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 רודס

 לֵאּנַּמֲעדתַלַפ
 .רפסה יתבב תדה דומללו םידרפסה וניחאל
 דומל רדס .תובר תופסוהו םינוקתב רדסנ
 .םיטויפ :םיריש תובא יקרפ .טייצראיל
 רב תחמש םויל :.תבש תלבקל תולפת
 .תידרפס תומגרותמ .תיבה תכנחלו הוצמ

 יע

 .יינ הידבוע ףסוי םיסנ ברה
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 ריבגה תכימתו תולדתשהב ספדנ

 ויה סאילא בקעי ןהילא

 ,א'עי דאדגאב ריעמ

 .ד'פרת ,הניו

 .[א הניו (לּפַא םיחא) "ןוינוא, לש הבושמה סופדכ
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 (ןוייסקודורטניא) המדקה
 הפורביא יד סאלוקסיא סארטסיאונ יק ופמייט ו'גנומ ידזיד

 (הלפת רדס) .וטילפמוק לאוטיר ן.א יד הסנאקנאמ הל יד ןיר'פוס
 סארטסיאונ יד וטניימנידירפא ליא האיראטיליסא'פ לאוק ליא
 הטאטסנוק יס יסנא ;סארוטאירק סארטסיאונ הַא סינוייסארוא
 ,ידנארנ ליא ומזימ יניט יק הניפ ידנַארנ הל המיטסאל ןוק
 הא סאדא'בריסנוק סאיזיאופ סאייליקא סאדוט ראדרוקיר רופ
 ןוייסקילוק הנוא הטיסיסינ ידנוא ,סולקייס סו'גנומ ופרי'בארט
 וד'ביל ןוא יק ול ,ודנייס ,סוטסקיט סוס ראפוט רופ םור'ביל יד
 ןוייפארידיסנוק ןיא ראמוט ןיס ,הרונניא ורטוא ליא ינייטנוק
 הראק ינייט יק ןוייזופנוק ידנארנ הליא הפמאטסיא הרגינ הל
 לא ובאק ןוא יד סא'זוא סאל ודנאטלובא ןיא  ,רודיאיל
 ןיס יקול .סטיא הדימע הל .שידק ליא ראפוט רופ ,ורטוא
 ודוט ודנאמוט .רודארוא ליד +הנוכ) ןוייסו'ביד הל הליבורט וד'בוד
 וייפייבריס ןוא רידניר ודנייריק יא ,ןוייסארידיסנוק ןיא וטסיא
 ,וטילפמוק לאוטיר יטסיא י'זידיר ,הווייגיליר ןוייסקורטסניא הלא
 יקרפ סול .םאיזיאופ םיטנאטרופמיא םאמ סאל | ודנייניטנוק
 ,סוזוא םוטוא יא ,דומל רדס .הנרידומ ןוייסקודארט ןוק תובא
 ,(תוחתפמ) יסידניא ליא ןיא ודאטונ ןייב הטסיא ןוגיס

 ןאראייסירפא םידרפס סונאמריא סורטסיאונ יק וריפסיא
 יסנא יא ,סאלוקסיא סאל ןיא הלראילפמיא רופ ,הר'בוא הטסיא
 ,סוייסי'פירקאס םידנארג ןוק ה'ניא הזירפירטנא הנוא [אראדויילא
 הייליא ודניס ,ירדאט סאמ דאדיליטוא ידנארנ יד הריס ם ל יק
 הקידוטימ ומסישימאק ןוא זול הא ראד. רופ הרא'זארוקניא ימ
 ןייבפאט ןאראדויילא יא ,סאלוקסיא סארטסיאונ הראפ וזורומירפ
 ןוייסקודארמ הנוא יד ,ןוייסארָאפירפ ןיא הייל .וטקיילורפ ליא
 הדאקשוב יא הדאיזיד ,םיארונ םימי יד םירוזהמ סול יד הניאוב
 .םידרפס םוייראגוייזילירוק סורטסיאונ סורוט יד
 טיס הידבוע ףסוי םיסנ'צה 5684 ןסינ ה'ר ,הניי'ב

 א'עי הניוב םידרפסה תדעל ללוכה .ז



 .תורומש תויוכוה לכ

 :האצוה

Rabbiner Nissim Ovadia, Wien, Il. Novarag. 27 
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 סינוייפארוא סאל יד יסידניא - תולפתה ןכת
- ———— mee 

 ה'זוא-רצ

 "rio יפו תש
 2.4. ףהשה תוכסב
 לכ .םלוע ןודא :תושקב

 ,ךנעמל ,שפנ דידי,יאורב
 ,רתתסמ לא ,לאל הרוא |
 5 פל

 10 92 5: ןהיקא הת
 18 . שידק ,םינושאר תורימז
 33. ןיליפתו תילט תוכרב
 ,רמאש ךורב ,ךלמ 'ה .ודוה

 85 . דוד ךרביו ,תויוללה
 51.. . . רצו /חבתשי
 56. . ... עמש תאירק
 .Br הרשע הנמש
 תליפנ יודו ,ונכלמ וניבא

 19 . . םיפא
 85 ,היתוכרבו הרות רפס תאצוה
 88 וללהי ,לבקתת ,ןויצל אבו
 93. . . הלימו םוי ירומזמ
 101 חבשלונילע ,שידק ,ונעישוה
 106 . החנמ תלפת
 הכנח ,ח"רל ,תיברע ירומזמ

 ,לבא ,הנתח ,םירופ
 | 131.  ,לוחו תבש יאצומ

 | 140 . רמועה תריפס ,תיברע
 ,םירישה ריש : תבש תלבק

 המב ..הננרנ ל
 168. . שידקו ,ןיקילדמ

 היזוא-רצ

 ריביסיר רופ  ןוייסארוא
 183 . תבש לא

 ,תבשל תיברע ,ידוד הכל
 184 . לדגי ,שודק

 ,תורימז :תבשל תירחש
 905 . הדימע רצוי ,תמשנ

 ךירב ,הרות רפס תאצוה
 -קודארט וס יא הימש =

 250. . ןוייס
 ,למוגה  ,הרותה תוכרב

 252. . הרטפההו
 תבשל השרפו םיטויפ

 256. . הנותח
 ,ןוצר יהי ,להקל ךרבש ימ

 959 . הבוש ,העושת ןתונה
 266 . . ח'רשו תבשל הסומ
 980 תולעמה ריש ,אתיב אפלא
 991. תבשל החנמ
 315 . ח'ר ףסומו תשרפ ,ללה
 399 . הגבלה תכרב
 תשרפ ,תורנ תקלדה תוכרב

 333 יתעושי רוצ זועמ ,הכנח
 ,ירסח ריכוא ,ךומכ ימ

 תשרפו הלינמ תוכרב
 340 . םירופ םוי

 ,םולש יהי :הלימ תירבל
 יח לא ,הלהנ השורי
 351 הלימ תבש ,םתא םיכורב



 סינוייסארוא סאל יד יסידניא - תולפתה ןכת

ann x 

 ברהמ תאזכ תישארמ
 הלימ תוכרב .ם"רהומכב
 354. םירגו לארשיל

 358 . . .ןוידפ
 869 .| ןישודקו ןיסורא תכרב
 364 . (ןיאלצמ) םילוחל הלפת
 תדועס תוכרבו ןידה קודצ

 368 . : תארבהה
 םולש :תבש ליל רדס

 יקרפ ,.שודכ | .םכילע
 וילא ,םורו ץרא .תבש
 ,הרמשא יכ +, השקה ימ

 הז םוי ,ינויער ךודוי
 רוצ ,ןותבש םוי ,דבכמ
 ,םלע ןובר הי ,ולשמ
 ויד ליא ;יאָהו רב
 374 . הריא וניאוב יק ושיד

 יקדפו תבש םויל שודק
 403 cn cee 4 0 תבש

 ,לידבמה .הלדבה ,וניהלא
 433. . .וטלא ויד ליא

 446 ןינהנה תוכרבו ןוזמה תכרב

AW 

| 

 ה'זיא--דצ
 461 . הטמה לע עמש תאירק
 .םירקע הרשע שלש

 469 . העדומו

 יקדפ סולא ןוייסקודורטניא
 476 . תובא

 וכ יא | תובא יקרפ
 478 ןוייסקודארט

 598 . תיבה תכנה רדס

 רב תחמש םויל הלפת
 5392 . הוצמ

 -ילפמוק הראפ ןוייפארוא
 533 ןינמ יד וטניימ

 534 טייצראיל הול |
 :טייצראיל .דומל | רדס

 535 . דומלה םדוכ הלפת
 536 . אבא יבר רמא
 538 . דומלה רחאל הלפת
 הנשמ יד םיקרפ 9
 22 סאל = ודנייניטנוק
 539 . ('ב א 7

. 554 
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 רמוא תסנכה תיבל ותטינכב

 כיד ינכירפכיל 2 ימ כסק ליחס סלעכיק יק ליל
 : ודכייזיד ןץדקס לכיס

 ףיתנכשמ .בקעי ףילהא ּובט"הַמ
 ףָתיִב אבא ףדסח ברֶּב יִנֲאַו : לֶארֶשי
 ר ףשדק לֵכיִהלֲא הָנְחַּתְשִא

 ּךֶתיִּב ןֹועְמ יִּתְבַהָא ,היהְי
 rd . . יִתְלַפְת יִנֲאַו :ְךֶדֹובְּכ ןכַשמ
 תַמֲאְּב יִננֲע ְףֶדְקַהיבְרְּפ םיִהְלֶא וצר
 :ְךָעְׁשי

 ה כרב

 : רמואו וידי ץחור רקבב רועישכ

 יס וייניסופסיסש וס יד סעריפסיד יס ודכפוק סכלייכל) סנ

 : יד יס סוכסע 65 סצסכ

 תְרוֲחֲהְש םִיַקְ יה למ ינָפ פל 2 יִנֲא הדומ

 :דָתמָא ה הבר הֶלִמ ָחְּב יִתַמְׁשְנ יב
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 רחשה-תוכרב ב2

 רֶׁשֲא .םלֹועֲה ְּךְלַמ ּניֵהֹלֲא הָוהְי הָּתַא רָב
 : םִיָָי תַליִטְנ לע ּונוצְו .ויִתוְצַמְּב ונשדק

 רֶׁשֲא םֶלעָה ּךָלָמ ּוניִהְלֶא הָוהְי הָּתַא דור
 | יִכקניִכָקְנ וב ארכו .הָמְכְְּב םֶדֲאָה תֶא רי
 רוב אָפְכ יִנָפְל עּודָיְו לג .םילּולה םיִלּולֲח
 םָהְמ דַחֶא ַחָתָּפִי םִא וא .םָהַמ דָחֶא םֶתָסִי םִאָׁש

 ורב .תַהֲא הַעְׁש ּוליִפֲא םִיַהְתַהל רֶשָפֶא יא
 :תֹוׂשֲעל איִלְּפִמּו רָשָּב לכ אַפֹור יי הַּתַא

 הָּתַא יאיה הָרֹוהְט יִּב ָתַתְנש הָמָשְנ יָהלֲא
 הָּתַאְו יִּב הָּתְחַפְנ הָּתַא .הָּתְרִצִי הָּתַא יּהָתאָרְב
 יִָפִמ הלט9 ריִתָע הּתַאְו .יִּבְרְְּב הֶרָמשמ
 הָמְׁשנַהְׁש ןמְז לָּכ ,אבל דיתַעל יִּב הָריִזָחַהְל
 הלאו יִהְלֶא הוה .ףיִנָפַל יִנָא הָדֹומ יִּברַהְּב
 ןֹודַא .םיִׂשֲעמַהלְּכ ןובר אוה הָּתַאָש :יִתובָא
 .דע םיו יה יתֹויִרְּבַה"לְכְּב שמ .תֹומְׁשְנַהלכ
 .םיִתְמ םירגפל תֹומְׁשְנ ריזחמה יי התא ור

 ןֵתּנַה .םֶלִעָה ְּךֶלֶמ ּוניַהלֶא יהוה התא ורב
 :הָליל ןיבו םוי 2 ןיִחְבַהְל יהָניִב יִוָכָשל
 :םירוע הקופ יָהיִמ ּוניִהלֶא יי הָּתַא ורב
 ;םיִרוסַא ריתמ .ָהיִמ ּוניהְלֶא יו הָּתַא דור
 : םיִפּופְכ ףֶהֹז ,ָהיֶמ ּוגיִהְלֶא יי התא דור



 ו רהשה תוכרב

 :םימורע שיּבְלמ .ה"מ וניהלַא יי התא ורב
 לַע ץֶרֶאָה עקר ָה"ַמ ּוניֵהְלֶא 5 הָּתַא ורב
 ה

 | :הרגבנב לערקידקא המטיל 2 הַתַ ור
 :ַחֹכ ףעיל ןָתוגה הי וניִהְלֶא יי הַא ךּורָּב
 לֶאְרְשָי רטוע המ ּונַהלֲא יי הֵתַא ורב

 :הֶרֶאְפִתְּב |
 :יוג ישע אלָש .היִמ ּוניֵהלֲא יי הֵתַא ךורְּב
 : דָבָע ינשע אלש .ָהִמ ימלא יי הַּתַא ורב

 :הָהָפָׁש :יזיד ריחע סכ : תרמיא השא

 :הָשא יִנְׁשֲע אלש המ עי הלא / | התא + ורב

 hal יִנַׁשעֶׁש :יזיד ריזוע ז - : תימוא הש

 :וניפעפעמ המות ונע
 יהלאָו ּוניַהלֲא .הָיהָי :ףינפלמ ןֹוצְר יֵה

 ףיִתִצַמְּב ונקיּבדתו דָתְרותְבּונליִנְרִתֶש יִתֹובֲא
 אלו .הָריִבַע ידיל אלו .אָטָה ירי ּונֲאיֵבָּת לאו
 רֶצִמ ונקיחרתו :ןויזכ ידי אלו ןייסנ ידיל
 יהל הָבָהַאְל ּונְגְתּו .בוטה רָצָיְּכ ונקיִּבְדִתו :עַרְה
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 רחשה-תוכרב . 4

 וניִאורזלָכ יניִעבּו ִּיִניִעְּב םיִמְהרְלְו דֶסֶחְלִ

 לַמוג יהוהי התא ְּךּורָּב : םיבוט םידָסַח ּונְלְמְגְ

 ;לארשי ומַעְל םיִבֹוט םיִדָסָה

 יהלאו וניָהְלֶא הֹוהְי .ףיִג פל ןוצר יהיו

 יזעמ .םֹוַנ םו ןידלְכָבּו .םייה ּונֿפי ָעַּתְׁש :וניתובָא

 הער הָשֶאְמ יער םרַאַמ םיִנָּפ תוזעמו םיִנַפ
 יער עַנָּפִמ .עֶר ןֵכְׁשִמ יער רָבַהַמ עב ב
 תּורֲעַמ .תוניְׁשלמִמ .עֶרָה ןׁשְלַמּו עֶרָה ןעמ

Rdהָתיֵמִמ יהליֵלעמ יתֹויְרְּבַת תַאְנְשִמ  
 ןידמ םיער םיִרְקממ 'םיעְר םיִאְלְוחַמ .ה ושמ

 תיִרָּב ןֶב אּוהְׁש ןיִּב יהָׁשֲה ןיד לה הָׁשְכ
 : םנהינ לש הָניִדִמּו ,תיִרָּב ןָב וניִאָש ןיִבּ

 ל יה למ ּוניֵהלֲא :הָוהְי הָּתַא ךורְּ
 ךות יִרָבּד לע וג וצו ויַתְיִצְמְב ו נשדמ רֶׁשֲא

 .ףתרות יִרְבִּד תֶא :ּוניִהְלֶא הוהְי אנ בְרַעַהְ
 ונֲחנֲא הָיִהְנְו .לֶאְרָשָי תיֵּב מע תֹויפיַפְבו ּוניִפְּ
 חמש ש יעְדְוי ּנְלְּכ ּוניִאְצְאְצ יִאֵצֲאָצְו .וניִאְצְאְצְ

 טלָּמַה יי הַא דורָּב .ּהָמְשל ּדָתָרות יֵדֲמולְו
 ;לֶאְרְשי מעל הרות

 רְׁשֲא ,םְלֹועֲה מ וניהלא היתי התא ךורְּב
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 55 רהשה-תוכרב

 ותרות תֶא ּונְל ןַתָנְו םיִּמַעָה לָּכִמ ּונָּב רַהָּב
 : הרותה ןתונ יי הָתַא ךְורְּב

 -לֶא רָּבִּד :רמאל השמדלֶא הוה רּבְדיו
 יִנָּבתֶא ּוָכְרְבִת הָּכ .רמאל נְב-לָאְ ןיחא
 :ףרְמְשיו הָוהְי ָךְכְרְבִי :םֶהְל רומא ֲֿאָרְׂשִ
 ויִנָּפ הוה אש :ףנהיו יא ויִנָּפ הוהי רָאְי
 -טע יֵמְׁשתֶא ומשו :םולש 72 ם םשיו לא

 : םכרכ ו ראו אָרְט

 :תושקב
 :אָרְבְנ ריִצחלָּכ סֶרָמְּב יְךכַמ רֶׁשֲא םֶלוע ןודא

 ירָחְַ :אָרְקְנ ומש ךְלִמ יזא ,לפ וע פָחְּב השענ תעי

 ,הָוה אּוהְ הָיָה אּוהְו :אָרֹונ ולמי ודַבְל .לפה תוקְכְ
 ּוליִׁשְמַהְל יִנָׁש ןיִאו דָחֶא אּוהְו :הָרֲאָפֲתְּב היה אּוהְ
 -לָבְּ רט חללכל .ןורַחַא אּוהְו ןושאר אוהו : הָריִּבַחַהְל
 : הָרָשמַהְ זועַה ולו .תיִלְכַת יִלָּב תישאר יִלָּב :הָרּוצ
 רובח יִלּב :הָרימְּתַהְו יּונש לֵב ומ לב רבע ולב

 ,ילַאג יִחְו יִלֶא אּוהְו :הַרּובְגַהְו חּפ לֹודְג .דּוריִפ יִלְ
 םֹויְּב יִחֹוכ תֶכַמ .יִסּונמּו יֵפְנ אּוהְי :הָרְצ םויִב יִלְבָח רצ
 : הָרְזע אֹהְו הָפּוצ אודו .אָּפְרִמ אוהו אפור אי והו :אָרְקֶא
 תיוג יחור סעו + הריעָאְו ןשיא תַעַב .יחור דיקפא ּודְָּ
 חַלֶשי ּונֲחיִׁשְמ ,ישָפַנ לג ושדְקמָּב : אָריִא אלו יל יִנֶא

 :אָונה סש ןַמָא ןָא .ישְרַתיִכָ ריש יא :הֶרֲהְ



 תושקב א

 .המלש ןטיפ

 : דָחָאְּכ םלָּכ ןּודיִגִ ןודיעו .הָשמּו הָלעֹמ יֵאּורְּב"לּב
 תובי הג םִַּתׁש םישלש וש  דַחֶא ומְשּ דַחָא הֹוהְי

 וריָּכַי םֶהְו לד תֶא ורפי םדוס יב בה לֵב יֶליִב
 תֹוכָבְל ןודיע :דָהֹויּמ יַהיְרְלּמַה לֵאָה הָּתַאְו ְדָלָׁש לַֹּה כ
 רַפְסִמְּב :יונש ְלְּב ׁשֹוחְלַּכ אְצַמ ויננב םֶלו ע םֶבְשַהְּב

 ןודיעי דהא העֹורְמ ּונָּתַנ יםֶלְּב יּונַמ לפה לקָשמְּב
 'זמיַתְו םדקו םיו ןופצ .זמיס ףל שי ףוס דעו שארמ

 ודע: דַחֶא הז דה ד מ ןֵמָאָג דע ףל לֵבֲתְו קחש
 ,דֹובָא ודכאי םֶהְו דומעת הָּתַא .דובז דַבְזְנ ףֶּמִמ לכה

 אלה ףוס דעו טיארמ יִּ .הובב ןֶתִ דל רּוצְי"לְּכ ןֵכָל

 : ךמשכ בּותַּכ ני = הָיהְי ךתְרּותְב ןודיעו :דַה א בָא

 :דַחְ | הָוה וניהל הוה .לֶאְרְשי עמ

 ld וצר תֶא ףרבע ףושמ ןמחרה בָא שפג הירק

 בֵרָעְי יִּכ :ָךִרְדַה לּומ לֶא הָנֲחַּתְׁשִי ,לי יא ימָּכ ףדבע ץּורָי
 :םעט לכ ףוצ תַפֹונִמ .ףֶתּודידי יל

 אנא .ִּךְתְבָדַא תלוח יִשָפַנ .םֶלּועַה יז הָאנ רּודֲה

 קָזהַתת א .ָךויִז סע ּהָל תואְרַהְּכ יּהָל אָנ אפר אנ לא
 : םליע תַהַמְש הל הָתְיָהְ .אָפרְתַת

 הֶז יִּכ יְָּבּוהֲא סע לע הָסּוחְו יְיֶמֲחַר ּומֲהָי קיִתָו
 יִלָא אֵנֲא וע תַרָאְּפְתְּב תוארל יףסְבִנ ףֹוסְּכִנ הַמַּכ

 :םֶּקַעְתּת לאו אנ ; הָׁשּוח ייָּבִל תַּדְמְה



 זו תושקב

 ְךָמֹולְׁש תַּכְס תֶא ילע יביִבֲח שרפו אָנ הֶלְנַה

 יִּכ בּוהָא רהמ , יִףב הָחְמְׂשִנְו הָליִנ דובב רצ ריִאּת

 :םָלֹוע "מי ונֵנֲחְו .דעומ אמ

 "ףא .םיִרָבְּבַל םָעֹורְז הָיָה וניוק ְּךֶל ּנָגָח הוה
 דובְכּו :ףרוא אָב יִּכ ירוא יִמּוק :הֶרַצ תַעְּב ּונֲתעושי

 לָפְרַעַו ץְרֲא"הָּסַכְי ףָשחמ הָּנַהְדיִּב :חְַרְז ךולע הוה
 : הָאְרִי ךִיִלָע ודובְכּו .הוהְי חרזי ףילעו ,םיִּמֲאְל

 יִבְצ אָנ הָנֶּב הָרֲעְמ יֵבְבַׂשְלּו .ּונְל אלו ְךְנַעַמְל
 תֹורְּבְד .הרשיה הרות תּוכְזַּב ,הָרכיַ םִיְלָשּורי ,הָרֲאָּפַת
 הָרּוהְי תונָ הָנלִֵּ ,הָדומְלְל הָלג ףךיס :הרָׂשֲ
 לָאוג יל חַלָש : הָריִאִמ םיניע .הָדּומַח הרות תּוכְזְּב
 ןנוחתו .םחרת םּוקַת הָתַא יםֲחְנְּת ןייַצ לֵב ,םַחֵנִמ

 סוּכ ּותש ָָּתְלְְס תדעו נב חַכְׁשִּת יֵתַמ דע : ּהָרָפַע |
 ומה יּכ יהַמְ הֵׂשֲע יִביִואְּב : הָרָמְׁש וצמ סנו .ִּדְדַיִמ
 : הָריִבְגַהְְזִּב סע .הָמָאַהְְּב שריי אל יב .הָמר דִי יֵלֲע
 ילעּב הָיְְנו ,הבי ולעַה ןיִצ ריע ךות .הבושנו וגבישה

 םע ּנֲחיִׁשְמ תֶא ּונָל חלש :אָרְב יל רוהט בל יהבּושת

 יֹזַא : הֶרֹוׁשכ רשביו .ּוניניע ריִאָ אוה יִּכ נָאיִבְ והלא

 סו ּושְרְהִמ תי ןינבְב נבל חַמָשְ םגְו ניני ואי
 :הָרֹונמַה קיִלְדנ

 רקג יֵבְכוּכ דַחחוְרְּכ .רקֹוח בָבַל לֵאָל הָדֹוא

 ףֶרֹואְו .הָמְלֲחַאְ יבש םָׁשָל .הַמְׁשְנַה לֶא בל ומיש
 הדוא :רקּבַה רואָּכ םִיַתָעְבְׁש .הָמִחַה רואָּכ



 תושקב ח 8

 ּהְליִצהְל .הָבֵרע ץֶרֲאְּב רוגל .הָבַצִח דובָכ אֵּפָּכַמ
 הדוא :רקב תונָפְל ּהָריִאָהְ .הָבַהְלִמ

 .הָלעמְל הלוע םֶכְתמְׁשְנ הלילה לָכְב יִּכ אנ רוע
 הדוא :רֶכֹבְו בֶרע רֶצֹויְל .ּהָלָעַפִמ ןוּבָשָחְו ןיד תֶתָל

 הָלַּכ ֹומְּכ .תָפָעֹוטְו תיִלַטְב .תַשָּבְלְמ ּהָאְצִמִ
 הדוא :רֶהַּּב רקבב דיִמָּת ,תֶטְׁשְקְמ

 עוג אל ׁשיִא ,ונוצְרַּכ ול הַנְריִזַחַי .ֹנֹודָכפְּב ןַמֲאגַה
 הדוא ':רקב יהיו בֶרָע יהוו .ונֹועּב

 אל ושָפִנ רֶׁשֲאְו .הָיִקְנּו הַמַּה הדיחו .הָנעה ּויַחַחְ
 הדוא :רְכבַה רֹואְל הז יא .הָּיַה

 -לַּפִמ םֶלָעַה לָכָשַה ןויָבָח ריִרְפָשְּכ רֵתַּתְסִמ לֶא
 ל ונתִי רָתָּכ ןוילְע רָתְבְּב רָּתְכִ תֹולעֶה תַּכַע .ןֹויִעַר
 ְךְתַמִָח הַמּוׁשְר .הָמּודְקַה דתות תיִׁשאָרְּכ :הודְ
 הָמְכֲח תישאר .הַמְלַעְ איִהְו אֵצַמּת ןֵאַמ ,הָמּוּתְפַה
 םיקומע םימ .הָנּומָא יִלֲחנ רֶהָנַה תובוחר :הֹוהְי תארי
 ,הָניִב יֵרֲעְׁש םישָמַח ךיָתֹואְצוה ,הָגּובְּת שיא םָלְדָ
 דָסַח בר יִּּדְנְג לכ יניע לוד גה לֶאַה : החי רצֹונ םיִנּומָא
 בעל רב רכז םַהְרְבַא יֵהלֲא סה םִימׁשַה לע לוד
 ַהֹכְּב רדֶאְנ םורמ זהו תֹולֲהּת ריכ א הוה יח
 נַמַּפׁשִמ קח צי דַחפ ,הָרּומְּת ןיִאְמ הרוא איצומ ,הָרּובגּ
 השע ד ְךֹומָּכ לַא יִמ :הָוהְי םָלֹועְל רופג הָּתַא .הָריִאַה
 לארשי תֶרֲאפִּת .תולהת אָרט בקע ריִבָא .תולודנ
 תובא תּוכז ּהָי : הוהי םיִנֹויבָא לֶא עמׁש יִּכ תופת עמְׂש



 מ 9 תושקב

 תּולּג רוכִמּו .ּונְלֲאָג ּוניִתורָצְמ לֵאָרְׂשִי חַצֶנ .ונילע ןגי

 ממ :הֹוהְו תב תֶכאָלִמ לע הָענ ל ּנלעהו נלְּ
 ek ,םיִאָצִמנ סָהָמ דוהו חצנ יםיִאיב נה תֶהיִנָ לאמָשמּו

 קיד דוסי : הָיהָי יִדּוטְל ךנָּב-לֶכְו :םיִאְרְִנ םֵׁשְּב זעובו
 תוכָרְּבַה 5 ומ ,םֶל על איָה תיִרְּ תוא .םֶלָעְ הַעְבְׁשְּב
 תּוכְלַמ םָהָה אג :הָוהְי הָּתַא קיִּדַצ .םֶלוע דופי קידצ
 לֶאְרְש תסנכ מא ול הרט הרמעב .המלשו דוד
 כוח :הוהְי דִי תֶרָאְּפּת תרטע .ומיִעְָּב האּורק הל

 תָלָחנְּב הש תֶבָחלַָ .תוריפְס רֶש דָא רי
 יִתָנִר ברכת .תֹוריִאָמ דַחַי םֶתְרַַג ריפס .תורושק םַה

 :הוהְ נפל
 לֶא תע ןיִאְו אֵצָמְנ .חֵּבַתְׁשְִו יח םיִהְלֲא לֵּדְני

 ףוס ןיִא םגְ םֶלַעְ ההּוחְיּכ דיי יא דָחֶא :ותאיִצְמ
 ךורענ אל .ףיג ֹוניֵאְו .ףּוגַה תּומְד ול יא :ֹותּודְחַאְל
 ןיִאְו ןישאר ,אָרָּב רֶׁשֲא רַבָּד"לְכְל ןומדמ :ותַשּודק ויָלֶא
 הרי רֶצונלָכְ לוע ןודַא לגה : ותישאר ל תישאר
 ות? ישנַאְל :לָא ּונָתְנ ֹותֵאּובְנ עפ : :תּובְלַּ ותָכְדִ
 טיִבַּ איִבָנ .דוע הש לֵאָרְׂשִיְּב ₪ 3 :תְרַאְּפַת

 :ותי תר en ףוסל טיִּבַמ ּונְרָתְס = דו | הָפוצ : תלה

 ;שרְכ עֶר עשר ול ןֵתֹונ ֹולעַפְמּכ דיִסַה שיִאְל למ
 יה שי ץק יֵּפַהְמ תודפל .ונֲהיִׁשְמ סמ ץקל חַלְׁשְי
 :ותָלַהִּת םָש דע יִדע ו רָּב .ודָסַח ברב ג לא החי םיִתְמ



 תושקב יס

 :ֹותָאּובָנּו השמ תרות דוסי .םירקיעְל הָרְׂשע-ׁשלְׁש הָלֶא
 :ותָקְֶּת םַׁש דע ידע ףּורְּ סח בֹורְּב לֶא היַחְי םיִתָמ

 תורימז
 ! בוטל רוכז איבנה והילא תהיתפ

 אָלְו דַח אה ּתְנַאְד ןיִמְלִע ןופר רַמָאְו הָיְלֶא חַתָפ
 רב לע אַמיִתְס ] אַלע לָּכ לע דאל אוה ְּנֲא בשה
 תַביּפֲאְּד איה תְנַא .לֶלָכ ו ןָּב אַמיִפת הָבְשָחַמ תיל .ןיִמיִתְס
 ןיהְּב אָגְַגַאְל .ןריִפְס רֶׂשֲע ןול ןנירקו .ןינוקּמ רשע
 ןוהְבו .ןיילתאד | ןימלעו .ןָיילְגְתִא אלד ןימיתס ןימלע

 .ןֹול דָחְיִמּו ןול רישקה אוה ּתְנַאְ .אשנ יִנָּבִמ תַאיִסְּכִתֶא

 ּהָרְכַה ןָמ דַח שירפַאד ןאמ לכ .יִגְלָמ תנֲאְּד ןיִגְבו
 ןיִּכאְו ב ׁשיִרְפַא ּולֲאְּכ חל ביִשָחְתֶא .רשע ןילאמ
 דַחְו רָצְה דחו ףירא דח .ןֵרָדַמְכ ןיִלְז ןַא ןּוניִא .ןֵריַפְס רֶׁׂשֲע
 אָל ְּךָל גיֵהְנאְּד ןאָמ תיִלְו .ןול גיִהְנַאָד אוה תְנַאְו יִנּניִב
 וול תַניֵכְת ןיִׁשּובל .אָרֲמְס לָּבִמ אָלֹו אָּתַתְל אָלְו אָליֵעָל
 תניכח ןיִפּוג הָמַכ .אָשָנ נבל ןיִתַמׁשנ ןח הר היִיֵנַמְּר
 .ןוהילע ןיְסְכִמְּד ןיִׁשּובְל יֵּכגְל אָפּוג זאירק ַתֶאְד ןול
 אעירְד הרּובְּג אָניִמִי אָעּורד דָסַח .אָד ד אוק ואיִרְקְתַאו
 דוסיו .ןיקוש ןירּת ד זוהו חַצְנ .אַפ תֵרֲאָפּת ,אָלאַמְׂש
 לעְּבַׁש הרות הפ תּוכְלַמ ׁשדֹוכ תיִרְּב תוא אפּוגְד אַמויס
 הָניִּב למ הָבַׁשֲחַמ יֵהיֵא הָמְכִח אָחֹומ . 2 ןנירק הָּפ
 ייל תורָתְסנה ביִתּכ ןיִרת ןֵּכַא לעו .ןיִבָמ בכה ּדָבּ אַל
 רַמְתֶא הל טו .תּוכְלמ רֶתָּכ ּוהיִא ןוילע רַתָּכ .וניָקְלֶא



 אי 1 תורימז

 ונְּלִמ ןיִּקפְּתְּר אתפקְרמ ּוהיִאְו תיִרֲחַא תיִׁשאָרַמ דיִנמ
 ויקַש ּוהיִא .תּוליִצֶא חרא ּוהיִאְד א'ַה ויו א'ַה דווי והיא
 יִּבְרְתֶאְו אָנְליִאְל יקשָאְד אימְּכ יופנעו יוע ורדָּב אָנְליִאְד
 :ּויכש אודה

 מַה תָבַמ תולעַה תלע אוה ָּתְנַא םיִמָלֹועֲה ןובר

 - ועיִבְנ אּוהַהְו .ּועיָבְנ אּוהַהְּב אָנְלְ אל יקשאד

 ןוימד תיל ךָבּו .אָפּוגְל םייח יהיאד אָפ אָתַמְׁשנְ

 .אערַאְו אמש תאָרְבּו .רַבְלּ ונְלְּד המ למ אָנִי "תיל
 ןינִָא אעַרַאְבּ יִלַּּ איבְכפ ןאַרַדיִס אָשִמְש ןיהְנִמ תֶקיִּפַאְ
 ןיריעבו ןינּונו ןיפועו ןוויחו ןיּבשעו ןבעד אַתְנגו ןיִאׁשְדי
 ןֹוהְּב ןּוגהנתי ךיאו .ןיאע ןֹוהְּב אֵעֶדֹומְתְׁשֲאְל .אָׁשָנ א
 תיִלָו יִאְּפַתְו יִאָקַעִמ ןאעהומְתְׁשֲא יא .ןיִאּתַתו ןיִאַכע
 .יִאָתַהְו יאְכעּב אָדיִחָי תיל ּךֶניִמ רַבּו לַלְּכ ְךָּכ עַד
 תיִא "ה לק ןריִפְס לב .אָלֹ לע ןודָא עֶדֹומְּתְׁשִא תְנאְ
 ף5 תיל ּתְנַאְ יכַאְלמ איִרְכְתֶא ןיחבו עיִדְי םַׁש הל
 אּוה ּתְנֲאְ .ןְהָמְׁש לָּ אָלַמְמ אּוה ּתְנֲאְּד .עידי םש
 הְלָּכ ּורֲאַּתְׁשִא ןוהְנמ רָּכַתְִ תְנַא דכו ּוהְלְכְּד ּומיִלְׁש
 המב ;ַָּב ואָלְו םיִַּח תנא .אָתַמׁשִ אל אָפוגְּכ ןֶהַמְש
 רהצ ףל תיל .אעידי הָניִּבִמ אָלְו ןיִבַמ או ה תנא .אֵעיִדְי

 אשנ יֵנְבַל ףליחו ףפקות אומת אָלֶא אעידי
 ןּוניִאד יַמֲחַרְבּו אניִדְּב אַמְלַע גיִהְנִתֶא ְךיִא ןול הֵאֲֹחְַל
 .הָרּובְג והא ןיד | אש יֵנְבַּד זי הירבוע םיִפָּכ טפו קרב
 .אׁשיִּדְ אָתּוכְלַמ רצ .אָתיִעַצְמָאְד אדומע טַּפַׁשִמ

 .תיִרָּב תוא קְרַצ ןיִה .טֹוׁשְק יֵכָמַס ןירת קדצ ינזאמ



 תורימז בי 2

 ִּףְכ תיִאְד ואל לבַא .אָמְלִע גיהנתא % הָאְזָהַאְל אל

 .ימחר והיאד אעידו טפשמ ואלו .ןיד והיִאד אע ירי קדַצ
 זושדחתוו ןיעְמש בר םּוק .לֶלּכ תּדִמ ןיִּקֲא לָכִמ ואלו
 9 ףל תיִא אָתושְר אָהְּד דדי לע ןילָמ

 םּושְל הָאְלִגְל ושר ביִהייֵתָא אָלְד המ ףרי .לע ןיריממ
 : כ רע שנ לכ

 הָרּובְגַהְ .- ווד דלי רַמאְו חַתַּפ ןוטמ ש יִּבַר םק
 ּונְמיֵהְמ איערו ןורְבָחְד ןיִכיִמְ ןזניִא עַמׁש ןיִאְלע בו
 ןּוניִא ןיִּכַא -- כוש וגנר ּוציָכָה ןֹוכְתַנְׁשִמ ורעֶתֶא
 הָנָשָי יִנֲא הָּב רַמַתֶאְד איִהָהְד אָרְְְּסִמ זּוניִאְד איקידצ
 וציקַה ןוהְּ מתא אד יי םיִתָמ | ן:ניִא ואלו רע יִּבַלְו
 ונְנֵר וציקַה ןֶהְבִאְו ּתְנַא אָנְמיֵהְמ אָיעְר 'וכו ּונְנרְ
 ןעֶּכ רעד ,אָתּולְגְּב הָנָשי יִהיִאָ אֵתְניִבְׁש אָתורנ טתהְל
 תַביִהָי .דימ .ןּוהיִרחְּב אַתָנָש ןיִביִמְר ּוהְלּכ איקידצ
 םּוק הל אַָמיִיְו אָנְמיַהְמ איער בג ןילק תַלִּת אָּתְניִבְׁש
 יִאָּבְגְל קוד ידֹוד . לוק רַמָתֶא ְךֶלֲע אָהְד אָנִמיַהְמ איער
 יתיער יִתֹוחֲא יל יִהְתַּפ ןֹוהְב אַמיִנְו .הליד ןוותא ( עָבְרַאּכ

 .ָּתּולְנַהְ ףיסוי אל ןויצ תב דג וע םמ אהד יִתַּמַת יִתָנו

 אשדּוק רַמָא אָלֶא .לַס אָלְמְנ יאַמ ,למ אָלְמְנ ישאר
 אשדקמ - בֶרָחְחֶאְד אממ תכישח תְנַא איה ְּךיִרְּ
 אָלָד יִכָה ואל .אָבּוׁשיְּב אָנְלֲאעֶ יליד אָתיִבְּב אָגְלַאעְד

 ישארָש אָנַמיִ ל יֵרֲה ,אָתּילְְּב תְנֲאָר אָנְִ לָּ אָנלֲאע
 יהו ּהֶליִד מיִלְׁ .אָתּולנְּ אָהְניִבְׁש א'ה .לֵט אָלֲמְ
 והיא איִהְו .ויאו איה די וי והיא אדו .לט ּוהיִא הָליד



FA 

 גי 3 תורי

 .ּוקיִלְסִד ו"אָו א'ַה ד'וי י אלא .ל"ט ןָּבָשּוחְמ אָלְד אֵּתְניִבׁש

 לָכְד ּועיֵבָּנִמ אָתְניִכ ל אָ מ היד .ל"ט ןּבְ שחל ןוותַא

 ןישידק ןהְבְְו es או םּוקָי דָיִמ ןיִאָלע ןירוקְמ
 איג א טייב אחי אזְר עב דע ּהַמַע

 הֹוהיּב יִּבַל ץלע | .רמאתנ הנה ללַפְתת
 יִּתְחַמְש יּכ יֵביֹוא לע יִפ בחר ל גרק חָמְ
 ִִּתְלּב ןיִא יִּכ הוהיכ שה ןיִא :דתעושיב
 הָהְֹנ ּורְּבַדִת ּּבְרַּת לא :וניהאכ רוצ |ןיִאְ
 .הָוהי תֹועַּד לֵא יִּכ .םֶכיִפִמ ָתע אי יחָהֹבְג
 םיִלָשְכְנְו םיִתַח םיִרִֹנ תש : וליל ּונּכְתַנ לו
 ּולְדָח םיִבעֶרּו .ורְכשנ םֶחְלְּב םיעְבְש + לָיַה ור
 : הטֹטִמָא םיִנְּב תַּבַרְו.הַעבְׁש הָדְלְי הרקע דע
 הוהְי :לעיו לואש דירומ .הָיַחְמ תיממ היה
 םיִקָמ :םַמֹוְמ פא ליִּפְׁשַמ .ריִשָעַמּו שירומ
 םע בישוהְל ןּויבָא םירי תפשאמ .לָּד רָפְעמ
 יִפָצִמ הויל כ ,םיֵהְנִי דובָכ אָּפַכְו :םיִביִדְ
 רמש ויִדיִסַח מכר וולפה םֶהיֵלֲ תֶשיִו .ץֶרֶא
 :שיִא רָּבְני הֹכְב אל יִּכ מדי ךָשַּב םיִעָשְרו
 הוה .םעֶרָי םִיַמָׁשִּב ויל יָביִרְמ ותחו .הוהְ
 ןֵרָכ סרי :וכְלַמְל זע ןתיו .ץֶרֶא יִסְּפַא ןיִד
 הָמְּכ יֵהֹוהֲמְתְו ייִבְרְבְר הָמְּכ יהותַא :וחישְמ
 ד סע הָנֲטֹלְׁשְו .םֶכַע תּוכלַמ התּוכלמ :ןיפיקת
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 ל הֶדֹונ ףףָתיערמ ןאצְו ףְפע ּונָחְנַאו רד
 רקבְו בֶרְע ףֶתְלַהְּת רפסְנ רוד רודְל .םֶליִעְל
 דחי"ןרב :ילוק עמשינ .הָמָחאְ חַהיִשא םִיָרֲהְצו
 אָריִא אל :םיה ולא ּנּבלְּכ ועירַו .רקב יֵבְכֹו
 הוהיּב יִנֲא ִלָע ותָש ביִבָס רֶׁשֲא םע תֹובְבְרַמ
 ;יִהְלֶא יִנֲעָמְׁשִי יעשו יהלאל הָליַחוא .הּפצֲא

 יִּכ ייִּתְמַה יִתְלַפָנ יִּכ יל יִּתְבִֹא יֵחְמְׁשּת לֵא
 .יתלקוה החי ל יִּכ : יל רוא הוה ףךשחב בשָא
 ,רֹוׁשיִמְב הָדְמ גע ילגב :יָהלֶא יָנֹדֲא הנעת הַּתַא

 הוה" רב ל

 ימשמ .םיִמָחְרְו העושי א נרו ה יי ףיִנַפְלִמ
 תֹבֲהֲא ּוניַהְלֶא הָנהְי נ? רוכזו .םֶדָה ימש
 תֶא .ּיְָבִע לֵאָרְׂשְִ ַחְצי םָהָרְכֲא :םינומְדּבה
 העַבְׁשְנְׁש הֵעּובְׁשַה תֶאְו דָסָהַה תֶאְו תיִרּבַה
 הדסעה תֶאְו :הָירְפַה רַהְּב ּוניִבָא םֵהָרְבַאֿל
 בּותָכַּכ יַהבְזִּמַה יִּבַג לע ֹונְּב קָחְצַי תֶא דהעש
 :ףתר רותְּב

 .הָפְנ םיהְלָאָהְו יהָּלֵאַה םיִרְבְַּה רחא יהו
 :יִנָנַה רָמאיִו | םָהֵרְבַא יָלֲא רַמאַ םהרְבַאזתֶא
 תְבַהֲארְׁשַא ָּךְריֵחי-תֶא בתא אָנְ"חק רָמאֹ
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 והלַעהְו יהָיִרפה ץֶרָא-לֶא ףְל"דְלו .קָחְצידתֶא
 ְךילֲא רמא ר רֶׁשֲא םיִרָהָה ךחא לע הלעל םָׁש
 הקו לרמחחתֶא שבָחי\ רקפב םֶהֵרְבֲא םּכשִיַו
 יֵצֲע עקבי יב הָהְצַי תַאְו ותא ֹוָרעְנ ינשדתַא
 ולחרַמָאהדרֶשֶא םֹוָּפַה-לֶא ליו סקיו יהָלע
 -תֶא םֶהְרְכא אָשיַו .ישילָשה .םּב :םיִהְלֶאַה
 םָהָרְבַא רמו :קָקְרִמ םוקָפַהְתֶא אָ וע
 רעה יִנָאו;רומָחַהְ"םע הפ כלב ₪ וירענהלֶא
 הק :םֶכיִלֶא הָביׁשְגְו הָוְחִשנְו .הָב"ע הכל
 נב קחצי-לע םשיו .הלעָה יצעדדתַא םֶהְרְבִא
 וכל תֶלָבָאְממתֶאְו שָאָהְדדתֶא .ודָיְב הק
 וִבָא ֶקרְבִאדלֶא םֶהְצִי רָמאּ :ֵּדהי םקיִנֶש
 ׁשֲאָה הגה רָמאֹו נב יִנָנה מאו יִבָא רָמאו
 .סָהְרְבַא רָמאּיו : הלעל שח היו .םיִצעָה
 םָהיִנְׁש וכו ייֵגְּב הלעל הָׂשַה ֹולהֲאְרו םיהלֶא
 .םיהלָאָה ולרַמָא שא וקל ואב דה

 כ

 ודודתא םֶהְרְבַא הלשיו ; :םיצעל hen הַבזמַה
 ארק : ִנֶּבדתַא טהשל .תַלָבָאמ הדתַא היו

 וסָהְרְבַא רַמאיו 'םיִמָשַהְְוַמ הוה ךאלמ ןילא
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 דדי חָלְׁשִת"לַא רָמאיו :יננה רָמאיַו םָהְרָבֲא
ejeo רה Tc 

 יִּתְעַדְי התְע :יּכ הָמּוֲאַמ ול ׁשֲעֵתזלַאו ,רענַה"לֶא
 -תֶא ד נתת ָתְבשְח אלו הָתַא םיָהְלֶא אָרְידיִּכ
 אָרָ ,ויניִע-תֶא םהְרְבַא אשיו :יִנָפִמ .ףריחי
 םֶהְרָבֲא ליו וינר בס ו זחָאְנ רח וא ליִאְדהנהו

> 

 ארק ! נב תחת העל והלעיו ליאָה"תֶא הי
 רֶׁשֲא האר הֶוהי א םוקמה" = םֶהֵרְבַא

 יב רפאל : םימשהדזמ יש םָתְרְכַאדלָא
 -תֶא םישע רֶׁשֲא עפ ךוהי-סַאנ יּתעַּבְׁשְנ
 :ְִריִחְיתֶא ךְנּב"תֶא ְּתְבשְח אל ,הֶזַה רָבְּדה
 יִבְכוכְּכ ףעְרזדתֶא הכרַא הָּבְרַהְ ד ָכְרָבֲא רבי
 שריו .יםיה תפשדדלע רֶׁשֲא לוח כו יםימשה
 לָּכ ערב וכְרְבְתִהְו :ויָבוא רעש תא ער
 בָשיו :יִלכְּב תעמש רשָא בקע ץִֶרָאָה ייוג
 רֵאְּב-לֲא ודה וכו מ י וירָעְנדלֶא םָהְרְבֲא
 :עֶבָׁש רַאבּכ םהרְבַא בָשיו עבש

 וגיִבִא םהְרְבִא שָבְּכָש ֹומְּכ .םלוע לש ונובר
 ושָבְכִי ןכ םלַש בָבָלַּב נוצר | תושעל יוימחר תֶא
 ,יתודמ לע ףיִמְחר ולפיו יחסעכ תֶא ףימחר

 תַּדַמְבּו רָסֶחַה תַּדֲמְּב ּוניִהְלֶא היהי ונע ג גָהְנְתתְו
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 :ןיִדַה תרושמ םיִנָפַל ּנָל םנָּכִתְו יטיִמֲהְרָה
 ךריעמו ךֶּמַעִמ ךפא ןורֲה בּושְי לֹודָנַה ףְבּוטְבּ
 תֶא וניקלָא הָוהְי ול םיקְו ְּתָלחנּו ְךֶצְרַאַמו
 ְּדְבַע הֶׁשֹמ יִרָי לע ּדָתרֹותְּב ּנתְחטְבַהׁש רָבְדַה
 תֶא ףַאְו בקע יִתיִרְּב תֶא יּתְרכְְו :רּומְְּ
 ץֶרָאָקְו רכְא םֶהָרְבַא יִתיִרְּכ תֶא ףַאְויקָהְצ תי
 ץֶרֲאְּב םֶתויְהְּב תאז םַּג ףאְו ירַמֲאָנְו .רְֹא
 םָתֹולַכְל םיִּתְלַעְג אלו םיּתְסַאָמ אל .םֶהיֵבְיֹא
 רֹמָאָנְו :םֶהיֵהֹלֲא הָוהְי יֲִא יִּכיָּתַא יִתיִרְּב רפה
 םֶתא יִתאֵצֹוה רֶׁשֲא םינושאר תיִרְּב םֶהָל יִּתְרַכְז
 םיקלאל םֶקָל תֹויְהּל םִיגַה יִניִעְל םִיַרְצַמ ץֶרֶאִמ
 .egw oe ּףְתּובָש תֶא ףיָהלֶא הָיהְי בֵׁשְו רֹמֲאָנְו : הָנהְי יִנֲ

9 6 

 הציפה רֶׁשֲא םיִמעֶה לכ צב כשו מחר

 ףיָתובֲא ּׁשְרָי רֶׁשֲא ץֶרֶאָה לֵא ּףָהלֲא הי
 דַמָאְת :ףיִתובָאמ ףְִּהו ףכטיה ּהָתְׁשרו
 הָיָה | וטוק דל ננה הני ךֶאיִכְנ יִדָי לע
 רַמָאְגְו :הָרָצ תַעְב ּונֲתְעּוׁשְי ףא םיִרְקְּבַל םעֹורְ
 רַמָאְְו :עַשֶע הָּגָפִמּו בֶקָעְַל איה הָרָצ תע
 ותָבָהַאָּב םֶעיׁשוה ויִנָפךַאְלַמְו רצ ול םֶתָרָצ"לָכְּב

2 
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 ימָילֶּב םִאְׂשנו םלֶטִנִו םֶלָאְנ אוה ֹותָלְמָהְבּ
 לע רֵבֹועְו ןיע אשנ ומָּכ לֶא יִמ רַמָאְנְו + םֶלוע
 יּכ פא דַעְל קיִזָקֶה אל ותְלָחִנ תירָאְשל עׁשַפ
 וניִתונוע שובְכי :ּונָמָחְרָי בוש :אּוה דֶסָה ץֵפָה

 תַמֲא ןתת :םֶתאֹטַהלָּכ םֶי תולּוצְמַּב ישו
 וניתובָאל ףעְּבְשנ רֶׁשֲא םֶהָרְבַאְל רָסָה .בקעיל
 .ישדְה רַה לֶא םיִתֹואיִבֲהַו רַמָאְנְו : פדה יִמימ
 םֶהיֵחְבְִו םֶהיֵתֹולֹע .יִתְרְפֶּת תיִבָּב םיִתְחַמְשו
 ארק הֶלפֶּת תיִּב יִתיִב יִּכ יחְּבְזִמ לע ןוצְרל
 : םיִמעֶהַלְכל

 הֵאָּפַה .רועיש םֶחְל ןיִאָש םיִרָבִּד ולא
 דּומְלַתְו .םיִדְסָה תּוליִמְנּו .ןויִאְרָהְו :םיִרּוכְּבַהְ
 'םֶתוא הָשַעָה םֶדָאָש םיִרָבְּד ּולָא :הַרֹות
 תָמָיַ ןֶרָקהְו .הָזַ םְּב םֶהיִתורִּפ .לָכוא
 םָאַו בָא דּוּכְּכ יםָה ּולֶאְו .אָּבַה םֶלֹעְל ול
 ,םיִחְרֹוא תַסָנְכַהְו .םילוח רּוקְבּו :םיִדְסַה תּוליַמְג
 ְךֶא ןיִּב םולש תַאְבַהְו :תָסְנְּכַהדתיִּב תַמָּכְׁשַהְו
 הָרֹוה דּומְלִַתְו יֹוּתְׁשֲאְל שיא ןיִבּו ירבְמל
 :םֶככ גנב

 ּולְנַבּכ רָתָּקַּכ םימש אֵרָי םֶדֶא אֵהְי םֶלֹעְל
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 לע אל םיִנֹורֲאָה יגֹודֲאַו םיִמְלועה ןוכר :רַמאיִ
 יִּכ ףיִנָפְל ּוניִנּנֲהַת םיליפמ ונֲחנֲא ניֵתֹוכְדְצ
 ,הֵחְלֶס יִנֹדֲא .העָמש יִנֹדֲא .םיּבַרַה ףימחר לע
 יִהְלֶא ד ךנעמל רַהֲאְּת לֵא .הׂשֲעַ הָביִׁשְכַה י נא

 הָמ וְִּמַע לַעו רע לַע אָרְקִנ ְךְמָׁש יִּכ
 הַמ ונכרצ המ ּנְּדְסַח המ ינַײַה המ נָא
 הָוהְי  ףינפל רמאנ המ נֲתְרובְג הַמ יונה
 ןיִאְכ םירובגה לָּכ אלַה ּוניֵתֹובֲא יהלאו טול
 עֶּדמ יִלְבַּכ םיִמָכָהו יָה אָ םֶשַה יִשְנַאְו דיפ
 ימיו יוהת וניִשָעמ בור יִּכ .לָּכְשַה יב םיִנ ובו

 יִּכויֲא הָמַהְּכַהְזִמ םֶדֲאָה רַתומּו יִנַפְ 5בה ונייה

 הָריִתָע איַהָׁש .הֶרוהְמַה הָמָׁשנַה דַבְל .לָבָה לפה
 -לָכְו ףֶדֹובְכ אָסְכ נפל ןוּבָשָחְו ןיד ןמל
 יִלָּדִמ רמכ םיוג ןה רמָאְנָש יְּחָדְנָנ ןיאְּכ םיוגה
 : לוטי קדַּכ םיִיִא ןה :ּובָשְחְנ םינזאמ קַהְׁשְכו

 םָהָרְבַא יִנָּב :ףתירְב יִנָּב פע ּונְהַנֲא ילָבֲא
 קָחְצִי עַרָז :הירומה רַהְּב ול הְעַּבְׁשנְׁש יִּדְבָהוא

 נב בקע רע ַחְּבְזַמה יִּבַנ לע דקַעְגַש רקע
 ְתָחְטשמו ותֹוא תְכַהֶאְש דַתְבְהֶאמש רוכב
 :ןורשיו לֵאָרְׂשִ ימש תאָרְה יב ּתְהַמָשֶש

 דחבשלו דל תודוהל םיִבָיַה ּנְמַנֲא ְביִפל
, 
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 הֶאְדֹוהְו הַבְׁש ריש ןַּתַלְו .ְךֶמְמירְלּו .דִראָפְלּ
 הָריׁש נמל רמול ּונָחְנָא םיִבָיַחְו .לודגה ד משל
 דמו נֵכְלָה בוט הַמ ּניִרָשָא : דיִמָּת םֹוילְכְּב
 ּונירשא ּונֲתְׁשּורְי דאָמ הָפי המ הנלרלג םיִעָ
 יִתְבְבּ תֹויִסנְכיֵּתְבְּב ןיבירעמו ןיִמיִּכָשמ ונָאָשְ
 הירמא :דיִמָּת םֹויחלָכְּב ףמש םיִדֲחַמּו .תושרדמ

 :הָכָהַאְּב םיִמעּפ

 : דָחֶא הֶוהְי ּוניִחְלֶא הֶיהְי .לֵאָרְׂשִי עַמש
 ; דֲעַו םֶלֹועְל ותּוכְלַמ דֹובְּכ םָש ףּורָּב : שחלב

 הָתַאְו .םֶלועָה ָתאָרָּבִׁש םֶדּוכ דָחֶא איה הָּתַא
 אוה הַּתַא ,םועה אב רַחֶאְל דַהֶא אה
 :אָּבַה םלֹעְּב לא אה הָתַא יהֶזַה בלע לֵא
 ךֶמש שדק יּומָּתִי אל ףיָתֹנְׁשּו אוה הָּתַאְו

 ףְתעּושיִבּו ףְמש ישדקְמ םע לַע ךָמְלשְּב
 בּורָהְּב ּונָעישותו ּנָנְרַכ ַּהיּבְנַתְו םּורָּת ּונְּבְלמ
 :םיִּבְרְּב ימש שדקמה ורב מש ןעמל

 לעממ םִיַמָׁשַּב םיִהלֲאָ הֹוהְי אוה הָּתַא
 םיִנֹוְלֲעָה םִיַמְׁשַה יִמָשְּב יתַהּתִמ ץֶרֶאָה לע
 ןּורָהַא איה הָּתַאְו ןושאר אוה הָּתַא .םיִנֹוּתְחנ הו
 היוכ תֹוצּופנ ץֶּבכ יסיִהלָא יא ףיִרֲעלַּבְמ
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 .םלוע יִאְּבִדלָּכ ועדָיְו וריי ץֶרָאָה תופנכ עֶּבְרַאַמ
 תֹוכָלְממ"לְכְל ןוילע בל םיִהֹלֲא אוה התא יִ
 ץֶרֶאְה תֶאְו םימשה תֶא תשע הָּתַא :ץֶרָאָק
 יֵׁשֲעַמ"לָבְּב ימּו םָּכ רֶׁשֲאילָּכ תֶאְו םיַה תֶא
 המ יל רמאיש םיִנֹותָהַּתַבּו םיִנוָלָעְּב ייִד
 סיקְו יח םִיַמָׁשַּבש ּוניִכָא :לַעּפַת המו הָׁשֲעַת
 "רובה 7 רּוכֲעַב ו הֵׂשֲע

 ה ה ירי לע ָּפָחטְבהָש כד תא
 יִצְבִה תַעְבּו םֶכְתֶא איִבָא איהה תעָּב ירּומַאַב
 מע לכְּב הָלהְתְלְו םֵׁשְל םֶכְתֶא ןַתֶא יִּכ םֶכָתֶא
 רַמָא טכנו םֶכיִתּובְׁש תֶא יִבּושְּב יץֶרֶאָה

At a ws 
 , ע

 יקלאָו :ּוניהְלֶא הוי .ףינָפְלִמ ןֹוצְר יהי
 -5כ תֶא ּונָל לּוחַמַתְו יּוניקָע םָחְרּתַש ניַחֹובֲא
 לוחמת ּוניִתונועַה 53 תֶא ונל רַּפַכְתּו וניִתאטה

 שקמה תב הֶנְתְׁשו ּוניֵעְשפלְכְל הְַסַתְו
 ריִמָּתַה ןְֵּרהְףֵנפִל .בירקנו ּוניִמָיְב הרהְמּב
 ְךְחְֹותְּב ּוניִלע ָּתְבַתַבׁש ומָּכ ניֵדֲעַּב רָּפַכַש
 :רומָאכ .דרבע הָׁשֹמ יִדָי לע
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 ינָּבדתֶא וצ :רֶמאָל הָשֹמלֶא הֹוהְי רבדיו
 ישאל ימי , נְבְרכ-תֶא םָהָלֵא ְרמַאְו ֵאְרְִׂ

 תְרַמְאְו והעומב יל בירקַהל ורמ שת יההינ הי

 םיִׂשָבָּכ .הֹוהיל ובירקת רׁשֲא הֵׁשֲאָה הֶז .םָהְל
 דתֶא :דיִמ תו הָלע םּויל םֶינָש םָמיִמְת הֶנֶשִיִנְּב
 ינשה שָבְּכַה תֶאְו .רקבב השעת דַהֶא שָבָּכַה
 תֶלָס הָפיִאַה תירישעו : םיִבְרעָה ןיב השעת

 :ןיקה תעיבְר תיִתָּכ ןֶמָשְ הֶלּולְּב .הָהְנְמַל
 החינ היַרְל ניס רהב הָיָשַעָה דיִמָת .תלע

 :.דחֶאַה שבכל ןיהה תַעיִבְר וכסנו :היהיל השא
 שָכְכַה תֶאְו :הוהיל רכש קג ךסה שָדְקּב
 וכְסֶנֶכּ רלפה ַחְנְמְּ םִיָבְרעֶה ןיִב ו הֶשַעַת שה

 : הו ןהיל החיְנ ַחיִר הָשֶא השעה

 : שדח שארב : תבשב

 הלע ּוביִרָקַּת םֶכיִשְדֶח יִשארָבּ םֹויבי
 דהא ליאו םָינש רקבהיִנָּב ם סי רפ הי יהיל -ינש תַּבָשַה

 א ה | הנה םיעבק
 תָלַמ םיִנֹרְשֲע יִנְשּו דַחֶאַה ךפל משב 2 רגש
 : דָהֶאַה ליאל ןמשכ הָל לב הָחְנִמ םיִנֹרָׁשֲע ינשו

 הָלּלְּב הָחנִמ תֶלֵפ ןורשע רש ההְנִמ תָלָס
 חה ַחיִר הל דָחֶאָה שבכל ןמשב |ה ל ו ל ב
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 הָיִהְ ןיהה י יצח םֶהיִּכְסְנְו : : הוהיל הָשֶא | ֹוָכָסנְ משב

 תָעיִבְ לאל ןיִתַה תשילשו רפל תכש תלע

 ושְדחְּב שדח תלע תַאָז ןַי י שבכל ןו ה |

 דחֶא םיזע ריעשו : הנה ׁשְֲחְל | =

 השע דיִמָּתַה תלעדלע הוהיל תאטחל דיִמּפַה תלע
 :וכסנו | : ּהָכְסַנו

 וניִתְובָא וריטקהש .ּוניִהְלֶא הָוהְי אוה הָתַא
 קפה תיְֵּׁש ןמְזְּב םימפה תרטק תֶא ֶיְנָפל
 ּךָאיִבְג השמ די לע םֶתֹוא ְתיוצ רֶׁשֲאַּכ .םיכ
 : ךֶתְרותְּב בּותְּכָכ

 מנ םיִמס ףל חכ יהשמדלֶא הוהי רָמאיִו
 דַבְּב דב כז הָנבְלּו .םימס הָנְּבְלָהְו .תלהְשי
 1 הקור השעמ הקר . .תרטק ּדָתִא תישעו : היה

 הָּתַתָנְו יקדה לנממ תקמשו :שדק רֹוָהָט חָכְמְמ
 רעוא רׁשֲא דעומ .לֶהֶאּב תרעה < ונפל הָנמִמ
 רַמָאְנְו :םכ9 היהְּת סישדק שרל .הָמש דל
 .רקפּב רַב סימס תרטק ןרהא ויִלִע ריִטָהָהְ

 ןְרֲהַא תלעהבו : הנְריטֶקְי תרנה תֶא ֹוביטיַהְּכ
 דיִמַּת תרמה .הנְרישקי םִיַּכְרעָה ןיַּפ תרגהיתצ

 :םָכיֵתְרֹדְל הָיהְי נפל
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 שלש ָציִּכ תֶרטְקִה םּוטְּפ ןןָנָּכַר ּונּת
 שלש הב יָה םיִנָמ הָנֹמָׁשּו םיִשָשְו תואָמ
 'הָנַמ יהָמַחַה תומָי ןיְנָמְּכ הָשָמַָחַו םיששו תֹואַמ
 'בֶרָעְּב ֹותיִצֲמּו רַב ֹותיִצֲחמ . :םוידדלֶבְּב
 לודנ ןהפ סיִנָכַמ םֶהָּמש .םיִרֲתְי םיִנָמ השלשו
 תֶשָמְכַמְל ןךיזחמּו :םירופפה םויָּב וינְּפָח אלִמ
 הָקּד תוצמ םִיַכְל יֵדְּכ :םיִרּופְּכַה םוי בֶרָעְּב
 ולָאְו יב ּויָ םיִנָמַס רָשָע רחאו .הקדה ןמ
 לקשמ .הֶניבְלַהְו הָנְּבְלָההְ ןֶרפַצַהְו ירצה :ןה

 -תלובָשְו ,העיִצקו .רומ .הָנֶמ םיִעְבַש םיִעְבַש .
 רשְע הָשָש רֶׁשֲע השש לקָשמ :םוכרכו יָד
 ןומָנק .השלש הָפּולְק .רָשַע םיִנָש מְׁשקַה יהָנָ
 ןיסירפק ןינ .ןיבק הָעׁשת הָנישְרכ תירוב .הָעְׁשת
 ןיי אָצְמ אל םִאְו יאָתָלְּת ןיִּבקְו תַלְּת ןיִאְס
 תיִמֹודְס חַלָמ .קיִּתַע רוח רֶמָח איִבַמ ןיסירְפק
 ןַתְנ יִּבְר :אּוהָשלָּב ןשע הֶּלֵעַמ יבָּכַה עבור
 .אּוהָש"לָּכ ןִּדְרַה תּפְּכִמ ףא .הַמֹוא יִלְבַּבַה
 "לָכַמ תַחֶא רָּפֵה םִאְ :הָלָסֶפ שב הָּב ןַתָנ םִא
 לֵאיִלְמּנ ןֶּב ןועְמש ןָּבַב :הָתיִמ בנה ָהיֶנָמס
 יִצעמ ףטוגה ףְרֶׂש אָלְא יא ירָצַה ירַמֹוא
 יִדְכ יהָאָב איה הָמָל הָנִשְרִּכ תיריּכ .ףָטְקַה
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 ןַײ יהָאָנ אֵהְּתָׁש יֵרְּכ :ןְרּפָצה תֶא הָּב תופיל
 תֶא וכ תורשל יֵדְּכ יאָב אוה הָמָל ןיִסירפכ
 יפי םילגר יִמ אלָהְ .הָוע אֵהָתְׁש יִדְּכ י ןְרֹּפְצַה
 ׁשְֶּכמּב םילְגַר יִמ ןיִסיִנְכַמ ןיִאָש אָלֶא הל
 ;דּובְּכַה יִנָפִמ

 רָמוא קחוש אּוהָשְּכ ירַמֹוא ןָתָנ יִּכְר יאָיְִּמ
 הָפַי לוקהָש יִנָפַמ .קרָה בַטיֵה בָטיַה קֵדָה
 ץיִבְרְלּו שילשל .הרשב ןיאצחל הַמְטּפ .םיִמְׂשְּבַל
 םִא יִללָּכַה הז הָדוהְי יִּבְר רמִא .ונָעִמְש אל
 -לָכִמ תַהַא רפה םִאְו ןיִאָצֲחַל הרָׁשְכ ּהָתּדַמב
 םיִׁשְׁשל תַהֲא :אָרְפק רַכ יָת הָתיִמ יח יְהיִנָמס
 םיריש | לָׁש האב הָתיַה הָנש םיִעְבְשְל וא

 ןתונ הָיָה ולא  יאְרְפַ רַב יִנָּמ דועו .ןיִאָצֲחַל
 דֹומעל וכי םֶדֶא ןיִא יׁשֵבְד לש בוטה ּהָּב
 יִנְפִמ יׁשֵבְד ּהָּכ ןיִבְרֲעַמ ןיִא הַּמָלְו .ּהָחיִר יֵנְפִמ
 אל ׁשֵבְּדלְכְו ראְׂשלְכ יִּכ .הֵרְמֲא הרותחש
 :הֹוהיִל הֵׁשֲא ּונָמִמ ריטקת
 :הָלָ תר מע לע הָעּושוַה הוהיל |

 ה :ָּכ חט םֶרֶא יִרָשא הא הוה הל
 נָביִׁשֲה ּנֵאְרְכ םֹויְב ונע ְךלַמַה .הָעיִׁשֹוה
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 הָבְדֲעְו :םֶדָהְּכ וניִמָי שדַח .הָבּושָנְו ףיִלֶא הוה
 םלע יַמיִּכ -:םלשוריו הָדוהְי תַחְנִמ הוהיל
 :תֹוינומדב םיִנָׁשְכו

 אָמְׁשִמ יהָכָרֲעַּמַה רֶדַס רֵּדַכְמ הָוָה ײבַא
 הָלֹודְג הָכְרְעְמ .לואָש אָּבַאָּד אָּבְלַאְו יאָרָמגִר
 הָכְרָעַמּו :תרוטק לש הָיְנש הָכְרְעַמְל תַמָדֹוק
 יִריֵזְנ ינש רודס תֶמְדֹוכ תֶרֹוטְכ לָׁש הנ ש
 ןושרל םֶדֹוכ םיצע יִריזְג ינש רודסו .םיצע
 םֶדֹוכ יִמיִנְפַה הָּבְנִמ ןושדו ייִמיִנְפַה הָבְיִמ
 תָמְדֹוכ תורָנ שָמָה תַבָטַהְו .תורג שמח תַכטַהְל
 יִתש תַבַּטַהְל דוק ריִמָּתַה םדו יהיִמָּתַה םדל
 .תרוטקל תַמְדֹוכ תֹרְנ יֵּתְׁש תַבָּטַהְו :תורנ
 ןיִמְדֹוכ = םיִרְכֲאְו ..םיִרְכֲאְל תַמְדֹוק  תרוטקי

 ןיִּתְכֲהַו = ןיּתַבָחַל תֶמְדֹוק הָהְנִמּו .הָחְנַמָל
 ןיִפָפּומְל = ןימדוק | ןיִכָסְנ נקה ןיִמְדֹוק
 יִמָתְל ןימדוק ןיכיזָבו ןיכיִזָבְל ןיִמְדֹוק ןיִפָסּומּו
 הלעֶה ָהיִלְע ךרעו .רמָאְנָש .םִיָּכְ שה ןיִּב לָש
 "לכ םְׁשֲה ָהיִלֲע ,םיִמְׁשַה | יבלה היָלֲע ריטקהו

 | :םֶלָּכ תוָבְרקה
 : הָרּורְצ ריִּתַּת ףְנִמְי תַלּורְג ַהֹכְּב אנא =

 :ארונ ּונֵרָהַט ּונָבְנש יִִּמַע תנר ==
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 :םִרָמַׁש תַבָבָכ :ףדּוחי ישרוד רובָג אָנ
 : םֶלָמָג דיִמת ִףָתְק רצ יִמָהְר םֶרָהְט םֶכְרָּב
 תר לֵהַנ בוט בֹורְּב .שודק ןיִסָה
 :=ֲתְׁשְרָק יִרְכֹוז :הֶנֶּפ ףמַעְל .הֶאְג דיה
 :תומלעמ עדוי ונתקעצ עמְׁשו .לָּבַב וגַתְעוש

 עו םכֹועְל ותּוכְלַמ דובָּכ םֵׁש רב שחלב

 וכ ב = יה ונָתיוצ הָּתַא םיִמְלועָה ןובר
 םתדובעב םיִנֲהֹכ 1 ָתֹויְהְלְו ּדַעומְּב דיִמָּתַה
 הֶתִַעְו .םֶרְמָעמְּב 5ארשיו 'םָנָכְּורְּב םיוְלּ
 דימה ב ׁשּרכַמַה תיִּב בֶרָה ניתנו
 י\נַכּ דָּב יול אלו ּותְדובַעּב ןָהכ אל ונְל ןיִאְו
 הָמְלַשִ תְרַמֲא הָּתִאְו .ידָמַעַמְּב לא רשי אלו
 הָוהְי :ףָי ָפְלַמ ןוצר יה כָל .וניִתפש םיִרָּפ
 וניִתְותְפש חיש אָהיש ינניתובָא יהלאו וניָהְלֶא
 ונבְרְקְה ּולֵאְּכ .ִּיִנָפְל הָצּורְמּו לָּבְקְמּו בּושָח
 : ודמעמ לע נדמעו ידעֹומָּב דיִמּתַה ברה

 הָנֹופַצ חָּבְזִּמַה רי לע ותא טהָׁשְו .רֹמֲאָנ
 ומִּדדתֶא םיִנָהֹכַה ןרחא יֵנְּב וקְרֹוו .הָוהְי ינפל
 יהלעל הרותה תאו .רַמֲאָגְו : בבס הֵּבְזִ גַהְדלַע

 הבל .םיִאּולפלְו .םָשָאְלְו .תאָטַהְלְו .הָחְִמל
 :םיִמְלְׁשַה
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 בישְדְה ישָדָב םיִחְבְז לש ןָמֹוקְמ ּוהָיֵא
 סיִרּופּכַה םֹי לש ריעְׂשְו רפ .ןיפְצַּב ןָתָמיֵהְׁש
 ןֹופָצַּב תַרָׁש יִלָכְב מד לובה .ןפָצְּב ןְתְטיִחש
 תָכֶפַה לַעְו םיִּּבַה ןיִּב לע הָיָה עט ןַמְָ
 | .תָבָּכעֶמ ןֶהַמ תַחַא הֶנֶּתִמ .בָהְוַה הַּבְזִמ לע
 לש יברעמ דֹוסָי לע דפוש הָיָה םָּדַה יִרָיש
 :בָּכע אל ןַתְנ אל םֵא .ןיציהה הָּבְזִמ

 ןָתְטיִהְׁש םיִפָרְׂשנַה םיריעשו םיִפְרְׂשנַה םיִרָּפ
 ןָמְדְו .ןֹופָצַּב תַרְׁש יִלְכְּ ןֶמְ לובקו ן :ןפְצּב
 הֶגַתַמ בֵהְוַה הַּכוִמ לע תֶכרֶפַה לע היו ןועְט
 לע דפוש הָיָה םֵֶּה ירש .תָבָּכעַמ ןָהְמ תַחַא
 אל ןתְנ אל םָא :ןוציחה ָּבְמ לש יִבְרְעַמ רפי
 :ןׁשְּרַה תיִבְּב ןיפרשנ ּולֲאְוּולֲא  .בָּכִע

 .רּוּבְצַה תאטה ןח ּולֵא ידיִהָיהְו רּוּכְצַה תאטח

 ןֶתֶטיִהָש תֹודֲעֹומ לָשְו םיִשְדֶה ישאר יריעש
 ןֶמְדְו ןופָצַּב תְרָש יִלְכַּפ ןֶמִד לּופקְ :ןופְצּב
 ,רָציִכ .תֹונָרָכ עֶּבְרַא לע תֹונָּתַמ עַּברַא ןּועָט
 תיִמֹורְּד ןֶרָמָל ול אָבּו .בבופל הָנָפּו ׁשָבָּכב הֶלָע
 תיִבְרעַמ תיִנֹופְצ יתיִנֹופְצ תיִהְרְוְמ .תיִחְרְזַמ

 לע ךפוש הָיָה םֶּדַה ירש .תיִמֹורְּד תיִבְרַעַמ
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 יֵרְכְזְל םיִעָלָּקַה ןמ םיִנָפִל ןיִלָכֲאָגְו ייִמורְדַה רוסי
 : תוצָח דע הלילו םֹויָל .לָכֲאַמהלְבּב יהָנּוהְב

 ןֹופָצַּכ ּהָתָטיִחְש .םיִׁשָדְכ שק הָלַעָה |
 ןועט ּהָמְדְו ,ןֹופֲצַּכ תַרָש יֵלְכַּב ּהָמָּר לּובקְו
 'ַחּותְנְו טָשָפָה הָנּועְטְו .עּברַא ןֵהָׁש תונָּתמ יִּתש
 :םישֶאל ליִלָכ

 ,תֹומָׁשֲא ןֵה ולא תּומָשָאְנ רּובָצ ימְלש יהב
 ,הָפּורֲה הָהְמְׁש םֵׁשֲא .תוליעמ םשָא :תולֶזג םשֶא

 ןְתָמיִחְׁש ייּולָּת םֶשֶא 'עְרְוצְמ םשא יריִזָנ םשֶא
 ןִמדו :ןופְצּב תַרָש יֵלָכְּב ןֶמְּב לובקו :ןופָצּב
 םיִנָפְל ןיִלָבֲאָגְו יעֵּבְרַא ןהָש תֹנָּתַמ יִתש ןועְט
 םֹויְל ילָבכֲאַמ"לָבְּכ יהָנּוהְכ יִרְכְזְל םיִעָלָּקַה ןמ
 : הוצה רש הש

 ןְתְמיִהְׁש .םילק םיִׁשָדָה ריִזנ ליִאְ הָדֹותַה
 ןֵהָׁש תֹונָּתַמ יֵּתְׁש ןּועָט ןָמָדו יהָרְועְּב םוקָמדלֶכְּב
 דלָכְּב .םָרָאלְבְל היִעָהְלֶכְּב ןיִלְכָאְנְו יעֵּבְרא
 םהמ םֶרּומַה .תוצה רע הללו םויל .לָכָאַמ
 םיִנֲהַל לֶכָאְנ .םרומַהָש אַלֶא יםָהְב אצויכ

 :םָהיֵרְבֲעלו םָהיֵנְבכו םָהישנל
 םוקְמדלֶכָב ןָתֶטיִהְׁש :םילק םישְדְה כ םיִמְלש

 עֵּבְרַא ןהש תונתמ יתש עט ןמהו .הרזעב
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 'לָכָאָמהַלֶכְּב .םדֲאלָבְל ריִעָהְלְכּב ןיִלְבֲאג
 אָצְויִּכ םָהֵמ םֶרּומַה .ד הָא | הלל םימי ינשל

 : יטָהיִשְנְל יםיִכָח וכל לָכָאְנ םרומ הש אלָא םֵהָב
»e. 38 

 :םֶהיֵר בעל סֶהיִנְבִל

 םְדַא"לַכל רשעמהְו .םינה29 לָכָאְג רוכב
 םיִמָי יֵנְׁשל .לְכֲאַמ"לכְּב ,היִעֲה-טְכְּב ןיִלָבֲאגְ
 .הָליִכַב אָלֶא לָכֲאְ וניִא | הספה .דַחֶא הכיַלְי

 אָלֶא לָכָאְ וניִאו :תוצָה דע אָלֶא לָכְאְג וניִאְ

 :;יִלָצ אָלֶא לָכָאְ וניאו ויונמל

 תודמ הרשע שלשב ירמוא לאָעְמשי יב

 יהוש הָרנמ ירָמוחְו קמ יתְשְרְדְג הָרֹוּתַה

 ינשו בא ןינפמ דָהֶא בּותָכְו בָא ןֶנָּבמ

 טרפו ל ללבו טרּפִמ יטְרֶפְו לֶלָּכִמ :םיִבּותְכ

 לכ מ .טר: פה ןיעְּכ אא ןָד התא יא שב

 קל ל רצ אוהַש ז רמו טרפל ְךיִרֵצ אּוהָׁש

 המ כה ןמ ו אֵצו 55לָכְּב | ריר רָב כו

 דגל אַלֶא אָצְי רַב מצע לע המס אל

 כב היהש הדל 'אָצָי ל כה לע
: a: 



 אל 1 תורימז

 אָצָי ֹוניְנעֶכ אּוהַש רֵהַא ןועַט ןועָמל אָצְנ
 לָכַּב הָיִהָש רָבָּד לָכְו .ריִמָחַחְל אלו לקהל
 אָצָי וננעכ אלָש רַהֲא ןּועַט ןיעטל אֵצו
 כב הֶיהָׁש רָבְּב לָכְו יריִמֲחַהְלּו כה 5
 וריִזַחַהְל ב כג התֲא יא שדה רְבָדְּב ןוחל אָצְיו
 .שּורפְּב ןללכל בּותְּכַה ונְריִז היש דע פב
 יִנָשּו .ֹופֹוּפִמ דַמָּלַה רבדו ֹוניְנעַמ דַמָּקַה רבו
 אבָיָש דע .הֶו תא הז םיִׁשיֵחְכַמַה םיִבּותכ
 :םֶהיִניִּב ערכו ישילשה בּותְּכַה

 לכו :רָמגָּכ זע יִוָה ירָמוא אָמיִּת ןֶּב הָדּוהְ
 ןוצב תושעל ירֲאָּכ רובנו ייִבֲעַּכ ץר) רָשְנּכ
 םיִנָּפ זע | רָמוא הָיָה אוה וםִיַמָׁשַּכְׁש ְךיִבֲא
 :ןֶדע ןנל םיִנָּ תשבו .םָנהיְגל

 יקלאו ּוניַחלֶא הֶוהְי יֵּנָפְלִמ ןוצְר יחי
 ּוניִמָיְב הָרֲהְמְּב שכמה תיִּב הֶנֶּבִִש יּוניתובָא
 בָבְלְּב ףנוצר תושעל | ּדָתְרּותְב ונְקְלְח ןתו
 :םֶלש

 .'וכו רמיא אישקע ןב איננח יבר

 ףמש .אָּבְר ּהָמִש שדקתיו לּדנְתי

 ףךירְפַה | הָתּועְרַכ אָרְבִִד אָמְרָעְכ
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 בֶרְקיו = .הנקְרּופ חַמְצְו ּהָתּוכְַמ
 ייחבו .ןוכימויִבו ןֹוכיַחְּב פע .ָּחישְמ
 .בירק ןמזבּו אָלְנעּב .לֵאָרְׂשִי תיִּב לכ
 וֵמֲא ּורְמֲאְ

 םֶלָעְל ּךִרֶבְמ אָּבַר ּהַמַׁש אה
 רַאֿפְתְִו חַָּּתְשְיְוִָּבְתִי .איִמְלְע יִמְלְעְלּו
 הָּעֶתו  רדַהְתִיו .אָשנְתִיְו | םַמֹורְתִיו
 .מא .אוה ּךיִרְּב אָשְדּוקד הָמְש לָּדַהְתִיְ

 אָתְריִש אָתָכְרְּב לָּכ ןֵמ אָלְעְכ
 אָמְלעְּב ןְריִמָאּד אָתַמֲחְנְו אָתֲחְּבִׁשִת
 .ןמא ּורְמֲאְ

 לַעְו ֶנָּבְב לַעְו לֵאָרְׂשִי לע
 ןּויִדיִמְלַת יִדיִמְלִּפדלָּכ דעו ,ןיהיִדיִמְלּת
 2 .אתשידק אָתיִרֹואְּב ןיז 3 ןיִבְתַיר
 אָהְי .רַתֲאְו רַתֶא .לָכּב יִדָו ןיִדָה אָרְתַאְב
 םדק ןמ יִמָחְרְו אדְסִחְו אָנֲח ןוחרּו אָנְל
 .ןָמָא ּורָמָאְו .אעְרַאְו אמש ּהרמ

 םיִיַח .איִמָש ןמ אָּבַר אָמְכַׁש אָהְי
 ,הָאּופְרּו הָבְניַשְו הָמָחְנְו העּושיו .עַבְש
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 הֶלצַהְו חַיַרְו .הָרָּפַכְו הָחיִלְסּו הֶלֶאְנּ
 .ןָמָא ורָמִאְו ָארְׂשִי ומע לָכְלּו ונְ

 ויָמָחְרְב אוה יָמורַמְּב .םולש השוע
 .לֶארְשי ומע לכ לע ונילע ז םורש הֵׂשֲעי

 מא ּורְמֲאְו
 ןיליפתו תילט תוכרב

 : רמואו ףטעתמו תויציצה קדובו תילטה חקול

 :תריד תיכע יכסיכ כי ודכסוק

 .םֶלַה ְֶּלֶמ וניחלא .הָוהְי הָתַא ךורְּב
 ףטעְתהל ינָוצְו .יתיִצְמְּב ונשדק רֶׁשֲא
 ;תיִציִצְב

 ; רמואו די לש ןילפת הינמ

 :יזיד ית ונסט סב יד ןיכיפס יכופ

 .םלועה ְְּלֶמ ּניֵהלֲא .הֹוהְי הָּתַא דור
 חיִנָהְל נצ ויָתְוְצַמְּב ונשק רשא

 :ןיִליִפת
 :רמוא שאר לשו די לש ןילפת תחנה ןיב קיספה םא

 :סכיד שפר ליד ןיכיפת סונס די כיד ןיליפס קול ירוטכיס ולכל יס

 .םלועַה ל ניֵהלֲא .הָוהְי הָּתַא ְךּורָּכ)
 (: טיפת תוצִמ לע ווָצְ ויִתוצמְּ ונשדס רֶׁשֲא
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 תורימז דל 4

 ְְתְניִּבְמּו ילע ליִצֲאַת וע לא תמכה
 תיַמְצַּת ִּדְתַרּובְנְבּו ילע ייִּדְנַּת ּדְסַהְו :יִנְניֵבת
 נק העבָש ל סירת בוטה משו = יִמָהְו יביוא

 תא הָתופ הותיר ב עיפשהל יהרונמ

 :ןיצר הבל עיִּבְׁשמּ ה

 : רמואו יעצמאה עכצאה לע תוכירכ שלש ךריב

 :סריד וריד וס .ירצוס סעולכ סל ופלוצכיס ודכלוק

 קדַצְּב יל ךיִּתְשְרֶאְו .םֶלעְל יל תשא
 יִכ ךיִּתְׁשַרֲאְו :םיִמָהְרְבּו דֶסַחְבּו טַּפְׁשִמְבּו

 : יונו יל שדק ארוק ns תחנה רחא

 :יזיד ןיליפפ קוכ וכופ יק סיסופקיד

 רֹוכְּב-לַכ יִלׁשְַּכ :רֹמאַּל הָשמ-לָא הָיהְי רָּבדִיו
 : אּוד יל המ םֶדאָּב .לארׂשִ ינְבָּב חה לכ רט
 םֶתאַצִי רֶשַא הוה םֹיַהתֶא רכז .םעה לֶא הָשמ רֶמאֹ

 םֵכְתֶא הוה איצוה די קֶזְחְּב יִּב ".םיִדְבְע תיּבִמ םיִרְצִמִמ |
 שדְחְּ .םיִאְצ םּתֶא םִיַה . מָה לֵבֲאַי אָלְו המ |

 חַהְו ינ גענְּכַה ץֶרָא-לֶא הָיהְ ףֶאיִבְיִכ .הָיָהְו +ביִבָאָה
 0 הָחָל תל שנ רֶׁשֲא יויו יוחה יפמָאַה

 יבשה ו .תַצמ לכאת םִמי תֶעְבְש | :הֶזה שדה

 הָארידאלו :םיִמָיַה תַעְבְׁש תֶא לבא תוצמ + !היל גמ

aeחח ב - 



 הל 5 תורימז

 תְדהְו ַּכְבג"לָכְּב ראְש ל הָאְרַדאלְו ץִמֶח ָל
 יל הוה השע הז רובע רֶמאָל אהה םויּב ְךְנְבְל

 רול .ףךוהלע תֹואְל ל הָיָהְו :םִיָרְצַמִמ יֵתאַצְּב
 רי יִּב יְּיֵפְּב הָוהְי תֶרּות היהת ןעמל יניב
 הָקָתַה-תא רמו :םיִרְצִמִמ הֹוהְי ףָאצוה .הקוח
 הוהי אביחי היו :הָמיִמְ םיִמימ .ףדעומל תֶאְּזה
 ְנַתְנ ףיתבאלו ףל עפשנ רעֵאַּכ .ינענפה ץֶרָאדלֶא
 רגש ו רָטָּפ לכ ,היהיל םָחָר"רמפלּב קרכטהו ל
 מח רֶמַּפ"לְכ_ :הוהיל םיִרָכְוַה הל היה "רָשָא הָמְָּב
 םָדֲא רֹוכְּב לכו ותְפְרַעְו הפ אָל-םָא הֶׂשְב הָּדַפִת
 -הַמ רֶמאַל רחמ ףנב ל ףלֶאָשוהיפ הָיִהְו :הָּדְפִת יְנְבְּ
 םיִרְצִמִמ הוה ניצה די קזַחְּב ויָלָא ּתְרַמַאְו .תאז
 | גה נחלש הערפ הָשָקָהיִּ יה :םידבע תִיֵּבִמ

 רָכְב"רעֶו םֶדֶא רוָכְּכִמ .םִיַרְצַמ ץֶרָאְּב רוכְּ לכ הֹוהְי
 םיִרָכְזַ םֵחְר רָטָפלָּ הוהיל חב יֵנֲא ןָכְדלע .הָמָהְּ
 תֶפָטוטל ,הכבאלע תֹואְל יהו : :הָּדְפא נב רֹוָכְּב-לְבְ
 : םִיָרְַמְמ הוקי ּונָאיִצוה ד קָזְחְּב יב :ףנניעהןיג

 םיִמעֶב ועידה .ומְׁשִב וארק הוהיִל ּודֹוה
 לֶכְּב וחש ל ּורָמַז 17 ּוריִׁש :ויָתליַלֲע
 ב9 המשי ושב םֶשָּב ּולְלַהְתַה :ויתואְלפִנ
 :דיִמָת ויגָפ ושב .יזעו הוי ושרד יי ישְקַבִמ
 יֵטַפְׁשמו יָת .הֶׂשֲע רֶׁשֲא ויתאלָפנ ורכז

 :ויָריַחְּב בק רע ינב הרבע לארשי עַרָז :ּוהיִפ
7 



 תורימז ול 6

 ורכז :ויטפשמ ץֶרָאָהלֶכְּב וניהל הָוהְי אווה
 | תַרָּכ רֶׁשֲא : רוד ףָלֶאְל הָיַצ רבב ותיִרְּב םלועל
 בעט ָהדיִמֲע :קָחְציל ותעיבשו 'םהְרְבַא תֶא
 תא 55 .רמאל : םלוע תירְב לֶאְרְשיל | קהל

 יֵתְמ םֶכְתּויִהְּב :םֶכְתְלַחְנ לָּבִח ,ןענּב ירא
 וג לֶא יֹוגַמ ּוכְלַהֲתיַו :הָּכ םיִרָנְו טַעֶמכ .רפְסִמ
 'םקשעל ט שיִאְל ַחיִנַה אל :רַחַא סע לֶא הָכְלְמַמִמ
 ַחיִשְמְּב וענת לֶא :םיִכֹלְמ םֶהיֵלֲע הכו
 ץֶרָאָה לָכ הוהיל ריש :ּועְרִת לֶא יִאיִבְנְב
 תֶא םִיגַב ּורָפַס :ותעּושי םלי א םֹויִמ ּורָשַּב
 היה 5ודג יב :יִתאלְנ םיִמעֶה7ֹלָבְּכ דוב

 יִכ :םיִהְלֶאּכ לע אוה אָרֹונְו .דאָמ לֶלָהִמ |
 :השַע םימש הוהינ םיֿטיָא םיִמעֶה יִהְלֶאלָּ
 הוהיל וב וֹומְלְמְּב הָוְָחְו זע ונפל רָדָהְ דוה
 ובה : זעו דוב ההיפ ּובָה .םימע תוחפשִמ
 וינָפ5ַ ואבו הָחְנִמ ּואָש ומש רובְּכ הָוהיל
 ויִנָפְלַמ וליִח :שֶדכ תַרְדַהְּב הוה ּווָחתשַה
 וחמשי :טֹומּת לַּב לבת כת ףַא .ץֶרָאָה לָכ
 :ּךְלַמ הֹוהְי םִיגַכ ּורְמאִו .ץֶרָאָה לֵנָתְו םִיַמְׁשַה
 :ֹוכ רֶׁשֲא-לְכְו הָרָׂשַה ץולעי .ואֹולְמּו םִיַה םעֶרי
 אָב יכ הָיהְי נְפְלִמ  העיח יִצע ור זָא



 זול 1

 יִּכ .בֹוט יִּכ הֹוהיל ודוה ץֶרֶאָה תֶא טפשל
 נעשו יִהְלֶא ונעישוה ּורָמִאְו פב זודְסַח םלועל
 ףשדק םשֶל תודוהל .םיוגה ןִמ ּונְליִצַהְו ונַצְּבְקְ
 לֵאָרְׂשִי יהלֲא הוה ורב 1דִתְלַהְתְּב ַּבַתְׁשַהל
 ןֶמָא םעָה לכ ורמי .םֶלּעַה רעו םֶלעָה ןמ
 והַּתְׁשִהְו :ּוניִהְלֶא החי וממור :הוהיל ללְַ
 ּוניהְלֶא הָיהְי ּומְמֹור :אוה es לגב םדָהל

 דברה תי ושי אל וע דפ .םוחר איה
 הָוהְי הָתַא :ותָמָקדלָּכ ריִעָי אלו ופַא ביִׁשְהל
 דיִמָּמ ףְתְמִאו ףדְסה יינמִמ ףיסחר אָקְכִת אל
 םֶליעמ יב :ףיִרסִחְנ הָנהָי ףיִמחְר רכְז :יִנּורֶצִ
 וזעו :ותואּג לֵאָרְׂשִי לע .םיקלאל וע ּונְת :הֶמַה
 .לֶאְרְשי לא שדה מ םיהְלֶא אָרּונ : םיִקָהְׁשַּב
 :םיִהלֲא רָב טל תֹומצֲעַתְו זע ותו אוה

 אׂשנִה :עיפוה תומקנ לֵא ,הֹוהְי תֹומְָנ לא
 הוהיל :םיִאְג לע מנ בֵׁשָה ץֶרֶאָה טפוש
 תואָבְצ הָיהְי :הָלַּפְָתָכרַּב ףפע לע .הָעּושְיַה
 הוהְי :הָלָּפ בקעי יִהלֶא ּונָל בָגֶשַמ ּונָּמַע
 .העישוה הוהְי דב חֶטּב םֶדָא יִרָשַא :תואָבְצ
 ֶמע תֶא העישוה :ּוכַאְרְה םֹויָב ונע ּךֶלֶפַה



 תורימז הל

 :םֶלֹועָה דע םַאְׂשִנְו םעְרְו יְָּתְלחַנ תֶא ְּךַרָבּ
 וב יִּכ :אוה ּונְְגִמּו ּנֵרְוע .הוהיל הָתְּכִח ּונָשָפִנ
 ּףְִסַח יֵהְי :ּונְחְסֶּב ושדה םשב יִּכ נבל חמשי
 הָוהי ּנַארה :דָל ּונְלַהְי רֶׁשֲאַּכ :ּוניִלְע היה
 ּונָל הָתְרֶזְע הָמּוק וּנְל ןֶתִת ךעשה יָּּדְסַח
 ףלעמה יְףיָהְלֲא הָוהְי יֵבנֲא :ִףִּדְסַח ןעמל ּונְדְפו
 יִרָשַא :ּוהֲאְלַמַאו ףיפ כָהְרַה יםִיָרְצִמ ץֶרָאַמ
 :ויָקְלֶא הָוהיש םעֶה יֵרְׁשַא ל הָבָּכְׁש םֶעָה
 ףתעשיכ יגל לֵגָי ייּתְחטְּב ְְְּסַהְּב יָא
 :יִּלֲע למ יִּכ .הָנהיַל הָריִשְֶא

 :ןיזיד סכונס ןיק --- : םירמוא הכונחב

 6 ךֶוֶדְל תִיַּבַה תַכְנֲח ריש רֹומזָמ)

 ּסְקִמְשדאלו ייִנָתיִלְד יִּכ הָוהְי ףְמַמורַא
 :יִנָאָפְרִתִ ףיָלֵא יִתְעּוש ייָהלֲא הָנהָי :יל יִבָיא
 יִדְרָיִמ ינתייח יׁשְפנ ליאָשְִמ תיִלעָה היה
 :ןשדק רֶכוְל ּודֹוהְו יָדיִסָה הֹוהיַל ּורָמַו :רוב
 יִכָּב ןילי בֶרָעָּב ֹונֹוצְרַּב םִיַה יֹּפַאְּב עַנָר יִּ
 טֹופָא-לַּכ .יִוְלַשְּב יִתְרַמָא יִנֲאַו :הָנְר רקבלו
 זע יררהל תְדמעֶה ּנוצְרִב .הוהְי :םֶלשל
 אָרְקֲא הוהְי ףיָלַא :לֶהְבנ יִתיִיָה ףיְנָפ תְרתְפַה
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 לֶא יִּתְדרְּב ייִמָרְב עַבָּב"המ :ןֶּנִחַתֶא הֶוהְולֶאְ
 עמָש יִףְּתַמִא דיִגְוָה ירפע ףֶדויה :תחש
 .ידְפְסִמ ְּכפַה :יל רזוע הָיָה יהָנהְי .יִנָנַחְו הוה
 ןעמל :הָמְמְש יִנָרְוַאְתַו יקש ּתְהַתַפ ייל לוהַמל
 םלועְל יַהלֲא הֶוהְי .םדי אלו דובָכ רמזי
 : ךְדוא

 : ןיזד קדס קלר ןיס -- :םירמוא שדה שארב
 םש תא ברקה לֶבְ הֹוהְי תֶא ישְפַנ יִכְרָּב דו דל

 :ויִלּומְג לכ יֵחְְׁשת לא הוהְי תֶא ישפנ יֵכְרַּב :ושדק
 לאוגה :יִכיּולֲחתלְב ל "אָפורַה יִבֵנוע- -לכל חלפה
 בוטב עיִּבשמַה :םי מחר דָסַח יכרטעמה יח תחשמ

 הוהְי וקָרְצ השע : יכירוענ רֶׁשְנַּ שדַחְתַת ְךִידְע

 ינבל הָשמל ברד עיחוש 2 םורנשעה לָכְל םיִמַפְׁשִמו

 בֵכְו םִיַפַא ךֶרֶא הוה ןּוגחו סוהר :ויתולילע לֶאְרש
 ניִאַטֲחַ אל :רוטי םֶלֹע על אלו בירי הצְנְל אל :דָפַה
 םימש ּהְבְנְ יּכ :וניִלע למ וניתונועב אלו ונל הָשַע

 ברעממ חֶרזמ קוחְרֶּכ :יִאָ לע ודְסַח רַבג ץֶבֲאָה לע
 םֵחָר םיִנָּב לע בא םֶחַרְּכ ::נועש עפ תֶא י ממ קיִחְרַה
 רַפע יִּכ רכז נר עדי אוה וכ :יִאָרְי לע הוה

 יִּכ :ץיִצי ןָּכ הָרֵׂשַה ץיִצָּכ וימי ריִצֲחְּכ שונא :ּנֲחָנֲא

 דָסַחְו :ֹומֹוכְמ דיע נְריִכי אלו ניאו ֹוּב"הַרְבע 5

 : םיִנָב יִנָבְל ותְקְדְצְ יִאְי לע םלּוע דעו םֶלעַמ היה
 םָיִמשכ דוהי :םתושעל וי דפ ורכז ותורב יִרָמשְל



 תורימז מ 0

 ויכָאְלִמ הָוהְי ּוכְרַּב :הָלְׁשֲמ לַַּב ותּוכְלַמּ ואָסַּכ ןיִבָה

 הוה וכרב רָב לּוכָּ עי מְׁשְ ורבד ישע חל ירובג
 וישעמה לב החי ּוכְרַּב :ונוצר ישע ויָתְרַשמ ויִאְבְצדלָּכ

 : הוה תֶא ישפנ יִכְרְּ יתְלׁשִמַמ .תומֹוקמ-לָכְּב

 .דמועט םירמוא רמאש ךורב דע ןאכמ

 .סייפ ןיפ יזיד יס רעלס ךור3 יד וצקק סעקס יקק יד

 :םירמוא הבושת ימי תרשעב
 :ןיזיד סוסכ.יד קסיד 10 ןיפ

 :םיִהלֲאָה אוה הָוהְי :םיִהלֲאָה אה הָוהְי

 ךֹולָמִי החי ּךְלַמ הֹוהְי .ְּךֶלֶמ הוהי
 פייג 2 +דעו םליעל

 םויּכ ץֶרֶאְהְדלָּכ לע למל חָוהְי הָיָה
 :רָהֶא ומשּו דָהֶא הָוהְי הָיהְי איהה

 םיוגה ןמ ּונְצְּבַהְו :ּוניָהְלֶא הֶוהְי ונעישוה
 :ְּחְתְלַהְתִּב הֵּבַתְׁשִהְל יִףשדב םֵׁשְל תודוהְל
 רעו םֶלעָה ןמ ילֵאְרְׂשִי יֵהלֲא הָּוהְי רָב
 לכ :הָיּוללַה ומָא םָעְחלְכ רַמָאְו ,םפעֲה
 ; היוללה הי לכה ּת הַמְׁשְנַה

 םיִהְלֶא :ריִׁש רֹומְוָמ .תניִנְנּב הַצנמל
 תעדל :הָלְס ּונָּתֶא ייפ רַאי ּנָכְרְבו ּוננֲי
 םיִמע וריי תעשי םיג"לָכְב ּףָכרַּד ץֶרָאְב



 אמ תורימז

 וננְריְו וחמשו :םֶכְּכ םיפע ףורי יםיִהלֲא

 םיִמָאְלְו ,רושימ םיִּמע טפָשַת יִּכ םיִמָאְל

 ודי :םיִהְלֶא םיִמַע ףודוי :הָלָס םהְַת ץֶרָאְּב
 םיקלָא ּונֵכְרְָ :הֶלּובְו הנְתָנ ץֶרֶא םֶלָּב םיִמַע
 -לָּכ ותוא ּואְריִיְו .םיִהלֲא :ּונָכְרְבִי :ּוניֵהלֲא

 :ץֶרֶא יִספא
 ?רמאיו תינמיה ודיב וינפלש תויציצה יתש חי

 וכמע וס ןיס כיס יד ילטכסכידיד םויפיֿכ 2 קוכ יעוומ
 : טזי3 קול רפלקכס יס  ,לעסש ךולצ סליר יל סציריד

 רָב .םֶלעָה הֶיָהְו רַמָאָש ךרָ
 רג ְּךּורָּב .הֵׂשֹעְו רַמֹוא ךורב ,אוה
 תיִׁשאַרְב הֶׂשֹוע ְּךּורָּב םיקמו

 ְךּורְּב ץֶרֶאְק לע םֵחֵרְמ ךּורְּב
 רכש םֶלָשָמ ורב .תויִרּבִה לע םֶחְרִמ
 ,חַצְנְל םִיַהְו דַעְל יַח ורָּב .ויִאָריל בוט
 ורב מש ךירב .ליִצַמו הָדֹוּפ ורב
 לֵאָה .םֶלעָה ְךֶלֶמ ּוניַהרֶא .הֶוהְי הָּתַא
 הְָּׁשִמ מע הָפּב לֶלֶהִמַה .ןְמֲחַרָד בָא
 יִרישְבו .וידְבַעַו ויָדיִסָח ןֹושְְּב רָאֿפָמ
 וניֵהלֶא הָוהְי ְךְלְּלַהְג ּהדְבַע דוד



 תורימז במ 2

 ּדְחְבָשְנִו .ְּקְדַננו ,תֹוריִמְזַבּו תוחָבָשְּב
 ָּּכְרַמ מש ריִתְנְו ךְכיִלֹמנְו ּרֲאַפנּ
 הָּבְׁשִמ למ 'םיִמָלועַה יֵח דיחָי :ּוניָהְקֶא
 רָב :לודגה ומש רע יֵרֲע רָאופמו
 : תוחָבָשְתַּב ָקִהַמ ְלֶמ .הָוהְי הָתֶא
 כו ברעבו דעומב ,תבשב ,חספ לש רעומה לוחב: ,חספ ברעב

 .הדוהל רומומ א"א

 3רע ,דעוע Ac ןיס ,סספ יד דעועס כוס יל ,סספ ברע

 סדופל רוע יזיד יס וכ ,לופכ

 = ראו כ תה היפ ועירה | ךותל רומז

 ie cd ואב הָחְמַשְּב הֹוהְיחתֶא ּודְבַע
 ונָחְנַא ולו נָׂשֲע או ,םיִהלֲא אוה הוהְי יִּכ ועד
 ויֵתֹורֲצֲח יה זותב וירעַש ואב :ותיערמ ןאֹצְ ומע
 הוה בֹו מש וכרב 19 ודוה .הָלֲהְתְּב
 :ֹותנּומָא רדו רדדדעו . ֹודְסַה םליעל

 הָוהי המשי םליעל הוהיידופכ יהי

 רעו הָּתעַמ + במ היה םש יֵהָי :וישעמְּב
 םש ללהמ אובמ דע ׁשֵמָׁש הַרְזֶּמִמ :םֶלוע
 םיִמשה לע . ןהי םָיגדלַּכ לע םֶר :הֶוהי
 רדֶל רכז הָהָי .םֶלַעְָל ִףִמַש הָוהָי :ורובְכ
 5כב ותו כְלַמּו ּאְסַּכ ןיִכַה םִימָשַּב הָוהְי :רַדְ
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 ורָמאיו .ץֶרֶאָק לגָתְו םִיַמָׁשַה ּוחָמְׂשִי :הָּשְׁשמ
 הוהי למ הי .ִּדְלַמ החי :ךָלִמ הוהְי םיוגב
 דְבֲא .דעְו םלש ּךְלַמ חָוהְי : דִענ םלועל דולמי
 אינה טיג תצע ריפה הֹוהְי :ֹוצְרֲאַמ םיוג

 שיא בָלָּב תובָשְחַמ תור :םימע תֹובְׁשֲחַמ
 ,המעת םלועל הָהְי תצע :םּוָת איה הָיהְי תצעו
 יו רַמֲא אוה יִּכ רד רד ובל תֹובְׁשָהַמ
 הָנֲא .ןֹויִצְּב הָוהְי רַהָב יִּכ :דומעיו הָוצ איה
 לֵאָרְׂשִי .הַי ול רַחָּב בקע יִּכ ו בשומל
 אל ותְלָהִנְו מע היה ו שט אל יִּכ :ֹותָלנְסַ
 הברה :תיִחְשַי אל זע רפי םוחר אוהו :בזי
 הוה .ֹותָמֲח"ֹלְּב ריִעָי אלו ופַא ביִשָהְל
 :ּונֲאְרְכ םֹויְב ונְנַעַי לפה .העישוה

 :הָּלָס ףוללהי רשע תב יֵבְׁשֹו יֵרְׁשֲא
 הוהיש םַעֵה .יהְׁשַא ל הָבְּבַש םַעָה יֵרְׁשַא
 :ויָהלָא

 ּףךלֶּמַה יֵחֹולֲא ףְמִמורַא .דְוְרְל הָלֵהּת
 .דכרבַא םּוידקֶכְּב :דַעְו םלועל מש הָכְרָבֲא
 להו הוהי לודג :דעו םֶלעְל חמש הלָלהֲאְ
 הנשי רודל רוד :רֶקַה ןיא ותלדגלו .דאָמ
 ףדֹוה דּובְּכ רדָה :וריע יִתּובְ :ףישעמ
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 ּורָמאי ְךיָתֹאָרֹונ זּזֲעְו :הָחישֶא יִתאָלְפִנ יִרְבְַו

 ועיִּבִי ךפוט"בר רכז הָנָרְפַסִא ףַהָלְדִ
 כִיַפַא ּךְרֶא .היהְי םּוחרו ןונח :וּונְְרָי ףְתְקדַצְו
 -לַכ-לע ויִמחְרְו ל5% הוהיהבוט :דֶסֶח לֶדְנו
 ףידיסמו ףישעמלָּכ הוהְי ףּודוי זויִשעמ
 ִחְתְרּובְנּו מאי ףתּוכְלמ דוכְּכ :הָכּוכְרָבְ
 דֹובְכּו ויָתֹרּובְנ םֶדָאָה ינבל עיִדֹוהְל ּורּבד
 ימימְלּוע לָּב תוכלמ ףתוכלמ ותל רַרָה
 -לכ הָוהְי ךמֹוס :רֹודְו רוד-לְכְב ףִתְלשמִמּ
 ףֶכָא לכ יִניִע :םיִפופְבַהלְכְל הכו ,םיֵלְפֹנַ
 :ֹותְעְּב םִלְכֲא תֶא םֶהָכ ןַתֹנ הָּתַאְו רַב
 קידצ .:[וצְר יח לֶכְל עיִּבְׂשַמּו .ףֶדָי תֶא ַחֵתֹוּפ
 בורה :ויְׂשעמ-לְכְּב ריִסָהְו .ויָכְרְדלְכְּ הלה
 :תֶמֲאָב ּהֲאְרְִי רֶׁשֲא לכל .יִאָרכלְככ היה
 :םעיִׁשֹוְו עַמְׁשִי םֵתעְוׁש תֶאְו ן הָׂשֲע וי וע
 -לָּכ תֶאְו יִבֲהא"לְכדתָא הָונהְי רמֹוש
 רבי ,יּפ רָבְדי הוה תַלְהִּת :ריִמְשי םיִעָשְרַה
 ךרבנ ּנְהנֲאַו :דַעְו םלועל ישדק םש שכל
 ;הּללַה םוע רע הַּתְעַמ ה

 הָלְלַהֶא :הָוהְידתֶא יִשְפַנ ילְלַה .הילְלַה
 והָטְבִּת"לַא :יִדֹועְּב יהלאל הָרְמזַא :יִיַחְּב הנה
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 אֵצַּת :העשת ול ןיאש םדָאְְּבְּב יםיִביִדְנְב
 :ויתנתשע ּודְבֲא אוהה םֹויַּב .תמדאל בשי וחוה
 הוהידלע ֹורְבׂש .ורְֲעְּב בקע לאָש יֵרְׁשַא
 .לָכתֶאְו םיה"תֶא ץיָרָאָו םימש השע :ויָהלֶא
 טפָשִמ הָשע :םלועל תֶמָא רמשה .םָּבְדרֶשֶא
 ריתמ הֶוהְי םיִּבעְרְל םֶהָכ ןתנ םיקושעל
 'םיִפּופְּכ ףכֹז הוה .םירוע חקפ הָוהְי :םיִרּופָא
 םֹותְי :םיִרְגתַא רמש הָוהְי :םיקידצ בהא הוה
 ְךלֶמִי :תועי םיעָשְר ךְרדְו .ררועו הָנָמְלַא
 :הָיּולְלַה .רדו רדל .ןֹויִצ ךיקלָא םֶלועְל הֶוהְ

 םיעְנהיִּכ :ּוניִהְלֶא הרמז בוטדיִּכ ,הּולְלַה
 לֵאָרְׂשִי יֵחְדִנ :הָיהְי םֵכְׁשּרְ הפ :הָדְת הֶנאָ
 :םָתֹובֲצעְ שְּבַחְמְו בל ירובָשל אֵפֹורָה :סגכי
 לוד :אָרְכְי תומש םֶלְכַל יםיִבְבֹוכַל רָפְסִמ הָנֹומ
 דְדֹועְמ :רפְסִמ ןיִא ֹותְּובְתל יחפדברו ּוְנדֶא
 ונע :ץֶרֶאדיִדע םיעשר ליֵפְׁשַמ .הָוהְי םיונע
 הָפַכְמִה :רונְכְּב וניהלאל ּורְמַז .הָדֹותְּב הָוהיל
 הימצמה ממ ץֶרָאָל ןיכטה םיִבַעְּב םִימש
 ברע יִנָבְל יּהָמֲחַל הָמֵהְבִל ןתונ ריִצָה םיִרָה
 "אל .ץּפֲהַי פופה תרּובְנְב אל :ּואְרְכְי רֶׁשֲא
 ויִארי-תֶא הָוהְו הָעֹור :הָצְרַי ׁשיִאָה יקושְב
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 ,הֹוהָי-תֶא םלׁשורְי יחְּבַש זודְסַחְל םיִלֲחְיָמַחדתא
 ֵַרְּב יְּדיַרֲעְׁש יהיִרְּב קזִח יִּכ : ון דיהלֶא יללה
 םיִטה בֶלַה םולש דָלּובְג םֵׂשֵה ִּדַּבְרהַּב די
 ץורי הֶרְהְמ דע ץֶרֶא ותָרְמֲא חלשה : :דַעיִּבָשי
 :רופי רָפֲאְכ רֹופְכ .רֶמְצַּכ גל ןתגה :ֹורָבְּד
 :דֹומֲעַי ימ ותרק יִנָפְל םיְִּּפַכ וחרק דיִלשַמ
 דיִנַמ :םיִמ ול וחור בָשָי .םְַמיְ רָב הַלְׁשי
 אל :לֵאָרְׂשִל ויָטַפְׁשִמּו ויקה .בלַעיל וירָבד
 ,םּועְדי לָּב םיִטָפְׁשִמּו = גלְכַל וכ הֵׂשֲע
 :הּולְלַה

 יםימָשה ןמ הוהְי תֶא ללה .הָיולְלַה
 ותוללַה .ויָכֲאְלַמלכ הּולְקַה .םיִמֹורּמַּכ והוללה
 דלָּכ והוללַה .ַחֵריְו שָמָש ּוהּוללַה :ויִאְבְצלּכ
 רֶׁשֲא םִיַמַהְו םיִמשה יִמְש והוללַה :רוא יִבְכי
 אוח "כ .הָוהְי םֶׁש-תֶא ּולְלַהְי :םיִמשַה לַעַמ
 ןַתָנ"ִָח .סלועל דעל םַדימעַו ו אְרְבִּ הָוְצ
 םינינת ץרָאְתִמ הוהיתֶא וללַה :רובעי אל"
 חור .הֹוטי קו לש דְרָבּו שא :תומוהַתדלֶכו
 יב ץע .תועבגהלכו םיִרָהָה :ורָבְד השע הֶרָעְס
 aed שמְר .המֲחב-לַכְו היחח :םיִָרֲאלְכו
 עפש לכו םיִרָׂש ,םיִמֲאְל"לָכְוֶרָא יכלמ : ףנָ
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 :םיָרעְנ םע םיִנְקֶז :תולּותְּב םִנְו םירוחב :ץֶרָא
 ודוה ודבש ומש בָגָשְנ יִּכ :הָוהְי םַש תֶא ולה
 -5כ5 הֶלַהִת מעל ןרק םרֵו :םִיָמְשו ץֶרֶא לע
 . היוללה בורק םע לֵאָרְׂשִי ינבל .ויִדיִסַח

 ותָלַהֶּת ישָדֶה ריש הנחיל וריש הילה
 רג ושב לֶאְרשי חַמשי : םיִדיִסֲח לַהָכְּב
 רֹונָכְו תב כ .לוחָמְב ומש ּוללַהְי :םֶכְלַמְּב וסיני
 םיִוָנע ראט מע הָיהְי הָצֹר יִ ;ןלחורמזי
 לע נרו .דֹובָכְּב םיִריִסָח זשעי :העּושיִּב
 תֹויָפיַפ בֶרֶחְו .םנֹורְנַּב לַא תֹומָמֹור : םֵתֹובְּכְׁשִמ
 :םימֲאשַּב תיהכית ,םיונב | הָמָכנ תושעל : םֶדִיַּב
 :ןרב יֵלְבַכְב םָהיֵדְּבְכנְו :םיִהְזִּב םֶהיִכְלַמ רסֶאל
 כ .אוה רֶרָה  יבותכ טָפָשִמ םֶהָּב תושעל
 : היוללה :ןידיסה

 עיר והוללַה .ׁשְּב"לָא וללה הָיּולְלַה
 ד בכ ּוהוללַה ,ויָתֹורּובְנַּב 9 דע
 ָכְו לָבְנְּב והוללה .רפוש עָהְתָּב ּוהּולְלַה
 - מב .וחוללה .לוהמְו ז מ והוללַה
 :העורת ישב ;ָב והְוללַה .עַמְשהילצלַצב והּוללַה
 הָמְׁשנַה לפ :הָיּולְלַה :הָי לת הָמׁשְנַה לכ
 ; הילה הי לֶלָהַת
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 הָיהְי ְךּורָּב :ןַמָאְו ןמָא יםֶלֹועְל הָוהְי ורב
 דוח רָב : הָיּולְלַה םילשורי ןָכוש ןּויָצְמ
 :ודָבְל תואלָּפְנ הֶׂשֹע לאְרשי יֵהלֲא םיחלֶא

 תֶא ֹודֹובְכ אָלמְ .םלוַעְל דוב םש רָב

 מאו ןמָא :ץֶרָאְחלְּ
 : תגיד יש םייפכיפ יטכ65יכס יס - :רמאיו דומעיו

 .לקקהחדלכ יִניִעְל הֹוהְי תֶא דיו דְרְבָי

 לארשי יהלֶא הֹוהי התא דור דיו רָמאינ
 הָלְדְגה הוה ל : םלוע דעו םֶלו עמ וניִבָא
 לכ 2 הנ הצ ה תָָעפִתַהו הרבה

 הּתֲאְו , 2 4 דוב ר שעהו :שארל לכל

 - ונחנא םידומ ניל התו :לכל רזה
 םש תֶא ּוכְרָכו :ִתְרַאְּפִת םֶׁשְל טיפה
 ;הָלַהְתּו הָכְרְבלְכ לע םָמֹרָמ , ,ףְדֹובְּכ

 תֶא ָתיִשָע הָּתַא בל הָוהְי אוה הָּתַא
 -לָכְו ץֶרֶאָה 'םָאְבְצדלְכו םיִמְׁשַה יִמש .םימשה
 הָיִחְמ הָתַאְ םֶהָּב רֶׁשֲא"לָכְו םיִמַה ,ָהיֲִע רש א

 הָּתַא כי; :םוָהּתשִמ ד ףל םימשה אָבְצ םלָ תֶא |
 ותאָצֹוהְו םֶרְבַאְּב תְרחְּב ושא םי ְהֹלֲאָה הוה אוה
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 תאָצְמּו יםָהֵרְבַא מש ָחְמַשְו םידשכ ריאמ

 ִעְנָכה ץֶרֶא תֶא תַתְל תי ומַע תֹורָכְו
 תַתָל יִׁשְנְרַהְו יִסּוביהְו ּזרְּפַהְו ירֹמֲאָה יִּתִחה
 אָרַּתו :הָתֶא קידצ יִּכ ירד תֶא םֶתו .יערזל
 ְתְעַמָׁש םָתָהִעַו תֶאְו .םִיַרְצמְּב ּוניִתְבָא יגָע תֶא
 -לֶכְבּו העֶרַפְּב םיִתַפֹמּו תותא ןַּתַּתַו :ףוס םִי לע
 ּויִזַה יִּכ ַעְָי יִּכ .ֹוצְרַא םַעְדִלֶכְבּו ויָדָבע
 תעְקְּב םיַהְו :הָוה םֹויְַּכ םש ףל שעת .םהיִלע
 סיפר תֶאְ השב סי ךותְכ ורב םָהיִנפַל
 :םיזע םיַמְּב ןָבֶא ומָּכ תולוצְמָּב ָתָכלְׁשִה

 דיִמ לֵארְשִי תֶא אֹוָהַה םיַּב הָוהְי עשו
 תפָשלע תָמ םיִרְצְמתֶא לארשי אָרַו .םירצִמ
 הֶשִע רֶׁשֲא הָלדְגַה ךיַהדתֶא לֶאְרְשי ארי : סה
 וניִמָאיו ,הוהְ תֶא םעֶה וארו !םִירצָמְּב הוה
 :ודבע הָׁשֹמְבּו הוהיַּב

 הָרישָהתֶא לֵאָרׂי ינְבּו השמ רישי א
 הוהיל הָריִשֶא ירמאל ורמאיו היה תאזה
 תרמו יע :םיב הָמְר ֹובָכֹרְו סּוס הָאְ הָאָניֵּ
 יבא יהלא הונא ילא הז .העושיל יוהי יהי
 :ומש הֹוהְי .הָמֲהְּלַמ שיא הָוהְי :והָנָמְמֹ א

4 
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 וישלש רֶחְבִמּו יםיב הרי ֹוליֵהְו הערפ תַבְּכרַ
 תַלוצְמְב ּודְרי ּומְְסַכְי תָמהִת : ףוסדמְב ועְּבְט
 הוי ְּךניִמְי יחְּכִּ יִרְדִאְנ הוה נימי :ןָבָאדומְּכ
 הָלָשִּת ימה סרה נאג בֶרְּו :בָיוא ץערת
 'םִימדּומְרֶעְג ףיֶּפַא חּורְבּו :שקכ ומלְכאי ָנְרַה
 :םָיְדְבְלְּב תֶמהֶת ּואּפַה יל ךנחומְכ ּובְצְ
 ומֲאָלְמּת .לֶלש קלחא גישא ףדְרַא בוא רַמָא
 רב תפשכ יִרָי ומשירות יֵּבְרַה קיִרָא ישְפנ
 -יִמ :םיִריִדַא םִימְּב תֶרָפשַּכ ּולְלַצ .םִי ומ
 שֶרְקּב רָּראָנ הָכֹמָּכ יִמ .הוהְי םלֲאָב הָכַמְ
 ומַעְלְכת נימי ָתיִטָנ :אלָפ"הַׂשע תֶלַהְת אָרֹונ
 ךועְב תלה תל וז"םע ּדּסַחְב תיַהְנ :ץֶרֶא
 זחא ליח :ןּוזנרי םימע ּועְמְׁש :ףשדה הונא
 טא ודא פלא .ּולָחַבְ זא :תֶׁשְְפ יבש

Joe oo 

=eגוי  

 0 ומדי ער לדג ,חָפְו הָתְמיִא םהילע
 :ָתינ וזדפע רבעידע ,הוהְי ףמע רבעידדע
 ָתְכְשְל ןֹוכְמ .ְִּתְלֶחנ רהְּב ומֲעְטִתְו ומָאְבְ
 והוהי דידי ּונְנִכ ןנדֲא שְדְקמ :הָוהְי תְלָעפ
 סעל םיִאְה ּהָתּוכְלַמ הוה זרע םלעֶט למי
 וָבְכְרּב הערפ סוס אָב יכ אמל יֵמְלֲעַלּ
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 ,םִיַה יִמחתָא םקְלַע .הָוָי בָשיו .םִיב וישְרַפְבּו
 :םִיַה ְֹוָתְּב הָׁשָבב כְלָה לארשי ינְב

 ולעו :םיוגכ לשומו הֶכּולְּמַה הוהיכ יִּכ
 ושע רה תֶא טפשל ןֹוִצ רַהּב םיָעישומ
 -לָּכ לע ךְלֶמְל וו הֶנָהְו :הָכּולְּמַה הָוהיַל הָתְָהְו
 ;דָחֶא ומְשּו דָחֶא הֹוהְי הָיָה אוהה םֹויַּב .ץֶרָאָה

 .תירהש

 לֵאָה נָכְלַמ דעְל ףמש חַּבּתְׁשִ
 ץֶרָאְבּו םימשב ׁשֹדְּקַהְו לודְנַה ךְלַּמַה
 ניָתֹובֲא יהלאו ּוניִהְרא הָיהְ חֶאְנ ל יִּ
 הֶרֹמְֹו לָּלַה .הָחָבׁשּו ריש .דעְו םֶלּועְל
 הָלַהְּת .הֶרּובְנּו הָּרְדְג חַצְנ .הֶלשַמִמּו זוע
 תֹואְדֹוהְוֹוכְרְב תּוכְלַמּו הַשְדְק .תֶרֶאְפַת
 םלּיע דַעְו םֶלועַמּו .שודקהו לודָגָה מש
 לודנ ְךֶלֶמ .הוהי הָּתַא ְּךורָּב :לֶא הָּתַא
 ןּודֶא תואדוהה לֶא .תֹוחָּבְׁשּתַּב לֶלְהַמּ
 -לָּכ ןובְר .תֹומְְׁנַה-לַּכ אָרֹוּב .תֹואְלְפנַד
 לֶא ְּךְלַמ .הָרְמז יִרישְּב רַחֹובַה .םישעמה
 :ןַמָא .םיִמְלעַה יֵח

4* 
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 :יזיד סכוטס יד סיד 10 ןיפ - : םירטוא הבושת ימי תרשעב

 יִנדָא : הָוהָי ףיתאָרְק םיִקמעָממ תולעמה 'ריש

 םָא : נּנֲחַּת לוקְל תובשק יְנזָא הָנָטְהַּת ייֵלֹוקְב העֶמְׁש
 הָחילְפַה ףָּמֲע יִּכ :דֹמֲעַי יִמ יֵנֹדֲא .ּהירַמְׁשִּת תנוע

 :יִתְלָחַה ורָבדַלְו יׁשְפַנ הָהְוַכ החי יתיוק :אַרָנּת ןעמָל
 לַחָי :הקבל םיִרְמש .רָכּבל םיִרְמשִמ החיל יִשְפַנ

 : תּודָפ ומע הָּכְרַהְו .דָסִחַה הֹוהְי סע יִּכ .הָוהְי לֶא לֶאָרְׂשִ
 :ויָתֹונֹוע-לָּבִמ לֵאָרְׂשִי תֶא הָּדַפַי אֹוהי

 אָמְלֲעַּב .ףִמַפ אָּבַר מש שדקֶתְְו לדגי
 הַמְצְַו ּהַתּוכְלַמ ְּךֵלְמו יּהֲתּועְרְכ אָרְבִדיד
 ןוכימויבו ןוכייחב מש ּהָחישְמ ברקיו .הנקרופ
 .בירק ןַמְזַבּו אָלְגַעְּב .לֵאָרְׂשִי תיִּב לֶכְד ַיַחְבּו
 :וַמֲא ּורְמִאְו

 ימלעֶ םלֲעְל ְּךרָבְמ אָּבַר הַמְׁש אָהי

 םַמְתו רֵאָפְתַו הֵּבְׁשִו ךרָּבתַי אמל
 אָשְרּוקְד ּהַמְׁש לָלַהְתִיְו הָּקֲעָתיָורַּדַהְתו אשתי
 :ףַמָ) איה ךיִרְּב

 אָתָהְּבְׁשִּת אָתְריש אָתָכְרְּב לָּכ ןִמ אָּלֲעְל
 :ןִמָא ּורֲמֲאְו יאָמְלֲעַּכ ןְריִמַאד אָתְמָהְגְ

.% 
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 * ףךבמה הוהי תֶא וכרב יי
 ;רעֶו םֶלעְל ךְרַבַּמַה הוי ךּורָּב :וחלהנ

 .םלועַה ְּךַלמ ּוניֵהלֲא .הָוהְו הָּתַא ּףורָּב
 ארובו םולָש הָשע השח ארובו רוא | רָצוי
 :לֹּכַה תֶא

 םיִמָחַרְּב ָהיְלָע םיִרָּדלְו ץֶרָאְל ריִאַפַה
 :תישאָרְב השעמ ie 2 םוידלָכְּב שדַחְמ ובּוטְב
 ָתישע .הָמְבחְּ םֶלָּכ .הָוהְי ישָעמ ובר הָמ
 ודַבְל םֶמֹרְמַה למה : ףיִנינק ץִרֲאָה הֶאלְמ
 :םללע ! תֹומיִמ אָשַנְתַמַה ן ראמה 4% ד אַ

 :ונדעּב בָנְׁשַמ יּנֲעְׁשְי ןֵגָמ ונפנשמ רצ <
 .הָמַח יִרֲהַז עפ ןיִכַה .הָעַּד לוד ךּורָּב לא
 תֹוביִב ות תֹוריאָמ מ משל דובָּכ רצָי בוט
 דיִמָּת :ידש יֵמְמֹור םישודכ תֹאָבְצ תו : זע

 : רסגקבכיד יזיד ak ליס - :שחלב רטוא להקה*

 םיִכָלְמַה יֵכְלַמ ְָלֶמ לש מש רַאָפְתְִ חֵּבַתְׁשי
 ויָדעְלַּבְמו ו ןֹורֲחַא איהו ןושאר ְך אּוהָׁש .אוה ורב ׁשֹודְּכַד

 םלֹוע דעו התעמ ְֶרֹבְמ הָוהְי םֵׁש יִהָי :םיֵהלֲא ןיִא
 | ּגהָלֲהְתו הָבְרָּב"לּב לע םַמּורְמ
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 הוי דרְבְתִת :ותֶשְדקו לא דובְּכ םיִרּפְסְמ
 תַחפִמ ןיָרָאָה לעָו ילעפמ םיִמָשּב :ּוניהלֶא
 רוא יִרֹואְמ לע יְיָ ישעמ הַבָׁשלְּכ לע
 :הָלָס ףורֲאָפִי הָמֲה יתר

 ארוכ .נלַאֹוגְו ּונַכַלַמ ונרוצ חַצְנְל ּךַרַבְתת
 רצו :ּונָּבְלִמ רעל ּףָמַׁש השי :םישודק
 םּורְּב םיִדָמֹוע םֶלָכ .ויָתְרׁשְמ רֶׁשֲא ו םיִתְרְשִמ
 ירָבִּד ֹכְּב דחו הָאְריְּב םיִעיִמְשמ ; לע
 כ .םיִבּוהֲא םֶלְּכ :םלוע ה מ םווח םיָתלֲא
 לכ ל םֶלְּכ .םירֹובנ םֶלָּכ .:םיִרורּב
 | םיָחָתֹּפ םֶלְכְו סנו ןוצְר הֶאְריִבּו הָמיִאְּב םישע
 .הָרְמְְבּו הָריִשְּב יהְרֶהָטְבּו הָשְדָהְּב םָהיִפ תֶא
 םיִשיִּדָהַמּו = :םיִרָאָפִמ םיחבשמו יםיִכְרְבַמ
 מַה לֵאָ םש תֶא ..םיִכיִלְמַמּו ,טיִציִרעַמּו
 םיִלָּבַכְמ םֶלְכְו :אּו ה שו דק אָרונַהְו רובִגה לודגה

 םיִנָתֹ גו הזִמ הֶו םימש תוכְלַמ לוע םֶהיֵלֲע
 יהור תהנב הול ׁשיִּדָהַהְל הֶזְל הו תושר

 רָהֶאְכ םֶכְכ הָשּודְק יהָמיִעְנבּו הרוב הָפְָּב
 :הָאְרִיִּב םיִרְמואְו הָמיִאְּב םיֶנוע

 "לכ אלָמ .תֹואָבְצ ו שודמ שודק שודב
 ;ורוכָּכ ץֶרֶאָה
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 לדג שעַרְּב שָדְפַה תֹוַהְו | םיִנַּפּואָהְו |

 םיִחְּבְשְמ םָתָּמְעְל םיִפְרָשַה תַמָעְל טיִאְשַנְתִמ
 : םיִרָמֹואְ

 :ימוקְמִמ יי דובְּכ ורב
 יח לֶא ּדָלָּמַל ּונָתַי תומיִעְנ ךורָּב לֶאְל

 אוח יִּכ ועיִמְשי תוחְּבַשתְו ורָמאי תוריִמְז םִיכו
 .תֹוׁשָרָה הֶׂשֹע .תורובְג לַעופ :שודקו םֹורָמ ודב
 .תועושי ַהיִמְצִמ :תוקְדָצ ערוז .תּומָחְלִמ לַעַּב
 .תואְלְפִנַה ןידָא .תולהְת אָרֹונ :תואופר ארו
 .תיִׁשאַרְב השעמ ריִמָּת םֹוילְבְּב ובּוטְּב שדחה
 :להקה םלועל יִּכ ,םילודנ םירוא הָשעְל .רּומאּכ

heתירואָמַה רַצֹי :הָוהְי התא  : | 
 הַלְמָח :ּוניָהְלֶא הָנהְי ּונָתְבַהֶא ם?ע תכה

 ּנָכְלמ ניבא :ּונילַע ֶלַמַח הֵרֲת הפ דג
 הָטָבְׁש וניתובא רובעבו לודגה מש ר ₪2

 םָבְלְּב ףנוצר תושעל .םייח יקח ומד לתו ה
 .םָחְרמה + ןָמָחְרֶה בָא ּוניִבֲא :ּונָנְחִת ןַּכ י =
 ליִכָשַהְל ןיִבָהְל הניב ונ ּבְלּב ןִתו ניל אנ םֶחר
 םִיכלּו תושעלו רומשל דמו דומלל עי משל
 ראה .הָבָהַאְּב ְףְתָרֹוּת דּומְלַת יִרְבְּדלָּכ תֶא
 רַיְ ףיָתוָצַמְב נבל קָפדְו יְּחָתְרֹותְּב וניניע
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 אל ןעמל יףָמְׁש-תֶא הֶאְרולו הָבָהַאְל ּוָבְבְל
 יִּכ :דַעַ םלועל סׁשַּכִנ אלו) סל אלו שוב
 מ אָרֹנַהְו רוגה לודגה ףשדק םֵׁשְב
 הוה מ כָהַרְו ָּתְעׁשיִּב .הָחְמְׂשִת .הֶליִגְ
 הל הָצְג ונובזעי לא םיִּברֶה ףיֲִמַח ּוניהלֶא
 הרהְמ םולשְו הָכְרְּב ּוניִלָע אָבָהְו רהמ רע
 םיוגה לוע רובשו .ץֶרָאָהלָּכ תיפנַּכ עַּבְראַמ
 ּונָצְרַאְל תָניִמְמֹוכ הָרהְמ ּונכילוה .ּוְראָוצ לעֶמ
 לָכְמ תרַהְב נב הָתֶא תֹועושי לעופ לא יִּ
 לודנה זִמַשְל ּוּכְלַמ ּונּתְבַרְַו .ןושלו םע
 הָבָהַאלו הָאְרִל :ּףִָהְִלּו ךָל תודוהל .הָבָהאָּב
 ומַעְּב רָחְוּבַה .הוהְי הָּתַא ךורְּכ :ףִמש תֶא
 : הָבֲהֲאְּב לארי

 : דָחֶא | הוה ניַהלֶא הי לארי עמש
 :רֶעו םֶכעְל ותּוכְלַמ דֹובְּכ םַש ףורב :כקנק3יד-שחלב =

 ּךְבָבְל"לָכְּב ְּיִהלֲא הָוהְי תא ָּתְבַהֲאְ
 םיִרְבּדַה וי ַהְו :ִֶדאָמ לֶכְב ְׁשִפנ"ְרְכְבּ
 :ְּףַבָבְל"לע םיַה ךוצמ יכנַא רֶׂשֲא ,הָלֲאָה
 ִּתְבְׁשְּב םָּב ּתְרַּבְדְו הנבל םְָּננׁשְ
 : ףַמּוקְבוָּדַבְכַשְבו רד ךְּתְכְלְבו ףֶתיִבְּב
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9% 

 דתי " תוזזמ"לע "םְָבָתְכ יג

 ךיִרְעשְבּ

 ,יִתְוצמִדלֶא ּועָמְשִּת עָמָש םִא .היַהְ
 הָבֲהַאְל .םויה םֶכְתֶא הוצמ כנא ךשא
 םכבבל- לָכְּב ודְכִעְלּו ,םֶכיִחְלֶא הוהידתַא
 ָּּתַעְּב םָכֵצְרַארַטְמ יּתַתַנְ םֶכׁשפנ-לַכבי
 ךָשריִתְו ּףנְנְ תפסו שוקלַמו הוי
 ףָתְמֲהְבִל ּךְדָשְּב בֵׂשֲע יִּתַתָנְו :ךֶרדציו
 רֶּתְפִיְדָּפ םֶכָל ּוֵרְמׁשִה + תעבשו תְלַכִא
 םיִרָחֶא םיהלא םתְרְבע םּתְרַכְו .םכבבל
 םֶכְּב היהְיְףַא הָרָהְו :םָהָל םָתיוַּתְׁשַהְו
 יֵמְרֲאָהו ,רַמַמ ה הי אלו םי מָשַהתֶא רצ
 לעַמ הקמ םֶּתְדַבָאְו הלּובידתֶא ןֵּתְתיאָל
 :םכל ןֶתנ הוה רשא .הָבְטַה ץֶרֶאַה
 -לעְו םֶכְבְבְל לע הלא יִרְבּד תֶא םָּתְמַשו
 .םֶכְרידלע תואל םתא םֶתְרשק .םֶכְּשַפַנ
 סתא םֶּתדַמְלו : םכיניע ןיִּב תפטוטל יהו
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 ףתיִבְּב ָּךִּתְבשְּב םָּב רָבְדְל .םֶכינגתֶא
Reקש רב  ah 

65% 8 

 | יד ו

 che לע םי יִמָשַה ימי
 רָּבַּד :רֹמאָּל השמדלא הוהי רמאיו

 ושעו .םהְלֶא ּתְרַמָאְו לֵאְרְׂשִי ינָב"לֲא
 .םתרדל םַהיִדְְב יִפְנַכ"לע תַציִצ םֶהְל
 היהְו :תלכת ליִתָּפ ףִנַּכה תציִצ-לע ונתנו
 -תֶא םֶתְרַכּ ותא םָתיִאְרו .תַציִצְל םֶכְל
 "אלו םתא םֶתיִשעְו .הוהי תֹוָצְמִרַכ
 "רָשָא ,םֶכיִניִע יִרָחֶאְו םֶכְבַבְל יִרָחֶא ּורּותַת
 םָתיִׂשֲעו ורָכְזִת ןעמל :םֶהיִרָחֶא םיִנזםתא
 :םֶכיִהְקאל םישדק םֶתייהְו ית וצָמדָכתֶא
 םֶכְתֶא יתאצוה רֶׁשֲא ,םֶכיִחְרֶא הָוהְי יִנָא
 םיהלאל םֵכְל תיל םירצמ ץראמ
 : םֶכיִהְרֶא היהְי נא

 היתַמא םֶכיֵהלֲא 3 4 זהו | |
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 ,בּוהָאְ :ןמָאְנו .רשיו .םיקו ןוכנו .ביציו תָמָא
 ןקְמִמּו .ריִּדַאְו .אָרנְו םיִעָנְו .דָמָחָנְו ביִבָחְ
 :רֲעְו םכֹעְל ּוניִלָע הֶזַה רֶבָּדַה הָפְיְובֹוטְ .לָבְקמְ
 ּנָעָשי ןנמ בקעי רוצ ּנָּכְלִמ םלֹוע יִהְלֶא תַמָא
 ןֹוכָנ ֹואְָכְו .םיכ ֹומׁשּו םיק אוה רו רודל
 םייק וָרָבְרּו תמי דעל ֹיתָנּומֲאְו ותוכלמו
 :םיִמָליע ימָלועלּו רעל םיִדְמָחְנְו םיִנָמָאְכ יםימָיו
 וניתורוד לַעְו ּוניִנָּב לַעְו וניִלַע .ּוניִתובָא לע
 םינושארֶה לע יְּיִָבֲע לֶאְרֶשי עַרְז תורודדלָּכ לע
 ,הָּומֲאָבּו תָמָאְּב םִיכְו בוט רֶכָּד .םיִנורֲהַאָה לע
 יַהְלֶא הָוהְי איה הָּתַאְׁש תַמֲא : רובעי אל קיח
 נְלֲאֹוג :ּוניִתובִא ךלמ ונפל :ּוניִתובָא יהְלאָו
 ונדופ ּונָתָעּושְי רוצ ּונְרְצֹי  ּוניִתובָא לֵאֹג
 םיִהְלֶא דוע ּונָל ןיִאְו :ףְמַש אוה םֶלועַמ ונליִצמּו
 :הֶקָס לז

 ןגֶמ .םֶלועְמ אוה הָּתַא ּוניֵתֹוכֲא תרֶזְע
 :רֹוהְו רוד לָכַּב םֶקיִרָהִא םֶהיֵנָבַלְו םֶהְל עישומי

 דע ףתקהצו יִטפָשִמּו ףָבְׁשֹומ םלוע םּורְּב
 ִףיִתוצמל עמשיש שיא ירשא תָמָא :ץֶרֶא יספא
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 תֹובֲאְל םֶביִר ביִרְל רֹוכגְךלֶמּו יּדָּמַעְל ןודא אוה
 ןּורֲחַא איה הָּתַאְו ושאר אוה הא תָמָא :םיִנָבּו
 תָמָא :עישומו לֵאֹג ךְלְמ ּנָל ייֵא ְּףֶרְעלַּכַמּו
 םיִדָבִע תיֵּבַמ ּוניַהלֲא הֹוהְי ּונְתְלַאָ) םִיַרְצַמַמ
 לֵאָרְׂשִי ףרוכְּו יתְנָרָד םֶהיֵֹוכְּב לכ ּנָתיִָמ
 ָתְעַּבַמ םידח ּתְעְקְּב םֶהְָל ףוס סו .ָתלֶאְ
 \םָהָמ דָחֶא יםֶהיִרָצ סי ופָכְיַו סי ּורְבִע םירידיו
 אל מְמֹורְו םיִבּוהֶא וחְבש תאז לע :רָתנ אל
 .תוכרב .תוח ְבְׁשִתְו תוריש תֹוריִמְז םידידי ות
 5 יאָשנו םֶר :םָיִמְו יח לֵא ּדְלָמְל  תּואָדוהְ
 םיִלָּפְש היִּבגּו .ץֶרֶא ידע םיאג ליִּפֶשמ ארונו
 רוע .םינע הָדֹופ .םיִריִסֲא איצומ :םורמ דע
 :ויָלֵא םִעוש תעְּב לֵאָרְׂשִי ומעל הנעה .םיִלַּד
 רב אּוה ורב םֶלֵאֹג ןוילָע לֵאָל תולה
 הבר הָהְמְשְּב הָריָׁש ּונַע דל לָאְרְשי יִנְבּו השמ
 ik היה םילָאְּב הָכֹמְכוִמ :םֶלְכ ורְמֲא
 ריש :אָלְּפ השע תולָהְת אְרונ .שָרקַּב רד
 תַפְׂש לע לודנה משל םיִלּאְנ ּוהְּבַש השדה
 למ הוהי :ּורָמֲאְ ּוכיִלְמַהְו ודוה םָלָּכ הַהָי סה
 מְׁש תֹואָבְצ הוקי ונלאוג ..רמָאְנְו :רֵעְוםלעפ
 ;לאְרשי לא ג .היהי התא דורְּב :לֵאְר ךשי שד



 :ְדָתלַהְת דינו יפו ,חתְפַּת יֵתַפְׂש ינֲֹא

 ּוניִתְובָא יקלאנ ּוניֵהלַא .הָוהְי הָּתַא דוב
 לֵאָה .בֹסֲעַ יהלאנ קחי יֵזלֲא .םָהָרְבֲא יִהלֶא
 םיִדָסָה למ ג ןֹויָלָע לא ארה רובְגַה דגה
 איִבַמּו ,תֹובֲא יִדְקַח רכז .לפה הנוק .םיִבוט
 :הָבָהַאְּב ימש ןעמל םֶהיגְב נבל לאו

 : יזיד סכוטס יד קפיד 10 ןיק - :ת"ישעב

 םייַח רָפֲמְּב ּונָבָתַּכ .םִיַחַּכ ץַפֲח ךְלָמ .םִיַחְל :ּוְרְקְ
 :םיִיַח םיָהְלֲא ףנעמל

 יחָוהי הָּתַא ךורָּכ .ןגָמּו עׁשֹומּו רוע ְּךֶלֶמ

 יםָהָרְּבַא ןֵגָכ
 ,הָּתַא םיִתַמ הָיַחְמ יהוה םלועל רֹוּבִג הָּתַא

 :עיִׁשוהכ בֵר
 :וכליי3כיל ןיש : ףרוחב : וכסרי5 כיס ןיל : ץיקב

 :םָׁשגַה דירומּו ַחּורַה ביִׁשַמ | ! לָטַה דירֹומ

 םיִמָחְרַּכ םיִתָמ הָיַהְמ .דָסָחְּב םייַח לָכְלַכְמ
 ריִּתַמּו :םילוח אָפּורְו .םיִלָפונ ְדֶמֹוכ .םיִּבַר
 ףֹומָכ ימ :רֶפָע ינשיל ותְנּומָא םִיַהָמּו .םיִרּוסָא
 והָיַחְמּו תיִמָמ ךלָמ דל הָמֹוד יִמּו תֹורּובְנ לַעּב
 :הָעּושי ַחיִמְצַמו
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 : יזיה . סבוקס יד שליד 10 ןיס - :ת"ישעב
 : םייַחְל םוָמָחַרְּב ויִרּוצָי רוז ָמֲחַרָה בָא ףומכ יִמ

 התא ורב :םיתמ תויההל התא [ָמָאְנְ

 :םיִתַּפַה הָּיַחְמ יהוה
 : םירמוא הדימָעה תרזהב

 : יזיד סדיעע סכ ןזס כיל סכלווכ ודכלוק
 שדק יִפְרש דוס חיש םענְּכ ףצירענו ךשידקנ

 הָז אָרֹהְו יְּדֶאיִבנ דִי לע בּותָּכַּכ .הָׁשְדָה ְּךְל םיִשְלׁשְּמַה
 :רַמָאְ הז לֶא

 תתואָבְצ הָנהְי שודק שיחק שודק :להק
 :ןדובָּכ ץְֶרֶאְה 6 א

 : םיִרָמֹואְו םיִחְּבשִמ םָתָמְעְל :

 :ומוקטמ הֶוהְי דֹובָּכ ורב 5
 : רמאָל בּותַכ ףשדק יֵרָבְדְבי :ןוח
 ןויצ ךיהלֶא יםלועל הוה למי :ןזחו להק

 ; הָיולְלַה ירֹודְו רֹודְל
 "לָבְּב םיִׁשֹודָהּו .שודה ִּמָשְו שוד הּתַא

 שודהו לדג ךְלֶמ לא יִּכ .הֶלְס ּולְלַה םי
 : : שודקה לֵאָה ,הֹוהְי | הָתַא ָךּורָּב :הָתֶא

 AA נפה :ס3וקפ יד ספיד 10 ןיק - :תיישעב

 ר ּולֵכְׂשַהו הניב העד תא ּונָנחְו יהָניִנ
 ; תעְרַה ןנוח :הָוהָי התא



 ונּכְלַפ .ונברק יּחתְרֹותְל :ּוניִבָא ּונָביִׁשֲה |
 <( ףיִנָפְל הָמְלֶש הָבּושְתַּב ּוריִזִחהְו .ִִּתְרובעל
 : הָבּושְתַּב הָצֹורֲה .הָוהְי הֶּתַא ורב

 ּונָּכְלַמ ונָל לוחִמ נאָטָה יִּכּוניִבָא ונל חלס
 זוָּתַא דּורָּב :הָּתֶא חֶלַסְו בוט לֵא יִּכ ּנֲעָׁשפ יִּכ
 :ַהולְסְל הָּבְרִמה ןּונַה הנה

 נְלֲאָנְל חמו :ּונָביִר הָביִרְו ּוָיְנְעְב אָנ הֶאְר
 קָזַח לַאוג לא יִּכ .ףִמש ןעַמְל הָמְלֶש הָלֶא
 = :לֵאָרְׂשִי לַאֹוג ,הָוהְי התא רַב :הַּתֲא

 יִּכ .הָעָשּונְו ונעישוה יאַפָרְנְו הָנהְי ּנֲאַפְר
 ילָכְל אָּפְרִמּו הָכּורֲא הלעהו יהָּתֶא ּונֲתַָּהְּת
 כ ּניַתֹוכַמ-לַבְלו ניִבֹואְכמלכְלּו ּוניִאולֲחַּת

mms ze 

 .וננע ןזחה ןאכ רמוא רובצ תינעתב +

 .ןיזיד ןזס ליפ רובל םינעס יד ססיד ןיס

 הָרָצְב יִּכ .הְזַה תינעתַח םוצ םֹויְּב נגע ניבא וננע

 ונָּכְלִמ םּכעֶתֶת לֵאְו ּונעָשְרְל ןַפָּת לַא יּונָחִנֲא הָלֹודְג

 ְֶלֲא אָרְהִנ םֶרָט ּנֲתֲעְְׁשְל בורק אָנ הָיָה תש
 הָיְָו .המֲאָנש רֶבְּדּכ ,עמָשִת הָתַאְו רַב יהָנעַת הָּתַא
 יִּכ עמ ינֲאו םיִרְבַדִמ םַה דֹוע .הָנֲעֲא ינו אָרְקי םָרָט
 - : הקּוצו הָרצ תע לָכְּב םָהֵרָמּו הָנֹועְו .ליִצַמּו הָדֹוּפ יו הָּתַא

 וג

 גהַרְצ תב לֵאָרְשְי מעל הָיָה .הָזקְי התא ר
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 ,הוהְי התא ְּךּורְּב :הָּתֶא ןֶמֶאְנו ןמחר אַפֹור לא
 : אר רשי ומע ילוה אפו

 .וכלריבכיפ יל

 הוהי ּונכרב

 לָכְּב וניִהְלֶא

 וניִדָי הָשעמ

 נֲתָנׁש רָב
 ןוצְר יֵלְלֹטְּב
 יהָבָדְנֹו הָכְָרְּב
 ּהָתיִרָהַא יָת
 לב ₪ טיח
 םיִנָשְּכ :םולשו
 הכרבל תובוטה
 בוש לא ופ
 הָתֶא ביִסָמּו

 : םיִנָשַה ְךְרָבְמ
 היה הֶתַאדורְב
 :םיִנָשַה ְךַרָבמ

 ג רָפשְּב עת

 וכריי5כיס ןיס

 תֶא ּוניֵהלֲא הָוהְי ונילע רב

 ּהָתָאּובְת יִניִמ ל תֶא ind דָנשַה

 לע הָכָרָבְל רַטָמ לט ןֲתְ .הָבּוטְל
 עַבשו לבת נפ הירו הָמְרֲאָה ינפ לכ
 נד אל, .ףבוטמ ל םֶלּועַה תֶא
 יָד תֹונָּתמ רֶשַעַמּו ְךיִתֹוכְרְּבִמ

 כמ ז הֶנׁש היצר
 יִניִמ לֵּכִמּו .תיִחָשַמ גמ במ עֶר

 הָבֹוט הוק ּהל שקעו

 היְלע םֶחרו םוח יםולש תירחאו

 הכר .היִתוריִפּ ּהָתֶא ובת לֵב לעו
 הת ,הָבָדְ הָכָרְּ ,ןוצר יַמְׁשנּב

 םיִנְׁשַּכ םולשו עבשו םייַח הָתיִרֲחַא
 ביִטָמּו בוט לֶא יִּכ הָכָרְבִל תובוטה

 דָתִא ךורָּב :םיִנָשה ךרָבְמּו התא
 :םיִנׁשַה ְֵרָבֶמ יהי

Ais 

 ןיִּבהל סָנ אָׂשְו ּונַתורַהְל לו
 תופְנַכ עַּבְרַאִמ ַהָי הָרֶהְמ ּוֵצְּבְַו תל
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 יח ןיּבְקמ יהָוהְי הָתַא רָב :ּוטצְראְל ץֶרֶאָה
 :לֵאְרְׂשִי ומע

 וניצעיְו יהָנׂשאַרְבְּכ ּוניִטְפש הָביִשַה
 וניִלַע ְךֹולֲמּו יהָחָנֲאַו ני ּונָמִמ רֵסָהְו .הִָחִּתַבְּ

 קָרְּצְּב םיִמֲחֹרְּב ְףֶּרבל הֶוהְו הָּתַא הֶרַהְמ
 הָקְרצ בהוא ְךָלֶמ יהֶוהְי הא ורב :טָפְׁשַמְ
 :טָפְׁשמַה ךָלּמַה :סנוקס יד ספיד 10ןיל :טַּפְׁשֲמּו

 לָכְו יהָנְהִת .יִחְתלַא םיִנימַלְו םיִנִשְלַמל
 ףיָאְנֹושלָכְו ףָביֹאלְבְו ּודָבאֹי עגָרְּכ םיִדזה
 .רקעְת הָרֲהְמ הַעְׁשְר יִשעדלְכו ּתַרָּכִי הָרִהְמ
 ּורְּב :ּניִמָיְב הָרֵהָמַּב םִעינְכַתְו םֶלַבְתו רָּבַשְתי
 :םידז עינְכמּו םיִבָיא רָב הָוהְי הָּתַא

 תיִרֲאְׁש לעְו םיִדיִסֲחַה לע םיקידצה לע
 תֵטיֵלְפ לעו םֶהיֵנֵכַז לעו ילֵאָרְִׂ תיִּ ל

 לכל בוט רֶַבָש ותו ניהל דוהי הימה
 ..םָהָמע נְבלֲח םיִשְו .תַמָאּב משב ם םיִהָמֹוּבַה
 ףּדְסַח לַעְו ּונְחְמָּב ךְב יִּכ שובנ אל םלועלו
 ןעָשמ .הָיהְי הָּתַא דּורְּב :ּונְנעָשנ תָמָאְּב לורה :
 : םיכידַצל הֶטְבִמ

2 
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 'ָתְרַבִּד רֶׁשֲאַכ ףריע םִיַלְׁשּורְי ְךֹותְּב ןוכָשְת

 הב זיכְּמ ּהָבֹותְּב הָרָהְמ ףדבע וז אָפְכ
 הָּתַא ךּורָּכ :ּוניִמְיְב הָרֵהָמַּב םֶלֶש ןָיְנִּב ה ווא
 :םילָשּורְי הָנֹוּב :הָוהְ

 וטרקו .ַהיֵמֲצַת הָרַהִמ דְִּבִע דִוָד המָצ תֶא
 :םֹלַהלְּב נוב דתעושיל יִּכ ףָהעֶנׁשיּב םּורת
 : העּושי ןֶרכ היִמְצמ :הֶוהְי הָּתַא ְךּורָּכ

 סוח ָמָּהַרָה בָא יג יֵהלֲא הָוהְי ונלוק עמש

 ּונָתְלַפִּת תא ןּצְרְב םיִמָחַרְּ לכו ו ונילע םֶהרו
 ךנָמְרִמּו התא םיִנּונֲהַתְ תֹולָפְּת עֶמֹוׁש 5א יב
 עֶמְׁשּו :ננעו ננה ּונָביִשְּת לַא םקיר ּונָּבְלמ
 רָב :הָפלָּכ תַלְּפִּת עמוש הָתַא כ ּונָתְרַפְת
 : הקפת עמיש הוה דָתַא

 םֶתְלַפְתְלְו לֶאְרשי ד ִדָמַעְּב וניִהְלֶא הוהְי הַצְר
 ישאו תב ריִבְדל הָדֹובֲעָה בשה יהעש
 ןֹוצְרְּב לָּבַכְת הָבָהַאְּב הָרָהָמ םֶתָלְפְתּו פאר ל
 מע לֵאָרְשִי תרובע ריִמַּת ןֹוצָרְל יה

 :תוכופו הספ דעוטה לוחב .שדח שארב

 :יזיד תוכוק יל חקפ יד דעועס לוס ןיס ,םדס שלל ןיא

 עיגי אביו הֶלַעַי ּניֵתֹובֲא יָהְלאָו ּוניַהלֶא
 ורכז ּנֵגֹורְכִז ירָבְזיְו רפי עמי .הָצְרְו הֶאְר
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 היִׁשַמ ןורְכזו רע םיִלָשּורָי ןּורְכֶז :ּוניִתובָא

 לֵאָרְשִי תיִּב ָמַעְדלָּכ ןֹורְכְו יְְָּּבע דוד ןָּ
 םיִמָהַרְלּו דָסָחְל ןחְל יהָבֹוטְל .הָטלְתַל נפל

 ;שדח שארב

 יהָזַה שְדחַה שאר םֹויְּב
 : חספ לש םיהוהב

 הוה ׁשֶדק ארקמ םויִּב .הוֵה תֹוצַּמַה גח םֹויְּב
 ר :תוכוס לש מ"הוחב

 ,הָזַה שָדְק אָרָכִמ םֹיָּב .הֶזה תָֹּּסַה גַח סיב

 ניֵהלֲא הָוהְי ּונָרְכַז :ּונָעישוהְלּו ונילע וב םַחרְל
 וב ּונֲעיׁשֹוהְו .הָכָרְבל וב ּונְדְקֶפּו .הָבֹוטְל וב
 ּוָנָחְו סוח םיִמָחְרְו העּושִי רַבְרַּב .םיִבֹוט םייַחְל
 ּניניע ףילא יִּכ ּונָעיִשוהְו ּוניַלֲע םָחְרְו לומָחִ
 :הָּתֶא םּוחַרְו ןונח ּדְלְמ לֶא יִּכ

 ּונָצְרְתְו ּוָּב ץופחת םיִּבַרָה ףיִמָחרְּב הָּתַאְ
 ְרְּב :םיִמְחרְּב ןויצְל בוש ּוניגיע הֶנְזֲחָת
 : ןויִצְל ותָניִכְׁש ריִזָחַמה יהָנהְי הָּתַא

 ניֵהלֲא הָוהְי אוה הָתַאָש יל ּונְהנֲא םידומ"
 ונייח רוצ יּונְרוצ ידעו םלֹועְל ּוניַתֹובֲא יקלאו

 : לתנס5ס נסק כיס וונקיק ןיזיד סדיננע סכ יד סלזס סל ןיח
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 ףל הָרֹנ ירדו רדל אוה הָּתַא ּונֲעְׁשִי ןֵגָמו
 לע ָּריְּב םירוסְמה נייח לע ְְִּלַהִּת רפסְנו
 םוידלָכְּבָש יג לעו :ּךָל תודוקפה ּוניֵתֹומְׁש
 .תָעלֶכְּבָש :יִתובוטְו יְתואָלְפִנ לעֶו ומ
 ְיִמְחַר לכ אל יִּכ בוטה םרהְצְו רבו ברע
 םלועמ יִּכ ּיִדָסָה ומת אל יִּכ םֶחְרְמַה
 יל טק

 ; םירופבו הכונחב
 : וונסיס ןיזיד סירופ יל סכוכס ןיס

 'תורובְּגַה לַעְו , ןקרפה לעו .םיִּסֹנַה לע

 יתומָחנה לעו 'תואָלפְּגַה לַעְו :תועושְתה לעו

 :הֶזַה ןמזּב םֵהָה םימיּב .ּוניִתובַאל תישעש
 יֵכְּדרַמ יִמּוָּב (םירופ כ היתתמ ימיב (תכונחנ

 = הרגה | אנושה ל הלן
id lhדיִמָשַהְל שֶקּב עְׁשָרָה |; תוכ +  

 רענמ 'םיִדּוהְיַה לָּכ דתְרותמ סה שר

 םישְנו ףט ןק דעו | יִדָנֹוצְר יקחמ םְריִבעהּ

 יּנַּתְמִיְו ונתייהדש לע שודקהו לֹודגַה ְךְמְׁשְל תוא ךֹוהְ
 . יפשְדְה תֹורְצ חל ניַתְֹלג ז תופת ינָמיה תו ני =

 | לע 'םלש בֶבְלְּב ףדבעלו ו תיט במ ךיִכְח רֹומְׁשְל

 : תֹואָדֹוהַה לַא ורב ae ם ְךֹומ :נָאׁש .
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 םיִּבְרָה ףיִמָחַרְּב הָּתַאְו
 יסֶתְרְ זעְּב םֶהָל :תְרמע
 תֶא ָתְנּד יםָביִר תֶא ָּתְבַר
 םֶתָמָקַנ תֶא ָתְמַכְנ סיד
 'םיִשָלַח דִיְּב םיִרובנ ּתְרַסְמ
 םיעשרו םיטעמ דִיְּב םיִּבַר
 דָיְב םיִאָמְטּו .םיקיִדצ דִיְּב
 יקסוע רִיְּב םיִדֵוְו םירוהְט

 לדג סש ָתיֶׂשֲע ףָ? ּךֶתְרּות
 מעל יְְּמֶלֹעְּב שוד
 הֶעשְּת תשע לֵאָרְׂשִי

 הֵׁשלְׁשְּב .דַחֶא םֹויְּב
 םיִנש שדחל רשע |

 רַדָא ׁשדח אּוה רשע |
 הָתַאְו זובל םֶלְלֶש

 חרפה םיִּבְרֶה ףיִמְּ
 ּקְלְקְלְקְו ותַצַע תֶא
 תובָשָהְו ותבשחמ תֶא
 ולָתו .ושארּב ולּומְג ול
 ץעה לע ינָּ תֶאְו ותוא

 םיִפַנ םֶהָמִע תישעו
 ךֶמַשְלהַדונו ו .תֹואְלַפנ
 :הָלָמ לודגה

 ףִנְב ּואָּב ךכ רחא .הָוַה םייְּ קרפ הוד
 תֶא רהט ּךְלָכיִה תֶא נפו ְִּתיִּב ריִבְרל
 ועְבְהְנ יףשדק תורָצַחְּב תורג וקילהְו .ףשדהמ
 תישעו 'הֶאְרּוהְבּו לָכַחְּ ולא םיִמָי הָנֹומְׁש
 :הֶלָס דגה ד משל הָדֹונְו .תואָלְפְנְ םיִסנ םָהמע

 דיִמִּת אָשְנְתִיְו םמֹרְתְִו ְרָּבְתִי םָלְּכ לע
 הֶלָס ףודוי םִיַהַה לכו דעו םֶלועל ונָּכִלַמ ד ףֶמש

 + הבושת ימי תרשעב

 :סנוסס יד קסיד 10 ןיס
 ְּחָתיֵרְב יֵנָּב לָּכ םיָבֹוט םיַהְל בותְכּו
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 תָמָאְּב לודָנַה ףְמש תֶא ּוכְרְביִו ללה
 ה מ תש ונתְעושי לֶאָה :בוט יִּכ םָכֹעְל

 " : תורוהל הָא
 .וניתובא יהלאו וניהלא ןזחה רמוא הלפתה תרזחב
 תַשְכַשִמַה הָכְרֶּבַּב ּונָכְרָּב ּניֵתֹובֲ יֵהלאַו ּוניָהלֶא

 יפמ הָרומֲאָה . בע הֶשמ ידי לע הָבּתְּכַה .הרָותַּב

 ג כרבי :רומָאְ ףישודק םע םינקּפה ינו ןרֵהַא
 ףיֶלֲא וינָפ יי אשי : חיו ְףיָלֶא ויִנָ ג רָאי :ףרַמְשיו
 נָא לֶאְרְשְ נב לע יִמָש תֶא משו : םולש הל םֶׂשְ
 :םֵכְרָבֲ

 ידָסָהְו ןח םייח יהָכְרָבּו הכוט םולש םיש

 מע לֵארְׂשִי לָּכ לעו ונילע .םיִמֲחְרְו הקדצ
 רואְב יב ידיָנַמ ראב רהי ול ּניִבִא ונָפְךֶבו

 הָבָהַא :םיִיַהְו הרות וניִהלֶא יי נפ תת דיפ

 בּוטו .םּולשו הכר ,םיִמֲהְרְ הקדצ ,רָסֲחְו

 לארשי מע ב תֶא ל ּנָכְרָבַל דייב
 1 : םּולָשְו זוע בורב

 + םירמוא הבושת ימי תרשעב

 :ס3וקס יד קסיד 10 ןיק
 העּושיו יהָבֹוט הָסנרפּו .םולַשו הָכְרְּב םייח רַפְסב

 לכו ונחנַא "ּהיִנַפְל ּבָתַכִנ רכז :תיבוט תרז .הָמחְְ

 : םולשלּ םיבוט םייַחל ,לֵאָרְׂשִי מע
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 לֶאְרְשי ימע תֶא ךִרֶבְּמַה יי הָּתַא ורב

 נפל יל ןֹויְָהו יפ יִרָמא ןוצְְל ויהי :םולשּב
 :יִלֲאֹוגְו ירוצ יי

 רָבַּדְמ יֵתֹותַּפְׁשְו .עֵרַמ יִנֹוׁשְל רֹוצְנ ייֵהלֲא

 רְָעּכ יש .םֹוּדַת יִשְפַנ יֵלְלְהמַלְו .הָמְרמ
 ְֶתֹוצְמ יֵרֲהאְָּתרֹותְּביִּבַל הְַּפ .הָיְהִת לכל
 הָרַהְמ יהעְרְל ילע םימקה לָכְו יִׁשְפַנ ףודִרִּ
 יגְפַל ץֹמְכ ּויָהְי.םֶתֹובְׁשֲחַמ לקלקְו םֶתְצִע רפה
 השע יִדַמְש ןעמל הָשע :הָחו יי אלו הר
 ןעמל השע ףָהְרֹת ןעמל השע דימו ןעמל
 ףנימְו הָעישיה יי ןּוצָלְָו ןעמל יּדְתׁשְרק
 נפל יל ץיִגָקְו יפ יֵרְמֲא ןוצְרל ויהי :יננעו
 אוה ויִמורָמְּב םולש הָׂשֹוע :יִלָאוגו ירוצ יי

 לֵאָרְשִי לכ לעְו וניִלָע םילָש הֶׂשֲעַי ויָמֲחרְ
 :ןמָא ּורְמֲאְ

 ,ללה ןאכ םירמוא דעומה לוחבו הכונחב ,שדח שארב

 .ללס יקל ןיזיד ,דעועס לוס סכוכק ,םדס סר ןיק
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 .ונכלמ וניבא החנמו תירחשב םירמוא הבושת ימי תרשעב

 :ןיזיד ססכמ יס םילחש סנוקס יד ספיד 10 ןיס

 , ִיִנָפְד ונאָטֶח ּונָּכְלַמ ּוניִבָא

 :  הָתֶא אָלֶא למ ּוָל ןיא ּוּכְלִמ ניבא
 : ףָמָׁש ןעַמְל ּנָּע השע ּונָּבְלַמ ּוניִבְא
 , הָבֹוט הָנָׁש ונילע שדח ּונָּכְלִמ ּוניִבֲא
 תושב תֹורינְגלָּכ ּוניִלְעְמ לֵּטַּב ּונָּכְלַמ ּוניִבֶא

 תֹועְרְ
 ּוניִאְנש תֹובְׁשֲחַמ לָטַב ּונָּכְלַמ ּוניִבָא
 וניביוא תַצֲע רַפָה ּונָּכְלִמ ּוניִבֲא
 : ּניִלֲעָמ ןיטשמו רַצ"לָּכ הָּלַּכ ּונָּכְלַמ ּוניִבָא

 יִבְשּו בָעְרְו הָעְרו בָרָחְו רָבָּר הָלּכ ּוּכְלִמ ּויִבְא
 עֶרָה רצ ןטשְו הָפַגִמּו תיִהְׁשַמּו הוב
 : ףתירב ינְּבִמ םיִעְר םיִאְקוחְו

 :ִףמע ילוחל הָמְלֶש הֶאּופְר חלש ּונָּבְלַמ ּוניִבָא

 ִףָתְלָחנִמ הָפְנַמ עֶנָמ ּונָבְלַמ ּוניִבֲא
 ונחְנַא רַפע יִּכ רּוכָז ּוגָּבְלַמ ּוניבא
 וניתונוע לכל חלְסּו ליחמ ּונָכְלִמ ּוניִבָא
 ונְניִד רֶזְג עור ערק ּונָּכְלמ ּוניִבֲא

