעשי

ש

םהםימיםהשחאוםינשנאלוובכעםימינירהשימםהש

ןובלימויהשדועוהנושארההמדקהבונשריפדכתוכלמב

המדקהבונשריפדכתוכלמבםהטושקהוןובלהימיוטושקו

לבויהינשרובעבשוריפאלבויינשןוניאםושמרמאןכל"ד

וכלמהריפסלוטשקלידכנםימיהויהלוכרצוהישמחםהש

רטעלידכוםינוילעהםירעשנמהריפסהתוצמבהריאהלו

היהישידכםינפ'נהבריאהלךירצםהבהתואהטשקלו

יעטושקהדוסונשריפשומכינפלינפהימכהבעפשנרואה

יכולהשקוהשינפמוןיפוצרפודרעשבםינפהוסבתווצמה

תנשאיהשתרחאהנשאלאהרואכלהניאלבויהינש

קוספהןמחירכההזינפמוהנשםישמחלכאלוםישמחה

הנשםישמחהלכשממאוהםישמחהתנשאוהשלבויהש

ונממםיאצויםינשםישמחהלכוםישמחהלכללוכאוהו

םתשדקוקוספהןמהזחירכהוהיינשהמדקהבונשריפדכ

ולהיהאליכרתוימאוההנשיכהנשםישימחהתנשתא

דלומולאבהנשיאמםישמחהתנשתאםתשדקואלארמול
'בויהודבלבתחאהנשאלוינשונלכללוכהנשאוהלבויהש

הזבוינשהמדקהבונשריפדכהנשנלכובםיללכנהמצעב

לזיבשרירבדמוירבדלהייאראיבהוגבאוישוקובשייתנ

םירצממ:רשילוהלקיפאאלבויאוההןועמש'ררמאאנת

תריפסלעאלבויאוההורמאבלזיבשרתנווכןיאששוריפ

םתסאלבוירמולולהיהןכםאששממהניבהמצעבהניב

לבויהלעהזבותנווכאלארמאקדאלבואוההיאמ

תריפסהיפנעםהשתוכלמבהלגתמהלבויהאוהשןותחהה

תוכלמבוארקנםהו'בהמדקהבונשריפוכוכלמבסילגתמה

וזהנווכהלעתורוהלידכוםינשלבויאלוםימילבוי

ויהשעודיהלבויהשוריפאלבואוההרמולקדקד

לודגהלבויהאלולמשכוכוסנכנרשאאוהשובםידמוע

ןלאמילןאמדשוריפשממאלבוידאמיתיאוהשקהו

דועוןתואקיפמהיהןוילעהלבויאמינהיהןותחתהבויהש

ירהשםתואאיצוהןוילעהלבוישרמולחרכומהתאש

.םירעשטמבםיענכנויהGרשייכןוילעהלבוימאוהתוריחה

.הניבירעשטמחתפנתויהלחדכוהבאתופילקטמםיאמט

לבוי"מאנכאוםtגלרשפאבהיהאלהזאלולוםתוארבשל

ארטסמאלאץרתמושממהנובאוהשםינשלבוישממ

תוכלמאוהשןותחתהלבויךלאמיאםלועלשוריפאלבויד

תוריחלםתואאיצוהלאאיכהלאישקיאמוםתואאיצוה

טמב'יענכנויהירהשהדבלתוכלמהדצמתופילקהרובשלו

ןמעפשנןותחתההזהלבויההיהיכישוקהזןיא:יופילק

דוסבםיריאמתוכלמבשינותחתהםימיהויהוןוילעהלבויה

םינשבחכשיוםימיבםישבלתמםינשהוינוילעהםינשה

וחכוורואובריבגהלרוקמההצררשאכםימיהתאריבגהל

חכהימידוסבתוכלמלהיהןכלובהמדקהבונשריפדכ

לבויבהיהששרפלןיאלבאתופילקהרבשלוםתואלואג

ירחאהיהאלשממןוילעהלבויבהלואגההיהולשןוילעה

היהתשםיווקמונארשאכתולגודובעישהלואגההתוא

דועוננעיאלושממהניבאוהשלודגרפושבוניתלואג

אלשעמשמודבעתשנוורזחשםיאורונאשןויכותולגב

אלבודארטסמאללודגהלבויהצעבהלואגההתואהתיה

המדקהבונשריפדכתוכלמבהנממעפשנוךשמנהאוהש

'גבתוכלמבשבלתנשהנממתרוטשפתההוךשמנהיכלרו

חירכהוחיכוהו'תוריחוםתלואגהתיהונשריפדכהלשםימי

יארצמלעאנידרעתאאלבוידארטסמורמאשהמבןינעה

אלבודארטסמהלואגההתיהשרמאנםאאמלשבשוריפ

אלבוידארטסמןנירמאיכהדןמתמןינידרעתאדונייה

הניבדארטסמוקרפיששרעשבונשריפדכןינידןירעתמ

ןינידשממהניבבלרשממלבויבתרמאיאאלןינידןייעתמ

ןימויןישמחןכןיגבוןוניאואל:לבויבןינידדועתאןכיהמ
לבוידרמולרשפאיאשבאולהשקוה'והאלבוידןיליא

םתלואגירחאודובעישתוריחירחאהיהשםושמ"והשממ

תורג222בגכ

השודקההנחמההתואמםשמוהרוהטהוהשודקה

הנחפדעהנחמלומהנחמתומלועלכלשודקהעפשהדרי

אטחדוקומכותומילשבלועההיהורותהםשמלבקלאלש
ומייקשיעיכוהןיינעהוסויאיבנםלכויהשדעןושארהדא

