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 םירשעו עבש לע ךולמתש רתסא התאר המ רמא ןררועל שקב םנמנתמ רובצהו שרודו בשוי היה אביקע יבר
:תונידמ 'זו 'כו 'ק לע ךולמתו 'זו 'כו 'ק התיחש הרש לש התב תב התיהש רתסא אבת אלא הנידמ האמו 	
	

	
 םהימי לכש פ"עא םידיסחהש יפל ,םינש עבשו ,םינש ןטק רפסמבו ,הנש םירשעו הנש האמ ,דיחי ןושל הנש הנש
 ינקזש דצמ ןה ,םימדוקה םימיבמ תומ ירעשל םיבורקה םינורחאה םינשב תומילש ןינוק םה רתוי מ"מ םימילש
 םה םימדוקה םינשה לכ ןכ לע ,יחצנה רואה לא רתויב םיברקתמו םיכלוה םה זאש דצמ ןה ,המכח ןיפיסומ ח"ת
 תובורמל תומוד םינשה םג ,םהב הנקנש תומילשה יוביר דצמש יפל םינורחאה םינשה ךרעב תחא הנשל םיבשחנ
.וימי ףוס הבושת השע יכ םלוכבמ רתוי ריפש יתא לאעמשי לצאו קחציו םהרבאב םג הז ןושל רמאנ ךכל  

	
 

 ומכו ,םיברב דיפסהל ךכ רחאו ,ומצע ןיבל וניב תוכבל הליחת םלועה ךרד  התכבלו הרשל דפסל םהרבא אביו
."דפסמלו יכבל ...'ה ארקיו" :)בי בכ והיעשי( בותכש  
   תיבה ביבס םעה ןומה וצבקתנ הכו הכ ןיבו ,םשל קוחר םוקממ אב םהרבא היהש םושמ אלא
  םושמ  םהרבא אוב דע לגרומה ןמ רתוי הרובק ינפל הרשל הל יהשמד ,ב ומ ןירדהנסב אתיאד
.םיברב הליחת הדיפסהל זרדזנ יכה  
 תמה חבשמ רתוי הבורמ ורעצו ,ומלוע תוכילהב יוניש וילבאל םרוג תמה םא :וילבאו תמה ןינעב לדבה שי דועו

 ,וילבא לש םלוע תוכילהב הסירה םרוג תמה ןיאש :ךפהל םא ןכ וניאש המ ;ודפסהל רקיעו םדוק יכבה יזא ,ומצע
.יכבל רקיע ודפסה יזא ,הבורמ אוה וחבשו  

 דועו ,הדובעה ירדס הנתשנ הז ידי לעש ,ומלוע תגהנה לע יכבל ה"בקה ארק שדקמה תיב ןברוחב ,יכה םושמ
 םושמ ;שדקמה תיב ןברוחב וגרהנש םיקידצ המכ לע ,ודפסה לע הבורמ אוהו ,לוכיבכ ה"בקה ןוצרכ אלש ,הברה
.דפסמל ךכ רחאו ,"יכבל" הליחת ביתכ יכה  
 אוהש הנב קחצי לדגתנ רבכ ירהש ,דוע ומלוע תוכילהב יוניש םהרבאל םרג אל הרש תתימ ,ןאכ ןכ ןיאש המ
.התוכבל ךכ רחאו ,הל דופסל םידקה יכה םושמ ;התובישח יפ לע הבר הדפסהו ,תילכתה  
 דוד לש ומלוע תוכילה הנתשנ אלש םושמ ונייה ;"וכביו ודפסיו" :לואש תתימב ,בי א ב לאומשב ביתכ הזב אצויכו
.וחבש יפ לע בר היה ודפסהו ,לואש תומ ידי לע הערל  

	
	

- ,םֶכָּמִע רֶבֶק תַּזֻחֲא יִל ּונְּת ;םֶכָּמִע ,יִֹכנָא בָׁשֹוְתו - רֵּג ד  .ֹרמאֵל , תֵח - ֵינְּב - לֶא רֵּבְַדַיו ;ֹותֵמ ֵינְּפ ,לַעֵמ ,םָהָרְבַא ,םָָקַּיו
-- רַחְבִמְּב ּונֵכֹותְּב הָּתַא םיִה\ֱא איְִׂשנ ,ִיֹנדֲא ּונֵעָמְׁש ו  .ֹול ֹרמאֵל ,םָהָרְבַא - תֶא תֵח  - ֵינְּב  ּונֲַעַּיו ה  .ָינָפְּלִמ יִתֵמ הָרְּבְקְֶאו