+2 +4 ++ 
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 יִרְמָש לָּכ םיִּברֶה ףיִמָחרָּכ קוחמ ּונָּכְלַמ ּוניָבֲא
 י וניִתובוח

 :ףיניִע ךָנָנִמ ּוניִעָשְּפ רָבַעַהְו החְמ ּונָכְלַמ ּוניִבֲא
 !  םיִבֹוט םייח רַפָסּב ּונָבְתַּכ ּונָכְלַמ ּוניִבָא

 : .הָלָכְלַכְו הָסְנְרפ רֶפְּב ּוְבְתְכ ּוָּכְלִמ ּוניִבְא
 הָחיִלְסּו הָליִחְמ רֶפְסְּב ּוְּבְתְּכ נָּכְלַמ ּוניִבָא

 הָרַָּכְו
 : = הָעּושינ הֶלֶאְנ רֶפְסב ּונָבְתָּכ ּונָכלַמ ּוניִבִא
 : ףִנָפְל בוט ןורְכזְּב ּונְרְכֶז ּונָּכְלַמ ּוניִבָא
 :  בוָהְּב העושי ּונל חַמְצַה ּונָּכְלַמ ּוניִבָא

 ףֶפע לֵאָרְׁשִי ןרק סרה וכל ּוניִבֶא
 ּףֶחישְמ ןרה סרֶהְו ּונָּכְִמ ּוניִבֲא
 : ףיִנָפְל הָמֵלְׁש הָבּוׁשְתְּב ּונְריִזֶחַה נָכְלַמ ּוניִּבֶא
 : | ּוניִלַע םָחְרְו סוח ונלוק עַמְׁש ּונָּבְלַמ ּוניִבָא
 : = וננעמל אל םא דךנעמל השע ּונָּכְלַמ ּוניִבָא
 ּנֲתָּלִפָּת תֶא ןוצרְבו םיִמָחַרְּב לּבַה ּונָכְלַמ וגיִבָא

 :  ףנָפְלמ םקָיִר ּוָביִשִת לא ּונָּכְלִמ ּוניִבֲא
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 .םיפא תליפנו יודו
 ,תבש ,הנחת םהב ןיאו ההנמו תירחש םהינפ לע ןילפונ ןיאש םימוה ולו
 רב כ: יל ,ינש הספ אוה רייא ד"י ,ןשונ ימו לכ ,דעימה לוח ,שרה שאר

 באב רשע השמה .באב העשת ,תועובש רחא םימי השמה דע ןויס הירמ

 ד" ,טבש ויט ,הכונה ,ירשת ףוס דע רופכ םוי ברעמ ,הנשה שאר ברע
 .גיכהבב ןתח וא הלימ שישכו ,ינשו ןושאר רדא לש ויטו

 יס םילסמ סיפמ תכיפכ ןיזפ וכ יק ספיד קוכ ןוק סוטסיל
 שלל ,ת35 :סכיונלגול סכוגכיכ יכ יודו יזיד יס וכ יס ססכנע
 ,יכס סקפ סיס יק רייס 14 ,ןסיכ זיע ליס ודוט ,דעומ ,םדס
 סילופסיד ספיד 5 סטקס ןויק קדס סל יד ,רעוע ליד 3
 3לע ,סנסס שקר ברע ,30 15 ,303 סעקס ,תועוכש יד
 ,ירסס זיפ כיד ופסק סעקס רופכ סדינלס יד ,כופכ סוי
 יס 2 יל ןוטקר רדס יד 18 יל 14 ,טכס 15 ,סכונס

 .סגוגסכיס סכ ןיפ ןקס וס סכיע םירכ ייפ ודנלוק

 ייפ -3 אכָּת ּוניִתוכַא יהלא וניָהלֶא יי אָנַא

 יזע ּונָא ןיֵאְׁש ּנֲתְנִהָּתִמ םּלעֶתַּת לֵאְו ּונַתְלַפְת
 יהלאו ּוניָהלֲא 0 יג רמול פףרע ישקו םיִנפ

 אשה לֵָבֲא ונאט ה ike Te םיקיד יונ יִתובָא

 re וניתיב נְהַנֲא

 יֹוׁשָלְו יפוד ֹנְרָּבְּד תל רגב ינמשא

 ונפט 'נסמה ּונְרַז Kat נועה יערה

 הנדרמ ןנצל נְבָזָּכ :תוער תֹוצֲע ּונְצעי רכש

 ,ףְרע וניש ק יונררצ ינעשפ ינוע ינְרַרָס גנצאנ

 ונרסו נעֶּתעתְו ּוניעַּת :ּונבעִּמ :ּונתחש :ונעשר
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 ּונְל חְוָש אלו םיבוטה ףיִטפָשמִמו ְךיִתֹוצמְמ

 תיִשַע תָמֲא יּכ :ּוניִלַע אָּבַה"לְּכ לע קידצ הָּתַאְו
 :ּנְעׁשְרה ּנָהנְֲ
 תַלְדְג יםיִמָהַרָה לעכו הָּתַא םִיַפַא ְךָרָא לא =
 ביתָּכ ןֵכו םֶרָקמ וָנֲעַל עדה ּףיֶדְסַנ ףיִמִר
 ~= eeee אָרְקִוסֶש ומע בצת נב ַי דר :ְּךְותְּ

₪ 

 :רַמֲאָנ םָׁשְו יי םֵׁשְב
 םוחר לַאַײוַײ יאָרק ויָנָפ לע 6 הבעה

 דָפָח רצ :תָמֲאְו רָסָה ברו םיפא ךְרֶא ,ןּנֲחְ
 : הקנו :הְֶמַהְו עְׁשָפְ ןוָע אשנ .םיִפָלֲאָל

 :ּונעיִשוהו ּונירע םָהר יףינפל ונאטח :ןּונהְו םוחר

 כ יהלָא :אְׂשֲא ישפנ ַייִלֲא יודל
 םנ יל יביוא וצלעי לא יהשובָא לא יִתְחַטְב

 : םקיר םיִדְנֹובַה ושבי שבי אל ףינק לָכ

 יגכירְדה :יִנְרָפל ּףיָתֹוחְרא :ינעידוה יי ףיִכְרד
 ףָתֹוא יעשו יֵהלֲא הָּתַא יִּכ :ינדֶמלו ףְּתִמָאב
 'כ ףידסחו יי ףיִמֲחְר רֶכָז :םויק לָּכ יתיּוק
 ירֹוכְוַּת לא יעָשְפּו ירּועְנ תאטה :הָמַה םֶלועִמ

 בוט יי בוט ןעַמָל יהָּתַא יִל"רֶכְז ףדְסחְּ
 רי רב םיִאָטַח הרי ןכ לע : שה
 תוהְרָא"לָפ : וכךד םיונע מלו יטֲפְׁשַּמַּב םיִוָנֲע
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 4 מל :ויתדעו ֹותיִרְכ ירֲענְל תָמָאָו רָסֶח

 : מ :אוהבר ייכ יִנֹועְפ תָחַּטָמ 2 -

 בוט ושָּפִנ :רֶקְבִי ְךָרָדָּב נרי יט אר ׁשיִאָה

 ֹותיִרְבּו יויִאָר ךיל יי דוס :ץרַא שריי וערזו ,ןיִלָּת

 איצוי אוה יִּכ 2 לֶא דיִמָּמ יִנָע :םעיִדוהְל

 יִנָעְו דיִחִי יִּכ .יִנָגַחְו יִלֵא הַנָפ :ילנר תֶׁשֹרַמ

 :ינאיצוה יתו :קוצממ .וביהרה  יָבָבפ תֹורַצ :יִנֲא

 יֵבֹוא הֶאְר :יֵתאטַה לָכְל אש יטַמֲעו נע האר

 יִשְפנ הֹרָמְׁש :יִנּואָנְׁש סָמָה תַאְנַשְו ובר יִּכ

 רֶׁשיִו בת :ְּדְב יִתיִסָח יִּכ שובא 5א ,ינ ניצה

 לָאְרְש תֶא םיִהְלֶא הָדפ :ףיתיוק יֵּכ :יִנּורְצִ

 לכמ לֶארשי תֶא הָּדְפִַי אּוה| :ויִתורצ לּכִמ

 :ויִתונוע

 סַחָנהְו ֶפַא ןורְחמ בוש לֵאְרְִׂי יקל יי
 :ףֶּמַעְל הָעָרְה לע

 ינש םויל
 ינל ּורָפְס רֶׁשֲא םיִנושאַרֶה ףיָדָסֶח היא יי

 ףֶדובְּכ ןמְזַּב יּונָמַע תישע רֶׁשֲא 'םינפלמ ּוניֵתֹונֲא

 חח ונמל רָּבִדְו םֶׁשְו :ןכומ ּּתְבׁשְל לָהֹאְּב כ
 הפ ּונְניִא רׁשֲא .הָנָפ הָנָא התו נישה וז ּונָמִמ
 :ּורָמאי זָאְו ְףיֵנָב ּורְּבְגִיְו .ֹותּומְדַקְל ּוהָביִשֶה :ּונָמֲע
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 ונָבּוש .ּנֲעְגִנ אַּפַרְל רַהֹמ :ּונֵמֲע הושק 4 | לידה

ibישימח  

 .לֶא תוגח חַכָשָה .לֵאיִרֲא תַטיִלָּפ תיִרָאש יי
 רכז אלי .פָס וריִבְּ םֵאָמ : : ומחר ףאב ץפק םַא
 יָתֹואְלֲפ הּיַאְו :ויַמֲחַר גַהְנמְּ ,ופא םֹויְּב וילג םּודַה
 :ּויַמָחְַּ םֶלַמְ רֶׁשֲא .וידבע ונל ורַּפָס רֶׁשֲא ויֵדֲחֲחְו
 םיּבְר יִּכ ו דִיְּכ אָנ הל .ינוגי תֹובְרְּ רמוא
 אל יִכ יי יד ּנְמֲחנְחַהו לחג ורבדל :וימחב
 : וימֲחְר ולב אל יב ּונמַת

 ישימחלו ינשל

 :ְףֵמעְל הערה לע םָחָּנִהְו ְַּּפַא ןורָחַמ בוש
 ןַה :ןוע רכְזִת דעְל לא .דאמ דע יי ףוצקת לא
 השע יי ּונב ונע ונינוע םִא : נדב מע אנ טָּבַה

 ןודא נאַטָח ףל וניתובּושמ ובר יִּ :ּחמְש ןעמְל
 :ּונְל חַלְס

 ןיִא :ּוָּכְלַמ ּוניִבֲא :הָּתֲא ּוניִבָא .נָכְלַמ ּוניִבָא
 :וגילע סָחְר .ּונָבלַמ ניִבָא :הָתַא אָלֶא ָּךְלַמ וטל
 : םיָבּוט םיִשַעַמ ּונָּב ןיִא יִכ ו ו .ּטָנַח ּונָּבְלַמ ִבַא
 לודגה מש ןעמל דָסֶחְו הכד ונָמִע | הָשע
 ףיִלָע יִּכ הָשָענ המ עדנ אל ּונֲחנֲאַו יּונעיִׁשֹוהְי
 : הָמַה םָלֹועַמ יִּכ .ְךיִדָפֲחַו יי ךימחר רכז :ּוניִניִצ

 היות לא :ְל ּנְלהְי רָשָאּפ ני יי ףרס יה
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 יפ ְךימֲחְר ּנּומְּדַכְי רַהֹמ םינושאר תֹונֹוע ּונָל

 :ץֶרֶאְו םִיַמְׁש הָׂשֹוע יי םֵׁשְּב ּונָרוֲע :דֹואְמ ינֹולּד
 הכת םֶהַר ןְגרָּב :זוב ונעבש בר יכ נגח יי לנגה

 גרב :רכְזת הדקע זָגרְּב :רְזִת הָבָהַא נר

 םֹויְב יכנעי ּףךְלָמַה .העישוה ַ :רכְזִמ תּומיִמִּת

 רַפע יכ הוכז . נרי: עבי אוה = כ טאר

 יְַמְׁש דֹובָּכ רַבּד לע ונעשו יֵהלֲא ורע חנא

 :ּךַמְש ןעמל ּוניתאטח לע רַפְַ ונליצהו

 ,ישימחו ינש םויל םינונחת

 גָהְנְתִמּו םיִמֲחְר אָסְּכ לע בָשוי דֶלֶמ לא

 ןושאר ריבעמ מע תונוע לַחומ ,תֹודיִסֲהַב

 הָקיִלְקּו םיִאָטַהְל הָליִהְמ הָּכְרַמ :ןושאר
 'חּורְו רֶשָּב לָּכ םע תוקָדְצ השע 'םיעשופל

 רמול ונתרוה לא ילָמוג םָהְל םֶתַעְרַכ אל

 הירי ויה וכ רֹוכְז יהְרָשְע שלש תודִמ

 ןכ| יםָדָּקִמ וינֲעְל תְעַדֹוהְׁש ומָּכ יהַרְשְע שלש

 ומע בבית ןֵנעָּב יי דר ךֶתְרותְּ בית

 :רַמָאְנ ָשְו יי םֶשְב אְִָיִו םָׁש
 לא ײ ו 8 :ארקיו ויָנָפ לע ַײ רבעיו

 :תָמָאְו דֶסַח ברו םיִפַא ךרא = .ןּונחו םוהר

 הֶאְטַחְ שתו ןיע אשנ יםיִפְלָאְל דמה רצנ

 :הקנו
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 :םֶהיִשַעַמ ַחֹכְּכ םיִאָּב ּודָבְא הָנּומָא יִשְנַא
 טל ויה :תֹורגַה תֶא םיִחד ר רב דומטל םיִרובנ
 םֵׁשֲחלְּב הַא םיִכעֹו :םַעַז םויּב הָפֲחמְל המחְ
 םיִעְדו סָתיִנֲע .ףּואְרְכ םָרָמ :םעְׁשְּב ּורְצט, הָמֲח
 תובישה אל .סנָעִמְל תָמַחְר בָאְּ : תּוצְרְל רותעל
 סא םּונדבֲא :נינוט כורמ :םקיִר םֶהיֵנֲּפ
 :תוה ל וטתוא ּובְזע .תוחונְמל המה וע :ּוניִאטֲחַב
 ץֶרפּב םיִמָה :הָמָה יֵביֵׁשְמ :תמוצ המ יֵרְדֹוּג ּופפ
 'תונפ עּבְרַאְּב ּונְמטוש :ּוסָפֶא ּךַתּוצְרְל םיּואְר ןְיַא
 ףרחשל ּונינפ תֵׁשֹובְּ ולא זנבו : :ונאצמ אל הָפּורְּת
 בשוי ךלט לא :ּגיַתֹורֲצ תב לא

 ונחש :תֹורַצַמ ונהּכ ששת תועְרַמ ּונְקַמָּת

 אנָתַדִמ איִה ּךַּכ יםוחר :רַפִע דע ּונְלַפְָש .דאָמְל דט
 ּגְנאַָטַח ּוניִפְּב ּונְקְטְצ :ּונְחְנִא םיִרָמַמּ הרע יִשְק

 הָחיִלָ ,םָלֹועַמ יִמ מחר ןוילע : ובל שקעו לותְלַתּפ

 אל :דַפַה יִפְלָּכ הממ .הערה לע םחנ :איה ףמע

 עֶר :ּונֲהְנֲא הֶלּודְג הָרָצַב יִּכ .לֵאָּכ תותעְב םלעְתִה
 לַאו ןטט הפ םֹותֲח ונע סח הכט ,לפד יני על
 בוט ץיִלַמ רנמעמ ים וב םֹועְז יונילע ןיטשי

 ַתיִלְג ןִיּנַהְו םּוחר ְךיֶכָרְּד :ונ ןשי דיו אּוה .נקדצל

 תָנּומַא ךיִנָפְלְמ וָא ושקבפ תו מא
 בשווי ךלמ לא :ול תעדיה

 הָלָּכ ּנֵּמִע שעת לא =ניֵתֹובֲא יקלאו ּוניֵהלֲא
 ףרָפְּפִמ ּונַמְׁש .ךִּדגְנ הָהָבֹות אבֶּב :טָפָשְמַּב די ואת
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 זגְר ומדקי ףיִמהְר .רָפּומ רוקחל ְתְׁשִג :חָמִּת לא
 :נוְּב ונרוה :ףילאמ קדצ ברק .ףרּושב םישעמ תולד
 פת יִלָהֶא תּובָש ביִטָתְו :ִיִָפַמְּב ונתעּושי וצ ל
 כֵׁשָת אל תּודע ֵּתְמַאנ רֹובְ :ּומַמַׁש יִּכ הֶאְר ויָחָתְּפ
 4 םיש ל ךֶדֹוס ,ריִּתַת הָדי עת סתֹוח :ֹועְרז יִּפָמ
 רׁשֲא תֶא עד הָי :גְזַמַה רַפְחַי לא אנ .רַהָפַה ןגַא רּובַמ
 ןורָצְבְל ביִשָח יִּכ = ועדי אל רֶׁשֲא יוגה תֶא רֶגַמ יועד

 : הָוָקִתַח יֵריֵסֲא םיִדּוכְל
 יַפַסְנ המּו םורָמ בָשוי .יְנָפל רמאנ המ

 תֹורְּתְסנַה לָכ אלָק .םיִקָהְׁש ןכיש דיִנָפְל
 .םליע ו עדי הָּתַא :ַעְדוי הָּחַא תולְגְנַחְו

 יִרדהדלָכ שפוח הָתַא יָהלְכ יִרְתְס תומּולעַתְ
 םלָענ רָכְדְדלכ ןיא בלו תֹוָלְכ האו :ןָטְ
 :ּדיִניָע דֶגֶנמ רָּתְסִנ ןיִאְו ממ

 ּוניִתיבָא יֵהלאַוּוניַהלָא יי ג למ ןוצְר יֵהְ
 ינניתאטַהדלכ תֶא ּונְל לוחמת ונילע םֶהרתְׁש

 הָּלְסִתְו לוהַמַתְ ּניַתֹונֹוע"לְכ תֶא ונְל רָפָכְתִ
 ונָתאָטַהְלּו ננעל ּהִהַלְסְ ףהניִעָשַפדלְכ 5

 ליחמ יונאטח יִכ ניִבָא ונל הַלֶס :ּונָתְלַהְ

 בוט יָנֹדֲא הָּתִא יִּכ :ונעָשפ יָּכ ונָבַלַמ נפ

 וי ףמׁש ןעמל :ּףִאְרקלְכְל דֶסָה ברו הלו
 5 ּנשָפַנ הֶרצִמ איצות ֵתָקהַעְב הנחת
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 . :הָּלֶס בקע יִהלֶא ּונל בָנָשִמ :ּוָּמַע תֹואָבְצ
 העשיה יי דב ַהָטֹכ םֶדֶא יִרָשַא .תֹואָבְצ יי
 ףילא ַײ ּובישֶה :ּונֲאְרְכ םֹויְב ונע למה
 וכו רונעו :םֶדָהָכ ּוניִמָי שדה יהָבּׁשָגְו

 הָבְרהְו תיחשי אלו ןֹוע רַַּכְי םוחר איה
 יי הָתַא :ותַמְחדלְּכ ריִעָי אלו יופַא ביׁשָהל
 ְּתמַאו ףדסַה .יִנָמַמ ְךִמְֲר אָלְכְת אל
 זמ ונצְּבקו ּוניִהלָא יי ונעישוה :יִנורֲצְי ריִמְת
 הָּבְִשַהְל שרק םֵׁשל תֹודֹוחְל ו
 ימ יִנדֶא הירַמְשת תונוע םֶא :ִָּתְלַחְתִּ
 אפ :אַרְות ןעמל הָהיִלְסַה מע יִּכ :דֹומֲעי
 לַמָג ּונַתֹנֹועַכ אלו ּונָל הֶׂשֲע ּונֵאָטְחַכ
 ןעמל הֶׂשֲע  ּנָב ונע ונע םא :ּוניִלָע
 םלּועַמ יִּכ  דידסחו ַי יִמחַב רכז מש
 יהלֶא םש ףְבָנְשִי .הָרְצ .םויּב ו נעו :הָּמֵה
 :ּונָאְרְה םֹויְב וננעי לפה העישיח :בֹלֲעי
 םישעמ נְּב ןיא יִּכ וננעו נג ונָבִלַמ ּוניִבָא
 נֲעיִׁשֹוהְו .ףיִמֲהְר בּורְּכ הָקְרֶצ ּוגָפע השע
 תאָצֹוה רֶׁשֲא ּוניִהְלָא יִנדֶא הָּתְעְו :ףִמֶש ןעמל
 45 שעפנ הקזח ריב םירְצַמ ץֶרָאַמ הע תֶא
 -לֶב יֵנֹדֲא :רנעשר ונאָטַח הו םויִּכ םש
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 ףריעמ ףְתְמַהו ףפא אשי ףימוקדצ
 הּונועבו  ּוניִאְטָחְב יִּכ ףשדק רה םֶיְלָשּורְי
 -5ַכ5 הָפְרֲהְל דעו םילש רו וניִתובָא
 תַלְפִת לֶא ּוניֵהלֲא עמש הָתְַו :ּוניִתּוביִבְס
 ִשְדְקַמ לע נפ רֵאָהְו .ויְנונָסִּת לֶאְו ףדְבע
 :יָנרֲא ןעמל םֵמְׁשַה

 הָאָרּו ףיִניע הקפ עֶמְׁשּו ףָנְֶא יהלֶא הַט
 :היִלָע ףמש אָרָכְנ רֶׁשֲא ריעָהְ ל
 וניִנּונֲהַּת םיִליִפִמ נח וניתוקדצ לע אל יִּכ
 יחָעָמְָש ינֹדֲא :םיִּבְרֶה יִמָהְר לע יִּכ דיפ
 רהַאְּת לֵא :השענ הָביִׁשְכַה יִנדַא ,הֶז חלק יָנֹדֲא
 לעְו ְףְריִע לע אָרְקְנ ףמש ִכ .יַהְלֶא ִףְנעַמְל
 הָבֹוטְל תוא נארה וַמֲהְרַה בֵאָה ּוניִבָא :ףִמע
 וריִכָי .ץֶרָאָה תֹופָנַּכ עָבְרַאַמ ּוניִתּוצּופְ ץֵּבַכְ
 :הָּתֶא ּוניִבָא ַײ הָּתַא יִּכ םיוגה לָּכ עדי
 די השעמו נֵרֲצֹו הּתַאְו רַמהַה ּנֲחנֲא
 יי הָסּוח .ּונְלָאונְו ונרוצ ּוָּכְלַמ ונ = :ּונְָּכ
 םֵּב"לְׁשְמל הָפְרֶהל ּךֶתְלָחג ןֵּתַּת לַאְו מע לע
 :םֶהיַהְלֶא אָג הַא םיִמ עב ורמאי הל :םיונ
 .יונרעב דֹומֲעי יִמ ןיִאְו .ּונאָסָח יִּכ ַײ ּונעְדָי
 ,הֶרָצ תַעְּב כ דמעי לודגַה ףמש א ָלֶצ
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 לע לומָח :ונילע םַהֵר םיִנָּב לע בָא םַתַרְכ
 בֹורְּכ אָנ הֶָסּוה יִדֲתָלֲהַנ לע םֵהֹרְו מע
 השע יההרצה יְףֶל ונעו ונָּבְלִמ ּנֵנֲח .יִמָחר
 העישוה| אָנ טָּבַה :תעו תֶע כב תיאָשְפְ
 דל יִּ צה ונָּבְיְלַשִמְי לֵא ּףתיִעְרַמ ןאצ אָנ
 אנא .תֹוהילְס ַהֹולָא :ּונָּפְלַחות ּףֶּב .העּושיה :
 :הָּתַא חֶלַסְו בוט לא יִּכ .אנ הָלְס

 תיִרָבְל טָּבַהְו רֹוכְז :ןּונַחְו םוחר ָלִמ אֵנֲא
 :דיִחָי תדקע ףיִנָפְל הָאְרַתְו יטיִרְתְּבַה ןיּב
 לֶאְו ּוניִבָא ונָבְנעּת לא וניִבָא לֶאְרשי ןעמְלּ
 לַאְו .ּנְרְצֹי ּונֲתַכְׁשִת לֵאְו .יּונָּכלַמ נשמת
 ןונח ּךְלמ לא יִּכ יּונֲתּלְנִּב הָכָּכ ּנַמע שעת
 :הַּתַא םּוהְרְ

 ּףֹומָּכ ןיִא וניהל יי םּוחרו ןונה ףומָּכ ןיִא
 ונעישוה :תֶמָאְו דסָחְברו םיפא ּךִרֶא לא
 ִףיִדָבַעַל רכְז ּונְליִצַה זָגֹרַמּו שערמ ּונָמָחר
 ישק לֶא ןָפִת לא בעי | קהְצִיל .םֶהרְבַאל
 ןֹורֲַמ בוש ּותאָטַה לֶאְו עשר -לֶאְו הֶזַה םעֶה
 ונָמְמ רַסֲהְו מע הערה לע םֵהָנַהְו פא
 ּףִכְרִד ןֵכ יִּכ יהָּתֶא םוהר יִּכ תֶנָמַה תַּכַמ
 יי אָנֲא :רוד] רֹוד7לָכְּב םֶנִח דָסֶה תושעל
| *6 
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 יי אָנֶא יאנ ההילצה יי אנא יאָנ העישוה

 .וניכה 5 ל יונ גיוק ו 4 כ נאָר םויב ּנָגָע

 םיוג ומָאנ יִּכ נגעו הֶׁשֲהּת לא wh הי יי דל

 הָמיִק לכ ערכת ל רב לכ :סְֶנקִת הָדבֲ
 :הָוְחְתְשִת יְנְפְל

Fo ggaםיעשופ לָּבְהְל הָבּושְתְּב  

 לַא הננובצע בובכ נָׁשְּפַנ הָלָהְבִ יםיִאַשַהְו

 ךופשת לא :ונעישוהו המוק יהַצָנ נֲחַכְׁשת

 לא :ףִתירְב יִנְּב ונחְנא ִֶּע יִּכ ּוניַלֲע נורה
 תאמוטכ ונוצקשו יםיוגַּב ּונְרובָּכ לד הטיִבַה

 דִיְּב ְףְתראָפתְו יֵבְׁשַּכ וע יֵתְמ רע הְָּנַה
 הררוע יםתְרּובְגִמ ּותחָיְו ושביו וארו המה ירַצ

 טעמי לא :ףמש ןעַמְ ונעישוהו יףתרובנ

 תעְב ְךיִמֲהְר ּנומְּדַלְי רָהַמ יניֵתֹואָלְּת ךיֶנָתְל

 לאו לי וע נעל אָלֶא ננעמְל אל "עו ב

 .תולחימ ל יכ ,ונתיר אש רכז תֶא תַהְׁשת

 רוכזו :הָּתַא םוחרו ןוגה ּךְלִמ לא יִכ ניניע

 םימעפ םירמוא דיִמָת םוי mal ונתודע

 :דַהָא יג יָהְלֶא 5 לֶאְרשי עמ : הָבָחַאְּב

 .אליעל שידק ןזחה רמואו

 אָרְב יִד אָמְלְעְב .ףַמַאנ אֵּבַר הָמְש שדְקְתְי לּגתִי

 ביִרְקי ּהנקְרפ הַמְצְַּו ּהָתּובְלַמ יִלָמו ּהָתיעְרְכ
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 תיָּב"לבִד ינֲחְבּו ןֹוכיִמֹיְבּו ןוכיוחְּב .ןִמָא) ּהָחיִשְמ
 ףמש הי .וַמֲא ּורְמאְו בירק ןמזבו אַלע ,לֵארְׂשִי
 חֵּנַּתְׁשְיְו דרב בִי ימְלע יִמְלעֶ םלעל ףרבִמ אָּבִר

 לָלַהְתַיְ lee רד 1 התו אֵׂשנֲתְְו םַמּורתִיְו רֵאֿפְתְ

 אָתַכְרְּצ לָּכ ןמ אָלְעְל .(ןמָא) איה ְּיִרְּב אֵׁשְדּוקְד מש
 :המ יו אמלעּב ןֶרימָאּד .אָתַמַחְנְו אָתַחְּבַשִּת אָתְריִש
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 :ןֹפָע

 הורה תוכרבו ישומחו ינש םויב הרות רפס תאצוה

 ,םישנא השלש םיארוקו הרות רפס םיאיצומ תבשב ישימחו ינש םויב
 םוי אוה םא הרות רפס תאצוה םדוק .עובשה תשרפב ?ארשיו יול ןהכ

 : ןזחה רמוא םינוגחתו יודו וב שיש

 יל סימס וטכיס יעד. יס .סיכוכקס יזיד ייפ יס סקיל ויק
 : סלופ לפס לטקסס

 ְךֶּפאְּב לא .תָמָאְו דָסֶמדברְה םיֿפַא ףְרֶא לֶא
 'עְרדלָּבִמ ּונעישוהו ףמע לֵאָרְׂשִ לע יי הָחּוח ּנָחיִבֹות

 :לֵא ִמַחְר בּורְּכ אנ חֶלָס , .ןודא ד ל ּונאַטַח
 ףיִנָפ רָּתְמַּת לא םיִמָחר אָלֵמ םיפֲא ךֶרָא לֵא

 ונְליִצַה מע לֶאְרְשי תיִרָאש לע ַײ הסּוח :ּונֲמְמ
 : לֶא ימֲחַר בורכ אָנ חל :ןודַא ףל נאַטֲח ,ערדלְָּמ
 : םיפא ךוא לא םוקמב ןזחה רמוא םינונחתו יודו וב ןיאש םוי אוה םאו

 רפס לסעיק יד סיטכס סיכונספ ייל וכ יק סלייד סוכ ןיס
 .סליד סלופ

 לַא .ּוניֵתֹובֲא סע הָיָה רֶׁשֲאַּכ ּונמִע ּוניַהלֲא יי יֵהְי
 תֶא ְּךֵרָבּו ְןַמע תֶא העישוה :ּונָשָשָי לֵאָו ּונֲבְזַעי
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 ךָּדבַע דוד רּובעָב :םֶלועַה רע ם אְשנו 3 לה

 : ןזחה רמוא הרות רפס ןיאיצומשכו

 : יזיד סלופ לפס כיל סקלק ודכלוק

 :םילשּורימ ַײ רַבְדּו הָרֹות אֵצַּת ןֹויִצַמ יִּכ

 ֹומעְל הרות ןַתָנָש רָב יםוקָּפה ךורָּב
 םעֶה ירשא :ימש ךּורָבּו אוה רָב .לֵאָר 4

 :ויהלַא ייש םעה יֵרְׁשֲא :ול הָכָּכ

 :ןזחה רמוא הרותה רפס םיכילומשכו

 :וָדַחְי ומש הַמְמּורְ ייֵּתֲא ייל ולדנ

 םודהל ּווֲחַּתְׁשִהְו ּוניְז ָךלָא יי וממור  :םינוע להקהו

 רַהְל ּוֲחַּתְׁשִהְו ּוניֵהְלָא יי en :אוה שודק .וילְנַר
 ןיא יִּכיַיַכ שודק ןיָא :ּוניֵהלֲא יי שודק יִּכ .וׁשְדָק
 5 יִדָעְלַּבִמ rk יפ יב הניה לאב רּוצ ןיָאו .דָּתְלְּב

 השרומ .הָׁשֹמ ינל הָּוצ הרות :ּוניָהלֲא יִתְלּוז רּוצ יִמּ
 היָכְמּותְו .ּהּב םיִקיְזְַמל איה םייח ץע :בקעי תלָחְק

 י :םולע היהוביִתְנלָכְו .םעונ יקרה ךֶכָרְד רש
 : םֹולָׁשַּב וּמֵע תֶא ְךֵרֶבי יי ןֵתְי ימִעְל זע

 :ּוניהלאל לדג ּובָה יאָרְקָא יי םָש יכ :רמוא ןזחהו

 ;הרותל דובב :גת .םיקלאָל זע ּונִּת לפה
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 :טירמואו םעל בתכה הארמו ,הרות רפסה היבנמו
 : יזיד סרות לפס כיס סקכפ ודכסוק

 יִנְּב יִנּפל השמ םש רֶׁשֲא הרותה תאזו

 תָקַהְק הָׁשְרומ .הָשמ ּונֿכ הָּוַצ הרות : לָאְרְשי
 יהפורצ : תרמא ,וכרד םיִמת לאה : בקע

 ;וב םיסוהה לכל אוה ןגמ
 ,עובשה 'פב לארשימ יאו יולו ןהכ ארוקו

 .קכסעיס סל יד ססרפ סל ןיס לסלשי יל יול יל ןסכ ןפדליע יס
 :םכְמַע יי יו :יזיד סרופ רפס = ןייצוס ליל = רמאו תיסל הלועה

 ו כרבי :ידכופקיל ןוס כיס - הנוע ןו

 :דר ובמה יי תֶא ּוכְרָּב :ןייוק כיס סכרוט יל :הלועה רזוחו

 יוסל ןזס ליל -- הנוע ןזחה

 :רֶעְו םכֹל ְֶרובְּמַה יי ךורְב
 :יזיד יס .סכלוט ןייפוק כיס יס = רמואו רזוה הלועהו

 :דָעְו םֶלועְל דריבטה יי ורב

 רשֶא .םלועה למ ןוניָהלָא יי הָתַא רָב

 :ותרֹוּת תֶא < ןֵתַנְו םיִמֲעָ לָבִמ נב רַחָב
 : הרותה ןתונ יי הֵתֲא הרב

 : ךרבמ הרותה תאירק דחאו
 :יקיד סכוטיל סל יד םיפופסיד יפ

 רֶׁשֲא :.םלועָה ךְלֶמ ּוניָהְלֲא יי הָתַא ךורֶּב

 עטנ םלוע ַײַהְו .תמָא תרית .ותָרות ונְל הג
 :הרותה ןָתֹונ יי הָּתַא דורָב :ונַכֹותְב
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 .דכ ףד אלועל שידק רמוא ןזחהו ,הרותה רעכ ןיללוג הרותה תאירק רחא

 :הָלָּפ חוללה דוע .ּדתיִב יֵבְׁשֹ יֵרְׁשַא
 היהיש םעָה יִרָשִא יל הָכְּכָש םָעָה יֵרְׁשֲא
 :ויָהלָא

 מַה יֵחֹלֲא ףֶמִמורַא הוָדָל הָלֵהְּת
 ְךכְרָבַא סוידלֶכְּב :דַעְו םָלֹעְל ְּףְמְׁש הָכְרָבֲא
 לֶּלֲהְמּו הוהו לוג :דע] םִלֹועְל מש הָלְלַהֲאַ
 הַּבְׁשִי רודְל רוח :רקח ןיִא ֹותּלְדְנַלְו :דאָמ
 יפדוה דובְּכ רדָה ודיג ףיָתרובְנו :ףיִשעמ
 ּגרַמאי ְדיִתאָרֹונ זזֲעְו :הָחיִׁשֲא דִיָתאְלְפִ יִרְבדְו
 ּעיִּבִי ףכּוטהבר רֶכַו והָנָבְפסֶא חלד
 ה ךרא יהוה םנהרו ןעה .ט;כי ףתקרש
 "לַ-לע וימָחְרְו 923 הוהידבוט :דָסָה לדג

 ףידיסחהו ףישעמ דלָּכ הָוהְי ףודוי :וישעמ |
 דִתְרובְנו יּגרָמאי ףתוכְלמ דובְּכ :הֶכּוכְרַבִ
 דּובְכּו ויָתֹרּובְּג םֶדֶאַה יִנָבְל עידוהל :ּורָּבִדי
 .בימליע לָּכ תוכְלמ דתוכלמ :ותּוכְלִמ רדָה
 "לָכְל הָוהְי ךַמֹוכ :רּודְו רודדלָכְּב ִּּתְלשְמִמּו
 ףלֶא לכ יניע :םיִפּופְּכַה-לָכל ףֵכֹוְו .םילֵפֹנַה
 :יָעְּב םֶלְבְא תֶא םֶהָל ןתֹונ הָּתַאְו :ּרָּבַשְ
 קידצ :ןוצְר יח לָּכְל עיבְשַמּו ידי תֶא חֵת



 טפ 9 לוח לש תירחש

 בורה :וישעמ"לְֶּב ריחו .ייִכְרדְדלְכְּב הוה
 :תָמֲאָב ּוהְאְרְקִי רְׁשֲא לכל יויָאְרקדלָבְל הָוהְי
 :םעיׁשֹויו עַמְׁשִי םתעוש תֶאְו ן .הָשַעַי ויִאְרְידְוצְר

 -לָּכ תַאְו ויָבָהֹא"לַּכי תֶא הָוהְי רַמוש
 ביו ייפ רָּכְְי הָוהְו תּלֲהּת :דיִמְשָי םיִעָשְרֶה
 רב ּונהנֲו :דַעְו סלל ושרק םֵׁש רֶשְּבלְּכ
 ; ּהָיְנלְלַה יםלוע דעו הָּתַעַמ הָי

 .ןויצל אבו םיליחתמו הזה רומזמ םיגלדמ םינונחתו יודו םהב ןיאש םימיב

 .ןויפכ לנו יד ןלקיפכיס סיכונסכ ייל וכ יק ספיד ןיק

 ךְכְגַשְי .הָרָצ םֹויְּב יי ףְנַעָי :דִודְל רֹומְזָמ חַענַמל
 דעס עמ שמ ּףְרזְע הָלָׁשי :בלַעָי יֵהְלֲא םֵׁש
 6 ןֶתַי :הָלָס הָנֶשדִי ףךתלועו ִּךיִתחְנִמ לב רַכְזְ
 ָשְבּ ָּךֶתְעּושיִּב הָנְנַר :אָלַמְי ְףְתַצֲע לכו הָבַבְלְ
 is הָּתְע :ְהִתֹולֲאְׁשִמ לָּכ ַײ אָּדַמי ,לגדנ וניִהְלֶא
 עׁשִי תֹורּובְנְּב .ושדק יִמָשִמ הנע .וחישמ יי עושוה יִּ
 יי םָשָּב ּונְחַנֲאַו .םיִפּוּפַב הָלֶאְו בֶכָרב הֶלֶא כ
 ונממ וטחנאו ּולָפִנְו ּועְרָּכ הָמָה :ריְּזנ וניָהְלֶא

 נאָר םֹויב ונע ְךָלֶמַה השישה יי :דָדֹועְתננ
 ביליחתמו םלוע דעו התעמ דע ולא םיקיספ םיגלדמ לבאה תיבב

 .שורכ התאו

 עׁשפ יִבְשְרּו לַאֹוג ןויִצְל אבו

 בָתא יִתיִרְּב תאז יִנֲאַו זי םאָנ בְקענְּב
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 רֶׁשֲא יֵרָבְדּו ְךיֶלָע רֶׁשֲא יחור ַײ רַמָא
 יִפמְו ףיפמ ושומי אל ב .יתמש

 הָתַעַמ ַי רַמָא :ָּעְז עֶרז יפו .דערז
 | :םֶלוע דעו

 :ִרְקְו :לֵאָרְׂשִי תולקְּת בָשוי שוד כ הָתַאְ
 יי "שוחק שחק שודק :רַמָאְו הָז לֶא הז
 ןד ןיִלְבְקְמּו :ודובכ ץֶרֶאְה לָכ אלִמ תֹואָבְצ
 אָמֹורְמ יִמָשְּב שיָדְכ .שחלב :ןירָמָאְו ןד ןמ
 דבוע אָעְרַא לע שיק יּהַּתְניִכְׁש תיִּב הָאְלע

 ו :אָיִמְלָע יֵמְלְעַ סלל שידמ :הָתְרּובְ
 יקב :הָרְהִי וז אָעְרַא לכ אָיְלַמ תואְבְצ
 לדג שער לוק ירחא עַמְשָאְו חור ינֲאָׂשתנ
 שהלב אור ינְתלֶטְ ;ומוקממ יי דובב רָב
 ןיִרְמֲאְו ןיִחְּבשֶמִּד אינש עוז לכ יֵרְתַּב תיִעְמְׁש
 יי לע :הָתְניִכְש תיִּב רַתֲאַמ יד אָרְתַי ְךירְּב
 םלעל םיִאָכ ּהָתּוכְלַמ ַײ :דַעְו םלועל ְךלֶמי

 :oe תבא יֵהְלֲא ל איל יִמְלֲעל
 רעש םכֹעל תאז הרמש ּוניֲתֹוכֲא לֵאָרׂשיְו =

 אּוהְו :ףילא םֶבָבכ ןֵכָהְו נע בב5 תובשקמ
 בישהל הָּכְרהְו תיחשי אפו ןֹוע רַפכִי םוהר
 בוט "נא הָתַא יכ :ותַמָהְדלַּכ דעי אל] פא
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 ב ףהק רצ ו הלל דָקָה בר דָלְסו

 us ימימ יתֹובֲאל תעבשנ דשא .םֶהָרְבַאל
 : הָלָס ּונָתְעּושַי לֶאָק ּונְלדסְמַעי םוי םוי יי ורב
 : הָלָס ל יֵהלֲא ּונָל בנֶשִמ :ּונָמַע תֹואָבְצ 9

Asנְליְִּבַהְו לדובָכְל ונָאְרְבְש וניהל  
 םלוע ַיַהְו .תַמָא תרות וכל ןתָנְו .םיעותה ןמ
 םשיו תָרותַב ּונָּבל הָּתַפי אוה .ּונָכּותְּב עטנ
 ידבעלו ונוצך תושעל ותָאְריו ותַבָהַא ּונָּבְלְּ
 ךלנ אלו קיִרְכ עַניִנ אל ןעַמל .םֶלָש בָבְלְּ
 ,הלאו וניהלַא יי ףיִנָפְלַמ ןוצר יהי < הָלַהָּבִל
 םלועב ףיתוצמו יקח רומָשְנש ּוניִתְובַא
 ייחל הָכְרְבּו הָבֹוט שריִנְו הָיַהְנְו הָכְִנְו יהָנַה

 ,םדי אלו דיבכ רזי ןעמ :אָּבַה םלֹעֶה

 וקרצ ןעמְל ץֵּפְח יי :ְךוא םֶלֹועְל יהלָא
 ףמש יערי ְּףְב ּוהְטְכְִו ּריִדְאַיְו הרות ליִּדָגי
 רידא הָמ ּוננודִא ַי זי ףישְרוד ָּתְבַזְע אל יִּכ
 םֶבְּבַבְל ץמָאְיו וקח יץֶרָאָה לָכְּב ִמָש
 :ַײל .םיִלָחְיְמַהדלָּ
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 :ןזחה רמואו

 אָרְבִדיִּד אָמְלעְּכ (ןֶמָא אָּבַר ר ּהָמָש ׁשֵּדַבְתַיְו לֵּדנְהִ

 ברי הנ קרופ חַמְצִיו הת כְלַמ ףיֶלְמ ּהָתּועְרַכ

 תיִּב לָבד ַײַהְבּו .ןוכיָמויִבּו ןֹוכיַהְּב .ףַמַ) ּהָחישְמ
 :ןָמֲא 5 ורְמָאְו בירק ןמְזְבּ אלנו עב לֶאְר רש

 .אימלע יִמְלְעְלּו םכעָל ְךַרָבְמ אָּבַב הָמָש אֵהְ
 ּדַהְתַ אשתי םַמֹורְתיְו רֵאֿפְתְו חַּבַתְׁשְיְו ךַרָּבְִ
 : :ףֵמַא) א:ה ְיִרְּב אַׁשְדוקְד ּהָמָׁש לַָּהְיְ הלה

 אָתָמָהָנְו אָתָהְּבְשִּת אָתְריִש אָתְברְּב לָּכ ןִמ אָכְעְל
 | :ןֵמֲא ּורְמָאְ | אָמְלְּב ןְריִמָאד

 סדק לֵאָרְׂשִי תיּב"לָכד ןֹוהְתּועְבי ןֹהְָתֹולֲצ לבת
 :ןַמֲא ּורָמֲאְו אערַאְו אָּיַמְׁשְבַד ןֹוהּובַא

 הַעּוׁשיְו עֶבְׁׂשְו םִיַח אימש ןמ אָּבְר אָמְלש אָהְי

 הירו הָרפַכו הָחיִלְסּו | הָלֶאְ הָאּופְר 'אָבׁשְו המח
 :ןַמֲא א ורְמָאְ לאש ומ מע לָכְלּ ול הְָצַהְ

 :ןמָא ורָמֲאְו לארשו ומע לכ ונילע
 : םירמואו ומוכמל הרות רפס םיריזחמ

 לע ודוה ּודָבְל ומַש בֵגׂשִנ יִּכ ַי םַש תֶא ּולְלַהְי
 גבל ויִדיִסֶח לכל הָָהֶּת ומעל ןר כ םֶריַו :םימשו ץֶרֶא
 אוה יי .םיִהְלֲאָד אוה יי : הָּולְלַה ובורק םע לאב רשי

 : דוע דוא .תַחַּתִמ ץֶראַה לעו לטממ םִיַמׁשַּב כ .םיִהלָאָה
 ִףיִלָא ַײ נְביִׁשֲה :ְךיֶׂשֲעמְכ יאו 4 םיִהלֲאָב ָךֹומָּכ ןיִא :

 ד נימי שדה .הָבוׁשנ
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 ,בקעי תיב םיליחתמו הזה רומומ םיגלדמ םינונהתו יודו םהב ןיאש םימיב
 .3קעי םיּכ יד ןססיפעיס יס ,דודכ סכפפ ןיזיד וכ יודו וכ יק סיד ןיפ

 ןויְבָאְו ינע יִּכ ייננע נא ו הָטַה ידֹוָרְל הָּלַפְּת
 הֵּתַא ְךְֶּבֶע עשוה ייִנֲא ריִסֲח כ שנ הָרמְׁש :יִנֲא
 :םִיַה-לָּכ אָרָקֲא ְיֵלֲא יִּ יִנָא יִַָח :ְיִלֲא חָטוּבַה .יהלֶא
 הָתַא יִּכ :אָשֶא יִשְפִנ נא יִלֶא יִּכ .ִּפְּדְבַט שָפְנ ַחָּמש
 יי הָניִזִאַה :דיִאְרקלַבְל רָפֲח-בַרו ,חָּקַסְו בוט יִנדַא
 ּדאְרְלא יִתְרַצ םיְּב :יִתונּוָחַת לוקּב הבישקה ,יִתְלַפִת
 :ִּךיִשְעַמְּ ןיִא ,ינֹדַא םיִהְלֲאב ְףומַּכ ןיִא :יננעת ִכ
 ּודָּבַכִיִו ;יִנדָא ו ךיִנָפל וחש זאובי תישע רֶׁשֲא םיוג לָּכ
 םיִהְלֶא הָתַא ,תֹואְלַפְ הֶשעְ הָתַא לודנ = המשל
 יִבְבְל דָחָי ָּהֶּתְמַָּב ךְּכַהֲא ּּכְרַּב יו נוה :ףדבל
 הָרְּבַכֲא יֵבָבְל"לָבְּב וַהלֲא יָנֹדֲא ףדוא :ףמַש הָאְרִיְל
 ישָפַ ּתְלַצהְו .ילע לדג ְףֶּדְַח יִּכ :םֶלעְל ףמש
 םיִציָרֲע תדעו .ילע ומק םיִדְז .םיִהלֲא :הָיָתְחַת לֹואְׁשמ
 םוחר לָא יֵנֲֹא הָּתַאְ :םֶּדְגנְל ל ףומש אלו .ישפנ ּושקְב
 נגח יֵכֲא הָנִּפ :תַמֲאְו דסִח ברו םיֵפַא ְךְרָא .ןונחו
 תוא יִמִע הָשע :ףִתְמַא ןָבָל העישוהו .ָּרְבַעְל זע הָנְּ
 :יִנָּתְמַחְְו ינתְרזע יו הָּתַא יכ ושביו יַאנׂש ּואָרְיְו | הָבוטְל

 לָכ יִּכ :ַײ רואָּב הָכלִנְו וכל יבקעָי תיִּב
 לג ּנְחנֲאַו .ויָקְלֶא םֵׁשְּב שיא וכלי םיִמַעָה
 :דַעְו םֶלעל וניהל וי םֶשְ

 יוניתובא םע היה רֶׁשֲאַּב ונע ּוניִהלֶא ַי יהי
 וילַא ּונָבְבַל תוטָקל :ּונָשְטָי לֵאָו ּונָבְזַעְי לא
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 ויִקְחְו .ויָתְָצִמ רומשלו וָכְרְדילָבְּב תָכָלָל
 יֵרָבְּד ּויָהְיְו :וניתובָא תֶא הָוצ רֶׁשֲא ויָטְפְשִמו
 יי לֶא םיבירק יי יִנָפְל יִּתְנַַהְחַה רֶׁשֲא הָלא
 ֹודְבְע טפשמ תֹוׂשַעַל .הלילו םַמי ּוניִהלֶא
 עמל :ומּויְּב םֹוי רבִד לֵאָרְׂשִי ומע טפשמו
 :דוע ןיִא םיהלֶאָק איה יי ִּכ ץֶרֲאָה ימַעְלְּכ תעד

 5 הָיִהֶש יי ילּול ידודל תּולַעָמַה ריש
 םּוכְּכ וטל היָהְׁש יי ילול :לַאְרְשְי אָנ רַמאי
 :ּונָּב פא תֹורֲהַּב .ּונּועַלְּב םיִיַה יזַא :םֶדֶא ונילע
 : ּונָשְפִנ לע רבע הֶּלְחַנ ּוופטש םִיַפַה יזַא
 יי ךורָּב :םיִנודיזה םִיַמַה ּונשפִנ לע רָע יא
 רפְצְּכ ּונָשְפַנ :םֶהיִנשְל ףָרֶט ּונְְתְנ אלָש
 נְחַנֲאַו רָּכְׁשִנ הַּפַה םישקוי הּפְמ הָטְלְמְ
 : ץֶרֶאְנ סימש השע יי םֶׁשְּב ּוטְרְוְע :ּוְסֶכִמְנ

 : תבשב ןושאר םויב ןכודה לע םירמוא םיולה ויהש ריש

 לֵּבַת ּהָאֹלֲמּו ץֶרֶאָה ייל ירומְזמ דיל
 תֹורָהְנ עו ּהָדָסְי םיִמָי לע אוה יִּכ זהב יִבָשְיְו
 םוקְמְּב .םּוקָי יִמּו יי רהְּב הָלֲעַי ימ :ָהָננֹוכְי
 אָׂשָנ אל רֶׁשֲא .בָבַל רַבּו םיפכ יֵקְנ :ושדק

 הָכרְב אָׁשִי :הָמְרַמְל עַבְׁשִנ אלן ישָּפַנ אושל
 וישר רוד הֶז :ֹועְׁשָי יָהְלֶאְמ הקנו יי תַאַמ
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 יםֶכיִשאְר םירעֶש ואש :הָלָס בעי דיִנָפ ישָכַבְמ
 :דובְכַה ּךְלֶמ אוב :םֶלוע יַחְתּפ ואשה
 רובג יי רובנו זע ַײ .דובְּכַה ךָלָמ הֶז ימ
 יַהָתַפ ואשו םֶכיִשאְר םיִרְעַש ּואָש :הָמֲהֹלִמ
 כמ הֶז אוה יִמ :דֹובְּכַה למ אביו :םליע
 שח ;הָלָס דובְּכַה ךְלֶמ אוה תֹואָבְצ יי .הֹובָכַה

 : תבשב ינש םויב ןכודה לע םירמוא םיולה ויהש ריש

 לְלְהָמּו ַײ לוד :חרק יֵנְבַל רומָזִמ ריש
 שושמ ₪ תו הָפ :ישדה רַה ּוניָהְלֶא ריעְּב האמ
 ְךֶלֶמ תִיְרְכ :ןופְצ יֵתְּכִַי ןויצ רה ץֶרָאָה"לַ
 הנה יִּכ :בנׁשמ עדֹונ ָהיֶתֹונֲמְרצְּב םיִהלֲא :בְר
 והָמַת ןֵּ אר המה :וָּדָהַי ורבע ודע םיכפמה
 : הלוי לוח םש םֵתְוָחַא הָרעְר : וזָפָהְ ולב
 רֶׁשֲאכ : שישרת תנא רָבשת םיִדְכ הּורְּב
 ּוניִהְלֶא ריִעְּב .תואָבְצ יו ריִעְּב :ּוניְִר ןָּכ ּונְעַמְש
 םיִהלֲא .ּוניִפִּד :הלָס סלוע דע ננו םיהלֶא
 ְתְלהּת ןכ םיקלֶא ְךמְְׁכ :ףלכיח בֶרְֵּב .ִּרסַח
 רה הַמְׂשִי :ְניִמָי הֶאְלַמ קָדָצ זיר יוצק לע
 ובס :יִטְפְשִמ ןעַמְל .הָּוהְ תֹונְּב הגנת ןויִצ

 םֶכְּבִל ּותיש :ָיִלָדְנִמ ּורְפַס יקּופיקהְו ןויצ
 רוד ּורְּפַסְת ןעמְל .ָהיֶתונְמְרַא ּוגְסַּפ .הָליַחְל
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 אוה ידָעְו םֶלּוע ּוניֵהלֲא םיהלֶא הֶז יִּכ :ןורֲחַא
 ועשה + תומ לע .ּונָגַהְני

 : תבשב ישילש םויב ןכודה לע םירמוא םיולה ויהש ריש

 לא תרעּכ בָצְנ םיִהֹלֲא .ףָסֶאָל .רומזמ
 וע ּוטפשִּת יִתָמ דע :טפָשְי םיִהְלָא בֶרָכְּ
 םותיו לר וטפש :הָלָס ּואְׂשַּת םיִעָשְר יי

 םיעשר דָימ :ןייבָאְו לד וטלפ :ּוקיִדְצַה ׁשֶרָ
 ּוכָדַהְתִ הש ּניִבָי אלו ועְדָי אל : ה
 םיִהְלֶא יִּתְרַמֲא .ינָא :ץֶרָא יִדְסֹומ לָּכ ושומי
 ןּותּומְת םחֲאְּכ ןֵכֲא :םֶכְִ ןוילע נבו יםֵּתַא
 הטפש םיִהָלֶא הָמּוק :ולפת םיִרָשַה רַהֲאְכּ
 שח {םיגַה לָכְּב לַחְנִת הָּתַא יִּכ ץֶרָאָה

 : תבשב יעיבר םויב ןכודה לע םירמוא םיולה ויהש ריש

 אָשנה :עיפוה תומְקָנ לא יו תֹומָהְנ לא
 יִתָמ רע :םיִאְג לע למ בשה + ץֶָאָ טפש
 יפו :וזולַעי םיעשְר יֵתָמ דע יי" םיִעָׁשְר
 יי דע :ןֶוָא ילָעּפ"לָּכ .ּורְמַאְתִ ,הָתָע ּורְּבדי
 ּגרֲהַי .רֶגְו הָנָמלא :ונעי תל ואָּבְדְי
 ןיכיו אל יהי הֶאְרִי אל ּורָמאיִו : ּוחַצְרָי םימותיו
 יִתַמ םיִליִסְכ 'םַעַּב םירעב + : בכעי יֵהלֲא
 ןיע רוי םָא .עֶמְׁשִי אֹלֵה ןא עטנַה :ליִבְׂשַ
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 דָמַלָמַה :חיכוי אֹלָה םַג רַסֹיָה :טיִּבָי אלה
 הָמַה יִּכ :םֶדֶא תובָשְחַמ עדי יי :תַעְד םֶדֶא
 ְְָרֹוּתְמּו הי ּוְרְסִיִת רֶׁשֲא רָבָגַה יִרָשַא לָבָה
 הָרָּכִי רע .עֶר יִמיִמ ול טיִהְׁשַהְל :ּונְדּמִּלְת
 אל ֹותָלֲחנְ מע יי שט אל יּכ :תַהָׁש עַשְרל
 -לָּב .וְרָחַאְו טֶּפשמ בוש קְצ רע יִּכ : בעי
 בָצְיִתְי יִמ םיִעְרָּפ םע יל םּוקָי ימ :בל יִרָשי
 טעְמַּכ יל הָתָרְָע ַײ יול :ןנָא ילעפ םע יל
 יפְנַר הָמָמ יִתְרַמֲא םָא :יִׁשָפַנ הָמּוד הְֶכָש
 ףיָמּוהְנת יִּבְרְקְּב יּפערׂש ברב : יִנָרֲעְסִי יי ףחסה
 לוע רצ :תווה אָסָּכ דְרְבָחִיִה :ישפנ ועשעש
 :ועיִשְרָייקָנ םֶדְו .קיִדַצ שָפְנ לַע ּוחוגָי :קח ילע
 בָשיו סָחמ רּוצְל יהְלאָו .בָנַשמְל יל יי יִהָי
 םתיִמְצַ .םֶתיִמְצְּ םֶתָעְרְבּו נא תֶא םֶהיֵל
 ונעש ה וניֵהְלָא יי

 :תבשב ישימח םויב ןכודה לע םירמוא םיולה ויהש ריש

 םיהלאל ּונינרה :ףָהָאַל .תיִּתְגַה לע ַהֵצַנְמַּל
 פה ּונְתּו הָרְמְז ואָש :בקֲעַי יַהלאַל ועירָה ּונזּוע
 הָכָּכַּב .רפוש ׁשֶדחַב ועְקִּת :לָבָנ םע םיִעָנ רו
 יהלאל טָפְׁשַמ יאוה לארשיל קח יִּכ :ּונגַה םויל
 ץֶרָא לע ֹותאָצְּב .ומָש הי תּורֲע :בֹקֲעַי

1 
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 יִתֹוריִסֲה :עַמְׁשֶא יתַעְדָי אל תַֿפש םיְרִצִמ
 .הרצב :הָנְרבעַּת דודִמ ויִּפַּכ ומְכש לבָסִמ
 לע ְנָהְבֶא יסער רֶתְסְּב ֶנעֶא ּדְצְלהֶאְו ָתאָרָכ
 לָאְר רשי ָּב הָדיִעָאְו יִמע עמש : הָלָכ הָביִרָמ יִמ
 אלו הז לֵא ףב הָיָהַי אל ;י5 עַמׁשּת םִא
 | ףלעמה ִיָהְלֶא * יי יֵכֹנֲא רָכְנ לֶאְל הָוהִּתְשת
 עמש אלו :ּוהאְלַמָאְ מ =, הְרַה ,םִיַרְצמ ץֶרֶאִמ
 הז הְלְׁשֲאְ :יל הָבָא אל לֶאְרֶשיו ,ילוקל ימע
 ימע ול :םהיתֹוצעומּב וכלי םָּבְל תורירש
 םָהיְביוא טעֶמָּכ ּוכָּקַהִי יִכָרְדְּב לַארְׂשִ ,יפ עמש
 וׁשֲחַכִי יי יֵאְנְׂשִמ :יִדי ביִׁשֲא םָהיִרֵצ לעו יעיֶנְכַא
 הָטֶה בפֵחְמ והְליִכֲאו :םלועל םתַע יחיו 5
 נעשה ; ּדָעיִּבָשַא שָבְּד רּוצָמּו

 : תבשב ישש םויב ןכודה לע םירמוא םיולה ויהש ריש

 רֶזַאְתַה זע ַײ שָבְל .ׁשֵבָל תואָג דְלִמ יי יי
 זָאמ ְּסַּכ ןוכנ :טומִּת לּב לַבַּת ןוכּת ףא
 תורהנ ּואָשנ יי תורָנ ואָשְנ :הָּתֶא םלֹעַמ
 םיבר םימ תולפמ : םיכָּ תֹורָהְ ואשי .םלּוק
 a זי סו ריִדַא :םָי רב םיִרידֲ
 אל + יו שרק הֶנֲאָ ְתיִבל ה נְמָא;
 ונעושוה 1 :םומי



 טצ 9 לוח לש תירחש

 :הוה תולעמה ריש רמול םיגהונ שי שדוח שארב

 המו בוט המ הנה יודל תולַעָמה ריש
 לע בוטה ןָמְׁשִּכ :דַהָי םג םיחא תֶבָש םיִענ
 יפ לע רֵריִׁש ןרהא ןקז ןקזה לע דרי שארה

 יִּכ :ןּיַצ יֵרְרַה לע דרש ןומְרֶה לֵטְּכ :ויָתֹוּדָמ

 טעישוה + םֶלֹועֶה רע םייח :הָכְרְּבַה תֶא ןָי הָוצ םש
 : הז רומזמ םירמוא רופכ םוי יאצומב

 תבש .ְךְצְרַא יי ָתיִצָר :רֹומְזִמ חרק יִנְבְל ַחֶצְנֶמל
 :הָלָס םָתאַטֲחלְכ יָת מע ןוע ת ָתאְשנ : בקע תּובְׁש
 יהל ינבוש :ִפַא ןורָחְמ ָתֹוביִׁשָה תבע לכ ַפַסֶא
 שמת יונְּב ףנָאָּת םֶלועְלַה נטע ד ףְסַעַּכ רפָהְו וננשי
 וחמש ףִמ עו נייחת בושת הָּתַא אלה :רדו רדֶל ךּפַא
 המ העְמְׁשֲא :ּונְל ןֶּתּת שו סח י % וגָאְרה : לב
 לֵאְו .ויֵדיִסֲח לָאְ ומע לֶא םולש רָבַדְי יִּכ 8 לֵאָד רב
 דֹובָּ ןפשל .ועשי ויָאְריְל בורק א :הָלְסְכְל ובּושי
 : קש םו ל הֶנָצ שנפ תַמָאְו דָמַח :נְצרַאַּ

 סו ה Ad רצ :הָלּוב תת 1 ראו בי טַה
 ונעישוה ה :ֹויַמעפ ר

 : ולא םירומזמ םירמוא תסנכה תיבב הלוט שישב

 דיָּב םיִצְחְּכ :ןֶמָּבַה יִרָּפ רָכַש .םיִנָּכ יי תַלָחַנ הָּנַה

 תֶא אָּקִמ רֶׁשֲא רָבָיַה יִרְשַא : םיִרּועָּנַה יִנָּב ןכ .רוּּנ
 :רַעְשַּב םיִביוא תֶא רָב יִכ , ושבי אל ,םָהֹמ ֹותּֿפְׁשַא

 ך*
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 :ויכרדְּב ףלהה יי אָרְילַּכ יֵרׁשַא .תולעמה ריש

 ןֵפנכ ִּתְשָא יל ביטו ףיִרְשא ,לכאה יִכ יפּכ עג
 ביִבָס םיִתַז יִלְמְשַּכ ףיִנָב :ִּףָתיִב יֵתְּכִרְּב הפ
 יי ףְכְרְבִי :װ אָרְי רָבג ףרובי ןַכ יִּכ הָנַה וְחְנַתְלִׁשְל

FT Rees os = awהביג ב :  

 םיִנָב הָאְרּו :ףויח יִמָו לכ םֶלָׁשּורְי בּוטְּב הָארו ,ןויָּצִמ

 ונעישוה : לֵאָרְׂשִי לע םולש ד גבל
 ד: ד ל:

 ,רחשה תליא לע הצנמל וירחא וא םויה רומזמ םוקמב םירמוא םירופב
 לבאה תיבבו ,םינשוש לע חצנמל םירמוא תסנכה תיבב ןתה שישכו

 .לוח לש תיברע םדוק ןמכל םלכ אצמת .רומומ חרק ונבל חצנמל םירמוא
 :םירמוא םויו םוי לכ לש רומזמה רחא

 :יזיד ספיד סדלק יד וענסק כיד קיפופקיד

 םִיוגַה ןמ ּוָצְּבְה ּוניִחלֶא ַײ ונעישוה

 ְָתְלַהְתּב הּבִתשהְל יּףׁשְדָק םשל תודוהְל
 .םליעה דעו םֶלַשְה ןמ לֵאָרְׂשִי יקלָא יי דור

 ןיצִמ וי ורְּב :הולְלַה ןַמָא םֶעָה"לְכ רַמָאְ
 יִהלֶא םיִהְלָא ַי דורֶּב :הָיוללַה םילשורי ןָכֹוש
 ודובָכ םש ורבו :ודבְל תואלְפְנ השע ילֶאְרשי
 :ןמאו ןמָא ץֶרָאָהדלָּב תֶא ודובָכ אלטו .םלועל

 7: ד יד 7 ד . 5 [ ד :

 : ןזחה רמואו

 אָרְב יד אָמְלְעְ מ אָּבַר חַמְש שדקתיו לד
 ברקו  הָנְקְרּפ חַמְצְִנ הָתּוכְלַמ ְךֵלְמְו התועְרכ
 תיִּב לָבְּד ַיַחְבּו ןוכימויבו ןוכייחְב .ףֵמָא) .החישמ

 :ןָמָא ּורְמִאְו בירק ןמזבו אָלְנעּב לַאְרש
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 יאָיִמְלְע יִמְלְעְלּ םלעְל ךרֶבֶּמ אָּבַר ּהַמְׁש אֵהְ
 רדַהְתִיַ אָשַנָתַיַ םמֹודְתְ רַאַפִתְִ חַּבתְׁשִו ףַרֵּבְתי

 אָקְעְל .ןַמָא טאג איה ְךיִרְּב אְשְדּוקְד ּהַמְׁש לְּכַהְת הָּקַעְתיְו
 ןֶריִמָאד אָתְמְְַ אָתְהְּבׁשִת אָתְריִׁש אָתְכְרַב לכ ןמ
 : מא וראו אָמְלְעְּב

 העּושיו .ַעְבָשְו םייח אָיִמָש ןַמ אָּבַר אָמְלְש אָהְ

 חָויִרְו .הָרַפַכְ הָחיִלְמּ הָּכֲאגו .הָאוְרּ אבי שו הָמֲחְו

 :ןמֲא ורמאו ,לֶאָרְשִי ומע לָכְלּ 'ונְל .הָלַצַהְ
 םֹולָׁש הֶשַעַי וימהרב אוה 'וימֹורֲמְּב םולש הש

 : ןָמְא ורֲמֲאְו .לֶאְרשילּ לעַו ּוניֵלֲע

 :ַײ לֶא הנו כל ץמָאְיו קוָח יי לא הוק
 :וניהלאּב רצ ןיִאְו .ִִּתלְּ יא יב יי שוד ןיִ
 :ּוניָהלֲא יִתְלּז רוצ יִמּו יי י יֵדעְלַּבִמ ָךֹולֲא יִמ יִּכ

 ּונכְלַמְּכ ןיִא ננורָאכ יא .וניקלאכ ןיא
 יִמ ּננֹודֲאַּכ ימ ּניָהלאַּכ יִמ :ּונעיׁשומְּכ ןיִא
 הדֹונ וניהלאפ הָדֹונ :ּונעיִׁשֹומְּכ יִמ ונכלמכ
 ורב :ּונעישומְל הָדֹונ :ּונָּכְלַמְל הָדֹונ ּגנְנודָאל
 ורב :ּונָכְלַמ סרב יּונודֶא ךורְּב ּוניִהלֶא
 ּונָנֹוהַא אוה הָתַא ּונ :יהלֶא אוה התא :ונעישומ
 התא .ונעישומ אוה הָתַא ּונָכלמ אוה הָתַא
 הָנְנָהְל תַע יִּב ןֹויצ םהרת םּוקָת הָּתַא :ונעישות

sa ra אב שא 
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 - כמ האם: פ:מל הלונס איהו תרוטקה םוטפ ןאכ רמול בוט

 לָכְּב te הנושה לָכ ּוהיְלָא יֵבְּד אָנּת
 רַמֲאָנְׁש יאָּבַה םֶלֹועָה ןֶּב אּוהָש 9 הַטְבּומ םוי
 : תוכלָה אָלֶא תוכילָה יֵרָהּת לא ול סלע תוכילה
 יִדיִמְלִת :אָניִנָח יִּבְר רמָא זעְלָא יִּבְר רמָא
 ינָּבלְכְו רמָאְנָש ,םֹועב םולֶש םיִּבְרַמ םיִמָכַ
 אָלָא דָיְנְב יִרְקִת לֵא יְיְנָּב םולש ברו יי ידומל
 : דיתונָמְרַאְּב הֶוְלש .ְּדליֵהְּב םולַש יהי ד וב
 ןעמל :ְַּּב םולָׁש אָנ הָרְּכַרֲא יער יֵהַא ןעמל
 םיִנָב הֶאְרּו :ףְל בוט הֵׁשְכַבֲא ּוניִהְלֶא יי תב

 יִבָהאְל .בְר םולָש : לֶאְרְשַו לע םולָ יב
 ןַּתְי ועל זע ַי :לושְכַמ ֹומָל ןיאו ּהָתְרֹות

 :םולָשַּב ומע תֶא ךְרְבַי

 מש אבר המְׁש ׁשּדכְתו לדָנְתִי
 ירמי  .הָתועְרְכ ארי אָמְלְעְּב
 בְרָכִו = .ּףנקרופ חַמְצְו  הָתּוכְלַמ
 ייחְבּו ןֹוכיִמויְבּו ןוכייחְּב .ףמֶפ החי שמ
 בירק | ןמְזְבּו אָלְגִעַּב .לֵאָרְׂשִי תיִּב לָכְּד
 ,ןמָא ּורמָאְ
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 םַלעְל ַּרבִמ אָּבַר ּההַמַׁש אסי
 רָאַּפְִיו חַבַתְׁשוְךַרָבְתְי .איִמְלְע יֵמְלעְו
 הלעתיו רַּדַהְתו .אָשנְתִיו םמֹורתו
 .ןמָא יאוה ְךיִרְּב 4 ּהָמש .לַָּהְְו

 אָתְריִש אָתְָכְרִּכ מ אָלְעְק
 אַמְלעְּב ןְריִמָאד א אָתֲחַּבִׁשת
 מא ּורֲמֲאְ

 לַעְו .ןָנָּכַר לַעְו לֵאְרְׂשִי לע
 ;והיִדיִמְלַת יִדיִמְַת"לְּכ לע ,ןוהיִדימלּת
 יד ,אָתְׁשיּדַכ אָתיַרֹואְּב ןיז / ןיִבַתְי
 אהי .רַתֲאְו רַתֶא .לָבּב ידו ןיִרָה אָרְתֶאְב
 םדק ןמ יִמָחְרְו אּדְסִחְו אָּגְח ןוהְקּו אָנְל
 .ןֶמִא ּורָמֶאו .אָעְרַאְו אמש ּהָרַמ

 םיִיַח .אָיִמְש ןִמ אָּבַר אָמְלַש אה
 ,הָאּופְרּו הָבְזיִׁשְו הָמֲחְנְו העּוׁשיִו .עֶבֵׂשְ
 הָלֲצַהְו חַוֵרְו .הָרַפַכְו הָחיִלְסּו הָלֶאְנ
 .ןַמֲא ּורֲמָאְו .לארשי ומע לָכְלּו ּונְ

 הֶׂשֲעַי ויָמֲָהַרְב אוה .ויָמֹורֲמּב םולש הָׂשֹוע
 :ןֶמָא ּורְמֲאְו .לֵאָרְשִי ימע לָּכ לַעְו ּוניֵלָע םֹולָׁש
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 :ּךְרבמַה הֶוהְי תֶא וכְרֶב ו"

 :דַעְו םֶלֹעְל ךֶרְּמַה הוי ורב י"ל
 הֶּלְדְג תַתְל ילֹּכַה ןֹודֲאל ַחְּבשְל ּוניִלֲע

 ;תֹוצְרָאָה יייוגְּכ ּונשע אש .תיִׁשאֵרְּב רָצויְל
 :נקֶלָח םָׂש אלש יהָמָדֲאָה תוחְפָשַמְכ ונָמְש אלו
 םִוֲחַּתְׁשִמ :ּוגְחנַאַו םֶניִמָה לָכְּכ .ונלריגו יםֶהָּכ

 .אּוה רָב שודקה םיִכְלְמַה יִכְלַמ ךֶלָמ ונפל
 יורקי :בשומו יץֶרֶא דַֹויְו םִיַמְׁש הָמֹונ אּוהש

 לֶא ָתבָשָהְו םויה עדי יהַרֹוּתַּב בּותָּכַכ .תלז
 לע ילעממ םִיַמְשַּב םיִהְלֲאָה אוה יי יִכ .ְבָבְ
 :רֹוע ןיִא .תַהָּתַמ ץֶרֶאָה

 הָרַהְמ תֹואְרַל .ניִהלֶא יי ףל הָּוקְנ ןּכ לע
 ץֶרֶאָה ןמ .םילּולג ריִבֲעַהְל וע .הֶרֲאְפְִּב
 תּוכָלַמְּב םלֹוע ןקתל יןּותַרְּכִי תֹורָּכ םיִליִלֲאָהְו

 תונפַהְל ִָמְשְב ּואְרְקִי רֶׂשְב יִנְּבלָכְו :ידש
 יִבָשְוילָּכ ּועְרַיְו וריי :ץֶרֶא יעשר"לְּכ דיל
 :ןושְל"לּכ עַבָשִת ְּרְבִדלֶּכ ערכת ל יּכ לכת
 מש רֹובָכְלְו יּולופיו ּועְְכִי וניִחלַא נפל
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 ךולְמַתְו ףתוכלמ לוע תֶא םֶלָכ ּולְבַקיִו ּונָתַי רי
 חלש תּוכלמה יִּכ ידֲעְו םֶכֹעְל הָרַהְמ םֶהיִלע
 בּותְכַּכ :דובְכְּב ָךּולְמִּת רע ימלועלו איה
 הָיַהְו .רֹמֲאָגְו : רַעָ םֶלועְל ךולמי יי יּדָתָרֹותְּב
 יי הָיָה אוהַה םֹיַּ ץראה לכ לע ךַלַמְל יי
 דָהֶא ומָשּו דָחֶא

 ינפל רשיה ייררוש ןעמל ְךָתַהדֲצְּב יֵנֲחְנ יי
 יִכָאְלִמ וב ּועְנפִו .וכרדל ְךַלָה בקעיו :ָּכְרַד
 םיִהְלֶא הָנֲחַמ םֶאְר רֶׁשֲאַּכ בקע רמי : םיִהלֲא
 ; םִיָנֲהַמ אּוהַה ימה םש אָרָקינ ה
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 .לוח לש החנמ
 :רומָזְמ חרק יִנְבְל יתיִתנַה לע הָצְנִמַל .

 הָפְסֶכְנ : תֹואָבְצ יי ּףיִתונְכָשַמ תודידי המ
 ירשְּבּו :יִּבִל יי תורָצָהל יִשְפְנ הָתְלַּכ םגו
 תִיִּב הָאַצִמ רֹוּפצ םַנ ויה לא לא ונגר
 תֶא היִחְיֶפֶא הָתְׁש רֶׁשֲא .ּהָל ןה רורדו
 ישא : יהלאְו כמ יתֹואָבְצ ַ ףיָתֹוהְּבְזִמ
 םֶרֶא ירשא :הָלָפ ףוללהו רוע ּףָהיֵב יבשוי
 מע יִרְבַע :םֶבָבלְב תֹולְסִמ .ִּךַב 15 זֹוע
 :הֶרֹומ הַטֲעַ תוכָרּב סג יוהתישי ןיעמ אָכְּבַה
 :ןליִצְב םיִהְלֶא לא הֶאְרְי .לי ה לא ליהמ וכלי
 הנזַאה יֵתלַפְת העֶמְׁש תֹואָבְצ םיִהְלֶא יי
 טּבהו ,םיִהְלֲא הֶאְר ּונָנגַמ :הלָס בעי יָהׂלֲא

 אמ ּףיִרצָהַּכ ם בוט יִּכ ֶּחישְמ נפ
 יִלָהָאְּב רודמ יַהלֲא  תיִבְּב ףפותסה יִתְרַהְּב
 ןַתִ רֹוכָכְו ןח ,םיִהֹלֲא יי ןנָמו שָמָש יּכ :עשר
 .תואָבַצ וי | ?םיִמַתּב םיכלהל בוט עָנְמי אל .
 :ָּּכ הטוב םֶָא יִרְשֶא

 ינּב"תא וצ : ;רֶמאַל השמחלָא הָוהְי רבו
 ישֶאְל ימה יִנָּבְרכדתָא םָהֵלֲא רמו לֶאְרְשִי
 קְרַמָאְו :ודעומְּב 5 ביִרְכַהְל רֲמְׁשִ יִהֹהיִנֲחיִר
 םישָבּכ .היהיל וביִרְק .ת רֶׁשֲא הֵׁשֲאָה הז ,םָהְל



 זכ 7 לוח לש החנמ

 תא מָה הלע םַל םֶיִנְש םָמיִמְת הנשגב
 שה fr תֶאְו .רקבב השעת דָחֶא שבכה
 תַלָס הפיִאַה תירישעו : םִיַּכְרעֶה ןיב הֶׂשְעַת
 :ןיקה תעיִבְר תיִתְּכ ןַמָׁשְּב הלב הָחְנִמְל
 ההינ ַהיִרל ניס רהְּב השעה היַמָּת .תלע
 .דָחֶאַה ש שָבָּכַל ןיהמ  תַעיִבר וכסנו :הָוהיל הֶׁשֲא
 ׁשֶבְּכַה תֶאְ :הָוהיל רכש דק מַה שֶדּקַּב
 וכְסְנְכְו רקפה תַהְנִמְּ םִיָבְרעֶה ןיִּב הֶׂשֲעַּת יִנשה
 :ה והיפ | ההיְנ ₪ הָשא | הֶׂשֲעַּת

 ניֵתֹובֲא ּוריֵטָהְהַׁש ּוניִהְלֶא הָיהְי אוה הַּתַא
 שדקמה תיִּבָש ןמָוְּב םיִמַּפַה תרטק תֶא יִנפְל
 ּךאיִבְג השמ רי לע םֶתוא תיוצ רָשֶאַּכ ,םיס
 : ָּךֶתרְותְּב בּותְכַ

 מנ םימס ףל הכ .השמחלַא הָוהְי רָמאיו
 . רַבְּב דב :הָכז הָנבְלּו .םימס הָנּבְלָחְו .תלָחְשו
 חקר השעמ חקר יתרטק ּהָתֹא תישעו הָיָה
 הַּתַתַנְו דה ממ תק והשו :שֶדְק רֹוָהט הָכְמְמ
 רעוא דשא דעומ טאב תדעָה נמס הממ
 רַמָאְג :סכל היקת םיִשְדְק שר המש ל
 ,רָהּבַּב רֶכבַּב םימס תרטק ןרָהַא ויל ריִטָכָהו
 הא תלעהבו :הַנְריִטְכַי תֹרנַה תֶא ֹוביִטיֵהְּב
 ריִמַּת תרטכ :הנְריטקי םיברעה [יּב תֶרנַה"תֶא

 ;םֶקיִתרדְל הָוהְי ינְפל
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 שלש .דָציִכ תֶרטְקִה םיטפ :נָבַר ּונּת
 שלש הב :ּויַח םיִנָמ הָנֹמְׁשּו םיששו תֹואַמ
 הגמ :הָמַחַה תומי מכ השמָחנ םיששו תואמ
 בְרְעְּכ ֹותיִצֲחַמּו רהב ֹותיִצֲהַמ .םוידדלָבב
 לו ןהּכ סיִנָכִמ םֶהֵּמָׁש םיִרתָי םיִנָמ השל
 תֶשָתְכַמל ןֵריזֲהַמו 4 פח םֹיָּב ןיָנָפֲח אלמ
 הכד תַצַמ = יד םיִרּוֿפַּכַה םוי בָרעְּב
 ולֲאְו יּהָב יָה םִִנָּפ לשר האו .הקדה ןמ
 שמ .הָנבְלַהְ 6 זהְו :ןֶרפָצהְו ירצה :[ה
 -תליבשו העצר ו ירומ .הָנְמ םיִעְבש םיִעְבש
 = רשע השש רשע הָשָש לקָשמ .םוכרכְ יג
 ֹומְנַה .הָשלֶש הפולק רשע םיִנְׁש ְמְׁשְקַה :הָנִמ
 ןיסירפה 2 ןיִבמ העשת הנישרכ תירוב .הָעָשִּת
 ןיי אָצְמ אל םֵאְו יאָתְלְּת ןיּבהְו תַלִּת ןיִאְס

 תיִמודְס חלֶמ יקיתע רוח רֶמָח איִבַמ ןיסירפה =
 ןַתְנ יִּבְר :אּוהָׁשלכ ןׁשֲע הֶלָעַמ יבַּהַה עבור
 אש" ןדְריח תַּפַּכִמ ףַא .המֹוא יִלְבַּבַה
 "לָכִמ תַחֲא רֶּפַה םִאְ הספ שָבְּד הָּב ןַתְנ םא
 טאיִלֲמג ןֶּב ןועְמש ןֶּבְר :הָתיֵמ ביה הינמס
 יִצעמ ףטונה .ףרָש אָלֶא .ּוניִא ירָצַה ירַמֹוא
 יֵדְכ יהֶאְב איה .הָמָל הישר תי .יףטקה
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 ןיי :הָאְנ אֵהְתַׁש יֵדְּכ ןרפצה תֶא הָּב תופיל
 תֶא וב תורשל יֵדְּכ יאָב אוה הָמְל ןיסירפה
 ןיפָי םיַלגַר יִמ אלהו .הֶזע אֵהְּתְׁש יֵדְּכ :ןךופצה
 שדקמּב םִיַלגַר יִמ ןיִסיִנָכמ ןיִאָש אָלֶא .הָכ
 :דובָּבַה יִנּפִמ

 רַמיִא קקוש אּוהָשְּכ ירמוא ןָתָנ יִּבְר יאָיְנִת
 הפ 5יקהש יִנָּפִמ קָרָה בֵטיֵה בָטיִה דה
 עיִבְרְּוט שילשל ;יהרשכןיאצהל המט .םימשבל
 םִא ילַלָּכַה הָז הָדּוהי יִּבַר רַמֲא .ונעמש אל
 -לָכִמ תַהֲא רַפַה םֵאְו ןיאַצֲהַל הֶרָשְּכ הָתְּדַמִכ
 םיששל תא יאָרְּפִה רב יִנִּת :הָתיִמ ביה יהיִנָמס
 ירש | לֶש .הֶאְב הָתְיָה הָנׁש םיִעְבׁשְל וא
 ןתונ הָיָה ולא יאָרְפב רב יִנָּמ דועו .ןיִאצְַל
 דֹומֲעַל לוכָי םֶדֶא ןיִא .שבד לָש בוטרה הָּב

 יִנָפְמ .שָבְּד הָּכ ןיִבְרֲעְמ ןיִא הָמָלְו יּהָהיִר ינָפמ
 אל שָבּדדלַכְו ראשדלֶכ יִּכ .:הָרְמַא הָרֹוּתַהְׁש
 ו : הוהיל הָׁשֲא ּונָמִמ טקס
 :הָלֶס תר מע לע העושיה הוהיל |

 הוה :דָּב הֶטּב םֶדָא יֵרְׁשֲא ,תֹואָבְצ הָוהְי -
 נָביִׁשֲה :ונארה סיב וננעו דלמה העושה
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 הָבְרִעְו :םֶדָכָכ ּוניִמָי שדח יהָבּוׂשָנְו ףיָלַא הָיהְ
 םלוע יִמיְּכ .םלָשּוריו הדוהו תַהְנַמ הנחיל
 :תוינומדה םיִנָשְכ

 :הּלָס ּוללַהָי דע תב יֵבְׁשֹי יִרָשא
 הוהיִׁש םֶעָה ירשא ל הָבָּכְׁש םֶעָה יֵרְׁשַא
 :ויַהלֶא

 ָּךְלֶמַה יהוא ףְמַמֹורֲא .דוָדָל הָלַהְּת
 ְכְרָבֲא םוידלֶכְּב :דָעְו םלֹעְל ףמש הָכְרָבֲאְנ
 לֶלְהֲמּו הָוהְי לודג :רֶעָו םֶלֹועְל ףמש הָלְלַהֲאַ
 חַּבְׁשִי רֹוהְל רוד :רקח ןיִא ֹותָּקְדְגַלְו :.דאָמ
 . יףדוה דובָּכ רדָה :ּודיי ףֶתֹרּובְנּו .ףישעמ
 ּורָמאי ףיִתִאְרונ זּוזעָו :הָחיִׂשֲא ִיִתאְלְפִ יִרְבִדְ
 העיִבי  ףכּוטרבר רנו :הָנְרְפסֶא תָלְדְ
 םיפא ְךֶרֶא יהָנהְי םוחר] ןוגח וּנָנַרְי ףִתְקדצְו
 -לָכְדלַע ויְמֲהַרְו 2% הָוהידבוט :דָסָה לד
 ףיריפחו ףישעמ דלָּכ הָוהְי ףודוי :וישעמ
 ִדְתְרּובְנו יּורמאי ףתוכְלמ דובָּכ :הָכּוכְרָב
 דובְכּו ויָתֹרּובְג םָדֲאָה .יִנָבְל עידוהְל :ּורָּבִדְי
 יםימְלוע לָּכ תּוכְלַמ דתּוכְלַמ :ותּוכְלַמ רדָה
 -לָכְל הֹוהְי ךִמוס :רֹודְו רודדלַכְּב ףתלַשמַמּו

 ףילֶא לכ ינוע :םיִפּופְּבַהדלכַל הכו .םיִלָפֹנַה
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 :ֹותעְּב םִלָכֲא תֶא םֶהָל ןַתֹונ הָּתַאְו ּרֵּבְׂשִי
 כיצ :ןוצר יח לֶכְל עיְִּׂשמּו די תֶא חָתופ
 בורק :ויִשעמהלְכְּב ריסחְו .יָכְרִדלֶכְּב החי
 ;תַמָאְב והֶאְרְהִי רֶׁשֲא לכל היִאָרק"לְכל היה
 :םעישויו עמשי םתעוש תֶאְו .הֶׂשֲעַי ויִאְרְי-ןוצְר
 -לָּכ תַאְו יויֵבֲָהאדלַּכדתָא הֹוהְי רָמוש
 רבו ייפ רָּבדְ הָוהְי תלת :דיִמְִׁי םיִעָׁשְרָה
 רג חנא :דע סלול ושרק םש רש
 : היוללה ,םלֹוע דעו הֶּתַעַמ הי

 אָמְלְעְב מע אָּבַר המש שדְקֶתְְו לִי
 הַמְצְִו ּהָתּוכלַמ  ךיִלָמְיְו .הָתּועְרַכ אָרְבִדיד
 1 ל 1 וכַיחּב .(ןַמָאְ) ּהָחישִמ ברקיו הנהר

 בירק ןמזכו אָלנעב .לאְרְש תי לכד יח
 ;ןַמָא ּורְמאְ

 יַמְלעֶּו םלַעְל ּךרֶבְמ אָּבר ּהַמַׁש אֵהְ
 םמֹרְתְִו רַאָפְתִו הּבַּתְׁשִו ּךֵרָּבְתַי .יאָימְלע
 אְׁשְדּוקְד ּהָמְש לְלֵהָחיָו הָּכעְתיִורַּדַהְת אָשנְתִו
 :ףְמָע אוה יב

 אָתָהְּבׁשִּת אָתְריִש אָתְכרַּב לָּכ ןמו אָלָעְל =
 :ןִמָא ּורמָאו ן יאָמלעְּב ןְרימֲאַד ו אֵתָמֲהְְ
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 לך 1: We :י- ֶּתְלַהְּת די יִפּו .חָּתְפִּת יִתָפְש יָנרֲא

 ּוניִתְובָא יקלאנ ּוניָהְלֶא .הָּוהְי הָּתַא דוב
 לֵאָה :בקעָי יהלאו יקֶהָצִי יַהלֶא .םָקְרְבַא יַהְלֶא
 םיִדָפָח לַמֹוג ןֹוְלֲע לֶא אָרונהְו רוגה לּודגה
 איִבָמּו .תֹובֲא יִּדָסַח רֶכזְו .לפַה הנו :םיִּבּוט
 :הָבֲהֲאְּב ֹומְׁש ןעמל םֶהיֵגְב יִנְבְל לאו

 : יזיד סבוקס יד קליד 10 ןיס - :תיישעב

 .םײח רַפפְּב ּנֹבְחָפ :םייופ ץַפָח ְךְכֶמ .םַימָל .ּכְְ
 :םוח טיקלא הנק

 הָוהְי הָתַא ּךּורָּב יןנָמּו עישומו רוע ְּךֶלָמ

 :סֶהְרְבִא ןגְמ
 הָּתַא םיִתַמ הָיַחְמ .הָוהְי םֶלועְל רּוּבְנ הָּתַא

 : עישוהל בר

 :וככייככיסי ןיק :ףרוחב :וכקריצ כיס ןיל : ץיקב

 :םָשגַה דירומּו ַחּורָה םיִׁשמ | : לָּמַה דירֹומ

 םיִמָתַרְּב םיִתְמ הָיַחְמ .דָסָחְּב םיִיַה לָּבְלַכְ
 ריִתְמּו םילוח אָפורְו םיִלְפּונ מוס םיִּבַר
 ףומָכ ימ :רֶפָע ינשיל ֹותָנּומֲא םיִקְמּו .םירּוסָא
 .הָיחְמּו תיִמַמ למ 9 הָמֹוד יִמּו תֹורּובְג לַעּב
 :העושי ַחיִמְצַמּ
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 : יזיד סנושס יד קליד 10 ןיס - :תיישעב
 : םייַחְל םֹוָמֲחַרְּב ויִרּוצָי רכוז ןַמֲחַרָה בָא ְּךֹומָכ יִמ

 הָּתַא ךורְּב :םיִתְמ תֹויָחַהְל הָּתַא ןֶמָאְ
 :םיִתָמַה היַחְמ .הֹוהְ

 : םידמוא הדימעה הזנב

 :יזיד .סדינע סכ .ןוק .כיק סכלוט ודנקוק

 שק יפרש דופ חיש םענכ .ךָצירעֶגְ) ףשירקנ
 הֶז אָרֵקְו יָּאיִבְנ רי לע בּותְכַּכ .הָׁשְָק ְּךְל םישָלשְמַ
 :רֹסָאְו הז לא

 יתֹואָבְצ הוה שודק שודק שודק : להק

 ודובְּכ ץֶרָאָה לָכ אלְמ
 : םירָמּואְו םיִחְּבַׁשִמ םֵתַּמֲעְל :ןזח

 :ומוקּפמ הוהְי דֹובָּכ ורב : להק
 : רמאָל בּותָּכ ףשדק יִרָבְדְבּו :ןזח
 ןײצ .ךוהלָא .םֶלועְל  הָוהְי למי :ןוחו להק

 :היולטַה .רֹורְו רודל
 "לָכְּב םיִׁשֹודָכּו .שֹודכ ףמשְו שודק הָּתַא

 שודקו לדג ְּךלֶמ לֶא יִּכ יהָלָס ְּךּולְלַהְי םוי
 : שודקה לֵאָה ,הוהְָי הָּתַא רָב :הָתֶא

 :שודקה ךָלָמַה :סנוטס יד קפיד 10 ןיל = :תיישעב

 שונָאְל רַמלְמּו .תעד םֶדָאְל ןגֹוה הָּתַא

 ורב :לָכֶשַהְו הָניִבּו העד ףתִאמ ונח הֶנִּב
 : תַעָּרַה ןנוח .תֹוהְי הָּתַא
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 ונכלמ .ונברקנ יּחָתְרֹותְל ּוניִבֲא ּונֵביׁשֲה
 :ּףיֶנְפְל הָמַלׁש הָבּׁשְתּב ּונְרזֲחַהו יִדתְרובְעל
 :הָבּושְתְּב הָצֹרָה .הֶוהְו הּתַא ורב

 נָּכְלַמ ונל לוחמ ּנאָטַח יִּכּוניִבָא ונל הלְס
 הָתַא ורְּב :הָתֶא חֶלַסְו בוט לא יּכ :ּונָעָשַפ יִּ
 : הולסל הָּבְרַּמַה ןּונַה יהיה

 נֵלֲאָנְל רָחַמּו יּנָביִר הָביִרְו ּוניְנֲעְב אָנ האר
 קח לֵאֹג לא יִּ מש ןעמְל המלש הָלֲאְ
 (* : לֵאָרְׂשִי לָאֹוג יהָוהְי הָתַא ורב :הָּתֶא

 יִּכ הָעָשְּונְו ונעישוה יאַפְרַנְו הנהְי ּונָאָפְר
 יִּכ ּוניתוכְמִדלָכלו ּוניִבואְכִמדלָכְלּו ּוניִאּולֲחַת "לכל אָּפְרַמּו הָכּווֲא הַלֲעַהְו יהָּתֶא ּונֲתַָּהְת

 .וננע ןזחה ןאכ רמוא רובצ תינעתב (*

 .ןיזיד ןזס ליס רו3כ םיכעס יד ספיד ןיס

 הָרֵצב יִּכ .הֶוַה תיִנֵעָּתַה םוצ םוויָּב ונע יוניִבֲא ּוננע

 :נכלמ םֵּעְתִח לֵאְ נעְׁשְרְל ןַפָּת לַא נֲחנֲא הָלֹוְדְנ

 ְךיֶלֲא אָרָקִנ םֶרָט .ונתעְוט של בורק אנ הָיָה נתק

 הָיָה רַמָאְנש רָבַּּ .עמְׁשת הָתַאְ רב הנעת הָּתַא

 כ , עַמְׁשֲא יִנֲאְ םיִרְדִמ םה ידוע הני אַ אָרָק סרט

 : הָמּוצְ הָרֵצ תע לֶבָּב םֶחְרַמּ הָנֹועְו .ליִצַמּו הָדֹוּפ יי הָּתַא
 : הרצ הע לֵאָרְׂשִ ומעל הָנֹועָה הָיהְי הָּתַא רָב
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 הוהי התא רָב :הָּתֶא ןמָאָגְ ןמחר אפור לא
 :ָארׂשי ומע יליח אפור

 וכרייפכיפ ןיל וכלריבכיס ןיס

 , תא :ניבלַא הָוהְי ּונילע ךֵרֶּב | חה: דר
 ד .

 ּהָתֲאּובְת יֵניֵמ לַּ תֶאְו תאזההָׁשַה | לָבָּב וניַהלֶא
 לע הָכְרְבְ רמָמ לַט ןַתַ . דבוטְל ירי ששב
 עבו לַָתיִנַּפהַוְְוהַמְדְַה נפ לָּ ּונַתָנְׁש דרב
 ונידי אמי .ףְבּוטְמ ולב םָלֹועֲה תֶא ןוצר יִלְלַטְּב

 היד er .- ףיֶתוכרּבל | .=5-נו הכרכ ד
 רֵבְּד-לַּכִמ ז הַנַׁש הָליִצַהְו הרמש |

Aו .  

 ייִמ לבו תיַחְשמ יניִמ לִָּמּו עֶר . ו
 הָבֹוט הוָכָּת הל השעו .תונערופ עבשו ; 0
 ךילע סחר סוח .םולש תיִרֲהֲאְו | םיִנָשַּכ יםֹולָׁשְ

 ָכְרב ָהיָתֹוריִפּוּהָתֲאּ בתי לָּכ לע הָכְרָבל תו

 תו .ָבְדְוהָבְר ןצָר יִָשִּכ בוט לֶא יֵּכ
 ו | הי

 כ לערוק תלי | טינה רה יפי .רפודכ רומה :שח
 וב ּ CRE Shs רב ווב החי הַתַא ורב

 :םיִנָשַה ְּךֵרָבמ הי |
 .י | וש .ךֶרָפִמ

 בכל סג אָשְו ּונֲתּורַהְל לֹודָג רֶפושְּב עכּת
 תֹופְנַּכ עָּבְרַאְמ דָהָי .הָרָהְמ נְצְבַו תל;

*8 
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 יחְרִ ץִּבְקמ :הָהְי הָתַא ְּורְּב :ּוצראְל ץֶרָאְ
 :לֵאָרְׂשִי ומע

 וניצעוי] .הָנשארֶבְּכ ּוניִטְפוש הָביִשַה
 .= % ויִלָע ךולמו -הָחְנִאנ ןונ ּונָמַמ רפה הִָחתַבְכ

9 . 

 קָרָצְּב םיִמָחְרְּב ךדב? הָוהְי הָתַא הָרֵהְמ
 הכרצ בהוא ְךֶלֶמ .הָוהְי התא רָב :טְּפָשְמְבּ
 :טָפָשִמַה ךָלַפַה :סנוטפ יד קסיד 10 ןיל :טָּפָשִמו

 לָכְו יהָוָכַת יהְתלַא םיִניִַלְו םיִנִשְלַמל
 ףךיֶאְנשדלֶכְו .יִבְיאדַלְכְו ּודָבאי עגָרְּכ םידזה
 רקעִת הֶרַהְמ הַעְׁשְר ישעדלְכְו ּתַרָּכִי הרהְמ
 רָב :ּוניִמָיְב הרהְמְּכ םִעיִנְכִתְו םֶלַכְתּו רָּבַשְתּ
 :םידז עָיְנְכִמְו םיביא רֶבּוש :הָוהי התא

 תיִרָאָש לעְו םיִדיִסֲחַה לעו םיקידצה לע
 תַטיִלָּפ לעו םֶהיִנקְז לעו ילָאְרְשַי תיֵּב פע
 אָנ ּומֲהְי וניִלעְו קֶדֲצַה ירג לעֶו םֶהיֵרְפֹוס תיִּב
 לָכְל בוט רֶכָש ןֵתְו :ּוטיהלָא הָוהְי ְּחִמֲחַר
 םָהָמע ּונְקְלָה םישו .תָמָאָּב ְףְמְׁשְּב םיחטופה
 ּףִדְסַח לע יּנְהַטָּב ב יִּכ שובנ אל םֶלֹעְלּו
 ןעשמ :הָוהְי הָּתַא ּּורָּב וּונְנעְׁשִנ תֶמָאְּב לודגה
 : םיִהיִדַצְל חָטְבְמּ
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 תְרַּבִד רֶׁשֲאַכ ףריע םולָשּורי ךותְּב ןיִכָשִת
 הָנבּו :ןיְִּמ ּהָכֹתְּב הָרֲהַמ ףדְבע דוד אפו
 הָּתַא דורָּב :ּוניִמְיְב הְרַהְמְּב םלש ןָיְנַּב ּהָתֹוא
 :םילשּורי הגֹוּב .הָוהְי

 וגרקו יחיִמְצַת הרהמ ּדְבַע דַנָר הַמָצ תֶא
 :םֹיַה"לַּכ וניוק ְףְתענשיִל יִּכ .יףָתעֶנׁשיִּב סּורֶת
 :העושי ןֶרק| חיִמְצמ .הוהי הָתַא דורְּב

 סוח וַמֲחַרָה בא :ּוניִחלֶא הָוהְי ונלוק עַמְׁש
 ּונַתְלַפְּת תֶא ןוצְרְבּו םיִמֲחַרְּב לָּבַהְו ונילע םַהֵרְו

 ףיִנָפְלֶמּו יהָּתֶא םינונחתו תולפֶּת עָמוש לֶא יִּכ
 עַמְׁשּו וננעו ּונָגַח ּונְביִשְּת לַא םהיר ּונָּבְלמ
 % הָפִלַּכ תַלְּפְת עמוש הָּתַא יִּכ ונַתְכַפֶּת

 :הָלְפִת עמוש :הוהי התא דורב

 .וננע דיחיה ןאכ רמוא רובצ תינעתב ממ

 .ןיזיד דיסי כיס לובכ תיכעס יד ססיד ןיס

 יִכ .הָנַה תיִנעּתַד םוצ םֹויְּכ ּונָנִט :ּניִבִא ּונָנע

 טּלעֶתַת לַאְו נעׁשְרְל ןָפִּמ לא .נְחַנֲא הָלֹודְג הָרָצְב
 אָרְקְנ םָרָמ ּונֲתעְׁשְל בורק אנ הָיָה :ּונָתְשְקַּבִמ ּונָכְלַמ

 .רַמָאָגַש רֶבָּדַּכ .עַמְשַת הָּתַאְו רֵּבַרְ) .הָנעַת הֵּתַא ְךיֶלֵא

 נאו םיִרָּבַדְמ םַה דוע .הָנֲעֲא יִנָאַו ּואָרַָי םֶרָט הָיָה
 לֶכְּב םָחְרְמּו הָנֹועְו .ליִצַמּו הָדֹוּפ יי הָּתַא יִּכ עַמְׁשֶא
 :הקוצו הָרַצ תֶע

Try ..3  ₪ 
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 םֵתָּלַפְתַלְו לֶאְרְשַי ףֶּמַעְּב ּוניַהלֶא הָוהָי הָצְר
 ישָאְו .ִּךַתיִּב ריבה הדֹובעֶה בֵׁשֲהְו העָש
 ןֹוצְרְּ לָּכַכַת הָבָהַאְּב הָרָהְמ םֶתְלְפִתּו לֶאְרְש
 :דמע לֵאָרְשִי תדובע דיִמָּת ןֹוצָרְל ית

 : תובופו חספ דעומה לוחב ,שדח שארב

 :יזיד םוכוק יל חספ יד דטועס כוס ןימ ,םרס םסל ןיס

 עי אביו העי ּניֵתֹובֲא יהאו וניָחְלֶא
 רכז ּונָנרְכ ירַכְיְו דק לפי עמשי .הָצָרְו האָר
 הישָמ ןורָקזו דרי םילשורי ורכז :ּוניִתּובָא

 לֶאְרְשי תיִּב ףֶּמַעְדלָּכ ןורְכוו יְְּדְבַע רִוָד ןָּב
 םיִמָהְרּו דָסֶחְל ןהְל .הָבֹוטְל .הָטְַפִל יִיְנָפְל

 שרה שארב

 ,הְוַה שְדִחַה שאר םוויָּב
 : הספ לש מ"הוהב

 .הֶזַה שָדַק אָרְקִמ םֹויְּב .הֶּזַה תוצמה גַח םוויּב
 +: תוכוס לש מ םיתוחב

 יהוד 3 שדק אר oh םויכ = 1 הי זה תוכְסַד תה םֹויָב

 ;ב ב ונעישיהו הכר יב -- = הוטל וב
 ּנַגֲהְו פוח םיִמ הר העוׁשְי רַבְדְּב ,םיבוט םייחל
 הניגיע ִדיִלָא יִּכ ו געישוהְו ונילע םַחרְ למה
 :הָּתֶא םּוהרְו ןונה למ לא יּכ
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 ּונַצְרתְו ּונָּב ץֹופְהַּת םיִּכַרָה יִמָחְרְּב הָּתַאְ
 ְְּב :םיִמָהְְּב ןויצל ְְּבּוׁשְּב יניניע הָניָחְתְ
 ; וצל ֹותְניִכְׁש ריִזֲחַמַה יהֹיהְי הָּתַא

 וניקלֶא הָנהְי אוה הּתַאָׁש דל ּנֲהנֲא םידומ "
 נַיַה רצ יּונָּוצ : דַעְ םלעְל ּוניִתובָא יקלאו
 דל הָדֹונ .ררָו רֹדָל אוה הָּתַא ּונֲעְׁשִי ןנָמ
 לעו ֶּריְב םיִרּסַמַה ּונַיַה לע .ףָתָלַהּת רָפַסְנ
 םֹויַלְכַּבש יִסִנ לעו יִּךְל תודוקפה ּוניִתומשנ
 .תָעלֶכְּבָש ְיִתֹובֹוטְ יֹאלפ לעו ּונָמַע
 מחר ּולָב אל יִּכ בוטה .םִיַרָהָצְו רהב בֶרַע
 סלועמ יִּכ ףיִרָסֲה ופת אל יִּכ םֶחְרֶפַ

 ו
 : םירופבו הכונהב

 :וונסיפ ןיזיה .סילופ יס סכונק ןיק

 יתורובְגְה לַעְו רפה לע .םיָּסְנַה לע

 : ללנ055 לסק א ופיל ןיזיד סדיננע סנ יד סרזק סל ןיח
 יהלאו ניהל הָוהְי אוה הָּתַאָש ָָל ּונְחַנֲא םידומ

 תֹוכַרְּב .תישאְרב רצוי ורצוי ,רשָבהלָּב יהְלֶא ּוניִת כו

 ונתמיהו נָתיֲִחֲהְׁש לע ש שודקהו לורה הְמְׁשְל תוא רוה
 יףשדק תורְצְחְל ּוניָתֹוְלְּ ףֹופֲאָחְו נמי ונחת ן
 לע .םֶלִש בבלב . ףדבעלו ךנוצר תושעלו יקח : רומש 2
 : תואָדוהַה לֵא ְךורַּב . ל םידומ י נָא
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 יתֹומֲהְנַה לַעְו .תֹואָכְפְּנַה לַעְו .תועושתה לֵעו

 :הָזַה ןמְַּב םַהָה םיִמָיַב וניתובאל תישעש

 ִכְּדְִמ יֵמיֵב םרופ | [ָּב הָיְתַּתַמ יטיְּב יהנו
 יִאְנֹומְׁשֲח לּודָג ןהכ ןח
 ני תוכלמ הָדָמעְׁשְּכ .וינְבו
 ֵֿאָרְׂשִי ףמע לע הָעֶשְרַ
 ְּךְתָרֹוּתְמ םֶהָכַשְל
 נצר יקחמ םֶריִבֲעַהְל
 םיִּכַרָה ְףיִמֲחרְּב הָּתַאַו
 םֶתרְצ תעְּב סל מ
 תֶא תְנַּד .םָביֵר תֶא ָתְבר
 םָתָמְקִנ תֶא ָּתְמָנ :םֶני
 ,םיִׁשָלַח דָיְּב םיִרבְנָּתְרַסָמ
 םיִעְׁשְרּוםיִטעֶמ דִיְּב םיִּבַרו
 דִיְּב םיִאָמְו :םיקידַצ דָיְב
 יקסוע רִיַּב םיִדָזְ .םיִרֹוהְט

 לודָנפש תשע לדתות
 ףמטלו ְּמְלַשְּב שודהו
 העׁשְת תשע | לֵאָרׂשי

 הָריִּבַה ןְׁשּוׁשְּב רַּתְסֶאְ

 מה םָהיֵלֲע דע
]| 

 תֶא | דָּבַאְלּו גֹורָהל
 רענִמ .םיִד היַה לָּ

 םישנו ףט ןקז דעו

 השש ידֲחֶא םויָּב
 םיִנְׁש שדחל רשע
 רַדָא שדח אוה רשע
 הָתַא זובל םֶלְלְש
 תְרַפַה םיִּברָהּףיִמֲחְרּ

 ָתְלְקְלְקְו ותָצְע תֶא
 ַתובשָהְו ותָבשֶחַמ תֶא
 ולַתְו ,ושארָּב ולּומְג ול
 ץעה לע ויַנָּב תֶאְו ותזא
 םיִּפָ םֶהָמִע תישעו
 הְמַשְל הֶדּוו תואְלְפְנו
 :הָלָס לודגה

 ףֶנָב ּואָּב ךכ רחא] .הָוַה םּויקְּכ ןָהְרֶפּו הֶלּודְג
 תֶא ּורָקְטְו יָּלָכיַה תֶא טפו יִףָתיִּכ ריִּבְדל
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 ועבה .ףשרק תֹורְצַהְּב תֹורָג וקילדהו יְּחָׁשַּדְכִמ
 תישעו .הָאְדוהְבּו לָכַהְּב ולא םיִמָי הָנֹומְׁש
 :הלָס ודנה ד משל הָדֹונְו .תֹואָּלפַנְו סיסי םָהמע

 ריִמָּת אָשְנְתִיו םמֹורְתְיְו דְרְּבְתִי םֶלְּב לע
 .ָלְס ףודוי םייחה לכו ידעו םֶלועְל ונָבלַמ ףמש

 :ס3וסת יד קסיד 10 ןיפ - :הבושת ימי תרשעב
 : ָתיִרְב יֵנְּב לָּכ םיִבֹוט םִיַהְל בֹותְכ

 תָמָאְּב לֹודּנַה ְֶּמַׁש תֶא ּוכְרָביִו ּולְלַהיו
 הָלָס ּונֲתְרְוֲעְו ּוגָתְעושְי לֵאָה בוט יִּכ םֶלֹועְל
 ףלו ףמש בוטה יָי הָּתַא ורב :בוטה לֵאָה
 : תודוהְל הָאְנ

 דָסָחְו ןח םייח :הָכְרְבּו הָבֹוט םולש םיש

 מע לֵאְרְׂשִי לָּכ לעו ּוניִלַע .םיִמָחְרְו הקדצ
 רואְב יִּכ הנ רֹואְּ רַחְי ונלָּ ּוניִבָא ּונָבְרַבּו

 הָבֲהַא .םִיַהְו הרות ּוניָהלֶא יי נפ תַתְנ נפ

 בוטו .םּולָשו הכר ,םיִמֲהְרְ הקדצ "ָסָחְ

 לָארְשי מע לָּכ תֶא ְַרָבְל ונכרבל ףיִניִעְב

 : : םּולָשְו זוע בורָּב
 :סכוטס יד ססיד 10 ןיס - :הבושת ימי תרשעב

 העושיו .הבוט הָפנרַפּו .םֹולָׁשְו הָכְרְּב םיַח רָפְסְבּו
 לכ ונחנַא ָּהיִנפְל בָחָכִ רכז) ,תֹובֹוט תֹורְוגּו .הָמֲחְנְו

 :םֹולָׁשְלּ םיִבוט םייַחְל ,לֵאָרְׂשִי מע
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 לָארְׂשִי ומגע תֶא דְרֶבְמַה יי הָּתַא ורב
 הינפל יכל ןויִנְקְו יִפ יִרְמַא ןוצְרְל ּויָהְי :םולשב

 ;יִלָאְ ירוצ יי

 רָּבִּדִמ יִתותָפְשְו :ערַמ יִנושְל רוצְנ :יִהלֶא

 רַפֲעָּב יִשְפַנְו :םודִת יִשְפַנ יללקמלו .המרמ

 ףיָתֹוֲצְמ יֵרֲחַאְו .ףָהְרֹותְּב יִּבַל הַתְּפ .הָיְהִּת 29
 הָרָקַמ .העְרְל ילע םיִמָּהַה לָכְו יִׁשפנ ףודרת
 יִנָפְל ץֹמָכ ּויָהְי .םֶתובְשְהִמ לקלקו םֶתְצִע רפה
 השע יְּדְמְׁש ןעמל השע :הָהֹוד ַי ְךַאלמּו חור

 ןעמל השע יִּךֶתְרּות ןעמל רשע , ְּדָניִמְי ןעמל

 ִדניִמְי העישוה .ףיִריִדָי ןּוצְלָהְי ןעמל .ְִּתָשְדַה

 היגפל .יפל ןויִגָחְו יִפ יֵרְמֲא א ןיצְרל ויהי :יִנֵנֲעַ
 אוה ויִמּורָמְּב םולש הֶׂשֹוע :יִלָאְוגְו ירוצ יי
 לָאְרְשִי לָּכ לעו ּונילע םולש הָשַעַי ומ נחרב

 :ןָמָא מ נא
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 .ונכלמ וניבא םירמוא הבושת ימי תרשעב

 :ןיקמ ספוק הל | סקינ" סלק

 ּךיִנֲפְל נאַטָה נָּכְלַמ ּונ יבא

 התא - דל ונל ןיִא ּוָּכְלַמ ּוניִבֲא
+ + 

+ 

 : מש ןעמל ּונָמִע השע ּונָּכְלמ ּוניִבָא
 : הָבוט הָנָש וניִלִע שח ּונָכְרַמ וניִבֲא

 = תֹורינְג"לַכ ניִלֲעַמ לטּב ונָכְלַמ ניבא

 : תוערו

 , ניִאנש תובָשחמ לטב נָכְלַמ וניִבָא

 וניָבַיוא תצע רּפֲה ּונָכלִמ ּוניִבָא
 : ניֵלֲעַמ ןיטשמו רצחלָּכ הָלּכ ּונָּבְלַמ ּוניִבָא

 יִבְשּו בָעְרְו הֶעְרו בְרָהְו רָבָּר הּלּכ ּונּכְלַמ ּויִבא
 עַרָה רֶצְֵו ןטָשְו הָפגַמּו תיִחָשָמּו הְֶבּו | |

 , ףתירְב יֵנְּבִמ םיִעְר םיאְלוחְו
 :ףמע ילוחְל הָמלש הָאופר חַלְש ּונָכְלַמ ּוניִבָא
 | ִתְלָחִנמ הָפָנַמ עַנְמ ּונָּכְלִמ ּוניִבָא
 ּונְחְנַא רפע יִכ רוכז ונָּכְלַמ ּוניִבֶא

 ּניֵתֹונוֲע לָכְל חַלְסּו לוהמ ּונָּפְלַמ ּוניִבֲא

 : נְניִּד רַזְג עור ערק נָּכְלַמ ניבא

+ + + + 
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 יֵרֲמְׁש לכ םיִּבְרה יַמָחַרְּב קֹוחָמ ּונָּכְלַמ ּוניִבֲא
 ּניִתֹובוה

 : ףיָניֵע רָנָנַמ וניִעָשְּפ רֵבעַהְו הַהָמ ּונַכְלַמ ּוניִבָא
 !  םיִבֹוט םִיַח רַפַסְּב ּונְבְתַּכ ּונָּכִלַמ ּוניִבָא

 : .הֶלָכִלַכְו הָסָנְפ רק ְּּבְתְּכ ּונכְלַמ ּוניֵבֲא
 הָחיִלְסּו הָליִחְמ רָּפקְּב ּנֵבֲתָּכ ָּכְלַמ ּוניִבָא

 הָרֶפַּכְ
 ! = הָעּושיו הֶלֶאְג רֶפְסְּב ּונָבְתְּכ ּונָכְלַמ ּוניִבִא
 דינָפְל בוט ןורְכְּב ּונְרָכָז ּונָכְלַמ ובא
 : ורָרְּב הָעושי ונל חמְצה ּונָכְלַמ ּוניִבֲא
 : | - ףָמַע לֵאָרְׂשִי ןֵרָק םרֶק ּוָּכְלַמ ּויִבָא
 : ףָהיִׁשְמ ןֶרה םרָהְו ּונָּכְלִמ ּוניִבָא
 : יִנָפְל הָמְלִש הָבּוׁשְתְּב רוה ּונכַלִמ וניִבָא
 : = ּוניִלְע םָהֵרְו סוה ונלוק עמש ּונָכְלַמ ּוניִבֶא
 : = וננעמל אל םִא דנעמל השע ּונָּכְלִמ ּוניִבָא
 :ּונָתְלַפִּת תֶא ןֹוצְרָבּו םיִמֲהְרְּב לֵּכַה ּונָכְלַמ ּוניִבֶא
 : = ףיִנָפָקִמ םקיר ּונָביִשִּת לא נָּכִלַמ ּוניִבֲא
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 ,החנמל םיפא תליפנ

 ,תבש ,הנחת םהב ןיאו החנמו תירחש םהינפ לע ןילפונ ןיאש םימיה ולא
 ,רמועל גיל ,ינש חספ אוה רייא ד" ,ןסינ ימי לכ ,דעומה לוח ,שדח שאר
 ,באב רשע השמחה :באב העשת ,תועובש רהא םימי השמה דע ןויס הירמ

 דיי ,טבש ו'ט ,הכונח ,ירשת ףוס דע רופכ םוי ברעמ ,הנשה שאר ברע

 ,ניכהבב ןתח וא הלימ שישכו ,ינשו ןושאר רדא לש ויטו

 יס תירס סיפ6 פליפכ ןיזק וכ יק קיד סוכ ןוס קוטקיס
 סר .סנס :סכיטקנוכ סכונכיכ יכייולו יזיד יכ כ יס סקכע
 ,יכט ספ קיל יק רייק 14 ,ןסיכ זיע כיס ודוע ,דעוע ,םדס
 סיסופסיד קסיד 5 סטס6 ןויפ קדס שלכ יד ,רעוע כיד 3
 3כע | ,סכשס קר 3לע ,30 15 ,303 | סעקפ .,סועונס יד
 ,ילספ זיפ ליד ופסק סטקפ לופכ סדיכלס יד ,כופכ סי
 יל ,ינש יס ןוקסכ רדס יד 15 יס 14 ,ע35 15 ,סכונס

 .סגוגסכיכ סכ ןימ ןסס ומ סכיע םירכ ייפ ודכלוק

 ּדיֶנָפְל אבָּת ניִתֹובֲא יקלאו וניָהלֶא יי אָנֲא

 יזע ּונָא ןיִאְׁש ּונָתְנְחְּתִמ םלעֶתת לאְו ּונֲתלְפִּת
 יהלאו ניָהלֲא 9 \ נפל רמול הרע ישקו םיִנּפ

 מאשה לֵבֲא ּונאטְה אלו ּונְחַנֲא םיקידצ ניתֹובַא |

 : וניתובָאו ּוניִתמיִּב ונַהָנַא |

 ןושְלו יפוד ּונְרָּכְּד יּונְלזִ 'ננרנְּב נמשא |

 ְלַפְט :ּוְסַמָה נו ּונָעשְרחְו :ּניועָה יערָה
 יונדרמ ונְצל :ּנְבַּּכ יתועְר תוצע ּונְצעי .רקש |
 .םרע ּונ נישה יננררצ הנעשפ :וניוע :ונררס ונצאנ |

 ּנְרַפְו ונעתעתו וניִעּת ננבעת ּונתַחָש יננעשר ]|
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 ּנ5 הש אלו םיבוטה דיִטֶּפשמִמּו ְךיתֹוצַמִמ
 תשע תַמָא יִּכ :ּוניִלַע אָּבַהְ"ַּכ לע קידצ הָּתַאְו
 :ונעשְה יח

 תַלְדג .םיִמָהַרְה לַעַבּו הָּתַא םִיַפַא ְּךָרָא לא
 ביתַכ ןֵכְו.םֶרָּקִמ וינֲעְכ ְעְדוה ְףיֶדָפַהו ףימָחר
 אָרְהיַו םש פע בצותיו .ןנעְּב יי רֶריו :ְּךָתְרֹותְּב
 :רַמָאָנ םָׁשְו יי םֵׁשְב

 םוחר לֶא יי | יי ,אָרָכיַו ויְנָפ לע יי רבעיו
 רָסָה רַצג :תפֶאְו רָסָה ברו םיּפא ְךֶרָא :ןוטחְו
 : הקנו יהֶאַטַחְו עשְפְו וע אשנ :םיִפְלֶאְל

 :נעישוהו ונירע .םָהֵר יְריִנַּפְל ונאָטח ,ןּוּנַהְו םוחר

 חְב יקלָא :אָשֶא ישפנ ןָ ףילא .וָרָ
 םג :יל יבוא וצְלעו לֵא .הָשובָא לֵא יִּתָקַטְב
 aks םיִדְנוּבַה ושבָי ושבו אל יס לכ
 ינכירךה +ינדמל ףיָתֹוחְרא יינֲעידֹוה כ ְךיֶכָר
 תא יש יֵהְלֲא הָּתַא יִּכ .יִנְדֶמַלְו ףִּתְמַאַב
 יִכ ףידסחו יי דימחר רכז :םֹיַה לכ יתיוק
 ררוכְזת לֵא יעְׁשְפּו ירועְכ תאטה :הָמַה םלועמ
 בוט :ַײ ףְבּוט ןעמְל .הַּתַא יִלְדרֶכְז דְסְַּ
 ףרדי רד םיִאָטַה הב ןּכ לע יי רשי
 הֹוהְרָאלְכ :וכרד םי גע דקו יטפׁשַמַּב םיונע
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 ןעמל :ויָתֹדֲעְו .ותירְב ירֲצֹנְל :תַמָאְו דָמָח
 ה ימ :אוה בר יִּכ יִנֹועַפ ָּתְחַלָסְו יי ףמש
 וטְּב שָפ רָב רָב נר יי ארו שיאה
 ah יױיֵאָריִל יי דוס :ץרא שריי וערזו , ןיִלָּת

 איִצֹוו אוה יִּכ יי לֶא ריָמַּת יניע :םעידֹוה
 יִנָעְו דיֵהְי יִּכ :ינָנִחְו ילֶא הנס ילנה תֶׁשְרמ
 :ינַאיִצֹוה יֵתֹקּוצְמְמ הביחרה יב 5 תֹורַצ :יִנֶא
 יביוא הֶאְר :יתאטה לָכָל אֵׂשְו יפמעו נע הָאר

 ׁשְפַנ הָרְמֶש :יאַנְש מה תאגש| ּובְר כ
 רֶׁשיִו םת ִּךְב יִתיִסָה יִּכ שובָא לא ,ינֶליִצהו
 לֶאְרְשְי תֶא םיִהלֲא הַדֶפ :ףיתיוק יִּכ נור
 לכמ לָארׂשִי תֶא הָּדְפַי אוהְו :ויָתֹורֲצ לכמ
 :ויתונוע

Bn 2 | פא \ ןורז המ בוש .לָארשי יח הלא a 

 :ףמעל העֶרָה לע
 ןיִא .ּונָּכְלִמ ּוניְבִא :הְּתַא ּוניִבָא :ּונָּבְלַמ ּוניִבָא

 : וניל םהר ּונָבְלמ ניִבָא :הָתַא אָכְא למ ונְל
 : םיִבוט םיִשעמ ּונּב ןיא יב ל עו "ונח  ּונּבְלַמ ניבא

 ודנה מש 1 דָפָחְ ג הָהָר ונמע הש

 הכה םלועמ יכ חו 1 ףיֶמחַר כז :ּניני
 רוּכְזִת לֵא :ףל .ּונְלַהְי רֶׁשֲאַּכ יּניָקָע יו ְךּרֶסַח יִהָי |

i207 = |ל הבה 7 ך:   fד ,  ₪ ': 
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 יִּכ ףימחב וגומדקו רַהַמ םיִנושאְר תֹונּוֲע ּונָל

 :ץֶרֶאְו םימש השע ַי םֶשָב ּונְרְזֶע :דואָמ ינולד
 ירכְזִּת םַחֵר ןֶגרְּב :זוב ּונעַבָש בר יִּכ :ּונָנח ו ּונָּגַח

 גב הפות הָרָע, ןנרְּב .רכְזִת הָבֲהַא זנב
 םויִב :ּונְנָעְי ְךֶלַמַה .העיְׁשֹוה ַ :רּכְזִת תּומיִמָּת

088 “se 
. 

 רַפע יִּכ רּוכָז ינָרְצַי עדי אוה יִּכ :נֲאָרק
 ְךַמְׁש דובְּכ רַבְּד לע ּונֲעׁשִי יֵהלֲא ּונָרְזְע ּנְחִנֲא
 :ְָמְׁש ןעמָל וניִתאטח לע רַפַכו ּנֵליִצַהו

 ,בצ ףד .לבקתת שידכ | =
 םיקלֶא :ריש | רומְזְמ תנִנְנְב הַצנְמַל

 תַעָרְל :הָלָס ּונּתִא נפ ראי ּנַכְרְביִו ּונָנָחִ
 ףוד" :ףתעושו םִיֹוג"לָבְּב ָּכְרר ץֶרָאְּב

 הָמְׂשִי :םֶכְּכ םיִמַע ודו  םיהלַא םיִמַע
 רושימ םיִפַע טּפְׁשת יִּכ םיִּפֶאְל ּונְנריְו

 םוטַע ודי :הָלְס םֶחְנִת ץֶרָאְּב םיִמָאְלּ
 הלובי הנֲתַנ ץֶרֶא :סֶלָּכ םיִמע דודוי .םיִהלֲא
 ּואְריִיְו םיהלָא ונכְרבִי :ּוניֵהלֲא םיִהְלֶא ונכְרְבי
 : ר יִסְפַאדלָּכ !תוא

 :םירמוא תבש ברעב

 ןופת ףא .רָנַאְהַה זע יי ׁשֵבָל .שָבָק תואג לס יי
 ואָשנ :הָּתִא םֶלועַמ .זָאָמ ךַאְסַּכ ןוכְנ :טוטִּתדלַּב לֵבָּת

 :םֶיכְב תורָקְנ אְׂשִי .םָלֹוק תֹרָהְנ ּואָשְנ ו תֹורְָ
  םורָמַּכ ריִּרַא :םָי יֵרְּבְׁשִמ םיִריִדַא םיִּבַר םָיִמ תולָקְמ
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 שק הֶוֲאנ ףַתיִבְל ראָמ ּוְמָאְנ יתד
 :םיִמָי ראל

 אָמְלַעְּב .ףמְט אָּבַר ּהַמְׁש שדְקֶתְיְו לֹּדַנְהִ
 הַמְצִיְו .הָתּוכְלמ ךילָמִיו ּהָתּועְרַכ אָרְבִיד
 ןוכימויבו ןּוכייחְּב .ףֵמַאי ּהָחיִשְמ בריו : הנהר
 בירק ןַמְזְב אָלְנעַּב .לֶאְרשי תיּב כ ייַהְבּ

 :ןַמָא ורָׂמֲאְ
 יִמְלָעְרּו םִלָעְל ּךְרֶבְמ אָּבְר ּהָמְׁש אַהְ

 סַמורְתִיְו ראָּפְתִיִו הֵּבתְׁשִו  ְרְּבְהַי .אָימְלע
 אָשְדּוכְד הַמְׁש לָרַהַתְי הדעת רדהתיו אשנְתיי
 :ףמַא) אּוה דִיִרְּב

 אָתָהְּבְׁשִּת אָתְריש אָתְכְרִּב לָכ ןִמ אָלָעְל
 :ןִמָא רמו אָמֿלֲעְב ןֵריִמֲאַד ו אַתַמַהְנ

 עָבָשְו םייח יאּיַמְׁש ןִמ אָּבְר אמלש אָהְ
 הָהיִלָס הֶלֶאְנּ .הָאּופרו אָבְזיִשו 5 ַהְנְו העושיו

 .לֶאְרְשי ומע כס ונל הלאה חיִרְו הֶרּפַכי
 es ורָמֲא

 :ןמָא ורמאו ארי מע לכ ר לע רנילע םֹולָׁש
 הל הַתְל לפה ןֹוהַאל חבשל ניִלֲ

 .תֹוצְרֲאָה יונ ונשע אלַש .תיִׁשֹאֵרְּב רצויל
 ונקלֶח םש אלֶש ,הַמָרֲאָה תוהְפשַמְּכ ונמש אלו

0 
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 A יוחתשמ ּונְחְנִאו .םֶנֹומֲח לֶכְּכ ּונלרונו :םָהְּ
 ,אוה ךורָּכ שודקה םיִכְלְּמַה יִכְלַמ ְךֵלֶמ יֵגְפַל =
 ורמי בשומג ץֶרֶא דָסּויְו םִיַמָׁש הָטונ אּוהָש

: > 

 ,םיִמֹורְמ יתָבְנְב יזע תַניִכְשּו .לעממ םיִמָשּב
 סֶפְאְו וָּכְלַמ תָמֲא ירֲהַא רש ןיִאְו וניקלֶא אוה
 לֶא ָתֹבָׁשֲהַו םייַה ּתְעַדַיְו יהָרֹּתַּב בותֶכַּכ ,!תלוז
 לע ילעמִמ םיִמְשּ םיִהְלֶאָה אוה יי יכ ָבְבְל
 : דוע ןיִא יתַהָּתִמ ץֶרָאָה

 הָרָהְמ תֹואְרל וניהל ןַי ףְל הו ןּכ לע
 ץֶרֶאְה ןמ םילולג ריִבֲעַהל דע .תֶרָאְפתְּב

 תּוכְלַמְּב םָלֹע ןקתְל .ןּותרְּכי תֹורָּכ םיִליִלֲאָהו
 תונָפחְל יִףְמשב ּואְרָקִי רָשָב ינְּלָכְו .ידש
 יִבָשּוידלָּכ ּועְרַ וריי :ץֶרָא יֵעׁשְר"לָּכ דיָלַא
 :ןוׁשְל"לּכ עַבָשִת רביב עְרְכִת ל יּ .לָּבַת
 מש דובְכְלְו לופו ועְרְכִי וניהלָא יי ףינָפְל
 ֹולְמְתְו ףָתּוכְלִמ לוע תֶא םֶלָכ ולְּבְִיַו ּונָתִי רקי
 לש תוכלמה יִּכ ידעְו םֶלשְל הָרָהְמ םֶהיֵלֲע
 בּותְכַּכ :דובְכְּב ּךֹולְמַּת דע יִמְלועְלּו איה
 הָיָהְו .רַמָאְנְו :דעְו םלֹעְל ול יו ְָּתְרֹותְּ
 ו היי וה םויּכ .ץֶרָאָה"לָּכ לע דלְמְל יי
 :רֵהָא ימשּו דָחֶא |
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 ,לוח לש תיברע
 ,שדח שארל רומזמ

 דוה .דֹאָמ ַּתְלַדַּנ יהלֶא ַײ .ַײ תֶא .יִשְפַנ יִכְרּב
 :הַעיִריַּ םִיַמְׁש הָטנ .הָמְלַשְּב רוא הַטע :ַתְׁשְבַל רָדָהְו
 לע ְּךָכַהְמַה + .יבּוכר םיִבַע םשַה .ויַתילְע םי מב הָרְקַמַה
 :טהל שא ויתרשמ .תוחור ויִכָאְלַמ הָשע :חּור ִפנַּ

 םּוהְּת :דָעו םֶלוע טומִּת לָּב "ַהיִנּוכְמ לע ץֶרָא דסי
 ףתרעג ןמ :םִיָמ .ּודמעי םיִרָה לע .ֹותיִסְּכ ׁשּובלַ
 .תועקְב ּודְרָי םיִרָה ולעי ןּזָפַחְ ךמער לוק ןמ .ןוסּני
 לָּב :ןּורבעי לַּ חמש לּובְג :םָהְל ּתְדַסָי הָז םֹוקְמ לֶא
 ןיִּכ .םיִלֲחנַּ טיניעמ ַחְלַשְמַה : :ץֶרָאַה תֹופַכְל ןובוש

 םיִאָרְפ ּרְָׁשִי .יִרָש ֹותיח לכ קש :ןוכלַהְו םירח
 וָּתִי םיִאַפַע ןיִּבַמ :ןוּפֶשָי םִיַמַׁשַה ףוע םֶקיִלַע :םָאָמְצ
 עַבָשִּת ְךיֶׂשעמ יֵרָּפַמ ויתֹיְלֲעמ םיִרָה הָהְׁשַמ :לוכ
 םֶרָאָה תַדבעל בֵׂשֲעְו ,הַמָהְבל ריִצַה ַחיִמְצַמ :ץֶרֲאָה
 ליִהְצַהְל :שונָא בַבְל חַמְשי ו : :ץֶרָאַה ןמ םֵחָל איִצוהְל
 הי יצע עָּבְׂשִ : דעס ׁשֹונֲא בבל םָחָלְו ןִמָׁשמ םיִנּפ
 הָרי ִסַח ונקי םיִרָּפְצ םֵׁש רֶׁשֲא :עטנ רֶׁשֲא ןֹונָבְל יורא
 הָסָחַמ םיעְלְס םילעיל םיִהֹבְגַה םירה  הָתיִּב םיִשורְּב
 : ואובמ עדי שָמש םיִדְעּומְל ַחָרָי הֶׁשֲע : : םיִנְַׁשַ

 :רעי .ותיח לכ ׁשמְרַת וב .הלול יִהיִו ףשח תֶׁשת
 הרזת :םֶלָכֲא "לאַמ שקבלו .ףרמל םיִנֲאְׂש םיִריִפְַּה
 לעפל םָדָא אָצָי :ןּוצָּבְרִי םִתנֹועְמ לֶאְו ו ןּופסַאְ שמשה

 הָמְבחְ 2 7: ףישעמ וכ הָמ :בָרָע ידע ותְדַבַעַל
0 
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 םש :תולדְנ םע תונטק ג תיַה רַפְסִמ יא ׂשֶמְר םש

 ךיִלַא סֶלְּכ :ו5 קָחְשְל ּתְרצָי הֶז תל ןּכְּלַהְי תינֲא
 הֵּתְפִּת .ןּוטְקְלִי ם סה ָתְת :ותעּב סֶלְכִא תַתְל .ןורָבַשי
 בָחּור ףַסּת :ןּולהְּבִי ְךנַפ ריִתְסַפ : בוט עב ד
 ,ןּאַרְּבַי ףָחּור הש :ןובּושי םֶרָפִע לא !ןּועֵוג

 כ חמש 'םֶלעְל i רֹובָכ יִהָי :הָמָדָא יִנָפ ׁשְּדַהְתי

 ::נשע םיִרָהָּב עני .דָעְרֶתַ ץרָאָל טיִּבמַה :ויִׂשֲעַמְּב

 ילֲע ברעי : יד ֹועְּב יהלאכ הֵרמֹוֲא יח ייִל הָריִשֶא

 אה ןמ טיֵאמַח ומתו יב חַמָשָ יֵכֹנֲא :יחיט
 = המלקה ני תֶא יֵׁשְפנ יֵכרְּב .םֶניֵא דוע םיִעָשְר

 .הכונהל רומזמ
 יִכ הָיהְי ףְמִמורַא :דִוְדְל .תֶיַּבַה תַכְנַה ריש רומְזִמ

 ְיֶלֲא יִּתְעּוש יַהְלֶא הוה יביא ַּתְהַמְש אלו ייִנָתיִלְד
 יִדְרַָמ יִנְתוְיִח .ישְפִנ לֹואָׁש ןְמ תיִלעָ הוה :יִנָאָּפְרִתְ
 עָגְר יִּכ :ושדמ רכזל ּודֹוהְו ,וידיסח היהיל ירָּמַז :רוב

 :הָּגְר רקפלו ייִכָּב ןילָי בָרָעַּב יונוצְרֶּב םייח ,ופָאְּב
 ףְנֹוצְרּב .הָיהְ : םלוע ול טֹומָא לב + יולשב יִתְרַמָא יִנָאְ
 ְףיִלֶא :לֵה בכ יִתייַ ךיִנַפ ָתְרַּתְסַה זע יִרְרַהְל הַּתְדמִעַה
 יִּתְדָרַּב מד עב המ :ןֵנַהְתֶא ינ וֵנֹדֲא לֶאְו .א רְקֶא היה

 יינְגַהְו הֹוהְי עמָׁש ְָּּתַמֲא דיגיה .הָפע ףד וה תַחְׁש לָא

 הֶה ות ,יל לוחַמְל יִדָפְִמ תְכַפַה :יל רזע הָיָה הוה
wa wa = =םלי אלו דו מזי ןעמְל : החמש ₪ קש % ₪ , 

 ב : 2 . ,

 יי

+ 

 ,םִיָדְי בחרו לדג םיה הֶז ְּדָננִק ץֶראה הֶאְלַמ .תיטנ

 ו

 ה

 mee מפ ו
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we es 

 יקלא :יִתְנְאש ירבד יתְּושיִמ .קיחר -יִנְְבַַ הַמָל

 הּתַאְו :יִל הָיַמְד אלו הל לו ,הָנעַה אלו םַמֹו אָרָקָא
 ּניִתֹבֲא וחטב ְףֶב + : לֶאְרְשי תולָהּת בש שו דק
 אלו ּוחַטְב ךַּב ּוטָלְמְנְ קעז דלא :ומֲמְּקַפִת ּוהָטְּב
 :םע וז םֶדא תפר ח שי א אלו תעלות יִבֹנֲאו : שוב

 לֶא לג :שאר ועיִנָ הָּבְשְב ּוריִטפָ ,יִל נעלי יארד לָּ

 יחג הָתַא יִּכ :וב ץפח כ :ּוָליִצָ ּוהטְּקַפ הוה

 םָהָרַמ יִּתְַלְׁשָה יָלִע :יִּמֲא ידש לע .יחיטבמ ןָטֶּבמ
 הָרְצ יִּכ ֵנֲמַמ קחְרִת לַא :הּתֶא יִלֶא יִּמָא ןֶטָּבַמ
 ןשב יֵרְיְּבַא .םיִּבַר םיִרֿפ יִנּובְבְס :רזֹוע ןיִא יִּכ .הָבּורְק

 םִיַמַּכ :גָאׂשְ ףרמ היא היפ RA וצפ נורת

 .ִחְְלַמ קב נופל יי שרַחּ שבי זמ ות
 םיִעָרְמ תדע םיִבָלְּב יִנּובְבְ יִּכ ! יִנָתפָשַת תֶומ רפעלו

 הָמַה :יִתומְצִע לַּ רֶפַסַא : ילְגַר יַד יֵרֲאב נופה
 ולי ישובל לעו .םָקְל יג וקְלַחְי וש יאָר ּוטיבי

 :הָשּוח יִתְר על יִתּלְיֲא .קָחְרִת לַא הֶיהִי הָתַאְו : לֶרֹוג
 יפמ ינ ןשוה :יִתְדיִהי בֶלָּב דיִמ שנ ברֲחָמ הָליִצַה
 .יִחֶאְל ּףֶמש הָרפַא :יָנֲתיִנע םיִמָר יִנְרָקִמּו .הָירא
 בעי עֶרְהלַכ דּולְלַה הָוהְי יִאְרְ ְֶלְלַהַ להק ןח

 אלו הֶזָב אל יִּכ : לֶאְרשי ערו-לָּכ ונָמַמ ּורּוגְו .ּוהּוד
 ויִלָא ועשו יּונָמַמ נפ ריִּתְמְה אלו יִנֲע תּונע ץמש
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 דג סֶלשֶא ירדנ בר לֶהַכְּכ יִתָלַהְת ףִּתֶאַמ יעָמש
 יִחָי וישר הוה לְלֵהְ ּועַּבְשִיו םוונע ולְכאי :וויִאְר
 ץֶרֲא יֵמְפַאלְּכ היה לֶא ובשיו רכזי :דעֶל םֶכָבַבְל
 הָכּולְמַה ייל וכ :םיֹוג .תֹוחַפְׁשִמ"לַּכ ףיֶנפְל ווחתשיו
 נפ ירא ָנְׁשְּד"לַּפ ֹוֲחַּתְׁשִו לָבֲא : לגב לשמו
 נבעו עַרז : הי אל שפני ,רַפע "ָדְרוידלָּ ועְרַכי

 הנ סעל ותְקְדַ ודיִגְו ואבי :רודל נד זאל רַּפְמִ
 :הֵׂשֲע יכ

 .הנותחל רומזמ

 ריש ליִּכָשַמ חרק יִנָבְל םוֶנשש לע ַחְשנְמְל
 ְָּלָמְל ישעמ יִנֲא רַמא :בוט רב יִּבְל שחְר : תדיִדי
 ןח קצה .םֶדָא יִנָּבַמ ָתיִפיְ :ריַהָמ רָפַס טע ינשל
 ְףְּבְרִח רזגח : םֶלּועַל םוקלֶא ד דְכַרְּ ןּכ לע .ּךיִתותַפְשְּב
 לע ,כסר חַלְצ ּףרדה :ףרדקו ךדוה ירוכָנ ךְרָי לע
 ףיָצְח ְְניִמִי תואָרוג ְךְרֹותְו .קָרְצ-הַנעְו תֶמֲארַבְד
 האס :ּדֶלָמַה יבוא בֶלְּב .ּולֲפְי ףיִּתַחִּת םיִמע .םיִנּנׁש
 2-3 טבש רשיִמ טָבש .דַע סל םיִהְלָ

 הי נבל תֹועיצ Adria המ ":פרכחמ ןושש מש ְ
 ךיָתורְקיִּב םיִכָלִמ תֹונְב + וחמש יג ןש יִלְכיִה מ
 יִאְרּו .תַב עמ :ריִפֹוא םָתָבַּב ףְניִמיל לש הָבָצְנ
 למה ואְתַיַו :ךיִבָא תיִבּו ךַמע יחְכשו יָא יטְָ

 הֶהְנִמּב רצ תַבּ :ול .יוחַמְשַהְו נא אוח יִּכ 2
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 הָמיִנָפ ְךְלַמדתב הָדּובָּכ לָּכ :םָע ירישע ולחי ףינפ
 למל לֵבּוּת תֹומָכְרל :השּובל כו תֹוצְּבְׁשַמַמ
 תֹהָמְׂשְּב הָנְלַבּות :ְל תואָבּמ היִתְועְר היֶרָחַא תֹוליתָּ
 נב יהי ל ךיִתְבָא תַחַּת למ לָכיִהְּב הָניִאְבְִת .ליִג
 רף לבב ףמש הריְִוא :ץֶרַאָה"לַכְּ םירָשל ומָתיִשַת
 :דַעְ םֶלִעָל ד ףודוהי םיִמַע "פר לש ,רֹ

 ,לבאה תיבב רומזמ

 ,םיִמַעָר-לָּכ תאז ּועְמש : רֹומְזִמ חרק יִנָבְל חַצְנִמל
 דַחְי שיא יֵנְּב סג םֶדָא יֵנְּב םג :דָלָח יֵבְׁשי לָּכ ּוניִזָאַה
 : תובת יִּבְל תּוגָהְו .תומָכַח רָבַדָי יפ :ןיִכָאָו רישע
 אָריִא הַמָל :יָתְדיִח רוכב הָתְפֶ ינְוֲא לַשַמְל הָטַא

 ברב .םֶליַ לש םיִחָטֹּפַה ;יִנָּבְסי יבקע וע יער יִמיִּב

 ןָתִי אל שיא הָדְפָי הדפ אל הַא : לָּלַהְתְי רשע
 :םֶלועְל לֵדֲחְו .םֵׁשְפַ ןויְָפ רק כו :ֹורֲפַ טיטל
 םיִמָכַה הָארי יִּכ :תחשה הֶאְרִי אל חַצנָ דֹוע יחיו

 :םֶל וה ים -אל ובזעו .ודבאי רעב ליִסָּכ דחי ותמי

 יאָר .רודו רֹוהְל םֶתיַכׁשִמ .םָלֹועְל מיִתַּב םֶּבְרק
 לֵׁשְמְנ ןִלָי לָּב רכיב םד ךֶאְו : תֹומְרֲא ילע םָתֹומְׁשב

 םָהיַפב םָהיִרַחַאו מ לָחָּב םָכְּד ה :ּומְדְנ תומה

 םֶב ודריו .םערי תומ תש לואָשְל ןאצכ :הָלֶמ וצר

 דא :ול לְבְזִמ ליאָׁש תֹוַּבְל םֶרּוצְ רכבל םירשי
 דלא :הָלְס יֵנֲחַהי יִּכ .לואָש דָיִמ יִשָפִנ הד םיִהלֲא
 אל יִכ :ותיִּב דֹובְּכ הָּבַרָי יכ .ׁשיִא רֶשעַי יִּכ אָריִּת
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 ושפנ יִּכ :ודובָּכ וירחא דָרָי אל .לכַה חמי ותומְב

 רח רע את :ףל ביִטיֵת יִּ ףדויו .ְּרָבִ וייחב
 ,ןיִבָי אלו רֶיִּ םֶרָא :רוא ואְרְי אל חצנ דע תובא

 :ּומְרו תֹומהְַּּכ לַשְמ

 .תבש יאצ םירומיינ

 ףל ונידוה :ריש ףַסֶאְל רומָזִמ .תַחְׁשַּת לא הַצנמַכ
 חַקֶא יִּכיִךיִתואָלְפִנ פס | מש בורו ונידוה םיָהְלֶא
 ָהיִבְׁשילָכְו ץֶרָא .םיִנמְ : טפָשֶא םיִרָשיִמ יִנֲא .דעומ

 לא םיִלְלוהְל יִּתְרַמֲא :הָלָּס הידומע יִתְנַּכִת יִקְנָא

 םורָמל מיִרָּת-לַא :ןרק ומיִרְתדלַא םיִעְׁשְרָלְ ולה

 .בָעַמִמּ אָֹומַמ אל יִכ :קָתַע ראָצְב ורבת כנר
 הָוְו ליֵפְׁשִי הָז :טפש םיָהלֲא יִּכ :םיִרָה רַבְדִמִמ אלו

 ריו :ףפמ אלמ רמח ןִייְו :הָוהָי דִיָּב םוכ יִּכ :םיִרָי

 יִנֲאַו :ץֶרָא יִעְׁשְר-ל ּתַׁשְ ומ היִרָמְש דא הו
 םיִעָשְר יִנְרְקדלְבו - יקלאל הָרָמוֲא | לט ר דיִגַא

 ְּתְרַמֲא ְּזַב יִתיִֵפֲח יִּכ 4 ינרמש דוד כ :ָתְכמ

 רֶׁשֲא םישודקל :י לֶע לב יִתָבּוט הָתַא יִנדָא החיל

 :םַתובְצְע ּוּבְרִי :םֶב יִצְפָה ככ יריִּדַאְו הַמֲה ץֵרֲאְּב

 תֶא אׂשָא-לַבו ,םֶּד מ היס ְךיִפַא לב ּ רַהַמ רֵחַא
 הָּתַא יָמֹוכְו יִקְלָח תנַמ הָיהְי :יָתַפְׂש לע םָתֹומְׁש
 תָלֲחנ הַא ימי יל לָפ .םיִלָבָח :יִלְרֹוג ימה

 תוליק ףַא נצ רֶׁשֲא היי תֶא רֲָא זיֶלע הֶרֵפְׁש
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 יִנִמיִמ יִּפ .דִֹמַת יִדְגַנְל הָוהְי יִתיִנש 1 תויִלַכ יִנּורָפִ
 ןכשו יִרָשְּב ףַא + .יִרובְּ לג ה יִּבְ חמש כָל :טֹומָא לכ
 ְדיִסַח ןִּתִת אל .לואשל יִשפנ בוָעַת אל יִּ :חַטָבָל
 תוחמש עבוש םייח חרֹוא יננידות : תחש תֹואְרָל

 :חצנ ךְניִמיִּב תומיִעָנ :ףינפ תֶא

 .ברקל | יִדָי רַמלְמַה :ירּוצ הָיהְי ְּךּורְּכ ידִוָדְל
 יִטְלַפְמּו יְַשִמ יִתָדּוצֲמּו יִדמַח :הָמֲהְלַמַל יִתועְּבְצא
 המ יהֹוהְי :יִּתְחַת ומ דָדּורַה .ִתיִסַח ובו יֶנָגְמ + ,יִל

 הָמ לֵבֲהַל םדָא :ּוהָבְשַחְתַו שונא" ּוהעְדַּתַו םַדָא
 םיִרְַּ עג .דָרָתְ ךימש טה היהְי :רָבּוע לָצָּכ וימי
 :םַמְהָתו ְךיֵעָח חלש םָציִפְתּו קֶרַּב קורְּב :ּינַשַעַי
 דָיָמ .םיִּבַר םִיַמִמ יִנָליִצַהְו יִנָצַפ .םּורָמִמ ידי חלש
 :רֶהְש ןיִמָי םֶניִמִו אוש רָּבִּד םֶהיֵפ רֶׁשֲא : הכנת
 הָרֲמוֲא רושע לֵב ל הָריִשִא שדח ריש םיקלֶא
 ודב יָד תֶא הָצֹוּפַה יכל טה ןתלנ + ל

 ל ניב רֵׁשֲא :רקש מ םָניִמְ אַש רב
 תיִנְבִּמ תובטחמ .תויווכ ניִתֹונְב .טֶהיִרוענְּ םיִלְּדגִמ
 וננאצ .ןַז לֶא ןזמ םיקי ַפִמ ,םיִאָלָמ וניוזמ :לֶכיה
 ןיִא .םיִלָּבְסִמ ּוניַפּוַא :ּוניִתֹוצוה ב תֹוכָּכְרְ ,תֹופיִלֲאמ
 םעֶה ירָשַא :ּוניֵתֹבֹהְרְּב הָחְוצ יא .תאָצֹוי ןיִאְו ץֶרפ
 :ויָהלָא הָוהיָש םעה יִרְׁשֲא ול הככש

 וננְחְי םיִהלֲא :ריש רֹומְזִמ תֹוניִנְנְּב חַצנֶמַל
 יִףּכְרּד ץִרֶאַּב תעדל :הָלָס ונּתֲא ויִנַפ ראי .ונכרביו
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 םיִמַע ףּודוי .םיִהלֶא םיִמע ףודוי :ףָתעּושי םיוגדלָכְּ
 ירּושיִמ םיִמִע טפָשַת יִּכ :םיִּמָאְל ּונְנַרְו ּוחַמשי קב

 ךודוי .םיָהלֲא םיֵּמע = ףודוי :הָלָס םָחְנַת ץֶראַּ םי ַמֶאלּו
 םיִהְלֶא ּונֵכְרבִ הלובי . הָנְה ץֶרֶא וָּכְּכ םי מע
 :ץֶרָא סָפַא"לּכ :תוא ואיי םיִח לא ּנָכְרָבי :ּוניָהלֶא

 .לוח ילילל םירומזמ
 זעְמ היה אָרְיִ יִמִמ יעָשו ירוא הוהְי .דודל

 לע הָגֲחַת םא :ּולֲפנו לש הָמָה אש יבוא ן יבע
 תאזַב .הָמַחְלַמ יִלע םּוקּת םָא ,יִבל אָרי אל הָנֲהַמ
 ׁשָּרַבֲא התא יהי תֶאַמ יִּתְלַאְש תחא :חָטוב יִנַא

 הוהי סע תוזחל יח ימוחלכ | הָוהָי .תיִבּב יִתְבש
 נריִּתס הער םֹויָּב הּכְסְּב יפי יפ "ול יָהְּב רֵּכַבְל
 לע ישאר םּורָי הָּתַטְו :יִנַממורְ רּוצְּב .ולָהַא רַתָמְּב

 הָרישא הערת יַחְבו ֹולֵהֲאְב הָחָּבְזֶאְ יַתֹוביִבְס יביא

 נע יִנֵנֲחְו אָרָקָא ילוק הוה עמש :הוחיל הָרָמַַאַ

 לֵא :שק יבא הוה ְּףינַפ תֶא ינֲפ ושב יִבְל רַמֲא ּףְל
 :תייה יתרו הרבע 2 טָת לַא | יִנָמִמ ףינפ רַתְמַת

 מאו יִּבַא יִּכ :יעשי יִהלֶא ינֵבְנעַתהלַאְו יֵנְׁשְטְּת"לַא
 חראב יֲנו .ףָכְרַּד הָוהְ נה :יִנָפְסַאְי הָוהיו :יִנּובְזע
 ומה יִּכ .יִרַצ ׁשֵפְנְּב יִנָנתִּת לֵא : יררוש ןעמל רושימ
 בּוטְּב תואְרְל יִּת; מֵאָה ילּול :סַמח חפיו רקש יֵּדֲע יִּב

 פק ץַמֲאְו קזח . ,הוהְ לֶא הוק :םייח יָא הוה

 | :הָיהְי לָא הנ
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 יִדְבַע לָּכ הָוהְי תֶא ּוכְרַב הֵּנַה .תֹולעַּמַה ריש
 םָכיֵדְי ּואָׂש :תֹוליָקַּכ הֹוהְי תיִבָּב םיִדָמֹועֲה .הּוהְי

 השע ןויִצְמ הָוהְי ְּךֶכָרָבָי :הָוהְי תֶא יכְרְבּו .שָדק
 :ןיִראָו מ

 :הָלָס בקעי יֵהלֲא ּונָל בֶנָׂשִמ נֵּמע ז וָבְצ
 ְךֶלַמַה .הָעישוה ַי :ףַּב חטפ םֵדֲא יִרְׁשַא .תֹואָבְצ יי
 ִּכ ןְׁשיִאְ הָבבְׁשֲא וּדחי םּולשְּב זּונֲארק םויב :ננע
 'םייח חרא ינעירות :ינבישות חַמָבָל הקל ה הָּתַא

 ןַּתַי יִמ :חַצְ ְּךְניִמיִּב תומיִעְנ .ּיֶנפ תֶא תוחמש עבש
 בלע לג ומע תּובְׁש ַײ בּושב .לֶאְרְשי תעשי ןויצִמ
 הריש הָלְיִלב .זּדסח - הָוְַי סמ : לֶאְרְשְי חַמְׂשִי
 םוועַמ מ םיקידצ תעוׁשְת :ַײח לֶאְל הקפת .מָע
 םיעשרמ םָמְקַפו .םֶטָלַפִ יי "רע : הָרַצ תַעְּב
 ובשי ָּךַמשל ודוו םיקיּדצ ךַא :וב פח יִּ .םעישויו
 ףֶאְרְשי לֵא .ףשדקמס םיַהלֲא אונ הנ תֶא םיִרְׁשְ
 :םיִהלֲא ךּורַּב ,םעֶל תֹומְצעַתו זוע ןָתֹונ אּוה

 אַרְב יד אַמְלעּב .ףַמָאְ) אָּבַר ּהַמְׁש שתי לַּדגֲהִי

 בֶרָכיִ הנקרופ חַמְצְִו יּהָתּוכ ִלַמ ףיֶלָמיְ ּהָתּועְרְב
 תיִב לֶכְּד יויַחְבּ ןוכיִמויִבו ןוכייחְּב (ְנָמָא) ּהָחיִשְמ

 :ןַמֲא ּורְמֲאְו בירק ןמזבו אָלְגעְּב לֶאְרְש
 אמל יִמְלְעלּ םֵלֲעְל ףרבמ אָּבְר ּהָמְש אֵהְי

 רּדַהְתיְ אָׂשנְתו םֵמֹורָתְ רַאָּפְתִיְו חַּבַתְׁשְו ךרָּבְתִ
 אָּכִעְל .ףָמָאי איה ְּךיִרְּ אשדּוקד ָּמְש לָּכַהְתִו הָּכִעְתַ

 מאד אָתמַו אָמְבְשִּת אְָריִׁש אְָכְרּ לָּכ ןמ
 : ןָמָא ּורָמָאָו .אָמְלְעְּב
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 הָּבְרַהְו :תיִחָשָי אלְו ןֹוֵע רַּפַכִי םוחר אּוהו
 העישוה יי :ותַמָקדלָּכ רוע אלו ופא .ביִשָהל
 :ּונָאְרְה םֹויְבּננֲי למה

 :ְּדְרֹבמַה ַײ תֶא ּוכְרָּב רשא ץשה
 :דַעְו םקועק ְךְרבמַה כ רָב גש להקה

 רֶׁשֲא .םָלֹועֲה ָּלֶמ ּניֵהלֲא ַײ הָּתַא ּורָּב
 םיִרֲעְׁש התופ הָמָכָהְּב :םיִבָרִע ביִרְעַמ ורָבְדּב
 ,םיִנַמְוַה תֶא ףיִלֲחַמּו םיִּתְע הָנְׁשְמ הֶנּובְתְבּו
 עיִקְרְּכ םֶהיֵתֹורְמְׁשִמְּב םיִבָבֹכַה תֶא רֵּדסְמּ
 יִנָּפְמ רוא ללוג יהָליַלְו םמוי ארוב .ֹנֹוצְרְּכ

 איִבְמּו םוי ריִבָעַמַה .רֹוא יֵנְפִמ דשחו ךשה
 תֹואָבְצ ַײ הלל ןיִבּו םוי ןיִּב ליִדְבמּו .הליל
 : םיִבָרֲע בירעמה ו הָּתֲא רָב :ומש

 ָתְבהֶא מע לֵאְָׂשִי תיּב םלֹע תַבָהַא
 .תְדמל ּונְתיא םיִטַפְׁשִמּו םיֵּקַה תוָצְמּו הַרֹות
 היֵשְנ ּונמּוקְבּו ּנּבְכְשְּב ּונֵהְלֲא יי ןָּכ לע
 ְָתְרוּת דּומלַת יִרְבְְּב וולַעְנְו הַמְׂשנְו יקח
 ונוח םָה כ דַעָו םֶלעְל ףיִתּוַקַחְו ףיִתוצַמְב
 ףְתָבֲהַאְו :הָלְיִלְו םָמֹוי הָּגְהנ םֶהָבּו ּויִמָי דְרּואְו
 התא רָב :םיִמְלעל ומ רות אל תלו
 | :לַארְׂשִי ומע תֶא בֵהֹוא יי
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 : דחֶא | הוהי ּוניִַהְלֶא הָוהי .לָארשי עמש

 :דָעָו םֶלועְל ותּוכְלַמ דובָּכ םַש ורב :רטנס3יד-שחלב

 ְּבָבְל"לֶכְּב ּףיֶהְלֶא הָוהְי תא ָתְבַהֲאְ
 בירב ויַהְו :ְּךֵדֹאַמ לֶכְב ְׁשִפניִרְבְבּ
 :ְּבְבלהלע םויה ךוצמ יֵכֹנֲא שא ,הָלֲאָה
 התבשב סב ּתְְַּדו ּףיִנְבְל | םתְננׁש
 :ּדַמּוקְבָּּךּבְכְׁשְבו הֵרדַכְּךּתְכלְבּו ךתיִבכ
 ןִּב תַפָטְטְל יהו ףדי לע תֹוֲאְל םתרשקי
 תב = תְֹוְמיִלע | םָּתְבַתְכּו :ףיניִע
 יא : ףיִרעַשְב

 ,יִתוצמדלֶא ועמשפ עמש םִא .היהו
 הָבֲהַאְל םויח םָכְתֲא הוצמ יִבֹנֲא רשא
 םֶכְבָבְלְ לֶבְּ ודְבעלּ ,םֵכיֵחלֲא דוהידתא
 ּתעְב םָכֵצְרַארַמְמ יִתְתַנְו םֶכשפִנ"לֶכְבו
 ףשריִתְו נד תַפְסֶאְו שיקלמו דרי
 ּףתְמָהְבְל ךׂשְּב בֵׂשֲע יִּתַתָנְו ריו
 הֶתְפִיְדֶּפ םֶכְל ורְמְׁשַה : תעבשי ּתְלַכָאו
 םירָחֶא םיִהְלֶא םֶּתדַבְעְו םתרסו .םֶכְבְבְל
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 ,םֶכָּב הָוהְיִַא הָרָחְו :ם םֶהְל םֶתיִוֲחַּתְׁשִהְ
 הַלְדֲאָהְ רַטִמ היה אלו םיַמְׁשַה-תֶא רע
 לעֶמ הרקמ םָּתְדַבֲא הֶּוביתֶ זּתַת אל

 -לעו םָכבבל-לע חַלֶא יֵרָבְד תֶא םתמשְו
 ,םָכְדי-לע תֹואְל םתא םָּתרַשקּו .םכְשַפנ
 בתא םָּתְדַמלְו :םֶכיִניִע ןיֵּב תַפְטוטְל ויה
 ַתיִבְּב דְתְבָשְּב םָב רָבְדְל ,םכיִנְּביתֶא
 5 בקש רב ו
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 תא ה כ םִיַמְׁשַה יִמיּכ
 רב | :רמאל השמחלָא הוהי רמאיו

 ישעו .םהְלֶא ָתְרַמָאְ לָארשי יֵנְב-לֲא
 .םתרדל םהידגב יֵפְנַכ לע תַציִצ םֶהְל
 הָיִהְו :תָלֵכְּת ליִתפ נכה תציצ"לע ּונְתְנ
 -תֶא םָּתְרַכְּו תא םָתיִאְרְו ,תַציִצְל םֶכְל
 "אלו םֶתא םֶתיִׂשֲעַו .הָוהְ תוָצְמְדִּ
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 -רֶׁשֲא .םֶכיִניִע יֵרֲחַאְו םֶכְבַבְל יִרָחֶא ּורּותַת
 םָתיִׂשעו ורכז ןעמל :םהירחא םיִנז םתֶא
 :םכיקקאלםישדק םָתיִיְהְו,יָתֹוצַמ"לּכ"תַא
 םֶכְתֶא יתאצֹוה רשֶא םֶכיֵהרֲא הוהי יִנֲא
 .םיהלאל םָכְכ תֹיַהְל  םירצמ ראט

 : םָכיֵחלֲא הֹיהְי יִנ
 :תָמַא םֶכיֵהלֲא הֹוהְי :ןנהה רווחו

 :ימע .לארשי ונחנאו ותל יאָ ּוניהלא /
 -לָּכ םֵּכִמ ּונָּכְלַמ ּונֵלֲאגַה .םיִכָלְמ דיִמ ונךופה
 םְכשמה ּוניִרַצְמ ּונ9 עֶרפָנַה לֵאָה .םיִציִרע
 ,םיַהְּב ּנָׁשְפנ םשה יונְׁשַפ יָביוא"לכל למ
 תומָּב לע ונָכיִרְדַמַה :ונלגר טומל ןַתְ אלו
 לאה :ּוניִאנש לָּכ לע ּנֵנְרכ םֶריַו ניַבַײא
 תֹותֹואְּב .העֶרַפְּכ הָמָהְנ (םיִסִכ ּנָל הֶׂשֹועָה
 ותְרְבָעַּב הָּכַמַה :םַח יֵנְּב תַמְדַאְּב םיִתְפומבי
 לארשי מע תֶא אצלו ,םִיָרְצִמ יִרוכְּבדלּכ
 יִרְִּנ ןיֵּב ויָּב ריכעפה :םֶלוע תורה םֶכֹוּתַמ
 תומוהתּב םֶהְיִאְנוש תֶאְו םהיפדור תֶא ,ףוס םִי
 ודוהו ּוחְּבַׁש .ותרּוכְג תֶא םינב ּואַר :עַּבט



 לוח לש תיברע דמק 4

 השמ :םֶהיִלָע ולְּבִק ןוצרְב ותוכלמו .ימשל

 הָּבַר הָחְמְׁשְּב הָריש ּוָע ף? לארשו יֵנָבּ
 הָכַּמָּב ימי םיִלָאָּב הָכֹמָכ יִמ :םֶלְכ ּורָמֲאְ
 :אָלָפ השע תלהְת אָרֹנ שָדְקַּכ רְּדֶאְנ
 די .םִיַה לַע ְּףיֶנְב ּואְר ּוניַהלֲא יי ףְתּוכְלַמ
 םלועל למי ַי :ּורְמְאְו וכילמהו וחוה םֶלָ
 ולֶאְגו .בלעי תֶא  הָדֶפ יִּכ .רַמָאְגְו :דַעְ
 :לֵאָרְׁשְי לֵאָג יי הָּתַא ורב :ונָמְמ קֶזָח דימ

 נָכְלַמ ּוְריִמַעַהְו :םולשל ּוניִבָא ּונֵביִּכְׁשַה
 הָכָס ּוניִלְע ׂשֹורְפו םולשלו םיבוט םִיַהל
 יִּףיִנָפְלִמ הָבֹוט הָצְעְב ונָּכְלַמ ּונָגְמַתְ ףמולש

 הכרעב ןגֲהְו יףפש ןעמל הָרֲהְמ ּוטָעישוהו
 יהְרְצ .בָרָה ירָבָּד יבַײא תַכִמ .ּוניֵלֲעַמ רֶסַהְ
 רֶסַהְו רֹובְׁ : הָפנַמּו תיִחשמו :ןּוגְיְו בַעְר הער
 ּנְריִּתְסַת ְךיפָנְכ לבו ּוניֵרֲהַאַמּו ונינפלמ ןטש
 הָּתעַמ םולשלו םיִיַהְל ונַאובו ּונתאָצ רימשו
 -טָכמ הַתֶא ונליצמו ונרמוש .לֶא יִּכ .םלוע דעו
 וו  הָתַא  ךּורְּב :הליל רחפמו ער רֶבָּד
 עֶר רָבָּד לכמ לֵאְרְׂשִי מע תֶא רַמוש
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 אָרְבִדיד אָמְלְעְּב ןַמָא) אָּבַר הַמָׁש שדקתְיְו לּדגְתי
 ברכי ּהיְקרּופ חַמְצִיְו ּהָתּוכ למ ףיִלָמיַו ּהָתֹועְרְכ

 תיִּב לֵכְּ חב ןוכיִמויִבּ ןוכיחְּ .ףַמָא) ּהָחיִשִמ
 :ןַמַא ּורְמֲאְו בירק ןמְזבּו אֶל לֶאְרְשי

 .אָיִמְלִע יִמְלְעְלּ םלַעְל ְַרֶבִמ אָּכַר הָמָש אָהְי
 רּדַהְתַי אָשנְתִי סמורתיו רֵאֿפְתו חַּבַתְׁשִיְו ךֵרָבְתִי
 :ףְמָא) אּוה ךיִרְּב אשדוקד הָמָש לָּקַהָתְיְו הָּלעֶתְיְ

 אָתָמֲחְנְו אָתָחָּבְׁשִּת אָמְריִש אָתְכְרִּב לב ןמ אָלְעְל

 :ןַמָא ורְמָאְו אָכְלעָּב ןְרִמֲאַּ
 Ths דיִגַי יִפּו ,הַּתָּפַּת יֵתַפְׂש נד

 יד למ ל לא ארנה ריבה גהה
 איִבמו :תובָא ידסח רכז "ּלָכַח הוק .םיִבֹוט
 בָהֲאְּב ימָש ןעמל םֶהיֵנְב יִנָבְל לֵאֹוג

 : יזיד סכועס יד קסיד 10 ןיק - :תיישעב

 ,םִיַח רָתְַּב ּונֵבְתְּכ .םִיַחּב ץַפָח ְךֶלָמ .םִיַחְל ורק
 :םִיַח םיִהלֶא נעמל

 הָוהְי הָּתַא ְךרָּב ןגַמּו עישומו רזיע ְךֶלָמ
 :םֶהְרְֲא גמ

 ,הָּתַא םיִתָמ הָיַהְמ .הָיהְי םֶלֹועְל רוב הָּתַא
 ; עישוהל בר
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 :וככייִבַכיִ .ןיס :ףרוחב : וכמכי3 כיס :ןיס : ץיקמ

 : םָשגַה דירומו חורה בישמ | : לָּפַה דירומ

 םיִמָהֹרְּב םיִתָמ הָיַהְמ ידָסָהְּב םײה לָּכְלַכְמ
 . ריתמו םילוה אַּפֹוְרְו יםיִלָפּונ מוס יםיבר

