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 פ״שתה ךלּיו תשרפ
 

 adk1010@gmail.com            ןהאק דוד ירא ברה
 

  א ,אל קרפ םירבד .1
 :לֵֽאָרְׂשִי־לָּכ־לֶא הֶּלֵ֖אָה םיִ֥רָבְּדַה־תֶא רֵּ֛בַדְיַו הֶׁ֑שֹמ .ֶלֵּ֖יַו )א(

  טי ,ל קרפ םירבד .2
 הָ֑לָלְּקַהְו הָ֖כָרְּבַה Xיֶ֔נָפְל יִּתַ֣תָנ ֙תֶוָּ֙מַהְו םיִּ֤יַחַה ֒ץֶרָאָה־תֶאְו םִיַ֣מָּׁשַה־תֶא ֘םֹוּיַה םֶ֣כָב יִתֹ֨דִעַה )טי(
 :Xֶֽעְרַזְו הָּ֥תַא הֶ֖יְחִּת ןַעַ֥מְל םיִּ֔יַחַּֽב ָּ֙תְרַחָֽבּו

  חכ-וכ ,אל קרפ םירבד .3
 :דֵֽעְל Xְּ֖ב םָׁ֥ש־הָיָֽהְו םֶ֑כיֵהgֱא '֖ה־תיִרְּב ןֹו֥רֲא דַּ֛צִמ ֹו֔תֹא םֶּ֣תְמַׂשְו הֶּ֔זַה ֙הָרֹוּתַה רֶפֵ֤ס תֵ֣א ַחֹ֗קָל )וכ(
 ־םִע ֙םֶתִיֱה םיִ֤רְמַמ םֹוּ֗יַה םֶ֜כָּמִע יַ֨ח ֩יִּנֶדֹועְּב ןֵ֣ה הֶׁ֑שָּקַה Xְּ֖פְרָע־תֶֽאְו Xְ֔יְרֶמ־תֶֽא ֙יִּתְעַ֙דָי יִ֤כֹנָא יִּ֣כ )זכ(

 םֶ֗היֵנְזָאְב הָ֣רְּבַדֲאַו םֶ֑כיֵרְטֹׁשְו םֶ֖כיֵטְבִׁש ֥יֵנְקִז־לָּכ־תֶא יַ֛לֵא ּוליִ֧הְקַה )חכ( :יִֽתֹומ יֵ֥רֲחַא־יִּכ ףַ֖אְו '֔ה
 :ץֶרָֽאָה־תֶאְו םִיַ֖מָּׁשַה־תֶא םָּ֔ב הָדיִ֣עָאְו הֶּלֵ֔אָה םיִ֣רָבְּדַה תֵ֚א

  א ,בל קרפ םירבד  וניזאה תשרפ .4
 :יִֽפ־יֵרְמִא ץֶרָ֖אָה עַ֥מְׁשִתְו הָרֵּ֑בַדֲאַו םִיַ֖מָּׁשַה ּוניִ֥זֲאַה )א( 

  א:בל קרפ וניזאה תשרפ םירבד י"שר .5
 םֶּתַאֶׁש םֶהָל יִּתְרַמָא .ָּכֶׁש ,רָבָּדַּב םיִדֵע ּויְהִתְו לֵאָרְׂשִיְּב םֶהָב הֶרְתַמ יִנֲאֶׁש - םִיַ֖מָּׁשַה ּוניִ֥זֲאַה
 רָחָמְל ,םָדָו רָׂשָּב יִנֲא :הֶׁשֹמ רַמָא ?ץֶרָאָו םִיַמָׁש םֶהָּב דיִעֵה הָּמָלְו .ץֶרָ֖אָה עַ֥מְׁשִתְו ןֵכְו ,םיִדֵע ּויְהִּת
 םִיַמָׁש םֶהָּב דיִעֵה .ָכיִפְל ?םָׁשיִחְכַמּו אָב יִמ ,תיִרְּבַה ּוניֵלָע ּונְלַּבִק ֹאל לֵאָרְׂשִי ּורְמֹאי םִא ,תֵמ יִנֲא
 ּהָיְרִּפ ןֵּתִּת ןֶפֶּגַה ,םָרָכְׂש ּונְּתִיְו םיִדֵעָה ּואֹבָי ּוּכְזִי םִאֶׁש ,דֹועְו .םָלֹועְל םיִמָּיַק ןֵהֶׁש םיִדֵע — ץֶרָאָו
 רַצָעְו" — הָּלִחְּת םיִדֵעָה דַי םֶהָב הֶיְהִּת ּובְּיַחְתִי םִאְו ,םָּלַט ּונְּתִי םִיַמָּׁשַהְו ּהָלּובְי ןֵּתִּת ץֶרָאָהְו

 םֶּתְדַבֲאַו" .ָּכ רַחַאְו ,)ז"י םירבד( "ּהָלּובְי תֶא ןֵּתִת ֹאל הָמָדֲאָהְו רָטָמ הֶיְהִי ֹאלְו םִיַמָּׁשַה תֶא
 :תֹוּמֻאָה יֵדְי לַע )א"י םש( "הָרֵהְמ

  ב קרפ הבושת תוכלה ם"במר .6
 הָׂשָע ֹאלְו ׁשַרֵפּו ֹותֹוׂשֲעַל ֹודָיְּב רָׁשְפֶאְו ֹוּב רַבָעֶׁש רָבָּד ֹודָיְל אָּבֶׁש הֶז .הָרּומְּג הָבּוׁשְּת איִה ֹוז יֵא )א(