 ,ץֶרָאָה-םַעְל ּוחַּתְִׁשַּיו םָהָרְבַא םָָקַּיו ז  .^ֶתֵמ ֹרבְּקִמ ^ְּמִמ הֶלְִכי-א\ ֹורְבִק-תֶא ,ּוּנֶּמִמ ׁשיִא ;^ֶתֵמ-תֶא ֹרבְק ,ּוניֵרָבְק
-  .רַֹחצ ןֶּב ןֹורְפֶעְּב יִל - ּועְגִפּו ,ִינּועָמְׁש -- ַינָפְּלִמ יִתֵמ - תֶא ֹרּבְקִל ,םֶכְׁשְַפנ - תֶא ֵׁשי - םִא  :ֹרמאֵל ,םָּתִא רֵּבְַדַיו ח  . תֵח - ֵינְּב ִל

 י  .רֶבָק-תַּזֻחֲאַל--םֶכְכֹותְּב ,יִּל ָהֶּננְִּתי אֵלָמ ףֶסֶכְּב  :ּוהֵדָׂש הֵצְקִּב ,רֶׁשֲא ,ֹול-רֶׁשֲא הָלֵּפְכַּמַה תַרָעְמ-תֶא ,יִל-ןִֶּתְיו ט
-ֲא ִיֹנד א\ אי  .ֹרמאֵל ֹוריִע - רַעַׁש יֵאָּב ֹלכְל , תֵח - ֵינְּב - ֵינְזָאְּב םָהָרְבַא תֶא יִּתִחַה ןֹורְפֶע ןַַעַּיו ; תֵח - ֵינְּב  bֹותְּב ,בֵֹׁשי ןֹורְפְֶעו

 ,םָהָרְבַא ,ּוחַּתְִׁשַּיו בי  .^ֶתֵמ ֹרבְק ,bָּל ָהיִּתְַתנ יִּמַע-ֵינְב ֵיניֵעְל ;ָהיִּתְַתנ ^ְל ֹוּב-רֶׁשֲא הָרָעְּמְַהו ,bָל יִּתַָתנ הֶדָּׂשַה--ִינֵעָמְׁש
 חַק ,הֶדָּׂשַה ףֶסֶּכ יִּתַָתנ  :ִינֵעָמְׁש ,ּול הָּתַא-םִא bַא ,ֹרמאֵל ,ץֶרָאָה-םַע ֵינְזָאְּב ןֹורְפֶע-לֶא רֵּבְַדַיו גי  .ץֶרָאָה םַע ,ֵינְפִל
 ףֶסֶּכ-לֶקֶׁש ֹתאֵמ עַּבְרַא ץֶרֶא ,ִינֵעָמְׁש ִיֹנדֲא וט  .ֹול ֹרמאֵל ,םָהָרְבַא-תֶא ןֹורְפֶע ןַַעַּיו די  .הָּמָׁש ,יִתֵמ-תֶא הָרְּבְקְֶאו ,ִיּנֶּמִמ
 רֶּבִּד רֶׁשֲא ףֶסֶּכַה-תֶא ,ֹןרְפֶעְל םָהָרְבַא ֹלקְִׁשַּיו ,ןֹורְפֶע-לֶא ,םָהָרְבַא עַמְִׁשַּיו זט  .ֹרבְק ,^ְתֵמ-תְֶאו ;אוִה-הַמ ְ̂ניֵבּו ִיניֵּב

--  :אֵרְמַמ ֵינְפִל ,רֶׁשֲא ,הָלֵּפְכַּמַּב רֶׁשֲא ,ןֹורְפֶע הֵדְׂש םָָקַּיו זי  .רֵֹחּסַל רֵֹבע ,ףֶסֶּכ לֶקֶׁש תֹואֵמ עַּבְרַא תֵח - ֵינְּב  ֵינְזָאְּב
תֵח ,ֹלכְּב , - ֵינְּב - ֵיניֵעְל ,ָהנְקִמְל םָהָרְבַאְל חי  .ביִבָס ֹולֻבְּג לָכְּב רֶׁשֲא ,ה ֶדָּׂשַּב רֶׁשֲא ץֵעָה - לְָכו ,ֹוּב - רֶׁשֲא הָרָעְּמְַהו ,הֶדָּׂשַה

  :ןֹורְבֶח אוִה-אֵרְמַמ ֵינְּפ-לַע הָלֵּפְכַּמַה הֵדְׂש תַרָעְמ-לֶא ,ֹוּתְׁשִא הָרָׂש-תֶא םָהָרְבַא רַבָק ןֵכ-יֵרֲחְַאו טי  .ֹוריִע-רַעַׁש יֵאָּב
. תֵח - ֵינְּב - ,תֵאֵמ  :רֶבָק תַּזֻחֲאַל -- םָהָרְבַאְל ,ֹוּב - רֶׁשֲא הָרָעְּמְַהו הֶד ָּׂשַה םָָקַּיו כ  .ןַָענְּכ ,ץֶרֶאְּב 	

	