םדתאזהוליבטוהרהטימ'רעשטמםהשריפסתוצמRרשי

הטשקתנשדוסבגוויזהדוסבוכלמותראפתודחייתנתירב
אמאאיהשדוסבלארשילשתווצמההשעמבתוכלמ

םינוגהוםירשכהינבהשעמחירהאררומאלהאתת

יעהלעבתראפתהררועתהו'דקרפינשרעשבראובמכ

ואיגסאדאתעשברהוזבראובמכהבדחייתהלהיטושיק

פאכרבתמןיבטןיחראקלסלארשיתסנכאמלעבןיאכז

קרפזנהרעשונשריפדכןיריהנאהפנאואשידקאכלממ

תראפתלבקמזאתוכלמבדחייתמתראפתשכוהכוראבזנה

'ודוסבתולכתרטעוםינתחתרטעהניבמוהמכחמתוכלמו

הניבבתומלענתורטע'והמכחבתומלענתורטעותווצק

'התוכרבאלמןוצרעבשעפשתוריפסהלכםיעפשנםשמו

הדוקנדעהנושארהדוקנמתרומלועהלכלעיפשהלידב
הכוראבונשריפרשאכ'התרכרבםיאלמםלכהנותחתה

הבקדאתעשבהעיבשררמאמבזנהקרפזנהרעשב

אליעלמרטעתמאתתמואליעלמרטעתמיורטעברטעתמ

ןוהתמשנבהמבאתתמרטעתמאלכדאקימעדרתאמ

יכשוריפבירהאתתמואליעלמן"חףסותאןידכאיקידצד

ידילעתורטעלבקמורטעתמתראפתל"ונכאוהשהבקה

תופסותוםייחםילבקמתומלועהלכוםיקידצלשןתמשנ

ונראיבםשוהנותחתהדוקנדעהנושארהדוקנמהכרב

תווצמדוסןבוהזמוםשמן"ועהמעטואתלמהכוראב

רמועוריפרמועתריפסלעןיכרבמונאהנהורמועהתריפס

אוהשריפסןושלמאוההריפסותוכלמונייהדהניכשארקנ

םיטשקמונאשןיינעהדוסתנווכוובןיטשקתמשבוטןבא

ןיינמכלבקלירעשהבשישויהלוהנובלימםהשימיבוכלמה

םירעשהטשקלוריאהלונחנאןיכירצהבםיריאמהינוילעה

ועיפשישרמועהתריפסבהווצמהיעתוכלמבשםינותחתה

םינקתמונחנאםויוםוילכבוםינוילעהםירעשהםהב

םויהמולןיכירצונחנאןכלודחארעשםידעסמוםיטשקמו

םימיבףרצלןכםגןיכירצוהלגתמהרעשהאוהשינולפםוי

תועובשונמלודחיםלכםתראהבויהישידכורבעשימדוקה

םהשימיהעבשמדהריפסוהריפסלכלםירעשךכוךכםהש

הזלכותחאהריפססהשםירעש'זושוריפשתחאהעובש

םעתיעיברההמדקההמלשנהזבוושרשבףנעהןתילידכ

המדקהה:ומצעמראובמרמאמהראשורמאמהשוריפ

אלבוירמאשכרהוזהירבדבלודגקולחשישאיהתישימחה

םתסלבוירמואשכיכאלבוידארטסרמואשכואםתפ

לשהתומצעונייהדשממהניבלרשממלבויהזבותנווכ

ךשמנההזבותנווכאלבוידארטסמרמואשכלבאהניב

ןכםגוניצמהזקולחןיינעכושממהניבתומצעאלוהניבמ

ךלךלתשרפבבתכשםירחאתוריפסבשוריפברהוזהירבדב

א'תאדארטסאוהההכונושלהזוךערזהיהיהכקוספב

קחציאיתאאקהרובגדארטסמאהדהרובגדארטסמ

ןירפוןיבאן"תאןמתמדירקתאהכהרובגדארטסאוההו

םעטמהרובגדארטסמהכארקנתוכלמשירהלכעןימלעל

ןיבבגאוהומצעבהזקולהההההרובגמתכשמנאיהש

איהלבוישןפואבלבוידארטסןיבויבשרירבדברכזנהלבוי

הזהטפשמכוהניבמךשמנהאוהלבוידארטסוהמצעהניב

עמשמאוהארטסיכהזןושלרוכזישתוריפסהלכבאוה

רואיבלאבגהתעו:ההמדקהההמלשנהגהוהנממךשמנה

וקפנדאמוימאדוהיררמאונילעהבוטה'הדיכרמאמה

ןישמהאתיירואתביה:תאדאמוידעםירצמץראמלארשי

ובכעתנהמלאדוה'רלהשקוהשריפאמעטיאמוהןימוי
םתאיצילףכתוהולבקאלוהרותהתלבקלםוי'גלארשי

אלבוינשןוניאםושמאדוהייבררמאץריתהזלוםירצממ

ינפמלבויהינשדגנלראלבויינשילרמאאלשקדקד



-
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לט

רשאכדוהחצנתראפתהרובגהלודגםהוםישמחםהש

םהבןיארנדעמשמהיהדבלואיזחתאורמאולאוראבנ

הזינפמושממןהבויהישאללבאהארמבהארתמהרבדכ

רמאולאוןהבןילולכשממויהשוהבולילכתאורמא

יויהשעמשמוהואיזחתארמאהיהאלודבלולילכתאו

לכשתוריפסהתוללכךרדכןהמדחאלכבתוללכנתוריפס

םלעתמאלאישממהארתמאללבאיןמהלולכתחא

תולולכונייהדואיזחתארמאןכלםתסתודמהראשוללכב

ןהשממויהאלשןויכשוריפאדבורשעתאושממתוארנו

ורמאוםינוילעבםינותחתהתורטועמויהשאלאתולעופה

תולוקהלכללוכהלוקההתיהאיהשתוכלמבשוריפאדב

וכותמותוראשנהתוישוקהלכוצרתתנורמאמהשוריפכע

לערתויםירצמתאיצילשםיבותכהםתויהלאץורתראבתמ

קרפבונשריפשומכןנברמאברוציאהשריפדכוםישמחה

ירעשהיניינעבסחיתמותויהינפמהזןינעבונכראהואמק

אבנהתעוראבתנשומכםינותחתבםינוילעהםילגתמךיא

:םניינמוםניינעלאםעטוםירעשהרואיבב

הזהרעשמימדוקהקרפבשרחאשמחקרפ

םתיילתוםירעשהתואיצמבוניקסעהיה|

םירכזנהםירצמתאיצילשםיקוספב-

םגינמבםעטתתלהזקרפבקסעתנהרותבםימעפםישמח

ןתנושריפשילבוקמהילודגמדחאשרפמלוניארוונאצמו

הרובגהלודגםהשתוריפסהעבשדגנםהשםנינמלםעט

םההעבשמהלולכתחאלכותוכלמדוסידוהחצגתראפת

תמצעאיההניבהוהעשתויעבראםההעבשםימעפהעבש

האובנירבדוירבדיכתויהלוםישמחירהםישמחהרעשאיה

ותרוצכשודקהונושלךינפלדורענכעוברבדמדוקהחורו

וגרוירשאכםשרפנווירבדמאקסיפהשענכחאוותייוהו

יכםעטהלודגהתבשארקנהניבונושלהזוםימשהןמ

יכבושחתלאותבשהאיהוםימיהלכללוכאוהשיעיבשה

הלילחיששהףוסדעןכוינשםוירחאוןושארםויארבםשה

ךכדיחיאוהשומכומלועבדיחיךרבתיוךרבתילאהםנמא

המעותדבכנהכאלמאיהיכתבשהאיהוהדיחיהלועפארב

תיעצמאההדוקנאיהותריפסוםהשתווצקששהוהת"

םויקהדוקנהותווצק'והלש"הדוקנלכךרדמותימינפה

פאגוזולןיאתבשלכאתוגוזםהוהדוקנללחםהותווצקה

אוהללחאוהתווצקהדוקנהןמהשועהלכןכלדיחיאוה

השועאוהיכתמויתומהיללחמרמאןכלתווצקהלכטרוה

תרווצקהםויקאיהושדוקאיהוהדיחיאיהשהדוקנהןמ

תמויתומםיללחראשכהנממללחהשועםיללחםיארקנה

ילבהדוקנרשפא"איכתויצקהםעהדוקנאיהשתבשבןכ

חכבדמועאוהתבשהבאהניבהןמתולצאנםהתווצק

'דוקנהלרלעופלאציאלשןמזלכטרופמהיהאליכהניבה

תבשארקנחכבותויהבלבאםלשתבשארקנתנוצקהםע

ארקנוהניבהעצמאבחכבםידמועויהםירבדהלכולודגה

דגנונרמאשהדוקנהתאזיכםעטההנ'בירעשםגישמה

יתלבתודוקנהתויהלתולוכיםניאןינבהדגנכהיהתווצקה

תוריפסהמדהאלכבאהדוקניתלבתווצקהאלותווצקה

םיעבראםהוהעבשםימעפהעבשריאיכאםלכחכהלש

אוהשהמעוונרמאשומכהניבהמםילצאנםלכוהעשתו

ךרדןיאודיחיאוהךלמהיכםירעש'נויהילודגהרעשה

אוהשיעיבשהומכונממםילצאנהםירבדהםעסחיתהל

סחייתהליוארןיאשומכוםלכלוקמהניבהןכווצקלםוקמ

םעהעבשאוהשהדוקנהסחיתהלךרדןיאןכםיפנעהםע

העבשםהוםיעבראוהעשתרמועהתריפסןכותווצקה

םוי'גתויהליוארהיהותוריפסהעבשדגנכםהשתועובש

רובעבםויםיעבראוהעשתמאלאםינומונאןיאםנמא

העשתםעהניבהסחילונליוארןיאשומכוונרמאשםעטה

פחילןיאןכןהמתמלענאיהשרובעבםירעשםיעבראו

יעיבשה

אkיוהאלבוידארטסמאלו'והאלבויואלדאמינבאתולא

הדזינפמ:הלואגהיהאלןכלויוההמצעמתוכ

ויתואפווידדצלכמןינעהחירכמהזשוריפןכןיגבורמא

ירהש'וההאליעאלבוואלדעמשמןימויוהדןניזחרמ

ארטסמדעמשמןישמחיוהדןניזחומותוכלמבםהםימיה

תאיציןיאשחירכהלאלאותנווכןיאשינפמויוהאלפויו

םימיהןינממאבהייאראיבהאל:הניבהדצמאבםירצמ

אלבקלאנאת*ט'חז'ו'ה'דהצרתנהזבוםישמחםהש

םירצמדןיסומנ"אתיירואברבדאורמתאןינמזןישמחאד

הרכזנשהממלבויהחכמםירצמתאיציתויהחירכהלשוריפ

תאיציתריכזשינפמוםירצמתאיציםימעפםישמחהרותב

ןינמבםלכןיאששרפלןויכ'גןמרתויםההרותבםירצמ

ץראמךיתאצוהרשא'הבשוהלכוורמאבםירצמתאיצי

ךאיצוההקזחדיביכהקזחדיבםירצממ"ךאיצויוםירצמ

הבקהחבשלורכזנשםירצמתאיציןתואשוריפםירצממי

ןהבורכזנאלשירצמתאיציןתואוהניבירעש'גםהש'גןה

ונבתכדכןנברמאברוצאוההץירתדסןינמהןמסניאחבש

םהמריכזהחבשלאוההזיאךרדהונלוארהלואמקקרפב

יוארשןתואםהםהלהמודכוםיקוספןתואשןפואבםתצק

תוארוהלעורוהלואבשןתואלבאהניבירעש'גדגנתונמ

ץראמGרשיינבתאצלתינשההנשבומכהנשהןינמוןמזה

ןוניאןישמחינמזוהלכויתונמליוארןיאםהבאצויכוירצמ

השעמבריכזהשםושמהייאריאמדולהשקוהריתיאלו

הוצמלכברמאקיכההבקהדאמינדםירצמתאיציתוצמ

כםעתוצמההשעמבםכתאחירטמינאשתויהםעהוצמו

יתאצוהשידובכב'יבייחםתאשיפלסמייקליבייחםתאתאז

רמאהזינפמהייארןאכמןיאכאוםירצמתודבעמםכתא

תוארהלהנווכההיהםא'וריפריתיאלוןוניאןישמחוהלכו

ןינמכתורכזאהויהישיוארהיהתוצמההשעמבבויחהוגל

עמשמיאדוריתיאלוששמחןוניאדןגיזחדמלבאתרוצמה

תעפשהיעיכונעידוהל'ירעשהןינמכהיהתנווכמהגווכבש

'שקהשהמוילעשקשהצריואירצממוניתאיציהתיהםלכ

'נןוניאדץריתואמקקרפבונשריפדכןועמש'רלרזעילא'ר

ע:הלוכרצוה:הלואגהtקזוחהףקותוארהלריתיאלו

'ביא"אישוקהוצרתתנוםשונשריפדכםירעשםישמחהלכ

אלשןויכולהשקוהשוריפרטעתאלבויבאלכדםושמ:'גי

המלןכםאליעלרמאקדכלבוידארטסאלאשממלבויהיה

םישמחהיהשרמאהזלשממלבויבהיהשהרומש''שמחהיה

ונשריפדכלודגהלבויהדוסבםירטעתמויהםלכשינפמ

לבקלםהמעירטעתמםימיהוםימיבםישבלתמםינשהויהש

שוריפאלכאתאאלבוידארסשמוירואתופסותותורטע

אלאשממםינשהמתכשמנהלועפהתיהאללועפללבא

םימילעפשנהיהםדצמשוריפאלכאתאאלבוידארטסמ

ונייהרעתארמאןידבשקדקדוםחכיפכםילעופויהםימיהו

רטעתארמאםישמחםירעשללבאןידהםשמררועתמש

'דיתוישוקוצרתנהזבוונשריפדכםינוילעבםירטעתמםהש

אנימיברטעתאהרובגביתאדאתיירואךכןיגבוזי'זט'וש

הלואגהינינעלכתויהחירכהומלתדשאאנימימביתכד

הלודגהתויהב'תיההרותהיניתנשוניארשהממלבויהחכב'