 דֵחַיְתִנ ןַמְז רַחַאְלּו הָרֵבֲעַּב הָּׁשִא לַע אָּבֶׁש יֵרֲה .דַציֵּכ .ַחֹּכ ןֹולְׁשִּכִמ ֹאלְו הָאְרִּיִמ ֹאל .הָבּוׁשְּתַה יֵנְּפִמ
 הָבּוׁשְּת לַעַּב ּוהֶז רַבָע ֹאלְו ׁשַרָפּו ּהָּב רַבָעֶׁש הָניִדְּמַבּו ֹופּוּג ַחֹכְבּו ּהָּב ֹותָבֲהַאְּב דֵמֹוע אּוהְו ּהָּמִע
 יֵמיִּב אָּלֶא בָׁש ֹאל םִאְו .)׳א:ב״י תלהק( Xיֶתֹרּוחְּב יֵמיִּב Xיֶאְרֹוּב תֶא רֹכְזּו רַמָא הֹמgְּׁשֶׁש אּוה .הָרּומְּג
 תֶלֶעֹומ הָּלֵעְמ הָבּוׁשְּת ּהָניֵאֶׁש יִּפ לַע ףַא הֶׂשֹוע הָיָהֶּׁש הַמ תֹוׂשֲעַל ֹול רָׁשְפֶא יִאֶׁש תֵעְבּו ֹותּונְקִז
 לָּכ ֹותָבּוׁשְתִּב תֵמּו ֹותָתיִמ םֹויְּב הָבּוׁשְּת הָׂשָעְו ויָמָי לָּכ רַבָע ּוּלִפֲא .אּוה הָבּוׁשְּת לַעַבּו ֹול איִה
 ּובָׁשְו םיִבָכֹוּכַהְו ַחֵרָּיַהְו רֹואָהְו ׁשֶמֶּׁשַה .ַׁשְחֶת ֹאל רֶׁשֲא דַע )׳ב:ב״י תלהק( רַמֱאֶּנֶׁש ןיִלָחְמִנ ויָתֹונֹוֲע
  :ֹול חַלְסִנ תּומָּיֶׁש םֶדֹק בָׁשְו ֹואְרֹוּב רַכָז םִאֶׁש לָלְּכִמ .הָתיִּמַה םֹוי אּוהֶׁש םֶׁשֶּגַה רַחַא םיִבָעֶה
 ּוהֵׂשֲעַי ֹאּלֶׁש ֹוּבִלְּב רֹמְגִיְו ֹוּתְבַׁשֲחַּמִמ ֹוריִסיִו ֹואְטֶח אֵטֹוחַה בֹזֲעַּיֶׁש אּוה .הָבּוׁשְּתַה איִה הַמּו )ב(
 יִּתְמַחִנ יִבּוׁש יֵרֲחַא יִּכ רַמֱאֶּנֶׁש רַבָעֶׁש לַע םֵחַנְתִי ןֵכְו .)׳ז:ה״נ היעשי( ׳ֹוגְו ֹוּכְרַּד עָׁשָר בֹזֲעַי רַמֱאֶּנֶׁש דֹוע
 דֹוע רַמֹאנ ֹאלְו רַמֱאֶּנֶׁש םָלֹועְל אְטֵחַה הֶזְל בּוׁשָי ֹאּלֶׁש תֹומּולֲעַּת ַעֵדֹוי ויָלָע דיִעָיְו .)ח״י:א״ל הימרי(

 :ֹוּבִלְּב רַמָּגֶׁש ּוּלֵא תֹונָיְנִע רַמֹולְו ויָתָפְׂשִּב תֹוּדַוְתִהְל .יִרָצְו .)׳ד:ד״י עשוה( ׳ֹוגְו ּוניֵדָי הֵׂשֲעַמְל ּוניֵהgֱא
 הָליִבְּטַה ןיֵאֶׁש ֹודָיְּב ץֶרֶׁשְו לֵבֹוטְל הֶמֹוּד הֶז יֵרֲה בֹזֲעַל ֹוּבִלְּב רַמָּג ֹאלְו םיִרָבְדִּב הֶּדַוְתִּמַה לָּכ )ג(

 רַמֱאֶּנֶׁש אְטֵחַה תֶא טֹרְפִל .יִרָצְו .םָחֻרְי בֵזֹעְו הֶדֹומּו רֵמֹוא אּוה ןֵכְו .ץֶרֶּׁשַה .יִלְׁשַּיֶׁש דַע ֹול תֶלֶעֹומ
 :)א״ל:ב״ל תומש( בָהָז יֵהgֱא םֶהָל ּוׂשֲעַּיַו הָלדְג הָאָטֲח הֶּזַה םָעָה אָטָח אָּנָא

 ]מ"רת[ הבושת תבשמ ה"ב הבושת תבש םירבד תמא תפש .7
 קיזחמו אטחה ןוקית רחא םדאה הלעתנשכ הבושתה רקיע יכ .א"ה דע לארשי הבוש קוספב
 תחת םיקוקח י"נב שרושש ןושארה ומוקמל בושל םדא ךירצ יכ ךיקלא 'ה דע ש"זו .ותבושתב
 תויהל בושל ךירצ ןיידע .רומג קידצ אוה רבכש תובר תוגירדמ רחא יאדוובו .דובכה אסכ
 אלש תומולעת עדוי וילע דיעיש דע ם"במרבו .כ"הסכ דע תעגמש ש"זו .ןוילעה ושרושל רזוח
 ןכא .ייח תקבש אל כ"אד וילע דיעיש דע הבושת 'קנ וניאש רמול אמיתהמו .הזה רבדל בושי

 יאדווב יכ ירמגל הריחבה לוטיב ונייהו .וז הגירדמ דע תויהל ךירצ הבושתה יכ אוה ןווכמה
 םדאש ךרדבו הזב םירחובש ןויכ .הריחבה לכ טעמכ םהמ חקנש דע םתדובעב ןיכוז םיקידצ
 ם"במרה תנווכ הזו .תמאב י"נב לכ ובושי רשאכ ןוקיתה ףוס 'יהי תמאב הזו .'וכ ךליל הצור
 האיבמש ורמא וז הבושת לעו .'וכ תומולעת עדוי דיעיש דע קספהו רועיש הל ןיא הבושתה יכ
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 םירומג םיקידצ ןיא ןידמוע ת"עבש םוקמב ורמא ז"עו .ירמגל הריחבה לוטיבב םלועל האופר
 .םילקלוקמה םיכרדה לכ ןקתמ ת"עבו הלאה תומוקמב רבע אל קידצה יכ .דומעל ןילוכי
 תויהב הבושתה רקיע יכ ש"מל זומרל .ק"שב 'ילע ול שי םדא לכש תבשב הבושתה רקיע ןכלו

