
A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com
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תומדקססרעשןושלשסbרנורדוסמוספוימרתויbוס

סיססירעשbכמ'ססג.bתעיגמתרחfbרודסמbוס

תורכוf'סו.'זכסס"רסמדיכסיסfליכב"סמסע

שממןוטלסעלבומחוסוחמני"רסמרודיסbוססייק

יתיbרריעלסינbו.'זכספ"מרסלח"סעךרד'סךותכ

ו"חרסמדקרומגעו"חרסמי"כמסירעש'הס'ירגמןרbכ

רשbדחלרעשודחלרעשתונמוסיקוספסרעשרדיס

לכףוסבסגומגעל"נזי"רbסשדקסדיתרסטמbנמנ

סירבחסרחשמו"חרסמעמשרשbמסירטנוקשירעש

.רעשלכףוסבדחוימסירטנוקוbשעסתברסמועמשש

סגוי"רbסי"כמbנמנרשלרעטסחקלש"רסמונבו

דחbכלכסבריעורדיסו'ןגסרעשלכףוסבשסירטנוקס

רעשוסיקוספסרעשקליחשקרויכלברסרדסבךלסו

ו"הרסמי"כמיתיfרסג.סירעש'הויסו'יכסלתולמס

תושרדבוטתעדסןע'סו.סמכחלכבסירוכיחסמכ

לעסיסודיחסג.ס"דרפד"עוגממסרותסלכלע

בותכרכזכסתוגויזה'סבו,ודיבתכמתפסותסוס"סס

.פ"שסתנשותחונמקשמדו.ג"מסתנשו"קרסמדלונש

בותכוומגעךישללס"רסמדיבתכמbקתפיתיbרסג

תbךמוסbוסורbקי"רסמןרממךמסנרשbחכנשסכ

'ךןמזסוךמסומןידלככןידיןידיסרוי,סרויו"חרסמ

bסלשוריק"סעכןמזתנקרדו"קרסמו.ן"שסתנשלול

בתככסרטשיתיbרינלו.קשמדלךלססשעמידילעו

ונבו.ו"חרסמלובריכזמוד"משסתנשבסלשוריק"סעב

י"רסמלשונתחסיסוקשמדינכרמסיסלbומשר"רסמ

סשויתקונמסתיסוסירנמלךלסכ"חbו.ותונקזבוטניפ

.תרמשמלתושרדוויתושרדסינכוקסשמחרביחbוסו

.תוגילהוןיטיגירדסבסישנתומכח'סות"וש'סושדחס
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ל"רסמונבו.תומכחבסירפססמכולbרשיתדמח'סו

ברססעורטוליקשוסירגמינכרמסיסלbטיוסשמ

סיסו"חרסמיכbףסויר"רסמו.ח"bסירכסידרותנג

ליbמ'רשרשכ"מרחלסוקמבורפוססbרזעןוגינ

- ספכו. רפוססבכשי'ר

ת"ושרביחךמסומסברס.אפוראייחר"רהמוט

טיכססוfייחססעמ'סbוסודומלתסיסודיחו

ר"רסמברסדימלתסיסו.כ"עשתכסעבשרfכ'סב

.סיגbססמלש

רביחוןוששb"רסמדימלת.יתבשםייחר"רהמןט

bנמנסמסיקלח'דוספדנודbמסברסת"וש

ולסיסכ"ל'יססייחתרות'סמכ"חכו.ויתובושתמ

י"רסמוןקזסיטנלbגס"רסמולובתכון"טירסמסעחוכיו

bלובfיפעלfחסייתתרותבו.לודגדובכב"fס"ס'יס

סספדנbיסוותורתככג"סנכברס'ושתלעףקותבביטס

'מיקינולשכלודגברסיסו.ג"הסשמינפףוסב

וידימללילודגמבתכתורודסbרוקרפסבו.סנש

.ויחבשבךירbסו

'ש"קרסמדימלת.איחרפןהכהיאדסחר"רהמבוט

תבושתבירטוליקשודסחתרותת"ושרביח

וותחוכמסתיסוריזגיולסס"רסמוג"סנכברססע

* . - לול. כfז"לתס

,עודיכט"מירסמדימלת.תשנבנבםייחר"רחמיח

סגדימלתסיססf"י'יסס"fג"סכככיתיfרו

סיסשבותכס"ר'יסח"bיריישבוס"גימbסי"רסממ,ןכ

סדסברסbוסויחfו-.יכוכרכתמגר"רסמדדימלת

ינקזןנברסופמיתעמשו.סשמינפברסובורקועשוסי

סכיתוומעותfותבסfתfלפכוכרט"מירסמברססרעס

ע"מירסמ'רס:וויריבחלכלעולתעדוגסריתי

וא
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רוביחרבחישוכרבמסיסולודגסוגעריבגתבוbיססל

'יסf"הט"מירסמתוכוסתבfכיזחיכהו.ג"מססלע

ונדועבןסו.סריתיוברוbרקיסיברסילגילפדb"גק

רוביחסרבחלליחתסb"פטסתנשב,סנש'ירשעודח6ןב

ג"סנכתמדקסבבותככייחדbנידוbרקרשbג"מססלע

וכרןמזב'טשוקכרתיסורוסיחלעסנוממסיסו.ח"6

.ב"סתוbז"כ'יסד"יג"סנכבש"מכסועי'ןט"ירסמו

רבחלוחורתf'סריעס.ג"מססלעורוביחךותמו

fתמבברסיסכ"חbו.סלודגס.תסנכלודגס'וביחס

ספbקסיfי"רסמברסןמזברימזיfbתמבbכ'שמוbירית

ןרסלינבברסרימתbכסיסודbמגלפומןקזסיסש

ג"חסשמינפת"ושבבותככססיניבתובירירבדורבעו

ד"כת'יסמ"חג"סנכ'סבברססזמרוח"ל'יסו'ב'יס

ג"סנככסזכךירbמסיסברסשיתעמשו.ב"יתוfט"סגס

סיסותוחbןכו.דוככסינפמסופדסמוסוטימשסוסש

כ"רסש"מכתמfתרותברסלשודכנןוששןרסחברס

תדברסוח"עק'יסס"bכססמויתכודסמכבתסנכב

.וכורקסיסןידו

תסנכירפסבbוססלוגיניעריbמ..רכונחברחטי

fלודעלבוסיקלחסנמסכוספדכרסfסלודגס

יbרימbוסוסלרוסיכרדביקבססbרוססרומשיb'ירי

תיבלסרסמךלישדע'bרוססוסבודיתfסbרוס

רחbו.ותמכחיניעןומריסמוויפכסמסbריות"סנכס

רבכו.סרויסרויסרעיחורתחככת"סככסתיבמותfל

סfביכסבוסתכוחכשכסfופלfרשיר"רסמגילפס

זזbלן"גמסברססגח"חמב"ה'וספדנסברסת"ושב

תוכלסת"וסבומסמח"יכמסברסס"מכג"סככ'סלוככחמ

ירומןנבריעדיסיbרךירנןיbתומסרופמלו.תונטק

ודסחונילערבגיכ'ירפסירבחמו'וfסכיכסויתוfרוס
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סשךורבליחתושעלחכודידילןתיןכודעב'סרוגסיו

תנקלוח"bקלחלbרתכbרודסמברססשעו.ודובכ

סשכbרקסופדסחבזמלעbיבסרשbוסלעסרשלמ"ה

bרתבוbמקתורודסמסרביחרתויסתbו.ג"סנכירייש

ד"יקלחלעיריישסשקדגיbלןכלו.סידחbלויסו

יקספיקספוספגג"סנכירפסיכןעוו.ןורתfס

י"כתובושתסמוג"סנכירבדמ'ינורחbסלעתוטקסלןיל

bדעוכותבסיזומררשfרוקחירשbס.ימיכסbןורח

יכתויסלו.תסנכסמbוססקלחסספדנסיסbוסס

לשfסזרבדסנללbונתנbלרשלח"תתנקמיתעמש

לגרלוסיתוריעסיככfסינורחbסלעסיסמתויס

ינליfדמחירוחבסידליסלגרלוינפלרשלסכfלמס

.ויתיססילע'סיכלכלמד

ג"סנכברסימיבספדנמ"הןסכיתפש'סשעדכ

גbרפסופדךורברבס"רסמתובושתוספדנןכו

רכזfלסלועמו.ג"סגכברסדילועיגסbלךלוימיב

תובושתסגשילסמודמכומ"הןסכיתפש'סוירפסב

וכיח:ייתפס'סו.וירפסבללכורכזגfלס"רסמ

קותירלוג"סנכסילטסרבכספדנשסדוקיbדודקוחר

ןכתיוברסדילעיגסbלספדנשרתbףbתומוקמס

bלס"ושמוודילעיגסותריטפסדוקסיתנשוbסנשש

סבושתןbכמו.ללכוריכזסbלוובקוסעלתכרנע

'יתיטימתשיbדברסלעגישסדס"לק'יססכר'יללברסל

וימיבטשפתנרשbרפסמללbסגטסוזןיbוך"שסירבד

.ובbרקוומעסתיסו

יפלוג"מססלע,ייחד,לגידרניח.רכזנהברהאכ

'סרביחשככ"חלשסbרנ,ג"סנכתמדקסכשי.
.ורבחלסכשחמבסלערסfרדססמומעטסכישג"סנכ
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וכותמשףbתומלשב'ונס'סספדנbליכסbרנמ"מו

.סוכfליכסירסfכסלסוליכסbרי

יתיbרריעלסינbותוברתובושתרביחדועבכ

ודיתביתכמג"סנכברסתובושתמסיקלחסמכ

כ"הח"לתובושתוספדנבורקמו.b"עילנידנטסוקב

יתיbרסגו.ל"זברסלןיכועמחספ'ססגספדנו

.י"ככסיסורד'סולשיסגו.ברסמי"כןירדסנסתטיש

.יולן3לוקףוסבוספדנד"ילויתובושתמקלחתוחתפמו

.ל"גתלולfט"יותחונמסתיסו-

ט"מירסמדימלת.'טשוקמיזאגלאםייחר"רהמגכ

.סירשמרפסתנקלעטפשמתוביתנ'סרביח-

.סיסורדו'וסתולויסו

'ייחתרות'סרביח.יזנכשארושםייחר"רחמרכ

סרסיfרכסולופלפבתותכסמ"טלעתוטיס

סישדקרדסלעסישדקןלגרביחו.bנידןינעלתנקו

'וקמלכו.לפרוחךרדודכנברסמסינינעסברססשו

ברסמחוסמ"דפפמשדחסופדוחבזסתכרכברסריכזמש

'לסי"בלעברסמתיבסקדכ'טנוקספדנסג.ודכנ

ךל.ב"לשתנשברסלריכזמדודחמנבו.'וכוןיטיג

בותכברסייחבספדנשתוככסלעסייחתרותרפסב

.ד"פסתכסספדגס-

דימלת.הבוצםראריעמןהכהםייחר"רחמהכ

ח"לע"שלכלע'וכותקרברוטלכיחו"קרסמ-

דודלודגמסגברסלסכחתרות'סספדנסג.ספדנו

ינbו.סזבידווכממfוססירחfוסיפדססתורלע

.ח"fברביחשךרדלעי"כד"יע"שלעורוביחיתיbר

יפלעסלפתסתונווכרדיסוסיברסירוכיחל"יסדועו

.f"עיונרווילק"קבסימשלסלעול"נזי"רbס
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ןכךמסומסברס.ןקזהאיפעלאובאםייחר"רחמוכ

דחbסיסליפעלbוכלבקעיר"רסמךמסומסברס

bינגה'ןססרכלר"רסמברסימיב.ןורבחק"סעינברמ

'סרבbלדסחברסןבקחציר"רסמברסינקזרמימיבו

רבקנוו"תסילשוריק"סעכרטפנ'ןגסברסךb.ס"סלז

ונרודתפומלשונקזbוסו.ט"מירסמדימלתbוסוסש

שדוקיbרקמוסייתסןערביחשb"הרסמלודגסברס

ןקיתו.סיסלbןנחבקעיתוכשבקעישרשיחקלףסוי

ק"קסנכותנקזתעלורימזיbריעבתונקתסמכ

סינושbרסמדחbכותשודקווינינעוויתוbרונוכרוbירבט

.ססרופמכ

דיגמת"ושרניק.ןקוהירדנאפלאםייחר"רהמךז
ברסולייחסשעמברסוט"מירסמןמזבתישbרמ

וכרסנילמסיכbבקעיר"רסמסינכרסוינבו.חמשבל

.ר"רסמויחbו.ברסלשbמלגומספדנוןוששי"ררסמלש

רביחשb"קרסמbלפומסברסונרודתפומלשויכלקתני

bויתפשקתמו.ייחינב'סכתוסגסושדקסךרדתדש

.וכרויתוfרוכוןיליגעתורובגרבדו

י"רסמברסדימלת.אוליסידהיקזחרירהמהכ

bרוגסודמחנס'סרביחן"גמסברסוףbרbש

ותרותתלודגףקותוסייהסימוסיקלח'גשדחירפ

יכלסגו:סינולסשדקוירפילכוbלרכינותוbיקבו

ותלודגתרbפתרקי,תלסינקזסק"סעינברמיתעמש

תמbסךרדלעדומלתבתוטישבתכסגו.ותפרוחו

בגbוזנגנרשbכוסזנוגלסויגול"נזי"רbסתומדקסב

סעזכגכתכס'סח"רפסמעסולכר"וסfסגוסיידריט

סירנמתמכססעודירבכו.תמbסךרדלעויתוביתכ

,'ג'יס'גללכד"יסידרותכגס"מכורפסדומללfלס

bוססרודסירחbשסיעדסימתתוfלפמסfרואבו
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ברסונרודתפומודימלתסירנמןרbכברללבקתנטעמ

-סיכסס"מססברסיסוס"סלזיזfגלfס"רסמדיסחס
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לשודימלתסיססכוסכיתבלעכfלפומסברסוגרוד

תלודגמ,סינינעסמכשודקספמיתעמשוח"רפברס

סיתוסלbרסייימכחלכסזססויסכו.ח"רפברס

- - - fוירבדת. fמלכ

ריbיתווחת"ושרביח.ךרכבריאיםייחר"רהמטכ

וחרנbלסשריכזסשוירוביחרbשלכךbוספדנו.
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רמbיו'וכוחרכסרוכסישכbיכנסל"זוןרמירבדכבתכ

עמשתbלתמbיתרבסשילbרמbס"בקסיכbיבנס

ילסרמbולחסייסלbססימכחסורמbןכו'וכווילח

סינימbנעמשbלוסילbנתייגbלסיעופבןונ'ןעשוסי
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ןיbשרמולסגרי.'וכווסילbbכיסbורמbדועןכו

ןכו..סינפסושנסלובגךרדלעסוגמכעורגלוףיסוסל

bס"בקסשליבנסדיעיסbרמbיפסונמבןידסשויל

bיבנbוסשbוססbיכנסגרסיתמb'פתרכסיכוךכ

ןושbרסbיבגירחbסנותנסרותןיbשונדסישומכרקש

bלוbיססימשכbל'לנשומכעורגלןיbוףיסוסלןיbו

ישנלסימכחסןמbללסיbיכנסןמדומללס"בקסונטרס

סיסירסffיבלסלfתלבורמffל.תועדסותורבסס

טפוססלbוסייולססיגסכסלfתfבוללbססססימיב

ילמדרכסומלעס"במרסדתעדלתbרסהתא.ל"כע-

ש"מכרמלקסלובגךרדלעעשוסיסרמלוליפלורמbד

יbסדח"רפברסלעק"קותו.ח"רפסכbלוןרמ

ןנחוי'רתרמימbb"עד"כקףדןילוחכסיתיbbנשיל

רמbוfסירfסלינתמbלועוfפיסלימf'רסליגתמד

bלסימשמןונןבעשוסיילסרמbילסיסלbסימf'ר

סימשמילרמfסלובגבעסוסי'יפfדעמשמוסילfכתייג

ס"במרסירבדךותמו.סילbנתייגbליכסןנחוייברד

מ"ככןרמןיכסשומכעמשמסלעמלןינתינססנשמס'יפכ

bיבנסשלכתמbסלbןווכליבנסש'יפלס"במרסתנווכד

bיבנbוססכלססרותסיbלשףחןידלע'ססשבbכני

bלוטפושסלbוסיגסכסלbתbכווגוינס"בקסשרקש

.וירבדכרbובמכסbוכנךרדבסיbינגסןמדומללונטרס
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ירחלטשפכןלעמשמדאללק'גסושמוללס"ככסכלסד

ינbו.ל"כעיפטדודיחרתכללושממלבוררתכסיבר
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סינשבתכשי"כסבושתבד"בחרס.סנושbרלגיסז

קלוחןינמוסמכחבלודגססמשיוסbרוסרבדסירמול
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סשכירשbתוסגסירבדתינשתbח.יפטידדחמ

ףלןינמבלודגסרח6ךלסבתכשל"עהק"פעורזרול

'אןמיססירפלרעשברסבתכו,סמכחבלודגרחbסש

דכםנמא.יפטידדחמשבדףbס"ככל"יקדומעטד
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ל"יקדלוסק"כסושמלמלמק"כקפנלסדbטישפס"נכ

מ"ויכסשועש"ככתושעלסגורסס"bלילדס"ככסכלס

תכווכדלרבתסמכ"חו.תופירטולb'פוןיבוריעדק"פכ

וfליbדסלועלחללה"רפסרבסדכוfלז"לוד"בfרס

תושעלסנורסוס"ככbתקיספbתכלססוסbלק"כ
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סליגק'גסוירמגלס"ככסכלסק"כסחכמוסשועש"בכ

ןניחגשמbלוןינמבשרבדוגייססיברירחליפד
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ססשר"בוקלחנסמבתכשררובסז'פוישודיחבן"במרס
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ףידעדחbססלו'ינטסירבדןישועודיחיסירבחןיחינמ

וילעבתכו.וירבדלסעטןתנשימרחbסיכלוס'ינססמ

.ע"נו'מגוןירדסנסדןיתינתממילרווחתנללון"במרס

ןוגכןנירמbס"בוש"בתקלחמיבגתומבידק"פוסימ

יכושעד"מוbכורס"כfסרושעbלד"מbכורס"בד

ידדחמש"ב'כסוסנינידדסיכה'כיסbכוררתבןנילזל

לודגסכחדחbסbbמלbושעד"מכסתסל"קויפט

ןיבשויbלסקסל"יו.סילטבוירבדןילויריבחלכמ

סמכחסרחbסטונובלשיפלומגעןוגרכסמועןידכ

סלוכומיכסישסיסיוbרוןידלןיכירגסלוכןירדסנסלכל

'גבךכלססיברירחbרמbbנמחרדbללתעדסותוחל

תומבידךסל"קןיידעו.בוררחbןיכלוסימגינייד

סוקמבדיחימ"רוb"רל"יbמשו'וכווירבדולטבהb"רמ

bמעט-ינסליכו'בסיקמב'ללשוירבדןילסיבר

ירבדףרותוסזסיברוסיבריבגוגייסיפטידדחמד

סכלסדףbדיחכומן"במרסוןוbגסירבדו.ן"במרס

ס"מכןינתונעססשbונעטמוק"כססעטמללסתיבכ

bללסיברירחbןנירמbbללמלעבמ"מןיבוריעדק"פ

רחלןיכלוסיפטסיכהדחbדגיכלכלוסנינידדסיכד

ירתכדחילףלןוbגסירבדלדת"וקלחבךל.סמכתס

סיבר.רחמדנסווסיכלקודן"במרסירבדלוליטבbל

חוססזלכו.סמכחסרחמןנילזbדbוסזbbסימ

bלשbכורווסהסוטמס"ככל"קדתועומשסטשפדל"שמכ

וללסן'גוירסירבדמו.ס"במרסתעדלח"רפסש"מכ
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תנשמכב"עט"נףדד"פתוכלןגמ'סבן"בשרסלעק"ק

fיכסשידיחיןדיסתלbשבתכשס"במרסירבדbס

ססוידיחיסתלוךילעוקלחוןידלסירחלךמעתפרג

ן"בשרסוילעבתכו.'וכויתעדולבקרמbתלbסיבר

ןילןידסןמיכתודיסחסיכרדמלוסיתעדיפלסזו

תומבימןושbרבש"מכוסיוש'סשכללחבורסרחbןיכלוס

ש"בינbשווסנינידדסיכדלכיסbכוררתבןנילזליכ

ונממומלעכד'fרכלטסירסופלו.ל"כעיפטידדחמד

בשיוזסכובמלעשרידתוככחמוותיבןקזן"במרסירבד

ליססוסירחלסעןודלבשויסדיחיכסכלסןיbדקיסלו

סטקס'ס'יסדסחתרותברסו.רbובמכינbשתומביד

סישפנדמקליחותומביתיגוסמרכזנסל"גסירבדלע

תוסגסוד"בbרסלדרמוליינועבינbו.ן"במרסקוליחכ

bתגרתמריפשותומביתיגוסמק"לירשbbלbשbןי

תוסגסדרמולסוקמשיוסימו.ןbכךירfסלינוגר

bגסירבדמו.ן"במרסכירכסירשbן"בשרסון"במרסוןו

ס"לןמיסח"bס"דטרסמש"וילסיbרbיבסלילשי

ןיכלוסיbססיכרנכוגסנתיךיbדחbלסקלעלbשגד

bסתסבלסקסבוררחbוbסיסיכילעבבוררח:

שישכלבfסיוססססכוגייססיברירחfדברסכיססו

ושעד"מדתומבידק"פדליססמולשתוכומסוbללדבס

וכירומורודבלודגו.יפטידדחמס"כלכfידדסיכמ"ס

ירבדמוילעסמתס"סלזיקחניb"רסמונרbשלודגסברס

fרבתfלטוידססילו.יתכודרfסותומביבסס'סותס

ס"דסרסמירבדו.ןייעמססbרירשbכ'סותסירבדמ

ן"במרסוןוbגסbתלת:יbרקbתלתמןימייק

ןfתbדיbמלןושbרןינעלונרזוח.רbובמכן"במרסו

abbיססימשבללדס"במרסירבדמbנויטרופמהסלע

fסfיכנוסכלסכורמfפתרכסרמולס'fגרסותמ
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סמוקממונתריקחןכשרמbמורקשליבנbוסיכbיכנס

bנידדbקיפסותוכלסיפוגברכזגסבקעיוניברךיל

.וחיכויסימטסןמשיbסללשלוbשbתbווכרדbתגולפו

fדבועדוכעותעמשמלסירססולוסיfדובוולסיביסמו

לכבוfיססימסבfלbלסו.סירפסמסימססרסfכ

תרכססיסלfרמfיכרמוffיבכסffכווגילסיכ

רוקחוסיתוריעסיכנbbמגודןיעמו.גרסיתמל'פ

ן"בשרסון"ש'יסךוניחבולבbדג"פי"ימגסש"מכרבד

ד"יי"ככותמתfמוטדס"פמ"כבןרמוג"כש'יסג"ח

סיbמטמסנילס"וכע,ירבקדש"רכל"יקדב"עשןמיס

fעיגמכסובfרכסכרלוסילfרמbיכסדסוסמלסfכ

bיבגבןיחיגשמןיbוbיססימשכbלללסו.ד"יקףד

fיסfפתרכסרמ'fעמסמיכסו.ס"במרסס"מכתמ

רמbיווסילbbכיסbיbמח"קףדתבשבןנירמbדמ

.bיססימשבbלדוביולתןיbרוסיbורתיסי"שריפו

לbשהיbמיבגס"מףדןיבוריעבןנירמbדמעמשמיכסו

ידימדסקסי"שריפהסליעקןינעבסימותוסירולבדוד

bתbווכרינסךיbכ"חו.לייסמbלרתוסורוסילד

רמbיכסדס"וכעירבקנש"רכל"יקדbמעטבןנבררומל

ק"פי"כתופסותןויליגש"מעריעסלשיתאזכו.וסילל

ןנברדbתביתמבחיכשסוסדוסיללךיbסטקסדןיטיגד

וליבסווסנינוסיללירתדינשמווקיתלכטישפלל

b"בשרסבתכסזכלנויכו.י"כויטוקלבלbלגבוניבר

דיתעוסיללורמbשסמבס"מףדי"כתוחנמלוישודיחב

חיכשהתושרדמיתבמתחbכסשרפללוכיוסילbדסשרודל

.רומfסלכמעמשמדכוfיס'ימשכfלירסו.ד"כעסקס

ן"במרסדבתכשו"יק'יסג"חל"בירסמליתיbרהזכו

תיבבעיפוסשדקסחוררמליכףbד"בbרסלעקלח

תופכבביבח'ןס"רסמו.bיססימשכbלדונשרדמ
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ד"בחרסתנווכןיאיכל"בירסמלעקלחב"יףדסירמת

.bמזוגךרדבןכרמbשbללעיפוסשממשדקסהורד

-סעומשבדחb'יפקסופרמbיסbשחתלימדbטשוקמ"מו

bיסימשבbלדוילעקולחלןילוכישדקסקולסשב

ןינעלו.רקיעל"בירסמירבדדליעלונבתכרבכו.ד"כ

כ"חורbובמכביבח'ןס"רסמול"בירסמסססיושלניד

לכדרמולרשפאהיהו.וסייתכודבןימייקוניתורעס

תיבכל"יקדbסחכמס"במרסלעיגילפfתbווכרינס

ורמbיסימטסןמוbיבגססbדירכסוק"כסוטמללס

לכיסלס"סווסייתווכןגידבעוןניהגשמסכלססיפכ

fיווסילbסוליפיכסו.'פכסכלסרמbתלימדbךכו

ןגילבקמbנידדלקיפסכbמעטבןלbרבסלוןידסלוס

ש"רכל"יקדfתלוונרלמעטיכסיןיכסלוטמbוסינימ

סזו.b"בשרסותופסותןויליגתעדסזוסרמלוסילbד

ושרדמתיבבעיפוסשדקסחורהבתכשד"בbרסתעד

היכוסשומכסזןידלןילרגססינפשידסזבדרמולכ

ן"במרסדbלל.ןגיטיקניכססיעדסימת'סכל"זbוס

bלןנירמלסזכסגדס"במרסכרכוסbוסדוילעקלח

רזחוךפסלןידסדרבסןויעסחכמדול...bיססימשכ

ונתעדדןנחיזחיגרשלכbיססימשבbלרמולןידס

קלוחד"בbרססלת"או.ונידיבשסרותספ"עךפסל

:ו.סיחרוfיכוגיססbלוחמfס"במרסלעסזכ

תמbוסכלסכרמb'יפלדסיbרןיbרוביחסןושלמד

ל"שמכיחרתבןנברסומגרתדכשרפלרשפחדרבדס

דעיכד"בfרסוסfרfלסכסמס'יפווגיססfלס"וסמו

ןרמדק"קןכא.ירגסןושלמקתעוסשbוסb"בשרסןמז

סכיbס"וכעירבקדס"במרסלסעטביסייכיסמ"ככ

ס"במרסתעדלbסויכסרכסוסילbדסושמןיbמטמ

סכשמס'יפבש"מכbיססימשכbלןנירמbימנfסיככ
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יבסיבסימbימשמסbדס"במרסכbלדירכסהןייכשהכ

סלןגיתייגסכלסכדקbןידכעדוסלעסמיענסרימל

:ונרבדרשbלככולוקתבסושמס"ככל"יקדלסממדעו

דגנכווסילbלדסבשילשיונרכזרשbתויגוסוסגסו

רמולרשפלנ"א.ןייעמססלרירשלכסוסדוסיס

ירבדלו"דויןסןסרכזגסבקעיוניברוד"בbרססגה

לכתמb'פתרבסד'ססשבלבינליבנ,סbדס'גמלס

.bיססימשבbלדגרסיורקשס,bיבגלוסיכתולס

סימכתסןמbלbסיליבגסןמדומללס"גקסונשרסללד

סנמb.טפושסללוסייולססיגסכסלbתלבוש"ויכ

ילוןתוקולחמבודמעוןירדסנססןמזבוקלחנשרבדכ

ללסזכ.רמכbלורמכbלbתכלסרמתלללועירכמ

גיתייגתמל'פתרבסשרמולשדקסחורוללוקתבלבי

לגדכסיכססלולכיbלסוטפושסוןירדסנססדלחbמסל

סדוקה'כנסכלוסק"כסוןלכלוןלכלןילרגססינפשיו
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סיגסכסתערכסתילדמיכווזbרבססעטונעדיק"כס

שדקסחורוק"כלןיעמושסזבעירכמןיbדסיטפושסו

ק"כמןרמתישוקימנbתגרתמלסבו.סכלסכרמbש

.ןילשיליכס"כתקולחמיגbשה.ס"במרסתעדלס"בד

ןמזבש"כוס"במרססרמbbלג"סכבועירכסלןרbכ

דומילרדסךלסףלחןועכןסיכסינוbגסרח6סינכרס

סליוסbיסמרמלדמחנילרובסןנברוילרומbויbנת

ימכחוסיפלחלותוbמלbרונולודגןובקכסידמולויסש

לfתfכוותfכילדתופככ'דלערודכfירודבללbרסו

וכזולסימשרסfכזb.טפוססללוסייולססיגסכס

ריפש'יפוגוסיחרודסלודגלעשדקסחורעיפוסו

עגכרסfלכוסימסמורוירסfכסכעמסתויכזf'יכעמוש

bדרחממךומסלורמלוללכובלכ'יסלbימכחכונידיבןי

סלשיליססbרבססוbוססןידססגו.עירכסלרודס

.'וגסבקעיוניברוד"בחרסדט"סוסכלסכ'וריבסמ'ינפ

יללכודומלתסךותמויניעבסbרכסכרbרבגילוסימו

ן"במרסשומכוbיס'ימשב:לוכיךפסלתוכלסס

ןילוחתייגיסמו.bטסירסופלסלרנןכד"בbרסלעקלח

סילרליבסל'רגסיסליעליתbגסשל"זנסד"כקףד

ןיbדבתכש'דףדכ"סיתפסותבביבח'ןס"רסמירבדל

'זןבןוגכתוליגמקפסב'יפלbיכנסרחbןיכלוס

.bנויכו'פלודבערכמ'פולןורחbל'טןבולןושbרל

bיססבןכו'וקיפססדיגמ,סיסןמסשש"מכז"פלסטקסו

תוכלססוןינידספ"עדסילbחינו.תבשהב"פי"בשרד

תוbסלכוירבדתמללווניברסטמןידסקסופסיס

ןייעךימססירמגלי"בשרןכו.חיכומודגנכשר"מועס

ןיד'סבbיעבימbלדוירבדמונדמלו.ךרולכ,וירבדב

טושפןידססלףbbלbbיבנירבדלעךומסלןילד

ןיכמוסןיbסזכסגתוbיגמכסיקפתסמונלשbלbונל



געיתוא

סטריפד'מסןילוחתייגוסמסרוbכלו.לנויכוbיכנלע

fנתייגbלסלובגךרדכעשוסיסרמfסח'יפלס'גמרס

וbbשירלןנחוי'רסרמלילתוליגמבימייקסתסוסל

ןכוביבח'ס"רסברסירבדלbתעייסיוסbפיסל

לבסשרbכתמןכו.ב"סףדסיחכזהbיססמתגקעמשמ

יתחכוסייכועבינfלםנמא.ורפססירכדודיכבברס

f"בשרסו'סותוי"שרסיגוסfרלשןדוסימותויגוססמכמ

ןכתוליגמקפסכהךפסלירכסשיתכודסמכבש"חרסו

טוידססיכfיתכרbססומכו.סילbנתייגfיבכועדוס

ןיbוב"ל'יסח"bףסוייכרבןטקסירפסכסוכיתוינעב

.ךירbסלסוקמןbכ

שירפמסדוסיוניברדימלת.אנייומקחציוניברטי

.ךורכרבס"רסמוס'מרסוידימלתו.ס"יבbרו

ןינמיתלגייומי"רססילורקדןינמיזיקסופסדערו

ז"לירסילורקןינמיזו.עורזרוbקחניוניברסילורק

רבחמסלוסברסש.עורזרוbקחניוניברת"רלוסו

עורזרוf'סתיוססזחריעלסיכbו.עורזרוf'ס

לודגותוכירbכתופסותסתייגוסבןיקיזנוסיסנלעי"כ

ידילעעורזרוb'סססשbרקו.תומכסותוכיbס

ר"רסל"זוב"עז"נףדןיטיגסתומש'סבש"מכסביס

רוbשרדמברמולדקלוחךיירטסולמעורזרוbקחני

מ"שכ"לסביקע'רת"ססחמשבלירשילוקידגלעורז

ותוbbנמשסחמשבורמוף"לחבללוb"סבסילןיבתוכה

רפססרכזנסקחניר"סלרקקוספותוbכזומרקידג

ז"יגfחס"רסמברסליתיfרו.ל"כעעורזרוfרביחס

.ל"סכסביקעל"זובתכשןיטיגסירטנוקכתונטקתוכלסב

ןbכמסביקעת"ס'וכועורזרוbסילוגלגבבותכהמל

ל"זרמזמרססססמסלענו.ל"כעb"סכסבתוכלסfרנ



יתואדע

bנייומי"רססיסו.bנייומקחציוניברמסיbרסושרדמב
.יטטסףלbסתליחתבי

bוסשל'גזו"קרסמבתכ.ןושארההיעשיוניברב

סיעשיוניברחוסוסדfדסfליעfרסיזסרסמ

ילכסוס"fרססיbיבמססיעסיוכיכרלוסו.יכbרטמ

רבחמסברסbוסו.סיקסופסורוטסוbיגת'סוטקלס

סיעשיוניברת"ר,ספדנסןישודקלעד"ירתופסות

b"רוקסףודריסזלערבכו.ל"בירסמכללדוינbרטד

.עירכמס'סרביחו.ל"כירסמלעג"יסיג"ססותורוד

.רפסתליגמ:ברסויסיכזמו.י"כויתיfרריעלסיכלו

fיבמרוגbסרפסבו.ו"כויתובושתןבוקיתיbרסג

סיחספןיבוריעתכסיקספיתbשידועו.ויתובושתמ

ב"הס"bרסתובושתבו.ברסמי"כףלקלעןילוח

רולי"רסלסיעשיוניברתבושתסלבוסס'לןמיס

...סשןייעעורז,*

יטלשבbיבמש"fירbוס.ןורחאהיעשווניבראכ

סרסמחוססגסל"לזו"הרסמבתכו.סירוכגס

סיעשיוניברלשודכנbוסו.סדbדסbליעbרסיז

bוסס"זמג"סשגשז"bירירבדבבותכשסמו.ןושbרס

סורסירובגסיטלשבשוריפבבותכןכוברסינקזרמ

תוbי"בסגסו"מ'יסמ"חבג"סנכברסכ"כו.תוכרב

תכרעמבןמקלןיתוינעכbנביתכדיbמןייעו.כ"ל

.ד"סבן"ישס

.סמכחתישbרברסוbיבמ.וכעןמדקחציוניברבכ

סמכבו.סברס'ירפסרביחון"במרסדימלתלוסו

.וכעןמדקקליברסת"רbוסוע"דיסבותכי"כסירפס

סברסונממbיבמי"כוירתסתליגמבל"גזו"קרסמו

תודוסשרפלסיניעתריbמורפסי"ככיתיbרוסינינע
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ריעלסקחנות"רו"תעור'גשב"סיסשבותכון"במרס

.ו"תוכעןמדר"גלחומשרכ

.ן"במרסדימלת.אדנוריגמדיסחההנויוניברגכ

ע"יףד,תורודסחרוק'סבו..ןיסחוירפסבכ"כ

דובכבולבתכשד"פר'יסן"במרסתבושתמוגישסכ"ע

רדסוסמכחבגילפסדןויכדסיbרוזןיbו.ש"עלודג

ףוסיכדרמביתיbרךא.סרקיסיברסילגילפססודק

ן"במרסילרמbבתכס"רסמתוחמשתוכלסבובתכשק"מ

סשש"לרסבתכסזןינעבו.ש"ע'וכוסנויוניבריפמ

ש"רסמ'ושתבןייעוסנויוניברסשבריbמוניברבתכ

b"בשרסbוססנויוניברדימלתו.ל"נר'יסן"בשרסןב

סלריס'ססכויוכיכררכיחו.ויתוכוסתווישודיחכוליבויו

ותודיסחוותשודקליכשיססכbרוקסו.סבושתירעש'סו

ויסובלכסיסנכנותשודקירבדיכבושלרסמיובלו

סרותכסירעשדוערביחיכסfרכססמו.תורוfמל

רכלbומסוניברוכרלריכזססbריסרפסבו.סלפתו

.תוכרב'סמספדנוף"ירסתוכלסלרוbיברביחורוbינש

סיקסופסותוbןינכמךכווידימלתמbוסןוסלסךל

.דומלתסלע'ישודיחרביחו.סכויוניברידימלת'ימעפל

וניברו.י"כןירדסכסוbרתכלעוישודיחוגתלשיו

לוטסוש"חרסןכו.תולבוקמסויתוטישבוריכזמלbלגב

.סיקסופרbשו-

bוסו.ישמסףלbלד"גתנשבסיס.םחוריוניברדכ

.b"בשרסדימלתלbעמסbןבססרבלוניברדימלת

סדfרפסרכיחו.ס"bרסדימלתסחוריוניברסיססגו

ש"מכסיקיתעמסתויעט,bלמורפסו.סירשמ'סוסוחו

וישכוbרקןרמלדיגמסו.ט"ק'יססבושתבח"גנרס

ורפסלרוbיבורביחשסינכרסמכןכו.ירימטסחורי

וbוסייתווכדוןרסחינבברסוסנויש"לסמר"סומכ
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טעמוסירוכיחסודכלנולסלעמלשסבישיבושקבתנ

יתחלמו.טפשמתוכיתכברסרfיכסירסמ'סמרעזמ

ס"fרסדגנלוסוסתסויתוברתעדבתוכסינמיזסמכ

ףוסס"ח,ס"דשרסמבתכו,.רחלסוקמביתבתכשומכ

.ש"בירסמרתויךומסלשיוילעדח"גק'יס

ןרמלדיגמסותוbbרוק.ש"ארהןבבקעיוניברהכ

תנשלבורק.סירוטסעברלרביחו.יליחדבקעי

ומכוילערוביחושעתורודילודגו.יטטסףלbל'ק

סכזו.רקשלbס"רסמוביבח'ןי"רסמובסובלי"רסמ

.לbרשילכלטשפתנורוbלbניורוביחשףסויתיבןרמ

בתכבקעיוניברו.שדחתיבברסוסשירדברסוירחbו

סזשחכומותמדקסבס"מיפלו.סרותסלעתוbרפרפ

.וסנקספל'ומילשכרוביחסלכוניbונידיבש

ש"bרסיקספרוגיקרביחםירוטהלעבוניברוכ

ח"bכו.יתכודסמכבי"כןרמירבדמסbרנשומכ

סרנקבש"קרסירבדרדסמ'יזמרברוטסדבתכח"יש'יס

וניברבתכןכו.סשעמלסכלסותעדבתוכרוטבלבח

יקספרוניקודילולכשבתכוב"כןמיס'ושתבלbלגב

ט"יתברססגו.תובושתסרוניקוףלקבסיבותכש"חרס

בתכןכו.דיתביתכש"bרסיקספרוניקודילולב

יקספרושיק:כ.בקעייניגרשיקיקסגסוריוינל
;"נתןמיסח"לשדחתיבברסכbלדו.ש"bרסויבל

סירוטסלעבבקעיוניברו.ש"עסזבקפתסמד'וףיעס

שקבתנו"bיכריעבולbרשיןרbללכלזנכשbמעסנ

.דובכותחונמסתיסוסלעמלשסכיסיכ

וניברלשונתחוויחל.ש"אכהןבחדוהיוניברךז

ב"לףדכןיסחוירפסבתכו.סירוטסלעבבקעי

סדוסי'יכרסמלעוגרסדמשסןמזכשסדרטסמfסופד

.bלוטילוטבסירוטסלעבבקעי'יכרתשלותומחוותשלו
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וניbשbרידbכיסהיכדרמסשמןיסחוי'סbיבססשו

ולשישבתכו,ומלעגורסלרתומןויסנבדומעללוכי

לעגגסמומצעליפסשסכוכbוססמסזלעסקזחסיbר

ןמוזמשק"כתbניויברדסיתבכשלבןמדזסלסכזללש

ןיסחוי'סברסד"כע.bשוגס'פש"מכב"סעסייחל

בתכז"נקןמיסד"יתיבסקדב'סבןרמדףbו.ב"שע

ח"יףדז"עישודיחבל"כטירסליתיחר.ןירסולשיד

תפרנילודגוןקזסרוסרבכשבתכות"רסשמריתסש

'ובותכלוישודיחבט"מירהמו.כ"סעססעמלסכלסוריתס

ונייסומגעליפסשחרנקbוסססעטהבתכbשוגספ"ס

סטיסכלfללכר"רסמכ"כו.ולסגרגותכסלליחשלע

ילשוריבסומינולקוניבריפמעמשןכשבתכוסשתלבוקמ

סושמומלעתימסלרתומדסיbרתנקןאכמו.ש"ע

ר"כבתורורגשיbסיקידbדבועכוויתונוערפכלסבושת

ספיש"רסמלכל.ז"עדק"פלידרודןברזעלb'רו

ומלעתימסליfסרוכיfדבתכס"ס'פר"3ורחותספיכ

b"ק'יסב"חבקעיתוכשברסו.כ"שעסבושתסוטמ

סחריויניעבסלורסדחלוסימו.ב"סעוירבדסחד

מ"מו.ודעבןילסלשיוספיש"רסמתרכסלסוקמשיד

סכמדתfךf:bוסדספיש"רסמתעדלףbדסbרנ

תעדלומצעדבלמללכבוניfלכfדוחלfרוסיfוכייס

ןיסחוי'סברסש"מו.ל"נכ'וכווילעןילכbתמןיbש

סלרגf"גקתנשסיססדוסיוניכרדbדבועיbסדסש

ר"סרטפנבתכב"ע'קףדבומגעbוסו.ס"טbוסד

גרסגבתכךומסבסשו..ט"קתנשש"bרסןכסדוסי

לכעדויויתובbלסמודלודגסכחרשbןבסדוסיר"ס

'וכוש"bרסלשונינלוססימשתוקח'ססשעודומלתס

ערזמסדוסיר"ססודסמרנו.ל"כעל'גקללסנשס'יס

.ךרדלסדיגתמדקסכש"מעו.'וגסש"חרסןכוגיbוש"חרס



יתואחע

ד"3תנשסחוריוניברןמזב.ארודמקחציוניברהכ

.b"עףוסו"כףדלרוקבןייעודודחמנכ"כ

.bרודירעשסתומשבולרקרתיסורוסחבסירעשרביחו

ןשדסתמורתברסססילעתוסגסורכיהתורודסינוbגו

.bנדbרוסד"בbbריפשן"ררסמלסירעשbכמול"שרסמו

.ורדסיפכתfטחתרותרביחס"רסמו

ןינמזו.ל"כטרסוס"bרסדימלת.א"בטירהטכ

סbרכוס"fרסלעסתסירומרמוbדתחכסמד-

ח"פקףדיכbלמדי,ברסו.ס"bרסינפלרתוידמלש

.f"בטירסלשובריולסריfמוניברברססגדחיכוס

ס"לרסללוקסבומוכרסיסס"מרסדרמולדועףיסוסו

bלbיקסבומןיbוס"רסקסבומסירומתעדןכובתכןכש

בתכשbיבסןושלסףוסבומגעבbוסשק"קו.דחל

ירסכ"bוקסבומסס"חרסירומיתכודסמכבb"בטירס

ס"מרסלעש"מכקסבומסירומסנכמס"bרסלסגדונינמ

קסבומןיbדקסבומוכרסיסbלס"bרסדבתכךיאו
דחfסרסמf"בטירסדל"לזו"הרסמבתכו.דחffלfל

ןכbנינחיברויכרbסישוחטרשסדbדסbליעbרסיזמ

:.סלועילודגרbשוbישקעןבbיננחיברוbסוד*

וספדנרבכודומלתסלע'ישודיחרביח.א"בטירהל

סדרטשמלכו.ד"ירתופסותסעןישודיקישודיח.*

.bעיגמתובותכק"מתוינעתןיבוריעישודיחוספדנ

b"בשרסתוטיש'זללכבסכוסישודיחוספדנ'טשוקבו

.ז"עוןיטיגישודיחוספדניקינולשכו.bמויישודיחו

תומבייתיbרסביתכבו.תוכמוןילוח'יהוספדנזנכשbכז

f"בטירסישודיחיכעדו.סדכתועובשסירדכריזג

ק"פישודיחסעסינווכמסססדרטשמbכוספדנשbעיגמ

סכמל.יטנלbגס"רסמתובושתףוסבוספדנשbעינמד

סינקזתפיסחבלbלגבוניכרחיכסשסמסעונווכיהל



טעיןרוא

ףוסבו.תרחללרודסמססשסbרנו.ללכbעיגמ

סקניסידסbילוקללריעבסמילשסשבותכז"עישודיח
.כ"קתכש"י

י"בבןרמססמיתיימות"ושרביח:א"בטירהאל

ןורכזס'סרביחסג.סייהסימכח"רפברסו

ש"מכסרותס'יפבן"במרסתוגססמס"במרסלעןילסל

.ס"קףדויתושרדבט"מירסמ

וניברbוסשןנברדוסיימופבללגרמ,א"בטירהבל

ט"יוגיכרלוסססfרכלבח.ססרכלרכט"י

ט"יר"רסובתכ'ה'יסד"קל"בירסמירסשיליבשלןכ

ןוטלסו.'וכושדקמשיbס'פוישודיחבבתכיליבשbןב

'סכסג.'ןףדל"כטירסלןישודיקישודיחבbוסbוסס

fירבדססויליבשלט"ירסתעדרידתיתיימסויחתוחר

י"קףדח"bכסכוס'סשירכןוגכוישודיחבb"בטירס

וכמססמלעלוfסלסיויליבסלט"ירסססמבתכח"ע

שירד"יקףדש"מו.b"כףדל"כטירסישודיחבלוסו

.רכזכסח"כטירס'יחבbוסיליבסfט"ירסססמb"ע

יתיימיכויליבשלט"ירססשמח"bכבתוכהןינמיזסג

ו"מרתןמיסח"bכומכb"בטירסבתוכי"בבןרמסיל

סג.ד"לףדסכוסל"בטירס'יחבbוססזסןוטלסו

סיספדומסל"בטירסלןיבוריעוןישודיקישודיחיתיbר

ןכט"יוניברסרביחשססבבותכוי"כס"יבותככסמסו

ס"רסשו"יסיבסולמדחלילסלרסדועו.יליבשל

bיבמד"לןמיסףוסרקשלbוסויליבשלט"ירסןושלb

יליבשלט"ירסשןכתיו.תובותכישודיחבל"כטורסןושל

'יגיידסתוקחרפסשעדו.ןקותמלכסוססרבbןבלוס

סשבותכוי"כביתbbנמנסנסו.ורביחימוקפתסנ

סזרפסו.f"בסרסדימלתיליבסלט"יוכיכרורביחש

ן"בשרסןכש"רסמוררובסז'פיקמנסברסוריכזס



יתואפ

"בדרסורקשלbס"רסוסירפוסןוקיתרפסב
.ססיתוכוסתב

יתיbרו..ףסוייקמנרכיח.אביבחףסויוניברגל

וסוחיתלשלשבתכשי"כביבח'ןס"רסמתושרדב

bרוק'סבו.דרפסינוbגעזגמרטוחיקמנסברסדע

רפסלכלעשוריפסשען"רסל"זובתכו"כףדתורודס

'סילע,סשעסשוריפוספדנbלשתותכסמסשללbף"ירס

ןמיס'ושתבן"רסשדועו.'וכוףסוייקמנלעבשוריפ

ף"ירסלושוריפבסגוש"bרסתבושתליכמו"ע'יסוח"ג

סיגעלזוגס'פשירססמותומוקמתנקכש"bרסריכזמ

bטסירמb"רוקסףודרירשלכסbורסדחbו.ל"כע

יקמנסברסימיבשסרויסרויb"רוקסלוקמסינשילד

bלשתותכסמסוונמזכן"רסשוריפספדנוסופדסיס

bטישפטוידססילו.יקמנסברסשוריפסשעוספדנ

יללבורקסו...ן"רסספדנbליקמנסברסימיבשיל

סגסדועו.לfרסיירפסלסופדסיסfליתכfוימיבס

סיbיכמשומכוף"ירסלכלעשוריפסשעיקמנסברס

ףוסבקעיינבברסססמוי"כמיקמנסינורחלתנק

ש"חרסbיבמושוריפבן"רסדש"מו:ז"כקףדוו"מףד

סיספדנסוישודיחבן"רסדקדbל.לזוגס'פמיתיימו

כ"כוס"חרסריכזמוניfתוכלססרוfיכבfלוי"ככרסחו

ברסלbוסbמק'יפסג.כ"ג'יסויתובושתביבגר"רסמ

ונושלתיגוסמוסימתךרד,'סבוסשן"רסמש"מכיקמנס

פ"עיקמנון"רסוסיגס'טשמbסופדבשעדו.חיכומ

סימתךרדכסיגסfלרשfתוכמתכסמבוסימתךרד

ברסלסרגסוו.ן"רס'זנסשדחסופדבסגסלעבותכ-

תמfירבדרכככסורפסבדודרבי"רסמוגרודתפומ

ירבדסעתועובשהן"רסירבדסטקסש'ס'טנוקשיר

.יקמנסמbוסתוכמיפדל"זברסמסלענותוכמדןרס



אפ-ו,תוא

ותיימיכך"שברסוג"סנכברסוט"יתברסלסbרתןכו

.וסלכהןוסוכbויקמנלותוbסיסחימססתוכמשוריפ

דעומשוריפםג.יתכודרbשוb"פק'יסד"יי"בבןרמ

ברססשמו"יוסתכרעמבל"שמכויקמנסברסמbוסןטק

bרתבשוריפמי"ככןרמליכמשסמיכעדו.יכbלמדי

בתוכןרמשbלbי'גלעותנווכשובשחסיברן"רססשב

ךרדלע.ונמזבסיסשסופדבבותכךכשינפמן"רס

יייכעדידףbדן"במרסתובושתלעסיפוגןרמבתכשסמ

סופדבבותכךכשסעטמן"במרסבתוכb"בשרסמסס

.סשקובמוbנמיוסופדסירפסכשמשממסדbלכדיו

ליססיכbרתבן"רססשמש"מכbוסךכשובשחימגןכו

.'וכוקפתסשן"רסשbנדמולןידכו"מר'יסמ"חכבתכה

ו"מר'יסמ"חכסשך"שברסוה"ק'יסןילבולמס"רסמו

.סילbטישפקרקפתסמן"רסדןרמש"מכbלדובתכ

ישודיחבן"רסbוסן"רססשכןרמש"מלטשוקבלבא

bוסשןרמירבדכי"כbרתכלן"רס'יחבbוסןכוbרתב

יקמנירבדריכזמ'ןןמיסס"לי"כבו.'וכוקפתסמ

סשמובתכוז"עדק"פן"רסש"מעו.ן"רסירבדוbרתכב

*:ט"מק'יסד"יח"כבןייעורשbר"רס

ימשיורידתל"בטירסריכזמ.יקמנהברהדל

.b"בטירסמbוססקסיקמנסש"מבורדבתכש

לכלוסן"רסיכר"גנרססשבן"רסלריכזמיקמנסברסו

ץימסיסיקמנסברסשך"זףדbרוקס'סבבתכו.ןבוbר
-:b"בטירסדימלתס"רסמוברו.ש"בירס

שקשרקיbדסחוניברון"רסדימלת.ש"בירהה

לכבשןשיןבוקביתיbרו.ויתובושתברbובמכ

'יידמbלריעלךלסודובכובוגסנbלרייb"זגלbלש"בירס

סבושתבן"בשרסלסfריסbורסו.סמירחסווסוזיבו

ןיידלש"גירססנמתנשבתכשךליbוח"גק'יסמb"ה
6



יתואבפ

א

ןרמוסיקלח'גתובושתולשיו.'וכוודעלבוךלמספ"ע

'ובושתיתיbרריעלסינbו.ג"חמויתובושתריכזמי"בב

ונידיבשתוספדומס'ושתמקלחססוי"כג"הש"גירס

סרותסלעשכ"ירס'יפי"ככיתיbרסג.ןרדסכ

לעסיסודיחרביחסג.סיבותכסיטספול"זרירמfממ

.וישודיחמתנקbיכמתונכוקמבלללגבוניברודומלתס

:ולש'ובותכ'ופסותמbיבמב"ל'יסרקשלbס"רסמו,

בתכו.אנייומםולשר"רהממדימלתל"ורהמול

לודגסיססולשר"רסמדט"ע'יס'ושתבל"שרסמ

.תו"שרכיהל"ירסמו.רוטסתעדלשמאחסיסbלודbמ

:ל"ירסמיגסכמרפסשיסגו

ןלומילסמלוסולגסירסמלוסלולסמדעדו
ןיסחוי'סבס"רומכ"כול"ירסמיגסנמכרbובמכי

ברסמסזסלענשסמודמכו.ס"כקףדסדרטשמלסופד

ססבי"בבןרמס"מעז"ש'יסוס"כר'יסח"fבדג"סנכ

.סבושתבל"ירסמבתכןכוג"סנכבבתכןלומי"רסמ

fרוק'סמןכסגסזסלענו.ווסירתדרבסהעמשמ

ברסזנכשלבויססזסןמזבול"זוך"זףדבתכשתורודס

יולסבקעיברססיססימיססתולבסגוןלומבקעי

.ל"כעל"גסס"רסמןכת"ושרביחשל"גסי"רסמbרקנו

י"רסמו,ןלומבקעיברסשותעדסליגbידסבשירס

bוסוולסתלעbלוסיתשבסbנמוווסירתל"גס
- דחbר: יbוכמכ כ-

ויבלסשלעןלומל"ירסמ'רסלןינכמשהארנו

ןלומותוbןינכמסשמיכסשמbרקנש-

ךכלו.ןלומסנוכמססשמb'גףדןיטיגסתומשבש"מכ

לעבס"רומומכויכלסשלעןלומבקעיוניברוסוbרק

ויבbלbרשי,סשלעסbלרסיbס"רסמןירוקשס"סגסס

ירסס"מרסל"ירסמלןינכמדועו.סנוכיל"bרשיסשכו



גפ.י.תוא

תודלותףוסבסbרתשומכויכלסשלעיולסןלומ

bבשרסמסד"bססוס"מרסמתובושתתנקסשוסיפדס

ברסוגירומו.ויתובושתבסfלמתסומכל"ורסמתובושת

bריו'פויתושרדבס"סלזיכbזי"רסמוכירלסלודגס

.'וכוס"מרסלת"ושבb"בשרסלסדbתודלותבןייעבתכ

bלו'ל'יסל"ירסמתבושתרקיעמליבסלל"וסדק"קו

ילסמודמכו.סשריעזתועטוקמןסשתובושתןתוחמ

ב"התוריbמסינפברסמסמלענ'ןגסל"ירסמתבושתה

ג"סק'יסןולוקי"רסמתבושתבןכו:ש"עב"ל'יס

סבושתסתוbו.ל"ירסמלל"זןלומר"סמסשולרק

ןלומר"סמדימלתלbיסשו"קירסמת"ושבסשבותכש

'יסו"ירסמת"ושבbיסירסולייוי"רסמתבושתfיס

.'הןידו'זןידכ"מר'יסד"יבס"סגסבןייעו.ג"סק

ד"סתלעבי"bרסמלריכזסח"סק'יסל"ירסמתו"סבו

תנשסלעמלשסבישיבשקבתנל"ירסמו.רכתסשכ

- - - - ז"פק:

'ובושתבחכומדכל"ירסמדימלת.לויובקעיר"רהמןל

'ובושתרביתו.יתכודרbשוב"קע'יסלייוי"רסמ

ד"יבומכסימעפלוריכזמי"כןרמו.תוקידבותוטיחשו

ןוbגסו.ט"נתולי"בתסגסג"סנכבש"עוח"כל'יס

ןגרק'סרבחמסברסbווסלbרקמד"בbלbנתנר"רסמ

:'3ג'':ל"זברסליכימסbוסלfכתכ

bוס.וברןלרסיאר"רחמהנוכמהלארשירירהמחל

ונייסד.קרובנטורמס"רסמלשודימלתדימלת

b"ועלשמרזוער"סוס"רסמדימלתסייסנפוללחויר"סש

.ס"רומכ"כ.רזוער"סדימלתי"bרסמולbויר"סדימלת

"..,'.':ןיסחוי'סףוסב

סניbו.ןשדסתמורתת"ושרבוח.ייארהמברהטל

ק"פתסגוסלעומגעברסקרסשעמלסכנס 6* י



לתואדפ

ט"יק"סו"נק'יסד"יך"שברסכ"כ.סבושתבחתפו

רעשברסו'כק"סל"ק'יסס"bלbומשתיבברסו

fסוב"מ'יססירפfרfסינורח:

bרודירעשלתוסגסוסיבתכוסיקספרביחדועומ

ינידתבושתבןרמו.שמוחס'יפבי"שרלעסירוbיבו

בתכו..ד"סתברסלרקיתושעלגילפסג"י'יסןישורג

'יסמ"חבוו"עק'יסוס"כק'יסס"b'ושתבס"דטרסמ

י"bרסמירבדבישחמסיסקנbטילטי"ררסמוכרדג"כק

מ"הןרסלסטמקרפברסלןייעו.ש"bרסירבדכ

- " :b"ןמיס פ

ס"רומוירבדליכמ.אנורבמלארשירירהמאמ

ויתובושתןבוקיתיbרינbו.ס"סגסכוסשמיכרדב

חכומדכי"bרסמולייוי"רסממוגירומלךמסכbוסו.י"כ

'יסי"bרסממסיבתכוסיקספבוb"גק'יסו"ירסמת"ושב

:גbרפמל"רסמסיסוריכתו.ךשמנסוו"כק

ש"מכbיובלסתוכלמכסיס.ןולוקףסויר"רחמבמ

ו"ירסמול"ירסמלעבתוכו"קירסמוט"מקשרשב

.ט"סקשרשכש"מכ,bנורבמי"רסמלעקלוחו.ל"ז

.'טשוקמילספbקס"רסמלעותשקךרדג"פשרשבו

דימלתסיסשסbרנג"סקטרשמדבתכתורודסbרוקבו

ל"סמכלייוי"רסממbוסססבושתסיכbתילו.ל"ורסמ

ו"קירסמלסדקל"ירסמו.ןולוקי"רסמלשותרותמסנילו

לעגיטסוד"כק'יססבושתביבגר"רסמןוbגסש"מכ

תוכשברססירוכהןירתדיאמו.בקעיתוכשברס

'סףוסש"מכסינייזילתוב"וקןמיסשירכ"חבבקעי

תבושתמליבסשסמסגו.ס"טחוסשסbרנןיסחוי

סיbרסנילב"כק'יסוב"עי"ססוב"גי"ססו"קורסמ

עודיסל"ירסמbוסססריכזמשברססרמלסזימד.