םארשפאיאהזוהלודגבהרובגהתויהוהרובגבתללכ

ןימיהואציהחכמשםגוזמהוםדחיימההניבהחכבא

תניתנבדרמאקדאתיירבהמה"אראיבהדועולאמשהו

רשעלכמלולכהיהןהמדחאלכוןילקאשמח'וההרותה

והלכויוה:אשמחרמאשוהזוםישמחויהשירה

השמחמדחאלכבםיארנויהוריפסהלכוריפהבואיזrתא

לבאהארמבהארנהףוצרפכןהבתיארנויהשאלותולוק

תוללכנויהשולילכתאורמאןכלארמבשממוניאףוצרפה

ויהאלולאוםישמחםהןכיגפמרשאשממןהבןיארגו

השמחויהשליאוהוהשמחקרויהאלשממןיארתמוןילולב

רשעםימעפהםההרשעמשממלולכוהארתמדחאלכמ
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רעשהאוהשהניבםעוםירעששמםהוהניבמםילצאנש

והזוםירעשינויהיותדוקנבוחכבוובםיללכגפלכשלודגה

דעשאוהשנהרעשה.יכ'גאלוטמהריפסבןינומשםעט

אוהוונממםיקנויםלכשםירעשטמלכבדיחיאוהלודגה

הדוקנהתונמליוארןיאשומכוםעב.דיחידלמומכ

תווצקהםעהניבתרונמליוארןיאןכתווצקהםע

שרפאךנויעבוחלשכתאלשידכהנה"הנממתולצאנה

םינויצותוקספהשעאובחגלואיבברתוילבוקמהירבדד
תווצקוהלשיהדוקנלכךרדתחאלתחאםשרפאווירבדמ

ןופצהצקברעמהצקחרזמהצקהטמהצקהלעמהצקלר

איההדוקנהועצמאבאיהשהדוקנלםיבבוסהםורדהצק

עשםיאצויתיעצמאה'דוקנהןמרמולהצורתווצקהםויק

לכותאלתיעצמאהדוקנןיאםאדםמויקאיהותווצק

םהשתווצקהששרייצללכותאלירהשתווצקששאוצמל

יפאהזלהזםידגנמםורדןופצברעמחרזמהטמהלעמהצק

תווצקהיוקםיאצויהנממשתיעצמאההדוקנהךרעבא

דעםיטשפתמוםיבחרתמודצממהטמהלעמםהש

תושעללכותאלירהשהזלעתפומהולוגעסהמהשעיש

אלפאהלעמלר"וצמכתווצקששףיקמוששללוכהלוגיע

הדוקנהןמו'נושארבתיעצמאהדוקנתושעלךירצהתאש

חדוקנשישכותווצקהםיאצויהדוקנהןמולוגיעהאצוי

הצקוהזתיעצמאההדוקנהדצמסחייללכותתיעצמא

•הדוקנהךרעבהטמהצקהזוהדוקנהךרעבהלעמה

הזוהדוקנלברעמהצקהזוהדוקנלחרזמהצקהזו

ןיאםאלבאהדוקנלםורדהצקהזוהדוקנלןופצהצק

הצורהתאדצהזיאמיכהצקםושאוצמללכותאלהדוקנ

לכלהלחתההאיהשהדוקנםשןיאםאתווצקהסחייל

לרהדוקנהללחםהותווצקהםויקאיההדוקנהןכינפמו

אוהשהדוקנהבובסונייהדהדוקנהללחםהתווצקה

הדוקנהלבאונרייצשומכתווצקהףיקמוללוכהלוגיעה

אםאהתגירדמבםהלאהקרתווצקהןמהניאהמצע

הדוקנהןכומכםינבהתדלומותלצאמםאהשומכםינבה

ןייולתההיפנעםהווצקהוןשרשהדוקנהותווצקהליצאמ

הצקגוזורבהולשהצקלכלרתוגוזםהוונשריפדכהב

הטמהצקאוהשודגנגוזולשהלעמהצקונ"הדהצקדגנ

הצקאוהשודגנגוזולשיחרזמהצקןכוומערבחתמש

אוהשודגנגוזולשיםורדהצקןכוומערבחתמשברעמ

תווצקהששולאןיינעדוסוומערבחתמשןופצהצק
ילובגבידוסרעשביתשריפדחיםתורבחתהוםתודגנתהו

םיכירצשינפמםיללחםיארקנתווצקהוםשמן"וע"ןוסכלא

הצקלהצקןיבאוהשםתוללחבעיפשהלהדוקנהמיולמ

הדיחיאיההתומצעךרעבוהמצעדצמהדוקנהלבא

לכותאלשדעוחללכללחאלוגוזהלןיאהדיחיהדוקנ

איהךכלוללכתווצקלשםשהתומצעךרעבהלסח"