 :ל"נכ םיאטחה ךולכל ךותב דוע ונניאו ןקותמ םדאה
  ב הכלה ב קרפ הבושת תוכלה הנשמ םחל .8

 שודקה ךיא ת"או .'וכו תומולעת עדוי וילע דיעיו 'וכו אטוחה בוזעיש הבושתה איה המו ]ב[
 שיו .ןימאי אל וישודקב ןה ורמא ירהו ודיב הריחבה הראשנ אל יכו ךכ וילע דיעי אוה ךורב
 הזל בושי אלש ת"ישהל דעל וילע לבקיש ךירצ הבושת השוע אוהש העשבש ךכ ושוריפד רמול
 םימשל םידעל וילע לבקמש ץראה תאו םימשה תא יל הדיעאו ךרד לע אוהו םלועל אטחה
 ונאש ןויכ ירה בוט חקו ןוע אשת לכ רמא בותכהש ןויכ ךכ איה איבהש היארהו ץראלו

 :הככ לע דעל ותוא םילבקמ ונא ירה ונידי השעמל וניהלא דוע רמאנ אלש ול םירמוא
   1140-1217  כ ןמיס )תוילגרמ( םידיסח רפס .9

 השעישכ ןודזב ןיב גגושב ןיב םהמ דחא לע םדא רובעי םא ת"ל ןיב השע ןיב הרותבש הוצמ לכ
 .. ומש הלעתי םיהלאה ינפל תואדותהל בייח ויאטחמ בושיו הבושת
 האשע אלו שריפו תושעל ודיב שיו הב רבעש הריבע רבד ודיל אבש הז הרומג הבושת והזיא
 ובלמ הערה ותבשחמ ריסיו ואטח תא אטוחה בוזעיש הבושתה איה המו ... הבושתה ינפמ
 םחנתמו אהות אהיו .'וכו וכרד עשר בוזעי )'ז ב"נ 'יעשי( רמאנש דוע השעי אלש ובלב רומגיו
 ילע דיעמ ינא רמאיו .יתמחנ יבוש ירחא יכ )'ט א"ל 'ימרי( רמאנש תונושארה לע טרחתמו

 וניהלא דוע רמאנ אלו )'ד ד"י עשוה( רמאנש םלועל אטחה הזב בושא אלש תומולעת לכ עדויה
 הקדצ השועו םינונחתבו יכבב 'ה ינפל דימת קעוצ תויהל ךירצ הבושתה יכרדמו .ונידי השעמל
 ותוא וניאו רחא ינאש רמולכ ומש הנשמו םב אטחש םירבדה ןמ הברה קחרתמו וחכ יפכ
 הלוגו .הרשי ךרדב ומצע ךירדהל הבוטל םלוכ וישעמ הנשמו םיערה םישעמה השעש שיאה
 בשל לודג חבשו .חור לפשו וינע תויהלו ענכהל ול תמרוגש ינפמ ןוע תרפכמ תולגש ומוקממ
 יתאטח םהל רמואו םירחאל וריבח ןיבל וניבש ואטח הלגמו ואטח עידויו םיברב הדותיש
 ויעשפ הסכמ אלא עידומ וניאו האגתמה לכו .םחנתמו בש םויה יננהו ול יתישע ךכו ךכ ינולפל
 א"דב .םחורי בזועו הדומו חילצי אל ויעשפ הסכמ )ג"י ח"כ ילשמ( רמאנש הרומג ותבושת ןיא
 םינפ תוזעו .םסרפל ךירצ ןיא ונוק ןיבל םדא ןיבש תוריבעב לבא וריבחל םדא ןיבש תוריבעב
 ינפל ןהילע הדותמו וינפל ויאטח שרפמו ה"ב ארובה ינפל בש אלא םדאל הליג םא ול איה
 עשפ יושנ ירשא )'א ב"ל םילהת( רמאנש ונווע הלגתנ אלש ול איה הבוטו יתאטח םתס םיבר
 .האטח יוסכ

  ם"במרו ך"נ בקעי תלחנ .10
R. Yaakov Lorberbaum was born ca. 1770 in Zabrov, Galicia.  

 אטחה הזל דוע בושי אלש תומולעת עדוי וילע דיעיש דע ל"זו ,ב"ה ב"פ הבושת תוכלה ם"במר
 םדאה יכ ,טושפ הארנ ד"נעפלו .תישפח הריחבה אלה )םש מ"חל 'יע( ז"ע םלוכ והמתו .ללכ
 וילע הרוש אטחה ותושע רחא לבא ,ערל וא בוטל ותריחבב הוש אוה הריבעה ותושע םדוקמ
 רבא ותואב םוקמ ותואב תובושתבש הלודגה הזלו .תינש ואיטחמש דע ותפפלמו האמוט חור
 אטחה רס רבכש 'יפ ,תומולעת עדוי וילע דיעיש דע כ"כ בושיש רמא הזלו .'וכו השא התואב
 ס"שה תנווכ כ"ג הזו .םדוקמכ הוש הריחבב אוה קר ,וילע בושי אל הריבעה חכמש דע ותעדמ
 אל ו"ח יכ ,השא התוא םע דחייתיש םולשו סח אל - "םוקמ ותואב" הבושתהב )ב ופ אמוי(

 'יה אל הזכ אטח ודיל אב 'יה ולאש רדג דע כ"כ בושיש םתנווכ קר ,הבושת לעבל דוחי רתוה
 הבושת תושעל אטוחל דחא דיסח הרוה דחא םעפש םידיסח רפסב רכזומ הזלו .והישוע
 הבושת ילעבל דוחי רתוה אלד ,רמאק אניד ואלד םעטמ - הזב לשכנו "םוקמ ותואב" תרכזנה
 :ןוכנו רורב ל"נכ .יתבתכש ךרד לע ותנווכ קר ,ל"נכ