לשוינבינבמטוכbרטלbיתיברסו.סיכbנקיסעה



הפהתוא

.ס"כ'יסףוסתוכזס"רסמתו"שבש"מכןולוקי"רסמ

:ס"רתנשסלעמלשסבישיבשקבתנוק"ירסמו

סעויתובושתמתנקוספדנ.ץנימהדוהיר"רהמגמ

ס"לרסןמזבסיסו.b"בודלפמס"רסמתובושת

- וריכזמס: רסוf"חכסל

ןוטגפנקי"רסמדימלת.בהובאקחציר"רהמדמ

סינפbושנבסוכלי"רסמו.bיליטשלקבןולג
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דהללסיתיזחדfכריסגו.ע"מסספדכסרחfסטמ

ברסלעחרקיס"מתסיטסירבגלי"כבונינמזינברמ

יכרבדסלעססזו.מ"הססירדבחיגססללסג"סככ

ספדכסרחלרתוסוסכססיסמהספדנמ"הלסססירד

סופמינזלסעמשוללכתוישוקסמכו.b"חמ"הג"סנכ

סתשקוכרדbתידבמופדיפירחויבלכלמדינלילןנבר

bלשיbרתבויbמקbתלווברירפסמסינורחbסלע

.סדוקספדנשןורחbברתרגסמולססימיבוספדנ

רפסלברןמזסדוקספדנשסעbוססרפססשועדיללו

סדקסתעספדנס'פססרבחמז"כעבורקמספדנש

סזסזבאצויכו.ןושחרספדנשרפססרבחמלןמזב

סויסויש'סונכרכסכדערשלבוריקבסנשסיממח

תוטישודומלתלסינושbרסישודיקסופדבןילועולחס

תוליבקbנמיbנמססינוטbרסירבדכו.תולבוקמס

ןינעלןסוbירטוbלקשןינעלןסיbרתבןנכרלתובושת

ךפססלועילודגסיגושbרסתרבסתולגנתולגסבחניד

סינידסמכהילסיקןינעלןכו.סינורחbסתרכס



גציתוא

קסופסתרבסכילסיקרמולןילשסינורחbסולעסש

ירפסבסירבדסויסודחfבחוסורבחולוfלמfלס'פ

ירבדכונינפלשרודסימכחיניידןודוסינורחbסתובושת

תוטישוסינושbרסישודיחוספדנשסתעןסו.סינורחbס

'ינורחbסשקסופסתרכסיכbנומסתלסשתולבוקמס

ךכבסינורסירבחולשיסbדיחיbרבסbיסשורבס

ינמדילסיקסלגדלועימירמיתכודללגידרדסו

bיסדbוססקסופסתרבסכילסיקרמולקזחומס

ומגעילסיקןינעבו.סשלשסלbולכמסינשתרכס

bסיגסונויססליחתכהסירבדסונתשכןמזלןמזמרש

סטשפכ"חbוbנויכוילסיקתלתרמימלינמללד

דימןיליגומןיbתוקיפססכרמסתbשלכדסbרוסס

bרכסכסעפומגעדחלקסופכbנמיחלמסו.קזחומס

סרופמסומכוסיכמזסיוכיסברבדסיולתווזכסעפוות

יכלכו.'ס'יסח"המ"הכססמרבדברסתבושתב

סדוסיינבדמללבריברידימלתלסיכרנגילימינס

:סנשמרדסדניכת"שק

בשויוןקז.אקארקק"קדד"באלאויר"רהמחס

.ןויעסקמועבסירוטסלעשדחתיברביחסבישיב

ןמיסלכבטעמכוונממסבגשרשלסbירקסתיסbלו

.ברסייחבוספדנתיכסיקלחסשלשו.ביחרסקימעס

עסנ'תתנשסייקחרוbקלחסיסיפדמויסשדועבו

תחכותולסיסו.סייחסרוfברוfלסייהתרfברס

bסירטנוקסשעוע"מסוסשירד'ססעסבסbןורח

וספדכןרחלדעו.ברס'ושתוספדנו.וילעתוגסס

בורקמספדנסיחרתבסינוbגת"ושבברסתובושתתנק

וינבסינכרססעירטוליקשברסדלגומסתלסשו

ברסדימלתסיסbוסו.בוטסויתפסותברססעו



יתואדצ

ונתתו.'ל'יסח"bש"מכןילבולמסמלשר"רסמדיסחס

:עודיככסזירוטברסfוסברסלש

ברסדימלת.אקארקק"קדד"באעשוהיר"רהמטס

ודימלתו.סרעשסלbעלוקbלפומףירח.ע"מס

ןסכיתפשלותמכססבברסש"מכ.ןסכיתפשןוbגס

ת"בברססעירטוליקשועשוסיינפת"ושרביח.ד"י

ך"שברסיכbס"רסמברססעירטוליקשוז"טסונתחו

יגיגמרפסרכיחו.סיסכfתרובגרפסכרסחת"וסכ

וספדנותופסותסתוישוקמי"שרדעבןילסלסמלש

ולקיזחסשי"שרתbסbרשסשבותכותותכסמתנק

ר"רסמוגרודתפומןוbגסלשונקזbוסו.סבוט

'געשוסיינפרביחשטרופקנרפק"קמד"בbעשוסי

- - סיקלח: ס"שסלע -

לעבס"רסמסינוbגסדימלת.ץנמירקי"רהמ

רביחbנכשר"רסמןכלbרשיר"רסמוס"סגסס

bיגיניו.ריעבספדנוג"מססמןיוללסקלחירוbיכ

:ס"ססתכס

תנידמבהאיצירוגק"קדד"בארכששיר"רחמאע
'יסויתובושתבש"מכע"מסברסדימלת.ליוירפ*

ורפסבס"מכ,סיסוכלסלעבספיס"רסמדימלתוב"ל

bלשסוקמבדומלתסלעתופסותרביח.יתכודסמכב

.עבשרbכורפסbרקות"ושרביחותופסותbנמנ

bתליכמוירפסוbרפסודומלתסbרקשותמדקסברbובמו

לגלתפנק"סעלרוביחסחלשו.סינושbרסירפסו

סללכמו.'ונסרפסכרbובמכוילעומיכססוסלועינוbג

ר"רסמוןbמילסר"רסמוbפורח"רסמויטנלbגס"רסמ

ןרסלןברקברסווכרספיס"רסמסג.יbלוזלדועסמ

ברססfלמתויתובושתבו.וילעומיכססרודסינכררfסו

ףוסבו.וכרלגלדימלתכומעילטוליקשסמורתילודג



הציתוא

רכיחו.ו"תתפנכרשbסיזנכשלק"קבברלוסולבקוימי

סדילרפסכסשתונברסיבתכות"סעךרדלסדיל'סי

'סלןברקברקסיסוכולסךרדבס"ועבךbךרדל

:סימסלסלעו

ןולגסדימלת.רולעהיולהבוטםויר"רחמבע
גרובדירפק"קדד"בbגרובגניגבקעיר"רסמ

תרוגרביח.גחרפק"קדד"בbסירפלסמלשןוbגסו

סנשמכו.bרקמבלbקזחיתbובנותיבסןינכלעתיבס

.ס"fרסתוכלסלערביחדומלתבו.ט"יתפסותרביח

תנשבו.ז"עשתנשסנשח"לןבסיסשכט"יתספדנו

ש"חרסמןיקיזנרדסלעלפירחbלפלפספדנט"עש

.'וכוט"קלסוןילוחותוכרבמש"bרסלעח"פשתנשבו

גbרפק"קמחרבסביסינפמוגלרפק"קבד"בbסיסו

לוקרפסלותמכססבללוגלרודחלק"קבד"בחסיסו

לכלערביחוbקbרקק"קבד"בחסיסכ"חbו.סדוסי

.'ירכזנססיקלח'בסbיכספדנbלוש"bרסתוכלס

וריכזמו.סובלסברסלעתוגססבוטסויישוכלמרביחו

תרותלעססbסתרותרביחו.סכרוbטוזסילf'סב

ד"יך"שלעסיכססוסחנמלתלסרפסבוbיבמותלטה

:ט"תתנשותחינמסתיסוש"דקבתנש

ת"ושרביח.הרותבריבאןולהצבוטםויר"רחמג

סשוד"נתתנשויתובושתמקלחספדנוסברס-

.סינשבךרס"שסתנשבסיסדבתכג"ל'יסוb"ל'יסב

י"רסמוליפעלbובbי"רסמויטנbלbגס"רסמןמזבסיסו

לע'טשוקינבר'ירמוחויסו'טשוקלךלסו.וטניפ

ומגעברסש"מכסתיבחתפbלויריסלויתוישוק

לעשריפי"כברסלתוכbןגמיתיbרו.ויתובושתב

:ןתנ'רדתוכל



יתוא.וצ

י"רסמלשותבןכ.איפעלאובאבקעיר"רהמ

י"רסמודימלתו.ןbכסbכלש"רסמדימלתבריכ

ברסמי"כסיקספידיבשיוסברסת"ושרביח.וטניפ

ן"טירסמוש"קרסמסעירטוליקמו.ותמיתחוודיבתכמ

.ל"נזו"חרסמ,ןמזבקשמדבברסיסו.ססיתובושתב

ונרודתפומלשונקזל"חרסמךמסומסברסונבו

:f"חרסמ

: ףסכרחבנףסכרניק.יונהוטניפירהמהע

יפסbמנףסכרביחדועו.וספדנוףורגףסכ

bע"שכתונוממוסישנינידרוליקףסכתגובק.סכי

ת"ושרביחו.בקעיןיעלעסיניערוbמרביחו.י"כ

ס"סבון"טירסמת"ושבברסמ'ושתסזיfשיו.וספדכfלו

.:ונתחלbטיוש"רסמו.b"חס"bןרסbדי

שודקסלוס.ץיוורוהל"גסהיעשיר"רהמו

גbרפק"קבד"כלסיסלbרשיתוגופתבססרופמס"

ו"תסילשוריק"סעלסלעו.זנכשbכשתוישbרסק"קבו

'סבבותככןרbסלעררוגסרגתרגתמסשרעלל"יסו

.ותחונמסתיסוו"תbירבטק"סעלסלעוסילשוריתוברח

ברסו.כ"עז"מףדתורודסbרוקרפסבש"מכbלדו

עשיידגבספדנבורקמויכדרמסלכלערוביחרביח

תכרבסכרבקמע'סלעתוסגסרביחו.דעומרדסלע

'ימטסרעשרביחסילשוריק"סעכו.ויבbןוbגסססרכל

fרונרוביחתירכסתוחולינש'סו.סלפתסתונווכב

לכורסומוסיללכוסיגידישודיחוס"דרפבלולכלודגו

סתחסילשוריק"סעכונדועבןסברסו.סשודקרדס

תמיתחילנfשיוס"זמלסמחסרוbרפסתמכססב

:סשודקסודי

.ליקשו.ס"דטרסמדימלת.ארזע'וףסויר"רהמז

ךלמbשמוףסויתומגערכיחך"שרסמסעירטו



.וציתוא

רbובמוירפסתמדקסבךל.וספדנbלוירוביחללשו

:סידמחנסירחbסירפסל"יסש

b"עיסנידנטשוקק"קבבר.ןסאבלאיחיר"רחמחע

ך"שרסמסעירטוליקשהסייחר"רסמברסןב

ש"חרסמןמזבלbיחיר"רסמברסו.ס"כןמיסb"חב

ססיתובושתברbובמכוסיידסבירטוליקשוט"מירסמו

:ברסתובושתמסטילפסתירbשספדנבורקמו

ט"יבמסברסלתרופןב.ינארטמףסויר"רהמט

ק"סעכסנשב"יל"יסט"יבמסברדסישפנחניכו

כ"חלו.סיגfסס"רסמלודגסברסינפלדמלותפל

תנמדןbמכס"שסל"יסשדעדומלתסלכסנסולרק

ד"בbלסשוסובכיעוbנידנטשוקלתוחילשבךלסו.סיתסיכב

ליגרסו.ותוbיקבוונויעףקותבלbרשיבסרותןיברסו

וידימלתויסלfרשיילודגסוזחיויניעסינורחחסירפסב

בריבדירפסךותמוידימלתמילררבתנשסמריכזחו

ויחbועסוסיסדסברס.ססולbו.י"כוסיספדגס

ת"רסמברסטפסמתוכיתכברססלודגסתסנכברס

bר"רסמברסןקזסליפעללוכbברסיניכיסססרכ

יברסיבנקףסויר"רסמברסbיננח'ןססרכלר"רסמ

ילbיריפסימלאפרר"רסמברסירדנלפללקחניר"רסמ

'ברסיולסש"רסמברסדיסחןסכסףסויר"רסמברס

'סיעשיר"רסמוסשמר"רסמברסינבו.סלידעש"רסמ

.סטוג.ןתנר"רסמוסווקנלbקחניר"רסמו.ינbרטמ

'תונקתסמכןקיתbוסו.ט"מירסמידימלתסלbלכ

'רוסמינוממסשלשויסיסנשלככשןללכמו.'טשוקב

תוטישותושרדוסיקלח'בת"ושרביחbוסו.רתיסו

.לערוביחותוטישותובושתסמכדבלמ.וספדנולbו

וספדגbלשךורעס*,ישיש"bרסוס"במרסוף"ירס



יתואהצ

סבישיבשקבתנו.דיסייליוןבש"רסמברססיתגולפרכו

- לש: ט'גשתנש'טשוקבסלעמ -

גלפומוסבישיבבשויוןקזאפאקסיאףסויר"רחמפ

ףסוישbררביחרימהלק"קברסנקזבוסרותב

.מ"התנקוח"bתנקלעסיקלח'בוספדנו'ירוטסלע

תנקוספדנו,.סתעיסוט"מירסמוש"חרסמןמזב

:bרזע'ןש"רסמודימלתו.ויתובושת

ספדנוש"חרסמדימלת,ילאדנאחעשוהיר"רחמאפ

:סילודגסתורוbמ'סבעשוסיינפת"ושבורקמ

.ןוסחןרהאר"רהמברהדימלתיולהבקעיר"רהמבפ

סירשעסזלסדוקו.ב"גשתנשוספדנות"ושרביח

ןבוקסיפדסוערגוףיסוסכ"חbוןטקןבוקסיפדססנש

זמורbוסוילbולודגןבוקbוסרקיעסו.'זנסלודג

:לטבתנןטקסו.ג"סנכברס-

ברסןמזב'טשוקינברמדחb.יבצקףסויר"רהמגפ

תגקמףסויבררפסספדגבורקמו.סשמינפ

:ברסל'וסת-

סלעמסוסחיסישנלעזגמ..ן"יגאחבקעיר"רחמדפ

ק"סעלסלעול"עיונרווילבסיסדרפסשורגמ

יככותבעבקשושרדמתיבבסרותןיברסוו"תסילשורי

תליחתותוינשמס'יפסייחסןערכיחו.ו"תסילשורי

bרוקש"מכתותירכרפסשוריפוניbוסיללכסמכח

ליתפ'סו.תונטקתוכלסת"ושרביחוט"מףדתורודס

דכלמוספדנולbוסחנמןברק'סותורסזל'יפתלכת

ברסונבו.ודבfכססירוכיחרbסוע"סלערובית

.'טשוקכותחונמסתיסו'וכוחמקסטקללעבס"רסמ

- ד"לת'סי: -

סחמשר"רסמלשונתח.ונינשומלאףסויר"רחמהפ

קנbטילטb"רסמ'ימלתןיטיגס'ומשלבקמסברס

ו



fטצ'יתוא

ברסןמזב.ודbרגיליבק"קבד"בbןוbגש"רסמןתח

.ביבח'ןס"רסמון"גמסברסו'ירפbרעשברסוסשמינפ

- רביח: ת"ושסיקלח'בףסוסיבתודע'ס

דימלתג"סנכברסיחל.תשנבנבעשיהיר"רהמופ

עשוסיינזלרביח.'טשוקינברמדחbט"מירסמ

.סיקלח'גוספדנוימלשוריסלעעשוסיסדש.תושרד

רביחו.ספדכסזלכוסדובערדס'יפסמתסדובע

ברסל'ושתתנקוףרשנוסירוט'דת"ושמעשוסירעש

תרמסמרביחדועו.ט"ונירסמת"וסכוססוניכפ'סבסס

לקשכס"במרסתעדכתונמסןינמתורסזbססותונמס

bנידרפסבויחלברסו.bירטוbלקשכסשריפורישכו

:תוכלמסוכלרכיהדועו.רידתסז'סריכזמייחד

תוכלמרתכמלמגודןיעמוניסלbלסרמזחבשרמbמ

סbדוסןתונתוכלמרתכשת"וקלחבךללוריבג'ןש"רסמ

רדסבהיבססחבססתוכלמסוכלו.סנוכתסתמכהרדסב

ותכוכתווירבfתבכרססרחתולועפלסbופרסתמכח

ת"ורולכס"סגסיסיוס"רולסת"לכלכמר"מוחרמליס

לכו.סיעדסימתתוbלפמרמולו"משגוס"ירוbיעקב

ינbו.רמוחןימכרמbנולרשעסוסירבדיילימינסיכ
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ברססעירטוליקשו.ףסוסיןיעףסויןיעסיניעיתמ

:סייחתוגסברסbוסוככו.י"סדסחתרות

גbרפמרסירףסויר"רסמןכ.קאבבקעיר"רהמןצ
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ןישוריג'סמ"ככו.י"כככ"מכןקיתרשלשיוותריטפ

.תיבסקדבוי"בברכזbלשסמל'כירסמ'ושתריכזס

ןיbשןפוbכףסויתיבכbרתכbרודסמבןקתןינמית

:סידקיסדסומדוסיונידיב

.ףסויתיבסרחbוbשעןרמרכיחש.ארמגהיללכט

די'סבדיסחסברסוג"לק'יסד"י,דודתיב

סטוגסרגקסיתעדו.ב"גקףדשירוילעקלחיכbלמ

'מגסיללכבש"ממתנקחכומןכודודתיבברסירבדל

:ש"ע'וכוסיללחוסופוקסוחכרנעללדז"נףד

תיתסתכרעמכונקוינעלש"מע.הלודגהתסנכי
- ר"סכ:

..לתואי 0

ורבהס"מרסרביחשרפסbוס.םינפלוינפלא

:תמלסךרדלען"במרסלש

ס"רומכ"כ.י"שרדימלתןועמש'ררביח.טקלב

:ןיסחוירפסףוסב-

שוריפרכיח.ן"במרהלשותבןבםישרגןביולברג
י"

ןכ"שתכו.ן"בשרסלבורקbוסוסירפסרbשוד"לס



לתואחק

וללסס"ייברקסbגומסתbסשס"סגסבד"לק'יסb"ח

תורודסלרוקרפסכbלדו.ג"בלרסען"בשרסלשיש

.ןיסחוי'סבוש"ען"בשרסלשומbיכלג"בלרשבתכש

שוריפלעתוסגסןחתיולרפסרביחן"בשרסו

:ג"בלרלסרותס-

בריכי"רסמדסיתגולפרב.ביבחןיולר"רהמד

bכודרפסילנוימלוסו.ביבח'ןי"רסמברסןב

'סרביח.סינשבתוכרסלשוריק"סעבברסיסו

בתכד"עס"כשףדסכימסססירטנוקףוסבו.תובושת

סכזמסיסשיחרזמסילחר"רסמברססייחבסיסס6

fסלריסילבירבדלעסתוחסיס.טעמכשדימתיתו

fיתפרגסיבירטל"רסמסעירטוליקשו.ל"כעסתי

ירטולוקשויתובושתבך"דרסמויולססכחש"רסמו
:וירבדלע

סירשעןיררעמתנידמבד"בfסיס.אווילרירחמה

סשוגbרפק"קבסבישישbרוד"בbכ"חbוסנש

.תופיסינפולריבססורסיקססערבידגbרפכודועב

fרוקט"יתברסו.ןנזופק"קבד"בbסיסכ"חלו

fרוגרביחולודגסוניברותוbסמוחבי"שרלעסיר.

.סירחלסירוכיחדועוסייהךרד'סו'סתרובג'סו

.ויחבשברפסלךירbסוב"גסתכסוליבסדודהמגבו

סיערזירדסbתלתתוינשמ'יפ.הנשמםחלו

ספדנbנזופמסשמר"רסמברסמסושדקדעומ

יסודיחברסוסדהתיבברסוילעומיכססו.ו"כסתכסב

:דמחכוספיסוריפfלוסו.תוכלס



טקמתוא

bיסחמbתמב'ינוbגל'סרודמ.ןואגהשמברא

ן"רתb"דתנשסיסו.ןולגקדנןסכברוכמסו

ריכזסשןוbגסשמברוסת.בקעירבןסכסשמברומשו

- ב"ע'יסח"הן"בשרס.ף"ירס:

ונבסינושbרססיריכזמש.ךונחרבהשמוניברב

וניברימיבוכשכשסינוbגסמדחf.ךונהוניברלש

:ןוbגbרירש.-ו

.וישוריפבוריכזמי"שר.ןשרדההשמוניבר

ד"בחרסוךורעסלעבןתנוניברוידימלתילודגמו

וניברוס"זרסותוגסססלעבד"בbרסונתחוקחנילכ

:ןסכסןתנוסי

bנקידדסלפמושרוששל"זו"חרסמבתכ.ם"במרהד

רסזסתמכחלסכזbלךכלותיללמסס'ןל"זד

וימיףוסבס"במרסשותליחתבבתכזעלדגמ'סבו.ד"כע

ןכתירכזנסו"חרסמברסירבדיפלו.סלבקבקסע

שדוקסתומשסזיbשומשכbוסקסעשסמוימיףוסבש

סריכזסוס"במרסלסתוf'יסחימס'ירתסתליגממ"fרככ

תודוסןשוש'סביתיbרךb.ז"יק'יסרקשללס"רס

:ס"במרסמbוססb'זגסבתכבקפתסמשי"כ

רוbמותוbןירוקותוינשמסשוריפרביח.ם"במרהה

.'גbרסיסולרקוירגסןושלבורביחל"זbוסש

b"בשרסןמזבשדקסןושלברכזנסשוריפקתעוסו

:ח"כתכס

ירדסfתלתbרמגסלעשוריפרכיח.ם"במרחו

תוכלסרביחו.סנשמס'יפלותמדקסכש"מכןילוחו

ס"רסמו.דימתדס"פשירושוריפבש"מכימלסוריסלע

.ס"במרסלןירדסנסישודיחריכזסb"כק:רקשלח

ישודיחו'זנסןירדסנסישודיחכ"גולסיסלbלגבוניברו



.מתואיק

תוכלסיפוגברסוfיכסויללכבש"מכס"במרסלתבש

סגסססbרסוריפידילfכתעלותיכנאו.ט"פסתוח

ד"פסבושתתונמבסידרחרפסבס"מו.ס"במרסלי"כ

'וכוסלוגסרוbמסשמוניברלתחbסטישףוסבלגמש

סידרחס'סבבותכשןושלסותוbלכיכ.ס"במרסbוס

קררכזכסס"במרסלסנשסשbרתטישףוסבסשבותכ

תגססטישכו.סיגססרפסמכסידרחרפסכתועטסיס

,סירשעוסשמחותוfמעשתוסיפלfעברחתנשבותכ

bוסתומכחסלכבוירוביחוותשודקוס"במרסתמכחו

bוסורודסרbפרפסספדנבורקמו.לכלססרופמ

...ירגסןושלמתוקתעומס"במרסלתובושתתנק

לbלגבוניברדיבויסודומלתסיללכרביח.ם"במרחן

:תוכלסיפוגיברססריכזסו

ירגסןושלב'יכובנס,סרומרפסרביח.ם"במרהח

ינbו.ןיקוקזדחרתלבןיקיסעוילעולגישעדונו"

.ס"במרסתלעמותלודגףקותסbרוbכרמולייניעב

סזיחיכתושעלfילפססזרוביחביכס"שלויסעמו

לודגףוסולפס"במרסיכותישיססיניעשןעיסיפסלפתמ

ילסמודמכו.סקזחסד"יסרפסבוירבדלןזל,סיטמ

ותמכחשברסדיגסשל'גזי"רלסירוגיבתכביתיbרש

.דיגמסולרמלססירסו)דיגמרפסבס"מעו.ותלילס

:ס"במרסלעןרמל

ס"עיחס"במרסשסbרנןיסחוי'סברסורבדמט

רסfבתכב"ע'יסח"הסבושתבן"בשרסו.סנש

:ס"במרסלס"רטוריפףוסביתbנמו.סנשסיעבשיח

ןיכדודוניברדיגנסתביתכמל"זובתכשרכזנסי'כ

"שדחבויבbןומיימוניברלדלונסשמוניבר.ס"במרס

סיפלb'דסרינילתורטשלו"מתףלל.תנשד"יסויןסינ

ייתלסכת.ז"סעסןמרטפנוסבוטרוקבדלונוג"נתת



איקימתוא

'ךסויתבשב'בלילבתורטשלו"יקתףללתנשב"סעס

ןויסשדחבויבללדלונונבירלמלכלו.תבטשדחל

דחfויתונשווימיוילסכח"יתכסכ'כלילברטפכו

. * סיסמחו: סלחמו

כ"כג"מססוסfרfלס"במרסבתכשתוצמחרפסי

ברסירומוילעבתכו.ןמח'סויתופסותבס"fרס

וסbרbלדיגמסברססגשףסכבספתנורפסבס"סלז

וריכזסמ"ססשג"פקףדיכbלמדיברסוגישסרבכו

ס"סלזברסירומתנווכילוbו.תושיbתוכלסוןמח'סב

.וסbרbלbוססןידסבתכשכדיגמסברסש

ברסוד"בfרסfמסהבתכר"זכ'יסתוכוסלבן"בדרהו

רדקןושלבורביחשתונמסרפסוbרbלזעלדגמ

יכאלמדיברסוירבדbיבסוסדילסעיגסbלותקתעסו

תולמסרפסריכזסזעלדגמברסשססמסלענו.סס

סרותסידוסימס"פוf"פססמויתכודסמכבס"במרסל

.סלפתמb"פותועדמו"פו

תוגשססשע.ך"מרהארקנחןהכההשמוניבראי

'סברסכ"כססילעס"במרסביטסוס"במרסלע

יזפחביתרמbינלו.סדרטשמלסופדט"נףדןיסחוי

סגדbרביbו.ןרמויתוגססליכמשך"מרססזןיbש

לינולמןסכססשמוניברלרקנbוסןרמbיבסשך"מרס

יניעבסיסקוחרלכל.י"ק'ססבושתבש"בירסש"מכ

'בושתסושליכמוניbןרמשסעטמ'זכסך"מרסbוסש

י"כביתיbרשדועו.ך"מרסתגסססושלעס"במרסמ

דיעו.ס"במרסלעסיפלbלותוחמלך"מרסתוגסס

יללכבח"לג"סנכברססליבססינורחbסמתנקסלרנש

רחלס"במרסלעגיטסך"מרסשח"לתולסיקסופס

ך"מרסוד"בbרסbיבמןיסחוי'סבו.ד"בbרסתוגסס

תנשבך"מרסוד"בbרסריכזמדודחמנבןכודחbןמזג



ימתואביק

ןרמbיבמשך"מרסbוסbוסשילbבורקסו.ח"גקתת

וילbוחלשנוס"במרסלעך"מרסגישססליחתבו.מ"כב

ללסויססיברביכס"במרסדובכלליגולימכחססב

זעלדגמברסרסחכסכיססס"במרסו.וכממולfסי

וירחbולינולימכחלס"במרסתובושתמסיbיבמןרמו

רזחד"בbרסגיטסשרחbו.ס"במרסלעד"בחרסגישס

ויתוגססכבישסלסברסוס"במרסלעגישסלך"מרס

"י.מ"כבןרמליכמססמו

תולבוקמסתוטישבלbלגבוניכרליכמשך"מרהבי

ידילולבוסטסקרסמןסכסריbמוניברbוס

...ך"מרסלןיסחוימי"כןיטיגישודיחריעלס

לbומשרבסחמשוניברורביח.ירטיורוזחמגי

סיסbוסותופסותסלעבי"רלשונקזי"שרדימלת

.ןסכסרודגיבלוניברלשובר

וניברורביחו'ינושbרסירבדברכזוססז'ס.םתכמדי

.ב"עז"יףדסייחתוחרלברסש"מכיולרבדוד

סדוסיוניברדימלת.ג"מסהלעבהשמוניברוט

דימלתו.ד"עג"כרףדל"ירןישעבש"מכדיסחס

ןשיסופדק"מססתמדקסכש"מכןנbשמןושמשוניבר

:ןיסחוירפסבש"מכסמורתסלעבךורכוניברדימלתו

סולחכסbרמבוסויגויששסףלbסתליחתבברססיסו

ךלרמשסתונמלסbרמבוילbורמbו.ג"מססרבחל

בתכ'גןישעבו.ותמדקסכל"זbוסש"מכחכשתןפ

ס"כקסןמbוסחיכוסלדרפסביתייסו'גקתתתנשבו

תונויזחבוסיוגסתומולחבוסידוסיסתומולחביתועורז

סיסלfתדרחליסתוןרbסזגרתוודסחילעטיוסיכככס

ןיליפתתונמתובברוסיפלbולבקותולודגתובושתושעו

סיססוירוfיבבסריפל"סרסמו.ל"כעתיליגותוזוזמ

.סידוסילל"יסססfרגטוידססילו.תומולחרתופ



גיקמתוא

סערסירומססיבככסתונויזחוסיליסכמתומולחסיוגלו

לbרשיילודגו.ותחכותולבקז"יעודחפודחפסשוסלועל

ג"מסרונקספדנבורקמו.עודיכג"מסלסירוbיבושע

.:ומלעברסרביחרסל

לעבויבתכדתחכשמדןינמיזסינושbרס.תוביתמןט

bיבסו"כקתללכיכbלמדי'סבו.בתכתוביתמ

רכלbומשברהרמוbסקרפשירןיטיגן"במרסישודיחמ

ןוbגסשbנמנז"פלו.תוכיתמלעבסשמבתכינפה

ן"במרסירבדיתיbרלכל.תוביתמלעבסשמיתוומ

ל"סיכסתוכיתמלעבוס"מדרbוכמרבדסורכזכס

בשחרשbכןוbגסירבדסניbון"במרסירבדסס

:רכזנסברס

קלחיתיbרוסמלטס'סרביח.םלושמוניברבוט

ת"לי"בסןרמלעק"קו.ןשונןשיי"כדחל

לעבסשמבתכסייחתוחרלרפסבובתכשג"נקןמיס

סלוסמוניברירסו.ש"עסלושמוניברירבדכסמלססס

סמלטססלעבהןיסחוי'סבתכו.סוילטססלעבוסינרמ

.ןיממרזעילbוניברוbתמרגמרזעלbוניברןמזבסיס

ס"ר'סותסש"מכסלושמוניברסעירטוליקשת"רו

ןינמוטסמכ'פיכדרמביבסג"סשוז"טסניבו'חףד

סלושמוניברירתדףbו.סריכקרפיכדרמתוסגסביבסו
י.:ןרמלעקפקפלשייתכbווס

bנקידדסלפבושרששל"זו"חרסמבתכ.ן"במרהיח

סששיפלורסזסתמכחלסכזסזלותינמיסf"ה

יכ.ותונקזבללחוזסמכחלbסכזbלןינידס'יחב

לbירזע'רובררשbדעסבןימbמסיסbלותורחכב

וללffבשססעשסלועפסתוfידילעסדמלשולסרג

וניכרמדומלתסיססגו.ד"כעעדונכךרדסתגיפקב

בתכשימשיו.תופסותסילעבוניתוברמדחffרתצכ
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מתואדיק

סיסחקרסרפסלעבbזימרגמרזעללוניברברססגש

תועובשקרפי"כן"במרסלתועובשישודיחבו.ובר

ן"במרססיסו,ריbמר"סכבןתנוניברוכרדבתכןודקפס

ן2:2ינולגרבללןכוbררבקחניוניברתחפשממ

פףדסייחתוחרbרפסבו.כ"ע'יסח"הויתובושתב

סדוסיוניברירומיפמיתלבקבתכן"במרסובתכג"ע

סכת.יתפרנסססרכbרכקחניוניבר,וברמלבקש

ושוריפבויזמרובוטלרוכזbוכנסוסילbיוליגלן"במרס

י"רלסוניברש"מכדbמוקמעתמbסךרדלעסרותל

tפס"רסמברסרבכו.ל"נbכלרפסרביחן"כשריפfר

בסוכbי"רסמטספסךרדלעוס"דע'יפבן"במרסיזמר

רביחוילעס"fרסתונעטלעו.ושוריפלשוריפרביח

ן"במרסידימלתילודגמו.ודעבןילסללbומשיקמנברס

b"בשרסוס"fרסוסנויוניברותומורתסלעכברססס

ן"רסוריכזמשריפנובדודוניברותושרדסלעבן"רסו

- רידת: ןירדסנסלוישודיחב

סדקמודומלתסלעסישודיחרביח.ןיבמרהטי

בתכו.ל"זולbרתכישודיחוספדנסתמדק

סינייעמסדרפסבהז"כו"נןמיסויתובושתב.ל"בירסמ

.ן"במרסישודיחבbרונדןיקוקזיקפמווס,סרובתכש

ןמיססשbרתכלן"במרסישודיחבברסירטולוקשןכלו

ססמר"רסמליתיfררבכו.ח"כ'יסו;"כןמיסוו"כ
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וספדנול"נזברסמסבושתינוקתרדיסווספדנותובושת

סידעומלסדובערדסרדיסו.רנקססמכחתישbרב

רביחו.תבשולוחלונbזנולידס"רסמרדיסשד"ע

.יחלכסb.ןידרוקיחרמbמוספדנותורמbמסרשע

ולbו..ןטקסלוע.תודמסרמbמ.סיתעסרמbמ

'יפילכספדנסלfתנוירמfמו.שוריפסעוספדנ



טכקמתוא

.סיbולימסרמbמ.תופטוטסרמfמי"ככיתיbרינbו

סלעו.סכרססלבקברביחדועוbנויכו'סתותבשרמbמ

* סימשל: ף"שסתנש

תירbשברסול"שרסמןמזב.סאלרסיאם"רהמחמ

תרות'סרביחןרמו.ס"כודלפס"רסמוףסוי

לעתוסגסוססמיכרד'סותbטחסתרות'סוסלועס

ןרמסעחכוותמק"מ'יס'ושתבו.תובושת'סוע"שלכ

תומכחביקבסיסו.לודגדובכבולבתוכודחbןידכ

fרנכתורחbוןילופלכבוויתובושתמסbסטשפזנכש

ינשברסש"מכללוקלול"שרסמדגנףbותומכסbרוס

תכרעמבל"שמעקידגלשוקוליסןמזבו.תירכסתוחול

:ג"יתוfת"יכס

בשויוןקז.אנוופק"קדד"באהפייכדרמר"רהמטמ

ותמדקסכש"מכ.סישובלסרשערביחסבישיב

לעבס"רומדימלתחוסו.וספדכסלוכורוחסשובלל

ת"ושברלוכמכןילבולמס"רסמןמזבסיסו.ס"סגסס

ברסו.fרודירעסלעתוסגסולשיורכזכסס"רסמ

- רחב: ודימלתעבס

רכיחול"שרסמדימלת.אלסעמרפמהשמר"רהמנ

א":ל"נש'שbקרקבסנושbרבספדנוסשמסטמ'ס

קחניר"רסמןוחגסלשונתח.ןילבולמם"רהמאנ

ריחמ,רביח.גbרפמל"רסמןוbגסןתחןסכס

שובלסברסןמזבסיסו.ת"ושוס"שסלעסימכחיניע

:ו"עשתנשותחונמסתיסוןימינבתלשמברסו'

'סוסייחתוחרb.'סבוןומדקרוביח.דמלמרפסבנ

":דמלמסלעבבתכסיבתוכובלכס

:::סיגוסbרסוסוריכזס.תועוצקמרפסגנ

סחנפרכסחנמוניברורביח.קרצליעמרפסרנ

ןמיסת"פק"כסמלשלשסיבל"שרסמוריכזס

9 -
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סקוחשותבושתbיבסד"ל'יסק"פןישודיקס"שיבו.ו"ס

*.:קדגלגעמסחנפרכסחנמ-ל

בריכי"רסמדימלת.טיבמהינארטמם"רהמהנ

ברססיסס"פרסתנשמו.ןרמדסיתגולפרב-

בקעיתיבק"קבתפנק"סעבסרותןיכרמט"יכמס

עזגמרטוחברססיסו.ה"מ'יסג"חויתובושתבש"מכ

ר"רסמברסודודו.ןורחbסוןושbרססיעשיוניבר

ויסרשbיסלפףסויר"רסמדימלתינbרטמןרס6

ןווכמסיסשתופסותסלעבןרסלר"רסמברסלולןירוק

מ"חכוריכזמןרמותופסותסקמועלותפרוחוונויעל

סירנמץרbכרטפנשסמלשברסוינבו.יתכודסמפ3

רפסתירק'סט"יבמסברסרביחו.ט"מירסמברסו

תוכ'סו.סיכרסיסודיחשיג"הכוס"במרסרדסב

fןינמזדעדו:סיספדנסתובושתיקלחסשלשו.סיסל

ב"הכט"יבמסברסתבושתלזמורשכמ"חבך"שברס

.ינשקלחבתוכb"חתבושתלזמורשכןכו'bקלחבתוכ

fתמטירןרמסימשלסלעשרחbסינשסרשערbשנו

ףוסבו.סיסגלסלקסלעס"שמתנשותחונמסתיסו
י%:ל"כירסמירבדלעירטוליקשויתובושת-

יbשישקישידקןנכרמ.ריכמןבהשמר"רחמונ

ש"רסמוbפורח"רסמןמזבכ"כותתפנק"סעכ-

fדיזוfיכמוסויסרדסרכיהfסיסלוסו.ג"סככו

ספדנולילגברשלןותיזןיעריעבbתביתמשיר

:ט"כשתגס-.'

ותבושתסלבוסוןרמןמזב.ילבבהםחנמר"רחמןנ

יתייסהפוצו.ד"וי'יסןיטיגינידןרמת"ושב

.תלמfירבדריסכסורפסבדודרבי"רסמונירודלודגל

סשמינפ'סביתיbרובתכשב"עד"סףדסיסרטנוקב

לעבילככססחגונר"סססמ-סס-fיבסה"ל'יסכ"ח



אלקמ,תוא

.ש"ע'וכוורלקי"רסמברסןמזבסיסשחרפורותפכ

ילככסס"רסשסשמינפברסירבדמןיבססיטסירבגלו

ינפברסתנווכסזןיbו.חרפורותפכלעבbוס

ס"רbכסשמילבבסס"רסתבושתבשותנווכןכלסשמ

ןכו.סילודגרלשוחרפורותפכלעבססשסירימחמס

'סמסיfרfיבסש'זנסילבבסס"רסתבושתברחוכמ

ילככסס"רססשקיתעסשןוטלסוססרופמסחרפורותפכ

::ב"נףדירישע'פחרפורותפכ'סבלוסירס

יבלל"זי"רbסירוגמ.ה"ראגאנהשמר"רהמחנ

רדיסשדמחכ'סרכיהס"רfגbכי"רסמררוסמס

ןינעלחתליכמוירפסוbרפסוס"שבל"זרתושרדלכ

שוריפfסישידכ.סולמלכבסיביתכסרדסבfניד

תושרדוסינידסיקלחלכבסירדיסמסונמסיקוספ

ויתותלדלעדקושסדbירשb.סכחיפסירוגשול"זר

bוססימ"רגלוכוסללעדסחתרותוסמסלסרותוזו

.ודיבודומלתוןלכלbכשימירשbורמbיולשדבעד

.ן"רלמתנש'טשוקבספדנו.בוטחקלולסbנומשו

.ס"של'שותחונמקשמדוסלעמלשסבישיבשקבתנברסו

* . ית: ןשיןבוקב ןכbי"כ נמ

ל"זול"נזו"חרסמבתכ.ךישלאהשמר"רהמטנ

bניברןורטסתלגבחלעבךישלbסשמברסירומ-

סתעbוסינמחנרבלbומסיכרוסתעובלגלגתמ

וניברשיתbגמרחfסוקמבו.ל"כע'וכורוביעסדוסב

ו"חרסמסעסלבקסתמכחלרוקסיסל"נזי"רלס

ךישלbס"רסמשסגור,סיסbלוןוקלפוסילbברסו

ברסלרמbוךישלbס"רסמברסולגלךלסו.bרקי

ונחנלוולתתנךממללשס"ייחן"גרבbיךתניכמס

סf"יכfכfלסזלוגלגביכברסולכיססוערגכסמל

bוסךלbללס"רסמברססנסו.'וכושורדתניחבל
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קותמך"נתלע'יפרביחו.ונממךמסנוןרמדימלת

.דכלנוסירעשסbמ'סרביחות"ושרביחו.יתימbו

רידתסיסשדחbסכחלסלגנןילופתורגבהבותכיתיbרג

:סכפססךותמוליגסוןיקסבויתושרדדמו

ןרמדימלתךמסומסברס.ןקזהיטנאלגם"רהמס

ןתנןרמשבתכד"כק'יסבו.ל"הספדנות"ושרביח

:ןישודקוןיטיגבקוסעלסנשב"כןבותויסכתושרול

ריעבשיחשישקןנברמ.לאצניבורפהשמר"רחמאס

רניח.סתעיסוע"מרסוןרמןמזבb"עיסבוטנמ
- י"ככססות"ושאי:

ידלbרשיוניבידימלת.ןהכהיכדרמר"רחמבס

סרותסלעטריפןסכיתפשרכיח.לbירוק

:תוfירטמיגוס"דרפ-

ןמזב.הרותבריבאונאזנולידםחנמר"רהמגם

סדובערדסרביח.ח"גfרסמוע"מרסוו"הרסמ

ספדנו.סרותרוf'סכתושעלbילפסו.ב"לשתנמ

ידעתמbירמbןמרמוערכיחו.ברסלתודייתש'ס

rלמנויסושובללעבסfסיfירפסוי"כל"זריסרדמולל

סיסו.סיbריטקלסילבשירזעסיכfןוגכסינושbרס

:סונעקדקדמו.לודגררושמ*..י

לעתוגשסותוסגסרביח.ילוביטמהשמר"רהמדס

ןרסלדיברססליכמח"bכוףסויתיבבןרמ

תויפרטוסטיחש'סמסשמןימירכהמסbוסילוbו.ו"רנ

:כ"פסתכססכוסfרכספדכס

סירגמינברמדחb.ןוזיבאגריאמר"רחמהם

.סתעיסוש"קירסמון"טירסמןמזבסינומדקס

ליקשוךרולבי"ככויתובושתןבוקסירגמןרbכיתיbרו

סייהר"רסמדיסחסברססללכמו.ורודינברסעירטו

סיגנרמויסוbמתסנוןיידסיסשס"סלזסנסלעביסופכ



גלקמתוא

עמשיכסדעולסקךותברמbו.דחושחקלו"חשוילע

סת6תמלססbודחושחקלשו"נגריוידחיסיברתבד

סזכדלמרסזנbוססbוונסכיןנעסדימתסיסיןכ

.ורנולסכותלפתסלבקתנו.סנוסלרכויניעריאי

סיסורוסניגססיסשכותמיתחיתיbרריעלסינbו

.סbרfלשימכתורככתויתוfסןיbטעמכודמוbמסתוח

תרשוbמסביתכיסופכסייחיסנ'סך"חלותמיתחיתיbרו

ס"בגנת.שנענורבקלערקשלעבשנסס"וכעסויסדעו

. ותוכז: ונילעןגי .

לערביחbדלופק"קבד"כל...ףישריאמר"רהמום

Tכללוסירוט'דוס"שסbללסופדלbתוטישסזיל

. וליבסו: ג"גסישדודהמלב

-ברסןכ.האירומהלילגמדמלמריאמר"רהמןס

דימלתבוטססרתכ'סרבחמסבוטסשר"קסמ

ןמזבסוסוףסויתומגערבהמסברסחרזע'ןי"רסמ

קדנטפשמח"גרביחו.סתעיסוןויחש"רסמוש"חרסמ

.b"חש"קרסמלסייחתרותרפסבןייעוספדנbלג"חו

לעך"שרסמסתחל"ל'יסב"חקדנטפשמבו.'ק'יס

ש"רסמס"מכך"שרסמרטפנףכתשסbרנכוותבושת

קידגלשוקוליסבסססירמיכותמיתחבסשןויח
" : ך"שרסמ".יי: -

.bלוסירובוחסמכרביח:ןוטובידריאמר"רחמחס

ט"מירסמימיכסוסוויתובושתמתנקbללוספדנ

ברססעירטוליקשו.סרודינברודיסייליו'ןש"רסמו

יזלגללש"רסמבלסו.סתורחבבסשמינפברסוג"סככ

.ורטוליקסוילומללישיר"רסמוכתחו.ותבישיבדמל
י:תוספדנסויתובושתבג"סככברססע

.ה"גbרסמלשותבןכ.תשנבנבהשמר"רהמטמ

סדשברסיכרבלורבגירתברסמסיבורקסויסו
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רניחול"עי'טשוקבברסיסו.ג"סנכברסועשוסי

ילקשודכלנותונושלביר'סו.סשמינפיקלחסשלש

שיעי'ןט"ירסמו'זנסברסלס"יבורקסינשסידסכורטו

סטמחרפ'רסודסחתרותברסוסיננח'ןb"רסמו

ש"לסמוונתחוןיטיגסתומשברסויזbגלbש"רסמוןרסל

:רודסינכררתיוןולג

ברסדכנןתנוסיברסןב.יטנאלאגםירהמ

bוסו.ו"תסילשוריק"סעבמ"רוד"כלךמסומס

סלסוריכבררלותסיסיfלשומיכססורודינברסע

ונידתיבמו.תמfתפסכז"יגרהס"רסמס"מכו"ת

ברסוי"כסישודקתעדרבחמסןסכסדודר"רסמינברס

ברסלשויכללסזס'יפרבחמסלבוקמסןויחןרסל

ססרכלברסו.ו"תתפגק"סעבמ"רוד"בלןויחס"רסמ

סישורד'ס.רבחמסחמני"רסמלבוקמסברסןכהמל

.וכלומבקעידיסחסברסו.ססרבלתירכסיbלפומ

ח"רפברסוידימלתילודגמו.ביבח'ןס"רסמברסו

ת"ושן"גמסףלל'סרביחויקחניל"רסמברסונירומו

לעתוסגסותלסלf"פלח.טפשמכסרפסמבסיכילעו

סימלשחבזוסגיגחןברקסbיכספדנbלוס"במרס

.ונתחז"יגלהי"רסמו.סינורחbסירפסבתובושתתנקו

וכתחסיסן'גמסברסוימיףוסבוח"ינמסברסודכנו

ססמס"ייחתונשברלויסרשfכו.ביבח'ןס"רסמלש

רמלססמלbורדסבט"מתטבשח"כסיסלfסלfסלע

יככותבסימלשסילודגסימכחז"פויסוימיבו.סלע

ורקוודרbפןרסלריבגססיססנרפסו.סילשורי

ךמעןbנכתיחנסנרפסוברסלעסימלחברודכbלפומל

:ןרסbוסשמדיב

יתיbרו.'טשוקינברמדחאןוטלשהשמר"רהמ

יכbזי"רסמוכירbסברסונירומלי"כסכוסתב:7



הלקמתוא

ברססיסו"מתסתנשבשבתכשי"כןייזי"רסמתובושתב

:סשמינבת"ושרביחויטיגלסנוממ'טשוקב'ןגס

ק"קדיסנרפסו.אנליוקיקדד"באהשמר"רתמבע

תיבברסוחכזסתכרכברסויסקרפבובל"גס

יבגר"רסמבתכו.ס"ללעקקוחמתקלחרביחוללס

ףיקתסמכסינכרסויתוכלמלבוקמbוסשד"כק'יס'ושתב

.:סfרוסבוחכו'זכסברסדסיליה.

דימלת.ויתםלשורישיאשריפאפריאמר"רהמג

רכיחהמלבקעילבוקמסברסויזנכשללbרשיברס

.ל"לזי"רfסוגיברתעדלסייוגיכסיכרערוbירוbמ

סייחסןעלעעורזרוbוירוביחתנקי"ככיתיbרינלו

.סילוגלגבר"גרוf.תולפתסתוגווכךלמינפרוח

.ס"דעבקעיןיע'יפרולסקותמתולשלתשסבחגרוח

fלוסכריכלילפסלרסזס'יפבררוf.יכיתעמסו

סטוגןתנברסוסיגבתכו.תורולל"טסירפסלכיה

י:כ"כתסרדfכרדסיספכתכר

ילודגמשודקסלוס.ריזנהיולחהשמר"רחמדע

לודגסברסלשונתחו"תןורבחק"סעבסמורת

ונעמשרשלכו.ףסויסטמברסיכלסיננח'ןb"רסמ

סיגייססשדקסדיתרסטמותשודקסלועוניbרןכ

סנשתפוקתלו.סנשלככלבקמסיסשסשודקרדסו

b"לפלפבמ"הלעסממידירביח.ךלוסוףיסומסנש

תרותברססעירטוליקשו.סירוכיחרbשו.bתכירל

סטמרפסבוספדכ'וסתוברסלסיניגעסזיbו.דסח

י..".:ונכברסלףסוי

ינולגויקמנסברסעזגמרטוח.ביבח'ום"רהמחע

ש"מכיטנלbגןתנוסיברסלשונתח.דרפס

;"יגbקי"רסמלשונתחסיסו.סירמתתופכףוסב

לעבשיbוסו.ב"וטףדך"סויתפסותבש"מכןכסג



מתואולק

תרזעןרbכתומשטושפטגרכיחון"גמסברסbסכ
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ן"במרסרוbיבו..ונbנמיימקומעקומעסחונמתירב

ל"לו"קרסמד"כעוסכיבישימלביליותמfסרותסלע

bרוקש"מלסבושתןbכמו.ונבללטיוש"רסמי"כמ

רפסשוריפסשעשbוססלבקסלעבד"בbרסשתורודס

י"ככיתיbלריעגסינאו.כ"עד"ויףדש"עסריני

ןמסחל'סבוןוbגיbמהברורביחסחונמתירברפסש

סחוכמתירכ'ססיתיfרי"כל"לזחמלי"רסמלסימסס

רעש'סכהסשבתכוסנקסרפסוי"בשרמןומדקbוס

ףסויר"סbוססרינירפס'יפרבחמשבתכתוביתנס



המקקתוא-

לסזגסיסbוסשז"מרסברסיבתכביתיbרו.ךורbס

יפכל"נזי"רbסיבתכסbיכסלבקרפססושתורקל

bסירוגלבורקסיסשיולסכ"רסמוכרמסלבקרשbי"ר

דועו.ז"מרסד"כעbרוקסיסbלע"מרסירפסףbו

י"רbסיבתכבןמbנלקזחומbוסשימיכסלוחסער

סיקזחומסילבוקמסנמbניתעדייכסלודגסריקחךירג

ססש'לגתנןרחלדעוןרbינולגמסיכמסומןרחינמחנב

ושפנרמושו.'ירחb'יבתכבןירוקויססתוb'יכמוססו

ונמbנודמלמס'כחסודמולשרפססדרבדרוקחדעקחרי

יbמןייעו.סימתבסיכלוסלבוטענמיbלבוטס'סודחמ

:ד"סבת"יחסתכרעמבליעלןיתוינעבbנביתכד

..רתוא

:תופסותסילעבוניתוברמדחb.היבחרוניכרא

שוריפבש"מכתונמוניברלשובר.ןבוארוניברב

- ר"ס: ל"שמכו,י"כחונמ

ף"ירסוכרושגימי"רסמלעס"במרסבתוכ..יתיכרג

'סברסקפקפסברסו,ןודקפוסלbשמס"פש"מכ

ףדיכbלמדיברסקיזחסוירחbו.סזלעןיסחוי

תונשסינמזרדסיפלוי"שרדסנמזןמזוב"עב"פק

ףסויוניברדימלתסיסיס"במרסשןכתיbלרודורוד

bרוקדובכךרדדסיכססיכחלמדיברסו.סגימ'ן

.11-ו:יתוכרסקוח
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רתואומק

b"בטירסו.ף"ירסלעס"במרסבתוכ,.לודגהוניברד

בסוכbי"רסמלעןרמו.ן"במרסלעןכבתוכ-"

:ןוbילידי"רסמו-."

..שתוא
bוסשל"צזו"חרסמבתכ.ןואגםולשרשברא

סיfיבכסמכסרסמסדfדסfליעfרסיזסרסמ

:ךרוfבש"עסיbרומbוסיbכתו

.ייאהוניברלשוימחןואגינפחןבלאומשברב

רסfכסרספbו.סירעסרכיחוסירפססמכרביח

ברירעסכfלמילבוסירעסססשמסיבתוכסיכוסfרס

'יסד"יג"סכככ"כ.'זכססירעסס.לעוכווכספלfל

:'ותוfי"בסגסג"מ

וכבןכמbלbף"ירסמסגיb.יספלאברדםירעש

רבחמובקעירבקחניוניברודובכ,סשף"ירסוד"

ס"רסמכ"כ.ןבוbררבקחניוניברותלסתסשסירעשס

סיטפשמ'סליכיישהתובושתבי"מגסוט"יר'יס'ושתב

:סירבחמסמכוגסוססזמוס"כ'יסוf"מ'יס

ויבbליוניכbוסויקחניסמלשוניברbוס.י"שרי

.ויבלישורפמי"שרריכזמז"ע'סמבוקחניוניבר,.

ןיירוארבסוסbלויכמקחני'רדבתכשימכbלדו

ליכזסלקחניר"bחתפסרותסלעי"שריפכיכסלוטמbו

fשויכfרכביתכסמיגפמולרמfבתכי"שרותיס

b"לקחנירbסרותסליחתסלךירצסיסbלbשדחסמ.

* "



זמקשתוא

bלדbיסוסיfדסוסבתוכסלעורבידרשלוביטסו

סששדחסבחתפולbדשדחסמbלbליחתסלךירלסיס

קקנייברסשבסזרמbמשדחס'פכטוקליבbגומסיס

ןיירוארבי"שרדסוכbדותו.י"שרוbיבסשומכ

: - סוס: רכודמכ

:קעיוניבללקיל:עי:לדימלת.י"שרה

י"כןיטיגןגbש'סותבכ"כס"מגרדימלתרקירב

ל"שמכיולסקחניוניברדימלתי"שרסיסו.ז"מףד

וניברוס"בשרי"סרידימלתילודגמו.ד"ויסתכרעמב

לשbרכקחניוניברוויתונבינבתודמשרפמסיעמש

.קרובנובלbומשוניברוסירמשוניברוסחמשוניברויולס

ירתסתליגמכו.ויללהיfלוימתופסותסילעבוכיתוברו

סמלשוניברל"זובתכסממודיבתכמי"כל"גזו"חרמ

וניקסולbומשbנברותבןכל,סולקבלכותומרחbלל"ז

ורוסוקךנקזסמלשינbל"לסתbימולרמלל"ז

כסיכסלענססשתbירקינממדומלתוךיפכןויקנב

bללכbתושממכולגbבשיוסשעןכוסזמןוחךיתדמל

יbיכבוטכסוריפסןיבתולרמלו.'וכוודמלווסbר

ףקותוותשודק,דמלוbגו.ל"כעבכעלדועתושריל

ליקשהדעודמלל,יקונידיעכןססנרbלשותלודג

-:ךירbסלןיbוסזליוbרס"בשרדב"סועכעדיוbתושר

bרודסמסודומלתבתורודסמססלססשע.י"שרו

זמרשונושלבדbמקדקדוונידיבשוזbיסתישילש

לכ.ורמfוירחbסילבסו.תוfליוכיסכסיסודיחסמכ

ןכוbתהןשרפמןוחbתפשbלךלמססתפרנישוריפ

3לסכ"כסלעבוטףסויוניברוי"שרמןוחל"ר.bתרופ

כסוכלג"רסמןוbגסדימלתלbגוטרופמןונbד'ןסשמ

**"ר-.:י"כויללכב-

-"
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שתואחמק

ונילסימיסירבדישוריפךלך"נתיפ.יישרן

ףסוירעשןטקסירפסבןיתוינעכ'גביתכדכי"שרמ

'סותסו,'טףדו'חףדתורודסbרוקכbלדו.ד"קףד

ברסשכל"זס"שכבקעיר"סוובתכb"ע'טףדbמויב

סמלשימיכסיסbלסירזעדלשימרימיומיולסלbיתוקי

.ל"כעסידעסברידימלת'יפשס"ד'יפכןכיתbנמבושו

ספמיתעמשו.ונידיבש'ס'יס'6ס"ד'יפכחוסןכו

ג"ירתסנעתסי"שרדוכרמלבקשגלפומברשודק

וניבררמוחסיסו.סרותסשוריפבתכשסדוקתוינעת

תלזסשעלינלףbס"שסינקזינודלשריפשסמודכנסת

:וסושעלכוbbליכיליחבתילbרקמסשוריפלכל

י"שרשוריפוניbכ"כףדמסירדנ'סמשוריפה

ףדבהףbו.ס"מגרשוריפמbוסשבותכסופדבו

ןרמירבדממ"מס"מגרשוריפמכ"עסופדבבותכס"כ

ירקדו"פק'יסמ"הו"יר'יסד"יוז"מ'יסח"לבי"בב

.י"סרמוכיffתכסמד'יפתירfססגדעמסמסרפמסיל

ורוקיבבסלועתגוסכברסוו"פק'יסמ"הג"סנכסכ"כו

בתכסשוד"פקףדיכbלמדיברסכ"כוז"יר'יסל

רסfי"שרסגו.י"שרמוגיfסליעמוריזכסוריפד

:ומגעי"שרמונילף"ירסביבס

רפסלעספדנוסכרסרדמלע'יפרביח.י"שרט

:רסf'ןססרבbברסמbכf'יפסעתישbרכ

.תובושתוסדרפס'סרביחי"שרו.י"כןרמדימלת

תוbל"שממג"כוי"כביתיbרךכוסלבקבסשודיל"יסו

סשלעד"ויבתכשחלשכ'פכבסוסןושלןותכו.'ס

ג"סףדתומביכסג.סשמרישיזbקוספבסכשהמס

'וכוסיכbלמלסניכשסןיבקיספמדוגרפי"שריפב"ע

סמותססל"גזו"קרסמתמדקסלוניכרןווכו.סשןייע

'סףדז"עבןייעוסשודקירעשבתרbוכמוסייקסןעכ



טמקשתוא

תוכמbרתבס"שבקסועונידועבןסי"שרו.י"שריפו

:ס"כשדקיוךנמיסוסלעמלשסבישיבשקבתנ

ת"רלשויחb.י"שרלשודימלתוותבןבם"בשרי

לעסלכקסרפסכד"בbרסש"מכגורמורריעבויסו

סיעהסימתתוחתפמבכ"כו.גורמורמבקעיוניברת"ר

bוסגורמורמלbומשוניברלןינידיקספןמח'סףוס

ס"בשרדו"מר'יסג"חסבושתבן"בשרסכ"כו.ס"בשר

רביחוגורמור'וקממסיסשיגורמורמריbמרבש"רלוס

'יסח"fדודתיבברסמסלעכסזו.דומלתבסוריפ

:ווסירתגורמורמש"רוס"בשרדבשחדס"עק

סירבתכו.טשפךרדבסרותססריפ.ם"בשראי

רתוישוריפשרפלונקזרמי"שרלרמלשבשיו'פ'

'סספדנו.ותושעלותעדבסיסשי"סרולרמbוטושפ

:ושוריפלטוריפללומשןרק

לעבןקזסי"רדימלת.ץנאשמןושמשוניברבי

תופסותרכיחותורסטוסיערזסריפתופסותס

.f"בגירויחbותופסותברכזומסb"בשרלוסוןגbש

תוסגסכרכזומסf"בשרלוסיכטוידססילסfרכו

ב"י'יסמ"חלורוbיבבןויחש"רסמברסכbלדוירשל

fבסרהכסחרס"fיבססfתוסגסבfוסירסfבסרס"f

:עודיססגולגרבמ

'סרביח.ן"במרהדימלתידרפסהלאומשוניברגי

חכסכורכחסתוכורכזס'סוברכזומותומורתס

'סבכ"כישמתסףלbלס"פקתתתנשבסיסו.ורכז

תמfסזוידרפססלחומשוניברוסנכמסשו.ןיסחוי

:ס"טלוסידרסססירפסבס"מו

'סרכיח.םירחמדימלתקודצרבןושמשוניברדי

וניbךfסופדבbוסוןיסחוי'סבכ"כן"בשת

סשבותכןכוןשיףלקלעי"ככויתיbרלכb.יונמ



שתואנק

בתכשד"כףדתורודסbרוקכbלדו.ןיסחוי'סש"מכ

ןיסחויסףוסבס"רומכbלדוקודגרכלbומשוניברbוסש

ןינידסלבקשי"כן"בשתכסשבתכו.ןועמשוניברבתכש

f"חט"יבמסברסכ"כוססיפתבודועבס"רסממססס

ידילbכבושו.לדגמבן"בשתסרפססשעשן"ר'יס

וניברבותכוסנומירקבספדנשסופדבן"בשתסרפס

:ןיסחוי'סירבדכוי"כן"בשתבש"מכרקיעסולbומש

רכזוסותותירכ'סרביח.ןוניקמןושמשוניברוט

חמנו.קרובנטורמס"רסמידימלתןמזבןיסחויברי

bרוקרפסבךל.יששסףלחלב"עתנש'טפנשבתכדוד

סיסשן"קז'יסש"בירסתובושתמחיכוסד"כףדתורודס

.סופדד"מףדתותירכ'סבו.ןרפוניברון"רסןמזב

fדומלתסלעתופסותרכיהינמיזירתדבתכ'טסמ

קיתעמתמדקס.bרמגשיbלשתותכסמלכשריפ
:סיסכס"במרס'יפי"

סיסשל"נזו"חרסמבתכ.הנולצרבמא"בשרהןט

סיליבנסמכוע"רוז"בירוbיבקעשרשמןיקשרושמ

וניברון"במרסדימלתbוסו.ש"עסיbרומbוסיbנת

סיתגולפרכלוסוססרבלרבקחניוניברוסנוי

לfעמסfססרבfוכיכרוידימלתילודגמו.ס"fרסד

רבסייחוניברוסחוריוניברריכזמשןסכסדודוניברו

":ל"כטירסוסרפמסייחבוניברותורורגסלעבדוד."

תלזודומלתסלעסישודיחרביח.א"בשרהבו

ןיטיגתוכרבישודיחbיגיניובוספדנסינפל*

ר"רסמברסליתיארו.ן"במרסלbרתבול"כטרסלןילוח

סגbרתכישודיחד'תכשו"ט'יסויתובושתבל"יגנלךורב

ישודיחלb"בשרס'ושתמימרוישקמול"כטרסלטסןכ

וזסלבקירבדמןידמלןיbדרמוליינועבינbו.bרתב

'יסג"חבל"כירסמש"מכון"במרסלססbרתכישודיהיכ



אנקשתוא

שמשכרורברבדסוויbרתבויbמקסיקסופסלכוו"כ

ישודיחונידיבשידותו.ז"עתויbרליבסלךרונןיל

ל"כטירסוf"בסרסוסכויוכיכרסגו.י"כהרתכלf"בסרס

.ן"במרססשכ'זכס'ישודיחסירבדמותיימי"כססישודיחב

'טסוקכל"כטרסתוטישעבשוספדנוסזכךיללסלןיbו

סססנברקלחוbכרשfסכוסישודיחךל.זנכסחבו

רכזכססישודיחבו.סתליחתבסופדבבותככf"בטירסמ

סכוסיסודיחמתוכוסלסמכו.ח"בשרסריכזמספוסכ

.טושפסזול"בטירססשמסייחתוחרbכסbיבס'זנס

רוגיקסססשרשלל"כטרסלס"רישודיהיכעדו

יסודיחוכתfסיוסיסוריחסמסמוחססוf"בסרסיסודיחמ

ןישודקישודחוספדנסג.סתוbולימבי"כb"בשרסלס"ר

ל"כטרסישודיחיתיbררבכו.b"בשרסלסדגתנקו'ועובשו

בורקמותוחנמתכסמלעללכבו'ותכסמתנקלעי"כ

r * תובותכל: f"וספדנ בשרס'יח

b"חוספדנרבכוסיפלbל'ושתרביח.א"בשרהיח

סונורחלסולןירוקוסדbתודלות'סוויתובושתמ

יתוbרריעלסינאו.ן"במרסלתוסחוימסוספדנסגכ"ח

סיללכבסbגרדסבסירדוסמדיתביתכb"בשרסתובושת

f"בשרסתבושתמסילבוקינשיתיbרדועו.סינמיסו

תבושתמסיתכסרפסbנמנברעמסןרbכיכיתעמשו

תובושת,סברסbיבמי"ככןרמו.דbמרתילודגf"בשרס

f"הכתובושתסמכשעודיסג.סופדבוסכתילרח"בשרס

סססיכובנונינמזיגורחללסתיסתלזודחמרוניקבסס

סירבדוbרbליכח"בשרסתובושתבןיזדגסמש"רלב

:ןתמוקבוןנויכלכןתייוסכ

'סינשורנקסוךורbסתיבס'רותרביה.א"בשרהטי

תוגססבוססלתיבסתרמסמרפסרביחוסופדכ

ךותמו.תיבסתרותלעתיכסקדב'סכוגישסשס"קרס



שתואבנק

.b"בשרסלbנקמסברלbוסיכןבומתיבסתרמשמ

תיבסלעבטשפומגעל"כטרסיכיbקbטשוקםלואו

fילעמסרימשורמושלותיבלעוגוודיתbס"יפנר"וטי-

ל"ת'חןמיסףוס'דללכד"יסידרותנגברסכ"כו

.ל"כעורביחb"בשרסתינסתרמשמ'סדונידיבסלבק

b"בשרסתבושתברbובמרבדסשסלנקירבדלךרוצןיאו

סמתילרbלסמודסןמול"זול"סרןמיסח"חומגע

ג"כףדתרמשמבוסשןייע'וכותיכסתרמשמביתבתכש

סזכגיטסר"ימז"ק'יססבושתבג"סנכברסו.ל"ע

דמעויכbלמדיספדנברןמזרחbו.ןולגש"רסמלע

:ז"ט'יסד"יעשוסיינפת"ושבןייעוסזלכלע

ט"יוןיבוריעינידבשדקסתדובערביח.א"בשרהכ

ונירומש"מכבורקמלגלטשפתנbלךל.'ופדבbוסו

:b"הסנוסכיתבףוסבbלפומס'רס

תנקbיבסותודגbסלע'יפרביח.א"בשרהאכ

תנקכויתובושתמו.בקעיןיעכבתוכסברסונממ

סירטנוקסחיליתיbרוסלבקבדיולסיסדסלרי'ומוקמ

רבכו.ןרמנסלעסבךלתמbסךרדלעb"בשרסמי"כ

בתכו.b"בשרסתמכחתלודג.ףקותלכתלעדונ

תרכסבשחמסוסקנbטיbטי"רסמוכרשס"דשרסמ

:סיקסופסבורדגנb"בשרס

טוקלירביחש.טרופקנרפמיזנכשאןועמשברחבכ

ע"רססמדודהמגבבתכ.ך"נתלעינועמש

ףלbל'עתנשבבותכסיסשטוקלימקיתעסשסימודbמ

תעדסדמוbמתורודסbרוקש"מלסבושתןלכמו.יטטס

ברסןכסיסן"רתנשרטפנשינועמשסרזעילbר"סש

:טוקליסרבחמ

סיסשל"נזו"חרסמבתכ.חמצרבןועמשר"רהמגכ

יכרfסישוחסרסמסדfדסfליעfרסיזשרשמ



גנקשתוא

ברסותוbןינכמן"בשרסו.'וכוריbיןבסחנפ'רו

תרזעבביבח'ןס"רסמכ"כול"נזו"חרסמכ"כוןbרוד

'ט'יסח"השדקתמדלברסכbלדו.ב"יףדסיסנ

ן"בשרסונילןbרודברסדבשחדג"עףוסוb"על"יףד

וסיכרמדרורברבדסדו"תמדfרפכוסחילססומעו

תומוקמסמכבש"גירסתובושתמסbרנשומכו.ן"בשרס

ו"הרסמובתכשומכוןbרודב"רססשבן"בשרסלסנכמד

ובוקוסיללר"רסמברסלעססקשליסוזו.ה"במרסו

ברסלרבחbנמדבתכשח"ע'עףד'י'יסויתובושתב

ו"רנןרסלדיברסגישסןכו.ן"בשרסbוסוןbרוד

לעט"פתוbי"בסגסך"ז'יסשדחמספדנסס"לב

'יססשמינב'סבןוטלשס"רסמלעו'זנסובוקb"רסמ

ססמינבברסוובוקח"רסמלעריעסלשידועו.ח"ל

יכי"רסמיכי"רסבועגפןכיסיתעדיbלוי"רסובתכש

.סעוגי"רסןיbוןלרודר"רסbללובתכbלסימעדובר

:'ג'יסרקשלbס"רסמ'ושתבןייעו

דימלתלדיוסירפלוניברשודקסדימלת.ץ"בשרהרכ

ג"פר'יססשו.ו"נר'יסב"חן"בשתבש"מכן"רס

עיגסוסנקזבגילפסן"בשרסו.יתוברלשסכרן"רסבתכ

רייזגלbלbכל"נקתנשבשןיסחוירפסבתכו.תורובגל

ןגמרפסבברסכ"כו.שורגסמדרפסמbוסחרוביכ

bדמססינפמוקפורסיססודלירעבשה"כףדד"פתוכ.