היפנעלחכוןוזמעפשתחלbמותסנרפמהתומצעבהדיחי

ללחהבןיאוהיפנעשרושותויהאיהשהדיחיההתומצעמ

דימתעיפשהלבוטברועפשבםלועלהאלמאיהקרוחללכ

הנודאבוטלכובוטלכבאלוממקררבדהרסחיתלבםלועל

שוריפללחאוהתווצקהדוקנהןמהשועהלכןכלוהדיב

לעבאןכהשועשכותווצקהדוקנהןמהשועשימןכינפמ

אוהתווצקהדוקנהןמהשעשותבשחמוותעדיפלךחרכ

תווצקןיאשללחשיתווצקשישכירהשהדוקנבללחהשוע

הניאהדוקנבללחשישכאליממוהלעמלריוצמכללחאלב

הקיראיהשכוהלשללחבהקיראיהקרהעיפשהלהאלמ

םיפנעהםילטבאליממותווצקלהעיפשהלהלוכיהניא

זחשרושםהלןיאשרכזשםתסירהונייהותווצקהםהש

וחקירוללחומצעשרושהיכםתוללחתואלמלונממקינהל

תבשלהשועשימרמולהצורתמויתומהיללחמרמאןכ

וזמהעיפשהלתבשה.דיבןיאשרמאוללחהדוקנאיהש

"ראיהיכהעובשלשלוחימיתששםהשלוחלהסנרפו

תבשה3גגג

ימויינממלהוצמכעותווצקהםעםלענאוהשיעיבשה

רמאנןפלהניבירעשםישמחםהבאיעובשינממלהוצמו

םיקלאארקנהניבהיכםיקלאמטעמוהרסחתוהשמיבג
םיעבראאלאגישהאלוהניבהאוהשדחארעשולרסח

ןינעןכותךלשרפנהנהו-ונושלכעןינבהאוהשהעשתו

תבשתארקנהניביכעדתהגהוללכךרדבונושלתנווכ

לכיכםימיהלכללוכתבשאוהשיעיבשהיכםעטהולודגה

ראובמכתבשמםילצאנויאצויותבשמינוזינוםיקנויםימיה

םויארבםשהיכבושחלךתעדבהעטתלאו'בהמדקהב

יששהםויףוסדעישילשםויוירחאינשםויוירחאןושאר

הזרחאהזםויהזרחאהזןמזבםיולתתולועפהברהםהש

לאחכמאצוישםדורשבתלועפוהזיכהזןימאהלהלילח

ךכוברהמבכרומאוהשםשכוןמזביולתותלועפולעופה

ןכםגותבכרהאוהשומכהזרחאהזהברהתולועפהשוע

םנמאךאןורחאהבכרומהאוהשהזרהאהזיבכרומיוברמ

דיחיאוהשומכותוטישפהתודחאבומלועבדיחיתילאה

דחאעגרבודחאתעבלכהםלשנהמעוהדיחיהלועפהשע

לכךרדיכתיימינפתיעצמאהדוקנארקנאיהותבשהאיהו

תווצקהםויקהדוקנהוראבגרשאכתווצק'והלשיהדוקנ

הזכתוגוזםהוהדוקנללהםהו

ב

ה

'בללחידהצקללחאוהשאםעגוזיאהצקאוהשאללח

הצקוהשגללח'ההצקללח'והש'בםעגוזינשהצקאוהש

םהשתווצקוהלכשאצמנוהצקללהאתהש'גםעגוזג

ןיאתיעצמאהדוקנללבאתוגוזםהלשיםיללחםהשםימיב

הנממ"קנויתווצקהםהשםיללחהלכוהדיחיאיהבאגוזה

אוהתווצקהדוקנהןמהשועהלכןכלוהנממםיאלמתמו

הניבהאוהשודגהתבשהוהןכותווצקהלכסרוהאוהללח

םיקנויהנממותרווצקהלכהחכבוהבשהדוקנאיה

'ילצאגהנממוםלכתאהאלממאיהוםשרשאיהותווצקה

השועאוהיכתמויתומהיללחמלכקוספהרמאןכלוםלמ

תווצקהםויקאיהושדוקאיהוהדיחיאיהשהרוקנהןמ

ןיאלמתמםיללחהוםיללחיארקנהתווצקהםיאצויהנממש

תרמויתומםיללחראשכהדוקנהמללחהשועאוהוהנממ

הניבמולצאנתווצקהםעהדוקנאיהשתבשהיכעדתהנהו
םלעגהשרושהדוסבםלעהבדמועתווצקהםעתבשהכא

לעופלאציאלשןמזלכםסרופמהיהאליכהניבחכב

םלעהמהלגתנולצאנאלשןמזלכושרשםלעהמהלגנה

םלשתבשארקנתווצקהםעהדוקנהרמולהצורושרשחכ

ארקנותוליצאםדוקהניבחכבותויהבלבאותוליצארחא

ויהתווצקהוליפארמולונוצרםירבדהלכיכלודגהתבש

וליפאשדעהדוקנהדוסבהניבהעצמאבחכבםידמו

רשאכהדוקנהדוסםהלשיהחכבהניבבםהשכתווצק

תרארקנםעטההזינפמוראובמרתוידועןיינעההזראבתי

תווצקהםעונרמאשהדוקנהתאזיכהגיבירעש''שמחהניצ

תודוקנהתויהלתרולוכיםניאוןיגבהימדגנכויה

םלכירהשתודוקנהיתלבתווצקהאלותווצקהית

תוריפסהמתחאלכ'ניבהדוסבכאהניבתדוקנתודחאבםה

העבשוריא"כאתווצקהםעדוקגדוסאוהשםלכחכהלשי

תורואשמםהשדשבדועראבתירשאכהעבשםימעפ
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לט

לכלסחייתישדעהדוקנבתווצקהחכותווצקבהדוקנהחכ

'זםשבסחייתישדעתווצקוםעהדוקנחכהצק

םעוטמםללכבםהשתווצק'ותחאלכלתודוקנ

הניבבןלכםהשהניבירעשנםהןלכתללוכההמצעהניב

הניבהאיצוהוהליצאהךכלוהתדוקנתודחאשרושחכב

היתווצקששםעלעופבתבשאיהתחאלכשתוריפסהעבש

עהתוליצאבןיינבהימיתוריפס'זהמתחאלכךכינפמו

ןתוליצאבוריפס'זםהשןפואבתחאהטימשהשועהמוקמ

לשםירעשטמםהםללכבוזןמהלולכתחאלכןמוקמלע

תחאלכהירעשתולגלועיפשהלהירעשוחתפנםהבשהניב

םימעפ'זהחכבםילולכםההמצעהניבבוהמצעינפבתחאו

אוהשדוקנהחכבווצקהותווצקהחכבאיהשהדוקנהחכב

'גיבבשיךכלוןלכהתודחאבללוכה'נהרעשהלודגהרעשה

תורופסזםהשםירעשטמהנממםיקנוישהחכבםירעשנ

תרוכלמאיהשתחאהדוקנתבשלכבשתותבשזוארקנש

הזכתבשתארקנה
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תוכלמאיהשעצמאבתבשתדוקנםילוגעלכבשאצמנ

וניניינעלךירצאוהשהממרתויתכראההגהותבשאיהש

המלונילעהישוקןיאוהניבירעש'נןיינעבדיניעריאהלידכ

ןיאצויהנממשהדוקנהאיהתבשהיכועצמאבתבשונרייצ

יווצקודוסבתבשהמןתוליצאוןתנוזמוןתיקיגותווצקי

הניבתודחאבןשרשבתווצקוחכבהדוקנהוהדוקנהחכב
מ"fש

הדוקנאיהשהמצעתבשהמהשעוללחהמצעתבשה

ינפמלוחימיבומכהכאלמהבהשועשרמולהצורתווצק

שיאההזןכינפמלוחימיראשומכתווצקאיהםגרמואש

הניאשהשודקההדוקנבםגפואטחשונועבתמו'תומ

ינפמהדמדגנבהדמהסנרפוהיחמוןוזמםייחולתעפשמ

שדוקאיהוגוזהלןיאוהדיחיאיהשהדוקנהןמהשעש

תווצקהותווצקב"וסנרפוןוזמתויחתעפשמבוטלכהאלמ

ןיאלמתמתווצקלשםיללשםמויקאיהוהבםייולת
ראשכהללחאיהשבושחלונhעבהבםגופאוהוהנממ

עיפשתאיהשהבןוחטבולןיאוהכאלמהבהשועוםיללח

ותכאלממתרבששרובעלוחימיבהסנרפוהיחמוןוזמול

הבןיאיכלוחימיראשלתבשהתאהוושמותבשהםויב

לוחימיראשמרתויתויחעיפשהלתויחוהשודקתופסות

תבשלשותויחלטונאוההדמדגנכהדמושנעןכינפמ

אוהשומכתמויתומהיללחמלכוילערמאנוותויחלטוי

תוקלתסהביכתמללחופוגהשעיןכללחתבשלהשע

תדוקנמקירוללחףוגהראשיותתימאוהשופוגמותמשנ

הבתבשתדוקנמהתויחתלבקמובתנכושהתייהשותמשנ

תרבשההנהווניניינעלרוזחנותמויתומהיללחמוניהו

תרחאתרבבהניבמהלצאנתווצקהםעהדוקנהאיהש

הדוקנרשפאיאיכתווצקהםעהדוקנאוהשתבשהןכל

זכבדמועתבשהכאהניבהןמתולצאנםהתווצקילב

היהו'ניבהךותבדמועהיהתבשהלצאנשםדוקשוריפהניבס

םלשתבשהיהאלוהלגנלעופלאציאלוהניבהםלעהחכב

היהאלםלשתבשארקנשיולגבתווצק'וםעהדוקנונייהד

הניבםלעהחכבהיההיתווצק'וםעתבשאיהשהדוקנהיכ

: חכמהלגנלעופלהיתווצקוםעהדוקנההאצישכו

רמולהצורםלשתבשתארקנהדוקנההתייהזאהניב

הניבםלעהחכבהתויהבלבאהלגנלעופלהאצישהדוקנה

תארקנהניבהדוסבוהלצאנשדוקלולודגהתבשתארקנ

םהו'ניבבויהדוקנהםעתווצק'וולאיכםעטהו'ודגהתבש

םהשתבשאיהשתיעיבשהאיהשתוכלמםעתוריפסשש

רשפאיתלבבהיהההכבהניבבויהשכוםיהנתגגםללכב

אהדווצקהחכבדוקנהודוקגהחכבהיהווצקהשקרויהל

חכבהיהדוקנהםעתווצקהלרניבהתודחאחכבהיהלכה

ונייהדלעופבתרבשהניבהדוסבהיהאלשהניבהתודחא

תרודחאחכבםלענלכההיהקרלעופבתווצקוסעהדוקנ

דוסבןכםאותרחאהריפסבםימלענםלכלרהניבתריפס

תודחאחכוהדוקנהתודהאחכבתווצקוחכויההניבה

ןכםאוהניבתדוקנתודחאחכבלכהותווצק'וחכבהדוקנה

דוקנבתווצקהותווצקבהדוקנהדחיםילולכםלכויה'גיבב

חכתווצקלויההניבתודחאחכבויהשכחרכההןמאוהכא

אהדתווצקהלכחכהצקלכלותווצקהחכודוקנלוהדוקנה

תודהאבניבחכבהיהשהזמעמשנאליממרחאחכבויהןלכ

ןפואבהתודחאדוסב'זמהלולכתחאלכש'ודוקנזהתודוקנ

'מולהתדוקנמקלחםושלעהניבתדוקנבסחייללכותא

הצקואדסחהצקאוהקלחההזוהדוקנהאיהקלחהתאז

תווצקהלכיכםלכןכוהצנהצקואתראפתהצקואהרובג

םאןכלערשאתווצקהלכחכבהתדוקנחכוהתדוקנחכב

דוסבםתוללכוםיווישלעתורוהלידכםרייצלתאב

הזךרדבםאיכםרייצללכותאלהניבה

תוכלמדוסידוהחצנתתתירבגהלודג

תוכלמדוסידוהחצנתתהלודגהרובג

תוכלמדוסידוהחצנהרובגהלודגתת

תוכלמדוסידוהתתהרובגהלודגחצנ

תוכלמדוסיחצנתתהרובגהלודגדוה

תוכלמדוהחצנתתהרובגהלודגרוסי

דוסידוהחצנתתהרובגהלודגתוכ

יכתרודחאבםהתווצקהםעהדוקנהשהזהרויצבאצמנ

ףוסבםהתווצקהוהנורחאהטישבשארבאיהתוכלמ

ישארבוףוסבתרוכלמושארבתווצקההנושארההטישבו

ןתוללכוןתודחאלעתורוהלדוקנהשארבןלכןהןיטישולכ
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תעדכאוהו'נהרעשאיההמצעהניבהוםיעבראוהעשת