 1 ימ 1 רַּפַע ינשיל ותנומָא םיְכְמּו .םירוסָא

 הָיַהִמּו תיממ למ יִָּל הָמֹוד יִמּו תֹורּובָג לעַּב

 :העושי היִמָצַמו

 | : יזיד סכוטס יד ספיד 10 ןיק - :תיישעב
 :םיִיַחְל .םֹוָמֲחַרְּב .ויִרּוצְי רָכֹוז ןָמֲחַרָה בָא ְףֹומָכ יִמ

 קא רָב :םיתמ .תויקהל הָּתַא מנ
 :םיִתָמַה היַהְמ יהוה

 -לָכְּב םישודקו .שודה ףִמשְו שודק הָּתַא
 שודקו לדג למ א כ ,הּלָס טה םוי
 : שודהה לֶאָה :הָוהְי הָתַא דורֶּב :הָתָא

 :שודָּקַה למה :ס5וקס יד סיר 10 pb ג תיישעב

 שונָאְל דַמֹלְמּו .תעד םֶדֶאְל ןנוח הָּתַא
 רָב :לֵכְׂשהַו הָניִבּו הָעַּד ְּחָתִאַמ ּונֵנָחְו ("הֶניִּב
 : תַעּדַה ןנוח יהֹוהְי הָּתַא

 .ונתננוח התא ןאכ םירמוא ט'וי יאצומבו תבש יאצומב (*
 :ןייל דעוע יק תק .יד סלודיללס ןיק

 ֿפַכְשַהְו עדמ ּוניַהלֶא יי ּונָּתְננֹוה הָתַא .
 ןיבו :לוחל שָרְק ןיּב .ליִּדְבַהְל ָתְרמֶא התא
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 ונכְלִמ ּונֵבְרקְו יְִּרתְל ּניִבֲא ּונֵביִׁשֲה
 :יִנָפְל הָמֵלְׁש הָבּושְתַּב ּוְריזֲחַהו יִףִתרובעל
 : הָבּושַתַּב הָצֹורָה :הָנהְי הָתַא ךּורָּב

 ונָּכְלַמ ונְל לוחמ .ּונאָטַח יִּכּוניִבָא ּונָל חלְס
 הָּתַא ורְּב :הָּתֲא חְלַפְו בוט לא יִּכ :ּונְעָשַפ יִּ
 :ַהְולְסְל הָּבְרַּמַה ןונח .הָוחְ

 ונְלָאְנְל רֵהַמּו :ונביר הָביִרְו ּונָיְנָעְב אָנ הַאְר

 קֶזָה לֵאֹג לֵא יִּכ :ִּףִמָש ןעַמְל הָמְלְש הֶלֶאְ
 :לָאָרְׂשִי ָאֹוג .הָוהְי הֵּתַא דְורָּב :הָתָא

 יִּכ הַעְׁשְונְו ונעישוה אָפְרְְו הָוהְי ּונֲאַפָר
 זלָכְל אָּפְרַמּו הָכּורֲא הלַעהְו יהַּתַא ּוגְתְכִהִמ
 | יָּכ הניַתֹוכמלְבְלּו ּוניִבְואְכִמדלֶכְלּו ּוניִאּולֲהַּת

 םוי ןיִבְו .םיִמַעְל לֵאָרְׂשִי ןיִבּו .ךָשחְל רוא
 נָתְלַּרְבִהְש םֵׁשְכּוהָׂשֲעַמַה יִמְי תֶשָשְל יעיִבְׁשַה
 .הָמְרֲאָה תֹוהָּפְשַמַמּו תֹוצְרֲאָה יֵפעַמ ּוניהלָא יי
 עֶר עגָפִמּו עֶר ןְׁטְׂשִמ ּונליִצַהו ּוֵדְּפ כ
 הֹועְרְו תֹוׁשָכ תֹורְזג-לָּכַמּו עֵרָה ןיעַמּו
 'וכו ךתאמ וגנחו :םֶלועָּב אבל תֹושְגַרִתַמַה
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 הָוהְי הָּתַא דורָּב :הָּתֶא ןַמָאְנְו ןִמהר אפור לא
, 

 :לֶארשי ומע ילוח אפור

 .וכלריבכיפ ןיפ

 היהְי ורב
 לֵבְּב וניַהלֶא
 וניִדָי הָשָעַמ
 ּונֲתָנְׁש רָב
 וצר יֵלְלֵטְּב
 הָבְדְנּו הָכְרְ
 ּהָתיִרֲחַא יהְתּו
 עַבשְו םיִיַה
 םיִנָשַּכ םֹולָׁשְו

 הָכְרְבַפ תובוטה
 בוט לא יִּכ

 הָּתֲא ביטסמו

 :םיִנשה ְרָבמּ
 יהָוהְי הָּתַא ךּורַב

 :םיִנָשַה רָב

 וכרייגניס ןיפ

 תֶא ּוניֵהלֲא הָוהְי ּוניֵלֲע רב

 ּהָתֲאּובְת יִניִמ לָּכ תֶאְו תאזה הָנָׁשַה
 לע הָכֵרְבְל רַטמּו לט ןַתְו .הָבֹוטְל

esקי 0% :  Fl 

 עַּבֶשְו לָבָתיִנָּפ הורו הָמְדֲאָה יִנּפ לָּכ
 וניִדִי אָלִמּו ְּזבּוטְמ ולְּכ םֶלּועַה תֶא

 ּףדְי תונחִמ רֶׁשעַמּו ְףיָתֹוכְרְּבִמ
 רבד-לכמ וז הנש הליצהו הרמש

Fy0 ד :  FT ess 

 יִניִמ לָּבִמּו :תיִחָשמ יִניִמ לָּכָמּו עֶר
 הָבֹוט הוקת ּהָל הֶׂשעְו .תּונערופ
 ָהיִלע םחְרְו סּוח .םולש תיִרֲחַאְ
 ּהָכְרָבּו ָהיָתֹוריִפּו ּהָתָאּובְּת"לַּכ לעו
 יִהְתּו .הָבַדָנּו הָכַרָּכ .ןֹוצָר יִמָשַנְּ
 0 שו ול 5 ו

 םיִנָשַּכ םולשו עבשו םייח הָתיִרְחַא

 ביִטָמּו בוט לֶא יִּכ הָכְרְבְל תובוטה

 הָּתַא ךּורְּב :םיִנשה ְּרְבִמּו הָּתַא
 ד ד ד ; "דג 0

 :םיִנָשַה ְּךַרָבמ יהָוהְי
Fs Fdד  

 תֹופְנַּכ עַּבְרַאמ דַהָי הָרֵהְמ ּוטָצְבְְו ּונֲתֹוְלָ ץּכְקְל סנ אָשְו ּוגֲתּורַהְל לודְג רֶפּושְּב עה
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 יהְדְנ ןיֵּבַמְמ :הֶוהְי הָתַא ורָּב :ּונָצְרַאְל ץֶרָאַה
 ;לֵאָרְׂשִי ומע

 וניִצעויו  .הָנשאְרְבְּכ ּוניִטְפוש הָבִשָה =
 ונילַע ףולמו .הָהְנֲאו ןוגו ומ רַפָהְו .הָקְחּתבְכ
 קָדָצְּב םיִמֲהְרְּב ףדבל הָיהְי הָּתַא הֶרֵהְב
 הכד בהאא ְךֶלֶמ .הוהְי התא דורְּב :טפְׁשַמְבו
 :טפשמה למה :סכוטפ יד קיד 10ןיס :טַפְׁשְמו

 לָכְו יהָוְהִת .יִהְּתִלַא םיִנימַלְו םיִנִשְלמל
 יאנוש" ףיָביֹא-לְכְו :ודבאי ענָרְּכ םיִדזה
 ,רָּנעֶה הָרֵהְמ הַעְׁשר יִׂשֹעלְכְו ּתַרָכַי הרה
 רָב :ּוניִמְיְב הָרֵהמַּב םַעיִנְכַתְו םֶלְכְּו רּבְׁשִת
 :םידז עינְכמּו םיִבָיא רבוש .הָוהְי הָתַא

 תירָאְש לַעְו םיִדיִסֲהַה לעו םיהידצה לע
 תַטיִלָפ לעו םֶהיִנְקְז לעו ילֶאְרֶשָי תיִּב מע
 אָנ ּומָהָי ונילעו | רצה ירג לעו םהירְפוס תיִּב
 7 בוט רכש ןִתו ּוניִהְלֶא הָוהְי ְףיִמֲהַר
 םָהָמע ונקלָה םישו 'תַמָאּב משב םיחוְטֹוּבַה
 ףדסַה עו ּונְהָמְּב ּ=ְב יִּכ שובָנ אל םלועלו

 ןעשמ הָוהי הָתַא ור :ּונְנעְׁשִנ תַמָאְּב ודה
 םיקידַצל הָטְבַמּו
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 ָתְרַּבִּד רֶׁשֲאַכ ףריע םִיַלָשּורְי תב ןוכָשּת
 הָנָבּו ןיִבָּת ּהָבֹותְּב הָרֵהְמ ּףָּרְבע רֹוָּד אָסְכְ
 התא ורב :ּוניִמָיְב הֶרֵהְמְּב םֶלש ןִינּב ּהָתֹוא
 :םיִלָשּורְי הָנֹוּב .הֹוהְי

 ונרקו .היִמְצַת הרהִמ ֶרְבע דֶוָּד המָּב תֶא
 :םיַהלָּכ וניוק דתְעושיל יִּכ ףֲתעֶנשיִּב םּורֶּת
 :העּושי ןרק הימצמ :הוהי התא ורב

 סּוח :זמָחְרֶה בא :ּוניִהְלֶא היהְי ונלוק עַמְׁש
 ּונַתְלְפִּת תֶא ןיצְרְבּו םיִמָחַרְּב לֵּכִהְו ונילע םֶחְר
 ףֶנַפְלִמּו יהָּתֶא םיִנּנֲהַהְו תולפְת עמיש לא יִּ
 .עַמְָשּו ּוננעו ּונָנַח ּונְבישת לא םכיַר ּונָּכְלִמ

 : הָּכַפּת עָמוש .הָוהְי הָּתַא

 םֶתָלַמְתְַו לֵאָרְׂשִי ְמעְּבּוניַהֹלֶא הָוהְי הַר
 יׁשֲאְו ּהֵתיַב ריִבְרְל הָדֹוכֲעָה בֵׁשָהְו הע
 ןוצְרְּב לַּבקְת הָבֲהַאְּב הָרֵהְמ םֶתָלְפְתּו לֵאָרְׂשִ
 :ףֶמִע לֵאָרְׂשִי תדובע ריַמָּת ןֹוצָרְל יֵהְתּו

 :תוכוסו חספ דעומה לוחב .שדח שארב

 :יזיד םוכוק יס סספ יד דעועס נוס ןיס ,סדח סתר ןיס

 ןוְזוּוננרְ רו דקפי עמׁשי .הצְַו הָאָי עי אֹביְו הָלֵעַי ניַתֹובֲא יהלאו ּוניַהלֶא
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 היִׁשָמ ןירָקו ךְרְע חםילָשּורו ןֹרְבְז ניַתֹובַא
 .לֵאָרְׂשִי תיִּב ףּמַעְדלָּכ ןורְכ :ּדְבַע הוד ןֶ
 .םיִמָהְרְלּו דָסָהְל ןַחָל .הָבֹוטְל .הָטלְפל .ינָפל

 :שדח שארב

 .הֶזַה שָדחַה שאר םויֶּב
 : הספ לש מ"הוחב

 הזה ד שלק אָרְקִמ םֹויָּב הזה תֹוצַּמַה גַח םֹויְּב
 : תוכוס 0 ט"הוחב

 .הָזַה שדק אֵרָכִמ םֹויְּב .הָזַה תֹוּכָּסַה גַח םֹויּב

 ניָהלֲא יו ּונְרְכָז :ּונֲעיִׁשֹוהְרּו ונילע וב םֶחרֶל
 וב ונעישוהו .הָכְרְבִל וב ּונְדְקְפ יהָבּוטְל וב
 ּננֲחְו סוה םיִמָחְרְ העּושי רַבָדְּכ יםיבוט םיִיַהְל
 הניניע לא יִּ ּנֲעיִׁשוהְו ונילע םָתרְ לומהנ
 :הָּתֶא םּוחרו ןונח ּדְלָמ לֵא כ

 ּונַצְרַתְו ּונַּב ץֹופְהַּ םיִּברָה ףיִמֲהַרְּב הָּתַאְו
 ורב :םיִמָחַרְּ ויצר ְבּוׁשְּ נייע הָניִזָחְתְ
 :ןויִצְל ותניִכש ריִזַחַמַה .הוהי הָתַא

 ויִהלֶא הֶוהְי איה הָּתַאָׁש ל ּוְחִנָא םידומ
 ונייח רוצ .ונרוצ .דַעְו םֶלועְל ּוניִתובָא יהל
 ףֶל הָדֹונ .רֹרְו רדל אוה הָּתַא ּונֲעְׁשִי ןֵגָמ
 - לַעְו ָדָיְּב םירופטה ּוגייח לע ָּהְלַהִת רַּפַסְנ
 םֹוילָכּבְׁש יִפִנ לע .ד9 תודוקפה ּוניתומש)

 .תַעלָכְּבָש ףיתוביטו ףיִתואְלְ לעו ּנָמָע
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 | ּףיִמֲחַר ּולָכ אל יִּכ בוטה .םִיָרָהְצִו רקבְנ בֶרַע
 | םֶּכֹעַמ יִּכ ףיִרָפֲה ומַת אל יִּכ םֶהרְמַה

Ae 

 תיברע

 : םירופבו הכונחב
 | :וטסיס ןיזיד סילופ יפ סכונק ןיק

 יתורוב גה לעו קרה לעו יםיִּסָנַה לע

 יתומהנה לַעְו יתואָלפְגַה לעו ,תֹועושּתה לע

 :הֶזה ןמְּב םהָח סי ּיתֹובֲאל תישעש
 ןָּב .הָיְתִּתִמ יִמיְּב (הכונח

 יִאָנֹומְׁשַה לֹודָג ןהפ ןְנָחוי
 וי תוכלמ הֶדְמַעָשִּכ יויָנָבּו
 לֵאָרְׂשִי ףְמע לע הָעְׁשְרָה
 ָךֶתְרוּתְמ םֶהָּכַשְל
 יִדנוצר יקְהְמ םֶריִבַעַהְלּ
 םיִּכְרֶמ ףיִּמָחרְּב הָּתַאְו
 םֶתְרֶצ תֵעְּב םֶהָל :תְרַמִע
 תֶא ָּתְנַּד :םֶביִר תֶא ּתְבַר
 יסתְמַקְנ תֶא תְמַקָנ םֶניד
 םיִׁשָּלַה דָיְּב םירובנ תְרַסְמ
 םיעשְרו םיטעמ דיּב םיִּבַר
 | דָיָב םיִאְמְסּו ,םיקידצ .דָיְּב <

 יכדְרַמ ימיב (םירופ)

 הָריְּבַה ןשּושְּברתְסֶאְ
 ןֶמֶה םֶהיֵלֲע דֹמעֶׁשְּ
 דיִמְשַהְל ׁשָּכַּב עשרה
 תֶא רֶּבאְלּ גורָהל

 רענמ :םידו היה לָּ

 םישנו ףט .ןקז דעו

 הָשלשב ידָחֲא םוויָּב

 םיִנש שדחל רשע

 רַדֶא שדח אּוה רשע

 הָתַאְו זובל םֶלְלָש

 תרפיה ומחר
 תְלקלקו ותַצְע תֶא
 ָתובָשָהְו יּתְבַׁשֲהמ תֶא

 זלַתַו ו וש שאר ולומג ול



 הַעושְּת תישע לֶאְרֶשָי
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 ןיִעָה לענְּב תֶאְוותֹא | יהְסוע דָיְּב םיְִָו ,םירוהט
 היפ: טק תושעו | לֹוהָגםֵׁש ָתיִׂשֲעָּלְָּתְרֹות
 :הָלָס לודגה :+ ick A SE הש קהָדטנ האכה ףֶּמעְלו דֲמַלֹעְּב שוד

 ףיִנֶב ּואָּכ ךּכ רחא] .הָוַה םייִָּכ ןָקְרְפּו הָלודְג
 תֶא ּורָקְסְו יְָלָכיַה תֶא טפו יִַּתיִּב ריכְרל
 ועְבְהְו ףשדק תֹורְצַהְּב תורנ וקילךהו ָׁשְּדְכִ
 ָתיִׂשֲעְו .הָאדֹוהְבּו לְּכַהְּב ּולֶא םיִמָי הנֹומְׁש
 :הָלָס לֹודָגַה ְְמׁשְל הָדֹונְו ,תֹואָלְּפְנְו םיִסָנ םֶהמע

 דיִמּת אָשַנְתִו םמורְתְו ךִרְּבִתְי םֶלְב לעו
 ,הָלָס ודל םייקה לכְו .דעְו םלועל ּונָּכְלִמ ךמש

 :סנוטס יד קליד 10 ןיס - :הבושת ימי תרשעב
 :ְךָתיֵרְב יִנָּב לָּכ םיִבֹוט םִיַחְל בותְכּו

 תֶמָאָּב לֹודָּנַה מש תֶא ּוכְרְבִיַו ּלָלַהְו
 הָלָס ּונֲתְרְוֲעְו ּונְתְעושי לֵאָה יבוט יִּכ םֶלשְל

 ףלּו ףמש בוטה יי הָתַא ְּךרְּכ :בוטה לֶאָה
 : תודוהל הָאְנ

 יחֵסָחְו ןח םייח .הָכָרְבּו הָבֹוט םּולָש םיש

 ּףְמַע לארשי לָּכ לעו :ּונילע .םיִמֲחְרְו ההד
 רואָב יִּכ .ִּיָנָּפ רואְּב דחי ּונְלָּכ ּוניִבָא ּנָכְרָכי

 הָבָהַא .םיִיַחְו הָרֹוּת ּוניִהְלָא יי ו תַתָכ ינָפ
 כוטו :םולָשְו הָכְרְּב :םיִמָחְרְו הקַהצ הָסָחו
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 לארשי דע לָּכ תֶא כלו וככל ני
 : :םולשְו זוע בֹורְּב

 :ס3וסס יד ספיד 0 ןיס - :הבושת ימי תרשעב

 | העושיו ,הבֹוט הָסנרַפי :םולשו הָכֹרְּב םיִיַָה רָפְסְב

 לכו ונחנַא ּהיִנָפְל בָחָכִ רכז .תובוט תורֶזגו יהמחני
 : םולשְל םיבוט םִיַהְ ,לֵאָרְׂשִי ד ףמע

 לֵאְרְׂשִי ימע תֶא במה יו הָּתַא ורב
 נפל יִּבל ןויִנְָו יפ יֵרְמַא ןוצְרל ויָהי :םּולָשַ
 ;יִלָאְְנְו יִרּוצ יי

 רֵּבַּדְמ יֵתֹותָפׂשְו .עֶרַמ יִנושל רוצְנ :יַהלֶא
 רַפֲעְּכ יׁשָפַנְו םּודַת יִׁשְפַנ יללקמלו הָמְרַמ
 ףיִתוִצִמ ירחאו ףָתְרֹותְּב יִּבִל הַתָפ .הֶיְהַּת לכל
 הָרַהְמ העְרְל לע םימקה לָכְו ישְפִנ ףודִרת
 ונפל ץמכ ּויָקַי .םָתֹובְׁשְהַמ לקלהו םֶתְצִע רַפָה

 הש מש ןעמל השע :הָ וו ךאלמו יהו
 ןעמל השע ידתרות ןעמל השע יּדְניִמִי ןעמל
 ףנימו העישוה :ףיריד ו ןוצלהי ןעמל יִדְתשְדק
 ףינפל יִּבל ןֹוְגָהְו יִפ ירא ןוצרל ּויִהָי : נגע
 אוה יויָמֹורֲמְּב יש ע השוע :יִלָשוגְו ירוצ ו

 לאְרְשי לכ לעְו ונילע .םילָש השע וימָסרְב
  arnףף5ה %% 9% %

 ) זה שא
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 :הז םירמוא הרימעה רחא

 יםלוע רעו הֶתִעְמ דרבְמ 9% םש יהי

 ו :י םש לֶלְהְמ ואבְמ רע שָמְש הרוָמְמ
 :ץֶרֲאָה לבב מש רידא הָמ ננו

 יי הבוש םירמוא ךכ רחאו אליעל שידק רמוא ןזחה תבש יאצומב

 לוח ילילב לבא .ןאכ אצמנכ רדסה לע 'וכ: שודכ התאו ,רתסב בשוו

 תולעמה ריש םירמוא ךכ רחאו לבקתת שידק רמוא ןזחהו הז לכ םינלדמ

 .ןמקל אצמנכ 'וכו

 :ּדיִדְבַע לע םֶהָּנַהְו ייֵתָמ רע הָוהְי הָבּוש

 "5ַכַּב הָחֲמְׂשִנְו הָנָנַרְו ָּּדְסַה רֵבֹּבַב ּנעְבַע

 ויִאְר תונש נֲתיִנע תימיּכ ּונֲהֹמַש :ונימי

 לע ףרדַחנ יִָּלֲעַּפ ףִרְבֶע לֶא הֶאָרִי :העְר

 חשעמו ּונילע ּוניֵהלֲא הֹוהְי םעונ יהיו :םֶהיֵנְּב

 :ּוהָנְנוּכ ונירי השעמו ּוניִלַע הָנְנּכ ּוניֵדי

 :ןֶנולְתַי ידש לֵצְּב ןיִלָע .רֶתְסְּב בשי
 :וב חַטְבָא יהלֶא ייִתְרּוצְמּו יסחמ הֹוהיל רמא

 : תה רֶבָּדְמ שוקי חַפְמ ףליצו אוה יִּכ
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 הנצ הָקְחֶּת וֵפְנּכ תחת] 9 דסי ותְרֶכֶאְּב
 ץהמ יהליל דַהַפִמ אָריִת אל :יתַמָא הָרָחְסְו

 דּושָי בָטָקִמ יל A רֶבָּרִמ :םָמֹ ףּועְי
 ףניִמיִמ הָבָבְרּו .ףלֶא ףְדְצַמ לופו :םרָהָ
 תַמְלׁשְו .טיִּכַה ְֶּנֵעְּב קר :שָת אל ףֶלא
 ןֹוָלֲע יֵסָהמ .הָוהְו הָּתַא יִּכ :הֶאְרִת םיעָׁשְר
 אל עַגנְו הָעְר יל הָנֶאָה אל :ניעמ ָּתְמש
 ףרקשל יל הּוצְ ויכָאָלַמ יִּכ ָּקָהָאְכ ברקי
 .ףוגת ןַּפ יִדנאָשי םִַפַּכ לע :ְּסָכַרְר לֶכָּב

 סמְרַּת ירָּדַּת ןָתָתַו לחש לע :ְּךֶלְנר ןְבֲאָּב

 והָכָגשֲא .ּוהטְלַפֲאַו קשָק יִב יִּכ :ןיִנַתְו ריִפְ

 יִכֹנֲא למע תא יִנֵאָרְקִי :יִמש עדי יֵּכ
 םיִמָי ךְךא | :הְדְבכָאו ּוהַצְלַחֶא | .הָרָצְב
 | יִתְעּושיִּב ּוהָאְרַאְו :והעיִּבְשַא

 ןאָרָהְו :לֵאָרְׂשִי תולָהֶת בשיי שוחק הָּתַאו
 מ שודק שודק שורק :רַמָאְו הו לֶא זו



 פיני קוה לש תיברע

 ןֵד .ןילבְקמּו :ּודובְּכ ץֶרָאָה לָכ אמ תואְבְצ
 אָמֹורְמ יִמָשְּב שידק שחלב :ןיִרְמָאְו ןד ןמ

 דבוע אָעְרַא לע שידק יּהָּתְנִכְׁש תיִּב הָאְלִע

 יי יאָטִמְלָע יִמְלעַלּו םלעָל שידה .הָּתְרובְ
 לק ּהָרָכְי וז אָעְרַא לכ אילמ תואָבְצ

 לודג שער לוק יִרָחַא עַמְׁשֶאְו קור ינֲאְׂשַת
 שחל אָחּור יִנְתַלְטְנו :ומוקממ יי דובְּכ ורב
 ןיִרְמֲאְו ןיחְּבשְמד אינש עיז לכ יֵרְתַּב תיִעָמְשּ

 ו כל והָתְניִכְׁש תיִּב רֵתֲאַמ ד אָרָהיְךירְּ
 םלֲעְל םיִאָכ ּהָתּוכְלַמ ַײ :דָעְו םֶלּועְל ךלמי

 קָחְצִי םֶהְרְכִא יֵהלֲא י :אָימְלְע יִמָנָעְל
 רעיל םלֹעל תאז הֶרְמָש ּוניִתובַא לֶאְרְשיו

 אּוהְו :ףיִלֶא םֶבְכִל ןֵכָהְו מע בָבְל תובָשְהַמ
 ביִׁשְהְל הְָּרַהו תיחשי אֹלְו ןוָע רפכו םוחר

 בוט יִנדֶא הָתַא יִּכ :תָמָהְְלכ רע אלו ופָא
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 | קרב ו. ארק ל דָסָה ברו הָּקַסי

 :םֶדָ ימימ וניִתובָאל תעש שא םֶהָרבַאל
 : הָלָס ּונֲתְעּוׁשְי לֵאָה ּונָלהסָמעַי םוי םוי יי רָב
 :הָלָס בקע יִהְלֶא ּנָל בָגָשִמ יּונַפע תואָבְצ יי
 העישוה ַײ :ךַּב חֶטב םֵדֲא יִרָשַא .תואָבְצ :
 :ּנֲאְרָכ םֹויְב ּונָנֲעַ למה

 נְשיִּדְבֲהְו ודובכל ּונֶאְרְּבְׁש :ּוניהְלֶא ךורְּב
 םלוע יהו יתָמֲא תכית נפ תנו .םיִעֹוּתַה מ
 םשיו ותַרֹותְּב נבל חַתְפִ אוה יּנָכֹותְּב עט
 ודע ונוצר תושעל ותָאְריו ותָבָהַא ונפל
 דלנ אלו קיִרָכ ענינ אל ןעמל 'םלש בָבְלּב
 יהלאו וניהלַא יו ליִנָפְלִמ ןֹוצְר יה הלה בכ

 םֶלֹועָּב תמי ףיקה רומָשנש ּניַתוכֲא
 ַײהְל הָכָרְבּו הָבֹוט שרריִנְו הָיְהַנְו הָּכְננְו יהָנַה
 םדי אלו דֹוכָכ רמו ןעמל :אָּבַה םֶלעָה

 יוקר ןַעמְל ץפֶח יי :ָךְדּוא םֶלֹועְל יַחלֶא יי
 ףְמָש יעְרוי ףֶּב ּוחְמְבָיְו וריֵּדֲאֵיְו הָרֹוּת ליג
 ריִּדַא הָמ ּונְנודָא ַײ :ַײ ףישְרוד ָּתְבָזְע אל יִּכ
 םֶכָבַכְל ץֶמָאְיְו ּוקָזה יץֶרָאְה לֶכְּב מש
 ;ַײל .םיִלָחְיְמַהְלכ
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 אָרְב יד אֵמְלעְּב .ףמָ) אָּבִר ּהַמְׁש שִדְקִתִיְו לַּדּגִתִי
 ביִרָקיִו הנְקְרּופ הַמָצָ 'הָתּוכְלַמ ףיִלָמִיַו ּהָתֹועְרְּכ
 תיֵּב"לָכְּד .ייַחְבּו ןוכימויבו ןוביּוחְּב .(ןַמָא) ּהָחיִשְמ
 ּהָמָש אָהְי .ַֹמָא ּורָמִאְו בירב ןמְזְבּו אָלְגַעַב .לֵארְׂשִ

 חַּבַּתְׁשְִו ְךֵרָּבְהִי אומלט מל עלו םלעל ףרבמ אָּבִ

 לּקַהְתִיְו הָלַעְתְיו ר ַּדהְתְו אָׂשִנֲחו םַמּורְתַיְ רַאַפְְִ

 אָתְכְרְּ לַּכ ןִמ אלע .ףןֵמָאל אוה ףיִרְב אשדוקד מש
 מא ורמי ה אָמָלְעְּ ןְריִמֲאַּד יאָתָמֲהְנְ אָתֲחְּבְׁשִּת אָתְריִׁש

 םֶדָק לֵאָרְׂשִי תיִּב"לָכד ןוהְתּועָבּו ןי יהתלצ לָּבְהְתּת
 מא ורָמִאְ אערַאו אָיִמשְבְד ןוהובא

 הָעּושיו עָבָשְו םייח אָיִמָש ןִמ אֵָּבַר אָמְלש אָהי

 חַוירְו הָרַּפַכְו הָחיִלְסּו | הלֲאָּו הָאּופְ 'אָכוׁשְ הָמֲהְנְו
 מא ורֲמָאְ לאש מע לָכְלּו ל הֶלֶצַהו

 = מא .ורמאו לאש ומע לכ לת וניֵלֲע

 םיִרָהָה לָא ינֵע אָשֶא .תֹולֲעַמֿכ ריש
 םיִמְש השע .הָיהִי סמ ירְֲע :יִרְֲע אֹבְי ןיאמ
 :ףרֶמש םּונָי לא :ףלגב טומל ןִּתִי לא :ץֶרָאְו
 הוהי :לֵאָרְׁשְי רמוש ןשי אל| םוני אל הנה

 שמשה סמוי : :ְּךָניִמְי די לע ֶלֶצ היה , יִדְרְמש

 עֶר לָּכַמ ףרָמשי הָוהְי :היְלַּב רו .הָכָּכִי אל
 ּףִאובו ףתאַצ רָמָשי הוהי :ּדׁשְפַנ תֶא רמשי

 : םלֹוע דַעְו הָּתַעַמ
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 אָמְּלֲעְּכ .ףמָאי אָּכַר ּהַמְׁש ׁשּדְֵתִו רַּדנְתי
 המצִ התוכלמ ךילָמָיו .ּהַתּועְרְכ ארבה
 ןוכיַמֹויְבּו ןוכייחְב מע ָּחישְמ ברי .הָנְהרופ

 בירן אלע .ילֶאְרְשי תיִּב לכד ֵַהְבּ
 < ןָמָא ּורָמִאְו

 יִמְלָעְלו םלָעְל ּךרָבְמ אָּבַר ּהָמָש אֵהְ
 םַמֹורְתיְו ראָּפְתִיְו הֵַּתְׁשִו ִרָּבְתִי .אימְלע
 אָשְדּוכְּד הָמָׁש לַָהַתִיְו הָדַעַתִיְורּדַהְתִיְ אָׂשנְתו
 :ףָמָ) אוה ךיִרֶּב

 אָתָהְּבִׁשִת אָתְריִש אָתָכְרְּב לכ ןמ אָלְעְל
 :ֵמַא ורמאו אָמלעְב ןֵריִמֲאַּ אָתְמַחְגְ

 עָבָשְו םייח יאימש ןמ אָּבִר אָמּקְׁש אָהְ
 הָחיִלָסו הָלֶאְגּ .הָאּופרו אָבָז שו | הָמֲחנ העּושיו

 אָרט שי ימע לכל ונל .הלצַהו חור הָרָּפַכו

 :[ֹמָא רְמֲאְו
 הֶׂשֲעַי ויַמֲחַרְב איה .ויָמֹורָמְּב םולש השלע

 :ןֶמִא ּורְמֲאְו .לֵאָרְׁשְי ומע לָּכ לַעְו ּוניִלָע םולש
 : ךרבמה יי תֶא ּוכְרָב רעא החה

 :דַעְו םלועל דרכה י יי ורב הנוע להקה
 הָלְדְג תַתְל לפה ןודָאל ַתֵּבְׁשְל ּונילע |
 הוציאה ייונכ ונע אלָש .תיִׁשאָרְּב רֶצֹויְל
 גבלֶח םש אל הָמָרֶאַה תוחפשמכ ּונמָש אלו
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 םיוחתשמ ּונְהְנֲאַו .םֶנֹומֲה לֵבְּכ ּונלרָגו :םֶהכ
 ,אוה ורְּב שודקה םיִכָלְּמַה יִכְלַמ ְךֵלָמ נפל
 והכי בשומו .ץֶרֶא דַסֹיְו םִיַמָׁש הָטֹונ אּוהש
 ,םיִמֹורְמ יֵהְבְנּב יזע תַניִכְׁשּו .לעממ םיַמָׁשַּב
 סָפָאְו ּנָכְלַמ תָמָא ירֵהַא דוע ןיִאְו ּניֵהלֲא אוה
 לֶא ָתבָשָהְו םויה ַתעַדְיְו יהַרֹוּתַּב בּותְכַּכ .ותלּוז
 לע ילעממ םימְשּב םיִהְלֶאָה איה יי יִּכ .ְּבְבְ
 :דוע ןיִא :תַקְּתִמ ץֶרָאָה

 הָרָהָמ תואָרְל .ּוניִהלָא יי ל הָוקְנ ןַּכ לע
 ץֶרָאָת ןמ .םילולג ריִבֲעַהְל דע .תֶרֲאָפְתְב
 תּוכָלַמְּב םלוע ןקתל ןּותרָּכי תֹורְּכ םיִליִלָאָהְו
 תוגפהל משב ּואְרְקִי רָשְב יַנְּבלָכְו ירש
 יִבָשוידלָכ ועד וריי :ץֶרֶא יֵעְׁשְר"לְּכ יֶלֵא
 :ןושְל"לָּב עֶבָׁשת :ּדְרְּבִילְּכ עַרְכִת ל יִּכ .לָבַת
 ךמש רֹובְכְלְו לופו ּועְרְכַי וניהלָא יי נפל
 ךולְמַתְו ּףתּוכְלַמ לוע תֶא םֶלְכ ולְּבְִיו נתי רה
 לש תּוכְלִמה יִּכ ידעו םֶלשְל הָרֲהְמ םֶהיֵלֲע
 בּותְּכַּכ .דֹובָכְּב ךּולְמְּת דע יִמְלועְלּו איה
 הֶיָרְו .רַמֲאָנְו :רֶעְו םֶלועְל ךולְמי יי ְּתְרותְּ
 יו הֶיְהִי אוהַה םֹיַב ץֶרָאָקדלָּכ לע ךָלְמְל יי
 :דַחֶא ומשּו דָחֶא
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 | :רטוא תסנכה תיבמ אצוישכ

 ינפ פל רשיה ,יררוש ןעמְל ּףָתְהְרְִּב יִנָחְנ יי

 יִכָאְלַמ וב עג יהכררל ּךלַה בקעיו כר

 הנֶחמ םָאָר רֶׁשֲאַּכ בקעו רָמאיו :םיִהלֶא
 :םִיַנָהַמ אּוהה םוקמה םש אָרְקִיַו חֶו םיִהְלֶא

 ;רמועה תריפס :הדפ

 דמועה רופפל ןיליחתמ תיברע תלפת רחא חטפ לש ינש לילב
 םירפוס םניא םיקדקדמהו ,הלילה לכ רפוסו ךלוהו ךשחתשכ הנמזו
 רופפל דחא לכ לע הוצמו :תושעל יואר ןכו םיבכוכה תאצ דע אלא
 דע תועובשהו םימיה רפוסו הלחת ךרבמ .רמועמ רופסל ךירצו ומצעל
 וופסל רזוח ,ךרבו ונמז םדוק רפסו העט םאו .םוי םיעבראו העשת
 : הכרב אלב ךשחתשמ

 הלילה הזב הרי:סה ימי המכ תושמשה ןיב וריבח תא לאושש ימ
 רופסי ,הלילה לכ ךריב אלו חכשש ימ ,ךכו ךכ היה לומתא ול רמאי
 םויה.לכ ךהיב אל תמש םאו ,הברבב .םיטיה ראשו ,הכרב אלב .םויה לכ
 דחא םוי גלד םא קפוסמ אוה םא לבא ,הכרב אלב םימיה ראשב רופסי
 : הכרבב םימיה ראשב רופסי רפס אלו

 :ךרבמ רופסיש םדוק

 T רֶׁשֲא .םֶכֹועָה דָלָמ ּוניהלֶא יי הָּתַא ךורְּ

 :רָמֹועָה תַריִפָס לע ּוננצְו .ויָתֹוצַמְּב ונשדק
 ! רַמּועְל דָהֶא םוי םייה | ןשינ וש

 : רַמֹועְל םיִמָי יִנָש וה = . זי
s+ רַמּועְל םיִמָי השלַש םיַה . חי 
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 ןסינ

 גסק 3 רמועה תריפס

 : רֶמֹועְל םיִמָי הָעְּבְרַא םזיַה
 רָמֹועְל םיִמָי הֵׁשַמֲח םִייַה
 : רָמֹועְל םיִמָי הַׁשְׁש םויַה

 :רֵחָא עובש םֵהַׁש .רָמֹועָל םיִמָי העֶבְׁש םּיַה
 דַחֶא עובש םֶהָׁש .רָמֹועְל םיִמָי הָנֹומְׁש םֹויַה

 : דַחֶא םויו

 דַחֶא עּובָש םֵהָׁש .רָמֹועְל םיִמָי הָעשִּת םייַה
 : םימָ ינו

 דָחֶא עובש םָהְש .רַמֹועְל םיִמָ הרשע סויה
 : םיִמָ הֵׁשלְׁש

 דָחֶָא עּובְׁש םֵהָׁש רָמֹועְל םוי רשע דחא םֹויַה

 םיִמָי הָעְּבְרַאְ
 דַחֶא עובש םָהָׁש .רָמֹועָל םוי רשע םיִנְׁש םויה

 םיִמָ השמת
 עובש םֵהְׁש .רָמֹועְל םוי רשע "השלש םויה

 םיִמָ השש דָחְא
 ינש םֵהָׁש .רָמֹועְל םוי רֵׂשֲע הָעַּבְרַא םויח

 , תועּובש

 ינש םָהָש .רָמֹועְל םוי רשע הָשְמַח םייַה
 דַחֶא סו תועובש

 יִנש םֵהָׁש .רָמֹועְל םוי רשע הָשֶש םּויַה
 a םיִמָי יִנָשּ תועּובָש

 ינש םֵהָׁש ירַמֹועְל םוי רשע העְבְש םויח
 | םיִמָ השל תועובש =
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 ינש םָהָש ירמזעל םוי רָשָט הנומש םויה

 : םיִמָ הָעַבְַאְ תי עו בש

 יִנש םֶהָש .רמּועְל יי רשע הַעׁשת םויה

 , םיִמָי הָשָמְחַו תועובש

 תועּובש יִנָש םֵהָׁש .רָמֹועְל םוי םיִרָשע םייַה

 : םיִמָי הַׁשְׁשְו

 השלש םֶהָש :רמועל םוי םירשעו דָחֶא םויה

 : תועּובש

 השלש םֵהָׁש :רמועל םוי םיִרְׂשֲעְו םִיֵנְׁש םויה

 :i דָחֶא םֹוי תועּובָש

 םָהְש ירָמֹועְל = פוי םיִרְׂשעֶנ השלש םויה
 : םיִמָי יִנָשּו תועובש ה השלש

 םֵהָׁש .רָמֹוטְל םוי םירשעו הע ברא םּויה
 : םִמָ השלשּו תועובש הָשלֶש

 השלש םָהָש ,רַמֹועָל םוי ם םירשעו השמה םויה

 : םיִמָי העַּבְראְו עובש

 השלש םֶהָש :רַמּועְל םוי םיִרׁשֲעַ הָשָש םויה

 : םיִמָי הָשָמָחְו תועּובט

 השלש םַהָׁש .רֶָמעְל םוי םירשעו הָעְבָש םויַה
 3% םיִמָי הֵׁשְׁשְ תועובש

 םָהָש .רָמֹועְל םֹו םי רשעו הנומש | םייַה
 : תועּובש הנ עֶּברַא

 העַּבְרַא םָהָׁש .רָמֹּועַל םוי םיִרְׂשֲעְו הַעְׁשַּת םייה
 דָחֶא סי תיעּובש
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 הֵעּבְרצ םֵהָׁש ירָמֹועְל םוי םיִשלָש םיַה
 : םיִמָי יִנָשּו תועּובש

 הַעְּבְרא םֵהֵׁש רָמֹועְל םוי .םישלֶשּ דַחֶא םיַה

 . םיִמ השלְשּו תועו בש

 םֶהָש Bid םוי םישלש םיִנש םייה

 | ימי הָעּבְרַאְו תועובש העְְּרַא
 םָהָש העל םוי םישלָשּו השלש םויה

 : םיִמי הָשָמָחַו תועובש הָעָבְַ

 םָהְש ירַמֹועְל םוי םישלש "הָעַבְרַא םויה

 , םיִמִי השש תועּובש הָטבְרַ

 הֵׁשְמֲח םֵהָׁש .ר :ועל םוי םישלָש הֵׁשָמֲח םויה
 : תועּובש

 הָׁשָמֲח םהָש .רָמֹועְל םוי םישלשּו הֶשֶש םויַה
 ; דו ַחֶא םויו תועּובָש

 הֵׁשְמֲח םָהָש .רָמֹועל םוי םיִשלֶש העְבְש םּיַה
 : םִיִמְי ִנְׁשֹג תֹועּובָׁש

 הֵׁשָמֲח םֵהָׁש .רָמֹועָל םוי םיִשלש הָנֹומְׁש םויַה

 : םיִמָּ הָשלֶשּ תֹועּובְׁש

 הָׁשְמֲה םָהָש .רֶמועְל םיי םיִשלֶשו הָעָשַת םויה
 : םיִמָי העְּבְראְ תעּובָש

 תועובַש הַׁשְמֲח םָהְש רמועל םוי םיִעָּבְַא םויה

 | םיִמָי השמת
 הֶשָמָח סָהש ירמועל םוי םיִעָּבְרַאְו דַחֶא סה

 : םיִמָי הש שו תועּובש
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 השש םֶהָש .רָמֹועְל .םוי םיִעָּבְרַאְו סָיִנָש םזיה | רייא וכ
 תועובש

 הַׁשְׁש םֶהָש :רמועל םוי םיעָּבְרַאְו הָשלֶש םזַה . הנ
 דָחֶא םויו תיעּובש

 הָׁשְׁש םֵהָׁש .רֶמֹועָל םוי םיעָּברַאְ | העבר םזיַה . טכ
 םִיִמי ינשו תיעּובש

 השש םֵהָׁש .רָמֹועְל םוי םיִעָּבְרַאְו הָשְמִח םוִה ןוס א

 , םיִמי השל תועובש

 השש םֶהְש .רָמֹועל סו םיעָבְרא הָשָש םִַּה . 2
 םיִמָי הָעַּבְרַאְו תועובש

 השש םֵהָׁש :רַמּועְל םוי םיִעָבְרַאְו הָעְבש םיַה . ג
 : םיִמָי הָשָמַחְו תועּובש

 השש םָהָש .רַמֹועְל םוי םיעַּברַאְו הנימש םִיה . ד
 םיִמי השש תועובש

 םֵהָׁש .רָמּועְל םוי םיִעַבראְו הַעְׁשַת הוי ב
 - תֹועּובְׁש הַעְבְׁש

 :םירמוא הריפסה יחא םויו םוי לכב

 הָרָהָמָּב ּהַמֹוקְמָל ׁשֶּדְהַמַה תיִב תדובע הג ןמִח וֵרָה

 :ּוניָמְב

 ונח םיֵהלֲא :ריִש רֹומְזְמ תֹונגְנּב חַצנָמַל
 ַּכרר ץֶרֲאַּב תעדל מב ונָּתֲא וינפ רַאְי ּנַבְרְבי
 םיִמע ףודי .םיִהְלֲא םיִמע ד ףודוי :ףְתעושי | וחלב
 ,רֹוׁשיִמ סימע טפשַה כ .םיִּמָאְל ּונָנַרְו ּחָמְׂשִ כ
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 ףודוי .םיִהלֲא םיֵמע ףודוי :הֶלָס םָחְנַּת ץיֶרֵאָּב םיּמָאְלּ

 :ּוניָהְלֶא םיהלָא ּונָכְרבִי .ּהָלּובָי הָנֶתַנ ץֶרֶא :םֶכְּכ םיִמַע

 :ץֶרֲא יַפְּפֲא-לִּכ ותוא ּואָרְו .םיהְלָא ּונָכְרָב
 צד "71 ד ו : 1 1 :ןד ג

 ;הָרּורְצ ריִּתַת ףְניִמָי תַּכְדְנ ַתֹכְּב אג
 : אר נֵרֲהַט ּונְבְגש המע תגר 2
 :םֶרמְש תַבָבּכ ךָרּוחְי ישרוד רוב אָנ

 :םֶלְמָנ דיִמָת ףֶתְהְדְצ יִמָחַב סרהט םָכְרּ
 :ּדָתְדָע לָחנ ִּףְבּוט בורְּב .שודק ןיסַח
 :ְָּתְׁשְדְק יִרְבּוז יהָנפ ףִמעְל יהָאג דיִחָ
 : תומְלְעִּת עָדְוי נתקע עמשו לבה נֲתעוׁש

 :דָעְו םָלֹועְל ותּוכלמ דֹובְּכ םש ְךּורָּב שחלכ

 ךֶּדְבע הָׁשֹמ יִדָי לע ּונָתיִוִצ הָּתַא .םלוע לָׁש זנובר
 וניתופלקמ | ּנֵרֲהַטְל יֵדְּכ רֶמועָה ה תַריפְס רֹופְסִל
 םֶכְל םֶּתִרַפְסּו ךֶתְרתְּב ּתְבתַּבְׁש ֹומָּכ נֲתֲאָמּוטְמּו

 ֹרֲהַטיִׁש יֵדְּכ סי םיִׁשִמֲח ּורְפְסִּת תֵּנִׁשַה תֶרַחַמִמ

 יו \יִנָּפְלִמ ןוצר יהי ןֶבְבּו .םֵתַמָהזִמ לֵארְִׂ תושָפנ
 רַמּועָה תַריִפְס תּוכְזָּבָש ּוניִתובָא יהלאו וניָהְלֶא

 הריפפב ןיוכיו תינולפ הָריִפְסְב יִתְמגפש המ ןָמְתִ יִּתְרַפָסֶש

 .הלַעמ לש הָשַדְקְּב שָּדְקְתֶאְ רהט (הלילה ותואל תכיושה

 :הָלָס ןִמָא
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 ,תבש תלבק
 .עודיכ םישדק שדק אוה יכ ולוכ םירישה ריש רמול ןוכנ תבש תלבק טדוק

 יק ודכסטכקק סיליקס לים ידכיפ סנש תנ3ק יד קיוטק
 .סיטדקס שדוק קיל

 ומיחרו וליחדב היתניכשו אוה ךירב אשדוק רוח םשל
 הנה ,לארשי לכ םשב םילש אדיהיב ף"ןב ףיי םש אדהיל
 ,םישדקה שדוק םירישה ריש םיענ לולב ררושל םיאב ונחנא
 ןונבלה דובכ ןנרו הלינ םיענ לוקב רישל ןורשה תלצבח ררועל
 אתוודהו אתוערו הוהאו הבהאב הדוד םע םירוענ תשא רבחלו
 ךינפל הלעיו .הרמז ליקו הרות הב אצמי החמשו ןושש אבלר
 ןננשה ולאכו ומצעב המלש ורמא ולאכ םירישה ריש תאירק
 השעמו ונילע וניהלא 'ה םעונ יהיו ,וב םימותחה תודוסה לכ
 ירמא ןוצרל ויהי : והננוכ ונידי השעמו ונילע | הננוכ | ונידי
 : ילאונו ירוצ 'ה ךינפל יבל ןוינהו יפ

 תֹוקיִׁשְנִמ יִנֵהַׁשְי :המלְׁשְל רֶׁשֲא םיִריִׁשַה ריש ₪

 מש םיִבֹט ְּףֶנָמׁש חיִרְל :ןַײמ ףיָדּד םיִבֹוט יִּכ ּוהיִפ
 ףירמא יִנֵכְׁשמ ְובֲהֲא תומלע ןִּכ לע יּףָמְׁש קרות
 הב הָחְמִׂשִנְו הֶליִנְנ :וירדח ךְלָמַה יִנֲאיִבָה .הָצּרג

Fr: 5 A 7 7ד ץ : 2 ד  

 הָנאָנְו יִנָא הָרוחַש :ףּובַהֶא םיִרָשיִמ :ןינמ ירד הרי
 לֵא :המלָש תֹועיִריִּכ .רדק יִלָקאְּכ .םֶלָשּורְי תונְּב

 יֵמֲא יִנָּב .שָמָשַה יִנָתַפְזשָש תֶרֹחְרַחְׁש יִנָאַש יִנָאְרת
 אל יִּלְׁש יִמְרַּכ .םימרּכַה תֶא הָרְֹנ יִנָמֶש יב ּורָחְנ

 הָכיִא .הָעְִת הָביִא .יִשָפִנ הָבֲהָאַׁש יל הדיח :יִּתְרְמ
 ש ייד : Wd Ti: 3 OK 1D ATT :ִךיִרְבְה יֵרָדע לַע היֲמֹעְּכ הָיְהֶא המלש .םירהצב ץיברה



 טסק 9 תבש תלבק

 ,ןאצַה יֵבָקעְּב ד; יִאְצ :םיִשָנַּב הָפ8ַַה ףְל יִעְדַמ אל םִא
 יִבְכְרֶּב יִתְסְסֶל : םיערַה תֹונָכְׁשִמ ל ךיַתיִדְגתֶא יער
 ףראּוצ .םירותב ףויחְל אנ : יתיער ךיתיִמד הערפ

 דע :פָסֶּכַה תודקְנ םע יל הֶשענ בָהָז ירות :םיזמרחב
 ,יל יָרֹוּד דמה רֹורְצ :וחיִר ןַתְנ יְֶּרנ וִבְסַמְּב ְךֶלַמֵהׁש
 : יִדָג ןיע יִמְרְכְּב ,יל יִדֹוּד רָפּכַה לּכְׁשֲא :ןיִלְ ידש ןיִּב

 יוד הפ דנה :םינוי ונע יהי ףנח יתיר הפי ד
 םִזרָא ּוניִתּב תורק :הננעכ ּונָשְרִע ףא םיִעָנ פא

 ידה שב :"TT . ד

 :םיִתֹורְּב ּונָטיִהְר

 הָנשושָּכ :םיקמעה תנשוש ,ןורְׁשַה תֶלֶצַבָח יִנָא ₪
 רעיה יע חּופתְּכ : תֹונָּבַה ןיִּב יתיער E םיִחֹוחַה ןיִּב
 קותמ ייפ .יִּתְבַׁשִי יִּתְַמְ ולְצְּב :םיִנָּבַה ןיָּב יוד ןְכ
 יִנוכמס : הָבָהַא ילע הרגה .ןייה תיּב לא יִנָאיִבָה יִּכָחְל
 :יִנֲא הָבֲהַא תלוח יכ Se ינּודפר .תושישֶאּב
 םָבֵתָא יִתעַּבׁשִה : :יִנָקְּבַחִּת ֹוניִמיִו .ישארל תחת ולאמש
 !ּוריעת םִא .הָדַשַה תוליִאְּב וא תֹואָבְצְּכ םֶלָשּורְי תֹונְּב
 הָּנִה יִדֹוּד לכ י ץַפָחְתְש דע הָבָהֲאָה תֶא ורות םָאְו
 הָמּוד :תֹועָבְנַה לע ץֵּפַקְמ םיִרָהָה לע גָּלַרִמ 'אּב הז
 רַחַא רַמֹוע הֶז הָנַה םיִלּיָאָה רַפֹעְל וא יִבַצְל ודו
 הנע :םיִּכְרָחַה ןמ ץיִצָמ .תונלחה ןָמ היִנְׁשַמ ּונֵלְתּכ
 יִ :ףל יִכְלּו יִתַפָי יִתָיַעַב ףל ימּוק ייל רַמָאְ ודור
 ואְרִנ םיִנָצָנַה ול ךלָה ףלח סָשֶגַה :רבע יָתְפַה הָּנָה
 :ּונָצְרַאְב "עַמָשְנ רותה לוקו עגה רימה תע . ץֶרֵאָב
 יִמּוק יחי ּנְתַנ רַדָמְס םיִנָפְְַו הנ "הֶטְנח הָנָאְּתַה

|: 
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 רֶתְסְּב .עַלֶּפַה יִוגחְּב יִתֵנֹוי ֶל יִכְלּו יִתַפָי יתיעב דל
 ףלוק כ וכו תֶא ִנעיִמְׁשַה אר ןמ מ תֶא יניִאְר רה הרדמה
 יםיִנַמְק םיִלֵעְׁש ,םי קַעְׁש ונל + א :הָואַנ ךָארמ כו בָרְע

 וול יִנֲאַו יל ידו :רד מס :נימרבו .םיִמָרכ םיִלְּבַחַמ
 בס םיִלְלְצַה ופנו םֹויַה חופש דע :םיִנַשושַב הָעַה
 :רָתָב יִרַה לע םיִליִאַ רעל וא יבצְל ידוד ְּףְל הָמּד

 יִשָפַנ הָבָהַאְש תַא יִתְׁשַּבִּב תוליכַּב יִבָּכְׁשְמ לע ש

 ריִעָב הָבְבֹוסָאַו אָּג הָמּיִקֶא :ויתאָצִמ אלו ויֵּתְׁשַּכְּב

 ויִּתְׁשַּקְּב . .שָפנ הָבָהָאְש תא הֵׁשְכַבֲא .תובהרבו םיקושּב

 תֶא יריִעָּב םיִבָבַּפַה םיִרמשָה יִנּואַצִמ :ויָתאַצַמ אלו

 דע םֶקַמ יִּתְרַבַעַׁש טַעְמּב :םָתיִאְר יִשַפַנ הָבָהֶאְש

 בע פא אלו ויתְזחֶא יִשָפנ הָבָהֶאְש תא יתאַצָמְש

 יִתְעַּבשַה :יִתְרּוה רָרָח לֶאְו יָא תיּב לֶא יתאיִבֲהְׁש
 סָא יהְדָשַה תֹוליֵאְּב וא תאָבְצְב יםלָשּורְי תֹונְּב םֶכַתֶא

 יִמ :ץֶפְְּתַש דע הָבָהַאָק תֶא ּורְעְּת םאָו ו רי
 רמ תֶרָטְקִמ ןשע תֹרְמיִתְּכ רָבְדִּמַה ןמ הָלע תאז
 .המלָשָלָש ֹותַטִמ הָּנַה : לָכּור תקבא לָּכָמ הַנֹובְלּו
 יזחֶא סֶכְּ :לֶאָרְׂש יָרבְגִמ ּהֵל ביִבָס םירפְג םישש
 דַחַפִמ וכָר לע ֹוכָרֲ שוא | .הָמָחְלמ יִדָמְלִמ בֶרָח

 וכות . מרא ובָּכְרִמ בה :תיפר כ 1 'הֶשָ וידומע

 תֹונְּב הָניִאְרְ דָניאְ :םלָשּורי תונְּבִמ הָבֲהַא ףּוצר

 םֹויְּ מא ול הרט גש הָרֵטעַּב .המלש למ ןיצ
 זובל תַחְמָׂש םייִב ותֵנִתֲח



 אעק 1 תבש תלבק

 דַעָּבִמ .םיִנֹוי ני, הפי נה :יתיעב הָפָי דָנַח ₪
 דַעְלִג רַהַמ ּושְלָגש 'םיְִָ רֶרעב ףרעש יִּפָתַמַצְל

 םְּקָּכְׁש ,הֵצְחַרֲה ומ לע תֹובּוצָּקַה רֶדֲעְּב יש
 ףיַתֹותָפְׂש יִנָשַה טּוחְכ :םֶהָּב ןיִא הָלְּבַשְו .תֹומיִאָחַמ
 :ְּדֲחַמַצְל רעַּבמ יצתקר ןֹוטְרָה חַלָפְּ .הָואנ ְךֵרָּבְדַמּ
 יגל ןֵגַמַה ףֶלֶא .תֹיָּפְלַתְל יּונָּב :ףראוצ דיו לֵּדנְמְּכ
 ,םיִרָפִע ֵנְׁשִּכ ךידָש יָנְׁש : םירֹוגַה יִמְלְׁש לכ ויל
 וס סויה חּופיש דע :םיִנשוׁשַּכ םיערה .הָיְבְצ יִמּואִּת
 :הָנובְלַה תעֶבּג לֶאְו רומה רה לֶא יל לא םיִלְלֲצַה
 הָּקַב ןונָבְלִמ יִּתִא :ּךַּב ןיִא םּמּ .יִתָיעַר הפ ל
 ריש שארַמ .הָנָמֲא שארמ ירושה זבה ל יִּתֶא

 :ךינלועמ קמ דאב ךוניעמ תַחאְּב נבל הל
 חיִרְו :ןוימ ףידד ּובט המ .הָּכַכ יִתֹהֲא ךידד ּופָי המ
 הָּקַּב ְךְיַתֹותַפְׂש הנפטת תָפֹנ :םיִמָׂשְּב לָּכִמ ינַמְש
 :ןוגבל היֵרְכ ץופטלש ַחיֵרְו .ךנושל תחת בֶלָחְ ׁשֵבְּד
 ךיחלש :םּותח ןיעמ לּועְג ו לַג .הָלַכ יִתֹחֲא ל לוע ן
 רג :םיִדְרנ ה םיִרַפְּכ םיִדְגְמ יֵרּפ סע | םיֶנֹומְ םָּרַּפ
 תֹולֲהֲא רמ הו בל יצע לָּב םע .ןֹומנכְו הָנָה םפכו
 ,םַײה םִיַמ ראב ,םיִנג ןיעמ :םיִמָשְב יֵׁשאָר לָּכ םע

 נג יִחיִפָה ןָמיֵת יִאֹובו ןופצ ירוע :ןונְבְל ןמ םיִלזנְ
 :ּויָדְנַמ ירפ לכאיו .ּונָנָל ידוד אבי .יָמׂשְב ּולז
 :ימָשְּב סע יִרֹומ יִתיִרֲא .הָלַב י יִתֹחֲא ננל יִתאַּב ה
 לְבֲא יִבָלֲח םַע יִנָי יִתיִתְש .יִשָבְּד םַע .יִרְעי יּתְלֲַ
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 לוק ירע יִּבִלְו הָנָשָי יִנֲא :םיִדוד ּורְכָשְו ּותָש .םיעָר
 ישארש ,יִתַמַת יִתָנֹוי יתיער יִתחַא יל יִחַתַּפ :קָפוד ירוד

 יִתְנתַּכ תֶא יִתְמשפ :הָלִיְל יִסיִסְ יַתוצְְק יל אָלַמ

 :םפנטָא הָכָכיִא יל תא יתצ חְר .הָנָשָּבְלְא הָכְביא
 יִנ תמה :וילע ומַה יִעָמּו ,רוחַה ןמ ודו חַלָש ידה
 לערבל רֹומ יִתְעְּבְצֶאְו .רומ ּוּפְמנ ב ידֹדְל תפל
 ירבַע כמֲח ידודו .ידֹוד ל יִנֲא יִּתֲחַתַפ :לו מַה תופכ

 ויתארק + היִתאָצְמ מ אלו והי תׁשכְּב רָב ב הָאְצָ ישָפַנ
 יִנּוּכְה ריִעָּב םיִבָבַפַה םירמשה יִנָאְצִמ :יננ נע אלו

 יִּתעַּבְׁשַה : תֹומחַה ירמש .ילעמ ידידר תא ואש .ינ ועצפ

 ודיִגַת הַמ יךוד תֶא אָצמּת םָא .םֶלָשּורְ תֹונְּב םֶכתֲא
 .םיִשָנַב הָפיַה דודִמ ְךֶדוד המ יִנָא הָבֲהַ תַלוחְׁש יול
 םֹודֲאְו חַצ יִךוד :ּונָתעַּבְׁשִה הָכָּבָש דודמ ףדוד המ

 םיִלּתְלַת ויַתוצְיק ופ םֶתָּכ ישאר :הָבְבְרְמ לּוגְד
 יםִיַמ יֵקיפֲא םינ וכ גובי :בֶרעָּ תורחש

 תגורֲע ויַחְל :תאלמ לע תובשי .בֶלחָּב תוצָחר

 תופטנ םינשוש ויַתְותְפְש .םיִחְהְרִמ תולדגמ יםַשּבַה

 ויִעָמ :שישְרַתּב םיְִקִמִמ בֶהֶז יִליְל < : רבוע רומ

 םיָדָפִמ שש ידומע ויקוש : םיריפס תַפְכעמ ןש תֶשָע

 וכח :םיִזָרַאּ רּוחַּב ןֹנָבְּקַּכ ּוהָאְרַמ זפ ינדא לע

 :םֶלָשּורי תֹנְּב יער הָזְו יוד הֶז ,םיִּדַמֲחִמ ולב םיק מממ

 ףדוד הָנַּפ הָנֲא .םיִשָנְּב הפיה דוד ךלָה הָנֲא ס
 םֵׂשְּבַה תוגורעל גל דרכי יִדֹוּד :ּדַמע נשק
 יל ידודו ידוד ל יִנָא :םינשוש טְֹלְלְו םינּב תוערל



| 
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 געכ 3 תבש תלבק

 הואנ יהֵצְרְתְּכ יתיר תא הָפָי :םיִנׁשוׁשַּב הערָה
 םֵהָׁש ,יֵדְנִמ ףיניע ִבְמַה : תֹולְָנַכ הַמָיִא .םֶלָשּריִּ

 :דעֶלְגַה ןמ ּושְלְּגֶש סיעה רֶדעכ ףרעש . יִנְביִהְרַה
 תימיאתמ םָּכִּכְׁש הָצְחַרָה ןמ ולעש םיִלָחְרַה רָדֲעְּכ ףינש

 :ךֶתמצל דעֵּבְמ < תב ןומרַה חַלָפּכ :םֶהָּ ןיִא הָלְּכְׁש
 ןיִא תומלעו םיִׁשְגַליֿפ םִנֹמְׁשו .תובלמ מַה םישש
 הָרָּב ּהַמָאל איה תַחַא יִתַּמַת יִתֵנֹוי איה תחא :רַפְסִמ
 םישגליפו תוכלִמ ָהרְֵׁא תֹונָב היאר ּהַּתְדלֹוְל איה
 הָנָבְלַכ הָפי רחש ומְּ הַפכְׁשנַה תאז יִמ :ָהּולְלֲה
 יתרו נָא הנג לא : תֹולְגְנ הָמיֲא המח הר
 וצנֶה .ןַפְגַה החרפה תוארל .לָחְנַה יֵּמֲאב תוארל

 :ביִדנ יִמע תובָּכְרמ ינְתַמש יִשָפנ .ִתְעְְי אל: םיִנֹומְרָה

Ros ‘ooהמ .ִךַּב הָזָחָנְו יבוש יִבּוש 4 יבוש  

 גט ימה רֶסחְנ לא .רהפה ןוא ףררש :ןֶמְא יד;
 םיִרפע יִנשָּכ ךידש יִנָש :םיִנשושּב הגו .םיִטח תַמָרֲע
 ןוּבָשָחּב תור ףיניע ןשה לָדְגִמְּכ ראו :הָיִבְצ יַמֲאָת
 נפ הָפֹוצ ןוגבְלה לַּדְנמְכ פא .םיִּבַר תַּפ רעש לע

 ןְנרַאָב ףשאר תלדו .לֶמְרכ לע ףשאר :קְׁשָ
 הָבָהַא ּתְמַעַג המּו תיִֿפי המ :םיִטָהְרַּב רּוסָא ךְלַמ
 3 הָמָתָל הָתְמְּ aa תאז :םינונעקב

 השעמ םיִאָלֲח ומָּב וכו יומה ,ביִדְנ תב .םילענב

 : םיהופחב פא חי ₪ גה תֹולְְׁשֲאַכ דורש יי
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 יֵתֿפָׂש בָבּוד םירָשיִמְל יֵדֹודְל ךוה .בוטַה ןיְּכ ךֶּבִחְ
 אָצְנ יוד הָכְל :1תקּושַת יֵלעְו .ידודל נָא :םיִנָשי
 םִא הָאְרַנ םיִמרכַל | הַמיִּכְׁשַנ :םיִרָפְּכִב .הֶניֵלְ . רָשַה
 ןַתֶא םַש .םיִנֹומְרָה ּוצְנַה .רַדַמְסַה חַתּפ .ןפגה הָחְרפ
 לָּכ יח לעו יֵחיִר ּונְתָנ םיִאְדּודַה : :ְּפְל :ידוד תֶא

 :ףל יִּתנַפַ ידו םיִנשי םג םיִשדח :םידג

 ןיחב ִָאְצְמֶא ייֵמֲא יִדָש קָנֹו יֵל חֵַאְּכ ְְנָתַי יִמ =
 טָא תיִּב לֶא ףָאיִבָא ְךְנֲהְנָא :יֵל ּוזְבַי אל םַג .ְּקַשֶא
 ולאמ ַש :ינֹומר סיסעמ יחקְרַד ןייכ הקש , יִנְדַמְַּ
 תֹונּב םֶכְתֶא יִּתְעַּבְׁשִה 7 וניִמיִו .ישאר תַחַּת
 דע הָבֲהֲַאָה תֶא ּורְדעֶּתי הַמּוֹוּוריעַּת המ .םלׁשרְ
 הדוד לע תֶכָּפַרְתִמ רָּבדְּמַה ומ מיהלע תאז ימ :ןיִפֲחָתְׁש
 הַמְׁש חמא ְתַלְּבִח הָמָש ףיִתררֹוע ַחּופַּתַה תַהַּת
 לע םַתְוחַּכ יְָּּבִל לע סַתיחכ יִנְמיַש :ךֶתַדָלָי הָלְּבֲח
 יהֶאְנְכ לֹואְׁשְכ השק .הָבָהַא תֶוָּמַב הנע יִּ עורו
 ולְכּוי אל םיִּבַר םימ :הָיִתְבָהְלִש שא יֵּפְׁשְר היפשר
 שיִא ןִּתַי םֵא :ַהּופְטְשָי אל תֹורָהְנּ יהֵבָה אַ תֶא תֹוַּכְל

 ּונל תוחא :ול ווב זֹוב הָבֲהֲאְב ותיּב ךוה = תֶא
 םויּב וגָתוחַאל הֶשענ המ יה ןיִא .םִיַרְׁשְו .הָמְ
 .ףֶסִ תַריִט היל הלב איה המוח םָא הב רַב
 יִדָשְו המוח ִנָ :ֶרֶא חול הילע רּוצְנ איֵה תֶלָּד סָא
 הָיָה םֶרָּכ :םּולָש תֶאְצֹומְּב ויניִעְב יתיוה זַא .תֹולּדנַמַּ
 שיא .םיִרטנל םֶרְכַד תֶא ןַתָנ .ןֹומֲה "לַעַבְב המלָשל
 ל הָלֵאַה .ינפל יֵלָׁש מרב : ףֶסַּ ףלֶא ויִרְפְב אָבִי
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 ,םיִנַנּב תבָשויַה :ֹויְרַּפ תֶא םיִרטנל םִיַתאָמּו .המלש |

 הָמְדּו ירוד חַרְּב :יִנָעיִמְשַה וקל :םיִבישָקַמ םירבח
 :םיִמְשְכ יִרָה לע םילָאָה רָפַעְל יא יִבְצַל ףְל

 יהלאו יהלא הוהי ךינפלמ ןוצר יהי םימלועה לכ ובר
 שרק אוהש יתדמלו יתירק רשא םירישה ריש תוכזבש  ,יתובא
 תוכזבו ויתויתוא תוכזבו ויתובית תוכזבו ויקוספ תוכזבו םישדק
 ויתוריסו ויזמרו ויפורצו ץתומש תוכזבו וימעט תוכזבו  ויתורוקנ
 וז העש אהתש ,ונממ םיאצוה םיארונהו םירוהטהו םישודקה
 וננעתו ךארקנ הנואה תעש ,הבשקה תעש ,םימחר תעש
 ריש רומלו תאירק ךינפל הלוע היהיש ונל רתעתו ךל הריתענ
 רשא .םיארונהו םיאופגנה תודוסה לכ וננשה וליאכ ,םירישה
 תושפנהש םוקמל הכזת  ,ויאנת לכב וב םימותסו םימותח םה
 לטומש המ לכ ונישע וליאכו ,םשמ תובצהנ תומשנו תוהורו
 ןמ תויהלו ,רחא לוגלגב ןיב הז לונלנב ןיב .נישהל | ונילע
 אלמו .םיריסהו םיקידצ ראש םא אבה םלועל םיכוזה םילועה
 ירמאו וננבל םע היהתו ,ךתדובעל הבוטל ונבל תולאשמ לכ
 הכרב חלשתו ונידבעמ תעב ונידי םעו וניתובשחמ תעב וניפ
 תופשאמו וגמיקת ונינע רפעמו הנידי ישעמ לכב החלצהו ההוור
 :ןמא ונימיב הרהמב ךשדק ריעל ךתניכש תובש בישתו,ונממורתוניתולד

 .אכ ףד ,אבר אמלש אהי שידק

 .בקעי ןמיס הלא םיקוספ רמוא ולכ םירישה ריש רמול יאנפ ול ןיאש ימ

 סגיד סיריטס ריק כיס לייד יד סרוק ווט ןוכ ןיק
 .3קעי קיס ןטיס וקיק סיקוקפ 4 קוטקיק

 :ןַײמ ףיִדד םיִבֹוט יִּכ ּוהיִּפ תוקיִשְנִמ יִנֵקְׁשְ
 .Sr ו l= een יוימשב ּולְזי יִנִּג יחיפה ןַמיִת יִאֹובּו ןופָצ ירָוע

 :וידנמ יִרָּפ לָכאיְו .נָנֶל יוד אבי
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 ץפְקִמ םיִרָהָה לע גָּקַדְמ יאַּב הֶז הָנַה ידה לוק
 : תועָבְגַה לע

 יִמְׂשְּב םע יִרֹומ יִתיִרֲא .הָּכַכ יִתֹוחֲא יִנֵנְל יִתאֵּב
 ולכֲא יִבָלֲח םע יִנָי יִתיִתַש ישבד םע יִרְעָ יִתְלַבִא
 :םידוה ורְכְׁשְו ּותָׁש םיער

 הָמְּדכְנ :ונעַשַי רוצל הָעיִרְנ ייל הָנָנַרג וכל
 ה לד א יִּכ :+ל עיִרְנ תֹוריִמוּב .הָדותְב וינָ
 יִרְקְחַמ ודָיְּב רֶׁשֲא :םיהלֶאלּכ לע לדג ּךָכָמ
 אּוהְו םִיַה ל רֶׁשֲא :ול םיִרָה תופעותו .ץֶרֶא
 הָעְְְִוהוָחִתְשִ ואב :ּרָצְ ידי תֶשָכִ ּהֶשָע
 נֲחנַאַו :ּוניִהְלֶא איה יִּכ :ונשע ַי יִנָפל הָכרְבְנ
 :ּועָמָשת .ולְכְּב םֶא םויה .ּודָי ןאצו ותיעְרמ םע
 :רָּבְרְמַּכ הָסִמ םויָּכ הָביִרְמְּכ םֶכְבַכל ושְקָּת לא
 :יִלַעַּפ ואָר םג יִננָהְּב ָכיֵתֹובֲא ינוסנ רֶׁשֲא
 בָבָל יעת םע רַמאָו .רֹודְּב טּוקָא הָנָׁש םיִעָּברַא
 יִפַאְב יִּתְעַּבְשנ רֶׁשֲא :יִכְרְד ועְדָי אל םֵהְו .םֵה
 :יִתָחּונְמ לֶא ןּואבי םָא

 :ץֶרָאָהְלָּכ ייל וריש .שדח ריש ייל ּוריש
 :יתעּושי םויל םימ ּורָשַּב מש ּוכרָב כ וריש
 :ויִתואְלְפְנ םיִּמעָה לֶכְּב .ודֹוכְכ .םִוגַב ורפַ
 -לָּכ לע אוה אָרֹנ דאָמ לֶלָהִמּו ַי לודָנ יּ
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 ויו .םיִליִלֲא םיִמַעָה יהְלָאלָּכ | יִּכ :םיִהלָא
 תֶרָאְּפִתְו זע ּיִנָפְל רֶדָהְו דוח :הֶׂשֲע םִיַמָׁש
 ייל ובה יםיִמַע תוחְפָשִמ ייל ּובָה :ֹוׁשְּדָהְמְּב
 ואבו הֵהְנִמ ואש .ומש דֹובָּכ ייל ובה :זעְו דֹובָּכ
 וליה ישְדְק תִרְדַהְּב ייל ּווָהַּתְׁשַה :ויָתֹורְצַהְל

 ןיכת ףא .ּדָלִמ יי םווגב ּרְמַא :ץֶרָאָה"לּכ ויִנָפִמ
 והָמְׂשִי :םיִרְׁשיַמְּב םיִמַע ןידָי יטומת לָּב לבת
 ולֲעַי :ֹואלְמּו םִיַה םַעְרָי ץֶרָאָה לַגְתְו םימָשה

 נְפל:רעיִצע-לָּכ ּוְנְָי זָא ומ רֶׁשֲאלְכְו ֵדָׂש
 לָבִּת טֹּפְׁשִי .ץֶרָאָה טפשל אָב יִּכ אָב יִכ יי
 :ֹותָנּומֲאָּב םיִמעו .קֶדֶצְּב

 :םיִּבַר םייַא ּוחָמְׂשִי ץֶרֶאָה לגָּת יְַּלָמ
 :ואָסָּכ ןוכָמ טָפְׁשַמּו קָדָצ .יָביִבְס לָפְרִַו ןְנע
 וריִאָה :ויִרַצ םיִבס טַהלְתּו יְּדַלַּת ויָנַפְל שא

 גגֹוּדּכ םיִרָה :ץֶרָאָה לָחֶתַו הָתֲאְר ילְבת וָקָרְב
 ודיגה :ץֶרָאָה"ִלְּכ ןֹרָא יִנָפְלִמ יי יֵגְפִלִמ סמ
 ושבי :ֹודֹובְּכ םיִּטעֲה"לְכ ּואָרְו .וקְדַצ םִיַמׁשַה

 וֲחַּתְׁשַה .םיִליִלָאְּב םיִלְלַהְתּמַה .לָספ יִדְבע ל
 הָנְלְגְמַ :ןויצ חַמשִּפַו הָעְמְש :םיחלֶא לכ ול
 יז הָּתַא יִּכ יי ְיֵטָּפְׁשִמ ןעמל .הָדּוהְי תו
 ;םיקלֶא לָּכ לַע תיִלָעְנ דאָמ .ץרָאָה"לָּכ לע ןֹויְלְע

\2 
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 דיַמ .ּוידיִסֶה תֹוׁשַפַנ רָמש עֶר ּואְנש ַײ יִבָהֹא
 בל ירשילּו .קידצל עֶרָז רוא :םליצי םיִעְׁשְר
 :ושדק רבו ודוה יייַּכ םיקידַצ ּוהָמִׂש :הָחְמְש

 תואָלפנ כ יׁשָדָח ריש יל ריש .רֹומזמ
 עידוה :ושדק עור ונימי ול העיִׁשֹוה .הֶׂשֲע
 ודסח רכז :ֹותָכְדְצ הָלְג םִגַה יִגיִעְל תעשי יי
 ץיֶרָא ְִפִ לכ ואְר .לֵאָרְׂשִי תיִבָל תָנּומֲאְ
 ץֶרָאָהְדלָּכ ַײל ּעיִרֲה :ּוניֵהלֲא תעושו תא
 רוְכְּב .רִנכְּב ייל .ּורְמַז זּורַטֲת ננו ּוהְצַפ
 ינָפל ּועיִרָה רֶפוש לוכְו תֹורְצֹצֲהַּכ :הֶרְמז לוקו
 :ּהָב יֵבְׁשיְו לבת אמו םִיַה םַעְי זי דמה
 יו יִנָפַל :ננו םיִרָה די .ףָכ ּואָחְמְי תורה
 קְדְצְּב לֵבַּת טפשו .ץֶרָאָה טפשל אָב יּכ
 : םיִרָשיִמְּב םיּגַעְ

 טּנָת םיִבּורְּכ בשוי יםיִמַע .וזגרי ךלמ יי
 :םיִמַעָה לָּכ לע אוה םֶרְו לוד ןויצְּב יי :ץֶרָאָה
 ְךֶלֶמ ועו :אוה שודק ארונו לדג מש ודל
 טָפָשִמ .םירָשיִמ תננוכ הָּתַא :בַהֶא טֶפָשִמ
 ניהלֲא ַי ומור :ָתיִשע הֶּתַא בֶקעיִּב הדו
 ןרָהַאְו הָׁשֹמ :אּוה שודק .וילגר םּודָהל ווקתשהו
 װ לֶא םיִאְרְק מש יִאְרְקְּב .לָאּומְשּו וְגֲהכְּב
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 ורָמְש םֶחיִלֶא רָּבַדְי ןנע דומעְב :םֶנֲעַי אוהְו

 .םתינע הָתַא וניִהלֶא יי :ּומָל ןַתָנ קחו ויָתֹדֲע
 :םֶתוליְלַע לע .םקנו .םֶהָל ָתיִיָה אשנ לֵא
 כ וש רַהְל ּוֲחַתׁשִהְו .ּוניִהְלֶא יי .וממור
 :ּוניַהְלֶא יי יי שודק

 .הז רומזמ םג םירמוא שו

 יי תֶא ּודְבַע :ץֶרֶאָה לָּכ ויל ּועיִרָה ,הָדֹותְל רומְזְמ
 םיִהלֲא איה יי יּכ ועד :הָגנְרּב ינַפְ ואב .הָחַמְׂשּב
 וירעש ואב :ֹותיִעְרַמ | ג ונֲחנֲא ולו הכשע איה
 יי בוט יִּכזומְש ּוכְרַב ול ּודוה .הִָּהְתַּכ ויָתֹרַצֲח הדי :תּב
 :ֹותָנּומֲא רדו לד דעו .דְסַח םֶכֹועְל

 ןיִא ןיִקילְדמ ןיִא הָמַבּו ןיקילדמ הָּמַּב ₪
 ְךְּכַכְב אל ןָמֹוהְב אלְו ׁשָכָלְב אל ןיקילרמ
 ירָבְדְּמַה תַליִתְּפְּב אלו ןֶדיִאָה תַליִתְפַּב אלו

 אלו תָפְוְב אל .םִיָמַה יִנָּפ לַעָש הָהֹוריִב אלו
 הָפַרְׂש ןָמָׁשְב אֹלְו יקיק ןֶמָשְב אלו .הָנעְׁשְב
 רַמֹוא יִדָמַה םוחנ .בֶּלֵהְב אלו ,היַלֵאְב אלי
 דָחֶא םירמוא םיִמָכֲהַ .לשָבִמ בֶלָהְּב ןי וי כילדמ
 :וב ןיִקיִלְדַמ ןיִא לֵׁשְבַמ וניִאָש דָחֶאְו לֵׁשְבמ
 יִּבְר .בוט םֹויְּב הפרש משב ןיקילדמ ןיא 8

 יִנָפמ ןְרְמעְּב ןיקילךמ ןיַא רמוא לאעָמְשְי
 ל
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 םיִנָמָשַהדלֶכְּב ןיִריִּתַמ םיִמָכָחַו .תָּכְׁשַה דּובְּכ
 תֹונֹנְצ ןָמׁשְּכ םיזוגָא ןְמְׁשִכ ןימשְמש ןֶמְשְּ
 ְמְפגְבּו ןְרֲמַעְּב תועקפ ןִמָשְּב םייָּד ןֶמְשְּב
 תיז ןמְׁשְּב אָלֶא ןיקילדמ ןיִא רמוא ןופךט יִּבִר
 וב ןיקילךמ ןיא ץֵעֶה ןמ אֵצַֹה"לָּכ ₪ דֶבְלְּב
 אמש .וניא ץֵעָה ןמ אַצַֹה"לָכו ןתְשפ אָלֶא
 דָנָּבַה תַליִתָּפ .ןתְׁשִפ אָלֶא םיִלָקא תַאְמּוט
 רמוא רֶזָעיִלָא יִּבְר .ּהָבֲהְבַה אלו ּהֶלפִקְׁש
 אָביְִע יִּבְר .הָּכ ןיקילדמ ןיִאְו איה הֶאְמְמ
 םֶדֶא בוקי אל ס הב ןיקילְַמּו איה הָרּוהְט רַמֹוא
 לע הָנְנִתיו ןַמָׁש הָנָאְלמיַו הָציֵב לש תֶרָפפש
 איה ּוליִפֲאַו תָתָטנְמ אֵהֲתְׁש ליִבְׁשְּב רגַה יִפ
 הָרְכַה םא לָבֲא .ריִּתַמ הָדּוהְי יִּבְרְו יפֶרָה לש
 :דָחֶא יִלָּכ אּוהָש יִנָּפִמ רֶּתְמ הָלְְּתִמ רַצֹוַה
 רֶגַה דַצְּב הנני מש הָרָעָה םֶרָא אָלַמְו אל
 אֵהְּתְׁש ליִבָשַּב ּהָכֹותְּב הָליֵתְּפַה שאר ןתָי
 תֶא הָּבַכְמַה ₪ :ריִתַמ הֶדּוהי יִּברו תָבְאוש
 ,םיִטָסַל יֵנְפִמ םִיג יִנֶּפִמ אָרְיְתִמ אּוהָש יִנָּפִמ רה
 ירּוטְפ ןָשייַש הָלֹוחַה ליִבָׁשְּב וא .העְר חור יִנָּפִמ

 הָליִתְפַה לע סָחְ ןְמָׁשַה לע סָחְּכ /רֶגה לע סֶחּ
 הָליִתְפַה ןמ ץוח ןֶכְבְּב רטופ יסוי ירו בה
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 תֹורָבֲע שלש לע ₪ :םֶחָּפ הָשוע אוהש יִנָּפִמ
 תֹוריַהְז ןְנִאְׁש לע .ןַתֶרְל תַעָשְּב תותמ םיִשְנ
 םיִרָבְד שלש ₪ :רָנַה תקלדהְבּ הָלֵחְּב ,הְנְב
 םע תּבַש בֶרָע ֹותיֵּב ות רַמול םֶדֲא דיר
 קַפְס ירה תֶא ּוקילדה ןּתְבַרע ןְּרשַע הָכְׁשֲה
 א ןירָשעמ ןיא הָכְׁשָה הָניֵא קפְס .הָכְׁשַ
 ןיקילךמ ןיִאְו םילּכה תֶא ןיִליִּבְמִמ ןיִאְו יאדוה
 ןיִבְרֲעֶמּו ייאָמְּדַה תֶא ןיִרָשְעְמ לָבַא יתֹורָנַה תֶא
 ;ןיִּמַהַה תֶא ןיִנמֹוט

 שודקה הָצְר ירַמֹוא אי ןֶּב אָננְח יִבר
 הָּבְרַה ְּךֶכיִפְל ילֵאְרְׂשִי תֶא תוכזל אוה ורב
 קְד ןעמל ץַפָה יי רַמָאְנש .תֹוָצמּו הֶרֹוּת םֶהָכ
 : ריִדֲאְוְו הרֹוּת ליִּדְנ

 ףמע אָּבְר ּהַמְׁש שדקְתיו לדת
 ךיִרַמיְו = חָתּועְרַכ אָרְבִיַד אָמְלְעּב
 ברקיו = .הָנקְרּופ חַמְצִיו | הָתּוכְלַמ
 ייחבּו ןּוכיִמויִבּו ןֹוכיַחְּב מע .ּהָהיִׁשְמ
 .בירק ןַמזְבּו אׂשֵנעּב .לֵאָרְׂשִי תיִּב לָכ
 מא רמו

 םֶלָעְל ְּךַרְבִמ אָּבַר ההָמש אה



 תבש תלבק בפכ 2

 רָאּפְתִיְו הַּבַתְׁשיְוְֵרָּבִתִי .אָיִמְלְע יִמָרְעְלּו
 הָלעתו = רדַהְתִיו .אָשַנְתִיְו םַמֹורֲתְיו
 .ןֵמֲא .אוה ךיִרְּב 4 ּהָמש לָּלַהְתְיְו

 אָתְריִש אָתָכְרַּב לָּכ זז מ אָלעְל
 .אַמְלְעְּב ןֵריַמֲאַּד א אָתָהַּבְׁשת
 מא ּורְמֲאְו

 לַעְו ,זָנָּבר לעְו לֵאָרְׂשִי לע
 ןּוהיִריִמְלַת יִדיִמְלַּת-לָּכ לעֶו .ןוחיִריִמְלִּת
 יִד ,אָּתְשידכ אָתיֵרֹואְּב ןיִקְסע_ו ןיִבְתָי
 אהי .רַתֲאַו רַתֲא לָבּב יִדְו ןיִדָה אַרְתִאְב
 םדק ןמ יֵמֲחַרְו אְָּסַחְו אגח ןוהְקּו אָנְל
 .ןמא ּורְמֲאְו .אערֶאו אימש ּהָרַמ

 םיִיַח .אָיִמְש ןִמ אָּבַר אָמְלַש אָהָי
 ,הָאּופְרּו הָבְזיִׁשְו הָמָחְנְו הָעּושיְו .ַעָבָשו
 .הָלֲצַהְו חַויִרְ ,הָרָפְכ הַחיִלְסּו הָלֶאְג
 ,ןֵמֲא ּורְמֲאְו .לֶאְרַשְי ומע לָכְרּו ּונְ

 ויִמָחְרִב אוה יִמֹורֲמְּב םולש השוע
 .לֶארְשי ומע לָּכ לַעְו וניִלְע םורש השי
 ,ֶמֶא ּורמָאְ



 גפק 3 .תבש תלבק

 יד סיטנא שדוקה לכיה ליא יטנאליד יזא ןזח ליא וא בר ליא יק ןויסארוא
 .\ * שחל רומזמ ריזייה

 סי'דאדניאוב םאל רופ ,ודנומ ליד רויניס ! וא סא'גנומ סאייסארנ
 םירטניימ ,לינריטאפ רומא וט ןוק סיטיילובירטסיד יכ-םויילופא
 םוייריסניפסוליד ויפמ ליא םיטאטיליסאפ יא ,ה'דא' באלא ב
 םומיסונוקיר ילבא'פיאניא יא : הדייב הליד ידוטיסיסייב הל יריפוא יק
 .תבש יד הלאייסוס Se הטסיא יד ,הטנאס ייגונ הטסיא יד רולא'ב ליא
 תא לארשי ינב ורמשו + ודנייזיד ייל אטנאס וט ןיא סיטאנידרוא םונ וט יק
 הרא'בריסבוא לארשי יא יונו םלוע תירב םתורדל תבשה תא תושעל תבשה
 ,ונריטיא וטקאפ ןוא סיא ליא ודנייס סינוייסאריניג סאל םאידוט.ןיא תבש ליא
 סויזזא סול יא סוייר ירטניא הנייר יק האוטיפריפ הרקאס הסנאילא/הל יד
 <: "לארשו יר

 ןיטסיר ,סארקאס סאר'באלאפ סאטסיא יקא זא !יטסיליס סוייד ! וא
 -ופיר יא .הקנונ ומיהייבלוא פאל ונ יא ,היירומימ הרט טסיאונ ןיא סאדאיבארג
 יט וסרייב םויירוסנופ סורטסיא וג סומיכילפא ,ורויבאל ורטסיאונ יד וא ודנאז
 הטניימיניטנאמ ראקשוב יא ,המ לא הרטסיאונ ראסלא רופ ,יטסיליס רודאירק
 .ןופארוק ורטסיאונ הראפ וא ,הידארקאס יילוט יד ,וטירפס יאו-טסיאונ הראפ
 ליא יא הנירטקוד וט יד וייריידוטסיא ליא וכ ולוס יכ ,הנייביד לארומ וט יד
 סאל רא'זירד וכ סומידיאופ ,סוטנאס סוריכיל םוט ןיא וטניימאדנו'פורפא
 ריזא :ףופ טונראהרוכיר יא:י ,לארומ: .הדי'ב הלידה :םיודאטיראלוגירליא
 וסרו'ב היילי מאיפ הרטקואונ וסרייב: :פוניל'בוא םירטסיאונ יטנימאייגיד
 = = .ידאדינאמוא הל וסרייב יא ,ול'ביאופ ורטסיאונ

 יד וטנאפ .האוד יטסיא ןוק םיטאזירו'באפ סונ יק ,רודאירק וט
 סורטסיאונ יד יא סורטוזונ יד וידאדראוג האוס ליא יקא וא וא ,תבש
 יא הנייביד 'דאדיטנאס וכ וכ יא ,םינודרוא םיט ןוגיס ,םיטנוידניסוד
 יראפמאמ סונ ,סידאדימרי'פניא יא סארוניראס יד ידראוג סוג ,הלאייסוס
 ,הריפומדרוכ האיס ןנ הייסניסנוק הרטסיאונ יכ הראפ ::םולבורט יח
 !סוייד = וא הראלכא .םירי"בוד  סורטסיאונ יטנימליסאיפ ךיזא יא
 וט ריאי'ב יל ודנייזא ,ונאמוא ורונייז ליִא וידוט. הא ,הנייביד ,זול ןט ויק

 -וטניס .סוידאירכ םכ יד סינוסארוק .סול.ןיא הטריפסיד .הויסנוטסיזמי
 וטניימידניטניא לי א םיל הד ,י דאדנאמריא יד יא דא-ינאמיא יד סוז --
 הייסט וז הל ןקשוב יא 8 הל ןאקסונוק פא ,דאיהודי/באס הל וא
 .וקינוא יא וטנאס ירבמונ וש רארודא ןאריאופ "יטנימאייניד יק הראפ

 יד dr סול ןיא יכ א .ןוייס םאנ :הרטסיאונ ]יא ראשאבא וא
 = דק םולאמינא "סיטסיליס םינייסודניב םוט 'חארינומוק הרטסיאונ
 יקא ז א ,לאנוייסא אנ-ונאמוא וטניימיטנו ₪ סולאמינא וזוייגוליר וטנויט
 ןייב - ימאוינוד ןאיפ .לארשי ;וליביאופ וט יד ןוייסארוא יד סאזאק סאל
 ,?ארשי יל'ביאופ וט יד הקוב הל יד ירפמייס הט.יוס יס יא םא'דא טייזייב
 .סיטנייגוס סאר'באלאפ סאטסיא ,ריזיד וטנוימידגוטניא יא האירנילא ןוק

 כונ יק = וסרייבינוא ליב לר ועד ריד ילבמונ | .ודאיבאלא
 יט .תבש יד האוד סיא וייד סוג יא:סוטפיסירפ .סוס-ןוק !סַײפיטנאט
 יד וזופיר ליד םונודנאדחוכיר- יא ודנומ ליד: הייטק הל ב נודנארומ
 :זמא :ףאדינאמוא הל החוט



 תבש תלבק דפק 4

 5 ובה :םיִלָא יִנָּב ייל ּובָה :דִוָרְל רּומָזִמ
 ייל ּווָהַּתְׁשִה .ומש דובְּכ ייל ּובָה :זועְו דוב
 דבְכַה לֶא םִָמַה לע ַײ לוק :ׁשָדֹק תרדהְב
 יו לוק יהב יי לוק :םיִּבַר םִיַמ לע ַי .םיערה
 יזרא תֶא יי רָּבְׁשו .יזרא רָבַש ַײ לוק רהב
 ומָּכ ןויְרְׂשְו ןונָּבְל .לֶגָע ֹומָּ םריקר ןונָבְלה
 יי לוק :שֶא תֹובָהַל בצֹוח ַײ לוק :םיִמָאְר ב
 לטו יי לוק :ׁשֵדָה רַּבְדַמ יי ליִחָי הָּבְדִמ לחי
 :רֹובָּכ מא ול ולָכיִהְבּו .תֹורֲעַי ףׂשֲהיו תֹוליא
 זע יי :םכֹועל דָלַמ ו בש .בָשָי לובמל יי
 :םולָשַב ומע תֶא רי תי ומעל

 :הֶרּורְצ ריִּתַּת נמי תַלְרְג הכְּב אנֲא
 רוכנ אָנ :אָרֹנ ּונֵרֲהט ּונָבְנש יִדמַע תנר לב
 סרה יטַכְרְּב :םֶרֶמֶש תַבְכְּכ די ישרוד

 בֹורְּב שודק ןיִסֲה :םַלָמָנ דיֵמָּת ְָהָהְרִצ ימחב
 ירְבֹז יהָנְפ ףמעל ,הֶאַג דיחָי וְָּתְרַע לַהנ ְּףְבּוט
 עדי ונתקעצ עמְשּו ילָּבַה ונתעוש ְָּתְׁשְרָק
 : תֹומְלעת

 :דַעְו םֶלועְל ותּוכְלַמ רֹובְּב םש ךּורָּב שחלג



 הפכ 5 תבש תלבק

 :הָלְבְהְנ תָּכׁש יִנָּפ .הָלִכ תאַרָהל ידוד הָכְל |
 .יולה המלש םיזורחה ישארב םותה רבחמה םש

 לֶא ּונעיִמְׁשֲה יִדָחֶא רֹוּבדְּב רוכזו רומש

 תֶרָאְּפִתְלּ םָׁשְל ידָהֶא ומשו רָהֶא יו .דָחוי8ְמַה
 הכל | :הלֲהְתלְו

 רֹוקְמ איַה יִּכ יהָכְלנְו וכל תּבַׁש תארקל
 הׂשֲעַמ ףוס ,הָכּוסְג םֶדָּכַמ שארמ הכרה
 הכל :הָלֲחְּת הָבָׁשֲחמְּב

 ךותמ יאצ יִמּוכ הכולמ קו ךֶלָמ שדקמ

 אוהו יאָכַּבַה מע תֶבָש ךל בר הָכָּפְהַה

 ₪ :הָלְמָח ךילָע לומחו
 ְַתְרַאַפַת יֵדְנְּב ישְבִל .ימּוכ רפָעַמ ירענְמה

 לֵא הָכְרְה ייֵמְהּכַה תיֵּב ישי ןֶּב די לע מע
 הכל :הָלֲאְנ יִשָפִנ

 ירא ימוק .דרוא אָב יִּכ :ירְרּועְתה ירְרועְתַה

 הכל : הל כ דוב יירָּבַּד ריש ירוע ירָוע

 יִהֲהֹותְׁשת המ ייֵמְלּכִת אלו ישובָת אל
 ריע הֶתְנְבִנְו מע יינע ּוסָחָי ָךֶּב ייִמָהִּמ המו
 הכל :ּהָלִּת לע



 תבש תלבק ופכ 6

 ְיעְלַבְמ לָּכ ּוקֲהְרְו :ףיסאש הָסָשֶמִל ּויָהְו
 הנל ;הֶלַּב לע ַח שושמכ יְיָהלֲא ךילע שישי

 לע :יִציִרְעַמ יי תֶאְו :יצורפת לאֿמָׂשּו ןיִמָי
 הכל .:חֶליִנָנְו הָחְמְשְנְו :יצרפ ןָּב שיא די

 הָנַרַּב םג הע תֶרֲמֲע םֹולְׁשְב יִאֹוּב
 יאוב .הָלְנְס םע יִנומָא ךות .הָלָהְצְבּו הָהָמְׂשְּב
 יאוב הכנס םע יִנּומָא דךות + :הָלַ יא הלכ
 :אָתְכַמ תֵּבׁש הל

 לֵארְׂשִי געל הָחּונְמ ןַתָנ רֶׁשֲא יָי דורָּב
 : שד .תָבַש םֹויָּב

 תוריהל בוט :תָבַשַה םויל ריש רֹומְזַמ
 as יו רינג is ua רמז 5

 וקְמַע ראמ 4 ו ישע ו ולד המ: :re היד
 אל ליִסְכו יעדי אל רַעָּב שיא :ףיָתְובְשְחִמ
 וציִציו .בָׂשֲע ומָּכ םיעשר ַהֹרָפַּב : תאז תֶא ןיִבָי
 םורמ הָּתַאְו :דע ידע םֶדָמשַהְל , זו יפעל
 יבוא הנה יִּכ יו יבוא הנה יִּכ זי םלעל
 םיִאְרִכ םֶרתַו :ןוא יַלעפ"לכ ּודְרָפְתִי .ודבאי
 ירּוׁשִּב יִניֵע טְּכת גער משב יִתלּב יינְרה



 זפק 7 תבש תלבק

 רָמָּתַּכ קידצ :יִנְזֶא הָנְעְפָשּת םיִעְרְמ ילע םיִמהּב
 יי תיִבְּב םילּותש : הָנְׂשִי ןונְבְלַב וָרֲאְכ .חֶרְפ
 הָביִשְּב ןובּוני דוע :ּוהיִרפי וניהְלֶא תורָצְַּ
 ירוצ יש רָשָי יִּכ דיגהל :ּויָהְי םיננערו םינשד
 : וב הָתְלוע אלו

 ראתה וע ַײ שָבָל .ׁשֵבְל תואג למ יי
 יזאַמ ִּאְסַּכ ןוכְנ :טומת לַּב לָבִּת ןוכת פא
 תורַהְנ ּואָשְנ יי תורהנ ּואָשְנ :הֶּתֶא םֶלועַמ
 םיִּכַר םימ תולקמ :םִיָכָּד תירָהְנ ואָשי .םֶלכ
 ףיתדע :ָיָי םורָּמַּב ריִּדַא .םִי יִרְּבְׁשִמ םירידא
 : םיִמָי ךְראָל יי שָדְק הָוֲאָנ ףְתיֵבְל ידאָמ ּונְמָאְכ

 אָרְב יֵּד אַמְלעְּב .(ןָמֶא אֵּבַר מש שת לַּדגִתי
 ברק הנקרּופ חַמָצְו  ָּתּובְלַמ למי ּהָתּועְרְכ
 תיכ לכה נבו ןיכימויבו ןוכייחב (ןמַא) = הָחישמ

 :ןָמֲא ּורְמָאְו בירק ןַמְזבּ אָלְנעב לֵאָרְׂשִי

 .אימלע יִמְלְעַלּ םלע ל ֵָרָבְמ אָּבַר ּהָמְׁש אָהְי

 רּדַהְתיְו אָשְנְתיְ סַמורתַיְ רפת חַבתְׁשו רבת

 אָקְעְל .ןַמָא) אוה ףירפ אשְךּוקד ּהָמש לָכַהְתִ הָלִעַתְ

 ןְריִמֲאַּד אָתַמֲחנְ אָתַחָּׁשִת אָתָריִׁש אֵת תַכְרְּב לב ןמ
 : ןַמָא רמו אָמְלעב
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 : ךְרבַמַה יי תֶא ּוכְרַּב יטא ץשה

 :רֶעו םלועל רמה ָי ורב וע לוקה
 רֶׁשֲא .םלֹועָה ְּךָלֶמ ּוניֵהֹלֲא ַײ הָּתַא ורב

 :םיִרָעׁש תופ הָמְּכָהָּב .םיִבָרֲע ביִרֲעפ ּורָבְרִּ
 ,םיִנַמְנַה תֶא ףילָהמּו םיִּתְע הָנְׁשִמ הֶנּבְתַבּ
 עקרב םֶתיִֹרְמׁשִמְּב םיִבכֹוכַה תֶא רֶּדסְמו
 יִנָפִמ רֹוא 99וג .הָליְלְו םָמֹי ארוב ונוצר
 איֵבָמּו םוי ריִב במ .רוא ינפִמ ףשח] דֶׁשה
 תֹואָבְצ ַײ הלל ןיִבּו םזי ןיִּב ליִדְבמּו .הָל
 ;םיִבָרע בירֲעּמַה ו הָּתַא ורְּב :ֹומָׁש

 תבחא מע לֵאָרְׂשִי תיִּב םֶלע תַבָתַא
 ִתְדַמל ּונָתֹוא םיִטָפְׁשִמּו םיְח תֹוֵצַמּו הָרֹוּת
 הישָנ ּונמּוְבּו ּוָּבְכׁשִּב ּוניַהְלֶא י ןֶּכ לע
 ָתַרוּת דּומְלַת יִרָבְְּב ולענְו חַמְׂשנו .ףֶהְְּב
 ונייח םה יּכ ידֲעְו םֶלַשְל ףיָתיקְחְו ְףֵתֹוצַמְב
 ףְהָבָהַאְו .הָלָיְלְו םֶמֹוי הָגְקְנ םֶהְבּו ּוניִמָי דואו
 הָתַא ור: :םיִמְלועְל ּונָּפִמ רפת אל ִדָתְלְמְחְ
 :לָארׂשִי ומע תֶא בהְוא יי
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 : דָחֶא | הֶוהי .ּוניִהְלֶא החי .לארשי עמש
 :דֶעַו םֶלֹועְל ותּוכְלמ דֹובְּכ םֵׁש ףּורָּב :כקגלציד-שחלב

 ּךְבָבְל"לֶכְּב ּףיָהלֶא הָוהְי תא ַּתְבַהֲאְ
 םיִרָבּדַה ּויהְו + ךְדאמ ָכְב ּבָשַפִנְרְכְב
 :ףְבְבְללַע םּויה ומ יִכֹנֲא רֶׁשֲא ,הָלֲאָה
 ךֶּתְכָשְּב םָּכ תַרַּכְדְו .ּהיִנְבְל םֶּתִנְנשו
 : דמוקבוְךְּבכׁשְבו ךְרָכךתְכלְבּוְךְתיֵבְּב
 ןיִּב תַפָטַטְל ויַהְו דִי לע תּואְל םָּתְרׁשְק

Akְָתיּב תיזזמ"לע םָּתְבַתְכּו  
 # : ףירעׁשבו

 יֿמֹוצַמ-לֲא ועָמְשִּת עמש םָא ,הָיָהְו
 הָבָהַאְל ,םֹיַה םֶכְתֲא הוצמ יִכֹנֲא רשא
 םֶכְבַבְל לֶבְּב ודְבעֶלו .םֶכיִהְלֶא הָוהיתֶא
 ּתעְב םָכְצְרַארַמְמ יִתַתַנְו םכׁשפנ-לְכְב

 ךָשריִתְ ףננד תפסָאְו .שוקלמו הרי
 ּךַתְמָהְבִל ּךׂשְּב בָשָע יִּתַתַנְו :ְֵּרָהְצו
 הָּתְפִיְוִּפ םֶכְל ּוֵרְמְׁשַה : תעבשו תְלַכָאְ
 םיִרָחֶא םיִהְלֶא םתדכעו םָּתְרַפְ .םֶכְבְבְ
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 .םֶכָּב היהִי-ףַא הָרָחְו :םָהָל םָתיוְחּתְׁשַהְו
 הָמְדֲאָהְורָמְמ הָיָהייאַלְו םיַמׁשַהדתֶא רַצֲעְו
 ad הרְֵמ םָּתְַבֲאו הָּובתֶא תת אל

45 = 

 ל אל םתא םתרשקו .םֶבשַפִנ
 םתא םָּתְדַמְלְו :םֶכיִניִע ןיִּב תפטֹוטל ויו
 תיִבְב ִּתְבָשְּב םָּב רָּבִדְל ,םֶכיִנְּב"תֶא

Rs 1דק ב שו  
6% «ee 

 אה כ םִיַמָׁשַה יִמיִּ
 רָּבַּ :רֹמאָל השמ"לַא הוהי רמאיו

 ושעו .םחְלא תְרַמָאְ לָאְרשי יִנָּב"לֶא
 .םֵתֹרדְל םהיִדְגְב יפנכ-לע תֶציִצ םהְל
 הָיהְו :תֶלְכִּת ליֵתּפ הנָכַה תציִצ"לַע ּונתַנ
 -תֶא םֶּתְרַכו התא םתיארו .תציִצְל םֶכְל
 דאלו םתא םֶתיִׁשעַו חוה תוצְמְדִַכ
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 -רֶׁשֲא .םֶכיִניִע יִרָחֶאְו םֶכְכַבְל יִרָחֶא ורּותָת
 םֶתיִשַ ורָכְִּת ו :םָהיֵרֲחַא םיִנֹוםְּתַא

92% oo 

 :תָמֲא םֶכיַהלֶא היה : ןזחה רזוחו
ee ooo 

 אוה יִּכ וניַלַע םִיַכְו תאז לָּכ הָנּומֲאְו תָמָא

 :ומע אר ונחנַאו התלוז יאו וניִהלָא יי

 -לָכ כמ ּונָּבְלמ ּנלַאגַה ,םיִכלְמ דימ ונדופה

 בשמה ּוניִרַצְמ ונל עַרפְנה לֶאָה 'םיצירע
 םייִהָּב ּונָשָפְנ םשה הנשפנ יָבָיואדלכל ומ

 תומָּב לע נכירדמה :ּונְלְגְר טומל ןַתְ אלו

 לַאָה :וניִאְנש לָּכ לע ּונָנְרִמ םֶרָיַו ניִביֹוא

 חותואְּב .העְרַפְּב הָמָהְנ (םיִַּ) ּונָל הֶשועָה
 ותָרְבָעְּב הָכִמַה :םַח יִנָּב תַמְדַאְּב םיִתָּפֹומְבּו

 לֶאְרְשי ימע תֶא אצלו ;םירצמ .יִרוְכָּבִ"לּכ
 יִרְַג ןיּב ויְגָב ריִבעִּפַה :םֶלוע .תּורָחל םֶכֹוּתַמ
 תומוהְתְּב םהיִאְנש תֶאְו םָהיַפְדֹור תֶא :ףוס םִי

 ודוהו ּוחְּבַש ּותרּובְג תֶא םיִָב ּואְר :עֶּבְט
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 השמ :םֶהיֵלֲע ּולְבַק ןוצרְב ותוכפמו .ימָשל
 הָּנַר הָחְמְשְּב הרש ּוָע דל לָאְרשִי יִנְב
 הָכֹמָּכ יִמ יי םיִלֵאָּב הָכמַכ יִמ ;םֶלָכ ורָמִאְו
 :אָלָּפ השע תלת אָרֹונ ׁשֶרְּקַּב רָּבֶאְנ
 רַחְי .םִיַה לע ףיְנָב יאָר ּונֵהֹלֲא יי ףתוכְלמ

 םְקֹעְל למ י :ּורְמְאְו ּוכיִלֲמֲהְו ודוה ככ
 ולָאְנּו יבלעו תֶא יי הָרָפ יִּכ רַמֲאָנְו רע

 :לָאָרְׂשִי לֵאָנ יַװ הָתַא ורְּב וּונָמִמ קֶזַח דימ |

 ונָּכְלַמ ּנְדיִמַעַהְו .םֹולַׁשְל ּוניִבֲא ּנֵביִּכְׁשַה
 תַכָס ּונילע ׂשֹורְפּו .םולשלו םיבוט םייַחל
 ּהיִנָפְִמ הָבֹוט הֵצֲעְּב נָכלמ נָגְכַתו ּףמולש
 ּנֵרֲעַּב נו : :ףמש ןעֶמל הרהמ ּנְעיִׁשֹוהְ
 הָּתַא ְךּורָּכ :םֹולָׁשְו םיִמָחְר תֵּכְס וניִלע שורפו
 מע לָּכ לעו ונילע םולש תַכְס שרופה יי
 :ןַמָא .םלָשּורָי לע לֵארְׂשִ

 תושעל .תַבַשַהדתֶא לארי יִנָב ּורָמשו
 יב ני :םֶלּוע תירְּב םָתֹרֹרל תַּבַׁשַה"תֶא
 הָשע םיִמָי תֶׁשָׁש יִּכ ,םָלֹועְל איה תוא לָאָרְׂשִ
 תבָש יִעיִבְׁשַה םייבו , רה תֶאְו םימשה תא 3
 : שפע
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 אָרָיֵד אָמְלעְּב ןמְ אַָּר מש דיו לח
 ברקיו  ּהָנֶהְרפ הַמְצו ּהָתּוכְלַמ  ךיִלָמִיו הָתּועְרכ
 תיִּב לכד ַיֵהְבּו ןוכימויבּו ןוכייחְּב ,(ןָמָא) הָחיִשְמ

 :ןַמָא ּורְמַאְו בירח ןמבּו אָלְנַעַב לֵאָרְשִ
 אמל יִמְלְעְלּו םלעֶל במ אָּבַר הָמָש אַהְ

 רֵּדַהְִיְו אָשנְתִיְו םמֹורְתְיְו רַאָפְתְִו חֵּּתְׁשו ךרָּבְת
 . +ןֵמָא) אוה ְּךיִרְּב אָשְרּוקְד המ לָּדְַתִיְו הָּלעֶהַי

 אָתַמֲהָנְו אָתֲחָּבְׁשִּת אתריש אַתְבְרִּב לָּכ ןִמ אָלְעְל
TIE: דד( 7-77 ו ך ליי AL 

 :ןַמָא ּורְמִאְו אָמְלעּב ןרימַאד
 א 7

 T : 7 :ֶתְלַהִּת דיני יִפּו .חֶתְפִת יֵתָּפְׂש נֲֹא

 ּוניִתובָא יקלאו ּוניֵהלֲא .הָוהְי הָּתַא ור
 לֶאָה .בֹקֲעָי יחלאו יקָחְצַי יֵהלֲא .םֶהְרְבַא יֵהְלֲא
 םיִדָסָח לַמֹוג :ןיִלָע לֵא אָרֹנַהְו רובגה לֹודָגַה
 איִבָמּו יתובָא יִּדְקַח רֶכֹזְו .לפה הָגֹוכ .םיִבֹוט

 :הָבֲהַאְב ומש ןעמל םֶהיגְּב יִנָבְל לאו
 : יזיד סכוטס יד קסיד 10 ןיס - :תיישעב

 ,םִיַה רָפְְּב ּונֵבָתְּכ :םייחּב ץֵּפָה ְךֶלֶמ .םיִַחְל ונדב
 :םיּיַח םיהְלֲא ְּךְנעמְל

 הָוהְי הָּתַא ךורָּב ןגָמּו עישומו רע למ

 . ?םֶהְרְכַא ןגמ
 .הָתַא םִיִתַמ הָיַחְמ .הוהי םֶלַשְל רֹוּבִּג הָּתַא

 A : עישוהל בר
13 
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 : וכלייככיל ןיס : ףרוחב :וכמליב כיס .ןיס + ץיקב

 :םָשָגַה דיִרֹומו ַחּורַה בישמ | +5₪ַה דרירומ

 םיִמָחַרְּב םיִתָמ הָּיַהְמ .דֶסָחְּב םייַח לַכלַכְמ
 ריִתְמּו םילוח אָפורְו םיִלָפונ מוס .םיִּבַר
 דומָכ יִמ :רֶפָע ינשיל ֹותָנּומֲא םיַכָמּו .םירּוסַא
 הָיַהְמּו תיִמָמ ךְלַמ .ךל המוד יִמּו תֹורּובְג לַעַּב
 :העושי ַחיִמָצַמּ

 :ס3וכ סנש ןיס - :הבוש תבשב | |
 :םיִיַחְל םוָמֲחרְּב וירוצָי רכוז .ןמָחְרָה בָא ףומָכ יִמ

 הָּתַא רָב :םיִתְמ תויָחַהְל הָּתַא ןֵמֲאָ
 :םיִתַּמַה הָיַחְמ הוה

 "לָכְּב םישודקו .ׁשֹודְב ףמש] שודק הָּתַא
 שודקו לדג ךְלָמ לא יִּכ .הָּלָס ְךולְלַהָי םוי
 : שודקה לֶאָה .הָוהְי הָּתַא דְורָּב :הַתָא

 :שודקה ְךֶלָמַה :סנוע ס3ש ןיס - :הבוש תבשב

 ףְמְשִל יעיְבְׁשַה םֹו תֶא ָתְׁשַּדִה הָּתַא
 לָכִמ ֹּתְכַרַכּו יֵרֲאְו םִיַמָׁש הֵׂשֲעַמ תיִלְכִ
 ְָתְרֹותְּב בּותָּכ ןֵכְוםיִּנַמְוַה לָּכִמ יּתְׁשַּדק,םימנה

 לכו :םָאָבְצ לָכְו ץֶרֲאָהְו םִיַמָׁשַה ּולְכָ
 יהשע רֶׁשֲא 'ּתְכאַלִמ יעיבשה םֹייַּב םיהְלֶא
 :השע רֶׁשֲא ותכאלִמ לָּכְמ יִעיֵבְׁשֲה םֹויָּב תּבׁשִיו
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 ותא שדקיו יעיִבְׁשַה םֹוו תֶא םיִחלֲא ְּךֶרָבנ
 םיִהלֲא אָרְּב רֶׁשֲא ֹותְכאַלִמ לָּכַמ תַבָש וב יב
 : תושעל

 יִאְרֹוכְו תֶבַש יִרָמוש ּדִתּוכְלַמְב ּוחָמְׂשִי

 וגנעְתְי ּועָּבְׁשִי םֶרָּב :יעיִבְש ישדהמ םע יגָנע
 תַּדְמָח :ּותָשדְקְו וב ָתיִצְר יעיִבְׁשַבּו :ךְבּוטמ
 :תיִשארְב השעמל רֶכְז .ָתאְרִה ותא םיִמָי

 ּונָתְחּונְמְב אָנ הָצְר .ּוניתובַא יַהְלאָו ּוניֵהלֲא

 ונַעְּבַש :ּךַתְרותְּב ּנֲכְלָח םיש .ּיִתוְצִמְּב ונשדק

 םֶתָּלִפִתְַו לֵאָרְׂשי ִּמַעְּב ּניֵהלֲא הָוהְי הצְר
 ִׁשKְֲו ְָּהיִב ריִבְרְל הָדֹובֲעָה בשֶהְו .הַעְׁש
 ןֹוצְרב לבת הָבֲהַאְּב הָרְְמ םֶתָלַפְּו לַאְרשי
 מע לֵאָרְׂשִי תדובע דיִמָת ןוצְל יָת

 : תוכופו חספ דעומה לוחב ,שדח שארב
 :יזיד וכוס יס סקפ יד דעועס לוס ןיפ ,םדס שלל ןיס

 יג אביו ּהֵלֲעַי ּניַתֹובֲא יקלאו ּוניַהלֲא
 רכז ּונְנורְכַז ירָכֵוְו דקפי עמְׁשי יהָצְריַו הָטְרַ

*13 
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 ָהיָשְמ ןורָפְזְו יָא םיַלָׁשּורי ןֹורָכְו ניֵתֹובַא

 לֵאָרְׂשִי תיּב ְךּמע-לְכ ןורקו .ְָבע דו כ
 םיִמֲהְרְלּו דָסָחְל ןחל .הָבֹוטְל .הָטלְפַל נפל

 :שדח שארב |
 יהָּזַה שדחה שאר םויָּב

 :חספ לש מ"הוהב
 הָּנַה דק אְָרְקִמ םֹויְב .הֶזַה תֹוצַּמַה גַח םויְּב

 : תוכוס לש םיהוחב
 הזה שדק אָרְקִמ םֹיְּב .הָזַה תֹוָּסַה גַח םֹויָּ

 ניֵהלֲא יי ּונְרְכְז זּונֲעיִׁשֹוהְלּו ונילע וב םֶחְרְל
 וב ונעישוהו .הָכְרְבִל וב ּונֵדָכפּו יהָבֹוטְל וב
 ּונָּנַחְו סוח םיִמָחְרְו הָעּושי רַבְדַּב םיבוט םיִיַהְל
 ּניניע יָלֲא יִּכ ונעישוהו ונילע םָחְרְו לֹומֲה
 :הָתֶא םּוחרו ןונח ְךלֶמ לֵא יּכ

 וכצְרתו ּונָּב ץופחת םיִּבַרָה ףיִמָהְרְּב הָּתַאְו
 רָב :םיִמֲהְרְּב ןויִצְל ףְבּושְּב ּוניֵניֵע הָניֶזֲהֲתְו
 : ןויִצָל ֹותָניִכְׁש ריזחפה יהְיהְי הָתַא

 ניהלֲא הָוהְי אוה הָּתַאַׁש דל ּוָחַנָא םידומ
 ונייח רוצ :ּונְרוצ .דַעְו םלועל ּוניִתּובָא יהְלאו
 ףל הָדֹנ .רֹרָו רדְל אוה הָּתַא :ּונְעְשִי ןֵגָמ
 לעו ּףָריְּב םירּוסמַה ּונייח לע ָּלַהְת פס
 םויחלָכְּבׁש ףסִנ לע ל תודוקפה ּוניֵתֹמׁשָ
 תַעדלֶכְּבְש ףימובוטו ףיִתיאָלפְנ לעו ּונָּמַע
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 ּהיִמָחר ּולָכ אל יִּכ בוטה .םִרהְצְו רק בי.
 םלועמ יִּכ ףיָדָפֲה ומת אל יִּכ םֶחרמ
 :ּדָל יש

 ,םיסנה לע ןאכ םירמוא הכונה תבשב

 :ןיזיד סכונס סכש ןיס

 .תורובְגה לֵעְו ןכְרפַה לע םיִסָנַה לע
 .תומחנה לעְו .תואָלְפִּנַה לַעְו .תועושְתה 5
 :הֶזה ןַמְוַּכ םֵהָה םיִמָיִּב ּוניִתובַאְל תישעז

 וינָבּו יאְנימשח .לודג ןחפ ןח ןָּ הְָתתמ ימי
 םֶחְּכַשְל לֵאָרְׂשִי מע לע העשרה וי תּוכְלַמ הָדָמְעְׁשִ
 םיִּפַרָה ד מַה הָּתַאְו .ףנוצר יקחמ םֶריִבְעַהְלּ ףתרותמ

 ני תֶא תני סביר תֶא ב םָתרָצ תב םְָל מע
 םיִּבְרְו .םישָקַח .דָיְּב םיִרּכְנ ּתְרַַמ :םֶתְמְהְנ תֶא ּתְמְקִנ
 .םיִרוהמ דָיּב םיִאָמִטּו .םיקידצ רי םיעשר .םיטעמ דיִּב
 שודקו לוד םֶש ַת שע ְךְל .ףתרות יקסוע דִיְּב םיִדְז

 ןקָפו .הָלודְג הענשְת תשע לֵארׂ פעלו מלב
 תֶא ּונָפּו יְךָתיִּב ריבדק ְךיִנָב ּואָּב ְךַּכ רחא :הֶזַה םויהְּכ
 תורָצָחְ תור וכיִלְדַהְ ִּחָשַּדְִמ תֶא ורָהְטו לכה
 תישעו ,הָאָדֹוהְב ללֲהְּב ולָא םיִמָי הָנֹומָׁש ּועָבְקְו יְָׁשְדִה
 :הֶלָמ לוד; ְּךמָׁשְל הָדונו | תואְלְפנו םיִּסָנ םֶהָמִע
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 דיִמָמ אָשַנְתִיְו םַמורְתָיו ךֵרָבְתַי םֶלְּכ לע
 הָלָס ףודוי םייקה לכ .דַעָו םֶליִעְל ונָּבְלַמ ךמש

 :סדוס סנש ןיפ - :הבוש תבשב
 :ףָתיִרב יִָּב לכ םיִבֹוט םיִיחְל בּותְכּו

 תָמֲאְּב לודָנה ףִמַש תֶא ּוכרְביִו ּולָלַהי
 הָלָס ּנֲתְרְזֲעְו ּונָתְעושי לֶאָה יבוט יִּכ םֶלועְל

 ףלו ףמש בוטה יי הֶּתַא ורב ;בוטה לַאה

 : תודוהל הָאָנ

 .רָפַחְו ןח םייח :הָכְרְבּו הָבומ םולש םיש

 מע לֶאְרשי לָּכ לע ונילע .םיִמָחַרְו הקדצ
 רואָב יִּכ ₪ רואָּב רהי נָלכ ניִבֲא ונָבְרַבו

 הָבָּהַא :םייַחְו הרות יונ הלא 0 נפ תַתְג נפ

 בוטו .םולשו הָבְרְ .סיִמָחְר הקדצ ידָסֲהְו

 לֵאְרְׂשִי ְףֶמע לָּכ תֶא ְךרָבְלּו ּוְכְרֶבְל ְּףֶניִעְּב
 : םולשו זוע בֹורָּב

 :סנוק תנק ןיס - :הבוש תנשב

 העושיו .הָבֹוט הָסנרַפי 'םולשו הָכְרְּב םִיַה רָפְסְבִי

 לכו ונח | ול נפל בֵתכנו רכז .תובוט תורֶזגו יהָמְהָנ

 : םולַשְלּו םיבוט םִיַחְל .לֶארשי מע

 לֵאָרְׂשִי ומע תֶא רֶבְּמַה יי הָתַא ורְּ
 נפל יל ןֹוְנָהְו יפ יֵרְמֲא ןֹוצְרל ויה :םילֶשַּ

 :יִלֲאֹוגְו יִרוצ
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 רָבָּדַמ יֵתֹותַפְׂשְו .עֶרָמ ינושל רוצְנ :יהְלֶא = =

 רָפְעכ יִשְפַנְו .םודת ישְפַנ יֵלְלְהְמַלְי יהָמְרמ
 - ףיִתוצמ ירחאו ָהרֹותְּב יִּבַל חַתְפ .ָיְהִת לכל
 .הֶרֲהָמ יהָעְרְל יֵלֲע םימקה לָכְו .ישְפִנ ףודרת
 ינָפְל ץ'ֹמְכ ּויָחִי .תובְשחַמ לקלקנ םֶתְצִע רפה
 השע יְָמַׁש ןעמל השע :הָחוד יו ךאְלמו .חור
 ןעמל השע יתרות ןעמָל השע .ךניִמְי ןעמל
 קמו העישוה ייד ןוצלחי ןעמל ּךתשְדק
 נפל יל ןֹוְנהְו יפ יֵרְמֲא ןוצְל וי :יננע
 'אוה :ןימורמּב םולש הֶשוע :יִלָאוגְו ירוצ לי

 לֵאָרְִׂי לָּכ לעְו ּוניֵלֲע םּולָש הׂשֲעַי ויָמֲחְרְב
 :ןֵמָא ורָמִאְ

 .ולכו להקה םע ןוחה רמוא כיחאו

 לכיו :םָאְבְצ לְכְו ץֶרֶאְהְו םימָשה ּולְכִיו
 הֵׂשֲע רֵׁשֲא ותָכאַלְמ יִעיֵבְׁשַה םִיַּכ םיִהְלֶא
 רׁשֲא ּותְכאַלְמ לָּכַמ יעיִבְׁשַה םויּב תפָשיו
 שדכיו יעיבשה םוי תֶא םיִחֹלֲא דרבינ :השע
 אַרַב רְׁשֲא ותָכאַלְמ לָכַמ תַבׁש וב יִּ התא
 :תושעל םיִהְלֲא
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 הרמוא ןוחה ,ןינמב םיללפתמשכ קר םירמ'א עבש ןיעמ הכרב
 ,תבשב לחשכ חספ לש 'א לילב ךא ,וירחא להקהו םר לוקב
 םירמוא אלא ,ללכ התוא םירמוא ןיא לבאה תיבבו ןתחה תיבב

 .לבקתת שידק ףכית
 יִהְלֶא ּוניִתובָא יהלאַו וניַהְלֶא ו הַּתַא ורב

 לודְנה לֵאָה בקע יהלאו קחְצי יהא םֶהרכֲ
 םִיַמְׁש ויָמָחְרְּב הגוק וע לא יאָרֹנַהו רוגה
 :ץֶרָאָנ

 ורמָאָמְּב םיִתַמ הָּיַהְמ .ֹורָבְדְּב תובָא מ

 ןיִאש (שודקה ּדְלָמַה הבוש תבשב) שודקה לֶאָה

 הָצְר םֶב יִּכ ושדה תָּבשְּב ומָעְל חיִנָּמַה יּוהומָּכ

 הָוְו דפו הָאְרִיִּב דֹובֲענ ונפל :םהָל חינה
 בֹורְו תֹוכְרְּבַה ןיִעַמ ריַמָּת םֹוילָכְּב ושל
 ךֵרְבָמּו תָּבְׁשַה ׁשֶּדַבְמ יםולשה ןודָאל תואְדּוהה

 | /רָכַז יגָנֹוע יִנָשְרִמ םעל הָׁשְדָהְּב ַהיִנָמּו יעיִבְׁשַה

 : תיִשאְרְב הָשָעַמְל

 ּונתחונמב אָנ הָצְר יּוניִתְובָא יִהְלאָו ּויִהְלֶא
 בש הרות ונְְלָח םיש יתיִצִמְּב ונשדק
 ונָּבְל רֶהטְו יִךֶתְעּושיִּב ּונָשְּפַנ חמש יִּדֲבּוטַמ

 לאְרשלָּכ ּהָב הנו ׁשְרה תֶכש ןוצרו
 :תָבַַה שדמי הָתַ וכ :ףָמׁש יש

 : בצ ףד ,לבקתת שידק רמוא ןזחה
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 שידק רחא תיברעב רמאל הפוריאב םידרפסה תולהק נהנצ
 : תסנכה תיבב שוחק לבקתה

 ריזיד יד ספוכפ יד פוידרפס סידלדיכועוק קסכ יד וחס טי[
 .כנקפפ קירק יד קילופסיד םיצרע ןיפ סדק

 "לָכְו ץֶרָאָהְו םִימָׁשַה ּולְכַו :יִשָשַה םֹי
 ותכאלמ יִעיִבְשַה םֹיַּכ םִהלֶא לכו :םָאְבְצ
 ותכאלמ לָּכַמ יִעיִבְשַה םֹויַּב תפשיו .השע רשא

 יִעיִבְשַה םוי תֶא םיהלָא דָרָבַנ :הָׁשֲע רֶׁשֲא
 רֶׁשֲא וּתְכאַלְמ לָּכִמ תַבָש וב יִּכ ותא שדקינ

 : תושעל םיִהְלֲא אָרָּב

 : יתרו נר מ יב
 אָרֹוּכ .םֶלועָה ּדְלֶמ ּוניֵהלֲא יי הָּתַא ךורְּב

 : ןְפְגַה יִרָפ

 רֶׁשֲא םֶלעָה ְךֶלָמ ּוניִהְלָא יי הָּתַא ךורָּב
 ושדה תָּבַשְו ינְב הָצְרְו ויָתֹוצמְּב ושדה
 הָשעַמְל ורכז = ּונְליִחְנִה ןֹוצְרְבּו הָבֲהַאְב
 תֵאיִציִל רֶקז .שָדְק יִאְרְקִמְל הֶָלַחִּת :תיִׁשאַרְב
 :ּונָתְלַחְנַה ןֹוצְרְבּו הָבֲהֲאְּב ףשדק תָּבַׁשְוםִיָרְצַמ
 : תָּבׁשַה שָדְקִמ יי הָתַא דרב
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 תֹואָנְּב :רָסְהֶא אל יִעֹור יי .דודל רֹומְזמ
 יִשַפנ ;ינלהני תוחוגִמ ומ לע ינציִכרי אָשְד

 םג :ומש ןעמל קָרָצ יֵלְנֲעמְב ינָחְ :בָבוש
 הָּתַא יִּכ .עְר ארי אל תֶומְלַצ איִנָב דלא יִּ
 עֵת גיִנָמָחְנ . הָמַח ִִּתְנעָשמּ ִּףְמְבש ייִדָמִע
 ישאר משב תָנׁשְד יררצ רֶנָנ ןָחלֶׁש נפט
 יה ימי לב נופר דָסֶחְו בוט ךַא :היור יָסֹוכ
 :םיִמָי ךְראְל יי תיִבְּב יתבשו

 אָמְלָעְּב .ףמָא) אָּבַר מש שּדְכְתִיְו לּדגתי
 חַמְצִיִו .הָתּוכלמ דימו הֲתּועְרְכ אְרְביד
 ןוכימייִב ןֹוכַיַחְּב - ּהָחיִשְמ ברכיו .הנקרופ
 בירק ןָמְזְבּ אל עב לֵארְׂשִי תיִּב לָכְּד ייַחְבּ
 : ָמָא ורמאְו

 יִמָלָשְלּו םַלְעַל ּדרֶבְמ אָּבְר הָמָש אָהָ
 םמֹורְתְו רַאָפִתִו חֵּבַתְׁשִִ ְךרָּבְתְ .אָיִמְלִ
 אָשְדּוכְד ּהַמְׁש לָקַחַתְיַו הָכֲעְתו רדת אשתי
 :(מֶא אוה דירָב

 אָתָתְּבִׁשִ אָתְריִׁש אָתְכְרִּב לָּכ זמ אלע
 :ַֹמֲא ורמ או אמ לע ןְריִמֲאד אָתְמַחְנ

 עֶבְׂשְו םיִיַח יאְיַמְׁש ןמ ג אָּבְר אָמְלש אַהְ
 הָהי למ הָלֶאְנ .הָאּופְר אָבְזישו המח ;הַעּוׁשו
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 .לָאְרְשי מע לכל ול .הלצהְו הַניַרְו הָרפִכְו

 יזָמֶא ּורָמֲאְו
 הֵׂשְעַי ויִמָחְרְב אוה יויַמֹורֲמַּב םולש הֶׂשֹוע

 :ַמָא ּורְמֲאְו .לֵאָרְׂשִי ומע לָּכ לעֶו ּוניֵלֲע םולש
 :דרבַמַה חּוהְי תֶא ּוכְרַב יח

 :רֶעְ םללעל ּדְרַבְמַה הוי ךּורָּב :ז ל
 הָלְדְג תַתְל לכה ןודָאל ַהְּבַשְל .ּונילע

 .תֹוצְרֲאָה יִיוגְכ ונשע אֹלָׁש .תיִׁשאַרְּב רצוי
 ונכְלֶה םש אלָש .הָמָרֲאָה תוחפָשמּכ ונָמַש אלו
 םיוחתשמ וְחְנַאו :םניִמַה לְכְכ .ונלרֶגו יםֶהּכ
 ,אוה דורְּב שודקה םיִכְלִּמַה יִכְלַמ למ יִנָפל
 ורקי בשומו .ץֶרֶא דסּויו םמָש הֶטונ אּוהָש
 םימורמ יהְבְְּב וזע תִכְׁשּו .לעממ םיִמָשָּב
 סָפָאְו ּוְּכְלַמ תֶמָא ירֵהַא דוע ןיִאְו וניהלֶא אוה
 לֶא ָתְבָשָהְו םויה ּתַעַדָו .הָרּותַּב בּותְכַכ .ותְלּו
 לע לעַמִמ םיִמָשּב םיה אל אּוח ַי יִּכ .דָבְבְל
 יע ןיִא .תַחְתַמ ץֶרָאְה

 הָרָהְמ תוארל a ַי ל חוק ןָּב לע
 'ץֶרֶאְה ןמ  םילולנ ריבעהל דע תָרָאָפִתַּ
 תּוכלַמּב םלֹוע ןקתל .ןותרְכִי תורָּכ םילילֶאָקְו
 תֹוְפַהְל ידַמְשִב וארו רָשָב ינּבילכְו ידי
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 יִבָשּיי לָּכ ּועְרָיְ וריי :ץֶרֶא יִעָשְרלָּכ לא
 :ןושְלדלַּכ עַבְׁשַת יָּרָּבדַלַכ עַרְכת ל יִּכ לבת
 ףָמְׁש דובְכְלְו :ּולופיו וערכי ּוניָהְלֲא יי ּףינָפל
 ךולַמְתְו ִּףְתּוכְלַמ לוע תֶא םֶלְכ ולָּבקיִו תי רק
 לש תּוכלַמַה יִּכ ידֲעְו םֶלועל חָרָה םֶהיֵלֲע
 בּותָּכַכ .דֹובָכְּב ךולָמִת דע יַמְלֹעְלו יאיֵה
 היו .המָאְו :רֶעְו םלשֿל דול יי ּףָתְרֹתְּ
 ₪ יהי אּוהַה םויּב ץֶרָאָה"לָּכ לע ךָלָמָל ל
 :דָחֶא ֹומְׁשּו דחא

 לֶא תע ןיִאְו אָצְמִנ .חֵּבַּתְׁשְְו יח םיִהְלֶא לֵּדְנַי
 ףוס ןִא םגְו םָלֵעֶג ,ודּוחיִּ דיִחְ ןיִאְו דָחֶא :ֹותֹואיִצָמ
 ףורענ אל .ףוג ּוניִאְו .ףּוגַה תּומְד ול ןיִא : :ותּודַחַאְל
 ןיִאְו ןושאר .אָרּב רֶׁשֲא רָבְּד"לַכְל ןומדמ : :ֹותָׁשּודק וי לֶא
 הרי ,רֶצֹונ-לְכְל םלֹוע ןודַא ונה :ֹותיִׁשאָרְל תיִשָר
 ותקְגָק ׁשנַאל ,לֵא נָתְנ ותָאּובְנ עַפָׁש : :תּוכְלַמו ותָכְדִ
 טיִּבַמּ איִבִ .דוע הש מכ לֵאָרְשיְּב םק אל :ֹוּתְרֲאָפַתו

 ואיבנ די לע לא ומעל ןַתָג תַמָא תרות + ותָנּומְּת תֶא
 םיִמְלועְל ותּד .ריִמָי אלו לֵאָה ףיִלֲחי אל : :ֹותיֵּ ןַמָאנ
 ;ותומדכְּב רָבּ ז ףוסְל טיִּבַמ ּנְרֲתַמ עֶדֹויְו הָפוצ :ֹותָלּוזְל
 : ותַעָשרְּ ער עשרל ןתֹונ ,ולעַפְמְ דיִסֲח ׁשיִאָל לוג
 :ותעּושי ץק יִּכַחְמ תֹוּדְפִל .ּונָחיִשִמ סמ ץקל חַלְׁשִ
 ּותָּלְהְת םׁש דע ידע ךּורְב .וּדסַח בור לא הָיַחִי םי תמ
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 היוללה הי ללהת המשנה לכ דע לוחב ומכ רדסכ תורימזה םירמוא

 ;ולא םירומזמ םירמוא ךכ רחאו 'מ ףד

 לנסת סמסנס לכ סעקס סכעיס ועוק פוריעז קוכ ןידיד

 :ןקסיפכיפ םיסופסיד יפ (40 ס) סיוכנס סי

 םיִרְפַסְמ םיִמָׁשַה ורְוָרְל רֹומְזְמ ַהצֵנְמַל
 םוי :עיִקְרה דיִנַמ ידי השעמו .לֵא רֹובָּכ

 :תעֶּד הָוחָי הָלָילְל הָליַלְו .רָמֹא עיִבַי םֹוָל
 דלֶכְּב :םֶלֹוק עָמְשנ יֵלְּב יםיִרָבְּד ןיִאְו רָמא יא
 שמשל .םָהיֵלְמ לכת הצקבו :סָוה אָצְי ץֶרֶאָ
 ותַפַחְמ אָצי ןֶתַחְּכ אּוהְו :םֶהָב לָהא םש

 םימָשָה הָצְקִמ :חרא ץּורָל רֹיּבְגַּכ שישי

 : ותָּפַהְמ רּתָסִנ [יִאְו םָתֹוצְק לע ֹותָפּוקָתּו .ואָצומ

 הָוהְי תודע :שָפנ תַביִשְמ הַמיִמָּת הֹוהְי תרות

 םיִרָשְי הָוהְי ידוקפ :יִתָפ תַמיִכְחַמ .הֶנָמָאְ
 :םִיָניֵע תַריִאָמ הָרב הוי תצַמ .בל יִחְמשמ
 הֹוהְי יַטָּפְשִמ .דעל תֶדָמוע הרֹוהְט הֹוהָי תַאְרי

 .בְר ָפִמּו בֶהִֶמ םיִדְמֲהְַה :ודחו וקר תָמָא
 רָהְזְנ ףּדְבַע םג :םיִפוצ תָּפנְו שָבִדִמ םיקּותִמו

 ןיִבָי ומ תֹוייִגְׁש :בר בקע םֶרָמְׁשְּב םֶהָּב
 לַא דיע ךשַה םידזמ םג יינקנ תֹּורָתְסִּנִמ
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 ויקי :בֶר עשָפִמ יִתיִקְְו יסָתיִא זָא יב ּולָשָמי
 הוהְי יּיִנֲפְל יִּבִל ןייִנָחְו יִפ  יִרְמִא ןּצְרל
 :יִלָאְגְו ירוצ

 :הָלֶהְת הָואְנ םיִרְׁשִיַל הָוהיִּב םיקידצ ּוגְנר
 :15 ּורָפַז רושע לֶבנְּב .רּונְכְּב הוהיכ ודו
 :הָעּורְתַּכ ןגנ ּוביִטיֵה יׁשָרָה ריש % ריש
 :הָנּומֲאְּב ּוהשָעמדלָכו .הֹוהְי רַבְּד רָשי יִּכ
 :ץֶרָאָה הָאְלִמ הָוהְי דָסָח .טֲפְׁשַמּו הָכדְצ בא
 :םָאְבְצְדלָכ ויִפ חּורְבּו ושענ םִיָמַש הָוהי רבב
 : תומוהְת תורָצואְּב ןַתֹ) יםִיה יִמ דָנַכ סנכ
 יִבָשידלָּכ ורוני ּנָמִמ ץֶרָאָקדלָּכ הָוהיִמ וארו
 :דמעו הָּוצ אוה יהו רמָא אוה יִּכ :לֵבֲח
 : םיִמַע תֹבְׁשְהמ איִנַה יםיוג תַצָע ריִּפָה הוה
 רדל ובל תֹובְׁשְהַמ דמעַּת םלועל הוה תַצע
 רַחָּב םעֶה יויָהְלֶא הוהי רֶׁשֲא יוגַה יִרשַא :רנ
 -5 תֶא האר ,הוהְי טיִּכַה םימשמ :1ל הָלָחַנְ
 -לָ לֶא חיגשה ותבָש ןוכממ :םֵרֲאָה יִנּב
 לָא ןיִּבְמה יסָבַל רַחָי רַצֹוַה ץֶרֶאָה יבשי
 :ליָחבְרְב עָשונ דלָמַה ןיא :םֶהיִשָעְמִדלָּכ
 שתל סופה רֶקֶש : הכדברב לנו אל רוב
 לָא הוה ןיע הנה :טלַמְו אל ליה ברב
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 םָשָפַנ תֶוָּמַמ ליִצַהְל :ֹוּדְסַהְל םיִלֲחָיֲמַל יאר
 נְרְוְע .הוהיִל הָתָּכַה ּונְׁשְפַנ : בָעְרְּב םֶתֹויהְל
 םֵׁשְב יִּכ נְגל הַמְׂשִי וב יִּכ :אוה ּונָנִנֶמּו

 רֶשֲאכ :ּוניִלָע הָוהְי ףְֶפַח יֵהְי זּוְהָמְב ושדק
 :ךָל ּונְלַהְ

 ךֶלֶמיִבֲא ינָפְל ומעט תֶא יתונָשְּב .ךוָָל
 .תעײלָבְּ .הָיהְי תֶא הָכְרְבִא :ךליג ּוהְׁשְר
 יׁשְפַנ לָּלַהְתִּת הֶוהיִּב :יפְּב ותְלַהְּת דיִמָּת
 יִּתֲא הָוהיל לדג :ּוהָמְׂשְִו .םיונע עמי
 יֵננֲעְו הָוְי תֶא יִתשרח :ודחי ֹומְׁש .הָמְמורְנ
 :ורהנו ויִלֶא ּוטיֵּבַה יִנְליִצַה יֵתֹורּונְמלכְמּו

 'עָמָש הָוהינ אָרָה יִנָע הָז :ירָפְהְי לא םֶחיִנְפ
 ביִבָפ הוהְי ךאָלמ הָנֹח :ועישוה ויָתורָצְדלָּכַמו
 ,הֹוהְי בוט יִּכ וארו ומעט םֶצְלַחִיַ ויֵאיֵריִל

 ּויִשדְק הָוחְי תֶא ּואְרָי :וב הָסָחֶי רָבָּנַה ירשא
 ּובָעְרְו ושְר םיִריִפְּכ :ויָאְריִל רוסְחמ ןיִא יִּכ
 םיִנָב וכל :בוטדלָכ ּורְסִחְיאל הָוהְי ישר

 ׁשיִאָה ימ :םֶכְרָמלֲא .הָוהְי תאְרְו יל ּועָמְש
 רצנ :בוט תֹואְרְל םיִמָי בָהא םייה ץֶפָחָה

 עֶרמ רוס :הֶמְרִמ רֵּבַּדַמ ייִתְפְשו ער של
 הוהי יִנָע :והפְדִרו םולש שב .בֹוט הֵׁשֲעַ
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 היה נפ :םֶתַעְוש לֶא וינזאְו .םיקידצ לֶא
 - הָוחיו וקעַצ :םרכז ץֶרֶאמ תירְכהְל עֶר ישב
 הנה בורה :םֶליִצְה םֶתורצלְכִמּו  .עָמָש
 תובר :עישלי חור יֵאְכַד תֶאְו .בל יִרְבְׁשנַל
 לכ רָמש :הָוחְי ּנליִצַי םֶלְכִמּו .קידצ תֹועְר
 תַתֹומְּת :הָרָּבְׁשִנ אל הֶנַהַמ תַהַ ,זָתֹמְצע
 הוה הָדֹפ :ּומְׁשְאָי קיד יִאְנשְו .הער עַשְר
 :וב םיסוחה לָּכ ּומְׁשֲאָי אלו :וידבע ׁשָפנ

 עמ נא .םיִהלָאָה שיא הֶשמְל הפ
 יודלי םירה םֶרָטְּב :רּודְנ רּודְב ּונָל תיִיָה הָּתַא
 הָּתַא םֶלַש דע םֶלֹעַמּו .לָבְתְו ץֶרֶא ללוחתנ
 יִנְב ובוש רָמאּתַו יאָּכַד דע שונָא בֶשֶּת :לֶא
 כ לִמְתֶא םוּכ נע םיִנָש ףָלֲא יִּכ :םדֶ
 ּויָהְי הָנׁש םָּתְמִרְז :הָלְיְלַב הָרמְׁשֲאְו .רבעי
 בֶרְעְל .ַלַחְו ץיִצָי רָקֹבַּב :ףולָחָי ריִצְחְּכ רה
 ְִתמָחְכּו .ּדַפַאְב וניל יִכ :ׁשֵבְו ללומ
 רואָמְל נמל .ּדנְנַל ּוניֵתֹנֹע הַּתׁש ּונְלֲהְבנ
 נינָׁש ּוניִלּכ ּהָהְרְבְעב ּונָפ ּוניִמָי לכ יִּכ +
 הָנָש םיעְבַׁש םֶהּב וניתונש ימי :הָנ ומ
 ןֵָאָו לֶמְע םָּבָהָרְו .הָָש םינומש תֹרּובְנְּב םאי
 ףְתֶאְריְכּו יְחָּפַא זע עדוי יִמ :הָפעֶנו שיח ןֶג יכ
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 בבל איִבְנְו עדה ןּכ נימי תֹונָמָל :ַתְרְבִע
 לע םהָּנִהְו יִתָמ דע הָיהְי הָבּוש :הָמָכָח
 הֶהְמָשְנְו הְֶנרֶנו :ִּףִּדְסַח רקבכ ּונָעְּבַש :יִרְבִע
 וגיִאְר תונש ּוָתיִנָע תֹומיִּכ ּונְחְמַש :ּוניִמָי לכ
 לע ףררקו יףלעפ ףיִרְבע לֶא הֶאָרַי :הָעְ
 נע ּוניֵהלֲא ירא םעג יהיו :םֶהוֵנְּב
 ניי הֶׂשֲעמּו .ּוניִלְע .הֶנְנּכ ונידי השעמו
 + ןהְנְנוכ

 רמא :ןֶנולְתַי ידש לַצָּב ןיְלָע רֶתְסְּב בשי
 יִכ :וב הָטְבָא יהְלֶא :יִתְדוצְמּו יִפָחַמ הוהיל
 ותְרְבָאְּב :תווה רָבָּדִמ שוקי הָפמ ֶליִצי איה
 הָרֵהֹכְו הָנַצ .הָסָחֶת ויָפְנִּכ תַחַתְו ךל דס:
 ףועי ץחמ .הליכ דַחַּפַמ אָרִת אל :ותַמָא
 דושי בָטֶקִמ .ּךלָהָי לָפאְּב רָבְִּמ :םַמֹו
 ,ףנימימ הָבְבְרו .ּףָלָא דצמ לופי :םִרָהָ
 תַמְלְׁשְו .טיִּבַת ְךֶניִעּב קר ישי אל דלא
 ןוילע :יסחמ הָוהְי הָּתַא יכ :הָאְרּה םיעשה
 עגָנְו יהָעְר לא הָנֲאָ אל :ד:ועמ תמש
 כ הוי יָכֲאֿלמ יִּ :ּדלֲהֲאָב בֶרָקָי אל
 ןַפ נואש םיפָּכ לע :ףיִכְרִר לֶכְּכ ףרמשל
 רדת ןֶתָפְו לסש לע :דלגר ןְבֶאָּכ גת
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 ּוהָטְדַפָאְו קשֶח יִב יִּכ :ןיִּנַתְו ריִפְּכ סמְרַת
 ומע ּוהְנָעָאְו יִנָאָרְקִי :ימש עדי יִּכ ּוהְבְנְשֶא
 םיִמָי ךְךא :והדבכַאו והְצְלַהֶא הָרָצְב יִכֹנֲא
 : יתְעּושיִּב ּוהָארַאְו .והעיּבשא

 לוח תבשב יהל ודוה רומזמ ןאכ םירמוא חספ לש רעומה לוח תבשב
 .חרק ינבל ליכשמ חצנמל ןאכ םירמוא תוכס לש דעומה

 יִּכ ישדַה ריש הוהיל ּוריש .הֹומְזִמ
 :ושדה | עורזו ונימי ול העישוה .הָשַע תואָלפנ
 :ותקד ד הָכְנ םילגה יִניִעְר תעשי הוהי עידוה
 bn יאר אר ךשי תיַבכ ותָנּומָאְ Re רכז
 וחיל ועירה :וניהלא תַעּושָי תֶא ץֶרָא ספא
 רוהיל רמו :גרַטְְו ּונָנַרְו ּוחָצּפ ץֶרָאְהְּ
 לוקו תורְצצֶהּב :הֶרְמְז לוקו רָֹכְּב ירֹנכְּב
 םיה  םעֶרי :הֹוהְי לה יִנָפְל ועירה רֶפוש
 ,הָכ ּואָהְמִי תורָהְנ :ּהָב יִבָשיִו לָבִּת :ואלְמ
 טפשל אָב יִכ הוה יִנָפְ :ּונָנַרְי םיִרָה .דחי

 : םיִרָשיִמְּב םיִמַעו ,קֶֶצְּב לֵבַת טּפְׁשְי .ץֵרָאָה
 םיִרָהָה לֵא יִנֵע אֵׂשֲא .תֹולֲעַַֿל ריש

 םימש השע .הֹוהְי םַעָמ יִרֶזְע :יִרָע אבָי ןיִאַמ
 מש םּונָי לֵא .ףלגר טוט ןתי לא :ץֶרָאְ
 יהי :לֵארְשִי רמוש ןשיו אלו .םּונ אל הנ
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 שמשה םֶמֹוי וְָּנִמְי די לע ףלצ ההְי מש
 .לָּכַמ ףְרָמְשי הָוהְי :הָלָּיְלַּב ַהֵרְו .הָּכָכַו אל
 ףָאובו ְְתאָצ רֶמשִי הוהי :ִשפִנ תֶא רמָשי עֶר
 :סליע דעו הָתַעַמ

 ייל םיִרָמאָּב יִּתְחַמַׂש .רודל תּולַעַפַה ריש
 ךירָעָשּב ונילגב ּויָה תֹודְמֹע :דַלְנ הֹוהְי תיִּב
 הל הָרְּבָהָש ריִעָּכ הָיּונְּבַה םֶלָשּורי :םלׁשּורי
 תודע ,הִי יֵטְבַׁש םיִטָבש ולע םֶשֶש וחי
 ובשי הָמְׁש יִכ :הֹוהְי םשל תודוהל אשל
 ולֶאש : דו תבל תואְסַכ .טפשמל תואסְכ

 םולש יהָי :ךִיָבָהא ויִלָשְ כשר םולש
 יִעְרְו יחא ןעמל וְדיְתנְמְראְּב הֶוְלש ַּליִחְ
 וניַהלֲא הָוהְי תיִּב ןעמל דב םולש אָנ הָרָּבֲא
 דל בוט הָשְקְבָא

 נע תֶא יִתאָׂשִנ דילא יתֹולֲעּמַה ריש
 רי לֶא םיִדָבֲע יִניָעְכ הנה :םִיַמְׁשּב יִבְׁשיַה
 ןָּכ יּהָתְרְבִג די לֶא הָהְפש ִניִעְכ יםָהיֵגֹוַא
 הָוהְי ּוְגַח :ּוננָהיׁש דע ּוניַהְלֶא הוה לֶא ּוניִניִע
 ג הָעְבְש תַּכַר :זוב ּונָעַבַש בר יִּכ .ּוְּנֶה
 : םיִנויָאְנְל זובָה .םיִנָנֲאְׁשַה געָּלַה ּונָשָפנ
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 הָיָהַש הָוהְי .ילל .דָודְל תֹולֲעַּמַה ריש
 < 45 הֶיָהְׁ היה ילול :לֶאְרְשי אָנ רַמאי יונָל
 תורחב נעל םייח ינֲא :םֶדֶא ' נילע םּוְּ
 לע רַבַע הָלֶקַנ יּונופְטש םיָמה יִזֶא :ּונָּב ב

 : םינודיזה םימה ונשפנ לע רבֲע יזַא :ּונָשְפִנ
 :םָהיִנַשְל ףָרָט ּונָנָתְנ אלש הָוהְי דור
 חַּפַה :םישְקוי הָּפְמ הָטלְמנ רֹופָצַכ נָׁשְפַנ
 השקע .הָוהְ םֶשְּב ּונְרְזִע :ונְמְלִמְ ונַחְנַאְו רָּבָשְנ

 :ץֶרֶאְ םִיַמְׁש

 יִרְבַע ללה יהָוהְי םש תֶא ללה יּהיולְלַה
 תיִּב תֹרְצַהְּב .הָוהְי תיִבָּב םיִדְמֹעְׁש :הוהי
 יִכ ֹומְׁשִל רמז .הָוהְי בוט יִּכ הָולְלַה :ּוניֵהלֲא
 :ֹותָלְנְסְל לֵאָרְׂשִ הי ול רַהָּב בלֲעי כ 5
 -לָכַמ נראו .היהְי לודְנ יִּכ יִתְעַרי יִנָא כ
 םִיִמָשַב .הֶׂשֲע הוה ץֵפָה רֶׁשֲא לכ :םיִהָא
 םיִאְׂשְנ הָלֲעַמ :תֹומֹהְתהלְבְו םיִמיַּכ ׁשֶרָאְבּ
 הוה אצֹומ .הֶׂשְע רֶממַל םיקרב ץֶרָאְה הצקמ
 דע םֶרָאַמ םירצמ יִרָוכְּ הֶכַהֶש : יתורְצאָמ
 םִיָרְצַמ יֵכָכֹותְּב םִיִתַפֹומּו תותא חלש :הָמָהְּ
 גְרָהְו .םיִּבַר םַײג הָּכַהְׁש :ויַדְבֲע-לְכְבּו הערפְּ
 גיעְלּו :ירמָאק ךֶלֶמ ןוחיסְל :םיִמּוצָע םיִכְלְמ
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 םַצְרַא ןתנו !ןעֶגָכ תוכְלְממ לכלו :ןָשְּבַה ךְלֶמ
 .םלועל ףֶמש הָוהְי :ומע לֵאָרְשִיל הָלָחַנ .הֶלָחִנ
 לעו מע הוה ןידי יִּכ :רֹודָנ דרש דרק הוה
 השעמ יבֲהְוְו ףַסַּכ םיוגה פצע :םֶהָנתי ויִדְבִע
 םָהְל םיניע רַב אל] םֶהְל הָּפ :םֶרֶא יד
 שי ןיִא ףא .ּוניזָאְי אלו םֶהְל םנָא :ּוארָי אלו
 רשָא 55 .םהיִשֹע ויהי םֵתֹומְּכ +:םֶתיִפְּב חור
 תיֵּכ .יחוהי תֶא כרב לארשי תיִּב :םֶהָּב חט
 תֶא .וכרב .יוקה תיִּכ :הָוהְי תֶא וכְרָכ ןרָהַא
 הָיהְי דורָּב :הָוהְי תֶא וכְרַּכ הָיהְי יִאְרְו .הוהְ
 :היולְלַה .םלשורי ןכש ןויצמ

 :להסה םליעל יִּכ = :םוט יִּכ הָוהיל ודה
 :ֹודָמַח ם5על יִכ ,םיִהל אה יהלאל ודה
 : דקה םלֹעֶל יִּ ,םיִנֹדֲאָה יִנֹרַאל ודֹוה
 :יהְסַה םלועל יִּכ :ּחַבְל תֹולֹדְג תואלְפְנ השעל
 ;וּדְסַח םליעל יִּכ = = .הָנּובְתְּב םיַמׁשַה השעל
 :ּהָקַח םלועל יִּכ = .םיָמַה לע ץֶרָאָה עקורל
 ו םלועל יִּ .םילודג םירוא הֶׂשֹעְל
 ודסח םלועל יב םויב ו שמשה תֶא

 :ודקה םלועל \ יִּכ |

alודְסַח םלעל יג ; 
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 יםכותמ לארי אצלי

 'חינטְנ עורכו הָכֹזֲח רָיָּב

 םירזנל ףוס םִי רגל

 וכתב לֵאָרְׂשִי ריִבָעַהְ
 פוס םִיב יליחְו הערפ רענו
 יֵברָּמַּב ומע ךילומל

 'םילדנ םוכלמ הפמל

 םירידא םיָכלְמ גרה

 ירמאָה למ ןוחי סל

 ןשּבה למ גוע 72

 וע להנל םָמרַא ןֵתָכְו

 ּדְבֲע 5אר ושל הָלָחַנ

 | מל רכז ונלפשבש

 ונירָצמ וגכרפיו

 שלכל סל ןתנ
 םִיַמׁשַּה לֶאְל ודוה

 זה בש לש תירהש

 :ֹוּדָסַה םֶלּועְל יִּכ
 :ודסה םלועל יִּכ
 :ודפה םֶלֹועְל יִּכ
 :ּוּדָסַה םלֹועְל יִּכ
 :ֹוּדְסַה םכֹועְל יִּכ
 :ֹורָסַה םֶלועְל יִּכ
 :וּדְסַה םֶלועְל יִּכ
 :ודָסַח םלֹועְל יִּכ
 :ֹודָסַה םֶלועְל יִּכ
 :ֹודָסַה םֶכֹועְל יִּכ
 :ֹוּדָסַה םלועל יִּכ
 :ֹוּדְחַה םֶלועְל יִּכ
 :ֹוּדְסַה םלֹועְל יִּכ
 :ּדָסַה םֶלּועָל יִּכ
 :ודסה םֶלועְל יִּכ
 :ודסַה םֶלּועְל יִּכ

 : רמאיו תינמיה ודיב וינפלש תויציצה יתש חקי
 ונסע וס ןיס כיסי .ירטכסכידיד סויכיפגיסוכי ינוע
 : סזי3 ,קומ ,ופסקכס יס. ,רטסש ךולכ ,סריד יס . סניריר

 רָב םֶכֹעָה היִהְו רָמאָש ורב"
  )* aוז אהסונ ל םיגהונ שי :

 ו ךּורּב .הָׂשֹעְו רַמֹוא ורב .םֶלועַה הָיִהְו רמָאְש ְךורָּ

 ם:כמו רזונ
- » 

. 