לסקסמתונסילךרגוססודלירעלרוזחלותחרילוחרב

:ב"שעתקפסמסניbוסעורגסbופרסתכbלמיכ

ן"בשתעיקרסרסוזטפשמבסוbרביח.ץ"בשרההכ

יקספןמהרמbמסעומשןיביסיקלחסשלש

.וספדנולbלכותובbןגמוןינוק'יפוסדגיזמרוס"ר

.ן"בשתסמב"הףוסורכזנוסירחלסירוכחרביחדוע

ז"כשתבןייעווירפסמסחרנכסמכחלכביקבסיסו
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.ש"בירסתונברלעדיעסשסמךשמנסוb"מח"גק'יס

דימותמכחבר"ייbזגללbתמלינסשי"כןבוקכיתיbרו

:סיסנבדמולמסיסוסימחולסיכל

ןוקיתרפסות"ושרכיה.ץ"בשרהןבש"רהמוכ

'ושתמסיריכזמט"יבמסברסוןרמוסירפוס

ויתובושתבש"מכן'במרסליששסיסו.סירפוסןוקתמו

:ל"נרןמיס-

לדבעדן"שושסינמיסו"נרתובוי'כ.תודוסןשושןכ

bלדו.בקעירבסשמוניברורביהווזbירטמיג

סזרפסלכון"במרסולס"מרסורביחשבתכשימכ

ברסשרחלסוקמבסושנלט"בשבו"יתחכוסוי"כידיל

רפסרביחברסו.ן"במרסוbס"מרסוגיbורבחמס

קומערבדסידילbטמיכוסיקומעסינינעמ'סרגול

- :bבתוכ כי.'סרגול -

ס"דשרסמו.ררפסיאצוימוייליריסהמלשר"רהמהכ

סבושתבלfללכוכיכרסגווריכזמ'מ'יסד"י

שוריפימלשורילשוריפרביחו.הכשלוריכזמ'לןמיס

סלשוריק"סעכונשיוסילקשוסיערזרדסלעללפומ

bרמגרביחשי"ככיתילרסג.דfמיגbגסוי"כו"ת

ףיסוסוסליכיישהדומלתסירבדמןביקשתוידע'סמלע

ידילסbכו.בחרשוריפסילערbיבודומלתןושלבךפכ

ינדעש"רסמו.'וכוקלחשךורביתכרבווזbרמג

ברסו.סשוריפווזbרמגמbיבמי"כסמלשתכbלמב

:סיערזכברסלוריכזמעסוסיסדס

י"רסמדימלת.דרפסיאצוימדוסןלאומשר"רחמטכ

לbרשילדמעובסובbי"רסמלשונתחןוbיליד

וסכימלס"כסתלו.ררולסרלסמסירלמבסרלתעכ

.רדbח"כסויססלשסירופבתbרקכסליגמבבותכ

ךכ.שרופמססשחככוייליריסק"קביתיןירתו
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תמתרפסברשbלbומשיללכרביחוי"כןבוקביתלגמ

:סירסי

בתכו.ל"יליטיקיגףסויוניברורביח.חרואירעשל

'רסןמזבסיסיbדושב"עס"כףדלרוקסרפס

תנשבשןיסחויבבתכשסינייזילתוש"לרס'ןסדוסי

bוסשרמולרזגוסיסנסלעבb"יליטיקיגי"רססיסי"ק

רבחמברסשי"כןבוקביתיbרךא.סרוbירעשרביק

'סכס"מ;"פכו.כ"כרדרפסיbלוימסיססרוfירעש

ףסויוניברבסשעמוכעןמדי"רססשמ'חףדסידרח

:ןושbרסלעbוסילוb'וכוbיליטיקיג

:תינסקדנרניחשרתלןייורציתךורעןחלשאל
סידרותכגוב"עתוfסיללכבח"fג"סככירייס.

ללכס"לסידרותנגש"מעו'ט'יסףוס'ד.ללכח"ל

ע"שיתיbרשסוכתנקקפקפמריעגסינאו.'ל'יס'ד

ח"לףוסבסשבותכוס"סגסילבןשיסנושbרספדנש

.ס"בשהתנשןוילעסלילגבשbיריברפכבןרמורביחש

דעסרמגbלףסויתיבלשbרתבbרודסמדעדונרבכו

ףסויתיכסספדנרבכשבתכתיכסקרבתמדקסבוו"טש

- סימעפ: בסילסיו.סלס

fכתסמfליסי"שרעזגמ.אירולהמלשר"רהמבל

ת"ושבכ"כןקזס:ג"רל'דרודרלדנססןנחוי'ר.רי

ס"רומוןרמןמזבסיסbוסו.סופדבושדחתנשל"שרסמ

סרותסלערוביחרביחו..סכודלפס"רסמוןיגנוגי"רסמו

בורקמ.סישדח'זגסת"ושבכ"כע"בלרסלעתוגססו

ף"ירסלערביחשסשבתכדועו.ןישודיקש"שסיכווbכ

ספדכודומלתסלעסמלשלשסירביחו.רוטסוס"fרסו

'סןיbו.ןילוחחמקןישודקתומביסניכתכסמלע

ת"ושרביחו.תורודסלרוקש"מכת"ושסמלשלשסי

.הרודירעשוג"מסלסירוfיכרכיחו.סימעפסזוספדנו
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סלילכולססעכסכו.ס"שסלעסמלשתמכחרכיחו

סעשרועישלןטקרנסbיכקילדסלל"יסbלשתחל

ךושמריbיורנותועשסמכbתעמשסיכשמודמולסיסו

תמדקסבז"מרבןימטירבדסbוסוןינדיעוןדיעסירוסנ

וירוbיבכו.סונמרנכסימססןמולוחרסשסמלשסי

ז"דוו"דתbטחתרותבס"רומלעגיסמbרודירעסל

.ס"רומסעל"יסשחוכיוסרbוכמתובושתבוד"לףדו
fלדולירולס"רסמוסיגרמל"סריכרבדסראובמו

ילודגמו.ווסירתיוח"ג'יסלוbשןגמ'סמחכומדכ

.ןימינבתbשמברסוסשמסטמברסל"שרסמידימלת

לfרשיר"רסמברססעתמfסתמכחדמלסיתעמסו

ל"שרסמשקבתנו.ובורקל"גזי"רbסוניברדימלתקורס

:דובכותחונמסתיסוג"לשתכססלעמלשסכיסיכ

סעbנמנוק"מרסלשובר.ץבקלאיולהש"רהמגל

bיבסשבתכבש"מכסעודיסתועובשסגחלילבןרמ

ס"רסמשןמזבו.ט"פר'שיולסתונמרביחוס"לשברס

bןכקללש"רסמיחסיסןיידעסנשסיסשןכ,סיסךישל

ד"וסידרותגגסbכוסתכוסתבלופירfי"רסמס"מכ

.'ח'יס'גללכ

ופרוקמך"דרסמדימלת.יעלקלאומשר"רהמדל

ת"ושלביקובbזןימינבברסלשונתחסיסו

:לbומסיטפשמ

רביח.לאיחיר"רחמןבץאליטסאקןועמשר"רחמהל
ויתובושתמסזיfג"סנכסיתיימסימעפלות"וש

.ברסמי"כתובושתסינמשלבורקילשיריעלסינbו.י"כ

תביתכןבוקביתbנמו.ז"בדרסןמזבסיסשסbרנ'ושתמו

:ח"מש'שסישפנחנוןנחויןברלו"כרודסיסשדי

קbגbטילטי"רסמוח"גלרסמדימלת.םידשרהמול

ןקזתורובגלעיגסוסתעיסול'גירסמוןרמןמזב
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שיוסירוטסעברלרדסכתוכוסת'כיחוסבישיבבשויו

לכו.ערסופדוןיברועמססוסודקסופדבסיקלחינש

.סירוט'דרדסבש'ושקסלעסססיזמורשסמסיקסופס

סחכותבתכס"דשרסמ'תכו.ולטבתכסינכוקינשסתוbו

.ו"פןמיסד"יויתובושתבש"מכןרמסללכמותפלינברל

ילודגמו.יכרדלי"רסמוןולbטbמס"רסמויריבחילודגמו

ודכנוףסויתומגעברסוסנשמסחלברסוידימלת

:ןויחש"רסמ

ר"רסמורכיה.ף"ירהביבסרשאםירובגהיטלשחל

'סוסתח"ילטיחירעמךורבתיבלזעובעשוסי

ויתיbרריעלסינbוסיטושפסרפסדוערביחותוקולחמס

רובגתויסללחסחוס'זכסזעובעסוסיברסו.י"ככ

ג"מסומ"רסבסוקמסרומרבגס"רוססיברסתוכזלליח

.טפשמןיעוbרקוס"שסינידדובכסוקמסילרוטו

יטלססךותבו.י"דש'שסטינויבסבסירוכגסיטלשספדנו

ןורחbסיעשיוניברלוסש,"bירירבדקיתעססירובגס

סיעסיוכיכרדסיתרכרכיכfרטמסיעסיוכיכרחוסול"ז

טקלסילבשורוטסוש"חרסןנברסופלסיתעמשהןקזס

סיעשיוניכרמססשןישודקד"ירתופסותו.וסיימעדו

.bרמגלביבס'זנסזעובעשוסיר"רסמססיפדסןושbרס

וטלשbלי"דשתנשדעסירובגסיטלשספדנbליכןעיו

ותושעבללוףסויתיברביחשכןרמיניערוbירוbמוב

ספדגח"לףסויתיבש.סופדסינפלbרתבbרודסמס

סילססbלןרמדףbורשעותוbמשלשתנשליגיניוב

ףוסבש"מכש"יסתנשדעמ"הי"בלשbרתכbרודסמ

סנשךשמבןרמדילחכbלמ"מbיגיניוסופדמ"חי"ב

דעיסתשלייוסתשbדרשפbbרקיעbו.תוחפולתחל

סטינויבסמןוהלילעבסbרנbלוןקתנוף"ירסלכספדנש

ינפברסןורחfסרודסלודגלסbורסיכנאו.ןמזךשמ
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ןרמףbדבתכוז"לירתרבססחדb"ל'יסןושfרבסשמ

סתולbיבסלסחbל'ורבססלכליכמשףסויתיבב

רכזbלסלועמןרמיכהמיתו.ד"כעז"bירלשbרבסס

וסfרfליכסירוכגסיטלסfיבסשז"fירתרבסרס

תסנכיריישרפסבב"יכחסברסליתיbרסזכו.ןרמbדכו

סוקמסושבה'זתוbי"בסגסח"פקןמיסח"bסלודגס

;"חיר,סשבסבתכג"סשהףbוג"סשלי"ככריכזמוניל

ברסלעסגדאלא.ברסלולגתנbלז"bירישודיח

ססמסטמברסלעסשססקסשסוגמגסמרנביbלירייש

סוסג"סשילדודסחג"סשןרמסbרסbקפתסנסמכה

ונמזבורפסטשפתנbלטעמוילb'דוקוbןרמןמזב

ברסbוסקפתסניbמבהרמוליינועבינbסגו.ד"כע

'יקסעbלימ'וכו'דוקולןרמןמזב'יססbירייש

'סספדנשסדוקסינש'דול'גספדנירסח"bי"ככ

וסילbמבתכמברסליתיfרסולסםגה.רכודמכג"סס

תטישבברסוש"עז"bירירבדמןרמלעסמתד"ע'זףד

.סגתפלגדלעbדחכוקדללוסרמלסשמינפ'רסוכר

יתילרושדחמלבסס"לןרסלדיחרוזףחושסויסןהו

בתכמסברסלעג"ישיג"שסד"כתוbט"סגס,ך"ק'יסכ

ללו"רנbוססגו.ןרמימיבסופדלbכbלג"סשסד

סתיסןרמיכספדנןרמימיביbדודסינשילבקייד

תוbרסדוקספדנוי"כסרביחןרמדקרס"לש'שיתחונמ

:ןרמbדכג"סש'ס-

לארשיב.ןומריפףסויר"רהמדימלתך"שרהמטל
ירbדנbפלbבקעיר"רסמברסבתכשדעומשלודגג

ס"דשרסמול"בירסמהתישbרמדיגמףוסבשסבושתב

.סנמזבש"bרסוס"במרסוף"ירסכןדידיבגלך"שרסמו

ספדנ'דסקלחסו.תובושתמסיקלח'דך"שרסמרביחו

עדונכןרמימיףוסבסיסbוסו,ותריטפרחלברןמז



טנקשתוא

סתbנבס"יחמגויסך"שרסמתנקזתעלו.סינמזרדסמ

:דמלמס"רסמוןויחש"רסמוש"הרסמ

ת"ושסכרסרביח.קאצאטיאטלאומשר"רהממ

תירfש'סכרעזמטעמסbיכספדנfלוסירוכיחו

:יברדbי"רסמוך"שרסמןמזבסיסו.סדוסי

ק"קדד"בbbלפומבר.שלדיאלאומשר"רהמאמ

fרטסוfבורלעתוכלסישודיחרביחו"עסתכס

סיתעמשו'סותו'מגסינייעמלכוכלסורוbלו.דומלתס

ברעמסוזככסלתולילגבטרפבוןוסדימלתוןנברסופל

תודגלישודיחרביחסגו.ובסקסעלכוובכחמוזזלל

דוסילוסוקיבדסס"ישרפסילעבוסינטרדסוחקיונממו

:ת"וסולשישיתעמשיכfסגוססיסורד-

ינברמדחf.יזנכשאהפילאומשר"רהמבמ

ן"טירסמוח"גbרסמוס"דשרסמןמזבחנידנטשוק

רבדמבלעספדכfלוסכרסרדמלערbותספירביחו

תוליגמסשרדמלעלוקספיףנעספיספדנו.סירבדו

ספי.ימלשוריתודגbלעסbרמספיו.תלסקמןוח
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:וכממסיסודיקסזיffיכמג"סככברס

ס"דשרסמדסיתרכרכ.ןויחלאומשר"רהמ.גמ
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:סנשב"גןבס"נשס'שותחונמ'תיסות"ושרביח

ינברוסשמינפברסוש"חרסמןמזב.ןואגש"רהמןמ

סברסוסולעלופלפכמ"הלערוביחרביחסרוד

ת"ושבקלחללbספדנbלו.תוbמל'ובושתבישסל

דימלתןסכסבקעיברסדימלתסיסו.סירשיסיטפשמ
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וסנלגףסויברסדימלת,ליבוגישידףסויברס

סיסוןרסלינבברסלשוימחסיסו.bסורבינכרמ
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סעמששןזחעמשמלbלסו.סרודינברוסלודגסתסנכ

סירפסרביחוןויעבותודדובתסול"זברסמתוללפכ
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רבחמסברסיזbגללי"רסמסלשוריק"סעבמ"רוד"בח
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טילשוריינברמדחb.ןאזימראגלאומשר"רהמטמ
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-ןלתמרלגש"רסמוןושbר'זגסיזbגלbש"רסמסתמיתח

ןעלעבז'יגbחי"רסמוישילשן"גמסברסוינש'ןגס
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שיודומלתסלכלעתוטישתושעלbילפסןbתמרfג

.תורסטוסיערזל'יפוfרתבלרודסמססעסתותכסמ
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בורבברסמתוביתכסמכו.רפססושסופדסרוbלbגי

ינלו.ספמסלbוספמסלחרודכbירודכלןמוס
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רוביחסישדקרדסלעהכזסתכרב'סרביח.ך"ש

'ישורדסרותסלעלbומשתכרברכיחו.יקנובקbלפנ
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עדוגותמכהתרbפתרקיתbו.דעוכןמזבוישודיחמ

:ט"לתתנשסימשלסלעוסינייוגמססירעשב

ק"סעכילשישקןנברמדח.ינדעהמלשר"רהמבנ

יזנכשללbלגבר"רסמברסדימלתו"תןורבה

לזולריעמןמיתירעמותליחתו.ל"נזו"חרסמברסו

וחרקותוינשמסלעלודגרוביחרכיהלעננןירוקש

תולעלולרחלןמיתיבשוישותמדקסבבתכוסמלשתכחלמ

ןוזחברסו.ב"פשתנש'זנסרפססרכיחו.ינשתיבל

ןסןסולנויכושודקדחbלכ"מוירפסבבתוכסוחנ

וברו.סימעפסמכיתכחברסfכ'זכסברסירבד

סרותבותדיקשוותודיסחמסעדנוונעמשרשלוינינע

* ינועמ:
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רביחלמרילי"רסמדימלת.ןהכההחמשר"רחמגנ

סעירטוליקשות"יזתנשספדנוןיטיגסתומש'ס

- fונינשומל: י"רסמוכתחוססמינפברס

ו"הרסמוךישלfס"רסמןמזב.ודאיינאלש"רהמדנ

לערקיילכת"סעסדמחילכרביחט"מירסמו

ודככ.'לוגילכל"יסדועו.וספדנוסיעשילעזפילכר"ג

ש"רסמברסוןומbbונק"קבד"בbודbיינbלש"רסמ'רס

.:ן"רמלעשbררמדסירתמבודbיינמל

ברסןמזב.אדריפק"קדד"באלאומשר"רהמהנ

רביח.'זנס'ושתבומעירטוליקשובקעיתובש

סיפדסוערגוףיסוסכ"חbווסיפדסוס"fלbומשתיב

סלטבתכbמקחרודסמו.bרתבbרודסמלbומשתיב

ספדנסלbומשתיכו.סבירוטעימומגעברסשרחfמ

:bרתבbרודסמbוסיברבריפלכ

ק"קדד"בbז"טברסדימלת.יולהלאומשר"רחמונ

רביחותורטשןוקית.סעכשתלחנרביחגרובמוב

ליקשוכ"חסעכשתלחנת"ושדועו.bרתבלרודסמ

ר"רסמןוbגסו.הכוסתכרכןוbגססעחכוותמוירטו

.ינשסטוחףוסבשסבושתכוילעגישסךרכבסייחריbי

סברסרכזכסןוfגסךfכ"מכוילעבישס'זכסברסו

ססבוינרקסbרינרקווינתמרגקר"יbיולו.בישסל

ורפסשירכרbוכמכסלתלעויתוגססדימעסלהגני

:ריfיתווחריסבס

bוסbיגיניוי"קקבד"בb.בהוכאלאומשר"רחמןנ

ינברוג"סנכ'רסוסמורתילודגברסןמזבשודקס

.:תוכורכזס'סולbומסרבדת"ושרביחסרוד

סדוסיר"רסמברסדימלת.ומירפלאומשר"רהמהנ

תובושתתנקוספדנו.סירעשבעדונומשףרbש
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bוסונתח,גרסלשדבכנסרפסבויתושרדיזמרתנקו

:bלפונbירדלי"קקבד"גלסיסוסלועתגוסכ'ס
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'3סשמלסכלססיקלה'גסשמרבדרביחברסונבו

:סשמדי'סוסיקלח

תלוערביח.אקארקק"קיניידמדחאלאומשר"רחמ

סדרטשמfבספדגות"fע"שלעתבשתלועדימת

:ס"מתתכס-

ריכליקינולשינברמדחb.קחצילאומשר"רהמאם

ןמbנת"ושרביח.סמלשסרכברסןמזבסיעורסר
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fתלימלשרפמדןמקלדbמעטמזbסרותסשרפלשח
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.סרותסטריפןתנויירסדרמbקיbמbנעדיbלbילוג
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ןתנויסוגרתובתכשוסוריכזססגיגחףוסבתופסותסו

bעינמדכ"פףוסיקמנסברסןכו.bרדנמלסולתשוכרכ

ןכו.'וכוןתנויסוגרתיחינכףסויברןייוכיסבתכ

ורפסבוריכזמל"כטרסרודכסיסשיטנלקירס"רסמ

תוריחמסינפברסליתיbרסזכו.סרותסלעןתנוי

ןוbגסירבדלעבתכשb"עו"כףד'כ'יסס"לסבושתב

יבגןתנויסוגרתמbיבסשט"י'יססשללירבגר"רסמ

ירבדכbלשילוהbלבףלרקיעינשסשהלוכשbלחנ
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חנומששסוקמלוbכשרכזנללדל"קדסוטמחלש'פ

ערוbמסש"עסוקמסלרקנ'וכוסיקוספךגסבלכל'וכו

.סזססוקמבערוbמססשכ"חbוסליחתסוקמססש

ןניעבסתסדסמשונתשנשסשלושיללסמודסזןילו

תניתנתעכbרקנשסמומשרקיעשרגמססשעדיל

סוגרתלעתושקסלונלןיbיתעדלסזלכמרבו.טגס

ושוריפסשעbלbוסיכלרקמסזרבדל"נמןתנוי

פ"עויסוירבדקרי"שריפולסולקנbסוגרתשוריפכ

ןיזרדןיזרונלסלגוילחנלוסירכ:סילונגמסלכק'

תבושתבסשסbריסbורסו.ל"כעזמרסושונלןיbשסמ

סמו'זכסלfירבגר"רסמברסירבד'וריחמסיכפברס

סbילפתמbכיכ.ךרולבתורילמסינפברסוילעביססס

יbרקמסמכרכזללה'זנסלbירבגר"רסמלעסבגשנ

ורעורעיחרקינסדתורילמסינפברסbיבסששדק

סזןיבקלחלשיסזללכbרקיעbוחינסשדוסיסדע

fללוכסחלחנדסfרכדועו.י"חמפברסס"מכסזל
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לחנג"ססחפשמתכינחולןסכס'פלשמד"עיוניכל
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לוכשbדbנמנ.ךנילןכותוקולחמסלשעלסלוכשללש

ךרדלעל"ריוניכוסשלוסויוניכbוסלנויכותוקולחמו

סגו.ססfולשיfדתומסיכסלימדללויוכיכוסש

סbירקתעשבbנויכותוקולחמסעלססוקמסולרקשכ

ךכסוקמסbורקלסנווכססתיסךכודחיססינשופריג

עלסיוניכורוליבףיסוסלוסולרקךכיונישסתעכו

bלכינשסשלךורעיתומדסמו.bנויכותוקולחמס

קר.סזבךירbסלסוקמןלכןיbוללכימדללוילוה

סרותסלעונידיבש'וגרתססילרוק'זנססינכרסדרbובמ

bוסדרמולףיסוסתורילמסינפברסוןתנויסוגרת'ןגס

bוס.bקוידוbלויכחלמוסירכזיגחסיליבגסמסלבק
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סוגרתכ"bשמי"שריפכותעדמולטעbללסלבקסיפמ

סזסbו.יכbלמוסירכזיגחיפמסלבקפ"עלוסדןתנוי

b"ריפמbוסדרלובמסליגמדb"פכדסטקרבדסותנווכ

ימיבסוסרבכו.סולקנחסוגרתססיפמועשוסי'רו

סשוסירדנדג"פbוסןכוסוגרתbוסשרופמדלרזע

תליגמבןולילידי"רסמכ"כויניסמלוסד'רפמסבתכ

סינפברסלשוקוליחרקיעותמbןס.'לףדרתסל

ןתנויכ"חשמשממבותכסשרפמסולקנbשונייסתוריחמ

ךשמנדסרומונושללבח.זמרססלןיbשסינינעףיסומד

fסותו.סיfיבכיפו)סזוומלעיפמסזדסוסמסז

סירכזיגחיפמסרותלשןתנויסוגרתהברסרמלקד

יבגרכזנbלסליגמדק"פירסדל"גמbנעדיאליכbלמו

'וכויגחיפמורמbז"עוסיbיבגסוגרתללbןתנוי

יפמחללסיחיבגיפמוחלסרותדןתנוי'וגרתהחכומו

לעןתנוידסוגרתס"שבורכזbלדחקיניכסבו.ומגע



ןסקתתוא

יפמומגרתססוגרתכfלfירייffלדסוסמסרותס

סיקסרותסלעןתנויסוגרתו.וסישפגדמוללוסירחל

ךירפיכיכסלוטמbוורמbומגעיפמןתנוידס"שלסיל

סוגרתfוססדיכסמfלסיגרתסזסרופמורמfדfסמ

ייונישלךירטנלוומגעיפמbוססדסילסיקדןתנוי

'וגרתסגדתוריfמסיגפברסתעדללכf.'וכוסוחכס

bלס"שסיbמלססק'וכויגחיפמסרותלשןתנוי

שרופמדינשמbלילמלותו.ןתנוידסרותלשריכזס

bחינסוסוסרותסלעןתנויסוגרתוגייססוגרתסז

ירס.bוסיכbלמוסירכזיגחיפמדןויכדיבוטיפט

fרזעדורמfלמחוסfרזעבביתכדוכייסויכfסרופמ

חכומדרכזכסf"סרסמירבדלונרןוהו.סוגרתוכייסו

תוbורסוניניעירסוסרותססגרתbלןתנוידוירבדמ

סליגמבסשומגעbוסדותו.סרותסלעןתנויסוגרת

ןתתbלךערזמיבגדמועbרוקס'פתודגלישודיחב

'וגרתריכזסס"כ'דסש'וכלסישודיחבוךלומלריבעסל

ןברקרפסביתיbרברןמזרחאו.סרותסלעןתנוי

וכידיבססז'וגרתדבתכסד"כ'יסז"יגfחי"רסמלסחכמ

יbוסbלbלbיזועןבןתנוילוניbןתנוימסרותסלע

ב"התונטקתוכלסבסיפוגברסכ"כו.ימלשוריסוגרת

bרדנמלסךרעךורעסשוירבדלךמסיתbנמו.ע"ק'יס

סמימלשוריססשמובתכב"עד"ויףד;"עבתופסותסו

ןתנויטוריפלסנכמךורעסהbנמגוןתנויסוגרתbוסש

ןינכמדןינמז'סותסוימלשורי'וגרת'רותסלעונידיבש

fחסנbוסונידיבש'שוריססזךורעסיפכו.ןתנויותול

bלבגךרעבךורעסהbחינלסבו.ימלשוריסמbגירחל

ובתכט"נףדז"עב'סותסוריעשימלשוריסשמבתכ

ןתנויסוגרתבו.ןרbפימלשוריסוריעששריפןתנויד

ימלשוריסbוסו'סותסבתכשומכריעשסריפונידיבש



תתוא-חסק

'סותסש"מכןרbפשריפסשימלשוריסוךורעסבתכש

- ןייעו: ןושלרסטחךרעבךורעב

רכןושמשוניבררביחש'סותסס.ץנאשתופסותב

וירחbותופסותסלעבי"רדימלתןנbשמססרבל-

'ילודגמסישודיחףיסוסוסרניקוךוטמרזעילחוניברלכ

תופסותססונידיבש'ופסותסו.ןושמשוניברלחלויסש

'ורודסbרוקש"מכד"סתוו"קירסמירבדמרחבתמכוךוט

ןויליגבסבתכומגעךוטמרזעיללוניברישודיחוי"הףד

ןויליגתולבוקמכלללגבוניברסתולהרוקךכותופסותס

'טשוקבספדנסק"דרליפויללכמרפסבינולרסהכו.'סות

סיס'טשוקמסיפרמסוניננוגסושרגר"סשסשבותכש

.ך"וטתופסותילעבמדחbbריפשסשמוניברתלשלשמ

ללשוי"רכיניגריעמךוט'סותbיבסיזכססושרגר"סו

ססמוססיפדסותופסותסלשסתרוסירדהתפרגירע

תופסותוקרנללסרקמיכסוסיפדסוליגיניובוחקל

:יפויללכמלשןושfרףדבבותכןכסלועבך"וט

'ופסותו.ךוטתופסותסס.ונידיבשןילוחתופסותג

וניברכ"כ.ץרפוניברתופסותססוגידיבשז"ע

סמלשלשסיבל"שרסמו.י"כןילוחתנבוקמסטישבלbלגב

תופסותשלבוקמלוסשבתכד"לןמיס'דקרפתומכו

י:ך"וטתופסותססתולודגתותכסמבונידיבש;

.דחלןמזבויסbלתופסותסילעבוניתוברשעד.ד

ןרחלדעותופסותסילעבוניתוברןמזתליחתמו..

רשלרכקחניוניברירסש.סנשסישמחו'קמריגבלל

סיעדסימת'סבש"מכתופסותסילעבמסיסיולס

'דנבתופסותסש"מכי"שרןמזבסיסbוסויתכודסמכב

סלעי"שרו.'סותססיריכזמשל"בירbוסוט"לףד

.ןיסחוי'סש"מכישמהףלחלס"סתתתנשסימשל

סלנקסתלשלשסשמבתכשדודחמנביתיbרדתמלןה



*טסקתתוא

ימנגילפו.ס"במרסןמזבי"שרדבתכוסזלעגילפד

ל"קתתתנשרטפנסתוניכרדןיסחוי'סברסש"מלע

'לבקסתלשלש'סתעכול"טסיפלb'סתנשבבתכלוסו

ס"מסתכרעמבליעליתבתכרבכךל.ונמעספוגניל

תוטרפכןמקדיאמו.וירבדלעךומסלןיbדינלבוקמש

ותחונמסתיסי"שרדןיסחוי'סבש"מכרקיעסדסbרג

ט"כ'יססבושתבל"שרסמדbדחס"סתתתנשדובכ

בותכויbמקbתbווכרדסנמזןמזןשירדסבלנמשבתכ

י"שרדןחכשbדתינשתאזו.ןיסחוי'סברסירבדכסש

יחמקל'בושתכבותככךורעסלעכןתנוניברןמזבסיס

.ג"לר'יסבbזןימינבוב"קעףדסדוגbכסלבוס

ךורעכסלרנכח"לשתתנשסיסךורעסלעבוניברו

.ף"ירסומכלbננחוניבר'ימלתסיסוסמוזדעךרע

דודוכיכרודככס"מכג"לתתתגסדלוגס"במרסוללו

סדוקי"שרדחכומסזמוס"מסתכרעמליעלויתfבסו

ידימלתלכמלודגסיסשד"בbברסימיבו.ס"במרסל

יתיימדכי"שרישוריפוטשפתנרבכןטרדססשמוניבר

.ש"עסיעדסימת'סבשויתובושתבינמיזסמכסיל

רבכשי"שרליתיימי"קתתתנשרוbמסרביחשס"זרסו

ס"זרסוד"בfברסשוגילמללוונמזבויסוריפוטספתנ

ס"במרסלסדקי"שרדחכומסזלכמו.ס"במרססיריכזמ

בותכיתלגמברןמזרחbו.ןיסחוי'סברסירבדכ

ומכס"במרסלסרקי"שרשתוילרבחיכוסששודקדחbל

וניכרדתלסלססססמדודהמלס"מםג.סכססחמ

.רוטיעסברססלדהחתילט"לסיפלf'סתכססיססת

לוסש,בקעיוניברלריכזמרידתוט"לקתתתנשסיס

וניברלשודימלתסלנקס'סבד"בחרסשותו.סתוניבר

וניברלרבחף"ירסדימלתליללכלמןבקחניןבךורב

ותומינפלסינשו"טו"פתתתנשרטפנושגימ'ןףסוי



תתואעק-

וניברbוסשגורמורמבקעיוניברלריכזמס"bרסלש

bס.b"כקתתתנשורפסרביח'זנסד"בחרסוסת

ברלסתוניברססרופמסיסרבכb"כקתתתנששתדמל

bללותלבקרפסב'ןגסד"בbרסריכזמוניbוקסבומ

דfמוכמfכיכתעדלתfרססתf.ס"עסתוגיברל

:סתוניברוי"שרלשסנמזןמזבןיסחוירפסברסירבד

ףוסבסיסתופסותסרוביחתליחתשונדמלונכרדיפלו

.י"שרןמזבתופסותסילעבמדחלל"ביריכי"שרןמז

ןלוגרוfס"תתסיפלfעברfתנשבתוחפסלכלו

בקעימבככךרדשמשסחרזותופסותסילעבוניתוברמ

חינמסיסשל"ירסמס"מכסלודגוסרותסתוניבר

ויחbוbוססכלסקמועבובלביחרסלסיבוסזלתוינפל

י"לשודקסוניברסיתחלרבקיזחסוירחbו.וידימלתו

סלעמלשסבישיבףדועסח"רזקחניחרזיולbומשרב

fתכסמל"יסדחfלכוסיעכסלוfסיססלוידימלת

ירווחfביריסוסלכוויפכסרוגסת"רגוסמות"רגוס

fדומלתסילוככוסכוסגימסכלסכתוריבסמסינפיפל

fיבוברתשbידימלתו.קולסוךורסיכורסתוחנובוכרתש

ורביחסתעיסול"בגירויחbוןגbשמןושמשוניברי"ר

ת"רלשססידימלתידימלתססירחbו.ןכbשתופסות

וכיכרfכסדעסכוטתפסותסכוטמופידעסי"רו

bוסך"וטמרזעילbופסותרניקוס"ירנוקלסליחתסיס'

.ונידיבש'סותסרביחוסירחלסילודגמףיסוסוןגbש

ףלחלב"יתנשבויסדחכומ'טףדףוסז"עב'סותהמו

ךומסבש"מכןרפוניכרמססז"עתופסותדףbו.יטטס

וניברדימלתתופסותסילעבמןרפוניכרסגמ"מ

בתכדודהמלסגו.תופסותכרכזוסוfרכיfמלbומש

.תופסותסילעבמתנקויסיששסףלbמב"יתגשה

ב"יתנשדעי"שרימיףוסמבושקוחנbתשסוכיל



אעקתתוא

ךשמבדסנשן"קמריגבללדbנומסתלויטטסףלחל

ג"מססןכו.ונידיבש'סותסורמגנוושענןמזססז

לשססידימלתויסיששסףלbסתליחתבויסשן"במרסו

:תופסותסילעבוניתובר

ליעלןייעי"שרלשותבךלמתבןכ.םתוניברה

:ך"ויסתכרעמב

'יסיולסתיבלי"רסמשתורודסbרוקבתכ.אינתו

סזלעו.ירחמfכfרכסיעשיר"סלוסחימיל

סיעשיר"סוט"bרסוb"בשרסןמזבסיסורבחמיכוגישס

.ב"שעח"כףדוירבדףרותוסזש"בירסןמזבסיס'זנס

תיבלי"רסמברסלעגיססשסמיכרמוfיינועבינאו

קסופסברסירבדלעחללויתונולתוילעbליולס

ברסיכ.יולסתיבלי"רסמת"ושבסשוירבדוfבוסרסח

fלfוללffלמגfלfיגתרפסדסשבתכיולסי"רסמ

לפלפוbינתרפסמbיבסשקסופסירבדסידיביתייחד

לעסיגרסלשיותו.סססbורססfרירסחכוירבדב

'סרבחמדובתכךיbדתושקסלל"וסדתורודסלרוק

יגחובותכליכת'סכירסוסיעסיר"סfוסליכתס

bוסס"מכולfיחירבחמסססדחכומדלfיחירפוסס

ינמיזסמכביולסי"רסת"וסכתיוססחדותו.ומלע

bנbרבסיעשיוניברשרופbלוירמbכלרבי"רבתכ

יכתורודסbרוקלעססקשbיסוזספיbכ"ח.ילbמ

וסיbותובוחרסןיבי"רסבתכוסתסיולסי"רסמת"ושב

רשbי"רסירוחbטרפמלקושורפוי"רסחירבמוסינ

יכbתמקוbימוקוללסטקתוזחוזו.סיעשיןוזחסוח

ר"ססיסשb"תרתסמוbתקימעbתונמדיבעילדיכיס

סגךרטשסייקןנירמbוזןוגכבוש"בירסןמזבסיעשי

fכידלתוחוסיעסיר"סושוריפדי"רססתf.וטח

ד"ויסתלעתומשסמכירסוסיעשיר"ססלעי"רס



,:תתואבעק

ת"סרהסרוזמסכחיכוילעסומתלשיותו.סבריבס-

ויכיעכסלורסדחליכיולסי"רסמלעגיסססכחבו

קחניוניברובתכב"על"יףד'וןמיסbינת'סכסbרי

לוסו'וכויולדומעירמליןזחסשבתכירbמלבלרב

סמבסתנווכו.קסופססשכיולסי"רסמבתכשןוסלס

וגייסריכתרפסבבתכסירfמfבלרבי"רורמfס

'וכויולדומעיירfמח"כי"רססמבתכליכתרפסבש

סלועמלכלומסמליכת'סבבתכןכשתמfסbוסשומכ

סגו.ירfמfכלרבי"רfלוסליכתרבחמסוגווכfל

וניליולסתיבלי"רסמת"ושבבותכשירלמלבלרבי"ר

וניברbוסbללתורודסbרוקבשחרשלכסיעשיוניבר

.ג"יףדומגעלרוקבש"מכרוטעס'רסbוסוקחני

קחניוניברסשמסשליגת'סדועש"משסbרתןכו

ךרבמוניליולסוקמבלרוקסןסכשירחמbכbרב

bסעפללfסשמג"י'יסטקלסילבש'סכובתכתח

סזןושלסג.עודיכרוטעסלעכורביחשתורבדסלעב

ס"לקןמיסי"כןרמוליבסיולסי"רסמליבסשbינתסמ

:תורבדסלעכסשכטקלסילבשמ

יתכודסמכבסייחתוחרbרפסוריכזמ.דימתחרפסן

:ז"טףדססמו

bיחי'ןדודר"רסמברסןכ.איחי'וםתר"רחמח

ס"bרסןמזבתויפרט'לסד"יי"בבןרמוריכזמש

וחבשבךירלסוסירשיתמתרפסבוספדנו.ת"ושרביח

:ד"לףדתורודסbרוק'סוסוחיו

תוכלסבן"במרסמחלפומרוביחלוס.םדאהתרותט

דעס"לשןמיסמד"ירוטסווסיירזיבלותוחמש

רוטסש"מכסירחלסישודיחסעורוגיקbוסףוסס

.:'זכס'יס



געקתתוא

ןכ.רוטסוסbרbלא"בשרחלךוראהתיבהתרותי

:סינורחbסוןרמובתכ

לעס"סגססלעבס"רומורביח.הלועהתרותאי

ל"שסתנשספדנו.שדקמתודמותונברקינינע

:חבשלוריכזמל"כק'יסףוסויתובושתבו

רוסיbינידב'זנסןוbגסורביה.תאטחהתרותבי

.bרודירעסרדסכחוסול"ססתכסספדכורתיסו

שריפסעספדנותbטחתרותרונקרביחומגעברסו

:רזעילbקשמד

רוbיבbוסוט"יתפסותברסורביה.םשאהתרותגי

ססלסfוסשורמחו'זכסתbטחסתרותרפסלע

רכזסעפבסעפכסחנמלתלס'סכקרספדנbלוסיקלח
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םייחריאילודגהברהוארווזחוכל.םיהומתוםירזםירבד

הנקםהברשאותעידילדוגוותמכחברםע,ןדעוחונךרכב

םסרופמהררושמהלערבדלאבשכ,דעימלועלתראפתםשול

קדקדמהםעופילחהבלודגתועטהעט(י"יולההדוהייבר

- - - - ןושארה! גויההדוהייבר

ישארותואורחביוםינשעבשוםירשעכאוהוו"טקתתנשב

(ייאיקנרפתוכלמלהוצמתחילשבתכללשדוקהריעהדע

יינעלהלוגהירעתובדנץובקלוףוסאל,הפוריאתונידמםה

הילטיאץראלעוסנוךולהא"דיחבררובעיוב"בותםילשורי

זנכשא,תפרצתוצראלאבםשמוהנידומבוהראריפבבשיו

לעשרדורקחולגרףכךרדרשאםוקמלכב.(י*ידנאלוהו

ויהםג.הלבקהותושרדהירובה,םישוריפהוםינידהירפס

אשנורבערשאתומוקמהלכבםינברהילודגבורםעוירבד

.".וירפסמתומוקמהברהבויתפשלעםתומש

,ריעהןורבחברוגלךלילץעיתיוויעסממבשירחא

יברםושרםדאו(יירדנאפלאןרהא'רברהתאאצמםשו

תאזהשדוקהריעלולעםהינשרשא(י*ומשןהכםייח

.םולשהםהילעתובאהתורובקתונוכשבםשרבקלותומל

הרותהלהואמהלילוםמויא"דיחברשמאלאיההתעב

שורדהירפסבשרדיוםיקסופהירבדהברהדיקשבדומליו

ולוכרארשאכספא.דאמהברהםירובחבתכיוהלבקהו

.י-אי-

- - - י - - .b"לי ב"כלףדק"ר'יס (יbע "יתוק

)bיקרותתוכלמ,י"bיחולשלססתוכלמסשלמ(ייד bסיס)

תפשסמל.(ספוליb)סיקנמלפתוכלמו(סקילפמ)בלצתוכלמ
- - - - - - ר" .b"ע b"כףד"ק"יכמסלתמb

קלקסילודגססש;'ד'ס;זי'גןושמלקלקסימכחלדעו(יי
ומיר------------י.ט"ל'מינש

(יללנפלמןלסמ,ל"לסמ)לכונסבלסלליכסליתיכזו,(יי
:ויק"ותרותלוbויזמיתיכסכו'ות:ק"סעכותולעכותוכקזב

ל"ל6ןושמלקלקסימכחלדעו*'וכושודקספויפמיתעמשו

תקונמסתיסו'ותןולבקלץכק"לסמ)bכ,ותנקזתעלו"(***
י,(c'דל"רק.ז"ל'bסש.'וכווליתיbלינbוס"בככת

-

-י-יי-

ש

--

י
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רבכשץרא(י*םירצמלהנטקהותביאושנלךליו,םימיה

- יניל,יד---(י*.ג"קתתנשהיה

להקהיגהנמונתיו,ותיבלרזחרשאכל"קתתנשב

הוצמתחילשבןורבחריעהיינערעבתכללובםהיניעתא

,יקינולאשירעבבשיוןויץראלעסיו(ייאיקרותתוכלמל

ץראלוימעפםשםשמו(ייסנותוהנידנטשנוקרימזא

הלהםאיכדחאםוקמבולהא-עקתאלםשםג,הילטיא

לכבומשךליודאמשיאהלדגיו,םוקמלאםוקממעסנו

וירפסאיבהלבהזולזהלארשי-תולהקיבשוילכו,ץראה

- - - - - ". . ונרווילוהבוטנמירעברואלואציו,סופדהתיבל

ח"לקתתנש,וירוגמריעמותאצתעמהנשהנומשץקמיהיו-

,ןורבחבלהקהישארתוצמבךליו(י*לארשיינברפסמל

תולהקכרובעיו.הילגנאו-ידנאלוה,זנכשא,תפרצירעל

םשרתכרפסאצמםשו,הנייאבלאביוסרטנפרקוןייניוא

שיראפלךלההנייאבמו(**-דיבתכןואג'ןבוטםש'רלבוט

ריע,תונידמביתרשםיוגביתכרוםעיתברריעה,הריטעמה

שיראפהפהיהאיההתעב.םירפוסלשוםימכחלשהלודג

דרנרבארשייבר,אעדרובוןויניואישנאםידרפסלהקשארב

ירפסרצואבךלמלןמגרתמורפוסאוהו,הוגרבאלאויד

סמכ(ןומbbכבינbדב"לסע)ומעיתייסליעכסינbו,(יי-

סיסוע"כיתביbושכלע(סליbק)תסרכממיתכלסשכסוילכבןמז

יל.'ק'בסשליעזסיטיקיליססל"זומעסלודגסבסליל

b"קסימכקללעוסג,טנס,ג"ק'ס,ב"ק,סילודגססש(י*
ל/

.ב"י'ז

- .25 (יי' יסןלסלסמל

יתלילויתרוסיסשש'ותםילשוריק"סעביכוזתולעו,(ייא

ןללכיתרבעו,סביתרגרשא'תןורבחק"סעכו,ןרחסןמילודג

הללוסמסריעלמזילו,תעלביתבלסנילנטשוקבו,סיפגמוסירכמ

".תורייערbשוסלרטשמbוסילטיbילעלכבו,b"יסקמbתמסכותו

-.ל,ח"-----.ל"וי'יס,ףסויןמול

ת"קקלשקבמסלפסלותמכסהוג"כ'בb"קסימכקללעו(י"."

ל-------..ןטקטלפל

יr-....'ד'כב"קסילודגסלש(**כ
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לארשיירפסלכא"דיחברלהארההזהםכחה.תוכלמה

םימעפםחבשברפסמוךלוהאוהונהו,םשםינומטהי"כ

- - הברה2( י•

ךולהםשמו,ץימריעלא,וילגרתאאשנשיראפמ

,םייהנמ,אורסלראקריעלגרובסרטשווסנאנךרדעוסנו

ריעה,האבוזעיוםדרטשמאלאביו,ןיימדפ"פ,אצנימ,אזימרג

ברהלאויו.הריבהשירדנולריעלאביוםיהרובעיותאזה

בקעיוברתאםשאצמיותאזההכולמהריעבתבשלא"דיח

יחמקלאומש'רברהלשונב,בקעיתונשושלעביחמק

- - )** ילודגמ. הנידנטשנוקונבר

הזקר,תאזהוצמתחילשבהמהמתהםינשהמכונעדיאל

םשבשיאלךא(**ןורבחבבשהיהא"מקתתנשבשונעדי

רוגלתישילשםעפםשמאציהמןמזץקמיכםיברםימי

ריעמו.הלהקהיגיהנמוישארתוצמבונרווילריעבהילטיאב

איבהוםימיהלכויחלשיקסעלעחיגשהתאזהוירוגמ

םימיהתוברבו,רבערשאתוריעהלכתובדנהנשבהנשידמםדי

אלרשאםוקמ,ןילופץראליאלוזאםהרבאברהונבתאחלש

יכ,ןונשוולשוייחתאא"דיחברהלביו(**ובךרדהיה

ישנאלכו,תונברוהלשממישקבאלותולודגבובלךלהאל

םינברהיניעבהשקרבדלכהיהודאמדעוהודבכץראה

רשאןידהוויפתאולאשיווילאואיבהםינידיקספוהכלהב

.םיהאהרבדבשיאאשירשאכםהלהיה,קספרשאקספהוןד

תנשבתמיו,ונרווילבםינששמחוםירשעכיאלוזאיחיו-

עבשוןקז,םינשעבשוםיששותואמשמחוםיפלאתשמה

דובכו,ריעהלכולודפסיו(**דועוהנשםינומשןב,םימי

'גב"ק;זי'במ"קסימכחלדעו;ט"כ6,ב"קנ"סש(*י,
. " - סתלוזו"ל.

--.ו"ט'ש,ב"קסימכחלדעו(***
- יל". י-.25'יסןלסל'טכאה)28

..ב"י'מ;'ל'ס,b"קסימכחלדעו(**

ויתולוק7נמ,ויתונשלכמדbמלקיסוסדיסקסוקידנס,(***

ימימו,רתויוסכשסיכומשתרובגלעיגסשויתוכשדלמ.וילפסלכמו

קספאלותומסוילעסלעמוסירשעןבס"כמיחסיסשוירוענ
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םג.והומכדיסחוםכחשיאלתרואירשאכותומבולושע

,ותתמעמשעמשנרשאכםיקוחרהוםיבורקהתומוקמראשב

ברהםלוכלעו,דפסהוהניקוילעואשנןמזהינברמםיבר

אוה.וירוכממוויעודיממםייהצניזדוד,ףסוייברםסרופמה

רבדוהרותאצתןויצמוילעשרדולודגרפסהולהשע

הרותבוקשחברלעוחבשבהברהשירחאוםילשורימ'ה

ונניכשםירפסםישמחהנומוךלוה'הרבדלעותדיקשברו

יתקתעהרשאכ,תיבףארדסלעםתומשהאו.םיקזחהוידי

---גרובסרטשריעבבתכ,ן"דירהירבדמ

םירבדףוסבאערתירוהא;ת"וש,ףסויץמוא

םע)םלועתירב,דודתבהא,ףסויילהא',[םידחא

ע"האודילעתצקוולוכה"אלע,ףסוייכרב,(דודבל

םלועתלואג;םיקלח'בםישודחוםינושםינידיטוקלםע

,יפלשבד;שורד,םידחאםירבד,(דודאסכרפסב)

רפסב)הברשרדמלעתוהגה;ב"ארדסלעתונווכ

ילודגלוטמשנשתוטמשההמכמ,רבדםילעה,(ןודאלרככ

ימכחתורוקבינשקלחוןושארקלח,םימכחלדעו;םירבחמ

ףוסב)תובאיקרפלעתובאידסה,ןימיעורז;םלוע

םייח;רצקשוריפוםגרתוי"שרםעשמוח;('אג"השרפס

םינידוםימעטת"ר,ןיעבוט;ת"ושמםיקלחינש,לאש

ףסוי;('אםימכחלדעוףוסב)םינצנואריםנינעתצקב

;לארשילקחרודסתומדכארמגוהנשמך"נתדומללקחל

;שורד,דודאסכ;םיללכ,ןזאריעי,תולהתףסוי

ץראךרד,הלכתונטקתכסמלעתוהגה,ןודאלרככ

םימחראסכ;נ"רדתובאו,םירג,תוחמש,םירפוס,ז"ור

בקעילהרמארוצק,תרמאדודל,דודבל;ןירדהנסלע

םיטקל;(רובחההזלעתפסותאצמינ'בג"השףוסב)

הרומ;(ןודאלרבכרפסב)ג"השמתרוטמשה,םשריעז

תרצקוח"אלע,הכרבקיזחמ;םדאהתוגהנה,עבצאב

תbוותיבתאסימעפ'גבזעשויתורוקלכמ.bתירולכיסלגמימופ

תנשב,ולאתונידמלו"טקתתנשבסוטמתוקילשבתכלל,ותדלומ

לכמ,סילטימתונידמלמ"מקתתנשבוסימגרותתונידמלל"קת

.י"כודפססכ'לילןושל"'וכוסילובקסיסמחוירחאיילפסשוירפס
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ןיעירמאמלע,ןיעתיארמ,תרומדקרבדמ:ד"ימ

םירפסהברהמטקולמטושפשוריפ,םימודקלחנ;בקעי

יניד,ריאילןסנס;(ל"נהשמוחהםעספדנ)י"כםירקי

ק"קמםידסחתולימגתרבחתשקבלורבחרוציקבהליפת

,רכוזןיע;רסומ,ףסוירבס;ל"קתןויסח"רבונרוויל

לעשוריפ;םינושארישודיחמטקולמהרותהלע,דודינפ

לעםישודח,םיניעחתפ,(יפלשבדרפסףוסב)הדגה

ףוסב)תורטפההשוריפ,לעיראוצ;'בקלחו'אקלהבקעיןיעה

(עבצאבהרומםעספדנ)רסומ,רימשןירופצ;(דודינפ

הרותהתוישרפרדסכתושרד,דודשאר,לודגרשק

ישאר;('בג"השףוסברפסההזלעתרפסותההאר)

סופדףוסבתובאידסחםעספדנ)תובאיקספלע,תובא

קרפתצקלעםיזמר,םייחחור;('גג"השלשהינש

םש,הכרבירויש,(ןודאלרככרפסב)םולשהקרפוהריש

,םירפוסתחפשממןיסחויהתלשלשןושארקלח,םילודגה

קלחלגרהתחמש,לגרהתחמש;םינשייתפשומכינשקלח

;תוכוסהגחותועובשהגחלעינשקלח,חספהגחלעןושאר

.תוירוהתכסמלע,ףסוירעש;ת"ושותוטיש,ףסויעמש

,םמצעדצמאלםא,םהםירקיהלאהםירפסהבור-

ילודגמםיקיתעםירבד.םכותםיאביכםירחאדצמ

המ,הרומתשרדמ,םירגתרכסמומכ,םינושארה

,םיארומאוםיאנתרדס,סופדבשימלשורידומלתברסחש

,םירפאוניברלואזימרגמרזעלא'רלהרותהישוריפמםיטוקל

ישודחמתוקתעה,ןושארהינארטמהיעשייברלשמוחהיקומינ

,ומשעדונאלרחאןומדקישוריפמולאומשרבלאננחיבר

המלש'רירואבמםינינע,ןשונןשיי"כימלשוריןוילגבאצמש

ודיבתכמקתעהרשאונאזנולידםחנמ'רתוהגהווילייריש

רבדלעל"זרבחמהברהתאבללכבהדונתאזל.'וכושממ

ירבדדועוהלאהםימכחירבדץבקוףסאולמערשאולמע

םירפסהםלואו.וינפלללכועדונאל,םתלוזםירחאםימכה

םשהמהםה,ץראברשאםילודגהםשכםשולולערשא

וללהיוםימעואר,םשריעזיטוקלוםימכחלדעו,םילודגה

...-.םתיבלאופסאיוםיברומק,םתוא

.ליכשהשןודיגיוןודיעיהלאהםידמחנהםירפסה:

לעבהיהשו,לארשיילודגלםימיהירבדרופסברבחמה
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םיכלוהםהיכראפתהלםהידיישעמתודלותבםוצעתואיקב

ןמזמהדוהיבומקרשאםירבחמםיתאמוףלאמרתויםינומו

רפסמלםילוערשאםהירובחתמישרוונמזדעםינואגה

ישנאתודלותבאשםהמרשאםירפסה.דועוםיפלאתשלש

אלםתונמלודאמםיברםהיתועבצאישעמתורוקוהאהםש

ירובחמוינינעווירופסאיצוהבוריפלעיכ,םלשרפסםליכי

םלועתורודרחאךלהםיטעמתומוקמבקר,םמצעםירבחמה

,הלבקהתלשלש,ל"שרתרבושת,ןיסחויהרפס,ךרדלהדצ

רשאןשידיבתכו,תורודהרדס,תורודהארוק,דודחמצ

.הריחבהתיבורפסתמדקהביריאמהאוה

,ויניעינפלויהשםירפסיפלעבתכשהמלכהנהו

,םהילערבעהברהדיקשבוהפיןויעביכ,תמאודאמקדקודמ

קיתעההברהםימעפלוםירפוסיפלעבתכשהמןכאל

לעגישהםיברתומוקמבםלואו.םינושארהתועטותוגגש

םשאלשדאמאלפנו.וירחאםיכשמנהוהלבקהתלשלשלעב

וגנולהידעסיברירבדלוהיטעהמלשיברירבדאוינפ

יברירבדונממםלענםג(**ד"נשוט"שתנשבוספדנרשא

רשא(*יןאנדןבאהידעסברירבדו(ייקידצ'וףסוי
- "" - - • ה"מרון"כרןתנשובתכ

סיבותכסנססילשורימסיתעבוטסשןבסמלש'רירבל(**

ר"בסידעס'לילכלו,סלקיסותמלקסבסילסתרפסלושוריפלע

- - ססרב. bסינמזרפסלע,סניטנטסוקמוגנול

: לכזלוכיקולפסלעולבקמסלעיתלבלרבכ(יי

סכלסתעוכ"יקףדכ"חול"קתףדוג"קקףל-מ"קיתעבתכב

יתיbלו2סלעהסלעמל'ילכזכס:קלקז"כללמת"ושיליל'ס

סכלכלקידנרכזלוניקכ"גליכזמלובקססזלומלbיכומסלעבש

.סכרבלקידנל'כזתנשולbוללכולבקשל"זקילגיכיןכףסוי'רל

לעשסוסירעשט"מבללוסמוספיךרדכל"וק"מינידמלוביקלוסו
.יטנופרגינוסנידנטשכוקןכלוקלעסלועתוכbתוללותלכלמןוכס

לבקןאכלןבמןומימלכסידעסל"סמכסלטסולולגסבלס(?י

וימכקולוללולסכוכירפס,סטכbרגריעבס"מרתכסכ

בורלךשמנסיכושbלסתולולכ.ילכbי"כ,ס"כמלסלעןושbלססלbמ

ומכעךרדבךלוס'ינולקbס'ולולכלכמל"כbללסלבקסלפסלעברק6

.ותלווסירפסכוbכמכbל,סיליעומוסיכושקסיבלסינינעליכזמו



XVIל"ורבחמהברהתודלות

אלשהממןכםגוהמתםיברשארוקהםעמדחכאאל

תוחצורישהילעב,הצילמהוקודקדהילעבמטעמקררבד

,הדיחהולשמהילעב,רבעהוהרוסמהילעבמהמואמו,ןושלה

,הרובשתהורפסמהילעבמ,הריקחהוןויגההילעבמיכףא

תרועיגילכתרמאבו.'וגועבטהרהאשהמועבטהילעבמ

'ישרפמהילעב,הדגאוהכלההילעבונלעידוהלקררבחמה

םהברשאתומושרישרודוהלבקהילעבדוחיבוםיקסופהו

,תואלפנוםיסנירבדבוירובחהאלמוהרמהלעןירפה

•םישומשותולועפ

.ויתורוקויההלאו,יאלוזאראופמהשיאהתודלותתאז

,תואירבהםעתחנבוירבדו,םיהלאאריוםתשיאוימילכ

הפוסוהרעשבאלו,ויניעבםהירבדורשיאלשתעבםג

ןודמעבקעייברלעוירבדהארואצ.ורודינברמםיברכ

לעאדנללאקזחייברםעו,םירפסתחפטמ-ורפסתודוא

בישהךרהנעמבםאיכהמחותעכילב,מ"ההבחולגהרבד

.-ב.!וזהדמלרודהימכחלכועיגהוןתיימוםהילע

ויהתונביתשםג(**וינבינשהלעמליתרכזהרבכ.

לאהילטיאבתינשהויתבתכרשאכםירצמבאישהתחאהול

.(י"ת"בנודראפ'רברהןבודראפםהרבאיברדמחרוחב

,סיעשילbפליכלסימיסתוברבו,סיעשייבללודגסוככ(**

לוקיכו-וירפסבשלשוסימעפוליכזמוסרותלעבוסכקסיfסיס

סלוחו;וללbששסלbשוכממליכמסשו'ל'יסףסויןמוbורפסב

וריכזמלוסוהמכקבוסרותבןמbלודגסיהססרבקיכל,ונכ

ג"סשכו"לגססילבbל"סמכללוכסוסלשססכקס:לbתכ

:---"ר------------.b"י'ק,ינשקלק

.סילק6תומוקמבו'ו'יסףסויןמואולפסכקבשלוליכזמ(**.

-".ידישה.ריםי:--



.'אתואתכרעמ

תישארברפסתכקלעל"זרשלדמתישbלכל.אתדגא.א

ג"פובשיו,סיקרפיושעסיבותכוסיbיככסלומסלולןינעלכבו

.ונbמולילס"לסמברסלתולייתשףוסבספדנbוסוסיקרפ

.לפססתליקתב'זכסברסבתכ.ל"זלמלוגbשילמ.רוגא.ב

.וסיפלסלסגולסיסוי"כסזשללמסלקסליוליבסיסש

ונממסילמbמbיבמטוקליסו,ל"זלשידמ.ריכבא.ג
- רתכלעמבו. ד"סבל"זלישרלמלכריכזכס"מס

רפס"לב"עב"קףלטיקכוכ'סותסובתכיאחאבר.ד

תותלbשססשעשיbקbברbוסללbומס-וכיכללמוbליbקbבל

ובתכו.סbרוסףיסוסלישמברו6ניבלרתנליירובסןנכלמסיסש

ףוסווסדסיגסל'ג'כףיסוס"תביתו.ל"כעס"שהףוסבוירבדןכילחמ

לפסבבותכולרtb'ו"פף7סילעופס'פןנילbbלכונייסוסמלוס

6קמברל'קו.י"שרפכוש"עסfרוסףוסbניכלויט6בלל"סלמל

סיכוbגסתולולכאלמיארובסןגבלמסיסאלתותלbטסלביקש,

'סותסילכלוןיסקוי"סכסfכוסןוזיגילילשבל'ושתבלמובמכ
וכייסלס"בשל'יפסובתכשסימגמוגמספלכביתלכזסשתובותכשיל

ש"ע'וכוסימלוממסלכףוסכסוסותותלbשסשעשןוbגיbממבל

שמיאלןומגסיסס67,קילסbלסילרומלףוסבסיסוןולגןושלו
בוש.ססיכיביbלובסןכבלתורולbכיbסלסיbלומbףוסבלמול

.ןוbגסשכbרומfלוליפbסנכמbלילשבל'ושתבליתרכזכ

ןנכרמיbbbבללרמימלל"והיפטללאומש'רלעק"קותו

ןכיזקיכסו.תותלbטסלעבbוסשלמולוקירכסימולוקליbלוכס

ןנברדבתכשסלועתומיקלקתמדקסבתותילכ'סבןושמש'רל

לכשןיסולקתליחתבומכיtbבללוביקלעטעמופיסוסיללוכס

סתלבקמומסתעדמופיסוסשסילכלמןללכמףסכבלע6למגס

לעיללובסןנברמ6וסbקמברךירפתומוקמהמכבדומלתכןכו

'שתכןולג'bלילשבלימנסבתכןישולקשללמוסו.ונושלןאכ

יbלתב'ןנבריקורפוישוקךכימלכלסילושbרסןמוטיקנלוכס

ונתוברמונלבקבתכןיטולקלוליקכbכ"טירסו.ש"עוסניעבקווסניכרת

bלוסמןומגלכוסבלמוbיססמלוסיתבלbכסדעןיגוס6לוכי

1
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תללומלbתנקתוניקתיסומויבוbתככלסbלוסיbוסלינתוסימ

-
יגיסכלbסיכו. גססכ

ןיליכזמורבודמכתותלbשיניק.אחבשמאחאבר.ה

.סיקסופסילודגןתומ
תותלbשיתיbלו.תוספלכסתותלbשכתויעטסמכשיש

בתכו.ןקותמסיססשלתוספלככסטקןושליתbכמ"ססבוי"כ

.סינוbגסלגמקסבומ,בללקbבלסליכ'פתומחלמבן"במיס

.ש"עדומלתבובתכנוליאכסילבוקמוילכלשבתכל"נש'יסש"בילסו
יbקbבללתותbששילקbי"לסשמבתכב"על"כqלו"מקןיוללג"מססו

סנלסבסיbלוירבדמליכמןוbגיbלוסיכלסגוןומלקוbכמסלכbוסש
וכלןימבתכןיסוליbתכרבכיכסליפססבו,ש"ע'וכותומוקמ

.ל"כעס"עסשמיפמכbקכשמ6ק6-כלוכנולמןוbגסירבדמתוטסל

;ונתלותןתמןמזתועובשהגחבלארשיכויןילוקתורהזא:ו

יאמקןנבלונקתלסירדסהמכשייכססירועישבוושאלסלומו

תוללזמןקתץ6גימס'רלשוסיגןקיסוסילbוניכלסנסיכ

יכולגר5kןכוbללכקק3"וניכלו.ןילופויככשמיכבןסכוקיזקסו

ססכוקבדו'וכו"סניכסוקמסויb"תולסוbלסףיילסןמזבסיסש

כסיסשלוריבגןבסמלשוכיכרו.ןוכיקוימינפברעמסתולילגב

תובושתבונללסש"מכף"ילסלימלתסלגימןיולסףסוי'ר

יכלרומששתולסואןיקתהוסbלב"לקת'סbללויפסופלתוטלק

סbיקלוט'ולילגולרפטיככסתוbסירמוbתורסוbסולbו'וכו"סכעמ

ילטשיbמסנוכמסיכדרמרביחמקקקכיבלסו.יככסץלמו'ילכמןלbו

בתכו–b'כשלסןמזבסנכ"יכולפיככרמסיסלשbסמוbכלטיטיפ

ןבוקבתbלשסדלטשמלסופדמ'יףדח"י'יסמ"קכל"גילסמבלס
לביק–ולבישסשתובושתבוbשכמוולבכמbכ"שלסשי"כתובושת

bןויכיבמידולטנוקכתפרכסנקבתולסק'לכוסכיליגלותולסז

"."ייר.ססלשלוזקמבוספדנו

'סלביקוניכפלשלולמיטbכמסשמל"לסמס.בלסהנהו.