הלודגםהשתווצקשששיתבשותבשלכביכשממלבוקמה

אוהתווצקלשללחהתדוקנודוטידוהחצנתראפתהרובג

רובגהלודגעצמאבותלתלכליעיברוהשוכלמהוהשתבש

יעיברלגראיהןכשןתשלשמטמלאיהוהנממלעמלראפת

הנממהטמלוטועימהדוקהלעבלצאהמוקמןכוהבכרמ

המוקמאצמנתונורחאשלשלתיעיבראיהודוסידוהחצנ

הלעמלוגריצרשאכותווצקששמתיעצמאההדוקנה

םימיהדששםהשהעובשוהעובשלכלשתבשהכגאיהו

ינשהמדקהבישילשקרפונשריפדכםימיהלכץובקתבשו

לשתואיצמהעבשםהתותמאבתותבשעבשהזיפלאצמנו
'בואיצמדסחמדחאתואיצמהלעמלונר"צרשאכתוכלמ

ןמהתואיצמחצנמדתואיצמתראפתמ'גתואיצמהרובגמ

תופלמונייהדהמצעמהתואיצמזואיצמוסימוואיצמדוה

םיפנכששםאיכםהלןיאשרכזשםיפרשהןיינעןכווכלמבש

תווצקששהםהםייפנכהויעיבשהאוהומצעףרשהיכינפמ

ומעוששמתולולכהולשתווצקהךותבהדוקנהאוהוולש

םעובמםללכבשםייפנכששדחאלכלוםיפרש'זםהוזםה

תרחאלכתותבשעבשםהשתוריפסבומכטמסהםיפרשה

םהןמצעתותבשהםעובמםללכבםהשתווצקששמהלולכ

תותבשהמתווצקהקלחשםעטהוםיפרשבאוהןכומכטמ

תישדחלכלרמאשהמבןכוןימותישדחאלכלרמאשהמב

רפסמשתורוהלידכעבשמאלוששמתולולכעמשמדןיגרד

ןהיתווצקםעתודוקנהםהשןמצעתותבשבםהםירעשטמ

ןיאשקרעבשמתולולכםהתמאבוןינמבבגתודוקנהו

דחאסוחיבהיתווצקםעשרושותבשאיהשהדוקנהסח"

םהתרותבשעבשולאוהלעמלונשריפדכוהיתווצקםע

הלעמלונשריפדכתוריפסהלכתוללוכהתוכלמהםצע

איהוהימוחתןיבתיעצמאה'דוקנהאיהשהלעמלר"וצמכו

תווצקהותווצקהמדחאלהמודהניאוהלידללחבהדוקנ

אkתווצקהמדחאםושהניאוהיאבצוהיטישכתוהידעםה

ירבדולבוקמהירבדראבתנהזבותריעצמאהדוקנאיה

הניבירעש'נדוסןיינעביזחדכוירגדםייקמורשאמלזיבשר

?ערבדהזיאבוחונגגשםאוותרותרואבוניניעריאםשהו

:קרפהםלשנהזבודימתהגשתהתבהאברמאנובאצויכו

הארנשרבדראבלהזהקרפבונינוצרוקרפ

ןיינעבונשריפשהמלרתוסודגנמהרואכל|

ןמתולולכתוריפס'זםהשהניבירעש'נדוסי"

ןכלעיבשרירבדכגאוהוגהרעשאיההמצעהניבםעוז

הזתאהזםירתוסויהיאלשידכוירבדבשיילורשפלונב"וח

דעתטשפתאהניבהאליעהםינוקיתבאצמנשהזאוהוז"

תארקנםשבשהנושארהלרהאליעהשוריפןיערת'גדוה
דוהדעהירעשבתטשפתמשינפמהתרארקנהמלוהניב

'גםהודוהחצנתראפת,הרובגהלודגתוריפסשמחםהש

םימעפהכאורשעמהלולכריפסלכיכה'רעש'נלרןיערת

הניבירעשתויהשוריפבהרוההנה.םישמחםהרשע

לכדבלתוריפסשמחםהשדבלדוהדעהנממםיששפתמה

רחאםוקמבדועשוריפבראיבןכורשעמהלולכתחא

אזחדהנחרברבהברדארמימאיההרואיב'בגםינוקיתב

הניבאוהםיהיכםששריפוילסרקדעיטמאמידיופצינה

טשפתאאמיהיאהאליעאמיאדלוהוחצנןיליאילוסרקו

והיאדואדאנווגבאפועאוההדילוסרקדע"ערתשמח

ןיריפסלכברשען"ערת'נןוניאאהרשעןינמזשמח'הרשע

לירקתאווהלוכןולליטנדוסירוהדעדסחמשמחןיליאמ
םישמחהששוריפבהרוההנהונושלכעןישמחןיליאמלילכ

ירבדבונשריפשהמלרתוסהזודוהדעדסחמםהםירעש

'רקנדוסיהיכאנעמשןיחרואבגאוםימדוקהםיקרפבובשי

הניבמםירעשםישמחלבקמשיפלםישמחהלועשלכ

הלועהלכלרהלכשוריפהלכארקנהתוכלמלםעיפשמו

תוכלמבעיפשמשרשעמהלולכתחאלכתוריפס'הםהש'ג

וילעזמרמןכוהתלבקדוסבןלכמהלולכאיהשהלכוגיהו

קוספה

הניבבירהשהדוקניתלבתווצקאלותווצקילבדוקנאאש

הדוקנהחכתווצקהלכלשיןכינפמדחאחכבידחייתמםלב

ןכינפמהיתווצקלהסנרפוןוזמתחלושהעצמאבאיהש

עבשםההניבאיהשלודגהתבשהחכמןייולגוןתוליצאב

העבשוריא"באותבש'זםהשתווצקוהדוקנלכלותודוקנ

תבשההניבמולצאנשהעשתוםיעבראםהוהעבשםימעפ

ןלכתללוכהלודגהרעשהאיהשהמעורמאשומכלודגה

אוהךלמהיכםירעש'גויהונרמאשומכהתודחאחכב

יעיבשהומכונממםילצאנהםעסחייתהליוארןיאודיחי

םיאצוישתווצקלםוקמאוהשהדוקנהאוהשתבשאוהש

םלכלםוקמהניבהןכהנממםינוזינוהנממןילצאנוהנממ

ןיאשומכוהנממםינוזינוהנממילצאנוהנממואציםלכש

ואצישםיפנעהםעהדוקנהאיהששרושהסחייתהליואר

םוקמוםלכלשדושאיהשהניבןכומכתונצקהןהשונממ

ןכלונממולצאנשםירעשהםעסחייתהליוארןיאםלכ

: העבשםהשםויםיעבראוהעשתרמועהתריפס

כלתרותבש'זתודוקנזםהשתוריפסהעבשדגנכםהש

ונאןיאםנמאםוי'גתונמליוארהןמהיהותווצקותחא

ךלמהתונמליוארןיאשונשריפשםעטהןמטמאלאםינומ

המצעינפבםימתונמלהוצמההאבוונממםילצאנהםע

איהשתבשלעהרומ:יכינפמהמצעינפבהעובשהו

הנממםינוזינוהנממןילצאנשתווצקהתללוכההדוקנה

םיעבראוהעשתהםעהניבהסחיילונליוארןיאשומכו

ערשאןהלשרושאיהוןהמתמלענאיהשרובעבםירעש

סח"ליוארןיאןכדחאסוחייבסחיילםהמעןוימדבהניאןכ

תווצקלשרושאוהוהדוקנהאוהשתבשאוהשיעיבשה

ינממלהוצמכעתווצקהםעןוימדבוניאיכדהאסוחיב

הניבירעשםישמחםהםללכבכאעובשינממלהוצמואמוי

ארקנהניבהיכםיקלאמטעמוהרסחתוהשמיבגרמאנןכ

היהשוהרסחתוונייהוהניבהאוהשארעשולרסחםיק

םיעבראאטגישהאלוםיקלאארקנשלודגהרעשהמרסח

בוקמהןושלכעתוריפסהםהשןיינבהימי'זאוהשהעשתו

ראובמהדנהםימשהןמונורוהרשאכוילעושוריפםע

העבשמתולולכהעבשםההניבירעשםישמחיכשרופמו

ימיתעבשבםהעשתוםיעבראההנהועשתוםיעבראםהש

תללוכהלודגהרעשהמצעבהניבאיהישימחהרעשוןינבה

העבשהלכהחכבוהעבשהלכולצאנ'נממשןלכלשרושןלכ

םירעשםהןכלןתוליצארחאםגהעבשהתוקנויהנממו

וזוהערמלוליפאהמלענהתומצעוהיתולועפוהחכםיארמ

יעבראועשתןיינעבליעלונשריפשומכלזיבשרתעדכגיה

עבשונושלהזוםינוקיתבאוהןכותרצעלחספןיבשםימי

והיאיאהוםיעבראוהעשתןיקלסןימויתישדחלכלתותבש

םינשםיעבראוהעשתןוניאםינשתותבשעבשךלתרפסו

ןוניאדןלאןהמשעבשתותבשעבשםימיםיעבראוהעשת

קזפלגענטבקחגתרצרטבשכדגנןטשערקץתיגבא

אתישלבקלןוותאאתישדחלכלןהמשעבשןוניאתיצוקש

ימולעםירומתויתואושוריפתבשותבשלכלעובשןימוי

םשהללכמףנעאוהשדחאםוילעהרומתואותואלכלוח

אוהשומצעתבשלעהרומללכבםשהותויתוא'ואוהש

ןוניאןיליאושוריפבערוקמלםיפנעםהשתויתואהתרזח

עבשוהלכודחאליפנכששוללעממםידמוע"פרשרמתאד

תוישדחלכלוןיריפסעבשתותבשעבשוןימויטמותותבש

אתיירואדרוהטםינפםיעבראועשתןיקלסוןיגרד

האליעה:רמועתריפסדםויםישמחהאליעאמיא

הארמממאשלאקזחיתאובנברכזנההטמלריפהטמןמ

הניבתחתםהםירעשטמ'הטמושוריפהיהיוהטמלווינתמ

הטמהשענוםירעשנםההתארקנההניבהםעוטמונייהו

ראבתירשאכהירעששמםהטמוהניבונייההאליעהלרו

כלתוריפסהעבשיכוירבדמעמשמהנהובעדוע

שתויתואבמםהשםינשוםיעבראםהשתווצקששתחאי

עבשהםהשןמצעתותבשעבשודחאתואםוילכלבמםש

תולולכפהשןמצעתוריפסעבשתואיצמםהןמצעתומש
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זקרפה