  א דומע זפ ףד אמוי תכסמ ילבב דומלת .11
 רַמָא ,אָנּוה בַר רַמָאְּד ,בַר רַמָא אָנּוה בַרְדִּכ ?יִל הָּמָל יֵנְמיִז יֵרְּת ,בּוׁשָאְו אָטֱחֶא ,בּוׁשָאְו אָטֱחֶא
 ֹול תיֵׂשֲעַנ אָּלֶא ?.ָּתְעַּד אָקְלַס ,"ֹול הָרְּתֻה," .ֹול הָרְּתֻה ,ּהָּב הָנָׁשְו הָרֵבֲע םָדָא רַבָעֶׁש ןָויֵּכ :בַר
 !רֵּתֶהְּכ

  א קרפ הנשה שאר שפנ דידי-א קרפ הנשה שאר תכסמ )אנליו( ימלשורי דומלת .12
 לֶׁש תַחַאְו .ןיִרּומְג םיִקיִּדַצ לֶׁש תַחַא .םֵה תֹויִסָקְניִּפ ׁשgָׁש ,ןָנָחֹוי 'ר םֵׁשְּב אָּפְסּורְק ר"אְד ...

 אוה ךורב שודקה ןיֵאְו יֵעָּב ןַנָּבַרְּד ןֹוהיֵרְבֲח הָיְנַנֲח יִּבַר ... .םיִּיִנֹוניֵּב לֶׁש תַחַאְו .ןיִרּומְג םיִעָׁשְר
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 ר"אְד ַעיִמְׁש אָלְו הנועו !ה"רב םינוניבה תא ןודל לוכי ,כ"ויל ה"ר ןיב הבושת השעי ימ עדוי םאו !הימתב ?דָלֹוּנַה תֶא הֶאֹור
 דֵמֹוע אּוהֶׁש הָעָׁשְּב אָּלֶא םָדָאָה תֶא ןָּד אוה ךורב שודקה ןיֵא ,יִוֵל ןֶּב ַעֻׁשֹוהְי יִּבַר םֵׁשְּב ןֹומיִס
 לֹוק לֶא םיִהgֱא עַמָׁש יִּכ יִאְריִּת לַא )אכ תישארב( רמאנש ?אָמֲעַט יאַמ .ןכ ינפל אלו אטחש ןמזב ושינעמ אטח םא ּהָּב
 תושעל וינב םידיתע המ אוה ךורב שודקה עדיש יפ לע ףא ,רשכ אוה וישכעש ,וישכע םש אוה רשאב םישרודו םָׁש אּוה רֶׁשֲאַּב רַעַּנַה

 .דיתעה לע ושנע אל ,תולגב וכלהשכ לארשיל
 ז רוא יבכוכ לארשי רוא  .13

 אֵטֹוחַה בֹזֲעַּיֶׁש אּוה .הָבּוׁשְּתַה איִה הַמּו .ֹונֹוׁשְל הֶזְו בַתָּכ הָבּוׁשְּת תֹוכְלִהֵמ 'ב קֶרֶפְּב ל"ַז ם"ַּבְמַרָה
 םֵחַנְתִי ןֵכְו .'ֹוגְו ֹוּכְרַּד עָׁשָר בֹזֲעַי רַמֱאֶּנֶׁש .דֹוע ּוהֵׂשֲעַי ֹאּלֶׁש ֹוּבִלְּב רֹמְגִיְו .ֹוּתְבַׁשֲחַּמִמ ֹוריִסיִו ֹואְטֶח
 אְטֵחַה הֶזְל בּוׁשָי ֹאּלֶׁש תֹומּולֲעַּת ַעֵדֹוי ויָלָע דיִעָיְו .יִּתְמַחִנ יִבּוׁש יֵרֲחַא יִּכ רַמֱאֶּנֶׁש .רַבָעֶׁש לַע
 יֵרֲהֶׁש .ןיִקָּדְקֻדְמ ויָרָבְּד רֶדֵס ןיֵא ןֹוׁשאִר לָּכְׂשֻמ יִפְלּו .םָׁש ןֵּיַע ֹונֹוׁשְל ןאָּכ דַע 'ּוכ רַמֱאֶּנֶׁש םָלֹועְל
 הַמ הֵּנִהְו .רָבָעֶה לַע הָטָרֲחַה ןֵכְו .אָּבַהְל לַע הָלָּבַּקַה םֵהְו .הָבּוׁשְּתַה יֵרְּקִע יֵנְׁש ןאָכְּב בֵׁשֹוח אּוה
 .ןָבּוּמַּכ הָלָּבַּקַה דֹוסיִל .ָּיַׁש ּוהֶז .םָלֹועְל אְטֵחַה הֶזְל בּוׁשָי ֹאּלֶׁש תֹומּולֲעַּת ַעֵדֹוי ויָלָע דיִעָיְו בַתָּכֶּׁש
 דיִעָיְו בַתָּכֶּׁש הַמ ןיֵבְל .'ּוכ ֹוּבִלְּב רֹמְגִיְו בַתָּכֶּׁש הַמ ןיֵּב .עַצְמֶאָּב הָטָרֲחַה סיִנְכִה הָּמָל הֶז יִפְלּו
 ֹאּלֶׁש ֹוּבִלְּב רֹמְגִיְו .'ּוכ הָבּוׁשְּתַה איִה הַמּו .בֹּתְכִל ֹול הָיָה ןָיְנִעָה יִפְלּו .'ּוכ תֹומּולֲעַּת ַעֵדֹוי ויָלָע
 ...:'ּוכ רַבָעֶׁש לַע םֵחַנְתִי ןֵכְו .םָלֹועְל אְטֵחַה הֶזְל בּוׁשָי ֹאּלֶׁש תֹומּולֲעַּת ַעֵדֹוי ויָלָע דיִעָיְו .דֹוע ּוהֵׂשֲעַי
 הָטָרֲחַה ןיֵבְל .אָּבַהְל לַע הָלָּבַּקַה ןיֵּב ּונְיַהְו .הָבּוׁשְּתַה יֵדֹוסיִּב לֵּדְבֶהַה רַבְּד ןיִבָהְל .ליִּכְׂשַנ הֶז םִעְו
 .ֹוּבִל לֶא םָדָאָה ןֵּתִי םִא םַּג יִכְו .הָטָרֲחַהֵמ רֵתֹוי לֵקָנ הָלָּבַּקַה יִּכ ּוּנֶרֹוי ןֹויָּסִּנַה רֶׁשֲא .רַבָעֶה לַע
 ֹוּבִלְּב ׁשיִּגְרַהְל .הָטָרֲחַה ןִמ אּוה קֹוחָר ןִיַדֲע תֹאז לָכְּב .אָּבַהְל לַע ֹולֳעָּפ תֶא ביִטֵהְל ויָלָע לֵּבַקיִו