 לע :םֵהַרְמ ורב תישאר הֶׂשֹע ד ךּורָּב ים
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 רג ְךורַּב .הֶׂשֹועְו רָמיא .ךורב : .אוה
 ne השוע ףורב יקי

 כׂש םָכַשְמ ּורָּב .תֹויְרָּבַה לע םֵתַרָמ ּורְּ שראה

 רָב .הרוא איבמו הָלָפִא ריבעמ ךורָּב יֹויֵאָריִל בוט

 ולו הָכוע וינפל ןיִאָש ְךרְּב .הצָגְל םִיהְו רעל יח לֵא
 אוה קידצ :דחש חַקְמ אלו םינפ אושמ אלו יהָחָכִש

 .ליִאַמּו הָדֹוּפ ףּורּב וישעמ לָבְּב דיפו .ויכְרּדְלָכְּב

 דזה תָבַשַה תבשל) םזי תֶא לארשי ומעל ןתנְׁש ורב
 (םוי תֶאְ

 ,הָוַה תֹכָסַה גַה תוכסל |
 ,הָוַה תֶרֲצִע גַח יִניִמָׁש תרצע יעמשל

 יהּזַה תיצמה גה חספל

 | יהָזַה .תועְבַשַה גם תועובשל

 ש ךּורְבּו אוה ףּורַב :הָוַה שנק אָרְקִמ בוט םזי תֶאְ

 - וניָהְלָא יי הָּתַא ךּורָּב :דע יעל ֹורְכְז ךּורב

 יָפְּב לֶלָהְמ ןַמ :ֲהַרְה בא :שודקהו לודגה שמה .םֶלועַה
 יישב ויד בע ו וידיפה לָּכ ןושְלְּב ראי פמו חְבשמ וע

 :תורימזבו תוַבָשב .לכיה לא ו יי ףללַהְנ ףדבע דוד
ese - .הי 0 אב , | ah mhשי  
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 יוכו תםשה םויל ריש 8 :תוהנשמב:לפהמ כ
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 ּורָּפ ץֶרֶָאָה לע םֶחְרְמ ךּורּב
 רֶָכָש םלשמ דוב .תּוירְבַה לע םֶחְרְמ
 הצנל םיקו דעְל יַד ךורָּב היִאָריִל בוט
 ְּורָּב :ומש ורב ,ליִצַמּו הָדופ ורב
 לֶאָה .םֶלִָָק ְּךֶלֶמ .ּוניְִרֶא הֶיהְי הָּתַא
 הָבָשְמ מע הָפְּב לֶלְהְמַה ְמְהַרָה בָא
 יִיִׁשְבּו יִדְבעְו וידיסח ןושְלּב רָאֿפָמ
 וניֵהלֲא הָוהְי ְךְלְּלַהְנ ָּדְבע דוד
 ָּחְבַׁשִת לדג .תּוריִמְזְבּו תיחבֶשּב
 ונָּכְִמ ףמש רינו .ּדְכִִרְמִנְ אָפּ
 רָבְשְמ דְלָמ .םיִמְרֹעָה יח דיִחָי .ּוניקרָא
 רָב :לודנה ימש דע ידע רָאופְמּ

 : תחְּכְשְתַכ רֶקְחִמ ךֶלֶמ .הָוהְי הֶתַא
 הֹודֹוהְל בוט :תָבַשַה םויל ריש רֹומְזְמ

 הדסה רַב ריגהל :ןיִלָע ףמשל רפנלו יל
 לע ילָבָנ ילַעו רושע יִלָע :תּוליִלַּב ְתָנּומֲאְ

 עב כב יו ינמחמש יּכ גרֹנכְּב ןוינה
 קמע דאָמ יי ףישעמ ּולְדְג המ :ןנרַא ירי
 אל ליִסְכּו .עֶדַי אל רַעַּב שיִא :ְּףיָתֹובְׁשְהמ
 וציציו 'בָשָע מָּכ םיעשְר ַהרְפְּב :תאז תֶא ןיִבָי
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 םֹורָמ הָּתַאְו דע יִדָע םֶדֶמשהְל וא יִלָעופ"לָּכ
 יביא הָנֲה יִּ יל יבוא הָגְה יִּכ יי םלועל
 םיִארְּכ םֶרּתַו :ןוא ילעפ"לּכ ודרְפִתי ּודָבאי
 יירּוׁשְּב יניִע טֵבַּתו :ןנַער ןָמְשב יִתְלַב וינר
 רִמָּתַּ קיִּדַצ :יִנְזָא הָנעַמְׁשִּת םיערְמ ילע םיִמ -
 יי תיִבְּב םילּותש : הָגְׂשִי ןֹונְבְלַּב זֶרֶאְּכ רפי
 הָביִשְּב ןובוני דוע :ּוהיִרָּפִ וניִהְלֶא תֹורְצַהְב
 ירוצ | יי .רשי יִּכ ריִגַהְל +ויַהְי םיננערו םיִנשד
 :וב הָתַלְוע אלו

 רזאתה וע יי שָבְל .שָבְל תואג ךלמ
 אמ ףֲאָמַב ןוכנ :טימִּת ב לבת ןוכת ףַא
 תורה ואש .יי תורָהְנ ּואְׂשְנ :הָמֶא םֶלועַמ
 םיִבְר םימ תולקמ :םִָכָד תורָהְג ואשי .םלוק
 ףיִמדְע :ָי םורָמַּב .רידַא .םִי יִרְּבְשִמ םירידא
 :םיִמָ ירא יו 0 שרק הוא גּףְתיִבְל ידאָמ ּונְמָאָג

 ה המשל כקהה ה הוב ה
 רע הָתעַמ רֹובְמ הוהי םש יהי :ויִשעמְּב
 םש לֶלִהִמ ואֹובמ דע שָמש הַרוֹממ :םלוע
 םימשה לע יהֹוהְי םִיֹגלכ לע :םר. :הנהי
 ררל כ הוה .םלועְל ףמש הָוהְי :ודובְּ
 93 ותוכל ֹואְְב כח םִיַמְׁשַב הֹוהְי :רד)
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 ורָמאוו .ץֶרֶאָה לגָתְו םִיַמׁשַה וחְמְשְו :הָלָשָמ
 הוה .ִּדְלָמ הוה יְָלִמ הוי :דְלִמ הָנהְי םיוגב
 ודְבֲא דעו םֶליע ְךֶלֶמ הָוהְי : דעו םלועל ְךֹולְמִ
 איִנַה יפיוג תַצַע ריפה החי :ֹוצְרֲאַמ םיוג
 שיא בֶלְּב תֹובְׁשַהֹמ תוכר :םיֿטע תובשחמ
 .דמעת םלועל הָוהְי תצע : םּוכָת איה הָוהְי תצענ
 ייֵהיַו רֹמֲא איה יִּכ :רֹדו רדל ובל תובָשְחמ
 ּהוֲא .ןֹויִצַּב הוה רַהָכ יִּכ :דֹומעו הָוָצ אוה
 לֵאָרְׂשִי הי 19 רַהָּב בלש יִּכ :ול בשומל
 אל ֹותְלֲחנְו .ֹוגע הוהי שטי אל יִּכ :ֹותְלְגסל
 הָּברִהו .תיִחְׁשִי אלו ןוע רָּפַכְי סוחר אּוהְו :בֹזעָ
 הָיהְי ותַמֲה-לַּכ ריעי אלו ֹפַא בישָקְל
 | :נַאְרמ םֹויְב וננעַי ךְלֶּמַה .העישוה

 :הָכָּפ ְףּולָלַהְי דע .ְּףָתיֵב יֵבְׁשֹוי יֵרְׁשַא
 הוהיק םֵעָה .ירשא ול הָכָּבְׁש םֶעָה ירשא

 גג | ל

 ּךְלֶּגַה יֵהֹולֲא ףְמסִמּורַא הוָרל הָלֲהְּת
 ָקְרָבַא םוידרֶכְּב :דעְו םָלֹעְל ףמש הָכְרָכֲאְ
 לֶלְּהמּו הוהו לֹוהָּג :דעו םלועל חמש הֵלְלֵקַאַו
 הַּבְׁשִי רודְל רוד :רקח ןיא ֹותָלְדְגַלְו .דאָמ
 וה .רובכי רבה = נקי ףיִתרּובְנו ישע

 א
ve 
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So 

 ּעיִּבַי ףכוטזבר רֶכו :הָנְרְפַסֶא ףְתקְד
 םִיֿפַא ּךְרֶא :הֶוהְי םוחרו ןּנַה ּונְגְרָי ףתהדצו
 -9כ-לע וימְחְרְו ל5% .הוהידבוט :הָסָח לדת
 ףידיסחו ףישעמ ה לכ הָוהְי ףודוי זוישעמ
 ִףִתְרובְנו יּורמאי ףתוכלמ דובְכ :הֶכּוכְרֶב
 דובְכּו ויָתרּובְג םֶדאַה נבל עיִדוהל ּורָבַדִ
 םיִמלע לָּכ תוכְלמ ףתוכלמ :ותּוכְלַמ רַרָה
 -לָכְל הָוהְי ַמֹוכ :רודְו רודה לֶכְּב ָתְלשְמִמּ
 ףיִלֵא לכ יניע :םיפופכההלכל ףקוז| .םילפנה
 :תְעְּב םֶלְבְא תֶא םֶהָל ןתונ הָּתַאְו :ּוְּבש
 קידצ :ןוצְר יח לָכְל עיִּבְׁשמּו יְףֶרָי תֶא חתופ
 בורה :וישעמ"לֶבְּב ריִסָהְו יָכְרְּד-לְכְּב הנה
 :תָמֲאָב ּוהֲאְרָקִי רָשֶא לכל היִאְרקלָבְל חֶוהְ
 :םעישויו עמשו םֶתעְוש תֶצְו יהשענ ויִאְרי ךוצר
 -לפ :תאו .היבהא-לכדַתֶא .חוחי חמוש
 ְַרָבִו .יפ רָּבדְו הָוהְו תַלְַּת :דיִמְשַי םיִעָשְרֶה
 ףרְבְנ וגמנִאְו :דִעְו םֶלוָל ושדה םש רָשָבִדלְכ
 : היּולְלַה .םלוע דעו הָתַעַמ הי

 הָלְלַהֲא :הֶוהְיְדתֶא ישְפַנ יֵלְלַה :הָיולְקַה יל
 וחָטְבִתְִלַא :יִדֹועְּב יהלאל הָרָמְזֶא :יִיַחְּב הוה

 ורסאי ְךיִתאָרֹנ זּזֲעְו :הָחיִשֶא ּדיִתאָלְפְנ יִרְבְדְ
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 | זצַת :העָושַת 15 ןיִאָׁש םְרָאְָבַּב םיִביִדְנְב
 :ויתְנתשע וה בָא אּוהה םַּב תמדאל בש וחוה
 הָוהידלע ֹורְבׂש .רעְּב בלע לאש יִרָשא
 :לָכתֶאְו םיהדתָא .ץֶרָאָו םימָש הָשע ויָהְלֶא
 טָפָשִמ השע ;םלועל תֶמֲא רָמשה םָבדרֶשֶא
 ריִּתַמ היהְי יםיִבְעְרְל םֶהָל ןַתֹנ :םיקושעל
 ,םיִפּופְּכ ףקז הֹוהְי .םיִרְוע חקפ הָיהְי :םיִרוסֲא
 םֹותְי .םיִרְגְתֶא רמש הָוהְי :םיקידצ בַהֹא הוה
 לְמְי :תועי םיעָשְר דִרְדְו הַהֹשְי הֶנַמְלאְ
 : הילל הדו רד ןֹוִצ ךיהלָא .םֶלעְל הוה

 םיִעְנהיִּכ :ּוניִהְלֶא הָרָמַז בושדיּכ הָילְלַה
 לֵאָרְׂשִי יִחְדִג .הֹוהְי םקשּורי הֶנּב :הַָּהְת הָואָ
 :םָתֹובָצעֿכ ׁשְּבַהְמּו .בל יֵרובְׁשִל אַפֹורָה :םֶנכי
 לוג: אָ תומָש ל םיִבָכֹוכַל רָפְסִמ הָנומ
 רֶדֹעְמ :רֶפְסַמ ןיִא ֹותובְתַל :חלדברו ּונדַא
 ונע + ראי סיגר ליפשמ יהָוהְי םיִנֲע
 הָפַכְמַה : רֹונְכְּב וניהלאל ּורָמַו .הָרותְּב הָוהיל
 תימצמה .רטמ ץֶראְל ןיִכמַה .םיִבֲעְּב םִימָׁש
 ברע יִנָבְל המה המה ןתֹוג :ריִצָה םיִרָה
 -אל .ץּפֶחָי םּופַה-תַרּובְנִב אל :ּואְרְקי רֶׁשֲא
 יויאְרידתֶא הוהְי הָצֹור :הָצְרי ׁשיִאָה יַהֹוׁשְב
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 הָיהְהתֶא םלֶשּורְ יחְּבש ֹוּדְסַהל םיִלָחְיְמַהְדתְא
 דר ייֵרְעְׁש יחירְּב קזח יִּכ :ןויצ ךיהלֶא יֵלְלַה
 םיִטח בָלַח .םֹולָש ךלובג םשה :ךּבְרְֶּב ְךנְ
 ץּורָי הָרֵהְמ דע .ץֶרֶא ותְרְמַא חלשה ְּדעיֵּבְׂשִ
 רֶזַפָי רֶפאָּכ רֹופְּכ .רָמָצַּכ גְלֶש ןתנה ורב
 ;דומעי ימ ֹותָרָכ יִנָפָכ םיִּתפָכ וחְרק ְףיִלְׁשַמ
 דיִגַמ :םִיַמ ולי וחור בָׁשי ,םֵכָמְיְו ורָבְּד חלש
 אל :לֵאָרְׁשיְל ויָטְפְשִמּו ויקְח .בֶקָעיָל ויָרְבד
 םּועְרָי לָּב םיִטָפְׁשִמּו = יוג"לכְל כ הָשִע
 : הולְלַה

 םִימָׁשַה ןמ הָוהְי תֶא ללה  הָיולְלַה
 והוללה ייֵכָאְלַמ"לְּכ ּוהּולְלַה .םיִמורָמַּב והוללה
 -ַלָּכ ּוהּולְלַה .ַהֵרְֵו שָמֶש ּוהולְלַה :ויִאְבְצדָּ
 רֶׁשֲא םִימַהְו :םיָמַשַה יִמְש והּוללַח :רוא יִבְכְּכ
 אוה יִּכ .הָוהְי םשחתֶא ּולְלַהְי םִיִמַשַה רַעַמ
 ןַתְנְדְקַח .םָלֹועְל רעל םדימעיו ּואְרְבְנְו הָנצ
 םיִניִנִּ .ץֶרָאְִָמ הָוהְיתֶא ּולְלַה :רובעי אלו
 הורפרוטיקו גְלָש דֵרָבּו שא :תֹומֹוהּתלָכְו

 ירפ ץע תֹועָבג"לָכְו םירָהָה :ֹורָבְד השע הָרָעְק
 ריפָצְו שָמְר .הָמֵהְּב"לָכְו הממ :םיִזָרָאלָכְ
 יטפש לָכְו םירש םימָאְלְ"לֶכְו ץֶרָא יכלמ :ףֶנְ
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 : םיִרָעְכ םֶע םיִנְקְז .תֹולּותְּכ םגְו םירּוחכ :ץֶרָא
 ןדוה .ודְבְל ומָש בָגֶשַנ יִּכ .הָוהְי םש תֶא ּולָלַהְ

 -לֶבָל הָלְְת יעל ןֶרְה סֶרִמ :םִיָמָׁשְו ץֶרָא לע
 :היוללה .ובורס םע לֵאָרְׂשִי יִנְבַל יויָדיִסֲה

 ותָלֵהְּת ׁשָרָה ריש הָנהיכ ּוריִׁש .הָּולְלַה
 ןייִציִנָּב .וישעְּב לֵאָרְׁשִי חמש : םיריסָח לַהְהְּ
 רֹנָכְו ףֹתְּב .ליחַמְב ימָש ּולְלַהְי :םֶּכְלַמְּב ליג
 םיִונע רֵאָפי :ימַעְּב הָוהְי הָצֹור יִּכ :ולדורמזו
 לע ננו .הֹובָכְּב םיִדיִסֲח ּוזלְעְי :העושיִּב
 תֹויַֿפיַפ בְרָהְו .םֶנֹורְנְּב לא תֹומְמֹור : םִתֹובְכְׁשִמ
 :םיִּמָאְלַּב תֹוהַכֹוּת .םִינַּכ הָמְָנ תושעל :םֶדְָּב
 :לֶוְרַּב יֵלְבַבְּב םֶהיֵרְּבְבְנְו :םיִקְּב םָהיֵכְלַמ רסָאָל
 "לָכְל אוה רֶדַה יבּותָּכ טַפְׁשִמ םֶהָּב תושעל
 : היולְלַה .ויָדיִסָה

 עיֶקְרְּב והוללה .ׁשְדָהְּב-לֶא ּוללַה .היּולְלַה
 ולְדְנ ברָּכ והוללה .ויָתֹורּובְנְּב ּוהּולְלַה :ֹוזע
 :רֹונַכְו לֶבנְּב ּוהולְלַה .רָפֹוׁש עְהְתְּב ּוהּלְלַה
 :בָּעְו םיִָמְּב והּולְלַה .ֹוהָמּו ףֹתְּב והלה
 הערת יִלְצְלְצְּב והּוללַה .עַמָשדיִלְצְלֶצְּב ּוהּולְּלַה
 הָמְׁשְנַה כ :הָיּולְלַה הי לֵּלַהַּת הַמְׁשְנַה לכ
 :היולְלַה .הָי לָלַהּת
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 הָיהְי דורְּב :ןַמָאְו ןמָא :םֶלעְל הָוהְו ךּורָּב =
 הוה רָב :ּהָעלְלַה םיִלָשּורי ןָכש ,ןויצנ
 :ֹודַכְל תֹואָלְפנ השע .לֵאְרְׂשִי יָהלֲא םיהלע
 תֶא ֹוהֹובְכ אָלָּמִיְו .םלֹעְל ֹוהֹובְּכ םַׁש דורו
 :ןֹמָאָו ןמָא .ץֶרָאָה" לב

 : סגיד יש סייפכיק יטנק3ינס יכ -- :רמאיו דומעיו

 פהה-הלַּכ יִניִעְל הָוהְי תֶא דיו רָב
 ַאַרְׂשִי יֵהלֲא הֹוהְי התא ךורָּב :דיוָּד רָמאיִו
 הָּקְדְּגַה הָוהְי ףל :םלֹוע דעו םֶלעָמ ּוניִבֲא
 לכ יִּכ .דֹוהַהְו חצְנַהְו תַרָאֿפתַהְו הַרּובנַהְו
 אׁשנְתמַהְו הָכָלְמַמַה הָוהְי ףל ןיְרֲאָבּו םיפשּב
 הָּתַאְו ְיָנְפְלַמ דֹובּכַהְו רֶׁשעֶהְו :שארֶל לכל
 לָדְנְל ְֶדְיְבּו יהָרְוכְנו ה ְּףֶיְבּו .לֹכַב לשומ
 הפ ּונְחְנָא םידומ :ּוניִקלֶא הָּתעְו :לכל קָוחְלּ
 םש תֶא ּוכְרְבִ :ִתְראְפִת םשָכ םיִלְלַהְמּ
 :הָלִהְּו הָכְרְּבְלְּכ לע םמֹרָמּו וב
 תֶא ָתישֲע הָּתַא יְָּּרַבְל הָנהְי אוה הָּתַא =
 -לֶכְו ץְרָאָה יָאָבְצ"לָכְו םִיַמָׁשַה יֵמָׁש .םימָׁשַה
 הָיַהְמ הָתַאְו םָהָּב רֶׁשֲא"לָכְו םימיה ,ָהיֶלָע רֶׁשֲא
 הָּתַא :+ :םיוחתשמ ףל םימְׁשה אָבְצּו :םֶלְּכ תֶא
 ֹותאָצֹוהְו םֶרְבָאְּב תרהָּב רֶׁשֲא םיהלָאַה הָוהְי אוה
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 ָתאָצָמּו יבֲתְרְבַא ימש משו םידָשַּכ רואמ
 :דיִנָפְל ןַמֲאָנ ֹובָבל תֶא

 יִנענְַּה ץֶרָא תֶא תַתְל .תיִרְּבַה ומע תֹורָכְ
 תַתְכ יִׁשגְרַהְו יִסּובְיַהְו יִזרְפַהְו ירמָאָה יּתַחַה
 אָרַּתו :הָּתִא קידצ יִּכ ְּףיִרְבִד תֶא סו .יעְל
 תְעמְש בָתָהֲעַו תֶאְו יםִיַרצִמַּב ּוניֵתֹבֲא נע תֶא
 "לכבו הערפב םיִתָפֹמּו תותא ןֶתִּתַנ :ףוס םִי לע
 ּודיִזַה יִּכ עדי יִּכ :'צרא םעְדִלֶכְבּו וב
 ָתַעְְּב םיהְו :הֶזַה םלהְּכ םש ףל שעתו .םֶהיִלְע
 =ָתיַפְר תֶאְו הֶשָבִיִּכ סי ךותְּב ורבע םָהיפַל
 :םיִזַע םִימְּכ ןְבָא ֹומָּכ תולוצְמְּב ָּתְכַלָשַה

 דימ לֵאְרְׂשִי תֶא אּוָהַה םֹיַּכ הֹוהְי עשייו
 תפָשלע תַמ םירָצְמְדתֶא לארשי אָריו :םיִרְצִמ
 הע רָשֶא הֶלדְגַה ךיַקְדתַא פאר רשי ארו : שק
 וניִמָאיו ,היהי תֶא םעז וארייו יםירצמב הוה
 :ודְבע הָׁשֹמְבּו הוהיֵּב

 הָרישהדתַא לֵאָרׂשִי .ינבו השמ ריׁשי א
 הָוהיל הרישא ירמאל ּורמאיו היתי תאזה
 תרמזו יזע :םיב הָמְר וָבְכְו סוס הא הׂאָניִכ
 יבא יהְלָא :ּוהָוָאְו יִלָא הז .העושיל יוהי הי
 :ומש הֹוהְי .הָמֲהְּלִמ שיִא הוה :ּוהְנַמְמרַא



 זכר 5 תבש לש תירחש

 וישלש רֶַחְכִמּו יםיב הרי וָליִהְו הערפ תֶבְכְרַמ

 תַלוצְמְב ּודְרי ומסכי תמה : ףוס"סיב ּועְבְט
 הוה נימי יח יִרְדִאְג הוי נמו :ןֶבָאדומְּ
 רשת ימה סֶרָהִת נאג ברְבּו :בַײא ץעְרת
 7 | פא חּורְבּו :שקכ ומַלְכאי נה
 : בל תָמהְת ּואְפַ יםילזנ ךנ"ומכ כג
 ומָאְלְמִת .לֶלֶש קלחא גישא ףדָרָא בוא רמְא
 חרב קפש) זי ומשירות יֵּבְרה קיִרֶא .יִׁשְפ
 "ומ :םיִריִדַא םִימְּכ תֶרָפֹעַּכ ֹוללְצ .םִי ומ
 ׁשְרֹפּב אנ הָכֵמְכ יִמ יהֹוהְי םֶלָאָּב הָכֵמְ
 ומעל נימי ָתיִטָנ :אָלָפדהֶשע תּלֵהְת ארו
 וב תלהנ .תְלָאּג וז"םע ףְסחְב ָתיְִנ :ץֶרֶא
 וַחָא לח < rk םימע ּעְמְׁש Aa הוא

Lee =e 

 - ומי השר נב דַפו הָתְמְיִא םהילע
 :תינְק וסע רֶבעְידִע הוה .ףמע רָבַעְיְדִע
 ךתְבשל ןוִכְמ .ְְִּלָהִנ רֵהְּב ֹומֲעטתְו ֹומֲאָבְת
 הָוהי זרי ננו נָא שדקמ .הוהָי תלֲעַפ
 בלעל םיִאק הָתּוכְלַמ הָוהְי :רֶעְו םָכעל למי
 ְָכְרְב הערפ סוס אָב כ :אָיִמְלְע יִמְלְעל

5 
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 וה ימחתא םֶהְלְע הָוהְי בָׁשו :םָיּפ ויִשְרְפְִ
 : םִיַה ְךֹוָתְּב הָשְּביִב ּוכְלָה לֵאָרְׂשִי גב

 :הז םיפיסומ הספ לש ב שבו הלשכ =

 ףֵּתַה"תֶא ןֶרָהַא תֹוהֲא הָאיִבְנַה םֶיְרִמ חת
 םיִפָתְּב היִרֲָהַא םישָגַהלכ .ןאַצַּת הדיְּב

 הֶאְג יִּכ הוהיל וריש םירמ הל ןעתו :תֶלהְמְב

 -תֶא הָׁשֹמ עפ :םיב הַמְר יִבְכִרְו סוס .הָאנ
 וכליו .הוָׁשרַּבדַמ"לֶא ואו .ףוסדסימ לארשי
 ואביו :םִיָמ ּואְצְמאלְו רּבְדַמַּכ םיִמָידִתְשלְש
 םיִרָמ יִכ הֶרָּפִמ םימ תֶתִשל ּולְכַי אלו הָתְרַמ
 "לע םַעָה וניו :הֶרַמ הָמְשדארה ןכ"לע סה
 והָרויו הוהיהלא קעציו : התשנ"המ רמאָּל הָׁשֹמ
 םש ימה כתמי םימַה"לֶא ְדכְׁשו ץע הוה
 א מאי :ּוהְפִנ םֵׁשְו טָפְׁשִמּו קח ול םש
 יִניִעְב רָשיהְו הלא הוה לוקל עמָשִּת עומש
 לכ ויקחלּכ תרמשו ויתיצמל תנוַאַהְו הָׂשֲעַת
 יל םישאדאל םִירְצִמְב יִּתְמַשדרָשֶא הָלָהִמַה
 אָפ הוה גאי

 ולעְו :םיגּכ .לשומג הָכּולְּמַה ײל יִּ
 הָתְָהו .ושע רחדתֶא טפשל ןויצ רַהְּב םיִעישומ
 ץֶרֶצָה לָּכ לע ּךַלֶמְל יי הָיהְו .הָכּולְּמַה ייל
 :דָחֶא ימשּו דָחֶא ַי הָיִָי אּוהַה םיּב
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 :ּניָהלָא ַי ףמש תֶא ּדִרְבִּת יִהדלָּכ תַמָשְנ
 נְּכִלַמ דרק םַמֹורְתּו רַאַפְת רְׂשְב-לְכ חור
 .לֶא הּתַא םֶלעַה דעו םלֹועֲה ןמ זריִמת
 הדֹופ ,עיׁשומו לא למ ונ ןיִא ְףיֶרֲעְלַּבמ
 ןיִא יהקּוצו הָרָצ תעֵלְכְּב םֶחְרְמּו הָנֹעְו .ליִצַמ
 םיִנֹוׁשאָרְה יקלא הָתַא אָלֶא ךִמוסְו רזזע דְלְמ נט
 .תורלות"לָּ ןודַא ,תֹוירְּבלְכ ַךֹולָא .םיִנֹורֲהַאָהְ
 רָמָחְב ומלוע גֲהנְמַה :תוח ְבְׁשִּתַה "לָפָב לֶלְהַמַה
 ןשיי אלו סוני אל רע יו םיִמֲחְרב ויתוירבו
 םיִתָמ הָיְמִמ םיִמְָּרנ ץיקמהו םיִנָׁשְי ררועמה
 ,םיִפּופְּכ ףקוז| םירוע הקופ םילוה אָפורְ
 ףדבל ףלּו םיִמָלֲעַג הנעפמהו םיִמְלֶא ַהיִׂשַמַה
 ,םִיַכ הָריָש אמ וניפ ולאו : םידומ ּונֲחַנֲא

 חַבָש :ּוניִתותְפֶשְו וילג ןימָהַּכ הָנְר וננישלו
 יהיַכְו שָמָשַּ תוריִאְמ וניִניִעְ עיקר יִבָהְרֶמְּכ
 תולמ ּוניִלְגִרְו :םיִמָש יִרָשְנְּכ תושּורֶפ ּוניִדָי
 ּוניִהְלֶא יָי ףְל תודוחל ןיקיִפְסִמ נָא ןיִא .תֹוליַאָ
 יִפְלא ףלאַמ תַהָא לע ּונָּבְלַמ מש תֶא בלו
 םיִּפְנ תובוטה .םיִמְעְּפ תֹוכָבְר יבר בֹורְו םיִפְלַא
 םיִנַפְלְמ : וניָתובָא סע נָמע ָתיׂשֲעְׁש תֹואֹשְפְו
 םיִדְבַע תיֵּבְמ ניֵהְלָא יי נְתלַא םִיַרְצמְמ
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 בְרָחַמ ּונִּתְלַּבְלַּכ עֶבְׂשְבּו ּונֲתְנַו בערב :ּונַתיִרפ
 םיִּבַרְו םיער םיִאְלְהְמּו ּונָתְמְלִמ רָבְּדִמ נתלה
 ונּובוע אלו ּהיַמָהְ ונורזע הֵנַה דע :ּונֲתיִלְ
 הָמְׁשְנּו חור נב תְנַכַפְׁש םיִרְבֲא ןָּכ לע < ּזיִדָסַה
 וה ניב תמש רֶשֲא ןושלו ּוניִפָאְּב תחפנש
 תֶא וררָשיו ורָאָפיְו ּוחְּבַשיִו ּוכרֶביְו ודוי םק
 -לכו ,הָדֹי ל הפח לכ יִּכ .דיִמָּת ונָּכלַמ ףמש

 ךֶרבלְכ הָפצְת ל יל ַהַּבׁשִת ל ןושָל
 תֹובְבְּלַהְו יהָוָדַּתְׁשִת ףיֶנְפְל המוקד לָבו יעֹרָכַת ףְל
 רֶכַּדַכ יִֶמְשְל ּורָמֹוְי תֹויָלָכּו בְרְקדלֶכְו ףּואָריי
 :ףומַכ יִמ ַײ הָנְרִפאת יֵתֹומְצַעילָּכ ירֲמֲאָגְׁש
 .םירופב ןמקל אצמת ,ךומכ ןיאו ךומכ ימ ןאכ םירמוא שי םירופ םדוק תבשב

 ,ולְזוגמ ןויִבָאְו יֵנֲעְו ּונַמִמ קִזָהַמ יִנֲע ליצמ
 ביִשָכַת לדה תַכֲעַצ יעמְׁשִת הָּתַא םײג ְע תעוש
 םירשיל = יַּב םיקידצ ונגר בּותְכְ עישּותו
 :הָלַהְת הוא

 םָמֹורְתִּת םיִרָשָי | יִפּב
 ְךֶרַּבְתִּת םיִקיִּדצ יִתְפְשְבּו
 שּדַקְתִּת םיִדיְסֶח | ןֹוׁשלְבּ
 + + ++ + + < + -לֶלַהָתִ םישודק = ברְקְבּ
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 ןָּכָש :לֶאְרשי תיִּב פע תֹובָבְר תֹולֲהָק כבר

 יֵהְלֹאַו .וניהלָא ַי נפל םירוציה"לכ תַבּוה
 םַמֹורְל ראל הֵבְׁשְל לְכַהְל תודוהל ּוניִתובָא
 תוהְּבָשַתְו תוריש יִרְבְּד"לְכ לע יַחְצנְלּו רדהל
 ןֶבְבּו :ּףִחיִשמ בע ישי ןֶּב רוד

 לאה ּונָּכְלִמ רעל ףמׁש חַּבַתשי
 ץִרֶאָבּו םִיַמׁשַּב שודקָהו לדה ַּלָּמַ
 ניָתֹוכֲא יָחְלאְו ּוניִהרֶא הּוחי הָאְנ ְל יִּ
 הֶרֹמְֹו לַלַה .הָחָבׁשּו ריש .דעְו םלועל
 הָלַהְּת .הָרּובְּו הָּלְדָנ הַצְנ ,הָלָׁשְמַמּו וע
 תה תֹוכְרְב ,תּוכְרַמּו הֵׁשְדָק ,תָרָאָפִתְו
 םלוע דעו םְלֹועַמו ,ׁשֹורַהְו לודָגְה ףמַשְק
 לודנ ּךְלַמ .הוהי הָּתַא ורַּב + לֶא הָּתַא
 ןּודֶא תֹואְרֹוהַה לֶא ,תּוחַּבָשְתְּב ֶלַהְמ
 6 ןובר ,תֹומׁשנַה-לַּכ אָרֹוּב .תֹואְלְפָנַר
 לא ףלמ ,הֶרָמז יִריִׁשּב רחובה .םישעמה
 : ןמִא .םימְלּועַה יֵח

 :סנוס ת35 ןיס --- הבוש תבשב
 נֹדֲא : הֶוהְו ףיִתאָרְק םיִּקַמעַּמִמ .תולעמַה ריש

 1 ננֲחת לול תובשק יִנְָא הָנָיְהּת ייֵלֹוקְב העְמְׁש
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 ,דָחיִלְסַה ְףֶּמע יִּכ + רמעָי יִמ יִנֹרֲא יּהָיירֲמְׁשִּת תנוע
 :יִּתְלֲחוה ורָבְדְלו ייִׁשָפַנ חָתּוק הנה תי : אדית ןעמְל
 לחי הכל םיִרמש ירקפל םירָמשמ הוהיל יִשַפַנ

 : תּודָפ מע הָּבְרַהְו .דָסִחַה הָוהְי םע יִּכ :הָוהְי לֶא לֶאְרְשי

 :יָתֹונֹועהלַּפַמ לֵאָרְׂשִי תֶא הָדַפִי אּוה]

 אָרְב יד אָמְלעֶּב .ףַמָאי) אֵּבַר ּהַמָׁש שדקתיו לַּדגִתִ
 ברקו הנְקְרּופ חַמְצִיְו יּהָז ובלַמ ףילמנ ּהָתּעְרָכ
 תיָּכ לכד .ײחבו ןוכ כימי ןוכייַחְּב ; (ןָמָא) ּהָחיִשְמ

 :ןַמַא ּורְמֲאְו בירק ןמְזְבו אָלֵנעּב לֶאְרְשי

 אָיִמְלְע יִמָלְעְלּו סַלָעְל ְּךֵרָבָמ אֵּבַר הָמֶש אָהְי
 רָּבַהִַיַ אָשַנְתִיַ םַמורְתַיַו רַאָפְתִיְו חַּבַּתְׁשִװ רבת
 אָּכַעַל .(ןָמֲאל אּוה יִרְ אשךוקד ּמְש לַּהְתִיְו הָּכַעְִי

 אד אמו אְְָעְת אָתריִש אָָכְרּ לָּכ ןמ
 : ןמָא ורמאו .אָמַלעְּב

 : ךְרבֶמה . תא וכרב רמוא ץישה*

 :דַעָו םלעל ךְרבְמה יי ורב ןגט להקה
 : רקגתביד יזיד כסק .כיק = :שחלב רמוא להקה*

 םיִכָלָמַה יֵכְלַמ ךֶלַמ לָש ֹומְׁש רַאּפְתִיְו חּבתְׁשִ
 יֶדעֶלַּבְמּו ןֹוההַא אה ןושאר אּוהָש .אּוה דורְּב שודקה
 .םלוע דע) הֶמעמ במ הָיהְי םָש יהָי :םוקלֶא יא
 :הָלָה תו הָכְרְּב"לַּב לע םֶמֹורְמּו
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 .םְשעָה למ ּוניֵהלֲא :הָוהְי הָּתַא רָב
 ארובו םולש הָשע ירשה אֵרֹובּו רֹוא | רַצֹ
 :לכַה תֶא

 ורמאי לּכַהְו .ףוהְּבְׁשִי לכַהְו דו לכה
 :לֹכַה רַצֹוי .הֶלָס דּומָמורְי לכה ֵיַּכ שודק ןיִא
 יחְרָוִמ יִרעש תֹותְלד םוידלָכְּב ָחְתופה לֵאָה
 ,הָמֹוקְמִמ הָּמַח איִצֹומ עיקר .ינולח .עקובו
 ולָּכ םֶלֹועְל ריִאַמּו יּהָּתְבִש ןֹוכממ הָנָבְלּ

 ץיֶרֲאְל ריִאַּפַה : םיִמָחַר תַּדַמְּב אָרְּבָש ויבש
 םוידלֶכְּב ׁשֶּדַהְמ ֹובּוטְכּו ,םיִמֲחְרְּכ ָהיֶלֲע םיִרָּדַל
 יי ףישעמ ובר הָמ :תיִׁשאַרְב הֵׂשֲעַמ דיִמָּת
 : ףיננק ץֶרָאָה הָאְלְמ יתיִשֲע הָמְכָחְּב סֶלָ
 רָאפְמַהְו חָּבָשְמַה יזָאַמ ודבל םָמֹורָמַה קפה
 ְףֶמֲחרְּב םלֹע יֵהְלֲא :םלוע תֹומיִמ אֵׂשנְתַּמַהו
 נֵּבנְשִמ רוצ ינוע ןֹודַא :ּוניִלָע םַהר םיִּבַרָה
 ןיאו ךל ךורע ןיא :ונדעב בָנְשַמ ּונעשי ןֵגְמ
 ךָל ךורע ןיא ; ךָל הָמֹוה ימו ךִתְלּב ספא ְךֲהָכּז
 ייחְל ּונָּכְלַמ ךֶתְלּוז ןיִאְו .הָזַה םֶלּועְּב ּוניַהְלֶא יי
 תישָמַה תומיל ּונָלָאג ְךָתְלִּכ סָפָא יאָּבַה םֶקֹעֶה
 | :םיִתּמַה תַיִחְתְל ונעישומ 9 הָמֹוד יִמּ

 דְרֹבְמּו דְורְּב .םישעמה לְּכ לע ןודָש לא
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 תעד םֶלוע אָלִמ ובוטו ולדַנ .הָמָשְנדלַב יִפְּב
 שֶרְקַה תויח לע הֶאְגְתִמַה :ותוא םיִבָבֹוס הָנּובְתּ
 יִנָפְל רושימּו תּוכְז .הָבָּכְרַמַה לע דובְכְּב רֶּדָהָגְ
 תֹורֹואֲמ םיִבֹוט: ודובְכ אמ םיִמֲחַרְו דָפַה אָסְכ
 'לָכָשַהְבּו הָניִבְּב תעֶדְּב םרצי ּוניִהְלֶא םָאְרְבַש
 ברכב םילשומ תויהל 'םהְּ ןֵתָג הרוב כ
 לבב סָויז הֶאָנ .הגֹנ םיִכיֵפֲמּו וז םיִאֹֿלִמ : לבת
 םישוע :םָאובְּב םיִשש םַתאָצְּב םִיִהֲמְׂש יפֶלּועָה
 משל םיִנְתּונ דֹובָכְו רֶאְּפ :םֶנק ןוצְר הָמיִאְב
 הרֶזיו שָמְשל אָרָכ .ותוכלמ רֶקְזְל הָנְרְו הָלֶהִצ
 םיִנְתּונ הַבָׁש :הָנבְלַ תרוצ ןיקְמהְו הֶאְר ,רוא
 םיִפְרָׂש הָּכְדְּו תֶרָאְפִת ,םֹורְמ אָבְצלְ 0
 :שָדכַה תיק םיִנָפלא

 םייָבּג .םיִׂשֲעֿמַהלַּכִמ תַבָש רֶׁשֲא לאל
 תֶרָאְפִּת :ודובְכ אָפִּכ לע בש הָרְעְתִנ יִעיִבָשַה
 הָנ :תָכשַה םויִל אָרְמ גְנע .הָחּנְּמַה םויל הָטֲע
 לא תַבָש ובש יעיבשה םוי לש הַבָׁש ריש
 רָמיאְו ַחְּבְשִמ יעיִבְׁשַה .םויו .תָכאַלְמ לָּכִמ
 לֶאְל ּורָאָפִי ךָכיִפל :תָּבַשַה םויל ריש רומְזמ
 מכ נתי דובָכְו הלו רקיו חַבָש .ויְרָוצולְּכ
 םיְּב לָאְרְשִי ומעל המ ליִהְנִמַה .9כ רצ
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 ףרכו] .שדקתי ּוניהלֶא יי ףֶמש :שֶדְק תָּבְׁש
 תַהְתִמ ץֶראָה לע לעממ םיִמְשּב ּוָּבְלַמ רֵאָפְתִ
 רוא יִרואָמ לעְו דידי יִשָעַמ הַבְׁש"לְּכ לע

 ;הֶלָס ורָאָפְ הָמַה תר
 ארו :ּונְלָאוגְו ּונָכַלַמ ונרוצ הַצְנְל דַרְּבִתּת

 רצ .ּונָּכְלִמ דע? ףמש הֹּבַּתְׁשִי :םישודה
 םּורְּב םיִדְמוע םֶלּכ .ויִתְרָשְמ רֶׁשֲאַו םיִתְרְשִמ
 יִרְבִּד לּוקָּב דַהָי הֶאְריְּכ םיִעיִמְשמּו .םֶליע
 םֶדָּכ םיִבּוהַא םֶלְּכ :םֶלע ךְלֶמּו םייח םיִהְלֶא
 םָלְּכ םישודק םֶלְּכ ,םיִרֹוכִג םֶלָּכ יםיִרּרְּב
 םיִחְתַפ םֶלְכְו נק ןוצְר הָאְריְבּו הָמיִאְּב םישע
 הָרָמְזְבּו הָריִׁשְּב .הָרֲהָטְכּו הָׂשְדָקִּב םֶהיֵפ תֶא
 םישיִּדְקַמּו .םיִרֲאָפְמּו :םיחבשְמו .םיִכְרָבְמּ
 ְךֶלֶּמַה לֵאָה םֵׁש תֶא .םיִכיֵלָמַמּו .םיִצירֲעמ
 םיִלְּבְַמ םָּלָכְו :אוה ׁשֹודְכ אָרְוַהְו רובגה לודגה
 םיִנָתֹונְו יהָומ הָז םיִמש תּוכְלַמ לוע םֶהיֵלֲע
 חור תַהַנְּב םִרְצֹוְל ׁשיִּדָהַהְל .הָזָל הז תושר
 רֶחָאְּכ םֶכָּכ הָשּודְק יהָמיִעְנִבּו הָררְּב הָפָשְב
 :הָאְרִיִּב םיִרָמֹואְו הָמיִאְּב םיִנוע

 "לכ אלָמ :תואָבְצ י שודק שודק שודק
 :ֹודֹובְּכ ץֶרֶאַה
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 לדג שערַּב שָדְפַה תֹוַהְו םיִנפּואַהְ
 םיִחָּבַׁשִמ .םֶתּמְעְל םיפְרְׂשַה תַפְעְל םיִאׂשַנְַמ
 : םירמוא

 :ימוקָּמִמ יי דובְּכ ךורְּ
 יח לֵא ְּךְכַמל :ּונָתי תומיעְ ָךּורָּב לֶאְל

 אוה יִּכ ועימשי תֹוהָּבְׁשִתְוּורמאי תֹוריִמָז םִיכו
 תש השע / ורובג לעופ .שודקו םורמ ודב
 תעשי חיִמְצַמ יתֹוקְרְצ ערוז יתֹומֲהְלַמ לע
 .תואְלְפִגַה ןורֲא .תלַהת אָרֹנ .תֹואּופְר ארוב
 .תיִׁשאָרְב הֶׂשֲעַמ דיִמָּת םֹיחלכב ובוטְּב 7

 :והקה םֶלַעְל יִּכ :םי וחג םירֹוא השעל הוט
 : תֹורֹואמַה רָצוי .הָוהי הּתַא /

 הָלַמָח ּוניִהלֶא הנה ונָתְבַחֶא םלוע תַבָהַא
 ּונָכְלִמ ּוניִבֲא :ונילע תלמה הֶרֶתִיו הָלּודְג
 הָטְּבְׁש ּוניֵתֹובֲא רובעבו לידה מש רּובֲעַּ
 בֵבָלְּב ףנֹוצְר תושעל ,םִיַה יֵקְח ֹומְדּמַלתַנ .ףב
 םֵתְרְמַה . ןְמֲהְרָה בָא ניבא :ּונְֶחִּת ןּכ .םלש
 ליִכָשַהְל ןיִבָהְל .הָניִּב ונָּבְלְּב ןַתְו ּונילָע אג םחר
 םיקלּו תושעלו רומשל דמכלּו דומלל עומָשל
 דא יהָבֲהַאְּב ִּףִתְרּות דּומְלַת יֵרְבְּדילְכ תֶא
 ד ףיָתוצַמְב וָּבַל קָּפדְו יְָּהְרֹותְּב ּוניִניִע



 הר בכ תבש לש תירחש

 45 ןעמל יְּףְמׁשתֶא הָאְרִיִלּו הָבַהַאְל ּונֵבָבל
 יִּכ .רַעְו םלועל (לשְכִנ אלו סל אלו שוב
 ּונָחְָטָּב אָרונחְ ריגה לודגה ףשדק םֵׁשְב
 היה מָה :ֲּתְעׁשיִּב הָחְמָשְנ הֶלינ
 הלָס חַצְנ ונובזעי א םיִּברָה ףידסחו וניהְלֶא
 הָרהְמ םולשו הָכְרּב ונילָע אָבַהְו רָהמ :דַעְ
 = םַײגה לוע רובשו ץֶרָאָהדלּכ תופנָכ עַּבְראָמ
 ּונָצְרַאְל תּויִמְמוק הָרֲהְמ ונָכילּוהְו ונְראָוצ לעמ
 לָּכְמ ּתַרַחְב ּונבּ התא תועושי לעופ לֶא יִּכ
 לודגה ּףַמְׁשְל ּונָּכְלמ :ּוּתְברקְו :ןישלו םע
 הָבָהָאְלּ הֶאְרְיל - ָּדַהָיְל דל תודוהל .הָבָהַאְּב
 ומֲעְב רָחְוּכַה ,הֹוהְי הּתַא ְךָּב זְּדָמׁש תֶא

 : הָבָהִאְּב לֵארְשְ
 + דַחֶאו הוהי ּוניָחְלֶא הוהי .לארשי עמש

 :רעו סלל ותּוכְלַמ דֹובְּכ םש ףורּב :ללג ו --שחלב

 ּבְבְלְ לֶכְב .ךיִקְלֶא הָוהי תא תְבַהֲאְ
 םיִרבִּדה ּויַהְ : ףדאמ לֶכְבי ְׁשפַניִרְכְבּו

 : ףבְבלדלע םּוַה ףוצמ יכנא רֶׁשֲא ,הָלֲאָה
 ָתבׂשִב םָּכ ּתֶרַּבְדְ ּףיִנְבְל םּתְננְׁשְ
 : ןמוקבו ףְבְכָשְב ,ףרףב ד ךִּתַכְלְב דתי בב
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 ןיִּב תפָטטְל ויו די לע תואְל םָּתְרשְק
 ֶתיִב תוװמלע | םֶּתְבַתְכּו :ףיִניע
 i ; נעשו

 ;תוצמ-לַא עְמשּת עמש םֶא .היָה
 הָבֲהַאָל ,םֹייַה םֶכְתֶא הָוַצִמ יִכְנָא ךַשֶא
 טכבבל- לכב ודְבעֶלּו ,םֶכיֵח ולא הָוהיתַא
 ָּּתַעּב םֶכְצְרֶאדרטמ יִתְתַנו םכשפע לָבְב

 ּףָשריִתְו נד ּתַפַסֲאְו .ׁשֹוכלַמו הרי
 ָּתְמָהְבְל ּךרְׂשִּב בֵׂשֲע יִּתַתַנְו :ְָּרָהַצ
 הָּתְפִיְוְפ םֶכְל יֵרָמַׁשִה + ּתעֶבְׂשְו תֹלַכֲאְ
 םיִרֵחֲא םיִהלֶא ם תדעו םָּתְרַפְ .םֶכְבְבְל
 םֶכּב הוהידףא הרהְו :םָהְל םָתיִוֲחַּתְׁשִהְ
 הַמְדֲאָהְו .רטמהיהי אלו םיַמְׁשַה"תֶא רצו
 ud הָרֵהָמ םָּתְַבֲא ּהָכּובי"תֶא א פת יא

 ייל תואל םתא םָתרשקו םכשפנ
 םתא םָּתדַמְלְו :םֶכי יע ןיִּב תפטוטל יָה
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 ךְתיִבְּב ךִּתְבָשְּב םּב רֵּבַדְל ,םֶכיִנְּבִתֶא
Raקש ר  PA 
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 א כ םימשה יִמיִּ
 רָּבִד :רֹמאָל הָשמזלֶא הוה רמאיו

 ושעו .םהלא תְרַמָאְ טארו רש | יֵנְבלֲא
 .םתרדל םהידנב יֵפנַכ לע תציצ םֶהְל
 דיהו :תלָכַּת ליִתַּפ כה תציִצ-לע ּונְתַ
 תא םָּתְרַכְזּו .ותא םֶתיִאְר .תַציִצְל ֹםֶכָל
 -אלְו םָתֹא םָתיִׂשֲעְ הוה תוצְמדְּכ
 רֶׁשֲא .םֶכיִניִע ירחאו םֶכְכְבְל יֵרֲחַא ורּותת
 םַתישע ורכז ןעמל :םֶהיִרַחֶא םינ !םתא
 :םכיחלאלםיש דמתה ,יִתוצַמה רָכדתֶא
 םכְתֶא יתאצוה רשא ,םֶכיִחְרִא החי נא
 םיהלאל םכְל תויהְל םירצמ ץֶרֶאמ

 :םֶכיִהְרֶא היה יִנֲא
 : תָמָא םֶביֵהלֲא ה!ה! = :ןזחה דווחו
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 יבּוהֶאְ ןְמֲאָגו .רשנו .םיקו ןוכְנ בישו תָמָא
 'זּקְתְמּו יריִּדַאְו יאָרנְו :םיִעְגו ידָמָהָנְו .ביִבָח
 :רֶעְו םכֹועְל ונילע הֶזַה רָבָּדַה הָפְיְו בוט .לָּבִהִמּ
 ּונָעָשי גמ בעי רוצ ּונָּכְלִמ םלֹוע יִהלֶא תַמָא
 ןיכָנ ואָסְכְו םיק ומָשּו םָיִק אוה רד רודל

 :םימ לוע ימקועָלו רעל םיִדָמֲהָנְו םיִנְמֲאָנ םימיקו
 וניָתורוד לַעְו :ּוניִנָּב לַעְו ּוניִלַע ּוניֵתֹובֲא לע
 םיִנֹוׁשאָרָה לע יִּיִדְבַע לֵאָרְׂשִי עַרֶז תורודדלָּכ לע
 .הָקמָאְבּו תמָאָּב םָיִקְו בוט רֶבָּד .םיִנורֲהַאָה לעו
 יָהלֶא הָוהְי אוה הָּתִאָש תָמֶא :רובעָי אלו קיה

 נָלֲאוג .ּוניִתובָא ךְלִמ . ּוָּפְלַמ ּהניַתֹובֲא יהלאו |
 ונדופ ּונְתַעּושְי רוצ ּונְרְצי  ּויְתובָא לֵאֹוג
 םיִהְלֶא דוע ּונל ןיִאְו מש אוה םֶלועַמ ּונְליִצַמ
 :הָלֶס ּףתְלּוז

 ןגַמ םֶלעְמ אוה הָּתַא ּוניֵתֹובֲא תרזְע
 :רֹודְו רוד לָכָּב םֶהיֵרָחַא םֶהיֵנְבַלְו םֶהְל עישומו

 רע ףתקהצו ףיטְפשמו יףָבְׁשומ םֶלֹוע םורָב
 יְיתֹוָצמְל עמשיש שיא ירשא תֶמֲא :ץֶרָא יספא
 הָּתַאְׁש תֶמֲא :ובל לע םישָי רבו תת
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 . תובָאְל סֶביִר ביִרְל רובג ךְלִמּו יְּחָּמַעְל ןֹודָא אוה
 ןֹורֲחַא אוה הָּתַאְו ושאר אוה הָּתַא תָמָא : םינָב
 תָמָא :עישומו לֵאֹג ּךָלֶמ ּונָל ןיא די עַל
 םיִדָכֲע תיֵּבַמ :ּוניהְלֶא הוה .וּתְלַאְג טיִרְצַמִמ
 לֵאָרְׂשִי ְּךרֹוכְבּ ָתְגְרָה םֶהיִרֹכְּכ לָכ נָתיִדְ
 ָתְעַּבַט .םידזו .ִתְעְַּב םֶהְל ףופ םִיו .ָתְלֶאְ
 םָהָמ רָהֶא :םָהיִרַצ םימ פב ,םִי ורבע םידידיו
 ,לֵאֿפ מְמֹרְו םיִבּוהֶא ּוחְּבש תאז לע :רַתונ אל
 תֹוכְרב .תֹחּכְׁשִתְו תוריש תֹוריִמְז םידירי ּונְתנ
 לֹודָנ יאָשנְו םֶר :םיקו יח לא ַּלָמל תודה
 םיִלָפָש ַהיִּבְנמּו :ץֶרֶא ידע םיִאג ליִפְׁשַמ אונ
 רוע םיונע הדופ .םיִריְסֲא איצֹומ .םֹורָמ דע
 :ויָלֵא םעוש תַעְּב לֵארְׂשִי ומעל הָגועֲה :םיִלד
 ּדְרְבְמּו אוה ורב םֶלֵאֹג ןוילע לֵאָל תֹלֲהְת
 .הָּבַר הָחָמִׁשְּב הָריֵׁש ונע ל לֶאָרְׂשִי יִנְבּו הֶשמ
 הָֹמכ"ומ הָוהְי םיִלֲאּכ הָכֹמְכיִמ :םֶלְכ ּורְמָא
 הְריש :אָלָּפ השע תֹלֲהָת אָרֹנ ׁשֶדַּּב רֶּא
 תַפְׂש 0 לודגה ףמשְל םיִלּואְג ּוהְּבַש הָׁשָרָ
 מי הוקי :ּורְמֲאְוּוכיִלְמַהְו ודוה םֶלָּכ די יה
 מש תואְבְצ הוהי ונלאוג ..רַמָאְנְו :דַעָו םֶלעל
 :לֶאְרְשִי לא הוה התא ורב + :לֶאְרְשי שיר
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 :ּדָתָלְַּת דיג יפו .חָתְפת יִתְפְש יִנֹדֲא
 ּוניִתובָא יִהלאָו ּוניַהלֲא :הָוהְי הָּתַא רָב

 לֶאָה .בְֲעַי יקלאו ,קֶהֶצִ יהלָא םֶהְרְבַא יִהְלֶא
 םיִדָסָח לְמֹוג :ןוילָע לֵא אָרֹנַהְו רוכגה לודָגה
 איִבַמּו יתובָא יֵּרָסַח רֶכיזְו .לכה הגֹוכ .םיִבֹוט

 :הָבָחַאְּב ֹומָׁש ןעמְל םֶהיֵגְב יִנָבְל לאו
 סנוע ת3כ ןיק - :הבוש תבשב

 םייח רָפְסְב וְבְתֶּב .םיִיַחב ץיִפָה ּףֶלֶמ םיִיחְל ור
 :םִיַח םיִהלֶא ְךְנֲעמְל

 יהָנהְי הָּתַא ורב ןגָמּו עישומו רזוע ְךָלֶמ

 :םֶהְרְבַא ןֵנָמ
 הּתַא םיִתַמ הָיַחְמ .הֹוהְי םלֹועל רובְג הָּתַא

 : עישוהל בר
 :וכלייֿניפ ןיפ : ףרוחב :וכסליב כיס ןיק- :ץיקב

 . :םֶׁשְנַה דיִרֹומּו ַחּורָה בשמ |  :לָשַה דירומ

 םיִמָחַרְּב םיִתַמ הָּיַהְמ ידָסָהְּב םיִיַה לָּכְלַכְמ
 ריִתמּו יםילוח אָפֹורְו .םיִלְפנ מופ .םיִּבַר
 ףומָכ יִמ ורָפֲע ינשיל ֹותָנּומֲא םִיַקָמּו .םיִריסַא

 ,היַהְמּו תיִמַמ ָךָלֶמ .ךל הָמוד ימו תֹורּובְּג לעב '
 :הַעּושי ַהיִמְצִמו
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 :קנוש סנט ןימ - :הבוש תבשב

 :םיִיַחְל םיִמֲַרּב וָרוצְי רַכֹז :ןֶמָחיַה בָא ףומָכ ומ
 הָּתַא ךּורָּב :םיִתַמ תֹויהַהְל הָּתִא ןָמָא

 :םיִתַַה היַהְמ יהוה
 : םירמוא הרימעה תרוחב

 :יזיד סריעע סל ןוס כימ סכרזע ודכלוק
 ׁשֶדֹכ יפרׂש דוס חיש םעֹנְּכ ּךְציִרעֶגְו ףשידקנ

 הֶז אְרְקְו .ִּדֶאיִבְכ די לע בּותַבַּכ .הָשְדִק ףָל םיִשְלַשְּמַה
 :רַמָאְו הז לֶא

 יתֹואָבְצ הוהְי שודקה שודק שוד :להק
 :ֹודֹובְּכ ץֶרֶאָה לָכ אלְמ

 : םיִרְמֹואְו םיִחְּבַשְמ םֶתָּמֲעְל : :ןזח

 :ומֹוכְמְמ הָוהְי רובָכ ורב : להק
 1 :רמאל בּותָּכ ףשדק יֵרָבְדָבּו :ןוח

 ןויִצ דיַהלֶא םֶלועְל הָוהְי ךלְמי :ןזחו להק

 :הָיּולְלַה .רודָו רֹודְל
 "לֶכְּב םישודְקּו .שודה ִּמַשְו שודק הָּתַא

 שוקו לדג למ לא יִּכ יהָלָס דוללַהְ םוי
 : שודקה לֵאָה .הֶוהְי הָּתַא דורְּכ :הָתֶא

 :שודקה דךלָמַה :סנוט סנש ןיל - :הבוש תבשב

 ןמָאְנ רבָע יִּכ .יקלָח תַנְּתִמְּב הֶשמ חַמְש
 ֹודֲמעְּב .ִּתַתֶנ ושארּב תַרָאְפִּת ליִלְּכ 55 ָתאָרְכ
 ךירֹוה םיִנָבֲא תֹוחְל ינָשּו ייָניִס רה לע ְּףֶנָפְל
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 בּותָּכ ןַכְו יתָּבש תריִמְׁש ןָחְּכ בּותָכְו ודי
 ְּדֲהָרֹותְּב

 תֹוׂשֲעַל יתָּבִׁשַהזתָא לֵאָרְשִי נב ּורְמָׁשְו
 יִנְּב ןיִבּו יִניַּב :םלֹע תיִרְּב םָתֹרֹדְל תָּבְׁשַה תֶא
 השע םיִמָי תֶשֶש יִּכ .םֹעְל איה תוא לאךשי
 עבה ם יב ץרֶאָק תֶאְו םימָשה תֶא יי
 :שַפע תַבָש

 תָהּנְמְּב םנ + ליל ידְבועְל ונכלמ ותלַהְנַה
 ותתנ לֵאָרְׂשִי מעל יִּכ :םילרע ּנָבְׁשִי אל
 :תְרָהְּב םָּב רֶׁשֲא בקע עַרֶזְל .הָבֲהַאְּב

 יִארֹוכְו תָבַש יֵרְמֹׁׂש ךְתּוכְלַמְב ּוחְמְש
 וגנעתיו ועְבְשי םֶלָּכ יעיבש ישדקמ םע יגֶנע
 תַּדְמָה יֹותְׁשַּדַכְו וב ָתיִצְר יעיִבְׁשַבּו .ְּבּוטְמ
 :תישארב השעמל רֶכז יְתאָרְמ ותא םיִמָי

 ּונתָחּונְמְב אָנ הָצְר ּוניִתְובָא יהלאו ּוניהלֶא
 נֲעְב ;ש יות shai םיש 0 שד &
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 וב לארי (הב וחו ני .pny תב גש ןיוגו
 : תָּבְׁשַה שדממ bk הָּתַא רָב מש ישדקמ



 םֶתְלפְתַלְו לֵאָרְׂשִי דַעְב ּוניָהְלֶא הֹוהְי הצי
 ישאְו ְִּתיִּב ריבְדְל הדֹובעה בשה | הָעָש
 ןֹוצְרְּב לָּבכָה הָבֲחַאְּב הָרֵהְמ סֶתְלַפְתּו לֶארשי
 יג לאנשי תרובע דיִמָת ןוצרל הת

 : תוכוסו הספ דעומה לוחב ,שדח שארב

 : יזיד םוכוק יק ו יד דעועס לוס ה ,טדח שלל ןיל

 | ורק וננורכז רב הר - ההר הָאד
 םיִׁשַמ ןורְכו ְְריִע םילָשּורי ןֹורָכְז תניֵתֹובֲא

 לֵאָרְׂשִי תיֵּב ּףטע-לְכ ןורְכזו :ּךִדְבַע דוד ןָּ
 םיִמָחרְלּו דָסָחְל ןחל .הָבוטְל :הָטְלְּפל .ּיְנָפל

 :שדרה שארב

 יהָּזַה שְדִחַה שאר םֹויְּב
 :חספ לש מיהוחב

 יהַָה שָדַק אָרָכַמ םויָּב .הָוַה תוצמה גח םֹויָּב
 :תוכוס לש מיהוהב

 הזה שדק אָרְקִמ םויָּב יהוד תוָּסַה גח םויב

 ניֵהלֲא יי ּונְרְָז :ּונָעיִשוהְלּו ונילע וב םהְרְל
 יב ונעישוהו .הָכְרְבל וב ּונֵדָכַפ הבול וכ
 ּונָגֲהְו פוח םיִמֲהְרְו הַעּוׁשְי רַבָדּב .םיִבֹוט םיִיַחְל
 הניגיע ףיָלֵא יִכ ונעישוהו ונילע םֵהֵרְו לֹומֲחַ
 :הּתֶא םּוחרְו ןגַה ָךְלְמ לֵא יִ

1A* 
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 נצרת ּוּב ץופחמ םיִּברָה ףיִמָחרְּב הָתַאְו
 רָב :םיִמָחְרְב ןייצל ָבּושְּב ּוניניע הָיזחַתְ
 :ןויצל ֹותָניִכְׁש ריִזֲחַמַה .הָוהְי הָּתַא

 וניהלֶא הָוהְי אוה הָּתַאָׁש יל ּונְחַנֲא םידומ *
 ונייח רוצ :ּונְרוצ :דָעְו םלועל ּוניֵתֹובֲא יקלאו

 ָףְל הָדונ ירֹרָנ רֹרָל אוה הָּתַא ּוָעָשִי ןגָמו

 לע ּךָרְּב םירּופְמה ּוניַח לע ֲּּהָלַהְת רּפְַנ
 םוידלֶכְּבָש ְףיִסנ לעְו יל תֹודּוהְּפַה ּוניִתומְשְנ

 ,תַעלְכְְׁש ְךיתֹובוטְוףֶתֹואְלְפַנ לע נָמַע
 ְּיִמֲחַר ּולָכ אל יִּכ בוטה .םִיָרָהָצְו רכב בֶרֲע
 םֶלועַמ יִּכ ּףיִרָסַח ומת אל יִּכ םֵהֹרָּמַה

 :ְּדָכ וניוק

 להקה רמוא ןזחה תרזחב *

 : רסגס3ס כסק ליס וטסיל ןיזיד סדיעע סכ יד סלזח סל ןיס

 יהלאְו ניקל הָוהְי אּוה הָּתַאָש יּדָל ּוָחְנָא םיִדֹומ
 תֹוכְרְּב .תישארּב רֶצֹוי נצ ,רָשָּבלּכ י יֵהלֲא .ניֵתֹובֲא <

 ּנָתמכְו נֵתייֲחָהְׁש לע שודקהו לודגַה ְךְמָׁשְל תואָדוהְו
 יףשדק תֹורְצַחְ וניָתֹוְלָ פףוסֶאתו נמי ני חת ּ
 לע םֶלֶש בלב ףדבעלו ְףְנוצְר תושעלו ףיקח "י וומשל
 תוהה לֶא ורב ְֶּל םיִדֹוט נאש
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 ,םיסנה לע ןאכ םירמוא הכונח תבשב
 :ןיזיד סכונס סנט ןיל

 :תורובגה לַעְו :[קרפה לעֶו .םיִסנַה לע
 יתומחנה לַעְו :.תואלפנה לַעְו .תועושְתה לעו
 :הֶזה ןמְזִב םַהָה םימיב ּוניתובאל תישעש

 ויָנָבּו יִאנֹומְׁשֲה לודג ןהפ ןנחוי ןֶּב הָיִתַּתַמ יִמיּב
 םַחְכַשְל לאְרשי מ לע העשרה זי תּוכְלַמ הָדָמְעְׁשְּ

 םיִַרָ ףיִמְֲרְּב הָּתַאְ נוצר יקחמ סֶריִבַהְּ רוה
 יםָניֵד תֶא ָתְנַד יםָביֵר תֶא ָּתָבַר יסָתְרְצ תַעָּב םֶהָל ָחְדַמע
 םיִּבַרְו .םיִׁשָלַה דָיְּב םיִרּוּבְג ַתְרַמַמ .םֶתַמְקְג תֶא תמה
 ,םיִרֹוהְמ דִיַּב 'םיִאָמטּ .םיקידצ רי םיעשרו .םיטעמ ד
 שודקו לוד םֶש ָתיִׂשֲע ל .ףתרות יקסוע דָיְּב םיִד
 קרפ הָלֹודְג העּושת תי שע לֵארְׂשִי ּמעְלּו .ךמלועב
 תֶא ּוַּפּו , ּהָתיִּב ריִבְדָל ל הנ ְב אָּכ ּףּ רֵחַאְו הֶּזַה םיַהְּכ
 תורְצַהְּב תֹורְנ ּוקיִלְדַהְו דק תֶא ּורָהְטְו :הלַביַה
 תישעו ,הָאָדֹוהְבּ ללה לא םימ י הָנֹומְׁש ועבקו 'ףשְדה
 :הָלָס | לודגה ְּףְמׁשְל הָבֹנ | תואְלְפִ םיפְנ םֶהְמע

 ריִמָּת אָשְנְתִו םַמּורְתָ דרְּבְתי םֶלְּכ לע
 .הָלְס ףודיי םייהָה לכו :דַעְו םֶלַעְל ונָּכלַמ ד מש

 :סכוס נס ןיס - :הבוש תבשב
 :ְךָתיֵרְב יֵנְּב לָּכ םיִבֹוט םיּיַחְל בותְכּו

 תֶמָאְּב לדה ףמש תֶא ּוכרביו ּולְלַחיו
 הָלָס ּונֲתְרְזֲעַו ונתְעּושי לֶאָה בוט יִּכ םלעל
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 ףלו ףמש בוטה יי הָּתַא דרב :בוטָה לֶאָה
 : תודוהל הֶאְנ

 .וניתובא יהלאו וניהלא ןזחה רמוא הלפתה תרזחב
 תֶׁשָּקְׁשִמַה הָכֹרָּבַּב נֲבְרָב ּניֵתֹובֲא הלאו וניָהלֶא

 יפמ הָר מֵאָה הרבע הָׁשֹמ ידי לע הָבּותְּכַה הרות

 יי כרב :רומָא ףישודק סע םינ רכה ויִנבּו ןרה
 הלא וינָפ יי אשי : :ךְנְחיו = ךיִלָא וינָּפ יי ראי :ףרמשיו
 נָא לָאְרשי יִנָּב לע יִמַש תֶא משו : םולש ףֶל סשיו
 : סכר

 'דָסָחְו ןח םייה 'הָכְרְבּו הכוט םולש םיש

 פע לֶאְרְשי לָּכ לע ּוניִלַע .םיִמֲהרְו הקדצ
 ראב יִכ ייפ רֹואְּב דַחְְָּּכניבָא ור
 הָבָּתַא 'םייחו הרות וניִהְלֶא 4 ונל ָּתַתַנ נע

 בוטו .םילׁשְו הָכְרְב .םיִמֲהְרְ חקר צ .דָסָח
 לָאר ךשי מע ל: תא ּדְרָבְלּ וכל יניִעְ

 1 : םולשְו זוע בֹורְּב

 :סנוש תכש ןיס - :הבוש תבשב

 העָושיו .הבוט הָסָנרַפּי 'םולשו הָכְרְּב םייַח רֶפְסְבּ

 כו ּונְחַנֲא יז ִנַפְל בָחָכִ רכז .תובז וט תורֶזְגו .המְחנו

 : םּולַשְלּו םיבוט םייַחל ,לֶאָרׂשִי ד מע

 לֶאְרשי ומע תֶא ְֵרָבמַה יי ה הָּתַא רָב

 דינפל יבל ןויְגָהְו יִפ ירמא 1 רש ויהי : םֹולָׁשַּב

 ;יִלָאוגְ ירוצ יי
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 רֵּבַּדְמ יִתְותָפְשְו .עְרַמ ינושְל רוצְנ .יהלֶא

 רָפְעְּכ ישְפִנְו םודת ישְפנ ילֶלקְמְלְו יהָמְרַמ
 ףִִצמ יראו ְְּותְּב יִּבל חַתְפ יָת לכל
 הֶרהְמ העל ילע םימקה לָכְו :ישְפנ ףודרת
 .יִנָפִל ץ'מָכ ּוָהְי .םָתֹובְׁשְחַמ לקלקְו םֶתְצִע רפה
 הָשע ָמׁש ןעמל השע :הָהֹּה יי ךאלמו .חור
 ןעמל השע רות ןעמל השע דימו ןעמל
 נומי העשיה הייד וצי ןעמל שק
 נפל יכל ןֹויגַהְו יפ ירא ןוצְל יהי :יננעו
 .אוה .וימּורְמְּב םולש השוע :יִלֲאֹונְו ירוצ יי
 .לֵאָרְׂשו לכ לע ּוניַלָע םולָש הָׂשֲעַי ויָמָחְרְב

 .הבוש תבשבו ,ללה ןָאכ םירמוא םיהוחבו הכונחב .שדח שארב
 ו ' * הנכלמ וניבא *

 סנוק תבע ןימ ,כנס יקל ןיזיד .דעועס כוס ,סכונס ,ס'כ יס
 .ונכנע וכיבק -

 רחאל ורמוא ללה םירמואש תבשבו .לבקתת שידק רמוא ןזחה
 ,ונכלמ וניבא רהא הבוש תבשבו ,ללה

 ,סכונק ;ס'כ סיס יס יל ,ככקתס עירק ןוס ליס יזיד יקל
 ןיינעסע יקכק ,כנס כיד קיקופקיד םידק כיל יזיד דעועס כוס

 .ונכנמ וכיצק יד סיסופסיד יזיד סנומ ם3ס ןיל

 אָרְכ יד אָמְלֲעְּב .(ןמָא) אָּבַר הַמָׁׁשֵּדקְתו לד
 .ביֵרָמיִו- קרופ חמְצו ּהֵתּוכְלַמ .ְףִלָמְַו ּהָתּועְרכ
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 תיָּב לָכִּד .יִּוַחְב ןֹוכיַמֹוְבּו ןוכייחְּב .ןָמָא) ּהָחיִשְמ

 הָמְש אֵהְי .ןֵמָא ּורָמִאְו םיִרְ ןמזכו אָכְנעּב ילֵאָרְׂשִ
 חַכַמָּו רּבְתִי יאָימְלע יַמְלֲעָלּו םלָעָל במ אָפַ
 ֶקַהְתִיְו הָקעְתְו רּדַהְתיְו אָשנְתִ םמֹורְתְו רֵאָפְת
 אָתְכְרִּ לכ ןמ אָלֵעְל .ףמָא) אוה ְּךירְּב אָשְרּוְר ּהַמָ
 :ןַמָא ּורָמְצְו אָמְלַעַּב ןֵריַמֲאַּד :אָתְמַחְנְו אָתֲחָּבְׁשִּת אָתְריש

TT: BARN FA Aו 1  

 סדק לֵאָרְׂשִי תיָּב-לָכְד ןֹוהְתּועָבּו ןֹוהְתֹולְצ לָּבְקְתִּת
 ך ד> 17 5 7 +: % ד : : | =

 :ןַמָא ּורְמֲאְו אֵעָרֲאְו איַמְׁשַבְד ןוהּובֲא

 הָעּׁשיִי עָבָשְו םִיַח אָיִמִש ןמ אָּבַר אָמָלְׁש אַהְי
 חנירו הרפכו החילסו הּלֲאנּו הָאּופרּו אבזישו המחנו
 : Ty אש 7 י: :Ti ד . 77 "*>: 7 ד:

 :ןָמַא ּורְמָאְו לֵאָרְׂשִי ומע לָכְלּו ּונָל הלאה

 מא ורָמָאְו לארשו מע לכ לעו וניֵלֲע

 :ס3וס תק ןיס - הבוש תבשל

 הָּתֶא אָלֲא דָלְמ ּונל ןיִא ּוָּבְלַמ ּוניִבָא
 מש ןעמל נָמע הֶשָע ּונּכִלַמ ּוניֵבֲא
 הָבֹוט הָנָׁש ּנילֲע שח ּונכְלַמ ּוניִבָא
 תושק תֹורינְנ"לְכ ּוניַלֲעַמ לֵטַּב ּונָּכְלַמ ּוניִבָא

 תֹועְרו
 : וניִאְנש תֹובְׁשְחַמ לֵב ּונכְלַמ ּוִבָא
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 וניִבֹוא תַצע רפה ונָכלמ ּוניִבא
 נילעַמ ןיִטְׂשַמּו רצה הֶלַּכ ּוָּכְלַמ ּוניִבָא

 יִבָשּו בָעְרְו הַעַרְו בָרָהְו רָב הֶלַּכ ּונָּכְלַמ ּוניִבָא

 עֶרָה רָע ןְטְׂש הָפְגַמּו תיִהְׁשֹמּו הָּוָבּו
 : -.  ףָתיִרְב יִנְּכַמ םיִעָר םיִאֹֿוחְו

 :ףטע ילוחל הָמְלֶש הָאופר חַלֶש ּונָּכְלַמ ּוניִבֲא
 = ּתְלָהַנמ הָפִגַמ עָנִמ ּונָּבְלַמ ניִבֲא
 נֲחָנֲא רָפע ִּכ רוכז ּונָבְלִמ וניִבֲא
 = םיִבֹוט םייח רָפְסְּב ונָבְתָּכ נָּכלַמ וניִבֲא
 4 .הֶלָבְלַ הָסְנְרפ רָפְסְּב ּנָבְתְ ונָכְלִמ וניִבֲא
 : העושיו הָלֶאְ רָפְסַּ נְבְתכ ונָכְלַמ ניִבֲא
 ףיִנָפל בוט ןרֶכְְּב נר נָּכְלַמ ּוניִבָא
 ! < = םורָכְּב העושי ּונל המצה ונָּכְלַמ ּוניִבָא
 ו דָמַע לֶארְשי ןֶרָכ םרָה ּוָּכְלַמ ּוניִבָא
 ףָחישְמ ור םֶרָהְ ונָּכְלַמ ּוניִבֲא
 : ּףיִנָפְל הָמְלש הָבּושְתַּב ונריזחה נָכְלַמ וניִבֲא
 : = ּוניִלָע םֶהַרְו סוח ונלוכ עמְש ונָכְלַמ ּוניִבָא
 ונְנְעַמל אל םִא דנעמל הֶׂשֲע נּכלמ וניִבָא
 ּנֲתְּלַפּת תֶא ןֹוצְרָבּו םיִמָחרְּב לֵב ונָּכְלַמ ּוניִבָא
 : - יִנָפְלִמ םקיר ּנָביִׁשְת לא ּונָּבְלִמ ּוניִבא
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 ,הרותה תוכרבו הרות רפס תאצוה
 :הז םירמוא הרות רפס תאצוה םדוק

 :סריד סלופ לפס רטקלס יד קיטנק

 ,םיִהֹלֲאָה איה יי יִּכ .תֵעַרל תַאְרַה הָּתַא
 ןיִאְו יי םיִהלֲאָּב ְּףֹומָּכ ןיִא :ֹיּדַבְרִמ דוע ןיִא
 הָיָה רֶׁשֲאכ ּנמע .וניִהְלֶא יי יהי :ְּףֵׂשעמְּכ
 העשיה :ּונְׁשטִי לֵאְו ּוָבְזעְי לֶא ניִתֹובֲא סע
 םָאְׂשִנְו סַעְרו יִּדתְלַחנ תֶא רבו ְףֶמע תֶא
 הָׁשֹמ רָמא ןורָאָה עֹוסְנּב יִהָיַג :םֶלעָה דע

 :ְיִנְִמ ףיִאְנַשְמ ּוסּוניְו ייבוא וצפו יו המּוק
 ףינה5 נע ןורָאנ הָמא ְָּהָהּנְמִל < הוס
 דִוָּד רובעּב :ּוָנִרָי .ףידיפהנ יִקְדָצ ּושְבִל
 :ףָחיִשִמ יִנָפ בֵׁשת לֵא רבע

 :םָיְלְשּוריִמ יי רַבְדּו .הָרֹות אָצמ ןויִצִמ יִּ
 : םירמואו שדוקה ןורא ןיחתופ

 ןַתָנָש ךורְּכ יאוה  ךּורְּב .םוקָמַה ורב
 ר יהרהְטְבּו הָשְדַקְּ לארשי ומעל הרות
 | :ומש דּורָבּו אוה

 ךְרְתּכ ְּךיִרְּב יאָמְלע יִראָמְּד הָמָש יב
 םלָעְל לֶאְרְשי ךֶּפַע םע ךֶתּועְר אקי יְָּרְחַאְ
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 ְְּׁשָרהמ תיִבְּב ךֶמַעְל יזחא ךְעמְו קרפ
 אָנָתֹולְצ לָּבְקְלּו .ִּדְּוהְנ בוטמ אָנָל ייוטְמָאְל

 ןייח ןל .ךירותד מַה אָנער אה :ןימָחרּב
 ,איקידצ וב אָדיקְפ דדְבַע אָנֲא אָָלְו ּוביְִ
 ידְו יל יִד לָּכ תָיְו יִתָי רַמְנַמְרּו יֵלֲע םַהרֲמְל
 םגְרפְמּו אָלֹכְל ןֶז איה תנא לֵאָרְׂשִי מעל
 תְנַא יאלפ לע טיִלְׁשְּד איה תְנַא .יאָלֹכְל
 :איה ליד אָתוכְלַמּו אָיַבְלִַמ לע טיִלְׁשְר איה

 אָנְדיִנפְד ,אוה יִרְּב אָשִדְקִר אָדְבַע אָנֲא
 דעו ןיע לָבְב ַּתְורוא ריד המק ןַמּו מק
 ןיהֶלֶא רַּכ לע אָלְו אְָציִחְר ׁשֶנֲא לע אָל
 אָקְלֶא אוהד :אָיִמְשד אָהְלֲאָּכ אָלְא יאָנְכיִמְס
 טושק יִהואיִבְנו .טושק ּהָתְיַרֹואְו יטושקד

 ץיחְר אָנֲא הב :טושקו ןְוְבט דָּבַעֶמְל אָנְסַמו
 אַהְי ןֶחְּבְשְת רֵמַא אָכֶא אָריקְי אָשידק ּהָמְשלְ
 יל םֵהיֵתְע :ּךַתִירואְּב יִבל הַּתְפִתַּד ְָמָדָכ, אוער
 ןילַאְשִמ םילשתו ְתעְר .ןידְבעה ןירֶכד ןיִנְּב
 ןיוחלו בטל לֶאְרשַ מע לֶכְר אָּבלְו יֵאָּבִלְד
 :ןָמֶא .םֶלָשִלְ
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 .תיעש ךיר3 יד ןץיסקודפנע

 הטידניב יא ,ודנומ ליד רוניס ירבמונ וט האיס וטידניב
 ראטסיא יד 'דאטנולו'ב וט וא האיס ,ונורט וט יא הנורוק וט
 ,רווכא'פ וט םונארטסיאומ .לארשי ולביאופ וט ןוק ירפמייס
 הייררוקיריזימ ןוק י'ביסיר יא ,סול וט יד סויילאר ןוק סונאראלקא
 יד ,ידאטנולו'ב וט !ויייד וא האיס  .םינוייסארוא סארטסיאונ
 סול ירטעא סונראטנוק יד ,םיל"פ יא הנראל :הידי'ב סונראר
 סונרא'בריסנוק רופ ,סורטוזונ יד ןוייסאפמוק ריניט יד ,םוטסוז
 סינייטנאמ יק ליא ולוס פוס וט .לארשי ולביאופ וט וטת"
 וט | ויילוט .סיא ודוט ודניס ודוט הא - סאטניטסוס יא
 ליא יקרופ סודוט הא סאנרי'ברוג יא סייר סול הא .סאדנאמ(וק)
 סונ סויילוט סו'ברייס סורטוזונ ,ינייטראפא יט ולוס יטא ונייר
 ייל הטנאס וט ירטנאליד יא יט הא (סומא'ברוקניא) סומאנריטסורפ
 ןיא הסנאיפנוכ הרטסיאונ הקנונ סומינופ זנ .הטנימומ היראק ןיא
 יט ןיא וניס ,סולייס סול יד סולי'זנא ןיא סונימ ינ ,סאנוסריפ
 ראררי'ב יד םוייד סוס יק ,הריט הליד יא ולס ליד סוייד
 יא ,סוקידיריב סאטי'פורפ סוט יק הרידאדרי'ב סיא ייל היילוק
 סאניאוב ןוס סאר'כוא סוט םא'דוט יא ,הנאמוא הנירטקוד סוס
 רייט ידיאופ ירבמוא ליא יק ולוס יט ןיא סיא .סאטסוז יא
 ,רא'באלא י'ביד ומיסיטנאס ירבמונ וט הא ולוס יא ,הסנאי'פנוק
 יד וטלא רולא'ב ליא רידנירפמוק סומריזאיד ,יראטנולו'ב וט וא האיס
 סול :ילפמוק יא ,הנירטקוד הניאוב 'וט יד יא ,ײל הטנאס וט
 ,לארשי ול'ביאופ וט יד יא | ,םינופארוק םורטסיאונ יד סואיזיד
 יא סאפ הראפ .הגראל ה'דיב הראפ ,'דאריסיל"פ הראפ
 0 | 2 .ןמא וזופיר

 1 : [זחה רמוא הרות רפסה ןיאיצומשכ : קי רוב

 גויקלַא יש ה ירש 7 הָכָכְׁש םעָה ירא
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 :וָּרְחַי ומש הָמְמורְנּו .יִּתַא ייל ּולדנ

 ןיִא יִּכ ַיַּכ שודק ןיִא :ּוניָקלֶא יו שודב יִּכ ,ושדק
 ד lz / ד: 5 <

 ווי יֵדֲעְלַּבַמ ַהּולָא יִמ יִּכ :ּוניֶהלאָּכ רּוצ ןיַאו .ּדּתְלְּב
 השרומ יהשמ ּוגְל הַָּצ הָרּות :ּוניִהלֶא יִתְלּוז רוצ יִמּ
 ָהיֶבְמֹותְי .ּהָּב םיִקִזֲחַמַל איה סַײח ץע :בקעי תַלַהְק

 יי :םולָש ָהיֶתֹוביִתְנ"לָכְו :םעו .יִכְרד ָיִכְרְד :רָשְאְמ
 : םולַשב וע תֶא ָרְבִ יי ןּתַי ומעל זע

 :ּוניֵהלאַל לֶדג ּובָה ,אָרָקָא ַי םש יכ :רמוא ןזחהו

 :הרותל דֹובָכ ּונְתּו .םיקלאל זע ּוגָּת לפה

 : םירמואו םעל בתכה הארמו ,הרות רפסה היבגמו = =
 :יזיל סרות לפס כיס ססכל ודכלוק

 תַמָא הָׁשֹמ .תַמָא םיִהלֶא הוהי
 :תָמָא ֹותָרֹותְ

 יִנָפ יִנָפְפ הֶׁשֹמ םש רֶׁשֲא הרֹוּתַה תאזו
 תּקַהְכ הַשְרּומ .הָשמ ּונָל הָוצ הרֹוּת :לֶאְרְשי
 ,הַפּורְצ ַײ תַרָמֲא :וכרּה םיִמָּת לֵאָה :בֹקעי
 :וּב םיִסֹוחַה לכל אוה ןגָמ

 ,עובשה 'פכ לארשיט השמחו יולו ןהכ ארוקו



 היתוכרבו הרות רפס תאצוה רדס דנר 4

 :םָכָמֲע יי :יזיד סרופ רפס סל ןייֿבוק כיל - רמאי תיסל הלועה

 :ַי ףָכְרֶבָי :ידנופסיכ ןזס כיל - הנוע ןזה

 :ךרובמה יי תֶא ֹוכְרָּב :ןייצוס ליל סכלוט יל :הלועה רזוחו

 : ידנופסיכ ןזס כיל - הנוע ןזחה

 :דַעְו סלול ובמה יי דור
 :יזיד יס סנכוכ ןייפוס ליס. יס - רמואו רוח הלועהו

 :דַעְו םלועל ובמה יי ורב
 רָשָא םלֹעָה ךְלָמ ּוניִקלֶא יו הָתַא וכ =

 :ותרות תֶא ונל ןֵתָכְ םיִמַעִה לָּכִמ ּונָּב רַהָּב

 :הרותה ןַתונ יי חָתַא ְךּורָּב
 : ךרבמ הרותה תאירק רחאו

 :יזיד סרוונינ סכ יד סיפופסיד יס

 רֶׁשֲא :םֶלעָה ךָלָמ ּוניֵהלֲא יי התא ור
 עַטְנ םֶלע ַײַהְו .תָמָא תרות ותרות ּונְל ןַתְ
 :הרותה ןָתונ יי הָּתַא ורב :ֹונָכֹותָּב

 ,למונה תכרב
 תיבמ אצויהו ,תוירבדמ יכלוהו ,םיה ידרוי :תודוהל םיכירצ םח העברא
 יהוממוריו והסח יהל ודוי ביתכ םלכבו ,אפרתנו הלהש ימו ,םירוסאה

 :ןיכרבמו .םע להקב

 לָמוגה .םֶלעָה ְּךָלֶמ ּניַהְלֲא יי הָּתַא ּךּורָּב
 ;בֹוט-לְב יֵנלֲמְנׁשש תובוט םיִכָיַהל

 [ ל
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 : ןיפיסומו ול ןינועו

 הָלְמָהְו דָסָהְו ןחְו בוטדלָכ ךָלֶמֶג רֶׁשֲא לֵאָ
 וימָחְְב אוה .הָקֲהְתּו הָכְרְּב"לְּכ לע רָב
 :הָלָס בוט"לַכ דַעְל ְּךְלֵמֶנִיו משי

 ריטפמה ארוקו (דפ ףד) אליעל שידק רמוא ןזחה הרותה תאירק רחא
 ,הרטפהה םירמוא הרותה רפס תלילג רחאו

 הרטפהה תכרב
 : רמוא הרטפהה ינפל

 רֶׁשֲא םֶלשָק ְּלִמ ּוניִהְלֶא ַי הָּתַא דְווָּב
 םיִרְמֲאנַ םָהיֵרְבְדְב הָצְרְו םיִבֹוט םִיִאיִבְנְּב רַהָּ
 הָׁשֹמבּו הָרֹתַּ רָהְוּבַה - הָּתַא ורב :תַמָאְּב
 :קָדָצְ תֶמֲאָה יִאיִב גבו ופע לֵאָרְִׂיְבּו ודב

 :רמוא הרטפהה רחא ו השרפה ןיעמ איבנב ןיריטפמ

 רוצ :םֶלּועָה ָךְלִמ ּוניִהְלֶא יי הָּתַא ךורְּ

 ןֵמֲאְנַה לֵאָה :תורודה לֶכְּב קידצ יםיִמָלֹועָה לכ
 ויָרָבְּד לָכָׁש .םיכָמּו רֵּכדְמַה יהשעו רַמֹואָה
 : קָדָּבַנ תֶמָא

 םיִנָמָאְנְו ּניֵהֹלֲא הָנהָי אוה הָּתַא ןֵמֲאָ
 בושי אל רֹהֲא ְךֶרָכְּדִמ רָחֶא רֶכָרו יְהֶרבְּ
 ₪ :הָּתַא ןֶמָהְַו ןָמָאְנ ךְלַמ לא יִּכ .םֶכיֵר
 :ויָרְּד לֶקָּכ ןֶמָאְנה לֵאָה י הָתַא
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 תַבּולעלו נייח תיִּב איה יִּכ ןויִצ לע םקר
 יי הָּתַא ורב :ּוניִמָיְב הָרָהְמְּב עישות שָפְנ
 : היִנְכַב ןויצ הָמשְמ

 ִףְבַע איִבָנַה ּוהיִלֲאְּב וניהלא י וחְמש
 יו אבָי הָרֵהָמְּב יִףָחיִשְמ דֵוָד תיֵּב תּוכְלַמְבּו
 דוע ּולָחְנְי אלו רז בַשִי אל ואְסַּכ לע ּונָּבְ
 ָתָעַּבשנ ףֶשְרְכ םֵׁשְב יִּכ ודובָּכ תֶא םיִרָהֲא
 הָּתַא ורב :דָעְו םֶלשְל ֹורְנ הֵּבְכַי אלָש ול
 ההר ירה

 םיִאיִבְנַה לַעְו הָדובְעַה לַעְו הָרּותַה לע תנשל
 ניֵהלֲא ו ּונָל ָתַתָנָׁש הָזְה תָּבַשַה םי לע
 :תַרֶאְפַתְלּו דֹובָכְל הָחּונָמְלְו הָׁשְדקל

 15 םירומ ּונְחְנַא ּוניָקְלֶא יי לֹּכַה לע
 יה לכ יִפְב ףמש רכה ךֶתוא םיִכְרָבְמ
 שק יי חֶתַא ורב ::דָעְו םֶלועְל דיִמּת
 : תָכָשַה

 הנותח תבשל
 : הרות רפסל ןתחה ארקל האנ טויפ

 םּוק .הֶרָהְמְּב םּוכ יהֶרֹוּתַּב ארְקל ןֶתֶח םוס
 תָדובַעַּב ירָפֹועָכְו בב לכ ירפפה לכשא ןתח

 : ארָונ לאה
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 ארקל ייֵנּומָא םע ףותְּב .הֶלַע םיִעָג ןֶתָח
 הָיִלְע יִמָשִמ לֵאָה כרב :ַײ תַרֹות רֶתְּ
 היה ףִּתָשָא :הָיְבְרְו הָיְרפְּב .םֶשְבּו ןֹוממְּב
 :ַי ארו רָבָנ ְךֶרבְי ןכ .הירֹפ ןַפנ

 : םיבישקמ םירבח ,םיבוהאו םיבשו םירענ םידידי

 :הלכו ןתח תחמשל .םיבגועו םיברע םיריש וריש
 ילאל :הללה הללוהמה ,הלהק ךות הלהת .ול הלונס םע

 :הלכו ןתח דובכל הלפתב .הלוע הנחת הלילע ארונ לא
 תובא דהי ,םיננערו םינשד ,םיננערו םינתח ,תיפוה תולהצמ לוק
 החמשהש ךורב + הלכו ןתה לוקב םינושש .םינוא בורב ,םינבו
 די .ונועממ רוצ םרמשי :ונדפא ילהאב ווא הברי .ונועמב
 :הלכו ןתח תא ךרבי ונימי

 לבק : לא יפמ וכרובי .לאה אנא .לא םצמאו םקזח
 :(םשה) ןתח לדגיו םורי .לאירא ךות .לאוהו םתעוש

 םהרבא ולע ומכ ולע ומכ ,שאר הלע ןתח הלעיו הלעי
 ולע ומכ ,שאר הלע ןתח הלעװ הלעי :שאר הלע ,הרשו
 הלע ןתח הלעו הלעי :שאר הלע ,הקברו קהצי ולע ומכ
 הלעי :שאר הלע ,תוהמאהו בקעי ולע ומכ ולע ומכ ,שאר
 (םשה) :שאר הלע ןתח הלעיו

 תַשְרפ םִנְרַתַא .ביִצְיְו תָמֲא יח לֵא תּושרּב
 :ביִפ סֶהְרְבִא

 ךיִרְּכ .הוקיו ןיִמֹויְּב לָאְע ביס םֶהָרְבאְו
 ;אָלּוכְּב םֶהְרְבַא תי
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 םימיב אב ןקז םהרבאו
 :לכב םהרבא תא ךרב הוהיו
 ןקז ודבע לא םהרבא רמאיו
 ול רשא .לכב לשמה ותיב
 :יכרי תחת ךדי אנ םיש
 םימשה יהלא הוהיב ךעיבשאו
 חקת אל רשא ץראה יהלאו
 ינענכה תוננמ ינבל השא
 א יכ :וברקב בשוי יכנא רשא
 תחקלו ךלת יתדלומ לאו יצרא
 רמאיו :קחציל ינבל השא
 חנאת אל ילוא דבְעה וילא
 ץראה לא ירחא תכלל השאה
 ךנב תא בישא בשהה תאזה
 :םשמ תאצי רשא ץראה לא
 רמשה םהרבא לא רמאיו

 :חמש ינב תא בישת ןפ ך
 רשא םימשה יהלא הוהי
 ץראמו יבא תיבמ ינחקל
 רשאו יל רבד רשאו יתדלומ
 ןתא ךערזל רמאל יל עבשנ
 חלשי אוה תאזה ץראה תא
 השא תהקלו ךינפל וכאלמ
 : םשמ ינבל

 הָדְבַעְל םֶהָרְבַא רַמָא
 -לָבְּב טיִלְׁשְּד ּהָתיַבְּד אָבְס

 תחת ְךֶרי ןעֶכ יוש הל יד
 אָרְמיַמְּב ךֶלע םיקַאו כר
 אָקְלאַו אימְשד אָהְלא הָוהיֵּ
 אָתְּתַא םַּפַּת אָלְּד אָעְרַאְ
 אָנֲא יד יֵאְנעַנְכ תַנְּבִמ יִרָב
 יעָראְל ןֵהָכָא :ןוהיִגיִּב ביִתָ
 הַפיִתְו לזַּת יִתּודְלְיִלּ
 רמָאו :קֶהֶציְל יִרָבִל אָתֶא
 ִביִת אָל םיִאָמ אָּרְבַע הל
 יִאָרְתַּכ יִתיִמְל אָתְּתִא
 ביִתֶא אָבֲתַאָה אָרָה אֵעָראְל
 תָכפְג יד אעְראְל ְּךַרָּב תי
 םָהָרְבַא ּהָל רַמָאַו :ןַמַּתִמ
 ביִתְת אָמְלִּד ְךֶל רֶמֵּתְסִא
 ןֶּמַתְל יֵרְּב תי

 אָּכַא תיֵּבִמ יִנֵרָּבַּד יד אימשד אָהְלֶא הוהי
 רַמיַמְל יל םיימדו יל ליִלַמדו יִתּודְלַי עֶרַאמו

 ּהַכָאלמ הַלְׁשִי אוה אָדָה אָעְרַא תי ןֵּתֲא ְָּרָבַל
 :ןָּמַתְמ יִרְּבִל אָתָּתַא בֵסיִתְוְךְמָדָק

 :ןזחה רמיא ומוקמל ןתחה רזוחשכו
 תֶא םיִהלֶאְה הָצְרִי ףָמֹוקְמְּב םולשל דל

 :ָהאָצְּב הֶתַא רָב ףְבְּב הֶּתַא ְךירָּב :ףישעמ



 טנר 9 שרתה.תכרב

 שרחה תכרב

 ,שדחה תא זירכמ ןזחהו ,הז ןוצר יהי םירמוא שדח שאר ינפלש תבשב

 תֶא ןנוכל .םִיַמָׁשַה יֵהלֲא יֵגָפְלִמ ןוצְר יֵהְ
 הֶרָהֲמְּב וכותל ותָניִכַש ביִשָהְלּו :ּונייַח תיִּב

 :ןָמָא .ורָמְִו :ונימיב
 לע םָחַרְל יםימָשה יִהלֶא יִנָּפְלִמ ןוצְר יהי

 בֶרָהַהְו תיִהְׁשַּפַהְו הָפְנִפַה רוצעלו יּונְתְטיִלּפ
 מע לעמו ניִלֲעַמ הָוָּבַהְו יִבָשַהְו בערהו

 זַמָא ּורְמִאְ .לֶאְרְשי

 וטל םיקל יםימשח יִהְלֶא יִנֶפִמ ןוצְר יח
 סרישנו םָהיִגְבו םה .לֵאְרְשִ יִמְכַח"לְּכ תֶא
 ורמאו :םָהיִתְובָשומ תומוקמ לָכְּב םֶהיִדיִמַלַת

 :ְזמְפ

 עַמְׁשִנְש יםימָשה יִהְלֶא יֵנְפְּכִמ ןיצְר יִהָי
 תועושי תורושָּב :.תובוט תורושְּב רָשַּבַתִ
 .ןַמָא ּורָמְְו .ץֶרֶאָה תופנכ עַּבְאָמ .תּומָחְנ

 .ןוצר יהי םוקמב ןזחה רמוא בא שדח שאר ינפלש תבשב

 םיִשָנְו םיִשָנִא :םיִצּופְנ ץֶּבַכַי .םישדח שָּבַחַמ)
 וצְ ןוצרו .שָּבַחִי הָבּוטְל .שָדהַה הז הינְּבַה ריִעְל
 :הָיְליִלֲה בב ,לֵא
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 שדחה תכרב םר 0

 ,םלֶאג םִיַרְצמִמּו וניִתובָאְל םיִסָנ הָשָעָש ימ
 ןמיִסְּב יםלּובְגְל םיִנָב ביש ונתוא לֶאְגִי אוה

 נולפ םֹויָּב * ינולפ שדה שאר ונל אָהְי בוט
 ומע לעֶו ּוניִלָע אוה ורב שודקה הָׁשְדַהי
 ָכְרְבִלְ הָבוטל םֶהָש םוקמ לָכְּב לָאְרְשי

 הָסְנְרַַ .הַמָהְנְל העושיל הו הָהְמְשלּ ןוששל

 .תובוט תורושבלְו תובוט תועומשל .הָלְּבְלַבְלּ
 הֶלֶאְגִלו / הָמְלש האופרלו יםֶתַעְּב םיִמָשְנְל
 מא רֲמאְו הָבּרק
 :רמואו תינעתה ץישה זירכמ תבטב הרשעו זומתב זיי םוצ םדוק תבשב

 :ֹועֲמְׁש לֵאָרְׂשִי תיִּב ּוניֵחַא
 ירישעה תבטב ייל .יִעיִבְרַה זומתב זייל םוצ

 איה ורב שודחה ותא ףופָהי ,טנולפ) םֹוי היה

 םוצ תֹואָבְצ יי רַמָא הפ ביִתְכַדְּכ .הָחְמְׂשְל ןוששל

 הָיָה ירישעה 'םֹוצו יעיִבְשה סוצו ישיִמָחַה םוצו יעיִברה
 תֶמֲאָהְו ,םיִבֹוט םיִדְטומְלּ הָחַמְׂשְלּו ןוששל הדּוהי תיִבְ
 :ּובהֶא םולשהו

 .ץראה לשומ לע הלפת

 ,םיִביִסָנל הלְׁשְמְמּו םיִכְלָּמַל העּושִּת ןתונה
 תֶא הָצֹופַה ,םיִמלֹוע-לְּכ תּוכְלַמ ֹותּוכְלַמּ

 ךרך יַּכ ןתֹטַה יהֵעָר בֶרָהַמ ודבע דו
 רֹוצְניְו רֹומְׁשְיְוַרָכָי אוה .הָביִתְנ םיִזע םִיָמְבּו
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 הלעמל הלעמל אשניו לדנו םמֹוריְו רוזעיו
 ְךְלִמ :ודוה םּורָי לש ןטלוש ךְלָמַה ּונְנודָאל
 והיַחיו ּוחַרְמְשְי = ויַמָהָרְּב םיִכְלְמַה  יִכְלִמ
 םיִכְלְטה יִכְלִמ ְךֶלֶמ :והליצנ קֶונְו הָרְצלְּכִמּ
 יראו :ּהתְכְרְעַמ בֶכֹכ ַהיִּבגְַו ּורָו וָמֲחְַּב
 םיִכְלְּמַה יֵכָלַמ ְךַכַמ ֹּתְכַלָמַמ לע םיִמָ
 ויִרָשְו יָצע"לְּכ םֵלָבּו ובְלְּב תי ויָמֲחַרּב
 לֵאָרְׂשִיהלַּכ םֵעְו ונמע הָבֹוט תושעל תּונָמָחְר
 לֵאָרְׂשִיְו הָדּוהְי עשּוִמ ּוניֵמְיְבּו וָמיְּכ ּוניֵחַא
 ןֹוצְר יֵהְי ןֵכְו לֵאֹוג ןויִצְל אָבּו .הֹטָבָל ןשי
 .ןֵמָא רמאנו

 .להקה לע הלפת

 בקֲעיו קָחְצִי םֶהָרְבֲא ּוגיִתובָא ךְרּבָש מ
 תולהְקה לָכְו .הֹמלְׁשּו דַוָדְו ןֹרָהַאְו הָׁשֹמ
 לֶהָּקַה"לָּכ תֶא דָרָבְי אוה :תּורוהְטהְו תושודקה
 םֶהיִנְּבּו םַה .םִנֵטָכּו םיִלֹורְג יהָוַה ׁשֹודָקַה
 אָּכְלַמ םֶהָל רֶׁשֲא"לָכְו םֶהיִיִמְלַתו םֶהיֵׁשנ
 עמו :ןוכתו הָּבזיִ :ןוכְתָ דרבי אה אָמְלְע
 הָרֶצ"ִלָכִמ ןובְזְּתְשַתְו ןוקרָפְתִת :ןוכְתולצ לק
 םָכְרֲעַב גו יםֶכְדעֶפְּב ויד אָרְמִמ יהיו יאָתָקַעו
 םֶכיִניִב עֶטְיְו יםָכיִלע ֹומֹולְׁש תַּכְס ׂשֹורָפִ
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 םִח תַאְנש קלסי :תּועְרְו םולָש הֶוְחאְו הָבֲהַא
 לעָמ םייגַה תּולַּג לוע רֹוּבְׁשִיְו םֶכיִניִּבִמ

 יקלָא י בּותְּכָש אָרְקִמ םֶכַּב םייקָיו .םֶכיִראָוצ
 םיִטֲעְפ ָלֶא םֶכָכ םֶכלֲע ףסֹ םֶכיֵתֹובֲ
 ףיפומ הנוש תנשכ) ,םָכָל רָּבִּד רָשָאַּכ םֶכִתֶא ְךֵרָבו

 ןוצְ יֵהְי ןכְו םיִבֹוט םִיַח רֶפְּב םֶכְבְְכ
 :ןָמָא רמאנְ

 ל ונלַחְו רָשָאּכ ונילע יי ףִדסח יְ
 :הֶלָפ ולְלַהְי דוע .ּףָתיֵב יֵבְׁשֹי רְׁשֲא

 הוהיש םֶעֶה ירשא ול הֶכְכָש םָעָה ירָשא
 :ויִהְלֶא

 ָּךְלֶמַה יֵהֹולֲא ףְמִמורַא .דִוָרְל הֶלִהְּת
 ְַכְרבֲא סוידרֶכְּב :דַעְו םֶלֹעְל ףמש הָכְרֶבִאְ
 לֶלֶהְמּו הוהְו לוד :דִעְו םֶלושָל ףִמש הָלָלַהֶאְ
 הַּבשִי רֹורְל רוד :רקח ןיִא ֹותָּלִָנִלְו :דאָמ
 אדוה דובְּכ ררָה :ודיִע ףיִתלּובְנו .ףישעמ
 ּורָמאי ְךיָתאָרֹונ זּוזֲעְו :הָחיִשֶא דִיִתאְלְפִ יִרְבְדְ
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 העיִבי ףבוטדבר רֶכַו :הָגְרִפַסִא כדת
 םיפא ךְרֶא :הֶוהְי םּוהַרְו ןּנַה ננו ףתהדצו
 -לכ-לע ויִמָחְרְו ל55 הוהידבוט :דֶסַה לדג



 גסר 3 הרות רפס תסנכה רדט

 ףיריסחו ףישעמ לכ הָוהְי ףורוי :וישעמ
 ְתְּובו :ּורמאי ְִתּוכְלַמ דובְּכ :הָכּוכְרָבִ
 דובְכּו :ויָתרּוכְּג םֶרָאַה יִנָבְל עידוהל ּורְּבִד
 ,םיִמלע לָּב תוכלמ ףתּוכְלמ :ותּוכְלמ רדָה
 -לָבְל הוה דמֹוס :רודְו רודדלֶכְב ְּתַלַשַמִמ
 דיִלָא לכ יניע :םיִפּופְכַהלָכְל ףקוזו .םיִלָּפַנה
 ותְעְב םֶלְכָא תֶא םֶהָל ןַתונ הָּתַאְו רָב
 קידצ :ןֹוצְר יח לֶכְל עיִּבָשַמּו די תֶא חתופ
 בורק :וישעמ"לֶכְּב ריִפָהְו :ויָכְרדְדלְכְּב הוה
 :תָמָאָּב והארי רֶׁשֲא לכל אקבל הָוהְ

 5 תֶאְו יויָּבָהא"לָּכדתֶא הָוהְי ימוש
 רבו .יּפ רָּבִדַי הָוהְי תַלְהִּת :דימָשי םיִעְשְרַה
 רָב חנא :דַעְ םלועְל וש םש רֶשְּבלְכ
 : היוללה יםלוע דעו הָּתעַמ הי

 לֵאָרְׂשִי ופעל הָחּנְמ ןַתָג רֶׁשֲא ץ דור
 לָּכְמ דָהֶא רֶבָּד לפ) אל ירַּבַּ רֶׁשֲא לֹכּכ
 :ֹוּדְבע השמ ִיְּב רֶּבּד רֶׁשֲא בוטה ובד

 םע היה רַׁשֲאַּכ ּונָמָע ּוניָהלֶא ַײ יה
 תוטקל :ונשטי לאו ונָבְזעי לא ּוניָתובָא
 רומשלְ ויכְרדלַכּ תכלל = .וילא .ּנָבְבִל
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 תֶא הְוצ רֶׁשֲא ויטפָשִמו ויָּפִח ויתוצמ

 יְִּננַהְתַה רֶׁשֲא הָּרֲא ירְבָד ּויָהְו :ּונותובָא
 הָלילְו םָמֹו ּוניֵהלֲא יי לֶא םיִבֹורָה יי יִנָפל
 לאר רשי מע טַפְׁשֲמּו "ודב טַפְׁשִמ תושעל

 ץֶרֶאָה יעד לכ תעד ןָעַמְל הוב םוי רַָכְּד

 רָפָס שוטי אל : רוע ןיִא םיִהלֲאָה אוה ַײ יִכ

 ,הָּלְיְלְו םמוי וב תיִגָהְו יִּיִפִמ .הָזַה הָרֹוּתַה
 זָא יִּכ ב בּותְּכַה"לְכְּכ תושעל רמשִּת עמל

 ףיתיִוצ אלֲה :ליֵּבְשַּת ָאְו ףיֶכָרְ תֶא ַהיִלְצַת
 יי ְךֶפֲע יִּכ .תָהָּת לֵאְו ץורעת לא .ץִמָאְו קח
 לה רֶׁשֲא לָקָּכ יָהִלַא

 . :םר לוקב םימעפ ינש רמוא ןזחהו

 רדָו רד ןויצ ְךיַהלֲא םלשל יי ךֹולְמִ
 :היוללה

 :םירמוא ימוקמל הרות רפס םיריזחמשכ

 ייל ובה :םיקָא יב ייל ובה :דָוָדְל רֹומְזְמ
 ייל ווחמשה .ומָׁש דובָכ ייל ובָה :זועְו דֹובָּכ
 דובָכַה לֶא .םִיָמַה לע ַ לוק :ׁשָדכ תרדהְב
 יי לוק יַחְּפַּב יי לוק :םיָּבַר םימ לע יי .םיערה

 יז תֶא יי רָּבְׁשִַו םיזְרא רָבש יי לוק :רדהְּב
 ומְּכ ןוירשן ןֹונְבְל .לָנע ֹומְּכ םדיקרינ : ןוכָבְלה
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 יי לוק :שֶא תֹובֲהַל בָצוח ַײ לוק :םיִמֲאְר ןּב
 ללוחי יי לוכ :!שדפ רבדמ יי ליִחָי רָּבְדִמ ליהי

 :רֹובָּכ רָמִא לכ ּולָביִהְבּו .תורעְו ףשָחְיו תוליַא
 זע יי :םלעְל ךְלָמ ַי בשיו :בָשָי לובמל יי

 רב 0%-
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 :םולָשַב ומע תֶא דרבי יי תו ומעל
 :ןזחה רמוא לכיהל הרות רפס ןיסינכמשכ

 יכ .ףואמ תיִבְּב ןוכשו עמל הָבּש
 :ךֶתּוכלמְל רֶרָהְו דוח ּונְּתִו ןושְל-לָכְו הָפדלְכ
 :לֵאָרְׂשִי יפְלַא תובָבר יי הָבּוש .רמאי החְנְב
 1 םֶרָקְּכ נימי שדה יהָבּושנו ּףיִלֶא 5 ְנָביִשֶה

 אָמְלְעְּב :ףמָש אָּבַר מש שדקתיְו לדת
 חַמָצִיְו ּהַתּוכְלֹמ יִלְמָיְו .התּועְרַכ אָרְבִד
 ןוכיִמויִבו ןוכייחְב .ףִמָא ּהָחישְמ ברכיו הנקרופ

 יבירק ןָמְזְבּו אָלְנֲעַּב .לֵאָרְׁשִי תיִּב לָכְּד יַחְבּ
 :ןֵמָא ּורְמִאְ

 יֵמְלעְלּו םלָעָכ ּךרָבְמ אָּבְר הָמָש אֵהְ
 םַמֹורְתְו רַאָפְתִו הֵּּתְׁשְִו רֶּבִתַי יאָּימְלַע
 אָׁשְדּוקְּד ּהמְש לָדַהָתְו הָלֲעָתורַּדַהְתְו אֵׂשנְת
 :ףַמֲא) אוה ךיִרְּב

 אָתְְּבְשְּת אָתְרִיש אָתָכְרַּב לָּכ ןמ אָלֲעַל
 :ןַמָא ּורָמִאְו אָמְלֲעְּב ןָריִמֲאַּד אָתְמָהְנ
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 שדח שאר תבשלו תבשל ףסומ
 :ְךֲהָכַה ות ד גי ישו ה הָּתַפּת יֵתַפְש ינדָא

 ּוניִתובָא יקלאנ ּוניִהְלֶא .הָוהְ הָּתַא רַב
 לאה .בקַעַי יקלאו .קָחְצַי יֵהלֲא םֶהְרְבַא יִהלֶא
 םיִדָסַה "מוג ןוילע לא ארוח רובגה לודגה
 איבמו יתובָא יִדְסַח רַכֹוז פפה | הָגֹוכ .םיִב וט
 הז הֵאב ומש ש ןעמל םהיֵנְב ינָבְל לֵאֹוג

 סכוכ סכש .ןיס - : הבוש תבשב

 םייח רֶפְסְכ ְּבְְּכ :םייחב ץיפָח ְלֶמ םיַחְל ורכז
 : םייח םיִהְלֶא ְּךֵנֲעַמְל

 הָוהְי הָּתַא ורב ןֵגָמּו עישומו רע ּךַלַמ

 | :םֵהָרָבֲא ןֵנָמ
 הָּתַא םיִתַמ הָיַהְמ .הָודְי םלועל רוּבְנ הָּתַא

 : עישוהל בר
 : וככייבכיס ןיס : ףרוחב : וכסריפ כיס" ןיפי + ץיקב

 :םָשנה דירומו חורה בישמ |  :לטה דירומ

 םיִמָחְרְּב םיִתָמ הָּיַהְמ .דֶסָחְּב םייַה לָּכְלַכִמ
 ריִּתַמּו .םילוח אָפּורְו .םיִלְפּונ ךַמֹוס .םיִּבר
 ףומכ יִמ רָפֲע ינשיל ותנּומָא םִיַמָמּו .םירוסָא
 הָּיַחֲמּו תיִמַמ ךלָמ יל הָמֹוד יִמו תֹורּוכג לעב
 :העוש) ַהיַמצַמ

 :סגוק ת3ש ןיפס - :הבוש תבשב
 :םיִיַחְל םיִמָחַרְּב ויִרּוצְו רכז .ןְמֲחְרָה בָא ףומָכ יִמ
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 הָּתַא רָב :םיתמ תֹויָהַהְל הָתַא ןֶמָאְָ
 :םיִתָמַה הָּיַהְמ יהיה

 : םירמוא הדימעה תרזחב

 :?קיר .סחלעט סכ ןוס ביס .סכלווכ ודכקוק

 ינימָה םיִכָאְלִמ ּוניַהְלֲא יו ףָל ּונָּתְי רָתָּכ ןח
 דתי .הָטַמ יִצּובְק לֵאָרְׂשִי ףֶמִע םע הָלֲעַמ
 די לע רּומָאָה רָבַָּּכ :ושלש ףל הָשְדְק םֶדְ
 :רַמָצְו הָז לֶא הז אָרְכְו ְֲּאיִבְג

 אלֶמ יתֹואָבְצ ַי שודה שודק שודק להק
 | :ּודובְּכ ץֶרָאָה-לְכ

 םיִלָאוש ויִתְרְשָמּו .םלע אָלַמ ודובְּכ ןח
 םיִהָּבִׁשִמ םֶתַמְעַל וצירעהְל ודובְּכ םוקמ הָיַא
 : םירמלאו

 :ֹומֹוכְּמִמ יי דובָּכ ְךורָּב להק
 ומַעְל ויָמָחַרְּב פי אוה ומוקֶמְמ ןח

 'דיִמֲּת םֹויחלָבְּב רֶהבְו ברע מש םיִדֲחָיְמַה
 : הָבַהָאְּב םִיַמֲעּפ םירמוא

 :דֶחֶא יי :וניהלָא יי לֵאָרְׂשִי עמְׁש להק
 ּונָּכְלמ אוה ּוניִבָא אוה ניַהלֲא אוה ןח

 תיִנָש :ּונְלָאְגִיְו ּונֲעיִׁשֹי אוה ּונעישומ אוה
 ןה :רמאל יִחדלָּכ יניִעְל יָמָחְרְּב ונעיִמְשִיו

- 

.. 

 םָכָל תֹויָהְל תיִשאַרְּכ תיִרָהַא םֶכָתֶא יִּתְלֲאָג
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 ףשדק יִרְבדְבּו :םֶכיֵהלֲא ו נָא :םיקלאל
 :רמאל בּותְּכ

 רדל ןֹויִצ ףיהלֶא םֶלועְל יי ולמי ןוח להק
 :הָיּולְלַה רו

 -לֶכְּב םיִשודְקּו .שודה ָּמְׁשְו שודק הּתַא
 שודקו לדג למ לא יִּכ .הָלֶס ולה םוי
 : שורה לֵאָה .הָוהְי הָּתַא ְךּורַּב :הָּתִא

 :שודקה ףלָפַה :פנוט פנס מ = :הבוש תבשב
 השמל םוקמב a רמול ןיגהונ שי הָׁשמל (*

 ָהיֶמוְּבְִה תיִצְר תּבִש ָּתְנכְִת | | יניסרה לע תיּוצ
 ָהיִכְנ ירודס םַע קישורפ םיצ תָּבַׁש תַנָצמ
 :ּולֲחְו דובָּכ םֶלעְל ָהיֶגְָועִמ | ובו ,רומשו ריכז
 םיִבָהאַה סנו כז ל ָהיִמעוט | גניהפא - ונתנוצ

 ִניִפָמ א האפ הלל היכבד |
 נּוַצּתַ יואָרְ ָהיִלעפ וו "ּטְְ ּהָּב בירק?
 ןְרֶה ּהַּב ביִרְכַהְל ּונִקְלֶא יי | ףסו5 [3ּרק
 ןכְבּו :יּואָרּכ תַכש ףסומ |  :יואָרְּכ תָּבַׁש
 = הנע החש םרא שדח שר תב 77

 םויַב ףְתְכאַלֶמ ָתיִלְּכ .סָרָקִמ ךמלוע ּתרַצְי הֵּתַא
 -לָכָמ ּונֵּ תיִצרְ ,תֹומָאָה"לַּפִמ ּונָּב חְרַחְּב .ִעיִבָשַה
 ּתַרובְעל ונּכלַמ וגתבַרקו ּףיַתוְַמְּ ונָתְשדקו ,תֹונוׁשְלַה
 ניֵהלֲא יי ּונל ןָתַּתַו : תארְכ ונילע שודקהו לודגה משו
 יפלו .הרפבל םישדח ישארו הָחּונִמְ תתַּבַש הבה
 ּונְריע הקרח ּוניִתֹובֲא ולאו ּוגיה ןלֶא ו \ ךינפל נאַטֲחְׁש
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 ּניֵתֹובֲא יקלאו ּוניַהְלָא יי ְיְנָּפְלִמ ןֹוצָר יהי
 ּונלּובנּב .ונעטתו יּונַצְרַאְל הָחָמְשְּב ּונְלְעִמֶש
 ּוניִתובוח תונְּבְרִק תֶא ְּףִגֲפל הֶׂשֲעַנ םֶׁשְו
 ףסומ תֶא ןְתָכְלַהְּכ ןיפסּומו ןֶרָדסִּכ ןירימת
 הָבָהֲאְּב ְיִנָפְל ביִרָקנְו השענ הָוַה תָּבַשַה םוי
 ֶתָֹתְּב ונילע תְתכש מכ יוצר תְֶצִמְּ
 :רומֲאָּכ יּדְְּבַע הָׁשֹמ יִרָי לע
 ןיִאְ נייח תיֵּבִמ דֹובָּכ לנו ּנֵרָקָי הָלְגְ ונָשדְקִמ םַמְׁש
 : ונדעב רפכיש ןַהכ אלו :ןברֶק יג ביִרְקַהְל ןיִלּוכְ נָא

 נְלעֶתׁש ּוניִתְובָא יהלאו וניָהלָא יי ףיִנָפְלִמ ןוצר יֵהְי
 ףיִנָפְל הָשַענ םשו ונָלּובְגּב נעט ונָצְרַאְל הַחְמְשְּב

 :ןַתְכְלַהְּ ןיִפָּומ ןְרדְּ ןיִימת נניתובוח תֹונָּבְרַ תֶא
 השענ הזה שְדִחַה שאר םֹויְו הזה תָּבַשַה םוי יִפְסּומ תֶא
 ָחְּבַתְכָש ּומָּכ יףְנוצְר תֶוְצמְּ הָבָהֶאְּ ּףינָפְל בירקנו

 :רּומָאּכ ךרבַע הֵׁשֹמ יד לע יְךֲתְרֹותְּב ּוניֵלֲע
 ינשּו .םֶמיִמָּת הָנַׁש נב םיִׁשָבְכ ינש תֵּבַׁשַה םוויִבּ

 תַּבש תלע זוכו | ןמשב הָלּולְ הָחְ מ תֶלֹס םיִנֹרְׂשֲע

 :הָבְסִנ ריִמָּתַה תלע לע ֹוּתַּבְׁשְּב
 רקב יֵנְּב םירפ .ייל הלע ּוביִרְקִמ םֶכיִׁשְדֲח יֵׁשאֵרְבּ

 :םֶמיִמִּת הָעְבְש הָנָש יִנָּב םיִׂשָבְּכ ,דָחֶא ליאו םִיָנָש

 ינשו .רַפל םיִנֹרׂשֲע הָשלש רָּבְדמַּ םָהיְִּמְנְו םָתֲחְנמּ

 רַּפכְל רי .ּכְסֶנְּ ןי שבכל ןורשעו ,ליִאְל םינ ;רשע

 :ָתְקְלקכ םיִדִמְת וגו
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 םַמיִמִּת הנש יֵנְּב םיִשָבְכ יִנָש תֵּבְׁשַה םויבו
 :וכְסְְו ןָמ משב הַלּולְּב הָחְנִמ תלפ םיִנרְשְע ינשו
 :ּהָּכָסנְו דיִמָתַה תלע לע ּןתַבָשְּב תַבַש תלע

 יִאְרֹוכְו תָּבַׁש יִרָמוש דַתּוכְלַמְב ּוהָמְשי
 וגְנָעְתִיו ועְבשִי םֶלּכ :יִעיִבְש ישדְבְמ םע יגָגע
 תַּדְמִח יֹותְׁשַּדַהְ וב ָהיִצְר עיִבְׁשַבּו .ָּךָבּוטמ
 :תיִׁשאָרְב הֶׂשֲעַמל רֶכ תאר ותוא םיִמָּ

 ׁשֶּדחַה תֶא ּוניִלְע ׁשֶּדַה ּוניִתובָא יֵהְלאָו ּוניַהלֲא
 .הָמָחְנְלּ העשיל :הָחְמְׂשְל ןוששל יהכְרְבְלו הָבֹומְל הָוַה
 יהו . וע תַהיִלְסְלְ אֵטֲח תַליִחְמְל הָלָכְלַמְלּ הָמְנְרַפְל
 ןויִדפְל שאר הִָּחִת ּוניֵתֹורצ לָכְל קו ףוס הזה ׁשֶדֹחַה
 יקח ָתְרַחָּב תֹומָאָה לָּכְמ לאְרְשי ףצעב יִּכ :ּונָשְפַנ
 :ַּתעַב םָהָל םישדח ישאר

 םע .גָנֹוע יִאְרּוקְו תֵּבַׁש יִרָמוש ףַתּוכְלַמְב וחמש

 יִעיִבְשַבּו .ָךֶבּוטמ נָנְַתְו עְּבְשִ םָלכ .יִעיִבְש ישדְמִמ
 הֶׂשֲעַמְל רכז :תארק ותוא םיִמי תַּדִמֲ .ֹוּתְׁשַּדְַו וכ תיִצָר

 : תישאר
 ונָשְּדִק .ּונָתִחּונְמְב אנ הָצְר ּוניָתֹובֲא יֵהלאַו ּונוָהְלֶא

 חמש יףבּוטִמ ונפש . .ָּךֶתְרותּב ונָקְלַח םיִש .ָךיִתיִצַמְּב
 ונָליִחְנַהְו .תַמֲאְּב ּדְבַעְל נבל רקטְו יִּדְתעושיב ּונְׁשְפנ
 "לכ הב וח וכו ּףשדק תַבַש ןוצרבו הָבַהֶאְּ וניָהלֶא יי
 תַּבַׁשַה ד שמ יי יי הָּתַא ףּורַּב יִּףֶמִש ישדקמ לֶאְרש
 יומו הצר : םישָדַח ישארו לֶאְרשיו



 אער זו תבש לש ףסומ

 ּונָתַחּונְמְב אָנ הֶצְר .ּוניתובָא יַהְלאַו ּוניַהְלֶא

 עב יּדְָרותַבּוקְלָה םיש יוצב שדה
 .תָמָאְּב בעל
 ןב לאְרְשּו לָּכ ּהָכ וחוניו ףשדה תב ןיצרבו
 :תֶבַשַה שדקְמ יי חֶתַא ורב מש יׁשְדהְמ

 םֶתְלְפְתְלְו לֶאְרְשְ ףּמַעְּב וניהלֶא הָיהְי הצר
 ישאו :ּתיִּב ריבדל הָדֹובֲעֶה .בשֶקְו .העש
 ןיצְרְב לּבְקְת הָבֲהַאְּכ הָרַהְמ םֶתְלַּפְתּו לַאְרְש
 :ףְמע לֶאְרְשְו תדובָע דיִמָת ןוצר? יִהְתּו

 נצרת ּוְּב ץֹופְהַת םיּבַרָה יִמָחרְּב הָתַאו
 ךורְּב :םיִמֲחרְּב יל ףְבּושְב וניניע הֶניְזֲהָת
 :ןויְצְל ֹותָניִכְׁש ריזֲהַמַה יהוה הָתַא

 וניִקְלֶא הוהְי אוה הָתַאְׁש דל ּוָחְנֶא םידומ *
 ּוניֵיַה רוצ יונָרּוצ ,רַעְו םלועל וניתובַא יקלאו

 יהלאָו ּוניָהְלֶא הָוהְי אּוה הָּתַאָש .ָךְל ּונֲחַנֲא םידומ
 תֹוכְרָּב .תיִׁשֹאָרְּב רֶצֹוי ּוְרָצּוי .רֵׁׂשָּב"לָּכ יֵהלֲא ּוניָתּובֲא

 ונְתְמִקוּונֲתִיֲחֲהְׁש לע שודקהו לודְנה ףְמָשָל תֹואָדוה
 יִףשְדְה תֹורָצַחְל ּוניִתייִלִג ףֹוטֲאָתְו .ָמָיקְתּו ונחת ןּכ
 לע יסֶלָש בָבָלְּ ףדבעְלּו ףָנצְר תושעלו ףיקְח רומשל
 : תֹואָדֹוהַה לֶא ףּורָּב .ףָל םידומ ּונָאָש



 ץפוזמ
 תבש לש (תירחש בצר 2

 יל הדו ירדו ירדל אוה הָּתַא ונעשי ןּגֶמו

 לעו ּדָריְּב םירּוסמַה ּונייח לע ְִּתְלִהִּת רפסְנו
 םוידלְכְבֶש ִיִסִנ לע :ךְל תודוקפה ּוניִתומְשנ
 .תַעלָבּבש ףיתובוטו דיִתאָלְפ לֵעְו יּונָמֲע

 יףימחר ּולָכ אל יִּכ בוטה 'םירהצו רקבנ ברע

 םֶלועמ יִּכ ּףיָרָסָה ומת אל יִכ םֶחְרְמַה

 ל וניוק
 ,םיסנה לע ןאכ םירמוא הכונה .תבשב

 יתֹורּובְּגַה לעו קרה לע .םיִּסנַה לע

 יתֹומֲהְגַה לַעְו .תֹואָלְפָּנַה לַעְו .תֹועּושָּתַה לע

 הוה ןַמְוּב םֵהָה םיִמְָּב וניתובאל תישעש
 וינבּו יאנומשח לֹודג ןַהכ ןנֶחוי ןֶּב הָיְתִתִמ יִמיִּב

 םַהְכַשְל לָאְרְשִי ד מע לע העשרה ןוי תוכְלַמ הָדְמֲעְׁשְּ
 םיּבְרַה ד היִמֲחרְּ הָּתַאְו יְךנֹוצר יִקְחַמ םֶריִבעֶהְל ְָתרֹוּתְמ
 ,םֶניִּד תֶא ָתְנד ביר תֶא ָּתְבַר םתְרַצ תַעְּב םֶהְל ּתְרמע

 םיִכְר .םיִשָקַח דָיְּב םיִרֹוג ָתְרַמ .םָתַמָקְנ תֶא תמקנ
 ,םיִרֹוהְמ די םיִאָמְט ,םיִקיִּדֵצ רי םי עַׁשרּו .םיִטעֶמ דב
 שודקו לדג םש הישע דל .ףתְרות יקסוע דָיְּב םידמ
 ןקרפי הָלֹוד העושת תישע לֶאְרְשי ךְמעֶלי ּךְמְלועב
 תֶא ּונָפּו , ּהְתיִּב ריבדק ְךיִנְב ּואָּב ךּכ רחאו .הֶזַה סויַהְּכ
 תורָצָחְּב תּורָנ ּוקיִלְדַהְ השרה תֶא ּורַהְטְו ְָלָכיֵה
 תישעו .הָאדוהְבּו ללֵהְּב וא םיִמָי הָנומש עבו .ףשדק
 :הֶלָס לודגה ּףַמׁשְל הָדֹונ | תֹואָלְפנו םיִּפָנ סֶהְמַע



 גער 3 תבש לש ףסומ

 דיִמָּת אָשנְתִיְו םמֹורְתִיְו ּךרֶּבְתִי םֶלְּכ לע
 .הָלָס ףודוי םייהה לכו דעו םֶלועְל ונְּבִלַמ ד מש

 :תנוש סנש ןיק - :הבוש תבשב
 :ףָתיִרְב יֵנְּב לָּכ םיִבֹוט םיִּיַחְל בּותְכּו

 תֶמָאְּב לֹדְנַה ףְמַש תֶא ּוכְרָביו ּולְלַה
 הָלָס ּונַתְרֶזֶעו ּנָתָעּושְי לאה יבֹוט יִּכ םלועל

 ףלו ףמש בוטה יי הָּתַא ורב : בוטה לֵאָה

 : תֹודֹוהְל הָאָנ

 .וניתובא יהלאו וניהלא ןזחה רמוא הלפתה תרזחב
 תֶשְכַשִמַה הָכְרָּבַּב ּונְכְרַּב ּוניָתֹובֲא יַהלאַו ּוניֵהלֶא

 :ןד

 יפמ הָרמֲאָד .הדבע הָׁשֹמ יִדָי לע הָבּותָּכַה .הרָיּתַּב

 ג ְכְרבִ :רּומָא ףישודק םע םיִנַקַּה נבו ןרה
 היא ויִנָפ יי אשי : :ףנחיו ךיִלַא ויִנּפ יו רַאי : : רמו
 נָא לֶאָרְׁשִי נב לע יִמָש תֶא משו : םולש ְּל סָשָי
 :םֶכָרבֲ

 ידָסַָהְו ןה םייח יהָכרְבּו הָבֹוט םולש םיש

 מע לַארְׂשִי לָּכ לַעו ּונילע .םיִמָהְרְו הָהָדְצ
 רֹואָב יִּכ ףיִנָ רֹואְּב רהי לכ וניִבֲא ּנָכְרָבּו

 הָבֲהַא יםיַחְו הרות וניהלֶא יי ל ָתַת הנ

 בוטו :םּולָשְו הָכְרְב .םיִמֲחרְו הקהצ :דָסָחְו
 לָאְרְׂשִי ףמע "כ תֶא ּךַרָבַו ונכְרְבל יניב
 : םולשו זוע בֹורְּב
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 תבש לש פףסומ דער 4

 :סנוש ם3נס ןיפ - :הבוש תבשב

 העגשיו .הָבֹוט הסנרפּו .םולַשְו הָכַרְּב םייח רָּפְסְב
 לָכְו ּונָחְנָא .ְּךיִנפְל בֵתַּכְנְו רָכְננ .תובוט תֹורְָגּו .הָמֲחְנְו

 :םּולָשְלּו םיִבֹוט םיִיַחְל .לֵאָרְׂשִי מע

 לֵאָרְׂשִי ימע תֶא ךֵרָבֶּמַה יי הָּתַא ורב

 ּיִנָפָל יִּבַל ןייִנְָו יפ יֵרָמֲא ןוצְרְל יָה :םולָשַּב
 :יִלָאְגְו ירוצ יי

 רָּבַּדַמ יִתְותְפָשְו .עֶרָמ ינושל רֹוצְנ .יִהלֶא

 רֶפְעָּכ ישְפַנְו יםודת יִשְפַנ ילֶלקְמְלְו .הָמְרַמ
 ףיִתוצמ ירחאו .ְּתְרותְּב יּבל חַתָפ יהָיְהִת לכל
 הָרָהְמ יהעְרְל ילע םימקה לָכְו .ישְפִנ ףודרת
 יִנָפְל ץֹמָכ ויהי .םֶתֹובְׁשְחַמ לקלקו םָתצע, רפה
 הש ִּדִמְש ןעמל הֵׂשֲע :הָהֹוּד יי ךַאלמּו חור
 ןעמל .השע תות ןעמל השע ידני ןעמְל
 נימי העישיה .ףירידו ןוצלחו ןעמל :ְּתָשְְ
 ִףיְנָפְל יכל ןויָנָחְו יפ יִרָמא ןוצְרְל ויהי : יִנֵנֲעַו
 אוה .וימורמכ םולַש הֶׂשֹוע :יִלָאּונְו ירוצ יי

 לֵאָרׂשִי לכ לע טילע םולָש הֶׂשֲעי וימְֲרְּב
 :ןֵמָא ּורָמְֲו

 אָרְב יד אָמְלעְּכ .(ןמא) אָּבר ּהַמְׁש ׁשֵדכְתיו לדת
 ביִרָקִו ּהָנְקְרּופ הַמְצְו ּהָתֹוכְלמ ְּךלֲמו ּהָתּועְרְ
 תיִּב"לָכְּד .יִַחְבּו ןוכיִמויבו ןּוכּײַחְּב .(ןָמָא) ּהָחיִׁשְמ



 הער 5 תבש לש ףסומ

 ּהֵמְׁש אָהְי .ןֶמָא ּוֹומֲאְו בירק ןמזְכו אָלְנַעּב .לֶאְרשי
 חֵּבַּתְׁשִיְו ךִרָּבְתִי :אָיִמְל יִמְלְעְלּ םלָעְל ּףרֶבִמ אָּבַר

 לָלַהְתַיַ הָדָעְתִיְו רֵּדַהְתִיו אָשַנַתִי םַמּורתַיְ רֵאֿפְהו

 אָתָכְרְּב לָּכ ןִמ אָלֵעְל .ףֵמָא) איה ְּךיִרְּב אשדוקד ּהַמְׁש
 :ןמָא ורַמִאו אַמְלעְּ ןרימִאד .אָתַמַחְגְו אַתְחְּבְשת אתריש
 1 יב + : : יד ול fr ES יי

 םֶק לֶאְרְשִנ תיּב"לָבְד ןֹוהְתּעָבּו ןהְֹולצ לָּבקְתִת
 :ןַמֶא ּורְמֲאְו אעְרָאְו איַמְׁשַבְד ןֹוהּובֲַא

 הָעּושיו עֶבְׂשְו םיַח אמש ןמ אָּבַר אָמָלָש אֵה
 חנירו הרפכו הַחיִלְסּו הֶלֶאְנּו הַאּופרו אבזישו המחנו

TT:7 5 ה ו ל ב  Ta:3 ד 5  TTל  

 :ןַמָא ּורָמֲאְו לֵאָרְׂשִי ומע לָכָלּו נָל הָלְצַהְ
 פולש הֶׂשֲעי ויָמֲחַרְב אוה :ויָמֹרְמַּב םולָׁש הֶׂשע

 :ןַמֲא ּורְמָאְו לֵאָרְׂשִ ומע לָכ לעו ָּ נילע

 ּנָכְלַמְּכ ןיא יוננודאּכ ןיא ּוניהלאָּכ ןיא
 יִמ ּונְנידָאַּכ יִמ יּוניָהְלאָּכ יִמ :ונעיִשומְּכ ןיִא
 הָרֹונ גניהלאפ הדֹונ :ּונֲעיִׁשֹומְּכ יִמ גָכלַמַּכ
 רָב :ונעישומְל הָדֹונ :ּונְכְלַמְל הָדֹונ ננֹוהַאל
 ורב יטכלמ ורֶּב ּהנֹוהֲא ךורְּב ּוניִהְלֶא
 ּונְנּודַא אוה הַּתַא : ניִהלָא אוה הָּתַא :ונעישומ
 הָּתַא ונעישומ אוה הָּתַא נכלמ אוה הָּתַא
 הָנְנֲחְל תַע יב ןיִצ םֶחְרִת םּוקָת הַּתַא זוג ישות
 רעומ אָב יִּכ



 תבש לש ףסומ וער גה

 .ןנימ רבל הפנמל הלונס איהו תרוטקה םוטפ ןאכ רמול בוט

 לֵכְּב תֹוכָלָה הָנֹוׁשַה לכ ּוהָילַא יֵבְּד אָנָּ
 רַמָאְנְש יאָּבַה םלֹועָה ןֶּב אּוהָׁש ול חַטְבּומ םֹו
 :תּוכְלָה אָלֶא תֹוכיִלֲה יִרְִּת לַא יול םלֹוע תֹוכיִלֲה
 יִדיִמְלַת יאָניִנֲה יִּבְר רַמָא רֵועֶלֲא יִּכְר רַמָא
 יִנָּבְדלֶכְו רֹמָאָנְׁש .םֶלֹועְּב םֹולָש םיִּבְרַמ םיִמָכָח
 אָלָא ְּךיֵנְּב ירקת לֵא יְיָנָּב םֹולָׁש ברו יי ידומל
 :ְוָתֹונְמְרַאב הָוְלש :ּליִחְּב םֹלָׁש יֵהְי וב
 ןעמְל :ְּדָּב םולָש אָנ הָרָּבִרֲא יִעְרְו יהא ןעַמְל
 םיִנָב הֶאְרּו :ךָל בוט הָׁשָהַבֲא ּוניִהְלֶא יי תיִּב

 יֵבֲהֹאְל בָר םולָש : לֵאָרְׂשְי לַע םולָש ָיְנָבְל
 ןָתָי ומעל זע ַײ :לושְכְמ ֹומָל ןיִאְו .ְףָהָרֹות
 :םֹולָׁשַּכ ופע תֶא רבי יי

 יאָּבַה םֶלּועְל | קָלַח םֶהָל שי לֶאְרְשידלְכ

 שרי .םֶלַעְל יד םֶלְּכ ךמִעְו רַמָאְנָש
 רַמָא :רָאָּפַתַהְל יי הָשעמ ייִעָמַמ רָצִג .ץֶרֶא
 הָשעו .הָרתַב ולַמַעָש ימ יֵרְׁשֲא .הָדּוהְי יִּבְר
 םֶׁשְּב רָטְפְ יבוט םֶשָב לד; רצוי ור תַחנ
 ּותָמְכֲחְּב .המלש רַמָא ויִלֲעו 'םֶלועָה ןמ בוט
 :ודלוה סויִמ תֶוָמַה םֹויְו .בוט ןְמְׁשִמ םש בוט
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 עַדְו .הֵּבְרַה רֶכָש ל ּוְתִנ הבְרַה הָרּות הֹומְל
 :אֹבָל דיִתָעָל םיקידצ לָש ןֶרָכְׂש ןתמָש

 שודקה הָצְר ירַמֹוא אישקע ןָּפ הָיְננֲח יִּבְר
 הָּבְרַה ְכיִפְל ילֵארְׂשִי תֶא תוכל איה ךורָּב

 ןעמל ץַפָה יי רמָאְנש יתֹוִצמּו הָרֹוּת םֶהָל
 :ריִּדָאְיְו הרות ליִּדְגַי .וקדצ

 מש .אָבר ּהַמְׁש שדְקְתִיו לּדְנְת
 ְךיִקְמְמ | ּהָתְעְרִכ אָרְביִר אָמְרְעְּ
 ברקו = ,חָנקְרּופ | חַמָציְו  .הָתוכְלַמ
 ייחבו ןֹוכיִמֹויְבּו ןֹוכייַחְּב .ףפָש .ּהָחיִשִמ
 .בירק ןַמְְבּו אָלְנעַּב .לֵאָרְׂשִי תיִּב לָכ
 ןַמָא ורָמאְו

 םלעְל ִּרָבְמ אָּבְר ה הָמש אָהְ
 רַאּפְתִיְו חּבִּתְשיְו ִרָבְִי .אָיִמְלְע יִמְרְעְלּ
 הָּכעְתִו רֵּדַהְתִו .אָשנְתִיו םַמֹורְת
 .ןֵמָא יאוה ְּךיִרְּב אשְדּוקִד ּהַמְׁש לָדַהְתִיְו

 אָתְריִש אָתְכְרְּב לָּכ ןמ אָלְעְל
 אָמְלְעְב ןְרמֲאַד אָהַמֲהְְו אָתְחְבְשְ
 מא ירפא]
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 לַעְו נָּבַר לַעְו לֵאָרְׂשִי לע
 זוהי דיִמלַת יִדיִמְלַּת"לַּכ לַעְו ןֹוהיִדיִמְלַת

 : .אָּתְשידְק אָתיִרואְּב . לע ןיִבְתָיְּ
 אהי ירֵתֲאַו רַתָא לֶכְּב יִדָו ןיִדָה אָרְתַאְב
 םדק ןמ יֵמֲהַרְו אָּדְסַהְו אָנַה ןוהְרּו אָנְל
 .ןֵמא ורמאו .אערַאְו אָיִמְש ּהֵרָמ

 םייַה ,איַמָׁש ןמ אָּבַר אָמְלַש אֵהי
 .הָאּופְרּו .הָבְזיִשו הַמֲחַנְו הָעּושיו ,עבְׂשְו
 .הָלְצַה חַויִר הָרָפַכ הָחיִלְס הָלֲאְנ

 .ןַמֲא ּורְמֲאְו .לֶארש ימע לָכְלּו ונְ
 וימחרב אוה יַמֹורֲמְּב .םּולָש השיע

 .לֶארשי ומע לָּכ לע ּונילע םורַש הֵׂשְעְ

 .ֶמָא ּורָמִא
 :ְּףְרֹבִמַה חְוהי תֶא ּוכְרָב ות

 : רֶעְו םֶלעְל ְּךְרֹבִּמַה הָוהְי ורב יחי לק

 הָּלְדִג תַתָל ילכַה ןודָאל ַהָּבׁשְל ּניֵלָע
 .תֹוצְרֲאָה ווג ונשע אש .תיִשאָרֶּב רֶצֹוְל
 קל םש אּלָׁש .הֶמְדֲאָה תֹוהְפְׁשְַּכ ונמש אלו
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 םיִוָרַּתְׁשִמ ּונְחנַאַו :םֶנמַה לֶכְּכ ּונלרֹוגְו .םֶהָּ
 .אוה רָב שודקה םיִכְלְּמַה יכלמ ךלִמ נפל
 ורק בשומו .ץֶרֶא דסויו םָימש הָטונ אּוהְׁש
 םיִמֹורְמ יִהְבְנְב וע תַניִכְשּו .לעממ .םימָשּב

iל לעממ םיִמָשַ ) םהְלֶאָה אּוה יי יִ  
 :רֹוע ןיִא .תַהָּתִמ ץֶרָאָ

 הָרָהְמ תֹואְרַל ּניֵהלָא יי ףל הָוהְנ כ לע
 'ץֶרֶאְה ןמ  םילּולנ .ריִבעהְל דע תֶרֶאְפַתְּב
 תּוכְלַמְּב םֶלוע ןקתְל יזותַרְּכִי תורכ םיִליִלָאַהְ

 תונפק? ףמשב ּואְרְקִי רָשָּב יֵנְב"לָכְו יַד
 יִבָשּוי לָּכ ּועְדָיְ ּוריִכַי :ץֶרֶא יִצְׁשְר"לּכ יִלֵא
 :ןושלדלכ עַבָשַּת .ּדָרָּבְדלָּכ עַרְכִת ףְל יִּכ ילֵבֲת
 ְָמׁש דובְכְלְו .ּולופיו ּועְרְכִי וניקלָא יי יָת
 ומתו ּףָתּוכְלַמ לוע תֶא םֶלִכ ולב ּנֵתַי רק
 זלש תּוכָלַמַה יִּכ ידֲעְ םֶלֹועט חָרָה םֶהיֵלֲע
 בּותְכּכ .הֹובְכְב ךולָמִּת רע יִמְלועְלּו איה
 הָיָקְו ירַמֲאָנְו :דָעָו םָלועְל ּדולְמִי י .ְָּתָרֹותְּב

 מ הנקי אּוהַה םויַּב ץֶרֶאָה"לָּכ לע ְּךֶלמְל
 :דָחֶא ֹומׁשּו דָהָא
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 נפ הָמְּדְנ :ּונֲעְׁשִי רּוצְל העיר .ַײל הָנָנַרנ וכל
 לוד ְךֶלֵמּו וו לוד לֶא יִּ :ול עירג תוריִמְב .הָדְותְּב
 םיִרָה תופעותו . ץֶרֶא ירְִחַמ ודָיְּב רֶׁשֲא :םיִהְלֶא לַּכ לע
 ואפ :ּורָצְי ּוִדָי תָשְּבַיַו והשע אּוהְו םִיַה ול רֶׁשֲא :ול
 וניִהְלֶא אּוה יִּכ :ּונשוע יי ינפל הָכְרְבְנ הֵעָרְכִנְו הָוָחַתְש
 :ּועָמָשְת ולוקְּב םֶא סויה ,והי ןאצו ותיעְרמ םע ונחנ:
 רֶשֲא :רָּבְדַמַּב הָפַמ םֹויָּכ .הָביִרַמב טָכְבַבְל ּוׁשְכַּת לַא
 הנש םיעָבְרא :יִלעַ ואָר ג ִנּנֲחְב ,םָכיֵתֹובֲא יָנּופִנ

 :יִכְרְד ועדי אל םהו סה בָבָל יִעּת סע רַמאו רֹודְּב טּוקָא

 :יִתָחּוְמ לָא ןואובו םָא .יִפַאְב יְִעַבָשִנ רֶׁשֲא
 ורב :אָנ הָחיִלְצַה ןי אָנֲא :אָג העישוה יי אָגָא

 ורְסֶא ּונָל רָאַו יי לֵא :ַ תיִּבָמ םֶבּונְכֵרַּב יי םֵׁשְּב אָּבַה
 ְֶדֹואְ הָתַא "יֶלָא :ַָבְזמַ תונרק דע פיִתובַעַּב גַח
 :וּדְסַח םֶלֹועְל יִּכ בוט יִּכ ייל ּודוה :ָּמְמֹרֲא יהלֶא

 ְרׁשֲא :הוהְי תַרֹותְּ םיִכְלהַה . ְרדיימיִמְת יֵרְׁשַא
 הלוע ולעפיאל ףָא :והּושְרְדַי בֶל"לְכְּב .ויָתֹדע ירֲצג
 | דאְמ רֹומׁשְל ףיָדקפ הת הָּתַא 'זּוכָלָה ויָכְרדְּב
 יִטיּבַהְּב .שובָא אל זָא : יקח רֹומְׁשְל .יכרד ּונפי ילחַא
 ַטּפְׁשִמ יִדְמְַּב .בָבְל רֶשויְּב ףךוא ָךיֶתוְצְמדלָכדלֶא
 :דאמ" דע ינוע לא ,רֹומְׁשֲא ד ףיקח תֶא :ְָּהְדְצ

 "לֶכָּב : ףיִרְבְרְּכ רמשל וחרא תֶא רענ הַָּוי הָּמְב
 ִתְַפִצ ִבְְּב :ךיִתוְצְטַמ יִנָנשַת לֵא ָּףיִּתָשַרְּד יִּבְ

 טל הוי חוב ל אָמֲָא אל ןמְל סר
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 ףיִתיִדְע ְּךֶרָדְּב * ףיפ יֵטְּפְׁשִמ לכ יִּתְרּפַס יֵתּפְׂשִּב :ףיקֶח
 :ףיִתחְראהָטיִבַאְו הָחיִשֶא ְךיָדּוקְפְּב :ןוה לָּכ לעב יִתְׁשָש
 :ֶרָבִד חַּבָשֶמ אל .עְׁשֲעַּתְׁשֶא ְּףיָתֹוקְחְּ

 יניע לג +ִףְרַבְד הָרָמשֶאְו .הָיִחֶא ךִּדֶבַע לע למג
 רֶתְסַּת לֶא ץֶרָאְב כא רֶג :ּךְתַרּותְמ תואְלְפְנ הָטיִּבַאְ
 ְיֵטּפְׁשִמ לֶא 'הָבָאַתְל יִשָפְנ הָסְרג ָיַתוְצַמ יִנָמַמ
 :ְּדיתֹוצַמַמ םינשה ,םיִרּורַא םיִדְ תר : תע לכ
 ובְׁשְי םַּנ :יִּתְרצַנ ְךיָתֹדֲע יִּכ ובו הָּפרָה ילעמ לג
 יָת םג : יקח םיִׂשָי ךדבע ּורָבְדִנ יִּב םירש
 ;יִתַצָע יִשְנַ .יעשעש

 יִתְרַפְס .יִכְרּד ְִרֶבָרְּכ ינוח .יִשְפנ רַפעֶל הָקְבִּ
 הָחיִשָאְו .יִנגיִבָה ךיִדוקפ ךְרד :ףיקה ינדמל .יננעפו
 ְֶרָּד : ְרֶבְרִּכ ינֵמְי .הנּותמ יִשָפנ הָפְלד ָךיִתואְלְפְנְב
 יִּתְרֲחַב הָנּומָא ךרה :יִנָנַח ד ףתרותו  .ינָמַמ רֶפַה רֶהֶש

 יניב לא ףיִתורעֶב יִָהַכד :יֵתִנׁש היפ
 :יִּבָל ביחְרמ יִּכ .ץּורָא ףיִתיִצַמ רָב

 יגְגיִבֶה :בָהע הָנְרֲַאְו .ףיקח ְרָב הוה ינרוה
 ביִתְּב יִנָכיִרְדַה : בל .לֶכָּב הָנְרְמְׁשֶאְ התרת הָרָצֶאְ
 לֶא לֵאְו ףיַתודְע לא יִבְל טה :יִתְצַפִה וב יִ ּףיָתוְצִמ
 םקה :יִניח ְּףְכרהַּב יאוש תֹוארמ ונע רָבעַה : :עֶצָּב
 רֶׁשֲא יתפרח רֵּבֲעַה ְּדֲהֲאְרל רֶׁשֲא ּףֲתְרַמֲא ךְֶּעְל
 ףידוקפל יִתְבַאַת הָנַה :םיִבּט ְךיֶמַּפְׁשִמ יִּכ ,יִּתְרגְ
 :יִנח ְףְתָכְדְצְּב

 הָנֲעֲאְו :ְִתְרְמִאְּכ ףתעּישִת .הָוהְי ףיִרְסַח יֵנֲאֿביו
 רֶבְר יִּפְמ לע לַאְו :ְרְבְִּ יִּתהַמְב יִכ .רֶבָד יפרח
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 התרת הָרְמְׁשֲאְו :יִּתְלֲחְי ףֵטָּפְׁשִמְל יִּכ .דאָמ דע תַמָא
 ףיִדְקפ כ .הָבָתְרַב הָכְַּהָתֶאְ : דעו םֶלועְל .דיִמָת
 :שובָא אלו םיָכָלְמ דג ףיִתדעְב הָרְּבדֶאְו :יִּתְׁשִרְ
 לֶא יפכ אָשֶאְ יִּתְבֲהַא רֶׁשֲא ָּךיִתוְצְמְּב עְׁשֲעַּתְׁשֲאְ
 : ףיק רחב הָה יִׂשֲאְו ,יִּתבַהֶא רֶׁשֲא דיִתוַצִמ

 יִתַמֲחְנ תאז :יִנָתְלַח רֶׁשֲ לע ףדבעל רֶבָּד"רָכְ
 דאָמ דע יִנָציִלָה םיִדָז :יִנְתָיַח ְתְרַמא "כ .יננב
 הָיהְי םֶלֹועַמ ףיטפשמ יִתְרְכז :יִתִטנ אל ּףֶתְרותַמ

 :ףָתְרות יִבֹוע םיִעְׁשְרַמ יִנְתוֲחֲא הַפעְלְז :םָחָנָתֶאְו
 הָלָ יִלָב יִּתְרַכְז :יִרּוגְמ תיִבְּב ףיִקְ "ל יָה תֹוריִמְז
 כ ייל הָתיַ תאז ְָתְרֹוּת הרָמְׁשֲאְ ,הוהְ מש
 יתר ףיִדְקפ

 ףיִנָפ יִתיָקַח ְּחיִרֵבְּד רמשל יִּתְרַמָא הֹוהְי יֵכְלֲ

 יֵלגַר הָביִׁשֲאְו ייֵכָרְד יֵּתְבִׁשִח ֲּתָרְמֲאכ נגח ,בָל לָכְּב
 :ְדיָתֹוצמ רֹמְׁשל יִתְַמָהַמְתַה אלו יִתָשמ :יִתְַ לֶא
 הָלְיַל תֹוצֲח :יִּתְחַכַׁש אל ד רות .יִנְדּנָע םיעשר יִלְבָת
 לָכל יִנָא רָבָח : ףקדצ יטּפְׁשִמ לע :A תוד הְל םּוקָא
 האל הוה ףדסמ :יִדּופ ירמשלּו ךּואְרִי רָשֶא
 : ינד מל יָה ייראה

 .םעט בוט :ְךָרֶבְרַּכ הָיהְי :ףבע םע תשע בוט
 יִנֶא הָנָעָא םרט :יּתְנַמצֲה ףיִתוצמְב יִּכ יי מל תעד]
 נֵדַמַל .ב ביִטַמּו הָּתַא בוט :יִּתְרַמׁש ְְתָרְמֲא הָתַעְו נג
 רצֶא בל לכָּב נא םיִדָז רקש ילע ולפט :ְּךיָקְח
 יִתְעׁשעע ףתְרות יִנָא .סָּבְל בֶלֲָחַּכ ׁשַּפָט :ףידוקס
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 תָרות יִל בוט יקח דמְלֶא ןעמל ייִתיִנע יִכ יל בוט
 | : ףסְכְו בז יַפְלֲאָמ ייפ

keיָת הָדְמְלֶאְו יִנגיִבַה .יִנּוְנכְַ ינושמ ד  

 / 2 הימֲחר ינאי :לדכעל lal ינמחנל
 ינָא יות רֵהׁש יִּכ םיִדָ ושבו עשב הת

 +: שובא אל ןעמל | יקחב םיִמָת יִבְל
 ולָּכ :יִּתְלַחְי ףרבדל ,ישפנ ףֶתַעושתל התל

 דאב יִתיִיָ כ :יִנֵמֲחַנְת יִמָמ רמאל ָּתְרְמִאְל ינע
 יִתָמ ּדְּרְבַע ימי הָמַּכ :יִּתְחַכְש אל ףיקֶח .רֹוטיִקְּ
 אל רֶׁשֲא .תֹוחיִׁש םיִדָז יל ּורָּכ :טָפָשַמ יִפְדרְב הָשֶעַּת

 :יִנְֶזָע .ינּּפְדְר רֶקָש .הָנּומֲא ףיִתוָצְמ לָּכ :ףָמְרְותְכ
 ףֶֶּסַחְּכ :ףידוקפ יתְבע אל יִנָאְו ץֶרָאָב יֵנּלַּכ טעְמְּ
 :ָךיֶּפ תּודָע הָרְמְשֶאְו .יניח

 דדו רדָל :םִיַמָׁשַּב בַצְנ ףְרַבְר יהוה, "םֶלִעְל

 .םויה ודמע היֵטַפְׁשִמְל :דומעתו ץֶרֶא ת "גנב ףָתָנּומֲא
 יִּתְדַבְא וָא ייֵעְׁשעְׁש ְףְתָרֹות ילול :ְךיִדְבע לפה יפ

 ףְל ני םב יּכ ְךיָדּוּקְּפ חַכָשֶא אל םֶכֹועְל :יְנֲעְב

 םיעשר ווק יל :יִּתׁשְרְּד ְךֶדּוקַפ יִּכ ינעְׁשה נָא
 יץק יִתיִאְר הָלְכִּת לָכְל :ןנֹוּבְתֶא ְףיֶתֹרַע ינָדְּבַאְל
 :דֹאָמ ְּףָתְוצַמ הָבֲחְר

 יֵביאָמ :יִתֲחיִׂש איה םויַה לָּכ .ִךֶתְרּות יִתְבַהֶא הַמ
 יְֵמַלְמ ָּכִמ :יֵל איַה םָלֹעְל יִּכ :ףיָיִצָמ יִנְּכְַת
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 כ .ןנוּבְתֶא םיִנֵכּוִמ :יִל הָחיִׂש ףיִתוְדִע יִּכ ייִּתְלַפְׂשַה
 ןעמְל ייֵלְגַר יִתאָלָּכ ער חרא לָּכִמ :יִּתְרַצְנ ףיִדוקפ
 :יִנֲתְרֹוה 'הָתַא כ, יִּתְַ אל היֶטּפְׁשְמִמ : ףרבד רֹמְׁשֲא
 היד מ :יֶפָל ׁשבדמ ףָתַרְמֲא יִּכְחְל ּוצְלִמְ המ
 :רָכְׁש חרא לָּכ יִתאָנַש כ לע , ןנוּבְתַא

 יִתְעַּבְשִנ :יִתָביִתְנְל רואו ,ףרבד לנבל רֶג
 הָוהְי .דאָמ דע "תנע :ףקדצ יִטָּפָשִמ רמשל יהַמָיַקֲאְ

 היִטּפְׁשִמו הָיהְי אָנ הֵצְר יִּפ תֹובָדְנ :רְבְדְכ ונח
 ות :יִתְחְכש אל ד התרת .דִמַָת יּפַכְב יִשָפַנ :יִנָרְמַל
 ףיִתודע יִּתְלֲחנ :יִתיִעַת אל ד ידו ,יִל חַפ םיִעְׁשְר
 ְףוָכְה תושעל יִּבַל יִתיִטְנ :הָטַה יִּבַל ןֹוׂשׂש יִּכ .םֶלִעְל
 :בָָע םָלֹועְל

 ינְגמּו יִרְתְס .:יִּתְבָהַא ְּךְתַרֹותְו ייִתאָנָׂש םיִפַעַס
 תֹוָצְמ הָרֵצֶאְ .םיִעְרַמ ו גֶמִמ ורוס :יִּתְלֲחו ד ףרבדל .הָתַא
 :ירְבְׂשַמ נשוב לַאְו .הָיִהֲאְו ד ְתְרַמאְ ינָכְמְס :יהְלֶא
 םינוש לָּכ ָתיִלָפ :דיִמֲת ףיקְחְּב הַעְׁשֶא הע יִנְרעְ

 . לב שה םיִנָ :םָתיִמְרִמ רש יב יקח
 ייֵרְׂשְב ְךְּדְחֲפִמ רַמָס :ףיִמדִע יִּתְבַהֲא ןֵכָל יץֶרֶא
 :יִתאָרי ד ףיֵטָּפְׁשִמְמּו

 בלע :יָקְׁשעֶל ינֲחיִנַּת לָּב .קָדָצַו טּפְׁשִמ יִתישע
 ָּחעׁשיִל ּולָּכ יניע :םידז ינְקְׁשע לַא .בוטל ףְבע
 :ינדמל יקח ףְסחְּכ בע סע השע ז ףָהְרְצ תַרָמֲאְלּו
 יהוהיל תושעל תע :ְּךיִתֹדֲע הֵעְדֲאְו יינֵניִבָה יִנָא ְףֶּרֶבֲע

 :זפָמו בֵהָזִמ ְךיָתֹוִצַמ יִּתְבַהֲא ןַּכ לע :ףתרות ורָפַה
 :יִתאְנְש רֶכָׁש חרא לָּכ יתְרׁשִי לכ יִרּוקַפ לכ ןּג לע
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 חַתַּפ :יִשְפִנ םַתְרַצְנ ןִּכ לע ִּיִתוְדְע /תואָלּפ
 ִּ הָפֶאְשֶאְ יִתְרעֶפ יִפ :םיִיָתַפ ןיִבָמ .ריִא ףיִרְבּ
 יִבְהאְל "טפָשַמּ .ינָנִחְו יֵלֲא הנ :יִּתְבֲאָ ךיִתיִצַמְ
 :ןוא לכ יִּכ טָלְׁשַת לֵאְו ְּהָתְרְמַאְב ןֵכָה ימעפ :ףִמש
 הדב רֶאה ינפ :ףידוקפ הָרָמְׁשֲאְו .םדָא קֶשַעָמ יֵנֵדּֿפ
 ורָמַש אל לע .יניע ּודְרי םנמ מ יל :ףוקח תֶא ינָדּמַלְו
 :ְּףָתרֹות

 קָרְצ ָתִוִצ ְּחיֵמּפְׁשִמ רֶׁשְְו .הָיהְי הָּתַא קידצ
 וחְכְׁש יִּכ .יִתֲאְנָק יִנְתַתַמְצ :דאָמ הָנומָאְ ְּיִתֹּדֲע
 ריִעצ :ּהָבֲהֲא ְּףּדֶבע_ .דאָמ ְךְתָרְמֲא הַפּורְצ :ירצ ּףיָרְבְד
 .םֶלועְל רצ ףְתְקהְצ :יִּתְחַבְׁש אל ל יִּק הבנו יִכְנָא
 : יעּושעש ד היָתֹוצְמ .יִנּואצַמ .קוצָמ רַצ :תָמָא תת
 :הָיחָאְ ינְגיִבֶה םלּועל ףיִתָֹרֲע קָרָצ

 ְךיִתאָרְק :הְרצֶא ְךיָקֲח יהוה יִנָגע בל לָכָב יִתאָרָק
 ,הַענְׁשַאְ ףשנב יִתְמְּדְק ּףיִתדַע הָרָמְשֶאְו .ינעישוה
 :ָךֶתְרמְְּב ַחישְל .תורָמָשַא יִניט ומה :יִּתְלַחְי ףרברל

 וברק גה ְֶּפַמְּ הָוהְי יְָּרְסַחָכ הָצְמש ילוק
 לָכְו .יהָנהְי הָּתַא בורה :ּוקֶחְר ףִתְרתִמ .הָמְז יפָר
 :םָהְדַסִי םֶלֹועְל יִּכ .ףיִתדְעְמ יּתְעַדְָי םָדָכ : תָמָא ְּיָתֹוָעמ

 הָביִר :יִּתְחַכַש אל ְךְתַרֹות יִּ ינצחו יונע הָאְר
 הָעוש םיעשרמ קוחר :יִנָיַח ְךֶתְרַמַאְל יִנלָאְנ בה

 ךיטָפְׁשִמב הוה םיִּבַר יִמָחְר :ושרד אל ףיקח -
 יִתיִאָר :יִתיִטְנ אל ְּיִתְֹעמ :יִרְצְו יפָדר םיֵַּר : ינוח
 יִּכ הֶאְר ּורָמָׁש אל ְּךְתָרְמֲא רֶׁשֲא .הָטֶטוקַתַאְו םיִדְגב
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 .תַמָא ּףְרָבֶּד שאר :יִגַָח ףְִסחְּכ הָיהְי .יִּתְבַהְא ףיִוקפ
 :ףכְדצ טַפְׁשִמ לָּ םֶלֹועְלּו

 יִכֹנֲא שש : יִּבַל דַחְּפ ךרְבּדמּו .םּנִח ינופדְך םירש
 הָבְעַתא יִתאָנש רש : :בָר לֶלש אָצֹומְּכ ָָתַרַמָא לע
 ְָרְרְצ יִטָּפָשְמ לע היִתְלַלַה סי עַבָש :יִּתְבַהֶא ףֶתְרות

 יִתְרַּפְש :לושכָמ ומל ןיִאו ְָּתְת יִבָסאָל כָר ו
 .ףיָפהע יׁשְמנ הָרְמִש :ימישע ךיִתוצמו -יהָוהְו תש
 יִכְרְּב לָכ יִּכ ףיֶתדַעְו ףיִדקַּפ יִּתְרַמְׁש :דאָמ סֶבָהאָו
 הג

 אות :יִנניִבֲה ְּרְבְדַּכ .הָיהְי ּףיִנָפְל יִתָנְר בַרְהִּת
 הָלָהֶּת יַתַפְׂש הָגעַּבַ :ינְליִצַה + ףְתרְמָאְּ "נפל יִתָנִחִת
 ףיִתיִצַמ לכ כ יְףֲתְרְמֲא ינושְל ןעמ :ףיִקַח יִנְדָמַלְת יִּ
 יִתְבַאָה :יִּתְרַחְב ךיִדּוּקְפ יִּכ .ינְרזעל ד הת : קֶדָצ
 ְּלְלַהְתּ ישפנ יִחָּת :יִעְשָטַש ד תות ,ההְי ךְתעּושיִל
 כ ּהָּרְבַע שֶקּב דָבֹא הֶׂשְּכ יִתיִעְּת :ינרזעו ףֵמַפְׁשִמּ
 :יִּתְחַכַׁש אל ְּךיָתֹוצְמ

 :יִנֵנֲעַַו יתארק יל הָתְרַצַּב הָוהְי לֶא .תולעמה ריִש
 הַמ : הָיִמְר ןושָלִמ רכש תַפְׂשִ ישפנ הָליִצַה .הָוהְ
 םיִנּנָש רוב יִצְח : המר ,ןושל ייל יי הַמ ךֶל תי
 םע יִתְנַבַש + שמ יתר יִּ יל היא :םיִמֲהְר יֵלֲחַּנ םע

 :םולָש אנוש םע יִׁשֵפנ ּהָל הָנכׁש תפר :רֵבָק יֵלֲהֲא
 :הַמֲחְלַמַ הַמֵד ירָּבְֲא יב םולש ִנֲא

 אבי ןיאמ .םיִרָהָה לא יניע אֵׂשֲא .תולעמל ריש
 טומל ןֵּתְילַא : :ץיֶרָא םִיַמָׁש הש הוקי סַעַמ יִרְזֲע : רָע

] 
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 רַמש ןַשיי אלו סּונָי אל הָנַה ףְרָמש םּונָי לַא ְֵּלְגַר
 םָמֹי : נימי די לע ףֶלַצ הוהְי .ףְרמש הוהי :לֵאָרְׂשִ
 ער לָּכְמ ףְרָמשְי הָוהְי :הָלי ל חָרְ הכי אל שַמָשַה
 הָּתְעַמ ְףֶאֹובּו ְךְתאֵצ רַמְשי הָוהְי :השפנ תֶא -מְׁשִי
 :םֶלֹוע דעו

 תיִּב ייל םיִרֲמֹאְּב יִּתְחְמִש .דודל תולעמה ריש
 :םֶלֶשּורְ ףיִרעָשב ונילגר ויה תודמוע :ףַלָג הוה
 ולֲע םשש :רָּרְהִי הל הָרְּבְחְש רי הינְּבַה םַלָשורְי

 :הָוחְי םשל תוד יהל ילֶאְרְשיִל תודע ה יִטָבש םיִמָבְש

 : דוד תיִבְל תֹואְסכ טפׁשִמְל תואסכ ובשי הָמש וב
 ְְליֵחְּב םולש יִהָי : ךינ בֲהֹא ויִלָשָי .םָלַׁשר םֹולָׁש לָאש
 םולש אנ הָרבְַא יעֵרְו יחא ןטמל : ךיָתוְמְרַאְּ הָוְלָש

 :ףל בוט הָשְקַבָא ּוניֵהלֲא הָוהְי תיִּב ןעמל :ִךְ
 יִבָשיַה .יִניִע תֶא יִתאַשנ ףיִלֶא .תולעמ ה ריש

 ני .םָהיִנודַא די לֶא םידבע יניִעְכ הָנְַה :םִיַמְׁשַּב

 דע ּ?ניקלא הֹוהְי לֶא ּוניִניִע ןּב ּהָּתְרְבְג דִי לֶא הָחפְׁש

 תפר הב ונעְבש בב יּכ ּונָנח הנה וכח :ּונָנַחיש
 it זוּבַה .םיננאשה געלה נָשָפִנ "הלה הָטְבְש

 רמאי .ּונָל הָיָה היה ילּול ,רְוָדְל תולעמה ריש
 יזָא : םדא "ונילע םּוקּ יונל הָיָה ה הי ילּול : לֵאָרְׂשִי אנ
 הָלֲחנ ּנּופָמְׁש םימה יזַא :ּונב םַּפַא תֹורֲחַּב ּונועְלְּב םייַח

 : םיגודיזה םימה ונשפנ לע רבע יזא :ּונְׁשְפַנ לע רבע
 רופַצַּכ ּונָשָפַנ :םֶהיִנשְל ףָרַט ּוְנְתְנ אַש הוה ורב
 :ּונְטְלַמְ וָחְנָא רָבְׁשְ חפה םיִׁשָכֹוו חפמ הָמְלְמנ
 :ץֶרָא םִיַמְׁש הָשע .הָיהְי םֵׁשְּב נז
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 אל ןויִצ רַהְּכ .הָוהיִּב םיִחָטֹּבַה .תֹולַעַמַה ריש
 הָוהיַו .ּחָל ביִבָס םיִרָה םכשּ רי :בָשָי םֶלועְל טומי
 טָבְש חוני אל יִּכ : םלוע דעו הָּתעַמ .ומעל ביִבָס
 םיִקיִּדַצַה וחלש אל ןעמְל ,םיִכיִּדַצַה לוג לע עשרה
 םיִרְׁשיִלְו .םיבוטל הוהְי הָביִטיַה :םֶהיִדָ הָתְלועּ
 ילֲעּפ תֶא הוה סָכיִל םַתוקקְלְקְע םיִטמַהְ :םָתֹובְלְּ
 :לֵאָרְׂשִי לע םֹולָׁש + .ןואה

 ונייה ןויִצ תַביִׁש תֶא הָוהְי בּוׁשְּב .תֹולעמה ריש

 ירמאי וָא .הָגְר ּונְושְלּו ני קוחש אָלֵַמִי וָא :םיִמְלְּ
 היה לידנַד :הָקָא םע תושָעל הָוהְי ליּדְגַה םיזגב

 ּונָתיִבְש תֶא הָוהְי הָבּוש :םיִחַמְׂש גויה ּונַמָע תושעל
 ולה :ּורצקי הר העמד םיעְרזה + בָגנַּ םיִקיִפֲאַּכ
 אָׂשִנ הֵנְרְב אבי אב .ערוה ִּךִשִמ אָשנ הֹכְבּו ךֶלי

 :יָתֹומְלַ

 יב הָנְבִי אל הָיהְי סא .המלשֶל תֹולֲעמַה ריש
 דש אוש ריע"רמשי אל הָוהְָי םָא ב ויָנֹוב ּולָמִע אוש

 לבא .תבש יֵרֲחַאְמ יםּוק "ימיּבְשַמ םָכָל אוש :רמוש

 הָוהְ תלֲחנ הנה : אָנָש ודידיל ֵת 2 ,םיִבָצעָה םָחָל
 נב כ רב דִיְּב םיִצֲחְּכ :ןֶמָּבַה יֵרּפ רָכש םיִנָב
 .םָהָמ ֹותָּפְׁשַא תֶא אְּכַמ רֶׁשֲא רָבגַה ירְׁשֲא : םירּוענה
 :רעְׁשַב םיִבוא תֶא רְּבַד יִכ ושבי אל

 :ויִכְרְדְּב ףלהַה .הָוהְי אָרֵי לָּכ יִרְשַא .תו :לעמה ריש

 פנְכ דְתׁשֲא ל בוטו ףיִרשא . .לָכאת יֵּ ףיָּפַכ עג

 כיִבָס םיִתָז יִליִתְָשְּכ ְךֶנֶּכ יְָּתיֵב יֵתְּכְריְּכ היפ
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 ְךְכְרְבָי :הָוהְי ארי רֶבָּג ךרבָי ןָכ יִּכ הֵנַה :ְּנָחְלְׁשְל
 האָר ל יִמָי לפ סלָשּורי בּוטְּב הארו :ןויִצְמ הוה
 :לֶאְרְשי לע םולָש ְּיִנָבְל םיִנָב

 אנ רמאי .יִרּועְנִמ יִנּורֵרְצ תב .תולעמה ריש

 לע ‘רק ּולָכָי אל םנ ירועְנמ ִנּורְרְצ תַּבַר :לֵאָרְׂשִ
 יקיר הוה :םֵתיִנעמְל ּוכירָאָה .םישרח ושְרַח יב
 :ןיצ יִאנש לכ רֹוחָא ּוגֹפְיְו ושבָי :םיִעָׁשְר תובע ץצק
 ופַכ אָלָמ אלַש : שבי ףלש תמש .תוגנ ריִצֲחַּכ יָה
 הָוהְי תַכְרֶּב .םיִרָבַעַה ּורְמֲא אלו :רַמעֶמ ונָצִחְו .רצוק
 : הוה םָשְּב םֶכַתֶא ּונְכַרַּב .םֶכיִלֶא

 ינדִא :הָוהְי ְךיִתאֵרְכ םיקמעממ .תולעמה ריִׁש
 :ינּנֲחַ לוקל תובָשק ףיֶנְנָא .הָניִיָהִּת .יִלוקְב הָעְמש
 הָחיִלָפַ מע יִּפ :דֹומֲעַי יִמ יִנֶא .ָּידרַמְשֶת תונוע םָא

 :יִּתְלַחּוה ורבְדְלְו .ישָפִנ הָתְְכ הוה יִתיִוכ :אֵרוּת ןעמל
 לֲחְי :רקובל םיִרָמש .רקפל םיִרָטׁשמ ינדאל יִשָפַ
 ומִע הָבְרַהְו .רָחֲחַה הָוהְי םָע יִּכ .הוהְי 'לָא לֵאָרׂשִי

 :ויַתוניע לּכִמ "לארי תֶא הפ אּוהו : תּודְפ

 ומר אלן יִּבַל ּהָבְג אל הוה הדל תולָעִמַה ריש
 אל םִא יִנָמִמ תֹואָלָפְנְבו תוללגּב יִתְכָלָה אלו .יִניִע
 :יִשָפִנ יֵלֲע לָמָגַּ ומָא ילע לָמְְּכ יִשְפִנ יִּתְמַמֹודְו יִתיּוש
 :םָלֹוע דעו הָתַעַמ .הוהי לֶא לָארְׂשִי לח

 :ותזנָע לָּב תֶא דול הָוהְי .רוכְז .תולעמה ריש

 לָהאָּב אבא םא : בעי ריִבֲאל רד ,הוהיל עֵּבְׁשְנ רֶׁשֲא
 ,יגיעל תנש ןֶּא םָא :יָעּוצי שָרַע "לע הָלָעֲא םָא .יִתיִּב
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 תֹונְּכִׁשִמ .הֹוחיל םוקָמ אָצְמִא דע :הַמּונִּת יֵּפעפעֶל
 יָדְׂשְּב הּונאָצְמ .הָתְרַפְאַב הּונעמש הֵּנַה :בֶקַעָי ריִבֲַאַל
 הָמּוק :ויִלְגַ םדָהל הָוְחְתשנ 1 ויָתּונְְׁשִמְל דָאֹובְנ :רַע

 ,קָרצ ּוׁשְּבלי יָה :ַָע ןֹורָאו הָתַא . ּףָתַה ונמל הוה
 נפ בֵׁשָּת לֵא רבע דוד רובע :ּונגַר יֶדיִמֲ
 ירפִמ הָנמִמ בּושי אל תָמֲא דודל הוה עּבְׁשִג :ְּדָחיִׁשְמ
 יִתיִרְּב נב ורָמְשי םָא ל אַּפַבְל תיִׁשֲא ךְנֶמָב
 :ְּדְל אֵפָכְל ובשו דע יֵדֲע םֶהיֵנְּב סג .םֶדָמַלֲא 1 יִתדַעַ
 ידע יִתֲחּנְמ תאז :ול בֵׁשומְל הוא + ןויְצְּב החי רַחְב יִּ
 ךינְֹבֲא .תְרְבַא ְּךֵרָּב הדיצ :ָהיִתיוֲא יִּכ בֵׁשֲא הפ "הע
 :ּונגרו ןגר ָהיִדיִסָחְ עשו שיִּבְלַ הינָהְכְו :םָחָל עיִּבְׂשַא
 ויבוא ;יִחישַמְל רג יִּתְכַרֲע .דִודְל ןֶרָכ חיִמְצַ םש
 : ורֶזְנ ץיצי וילו תָׁשּב שיָבְלַא

 םיענ הַמּו בוט המ הָנַה יודל תֹולַעַמַה ריש
 לע רֵרֹוי שארק לע בוטה ןַמָׁשַּכ :דַחָי םג םיִחַא תֶבָׁש
 ןומרְח לַמְּכ זויִתודִמ יִפ לע דֵריִׁש ןרהא ןקז .ןקזה
 הָכְרְּכַד תֶא הָוהְו הָוצ םָׁש יִּכ .:ןויצ ירְרַה לע רֵרָׁש
 :םֶלעָה דע םייַח

 הוי ידע לב הוהי תֶא וכרה הנה Rs ריש
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 :רֹומְנִמ חרק יֵנְבִל יתיִתנַה לע חַצנְמַל