'גספדנלבכו'ונסןבוbלרבקקכ'לתולסוbל'יפסקמלישי

'ןסמלש'לתולסוbל'יפעיקלסלס1'סלביקץ"בשלסו.סימעפ

ז"יגbקבקעיבלסו.bכמנבוניbוסנילנטשוקבספדנולוריבג

bוסולוריבגןט"למתולסוbסשוליפתלכתליתפ,'סלביק

- . -

רוניק. ךפכתפסותבץבשלסיפ

תוכל'ולסוfסעמששבתכתונמס'מתמלקסבם"במרהו

תובלעמוסומילשסססילבקמודרפסןרbכתולבוקמסרפסמס

;
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קדנאלותולודגתוכלסלעכלקמוכשמנךא,לולססיפויורמbמסת

לרומלוסי'סכללועססרכמבלססג.ןיולבש"עתונמס,ןיכמב

"לסלסש'ססזימכיתיארו.סוכךילמסותולסוbסילבקמסעולבירןו

ללעישןיכמס,ןיוכלסיתבסנמשלוריבגןש"לסמ'ולסוbכףיסוס-

תלכתליתפ'טועיקלסלסז'סוכליבןימתעכו.ס"במרסלעלכ,ת

.סילבללשןיוליבתעדןעמלןנ
t,לעדווbתעלכססשסמולמכ'וכסיקמקקקכיוניבלתולסו

תולסזbיתיbלילועכימיבו.תולולגתוכלסלעבכbלוס"כמלס|.ז

יפלעעשוסיסדשלבקיסבלס,שינבנבעשוהיל"לסמבלסלסיש|"
.תוכמסתרמשמוללרקוססילעיפלביקוי"ככססוס"כמלסללס1ונ

לעלבוטירטוליקשייקד6גיל'סבסלודגהתסנכבלסויחללמו,:
ליחתמסלוליכג'ש"לסתולסומתושלו.'וגסתוכמסתרמשמ'סו

רשbכסלוקכןבלזעלbןבדולבלסולסי"סזסויןוממ:

- - יש. סbסיזורקס ימbלב רת

קחציברןבךורבוניברליילתילתד"בארה;:
tbרקכססנומלסירקיעבסוסלכקס'סלביקף"לסלימלתהילכאינונ

bתו,סכוכתכלכככובושקרוביקלביקלועו.ס"יפbללסל"יקלעלינ

לודגסןכותסbוסולפסלעליססמסנוכתכאברארבגןאמיוקןלונ

'ונסל"למלסו,ק"יקרפ'ללמfמסלועלוסיכילbלשסקחצי'לןתנש

סילכלסבלססלבקסתלשלשלפסבו,ע"יזל"ס'סשולקלעגלסכונל

תוגססלעבל"בbלסלbלוויתולגbבס'במרסקבשמשל"כbלסוסזיכימיק

ליכזסbלול"כקתתסיפלמ'לתכשכסיסשסלבקס'סמחיכוסןכוישנ

י"שרמתוחכוססמכקיכוסןכוס"כמלסןמזבסיסיטלשי"שללנתכ

לכbלןיאתמאבו.סלרטשממסופדכ"לףדש"עסימיסילכל'יפןנח

עמשרשמלכבתוכוסדמלכמעמושסיס"יכוילעגיטסלןמוסינל

סייתיממסנילשסילכלססובתכסיסישןפואלכבבותכלכמולןגנ
.סתbסלעברב"לעסגו

גלפומסיסשתולולסרדסלעבןוbגסלעיכסמתרתויבוסי

סמכוילכלקיתעסוסלבקסתלשלשרחמךסמכךימלfמהסמכחכינפ

bיבסו,ודגנבתכותמלקסשירכשטרפבו,סינוככסנילשסימעפןס

סלקי"שקללמולינמסלנקבןמקליbמכו.ש"ער"שבלסירבלזייג

יכי"שרלל"כbלסריכזסbלשקממסיbלןיbו.יbלוס"כמלסלןלוס

סזי"שלתקונמסתיסוירבקיבלקילסב"ל'וימיברבכשלקbמ

סיסשסתוכיכלתbbלל,רכזאלתומוקמסקוחללוסינשסמכחונל

ליכוסשסמוניאסזל"כbלסו.דbמסלועבועבטbכיוונמזכתינל
, "
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bוסכיזלש

.fכילכbטשוק,סופ7ןישולקישוליקףוסבש"ע'וכוןכרלןתוקתויסל

ויתויbרלכוכלסוי"שרלוכיb-סימיסילכלשוריפו.ס"כמלס

סלכקסלשלשמןיפלסויbיתרבעשטעמכיכעדוייוסו.ויתונוימדו

,ןוגכתקbסביתןויליגבויתיתיותסוקפbתסלףסוילוכיאל

יכספסשלפלוסליכוסליתיני,bלו.bתיל.תממ,סזןימ.מ"לסל

,ךיללסלןיbותולולסרלסכןוbגסלעיתסימתסלדגו.סססיבל

וילעסיגסש'ולולסרלסבןוbגסתנקליעססזןינעבו

ש"עע"כשליקשופכשל"כbרסויתולגמבס"כמלסס"מל'bישוקךילב

לעכל"כbלסלקבשמ,ס"כמלסשסממללכתלכסןיbו.ד"עג"לף7
וסועיגסוbל"כbלס'וגשסודילועיגסbלשbמיbתיעכיbתוגססה

ומכולbמויכעסיסוודילועיגסרבכשתיעביb,וזסתרגbרק6

סbילדנסכלןיילסקנפיכללבתכשתלגbכתוספדנסתולגbכסbלתש

סעוכךלוbכש"עלודג'וכככוכישסbוסוורפסלע'ולולמתכש

.ותשודקוס"כמלסקיש

יכרbוסל"כbרססזשבתכשתולולסרלסכסשיתיארו

bיללכססרכbוסולוללכבותכסילפססמכבולוbכ"כוס"ט

סיס'סכסbולוbילbוסדוליבלעבשונממסלעכו.ש"עסימקל

יתיbלבושו.טושפסוולוbילל"כותועטbוסש"ילבלוbילבותכ

ללסכסג.פ"עדולקמכרפסמוקיתעסימכ'ונס,ברסבתכשסוד

בתכשסלבקסתלשלשילבלליבסג"עסוסףדכליעלתולולס

bוסי"שרלשותכןבbוסשן"בשלסבתכשגולמולמבקעיוכיכלש
תוקכוסססגו.י"סלל,ריכזמוכיbווליכזמסלבקס'סכילססס"ט

סמיתסותמbוכיbסזלכו.ם'עי"שללשסימיסירכל'יפמ

סלכקסתלשלשמקיתעסשסלbכסירבלסבלסוסוכ'וגס:

.סזןינעכס"לfבסשמופ"bלסןמזבסיסשסלועלוסיכןיעוךיללסןיbו

לכל"כבbססלבbוכיכלbוס.ינשהד"בארה.ח

ספלכביתויכעבש"מכתוגסססלעבל"כbלסלשוימקלמסיסוקקגי

ס"כמלסלעקקלסשעמרפסםילכוקתעוסשינומלקסישוליקכיתbנמןכו
סכברסbלייק'סמלל'כbלסשוריפףוסביתbכמןכו.ש"עג"ע'בףלכ

סלתכשמוסלוסמסיזורקבסיתבקחנלכססרבלוכיכל

סלגתכבוטל-כוכזיוסילbלז"לףלתוכומbס'סבבותכ.ט

ל"כע,קקניוניבלוונתקל"כbלס'לבקונממול"כלססלבמוניכלל

סמכקלףרטמ'סכלילכbקמלש"בלסבתכשןושלססוקתסתלו
ו

.סשפ"עששקbלתש"ממושדקסתדובעסשמלעףוסו"טףד

לוכזbינגסוסיkמלבקליזג,קקגי'ל"סוסןושלכבותכיתיbלו
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ינסקחנייוניכלוכבול"כbלסונממוליזגבקעי'רוירקמו,בוטל
ל"זוסילbלבתכל"כtו"קרסמסכסו.ל"כעוסילbליעיברלוסנ

סמכקסירקיעלילואו.לוסכיגסקקניוניבלונכול"כbלסלסלגתנ|

סלגתנוסימוליזנקחניוניכרלאלמל"זוסינמסליגאלןרולכ

ס"לסמבתכןכוו"קלסמש"מכ,וכבול"כbלסלסגתנקל"זסילמ

סגסלל"בfלסןכקחנ,וניכילעובתכו.ש"עbשנ'פיטbנלקיר
תשגלסכסיגלססיסווילוגלגבסלbכליכמסיסלוסכיגססיסש

ןבלכיכחיכרכותלפתכלודג,סיסותמסוויקסזרמולליוbס

.ךלומבש"עב"עו"טףדסמכחלףיטמ'סקר"םיבלסש"מכbסול

bוסותוגסססלעכל"כbלס6וס,ישילשהד"בארה.י

ושוריפבבתכשיתיbרןכו.ספלנכ-ש"מכסיגסכתרותשרפמס

.ש"ע,סיגסכתרותשוליפבסזלכיתסליפלככו,ג"פףוסתוילעל

ש"מbיכסשד"עו"כ,ף7תולודסללס'סביכנמה:או

םולטנוקביתילרו,ל"זתוגסססלעכל"כbלסלעהלבקסלשלש

לולמסלעבו,bוסווסטמלוסיb,ולרקורתסולוסbכ'סלביקש

'ילכללובלבל"זו'ונסןוbגססזלעבתכו.ת"לסמלו-לקיודמל

"קתתסיסשיולססיbרזוניכלbוסלוbמסלעביכןbכש

ןגוסכסלכקסתלשלשש"מיכbסמתמול"כע"לכקתתןושbל'ל"במרו
לקיוחכוותכתוגסססלעבל"בbלסיbלוללובלבbוסשוילעבתוכ

bעינמלתכבוקמכ'לנכסלועבתק6סבישססלסיסוסז"לסוbוס

לעסזוכתכולודגקוכיווקכותכשלbוטס'פתולפיתשתיגוסב

'יססיעלסימתבו.ש"עסימעפסמכסזילבללעסזוסזילבל

לככשיתfמbוסבוכגלוbמבס"זלסילבללעל"בbלסבתכס"מר

ס"זיסס"שלעb"מלןמיסבו.סלושמ'לבלסינפלותואיתבתכ

עדונרבכוםלפמסbוס-ימ,ססכסמלול"כbלסבתכ.מ"ולוbמב

םיק"שילכלכשתמb-לבb.ס"ע'וכושרפמסbוסימ,סיכשסמכמ

קffיבסשסמסזןינעבוסיכינעסמכוסמכבסילודג,סילובלב

ליעסלככותמbוניfb"עקתתלתנשבס"ולסול"בbלסלולbסס

פוקמןאכןיאידידלו.ע"נבסיקסמו'גףד,שילתולולסלדסב

bלולילעשלויתוסגסבל"שלסמשמלובותכלכמנסלכבןימbסלןילוןויע

י"בללסוש"עןימbמינbbנמלשbלכלעלמbסיתגולפלכלעל"לףד

.פ"טעכסקיfקמסוסללויסעדילשfלעססגסלעךומסלןיbלבתכ

,סיקיתעמסתועטוסbיגססימלמיסירטנוקלעךומסלןיbשם"כו

ילכללעתוגססהשעף"ילסלימלתםירפאוניבר-א"י

.וירבדמליכמסימעפלרוbמכס"ולסו.לוחמסבלסלעוף"ירסוכר

סbו

סע

יני

ול

סיס

יתיז
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עסגווכל,ף"ילסירבדלעתונשססשעיתפלכסקל"ופשכנימ

בתכב"עח"כףדןיסחוי'סכך6.יתבתכשומכ,וסתש"עס"ולסי
וזל"כעסוסןמזכס"זלסלעגישסשספלbבלסלימלתסירפbוכיכל

:סילפמ'לבלסליתbנמובתכש,לוbמלס"ולסתמדקסבינמסמולו

ינסידרופמסמיכסירבוחמאלוסיליוסמbלסוסןינעבל"ז

:ל"כעומוקמלאויתפסא,יניעבססכןוכנסטעמסוסילזופמו
יסוז"פלוע"בללטפכסילפb'ללבכשקכומ'ל"זסירפbוכיכרס"ממו

:לעbלוכלף"ילסילכללעסמיכוסגססשעאלסילפמוניבר
ליי!.תיב.תולולסbלוק'סוןיסחוי'סש"מכס"ולס

,bוסףיילסדימלתסילפמוניברשולולסארוק'טכש"מםג

?ןיסחוי'סילכימיכ.סמרנוניאיתפרנסקרובסנגרמסילפחוניבר

,וזופוסבוסתוניכללי"כלשיס'סביתוbלדועו.ווסילתלתכקעמשמ

יזגולבישמסתוכיכלו.סתוכיכללקלוכשנגלמסירפמוניבללששתולש

ינסירפמוניכללסתוכיבלבתכ,"לףדסשו,סקוקליבולודגחכב

:יבללעןבלקבלוסךכלסbוךכסתיסתודליךכלויכלסיעדויל"ת
סויסוימךכישbוילbוbבושבדמועסךכלללbששממשיןכיעסמ

,?למסכוסוכסירפ6לבלסול"כעךתעמשאלסיומךתעד
ןמו'וטישפכטוילססילעמשמסזמות"לללודגדובכבבתוכ.תוכוסת

ץנגףוסל"לףד"עב'סותססג.ף"לסלימלתסירפמוניכלסזןימי

:סלומסובתכוסילפמוניבללעדיפקססתוניכרדובתככ"ע

ןג"יל.bלוכסקולסרעיילעוסלומוררוסןבכלל"

ןסליתביתכסרותסשוריפס6לשו"לנלקbבלמיתעמשו
bוססיסקקלסוניכללשויכלסלוסיוכיבלו.ל"ז6ילפbל: יכיכלל

לע'יסח"בשלסת"ושבבותכשומכקחמילבסירפלוניכרמתוללש

פלע,,.ש"ען"ק'יסיטלbקילס'לסמיקספכו6ק

:::פ:בישהטרבלןביולהםינודאיל.ב"י

:טרכלןכםגולסשכוליכזמ־ושוריפבילשלוקולקלסישלשכתלבקמ

לבקנןושלינקזללכב,וליכזססיכזbמרפסבע"בללססגסימעפסמכ

שולינליכגסוכיכוסbלשותbככתיבביתיbלליעכםיbיככbו.סלקס

רתע,ויגילריעמו'גיסלופןימינבסשמ'יסלספטסולטססמולמס

רתוייללפסססקכמתוגש5ו.שכולתלבקמbוסו,ןשוכןשלפס

ס"יידימלתתבושתו.שכולילימלתתבושתו:'ן

גתנ.ססיניכעיקכמסתוכיכרלולגסלייתסשולקילמbיתיbלסשו.סקכמ

קוקזוללשסתוכיכרסג.סיפיסיזולקוסיליסכלשותלפקמתישbרבתיבלכו

י|קק3ילכסילפbיכיכלבתככ"ע'טףדתולילסbלוק'סבו
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ו

בקעיותואלויססינוטbלססיתבסיסיילbלסו.ןורמרושרמbנ

תוכיתסןורתפוקודקדוסלקסןושלישלשכלכסו.ריbמוניניןנ

ש"מכתוינומלקbרמגיתיbלזכססמורמסלפסתיבבו,ליקמסלש

י".ש"ע'לתוb'גתכרעמב

bוסוי"שרלסקוימוי"כסלוbס'סיתיbר.הרואה'ס.ג"י

סכימיbדולסינינעסזיbופוסבשו'יסח"כקובוסינידיקספ

.יקנוקכןושלכסיכיל,רתסולוסיbוק"bמתוכלססמכשיו."שרמ

'סבסכססכסו,לוbס'סמסיכילסמכיתיימסיעלסימתרפסבו

ולb'פסלרטשמלסופל6עינמלמ"בטירסישוליקכו.ןתייוסכוכס

r ' : - סלו. bתוליכמ ס'סכןריתש"רובותכ

."לסממסרומילעש'סלןילוקשתנקשי.הרואה'ס.ר"

- - - ס'סbסתססרו. bקיג יליט

יולגסתbו.תומכחכbלפומארזעןםהרבאוניבר:"ט

.וספדכסתנקוקודקדבסירפסססיסלביקשקולקלסתמכח

.ותכוכתמלעלוקס:עדויסיסו.סבלסןכותסיסו.ל"כסשוריפו

.תומכקסמכבי"ככססולביקשסילפס-סמכיתיbלריעכסיכbו

bדליפסופדת"ושב,"בללסש"מכשגימ'ןי"לסמוניברימיבסיסו

סלוקסישפנקנוס"כמלסימיבסגסיסוסימיךילמסוב"לקת'יס
ל"שלסמ.ךמ.וכבלוקבסמתוספדומסויתולגbכס"במרסו.ס"במרס|ו

ס"כמלסלכלססס6תנקקפתסמוסגמנמסמלשלשסיתמלקסב|

ססרכמיבלבלססטקסובתכ,"לףדףוסןישולקכתופסותסו:ש"ע:

סלקלב"פעשוסיסלשבלסבתכו'וכות"ללמוbו'וכוbרזעןכל

תופסותסוליכוסשע"כbלסלילוbbמלעילכלןויגוסלן"קזףד:ו

תחכותולשיסרותסלעוסוליפבן"במרסו.שרפמסו'לבקמסלוס;

סישוליפסמכולביקו.שמוחסלעושוריפב'יפשסמכומעסלוגמו

סדלטשמbכססיפלסלולוקו.סישוקיפתנקוספדנוסרותלושוריפלע

יפלו.י"ככסיטוליפסבלסדועשיו.סכוטתילגרמ'סולbרוקו-

תלוכסתסורפסמסתמכקבגלפומסיסשסילופיססילפוסיפמעמשכסוז

ףוסבו,ס"כמלססעסינינעסבלסולועריbו.תישעמסלבקבון

תליגמיפביתbכמו.ק"תתסיפל'ל,'שולביקשבתכתלסקסוליפ*

תולסקבבלסיסשקולסןסירכזל"לסמכקסבומסבלסלרתס6

תנששולגסלק6סוסשוריפסלביקו,ןוגרbודלפסמתובושקרתויסי

ע"בללסחבשבגילפס,מ"ע'זףלכוס"כש'שbיניכיובספלכוס"ירג
תילכתכססוןישולק'סממע"36לסישולקיתיbליככמול"זו.כתיכו

.ס"שסלעסימוליקלביקע"בbלסיכסלקסזסbלול"כעתומיbסותוקלסו
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יקסע,ןתנרברזעיא:יינישארהןבא:ז"ט
יכקקניוכיכרמללשח"ק'יסבספדומסן"במררפסכ"ס'יתיאלוסיכיל

י"שלסעןתוכוbשונbוסbכ"ילו.לודגדובכבוביטסויולסרסמ

'יסב"קתונטקתוכלסכס"מןיעוספדנכןיתינענbכביתכלכ

. ! - י-''י.ב"יסו b"יש

:ליעילוניכלןוכמייכנס"יבמייכימ,ירזעהיבא.ז"י
ץוסקכמברסןורחbלעוסיכושfרלי"ככ63מכסיסוfיולסרלfוירב

זניתש'סכלfוכמכסלגbbנמכסיסט"יתפסותברסוונbוגוליי

עוגbרפסופלס"לסמת"ושבוספלכבש"מכויfרתכינוbגת"ושותודי

..סינכלן"קון"במרות"לוס"נשיסמותחסמכסהבב"קףדופוסב

גותולולסרלפבתכו.ןכסנס"יבbללביק,י"בא.ח"

:לוסאלןכונימול"כעע":רלסכסיגידןסח'כל65:"סקףד

:י:ללסלעןשיכףלקכוימימרוףיילסרדסבתוכמסק:
ולזיפלסשוריפלביק.קקולס'סלכbמס:אוניבר.ט"י

:בלוונלמלבקשליסקסהדוסיונינלמלבוקמfסש5:5ןדוסו

:וניבליבלל"סקסלומשוניבישסשבתכו.ילוקפסןועמשלעבלמ

:ןועמשונינלדעובלמלבקש,ןזחלועישוניכלמלבק?יסקסהדוסי

גיל'עד"יףדסמכתלףרגמלכי"שבלסבתכןכ.ס"שגרולודנס
תו,'ז"C:ר'זב':.תוכילfכס"ע

ג"דוסישב"עג"קףדופוסבפ"לסרסמת"וש:כי."

קסלוסיוניבלמללוסיוניברןברזעילאוניכיבלסלנקסכוסמס

:סומינולקוניכלןכאיבנסשולקסלומשוניכיןכסמכחסלמדיסחס

לג;ןומגמןואגנרמ'בלולבקסמסול"זקחניכיןכןקזסליפשמ
. סכק" ד.ל"כעיכיסמסשמלסכלססכקמ

וfלומfסיפליכןפקסלעסמתתלbשbללףולשונמהתאו"

עיוברווכלמסלבקקקלסלעכוניבללקימוןימלשמהבושתהיכלל

גנינולשלופל"נו"למלברסךימכ"מויניסמסטמלסכלסלעוכלמ

ישילכלוןיעלכלסילעימיכו"בושתסינינעבשדחןייולתושעל

קרנ"ללמי56ליעלכלןילימ6נויכוותמשנישלשבומגפסוטמתלטפ

י"יסוס"כבלסתנוכתמןיקתסוסמלbוס,כ"b.6לפואלמס

סשסימתתוbלפמbכויכוטלקסת"ומשרפסמבולסנלשbילווקמכ

ןגנ.ןתמוקבוןנויכנכןתותימאלעןיליעמןמגעסילביסןסןססיעל
רוילוי-.וללסל"וbלקמינשומייקתילכיכו

תוייכרדכסינפלסינפסמכוסייקסיסkילכלולbווליכ

טידוירתויורתויוסרונגסיפמיניסכוניבלסשמלתמbכ'ילמbלסבושתס
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תוללכבסיוםיסירכזכסוכיתוברסילולגסתולוbמסוליגרשbמ

בכמיפכוותמשכךרעיפכוסלbסךרעיפכתוטרפיטרפבו

יפכוותנוכוותbנסיפכוורנוףקותיפכוליססתעכתומלועס
סייוכיסוסיטרפיטרפסכסכוסכלכוומוקמרעסלווליעלbוכלמ

יללכךרדסכממ.6נויכון"רכיסרסיפלווילוגלגיפלרפסמובל

ותכוכ'בוטכססירבלסייקמסוסירכזנסונתוכלוכלוליגתוללכ

סקרמןסוןניקןס,ולסלריסיסלמתענכסוותטלקתותימאו

סמתדכלילפסלשbלקילורזיפרשמטקללוותוערשאןקתל
.סילייבקרס"ילוbיס"ילסכוימחרולכbלוbוססוקל6יכתושעל

סקומעססמכקסוןווקלכ,סתסנסינושללסימילםלואו
סזיfןכבליעדיתולולסיסbלוס"מתכbיסוס"לתסכותמbסתמכק

יכלbשכbלי"בשלקולסירקמלרסובולממרבכותוללכב,סיטלש

לארשימסקספאלשסגסל.bענכbלתרמשמלןמרמועסbלמסמ

ףרגמ'סבbידנקמל"שסלשומסבלסןילחסלשfכו,וזסמכח

תמכחבולביקשסיכוbגסילפסbיבסלשbוסלעסלשb,סמכקל

יללכבלעננbלתרמשמלסיסלכסמ"מ,ךלוbכש"עbנויכותמלס

סלגתנ6נויכוןנרקסתעמתומלועסבנמיפלולולסיפלותוללכ

'וכווכרמובלתלבקברbסנוסבושתסיכללדיסקססלוסיוכיכלל

ססלסיסאלשןולקמרודליוארו'סיניעבבוטסןרדסותוא

.וחתפנאלןיידע'סמכחסתונייעמותמלסתמכחבךכלכסעילי

ןועמש,לעובלווכלמקקלסוניכרלבקשתולפתסילוסןינעלןכו

סתוכזלס"כקססכלשסמסתלבקבלחשנליעלרבודמכילוקפס
.קדנותמללכסותולולסותומלועס33מיפכ

ירעשחותפלס"בקססכלל"כזי"רbסוניברימיבםנמאה
fכזילילעסמכקסתוכייעמוסלוfסיbותמשכסתיסיכיקסי"ר

סמכוללכנרבכשתוימינפסלשתוימינפ,דוסמןוקתססלועמ,
תולגתסללשכןמזסיסו.סילגרסתלילכbלbלbסכfלותוכוכיכ

סמקbיכוסוסיסלbוקלשסיקמלוסמכחסתוימינפילקיעישקשו

.סישדקישדקינומטיכופסתולגלסנשוילסרטע,ליוקסוסקתרכמ:

למש.לק6ליכשמליתכשסרשאסלעמיתקממןינעלןיינעמוי

יפלא,תובכרמלמגנוסשענשולקס,לומלתסלסללכל"קלסלש-

סידמולויסלשמישbבללעויבל'ומימלודורודלכבלשמןכבר

תונועממספיסלופסוbישbבל,ימיבןרק6לעותוילמפתוילמפ|

-fלסלכת"ילכסויליסיוןככלוסלכתוירbלסלכוללbויסלול

לכלסלסקןמחסלודגספיסfכסלכלכבתחאתכסמסילמול

!

2
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רבסדוסיוכיכרלבקלסbכסbלומעבסbליססילעולוככוbיס

סלכבולדמלסלכבסימטסןמלרויס6לשדומעסיסשיליזלב

ישbבל,רממו"יףדbלוקס'ס'פףוסןנירמfקלונייסולולמל

ליגמbלוbתילוbלbלקיוזקקלוסניכבליליבמליסקמbתמיכב

שודקסדומלתסבתככסיסbו.סשתופסותסש"מכווסינימארויג

סונייקןכלוסבכליפלאסיbרומbסלכתמכססבלילעדילע
וניסלb"סתוכמכלומלתבבותכסלכרומשלועומשללbלשילכ

סמכוניbלשסטקשיסוזלופמןכסח.ךולוורסמסקותסי"פע
וbלכbללסbסיכוססיכילמסיכולברסזס'סבסיסכועותורמוק

סישנועסלכובתככbלס"שבסירכזכססיכילבסגו.שולקסלומגתב

.סבקלסבשרודליכשמילמלסנסןס.שולקסרסובשישסיסקס

סונלקקתbזסכסשbרמbלס.בישbתbזסעשיפלו-
סיכושbלססיליסקימיבbקיסמbתbbליbמbולfשסיכוטbל

וכסיקבדויסלשמומעסיסולקלכויbקוי;ןועמש'רימיבו

'יסנינפשb"שbbת6סלותבסקסועבו,תונוילעתומשכויסוךרבתי

וסילbו.סמוקסיפקומתרשסיכbלמוסביבסתטסלמשfס,סתיסו
לוכיבכו,וסערלbסיbרבלילשbכוסלם"יקלתמסוסבוטלרוכז

ןיכשומסת"ולסכוימקלביפקתמווסלסולטבילוטב,וסנימוסלזגרזוג

ןבלכbלששובעודמו.ס"לכלתויסלללקולמלעססבתמלדע
- - סתו, לולfסימיס בלתתסמ bלסיסיי

סיbלומbלסלגתכbלשולקסרסזס'סעולמלוקקלשידועו

תולולכן'קמסלגתנךיאו,סינכרסילודגלוינוחגסוימלו5סןגנלו

סלזגיכ':תרbובמסבושתססכושbלסליקקלסנסו,ססמסיעורגס

סממושיננתכביתכדכסזתולגב,סינש,ףללויסישךרבתיותמכח

סכימשללמבולסוכולמלןכוס'בקסלשומוילוקוסולסויסלכ

ףללסךותכןברקלךומסויססימלוממוסיbנתסלכויתכולסמכב

ןכלוןכלקלל"כשתנשבסיסלומלתסרדיסשישbבלילסשסינש

...תלמועסלזגיכקישמסbיבסלסתשולקלכליעוסbל

תועללbלוקשבלכסיbלויכלמולרשפbרבלאצוממו

לכוסינשףלאןבלקסתרזג,תויסנללספמו,ונילעולכתנול

לסוס'ס,סלגישס"בקססנל6לסינשףלאסךותבויהסישולקס

קרפותוbכ;סינכלעבbסקרכסישנועותולמוקסמכובשיש

לילגתמויססלו.לודגרענכלbלשויסותולכסףקותותולמשויס

b"טסלסוקמ-סיססישנועסלכוויליבחוי"בשר"סיסודקסילכל

לכל.סעללק6סעלבקעיכת"ועלללbלשלערתויגלטקל



11 אתוא'

bורבעשרקbדתכשומלשכשןברופ"סיכשףל'bק"כתתסיפלbז

ףסונלטקסוויסתשליותשלל"סועכוקיפמובללוכיסיס

סרבגתכו,ותרותוו"קומשלוליקוסיbטקלכלעטלפוללכל

ס"מכוסילגלב'לירבססתעוסבלסללבתכרבכןע"לbמספילקס

יכסתוbלבתלבגתמשb"טססליססbגסיbפכוקbקישמתובקעב

תרבגתמול"צזי"רbסיכיכלךלוbכלbיבשומכוסעלסילbסתלכ

לככיכתולכסףקותותולמtסןינעבסקכלשכלכמזיטקסל

שיסעטק"תתרזגו)ל"כזי"לbסלובכיפמלומfכסבלסרלבוס

לומסלגתנןברקסמסנשףלbסרקbשתורודלךומסןכלו,(לכלכ

תדכסרותירתסבקסעתהלסכונסfשותולולללעןיגסל,רסוס
תורמוקסולגתכו.לbלשיתעושיעשיערפתסזתוכזכתושעלסמ

b"טססתרובגתכססירכסעשסיכוbליוועמשיןעמלןישנועסו

ימייקמויסתולולסילולגליbלובו.קיסמסבוכעמףסונfטקבו

קתלכתאועדיאלסעסןומסךלתושולקסותולמוקסלכ

התעלבא,חתקעןדיעכןיגגושויסישבטומוןישנועסו,תורמוקס
תולמוקסלכלסיכירכוכffיטקסלביוbרבגיכסיכורקbתולולכ

ף"לכויתוכועיכשכעיעמושbלרשbו.עמשיעמושסולגתיש

.בטיסקולוו"קומשלוליחוb"טססתורבגתסותולגבתבשבו"פלכי

'ירפסילסו,קולקרבלילעפברןיfנסלביק,ןורגאס.כ
.סיכזbמ'סכ'ע"כfרססליכזס

תנידממשילקןכסלוסי'ללביק.םאובא'ס.א"כ

גוסכלךירכלע"בלרסבתכו,קולקלכסקסרפסחוסות"לסbת
י.לוככוכ

ספלכבש"מכfנייומקחציוניבללביק.עורזרוא..ב"כ

ש"מלסיקספןוילגביכbיניניומס"שסופדכתימלו.6"עג"עףד

יקספלביבסלבקעוללומספלכתכסמלכףוסב,סיספלכס
תוסגסכו).ן"רסוף"ילסביבססילוכגסיטלשספלכשךרדלעס"bרס

ןמזכסיס:עולזלומ.ל"זורבחמסבלסבתכ'6קלקלתוטמטסו

יששסףלחס'ליחתבסיסעורזלומ6נייומקחניוניבריכ,ן"במרס

ימלושאלא,ו"תסלסוריק"סעלסלע'סףלbלך"תנשבן"במרסו

סילועל"לסמברסכאללו.ן"במרהירבדלע,"לבותכישקוחר

ל"יכש"מכלק6ןמזבויסס6קפתסמג"סנכבלססגועשוסי

עורזלומקחניוניבלדימלתלעודיו.קולוש"עב"תןמיס

בתכלליכמק"מףוסכיכדרמכו.גלובנטורמס"לסמחוס
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וניכלדימלתס"מלסןכו.סנויוניבריפמן"במרסילרמאס"לסמ

תbרס,ס"כמלסתולגfנלוסון'כמלסלבתכבתכועורזלומקחני

בותכיאל"bשימלוסכממ.עולולילןמזבןוכמלססיסשתעדל

(ן"במרסמםיtק"bלרשפאו,ן'כמלסילבללע

דימלתסיסלתנקעמשמס"נת''יסז"בללסמש"ארה.ג"כ

תיבתוסגסכ"פ'יסס"bכסלולגסתסככבלסש"מעוס'מלס

.ט"יתוbףסוי

תונטקתוכלסבן"לסוף"ילס'סבספדנס,ש"bרסלעד.ד"כ

,ףסוייקמכינשלכמוש"לרסלק6לכמועגמfבףילסתוכנסרס6

ותכתונטקתוכלסלביקש,ויקספמ,ססיקוקלש"fלסירבלסנס

ש"fרס,יקספךותבוספדנרשfכף"ילסתוכלסךרדלעויקספ

דיכbלמדיבלסירבלמסמרנשומכאלדו.ךלמינדעמבלססוליפו
;תונטקתוכלסויקספךותכסשעסגוףילסילכלשריפשללסשב"עד"עק

ללככבתכש,סיללכבותלקתבלמגתלןכלק'סביתיללבוש

ילרמומיכלול"ובתכשו"מ'יסןלכופקת'סבך"שססשמ'ב

לעשוקיפומכף"לסביבסוbשעהליחתמולוביקסשעשכש"ללסש
מוף"ילסרוביחמסשעך"ק6קר,ן"לססשעשומכףייסירבד

סיסעלנןתנקמשתונטקתוכיסמןכלbלנולקמרוביחלכסולוביק
לוביקלכססיספלכןתנקמוףילסביבסש"bלסשוריפוף"לס

ומכויקספ,רביקש"ללסשטושפסbלכטוילססילו,ל"כע'לק6

סbלכןכוללכף"לסלעסוליפתושעלןויכללוונידיבססש

ברסש"גנמו,וילכלכןנובתמלסילשמ'סתמלקסבסקוריוכיכרש"ממ

סחלנןכו.ספיןיעבלכתשמססמלירשאכ,ותמדקסכךלילסדנ
לכלעסיקספלכקל"זוכ"ע'קףלןיסקויסכברסש"ממ

'סותסלעבי"ללופלפמףיסוסשסמסעספלbברל"עדומלתס

ירבלססולfש'לכו.ל"כע"'וןידט"פללכתולbשבבתכשומכ

bלשסירמוbוסינועס"מלסיקספעבטמסגו"ונסושתכש"bרס

סbיתןכויתעדלנוקלטושפסזוף"ירסלשוריפךללכולבקתנ
ושמשוניבלטוריפלביקשתולסטוסיעלורלסלס"bרסשוריפמ

לבקמשדומלתסלעש"bרסיפסותמסמרתןכו.רבדףיסומסימעפלו

.תנקףיסומותופסותס

לעיושקbלbכיללסשך"שסןוbגססלעיתלדיחמלםנמא

קסיפלקמסוקמבולק6סוקמב,ף"ילסןושלבתכסfס"מלה

סוקמבש"עלעךמוסוף"ילסןושלקיתעהלדיפקמוניbל,ךפסל

bכוירבלסזכ,רקbמוכמbד.
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סגםיללסךרדbוסןכשיתדמלוסרובעלוילגרבינאו

ךרדלעויתוכלסבן'כמלסירבלליכמשסיללכותורוכבתכסמב

לק6סוקמבוסילעימשbללף6ף"ילסתוכלסילכלליבסלוסש
.ותעלסלגמ

ותשריפכ,סגש"bלסוניכלךרדוזךרדיכרמואינאןכו

bריבסאלילף6ןושמשינינלילכלבתוכחוסשתולסלוסיעלזל

.שולקוןוילעתעלותעדסלגמומוקמבוסיל

תובושתבז"כללסוליכזמורתסולוסbכרפסלביקש"ארה.ה"כ

.ט"סת'יסfלריפריעבוספלכרסbתוסלקס

סלותסלעשוליפסbלbוסשלולגסלbמיתעמש.ו"כ

סטקיסזיפכו.ב"יתומספדנביתבתכןכו.י"כס"מלסלביקש

bוסשבתוכוספדנשוחרפרפלותמלקסב'סילוטסלעבוניבלש
טספסזיbססילbרבקיוסיטוספססילבלסן"במלסירבדמטקלמ

bלוס"עסעטוbסוליפליכזסbוסויכbלסb"סbלסbכסbלמ

.רזרבלbוסוודילעיגסbלש

.סייקתוקרוbלביקלינולמןהכהןרהאוכיבל.ז"כ

ןמזבסיסשןיסקויסכש"מכרקיעסש'מלתוbספדנכתוינעכיתבתכו
ס"מרסןמזבסיסשתולולסbלוק'סבש"מכbלוסקוליוכיכל

.ס"עלילתbכט"ילסילבלbיכמלוסילסס

ס"כתוbו"טביתנסלמקלקסקוריוניברליתיbלהתעו

סשכוbיכסע"ס'יסי"כןרמו.'וכוסייקתוקלוfכבותכבתכש
bילסססקוריוכיכללסלקלרמולןיאמ"מו.ןכסגסייקתוקל

סקוריוכיכרלולכסיסלל"כו.לכולמכb"5טילסללילתbיכמ

.ולפססbלו"ילו

רעומרלסותוכרבתולגbשוריפ.דובכהרצוא.ח"כ

סורדוטוניבלויביק,לוססךרדלעןילוקוסיסכללסתנקו

.סיסלתוbלמ'סוסדרפה'סכסזרפסרכזוסוי"כויתיbלויולה

סיfרי'סלביקסתוכיכלדומלתץיממרזעילאוניבר.ט"כ

'ס.תומלליתיכזו,רונקלוס'ספלכשסיfלירפסשעליגלככו

סק"טוbילכיכבססשלארשימי"כירפסךותבומולימביכסימרי

רתוישיסשש)סילbפ,ליעב,תפלנךלמלשסלקיוסלודגס

סמכתוכוסלסותותלסלכמ'כינבוקסיפלfסיטמקוסטמקמ
רתויובשיוי"כלbרשיירפסמלודגתיבסתליקתבוסיbלמסיללק

bוסשתומכולכסיbרי'סיתיbלסשו(וכלשמי"כסיפלbיכסמ

יbלוסיבלךרדבךלסשסשבתכוסיכמיסל"סתובולודגbוסו
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סמודמכו.לחמןייסכסימעפלתוכמסמכללכותולולגתוכלסכןואג
תלשלש'סכ:.'זכס'ססשילשמתוחפתומכבלוסספלכסש

סוסלולבשס"אלבתכשסדלטשממסופדכ"ע'לףדסלבקס
י"שללוכלותויסוכעליטלקילכבקעיוכיכללימלתסיסשסbלכ

גולתbיכילסיbלי'סכס"fרשכ"עק"לףלכש"מלעךמסול"כע

סיbלי'סכסששקיגפסאלו'וכו"לקירבבקעי'לןקזסילומבתכ

סיסשתממסו.סשרbוכמכ'וכוןקזסילומבתכשי"שלילכליתיימ

.טושפסזוי"ימגססשמק"לףלסשחוסש"מכות"לדימלת

וכbזכולילס"לסמברסבתכ.לסומלשםייחתוחרוא.ל

לודגסרזעילא'רולביקשב"כקףד,סייקךלדעבגfבתולייתשב

'לולץלוקויסו,רזעילאומשלקללודגסיסשסיקסופסןיריכזמש

סונקרוהןברזעילא'לסשעממיtfרבשסמלקססו.לודגסרזעילא

.רפססמסכיbוקיתעמסמסשסבתככ

ל"לסמארקנלוסוללכסכלbל"רסמולביקהדוגא.א"ל

לכלעלביקלוסוש"עב"מף7'זתוfספדנכש"מכץכןמסוז

סימעפלווישודיקויכללוגו'סותסמסיניליקספוב6נמתוס"שס

'סותסשוריפוילכלמעילכסלדמליויוליגסזימןייעמסלכמי
סשמיכללבס"לומססגסוםוליקסזיbלכלמם"bלסויכללמסו

סתמכקיכיעכטושפסלכל,וכממוטקלסיכולקbלfסוססגסו

.סלתיוחיכסולfסכ

bתווכלירפסןלמססbלמיכולאתורולכןייעמלללכסהזו-
סיכוסbלסילכלכןייעיסbו.סוקמוחיכסbלטעמכויbלתב

וספלכןוילעלסקבלשמסיכוסbלסיפוליחבוסינומלקססירבקמסו

ינילוילופלפלביטסיל6נמיבולסלעיbלוולאתורולכססמ

סיכושbלסירבדבשופיקמסופיקסבלסכירכשתמbכו.סיכולקbס

ווסןישידקרמימכוסינוtfללשןגלפמסכוטסרותיפוגןסןסו

.ןירוקיתמיחמןילוסנחירכוןירוסו

ןייעמסרוקממבוfשללדתשןייעמלכסריתיתאזדועו

ססיקספוססיסוליקוססיסוריפבסינוtfלסוס"שסתויגוססbלויניעבו

סירכללסןפלשלעלמעיכלקbמסיכולקbסילכלכקטבךליזbו

ט"פתכסכלולקמכביתיfלו.תוכובתךרדותונרקבזקfסכסו

6"וש"fלס,ילימלתמסשענסדוגאסשסילקסתלשלשסשמבתכש
יכסלוסכתילול"כעסלוגbסוfלקוש"חלססכלילכלופסאש

- ילימ. ספלככס"עו
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סמיכסלוגbס'ססbלbלשסמודמכג"סככברסשעדו
..סלוגbסמו"ירסמת"שכרסbסיכיל'יק

סיגוסbלישוליקףסאמסלוקסלעלוביק.םעונירמא:ב"ל

ילעבוכתוברישודיחובשיושטקילדבקעיל"בקעיתלסקלוסו

סופדללקמסלנfספלכסגושלשסימעפספדנותופסותס
.תוbתכרעמכןייעוסופלסוקיתעמסתויעט,5שיו.סדרטסמfל

- ת"לל. ד"סב

תונושלסזימטמשוסונסלרקמבסלרטשמלסופדביכעדו
- - bסעוכילמ. סמ'

:יק:ספיש...ךוראהרותהורוסא,יל
ללסמסתילקתכבתכו.הנויוניברולביקש'ירמוbשרמbכססו

'זכססמדקסו.ד"סתלעבןלרסימל"לסמוש"לסמןמזבסיסשסש

תוסגססשסמליסשמו,6נזופק"קמןועמשרבסילועסכסותק

.ס"מלבקמסבלסמסנימו'ונססילוערמססלפססףוסבוןוילגבש

'יסליחיתווחלעבןוbגסןכבתכשיתיללברןמזרחאו

ילכללס"bסילכלןיוכלשקבןוילגבסטשי"פעbו:ל"זוו"ע

ס"ומלעבסנויל"לסמןוbגסירבדמוניאןשלסתמורתבי"חללסמ

.ל"כעסזבסגשוסילןכיעליbללסילועל"לסמילכלססקל

לבקמלבתכש'בתוbb"כ'יסל"יסשמיכרדביתיארו-

רבחמסברסןלרסיאל"לסמלימלתסיסךורחסרתסולוס6
- י.ןשקסתמורת

רפססיסישbלוומכעלולbלbובתכbלס"וbלביק.ד"ל

לתסולוסמכשיךכללסלועססילמוbו.סיכלוכממתולוסללקוימ

יכתולוסל,תוביתישארבקרובתכנאלשתולימסמכךורbס
bסמלכוכושלתקתליתסססזלכסעבוטרבדובלשקרסי"פע

.סייקסימחוכיו'סכלbלגבלכסייקוניבר.ריתססלולרשפלסיסש

bלקנוארודמקחציוניברלביקרתהו,רוסא.ה"ל
תוסגסוסירעש6במוי"bרסממהתוסגסולביקוילעוbלולילעש

- ספיס"רסמ.

סינולקbסשתקכשמלןיכמזל"ילסמיגסכמבשרתהורוסא.ו"ל

סידידמסילילbמרמלוbל"ילסמתעלללכלוכממסיללןיbיבמ

סנומילקסופדב"עו"כףדסשל"לסמיגסנמכל,רבדסלעסלוסו

סילח6סילודגקלל"ילסממוניbו,bרולילעשלוביקbוסשללוכמ

,.ל"זל"ילסמבקעיריבאידיסיל,ובולקאלווסולנק
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ל"שרסיבתוכסיכורקbסשל"שללשרתהורוסא.ן"ל

.bרולירעשלעבתכשויתוסגססס,ולשרתסולוס6ת"ל,ש"bכ

.סימעפויתוסגססעfרולילעשספלכו

'סbוסספמסלעבס"לומלביקש.רתהורוסאח"ל

bלכברבסייקוכיברסגוילעגישמש"וfבל"סלסמו.תfטקתרות

סולשר"רסמןוfגסלכללקיולמלשוריבקסייקחוכיו'סב

ר"לסמןילגסו.ש"ע'ונס'סבראובמכוילעגישמלככשbרקנס

וקספיאלשידכסינידיקספרפסלבקלסגראל'ונס6נבש

תעלסיסןכו.וילעוכמסישסכרללוימרתבכסכלססעטמיתימכ

ינושbלסילומלקסונכשליכוbגלשfרקלופבקעיוניבלוכר

'ונס6נכשל"רלמןכ,לארשר"רסמןוחגססזלכש"מכסינורקאס

סגו.ש"עס"כןמיססלרסיאס"רסמת"ושבסfבוססתמלסותבושתב

רביק(גbלפמbווילוכיבליק6)"וכסלbלככרבסייקבלסודימלת

bלולתסולוסbלשומסלפלסנלbסימקוכיו'סכש"מכיולעוכמסי

,ת"פגבןנכרללקולקbינמסbוס'ונסקאלופבקעיוניברוונססייק

לטפעשל"לסמןוbגסלביק,ירתהורוסא,.ט"ל

ומצעל"זבלסש"מכאלפומקפסס"לשלעבליסקסןולגסןב

ס'לשכליסקסןוbגסו.ולומלוניכזאלךאסידומעסוותמדקלכ

קלוקשל"שלסמלע'יחיגשמסנילוס"רומ'לעןיכמוססלועסשבתכ

ועבקשךכללעסוכס"רומלוכזסימטסןמוסיגידסמכבוילע

תעללסוקליוbרמ"מו.יפטיפילקס"כלג"עbללסתיבכסכלס

ףדךרוbכש"על"שלסמלימקמשסינילסלכסשריכזמול"שלסמ
.ס"עו"עףלוס"עףלול"ע

וילוbיבוספדכג"מסףוסכ,ןייטשקיזייאוניבר.'מ

אוסספלנשסמוךלוbכג"מסל'וילוfיבמ"כלפסילילחבוג"מסל
.וילוbיבמלוכיק

ןיס6ןקזת"ושרבחמסבלס,יולההיאל"לסמבלס.א"מ
5שמבלסלימלתסיס'ללתוbספלכבש"מכיbדלכרמbמו

סונעסתקלקמבןולוקי"לסמדגנובלעשל6ניbוסוילbספ6ק

וסילמל"לסמסיסוןולוקי"רסמת"ושבלbוכמכססוניכסיסשבלו
לשbכזקסלסיbוסוסיפלbלסירישלביקוס"לסמלימלת'זכס

ללשסנקמסיולסנקמתונקמסשלשלוקליקוןקתיוללביקו.סינמול

תוכיתסלכותוכיתףלbמסטקבלביקו;ס"לויקרפוסניכש,סנקמ

בלסש"מכיולסת"יבסbלקותיכףלbbיסות"יבבתוליחתמ

.בלסקבשכןיראססטוןיס6ןקז'סלותמדקסבלbטומןימינב
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סנידנעשוקבינבללסbלסתליעפייחמויליבחסעסנמתנל"זברסו

סעילטוליקש'ק'יססשו.ט"יק'יסןלסלןקזת"ושבחכומדכ
בלסלשיבלוןרמלשוליבקלbילוקילילbלשיל"לסמבלס

- bיזנכש. לגבbל

םוליע.ול"יכו7קוקס"לסמוניברלביק.רקירוא.ב"מ

סליכי'סוbתועיככלbלפסותולדbוbכמיסמ6:לולסזלעךולמ

סוכודלשbקיטוbילכיבכוללססישולופסלכיתיbלו.ןינוקיתסו
סשבותכו.סיכולbוסילודגסבולסיכבוקלשעסטשססוbכ"ןלומ

סממליעכסיכbוסיתליליסויסיכb,סוסןושלכססמלקמקלחכ
ספסליכילג"פטסתכשמןושbללדמשלחכול"יבודלוקבקעילכ

לפסססלשנסוסןושלכבותכלסוססוליפףוסבו,".כ"כותתפנ
'זלולליעכסיכb,סליכילב"מססתכסתבטםלקל'ו'ססויסוס

'ססו"לכוגלפמ,לbוכמעל"סמכסלטס,סכקסלותוbיתבתסבקעי

.כ"ע"וגוזומ"ילובסייקלוועלזלוולובקדקדלותוגסלוסכוי

סיוגןושלכסקנוושיפל,לאונמעבלססילולק,ע"מלסלעודיו

'סכלבומסובתכבלמילשסמלשכ"לסמבתכו.לbוכמולןילוק

ל"לסמכסכחסל"זי"עב"מףדלידנקמל"שברסל,סמכחלןינמ

וריבודרוקס'לסמתנמלאלוסיכמסימולמסיבוסוךלמליסלאונמע

,רסוסיפס"עברסלבקשרקילומ'סקיתעסלסלימססשלעב
ףלאסדבלמש,יל7גוסתפכספו.לייכסוסירפוססתוbכוסדבלמ

ולbקי"ללסמלסימולbסיבוסז'ךקלשתוכבלססכמלbלחלשש

.ל"כעולעכונילמיןעמלןישלמס'לסמלסלטעוסמלשל"לסמלסירשעו

: ןס bול סוכוללשישסינכוקס תארהbכולומ שתעדל

bזלוסל,ק"מלסמתליעפרתלסינשב"יע"מלסלוקתעוסלש"

'ונסתועמסקלששכלסbלכו.ל"שסתכשסלעמלשסבישיבשקבתנ

.ס"לשתנש,סימשלהלעלוסשורbקי"לסמןלמימיףוסבסיס

- ורמג. ב"ישסתנשדעסתקתעס' fולק סיקיתעמסוbלו תכ

תנמלמתינבלסתללוסמלטשקתעסיתיללברןמזרחאו-

תידוסשסשבותכו,fילbטימכונשרטפסלשילקיעסףוגוק"מלס

דעכתינרתנועלילקדבכנססכחסמיניקיסן"לסלבקשתיכבלס

סעתוינשמ'קלבקלסילדגל"סכןוכנססנבסכלתנשסמכלbטס

לועפסיסיסוכוסכשמףסכסעס"כמלססיטמקוסישוריפ'ב

,ק"מלסיבתכקתעסרובעבבייחתנשיניקיסק"תמע"מרס
לbרסיל"סמכבסשמבלסוךישלמס"לסמבלסbתלשbכסימותקו

.ל"יפסתגסילמתלטשסלשוכמזו.בליכבקעיבלסולbילוקיל
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וסו,ונסלמילשסמלשל"לסמלסימקסומייסbללליכשתהזמו

- טסק. תוימירמא

לrbתומילשכ,'וכססיטוריפבק"מלסיבתכןיאיכ:

סיבותכססוbכידומבסשס6יכלקילומ'סשבסיfלקכסלכ

סינבוקב"יומכססמיתיbלסילנמכך6;סמנוסלפמבתכב

י.יקלטיbבתכב

ס"דרפס'סמלודגbוסוק"מרהלליתביתכ.המילא•ג"מ

לוניקו"קלסמבלסי"כמיתיbלו.תוימינפלתויתומלקסישלשכ
.סמיל6'ס

ל"עק"מלסלסלוקססוליפל"ילטיאביתיbללועשעדו

.יקלטומבתככסיבותכססודוססל"על"זולתוכמסימעט'טולוסס

סילגתמויסשדbמקרטק"מלסדו"קלסמיבתכביתיארו

שדקסלסוכתללוכתסבסלילתונקלק6וקסועכסיכוניקס,וב

.ז"כקףיספלכבןייעותומשידילעסלכאמו

חמצירהמלבוקמהבלסלכלרשיםדא:המ
סילוגעוןיקתוה,ל"כזי"לחסוניכלמשוללסלכלקעושלשלוסו

.תופסותושולקbוסלכסוסילפסלbשמלתויולכbבושקbוסו

.י"כסבלbלדמס'יפסמלבלוק'סתמלקסבומכעבלסבתכךכ

ןוקתסישוללקלשוק"לימולדלכובםייחתורצוא.ה"מ
5לסי"כמסלשלפסbכמכךכוסזלקמסז'יללוסמישוללסו

סמכוילעתוסגסושעוי"כבסבלסbכמכ'סססזו.ומכעו"קלסמ

.קמכי"לסמלליסשסילפסססעכסקתמוסיכבל

שריפאפם"רהמלבוקמסבלסלכיק,עורזרוא.ו"מ

תשקס'ססקוסוסיקסןעךרד'סלעbילל6לקשתוסגסץכ

רכזנסס'לסמבלסולליסוסייקןעbלקנול'גוי"למסתומלקסב

בקעיתלסק'סולשסדמ'סוסישולל'סו'וכסתורכומ"סמ
.קמכי"לסמלליסס

תוכוכלונק,ונסם"רהמבלסל.ךלמינפרוא.ן"מ
.י"כויתיbלול"3זי"לbסמסלפתס

תגסכסלוביקרכזנסם"רהמבלסל.םיקידצרוא.ח"מ

ומעטתאונישך6.ספלכו;לסומס'סוי"ללולסזסי"פעסלbס

.לשיסלומסשבוסומלקווילעופיסוסש

.'וכסס"לסמבלסמי"כ.ךלוbכלסוסלעשוריפ.בררוא.ט"מ

.י"כתוטלתשססללסב'זכסבלסלר.חצרוא.נ

.י"כלובקבללוסמסילוגלגב'ונסבלסל.רנרוא.א"נ



19 • אתוא

ספדנכלככ,יכ,תוינפיתויקסבהקובאהרוא,יב'ג
יתעמששלמbכססוב"עתוfס"מ'תכרעמבסזמת?קיתרכז

וליתיארדועו."ככסיתיbל'ונס'ססך6.סילפסל"טלביקש

ילמbמ'יפושבדמסיקותמטשפךללכסרותסלעסישוללל"ז

.י"ככתמbסךלללעבקעיןיעילמbמוסכלשרדמ

ג"סקף7תולולסלדסב,בותכ.המחהרוא.ג"נ

ליקלכליכרפיס:"יפיטנאלאגם"רסמקסלומ.ג"ע

ל"לסמליסקסבלסמbוססיכובלוק'סיכךכונימול"כעסיכוב

ףדומצעבלסבתכןכוק"מלסלימלתלוסויטנלbגםהרבא

םליפ'ונסבלסו.יטנלbגמ"לסמל,סיכובלוק'סיכק"ע"עק

לע,רקיקלי,לסזלושוריפbלקןכלולקיקלילפססללקולסוס

לסזלשוליפbוססמקסלומ'סו.המקינפכסשמינפולמbשךרד

ןייעוט"מתוbספלכבש"מכיללוזממ"קסמבלס,וננקזלממ

.ן"יזתכרעמב

לסוסלעתוסגסי"כב'וכסס"זממbוס.הנבלהרוא.ד"נ

.דומלתסלעל"שרסמתוסגסךרדלע

סיקומעסילמbמלעשוריפ'וכסס"זממ.זונגהרוא.ה"נ
.לבbכ'זכס'ססולסזסמ

לומד"עג"סקף7ולולסללסבתכ:ןומדקרוא:ו"נ

ספדנןטק'סbוסשןכוניאו,ש"עסלמזןלילסלןbגס,ןומדק

ךרדלעז"כקלסלסילשמתוכלמרתכובוסינינעתגקמליכיכיוב

.(יגbקסשמל"כ)וילכלתנורממסfרנכז"כללסלבקמסןיאודוסס

לומיללעליסזמשקשרקיאדסחברס.'הרוא.ז"נ

.(ובלbי"לסלשובל"סיסו"סכימbרלקיעו)תוכמסישלשוbרמגס

ך"שסןוbגסוליכוסותוכלכלעןטק'ס.לארשירוא.ח"נ

.ק"ק'יסףוסףסכסתולוקכרפסכ

תולמסתולעמוסלגbכל"זלתולמימלכ".םלוערוא.ט"נ

.סמכקתישfלשולקס'סףוסבfכס6נועלתוניקתמס

:וריבודרוקם"רהמפיקס:יל,יברענרוא:פ
סופל,תיסbלכ'ס'סכלשללמ'יפ.לכשהרוא.א"ס

לקbלכמוי"שלשוליפוכימילעוענמfכרסבלסקלמסו,bיכיכיו

לbובמכי"בןרמדימלתרשא'ןםהרבאל"לסמבלססוליפ
.ן"ישתכרעמבןייעוודימלת'זכסברסל'לקלקספשישס'6ןרמתטושתב

ם"רהמסיעולסליכמלבוקמסבלסל.הרותרוא,ב"ס

ספדנותולייתשורפסבספדנות"סתסגסbוסוונאזנוליד
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לכמ.וסילאמבתכמתוסגססעספדנ,ןלחמדעוומכעינפב

.ומצעסרותלוf'ססףוגמסבלסועימשה

: סויל"לסמליסקסבלסולביק.םייחהרוא.ג"ס

ישלוגמסלסיסbוסו.סיגולחלס,סידיסחמןושחלסקיינל"כז
'וכווכמעיככמסיפסלפתמסלגכ'זכסלוביקוב"כלתכשללפסמ

שדקתנסתעו'גשתנשסדקמספדכו'וכוסייקלודומלללקיעסו

.סילוכיחסמכלביק'זכסבלסו.בורקמסלרטשממטופלב

bשידקbליסקbלפומסבלסלסרותס'יפ.םייחהרוא.ד"ס
.'שלוסוגרתסעשמוחלביבסbיגיניובספדנורטעןםייחל"לסמ

ברסמ'וכרבינילבסbנלנקלביק.שדח'רוא.ה"ס

.סיכולקbסותוbסיbיכמויזככשמרנכאבןימינב

רזעלאל"לסמללפומסףילקסבלסלשדחרואיד.75
b"קf,סיקלק'כ.תוליbמ"סיכפלעבןולגסבלסלשותב,ןכ
תוכיישסס"ססתויגוסבbפילקbלפלפו:bלקשסלוקסלע

סטיש'בקלחו.ונקזןוbגסלרואתונתכסעספלכוסשלפלכל

תכרעמוף"כתכרעמבןייעוסיקספ'סמלעתיליקכותופילקב
.'כתוbb"פ

לוטמךסכןיי'סלעתוריbמסיכפבלסמ.זונגהרוא.ז"ס

.תובותכלעסטישוףסויתיבו

לופלפתוישרפסללסלעיזככשbבלמ.תורקירוא.ח"ס

סגלנילשג"עט"סקף7תולולסללסבלסוןקתיולסעסיטספו

.תורקירואב
יקחציריאמל"לסמ,דיסקסבלסל:תורקירוא.ט"ס

.'וכוס"כמלסוס"שסלע'טשוקדמ"לוד"בק

?'גמןזיוהטעלקעזקחציבלסלת"וש:םלענרוא:ע
.זנכשf5תולסקסמכב

ליפלע"לטוילקשמסברסלןויצבולרוא.אע

.סונמרכבשתוכלססןוינ
ש"מכתוכלססםליפףסוירביראמאבאוניבר•ב"ע

ק
- ל"כטלס. ק"כקףדלעתבשישוליקכ

אנידוממהיכרבןרהא:סיגניקיס::ע
שולקסלסוסינוקתלישוריפדביקקבילכעמ'סלבקמסבלס

ןמשמ"קססו,סיקלק'לל"נזי"למסילוגיפלעלודגלוביקו

,לפש,ילממל"ק,קלופליתשג"ק,ךזתיזןמשב"ק,שלקתחשמ

סיסלbימלסינינקסלכמלכולומליעכשקסדיי"כמסיתיאל
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bולסקיסכbסתחפשמתסחוימסוסמלסתחפשמיככתמbועיכיוגכ

bוס'זכסברסו,ל"זברסלשוככתבתלסלסמססלשbלימלת

וזוזעסיכלסינינעיתעמשו.ליגמולסיסשיתעמשוע"מלס

.עי"זויתוbלפכו

תוחכותימעלאהמלשל"לסמ.רסומהתרגא.ד"ע

סbיכוסו.סיתעבשסיקקוזמסילמקכסירבד,שורגסתוכיסולסומ

ל"לסמבלסליעסשומכ,ןילגינסשמל"לסמלבוקמסבלסלוbל

סיסשסיננקבלסbוסלוסשסמודמכו.ותנילמיפויברקיןבסיננק

.סידמקנסוילישכ'גקלקלכ"ילסמתובושתףוסבלחובמכל"בילסמןמזב

אידנקמרשיילקשףוסולפסללוכסבלסלםילא'ס.ה"ע
לפסמ'סמכקלכבגלפומותומכקסלכבסכקסיס'כסבלסו

לופלפבסרותכסכקוסלופלןויגססנוכתליפוסולפתליכשת

סבלססילפסלביקוסבקלותעלוללפומןשללוסיקסופוס"שס

,סמכקלףלכמ,לפסו,סילbלפסקרוספלכאלותומכחסלכב

סילל'סמןוקולbלכו,'סקכ,ףסוילכש,סמכקתוללוכ

וידימלתסיt'סכו'וכוסמכחלףלנמבסש.לקמןביקבלוסלכס
ויסווילוביקמ7קbסוסבישקמסיסbלברסו.ויחכססיליכזמ

לע'תומשתbbסכסילוביקיכשתלוז.ויתולכוbסנקכסיכלשומ

bשילשbיכסססשו,ס"כמלסלוביקכךרכנךרעסלולגרפסויתפש

.ןישתכרעמבןייעו.לכסלכbנוסמלשתבתויקבומשתא

סמכק'ולבוכבש"מבסלבקסןינעברבידשסמכםלואו

וילפסמסקגטססקוליסווילכלסחלז"מלסליסקסןיfגסףסוילכשו

ומלןיכתןיבומ"עכ"מף7ןפוסבז"מלסתולגלבסקרתלשfכ
.סזכילוזמורס

ל"זוג"סקף7ףוסתולולסללסכ,בתכ:הנטקתוחא.ו"ע

bתובושתבלבומןישולגןינעןהכהאכיממ"גסץ"מסכטקתוק

לשbסנטקתוקלסירטנוק'יכסקילססומעול"כעתונטקתוכלס

ק"כףדתוכטקוכלסתובושתבז"יגfקס"לסמbוכסלשלוסלעס

לbובמכיקינולסמיקקני'סלכbבלסfוס'ונססילטנוקסלבקמ

לעבןסכסלאכימבלסלק"מלסליכזסשסמו,ג"סמ"סףדסש

לעהנטקסגוע,לביק'וכס,ך"מלסשעמששונייס,סוכקלגסלומ

ללכמשומכוולילסעיגסללוילטוליקשוסנטקתוקמ'סולטכוק
.בטיסלbכסס

ןכותולבוקמסףוסולפסבלסלכיק.םימכחתנומא.ז"ע

דעיבאל"לסמןסבגלפומויקכתומכחללשותלוכסתוסבלס
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תוסגססשעו.סבוטנמי"קקבמ"לול"כbהליזאבםולשרש

.ש"עסילפסתקפטמ'סבן"בעיל"לסמןוbגסונסלפסלכלע

סינשלשעךשמביתדמלתומכחסלכלמוfסיס'ונסלעיבbבלסו

יכיתbכמאלויתעגיויתנקזסגיתייסלענלומלתסתמכקך6

.וסנמןמשס6

ינמימחגס"פלביקליטנמיפןהכה.ארהמכיסח"ע
ברסלשסיטלקןלגתיעלממסיסילוסוספלכביתבתכשומכ,ןסכ

6נמרמbמו,ןולללסלעורפסו.bליטלומיולסלbושל"לסמ

שלקירפבלסתושמשסןיבןיכעכ'ונסרפססתליחתבלשמסמטס

ןמשלפסףוסבלסעלקילפבלססירטנוקספלכווילעבתכ
לולגסבלססג.ס"סלזיכלמbרזעל"לסמבלסללוbמל

.וילעבתכיבנקי"לסמלףסויבללפסבלשbסירטנוקבמ"קרסמ

ותקיתפבסילגמילפבלסוילעבתכוולבקתובולעתסרמbמו

.ש"עתוכורעת'ססלוק

ללשוסילוללשליbמטלקמוספדנ.ן"מרהתורגא.ט"ע

.ס"מתכרעמבןייעוסינילתנקוסלבקינינעלעשדקסיבתכ

ינינפההיעדי"ףוסוגפססכחסלס.ןיפלאףלא.פ

סשתמלוןשיספלץפנמףלליתיfלסגי.ושרדבסנוכמס
תובית'גתיבלכףוסבו.סלסרבוקססכשסווליעסשלבקמס

ףוסב"עלסלןיפללףללספלכןלקמלעו,.ףלfכלכסוקוספמ
.'זכסז"מלסתולגb'ס

:לביקשליסלבלהאופןמחנרזעילאבלס:א"פ

.סיבולעסתלבקתמלקנויגיללעביסשולקסלקולסיסוע"מלס
bיכיכיוכספלכוסלגסססוליפסוליקבםללמ'סלביק'זכסברסו

- .b"תכס תס

ןללכתושלל,סלוקסלעןכל6ןלג'סלביק.דועו

ןגלמתביתו.bילטיאילעב:"כס'תימלסינבוקסטמק";ס"לרפ

bלתויתוbויתומשמתונולחלותוכושkןמקכלועי..