 אּוה ןֵכָא .ליֵעְל רָּכְזִּנַּכ לֶכֵּׂשַה יֵכְרַּד דֶגֶנ אּוה ןֹוׁשאִר לָּכְׂשֻמ יִפְל רֶׁשֲא .רַבָעֶה לַע הָרּומְּג הָטָרֲח
 םֶהיֵלֲע הָנָׁשְו רַבָע רָבְּכ .םֶהָּב לַׁשְכִנ רֶׁשֲא תֹונֹוֲעָה הֵּנִה .ֹוּכְרֶע יִפְל ׁשיִא לָּכ רֶׁשֲאַּכ יִּכ .רָבָּדַה
 הֶיְהִי לַקְּב ֹאל יִּכ .ויָלֵאֵמ ןָבּומ הֵּנִה .רֵּתֶהְּכ ֹול הֶׂשֲעַנ תֹויְהִל ֹובָבְל לַע םֶׁשֹר הָׂשָעְו .תֹוּבַר םיִמָעְּפ
 ֹול הֶׂשֲעַנ תֹויְהִל .תֹוּבַר םיִמָעְּפ תּוליִפְּכ יֵדְי לַע ֹובָבְלִּב ׁשַרְׁשִנ רָבְּכֶּׁש הַמ .םָעְזִּג ׁשֶרֹּׁשִמ רָקֱעֶנ
 םִע הֵּנִה .אָּבַהְלּו ןאָּכִמ ןֹוָעֵמ רֵזָּנִהְל ויָלָע לֵּבַקְי יִּכ םַּג ןֵּכ לַעְו .רּוּסִא תֹויְהִל .ַּפְהֶנ תֹויְהִל .רֵּתֶהְּכ
 ויָניֵעְּב הֶמֹוּד תֹויְהִל .תֹוּבַר םיִמָעְּפ תֹורֵבֲעָה לַע תּונָּׁשִה יֵדְי לַע .ֹובָבְלִּב הָׂשֲעַּנֶׁש םֶׁשֹרָה רַקֱעֶנ ֹאל הֶז
 רָבָּד הֶזיֵאֵמ ׁשֹרְפִל הֶצֹורֶׁש יִמְּכ קַר אּוה .אָּבַהְל לַע םֶהֵמ ריִהָז תֹויְהִל ויָלָע לֵּבַקְמ יִּכ ףַאְו .רֵּתֶהְּכ
 :רֵּתֶהְּכ ויָניֵעְּב םֵה ןִיַדֲע תֹונֹוֲעָה רֶׁשֲא יֵרֲחַא .אֵצָּמִּת ןִיַאֵמ הָטָרֲחַה ןֵּכ לַעְו .רָּתֻּמַה
 םיִמָּיַה תֹובְרִּב .ֹוּכְרַּד תֶא בֹזֲעַי יֵרֲחַא םִא יִּכ .לֵקָנְּב םָדָאָהְל ֹאבָת ֹאל הָרּומְּגַה הָטָרֲחַה ןֵכָא
 לֹמֲעַיְו .םֶהָּב דָּכְלִנ רָבְּכֶׁש םיִאָטֲחַה יֵדיִל ֹאבָי ֹאּלֶׁש .דֹאְמ הָאָרֹונ תּוריִהְזִּב הֶיְהִּיֶׁש .םיִּתִע ּופgֲחַיְו

 .ׁשֶפֶּנַה ןֹוּבְׁשֶחֵמ תֹונֹוּבְׁשֶח יֵרָאְׁש ןֵכְו .תּומְמֹורָה תַאְרִיְו ׁשֶנֹעָה תַאְרִי .רָסּומּו הָמְכָח הָאְרִיְּב הֵּבְרַה
 רֶמֹח רֶׁשֲאַכְו .ָהיֶלָעֵמ רֵּתֶהַה תַרּוצ תֶא טֹׁשְפִּת טַאְל טַאְל הֵּנִה .ןֹוָעֶה רֶמֹח תּובְׁש ויָלֵא ביִׁשָהְל
 .םָלֹועֵמ אָטָח ֹאּלֶׁש יִמְּכ הָנֹוׁשאִר םַעַּפ לָקְׁשִמ לַע ויָלֵא הֶיְהִּתֶׁש .ָהיֶרּועְנ תַמְדִק לֶא ביִׁשָּת ןֹוָעֶה
 ףיִסֹוי רֶׁשֲא לָכְכּו .אָטָח רֶׁשֲאַו לָאֹונ רֶׁשֲא לַע .זֹעָו ףֶקֹּת לָכְּב הָטָרֲחַה ַחּור ֹוּבְרִקְּב םֵעַפְל לֵחָּת זָא
 יֵכְלַמ .ֶלֶמ ןֹוצְר תֹורְמַהְל הָעָרָה הָּבַר הָּמַכְו .ןֹוָעְו אְטֵח לֶׁש הָמְׁשַאָה לֶדֹּג ליִּכְׂשַהְלּו ןיִבָהְל .תַעַּד
 :הָגָאְּדַהְו הָטָרֲחַה לֶׁש בֹואְכַמ ףיִסֹוי ןֵּכ .אּוה־.ּורָּב־ׁשֹודָּקַה םיִכָלְּמַה
 ֹאּלֶׁש תֹומּולֲעַּת ַעֵדֹוי ויָלָע דיִעָיְו בַתָּכֶּׁש הַמ הֵּנִה יִּכ .ליֵעְל רָּכְזִּנַה ם"ַּבְמַרָה יֵרְבִּד רֵאָּבְתִי הָּתַעֵמּו
 םּוׁשְּב בּוׁשָי םִא יִּכ .אּוה ויָרָבְּד תּועָמְׁשַמ הֵּנִה יִּכ .דֹאְמ אֵלָּפִי הָרֹואְכִל .םָלֹועְל אְטֵחַה הֶזְל בּוׁשָי
 לָּכ .הָרּומְּג הָבּוׁשְּת הֶׂשֹועֶׁש יִמ הֵּנִה לָּבֻקְמַה יִפְל יִּכ הָמיֵּת הֶזְו .הָבּוׁשְּת הֶז ןיֵא אְטֵחַה הֶזְל םַעַּפ
 רָבְּכֶׁש תֹונֹוׁשאִרָהְו .ׁשָדָחֵמ אֵטֹוחֶׁש יִמְּכ אּוה ֹאטֲחַל בּוׁשָי .ָּכ־רַחַא םִאְו .ֹול ןיִלָחְמִנ ויָתֹונֹוֲע
 הֶזְל םַעַּפ םּוׁשְּב בּוׁשָּיֶׁש תֹודיִתֲע ַעֵדֹוי אּוה־.ּורָּב־ׁשֹודָּקַהֶּׁש הַמ ןֵּכ־םִאְו .דֹוע הָנְרַכָּזִּת ֹאל ֹול ּולֲחְמִנ