 הָּפְסְכִנ :תואָפָצ י יּףִתֹנְכְׁשִמ תורידו המ
 יִרָשְכּו יִּבְל יי תֹורְצַהְל יִשְפִנ הָתְלָּכ םג
 יתיִּב הֶאְצִמ ריפַצ םג ויה לֶא לָא נר
 תֶא ָהיֶחרְפֶא הָתְׁש רֶׁשֲא ה? ןק רורדו
 יִרשַא :יַקְלַאְו יִּכְלַמ יתֹואָבְצ ךיִתְוהְבְזִמ
 םֶרֶא ירשא :הָלָפ ףוללהי דע .ּףָתיִב יבש
 קַמַעְּב יִרְבַע :םֶבָבלְּכ תֹלְסִמ :ִּדַב 15 זע
 :הרומ הָטעַי תֹוכְרְּב םג ..והתישי ןיעמ אָבָּבַה
 ;ןֶּצְּב םיִהְלֶא .לֶא הָאְרַי יה לֶא ליקמ וכלי
 הָגיזֶאַה ייֵתלִפְת הָעְמַש תֹואָבְצ םיִהְלֶא יי
 טָּבַהו ,םיִהלֲא הֵאְר 8 :הלֶס בעי יֵהלֲא

 ףַלֶאֹמ ְףֶרצֲהַּכ םוי בוט יִּכ :ִָּחיִשְמ יפ
 יִלָהָאְּב רודמ .יהלֶא .תיֵבְּב ףפותְסה יּתְררְּ
 תי דובְכְו ןח ה .םיִהלֲא יי ןֵגָמּו שָמָש יִּכ :עשְר
 ,תֹואָבְצ יי :םיִמְתְּב םיכלהל בוט ענָמְי אל יי
 :ְּדַב הטוב ם לא יִרׁשֲא

 ונּב"תֶא וצ :רֶמאְל הָשמדלֶא הוה רדיו
 ישָאְל יִמָחל יִָּבְרהְתֶא םָהְלַא תְרַמְאְו לֵאָרְׂשִ
 תְרַמָאְו :ודַעומְּ 5 ביִרְהַהְל ורָמְשת יהחיִנַחיִר
 םיִׂשְבְכ .הוהיל ובירת רֶׁשֲא הֵׁשֲאָה הֶז .םֶהַל

 ו =2
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 < "תֶא :דיִמָת הֶלע םיַל םִינְש םֶמיִמְת הֶנְׁשינְּ
 ינָשַה שָבְּכַה תֵאְו .רקבב השעת דַחֶא שככה
 תַלָס  הָפיִאָ תירישעו : םִיַבְרעֶה ןיב השעַמ
 :ןיִהֲה תעיבְר תיִתְּכ ןְמָׁשְ הלב ,הָחְנִמל
 ַהֹהיִנ היִרל .יניס רהב | הָישִעָה ריִמת תפע
 יהָהֲאָה שָבָּכַל 2 ןיִהַה תַעיִבְר וכסנו :הָוהיל הֶׁשֲא
 שֶבכַה תֶאְ :הוחיל רכש דס מַה ׁשֶדקַּ
 וכְסנַכּו רבה תַהְנמְּכ םִיָּבְרַעַה ןיִּב הׂשֲעּת ינשה
 : הוהיל ַחֶחיִנ חיִר הַׁשֲא הֶׂשֲעּה

 ניֵתֹובֲא ּוריִטְקִהש ניִהשֲא הָוהְי אוה הַּתַא

 שקטה תיֵּבְׁש ןמָזִב םיִמַסַה תֶרֹמְה תֶא * ונפל
 ידאיבנ השמ רי לע םֶתּוא תיוצ רֶׁשֲאַּכ םימ
 ָתַרֹותְּ בות

 מנ םיפס ףל הק + השמ"לא הוהו רמו
 דַבְּב דב .הָכו הָנבְלּו :םימס הָנְּבְלָ 1 .םלהשו
 הקור השעמ חקר :תרטק התא הישע :הָיהְ
 התת כה 7 תחש נשר רהט הְָּמִמ
 רעוא ר רשא דעומ לָהְטְּב תדעה נפל הממ
 רמָאְנו :םֶכָל ה קת םישדק של יהמש ל
 קבב רק ב םיִמס תֶרַטַק ןֹרָהַא וילט ריטקהְו
 ןֵרֲהַא תלעה דב :הנריטקו תרָנַה תֶא ביִטיִהְּב

 ריָמַּת תר הנשק םיברעה ןיּכ .תְרגִמתֶא
 :םֶכיִתרדְל הָנהְי נפל
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 שלש .=ַציִכ תָרטְקַה םּוטפ ףָנָּבַר ּונָּמ
 שלש הָב יָה םיִנָמ הנֹמְׁשּו םיששְו תואָמ
 הָנָמ יהָּמֲחַה תומָי ןיִנָמְּכ הֶשְמְחְנ םיששו תֹואָמ
 .בֶרָעָּב ֹותיִצֲחֹמּו רקפַּב ּותיִצָחמ םוידדלֶכְּב
 לדג ןהכ םיִנָכמ םֶחַּמָש םיִרָתָי םיִנָמ הָׁשלׁשּו
 הֶשַתְכַמְל ןריזָחמו יטיִּופְכַה םּיְּב וינְּפַה אמ
 הק תוצמ םיכל יִדְכ .םיִרופְּכַה ם ברעב
 לֲאְו .ּהְב ּויֵ טי ֵמַפ רֶׂשֲע דַהֲאְו .הקדה ןמ
 לקשמ הנובלה הָנְּבְלְַהְו הֶרֹוצַהו ירצה : :ןה
 -תלובשו .הָעיִצּו ירומ .הֶנמ םיִעְבַש .םיִעְבְש
 רָשַע השש רשע הָשָש לקשמ .םוכרכו יהרג
 ןומנה .הֶשלש הפולק רו טיש םיִנְׁש טשקח יהָנַמ
 ןיִסיִרִמ ןַײ ןיִב הָעָשַּת הָניׁשְרכ תירוב .הַעְׁשת
 ןיי אֵצְמ אל םַאְו יאָתְלַּת ןיִּבכְו תלָּת ןיאְס
 תיִמֹודְכ חַלְמ ,קיּתע רוח רֶמָה איבמ סירה
 ₪ יִכְר :או הש" לכ ןְׁשֲע הָלַעַמ :בקח עב
 אהְׁש-לְכ ןדרַה תפַכִמ ףא .המוא ילְבבַה
 "שָכִמ תחַא רָּפַה םִאְו .ּהָלְסֶּפ שד הָּב ןַתָנ םֵא
 לֵאיִלְמנ ןֶּב ןועמש ןֶּבִר :הָתיִמ בִיַה ָהיִנמס
 יצעמ ףטֹטַה ףְרׂש אָלָט .וניִא ירצה .רַמֹוא
 יִדָפ יהֶאָכ איה הָמָל הָנׁשְרַפ תירוב .ףטקַה
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 ןַײ :הֶאְנ אֵהְתַׁש יִדכ :ןֶרפצַה תֶא ּהָּב תפל
 תֶא וב תורשל יֵדְּכ יאָּב אוה הָמָל ןיִסירפה

 ןיפי םילְגְר יִמ אֹּלֲהְו .הָזֲע אַהְתְׁש יִדְכ ןְרֹּפְצַה
 ׁשֶדָכמַּב םִיַלָנְר יִמ ןיִסיִנְנַמ ןיִאָש אָלֶא הל
 ;דובָּכַה ינָפמ

 רֶמֹוא קחוש אּוהָשְכ ירמוא ןָתָנ יִּבְר יאָיְנת
 הפי לוקַחָש יִנָפִמ יקרה בטיח בֶטיֵה קַדָה
 עיִבְרְלו שילשל הרש ןיאָצֲהַל המט .םיִמְׂשְבַל
 םִא ילֶלָּכַה הז הדיהי יֵּבְר רַמַא .ונעמש אל
 "לָּכִמ תַהֲא רָפח םֵאְו :ןיאְצָחַל הֶרָשְּכ הָתְּדַמְכ
 םיששל תחא יאָרְפק רב יֵגְת :הֶתיִמ בָיַח יהינָמַ
 .םִיַרְׁש לָׁש הֶאְכ הָהְיָה הָנש םִעְבׁשְל וא
 ןַתֹונ הָיָה ולא יאָרְּפִכ רב יֵנֲּת דועו ,ןיִאְצְמל
 דומעל לּוכָי םדֶא ןיִא .שָבְּד לש בֹוטְרַבּהָּכ

 יִנָפִמ ישב הָּב ןיִבְרעֶמ ןיִא הָמָלְו יהָהיֵר יִנפִמ
 אל שָבְּדלַכְו ראשדלכ יִּכ ,הָרְמֲא הָרּותַהְש
 :הוהיִל הָשֶא ּונָמִמ ּוריִטקַמ

 :הָלָס ְּףָתָבְרִּב מע לע הָעּושיַה הויל

 חָוהְי :ְּּב חב םֶדֶא ירש ,תֹואָבְצ הָוהָי :הָלֶס
 ונָביִשָה :ּונָאְרִה םויִכ ּוננַעַי ךְלֶָמַה הָעיִׁשֹוה
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 הָבְרְעְו :םֶדָבְּכ ּניִמָי שח .הָבּוׁשָגו יִלַא היה
 םלוע יִמיִּכ :םלָשּוריְו הָדּוהְי תַהְנִמ הֹוהיַל
 :תייְנומְדְק םיִנָשְכ

 :הָלָּפ ףוללהְו רע יב יֵבְׁשֹי ירא
 הָהיִש םֶעָה ירשא ול הָכָכְׁש םֶעָה יִרָשא
 :יָהלֶא

 למה יַולָא ףְממֹורֲא .דוָדָל הָלַהְּת
 ְַכְרְבַא םֹוי"לָבְּב :דָעְו םלֹעְל ְךְמׁש הָכָרָבֲא
 לֶלַהְמּו הוהְי לדג :דָעָו םֶכֹועְל מש הֶלְלַהֶאְ
 חַצְׁשִי רֹודְל רוד :רקח ןיִא ותְלְדְגְלְו האמ
 ּףדוה ֹובְּכ רדָה ודיני ףיָתּובְנּו .ףישעמ
 ּרַמאי ְךיִתאָרֹונ זּוזעְו :הָמיִשֶא ףיָתאָלפנ יֵרְבדְ

 ּעיִּכַי = ףֶבּוטחבר = רֶכַז .:הֶנְרְפפֶא תק
 םיִּפַא ךְרֶא יהָוהְי םּוחרו ןונח :ּונֵנַרי ףתקדצו
 -לָּכְלַע ויִמֲחַרְו ל55 הוהיבֹוט :רדָסָה לֶדְנ

 ףידיסמ ְיִשֲעמ"לְּכ הָוהְו ףּודוי :ויִשעמ
 ֶּתְרּובְנּו ּורמאי ףִתּוכְלַמ רובְּכ :הָכּוכְרַב
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 רֹובְכּו :ויתרּובְג םָדֲאָה .יִנָבַּל עידוהל :ּורּבַד
 ,םיִמלֹוע לָּכ תוכלמ ףתוכלמ :ותּוכְלַמ רדָה
 "לֵב הָוהְי ַמֹוכ :רודְו רוד דלַכְּב ּףָתלְׁשִממו
 ִףיִלֶא לכ יניע :םיִפּופְּכַהדלָכְל ףקוזו .םיִלְפֹנַ
 :ותְעְּב םֶלְבָא תֶא םֶהָל ןַתֹנ הָּתַאְו רָּבׂשִ
 קידצ :ןֹוצְר יח לֶכל עיִּכְשמּו ידי תֶא ַהַתֹופ
 בוהה :ויָשעֶמלְכְּב ריִסָחְו :ויָכְרְּדדלֶכְּב הוה
 :תָמָאָּב ּוהֲאָרָקִי רֶׁשֲא לכל היִאְרכ"לָכַל הנה
 :םעישיו עמְׁשִי םתעְוש תֶאְו הֶׁשֲע ויִאְרְידְןוצְר
 דלָּכ תֶאְו ויָבָחאְדַלֶּכדתֶא הֶוְהְיא רמוש
 ַךֵרָביִו ייַפ רָּבִדְי הֹוהְי תלת :דיִמָשָי םיִעָשְרֶה
 ךִרְבִג ּנְחנֲאְו :דַעְו םֶלועל ושדק םש רָשְּבדלְכ
 : היּוללַה םלש דעו הָּתַעַמ הי

 עָשָפ יִבָשְרּו לָאוג ןייִצְל אַבּו
 םָתֹא יִתיִרְּב תאז יִנָאְו :יי םאָנ בֹקעיְּב
 רֶׁשֲא יִרָבְדּו ףיקע רָשָא יחּור יי רַמָא

 'פמו ךיפמ ושומי אל יִפְב יִתָמש
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 התעמ יי רַמַא ףעְרז עֶר ו
 :םלוע דעו

 אָרְהְו :לֵאָרְׂשִי תולהֶת בֵׁשֹו שורה הָתַאו
 יי שודכ שחכ שודק :רַמָאְו הו לָא הז
 ןד ןילְּבְקְמּו זודובְּכ ץֶראָה לָכ אלָמ תואָבְצ
 אַמֹורְמ יֵמְׁשְּב שיּדְק שחלב ז,ןיִרְמֲאְו ןד ןמ
 רבוע אערא לע שידק יּהַּתְניֵכְׁש תיָּב הֶאְלַע
 ַי איל יַמלֶעַו םלֶעל שידמ .הּתרובְ
 לקג וּהָרָהְי וז אָעְרַא לָכ אָוָלַמ תֹואָבְצ
 לדג שער לוק יִרָהַא עַמָשֶאְו חור יִנָאָשִּתַ
 שחלב אָהוְר נט :ומוקמִמ ַי דֹובְּכ ורב
 ןיִרְמֲאְו ןיִחְּבשְמִּד אינש עיז לק יֵרְתַּב תיִעָמְׁש
 יי גע :הָּתְניִכְׁש תיִּב רתאס ַײד אָרָכְי ְךרְּב
 םלעל םיִאְה ּהָתּוכְלַמ ַײ :דָעְ םליעל למי
 קחו סָקְרְבִא יִהְלֶא מ :אָיְמְלְע יִמְלֲעלו
 רֶצַיְל םלועְל תאז הָרָמָׁש ּוניֵתֹובֲא לֵארְשִיְו
 אוהו :ףילֶא סֶבְבל ןכסו מע בבל תֹובְׁשָהַמ
 בישהל הָּבְרַהְו תיחָשי אלו ןוע רפכָי םוחר)
 בוט יָנֹדֲא הָּתַא יִּכ :ותָמָקְדלַּכ ריִעי אל) פא
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 | קֶרָצ ףתקהצ :ףיָארק"לקק רָפָח ברו קס

 :םד ימימ וניתובאל תעב שנ רשֶא + הבאב
 : הס נֲתעוׁשי פאה ונל"סמַעְ םוי םוי יי ךּורּב
 - בלעי ו הלֲא ונל בָגֶשִמ :ונָמע תואָבְצ 5
 העישוה מ הב המ םֶדֶא יִרָשַא תו אָבְצ יי
 ;ּונָאְרְכ םויב ונע לפה

 ונָליִּדְבַהְו ודובְכל ּונְאְרְּבָש ּוניִהְלֶא ךורָּב
 םללע ייַחְו .תָמָא תַרֹות ונל ותָנְו .םיעותה ןמ
 םֶשיו :ּותַרותַּב ּונָבָל הפי אווה יּונָכֹתְּב עַטְנ
 דבַעלו ניצב תושָעל ותאי ֹותְבֲהַא ּונָּבַלְּב
 דל אלו ק יהל עגינ אל ןעמל םלש בֶבלּב
 יחלאו וג יִהְלֶא יי דִיִנָפְלִמ ןוצר יִהָי :הָלָחְּבַל
 םלועב ףיתֹוצמו יקח רֹומְׁשָנְׁש ₪ ּוניִתובָא
 ייחל הָכְרְב הָבֹוט שָריִנְו הָיהְגְו הָכְזְנְו :הָּזַה
 ,םּדִי אלו דיבכ רמז ןעמל :אבה םלֹועָה

 יקְדַצ ןעמל ץַפָה י :ךְדּוא םלֹעְל יהלֶא יי
 מש יעדי ב ּוחָטְביְו רירָאיְו הָרֹוּת לידי
 רידא הָמ ּננֹודֲא ַ :ַי ףישְרוד ָּתְבַזָע אל יִּכ
 םֶכְבבְל ץִמָאְיְו וקזח :ץֶרָאָה כב ףמש

 ל םיִלֲיְמַה"לְ
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 . אָרְבַהיִּד אָמְקְעַב .(ְזמֶא אָּבַר ּהָמְש שדְקתיו לדִנִתִ

 בריו הנכרופ הַמְצַיְו ּהָתּוכְלַמ ףיִלמִיו ּהָתּועְרְכ

 תיִּב לבד ייַחְבּו ןוכימויִבו ןוכייחְּ .(ןָמָא) ּהָחיִשְמ

 :ןָמָא ורְמֲאְו בירק ןמְזְבּו אָלְגַעּב לארי
 אָיִמְלְע יִמְלְעְלּ םלעל ךֵרְבְמ אָּבִר ּהָמְש אָהְו

 רּדַהְתִי אשתו םמורתיו רֵאֿפְתיְו חַּבתְׁשְו ףֵרָבְת

 : ףַמָא) אּוה ְךיִרְּב אשדּוקד מש לָּכַהְתִיְו הלו
 אָתַמֲחָנְ אָתָחְּבְׁשִּת אָתְריִש אָתָכְרְּ 7 ןמ אָּקַעְל

 :ןֵמֲא' ורָמָאְו אָמְלעב ןְיִמַאַּ

 .םימעפ יב ןוחה רמוא היותה רפס תאצוה םדוק

 -בָרְּב םיקלַא :ןוצְר תַע ו ל ִתְלַּפת נָא
 :ףעשו תֶמאַּב ונע דס

 ןַתְנָש ורב יאוה ךורְּב םוקָּמַה ורב
 ורב .הָרָהְטְבּו הָשְרְְּב לֵָרְשִי ומעל הָרֹות
 :ֹומָׁש ּּורָבּו אוה

 :יָּרְחִי ימש הָמְמֹורְנּו ייִּתֶא ייל ּולדנ
 ל וָחַתְׁשַהְו טַהלָ 5 ממו : םיגוע ג להקהו

 A כ יב שק יא לנהל 0 שוחק כ .ושדק
 יו יֵדֲעְלַבִמ ֹּולֲא יִמ יִּכ :ּניֵהְלאַּכ רוצ ןיִאו יְָּּתלִּ
 הֵׁשָרֹומ .השמ ונל הָּוצ הָרּות :ּוניִקלֶא יִתְלּוז רוצ יִמּ
 הכמות הב םיִכיִזַחַמְל איה םייח ץע :בלעי תַּלָהְק
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 יי :םולש היָתוביִתְנלָכו םעונ .יכְרד היָכָרְּד :רָשֶאְמ
 das ולשב מע ג הא ףרבי יה ומעל זע

 :ּוניקלאל לָדג ּובָה יאָרָקֲא יי בש וכ :ומוא ןוחה
 : הרותל דוב 3 גתה .םיה a 0 i לפה

 ה ומואו טעל בתכה הארמו 1 ,הרות ,ופסה היבגמו

 יזיד סרוס רפס ליס as ודכלוק

 תָמָא הָׁשֹמ .תָמָא םיִחְלֶא הוהי
 תא ותָרת

 תֶכַהְכ a שמ ונל הצ הרות : לֵאָרְׂשִי
 הפ םורצ יי תרָמָא .וכרד םיִמַּת לָאה בקע

 :וב םיסוהה לכ5 אוה ja גב

 .האבה עובשה יפב לארשימ רחאו יולו ןהכ ארוקו

 :םֶכַמִע יי יי :יזיר סרופ לפס ספ ןיי5וק ליס -- רמאי תיסל הלועה

 . יי כרוב :ידנופקיל ןזס ליל = הנוע ןזה

 :ךרובְטה יי תֶא ּוכְרב :ןייצוק כיל סכלוע יל :הלועה רזוחו

 : ידנופסיל .ןזס ליס = הנוע ןזחה

 Ri 5יעל ae ה י ורב

 : ב +1 כ ןייפוס כיס As רווח הלועהו

 דעו ו םלועל ד דרובמה | יי ורב

 רֶׁשֲא לק למ ניהל אי הָתַא ורב
 :ֹותָרֹוּת תֶא ּוָל ןתְנְו םיִּפעָה לָּכִמ ּוָּב רַחְּב
 :הֶרותה ןַתֹונ יי התא ו
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 : ךרבמ הרותה תאירק רחאו
 :ייד םפוטיכ סכ יד םיקופסיה יס

 רְׁשֲא .םלֹועָה ךְלֶמ ּוניהלֶא יי הֶּתַא רָב
 עַטְנ סלע ַײַהְו .תָמֲא תרות ֹותְרוּת וטל ןַת
 :הרותה ןָתֹונ יי הַא רָב :ּונָכֹוּתְּב

 = :םירמואו שידק םירמוא ןיא תיס תלילג דוחא

 תודוהל בוט :תָבַשַה םויל ריִׁש רומְזִמ

 kk רק ריִנַחל ויל jade רז ל

 ישעמב עב + נחש יִּ :רּנכְּב =
 וקמע דאמ יי ףישעמ ּולְדַנ הב :ןגרֶא ְךיִדָ
 אל ליִסְכו עי א5 ףעַּכ שיא :ְףיִתֹובְׁשֲחמ
 וציציו ,בָׂשֲע למָּכ םיעשר ַחרֶפְּב :תאז תֶא ןיִבָ
 טור הָּתַאְו :דע ידע םֶרָמְשַהְל וא ילעופהלכ
 כא הנה י ַי יביא הנה יִכ זײ םלועל
 ביִאְרַּכ םֶרּתַ :ןוא יִלַעַּפ"לּב ודְרפְתְ ודבאי |

 ירש יניע טס: 3 :ןנָעְר ןֶמָשְּב יתַלַב , יָנְרמ
 רמָתַּ קידצ :יִנְזֶא הנְעמשת םיערמ ילע םיִמָּסַּב
 יי תיַבְּ םילותש : הָגְׂשִי ןֹונָב ָבְלַּב זִרֶאְּכ רפי
 הָביִשּב ןובוני דוע :ּוחיִרְפי ניהל ורצה
 ירוצ 5 רשי יִּכ דיִנַהְל יהי םיננער] םיִנְׁשְּד
 ;וב הָת וע אלו
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 : םירמואו ומוקמל הרות רפס םיריזחמ

 לע ודוה .ֹוּדַבְל ומָש בֶגָשֶנ יִּכ יי םש תֶא ּולְלַהִי

 גבל ויִדיִסָ לֶבָל הָקַהְּת :ימעְל ןָרָ סֶרָ :םיִמשְו ץִרֶא
 אּוה יי .םיִהלֲאָה אוה ַײ :ּהַּטלְלַה ובורק םע לֶארשי

 :דוע ןיִא .תַחָּתִמ ץֶרֶאה לַעְו לֵטַמְמ םִיַמָׁשַ ,םיָהלֲאָה

 יִלֶא יי ּנָביִׁשֲה :ךיִשעַמְּכ ןיִאְו יי םיִהלֲאָב ףומּכ ןיַא

 :םדָכְּכ נימי ׁשֶּדַח .הָבּושנְו

 :םירמוא לכיהל תיס סינכהש רחא

 :ובוזעִת לא יתרות םֶכָל ית בוט הכל יִּכ

 יפַּכ תֶאָשְמ נפל .תרטק ית כת
 : ברע תַהְנִמ

 אַרְב יד אָמְלְעּב (ןָמִא) אָּבִר ּהַמְׁש שדהתיו לדָנִתִ

 בֶרֵכיִ הנמר חַמְצִיְו .ּהָתּוכְלַמ er ּהָתּועְרַכ
 תיָּב לָכְּד ַײַהְבּו ןוכיִמויִבּו ןוכַיחְּב .ףמָע) ּהָחיִשְמ

 :ןָמָא ּורָמֲאְו בירק ןמְזְבּו אָלגעב לֶאְרשי

 אָיַמְלְע יִמְלְעְלו םִלעְל ףרֶבִמ אָּבְר ּהַמָׁש אַ
 רּדַהְיְו אֵׂשנְתְִו םמֹרְתְִו ראָפְתַיו חַּבַתְשִו רָבְתַ

 אִָעְל .(ןמָא) איה ךיִרְּב אָשְּוקְר מש לָּכְַתְְו הָכּעְתִ |
 ןְריִמֲאַּד אתמחְנו אָתְחְּבְשִּת אַתְריִש אָמְכְרִּב לָּכ מ

TTS FF 77 : 0ךדד*:  Cae 

 : ןַמָא ּורְמֲאְו .אָמְלָעְב
 2 ae“ ד :ןז:
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 :ְּךֶתְלַהְּת דס יפה חָּתַּפת יֵתַּפְש יִנֹרֲא

 ּניִתֹובֲא יהלאו ּוניהלֶא ,הָוהְי הָּתַא רָב
 לָאָה .בקעי יקלאו .ִקָחְצִ הלא .םֶהָרְבַא יהלא
 םיִדְסֲח למ ןוילָע לֶא אָרֲֹהְו רובגה לדה
 איִבַמּו .תֹובֲא יִּדְסַה רֶכזְו לח הָנּוק ,םיִבֹוט
 :הְבֲהַאב ומש ןַעַמָל םֶהיִנְב יִנָבְל לאו

 סנופ סנס ןיס - :הבוש תבשב

 ,םיִַח רַפְַב ּנֵבְתְּכ .םיִיַחַּב ץיִפָח ףְלֶמ םִיַחְל ּונָרְכְז
 :םייח םיִהְלֶא ךְנֲעַמְל

 הָוהְי הָתַא ךורַּב נמו עישומו רזוע ךָלִמ

 יםֶהְרְכַא ןֵגָמ
 הּתַא םיִתַמ הָּיַהְמ .הוהְי םלועְל רֹוּכִג הּתַא

 : עישוהל בר

 : וכרייצכיס ןיס : ףרוחב :וכסרי5 ליס ןיס :ץיקב
 :םָשנה דיִרֹומּו חורה בישמ | :לַּטַה דירומ

 םיִמָחַרְּב םיִתַמ הָיַהַמ ידָסָחְּב םייח לָכלכִמ =
 ריִּתַמּו יםילוה אפרו ,םילָפונ ףמוס .םיִּבַר
 ףומָכ יִמ :רַפְע ינשיל ֹותנּומֲא םָיִקְמּו יםירּוסא
 יחיחמו תיִמַמ למ יל המור יִמּו תֹורּובְג לע
 :העושי ַחיִמְצַמְ

 :קצוש סנש ןיח - :הבוש הבשב |

 :םיִיַחְל םומְחְרְּב וירּוצי רֶבּז ןְמֲחְרה בָא ףומכ יִמ |
 : :-1 :To "9 דל הד ד ד
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 הָּתַא דור :םיתמ .תויקהל הַּתַא ןִמָאְת
 :םיִתָמַה הָּיַהַמ יהוה

 : םירמוא הרימעה תרזחב |

 :.יקישסדיעע סכ ןזפ כיס :סכלומ :רדכסוק

 שדק יפרׂש דוס חיש םענָּכ ךַציִרעֶגְו ףשיּדְקנ
 הָז ארו ָּאיִבְג רי לע ביתּככ .הָשְדָה ףְל םיִשְלשְמַה
 : רָמָאְו הז לֶא

 יתואָבְצ הָנהְיא שודמ שודק שודמ :להק

 ;ּודובָּכ ץֶרָאָמ לָכ אלִמ
 : םירָמּואְו סיִחְּבַשְמ םָתֲַעְל :ןזח

 :1מולקממ הנה gma ור : להק

 :רמאל בּותַּכ ףשדק יֵרָבָבו :ןזח

 ןויִצ ףךיהלָא יםלועל היי ףלמי :ןזחו להק :

 ;היּולְֲה ו ו דל

 דלָכְּב םיִׁשֹודָכּו .שודה ףמשו שודק הָּתַא
 שודקו דג למ א וכ הֶלָס ּולְלַהָי םוי
 : שודקה לֶאַה .הָוהְי הָּתַא דורָּב :הַתֶא

 ה דמה :סכוש תש A Bre תבשב =

Regֹוָכעְכ יי -- משו ד והא  i 

 העּושי תרטענ הלדנ ךֶאְפִת ץִרָאְּב דָחֶא יוג
 לני םהְרְבִא .ִּתַתְ של הָשְדְקּו הָחּונַמ םי
 הָבָהַא תַחּונְמ .וב ּוחוני ויְנָבו בקע נרי הצי

 ד
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 םולש תַחּונְמ יהָנּומֲאְו תָמָא תַחּונְמ .הָבְדְנ
 הָצֹור אוה הָּתַאְׁש הָמַּלְׁש הָחּונְמ .חַטֶבְו טקשה
 םָתָּנְמ איה ְּתַאמ יִּכ עו ְףיֶנְב ּוריִכי ב

e0 000 = (6 

 :תָכשַה שָּדקִמ יי הָּתַא ורב :ִִמש ישדקמ
 םֶתָּלִפְתַלְו לַאְרְשִ ףָּמַעְּב וניִהלָא הָוהְי הצר

 ישאו ִּדַתיִּב ריִבדל הֶדובַעְה בֵׁשָהְו .הָעָש
 וצר לּבְקְת הָבֲהֲאְּב הָרֵהְמ םֶתְלְפְתּו לארי
 :ְָּמע לֵאָרְׂשִי תַדֹובֲע דיִמָּת ןוצְרל יִהְתּו

 : תוכוסו חספ דעומה לוחב ,שדח שארב

 :יזיד סוכוק יס חספ יד דעועס כוס ןיס ,סדס שס ןיס

 עיִני אביו הָלֲעַי .ּוניִתובָא יֵהלאַו ּוניָהלֲא
 ןֹורָכְזו ּנְנֹורְכַז ירָכְוְו דפי עמְשְי .הָצְריְו הָאְרִ

 םיִׁשַמ ןורְקזו ְךְריִע םילָשורי ןורְכַז ניֵתֹובֲא

 לֵאָרְׂשִי תיִּב ףְמע"לְכ ןורקזו .ְְּבַע דוד ןָּ
 םיִמָהְרְלּו דֶסֶחְל ןחְל .הָבֹוטְל .הָמלְפל .ּינָפְל

20 
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 :שדח שארב
 יהָזַה שְדחַה שאר םֹויְּב

 :הספ לש מ"הוהב

 יהוה שדכ אָרְקִמ םֹויָּב יהָוַה תוצמה גח וי

 :תוכוס לש מ"הוחב
 הזה שדק Kk םויָּב יהוה תֹוָסַה גה םויָּב

 : ונעישוהו הכר יב נדר הבט וב
 ּונָגַחְו סוח םיִמֲחְר העושי רַבְדְּב .םיִבֹוט םייחל
 הניניע יִלֶא יִּ ּונָעיִשוהְו ּוניִלָע םָתְרְ למת
 :הָּתֶא םּוחרְ ןונח למ 5א יִּכ

 ּונָצְרִתְו ּונָּב ץופָחַּת םיּבְרַה ְיִטֲחרְּב הָּתַאְו
 ורב :םיִמֲחְרְּב ןֹויִצְל ְבּׁשְּב וניניע הָיִָחְתְ

 ;ןצְל ֹותָניִכְׁש ריִזָחִמַה .היהְ הָתַא
 ניֵהלֲא הָוהְי אוה הָּתַאָׁש דל ּוָחְנָא םידומ *

 ונייח רוצ :ּוכְרוצ .דַעְו םלועל ּוניִתובָא יַהְלאנ

 : להקה רמוא ןזחה תרזחב *

 יהְלאָו ּוניֵהלֲא הָוהְי אוה הָּתַאָש ל ּונְחַנֲא םיִדֹומ
 תוכרְּ .תישאָרְב רצוי ונְרְצוי רֶׂשּב-לָּכ יַהְלֶא .ניֵתּובֲא
 נְּתְמימו נְתיֲִחֲהְׁש לע שודקהו לדה משל תֹואְדֹוהְ
 'ףשדק תֹורְצַחְל וניל ףֹוסֲאָתְו נמי ונחת ןּ
 לע םֶלֵׁש בָבָלְּב ףרבעלו = נֹוצְר תושעלו יקח רומָשל
 : תֹואָדֹוהַה לֵא ףּורָּב .ְָּל םיִדֹומ ונָאָש
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 ִףְק הָדֹונ יררָו רדל אוה הָּתַא ונעשו ןֶגֶמו
 לע ּףֶרְּב םיִרּוסְמַה ּונַי לע ּהָחְלַהת רַפסְנ
 םֹויחלְבּבְׁש יס עו ודל תודוקפה וניִתומָשְנ

 .תע-לְכְּבְׁש ףיָתֹובֹוטְ יתואפפ לעו ּנָמַע
 יֶמָחַר ּולָכ אל יִּכ בוטה .םִָָהְָו רק בָרְע
 םלועָמ יִּכ ףיִרְפֲה ומת אל יִּכ םָתַרּמַה
 דק נוק

 ,םיסנה לע ןאכ םירמוא הכונח תבשב
 .תורּובְגַה לעו קפה לעֶו .םיִּסנַה לע

 ,תֹומֲחגַה לַעְו :תואָלְפִנה לַעְו .תועושְּתַה לַעְ
 :הזה ןמְַּכ םֵהָה םיִמָיּב ּוניִתֹובֲאַל תישעש

 וינָבּו יִאָנִמָשח לֹודג ןהפ ןנחוי ןָּב הָנְהִתמ יִמיִּב
 םַחְבׁשְל לֵאָרְשִי ד המ לע העשרה ןי ת תּוכְלַמ הָדְמעׁשכ
 םיּבְרַ היִמֲחַרְּב הָּתַאְו .ףְניצר יקחִמ םריִבעַהְלּ ףִתְרותמ
 ,םֶניִד תֶא ָהְנד .םָביִר תֶא ּתְבַב יםָתְרַצ תעְּב םֶהָל ּתְדַמֲע

 םיִכְו .םיִשָלַח דב םיִרֹבגָתרְמ המק ֶא מק
 םירוהט דִיְּב םיִאָמְטּו .םיקידצ רָיְּב םיעשרו .םיטעמ דִיְּב
 שודקו לדג םש ָתיִׂשֲע ףֶל .ףתרות יקסוע דָיְּב םיִדַָו

 ןקְרפו הָלֹוד העוׁשְּת תשע לֵאָרְׂש ְךָמעֶלּו ְמְלֹועְּב
 תֶא ּונָפּו , ּהָתיִּב ריִבְדְל ךיִנָב ּואָּב ד רַחַאְו .הָוַָה םֹויַהַּכ

 תֹורְצַחְּב תורנ וקיִלְדַהְ יש קמ תֶא ּורָהְטְו ְּלָכיַה |
 ָתיִׂשעְ ,הָאָרֹוהְבּו לֵּלַהְּב ּלֲא םיִמָי הָנֹומְׁש ּועְבְְו שדה
 :הָלָס לודגה ףְמָשְל הָדֹנ | תואְלְפִנ םיִּקְנ םֶהָמִע |

20* 
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 דיִמָּת אָשְנְתִיְו םֹמֹורְתְיְו ךרָּכְתַי םֶלְּכ לע
 .הָלָס ףודוי םִיַהַה לכו .דַעָו םֶלועְל ּונָּבְלַמ ד מש

 :סצוש סנס ןיס - :הבוש תבשב
 :ףֶתיִרָב יֵנְּב לָּכ םיִבֹוט םייַחְל בֹותְכ

 תָמָאָּב לודגה מש תֶא ּוכרֶביו וללַהיו
 הָלָס ּנֲתָרְוֲעְו ּונָתָעּושי לֵאָה יביט יִּכ םֶלועָל
 ףְלּו ףמש בוטה יי הָּתַא ךורָּב :בוטה לֵאָה
 : תֹודֹוהְל הָאְנ

 ידָסָהְו ןח םייח .הָכָרְבּו הָבֹוט םולָש םיִׂש

 מע לֵאָרְׂשִי לָּכ לעֶו ּוניִלַע .םיִמֲהְרְו הקדצ
 רואָב יִּכ ,ףיִנָמ רואּב דַהִי ל וניִבָא ּונָכְרַבּ

 הָבָהַא .םַיַהְו הרות ּוניִהְלֶא יי ל ָתַת נפ
 בוטו .םּולָשו הכר ,םיִמֲחְרְ הקדצ ירָסַחְו
 לֶארְשי מע לָּכ תֶא ּדְרְבְלּ ונכרְבל הינע
 : : םולשו זוע בֹורְּב

 :סוק ס3ש ןיס - :הבוש תבשב
 העושיו .הבוט הָסְנרפּו 'םּולָשְו הָכְרִּב םיִיַח רַפְסְבּ
 לכו ונֶחְנָא יףינַפ נפל בָחָכִ רכז .תובוט תורֶזְגּו .הָמַחָנְ

 : םולָשְלּו םיִבוט םייַחְל .לָאְרְש מע

 לֵאָרְשִי ומע תֶא ּדְרְבִמִה יי חֶּתַא ךורָּב
 הנמל יִּבִל ןויִנָקְו יִפ יִרָמא ןוצרל ויהי :םולָשַּב
 ילָאוגְו ירוצ יי
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 רָכַּדְמ יֵתֹותָּפְׂשְו .עֶרַמ ינושל רֹוצְנ ייֵהֹלֲא

 רֶפְעָּכ ישְפִנְו םודת ישְפִנ יֵלְלְקְמַלְו יהָמְרְ
 ְיִֹוצַמ יראו ּףָתְרֹותְּב יִּכל חַתְפ .הֶיהִּת לכל
 הָרַהְמ יהעְרְל יֵלֲע םיִמָּקַה לָכְ יֵׁשְפַנ ףודרִּת
 יִנָפל ץֹמְב ּוָהְי .םָתֹובְׁשְחִמ לקָכקְו םֶתְצִ רפה
 הָשע יְדָמָׁש ןעַמל השע :הָחו יי ךַאְלַמּו :חור
 ןעמל הֶשע :ִּךֶתְַת ןעמל השע .ְְניִמָי ןעמל
 נימי העישוה .ףידיְ ןּוצְלָחְי ןעמל .ִּדְתַשְדְ
 נפל יכל ןויקְו יפ ירא ןֹוצְרל ויקי :יננע
 אנה יוימֹורֲמָּב םולש השוע : יִלָאוגְו ירוצ יי

 לֵאְׂשִי לכ לע ּונילֲע םולָש הֶׂשֲעַי יימָחְרְ
 :ןֵמָא ּורְמֲא

 :סנוס סנש ןיפ - הבוש תבשל

 : = ָתֶא אָלֶא ךֶלָמ וָל ןיא ּוָּכְלַמ ויִבָא
 : - ֶּמְש ןעמל ּוָמַע הֶשע ּוָּבְלמ יבא
 הָבֹוט הָנָש ּוניִלַע שּדַח ּונָּכְלַמ ּוניִבָא
 תושה תֹוריננחלָּכ ּוניִלְעִמ לָמָּכ ּונָכְלַמ ּוניִבָא

 תוערו
 וניִאְנש תובשחמ לַטָּב ּונָּכְלַמ ּוניִבִא
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 : ניִבַֹוא תַצע רַפֲה ּונָּכְלַמ ּוניִבִא
 : וניֵלֲעַמ ןימשמו רַצ"לְּכ הלב ינָכלַמ וניִבֲא
 יִבׁשּו בער הערו ברהו רָב הל נְּכלַמ וניִבֲא

 עֶרָה רצ שו הָפְנִמְו תיִחָשִמּו הֶזְבּ
 : ְָתיִרְב יֵנְּבִמ םיִעְר םיִאְלוחְ

 :ףפע ילוהל המלש הָאופר חלש ּונָּכלַמ ּוניִבֲא

 י ףַתְלָהִנִמ הָפָנַמ עַנָמ ּונָּבְלַמ ּוניִבֶא
 נֲחְנֲא רפע יִּכ רּוכְז ּונָּכְלַמ ּוניִבא
 : םיבוט םייח רָפְסּב ןָבְתָּ ונָּכְלַמ וניִבֲא
 := הָלָּבְלַכְו הָסְנְוַפ רֶפְסְּכ ּנֵבְתכ ּונָכַלַמ ּוניִבָא
 העּושיו הֶלֶאְ רֶפְסָכ ּונָבְתַכ ּונכלַמ וניִבָא
 נפל ביט ןורָכְזְּב נְרָכ נְּכלַמ וניִבֲא
 בֹורָכְּ העושי ּונל המצה נָּכלַמ ניִבֲא

 ףֶמע לֵאְרְׁשִי ןֶרָק םרָה ּונָכְלַמ ּוניִבָא
 ִףָחישְמ ןֶרֵה םֵרָהְו ונָכְלִמ ּוניֵבֲא
 ךיִנָפְל הָמְלָש הָבּוׁשְתַּב ונמיזחה ונָכְלִמ וניִבָא
 ונילע םַחרְ סוה נוה עַמָׁש ּונָּכְלַמ ּוניִבֲא
 נְנעַמפ אל םִא דנעמל הֶׂשֲע ונְכלַמ ניִבֲא
 ונָתְלַּפִּת תֶא ןוצרְבו םיִמָחְרְּב לֵב נָּכְלַמ ּוניִבֲא

 hand wv + < < + + < %< < 5 < % ְנְְרִמ םָקיר ּנֵיִׁשְ לא וָּכְלִמ ּוניִבֲא
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 םיפא תליפנ החנמב וב םירמוא ויה אל לוח היה ולאש םוי וב לחש תבש
 םירופכה םויו הנשה שאר וב לחש תבשמ ץוח ךתקדצ םירמוא ןיא

 : ותוא םירמואש

 הָּבִר םֹהְּת ְיִטָּפְׁשִמ .לא יִרְרהְּכ ףתקרצ
 רע םיִהלֶא ףתקהצְו זי עישות הָמֲחְבּו דא
 :ףומָכ יִמ םיהְלֶא תֹולֹורְג ָתיִשְע רֶׁשֲא :םּורָמ
 :תֶמָא ּףָתְֹותְו .םלועְל קָדָצ ףתקרצ

 אָרְב יד אַמְלְעְּב .ףֵמָ) אֵּבַר הָמֶש hs לֵּדגִתִ
 ביָרִָ ּהָנָקְרּוּפ חַמָצַי התוכלמ ְיִלֲמְו ּהָתּועְרְכ
 תיּבלָכ יַחַבּו ןוכימויבו ןוכיוחְּב מש ּהָחיִשְמ
 הָמש אֵהְי .ןָמָא ּורְמָאו בירק ןמְזְבּו אלגעב .לֶאְרְש
 חַּבַתְשי ָךרַּבְת אמל ימלעְלּו םלעְל ףרבמ אב
 לָקַהְתַיְ הָכְעִתִי רדת אשנתיו םמּורתָיו רֵאָפְתו

 אָתְכְרּב לָּכ ןֵמ אֵּלֲעְל .ףֵמָא) איה ּךיִרָּב אשדוקד הָמְש

 :ןמא רמו ָמְלּב יט אָתָמָחְאָההבׁשִת אָחְריש
 ה לאְרְשְ תיל ןוהְתּועְבּו ןוחְתולָצ לּבְַתַּ

 :ןַמֲא ּורְמִאְו אעְרַאְו אָיִמְשְבְ ןוחּובַא
 הָעּושיו עבַשְו םייח אמש ןִמ אַּבַר אָמָלְׁ אָהְי

 חַויִרְו הָרפַכְו הָחיִלְסּו הֶּלֲאְגּו הָאּופְר "אביו הַמַחְנ
 :ןָמָא ורָמָאְו לֵאָרְשִי מע ֶכְלּ ּוָל הָלְצְַו

= 

 :ןמָא ורמא לארשו ומע ל לעו וניֵלֲע

 םיִרְׁשְי דֹוסְּב יֵבָבְל"לַכְּב יי הדוא היּוללה

 :םֶהיֵצְּפָה"לָכְל םישּורד יי ישעמ םיִלדָג :הָדִעְ
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 רֶקְז :רעל תֶּדַמֹוע ותקדצו .ולְעַּפ רָדָהְו דוה
 ןַתְנ ףָרָט יי םוחרו ןינַה יוִתֹואְלְפִנְל הָׁשֲע
 דינה ויֵׂשעמ הֹכ :ֹותיִרְּב םלֹוע? רפי .ויִאָריל
 תָמֲא ויִדָי ישעמ :םיוג תַלָהְנ םָהְל תַת ומעל
 רעל םיִכּומְס :ויְדכּפלַּכ םיִנָמָאְנ .טפְׁשַמּו
 מעל חלש תורפ :רשיו תָמֲאָּב םיושע .םלועל
 תישאר :ומָש ארונו שודק .ּותירְב םֶלועְל הָוצ
 םָהיֵׁשעלָכְל בוט לָּכַש יי תארי הָמְכָח
 :דַעַל תֶרָמוע ֹותָּכֲהּת

 אָמְלַעְּב .ףָמְאכ אָּכַר הָמַש שּדְקְתִיְו לדת
 הַמָצִו ,התוכלמ ךיִלְמִ יּהִתּועְרִכ אָרְבִדיִּד

 ןֹוכיַמֹויְבּ ןוכיָיחְב .(ַּמָא) ּהָחיִשְמ ברכיו .הָנהְרּפ

 ,בירק ןמֶזְּו אָלנעּב .לֵאָרְִׂי תי לכד ייַחְב
 :ןַמָא רמו

 יִמְלָעְלְּו םלַעְל ּךרֶבְמ אָּבִר ּהַמָׁש אֵהְ

 םַמֹורְתְְו רַאַפְתיַו הֵּבַתְשְו ְךרָבְתְי אָימְלע
 | אָׁשְדּוקְד ּהָמְׁש ְַהְתִ הָּכעֶתו רדַהְתיְו אשתו

 :(ןַמֶא) אוה דיִרְּב

 אָתָהְּבְׁשִת אָתָריִׁש אָתְכְרִּ לכ ןִמ 7
 :ןמָא ּורְמֲאְו יאָמְלֲעְּב ןְריִמֲאַד אָתָמֲ
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 עָבָשו םייח יאַיִמְש ןמ אָּבר אָמְלֶש אֵהְ
 הָהיִלָסו הֶלֶאְנ .הֶאּופרו אָבְזישו הָמָחְ הַעּושיו
 לָאְרְשי מע לבל נְל .הָלַצהְ הירו הָרָפַכְו

 :ןֹמָא רֲמֲאְ
 השי וימֲחַרְב אה .ויָמּורָמְּב םולש השוע

 :ןַמָא ּורָמֲאָו לֵאָרְׂשִי ימע לָּכ לַעְו ּוניִלָע םולש

 הֶלְדְג תַתָל ילפה ןודַאל חָּבשְל ּוניֵלָע
 .תּוצְראָה ייוגכ ונשע אַלָש .תישאָרְב רצויל
 ולה םש אלש ,הַמְדֲאָה תוחּפָשמָכ ּונָמש אלו
 םיוחתשמ ונחנַאו םנֹומֲה ככ נרו 'םֶחָּ
 יאוה דורָּב שודקה םיִכְלּמַה יִבְלַמ למ יִנְפַל
 ֹורָכָי בשומג .ץֵרָא דו םימש הטונ אוהש
 םיִמֹורְמ יִהָבְנְב יזע תַנִבְׁשו םעממ .םיִמׁשַּב

oooב  

 לע לעממ מש : םיִהלֶאְה אוה יי יִּכ ה
 :רוע ןיִא .תַהָתמ ץֵראָ
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 הָרָהְמ תואר :ּוניִהְלֶא יל הָוקָנ ןּכ לע
 'ץֶרָאָק ןמ םילּולּג ריֵבֲעַהְל דע תֶרֲאֿפתְּב
 תּוכְלַמְּב םֶלּוע ןפתל יּותַרָכִי תּורָּכ םיִליִלָאָהְ

 תֹונְפַהְל :ףמשב :ּואְרְקַי רָשְכ ינָבדלָכְו :ידש
 יִבָשי לָּכ ּועְָיְו ּוריּכו :ץֶרֶא יִעָשְרלּכ ףיֶלא
 :ןושָלדלָּכ עבְׁשת יָּרָּבלכ עַרְכִת ל יּכ לבת
 ףמש רֹובְכַלְו ולפיו ּועְרְכְי וניהלָא יי ינָפְל
 ךֹולֲמֲתְו 'ףתוכלמ לוע תֶא םֶלְב ולָבְקִיִו נתי רה

 ףלש תוכלפה יִּכ ידָעְו םלועְל הָרֵהְמ םָהיֵלֲע
 בּותָּכַכ ידּובְכְּב למת דע יַמְּלֹועְלּו איה

 הָיְהְו ירֹמֲאָנְו :דָעְו םֶלֹעְּל ְֹּולְמִי יו יּדְתְרֹותְּב
 יָה אהה םֹוַּב ץֶרֶאָה"לְּכ לע ךָלְמָל יי
 :דַחֶא ֹומְׁשֹו דָהֶא

 :תבש יאצומל הלפת

 לש תיברע ןיללפתמ ם'לק ףד) תבש יאצומל םירומומה םירמוא
 רחא | .ונתננוח התא םירמוא ןנוח התא תכרבב ע'משבו לוח
 ,יד הבוש ,אליעל שידה (הינק ףד) יד םש יהי םירמוא הדימעה
 אהי שידק ,תולעמל ריש ,לבקתת שידק ,שודק התאו ,רתסב בשווי

 ,חכשל ונילע ,וכרב .הבר אמלש



 וטש 5 ללה רדס

 ,ללה רדסו שדח שאר ןוקת
 ישפנ יכרב רומזמ תיברע םדוק .םירמוא לוחב שרח שאר ליל לחשכ
 םוש םירמוא ןיא תבשב לחשכו ,לוח לש תיברע םיללפתמו (א'לק ףר)
 תכרבב אביו הלעי םירמוא הדימעב ,תבש לש תיברע םיללפתמו רומזמ
 לוחב םיללפתמו רדסה לע תורימזה םירמוא תירחש תלפתב - .הצר
 אביו הלעי הרימעב םירמואו ,תבש לש תירחש תבשבו ,לוח לש תירחש
 םימיה םה ולא - .ללה םירמוא הדימעה תרזח רחאו ,הצר תכרבב
 מיהוח ,שדח שאר :ללהה תא אורכל םיכרבמו ,יתבהאו ונל אל םיגלדמש
 םינושאר םימי 'ב לבא .חספ לש םינורחא םיבוט םימי יבו חספ לש
 הכוגח לש םימי 'חו תוכסה גח לש םימי יט ,תועובשה גח ,חספ לש

 ;ללהה תא רומגל :םיפרבמו ללהה לכ םירמוג

 ככ ןית יס (131 סהק) יקפכ לכלב יזיד .םיבלע יד םיטכק
 סריעע סכ ןיס יסכס יל ביו סלעי ןיזיד םיכרע יד סדיעע
 ,יונכייגיס לכס ןיס ןיזיד סדיעע סל יד קילופסיד יס תילסק יד
 ,טרק ססכ ליס ,סכגיר . סיטסיפ ריבס יד כיטסיכיע .סיפ.ג0
 וק וכ חספ יד קועיטכול קסיד סוד סוכ ןוק סוכסיידימ יס
 ,ית3סס יס וכב לכ סטללס יס וכ יס וריוכיס לכס ליס סדכיע
 סול סע ,לככסס תל סלקכ ריזיד יפיד יק סכר3 סכ ןיס יל
 יד יפסיפ םועונק יד קוד ,קספ יד סוכיעירפ ספיד קוד

 ןיכפעוק סכונס יד ססיד וגוס יפ פרלע יכיעס ןוק פוכוק
 .ככסס תל לועגכ : יזיד יפיד ימ סכר סל ןיס יל לכס כיל ודוט

 רֶׁשֲא :םֶלשָה למ וניִחְלֶא יי הֶּתַא ורב
 תֶא (רומְגְל) אורקל ּונְוצְו .ויָתוָצְמְּב ּונָשדק
 :ל קהה

 : םש תֶא ּולְלַה יי יֵדְבַע ּולְלַה :הָיּולְלַה
 הרזפמ :םֶלַש רעְו הָתעַמ ְּךְרְבמ ל םש יִהָ
 -כָּכ לע םֶר יו םַש לָלְהִמ ואובְמ דע שמש
 ּוניִקְלָא יִיָּכ יִמ :ֹודֹובְּכ םימשה לע יי םילג



 ללה רוס זמטש 6

 םִימְׁשַּכ .תֹואְרְל יִליִּפְשַמַה :תָבְׁשְל יִחיִבְנַפַה
 ;ןויָבָא םיִרָי תּפׁשֲאַמ .לָד רָפְעַמ יִמיִקְמ :ץֶרָאָב
 יבישומ :ומע יִביֵדְנ םע יםיִביִדְנ םִע יִביִׁשֹוהְל
 :היוּלְלַה .הָחַמְׂש םיִנָּכַה םָא תיבה תֶרָכֲע

 םעָמ בקע תיָּב :םירצּמִמ לֵאָרְׁשִי תאָצֶּב
 :ויִתְולשְמַמ לֵאָרְׂשִי ושְדְקל הָדּוהְי הָתיָה :זעל
 םיִרָהֶה :רֹוהָאְל בפי ןדריה יפלו הֶאְר םִיַה
 םיה ל הַמ :ןאצ יִנְבִּכ תועָבָּג :םיִליִאְכ ּודְקַר
 ודקְרת םיִרָהָה :רֹוחָאְל בפת ןדְרָיה יסּונָה יִּכ
 ילוח ןֹורָא יֵגָפְלַמ :ןאצ ינָבִּכ תֹועָבְג :םיִליִאְכ
 -םִנָא רוצח יִכְפהַה : בֹקֲעי הולֶא ינפלמ .ץֶרֶא
 :םִָמ ֹוננעַמְל שיִמְלַח .םִיָמ

 ,ונל א? םירמוא ןיא םיגלדמשכ
 :ייד יס וכ סקפ יד ססיד קועיטלוס 6 יס קדס םלכ

 לע .דובָּכ ןֶת ךֶמְשְל יִּכ נְל אל יי .ּונָל אל
 :םָהיֵהלֲא אָנ הָיַא .םיוגה ּורָמאי הָמָל ְּחָתָמֲא לע ףסח
 ףָסָּכ הבצע :הָשַע ץפָח רֶׁשֲא לכ .םִיַמָׁשַּב ּוניָדלאְו

 םָהָל םיניע רַב אלן םָהָל הָפ :םֶרֶא יֵדָיהְׂשעַמ בָהְ
 :ןּוחירי אלו םָהָל ףָא ּועָמְשַי אלְו םָהָל םִינזֶא :ּואְרָי אלו
 וגהְי אל .וכָּלַהְי אלו םֶהיֵלְגַר ,ןּׁשיִמְי אלו םָהיִדָי

 :םָהְּב ַחָמב רֶׁשֲא לכ םֶקיִשע ּיָהְי םָהומְּכ :םֶנורְנֶּב

 ּוחַּטַּב ןֹרֲהַא תיִּב :אּוה םָנְגִמּו םֶרֶזע ַיַּב חַמְּב לֶאְרשי



 זיש 1 ללה רדס

 סלע יב מב י יֵאְו :אוה נמו רע יי
 : אּוה םָנְַמּ

 לֵאָרְׂשִי תיִּב תֶא דרבי רבי :ּונרְו יי
 סינטקה יי יאר ךִרֶבָי :ןרהא תיִּב תֶא רָב
 :םֶכינְּב לעְו םָכיֵלע םָכיֵלֲע יי ףס* :םיִללְגַה םַע
 םִיַמְׁשַה :ץֶרָאְו םיִמָש השע .ַײל םָּתַא םיִכּורְב
 םיִתַּמַה אל :םֶֶא יֵנָבַל ןַתָנ ץֶרֶאהִו ייל םימָש
 ּדָרָבְנ ּנְחַנֲאַו :הָמּוד יִדְרידְלַּכ אלו ,הָידולְלַהי
 : ּהיוללה :םֶלּוע דעו הָּתעַמ יהי

 .יתבחא םירמוא ןיא םינלדמשכ
 : יזיד יס וכ סספ יד ספיד סועיטלוס 6 יס קדק םסכ

 הַטֲה יִּכ :יִנּונָחִּפ ילוק תֶא ו עמָשי יִּכ יִּתְבַהֶא
 ליאָש יֵרֲצְמּו .תָוָמ יִלְבִח יִנּופְפִא :אָרְקֶא יִמָיְבּ ייל ונְָא
 ז: נָא יאָרְקָא ו םֵׁשָבּו :אָצְמָא ןוגְיו הָרֶצ .ינּואָצְמ
 רָמש :םָחֵרְמ ּוניקלאנ .קיִּדַצְו יי ןונח :יׁשפנ הָטְקַמ

 .יִכְיַחּוְמְל יִשָפַנ יבוש : עישוהי יִלָו יִתולד יי םיִאָתּפ
 ןמ יניע תֶא .תֶוָמַמ ישָפִנ תְצַלֲח יִּכ :יִכָיְלַע לַמָּנ יי
 תיצְרַאְּב יי יִנָפל ְךלַהָהֶא יִחְּדִמ יֵלְגַר תֶא .הָעָמְּד
 נָא :דאָמ יִתיִנָע יִנֲא .רָּבַרֲא יִּכ יּתְכַמָאָה .:םיוחה
 : בכ םֶדָאָקלֶּכ יפְחְב יּתְרמָ

 סוכ :יִלָע .יהולּומְגִתִלַּכ ייל בישֶא הָמ
 םלשֶא ל יִרְדְנ :אָרְקֶא ַי םֵׁשְבּו .אָשֶא תועּושי
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 הָתְוַֿפַה  יִנַעְּב רק :ֹופעלְכָל אָנ הֶדְגְנ
 ףדְבע יִנֲא :ףדבע יִנָא יּכ יו הָנֶא :יְדיֵסֲהל
 חַבְז הֵּכְנָא ל :יִרפומְל ּתְקּתִפ .ְּתמָאְְִּב
 םֶלָשֶא ַײל יִרְדְנ :אָרְקֶא יו םשְבּו .הָדות
 יִפְפְותּכייי תיִב תורְצְחְּב נטע"לכל אנ הדננ
 : היּוללה .םֶלֶשּורי

 : םיֵטֲאָה"לָּכ ּוהּוחְּבַש ,םִיוגילָּכ יי תֶא ּולְלַה

 :הָיולְלַה יפלועל ַײ תָמָאְו ּוָּסַה ּוניִלַע רֶבָג יִּ
 ;ֹוּדָסַה םֶלעְל יִּכ - בוט יִּכ יול ודוה
 :ֹוּדְמַח םלועל יִּכ  .ָאָרְׂשִי אָנ רמאי
 :יִדְסַח םֶלעְל יִּכ ןֹרָהַא תיִב אָנּורָמא
 :ודָסה םֶלועְל יִּכ = יי יִאְרָי אָנּורָמאי

 :הָי בָחְרָפב יִנָנָע יּהָי יִתאָרָה רצפה ןמ

 יל ַײ :םֶדֶא יל הֶׂשֲעַי המ יאָטֲא אל יל
 ָיַּכ תֹוסָהַל בוט :יִאְנׂשְּב הָאְרָא ינֲאַו ירְזעְּב
 הטְּבִמ יַיַּכ תֹוסָהל בוט :םֵרֲאָּב הֹטְּבִמ
 ; םלימא .יִּכיי םשכ ייֵנּובָבְס םתניַלָכ ?םיִביִדָנְּב

 ינובפ :םליִמָא יפ יי םשָּב ייִנּובָבְס םג ינובס
 ! םליִמָא יִּכ ַי םֶשְּב .םיצוק שָאָּכ וכעד .םירבְרַכ
 הי תרמז יִּזַע + ינרזע ַײו .לפְנל יִנַתיִהְר ההד

Db 9ו  
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 טיש 09 ללה רדפ

 יִלָהֶאְּב הָעּושיו הָנְר לוק :העושיל יל יהי
 .הממוה 2 ןיִמי : ליה רשע i ןיִמְי .םיִכיִּדַצ

 רָפַסָא : ָיְחֶא 5 תומָא אל :ליה השע ַי ןימי

 :ינְְהְנ אל תפל יהָי נרי רפי :הָי ישעמ
 הז :הָי הָדֹוא םֶב אבָא יִקְדָצ ירָעש יל ּוחְתַפ

 יִנְתיְנָע יִּכ ףךוא :וב ואבו םיקידצ ייל רעשה

 םינובה ּוסָאְמ ןֶבָא ךיוא :העּושיל יל יהְּתַנ

 יתאז הָתִיַה ַ תֶאַמ ןנא : הָנָפ שארל הַתִיַה

 2 י הָׂשֲע םויה הז תאמ ;ּוניִניִעְּב תאָלָפִ איה

 ה :וב הָחְמְשְנו | ליג

 9 העישוה יי אָנֲא

 :אָנ הָעיִׁשֹוה יי נָא
 : אָנ הָחיִלְצַה יי אָנֲא

 : אָי הָחיִלצַה : אנא

 :יײ תיָּבַמ םֶקּונְכְרְב ג םשב אָּבַה ור
 תונרק דע ם םיִתֹבעּב גַח רפא נפ רָאיו יי לא
 :ָמָמורֶא יהלָא יְָּדֹואְו הֶתַא ילא :הָּבְזִמַה
 ;ודסה םלועְל יִּכ .בוט יִּכ ַײל ודוה

 ףידיסהו ישע מלב וניָהְלֶא ל לְלַה
 םֶלְכ .לארשי תיּב מע :יףנוצר ישע םיִקיִּדַצְ
 בש תֶא ּורָאְפיו ּוחְּבשיו ּוכְרָבִיִו ודוי הנרב



 ללח רדס כש 0

 םיִעָנ ףמשלו יתודוהל בוט ל כ יִחָדֹובָּב

 ;לֶא התא םֶלוע רעְו םֶלֹועֲמּו :רָמָוְל
 עמשיו ןיתמי אלא ,הכרבה רמוא וגיא דיחיה ללהה םירמוג ןיאש םיטיכ

 .ןמא הנועו הכרבה צ"שה יפמ

 סגד דיסי ןיס סגיד וכ ,ככס ליס יכפעוק וכ יק ססיד ןיס
 .ןנס ידנופסיכ יל ןוס יד יפייוס סכ וכ יס סכרצ

 ןַמָא :תּחְּבְשּתּב לָּלְהַמ ְךֶלָמ יי הּתַאְךורְּ
 :שדח שארל האירכ

 תירחשב ומכ לכה 'וכו וניהלא יה יהי רמוא הרות רפס איצויש םדוק לוחב
 הלוע דע ארוק ןהכ ,טחנפ תשרפב םישנא העברא וב םיארוקו לוח לש
 ,הכסנו דע לארשי ,ןיהה תיעיבר דע םהל תרמאו קוספ רזוח יול ,דימת
 התא ןזחה רמוא הרות רפס איצויש םדוק תבשב - .וכסנו דע יעיבר
 דחאב .םירפס ינש םיאיצומו תבש לש תירחשב ומכ לכה יוכו תארה
 ינשבו ,אליעל שידק ןזחה רמואו עובשה תשרפב םישנא העבש םיארוק

 :האירקה איה תאו .וכסנו דע תבשה םויבו ןמ ריטפמה םיארוק

 יִנָּבדתֶא וצ :רמאָל הָשמדלֶא הָוהְי רָכדו
 יִשָאְל יִמָחַל יִנּבְרְקדתֶא םהלא תְרַמֲאְו לארי
 :ודעומְּב יל .ביִרְקַחְל ּורְמְשִּת = יחחינ = סיב
 הוהיל ּוביִרְקַּת רֶׁשֲא הָׁשֲאָה הָז. םֶהָל ָתְרַמֲאְו
 לע םיַל .סינָש םַמיִמְת הנשגב םיִׂשָב
 תֵאְו רֶכָּבִב הׂשֲעַּת ךָהֶא ׁשֶבְּכַהתֶא יל :דיִמָת
 תיִריִשַעְו :םִָכְרעֶה ןיב הֶׂשֲעּת ינשה ׂשֶבָּכַה
 תיִהְכ ןַמשְּב .הָלּולְּב הָחְנִמְל תלְס הָקיִאָה
 רַהְּב הישעה דיִמָּת תלע לאיש :ןיִהַה תַעיִבְר
 תָעיִבְר וס :הוהיל הָׁשֲא הֹהינ חיִרְל יניס
 5 רכש ךַסנ ךפה שדקב רֶחֶאְק שָבַכ5 ןיהה



 אכש 1 שדח שארל האירכ

 םִָּכְרעֶה ןיב השעְת יִנשה שָבּכַה תאְו :הוהיל
 חֶחיִנ חיר השא הֲֶׂעת ֹוכְסנכּו רֶהּבַה תַחְנמְּ
 | = [אכ ןיליחתמ תבשב 5 : : הוה

 םָמיִמּת הנשגב םיׂשְבְכ"יגש תָבְׁשַה םויְבּ
 משב הָלּולְּב הָהְנִמ תל םיִנְׂשָע יש
 ריֵמָּתַה תלעדלַע ֹוָתַַּׁשְּב תש תלע :יִּכְסְנו
 עת | ם | הָמְסִ

 הוהיל הלע ּוביִרָכַּת םֶכיִׁשְדְח יִשאְרְב
 "ינְּב םיִשְבְּכ דָהֶא ליִאְו םִיַנְׁש רֵכָב"נְּב םיִרָּפ
 תָלֵס םיִנרְשע הָשלָשּו :םָמימְּת הָעְכַש הנ
 םיִנרְׂשֲע ינשּו רֶחֶאָה רַפל ןְמְׁשב הָלּולְּב הָהְנַמ
 :רָהֶאָה ליאָל ןָמָׁשב הָלּולְּב הָחְנִמ תֶלס
 שבכל ןְמׁשב הָלּולְּב הָחְנמ תֶלַס ןירָשע ןרֶׂשֲעְ
 םֶהיכְסִנְו :הָוהיל הָשא חהינ היַר הָלע רָהֶאָה
 תֶעיִבְרּו ליִאָק ןיחה תַשיִלָשּו רָפַל הָיְהיְןיִהַה יח
 ישרֶחְל ושְרָחְּב שֶךח תלע תאז יי שָבָכַל ןיקה
 "לע הויל תאָטַחְל דָחֶא םיזע ריִעְּו :הנָשה
 פ = :כְסִנ הֶׂשְעי דיִמָּתַה תלע
 םירמוא לוחב .הרות רפס םיללוגו אליעל שידק ןזחה רמוא האירקה רחא
 ןיצלוחו יוכו וללהי םירמואו ןמוקמל הרות רפס םיריזחמו ,ןויצל אבו ,ירשא
 לכה ,םיענ המו בוט המ תולעמה ריש וא םויה רומזמ םירמואו ןיליפתה
 .ףסומ םיללפתמו אליעל שידק ןזחה רמואו .לוח לש תירחשב אצמנכ
 ורב ,ירשא םירמואו ,להקהו ךלמה הרטפהה רחא ךרבמ ןזחה תבשב
 רומזמ םירמואו םמוקמל םירפסה םיריזחמו יוכו ונמע וגיהלא יה יהי ,יה
 שידק ןזחה רמואו .תבש לש תירחשב ומכ לכה ךנועמל הבושו דודל
 :שדוח שארו תבש לש ףסומ םיללפתמ תבש ףסומ םוקמבו .אליעל
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 שדח שארל ףסומ =

 :שדח שארל ףסומ

 :ְדָּתַהְת דיגו יִפּו .חָּתְפִּת יֵתָפְׂש ָנֹדֲא

 ּניֵתֹובֲא יַהְלֹאַו ּוניִהְלֶא .הּוהְי הָּתַא ורב

 לֶאָה .בְקֲעַי יהלאו יקָחְצַי יחלָא םֶהְרְבַא יהלֶא
 םיִדָסָה למֹוג :ןוילע לֵא אָרֹנַהְו רובגַה לודגה
 איִבָמֹו :תובָא יִּדְסַה רָכוזו ילכה הנוק .םיכוט

 :הָבָהֲאְּב ֹומׁש ןעמל םֶהיֵנְב יִנְבְל לאו
 הָוהְי הת ךּורְּב נמו עישומו רזיע ְךלֶמ

 :םֶהְרְבַא ןֵגָמ

 הָּתַא םיִתָמ הָיַחְמ .הֹוהְי םלועל רּוּבְג הָּתַא
 :עישוהל בר

 : וכרייבכיס ןיס : ףריחב :וכסרי5 ליס ךיס :ץיקב

 : וכ ירה :םָׁשָגַה דיִרֹומּו ַחּורָה בישמ | | :לַּטַה דירומ

 םיִמֲחַרְּב םיתמ הָּיַהְמ ידָסָהְּב םייה לָכְלַכְמ

 ריִתְמּו יםילוח אָפירְו .םיִלְפונ ּךַמֹוס .םיָּבַר

 ףמכ ימ ֹורָפְע ינשיל ותְנומָא םקְמּו :םירוסא
 יהיחמו תיִמָמ ךָלֶמ :ךֶל המוד ימו תֹורּובָּנ לַעַּב

 :העושו ַחיִמְצִמּו



 גכש 3 שדח שארל ףסומ

 התַא וב :םיתמ תייָחְהְל הָתַא ןְמֲא
 :םיִתּמַה הָיַהְמ יהוה

 : םירמוא הדימעה תרזחב

 : יד .סדינע הכ ןוס כיס סכלוונ ודכמוק

 ינומה םיִכָאְלִמ ּוניָהלֶא יי ל ּונתי רתָּכ ןזח
 דהי הממ יִצובק לֵאַרְׁשִי מע םע הָלֲעַמ
 הרעה מ דָי לע רּומָאָה רֶבְּדַּכ :ושְלשי ףל השדָכ םֶכְּכ |

 :רַמָאו הו לֶא ה אְרְהְו ךָיִבְנ |
 תואָבְצ הָוהְי שוחה שודק שודה :להק

 :ודובָּכ ץֶראָה לָכ אָיְמ
 : םירָמּואְו םיִחְּבַשְמ םִחָמעְל :ןוה

 :ומוקּפמ הוהְי דובְּכ רָב : להק
 : רמאָל בּותַּכ ףשדה יִרְבְרְבּו :ןוח

 ןייצ ךיהלֶא .םֶלֹועְל  הֶוהְי למי :ןוח להק
 :ּהיוללה .רודו רוק |

 "לָכְּב םיִׁשֹודָכּו .שודה ְףָמְׁשְו שודק הֶּתַא
 שודקו לדג למ לֵא יִּכ :הָלֶס ףוללַהְי םוי
 : שודקה לאה ,הֹוהְי התא ָךורְּב :הָּתֶא

 הָרֶפַּכ ןמז יָתַתְנ ְףְמִעְל םישדְח ישאר
 יִהְבִז ִיֶנָפְק םיבירקמ םֶתֹיְהְּב .םָתֹד קות"לָכְל
 םֶלָכְל ןֹורָּכז .םֶרעּב רפכל תאַטַח יריעש ,ןֹוצְר |
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 שדח שארל ףסומ דכש 4

 שַח חָבְזִמ :אָנוש דָיִמ םָׁשָפַנ תעושתו .הָיהְ
 ויִלָע הָלֲעַנ שדחה שאר תלועו :ןיִבִת ןייִצְּ
 תיִּב תדובעבו ןוצְרְּב הֶׂשֲעַ) םיִזָע יִריִעְשּו
 עַמְשִנ ּדּדְבַע דוד ירשו ּוְלְּב חֿמְשִנ שָדְהִמה
 םֶלוע תַבָהִא ְּהְּבְומ יֵנְפִל םירומָאָה יב
 ;רוכְזִת םיִנַכַל תובָא תירבו :םֶקְל איִבּת

 ּניֵתֹובֲא יקלאְ ּוניהלָא ַי יחיִנָפְלַמ ןוצר יח
 ּונְלּובְנְּב ּונָעטְתְו ּנֲצרַאל הָחְמְׁשְּב ּונְלֲעַתְׁש

 ּוניתובוח  תונְּבְרְק תֶא ּףֶנָפְל הָׁשֲעַנ םָשְו
 ףסּומ תֶא :ןְתָכְלַהְּכ ןיפסומו ןְרְדסְּכ ןידימְּת
 ףִנָפְל בירק הֶׂשֲעַנ הוה שדחה שאר םוי

=oב  
. . 

 וגיִלָע :תְבַתְכָש יִמָּכ נוצר תוְצְמְּכ הָבָהַאְּ
 :רּומָאכ ּךְרובְכ יּפַמ ּדְרְבַע הָׁשֹמ ירי לע ךְתְרותְּ

 סיִרָפ ייל הָלֹוע ובירקת םֶכיִׁשְדָה ישאְרְב
 הָנָש יִנָּב םיִׂשָבָכ ידָהָא ליאו םינָש רֶקְב יֵנְּב
 רֶבְּדְמַּכ םֶהיֵכְסַנְו םֶתָקְכִמו :םיִמיִמְּת הָעְבְש
 יאָ םיִנרָשע יֵנְׁשּו ירֶפל םיִנֹרְׂשֲע הָשלֶש
 ינשּו .הַּתַכְל ריִעָשְו :וכסִנּכ יו שָבָפַל ןורְׂשע
 :ֶתָלְלַהְּכ םיִדיִמְ

 תֶא ונילע שדה ניִתֹובֲא יהלאו ןניִהלֶא

 הָקְמְשְלּו ןושָשְל יהָכְרְבִלְו הָבּוטְל הָזח שדחה



 הכש 5 שדח שארל ףסומ

 תַליִחְמְל .הָלְכְלַכְלּג הסנְרפְל יהָמֲחְנְרּו העושיל
 ץק] ףוס הזה שדחה יהיו: ןוע תַחיִלְסַלְו אט
 כ ּנְׁשְפנ ןוידפל שאר הָלֵהְת .ּניִתורָצ לכל
 ישאָר יקַחְו .ףרֶהָּב תומָאָה לָּכִמ לֵאָרְׂשִי ד ּדָמעֶב
 ׁשֶּדַהְמ + 59 התא ורב :ּתְעְבְה הל םישדח

 :םישדח ישארו לֵאְרְׂשִ

 םֶתָלפְתלְו לֵארְׂשִי ְמעְּב ּוניֵהלֲא הֹוהְי הצר
 ישאו יִּדֲָהיַב ריָבדל הָדובעַה בשה יהַעׁש

 ןּוצרְב לֵּבכִת הָבְהַאְּב הָרָהְמ םֶתְלְפְתּו לֵאָרְִ
 מע לֵאְרְשִי תדובע דימָּת ןוצרל יֵהְתּו

 נצרת וכ ץופקת םיְִָה יָמְְָּ הָּתַאְו
 רָב :םיִמָחרְּכ ןויצל ּףְבּוׁשְּב ּוניִניִע הָניֶזֲחֲחנ
 :ןויצְל ותְניִכְש ריִזֲהַמַה :הוהְי הֶּתַא

 וניהלֶא הֶוהְי אוה הּתַאָׁש יֵּדַל ּונְחְנַא םידומ *
 וניִיַח רוצ :ּוטְרוצ .דָעְו םֶלעְל ּוניֵתֹובֲא יהלאו

 יָקלאָו ּוניֵהלֲא היה אּוה הַא ל נְחנֲא םיִדֹומ
 תֹוכְרְּב .תיִׁשאְָּב רֶצֹי נָרְצוי הְׂשּב-לַּכ יֵהלֲא .ּוניָתֹובֲא
 נתמכו נֲתייֲחֲהְׁש לע.שודקהו לודגה ךְמָׁשְל תואדוהו
 יףשדק תֹורְצַחְ ּוניָתֹוְלְּ ףופָאתו :נָמיִמְתּ ונחת ןֵּ
 לע םָלָׁ בֶבָלְּב הדְבעְלּו ךנֹוצְר תושעלו ףיקח רומשל
 : תואְדוהַה לֵא ךּורָּב ל םיָדֹומ ונָאָש



 שדח שארל ףסומ וכש 6

 ףְל הָדֹונ ירדו רדָל אוה הָּתַא ּונעְׁשִי ןַגָמּו
 לעְו ָּדיְּב םירוסמה ּוניוח לע ּהָתָלַהַּת רַפַסנו
 םֹויחלַכְּבְׁש יס לעו יל תודוקפה ּניֵתֹומְׁשְנ

 תַעלְכְּבְׁש ךיִתֹובוטְו ףיָתואַלָבִנ לע נָמִע
 ּףיִמֲהַר ּולָכ אל יִּכ בוטה .םִיָרָהָצְו רֶקבְנ בֶרע
 םֶלועִמ יִּכ ףיִדָפֶַה ומת אל יִכ םֶהְרְמַה

 :ּךְל ונינק

 .םיסנה לע ןאכ םירמוא הכונהב
 .תורובגה לֵעְו [קרפה לעְו .םיִסְנַה לע

 יתֹומֲהָּנַה לעְו .תֹואָּלְפְנַה לַעְו .תועושְתה לַעְו
 :הֶזַה ןמְזַּב םֵהָה םיִמיִּכ וניתובַאל תישעש

 וינבּו יִאעמְׁשַח לודג ןַהֹּכ ןנחוי ןֶּב הָיִתּתְמ יִמיִּב
 םַחָכַשְל לֵאָרְׂשִי ד מע לע העשרה ווי תּוכְלַמ הָדָמְעְשְכ
 םיִּפַרָד ד היִמֲחַרּ הָּתַאְו :ףְנוצר יקחמ םריִבעֶהְל ְָתרֹּתְמ
 ,םִניִּד תֶא ַתְנַּד ביר תֶא ַּתְבַר :םַתְרַצ תַעְּב םָהָל תדמע
 םיִכְ םיִׁשלַח ר םיִרובְג ַתְרסַמ .םָתַמָקִ תֶא תמה
 .םיִרוהט דִי םיִא טו .םיקידצ דְָּ םיעָשרו .םיטעמ די
 שודקו לדג םש תיִשע ףל :ףתרות יקְסוע דָיְּב םיִרז

 קר הל העת ישע לאְרשו על ףְָלועְ
 תֶא ּונָפּו .ְִּתיִּב ריבדק ףיִנָב ּואָּב ְךַּכ רחאו .הָוַה םֹויַהְּ
 תֹורְצַהְב תֹורָנ ּוקיִלְדַהְ הׁשרכִמ תֶא ורָהְטו ְּלָפיַה
 תישעו .הָאְְוהְבּ לֶלַהְּב ודא םימי הָנומש ועבקו ףשדק
 זהָלָס ליד ְְמַׁשְל הָדֹונ | תואְלְפִנְ םיִקָג םֶהְּמַע



 זכש 20 שדח שארל ףסומ

 דיִמִּת אָשַנְתִיְו םֹמֹורָתְיְו רבתי םֶלְּכ לעו
 הֶלָח ףודוי םייחה לכו .דעְו םֶלועְל ונָכִלַמ ד מש

 תַמָאָּב לודגה ףָמְׁש תֶא וכְרְביו להו
 הָּלָס ּונָתַרזָעְו ּונָתְעּושי לֵאָה יבוש יִּ םלועל
 לו ףמש בוטה יי הָּתַא ְךּורְּב :בוטה לֵאָה
 : תודוהל הָאְנ

 .וניתובא יהלאו וניהלא ןזחה רמוא הלפתה תרזהב

 תֶׁשְלְשמַה הָכְרַּבַּב ּנֵבָרָּ ּוניֵתֹובֲא יֵהלאַו ּוניֵהלֲא

 יִפִמ הרגמַאה ִּףִּדְבַע הָׁשֹמ ידי לע הָבּותָּכַה .הָרְותַּב

 ג: ּכָרְכְו ורּומֲאְּב ףישודק םע םיִנֲהּכַה ונָבּו ןרהא
 ְיֶלֲא וָנָפ ו אשי :ְדָנִחו ףילא ייפ יי ראי ְדרָמְׁשִו
 נא לֵאָרְׂשִי יב לע. יִמָש תֶא ומָשְו :םּולָש ףְל סֶשְנ
 : סרב

 ידָפָחְו ןח םייח .הָכְרְבּו הָבֹוט םולָש םיש

 ָמַע לַאְרְׂשִי לָּכ לע ּויֵלֲע .םיִמֲהְרְו הקדצ
 רֹואְב יִּכ יְּיִנְּפ רואָּב דחי ּונָלְּכ ּוניִבָא ּונָכְרְבּו

 הָבֲהַא .םִיַהְו הָרּות :ּוניקלָא יי ּונָל ָּתַתָנ ְףנפ
 בוטו :םולָשְו הָכְרְּב יםיִמָחרְו הֶקְהְצ ידָסָהְו

 לֵאָרְׂשִי ףְמע לָּכ תֶא ּךַרָבְל ּונכְרֶָבְל ףיְניִעְּב
 | : םולָשְו זוע בורְּב



 שדח שארל ףסומ חכש 8

 לֵאָרְׁשִי ימע תֶא ּךרֶבְמַה יי הָּתַא ורב
 ּיִנָפִל יִּבַל ןְנָהו יִפ יֵרְמֲא ןֹוצְרל ּויְהְי :םולָשַּב
 :יִלֲאֹוגְו ירוצ יי

 רָּבַּדְמ יִתותְּפְשְו .עְרָמ ינושְל רוצְנ .יִהְלֶא

 רֶפְעּכ יׁשָפַנְו .םוחת יִשְפִנ יֵלְלֵהְמַלְו .הָמְרַמ
 ךיִתוצמ ירחאו ְָּתָרֹותְּב יִּבְל הַתָּפ :הָיְִהִת לכל
 הָרְמ יהָעְרְל ילַע םיִמָּבַה לָכְו .ישְפִנ ףּודְרִּת
 ינָפל ץמכ ּוָהְי .םָתֹובְׁשְחַמ לקלֶקְו םֶתְצַע רַפָה
 השע יְךָמָׁש ןעמְל השע :הָחוד יי ךאְלַמּו :חור
 ןעמל השע ְּתרות ןעמָל השע יָּניִמְי ןעמל
 ףניִמְו העישוה :ףירירו ןּוצלקו ןעמל דְתשדק
 ּףיכֶפְל .יבל ןויגָהְו יִפ ירָמִא ןוצְרָל ּויָהְו :יִננֲענ
 אוה .יֵמֹורְמְּב םולש הָׂשֹוע :יִלָאּונְו ירוצ יי

 לָאְרְשַ לָכ לֵעְו ּויִלָע םולָש הָׂשֲעַי וָמָחרְב
 :ןַמָא ּורְמִאְו
 שידק .(אילק ףד) ישפנ יכרב (ב'צ ףד) לבקתת שידק םירמוא
 .(ק ףד) חבשל וגילע ,ןנברד שידק .יה לא הוק ,אבר אמלש אהי



 טכש 9 הנבלה תכרב

 .הנבלה תכרב
 דלומה רחא דיי םוי דע יז םוימ שדחב תחא םעפ חריה לע ךרבל גהנמ
 הילע םיכרבמ םניא םהבש ירשת שרחו בא שרחמ ץוח ,ללכב דייהו

 .רופכ םוי רחאו באב העשת רחא דע אלא

 והוללה .םִיַמְׁשַה ןמ יי תֶא ּולְלַה .הָיּוללַה
 -5כ .והוללה ּויָבְאְלַמִה לכ והוללה :םיִמֹרמַּב
 -לָּכ והוללה יהֵרְו שָמָש - והוללה :ויִאְבְצ
 םיפהו .םִיִמָשַה יִמש והוללַה :רֹוא יִבָכיּכ
 אוה יִּכ יי םש תֶא וללהי :םיִמַשה לעמ רֶׁשֲא

 ןֵתנ"קֶה :םֶלעָל רַעָל םֶדיִמָעַו :ּואְרְבְנְו חָּוצ
 :רובעי אל

 ַחְרָי .ּףיִתעְּבְצֶא השעמ ףיִמֶש הָאְרֶא יִּ
 :הָתְננּכ רֶׁשֲא ב

 As 2 4 הרב םיקמ שו אר רַמֲאמ
 'םֶריִרְּפַת תֶא ּונָשְי אלָש ,םָהָל ןַתְ ןמּו סה

dddתשע םיִחָמׂש  nok iמא לע 5  

 ןידיִתע סה ףאש סב יסומ גע תרֶאְּפת
 םַש לע םֶרְצויִל רַאֿפלּו .ּהָתומְּכ ׁשֶּדַהְתַהל
 :םישדה ׁשֶּדַהְמ יי ה הָתַא ךּורָּב :ֹותֹוכְלַמ דובְּכ

 ןְמיִס :לֶאְרָשִידלָכְלּ נפ אָהָּת בוט ןַמיִס



 הנ4לה תש פוש 0

 אָהֶּת בוט ןמיס :לֶאְרְשְידלָכְלּו ונל אָהְּת בוט
 הישוע ורב ךירְצוי דור :9ארשי לכ ו נְל

 :ךיאדוב ורב .דינֹוכ רָב
 : םירטואו .הנבלר דגנכ ם דקרמו

 נא ןיִאְו ְךיִדנְנְ םירקרמ ונָאָש םֶשְכ
 ונָדְיְנְּכ םיִרָחֶא ודה סא וכ יב עגכ ןיל וכי

 נָּב ּוטְלְׁשִי אלו נב ענל ּולְכּוי אל ּונָריִזַהְל
 לדְנֶּב .דַהַעַ דמי םָהיִלָע פת :הערל
 ללְנֶּב ךעורז ומ ןֵבֲאָּכ :ןֶבָאְּכ ומְּד עור
 ולה םֶהילע הָתַמיִא .רהפ

 ִדְלִמ דוד :םיכו יה לֵאָרְׂשִי למ דוד

 :םיקו יה לאש דל דִוָד :םָיְכְו יח לאְרְשי
 דָעְו .דָעְו :הָכָס יהָלָס יהָלָס :ןמָא ןמֶא :ןמֶא
 :דעו

 שח ןֹוכְג ַהּורְו .םיִחלֲא יל אָרְּב רֹוהָט בל
 םימעפ 'ג :יִּבְרהְּב

 םיִרָהָה לֶא יניע אֵׂשֲא .תֹולעֿטל ריש
 םִיַמְׁש .השע יי םַעָמ יִרְֲע :יִרְוְע אוב ןואמ
 :ףְרְמוש םּונָי לא .ּףֶלְגַר טומל ןתי לא :ץֶרָאְ
 יי :לֵאָרְׂשִ רמוש ןשי אלו םּוני אל הנה

 שָמְשַה סמ ְְּיִמְי דו לע ףלצ יי יףרְמש
 עֶר לָּכַמ ףְרֶמְשְי יי :הָלְיָלַּב הֵרְָו יהָּכָבַי אל



 אלש 1 הנבלה תכרב

 ּףָאובּו ְהאֵצַרֲמְׁשִי ַי שנ תֶא רומשי
 : םלוע לַעְ הָּתְעַמ

 והוללה :ֹׁשְדְהְּב לא לְלַה .הָיּולְלַה
 בֹורְּכ ּוהּולְלַה :וָתֹרּובְנַּב והּוללַה : וזע ערר
 לגג והוללַה רמו עקתּב והולְלַה ולר

 0 הוטלה הי ללהת המשנה 6 : הערת
 וכְז אל יִלָמְלַא .לאַעָמְׁשִי יֵּבְר יֵבְד אָנת

 םַהיִבָא נפ ליִברַהְל אָלֶא לָאְרְשי נב
 יַּבַא רַמָא :םִיַד שחב תחא םעפ םִיַמָשַבְׁש
 :דַמּועְמ ןְניִכְרְבְמ דכלה

 ףמש ,אפר ּהַמְׁש ׁשּדקְתִו לּדנִתִ
 ךיִלְמו .ּהָתּעְרְכ .אְרְבִיִּד  אַמְלְעְּב
 ברכו .הנקרופ | חַמְצִיו  .ּהָתּוכְרַמ
 יהב ןוכיִמויבו ןוכיוחְּב מע .הָחיִשְמ
 .בירק ןַמְזְבּו אֹשְנעַּב .לֵאְרְׂשִי תיִּב לָכּ
 ,ןַמֲא ּורָמֲאְ
 םלעְל ְרְבָמ אָּבַר ּהַמַׁש אֵת ,
 רֵאָּפִתִיְו חַּבּתְשיו דִרָבִתִי .אָיִמְלְע יֵמְרֲעְלּ



 הנבלה יתכרב בלש 2

 הָּלעֶתְְו  רדַהְתִיְו .אֵׂשֵנְתִיְו  םַמורְתיְ
 מא יאוה ךיִרְ 4% הָמְש לָּדַהְתִיְ

 אָתְריִׁש אָתָכְרְּב לָכ ןמ אָלְעְל
 ,אָמְלעב ןְריִמאַד A אָתֲחַּבְׁשִּת
 מא ּורמְאְו

 לעְו זנָּבר לַעְו לֵאָרְׂשִי לע |
 1 os יִדיִטְלַּת-לַּכ לו ,ןֹוהיִדיִמְלַּת
 יִד .אָּתַשיִדַק אָתיַרֹואְּב ןיקסעו ןיִבְתִיִד
 אֵהְי .רַתֲאַו רַתַא לֶבְּ ידו ןיִדָה אָרְתֶאְב
 םדק ןמ יֵמֲחַרְו אְָּסַחְו אה ןֹוהְלּו אָנְל
 .זֵמֲא ּורְמֲאְו ,אֵעְרַאְו אָיִמַש ּהָדַמ

 םייַָח ,איַמָׁש ןמ אָּכַר אָמְלש אֵהְי
 ,הָאּופְרּו הָבְזיִׁשְו הָמֲחְנְו הָעּושיו .עֶבְׂשְו
 הֶלָצַהְו חַוִרְו הָרַפַכְו הָחיֵלְסּו הֶלֲאּ
 ,ןַמָא ּורְמֲאְו .לֵאָרְׂשִי ימע לָכְרּו ּונְ

 ויָמָחְרְב אוה .ויָמֹוה מב םולש השוע
 .לֶאְרְשְי למע לָּכ לע ונילע םולש השעי
 .ָמָא ּורְמֲאְו
 ,םולש םכילע ןיבישמו ,םכילע םולש והערל שיא רמול גהנמ



 גלש 3 הכנה רחכ

 ,;הכונח רדס

 תיברע ירחאו (בילס ףר) .תכונח ריש רומזמ םירמוא תיברע ינפל הלילב

 :ולא תוכרבב הכונח רנ ןיקילדמ

 : יזיד .רידכיסכיס יד  סיונכס - ךרבמ קילדמש םרוק

 :הָכְנֲה
 'םֶלועָה ְּךֶלֶמ ּוניֵהלֶא :הָוהְי הָּתַא ְּךָּב |
 :הָוה ןֹמַּּכ םֵהָה םיִמָיַבּוכיֵתֹובֲאל םיִסָנ הֶשָעֶש
 : יחד סליעיכפ ילוכ סל - וניחהש םג םירמוא ןושאר לילב

 םלועה ְּךֶלַמ וטיקלָא יהָוהְי הָּתַא ורב
 :הָוה ןמול ּונֲעיִגַהְו ּנָמְיהְו ּנְיֲחָהְׁש

 : יזיד יל רידכיסכילל סקיפעימ = רמואו קילדהל ליחתמ
 לַעְו םיִסגַה לע ןיקילְדמ נָא ּולָלַה תורה

 לעו תועושתה לַעְו תורובְגה לעו ןָהרְּפַה
 וניִתְובָאְל תיִשָעָש תומָחְנה לעֶו תֹואָלְפנַה
 .םישודקה ְףיֶנָהֹכ יֵדָי לע הזה ןמָוְּב םַהָה םיִמָּב
 זה שדק ּולָכַה תורה הֶכְנָח יִמָי תנומָשדלֶכְ
 ןתַיאְרִל אָלֶּא ןֵהָּב שָּפְתְשַהְק תושר ּונָל ןיאְו
 לַעו יֶסְנ לַע ּףָמְׁשִל תודוהל יִרְּכ דבי
 | :ְרָתֹואלְפנ לַעְו יְתועושי



 הכונח רדפ דלש 4

 ,הז טויפ:רמול ןינהונ

 ןוכי 'ַהָּבַשְל הָאְנ ףל :יִתְצּושְי רוצ זועמ
 ןיִכְּת תעל יַָּבְַנ הָדּות םֶשְו יִתְַּפְת תי
 ירומְזְמ ריִשְּב :רומְגֶא וָא יַהָּבַנְמַה רָצִמ יַהָבְטמ

 :ַחֵּבומַה תכנה

 ייח .הָּלִכ יחפ ןֹוניּב יִׁשְפנ הָעְבַש תועְר
 ודי הל תּוכְלַמ דּבְעְׁשְּב ב יישקב .ּוררמ
 לָכְ העְרּפ ליה .הָּכְנַּפַה תֶא איצוה .הָלודְגַה
 :הלוצמ ןָבֲאָכ ּודרָי .יערז

 .יִתְטקַש אל םש םגְו ייִנַאיִבָה ושדק ריֵבְּד
 לעב יי יתרבע םירז יִּכ .:יִנְלִהְו שננ אָבּ
 ילָבָּבִרְז ילָבָּב ץק .יִתרַבַעָש טעֶמָּכ ייִּתְכַסַמ

 :יִתְעַשנ םיִעְבְש ץקל
 'אָתְדְּמַה ןֶּב יֵנְנֲא .שָקְּב שורְּב תמוק תור

 הָתָּבְׁשִנ יתואגו שָרימְלּו הַפָל יל הָתיְהִנְ
 ּויָנָּב בר .ָתִיִחַמ ומַש בָיואו יתאָׂשַנ יִנִמי שאר

 :ְתיִלְת ץיֵעָה לע ייָנָיְנְקְ
 םיִנָמָשַח יִמיִּב יָא יִלָע ּוצְּבְקִנ םיִנָי

 םיִנמשה לָּכ ואַמַטְו יֵלָּדְנִמ תומוח ּוצְרַפ
 הגיב יִנָּב .םינשושל סנ רשענ ,םיִנַנַכ רַתֹונְמו

 : םיִנָנְרּ ריש ועָבְה .הָנמְש יט



 חלש 5 הכונחל האירק

 ,הכונחל האירק
 דע וול ,ןכשמה ינפל רע רבדיו ןמ ןהכל ןושאר םויכ : אוה האירקה רדש
 לש אישנה ןהכל ינש םויב .בדנימע ןב ןושחנ דע לארשי ,חבזמה תכונח
 לכ תא ארוקו רזוח לארשי ,רעוצ ןב דע יול ,תרוטק האלמ דע ינש םוו
 שדה שארב .םוי ותוא אישנ תא םוי לכב םיארוק הככ .ינש אושנ
 ינש רפסב יעיברלו שדח שאר 'פב םישנא השלש רחא רפסב ןיארוכ
 תא דע ינימש אישנ תלחתהמ םיארוק ינימשה םויב .םוי ותוא אישנ תא

 .רחמלש אישנה תא לארשיל םיארוקש תומוקמ שי .הרוגמה

 :ןושאר םויל

 -לֶא רד :רָמאַּל השמדלָא היהְי רַב
 נְּב"תֶא :ּוכְרְבְת הָּכ רפאל ֹונְּבלָא ןרחא
 :ְּףָרְמְׁשְיְו הָוהְי דְכְרְבָּי ס :םהל רֹומָא לֵאָרְׂשִ
 אָשְי פ דני ףילא נפ | הוה רֶאְי ם
 משו כ :םולש 1? סשיו לא וינפ | הוה
 יֵהָיַו ס :סֵכְרְכֲא וג או לארשי ינֶּבְלע יֵמְׁש-תֶא
 הָשְמיו ןְכשְמַה-תֶא םיִקָהְל השמ תיל םֹוָּב
 הַּבְנַמַהדתֶאְו ויָלָּכ"לָּכ-תֶאְ תא ׁשדכיַו ותא
 ובירקיו :םתא שדקינ םהָשְמיִ לבי -תֶאְי
 יִאיִשְנ םַה םָתֹבֲא תי ישאר לאש יִאיַשְ
 -תֶא %איביו .:םידקפק"לע םיִרְמְעַה סה תטמה
 רשע ינשו בַצ תֶלְנָעֶשש היה ונפל םֶנָבְרַה
 דַחֶאל ריש םיִאְשִנַה .ינָשדלע | הָלָגַע- רהב
 -לֶא הָוהְי רָמאיו ול :ןבשמ מה נפל םָתֹוא ּוכיִרָק
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 הָדֹבֲע-תֶא דבעל ויָהְו ֶּתאַמ חק :רֶמאָל השמ
 יִפָכ שיא םיִולַהדלֶא םֶתוא הָּתַחְנְו דעומ לֶחֶא
 רָקָבַהדתֶאְ תנעה-תֶא הָשמ חקינ :ֹותְדְבע
 תֶאְו תֹולגְעה יתש | תא :םיולה"לֶא םָתֹא ןתינ
 'םִתְרְבָע פב ןושרג גבל ןַתְנ רֵבְּבַה תעּכְרַא
 וג רֶכְּבַה תנמש תֶאְו תֹלְנֲעַה עבר | תֶאְו
 ןְרֲהא"ןָּכ רֶמְתִיִא דב םֹתָדָבֲע יִפְכ יֵרְרְמ ינְבל
 שָדכַה תַדבָעיִּ ןָתְנ אל תַהָק נבל :ןהפה
 תַכְנַָח תֶא םיִאְש ה ובירקיו :ואשי תב ם םֶהלְע
 סאיִׂשָנַה ובירקיו ותא הַשָמַה םִיְּב ַהְּבְזַמַה
 -לָא הָוהְי רַמאָיַו :ַחֵבְִּמַה ינָפל םֶנָבְרָק"תֶא
 ּוביִרָ םיַל דָחֶא איִשְנ םויל רָהֶא איש השמ
 00 :הבזפה תכנַהַל םנָּבְרקיתָא
 -ןֶב ןישחנ ונְּבְְהתֶא ןושארֶק םִיַּב םיִרָקַמַה
 ףקֶכ"תרעק ֹוְּבְרָקְו :הָדּוהְי הטמל בָדָנמע
 פףָסּכ רָהֶא קמ הָלְהְשִמ הָאט םישלש תַהא
 םיִאלְמ | םַהינׁש שחלה לְבְׁשְּב לְכְׁש םיִעָבְׁש
 הָרְׂשַע תַחֶא ףּכ :הָחְנִמְל ןמשב הלולב תֶלָק
 יא רק דַחֶא רפ :תְרטק הֶאְלִמ בָהְ
 םיזעְדריעָש :הלעל ֹוִתנְׁש"ןָּב רָהָאׂשַבכ דָחֶא
 se םינש רֶקָּב םיִמפְׁשַה חבָוְלו :תאָטָהל ְַחֶא



 זלש 1 הכונחל האירק

 הָנָשיִנְּב םיִשָכְּכ הָשמָח םיִדּותע הָשָמָח םכיִא
 50 :בדניִמַע ב ןושחנ ןּברק הז השמה

 : ינש םויל

 איִׂשְ רעו לֶאְנְַ ג םירקה ינָשַה םֹויַב

 לֶאְְַ ברק ה : השמח הנש ינב םישבכ רע וכו

 פ  :רעּוצ"וָּב
 i :ישילש םויל |

 באל ןלובז נבל איִשְנ ישיִלְשַה םֹויַב
 םישבכ דע וכ תַחַא חָסָּכ"תַרֲעק נְּבְרַכ : ןְלַהְדָּב

 פ :[לַחְְְּב בָאיִלֶא ןברק ךָז :השמח הנש יגנ
 < :ועיבר םויל

 רוע ןבואו ינָבְל איִשְנ .יעירה סיב

 7 רוצילא וברק ה :השמח הנש ינב םישנכ

 פ :רואירְׁש
 :ישימח םויל

 לאימכש 2 בק 5 יִׁשיִמֲחַה סיב

eo). 

 פ  :יְּׁשיִרּוצ
22 
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 :ישש םויל | =

 "כ ףַסַלַא ךֶנ נְַל איש ִׁשְׁשֲה יב
se jes 

 ּפ לאוו היל בכ הו :השמח הנש

 . :יעיבש םויל

 עֶמְׁשיִלֲא םִיִרְפָא ינְבְל אישְנ יִעְבְשַה םּוְּב |
 הז :השמח הנש ינב םישבכ רע ' וכו לכ ֵּבְרַכ + : דוהיָמַעְדןָּב

 פ  :רוְהיִמעֶדְּ עֶמׁשיִלָא ברק

 : ןורחא םויל

 לֶאיִלְמִּג הָשַנְמ יִנָּבַל אישְנ יִנִמְשַה םֹויַּב
 :השמח הנש ינב םישככ רע 'וכו נָבְרְכ : רוָצהְדָפִזּב

 5 - :רּוָצהְדֶפְְוְב לָאיִלְמִּ ןפרק הו

 ןָריִבָא ןַמְיְנִב יִנָבְל איִשְנ עשתה 02

 הָז :השמח הנש ינב םישבכ רע 'וכו וברק נדה

 -ןַּב רֶזָעיִחֶא ןֵד גבל איִׂשָנ יֵריִׂשֲעָה םויּב
 ךְז :השמח הנש ינב םישבכ דע יוכו וָבְרָק :יִדְשיִמָע

 פ יַהְׁשימעֶּב ריח ןּבְרק



 טלש 9 הכונחל האירק

 ךָשֶא ינב5 איָשֶנ םוי רשע ישע םויַּב
 :השמח הנש ינב םישבכ רע נוונָבְרכ : ורבע ןֶּב לֶאיִעְנַּפ

 2 רכש לֵאיִעְגַּֿפ ןֵּבְרַב הז

 יִלָתְפַנ ב7 איִׂשָנ םיי רָשָעְדְיְנש םויּב

 :השמה הנש ינב םישבכ דע יוכו נְּבְרְק : :ןג ןיִעדְוָּב עַריִחֶא

 :ןניעְּב עֶריִהֲא ןֶבְרְק ה
 ותא חַשָּמַה םֹיְּב הּבְזִפַה תַכְנִח | תאו

 הָרָשָע םיִתָש כ תרָעק לארשי יִאיִשְנ תֶאַמ
 םיִתְש בָהָז תופּכ רשע םינש ףסָקְדיִקְרזִמ
 םָמָ תַהֲאָה הָרְעְּקַה האמ םישלש :הֵרְׂשֲע
 םיִלְכְה ףֵסָּכ לכ ָהֶאָה קֶרְזִמַה | םיִעָבְׁשְ
 תֹוַּכ :שָדֶקַה ֶכׁשב תֹואָמ"עברַאו םִיֿפלַא
 הרשע תרטק תֶאְלְמ הֵרְׂשֲעםֵּתְׁש בה
 תופָכַה בהוד ׁשֵדָּקַה טָבְׁשְב ףּכה הרשע
 רשע םִיְנָש הלעל "הבל :הָאמּו םיִרְׂשֲע
 ךְנׁש-ונְּב םישָבָכ רשע-םינש םטיא םיִרָפ
 רשע םינש םיזע יריעשו םֵתֲהְנַמּו רשע םינש
 םיִרָשע םיִמְלְׁשַה הבז | רהב לכו :תאָטַהל
 םישָש םיִרָתְע םישש םְליֵא םיִרָפ העבר
 הָבְזִמַה ּכנֲח תאָז םישש הָנָׁשְדינְּב םיִשָבכ

as 



 הכונחל האירק מש 0

 להָאהלָא השמ אֹבְבּו :יתא חשמה ירא
Added t= 

 רָבַּדִמ ,a עַמְשיו ותא רָבְדל דעומ
 ןיכמ תדֲעָה ןֶרָאלַע רְׁשֲא תֶרֹפַכַה לעֶמ ויָלֵא
 לם :ויִלֶא רָבַדַינ םיִבָרָּכַה ינש

 -לֶא רָּכַד זרָמאָּל השמדלא הוהי רָבַדַיַו
 -פַא תרָגַהדתֶא ְתְלֲעַהְּב וילא .תרמאו ןרָהַא
 שעיו :תֹורָנַה תעְבש ריִאי הָרֹונְמַה נפ לומ
 יָת הלעה הֶרֹונְּמַה יִנּפ למלא ןרָהַא ןּכ

Aw ויי AT 2 :וי 

 הָרִֹמַה השעמ הָוְו + השמחתֶא הוי הוצ רֶׁשֲאְּכ
 אוה הָׁשָקַמ הָחְרַפ"ַדע הָכְרי-רע בֶהז הֶׁשָהמ
 הָשָע ןּב הֶשמחתֶא הֹוהְי הָאְרָה רֶׁשֲא הָאְר

<7 iY 

 פ -- והננְפַה-תֶא

 .םירופ רדס
 ימ םירמוא כיחאו תמשנב ךומכ ימ יה דע ןיללפתמ םירופ ינפלש תבש

 .לבקתת שידק רחא תירחשב ותוא םירמואש שיו ,ךומכ

 דל המוד ןיִאו ּךָל הָמֹוד ימ :ףומָכ ןיִאְו ףומָכ יִמ

 תייָה יִּכ .לֵּדְנַמּו וע רַצְבִמ ְךּתַמָא .לדחי לב ףדְסח ןודא
 יינֹומְדַּקִמ יפרח יִמיֵּב ול רַעַ ב ןויְבֲאְל הָסַחַמּ ילָּרַל זועָּמ
 :ול יִנֲאַו יִל ודוד , גוע יִנּושְרִג םָא םֹויַהְו יי חור רב יב
 ּויָהְי םָא סג ,תֹובָבְלַל תועודִי תֹויולּג .תובוט זָאמ יִנְלמְ
 יִמָמּוקְתִמ יִמְּד :ול יֵבֹוח"לָּ יִרְׁשֲא .תובורק תורֲצַה



 אמש 1 םירופ ינפלש תבשל

 יהֶז ּוניִהלָא הגה ,הָזח-לְּכ רַבְדַּכ םיִרֲא יִלְנדְו .הָזא
 ,תֹודיִתֲע םֶדָכ יִנִמ ּויָה :תודָח הָעיִּבַא םויַה גול ּוניּוק
 :ול דָבַע ןַטָּבִמ ירצו יתודופ יִנּופָצ ןיִבַמַה םב אָלָפְנ
 םֶרְו אָשְנ .שורְבְּכ לע םקוה ְּךֶלֶמ .שורָוְשחָא יִמיּב יה
 שלש תַנָשב ןמז :ול תינֵה ייו .שארו ןיִצקהלָּ לע
 רז ינְבֲאְו יֹותַנּוכְּת .וידבע לָכְל תואָרהְל ותּוכְלַמְל
 יִנּב-לָכְל קל :ול בה תורְפִע 1 ּותַמְדַא לע תופסונַתִמ
 ןָתיִּב תנג רַצָחַּב + ןח ויאּורק שידְקָהְו ןַתָג ןשּוש
 ןיִאָו .ֹורְצְיְו שואל ןֹוצְר תושע םעַמ :ול בֵׁשֹומְל הַא

 :ורופחמ יד לָאוש "לָבְ תַתְלְו .ורָבַע ןַי ׁשיִאָל סא
 יִּתָשַו סג .םיִׁשָרְדַּנַה" -לב ּופְסֶא דַחָי :ול .רַסְחָי רָשֶא
 .םיִׁשְנֲאַ םיִשָנַה הָמְשְמּו ,םיִׁשָנ הָּתִשִמ התשע הָכְלַמַה
 רַמָא יב למה בל בֹוטְּכ גול ורפי םיִמָי תעֶבׁש
 יָא : רֹמאָל ורָבְדַּב ןֵאָמּתַו .ןיעַה תַפָי תֶא נַפְל איָבֲהְל
 ילע םיִבָשויַה ןילָא םיִבֹורָקִל :ול רָמאֹת הנ הָזיִעָה
 ובל .ןֶכּומ תּונערּופל ןֵמָה אּוה .ןָכּומְמ הצעו .לַאְש כ כ
 תואּופְר יִמַעְל ּויָה .תונּותְנ תּדַּכ ויָתֹוצֲעֹומ ל ואבק

 הַָתְיִה אל הטל םג .תונושאר תור א יָלּול יִּכ .תונּופָצ
 רַאּת תפל איִבַהְל .וינֹומֲה- לָכְל אורקל ץעונ :ול
 +ול הָנְרָדִמִ רֹוהַמ יניב בֵטיִּת רֵׁשֲא הָרֲעַּנַהְו ויָנֲפְל

 סמ חרא ץּורָק רּובְּכ שיִשָ .חְַ ריִאַה רי אי סנס
 ומַע :ול דיִסָח ַײ הָלַפַה יִּכ .חרפ הָאּופְר ץיִצ הָּכַמ

 הָפַחְּכ הָרָּב ורד תַּב ,ָרַתְסֶא אוק .הָמַּת הָּקָרָה .הָנְמֲאָ
 ךשפנ ןַת הָענְפ גל יד .הָהְהְק .הָפַאְ תיא תושבו



 םירופ ינפלש תבשל במש 4

 ,םֹולֲהְי תרזג ְּךֶלֶּמַה תיִּב לֶא רָּתְסֶא חַבְּקִּתַו :םולָהְו
 יִוחַתְשַהְ ךינוד דָא אה יִּכ םֹולָׁשְל יִכְ הל הָנָצ יֵכְרְרַמּ
 ּהַמע רָּתְסָא הדיג אל יה ָּתְבַלְמְַּ הָשְבַל "קר :ֹול
 הָתיַה יימ יכ הָּתְראָפִ בריו ָּבַהַא למה ,ּהָּתְדלֹומּ

 למה יִפיִרָפַמ רומה רורצ בשק בר בָשָק :ול
 הָבָה .רמאָל מַה לע םיִבְׁשֹוח םַגָהְו .רֹומְׁשְל םִיִעּובְּקַה
 בש ירָפָש יֵרְמֲאַּב ךָכַמַל רָּתְסֶא הְׁשֲחְר :ּזל הַמָּכַחְתְנ
 יּפ .רֶפוע יב ינפל אָצְמְנְו ׁשֵּכָּב + רַפַפַּב םֵּתְבנְו יֵבְּדְרִ

 עמש יִּכ < עה לע :לֵתְג םַהיְ ןש :ול ואשי םירה לוב

 ,ץעור תֶוַמַח םס ףְלָמל הקשנ יץֶעּוהְּב םֶנושְל יִמְּדרַמ
 ןרָחַא רודל הָנּופְצ תאז הָעּושְּת :ול דָלְכּונְ הָתְפַי יליא
 לּומְגִת למה ןמ ול תויהל :ןורָכְה רַפַס לע הָבּתְכ
 :ול םֵּכְׁשִי םֶדָא לעיפ יִּכ ,ןורתָי

 .םיִרָה ןמה תֶא שורושחַא .םיִרָבְּדה הָקֲאלְכ רַחַא
 עֶנַמְנ :ול םיִרָה תופעותו .םירָשָהְה לָּ לעמ והָאְשניו
 הָזו .עַשַפ ןֶטְּבמ רֶׁשֲא קֶלַמִע ןיִנ "עשרל דֹונּפִמ יכדרמ
 םוי :ול חֹולָס יי הָבאֹי אל .עַשָּפ ותאָטַח לע ףיסוה

 שקפ .ףלוה ומּותְּב יִכִִרִמּו .ֶּלֶמַה יִּבְבַעדלָּב ול ּועְרּ
 יב לע רֵּבעְתַמּו רַבֹוט דל לַּד סע לע ביר רֶחְרִחְל
 ןאְְּב ויִניִעְּב זָבֵ .ודְצְּב םיּבֹ שב תולּוּבְחַת ץעָי : :ול אל
 :ֹול לָבַחְי רַבְדְל זָּב וּדַבְל יֵכְּדרַמְּב דִי ַתֹולְׁשְל .ּוְּמֲח
 תֶע הָז ֹופְלַפ רָמאַו .קוח ילְבל בה ףָסָכ הָּבְרַה
 :ול אל תֹונְּבְׁשִמ תֶשְרְל .קֹוחְרַמ תוצע אָבָיו ,ֹוחְׂשְל
 יִבֲא תַמ רָדֲאב יִּכ ארי יהָרָה לֶרוגַּב ודָיְו רּופ לפיו
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 הָדְלּוי יֵלְּבָח הדקה תע איה יִּפ רַכַז אלו ,הָדֹועְּתַב

 הָלֶאְש לַאְשו .וינויעב והּוצַעְ ברוא בו :ול ואבי
 :ּול איִבְל תֹועְּקַתַמ ויָנְׁש תור יִנָש אוה םגו .וינֹדֲאַמ
 זרוצני לַּ ְּףֶתַדְו תונוש םַהיִתְדו הרוזנ רוחא םע ןַה

 תָקָּכ יִתוניִכָה :ול ןיִא הַמָה .רֹוצָקִ הָתָפְּ וערי חור
 | רֶׁשֲ םִיַכְרְּבַהי לָּכ .לָעְגְנַה יוגה חָז דבַאְל .לעי היזנגל
 איִבַהְ :ול כשנ אל רֶׁשֲא הָּפַב לָכו .לֵעבַל וערב אל

 שפנו ,ףסכ יִרכְּ םיִפָלָא תֶרָשָע .ףסא ְךֶלַמַה נג לֶא
 רָמִאיו :ול הָנְׁשֲא אלו תַמַא םעַפ .ףסוי ת תיל הָּכַא
 נימי דִי לַע יִּתְעַּבַט תא ּרנינק ףל יה י למה ול
 רוע ןיִאְו וצק דע אָבִ ,ףיִניִמְּב בוטְכ יב תושעל סַעַהְו
 .והרוה רֶׁשֲאדלָכְּ ובתי ּואַרְקְנ ְךֶלֵמַה יִרְפוסְו אָצָי :ול
 הָיָה :ול רֶׁשֲא בָכְרַה ירש ּואְצְי םיִצְר סַע םע- לב ב
 הָשלֶשַב ,רומזל דַחֶא םיְב דמח םֶרּכ .רמאל ץּוחנ ורָבָד

 ער :ול רֹובֲע דוע הי סא אל ,רֹומגְ לֵחָה רַדָאַּב רשע
 לֶאיִרֶא תלוג לע רַמ קעציו .לֶא נפל רידג ב יכדִרמ
 | תרומ ףֹורֲמ :ול ןיא שר םָא .לֵאָרְשְִל ןיִא םנָבָה
 לא ַאָרְׂשְִו .ינֹומְל בקע הָפָשְמְל ןַתג "מ .ינמָה רַאש
 תוזיגה רָּתְסָא 6 = :ול ונאטח הֶז יי אלָה םיזזובל
 שבלב יֵבְּדרַמּו הָבדַמַּב םיִנעיֵ הקצ ינעמש הבָד
 הָחְלַׁש םיִדנָּ :ול הָיָה הָמ ּונְעְדָי אל רב קש
 תל חַלָשִתַ :ושפנ תּוריִרְממ לָּבְ אלו .שיִבְלָהְל
 .איצוה !חור :ול הֶׂשֲעַי הַמ העְדְל .ושְרְדְלּו ורָקְמְל
 חלש תפסו הש וינ נפל ףָכָכַה תש ןפו .הָח ףתַהל
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 :ול ןתְתַהְל ףְלֶמַה לֶא אובְל = יהָוְצ רָתְסֶא לעו
 אל רֶׁשֲא תֶוָמ ןָב יִּכ עד ובישֶקְל הָרָמָא ּהָתָבּוׁשְתָּב
 טיברש תֶא ֶַלַמַה ול מישו רֶׁשֲאַמ דַבְל אב אָרָק
 יֵרְבְד ועָמָשָּכ ריקי ל תֹוֲחַּתְׁשִהְל ׁשיִא-ב רֶכָּב ֹּובָהְז

 יִתאָטָח יִּכ .אָשֶא ו ףעז .הָמּנְמ ןיִא יִּכ ּהָהֲא קעז .הָפַדַה
 למה תיִּב טלַמַהְל .ִמדְּת לַא רמאל ּהָל חַלָׁש ול
 רָכְמְנ יִרָחַא יִמַ ילּואְו יִדְבאּת ַּא ִכ .ִמָאְללָּכמ
 הֶשע ויַמּולְׁש הָלָׁשְי רחַא םֹוקַמַמ :ול הֶיָהְת הל
 :ּול ליחוא ןָּכ לע .וימחר ּולָב אל יִּכ .וימֹורְמָּב .םולש
 תַשלֶש יִלָע ּומּוצו םֹיָדָפ יכול םונָּכ "ףל הָנֲעת
 לֶא .םֹויָאְו ארי לֵאמ ּושָקּב םיִמָח ,םֹויְו הָלָיְל .םיִָ
 ּורָמְכְ ִ שרד בֵל"לָכְל שרד לא :ול ומה נתת
 כ לע ּונְרכְזא רוב דוע רמי .ּונָאְרהְ סעְל וימֲחַ

 רַקיִתַו ְֶלֵתַו ישי לַשַה םויּכ ןַח הֵׁשְבְל :ול יִעָמ ומה
 לעו .ףלומ אּוה רָשָאְ"לָכב ביו ְּלֶמַה יִניִעְּב דאָמ דע
 ךֵתְלֲאְׁש המ ןֵמֵעַנ עט ישב הָפיַה :ול שָי רָשָא לָּ
 הָּתִׁשִמַה לא .ןֹמָהְו ףַלֶּמַה אבי רָמאּתַ ןַמּזמ לפה יִּ
 אֵצִיַו .םָמְכְנ דוסל  םָתאֵרָק רַחַמְל :ול יִתיִׂשָע רֶׁשֲא
 .םֶלְקְתי םיִכָלָמַּב אּוהְו .סֶלָעְנ ַחַמְש איהַה םִייַּב ןָמַה
 רַּפַסִיַ תשא שָר ויבָהוא אבו :ּול קחֶׂשמ םיִנֲזֹורְ
 יוה .ותָמְעְל .תדמוע הרות ותְלַׁשְמַמ ֹודֹובָּכ .םֶהָל
 תֹולֵהָל :םיִשמָח ב גע תושע והוצעי :ול אל הָבְרַמַה
 ׁשֶרָ םיִׁשָרֲח"לָּכִ פח ל ויה .םישדה שדל ויָלֲע
 :ול ׁשַָּבִי םֶכָח
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 יִהְי דע ףָלֶּמה תַגְׁש דֵּדּתַו הָקִּב ונאצ רֶדִע ,םילֶא
 רֶׁשֲא תֶא ַײ עדויו .רקב היַהְו תֹנֹורְכְזַה רֶפְסְּכ :רקח
 הָכְדְגּ רֶק הׂשֲענ המ .שָרופמ יֵכָּדְרַמ רַבְּד ואָצְמְּב זול

 ןוא הֶּלְ 0 'הָשע המ שרופ אל יִכ רמי שרד
 ץֶּפֲח ְלִמַה רֶׁשֲא ׁשיִאָּב תושעל המ ּרְּבַדְּב ןמָה
 רָבְּר :ול הֵּתַחְמ ליִסּכ יִ ּורֲמֲאמְּב שקניו ןעיו .ורָקיִּב
 םיִכיִסְנַהַמ דַחֶא וינָפְל תֶכְלַלְו ,םיִכָלֲמ עב :תודעל

 ביִׁשָה :ול הגו יא םיִכְׁשַח ףלוה ויִכְשָחַמְב וּבְְ
 רָשֶאהלָכָּכ יָדּוהיַה יַכְְּרַמְל הֵׂשֲע תב כ ְךֶלַּמַה
 הֶׂשֲעָ הָוה טַפְׁשַמַּ ָתְצַרַח הָּתַא ףָטּפְׁשַמ ןֵּכ .ּתְרַמָא
 .ותיּב לא ףהְדנ ןמָ הְ ֹוּתְרַמְׁשִמ לֶא יֵכְּדְרַמ בשלו ד
 ןּורשי ערז :ול דונל אבל תשא שרו ויבָהא ודע
 ָתֹולְחַה רֶׁשֲא ויִנָבִמ דַחָא יֵבְּדְרַמ שי םָא ינוב ורכז
 .ומ ! םיִרְּבַרְמ םֶדע וימכַ :ול לבכות אל ונפל לו פנל

 אבי יִּכ האר אלו .ומי יקַחל והּוליִהְבָה למה יַפיִרְסְ
 ְךֶלַמַה רַמָא . ויה הָּתְׁשִמ תֹולְּכ םֶרָמ :ול קחשו יי מזי

 ךְכת א ְְַנֶנְל לכח יִּכ ילָאש .ןיעֶה תַפָי לֶא
 יִנדָא מע ייִתָלֵאְׁשִּב יׁשְפַנ יל ןַתָנִי :ול ןּגַחְתַּת
 וּבִל תַנֲאַּת ייִתיִרְּבִמ אלְו רֶרָצְל ונְרַּכְמְנ יִּכ .יִתָשָהַבְּב
 תוש בֶרָּקַה יִלְכּו .רעצה הָז רַחַא יִצַפָח הַמיִּ 17 תת
 חל :ול ןיִא ףרטו ,רַעַיּב הירא גַאְׁשִיַה .רעשה ותָש
 ישְרְגמילָכמ אּוה הָז יֵאְו :ישנ ַא"לַכַמ הֶז אּוה יִמ רַמָא

 !תונעל הָרָהִמ ול סֶכְתֶא יִּתְרַכַמ רֶׁשֲא ,ישונמ ימ יא

 שרל ווא :עַרָפ קיִּדַצ וגב תֹועְרְפ רֶׁשֲא עֶרְד הז ןַמָה
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 וג לֶא םקְו הָמֲח אָלְמִנ :!ל הָשָעַו וירי לּומָג יִּכ עֶר
 ץֶרָאְ ,ונוע םיַמַׁש כת 5 bw לפונ והֶאְר ובּושְבּו
 השע ץע ןַה .ותאַטַה הָלְ דַחֶא סירס :ול הָמְמֹוקְתַמ
 רֶׁשֲא ץעָה לע :יתולתל למה וציו .ֹותיִבְּכ יֵכְּדְרָמְל
 יִרָפְס ביִשָהְל .ּהַמע לע שָקְבְר רָּתְטָא הָדמְע :ול ןיִכֲה
 אָפְרו בש ,הַמּוצע הָּכַמ לע וו םַחָנ יִּ ,הָמָחַהְו : אה
 סהיִאנׂשְב גרָהל :םידוהיה תיהְל בַתְּכַה ןגָשתפ : ול
 הָיָה םולשו .םידרומה ל יֵכְּדְרַמ דחפ לַפג יִּכ .סיִדיִתַע

 דיג בֵבְו עישומ מָלֵא אל סע לע יכדרמ הָּוצ :ול
 :ול שי רֶׁשֲא"לְּ לעו ןָמָה תיִּב לע דָָפַהְ ןמָאְנ
 םֶהיִבָא ןועּב ַָבִטַמ נבל ןיִכַאְ ן .ַחֵּבְוַמ יֵרְרֹוצְל יִּתְׁשַּדְק
 אָתְְּנׁשְרַּ יִתְצַצְר ול - כי יה תֹומְׁש הָּקֲאְו ַחָצַרְמַה
 יסירא אָּתְׁשַמְרַפ אָתְדיִרֶא אילְדְצ אָתְר פ אָתָפְסַא ןופלד

 ילְלש יִתְלְלש :ול הָתיָה אל הָרּ בק םג אֵת יֵדיִרֲא
 'עָושמ יִנֲע טלמיו עג ןויָבָ לאָשמ ִמ הָלֵע יִּכ ער עיִרָא
 יִנָבְלְו .ןּורָחַא ררודל תאז בֵתכת :ול רזוע ןיִאְו םֹותְָו

 םָעָה ירש ,ןֹורָ התא רימה" ןּורָבְזְל הָנְהִּת םיִנָכ
 וול הָכְּכֶש

 הֶחְמָשְּב םירּופַה יֵמיַו :ּורְכשְו ותש םיִעָב ולָכא

 תו ּוחְלָשְ יּורָבָז םיִנֹויְבֲאָה תחש םעְו יּורְמְׁש

 יה יכבנבו יִנאָשנ זאָמ לא ול כ ןיִאְל
 ול לֶלּוחְתַהְ ייל סוד נור ia כ יג גוריבע ה
 ּובָצְנ .ירדע היא ףורטל ייַרֲחַא העְרפ תאצ םזי
 רצ אֵצַי : :ול הָרָח יִּכ ּוׁשֲעַנְתִַו ייֵרְּבְׁשִמ יִמיִמ הָמֹוחַּ
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 תֹויְהְל .ֹוׁשיִרְּפַהְל וננע רּוצ חלשיו .ושודס סע יֵרֲהַא
 ויִרְצְו הֶשָבִב וריֵבֲעָה :ול ליִצַהְ .ושאה לע לַצ
 הָלּוצמ תויָקַחַתְל .דיִרַּפַה ויֿפְדֹור ןיבּו וניִּב .דיִרֲחָה
 סָיַה בּושבו זול ןַכְׁשְמ עֶָפ יקקזח .דירוה םָתֹא
 תֹוכָּכְרמ דיִּבְכַה םִיַה יִּכ .ֹונֹומֲה לכ As עַּכְטְנ ג .ונָתיִאְל

 םיִריִּדֲאָּב םיִיְּבַא תורה :ול לוכי י אל יִּכ אָריַ וואג
 ומש 4 ישו ּוללצ םיכר םִיַמְ הָרָפֹועְב ול

 לע .ה האָלָפְנַה | די נארה :ול ורָמַו רושע לב ללה
 תֹוריִמ 5 הא דאג "יב ר הָריִׁשֲא יהֶאְרּונ סה תַפְׂש

 ץרננ לא סָהיִנָפְלְ השבי "ורב מיל ,ל עירנ
 :יװ םיִלֲאָּכ ףומכ יִמ .הׁשָרֲח הָריש וררוׁש א ,הׂשְדָקָּב
 ינע ליצמ ּונְרָשַבִּת תובוט תורושב ּונְליִצַת תו יֵרֲא יִפָמ)
 ,6וכו ונמכ קזחב

 אהי שידק וירהא םירמוא לבקתת שידק רחא ורמאל ןיגהונה
 ,הבר אמלש

 .םירופ ליל
 .לכ ףד) רחשה תליא לע חצנמל םירמוא תיברע ינפל

 : הז ןומזפ םיוופב רמול ןיגהונ שי

 :ּונָּברַהְּב רֶׁשֲא ךורָּב ול םירופ םירופ םירופ
 ּונָתְמְקָנ תֶא םקונה ּוניַהלֲא םש םֶמּורְתִ

 יופ :ּונָּב םהְלְכ םיִריפְרֶב יִּכ ּוניִרְצ שאר קלָמַעַמ
 ּניִבַֹוא ץֶרָאַּב םילוג ּוניִתּויְרְּב תאז סנ ףאְו
 פרופ ּונָתֶא ֹותיִרְּב רפהל :ּוניהְלֶא ּוְבְזָע אל
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 יִמיִּב .שודקו לוד למ לא שארל הָתְיָה רֶתְס
 םירומ :ונל בָנְשמ אוה יי .שירָוָשחֶא לפה
 ןֶמְלַא אל םע תֶא תיִרְכַהְל .ְתְׁשִנַה ןנׁשְתַּפ
 סירופ !ּונּועְלְּב םִַה יזַא יזמה ררוצה תַצַעַּב

 ,םיִרְׂשֲעְו אמ עַבָש לֶא .םיִפּוחְד םיִצְר הָׁש
 םירופ Bly הָיַהָׁש 2 יפו יםיִדּוהיַה לָּכ דיִמׁשהל

 רָמָז יהַפַרֲה ינימי די לע יהָסָח יל הנ שבל
 אר ונע יי הנה דע יאָׂשֲא לא ֶדָ
 הָתָיַה םידיהיל .הָחְנֲאַו ןוגימו .הָהְוְרַל ּונֲאיִצֹ
 םָכעיִבְג ּואְלִמ פרופ ול חרז רָָי רואו .הָהמׂש
 .בושְּב ןיִעְב וע הָאנְו ןיִאְל תֹונָמ וחלש יי
 פרופ ?ןנָתֶא יי

 : הז ןומזפ רמול ןיגהונ שי
 ,ןמחר באכ יל היה אוה יל היה אוה ,ןמאנ לא ידסח רינזא

 ,ירזכא ןמה רורא ,ןמה רורא ,ןמלַא אל:םע לארשי לע
 ,השעמה היה ךיא ךדינא ,ךרינא השועו רמוא לא םשב

 ,ירעיה שרושחא שרושחא ,השק ךלמ ימיב יהיו
 ,המורע יתשו איבהל איבהל ,המז רבדל ובל שחר

 .ירכנ םעל ַײפי הארא ייפי הארא ,המל רמאל ןאמתו
 == ,התוכלמ לעו יתשו לע ,יתשו לע התימ ורזנ םימכחה

 .ירזכא ןכוממ אוה .ןֵכומִמ אוה אתדמה ןב תצעב
 ,הרב המהכ רתפא איה רתסא איה ,הרהננ איה תונב לכמ

 ,יררוצ בשח רשא בשח רשא ,הרצמ המע ליצהל

 ,'וכו ידסח ריכזא



 טמש 9 הלינמה תוכרב

 ,הלינמה תוכרב
 : ארוקה ךרבמ האירקה םדיק

 רְׁשֲא םֶלועָה ְּךלָמ ּוניֵהלֲא יו הֶּתַא ךּורָּב

 :הָליִגְמ אָרְקִמ לע ּונְוַצְו יויָתֹוָצֲמְּב ונשק
 :הְשֲעְׁש .םֶלֹועֲה ְֶּלָמ ּוניִהלֶא יי הָּתַא ךורֶּב

 :הָוח ןַמְַּב םֵהָה םיִמָיַּב ּוניִתובָאַל םיִס
 ּוָיָהְהְש :םֶלועָה ְּךֶלֶמ ּוניֵהְלֲא יי הָּתַא ְךּורָּב

 :הָוַה ןמזל ּונֲעיִגַהְו ּנָמְיַה
 : ךרבמ התאירק רחא

 בֶרָה םֶלשָה ּךְלִמ ּוניֵהלֲא ו הָּתַא ורב
 ּונְתְמְקִג תֶא םקוגהו ּונניד תֶא ןדהו ּונָביִר תֶא
 ונ5 עָרָפַהְו ּושְפַנ יֵבְיֹוא-לְכל לּומָג םֶלָשְמַה

 לֵאָרְׂשִי ומַעְל עְרְפַנה :ִיי הָתַא ךּרָּב :ּוניִרְצַמ
 : עישומה לֵאָה םֶהיִרַצ לָּכִמ

 :םימעפ 'ג םירמוא ךכ רחא

 שרו הָררַא ייִכְדְרְמ רָב מָה רּורָא
 -טָּכ םיִכּורְּכ .םיִעְׁשְרָה םיִרּרֲא ירֵּתְסֶא הָכּורַּב
 : בוטל רּוכָז הָנֹובְרַח םגו .לֶאְרְשי
 בשויו הבוש םירמוא תבש יאצומב לח םא .שוהכ התאו םירמוא
 :םירמוא ךכ רהאו לבקתת שידק רמוא ןזחה ,שודק התאו ךכ רחאו רתסב

 נט הִיָהְׁש ַ ילול :דוְרל תולעמַה ריש
 םּוקְּב :ּונָל הֶנָהְׁש יי ילול :לֶאְרשי אָנ רַמאי



 הליגמה תוכרב נש 0

 םּפַא תֹרֲהַּב ּונּועְלְּב םַײה זַא :סֶדֶא ּוניִלֲע
 :ונשפנ לע רבע הּלָחנ ּונפָטְׁש שיח יזָא :ּוְ
 יי ּורְּב :םינודיזה סימה נְׁשְפַנ לע רבע יזָא
 רֹופָצְכ ּונָשְפִנ :םֶהיִנשְֶל ףךט ּונְנְתְנ אֹלָׁש
 נחנַאו רָּבְשנ הַּפַה .םיִׁשְכֹו חפמ הָטְלְמְנ
 :ץֶרֶאְו םִיַמַׁש הֶשע יי סט ונְרְזָע ּונְטְלְמְנ
 אהי שידק ןזחה רמואו ,יניע אשא תולעמל ריש םג רמול םיגהונ שי

 ,חבשל ונילע םירמואו ,וכרבו הבר אמלש

 .םירופ םויל האירק
  םֶדיִפְרְּב לֵאָרׂשִדמע .םֶהָלו קלָמַע אָב

 אָצְו םיִׁשְנֲא ונל"רחב ע עשוהידלא הָשמ רָמאֹּנ
 שאר"לע בָצְנ .יִכְנַא רַחָמ קלמעּב .םֶחָלַ

 עָשיהְי שעוו :יִדְיְּב םיִהְלֲאָה .הָטִמּו הָעְבנ
 הָׁשֹמ קלַמִעּב סהְלַהל השמ ולדרַמָא דשא כ
 רשָאּכ 5 יל :העֶבנַה שאר ּולָע ריחו ןרָהַ
 ודי חיי רׁשֲאכְו לאךשי רְנְו ודי השמ םי
 ןָפאדוחקינ םיִרָבְכ הָׁשֹמ ידיו :קֶלָמַע רב
 ֵכְמַת רּוחְו ןֹרֲהַאְ ו הילע בש ויָתָהַה ּומי .
 הָנמָא וידָי יהיו דָחֶא הָזִמו .דֶחֶא המ ויד
 קלָמַעְדתֶא עשוהי שהו :שָמשה אּבדרַע
 הָוהָי רָמא לאיש פ + בֶרָחְיַפְל ֹמעזתֶא
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 ינְאְּב םישְ רֶפָּפַּב ןירֶכז תא בתֶּכ הָׁשֹמ-לֲא
 תַחָּתִמ קלָמע רֶכְזתֶא הָהְמֶא הָחַמיִכ עשוהי
 | היה מש | אָרָהיו חּבְזִמ הָׁשֹמ 2 :םִיָמְׁשַה
 ךוהיֿל הָמָחְלִמ היחסכ-לע דָיהיִּכ רָמאַ :יִסנ
 :רּד - קלמעב

 הכימי תירכ רוס
 .הלי:ה םרוק םינומזפ הזיא רמול םינהונ

 לֵָרְׂשְב הלו ּניֵהּב םול יִהְ
 :לאוג אבי ויֵמיְב ינל אָב 8 בוט ןָכיִסְּב

 ןְנֹוּכְתְי הרותבו לת ידש לב 5 .ןנער יִחְי דָלַּיַה
 וייה ןַמְז .ְךּורָּב יֵהְי ֹורֹוקָמּו יהי :לָאוש לְכָל תַד הָּקַאְי
 יהי : לֶאָגִתִי אל דוע חבה זורע יִהָי ונֶחְלַשו יְדּורֲא יִהָי

 לא יִאְריל ,רָבְג יִהְ לד רֶׁשֲא .רָבע לבב אצי ומש
 .הביש דעו הָנָק כז יֵדֲע יהי :לֵא מְׁשְּ ורודְּב יהי .רָבֲח יִה
 רמאי ן כ יִּ .הָבֲה ברו ול םולשו ,הָבֹוט לֶבּב ןשד יָה
 יהי ךניִמְי דב יְדמְׁש שודק אַז יח יהי :לֶאָה םג ול
 יהי : לארשי וע ! ברק מנ תֹוזֲחַל רָּקַבְל ףמסמ

 .הָלַהְתַּו ביט םשל .הָלָהַנ השור
 : םיִנֹוע ןַמֲא .הֶליִמַה תַבְרְכְּב

 יהְנַמָאְג תודעלו .הָנּובְתְל הָּכְוְי .הָנֹומְׁשְל לֹומְנַה
 תי ְָבָּב ,םיִמיַה תנומש ל השורי : :םיִנָתֲח תַחְמָׂשְלּו תָּכְרִבְל
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 השורי :םיִנֹובְנּו םיִמָכֲה .םינמאנ םיִנָבְּב .םיִמֹותֲח לֶא

 בוט ןויִנָה ונוח ,בוט ןְמיִס .ּגָמיס בוט ןיגע .וגינע
 הָוְקַתְו תירחא יהָוְלַשו םֹולְׁשְו השויי :םיִנָהְז בַשומְּב
 השורי : םינושאר תיִרָבו ,הָוָצ מ הָרֹות

 .הלוגְסל לֵאָרְׂשִי רַהָּב יםְלְעֶנ"לָּכ לע ארונ יח לא
 : הָליֵמַה לע נוצש 'םלועַה ךֶלֶמ אנה ורב

 -לֶכְלּו ,יָחּוׁש תורוד רשע דַחַא .יִחְרֶזִאָה בָכּכ ְךַרָּד

 םֶרְבֲ יַהְיַו ךהב + לכ הָרָע רָכְש לָּבַ .יחור יח  ןֶהּב
 יָא הֶאְרנ יהָנש םיִעׁשת קמ הַעְׁשַּת .הֶנְהְז דע אָּב
 הָיִהְ ֹוכ ףלהתי ך ורב :הָלְרעֶל יד סלע יש הָנעַמּ רד

 םיִמָלּוע רּוצ וחור ביִשָה :םיִמָ ןָתיִא לַהְבְנ לַפנ ,םיִמָת
 ,תיִרֲחַא אֵצַמ רֶכְז ׁשֵרָּד ךהב | ;הֶל ֵמַה איִה הָביִבֲ :
 ןַמְזְב .תיִרְּבַה ומע תַרָּכ לה .תיִרָאְשל עָשֶפ לע רַבָע
 בֹורָמ .הָנְצ אל יִּכ ףַא בָא עֶרַפ ךויב :אָלְפָנ םֹויַה םָעֲע
 תֹולְרֲע תב יהָּוש םֶתוח יתיּבד לָכְלּ .הוצמ בּוּבִח וקָשָח

 חוחינ חיר .םישא ליִלָכְ לֵּבַכ רידא ךויב :הָלִע ןוחְרֶס

 :הָלֶמֶח םע םחר זְגֹורְבּ .םישר עשוה ןֵבֲא ןכְל .םישדק
 .ומְלוע-לב דופיל תיִרְבָּ .מע ׁשֶּדַב ןוילע הָצְר ךורב

 ןוינ :הָלֹואְׁשְל רֵרָּת לַּב םָׁשַפנ .ומָשְּב תוא םיִקיּדַצ ל
 ירו בוט ןיֵּב הָלְרָע תור יערָגְנ .אל דוע ie תוריד

 ךורב .הָלְגְנ ֹוב דמה יח ןיב למ .עֶרֹוצְמְל םג הָוש רֶבָּד
 ףסוי העת למ אל ערפ אל םִא יהַעיִרַפְּב םג זיז קית

 רדָה ךרב ! הֵָהתְל הָלְנִ הי ץֶה לע יהָעְּד לֹודְגּ ריִּבסַמ
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 הּיְצ ןָּכ יִּכ ,יִנמְדַא וא קורי אל םָא .יִניִמָשְל אָּב קידַצ
 םיער וברק ךורב :הָלֲהְתב ו!חפ םד עלבי .ינודאל רוצ
 םֵח תֹותַּבְׁש יִמ ,םיִחָמְׂשו םישש הָליִמְל םיחַא ואב

 שיִאָל הָנֶצ ריהט ךהב :אָלְכִת אל םָּכ ּהָתְנוע םש .םיִהּנ

 .אנש ביו ואל ןיּמַכְת הנוח ואָסְב יִכ הפ אבי .אָנְק

 'אָפְרּ הָצְרָתּוניִפ תוכצכ ךקב :הָלֲע סורל ִּבְשִת תּובְזְּ

 בר הפח תוארל בָא הָּכְז הַפוהְתַל םַּדְמ הֶז דל

 תּוכְזְּב ָךיִלֶא הווק הנ קח הש :הכֲענ דאָמ הָרְוַב

 בה מת לכה ריע ץייצ יב יב הָליִמ תי
 ךורב . הָלּואְנְּב

 2 י פָשְּב אבה ורָבּו ינומָא להק םֶּתַא םיָכּורְּב

 ןג ומ היְהִיְו לדני :בוט ןמיִסְּב יהי דלויה דלי

 כיב הֶׂשֲעַ כ ןָמֶא .בוטקמ לֵעַּנְ ַחיִלְצַ הָלֲעְי יבוטר

 ,םיִלָנְר 'ׁשלָׁשְל | הָלֵעַנ ויַמיְבו .םיִמיִעַב ונל מי קַלַח

 םיכורב יי שב אָּבַה ורבו ,ַי תיֵבְל םיִנַמָהּו םילודנ
 ,תי רה אצל ףנאצ תֶא דוקָפּו תו" ּבַה םדו מחר רו

 םיכורב + וי איִבְג ּוהָיְלַא תֶא חַלְשּו .דוד ןּב היִׁשַמ דִי לַע
 ףֶאְלַמַה 2 תַפִח ּואְרְיימֲאְו ובא .יתיִרְבְל הָכְז הָזה דֶלִיַה

 םיכורב וו םעונב תי זחל הָּכְזיְו .ותוא רבי לאוגה

 ילופונאירדאכ ל'צז םירהומכב םחנמ 'ר ברהמ הלימל  ןומזפ
 ,םיזורחה ישארב םושר ומשו

 .תירכהל הוצ םי.יב אב ,תירבה תוא תאזכ תישארמ
 .הי למו ורשב תלרע = ,תירחאב יהרזאה ןתיאל ליכשמ
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 :ש 351

 ,םימ .בוזיו םותסה חתפנ
 .םיתפש :ןיב דפחו םייח

 ,רכז אל םירצמ תפר
 ,רכז לכ ונל לומהב

 ,הללוהמ איה תוצמ לכמ
 '.ל תיחדנ תבשו תותירכ גיי

 ,םיעגנה תא איה תצלוה
 ,םיעובטל ונתנ ןיראו םימש

 ,בוט רבז םיהלא ונדנק
 ,בוט קר רהשה הארי אל

 ,םדא בירקי יכ ןברכ
 ,םדו רשבה ונטב ירפמ

 ,יתילא די לע םיתמה תייהת
 וה סנ הנהו אסכ לע :בשוי

 םגא .יכננב

 המ בב רק

 ,םימשמ 'ה דובכ הלננו
 ,הי ערפו תוערפ עורפב

 ,רחאו שכל ושע תיבו
 .הי תבהלש - דוקי דקי

 ,הלפנ אל העש השמלו
 ,הי םכ לע די יב

 עד םימת אדקנ אל םהרכאו

 ,הי oF ותירב אל םא

 בוט יכ קידצ ורמא

 .הי ונרצנת תירבה רמוש

 ,םדפ רצ ינמו 'הל הברעו

 ,הי ללהי ארבנ םעו

 הארו הכזיו הכחמה ירשא

 .הי ללהת המשנה מ
 לאש ₪ ו א אה 9

sti ila iw 
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 הנועמ רד םׁש .הלימו תּבש
 :הָנמְׁשְל םֵגְו העבְׁשל סה |

 הַמּואְל תוא םֶהָּב בָתְכָנ .הָשְלֶש תוָצְמ תָּבַש תיְתֹוא

 שארל ןיִליַפּת ויה ה .השדח תיִרְבּ הָנֹוׁשאְר תַּבַש .השודק

 ת ּבַה רֶׁשֲא םָהיגְׁש םיִדמּ םָה תִֹצְמ יֵתְׁש תבש : הָנַמֲא

 הַמֲחַה תאו יםָהיִנּפ רַהֹוזְּכ םיִריָהְזַמ םיִריִאְמ 'םָהיִלְע ןובנ

 תבש : הנֲבְקַה תאזי

 : רמואו אסכה לע דלי תא הינמ להומה

 : הָכרְבִל ֹונֹורָכְז איֵבָּנַה ּוהְיְלֶא לָׁש אָפְּבַה הֶז
2 ¥ 



 הנש 5 םלימ תירב הופ

 ;להימח ךרבמ כיחאו

 נְׁשְּדְה רֶׁשֲא יםֶלֹועָהְךֶלְמ ּוניִהלֶא יי הָּתַא ורב
 : הֶליִמַה לע נוצה ויַתוְצִמְּב

 : ךר מ ומצעב להומ באה םא

 רֶשֲא םָלֹועָה ךֶלֶמ ןניהלֶא א התא ורב

 :ןֶּבַה תֶא לֹומָל ּונוֲצְו ויֵתֹוצְמְּב ּונְׁשְדק
 ְךֶלָמ ּוניֵהלֲא ל הָּתַא ְךּורָּב :ךרנמ ןבה יבא

 וסיִנָכַהְל ו ויָֹוָצמְּב נשק רש םֶלעָ
 :ּוניִבָא םֶהְרְבַא לָש ֹותיִרָבָּב

 ניֵהָהְׁש יםֶלועַה ךֶלֶמ ניהלֲא 2 הָתַא ורב

 : הזה מזל ּונעיִגַהו מיה

 והָסיִנְכַת ןָּכ יתיִרְּבִל ותְסַנְכַהָש םָׁשָּכ ןינע
 וצר {2) .םיבוט םיִשעמְלּו הָפָחְלּ הרותל

 :מֲא רמאני

 .ינומא לַהְקְּב לֹומְנַה םּד יהי :םיררושמו

 יל הָשֶא ַחוחיִנ ַחיִרְל

 ֹותֲּפֲחְּב ואְָרִי ומָאְו ויִבָא יֹותיִרְבְל הָכָז הָוַה דֶליַה

 הזוי \ םעונְּ תֹוזֲחַל הכו ,ֹותֹוא ףרבי לָאוגַה ְךאָלַמַה

 :ךרבמ להומהו ןיי םוכ ןיגזומ כ'חאו

 :ןְנְרֶמ ירְבַט
 :ןפגה ירפ אָרוכ םלועק למ וניקלֶא יי הָתַא ורב
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 הלימ תתירב רדפ ונש 6

 דידי שדק רֶׁשֲא .םלועַה ךְלִמ ּוניֵהלֲא יי התַא ףּורָּב
 תיִרְּב תואָּב םַתָח ייִאְצַאְצו םש ורָאשַב קוחו ןָמָּבִמ
 ליִצַהְל הּוצ ּונְרּוצ "נסלח יח לֶא ו רַכְׂשְּב ןָּכ לע .שָדְק
 םֵׂש רֶׁשֲא ֹותיִרְּב ןעמל .תחשמ ּונָרֲאְׁש שד עַרֶז תּודידָ
 :תיִרְַ תֶרֹוּכ יי הָּתַא ורב :ּוְרָשְבִּב

 ויָבָאְל הָיָה דָליַה תֶא סי :ּוניִתיִבָא הלאו ּוניִה זלֶא
 אָצייְ ׁשיִאָה חַמְׂשִי טנולפ לֵארְׂשְִּכ ומש אָרְקיַו .ומָאְלּו
 ךיִּבָא חמש רּומָאַּב (*ּהָנְב ידָפְּב הָׁשֲאָה לָגַתְו .ויצלמ
 ךָארַאו ךילע רובע רַמָאְנְ : ףִתדלוי לְגְַ מ
 ְךֶל רָמואו :ייַח ךִיִמְדְּב ךָל רמיאו מר תָפָמֹוּבִתִמ
 ּףָלֶאְל הו רָב .ּותיִרְּב םֶלעְ רכז רַמָאָנְו : ז יח ִיַמְְּ
 היִדימעוו .קָחְציִל ותעּובשּ םָהְרְב גַא תֶא תַרַּב רֶׁשֲא : ב

 יפ.בוט יִּכ יל ודוה 1 סָלוע תיִרְּב לֵאְרְׂשִל .קוחל בלעיל
 סֶשְּכ ּוהָלְד םיִהְלֲא טקה הֶ (ינולפו :ּודְסַח סע

 דַפהְל .תצְמְלּו הָרֹוּהְל םֶנָכַי ףכ .תיִרְּבל םֶנְכ
 :ַמֲא רמאנו ןוצר ה ןַכְו .םיִבּוט בישל

 :ויִכְרַדְּב ףלהַה .הָוהְי ארי לָּכ יִרָשַא .תּולַעַמַה ריִׁש

 ןְְגְּכ ףְתְשֶא :ִּךְל בוט| ףיךשא .לָכאת יִּכ ףיִפַּכ עֶג
 ביִבָס םיִתַו יִלָתְשַּכ ְףֶנָּכ | ֶתיִב יִתְּכְרִִּב הָירּפ

 חמשאש ןוצר יהי :רמאי ומצעב להומ באהשכ (*
 ןגב באה המשי :להומה רמאי לומינה באמ םותי .יצלה אצויב
 באה חמשי :לחומה רמאי לומינה םאמ םותי .ויצלח אצייּב ןרע
 םאו באמ םותי ,הנטב ירפב ןדע ןנב ומא לגתו ויצלח אצויב
 .הנטב ירפב ומאו ויצלח אצויב באה ןדע ןנב וחמשי :להומה ר: אי



 זנש 51 הלימ תירב רדס

 ְףכָרְבְי :הָוהְי אָרָי רָבָנ ךבי ןַכ יִּכ הָּנַה :ָּךנֲחלַׁשְל
 Ts Ts 5 ד בנה 2 ד

 הָאְרּו :ףיוח יִמָי לכ םֶלָשּורָי בּוטְּכ הָאְרּו ,ןויִצָמ הוהְי
 :לֵאָרְׂשִי לע םולש ְךיִנָבְל םיִנָכ

 ,אבר אמ" ש אה שידק םירמואו

 ,םירנ תלימ רדס
 :ךרבמ להומה

 רֶׁשֲא .םּעָה ךֶלָמ ּוניִהְלָא יי הָּתַא ורְב
 :םיִרְגַה תֶא לּומָל ּונָוִצְו ויִתוְצְמְּב ּונְׁשּדָק

 ; ןיי םיכ לע ךרביו לודג אוהש ןויכ הכרב תעשב ותורע הסכי

 ארוּכ :םֶלּעָה ךְלַמ ּוניַהלֲא יי הָּתַא ורב
 :ןָפָנַה יִרָפ

 רָשֶא :םֶלשָה ְּךָלֶמ וניל יו הָתַא ורב
 ףישהלּו סירגה תֶא למל ונְוצְוויָתוְצְמְּב ונשדק
 ומיַרְתִי אל תיִרְּב םּד יִלּולָש ,תיִרְּב םַד םֶהָמ
 םָמֹי יִתיִרְב אל םַא רַמֲאָנְׁש ץֶרֶאְו םימָש
 ורב :יִּתָמָׁש אל ץֶרְֶו םִיִמָש תוקָח הָלָיַל
 :תיִרְּבַה תַרֹכ יי הָּתַא

 : ךרביו השלש ינפב לובטי אפרתנש רחא

 רֶׁשֲא םֶליעָה ְלִמ ּוניֵהלֲא יו הֶּתַא ךורְּב
 :הָליִבְּטַה לַע ּוַָצְו ויָתֹוֲצֲמְּב ונשדק



 וב: תידפ רדמ הנש 8

 זכה ןוידפ רדס
 ויבהואמ םישנא הנמש המעמב ןהכה ינפל קוניתה תא איבמ באה
 ןהכה .םילכש תשמחמ בהז וא תסכ וא םילקש השמה ודיבו ויבורקו
 דמוא אל הרמא םאו רחא ןב 5 ןב תלפה אמש רליה םאל לאוש

 הוב אוה ורב שודקהו יאוה רוכְּב ןּכה הֶז

 הָדְפִּת שדה ןְּבִמ ּוּודפּו רַמָאְנַש .ותודפל

 םיִרָשָע שרקה להָשְּב םי?קש תֶשמִח ככ
 תושרב תיִָק מא יעְמַּב ָתָהְׁשְּכ :אוה הר
 וישְכע ְִּמִאְו בָא תּושרכו םִיַמְשַׁש ְּיבָא
 םיִׁשקַבְמ מאיו ןח יִנָאְש יתּושרב התא
 רבי בותָכ ןַּבָש שְִָמ רֹוכְּב הָּתַאְש ףֶתודְפל
 רָסָּפ הבי לכ יל שק רמאל השמ לֶא .

 :אוה יל הָמְָּבַבּו םֶדָאְכ לֶאְרְשי יִנָבִּב םֶחְלְ
 :ןבה יבא ךרבמו

 רָשָא .םלעָה ְֶּלְמ ּויַהְלֶא יי התא דור
 ןח [וירפ לע וצו ויִתוְצִמְּכ ושדה

 וָיְָהְש :םֶלעָח ּדָלָמ וניקלָא יי הָתַא ור
 :הָוה ןמל ּוְעיִנהו ויק

 :רמואו םחקול ןהכהו הכה ינפל םיצפחה וא תועמה הינמ

 ןייְדְפְּב ולא םיִעָלְס ׁשֵמָה ממ יִּתְלּבִק
 :לֵאָרְׁשִיְו השמ תרכ ןָהָב יודַפ אוה יִרָהַו .הז 9



 טנש 9 ןבה ןוידפ רדס

 בה יבאל רמואו

 הֶז =ּולַה הֶז :הֶז תרּומִּת הָז /הֶז תֶקַּת הז
 סֶנָּכַי ןֶּבַהְ ןהכל אָצְי הֶז יהו לע ללּוהִמ הו

 :םיבוט םישעמלו הָפִהְלּו הרותל

 : ותוא ךרבסי רליה שאר לע ודי חינפ ןהבה

 םֶׁשְּכ ּוניָתְובָא יָהלִאָו ּוניָהְלֶא ַײ .ּיִנָפְלִמ ןוצר יָה
 הָּפְחַ הרותל לֵאָה ּודָבַי כ .ןוירפל הוה ּבַ הָכְזש
 יב .םינקיו יחיור נמו צח .ינבל] :םיבוט םיִׂשֲעַמְל
 תונָש ְךֶל ופי סי ימי ּוצְרָ יב יִּכ .בּותַּכַש אר קמ
 יִפְל ּופיִסּוי םולשו םיח תונשו םיִמָי רואי ב : םייַח
 : ןוצר יהי ןָּ

 ןרָהַאְדלֶא רבו :רמאל הָשמְדלֶא יי רָּבדיו

 ילֵאָרְׁשִי .יִנָּבדתֶא ּוכְרָבְת הכ .רמאל וָנָּב"לֶאְו
 ויִנָּפ ו יי רַאָי :ִִרְמְשְיו יו ִכְרַבָי :םֶהָל רומָא
 ₪ םשוו דיל ויִנָּפ | יי אשי : דני ףילא
 יִנָאְ לא שי ינ"לע ימׁשדתַא ּומְׂשְו :םולש
 :םֶכְרבָא

 תרות שוטת לֵאְו .דיִבָא רַסּומ יִנָּב עַמָש
 תֶא דרב. עֶר-לְכִמ יתוא לֵאֹגַה ךָאְלמה מא
 םֶהָרְבֲא יִמובָא םַשְו יִמש םֶהָב אֵרָּו .םיִרֲענַה
 :ץֶראָה בֶרְְּכ בר וג קָחְְְ



 ןבה ןוידפ רדס םש 0

 ינָמָשִמּ ree לַטְמ םיִהלֲאָה ל ןַּתְו

 ווחתשיו + מע Ane : שריִתְו ו ביק 2

 ירש לא -- דייב רורא ד ףיררא הא

 :םימע להקל תייהו הבר רפי ףתא רָב

 ףתא ד רעו ןלו ל יסָהְרְבַא תַכְרִּב תֶא ל תו

 םיהלֲא ןַתָנ רֶׁשֲא ּיִרְִמ ץֶרֶא תֶא ףִּתְׁשְרְל

 ֵָּכרַב ירש תֵאְו ְךֶרְועְו יִבֲא לֵאָמ :םֶהְרְבַאְל

 יתַהָּת תַצְבר םֹוהְּת תכרְּב ילָעָמ םימש תַכרּב

 לע ורְבַנ יִבֲא תכרְּב :םחְרְו םִיַרְׁש תכְרָּב

 ,ןיָיְחִּמ :םֶלוע תַעְבִּג תוַאּת דע יירוה תכרָּב

 ףכרְבו זְבַהַאְו :ויָחֶא ריִזְ דקה פסו שארל

 ףננד ידָחְמְדא ירפו נֶטַב י מ ךרַבּו ברה
 יףנאצ תֹורְתְׁשעְ יִפְלַא רנָש ְָּרָהְְִו ףָשריִתְ
 :ְּדָל תַתְל יִתְבָאְל עַּבָשנ רֶׁשֲא הָמָרָאָה לע
 רקע ּףְב הָיָה אל .םיִמעֶה"לְכִמ הָיהִת ורב
 ילֹהלְכ ףָּפִמ ַײ ריסקו :ףְתְמָהְבִבּו הָרְקִע
 םמיֵׂשְי אל ָתְעַדְי רֶׁשֲא םיעָרָה םורָצִמ יו לכ
 ריִעָּב הָּתֲא רָב :ףיֶאְנשדלֶכְּב םֶנָתְנ :ּדְּ
 ךּורְבּו יִדָאְבְּב הָּתַא ורָּב :הָדְׂשַּב הַּתַא רָב

 רפי :ָתְרַאְשִמּו ףאנט רָב : ךָתאֵצְב ג הָּתַא
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 יי הלָשמ לָכְבּו ףיִמְסַאּב .הָכְרְּבַה תֶא ףתא
 :ךל ןתנ ףיִהלֶא ץ רֶׁשֲא ץֶרֶאְּב כרב
 רַמְׁשְי 9 | :ףָשְפַנ תא תא רמשי יער לָכִמ ףרמשו יי 0

 :םלוע דעו הַּתְעְמ . ףָאֹובו ּדִתאַצ

 :ןבה יבאל ןהכה רמואו

 ַתי-ָגָש ֹומְּכ .םימשּבַש ּוניַהלֲא יי יִנְפְלַמ ןוצְר ימי
 :הֶרֹוקַּבְׁש תֹוָצְמ" לֵב סימל הָכְּה כ :ןפַה ןוידפל

 הכה הפ

 יִניִאְרַה .הָגְרְרַמַה רֶתְסְב יעלָּמַה יִנַהְּב יִתָני
 ךלוק יִּכ לוק תֶא ינעיַמְׁשַה .ךיאְרִמ תא
 :הֶואָנ ְךיִאְרִמּו ברע

 ,כ:י םי רטוא האר הבאה או .