לולסמלולגסבלסלסלבקלעי"כ.םהשהןבא.ב"פ

כ"כותסלשוריק"סעכסיסוןלמןמזבסיסשחאיואצ.ףסוי
.טס'תכס

יככשbיככלמלקbמספלכת"ושלפס.םהשינבא.ג"פ

.ילסbלכעגרכ
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ספדנבפ"מכ'סלופמסהדורבםהרבאל"לסמןומגס.ריפ

6קללקק"קבד"במףילקקחציל"לסמןוחגסמלימלתסיסו.'סתומ

יככמתמלקסבש"עלרותסלעססשיכלמבקעיתלקכלפסבש"מכ

תודלותו,ססלכbלשbרפססbיכוישודיקמספלכbלו.ססש

.ינתקבלסלףסויתכתכסעספלכשססרב6

םהרבאל"לסמיסלbסלבוקמסססרופמסליסקסברס,.ה"פ

בלסלימלת,שוקיוורbמליעינבלמלקמשולקסbוסיאלוזא

ססרופמסולפלופמסביסלשוליבקסייולידקחנל"לסמקסנומס

ס"ומלבורקסיס'זכסb"לסמבלסשיתעמש.רbמעסמלשר"לסמ

לסזסשוריפבבותכלbילפסו,ומשתbbשילשfססלכbללסק

ל"לסמ,סיקסבומססיכבלסוידימלתו.תממךרדלעלכס6נויכו

טלקמ'סבוילוbיכתנקוספדנו.ןסכססיעשלולסמווטניפבקעי

יפמיתעמשו,תודיסחוותמכחווישעממתוbלפנונעמשו.ךלמ
ת"לbוסיbלוזbתכיכקיכסירמוbויסשעמשברסשתמbידיגמ

ןכורמאאלדועשסזלעבלססילקסווחקיאלסללקוסנוזהשמ

ססשןילטקלקדוגלפומלק6ןקומיתעמשו,סלקבלכלרמולסו
סיס'זכסבלסו.סזלעסילקלשסלקסבלסיפמעמשוbכמכ

.ע"יזסקילתלזוקסנימותלפתוסיעמשנוילכלוסיסנכדמולמ

ע"שלעלביק,בfנטסק"קמשאטגולדירואל"לסמ.ו"פ
.י"ככלוסוע"מסלעתפסותומ"ק

סלמשלביקרושרדנסרדנסכלאל"לסמןוbגס.ז"פ

תנשbווקלbוכספדנו,להשלוככולושתולובתוסשלק

סיקסופוס"שב'יכיכעותויפלטוסטיקשלעbלפכלפסbוסו,ג"מת

שדיקולודגתואיקבולשןויעבקימעקיכווקיויניעובליגרסו
סימעטבסיניללוכיקbוסססדקסלמש'סו.סיכילישודיקסמכ

בקללוbיבושוריפלושתוbובת'סושובלסבלסךלללעסילבק

bוסלושלוככ'סו.לושקכבתוbובתבלוסוכעלופלפבק"משלע

לbשוןילוקתכסמלעbתדגbוbתעמשסיקסופו,תוכלסיסוליק

ספדנשדחמו.ולול,למסיססייקתלותלעכןוfגסו.תותכסמ

'וכסןוbגסלקבשמוללסמסשול"מע"שקלקלעסידגמילפלפס

.וקבשתכקמ

'ונקתסללכלוסיל6ידילביקאפאפיאגא"רהמ.ח"פ

ליעבשותסיסו,סיטוקלתנקוסכמלסללסלעןגבלןוקתל

ףוסבו.סוקמסבלסשמתbשמלעכללשס"לסמברסןמזבסילוי

.סיטוקלסוימ'סס

י
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בלסןכאקארקמרזעלאי"רסמליסקסןוfגס,ט"מ
ןידלע'תויכשמכ'סיfילפכסי?מלחקלסשעמ'סלביקלbומס

תפנק"סעלסלעוב"כותי"חלעסילןכומסיסשכוסיפדסותמלס

.ותואיקבוותודיסחמתוbלפכיתעמשוע"גלעסכסכשלקbו'ות
לתוילביקלימזיfיככלמלקbןהכהוהילאר"לסמ.צ

לודגסופורטפל,סיסו.סיעכרמלךומססרפסמסילוכיקסיטלשמ

סיבלו,סיינעלקלחמוסיליבגסמדילען"בוקוךלוססיסשסיינעל

סדלולfכלככו.ונושלקתמוויתוקכותוויתושרלבןיעמביטס
יוסילעידיוללמbווידיקcכושוללסלח6ק"שסויותיבבלbלשימ

םולליעמשכסוססויסו,סריבעתושעלןכומסיסfוסיכברסל
ססווילוביקמסירפססויbוספלכו.יכיעוחקפנויביתלזקןוללס

שרלמ.סקלגליעמ.f"קתויפלתשללמ.רסומטכש

'שכותחונמסתיסויקחציח"לסמבלסונילומןמזבסיסו,וסילמ

רכזנסיקקני6"לסמבלסונירומשללסfביכסעומשלbוט"פת

.ב"כותק"סעסלשורייככותבולפססכ

סרכברסדימלת,ויניטאגםהרבאל"לסמברס-א"צ

תליט'סbוסbוסלופלפכסישולדמלמקכ'סלביק,סמלש

סימלשסילימלתכסלותןיבלסו.ת"ושמףסכסלור3'סו,ףסכ

.ל"עייקינולססלסתריעכסיכלןכו

תכרעמבןייעי"כונאפמע"מרהל.אטוזיספלא.ב"צ י.ל"סבס"מס

םייחר"רסמלבוקמסבלסלביק.הדטפםדוא.ג"צ

.ומלךרדוס"לעתבש'סע"שסלעל"נז'וקרסמדימלתןהכה

לונקבוומלבומירפש"רהמלתושללמ.רפשירמא".דצ
,.סיקותמובסומסידמחנסיקיפמויזסיbלמסיfלפכסיסורל

שטרופששבקעי.ייסינ.תיש:בקעילהא:הצ
ך"חקורגרובמסכהיבלסיסוסולמילעל65:6עמ5לעמסיסש

- סדלטשמ. ק"קב כbסידרפס

ר"לסמולביקסלגלבס"שסולמbמסוליפ.בקעילהא.ו'צ
.ט"עתתכסf"7פפכספלכוbריפשץכבקעי

.שדקמסתנוספדנושקילסמלתובושת.בקעיילהא•זצ

סירפסרכיקלאטומםהרבאר"רסמלודגסבלס.ח"צ

יפמעדונסו.ויתובושתברקנמכרלימלתןרס6ינבבלסוסבלס

בלסוbיכסוןיטיגינינעבססלכ6ןגמרפסלביקשbוססילפס
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ריזנתכסמכתוכלסימוליקכבקעילוקבלססנ.ס"לבג"סנכ
.'זכסבלסלי"כסטיסמbיכמ

סbריסbולסו.ל"מתוbספדכבס"מעןוסנומארהמ:ט'צ

סבושתו,ס"לסלסמוןלמןמזבסיסשס"עק'יסס"6ס'לשרסמת"ושב

ןוסכומb"לסמלשולי'בתכבילכbסנשיסשס'לשרסמbיבסש

.יללככסb"לסמבלסךלוססיכסמסלעסיתקו

ספדנכש"מע,ןלסמןבלקרנקמסבלס,םייחןא"רהמיק

bסוללמו.כ"מתו"bקכומולפססכסיתעלסכיבברססרללס

םורדסילכדךותמסbולססbריויניעברשbכbימיניובלטפנל

.'ות,סלשוריק"סעכרטפנדבתכו"מף7תולודסbלוקרפסבו.'ונס

ברסללוסובולקמסללטשמbכספדנ.דסחתבהא,יא"ק

אלולכ6"לסמןוbגסדימלתדנומטיוםהרבאללסשללוכס
.ןתכ'רלתוכbלע'סותו'יפbוסו

סילfמ-יטנאלאגם"רהמלודגסברסמ:ץגמהףא.ב"ק

ברסם"מכףלbלפסמתולועסיכיכעות"וסמ'לbרסיל'סערbל

ךלוbכש"עס"מתכרעמספדכבןייעווירפסכ"ינאקס'לסמ
.ט"סתוbכ

רובונדייאקשרהמןיגסלתיז.אומשתנומא:
." ברס. חכזסתכרכרבקמס

.הדיזואש"רהמלתורסוליפלאומשתרגאיריק

ןיגירדורםהרבאללסייכל:קידצלחרא_יהל
bוכיכפלש"רולבוכרוויליככרמ.

ןילגסמיסוילעטושפפיליפ:הריאמהאירלקפסא:"ק
.ילבתכרעמבןייעיכנןומגלבקמסבלס'יבצל"לסמ

ילעמלודגלבוקמקסבומ'בלהסומן,םהרבאילס":וק

,תורח6'סמלעותלמקכי"כ6טחסילעסטישלביקבלעמס

סעסלכקכסיקכותמויסוbמוילןישודיקמbיבמקקניקישרפסבו

'סכססותוסגסמ'לנכסוקיוורמלשיללוזמ6"לסמדיסקסבלס
bסייקתולכו.

טמ"ירסמלקיתודימלתאינינח'ן_םהרבאילא".יחזק

,ססלבbתיבלביק,ליזכיולס'ס"לסמליסקסבלסלשוימק

תודמומ"שסיללכוסיטלשלע'סוbנוגיעלעבלוסונע'טבוק

.סשמינפבלס,סעילטוליקשותוברת"ושוסימכל

לוסוילמקbתbוכלמלוסריילפנוממםהרבאוניכל.מ"ק
סרותלוbכתולייתש'סכו.ס"םס.לעסיסוליקלביקלססמb"לס

4
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לססימכחייכזס'ושתבל"כטלסוןילוקלוישודיקריכזמךלךל'פ

תורגbכןיעו;לססןמש"לסריכזסתוכרבל,ק"פסנויוניברו

*.':.ס"כתוbל"ויתכרעמןמקלש"מעו.ס"כמלסי
ה-----יי---***

*.ב"חםימכחלדעו

- - ... " - יאתוא - - - -" - -

." - - יי - - r - r - ב

ל"ו"קרסמוכיכרי"ככית6נמ.לווקנלא,םירפאל"לסמ.א

לאלשל"לסןכסירפמונינללולגסברסלהבושתביתמנמבתכש

.ד"כתומל"חכש"מעו.ל"כע'סלוככרעשסמלקולוקכלמןב

יתופסותסוליכסןקזהוהילאוניבריתורהזא:
** ". . - ק"ע'ק. qל

ק"מג"קנכיריישבלסוריכזס.י'גנשן"קודתסאללכמ•ג

**." - . ' הז:ס"יכ-*-.ססןייעל"עק'יס

כ"כ.סלכשbללומשרמדימלתסיסאחבשמאחאבר.ד

".ופוסבג"מף7לעתוכרביקכל"כtלסראיבסןוחגייחסוניבל

ספלכשקלדמסילסת'יפ-סיגס."ורבקמבלכ"רוגא".ה
--- - - - - ילופ. ..ז"מליתכס כבbרי

לפסבבתכ.שק"ילסמ.לימלתירדנכסםהרבאר"רסמ.ו
ן"לסמלשוככסיסשו"לכיליבומק"לסמכברסלרסיקסימלbכ

ןכלבלהןיbו.'ט'יסד"יבש"עףסוי.תיבבןרמbיבסשיללככס
bלbק'ילולגססשבש"מכםויככיככמסיס"b,תכרעמbףלbתו

יכלמלןבססלבמסתוקךכוותמיתחוברסמסיקספילשיו.ס"מ
bלbןיילוללכסוסbלויבbדסbלכו,ירלגכס'עידיףסויbפולס

סיסל"זבלסשדיעסוותבישיבדמלתוקודסbלוקלעבו.bפול

ש"עףסויתיכסbיבמשיללככסמ"רסלשוינבינבמ6וסשרמול

---.סיטסילבגfbוסומקולוbלט"מףדכש"מוב"ע'ל
לקbלדיתכתכב"כתוfb"קב.ןואגםהרבא,בללש,וז

ססרבbתומשססיכבלקיכסלbמלע'בובלתשbיביכרתשbסיbלומbס

תולעסלןיb7.ו"עק'יסמ"קטי"כמסבלס,ש"מיתמכססשו,קקניו

ללכבונימובלבויכותפיסשכ'לקנסוךלימוססלכbמלל6סש

וירבדו.וירבקףלותוהזולכוילקולתחכ'סשועוסלותבולמעשימ

ל"לסשמרמולסיסוליאו,סלממומכעיפמוינתו,קיספקלסיסק

וללכסתסבתכל"זברסלבא;ונשלקסויתוכלתללקמלבקשול

H
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סמןייעו6תביתויכעבש"מכססקשליסוזויתעלמוירבלסס

–ל"סבל"י'יסףוס,ןמומףסוי'רטנוקכסזלעיתבתכש

לשbמל"זרמךמסשיולולבקךכימדולללכלסוקמשידלרנימ

קולתקכסשועוסרותבולמעשימללכבוכיbלתוטישפברמוbרזג

bלמ.רבלס-שלשוןילטמרקיערמוארמגאלסיפטשבגbוורנויל

ללגסמתפיסדמוללוסינב,סתומשבומלקסלועסגסכממסטקיש
ימיבוbכמכלbללסמותפילbלbלועbלו.סשיתבתכשומכbכויכו

וכללכשסמ-יפלכו-.ססיתבתכקסbכסיbלומbסו.סיbכתס

סרכויתוכלמסזלבקbלfסלמbסישפכלמוbלט"יבמסברסש

סכסמס'יפכס"זמש"מכלבלל,סעטתתלשל"זלמיסושרשלקיע

ירפסמלוסותומוקמהמכבללסיכbויתbכסוסיללגדג"פי"כ

תולוסטןלכתומשגסלכויססגלפס,לודסלוקיכ:סילבוקמס
ססרבbלקבכשסגלפסלולמולקb-לכוbמתוbכויתולוסטיתלבו

bסלשתולוסטסתומשכסלכךרבתייקלקלס"עbלשיסמוbתיל

ומכעיכפכרכוbמתומוb'עתומשכלכוסלכללקbללוbמתוbכוי

יכמיתוליעסשסמו.לרשללכבחכןכאלותכינבללככלישןימסולו

יתבשלככו"מ,ןמיס,ק"מ,ףסוייכרבןטקסרפסכסוכללס
לכוbלוכיליכסלעוב"עק"יףל,קספלגלסתקמשסילטנוקב

לליכסעטבוטשיוךליbוס"עbססרבbמססלbלשתומשכ

סיסובלךליאוס"עמססרבמןמזמומלקילשומש,סודלוי
ץ67ל"זbשמסיעכסמובוטסמו–.לbלשתומשכלכוbליחתמ

לכוbלס"עונתיבמבקעיוקחנססרבמסשלשלאלא,תובאןירוק

ןימןכלוךלילוס"עfססלכאמע"פכלנומלוסלbלשתומשכ

ibכיתוכממותוכמסססיככ"קמאלוסלוקאלתוכמןילוק
,סשלשbסגססוסbלסימשבתבושתלעb"קבס"מו–.תוללות

bמוקנתול"דמל"זרילמbמיתbכס'זכסןמיסןמומףסויסילטנוקב

- - - - יתל. סשןיעלכלס יבוbקולו

סמתתולולסbלוק'סבו.יכקזוילעבתוכש"ללסןבאד:ח

"סב"קתונטקתוכלסכז"יגלק."לסמבלסליתימליסתעוסזלע

בתוכס"מלסדביטסוינקז"ונקזיכמלתולקלםיט6למשנלאיש

סלןידכסזסלתון'במלבתכסתסבתוכקוטסוינקזן"בbללע
ןכbללסיל,'טישפדשיגלסלשיו.ש"עתולעלרשכ-ישילש

ונילתולולסארוק'סבליעסשסמיפכוש"מלסלששממונקזלוס

bליק'סכסשש"מכוממלשומויבאלשונקזאלמלשממונקז

סaסרטנוקכיתבתכליעכסינמשתמאןס.ד"עג"כףד.תולולס
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סמכמסbרגסיפכלbמסנקזכגילפסן'כbללbיקסילודנס

ןימ,סכמל.שממונקזbסישןכתיוסשיתלבסשורפסמתומוקמ

יbמלדתונטקתוכלסבלסלעליעסלשיותו.לולכוטושפלכלס

יכbינקזלמימלינמיbלכלמ,ב"ותכסלוכיבbמיכיbbת6

הלעמל'ימימליגמליפשימימל,יעביbלbעישפbסינקז

'יסףוסלbשסייקןטקסילפסבלדסיכbיתחכוסשומכסומ

6ליbלוbס,למולבייקס6ילקל"זבלססלו.ש"עק"ס
יכיסתעלןעמליליימל"זבלסלל"יו.בויקסוכךיישאלובייחמ

.קולוסיbינכךילוסלועללסיוס

ל"לסמןוbגסע"שתכסגbלפכbפלכשוטיליבשרפסס.ן"באריט

ס"ס'יסג"קבקעיתוכשתו"פכסbכיכסכושחכבתכסיסנפומ
ס"ס'יתוסוכbולbנמוסיכלוסילפוימימסתרפbנלb7ססו

ס"ע'וכופ"ל'יסחכעפתכפכולפסבבתכסןכמלסרולסתפו"

סbלישומכ'ונסן"כbללפסלעןויכbוס"יכסקילססומעו

'סלביק,ן"במריכלרנימו;פ"לןמיסונידיבשן"במל'סכסbויס

וספדנbלילתיכינסו,סשמלסן36'ססגוסינילמחנעפתנפנ

י'ככויתיללליעכסינbססbלסןכלוסיקסופססקולסיליכזמקי
bלקנבלסןמלוילעשוכיליכש'סססזלבbbלמובמכלועס.ןכ

.ומכעןכללומלקןכיכותליחתכ

תקפסממbוסס6תויולסליוקלפסבקפתסכ.ה"ארה,יי

כ"חטקלסילכשלוגקמיתקכוסמ"קכו.כ"עכ"כףדש"עס"?לס

סתעו.ש"ע'וכוילודת"ללסנוינקזלוbמסלעכס"ולללbלוקשיכ
סנשמסףוסככ"עי"לףדלע"סכוסיסוליקכf"כטירסליתיbל

ל"כוכיבללשונקזלוbמסלעבבלסשליפשומכןוכנסובתכש
וכלbוסשס"bלסלעסתסוכיכלבתוכfכט"ילסלעודיוש"ע

.מ"קסילודגססשבןכיתושילככוקסבוש

ס"bbכלוסילbבלסוריכזסוסיכידמי"כ''סלכרמא.א"י

סשליכזמויכ,ןשונןשיףלקכלכיממרוטיקיתיללריעכסינלו

.למיקלכלשb'וניברברסוכילומוקלוככטולמס"לסמ
תנקbיכסווככשbיגסנוילביקאנריטקיזייאר"לסמ.ב"י

.ס"עק"מקלחףוסב"שובלסבלסוירבדש

bיכמוסילוטסלעתוסגססשעגארפמםהרבאי"לסמג"י

.bנולבמילסמלשוליבקגbרפמל"לסמו,סיכולקbסוס"לומוילכלמ

.fבbומשסיסברליתבתכג"לתוbb"חכלככ.אבא.רל

ןכליוס6ומשןכשלכמסילולקע"כלbמלעדשינילדסשש"מו
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יתקליקוbמוייסלישסינש'סותסש"מיתלבסו.ומשכותולקל

סניע,ש"ע'וכובלולןילוקויסע"כלוסולמbבליבג6קולד
ילbלכbפלbסייקל"לסמכלולסתפומלולגסברסס"מיתיbל

ל"ף7סיסורלבףסויבר'פכיבכקי"רסמיטורדלותסגסכס"הלו

סינוbגסיבתכלעלו–,ש"עתומשללשל,bכמסשןיבקוליח

bתפסותכסגו.ברbוסוbכbיבריכמיזתלתתותירככרכזוסל

ןיולףסויטנוקבסוכתנקיכעכינbיתבתכו.bכליבררכזוס

- ל"סבז"מ'יס.

יתבתכססוויתfבסו"מתוbb"קכוראקםהרבאר"לסמ.ו"ט

סיסיכססל"זסוקנןווקבלסוכילומליכמונממיסירטנוקסמכל

יתבתכב"מףדןז6ליעיסילטנוקכיינעבינאו,ולימלתווגרוח

תמלסו.bרקלbמעטןנישרדןינענסילטנוקלביקוליק6"לסמש

סbלכתעכו.סוקכןוזקיליבסיסbלוילכbסוסלסמיתבתכל

ןייעו.תוbיגשמוגליג'סוללקלbמעטבללקמלס6ילףלקתנל

- מ"קב. ףוקתכרעמ

פיכש"מןיעקקרסלעבאזימרגמרזעלאוניכי.ו"ט
.ס"עויתוכלססיימס"ילתכלעמ

'כמ"קע'שלעןתנויל"לסמןוbגסלםימותוםירוא.ז"

.ב"גקי"ססלעסינבוק

בתכשרכזכסבלסלתולטפסססוליפןתנוהיתבהא.יחי

-" fויפמעמסרס. ודימלת

סbלשפולקסbוס,ל"זסיכורביולסםהרבאר"לסמ.ט"י.

6לשידכלו"פיססלוקלו.יברעמהלתככןיקסכןיעבןיעסניכשס

יbלוסיכימbמונלש"למסבטימבסכעמיכbובלכ,סלמסושקפקפי

סללממפ"עו"ט'יססימריטוקליבסלמbמווקוכלל"לילבללכב
יכbסלמbו'כוסילוקסתשבולססbסbלסימלישסעכססתללוי

.ש"ע'וכוןויכbמימ
תולסוbןקתןיbגיbסוניברלשוסיגןקזהוהילאוניכריכ

ש"מכןילופוונכשמבלס6לbלשתיכ"ניקמססכוקיזקסותונמל
.ס"עוזתכרעמב'ותוbבגשמכ

תרישקכס'לן7ףוסתוחנמכ'ותסוסוbיבסוהילאוכיכל,.א"כ

6נלו'יפכו"כק'יסק"לס"לסמת"ושבו.יתכולרbשוןיליפתס

.כ"סק'יסףוסבוקלק6

סחמשוניכלמלימלתסיסןהכהרודגיבא,וניכל,.ב"כ

תסנסכשמכליימשוניברמו(ש"לףיטקלסילוכש)bיפסמ
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לידתליכמשןסכסרודגיבמוניכלסזןימשסמרנו.ןלוקס'פיכדרמ

וניכלדימלת'לק6)ווסילתאלמט"יתוממ"קכטקלסילבש'סב

לכס"לסמימיכינשסו,סותסלעבי"ללשונקזי"שרלימלתסקמש

ססמולודגלובכולקלוחשס"לסמתובושתבסמרתלשמכ,ךולב

מ"קטקלסילבש'סכו.ו"ט'יסוב"י'יסתולנקסס"לסמ'ושתב
סלעיולומלוולבישסשלולגיבbוכיכרמתובושתסבלסbיכמכ"חו

סיסשיכללמסbיבסשרולגיבb-וכיבלוסזשסbלכו.סילקbסיככללו

וכיכלטקלסילבשכ.בתוכסימעפסמכוסימוס"לסמלימלת

-.('קףדב"קתוטמשסברבחמסבלס,כ"כ.ל"נזלודגיבא

סליכי'סביקבסיסשסנעקק"קדד"באוהילאל"לסמ,ג"כ

;ג"כןמיסויתובושתבל"זיבגל"לסמןיfגסלכבש"מכbיבגללכו

ל"סירפמלעשןיfגסלשונביפמעמששן"ממל"טעמיתעמשו

תישעמסנכקקלכ,'וכסוסינמר"רסמןוbגססשעשתואלפנ

כ"פ'יסב"חןכעיתלbש'סביתיארו.סנכסוךקוטסתעלתיתימ6

ןוbגסדילעסריני'סי"עלגוגסותומיכל"זויבbברסמעמשש

לירקיbלשללותנוללמללנוךלוססיסשסמל'ונס'וסילאללסמ

לכלמכש"מעוסילפעלבתולטבתכווקכממסססקתכןכלע'לועס

כ"על"סףדקכרסובןייעו:ך"תומלויתכרעמתומייק
?-"..ש"עסליכי'סידילעלבוכססז.לטבמלכיכססגסב

bוסול"זסוקכb"לסמבלס-וכילוממיכרזעיאתויתוא.ה"כ

סיסו.לbמסלנקךללכסיליטבוס"כמלסכוס"שבתוסימתותוישוק

. " - - - - - יל. סעשעיבלכטעומןמז

ליבש"ןינמוס"יפלסמימיכבויבאןורהא:לסמ.ה"כ

* - - - - ויתובושת. ולגעירטוליקשו

ןיפלותבושת.ס"כתגסביבוזא,ןרהאל"לסמ-.ו"כ

סמל"לסמבלסשסמולמכו:7הקרf'ן'יזעולל"לסמתובושת

?"לסמבלסונתקש"מיפכל"זףסויסטמבלסלשוימקסיה'ונס

",".'.יליב'נס'ס,ןימתעכו.ל"זןייו

.ס"פסלעיקיליקלאונמעל"לסמכלוהיאתרדא.ז"כ

ןסכסb"לסמבלסלימלשוליסתולגמלעוהילאתדגא.ח"כ

- : 3 :: , " " - ל .b"לעב קספלכו'וכולסומטבש

.לומשןמfכלעכל"זקחניט"לסמבלסלסיסורלדימתתחורא.ט"כ

שגימ:רהמל:יאתילתןיירואיל
ברסמסיפוליחובשיו6נטירסלז"ע"יחון"במרסל'ןישולקיקו

"...לעיקלסנכלכונמינילומלאומשףסויברסמו'לאומשןמאנ
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לביקןילבולמס'יסמןוfגסלשונקזל"זרשאל"לסמ.אל

ןכתמלקסככ"כ.לקbלקק"קבסכישספותסיסוסלבקכ'ס
- ".." - - - לודגס. ויתובושתלס"לסמלש

- - - - - - - - - . * *

- -

"-" - -" - "י

--•תוטמשה

ומכוסויתובושתbימפס6ןמדןואגףוארזעאוכיבל.ב"ל

.שדקמתוספלכס'סטיbגס'ת"ושקלנירעשת"ושב

.ב"יןמיסג"קש"קרסמותבושתfיכסחלצםהרבאל"לסמ.ג"ל

סייקתלותבותבושתסfבוסםחנמל"ככוהילאל"לסמ-.ד"ל

- - : a"ש"קרסמל פןמיםג"ק

.t- - - - - סשךירכל"כבםהדבאל"לסמ.ה"ל.

ו"כ'יסב"קסשמינפברסוריכזסייבאהילאר"רסמ.ול

."ק'יססשססמיכפברסותבושתלעסתקו

.ס"פ'יסב"קמ"פתובושתבבסוסטיבלשםהרבאר"רסמ.ז"

ת"ושבויתובושתשלחתיבברסןבהדוהיהיראל"רסמ.ח"ל

.ימרתכינוfגת"ושבוסיקלחינשבויבארמק"שבלס

תבושתלעסמכסהסאימחנ.ןסהרבאל"לס":טל

'ט'סויתובושתבילומקינכרלפסבןוייחש"לסמ

'יסול"י-'יסב"קק"כת"ושבויתובושת-אבאל"לסמ-מ

t- " - - ** * * - ז"ס'יסוו"ט.

.תכללליפשלתוכמןעבסליכיסץבעיבלסלםושתרגאיא"מ
ט'כ'יסק"סלסמבויתובושתלאטומםהרבאל"לסיו.ב"מ

ססרבb-ןגמ'סלביקוק"ל'יסבק"שלסמבוג"כ'יסמ"קש"קרסמו

סינפלוןלס6ינבבלסלשובללוסוג"סנכבלסוbיבסוןיטיגלע

בלסbוסוכבשסbרכוס"טובובליעש'סף7-ס"מתכרעמב

סשותמלקסכלbובמכסירשתמת'סלליטשלbטומןימיכב

-.קודקלסתמכחכ'ססמכלביקוסונעקדקדמסיסשיתעמשו

סbולליססbיקנוקb"לסמלסישוללםירפוסקבא.ג"מ

.יבbזי"לסמלולגסברסוכילומוססיכיב'יפ5ל'תגועוסכיכל

ןכסנוסכיתבסומלשובליקנוקי"לסמקסבומסבלסו.ונתק

:ורפסמלכיכשסממרתויוסבקלוסכוטט"למלולגןילמסיסנ.ויקל

.תויקילשיתשכסלוקסלכמי"כסימיסירבל.'סוויבתכ.יתיbל

*
-
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סי"ןילמסותוחוככש"ללכוללממס"יעצי"כתומלקתחנמו

.'ותןורבחק"סעכסינשו

.ל"זולסישוללי"כסיכללקבא.ד"מ

bוסולוbלbכיסתעיכשממסלקתורוהטתוירומא.המ

רוטסלעס"סלולארשיb"לסמכbשילקאבסbלפומסבלסמ

סונעלופלפכןיטג'סוסבותכוןישודקותושb'סוסילדג'סי"בו

.6נילןוכעלקיסמו

ןטקס'סבו.ספדנכש"מכלוכשאה'סלביקד"באבלס'.ו"מ

.סזןושל,ןייססףוסכסשלסק,"לל'יסףוסקfףסוייכרב

ססרכמלסבותכשסגסטקלסילבש'סבבותכשד"במרסלרשפאו

bוסשד"כbלסלשוימקל"בבbבלסbלbוכיא,שוריפבלוללכ

קיתעמסו,ד"בbלסרפסבבותכסיסו,לוכשbס'סלבקמסברס

.לוללכb"רסבתכ

-----------

- תכרעמ'. בתוא

:"עס"פףד,תולולסרלסכש"מעוספלכבש"מע.יברב.א

מ"קץבעיתלbשת"ושבול"י'יסוג"י'יסק"מ,ףסויןורכהת"ושבו

סכרבקיזחמןטקסילפסבןתויכעכמכביתכלילשןייעו."עןימ

.ד"סבכ"קימק"מ

ליסוסהנקהןבהינוחנ'ללביקשלפס:•ב

6נמשוניוולאלסמ5תכשיתיארןכ."בשלוירמbוסילבוקמלשמי

לפסלבקלליחתסbוסשbוססנילסשסbלכוןשונןשלסובבותכ

לעסייוגבססל"זרילכללכשסכממףbסיכ.סוסרפכסלבקכ
לומלתסלכלשוריפבbכמיסמסיעללמbשומכותמbסתמכק

לכיכוניbשלbמסילנדסושיבלסמלי,6קילומלןיוללעלסימנ

סנקסןבלינוקנ'ללכמ.סרותסילוס'ילכלמסססיכללכ

ותגקמליססלפססו")-.תולוסססשלכיכשרפסרבקלליקתס
bגכיכנלפינוbגלעיגסשל:וגוסולסמנ::ימכח[נסוbלמ]

?סכט"שיילבל."לתסססתילכלכסמוסנומלסלוסובוללפסללכססמוסינומדקה

לעלbששלקbליכשמליתכשססבושתוזו.('כקלפ'גלעשתונומלס
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bוסלסוסודומילשל"נזי"למסובתכלשbספנסלילסללודגןוקת

לסזלשןיפלסשמחלומללסבושתלעבלןיקתןתנל'גזבלסו.ס

םפגסלילסלאללסוזתמירקללמיקיממעליאללג"עמסוילכב

לומיללערתויוזסלוגסובשילסזסדומיל6קודיכסbלכו.סכקתלו

ס6סלותסלכמלודגלסוסקכסמכ,bלפbוסו,bלקמודומלתוסכשמ

לכיכקפסןיאיכעד:וליתרמאינאו.וילכלולמסנשמלסלוללקמל
סמסלסיסיסbטרפבוסימולמbוסוסלוbשכסטולקססלותבלומיל

וליפbו.סילולסלקימותומלועסןקתמוויתולעמימשבסנוביbלותותימbכ

ומניבסוירבדסכלסוסנשמ,ללקמדומללbרבגת"בוקןיולילממ
לשbסכמb.וכממוסשעמכול"כזלי"לbסרכיכרהושדקברבידרשאכ

לbמסיסכולמססלומלתסוסכשמוללקמסשוכייסלסוס-דומיללדג

סרותסידוסבלבלמש,קסוסןכאל:ללכלוססוססכרכיכוכימו

יוליקמעבוירבדיכ,ללכךללןיביאלשbלוקסיתפןיbושוריפב

יס"מןסשובלילכסיולגהרותירתמתויסלןכלו,סרותס
לbמסימותקוסימותסלסזהילכלסמלכבל.ג"עbו.שפכססיליbמו

לעוןילוכלעסירבלסןכותעדילוסנעבןוילערתסןיכסליניס

סכקיפמסbיכסיקבלסונבויbלוסכלbסירכיbלולןתנוכתמ

ןיbליעןיזלןתויסלכינתוללכבסרכ.ןיבמלבקמןזמל.לודג
t" : ג.סלעמלסיכוילעססיסקסבססורסישועלסירבלסו

ל"זוג"עס"סקףלתולולסרלטבתכ.החונמתירב.ג

ידרפסהןומירמקחצי,רבםהרבאיבדססונשתילכ

תילכ.תישעמסלבקו'ססיתולועפסכאלמ"משמוסלבקבקומע-'ס

לכסל,סירבלסןימלנול"כעיכסלבק,:יאמחבל,סקוכמ

יכללbוסלקמלפססקונמתירבסימלקכססילפס'כשלברס
bלגמססלכbכb"סקוכמתילב.'בלפסוס"מכק"ת'סכספלכוסט

סינשןלכןיbש,ןולמסקלססוסלכללו.י"ככbוסוןוbגיbמקברל
ןוbגיbמק"בללותוbןיסקימשקלספדכס.bוסו-לקbכbוסו

- - bל"מקףד'קתו. תכלעמספדכבש"מעו

בותכוספלכבש"מכ,ןומלקרפס:םילחגג"ערשב:ד
לתולולסללסביתיbלו.תוליזגכלפססלכbכל"ל"ילסמהטוקילב

לוטילוטבסבישי-שbלסיסיולסלbומש'לל"זובתכשל"ע'ל"כ

כ"פ,ס"כמלס,תוסגסבכ"כוס"כמלסןיבווניבתולגמסמלגןכש
יבגלעלשכ'סלבקש'ס'יסב"לללכש"bלס.תובושתבוסלפתל

'סמוללסירבלקיתעסשיתיbלויתשפיחול"כע'וכוק"שעסילקג

ק"שעז"מלשומכוסדלטשממסופלק"לףדףוססנכקסתלשלש
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לטכרכיחןולגססושזכסס"bלס-'ושתכסbקלוסשבתכססמ

סנהמתויודלילסלעכןוbגהלסשעבסמו-.ש"עסילחגג"ע

.תילכסומעתולכוסיטיאקלחכהלבקהלשלשירבדלכלןימאהל
לשbסידידיוכיכלתכוםקכ'ליש"bלסתבושתבסשלסתסמלילסו

יולסלbומסל"סדיבתכעורזלוb'סביתbכמיכל"זוסש

.'וכוןילגיוטלפבלתבושתסילקגיבגלערשב'סנלשמייומ
יולסלbומשר"סדיבתכסיסעולו-לוb'סיכרbובמרבלסו

למתסילחגג'ערפכ'סבבתכ,"6'סבו,וקיתעסbוסשbשימליומ

סילחגג"עלשכרפסבbכמשבתוכעורtלוbשלמולכיוטלפבר

לbומשל"סןיbשלבלסללוכשסתעמו.יוטלפבלתבושתbיבסש

קיתעסשרפוססbוסש"לסללbסילחגיבגלעלפכלפט-רכחמ

;bשיימריוריעמזככסbמbוסש"לס,רפוסססזפהלועו.עולזלומ

ללסכו.6לוטילוטבסכיםשללילרפסbוססיבקימעbוסיש"לסו

לפסלביקןוbגיכיכבללבותכ,bכמלבתסb"עח"מףדתורודה

יbדוסיבלולביקשבתכז"כל'יסחקורכךbסילחג'ג"עלשב
baז":-:":4-2--כ.ש"ע'וכוןו-..

3תכןכ,.סלודגסתשמכב6נומס"בשלסלסקותסרוbיכ.ה

יכ,סקילססומעו7"ע?"סקףדוג"צ,ל"כףדתולולסרלס

.טושפסחסרותסלען"במלסלומיכל"כוס"טלוסג"סנכב
,c".סלוקסשוריפורוbיבלביקשבתכשימוכינמbלס"כמלסו

ליעכובשישספלככיתבתכשא"בשרהל,םיתבה'ם.יו

סלדיסמ"כממס'ובושתמסיקלקינgמוסוותוארליתיכזסתעס"פ

bוסוסיפליעמס"קרסחכשביכת'ןסשעס"פכסייחס"יסמביס

לשמסיסרכס.סוסןושלכותמיתחסשסותחו.ללמסםולגמסיfכסש

יססינודמלןכםייחריעכסבינמסיטעסוrfסולענלוערפאל

ומכעילסמסתכיתסמסס'זנכסירפטסו.תסל"זבינק'ןהשמ

ללכומכbוסתיבלכו,סיתבס"ככ"חוסיתבט"כלוס'אקלחו

6נויכותבשןוגכלקמןינעמססשתובושתסןנקמשש"bלסת"ושבש

רפסמתיבלכו,ודבלל"ערדעןללססזלעןכוןישוריגןיסולק

סיקלחהינשכשישיתרעישו.סולעשסbלקוומצעינפבסיכמ"ק
'bלכלטסלשישתובושתסיכתובושתסיפלbתשלשמרתוי

םיססירעשהמכבשילבbתוbמששוסיפלb'במרתויולעירעשול

ןיטקמרתוישסלקנ6עסיי,סופלסנמל.תובושתסבלס6לככ

ןופייקלקוכיסלא"בשרה'ובושתיקלח'דבוספדנרבכןנורול

סוקמסרומםעליעיכזוכספדנבושו.bלנולובכםפדכשסלקופעה

אי
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bוססלסיכתמלסוןמק"ןבוקבטילשתכשיוbכסבספדכבושו
ינילבןסודוכרווילבתוספדכסתובושתbוסב"קסו.לולסויפויב

.כ"חולb'ושתלג"סככסקסללוקןכוסדfתודלותbדקכותונוממ

ססרבאר"רסמכbשישקרמריסברסלילעבורקמטפלכג"קסו

סלסבתכשן"במרסלתוסחוימסתובושתססל"קסו.ססל"זלbלסי

א"כטלסלתובושתשיןסלערתיו,ססקסתועטומססשיככשbלbלכב

קמקסטקלרפסכח"מלססייבוסותועסורמתויתומכןססופל-

'סתובושתבוללסגסו-.b"חבוספלכסבולוק"כף7:ק"מ

יונישסוילסיסיתוספדנסתוכוסתכסגלקפסןיאוספלגסיתכס

----.'וכססיתכסרפסכךרואלרתויולהבוטל

ספדפביתבתסשומכסתל"יסמוןלמריסוסשםיתבה'ט.ז

bלו.ס"כמלסלעויםודיקמליכמקקלהשעמה"ססירכ.'גתוbיתי

bוסודי"כלק6קלקסזרפסמליעכסינbסקופמתיביעיברתיב

סז.דבלובתוכסיקומעסינינעהמכבוכ"סיוןיבוריעתכסיכילב

ירוקלשסבלל,רוביחסףוסכסשעבלסשסbלכ.סבזילכללכתי

ודימעסווביקלססכחללסילייעמסיתקולייטלילימלכו,סיתבס

טלסו.סיתכסמלקליקלקbוסשלאתיבריכזמסשו.וילוכלע
- .b"כסלסריכזמ'זכסל

ר"לסמולביקש'קתוbספלככיתבתכ.רמאשךורב.ח

ק"סם"ל'יסק"מ6נכסילמ,'סביתיbלסתעולמbש'ךורכןושמש

שוריפהbיכוניb.ססלבfילופ"כ'סביתb3מל"זובתכשט"מ

.לוסססלנללסירfמלמbשךילבס"67,יתסמתוש"ע'יסוסלועס

ןילפתהןקתבסנסול"n-בתסשז"לקןמיסל"ילסמת"ושביתיארשדע

ותוbו'וכו,לליכלמfשךולבןושמשל"סוסיגסשססרבחל"ס:דוסי

סחנול"כעסיגמסוללקמסקלקללbמיכbוסfכמסללביק

...........ם"רfססטקס

'עףוסבבתכסלוקסלעשלפמססרופמסייחבוניבר:ט

לשמ'תולגססשוריפבל"לסמלשוניבללולגסבלסלמבתכתקק

סלולס'פןוסבקעיןיעבןייעול"כטלסלוסשחכומו,רכיזל
סלגססוליפב-תולגbלולוביקמל"כטלסילכלליכמבתוכסברסש

ליסשןיסחוי'טבלסבתכןכוש"עימכוניכלסלעייקלליסס

טמלכנןכיתבתכרבכו;ימכ'לתמדקסבןייעול"כטלסדימלת
- - - - - - ה.תוטישפב..

סיקלפסוי8לעיכיפס6ילטיbכיתיbרנ:עשילאןביי

ילכליממנסשועשללןכתוסגסיקספסשבותכהןישולק'תכסממ
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'זכס'ססמליכסליתלוכיbללכbךלוbכתויגוססשוריפבבתכ
- - - ומס. וכמזווריעססו

לזעילbוכיכלדימלתסיססמכקס'סלביקשךורב::

ש"מעוי"כ-ןשןבוקביתמגמןכ.6ננגמליעמ'יזנכשמסיסוןיממ
". - bסתו'. ספלככ

bרתכלעתלבוקמ,סטישוספלכבולקמ.יזנכשאאלצבל"לסמ.ב"י

יתעמששיפללbלכבבלסמתונכוקמסססלקפתסמיגלו.ליזנלעו

תונבוקמתוטישססלימזימליעכתוbנמכסולאתוטישלbכלbרבגלקמ

:ססגשקסי,2:יביסליסיפפלןלסbר"לסמבלסמ

לפסבו.ס"לתוbףלל'כלעמספלכבש"מכלbלכבבלסתלועפסשע

תכבוקמסטישמליכמליזנבוכלסיסוליקכלוbש"לסמבלסלבקעילוק

יפוגלפסבוש"עסיללכלתכבוקמסטישמליבססשסגוליזנ

- - - - - * תכבוקממ. תומכיל bתוכלס יכמ

ןלסלןקזת"ושבלועןייעו.ספלכביתזמלוש"מע.באזןימינב.ג"

תובושתבסלבוסbיניכיוינבלמןושרגקחציל"לסמתבושתבוט"יקןמיס

- סבול. ט"לסמfש"ע פמס"לסמסשמש"מכחליקיסןולסכ

לשותב,ןכןויחש"רהמולביק.לאומשינבד"י

'סוט"יוכלסמטעמומ"קםילמתוכלסתנקלעלוסוס"לסלסמ

ללסכסוכקפתסנשסמבקפתססלסוקמןיbו,ת"ושותוכורעת

. ןי. תולולסbךילמסל וב"עס"סקף7

ללס,כ"כךרדל,סליבולפסכלבומ.םייחםימראב.ו"ט

סיתילעבשראב'סףוסבדלכו6נו7"על"סקףדתולולס יי---.ש"עסייקסימללכסירטנוקל

ויתובושתמהפישרהמבלסולביק.הפיןידתיב.ן"ט

- ספלכ. bלו

ש"רהמלבוקמסבלסלי"כסדגססשוליפ.יולהתירב.ז"י

.סלגססיפסדוקמ"ילוסבסיקרפו"טסילקסוץבקאןכ

תמbסתמכקב'ונסבלסלכיללודגלוביק."ה'תיב.ח"

- ש"מכ. סילק6תומוקמבותולשוריפיש,שלשלפסב

רסומותושלדמטיבמהבלסלכיק.םיהלאתיב.טי

- - י" - - .bיניכיובספלכוסלישקלפ'יפו

ןהכהםהרבאל"לסמבלסלת"וש.םהרבאתיב.כ

'ןא"רהמבלסלססרנ,תיניכניקיל:טשיק'קמ
- -ל.ףל" איננחbר סתכרעמל"שמכ'לוגיעלע
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b"לפלפמ"קלעשממטלקספדכסתעיםהרבאתיב".א"כ

---.סס"לזלbלש6"רסמכbשישקלמ'וקסבלסל־לת"כילל

ליסקסבלסלק"6ע"שתצקלעי"כלוביק:קחציתיב.ב'כ
- . . . . ל"לסמ. קחניחישלבקמס'בלסןוני

....ך"שברסןמוכסיסובקעיק"לסמבלסלת"וש.ג"כ
סילוטס-לעסשילפוסשילדילכל*.רשיתיב.ר"כ

.ר-ל"-.':-י.רי-.לbרשיתיבbלקכ

תשנבנבלארשיל"לסמלתושרל.לארשיתיב.ה"כ

..fכילנטשוקבוספדנוסשמינפבלסוג"סנכבלסללקbבולק

ץיורוהלגסהיעשיל"לסמבלסלוביק.יולהתיב.ו"ל

!יססזיbלעווגמ5יללכלעס"לשלעבליסקסןוbגסלשודככ

י--.ך"שהלע,ירטוליקשומ"קמ

יולל"לסמבלסמ'סמתנקלעתוטיש.יולהתיב.ז"כ

------.כ"נתתנשbווקלbזכספלכיזנכשא

ןסינןבהדהיל"לסמןוbגסמתוטיש.הדוהיתיב-.ח"כ

לה",",":-,.....שילbקק"קלל"כל

ליגמסי"עוללמbכסוססטסול"זןרמל-:ףסויתיב:

;ליגמס'סבש"עע"ש-וbףסוי-תיבךרוביחללקתלמb6וקס
לודגסלbמיתלבקשעלו-.י"שתכשספלכשק"b:ףסויתיביתיbלו

מרודכסלגתנש,סינקזמלבקשלודגבלמלבקשסbליוסמכקב

ללשיש,bימשדאתעייסססמעסישולקלכוי"לbסוק"מלסויסשל"ז

ססיפלשסלגיוסינילסלכןכקישסזלפסלסיכילגויסלולסיפל

סיbנמכויסלולסותוbכו.bתכלסלbכילbbתתעמשיקוסמל

בלסו,קנbטילטףסויל"לסמבלסססוסזלסיוbלסיכבלסשלב
ו}יסכ:5יוbלסיסססמדחאלכו.לכ"לסמבלסוןרמ

ותונתונעינפמשולקסןרמ"יעתדןתנתוסימשהןמומיסקסו
ומכון"יעסלbסס"וקססישולקסוירפסמ.סbלכלסbכוסליתיס

ילbלנפלbb"לסמבלססשמל"כתוbלו"יתכרעמבספלכביתבתכש

ימתונגבלפסלןלמךרדןיbלבתכשט"כףד-bנוגיע,סילטנוקכ
ותדמסכישלשbו,סיליסקתכסמסיסותכשמוסיתווכbלדקסועש

השעמסושמקלכוסל"זןיילושללכתבושתלעז"יןמיסס'לכ

ל"לסמלבתכז"פק'יסבו.ו"פקןמיסb"קט"יבמסבלסליתסשסיסש

בלסל"כעףסויתיבוניבלbוסשילרמוbיכלולגנמולדמעףסוי

בלבשסילכללךרומןימלסשיתבתכינועביכbוילbלנפלbb"לסמ

סבלסונבקנסשס'לbשמינידבןלמתובושתבןיוbכשרופמילסש
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-.ש"עלולסילולגושתוע"במסבלסלעןיממלכללתובושת

ודיבויהאל'ונסימלנפלממ"לסמללסשןילימלבלןמזרחמו

tקליכסלוטמלש"על"יקףד'ונססילטנוקכש"מכןלמתובושת

עלו–.ולגליונמוניישלפטמ'וטקסלןיbורפסבבתכנוובל
שילקוליעלולגסבלסשולקס:ועמש:5חלסלותינקזמיתלבקש

תכללסמלסקספבןרמללכלעשוליבסלבקשליפעלbוכמ6"לסמ

bלשיתיבילומעסשלשילקbלסוס"במרסוף"ילסלb"ומיכסססזבוש

'ונסבלסלהימוטנללגרמסיס"ןכוורודכסינכלסיתאמלבורק

לועו–.סינכיסיתbמכסטועלוססנסןלא,קספכסשעישלכיכ
סז'סשלכ"לסמבלסלמbףסויתיב'סלוbלbכילסbכשיתעמ

סילמולויסטסוובודמליאלשוילימלתלעלזגותוליקכסטעממ

ט"שסמןידלכלחתפנלוקמלמוbסיסbוסוסילוטס'סוינפל

לולכ,ןילריקמסושלכילאמביסמטלענשעדימילסמיסולמו
bכמbלבלסולק6ןיל;ולמללקbסוי'זכססרזגסלקbו.ותוbיקב

לק6טועימכחיטולוbיקכסונממסלענושללמסתיבבוילגלווידי

סימטסןמשסbלכלכ"ילסמבלסרמbזb.6כמbלושפשפשופיק

סימוbכמסקמופבווזקוכלסלועבטשפתיףסויתיב'סשסיכול

bיססbיגוססיכסbליכ,סלזגסססלליתס"פכץדסטיקמ

ולסימששותעלבןיוונממסלתסנוסמלענוולנמ,סעודי,סנייס
-י-ה'---t.ל"זןלמלוכ"ז

סייפסיימיקמסלכלעלודגחתפמ.ןרהא:
."יב5ז-".לbמךלכנובושק

.יסבס"שתכלעמבןיעיריאמהוניכלל:הריחב.אל

סידומחכסיסוללסמולתילודג5לסל,םיתעלהניב:
- - - C . . "1 - ילדר"ד"..סיקותמו

תוסגססעדועספדנול"ע"שלעהדיחיסחלמב.ג"ל
. - ." - - - - . - - - - - דאל".סילפלעש-

קויתקלחסעסעלנוס"לע"שלע.לאומשתיב.ר"ל

ולסמ#משתיביכ,bיתבללולסמסליסתבלכריפfbלקנו

סנישעיגיףיסוסומכעלבקמסבלסיכ,ובחיגשסלןילחמ
שדלס"****.יברבליפbכתספלנסbיסוbלתבbלולסמב

ל"לסמטטרופמסבלסמתוטישוסילוט'ללע.ייחינב.ה"ל

אלפומסבלסמוסגססטוסקנמיל"סמכביזאגלאםייח

.סכלמסל"יסילוקקיפכססגסלכויראדנאפלאחירה

יינייניקיימןוש,בלסלת"וש:השמינב.
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שקסתייגאסמספילורבארהמ.שפנהילעב:
תוסגסווילעס"ולסתוגססוספלכסימלשתלות'סבוfb"בשלס

שפנסילשכ,וסיפיסןילרבבך"קלו.תויעטקובליכשפטסילענ

ב"עק"יף6,7עויכ'סותסוסוליכזסו'וכוס"ולסתוגססםעסנוי
שפנסילעב'סכיתbכמלכ"זלוללכססלכbוכיכרלשולוסינל"זו

-----.ש"ע'וכו
":ר----

יקפלכשיוירטא"רהמןוbגסל.םהרבאתכרב.ח"ל
- - תוכיל. יכילבbלודג כ"יטכ bבר וסוק"כלרסמלתיתגולפ

ל"לסמ-בלסלסילמקכסימולד.םהרבאתכרב..ל"ט

יפ-לעbוסוהשמינפבלסןמזבסיסשודורבםהרבא ---------תיסbלכ
י

הר--.ן""-ב•

bוסוסקלכbלדסחףוסבה"זמל.םהרבאתכרב.מ

, ** - - - - רמ. לכ"ק"מלסרבקשסלובלרמת

רבונדייאקשרהמןילגה".חבזהתכרב:אמ
יקכבק,76%דבכנלפס,תולוככוןילוקמןוק"שדקהללסלע

ןללכסייתימbס.וישודיקוויתוסגסבסיסותלילגססנעאילפס
tסלסכו."--.

:ל..***.-

לעסיפילקסיטויל'ונסןוbגסמ.לאומשתכרב.ב"מ

ספלככפ"מכתוללוכתומלקסוסיסומתסילמbמלוליבוסרותס

bו-.ן"ישתו-:

סאלקסללוכ.ץ"כילתפנל"לסמןוbגסל.'התכרב.ג"מ

ארקיו.תוללכביסקססהםיעלו,ללסלכלעותוכלכ־תטיסוה

תוכימסלוביקבסכורעוססורמסלודגסמלקסל,תוטלפבתומשססל

תופלכתוניקלו,סימקחתכימססשכbלקסכשמס"מסלקיתכסמל

,אלוסןסמומשסוסיעלללסל'יפרתילו.סכלכוהשולקסלרק
."- - - - - ו,-ה , r.וספדכ ,bתלתוגמ."רתי

ילפסבינעכינbיתבתכו,עולוןרמל.תיבהקדב.דימ

סיסוסמראללמ"ס'יסןולקמסילטנוקכל"וסכלכקיזחמןטקס

:-...".ד"סבספלכבש"מכוש"עסכשמסקל
6"בשלסלתיכסתלותלע,ה"ארהל.תיבהקדב.ה"מ

;(."-----::ןיסתכרעמןמקל'ם%עועודי
לעסייקתלותבלסמלמקגסירטנוק.4.תיבהקדב:ו"מ

-.סישורדםלחסילbלוג'ס,ףוסב,םפלגלו'ןישל'סי"ב

ידודףסויר"לסמלודגסבלסלסילוטסלע.דודתיב.ז"מ

fיכותוכוסת.יקימולשלמ"לול"כbם:'ה.סמילישודיקוסילו

א
- י-א""א"י", -
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קקןוסחשרהמגיסלתונוש.המלשתיב.ח"מ
4 - י---.יקינולשסופל

ןידתיבסיתכ'לללוכסיקלחינש.הנוהכיתב.ט"מ
תיב,ס"שסלעתוכbתיכ,סיקסופסתוכושלמלעותיכ.ת"ושמ

וספדנbלו.ך"יקסמלפיטק-למbלפומסבלסל,סיסורלשללמס

לוק'סבודימלתלומש"ילסמבלסו.לעומטעמס6יכסישורדמ

שמשמודמועיתויסכו.ש"עסידמקכסיסקדסמכומשמבתוכבקעי

ובתכמסbלמסכיתיניעסתbללקילכןס'זכסך"ילסמבלסינפל

.יתומדקסמלנולודגןילמסיסבלסו.לכולתקבfלכמולששדקס

סלשוריק"סעבותויהבבתכשסיבתכסבלסוbליניעך6תוספדנה

סבקלסוסקומעססכ"לעשללרימזימבבלסיסשכתנקו,ותורחבב'ות

2:–":ב.דומלתןושלסבוד,אילפסלסbכסחיש

תויגוסיללכוסילוט'דתכקלעסישודיק.בקעיראב.ן

ןוbגס,דימלת,לדליקינבלמלקbןילרב:בלסמס"שס

ללסלעסימוליקל"זבלסלבקעי'ןולכהספדנו,בקעיכשלעב

", " רי:ל.סבלסס"שבתוטישל"יסו.תוישרפה

ולבקתכשס"כמלסללסלעסיליוסמסישוליק.דודינב.א"

3.3.ב.1.ןוקלאפל:"וטקל
סחנפד"לסמןוbגסלסילמקכ'לישולל.םולשתירב:ב"נ
.מ"לפפכוספלכ

יי--

סופללbכימסעתויכשמסטוליפ.3.םהרבאראב.ג"נ

סבלסוטימשסךל,סדלטשמbכסנשמסקלוט"יתסעוספלכו.ןש
- - . סbס. לשbולס כט"יתמטלפכו.'זכס'ססמbלי

םימואתןרהא:בלסלסישולל.ןרהאידגב.ד"נ

.י,.מ"לפפכוספדנו'וכו6קbלקק'קממ"לול"כמ
דמקכלוביק,הלשלעבדיסקסןוbגסל.עשיידגב.ה"נ

תוכלכמיכדרמלעו,לעומללסלעסbיכספלכbלו,יכללמסלע
ד."--.סדלטשמbסופקסכלכקמעףוסכספלכ

תוקומעסלגמלעבלבוקמסןוbגס"לימלתהיכרבל"לסמ.ו"נ

:.ב"קומ"קךריבערזילפס-ססוילמחכיסורלרבוק

לידגססכעbילפס'זכס:בלסלשותבןכךרוב:.:

תויסלפסלעוסילוט'ללעוס"שסלעסילפטלסמסלביקוסיסות

עריbו.בוליקכסוג"ילפססשןיגובסיתאמוףלאומכסילסתלעו

תנקלעסליכספדנbלו.ונממ'ססולזגווללשששיבקסעול

עכוכוולשמbשיו.ג"קךרבערזbלקכותישbלכ.'סלעותוכרב
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חוסטומכלודגסמכטעדנשסומסיינשי"לוכי.'סןמנןיינ

...יו;סמכחלוקמעבונןייעמואלמ

,סיקלמ'כ,ןימינבליעלביקףלאווןימינבי"לסמ.ח'נ

.לעומוסיעלז'שוליתודגאלע"3"קו,'ביקבקעיןיעלעמ"ק

סידומע'קלכימ:פשלןשרדהלאלצבל"לסמ.ט"נ

,תבשינינעלעתבשןבלקסו'.סיקותמוסיליקכסישולללענש

סרותסלעןנערתיז"סלביקוסישוללסבלסליסו.סיינסינינע
.וספלכbלו

ונשדקריעתעכק'קממ"לול"כbםיואקןימינבי"לסמ.מ
"קbויכלילכיbליעבסומכ6"לסמבלסוכילומ'לימלתסיסbוס'ומ
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.. * *.aי יי

י":'ו-"ר------מ."

,"? ** --- - - - - -

- - - . - -

'- " ? ; . - - : : י-'י" . . . . "

.- - -- - - - -

ואתכרעמ י

'זבודיכ-3-

":"ס":;o"--8ףי ?