 :הָרּומְּגַה הָבּוׁשְּתַה תֶא ׁשֶדֹּקַּב תיִחְׁשַי ֹאלְו עַרָי ֹאל אְטֵחַה
 לֶׁש תֹועיִדְיַה יִּכ .הָנּובְּת רֶפֵסְּב ל"קוצז דיִסָחֶה ןֹואָּגַה ר"ֹומְדַא בַתָּכֶּׁש הַמ יִּפ לַע הֶאְרִנ ןֵכָא
 הֶזְו .הָרּומְּתַהְו יּוּנִּׁשַה תַחַּת תֶלֶפֹונ הָּנֶניֵאֶׁש תֶטֶלְחֻמ הָעיִדְי תַחַאָה .הָּמֵה םיִניִמ יֵנְׁש דיִתָעֶה
 .בֵבֹוסְמִל בֵבֹוסְּמִמּו הָּבִסְל הָּבִּסִמ םיִרָבְּדַה רּוּׁשִק יִפְל תיִלְכִׂש הָעיִדְי תיִנֵּׁשַה .יִׁשֹונֱא רֶדֶגְּב הָּנֶניֵא
 לֶא ֹאבָל ׁשֹונֱא דַי הָרְצָק תֹאּזַה הָעיִדְיַּב םַּג .ןֹורֲחַאָה בֵבֹוסְמַה לֶא ֹאּב דַע רָבָּדַה לֵּגְלַּגְתִי הֹכְו