 ,הָמאָל איה תחצ ייִתָּמַת יתנו איה תחא
 ָתּורְׁשַאְַו תֹונָב ָהואְר ּהֵתְרַלו? איה הֶרָּ
 | ןאכ + : ָהּולְלֲהְיַו םיִׁשְגליִפ: תֹוכָלְמ

 תא ּונָתהַא הָל ורְמאיַו הֵכְבְר תֶא ּוכְרָביַו |

 :ויִאְנש רעש תא ךעְרז שרייו הָבְבְר יפלאל ייה

 םיִרָמּו ,הָאָלְו לַחָר הקְבְר הרש ּוניֵתֹומֲא ךַרְּבִש ימ
 איה .ליחיִבַא תב הָכְלמַה רֶתְסֶאו ,לִיַגיִבַאֹו הָאיִבְנַה

 תינלפ ּהַמְׁש אָרְקְיְו .תאזַה הָמיִעְנַה הֶּדְלה תֶא רב
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 םולש .תואיִרְבְּב ָהְלְדְגיו .הָכָרּב תַעְׁשְבּו בוט לּזַמְּב

 ּהָתפִהבּו ּהָתָחְמְׂשִ ת ארל מָאל היִכָאְל רכזי ,החונמי

 ןובונו םיִננעְַו םיִנָשְד הוכו רשע .םירכְז םנָכב
 : : ןמא תה ְי ןכ יהָביִׂשּב

 .םינתח רדס

 .ןיסוראו ןישודק תכרב
 :רמואו סוכ ןיגזומ

 ל

 אָרֹוּב .םֶלעַָה דָלָמ ּוניִהְלָא ו הָּתַא ךורְּב

 :ןֶפְנַה יִרֶפ
 רֶׁשֲא .םלעַה דלָמ ּוניִהְלֶא יי הָּתַא ורב

 וטל רסָאְו :תויְרַעְה לע ּנְנְצְו ויָתוָצְמְּב נשק
 ונל תֹואֹוׂשְנַה תֶא וגל ריתהו :תוסּורָאָה תֶא

 שדקְמ ו הָתֲא ורְּב :ןישודקו הָּפִח ידו לע
 :ןישודקו הפח ידי לע לֵאָרְשִי ומַע

 :הטואג.הלפה תא שהקמ ןתחהו.הלכהנ .ןתחהו ךרבמה התישו

 תָרַּכ יז תעּכַמְּכ יל תָשְּדִַמ ּתַא יִרָח

 : לֵאָרְשִיְו השמ



 גסש 3 ןיאושנל תוכרב העבש

 .זיאושנר תוכרב העבש
 .רמואו רחא סוכ חקו

 :ןֶנְרמ רָב
 אופ יםֶלועָה ךֶלָמ ּוניָהלֶא יי התא ְךוָּב

 | :ןָפָנה ירּפ
 לכַהש יםֶלעָה ךְלִמ ּוניִהְלֶא יי הַתַא ורב

 :ודובכל אָרּב
 :םֶרָאָהרֶצויםְלועָהְּדְלִמ ּוניָהְלֶא יי הָתַאְךּורָב

 רֶׁשֲא יםֶלשָה למ ּוניֵהלֲא יי הָּתַא רָב
 תינָבַּת תּומְּד םֶלָצַכ ּומְלַצְּב םֶדְאְה תֶא רצ
 ײ הָתַא ְךורָּב :דע ידע ןְנְּב ּונָממ ול ןיקתהו
 :םֶדָאַה רֶצֹ

 ָהיִנָּב ץיובְקְּב הָרָע לֵגֲתְו שישָת שוש
 הטשמ יי הָּתַא ְךורָּב והָהְמשְב הָרָהמַּב הָכותְל
 :ָינָבְּב ןויצ

 ְךְריְְִךֶהמׂשִּכ :םיִבּוהֶא םיער חמשת חמש
 :הָלַכְו ןֶתִה חמש יי הָּתַא ךורְּב :םדקפ ןדע ןנ

 רָשֶא םְקועֶה למ ּוניִהְלֶא יי הָּתַא ורב
 הָּנְר יהָליִג יהָּלַכְו ןֶמֶמ הָחְמַשְו ןושש אר
 .תוערְו םולש | הנְרַאְו הָבֲהַא יהודָהְו הציד
 תוצוחְבו הֶדּהְ רב עמו הלא יי הרה
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 ןָתָה לוק הָחְמִש לוקו יל לוק םלשּורי
 םתָפחמ םיִנַתָה תיפח תֹולָהְצִמ לוק הּלַכ לוקו
 חמׂשִמ .ַ הָּתַא רָב :םֶתָניִנְ התׁשִמ םירעג
 :הּלַּכַה םע ןָתָחָה

 :רמוא סוכה תא רבושש רחאו ןתחל ןתונו הת ש ךרבמה

 ובְרִי :ֹוּדָסַה םֶלעְל יִּכ בוט יִּכ ייל ודוה
 :תֹוחְנֲא וסּוניו לאְרשיְּב תמש

7 

 ,םילוחל הלפת
 להקהו קוספ רמוא ןזחה ,לבקתת שידק םדוק הרמואל גהנמה

 : וילע םירזוח

 יִנָנח יל ּתְבַחְרַה רֵצַּב :יקְרַצ יֵהלֲא יִנָנִע  יִאְרַהְּ
 :ַעּושָא יהלֶא לָאְ ה א .ָהֶא יִל רַצַּב ;יִתְלּפִּת עטי
 ו זאב אוב ינפל יתעושו .ילוק ולָכיֵהַמ עַמׁשְ
 נט ָרְמַחבֶרּב םיִהלֲא . וצר תַע ַײ ףָל יִתְלּפְת יִנָאַ
 הָביִׁשְכַה יקָרְצ יו העמש ירוד הָלָפִת :ףע ןשי תַמָאְּב
 נעל הָכַפִּת :הָמְרִמ יִתַפְש אלְּ .ִתְלַּפִ הָניזָאַה .יִתְנְ
 2 יתָקַפִת הָנָמְש ;חיִש ףופשי י יו ינפלו .ףוטעי יכ
 יִכְנָא רג .יִּ ׁשֵרֲחָּת לַא יִתְעַמּד לא .הָניִזָאַה יִתָעְושְו
 תונע .ץמש אלו הָזַב אל יִּכ :יִתְבַא לֵב בשות .ְַּמע
 יי :עֶמְׁש ויִלֶא ועושבי ונממ ינ ּפ ריִּתְסַה "אלו ,ִנָע
 היי םינש בֶרָכְּב ףֶלְעְּפ יי יִתאָר ףעמש יתעמש
 לֶא עָמוש יִּכ :רוכְזִּת םתב ו גרב 'עיִדות םיִנְׁש בֵרָהְּב
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 םויָּב .םימֹווִמ ּונייחְי :הָזב אל ויֵריִסֲא תֶאְו וי םיִנֹויְבָא

 יֵנֵנַח יו יִּתְרַמֲא נא ונפל הָיַחְ ומיקי יִשיִלָשַה

 יעושב נונה ל וכ עמש ודל יתאט נח יִּכ יִשְפִנ הָאַפְר

 שרע לע ונָדָעְס 2 \ :ףשְדַה ריב 9 לָא ידי יִאְׂשִנְּ ה לָא

 ,ּהָי יִתאְָרְכ רצמה ןמ : ֹוילֲחּב תְכַפַה ובָכָשַמדלָּכ יוד

 :רוא האנד ראב .םיַח רי קמ ד ףמע יב הי םֵתְרמַּב ינננ

 םיִתַּמַה אל :ָל הָבֹי יִמ לואְשְב רכז תֶוָמַּב ןיִא -
 ,הָיַחֲא יִּ תומא אל :הָמּוד ידדודלכ אלו .הָידוללַהְ
 טה לֶא נגע יִּכ ְיִתאָרָכ ינא :הידיִׂשעמ רָפסַא

 "לכל חלפה םיפיסומ השאל) :יִתָרְמָא עמְׁש כ דנא

 בייַ תחַשמ לָאוגה ;יִביאּולַחַתִלַכְל אָפְרַה בנו
 שדחתת , ,ףידֲע בוטַּב עיִּבְשִמַה :םיִמָחְו דָסַח יכרמעמה

 לע אל יּכ :יָלֲא יִאְרְהְּב עַמְׁשַו ו : (יבירּוענ רֶׁשיַּ
 ףימחב לג יִּכ .הינַפְל ונינונה דמ םיליפמ ונחנ א ּוניָתקְדִ

 לא .הָשָעו הָבישקַה יי ,הָחְלֲ ה וה מש יי :םיִּבְרָה

 לעו ףריע לע ארק מש "ָּכ :יקלָא ףנעמל רַחאת
 :םֶדֵהַר ּוניִמָי שדה ד .הָבּושַנְו ףילא י ונָביִשָה מע

 ; רמוא רובצ חילשה ךכ רחא
 יראמ אָנָהְלֲא סָדָה מ יַמֲחַר ןיִעְבַתְי אָנְקִנַא | ןיִאְָלַצְמ

 ןיב תב ימחרה ןְליִכְמ רשע תַלָתּב .אעְראְו אָיַמְש
 ה עו ביִתְבַדּב הָאיִבְנ השמד אָתיֹאְד אָרָפְַּב
 ברו .םִיַַא ךֶרָא וכח םוחר לֶא . | וו יאָר וינפ
 .הֶאְטח עׁשָפָו ןוע אשנ ..םיִפְלֲאָל דָסַח רצנ ג ותָפֲאְ המח
 כ ןכושה .יִבָבּושל םִיַפֲא א ,םיִבְׁשל הנ :הקנו
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 לעְופה לֶאָה .תֹורַצ תַעָב הָנועָה .פיִבּורְבּו שֶרִקַה תֹויַח
 :ליִצַמְו | הָדּפַה לאה , ֹיָרָּבדְמ : ינלוהל הגג עָה תורּובְג

 עישומו .ותָלּוז ןיִאָו דָחֶא לאה ,ליעוהל ירה איִלָּפַּמַה
 ּויִאָרָי לֶא הָרֵצַּב הָנֹעַה .ויארְקְל בורָּכַה ל אָ ֹוּתְלּב ןיִא
 לֵארְשִיהלַּכ לַעְו אלע .ןיִברקו ןיבט ; ומה ור למת אוה

 ןיִּב יהָיְבְׁשְבּו רַעְצְּב יורש אּוהָש מהלב לעו אנא
 היִבּב "שּובָח אוהש ימלּכ לע ,הָׁשביַּב ןיִּב סיב
 הלוח אוהש מלב לעו םיִרְש ךָלַמ ת תַמיִפְּב .םיִרּוסָאה
 לַטּומַה ינולפ יִאּולֲה ית לֶא הָלעה תואופר הָלַעְ םֶלְלְכָב
 | :יוד שרע,לע

 ,שיאל םשה יונש
 ארכי אלְו בותְּבָש ומָּכ ינולפ לֵאָרְׂשְִּב ומש אָרְק 4

 ןֹומֲה בֵא יִּ םָהֵרְבַא מש היה םֶרָבֲא מש תֶא דוע
 וב ומש סיכת ומְׁשְּב אוה חמש : ּךִּתְתְנ םַג

 יג נפל ןוצר יהָי :הָכַרְּב הָיַהְו ףִמש הל ןַאַו ביִתְכַד
 לט גבל הֶז ומש יונ אָהיׁש ,ונית יבא יהלאו ןניד St וי

 עורר וילעמ עורקְלְ .תעְרְ תושק תרז וילעמ

 אל ה os לע ,ינולּפ לע. הָתיִמ הָסְנָכִנ םָאְו .ןיד רז
 אל הז ינולפ לע .ינולפ לע הָרזנ הָרֶזְג סאו .הָסַנָקִנ
 ןטקכּו .השדח הָיְרָּבְכּו רָחַא שיא 'אוה יט ןה ,הָרזגנ

 ,םיִמָי יִאּולַמְלּ םיִנש תּוכיִרֲאַלְו םיבוט םייח דלונו
 ָנְנַה .ִּףֶתַעָמִד תֶא יִתיִאר ָּהְתְכִפִת תֶא יִתְנַמְש רמו
 יהי םיתכדכ וי תיִּב הָלֵעּת ׁשיִלְׁשַה םִייַ ל אפור

 רמוא כיחאו :ויָנָפְל הָיחָנְו ּונָטיִהְ יׁשיִלְׁשַה םֹויַּב ,םִימזיַמ
 יוכו םיכלמה יכלמ ךלמ
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 .השאל םשה יוניש
 יֵרָש בּותָּבַש ֹומְּכ תיולפ לֶאָרְשיִּב הָמָש ארק

 יָהְי : המש הָרָש יִּכ יבש מש : תֶא ארק כת - 6

 ינגש אה יש ונית כא יהלאו ונידלא . ףיִנפְלִמ ןוצר

 הירק .תו ער תושק תורי 5 הילעמ ה הז ּהַמָׁש
 ,תינולפ לע הי ִמ כ הק םֶאְו .ןיּד רַזְג עור לכ הי לעמ
 .תינולמפ לע הָרָ הָרָזְנָ םֶאְ המ 9 אל וז תינולפ לנג
 הרכבו תרז חא הֵׁשֲאְכ איה ירה ,הָרזג אל וז תינולפ לע
 םינש תוכי רָאלו םיכוט םיַחְל הָדְלֹונְׁש הֵּנטְַבּו .השדח
 תֶא יָתיִאְר ףָתּקַפִּ תֶא יִתְעַמְש רמאנו יםיִמָ יָאזפמלו

 :יי תיָּב הָלֲעּת ישיִלשה םויָּב :ףְל אפור יִנְיַה יְּףָתַעְמְּד

 תיהנו ונמיכי ישילשַה םִייַּכ .םִיַמְמ ּונייהְי ביִתָכְדּכ

 פל
 (הָאְּפְרִי השאל והאפרי ויִמְחרְּב םיִכָלָּמַה יִכְלִמ ְךֶלַמ

 ב יִתְּבְ ארה cA השאל 13 םיל קי הָמְלְש הָאיֿפְר
 'הָּתֲא יִתְלַדְת יב ה העָשּוִאְו ינעישוה .אָּפִרֲאְו יי נֲאַפְר
 וימורְממ )הל השאל) ול חָלְׁשִי םיִכְלָמַה יִכְלַמ ךֶלֵמ
 אָפְרַמ .הָבַדְנּו ןוצר אָּפְרַמ .הָכָרְּב אַּפְרַמ .הָכּורֲאַו אָפְרִמ

 הָניִנָח אָפְרִמ .הַפּורְחּו הָלְע ית *פרמ יהֵבֲהַאְו דָסַה

 םולש אָפְרַמ 'םי לגו םיעודי םימחר אפרמ הָלִמ ַח

 < השאל) הְנֲעי ימֲחַרְּב םיִכְלִּמ מַה יִבְלִמ למ : םייחְ
 ,רומזמה רמו .הָרֲצ םויב .- הנו .ביִתְכְדְּ הָרצ תעּב

--- 



 ןידה קודצ חסש 8

 % קירצ :ףיספָשִמ רֶׁשְיְו 4 הָּתַא קידצ

 רצ ףתק רצ :וישַעַמדלָכְּב -י הו ויכד ig כב

 יקד ב תַמֲא k יִטפְשִמ : תא ִתְר ותו םלו על

 ול רמ אי יִמָו + .ןיטלש למ רַבְּד רֶׁשֲאַּב :וָּדְחְי

 וׁשָּפַנְו ּונָביִשְי יִמו דַחֶאְב אֹוהו :הָשַעִת המ

 וןיכרדד לכ יִכ ילעָפ םיִמת ריצה !שעיו הַתְוא

 :אוה רֶׁשְְ קידצ לוע ןיִאְו הניֹמֲא לא :טַפְׁשְמ

 המאה ןיד דו | כ .תַמַאְ כדצ טפש תַמָא נד

 :הָמָאְו קָדָצ ויִטָּפְשִמְדלְב יִּכ

 ,שיאל הבכשה
 :ולא םיקוספ הבכשהה םדוק םירטיא לודג םראל

 יב םֹוכָמ הֶזיִאְו אֵצּמּת ןיאמ הָמָכָהַהְו
 :הלבח קיִפָי םֶדֶצְו הָמְכָה אָצְמ םֶדֶא יִרָשא
 ְלַעָּמ ףיִאְריִל :תְנַפְצ רֶׁשֲא ףבוט בב הנ
 ףדטה רקָי הפ !םֶדָא יִנָב נג ב םיִפיהְל

 קרל מ הי דיִפנְב צב םֶדא נב םיהלֶא

 ןאכ דע :םקשמ ףינךע לחנו ָּתיִּב ןׁשֶּרמ
 ןאכמ םיליחתמ םישנאה ראשב

 בוט :דאמ ין ויָתיֵצַמְּב יי תֶא אָרְי שיא יִרשַא

 :ודְלוה םיָמ תֶנמַה סי בֹוט ןַמְׁשִמ םש



 טסש 9 ןידה קודצ

 הָניִבְׁשֲה יִפְנַּכ תחת ,הָנֹויְלָע הָביִשיִּב הָנֹוכְנ הָחּונָמ
 םיִריִאְמ עיקרה רַהֹוְּב .םיִרֹוהָטּ םישודק תַלְעַמְּ
 עֵׁשַפ תחרה :םיִמשָא תַרָפַכְו םיִמָצְע ץולחו .םיִריהְומ
 יהנועמ ןַכֹוׁש רּוצ נפל הָניִנֲח הֶלְמָחְ 'עַשי תַבְרְקַהְ

 תַציִחְמּו תַנְמ אָהְּת םש .אָּב ד םָלֹועָה ייחְל אָבַט אָקְלּוחְו
 ןדע ןנְב ּונָחיִנִת יי חור ינופ בוטה םֶשַה שָפָ תביִשיְו
 :ןָמָא רמאנו ןֹוצָר יִהְי ןֵכְו .תֹוחיִלָּסַהְו םיִמָהַרָה לַלְכַּ

 :השאל הבכשה

 נְּת Kw םיִניִגֶּפִמ קֹוחָרְו אָצַמָי יִמ לָיח תֶׁשֲא
 הישנמ םיִרְעשִב ב ָהּולְלַהי ָהיִרָי יִרְפַמ ּהָל

 רמי ּהָרְמַמְבו איִה ּהָליִּד אָתּונַמֲחַרְד אָנָמֲ ר
 תַרָמ ָּדָרְכַּנַהו הָדּובְּכַה הֵׁשֲאָה "ןרְכּוד יה מדה .לעיִמל
 הוז לסר דו םיִמָחַרַ ללכ כב ןע FE הָנֲהיֵנְּת יי חור ,תינולפ

 :ןמָא רמאנְו ןוצְר יֵהְי ןַכו

 :הדליל וא רליל הבכשה
 לעו יאָעְרַא ישידק אָנְתֶרְבִא לע םחְרְד אָנָמֲחַר

 .אוה ףיִרְּב אָשְדּוקְר ּהַתּועְר ןיִדְבְעְד אּיַיִסֲחו איקידצ
 הדליל) תינולפ ןב ינולפ אָמָלּוע ׁשֶפנ יע םֶחַרי יהְימַחְרְּב אוה
 (ָהָהיֵנְּת הדלילו ּוהָחיִנִּ יי ַהּור (תינולפ תב תינולפ אָתְמְלּוע
 יֲִהַּב אֵעְׁשעַתְׁשַאְל )ּהָתְ הדליל ּהָתִי לֵעְיְו .ןָדע ןגְב
 ,ּהַמֲא לעו יִהּובֲא לע הָרָפַ אָהיִו ראד סח איקידַצ
 קיִרְמִ :אָמְלע אָרְמ טד אָועַרְּב לָּבְקְתִמְּד ןַכְרקְּ

4 



 ןידה קודצ עש 0

 אָתיִאָכ ןיקְסע ןוהָי יד ןירֶד ןינב הל ןֵתיְו .ןוהיבוח
 :ןמָא רמו ןוצְר יהי ןכו .הָחנֲא גג סָהִמ ריס

 :םילבאה ינפב ולא םיקוספ םירמוא הבכשהה רחא

 העמד םיִהְלֲא לי הָחמּו יחצְנְל תומה עַכְּב

 לכ לעמ ריי מע תפרהו ,םינפ לכ לעמ

 ןומוקי יִתְלַבִנ =ףיתמ יְִרַכּדַײ יִכ אַ
 ְףיֶלט תורוא לט יִּכ רבע ינכש מכרו ּוציִהָה

 ןֹוע רָּפַכִי םוחר אוו ;לי פת םיִאָפְר [ֶרָאְו

 ריִעָי אלו ופָא ביִׁשָהְל הָּכְרְַו :תיִחְשי אל
 : :ֹותַמֲח לָּכ

 .הז שידכ לבאה רמוא הרובקה רחא

 אּוהְּד .ףנַע אָּבַר ּהָמָש ׁשּדַכְתְיְו לּדגְת
 יאָּיַתַמ הֵאיָחַאל 'אָמְלע אָּתְדַחְל דיִתַע
 | יִנָבְמִל איה קֶרֶפְמל .יאָלָכיַה אללכשלו
 איִלילַאְד אַָחְלּ רקעָמְלּ ,םלשוריד אתר

 אימשד אָריִקִי אָנָהְלּפ אָבְתֶאְקּו יאָע ךאמ
 ןֹוכיִמֹויְבּו ןוכייחְּב .ףֵמפ הָרקיו הני ּהרָדַהְל
 ןֵפְזְבּו אָלְנַעַּב .לָאְר ישי תיִּבדלָכְד ייחבו

 דִרְבָמ אּבַר ּהמש אָה :ןַמָא רְמֲאְו בירה

 הַּכַתְשִיְו ְּךַרָכְמי אנע יִמְלָעְלְּג םֶלָעְל



 371 אעש ןידה קורצ

 הלעֶ רֵּדַהְתְיְו אָשַנְהיו םֹמֹורְתְְו רֵאָפְהו
 מפ איה ְדךיִרְּב אָׁשְדוקְּד ּהַמָׁש ללַהְתו

 אָָהְְׁשִ אָתְריִׁש אָתְכְרּב לָּכ ןמ אָלעל
 :ןֵמָא ּרְמאו אמל ןְריִמאד אָתְמְח

 ןיערמּו יאָנְתֹומּו אָנְפִכְו אָּבְרַח יִלָּכְתִת
 לֵאָרְׂשִי ּהַמע לעמו ןּוכְנַמו אָנַנִמ ידעי ןיִׁשיִּב
 :ןָמָא ּורָמִאְ

 עָבְׁשְו םייח יאיִמָש ןמ אָּבַר אָמָלְׁש אה
 -הָחיִלְסו הֶלֶאְּ יהָאּופְרּו אָבנַׁשְו יהָמֲהָנְו העושיו
 לֵאְרְשִי ֹוטֲע"לָכְלו וגל .הֶלֶצַהְו חורו :הָרפְַ
 :ןֶמָא ּורְמא

 הָׂשֲעַי ויָמָחְרְב אוה יויָמֹורֲמְּב םולָש הָשוע
 :ןִמָא ּורמִאְו .לֵאָרְׂשִי ומע לָּכ לֵעְו ּוניִלָע םולָש

 .הארבה תדועפ

 ןיי לש םוכ םינזומו הארבהה םישועו לבאה תיבל םיאב הרובקה רזא
 : ךרבמ לבאהו

 ארוב .םֶליִעָה ךְלִמ ּוניִהְלֶא יי הֶתַא ךורְּב
 : ןְפגַה יר

 ןידו תָמָאה ןיד .םלועה ךְלִמ ּוניַהלֶא יו הָּתַא ףּורָּב
 בּותָּקַ תל ןיד .ּוננש .תונּומָא טָפוש םיִמְחְרַה
 הנ מָא לֶא .טָּפְׁשִמ יִכְרְּדלב יִּכ .ולעפ םיִמִּת רוצה
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 םילבאל ןוזמה תכרב בעש 2

 רש יי הָּתַא קיִּרַצ :אוה רֶׁשְו קידַצ לוע ןיִאְ
 :םיִלָבֲאָה"לָּכ םֶחנִמ ו הָתַא ךּורָּ :יֵטָפְׁשִמ

 .םילבאל ןוזמה תכרב
 :יניד :ןולייעוק יק סירופ A יס = ליחתמ השלש םה םא

 :ֹולָׁשִמ ּוְּלַכֲאָׁש םיִלֵבֲא םֶחְנְמ ְךַרָבְנ
 :ןידכופסיכ יס -- ןינועו

 :ונַײה ובּוטְכו ולשִמ ּנְלַכֲאְש םיִלָבֲא םָהְנְמ רָב

 :ןיזידכיכ כיל סכלוט יס --- ךרבמה רזוחו
 :ונייַה ובוטְבוולָשִמ ּנְלַכֲאָׁש 'םיִלָבֲַא םֶהְנִמ ורב

 ינסה הפ פי = ens היש) םה סא

 :ולָשִמ ְלֵכֲאְׁש םיִלָבִא םָחְנְמ ּוניַהְלֶא ךְרֶבְג
 :ןידנופסיל יפ -- ןינועו

 ולשמ נְלַכַאְש םיִלָבֲא םָהָנִמ וניִהלֶא רָב

 :ּונייה ֹובּוטְבּ

 :ןיזידכיכ כיל סכרוט יס -- ךרבמה רזוחו
 ולשמ נְלַכַאְש םיִלָבָא םַהְנְמ ּוניָהלֲא ורב

 :ּוניִיַח ובוטְכּו
 :םירמוא כ"חאו ונימיב הרד מב המוקמל הנרי זחת דע 7 תכרב םירמוא

 :יזיד םיסופסיד יס וכיעיב קרס סונסס ןוזניס תכרב יזיד יס

 םלָשּורָי יֵלֵבֲא תֶאְו ןויָצ יֵלֵבֲא תֶא ּוניַהלָא יָי םֶחַנ
 םֶלָבָאְמ םַמֲחַנ הֶזַה לָבֲאַב םיִלְּבַאְתַּמַה םיִלָבָאָ תֶאְו

 ןְּכ ּונָמָחְנִת ומָא רֶׁשֲא שיִאָכ .רּומָאַּכ םָנגיִמ -- ןמשו
 םַחְנָמ יי הָּתַא ךורּב .ּומַח גת םלׁשוריִב םָבָמֲחנְ יִכְנָא
 הגב ונַיחְּב :ןַמֲא ּוני מיב הָרָהְמְּב ב לשר הוב םיִלָבֲא



 געש 3 םילבאל ןוזמה תכר

 יי הָּתַא ְךירָּב :םםֶלָשּוריִּב הֶדיִבעָה ןוכתְו ןֹוּיִצ .ריע

 ּונלֲאג ּנָריִּדֲא ּוָּבְלַמ "ניבא לֶאָה .סֶעַה ףָלַמ ּוניֵהלֲא

 לֶא .ביִטטַהְו בוטה יַחַד ְךלמַה :בֶלעָי שודק ונשודק
 טיקַש :תושָפְנ חקול יקָדָצְּב טפוש תַמֲא ןיד .תַמֲא
 לֹּכַה לע .וידבעו ומע ּונֲחנֲאַו ונוצר תושעל ומְלּועְּב
 רודני אּוה תו וצרפ רדוג ּוכְרָבְלּ ול תודוהל ןיִבָיַח ּונֲא
 ; םיִמֲחְרְּב לַאר רשי ומע לעמו רנילעמ תאוה הָצְרפַה תֶא

 ונילע םולש השי וימחרב אּוה ויִמֹורמְּב םֹולָׁש הֶׂשֹוע

 :ןֶמָא ורָמאְו .לֶארשי זמע לב לעו

 Sai םימחנמה םירמוא .Ress ותאצ םויב
 הָיִהְי יי יִּכ .ףְחַאָי אל ךחריו שמש דוע אבי אל

 רֶׁשֲא שיאּכ .ביתכו :ךְלְרָא יִמְי ומְלַשְו םּוע 'רואל ל
 :םָכמֲחנ מ יכְנא וכ ּנַמֲחַנְּת ומָא

 .תורבקה תיב לע תוכרב
 :םהילא ברקתמשכ מ םוי םישלש םירנקה תא האר אלש ימ

 רַצְי רֶׁשֲא יסְלֹועָה ּךֶלָמ ּוניֵהלֲא יי הָּתַא ףורּב
 הָיִהֲהְו ןיִדְּב םֶכַתֶא לָּכְלְכְו ןיִדְּב םֶכְתֶא ןזו ןיִדְּב םָכָתָא
 םֶכְלְּ רַפממ עדו ןיִרְּב םָכְתֶא תיִמָהְו ןיִדְּב םֶכָתֶא
 םלועה יחל ה םֶכמיִקַהְלו םֶכְתֹוֲחַהְל דיתע אה
 :םיִתָמַה הָּיַהְמ 2 הָּתַא רָב :אָּבַה

 .רַפָע יִנָכש ּונְּנִרְו וציקה :ןּומּוקי יִתְלב ךיֵתְמ ווי
 בוחר אּוהְו :ליִּפַת םיִאָפְר ץיֶרָאו יט תורוא לַט יֵּ
 ריִעְי אלו ֹופַא בישָהְל הָּברַהְ ,תיִחְׁשִַי אלו ןוע רפי

 :ֹותָמֲח לכ



 תבש ליל רדס דעש 4

 .תבש ליל רדס
 לע יג אלמ םולשה יִכָאְלַמ סֶכיִלַע םולש
 : אּוה ורב שודקה םיִכְלַמה יִכְלַמ ממ

 .ןוילע יִכָאְלמ םילשה יִכָאְלמ םולשל םֶכָאיּב
 פיג :אוה רָב שודקה םיִכָלַּה יִכְלַמ דָלָּמִמ

 ןויְלָע יֵכֲאְלמ םולַשַהיִכָאְלַמ םולַשְל יִנוכְרַּב

 םינ :אוה ךּורָּב שודקה םיִכְלַמַה יכלמ ְלָּמִמ

 יֵכֲאְלַמ םולָשָה יֵכֲאְלַמ םֹולָׁשְל םֶכְתאָצְּב

 פיג ;אּוה ורב ׁשֹורָפַהםיִכָלְמַהיִכְלַמּךלַמַמ ויל

 יִכְרדדלֶכְּב ףְרָמָשְל יל הָנצְי ויָכָאְלִמ יִּ
 : םלֹוע דעו הָּתעַמ ףָאֹובּו = ְתאָצְרַמְשי יו ג

 :הֶרָכַמ םיִנינַפַמ קהָרְו יאָצָמִי יִמ לת הֶשֶא
 והְתַלַמְג :רֶסֶחָי אל לֶלָשְו .הָלַעַּב בל הב הטכ
 רֶמְצ הָשְְּב :ָהַה יִמָי לכ עֶר אלו בוט
 תייְנָאָּכ הָתְיָה הב ןיִפֲהְּב שעתו :םיתָשפּ
 F= ,הליל הֹועְּב סקתו :ּה מה איִבָת קֶחְרָמִמ .רַֹו
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 הָרָׂש הָמְמָז :ָהיִתֹרענל קחו יּהָתיֵבְל ףֶרֶט ןתתו
 זועְב הָרְנָח :םֶרָּכ הֵעָטְנ ָהיֶפַכ יִרֶפִמ ּהֲחקַתַ
 ּהָרְחס בוט יּכ הָמעֶמ :ָהיָתֹֹורז ץטֲאְתָהיֶנְָמ
 ,הֹוׁשיִּכַב הָחְּלַש הירי :הָרְנ הָלַֹלּב הָבְכִי אל

 הירו יֵנֲעְל הֶׂשְרָפ הָפַכ ל ּוכְמְת ָהיֶפַכו
 כ יגלְׁשִמ ּהָהיֵבָל אָריִת אל :ןּיְבָאְל הָחְלַש
 ּהָל הָתָשָע םיּדכְרַמ :םיִנְׁש ׁשְֶבָל ּהָתיב"לְכ
 ּהָלְעַב םיִרעְׁשַּב עדונ :הָשּובְל ןֶמָנְרַאְו שש
 הכְמִּתַו הָתְׂשִע ןירס :ץיֶרָא ינקז םע תבְשְ
 קחשתו יהָׁשּובְל רָדָהְו וע :יֵנֲענְכַל הָנְֶנ רג
 רֶסָמ תרותו .הָמְכָחְב הָחְתָפ ָהיִפ :ןורחא םויל
 תּולצע םֶהָלְו :ּהָתיִּב תֹוכיִלָה הָיַפֹוצ : הָנושל לע
 + הלחי הלעב .הורשאיו הינְב ומה :לָכאת.אל
 : הָנְלָּכ לע תילַע תאו ילִיַה ּושַע תֹונְּב תובר
 איה ו תֶאְרִי הָׁשֲא ייֵפיֵה .לָבָהְו ןקה רקש
 .םיִרָעְשַב קּולְלַהיו יהיִרָי ירֶפַמ הָל ות :לָלַהְתִ
 :ָהיִׂשֲעַמ

 וברי יָב יִּכ :םֵגְׂשִנְו קיִּדַצ ץּורָי וכ יי םַׁש זוע לַּדְנִמ
 םיקיזחמל איֵה םיִיַח ץע :םייח תונָש ְךֶל ּופיסויו .ּיִמָ

 לקו םֵע יִכְרּד ָהיֶכָרְּר :רֶשְאְמ ָהיֶכָמתְו הב
 . : םולש ָהיָתֹוביִתְג
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 אָתְוְדָח אָתָמיֵלְׁש .אָתּונְמיֵהְמַד אָתָדּועְס ּוניֵקְתַא
 איה אְּד ד ,אַּכְלַמְד אתוס וניקתַא + אָשיִדְ ) אָכְלַמְד
 אקיתעו ןיפנש רי ןישידה ן זּוָּּת לכח אָתְדּועְמ
 : ּהָרָהַּב אדעסְל ןַיְחַא אשי

 :הַדֹותְּב ּונָלְּדנֲאַו .ריִשְּב םיִהלֲא םֵׁש הָלְלַהֲא
 בל זולֲעו יִתְרזעְנ יִבל חַטָּב וב ננו יז ג

 ו ונָוהַא יִריָשָמ

 לֵכֲהָבְּר ייֵהְתַּכ וג לעמל :ןיְִבָשְּב רַמֹוֲא
 :ןישידק ןּוניִאְּד ןיִחּפַּת

 אתר טמֶכו .אֵּתְדַה אָרותַפַּב יאָּתְׁשַה ,ie יפו

 :ןישיר לע אְרָהנְד יאָּתְבַט

 ןיטושקּב .הָלַּכ והינו .אָלאָמְשּו אני
 :ןיִׁשבְלּו ןיִנאָמּו יאָלְזַא

 דיִבעְר .ְיִד אָרֹויִבּו ּהָלְעַּכ הל קָּבַחְי
 :ןיִׁשיִּתכ ׁשיִּתַּכ אַהְ הל אָחְיַנ

 סרב .ןיִתיִבְׁשּו ןיִלְמְּב :ןיתקע ףא ןיִחְנצ
 :ןישְפנ םע ןיִחּורְו ,ןיִּתְדַח ןיִפְנַא

 דל אַרֹוהְנ ייֵּתְרַּת אָרֲח עו ייֵתֵי ינס ּודָח
 :ןישיִפְנ ןֶאָכרבו יִטְמי
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 אָשפִאְל ןיִנוקְת ּוהיֵבֲע ןיִניְבְשּוש ּובירק
 :ןישָחְר םע ןיִנּנְו ףיִניִז

 יִּתְרַתְּב ןיִּתְדַח ןיִהּורְו יִתְמְׁשִנ רֵּכְעָמְל
 :ןִׁשְבְׁש אָתְלְתִכּו ,ןיִתָלְתְבּ

 אָלעלְד אָּכלַמּו יּהָל ןיִעְבש  ןירוטעו
 :ןיׁשיִדכ שידְקּב .הָקַּכ רַטֲעֶהתְ

 קיִתע רב :ןיִמְלַע לָכ גב ןיִמיִתְסּ ןימישר
 ;ןיׁשיטַּב שיִטּב אָלָה .ןיִמֹ

 גנעֶהיְד .ּהַפע לע יִרְׁשִתְּד .המק אֲָעְר אֵהְי
 :ןיִׁשְבּורְו ןיִקיִתְמְּב משל

 ןְחְלְשְו :אָמיִתְסִד אָמְרְנִמ יאָמֹורְדל רדסַא
 :ןיִׁשְרַא אָנפְצְבּו .אָמָהְנ םע

 סּורָאְל .אָסֶא .יִנאָרְמּו יאָסַּכ וג אָרְמַהְּב
 :ןיש?ח אָפְקַּתַהְל .הָטּורָש

 ןיעֶבְׁשִּב :ןיריקי ןיִליִמְּב ןיִרְתַּכ ןוהְל דּבַעְ
 :ןיִׁשְמַה יֵּבִג לעד ,ןיִרּוטְע

 .רטסל יִמָהנ תיִשְּב ירַשעֶתַּת אָּתְנִכְׁש =
 :ןׁשיִנְכד ןיניזו .רטקתת ןיְִּב
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 ןיִליִבַח :ןיקיחרד ןיִבָאסִמ .ןיִקיִבְׁשו ןיִתיִבְׁש
 : ןישרח יניז לָכו ןִקיִעְמּ

 ןישידק לָבְּד אשידק אקיתע םדק ןמ אנער יקיו
 אָלַמ ְּׁשְמְתיְּד יאְלכ ד אַמיִתְס ןיִריִמְמ לָכִּד אָריִמְט
 ליִּטַהְלּ ,ןיפנַא רע הָשיִר אָיְלַמְל הנ הָאַלע

 אָתְוָדָחְבּו אְועֶרְּב ןיִפנַאְד ּוריָהְנְּב ן שידק | יִחּופַּת לקחל
 ןשי וס לב אשידק אקיתע םָדָכ ןמ ְךְׁשְמָתְיְו .אלכד
 אָגִח .ימחרו אָתּוטְר אָלַכּ אָמיִתְס ןיִריִמְט לֵכּד אַריִמַ
 ל לע ילע .הָוְָחְ אָתועְרְּב .הָאָלִע וריִהְנְ .אָּדְסחְ

 .המע לֶאְרְש לכ לעו ,ילֶא םוְוְלְַה 25 לעו יתיב נב

 ןיִמְי אַמְלעֶל ןּותייְּד ןיִׁשיִּב ןיתקע לִָּמ ןניִקְרֶפִיְ
 אָתָכִעְו הר יִלְּב אָתְבַט אתסנרפו אָנֹוְמ אנ בָהְיַתַיַ
 אַשיֶּב אניעמ ניב שו ל לת הָּב וניזמ לֵכְד אָלְזַמִמ

 אנל יֵתיְו .סָניִהֶּג לָׁש ּהָניִדְמּו תֶוָמַה ַאְלַמְ אַּכְרַהַמ
 יחיור ינוזמו רכירא יו אָּבְסחְ אָּנְח אָנָתָשַפִנְלֶכְלּו

 :ןָמָאְ ןֵמָא ןוצר יֵהְי ןַּכ ןמָא חמדה ןמ יֵמֲחר

 אָשָּד תֹואְנְּב רָפְחֶא אל יִעור ַײ .דָוְדְל רֹומְזַמ
 נחי .בָבּושי ׁשֵפנ ללה תוחונִמ ימ לע ינָיִּבְרְ
 תֶוָמְלַצ איִנְב לא יִּכ ג :ומָש ןעמל קֶרָצ יִלְגְעַמְּ
 המה ךַתְנעשִמ ךֶטֶבָש ייֵדַמַע % יִּכ יער אְָריִא אל
 ןמשב ּת תָנְׁשְד .יררצ דג ןֶחְלש נפל ףרעפ :ינְמֲחנ
 ןח ימי לכ יִנופְדְרִו דָסָחְו אי ו הָיוְד יֶמֹוּכ יישא יה ימי לכ ינופדרי דסחְו בוט מ דא | :היור יִסוכ .ישאר
 :םיִמָ ףֶראָל } תיִבָּב יִּתְכׁש



 תש ליל שודק

 .תבש ליל שודק
 "לָכְו ץֶרֶאָהְו םיִמָשַה ולְכַו :ישָשה םוי

 יתכאלמ יִעיִבְשַה םֹיַּכ םיִהֹלֲא לכו :םֶאְבצ
 ֹוּתְכאַּלְמ לָּכִמ יִעיֵבְׁשֲה םֹויּב תפָשיו .הֶׂשֲע רֶׁשֲא
 יִעיִבְׁשַה םוי תֶא םיִהלֶא דרבי :חשע רֶׁשֲא
 רֶׁשֲא ותָכאַלְמ לָּכִמ תַבָש וב יִּכ .ותא שדקינ
 : תושעל םיִהלֶא אַרּב

 : (יתופרו ןָרְע ןְֶרָמ רָב
 אָרֹוּכ :םֶלועַה ָּךֶלֶמ ּוניָהלֲא יו הָּתַא ורָּב

 : ןְפְגַה יֵרפ
 רֶׁשֲא :םֶלּעַה ֶּלָמ ּוניִהלֶא יי הָּתַא ךּורָּב

 ושרה תָּבַשו נב הָּצְרְו ויָתֹוצֹמְּב ּונְׁשְּדק
 הׂשעמְל ןורָכִז ּונְליֵהְנַה ןוצְרְבּו הָבֲהֲאְּב
 תַאיִציל רכז .שָרק יֵאְרְקַמְל הֶלֲחְּת :תיִׁשאַרְב
 :ּונָתְלַחְנַה ןֹוצְרְבּו הָּבֲהַאְב ףשרֶה תָּבׁשְוםִיָרְצִמ
 : תָּבְׁשַה ׁשֵּדַהְמ יי הָתַא רָב



 הדועפל םידי תליטנ םש 0

 .הדועסל םידי תליטנ

 רֶׁשֲא םֶלעָה ְךֶלֶמ ּוניֵהְלֲא ו הָּתַא .ךורְ
 :םִיָרָי תַליִטָנ לע וו ייִתוְצַמְּב ונשדק

 + רמוא עצובש םדוק

 ןידוי ןיֵרְּת יאָתָעיִגְכּו אָתֵנְּכ .אָּתְפְר לע עַצְבִמְל
 ןינסטד יאְיְכַד אָתז חשְמ :ןיִׁשיִרְפּו ןיִמיִתְס .אָטְקנ
 זר איג אָקַה :ןישיסְלּב הנ יאילֲחנ ידו יאסיר
 : ןיִשיִבְכּו ןיִריִמְט  ןיִזַחְתִמ ןֹוהְתיִלְּד .ןיִזיִנְגַד ןיִליִמּ
 אללה יאַה ּגְּכ אָלְעְלִּר ןיזְרֶּב יהָּכַּכ תַרּטַעְחֶא
 : ןישידק ןיִריִעְ

 ְךֶלָמ ןניִהְלֶא ה הָתַא ךורָּב :ךרבמו עצוב

 :ץִרָאָה ןמ םֶהָל איִצומַה .םֶלֹועֲה

 ,הנושאר הדועסל תבש יקרפ
 א קרפ

 עֵּכְרַא ןַהָׁש םִיִתְׁש תֶּבַשה תואיִצָי ₪
 יִנָעָח .רֵציֵּכ .ץוחכ עַּבְרֲא ןֵהָׁש םיִתָשּו .םיִנְפְּ
 יִנָעֶה טְׁשָפ .םיִנָפְּב תִיַּבַה לַעַבּו ץּוחַּב דַמֹוע
 ,תִיַּכַה לעב לָש ּודָי ךותְל ןֵתָנְו יםיִנָפַל ודי תֶא
 לַעַבּו בִיַה יִנֲעָה .איִצֹוהְו ּהָכֹוּתְמ לַטָנְׁש וא

 'ץוהל ודי תֶא תִיַּבַה לעַּב טשָּפ .רּוטָּפ תיִּבָה

 הָכֹוּתְמ לֹטְנְׁש וא .יִנָע לש ודי ךותל תג
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 טַשָפ .רּוטּפ יֵנֲעָהְו םיַה תּבַה לֵעַּכ .סיִנָכהְ
 יּהָכּותִמ תיַּבַה לעַּב לַטְנְ .םיִנָפַל ודָי תֶא יִנָעָה
 טְׁשַפ .םיִרֹוטָּפ םֶהיֵגְׁש יאיִצֹוהְו ּהָכֹותְל ֵתָנְׁש וא
 יּהָכֹוּתְמ יֵנֲעָה לטָנְו .ץוחל ודָי תֶא תיבה לַעַּב

 :םירוטפ םֶהיֵנְׁש .סיִנָכָהְ הכותל ןֵתָנְׁש וא
 הַחְנַמְל ומס רֵפַּפַה י נפ םִרָא בש אל ₪

 אלו 'ץַהְרִמל םֶדא םֶנּכ אל " .ללפתיש רע
 וליִחְתַה םָאְו . .ןודל אלו .לוכָאל אלו .יקסרובל
 ןיִאְו עמְׁש תאירקל ןיִהיִסְפמ ןיקיסְפמ ןיִא
 ֹוטֲחַמְּב טיַהַה אָצְי אל :הלְתל ןיִהיִסְפמ
 רַלְבְלַה אלו ,אָצְיְו חַכָשי אָמְש הָכְשָהל ומס
 אָרְהִי אלו .וֶלָּכ תֶא הָּכַפי אֹלְו .וסומְלּוהְּב
 ןָכיַה הָאֹור ןח ּורְמֲא תֶמָאְּב .רֵגַה רואל
 אָצויִּכ .אְרְקי אל אוה לָבֶא .םיִאְרֹוכ תוכנית
 5גְרַה ינפמ הָבְוַה םע בוַה כא אל לב
 תיַלֲַּב ּורְמֲאׁש תוכְלָהַה ןמ לֲאְו = :הֶרָבֲע
 ורָּכַבל לֵעׁשְ ןוירוג ןֶּב .הָיקְזח ןָּב הֶיְננָה
 הָנֹומְׁש לה תיִּב לע יאמש תי ובר ּונָמְ
 יאפש תיֵב = :םיַּב וב רְזַג םיִרָבְּד רֶׂשֲע
 םיִנִשְרַכְו םיִנָמְמסְו ֹוָּד ןירוש יא םי"רומוא
 לכה תיבו סי דועּבמ ורושיש יִדָכ אָקָא
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 ןיִנְתּונ ןיִא יםירמוא יאָמש תיִּב ₪  ןיִריִּתִמ
 יִרְּכ אָלֶא רּונּפַה ךותְל ןֵּתְׁשִּפ לש ןיִנא
 הָרֹוְל רָמַצַה תֶא אלו :םוי דועָּבִמ ליבה
 :ןיריִתַמ ללה תיֵבּו ןיעָה טולקיש יִרְּכ אָלֶא
 הָיַח תודוצְמ ןישְרופ ןיִא :רמוא יאמש תיִּב ס
 'םוי דועְּבִמ ּודוציש יִדְּכ אָלֶא םיִנדְו תופועו

 ןיִא יםירְמוא יאפש תיִּב ,ןיריּתמ ללה תיִבּו
 ןיִהיִּבְנִמ ןיִאְו מע ןינעוט ןיִאְו יִרְכָנִל ןירכומ

 תיֵבּו יורה םוקמְל עיִגְׁש יֵדְּכ אָלֶא יויָלְע
 ןיִא יםיִרְמֹוא יאמש תיִּב ₪ וןיִריִּתַמ ללה
 הכיס סביב םיִלַכ אלו ןְדְּבעֶל תורוע ןיִנְתּונ
 ללה תב ןְלּוכְבּו .םוי דֹועְּבִמ ושעיש יִדְכ אַלֶא

 ב ןיעמש ןֶּבַר רַמָא ₪ :שָמְשה םע .ןיריהמ
 יִכָּכ ןינְתונ ּויָהָׁש אָּבַא תיִב יָה ןיִנָהֹונ ילָאיִלִמנ
 .תפשל םֶדוק םיִמָי הָׁשלָׁש יִרָכָנ סָבּוכְל ןְבַל
 דָבַה תיִּב תורוק םינעוטש ּולָאְו ולא ןיושו
 הָציִבּו לֵצָּב רָשְּב ןילוצ ןיִא ₪ :תגַה ילוגע
 'תּפ ןיִנתֹונ ןיִא .םוי רֹועְּבַמ ּולוצוש יֵדְכ אלא
 םיִלֲהְּג יִבג לע הָּרְרָח ו אלו יהָכְׁשֲה סע רּונתַל
 יִּבְר ,םֹי דֹעְּבִמ היפ ֹומָרָכיׁש יִרָּפ אָלְא
 ןוּתְהַּתַה םורָקִיַש יִדָּכ :רָמּוא בקעי ןֶּב רֶז עלא



 גפש 383 | הנושאר הדועסל תבש יקרפ

 םע רּונתַּב הַסֶּפַה תֶא ןילשְלַשְמ אי הְלָש
 רקומה תיִּב תרּודְמּב רּואָה תֶא ןיזיַחֶאִמּו .הָכַשַח
 ר כרב רואָה .ויחָאָתְש יֵדְּכ | ןילובנב
 : אּוהָׁש לָכ ןיִמָחְּפַּב ירַמֹוא הוה

 5 קרפ

 ןיא :ןיקילדמ ןיא הָטַּבּו ןיקילדמ הָּמַּב ₪
 ּךְלַכְב אֹלְו :ןֶמוהְב אלו .שָכְלְב אל ןיקילדמ
 רָּבְדַמַה תַליִתְפב אֹלְו ,ןְדיִאָה תַליִתַפַב אלו
 אלְו תַפְוב אל .םִיַמַה יִנָּפ לַעָש הָכֹוריִב אלו
 הפרש ןֶּמָשְּב אלו סיקה ץֶמָשְּב אלו .הָנעְשְב
 :רמוא יִּדַמַה םּוחְנ .בָלָהְכ אלו .הָיְלַאְב אלו
 דָחֶא .םיִרְמֹוא םיִמָכָהִנ ,לָשָבְמ בָלַחְּב ןיקילדמ
 :וב ןיקילךמ ןיִא .לָשְבִמ וניִאָש דָחֶאְו לָשְבִמ
 יב .בֹוט םֹוְּב הפ ןְמׁשְּב ןיקילךמ ןיִא =
 ינָפמ ןְרְטעֶּב ןיקילךמ ןיא :רָמוא לאַעָמְשי
 ,םיִנָמְׁשַה-לָכְּב ןיִריִתמ םיִמָכְחַו :תֶּבַשַה דוב
 ,תֹונונצ ןָמְׁשְּב .םיזונָא ןָמָׁשְב ןימשמוש ןמׁשְּב
 .ְטְפנְבּו ןְרְטעֶּב :תיעקפ ןָמָשְּב יםינד ןֶמָשְּב
 ןמְׁשִּב אָכֶא ןיקיקדמ ןיִא רמוא ןופרט יב
 ןיקילדמ ןיא ץעָה ןמ אָצֹיַהלַּכ ₪ ּודָבְלִּב תיז
 ויִא ץעְה ןַמ | אָצויַהְדלֶכְו :ּתְשָּפ אָכֶא וכ
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 תַּליִתְּפ .ןֶּתְשַפ אָּקֶא םילהא תַאְמּוט אַמַטַמ

 רמוא רְזעילַא יִּבְר .הָבָהְבַה אלו לב לש ָנָּבַה

 אָביִקָע יִּבְר - ןיקילרמ ןיִאְו איה הֵאַמְט

 בוקי ו אל ₪ :הָּב ןיִקיִלְדַמּו איה הֶרוהְט רמוא

 מש האמי הָציִּב לָש תֶרָפופׁש םֶרֶא
 יתָפָטנְמ אָהְתָש ליִבָשּב רה יִפ לע הָננְתִו
 לֵבֲא יריתמ הָדּוהְי יִּברְו :פְרֶה לָש איִה ּוליִּפָאְ

 אוהש ינפמ ,רתְמ הָּלַהְּתִמ רָצויַה ּהָרְּבִה םִא

 הָנְנָתְִו ןָמָש הָרָע עֶכ םֵדָא אָּקַמִי אל .רֵחֶא יִלּכ

 ליִבָשְּב ּהָכֹותְּכ הליִתְּפַה שאר ןַּתַי רנה רֵצְּב

 הָּבַכְּמַה ₪ :ריּתמ הדוה יִּבְרְו ,תָבֲאֹוש אָהּתְׁש

 יִנָּפְמ יםיוג יֵנְּפִמ אָרְיִתִמ אּוהַש יָנְּפַמ רָּנַה תֶא
 הָלּוחַה ליִבָשְּב וא יהעְר חור יִנָּפְמ םיִטְסל

 ןזמשה לע םֶהְּכ .רֵנַה לע סָחְּכ .רוטפ שיש

 ָלכָּב רטופ יִסוי יִברְו .ביה הליִתְּפַה לע סַחָּכ

 :םֶחָּפ הֶׂשֹוע אוהש יִנָּפִמ יח הּליִתְּפַה ןמ ץּוח

 תעש תֹותַמ םישנ תורבע שלש לע ₪

 הָלַחְבּו הָּדְנְּב תוריהֶז ןְנִאְש לע | ןֶתְדל
 םֶדָא ךיִרָצ םיִרְבְד השלָש ₪ :רֵנַה תקלדהְבו

 הָכְׁשֲח םע תָּבַש ברע ותיב דותב רמול

 הָכׁשֲה קפס ,רגה תֶא ּוקיִלְרַה ןמְברע ןָתְרַשע
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 ןיִאָו יאָבּוה תֶא ןיִרְׂשעֶמ ןיִא הָכְׁשֲח ּהָניִא קָפָס
 יתורגה תֶא ןיקילדמ ןיאו םיִלְכַה תֶא ליב
 ןיִנְמֹוטְו ,ןיִבְרעֶמּו ייאָמְּדַה תֶא ןירְׁשעֶמ לָבָא
 :ןיִּפַהַה תֶא

 ג קרפ

 ןיִנְתֹונ אָבָּבנְבּו ׁשְֵֹּב ָהּוקיִפַהָש הָריִּכ ₪
 רע ןֵּתִי אל םיִּצֲעְבּ תָנְ ליִׁשָבַּת ָהיָלֲע
 יאָפש תיֵּב .רַפֲאָה תֶא תש דע וא ףורנש
 טְלִה תיֵבּו .יִׁשְבַת אל לָבֲא ןימח .םיִרָמֹוא
 ,םיִרְמֹוא יאמש תיֵּב .ליִׁשְבַתְו ןיפח .םירמלא
 םיִרָמוא לקה תיֵבּו :ןיריזחמ אל לֶכָא ןילֶטונ
 אָבְּכנְבּו ׁשֵכְּב ּוהּוכיִפֵהְׁש רוגת = :ןיִרִיִזַחַמ ףַא
 חַפְ יב לעמ ןיִּב .וכותמ ןיֵּכ ןֵתְי אל
 ,םִיריִכְּכ אה יִרָה אָבָּבנְבּו ׁשֹבְּב ּוהּוכיִפֵהְׁש
 םיִנָתֹונ ןיִא ₪ :רונֲתְּכ אוה יֵרֲה םיִצְעְבּו תָפְנב
 אלו .לָנְלַגִתִתְש ליֵבְׁשִב םֵהַמַה רַצְּב הַציִּב
 אלו .ריִּתַמ יֵפֹי יִּבְְו ,ןיִרְדסְּב | הנעה
 :הָרֲעתְׁש ליֵבְׁשְּב םיִכָרְד קֵבַאבּו לֹוחְב ּהָנְניִמְטָי

 לש ןולס איכה איב ישא ושָעש הֶׂשֲעַמ
 םיִמָכֲח םֶהָל ּורְמָא ,ןיֵּמַה לָש הָמַא ךותְל ןנוצ
 ןיִרּוסָא :תָּבשְּב ּומְחּוהְש ןיִּמַהְב תָּבַשְב םָא

 לכ
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 ןיִּפַהְּכ .בֹוט םֹויְּב םֶאְו .הֶיְתַׁשְבּו הָציִחְרּב
 ןיִרָתּומּו הָציִהְרִּב םירוסָא :בוט םיְּב ומחיהש
 תְּבַׁשְב ּוָמיַה ןיתוש ףורגה רָאילומ \היֲתְׁשַּב
 :הֶכְמִמ ןיתוש ןיא הפורנש יפ לע פא יכיטְנא
 ליִבָשָב ןנֹוצ ֹוכֹותְל ןִתִי אל יהָנַפְׁש םֶחְּמַה =
 סוכה ךותְל וא וכותֶל אוה ןתינ לֶכָא :ּומָחְיש

 ןֶריִָעָהְש הֶרדְקַהְו סֶפְלַאָה .ןרישפַהְל יִָּ
 .אוה ןתונ לֶבָא :ןיִלָבְת | וכתב ןַּתִי אל ןיחְתּורְמ .
 הָדּוהי יֵּבר .יּוחְמְּפַה ךותל וא הָרֲעָקַה .ךותל
 וב שיש רֶבָֹּמ ץוח ןַתֹונ אוה 935 ,רָמוא
 לכל רה תחת יִלָ ןיִנְתונ ןיִא ₪ :ריִצְו ץמוח
 רֶתַּומ םוי דֹועְּבִמ ֹונָתָג םאְו משה תֶא וב
 .ןְכּומַה ןמ ֹוניֵאְׁש יפל ּונָמְמ ןיתואנ ןיאו

 ₪ יִּבְר , ו אל לְבֲא ׁשֶדָה רג ו

 תוצֹוצנ בכ רנה תחת לכ ןיִנְת ונ .תָבָשְב
 :) רב אוהְׁש ינפִמ םומ יכותל ֵּתָ אפו |

 .ד קרפ
 ןיִא :ןינמוט ןיא הָמְבּו ןינְמוט הב יש = =

 אלו .חַלֶמַב אלו .לָבָזַב אלו יתָפָנְב אל ןיִנָמּוט
 אל םיִשָבָי ןיּב םי הל ןיּב ,ֹוחְב אלו .יִסְב /
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 ,םיִּבׂשֲעַב אלו םיִכְומְב אלו .םיִנָוְב אלו €ןָבָתְב
 ןָהָשָּכ ןֵהָּב ןינָמוט לָבֲא .םיִחל ןֵהָׁש ןמזּב
 ,הָנֹוי יִפְנָכְבּו .תֹוריַפְבּו .תּוסְכְּב ןיִנמֹוט .םיִׁשָבְ
 ןְתְׁשִּפ לָש תֶרֹועְגְבּו .םיִׁשְרָה לָׁש תֶרֹוסְנְב
 :הַָנְּב ריִּתַמּו הָקדְּב רסוא החי יִּבְר ההד

 למ השוע 'אוה דַציִ הוא ןילטלטמ ןיִאְו
 הֶיְֲֵע ןֶּב ךָנָעְלֶא יִּבַר .תולפונ ןֵהָו יּּשַּכַה תֶא
 לוטי אמש .לֵטֹונְו ּהָּדַצ לע ּהֶטַמ הַפכ רַמֹוא
 ּלָמנ םירמוא םיִמָכֲחַו .ריִזֲחַהל וכי וניִאְ
 נכי אל םי רׂעְּבִמ ּוהָפְכ אל  .ריִזָחמ
 .ותופכל רֶתומ הָלָּנְתִנְו ּוהְסַּכ ידׁשְהְתשִמ
 תַהֵת וא רֶּכַה תַהֵתְל ןַתונו ןותיקה תֶא אָלְמְמ
 ו

 ,ה קרפ
 יהָאְצוי הָניִא הָּמַבּו הֶאְצוי הָמָהְּב הָּמַּב ₪

 םיִקְדְבלְ םָטֹהְב הָהֲאנְ הָסְפְֶּב לֵמְנַה אי
 ריש יִלֲעַב לָכְו היֵׂשַּב סוס איּבמְרְפַב
 ןֶהיִלָע .ןיזמו .ריִׁשַּכ םיִכָשְמְנְו .ריִׁשַּב םיִאְצֹ
 תַעֵּדְרֹמְב אָצֹי רֹומֲה ₪ :ןֶמֹוקְמְּכ ןילְבושו
 ןיבובל ןיִאְצֹו םיִרָכְו 45 הָרּוׁשְכ איֵהְׁש ןמְזְּב

2 
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 םיִזְעָה .תֹונּובְכּו תֹולּובְּכ .תוזגחש תואָצוי תולָחר
 ןמ ץוח ןֶלְכַב רסוא יפי יִבְר .תֹורּורְצ תֹואָצֹו
 םיזע רמוא הדָיהי יבר .תֹוּבְּכַה םיִלָחְרַה
 :בָּכַהל אל לָבָא ,שָּביְל תֹורּורַצ תואָציי
 .תְלָמּוטְמְּב לָמְג אָצָי אל .הָאְצּוי הָניֵא הָמַבּו ₪
 .תּומהְּבַה לכ רַאְש ןֵכְו .לּונְר אֹלְו דוקע אל
 סיִנְכַמ לְבֲא .ךושמיו הֶזְב הֶז םיִלַמְ רושקי אל
 ְדֹורְכִי אלַש דַבְלְבּו .ֹוׁשְמִו ודי ךותל םיִלָבַ
 הָניֵאְׁש ןָמְזִּב תעדְרַמְב אָצוי .רומָח ןיִא ס
 יקוקפ אּוהָש יִפ לע הַא גּוזְב אלו 19 הָרושק
 ּולָגְרְבִש הָעּוצְרִב אלו .וראָוָצְבש םֶלְסְב אלו
 תועּוצרַּב אלו ןיטּהְב ןיאְצוי םילוגְנְרּפַה ןיִא
 תַחַּתְׁש הָלְנֲעַּב ןיִאצֹי םיִרָכְזַה ןיִאְ .םֶהיִלְנרֶּבְש
 .תוּונָח תיאְצֹו םיִלֲחְרָה יאו ןָהְלׁש .הָיְלַאָה
 .דָפוקַה רֹועְּב הָרפ אלו ןֹומיִגְב אָצֹי לָנעֶה ןיִאְ
 יִּכְר לש ותְרֶפ .ָהיֶנְרֹק ןיִּבׁש הָעּוצְרְּב אלו
 ןיִּבְׁש הָעּוצְרִּכ הֶאְצֹוי הָתיָה הָיְרוע ןֶּב רֶזָעְלֶא
 :םיִמָכָה ןֹוצְרְב אלש ָהיֶנְרָה

 ו קרפ

 ,הָאְצֹו הָניִא הָמבּו הֶאְצֹ הָׁשֲא הָמַּב
 ימוחב אלו :ַמָצ יִטֹוהְב אל הָׁשֲא אָצַת אל
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 לוּבַטִת אלו .ּהָשארֶּבָש תועוצרב אלו .ןֶּתְשְפ
 ןיטֹובְנּסְב אלו .תֶפְטוטְכ אלו .םֵפַרְתְׁש דע ןָהָּב
 ,םיִּבַרָה תושרל לּובָכְב אל ,ןיִרּופְת ןֶניִאָש ןמְוּב
 םיִמָנִב אלו אָלְמהְב אלו יבָהְז לָׁש ריִעְב אלו
 טַחַמְב אלְ םָתֹוה ָהיֵלֲע ןיאָש תעֶּבַמְב אלו
 :תאָמַה תֶבָיַח הָניֵא הֶאְצִי סא ,הָבּוסְג הָניֵאָׁש
 ריִהְיְב אלו .רָמְסמַה לְדנסְּב ׁשיִאָה אָצְי אל סי
 אלו .ןיִליִפְתְּב אלו כמ ֹולנרְּב ןיִאׁש מז
 ןוירשב אל הָחְמּטַה ןמ .וניִאָש ןמְזְּב עיִמְהְב
 בָיח .ּוניִא אָצֵי םָאְו :םיִפְגַמְב אלו .אדְסְקְב אלו
 אלו יהָבּוסְנַה טחַמְּב הָשֶא אָצַת אל ₪ :תאטֲח
 אלו .ראְיְלְכְב אלו .םָתֹח ָהיֵלְע שיש תעּבטְב
 םִאְו .ןושיילפ לש תיִחֹולְצְב אלו .תשָבֹוכְב
 םיִמָכֲהַו יריִאְמ יִּבַר יִרְבּד .תאָטַח תֶבָיַח הֶאְצָי
 אל ₪ :ןוטיילפ לש תיחולָצְבּו תֶלָבוכְּב ןירש'פ
 ,םיִרָהְב אדו .תֶׁשָהְב אלו .ףיַפְב אל שיִאָה אַצַי
 .תאטַח :בָיַח אָצְי םִאְויחֿמֹורְב אלו הָלֲאְב אלי
 םיִמָכָחַו 49 ןַה ןיִטישְכִּת רמֹוא רֶזָעיִלֶא יּבְר
 ותְתְכְו רַמָאְגַש .יִאְנֶגְל אָכֶא ןָניֵא םיִרְמֹוא
 אל .תורָמְזמל םֶהיַתותיִנחְ םיִּתְאְל םֶתוברח

 .הָמַחְלִמ רוע ודָמְלְי אל .בְרָח יוג לֶא יונ אשי
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 ןיִלְבְכ יתָּבשְּב ּהָּב םיִאְצֹוְו הָרֹוהְט תיִריִּ
 תאָצֹו 6 :תָּבׁשְּב ןֵהָּב ןיִאְצֹו ןיִאְו ןיִאַמְט
 לְׁשִמ ןיִּב הֶָלָשַמ ןיִּב רעש יִטּוְב הֵׁשֲא
 ןיטופְנסְבּו תֶפָטֹוטְּב .הָמַהְּכ לָשָמ ןיִּב הֶתְרָבָח
 תיִרְכְנ הָאַפְבּו .לּובָכְּב :ןירופת ןַהָׁש מב
 יהָלֶדְנסְבְש ךֹומְבּו יהָנֲאְּבַש ומְּב .רצָחְל
 ריִגְרנגּו לַפְלפְּכ יּהָתְדנְל הָנִקְתַהָׁש ךומְבּ
 דַבְלְבּו יָקיִפ ךותל ןַּתְתָׁש רָבָּר לֶכְבּו ,חלָמ
 אל לַּפְנ םִאְו יתְּבַשְּב הָלַחְפַכְל ןֶּפִת אלָש
 ריתמ יִּבְר יבָהְז לש ןשְ תֶבְתות ןש .ריִזָחַת
 ,תיִניִצַה לַעָש עלָמְּב ןיִאְצֹו < : םירסוא םיִמָכָחִ
 ןיִמְסְְּב ּוליִפֲאַו ןיטּוחְּב תֹואְצֹוי תונטק תֹונָּבַה
 תֹידָמּו תֹולּועְר תֹואְצֹו תויִכְרַע .ףָהיִגֲאְּבְׁש
 :הָנהַּב םיִמָכַח ּורָּבִּדַש אָלֶא .םֶדֶא לָכְו .תֹופּורּפ
 עֵּבְטַּפַה לעו דוגָאָה לעו ןְּבָאְה לע תֶפְרַפ 0
 עמקה ₪ : תַּבְׁשְּב הלחתַכל ףורפִת אלָש דַבָלָבּו
 יקל .יִּבְרְנ .היִאמ יִּבְר יִרְבִּד לש בקְב אַ
 .אָמַט םיתותְּכ לובמ תיִּב ול שי םָאְו .רֶָסּוא
 בש ןָהָּב ןיאְצויו יסרדמ ןיִאְמְט ולָש תוכּומס
 ןיִאָמְמ ולש תוכּומְסו אָפַּכ .הָרָזַעַּב ןָהָּב ןיֵסָנְכַנְו
 ו . .

 ןיסנכנ יאו :תֶָבשב ןָקב ןיִאצי ןיאנ .סֶרְמ
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 :ןָהָּב ןיִאְצוי ןיִאְו ןירוהש ןיִמְטְהְנַא .הָרזעַּב ןֶהְּב
 ,ןיִנּזְּב םיִכְלְמ יִנְּבּו םיִרָשְקִּב םיִאְצוי םיִנָּבַה ₪
 ןיִאְצוי ס :הֶוהּב םיִמָכַח רָב אָלֶא םֶדָא לכו
 מ רַמְסַמְבּו .לֲעוׁש ןַשְב .לוגרַהַה תָציִבכ
 םיִמָכַהְו ריִאָמ יִבְר יִרְבד .הֶאּופְר םּושמ תּולָצַה
 ורָמוא ריִאָמ יִּבַרְו :יסוי יִּבְר יִרְבִד א םיִרְמוא
 :ירמֲאָה יֵכְרּד םּוׁשָמ .רּוסֲא לֹוחְּב הַא

 ז קרפ

 ָבֹוׁשַה לָּכ :תָבַשְב ּורָמֶא לדג לָלְּכ ₪
 תֹותָּבְׁשִּב הָּבְרַה תוכאָלְמ הֶׂשֲעְו תָּבַׁש רע
 רקע עדויח .תַהַא תאָטַח אָלֶא ביַה וניִא הברה
 ,הֵּבְרַה תותַּבשְּב הֵּבְרַה תוכאלמ השעו תָּבש
 תָּבש אּוהש עֶדֹויַה .תֵּבְׁשְו תֶבַש לָּכ לַע םִיַח
 ביה יהָּבְרַב תותָבָשְּב הָבְרִה תוכאָלְמ הָשַעְ
 תוכאְלְמ השועה .הָכאְלְמּו הכאלמ (בש) לכ לע
 אָלֶא | בָּיַה ֹוניֵא :תַחַא הָכאַלְמ ןיִעמ הכרה
 רָסָה םיִעָּבְרַא תוכאלמ תובָא ₪ :תַחֶא תאַּטַה
 .שָּדַה .רמַעמַהְו .רצוקהו .שרוחהו .ערוזח :תחא
 .הָפואָהְו שהו .דקרפהו .ןחוטה .ררובה .הָרזהְ
 .ועָבּוצַהְו .ּוצְפָנֶמהְו יֹנְּבִלְמַה .רָמָצַה תֶא זוגה
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 ,ןיריג יִּתְב יֵּתְׁש  הָשועָהְו .ּךסיִמהְו הָוטַהְו
 .רשוקח :ןימּוח יִנָש עָצופהְ .ןיִטּוח יִנָש גְרואָהְ
 תנמ לע עְרוקה יתוריִפַת יִּתְׁש רַפיּתַהְו ,ריִּתַּמַהְו
 וטָחושה ייֵבְצ רַצַה .תֹוריִפת יִתש רופתל
 הרוע תֶא רַכעמַהו יחלימה :וטיִׁשְפַמַה
 .תויתוא יִּתַש | בָתוּכַה :וכְתַהַּמַהַו .קֲחטַהו
 :הָנְּבַה .תויתוא יִּתְׁש בֹּתְכַל תַנְמ לע קָחומהְו
 ,ׁשיִטַפְּב הָּכַמַה .ריִעָבַּפַהְו .הָּבַכַמַה ההתופהו
 תוכאָלָמ תובָא ולא יֵרֲה תושרל תּושרמ איִצימה
 ּורָמָא רֶחא ללָּ דֹועְו ₪ :תַחֶא רָסַה םיִעָּבְרַא
 ואיִצוהו והומָּ ןיִעיִנָצַמו עיִנְצַהְל רֶׁשְכַה כ
 רֶׁשְּכ וניִאָש לָכ יתאָטַח ויִלָע ביה תָבָשְב
 תָבָשְב איצה הו והומָּכ ןיִעיִנ ןצַמ ןיִאְ עיִנְצַהַ
 ָבָת איצומה ס :עיִנָצַמ יה אָלָא = בָיַח ֹוניֵא
 ריִמע .לָמְג יִפ אלְמְּכ הַצֲע הָרָע יִפ אצמכ
 ןיִאְ יֵדְג ופ אֹלַמּכ םיִּבשַע .הּלָט יִפ אֹלָמַּ
 ָהיִרּועיִׁשְב ווש אל יִּפִמ .הָז םַע הֶז ןיִפְרֲטְצִמ
 הז ןיִפְרַטְצמּו :ביח תֶרָנֹורְגַּכ םילכוא איִצֹוּפַה
 ןָהיִפילְקִמ ץוח ןְהיִרּועיִׁשְב ּווָשָש יֵנְפִמ יהָז םַע
 הָרּוהְי יכר .ןֶנֶסְרֶמּו ןָבוטְו ןֶהיִצָהֹועְ ןָהיִגיעְרג
 :וָהמע תולָשַבְתמַש םיִׁשָדֲע יִפיִלְקִמ ץוה ירַמֹוא
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 ודָכ בֶלֶח סוכה תַניִזְמ יֵדָּכ ןַי איִצומַה ₪ =
 יִרְּכ ןָמָש יתיִתָּכַה לע ןִתְל יֵדְּכ ׁשֵבְּד :העימנ
 תֶא םֶהְּב ףושל יִרְכ םימ ןט רֶבַא ול
 לכ תועבר ןיקשמַה לֶכ kad :רוליקה
 ןֶלּ .רָמּוא ןועָמש יִּבְר .תיִעיִבְרְּב ןיִכפושה
 אָלֶא ּולְלַה ןירועישה לָּכ ּורְמָא אלו 'תיִעיִבְרִּב
 ןזא תושעל יֵדְּכ לָבָה איִצומַה ₪ + :ןָהיִעינְצמל
 .הָרְבְבַלְו הָמָנל יִאְלִּת תושעֿ יִרְּכ יַמָּג .הָפּוהְל
 לַעְנַמ תַּדִמ ּונָּמְמ לוטיל יֵדְּכ רָמֹוא הדוהו בר
 ןיִסְכֹומ רֶׁשָה ויִלָע בֹוּתְכל יַד רי טה
 יֵרְּכ קּוחָמ רֶיְנ יבָיַה ןיִסְכֹומ רָשְה איִצמַהְ
 :ןוטיילפ לש הָנטְה תיִחֹולְצ יִּפ לע ְּךֹורְכל
 בותָכל יִדְּכ ףלק עימה תושעל יד רוע ₪
 עמש איהָש ןיליִפתַּבַׁש הֶגטק הָשְרִפ .וילע
 יָד ,הָּזְמ בותכל יֵדְכ סוטֶסוסְכוד לארי
 לּוחְכל ידְּכ לּוחַּכ .תֹיִתֹוא יִתְׁש  בותְכל יִדּכ
 תָבָשְבשַה ׁשאֹרְּב ןֵתל יֵדְּכ קָבָּד :תַהֲא יע
 ןַתַל יֵדְּכ הָנעַׁש .בָהָנ תושעל יִדְּכ תיִרְפְנְו תָפָ
 רוכ יִפ תֹוׂשֲעל יִרכ תיִסְרח יֵטָה בֶהָנ יִפ לע
 תושעל יִרְּכ רמוא הדהי יִּבְר בה יפרוצ לש
 יפְרוצ לש רוכ יִפ לע ןָתְל יִרְּכ ןיִבוס .טּופְשָּפ
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 תֹונַּבַּבַש הָנטְכ עָּבְצֶא = דוסל יִדָּכ דיס :בָחָ
 יִּבְר לְּוָּכְלַכ תושעל יִרּב רמו הדוהי . יִּכְר
 דָנַא (תושעל ייפ דופל יִדְב רָמוא הימה
 יאָביִכע יִּבר יִרְבְד ה םָהֹוהכ המדא ה(
 לוה he 72[ .תֹורְני םתי הָכ םירמוא םיִמָכֲה

 ;בה הרב .בורכ לש חלק לפול יד כבש

 אָׁשיִרְּכ לבל יֵדְכ םיִרְמֹוא םיִמָכֲהו יאָביקְע
 יֵדְּכ .הָנָה יריס ףכ אלָמ לע ןתל יד סגה לוה
 יֵדְּכ :םֶסּורְמ וא בָע הָיָה סא יסֹומְלֹוכ תושעל
 הָנּותְנּו הָפּורְט םיִציִּבְּבְש הל דָציִּב וב לָשבְל
 יִּבְר .הֹורַּה תושעל יִדְּכ םֶצְע 9 :סָּפְלאָּב
 תיִכּוכָז ףח ּונָמז הושַעַל יִרָּכ רָמֶא הדוחי
 יִדָכ ןָבָא וא רֹורְצ .רָכְרַכַה שאר יב רורְנל יד
 יֵדְּכ רָמיא בקע ןָּב רֶזעְיִלֶא יִּבְר ,הֹועָּב כוהל
 םיִצָפ יב | תי“ ירכ פרה ₪ :הָמֲהְּבַב קורֶזל

 רָמוא ריִאָמ יב .הדוהי יִּבְר יֵרְבּד :ורָבַמל
 יִרָּכ רָמוא יסוי יִּכְר הואה תֶא וכ תותחל יִרְכ
 יִפ לע ףא יריִאַמ יכר רפא .תיָעיְבְר וב בכל
 אלו רמאנש הברק רָב ברל היֵאְר ןיאָׁש

 רַמָא יּוָיִמ שא תותח שרה ותת אָצִי
 :אבְמ םימ ףישָחְלְו :הָיָאְר םשמ יסוי יִּבַר ול

 : יפי
% = 

= 
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 ,תבשכ םינומופ

 :םילנרומ רתויה םה ולאו ,םינומזפ הזיא רישל םיגהונ הדועסה רחא

 לא לֵמָע יִלְּב .סָאָרְּב אֵהְּב .םָאְָרַּבַהְּב םּורו ו ץִרָא

 : תָבשַה םֹויְּב תבש "םָאיִשְ רוצ סלע ודא 'םָאיִצְמַה

 סֵדָכ רמח יִתְלְּב .רואָה רואַמ :רוהטְו םִיַפַכ יְִ ןודא

 | תּבׁשְּב דָחֶא םוויָּב .רֹוא אָרָּב לפַה תיִשאָרְּב .רֹואְׂש

 םִיַדְ רוע יִּתלְּ 'םימש השע .םינש לכ יִדיִחְ תישארב

 לא ae : תָבשְּב ינש םֹוי :םימל םיַמ יב :ליֵּרְּבִה

 הירפ ץִרָאַה איִצותְׁ יהיוה איִצְמִַה יּהָיְּב םיִמלוע רצוי

 יִלּב ןוא יִלָּב רמ : תָבְׁשְּ יִׁשיִלְׁשַּב הָיָה ןכ] רָמא רג

 ולֵתָנְו רז .תוריפ חיִמְצַהְּ ריאָל ,תֹורואָה ל .תורּובג

 והָונא ילֲא םכ ברי כמ : תֵּבְׁשְּב יעיִבְרּ :תורואמ

 ףנָּכ ףועדלָּכ .אוה איִצְמָה היַ שפי "לכ ּוהְנֲמְמֹורֲא

 ומּותְב ףלמנ יח לֵאָה לכ : : ָבָשְ ישיִמָחַּ .והְניִמְ
 ומלוע לע וטיִלָשַה .ומְלַצְּ םדא ארבו .ומע תֹוׁשֲפנְּב
 .ותְכאלִמלּכ םיִלשַה יִכְלַמ ל : ֶָשְב ישש םֹויָ

 .ןתְדַע ורמשי ןָּכ לַע .ותוא רָב שדי .ותָבָש םיְב

 סלע יל אָ אוה קֶזָה ל +תֶבַשַה תֶא לֶאְרְְ
 םלוע .ןֹויְבָאְו לד םע לחניו ,ןויצ רה הָנָּבִי רַהֹמ :ןויָערְמ
 | לחניו : תַּבְׁש ּקָבְׁש

 תַּבׁשְּב םֶלָּכ םִיַמָשְו ץֶרֲא .םֶלְׁשיַו הָשְקַה יִמ ויָלֵא

 :תָבש בש סלע וכי ןכל ,םֶּקְב יִמָע םיִרְהְזנ וב
 תֹוכאָלְמ םיִׁשלׁש עשת .תֹוכְלָהַּב םיִנָתונְו םיִאְׂשֹונ ןכל
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 רּועיִש םיִאְצוי ןכל :תוכרְב הֶאַמ םיִמיִלָשַמ .תָבִשְּב
 עָּבְרַאָמ ץוח תָבַשְּב םֵהיִלְגְר הַמצ םִיַפְלַא םָהיֵלּובְּג
 הַנְׁשֵמְּכ ןַה ןַה .תורופס תויושר עּפרַא ןכל :םֶהְּכָׁש תֹומַא
 לע םיִעָצֹוּב ןכל : תֹורַצֲח יִבּוריִע ןיִדְו .תָּבָשְּב תֹורּודְס
 יִנִמדלַּכ םֶהָבּו .תַּבְׁשְּב תֹורָאֹופְמַה תופמָּב :תורָכְּכ יִתַׁש
 תופוע ןַמׁש רֵׂשָּב .םיִגּנַעַּת-לָכְל םיִצְר ןכל : תֹוריַפ
 ןיִקיִלָדמ םַה ןכל :םיִנֲאֹוד אלו םיִחָמְש .תַּפְׁשְּב םיֶנְדְו

 םֶהיִנְּב םיִכּוז :תָּבַשְב הָרָבּו ךז תיז ןָמָשְּב .הרונָּמַה
 הבר לֵב הַא יה הָרֹוחְס נמל םיִקיָחרַמ ןכל : הרותל
 לוד לֶא קָזַח ןכל : הָרָ הָבָשָחַמ לָּכ םגְו :ֶּבָשְכ הָרְוסָא

 יב ינגל  -הָּפַשָב הָרַחְנ הָמָׁשְנ  דירמ = א
 ןכל : הָריִבְּגַח

 יֵנְרְמְׁשִי לֵא תָּבַש הֹרָמְׁשֲא יּכ
 :יניִבּו ֹוניָּב דע יִמְלועְל איה תֹוא

 וב רָּבַדְלִמ ג .םיִכְרְּ תושָע ץֶפֲח אוצְמ רּוסא
 הּנִהָא .םיִכָלָמ יִרָבְד ףא הָרֹוחְק יִרְבִּד .םיִכָרֵצ יִרְבַד
 שפנ דיִמָת 'אַצָמָא וב איה תוא :יִנַמְּכַחְתּ לא תַרותְּב

 פתל תָתַּב תפומ .ישודק ןַתָנ ןושאר רֹודְל הָּנַה .יִשָפַנְל
 איה תוא ינו ליִפָכִי יִשָשדלֶכְּב הָכָּכ .יִשָשַּב הָנְׁשִמ
 דיִמָּת םָחָל ךורעְל יב יויננְ לֶא קח לֵאָה תַדְּב םֵׁשָר
 דל רּוסא ווינובָכ יִפ לע יב תּונעְתַהְל ב לע וינֲפב
 םוי אּוה דָּכְכִמ םוי אוה איה תא :יָנֹוע רּופְּכ םוימ
 וב םיִלְבַאתְּמַה ,םיִגְדְו רֵׂשָּכ בוט ןַיְו םָחֶל .םיִגּנֲעת
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 איה תוא : יִנָחְמַשְתּו אוה תֹוחַמָׂש םוי יִּכ ,םיִנּוסְנ רוח
 יִּבְל וב םֵּבכֲא כ לע תיִרְבַדְל ופוס וב הָכאָלִמ לֵחַמ
 סו ףפומ .תיִרֲחַׁשְו תיִבְרַע לֶא לָא הָלְקַפְַא .תיִרֹובְכ
 איה תיא 1 יג עי איה הָחְנַמ

 השוחי ינויער וחש
 :יִעיִבְׁשַה םיי שֶדכ תָבַש םִייּב

 תירש יִּכ רַמֹוא .ףָתְכאַלְמדלַּכ וב תיִלּכ רֶׁשֲא םזי
 וב ב יל ָּךֶתולַכְל ןיא תשע םיִשֲעַמּ ּךָתְלּוזלַּכ לע
 ,םיִיְנֵמַה"לכַמ תָרַחְּב יִעיְבְש ךודוי :יעיִנְרַהְל שיָח ְָתָמֲא
 עגל תאָשנ רֶׁשֲא שיח ,םיִנְׁשְו תועּובָשְּב תַשדק ותואו
 יִתַחּוַמְב הָצְר ךודוי : יִעְבְר וחְרֶא םיִנוטֲאְמ םֶדַפּו .םיִנּומָא
 מה הו .החורַה יל אַצְמַה תובע םּויְבּו .הָחּונְמ הָז םוי
 : יעושטש הָיָה הָחְמְשְו .ןוששו יהָב רָאו תַאְׂשַמ יִתָתיֵבְׁשְל
 רוא םיׂש ּולֵהְּב = ףרגו < .יִנָּבַזִת תָּבִש וְּכָש םֶכּע לא ךודוי
 ִנְנָע הָרָהְמ יִנְלֲעת בושת הליש ןָּכשִמ לֶאְו .יִנְדַעַּב

 ךודוי : יעשו ירוא

 םיִמָידלֶּכִמ רָּכְכָמ הָו םֹוי
 :םיִמָלֹוע רוצ תַבָש וב יִּכ

 ךיָהלאְל יִעיִבְשַה םֹוו יְָּתְכאַלְמ הָׂשֲעַּת םיִמָי תשש

 תַשָש השלב יִּכ .הָבאָלהלַּכ וב הֶשַעַת אל תָבַש
 הָּבְׁש םוי ןותַבש םוי שק יֵאְרִמְל אוה ןושאר : :םיִמ

 ּעְצְבִי םֶחָל יֵּתְׁש לע ׁשָּדְי ני לע ׁשיִא לָּכ ןּכ .שָדְק
 ןּמַי לֵא יִּכ .םיִקַּתְמַמ הָתְׁש םיִנַמְׁשַמ לֹוכֲא :םיִמיִמת
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A:םיִגָדְו רָשָּב .םיָקִח םֶחָל ׁשֹוּבְלַל דב 5%  
 תְעבְׂש * הלכו וב לכ רפה ֲת אל :םִיֵמַעַט מלכו

 -ַלַּבַמ כרב ִ ַּתְבַהַא רֶׁשֲא דיָקְלֶא כ תא ַּתְכ 5
 הָאְלמ ץֶרָאָה סנו ה ב םיִרפסמ םימשַ :םיִמֲעַה

 רוצה אוה יִּכ .ודי הָתְׂשֲע הָּכֲאדלַכ יִּכ יאר יוד סה

 :םיִמָת ולָעפ

 הני .ַהֹחָנַה ַהיִרָּכ ורְכָז .חכשל ןיִא ןותַּבש םזי

 רָב םויה הנוי :הכ יי חוני ם םֵׁשְו יַחונָמ וב הָאְצִמ

 ישב קּוקח יםיִנָבּו תובא ורָמְשְל םיִריָהְז םיָנּומָא יִנְּבְל

 םֶלְכ ואָבּו הוי :ַחּפ קיימא םינוא בירמ .םינ בא תוחְל
 3 נע חְתַפ ,דַחֲאְּכ ּורָמָא עמְׁשְנְו הָשָעַנ + דחי תיִרָבּב

 ןאצּכ עֶנ רֶׁשֲא םָעָה הנוי :חל ףָעיַל ןָתוגה וב ,דָחָא

 הָרָקמ סב רבָעְי לֵָל .הָעובְּ תיִרָכ דְקָפְל רב הע
 ב הנוי :חנ יִמ לע ּתעַּבְׁשְנ רֶׁשֲאַּכ ,הַעָר

 ייִנּומָא ּוכְרָּכ ּונְלַכֲא ולָשמ רוצ

 :יי רַָבְרִּכ ונרתוהו ונָעְבְש

 ומחל תֶא - ּוניִבֲא ּונעור ומֶלוע תֶא ןוַה

 ּונְרַמֲא ּניָפְּב ֹולְלַהְנּו ימשל הָדֹונ ןָּפ לע ּוניִתַׁש דני
 בכ הָדּות לוקו ריִׁשָּב רצ כ שודק ןיִא נינו
 ּניֵתֹובֲאָל ליִהְנָהְׁש הוט המח ָרֶא ל וניהלאל
 : יי תָמֲאְו וניִלָע רב וד וקח ּונָשפנל עיִּבְׁשְה הדיִצְו ןוזמ

 ָףֶדֹובְּכ ןֵּבְׁשִמ ןצ לע ונרוצ ד ףמע לעד = ְךְסֲהְּב םח :ר רוצ

 | הר; ּונָלֲאְגו אבי ףדְבַע דִוָּד ןֶבּו יּנָּתְר אפ תיִּב לוב



 טצש 0 תבשל םינומזפ

 אָלַמִּת ןֹיִצ ריִעְו שָבְקִמַה הָנַּבַי רצ וי חיש ּוניִפִש
 שד קנה ןמְחְרַה הָלְ ענ םָׁש הָנְנְרְּ שדח ריש ריִשנ סשו
 רוצ יי תָכְרֶבְּ אָלמ ו סוכ לע .הָלָעַתִיַ רבת

 .לארשי ןמיס

 אָּכלַמ אוה ָּתְנא יאָיִמְלַעְו םֶּלַע ןוּבְר הי

 ריפש אְיַהְמִתְו ַתְרּובג דָבֹוע יאכל ְךֶלֶמ
 :אָוההְל ָךֶמְדק

 אְָלַא דל יאמרו ארפצ רדסא ןיחְבֶש
 יו ןישידק ןיריע .אְׁשפנלְכ אב אידה
 יי :אָיִמְש יֵפֹועְו אָרְּב תויח .אָשְנֶא

 ףיקז אומר ּךיִכְמ :ןיפיקתו ךדבוע ןיִבְרְבַר
 5ועי אל | ןיפלא ןינש רב הֶיָהַו ול .ןיִפיִפְּכ

 " :אְָבְשָחְב רוב |
 נע תַי קֹורָפ יאָתּובְרּו רקָי .הליד אָהְלֲא

 מע יאָתּולְנ ֹוגִמ פע תי קפאו יאָתְניְרַא םופמ
 הי :אימוא כמ תרָהְב יד

 יִד רַתֶא :ןישְרּוק שקל בות שֶקל
 ןיריש ל ןורמזיו ןישְפנְו ןיהור ןּּדָהָי הב

 הי :אירפוש אָּתְרַכ םלֶשּוריִּב י 'ןישח רו



noתבשל םינומזפ  

 יִחיִרְׁשַא תֵהַׁשִמָנ יאָחוי רַב

 :ףיִרְבָהִמ ןושש ןָמָׁש
 תָמְמ ָּתְחַשְמְנ .שדק תַחָשִמ ןָמָש יאָחוי רַּב

 :ּךְרָאּפ ףשאר sy שובח ׁשָדֹּקַה ךֶזנ ןייִצ ת ָתאָשנ שדה
 רׁשֲא םוי ּתְסַנ ם+ הְבְשִי בוט ב בשומ יאחוי רב יאחוי רב
 וחרדה ל ףדוח תינק סט ד ָטָש םיִרּוצ תַרָעְמְּב .ָּתְחַרְּב
 םָה ו ידּומל .םידמ וע םיטש יוצע יאָחֹו רָב יאחו רב
 מַה "אלַה ,םיִדְקֹוי םָח דֹוקיַה רוא אָלָפ מ רוא .םיִדְמֹול
 .םיחופת הרשל ַתאַּב יאָחֹוו רַּכ יאהו רב :ףרימ ףּורזי

 .םיִחְרַפּו םיִציִצָּכ הָרֹוּת דוס .םיִחקְרַמ וּב טֹוקְלל תילעו

 ָתְרַָאְנ יאָחוי רַב יאחו רב :ףרּובָעַּב רַמָאְג םֶדָא הָשַעַנ

 ַתאָצוה ברח .הָרָעַשַה תב שֶא תומָחְלְמְבּו .הָרובְנְּ
 םוקַמְל יאָחְוי רב י ואחוי רב : : ףיררוצ דג פלש .ָרָעָתִמ
 לע תֶרַתּוּ תג סג .ׁשְיָל הָיְרַא נפל עגה ,שיש יבא
 שֶדְקְּב יאָחֹו רב יאהוי רב :ףְרּושי יִמּו יִרּושַת .שָיָע
 דוס תֹותָבַש עַבְׁש .םיִׁשְדֲה שִּצִחמ קורי וכ ב

 יאָחְוי רַב יאחוו רב : ףירשק ןיש ירשק שק םיִשמ
 תוביִתְ בל .הַמיִנְּפ וה כָל תְפַכְׁשַה ,הָמד | הָמְּכַח דו
 יאחוו רב : ףָרוא וי הַשָמַמ בּורְּכ תא הָמּורת תישאר
 יִּכ טיִּבַהְקִמ ָתאַרִי .הָלָעַמ םּור אלפּומ ריא אה הפ

 :ףְרּושת אל יע ג תמַנ .ּהָלו ארו ןיִא הַמּולַעַּת .הָל בֵב
 סָה םַעָה ירשא .ּףָּתְדַלֹו יֵרְׁשֲא יאהו רָב יאחוי רב

 ךימּות ןשח ישּובל .ָךְדיפ לע םידמועה יִרָשַאְו .ּיִדֶמּול
 יאהוי רב : ףיִרו או



 את 1 תבשל םינומזפ

 םולייס ואירק ליא הריי'בוא יק ודנומ ,הריא וניאוב יק ו'שיד וייר ליא
 .תבש יד ורימירפ האייד ,הריאו'פ יק זול הלא ו'שיד ,הרייט יא

 ןוק וניאו'פ ,יטראפ הל הדוט יד ,יטראפא סאונא סאל ןאנניב
 ,יטנאדנאמוק ר ויד ליא ו'שיד ,יטאמא יס ןונ האונא
 .יח .יח .יח ,תבש יד ודנוניס האיד

 ,סאייליא ןירבמולירא יק הראפ ,סאייליב .סיזול סוד ואירק ליא
 ריסירק ןאגא םוטור'פ ,סאיילירטסיא יא הל לופ ואירק
 .יה .יח .יח ,תבש יד וריסירט האיד ,סאייליא

 הרי'שידניב סאל ליאיא ,ןאריי'בוא יק סאיי'בול וישיד וייד ליא
 הל רופ ןילוב םי'בא ,הרינניא יס י'שיפ יד ראמ הל
 ,יח ,יח ,יח ,תבש יד וניטראוק האיד .הרייט

 סילו'ברא ,הגייא טארודריב יא הגלאס ה'בדײל | הרייט הליד
 האיד .ןאנלאס יק הטנײמיס ןוק יא ,ןאגא יק סוטור'פ
 .יח .יה .יח ,תבש יד וניקניס

 ןוק .האירק ליא םיטניפריס תויח .וטיק תומהב הרייט הליד
 האיד .ןיטסירופ םלוע ליא ןיא ןיאוגיגנומ יס ,יטני'ג חמרו'פ
 | ,יח ,יח .יח ,תבש יד וני'זיס

 ,הסנאק ןונ יא האירק ליא ,הסנא'זימיסא ןיס ןאגאראב ויד
 רופ תנש ליא ויד סימ ,הסנאירק | הדוט ואירק ליא
 ,יח .יח .יה ,תבש ןיא סומיגלוא יק הראפ ,הסנאגלוא

 רופ תבש ויד סומ וזוג יא האירגילא ,וזודאיפ יא וזוייסארג ייד
 סומיוופיר יק הראפ ,וזומריא וליביאופ סאיסא וייד ול ,וזופיר
 ,יח .יח ,יח ,תבש ןיא

 רופ ודנומ ליא ,סיטסאד סומ תבש ,סיטסי'זוקסיא בקעי יד ןימיס
 תוכז ליא רופ זא ,סיטסי'שיד ןוניסא סומימגיר ,סיטסיזיא סונ
 ,יח .יח .יה .תבש יד

 ורוק תבש רופ .ו'ברייס יטא ולוס ,ןברייס וט וס יק סומיטחיר
 דוָבכ רופ זא ה'ברייס ןונ וקסירימ ןוגיס ,ו'ברייס ליא ומוק
 .יח ,יח .יח ,תבש יד

 םימב וידי לוטי תבש ?ודועס לכ לש ןוזמה תכרב םדוק
 : הז רמאיו םינורהַא

 ,אָניֵרֹוח ארטסל יאנמ דַח יגל .אנַא יחסא יד
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 תבשל םינומזפ =

 : ךרבמה רמוא סוכה :Re םיכרבמו השלש םה םאו

 :אשידה ארי
TF: *| - 7 Cd 

 .ןמכל אצמת ןוזמה תכרב ךרבי ךכ רחאו

 .תבש םויל שודק
 אַתְוְדָה אָחְמיֵלְׁש יאָתּונְמיֵהְמַד אָמַדּועְס :ּוניקתא

 איה אָּה .אָכְלמְ אָתַ דּועְס וניִקְתַא :אשידק אַבְלַמְד

 אָקיִּתְ עו ןיִפנַא רי ןישידק ןיִחיּפַּת לקחְד אָתדּועְס
 :ּהֵדֲהַּב אדְעַסְל זי תא .אשידק

 ןימזאו יאָתָּבְׁש יד אָרְפְצְּב יאָתּנעְסל רדסא

 .:אָשידְמ אָקיִתִע אָתְַׁה הָּכ
 אָרְמַהְבּו יאָּבר אָשּודְקְב יּהְב יִרָשי הָרָוהְנ

 :אְׁשְפַנ יֵדֲחָּת ּהָּבְד /אָבְט
 ןל יח :הרקיב .יזחנו הַרְפּׁש ןל רדשי

 ;אַשיִחְלַּב רָמַתֶאְר .ּהְרְתְס
 תֶא ןּוניִאְּד ייֵמְ הנ רַפיִרהַבְד ייִמֲעַט ל הָלְנְי

 :אָשיִלְקו אָליִפְּכ ּהָמָשְּב
 .אָליַח יִּבְרְתַיו אֶל יה הבד .אלעלד אָרֹורְצ

 :אְׁשיִר רע קַסיִתְ
 וליִלַמּו .אְלְקְבּו רּוּבְדְּב .אָלְקַח ּודְצַה ּודָח

 :אָשבודכ ג אָקיִתְמ .הָלִמ



 גת 3 תבש םויל שודק

 ןּולנִּת .ןיִמיִתְס ןיִלָמְּב :ןימלע .ןובר םֶרָק
 :אשודה ןורמיִתְו יןיִמָגְתָּפ

 אָהיִמְע = אריק אָזְרְּב יאָרֹותְפ רעל
 :אָשְוַא אָתְלַמ ואלו :אְריִמט

 ןאָמ ןֶמֵתְו יאָיעיקְרּב ןוהי יאיַלִמ ןיִלאְו
 :אשמש אּוהַה אלַה :אירש

 תב בַסְיְו :ּהָגְרַּד ןמ אָלַעְל ייֵּנְסִי ריתי ובר
 :אָשיִרַפ תוָהְד .ּהָנּ

 יִּכ .ישְפְנ לָלַהְתִת ייַּב יירוצ ורבו יי יח
 ;ישאר יֵלֲע ּורָנ ּלַהְּב .יִרְנ ריִאי

 ,יִנָלָהְנְי תוחונמ יִמ לע .רָסַחֶא אל יִעור יי

 :יִנָפיִרְמַה יִקֶח םָהָל .רֶשָּב לְכָל םָהָל ןַתֹ
 יׁשֹודְכ יַהלֲא .הָּתַא ּהנָפְלִמ ןוצְר יי

 :ישאר ןַמִַּׁב שרת יְנָלְׁש ינְפְל ךורעת
 הָתיָהְו םולָשה ןודא נפל יֵתָּונְמ ןתַי ימ

 :םולָשהְו םייחה .יִתָמִמ הָמלְׁש
 םֹוכְּב .היוכ יתוולל .יִנָפְל וכֲאְלִמ חלש

 :היְוְר יסוכ תֶנִמ .יִנָפ אָשֶא תֹועושי
 יִמָסֶא עֶבָׂש אקו יי לֶא ישְפִנ הֶאְמְצ

 :יאָמָשְכּו דָקַהְּכ יניע אָשֶא םיִרָקָה לֶא
 יִדובכ הָרּוע ..םיִמְלֹוע תֹונְׁשּו םיִמָי תודָח

0 



 תבש םויל שודק דת 4

 רואו הָוָצִמ רג .םיִמַת יָה ישאר לֵעְו הרוע

 : הרות

 אָכ חק ידוע ןֹורַאו הָּתַא ייִתַחּונְמְל יי המק

 :ףזוח ןגְמ קזחהו יֵתָכְרַּב תא
 אָשְד תואְנִּב :רֶקְחֶא אל יער הָוהָי .דָוָדְל רֹומְזַמ

 ינחנו בָבושי ישפנ :יִגְלָהָנְ תֹוחְנמ ימדלע ,ִנָציּבְִ

 יאל תֶוַמְלַצ איִנְּב ְךֵלֲא יִּכ םג :ומָש ןטמְל קְדֲעיַלְגעמְב
 :ינְמֲחנְו הָמִה ךָּתְנעְׁשמו ףטְבש .יִדָמִע הָּתַאְיָּכ עֶר אְריֵא

 יסוכ ישאר ןָמָשַב ָּתְנַשד .יררצ רֶגָג ןחְלֶש יִנָפְל דלעת
 תיִבָּב יִּתְבַׁשְו :ייח ימי נופר דָסָחָו בוט א : הָיַוְר

 :םיְִי ףֶראָל הי
 ְֶצְפָה תֹושֲע לר תָּבׁשִמ ביֵׁשָת םֵא

 < שודקל גנע תֶּבשַל ָתאָרָקְו יׁשְדָה יי
 ְִצְפָה אוצְמִמ יִכְרה תֹוׂשֲעַמ ותְדַבַכְו .הָּבְכְמ
 לע ףיִּתְבַּכְרִהְו ָ לע גְנַעְתִת זָא ֹורָבָּד רֵּבַו
 יִּכ :ףיִבָא בֹקֲעַי תַלָחִנ ְחֵּתְלַכֲאַהְו :ץֶרֶא יתָמְּ
 רב יי יפ

 תֹושֲעַל .תָּבׁשַהזתֶא לַאְרְשָי יִנָב ּורֲמְשְ
 יֵנְּב יב יניב :םֶלוע תירב םָתֹרדְל תָּבַשַה תֶא

 הָשָע םיִמָי תֶשָש יִּכ יםלו על איה תוא לָאְרְשי

 עיִבְשַה .םּכּו .ץֶרָאָה"תֶאְו םִימְׁשַהתֶא יי
 :שַפְניו תַבָׁש



 הת 405 תבש םויל שודק

 םימי תשש ₪6 לכל תָּבְׁשַה םוי תֶא רוכז

 יעיבשה םויו :ּדָּתְכאְלְמ לָּכ תיִשַעו דבַעַת

 הָּתַא א הכאלמ"לכ השעה אל .ףיָהלֲא ייל תָּבש
 רשָא ףרגְו מְמָהְבּו ףתְמִאְו ףדכע דָּתְבּו נבו

 םימשח תֶא 4 השע סי מי תַשְׁש יִּכ :דיִרעשב

 חנו םָּב רֶׁשֲא 7 תֶאְו םָיַה תֶא .ץֶראָה תֶאְו

 הָבשה םוי תֶא יי דרב E לע יעיִבשה: םויב

 ּוהְׁשְד
 ןיי לע

 :(יתופרו נר ןְרֶמ יב
 אוב םֶלועָה ךלָמ ּוניהְלָא יי הֶּתַא ְדורָּב

 :ןָפָנַה ירפ
 : ןיקשמ ראש לע

 *כַהָש םֶלעָה למ ּוניהלָא .יי הָתִא ךורְּ
 :ֹורְבְדְב הָיָה

 .תבש לילב אצמת םידי תליטנ

 .הינש הדועסל תבש יקרפ
 .ט קרפ

 הרי הָדֹובֲעַל ןינמ יאָביקע יִּבְר רַמָא
 מְּכ ות רמָאְנש .הָדְנְכ אָשַמְּב הָאְמַטְמְׁש
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 יאָשִמְּב האָּמַטְמ הָדִנ הַמ יול רָמאת אָצ .הור
 ןינמ כ :אָׂשֵמְּ הֶאְמַטְמ הֶרָז הדֹובע תא
 בטְּב היא ךרד רֹמֲאנְׁש יהריהט איִהָש הָניִפְסל
 םיִחָפְט הֵׁשְׁש לע השש איֵהְׁש הָנּורֲעַל ןינמ .םָי
 עֵּברַאְב הַעָּבְרא .ןינוערז השמח הכתב ןיערוזש
 יִּכ .רַמָצְנְע עַצְמְּב רָהֶאְו הָנהֲעָה תוחור
 ַחיִמְצַת ָהיִעּורַו הָּנִנְכּו הָחְמַצ איצות ץרֲאָכ
 תַטָלופַל ןינמ ₪ :ָהיִעּורֵז אָלֶא רַמָאְנ אל ּהָעְר
 הֶאְמְט  איִהָש יׁשיִלְׁשַה םֹוַּכ עו תַבָכְׁש
 ןינמ .םיִמָי תשלשל םיִתֹכָנ ייֵה רַמֲאָנְש
 לַהְׁש ישילשה םויכ הָליִמַה תֶא ןיִציִהרַּפׁש
 ישיפשה םזיב יהיו רַמֲאָנַש :תָּבָשְּב תויהל
 לש ןושל ןירשוקש ןיפמ .םיִבֲאכ םֶתייְּ
 םָא רַמָאְנֶש יַחְלִתְשִמַה ריִעָש שארֶב תיִרוהְו
 ןַנמ = ּוניִּבְלַי גְלָשַּב םיִנָשַּכ םֶכיִאְטָח יָה
 לע ףא יםירופְּכַה םֹויָּב הּיִתְשְכ איִהָש הָכיִסְל
 רמֲאנַׁש .ָבָּדל רֶכַז רֶבְּדל הָיִאְר ןיִאש יּפ
 :ויתומצְעְּב זַמָשַכְו ֹוּכְרכְּב םומכ אֹבָת
 הּכַ הציב לשבק- יתְּכ םיִצע אימה ₪
 הֶז ןיִפְרֲמְצִמּו הָלֹכ הָציִּב לָּבַתְל יֵדְּכ םיִדָבִת
 סיִטְסיִא :םינומר יפילק םיזוגָא פילק :הָז םע
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 יִמ :הָכְבְסִּב ןֶטְה דָנָּב ןֵהָּב עֹוּבִצל יִרְּכ הָאּופו
 יֵדְּכ גְלְׁשֶאְו אָיְלְמְה :תירובו רָתָנ יםִילָגַר
 .רַמֹוא הָדּוהְי יִּבר יהָכָבָפַּב ]טק ךָנָּכ ןֵהָּב סָּבַכְל

 איהָׁש לָּכ תֶלָּפְלַּפ יי :םֶתָּכַה לַע ריִבֲעַהְל יִרְּכ
 תוכְּתַמ יֵניִמּו םיִמָשְב יֵניִמ /אּוהָק לָּכ ןרמעו
 קקמ יחָּבְומִה רפעמו חּבומַה יִנְבַאַמ ןִהֶש לכ
 םיִעיִנְצַּפְׁש אּוהָש לָּכ םֶחיִתוחְפְמִמ קסמו םיִרָפְס

am a0יב רו  
. / 

 איִצֹומַה ףא רַמֹוא הָדּוהְי יִּבְר ,ןָננֹוגְל ןֶתוא
 אל] רמֲאָנְׁש יאּוהָׁש לָּכ הָרָז הָדֹובֲע ישְּמַשְּמִמ
 תפה איצומה ₪ : םֶרָהַה ןמ הָמּואְמ ְףְדיְכ קַּבְדי
 וניֵא ,הַּבְרַה ןיִניִמ ּהָּב שיש יִּפ לע א ןןיִלְכֹורָה
 תוחָּפ הָּנִנ יֵגֹעְרַי .תַהַא תאָּטַק אָלֶּא יח
 ,הָשָמַה רַמֹוא אריתְכ ןֶּב הדוהי יִּכְר יתְרָגרְנְּכְמ
 לופ עֶרז םינש ןיעולד עֶרָו :םינָש ןיאושק עֶר
 תַמ יאּוהָש לָּכ רֹוהָט יח בֶנָח םִינְׁש יִרְצמַה
 לכ הֶתַמ ןיִּב הי ןיֵּב םיִמְרְּכ תְרְופְצ .תֶרְנורְנְ
 הָדּוהְי יִּבַר .הֶאּופְרְל הָתֹוא ןיִעיִנְצִמַש איהָש

 א 7

 יאוהש לָּכ אָמַט יח בֶנָה איצֹומַה ףַא רָמֹוא
 :וב קיחשל ןֶטַָל ותֹוא ןיעיִנְצַמְׁש

 .י קרפ
 ֹואיִצֹוהְו הָאּופְרְלְו אָמְנּודְלּו עַרְוְל עיצבה
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 ביה ןיִא םֶרֶא לָכְו יאּוהָש לְבְּכ ביה .תָבָשְּכ
 יַה ֹוניֵא יסיִנְכהְ רוח :ז עיׁשכ אָלֶא וילַע
 לע ןְנָתְנּו ןיִלְכֹוא איצומה ב ;ורועישכ אָלֶא

 רחא ןָאיִצוהָׁש ןיִּב ןִפיִציהְו רזחש ןיּב .הָּפָקְסַאָה
 .תַהַא תַבְּב ותָכאְלְמ הֵׂשֲע אלֶש יִנָּפִמ :רּוטפ
 הָפְקְסַאְה לע ּהָנֲתְנּו תוריפ הֶא ִאְלְמ איהָש הפה
 רּוטָפ ץּוחַּבִמ תורפה בורָש יִּפ לע ףא .הנוציחה
 ןיֵּב איִצֹומַה ₪ ;הָּפָּקַה לכ תֶא איִצֹוְׁש דע
 ֹוּפֲתְּכ לע וא ֹוכיִח די הלאמָשב יב וניִמיִּב
 ויּפִב נר ודו רַהַאְל .תָהָה יִנְב אָשמ ןֶּבש :בָיח
 הטמל היפ ותדגופבו ורעשבו ונזֲאְב יֹוקֲּפרמְבו
 לעֶגמְּב קולה תַפָשְבו ,וקולַחל ותדנופ ןיַב
 :ןיִאיִצוטַה דרדכ איִצֹוה אלַש רּוטָפ .ולּדְנסְב
 ,רוטפ :ויִרוחַאְל ול אָבּו וינפל איצה ןיּוַכְתַמַה .
 השאה ה ּורָמָא תַמָאָּב ביה יונ ול אָבּו ויִרֹוחַאַל
 היִרָהַאּקְמ ןיכו ךיִנָפדִמ ןיִּ רָניִסְּ תֶרְגיַה
 :רמוא הדוהי יִּכר רזה תויקל יור ןְּכְׁש יתָבָיַח
 תּוׁשְרְל רָכַּכ איִצֹומַה ₪ ;ןיִהְסַפ יִלְּבְַמ ףַא
 לוכי אל .ןירוטפ םינש ּוהּואיִצֹוה .בִיַה םיִּבְרַה
 יִבְר 'ןיביח .םִיַנְש והואיצוהו איִצוהְל דֶחֶא
 רּועיִשְכִמ תֹוהפ ןיִלְכֹוא איִצומַה .רטופ ןיעמש
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 ,ול השַפְט ילְּכַהׁש יילָכַה לע ףא רוט .ילָּכּב
 הָטמַהְׁש .הָמְמַה לע ףא רֹוטַּפ .הַטָּמַּב יחס תֶא
 ןמ תיזכ ןֵכְו .םֶיַה יהָמּפַּכ תמה תֶא .ול הָלַפְט
 ירשה ןמ הָׁשְרֲעבְו יהֶלֵבְנַה ןמ תוזפו יתַּפַה
 וז וינרפצ לַטונה ₪ :רְטופ ןועמש יּברַו ביה
 ינקז ןַכְו .ימָּפְש ןָכְו :ירָעָש ןַכְו יויִנְׁשְב וא יז
 6% יִבְר יתָפָכֹּפַה ןֵכְו .תָשָתֹוּכַה ֵכְו .תֶלְרוגה ןכְ

 .תובש םּושמ ןירְסוא םיִמָכֲחַו יָיַהְב רֶזָעִֶא
 רּוטָּפ בּוקָנ ֹוניֵאְׁשּו בח בּוקנ ץיִצָעְמ שלותה
 :הֶזְבּו הֶזֶּב רטופ ןועמש יִּבְְ

 .אי כרפ

 םיִּבַרָר תושרל דייק תושְרמ קריזה 9
 תושרמ .בָיח ידיִחִיַה תושרד םיִּברַה תושרמ
 עַצְמָאְּב םיִּבְרְה תושרו ריִהיַה תושרל ריִחָיַה
 רָציִּכ ₪ :ןירטופ םיִמָכָהַו יביַהְמ אָביִהִע יִּבְר
 ,םיִּבַרְה תּושרַּב וז ךנָנָּכ וז תואָרְמְּוזְנ יִתָש
 ןֵהיִּתְׁש יה .רּוטַּפ דל זמ קרוזהו טישומה
 רּוטּפ קרָיזהְו ביה טישומה .תַהַא אָטּוֵדְּב
 רַחַא וז תולגע יִּתְׁש .םיולַה תדובע הָתְיָה ּדַּכׁש
 וז5 זמ םיִׁשְרָּקַה ןיטישומ .םיִּבַרָה תּושְרב וז
 ַהָׁש עַלְּבַהְו רובה תיקוח  .ןיקרוז אל .לּבֲא
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 ןָהֶמ לַטֹנַה יהָעָּבְרִא ןְּבְהַרְו הָרָׂשֲע םיחובְג
 קרוזה ₪ : רֹוטָּפ ןָּכִמ תֹוחַּפ :ביה בג לע ןַתּונהְ
 םיִחָפְט הֶרְשִעִמ הָלֲעמְל לוב תומא עַּבְרַא
 קֵרֹזְכ םיִהָפְש הָרְׁשֲעַמ הָפַמְל .רֹואָּב קרוב
 לדו .בָיח תומא עבר ראב קרזה זר

 עּברַא ףותל לרעה תומא עבר ץוח רּוטָפ
 .רּוטַפ תימא עַּבְרַא םִיַב הָרֹזַה = : בָיַח תומא
 יֹוּכ תֶכְלַהְמ םיִּברָה תושרו םימ קקר הָיָה םִא
 קקר איה הָמֵכְו .ביזמ תומא עּבְרַא וכותל קֶריזַ
 תושרו םִיַמ קקְר .םיִחְפְמ הָרָׂשֲעַמ תה םימ
 תֹוּפַא עַּבְרַא ֹוכֹותְּב קרוזה וב תֶכְּלַהְמ םיִּבַרָה
 תָׁשָּבנַה ןמו .הֶשָבַיַל םִַה ןמ קרזח = :בָיַח
 ןמּו :םיל הָניִפְסַה ןִמּו /הָנ פס סה ןמּו .סול
 זָב יז תורושק תוניִפְס .רּוטָּפ יּהֵּתְרָבַהל הָניִפְסַה
 לע פא תורושכ ןְניֵא םֵא .וזל זמ ןיִלְטלַטָמ
 רוזה ₪ 17 זמ ןיִלְטלטְמ ןיִא תֹופָקְמׁש יִפ
 הטל .רָחֶא הטל יודָיִמ הָתָצְיַש רַחַאְל רַכְזְנְו
 ,הֶר יב תושעל 2 .רּוטָפ .הָפְרְשְנש וא ב
 תיִשענ אלַש דע רו ו .הַמָהְּבַּכ ןיִבּו םֶָאּב יב
 ןְניֵא תֹואָּטַה יכיַח לכ .לֶלְכַה הֶז .רומפ הרובה



 ןֶתְקִחּת .הֶנְנֶש ןֶפוסְו ןֶתְלִחְת אהּתֶש דע ןיבימ
 הָנְנְׁש ןָפוסְו ןודז ןֶתְלְחִּת :ןּורֶז ןֶפוסו הָנְנש
 : הָנָנְש ןֶפּוסו ןָתְּקַהְת אֵהְּתְׁש דע + ןירוטפ

 ,בי קרפ
 לכ הָנֹוּבַה .ביַה אָחיִו הֶנְבי הָמַּכ הָנֹוּבַה ₪

 רֶצְעַמְבּו .שיִטַפַב הָּכַמַהְו .תֶּתְסְּמהְו .אוהש
 רָשועָה לָּכ .לֶלְּכַה הֶז .בָיַה .אּוהָש לָּכ ַחָדוקַהְ
 ובר .בָיַח :תּבָשְּב תָמָיְִתִמ ותכאלמו הָכאַלִמ
 כנריקְּב הָכַּמַה פא :רָמוא לָאילמג ןּב ןָב ןֹיעְמְׁ
 אּוהָש יִנָּפִמ יבִיַה הָכאלְמ תעׁשְּב ןדָּסַה לע
 ׁשֶּכנֹמַה .אוהש ל שרוחה ₪ :הכאַלְמ ןָקְתְמּב

 טקלְמַה .בָיח אהְׁש כ רזה =
 יִדְּכ קסהל םִא יאּוהְׁש לכ ןֵּקתל םַא .םיִצע
 [קתל סא יםיבשע טקלְמַה .הָלְה הָציַּב לֵׁשֵבְל
 בתוכה ₪ :יִדְג יִפ אלָמָּכ הַמָחְּבִל םִא יאּוהָש לכ
 .םשמ ןיִּב .ולאֿמְׂשְּב ןיִּב וניִמיִּב ןיִּב תויתוא יֵּתְׁש
 .יתיינָמְמס יִּתָשַמ ןיִּב :תימש יִּתְׁשִמ ןיִּב דָחֶא
 יֵּתׁש ּובָיִח אל .יסוי יִּבְר רַמֲא .בָיַח י ושל לכ
 ןיִבָתֹכ ּויָה ּדּכְׁש .םֶׁשֹור םּושמ אָלֶא תֹויתֹוא
 יֵּבַר רַמָא .וגוז ב ֹזיִא עֶדיֿפ ןְכְׁשִמַה ישרק לע
 :ןיעמשמ םש .לודנ םשמ ןטק םַש ּוניִצְמ הדו
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 לאירו ר .לאינרמ ןָד רוה הג .לאומש
 ךְּב תתוא יֵּתְׁש בָתֹוּכַה
 | 5 ו םימֹיְּב יאְרְהיִסְּב .םסְב יד
 לַעְו תיוָז ילְתוכ ינש לע יםשור אּוהָש רָבּד
 | ה נפ יחול ינש
 עץ טרסמַה .ביה ורָשְב לע בָתוּכַה
 עשוהי יִּבְרְו .תאָפַה בָיַחְמ רֶזְעיִלֶא

 ב ,תֹוריֿפ יֵמְּב ןיקֶשמְּב בֵּתָּכ ₪

 3 . ו יש
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 תוא בנ ¥ ּוַּפְרַמְב היפ | ולְנְרְּב ודי רַהַאֿכ

 ןּוָכְתִנ .בָתְּכ יִּבַג לע בָתָכּ בָהְבַֿ ְךומָס תהא
 תַחַאו ץְרֲאָּכ תחש יִנְיַזיֵנְׁש בַתָכְו תיַה בֹוּתְכַל
 ינש 5ע תיבה ילתוכ יֵתְׁש לע בַתָכ .הַרֹּקַב
 בֵתָּכ .רוטפ .הֶו םע הֶז ןיִגֲהְנ ןיאו סה נפ יפד

bsןְּב עשוהי יִּבִר ,ןֹוקיִרמֹונ תחֶא |  io 
 לתוא יֵּתְׁש בֵתֹוּכַה .ןיִרָטֹופ םיִמָכ

 x רעה יב תמ ַאְו תירחש תחא וג תומלע ב
 : ןירטופ םיִמָכֲהַו ביַהְמ לאי ל % ב

 גי קדפ

 ןיטוה הש לָש גְרֹואָה .רָמוא רֶזְעיִלֶא יִּבְר ₪
 םירמוא םיִמָכָחְנ ביה יהָניִרֲאָה לע תַהֲאְו הָלָחְתַּ

 חו יב
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 :ןיטוח יֵגְׁש ֹורּועיִׁש ףופַּב ןיִּב הֶכַחְּתַּב ןיּב
 ,הָפָנַּב .סוריקב ןיִריִנַּב ןיִריִנ יֵּתְב יֵּתְׁש הָשיעָה ס
 ,תֹוריֿפְת יִּתְׁש רַפֹוּתַהְו .בִיַה .לַפַבּו הָרַבְּכַב
 ערוקה ₪ :תֹוריִפְת יִּתׁש רי ופתְל תַנַמ לע עֶרֹוּקַהְ
 ןירוטפ ןילקלקמה לָכְו .ּותָמ לַעְו ּתַמָחַּ
 :ןּהַתְמַכ .ורועיש ןקתל תנָמ לע לקלממַהְ

 הוטַהְו  עבוצהְ ץיִּפִנֶמהְו ןְּבַלמַה רועיש
 ןישוח יִנָש גרֹואָהְו :לּופָּכ טיִפַה בחור אלְמְּכ
 דַצַהירֶמּוא הָדּוהְי יִּבְר : טיפה אל ַמָּכ ורועיש
 םי ירמוא םיִמָכַהְ 'בָיח .תִיָבַל יִבָצּו לְדְנַמַכ רופצ
 ןֶּבִר ןיִרביִּבַל רֶצָחְו הִיַּבַל יִבְצּ דנט ריפצ
 .ןיוש ןיִרְכיִּבַה לכ אל .רמוא אימג ןָּ ןָּב ןיעָמש
 וניֵאְׁשְו ,רוטָּפ הֶריצ רַפְהּמַה לָּכ ילֶלְּכַה ה
 לַעְנְו תִיַבכ סנְכָנש יִבָצ ₪ : ביה הֶדיִצ רֶפַחִמ
 וכי אל .ןיִרוטפ םָינָש ּולָעְ בח וָנָפְּב ְֶהֶא
 ןיעמש יִּבְרְו ןיִבָיַה .םִַנְׁש ולַעְנְו לועְנל דָחֶא
 והָאְּלִמ אלו הַתָּפַה לע דַהֶאַה בשי ₪ :רטיפ

 ןושארֶה בָשָי .בָיַח יִנָשַה ּוהָאְלִמּו יִנָשָה בשי
 ףַא .ּדַצְּב בשיו ינשה אַבּו ּוהֶאְלִמ הַתָּפַה לע
 בָיַח ןושארֶה הל ּלַהְ ןושארה דַמַעָש יִּפ לע
 תא לעּונל .הָמֹוד הָז הָמְל אָה .רּוטפ יִנָשַהְ
 ;ֹוכֹותְּב רּומַׁש יֵבְצ אָצְמ ורמשל + ֹותיָּב
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 .ןֶּרְצַה .יהָרּותַּב םיִרּומַאָה םיִצָרְׁש הָנֹומְׁש
 םיִשָמְרּ מש רֶאָשּו .בִיַה  ןֶהָּב .לֶבוחַהְ
 אלָשְו =בִיַה ְךְרוצְל ןֶּרְצַה .רטָפ ןֶהְּב לָכוחה
 רֹוטַפ ןָרצַה ֹותׁשְרַּבׁש ףועְ הָיַה .רּוטָפ ְךֶרֹוצל
 .תָבָשְּב יִמָליַה ןישוע ןיִא ₪ + ביה ןֶהָּב לבוחהְו
 ןַהָּכ לֵבֹוטְו חַלֶמַח יִמ תֶא אוה הָשש לֶבָא
 סי יִּבַר רַמָא .ליִשְבִַּה ךֹותל .ןָתֹונְו גת
 ּולָאְו .טעומ ןיִבּו הָּבְרְמ ןיִּב ,יִמְליִה אוה אלָהַ
 ךֹותְל הָּכחְּתַּב מש ןתונ ןירָתּומֲה הּלָמ ימ זה
 בּזֶא ןיִלְכֹוא ןיֵא ₪ :חּלָּמַה ךותְל וא םִיַמַה
 לְּבַא .םיִאיִרְּכ לָכֲאַמ ֹוניֵאָש יִפְל תָּבׁשְּב יי
 לָּכ .הָעֹור בּובָא הָתֹוׁשְו .רֶזָעַוי תֶא אוה לכוא
 ןיִהְׁשַפַה לֶכְו .הֶאּופְרְל םרֶא .לכוא ןיִלְכֹאָה
 ןֵהָׁש יִנְפִמ ירה סֹוכְו ןילקר יֵמַמ ץיוח .הָתוש
 ּואָמְצְל םיִלָהְד יִמ אוח הֶתוש לְבַא .הָהֹוריל
 ששוחה = : הָאּופרל לש ןירקיע מש דס
 לָּבַטְמ לָבֲא .ץֶמוחה תֶא ןָהָּב עַמְנְי אל ייֶנְשְּכ
 ששוהה .אַּפַרְתִנ אָּפַרְתִנ .םָאְו ֹוכְרַרְּכ אוה
 . תֶא איה דס לָבֲא = ץֶמחְ ןיי דופי אל ויִנְתְמְּ

 מ ןיִכָס םיִפָלְמ יב .הֶרו מש אלו משה
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 יִּבְר .ֹוחְּב ךוסל םָּכְרּד ןֵּכְׁש :ןֶהיִתוּכמ לע ד
 :םה םיִכְלַמ יִנּב לֶאְרָשי לכ ירַמֹוא ןיעמש

 וט קרפ
 רשק םֶהיִלַע ןיִכְיַהְׁש םירשק ּולֶא ₪

 לע בָיַח אּוהַש םשָכְו .םיִנָפֲפַה רשקנ ןילָפנַה
 ריִאמ יִּבר .ןֶרָפָה לע בח איה ךכ ןרושק
 תַחַאְב וריִּתַהְל לוכָי אּוהָש רֶׁשָכ לכ ירַמֹוא
 יאש םיִרָׁשְכ ךל שי ₪ :ויָלֲע - ןיִא ויָדיֵמ
 .םיִנַפַסַה רש ןיִלָמנַה רֶׁשֲהְּכ יםָהיֵלֲע ןיִב
 es ישוה .הָקּולֲה חֵּתַפַמ הָׁשֲא תרָשיק
 ןיי תֹודֹוננ לָרְנסְו לעְנַמ תֹועּוצְרּו :אָיְקיִסָּפ לָׁשְו
 בקע ןְּב רֶוֲעיִלֲא יִּבְר .רֶׂשָּכ לש הָרֵדָהּו מש
 אצת א?ָש ליִבָשְּב הָמֵהּבַה יִנָּפל ןירשוק ירַמֹוא
 יִּבְר ילָבָחְב אל לָבָא אָיְקיִסְפְּב ילד ןיִרְׁשֹוק
 רֶׁשָה לָּכ .הֶדּהְי יִּבר רַמָא לכ .ריתמ הוה
 ןילפקמ ₪ :ויִלָע ןיביח ןיא אָמָיק לש וניִאָש
 םיִמָעְּפ הׁשֲמֲהַו הָעָּבְרַא ו ליפֲא םיִלָּבַה תֶא
 לָבָא .תָּבַשְל תָּבׁש יֵליֵלַמ תֹוטָּמַה תֶא ןיעיִצמו
 ,רַמֹוא לאַעַמְׁשִ יּבְר .תָּבׁש יִאְצומְל תָּבְׁשִמ אל
 סמ תֹוטָּמַה תֶא ןיעיִצמו םיִלָכַה תֶא ןילפקמ
 םֹויְּב ןיברק תֶּכַש יֵבְלָהְו :תָּבַשְל סיִרּופְּכה
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 (תַּבְׁשְּב םיִרּופָכַה םוי לש אל לְבֲא א םירּופּכה
 בוב ןיִבַרְ תָּבש לָש אל .רַמֹוא אָביֵהְע יב
 :תָּבְׁשְּב ןיִבְרק םיִרּופְּכַה םוי לש אלו םיִּפכַ

 זמ קרפ
 ינפמ ןְתֹוא ןיליִצמ As יִבְתַּכ לָכ ₪

 ןפפ ןירוק ןיאש ןיגו ןֶהָּכ ןירוקש ןיפ הקלדה
 .הָזיִנְג םינועט ןושל לֶכּב ןיִבּותְכָש יִפ לע פא
 תיִב לּוטְּב ינְפִמ :ֶהְּב ןירוק ןיא המ יִנּפִמּ
 קיִתְו רָפָּפַה םע רֶפְסַה הית םיליצמ .שְרְדמַה
 ןְבֹותְּב שיש יִפ לע ףֵאְו ,ןיִליִפְּתַה םע ןיליִפְּתַה
 וניִאְש יֹובָמְל תיא ןיִליִצמ ןֶָכיִהְלּו .תֹועָמ
 :ׁשֶּופַמַל ףַא .רָמיא אְריִתְּב ןֶּכ .ׁשלְפִמ
 םָרֲאל יּואְרֶה .תודועס ׁשלָׁש ןיזמ ןיליִצמ ₪
 דפ יציב .הָמָהְּבַל הָמֵהְּבַל אָרֲה .םֶדָאל
 תודועס שלש ןיזמ 1 ליצמ תַבְׁש טיב הכלה
 דָהְנמָּב :תודועס יִּתְׁש ןוזָמ ןיליצמ תיִרְהָשְּב
 בנעל .הָמוא יֵסֹי יִּבְר .תַהַא הָדּועְס ןוזִמ
 לכ ןיִליִצַמ ₪ :תֹודעְס שלש ןיזָמ ןיליִצַמ
 תֹודּועְס הֶאַמ יב שש יפ לע ףַאְו .תורְכַּכ אָלְמ
 רַמֹואְו ןיי לָׁש תיִבָחְ הבד לש נעו
 ןיִחְקַפ יָה םאו .םֶכָל וליצהו ואב םירחאל
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 ןיליצמ ןָכיַהְל .תֶכשַה רחא ןובָשֶה ומע ןישוע
 ףא :רמוא אָלֵַתְּב וָּכ .תֶבְרּועְמה רַצָהָל ןָתֹוא
 יִלָכ לָּכ איִצֹומ םֵׁשְלּו ס :תָבְרּועַמ הָניֵאְׁשל
 ׁשֹובְלְל לוכיִש המ לָּכ שָבולְו .ׁשיִמְׁשַת
 רַמֹוא יֵסֹוי יִּבַר .ףֹוטעל לכיש המ לָּכ ףטועו
 רַמֹואְו .איִצֹומּו ׁשֵבֹולְו רזֹוהְו .םיִלָּכ רשע הָנֹומְׁש
 ןָּב ןֹועְמְׁש יֵּבְר = :ימַע ּוליִצַהְו ואוב םיִרְחָאל
 הָדיִׁש יֵּבִג לע יג לָׁש רוע ןיסרופ .רָמֹוא סֶנְנ
 אּוהש יִנָפמ .רּואָה ןָהְּב זִחֶאָש לָּדְנמּו הָביֵ
 םיִאְלְמ ןיִּב םיִלָכה לֶכְּב הָציִחְמ ןישועו .ּדְרֶחְמ
 יִבְר .הקלךַה רובעמ אלָש ליִבָשְּב .םינקיר ןיֵּ
 יםימ םיִאְלְמ םיִׁשָדֲח שֶרֶח יִלְכַּב רסוא יִסוי

 ןיעקַּבְתמ ןהְ .רּואָה תֶא לַּבַל ןילוכי ןיִאְש יֵפָל
 ןיא תוכל אָּבש יִרְְנ = :הקלדה תֶא ןיִּבְַמ
 ןיִאָש :יִנָּפְמ .הָּבַכְּת לֵאְו הָּככ ול םיִרְמֹא
 תוככל אָבְש ןֶטְה לְבֲא ןָהילֲע ֹותָתיִבְׁש
 :ןָהִלֲע ֹותָתיִבְׁשָׁש יִנָפִמ הל ןיִעָמש ןיא

 ול יִנשָשוח רַמָאְו :בָרַעְּב יאֵּכַז ןְּב ןֵנָתֹי ןֶּבַר
2% 
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 | שָמִתָשְמ רנה תֶא קיִלְדַהָש יִרְכנ ₪ :תאָטַחִמ
 | .רּופָא .לֵאָרְׂשִי ליִבָשַּב םָאְו .לֵאְרְשִי ורֹואל
 ויִרָהַא הָכְׁשַמ תס תֹוכְׁשַהְל םימ  אָלִמ
 יג הֵׂשֲע .רוסא .ֵאְרְשִי ליֵבְׁשְּב םאְו .ֵאָרְׂשִ
 ליִבָשְּב םַאְ ילֵאְר יש וירָחַא דָרַוי וב דָריְל שֶבְ
 םיִנָכמ לֶאיִלְמִנ ברב הֶׂשֲעֹמ .רוסָא .לָאְרְש
 וכ דֶריִל ׁשֶבכ יג הֶׂשֲעְו ֶניפְסַב ןיִאְב ּויָהְש
 ;םיִנָכזו לֵאיַלמג ןְּבְר יב ודְר

 .םילכ תכסמד ק"פ םג דומלל ןיגהונ

 תַשְּדִכִמ לֵאָרְׂשִי ץֶרֶא .ןה תושודק רֶׁׂשֲע
 םואיבמש ּהָתְׁשּודְכ איה המו תתיצראה לָּכִמ
 המ .םֶהְלַה יִּתְשּו .םירּוכְּבַהְו רֶמעָה הָנַמִמ
 תורָיְע :תֹוצְרֲאָה לָכְמ ןַּכ ןיִאיִבְמ ןיִאָׁש
 ןיהלשמש הָנֶּמִמ תושדְקִמ הָמֹוה  תופקומה
 תֶמ כותל יְִּבַסְמּו :םיִעְרצְמַה תֶא ןֶכִמ
 םינָפל :ותוא ןיריוחמ ןיא אָצְנ :ּוצְרַיש דע
 םישדק םש ןילָכואש .םֶהַמ ׁשְדוקְמ המוחה מ
 ממ שךוקמ תִיּבַח רה :ינש רָשַעַמּו םילק
 :םשל םיִסָנְכִנ תֹודלֹויְו תודָנ .תובָזְו םיִבָז יאש
 םיִתָמ יִאָמְטּו םילגח ןיִאְׁש .ּוָפִמ שדּוקמ ליַחַה
 ּוָּמִמ תֶׁשְּוהְמ םיִשָנ .תרזע :סל יט
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 טית 0 הינש הדועסל תבש יקרֿפ

 היִלֲע ןיִפָנַה יאו םשל :םַנָפָנ םוי:לובט ןיָאָש

 ןיִאָש הממ תֶשְדּוהֲמ לֶאְרְשִי תרזע :תאָטַה

 : תאמה הילע ןיּבָיַהְו םשל סנכג םיִרופָּכ רָסי המ

 םיִלָאְרְשָי ןיִאָש יהָנָמִמ תֶׁשְדוקְמ םינָהכה תַרָזע
 הָכיִמְסל :םָחיִכְרֶצ תעָשְּב אָלֶא םֶשָל ןיסְנְכנ
 ׁשֶדּוכְמ חּבזְמַל םֶלּואה יב :הָפּנְתַלְו הֶטיַחְשל
 םיִסֵנָכִנ שאר יִעּורְּפו ןימומ יֵלֲעַּב ןיִאָש יהנֶמִמ

 םֶשְל סְנְכָנ ןיִאְש ּונָמִמ שדּוכֲמ לָכיַהַת :םֶשְל
 שָדּוק מ םישדחה שרק : : םולְנרו םידי . והר ו אָלָא

 םויב .לודנ ; וה אָלֶא םשל סנְכנ ןיִאְׁש ןֶהַמ
 ייֵסֹוי יב רַמִא :הְדֹובֲעֶה תעשְּב םיִרוּפַּכַה

 ילָכיִה הָוְׁש הבז םלואה ָה ןיִּב םיִרָבְד הׁשְמֲהַּב

 ןינ יֵטתְּׁו שאר יעורפּו ןימומ ילעב ןִאָׁש
 ןישרופו .םֵׁשל ןיִסְנְכנ םִיַלגַרְ םִיַרָי ץוחר אלָׁש
 :הרטקה תעשב הָּבזִפִלְו םֶלּואָה ןיִּבְמ

 .קרפה לע דומעת לא םושמ ינש קרפמ יא הנשמ

 'תיִכּוכְז יִלְכּו םֶצָע יִלָכּו רוע יִלְכּו ץע יִלָּ
 ורְּבָשְנ .םיִאָמְט ןֶקיִלְּבִהִמּו םירוהט ןָהיִטושְּפ
 הֶאְמּוט םיִלָּבַכְמ םיִלָּכ םָהֵמ הָשַעְו רזח .םירֹוהְט

 ןֶתָאְמּוט רַתָנ יֵלְכּו סֶרָה יֵלְּכ .אָּבַהְלּו ןאּכִמ
 ןיאמטמו רַֹוָאַפ ןיִאְמטְמּו ןיאָמשמ .הוָש

*23 



 הינש הדועטל תבש יקרפ כת 0

 איה ןָתָריֵבְׁשּו ףָהיֵּבנַמ ןיִאְמטַמ ניאו ןְהירוהֲאמ
re 
 .תישילש הדועסל שודיק

 אֵתְוָדָח אָתַמיֵלְׁש .אָתּונְמיַהְמִד אָמדּועס ימי כָתַא
 איה אָּד אָּכְלַמְד אָתָרּועָ ּוניָקָתַא :אׁשידכ אָבְלַמְ

 אָכיִתְעְו ןיִפנַא רע ןישידק ןיִחּוּפַת לקחד אָתְעֶס
 :ּהֵדֲהַּב אדעטל ית .אשידק

 :ןיּפ נא ריִעְ ןח יזחָמְל . 'ןיפיסְכד ו אָלָכיֵה וגב

 יפו אָּכְלמ בד אב יאְּב אָכָה ןוה
 לָכְו ןיריע ֹוָּב אד יאהב אָדְהְל ובצ

 :ןיפְרּנ

 תילו אָועְר הֵבְד .אָמְעש יאַהְּב אָתְׁשַה ּודָח
 :ןיפעז

 :ןיִפיקַתְד ןיִניד תיל יֵליֵח ּוזָח יל ּובירק
 :ןיִפיִצַחְּד ןיבְלַכ יִנָח > ןילאע אלו ןיִלְטג רֶבְל

 ןוהי יֵרֲע הָחְנַמְל ימי כיתע ןיִמְזַא אָקְ
 ;ןיִפלַה

 :ןיפילק לָכְּב אָלָטַבְל הל יּלֵנְד הליר ועד
 ;ןיִפְכ וגב ןורפשיו :ןיחיבקונּב ן\ל יושי
 רעד :אָתְורְסּב יאָבְהנמְּב אָתְשַה ירה

 : !יּֿפָנַא



 אכת 1 תישילש הדועסל ש דיק

 אָׁשְּד תֹואְנָּכ רָפְחֶא אל יָעְר הנה .דֵוָדְל רומְזִמ
 יִנֶחְנְי בֶבֹוׁשְ ישפנ :יִנְלַהְנ תֹוחְנמ ומ" לע .יִנָציִּבְרָ

 -אל תֶוָמְלַצ איִגְּב ךלַא יִּכ םג זומש ןטמל קרצהילְגעמְב
 :יִנָמָחַנָ המה ל ְףֶתְנְעֶשמו ךְמְבְש :יִדָמִע הָּתַאְדיִּכ עֶר אריָא

 יפוכ ישאר ןמְשב תְנׁשַּד ייררצ דג ןחְלְש נפל ףרעת
 תיִבָּב יְִּבשְו .יוח ימיחלּב נופר דָסָחְו בוט ףַא הי
 :םיִמי ךְראָל הנח

 םויה תָבַש יִּכ יםֹויַה ּוהְלְכַא הָשמ רֶמאיו

 ןתְנ יי כ ואְר :הדָשּ והְָצְמִת אל םויה יל
 יששה םייב םכל ןתונ אוה ןכ רע .תבשה םֶכָל
 שיא אָצְי לַא .ויֵתְחַּת שיִא ובָש .םִיַמֹי םֶחְל
 םיִּב םעָה ּותְבְשיִו :יעיבשה םויב ומקממ
 תָּבְשַה םי תֶא ַײ ךרּב ןכ לע ויעִבָשַה

 ּוהְׁשְדה
 :+יתוברו גבר ןֶנְרַפ רָב

 אָרֹוּב יםֶלֹועָה ּדָלַמ ּוניַהלֲא יי הָּתַא רָב

 :ןֶפגַה יֵרְ

 .תישילש הדועסל תבש יקרפ
 ,זי קרפ

 ןָקיִתותְלדְו תֶּבְׁשְּב ןיִלָטְנ םיִלָּכַה לָּכ א =
 ןניִאְש בב ּקְרפְתִנש יפ לע ףא ןןֵהָמע



 תישילש הדועטל תבש יקרפ בכת 2

 :ןֶכּומַה ןמ ןֶניִאְׁש יפְל תיבה תותְלדל ןימוד
 ,םזֹנֲאָה תֶא וב עצפל סנְרוק םֶדֶא לט ₪
 רורְגל הָרגְמ יהָלַבְדַה תֶא וב ךותחל סודרכו

 תֶא הָּב ורגל הפרְנִמ .הָניִבָּנַה תֶא ּהָּב
 וילע תַתל גלומַה תֶאְו תחרה תֶא יתֹורְגוהנַה
 גב בוהְתַל רכרּכַה תֶאו שוכה תֶא ףטסכ תַפ
 םיִאקכ לָׁשְו .ץוקה תֶא וב 9וטיל די לש טהמ
 םא .םיִתְו לש הָנֵכ ₪ :תֶלִדַה תֶא וב חותפל
 וניִא ואל םאְו :הֶאְמּוט לבקמ ושארב רשְק שי
 :תֶבָשָּב לָּפנ ךּכ ןיִגו כ ןיּב .הֶאְמּוט לָּבְקִפ
 ןמ ץוח ןיִלָטְנ םיִלָּכַה לָּכ ;רמוא הָדוהְי יבר =
 םיִלָּכַה לָּב :הָשיִרְחִמ לש דתו לחנה רֶסמַה
 .רַמֹוא הָיְמָהְנ יִּבר .ףְךוצְל אלָשְו ךְרֹוצְל ןיִלָטְנ
 ןילָטנה םיִלָּכה לָּכ ₪ :דְרְוצְל אָלֶא ןיִלָשַנ ןיא
 ויָקְיָש דֵבְלבּו :ןָקֶמִע ןיִלְטנ ןֶהיֵרְבׁש תָבׁשְב
 תֹּפַכְל הָביִרֲע יֵרְבְׁש .הָכאָלְמ ןיִעַמ ןישוע
 ןָהָּב תֹּפַכְל תיִכּוכְז יִרָבְׁש :תיִבָחַה יפ תֶא ןֶהָּב
 | ּויִהיִש דָבְלְבּו ירמוא הָדּוהְי יִּבְר .דָפה יִפ תֶא
 | ןְבֹתְ קּוצָל הָבַיִרִע ירבש ,ןתְכאַלִמ ןיעמ ןישש
 :ןְמָׁש ןְכותל קּוצל .תיכוכ| ירְבְׁשְו הפקמ
 הָניִאְו ּהָּב ןיִאְלמִמ טא .הָורְרְּבְש ןֶבָאָה =
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 .ּהָּב ןיִאְלַמְמ ןיֵא ואָל םַאְו יּהָּב ןיִאְלַמְמ תַלְפונ
 הב ןיִאְלִמְמ היִפַטְּב הרושק איֵהָׁש הָרֹומְו
 מב רַמֹוא רֶזעיִלֶא יב ןולחה קקפ ס :תָּבְׁשְב
 ןיִא ואל םֵאְו וכ ןיקקופ יּולְתְו רושה אּוהָׁש
 כ ןיִבּי דַּכ ןיִב םיִרְמֹוא םִיַמָכָחַו /יב ןיקקופ
 תיִּב םָהל שיש םיִלָּכה יִיּּפְּכ לָּכ ₪ וב ןיככופ
 ייסוי יִּבַר רַמֶא .תָּבְשְּב ןֶהְמַע) ןיִלָשנ הַזיִהֲא
 לָבֲא :תועקרטה יִיוסְכְּב ,םירומַא םירָבְד הָּמַּב
 :תָּבשְּב ןילשנ ךּכ ןיִבּו כ ןיִּב םיִלָכה יִיוסְכְּב

 ,חי קרפ

 לש תופק שָמְחְו עּברא ליִפֲא ןינָפְמ ₪
 לּוטְּב ינפמּו םיִחְרואָה יִנָּפִמ הֶאּוכְת לֶשו בת
 ןינפמ .רַצֹואָה תֶא אל לָבָא ישְרְדַמַה תיִּב
 הָלְטְנְׁש ןושאר רֶׂשעמּו יאמדו הֶרּוהְט הָמּורְת
 םֹומְרֹּתַהְו דפנְׁש שדְרַהְו ינש רל שעמו ותמר
 תֶא אל לָבָא .םִיְנעל לְכֲאַמ אּוהַש יִנָפִמ שבי
 הָלֶטְנ אש ןישאר רשעמ תֶא אלו .לֶבָּטַה
 אלָש שדְהְהְו ינש רשעמ תֶא אלו .יתמורת
 ןֶּבְר .לְָּרִהַה תֶא אלו פולה תֶא אל :ּודְפִ
 אוהש יֵנָפִמ .ףֹולַּב ריִתַמ לָאיִלְמִנ ב ןועָמש
 םיִצֲע יי הו שק יִליִבְה ₪ :ןיברוע לָכָאַמ



 תישילש הדועסל תבש יכרפ  דכת 4

 הָמהְּב לֶכָאמְל ןיקתה םא .םיִדז יליֲִה
 ולעיש יִדָּכ םיִחורפֶאֶה יֵנְפַל לפח תֶא ןיפוכ
 רע הָתֹוא ןיחוד .הָהְרָּכְׁש  תֶלּוגְנְרִת דרי
 ,םיִּברָה תושרב ןיחיסו ןילגע ןידרמ .סָכתְׁש
 יִתְמיִא ,הָדּוהְי יִּבַר רמֶא .ּהָנָּב תֶא הֶּדִדְמ הָׁשֲא
 פא לָבָא :דָחֶא היִנָמּו רחֶא לטונ אּוהָש ןמזּב

 םֹוָב הָמֲהְּבַה תֶא ןירָלימ ןיא ₪ :רּופָא רג הָיָה
 תָּבָשְּב הָׁשֲאָה תֶא ןידָלנמּו ןיִדֲעַפְמ לְבֲא .בוט
 ךיָלֲע ןיִלְלְַמּו םוקָמְל םֹוקָמִמ הָמָכֲח הָל ןירוקו
 - רַמֹוא יסלי יִּבר .ריּבַטַה תֶא ןירשוקו .תָּבַשה תֶא
 : תָּבַׁשְּב ןיִׂשֹוע הֶליִמ יֵכְרָצ לָכְו ףןיִכְתֹוח ףא

 | .מי קרפ

 יִלָּכ איִבָה אל םָא .רָמוא רֶזַעיִלֶא יב 9

 הָנָכְסִבּו יהָלְגְמ תָּבׁשְּב ואיִבְמ תֶּכש בֶרֲעַמ
 הָזעיִלֶא יִּבַר רַמָא דֹועְו .םידע יִפ לע ּוהֵּפַכְמ
 יִלְּכ תושעל ןיִמָחָּפ תושעל םיִצַע םיתְרָוכ

 הָכאָלְמ לָּכ יאָביִקֲע יִּבַר רַמָא לֶלְּכ .לוְרַ
 החוד הָניִא תְּבַש בֶרְעִמ ּהָתושעְל רַׁשְפָאְׁש
 תָּבַׁש ברָעִמ הְתושעל רֶׁשְפָא יאש .תָּבְׁשַה תֶא
 הליִמ יִבְרְצ לָּכ ןישוע ₪ :תָּבְׁשַה תֶא הָחֹוּ
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 היִלָע .ןינתונו ןיצצומו ןיערופו ןיִלָהומ .תָּבְׁשְב
 סַעול תָּבש בֶרָעִמ קַהָׁש אל סא ,ןומְכְו תיִנְלִפְסִא
 תָּכַש בֶרֲעַמ ןָמׁשְו ןיי ףֵרָט אל םַא .ןַתונְו ויִנָשְּב
 הל ןישוע ןיִאְו .ימָצַעְּב הזו ומְצַעְּב הֶז תש
 םֵא .טוטרמס ָהילע ךרוכ לְבֲא :הָכִחִתַבִל קולה
 איִבָמּו ֹועְּבְצֶא לע דרוכ תב בֶרְעִמ ויקתה | אל
 ןְטָּתַה תֶא ןיציחרמ ₪ :תַדָחַא רַצָהַמ ּוליִפָא
 ןיפזמּו יהָליִמַה רחאָל ןיבּו הָליִמַה יִנָפל ןיּ
 הירזע ןָּב רָזְעְלֶּא יִּבְר .יִלָכְב אל לֶבָא ָיְּב ויִלע
 לַהָש ישילשה םֹויַּב ןטַָה תֶא ןיציחרמ :רמוא
 ישילשה םייב יהיו רַמָאְנָש .תָבָשְב תויהל
 ןילֶלַהמ ןיא סוניִגורדְגַאָו קיֵפָס .םיִבֲאֹוכ םֶתְויַהּב
 :סוניִגֹורְדְנַאּפ ריתמ | :ךוהי בר .תָּבַשַה תֶא ויָלֲע
 רַהַא לּומָל דָהֶא .תוקינית יִּתְׁש ול ויהָש ומ ₪

 תֶא למ הָכְש .תבשב לּומל דהא תַּבְׁשַה

 מכ דַהֶא .בִיַה .תָּבַשְּב תָּבׁשַה רַהַא לָש
 לַמּו חכשו .תָּבְׁשִּב לומ5 דַחֶאְו תָּבְׁש בָרעְּב
 ביַחְמ רֶועיטֲא יִּכְר תָּבָשְּב תָבש ברע לְׁש תא
 הנומשל לומנ טק ;רטופ עשה יִּבִרְו תאטַה
 רשע םיִנְׁשִלְו רשע דַחַאְלּו הָרְׂשֲעַלו הַעָשַתְלּ
 הנֹומְׁשְל וכְרדְכ ,דַציִּכ אָה .רַתֹוי אל תּוחָּפ אל
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 ןיֵב .הָעְׁשִתְל  לומְנ תושְמְשה ןיִבְל .דלונ
 םֹוי .הרשעל לוטנ תֶּבַש בֶרָע לש תושמָשה
 םיִמי ינש .הֶׂשֲע דַחַאְל לומְנ תּבְׁשַה רַחַאְל בוט
 ,רשע םינשל לומנ הָנשַה שאר לש םיבוט
 .:אירְביש דע ותא ןיִלֲהֹומ ןיִא הלודַה ןטק
 רָשָּב .הָליַּה תֶא ןיִבְּכעּמַה ןיציצ ןה :ולָא ס
 הָמּורּתַּכ לָכֹיא ניאו .הרמַעה בור תֶא הָפֹחֲה
 .ןיעה תיִאְרמ ינפמ ונהַתִמ רשָּב לעב הָיָה סא
 למ אל ּוליִאְּכ .הלימה תֶא עֶרַפ אל] לָמ

 2 קרפ

 תֶרָמַשְמַה תֶא ילּות .רָמוא רָזְעיִלֶא יִּבְר ש
 םירמוא םיִמָכֲחַותָּבׁשְּבהִּײלִּתַלויִנֲתֹונְובוטםֹויְב
 ןינְתינ ןיִא ,בֹוט םויְּכ תֶרָמְׁשִמַה תֶא ןילות ןיִא
 :בוט םֹויָב הי לת גתונ לְבֲא .תָּבְׁשב היולתל
 ּולשיש ליִכְׁשִּב םירמש יִּבַג לע םימ ןיִנְתֹנ ₪
 ,תיִרְצמ הָפיִפְכַבּו ןיִרְרוסְּב ןַײַה תֶא ןיִננסמי
 ןישועו ֶדְרה לש תֶגסִמְּב הָציִּב ןינְתו
 תָבָשְּב .רַמֹוא הדוהי יִּבְר .תָּבָשְּב ןילמונא
 יִּבַר .תיִבָהְּב דעֹומְבּו :ןיִנְלְּב בוט םויְּב יסֹוכָּ
 ןירוש ןיִא ₪ :ןיִחְרֹואָה יפל לפה :רמוא קֹורָצ
 ןיִמֹוהַה דךותל ןתוג לָבָא :ןירָשופְּב תי לחה תֶא
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 ןיא ;הָלְּכְלַּכַה ךותל וא .הָרָבְּכַה ותל ןֵתֹנ
 ְִג לע ּוְנִתַי אלו .הָרָבְּכּב ןְבְּתַה תֶא ןירָבוכ

 לָבֲא ןתוא ןיפש אלו ,ןינישרכה תֶא ןירוש ןיאו

 ןיפְוג = :סּובָאָה ךותל ןַתֹונְו הָרָבְכַּכ אוה

 יערה ינפמ ןיִדַאַל ןיקלסְמּו םָטפה נפל
 ןילטונ .םיִרְפֹוא םיִמָּכָהַו יאָסֹוד יִּבְר יֵרָבד

 :תָּבְשְּב וז הָמֵהְב יֵנָפַל ןיִנְתּונְו וז הָמֲהְב יִּפְלִמ
 הדיב ּונֲעְנעני אל הָטמַה יִּבַנ לעש שקה ₪
 .הָמַהְּב לֵכֲאמ הָיָה םָאְו יֹופּוגְב ֹועְנְעַנִמ לֵבֲא

 ֹדָיְב ֹועְנְעַנְמ ייִדְפ וא רָּכ ויָכַע הָיָהָׁש וא
 אל לָבֲא ןיריתמ םיּתְב יֵלֲעַּב לָש שָּבְכַמ
 הָדּוהְי יכר .וכ עני אל םיִסְבוכ לֶשְו .ןישְבּכ
 תֶא ריִתמ תֶּבִש בֶרָעַמ רֶּתַמ הָיַה םָא ירָמֹוא
 :וטמושן ולב

 .אכ קרפ

 םע הֶאְמִפ הָמּורת ןיִלְשלטמּו יּהָבֹתְּב ןְּבֲאָה
 ףא ירַמֹוא הָדּהְי יִּבְר ,ןילוחה םעְו הָרוהְטַה
 ןֶּבָאְה ₪ :הֶצַמּו דָחֶאְּב עֶמְדְמַה תֶא ןילעמ
 .תלְפינ איֵהְו ּהָדַצ לַע ּהָטמ .תיִבָהָה יִּפ לַעָש
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 ּהָדִצ לַע הַטַמּו ּהָחיִּבְנִמ יתֹייבֲחַה ןיִּב הָתְיָה
 רָּכַה תֶא רֶעֹנ יֵּבַה לַעָש תֹועְמ .תָלְפנ איה
 וחנקמ .תְׁשלְׁשְל לע הָתְיָה .תֹולְפֹנ הו
 םימ ָהיִלְע ןיִנְתֹונ .רֹוע לש הָתיָה .טּוטְרמְסב
 ןיִהיִּכגִמ םיִרְמֹוא יאָמש תיֵּב ₪ :הָלְכִּתֶש דע
 ,םיִרְמֹוא לָלַה תיִבּ יפיק תֹומָצְע ןחלשה ןמ
 לַעָמ ןיריִבעמ .ּהָרֲעַנְמּ הל אַלְבַטַה תֶא לטונ
 ,ןינופֲא לָש רֶעְׂשְ .תִזכִמ תּוחְפ ןירוריפ ןֶחְלשה
 .הָמֲהְּב לַכֲאמ אּוהָש יֵנָפִמ .םישדע לש רעש
 ,וב ןיִהְנַהְמ הֶזיחֲא תיִּב רוע ול שי םֶא :גופס
 ןיֵּב .םיִרְמֹוא סיִמָכָהַו :וב ןיִחנִמְמ ןיִא ואל םִאְ
 :הֶאמּוט לָכהמ וניִאְו תָּבְׁשְּב לטנ ְּךּכ ןיבו כ

 .בכ קרפ

 ןיזֶמ הָנְמיַה ןיליצמ יהָרָּבְׁשִנְׁש תיִבָה ₪
 וליצהו ואוב םירחַאל רַמֹואְו ,תודועפ שלש
 תֶא ןיִטֶקוס ןיִא .גֹופְסִי אלָש דַבְלְבּו .םֶכָל
 ןְמְצעֶמ ואְצְי םאְו :ןיקשמ ןֶהַמ איִצֹוהל תוריפה
 אָציַה םיִלָכּואְל סא .רָמּוא הָדּוְי יִּבְר .םיִרּוסֲא
 .רּוסָא ןָהֶמ אָצויַה ןיקשמל םאְו .רתּומ ןָהֵמ
 ןמצעמ ּואְצְִו תּבש ברעמ רש ׁשֹבְּד תולה
 אָבְׁש לָּכ ₪ :ריִתַמ ךֶוְעיִלֲא יֵּבְְו ,םיִרופֲא
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 ,תָּבׁשְּב ןיִּמַהְּב ותוא ןירוש .תָּבַש בֵרֲעַמ ןיִמַחְּב
 ותוא ןיחידמ יתּבַׁש ברעְמ ןיִמַהְּב אָּב אלָש לָכ

 םיִגְדְו ןְׁשיַה היִלָמַה ןמ ץוח :תְּבָשְּב ןימַחְּב
 וז ןָתְחְדִהְש יןיִנְפְסִאָה סילוק (םיִנטְה םיִחּולְמ
 תיִבָחֶה תֶא םֶדֶא רָבוש ₪ :ָּתְכאַלְמ רמָג איה
 ןִוּכְתַי אלָש דַבַלְבּו .תֹרְגּורְג הָנְמיַה .לוכָאל
 יתיִבֲח לָש הָפּנְמ םיִבָהֹנ ןיִאְו ייֵלָּכ תושעל
 יסוי יּבְרְו א ןיריתמ םיִמָכֲחַו יהָדּוהְי יִּבַר יִרְבּד
 הָבּוקְג הָתָיָה םאְ יּהְָּצִמ ּהָנְבָהִי אלו .(ריִּתַמ
 רַמָא .ַהֵרָמְמ אּוהש יֵנְפִמ הָיעש ָהיָלָע ןֵּתַו אל
 יאק ןֶּב ניי בב ִנָפל אָּכ הֶׂשֲעַמ הָרּהְי יִּב
 ןיִנְתונ ₪ :תאָּטַהַמ ו יִנָשָשּוח רַמָאְו ,בֶרָעַּב
 תֶאְו .רומָש אָהְיַש ליֵבְׁשִּב רוּבַה ךותל ליִשְבַּת
 ןנוצה תֶאְו ּונַציִש ליִבָשְּב םיערב םיִפ8ַה םִיַמַה
 דרב ויִלְכ ּורׁשָנְׁש יִמ .ּמֲחְיָש ליִבָשְּב ןיִמַהַּב
 רַצָקְל עיגה .ששוח ּוניִאְו ןֶהָּב ךלַהְמ :םיַמָּ
 :םָעָה דֶגְנְּב אל לָכֲא .הָּמֵחב ןֶחְטוש .הָנוציחַה
 פַתְסִנְו אירבט יֵמְבּו הָרְעִמ יִמְּב ץַהֹרָה =
 לָבָא דִיְּב םֵאיִבְי אל .תואיִטְנולַא רֶׂשֲעַּב וליַפֲא

 תַהֲא תיִטְנלֲאְּב ןינְַּתִסִמ םֶדָא יב הָרְשע
 ןְְּב ןְהֹוא ןיִאיִבְמּו םָהיֵלְנְו םֶהיְֵו םֶהינְפ
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 אל לָבָא .םִיעַמ יִנְבְּב ןישְמָשַמְמּו ןיִכָס ₪
 הָמיִדְרֹוקְל ןידרוי ןיִא .ןידרְנְתִמ אלו ןיִלְמעֶתַמ
 ןמִקה תא ןיבצעמ ןיאו ןיזוטקיפא ןישוע ןיאו
 וא ודי הָכְרְפנְׁש ימ .רָבׁשַה תֶא ןיריזחמ ןיִא
 ּוכְרְַּכ אּוה ץַהֹר לָבָא , ב םַפְרַטָי אל .ולְגְר
 :אָּפַרהנ אָּפְרְתָנ םָאְו

 ,גכ קרפ
 ןָמְש ידכו ןַײ ידּב ורָבְהִמ םֶדֶא לאוש ₪

 הָשאָה ןכו :יניולה \ל רמאי אלָש  דַבְלְבּ
 היִנמ :ּוניִמָאמ ֹוניֵא םִאְו .תורכְּכ ּהַּתְרַבַהִמ
 .תָּבָשַה רַהַאפ ןֹוּבְׁשֲח מע הֶשועו הלָצֶא ותיִלט
 תַבְׁשְּב תויהל לַחָש םיִלָשּוריִּב הַסָּפ ברע וכו
 השועו ֹהְסַּפ תֶא מו ולצֶא ותילט חינמ
 םֶדא הָנֹמ ₪ :בוט םיי רַהֲאְל ןֹוּבְׁשָה יומע

 ןמ אל לָבָא יַפַמ ויָתֹורּפְרַּפ תֶאְו ויָהְרֹוא תֶא
 לע ותיב נב םעְו וינּב םע סיִפַמּו :בִתָּכַה
 הָנַמ תושעל ןיוּכְתִי אלָש דֵבָלבּ ןָחְלָשַה
 ןיליטמּו .אָיְבּוכ םושָמ הָנַטה דָנְנְּכ הֶלודְג

 לע אל לָבָא בוט םּויְּב םישדהַה לע םישלח
 .תָּבְׁשְּב םילעופ םֶדָא רוכשי אל 5 :תֹונַמֲה
 םילעפ 5 רוכשל ּורְבַה5ְ םֶדֶא רמאי אלו



 ה
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 םילַעופ רוּכָשְל םּוחְּתַה לע ןיִכישָחַמ ןיִא
 .רומשל איה דיִשָהִמ לבַא יתוריפ איִבָהְלּ
 לאש אָּכַא רמָא לֶלָּכ .ודיב תֹוריַֿפ איִבַמּ

 ףישחהַל יִנֲא יאשר יֹתְריִמֲאַּב יאָכַז נֲאָׁש לכ
 יקסע לע הקל םּוחְפַה לע ןיִבישָהִמ = :וילע
 ,ןיכיִרְכַתְ ןורָא ול איִבָהְל תה יִקְסע לע .הָלַ
 ןָהְּב רֹופְסִי אל .תָּכְׁשְּב ןיִליִלָח איִבָהֶש יונ
 ושע .בורה םֹוקַמִמ ּואָּב ןָּכ םֶא אָלֶא ילָאְרְשי
 םָאְו ילֵאָרְׂשִי וב רבה .רָבק ול ּורפַחְו ןֹורָא ול
 ןישוע ₪ :תימְָלוע וב רֶבְקִי אל .לֵאָרְשִי ליִבָשּב
 רַבְלְבּו :ותוא ןיחידמו ןיִכָס תמה יִכְרִצ לָּכ
 ויִּתְחַּתַמ רָּכַה תֶא ןיטָמוש .רָבֲא וב זיו אלָש
 ןיּתְמיִש ליֵבְׁשַּכ לוחח לע ותוא ןיִליִטמּו

 אלש אָלֶא הֶלָעְיָש אל :יִחְלַה תֶא ןירְׁשֹו
 הָתֹוא ןיכְמוס הֹרָּבְשִנְׁש הק ןכו .ףיסו
 אָלֶא הָלֲעַתְׁש אל .הָטִּמַה תוכּורָאְב וא לֶספְסְּב
 'תָבָשְּב תָּפַה תֶא ןיִצְמַעְמ ןיא .ףיסות אלש
 סֶע ץֵּנעּמַהְו ׁשֵפְנַה תַאיִצָי םע לוחְב אלו
 :םיִמְּד ךֶפוש הֶז יָה ׁשֶפָנַה תַאיִצְ

 .דכ קרפ

 יִרְכְנַל סיִּכ ןתונ ךרָדְב ול ְךיֵׁשָהָהָׁש יִמ ₪



 תישילש הדועסל תבש יסרפ  בלת 2

 עוגה .רֹומָהַה לע ֹוהיִנַמ יִרְכָנ ומע ןיִא םִאְו
 ןיִלְטנַה םיִלָּכַה תֶא לֶטונ ה וציֵחַה רַצָחְל
 תֶא ריִּתַמ תָּכְׁשְּב ןילָטנ ןניאשו תֵּבְׁשִב
 Sol ס :םֶהיֵלֲאַמ םיִלָּפֹונ sa םיִלָבֲהַה

 בורה ףיִתמ .הָדּוהְי ור ה כ ההד
 ןיסרוד אלו ,למְגַה תֶא ןיִסְבֹוא ןיִא ס :הקדְל
 לָבֲא .םיִלְנֲעֲה תֶא םירממ ןיִאו ימועלמ לָבָא
 םיִמ םיִנְתֹנְו .םילוגנרתל ןיטקלהמ ןיטיעְלמ
 יֵנָפָל םימ ןיִגְתֹונ ןיאְו .ןילבוג אל לְבֲא ןֶסְרֶמל
 ןינְתט לָּבָא :ְּבשַבִש .םיִני יִנָפִלְו םירובד
 :תויסידרה ינֹי יִָפלְו ןילוגנרתו יא יגל
 תֶאְו .הָמַהְּבַה ינפל ןיעולדַה תֶא ןיִכְמַחְמ ס
 םָא .רמוא הדָוהְי יִּבְר .םיִבָלְּבַה יֵנְפַל הֶלֶבְּנַה

 יִפְל הֶרּוסֶא יתָּבַש בֶרָעַמ הָלֵבָנ הָתָיָה אל
 תָבָשְּב םיִרָרְנ ןיִריּפְמ ₪ :ןֶכומה ןמ ּהָניִאְׁש
 ןיקקופ .תָּכְשַה ףרךוצל ןֵהָׁש ןירְדְנל ןיִלָאְׁשִג
 הוקפה תֶאְו תיִלְטִמַה תֶא ןירדֹמּו ראמה תֶא
 אַפֲא ':.י.ו קֹודצ יִבר לָׁש ויבָא יִמיִב הָׂשֲעַמּו



 :לת 488  תישילש הדועסל תבש יקרפ

 ,ַהיִפָטְּב רואָמַה תֶא ּוקְקּפָש תיִנְמּכ ןָּב לּואָש
 תיִניִגַּב שָי םא עדיל .יִמְגְּב הְדיקְמה "תא ורשקי
 ונדמל םֶהֵרְבְּדִמּו ואל םַא החַפָמ הַתֹופ
 : תָּבׁשְּב ןירָשוקו ןידדומו ןיקקיפָש

 ,תכש יאצומל םינומזפ

 חַלְׁש .הָחְור ףִמַעְל איִצְמַה .הָחּונְמ םוי יֵאָצֹומְּב
 ,ירּוצ ףל 'הָתֶאְ :הַחְיַאו ןוגי וגו ,הָחנֲאנְל יבשת
 :הַחּוש יל הַרּ רֶׁשֲא ירכא ווג דו .ירזופמ םע ץֶּבְקְל
 תואר .לָאֹוש רֵׁשֲא םע טָקַמְל .לֶא רֶרֹועּת םידוד תַע
 םַעְל עַׁשְי ארק :הָחָּדנ הָרוזָ השל ילָאֹוג אובְּב ףְבּוט
 העּושיל יאָּבַה עּובְׁשַה יה .הָבְבְרִמ לּוגַּד לֵא יהָבְדְנ

 .הָלּועְג םו יד איה רֶׁשֲא .הלּוכשה ןויצ 2 : הָחְורלְ

 א תוניעמ :הָחַמְש םיִנָּבַה םָא .הָלּעְב הֶיְהַת הָרהְמ
 הָרָצַהְו ןּוכַאְׁשִי עשי יִמּו :ןובּושי דוע םיידפּו ,ןּובּוזי

 ןֶמְלַא אל סע ופצפצְי ןְמָהר בָאְּכ ְףֶמע.הָחְנ :הָָבְׁש
 ִטיִלָפ םידידיו :הָהְטְכַה ףמיקהפ :ןִמַאְנ רֶׁשֲא יי רב
 ןיא :ץִרפ יֵלָבּו הָקְנצ יֵלְּב ֶרמְב צפי םֶתָניִנְנ ץֶרָ
 ,הָזוח יִבָא תַאּובְנְּכ יהוה שֶדחַה יִהָי :הָחְוְצ ןיִאְו תאָצּוי
 אָקַמְי קֶזח : הַחְמְש לוקו ןושש לוק .הֶז תיַבְּב עַמְׁשְיו

 דלָבְּב חַלָשי אוהו נניתושקב הֵׂשֲעַי ץימַא ּוניִתֹולֲאָׁשִמ
 הל םוי יֵאָצֹומְּב :הָחְלְצַהְו החור הָכְרְּב .ּוניִרָי הׂשעמ
 ןושש חַוְר הל סעל יב בֶׁשִּ הָלָׁש .הָליִלע אר ףךמש
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 תבש יאצומל םינומזפ דלת 4

 | אָגָ הָנרִת זָא ּוניַתֲפְט יהנו הָלָהָצ לוק הנה
 | :אָנ הָחיִלָצַה יי אָנֲא יאָּנ הָעַיִשּוה

 , איבה ּוהָיְלֲא תֶא יאיִבָהְו אָנ לֶא יִנושָש שדח
hsןויפר קָזַחְ  phיִלָאג יִדָבעַמ לָבְ ִּתְבאַלמ רב  | 

 חלש ץֵרָה < .ידְרועְל םֶקָה בוטה ףרבד ,יָדּורֲמּו יִיְנע רוכז
 ,יִקופְס יד ןֶכָהְו דעו :אוָבָּנַה ּוהָיְלִא תֶא .יִבְבְל הַמׂשְ
 בוט ייקִיִנַהְָל שיח בֹומ"לְבו בל , .יקח םֶהָלְ ינוזמ מז
 תֶא .יִבָשומ ריעל יָחיִׁשְמ אבי ייָכנויְו יֵלְלֹוע עַּבׂשְּת
 םֵחָל שֹובֲחַל רּוצ ירנצ וז סעל כ :איָבָּנַה זהילֶא
 רַה הָוָנ .ׁשֹובָיְו הָאְרִי הָזֲחִי יִאְנְקְמ .שוּבלְל דגבו לּוכֲאָל
 תֶא .יִביִבְס תֹואְרּב לַּדְנִי יִנֹושְׂש .ׁשּובְכְּת בֹורְכְּ ןויצ
 ףמעְל ְךָתּודפ .הָלְכִּת םתיא בָאומּו ןומע :איִבָּגַה והָילְא
 כר ְךֶלֶמ תיְרְה הלא םעמ אָלַמִת ןייִצ הֶּלנְ בורק
 :איכ נה ּוהָיְלִא תֶא ייֵבְצ סע ךֹותְּב ןּב שת ןָּבְׁש הע זָא

 בירת איִבלְ יִּכ יִתואְרּב .יִבָבְלְּב חַמְשֶאְו ליִנָא
 והלא ַהיִמָצַ חמָצ שיא איבה לָאֹוג ןייִצְלּו .יביר
 .רָחְפ יִלָּב ןֶבָל :ַחיִשָפַה ְךְלַמּו יבנה והָיְלֶא ּוהיִלֶא
 .דֶחֶא יֹוג הָלֲעְי תַעְּב .דָחָפַי בֵל"לָּב .דחַפְ המיִא לו
 רועי .בֶרטַמְ הרז ממ דו והילא ':חיִלְצ ויתֹוחְֹואְו
 לע. .ברק הָמָחְלְמ ףורעל .בְרעָי םיִמַע בר קֶדָצ תושעל

 שיִפָנ רּוטי ,הָמְֶא יִכְלַמְּב םיִרָז והילא חי ויביזא לע
 סָכתָא רֶׁשֲא המ הָּבְגְג ופונ .הַמּודְו עֶמְׁשִמ .המדקו
 .חַרֶזא 2 ער הגה יב .הרוא ירבוע לכ ור והילא :ַחירבָי

 יא ו הירָפי .ןויצ רה לע .חרפו רוחב | דג ,חַבָז ורוא



 הלת 5 תבש יאצומל םינומזפ

 תוכְרְבּו םיִמּולָש ּונילע הָטְנ :םיִמָי ןואַש ַחיִּבָשַמ
 הָוְלָש ּונָליִחְּב םולש כ :םיִמְיַ תַעָבְׁש לָּכ .םיִמֹורַמִמ
 בורעיו :םיִמַצ םֶליָח אשי ונלהק םיִרְצַהְו "ּונְלּבְ לע
 אָּב ןֶקזּכ נכרת ר סו .ּונָּבְלַמ יי ו ל ּוָּבְרִע ןיח
 ישב .ישדק םֹוי יִאֵצֹומְּב .ישחר ריִשָב = ףְמָּדַכֲא :םיִמָיּב
 הָנָשַי .ּוגָּתְלַחּות איה הב :םיִמֲאְלַּ ד מא .ִשיִלָשְבּ
 ונָבישה :םימעמ ונֶלָאְג ּוניָתֹובֲא תֶא ּתְלאָגְּ ּונָתְרזע

 ןושחנ ןינ תַאיִּב שיח | ןושיִא תַבָּכ נָתְרצְ ןושאְרָמְּ
 ,ןאֹצַּכ ףסוי גַהונ .ןוצְר תַנְׁש אָנ אָרק :םיִמָיַה ץק רֵהמי

 הָמשְנַה יֵתָריִט :םיִמְרֲח חַטֶשמ ּויָהְיןֹוצָל ּודְמִח םיִצָלְו
 :םיִמְלוע רּוצ יי .הַמֲחְלִמ שיא יי .הַמְׁש יי םּויִמּכ ןֵגוכְת

 ְחְתָלּוז ןיִא םיִהלֲא ְָּתְלֲחנ ןויַצ רַהְּב התלוגס וז םע הָחְנ
 -לָּב רומָשְלְו ףָתְרֹותְּב ּנֵכְוַח :םיִמָלועדלָּב תּוכְלִמ
 כר רוצ :םיִמַת ּונָּבְל יֵהְי ְךָתֶאָריְּב םויהד לכו ףיִתֹוצַמ
 וכְרַא יִּכ הָיִלַא ול חַלֶש .הָיְלָע יִמְש ןַבי ה ,הִיליִלֲעָה
 םנְַחְהַהּב ךיניִמָאמ תַעְושְל נא םֶלִעּת לַא :םיִמָּיַה