ימ--'ג;---

לששרפליעכףלקלעבותכולכס"שיתיאר.ארמג-יא

סנשמףסכסע'ס"במרסמג"קןכוקכסיסיולכוונכשמתליחתבש



42 גתוא'

בתכנו,סזןכוקבדומלתס,לכוסנושמוןשבתכסו.סbיגיניוסופד

ושמשוניבל,יבורקמדחbל-יששסףלbלג"ק-תכשס"ירbפליעב

יתיכזbלתכללופקנ-דוד-יסיוינbישלן'קנסיכתויסלו.ן"כbשמ

תוbקסנטעמיתקתעסילטסלבגbו'וגסס"שסלוbלסבלסתונסיל

.ףלקלשללמגסשבףסוילעש,ןטקס'סכסיתbכסותוירוסתליחתב

סג-."ונסס"שמתולקסנליכמולפסףוסבלbנתנןכלקבלסו

יתיbלסטוי"כףלקלעס"ש-דעומללסו"וכרכ,יתיbלסירכמןללכ

"סונמיקולשלטלפbוססש"כו"b"י,ף7ןמקלbקסנבלוכלכלק"פ

יתbכמלוע–.ללכסלסירגbל'ונס'ס"שבוסכושקתנסיבלו

לכססדוסי'לו,bתיb'לףדונתקסכבל,סכוסלג"פ'וכס,ס"שב

"ל:ססובתכש'סותהילכללעסיכלןכוסימלשופקתנו"תונפלליכס
.ס"שסירבלססוןניעומשbלות6יאמל,תונפללסיליקומסוססדוסי

"פדיתbכמדועו–.ללכשס"שבילימיכסלוסכתיל'זכסס"שבו

,"6'וכוללסתיבתקתיכלבישסןיתקסנבb"ע'וף7סגיגחל

bוסו,'וכוךימעטלויבbלפbfךיbמבס"ולסו.יכלללמלייכbלו

ג"בשרbוסוסובbל"bbקסכ,bכמלבתכוסזלעלמעס"ללק"פ

יכbל"b'וכוללסתיכתקתbליז'רביטסבותכ'וכסס"שכו.ש"ע

'ללתוירוסףוסב'מbשומכתינקוולותירקיעתיbלכוז6חסנו'וכו
b"ינכילולפליעבו–.'וכויבתיווסיbרומb-ךנילויכbוbריז

לע'ובותכbלמגתותכסמסוימשלודגס.סוכולסלשbקיטוbיליכב

תוbחסכסויbסשוbנמכיכיתעמשו,ולק"תתסיפלb'לתנשףלק

"---יני-------.י,-------.תופי

'סמו"טפס'במיסבתכב.תונשיארמגתואחסנוב

ויסשומכליוגלעתובותכתוכשיללמגתוbקסכולילועיגסססולמ

עיגסשbנמכןובשחיפלו.ש"ע.ונמזינפל.בוליקכסכשק"תסיבתוכ

בלסליתיbלודומלתס'מיתחלק6תנשע"קומכסבותכbלמגוליל

יקסנב-bוסיכסדבתכיולסליbמוניגלסגלבתכשסש,לינמס

ס"מלסלסזיפל.קכומוש"עישישקלתbווכלליקסנוקיתעיקייל

סויפל.סיענסמובוטהמו-.ס'כמלסכ'קיתעיקסנולסיס

ס"כמלסדג"עט"יףדףסוילעשןטקהירפסביתוינעביתבתכשהמ

ולשתוכמסרפסכס"כמלסו-".ש"עס"מרהתסריגסילג-סוס

ינקזלעוליקנשתקייודמסתוbקסגנbוסןכלבתכע"נקןולל
:רייי------"ר-...וה-...ש"עלומלתס

סמורמסריבגסוכיבוסbלשותbככתיבביתיbל.ארמג.'ג

ספפלכתוכלכתכסמbלמג,וינ"לריעבונלסbופןימינב'יסלסה
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יקספותופסותויש"ליפסעסטסופלוניסנוסליעכףלקלע

וינשמסשוליפויכדרמסשספלכס"מלהיקספסוקמבו,תופסות

לוסלכלמלמגסו,ןיפדןינמסכבותכןיאוזללמגו,ס"כמיסל

: ל"קסןכהמלשעשוסטיפלמסבתכףוסבו,ןיפלסיעטמ

םאיכדרמסשבתכו;יקיבסילובמסולמףתישלוסשוניסנוסשיא
.b"רמגתכס-תבט'דוזbלמגלספלכו:לולגסיכדרמbוסטש

סכקסיכקלוצשלט8,ןלס6וללילב3בלסףוסבבתכך"קמו

המלשעשוסל"קסונבלסויגולארשיומעל6נקןתנלאלטטלשמ
סיפלסלללתשסלוסוכיוסb"ידלבמולתכילמבןיככוכליעכבשויל

תופסותויש"ליפסילbלביקותוכלכתלמג:סירפמ

רbסולקללוכיחבלכסט"כמלסמתוינשמהשוריפויכללמוןסיקסעו

'שסומ,סמלגו–.לילןושמלללמיטטססיסתזווילבטב
לכסלבקלשוליקסיסוbלמגס"ילדכב'סותויש"ליפרבקלוליחתה

bכיסופלסשתמbיליגממיתעמששהמיפלו-.לחbלוביקב

ללסוילסיפדסלוליחתסשסיתממוטיפלמ'סתכשלבויקסלועל

bכ"b,סלכbלוסזוקממסייללbסליעבסזלקbו.bככגמריעב

קלוטיתיbלסג.לbלשיכסועלסעשפתכבוליקכסנשסיטימש

כסוי-יזוקסלוgמל"סמתיבבוקfש'ילל"יכייפליעכספלכטפשמ

:%:ללונל-.:סיפלbתסמbתכס3ומתק"כ

טופלסיסשסמולמכולבלי"של.סעbלמגסספלנשןשיטופד

סימbמתנשבב"מלולממכ'פכימיbלילתפלקמו–.סכילנטשוק

תכשb"קנו.סופד.(b'גנגמ)ן'געמליעכbכמכbשיששסףלbל

טלקסרפסלןושללטועלסיסמ"על:תנשבבתכיטטסףלאלליעי

לעלbלשירפסמופפלכיbלשותוככ:סfו.יגריכמוכ"לbינליע

סילפססמכוךלילוס"ללת%מטיפלbנמנשסbלbלי"עלאלש

לילתוקלעכןילגיליתיללבוש:ךלימוו"ילתנשמסעוכיתיי

ףלחלק"פקתנל6%-כיופופל6נמנשבתכשל"פקןמיטסנומיס

.***27-היהדב.ש"עeסילפסמיטטס

ס"שמתbלומbיסתוכ8קתותכסמסךותלסילג'סמ:םילוג:ר

וסנןוילעלטקל:טפדסוותיפוופסלטשלפליפלשיכ
וסbל"ל"יפוג"יפזעיללגמבלסו.ש"עתול-לגר5.תקמשטירט

סוקמרלומסזיbלהזקתסתbו,סילג'סמלימלשוריליכזסס6

לכל,"זכססילג'סמבbכמכסשסילג'סמלימלשוריכזמורש

:סתסוסכתילוסילג:סיכזל5זיbשי

תוזימש-סירפוס"סמיפ,בקעיתלחנ8א"ייפייעכספלכסמעו)
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-

לגרסתחמשסרטנוקמלכונססייג'סמסגשריפו,ןימןייוסלכ
בלסליכזמשימלסוליסילג'סמbיסשוכסחלכקמסוbלליפמברסו

-("לןמיססימכחדניובלבחמסתפסוס)(ןכרבלסןיאו,זועלודגמ

ג"יפשדחמסתעספלכסב"קסכסמס'תבכלמברסלתיוססזקו

ןמסוכבידזעלדגמברסס"מכןוכנסו:ל"זובתכשסליכייוסמי

יפכוותו6ילוניכזאלונחנאוסילג'סמףוסימלשוריסלע
ןסשסלכותוקמשוסירפוס'סמלbימולfתכסמוזיbbיסשסbרכס

'סוריכתפסוכסכוליקסירג'סמסזןוימדכןכילבכב'ופסוכתוכוניק

סיכקיסעלסזןילול"כעסיסיקללסלכfנשומכונתfמלכמנו

תותכסמסךותבילבכבסתיסשיתספלסשסירג'סמבלוס'זכסבלס

ומרקינוtfלסרשאתונטקתותכסמסוללדלוססירכסו.תונטק

bלא'שוליוילבבדומלתססעסחיססלןיא,תוינוגימסתומשכ
ילכליפלו.ילבכלומלתלתוכומסתותכסמס"סלbוחיכססיכוbגסש

סוכמסותינומלקסירג'סממתרקbbקסנסיסזעלדגמברס

סוכמסשתונטקתותכסמסךותבימכסתיסימנימ;ימלשוריל

ימלשוריסירג'סמסומרקתינומלק6חסנסתיסשינפמוילבבדומלתל
.תונטקתותכסמכלוסלכסוסימו.bכרעממתתbללספbו

י

*-

:יסייניניי"לת.הלוגהרואמןושרגוניבר:ה
ץבשתכבתכןכ.ןיטגו6ילוכיכללרקנו'ןקזסןסכסריbמיכ

,ל"עקת'יסס"לסמל(קיובנטורמס"יסמלשדימלתןילניכלאומשרכיחש)

3מ'סביתיbלו.(ס"ל'לללודוילעש,ד"סיס"יסמת"ושכסנ)ס"עקת

לעי"שלרביחורנקושוריפמשתולכונתמדקסכלשברסלסמכחל

סיסלקילסלע"כס"מגלשוריפיתיbלליעכשיbיכנbו.ס"שס

ותעדמי"פלbלמילימיכסלוסכתיללסמלי'וגסםוריפסךותמו

י"שיתודלותןייע)סוסלוככסלכת6סשעויתוכלתלבקוסבחלס

'ו;לןכוגסכחסל

bלס"יסללשוכתחליbמוכיכרלשויתוברריתולינואג-ו

bי'יסטקלסילכשככ"כ;סב"ירות"רוס"בשרללק6ב"b.ושתכו'

.ש"עספדכבש"מכ'וכוי"שרלשויתוברל"יתולילודגלבתכל"סלסמ

ם"רהמלביקלtbי"כסייקקרוbרוטלרוbיב.בקעיןאבל

ש"מכויכסילכמןרbכויתיbלו,מ"ק'יסויתובושתב'ש"מכרקשא
•ספלככ

ידימלתמיבוקןשיףלקלעויתילליכרפס.תואירטמיג.ח
ד-"י,י"ולבקשסממלכ"ידיסחההדוהיוניכי
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ןסןסוסלוקסלע!שמשוניכילביק-תואירטמיג.ט
bוכמכסשרפלףוסכסרותסלעןסכיתפשבלסבתכרשbסשל

.תישbרכ'פףוס

ספינוריבודרוקםירהמשולקסבלסל-.ןישורג'ס'.י

סניכשסדובכלשלגתמסיסשיפלןכססbלקנו'ק"שתנשקיניניוב

.רפסלעסלעסךללכשדקמסיסשסמוויליבקיב"שלךרדלע

'סבוbיכמיbמקמ'לקלסרותסלעשוליפ.ןגה'ס.א"י

.'וכורסוממספדנןטקןגס'סשיורידתחול.חנעפ

'ושתסכקסמלבוקמוככשbסופלת"וש.יארתבינואג.ב"י

- יכו'". ק"כבלסוט"יתכרהזככסל המכמbוכו גסיכבר

ףדתולולסללסכ"כ,סייקתונשבbכומ-תוכלהיפוג.ג"י

וסיפלסוןלסוסלשויייככותבבלסולביקשלפסלוסול"עס"ס

.'ותק"סעללוקולימויbכבלל

'וכויכושלגסתלוכעת"ושלבקמסבלס,ןושרגל"לסמ.ר"י

סילbסבלכובלולשעסר"לסמןוbגסימיבסילוסbרססיפילקמסיס

.b"י'יסג"קתוליbמסינפבלסבתכןכ,סרולסותכשמו

רזעילאל"לסמלבוקמסברסמתושלל:ןונראןבג...:

.סשןייע'ד"סבףלbסתכרעמיל"שמכ'האופןמחנ

ר"לסמבלסמתומורתסרפסלרוbיכ.המורתילודג".ז"ט

,אירטואלקשכדמחנ'ס,לינוניוי"קקבמ"רול"כלוגיפהירזע
ל"שמבלסלשוימקלמסיכbזולססלבbל"לסמלולגסבלסליתיbלו

."יכת"7ג'סהלכלעתונשסותוסגס

ךורבל"לסמבלסלבוזbתלוגbסע.יכדרמתלודג.ז"י

פדנכש"מכמ"קלעתנקויכדרמסלע'יקותוסגסדודל"לסמכ

- - תכרעמכ. ת"יכ

סי"ייקיפלע.ךש?ילשםישנאתרובג:
י.ץ"כיקיbמל"לסמויכלןוbגסמ'ובושתופוסבו

לומינ,גארפמאווילל"לסמןוfגסמ:הירארוג.מ"

- לעbג. לפק"קבספדנושמוחסשוריפי"שר

סילכמתמיגינינעוסלגססיפ,ונסןוbגסל'התרובג.כ
*.*******...ו"-.סלרטשמfכt7קמספלכולופיקו

תוסגסבמ"לפפבספלכלכ"זי"ראהוניברמ.םילוגלג.א"כ

ונשסז'סו.ףוסבסיטוקלוסיקרפו"לססוטוסנילגדודבלס

.סיענף6ספללסלוסוסיקרפ,ג"עסיסותלסילפכלוסוי"ככ

סולפסו.ץכשbלbפbפס'לסמלבוקמסבלסרלסלוסשבושחלו

ל
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ליכסיסbלשbרתכbלולסמסוכסגרדיסיללוביכלfמרקי
י-.'.עלוככלfטיוש"לסמ

תומלקסז"לספירלססילוגלגסלעשרליסלbטיוש"רסמ.ב"כ

סלמתומלקס'גלש6ו"קרסמלסיעגונססיניינעמתומלקס'גדועו
לק6רפסבסרדיסוש"לסמןכלbטיוססמברססטימססתוכורקbס

ו"קלסמלתוכויזקרפסbרקלולכ"ו"קרסמינינעותומולחלכסע
. ' לכ"ז.

ע"מרהןולגסלבקלסילוגלגססתומשנילוגלג:ג"כ
וספלכוb"סת'שללbלטרופקנרפבספלכוקולסלללסיברסמ

ס"עתומשנולוגלגןכו,סלוסיסירפמל"רסמכןועמשל"לסמדילע

.כ"מיפלעןוכנללסללוסמו,סלוסיסילפחןבןועמש'טמיג

לביקוחמצירהמלבוקמסבלסרליס.םילוגלג.ר"כ

ומשארקוךלוbכלקמלבקלףיסוסדועולומקכשפנתבישמ"ס
- bזככס. י"כססיכשיתי סמbילעב לוכ"גספכתבי

תכלכלעכל"כונליילקש"לסמןוbגסליתיbל.םילוגלג.ה"כ

:ל"זובתכשסיטפוש'פסלומסלעלbומשתכרבולפסכחכוס

המסשסתנקויתוכליפמיתלבקויתמגמשסמסילוגלגסלוסקיתעמ

ל"זןוfגסלסאלגדםלקסז'סמלול"כעויbיליל'סלוסמילונגנ
דועוירפסמעלוככותוbיקב,ףקותוסיקסופוס"שבותמכחלכלמ

bולגכוסגשסולסיסרסתיסתרקbתומשכילוגלגויל.

שו,לג"ו"יראהדימלתםהרבאבלסל.איזרילג.ו"כ

תולכונ'סףוסבש"מכלשבלסהלגמ6נמנוסיfרונסילכלוכ

- ס"כקףד.

סליטלומיולהלואשבלסלסישולל.לואשתעבגז"כ

ק"תל"סדלמbנסשוסדלטשמחכסידרפסק"קלללול"36
.סישולל

ילbשסישוללות"ושתנקשדקמספלכ:םלועתועבג.ח"כ

.ססל"זן"בוקףסויל"לסמשדקוריעללגסלסמסטילפל

ם"רהמלולגס'ליתסמןיטיגתוכלהלע.טושפטג.ט"כ

ספדנספו,ל"זבלסמסונעלופלפבסיללכתנקופוסבוביבח'
תנקסbלכלל'עס'סק?ללס'סבןייעו).'וכוב"ילסמלסנילקוטגילל

- - - - bותו.( לbס bלש

ספיללסכ'ונסבלסינידלכלוגקי'כיתותירכטג.ל

סינ"כגשענובלעייסמינשןייקמןוסנומםהרבאבלסי
"- - - - - - -- לביקו. סילוכיקהמכסש
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סירדוסמוסילטקכסילכלסוטגסיכידל".רשוקמטג.א"ל

. ' ברסל. סלובהשמלאפרר"לסמכ"ומס

bוסוססנ"ביסלומיtbרתרטעל.רשוקמטג,בל

יפסותללוbיכופוסבו'וכסק"במרסלטושפטג'פלעחילטוbלקש

.ג"מסלס"מל

בלסןביולהא"רהמברסלת"וש.םידרותנג.ג"ל
סלולגו'סלותסילכמבמ"רול"כb,סירוט'לללסכ,סעוכיכרד

ומכסלוליככרוביכחןס"לסמון"גמסביסןמזבלח6סוקמכ

.ףלbסתכרע%ספדנביתבתכש

'וכסבלסלסלכקבסיללכוסינידיקספ:ךלמהןג:

.סילרותכגמ'f"קכ"ספלכו

ןימינב:לס":ק"ה,ייבג:ןימינבלובג.הל
תוככקנ6טשפכמ"סולשיווינירבל"במהמר5דימתןהכה
וכלסעקכותכשסמלבלמסייקתורכוfבתוסגסולשיותיבל"יפו

- - - תורג. ס"מכfז"מלס ב

ביבססבוטכמבוספלכע"שסלכלעתוסגס.הירארוג.ול

סבוטנמינבלמלקbיולההירארוגר"קסמברסלססוע"שס

.('מרסןמזב

.7סנילכתכרעמןיעיבצןואג.ן"ל

.ב"חםימכחלדעו

•גתוא

ןכמלסלשונתקג"בללינמהמלשרבםושרגוניבי.א

.ג"כתוbןישתכרעמבב"קג"סשכש"מכוסימשירעש'סרביח

'סמלתינומלקי"כסטישבכ"כןמלש'סלביקםושרגוניבל.ב

..סכוס

ינמיסלכמסוקמסרומיולהןימ:ןימינבתעבג...:
7"יוק"6סכמbbכמכבוכילו.ב"bפ"ע'ללוסמע"ש"למסיכילס

ושודיקסעמ"מסידגמירפשמ"קכו.קמקסטקללכלוספלכס"מו

- - ע"מסbךרו. כרתוי

לבקמסוי"כ,סיומסלע'יפיפסכףסוי'י,תסכהעיבג.ד

לשסקיטוbילככססמסבלסיתיbרסבלססירוכיקלביקהזה -ו.לbלשילשי'כירפסכסירbפ
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bיבס,וכסלבקמסמ(רתסאתליגמלעיפ).ףסכילילג-.ה

ורפסבל"זיולסןכקלמסמלשברסטילקוליעיברסרובקבוירבד

.(ג"קלשתלגלע).וילעגישמו,יולסתוכמבושקס

לע'יפיולהקחצירבףסוי:ילשהרומהתעבגו
.'.ל'זבוטסויתפסותלעכברסתוסגס5ע,סרומס

בתכו.סידגמירפלעבףסוי.ר"לסמברסלםידרותנג.ז

.ולfתולילגבוכידילאביללו"כקתתנשל"פפכספלכרבכשסש

ןינמזותוbירטמיגבסנוכלסיסן'כסינוסbרס.תואירטמיג.ח

bזימלגמלועלbוכיכרותוbירטמיגסמכסיסרלזיבוס"שבתחכסמל

ליעברסוbיכמוי"כרתסbתליגמלעסכיכירעסכתושעלbילפס

סרותס,לעיתיאלסג.יולסתונמ'סבל"זיולס6"בשלססילקו
ישרדמלכטעמכסיזמורשי"כסילפ6וכיברו'זכסרזעלbוכיברמ

סוויתוbרפרפכסיריטסלעבבקעיוניברסג.תואירטמיגבל"וי

ןברק'סףוסבל"זן"גמסבלסמסייטנוקשסגו.סלקסךרדוכלל
טושפלכלו-.סיקוספבל"זרילכלברסןמרסתוfירטמיגמסגיגק

ןמתעכלקנבbכס6קרתואירטמיגבקולטלוןמוסדבמלןיאש

תליקתבל"זז"יגbקס"לרמבלסס"מכו.בוטסמסכססיתעס

סירטנוקיתיארשיתבתכרבכו.'וכססגיגחןברק,ףוסבשסילטניקה

ולכונממולבקשל"זדיסקססלוסיוניברידימלתמי"כףלקלע

ססקפלכףוסבסרותסלעל"זןסכיתפשברסו–.תוfילטמיג
סילודגססשבס"מכו.ןושמשוניברמליסססשרפבתואירטמיגbיבמ

.תוbירטמיגולכספלומליליתווקומסלק6'סשיו.'ט'יסליעל

תובושתבסלכונוסבושתולשי.וריבודרוקהילדגל"לסמ.ט

bיכסותבושתךותכוו"ל'יסןולסכבוט5%:%ךמסומסברס

ל"זק"מלסונינללשונבbוסשסמרנו.וסיילעירטולוקשווירבד

ספוטיתיbלול"זויבbברסמרפססזילסיפלסלbיכיליוכסיסו

תינברסלתתלרלנשסיניקיסק"תלעל"זע"מלססערשפרטש

סשלסוסיפבלסמיכרקילומרפסקיתעסלתושררובעכ,ומא

.כ"מתומףלbתכרעמליעלסילודגססשבש"מכסילקגסינכוקלשע

bנילגיטשקכללוכאוהו,שולקסלוס,ל"זןויחהילדגל"לסמ.י
bכול"זילbלכbפלbק"לסמbלפומס'בלסלימלתסיסוbע"י

ףסכילכותןולנקקס"עלסונמתוחילשבןלסו'תסלשלקסעל
תמכחבקסעוסשודקףיסומסיסדימתו,קס"עללוקוליקמילבו

ברסתונוללכןוכמ,סיסו.וחכלכבל"זי"ראהוניברתונוכותממס

תוללובתסוסטולקבלכסוסלדעכbלסכסמ6תולפתבותוכמבל"ז
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סילוקסלעללפתמו,לbמגלפומליסקסיסוכרודבו.תוסירפו

.ע"יזליסקסתלפתרובעבלוכינgסולקבולרמולסלוקסדןיכמת

'סלעלותשץעלביקהמלש'לבוהילרגל"לסמ.א"י
ז---;סיטלשוסיפנעהשעוסילקיע

ולשי.ל"זבקעיתוכשבלסלימלת:לראקןושרגללש:ב"

סנקתילקרפסספדנבולקמו'.ג"קבקעי'תונשבתובושתסמכ
.ויתוכוסתמ

"א-

.תוטמשה-
*.

- - - -

יכסבושתבןוbגbרירשברסקבשכ,רפיס.םינואג.ג"י

ס"לסמסbיבס'וכוססמלb'ססויכלשbלבלסרלוסססירבד

ילעש'ס,שלכסbולימבוזסבושתילסול"כןמיסושתכלקשלמ

יכבתכלג"י"למסוניברו.בורקמספלכססינומגס'ובושתמקלנ

-.סיקומעססולbמ,סילנקססשקלסויתיממסלבקכססילכללכ
סילפסביתיbלו.סלבקכסיכוbגסילכלמbיבמל"זק"מלס-וניכלו

.בוטללוכזוסילbסינוbגתכקלסלגכיכס"ירפוס,ירבליתעמשו

תולולסללסרפסכוליכזמלארשיץראתולובג:
" - . " .- לילתb"י. גת"לכ

וbסלולגוbלילג'ילמוbשל"זלתורמימ.לודג.ה"

תישfלבשולקסבלסbיבסשלכלוסינמתפוקבואבונבקכסילודג

- . . . . . . . . סמכק. שולקסורפסףוסב

הלבקהתמכחכbוסוס"עשתנשספלכ:זוגאתגג__:
- ףסוי:ו. סיפוריכbאיליטיקיג ירטמיגו

ינבלמיזוגאדודבלסלסיסורל"םיזוגאלשלג.ן"

: - ! - - ןשיסופד'טשוק.

יולהסורדוטרבריאמוניבללסלבק.ןתיבתנג.ח"

- . " - .b"ןיע עו"סקףדלולולסללסכ
,":י"-":

tו8ו

-
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-.דתואתכרעמ-

יכרעבןואגאידעסוניבי,רניק-דומלתהיכ.א

יפוגברלוירבלbיכ5שויללכבלfלכבברסוריכזמס"שסיללכססו

. תוכנס. יתכולרמשוס"מקללכןיע

:ןוטנפנקק:ארמגיכרד:
"לסמלולס'ילודגלשוידימלתוסימעפסמכוספדנוbיניטסקנ

.ד"סבלו"תכרעמספלככש"מכןומיל-ידיר"סמובסובמ

תולבלסתלשעוללקולפסלביקרוטעהבלס.תורבד.ג

קשfכלכלסןוכנתמbסנסותורבדסלעבכ"כוסיקסופסיבתוכו

לעתצקשגרסלשיו.ילמקfתbווכריבלכלכתסמססbריסמל

רוטעססשכן"לסכ"כבתכשb"ערתןמיסק"6ףסויתיבכןלמ

ילתדןיכיbרוקסףודרילשbכו,תולכלסלעבסשכטקלסילבשכ"כו

תכרעמבןייעו-תולכלסלביקלוסלוטעסברסיכ,ןכוניbו,ווס

- - - ן"יע. ל"סב

לעסישודיקלביקן'כמלסלימלתרייפנובדודונינל.ד

יתיbלסתעו.ספלכבש"מכןילדסנסישודיקכוריכזמן"לסו,לומלתס

ר"ססבשקשסיכלמלג"פג"קכסלחמספלכססנסמסתבכרמ'סב

וניאשסקילססומעוק"דללוסןילדסנסישודיחבן"לסריכזמשלוד

וליכוסון'כמלסלימלתרייפנוכלולל"סbוסאלמטרפמס.ק"לל
bb'וכולכוסל'זרייפכובדולל"סובתכשןילדסנסייקסירכן"לס

'יקבן"רס,ש"מעורייפנוכי"כביתיארינbולפנובבתכסופדבש

דימלתלוללסשס"ללכסשמוס"שסמס"כףדוג"כףדלעןירדסנס

.ג"עמ"יףד6תומי"כהגס.'ו'יסמ"קג"סנכבןייעו.ן"במרס

.כ"עכ"כףלתולולסbלוקכ"כו7"עד"יקףדק'גןיטעיקד6נידבו

סיסבלסיוכיכשיתעמש.ארמזןדודוניבר.ז.'ו'ה

יתיbלל"זחbו,ברעמבותקפשממםי'סויסלעווליקלזןסליחתמ

קתעסיתיbלו.ותחפשמיוניכןכבתכש'עףדלכששןוקתב

םילקעקחניר"סבתכש'טשוקבספדנססיליססרישטוריפתמלקסמ

לפטלל"ושלקקנילכיו.ז"בללסתיבכסינשרשעסיסשללפסתולגמ
ולופלפלוbלסרותרתכולסיסשויניעוbלרשbז"כללסתלולגמ

וכשותיבבו,סלועסלכמללושלכלויתובושתוךסחכסיכלוססוכלי

תוילגרמ,תולכוbלשועסרתכו,דודתיבלתוbסכטפשמלתוbסכ

ךלמתוכלמרתסו,ססיבגלעהלועבוטסשרתכו,ייפסו,סיסרתי
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,ירמסיכפכויכפ.סנש'ד'יתתפנוסלשוריבו,סכש'מסילכמב

וערכיוינפל,לקושקקמאלוסינפ,לושמאלוסלועbלוינפלןימ
'וחסלשוריקסעלךלסוובסססוג'סקורו;ווקתשיוסיבידכסילש

קנוסאלו,'סךbלמכbוס,שולקיכולכסברקבלו'ססעונבתוזחל

סקיססשוכ"כותת"פנק"סעלךלסו.וילעלטומססמסבורמול
בתכסשו.לונקכ,וירבדףרותוסז.וכילעןגיותוכזדובכותחונמ

סירנמיfכויכסילפכדרפסותפרנכלארשיויסש'ונסקקניר"ס

סיליגלגססלשסיכשfלbורfסכfלו,סימססילעוbכסבולו

וקלכיוסורגסזגורfביוס"ילופfכלוטלמכוסקפסממסיכשוריעמ'6

סרותססויקבוששיולכלסוקוסולעב'יתעבשסיקקוזמיקינולסל

תוספרכסויתובושתבבתכז"כללס–.ללשסקלקבוליגירשאכ

סנשג"יןבותויהב'תתפנק"סעכליכסשו"נקת'יסbיגניוב

ןוסכוסירכמלךלססזרקbשסbלכו.ש"ע'וכויכרדככסמי"רסמל

תולול'גסכמ'מיסס"6טמילסמו.'ותתפנק"סעללוקוימי

קסבומסבלסו.בריכ"לסמלולכז"כללסלולגסבלס,סולקמסו

בורקמסתע–.ש"עספיש"לסמברס'גרודו,'ברודלכ"ירסמ

ססוג"קזכדלססילולקוfדליפב"בדרסתובושתןבוקספלכ
ריכזמשז"כלר'וסתיכמיסכסיכווכמסיכמיסהו.תוסלוקמתובושת

- - r - שק"ילסמ.

.ספדככש"מכןהכההדוהיוניביולביק.ןיניד'ס.ח

תודוסורסמ'לולגסןועמשוניברוונסןסכסי"רשי"כחקלכבותכו

:ל",ףדסמכחלףלנמ.לולגסרזעולמוניברל

שוריפלקמסילוכיקינשללוכושדחמספדנ.םינקזתעד.ט
סישוריפססו,סלוסיתקכמיכשסותופסותסילעב'וכתוברלוסוסקיש

לע'סותסמלקbלכסיללפכסירפס'ביתיbליכbו.שמוחסלע

שוריפבלקמסגןיbשיכורכזבסוטלסיפלילסמולמסוי"כסמוחס

ינימסמכשיס"שבד,סשכלקוקלסזןילו".סתעספדכהסוס

'סכלעודירבכו.שמוחסשוריפבלוס-ןכסגןכ,עדונסתופסות
bקכעפ'סוסעוכילמcס":.'סותסילעבוכתוברירבדמשילזר

י"שרשוריפלעבהזירוטלעבןוbגסמ.דודירברד.י

תכק6נמ,וספדנאלות"שרניחוטרופניסילבספדנוםמוקכ
-"י------.זככסbיככרילפסכוbכ.סמס

לסומbוססמכקתעלסיקלק'3ובו.םימכחירבר.א"י

סלולכתלססעסמכחלוקמ'בקלקה,תעלוסעטבוטבלודג

הדוהיירסמלבוקמסברססרביקמ"י'יסדעמ"מע"שינידלע
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יובסוסמכחךרדוהמכחסנקינקמסברס,רציוואפביל
.סשודקוסמליסיררועמוסישולקוירפסלכוסיקכק

bוסולודגתוכירfכןילוקלעסטיש.רזעילאקשמד.ב"י
ס"שסלכלעלביקולילתוליכזמל"יכג"סלכ:ס.'וbיכמסלקי

.ף"למסתכרעמספלכבש"מכ,ןילוקאללספלכאלו

,לנקסתיטחילותלעשוריפ.רזעילא,קשמד.ג"
.בקעיתקכמברסול"לעסירבחמ'יכולקbסירכלריכזמו

,סילרסיאם"רהמ,ןוbגסורכיח.השמיכרד.ד"י

לפלכתומילשכולכו.סילוטלביבסורומיקספלכו,ספמסלעבבלס

,ריזגתטיש,לושימקרמףוסבו,רושימקרמ'פשיל"יכו;ל"וק"מ

יכללףוגמתוטמשסשיסשל"לושימקלbלעbלתבbלולסמשי

.ד"יססמ

תוbרוסיללכלמקכלובק.ט"יתבלס.הארוהיכרד.ו"ט

bורתסולוסיbווכליגילפלכןושעירסמסשעמסתbתbוליכוסוי"כו
- י.תולולסרלסכ

ל"כמיולהיכדרמילס"כיפל:י"שםעוניכרד:ט

יתעמשו.ז"כת'שbיניכיובספלכו,סידלותכגבלסלשויכbסילכמכ

'טשוקינוbגינבלינפלסז'סלילעבסbלכלשbכללקמברמ

.ויתומלוסכתמbלץויכלןנברוסוקבש

תמלסתמכחבתויפלשתומלקסמלוס.םייחהץעךרד.ז"י

םליפbפס"לסמלבוקמסברסקליסשויסוללהלנ"ו"ראהיוניברל

לליסשתומלקססלעשמסז'סבןורתישיוסייחסןעולןירוקו

סbבbלשו"קלסומלbרתבbלולסמשיח"על'סביכ'לfטיוש"לסמ

קמועbוסב"מסיכדbמללוכ'סbוסו,לbטיוש"לסמיכבליל
- סמכחס.

ודם"רהמל,תולייתשללכבbוס.םייחךרד..:

סישודיקךותךותליתbוסישקשותודוסיבסמיוסfכרסומונאזנול

.תמfסלעוןילסלעאירטואלקשוסיקסופב

אווילי"לסמןוbגסמךרוfכתוכמ'סמלע'יפ.םייחךרד_:

.ש"עתובbיקרפכט"יתבלסוbיבונו'גארפמ

ח"רהמלולסתפומ'גסבלסל-שדקהךרד...ב

ליגמת"ושללbספדנו'וכותושודקלשע'ויכשמ"לעיראדנפלא

וילבובוללעבתכסילכלק"פ'סוקנןוזחברסונילומ:תיקלל
.כ"סע

8
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בהובאש"רהמדיסקסבלסלת"וש.לאומשרבד.א"כ

ססיתולגמולןיכילמלילטיאינבללכו,סמוניניוק"קדד"לול"36

..ן"ישתכרעמספלכבןייעו.ויתובושתבלbובמכ,'סיתולbשו

ג"מסלג"הנכברסלוbיכ.סיקלק'כייחדאניד.ב"כ

וניאילכללעושמסיפלליתבתכת"יקתכרעמספדנכ:ןישעוןומל

ימולשג"מת'יסק"6ג"סנכבוירבדמקכומןכו,סלשbליכוbולימב

- ונכי. ולוbסופלכ ג"מסל תוכלסלbו יבבץמח

ינבלמלקbי"גנשןא"רהמברסלביק.ןידותד.ג"כ

ופוסבו.בלסבtקשומכ'וללסלולכיאלותויטרפס'ס"ערלסכו'טשוק

-.ססל"זויקbבלסו'זכסברסמת"ושוסיניגעתנק

זגריאי"רהמלבוקמסליסקסבלסלת"וש.ףסויירבד.ד"כ
". .bלח bע"יוכרווילליעיככלמלקוימס

'ג,וייליראמאם"רהמבלסלת"וש.השמרבד.ה"כ

.סמנשסרכבלסלשונב6ע",יקינולשיככרמלקמ,יקלח

סיניכעות"ושרודרבי"רהמבלסל'.תמאירבד:ו"כ

ורפסמו.'טשוקינבלמסיעולסליבbסיסוסיסורלויסילטנוקרלסב

תומשבלוביקלועולשיו.ותיbיקבבולוותלודגתלbפתלקיסbלג
- - - ןיטיגסbל. מלמקכ

בלסןמזבלישרריעבד"בbןושרגדודל"רסמבלה.ן"כ

תיבמו.וליבמקמקסטקלבלסו'.סיללותכגבלסונבוסעכיכרד
תכג5־לססעילטולוקשליוbווbכיתכסר"לסמבלססיסוכיל

יתלbשבתכשל"לקיסךלמסןגבןייעו.סשמתbשמברסוסידלו
בתכמ"נף7ףוסח"bחמקסטקלבו.'וכוןוסלגדולבלסוניכולמל

בלקלשלכמו"קמבbטלשbפ"יפסקיללסלמלסוסלימכעיתגסכס
סfליכתמקמלסזכbיסשןוסלגלול'לבלסןולגליתיbרסיכפמ

לכליכותואונעו,סמלעו'סמלעלbשו,ותוbןידנמויסשימולקב

יפלולורמbובלקלכfלכיכולועידוישרמול'לוקbוסו;בלק

ולbכולבשחנסיסבלקלשלכסתבסלשמסוסבשעסקילדמסיסש
bבלסשלכלכיכולשכתרעשלמסתשפנלעבו–.ל"כעבלקלכ

.בלקלכוbכ-ותומןידנמויסלומגרתס,ןילספ"עולסמרנןגס
תוגגשולמbוןודזסלועלומלתתגגשש"מכbוססעטססיbלוכו

קפסמשורפלולתויבלסזלסוכילכק"תסןכלו,תונולוכססלתושענ

ססלשןפוגביגסאלורתויסילקמוססמסידמולסעסןומסש,לוסיל
bלbbולןומסססbוןבסלקמסיbומכססועק"תסלשתכסתק

יססיסbלבסמסbוסילוסיbכלקסלרתויסיקוקתמןומססןישועש

* "
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ויססימשכודbמוספכתרעטכמסתיס'fbטוקסיסלסbכשוכעדיו

דעסלככו–.ל"ללקbטקלכלעוילעןיזירכמוותואןיפיקמ
סלועותוbמשפכוילbסbכשסמכקתישbרבםויקסבלסונב,דיעס

רשbמרתוידbמסיקדקדמסימשכיכסלמbולסלפיסלשbללכבו

בושחיסדbסיקונלועבןסןכלע.ס"עותעלבסלbסבושקי

סלועbוסוףייוזמעבטמססב"סעלתומלעסותולובקתסיכתובשחמ

לסמיותוכמוסלפתוסלותבותולסלתסבוויתbטקבליכיותמbס

- - - וכיסל. bקולסלסבלייכ לbל bוותמקריו'ס בושל

םלשש"רהמברסלסידמקכסישולל.המלשירבד.ח"כ

- . . ל"ב. bסלקטשמחכסידרפסק"קל

הרבאל"סמכףוסולפססלסססכקסל,הנומאךרד:3

ללוסקלע"ללסמלסיניעלסיסbוס.ןוגרחמיללפסייגביב

bלקנסדבככסולפסבססווירבדבשמתשנסבלסוויתובקעמרס

(כ"3סינפחאלמנ)ב"ע'קףלסמכחלףרכמ'סכל"שיבלסכ"כ.סנומלךרל
ס"שסילכליפלערסומלכ"ו"קלסמלי"כ.םייחךרד.ל

.רפסססולשתלוסקמלךלתולולגתוליקחברסוסיירבדסע

סלכקכיאבגןריאמל"לסשבלסלהנומאךרדיא"ל

.סלקסתלובע''סלבקמסבלסלוסוג"כשתכססכלbפכספלכ

...ב"חםימכחלדעו
ה----.דתוא-

אגרשלוbבלסלס"כמלסלסיbלכ'סלוbיבותו"ש.שאתד.א

.ג"קתתנשןילרבבספדנל"זשבייפ

סלותלוbל"עוישתקכמ"סל"על"כסתסגס.תמאירבד.ב

דימלת,ל"זינדעהמלשל"לסמלולגסבלסורביקלל"יסל

.י"ככbוסודעייקלסרכזלbטיוסייקוכיברויזככסbלbלכבוכיכל

תיבכשדקמתיכשספלכסתעלועסןכמ:השירפוהשירד.ג

'פתכלגימסינפלןייעו).ס"עתיבתכרעמל"סמכטלbפכרסילכ:
bיי--(ד"ל'תו,

ןמזבל"זןהכהדורילסמללס,יניק:םישודקתעד.ד

בלסו.י"כג"סנכבלסד"עסיכורקbסמסוקמסלומן"גמסבלס

לעכןסכסקקניל"לסמבלסונילומלשוממינמסיס'ונסך"דלסמ
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ןכו,טלופמפרתחפשממןילבולמיזנכשמסיסויכמול"זסכוסכיתכ

.'ותקס"עתפנק"קממ"לוד"באבקעיבלסףיסך"דרסמברס

ל"זיברדאקחצי'ל"לסמברסמסיסורלםולש"ירבד.ה

'סלקלקתובילירבדו.6ע"יקינולש"ביעהסולקק"קבשרדש
.עוליכתו"ס

ולכספלכbללב"קוb"קסילולגססשביתבתכ.ייחדאניד.ו

יקל6נידבןייעלומולשג"סנכבסילקמתומוקמסויליתיחלםלקמו
.וכיכפללסקל

,רודלולמתושללסתוסמוכתשכשb"קביתבתכ.תושרד.ז

סורללסיגסוכינשללסויסןילופבסיכפלתfזיכיכעמשוכיכזbכ

ורוקסתעו,תופלוקוסיקסופותופסותתומדקסבסיסומתירמאמ

'סעובשלכבןילוקשססמסמכוסיטושפסיטספשולללסתכקמ

תמןיככחמול"זרטעןח"רסמק"קfלפומסבלסלסייקסרומ
..טשפסיפלעססיכוירבד

ל"סרסמתו"שבוס"רומול"שלסמןמזבשימולבדורל"לסמ.ח
.ותכישתסbכוסז"ל'יס

ל"יכבקעירbכ'סכסבושתולשיקבשידדודר"רסמ:ט

/:555מל"עג"סף7"קןמיס

יזאגלאש"רהמלולגסברסלביק,םינשייתפשבבוד.י

ילימסמכףיסוסחוסוויק6'יקמתנקוונקזבלסישודיקמ,ל"ז

יתיbלו.ל"זויקfמללקמבשינמיןיפסמ,סירטנוקופוסבו.fתילעמ

לכללוכלמלמסששיו,ילbמשןיטס'לעלbלשילbמש'טנוקסופדב

ספיקנןושלבותכסןושלכרדענאלססמדחbללקמבשילfמשןיש

לעבלודגסןילמסלספילקמ-לישסששיו.ןמוbידיסשעמללמ

.ןומסןרסמל"לסמכסנשססכקססעודיססמלקסס

.תוטמשהו
*

.ויתובושתבסיבותכלייוי"רהממןיניד.אל

לעסינקזתרטעכלבוס6קללקמץילמיסדודל"לסמ.ב"י

.ק"לק'יסוז"לק'יסק"מ

סייקתרותת"ושבותבושתשאימחנןדודר"לסמ.ג"

- ש"קרסמל. ס"מ,"סג"מ

סשותבושתסמכוס'טשוקיככלמיזוגאדוד,ל"לסמ.ד"
.'ס'יסג"קק"תנ
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.לק'יסג"ייפכןהכהסחנפייוסיכבדודייס".יט
ינבלשודיקוסוקמ'סלוממ"קלע.טפשמשרוד.ז"ט

.קדנסרומ'סךרדלציקינולש
תייקויפסכןובני"רהמברסלתובושתיתמא.ן"י

.ב"קבלךלמ

.'התואתכרעמ

(ל"ישסכחסליילס'יתודלותןיינ)ספלכבש"מעןואגייאהוניכל.א

b"בשרסבתכשסיבתכסלכמbוסוי"כתוfכקתקכמרפסיתיfלו

קרפבוסיקרפלקלוחמסלשלפסלוסו,ולובתכרשאוורודינבלל
לילבקמיכןוbגיfסוניכרמלודגונלימו:סוסוסלכבתכס"מ

-bגסנמתנוסמכחלככסלשסיסשוכbסנשסרשעסנמשןכןו.

תרגfbיסו.ףסוי"רכסשמ'רביראמלבאוזתרגfכסותחו

bיססכורbללינוססוסלקיסלפסס).סכולכלבילולגלסקולשbיכדלמלו

(סריס'סמב"יפןוססשסילנמנל"כסיילסיליקבסוח"נקתתנשןנגוובםכילסיב

יולהלאומשבר:אתאורבג"אתכלה:3

סשלטפנורבחוהקינימליינלילתהלכלעאבוטרוקמ
.דיתביתכןשונןשי'סבבותכןכו"טתתסיפנf'לתנש

ן'כמלסבתכןכתולודגתוכלהותונושארתוכלה.ג
.סליכ'פתומחלמרפסב

סימשכיתיימילמקbתbווכללןינמיז:תולודגתוכלה.ר

סימשמותימיאמקוג"סבן"קלינשלסמכותוןיתחסגבסיתילו

'ליבלינתמאללחתינתמכוסג"סבןמקל6קסנןכלע.אכפימ

ש'מעו,'לק"סק"מ'יסד"ילושתוחונתברס.6עשוס'לולייק
יספלככ

שלש"bרסו'סותססיליכזמש.לארשיץראתוכלה.ה

6בשינלסלדנמלמbשסיניימלקמסכח"לביקשתוכלסססןילוק

ןילוקסילסילוכגסיטלשבלסכ"כוסינוbגסימיבסיטבשהתרשעמ

לכלכקיזחמןטקס'סשלכתוינעכש"מעויתלפויתרכ'ססירכו
.ל"סכל"ילע
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ומלbלוניניעו,סינוטfלסןיליכמסכשסשלדמ.םכשה.ו

- ש"ע'וכוסכשסרפסבןכובתכל"י,'יסעילקמס'סבו.

שוריפלותמדקסבס"כמלס.יניסמהשמלהכלה.ז

,סלכרשפbוןבולססויניסמסטמלסכלסססש'ילכלבתכסנשמס

לילתווקןוbגססכממ;תוטעומןסשסמלויניעבסמולסלקמו
יכbו.ב"גק'יסויתובושתבותואיקבבולכסיסותלילגססכעbילפס

סייקל"לסמכסילכמבל"כbללוכסבלסלי"כלפסיתיbלייכעב

ולופלפבורבוריאיתווחבלסתובושתלעדbמךיללסשססל"זיולס

.סזכלודגרפסלביקומ"לסבסכרסלכמועגיותואיקבו

דומלתסלעסישודיקלביקן"במלסלימלתאיעשוהוניבל:ח

.ס"כןמיסלקשלמס'לסמבלסת$ושתבסbלתלשbכ

י"ימסגס:תולולסללסבתכ.תוינומיימתוהגה.ט

ןfכןיbו.ג"עו"סקףדש"ע'וכוולימלתל"סקלובנטורמס'לסמ

לובנטולמס"לסמדימלתסלביקתוינומימתוסגסיכללכקפס

וכיכרובלסשכbוסלבקמסבלססשו.ס"לסמוכרללימתליכזמו

.ספדכבש"מכןסכסליbמ

bוססיגמסבלססשס"מלסיקספבשישח"ירהמתוהגה.י

.ג"לל'יסןשלסתמורתבלסש"מעווסיקזחיבלס

ונקזלמסלביקליחיו'פי"bלסמבתכ.ירשאתוהגה.א"י

שיוספדנכל"נכןיסקוי'סכס'לומכ"כולדלקמלbלשל"לסמ

.סופדבתועט

יכללמסלקbלקbבלסלביקשסbלכ.יכדרמתוהגה.ב"י

ויתbבסו'מ'יסויתובושתבס"לומש"מכסיבלסילפסמתוטקולמססו

סלוטילוטמש"bלסל6נמשלמומןיכוליעדק"פתוסגסבו.ספדנכ
קלכשט"סכבקעיוכיכללשויבbססלופמסס"bרסbוסו'וכובתכש

לבקסיסש"ללסו,לbמסלותסשןיבלסוסלוטילוטלוככשbמ
יפלו.ס"bרסילוביקוטשפתישקוקליכללמימיבועלוככיכללמס

תכרעמבןייעוbקיכיכדרמסרחמולבקתנתוסגססש,סמרנשסמ
וסלסזיbיכללמתוסגסךותבששסfלתסשמוג"יתומלו"

לקמויסש'סמתונושלשיוסלוק,וbיכללמסןמזבסיסולמולסש

.סובילוסיכל'סמוטקלנשס"לומש"מכיכללמס

בתכוסיבתוכסיקסופסלתחכשמלןיכמו.ק"מסתהגה:ג"י

.,.'טק"סג"ל'יסד"יך"שבלס.ק"מס:סגסלעסתלוכוק"מס

ןלסמלתלוולההעושי'ללביקםלועתוכילה.דל
סוימוילעגיטסיק%מל"לסמןוbגסו.ז"כלתלשבללמגסיכללכ
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יפוג'סביזfגלמש"יסמברסונושלליבסשומכףקותבתוגסס

.bלמגסיללכסלועתוכילסלעלביקןרמו.ד"נףד"ףוסתוכלס

- - - - - יז6:ל. fסעומשןיביססילע ש"לסמו

.לומלתסיללכ'זכסיזbגלbש"לסמבלסל.ילאתוכלה.ו"ט

ז"יגאחבקעיילסמברסמת"וש.תונטקתוכלה.ו"ט
סבוסת:'וכוסידימלתסללקלסרנקךלסבתכוב"קומ"ק

bלמברסדק"מרסמוכבבתכסשו'בקלקמק"יש'יססכולקbויב

.ש"ע'וכוסרותבןדקשסיסוסימעפג"יילבבדומלתסדמל

ל"רסמןוfגסןכלקלרקק"קבד"בחלשעהר'לסמןוfגר.ז"

וליכזמלבוסתכרכברסו,יקלסתוקלכלfסלכבןילבולמבקעי
ומסמסיבתוכזככסbיככלמסיכסרלסילפסבוסימעפהמכורפסב

עקל'סוסילאבל'סכסbרתלשbכסיקותמוסיפילקסילכלסמכ
לבקשןקזלודגסלbמיתעמשו.ססבbכויכוןסכסתפיסלולbומש

תמשנליס'וכסלשעסבלסשסולקבס"לשלעבליסקסןוbגסדיגסש
ויכלקיb3ויסיכוbגוסיכבלוכרומכובלו.ולוככבלbמולסזיוה"ל

לולסיכוbגיכבלסייקסולדביו.סמססייקסןרbכרשbסישולק
-"י.ל"יכסלועלסמשיסיויבורקווילככ

תולולסללסכ"כסיכיעלסוbתכbכומ.הברןומה.ח"י

bוסולימזימכספלכמ"סקסמלבקמסברסייחברבכול"עו"סקףד

ולביקשברססשבתכו.סכלשרדמבסיסרדנסך'כתתוחתפמ

.סיבלסתוכזלסויסילסעב

ס"כמלסמתוכלסתנקלעסיקלק'כ.השמלהכלה.ט"י

ברסולביק.תועדסוסישולופסלכןוביקו,לודגתוכירמבל"ק

לי'סוק"גסשמלכלת"ושלבקמסבלסוילירמאם"רהמ

.תוסרלמססמ

ןללסשבסילשתמת'סבוספדנןלסוףירהתוהגה.כ

לbלכבוניבלתוסגססססללכמוסיכבל'סמכמוקתעוסוסימת

סילשתמת'סתמדקסבךלוbכלbובמכלכ"ו"רמסוניבלויזנכשמ
סופדבףילסביבסוספדנרבכו.ש"עלbטומןימינבברסמ

תוטישסויליפמןולסקbנמנךככלוזסופדבךל.ךכבלוזוסדלטשמל

ילכלמ6נויכוךכללוזןילס,ןושלכ,ססקתישימל6עדומןאכמון"לסמ

..סופלסןולסקוס"טbוססמלקמסופלכשקבירחמסלפמ

ו"ייקיולידבלסמססודיתביתכ:ףירהתוהגה:ב
ססבסיוו"יקיולילסינוקתסתומשבוללקbילטיbילעבתוbכמכ

.ד"סבל"מלתכרעמכןמקלןייעוסינקוסעט
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סרומסוןיימדטרופקכרפסופדברשbס"שהתוהגה.ב"כ

ןומגסלקחוןומסייגלוקס'יסופלכסיסbלרסbססלסbסוקמ-

ןיע:פפ"ל':אקארקמלאומשףסויליס":

'יסק"מסכרבקיזחמ'ןטקס"סבול"י'יסק"חיףסויןורכזת"ושב

.ןולקמ'טנוקבוכ"יק

רדסלעבןוbגסןקתוסיגססיסלקס"שהתוהגה.ג"כ
.'זכסרפססתליקתכתולולס

.סירשתמת'סףוסכסיגסכתרותbוסשארפסתהגה.ד"כ

.סילשיתמת'ס:ס:ןתנ'ללתובאתוהגה.ה"כ

תונוכס'סלעול"נזי"לbסמסייקתורנומ'סלעתוהגה.ו"כ

אריפשןתנברסוקמנ"לסממל"נזי"למסירוגלשסילפסראשו
b"רסמבלסתוסגתבסייקתורכוbיתיbרדועו.י"ככלכסז"מרסו

bלוזbלסמברסוסוקיוורממי"bססומ'ז.

תכלעמספלככם"מעס"כמלסלעךמרהתוגשה:כ

.ל"סכס"מ

ןתנבלסלסירועשתנמ'סלעז"מרהתוגשה.ח"כ

- י"כב. bליפש

ימוליקכמ"סלסמןיfגסלעחבזהתכרבבלסתוגשה.ט"כ
.לbומסתרbפתורפסבסכסוסכסתוכלס

ףולbססלביקל"ייוי"לסמל'וקידבותוטיחסביבסתוהגה.ל

סניזילוסבקעיל"לסמתבושתבבתכןכ;לקbרקמיבגל"לסמ

.ז"סשתנשבלמיניוסופדש"fלסתובושתףוסב'ספלנס

ילכלססוסירפססמכבוספלוסש"ארהתוהגה.א"ל

לbיללסכסימלסןונכלסיזלbססוסילנקסירכלבסמליולסומ

bירשbךיקוססכויכבוומכעגיסניוסגסיססכסלbסעטילכו

.םולקספמסיbנויססיסודקסירבד

ןוbגסמשדחמוספדנ(7")י"בו,רוטלע.תוהגה:ב"ל

.ט"יתבלהלשובלגארפמאווילל"לסמ

וספלכס"מי"כורוטלעט"יתברסןולגסתוהגה.ג"ל

.ןימסופלתובותסל(ן"במרק)ל"כשלסיסוייחףוסב

ברסמג"קם"במרהלעוםירוטהלעתוהגה:דל
:ייפס::לגןושש_ירהמ

סינוקקלסת"ושכסוקמסלומוםירוטהלעתוהגה:הל
-.דיתביתכםינאזורי"רהמלודגסברסמ
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ומנמנשןושרגל'לסמןוbגסמע"מסוךשון"טלעתוהגה.ו"ל

:וכס,ןולגסלינtלגסיסוליק'סלוסווספלכוןויליגב
בלסל"'סותוי"שרbלמגכםישדקרדסלע.תוהגה.ז"ל

ת"פגךותמתויתיממתואלפנתוסגסיי'ככלאלצבל"לסמןוbגס

;".סופלסלומלוbנישןיידעוניכזאלו.ולריסשדייבתכ

סרותסרלסכס"לרפפ"ע'וכמסימעט.םימתךלוה.ח"ל
ללסכ"כל"כסתכסספלכותויקחנימ"גסכםהרבאל"לסמל

b"קקמל"כbדודל"לסמבלסלטלקמריע'סביולתוליכזמותוקולס

- - סדיטשממל.

.ב"חםרמכחלדעו---

.התוא
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סלופbוסש'ולכספמסbרקע"שלכלעםירומהנה.א

זנכשלוןיליפירעבשלמרשיפלbתוככייכסכמ.ןקלטסלעספמ
סbרוססטספלל"זס'לשבי"רלסמבתכרבכו..וירבדכ-סיגסוכ

:עסליכסכלפיק"כתויגיניכ:ילעקלוחשףיס'לשכ
מ"לבותכלומע,'סו.סנשג"ל,ןכלטפנל"זס'לומיכbלפbוסו

'יפוןייריקמוסלועהתרותותbטקתלותותוסגססוסירוט'ללע

.ונילעןגיותוכז;סילימלתכסרותץברסלוולשת"ושוי"כלסוס

ומכעbוסש"מכףסויתילbשברסןוbגססיסס'לומלשוסיגו

.ש"עק"כק'יסשלמ"קך"שבלסונושלbיבסו

.ותמדקהכיbוכמכמ"ללעתפסותע"מסבלסלכיתהפסוה.ב

מ"קבוסיפדס,טלופןלסידכולכףסויתיבשדחמוסיפלסשהתעו

תומילשכוסוסיפלסbלשבושק6לעמטעמbוסלכb'זכסספסוס

- - - - - וכממתנק. bלb

סלכססספדנסס"לסמלימלתלץבשתהל_תוהגה...ג

תובותכסשו.ןשונןשףלקלעי'כ'ןכסתכיתיללןכ.ץרפ:"
!תוסגססלכ

:ינ::ףסויתיבלעתושלקתוהגה.ד

סטמלשדחמעיfפןלסידיליעכספלגשףסויתיבבוספלכ6נויכו

.ףדלכןויליגב

סילועסעכלמילסלעוהיאר"לסמלת"ושלמרכהרה:ה

.רלbלטרופקנרפבספדנו
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סוילוי"כלולגיפסוישרפמוף"ירהלעתוברתוהגה".ו

ם"רהמתוהגהbוסשבושק6.סלנקךרדב.תוישוקוסיסוריפ

-ץח------:סיזאק

ןןאמילסילס"שיקריעבלסלירפסלעתוהגה:ז

י-...דיתביתככל"זהנחוא

ל"זיזנכשאלאלצבי"רסממימלשורילעתוהגה:ה

- - ססו'. ותסלשוריק"סעב

.ידיכססודיתביתכב-שודק'מלימלשורילעחוהגהיט

ידס"רסמכשילקוריעבלסל:לעתוהגה;י

- ונאזנול: ליתביתכבל"ז

ל",המערערודי"לסממם"במרהלע,תוהגהאל

bמbלע5"לסמלתובושתוספדנשבתכקמקסטקלבו.סימעפספדנו
". ' - סיתי. לע רbסכס bלו'זכס

ל"זהודאפמם"רהמסשעם"במרהלעתוהגה.ב"י
בתכ:בתוכמ"כבןרמלןינמזוי"שתנשזעללגמס"כמלססיפדהשכ

יסכז"בדרסביטסססילעוסולbפס"לסמלעותנוכו,סיגמסברס

ס"מתכרעמb"קסילודגס-סשכש"מכbיגיניוסופלכויתובושת

." - - - . bזי:ר-.ס"מתו

!םי'ריי"."t-י-ו:."י

...תוטמשה

תובושתקלכילעש'סבויתובושתןואגיאליהוניבר.ג"י
- ." - - - - - - - - - סינו.

.כורקמספדכס גסbי

י'לסמשדקוליעבלסמסמחילסז'פלעתוהגה.ר"
- - - . " : בקעי. י"ככל"זלמכ

:ןיבבתכש:תודוקנבלסבתכשי"יכו"טתוהגה.ו"ט

ללסינלו.5ףדודילעיגסללשט"ס'יסח"רפסבתכוןולקמ

.ש"עת"יטתכרעממ"קכש"מבויתקתעסוןשסופדמל?"טבויתמגמ

*.סלנקביזנכשאלאיחיר"לסמל.'רלכיה:.ו"ט

*."י"--.מ

י------..."-וי ו----f-.י-י-י.*י---

: t
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-:ו"יותואתכרעמ

ברסבשקלשbכסכקסשוכיbשספלככיתחכוס-.אדייו--א

'טבריbיתווחלעכןוbגסתבושתיתלכיבגלךילו3.ג"סככירייש

סלועילודגמוטמשכשתוטמטססמכבתכרשb'ך'יסיכשס,טוק

סנומסיסbוסויקרפבסנטמסיפלותמיקסבשס"במקססללכבו

bכמושפשפbוסותקbסכלסbלbסכשמבורמbbלשסיbכתס

ילמb'סילילbכסתעוס"ע'וכוסימעפוסעפלכזכשימ.ססמ

ןילרבבספלכו,לשיפלbיקיססיבמ,ל"לסמגס"fמסבלסלספולנ

;סכס-דעויתיbלbלותותכסמסויbלעתוטישלוסוו"יקתתכש

'זכסס'גמרסילבדלעלכונסינשסטוקתוגססbיכסותמלקסבו

לעכבשילרתחbוסוןיסחוי'סומלקלככססקמליbמד.בתכו

סמו.ויבושיכיתכשיתגbלויbטסל3גbיתיוקסווש"עס"במרס

bוסלונממסלענ,ןיסחוי'סכומייק,רנכד4נסןיbגסלעגישהש

ויתזמרו6'יסלילתווקולפסבש"מכןיסקוי'סמרכוכומכע

- י".-.-----;".ש"עספלככ

bוסוועסיושרדמסילולקול"וישללמbוס-ועסיו.ב
. * - סופלב. ןשוגןשי

bוסועשויוםללמומשbלקיכסל"ילשלימbוס.עשויו.ג
- סופדב-" ו"-.ןשונןשי

וכיכלידימלתלשתוbירטמיג'סב.ולכיוסרלמ".ולכיו.ד

- סלוסי. ולכיושלל",יכוני'כףלקלעליסק

אלצברבםייחד"לסמןומגסלםייחםימחוכיוויה
רbכוכיbו,ספדכבש"מכתbטקתרות-לפסכס"לומלעתוגסס

שילש"מכbלמש"על"עד"סקףדתויולסללסם"מכסייקסימ

לכמלקיבס'לומסעלמלש'ונסק'לסמבלסבתכו."סק,ףד

סיסשס"כקףדןיסחוי'סכס"יומבתכןכו;ינכשל"לסמןוbגס

סיסbוסו'וילימלתסס:ןלbסילודגלכשלככשר"לסמלימלת

לביקשק"לסמבלסבתכו.ש"עקbלופבקעיל"לסמידימלתילודגמ

לעוו"לכ.ןלמלעבתוכbוסורדמ,שלחכס'לשתגשה'וכססס

ססגסבד"כק'יסס"6ע"שבש"משסbלכןמסמו.ל"זבתוכסירומ

וזונקכוb.ס"לומילכלסכיbוbתועטbוסס"שתנש,טגסקסגכ

ם"מבסזנקפיסמיתיסריעכםיbיכנbו.bמלעבלשמלסנשס

סייקסימקופיו'סילילbכשסתעו.ג"יתוbתיבתכרעמספלככ

חמכש"מכילאבולקסו.קיכוסלןימטגסללסמלטושפרבלסומכע
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לשסיבש"מכל"סרסמימיכסיסוב"לשתכססישפכקכס"לומברסשדוד

בתכןכו,ג"לשתנשסישפנקכל"שלסמוט"כ'יסק"פןילוקסמלמ

תכרעמb"חכדעוכיתבתכרבכו).ג"סףדףוסתולולסרדס

למועלג"לסויל"זס'לומןומגסתבגמלעבותכלב"יתומס"מ

ל"סלסמןוbגס,ימיכהישפנלכלסממסיbלןיbו.ש"עג"לןכג"לש

סנtכע"נלוקלססילודגסתולוbמסינשלרמולשיד,ב"גשמלש"מכ

.(ב"חסימכחלדעובלבקמסילכל.ל"לשתכשכותקוכמסתיסל"שרסמוb,תק6

סישפנקנוסנשסיעכלמלארשיבסרותןיבלס'וגסק"לסמןוfגס

ספגמכסתמולשתתלשמשערסרקמבו.ק"משתנש,סלותןתמסוי
ס"לגbירבללסכפס"גbלבורבוסיסלקיכשותיבלכלוולוסוליגסס

רבקחניל"לסמןוbגסתמדקס6נומסתלסשו.סייקס'סלביקו

:ר.ס"עויחכסכרפסמגbרפמל"רסמןוfגסויחbןתקןושמש

רבהשמי"לסמלבוקמסברסלביקהשמלהקיו•?