 ןֵּכ .לַעֹּפַל תאֵצָל דָּתֻעְמַה רָבָּדַה לֶא םיִעְגֹוּנַה תֹוּבִּסַה יֵנְיְנִע לָּכִמ ֹותָעיִדְי ןֹורְסֶח תַאְּפִמ .ּהָתיִלְכַּת
 ןיֵא רֶׁשֲא תֶטֶלְחֻמ הָעיִדְי תַחַאָה .םיִניִמ יֵנְׁשִל תֶקֶלְחֶנ םָדָאָה תַריִחְבִּב הָעיִדְיַה .ׁשֹונֱא תַריִחְּב
 תַגָהְנַה יִפְל .תיִלְכִׂש הָעיִדְי תיִנֵּׁשַה .'ּוכ הָריִחְּבַה לֶא הָריִתְס הֶיְהִּת ֹאל .יֵא תַעַּדַה לַע ּהָתֹולֲעַהְל
־ׁשֹודָּקַה גיִהְנַמ ֹוזָּלַה הָעיִדְיַהְּב רֶׁשֲא .ןֹוכָנ לֶא םָתָּבִסְּב םיִרָבְּדַה רּוּׁשִק יִפְל .ֹונָיְנִעְו ֹועְבִט םָדָאָה
 :םָׁש ןֵּיַע רֹוהָּטַה ֹונֹוׁשְל ןאָּכ דַע 'ּוכ בֹוטְל ֹומָלֹוע תֶא אּוה־.ּורָּב
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 הָעיִדְיַהְּב .הָבּוׁשְּת הֶׂשֹוע תַניִחְבִּב םַּג יִּכ רַמֹול לַכּונ .ליֵעְל םיִרָּכְזִּנַה ל"קוצז ר"ֹומְדַא יֵרְבִּד יִּפ לַעְו
 יֵנְׁשִל תֶקֶלְחֶנ תֹאּזַה הָעיִדְיַה םַּג .םָלֹועְל אְטֵחַה הֶזְל בּוׁשָי ֹאל יִּכ ֹוא .אְטֵחַה הֶזְל םָדָאָה בּוׁשָי םִא
 .ֹוּכְרַּד תֶא בֹזֲעַל .אּוה הָבּוׁשְּתַה דֹוסְי הֵּנִה יִּכ .תיִלְכִׂש הָעיִדְי אּוה תַחַאָה .ליֵעְל רָּכְזִּנַּכ םיִניִמ
 בּוׁשָי ֹאּלֶׁש ֹוּבִלְּב רֹמְגִּיֶׁש הָלָּבַק .יִרָצ הֶז לַעְו .ֹומְׁש .ַרָּבְתִי ויָניֵעְּב עָרָה תֹוׂשֲעַל דֹוע ףיִסֹוי ֹאּלֶׁשְו
 רֵמֹוּגֶּׁש הַמ םִא .ליִּכְׂשַהְלּו ןיִבָהְל ׁשֵי .ָהיֶטָרְּפ לָכְּב הָבּוׁשְּתַה ףֶקֹּת .ֶרֶע יִּפ לַע הֵּנִהְו .דֹוע ֹאטֲחַל
 בּוׁשָל לּולָע אּוהְו .ָּכ לָּכ הָרּומְּג הָּנֶניֵא הָבּוׁשְּתַה יִּכ ֹוא .םָּיַקְו קָזָח רָבָּד אּוה דֹוע אָטֱחֶי ֹאּלֶׁש ֹוּבִלְּב
 יּולָּת הָבּוׁשְּתַה .ֶרֶע יִּכ .ּהָתיִלְכַּת דַע ֹאבָל ׁשֹונֱא דַי הָרְצָק תֹאּזַה הָעיִדְיַהְּב םַּג הֵּנִהְו .אְטֵחַה הֶזְל
 קיִּפְסַּת םִא הָבּוׁשְּתַה .ֶרֶע תֶא ַעֵדֹוי ויָתֹוחֹּכ יִפְלּו .ֹוּגְזִמּו ֹועְבִט ויָתֹוּדִמּו ֹותָנּוכְּת .םָדָאָה ַחּור יִפְל
 ֹומְּכ .ֹומְצַע תֶא ַעֵדֹוי ֹוניֵא םָדָאָה הֵּנִהְו .אְטֵחַה הֶזְל בּוׁשָל לּולָע הֶיְהִי ֹאּלֶׁש לֶכֵּׂשַה יֵכְרַּד יִּפ לַע
 יִּפ לַעְו ֹותָבּוׁשְּת .ֶרֶע יִפְל .תיִלְכִׂש הָעיִדְי ַעֵדֹוי אּוה .תֹובָבְל ןֵחֹוּב אּוהְו .ןִיַאֵמ ֹותֹוא אָרָּבֶׁש רּוּצַה
 :םָלֹועְל אְטֵחַה הֶזְל בּוׁשָי ֹאּלֶׁש ֹוא .אְטֵחַה הֶזְל בּוׁשָל לּולָע אּוה ֹותָבּוׁשְּת יִּפ לַע םִא .ויָתֹוחֹּכ
 .ֶרֶעֵמ .תיִלְכִׂש הָעיִדְי יִּפ לַע םִא םַּג יִּכ .בֵבֹוסְמִּב הָּבִס רּוּׁשִק יִלְּב .תֶטֶלְחֻמ הָעיִדְי איִה תיִנֵׁשַה
 הֶיְהִּיֶׁש תֹויֱה לַכּויְו .םָדָאָה דַיְּב הָריִחְּבַה ֹאלֲה תֹאז לָכְּב .דֹוע ֹאטֲחַל לּולָע ֹוניֵא .הָבּוׁשְּתַה ףֶקֹּת
 :םָדָאָה תַריִחְבִּב יּולָּת הֶז יִּכ םִא .אּוה־.ּורָּב־ׁשֹודָּקַה ַעֵדֹוי הֶז םַגְו .ֹואיִק לַע בָׁש
 אְטֵחַה הֶזְל בּוׁשָי ֹאּלֶׁש תֹומּולֲעַּת ַעֵדֹוי ויָלָע דיִעָיְו בַתָּכֶּׁש הַמ יִּכ .ל"ז ם"ַּבְמַרָה יֵרְבִּד ןַבּוי הֶז םִעְו
 רֹמְגִּיֶּׁש הַמ rָּכ לָּכ הָבּוׁשְּתַה ףֶקֹּת הֶיְהִּיֶׁש ּונְיַהְו .תיִלְכִׂש הָעיִדְי יִּפ לַע קַר אּוה הָנָּוַּכַה .םָלֹועְל
 יִּפ לַע הָבּוׁשְּתַה rֶרֶע יִפְל יִּכ .תֹובָבְל ןֵחֹוּבַה תֹומּולֲעַּת ַעֵדֹוי ויָלָע דיִעָי יִּכ דַע .אָטֱחֶי ֹאּלֶׁש ֹוּבִלְּב
 ַעֵדֹוּיַה ויָלָע דיִעָּיֶׁש דַע rָּכ לָּכ הָרּומְּג הָבּוׁשְּתַה םִאְו .םָלֹועְל אְטֵחַה הֶזְל בּוׁשָי ֹאל לֶכֵּׂשַה יֵכְרַּד
 יִּכ .תֹויְהִל דיִתָעֶּׁש הַמ תיִטֵלְחֶה הָעיִדיִּב ַעֵדֹוי אּוה־rּורָּב־ׁשֹודָּקַה םִא ףַא .ליֵעְל רָּכְזִּנַּכ תֹומּולֲעַּת
 :הָמּודְּקַה ֹותָבּוׁשְּת תֶא תיִחְׁשַי ֹאלְו .ׁשֶדֹּקַּב עַרָי ֹאל תֹאז לָכְּב .אֵטֹוח תֹויְהִל בּוׁשָי ףֹוס ףֹוס
 יִּפ לַע ןּודָל .הָבּוׁשְּתַה ףֶקֹּת תּוהַמְּב הָעיִדְיַה הֵּנִה יִּכ .ןיִקָּדְקֻדְמ ם"ַּבְמַרָה יֵרְבִּד רֶדֵס םַּג הָּתַעֵמּו
 הָלָּבַּקַהֵמ הֵּנִה .ֹאל ֹוא םֵּיַקְתִּמַה רָבָּד הֶיְהִי דֹוע אָטֱחֶי ֹאּלֶׁש ֹוּבִלְּב רֵמֹוּגֶּׁש הַמ םִא .לֶכֵּׂשַה יֵכְרַּד
 בֵלְּב ויָלָע לֵּבַקְי םִא ףַא תֹאזָלְו .ֹוּכְרַּד תֶא ביִטֵהְל םָדָאָה רֵרֹועְתִי לַקְּב יִּכ .הָמּואְמ טֹּפְׁשִל ןיֵא דַבְל
 לַע הָרּומְּג הָטָרֲח ֹובָבְלִּב ׁשיִּגְרַי ֹאּלֶׁש ןַמְז לָּכ תֹאז לָכְּב .ןֹוָעְו אְטֵח לָּכִמ רֵזָּנִהְל הָצֵפֲח ׁשֶפֶנְו םיִמָּת
 ויָניֵעְּב הָמֹוּד איִה דֹועְו .הָּבַר איִה הָּמַּכ אְטֵחַה תַמְׁשַא .ֶרֶע ריִּכַמ ֹוניֵא דֹוע יִּכ אּוה תֹואְל .רַבָעֶה
 בּוׁשָיְו .ֹורְצִיְל הֶּתְפִנ הֶיְהִי רֵהַמ יִּכ .םֵּיַקְתִּמַה רָבָּד הֶיְהִי ֹאל הָלָּבַּקַה יִּכ תֹויְהִל לַכּוי ןֵכְבּו .רֵּתֶהְּכ
 :הָרֵבֲעֵמ דָחְפִנְו עָּתְרִנ ֹוניֵאְו .ויָניֵעְּב לַק אּוה ןֹוָעֶה םֶצֶע יִּכ ןַעַי .ֹואיִק לַע
 רֶׁשֲאַּכ יִּכ .הָטָרֲחַה .ֶרֶע תּוהַּמִמ םִא יִּכ גַֻּׂשי ֹאל .דיִתָעֶה לַע ֹוּכְרַּד תֶא ריִּכַהְל הָבּוׁשְּתַה ףֶקֹּת םָנְמָא
 לַמָּג רֶׁשֲא הָעָרָה לָּכ תֶאְו .'ה תֶא ֹובְזָע רַמָו עַר יִּכ אְטֵחַה תַמְׁשַא .ֶרֶע תֶא ריִּכַהְל הָגֵרְדַמְל ַעיִּגַי
 ֹומְכּו .בֵל תּוריִרְמִּב חַנָאֵיְו .ויָתֹויְלִּכ ןֵנֹוּתְׁשִיְו םיִעָרָה ויָׂשֲעַמ לַע הָרּומְּג הָטָרֲח טֵרָחְתִיְו .ֹוׁשְפַנְל
 הָגָאְּדַה םֶצֹעְו תּוריִרְּמַה לֶדֹּג .ֶרֶע יִפְל הֵּנִה .הָטָרֲחַה רַּקִעְּב הָנֹוי ּונֵּבַרְל הָבּוׁשְּת יֵרֲעַׁש רֶפֵסְּב בַתָּכֶׁש
 הַמ הָלָּבַּקַהְו הָבּוׁשְּתַה ףֶקֹּת לַע טֹּפְׁשִל ׁשֵי .ןֹוָעְו אְטֵחֵמ הָּתַע דָחְפִנְו עָּתְרִנ אּוה הָּמַכְו .ןֹוגָּיַהְו