 :םיִמָי ןואש יִּבָשַמ :ָּינָפְל
 : בקע יּדָבַע אָריִּת לא ,בקעְל ו רַמָא

 : בקע ירָבע אית לא :בקַעְּב ןו רחב
 : בקע ידבע אָריַּת לא בקע תֶא יי לא
 :בקַעַי ידְבע אֵריַּת לא ,בקעימ בָכֹוכ ְךרָּר
 בקעי ידְבע ארית לא בקע ׁשֵרְׁשי םיִאַּבַה

 :בקֲעַי יֵדְבע אָריִּת לַא בקמ דרו |
 בקַעָי יִּדְבַע אַריִּת לֶא בטיל הָכַא רוכז <

28* 



 תבש יאצומל םינומזפ ולת 6:

 ,בקטי תועּושי תַוָדָח

 ,בקעי ףילהא ּובֹוט

 בעל ְףיִטְָׁשִמ ורזי
 יבקעיְּב ׁשַחַנ אל יִּכ

 בְקעיְב ןָא טיִּבַה אל
 .בֶקעְי רפע הָנָמ ימ
 ,בקעֶיְל יי עַּבְׁשִנ
 :בקעי ןועל אָנ חַלְס

 ,בקעי תּובָׁש בָשה הָּתַע

 בקעֶג תֶא יי הד
 יבקַעָי תועּושי הי
 יבקעי לוק לוק

 בגל יחמשו יְר
 ,בֹקֲעָי תובְׁש תֶא יי בש
 יבֹקֲעיְל תָמֲא מת

 : בקי יְִּבֶע אָרְיִּת לא
 |: בקע ידבע ארֶיּמ לא
 + בקָעי יּדָבַע אית לַא
 :בקֲעי ידע אְרִיִּת לא
 :בקעי יִּדְבַע אָריִּת לא
 :בקעי יְִּבע אָרָיִּת לא
 : בקי יּדְבַע אָריִּת לֵא
 : בקעָי יּדְבַט אְרְיִּת לא
 : בקע ידע אית לא
 :בקֲעַי ידְבַע אָרְיִּת לא
 : בקע ידבע אְרִיִּת לא
 :בקֲעי יְִּבַע אָריִּת לַא
 : בֶקַעי יִדְבַע אָריִּת לֵא
 : בקַעְי יִּדְבַע אָריִת לא
 : בקֲעי יּדְבַע אָרְיִּת לַא

 ענ .וּבָכְר םותְרַי וב :אָנ אָבָה איִבָּנַה והָיְלֲא ,יִלֶא

 בר ילא :הָנָש האר אל םִג ובל בכ אל וב וכ יבש

 רש תֹואיִרְּ תופי ,תֹואְנְׁשַמ ישָחַּ ,תאְרִּב יִלֶחַמ
 .שוטלי ויִניִע רצ שאר יִמ רוצ הקשה ילא :הָניִעְרּת
 .תוא הֶאְרַת יִתִמ ולא :הָניִעָשִּת לֵאֵרְׂשִי שודקל יניִע :םוי
 ילא :הָניִכְבתַ ןליק תואשינ ל ףל יתוארוק לֵא עשי
 םָהְרְבַא לֶא .לֶאָק אָנִא .לֶאוש לד ינפל .לָאוגה ךֶאְלִמ
 ילא :אָנ הָרקַה
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 הָרֲהְמִּב איִבְנַה ּוהָיְלֵא איֵבָּנַה ּוהְיְלֲא איִבְנַה ּהְָלֲא
 םשל אָגְק רֶׁשֲא שיא ווד ןָּב ַחיִׁשָמ םַע ּוניֵלֲא אבָי
 רַּפַכו שג שיִא .לָאיִתּוקְי דִי לַע םּולָש רשְּב ׁשיִא .לֵאָה

 ּואר רשע םיִנְׁש תורוד שיִא יהילא :לֵאָרְׂשְי יִנְּ לע

 רוע רֹוזַאָו ׁשיִא .ויִנָמְסְּב רעש לעַּב אָרְקִּנַה שיא .ויְניִע

 שיא .םיִנַמַח ידבוע לע ףעז שיא והילא ויָנְתְמְּב רזא

 רַצע רַטמּו לַט שיא .םיִנֹועְמ יִמָשג תֹויָהְמ עַּבָשְנְו שָח
 שיא .תחנ ושפל אצמל אָצָי שיא והילא :םיִכָש שלש

 דָכּוכְרָּבְתְנ ונָעַמְל שיִאיִתַתַשל תַמ אלו םיִבְרעָהּוהּולְּבְלִּ

 הנעְנ שיא .םיהמכ ּובישקה וירסּומ שיא והילא : תחפצְו

 םי הלָאָה איה ו ויָרָחַא ּוחָש שיִא ,םיחובְ יִמְשִמ ׁשֵאָב

 דיִקּפ שיא .תוברע יֵמְׁשִמ חַלתְׁשִהְל דיִתע ׁשיִא והילא

 בל בישָהְל ןַמָאְנ ריִצ ׁשיִא .תֹובֹוט תֹורֹושְּב-לַּב לַע
ese ee 
ee 

 ייל יִתאַנכ אנק ארק ׁשיִא והלא :תובָא לַע םינָּ
 אלָש שיא .הָרְעְסְּב ׁשֶא יפו לע בָכְר שיא .הָרֲאֿפְתְּב

 יִּפָמ ּונָליִצַת יִּבְׁשַּת והילא :הְרּובְקּו הָתיִמ םעמ סעמ

 לע םיִנָּב ּונְתָמַשִּת .תֹובוט תֹורֹושְּב ּונְרֶשַבְּת .תֹויָרָא

 ומש לע יִּבֵׁשִּת שיא והלא :תֹותָּבַׁש יֵאָצֹומְּב .תובָא

 הָרושָּב ויִפָמ ּונעָיְמְשַמ .הָרותַב ודי לַע ונֶחיִלְצִּת .אָרקְנ

 יֵרְׁשַא והלא :הָרואְל הָלָפָאְמ ּונָאיִצּות ,הָרָהְמַּכ הָבֹוט

 םולש ול ןתָנָש יִמ ירְׁשַא .םֹולָהַּב יינָפ הָאְרְש מ
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 והילא :םולַשב ונע תֶא ףרבו יי םולש ול ריִזָחַהְו

 נפל .איִכָּגַה הָיְלִא תֶא םֶכָל חֶלוש יִבְָא הָגִה ,בּותְבּב
 םיִנָּב לַע תֹובֲא בל ביִׁשֲהְו :אָרוגַהְו לודנה ַ םוי אב

 :םֵתֹובֲא לע םיִנָב בל

 .תבש יאצומל הלדבה

 ונילַע לָחַה בוט ןַמיִסְּב ּוניָתֹובֲא יָהלאָו ּוניָהְלֶא

 .םולָשְל גיָתאָרְְל םיִאָבַה הֶׂשֲעַמַה יִמָי (תֶשָש תֶא
 הָמְׁשַאְו ןֹוע"לָּכַמ םונָמ עֵׁשָפַו אָמֲח- למ םיִכּושח
 םיִנַּחְו ,םיב בוט םיִׂשעַמּו הרות דּומְלַתְּ םיִקָבְדְמ עֵׁשְרְ
 ןושש םֶהָב ּונַעיִמְשִתְו האמ לָּבְׂשַהו הָניִבּו העד
 תַאְנ אלו םדא בל ל ונָתְפְנק הָלֲעת אלו .החַמָשְו
 הָבַרְּב םיש ויה לאו ּונָּכְלַמ :ּונָּבְל לע הָלֲעת "םֶדא
 ונילע ץעניה לבו ּוניֵרְי הֵׂשֲעַמ לָכְּב הָחְלְצַהְו החור
 .וצמא .הבוט דָבָשָחַמּ הָבוט הָצְע "לֶאְרְשי מ לע
 ףל ַתִ .רמַאגְׁש רָב .ותצע סיב ומיה לדג וכְרָּב
 םֶהְיַו רָמא רַזְנִתְו .רַמָאְנְ :אָכַמ ְףְתַצַע"לָכְו יָּבִבְלַ
 ְךֶמַע לעו ּוגילַע ץעויח לָכ :רוא הגְנ ל ףיִכְר עו .ףל
 יהבוט ּהָניֵאְׁש 'הָבָשָחַמ "הבט הֶניֵאְׁ הֵצָע לֶאְרְשי

 אינָה .םיֹוג תַצָע ריפה יי .רַמָאְנְש רָבדּכ .ֹתָצֲע רָפָ
 רָבָד ּרְּכִּד רֶפּותְו הָצֲע ּוצע ירַמָאָנְו :םיִמע תובשחמ
 הָוְּב ּוניָהלֲא ה ונֶל חַתְפּו :לֶא ונֵמָע יִּכ :םּוקי אלו

 .תשש הלמה רמאי אל בוט םוי וב לחש עובשב +
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 הָכְרְב יֵרֲעַׁש .הָרּוא יִרָעש עּובָשו עּובָשדַלֶכְבּו עּובשה
 .בוט דע ירעש .דוה ירעש .הציד ירש הל ירעש
 ירעש .םיבֹוט םייח יִרעְׁש הודח ירָעש .הָרַמְ ירעש
 יִרָעַש .הָלַּכְלַב ירעש .הרּפַכ ירעש .הצּושי ירעש .הבוט
 ירעש .הָמַחְ ירעש .הָליַחְמ ירעש ןיזמ ירטש ,רּומל

 .הבוט הָסָנְרַפ ירעש תו דפ ירעש .ה רזע ירעש .הָחיִלְס

 האמ ירש .תיִמְטיק יֶעש הָָהצ ירעש הָהָר ירש
 ירעש הרות ירעש .הָוְלַש יֵרֲעַׁש .םֹולָׁש ירעש .הָמֵלְׁש
 תעּוׁשְתּו .בּותְּכַכ .העּושת יִרֲעַׁש .הָבּושְת יִרֲעַׁש .הָדִפִת
 .סומקפיו יי םָרְוֲעו :הרצ תַעָב םֶזּועַמ יַיַמ םיקידצ
 יי ףַשַח .רַמַא ו :וב ופה יב .םָעיָשויו םיעשְמ םָטְלַפִי
 ירא יֵמְּפַא-לָב יאָר םוגַה"לְכ יִניִעל ושדק עורז תֶא
 ודחי ,לוק ואשנ ףופוצ לוק .רַמָאְְו :ּניֵהלֲא תעושו תֶא
 ו לכל םַײקו :ןויצ ו יי בושב וארי ןיעב ןוע יִּכ ונגר
 רֶשִבִמ ילגר םירהָה לע וא הַמ ,בּותַּכְׁש אָרְקמ וניֵהלָא
 ןיִצְל רַמֹוא .העוׁשי טיִמְׁשמ בוט רָשב בְמ .םולש עיִמ מ
 : ךוהלֶא ךלָמ

 ;הועש לש רנ לע לידבהל םיגחונ

 יִּכ ידֲחְפֶא אלו חַמְבֶא יתעושי לֶא הנה
 םּתְבַאְׁשו :הָעושיל יט יהיו יי הי תֶרְמִזְו יזע

 הָעושיַה ַײל :הָעּושיה יֵנְעַמִמ ןושָשְּב םימ
 בֶנָשמ ּונָמַע תואָבְצ יי :הָּלָס ףְתְּבְרב ףִמִע לע
 הרֹוא הָתְיָה םידוהיל :הָלָס בקעָי יָהלֲא ּונָל
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 תועושי וכ :ונל הָיְהִּת ןָּכ .רקיו ןוששְו הָחְמְשְו
 :אנ העישוה : אָנֶא :אָרְקֶא יי םֵׁשְבּו אָשֶא

 :אָנ הָחיִלְצַה יי אָנָא
 ו

 אָרֹוכ יםלעָה ְךֶלַמ ּוניַהלֲא יו הָּתַא ךורָּב

 :ןְפגַה ירָפ
 אָרֹוּכ .םֶלעָה ךְלָמ ּוניַהְלֲא יו הָּתַא ךורָּב

 (:םיִמְׂשְב יֵּבְשַע
 ארוב .םֶלֹועָה ְךֶלָמ ּוניֵהלֲא יי הָּתַא ורב

 :ׁשֲאָה ירואמ
 ליִּדְבמַה םֶלועָה ְךֶלֶמ ּוניִהְלֶא יי הָּתַא ורב

 לֵאָרְׂשִי ןיִבּו .ּךָשהְל רוא ןיבּו .לוחְל שק ןיֵּ

 :םירמוא תוריפ חיר לע (*

 :תירָפַּב בוט ָחיִרְןֲתֹונַה םלועה ְךֶלָמ וניקלָא יי חֶּתַא זורָּב

 ; ךרבמ (פדה ומכ) ץע ןימ וא ץע חיר לע

 :םיִמָשָב יִצֲע ארו םָלֹועָה ְךְלֶמ ניֵהלֲא יי הָתַא ורב
 :ךרבמ (םש3 לש תונחל סנכנה ןכו) םימשב ינימ חירמח

 : םיִמָׂשְב יִנִמ ארוב .םלועה למ ּוניֵהלֲא ו הָּתַא ורב

 :ךרבמ ןוטילפו ןומסרפא ןוגכ םימשב ןמש לע

 :בֵרָע ןַמָׁש אָרּ םֶלֹועֲה ְךֶלֶמ ּוניֵהלֲא יי הָּתַא א
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 :הֶׂשֲעַמַה יִמָי תשָשְל יִעיִבְׁשַה םיי ןיִבּו :םיִמַעְ
 ;לוחל שד ןיִּב ליִּדְבַּפַה יי הָתַא ור

 .הנורחא הכרב ךרביו סוכה תיעיבר התשי

 יִנָמְשִמּו םִיִמָשַה לַמַמ םיִהְלֶאָה דל ןַּתְ
 וָחתְׁשִיו םימע ףּודְבעָי :שריתו ןִנּד ברו ץֶרָאָה
 יִנְּב ל ווחּתְשוְ ּיָחַאְל ריִבְג הָוָה :םיִמָאְל ל
 ירש לֶאְו :ורָב ְּיֶכְרָבַמּו ררָא ךיררא מא
 :םיִע להקל תיִיְָ .ִּּבִַו ףרפוו ףא דרב
 ּךְּתַא ףערזלו ףל יםָהָרְבַא תַכְרִּב תֶא ל ןֵּתי
 םיהלָא ןַתָנ רֶׁשֲא ְּירְגְמ ץֶרֶא תֶא ףשרל
 ַּכְרְביו יבש תַאְו ְּךְרזעְְיֵבָא לַאמ :םֶהְרְבַאְל
 יתַהַּת תָצְּבְר םוהָּת תכרַב .לַעָמ םימש תכְרֶב
 לע ּורְבַג ףיִבָא תכְרִּב :םַחְרְו םיִדֶש תכְרב
 ,ןַיָהַּת יםֶלוע תעְבִג תוַאּת רע רוה תכְרכ
 ףקרבו ְְּבַהָאְנ :ויָחָא ריִזְנ דֹקְדָהְלּו ףסוי שארל
 נגד יֲחָמְדֲא ירפו ףנטכ ירָפ ךרכו יְּּכְרַהו
 נא תורְתְשעו יִפְלַא רנש יףְרָהְצִו ףשריתו
 :ךְל תַתְל ְףיִתֹבֲאל עּבָשנ רֶׁשֲא הָמְרַאָה לע
 רֶקע ב הָיְהְי אל םיִמעֶהלְכִמ הית וְּב
 יח"ל ממ יי ריסַהְו :ףָּתְמהְבַבּו הָרָקע
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 םֶמיִׂשְי אל תעדי רֶׁשֲא םיִעְרַה םירַצמ יוךמ לָכְ
 ;ףיִאְנשלֶכְּב םֶנָתְגת ב

 :הָרָשַּב חֶּתַא ורב ריִעָ התא ךּורָב
 דּורָּב :דִתאָצְּב הָּתַא ירְבּו .ִּדִאְבְּב הָּתַא רָב
 ,הְכְרְבַה תֶא ּףָּתַא ַײ וצי :ּדָּתְרַאְׁשַמּ ףָאְ נט

 רֶׁשֲא ץֶרָאְּב כרב :ףדָי הֶלָשִמהלֶכְבּו ףיִמְסֶאּ
 רצוא תֶא ףל יי חַתְפַי :ךָל ןתנ דִיָהלֶא
 עב ףצרא רטמ תֶתְל .םִיִמְׁשַה תֶא בוטה
 ,םיִּבְר םיוג תיולהו ייִד השעמ"לב תֶא ְּרָבִל
 ףומכ ימ .לֶאְרְשי דירשא :הולת אל הָתַאְ

 יּףֶתְוַפַּג םֵרָה רֶׁשֲא ּדרֶזע ןגְמ יב עשונ םע
 :ךרדת ומיִתומָּב לע הָּתַאְו יְּדָל ףיּבְיא ּושָחְכְיְו

 אל יםימלוע תעושת יִיִּב עשונ לֶאְרֶשי

 םָּתְלַכַאְו :דַע יִמְלוע דע ּומְלָּכִת אלו ושבת

 םֶכיִהְלֶא יי םַש תֶא םָתְלְלִהְו יעובשו לוכָא
 ימע ושבו אלו יאיִלְפַהְל סֶכָּמִע הֶׂשֲע רֶׁשֲא
 ינָאְו ייֵנֲא לֵאָרְׂשִ בֶרָכְב יב םָּתְעַריְו : םלועל
 :םלועל יִמַע ושבי אלו .דוע ןיִאְו םֶכיִהְלֶא :
 תַחְמְשְו .הָנְרְּב ןֹויִצ ּואָבּו ןובּושָי ַײ יודו
 וסָנְו ּניִׂשָי הָהְמׂשְו ןושֶש םׁשאֹר לע םלוע
 םולָשְכּו ּואֵצַת הָהָמְׂשְב יִּכ והָהְנֲאַו ןוג
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 הנר םֶכיֵנְפִל ּוחְצְפַי תֹועָבְַהְו םיִרָהָה :ןּולְבּות
 יִתְעּוׁשְי לֵא הָנַה זףָכ ּואָהְמִי הָרָשַה יִצֲעלְכְ
 יהוו יי הי תרמו יזע יִּכ ירָהְפֶא אלו חטְבָא
 יניִעַמִמ ןושָשְּב םִיִמ םָתְבַאְׁשּו :העושיל יל
 וארכ ייל ודֹוח .אּוהַה םֹיַּב םָּתְרַמֲאַו :הָעּושיה
 יִּכ ּוריִּכְזַה יִתֹולילע םיִמָעְב ועידוה מְׁשב
 תעדומ .הֶׂשֲע תּואנ יִּכ יי ּורמַז :ומש בָגֶשְנ
 ִכ ןןּיַצ תֶבָשי ינו יִלָהַצ :ץֶרֲאָה לֶכְּב תאו
 .אּוהה םֹיַּב רַמָאְו :לֵאָרְשִי שודק ּדּבְרקְּב לוד
 וניוק יי הָז .ּונעישויו ול ּונױכ הֶז וניהלָא הגה
 :ותַעּושיִּב הָחְמְשְנְו הָליִגְנ ל

 קוהרל םולָש .םולָש- ,םִיָתַפְׂש ביִנ ארוב
 תֶא הָשְכְל חור :ויתאָפְרּו  רַמָא :בורקלו
 ןּכ ףמעו יָד ל :םישילָשַה שאר ישָמִע
 ףרזע יּכ :ףירןעל םּולָשו ל םֹולָׁש :םולָש ישי
 :דּודְגַה ישאר םנְתַו רוד לִי .ּיָקלֶא
 .םולש ִַּתיִבּו םולַש הָּתַאְו יָה הכ םֶּתְרַמָא
 חַטְבָי רֶׁשֲא רֶבָגַה ךורָּב :םולָש דל רֶׁשֲא לכו
 ִדְרְבַי ַײ תי ומעל זע יי :וחַטְבִמ יי הָיָה יי
 :םִולָשָּב ומַע תֶא
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 לֹוהָמ וניתאטח :לוחל ׁשֶדק ןיִּב ליִּדְבמַה
 ככ כ] טוהכ :תָּכְרי ונפסכו ונערו .לוחמי
 :הָליִלּב

 פוי .רַמֹוג יֵלֲע לֶאְל אָרְהֶא .רָמּות לָצְּכ הָנַּפ םוי

 רצ לרבה :הָיָל סנו רב אָתא ,רפוש רמָא רע
 יִּכ לומתֶא םויכ :רובעת רובע יעשפ יִלַע .רובּמ רַהְּכ

 יתָחְנִמ a הָּפָלָה לירבמה :הָלִיְּקַב הָרּומְׁשֲאְו ר

 לט גמה רעש יל .חַתפ לט ל לֵב הֵעְמׁש ילוק ב

 רֶתַעַה לירבמה : הָלְיְל יִפיִסְר יַוצוה . ,לֵט אָלְמְנ ישארָש

 ןֹוׁשיִאְב וי םֶרעּב שנ םֹוירפ הָנְת עא םויָא אָ
 ייָנֲעיֵדֹוּה םייח חרא ייִנֲעיֵׁשֹוה הי ְךיִתאָרק לידבמה : הָליָל

 ףונט רֶהַט לירבמה :הָלְיְל דַעְו םֹויִמ יָנֲעְצַבְּת תלַּדִמ

 תֹוריַמְז ןַתֹונ .ישוע הּולֶא היא .ימיעכמ ורמאי ןּפ .ישעמ

 לק לע אנ חַלְכ .רָמֹהַּכ ְרָיְב ּונָחַנ לידבמה :הָלָיְלּב
 לא טירה : הָליִלְל הָלִ ילו .רָמא עיִּבַי םויל םוי ,רָמחְ
 אל ירַצְקִת אל ד די .רַצָמַה ןמ ונארק ,רָצ"לּכְמ הָרּופ
 ּוחָיְלֶא ילֵארְׂשִי רש לֵאָביִמ לידבמה :הָלְ / אלו םוי

 :הָלְיַַה יִצֲהַּב ומּוקי .לֵאֹגַה םע אנ ואבי .לֶאיִרְבְִ
 ונשאר לעו .לָאיִרְבַ ונלאמשמו ,לֶאְכ מ וננימימ לידבמה
 55 ןָּתַי לידבמה :הָלְ יל לָכְבּ םוילָכְ ילֶא תַניִבְׁש

 סה :בוטה ןַּמִי י . םג 'בוטר | ןֵגְּכ ןנעב ,בוט עובש

 םגְו איב יִפָמ .הָּזַה תיבה ףר ובי לירבמה :הָלְיְּדַהה לכו
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 :הָליִלְו םַמּוי  ורמושְל .הָז ּוניָהלֶא הצי ןָב יִּכ .הָזֹוח
 הָנֵשְ ימי וניוחי ,םִיִמְל םומ ןיֵּב ליִּדְבַמַה לידבמה
 :הָליקַב םִיּכ לֹוׁשָמָלְו ,םיֵלׁשּוריִּב הָאּבַה

 .הייסנאנאג .ה'גנומ ידנאמ  סומ ,הייסארג וס ןוק ופלא וייד לג
 ,לארשי ודוט הא יא סונא ,הייסנא ינ לאמ סומאי'ב ןונ

 הדאק ,ודארנוא האיד וײד סומ יק ,ודאטסאבא ליא וגידניב
 .לארשי ודוט הא יא סונא ,ודארוזימ תכש

 ןונ נט ורטסיאונ ןיא יטסיא יק וניטנוק יד ויד לא וגר
 .לארשי ודוט הא יא סונא נב ינ ןאפ יקנאמ סונ

 סומ יק .ןמאנ רוטסאפ לא סומאדנאמ ,ןמחר ירדאפ 'שוס יק סו'ב
 ,לארשי ורוט הא יא םונא ,ןמיס ןיאוב ןוא האיס

 -יד ליא יד יא ,םומיריזידניב ירבמונ וסא ,סומיטנו'גא סודוט דיני'ב
 .לארשי יד ןוייסידניב הל ,סימיראדנאמ

 הרוט ןוק ,האירנילא יא וזוג יד סומ יק ,האיד יא י'גונ סומאנור
 .לארשי ודוט הא יא םונא ,האיינאפמוק הל

 ירפמייס יק ,ריניד ו'גנומ םומאד יא ,ורייליס וט יריבא וייד הא
 .ליאי'פ יא וטנאס םיריא יק הריפסיא יט יד

 סונארטסומ ,ןויסידוק הניאֹוב הל ןוק .ןוייסידניב וט רוייניס סומאד
 .לאירא שדקמ ל ,ןוייסא'בלאס וט

 םונאדנאמ ,ודאסאפ סומי'בא יקול .ודאטסאבא ןייב סיא האיי
 .לארשי יד חישמ ודאטנוא ליא הא

 ןוק וטנו'ג הגניב סונ ,לאירבג יא והילא ,לארשי רש לאכימ
 | ,לארשי הא רא'בלאס הא .לאוג ליא
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 .ןוזמה תכרב רדס
 ףוס :יִפָּב ותְלָהֶּת דיֵמָּת :תעלֶבָּ יודא | הָכְרָבֲא

 ירומש ויתוצמ תֶאו ארי םיש אה תא יֵעַמְׁשְנ לבה ₪

 רָשָבלָּכ ךֵרָבי ,יפ רָב . תקִה ות :םֶד אָר"לַפ הָז

 דעְ הָתעמ יהי ָךֶרבְנ :נֲחנַאו :דַעְ םֶלֹועְל ושדק סש
 25 נפל רֶׁשֲא ןָחְלשה הז ,יִלֶא ר רָבַדִיַ 7 הָיּולְלַח םָלֹוע

 חידהל ךירצו ,ןייה לע ךרכל רחכומה ןמ הוצמו ,ןמז> ןיבײה דחאכ ולכאש השלש
 וידי יתשב סוכה חכי םהבש לודנהו ,יח ןיי והאלמלו ץוחבמ ופטשלו םינפ.מ סוכה

 :רמואו ןימיב ולטונ ךרבל ליחתמשכו

 ןָהֹּכ תֹּוׁשְרָּב יא ייַתֹוּבַרְו ירומ יא .יִרֹומ אָּבַא תּושַרָּב

 :ולָשְמ נְלְבֲאָׁש רָב

 :ּוניִיַח (לודגַה) וב וטו ולשמ ֹונְלֲַאְׁש ורב :ןינוע ןיבוכטהו

neּונִיַח (לו דגי ו ובוטבו ולָשִמ ונָלַבָאָש הי : 

 :ולְׁשמ ּנְלַכֲאַׁש ּוניָהְלָא ְךֵרָבְנ שע סה סאו

 :ּוניִיַח ובּוטְבּ שמ נְלֵבֲאְׁש ik - ב :ןנוע
 .יוכו וניהלא ךורב רמואו ךרבמה רזוחו

 :-מוא ןיאושינ לש הדועסבו

 :ולָשְמ ּונְלְבָאָש ונוע .ְּב הָחָמְׂשַהְׁש ּוניָהלֶא ףְרֶבְנ

 לֶׁשְמ נְלַכֲאָׁש ֹונועְמַּב הָחַמ שה ש ּוניָהלֲא ורב :ןינתע
 ד ובוטבי

 וכו ךורב רמואו ךרכמה רזוחו

++ wf as 
 שא ₪-

 טפנכנה רמוא 'וכו ולשמ ונלכאש ךרבנ ימואשכ וריכה תי בל סנכנה

 : דעו סלע דיִמָּת ומש ףרובמו רג

 :דעו םלועל דיִמִּת ומש ְֶרֹובֲמּו ני הלא דור ב :ימוא יי סה סאו
T 

 :דַע יִמְרועְל ֹורְכְז ְּורָבּו ֹומָׁש ףּורָבּו אוה ְךּורָּב :רפו | ךרכמה
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 ; ןאכ ליחתהל ןוכנ דיחיב

 דחי) םֶלועָה ךֶלָמ ּוניָהְלֶא יי חמא ורב
 אלו ּונסנרפפה ּניֵׂשעַֿממ אלו ּונָנְזַה רמא
 ונָתוא ה אוניִלָע ובוט ףידעמה ּניַתֹוכְדצ אמ
 הִורְּב דָסַחְּב ןְֶּב ּבּוטָּכ ּולְּכ םָלֹעֲה תֶאְו
 םלועְל יב .רשָּבלַכל םהל ןתונ .םיִמֲחַרְבּ
 לאו ונ5 רַסָח אל ימת לודגה ובּוטְבּו .דָסַה
 1 אוה יִכ הע םֶכֹועל דיִמָּת ןזִמ ונל רַסָחָ
 ןיקתהו לכל ורע ינחלשו לבל סנרפְמּ
 ויִמָחָרְּב אָרְּב רֶׁשֲא ויָתֹויְרְב-טְכְל ןֹוזָמּו הָיָהַמ
 ץיּבְשמּו יי תֶא התופ .רּומָאָּכ יויִדָסַה בירב
 :לכַה תֶא ןוה יי הּתַא ורב :ןוצר יה לכל

 וניִתובָאל ּתְלַחְנִהְש לע ּוניֵהלֲא יי ףל הָדּונ
 םייח הָרֹתְו תירָב .הָכָהְרְו הָבֹוט הָּדָמַה ץֶרֶא
 ונָתיִדְפּו םִיַרְצמ ץֶרָאַמ ּונָתאֵצֹוהְׁש לע :ןוזמו
 ּףֵתיִרְּב לע תורמוא ןניא םישנ) :םירבע תב

 לַעְו נָּתְדַּפְלָׁש ףךתְרות לע יּונְרָשְבְּב ָתְמַתָהָׁש
 הָּתַאְׁש ןוזָמו םייח לַעְו ּנּתערוהְׁש ףנוצְר יקח
 :ּונתּוא םֶגְרפְמּו ןֶ

 :םירמוא =ירופבו הכונחב

 ,תֹורּובְגַה לעו .ןקרפה לעֶו ,םיִּדנַה לע
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 .תומהנה לעְו .תואָלְפְנה לַעְו .תועּושְתה לַעְ
 :הֶזַה ןמְּזִּב םֵהָה םימיּב ּוניִתובָאל תישעש

 יכדרמ לב (םירופ) ןָב הָיִתִּתִמ ימיּב כונה

 הָריִּבַה ןשי א יִאנומשה לודנ ג ןח = ןֵנֲהֹו

 ed = ה ני תוכלמ הָדָמעְׁשכ נב
 תֶא hig גורָהל לפרקי פע לע הָעְשְרָה
 רענמ ..םידוהיה לב ּהֲתַרֹוּתַמ םֶתָּכַׁשְל
 םישנו ףט :ןקז דעו | יּדָנֹוצְר יקחמ םְריִבעֶהל
 הֶׁשֹלְׁשְּב ידָחֶא םֹויְּב םיִבַר ףיִמְהרְּב הּתַאְו

 סנש שחל רֶׁשֲע | .םָתרָצ תַעְּב םֶהָל ְרמע
 דא שח איה - תֶא ָתְנַּד .םָכיִר תֶא תב

 ייפ | 2097 הא קפה ר
 Sol יתצע .תֶא ה שד יב םירובנ ָתְרַסְמ
 ַתבָשָקְו ותָבשָהַמ תֶא םיעשרגו םיטעמ ריב םיִּברֶו
 יָת ושאר ב ולזמְגול דיָּב םיִאָמְסו ,םיִכיִּרצ ריב

 ץעה לעוי או ותוא יקסוע דָיְּב םיִדֶזְו .םירוחמ
 םיִסָנ םַהמ - ַתישעו לוד םש תשע כ ִּךֶתְרּות

 ְמַשֶלהָדְו תאָלְפִ מעל ףֲמלֹועְּב שודהו

 :הָלָפ לחה | העושת | תישע לארשי

 נב יאָּב כ ראו .הָה םְַֹכןֶהְרפּו הלו
 תֶא ּרָהׁשְו ָלְכיֵה תֶא נפו =ףָתיִּב ריבְרל
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 ועָבְהְו 'ףשדה תֹורְצַחְּב תורנ וקילדהְו ִָּשָדַקִמ
 ָתיִשַעְו .הֶאְדְוהְבּו לָלַהְּב ּולֲא םיִמָי הָנֹומְׁש
 :הָלָס לודגַה ףמשל הָדֹונְו תואָלְפְנְו םיִסְנ םֶהָּמע

 םיִכְרְבְמּו ל םידומ נָא ּוניֵהלֲא יי לפה לע
 תֶא ָתָכַרַבּוָתְעָבָׁשְו ָתְלַכָאְו ירּומָאָּכ :ףמש תֶא
 ְּל ןֵתָג רֶׁשֲא הָבֹוּטַה ץֶרָאָה לע ְּףֶהלֶא ?
 :ןוזמה לַעו ץֶרָאָה לע + התא ורְּב

 ךְמע לֵאָרְׁשִי לעֶו ּניֵלֲע ּוניֵהלֲא י םחב
 ְּדֹובְּכ ןּכָשִמ ןויצ רה לע :ךְריע םֵלשּורְי לעו
 תִיַּבַה לע יְךֶלֵבְּד לע שמ לע ִָּלכיַה לעו
 ּוניִבָא לע ףֶמש אֵרָכנְׁש חשודקהו לּודגה
 חורה ּונחיורה ּונְלְכְלַכ הנסנרפ ננוז יונער
 יי .ּונָכיִרְצִּת לֵאְו ּוניִתורְצְדלָּכִמ הָרָהְמ ול
 יִדיל אלו םֶדָו רֵׂשָּב תונְּתַמ ייל .ּוניַהלֶא
 <הָּכְרְמ םֶתָּפְרָהְו הָטּעְמ םֶתְנְתִפְש) .םֶתָאְולַה
 .הָחּותַפהו הרְישַעָה יהָבָהְרָהְו הָאֿלְַּה דיל אָלֶא
 םלועל םֶלָכְכ אלו .הֶזַה םֶלִעָּב שובָנ אֹלְש
 הְָרוֲהַּת ֶחישְמ דוד תיִּב תּוכְלַמּו יאָּבַה
 ּוניִמְיְב הָרֵהָמַּב ּהָמֹוקְמל

 : םירמוא תבשב

 ףיִתוצַמְּב | וניקלָא  ּונְצילֲחַהְו  הצְר
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 ןוזמה תכרב רדפ נת 0

 ׁשֹורָּכַהְו לודגה תֶּבַשַה יעיִבְׁשַה םֹי תֹוִצַמְבּ
 תי פר אוה ׁשֹודכְו לֹודְנ הז םוי יִּכ .הֶוַה
 לאו :ךניצְר יקח תַנָצַמָּכ וכ חּונְְו וכ תוכשנ
 תַמָחְְּב ּוגָאְרַהְו .ּונְתָחּונמ םֹויְב ןוגיו הֶרָצ יֵהְּ
 .תֹומֲחנַה לֵעַּב אה הָּתַא יּכ ּניַמיְב הָרַהְמְּב ןייצ
 ורנה יב ןּבְרָה ּניִתְׁשו :ּונלכָאְש ףַא
 לאו ,הַצָנִל ּונֲהָּכְׁשִּת לֵא .ּונְחְכַש אל שודקהו
 הָּתֶא שידה לדג כמ לא יִּכ .רעל ּונֲהְנזַּת

 :וניִמְב הָרְֲמּב רע םלָשּורְי הנְבתו
 : םירמוא דעומה = בוט םויב ,שדח שארב

 וכ ננו הכי דק עמ הצר הָאְר
 ָהישִמ ורכז ףריע םילָשּורי ןורְכְ יניַתֹובֲא

 לֵאָרְׂשִי תיּכ ףֶּמַעלּכ ןורקזו יָּרְבִע דוד ןְּב
 םיִמָהרְלּו דָסָחְל ןקל .הֶבּטְל .הָטַלְפִל .ינָפְל
 (. ..2ו חזה תָפשה םֹויָּב תבשב)

 :שרח שארב

 הֶזַה שְדחַה שאר םֹויְּב

 :הנשה שארב

 .הָנַה שֶדק אָרְקִמ בֹוט םֹויְּב :הֶזַה ןֹורָּכזַה םויּב



 נת 1 ווזמה: תפרב הדס

 :הספב

 יהוה שד אָרָכמ ('בוט םויָּב .הֶזַה תוצמה גח םֹויְּב

 : תועובשב

 יהָוַה שֶדֹכ אָרֹכִמ בוט םֹויְּב .הָוַה תועּובָשַה גַח םֹויְּב

 :תוכוסב

 .הָזַה ׁשֶדכ אַרְקִמ ('בֹוט םֹויְּב .הָזַה תוכְּסַה גַח םֹויָּב

 :תרצע ינימשב

 הזה שדק אר קמ בוט םויָּב יהוה תרצע גח ינימש םויָּב

 ניָהְלָא ַײ ּונְרְכָז .נֲעיִׁשֹוהְלו ונילע וב םֵהְְל
 וב וטעישוהו .הָכְרְבַ וב ּונֵדָרַפ יהבוטל וכ
 ּונָנַחְו סוח םיִמֲחְרְ העושי רַב .םיבוט םייחל
 וניניע ףיִלֶא יּכ ּונעישוהו ניִלֲע םָחרְו לומהו
 :הּתֶא םּוהרְו ןנַ דל לא יכ

 םלשּורָי ןינָּב ויֵמֲהְרְב הָנֹוב יי הָּתַא ורב
 ,(ותכרב רחא שחלב הנוע הז ןמאו :ןמ א

 ויע הָנֶּבִּת לֵאֵרְׂשִי תיֵּב לַהְקְדלָּכ ייַחְבּו ןוכייחְב)
 לע ןומראְו .םִיַלְׁשריְּב ׁשֶדּקַה תדובע ןוכתו .הָּנְרְּב ןויִצ

 .(הָגֹוׁשאָרְבְּכ בש וטַפְׁשִמ

 .רעֶל םֶלועָה ְּךֶלָמ ּוניִהְלֶא יי הָּתַא דְורָּב
 נְלַאֹוג .ּונָאְרּוב hy ּונְּכְלַמ יּוניִבֲא לֵאָה
 לֵארְׂשִי הְעֹור .ונעור יבסעי שודק ונשידה

 םויב קר בוט םויב םירמוא ןיא תוכס לשו חספ לש מ'הוהב (*
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 ןוזמה תכרב רדס בנת 2

 בֹויְו םּוידלָכְּבְש לכל ביִטַּמַהְו בוטה ךֶלָמַה
 ביטוי אוה .ּנל ביִטָה אוה .ונל ביִטַמ אוה
 רעל נמנו אוה :וכלמְנ אוח ונלמוג אוה 5
 :בֹומ"לְכְו הָלַצַהְו הַנְרְו םיִמָהרְו דָקָחְו ו
 ןמֲהְרָה :ודובְכ אפּ לע הֵּבּתְׁשִי אוה ְמֲהַרֲה
 אוה ןֶּמַהרֶה :ץֶרָאָבּו םיִמָשְּב הָּבִּמֶשְי אוה
 ורק. אוה jail רד :₪ רוד רודל 3 הַּבַתְׁשִי

 הַצָנְל ּונָּב רֵאַּפִהִי אוה ןִמָחרֶה :םיִרָי מעל
 אלו דֹוכָכְּכ :ּונסְנרפְי אוה ןמָחרה :םיִהָצְנ
 רַעְצְּב אלו תַחַנְּב .רּופָאְּב אלו רָתַחְּב ,יּוזְבְּב
 הלָשְי אוה ןִמְמִרֶה :םוצמצְב אלו הורג

 ;ּוניִדָי הָׁשֲעַמ"ְָבְּב לה הנה . הפה
 אוה ןֶּמָחרֶה :ּוניִכְרִּד תֶא חיִלְצְי אוה ןֶמָחרה
 ןָמָהְרָה :וניראוצ לעמ הרהְמ תּולָג לוע רובָשי
 אוה ןֶמָהרַה :ונצראפ תיַמְמֹוק נבו אוה
 תַאּופְרְו שפנה תאופר .המָּלְׁש הָאּופְר ונֲאּֿפְר
 :הָבֲחְרָה ודי תֶא ּונל חתפי אוה ןַמֲחרָה :ףיגַה
 ֹומְׁשְּב ּונָּמַמ דַחֶאְו דָחְאדלָּב רבי איה ץֶמָחרֶה
 קַחְצִי םֶהְרְבִא ּוניִתובָא ּוכְרֶבְתנֶש ֹומְּכ ילודה
 דַחָי ּונְתֹוא ּדְִבִי ןּכ ילכ לכמ לַכַּב בקע
 :ןמָא רמאנו ןוצְר יהי ןָכְו יהַמֵלְׁש הכר



 גנת 3 ןוזמה תכרב רדס

 :ומולש תַכָס ניִלֲע שורפי איה ןֲהַרָה

aותרות עַשִי אוה  aהָיהִתְו .נָּבלְּב  

 :תבשב

 תָּבַׁש ולְּבַש םֶלוע ונליחני אּוה ןז ַחרֶה
 :שדה שארב

 :הָכָרְבַלְו הָבֹוטְל הָוַה שדחה ּוגיִלְע שדחו איה ןָמְחְְ
 :בוט םויב

 בוט ולְּכִש םֶלוע נָליִחְנִי אוה ןַמָחַרַה
 :בוט םוי הב להש תבשב

 ולָכָש םֶלֹוע .תֶּבַש ולְּכָש םֶלּוע ּונָליֵחְנַי אה ןַמָהַרָה
 :םיִמְלועָה יוחְל הָחּוָמ :ףּורָא ולּכָש םֶלוע בוט

 : תוכסב

 :ןַמִיוְל לָׁש הָּכַָּב בשיל וז אּוח ןַמֲחַרָה
 הָעְבְשִמ הָרָהַטְו הֵׁשְדְכ עַפְׁש ונילע עיַּפְׁשִי אוה ןמֲחַרָה

 :ּוניָלֲ הָנְצו ןגמ אָהָּת םָתּוכְזי .ןישידק ןיִאְלִע ןיִזִפְׁשֲא
 : תֶלַפונַה דוד תַּכְמ תֶא ונל םיקי איה ןמֲחַרָה

 +םינבו חרוא תכרב

 יויִלָע ּונְלֵכֲאָׁש הֶזַה ןָחְלְׁשַה תֶא ְּךֵרָבי אה ןְמֲחַרָה
 םַהְרְבַ לש נָחְלְשְ הָיַהְיו ,םָלֹוע ינרעמ-לכ וכ רּדסיו

 :הָּתְׁשִי ונמִמ אָמַעְ ב .לכאי ונָמִמ בעֶר"לָּ ּוניִבֲא

 תֶאְו .הּוה תֶיַּבַה לעב 0רֹומ יִב ָבָא) תֶא ְךֵרָבְי אוה ןמחרה
 תאזַה הדּועְסה לעב תֶא .הָוַה תיבה תֶלַעַּב (יִתְרומ יִמִא)

 ותמי אלָׁש םיִנָבְּב ,ול רֶׁשֲאלְכְו ֹוּתְׁשֲאְו נבו אּוה



 ןוזמה תכרב רדס דגת 4

 םֶלָּכַי אלו .הַָה םֶלּטָּב שובי אל ּומָהְי אלָש םיִסָכְנִב
 אלו רעל ם יבֹוהקו םיח ְלצִמ ויִסָכְנ ּויְהְְו .אָּבַה יל
 רַבָּד םּוש ויַפְל קקדז לַאְו ו ידי הֶׂשֲעַמ ב ןטש טלי
 :םֶלוע דעו הָּתַעִמ ןוע רּוהְרַהְו אַטֲח

 :.הלימ תדועסב

 ,ןְּבַה יִבֲא הָזַה תיבה לעב תֶא ְךֶרבְי אוה ןמֲחַרְה
 אּוה ןָמְהְרִה :םָלֹוע דעו הָּתע מ תָדָלֹויַה ֹוּתְׁשִאְו איה
 אוה רָב שודקה הז םֶשְכ .דלוגה דָליַה תֶא רב
 םיִׂשֲעַמְלּו תוצִמל הַּפְחַל הְרותָל כיִל ּוהַבַזְי ְךּ הָליִמל
 תֶא דרבי אוה ה ןָמֲחַרַה : ןֵמַא רמאנו ןוצר יֵהְי בו ,םיִבֹומ
 םָה .הוצַמַּב םיִלְּדַּתְׁשִמַה רֵאְׁשּו ו לֵהֹומַהְו | קדְנַמה תלעמ
 :ם; הל רֶשַא-לְבְו

 :ןתח תדועסב

 כה תא רו אה ןְֶהרְ
 י אוה ןֶמֲחַרַה :ְּזַרַּבְתִי ותדֹובעל
 שודקה נפ ןֶמִיְו .הָזַה ןְֵלּׁב
 :הבֹומל נָּבְל

 תומיל ּונָבְרָכיִו :ּוָּכזיִו וניסו אוה תה
 םלעָה ַײהְלּו ׁשֶדָהַמַה תיֵּכ ןינָבְלּי יַחיִׁשַּמַה

he(9דנמ םירמוא שדח שארבו בוט םויבו תבשב) ליִּדָנ מ  

 דודל יוהישמל רָסָה השעו הכלמ תועושי

 ישרדו ינבערו ושר םיִריִפְּכ :םלוע רע ועְרַזְלו

 יִתְגַהַז םג יתייה רעָג :בוטד לָפ ןרסהי אל א

 םיִרְכְז םיִנָבְּב הָלַַהְ
 ןיּבסַמַה-לּ תֶא דר

 תֹולַאְׁשִמ אה ךּורנ



 הנת 0 ןוזמה תכרב רדס

 :םֶהְל שָּקְבְמ וערז בֶזָענ קידצ יתיִאְר או
 המ :הָכָרְבל שָרזְו .הֶוְלַמּו ןָנוח םִיַה"לָּכ

 הָיְהִי טיִתשָש המּו .הָעְבְשְל הָיָה .ונְלַכָאש
 יִביִתְכְדְּכ .הָכרְבְל הָיהְי ונְרִתוהָש המו .הָאּופרל
 םיִכּורְּב זיי רָבְדְּכ וריתוינ ולכאיו :םֶהיִנָפְל ןתיו
 רבְגְה ורֶּב :ץֶרֶאְו םיִמש השע ייל םֶּתַא
 ומעל וע 5 :והטבמ יי היה ,ייּב הטבי רֶׁשֲא
 :םולָשב מע תא ו

 :ןֶנַּמ ירבס

 :ןָפְנַה יִרָפ אוב .םָלֹעָה ְךָלָמ ּוניֵהלֲא ו הָתַא רָב

 ,ןינהנה תוכרב
 ,פש ףדב אצמת עבק תדועסל איצומהו םידי תליטנ תוכרב

 :ךרבמ ןגד ינימ תשמחמ לישבת לכואה

 ארו יםלועה למ ניֵהלָא יי התא ורב

 :תונוזמ יִניִמ
 :ךרבמ ןוי לע

 ארוב :סֶלשְה למ וניִלֶא יי הֶתַא רָב
 פנה יִָפ
 ,םינומר ,םינאת ,םיבנע םהש ,לארשי ץראמ םיחבושמה תוריפ השמח לע

 :ךרבמ ,םירמתו םיתיז

 ארוב .םֶלּועְה ךְלִמ ּוניַהְלֶא יי הָּתַא ורב
 :ץִעָה ירק
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 : ךרבמ ןהירהאלו

 ,םָלֹועֲה למ ּוניִהלֶא יי הֶּמַא ךורָּב

 :עוריפ ינ:מ תשמח לע :ןיי לע | :ןגד ינימ לע

 לעו ץיִעָה לע | | לע ןָפַגא לע | לע הָיחִמַה לע
 ee ןָּפַָה ירק הָלְָּלַּכַ

 הָבֹוט הָּדְמָה ץֶרָא לעו .הָרָׁשַה תַבּונְּת לעו
 לוכָאְל ניִתֹובֲאַל ָּתְלַחְַהְו תיִצְרְׁש הָבָחְרְ
 ונילַע ּויָהְלֶא יו םָחְר .הָבּוטְמ עיבשלו הירפְמ
 רה לֵעְו .ךריע םלשורי לעו + דע לארשי פע
 שָדְקַה ריע םלָשּורְי הגב רוב ןּבָשַמ ןייצ
 וחמש יּהָבֹותְל | ּונלעה | ּניִמָיְב .הֶרהְמְּב
 הָניִנְבְב

 דד: ב

 :תבשב

 .הָזַח תֵּבַׁשַה םֹיְּכ ּונַמֲחַנְ

 :שדח שארב

 ,הָזַח שָדחַה שאר םויִּב הָבֹוטְל ּונְרְַזְ

 :הנשה שארב

 .הָוַה ןּורָכְזַה םֹויָּכ הָבוטְל ּונְרְבזְ
 הפפב

 .הָּזַה תוצמה גַח םוויָּב ונֲחָמׂשְ

 : תועובשב

 ,הָוַה תועּובשה גח םֹויָּב ּנֲחּמַשְ

 + תופופב

 .הֶזַה תוכָּפַה גַח םויְּב ּונֲחָמַׂשָנ
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 : תרצע ינימשב

 יהֶזַה תַרָצַעָה גח יִניֵמְׁש םֹוְב ּונֲחַּמׂשו

 ץראָה לע ףל הגנו ל5ל ביִטַמּו בוט הָּתַא יִּ
 : תוריפינימ תשמח לע :ןוו לע = ?ןגד ינומ לע

 לעו ץיעָק לע | = לע ןֶפַאא למ | | לו הֶיְחִמַה לע
 קיר נה יִרָפ . | | הָקָפְלַּה

 ץרָאָה לע יי הָּתַא יב
 5 %= % - ₪ לע

 הניבג ,ףועו היח המהב רשב ןוגב ץראה ןמ ןחולודג יאש םירבד לכואה
 ;ךרבמ ןייה ןמ ץוח ןיקשמ ראשו םימ התושחו שפחו האמח בלה םיגדו

 לּכַהָש 'םֶלועַה ּךֶלְמ וניִהלֶא ו חַּתַא ךּורָּב

 וורָבְדְּב הָיָה
 : ךרבמ המדאה ירפ לע

 אָרֹוּכ :םֶלּועָה ךְלָמ ּוניהלָא יי התא רָב

 : הָמְֶאָה יּפ
 .ץעה ורפ ארוב הלחת ךרבמ הלעמל ןיבשחנח חלאכ ץוח ץעה ירפ לע

 : ךרבמ ןחירחאלו

 ארוב יםְלֹועָה ךֶלָמ ןניָהְלֶא יי הָּתַא ורב

 תאָרָּבִש המיְּכ לע ןָנוְסֶהְו תובר תֹוׁשְפ
 !םיִמְליעָה יח ורב ויָח"לְּכ שָפְנ םֶהָּב תֹויָהַהְל

 ,טית ףר ש"צומל הלרבהב אצטת םימשבה תוכיב



 תוכרבה רדס הנת 8
 :ךרבמ םער 6 עמושה

 ותרּובְנּו וחפש .םֶלועַה ְךָלֶמ ּוניֵהלֲא יו הֵּתַא ְךּורָּב
 : םֶלֹוע אָלִמ

 מוא תשקה האורה

 היִרְּבַה רָכֹז , .סֶלועְה עה 6 ניֵהלֲא יי הָּתַא ףורּב
 :ורַמָאַמְּ םיקו ותירְבְּב ןַמָאְנ

 : ךרבמ םלועה תומוא יכלמ האורה

 ודובְּכִמ קלחש .םֶלועַה ְּךֶלֶמ ּוניֵהלֲא יו הּתַא ךּורְּב
 :םֶדְו רֵׂשָבָל

 :ךרבמ לארשי יכלמ האורה

 ידֹובְּכַמ קלָהָׁש .םֶלועָה ְךֶלֶמ ּוניַהְלֶא יי הֵּתַא ְךּורּב

 :ויאָריִל
 :ךרבמ לארשי ימכח האורה

 תָמְכָחַמ ןֵתָנש םֶלֹעֲה ָּלְמ וניֵהלֲא יי הָּתַאְרָּ
 :ויָאריל

 : ךרבמ םלועה תומוא ימכח האורה

 ֹותַמְכַהַמ ןַתַנׁש .םֶלועָה לס וניָהלָא יי הֶּתַא רָב
 arg :ם דו רָשְבְל

 םהב תרכנש םילודג תועבגו םירהו תורבדמו תורהנו םימי האורה
 :ךרבמ (הנש חיכל תחא) התפוקתל המחה עיגהב ןכו ארובה תלודג

 הׂשַעמ הֶשוע םֶלועָה ךָלַמ ּוניֵהלֲא ו הָתַא ורָּב

 : תיִשאְרְ |

 :ךרבמ לודנה םיה לע

 צ תֶא הׂשֲעְׁש .םֶלֹעָה ְּךָלֶמ ּוניַהלֲא יי הָּתַא ורב



 טנת 9 תוכרבה רדס

 :ךרבמ תובוט תועומש לע

 :ביִטָמַהְו בוטה .םֶלועַה ךְלַמ ּוניָהלֲא יי הַּתַא ורב

 : ךרבמ ותמ לע ערוקה ןכו תוער תועומש לע

 :ךרבמ שדח ירפ לע ןכו םישדח םילכ הנוקו שדח תיב הנובה

 נמק ּוניֲחָהְׁש .םֶלֹועָה למ ּוניקלָא ו הָּתַא ור
 :הֶזַה ןמָזל ּונעיִגַהְו

 :הלחת ךרבמ שדח שובלמ שבולה

 :םיִמּורע שיִּכְלַמ ,םֶלּועַה ְךֶלֶמ ּניֵהלֲא יי הָּתַא ורב
 .וניההש תכרב כיהאו

 :ךרביו המוקמב הנעבקי הזוזמ עבוקה

 וטשדק רֶׁשֲא םָלֹועָה למ ּוניֵהלֲא ו הָּתַא ור
 :הָזּוזמ עובקל ּוּוַצְו ויָתֹוצֲמְּב

 :דרבמ ןסונ ימיב םיחרפ ןיאיצומשכ תונליא האורה

 ומְלַעְב רפח אלש .םֶלּטָה ְךָלָמ ניֵהלֲא יי הָתַא ורב
 תֹונַהְל תומוט תֹונָליִאְו תובוט תִייִרְּב וב אָרְבּו .םּולְּב

 :םדָא ִנְּב ֶהָּ
 : ךרבמ וניתובאל םיסנ וב ושענש םוקמ האורה

 םיִסָג השעש .םֶלועָה ךָלַמ .ּוניָדְלֶא יי הָתַא ְךּורָּב
NTs T ₪6" 5 ל ל ו  hk 7 TF 

 :הֶּזַה םֹורַּמַּב ּוניִתובָאל

 :ךרבמ סנ ומצעב ול השענש םוקמ האורה

 םנ יל הְֶׂעׁש םֶלְֹה למ ניקל ה הֶּתַא ר
 :הֶּזַה םֹוַמַּב



 תוכרבה רדפ םת 0

 :ובר לע דימלת ןכו ,ןיכרבמ וכרי יאצוי

 יִבֲאְל םנ הֵׂשֲעְׁש .םֶלועָה ךֶלֶמ ּוניֵהלֲא ו הּתַא ךּורַּב
 ו שרל le ד

 :הֶזַה םוקמַּב (ויִּבְרְל וא)

 :ךרבמ הנושמ םהארמש לכו הסיפהו סננה תא ישוכה תא האורה

 :תיּבַה הָנשְמ םֶלָּה ְךֶלֶמ ּוניַהלֲא יי הָתַא ר
 :ךרבמ הנכסה ינפמ הרימש ןימ לכ וא הקעמ השועה

 ונשדק רֶׁשֲא .םִלֹועֲה ְךֶלָמ ּוניִהְלֶא װײ הָּתַא ורב

 :הָקֲעמ תֹושַָל ּונְַו יתוַָמּ
 :רמוא וילחמ אפרנה האורה

 :ארּפעֶל ְּכְַ אָלְו ןל ףבהיִד אָנמַחְר ּךיִרְּ

 .םילכ תליבט תכרב

 רֶׁשֲא .םָלשָה ְךֶמ וניהל יי הת רָב
 :םיִלכ תַליִבְט לע ונוצו ויָתֹוֲצֲמְּב ונשדק

 !:יפפכ תליבש לע רמוא דהא ילכ לע

 תועירק יתש ערוק ,ול בשומל הוא ןויצ רהו שדוקה ריע םילשורי האורה
 :ךרבמו ,שדקמה לע תחאו קוחרמ התוא הארישמ םילשורי לע תחא

 .לָכָּב קידצ םיִמָלועָה לָּב רּוצ .ײ הָּתִא ְךורַּב
 סקי רָּבַדִמ . ו רמה ןֵמֲאְנַה לֵאָה :תורודה

 בושי אל רוחַא לירבדמ דַחֶא רב ףירבה םינטאנ
 -לבְּב ןמַאנַה לאה 5 הָּתַא ןמָאנ ְךָלַמ לֵא יִּכ .םקיר

5 = 

 :הממש םילשוריו התיה רָּבדַמ ןֹויִצ :וירבד
 ל :re % 1 ל: ד 17 1 דד ו



 אסת 46! תופרפה רדפ

 :רמוא ןבושיב תויסנכ יתב האורה

 :הנָמְלַא לּובָג ביִצַמ ,םֶלעַה למ ּוניֵהְלֲא | יו הָּתַא ּורְּ

 ;רמוא ןנברוחב תויפנכ יתב האורה

 :תֶמָאַה ןיד .םלועַה ָלַמ ּוניִהלֶא יי הַתַא ךּורּב
 7 7 1 > % : 5: ללא ד

 :יי חַּפְי םיִאְג תיָב :רמוא ןבושיב א'ע יתב האורה

 ד :יי תֹומכנ לֶא :רמוא ןנברוחבו
 : רטוא םילילא תדובע האורה

 ּךְרֶא ןתנַש .םלועה ךָלַמ ּוניַהלֲא .ַי התא ְּךירַּב
 A ךל ד ל 5 = לה 1 2

 : ונוצר יִרְבֹועְל םִיַפֲַא

 :רמוא לארשי ץראב אוה םא ,םילילא תדובע הרקענש םוקמ האורה

 הובל רקעש .םלועה ּךְלִמ ּוניֵהלֲא יי הָּתַא ךּורַּב
 הייה ךל ד ד ל 0% ד -

 :ּונָצְרַאְמ םיִליְלְא

 ּךְלִמ ּוניָהְלָא יי הָּתַא ףּורַּב :רמוא ץראל הצוחב אוה םאו

 :הֶוה םֹוקַמַהְמ םיִליִלָא תדֹובע רקעש יםֵלֹועֲה

 הוה םֹוכמַהַמ ּהָתֹוא ּתְרַעַׁש םֵׁשָּכ :רמוא ןהיתשבו

 סֶהיָדְבֹוע בל בָשֶהְו .תומוקֶמה לָּכִמ הָתֹוא רוקעת ןּכ

 + :ךינפל

 ,חטמה לע עמש תאירק
 ליִּפַּמַה ,םְלעֲה למ וניָהְלֶא יי הָתַא דוב

 יפעפע לע הָמּונְתּו ייִנִע לע הָנַׁש יִלְבָח



 הטמה לע עמש תאירק בסת 2

 יי ףינפְלִמ :ןוצְר יִהְי :ןיַע תב ןושיאל ריאמ
 יש יִנֵביִּכְׁשַּתְׁש ייֵתֹובֲא | יקלאו הלא
 רָצָי יִּב טֹולְׁשְְו םולשלו םייחל יִנְיִמַעַת
 נְפיִצַתְו .עֶרָה רָצָי יִּב טולשי לֵאָו בוטה
 םיִעְר תֹומֹולֲה יִנּולֲהַבְי לַאְו .ער עַנָּפִמּו ןַמָׂשִמ

 ּףיֶנָפְפ הָמְלֶש יִתָמִמ יֵהְתּו םיִעְר םיִרּוהְךהְו
 יי הָתַא רָב :תוָמַה ןשיִא ןֶּפ יניע רָאָהְ

 :ודובְכְּב לכ םֶלועְל ריִאָּמַה

 -5ַכ5 לופו לַחּומ יִניֵרָה יםלוע לש ונובר
 יִדְנְנְּכ אָטֶחֶש וא יתוא טיִנָכַהְו סיִעְכִהָש יִמ

 ב כ בכ ןיִּב ייֵנֹומֲמְּב ןיִּב :יפָוגְּב ןיּב

 ג יב .ןוצְרְב ןיִּב יסְנֹואְּב ןיֶּב יל רֶׁשֲא

 ןִּב .הֶׂשֲעַמְּב יב .רּוּבְרְב יב ידיִזַמְּב ןיּב
 .לָאְרְשִי רָבדלְכִל .רֵהַא לּונְלִנְּב ןיִּב .הֶז לּונְלִנְ
 ףיֶנַפּלִמ ןֹוצְר יִהְי .יֵתָּבְסְּב םֶדֶא םוש שֶגֲעְי אלו

 המו .דֹוע אָטֲהַא אלש יתובָא יהלאו יַהְלֶא יי

 לָבֲא םיִּבְרְה ףיִמֲהְרְּב קוחִמ ְףיֶנְּפְל יִתאָטָהְש
 ןוצרל ּויָהְי :םיִעָר םיִאָלֲהְו םירוסי יִדָי לע אל

 :יִלֵאֹונְו ירוצ יי יְּחיִנַפְל יִּבַל ןֹוְגָהְו יפ ירמא



 גסת 3 הטמה לע עמש תאירק =

 : דחא | הֹוחְי ּוניִהלֶא הוהי .לארשי עמש

 :רָעו םֶלועְל ותוכְלמ דֹובְּכ םֵׁש ךּורָּב שהלב

 ָּךבְבְלְ לֶכְּב די הלֶא הוהי תֶא ּתְבַהֶאו
 םיִרְבְּדַה 1 הו :ףךאמ ָכְב ְׁשִפניִרְבְב
 :ְּדְבֶבל"לע םּויַה ּוצַמ יֵכֹנֲא רֶׂשֲא ,הָלֵאָה
 ְךֶּתְבָשְּב םכ ּתִרַּבְדְו ּףיִנָבְל םֶתְנִנשְו
 : ףמוקבו ְבְכָשְבּ .ּףךרְדַב ךִתְכלְבּו ךתיִבְב

 ןיִב תָּפָטֹטְר יָה די לע תואר םֶּתְרשְקּו
 ֶתיִּב תְֹוְמלע | םֶתְבַתְכו = :יניִע
 : ךיִרְעשְב

 ,יִתְוצְמדלֶא יעמְשִּת עמשדםא ,היהו
 הָבֲהַאְל 'םויה םכתא הוצמ יכנא ךשא

 םֶכְבְבְלְ לֶבְּב ודְבעֶלּ ,םֵכיֵחלֲא דוהידתא
 תעב םֶכְצְרַא"רַטְמ יִתְתַנְו םֶכָשְפְנ"לָכְב
 ףשריתו דנג ּתפָסֲאְ .שוכלמו הרי
 ּדָּתַמֲהְבִל ּךִרָשּב בשע יּתַתָנְו :ְרַהְצִו
 הָתְפיְָּ םכל ורָמָשַה ג תעבשו תְלַכֲאְו
 םיִּרֲהֲא םיִחלֲא םתדבעו םָּתְרַפְ .םֶכְבָבְל



 = | הטמה לע עמש תאירק  דסת 4

 םֶכָּב הְהְיףִא הָרָחְו :םָהָל םתיִוְחִּתְשהְ
 הַמְרֲאַהְו רטמ הָיִהְידאלְוסיִמַשַהדתֶארַצְעו
 לעמ הרה םתְדְבִא ּהָלּוביתֶא ֵּתִת אל

 בכרידרע תואר םתא רש םכשפנ
 בתא םֶּתְדַמְלְו : םכיניע ןיִּב תַפָמוטְל ויה
 ּדַתיִבּ דִּתְבשְּב .םּב רבְדְל םֶכיִנְּבתֶא
 םָּהְבַתְכּוי :רקטגכשנודר וכי תל

 רֶׁשֲא דמראה רע = םכיִנב ימיו םכי מי
 יִמיִּ םהל תֶתְל .םֶכיִתְבָאְל הֹוהי עֶּבְׁשִנ
 :ץרַאהדלע םימשה

 רַּבַד :רמאל השמדלָא הוהי רמאיו
 ושעו .םֶהְלֶא תְרַמָאו לארשי ינָבדִרֶא
 .םתל דל םהידגב יפנכ"לע תציצ םֶהָל
 : תלָכְּת ליִתְּפ ףנָּכַה תציִצ"לע נתנו
 םָּתרַכזּו ותא םֶתיִאְרְו .תַציֵצְ םֶכָר היה
 -אְלְו .םתא םֶתיִשעְו הוה תֶוצְמדְקִּכתא



 הסת 3 הטמה לע עמש תאירק

 "רֶׁשֲא .םֶכיִניִע יֵרָהַאְו םֶכְכְבְד יִרָחֶא ורּותַת
 םתישעו ורָּכזִּת ןעמל :םֵהיֵרֲחַא םיִנוםָּתַא
 :םֶכיַהקאְלםישדק םתייהְו יָתֹוצַמ"לָּיתָא
 םֶכְתֶא יתאצוה רֶׁשֲא םֶכיֵהלֲא הוה יִנָא

 םֶכיֵהֶא החי נָא
 ,ונילע ּוניֵהלֲא יָנֹרֲא םעונ יחוו

 הֶשעַמּ הכילע הנְגֹוכ ונידי הָשַעַמו
 :והגנוכ ניי

 :ןְֹולְתְו ידש לַצְּב ףֹוָלֶע רֶתְסְּב בש
 :וב חַטְבָא יחלֶא :יִתְרּוצְמּו יִסִחַמ הנחיל רַמא
 :תווה רָבָּדִמ שוקי חַפְמ ףליצי אוה יִּכ
 הנ .הָקְחֶת ויָפְנְכ תחתו :ךל ּךָסי יתְרְבָאְ
 ץֶחְמ יהליל רחפמ אָרִת אל :ֹוּתְמֲא הָרָהֹסו
 דושי בָטָקִמ לִי לָפאָּב רֶכְּדִמ :םֶמֹו .ףועי
 ּףניִמיִמ הָבָבְרּו .ףלֶא דדַצַמ לופו :םיִרָהצ
 תַמְלשְו :םיִּבַת יניִעְּב קר :שֶני אל ְּךֶלא
 :יִסָהְמ הָיהְי הָּתַא יִּכ :חָאְרִת םיִעָשְר

 כמ ּונֵדיֵמֲעַהְו .םֹולָׁשְ ּוניִבָא ּונָביִּכְשַה
 תַּכְס ּוניִלָע ׂשֹורְפּו .םֹולָׁשְלּו םיבוש םִיְַל

90 
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 ףיִנָפְלַמ הָבֹוט הָצֲעְּב ּונכלמ ּונָקַתְו ָּמֹלְׁש
 רַסָהְו ּונֵדֲעַּב ןֵגָהוְּמְׁש ןעמל הָרֲהָמ ונעישוהו
 בער יהָעְר ,הָרָצ יבָרָה ירָבְּר יבוא תַּכִמ ּוניֵלעֶמ
 ניִנָפְלִמ ןמש רַחָהְו רֹובׁש הָפנִמּו תיִהְׁשַמּו וניו
 ונתאצ רֹומְׁשו .ּונריתְסִת ְיִפָנְּכ לֵצְבּו ּוניִרֶחַאַמּ
 יִכ .םלוע דעו הָתעמ םולשְלג םייַהְל ּונָאּובּ
 עֶר רָבָּדילַּכִמ הָּתֶא ּונָליִצמְו ּונְרְמוש לֵא
 :הליל דָחפִמּ

 ףיִנָפְל אֹבָת .ּוניִתובָא יהלאו ּוניַהְלָא ַי אָנֲא
 יזע ּונֲא ןיִאְׁש יּנֲתָנַהְתִמ םלַעְתִּת לאו .ּונְתְלַפְּת
 יהלאו ּוניֵהלֲא יי ְףיִנַפְל רמול ףרע ישקו םיִנָפ

 לָבָא ּונאָטֶה אלו :ּונְחַנָא םיקידצ ּוניִתְובָא
 :ּוניִתְובָאְו ּויִתיִּב .ּוָחְנָא ונאָטַמ

 ןישְלְו יפוד ּונְרּבִּד נג נְדנְּב .ּוטְמשֶא
 ונְלַפְט ּוטְסַמְה יּונְךז :ונעשרהו נועה ישרה
 ּונדרמ יּונָצַל :ּונְבַזַּכ ,תֹוער תוצע ּונְצַעְי רמש
 .םרע ּונישק .ּונְרְרָצ :ּונעשָפ .ּוגיוע יּונררֶס ּנְצֲאָ
 ונרסו יונעמעתו ּוניִעַּת נְבעּת יּונתחש .ונעשר
 טל הֶוש אלו םיִבֹוּטַה דיִטֶּפְשִמִמּו ְךיֶתֹוצמִמ

 ישע תֶמָא יִכ ונילע אָּבַה-לְּכ לע קידצ הָּתַאְ
 :ונעשרה ּונֲחַנֲאְ



 זסת 7 הטמה לע עמש תאירק

 םירהָה לָא יניִע אָשֶא :תולָעָמל ריש
 םִימְׁש .השע יי םעַמ יִרזָע יזע אֹובְי ןיאמ
 :ִִּרְמוש םּונָי לא נר טומל ןַתו לא :ץֶרָא
 יי :לֵאָרְׂשִי רָמוש ןָשיי אלו םּוני אל הָגַה

 שָמְשַה םֶמֹװ נימי דו לע ףלצ ו מש
 עֶר לָּכַמ ףרָמש ןו :הָלְלּב חו הכי אל
 ּהָאֹובּו ףְתאָצדרֶמְשְי יי ְּףָׁשְפַנ תֶא רומשי
 : םֶלוע דעו הָתעַמ

 יֵלֲא ונפ ל ראי :ףרךמשר ַי ףְכְרבָ
 53 םולש ל םֵׂשו ףילא ויִנָּפ ַי אשי נה

 :םיִמֲחרְּב ץיקְָו ןילֶא בט
 :ףְתְעושיל ַ יתיוק יי יתיוק ִתַעּושיל
 :יתיוק תעשי

 טלפ יִנְר יִנְרֲצַּת רצמ יל רֶתַמ התא
 .יתוא הָתיַּפ ;יחור דיקְפַא כ :הֶלֶס יִנֵבָבֹוסּת

 ec ors : מא לא
ee 

 הֶרּורְצ ריִּתת ניִמְו תַלּודְנ ַחֹכְּב אָנֲא
 ארונ ּוְרָהְט בש מע תנר לָּבַכ
 םֶרְמָש תַבָבְּכ ךֶדּוהְי ישרוד .רובנ אנ

 ! = םַלֶמְג דיִמָּת ףתקדצ ומחר רהט :םֶכְִ
 ףתדע לַהנ ףְבּוט בֹורְּב שוחה ןיִסח
 = רא

30% 
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 הטמה לע עמש תאירק חסת 8

 : ףתשדק יִרָכֹֹז ההָנָפ ףמעל .הֶאְג ריחָ
 : תֹומּולֲעַּת עֶדֹו ונתקעצ עֿמְׁשּו לַבִכ ונְתְעוש

 : דָעְו םֶלועְל ופוכלט דב םש דור

 רֶׁשֲאַּכ איִבֵּנַה ןָתַנ וילא אֹוכְּב + דודל רומְזִמ ַחֶצנִמל

 ףימחר םֹורְּ ּהדְמחְכ םיִהְלֶא נגח : עבש תַּב לֶא אָּב

 יִּכ :יִכְרֶהַט יִתאָטַחַמּו יִנָעַמ נב ֵרָה ייִעָשַפ הָהְמ

 יִתאָטֲח ךֶּדַבְל דל: :דיִמַת יד יִתאָטַה רו עֶדַא נָא יִעָשפ
 הכת ךְרַבַדּב קדְצּת ןעמְל .ִתיָשע ףיניעב ערהְו

 הי : יִמִא יָנְתַמֲהְי אָטֲחְבּ יִּתְלְלֹוח זן ה :ףֶטַפשְב

 שש י נעימת : א גלָשַמּ ִנְָּבַבְ ררהְטֶאו "בוא
 -לֶכְו יִאַטַחִמ ּףיִנָפ רֶּתְסַה : ָתיִּפְּד תומָצע הָנְלגִ .הָחַמְשְ
 שדח ןוכנ חור םיִהְלֲא יל אר רוחט בל :הָחְמ יתנו

 חמת לֵא ףְשְדַה ַחּורְ היפ יִנָכיִלְשַּת לֵא :יּבְרכְּ
 : יִנָכְמְסִת הָביֵרְנ חור ּףְעָשי ןושש יל הָביִשַה :יִנֲמִמ
 יִנְליִצַה : ובושי ָךיִלַא םיִאַטַחְו ףימרד ם םיעשפ פ הָרַמַרֲא
 : ּףָתְרְדַצ יִנשל ןנרת ייֵתַע שת יה ןלֶא םיִהְלֶא םיִמְדִמ
 ץפֶחַתדאל יִּכ :ֶתָּקַהִת דיג יפו דָתְפַ יֵתָפְׂש נד
 ,הֵרַּבְׁשְנ חור םיִהלֶא יַחְבְז :הָצְרִת אל הלוע הָנתֶא חב
 נֹוצְרְב הָביִׁטָה :הֶזְבֲת אל םיִהְלֶא הָּכְדו רש בל

 קָדָצ יֵחְבז ןיפחת וַא :םֶלשּורו תומוח הנ + יע תֶא
 : םיר חב לע ּולֲעַי א .ליִרְב חלש

 :בלֲעַי תלהק הָׁשְרֹומ .הָשמ וגל הָוצ הרות



 טסת 9 העדומ

 ה עהה ה

 םירקע הרשע שלש
 ;היע ןומיימ ןב השמ וניבר י"פע םירדוסמ

 ארובהָש .הָמֵלְׁש הָנּומָאָּב ןיִמֲאמ יִנָא *
 ,םיִאּורּבַה"לַכַל גיִחְנַמּו אְרוב איה למָש דרָּבְת
 :םיִׂשֲעמַה-לכל הָשַעַיו הֶׂשֹועְו השע ודַבְל אּוהו

 ארוּבהש .הָמְלְׁש הָנּומְאְּב ןיִמֲאמ יִנָא ט
 םּושְב והומָּכ תּודיחָיןיִאְו ידיחָי אוה ומש ְךרָּבְת
 :הָהיו הוה הָיָה יּניֵהְלֲא ודַבְל אּוהו .םיִנָפ

 . אְרוּכַהש יהָמְלָש הָנּומֲאְּב ןימַאמ יִנֲא 9

soos 6 
se (. 

 יניִשַמ ּוהּוגיִשי אלו .ףוג וניִא ומָש ּדְרְּבְתִ
 :לֶלְּכ ןּויִמד םוש ול ןיִאְו .ףוגה

 ;ןירָחַא אּוהְו ןושאר אוה מש דרְבְת
 אָרֹובַהְׁש .הָמְלַש הֶנּומָאָּב ןיִמָאמ יֵנָא ₪

 יואר ןיִאְו .לַלַּפְתַהְל יאָר ודַבְל ול ימש דְרְכְתַ
 :ותלוזל לֶלָּפְתַהְל

 : תָמָא םיִאיבְנַה



 העדומ עת 0

bhתַאוב גש .המלש הָנומָאּב ןימאמ יִנָא . 

 אוהשו 'תיִתְמִא ּהָתַיַה םולשה וע הניבה השמ

 :ורָהַא םיִאּבלְייְּפְל םימְדוקְל.םיאיבְנְל בָא הָיָה
 הרותה לָכַש :הָמְלש הָנּומֲאָּב ןיִמאמ יִנֲא ₪

 וניבר השמל הָנּותְנַה איה יוגיִדָיְב הָּתע הָיוצְמַה
 :םולשה וילע

 תאזש המר האב ןיִמאַפ יִנֲא ₪
 ו הרות א = אלו .תפְלְמ או הת אל הֹרֹוּתַה ו

 :ומש Aik ארובה הַא תַרַהֶא

 -לכו .םדא ינב השעמ"לּ ₪ עא ומש רבת
 יבמ גה סבל דַהְי רָצויַה .רַמָאְנַש .סֶתובְשחִמ
 : :םהישעמדלָּכְלֶא

 יתֹוְצמ :ain - למוג רמש ֵרָּבָת
 :ויֵתֹוֲצְמ יֵרְבֹועְל שיִנעמו

ees se 

 ה"כ םע dnd יִפ לע פאו יהיִׁשמַה
 :אבוש םידלֶכְּב ל"הָּכַהֲא



 אעת 1 העדומ

 הָיְהִּתְש יהָמֵרְׁש הֶנּומֲאָּב ןימָאמ ינָא <
 ארובה תַאַמ ןוצְר הָלָעיִש תַעְּב םיִתָמַה תֶיחִת

%6 

 :םיִחְצְג חַצְנְלּו רעל ֹורָכָז הָלעֶתו ומש דְרָּבִִ
 ףְתְעשיל ו יתיוק + יתיוק ףִתעושיל
 :יתיוק ףִתַעושיל
 ךקְרופל :ן תיִרבס יי תב דנקר
 :תירָכַס ךנקְּופְל

 ליא יק ,הדילפמוק העמא ןוק  סומיאירק  סורטוזונ 1
 טודומ הא הלא יא וויא ולופ ליא ירבמונ וס ו'גידניב רודאירק
 : סודאירק סול

 ליא יק ,הדילפטוק הנומא ןוק  סומיאירק .סורטוזונ 0
 יא .ודנגיס ןונ יא ונוא סיא ליא ירבמונ וס ונידניב רודאירק
 :הריס יא סיא יא יאופ ליא .וײד ורטסיאונ םיא ולוס ליא

 ליא יק ,הדילפמוק הנומא ןוק סומיאירק  סורטוזונ 8
 יד הסנא'זימיסא ינ ופריאוק סיא ןונ ידבמונ וס ו'גידניב רודאירק
 :רקיעו ללכ הפנא'זימיסא ליאא ןונ יא ,ופריאוק

 ליא יק ,הלילפמוכ הנומא ןוק םומיאירל סורטומנ 4
 יא .וליטפורפ יא ורימירפ םיא ליא ירבמונ ופ וינידניב רודאירק
 : ויח ויד סאמ יא ןונ ליא יד סאריאו'פא

 יאירק לא יק ,הדילפמוק הנומא ןוק םומיאירק  סורטוזונ 5
 :ורטוא הא ןוניא הלפת ריזא יסיניטריפ ירבמונ וס וגידניב רד
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 סאדוט יק ,הדילפמוק הנומא ןוק םומיאירק סורטוזונ 6
 ליד ןופ יק יא  ,דאדרייב ןופ םיאיבנ סול יד סאל'בא סאל
 : סארי'ביסיר וייד

 השמ יק ,הדילפמוק הנומא ןוק סומיאירק  סורטוזונ 1
 סודוט יד רויינס םיא יא דאדריב יד איב) סיא ה'ע וניבר
 : םיאיבנ סול

 הל הרוט יק ,הדילפמוק הנומא ןוק סומיאירק סורטוזונ 8
 ןיא היע וניבר השמ הא וייד יסיק הל סיא סומייט יק ייל
 : יניס יד יטנומ

 הטסיא יק .הדילפמוק הנומא ןוק סומיאירק  סורטוזונ 9
 ייא ייל הרטוא סונמ ינ .הדאקורט סיא ןונ סומיניט יק ייל
 : ויח הטסיא יד הריאויפא

 ליא יק ,הדילפמוק הנומא ןוק סומיאירק סורמוונ 0
 סוטניימאסניפ סול סודוט "באס ליא .ירבמונ ופ ונידניב רודאירק
 רצויה קוספ ליא יזיד ןוניסא .ירבמוא ליא יזא יק םישעמ יא
 :םהישעמ לכ לא ןיבמה םבל דחי

 הרודיני'ב ןיא ,הרילפמוק הנומא ןוק סומיאירק סורטוזונ 1
 ול יכה וליפא הדראטיד יפיק ןואא יא ,ךוד ןב הישמ ליד
 : סומאריפסיא

 ליא יק ,הדילפמוק הנומא ןוק  סומיאירק  סורטוזונ 9
 סוס המר"פא יק ליאא ןייב הנאפ ירבמונ וכ וגידניב רודאירק
 : תוצמ ,סוס הסאפ יק לא הניפא יא ,תוצמ

 ינייט יק .הדילפמוק הנומא ןוק םומיאירק סורטוזונ 3
 וינידניב וטנאס ליא הראטנולי'בניא ודנאוק םיתמה תיחת ריס יק
 .וניוק ךתעושיל יח .ךתעושיל יה וניוק יה ונױק ךתעושיל ,ליא
 | :'ה תירבס ךנקרופל



 געת 3 הטדומ

 :לארשי יהלא 'ה םשב העדומ הל םיא הטסיא יא

 יא ויד ורטסיאונ 'ה יט יד ירטנאליד דאטנולי'ב האיס
 ןאגאראב ליא ידנארנ ליא וייד ליא סירדאפ םורטסיאונ יד וייד
 יא = היביב .ודוט יד המלא רידופ וט ןיא יק הזורימיט ליא יא
 הרוגראל הא םומיגיא יקא ,הרודאירק הדוט יד וטיריפסיא
 וינידניב רודאירק יטיד תוצמ סוט ראמר"פא הראפ ,סאיד יד
 דיסרימ ןוק יא דאטנולי'ב וט ןוק סיראדנאמ יק הרוא ןיא יא
 הרוא האיקא המלא הרטסיאונ ראמוט הראפ סידאדאיפ סוט יא
 יד ומוק ודאזופיר יא וראלק תעד ורטסיאונ ןוק סומיטסיא יק
 ןוק יא יט ןוק ודאגיפא ןוסארוק ורטסיאונ האיס יקיא ,סיטנא
 דאטסימא וט יד ינ רומיט וט יד סומראריט ןונ יד תודחא וט
 וגו סומיביסיר יא .וטנופ ודוטיד המלא הרטסיאונ רילאס הטסא
 וט יא ווא סוס 'ה  סורטוזונ ירבוס תודחא ומ יא ונייר וט יד
 ודוט יא דאדרי'ב ירבמונ וט יא  דאדרי'ב וט ונוא םיא ירבמונ
 יק םומאגור רומיט ןוק יא ,םידאדאיפ יא דיסרימ ןוק םיזא
 :דנאוק ,סאדי'ב יד סויינא יא םאיד יד הרוגראל יד סיאופסיד
 סוייריניטסאק ןוק  סיראניטסאק םומיא הרוא האיקא יראנייא
 -ארייזארט יא תעד יד וטניימיבלוביר ירייבוא יא | ,םיטריאו'פ
 וטנאס ליא .וגונ ומ סומאקי'פיטסו'ג הרונא יד ויד ,וזח וטניימ
 התאו ,סומיזיד יא סידאדאיפ יא דיסרימ יד וניי וייפמיל ליא יא
 יא ,ונעשרה ונחנאו תישע תמא יכ ונילע אבה לכ לע קירצ
 -א'שופניא ליא רודיאבנוס ליא הרוא האיקא ןיא ו'ח ודנייני'ב ןיא
 סארטסיאונ יד ערה רצי ליא ידנארג ליא גרטקמ ליא ,רוד
 פורטוזונ הא סונריסרוטא רופ יא סונריאבנוס הראפ ,סידאדיסומ
 ןיא רודארונייפא ורטסיאונ ןיא ראר'פאק יד הלילחו הלילח ,ויח
 ויגידניב וטנאס ליא סייר סול יד סייר יד ייר ,רודאירק ורטסיאונ
 תוצמ וטנאט תוצמ סוס ןיא וא ,הטנאס הל ייל וסניא וא ,ליא
 בתכבש הרות ,ןנבר ירבדמ וא ,םירפוס ירבדמ וא ,אתיירוא יד



 העדומ דעת 4

 ודאיילא'ב יד וזאיילא'ב ריקלאוק ןיא וא ,הפ לעבש הרות וא
 הערומ סומאנירטניא וטסיא רופ ,ו'ח האיידראוג יד האיידראונ וא
 -נאליד .הניכש וסיא ליא ו'גידניב וטנאס ליד וטניימאטנונא ןוק
 -פמוק וטניימאגרוטא ןוק ,השנאס האיינאפמוק סורטוזוב יד ירש
 -ידרוא יק ,העדומ יד וטניימאנירטניא יד םיניד סודוט ומוק וחיל
 -אבנוס יא | .וטניימא'שופניא ליקא האוס יק .ל'ז םימכה ןוראנ
 פונימ ומוק יא הדאנ ומוק ,סורטוזונא יאבנוס םונ יכ וטניימיא
 םולשו סח יק ודניסנא יא  ,וטור וטסייט ומוק יא הדאנ יד
 תעד יד ומניימײבלוביר יא רעצ יד ךותמ סומידאגרוטא | יליק
 ינימ ירבמוא ליא ןונא ,םורשוװג ןוק ןונ לכש ורטסיאונ יא
 =יד םורטוװנ סומאנרוטא וטסיא רופ רעצ ודנייניט ןיא הפלוק
 סורטוזונ יא .דילפמוק וטניימאנרוטא ןוק סורטוזו'ב יד ירטנאל
 סיא ליא יק .ליא ונידנב רודאירק ליא וייד ליא ןיא .סומיאירק
 יריבוס סומייביסיר יא ווא ירבמונ וס יא ונוא 'ה ולוס וקינוא

 פומיזיד יא הרונא ירפמייס ונייר וס יד ונוי סורטוזונ

 :דהא הוהי וניהלא הוהי לארשי עמש
 : דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב

 וברייפ וס .השמ יא דאררי'ב ייל ופ יא ,דאררי'ב וייר ליא 'ה
 יא  ,דארר"ב הפ לעבש הרות יא בתכבש הרות יא ,דאדרי'ב
 יא ,הלבק ירכד יא ןגבר ירבד יא | אתיירוא יד תוצמ | םאדוט
 יא ,דאדרי'ב הוצמ יא הוצמ הדאק יא םיקודקד סוס סודו
 סירואול הדילפמוק הנומא ןוק סאייליא ןיא םומיאירק  סורטוזונ
 סומיאירק .הנאנ ןוק יא ודילפמוק ןוסארוק ןוק .היב וייד לא
 ,ליא ונידייב םא'גיא סאל סארוט יד רויס סיא תייש ליא יק
 וא הקי"ג הצמ הננענ ןיא סומאריפאק ןונ סורטוזונ ויח יא
 היב וייד ליאיד וטסיא רופ ,ןנבר יד וא אתיירוא יד ידנארנ
 רודאייה ליא ןוק האיסניריק םומיניט יא סיטניימיט סורטוזונ
 יע יא | טומיאירק םירשוהג תוצמ סוס יא "ל וס יא



 העת 5 העדומ

 זנב | רודאירק ליא יק טרפ ליא ןיא יא ללכ ליא ןיא ,םירקיע
 םאריאזפא יא | .וריטסורפ יא ןרימירפ םיא ירבמונ וס יגיד
 הנאפ יא יק סומיאירק | סורטוזונ יא היד םאמ ייא ןונ ליאיד
 יא הלאמ הנאפ יא ,אכה םלוע ןיא םיקידצ סולא הגיאוב
 ודנאוק .םיתמה תיחת דיסיק ינייט יקיא ,םיעשר סולא הנראמא

 "אמ הראפ רידופ וס ןיא יא ,ה'ב וייר ליאיד דאטנולי'ב הריס
 וד ןב הישמ ליאיד הרודיני'ב ןיא יא ראוגידיבא הראפ יא ראט
 הסנא'זימיס ינ ופריאוק סיא וג ייבמונ וס וגידניב ויד ליא יא
 הטגאס זול .ויננומ הזורימיט יא ידנארג הל ומיא = ,ופריאוק יד
 סאל יד ורידאגאמ הראלק וול .יטנא'בא יד זול ,האייפמיל יא
 יח םיא ליא יא ,ליא ו'גירניב ויבאק ינ וייפיסירפ ייא ןונ .סיזול
 :הב םיקבדה םתאו סורטותנ יריבוס הנגיד יסיא ,םייח ץע םיקו
 ךימי וברי יב יכ קוספ ורטוא יזיד יא ,םויה םכלוכ םייח םכיהלא
 ךינפל יבל  ןוינהו יפ ירמא ןוצרל ויהי ,םייה תונש ךל ופיסויו
 :ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב :ילאונו ירוצ יה

 כו אישקע ןב איננה יבר



 ועת %

 ןוא ריאיל יד ןוראדנימוקיר סונ סויייבאס סורטסיאונ
 הא הספ ירטנא תבש הדאק תובא תכפמ יד קרפ
 יא ךולא'ב ידנארנ יד סוזיסוק ןינַײטק ודניס ,תועובש
 ,הדיב הלא םולראקילפא י'באס יק וזורוא ירבמוא לא ןידניר
 םודוט ןיא ייוא ןיֿפ דכהיסנוק יס  לינוייסידארט וא יטסוא
 -ראמיר יס ולוס .תוידרפס סידאדינומוק סאל יד סורטניס סול
 יק  סופמייט סומיטלוא סול ןיא וטירגיר ןארנ ןוק הק
 הל ודבוד ןיס ;סירודיאיל םול יד ורימונ ליא האונימיד
 ןיא הניר יק הייסניריֿפידניא הל סיא הלאפיסנירפ ןוזאר הל
 שישנא'זימיס הא רולא'ב סאמ ראד ונ רופ םיררפס סורטוזונ
 רודיאיל ליא הטסיקא יק ודארנלאמ םוזוייזיליר סירבמוטסוק
 ןוק ינ ראסנאקלא ידיאופ הל ונ יק האירודײבאס ידנארנ
 סאסריביד ןיא הרוטקיל ידנארנ ןוק ינ הסנייריפסקיא ןוק
 .סאני'זא סארוטאריטיל

 ,ןאטסיוגיא יק  סיל'בידנירפמוקניא םינוייסקודארט םאל
 דוטני'ב'ז הרטסיאונ יד ןוייסנאטא הל ראריטא ודניידופ ונ
 סינוייסארוא יד ור'ביל יטסיא ןיא רידאיינַא יד יטימריפ ימ
 ודנייס) ןוייזאקוא הל ילראד רופ הנרידומ ןוייסקודארט הנוא
 יטסיא יד יסראייסי'בניא יד (הטנאס האונניל הרטסיאונ הרונגיא
 םויי'באס סורטסיאונ ןורייזיא סונ יק סאזור יד וטיקוב וייניקיפ
 ןיא וייליא ןוק ראטריפסיד יא ,תועובש יד ןוייזאקוא הל הא
 יד .ויידוטסיא ליא הראפ ופיריטניא ןוא םי'ביסנאמ הרטסיאונ
 יא וס ןיא הקיר ,הנרידומ יא | היזיייב האורבע האוגניל הל
 יק ולוכ ונ  הלודנייסונוק סיב הנוא יק הרוטאריטיל הסנימ
 .סארוטלוק םארטוא סאל רופ ראנוד'בארא הראשיד ול וג
 ןוק רידניפיד רופ ,ורקַאס  ויילונרוא ןוא הרטאריפסיד ונ יס
 ןויי'זיליר וס יד יא וליביאופ וס יד ופיריטניָא ליא נמסיאוריא



 תובא יקרפ



 ןושאר קרפ
cleו  
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 :תובא יקרפ
a = .שמ  i om pr0-4 0  

 להאיר תבשו תבש לכב .םירטוא ועובש רע הספה נח ןמ
 ו

 ת
 : תובא יכרפמ

 רַמֲאָנְׁש .אָּבַה םֶלועל קָלַה םֶהָל שו לֵאָרְׂשִלַּ
 יעטמ ענ .ץֶרֶא ושריי םָלֹוע יל םיסידצ סל ףמעו

 :רָאַּפִתַהְ ידי השעמ

 | קר :ןושאר פרפ

 עשוהיל ּהֵרֲממּו .יִניִפַמ הרות לבה Hx וא
 הּורָסְמ סי איב םיִאיִבְנְל םיָנְָקְזּו םי קל עשו והיו

 | וה םירבד | הָשלֶש ּורְמִא םֶה יו הלה ְגַה תָסָנכ כ יִׁשְנֲאְל

 גיס ושלו הָבְרַה ag ןיִמְלת יד ימה יד םינּותמ

 הָלּודְגַה תק יי ישמ היה סידצה ןועמש ם :הָרו ותל

 לע דמוע םֶלעַה םירבד | הׁשרְׁש"לע :רָמּוא הָיָה אּוה

 סונְגיִמְנַא 0 :םיִדְפַח תו ליִמָג לעֶוהָדו בעה לעו הרתה

 לֵא .רַמֹוא הָיָה אוה .קידצה ןועמשמ לבה וכוס שיא
 לָּבְהְל תֶנמ"לע בֵרָה"תֶא םיִׁשַמׁשִמַה םיד ב הת
 -לע אלש ברה-תֶא םיִשמׁשִמַה םידבעכ יָה אָלֶא ,טֶרָפ
 ימי ה :םכילע םִיַמָׁש ארומ יהיו :םֶרּפ לַּבִכְל תג
 יִלָשּו רי שיא ןנח וי יס הָרָרָצ שיא רש ב

 ,רמוא הָרָרְצ שיא דֶזְעויְדָּב .יִסּוי .םֶהָמ ולב



 תובא יקרפ
 ג 088 ודנומ ליא ןיא יטראפ הרדניט לארשי ודוט

 ןוס יק סול ןאמרופ ול ול'ביאופ וט :וגיד הטסיא  ןוניס
 וטורפ ליא ןאמרופ יק ונריטיא ודנומ ליא ןאדיריא יק ,םוטסו'נ
 הל ןוק | ,סונאמ סימ יד הר'בוא הל ,ןוייסאטנאלפ ימ יד
 .וקיֿפירולג ימ הלאוק

 ;ד ולוטיפאק

 ,יניס יד יטנומ ליא ןיא ייל הל ויייביפיר השמ 1
 סונאייסנא סולא יטסיא יא ,עשוהי הא וייטימסנארט הל י4
 םולאוק סול סאטיפורפ סולא סומיטלוא םוטסיא יא .(סו'זיי'ב)
 -במאסא ידנארנ הליד סורבמיימ סול הא ןורייטימסנארט הל
 ןיק דאגוז :סאתק םירט ןא'באדנימוקיר סוייליא | ,האיל
 ודאיילא'ב דיזא יא  ,סולופיסיד סו'גומ דא'ביליא ,הייסניסאפ
 סיטנאטסיר סול יד ווא .וטסוז ליא ןועמש 2. = ,ייל הלא
 "נימאדנופ סירט יר'בוס :האיזיד ,האילבמאסא ןארנ הל יד
 (הייפניס) ייל הל :ןוס יק ודאוגארפ הטסיא ודנומ ליא םוט
 ככ יד סונניטנא 3. = ,הייסנילו'בעיב הל יא וטלוק ליא
 ליא הטסוז ליא ןועמש יד ןויסידארט הל | וייביפיר
 -ריס סול ומוק ייל הל  סי'בריסבוא ונ :היבאדגימוקיר
 ר"ביסיר הראפ ומא ןוא הא | ןי'בריס יק  םיטני'ב
 ריר יד האידיא ןיס הרלא'בריסבוא ונ יס הייראלאס ומ
 ליא ימנוירפ ירפמיס  ךיעט יא םירטניזיד יא הסניפמוק
 יא הדרצ יד ןורא'ב רועוי יד זיא יסו 4. .וײד ליד רומיט
 יד ןוייסידארט הל ןוריי'ביסיר םילשורי יד ןורא'ַב ןנהוי יד יסוי
 ראנול הזאק וט האיס : האיזיד רזעוי יד וזיא יסוי .סומיטלוא סול
 זכלומ ליא .ןוק יטא'בלופניא יא ,םוייכאכ סול הא ןויייווזיר יד

419 



 ןושאר קרפ

 2גר רפעב קּבַאָהמ הָנָהְו םיִמָכַה הל דעו תיִּב ַּתיִב

 חויב יס םוי ה :םֶחיִרְבְּדדִתֶא אָמַצַב הָתֹוש הָוָהְ
 יָה החול חּותפ ּףָתיִב יֵהְ ,רַמוא םִיַלׁשּורְי שיא
 הֵׁשֲאַה םע הָהיִׂש הבר" לאו ּףֶתיִב נב םִיָנַע
 ומ ןאַּכִמ רָב תֶׁשֲאְּב רמה ו לה ורְמָא ֹוּתְׁשֲאְּב
 הער ם םרוג הֵׁשֲאָה םע הָחיִׂש הָּבְרַמַהְר לָּ םיִמַכֲח
 :םנהיִג שרוי פוטו הָרֹות יִרְבְּדִמ לטובו ומעל

 עשוחי .םָהֵמ ּולְּבִק יִלָּבְרַאַה יתנו הָיְהְרפְִּב עשה 0
 הָוָהְו רָבח ףל הָנְקּו בר הל השע + ה היִחַרְּפ"ָּב
 רַמֹוא לבר יִתָנ ₪ :תּוכז ףכל םֵדֲאָהלַּכ-תֶא ןֶד
 ׁשֶאוִתְּתהלַאְ עשב רַּכַחְחּת- לֶאְו עֶר ןכשמ קחרה

 הַמׁשּ ןועמשו יבמ ןֶּב הדוהי = : תונערפה ןִמ
 ךמצע שעת"לַא ,רָמֹוא יֵּבַטְדוְּב הָדּוהְי .םֶהֵמ ּולְּבִק
 ְךינפְל םידמוע ןידה ילעב יִהיַׁשְכּו .םיִניִּדַה יִכְרועְּכ
 ויהי ונפל םיִרָמְפִנְשְכּו .םיעשרכ ףיניעב יהי
 עמ (ט :ןידהדתַא ם םָהיֵלֲע טְבַׁשּ םיִאָּכוְּכ ד ךיִניִעב

 ו .םידעה-תָא רוקחל הָּברַמ הוה : רמיא ; הַטָשְְּ
 היעמש 0 :רהָשל ודָמְלי סכותמ אמש = ףיִרְבְדַּב ריִהָ
 הָכאַלְּמַהְתֶא בֵהֲא רָמֹוא היעמש .םֶהְמ ּולָבִז ילטבַאו
 ןֹויְלַטְבַ CRE : תושרל עדְוְתִתלֶאְו תּונָּבִרֶהְדתֶא אָנֶש

 תַבֹוח ּובּוחַת אַּמְׁש סכר ובְדְּב ירֲהֹוַה םיִמָבַח ,רמוא
 םיִדיִמְלּתַ תְׁשו םיערה םימ סוקמל לְגְתְ תּולג
 לח םִיַמָׁש םֵׁש אָצְמְִו ות ומי םָכיֵרְחַא םיִאָּבַה
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 ,סאר'באלאפ סוס דיס ידנארג ;וק י'ביב יא ,סייפ סוס יד
 יבא + האיזיד םילשורי יד ןורא'ב ןנחוי יד ויזיא יסוי 5.
 םי'בורפ םולא הרידיסנוק ,דאדילאטיפסוא הלא הזאק וט
 תזומ הל ןוק ומ םיליבא ונ .הזאק וט יד םויזיא סול ומוק
 וט יד .ריזומ ןוק וגיד ירייק ונ יא ,ןורישיד היילוט הל ןוק
 הליבא ו'נומ ןייק יק ןַאטנימונרא סויייבאס סול ודניס .ונָאקריס
 -וטסיא ליא ה'וילנינ ,ומזימ יסא לאמ יזא יס רי'זומ הל ןוק
 עשוהי 6. = .ונרייפניא לא הנידנוק ול יק סיא ןיפ וס יא וייד
 יד ןוייסידארט הל ןורייבסיר לברא יד יתינ יא היהרפ יד זיא
 ןוא ןיט :האיזיד היהרפ יד וזיא עשוהי .סיטנידיסירפ סוס
 הייסניזלודניא ןוק הנזו'ז יא .הנימא ןוא יטאקסוב ,ורטסיאאמ
 יטאשילא :האיזיד לברא יד יתינ 7. = ,סירבמוא סול סורוט הא
 ול יס יא) ולאמ ליא ןוק סיטנוגא יט ונ ,ולאמ וניזייב יד
 יא יאבט יד ו'זיא הדוהי 8. .וניטסאק ליא הריפסא (סיטיזיא
 :האיזיד הדוהי  .סוייליא יד ןוריי'ביסיר חטש יד וזיא ןועמש
 ודאנובא ליא ומוק סאריבאלאפ סאל סינידרוא ונ (סאנזו'ז יס)
 ומוק סולאטארט םיטניזירפ ןאטסיא סיטנאניטיל סול ודנאוק יא
 "נוק ,יט יד ןאשילא יס ודנאוק וריפ ,סילבאפלוק ןיסיאופ יס
 ןוייזיסיד הל ןוראטפיסקא ודנייס סיטניסוניא ומוק סולארידיס
 ה'ווריטניא :האיזיד חטש יד וזיא ןועמש 9. = ,הייסיטסו'ז הל יד
 ןוק ודאדיאוק וינומ ןיט יא  ,סוניטסיט סולא יטנימאווייסונימ
 סאריבאלאפ סוט יד רידנירפא ןאדיאופ ונ יק הראפ סיזיד יק ול
 "ידארט הל ןוריי'ביסיר ןוילטּבא יא היעמש 10. .ריטנימ הא
 = הרו'באל לא דאמא :הבאדנימוקיר היעמש .סומיטלוא סול יד ןוייס
 (ראריפסא רופ) וטניימיסונוק שאנא ונ יא ,הזידנארנ הל דיסירובא
 -ייבאקא !סויייבאס : האיזיד ןוילטבא 11. = .סידנארנ סול ןוק
 ראגול ראד ונ רופ ,סינוייסאקילפסקיא סארטסיאו'ב ןיא סויבדאד
 יא ןוייסידארט הלא ורוטקידארטנוק וטניימידניטניאלאמ ןוַא הא
 פודאנידנוק שאיריס לאוק ליא רופ ,ייל הל יד וטיריפסיא לא
 סולופישיד סורטסיאו'ב הא שאיראנוייזאקוא יא וליזניא לא
 רונואזיד האיריס יק ול .ןארדייפיד יס יא ןירייזזארט יס יקא
 ללה 19.  .הנייביד הייטניס הרטסיאו'ב יד המאפ הל הראפ
 ,םיטנידיסירפ סול יד ןוייסידארט הל ןורייבסיר יאמש יא
 יק ןרהא יד ןכיליא ןוָא ומוק ריס הא הקשב : האיזיד ללה
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 יחי ושאר קרפ
 ישמשו 5 שנשישא | 2: 54 מש כ מש מ

 ףַה"תֶא בֵהֹוא םולש ףדורו םולש בָדּוא ןרהַאדלָש

 ., אמש דגְנ :רָמוא היה אוה ₪ :הְרותל ןכְרְקמּו

 יז ח אלמה הי אָליִדָו ףסי ףיִסֹומ אלידו אַמְש
 יא םִא :רָמוא הָיָה אּוה די : ףלח אָנָתָּ שָמְּתְש אדו
 ושבע אל סאו נא הָמ יִמְצעְל יִנָאְשְכ "ל ימ יל יִנָא
 רומא עַבְק ףתרות הֶׂשֲע ירמיא יִמַש סט :יַתְמיִא
 רֶבָמְּב םֶדֶאָהְד 2 תא לק הָיָה הָּבְרַה הָשָעַו טעְמ
 בר ל הָשע .הָמֹוא לֶאיִלִמ ג ןֶבַב וט :תופי םינָפ
 זי : תודמּוא רֶׁשעְל הָּברִּ"לַאְ קפָּפַה ןמ קֶּקַתְמִהְ
 אלו םיִמָכַהַה יב יִתְלָָ מלב ,רַמֹוא ֹנְּב ןועמְׁש
 אֶָּא רקע שרדמה אלו = תָׁשִמ בוט ףּוגַל יִתאֵצַמ
 ר וחי :אָטֲח [איִבָמ םירבד הָברַמֲה"לְבו .השעמה
 םֶלֹועָה םירבד הָשלָש"לע | .רמוא לֵאיֵלְמגּ ןועמש

 תַמָא רַמָאָנש .םולשההלעו ן | ןיּדַח"לעֶו תָמָאָהְדלע סי
 :םֶכיִרָעְשְּב וטָפֶש םולש טַפְׁשִמ

 .אּוה דורָּב שודסה הָצְר .רָמּוא אָנְׁשִַע כ אנ יִּתַ
 .תווָצִמּו הרות םָהְל הַּבְר ןה ףֶביפְל לֵאָרְׁ יָא תֹופזְל
 | :ריִרָאְו הרות "לוגי וקדצ עמל ץפָח ײ רַמָאְנש

 : יִנָש קֶרָפ
 וכו לֵאָרְׂשִי לָּכ
 ול רובָיָש הָרָׁשיְךֶרָּד איה זיא .רַמֹוא י ָבַר א

 ימ ול תֶרָאַפִת ,ָהיֶשעְל תֶרָאְפּת איִהְׁש-לַּכ םֶרָאָה
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 פאסנאירק סאלא ה'באמא ,היכאקשוב הל יא סאפ הל היבאמא .
 .ייל הל יד ויידוטסיא ליא הראפ יטני'ג הלא היבאקריסא יא
 וכ ירדייפ הקשוב היירולג ןייק :ןייבמאט האיזיד ליא 3.
 סיא (סאייסניסונוק סוס ןוק) הטנימואא ןונ יק ליא יא ,ירבמונ
 -ומ יסירימ ןויסקורטסניא הל הזופיר ןייק ,האונמויד יס ומוק
 הדייב וס (ולוטיט) הנורוק יקנולאוק יד הזובא ןייק יא .יטריא
 יד ופוקוא ימ ונ ויי יס :האיזיד ומזימ ליא 14. = ,הרוד רג
 יא ?וגלא'ב יק ולוס וי ונא ול ודנאוק יא ? הרא ול ןייק ימ
 "סוקא :חאיזיד יאמש 15. ? הריס ודנאוק ,הרונא סיא ונ וס
 הלא ייביסיר ,'נומ סא יא וקופ יד ויידוטסיא לא יטארבמוט
 :האיזוד לאילמנ ןבר 16. .הוירוס יד הראק ןוק יטניינ
 םינאפ ונ יא ,הד'בוד הל השייביא ,ורטסיאאמ ןוא יטאקשוב
 ול וזיסירפ הנאפ ונ יס ,ןוייסַאמיטסיא רופ םוטסיאופמיא םול
 הל הדייב ימ הרוט : האיזיד ו'זיא וס ןועמש 17. .סיביד יק
 ליא יק רו'זימ .ירטנוקניא הדאנ יא .סויייבאס סול ירטניא יסאפ
 סאל ונ יס ,לאפיסנירפ ּול םיִא  רייבאס ליא ונ ,הייסניליס
 ןבר 18. .ודאקיפ הזיבאק ראל'בא ויגומ ליא  ,סינוייסקא
 ודנומ ליא סאוק סירט ןוק :האיזיד לאילמנ יד זיא ןועמש
 .סאפ הל יא ,הייסיטסוז הל ,דאדריב הל ןוכ .ינייטסוס יס
 סורטסיאו'ב ןיא דאגתז :הטיֿפורפ ליא הדנמוקיר ןוגיס
 .סאפ יא .הייסיטסו'ז ,דאדרי'ב ןוק םילאנובירט

 דואא זיק ויד :האיויד אישקע יד וזיא איננח יבר
 סא'גומ ו ייד סיל וטסיא רופ ,לארשי יד םוטירימ סול ראטנימ
 ןוק ויזייק וייד ווגיד הטסיא יסנא ?ק ,םוטפיסירפ יא סייל
 ןוק  םולודנאנוייזאקוא סוטירימ סוס ראטנימואא דוטיטקיר
 הנירטקוד הל יד וטניימידנאפסיא יא וטניימיסידנארנניא ליא
 ,ייל הל יד

 ...לארשי ודוט

 ליא יק הריראק רו'זימ הל סיא הלאוק .האיזיד יבר 1.
 הלא א ליא הא הונא יזא יק הל ? רי'זוקסיא י'ביד ירבמוא

 ךו*
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 הָּתַא | יאש הָרּומָחְבְּכ הלה הַוָצִמְּ ריִהְז הָוָהְו דאָ
 הנע דָסְפַה בׁשֲהְמ הנ ,תֹוצִמ לש ןרכש ןפמ עדו
 לָבַתְסה : :הרספה דָננכ הרבע רַכְׂש ּהרָבְׁש דג

 -הַמ עד הרב דיל אָב הָתַא ןיאו םיִרְבְּד | השלג
 ךיֵשעמדלַכְו ת ןעמוׁש ן וא או הָאר ןע- ףממ הל

 הדוהו יִבְרלָׁש ונּב לאי פב יב :םיִכּתְלַנ ר
 ץרא רד | םע ה זרות דומלת הָפי .רָמוא אישנַה

 ּהָמִע ןיִג אש הרתה לָכְ !ןוע תַחַכׁשַמ םֶהיֵגְׁש תעיגיש
 -םע םיִהְסּועַהד "לבו ןיע תֶרָֹוגְו הָלֲטְּב הפוס הָכאָלִמ
 םָתֹובֲא תוצו ׁש םי מש םשל ב המ םיכ םוע יהי רוצה

 ינָא הָלַעַמ ם) הַא ,דעכ תֶדַמוע סת צו םָּתַעיַסִמ
 םיִריהְז ווק a :םֶתיִשע ְֲּאַּכ הָּבְרַה רכש סכילע
 .םַמְצע ְךֶרֹצְל אָלֶא םרֲאְל ול םיבְרקמ ןיִאְׁש תׁשַרְּב
 ול  םידְמע ןיִאְ םָתֲאְיַה תַעְׁשִּב םיִבָהֹואְּכ םיִאְר
 ונוצר השע א הָיָה אה = : וקחד תעְׁשְּב םִדֲאְל

 ףנוצר לֵב .ונו ער ךְנֹוצְר הָשָעְיִש יִרּכ נוצר
 : ףנוצר יִנָּפִמ םיִרְ הא ןֹוצְר לַטביׁש יִדְּ ונוצר יִנָּפִמ

 ןֵמַאַה"לַאְ .רּובַצַהְְִמ מ שרָפְתְַלַא .רָמּוא ללה וה
 דע ְףְרְבִתְתֶא. ןיִדְּתלַאְ ףתומ םוי דע מצע
 עומשל רשָפֶא יִאְׁש רֶבִּד רמאתדלַאְו ומוקמל עינת
 אמש הָנֶשֶא הָנּֿפָא אשבל רמאתד לא משה ֹופֹוּכַׁש

 אלו אָטָח אָרְי רז ןיא :.רמוא הָיָה א וה 0 + הנפת אל

 רַמַלְמ ןדפקה אלו דַמָל ןשכַה אלו דיִסָח ץֶרָא ָךֲאָה םע
 ןיִאָש םֹוקַמַבּו ..םיִכָחַמ הַרֹוחָסְב הָּבְרַמַה לֵב .אלי
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 ייבארג לא ומוק ור"זיל וטפיסירפ לא וניט ןופ ,דאד נאמוא
 .ונוא הדאק הא יניי'ביר הסניפמוקיר הלאוק סיסונוק ונ יקרופ
 .הסניפמוקיר וס יא וטפיסירפ ליד דאטלוקיפיד הל הרידיסנוק
 םירמ סאל ןיא הסניפ .וניטסאק וס יא ודאקיפ ליד ריזאלפ ליא
 -רוקא :ודאקיפ יד ודומ ודוט סאיאטוביא יא סיטנייניס סאזוק
 יק היזירוא הנוא .י'ב יק ו'זוא ןיא ייא יט יד המיסניא יק יטאד
 ,סאדאטונ ןייב ןאטסיִא סינוייסקא סוט סא'דוטיק יא יילוא
 וניאוב :האיזיד יפיסנירפ ליא הדוהי יבר יד ו'זיא לא למנ ןבר 5
 -יא הל ןוק וטגוגניא ה'ב יק ייל הליד ןיידוטסיא ליא םיא
 ליא יקא ןיזא סאזוק סאבמא יד ןויינואיר הל יקרופ ,ןוייסאקוד
 ולוס היידוטסיא ןייק .סינוייסקא םאלאמ סאל יטי'ביא ירבמוא
 יא .דודאקיפ יניי'ביד יא ופמייט וס ידרייפ הקיטקארפ ונ יא
 ןיביד סאקילבופ סינוייסיאוק ןוק ןאפוקוא וס יק סול סודוט
 -ירא סידאטלוקיפיד .ןארטנוקניא יס הסיריטיא ןיס ולריזא
 ה'זיטורפ סול יק סוליאובא םוס יד ושירימ ליא ןיא ןיסימ
 הניאוב הנוא יד הז'באק ריס יא ,הנריטיא הריס המאפ סוס יא
 ןיא ןוייסניטא דינופ 3. ,רודיזא וס הא הלא'ביקיא ןוייסקא
 ישראפ סאמ הל יק םידנארנ סול ןוק םינוייסאליר סארטסיאו'ב
 ,הלאנוסריפ דאדיליטוא סוס רּופ םירבמוא סול יד ןאקריסא יס
 הל ןיא ןאשילא יס יא יניי'בנוק סיל ודנאוק סונימא ןיסיראפ
 ומ המרופנוק :האיזיד ומזימ ליא 4. .וטירפא ליד הרוא
 ליא יק הראפ (וריינאפמוק ליד וא) ויד ליד הלא דאטנולויב
 -נאליד ואיזיד וט הייסנוגיר ,היילוט הלא היילוס הל ימריפנוק
 ואיזיד וט ריפילא'בירפ הנא ליא יק הראפ ויילוס ליא ירט
 הקנונ סיראפיס וטונ : האיזיד ללה 5. .סורטוא סול יר'בוס
 יט ןיא .הסניאיפניק ידנארנ סאגניט ונ .וקילבופ ורו'באל ליד
 יטריטימ ןיס ומיסקורפ וט הא סינזו'ז ונ ,סייביב םירטניימ ומזימ
 הזוק הלאט הר'באפ יס הקנונ יק סאניד ונ ,ןוייסאוטיס וס ןיא
 -וטכיא סאגיד ונ :י'באס יס רוט יק סארי'ב ןיפ הלא יקרופ
 וג יק יל'ביסופ סיא | ודנייס . ופמייט יריניט ודנאוק יראייד
 יטנארינגיא ליא :האיזיד ומזימ ליא 6. .ופמייט סארדניט
 ואיפ ריכ ידיאופ וטיבאפלאנא ליא ינ ,ודאקיפ ליד ימיט ונ
 יס ןײכ ינ ידנירפא ונ  הסניאוניר'בא יס ןייק = (וזויייזיליר)
 ;ןייורטסניא יס ןאַײסוגינ יק סול םודוט ונ ;הייניסניא ונ היי'באר



 יִנָש קָכָּפ
FAMF PARAS שאה אפ אל של CEE NE CAA RE ל 7 

 , * A, Aשת יי ל. <
 ב - -

 0% ; האָר אוה ףַא ה : שיא תויהל לֶּדַּתְׁשִה םיִׁשנֲא

 טַאד לע הל רַמָא ,םִיַמַה ינפהלע הָפְְש תחא

 הָנֲאָד הבר סיס הָּבְרַמ + הַמְר הבר רֶשב הָבְרַמ

 המ ; א מ תוח פׁש הָב מ מ ,םיפשב הָּבְרַמ םישנ הָּבְרמ

 דָבְרַמ םיִיַחהָּבְרַמהְר תה כרמי לזנהַּבְרמ םיִדֵבעהָּבְרמ

 הָּבְרַמ .הָּובְת הָברַמ הצע הָּבְרַמ .הָמְכַה הָּבְרֹמ הָביִש

 ול ה הנק ,ומְצְעְל הנק בוט םש הנקי .םולש הָּבְר ןמ הד

 ןח ןבר ₪ :אָּבַה סלועַה יח ול הנק הרות יִרָבְּד

 ָתְדַמִל סָא ירָמֹוא הי איה ,ימשמו ללהמ לב יפז- ב
 : תרצונ ַכְל יב ףְמְצעְל הבט קְזֲחַּת-לַא הכרה הרות
 ולָאְו .יכו ןְּב נתי ןבַבְל ול ויה םידימלמ המ .
 איננֲחדָּב עְׁשֹוהְי יִּבַר פונקרוהה ָּב רעיִלֲא יִּב פר :ןה

 רע יִברו לָאְנַתְנֶַּב ןועמש יִּבַב ןָהְַה יִסּוי יִּבַר
 lg ןעילָא ,םָחָבְׁש הָנֹומ היה איה א :ךְרעַזְְּ
 ךןָּב עשה הּֿפָמ רָּבַאְמ יניאש דוס רופ סונקרוה
 -ןֶּב ןועמש .דיסח ןֵהֹּכַה יֵכֹוי .ותדלוי ירשא אינה

 : רפה ןיעמּכ ףרעְְּפ רועלָא :אטח ארי לא
 הֵכְּב לֵאָרְׂשִי יִמְּכַה לכ ויהי םָא ,רמזא הָיָה אוה בי

 -תֶא עיִרְכ כ הָיְנָש תכְב פו קָריחְָּב ר רועולַאו םינזאמ
 יכל יה םָא .ֹומֵׁשִמ רַמֹוא לאש אַּבַא :סָלָּ
 םֶהַמִע הא םונקרו הדב רזעילֶאו םינזאמ כ לארי
 . םֶלָכתֶא עירְמ | הָינש ףכְּב ףרעה ָּב דלא

 בדש הָבֹוט ָרְּד א ה זיא ּואְדּו ּואָצ ימָהְל רַמָא ₪
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 ודי'ב ומזימ ליא 1. = .,ולריס יד הרוקורפ םילבאטונ ייא ונ ידנוא
 : ושיד יל האונא ליד המיסניא ה'באדאנ יק הפייבאק הנוא
 ראדאנ ןורַײזיא יט יק סול יא ,ךאדאנ םיטיזיא יקרופ שאדאנ
 הרורדוג ה'גומ הל :האיזיד ומזימ ליא 8. .ןאראדאנ ןייבמאט
 ליא הויטסירמ הזיבאק ןייב ו'נומ ליא .ונאזוג ו'גנומ יאארט
 -סיריפוסו סוזייגיא הא ראגול הד סיריװמ סא'נומ ריניט
 ה'זאר קניא סא'באלקסיא יד ורינונ ידנארנ ליא | ; (סינוייסיט
 ויגומ וביו ןיאארט סודאנייפמיא סוגומ | ;וייריטלודא ליא
 הטנימגואא הליאוקסיא ה'עמ  ,הדי'ב הנוייזאקוא  ויידוטסיא
 ;הייסניי'ניליטניא | היגומ הד = ןוייסקילפיר ה'גומ = ; הייסניס
 המאֿפ הניאוב ןײק = ;וזופיר הזנאק | דאדוראק | היגומ
 הייסניס יריקדא ןייק  המזימ יס הראפ יזא ול הר'בוק
 "זיא ןגחוי יבר 9. = ,ורוטופ ודנומ ליא הרוגיסא יס ילנ
 יאמש יד יא ללה יד  ןויסידארט הל וײביסיר יאכז יד
 -ינא'ב סאגנייביד וג סיטאיידוטסיא ו'נומ יס :ריזיד ה'באזוא ליא
 .ודאניטסיד וייפיסירפ ליד סיטיאופ ויידוטסיא ליא הראפ יק וזוט
 יבר :ןאריא סירבמונ סוס יא האיניט ליא סוביליא וקניפ 0.
 יםוי יבר ,איננח יד ו'זיא עשוהי יבר .סונקרוה יד ו'זיא רזעילא
 ;ךרע יד ו'זיא רזעלא יבר יא לאנתנ יד וזיא ןועמש יבר ,ןהכה
 סונקרוה יד ו'זיא רזעילא :היבאקיפילאק סול ליא יסנא יא 1
 עשוהי ;הטוג הנוא ירדייפ ונ יק ודאטנימיס וזופ ןוא ומוק סיא
 ואיפ םיא ןהכה יסוי ;וייראפ ול יק הל הזורוא איננח יד ןזיא
 יא ,ודאקיפ יד יטניימיט לאנתנ יד וזיא ןועמש ;וויי'זיליר)
 ,יטנאטנימנואא יטניאופ הנוא ומוק סיא ךרע יד זיא רזעלא
 לארשי יִד םוי"באס סול סודוט יס :ןיזיד הריא ליא 5.
 יא הסנאלָאב הל יד םואיטאלפ סול יד ונוא ןיא ןינופ יס
 האירא'זיפ ליא הדנוגיס ליא ןיא סונקרוה יד וזיא רזעילא
 יס :ודארבמונ וס יד האיזיד לואש אבא .סודוט יד סאמ
 סול יד ונוא ןיא ןינופ יס לארשי יד סויי'באס סול סורוט
 וזא רזעילא םוייליא ןוק יא ,הסנאלַאב הל יד סואיטאלפ
 ,םו'דוט יד סאמ האיראזיפ ךרע יד וזיא רועלא .סונקרוה יד
 רוזימ הל סיא הלאוק + וטנונירפ סיל ומזימ( ליא 4
 רזעילא יבר ?יסראטסיקא "ביד ירבמוא ליא יק דאדילאוק
 ונימא ןיאוב ןוא :ושיד עשוהי יבר .וניאוב ויואב גו שיד
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 עשוהי יִּבַר הָבּומ ןיע רמוא ךֶזעֶיְלָא יִּבְר .םָרֲאָה הָּב

 ןועְמש יִּבַר בוט | ַבֵׁש רַמֹוא יִסּוי יִבר בוט רָבַח רמוא
 :בוט בל רַמֹוא ר זעְלא יִבַר דָלַה תֶא הָאורַה רַמּוא
 רעב רֶזעְלֶא יִרְבַּד תֶא יִנֲא הָאֹוה םָדָל רַמָא

 םָהְל רמא די ; םָכיֵרְבְד יד לֵלֵכָבׁש םָכיֵרְב מ
 םֵרֲאָה הָנַמִמ קַחרְתיִׁש הער רד איה זיא ּאָרּו ּואָצ
 רַבָח רֶמֹוא עֶשֹוהְי יִּבַב הער ןיע רמוא רֶזעיִלָא יֵּבַר
 הָולה רַמֹוא ןֹועְמׁש ִּבַר ער ןֵכְׁש רַמֹוא יִסּוי יִּכַר עֶר
 .םּוקַמַחדֶמ הָולְּב םֵרֲאָהְדוִמ הָוקַה דַחֶא .םָלשְמ וניִאְ
 יִבַר ןָתֹונְו ןֶנוח קיד םֶלשי אלו עשר הל רַמָאְגַש
 יָרָבִּד תֶא יִנֲא הָאֹור יָה רַמָא :עֶר בל רַמוא רֵזעֶלָא

 ::םֶכיֵרְבָּד וי רב ללב בש םַכיִרְבִּדִמ ּףְרעְדָּב ר זעְלֶ
 יהי :רָמוא רזעולָא ינר יםירבד .השלש ורמא םה (וט
 םֹועְכְל ַחונ יִהּתלַאְו ףַלָשְכ ףילע ביִבַ ה ףרֶבח דובכ

 ןרוא דָגְנּכ םַמחַתמ הָוֲהְו ד ְּףִתִתיִמ ינפל דֵחֶא םוי בוש |
 ןתְבישְנַש הָוָּבַת אלש ןּתְלַח גְּב ריִהְז הָוהְו םיִמָכֲחְ" ש
 ןתשיִהְלּו ברקע תציקע ןַתַציע לענש תַביִׁשְנ

 ִכַר וט : שא יֵלֲחנְּכ םֶהיִרְבִלְכְו ףרָׁש תֶׁשיִחְ
 תֹיְרְּבַה תֶאְנִשְו עַבָה רֶעֵיְו עֶבָה ןיע. ,רמֹוא עשוהי
 רַמֹוא יִפֹי יִּבַר זי : לוע ןַמ םֶרֲאָה-תֶא םיִאיצומ
 מצע ןקתהו ָּלְׁשְּכ ףילע ביִבַח גמ | ןוממ יה
 ווָהי ףישעמ-לכו ל דש הְניִאְש רות דומלל
 תֵאיִרָָּב ריהז הוה המ אה ועָמְש יִ ב בר (הי :םיִמְש םֵׁשְל
 ףְתָּלֲפִּת שנ עת" א לכפתמ הָּתַאְׁשִבּ הל פב עמ ש
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 התנא :ושיד ןועמש יבר ניב ןיאוב ןוא :ושיד יס יבר
 ןוסארוק ןיאוב ןוא :ושיד רזעלא יבר ,ןוייז"בירפ הניאוב
 וריפירפ :יטנייגיס ול ואולקתק ןנחוי יבר ורטסיאאמ ליא
 יקרופ ,רזעלא יבר יד ליא סוגיד םורטסיאו'ב סאדוט הא
 ומזימ ליא 14. = .סורטסיאו'ב סול סודוט ינייטנוק יגיד וס
 -יד רואיפ ליא סיא לאוק :םי'ב הרטוא הנוא וטנוגירפ םיל
 -םיטנוק רזעילא יבר ? ראטי'ביא "ביד ירבמוא ליא יק יטקיפ
 ןוא :עשוהי יבר ,טניטנוקלאמ ריטקאראק) ולאמ וא :וט
 :ןועמש יבר  .ולאמ  וניזי'ב ןוא :יסו יבר  ,ולאמ ונימא
 : ויגיד הטסיא יסנא יקרופ ;הגאפ ונ יא ודאטסירפ המוט
 יק סירטניימ ;דנאפ ונ יא ודאטסירפ המוט וטסינולאמ ליא
 "נול רזעלא יבר .הנאפ יא הייסארנניר .וטסינוא יטסו'ז ליא
 ן הוי ןבר ורטסיאאמ ליא .ולאמ ןוסארוק ןוא :ןטסיט
 ליא סוגיד .סורטסיאוב הא ור'ֿפירפ :יטנייגיס ול ואולקנוק
 .סורטסיאזב סול סודוט ינייטנוק י'גיד וס יקרופ ,רזעלא יד
 סירט ה'באדנמוקיר םוביליא סול יד ווא הדאק 5.
 וט יד רווא ליא האיס יט :האיזיד רזעילא יבר .םאזוק
 יטראייבאר ןונ רופ ויילוט ליא ומוק  וזוייסירפ ומיסקורפ
 סיטנא האיד ןוא (הבושת) הייסניטיניפ סא הויריזיל ןוק
 .סוייבאפ סול יד וניאופ לא יטאטניילאק ,רירומ וט יד
 יקרופ ,סאזארב סוס ןיא יטראמיק ונ יד ןוייסניטא סא וריפ
 .םינארקאלא סול ומיק ןאקיפ .סאזופאר סאל ומוק ןירריאומ
 ןוכ סאריבאלאפ סוס יא ,סאר'בילוק סאל ומוק ןא'גנומ
 ה'באדנימיקיר עשוהי יבר 16. .ויאוֿפ יד סאוארב ומוק
 סאלאמ םַאל .(יטניטנוקלאמ) ולאמ ווא ליא :יטנייגיס ול
 לא (ןוייפירובא) וײדוא ליא יא (םינוייסיבמא) םינוייסאטניט
 יבר 17 .ודנומ ליד ירבמוא ליא הא ןאקאס ומיסקורפ
 ןאט ומיסקורפ וט יד ןייב ליא האיס יט :האיזיד יסוי
 הא וטכיאופסיד ירפמײס יטניט הילוט ליא ומ'ק וזוייסירפ
 ;הייסניריא ןוק יריקדא יס ונ רייבאס ליא ודנייס ; ראיידוטסיא
 לא םיטיזאלפ ןאיס םינויסקא סוט סארוט יק סא יא
 -ארוא הל ןיא יטאדי'באקא :האיזיד ןועמש יבר 18. הייד
 עמש) ויד יד דאדיוא הל יד ןוייסאמאלקורפ הל יד וייס
 הנוא יד סאנא הל ונ ןוייסארוא סיזא ודנאוק יא .(הלפת וא
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 רַמָאָנַש .םֹוקַמַה יִנָפְל םיִנּנְקַתְו םיִמֲחַר אָלֶא עַבָה
 "לע סָחְנְו דָפָהבַרְו ספא ךָרָא אוה םוחרו ןּנַהיִּ
 רעל יב wi הצע ָפְּב עֶר הְּתלֲאְו הערה

 לעב איה רמו ול 'הָתַא יִמ נפ עדו םֹורּוכיִפֲא
 ןופרט יִּבַר ס ְּךָתְּכעֶפ רֶכְש ףְלְ םֶלְשיַש ְךְּתְכאלְמ
 םיִלָצְע םילעו פַהְו הָּבְרִמ הָכאָלְמַהְו רֵצָק םויה .רַמֹוא

 .רָמּוא הָיָה אוה אכ ג : קָחוד תיַַה לעב הָכְרַה רָכַשַהְו
 לטּבהל ןירוחךב התא-אלו רומגל הָבאָלְמַה ךילע אל
 רכש ףָל .םיִנְתנ הָּבְרִה הָרּות ּתדַמְ םָא .הנָמִמ
 רכש ףַל םָלָשיִש ְףּתְכאַלְמ לעב איה ןמַאנ הֵּברַה
 :אובל דיִתֲעָל םיִקיִּדֲצ"לָׁש םֵרָבְׂש תמש עַד ָּךָתְלִעָפ

 וכו איש ןָכ אנה יב

 :יִׁשיִלְׁש קֶרָפ
 'וכו לֵאָרְׂשִי לָּב

 הָׁשלְׁשְּב לָּבַּתְסַה רָמ'א לֶאְלַלַהְמְִּ איבה א
 תא ןיאמ עד הרבע יִדיל אָב הָּתַא ןיִאְו םיִרָבּד
 יד התל דיִתִע הָּתַא יִמ יֵנָפִלְ "ףלוה הָתַא ןַאכי
 ךַלֹוה הָּתַא אָ הָחּורְס הָפטִמ ָתאָּב ןיִאמ ןּבְשָח
 דיִתע הָתַא ימ יִנָפְלו .העלותו המר רַפע םוקמל
 שודקה םיִבְּמַה יִכְלמ ףְלִמ ינפל ןופשחו יד תל
 הָוָה .רָמּוא םיִנֲהֹּכַה זנס אָניִנָח ר ב :אוה ורב
 ׁשיִא ּהֶארֹומ אָלֵמְלֲאַׁש תּוכְלמדלש ּהַמֹולְׁשָּב לֶלַפְתִמ



 אצת 1 תובא יקרפ

 ,ןוייסו'ביד ןוק וייד לא הקויבניא ונ יס ,ירבמוטסוק יד הרינא
 יק :וגיד הטסיא יסנא יקרופ וטניימיטניס יא וטניימדניטניא
 ירייק וג יא וזוייסניסאפ .וזויידרוקיריזימ יא יטנימילק סיא וייד
 הסנימילק הליד ויינידניא סירידיסק יט ונ יא ,לאמ ליא
 -שוב ,ןוייסניטא ןוק היידוטסיא :האיזיד רזעלא יבר 19. .הנייביד
 ליא יד סינוייסקי'זבוא סאלא ראטסיטנוק םי'בידיק ול רייבאס ראק
 ;וייד ליד ירטנאליד סאר'בוא יק יטאדריאוקא יא ;ולודירקניא
 יבר 90. .םוטקא סוט ןוגיס  הראסניפמוקיר יט ליא יק יא
 סיא ו'זא'בארט ליא ,יטרוק סיא האיד ליא :הָאיזיד ;ופרט
 ,ידנארנ וייראלאס ליא  .םינאנאראח םוריר'בוא סול  ,יטריאופ
 : האיזיד ומזימ ליא 91. .הזירפ ןוק הי'זיזגיא ןורטאפ ליא יא
 ,הר'בוא יקנולאוק רא'באקא יִד * ןוייסניטירפ הל סאנניט ונ
 יד יסראסניפסיד רופ דאטריביל הל םינייט וקופ ןאט וריפ
 ה'נומ .סיטאיידוטסיא ונומ יס ;הייליא ןיא ראפיסיטראפ ונ
 וט יד רודאגאפ ליא סיא ליאיֿפ יא ;סארדניט הסניפמוקיר
 הסניפמוקיר הרידאדריב הל יק יטאדריאוקא וריפ  ,ורויבאל
 ,ורוטופ ודנומ ליא הראפ הדא'בריזיר הטסיא וטסוז ליד

 +... איננה יבר

 דד ולוטיפאק

 ...לארשי ורוט

 ןיא ןוייסניטא וא :האיויד לאללהמ יד ו'זיא איבקע 1.
 ידנוא יד הסניפ :ודאקיפ ליא סאראטיביא יא סאזוק סירט
 הטניאוק ראד םי'ביד ןייק רטנאליד יא ,סא'ב ידנוא סיניי'ב
 ,הדנויידיפ הטוג הנוא יד ? סיניי'ב ידנוא יד ,סיגוייסקא סוט יד
 יא ;סונאזונ סולא יא ימרי'ב לא ו'בלופ לא סא'ב ידנוא
 ? סינוייסקא םוט יד הטניאוק ראד םייביד ןייק <וטנאליד
 .ו'גידניב יא וטנאס ויד ,סײר סול יד ייר ליא ירטנאליד
 רופ וייד הא הגור :האיזיד ןהכ ןארג יסיב איננח יבר 2.
 םירכמוא פול רומיט וס ןיס יקרופ ,ונרי'בוג ליא יד ןייב ליא



 שילוש למ
 ₪ מנ 5 עמ כ ₪" בייבי בי מימי בה בי סי כ מ

 רָמוא ןויִדְרִּתְְֶּב אָיְנְנִח יבב ₪ :ועָלְּב םייח ּוהָעְרְתֶא
 הֶז יִרָה הרות יֵרְבּד קא םיִבְשש םינָׁש
 לָבָא .בַשי אל םיִעָל בֵׁשֹומְבּו רַמֲאַנְׁש ,םיִצְל בשומ
 .הָניִכְש הרות ירְבְּד םֶהיִניִב שיו םיִבְשויַש םִינְׁ
 -א שיא . יִאְרי רָּבְדְ זָא רַמָאְגש .םָהיִניִב היורש
 יאָר נפ ןורַּז רפס בֵתָכּו עֶמָׁשו יי בֵׁשָהַ והעב
 וליָפָ ןיגמ .םינש אַּכָא יל ןיִא .ימש יִבָשחְל .
 אוה רָב שודקהש הָרּותַּב קסיעו בשווש דַחֶא
 :וילע לטנ יִּכ םֹדיו דֶדָּב בשו רַמֲאָנְׁש .רכש ול עבוס
 דָחָא ןְתְׁש לע לְבֲאָׁש הֵׁשלְׁש .רַמוא ןועמש יב ה
 יחבזמ ולְכַא ולֶאּכ הרות יב ויָלע ּורְמָא אלו
 יִלּב הָאצ איק ואָלְמ תֹונֲהְלְׁש- לָּכ יִּכ רמֲאָנְׁש :םיִתַמ
 רָמָאְ רֶהֶא ו לש לע יל הָשלֶש לָבָא .םוקמ

 וו נפל רשא וחלש | הֶז א רבו .רטַאנְׁש
 דקַהְמַהְו הָלּ רוענה .רַמֹוא יִניִכָחְְַּב אָגיִנִח יִּבַר ה
 kt הו ירה הָלַטַבְל ובל הָנַּפִמּ יִדיַחְי ְָרָּדַ

 ויִלַע לָּבַהְמַה- -לָּכ רַמוא הנקה" ב אנּוחְנ יּב ניכר 0 ושָפַנְּ
 לכו - ףָרָּ לע תו כְלַמ לע נמִמ םיִריִבַעִמ הָרֹוּת לע
 לעו תובל לע וילע םיִנָתֹונ הרות לע נָמְמ קר פה
 איִנָנַח רַפָ שיִא אָסדְדְּב ב אּתְפַלַ יכר ( :ץֶרֶא ףֶרָּ
 היורש | הְניִבְש הרות םי :קסועו םיִבש יש הרשע .רַמֹוא
 וליִפָא ינו ,לָאד תדעב בַצְ םיִהְלֶא רמֲאנְׁש טָהיִניֵב
 ליפא ןינמו .ּהָדָסְי ץֶרָאדלע ֹותָּדְנַאְו רַמ טאָנש .הַׁשְמֲח
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 ןוידרת יד וזיא אינח יב 3. .יטנימלאוטומ ןיילורטסיד יס
 ןאל'בא ונ יא ןאט 'גא כ סאנוסריפ סוד ודנאוק : האיויד
 יד  ןויינואיר הנוא ןאכהופ ייל הל יד ויידוטסיא = ליד
 יא ןאטנוגא יס סאנוסריפ סוד ודנאוק וריפ  ,םילובירפ
 =יד דאטסיזואמ הל .ייל הליד וײדוטסיא ליד ןאליבא
 :וטירקסיא יסנא הטסיא ןוניס סוייליא ןוק הטסיא הניב
 ןוק ווַא ייל הל יר'בוס ןיטוקסיד ויד  ןימיט יק םול
 -ומימ יד ורביל ןיא הטונ יא יילוא סול ויד ,ורטוא
 ומזימ ,סוד יד הטאדט יס ודנאוק םיא וטסיא | ,הייר
 וכ הד ליד יל הל ןיא הטידימ ולוס ותא ודנאוק
 ולוס וטנסא יס :וגיד יסנא הטסיִא ןוגיס הסניפמוקיר
 הטסיא הסניפמוקיר 'כ יק יסיזופיר .ייל הל ןיא וטידימ יא
 סאנוסריפ סירט ודנאוק :האוזיד ןועמש יבר 4, .הדארוגיסא
 יד סאװק יד ןיטיקסיד ונ יא הזימ הנוא ןיא וטנוג ןימוק
 ןוניס ,סאייפמיל ונ םאדימוק ןאריימוק יס ומוק סיא ייל
 יד סאני ןאטסיא סאזימ סוס :וטירקסיא יסנא הטסיא
 פירט ודנאוק ןריפ (דאדייוכ)  ,סוטנימירקסיא יד יא וטימו'ב
 סאוק יד ןאליבא יא הזימ הנוא ןיא וטנוג ןימוק סאנוסריפ
 ודניס ייד יד הוימ הל ןיא ןאריימוק יס ומוק סיא ,ייל יד
 ןיא הרי'דאדרי'ב הזימ הל םיא הטסיא :וגיד הטסיא יסנא
 יד וזיא איננה יבר 5. .יטניירפ הטסיא וייד הלאוק הל
 דל יד וידימ ןיא הטרייפסיד יס יק ליא :האיזיד יאניכח
 ןיפ םיילאק סאל רופ ולוס ראנימאק הא ה'ב יס יא י'גונ
 ,הייסניטסיזגיא וס הזאנימא יא יטימורפמוק ,הדאנ ןיא ראסניפ
 ליא הטפיסקא ןייק :האיזיד הנק יִד וזיא אינוהנ יבר 6.
 יא ונרייבונ ליא יד ליקא יד ןאריביליד ןל .ייל הל יד ונויי
 ונויי = ליִד(."ילופסיר יס יק ליא ןריפ .ול'ביאופ | ליד ליקא
 ליא יד ליא יא ונריבוג ליא יד ליא ןינופמיא יל ייל הליד
 הל יד ןורא'ב ,אסוד יד וזיא אתפלח יבר 7.* ,ול'ביאופ
 ןאיידוטסיא םירבמוא סייד ודנאוק :האיזיד איננה יד הַאידלא
 י='בוס היידיזירפ (הניכש) הניביד דאטסיזאמ הל ,סוטנו
 האילבמאסא הל ןיא הטסיא וייד :ו'גיד הטסיא ןוניס .סוייליא
 וייד :וגיד יכנא הטסיא .ןיבמאט וקניס ןוס יס .היילוס
 ןוס יס .הרייט הל יר'בוס (וסאמ) ואיל וס וייסיליבאטסיא



 יִשיִלְש קרפ

 וליפַא ןינמו .טפשְו םיִהלֶא בֶרְקְּב רמָאָנְׁש .הָׁשלְׁש
 הערה -לֶא שיא יי יִאְרְי ור ד זָא רַמָאְנש םִנָׁש
 לֵבְּב רַמָאָגָש ,דָחָא ליִפָא ןינמו .עַמשיו יו בשקיו
 :ףיתכרְבו -ףיִלֶא אבא יִמָשתֶא ריכז ַא רֶׁשֲא קמה
 ולָשָמ ֹולְדָּת ,רָמֹוא אָתֹוּתְרְּב ׁשיִא רַזעְלְא יִּבִר (ח
 ְמְמיִּכ רָמוא אוה דוד 2 6 ךְלָשְו הָּתַאש
 ךֶּפַהְמַה .רָמּא בקעי יִבר ₪ +ףל וגס דימו לפה
 ןְליִא הָאגזהמ רֶמֹואו ותנשממ קיספמו הגש ףרדב
 בָיַחְתְִמ לא בּותְּבַה וילע הָלעְמ הָז ריִנ הָאָּנדהַמ ה
 רַמּוא ריִאָמ יִּבַר שמ ני רב יִתְסוד יִּבַר גֹוׁשפנ
 בּותָּכַה ויָלע הָלֵעַמ ֹותָנְׁשִמִמ דחַא רָב ַחָבּושַהְדלּכ
 רמי דל רמה כר רַמָאְנש .ושַפַנְּ .בוחתמ לא
 .ףיניע זאְררֶשא םיִרְבְּדַה-תֶא חַבֶשּתְֶָפ דאְמ שנ
 פו רמול דּומְלָת ֹותְנְׁשמ וילע } הָפָקָּת ו ליֵפֲא לוכי
 ושָפנְּב ביחַתִמ וניִא אה יח "מי לכ ָךְבְבְלְמ רוסי
 אָפֹוּדדָּב אָניִנֲח יִּבַר ₪ למ םֶריָסיִ בשישדדע
 ותַמְכח ותָמְכִחְ תָמָדֹוק ֹואָמָה תַאְריְש לכ .רַמֹוא
 ןיַא ואטח תֵאְריְל תָמְדֹוכ ותַמְכֲתְׁש לכו תֶמָיְִתִמ
 וישעָמָש לפ ;רמוא הָיָה אּוה םי : תמי ותַמְכַח

 ותַמְכְחְש לכו תָטיקְתִמ ותַמְכִח ֹותַמְכֲחַמ םיִּברִמ
 הָיָה אוה סי : תֶמיֵהְתמ ותַמְכַח ןיא וישעממ הָּבְרִמ
 םֹוקַמַה ַחיְר ּונָמיַה הָחֹונ תיְרְּבַה ַחּורש לפ .רָמֹוא
 ןיִא ּונָמיַה הָחּנ תֹוְרּבַה חור ןיִאָש לכו .ּונָמיַה הָחֹונ
 סָניִכְרהְ ב אסור יִבַב = ּנְמיֵה הָחֹנ םֹקַמַה הו



 הצת 5 ובא יקרפ

 סיזיאו'ג םירט ודנאוק יטניזירפ הטסיא וייד : ןייבמאט סירט
 ;אליבא וייד הא ןימיט יק סול :ןייבמאט סוד ןוס יס :ןָאנזו'נ
 רופ סיא יס ; הינוקסיא סול וייד יא .ורטוא ןוק ונוא ייל יד
 ,סיקו'בניא ימ יק סארייק ידוא :וניד הטטיא ןייבמאט ונוא
 אתותרב יד ןורא'ב רזעלא יבר 8. .יריזידניב יט יא ירדני'ב
 ומ יקרופ הלוס ול יד ויד יד סאזוק הראפ הד :האיזיד
 ודוט :דוד ושיד יל יסנא ויילוס סיא סאדיסופ וט יק ול יא
 .םמאד יט יק ול יע"ב ונאמ וט יד יא יט יד ינייב
 ודנאטידימ יא  ודאנימאק ה'ב ןײק :האיזיד בקעי יבר 9.
 ןוייסאטידימ וס יפמוריטניא וגיאול יא | .ויידוטסיא וס ןיא
 יטסיא סיא וזומריא וטנאוק :יפודניילארטסיד ריזיד הראפ
 הריי'בוא יס ומוק ודארידיסנוק סיא ונימאק יטסיא וא לו'ברא
 יק ווא יד הטארט יס)  ,הייסניטסיזנא וס | ודיטימורפמוק
 רופ האידו'ג הנירטקוד הל יד סוייפיסנירפ סול הנודנאבא
 ,(הרוטאנ הל יד ןוייסארימדא הל ןוק ולוס סולראסאלפמיר
 :האיזיד ריאמ יבר יד ירבמונ ןיא יאני יד ו'זיא יאתסוד יבר 0.
 ויידוטסיא יק ול יד יטראפ הנוא ,ודנא'זילנינ הדייבלוא ןייק
 הטסיא ןוניס ,הייסניטסיזגיא וס הרייטימורפמוק יס ומוק סיא
 רארי'בלוא ונ יד ודאריאוק ו'נומ ןיט יא ןייב יטארדאוג : ו'גיד
 ליא סיא ונ לאט וריפ ,ןורייב סו'זוא סוט יק סאזוק סאל
 ודאיידוטסיא רי'בא רונ ונלא הדייבלוא וס יק ליקא יד וזאק
 ונ :ודניזיד האיניטנוק וזרי'ב ומזימ ליא יקרופ  ,ודאייזאמיד
 יטנארוד וניט וט יד סאריבאלאפ סאל (סידייבלוא) סיטיק סאל
 ודנאוק ילבאפלוק סיא ירבמוא ליא ולוס יק הדייב וט הרוט
 יד וזיא איננח יבר 11. = ,הדייבלוא סאל יטנימאייראטנולו'ב
 ופא ןידיסירפ םינוייסקא סאניאוב סוס יק ליקא : האיזיד אסוד
 ויידוטסיא וכ וכ ליקא יא ,הרוד יל הייסניס הל(" ויידוטסיא
 .הנודנאבא ול הייסניס הל ,סינוייפקא סאניַאוב פאל הא ידיטירפ
 -וייסקא סאניאוב סוס יקא ראגול הד ןייק :האיזיד ומזימ ליא 12.
 ינייט ןייק יא ,הרוד יל הייסניס וס ,הייסניס וס יק סאמ ןאיס סינ
 .הנודנאבא ול הייסניס הל ,סינוייסקא סאניאוב יק הייסניס סאמ
 סאגוסריפ: סאלא יליבאדארנא סיא ןייק ;האיזיד ומזימ ליא 13.
 סאנוסריפ סאלא סיא ול ונ ןייק יא ,וייד ליא הא ןייבמאט סיא ול
 פניכרה יד ו'זיא אפוד יבר 14. = ,וייד הא וקופ ןאט סיא ולונ



 יִׁשיְלְׁש קר
 שככל כ OO uC AAPL 55: ממ עמ שמ

 תחישְו םִיַרָהֲצלַׁש ןו תירחשדלָש הָנַׁש .רַמֹוא
 םיִאיצומ ץיֶרֲאָ ימע-לש תי סנכ יֵּתַּב תביִׁש םידליה

 ,רָמֹוא יערּומה רֶ עֶלֶא יִּבַר סט :םֶלועָהְדֶַמ םְדֲאָה"תֶא
 ןיִּבְלַמַהְו תֹודעַנמַה-תֶא הֶּזבְמַהְו םי שדה תֶא "לֶלַחְמַה
 ניבא םְֶרְבַא"לש תיִרְּב רפה םיִּבְרָּב ֹורָבֲח נפ

 arin כלח י י ןיא םיִבֹוט ט םישעמ ו הרות ודב
 זר שתל חנו שארל לקהַוה .רמוא לאע משי יתר סט
 אָביִקְע יִּבַר זי :הֶחְמְשְּ םָרֲאָה-לַּב-תֶא לָּבְהִמ הוה
 :הורעל םֵדֲאָהתֶא םיִליְִרמ שאר תוהו קוחש . רַמיא
 גיִס םיִרָדְנ רֵׁשֲעְל גיִמ תורשעמ הְרותל גיס תֶרַפַמ
 ירַמוא הָיָה איה (הי :הָכיִתָׁש הַמְכ הל גיס תֹוׁשיִרפְ
 ול תעַד וכ הָרָתָי הָּבַה םֶלֵצְּב אָרָבְנְׁש םֶרֵא ביִבָח
 םיִהלֲא םֶלֵעְּב יִּכ רַמָאְגש .םיִהְלֲא םָלָצְּב .אָרְבְנש

 םיִנָב ּואְרָק כּנׁש לֵאָבׂשִי םיִביִבֲח :םֶדֶאַה -תֶא הֶׂשֵ
 ,םֹוקַמְל םינב ואְרְקנַש םֶהל תערונ הֶרֵתְ הָּבַח םוקַמל
 לֵארְׂשִי םיִביִבָח :םֶכיֵהְלֲא ייל םּתַא םיִנָּ רמָאָגְׁש

 ןַּתְנַש םָהְל תעדֹונ הָרָתִי הָבָח הָּדִמַח יִלְּ םָהְל ןְֵנְׁש
 חַהְל יּכ רַמָאְנש 2 ארְבנ בש ה ןמַח יל סָהְל
 יו לּפַה שי ובֹועת"לַא יִתָבוּת םֶכָל יִּתַתַנ בוט
 בר פל לּכַהְ ד םֶלּעַה בוט הָנּותְנ תּושְרַהְ

 ןוברעב ןותנ לפח ,רָמּוא היה אוה ס: הׂשעמה
 הָחּותַפ תּונֲחָה םִיַחַה-לַּפילע הָשּורְפ .הָדּוצְמי

 הצורה ל ֶבְמוכ דִי ּתָפ נה ףיִקמ יָה



 לצת 7 = = תומא יקרפ

 ליד וניב ליא .הנאיינאמ הל יד וייניאופסיא ליא : האיזיד
 -ירֿפ הל יא ,םויינינ סול יד ןוייסאסריבנוק הל .האיד וייריו
 הא ןאקאס | ,םיטנארוייניא סול ןוק סינויינואיר יד הַײסניאוק
 :האיזיד יערומ ליא רזעלא יבר 15. = ,ודנומ ליד ירבמוא ליא
 ייפ סאלא הייסירפסיד ,סאטנאס םאזוק סַאל הנאפורפ ןייק
 ה'בריסבוא ונ .וקילבופ ןיא ומיסקורפ וסא הסניאוגיר'בא ,סאט
 ייל הל הא הד וא (תירב) םהרבא יד וטקאפ ליא הא
 ויביטקא וסא הגנט יקנואא .סאסלאפ סינוייסנאטירפריטניא
 ודנומ ליא ןיא יטראפ הרדניט ונ םינוייסקא םאניאוב םאי'נומ
 סאלא ודאנילפיסיד יס :האיזיד לאעמשי יבר 16. .ורוטוֿפ
 -יליבאמא ןוק הנימאזגיא יא ,סופאק סול יד סינוייסקורטסניא
 יא סו ביסנאמ טופאק סול יד  םינוייסקורטסנא סאל דאד
 ,האירנילא ןוק הנופריפ יקנולאוק יִד ןוייסארובאלוק הל י'ביסיר
 -מוטסוקא הזירי'זיל הל יא הזיר הל : האיזיד אביקע יבר 1,
 ןוייפידארט הל  ,וייריטלודא ליא הא ירבמוא ליא הא ןארב
 סיא ול ומזייד ליד ה'גיפ הל .ייל הל יד ודאיילא'ב ליא סיא
 הל הראפ ןוס ול סאסימורפ סָאל ,סאזיקיר סאל הראפ
 ליא 18. .הייסניס הל הראפ ןייסניליס ליא יא ,הייסניניטסבא
 הלא ודאירק יאופ יק ירכמוא ליא סיא וזורוא + האיזיד ומזימ
 המיטסיא יד ה'בורפ ידנארנ הנוא יאופ וטסיא ,וייד ליד ןי'זאמיא
 ירבמוא ליא הא ואירק וייד :ויגיד הטסיא ןוניס ורטסומ ול וייד יק
 הייד יד םו'זיא ודאמאיי יאופ יק לארשי סיא סיליפ ,ןייזאמיא וסא
 -וראֿפ םונ וייד יק המיטסיא יד ה'בורפ ידנארג הנוא ואופ וטסיא
 סודארידיסנוק שוס םוזיא ומוק :וטירקסיא הטסיא ןוניס ,וזיר
 הנוא וייד יל יק לארשי סיא וזורוא ,וייד ורטסיאו'ב יה הראפ
 המיטסיא יד ה'בורפ ידנארג הנוא םיִא וטסיא ,הזוייסירפ היילו'ג
 .שינודנאבא הל ונ ,הניאוב ייל הנוא יד סו'ב :ו'גיד הטסיא ןוגיס
 הא סיא דאטריביל יד וסימריפ יא ,ודי'בירפ הטסיא ורוט 9.
 .הנזו'ז יס ודנומ ליא דאדניאוב ןוק יא ,ודאדדוקא ונוא הדאק
 ודאזאב הטסיא ודנומ ליא ןיא ייא יק ול ודוט יד וזיר ליא יא
 :האיזיד ומזימ ליא 90. ,דאדירוייאמ הלא הנריסנוק יק ול יר'בוס
 יריבוס הדידנאפסיא הטסיא ריר הנוא ,וטידירק ןוק הד יס ודוט
 וטריייבא הטסיא (הקיטוב) ןיסאמלא ליא ,םו'ביב סול םודוט
 וטרי"בא הטסיא ור'ביל ליא | הדאיפ הד  רודידני'ב ליא יא
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 יִשיִלָש קרפ
SL SLNDמ יי בי בי סי יב סי בי ביבי  ETALכ ל  DLNכ על  

 םֹוילָכְּב ריִדָּת םיִרָיְזַחַמ םיִאָּבַגַהְו הָוְלִיְו אבי תל
 םֶהָל שוו ותעדמ אלשו ותעדמ םֶרֲאָה ןִמ םיִעָרְפנ

 :הָדּ ועָסל ןמְתִמ לַֹּהְו .תַמָא ןי ןידהו וכמסישדהמ לַע
 ןיא הרות ןיִא םָא .רַמֹוא הָיְרְזעְְִּב רֵזֲעְלֶא יִּבַר אכ

 ןיִא םא הדת ןיִא ץֶרֶא רה ןיִא סא ץֶרָא ּףֶרּב
 ןיִא םָא ,הֵמְכֲח ןיִא הָאְרִי ןיַא םא הארי ןיִא הָמְכֲח

 חמק ןיִא סא יתעד יא הָניִּב ןיִא סא הָניִּב ןיִא תַעּד

 הָיָה אוה כ :חמק ןיִא הרות ןיִא סא הרות ןיַא

 הָמ זד אנה | הָמָל וישעממ הָבְרַמ ותמכחש לכ ,רמוא

 הֵאּב חּורהו םיטע מ וישרשו םיִּבְרמ ויפנעש ןֶליִאְל
 רערעב הָיָדְ רַמָאגש וי לש ותכפ םוהו ותְרקוע]

 רֵּבְדַּמַּב םיִרָרֲ ןכשו בוט אובו" הֶאְר אלו הָבָרעַּב

 םיכְרַמ וישעמש לכ לֵבֲא .בשַת אלו הָחְלְמ ץֶרֲא
 םיטעמ ויפנעש ןְליִאְל יהָמֹוד אה הַמָל ֹותַמְכֲחַמ

 ֹואָּב םֶלֹועְּבְׁש תוח ּורַההלָּב וליִפָאָש םיִבְִמ וישר שו

 הָיָה רַמָאְנַש .מֹוקמְמ "ותוא םיזזמ ןיִא וב תובשונו

 אלו וישרש .חלָשי לָבּוידלְ ף םימדלע לּותש ץֶעְ
 תֶרֵצַּב תג שבו ןנעב והלע הָיָה םה אבי הָארִי

 רְזעְלָא יכר סכ :יִרּפ תושעמ שיִמָ אלו גָאדְי אל
 .תוכלה יִפּוג ןק ןַה הנ יִחַתַפּ ןינק ירמזא אָמְסֲח

 :הַמְכֲחַל תֹוירָפיִרפ תואָיְרִטִמְגְו תו פוקּת

 אוה ְךּורַּבׁ שו דקה הצר .רמוא איש עב ָבַאָיְננֶ יכר

 תֹוְצִמּו הרות םֶהָל הֵּבְרַה ףכיפל לאר רָשדתֶא תוכל
 :דְאְְו הר ה ליד וכד 'צ ןעמל ץפה יי רַמָאְנְש



 טצת 9 תובא יקרפ

 -סירפ המוט יא יניב ירייק ןייק יא ,ייבירכסיא ונאמ הל יא
 ןזא יא וריטיא האיד ליא  ןירוק םירודאר'בוק סול .הדאט
 סול ןייק ןינייט ,הרייק ונ וא הריק רודיביד ליא הא ראנאפ
 יס ודוט יא (הטסוז) הטקיר סיא הייסיטסוז הל יקרופ ןיילופא
 וזיא רזעלא יבר 21. .וזריאומלא ליא הראפ וטנורפ הרטנוקניא
 -אקודיא ינ ,ןוייסאקודיא ןיס ייל ייא ונ ;האיזיד הירזע יד
 ,הייסניס ןיס ראטייפ ינ דאטייפ ןיס הייסניס ייא ונ ,ייל ןיס ןוייס
 ,רייבאס ןיס .וטניימידניטניא ינ ,וטניימידניטניא ןיס רי'באס ייא ןנ
 .הנירא ןיס ויל ינ ײל יס (הייסניטסיזניא) הנירַא יא ונ
 -ריסבוא יק ול יד "באט סאמ ןייק : האיזיד ומזימ ליא 8.
 ןוס סאמאר סוס יק לוברא ןוא הא הוימיסא יס ה'ב
 יא הנרוטסנארש ול יק סאקופ סיזיאאר סוס יא סאזורימונ
 :ו'גיד הטסיא יסנא יק ,יניי'ב וטניי'ב ליא ודנאוק הקנארא ול
 יק .ופמאק ליִא ןיא ודאנודנאבא לו'ברא ןוא ומוק הריס
 ןיא = וטרייזיד ליא ןיא וקיס הריק | .וניאוב הדאנ יטנייס ונ
 ה'בריסבוא סאמ ןייק וריפ ;הדאליבופסיד יא הדאלאס הרייט
 סוס יק לוברא ןוא הא הזימיסא יס ,"כאפ יק ול יד
 יא | .סאזורימונ ןוס סייאאר סוס יא ,סאקופ ןוס סאמאר
 ,ליא יר'בוכ ןילפוס ודנומ ליד סוטניי'ב טול סו'דוט יק ןואא
 :ו'ניד הטסיא יסנא ומוק ,האגול וס יד רי בומ ןיריאופ ול ונ
 יק  האוגא ליד הקריס ודאטנאלפ לויברא ןוא ומוק הריס
 .רולאק יטנייס ונ | ,ויילורא ליא הטסא ןאגיל סיזיאאר סוס
 ויינא ליד ירפוס ונ ,הקסירֿפ ירפמייס ינייטנאמ יס הוא וס
 רזעילא יבד 23. .ושורֿפ ראד יד חריק הקנונ יא ,הרוקיס יד
 סייל סאל יד  סינוייספיקסירפ סאל :האיזיד אמסה יד ו'זיא
 הל יד הזייפמיל יא ןינק יד םויײסיֿפירקאס סול ודנאנריסנוק
 האימונורטסא יק .סירטניימ ,טילאפיסנירפ סוטפיסירפ ןוש ,הדנ
 סיא | ,ויירארנילאק ליא יד םולוקלאק סול הראפ י'ברייס יק
 .הייסניס הל הראפ הייראדנוניס

 . < + איננח יבר



 יִעיִבְר קרפ
 a a PN CR כ כ כ 5 כ שמש 4 ר ה תם קל

 :יִעיִבְר קֶרפ
 וכו לֵאָרְׂשִילָּ

 ,םֶרֲא"לַכִמ דַמֹולַה .םֶבָח ּוהְזיִא .רַמֹוא אמוזןּב א
 שבכיפה ,ריבג וה הֶזיִא :יִּתְלַּבְשַה יד זְמֵלֲמ-לָּבִמ רַמֲאָנְׁש
 לשמו רֹוּכנמ םיפא ְךָרֶא בוט רַמָאְנש .ורֶצְרתֶא

 .ֹוקְלֲחְּ חמשה :רישע והזיא :ריע כמ הרב

 'ףל .בוטו ירש לבאת יֵּ ףיפכ עיני רַמֲאָג ש
 והיא :אַּבַה םֶלֹועְל ףָל בוטו הוה םֶלעְּב ףיִרשא

 יִדְבַכַ יִ רמָאָּנַש .תֹיָרְּבַה ד תֶא דָבַכְמַה ,דָּבְכִמ

 הָוצְמְל ץִֶר הָוָה .רֶמּוא יעד ב ולה יזמו רַּכַכֲא
 הָרָע הָוצמ תָרָרוּג הוצמש .הרבעהה מו ַהֵרֹובּו הָּכַק

 :הרבע הרבע רַב הוצמ הָוצִמ רַבְׁשְׁש הרבע תֶרָרֹוג

 יִהְּת-לַאְ .םִדֲאדלַכְל ו זב יהָּתְלֶא ,רמזא הָיָה אוח וג

 ןיִא העֶׁש יל ןיִאְש םֶדָא = ל ןיֵאַׁש רֶבְּד-לָבְל גיִלַפַמ
 הָנְבִי שיא סטול ee . : םוקמ ול ןיאש רָבּד ל
 :הָמְ שונָא תַוקְתְש ו חור לַפְׁש הָוָה דאמ דאמ מ .רמוא

 םיִמש ָש ללֲחְמַהִלַּ כ .רָמוא הקרב ןנחוי יּבַה <ה
 דיִזָמ דֵחֲאְו גגֹוׁשְּב דַחֶא ייִנלָגַּב ונממ םיערפנ רַתַפּב

 דמולה ;רמיא נב לאָעַמְשי יבר 0 : סשה לּוְחְּ

 דִמּולַהְו ,דַמֹלְלּו דומְלְל ודְיְּב םיִקיִּפְסִמ דַמַלְל תנְמ"לַע
 רַמַלְל דומְלְל ודי םיקי ַפְסַמ תושעל - תמה לט
 ןמ שרפת-לַא ירַמו 'א קודצ ובר 1 :תֹוׂשֲעַלְו רימשל

 הָשעמהלַאו םיִניַּה יב ףמצע  שעמהלש רּובָצַה



 אכת 1 תובא יקרפ

 ,ו/ ולוטיפאק
 . + . לארשי ודוט

 ויייבאפ המאייל יס :האייד אמוז יד וזיא ליא 1.
 :וניד יסנא הטסיא ודנייס ,הנוסריפ רייקלאוק יד ידנירפא ןייק
 ימ יקרופ .ימראייניסניא ןוריזיק יק סול סודוט יד ידנירפא
 -ויסאפ סוס יסני'ב ןייק ןאנאראב המאיי יס ;ַײל וט הטסוג
 ןייק סיא .ןאנאראב ליא יק .רוזומ :וגיד הטסיא ומוק ,םינ
 יק סאמ ילא'ב היי'באר וס הנימוד ןייק יא ,הייסניסאפ ינייט
 יס ןייק הקיר המאייל יס ;סידאד'ביס יד הודאטסיקנוק ןוא
 הוק :+ניד הטסיא ןוגיס .יטראפ וס ןוק הטניטנוק יא הרגילא
 ,וזורוא הכיס  .סונאמ סוס יד וזא'בארט ליד ימוק ונוא ודנא
 ליא ןיא ודארוטני'באגייב יא ודנומ יטסיא ןיא ודארוטנייבאנייב
 -קורפ וסא הרגוא יק ליא ,ודארנוא המאייל יס ;ורידיניב ודנומ
 .ןארנוא ימ יק סולא ידאדנוא :וניד יסנא הטסיא ומוק ,ןמיס
 זיא ליא 9. .םודאייסירפסיד ןאריס ןאייסירפסיד ימ יק סול יא
 -םיסירפ ןמזימ רא'בריסבוא הראפ יטארופירפא : חאיזיד יאזע יד
 ,םונאיייביל םודאקיפ סול יד ריילופ הראפ ומוק סונאיי'ביל סוט
 הנוא ומוק ,הרטוא הנוא הנוייזאקוא ,הר'בוא הניאוב הנוא ודנייס
 הסניפמוקיר הל יק סאפיס ;וגיס ןוק הרטוא יילארט ןוייסקא הלאמ

 ומוק ,המזימ הייליא הר'בוא הל םיא ,הניאוב הר'בוא הדאק יד :
 -ורפ הלאמ הר'בוא הל סיא הר'בוא הלאמ הנוא יד וניטסאק ליא
 ,הנוסריפ הנוננינ הא םייסירפסיד ונ :האיזיד ומזימ ליא 3. .הייפ

 ונ יק ירבמוא ייא ונ יקרופ ,הזוק המינימ הל סונימ יד םי'ניא ינ =
 וס הגניט ונ יק הוק ייא ונ ומוק ,יליבארו'באפ הרוא וס הנניט
 יכרופ ידלימוא ייומ יס ירפמייס :האיזיד טיול יבר 4.-.רולאיב
 ןנתוי יבר 5. .ונאזוג לא ודאניטסיד םיא ירבמוא ליד ןיפ ליא
 הרי'ביפיר וטירקיס ןיא וייד הטלוסניא ןייק :האיזיד הקורב יד זיא
 ירבמונ ליד ןוייסאנאפורפ ייא ודנאוק יא .וקילבופ ןיא וגיטסאק וס
 ומוק רייבאס ןוק וגיא הגייא ול יק האיס ;ודאניפא סיא ,וייד יד