וספלסשחדלויפסופדכו.סיסנפואד"לסמןיfגסדימלת"םחנמ

ק'קנ6רוחבכסיסשקורמדbמארונהשעמופוסבשיכונססס

ומינוס'זכססשמל"רסמברסו,סינכלסמכופסאנוגלופשלקינ

סירבדססוקולסותואןוערפכלסיפוגיססמכוילעלביקשיאנתב
לותקתומלכלסקסלכיכפבסוסלפבקורסbכסימירקbו.סיסק

bכיbוסוbכישוסומירקסשתומרקולוריתסbלשגfשגוbשלוקל

תותכובועגפסערפשלbשוbמותכלבןכלו,תומלקסוריתסbלו

סלכbלוסמסלסלקכססשימלעסיכוממססלבחיכbלמטלש

סזיתבתכו.ךלסותומלקתרתסולושעוbו;לbמקוללוסורעינו

סמכסלמינבלעידוסל'ונס'סססתעידיבןיאשינורכזבסוטרסמ

ימסbלת.סמלסbו.סרחסלעלכועסןכומתונערופללולמת

ןיעלפנשח"כרתתןיססיליסק'סבבתכלבכחילנמיוסימומייסש

. - וכממ, ןלנילאנמחרש"עסקלנססלעוסלקסלע
,ברעמליbמקינוbגמלקיתפרצלאדיור"לסמבלס.ח

יתעמשו.ספלכבש"מכלbומשיקומכ'סבוכממ'יקסזיbוספלכ

גלפומרונקבוירבדו,סכלשרדמלעלוbיכרשויילמ6'סלביקש

לעססוסבליכותמכחמןייעמססועטיכ"חbוקמועוןויעסיכירכו
.bלפסלעשוריפבלסלכיקשיתעמשלועוד.י"ככbוס'זכס

ושוריפמתנקיתטקלללסינbו.י"כסלוקסלעשוריפתבקלוביקו)
רי.(סימכחלדעוברבחמסילבל.ל"סכףסוירכססרטנוקבויתבתכו

5--.ולשתנשספדנףסויתיביונק.הדוהישגיוי.ט
:י-היל:".-"igיו.ב"ה-:ן"יש"":ינ."ד ----ה
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.ב"חםימכחלדעו
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סתוקווישודיקמויזסיfלמבקעיתיכשולקסשללמלשתוימנס

ן7'ג'יסק"מףסככספקנורפסבססל"ברסילומו.קלפון"ב

ילטולוקשברסלומו,ץגסלעסותחותק6סלגסליכיב"עג"

שמשמולמועקקפותומכןטקדימלתיתייסינאיכ,ינייסנו,סלע
ברסו.סירבל"לעבימעלוכbלזbמיסיוססל"זבלסירומינפל

כוסימלשסילודגסיכייעמסבלססילימלתלימעס'זכסססרכמ

ותונתונעוותליקשבוזכסל"ילסמבלסגסכוכממוסשעמכוסיכל

סיסותלילגססבעbילפססכסת"ויקיכו"יתולמיפלעותומילשו

סוניינותק"קק"קסיתשכסכותללוסמסליעבסבלססלותןיכרהו

ל"ירסמברסשסירמואשיו.סקניויפכתונוכתבוסיזיגרוגילק"קו

סכותליעבספלכ'וכסקקניערז'ססו.'זגץ"כבלסמדימלת

ןיכרמולסקסיbסונמוליגכרונמולספטסלטססכחסוסיפלסו

ומעויסלא'סו"רני'גונטןסכססעושל"לסמכלארשיבסלות
. " " לעיו. ל"יכ

םהרבאל"יסי,לביק"סבלסל,הרותהתקחתאז.יב
*.ליכיכוובספלכול"כזי"למסתוכוכ'לוביקינוקזח

יוניקןהכהלאעמשילולסמןווגסל:ןורכז"ס:אל
".ל"יתכרעמבןייעולומלתסללסילעסיגסוכססיכיל

סיכילותוליגמשמקוסמוקס'יפבי"שללע.השמןורכזיב"כ

ךא.שובלסברסלעויתוסגסכוfיבמס"זמוח"עש'שספדנ,ףוסכ - . - י". - - - - - - - - .b3וכיל מכב

.ת"יכתכרעמבןייעודכנל'גקלחוסיקלק'כ:ךרבערז.ג"כ

סמכבג"קבוריכזמו,סרותסלעלודגרbיכ'ד'קלועלביקודכנו
- י. - . - - .bתומוקמ ליו'פכססמו

השמר"לסמבלסמ6תליכמסשוריפ.ונמחניהז.דכ

...סלרטשמלק"קבןיילטרופקנרפ

ש"רהמליסקסבלסולביקשספלכביתבתכ.תונורכז.ה"כ

סלעלט6יתמכססשו.ומשריכזהאלסונעסבוריפלובהובא

|ומשליכזסלבוטרפסלביקשימס6תוריbמסינפבלסק"פתסנו
שי*

יי;
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-ספלכססגיבלbתפסותיפרכששסי'סכש"מעוןרוbכש"עוילע

ססילוביקלעסתומשסיריכזמלסעטןתנשט"כקתתנשןימק"קב

סימכח:ל"זוז"סש'יסבתכשסיליסקסכיתיbרסתעו–.ש"ע

בותכלסיקיכמויסbלוסמשכססירפססיבתוכויסbלסיכושbרס

תותירכfתליכמסיכסכתרותלביקשימןוגכססירפסלעסמש

ססילפסבובתכbלסירפוס'סמןוגכסלועינוקתותודגbוסיסרלמ

bז"סעסמהכסיאלשידכ,רפסססזיתלבקויתבתכ'פרכ'פיכ

וערזמבוטסשווערזז"סעכ'יטעממולויסולב"סעלורכשסוגפיו

טבס–.ל"כעומשלעסbנסלבקש,ז"סעכ,סכסכשסbכסדגנכ

bלשומשריכזהלאלשסוסוליסקסלעקבשלסעטסלרוןימי

תוליbמסינפבלסילבלומייקתנו.סלועילודגושעןכלשbותונסיל

למוbסקכמולבקלליכיסיכרפסרבחמלסטסתרכוססעטל

ומשליכזסלךירכןיfתוככולויתותפשןינעללבא,סירבוגברל
םוליקסוbןילסלמbנשכו,סירבללעבימbילגbימשסומקל

סזלעסישקמיתעמשו.סינשיתפשבבודץמקרבbוססתסוליפא

סלוסייכלללbשקקנייבללב"עז"ילף7יקיוסולקסלסוכס"ממ

ןילימתלתיעבמלךבגלbכיתלל"זווקולססויבולקיכושיגרסכ
bנימbbכbלןילימןוניbמלכלתוbתירומלילימ.bמיתלכלדח

סכלקקנייכללילסול"כע'וכוימשללכלbלןיגבימשמןולbמיתל

למbכשכלתוליfמסיכפברסתעלכיbוומשמוישודיקוליכזיש

ויתותפשוושלקמלסל"קפסל"קפfית6סתסבוליפלםודיקס

סימקללסוומשריכזסלקקנייבללסילתפכימיbמכ"bתובבול

ויתותפשןינעללסיbלסשמfכרלbלסbלגטוילססילו.לילגלימש

יfמחסשלריכזסלבייקלל"סיbלסטס,ליכוסלךירכןיbתוככול

למbיסלוסי'רלימלו,סזלעסלוסי'ללתוטלקחנ"רךילטנ6

bליפקןיbלעמשמfלמ,סלמסליסךכוסזלbולבייחיכומשמ

יכססושמו,לוכיבכ'סועלילשbולמוbססשב-שוליקסליכזסל

ונילעלקסכמל.סובלסוי,סלוסייבללbתbייופטלקקנייבל

ת"ווטללכתלפכb7קסכי'ללסעטןתוככוכשישלכלוb"יכתבוק

לבקמועמשעמושהז"על.סושמיbלידיממ"כbלללקbמסזל

ללס,ןילמןידסילבקמוסילקbל.ונליניווילערווקוbוססשוליקס

ילבקמונממ"שוליקסלולבסילסגסרמוbסbוססלוסי'ללןויכ

bמקסירbמעלויסbוסס"בקסו.וסומכסלוסייבללולגיכסונימ

bשוליפכולקbסעטמקקני'רלbסלסbליו–.תובבול.ויתותפשו

'ללסנוכסו;ימשbלכלbלןיגבימשמןולfמיתרמbקללמתמ
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סעכשמלקבשקללעממסימשכףיקתסיליקל,סלקןמסלוסי
י"לbסילוגס"מכלסקסלכמיסיססלוסי'רוי"בשלילבקןיכייע

יכרריכזסכןכל,f"עףוסג"כלף67נמיסמליערכןיעו,ל"כז

לעעפשססבלתמולסקוילאטיוליעומסיסקקנייבלסשסדוסי

bלו,לנויכוסס"לרמbיומשריכזסכלסנשסךותבטרפבוותמשנ
ולוככלודגומשליכזמסשתרקbסכיקבמקרתובבודויתותפשלכמ

bיליפלכןכילממלוכייסbכללבקלכו,ותמשנלליעוסלולועל

קורתקכו'תלעותססלסיסיbלשוסימשכיקסמbללסיעטקב
ילימגו.סמשכתיבובקלסלעתוומלרכזלכלבbיוסמשתרכזסב

bנליbbכרסמשריכזמסס6טרפבוסיקילגלסבורמסכוטסלמ

יתיילוךלמשדקמ'סילילןמלזניבתוכירקמ–.סילוחףיקתו

6נימחלגלדןילימןוניממרכלתו:ל"זו'וגסלסוסןושלכ:ליפש

שקבמשל"יוומשמסתוbלמbישסטישפלסטקימסמןולbמיתל

שליקשלכונסילנלסךותכוסרותלשסיפוליחרמא"לשכשונממ
ילכותוbלמbיסיסוליקסתוbלסמולססוליקסזיfקחנייבר

רכלתוbתילולבילימלמיתלכקיידוקחניברלשומשליכוסל

ןושלסילסשילעימשאלטוילססילו.ל"כע'וכו6נמלןילימןוניממ

לכימל6נלדןילימןוניbמלכלתוbתילומלילימ6מיתלכללוס

bמיתלכלללוסונלסוליפלו,ימשללכלfלןיגבימשמןולbמיתל
ולמוbוbלותוןולbמיתbכימbbכbלןילימןוכיbמלכלתו'וכו

שריפסלעבלוומשמרמbיששקבמbוסש'עמשמימשמןולbמיתל

סיקאלשףא,סתומימאישללחסכרנכ,bל,טושפלוסונס

ןכל,ססקבןירגונימואטישפומשמסלמומללבא,סלמומלןילנ

תרקbססקבסקכסזרקלורידתסטקכוסוש6נביתכדכ'רנ

יתבתכרבכ)ה-.בטיסקולוש"ע'ילכורבקלעוילעללפתיש

סשכונבתכווילעומשריכזסלסנלאלוברוכמש"לסמבלסולביקש

וליbמסינפבלסבתכתובבודויתותפשןינעללכ"חומ"קסילודגס

סלממbוסשסיעדויסbלסדיפקסלכולילגbימtימקלךלונןימל

לעומשליכזמלבקמלכשגסכמסטשפתכשסמו.וירבלולבקילודג

וערזלוולןורכזלסיסישסעטתתללשפמוזסטישיפלרפסס
bלמססילעסימשכונילישוירקbומשסיריכזמשסיעמוששלסקסיכ

סימקכלונינמשןויכשדועו.סדעבבוטסינילמוסרותבסבוטל

כ"6.ש"עקלק'פולמbשומכולפסלעומשללקכללששנענ

שכועסיססזשורמbיסרפסלעסמשוריכזיbלסלולbתולולכ

תומולסוניניעלשfסתעו–.סמשלערפססbיקנbלשססל
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סגסנמבקיזקסלשיוילעומשבתוכלפסרבחמלכסינומגסןמזמש

שיז"סשןמיססיליסקס'סכבתכשסילקומfסוסילגתסינאשו
ויסfלפומססתכוילעיפללומשריכזסלbלשסזגסכשימססמ

לעסינוfגסןמזמךא,סימשלסתכוכוקולקלססזכסגסילסוכ

לולכךכגוסנלסנולשימטעמכו,סזכלסונשימונינמאלסתע

סגסיקלסנולוסלשbוסלככשהלומיכbחורתומרסיסיסותי

ותנוכוסימשלובלדג"עאו,ולולכעדויאלשרנכיאללקולקלססז
סמכמרתויתוליסקתוbרסלסכולססיתפשתוזלbכילסבוטל

בסובfס"רסמליסקסבלסמלמלוbכ–.סלועילולגויכוbג

סויכbלתוכורכזס'סלעומשליכזסbלל"זbוסשסגסשומכע

ושעיfברלbווילעומשוריכזיbלוסתסבולשת"ושוסיפליסויכבל

לייכסשתוכורכזס'סבל"זbוסססעשךרדכוסוריכיbלסןפוfכ

ובתכולbומשרבדוסוbלקותו"שסוסיפלסויכבו.סכוסמסופלסו

רסומתחכותלוסש'וכורכזס'סב6קולשסbרגסו–.ורביקלוסש

bלשומשליכזסלסכר6ללקולסוכסלועססילשככשסמלכב

סימעטוךכליוbלשולולכלק6סגןילוחיכומלוסשסלולגלוטיל
bסילקfלויתובושתלעלכbיתבתכשהמשעדוי–.ובללעיסלע

עלוכשותכוכוילעומשבתוכרפסרבקמלכסיכוbגסןמזמל

bליכדרמסו,ש"מרסוף"ירסלג"עמל,רמואינאבורסלעו,רבחמס
ועליססילימלתשןויכ,ורביקל"זססשובתכbלותומלקסובתכ

לועו,ימלססובתכישומכרבדסומסרפססוורביקל"זססש

לוטיעסו,יכדרמסןכוומשלעילשf'סססשארקש"מיסלסbינש

ןיאסיתבס'סו,תוביתמ'סו.עדונרבכודכלנובותכסיסשרשפ6
סיסוריפסרסמל"זי"שרו.בותכסיסססללספbוסילפססוכיליכ

סמו.ומלסוימןמלרבכךוניקס'סו.ןסומסרפווידימלתלווידכנל
'סותסילבקמסג.לייכס"סווכלכס'סbוססעידיילכלbסכש

לספbSתופסותסבתכסלבקמס-עלוכbלוסבלס*סססיסfרכס

'bלכסיליכזמוועליסיכושbלסו.לכקמסימעלוכסיססביתכבש

ובתכלבולללכוללןפומב.ועדיוילימלתתולודגתוסלסו.ומשב

לקכbbלו-.לבקמססשעדונז"יעוססילימלתלורסמוb,סמש

קנומכל"זוליbמסינפבלסקיכסשסמלbכלפ6נידל6רקיעbל

bילגbימשלימקל'ובבודויתותפשתויסלסטסליכוסלןלוגןילל

,סינימולבקלליכיס,יכללfסירכללעבימריכזהלןרוגןיאו

תונכולויתותפשתויסלסטסריכזסלןירגלרשפאלסמורינfסתע

קי,סיקסופסמןינוילעישילקוסימרוממוסיbנתברמואינאןיאו

-
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תויסלסכויbלשגורטקשיו'וכוןרbכקילגסדמןיאיכןכתי

סיליכזמ"סעבשידילעוטפשמסךלמס"בקסותובבודויתותפש

לקניוסימקלססיררועתמ,ומשמשודיקוbןידסירמוחוסלותבומש

יbמוגרבדלרכזו,תובבודויתותפשו-וילעסכוטסיכילמסקכ

לובלסלפנשןיקישרפוקליגוחנלשותככןףללמקבןנירמאד

'קו.ועלובלשכיקידמותואלעטנכשלכלאנינחיבללממו

וניברו.ש"ע'סותסקסשומכולמנבונבתמכ"פעbוסשורמbד

לכמ,סלוניכאנינחיברסזרמbשידילעסליחתבלןריתסיעש

וירבדלךמסתbנמיינעבינbו.ש"עbירוגינסדמלמחנמנחנינבב

ךאלמדליךכסקנפיבררמbשןויכבקע'פסכלסירכלבש"ממ

'וכולכמןומרמ"לןישרודןימ'פלליססכליתמו,סתומסלעסו

ססורסשועףכתקילגסלבולדינבריחמ.ס"כקסרמאbתסס

סעומשרמfיולולכקידכסזילשכלרמולשיbמגולןיעמו.סלעמל

ש"ממקוליקשישסגסו.תובבודויתותפשוגולטקסלטבלינסbומשמ

רכז6:6יתרמאאליינעבינמסגןמקליbמלךכימוסיעשוניבל

סגלשממןטשפכימלשוריוילבבליעומשוסלכןייתמ"פכו.רבלג

.גולטקסושססילעbסיאלשסתוכתוכעיפלסידיפקמויססיליסקס

ןושלו'וכוןכילמליfלתכויחמקו"כףדליזככולמfשסתומסגו

ייתמ'וכוסעומפסלשלשללוכי-סת6סמתבשלק"פימלשוריה

קכולשיקילכלכלסנקסולקסרפסבש"מיפלו-..וסייטשפכ

רשפ6,סבישיבסטמלקולכסלמולשסמרמוbbוסוסלעמלותמשכ

וקכסג,ומעוילעכסשרכוזושוליקלמומסכישבסטמלקידכרשbכש

bיסכלעממסימשבלשbסינילמסוקזחתיועפשס,סבליז"יעו,למ

תוbמסמכרמוbסיסלוכיבכלולמbרבכו-.תובבולויתותפשו

ןקכס6סייקסלועבןהוומשמסכנסרזעילאיברלכישסדוקסינש

סתומירקמיכףאו,למומיכבלתיבללממלוכיבכלןיטיגלקיפ

ףלתקק'פדוד.שללןטקסירפסבש"מעו,ןישרודןיל'פש"מכ

---(.ג"ק'לעוכלבקמסילכלכ"ע.ש"ע.ב"עג"כק

סמלעס"כמלסלעןילסלאבט"ירה.לביק-ןורכז:וכ

יכbלטמילסמבלסוחיכסוסלוקסלעושוריפבן"במלסוגישס.

סשכןמקלש"מכס"קףיחנעפתנפנ:יקיס:י":
- - " - - - סילודגס. ת"יטתכרעמשיל
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ו
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סיסומתסירמfמרוbיבות"סעסיסורל;ןושמשערז.ל
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.ג"עשתנשן"לבולריעכספדכ'וכותולפת
סילוט'ללעל"זסטוגסיקלזברסלביק:בקעיח"רז.ב"
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תותכסמסמכלעטוליפיתיbלאומשרבאננחוניבל.ג
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- *** וליכוסו. ןקמ'פשילשרפמסייקבוגיבל
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. -
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ל
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תניפקסשעו"קלסמו.ךשbלכןמלןימסbווחתופללטומךילעו

תכלכליסולקבול"נז"למסוניבלוילעיכוקשמדלךנסוןילס

ןיפיסובbbלקכןכובילקכסלוגלגסיסלשססזיכסשעתלכסס

ךלמססיקוקןוגינךכשסתלותוברקס,יבמושוליפיכרעבש

סימכחןוגרכאלשיכ,ןוחיג,ימחותפלוןקתללשוכסתעשסתיסו

bתלקת6סתיססזבו,ודוסללשסירבלסמ"bוסשס"עססיקוקסשע

ל"bו.שלקסתומשבשמתשסליתינלbלו"קלסמובישסו.סלולגל

תשמתשנשלקbמלכליתסלקסקשמדללכלתשמתשנאלולbי"למס

לל.לודגןוקתו'ס,שודקסיסווחתופלשמתשסללוכיתיססול

ומלוfתעש"ףילקל"6,וחתופלסלשורילרוזחלכ"מו"קלסמ

ס'עססיקוקסתסש,סזןוקיגלעלו–.יתעמשכ"ע.bוססינמוז

סתסל"זול"ויףדוכלכלק"פי"שרש"מכותולסכ'למןוחיגוניל

bוסי"bכוbלbוססדלודגסלסנסןוחיגוסזאלוקלשימןוחיגימ

ללותומסתללוסולמfנשסלשורילךומסחוסןטקןייעמחלמ

ל"זי"שרבתכלסנסו.ל"כעסקולשלס'תיןותחתוןכומגלתמוןוחיג

סיסד;"לק"סק"כק'יסטושפטגןברסבתכןטקןייעמסיסש

ןוקיגימסקסוסיקוקלמעבירחנססלעשכוסיקוקימיבףטושלקנ
ןוקיגימימ6נומת6סתסוסיקוקוbוסוב"ל''יס'בס"לבש"מכ

לקכססזשלשלסbלכסו.לולליעלסבלעמסטמלסלשיוןוילעס

סילמוbותיבסלסלךומסןקלמשיסויסדעוסלשוריךותבסיס

ת6סתססיקוקוסנשולובסיסלשfסוסןיעמססלרמוימימל
תיברעמתימורדלכלןלאלתקתמלסיךרדסגיסכסוסימסbכומ

לממשסמוסלשורילשסמורדלעודיסזןיעמסויסןכוסלשורילש

ליעלשסכרעמלסימסססשסנוכסןימ'דודריעללברעמבותכס
"סbלbסויססידמועססדודליעלשסקלזמבbכללbיכלול

ימולל'יבלעננבbיסשלולליעיפלכבלעמלכלסימסגיסכס
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ןויכbיסדולריעלשסחלזמבסססויסוללססימכ"bוסלשורי

טגבביבחןס"רסמבלסל"כעדודתיביכלמתורבקסשלס6
bכשכלורמbסיבר)-ה.ן"כק"סןמיסותומכם"ונעוססטושפ

ךכשו,ל"זברסמסינשכלודגרתויסיסל"3זי"רקסוניכלסעדומלל
'סיתיfלויתיכזריעכסיכbסית"יכעיכbו.סיבתכבבותכוfכמ

ג"םסתכסללוכסססבותכווליתביתכמל"זו"קרסממתוכויזק

ק"כל"יסז"פכוb"לשתכשתליחתבסיסבלסלכbbכשכbוסו

י"לfסוניברסיסלbסןולמחקלכבbל'ססויכ"לשתנשבו.סכש

סכסבדמלסמכקסלכשסbלוbכו.סכשק"לןכסיסוע"יול"כז

ל"זו"קלסמלוסקססבלסשעלוכלככךא.fלפלוסוסיטלקסלשעו

ףוליגבווברקבסמכקססבשתכו'ילכטסיכסילמלשסרלכמ
(לגנובס"ד).ע"יזליעוסלולמלמסשולקסבלסוסכוילעסותמשכ

סליכזס,ינכיהםהרבאבלסתופלד.והילאתפוח.ז"י
.זעולסעמ'סבילוכי"לסמ

תוbספלכביתבתכ.ו"קרסמלימלתןהכםייחל"לסמ.ח"

ע"שתליחתלעשוריפסייקלוקמ'סלותמדקסמו.וילוביקמס"כ
לכלעלביקל"זבלסשסbלכו"טתתכססללטשמbכספלכשק"ל

ןיפלסונגכיתיbלו,סילוט.'גלקלחלכקליקוע"ש,יקלח'ל.
סומלסכןולימסמ6נעדיאלותוספדומ7"ףוסמסולסירוטמ

תוספדומטעמbלןיפלשיש,וניקלעלכול"ילכספדנשסbרכ

ולןיפלללbסלועבסbלכללשולכסז'סלל"יססמו.ל"יףוסמ

תלוכמ'סו,רתסbתליגמ'יפ,בסזתלטע'סילילfבו.סויכגב

בלססלקסדיבתכססשל"נו'ונסבלסל,תלסקיפ,בהז
וו

.ומכעל"ז

סיסו;ויתולמתונולתספלכביתבתכריאיתווחברס.ט"י

סטקסשבקעיתחנמבלסלסבוטקיזקסו,ויתובושתבסbרנכקלקלמ

מ"לבקעיתוכשתוטמטסבש"מכורפסמלושכמליססווירבדלע

bללוסינוbגסונקזוויכמלולקיעינtסטוק'סו.כ"עב"יףל
,ושתמומצעליbיתווקבלסלוסקייסג"ע,"סקףדתולולסרלסכ

.סעכשתלקכלעתוגססו

סייקיקקסעתולולסרלסכסשוריכזס.רזעיקח.כ
,סתעויתיbלו.ךרדיקחששףולbלרזעיקק.טפשמיקקו

סקל'סבלכזוס'לבכו'ס"לע"שלעbוסוסממטלקזככשbסופלב

.כ"קסיכפס
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ךישלאסלסיבלכללאינדיכ:ןורשהתולצבח.א"כ
לועודעומלןוזחללקנלח6יפסעספדנכ"חחויקכוסיפדסו

.זיגfקס"לסמברסלח"ייקסתפירוריפסעספדנ

ס"עfליכיישלסינורחfמתובושתסממ"מ.תועושיןסח.ב"כ

.ל"ססמלימלתןסחש"לסמורביחיקינולסילברקסלסוליקתנקו

bלוסירוט'ללעל"יסותסמורטסיfיכספלכfלעסb"ס.

בלסןמפוקברסלי"כח"fע"שלע.םיכוראםייח.ג"כ

- ל. לבקמסbסילפס סול"ילעסיכפססחל

:לומלתסלעל"שרהמוסגס.המלשהמכח.ד"כ
לודגקמועובסיל"סלסמלססיתוברמולבקשוכרולימכחמיתעמשו

ןייעמסקימעיסמתוגססןכימבולסלעוילעf"סרסוונתוגססו

.ל"סרסמירבדב

ספדנכ,ןיעס'לע"שלערוביח:קקוחמתקלח.ה"כ

bלתבbלולסמלfומסתיבסעסימעפ'סמכספלכו'ס"מתכרעמ

.יברבריפמ'קכו

ספדנסילוט'ל'סלעת"וש.הדוהיתיבךוניח,יכ
.מל"פפכ

ושאא/

:חקרהלעברזעלא::המכחהס:
בלסל'בסיסו'לוקלס5לללכללוכי"כלfמbלפכסילעש

.תולולסללס

ןוfגסמסילוט'לללסלעי"כת"וש:ןרהא,ןשח:ח"כ
.ןיסלידגבלעכםימואתןרהאל"לסמ

בלסליבסיסותישעמסלבקמיכאלפנרפס:קשחיטכ

י"כז"מלסמתומשסישרש'סבו6"עק"סקףדש"מכ'תולולסללס
.סבלסוריכזמ

תחנמלעבןוfגסמקספ'סלעלביק:בקעי.קח__יל
ילטוליקשfבלסילמ'סבןוfגסוסיגו.בקע%לובלבקעי

ףיסוסשתפסותסעספלכןכסעיכו,סימעפסמכספדנו,וילע
תכסןיללכבספלכוסיניגמס,סעספלכו.ל"פת'ש,ןמחכל"לסמ

.ןירבליעבספדכלועולליפשעשוסיל"לסמטניקסע"קת

בקעי,קק'סלעילטוליקשו,קספ'קלעססויקח.א"ל

-.fלורבח"לסמןוfגסלשונתחאלסמערבסויבלסל

'ססלעולסרקבטסל"זבלסוג"קבקעיתיכסספלכסתעו)
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.'וכוסילמוכלקקסשףסויללעלעbלק,ומשלעסגו.'וכס

סוקמכיתחכוסשומכלבלסלקיעבקיגססלןיbללמלסינימוטמבו

(.סוכילול"לףדסיקבזמלקמ

ח"רהמלולסתפומלודגסבלסלםיהלאןנח.ב"ל

לסקוסייק'סומעותלו,'וכו,'ייקס,ןעלעכאיפעלאובא

לוכיקבוספלכסינפלתbזולbימbגן"לסמבלסונקז5מלתקלל

.יbוליחללfכ'קנובקעישלשףוסב

,יזנכשאןושרגל"לסמ:ס":ינושרגהישודיחג"ל
.סישולדתנקומ"חו7"לעתוסגסססו

וכלומלתולסט'סוסיטלקלדסתוינשמיפ.םוחנןוזח.ר"ל

לודגסיעלזללסלעשוריפולשידועו.וספלכוםוחנא"רהמ

ספלכבש"מכסילקbסילפססמכדבלמי"ככbוסותוכילותומכב

.ףלbתכרעמ

תוכלכלערטעןחרהמכק"קבלסל.'הץפח.ה"ל

ןילוקשירו'תוילוסתבש

יזנכשbבלמל"ישובלסבלסלעלוbיב.(אומשתרוגח.ו"ל

.מ"ק'יסלעט"כ'יסמ

ל"לסמולbומשל"לסמסינוbגסלת"וש.ינשהטוח.ן"ל

סכותבשיוליbיתווקבלסןומגסלשויתוכל,ךרכבןושמש

.מ"תוbךומסבןייעו'.יכונמ"ושתסויל

ותליקתממ"קלעיכדרמל"כבש"לסמל.המלשקשח:ח"ל

לקbש'יכורקfסילפסמג"סככבלסתכחלמומכ'ק"ס'יסלע

.ומילססbלוסיספכקכל"סועכוג"סככס

לולגסבלסןכףסויל"לסמלי"כ.םירפוסישודיח.ט"ל

סילוט'ל'לעיסיכורקbסילוביקות"ושמק"מ,בהובאש"לסומ

.קמקסטקלומכ

בלסלקומשתישfלכלעסידמחנסישולל.םלועייח,.מ

.הלובהשמל"לסמכותסילשוריק"סעלמ"לול"במ'ומס

.ס"שסלעסיסוליקותוסגס.חונמתמכח.א"מ

.יתכולסמכביככוbלטוקלי'סבוbיבמ.םיזרהםכח.ב"מ

ןיקלטנו,ןפלילןיבסילסתלעשוריפר:ןויצהזח.ג"מ

ל'לסומכוללמלישולקלבוקמסליסקסבלסולביק,תוbילטמיגו

סייפס:פיליפשתנש"לכיסליפיקיריחלאונמע
לאמיואומשל"לסמבלסמי"כםישנתומכה":ד%
.ןיטיגסתומשותוגילקוןיטגיללס"3זו"קלסמוכיכלן3
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ל"3זי"לbסתוכוכ.'זכסבלסמ.לארשיתדמח.ה"מ

.ל"יתוfספלכבס"מעו.סיקלק'בי"כסלפתסלוליסלעתוללוסמ

.ב"חםימכחלדעו
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'בףלבסוקונכשמבק"6סידגמירפ'סבבתכ.ךוניח.א

סילודגססשבו,סינולקמסמככ"כוה"ארהולביקשותמלקסב

ןוfגסלסולשתלמש'סבו.סוכותקפקפט'כתוf,ףללתכרעמל"ק

ומשסnךוניקס'סלע'יפלביקדבתכו"רנןיללכסיעשל"לסמ

.לענלךונק

ל"לסמשילקוריעבלסולביקתוכמסלע'סםידרח,'.ב

ףלbתכרעממ"קסילודגססשבש"מכל"זירקזארזעלא

.b"ע'טסנוקבולושענשתומנפוותסודקמ'ונעמשו.ק"לתומ

סעוספדנןנקללל"לסמלסלנישודיקתוכלס;דוריח.ג
.ע"ססמסלכתוכלס'יפל"זולסרסטיללס

.סלקילפלבקמסבלס,ל"זאוליסידהיקזחל"רהמיד

bככ"חלול"זלטסוקש"לסמסעלמלסשוונלווילבותדלומריע

בכעתכותלזקבותוקילשכל"זףרfשסלוסיל"לסמלולגסבלס

קס'עלךלסו.'וכססיקוקל"רסמברסומעדמלוונרווילבןמז

ולימלתיפמיתעמשו.סכשסילשעבולקל"יסש,לקמ'יתסלשורי

לסשןושbל'ויכשל"זסנוסכיתבלעבןסכס"לסמברסוכילומ

ק"כליבסוסמכקבלפלפומעסישולקלכון"גמסבלס'בישיל

לשכשתופסותקובידשיסייקסימק"לפףוסבו.קרפכובתויbיקב
יזbגbש"לסמלולגסבלסשיתעמשו.וירבדלעביסמון"גמסבלקמ

תקכל"יסק"סעכ6סיסשותונקזתעכסירפססלבקמןקזסל"ז
.ומעלפלפלוbיבמסיסוותפלוקמקול

תסככ'סכסלוגיכיעליbמל"זתשנבנבםייחל"לסמ.ה-

ייקל6ניל'סו.סיקלק'ס,ויתובושתסורסיקלק'קסלולגס

b"קלסקןיידעו.ספדנסזלכו.ןיכועמקספ'סו.סיקלקינש

ל"לסמבלסוכבו.וישוללוויתוטישו,ס"bתובושתו,ק"לתובושתמ

'סלסמלקססשעסנשד"יןכו,רימזימבבלסיסל"זלbלש

.תוטמטסבמ"קמ"קג"סנכףוסבויבלרמבלסוליכוסו,ג"סנכ
.ססל"זבוליקכסכשע"לג"סככבלסלשויקימיו
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סינידיקספלביקסלוגסלולמםיסנרבםייחוניגליו

.םייחץע'ססbלקנוי"ככססו

ץבשלססעילטוליקשץילעאמסאןבםייח,ל"לס".ז
:כ"כיס'%עק"5'יסב"קתולbשלbושו'ושתב

לוטב,ן"בשתבש'דקלחכרכזוסיסופכםייחל"לסמ,יח

ילשיללסינbוןט"ילסמ'ובושתבסבושתולשיוג"מןמיסןושbלס

ויכינעמתנקיתבתכרבכו.ולולכסירכמינבריקספלעותמיתח
.ל"סתוbסמתכרעמb"קסילודגססשכ

.תוטמשה

ח"שלסמללbומשיכב'סבותבושתולbזיפםייחל"לסמ.ט

.'לןמיס

יסמק"םלסמללbומשינב'סב'ובושתךורבםייחל"לסמ':י
.ו"מ'יסדעג"מ

תויתומכסיזומלןילב"עתומסוב"מסשיפתויפיפברח.א"י

.דbלבמיולססיעשל"לסמלבוקמסברסמש"קתוביתו

היבוטל"לסמלסיקותמסיטושפסישורדבוטןח;יב"י

.'טתכרעמספדנבןייעו'יורה

bלפסלעשוריפאירבחק"לסמלביק.ינקהרבח.ג"י

.טוקליסשוליפכלילליגהb"לסוכממתכקbיבמוי"כויתחקלוירפסו

.טתואתכרעמ

ללועתכשונעדישסיכבלסילודגמ,ןושbלס.תוצמימ•א

,סלומס'סבס"כמלססלועתסיבbbוס'סתוכמלסימעטמתושעל

ןולכוס'סלביק,bכט"ילסו,עודיכןיללועולכיוימעטתנקלעךל

למבס"כמלסלעןילסל,ס"קףלויתושללכט"מילסמוליכזמו

'סלבקמסבלסביתנליbיילקלו.סלותסיפכןכמלסוגישסש

.סיקותמסילכללכשספ"עחבשלסעטןתונךוניקס
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ל"סמכבםחנמל"לסמביסלתוצמהימעט'סספדנו.ב

סימעטססו.'טשמfכתינשספדנוןורבחק"סע5שותילבבהסשמ

תמדקסכלbוכמו.סלשליסקסןיfגסבלססbיבססתנקה,רוניקכ

.סלנקבססולbוסיכוללתוכמסימעטלביקשרכחמסבלס

.תמלסךרדלעיטנקירסרסקל.תוצמהימעט.ג

יכ,דודתדוצמללק%ז"בדרהלתוצמהימעט.ד
.וילפסבןיגbקס"לסמס"מכ

וריבודרוקם"רהמיביסתיליעתוצמהימעט:ה
- סיתי. תכרעמליעלס"מכיכ5 לbףלחס

בורקמ,סרותיטוקלסעי"ראהלתוצמהימעט.ו

לשbbוסספדנססזשסbלנו,ס"לקתתנשלווקלfזליעבספדנ

'סמ'גףונו'בףוכססושbליפfפס'לסמלבוקמסבלסלליס

'בףוכססשסופדבסשש"ויכזכסברסלייסלשbסייקסןעףונ

ירלסמסעידיונלסמלקרשfכו.ש"עסייקסןעףוכ'סמ'גףונו
bלbוסוו"קלסמלבתכסיפדמסו.וללסוסןסלכיכ'זכסס"רסמ

וניבלמלבקשו"קלסמתלותסססלכושיסינוססילפס,סמכלעדי

לbו.'וכסץ"כשbליפfפס"לסממbוסרלסססוו.ל"נזי"למס

סיקוספסלעשללסמסילבדסמכסזמלסקשתוfלססויכסמתת

בלסיכ,ו"קלסמוניברלשונבלbטיוש"רסמרליסשתוכמסלעשו

,תומלקסמסייקסןעךל7'סכסינינעססתואלליספ"מלסללסמס

6נויכוסמכחסתומלקסלסיפלססירבלסתויסויניעב,סbליכ

לעו'ןגסס"לסמללשאוסספדנססזיכןפוfב,סיקלקללשב
ש"לסמליכסתיסbלשbלתבbלולסממשוליקסזיbובסיסיבולס

.תויעטשיספלכססזבךל,סימעפסמכש"מכלטיו

ל"לסמבלסלביק,bלפנשללךרדב.תוצמימעט.ז

סוטמלעב"מת'ש'טשמbכספלכוקלמתנידמל,ל"כbןימינב

קכלודגיכסbלכסז'סמו.ןימינבתלחנומשbלקיכל.ז"מק

תותכסמב"ילעלעיסדש'לביקלבתכסשו.ותרעשסוותוליקכ

–.סרותסלעסישוללוסונעלופלפךרד'סמסמכלעושללךלד

סריקקסיכירכ'ונסבלסתומלקסדילשישקןנברדוסימופבאלגרמדעדו

.קדלבטופשןייעמסוךכלכספיסלועונוימדןיbדתקכשמדןינמוד
בלסליכזסהיחתפ:P:יבלל.תוצמה:יח

יכbו.תולולסללסכךכיולסץבקלאן5.ש"לסולבוקמס

תוכמסימעטביחרפןקחציבלכליכישס"לסמ'סביתיbל

.ב"סקתוbסמתכרעמבןייעו
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סעטבו,תוצמהימעטלבק,ולולבלאונמןודבלס.ט

ףדשלסלוסטבשבת5ןכ.סיאלפנסירבדבתכיפקוסלונעס
.סללטסמbסופלג"כ

ןייע.סימתךלוס'סכ,ס'דלפפ"ע.תוצמהימעט.י
- .b"ףוסכ סתכרעמ

ללסכבתכ,תוכfלמלטלעספדכביתרכזשתורואלט:א"

.ח"עש'שספדכו,הוד'רבלואשברסולביקשתולולס

אתקיספלביקרזעילא.יבילהיבוטגניטיבי
.ס"ע'ללקיו'פמספללוסרותסתוישרפלכלעאתרטוז

עולקיולב'סכסשימbנמןכעלbלפבתוכולסלשקעטbיליכבו

לביקו.ספלכבש"מעו.ןשףלקכבותכתומשתישbלכלעbתקיספ
'לעסגלביקו"לבקמסבתכב"קסימכחלדעוב)רתסbסרלמותורשרדמ

וילפסבןכקללןבש"לסמבלסוילכלמbיבס(תמאבלוסןכו"תוליגמ

סנכמו,רתסמלעיולסתוכמ,'סותורלעישישלשסיסולקס

.בוטקקלbוסשbתקיספלירקיעססשבבוטקקלסתומ

.ט"סףדחמקבש"מכ'סותסילעבמלחל.היבוטוניבל.ג"י

.יכלרמסוליכזמאילאלכהיבוטוכיכר.ד"י

אריפשןתנללסשלבוקמסבלסמ.ץראהבוטו"ט

תושודקלסעתויכשמשוליפולbלשןלמחכש;סילוקשתנמלעכ
.לוסספ"ע

סל"זןימק"קדל"כbביל,ל"לסמןומגסל:ןבאירוט:ט

וסאלפנתואיקבוסונעלופלפב'סליגמסלהקס"ללעתוטיש
"םסלעסילוביקסבלסולויסו.ק"ושסילbתגbשלבקמסבלס

.וספלכbלולובכותקוכמסתיסות"וסו

דודר"רסמלבוקמסוקלקלמסבלסמ.יאורבוט.ז"י

סלfשךרדלייו"לסמתוקידבותוטיקשלעשוליפןמוהנירג

ולשלוללודגמ'סללבוקמלוסוסיקסופסבולתעדפ"עסבושתו

.תישbלב'סלעסישורד

.ב"חםימכחלדעו
•טתוא

::
טלתנק

ס

b

ס

ליפלפובשיוסיסורלתנקות"ושתנקופוסבויכדלמסתונו
.תבשתוכbלמל"טלעסיכילישוליחו
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יפלעתומלקסבתויטלפסללסלעסישולל.דסחובוט.ב

סיסו.ססל"זיאבגבוטםשל"לסמכללוכסבלסלביקןילס

ל"נזלטעןסייקל"לסמקשילק'ליסקbלפומסבלסמדימלת
.ליתביתכבססו

סיללספוש"ארהןבבקעייניבליניקםירוט:ג
bקסילולגסססכס"מכוילע"יפושעתולולסילולגוילוטסעכל"b

לכשוכזןלמתמשנוותמשנתשודקללוגלו.ס"כתוbל"וייכרעמ

ףסויתיבולוטודיבסססיקוקלןימלמלכשלכסחלוססרומ
קבזסתכרבבלסו.סbלוסבוליתbםיbסיליbלסדעלבמו

לוכמישולבתכ'ןןמיסת"ושסעכשתלקכ'סבסbכוסותובושתב
סבוסתבי"כסבתכלבכוףסויתיבוסילוטסנקיוסיכורקbסילפס

סגסייbלובויכפלי"בולפסןיbוקסופשןיידלכיכס"bטל

סמכו.ע"מסתמדקסכש"מעו.סשחכוסתכרכברסל"כעסbלוסב

.סיבישקמסיליבקסעףסויתיבולוטלומללתועיבקושעסילודג

סילעלבועהשכועוסוטמלכסעט,תוצמהימעט.ד

ססנ"אדילדודללסמ:לסלטלקמריע:וקית
"b5ק"קמל"כtbמכסיזכ{tל"עיסללט.

.תולולסללס,'סברכזכשדקהתרהט.ה

ל"זקרובנטורמם"רהמלתולסטללס"פ:תויהל:
י"לסלתולסט'יפןכו.וסוליפךותבוליכזמוט"יתברסלולסיס

סלגכשסיכוסbלסמלקbלכליתבתכלבכוי"כבל"זטכופמסמ

בלסbמתסמbתכסמסזיbלעסיסוליקוbתופסותסזיbוכיכיעל

סזו.לכסתאוליכתולמססוןישורגסו,דומלתסלכבןכהשעל"ז

.סינוסbללשןתלותמקלחונידיבללשכלס6ןוילעדסח"

יתש'סבלסומתוקכותבלודגריש..תחכותהבוט.ז

.ל"זונאזנולילם"רהמבלסלתולי

השמל"לסמתולולסללסבתכ.תרוצמהימעט.ח

תוכלסיכשסזו.ז"פת'שףיסוסשסמתיכשספלכן"יגאח

סוכמסןושלל"זז"גfקסשמבלססיפלסשתוכמססלbיתיקלש
וספלכסזוי"סלתויתוfבסרעסוbןידסזיbסימעפלותילושfב

תופסותיכףיסוסוב"כולfכטלfבוסיפלסבוסוג"עת'ש'טסמfב

ולקיעןיאינורכזבסוטקסיפלו.תולולסללסבלסןוויכסזלעו

.לסומושוליפסויbסימעפלוסונמסבתוכקלתוכמסימעטל

ליעלןיע.ןסכסם"רהמלביקמסברסלתקרברוט.יט
."קתוbספלכבו
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.יתואתכרעמ

ל"כbלסמסbלכלב"עב"מףדספדנכיתבתכ.ימלשורי•א

ימלשוריל"יסשסליכמלז"כפדיגמסברסוסילוכבלב"פתוגססב

לעימלשורילכמנשסנשמסיפ'מלקסכמ"לסכ"כויסלקללסד
ןניכילטסכנילסניטטלגליל"ולובחבבתכןכוגסכחסו).סימלססירלססטמק

'סימלסוליויכפלסיסססbלכ,סגןלניןולניסלניבילבלמסד"כלגניגbלטלbפ

סלגימלתוכשמכ"ימלשורידומלתב"'תובינלסיכ,טילססתחתמס6:יסגגסו,םיטלק

(.תוקכמלימלסולי,bיבסט"כ'יסקקולססוילבדוקלנסובןכל;ס"ני,סטמלללו

ילממסומקוbbלןיגבוbתיחמ"ע'טףללסוסינוקתלפסםילכו

וכיbש)סליכי'סשוריפבל"כbלסו.עכמbכתויוסימלשורידומלתל

ימלשורילומלתבסbלbוסשבתכ(ס"במלסתוגססלעבל"כbרס

ף7תוחנמב'סותסמתנקסbלכ-.ענמbכתויוססיסלק'סמ
תוילעתכסמלעימלשוריססלסיסשסעשסתוbלעוס"לב"על"ס

'וכסס"כמלסילכלןיטמ,ןכו.לקשסתלפת'פימלשוליבןייעו

יבלימלשולי)–.סימלשסירלסשמקבימלשורי,ל"יסשבתכש

קרפורותפכבלסכbללו,ולביקשיקלשיללסיתגולפלכןנחוי

לכ,ןנחוייבלסזןימימלשורילביקשימל,בתכשז"פףלו"יפ

יבלל'סכשמסלוביקןיבילסש,ל"ללסיתגולפלכ'bקפכ

יבלדימלתסיס,ןנחוייברוסנשפ"לימלשוליסרוביחןיבו

סכשמסשבתכשסלכקסרפסבל"כbלסליזחקופו,ל"כע

ןנחוייבלולביקימלשוריסוןכלקלסכשך"קשולקס'וניכלסלביק

:ותמלקסכךלללסדכבלסכ"כוןבלקסלמfסנשסיתאמלבורק

לכןנקוילדל"כל'יסץבשלסןש"לסמתבושתמלbכתמןכו

לbכתמןכו.ימלשורילביקלמומשובלימיכסיסשל"ללסיתגולפ

תמלקסבס"כמלסירבדמעמשמןכויתכולסמכבסינושfלסילכלמ
תמלקסבבותכשסמך6.ינשלעשסלועתומיבתותירכ'סמודיס'ס

סנש'שבוליקכןנחוי'לולביקימלסוריססתותילכ'סבוס"במרס

יססמורתס'סבןייעו,bוסס"טילוbוןווכמוניאןכלקסרק6

bוסוסכש'שמלתויחי"לשסיbלומbוסיbכתללסכלש"מס"לק

קכתלפןמ"לימיכל"ללקמףכתלעמשמסילעופסיפלללפ

ףד,תולולסללסש"מיתיbלבוש.סשליעסשסמדבלמש"עסיספכ

למbקbלס"פסל'קףדתובותכבובתכ'ופסותסשעלו-ל"יק

סוקנ6"לסמכבלסונילומסטקסו,גילפוbוסלכתןנחוייבלל

'לילס"שלסיל6קפסמיממז"פכלט"סףדתובותכתיגוסמ

גילפדןכתיליתכליתלילט6ניוסלכו.יבללסילעגילפןנחוי
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סתעו.ותוקולחמכלכסוסיbויבלbיגילפלעליןנחוייבללסוטמ

ל"זוניברליתיbלוט"סשןמיסג"ק6"בשלסתובושתוספלכבורקמ

לומbסיפלו.יבלןלעןרמbלכט"סףדתובותכלליססבבתכש
סעוכיכללת"וסביולסס"לסמבלס"יתחיעצמbןוליתכרקיעס

ןוליתכספתשלעל"יקףדתולולסרלסבלסכחללוט"י'יסס"מ

ינשלועןלית,'ונסבלסשסוקמבימלשוריוילבבסיגילפלןושלל

סbיכס,ןואגיfסוניבלתבושתיתיbליבתכילקלו.ש"עסילולית

'ונסט"סףללליססבוילכל'נולממלל"2םלששלןולוקי"לסמ

ב"כקתןמיסיכfלמליבןמלסליסקסבלסש"מעו.יכסעמשמאל

ילbדכפkb"לסמלסנשמסתבכלמבלסוז"פףדבקעיתונכשמבלסו

.(תוטמפסכס"ד.ל"מכאויתכלמסומוקמבותועד'סמו"פ

ןכש"לסמבלססליכזס.ל"זbמאטחתאריתכסמוב

.יתכלססbלמינbרפיש:לש'סבהלסןכקלמ

סמכבתכשןשכןשי"כ'קכיתיfלןואגיאדוהיוניבל.ג

.[ג"כקת]ט"נת'סיפלמ'לתנשבסיסו:חלמגכסיקלפותויגוס
.ל"מיגתכרעמסילל"סמעו

יתיימלהדוהירבקחציוניברויולהקחציוניבל.ד
ןכו,סיכשססשסקלגלספלככיתבתכס"ססלעויסוליפבי"שר

יזנכשלסיססדוסילכקקניוניברליכןשונןשןבוקבית6נמ
וניכלויבתכלכ'פיכללמסש"מכןוfגיילסוניכללימלתסיסו

לכבקעיוניבלסיסי"שרלשןקוסןכלו,לק6סיסל"גסקקני

.(ד"יוג"י'יססינומטמשפוחבספדנסי"שלתבושתמסלינ,ןכו).ל"כעלקי

ןכל"זובתכשססקמס'פןילוקבויקספבש"fלסליתיbלסוכו

ילטיומל"גסקחנ,וניבלסנועיכוbגויתובריפמי"שרסלבק

תוינומימתוסגסכו.ל"זלקירבבקעיוניברוסלוסילכקקניוניבלו

.ס"מגליפמסדוסילכי"לבתכןמקףוס

,תובושתך"ש,ף"ילסלת"ושוספלכטלקמסתע.ף"ירה.ה

תובושתןבוקיתיbלש'בתוbספלכביתבתכשתובושתסןסןסו

יכוbגסבלסשעלו–.סיפלסקבזמלעסזולעסתעו.י"כף"ילס

:ונייסלסינוtbלסירפסמסלרנכף"לסתוכלסלשוליפושעתולולס

שיbלסופדבו,ף"לסתוכנסלכ''יפשסbלנןתנוסיוניבל.6
.'ב.י"כbעיכמלעיתיbלליעכסיכbו,ןיכוליעשוליפס6יכ

תכסמלעסמיכספדנאלוף"לסלכלע'יפסשעסכויוניכי

ידימלתמתובותכף"לסלע''פיתיימתובותכתכבוקמכו.תוכלכ

לעיפלביק6פוללןימינבלכסלוסיוניבל.'ג.סנויוניבר
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המודמכו,ף"לסתוכלסבוללעושוריפי'כניתיfלוןילסתוכלס

לעסלעיללומבתוכוילעו,טקלסילבשבלסלשובלbוסש

תוכלס'יפיל6לbמל6סלוbיוניבל.'ל.סלעיסלוסיסש

סיקספמף"ילסתוכלסלוbיבי"כיולבןשוגןש'סיתיbלו,ף"לס

וכיbוי"לbלמלbסלוסיוכיכלמ'יפbוסשסשבותכוסליגמו

bסודכרוןוbגbילעסבל'יכוbגסירבלסbיכוסוליפבליכזמ

.'ס.סיכוbגלכססתלוזוסיכוbגייbסברוbלילשברווכב

6כט"ילס.ו.י"כתותכסמסויליתיbלוף"לסתוכלסיפס6לס

שלוס"פסמל"יףדףוסק"מלויסוליקכ'ש"מכף"ילסתוכלסיפ

ש"מכף"ילסתוכלסל"יפסשעלbעמשיל"לס.'ז,כ"כףד

לעתוסגססשעסתוכיבל.'ק.ו"מ'יסויתובושתבלקשלbס"לסמ
סליפן"לס.'ט.ב"עס"מקףד"סןישעג"מסבקכומלכq"ילס

ס"בשל,b".ף"ילסתוכלס'יפףסוייקמכ.ל"וי.ף"לסתוכלס

יל6מbבל'ל.ב"י.י"ימגסמעמשמלכq"ילסלעתוסגסבתכ

דלעתבשישוליקבb"בשרסש"מכוכללסלע'יפףסוירב
.ס"מתכרעמ,ןיעף"יקסלעלביקלוטעסבלס.ג"י.ק"כק

:סיקינולגרבלאןבואררבקחציוניגל:
ססמו(ד"יקיסק"ילסמ'ע)תובותכסממסיקלפבלוליפלביקוף"לס

סזיbתולסזbלביקbוסו.סלבקס'סבד"בbרסכ"כ,ותמכקרכיכ

ותחפשממסיסן'כמלסו.(קינומכחת)ף"למתכרעמבל"cמכסניכסוקמ

'ע;לכממוחקמ'סקיתביססג).ב"ע'יסb"קושתכ,ן"בשלסש"מכ
.(ג"כסלנטסל"יסבלסליילס'לתוללות

לוביקלבקינולצרבלאהדוהי'לbישכסבלסוניבל.ז

סדמןרbמסכולמקספוסוליפךרד,דומלתסלככדבכנולולג

לבקמסבלסbוסולושמלסיסקעמולוbלךשקסשסייכמסבקלו

לביקו.ןשונןשיכןומלק"סבבותכסוסןושלב,םיתעה'ס

תולטשןוקתו,סישנינילב,רשכלbשסוקי.'סזלהןוbגס
ו

.ספדנכויתומלוו"ט,יסל"קויתובושתבץ"בשלסש"מכלבכנולודג
ספדנססלקתוכילססכל"לשסכקסקתעססליגל'סלעוסוליפ,ןמסיטוקל)
.(סדלטסמלב

bוסו,ף"לסץיוכתאיגןבהדוהייברןבקחציוניבל.ח

תוכלהיקספלביקו:קקניסמששbוססלולכויסשסינכרסטמקסמ

תוקbןכ.3סלבקסתלשלשבס"מו.ויתוכלסמסינושbלססיאיבמו

דש"ע'וכוןושמשבלסיסויבbותbיגן"ילססיסת"לוס"בפל

לתויבו,עומשלסיסקולbסילבלתמbכ,סלרטשמbסופלb"מ

.b"עו"כףד'וגססילכלbיבסשתולולסללסןוbגסלעיכסמת
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בלסויכלסשוףייסןמזבתליגןקקניוניבליכלולכלבלסו

.לומשוניכלןכ"סותס'לעבי"לbוסת"לוס"בשלתוק6ןכו,סלוסי

סירבדססולbיכסובילוסיbלקילןילסשbיבסשג"מססמו

לכסימסווקי'סבןוכתןבbלbומש'לbיבסתלסקלעוסוליפ).לbמסיטושפ

כקסללמויתוכלסיקספןמ.ו"ט'סלולסללפבלכזוסתויכסמס,לגנוסוליפ;ג"
סנלבססוסיקספ'ס,לליגמתוכלס,ןשונןשי:"כבםיללפבקפסמbילכיכב:ל

,בלב'ט'ס,ס"לס,תבושת'ס,לבללמוג'ס.למוגיסתליפסוםדק'ס,סולק'ס
.ד":שדג'ס'חיתעבתכמןיינע.סכוס'ס,בלול'ס:'ס,מ"סל'ס

.ספדכבש"מכ'סותסילעבמ'b:רשארבקחציוכיבל.ט

לשמלכקחמיוכיבלובתכשbלbו'פסמוקסילל'סותסליתיbלו

וחלקוומשלעוסוללקולשbלכקחציוניבללטפנשסויכללוכ
וניכללוכתוbסיסלbעילוסילקbו–.'וגושמשסקלזווילע

ןיסחוי'סבלסלכלסייקלרשפ6סינשויסלש6לכקקני

שbיכנbו;"שללשויתוכלמסיולןגסלשbלכקקניוניכרלסנמש

,י"שללימלתסיסלשbרבקקניוכיכרדיתחכוסספלכבליעכ

bלוק'סבשסגסליתבתכו,ך'קמומכעןיסקוי'סבלסכ"כשו

י"שלדימלתלוסשילאטישפטוילססילסוכקפתסמתולולס

–.טתוbספלכבןייעסינולקbסןיסקוי'סבלסילבדיתמייקו

לעושלמסכמלףbסיכ,יתעדסלרקתכbלימנעליכbשכו

ספ6;י"שלדימלתלוסשןלוססיכסמל"רכסלנקסיתעדסזןאכ

סיכפסססילכלודיבותכיקיילוקימגלןיסקוי'סבלסשזעיכ

סכמb;ס"טbוסש'לכוכיbתוכוסלסעבטממו,סזלסזסיכומס

לושמט"כשלש"לbינמbכןיסקוי'סבלסילבלדלשפ6סתע

,עודיס,י"שרלשובלל"גסקקכיוניבלו,סמכקק"וללכלותדמכו

סלעמלשסבישיבשקבתכשכו,לשbלכסיס,ד"סב'לתוbל"שמכ

סיסןולחלססח,ומשלעוסוbלקולשמלכקקניוניבלדלונ

ילבלמלקbלבללפכbלו,'סותס'ילעבמbוסו,י"שרלשודימלת

.ןקותמלכסוןיסקוי'ס

ויתולישלמומסיסו,סוכעללושמיולה"הדוהיוליכל.י

תוכלמכתוחבשתותולישמלפסלביקו,לומגתוקבדב'סינפחכנ
סילישיטוקלונממקיתעסול"דשסכקסיליבלשbןלילסלוס).תוגילמותומלסו

יסוללכbסיסו.גנוליסילזוכס'סקיתעסלוסו("תלוסתכתלותב"ויפסכ

סופל'ופלקסתובושתבז"כללסש"מכשגימ'ןי"לסמוכיבלןמזבו

bכומסתלסשסיללפססלווקמוכלוזקמבו.ב"לקת'יסbלליפ

שבלמסיקותמ,סbכסקישוסבילעשר6,'וגסבלסלסיטויפסמכ
למbמלפסקבשןיקתסוסbללוסף6.תוקונכשלbכ,תוקכלכלל

ישbלכומשסתקהנושbלב"bסלקbו.ךומכימלוכזתכשלקותמס

.יולסלאומשיבלבןטקסיולססדוסיינמסיזולקס
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סילכככוסיברסילוכיקלביקםלעבוטףסויוניבי-א"י

י"כןומלק'סבבתכןכ.דbמדמחנשריפבתככס,סיותשוריפו

- ןש. ג"יתומספלככש"מעוןשוכ
bרקנסbוסריbמוניברןכגורמורמבקעי:בל.ג"י.ב"י

ילימלתלי"כןשןכיקביתbנמ.י"שרלשותיבןבלוסוםתוניבר

סימרי'סש"מכןיממרזעילאוכיכלוידימלתילודגמו;וברת"ל

פ"לסוותוק6ןבןקזסקחניוניברולטפ,וניברו,ט"לקסוטמ

סbרנכ,ןסכססימלשרכסשמ'לו6לוכי6ממ"יסו6זטנופמ

יכללמברbובמכ,יכוימבוטסויוניברו,תומביףוס.יכדרמב

.סתוכבללימלתלוטעסלעבלבתכןולוקי"רסמו.ק"מלג"פ

סגסמקפתסמו,גולמולמבקעיוניבלילומורוטעבבתכו

.'וכסןשןבוקכבותכןאכדע.ןכסגולימלתשנילרולמת"ל

bוסגרובמולמבקעיוניבלשבתכשלbמבברעתכסלכקסתלשלשבו

וזו,ן"בשרסלעסמתו,פייקסיפלעבד"בbרסןמזבסיסשרח6
סיפלא'ססטימססתכשלת"לרמאלןיטיגביכדרמסתסגסמוחכ

וילכלליבסוסירקמתומוקמבשמתשנסזלוסימו,'מףדש"עט"לו

תמbכו;סיכשייתפשילבלברעלףיסוסוס"כףדשיתולודסרדסב

תכשי"שללסטימססתכשללמbסידיליכדרמתסגסל,קרטסנקכ

יכללמתוסגסfיבמשסזןושללבקמלרמולכ,ט"לתכסת"ללוק"ל

;למועbוסשסינשבת"לתעללוי"שרתעללסטימססמסכשסבשקמ

סיסלוסו,גולמולמבקעיוניברfיסת"ללטושפוקדנו,תממסוו

תלוי"שרו'סותסש"מכע"בbלסןמזבוסלבקסלעבל"כbרסןמזב

.'דתומו"יתתכרעמבספדנכיתבתכרבכשומכוס"במרסלומדק

.לודגוקכסמביתעדיאלוסלבקסתלשלש'סידיבסיסbלסשךל
- - - - ןייע(. ןסכסףסוי'ללס"ד )ט"י

'יפובו,י"כיליללכויתיכזורשיה'סלביקת"ר.ר"י

תנגבלסbיבסשסבושתסbנומיכbסשו,תובושתופוסבותויגוס

לסיס'סותליחתבבותכולסיס'סתובושתמק"י'יט'גללכס"fבסילרו

תונוtfלסתועומשביתרשלכלוקפלכןעיסוסלפססת6סשכיתמלק

קר,'מגבסיגסbלונקזי"שרסלועמלבתכסשו.סלועמלס6תוbסרגסו

.וישוריפיפלעוסיגסוימימיתושלbלb,ג"לוb,ג"סבתכיפב

סיגסשתקbלעיכיקbלbומשוכיבקלסילbמסילילסובתכו

ולופלפללוגמיכיכbסגיתעליוסילשעbוססיגססמלשוכיבר

'שןגיווכתעכספדנישהס)-.סוכךיללסו;תלזהשעוכלקמועו

סיללמכסוליכלשbי"כסיכוbגסת"וש'סמתובושת'יקיתניסל"לשסכחסול"גיקת

למחסיגכתולגנססעסמוbעטכוסלנקגסניפסכורbכסניפי:לב:
,(לוילכז"ח

ו

13
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סילוכיח'כללוכססידגמילפבלסליתיאר.א"ביר.ו"ט

בתכשל"יןסכיתפשלעתעדיתפשול"יז"טלע5רזתוכבסמ

bכ"יללבתכבקעיקק'סבו,לוקכסי"לbוסלכ"ילשותמלקסב

סילכלססשלבסשתנקלכינוילכליסילןיבמול"כעלוטעסלעב

ץ"כשמססלבbלכקקליוניבליכ,ןכלבלסןיbו,סידגנתמ

סיבתוכשסימעפלו'סותססיבתוכשbככ"ילbוסולוקבסי"לbוס

ותואןיככמש[יולס]לשbלכקקכיוכיבלbוסבולסלע,6ב"ל

בגbוססלב6לבקקביוניבלסיסיססמסזיbו,תופסותסלעב

סנימבקעיקקבלסילכלו.b"בילובקכ,bכ"נילסוקמבלפטיש

bוסשרוטעסלעbכ"ילבתוכשרפססזיbלעbלb'ותסילבללע

סזכלובלבשיסלנקסתלשלש'סבו.ילbמלכמןכקקניוניבל

.ןוbריעסל'ילגלג'ג'ביתבתכקל,וילעבותכללועסנולינימו
וליבתרוסמלב"יתוbי"בתוסגסג"כ'יסל"יג"סככבלסבתכסעלו

ילפתמדקסבוליבסולב"ללוסולוקכסי"ללוסןבלסילש

.(ג"מלגסלקתוכילס"סבל"דשילבלןייני).'וכססידגמ

סיסוי"שלתכלכנלאומשלגןקזסקחציוניבר.ז"ט

ספלכבש"מכילטיולוזקמלביקשלbומשלב'סקמשוכיבללשודכנ

bיבססבושתבומכעילבתכןכו,ז"עתוfק"משיליכללמסס

י"שקידימלתמסקמשוניבלינקזלסישילטיולוזחמביתיbלל"זו

בתכשb"כ'יסק"bכשלחתיב'בלסלסבושתןbכמו-.ש"ע'וכו

בתכשי"כןשןבוקכיתיbלו.ש"עילטיולוקמלביקסיעמשטיבלד

סכוכמסמ"לגיל,ויקbון'כbשמןושמשוניברום"ילbפמסלוסיוניבלש

ןוכיקמת"לשןולוק."לסמבתכו.ןקזסי"קידימלתלוחכסי"ל

.'ונסןשיבוקל"כעלוחכס:"לדימלתסיסיכדרמסליכמש

י"ללימלתסיליסקסרפסרבקשדיסחההדוהיוניבל.ן"י

סכלכקיזחמןטקסילפסבליעכםיל־יכנלו.תופסותסלעבןקזס
bוסליסקססלוסיוכיברללספbסיתללכ'לתוbס"כ'יסל"י

לכ'פיכדרמבלסול.סקכוסתנקשיו;'וכסש"ירלפמסלוסוניבל

סלוסיוניבלידילעסימקנוייתיסשכעורזלומסשמבתכסעש

ילומעולזלומסשמבתכתוכלכלק"פיכדרמבו,ס"ילbפמ

תכקעמשמסזמוש"עססרבbל"לסמוליסקססדוסיוניבל

סיככסbו–.סילbפמסלוסי,וכיכלbוסליסקסלוסיוכיכרל

עוליילסשל"ת'כשלשןולוק"לסמש"מסלגכלbובמסוכונקנמ

לוbקקניוניבלילסשעורזלומ"לסלסבלססלקס"כמלסשלוס

סלקס'כמלסולbו'וכוםירbפמסלוסיוניברלשולימלתסיסעורז
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ירבדלעבתכב"ע'ךףדולולסbלוק'סבול"כעסלוסיוניברל

סלוסיוניברלסלקס"בללסשש"מבbמיתתצקשיו,ל"זווקי"לסמ

ילעבלשbלbוסשסתוכיבלןמזבסיסס"כמלסילסש,םילמפמ

,"עברכוכירסש'סותסילעבמbוסשלbפמסלוסי'לסו,'ופסותס

תופסותסילעבתליקתןמזבסיסס"כמלסמ"מלסbלכו;'ךףד

ל"סדןלמbדיbמסופלו,ל"כעך"קמסיססיראפמסדוסיללו

וק"לסמלממספיומכעדיסקססלוסיוכיבלbוסש"ירbפמסלוסי

ןושלקיתעמך'יססיליסק'סכילסש,סלקס'כמלסלתוטישפב

לבלס,ס"במרסריכזמוכיbשסגסוסבושת'סמב"פוb"פס"במרס

.ל"זלמסססילבלססןויכוליכזסלסקbלווכממקתעומbוסשעודי

מ"לסלוביקשלמולכ,ליסקססלוסיוניבללסדקמ"לסשרכינמ"מו

סדוסיל"סוס"כמלסשסbרכ,סינמזללסמסכממ.טשפתכשסלק

וייחבמ"לסלוביקשbלמ,סלועבתקbסבישיססלסיסשירbפמ

bרקיעbו–.b"יתומו"יתתכרעמבש"מעוטשפתמסיסלככ

וניברלסבלססלקס"במרסשללכרבדבקפתססלשbלbכידל

ססינשעורזלומקחניוניבלוג"מססילסש,עורזלומקחני

ס"כמלסלעולפסלוסיסכבג"מססוליסקססלוסיוניברידימלת

ל"סקתתתנשסימשלסלעס"במרסללbובמסינמזרדסמסגו,עודיכ

ס"כמלסלתולולסbלוקבש"מו.יטטסףלbסתלקתבסיסג"מססו

ססש"ירbפמי"לססוסך"קמותופסותסילעבןמזתליחתסיס

תוכרסינשויסןפוסלעסותסןמזתליחתמשלbמסיטושפסילכל
ז"עב'סותסמשלכוזסיסולbו.ל"סבו"יתתכרעמספלכבש"מכ