דוסיבן'מלתראפתב'כ'י'טםימחרהוקבהיהי'ס'נמ"ל

ץ'פ'עןידהוקבויהיתשרקץ'פ'עתוכלמב'ס

םיווק'גןכםגתוכלמבשאצמנתוכלמבתדוהבש"רק

.רויצדוסב'אהםעוהריפסוהריפסלכב'גאצמישומכ

ץףןסךויתואהשמחהו'בכםהאהזכדסחבשהתוללכ

םתויהרובעבתוטושפםירייוצמםהשאלאתופופכהםהםה

םדוקהניבבלרםלענהןתואיצמלאהובגםוקמבםיזמור

תומלענםהתויתואהולאיכאצמנהנהוופפכנוולגתנש

לאותולגתמהתוריפסהלאתורוקמםהשדוסבהניבירעשב

יעתהםעתוכלמהדחייתישכןכינפמותופופכהתויתואה

תורוקמהיאדוזאתוריפסהןתודחאדוסבםהזאשדוסי

םעפשםיעיפשמוםירומגםימחרבםיחתפנשףןםדםהש

אוהשןיאהיקמעךותמתונושארשלשלכמםתלבקדופב

העפשהאלוועיפשיזאהעבשםהא'גדוחיןיארשאכורתכ

ינפמועבשמתולולכםהשםהבעפשהחכמאלאתמלענ

אוההנושארהניחבתוניחבינשבהניבירעשואצמנהז

םידחייתמתוכלמודוסיותראפתלרםיללכנתווצקהתויהב

דחאלכשםיללכנםההירעשזאוגוויזהדוסבתחאהריפסב

םהמעהמכחהורתכההלגתתדוחיהדוסביכרשעמהלולכ

הלע'יםימעפהויןמםיללכנהולאמתחאלכהיהתשדע

םעפשועיפשיוםירומגםימחרבוחתפיתורוקמהזאו'נ

םירעשהםגויהישדעתונושארגיולגוהעפשההדוסב

םימעפהדוסברוההדעתוריפס'הב'נבםיללכנםינותחתה

תחאלכבתונושאר'גתואיצמהלגתישדצמ'גולעישדע"

היינשהניחב:דחאםצעלןדוחיבןתלעמהזוןהמתחאו

הטמלדחאכדוסיידילעוכלמותראפתודחייתיאלשןמזב
הניביקמעבשםישרשהועיפשיאלזא'זןינמבםידרפנויהיו

עפשונייהדןמצעתאפמאלארתכאוהשןיאיקמעמ

רדעהינפמםהמעהמכחהורתכהרואהלגתיאליכהניב

םירעשהותוריפסההנייהתאלךכלוןותחתהדוחיה

העשתוםיעבראאלאולעיאלוזםימעפ'זאלאןיחתפנ

רעשםלענהיהיוטמולעי'זבוחתפישןמזבהמלןבויהזםעו

'נהרעשםלעתיאלוםימלשולעיהבוחתפישןמזבונה

תורוקמהועיפשיתודחוימהטמלתוריפסהתויהביכםעטהו

תוכלמבדוחיהיהירשאכיכרתכהאוהשןיאהיקמעעפשמ

תעדהדוסיעהניבוהמכחבםגדוחיהיהידוסי"עתראפתו

אוהשםהילעםלענהרעשהלגתיוםדוחידוסמועיפשיו

תוריפס'הולאמתחאלכויהיזאורתכהדוסתעדהדוס

רריפסהוtiמתחאלכבולגתייכםדוהידוסברשעמתוללכנ

תובושחםהשתונושאר'גדוחידוסאוהשםלענהרעש

רעששהזלהייארוהטמלדוחישישכםילגתמםהשתחאכ

'ינוקיתבוריפברמואירהשונושאר'גדוחדוסאוהםלענה

ומילשוהיאאדעכלזוםישימחהרעשאוהןוילערתכש

הילעדהטמלבהייתאאלדוהיאאדוהניבירעשןישמחד

םישמחהרעששוריפבהרוהשירהטיעועדיאלביתנרמתא

םעטהאלאםישמחהרעשאוההניבבשרמאדאורתכאוה

תודחוימםהתונושארשלשהדוחיהדוסביכונשריפדכאוה

םיעיפשמתוריפסהזאתודחוימםההטמלתוריפסהרשאכו

המכחדוח"אוהתראפתווכלמבדוחיהתויהבשןיאיקמעמ

זאוםדוחידוסבתחאכתובושחםהורתכתעפשה"עהניבו

םישמחםהזאוםלענהרעשהלגתיוסדוחידוסמועיפשי

דוחיןיארשאכםנמאתוריפסבםילגתמםימילשםירעש

םיללכנםניאו'נהרעשהלגתיאלולעמלדוחיןיאזאהטמ

תרידחייתמהניאשינפמהדבלהנינהתאפמהעבשבאלא

ימיכסמםהולזיבשרירבדורשפתנהזבותכבומכחב:

םישימחהרעשןיינעראבתנןיחרואבגאודחאןיינעלא

יולגונלןיאהתעורעשהוקרפהםלשנהזבווייולגוומלעה

ריסיוותרותרואבוניניעהלגיוקדצהרומאבידערתוי

העידץראההאלמוונינפלעמלכשהתכשחהשובהוסמ

:ןמאוןמאםלועלהךורבוםיסכמםילפימכ

ניבירעשנדוסחרעש

לט

דוההוחצנהוראפתהורובגהוהלודגה'הךלורמאבוספה

הירעשישמחבתטשפתמשהניבלעזמרמשישמחהלועךל

קוספהשרפמשונייהודוהחצנתראפתהרובגהלודגםהש

חצנתראפתרובגהלודגםיסחוימהניבלרמולהצור'הךל

לעזמרמלכיכקוספהרמאכחאוםירעשםישמחםהשדוה

ידכהניבירעשםישמחלבקמאוהשינפמלכארקנשדוסי

ךללשךפיהאוהשלכארקנהזינפמותוכלמלםעיפשהל

הנהךללכךפהתמהםתוחתומדכןתונהךפיההלבקהיכ

התעותוריפסהקרםניאםההניבירעש'נשעמשמהזלכמ

ואהזקרפבשהזתעדהםינשולאמרשכהזיארוקחליואר

םיבוטדחאכםהינשםאואםימדוקהםיקרפבשינשהתעדה

רבדרשפםהלאצמנלזיבשרירבדקמועלונלכשבדרגםאו

ולאםירתוסויהילזיבשרירבדשןימאהליוארןיאיאדוביכ

:דסבםרואיבבומצעינפבקרפבאבנןכלוולאל

ךירצלזיבשרירבדרשפבסנכהלידכוזקרפ

הניבהלאהאהםירעשהסחיןיינעתעדל

המבעדתרבכהנהרמאנוםניינעהמו

אהניבהסחייכםימדוקהםירעשבוםיקרפבונמדקהש

סחיכתונורחאתוריפסהעבשלרמולהצורולכתוליצאה

תוריפסהוםינבהםאתארקנהזרובעבוםינבהםעםאה

התויהלעדבלהניאהזהסוחיהםנמאהיאםינבתונותחתה

םאהשומכשזומריםגאלאםאהאיהרשאבםהילעתפפוח

החימצמוהדילומוהלעבמהלבקשאיהההפטהמתרבעתמ

ריואלתאצליעבטהלובגדעתרושיהתליחתמהאיצממו

םחימצהוםהילוהותומלענוריפסההלבקהניבהןכםלועה

לעלצאתהלהלגתמתואיצמלאםלענהןשרשמםאיצמהו

ירעשבראובמכםימחרוןידדסחןתלועפיולגםוקמןמוקמ

לשמהיכתצקבלשמנהמלשומההנתשתםנמאםימדוקה

תריוהתמההיוההתרימשגאיהשתייעבטהםאהתדילרחא

התואהדילוהשרחאהנההלעבמהלבקשהפטהמהנטבב

הניאוהנטבבהתיהשהיוההןמתינקיראיהראשתהיוהה

תדילותוליצארחאשתינחורהתלצאמההשודקהםאבןכ

יכןתדילםדוקכחצהוקדהםתואיצמםשוראשיםינבה

תרברתמאיהלבארחבומההתואיצממהזזאלהשודקה

יששהרעשבהזןיינעוסונראיברשאכתבחרתמותלדגתמו

ולכתוליצאהישרשתאזההמדקהמונלאציהנהב"קרפ

ןיאשלזיבשרירבדבראבתנדוע:חצוקדתואיצמבהניבב

אלאהלגתמההתעותואיצמכהניבבהבפלעגהתואיצמ

דעועיגההלגתמהןתוליצאביפסהואיצמיכתורחאםינפב

תוללכנםהםמאןטבבםנמאתווצקלתיעיבשאיהשתוכלמ

דוסיהיכדבלדוהחצנתראפתהרובגהלודגםהודבלהב

ראיבןכותרחאהריפסבתראפתבםידחוימםלכתוכלמהו

הלעמלןיאיכאצמנהנהוםיברתומוקמברהוזביבשרה

תוטשפתהאוהדוסיותוכלמותוריפסהשמחםאיכהניבב

תוטושפהתויתואהןכלוותוליצארחאטשפתנשתראפתה

לאזמרםהשקפסןיאוהניבבתומלענםהץ"ףןםדםהש

ןינמבץוחבםהיכהניבבםשתומלענההשמחהתוריפסה

ץוחןתוטשפתהרחאתוטושפתויתואהולאלרתופופכב

'בכםהמווהתנווטשפתנןייוליגפוקמלרםמוקמלעהניב

יולגתרליחתיכםיפופכתויתואבכאתיבאפלאתויתוא

הלולכריפסלכותוכלמדעדסחמםהאתובאפלאתויתוא

תחאלכשדוסבןתודחאוןתוללכלעםיזמורהתויתואגןמ

רדחמהלולכתחאלכוריפס'ז'צמגימחרוןידדסחמהלולכ

ראובמכתויתואהלכתללוכה'אהםעותויתואאכםה

עצמאבוףוסבישארב"איהףלאהרויצדציכ'בכםהרהוזב

הרובגלעהרומףוסבידסחלעהרומשארביאהזכ

איהדוסהנהותראפתימחרלעהרומעצמאבוןידאוהש

'גבהיתויתואםיטשפתמתויתואהלכתללוכאיהשדוסב

'ח'ז'ו'ה'דגבדציכ'ז'זםיקלחנודסחבאיהשולאןיווק

'כ?'טתוכלמבחחצנב'זוהדסחבד'ג'בדסחהוקבויהי

ר
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'אםתוחבודצדחאסתוחכבומהרושלטבבעא

םימעפףלאףלארמאתוביהרושלטבדעא"

תויהלדיוצןכותועטבלכהףלאימעפהאמירלא

ףלאףלאהאמףלאםימעפףלאףלאירמאתו

ודחייתףלאםימעפףלאףלאףלאףלאםימעפ

דגנלצרגנאוהלטבדהרושבעב"

אפוגגלפלצאפוגקלפטכהרושבעב"

לצהבסאחכבטשפתנטנהרושלטבבעב"

הבסאמחכתלבקבטשפתנ

תגשמרוקמהאיהשגהרושהיינשההגהבגעב"

תגשמאיהרוקמהאיהשלצ

ולצוקמהודחוימהבהרושההגהבדעב"

רוקמהודחוימה

ל'כידוסבלצל'כ"דוסלטבטכהרושדעב"

ףלאדוסלעהרומףלאדוסבלטב'בנהרושדעב"

אדוסלעהרומףלא:

רדסכול'צרדסכתירישעהזהרושלטבאעא"
שירדסכול"צרדסכ'דיהרושלטבאי'

לצז3עקתואיבגלהטמל'זהלושגעלטבא
ןושארהרוטבשאאוהשןרוקמב'בהרושדועאי

ל'צהארתיאלותודחאהלעהרומהרתכבש

וברקתישכל'צוברדתישכאהדושההגהבדעאי

ףד

ףד

ףד

ל

ףד

ףד

ףד

אוהשומכולצאוהשומכ'גרושההגהבדעא?ףד

תיצחממלצתצחממוטהרושלטבדי

תכתוחמאהוקל'צאהזכדכהרושלטבדעדי

שודקהשלצשדוקהש'ורושעפשבאעדי
אשנתמהלצאשנשמהגירושעפשבד"י

ל'צםשלע'גירטמגבוהשךלהרושהגהבאעד"

הנוקיתלצהגוקת'בנהרושלטבאעוט

הכמסהולצהכמסהוגרושלטבבעוט

אוהשומכלצאוהשכאנהרושלטבבעוט

האיצוהשיעיבשהםוי'זהרושההגהבאעfט

לצתבשאוההתמגודהתומצעמתוכלמ

יפגע"ובראפמלצוכראפמ'מהרושהגהבזט

אלשינפמולצהיהאליכינפמוטגהרושאעזט

ראתישךירצלצהאדאגווגכסהרושלטבבעזט

-יפנע"ובולשתראפת

.ףד

ףד

ווצבותכלךירצרהוזהירבדבהפרכזנהההתררוצ

אוהשוקהיכהתישענאליממודהךותבותרוצו'ה

'ההתרוצהברהואבןכוותרוצכתישענ,ההךותב

,תאזבן"ושעןיההתרוצ,ונלויהאלשתויהלוונירבדב

," םסיפדהלםילוכיונייהאלהרוצה

-קזחתוארולשישםדאכזכהרושלטבגעfט
לצרבדהזיאהאורה

\ ךכלכולןיאשוריבחללאושוטכהרושלטבגעזט

ל'צהאוראוהםאקזחתואר

תראפתלצתראפתתלטבזמרושגעו'

זמורהלצזמרהזמרוש'געו'

ודהלצודדוז"רושדעוי

היושעתויהלבגךירצתאזבההזכדכרושדעו"

שמהכותב'ותרוצומכ

תושעלךירצןאכםגהאדאנווגכטכיושדעו"
נכ

דוסבוארקנשלצדוסבארקנש'טלרושדעוי

'ההדוסבולגתנשלצהבהלגתנשזמרושדעוי

'בקרפההגהבל"צארפההגהבלרושלטבאעוט

תושעלךירצןאכםגהזכהחי"רושלטבגעוט

לנכהה

ןיבהללכותלצןיכהללכותזרושדעההגהבוט
סש

ףד

ףד

וי
ףד

ףד

ףד

ףד

ףד

ףד

ףד

ףד

ףד

ףד.
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ואנתלצואית'ההרושההגהבאדומע'א

לצםילצאנליצאמ'בהרוש.ההגהב'דדומע

י","ייםילצאנהלכליצאמ

וגיכרדיפללצוויכרדיפלוטהרושלגהההגהב

רויצבולצרוי'צב'והרושעפשבאדומע'ב

ינומטממםלעגהןרוקממ'גנהרוש'בדומעב
-"יינומטממםלענהןרוקממלצ

ראבתירשאכלצראבתרשאכ'ההרוש'גדומע'ב

סאמולכרבדמלצולכרבדמברושהגהבאע'ג

ל'הקרפלצ'דקרפג"רושבעד

תמאבלכשהשלצמאבלכשהשהכרושגע"ר

ןתלועפלצותלועפןישועארושההגהבאעה

דורפהםלועלצרודכבםלועד"רושההגהבלגה

םידרפנהלצםידרפ'הדיכהרושלנהההגהב

םדאבשומכלצדאבשומכטהרושלטבבעה

לצותואיצמעבטןיינעיכ'זהרושההגהבגע'ו

הניינעוהעבטולצהיינעוהעבטו'זכהרוש.גע'ח

רואהתדיריול'צרואהדיריו'דהרושאעלטב'ט

אוההנותחתהלצלרהנותחתה'אמהרושלטבט

- - הצורליצאמ

תאזברמולהצורלצתאזבל"רלטבךהרוש'געט

רשעמרתוילצרשמרתוי'גנהרוש'געט

לולעהשלצלולעאוהשטנהלוש'גע'ט

הזלכםעחצחוצמלצהזלכלעחצחוצמדע'ט

תולמבאללצולמבאלההגהבדע'ט

אוהלולעהדוסלצאוהןיינעדוסגיהרושדעט

ידוס

לדוגליכינשלצלדוגלוכינש'ךהרושדע'ט

הזראבתילצןיינעשהזראבתיאלהרושדעש

יולגןיינעשראובמרתוידסבומצעינפבקרפב
יא"ותחגשהוותגהנהאוהותוקלא

זזםרמאכלצלזאכמרוש'גע'ט

אלורועישולןיאאוהדורבףוסןיאההגהבאעי

ףוסןיאלצלבאהטמללובגאלאלוהלעמ

אלוהלעמלאללובגאלורועישולןיאאוהךורב

באהטמ

'זןמל'צוןמאהרושההגהבא"ע'י

לצטןמורתכתריפס'גהרושההגהבאעי

םהידדצידצלצםהידדצדצהנושלטבאע"

הוצמוהוצמלצוצמוהוצמ'זהרושלטבבעי

יפכחומהלציפכהומהזמרושלטמ

תרמננולצתרמגגסהרושבעמ

יכהובגךרוצל"ציכךרוצלטבעוכהרושיאמ

אצמיאללצאציאלטהרושההגהבגעאמ

.םימעפלשלצםימעפלשלטבג"ירושדעאמ

ל'צתבחרתמהתיילעבביהרושההגהב'בדומע"