 הראפ היידוטסיא ןייק :האיזיד לאעמשי יבר 6. ,הייסנארונניא רופ |
 היידוטסיא ןייק יא ,רייבאס .ריזא יא רי'באס הרגול ראייניסניא
 .רא'בריסבוא יא ראייניסניא -ר"באס הרגול ,רא'בריסבוא הראפ
 יס יא ,וקילבופ ליד הקנונ סיראפיס יט ונ : האיזיד קודצ יבר 7.
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 הָיָה ךַכְו .הָּבדרֶפְחְל םֹּדְרה אלו ּהָּבלָּדתַהְל הָרֵטֲע
 ַּתְרמַל אה .ּףַלָח אָנֲתְּב ׁשַמַּתְשֲאְו .רָמיא .לֶלַה
 יִבַר = :םָלעֶה- ןמ וי ויוח לָמֹג הרות יִרָבִּדִמ הָנָהַּנַה 2
 לש דַּבְכִמ ופוג הֶרֹוּתַה-תֶא בכמה לכ רמי ימי

 "לע לַּכֲחִמ זפוג הֶרֹּתַה-תֶא לָיַחְמִמלָ ,תֹויְרְּבַה
 ומצע שוחה ,רָמֹוא ונְּב לאעמשי יִּכְר ₪ :תויְרְּבַה
 סַּגַהְו יאוש תַעָּוְבְשּו לזגו הָביִא ממ קרופ ןידהד ןִמ
 היה אוה 0 :חּור םגְ עשר דֶטוש הֶָאְרְוהְּב ֹוּבְל
 ,דָחֶא אָלֶא יִדַחָ 7 ןיִאָש .יִדיחָי ןד ָהּת לֶא .רמיא
 ואי התא אלו םיאשר םֵהָׁש יתעד ּולָּבְמ רמאתדלַאְו
 ופוס ינעֶמ הֵרֹּתַה-תֶא ם םִיהְמַה-לַּב .רַמֹוא ןתְנוי בר
 ופוס רֶׁשֹעֶמ הֶרּתַה-תֶא לטבמה לָב :רָשעַמ הממ

 טעמְמ הָוָה ;רמוא ריאמ י3ר :ינעמ ּהְלטַבְ
 .םדָאדלכ יִנָפּב חּורדלפש הָוָהְו הָרותַּב קסע | קֶסֲעב
 ג הָּבְרַה םיִלֲטְּ ףלדשו התה ןמ חְלַמְּבָא
 :ְְלוַתל הברה רבׂש ולי הרוב תְלַמע םָא
 = תַחַא הָוְצִמ הֶשועַה ,רמֹוא בטה רֶו יל בש
 הנק תַחצ הָרָבע רָבּועָהְו דָחֶא טיִלְהַרְּפ ול הָנֹוק
 םיִרְתּכ םיבוט םישעמו דְבּושִת דַחֶא רוגָטק ול
 -לַּכ .רַמֹוא רֶדדְנַפַה ןנֲחֹי ומר הי 1 תונע רפה יֵנֵפָּב
 ּהניִאָש םִיְתַהְל דפוס םִיַמָׁש םֵׁשְל איִהְש הָיְסְנְּ
 = רֶזְעְלְא יִּבַר (ט : :םיקתהל הפוס ןיִא םיִמש םשל
 | לש ףילע ביִבֲח ְּךֵר ךיֵמְלַת דובב יהי .רָמּוא עומט מש
 :םָיִמְש אָרֹומב כב אָרומּו בר אַרומְּ ףְרָבֲח דובב



 גכת 8 תובא יקרפ

 דןק סאל ראנידרוא רופ םילקסימ יט ונ רודאגונ פוס
 יד סא'ברייס יפ יִנ (וטאקוגא) ,ודאנובא ליא ומוכ סאו
 יסנא יק ,הלראטולפסקיא הראפ | הנורוק ומוק ייל הל
 יד  יסרי'בריס ןונ וופ :הכאדנמוקיר ללה | ויי'באס ליִא
 -  היבאנימרוש לא = 'קרומ ,יל חל יד  הנורוק הל
 ליא הנידנק יס ייל הל יד הינ"בורפא יס ןײק ודניס
 ןיק :האייד יס" יבר 8. .יטריאומ חל הא וייפורפ
 ,ידניפוא הל ןייק יא .יטניינ הל רופ ודארנוא סיא ייל הלא תרנוא
 וזיא וס לאעמשי יבר 9. .ורידניפוא סיא ןייבמאט יטני'ג הל רופ
 -ובא הטי'ביא ,םורטוא הא ראנזו'ז יד ינייטסבא יס ןייק + האיויד
 יק ול יד היילוגרוא יס ןייק ;וסלאפ וטניימארוז יא ו'בור ,ןוייטיר
 : האיזיד ומזימ .ליא 10. .ןזוטינא'ב יא ולאמ .וייסינ סיא י'בָאט
 סאננופמיא ונ יא ,הגוו'ז ולוס וייד ליא יקרופ ולוס סנוז ונ
 יג וריביל םיא ונוא הדאק ודנייס ,סורטוא הא ראטנולו'ב וט
 יבר 11. = .ולרידניטירפ רירייק יד וטיריד | סיניט | סונימ יק
 ייל הל יד םוטפיטירפ סולא ה'בריסבוא ןייק : האיזיד ןתנוי
 ןייק יא.וקיר ריס ןיא סולרא'בריסבוא הא הרגול .י'בורפ יקנואא
 יד ןיא ןַײבמאט הרא ול יקיר ודניס סולרארדאונ יד ה'זילגינ
 ,וייסונינ וט הקופא : האיזיד ריאמ יבר 19. ,י'בורפ ודנייני-ב
 יס יא | ייל הל יד ויידוטסיא ליא הראפ ופמייט השיד יא
 -סיא ליא םא'זילנינ יס ,הנוסריפ יקנולאוק ירטנאליד ידלימוא
 יס .סאזוק סא'נומ הייליא וטנו'ז סא'זילגינ ,ייל הל יד ויידוט
 ,הסניפמוקיר ידנארנ הדרוקא יט ,הייליא ןיא סידנופורפא יט
 ןּוא ה'בריסבוא ןייק :האיזיד בקעי יד וזיא רזעילא יבר 3.
 -יפ ןוא יטימוק ןייק יא ,רוסניֿפיד ןוא ירייקדא יס ,וטפיסירפ
 סאניאוב סאל יא הייסניטיניפ הל ;רודאוקא ןוא הנאג ודאק
 ,הייסארגזיד הל הרטנוק וראפמא (ודוקסיא) ןוא ןוס סינוייסקא
 ןויינואיר הדוט :האיזיד וריטנַאפאכ ליא ןנהי יבר 4
 יק הל יא ,ןיֿפ ןיאוב יניט היד יד ירבמונ ןיא היניא
 יד וזיא רזעלא יבר 15. י"ט ול ונ .סיא ול ונ
 ןאט ולפישיד וש יד רונוא ליא האיס יק :האיזיד עומש
 ומיסקורפ וטא | הרנוא הל = .ויילוט ליא ומוק ןזוייסירפ
 ,ךומיט הל יא .ורטסיאאמ וט הא  ם"ביד יק הל ומוק
 ויד רופ ינ"'ביר יק הלא וטנאוק ורטסיאאמ ומ יד



 יִעיִּבְר קֶרפ

 תַגְנְׁשָׁש דּומְלַתְּב ריִהָז הָיָה :רָמּוא הָדּוהְי יִּבַר סט
 השלש .רמיא ןועֲמְׁש , בב ₪ :ןודו הלוע דּומלַת
 . .תּוכלמ רַתָכְו ּהָּיַהָּכ רָתָכ הָרֹות רַתכ ןָה ם םיִרָתְכ
 ,רמוא ירוהנ ובר חי :ןֶיִבִ לע :הלו עפ ביט םש רַתְכ

 אזבת איָהָש רמאת לֵאְו הָרֹות םוקמל הֶלוג הוה
 לא ְְתניִּבדלָא יףדיִב הּומיַי.ְךיֵרְּבַחְׁש .ְךיָרֲחַא
 תַנְלֵׁשִמ אל ּוניִדיְּב ןיִא .רָמּוא יני יִּבַר ₪ :ןעָשִּת
 הי יִתָּתַמ יפר (כ : םיקידצה ירּופיִמ אל ףַאְו םיִעָשְרַה
 הָוָהְ ו םֹולְׁשְּב םידקמ הָוָה .רָמוא ׁשֶרֲחדָּב
 ובר | םילע של שאר יהתהלֶאו" תויִרָאְל בנז

 טל ינפב רודזורפל | המוד הוה םֶלּועַה -מוא בלע
 :ןילקרטל סֶנָבִתְש יֵּדְּכ רודְזורפְּכ מצע ןקתה יאָּבַה
 םיִשָעַמּ הָבּושִת וב תחא הש הָפַי ;רָמוא הָיַח אּוה (בכ
 העש הפי אבה םָלֹ ועה ויחד לָּכַמ הָּוַה םָלֹועְּב םיבוט
 םֶלֹועָה יודל אָבַה םֶלּע ב חור תרללָש תַחַא
 הערת לֵא .הַמֹוא רֶעְלֲאָּ ןועמ מש יִּבַר טכ + הָזַה
 ותָמש העשב נְמְחנְּת - ֹוכְטַּכ תעְׁשְּב ףְרְבַהתֶא

 לְּדּתשַּתלַאְו !רדג תַעָשְב ול לֶאְשָתִ לא וינָפְל לֵטָמ
 .רמוא ןטקה לָאּומש ור :ֹותָלָקְלַס תעש .יתיארל
 -ןפ .ףּל לֵגָיהלַא ולֶשָכְבּ חמשת לֵא ְּבְיא לּפְנַּב
 עַשיִלֶא (הכ 1 פא וילעמ ביִשָהְ ויִניִמְּב ער יי הָאְר

 וידְל המוד אה הַמְל דלי דמולה .רָמוא היּובֲאְדָּ
 ,הָמֹוד אּוה הַמל ןז רמלה .שדח רינ-לַע הָבּותְּכ

 הָדּוהְי רב מ ובר וכ + קּוחמ רָינ"לע הָבּותְכ ודל



 הכת % תובא יקרפ

 יקרופ ויידוטסיא וט ןיא ןוייסניטא סא :האיויד הדוהו ובר +
 : האיזיד ןועמש יבר 17, = הטסינופ ריס ידיאופ רוריא ליא
 -ודריסאפ ליד הל ,ייל הָליד הנורוק הל :ייא סאנורוק סיוט
 הל סיא המאפ הניאוב הל וריפ ;ונייר ליא יד הל יא .וייס
 ירוהנ יבר 18. טא'דוט הא הרוייריפופ הריידאדרי'ב .הנורוק
 ונ = ייל יד ראנול ןוא ןיא רארומ רופ יטאסאלפיד +האיזיר
 -מוק .סוט יק ינ :טיד סארטיד הרדני'ב הייליא יק םיריפסיא
 וט ןיא סייליפניק יט םונימ ינ ; ןאריילארט הל יט סוכיינאפ
 -ונ ןיא הטסיא ונ :האיייד יאני יבר 19. | ,הייס ןו.יליטניא
 ודאטסיא ןיאוב ליא רידניטניא רופ הייסניזיליטניא הרטסיא
 סונונלא יד ודאטסיא לאמ ליא סינימ ומוק פולאמ סונונלַא יד
 הדולאפ :האיויד שרה יד וזיא איתתמ יבר 90. | ,סוניאוב
 םוליד הלוק הל ריס יריפירפ יא .ונוא הדאק הא ורימירפ וט
 יבר 91. .סאזופאר סאל יד הסיבאק ריס יד סאמ ,סינואיל
 -יטנא) ואירטא לא ה'זימיסַא והמ יטסיא | : האיזיד בקעי
 ואירטא ליא ןיא יטאראפירפ  ,ורוטופ ודגומ ליד (רבמאש
 ומזימ ליא 99. .ויסאלאפ ליא ןיא רארטניא הידופ הראפ
 יא (הבושת) הייסניטיניפ יד הרוא הנוא ילא'ב םאמ : האיזיד
 ופמייט ליא ורוט יק סאמ ודנומ יטסיא ןיא סאר'בוא סאניאוב
 ידואופ יס ונ יאא ודנייפ) - ורוטופ ודנומ ליד הדיב הל יד
 ליא ןיא דוטיטאיב יד הרוא הנוא ילא'ב םאמ יא (ראראפיר
 .יטניזירפ ודנומ ליד הדב הל הדוט יק פאמ ורוטופ ודנומ
 ר ומלאק יד סיקשוב ונ : האיזיד רזעלא יד ו'זיא ןועמש יבר 3.
 -:סנוק יד ינ ,היי'באר וס יד וטנימומ ליא ןיא ומיסקורפ וט הא
 יד יל ינ ; ליִא יד ירטנאליד הטסיא וטריאומ וס סירטניימ ולראל
 הט 'ביא יא ,וייטימורפ יק וטנימומ ליא ןיא ינאפ יקא סידנאמ
 .ודאיילימוא יא וריטאבא יאופ רוריא וס רופ ודנאוק ולרי'ב רופ
 וט יילאק ודנאוק סירגילא יט ונ :האיזיד וקי'ג ליא לאומש 4.
 ונ יא הרי'ב וייד יקרופ הסייפורט יס ודנאוק סיזונ יט יג .ונימיניא
 .ןוייסקיריד יד ראייבמאק הרדיאופ היייבאר וס יא .הראטסונ יל
 ונייבו'ז ודנייס היירוטסיא ןייק :האיזיד היובא יד וויא עשילא 5
 ווייפמיל ליפאפ- יריבוס הט רקסיא הטניט הלא  היזימיסא יס
 -סיא הטניט הלא תיזימיסא ויזייב ודניס היידוטסיא ןייק יא
 הרוהי יד ו'זיא יסוי יבר 26, .וזייב ליפאפ יר'בוס הטירק



es 

 הָמְל םיִנָטְקַהְִֶמ רַמֹולַה .רָמֹוא יֵלָבַּבַה רַפְּכ ׁשיִא
 ֹּתגִמ ןיי הָתֹוׁשְו תֹוהָכ םיִבָנַע לָכּואְל .הָמֹוד אּוה

 םיִכנע לָכּואְל .הָמֹוד אה הַמְל םיִנָקְזִהְדְזִמ דָמולַהְו
 -לַא .רַמֹוא ריִאְמ יִּבַר כ : ןשי ןיי הָתוש] תֹולּוׁשְּב

 שד ןקנק שנ וב שיש הַמְּכ אָּלָא ןקנקּב לַּכְמְסִ
 ךועֶלָא יבר כ + וב ןיִא ׁשֶדָח ּוליּפַאְׁש שנ ןשי למ
 -תֶא םיִאיִצֹומ דֹובָּכַהְו הָוָאְּתַהְו הָאְנִאַה .רַמֹוא רפה

 תומל םידוקיה .רָמֹוא הָיָה אוה שכ : םֶלועַה ןמ םֶדֶאַה

 עַדּוהְלּו עיִדֹוהְלּו עֶדיִל ןודל םיִיַהַהְו תֹויָחֲהְל םיִתְּמַהְ
 אוה ןיִבַּמַה אוה אָרֹובַה אּוה רֵצֹויַה אּוה לֶא אּוהָש
 רַב ןודל דיִתע אוה ןיד לעב אוה דַעָה איה ןידה
 אושמ אלו הָחְבְׁש אלו הָלְוע אל ֹויֵנֿפְל ןיִאָש אּוה

 דלְַו ןיּבָשָחַה ִּפָל לֹּכַהְׁש עדו ,דחש המ אלו םיִנָפ
 ֶתרְּכ לעש יָת סונָמ תיֵּב לואשהָש ּףֶרְצִיךָחיִטְב
 הָתַא ִּחְרְכ לעֶנ דֶלונ הָתַא ּףֲחְרְּכ לעֶנ רֶצונ הָּתַא
 ןיד ןמל דיתע המ ףחַרב לעֶנ תַמ הַא ףִחְָכ לע יח
 :אוה רָב שודקה םיִכְלְמה יִכלַמ ףֶלָמ יִנָפְל ןוָּשָחְו

 וכו אְנׁשקעהןָּב אְָנָח יִּכַ

 יוכו לֵאָרְׂשִיהלְּכ =

 = מלתדהמו .םֶלֹועֲה ארבנ תורמאמ הרעב א

 עַּפַהל אָלֶא תאְרבַהְל לוכְידָחָאמֲאמּב אלו רמול
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 ןייק :האיזיד היינוליבאב יד סאירלא סאל יד הנוא יד ןורא'ב
 סארגא סַא'בוא הרַײמוק יס ומוק םיא םוקי'נ סול יד ידנירפא
 סו'זיי'ב סול יד ידנירפא ןייק יא ,ראגאל ליד ונייב הריי'ביב יא
 ןני'ב = הריי'ביב יא סארודאמ סא'בוא הריימוק יס ומוק סיא
 לא | ןוייסניטא םאנא ונ :האיזיד ריאמ יבר 97.  .וויייב
 ידיאופ ו'ביאונ וראטנאק ןוא ;ינייטנוק יקולא ונ יס וראטנאק
 נוק ונ וב וראטנוק ןוא יא | ויזיי'ב ונייב יד וניי ראטסיא |

 :האיזיד רפקה רזעילא יבר 98, .זביאונ וני'ב ינ סיזײב יניט
 ןאקאס ןוייסיבמא הָל יא דאדיואוטפולו'ב הל יא וליס ליא
 כול + האיזיד ומזימ ליא 29. .ודנומ ליד ירבמוא ליא הא
 (ןאר"ביביר) ןאראטיסוסיר ןיריאומ יק סול ,ןארירומ ןיסאנ יק
 יא ןאפיס יק הראפ | ,סודאנזו'ז ןאריס ןאטיסוסיר יק םול יא
 -ידנייטניא ,ודוט יד רודאירק ליא םיא ויד יק רי'באס ןאגא
 ליא ץנידייב | ,רודאזוקא יא ודאגובא | ,וניטסיט .זיאו'ז ,הוד
 ,ודייבלוא ,הייסיטסו'זניא הייסניזירפ וס ירטנאליד י'באק ונ יק
 הריביסיר ותא הדאק יא = ,ןוייספורוק ינ דאדילאייסאריפ
 ורקלופיס ליא יק ירבמוא סיניזאמיא יט ונ .וטירימ וכ ןונ ס
 וט ודארגלאמ יקרופ = וויינופיר יד הריבריס יט (היילופ)
 ודאגיליבוא יא .םיריאומ ,סיסאנ  .ודאירק סוס דאטנול"ב
 יד ײר ליא ירטנאליד םאר'בוא םוט יד הטניאוק ראד רופ
 ,ויגידניב ןטנאס ליא םייר סול

 .+ + איננה יבר

 .% ולוטיפאק

 ... לארשי ודוט

 סא'ביסיסקוס םאניביד םאר'באלאפ סיד ןוק 1.
 ול הל :ןויסאירכ הנוא הטניזירפיר הנוא הדאק] (רמאמ)
 האידופ .ודאירק יאופ ודנומ ליא [הרטיסיא .הרייט ,ןלייס
 ליא יק ןוזאר רופ יאופ ול ו) !הר'באלאפ הנוא ןוק ולריס
 רופ ולאמ הריס יס ירבמוא לא דארינוטרופוא הל ,וייד ויד



 יִׁשיִמֲח קרפ

 | הַרְׂשַעַּב ו אַרְבִנׁש םלועה"תָא םיִדְבַאַמַׁש : םיעשרה" המ
 -תֶא םיִמיַמָמְׁש ש םי םידצל בוט רַכָׂש .ןַתְל תֹורַמָאַמ
 תורוד הרשע = : תורמָאמ הָרָשעב אַרְבְנָש לה

 "לַּבְׁש .ינפל סיפא ְִרֶא הָמּכ עידוהל ה דעו ם

 -תֶא םָהיְלְע איִבָהְש דע וינָפְל םיִיעכמ ויה תודה

 עידוהל םָהָרְבַא דעו הְנִמ תורוד הרשע ג :לּובמַה יַמ

 םי סיעכמ ו יה תו ₪ לָבָש וינַפָל םִיֿפַא ךֶרֶא הַמּכ

 : םֶּלְּכ רכש לָּבַכְו ניבא ם םָהְרְבִא אב מ ג פל

 םֵלְכְב דמעו ּוניִבֲא ם] הְרְבַא הָפְנְַ תוניס הר שנ (ד
 הָרְׂשֲע (ה :ּניִבַא ז באש ותָבִח המ עיִדוהְל
 : םיה" לע ררשעו םָירְצַמְּ וניתֹובֲאל ושענ םיִפָנ
 םייִרַמַה לע אוהל ורב שודקה איבה תֹוכִמ רֶׂשֲע, 0
 ופְנ תֹונֹוְסִנ הרשע 0 :םיה לע רָשעְו םיִרצִמְּב
 רַמָאְנְש :רָּבְדַמַּב אוה ורב שודקה-תֶא ּוניַתובָא

 ; יָלֹוקְּב עְמַׁש אלו םיִמעּפ רשע הֶז יתא ופניו
 אל .שָדְמִּמַה תיִבְּכ ּוניִתובָאל ושענ םיִסִנ הָרָׁשַע ה

 רש ה זיִרְפִה אלו שרפה רשָּב חיִרְמ הֵׁשֲא הָליִפַה
 .יַחָבְטמַה תיֵבָּב בּובְז הֵאָרְ אלו ..םלֹועַמ שבדקה
 ּבְכ אלו 'םירָפְּכַה םויּב לוד ןהכל ירק עַרֶא אלו
 הורה החצנ אלו ,הבְרטמַה יִצעהלְׁש שא םי ַמְׁשגַ
 יִתְשְב רַמְעּב לּוסָּפ אָצְמְנ אלו 'ןָשעָה רּומעדתָא
 טנֲח שמו םיִפּופְצ םיִדָמט ,םיִנָּפַה םֵחָלְבּו םחָלַה
 .םֶלּועָמ םיַלָשּוריִּ בֶרָכֲעְו ש שָחְג קיח אלו .םיִחור
 ןיִלֲאָט םֹוקַמַה יל רצ הבל טְרָא רַמָא אלו

- 



 65ת 09 תובא יקרפ

 ודילפמוק ודנמ ןוא יילורטסיד ודניס ,יטריאופ ולראגיטסאק
 "ידנארגניא וטסו'ז הריס יס יא  ,סינוייסאירק סייד ןוק ודאירק
 ודאירק  ודנומ ןוא ינײטסוס יקרופ הסניפמוקיר וס ילריס
 יד ןוראסאפ םינוייסאריני'ז סייד 9, .םינוייסאירק סייד ןוק
 ,וייד יד היסניסאפ הל ה'בורפ םונ יקול ,חנ הטסא םדא
 רואיפ סאמ הנוא םינוייסאריניז סייד םירטניימ וריפסיא יק
 ,ויייבוליד ליא ןוק ודאגיטסאק סאלרייבא הטסא ,הרטוא יק
 ול ,םהרבא הטסא הנ יד ןוראסאפ םינוייסאריניז סייד 3.
 יטנארוד וריפסא יק ויד יד הייסניסאפ הל הרטסיאומ יק
 רי'ב ודנאריפסא ,הרטוא יק רואיפ התא | סינוייסאריני'ז סייד
 -מוקיר הל וייפירימ יא םהרבא וניב יא ,הטסו'ז הנוסריפ הנוא
 ןוריאופ סא'ביאורפ סייד 4. ,סאייליא םאדוט רופ הסניפ
 סאדוט יד יא ,םהרבא ירדאפ ורטסיאומ הא סאטסיאופמיא
 וכ הריא ידנארג וטנאוק הרטסיאומ יק ול .וזויירוטקי'ב ויילאס
 סורטסיאונ הא סו'גיא ןוריאופ םורנאלימ סייד 5. .וייד רופ רומא
 סייד 6. ,ראמ ליא יר'בוס סייד יא | ,וטפיגיא ןיא סירדאפ
 סייד יא וטפיניא ןיא  סוייספיניא סולא וייד ודנאמ סאנאיי
 סורטסיאונ | ןורא'בורפ סא'ביאורפ סייד 7. .ראמ ליא יריבוס
 ימ :וגיד הטסיא ןוניפ .וטרייזיד ליא ןיא וייד לא סירדאפ
 ,ןורייסידייבוא ימ ונ וטסיא ודוט ןוק יא סיו'ב סייד ןורא'בורפ
 ןיא סירדאפ םורטסיאֹונ הא סוגיא ןוריאופ םורנַאלימ םייד 8.
 סול יד רולוא ליד רייזומ וטרו'בא הקנונ :וייראיבוטנאס ליא
 -יפירקאס םול יד ינראק הל ויידיפ יס הקנונ  ,םוייסיפירקאס
 האיריסינראק הל ןיא הקשומ העא וייסיראפ הקנונ .סוייס
 ןארג לא יטנידיסקא  וייסיטנוקא הקנוג | .ויירא'בוטנאס ליד
 ,(רופכ) סינוייסאיפסקיא סאל יד האיד ליא ןיא יטודריסאס
 ליא יד  וניאופ ליא ראטאמא רופ היבול הל ושא'בא ונ
 ומוא ליא יד הנמולוק הל ןטנייב ליא וזיזיד ונ .ראטלא
 ינ סאייסימירפ יד ונארנ ליא ןיא הזירופמיא ורטנוקיר יסונ
 ,(םינפה םחל יא םהלה יתש ,רמע) םינאפ סול ןיא
 דניא הראפ = ויירא'בוטנאפ ליא ןיא ראשל וטלאֿפ ונ
 סול ןיא ןארקאלא ינ הרבילוק  וייסיראפ ונ .,ןיסרא'ברוק
 ןוייזאקוא הנוסריפ ו'בוט הקנונ יא ,םלשורי יד סירודירירלא
 ,םילשורי ןיא רימרוד הראפ ראנול יפוט ונ :ריזיד יד



 יִשיִמָח קָרָּפ
NWכ כ  

 - hs כ תָבַׁש ברָעְ אְרְכִנ םיִרָבָד הֶרָש ₪ :םיְלָשוריִ
 | ןותָאְה יפ רֵאְּבַה יִּפ ץֶרָאָה יפ ןַה ּולֲאְו תושָמְשַה

 | .תוחְלַה דְובַּתְכַמּה בֵתָּכַה ריִמַשהו הָטַמַה |ןמהו תַשְקה
 וליִאו השמדלש :תרּובקו ו ןיִיזמַה הַא םירמוא שו
 תַבצב בצ ףא םירמוא ׁשְיְו ּוניִבָא םָהָרְבַאְלש
 | 'סָכַחְּב הָעְבִשְו םֶלוְּב םירבד העְבְש 0 : הושע

 ניאו 1 הָמָכַחְּב ומ לוד גש ימ ימ כ נפל רַּכדִמ יא םכח

 לאוש .ביִשָהְ לָהָבְ ניאו רבה יִרבְּד ותל 5

  LAWS PONE WNW 4.שלשמ שמ |

 -לעו ןושאר ןושאר-לע רַמואְו .הָכְלָהַּב ביִשִמּו ןינֲעְ
 .יִתעמש אל רַמֹוא עמש אלש"המ לעו ןורָחָא ןֹורֲחַא
 | ינימ העְבְש אי : םֶלָגָּב םָהיֵפֹלְחְו תֶמֲאָהדלע הָדֹומי
 : הָרָבֲע .יִפּוג דעבשהלע םֶלּעְל םיִאָּב תֹויְנעֶרפ
 "לש בער םירשעמ םָייִא םֶתַצְקִמּו םירָשְעִמ םָתצָהַמ
 ורָמג .םיִעָבְׂש םתַצקמּו ם םיִכעָר .םָתַצקִמ אָּב תָרַּׂב
 אלָׁשְו .אָּב תַרָצַּבדלש הָמּוהְמְלֶש בער רֵׂשֲעְל אש
 םלועְל אָּב רַבְּד יאַּב הֶיָכְ לש בער + הָּלֵחַר"תֶא לּוטְל
 ןיִּ תיב ל ורָסַמְ אש הָרוַּב תור ומאה תותימ- לע

 ןידה יזנעהלע םֶלועָל הָאּב בָרָח .תיִעיִבְׁש תורפ לעו
 הָכְלָהַּכ אֹּלָׁש הָרֹוּתַּב םירֹומַה לע ןיִּרַ תי ועלעו

 לּולח"לעו אוש תעובש-לע םלועל הא הער היח
 -לעו םיִליֵלֲא תַדֹובֲע לע םָלֹועְל הָאָּב תּולָג .םָׁשַה
 :ןיִרֲאָה תַטָמ גש"לעו םיִמָּד תוכיפשדלעו תוירע יונ
 תיעיִברּב הָּבַרְתְמ רֶבַּדה םיִהָרְּפ העַבְרַאָּב ב
 -לָבְבְש חה יִאְצומבו תיִניָבש יִאְצמְכּו תיִעיִבְשִב



 איקת וו תובא יקרפ
\ 

 -ריייבא הל :ירדאט הל סינרייב ליא סאדאירק ןוריאופ סאזוק סייר 9
 -ירבא יק) וזופ ליד הקוב הל ,(חרוק וייטולגניא יקנ הרייט הליד הרוט
 וליבא יק) הנוא הל יד הקוב הל ,(וטרייזיד ליא ןיא וליביאופ לא הבא'ב
 ,ךימש ליא ,השמ יד הרא'ב הל ,הננאמ הל ,וקרא ליא ,(סעלב ןוק
 הל ,וטיבאפלא ליא ,(ולפמיט ליד םארדייפ סאל ראיילאט הראפ)
 סול ןייבמאט יק יזיד ןייק ייא ,ייל חליד סאלבאט סאל .הרוטירקסיא
 ייא יא ,םהרבא יד ורינראק ליא יא השמ יד ורקלופיס ליא ,סויינומיד
 סאזוק יטייס 10. .ולפמיט ליד סאזאניט סאל ןייבמאט יזיד ןייק
 ויייבאפ ליא :(יפרוט) וייפינ ליא יד ויייבאס ירבמוא לא ןאונניטסיד
 יא הייסניס ןיא ,ליא יק רויילאמ סיא ןייק ירטנאליד הליבא ונ
 הראפ הרוסירפא יס ונ ,ומיסקורפ וס הא יפמוריטניא ונ ,דאדיא
 ידנופסיר יא ןוייסאסרייבנוק הל יד ושייזוס ליד הליבא ,רידנופסיר
 לא ומיטלוא ול יא ,ורימירפ ול רופ וחימירפ ידנופסיר ,וזיסירפ
 יזיד יא ייבאס ונ יק ול רופ הסנארונניא וס הסיפנוק .ומיטלוא
 -יד סול ןוס סויירארטנוק סוטובירטא סול ;דאדרי'ב הל ירפמייס
 ודנומ ליא הא ןיעי'ב סאייסארנזיד יטייס 11. .יפרוט ליד סוטקיפ
 יא ומזייד ליא ןאנאפ סונוא יס :סוטיליד יד סודומ יטייס רופ
 -ןטרייבמא ןאטסיא סונוא סול ;הייליטסיראק יניי'ב הנ סורטוא
 הל יניי'ב המוייד ליא הנאפ ונוננינ יס :סוטרא םורטוא סול יא
 כ :הייליטסיראק הל יד הסניאוקיסנוק ןיא לאריניז ירבמא
 הנוא יניייב ,(הלח) סי'בורפ סולא יניי'ביר יק יטראפ הל ןאד
 ומ ליא הא יניי'ב דאדלאטרומ הל :ןוייסאנימריטסקיא יד ירב
 ק יא לאטיפאק ןוייסאנידנוק הל ןיסירימ יק סינימירק סול רופ
 הטלאפ רופ ןייבמאט יניייב ;סוריסיטרי'בא ןוס ונ סיזיאוז סול
 "פיס ליא יריבופ ייל הל יד סוניל'בוא סול יד ןוייטא'בריסבוא יד
 יניי'ב הררינ הל :הרייט הל יד וזיפיר ליד (תיעיבש) ויינא ומיט
 ,הדאקיפיסלאפ וא הלאמ סיא הייסיטסוז הל ודנאיק ודנומ לא
 :ייל הלא םאיירארטנוק סאייסניטיס ןאייסנונורפ יס ודנאוק יא
 -רו'ז רופ ,הרייט הל ןא'זא'באר םיסוריפ םילאמינא יד דאדימאלאק
 וליזניא ליא :וייד יד רומיט יד הדיטלאפ רופ יא סוסלאפ סוטניימ
 ליא ,וייליריטלודא ליא .היילירטאלודיא הל רופ ודנומ לא יניייב
 סינוייספירקסירפ .סאל יד ןוייסאלויי'ב הל רופ יא ,וטאניסאפא
 ,דאדלאטרומ הל הטנימואא סאקופיאורטאוקןיא 19 .סאקיטאבאס
 לא ייניס יק ליא יא ,ומיטפיס ליא ןיא .ויינא ןירטאוק ליא ןיא
 ליא ןיא ;ויינא הדאק יר סאטסייפ סאל יד סיאופסיד יא ,ומיטפיס
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 ,תיׁשיִלְׁשַּבׁש ינע רשעמ יֵנּפַמ תיִעָיְבְרֶב : הָנשו הָנש
 = יִאְצמְּב .תיִשָשַּבַש נע רשעמ יִנָּפִמ תיעָבְׁשּב
 -לֲמְּבׁש גַחָה יִאְצומְּב .תיִעיִבְׁש תור יֵנְּפִמ תיִעְיְבְש
 ומ עּפְרַא ני :םיינע תונִּתַמ לזג ינפמ הָנָשְו הנש
 תיִנניִב הדמ וז לש ךלָשְ יִלָש רכש רַמָואָה .םדָאּב
 ילש משו ףלש יִּנַׁש .םודס תדִמ וז םיִרָמא שוו
 יִכְׁש הלש :.דיסח ְּךַּכְׁש לש לש יִקָש | ץַרֲאָ םע
 הנ .תֹועָדְּב תידמ עַבְרא ₪ :עֶׁשְר יִלש יִּכְׁשְו
 םֹועְכְל השק יורָבְשְּב ודָסְפה אָצָי תוצרל תֹונְו סועכל
 חּונְו םֹועָכָל השק .ודְספַהְּב רָב אַצי תוצרל השקו
 : עשר תוצְרל השק םועכל הנ 'היִפֲח תוצָרל
 ריהָמּו עימשל ריִהָמ .םיִדיִמְלַתְּב תודמ עּבְרא (וט

 דש עומשל השק .ודסְפַהב ורכש אַצְי דֵּבאְל
 הֶׁשֹמְו עומשל ריח ,רָבׂשְּב ֹודֲחְפַה אֵצְי רֵּבֲאְל
 וז דָּבַאְל ריִה דמו עומְׁשל ה השק בוט קָלָח וז דֵּבַאְל
 הָצורַה . הד ינתונְּב תודמ עַּבְרַא ₪ :ער .קלח
 נתי .םיִרֲחֲא לָׁשְּב הער וניִע םיִרֲחֲא ּוגָּתַי אלו ןתיש
 ותיו תי .וּקָשְּב הָעְר וניע ןתו אל אּוהְו םיִרָחֶא
 עברא זי :עשר םיר הַא נתי אלו ןָּתַי אל ,דיִסֲח םיִרָחֶא
 רכש השע וני או ףלוה .ׁשֵרְדָמַה תיִב יִכְלּוהְּ תֹוּדַמ
 .דָיְּב הָשָעַמ רֶבָש ץלוה וגיִאְו השע ודב הכילה
 : עשר השע אלו לה אל .דיִפֲח הש לה
 ףפשמ כ גזפְמ .םימכח יג ֵפְל םיִבָשויְּב תוּדמ עָּבְרַא הי
 ךַפְׁשמּו . .לּפַהתַא גֿפֹוס אוהש גופס יהַפנְו תָרָמַשִמ
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 גיכת 3 תובא יקרפ

 ;(:נידיפ) וטקיס ליא ןיא יא וריסירט ליא ןיא ראד י'ביד יס יק סי'בורפ
 ליד סאטורפ סאל ודי'זוקיר רייבא רופ ומיטפיס לא ייגיס יק ליא ןיא
 סיאופסיד יא ;סיר'בופ ולא סאדאנודנאבא ריס ןאי'ביד יק ומיטפיס
 סולא ודא'בור רי'בא רופ ,ויינא יא ויינא הדאק יד סאטסייפ סאל יד
 "נוק ורטאוק 13 .הטסייפ הדאק ןיא רארי'בידפיליסיקולידסי'בורפ
 סיא ואימ ול :יזיד ןייק ייא סירבמוא סול ןיא ןאקראמיר יס סינוייסיד
 ייא וריפ ;דאדילאריני'ז הל םיא וטסיא ,ויילוט סיא ויילוט ול יא ואימ
 : סודס ייִד יטני'ז הל יד ירבמוטסוק הל הריא הטסיא יק סיטנייויד
 ואימ סיא ויילוט ול יא ויילומ םיא ואימ ול יזיד יק ורפוא ןוא ייא
 ויילוט סיא ואימ ול : יזיד ןייק ליא ;יטנארוגניא ןוא סיא יטסיא
 :יזיד יק ליא יא ;וזואוטרי'ב םיא יטסיא ,ויילוט סיא ויילוט ול יא
 דולאמ ןוא סיא יטסיא ואימ סיא ואימ ול יא ואימ סיא ויילוט ול
 : סירבמוא סול ןיא ןא'בריסבוא יס סיריטקאראק ורטאוק 14 .וטסינ
 וטקיפיד וס הנאג ,דא'דיליסאפ ןוק המלאק יס יא היי'בארא יס ןייק
 ,יטנימליסיֿפיד המלאק יס יא היי'באר יס ןייק ; דאדילאוק וס רופ
 ינימליסיפיד היייבאר יס ןייק ;וטקיֿפידוס ןוק דאדילאוק וס ידרייפ
 "אר יפ ןייק ;וזואוטרי'ב סיא יהא'דיליסאֿפ ןיק המלאק יכ יא יט
 .ונילאמ סיא .יטנימליסיֿפיד המלאק יס יא ידא'דיליסאֿפ ןוק היי'ב
 ןייק : סולפישיד סול ןיא ןא'בריסבוא יס סינוייסידנוק ורטאוק 5
 ןייק ;הנאג יק ול ירדייפ .חאידיליסאפ ןוק הדי'בלוא יאו ידנירפא

 "פא ןייק ;ירדייפ יק ול הנאנ יטנימליסיפיד הדי'בלוא יא  ירנירפא |
 ;וטקיפריפ םיא יטנימליסיפיר הדי'בלוא יא 'דא'דיליסאפ ןוק ידניר
 סיא .ידא'דיליסאפ ןוק הדי'בלוא יא יטנימליסיפיד ידנירפא ןייק
 יק סול ןיא ןאקראמיר יס סינוייסידנוק ורטאוק .16 ,וטקיפריפמיא
 המא וג ,ןיד ונ סורטוא יק יא ראד הטסוג יִל ןייק :הנזומיל ןאד
 המא יס ונ ,ונ ליא יא ןיד סורטוא יק הטסונ יל ןייק ;סורטוא סולא
 ;וזואוטרי'ב םיא ןיד סורטוא יא ראד הטסונ יל ןייק ;ומזימ יסא
 ורטאוק 17 .וניראמ סיא .סורטוא ינ ליא ינ ,ראר הטסוג יל ונ ןייק
 -ארוא יד הזאק הלא ןא'ב יק סול ןיא ןא'בריסבוא יס סינוייסידנוק
 וס יד הסניפמוקיר י'ביסיר .ץקיסארוא יזא ונ !א היב ןייק +ןוייס
 הל י'ביסיר ולפמיט לא היב וג יא ןוייסארוא הל יזא ןייק ;ה'דיא
 -רי'ב יא ןוייסארוא יז יט הב ןייק .ןוייסארוא וס יד הסניפמוקיר
 -ימיסא יס ורטאוק הא 38 ,ולאמ םיא יזא ינ היב ונ ןייק ;וזואוט
 הלא : סויי'באפ פול יד סינוייסקיל סאל ןידנירפא יק סול ןאיז
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 סול ידומזייד ליד הנאפ יד הטלאֿפ רו וניטייט לי ןיא יא ונירטאוק



 ישימח קפ
 221: 25:52 DD ממ עמ LDL מש משמש משמש מ מ

 -תֶא הָאיִצֹומַׁש תֶרָמַשִמ .ּזָב איצֹומּו זָּב םיִנְכַמְש
 חַמָקַהְתֶ הָאיִצומ שו הפנו .םיִרְמשַה- תֶא תַט לוקו ןייה
 הי לָתְחאיִהָש ד (טי : תֶלַפַהְ תֶא תטליק
 רֶבָדְב היּולְת הגיא הָבֲהא הָלַמְּב רב לָּטָּב רָבָדְב
 היּולתדאיַהְש הָבָהָא איה וזיא "סל על 'הָלְטְב ּהָניִא

 רָבָדְב הָיּולְּת | הָגיִאָשְ יִרָמַתְ ןֹונְמַא תַבֲהַא וז רָבָדְב

 בשל איָהְש תֶהָלַחַמה לכ ס :ןָתָנֹוהיִו דוד תַבהַא וז

 ּהפוס ןיא םימש םֵׁשְל הָניִאְׁשְ סִיִקְתהְל ה הפיס םָימ ֵׁש

 וז םִיַמׁש ם םׁשְל איִהְׁש תַבלֲחַמ אֹיָה ֹוזיֵא .םִיְתַהְל
 תָכְלֲחַמ זז םִיַמׁש םָׁשְל ּהָניִאְׁשו .ימשו לָכַה תקְלַחמ
 ןיִא םיִּברֲה-תֶא הָבַזְמַההלָּכ אכ :ֹותָרעקלָכְ חרק
 -ןיִא םיצרה-תַא איִטֲהמַה -לָכְ ודודלע אָ אָטֲח

 -תֶא הָּבְזו הבז הָׁשֹמ .הָבּושְּת תושעל ודיָּב םיקי סמ

 השע יי תקְדצ רמַאָנְׁש וב יות םיִּבְרַה תּוכְז םיִּפַרָ
 איִטָקַהְ אָטֲח טָבְנ ןָּב םעָבָרְי לֵאָרְׂשִי-סע יַמַּפְׁשִמ

 תאטה-לע ראג ה בי לת םיִּברַה אטח םיִבְרה תֶא
 A Sk לֵאָרְׂשִי-תֶא איִטֲהָה רָשֶאְו אַטַח רֶׁשֲא םעֶבר

 -לַש יִדימְלַּתִמ אוה ּלְלֲה םורבד .השלֶש ובדשיש ימ
 ויִדיִמְלַתִ אוה םירח זא םיִרְבְד השלשו ּוניִבַא םָהְרְבַא
 הָלָפְש שפנו הָכּומְנ הורו הבט 0 יע עשרה םעֶלְּב-לׁש
 הָהֹובְג ַחּורְו הער ןוע. ובא םה ְרְבַאלֶש יִדיִמְלַּתמ
 יב המ: עשרה ערר וידיִמְלּתִ הָבֲחְר שָפַנְו
 םעֶלְּב-לָׁש וידיִמְלַתְל וניבא םהְרְבַאלש וידיִמְלַת
 םֶלועַב םילכוא ניבא 0 רידיִמְלַמ .עֶשַרַה



 ומכת 5 תובא יקרפ

 -םיא הל :וסאדיס לא יא ,רודאלוק לא ,ודובמיא לא ,היננופסיא
 יטראפ הנוָא יד הרטניא יק ול ודובמיא ליא ;ורוט י'זוקיר היננופ
 'א ונייב ליא;ראסאפ השיד רודאלוק ליא ;הרטוא הליד רילאס השיר
 הל ראפאפ השיד וסאדיס ליא יא ;(יזאר'בוס) וסופ ליא י'זוקיר
 ידניפיד יק רומא הדוט 19. ,(הלומיס) רולפ הל י'זוקיר יא הנירא
 ליא יא ,יטסיזניא ונ הזוק הל ודנאוק ,יסיראפסיד ,הזוק הרטוא יד
 ןוא .הקנונ יררייפ יס ונ החק הרטוא יד ידניפיד ונ יק רומא
 ןונמא יד ליא יאופ ,הזוק הרטוא יד ידניפיד יק רומא יד ולפמיזניא
 ליא יאופ .הווק הרטוא יד ויידניפיד ונ יק רימא ליא יא ,רמת יא
 ירבמונ ןיא יזא יס יק הטופסיד הדומ 20. .ןהנוהי יא דוד יד
 ןיא יזא יס וג יק הל יא  ;ודאטלוזיר ןיאוב יניט ויד יד
 ןיא הטופטיד הל יד ולפמיזגיא ןוא .ינייט ול ונ וייד יד ירבמונ
 ונ יק הנוא יא .יאמש יא ללה יד הל יאופ ויד יד ירבמונ
 -יטראפ סוס יא חרק יד הל יאופ .וייד יד ירבמונ ןיא יאופ
 יניי'ב הקנונ סורטוא סולא ליטוא םיא ןייק 91.  +םוייראד
 הרגול ונ ,סורשוא סולא ראקיפ יזא ןייק יא .ונאמ וסרופ לאמ
 ליטוא יאופ השמ ,(הבושת) הייסניטיניפ ןוק ורייל וס ראראפיר
 יל  דוטיטלומ הל יד וטירימ ליא | ,דוטיטלומ הלא יא יסא
 וייד ןוק וטסוז יאופ :ו'ניד הטסיא ןוניס  ,ודיאובירטא יאופ
 ראקיפ וזיא יא וקיפ טבנ יד ו'זיא םעברי ; לארשי ןוק יא
 -ובירטא יאופ יל דוטיטלומ הל יד הפלוק הל ,סורטוא הא
 יד וא םעברי יד  ןימירק ליא :וגיד הטסיא ;וניס ,הדיא
 ןייק 99 .לארשי הא ראקיפ וויא יא וקיפ יק ול .יאופ טבנ
 (וטרא) וניאוב ווא : םיטנייניפ סידאדילאוק סירט סאל ינייט
 ורטסיאונ יד ולופישיד סיא ,הניאוב המלא יא ,ידלימוא וטיריפסיא
 :סיטנייניס סוטקיפיד סירט סול ינייט ןייק יא ; םהרבא-ירדאפ
 סיא ,היי'בריבוס המלא יא .וזויילוגרוא וטיריפסיא ,וייליזאיב ו'זוא
 ירטניא א יק הייסניריפיד הל .ולאמ ליא םעלב יד ולופישיד
 םהרבא יד סולופישיד סול יק :סיא םורטוא סול יא סונוא סול
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 שי יבֲהֹא ליִחְנַהְל רמֲאְנְׁש יאַּבַה םֶלּועַה םיִלֲחֹונְו הזה
 םישרוי עשרה סעלּבלש יִדיִמְלַ אלמא םֶהיִתְרְצא

 םיִהלֶא הִּתַאְו רַמָאְנַש תחש רֶאְבְ םידרויו םנהדונ

 וצחידחאל הַמְרְמּו םיִמָד ישנַא תחש רֶאְבְל םדְרות

 .רמוא אָמיִת 7 הָדוהְי סכ A נאו םָהיֵמְ

 יִרֲאַּכ רֹובְגְו יִבצַּכ ץר רֶׁשֵנּכ לקו רַמֵּנַּכ זע הָוָח

 זע ירָמֹוא הָיָה אוה eee - ןוצר תושעל

 ףונפְלִמ ןֹוצָר יְי גל סי גרי
 שקמה תיִּב הָנַביִׁש ניִתֹובֲא יהקאו ניהלֲא 0

 ה תרֹותְּב ונקלח היה . אוה (דכ + : ףתְרוְב לז ונימיב הָרֵהְמְּב
 הֵנְׁשַמַל םינש רֵׁׂשֲעְןְּב אֵרָקַמַל םיִנַׁש ׁשֵמֲחְְּב רָמא

 דּומְלַּתַל הרשע ׁשֵמֲהרוְּב תֹוצמל הָרָשַע שלְׁשדוָּב

 יש לש ףוחרל םיִרָשעְְֶּב הפחל הרשע הָנֹמְׁשְוְּב

 ןֶּב הָצַעְל םיִשָמַחְְִּכ הנבל םיִעַּבְראְּב מל
 הרוב בגל םינו ומשוב הבישל םיעבְׁשְדּב הנקזל םיִׁשָש

 למ רַבֲעְו תַמ לאב

 הֵּב-ִּדַפָהו הב" ְַפָה .רַמֹוא גב גַּבְדַּב ₪כ : םֶלועָה ןִמ

 עוזת אל ּהֵּנִמּו ּהַב הָלְבּו ביִסְו אָזֲחַת ּהָבּו הָּב הָּכְכּד

 רַמֹוא אָה אָהְְְּב כ : הָנִמיִה הבֹוט הדמ ְךֶל ןיאט

 5 :אָרְנַא אָרעְצ םפְל
 וג

 'וכו אישקעה ןֶּב אֹיננֲח יִּבַ



 כת 7 : תובא יקרפ 3

 ודנומ ליא ןיא יטראפ ןיניט יא ודמ יטסיא ןיא ןאזנ
 ראד רופ יטנאטסאב וגניט :וגיד הטסיא יפנא יק | ,ורוטופ
 סול יק סירטניימ .יראנייל סורוזירט סוס יא ,סנימא סימא
 לא ןידניסיד יא \ ונרייפניא ליא ןאדיריא םעלב יד סולופישיד
 רודניסיד סארא !וייד וט :וניד הטסיא יסנא יק ורקלופיס
 ונ  ויינאגניא יא האיסלאפ יד סירבמוא סולא ורקלו ופיס לא
 וננופ וײ יק  םירטניימ ,סאיד סוס דאטימ הלא ןאראנייל
 :האיזיד אמית יד וזיא הרוהי 98. = ,הפנאיפנוק ימ יט ןיא
 וריזיל ,הלינא ליא ומיק ודיפאר ,ירגיט ליא ומו ק יטריאופ יס

 ריזא הראפ ,ןואיל ליא ומוק יטניילא'ב ,ץברייס  ליא .ומוק
 קול ןיא ה טסיא .יק ירדאפ וט יד ראט גלוב הל ירפמייס
 לא הריא  ודאטניאוגרי'בזיד ליא :האיזיד ומזימ ליא .סוליי
 דאטנולי'ב האיס .וזידאראֿפ לא ידל מוא ליא יא ונרייפניא
 0 קיר יד ,םירדאפ סורטסיאונ יד יא ורטסיאונ וייד היילוט
 הרטסיאונ רינופ יד יא הטנאס הזאק וט וטנורפ ריאויט
 מ ליא 94. יל וט ןאיידוטסיא יק סול ןוק יטראפ
 ראיידוטסיא יד ופמייט סיא סויינא וקניס םולא : הַאיזיד

 - סולא (הנשמ) םוייראטנימוק םוס םייד סולא ,האילביב
 ,(דומלת) , סינוייסוקסיר םאל יזניק סולא יא  סוטפיסירפ סול
 יטני'ב סולא = ,יסראזאק יד ופמייט סיא זנוא יא סייד סולא
 י'ג"בורפא .הטנירט סולא  ,הרידוקסיא הרידאק וס ריניסריפ
 "גיא וס ןיא יפימירא הטניראוק סולא .הסר אופ וס ודוט יא
 ראד ידיאופ הטניאוקניס סולא ,(הסנייריפסכיא) הייסניזיליט
 טולא ,םיזיב הל יד יונ הטניסיס םולא .םוזיס סניק | סוניאוב
 ןוק יסיקיפירולג הטניינוא םולא ,סינאק הל יד יזונ הטניטיס
 הל יריפסא הטניב בונ סולא ,(דאדיא הטלא) האינאנאראב וס
 יא ודאסאפ וטריאומ ומוק יסירידיסנוק ןייס סולא ,סידאלבוד

 יטיפיר : האיזיד גב גב יד זזיא ליִא 95 .יהנומ ליד ר
 ןיא הרשניוקניא יס ודוט יקרופ ייל הל ריטיפיר הא ייבליאו'ב יא

 יטסינאקניא יא יטסי'זי'כניא ,תדייב הל סארייב היילוא ןוק .הייליא
 רזזימ ייא הדאנ יקרופ הייליא יד סיראפיס יט ונ יא ,היוליא ןוק
 ,הייליא יק סאמ החרוא הדייב הל הדניר יט יק ודנומ ליא ןיא
 ,הסניפמוקיר הל סיא הניפ הל ןוניפ : האיזיד אה אה יד זיא 6
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 : ישש קרפ
 ריאמ ירד אתוירב וא הרות ןינק קרפ

 וכו לֵאָרְׂשיִהלָּכ

 םָהַּב רַחְּבָש ףורָּב הָנְׁשַּמַה ןֹוׁשְלְּב םיִמָכֲח נש
 ה רוב קמעה !הלַּב .רֶמוא ריִאַמ יִּבַר א :םֶתָנְׁשִמְב
 "לָּבְׁש אָּכֶא דע אלו | הֵּבְרַה םיִרָבְדְל הָבֹו ז ּהַמׁשְל
 "תֶא בָהֹוא בּוהא ער , אָרְקִנ יול איה יִדכ וכ םֶלֹועָה
 דֵאְרְו הנגע ֹותְׁשְַּלִמּו .תֹרְּבַה"תֶא בֵהֹוא םקַמַה
 :ּתכֲחַרמ ןְמָאְו רֶׁשֵי דיִסַח קידצ תויהל ותְרָשְכַמּ
 הצע ּונָמִמ םיִנָהְנְ "תו ִדיִ יתברקמו אָטַחַהְִמ
 יִנֲא הישּותו הצע יל רמַאנְׁש יהָרּובגּו הָניִּב הָיָשּותְ
 רוקח הָלֵׁשְמָמ תּוכְלַמ ול תנֲתֹוְו ,הָרָ ב; יל הָניִב
 וניִאָש ןעמּכ הֶׂשֲענו הרות יז ול םיְִנִמּו ןיִ
 ור ָּרָאְו נצ היה ףלוהן רָּבַגְתִמש רַהְנְבּו קָסֹופ
 "לכ לע ותמִמורמּו .ּותְלדְנמ ונופלעהלע לחומו
 םויו םוידלכב ו ב עשֹוהְי יִּבַר רַמָא ₪ : םישעמה
 םָהְל יזא תרמואו תֶזְרכַמּ בֶרֹוח רַהָמ תאָצֹ לֹו-תַּב
 קסוט ּוניֵאְׁש יַמ לָבְׁש .הרותדלָש ּהָנֹוּבְלָעַמ תֹויִרְּבַל
 רֶׁשֲא ר רי א בָהָז םזְג רַמָאְגש מ אָרְקִנ הָרּתַ

 ב .ת תֹהְלַה- - תּורָח איה םיִהְלֲ תב בתה
 יִמ אָּלֲא ןירוחדןּכ ךל ןיאש תּורָח אָלֶא תּורָח אָרְהִת
 הרות דּומְלַתְב קסועש יט הפכו רות ד מְלַתְּב קסועש
 לָאיִלָחְנִמ ליל הָנּתמִמּו רמָאנְש . הלעתמ הז ירה



 תובא יקרפ

 ,+1 ולוטיפאק
 .אתיירב הל יד ןוייסקודורטניא

 5 . לארשי ודוט
 -ונניל ומזימ ליא ןוק ,סאמ ןוראייניסניא םויייבאס סול

 יא .םוייליא ןוק הטנונ יס יק ליא םיא ו'גידניב ,הנשמ הל יד י'זא
 יבר 1 .םויזיסנוק סוניאוב סוס יד יא סאריטקיל סוס יד הטיפורפ
 -בוא הייליא יד רומא רופ ייל הל היידוטסיא ןייק : האיזיד ריאמ
 יק סידאריסיליֿפ סאל סארוט יסרימ ,סוטירימ סונומ  ינייט
 ליד ודאמא  וריינאפמוק ודאמאי םיא הדנומ ליא ןיא ייא
 יא רודאירק לא הרגילא .סאסנאירק סאליד יא רודאירק
 סיא ;רומיט יא האיטסידומ יד וטנאמ ןוק יטסי'ב יס ,יטני'ג הלא
 השילא יס ,ליאיפ יא ןטקיר ,ואיפ .וטסו'ז ריס הראפ וטסיאופסיד
 הטסיא ,יטני'ג הלא ליטוא ריס .רופ הקריסא יס ,ודאקיפ ליד
 -א'ב יא הייסני'זיליטניא הייסניסנוק- וייט ,ו'זיסנוק ראד הראפוטנורפ
 ויזיסנוק ליא (ייל הל יזיד) ןוס סואימ :ו'ניד הטסיא ןוניס ,הייסניל
 הדרוקא יליס .הייסנילא'ב הל יא הייסני'זיליטניא הל הייסניס הל
 -אלסי'זיל הלא וטניימידניטניא יא האיסאמירפוס הזידנארג ונייר
 ודא'זימיסא סיא ,ייל הל יד סוטירקיס סול ןיר'בוקסיד יל יס ,ןוייס
 ןוא הא יא ,(ראזיאופיא) הטונא יס הקנונ יק לאיסנאנאמ ןוא הא
 -ניסאפ יד וניי ,וטסינוא ירפמייס סיא ,הקיס יס הקנונ יק ויילוררא
 יא רוייריפוס ידניר יס ;ןיזא יל יק סאסניפוא סאל הנודריפ ,הייס
 עשוהי יבר 9 ,הדייב הל יד םוטנימיני'ביא סול סודוט יר'בוס ילבונ
 ברוח יד יטנומ ליד זוב הנוא ילאס האיד הדאק :ושיד יול יד וזיא
 "סיד יק סאנוסריפ סאל רופ !(יאונ) ייא : יזיד יא הנונירפא יק
 דסונימ ריס יסרימ היירוטסיא הל ונ ןייק ודניס ,ייל הל ןאייסירפ
 רי'זומ הל יק :וניד הטסיא יק ול יילובירטא יל יס יא ודאייסירפ
 הל יר'בוס ורוא יד היילו'נ הנוא ומוק םיא וטגיימאנוזאר ןיס הזומריא
 סאליבאט סַאל :ו'גיד סאמ ןייבמאס הטסיא ;וקריאופ ןוא יד סיראנ
 יא הטירקסיא יאופ הרוטירקסיא הל יא וייד רופ סא'ניא ןוריאופ
 תורח יד ראנול ןיא ;סאל'באט םאל יריבוס ליא רופ הדא'בארנ
 הראפ .(דאזוריביל) תורח ןייבמאט ריאיל סידיאזפ (הדא'בארנ)
 יק ליא ולו יק ירביל ירבמוא הטסיזניא ןנ יק רייבאס הא יטראר
 ידיאופ יס ןוגיס .ודוט יד המיסניא הסלא ול יק ,ייל הל היידוטסיא



 5: שממש |

 וא תחא ה הכל ה וא דו א קָרָפ ֹורָבֲחַמ דמולה ט:תוו מכ

 ַהְנל ףיִרַצ תַחַא תיא :ליִפָאּואדַחֶא רוד וא דַחֶא קּוסָפ
 דַמָל א?ַש לֵאַרְׂשִיְךֶלֶמ דִוָדָּב ּוניִצְמ ןֵּכַׁש .דובָּכ וכ
 ופּולַא ובר ֹואָרְכ דַבְלְּב םיִרֵבְד יש אָקָא לָפְתיִחְצִמ
 : יִעְדְיַמּ יפּולֶא כרב שנא הָּתַאְ רמָאנׁש ועמו

 אש לאב רשי למ דוד הַמּו רמה ו לכ םיִרְבְד אָלַהְ
 ובר ארק רב םיִרָבְד יֵנְׁש אָּכֲא לַפֹתיִחַאַמ דמל
 תחא הָכָלַה וא דַחֶא ק קָר מ רַבֲח ר דֵמ ה .ֹועּריִמּו פלא
 -לע תַחַא תוא ּוליִפָא וא דָחֲא רי 5ד יא דַחָא קוס יא
 אָלֲא דֹובּכ ןיִאְו .דֹובּב וב גַהנְל ףיִרַצַש הַּמַכְוהַמַּכ תַחַא
 בוט ולֲחני םיִמיִמְתּ לחנים מכ דוב רַמָאְגַש .הרות
 םָבָל יּתְַ בוט הקל ִכ רַמָאנְׁש .הרות אָלְט בוט ןי ַא
 תַפ ,הָרֹוּת- לש הָכְרד איָה כ ד: :ּובז עת"ל א יתרות
 ןשיִת ץֶרָאַה לעו הָּתְׁשִת הָרּושמְּב םיַמ בא חלֲמְ
 4 הֶשע הָּתַאדסָא .למע ;הָתְא ה תב הָיִחִּת רעצ יח

 סלול ףל בוטו הזה םֶלעַב ד דרש , - בֹומְו + ירא
 רוב רמחתה א ףֶמְצעְ הָּלָדְג שָקְבְּתִדלַא ה :אָבַה
 םיִכָלְמ לש םֶנֲחְל לֶשֶל הֲָאְתִּת" לַא ,יהָׂשֵעְףְרּומָלִמ רַתֹו
 מא ,םֶרָתְּכִמ ללוד 1 ףְרְתְכו וםנ) הֶלְׁשְמ לוד ְךְנֲחְלְׁשְׁש
 הֶלודג 3 :ּףתְקעַפ רכש ל לשיט ףּתְכאלמ לעב אּוה

 תיק .תוכְלמַהְש .תּוכְלמ הרה" רָתוי הרות
 הרותהְו עַּבְרַא םיִרְׂשֲעּב ְהָּכַהְו תולַעַמ םיִשלֶשב

 .דּומְלַתְּ ה וֲאְ Se הנֹומׁש םיִעַּבְרֲאְּב תינָקְנ
 לּוּכָשְּב .בֵלֵה גיִבָב תש תָכיִרָעּב .ןֹאָה פעיִמׁשָּב



 אככת 1 תובא יקרפ

 -וטסיא ליא ,תומב לאילחנמו לאילחנ הנתממ | :ריזיאודארמ
 ןיק 3. .הרוטלא הלא  ר"בופ זא ײל הל יד .ויײד
 ,ופארנאראפ ןוא = ולוטיפאק ןוא ונאקריס וס יד ידנירפא
 ייביד יל ,הרטיל הא וא הרבאלאפ הנוא סרב ןוא
 יק לארשי יִד ייר דוד יד סומידנירפא יסנא יק | ,יטקיפסיר
 רופ סאר'באלאפ טוד יק ולוס לפתיהא יד ויידנירפא ונ
 .ונימא וס יא רויינפ וכ ורטסיאאמ וכ ומאי ול ,וטנאט
 -תק ימ יד ירנמוא סיריא וט וטירקסיא הטסיא ןוניס
 לָארשי יד ייר רוד יס :ונימא ימ יא רויינס ימ ןוייכארידיס
 ,ורטסיאאמ ולוטיט ול םא'רבאלאפ סוד ויידנירפא ולוס יק
 ןייק גטקיפסיר יביד ןוזאר ידנארנ ןוק .ונימא יא  רוייניס
 "אפ ןוא ,וסרי'ב ןוא ,ולוטיפאק ןוא ומיסקורפ וס יד ידנירפא
 ריניט ליא ;הרטיל הוא וא הר'באלאפ הנוא ופארגאר
 סול :וגיד הטסיא ןוגיס ייל הליד .יטראפ יזא ןוטקיפסיר
 ןייב ןאדיריא םוטקיר סול יא וטקיפסיר ןאדיריא סויי'באס
 יטראפ ןייבמאט יזא דאריסיליֿפ הרב הל ,דאריסיליֿפ יא
 .הניאוב ייל הנוא יד סו'ב :ו'ניד הטסיא יסנא יק ,ייל הל יד
 יד = (סי'זיר) = המרונ הל םיא הטסיא 4 .שינודנאבא הל ונ
 ןוק האונא םא'ביב ,לאס יא ןאפ םאמוק יק ןואא :ייל הל
 הדי'ב .הנוא סא'ביב יא ,הרייט הל ןיא םיניא יט ,הדידימ
 יסנא יס ייל הל יד וײדוטסיַא ליא םייזילגינ וג  ,הרור
 ודנומ יטסיא ןיא ודארוטניבאגיב | ,וזורוא סאריס ,סירייויא
 הל יד סארטיד סארוק ונ 5 | ,ורוטופ ודנומ ליא ןיא יא
 יק ול יד סאמ הקיטקארפ ,סירונוא םיקשוב ינ ,הוידנאדנ
 (סוקיר) = סייר סול יד הזימ הל םסייסידיבוק ונ ,סאיידוטסיא
 הנורוק וט יא ,היילוס הל יק רויןימ םיא היילוט .הל ודנייס
 ליא ליאיֿפ סיא יקרופ היילוכ הל יכ  הזוייסירפ סאמ סיא
 יד הסניפמוקיר הל הראד יט יק ורובאל וט יד ןורטאפ
 רוייריפופ סיא יל הל יד ןטירימ ליא 6: .סינוייסקא םוט
 יס וניר ליא יקרופ ונייר ליד לא יא וייסודריסאס ליד לא
 זק זייסודריסאס ליא יא  ,םידארילאוק הטנירט ןוק ירייקדא
 ייל הל  ריריקדא הראפ יכ סארטניימ ,ורטאיק יא  יטני'ב
 :סיטנייניס סידאדילאוק +נוא יא הטגיראוק סאל ןאטיסיסינ יס
 ,ראנוייסקילֿפיר  ,רידניטניא ,ראייסנונורפ ,ריילוא ,ראיידוטסיא



 ישש קָרָפ

 - םיִמָכְח שּומָשְּב .הַחְמְשְּב .הָונִעְּב .הֵאָריַּב .הָמיִאְּב בלה
 אָרְקַמּב .בּושיּב םיִדיִמְלַּתַה לּופְלֲפְּב ,םיִרָבֲח ּובָדְּב
 טֹועַמָב , 'ץֶרֶא ךָרָ טּועַמְּב ,הָרֹוחְס טּועַמְּב ,הָנְׁשִמְב

 hs טּועָמְּב .הָחיִׂש טי .הָנָש טי עמ יונ

 השעה .קְלַחְּב חמשהו ו ומוקמדתַא ך ריִּכַמַה .,םירּוסיה
 בָהֹוא .בּוהַא .ומצעְל הבופ קזָחַמ וניאו .וירבדל גס
 ,תֹוקָדְצַה-תֶא בהוא .תוירָּבַה תֶא בֵהֹוא םֹוַמַה-תֶא
 קֲחַרְתַמּו .תֹוחָכּוּתַהתֶא בֵהֹוא .םיִרׁשיִּמַה-תֶא בֵהֹוא
 חַמָש ֹוניֵאְ ודּומְלַתְּב וכל .םיִנָמדאלְ .הֹובָּכַהומ
 .תּוכ כז ףכְל ועירְכַמּו .ֹורָבֲח-סע לעב אש .הָאְרוהְּ
 בשיתמו ,םֹולָׁשַה-לַע ֹודיִמעמּו .תֶמָאָה-לע ודימעמו
 -לע דמולה .ףיסומו מוש .ביִׁשַמ .לאוש .ודּומְלָתְּב
 -תֶא םיִּכָחַּמַה .תושעל תֶנִמ" לע דָמּולַהְ ,דַמֵלְל תַנְמ
 - יֹורְמֹוא םֶשָּב רָבּד רַמּואַה .ותעּומשהתא ןּוכְמַהְ .ובר
 הָלֶאְנ איִבַמ ורמוא םשּכ רַבָּב רמואהְלכ ּתְדַמְל אה
 : יכדרמ םָׁשְּב ךְלמל רָתְסֶא רַמאתַו רַמָאְנַש .םְלֹועל

qtסלב היָשועל םייַח תֶנָתֹונ איִהְש הרות הָלּודְ  
 סָהיִאְצִמְל םַה םייחדיכ רַמָאְנש ,אָּבַה םָלֹועב הנה
 יופָשְו ףרשל יִהָּת תּואָּפר רַמואְו .אָּפְרמ ורָשְּב לָכְלּו
 ּהּב םיִקיִזַחַמל איה םיִיַהדץֶע רַמֹואו ףיתומצעל
 םיִקנוד ףשארל םֵה ןַח תיל יִּכ רַמֹואְו .רשאמ ָהיְכְמתְ
 תֶרָאפִּת תֶרָטע ןקדתיול שארל תת רַמיאְ | תגר
 .םיוח תש ל ּופיסויו יי וברי יב יפ רַמֹואְ נג



 גככת 3 תובא יקרפ

 יוקירפ ,הזייפמיל ,האירנילא .דארלימוא ,רומיט ,וריימ ריניט
 ראקילפסיא ,םאנילוק סולא רי'זוקסיא ,םויי'באס ןוק ראטניא
 -וטסיא = ,הייסנירי'ביסריפ | ,סולופישיד סולא םירמא = ןוק
 -ומ .וייסונינ וקופ ,דומלת יא הנשמ הל יד ,האילביב הל יד ייד
 ,וייסי'ב ליא ןיא ןוייסארירומ .סילאייסוס סוטרופאר ןיא ןוייסאריד
 .הייסניסאפ ,הזיר הקופ  ,ןוייסאסרי'בנוק הקופ .וייניאוס וקופ
 ,סויי'באס יד סאריבאלאפ םאל ןיא הסנאיפנוק ,ןוסארוק ןיאוב
 וס ןוק יסרארנילא ,רולא'ב וס יד | וטניימיסונוק ,ןוייסאייניזיר
 ןוק יסראיירולנ ונ .סאר'באלאפ סוסא ודאיילא'ב רינופ ,יטראפ
 .סאנוסריפ סאלא ראמא | ,וייד הא ראמא ,ילבאפא ,ןמזימ יס
 .סינוייסא'בריסבוא םַאל  ,דוטיטקיר הל  ,הייסיטסו'ז הל רירייק
 -וטסיא וס יד יסריילונרוניא ונ ,םירווא סאל יד יסראשילא
 ,וטניימאייניסניא ;הייסניס וס יד יטנימאזוטינא'ב יסרארגילא וג ,וייד
 -ריס וכ הא וטירפא ליא ןיא יטנימאייראטנולויב רא'דויילא
 ,דאדריב הל ראקשוב | ,יטנימלאייסראפמיא ראנוו'ז | ,ונאק
 יא ראטנונירפ | ,וזופיר ןוק- ראיידוטסיא ,סאפ הל רארוקורפ
 רידנירפא יילוא סאמ הא רארילוט יא ריילוא ,רידנופסיר
 ראראלאקא ,רא'בריסבוא הראפ רידנירפא ,ראייניסניא הראפ
 ול ןיא ראנוייסקילפיר 4 ,ורטסיאאמ וס יד סאר'באלאפ סאל
 יקרופ .ושיד הל יק ליד ירבמונ ןיא הק הדאק ריזיד יזיד יק
 יילארט ,ושיד הל ןייק יד ירבמונ ןיא הק יזיד יק ליא
 ושיד רתסא :וטירקסיא הטסיא ןוניס הדנומ לא ןוייסימניר
 "לאס הל וז'באק יא יכדרמ יד ירבמונ ןיא ייר לא הזוק הל
 יק ייל הל יד וײדוטסיא ליא םיא וזורידופ 7. = ,ןוייסא'ב
 ןיא  ,ה'בריסבוא הל יא הקידיד יִפ יק לא ,הד"ב הל הד
 :ו'ניד הטסיא יסנא יק | .ורידיני'ב ליא ןיא יא ודנומ וטסיא
 הרוק יק ,הפוט הל ןייק הראפ (ייל הל) הייליא סיא הייב
 הניזילימ ;יזיד סאמ יא הפריאוק וס ודוט יד סאגאייל סאל
 יא ; סוסיאוג סוט הראפ דולאס יא ,ירטניי'ב וט הראפ הריס
 "בא הל יק סול הראפ סיא םאדייב יד לו'ברא :ו'גיד הטסיא סאמ
 :ויניד הטסיא סאמ ;ןינייטסוס הל יק סול ןוס סיסיליפ יא ,ןאסאר
 ןוא יא ,הסי'באק וט הראפ הייפארנ יד המידאיד הנוא סיא יק |

 יד הנורוק הנוא הדאד יט הייליא ,הטנאנארנ וט הראפ ראיילוק
 יס הייליא ןיק ,הרוזומדיא וס ןוק הראראפמא יט יא הייפארנ



 ישש קֶרָּפ

 רָמֹואְו .דובכו רשע ה אמש ּהֵניִמיַּב םיִמָי ףרא רֶמֹואְו

 יבר (ה ג ףל זפיסוי םו ולשְו םייח תונשּו םיִמָי ףרֶא יִּכ יכ
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 גב FR 1 =F 7 ושבה רו - =

 תַרָאְּפִת תֶרְטִע רַמָאְנש ליעל הָאנְו םיקידצְל הָאנ
 םָהֹכ םיִרֹוחַּב תָרָאְפּת רַמֹואְו .אָצַמִּת הָכָדצ ְֶרָדְּב הָביִש

 רמואו םרשע םיִמ ַכָה תְרָמִע רמואו .הביש ה
 רמו ,םָתֹובֲא ם םיִנָּב תְראּפְתו םינ גב כ יג
 רהב הו אבצ 6 מיו ה המה הה השובו הנבל

 אנ יב ןועמ שיבה : דוב וינקַז דנו םלו :
 םָּ םיקידצל םיִמָכַה ונמש תודמ עבש ש ולא .רמיא

 אמממ יִסוי בר רַמֲא <( פ :ֹויַנְבְבו יֵּבַרְּב ּומיִמַתְ
 -ןַתַנְו ַחֶא םֵדֲא יב ענפי הרב ַךָלַהְמ יִתיִיָה תַח דא םעפ
 הָזיִאְמ יִּבַר יֵל רַמָא .םולש ו יתְרזחהו סו ולש יל
 5 טיטל הל ריִעַמ .ול יִתְרַמְ הָּתַא םוקמ
 צר ך יִּבַר Se רַמָא .יִנָא םיִרָפֹוס

 es םונבָא כהז יז יריד | םיִפְלַא ףָלֶא לו ֵּתֲא ג
 והָסָּב"לַּב יל ןַתֹנ הָּתַא םָא ּזל ותרמא 9 לגרש
 םֹוקְמַּב אָּלֲא רד יִניִא םִלֹועַּבְׁש תֹויָלג גרמי תו ט םיִנָבָאו
 ףךלמ דוד יד-לע םיִלָקְּת רַפְס בב ותַּכ ב .הרות
 = )ו אמ דיפ ת רות יִל בוט .לֶאְרְש

 יא םֶדֲאדלָׁש ֹותָריִטְּפ תה בש אָלֶא דוע
 ןבהז אלו: | ףסכ אל ם סֵדֲאְל
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 הכסת 5 תובא יקרפ
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 .הדי'ב וט יד סויינא סול ןאדאטעמגואא יא ,םאיד םוט ןאראגראלא
 הל הררייקסיא וסא יא ,הנראל הדי'ב הל הטסיא ה'ניריד ופא
 סויינא סול ,סאיד סול הראטנימואא יט הייליא .סאפ הל יא הזיקיר
 ירבמונ ןיא הדוהי יד ו'זיא ןועמש יבר 8. .סאפ הל יא הדי'ב יד
 ,הסריאופ הל ,הרוזומריא הל :האיזיד יאחוי יד זיא ןועמש יבר יד
 יא הזינאק הל ,סייזי'ב הל ,הייסניס הל ,הרנוא הל ,הויקיר הל
 ,ודנומ לא יא סוטסוז סולא ןיניייבנוק יק סאזוק ןוס סו'זיא סול
 יק הרוזומריא יד הנורוק הנוא פיא סי'זי'ב הל :וגיד הטסיא ןוניס
 יד היירולג הל ,םוטסוז סול יד וגימאק ליא ןיא הרטגוקניא יס
 סויויי'ב סול יד הרווומדיא הל יא ,טאסדיאופ סוס םיא םיני'בו'ז פול
 -אס יד הייסעס הל יד הרוק הל .וקנאלב ויילי'באק סוס סיא
 סוס ןוס םוזיי'ב סול יד הנורוק הל ,הזיקיר הרי'ב סוס סיא ,םוייב
 וייד ודנאוק ,סירדאפ סוס ןוס .םו'זיא סול יד היירולג הל יא ,סוטייג
 היירולנ ודנאד םילשורי ןיא יא ןויצ יד היינאטנומ הל ןיא הראנייר
 הנול הל ןאראטניאונר'יבא יט םיסנוטסיא ,סויי'באס יא סוויי'ב סוסא
 הראנייר יק דאדיראלק הל ןוק :סול םוס ראראפמוק יד לוס ליא יא
 :האיויד איסגמ יד וזיא ןועמש יבר .הרייט הל יריבוס םוייליא יד
 סולא ןוריילובירטא סויי'באס סול יק םידארילאוק יטייס סאטסיא
 .סו'זיא סוס יא יבר ןוריאוגיטסיד יס םאייליא סארוט ןוק ,סוטסו'ז
 ימורנאיסאפ ם"'ב הנוא :ה'באטנוק אמסק יד ו'זיא יסוי יבר 9
 ייבמאק לאוק ליא ןוק הנוטריפ הנוא ירטנוקניא ונימאק ןוא רופ
 יטסיטנוק יל ויי יא ?הריא ידנוא יד וטנונירפ ימ ליא ,ורולאס ןוא
 -וטואא יא םויי'באס ןיא הקיר ידנארג דאר'ביס הנוא יד הריא יק
 ןוק רי'בי'ב הא ריני'ב םאטסוג !יבר :ימודנייזיד וזופורפ ימ ,סיר
 יטראד רופ וטימורפ יט ויי יא ?דאדיביס הרטסיאונ ןיא סורטוזונ
 ייפ סארדייפ יא סאיילו'ג ,ורוא יד סודאקוד יד סיראיילימ סו'גומ
 -אלפ הל הדוט פיד ימ יק ןואא :ודנייזיד יטסיטנוק יל ויי ,סאזוייס
 ,ודנומ ליד סאזוייסירפ סארדייפ יא סאיילו'ג סאל ,ורוא ליא יא הט
 -ניס ייא ידנוא ולוס יק דאר'ביס הנוא ןיא רי'בי'ב הא יריא הקנונ
 -ירפ : םומלאס םוס ןיא דוד ושיד יסנא יק ,הרוטלוק יא ;ל הייס
 סאמ יא .הטאלפ יא ורוא יד םוזיפ יד סילימ סולא ייל וט וריפ
 ינ הטאלפ הל גיס ןוק ה'ביי יס ונ .יריאוט ירבמוא ליא ודנאוק
 הל וג יס ,סאזוייפירפ סארדייפ סאל ינ סאיילונ סאל ינ ןרוא ליא
 יסנא יק ,סינוייסקא סאניאוב סאל יא המאפ הניאוב הל יא ייל
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 החישת איה תוציקהו ףילע רמשת ָּבָכַשּב ףתא הָחְנִת
 ומשת ְךְּבְבַׁשְּב הַָה םֶלֹועַּב ְךָתֹוא הָחְַּת ְכָלַהתַהְּ
 רַמּואו :אָּבַה םֶלועַל ַחיִשַת איה תיִציקְה רָב לע
 םיִניִנְק הָשמַה 0 : תֹואָבְ יי םּואְכ בֵהָוַד ילו ףַסַּכַה יל
 טק הרות ןֵה ולאו ומְלְעְב אוה רָב שודקה ול הנק
 לֵאָר רשי דַחֶא ןינק םֵהָרְבַא דחֶא ןינל ץֶרָאְוםֶיִמָש דָחֶא
 ביִתְכַד :ןינ מ הרות :דָחֶא ןיגק שדקמה תיִּב דו הֶ ןינק
 ץֶרֶאו םימש :זַאָמ מ יל םָדק,וכרד תישאָר "ננה יי יו

 סלה ץֶרְָָ יאְסַ םישַה יו רמָא חל ביִתְכּד גמ
 .ִתָחּונמ ם קמ ה הו"יִאו יִלוְנְבִּת רֶׁשֲא תַיּב הָוקיִא ילגר

 הָאְלְמ תשע הֶמְכְָּב ל יףיָשעמ ובַר הָמ רמו
 רמאיו ּוהָכְרְבַיו ביִתְכּד :ןינמ סהֵרְבַא :ףנינק ץראה
 ןינמ לֵאָרְשִ :ץֶרָאְו םימש הק ויל לאל םרָכֲא ךּורְּ
 רָמואְ תי וזדסע רכעי"דע יי ףמע רבעודדע ביִתְכִּ
 תיִּב:פָב יִצָּפָה"לַכ יִריְּדַאו הָמַ ץֶרֲאַּב"רְׁשַא םישוד קל
 שרק יי תל ל ִּתְבשְ ןוכ כמ ביִתְכּד ,ןינמ שדמה
 "רה ושדק ל: בלא םָאיִבו רמו יףידי ּונֵנֹּכ נא
 אּוה ורב שודקה אְרְּבְשדהַמ לכ (אי :ּוניִמי ו הָתְנה הז
 אָרְקְנַה לפ רַמָאְנש .ןובְכְ אָלֶא יאְרְב אל וטְלֹועְב

 רַמֹאְו :ויִתיִשָע ףא ויּתְרצְ יִתאָרְּב יִדֹובְבל יֵמְׁשְב
 :דַעְו םֶלעְל ָךלֶמִיֹו י יל

 'וכו אָיָשְהַעַדְְּב אָיננֲח יִּבַב

 נילע
 םותי שידק



 זככת תובא י !רפ

 -ימאק ודנאוק ,ייל הל הראינ יט :ו'גיד סאמ ןייבמאט הטסיא
 הראיינאפמוקא יט יא ,סאמריאוד ודנאוק הרארדאוג יט ,סינ

 :סינימאק ודנאוק ןוייזולא ודנייזא .סיטרייפסיד יט ןדנאוק
 הל םיא :סאמריאוד ודנאוק ,יטניזירפ הדי'ב הל םיא
 ןוס ורוא ליא יא הטאלפ הל :ו'גיד סאמ הטסיא .הרוטופ הדי'ב
 יד סאזוק וקניס הא 10. .סולייס סול יד וייד ליא יזיד םואימ
 -אלוטיט רופ ,ליא וגידניב וטנאס ליא וריֿפירפ ןוייסאירק הל
 ליא .ייל הל :ןוס יק ,היילוס הייראלוקיטראפ ןוייסיסופ סאלר
 ,הטנאס הזאק הל יא ,לארשי ,םהרבא ,הרייט הל יא ולייס
 ואירק ימ ויד ודוט יד וייפיסירפ ןיא :ושיד יס ייל הל רופ
 ולייס ליא רופ .הרייטסיזניא סאר'ביא סוס יד הנוגניג יק םיטנא
 הל ןיא יא ונורט ימ םיא ולייס ליא :יזיד הרייט הל יא
 יק יא  שיריאורטסנוק ימ הזאק יק םייפ סימ וננופ הרייט
 וטנאוק :יזיד סאמ יא ?וזופיר רופ ימרי'בריס ידיאופ ראנול
 ןוק .סיטיויא סאל סארוט !רוייניס םאר'בוא םוט ןוס ידנארג
 רופ .סיטאירק יק ול יד הני הטסיא הרייט הל יא ,הייסניס
 ויד ליא רופ םהרבא האיס זנידניב :ו'גיד הטסיא םהרבא
 לארשי רופ .הרייט הל יא ,-ולייס ליד רודאירק | ,ומיסיטלא
 הטסא !וייד וא וליביאופ וט יסאפ יק הטסא :ו'גיד הטסיא
 : ליא רופ סאמ יזיד יא ,סיטאירק יק ול'ביאיפ ליא יסאפ יק
 הל רופ .הרייט הל ןארנוא יק סוטנאס סול יד המרופ יס יק
 הראפ ראגול ןוא סיטיזיא !וייד וט :ו'גיד הטסיא הטנאס הזאק
 יד וגיא הריאופ יק ומוק סיטאקיפיטנאס ול ,הייסנידיזיר .וט
 -יריט וס הא ושורט סול :וגיד הטסיא סאמ יא ,סונאמ סוט
 רופ וטפודא ה'גיריד וכ יק היינאטנומ הל | .וטנאס ויירוט
 יס ונ ודנומ ליא ןיא ואירק ויד יק ול ודוט 11. .ןוייסיסופ
 :וגיד הטסיא ןוגיס ,ליא שא היירולנ ראד רופ יק ורטוא וזיא
 יס היירולג ימ רופ גמאיי יס ירבמונ ימ רופ יא יק ול ודוט
 לא יק :וניד הטסיא סאמ יא ,יזיא ול יא ימרופ ול ,ואירק
 .יטנימאנריטיא ודנומ ליא ןיא הראנייר וייד .ומיטלוא

 ... איננה יבר



 תופה .תכפח ררפ 528 הבכת

 תיבה תכנח רדס
 :םיקופפ סוטסיא הגיד יא תזאק הל יד הטריאופ הל ןיא יראפ יס

 שיא יהיו ףסוי תא יי יהיו .ךאובב התא ךירב

 .ומע 'הו ליכשמ ויכרד לכב דוד יהו .חילצמ
 .167 ה'זוא חכב אנא ,155 ה'זוא יתעושיב והאראו דע םעונ יהיו

 םוחר ךלמ וניתובא יהלאו וניהלא יי Aaa ןוצר יהי
 לכו ונתוא הילצת ךימחר בורבו ונילע םימהר אלמתתש ,ןונחו
 םיחלצומ ונלוכ היהנו ,טרפכו ללכב ונילהאב רשא לכו וניערז
 לכמו אטח לכמו ערה ןיעמ ונליצתו .לכ לכמ לכב םיכרובמו
 םיאלמ םיתב םוקמ לכב וניתב יהיו ,הקוצו הרצ לכמו ילוה
 ,ךמשבו ונחטב ךב .וניערזלו וגל תוכרובמו תוחלצומ בוט לכ
 .ךיהלא . 'ה םוחר לא יכ ,ביתבהכ ,התא םוחר לא יכ ונרזעו
 ןיתובא תירב תא חכשי אלו ךתיחשי אלו ךבזעי אלו ךפרי אל
 לכ תלפת עמוש התא יכ ונתלפת עמשו .םהל עבשנ רשא
 ךתרות 30 השע ,ךנימי ןעמל השע ,ךמש ןעמל השע .הפ
 ךינפל יבל ןוינהו יפ ירמא ןוצרל ויהי ,ךתשודק ןעמל השע
 .ילאות ירוצ יי

 = נארה: דל רגלה: רשאב תנילע יי ךרפה יהי
 יבל לני יתחטב ךדסחב ינאו .ונל ןתת ךעשיו ךדסח
 יתעושי לא הנה .ילע למג יב יהל הרישא ,ךתע שיב
 .העושיל יל יהיו יי הי תרמזו יזע יכ ,דחפא אלו חטבא

 סאל ןוגיסא "יב סיא יק ית, ,". ,'ב, סארטיל סאל הרלימ
 .553 .380 ,383 הזיא םיקרפ סול ןיא הפוט

 .לארשי לע שירק



 טככת 9 תיבה תכנה .ררפ

 :א'ע זיק ד קיב ארמג

 אל ,יחא ןיבר ,ןמחנ רב ןיברל הדוהי יבר היל רמא =
 אנוה בר רמא והבא 'ר רמאד ,אתמל אכימסד אערא ןיבזת
 העשב ורבח הדש לע רומעיש םראל ול רוסא ,בר רמא
 והודימלתל אבא יבר והניהכשא אהו ,יניא ,היתומקב תדמועש
 ריעב התא ךורב יארק ינהב בר רמא יאמ ,והל רמא ,ברד |

 ריעב התא ךורב :בר רמא יכה היל ורמאו הדשב התא ךורבו
 והיש הדשב התא ךורבו תסנכה תיבל ךומס ךתיב אהיש
 אלא ,יכה רמא אל ןנחוי יבר ,והל רמא .ריעל םיבורק ךיסכנ
 ,האיבתב שילש ןישלושמ ךיסכנ והיש הדשב התא ךורב
 התא ךירי' ךאובב התא ךורב .םינפנב שילשו םיתיזב שילש
 ךתאיב המ :םלועל ךתאיבכ םלועה ןמ ךתאיצי אהתש ךתאצב
 ריסהו .אטח אלב םלועה ןמ ךתאיצי ףא אטח אלב םלועל
 .ערה ןיע וז בר רמא .ילוח לכ ךממ יה

 :רהוזה רפסמ

 היבקב היב ןקברתמ ןועאד .לארשי  ןיאכז .זה את
 אתומיחר וגמו ,'ה רמא םכתא יתבהא ,ביתכד ,והל םיחר היבקו
 והיניב .היתניכש ארשאל אשידק אעראל והל ליעא היליד
 ינב לכ לע ןישידק ןוחכתשיד לארשיד ןוהמע הירויד יוהמלו
 כו ןבל אשנ רשא םישנה לכו ביתכ ,יזח את .אמלע
 אד .אשדקמל אד :ירמא װה אתדיבע ןידבע ווהד אתעשב
 ירשתד ןינב ,ןינמוא ןוניא לכ ןכו אתכורפל אד ,אנכשמל
 הירתאל קילס דכו .אתדיבע אוהה שדקתאו והיידי לע אשידק
 וא ם'וכעל אתדיבע ריבעד ןאמ ,אד אנוונכ .קילס אשודקב
 אוהה לע היל רכדאד ןויכ .אשידק אלד ארהא ארטסל
 אתדיבע קילס דכו יולע אירש אבאסמ חור אה אתריבע
 והלוכ ןקביותמו והניא םיוכעל יחלפ םיינענכ .קילס אבאסמב
 והייפוצרפל ןייגב ןינב וה םיוכעב אבאסמ חורב ארהכ
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 ירמא וה ינבמל ןארש רכו ,םייכעל אכאסמ רטסל ןהיילועינלו
 דכ ,אנאסמ הוה היט קילפ .והיימופב רכרתאר ןוינו הלמ
 לארשי ןלאעד ןויכ .קילתסא אבאסמ חורב אתריכע קילחטא

aינפמלו אערא ןול שרכלו ןול האכרל היבק אענ  

 אד לעו .אבאסמ ונ אתגנש ירשת אלר .ַאתענשל רתע
 ,יוזח את .ןינבאו ןיעאר ןינינב ןיזתפ ה תערצ עננ אוההב
 ןינבא ןורדהי ,יורוהלכ ןינומשמ אחכשאל הוה אר ָאדנוע יא
 ביתכ ארק לבא 0 איפעו והיירתאל ןיניאר הסכ רתבל
 ור רכעתיר ןינב הקי רחא רפעו ביתכו .םינבאה תא :צלחו

 לארשי יחכתשיו .ןימדקלמכ אתשה שדקתו ינפתר אבאסש
 ןאמ אד לעו .אתניכש והיניב ירשמל אשירק ָארוידבו אשהקכ
 אנחלופל אהד ארכדאל יעב יגנמל יראש רכ ןיינב ינבד
 ןירכו .ונו קרצ אלב ותיב הנוב יוה ,ביתכר ,ינכ אוה .ה'בקר
 יראקו אתשודק הילע ןימו ה'כקו יולע יראש אימשר אתעיס
 והמ .ךלהא םולש יכ תעדו ביתכר אוה אדה .םולש הילע
 אמופב הלמ אדקפאל תדקפו לבא .הימקוא אה .ךוג תרקפו
 .ביתכ אטהת אלו ןידכו ינב והיא רג

 :יה קרפ תועד תובלה ם'במרה
 ותוא תסגרפמה הכאלמ םדא עבקיש העד ילעב ךול

 ימ ,רמאנש .השא אשי כ'האו הריר תיב הנבי כ'חאו הלחת
 תיב הנב רשא שיאה ימ .וללח אלו םרכ עטנ רשא שיאה
 ,החקל אלו השא שרא רשא שיאה ימ .וכנת אלו שדה
 הנקי .ודי אצמת סא .כיהאו השא אשיל ןיליחתמ ןישפטה
 ןמ סנרפתי וא תוגמוא שקבל רווחי .וימי ףוסב ,כ'חאו .תיב
 ,הנבת תיב ,שראת השא .תוללקב רמוא אוה ןכו .,הקרצה
 תא חילצת אלש ירכ ןיכופה ךישעמ ויהי ,רמולכ ,עטת: םרכ
 'הו ליכשמ ויכרד לכב רוד יהיו ,רמוא אוה הכרבבו :,ךיכרד
 ויסכנ לכ שירקהל וא דיקפהל םדאל ול רוסאו - ,ימע



 אלכת 1 תיבה תבנה

 תיב אלו ,תיב הנקיו הדש יוכמי אלו ,תוירבה לע הירו
 אוה רכומ לבא ,ותיב ימדב הרוהס השעי וא ,ןילטלטמ הנקיו
 הילצהל ותמגמ םישי ,רבד לש וללכ .הדש הנוקו ןילטלטמ
 טעמ תונהיל ותנוכ היהת אלו ,םײקב ףלוחה ףילחהלו ויסכנ
 ונתמו ואשמ -- ,הברה | דיספיו טעמ | תונהיל וא העש יפל
 לעו ואל ואל לע רמוא .הנומאבו תמאב םכח דימרת לש
 םירחאל רתװמו ןתות ןובשהב ומצע לע קדקדמ .ןה ןה
 וניאו רתלאל חקמה ימד ןתונו ,ןהילע קדקרי אלו ןהמ הקישכ
 בייחמ וניאו ,האשרהב אבי אלו ןלבק אלו ברע אל :ושוע
 הרותה ותוא  הבייח אלש םוקמב רכממו הקמ ירב"ב:ומצע
 ,ןידב םירחא ול ובייחתנ םאו ,והנשי אלו ורובדב דומעיש ידכ
 ורבח תונמוא ךותל דרי אלו .ןתחו הולמו ,ןהל .לחומו ךיראמ
 ןמ .היהי ,רבד. לש וללכ. .ויחב םלועל םדאל רצי אלו
 .םיבילעמה ןמ אלו םיבלענה ןמ ,םיפדורה ןמ אלו םיפררנה
 בותכה וילע .ןהב אצויכו ולאה םישעמה לכ השועש םדאו

 .ראפתא ךב רשא לארשי התא ידבע יל מאיו :רמוא

 ה :ןויסארוא הטסיא יזיד ו'באקלא
 יהלא = וניתונא יהלאו והלא יי ךינפלמ ןוצר יהי

 ,םימחרה בא ,ןונחו םוחר לא .בקעי יהלאו קהצי יהלא ,םהרבא
 השודקה ךתרותב ונדמלש דומלה ךינפל הצורמו בושה אהיש
 הזה תיבה לעב לע םהרת םיבורמה ךימחר בורבו .הוהנ הירכ
 ךתרות ירבדב וכנה הזה תיכב ןוכשל ואוב תלחתב רשא
 דעל תוכרב ותיב ינב לכ תאו ותוא ךרבת הז תוכזבו ,השודקה
 הלצומ הזה תיבה םהל יהיו ,(טיואל אמיק לש ערזב דקפיו)
 ,ההמשו ןושש לוק הז תיבב עמשיו לכ לכמ לכב ךרובמו
 אנא .החנאו ןוני וסנו וב אצמי החמשו ןושש .,חטבו טקשה
 לטבתו ,הרחוסו הנצ ,הרתס םהילע היה ךימחר בור הכב
 לכ הזה תיבה ןמ קיהרתו ,תוערו תושק תורזנ לכ םהילעמ

34% 
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 ,םכינפב שיא בציתי אל ,ביתכדכ ,הלהב לכו דחפ לכו קיזמ
 רשא ץראה לכ ינפ לע םכיהלא 'ה ןהי םכארומו םכדחפ
 תא ער לכמ ליצתו רומשתו ,םכל רבד רשאכ ,הב וכררה
 םוחר ויהי םיננערו םינשד ,ותיב ינב לכ תאו הזה תיבה לעב
 לבקת ךיכהר בורב .הדופ .רשי ,ליצמ ,ךמות .רמוש ,ןונה
 השע .הפ לכ תלפת עמוש התא יכ ונתריתע השעתו ונתנהת
 ןעמל השע .ךתרות ןעמל השע ,ךנימי ןעמל השע ,ךמש ןעמל
 .ילאונו ירוצ יי ,ךינפל יבל ןוינהו יפ ירמא .ןוצרל ויהי ,ךתשודק

 .ןנברד שידק יזיד
 :ייד הזוזמ הל רינופ יד סיטנא

 רֶׁשֲא .םֶלֹועֲה למ ּוניקלָא יי הָּתַא דוד
3 

 :הָזּוזִמ עובקל ונוצו ויַתוְצַמְּ ונ גשדק

 "ראפסיא ,םכה - השראד הזוזמ הל ונופ יק םיאופסיד יא
 .םינומזפ סוסריביד יא שידק ליא ןאטנאק יא ,םיינע סולא הקדצ ןיט

 הוצמ רב תחמש םויל
 היה .חרבח ,הרותל הלעי רשאכ הוצמ רב ללפתיש הלפת

 :רמאי רענה ךרבי םרט .ע'נ םוטרא ?ימינב

 ָךיִלֶא אָשֶא םיִמָתְבּו תָמָאְּב ,יתובא יָהלאְו יַהלֶא
 הָנַה :רמאל הֶזַה שודקהו לודָגַה םויַּב יניע תֶא

 יִלָע :שיִאְל יִתיִוָה יָבנֲאְו ֶּל הכלה הָפְלַח יִתּודְל
 םויּב תונעל ילעו ,נֹוצְר יקחלָּכ תֶא רושל
 ידְלּוה םויִמ :יִלְלְעַמ יִרָפַּכ יל למנת רֶׁשֲאַכ יָתָדוכְּ
 להב תינש יֵתאָּב הֶּזַה םֹויַּב םֶנָמָא ,יֶנא לֵאָרְׂשִ וב
 אָרֵכְנ רֶׁשֲא ךמש לע רֵאָּפְתָא םימע עָההלְב נפלו 'ִףְל

 2 ד

 + :ּונילע

 ללא הֶלְּתַה % עַמש .םיִמָשָּבש יִבָא הִּתִעְו
 םָשָּג ְּףיִת תעפש ילע הָלֶש ,תאזה הָגִחְּתַה
 יניר עב "מי ומ מר .ילע ףיִנָה תוכרבו תֹובָדְ
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 גלרת 3 הוצמ רב תהמש יפויל

 ביִתְנַב ינכירדה ,ףיקח ְךֶרֶדאָנ .ינרוה :ףיִנְדִע ןְׁשֶּדִמ
 קזחה ,ְּףָמָׁש תֶא הָאְרילּו הָבֵהֲאָל יֵּבַלְּב ןִ ,ּיִתוְצִמ
 יכנא רֶׁשֲא יִכְרִד לע לָשֶכִא אלו ,יִנָּפְרַת לַאְו יֵדָיְּב
 עֶרָה רָצַּיִמ .יִנליִצַה :הָנושאְרְּב םייה היֶלע ךלוה
 ְךיָדּוּקּפ תֶאְו השודקה ףתְרות תֶא רומָשְל חכ יִּב ןַּתְו

 אָרָכָא יִמְנהלֶכְבּו :םֶהָּב יִחָו םֶדֶאָה םָתֹוא הָׂשֲעַי רֶׁשֲא
 דהא יי ּוניֵהלֲא יי לֵאָרְׂשְיעַמְש ,שובָא אלו לודָּג לוקָב

 :הרביל ןוייפכודארט
 א דאדיריסניס ןוק !םירדאפ סימ יד יא ויילימ סוייד

 יטסיא ןיא הטנאס הזאק וט ירטנאליד וקסיראפא ,דאדימזינירפ
 המלא ימ הדוט יד רטימורפ יא ימרא'זאננא רופ .האיד ינמילוס
 יא ,הטנאס ייל וט יד סוטפיסירפ סול ,יטנימלידייפ ראדראוג יד
 סאיד סודוט ,סוייליא יד ונוננינ יטנימאייראטנולו'ב ראלויי'ב ונ
 הייסנידי'בורפ וט הא סאייסארג ,ויידו'ז יסאנ יקנואא .הדי'ב ימ יד
 ןןוייניליר וט יד וטיריפסיא ליא ןיא ודאקודיא יאו'פ יא ,הני'ביד
 יוא ומסיאאדו'ז לא ודריאוקא ימ ,רייבאס ןוק ו'בוניר הנרוט
 ריס רופ ,יטנירוזאמ סיטאמאלקורפ ימ לאוק ליא ןיא האיד
 סאמ וטימורפ יא ;סא'גיא סימ סאדוט יר'בֹוס יליבאסנופסיר
 ימ יד ירבמונ ליא ויילוגרוא ןוק רא'בייל יד ,האדינמילוס ןוק
 זיא הקנוג יא ;סיטאזופ ירבמונ וט ליא יד'בוס יק ול'ביאופ
 יד ראטלא ליא יר'בוס ,וייסייפירקאס וךוט ריאארט יד יראט
 .הזוריטסינימ הרוא הדוט ןיא ,ןוייגיליר ימ יא ןייפאנ ימ

 הרוטקיל הל ןוק הטסיייפ ימ רארוגוניא יד םיטנא
 ןיא ימרי'ביסיר רופ סינגיד יקא !יטסיליס ירראפ וא וגור ,הטנאס
 "רויפניא ,סוליאו'בא םימ ןוק סיטאטקארטנוק וט יק ,הסנאילא הל
 :סניא יא ;ודאקיפ ליא ירטנאליד יטסיזיר יקרופ המלא *מ יסיט
 זנולו'ב ימ דאטנולו'ב וט הננייביד יקא ,וטיריפסיא וט ןוק ימאריפ
 רזא יא ,יטריזאלפ הא ולוס יטסיסנוק דאדיסילי'פ ימ יא ,דאט
 יקא זא יא ,סירוטינייז סימא יא יטנייז הלא יזאלפ יק ןייב ודוט
 ימראטסיקא ונ ךופ ,וייריסניפ ימ ןיא יטניזירפ האיס הסימורפ ימ
 ירפמייס יראמאלקורפ וטסייזיר ןיס יא ;ה'גיריד הריראק הל יד
 5ארשי עמש+ סארקאס סאר'באלאפ סאל ,הטלא זוב ןוק
 ,'דחא יי וניהלא יי
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 הלכת 535 טייצראי הראפ דומל רדס

 ! ןייראנויי'זיליררוק ודארונוא
 הדאק רארומימוכ יד ויידו'ז הדאק יד וטנאס רי'בוד סיא

 -ריס יקנולאוק יד ירבמונ ליא .,הזוייניליר הר רוטקיל ןוק ויינא
 (הנאמריא יא ונאמריא רי'זומ ה'זיא ו'זיא ירדאמ 0 ונאק
 םיקרפ ןאדלימ יק .סיראנול יא .יטריאומ וס יד האיד ליא ןיא
 ארדא הל יק יסנא אתיבדאפלא יד סוסרייב .סורטוא ,הנשמ יד
 הא תוינשמ ןאפוט וס ונ יטנימאזורולאמ ודנייס יא .אטוו
 הלפת יד וד'ביל יטסיא ןיא ראטנווא יד יטימירפ ימ ,ונאמ
 אנא יבמ רמא ליא וטנוז הנשמ יד םיקרפ סוד יא יטני'ב
 .הרוסירפ ,יד = הרוא :ןוא = ףירסופ יקול םאנניט ונ יק הראפ
 םוייבאס םויטסיאונ ,וזוא וס ןוניס הנא יק ונוא יא ווא הדאק
 :בל תא ןייביש 4 .טיעממה דחאו הברמה דחא :ןורישיר
 ליא ומוק .וקופ (הדלימ) יזא יק ליא האיס - םימשבש ויבאל
 ןוייסניטניא וס יל הטסאב .ודי'ביסיר ןייב סיא וננומ יזא יק
 ס יד דאטנולוב הל  ריזא רופ ,הייפמיל יא העאוב האוס
 : .רודאירק

 טייצראי הראפ רומל רדס
 :ריסלה םרוק תלפת

 לידנה לאה וניתובא יתלאו וניהלא יי א ןוצר יהי
 תונו ךיײפל הלעיש גומש שודקו דע ןכוש ;ארונהו הובנה
 רורצכ רורצתו ,ה'ע os) ם) תמשנ םשל םידמול ונאש דומלה
 תציחמב (הת)ותציחמ םישתו .(התמשנ :ותמשנ תא םייחה
 םידמועה םלוע ידוסי תודיסהו םידיסה .תוינקדצהו: םיקידצה
 ןיב םיכלהמ (הל) ול ןתתו .ךינפ רוא ויזמ םינהנו ךינפל
 ותמשנו הטסא ןאטלאס םידעומ יא תותבש ןיא) .ךינפל םידמועה
 המ לכ רובעתו ההמתו רפכתו הלסתו לוהמתו (.'וכו ן[דעתת
 אלש רַבד (התשע) השע וא ךינפל (ה)עשפו (ה) אָטְחְׁש



 טייצראי הראפ דומל רדס 338 ולקת

 אלא הריבעו עשפ ןועו אטח םוש (הל)ול רוכזת לאו, ,ךנוצרכ
 והורו ,הבוטל (הל) ל םרכזת (התשעש) השעש תוצמה לכ
 תמשנו) ותמשת  .ןדע ןנב םיבשויה קלחב עיגרת (החורו)
 - ,(הת) ותחונמ דובכ םישתו םיקידצ 5 ןופצה בוטב ןדעתה

whלעו םולשה (ה) וילע הוליו . ) ולרונל (דומעת) דומעי  
 ,םתונכשמ לע וחוני םולש אבי ,ביתכדכ ,םולש אבי (ה) ובכ

 .תוהילסהו םימחרה ללכב ל ומע יבכוש לכו (איה) אוה
 .ןוצר יהי ןכ ןמא
 לא יד סארטיל ןוק ירבמונ ליא הדלימ האיד יד סיא יב

 .אבר אמלש כ שירק .290- "0 ה'זוא ,אתיב
 מ יקרפ יד סארטיל ןוק ירבמונ ליא הדלימ י'גונ יד

 8% לע שירק
 .13-10 ה'זוא ,והילא חתפ וא ,אבא יבר דמג

 אשידק אניצוב םייס אל אבא 'ר רמא
 אנאו .יולמ וככתשאד דע םייה רמימל
 אנעמש אלו יפט בתכמל אנרבס ,אנכתכ

 אלו :יגפ הוה ארוהנד יאשיר אנפיקז אלו
 יאנעזעדזא יכהרא :אלכתסאל אנליכ הוה

 תונשו םימי ךרא :רמאו ירקאד אלק אנעמש
 ךממ לאש םייה ארהא אלק אנעמש י'וגו םייה
 :אתיב ןמ אשא קיספא אל אמוי אוהה לכ ,'וגו
 ארוהנד .וליכי אלד היבגל יטמד ןאמ הוה אלו
 אנליפנ ,אמוי אוהה לכ הינרחוסב הוה אשאו

 אנימה אשא ליזאד רתב .אניעגו אערא לע



 לכת 537  טייצראי הראפ דומל רדס /

 קלתסאד םישדקה שדק אשידכ אניצובל
 יופנאו הינימי לע ביכש ףטעתא יאמלע ןמ
 קישנו יודי ליטנ הירב רזעלא 'ר םכ .ןיכייה
 ועב .יולגר תוחתד ארפע אנכיחל אנאו ,ןול
 וראש :אללמל וליכי אלו יכבמל איירבה
 תלת לפנ הירב רועלא 'רו .היכבב איירבח
 חתפ רתבל .הימופ התפמל ליכי אלו ןינמז
 .ורזחתא דה וה תלת /אבא אבא רמאו
 ןעקתשמ ןיפאט ןארפצ אתוויח דונת אתשה
 ןייתש והלכ איירבחו .אבר אמיד ןאבקונב
 אתשה דע .רמאו יולגר לע אייח 'ר םכ .אמד
 ַאוה ואל אתשה ןלע לכתסמ אשידק אניצוב
 רזעלא 'ר םק .הירקיב אלדתשאל אלא ןדיע
 ןאמ .אלכיסד ארקיטב היב ולטנ יאבא ירו
 הוה אתיב לכו איירבהד איבוברע המה
 אלו .היירופב היל וקילס ,ןיחיר קילס
 .אבא יברו רזעלא 'ר אלא היכ שמתשא
 דרטוירופצ רפכד ןיסירת יראמו ןיקירט ותא
 ,ןיריטקב ןיהוצ איגורמ ינב ווהו :והב
 קפנד רתב .ןמת רכקתי אלד ובישחד
 טיהל הוה אשאו אריואב קילס הוה יאיירופ
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 ושנכתאו ותאו ולוע יאלק ועמש .הימק

 לע וחוני .םולש אבי ןועמש בכה אלולהל

 אלכ ועמש אתרעמל לאע דכ .םתובכשמ

 ןיגרמ ץראה שיערמ שיאה הז .אתרעמב

 | יהבתשמ אעיכרב זירמפ המכ .תוכלממ
 ייאהוי ןב ןועמש יבר אנד ךניגב ,ןיד אמויב

 האב: .אמוי לבב היב חבתשמ היראמד

 ןיאלע ן'זינג המכ .אתתו אליעל היקלוה

 סל ךל התאו רמתא הילע חיל ןרמתסמ

 :ןישיה ץקל ךלרוגל דומעהו הונתו

 ,לארשי לע שידק

 :רומלה רחאל הלפה

 אהתש וניתובא יהלַאו וניהלא יי ךינפלמ ןוצר יהי
 רזעלא יברו ייבשר ונמע ויהיו ,הזה םלועב ונתונמוא ךתרות
 תונושאר שלשמ תקנו םתמשנ רוא דשא אבא יברו הירב
 רוזא קחצי יברו ,דסהה שיא הדוהי יברו ,תונוילעה ךיתודמ
 ,חצנב היקוח יברו .תראפתב רודה בקעי הב יסוי יברו ,הרובנה
 יסוי יברו ,םלוע דוסי קידצב אייח יברו ,הוהב אסי יברו
 םתשודקו םתרות תוכוו םתוכו ,םימלועה לכ תוכלמ ךתוכלמב
 וניתונוע לכלו וניתואטה לכל הלסתו לוחמתש ונל דומעי
 וניבבל תא ןנוכתו ךינפל המלש הבושתב ונריזחתו .וניעשפו
 תדוקפב ונדקפו ונניד רזג עור ערקת .דימת ךתבהאבו ךתאריב
 הלכלכו הבוט הסנרפו םיבוט םייהל ונרכזו  ,םימחרו העושי
 ץכקו 'ה חכ ַאְג לדָגי התעו .,ךיתוצמבו ךתרותב םימי תוכירַאו

me א 
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 תאו ךדונכ אסכ ינ ke חור תהנ ונרומל היהיו .לארשי יחדנ
 .םייחה רורצב ותמשנ רורצתו דובכ ותחונמ םישת (םיבפ) שפנ
 עשפו אטחש ויעשפו | ויתונוע לכ לע הרפכ אהת ותתימו
 םושב אלו ונב ןיאו ונהנא רשב יכ תעדי התא םגו .ךינפל
 ךישודק יפמ םידומאה ךיתודוס יקמע ןיכלו גישהל הכ הירב
 ,ןשרושו ןיירוב לע םירבד המ דע ערוי ונתא ןיאו ,םייהלאה
 בושח אהיש וניתובא יהלאו וניהלא יי ךינפלמ ןוצר יהי ןכל
 תודוסה לכ ונגשה ולאכ ךתרות תוס תאירל  הצורמו
 תורבדב םישודקה li םהב ונוכ רשא םיארונהו םיאלפנה
 ליכשהלו ןיבהל הרוא ירעש ונל התפתו ונצרתו ךישדק
 וננבל םע היהת , tre תואלפנ דמללו דומלל עומשל
 חמצ תאו ונדבעמ תעב ונידי םעו ונתבשהמ תעב וניפ ירמאו
 .ץראה האלמו ,ךתעושיב םורת a הימצת הרהמ ךרבע דור
 םולש בורו קידצ וימיב הרפי ,םיסכמ םיל םומכ יי תא הער
 ,רייכ ןמא ,חרי ילב דע

 'ב 'א הל יד סארטיל 99 סאל סאדאטונא סאפוט יקא
 .רטפנ ליד ירבמונ ראדלימ רופ הנשמ הל יד

 .387 ה'וא ןיא 'ב הל .405 הוא ןיא הפוט יס יא הל
 :'ף הל יד הרטיל הל

 יִנָפְּב 'ץֶרֶאְל הָצּוהְבּו ץֶרֲאְּב גַהּונ הֶשְנַה דיג (א
 גָקּונְו .םיִשְדְקּומְבּ ולו ,תַיָבה נב אלָשְו תִיַּבַה
 ,לאמְש לש ףריבו ןימָ לַש ךֶרּיּב ,הָיחְבּו הָמָהְּבּב
 .ליִלֵׁשּב גונו .ףכ ול ןיֵאָׁש יִנָּפִמ ,ףֹועָּב גהונ ניאו
 .רָּתְמ ֹוּבֹכֲהְו .ליִלָשּב גהוג וניא ,רַמֹוא הָדּוהְי יִּבְר
 .ריִאָמ יִּבַר יֵרְבּד .השנה דיג לע ןיִנַמָאנ ןיחְּבַטה ןיֵא

ete oe 

 חלוש ם .בָלֲהַה לעו ויָכִע ןיִנָמֲאָג םיִרְמֹוא םיִמָכֲח
 ץז - וטוקמש ינפמ הָבֹותְּב הֶׁשנה דיגש ףרָי יִרְכָנל םֶדֶא
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 ,יִּכְר .ולְּכ תֶא לוטיש ךירָצ הָׁשָנַה דיג לַמּונַה .רָּכנ
 לַכֹואָה 0 ,הָלינ תַוָצְמ וב סל יִדְּכ ,רַמֹוא הֶדּוהְי
 תיִזּ וב ןיִאְו ולב .םִיִעַּבְרַא גפוט תיזכ השנה דיגמ
 יִּבְר .םיִנֹומְׁש גפוס תי הָזַמּו תִיִּזַב הֶּזִמ 52 כא . יח
 רי (ח ,זביעּב רצ אלת גפוס וניתג הרמות הדוח
 םעט וָתֹונְּב 'הָּ שי םא ,הו ענה דיג ּהָּב לשַּבתגְׁש
 .תַפָלְּב רֵׂשְבּכ ,ּהָתֹוא ןיִרְעְׁשִמ ד דַציִּכ .הֶרֲא ז יֵרֲה
 ן ריִַּמְׁש ןמְזַב ,סידיגה םע , לש גש השנה | דיג ₪

 בָמּורַהְו .ןירּוסא ןֶלָכ ,וריּכמ ו גיא םֵאְ ,םעט ןָתֹונְּב
 5ש הָכיִתֲח ןּו ,הֿיֵבְנ לָׁש הָכיִתָח ןֶכְו .םעט ןַתֹונְּב
 ןריִכַ מש ןַמְְּ ָב ,ת וכיתחה םע ולׁשּבְתַנְׁש אמט גד
 וֵתֹונְּכ בֶטורַהְו ,תורּופא ל ואל זבאְו ,םעט ט ןֲתֹנְּ
 יִּכְר .האַמּשַּב גםֹונ ניאו הרֹוהמַב גקדונ 0 .םעט
 אלַהַו ,הָדּוהְי יִּבַר רמת .הֵאָמּמַּב : הא ,רַמֹוא הָדּוהְי
 | האַמְט ה בפ ןיַדֲעַ השנה דיג רסָאְנ בקע נבל
 בָּתְבִנְׁש NN ,רָמָאָנ ִניִסְּב ל ּורְמָא כ תֵרּתִמ

oanא 5  
il | + 

 :'= הרטיל הל

 ןיִאַמטְמּו ןיחל ןיִאַמטמ תמה רֶׂשְבּו הֶּדָנַה םד
 יַהְו ץֶרָשַהְו קֹורהָו עיֶנַהְו בוזה כא .םיִׁשָבי
 .ןיִׁשָבְי ןיִאָמַטְמ ןיִאְו ןיח ל ןיִאְמטִמ ערז תַבְכַשַהְו
 ןיִאָממְמ ,ןַהָׁש ומכל רוזחלו תרו רֶׁשֵהְל יל כי םִאְו

 ןיִרְשֹופְּב ,ןְתְטְרְׁש איה הָמַכְו .ןיִׁשַבְי ןיִאּמַטְמּו ןיח
 ניאו ׁשָב יו תמה רֶשְּב ,רָמֹוא יָסּוי יִּבְר .תרעל תעמ
 ירשה . רֹוהֲמ ,הָיַהְׁש תֹומָכַל רוזחלו תורשהל לוכי
 יתְקְדּב רַמאיָׁש דע ,ערפמְל אָטַטִמ בפ אָצְמָנש
 .דּוּבְּכ תַעְׁש דע וא ,ןיִרָש וב הָיָה אלו ה יֹובַמ ה תֶא
 = רַמאיִׁש דע ערפמל אָמטמ קּולָחְב ו אמ 2 םֶתָּכ ןֵכְ
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 רע וא .םֶתָּכ וב היה אלו הָוַה הּולָחָה תֶא יּתְהַדְּב
 ] עסש יבר .שבָ ןיִּב חל ןיִב אָמַטִמּו ,םּוָּּכַה תעש
 אָלֶא אָכָמְמ טיִא .חלהו .ערפמל אָטַטְמ שביה ,רמוא
 ןיִמהנַהלָכ .חל תויהְלְו רוזחל לוכי אוהש העש דע
 םהָׁש יִנָפַמ .אָמַטְמ הָדּוהְי יִבר .ןיִרהְט םקרמ ןיאְּבַה
 ןיבמ .ןירוזהט םיִרְכנה ןיִּבִמ ןיאָּבה .ןיע וטו םביִרָ
 םיִמְכֲחַו ,אָמַטְמ ריאמ יִּבְר ,םיִתּוּכַה ןיֵּבַמּו לֶארשי
 םיִמְתכַה"לְּכ .ןֶהיִמְתּכ לע ּורְׁשְחַנ אֹלׁש יֵנְפִמ ,םירהממ
 םיתצְמנה ןמ ץוח .ןיִרֹוהְמ םקְמ"ִלְב םייִאָצְמְּנַה
 םםיזרוכ לש תרותומטה תייָּב תוכיִבְסַבּו םִירָרֲחּב
 .םיִלָּפְנַה תֶא םש םירבוק םֵהֵׁש יֵנּפִמ ,לָהֹאְּב םיִאַמטמ
 ןיִכיִלשמ אָלֶא ,ןיִרְבֹוכ ויזה א9 ,רֶמֹוא הדיהנ יב
 0 תֶא םָׁש ּונְרָבִה | רמול םיִנַמֲאָנ כומר הָּיַהְו
 הָרָּכִב םא הָמָהְּבַה לע רמֹול םיִנָמֲאָנ ורבה אל וא
 לא ןיאו .תֹורָבָכ יניִצ לע םיִנָמָאְ ,הָרָּכְּב אל סא
 ג לע אלו ;רוערפהה לע אלו רוכְכָסַה לע אל
 % וב םירושחש בדי לכ .ללָכַה = ] .םרפה
 .ויָלֲע ןינ נמָאְנ

 .39% הוא תבש יקרמ ןיא הפוט יס 'ה הרטל הל
 : '\ הרטיל הל

 תיִבָמּו םִיַה תַניִדְמִמ אָּבַה .דעומָּב ןיִחְלִגְמ ולא
 ּוריִּתַהָש ; הָרּנּמַהְ ,םיִוּוטֲאָה תיֵּבַמ אצה ,הָיְבָשַה
 רזִנהְו .רּתְדְו םֶכָחְל לֵאְׁשִנַׁש יִמ ֹוֵכְו םימָכָח ול
 ןיִסּבַכְמ לאז .ֹותרָרֲהְטְל ותַאָמּוטמ הָלֹועָהְו ע ךוצֶמהו
 אָצויהו .היבשח תריִבְמּו םַּה תניִדְּמִמ אָּבַה .דעְומְּב
 ןֵכְו ,םיִמ ה ול ּגריִתַהָש הָדְונֶּמַהְ ,םיִרּוסֲאָה :רֹוָבמ
 תוה פטמ םידּוה תוחפטמ ;רתִח זו םֶכֲחְל לָאְשֶנש יִמ
 ;רודְנַהְו רובה ןיִבְוַה .גָפַּפה 'תרֹוחָּפִמִמּו םיִרּפּפַה
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 ולא יֵרֲה ,הָרֲהְמל הֶאְמּוטְמ ןיִלֹועֲהלָכְו זרודְלויזדו
 ןיבערוּכ ל .ןיִרּוסֲא םָרא"לְּכ רתוש\ ,ןיִרָּתְמ
 ההנֶּתמ יקָיתיד ,ןיִרְבֹוׁשְו יג םיִשָנ ישּודק . רעַומְּב
 הָציִלַח ירטש ןוזמ תורגיאו םושי תורגיא לבור
 ;רֹורְגיִאְו ,ןיִּד תריָּב תורזנ ג ,ןידּורְב ירמשו ,ןינּואימּ
 םִאְו ,דעומּב בוח ירמש ןיבתוכ יה .תרושר לש
 .בֹוּתְכִ הֶז ירה ,לכאי ה הַמ ול ןיִאָש וא ֹוניִמֲאַמ וניִא
 ית דעֹומְּב ;רוזוזמעו ןיִלָפְּת זביִרָפְס ןיִבזרוכ ןיא
 קדדּוהו יִּכְר .אָרֶזע רָפְסּב וליפתו תרחַא תרוא ןיהינמ
 לע הוטו ומַצעְל | תוזוזמו ןילּפּת םדֶא בָתַּכ ,רַמֹוא
 שלש ותמי תרֶא רַבֹוקה | .וזריציִצְל תככת וכי
 ,הָנֹמְׁש .הֵעְבְׁש תַרזְג ּוגְמיַה הָלְמּב ל םדוק םיִמָי
 זרּבש ּרָמְאָש ינּפמ .םיִׁשלְׁש רג י מיה הָלָטּב
 ,ןילוע ןְניִאְו ןיקיספמ םיִלֵנְר ,תקספמ הָניִאְו הָלּוע
 :רָרצע שדרה ז תריִּב בֶרֲחְׁשִמ ,רמוא רעילה ימר
 זכויו דָנָשה שאר רמוא לאילְמנ ןָּבַר .תרָּבְשְּ
 הז יִרְבַדְּכ אל ,םיִרְמֹוא םיִמָכֲחַו ,םיִלְגְרִּ שירוּפכה
 הנשה שאר ר ,םביִלָגְרִּכ תררצע אָלֶא ה ה הפ אלו
 ןיִאְו ןיצלוח אלו ןיארוק ןיפצ .תֵּבִׁשְכ םיִרְופְּפַה םויו
 לע אָלֶא ןיִרָבַמ ןיוצְו ,תמ לש ויבורק אָלֶא ןירבמ
 אָלְבַטְב אל לָבָאָה תיִבְל ןיכילומ ןוִא ,הָפּוקְז הָשִמ
 םיִרְמּוא ןיִאְ ,םיִלָסְב אָלֶא ןונהְב אלו אָלְטיִקְסַאְב אלו
 ןימָחְנִמּו הרוש | ידמוע לֵבֲא .רעָומְּב םילבַא תפרפ
 הטמה תא ןיִחיִגַמ יא .םיִּרַה תא ירו
 םיִׁשָנ לש אלו ,דָפְסַהַה תרֶא לינרהל אלָש בוחרב
 אל לבא תונעָמ דעַומְּב םיִשָנ .רֹובְּבַה יִנפִמ ,םלופל
 הטמל תרוכּומְפה ,רמֹוא לאָעמְשי יִּבְר .תֹוחָּפטִמ
 תֹונעמ םיִרּופְבּו הָּכְנֲחַּ ,םיִשדח ישארּב .תרוחפטִמ
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 ,תַּמַה רָבְקַנ .תרֹונָנֹוקְמ אל לָבֲא הֶזָב הז תֹוחּפַמְמו
 תרונוע ןְלְּכַש ,יּונע ּוהָויִא ,ערוחפטמ אלו תינעמ אל
 .היִרְַא תרונוע ןֶלְבְו תרֶרָּבַדְמ תרחאש ,הניִה .תַחאְּ
 ,הָני ק ּהָתּועְר הַּׁשֲאְו יִהָנ םֶכיֵתֹונְּב הָנְדַמַלְו ,רמֲאַנְׁש
 חצגל תומה עלָּב ,רַמוא תאוה אבל דיתרעל לבת
 וו םיִנָּפ לָּכ לַעָמ העֶמְּד םיִהְלֲא הוה הָחַמּו

 7 הרטיל הל

 זרעיז ּועיזָשִמ ;זדָאמט ןילבקמ יִזְרַמיִאַמ םיתיז
 .יאָמְׁש תיִּב יֵרָבְדְכ ,הָּפְקַה תעיז אל לֶבָא ,ןְטַעמַ
 תיִּב .םיִמָי הָׁשלְׁש העיז רּועיש ,הַמֹוא ןועֲמַׁש יב
 ןָּבִב .הֶזְל הז הֵׁשלְׁש ּורְּבַחֵתִיִשִמ .םירמותו ללה
 םיִרְמֹוא םיִמָכֲחַו ןָּתְכאַלמ רַמגתְׁשִמ ,רמוא לֶאיֵלְמג
 חַּמְלִמ רַמָּג ,חקיל דיתע לָּבַא קוסמ?מ רַמָג .יִרָבדְּ
 וא לבא וערמ (קוסְמְל א'כ) rales דיע לָבֲא
 ןָהיֵלַט ןיִבְלַהִמ תובֶזו םיִבָז ּוליִפֲא ,םָנֹוא וא הָּתְׁשִ
 אָלֶא אַמָט ןיִא ,ןיִאַמט ןיקשמ ןֶהיֿכע ּולְפְנ .ןירוהט
 הָרַמְגְ 5% וט ןחמ אצייה לחומה ןעְגמ םֹוקַמ
 ןיקשמ ןהילע ּולְפְנ .ןיִרָשְכִמ ּולָא יֵרֲה ,ןִּפְבאְלְמ
 .רדטמ רֶזעילֲא יִּבַר המ אָצויה לחומה ןיִאְמְמ
 וקְלָחְנ אל ןועמש יִּבְב רמא .ןיִאְּפמְמ םיִמָכֲחנ
 המ לע ,רוהָט אּוהָש םיִתיִזַה "מ אצויה לחומה לע
 רַהמְמ רֶוְעיִלֲא יִּבְרׁש ,רופס ןמ אצויה לע ,ןּוקֶלִחַנ
 ,תַחַא הָּפַק ריַׁשְו ויָתיַז תֶא רַמֹגה .ןיִאָמַטְמ םיִמָכַח
 ,ריִאַמ יִּבִר יֵרְבִּד .ןהפה טגיעפ א'נ) יִנעָל הנני
 ןֹועְמְׁש יִּבְר .דיִמ ַהָּתְפַמַה תֶא ךילוי ,רמוא הָדּוהְי יב
 (שָבוּכְּב א"נ) שָתוכְּב םיִתיִז הינמַה .תַעְל תעמ ,הַמֹוא
 .םיִרְׁשְכִמ ולא יֵרֲח ,שותקל ןיחונ ּוהָיָׁש ונֹוּתָמיָׁש
 ,םיִרְׁשְכִמ םירמֹוא יאְמַׁש תריִּב םתְְמש ונותמיש
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 םיתריז עצופה .םיִרָשְכִמ ןָניִא םיִרְמֹוא לָּלַה ערב
 םםֶרְּגְרנְל גב ית חיגמהה אמט ,תֹואַמְט םַיְּב
 ועלי הֶיַּבַב ןנֲתְ .ןיִרְׁשָבְמ ןָניֵא הַמַא םּור ןַה ּוליֵפֲא
 ,םַחְּתַפָיַש וא וקָלִַׁש גנב ןְנָתְנ ,גגל ןתולעהל דיתעו
 גג תרֶא רָמשיש דע תיּבּב ןְנֶתָנ .ןירשְכִמ ּולֲא ירה
 | הצר .ןיִרְׁשְבְמ ןִנ א ,רֶחַא זבוקמל זבָכיִלְויָש דע וא
 יאַמַׁש תריֵּב ,ןיִדָּב ינש ותו דהא ד ב ןהַמ לטיל
 ללה תריִּב .הָרָהֲמְּב הָּפַחְמּו הָאַמִמְּב הצוק םירְמֹוא
 רַפֹוח ,רַמֹגא יִסוי יִּבִר . הדֶאָמְטְּב הּפַחְמ ה ףַא ,םיִרָמיא
 זדַאָמְטְּב דָּבַה תבל ףילומּו תֶָכִּתִמ לש תֹומוְּרַבְּ
 .ֹועְגַמ םוקמ אָלֶא אמט ןיא ,םִיַחיִרָּב אָעַמְנש 6
 יג לע אָצְמְנ ,אָמ מ לפקד ,ףֶלַהְמ ההׁשמ היה א
 היה םִא ,ּונעגנ אל רמול םיד ןדבה ֵאׁשִ ,םיִלעֶה
 יב לע תּגָצְמְנ .אָמַט דֶרָעָשְּב ליפ םואָּ ענֹונ
 בג לע םיִדרּפ .אָמְט .הָציִּבַבְּב עגונ או הְו זכידּורפ
 אָמָט ןיִא ,הציִּבַכְּב עגונ אּוהְׁש יפ לע ףא .םיִדֹורְפ
 .רֹוהַמ .,םיִתִיִזַל לָתוּכ ןיִּב אָצְמִנ .ועָנִמ םוקמ אָלֶא
 .אָמְט גה ןטצמב אָצְמִנ .רוהט ןמְטמַה ,גנב אָצִמִנ
 ,הָרֹוהֲמ ,אָהֹוהְמ תיִלטמ ןַכְ םיִתיִזַה לע ףּורש אָצַמְנ

 .ןָתֶאיִצְמ תעְׁשְּכ תֹואמַטַה"לַּבָׁש
 ,498 תבש יקרפ ןיא הפוט יס 'ְזְד הרטיל הל

 !'ט הרטיל הל
 רֶאְשּו םִיִלָכְו הָמָהְּב תֵעַּבַמ ,הֶאַמְט םֵדָא תעּבַמ

 לֵׁשְו ,הֶאַמְמ םיִצֲחַה תבוק .תרורוהמ תֹעָּפַמַה-לכ
 הָּב שיש תרֶלָשְלש .אָמְט ו .זררוחט ןיִריִסַא
 הר Blac ט התיִּפְכַ הושעה , הָאמִט ה זליענ דרב

 םיִתָב כ ל הֵאַמִט "תרינוטס לש .תלְׁשְלׁש
 ַחָתְפִמ אּוהְׁש ןַמְזְּב ,יַתְמיִא ,יִסוי יָּבַר רַמֲא .הָרָוהְט
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 ,הֶׁשֹאֹרְּב ןוולח רשקש וא ,םִינָש ּויֵה םא לֶבָא ,דַחָא
 יִנָפמ תוָמְ ו רָס לֶׁש םינזאמ נק 4 ַתּומִמ
 תּויִלְקְנוא וכ שי םִא ,םיִּתָב יִלָעְּב לש ,תֹויַלָקְנֹוא
 םילכור לש) .הרזדט ןיִפָּתּכ לש ןילְקְנוא .אָמָס
 ויִנָפְלֶש ,םיִלְבֹור "לש .הַמּוא ה ןְךּוהה) .יֵּבְר ,זדָאָמְט
 .הֶאְמְמ שגרד ילקנוא .הְרּוהְט ויִרָתַאלשו הֶאַמְמ
 ןוכָא .לָשו האט הש לש .הָרֹוהְט ןיטילקנ לש
 .ה sls ץעָה תַרֹונְמ שו , הֵאַמָמ ןֲחְּלׁש לש .הָרֹוהְט
 והמל רַּכֲהַמַהְו אָמָט אָמָטַל רחמה לב ,לָלָפַח ה
 יּופְּכ .תֹורֹוהֲמ ןמְצִע י ;ַפְּב תַהַא תחא ןֶלְכְ .רֹוהַמ
 אַּמַטַמ לֶאיִלְמַּג ןֵּבַר ,םיִּתְב יֵלֲעַּב לָש תָכָּתִמ לש יִנָט
 טֵדְנַמַּבְׁש תַלִּדַה .אָמִט םיִאְּפּור לש ,ןירהַטְמ םיִמָכָחְ
 ןיכותיה .הָאַמַט םיִאְפּור לַשְו ,הָריהְט יב יִלָעַּב לש
 ,הָאמט דָּבַה תריָּב בָרָהע ,ןיר רוהט ןיִכְרְפַה זכיִאָמְט
 ,אָמְט ערה רֶמְסַמ .הֵרֹוהְט םִיִלתֹוכַּבׁש ילקנואו
 רַמְסַמ .אַמטְמ קודצ יִּבר .רֹוהָט תרועְׁשַה ןָבָא לָׁשְ
 אממ ms יפר ,זרוסּורג לש ןורָאְ אמט ידה
 ,תתַבָּתמ לֵׁש ּהָלׁש הָלֹנַע דתיה .ןירהטמ .םימָכֲחַ
 וב לעונו ג הזרופ זרויהְל וניִזְרַהָש רַמְסַמ .ה הָאמְט
 ֹוניֵכתהָׁש רֶמְסמ .רֹוה זמ דֵריִמְׁשְל יושעה אָמְ
 אָמַטְמ אביקע יב ,תתיִבֲחָה רֶא וב הופ ;רוָהְ
 יִנָחְלׁש לש רַמְסַמ .ּונָפְרִציש דע ןירהטמ םיִמָכְַ
 יִבְר םיִרָבְּד הָׁשֹלְׁש אממ קו ,רֹוהָט
 ,יִנֲחְלְׁש לֶׁש רַמְסַמ .ןירהטמ םיִמַכֲחַו אָמַטְמ קֹודָצ
 יִבְר זרועשהה ו ֹךָב בא לש רַמְסַמּ ,זרוסּורג לש ןֹורָאְו
 ןְכַר םיֵרָבְּד העְּבְרַא .ןירהטִמ םיִמָכֲחַו אָּמַטְמ לודצ
 לש יִנָט יּופְּ .ןירהטמ םיִמָכֲחַו אמממ ליִלְמּג
 ילפ ימלוגו ,תודרגמה יּולַתְ ,םיִּתְב יֵלֲעַּב לַש תֶכִּתִמ
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 םיִמָכָח םידומו .םינשל הָכָלְחַּנְׁש אָלְבִמְו ,תֹוכָּתַמ
 לדג דָחֶא םִינְׁשְל הָבָלְח גש אָלְבמכ איל ברל
 לַסְפְנַש רנד .רוה זמ ןטקחו אמט לודגה ש ,ןט מ הא
 | עלְס ןכו יאֵמָט הנה ראּוַצַּב לתל וני התרהְי
 דע .הֶאָמְט חב להוש תחל ּהָניִקִתַהְו הָלְחפנְׁש
 = ןירָניד יֵנְׁש רע ,ּהָמֵַכְל יאשר אָקיו לַַפּה הָמּב
 = תרֶלָטְשְמַהְו םומְלוקַהו רֶלְצַה .ץוקָי ןאַּכמ תרּוחַפ
 | יטלוגדלֶכו ; ןיִאַמט הָנַּכַהו ןֵּבַה סיךּוכהו תולוקשמהְו
 הדרי יבר .עֹורְּבְׁשֲא לֶשִמ יל ןיִאְמְמ ץע יֵלְּכ
 .קלָשְּתְש דע הָרֹוהְט תַז לש תופּורג ףא ,רמֹוא

 . .380 ה'זוא תבש יקרמ ןיא הפוט יס יי ה הרשל הל
 .421 הוא תבש יקרפ ןיא הפוט יס 'כ הרטיל הל

 ישי ההטלה
 .ותוא ןידיקעמ אָלְצ הָלָּטַה תֶא ןיִתְפוכ ּוָה אל

 התדיקע הָתְיָה ףכו .ֹוּב םיזֲחֹוא םיִרְבֲאָּב וכזש יִמ
 | חַרֶזַמָּ דַמוע טָחישהה .ברעמל ויפו ped ושאר
 תיִנּופצ ןֶר וה לע טחשנ ג היה רחש ש ,ברָעַמְל ויָנָפּו

 הָיָה םבִיַבְרַעָה ןיִּכ לו שו הינש תרַעְּבַמ לע תיִב ברע
 i הנ זרע בט כ 1 ;רינופש תיִחְרֶז ןבכ לע חש

 תריחְרזמ זר כל .ול אָּב ,לָּבַכְמַה לב כַכְו טחושה טחש
 .זריִמֹורְד תריברעמ ,תיִנֹופצ תריחרזמ ןתננו תינופצ
 היה אל ,ימורד דוסָי קע פוש היה | םדח יִרייש
 הָלֹותְו ּובּוּכְרַא ךותמ ובחוג אלא לָנְרֶה תֶא וב רֶבוש
 עינה יהל - אֹוהְׁש דע ,דֶרֹוי טיִׁשְפַמ היה וב
 ְךַתָח ,!ב הָבֹוַש יִמָל נָתּונְו שארָה תֶא ַתָח ,הָוָחל
 טְׁשְפהַה תֶא ee .ןָהָב הָכנָׁש יֵמָל ןֶנַתְ םָיעְרַּכַה תֶא
 זבידיה תֶא רח .ֹומָּד תא איצה ו בלה זרֶא ערה
 ּכתַח .תיִנָמִיַה לָגְרְל הָלע ,ןָהְב הָכֶּזָש יִמְל ןָנֶתְנ
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 ֹעָרְמ .ּהַמע םיִציֵב יִּתְשּו ,ּהָב הָכְוָׁש יִמְל ּהָנָתְנ
 לע גער רֶדפַה תתֶא לכ .וינָפְל לג ולָּכ אָצַמְנו
 םםִיַבְרְקַה תא לטנ .ְלֵעַמְלִמ שארה תטיה וש תיב
 ּהָתֹוא ya סָרכַהְ ,ןָחיִּדהְל םֶהָב הָכְזָש יִמְל ןָנֶתֶנּו
 ןהו וא ןיחיּדמ ןיברקהו ,ּהְכְרְצד לכ ןיחיּדִמַה תב
 שיש לש תונָחְלָש לע הָמּועיִמְּב םיִמעּפ השלש

 הָאיִרָה תֶא שיִרְפַהְ ןיכפה תֶא למָכ .םידופעה ןיִּבְש
 זיז היד אג ,דַבָּכַה ןמ דָבָּבַה עֵּבְצֶאְ רָבָּכַה ןַמ
 הלע הב הָבוְׁש יִמְל ונָתְ הָזַחַה תֶא בכ .ּהָמֹוכְמַמ
 אלו ,הָרְדְשַה לש דרו ףתוה הָי ַה תיִנָמּיה ןָפודל
 רועְלַצ יִתְׁש עיגמ אּוהַש דע הרדֶשּב עגונ ₪

 הַּײּפת דֵבָּכַהְו .ּהָב הָבָּזַש יִמל הָנַתְנּ ּהָכָתַח ,תוכ
 יִתַשּי ןאָּכִמ "תּועְלְצ יִתַש ה הָּב ַחיֶּנַה ו הָרָגַל ול אָּב הנ
 הנה ,ּהָב הָבְוְׁש יִמְל ּהָנֲתְנּ ּהָבַתַח ,ןאָּכִמ תֹועְלְצ
 :ריִלאַמְׁשַה פר ל ול אָּב הב םיו ולת | הָאיִרָהְו בלַהְ
 תועְלָצ יִתשו ןל לעַמְלִמ תו פר תועְלַצ יתש חב ַחיִנְהְ
 חינמ אָצְמַנ ּהֵּתְרַבֲחַּב חינמ הָיָה ךכְ ,ןטמְלִמ תופר
 .ןֵמַמְלִמ םִיַּתְׁש םִיַמְׁשִו ןְלֲעַמְלִמ םִיַתְׁש םיתש ןָהיֵּתְׁשְּב
 לוחטהו ּהָמַע הרדשהו הב הָבָּוַש יִמְל ּהָנֲתְנּו ּהָבָתַח
 ןירוק ןיִמָי .לָש 'אָלֶא ,הָלודְג הָתָיַח איֵהְו ,ּהָב יול
 וכזְרמ ,ץקנעפ ול תב הב הל ד בֵּכָׁש ג הָלּודְּ
 יִתְש דָבָּכִַה עּכצָאו היִלָאָהְו יב הָבּוְׁש יִמְל ונָתְנּ
 הָכְזש יִמְל ּהָנֲתְנּ יִלאַמשַה ol לט .ומע .תֹויָלְּכ
 ,םֶדיב םיִרָבַאָה 0 הרושכ 5 ןיִדְמֹוע לכ ותנַצְמְנ הב
 יִפְַּ ומטוחו וניִמיִּב 'שארה ,לֶגַרְבּו שארָּב ןושארַָה
 ןֶלָעַמְלִמ ותָטיִחש תובו* ויִתְוְעְּבְצֶא יב וינרמו ועור

 תיִבו ולאמשב ןיִמָי לש לגרַהו .היִלָע ןּותָנ רֶדָפַהְ
 ןיִמו לָׁש ,םידי יֵתְׁשִּב ינׁשה ,ץוחל ורוע

*85 
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 ןרע תיֵבּו ולאמַשְּב לאמש לֶש | ויִמיִּב
 יניִמיּב ץשעָה ,לֶגְרְבּו ץֶתֹעְּב ישילשה ..ץוחל
 דָבָּכַה עַּבְצֶאְ ,ויִתְרועְּבְצ א ןיִּב תרֶלְדְלּודְמ הָיָה
 תיִבּ .ולאמשב אמש לש לְגָרָה ,ומ נע תוילּכַה יִתשי
 וניִמיִּב הדָזֶחה ,הרגבו ה זֲחָּב יעיברקה .ץוחל וריע
 ישימתה ,ויִתיִעְבַצְא ןיב היִתיִעְלְצ ולאמשְּב הָרגַהְו
 ולאמַשְּב לאמש לֵׁשְ de ניב ןיִמְי לָׁש תֹונָפְד יִתְשְּ
 בב םינּותנה םִיַבָר ששה .ץוחל ןְרֹוע תיֵבּ
 .זרלפב יעיֵבְׁשה .הלעמל ומ יב לע יערכו
 יִצָחַמ םּונֲתָנּו וכָּלָה As יעישתה .ןיתיבחב יגיִמְשה
 םהל ּואָבּ ודריו ,ם והְלְמּו ובְרָעַמַּב הָטַמְלּו ׁשֶבָּכַה
 .עמְׁש תֶא תורקל תיִזְגה תַּכְׁשְל

 .431 ה'וא תבש יקרפ ןיא הפוט יס 'מ הטיל הל
 .497 ה'זוא תבש יקרפ ןיא הפוט יס 'נ הדטוכ הל

 :יפ הרטיל הל
 רַמוא הָדּוהְי יִּבְר ,תֹוצָנְׁש לש סיכו יקָּפַע לד

 תא רַמּוא לָאיִלְמּ ב ןיעמש ןָּבְר ,תיִרְצִמ הָמיִמְכ תא
 ןירהטמו ןיִאְמַטִמ ולא ירה .ןֶהָּב אֹצֹויְּכ יקידל לָּדנ
 םילכההלכ אלהנ ,יַפֹוי יִּבְר רַמָפ אב אָלָש
 יפ לע הא ולא לָבֲא .ןמּואְב < אלש ןיִרֲהטִמּו ןיו אָמטמ
 אל .םֵריָזֲחַהְל לוכי טֹויְדָהַהְׁש ןי ַאַמְט ,ןיִרָּת מ ןֵהְׁש
 לוכָי וניִא ןְמּואָד ףאָש תיִרְצַמ הָפיִפְכִּב אָלֶא ּורְמָא
 .אָמַמ ,ויִצְנָש ּולָשִנַש תֹוצָנְׁש לש םיִּכ ,הְריִזַחהְל
 .אמט ןָּטַמַלִמ תילטמה תֶא וילע הָלָה .רוהמ .טׁשֲפ
 אל הָהְשמְּב ןָהמ דָחָא אמט גָש םיִּכ דת םיִּ
 .תֹועָמַה רֹורְצ .אַמָמ תיִלְנְרַּמַה רורצ .ֹורֵבֲה אָמְטנ
 יטקול הּכ .ןירָהַטְמ םימָכֲחַו אָּממְמ רעֶילֲא יבר
 ,ןיִאמְט סֵיַּכְרּבַה א'ס) רְּכַרְּבַהְו ןיזַה ,הָרֹוהְט םיִצֹוק
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 תיֵּב"ֹלָכְו ,ןירוהֶט ןימילקרפהו ,ןיִאמְט זבילוךשהו
 איהָׁש יִנָפמ ,ןיציק לָׁשִמ ץּוח ,ערורוהט תרועּבְצֶא
 תא תרֶלְּבְהִמ הֶניִא םֵא ,העְרָקְג .גֹואָה זרָא תֶלָּבַכְמ
 וינְזָאַמ זרחא : דָהָמפנְׁש לדנס 5 הרוח מ גואה בור
 ןמ רוהט הנָּכרו הָיְנַש הָקָסָּפִנ ,סֶרְדִמ אָמְט הָנקִתְ
 ןכתְל .קיפסַה אל ..סרְדִמ ענמ אָמְט לָבַא סרדמה
 קסַפנ ,הָרֹוהְט ,הּיְנְׁש הק יְמָפָנְׁש ד הָנּשאַרַה תרַא
 םילוס רי והט םינשל קָלַחָנש we מטח לטנ הבקע
 וניא םא ,תחפנש לענמ ,ריהט םֹוקַמ לָּכִמ מפ
 םּומָאָה לעַש לענמ ,רוהט לֵגַרַה בור תֶא לֵּבַכִמ
 תֹותָמֲח- לָּכ .םיִאַמַטְמ םיִמָכֲחו ,רַהְֵמ רז ןעיִלָא יצר
 רַמוא ריאמ כ ייבְרַע שמ ץיוח תורוהמ תורורצ
 יִמוי יִּבְר ,זרּואָממ םלוע רורְצ ,תרורוהט העש רֹורצ
 זרורוע ּולֲא .תֹורֹוהַמ ערורּורַצ תֹותַמז חללכ רמזא
 רוע ,םיִמְׁשְל ויִלָע בשחש רוע ,םֶרֶדַמ ןיִאְמְט
 (רומחה רוע אינ) רָמַחַה רוע ,אילְבַטה רוע היטרוקְס
 לש הלה רוע הָפְרְטַה רוע אָפּורֶה רוע ,ןּתַּכַה רוע

 רוע קּורָּפַה רוע סרה מ תַסָּכַה רוע רָּכַה רוע מָה
 םירמוא םיִמְכֲחַ םֶרָדְמ רמוא רז זעיִלָא יבר קרופה
 בע ,םֶרָדִמ ג תרֹוטְּכ ירו תרּופְּכ בע .תֶמ אָמְט
 תיִבּו ,סרדמ רַמוא יאָמש תיִּב ,ןְמגְרַא הפה ו | ןֶמְנְרַא
 ,רוהט םילפל ופה יאשעש רוע .תַמ אמט רַמוא ללַה
 -לָּכ ,ויָבְא םושמ רֵהמְמ יסוי יבר ,אָמְמ תולהשמְל
 "לכ ןְתָאַמטִמ הָבְׁשֲחמ הָכאּלִמ ןורְסֶח יאָ םוקמ
 .ןתְרַאְמְטִמ הָבְשַחַמ ןיִא הָכאָלִמ ןורָסֶח שיש םוקִמ
 ןֶתֶאָמַטְמ הָבְׁשֲחַמ היכה עב תורוע .הָבֵצֹועָה אָּלֵא
 הָבְׁשַהמ בגג לש ןֶתֶאְּמִמִמ הבַשחמ ןיִא ןדּבע לָשְ

 1 יב ןּתאְּפַטמ הָבָׁשֲהַמ ןיא ןְלוג לשו .ןְרֶאְמטִמ
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 הָבְשֲהֹמ ןֶלְנג לש ,םירבדה id רַמֹוא ןועמש

 אלָׁש ינפמ ןְתֲאמטמ הבשחמ ןיא בגג לשו ןֶתֶאְּמ ןָמֶמ
 9 םרדמ אממ אּוהַש רוע .םילנקה שאי

 ,ןילד

 רועה 1% תחפטמ השועה ףַא רַמֹוא קודצ ובר
 .הָרֹוהָט תֶסָּכַה ןמּו הָאַמְט

 .418 ה'וא תבש יקרפ ןיא הפוט יס 'ע ארטיל הל
 = ההז 5 הל

 הֶּזַהְו לב ,ּהַמַׁשְל אלש ּהָטֲחַׁשְׁש תאטַה ערַרָּפ
 יבר .הלוספ המשל אל שו המשל וא ּהָמְׁשִל אלש
 ,הלּוספ םילגרו ם םידי י ץּוח וחר אלָשו ,ריִׁשְבַמ א ו

 יִּבְר ,הָלּוסְפ לוד הב אלו ,ריִׁשְכַמ רֶזַעְיְלֶא יִּב
 5 בש יֹלְבּבּ הָלּוסְּפ ם ידָנַּב רַפֲחְמּו ,רישְכִמ ל
 תותנ ִּתְׁשְב וא ּדָּתְגִמ ץּוח הפרש :תיִשָעַנ הָתיָה
 נב אלו הזה .הֶלּוסּפ תוחא נב זביתש רעש ו וא
 ןזח תריעיִבְׁש תרי ששמ הוה ,הָלּ ספ חתַּפַה דננַכ
 הֶזַהְ רזהו תיִניִמְׁש תיִעיִבְׁשַמ ,הָלּוסּפ תיִעיַבְׁש הֶזִהְ
 םיצעדל = וא םיִצְעְּב אלש ּהָפְרש :הָרָשּכ תיִניִמְׁש
 ּהָחֵתְני הַמיִׁשְפַה הָרְׁשכ הָבָבנַב וא שנ וליִפֲא
 זרו תשלו ּהָרָשְּבִמ לי כַאָל ;תנמ לע ּהָמֲחְׁש ,ה ָךְׁשַב
 הָבָשַחַמ ןיִא רַמֹוא רֶזעְיִלֶא וב הנשל ּהַמָּדמ
 ףוס דעו הָלֲחּתַמ הָרּפַּב ןיִחּוֲעָה"לָּכ :הָרּפַּב תֶלְסיפ
 ּהָּב עביִא הָכאָלְמ ב ּהָתוא םילָסּופּ םיד ב ןיִאָמַמְמ

 ּהָּב עֶריִא ,םיד הָאַממְמ הָניא ּהָתַמיִחְׁשְּב לוסּפ
 ,םיִדָנְב הָאַמַמְמ ee יִנָפְל ּהָּב קַפֹועְׁש-לָּכ הָחיְזַהְב
 ּהֶרָמּוה אָצְמ .םיִדָנְב הָאַמטְמ הָניֵא הָלּופּפ ַהֲאְל
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 ָךיֶׂשֲעַמּו םיִצע ּהָל ןיִּבְרמּו ּהָּב ןיִלְטמ םֶלי עֶל .הָּוק
 רַפֲא הֶׂשֲעּתְׁש רע ּהָּב תֶלָסּופ הָכאָרְמַה .ןַהֹכְבּו ם יב
 :רָפאַה תֶא וליטיַש דע םימב תרָסֹופ הכאלכהו

ater iro 
 יִבר .ןַתְׁש-לַכ םימ ּהָכֹותְל לַפַנַׁש זריחולצ

 דרי ,ןיִלְסופ םימכהו תויָזַה יִתְׁש הוי רמוא רזְטיִלֶא
 לַטַהְ הָמַחְּב הָנְחיֵנַי רמֹוא רֶזַעַיְלִא יבד:לט ּהָבּותְל
 תוריפ יִמּו ןיקשמ הָכּותְל לַּפְנ ,ןילְסופ םיִמָכֲחַו הלוע
 רָבָּד-לָכְו םֹוּתְנכְנַבְו םומוק ויד .בגְנְל ְךיֵרְצְו הָרעי
 ּהָבֹותַכ לַפנ :בגנל ךיִרָצ ֹוניֵאְו הָרעי סיעור אּוהְׁש
 םֶהיֵאְרַמ נַתְׁשִנְׁש וא ּועְקּבנְרִנְו םיִשַמְרו םיצכְׁש
 יִנָפִמ ,:רָלָמֹופ ְךכ ןיבו כ ןיִּב ;רישופה .םיליספ
 בעי ןְּ רֶזְעיִלֶא יִּבְרְו ןועמש יּבר ,תָרָפפְׁשִּכ איִהָש
 יִנָּפָמ םיִרָשָּכ .דֶאּובְּתַּבש הָנַּכַהְו הְריּדד ,ם ירמּוא
 ,ןיּוסּפ הָּיַח וא הָמָהְּב הפ ה הָתש :החיַל םֶהָּב ןיאש

eeלס תופ  ptתַצְצּומ איִהָש מ הָנּויַה ן . 

.si9e os 

 בשּוחַה :רָּבְכַעָה ףא רַמֹוא רזעיִלֶא בר איקמ אוהַש
 יִבְר ,לּוסָּפ רמוא רֶזָעיִלֶא יִּבַר תותשל תאסח יִמ לע
 זכיִרְבְד הָמּב יִסּוי יִּבְר רַמָא ,הָטיִשְכ רמוא נשוהי
 םיִׁשָּדַהְמַה םיִמְּב לָבֲא םיִׁשָדָהִמ םִניֵאָׁש םִיַמָּכ םידּומַא
 הָּתְׁשיִׁשְּכ רַמֹוא טש יהי יצר הָטיַשְכ רמוא רְועיִלֲא יכב
 ,טיִמְּב םֶלָּבִ אל ולָמפְנש תאָטַח ומ :רֶׁשָכ רנרג סאו
 וֿטְמַּב רַמְוא הָדוהי יצר ,םיִרָחַאַל דלקת םׁשֲע ואש
 בב ,תעכ תעמ אָמט ּהְרֶשְּב תאַּמַה למ הָתְׁש ָש הרפ
 אל תאַטח רַפָאְו תא אָטָח יִמ :היעמְב ולב רַמֹוא
 םימה נפ 5. םמישי אלו הָניִפְסְבּו ל רֶהְנְּב ריב
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 .אוה רָבֹוע לָבֲא ,הָז דצל םֵכָרֹויְו הָז דַצָּב דֹומֲעַי אלו
 ֹודְיָבו תאַטַח ל רוהַטה א:ה רבוע .וראנ צ דע םימב

 0% םניא (ש םימ 22: ,תא אָטַחְל רוהָטַה ,םָקיִר יִּלָכ

 יכלוקה - הלקמ רָפְאְּב םֵרעתנְׁש רֶׁשָּכ רפא
 a דיל יִּבְר וב ןישד קמ יאו אָמָטְל בֹורָה
 תא ןיִאמַמַמ ולְספנַׁש תראָטַח יִמ ןֶלְכְּב ןיִט דקמ
 תאטחְל רוהטה תֶאְ יפוגבז ידי הַמֹורְתְל רֹוהַּטַה
 רֹוהַטַה תֶא ןיִאָטַטִמ ּואָמָטְ .ופוגב אלו ןידיב אל
 ויָדיִּב תאָטַחְל רֹוהַטה תֶאְ ופוגבּו ויִדָיב המרת

 ימה בג לע ונֲתָנְׁש רֶשָּכ רַפֲא :ֹופּונְב אל ל
 | הכורהכ רֹוהַטַה תֶא ןיִאמַמִמ ,ׁשָּדַמְל ןיּואְר ןנ יאש
 אלְו וידיב אל תאטַחל רוהָטַה תֶא ,ופּוגְבּ ויד
 : ופוגב

 :'ק הרטיל הל :

 הליעמל :הָז (םע הז ןיִפְרְטְצמ ַהֵּבְוִמַה שדר
 קדכ ישדכ . 3 רָתּונ לּוגָּפ םּושָמ ןָחיִלָע םִיַחָלּו
 ךָּב ישדקו ַָּב יה ישדק ,הָז םע הֶז ןיפרטַצמ תיִּבַה
 םיִרָבְד הָׁשַמֲח :הָליעמ הֶז םע הֶז ןיִפרֲטְצִמ תִיָּבַה
 תֶלֹוּפַהְו בֶלָחַהְו רֶׂשָּבַה ,הֶז סע הֶז ןיִפְרְמְצמ הָלֹועְּב
 תֶלופַהְ בלחהְו רֶׁשְּבַה ,הָרֹוּתּב הששו משהו ןַיַהְ
 לֵׁש רֶׂשֲעַמ תַמּורתּ הָמּורָתַה .םתלהו ןמשהו ןויהו
 רי פאל הז סע הז ןיִפְרֲמְצִמ "םור ןּוכְבַהְו הֶלַח ה ייאמד
 זיִפְרַמְצִמ ןיִלּוגּפַהְדלָכ ld las וה תֶא סָהיִלָע םָיַחְלּו
 ככ יה םע הָז ןיִפְרט מ ןיִרָתּונַהְ ב ,הֶז םע הֶז
 ןיפְרַטַצִמ םיִצָרְׁשַה-לַּכ 5 סע יז תֹופְרטְצִמ תוליִבְנַה
 רַמֲא לָלָּכ + .ןיִפְרָטְצִמ ורְׂשְבּו ץרשה םד ,הָז סע  הֶז
 הֶז ןיפרטצמ ןיוש ורּועשו ּותֶאמטשד לָּכ ,ַעְׁשֹוהְי יִּבְר
 אל ,ֹותָאַמְמ אלו ורּועָש ,ורועש אלו ותָאְמְט הֶז סע
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 לּוגפה :הֶז סע הז 6 פֶרָטְצִמ is ,ֹורּועְׁש אלו ֹותֲאָמְט

 לָכואה ,םבֶהיִנְשְבש A וליפא אמל הז 'םע ה הו

 דפּמְטַה דלוּב אָמְטְנשו הֶאְמַטַה בָאְּב תומטנש
 -לָּכ :םֶהיִנָשְּבָש ככ אָמַטְל הֶז םע הֶז ןיִפְרֲמְצִמ
 םֶרפ יִצֲחֹכּב הוגה תֶא לוספל ןיִפָרָמְצִמ ןיּפְבֹואָה
 תַאַמַט אָמְטְל הָציּבְכְּ ,בורעל זרודּועס יֵּתְׁש ןֹוזֲמְּב
 םייַּב תָבֲתֹוּכַכְּב ,תַּבְׁש תַאָצֹוהְל תֶרָגּורְּגַכְב :ןילָבוא

 הָיַוְגַה תֶא לוספל ןיִפְרֲמְצִמ ןיקשמהדלּכ .םיִרּופְכה
 | הֶלרעַה :םירופכה םִייָּב ויִמגול אלַמְכּו ,תיעיברַּב

 רַמֹוא ןועמש יִּבַר הז םע הז ןיַפְרַטְצִמ םֶרָּכַה יִאְלְּכְ

 רועָה ,רֹועָהְו קשה יקשהו ֶגָּבַה .ןיִפְרֲמְצִמ ןֶניא
 ינָפִמ רַמֹוא ןועמש יִבְר ,הֶז םע הז ןיִפְרָטְצמ ץיִפִמהְ
 : בשומ אָמטְל ןיּואר ןֵהָׁש

 .496 ה'זוא תבש יקרפ ןיא הפוט יס 'ף הרטיל הל
 ,414 ה'וא תבש יקרפ ןיא הפוט יס 'ׁש הרטיל הל

 + תן הרטיל הל
 דע רֶמֹוא הָרּוהְי יִּבְר ,תֹוצֲח דע רחשה תלַפּת

 הדּוהי יִּבְר ,בֶרָטַה דע הָחְנמַה זרלפת .תֹועְׁש עַּבְרַא

 עב הל ןיא בֶרֲעָה תַלּפִּת ,הָחְנַּמַה גלפ דע רַמ;א
 עַבֶש דע רַמֹוא הָדּוהְי יִּבְר .םייה לכ ןיפסומ לש

 ֹותָסיִנְכַּב לֶלַּפְתִמ הָיָה הנקה ןְּב אָינּוחְנ יבר :תועש
 5 ּורמָא ,הָרָצָה הָלֲפְּת ותְרֶאיִציִבּו ׁשֹרָדּמַה תריִבְל
 ֶלַפִתַמ יִנָא יִתְסיִנְכְּב םֶהל רמָא ,וז הֶלַפִתְל םֹוכַמ המ
 ןתֹונ .יִנָא יתֲאיִציִבּ ,יִד לע הָלְהִת עֶרָאָת אלש
 םֹודלָכְּב רַמֹוא לֶאיִלָמִנ ןֶּבַר : יֵרְלָח .לע הידוה
 ןיִעַמ רַמֹוא עׁשּוהְי יִּבַר ,הַרְׂשֲע הנומש םָרָא לֶלַּפתִמ
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 ותְלַּפְת הְֶרּוגש םִא רמוא אביקע יִּבַר ,הרשע הָנֹומְׁש
 הָנֹומְׁש ןיִעְמ ואל םֵאְו הְרָשְע הָנֹומְׁש לֵּלַפְתַי ויִפְּב
 עבה ֹותְּקִפְּת הָׁשֹועָה רמוא 'רֶזְעיִלֶא יִּבְר :הרשע
 דלהמה רַמֹוא עשוהי יִּבַר ,םםיִנּונֲחּת ֹותלִּפִּת ןיא
 עשוה רמוא הָרָצְכ הָקְפָּת ללַפְתִמ הֶנְכְס םֹוקְמָּב
 תֶׁשְרַפ לָכְּב 5ארשי תיִרֲאָׁש תֶא ףמע תֶא םשַה
 עמוש יו הָּתַא ךורְּב ,ףיִנְפָל םֶהיִכְרָא יהי רּובָעֶה
 וכי ֹוניֵא םִאְו ,דְרִי רוזמחה לע בכור היה :הֶּלְפַּת
 וינְּפ תֶא ריִזַחַהְל לּוכָי וניא םָאְו יויָנָּפ תֶא ריִזֲחַי דריל
 רֶזְעְלֶא י בר :םישָדְּהַה שָדק תיִּב as ובל תֶא ישו
 ריִע רַבָהְב .אָלֶא ןיפְסּומה .תַלַפִ זי רַמּוא הָיְרוֲע ןְּב
 ובר ;ריִע רָבָחְּב אלשו ריע רֶבָחּב juste במח
 דיִחיַה ריע רֶבָח שיָש םֹוקָמד לכ ומשמ רמוא הָדּוהְ
 :ןיפסומה תֵּלְפָּתִמ רּוטְּפ

 זנברד שידק

 .ףטָע .אָּבְר ּהַמְׁש שדקתיו לדני
 ךיקמיו = הָתועְרַכ  אְרְביַּד אָמְלָעְּב
 ברק הנקרופ = חמַצְיְו = .הָתּוכְלַמ
 ַחְבּו ןֹוכיִמֹוְבּו ןוכייחְּב ףָע .חָחיִשְמ
 .בירק ןַמְְב אנ .רָאְרשי תיִּב לכ
 = ֶמָא ּורְמְאְ

 ו: ,הככמ אבד השש אה
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 רָאּפְתַיְו חֵּבַתְׁשִיְוְֵרָּבִתִי .אָיִמְלְע יֵמְלְעְלּו
 הָכעֶתו רֵּדַהְתִו .אָשַנְתִיו  םמורתיו
 .ןמא ,אוה ךיִרְּב אָשדּוקד ּהַמָׁש .לֶּרֵהְתְו

 אָתְריִש אָתָכְרְּב לָּכ ןִמ אָלְעְר
 אָמְלָעְב ןְריִמָאִד אָתָמַהְנְו אָתְחְבְשִּת
 מא ּורַמָאו

 לַעְו ןֶנָּבְב לעְו לֶאְרְשי לע
 ןּויִריִמְלַת .יִדיִמְלּתְדלָּכ עו | הימל

 : ,אָתְשידק אָחיִרואְּ קטע ןיִבְיְּד
 אֵהְי ירַתֲאַו רַתֲא לָבְּב יִדָו ןיִדָה אָרְתַאְב
 םֶדָכ ןמ יִמָחְרְו אָּדְסַחְו אנה ןוהְלּו אָנְל
 .זֹמֲא ּורֹמֲאְו .אָעְרֶאְו אָיַמַש ּהָרָמ

 םייח .אימש ןמ אָּבַר אָמְלַש אה
 ,הָאּופְרּו הָבְיַשְו הָמִחְנְו העּושיו .ַעָבְשו
 הָלצַה חַויִר ,הָרָפַכ הָחיִלְס דֶלֶאְ
 .זָמָא ורמאו .ֵאְרְׂשִי ימע לֶכְרּו ונְ

 וימחרב אוה היַמֹורֲמְּב םולש השוע
 לֵאָרְׂשִ ומע לָּכ לעו ּוניֵלֲע םולש הֵׂשֲעַ
 .ןַמֲא ורמאו



KADISCAH. 
(Rite Oa, 

Yitgadal veyitkadach chemé raba, bealma di 
vera khirouté, veyamlikh malkhouté, veyatzmakh 
pourkané, vikarév mechikhé. Bekhayekhon ouve- 
yomékhon, ouvekhayé dekhol béss israel, baagala 
ouvizman, -kariv veimerou AMEN. Yehé chemé 

raba mevarakh, lealam oulealmé alemaya yitbarakh, 

veyichtabakh, veyitpaer, veyitromam, veyitnacé, 

veyitadar, veyitalé veyitalal, chemé dekoudecha 
berikh ou. Leéla min kol birekhata, chirata, tou- 
chebekhata venekhmata, daamiran bealma, vei- 

merou AMEN. 

Al Israel, veal rabanan, veal talmidéon, veal 

kol talmidé talmidéon, deasskin beorayeta kadichta, 

di beatra adén, vedi bekhol atar vaatar, yehé lana 
oulehon, khina vekhisda verakhmé, min kodam 

maré, chemaya, véara, véimerou AMEN. 

Yehé chelama raba min chemaya, khayim 

vecava. vichoua venekhama, vechézava, ourefoua 

ougueoula ouselikha, vekhapara verevakh veatzala, 
lanou oulekhol amo Israel, veimerou AMEN. Ossé 

chalom bimeromav, ou berakhamov, yaassé chalom 

alénoi, veal kol Israel. veimerou AMEN. 
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