 :םֵּיַקְתִּמַה רָבָּד הֶיְהִי םִא .דֹוע אָטֱחֶי ֹאּלֶׁש ֹוּבִלְּב רֵמֹוּגֶּׁש
 .ֹוּתְבַׁשֲחַּמִמ ֹוריִסיִו ֹואְטֶח אֵטֹוחַה בֹזֲעַּיֶׁש אּוה .הָבּוׁשְּתַה איִה הַמּו .ל"ַז ם"ַּבְמַרָה בַתָּכֶּׁש הַמ אּוה
 בּוׁשָי ֹאּלֶׁש תֹומּולֲעַּת ַעֵדֹוי ויָלָע דיִעָיְו .'ּוכ רַבָעֶׁש לַע םֵחַנְתִי ןֵכְו .'ּוכ דֹוע ּוהֵׂשֲעַי ֹאּלֶׁש ֹוּבִלְּב רֹמְגִיְו
 .הָלָּבַּקַה קֶלֵחְל ןָיְנִע ּוהֶז .'ּוכ תֹומּולֲעַּת ַעֵדֹוי ויָלָע דיִעָיְו בַתָּכֶּׁש הַמ יִּכ ףַא .'ּוכ םָלֹועְל אְטֵחַה הֶזְל
 אּוה ןֵכָא .רַבָעֶׁש לַע םֵחַנְתִי ןֵכְו הָּלִחְּתִמ בַתָּכ תֹאז לָכְּב .דֹוע ּוהֵׂשֲעַי ֹאּלֶׁש ֹוּבִלְּב רֹמְגִיְו בַתָּכֶּׁש הַמְל
 .םֵלָׁש בֵלְבּו תֶמֱאֶּב ויָלָע לֵּבַקְי יִּכ ףַא .דֹוע אָטֱחֶי ֹאּלֶׁש ֹוּבִלְּב רֹמְגִּיֶׁש דַבְלִּב הָלָּבַּקַה םִע יִּכ .רָבָּדַה
 בּוׁשָי ֹאּלֶׁש .תֹומּולֲעַּת ַעֵדֹוי ויָלָע דיִעָּיֶׁש עָנְמִנ אּוה .רַבָעֶה לַע הָרּומְּג הָטָרֲח ֹובָבְלִּב ׁשיִּגְרַי דֹוע לָּכ
 ַעיִּגַהְל לַכּוי זָא .הָרּומְּג הָטָרֲח רַבָעֶׁש לַע םֵחַנְתִּיֶׁש רַחַא קַר ןֵכָא .ליֵעְל רָּכְזִּנַּכ םָלֹועְל אְטֵחַה הֶזְל
 .ֹוחּור ןֹובְצֶעְו ֹונֹוגיִו ֹוּבִל תּוריִרְמ תֶא ריִּכַמּו ַעֵדֹויְו .תֹובָבְל ןֵחֹובּו תֹומּולֲעַּת ַעֵדֹוּיַה רֶׁשֲא .הָגֵרְדַמְל
 בּוׁשָי ֹאּלֶׁש תיִלְכִׂש הָעיִדְי יִּפ לַע ויָלָע דיִעָי .הָּנֶּמִמ דָחְפִנְו עָּתְרִנ אּוה הָּמַּכ ויָניֵעְּב הָרֵבֲעָה .ֶרֶע תֶאְו
 :םָלֹועְל אְטֵחַה הֶזְל
 
 
 
 
 
 
 