- תבחרתמרתויהתיילעב

התיילעבשדעלצהתיילבשדעגכהרושגע"

רכזשללהםימעפרשעבדודי'בהרושההגהבדעי

'הונייהדרכזשה"וללהםימעפרשעבדודילצ

.הריפסלכשינפמהיוללהףוסבהיוהיוללהשארב

-ןושארקרפבלצןושארקרכבוהרושההגהב'גע"

'מעפטרכזשוהוללהתלמבגכהרושחהגהבגעי

צידכוהוללה

רשעללכבלצרשעלכבורושאעא"

ש'וכודקלצובודקדלושאעא

לצתיירישעןהוםידחאהרופסלהלהרושאעא"

תיירישעהוםידחאה

לצ'צקדעץראנהצקמהנהרושבלטבאעא"

.ץראהצקדעץראהצקמ

ףד

ףד

ףד

ףד

ףד

ףד

ףד

ףד

ףד

ףד

ףד

ףד

ףד
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םלענהלצלענהלטבחמהרושדדומע'סףדםשתואיצמבלצתואיצמכלגהההגהבםש

האירבלצהיישעהאירבאכרושעפשבאעא"סףדואנבשלצואבשההגהב

היישעהריציאישוקאלבלצא"שוקאלכברושהגהבדעוטףד

זאןחככלצזאןחכלטבטיהרושדעאסףדתרוצלצהזכההרוצההגהףוסבההגהברעוטףד

הררועתגוקמלצהררעתנםוקמזגרושאעלטשגףדווו.מהזכה'

fצהשוחבתשגרנהרושהףוסבההגהבגעאסףדיעדוילעודיכלצעדולעודיכ:ושההגהבאעחףד

שוחבתשגרנ.וזוזילברצוזוזירכדרושההגהבאעחףד

רדסמהךלמהלצרוסמהךלמה:הרושלטבסףדותחגשהלצדחאערותחגשהזושההגהבדעחייףד

קאתניחבלצקיאתניחבטלהרושלטגסףד....דחאעגר
ולעיןכולצולעוןכוגמהרושבעלטוס.ףדהליעדוסבלצהליערוסבאכרושלטבאעדכףד

יאדובהנהלצאדובוהיאזכרושלטגעזסףדתלוזבולוחימיבהריצימהג'רושההגהבבעדכףד

עצמאבלצההזכעצמאבגלהרושלטבחסףד'ריצימלצהאירבהלבאעיפשהלהריצילוכיהניאהאירב

המדקהלעלצמדקהלעהרושףוסדעטסףדןורטטמתלוזעיפשהלותולגתהללכותאירביכלוחימיב
הניחבלצ'גהניחבהלגתנידהניחבגכרושלטבעףדהגירדמהתדיריתיעצמאילבונרושההגהבבעדכףד

'ההלגתנדהאירבהרואתגירדמבהתלעכגהריציהיכהריציל

המוקמבהניבלצהמוקמנהניבהןושלטעףדגירדמהתדיריתועצמאילבלצהלגתמומצעבתוליצאהו

כירהשלצתוניחבוהלכירהש'דרושלטגע'עףדי"עתושפניכזלהלגתמומצעבתוליצאהיכהריציל

תוניחבששה-האירבהרוא

ליצאמ'גירדממלצליצאמתגירדמב"רושלטדעעףדתרגירדמלהלועשדערתויבהסרנשההגהבנעדכףד
צאנדצליצאאממלצאנ'והרושדערהגהבעףד.יןפואברתויבלצןפואבהאירב

ליצאממ,ןכומכלצןכוומכ'ההרושלטבגעוכףד

יאצויםניאל"ציאצו'גיאב"ושלנהההגהבלנהףדםחוכ"טשפתמשלצםוהכןיטשפתמשהושאעזכףד

ויתוניחב'גל'צויתוניחכגדכהרושלטאעףדןוצרהוןוצרבלצןווצהוןוצרב'ברושבעלנהףד

םיארקנםניאלצםיארקרסניאוכרושאעלגהףדכשכמווחלצבשמוiחחרושההגהבבעחכףד

ובםידחייתמלצ'וכםידחייתמהמהרושאעל"נהףדךרעבסחייתילצדרעביכסח"תיגנרושאעטכףד

הבקנהדוסבלצהביקגהדוסב"הרושבעל"נהףדםיפקומםלכלצםיבקמסלכלוגעבבעלףד

ראבתיתראפתתורוקמלבדומעףוסלטבעאעףדםיקוחרל'צסוקוחראהרושגעלףד

דועראבתירשאכתורוקמלל'צתגירדמבודוסיולצתגירדמבתרופיוההרושדעלףד

ךרעבוהמכחל'צךרעבוהמכחדמושלטבעאעףדזדםהולצלרםהשוהרושלנהףד

המכחבשניבל'צמכחבשהניבט"מושל"נהעל"נהףדביטיהרדענהיהםרמחיפאשדעסהרושדע"אלףד

ירהשדסחהוקללצירהש'גדסחהוקלדנושל"נהףדלצבטלחומהןיאמםאיצוהלוםארבלםהמ

הלשישילשחוצחצלצהלשחוצחצהרושלנהףדהמצעינפבלצהמגעינפבהכהרושגעבלףד

חוצחצםלענהלצחוצחצםלעהאהרושאעב"עףדתרמאיאשובללצתרמאאשובלזהרושדעבלףד

םליצאמןוצריפלרובגבזיהרושל"נהדומעלגהףדם"חילעבלצםייחילעבזהרושההגהבג"עבלףד
ינפמהרובגבלצינפמםיכרפולצהייכרפו'זלהרוש'זנהההגהב'

תישילש'ניחבולצהזתישילשהניחבודרושליגהףייחהתמשנלציקהיתמשנ'גרושבההגהגעלנהףד

רוקמבהזםליצאמןוצריפלעיבאלצהניבאלוגיעבועדרולצדודילוגיעבגלףד

וחומלציעצמאהוקבאוהשוחומט'כרושלנהףד-ללכהמלצללכהמוטלהרושב"עלטבהלףד

יעצמאהוקבתוריפסבלצתריפסמבהרושאעולףדל

תוכלמלצאצמתשאכתוכלמחיהרושגעלגהףדתיכתמךלצת"כדמדאעבמהרושולףו

אצמתרשאכםיארקנםהלצםיארקנםהודהוושאעולףד

גגבחכלצגגבהכזכהרושגעלנהףדתודוסידלצויתדוסירלטגלהרושולףד

ריאהלריאמרנלצריאהלראמרנה"נושגעלנהףד.לזראבלצלזאכולהרושעפשבגעולףד

תניחבלצששהותרכרבשתרניחבדנרושדעלגףדרמולשיקדקדשלצומולקדקדשלטגמרושדמיד
ששהורתכבשהיישעולצהיישעהשיהרושב"עדמףד

ל"צה"נשהניחבאצמיהמהרושאעינשףדב"עףדושבולהלצושובלהסהרושלטאעומףד

-היינשהניחבבאצמיתרודחאבלצםושהתודחאבהכהרושלטאעטמףד

החומעלצהחומונילעטהרושבעל"נהףד-ייהושה

תישילשהניחבולצהניאהניחבוג'הרושבעלנהףדתווצקהששלצ,יוצקהששלטומהרושבעטמףד
- הניאהלילהלצהלילחכגחלהרושלטשמףד

לדוגדסחהל'צלודגהדסחהדלהרושדעל"נהףדעפשומאוהלצעפשואוהעפשביהרושגעאגףד

דוהחצנלצדרידוהוחצנטלרושלגהדומעלנהףדשדוסברעשבולצפדסברשעבועפשבגעאנףד
דריינחוישרושלצינחורשרוששטלרושב"עלטבבבףד

ל"צלולעההרונגתםימעפלשולהרושל'גהףדינדאלצינדאבלכהרושםימעטהתרגאבדגףד
: רובגתםימעפלש-היהאלצהיהאבהכהרושםימעטהתרגאבדבףד

אקתעוסברתכלוצקיתעדוסברתכהגרושגעדעףדהיהאינדאלצעפשבןכו

םהלהיהשםדוקל'צםהלםיהםדוקאעההגהבוסףדהזיולגדצמלצהזיולגדצמגנהרושלטאעהבףד
לעויהלךירצןתלועפולגתהלעגנרושלטבל"נהףדיולגתולגל

ןתלועפתולגתהזאןחככלצזאןחכלטבטיהרושדעהבףד

םויקםהלהיהל'צםויקבהלהיהההרושבעוסףדדצמהרובגלצדצמרוסבהרובגהיהרושלטסףד

ףד
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רמאנזאולצלמאנזאוזכהרושבעלטבלנהףדל'צהזמדומערתויטהרושfטקרפבדומעלט'זסףו
ל"צהמכחהתואיצמכוטיהרושדעלטבל"נהףדהזמקומערתוי

- המכחהתואיצמבוםלענהחכל"צלענהחכטרושגעל"בחףד

ירשלעיפשהללצירשעיפשהלד'נושלטבבעפףדתורוקמבלצתומלעגהתורוקמבדסושדעלנהףד
פהבשלצירעשוחתפנםהבשרושףוסעפשבב"פףדתומלענה.

.הירעשוחתפנ'חאלכששקרלצלכששדחאקרהנושלטבעהעףד

זעל"צהזלעאכהרושב"עלטגפףדלזראכל'צלזאכוכהרושעפשועףד
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