ףלאלב"יתכשכויסש'טףדבקכומם"ילbפסי"לסוליכזססשש

ויתסתכרעמספלככש"מע.ןרתלותושקסלךירכסיסbלישrס

.בטיסקולושממ'סותסתנקתהןמזבסיס'6לס"כמלסשללמל"סכ
bסבסכמbכביתכליbפמסלוסיוכיכרדbוסםילbסדוסיוניבל

ל"שלסמ'ובושתביתיbלש,קפתסמיכbו,ילררבתכbלדיסקס

וכיכלוסינימלקוינפלושמשלשbי'לילימלתלבתכשט"כ'יס

'סלבקשליסקססלוסיוכיכלולbו,ש"ילbפמקקנילבסלוסי

ףוסכסשסג.bיבנוליסקסלbומשוכיכלןבלוססיליסקס
ולבליסקססלוסיוכיכלולbומשוכיבללבתכ'זכסל"שלסמתבושת

'סףוסכלתמbןס.פ"לס"לסמתובושתףוסבכ"כוbל"יפשמויס

'ס5שעוי"ללימלתקקנילבליסקססלוסיוניבללבתכןיסקוי

,ו"נק'ס)לוככס'סלזמולשסיליסק'סכיתיbלשסמולמכו.לוככס

יל"סכת"יקתכרעמספלכבש"עו("ש'יסחקולבוב"סת,ט"מת

.(ט"מקת'יסליכזסבויל'סלוסוליפ)

ל
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סימטסןמתוללשלbושסיסשדבקעיוניביח"

יתבתכ:"קתומספדנכיככןfמכסכלסתעל'ן%לתוכלסיפוגב

בתכב"לקת'יססשוbדר"יפכז"כללסתבושתוספדנסתעו,סזכ

תודדובתה:'עסימלסןמסיגולbלסמלק6ללששתולחשתנקידיבשי

ספלכבו.ל"כעויתולbשלעולןיכישמויסותומשתרכוסוסלפתו

bכסתעו,ש"ורממבקעיוניבל,לוסשטקלסילבשברסמיתלבס

סילטכוקיתיbלסליקתביכ,וללסת"ושססילטכוקקתעסילי

יולסבקעיוניברומששסתעיתיbלסשו,עגלומכוללסתולbטס

b"קסילולגססשבש"מע)–.וסכתיbיתרתוש"יולממסיסשלספbו

,י"קתוbש"עסיל6נתינאלןונ'ועשוסיסלממולbדליסס6
'יסףוסל"סכלכילוישסירטנוקכיתויכעביתבתכשסמןייעו

ללכבו.(י"חיעוגפ"ל.ל"כקף7לעןילוקסיניע,קתפבוש"ע3"מל

ג"סקתתתנשלולמשדקלט"כ'ליללbלשתק6סלbשיתיbלתולbפס

יתכלfסייכעביכbז–.רbוכמכס"כמלסימיףוסבסיסכ"bו

עשוסיסרמbולbדbיססכיתויכעביתבתכשסלכוספלכבסזב

קסירפסבןיתוינעכ6נביתכדיאמבןייעסיל6נתינאלןונ

קלחסכרבקיזלמסירטנוקבו.ו"לתומכ"מר'יס7"ףסוייכלב

לספדנססילודגססש'טנוקבש"מכו.ד"סבסוכיתכללססש'ב

ווסלסוסמbלולוקתבסושמס"ככל"קלל"נוס"עש'ע
יכbסתומבילfיססול"כוןורסחשf"עסשו.ל"נכbלשbכול

'סמתנק'יפתובfילסקסילטנוקביתויכעבש"מעו.רbוכמכ

.ל"נכלסקתרותברסו.ש"ע'ונססכשמלעתוכמ

תוbספדנכיתבתכ,יעורזרואונייומקחציוכיבר.ט"י

בותכישרכוססיסלביקעסשיסוסמעולו'לוחורפסללקשט"י

גלילשלוקילגלעוללומלמומששרדמב6נמו,ףוסכמ"סכטגב

6"סבאביקעבתכנלדומלנןאכמכ"6,סניקע"לת"ססקמש

יליללכסתעריעכסיכמו.עורזלומורפסbלקותחמשבורמו
סלוסיוכיכלמתומילטמיג'סbוסו,ןשוכןשיףלקלעבותכרפס

לע.אביקעיברלזמוריבקעתביתןbכסיבקע'בותכסשו,ליסקס

.ל"כעלbרשיתוככשמבתותירבותויכשמלליסש,'יעולסתוככשמ

ךכשליסקססלוסיוניברוכרמליבסלקחציוניכרלל"וסלק"קו

רשפאו,רבודמכןאנסיבקעלארקאסיכמסמומ"סבבתכנדרכוס
וככיחןיטיגסתומש'סו)ל"זרםללממסיליייותbלסילbמילbל

קמכי"לסמברסלעיתוריעסיככfספלכבלככו–.(וכמעספ

זמלסשל"זברסמסלעכל'וכועולזרוbסילוגלגס'סמסיbלbיכסש
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ליעסלףיסומינמדועו.ש"ע6נ"ומקחנווניכרמסימרסול"זימ
י'לbס-וכיכללרכזbליbמfסילוגלגס.'סמיתיימל'זכסבלסל

תויתואבקעיליכמיכלודגלוסבקעיליכמילימקוספבזמל

תועולזולטבאביקע'רתמשמל"ושמ-דוסbוסואביקעיבר

בתכנשסbלכהזמילסובולקמספלכשסרותיטוקלבש"מכסלוע

סשכב"עז"טקףדתומשבןקסמדיבלסליתיליו–.ףלאכ

למב'6ןיטיג'בךירכל'לאטיוש"לסמסשמbיבסשסניקע

קידבלעוללומססינשלסיקוספבךמסשישינפמbסכימו

בקעיליכמךלbוגוביתכו,לביקע'רת"ססקמשבלילנילו

bלןיבתוכןיאשגסכמסשסמולמכו;ףלfכאביקע'רתויתוbbוסש

תחמ6נוממףלbו,bסשלקbמתמbסןכשל"כו.לסכ'6.טג

bוסשבקעיליכמךלמוגז'פכסזןמלתמנמאלתעכול"כע

לbטיוש"לסמרדיסשסיקוספסלעשכ6לףלbכלביקע'לתויתומ

'סכתימלך6;שריפאפס"רסמרדיסשהרותיטוקלבללוסיפוג

'פכוףלאכלביקעל"זבלסשרודשא"מ'פו'מ'עי"כסילוגלגס

מ"מענסשול"סלbלזמורףלbובקעיתויתואלביקעדבתכ,מ"מ

יכלbוסשבקעיליכמידימןילייעורזוחפיוו"קלסמסטמbיבס

"לסמלליכוסלל"וססזלכויתמכסשסרותיטוקלבש"מכ,אביקע
כ-------•.לbטיוט"לסמלוbמנ

בלסלדועיתילל.ינארממןושארהןקזההיעשיוכיבייכ

תובותכbמוילויקספ,ספלככיתרכזשהמלכלמfל"תביתכבל"ז

סליעמ,תותירכסלומתתוחנמסיקכזסדכןישולקסירדכןיטיג

ססלןימוסבקלסבתנקתוכלסיקספססןיטולקיקסעו.דימת
וייצ--

לביקל"זגרסשסbלכו,סיספדכסןיסודקלל"יתופסותסעסמי

תולולסמסמכלביקלומלתבו.תוכלסיקספולומלמסלעסיטולימ

ימימרסנ.ל"לתופסותולכט"לססע,תספדנסןישודק'סמנשיכ

יתיארדע.ף"לסךרדלעל"זבלסלתונטקתוכלליקספי"ככ

שוקיפלעתוגשהסמכגישמסטוטמוקהלעילסיעשוניבריקומכ

סילוביק-סמכוהמכלבקללילפסל"זברסשןפומב.שמוחבי"שר

לפותובושתותוכלהיקספותוקולסמסמכ,דומלתסלעתופסות

ספלכבולקיו.ןיסולקלד"לתופסותסמיכוספדנאלו,סילוכי

בלסןיקטפייעיתייהלחיתינעייטייקתינקיעיבשהיכ

.ממל"ובותכרפססףוסבו.לקמןבוקבסלכוסיסנללסלכלל"ז

סויתבשב'b3וסשסזסויבסרומל"זסיעש6נכלברס,ןכלול

תלבקשסלועסתמילבלב"לסיפלbתשמחתכשבאשדחליששס

:
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סיילעבסותוbיקנוbטלשסלופקליעמיתבש'ללכקקני'לדימ

'סוולכדעומ'סססכוליתלכמוסbילקסלשסיכוטסיילעמ

ידיבספיתבתכוילbמלכליקספמסלכ,סלכסעולכסיסכ

---.סייקולירבולילשלכסוסיbללותוכזלולתויסל

זb"ילסשבג"סשכליכמשל"זןורחא;יעשיוניכי.א"כ

ללסלכוסיסכללסלכולעומללסלכל"ויקספי"ככיתיbל

סיעשיוכיבליקספסשבותכו,ןילוקותונטקתוכלסתוכלכוןיקיזנ

.לידתס"ומיקספמליכמסשוסילמן2

סמכקתלבוכףוסבבתכ.וכעןמדקחצי:יב'ב

'סי"ככל"זוליתיbלו.ן"במלסלש'ולוסלעבולבקדימלתסיסד

,"תעלל"כשב"סיסשבותכון'כמלסתולוסשרפלסינעתריbמ
סיסילטנוקיתיbרו.'ותוכעןמדל"כלbומשלכליעלסקחמית"ר

וילמסיbלוףולינסתמכקידילעסמיעסיסשתולועפמוכממיכ
תומשסתלועפשלשל-עלוכו.תולועפותודוסול:סילגמו,סיכbלמ

סינוכמוללססירכלו-.וכעןמדקחציבלסמןולק6לולכתbנמכ

אלוקסןיעינשןיעמססלכאללסקלפסבליסקסס"זמש"מל

'לועפתעידיךשמנסומתומטסמותלוזוסיוססשףיונמלb"לסנ
תלועפתעיליוכממסמלעכסזלסיפוליכסוכממסלעכשינפמוומשס

,ושבולבסיכתפתולולמbכמייזbלכלסזיbוכממסלbbיכמ"סbו.תומטס

ללקיbוויבbיעוכילבלבלתוקפלוb,עלבבוטביכלסלולרשפbיס

תלודגתעדלידכסתעידיכלדתשסליbשלסלbססזלכסעו,ו"קןנקיו

סרותילתסתעיליבסעטסיבישמססתוbסעב"סעסןבסיסישולbס

ןמלקקניבלסןכו.סגומרפסמל"כעסשעמתושעלידכ,bללכמ

סימבסביקבסיסוףולכסתמכקויתוכלמלבוקמתויסל'ונסוכע
bלמוילbסכקוכרולביכוכעליו–.תולועפסולסילגמוסיכ

ולכסתמכחלבוקמןקזמדמלברעמסילעבסינשכךלוגלפומ

סלסומןכל,ם"לקותע"bלבתמל"סועכווכלכל,וזסמכזבשמתשנו

קסעתיbלןיבסללמליווזסמכחכבלbנמישסגס,ובונעמש

ןיכעסךשמונתוbbיבסשליbוסו–.רובידושפנביכוכלכלסכ
סלותסקבשכסיתשתולבלילקוליו-סלבלbbתילוfלסכישמ

bתילוbדףולינןיפלכנסןסולbסנbנתלשמתויתואסוסטולקס

סיימכססתותומסלוקסתויתומןימל.סשס"זמושדקכלבילסכו

לכיכ,תוימינפתוקולויתואססלןכל,ססברבדמלתנוכןכויש
bלכלו,תוריפססתכיחבמצוליתויכקול'וימינפלסתלוכבתזמולתו

bותויכקולשיתוbלכככלוbלעלשלתשמוליפסססכעמלוכ
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'וכוילע'ולוכסכייסתויפלכסמוbיססתוbכbוססלוbסעדויש

,ססכסלושתוינחורסתביתכבו,תוליכbססגעבןשרטב'ולפקתמ

קכעיניתוכיתסמסכיתסדיסרוכזישכו.ת"ססתשודקלוסוסו

סזסתbכסוסססתוקכתעוכתתביסמוסכתופרוכמסתויתוbס

ךbלמומכסיסישדקתוbיכמו,תויכקולויפלבסכסוסתילועסוכ

: ס"ו; תוחקלמסתבכרסבלוסוסלפתתנוכותומטסתרכוס

ס"ןמסוכדועךירbסו.קיללותעיגי,ןימןיבמוניאשף6סרותנ
בושיbקוורbליממו–.סירבלסתוללכbוססזוסבקלסבש"ע

ימממתוילכלקוקבלןחוכךרבתי'סשרקbמלסינוtbלסתריקח

ס"כקסמשקבלולשישימלכליגסתו'יתפשיוטיבכללפתסלןירג

אלמי,תומולעתעדוי'סוונויעלוובלןוכיוותלbשובלבבושחי

ימו,לוכיבכומשטלקתמסיססזשוךכליוbלס6ובלתולאשמ

ובתכרבכו.סיעמשנוירבדןיbלוקבללפתישף6יזקbלbרבג

bלסיכ.סעטבוטשרומbסיפלעך6.סזלץוריתסיטרפמס

תויתוbסתוחכעיגמותוינקולללועמןכקתכתוכיתסתbכוסב

תוסלקתורוbווסתיז"יעוסזכסזסתfבסוסתעוכתותופלטכמס

עגרסותעסיפלשממתושלחססותוחקרמסתבכלסךרדלע

ץרנס"שמו.לנויכועגלותומכללגתמסלחוימססשףוריגוחוסס

:6 ללפתסלbולי יסטקכסוסלפתסןינעמןוקיכ,סיתפשיוטילב

תושולקתויתומכתוכיתסתללוסבסיללפתמססורעש6לתושדק

תויחקולתלכסבתישענססבכלסמשלחחכססוfתיוןשלשללועמ
bכתבולמbלככו–.bוססעגרכתומלועסבכמיפלתויתוbס

ןכbוסענמתןטולתוקbוקוספסויסלכ,bרקיפלשוסילאינל

סגוסתויכקולוללועיסססתוביתותויתוbיכסעטסו,ב"סעס

יפלשלחלוbלילויסעפלכוסתבקרסכסוכעתלעותסיסי

ןפוbכ,bוססעגרכטלושלשמדחוימססטסףולינוומלועסבנמ

לוכיתסותויתוbסמ"מןיביאלשף6סוקמלכבסרותכbלוקסיכ

-.סתוינקולותושולקהתולוגתבכרססבכלמסןסןסןמכע

bרקילסל,ענמתןטולתוקbו'פוסילמיבל6נתבטקללןכתיו

שכלסכלכבןפקbל'לותבקסועוניאשימל,זמרובשיליפוג

ןושלמטולושללרסזסמ,סלענסשללמבל,עדוניכ,ולמכסללק

סלנקססעלבקתמסןטולתוקמוש"וסללקןושללוסשלטילימלל

לומללמומכעעכומסלמולכ,עכמתסז,:"bלוןיעלוקןושלמ

לככו;'סתרותבזועסאללותעיסולס'ניסקיזחמ'ךלןיאיכ
עכמתת"לתולעספכתביסמסמימתיכל"כזי"לbסילוגובתכ
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לככו.ע"כמתת"לכןומלסלומללעכומשוככרליפלקתמויו.ם"ע

ל"זלילמbמוםדקיליקמסמכ'פכסזןינעבתויכעביתכלמס

ישנלעלויוסו–.ד"סב6"שוללסילחאסירכלןטקס'סב

סילועךפנכמוסלוקסתויתוbןובשקלבתכל"סקבסשס"ומןוסלס

דקמבליכלbשו.ךרוfכש"עלוכי'סןייולימיולימוןbולימוסס
רובעליכיינעלינלו.סבלסלסקוןווכמןוכסקססלעיbליכ

יתbנמו.ילסתלעbלףוסבלוסיכפומסמכבסכיסיתקלטך"סב

ךייגובותכסופלבלשbקודוסוקמבלי"כססרכלללסק'סב

-.ןויעסיכלכלולבלסלעליעסס"זמסגיכינbכסוןויע

.ל"קכש"מ,ס"מתכרעמבןייעיתיכזשסיגעתליbמ'סןינעבו

שטאלתיבלוהילאלבלהןבבקעייניכיברסג"כ
סיbלוכסילוביקלביקוסמלטססלעכבלס"וכתקמוויבbמלבק

.ןומלקיכ'ס.ס"במיסירבדלbכלודימעסל

סיסשןומלקסילודגסמלקל.תיעומשלעבףסויוכיבל.ד"כ

סקוריוכיכר-וריכזמו.סירמוbססכסימכקילבללפסלעבתוכ

תועומשלעכףסויי"סבתכןכול"יו'ותוbו"ט,ביתכסלמקלח
- סשמ. ש"ע'וכוליכולוכיכר

'סשתעדירבכיאדנוריגמדיסחההנויוניבר.ה"כ

תולולסbלוק'סבו,ן"במרסלקסבומדימלתלוסשבתכןיסחוי

ד"פל'יסתסחוימסתובושתכסלכסנסותבושתבן"במרסל'וגיטס

יתכתכסשו,ג"כתוbספדכביתבתכשומכולודגלובככולבתכ

ויפסכןרמליתיbלהתעסנמל.bרקיסיכלסילגילפלסיbלןיbל

תושעללתומbפורלb"בשלס'ושתליכמשל"כק'יסד"יתיכסקלב

ןימבתכו.ומכען"במרססשעמהשעןכשורבעתתשסיוגלסלופל

ילעלבתסזסשעמלען"במרסלבתכסנויל"לסדבותכלכמש

וגיבלולbליזידוסbרנול"כעקלמעלשוערזסכרמסתbשסכרב

סשג"סנכברסו.סזןושלוכרלבתוכסיסאלסוסולימלתסנוי

קכומסומוכ"שע'וכוסורלודגסףbסילקסמסנוי'רלעסמת

ףוסיכדרמסבתכשספדנכיתbכסשסממסג:ולימלתסוסאלל

bיכסןכו,סכויוניבליפמן"במרסילרמלס"לסמבתכלק"מ

עמשמ,ש"עג"עק"כףדלכופס'פיכללמססשמתולולסרדס

סכוייברלןיללסכסישודיקבדילסמולמכסג;וליבקסיסלתנק

ולימלתסיסולbו,ן"במרסלריכזמוניאיכbלתכלויתוילעבוי"כ

'ילכלסןיbלנ'ונסלכףוליגבמ"מ.תוקללשישסגסווריכזמסיס

יכבישת'לbויתלבסשתיכסקלבכןגמם"מטרפכווריכחסיסל
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ןמאיבגולכbשהשלש'פםילכתוכלכף"לסלסכויוכיכרשוליפכל

וכיכלידימלתןוסלbוסלעוליד,ן"במרסילומובותכעמשסלוקל

סנויוניברילומבתוכלןינמיזל"כשלסלסbלתסמרסמו.סנוי

שקבתכסנויוניבללט"ס,מ"ק'יסג"קכססמון"במרסונירומו

סמלשיבלתס6ן"במרסלשותלכלן"במרסייחבסלעמלשסבישיב

סכרורכזסטילמסותלכועמסתיסוסכויוכיכלתכסתיסוככ

שמשסקרזול"עסכוייבלומbיבfונקזסשלעללקישן"במרס

.ש"על"נר'יסויתובושתבן"בשקסןש"לסמברסש"מכסיסןכו
ללוכבלסיסbינולטקבן"במרססיסשסינשסוילסנויוניבלילקלו

וניברלי"כס"דרפס'סבו.ן"במרסוכילומf"בשלסבתוכס"ושמו

ססלכ6ןבסמלשוניכלשולקסלבתכויבכסייקיכלסל
'סליתיbליבתוכירקbו.סכוי-וכיכרלשובר-סיסליילפכוממ

יכלסיסןמוססוכו:ל"זובתכולךומסון'כמלססלוקשןיסחוי

לשובלסיסוסלומסתפילשלסכיססיסלשbריילפכוממ'סמלש

ידכוליגןיכמלסלוbמסםלקסלוכןיבקרפןמזקסוכוסנויוניבר

סלכוליגמסנויר"ס,בתכסיכבלסמכלק6ןמקלך"קbול"כע'וכו

בתכסזוו"כקתתתנשבוירבדבתכליעלו;ן"במרסלקסבומדימלת

ןייעו.סנויוניבלינשססשסמרנו,ישtסףלחלו"יתנשלביבס

ןיסקוי'סכסשבתכרבכו.'קתוbיכס"קןמיסק"מילייש

סנוייבללרtפחוס"עויגשלקbסנוי'לסיסשןכססגסבסטמל

bוסומשברמוללוסודובכבן'כמלסולבתוכשון"במרסלקיכוסש
ש"מוb"בסלסלשוברון"במרסדימלתך6,ש"לסלימלתסכוי'יבל

בלסלעסטקו).י"כןילעוויכשידנוריגסנוי'רלעbוסש"בשרס

לעקולחיbלסנויוניבללוירבדמרכשל"ע'יסג"קבקעיתוכש

ימלורכינשסזןושלכלכויכו.ל"כטלס,תלבסמלמשנול"כשלה

בלסלעיתקלקלינעינbלככוסכוי'למלולגל"כסלסללבסש

..(כ"חדעונס":ש"על"סכג"כ'יסןמוbףסוי,סירטנוקכוכס
.(ב"לקלגיולסתוכמולפסבןכקללש"לסמללכוסילשמ'סלעוסוליפ)

ףלתולולסרלסכ"כליקפמס'פויקספבאיחיןי"רה.ו"כ

ילכלסשליבסשיתיbלןשושקלפכו.ןשושקרפ'סשמכ"עז"עק

.ש"עויקספבbיקיןי"לסירבדריכזסוילכלךותבוסתל"לסמ

ש"מכוולפסכתויעטשישעלוכלככ.םחורווביבר..ז"כ

יתממותשכוי"כסילשמ'סילילbכיכליגbתמbסתעו.ק"כללסמ

.סופלכשיתוטמשסותויעטסמכיתוbלכסbלמסלע

בקעיוניבל*:יויק6ש"ארהלשונבאיחיוניבל.ח"כ
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לממט"סעבוכיכרןכוסילפססוימלביקש,סbלכסייוטסלעב

סולקבו,ויכbייקבלטפכו.יכמוזסמכלbיקיל"סיקbבתכשוריפב

יככסילודגסמלקfכסכוילעסלעמבסלועסיסשלספbשסליג

סנככסיסשכוג"פדגסקכססלמוני'סב.בותכו).סיכבל"יסbלסילולסילע

סכקסיסיכוילעליעמסיסיכ,ויכפמדמועס"bלסויבלסיסכ"סבללbיקי'ל

.(וכממרתוי

לעויתוילפיפוספדנםירוטהלעבבקעיוניבל.ט"כ
וכיליבןילשסחלנותמלקסמלס"כתוחפ5:3יתבתכוסרותס

ליביקס63מכיכ,תמbסלbיתכויכו,וסכקספ6לוביקסלכ

סו"ילופתוbמשלשומכלודגסוליפbוסוסבוטכמריעבתומילשב

לערזוחך"קbותולסמסימעטווירטמיגסבתוכסשלפסתליחתבו
יס"ליפbיבמבולסלעוביטסקלסקוספלכסלפונוסשלפסלכ

'ססלכמבלסלכלליכמ'ימעפלו''סילעילטוליקשון"במרסו

לפסססזבתככו.ן"במרסשוריפחבשלbילפסותמלקסבוארזע

תוכלממףסוילכקחנירפוססלילעב"כותסלשוריזכשלקליעכ
ליכזסססזסליפלוbלbליוככמזב).ט"מקסיפלbתסמקתכשכלbגוטריפ

- רבחמסbלניבוכ.( סליעב

ל"יע"שלעסילגמירפברסבתכ.אב"טירה.א"ל.ל

יבלסוו,ש"עס"מלסלנמדמללכטירס־לגסיפכותמדקסב

ומכעbוסם"יכל"כטילסלשקסבומובלס"bלסלעלוכוטושפ
תוכלסלסוליפלביקbכ"טילס–.ספלכבויתbכסויתכודסמכב

תוכלסססוליפבוס"ססמb"יףדףוסק"מישודיחבש"מכףילס

וספלכבולקמו.ס"שסמכ"כףדשלדועכ"כו,רתוייתכרbס

וספלכשתועובשיסוליקו,fב"טילסלתומבייסוליקותועובשישודיק

'זכסויסוליקכומכעbוסש"מכותוכקזבסשעשbלתב'לולסמסס

סירטנוקכובתכ'ססמט"קףדתומבי'יקבו.ש"ע,רפססמו"קףד

ויתובושתמן"לסו.ש"עןד'לברססעילסיסשקלקמביתבתכש
bתתלןינעללכ"טילסוילעקלקשן7בלסתבושתליכוסב"ל'יס

ליקשליזנכשמן7'לבלסbוסשרשפbוס"עקו"פbbדקפמלל

ל"כשלסימיףוסבסיסו,ט"כלףלחןמיסל"כטלססילסבירטו
'ססמס"קף7לכונסתומביישודיקבןייעו).bב"טירסימיתליקתו

תוכלסלע,לוbיבלביקשונבתכרבכ)–.(ןלברסלכ"גליכזמל

.כ"כףדלעוא"יףדלעק"מישודיקכומצעלוסש"מכף"לס
עוליכתולוכבוסיללכלעלביקוף"לסתוכלססילטסן"במלסשןעיו

.ן"כמלסלשתולוככוסיללכתוכלהלערומיכסשעbכט"ילסשסלרכ

ש"מכן'כמלסלשסיללכתוכלסלע6בטילסייוליבוספדנרבכו
:י
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'טנוקידילאבו,ס"כמלסךלללעתוכלסןיכיללביקסג-.ל"קב

סיקלפלרדוסמוחבט"לסלתוכרבתוכלסיכןשונןשףלקלע
יתיbלרבכו.bכויכוקספלתורקbתוכלסססעלסbלכסשש"ממו

ישודיק–.ליעלש"מכומ"קינידלעל"זולי"כבסיכילסתוקק

סס'וכוןיבוריעשודיקסעטשמחבסיספדומס6עינמלל"כטילס

יטנלאגס"לסת"ושבסיספלומסbעינמלק"פfכט"ילסימוליקכ

סשכו.תנבוקמכלbלככוכיכרbיכמשbכ"טילסיסוליקכסכיbו,ל"ז

.,תולולסמסשעלכ"טילסדעודילתלקbbלולסמססשיתבתכסילודגס

לכ"טילסיקןושלליתקפקפ'טתוbסימכחלדעובל"קבךל
יכbסתעו.תותכסמלbשלשbכ"טילסןושלתויגוסכסכיbסעיכמל

'ושתבשרקbמ,bכ"טילסמbמקbלולסמססשיbדולבולקללמומ

ויסשזנכשמילודגיכבלןכו,6ב"טירקלססקייועכלfגס"רסמ

אוסןכו,לכ"טירסלסוסחיי,וינבוס"לשבלס,ולאתוטישסליב

,ותביתכבלוסלסגסנאלןידעשותודליבלמקbלולסמססו,תמיס

סזוסינוטמלללודגדובכברבדלםולקסךללולספתןכירקמו
- ב"חדגנובס"ל.ןוכנ(.

ימלסקוניברו,ןסכסץרפוניבלון"לסדימלתש"בירה.ב"ל

ג"קתובושתל"3ףוסבו.ס"לתוbספלככתויסלךילבןכשקשרק

.ל"ככונידיבשםיכילסתובושת'סןכוקמלקמקלחססוי"ל

ומכעלוסל"לסמילקנסל"גסבקעיל"לסמ.ד"ל:ג"ל
יתכלמסשומכיכסןיכמיוויכססילדלקןיכמזל,ןולומי"רהמ

ןמיסק"מג"סנכברסמסזסלענלסשיתבתכול"לתוbספלככ

לכוללדיכסעמשמג"סנכבק"מבסשק"סקת'יסבסגו.ס"כל

סשמלייוי"לסמש"מעבתכש,ןולומי"לסמוסיכbוסל"ילסמל

סבושתבל"ילסמלכמ,ןסיתשכסנעתידללמתינעתלעןולומי"רסמ

סבוסתבךפסלבתכךילללייוי"לסמלתוטקסלל"וסו,'וכול"סתו

bללעמשמbלb,סילידbסידילגילפו"ילסמילכלכתמbססbו

יכיגיגפןכימ"לסול"סתול"רסמלןלתידקו.יוסלקדלכו

bססיקסופסתורבסוכעימטסלסוקרbסיתיזקלכלסרכ–.סיכולק

י"כתסגסג"ע'יסד"יג"סכככס"ממלומכעג"סככברסוכיכרל

bוק"עתוbילסלקכומג"פתוbומי"רסמול"ילסמלריפשעליל

ונעדיאלו,ש"על"כקתןמיסת"6ג"סנכבש"ממקכומןכולוסדק

:"לסמוניאל"לסמלרבסג"סככבלסשסמרכסעפלסכןודיכסמ

שומשיטפשמברסמסנמח–.fיסלקלרבסדחכומסעפוןלומ

סוסלענק"לןמיסק"מדודתיבבלסמוב"עז"כקףדג"כק'יס
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ווסילתןולומ"לסמול"לסמלורפסללילסבססירכלמקכומל

'יסק"מףסוייכרבןטק'סבוכתנינעבש"מעולכלסלעססזו

-.ש"עי"מ'יסףוסל"יסכלכקיזחמןטקס'סבו,ב"יתוbג"לת
ססמווכילומתכימסתושעלזככשbכוליקתסויתוברול"ילסמימיב

תלחנלפסבלינבילבמ"לסמסזלערגתמלקוbילטיאבטשפתנ

לכסזסדוקשלבלססעטלללכבלכיכיסןומגסרמbו.ו"פ,תוכמ

קסעתיאלשרמולסזןיקתושעוןישולקוןיטיגןתוכסיסליכשמ

סלומש"מעו)דולקמכ.וכילומסשבךמסכסס6יכןישולקוןיטיגב-

.(ל"ןילןכמ"ל'יסל"ססגסכ

ןלמול"ככוסטמטסשיז"לקוbספלככ".לייוי"רהמ.ה"ל
ש"עוק"כל'יסל"יכוק"סקת'יסק"מבומכסימעפלוריכזמי"ב

ףוסד"יבויתובושתבס"לסלסמבתכו.ל"נכי"בתסגסל"יג"סנכב

3תכו,ןולקbbוסולכלללכגסיסשונעמשלייוי"לס,ו"טק'יס

סיסשיפלס"לסמכקסופסיסו"לסמלןכימ."לסמתובושתףוסב

- סחיתמ. ש"עובורקסיסשוילחמ
תמורתלעבןלרסיאר"לסמסכוכיארשיל"רסמ.ח"ל.ן"ל.ו"ל

ליג'פל"שלסמכ"כ5נורחאבלביקאלולירעשלוסגססו,ןפדס

–.ותמדקסב7"לעסידגמירפבלסומיכסוס"מ'יס'סשכס
תbטקתרותבס"לומסליכזמורתסולוסיbכסירעשלכיק.י"bלסמ

סיקספלביקי"מרסמ–.ןישתכרעמבןמקלןייעוסשמיכללכו

סינורחbסססיבתכוסיקספל'וכססילגמילפבלסבתכו.סיבתכו

שדליסbתקיספbתלימומללסמרנטוילססילו,ןסקסתויולתל

תבושתלעליעלומגע'ןגסבקסש"מכסינורק6שיוד"סתסלוק

ג"לקןמיסל"ידודתיבבלסליתיbלו–.טושפסוול"כטלס

דגכן"לשלסכקוספליואר,ץבשלסוי"חלסמיגילפדלכיסבתכש
לולגן"בשלסשוכעדימ"מ,ולוככ"לולגי"bרסמסי"פעbס.י"bלסמ

ירבלתומתסמסמרנןכו,'וכוbלתבי"bלסמלג"עמוסבלס,ונממ

סbלכו.ל"כעוליכזמסיסן"בשקסילכלסbלולbימלול,י"bלסמ

י"לסמןומגסובלדתובושתסמכבס"לסלסמש"מוכממסלעכל

סלעוש"ללסושתכןשלסתמורתתבושתקיזחמסיסקbכbטיילט

סג.מ"פ'יסב"חןלסמ,סטמקרפבלסוירחאוס"לסלסמךמס

,בתכו,ל"סתסדובכבגילפס'ט'יס,ןישורגינידויתובושתבןימ
ש"עס"טתנקשיספלכבו)ש"עתוילגרמכוילכלספותס"bלסש

bלסמלש"מו.('מתוb"לתביb,לסמסינמזרדסיפכb"סיסי

ירטוליקשי"bרסמוד"לתכשסישפנקכן"בשלסל,ן"בשלסימיב
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."אלסממךמסנש6נורבמ"לסמוז"פקתנשרטפנש,ל"לסמסע

."bלסמלרשפbשסע;ןיסחוי'סףוסס"לומש"מכג"לתנשסיס

ילכל"bרסמס6לולbלש"מו.ץ"בשקסלקמתוטעומסינשיק

סכני"bלסמון"בשלסיכסזבקפתססלןיא,וליכזמסיסץבשלס

סמראליאדותומוקמסקוחלל,'6ןמזבויסשסגסו,וסינינילוט

ץבשלסכןילסולשןולגבוסימו;ללמטושפסזו,ץבשלס'ושת
...י''..סיקוכbתbווכלbכיbל

חמנילכליפלדממןומדק'סלופמסינועמשטוקלי.ט"ל

- - - - - דוד. ב"כתומןיש'5לעמספדנכםמכ

.לכריכמ'לתורודסללסבתכ.יריכמהטוקלי.מ

לשקעסמbילביבב)סילסתיקוספלכלעלודגלובקליכמ"רכ6ב6

ליענסינמויכתורוגססלוקלבוקמ(עדייליצנ)סיעשיו(ת"פלד"י

ינועמשס,טוקלילדאמבורקילשמלכלעיכיליכמסטוקלייתיאל
וליבשיל"לשסכקס).ילמfבbלכליכמיברולביקלבותכסשו

'זק"ככבתכשסמיפכסינוטמלסןמדקמלךלתלכלעטוקלי
* * r - - - - - - " - - . " ק"ע.לכ.(

בלסולביקשעמששתולולסללסכבתכ.שדחטוקלי.א"מ

קבוס,תכלבבלססעןתוכו6טכש,בקעיל"לסמ'סולקסןולגס

טוקלייילע:יכינמנשבתכםיישקלתוילקסכו:"
לשפמסנממ;לbלשומשלבקמסשתנקעמשמ,סומו,ילארשי

כ"חו,ינועמשלקשבילילשטוקליותולקללחכולארשילוסבקעיד

יתיbלו.יליכמ,יללשי,ינועמש,יגבוbלטוקלישידלכמכ

בתכשב"עט"כףדיולסתונמ'סביולסb"בשרסדיסקסבלסל

.סרותדומלתללקכסטוקליסלפסבוינועמשלרקנסטוקלי
ל"לסמבלסןבדודל"לסמבלסולביק.דודטוקלי..ב"מ

ל"לסמליסקסלככלבקמסו,ןיטbטbלקק"קבשותרנזופץריה

טוקליbוסומ"נתתנשטלfפניסיללספדנולטזרסיבטיסילל

חיד"::-2.סימסלופמססיסלפמסמתומדקס

לביקסיסלפמסוי"למסילוגמתוללוכתומלקסמ.טוקלי.ג"מ

סילוט'ללעדודתיברבחמסבלסדודי"לסמילולגסבלס

:-:":שי-ל----.":---..י"ככbוסו

סיטבשסתמחלמטרפבוסירופיסמספלכס.רשיה'ס.ר"מ

ןקז,bנמכןכלחכד,סשבותכו.סיליסכמסירכל,סיינענכססע

סז'סוסילקיסילפססמכומעוליקסךותבאבחכלוסולקמ

,ונממbיבמטוקליסלכמ,'וכס'סכםיכימbמסכימסיברו.סכותב
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ורפסביקבוניכלסג.ישפסףלbסתליחתבסיסטוקליסלעבו

קפתסמכסbלכושוריפבן"במרסךל.תוטישפבוליכזסקלסיו'פ

.ש"עבקעיילכתומללמסכןימ6נסbובתכש

."לסמבלסל'סילסקתמדקסב.בתכ.ץנימי"רהמ.ה"מ

ןייבוסלעשסנשסממןכןנימי"לסמלולל55רסלסחלש,ןנע
.ס"עסמקסתכרב

bוסשל"מתוbספלככיתבתכ.בהובאי"רהמ.ו"מ

."לסמלולגסוניכלס6קפתסמינאהתעודלוbמסתלוכמלביק

bוסבסובbמסתלוכמ"רבקמbרשיפל,לוbסלעבבלסליתי'

סמו,כסוכמי"לללוbמסתלוכמסוסןושלבבתכשודימלתןיסקוי

- סיס. לק6ךללכבתוכסיסוכל

'סבבתכ.כסובbי"לסמלשוליבקןואילידי"רהמ.ן"מ

לביקשתוכמס'סלעלתס6תליגללביקbוסשתולולסbלוק

סירטנוקידילאבסתעו,ן"במרסילמסדימולינסןעמלס"במרל

קוקגיברסקספושbלכו,ו"bלקתנשסמורכספדנשסיקספ

ק"שתגשקספסבתכויללפסנלוכן"לזעילאל"סמכבןומיל

לשסוסבלסשטושפיניעבסbרכו.סכוקנ6בשותסיסש,סשבותכו

בתכןכש,תוכמסלע,רתסאתליגמ'סרבקמסברסbוסקספס

לועילbבלסןבןוfילקחציומששרתסאתליגמ.'סתילקסב

לשוריבח,ןואילילי"לסמדסאלגסג,לונ'ןיידרפססמלש"לב

ידותומןינכמשוסווליעסשלוסוןומילותחפשמ,בסוכמי"רסמ

קספכןכוסשbוסןומילרתסאתליגמיכקמהברסלבא,ןומיל

קקכבותכרבחמסלשוירבלססשרתסאתליגמתמלקסבו''וכס

ילתסמתליגמבלסשסמיתןכו;לוכ'ןותחפשמוולוסקמי"לןומיל

ימיבו,ס"על'שספדנשן"בשלסלעיקרסלסזרפס(תמדקסב)ליכזמ

סופלסךכלכססלפתכbלוימיבש,רבלסבולקןואילילי"לסמ

"לסמונרשספלומעיקלסלסזסbלאלשש"כו'לbלשילפס"

ןיסקוי'סירבדמעמשמסגו.ג"כלתנשסישפנקכןוטנbפנלק

טקסיסכסיכמ"לסמיכ,שוריגססלוקןואיליד"לסמרטפנל

?"ככעיקלסלסוודיל6כןיbמק"bוש"עג"כל'שלטפנוונממ

לבלסלכמתויסלרשפbלסנסו,ל"גלb;ריעבסיסן"בשלסברסש

.קוחל

bוסו,סלוקסלעתושרללביקביעושןבעשוהיוניבר:ה"מ

שולדבוbרקיו'פוקלשכ'פויתושללכש"מכ,b"בשלסלימלתסיס

,דיללסלנלעבקרזןסקנמבלסלשובלסיסו;חספלןושלל
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'טשוקבויתושרדוספדנו.ג'נתיסק"מףסויתיבכןימוריכזמו

.ג"לש'ש6קbרקבופ"לתנשלביבס

ר"לסמוחמצל"לסמולביקשתובושתזעובוןיכי.ט"מ

סתעוספדנון"בשלסש"רסמבלסיככןארודןושמש

ק"bכומכולתובושתמןידסוילריכזמלןינמוי"בבןרלו.םדקמ

וליבותבשבתסנכסתיבל'כוסמלסעפוככליכמסלעח"שןמיס

זמולשל"כשןמיסק"bכסגו;'ו'יסב"קכbיסו'וכוסועשרכ

תעלותליכמסלןידכן"בשלסןכש"ללסןכקמנל"רסמתבושת

יסןועמשל"לסמתובושתבב"קכ'ונס'סכסנשוזבושתו,ישמס

יסלליסססבושתבישסשסשבותכשו"כק'יסמ"קבןייעו.ק"

לקbבלמיתעמשו.ס"כלתנשבותכד"סק'יסבו,ק"כלתכסכו"כק

קנתמוז"כרתנשבוככש"לסמול"לתנשסיספנקכץבשלסדלבקש
* - - - - ל"כזל. ק"ידכסיסיסלוע bכמיס

סילשוריברדסיסוידרפס,סיסביבחןבקעי:ס".ינ

ידרפססיסשטושפו.כ"עד"כףדסמכחלףרגק6בכ"כ,ב"כות
תובושתםילכשרופמכלרפססורגמסיסוס"לומbסברלסיסו

ןכלבbמולףלחתכסלשוריבללסיסלש"מלכמ;ונכק"כללסמ

לכויקינולשליעבבשתניומכעשורגסמלכביכק'י"לסמיכ

ןכלו,'ונסבלסלסילשbבקעןיעתספלססויססרטסשסישפכ

לברסשישמ"קכומכונממס"שודיקשאלבקעיןיעסמב"קכ

3"קבלכb,"בתוכסרמb,שוליקסליחתמו,וכממסיסוליק

כ"חכןיbסיכושbלסישוליקמסגו,bכמיסיbסכיזקתמfל

ק"כללסמוכבירבדברbוכמו.סבלסטמסוסו-b"קבשישומכ

בלסונבלבא;סמולס,סbלילtbכ,בקעיןיעבסיספלכס

סמכסשברסיסו'ותסלסוריק"סעללכביבח''יולר"לסמ
. " סיכס. עלוככ

.סbלו.ת"יבתכרעמבליעלש"מע...וראקי"רהמןרמ.א"נ

לולגסלbלסולקבותריטפרחמל"זןרמללגg":ס,סלקסיז

לעשורפסכס"לשלעבדיסקסןוbגסוbיבססזסילטנוקו,לק6

ליל:ךכליחתמסילטנוקססילו,סשולקסתונוכוסוליפכסימסס

יתיbלתפנספ,סרינילס"סטסתנשןוסקסלקללקfכתבשביששס

bסכלעבשויל"קמוורלקףסויר"לסמכבלסונילומלימולחב
סלועיככלסימכקסשויסועיקרסלסזכסיליbמויכפולbמכוסק

ןסכסקקכיל"לסמכדיגכס,ססיניבסבלסיתלכס,רפסמןימל
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רמומסכקססיסו,'וכובליבבקעיל"סמכוניבללוללוש
. " - - - ו.ךלומבש"ע'וכוק"קק

.לכלסימסרופמוישודיקוויתובושתיקלק'ל.ל"בירהמ.ג"נב"נ

.ןילמסלךלוטןילש"עסזכבוברעשימ"ע"עקף7תולולסרלסבו

bינמ'כ'יסל"קביכ,ןרמירקמסינשסוימיקל"כירסמ

בלססbיכססבוסתסוזובתכל"כ'יססשוט"לטסתכסמלטש

.ש"ע'וכול"זלוסבתכוףסויתיבלבקמסקסבומס

ןויכזס,'סלביקשןהכהלאעמשיל"לסמןומגס.ר'נ
.סנותמי'גונטותחפשממלוסשותמלקסבברסבתכ,ספדכבש"מכ

בשתנשח"גכbטליעמלקמןסכסיססלקמשbלמיכיתעמשו

סכסלbומשבלסו.'יגוכטתקפסמתbצומbיסוכממוסיכותב

f"לסמוניבלןמזב'ותק"סעסלסולייככלמ-ויסשוכבסלוסיבלסו

תלקוימסלולגסקפסמbיססויסלעו;וזסקפסממויסיקקכי

שbלסותק'ונסןסכסלbעמשיבלסו.ל"עיסינותליעבתסקוימו

תיבשיו.ס"כ'יסב"קק"כbלסמת"ושבשתומכססבסילכמינבלל

סויסדעbלקנו'ונסבלסובללפתמסיסשסילנמכעדונתסנכס

: - - - . . ומשלע,

ולכנ,ןולוקיתפלנוטובארטלאיחילולסמללס:ה'ג
וטובbרוללbירזעל"רסמןוחגסונבו.ןולוקילסמלשודימלתו

לשbbט"ליגמריעבלטפנוי"כבסיתיbלות"ושלביקילוקסbמ

וטובbלטלbיקיל"לסמבלסונבו.ט"כשתנשמ"קלbמלתכילמב

ינבלמלbגניבולפס'לסמ,סעילטוליקשו,י"כיתיbלות"ושלביק

ונבוןימינבר"סמכלוסלייקיבלסלשויקלו,ד"לש,'שכלכוטנמ

'ונס'למיקיבלסו.מ"עימ"כולומיכבלמוטובלרטלfכתכןולגס
סbלס-ו"ל'יסויתובושתבע"מלס;זמלוילעןולוקי"רסמלשולימלת

בתכולככ'וכסלbנתכברסו.וקי"לסמלשוידימלתילודגלסבושתב

'ונס:יקיבלסת"ושבבותכו.ע"מלסבתכשקובדסןודנבולולדגנ

סשמברסמי"כ,סבושתביתיbלו.י"שרעזגמסיסןולוק"לסמל-

יתפלכסיסןולוקי"לסמלבתכשbילטילינבלינומלקינקזמוילbמ
סירכזבלססיס"זכסלbיקיבלס.תוכביכבמו.b"יכולובברגו

.י"כבויתובושתיתיbלווכיבלוbמסידילי

.ףסויתיכןלמןמזב,חאייאצןףסויל"לסמללסו'ג
סויתיל6ש'סיתיbלסג,י"כויתובושתמלודג'סיתיbרו

ולביקשסשבותכו,סליגי'ס'יפו,ףולינסתמכקבי"כלודג'ס
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'סתמbסתמכקבלביקשבתכסשו.ט"שתכש'ותסלסוריק"סעכ

.י"כויתיארססססןכמ'סו.סירק6סיבתכוססססןכל

ת"ושלביקיטאנאקירמיצניפלbרשיבקעיברה.ן"נ

לבוקמסברסלשוינבינבמדכנוןינחוסשסשבתכו..י"כ

.יט6נfקילמס"לסמ

ברסבתכ,י"בבןלמfיבמשינרדנכסי"רהמברס.ח"נ

ונלזעריעבוריכסלו"נקת'יסלינוניוסיפלויתובושתבז"כללס
סיסרלמודומלתביקבוסימשbליולודגליסקסיסו,'ותתפכ

.ס"ע'וכוסילודגורולכויסו

ליעלש"מע.ךולfסלתסולוס6רכיקהנויל"רסמ.ט"נ

.ד"סבףלחסתכרעמ

תונמכ6לזעןססרכ6'לברסל.ארומרוסי.ס
.לומילסרלסו

'סלוכבתכליעל.ת"ללסיסקימשרסומלשרשיה'ס.א"ס

בתכסזסלשיס'סו,תובושתוס"cכסיסוליקbוסת"ללשרטיס

סתעו.ינוימהיחרזוכיכרולביקשיכfזכולילסקכמברס

סכbיללוbמסתוכיכללbוסשבתכסתורודסללסברסליתיbר

bלבקכסלבקסלו.תופסותס,ילעבוניתוברמדח.

סנכתבילארשיהקחצייוללכיהםלועדוסי.ב"ס
לולסילודגלגמןמטנ'סיססנוtfרכססהיס%:"fלסתשקבל

'סססיקכשמו."לקתתנשןילרבבסופדסחבזמלעסלעסתעו"כב

שולק'ססוליפלולוכיעלוסכוכתללסומלוסיbוסיכדbמסוס

.ס"כמלסמסלקס

וסיפדסתוינומדקסינשמו.ל"שרהמלהמלשלשםי.ג"ס

וסיפלססיכשסמכרקbו,תומבילעספלכך"קחו.סניכןילוקbמק

.תובותכלעולוכסיסשבתכתולולסרדסבלסו.ןיפולקוןיטגלע
.ס"םסבורלעלביקbוסו

ס"bרסוסמוקכי"שרלעל"שרהמלהמלשתועירי.ד"ס

.ותומלליתיכזאלךא,('טסש'tfרפ)ספלכו

ש"רהמןוfגסמסכרשללמלעבקררוחיכראותהפי.ה"ס

.סילכלורבלמכלעספלכחלו,ספי

ליששללמbוס,תיזקשרדמלעל"זבלסמוקהפי-ו"ס

.לימזfבספלכ'ו,סכרסיליסס

תולסכיbלתסbשללמלעל"זבלסמ:הפי-ן"ס

.מ"לפיפבספלכוסכר

15



.יתוא.114

.ספלכbלכ"קומ"קסישוללל"זברסמםיניעהפי.ח"ס

י"נח,לעסוק"ריש::לס".הקידבלהפי.ט"ס
סלומלוסיכןכוניbו.ד"עק"סקףל'תולולסללס,וירפסבש

.'כיתיארןיכרענתולגלקלכלעסוקמ

,תומכחלעלוסיאידנקמרשיגיסמןונבלהרעי:ע
לעו,סנלס,סכוכת,ליפוסילפ,ןוגינ,תלילשת,תוסל,ןוינס

.ספלכbלו,bלפוbלפסתויעבטותוידומילתומכק'לbש

,לקfרקק"קכל"בללאויל"לסמולולבלודגןוbגסבלס.א"ע
לbפרר"רסמברסליתיbר.סילוט'ללעסלקתיברבקמסבלס

ינבמbוסשותמלקסבבתכשבולקמיליללכשתבשתפסותורפסב

לק6קוללסשבתכדועו.קקוחמתקלקבלסוק"כבלסלשוינב

לשfכלומותיפלקיסמ,סיסוירבדךותבקולסולקמשיאבסלגתנ

לאוי'ללסוקמונפליקכילקbזורכק"כברססימשכסלע

.ש"עלקbלקמ

םהרבאללסשליפחסןילגהתיונלסןילחונשי":ב"ע
וכבמתופסותותוסגססכשיוסשודקבשסילכלכץוורוהל"גס

:ל"גסי"לסמברס

ליסקסןוbגס,ץיורוהל"גסהיעשיר"לסמ.ה"ע.ד"עג"ע

ותלסתוקbכי:לככ.'ונס,ססל56ל"לסמןוbגסןב,ס'לשלעב

,תשדוקמותסקוימbלפוbלפססbסכסוסמלסותקפסמתשודקוותשולקו

ותbוונבס"נשלעבןוbגסלשונבלטפעשל"לסמןוbגסבתכרשאכ

ק"סעלbכס'לשלעכןוbגס-.'טשמלסיפלןילחונ'שףוסכתספלכס

סזוסזססוקמסללוכסמללסיססססויכ"פשתנש'ותסלשורי

תולוסוסוליפ,סימטסרעשלוביקסbלקסזינפמו,סימססלעש

,סלרטשמfבפ"כספדנו.סיעשי'טמיגס"ימסססגו,סלפתס

גילפמושלחתיבלעבןוbגסמסמכסססשםיןוסfלסופדבו
עסוסיל"לסמברסוט"יתברססיכוbגסתמכססססו;וקכסב

רלסבבתכ,-.ונמזרקbווכמזךותכסינוbגרfשוחקfרקמ

ק"סולכמביל'רדיסקסיבתכב6נמשג"עט"כקףדתולולס

ןוקןיוותוריקוספלכןכלותולתמשנסיסס'לשלעכןוbגסש

ססלבאןבת"ל,ס"חכסיעשbוססססיקוספסת"לוסנמשמ

bוסויולססרבמןכת"ללוסול"fכל"נוס"טbוסול"כעיולס

ליגמסש,לבקש,ללותבלודגוןקזבריפמיתעמשיכbו.-.fלפ
bומסל"לסמליסקסברסלרמbרפק"קמלbבשותסיסשכףרולשי

,ילקובעריאתפליותולוילאסbכשכזעובל,טטשנזייbק"קב
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רבכו.יתעמשכ"ע'זככתוריקוספבזמרכוס"לסברסתמסכbוסו

תולודגותולועמ,רתויירקסתומשנדל"נז,"ללסוניכיש"מתעל"
ת"ליכזומרלילסbרכ'סירבלססיככסbו.כ"שעסיעטfמעטו

,למbכשומכל"fכסיעשתויתיbססןיווכסכיbשתוריקוספ'ק

.ללוכסיסעועבמילקטמיגלוסש6נמתולחכסיעשבושחו6נ

.ותמשכשישזמרכו'וככבלססשומלכסובו

ברסתובושת'סלותמדקסבס"רסמוכבבתכ.ט"מירהמ.ו"ע

ןימכןיעבס"שסבולדמלסירנמןללכוסנלסיעבשיקשמ"ק

ויק6תמדקסבוס"לסמתמלקסכסשו.סידימלתסינמשולויסו
bלליbלוכו.fלפbוסוותודיסקוותוכתוכעוותקדנודיגי"לסמ

סיתסיכבקנמלןbמכילומלתסילוכתויסלסלותלשסרתכלסכו

סמלקbלס6סיקומעסירפסכ"כרבחלוסרותךכלכןיברסלו

ןבעיברסלתוכמןע'סביתיbלותודיסחוסונעוfטקתfריול

ךכש,ל"זירומ636יפמיתעמשו,בתכשל"ויסכשמתיבללד"פ
ט"ירסמלשיעיינבסילודגסיריבגוסיקסבומססינברססיקbסוסע

קלחלוטיוסוסבססיכמסכרפתישתנמלעסתיכלוסוקקלשול"ז

ילכקויקבסרותדמלש,סלולגסלכלסכזסשמו,ףתושכססיסכנב

קלטללוססמעקלקלוסוןתמואשמבוקסעססש,סדלטסוש

לbרשיבסרותוניבלסווברסשולfכסיקילג'ויסיסלוערכזל;ללכ

ק"תסלכוbסזןוגכיכ,ילtפbססלשלתויסןפוfבסזךרדב

'לסעןכגסנשיבלכינינמןכוסרותליונפוכלו"סשובילבומחל
'ליכתיסוקכתשbויבליבל"ותbלfתיכבלסילתמסbרככbייק

סיס'טשוקביבגל"לסמויכמןוfגססיסשכו.ןבעיבלסל"כע"bייק

ימלובוטמילסמתריטפירקמסכשסיעברbלךומססרפסמב
'וכוbתיכבלסילתמסbלככס"מו–.ןיירובלעסילכלעדיש

ססמקקכתסמויבליבלותbלbתיכבבשלמbכססק"כףדסניכב

וfכשסיגלסעכשי"סליפויברבס"לדיפקbלוbייק'ליבוסייכימ

פ"לדיפקללוותיבלןכילוסוםמקלייק'רלטנש6נמנויבלל

:יכממרתויןווכbוסיבbלשמרמוליברב

ל"יכל"כשתנשתובושתסיפלס.יולהבקעיר"לסמ.ז"ע
לנוי,לודגולט,לקמסוקמבסלודגוסלות:כ"פתוfספלכב

bלמוזירזסיססזלכסעוסרוקסכסבלמוסילטס'ורמקבbכו

קכו;לכfbלתולגעסקללשכלעבוןמשסיסשסעו.סלותב

ומתחו,ג"עשוללסיתעלסכיכ'סבלbוכמכו"כשתכסברלסיספכ
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ןלסמןכלקבלסוש"קלסמוןויקש"לסמוbיניניוינכלמויקספלע ו.ורפסברbובמכןוסקb"לסמובלו

יש

יככלמלקb,אנידוממהיראהדוהיל"לסמ.טע.חע

תפסותסלוסיסקליתיבלביק.ןסרלוללושמוקלקלמ,bיניגיו

ךרדשללbוסף6.וחתפמותושרלמסילוביקרתיובקעיןיעלע

לסומועמשביתכו,סתיכbbליתקכותויתנעלכוערפתותוקכ

לקמןפקסנוקסלbtכיכרמואסיסלוס,וערפתלbוומכחו

ימןיאוולבfלווכילשסלוbוססןפקבלזלזליfשללוסויתועמכ
סדמס6ך6.ס"יעמכםייקbלוbוסופסכיכססעתסמולרמbי

ןפקבלזלזליbפללבקמסןימסנתמבןפקוליכקלןתוכבושק

ןילכןתונסלוככסושמו,ןתוגסדובכלסיעיגמסילכיסיכונפקכ

סלשכ"ןפקסתוסמיפכןירבוגתוכנסכbוססןפקכשמתשסל

סיובמסתbוסויסויתוקכותיפבןסלשbסbורסיככbו.סינפבש
סתbסןויכיכסירבלסןימרכו,3ללעסששיbןילויתקכות

סינוקסתמשסכיניעבסמרככ"חתושללסלעלכשילסיעבוק

ל"וסןכיכסנסוילאאבסכפסכלשלכשרודונלשתוחכותס

לכועלפתוש"וודבbלוולכשלסתמסיbשרוןפקסתינקוללכ
ףסכבותוקכותסותושרלסססשיתנעלעסע"ילפסכתיכיתכע

סיbשלסת6יכ,סתיבbbליתקכותןכלעו,סתוbסתינקfלמ

bללבסלוןאכמרמואינאןכל,סככונלתושעלסתינקשןפקכ

ךירכותיחכולסולמסנתמסכלןתונינאש6נמנוסמוbמסנתת

ש"וסנתמססשרחbמ,סתוזבלbלותופיסינפרבסבסלבקל

bל,ו"ערפתלbו,ומייקלומכחתתווסולבקתשומכקורסומועמש
ללוירבלולb.סמססיכותכסיכותכסכלויסו'וסללסוערפת

,ויכללעידוי,'זכסבלסלי"ככסדוסיייק'סיתיbר-.תוחכ

יתיארו.בטומלןסבוטלןסוייחימיבוילערבועסלכסשבתוכש

ימbמסיסbלסליקתבbוסשרכזכסברסבתכ.יטרפרכלבותכל

ותדיללםדקךותבטעמכו,ןכסללותנכששסלקמיקיו,לוגלגב

סיקוספלמליש'ונסבלסלסמלקיתנכשוססוגסיסוונקעיגס

לסלוסו;bילטיאבסירומסגסכמכושפכתfכבסרותירבדו
לליסוסילומזמסזיbלרקוססוגbוסועלוקמטכמלליססbרו

,לקbכותמשכסbכיולקל'סb"סלbלשיעמשרמbוויניעקתפ

סמלןיעבןיעיכ,לוגלגסןימלססחלסוbוסססויסמו.ילפליהו
לודגכרמוללוסועלוקמטנמלידתסנוקסיטדקסששןכללי

,'זכס'סבי"כביתיbלשוירבלכ"עסללוקכולכעמש'פסיתפשיוטיבכ
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יתבתכ.בוטסויתפסותלעבןיbגס,.בוטםויל"לסמ.פ

;דולקמכ'סמלוסוט"תתנשסלעמלשסבישיבשקבתכלספדנכ

ליכמל'גק"סו"סקתןמיסח"6סכרסילמברסליתיארסתעו

.ביתתנשבןכסרוסדבתכוט"יישובלמרפסבןוfגסירבד
בלסו.מ"לפפק"קבספדנסיגסנמ'ס:ץימואףיסוי.א"פ

גסוכתמדקסבןייעוסשש"מכשדקתיב'בלסןמזביסיסורנקמ

- ן. נכfףסוי

ל"לסמןיfגסדימלת,ףסויל"לסמברסמ.תעדףסוי:ב"פ
לעתנקוםמוקסלעי"שלשוריפבתוbקסכןוקיתוסוסוליפ,גbלפמ

ק"סשתנשגbרפבספדכ,'ילוטסלעבבקעיוניבר'ולרפרפ
.סיכוfגס'מכססב

תליגמלעשוריפ'ססשעמלעבןוbגסלחקלףסוי.ג"פ

ינפלעבןוbגסבלסליעסשבותכו.ךbכיפילבשדקמספלכורתס6

לעבס"רומןמזלךומסלחfbקbרקק"קבל"כלסיסשעפוסי

סיסטעמכותומכחסלכבסכקסיסושלחתיבברסלסלקוספמס
סמכלביקווילbת"ושסיכירמויסלולסיכוbגלכשורודבליקי

ןייעו.'ונסו"לסמןוfגסילכלףלותוסוסרומלוניכזאלוסירפס

ימיכסיס'ונסןומגסללbובמסשו,ב"עד"סףדתולולסרדסב
תויונמףסויתיללשת"ושןיאו.ל"סלסמימיבוףסויתירbשבלס

.סשזמרלסbסעוכבתוזחל

לודגסברסרולסתפומלביק.סיקלק'גחקלףסוי.ך"פ

לעטעמכסישוריפוסיסורלססו'וכוסייקסןע"לעכיאחרהמ

שיוטשפיפלעססמוסיכפוbוסיכללסמכוסמכבסלותסלכ

.ןידסיפלע

טקלשס"פסתודגאלע'ונסבלסלביק.בקעישרשי•ה"פ

ושליפשסמ,סיכבלסירבלליכמשסינשיתפש'בבולbוסובקעיןיעב

ףיסומססילעוישידקןנכרמעמששסמןססירפסכןסלמלמב

.ותניבמתולוותעדבקרבךלוסו

ףסויל"לסמבלסלטשפסיפלעתושרל.ססוי,די.ו"פ

.bלפוכלילכיbיככרמיתפל3

בלסוליכמתויפלטלעןומדקלפס.ביתנריאי:ז"פ
.לילתג"סככ

קילשי"עטגסללססידלותכגבלסמ.ביתנריאי.ח"פ

- טסוקכספלכו'וכו'.
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ש"לסמןמזבלגרומינבלמילאויולקחצייילס":ט"פ
bש"מכ,ע"שסלעסיכפססח5'סרביק.תוכזס"רסמובסוב

ת"ושתנקי"ככיתיbליכbו.ודפססלשוללכןימינבלובגסכ
יתיbלםלקסדיולימומכעז"מלסבתכבו.ולשסיכפססקלמתנקו

קחניר"סמכובסובמש"לסמסארוסבחילטיאידומעינשבתכש
.'וכותורוסטתורמbססיתולמbוbכילוממיולס

למלסכשמלבקמסבלסונועןיfגסינאזורי"רלסמ.צ

'שלר67טרופקנרפבספדנשםלח'סביתימק.סיכללתשלפו

סלוקססיסימקפתסנותמדקסבשיפויללכמומשסזס'לקת

*לbששבתכוסיכfזולי"קסמברסימךישלbס"רסמברסס6ןלוכ
ם"עסלוקימfכמbלוםפספתולולסרלסבןייעסגוסימכקל

."לסמבלסוי'כסןקמןמזבסיסךישלאס'לסמ'גרסלאלפחוסו
ויקbסעיתתכויתbסכויתרבלריעכסיכbו.וכרוללבורקסיכbזול

וסוליכסשסינכלסמכסעוסינfזולןרסמר"סמכס"סל"ברסלש

סישפנחנלסמרקסבסיכללתשרפבבותכו.חילסבורטוילקשו
.ז"פתתכסקספבברל

'פמסיפדג"לדעולסוסלעשוריפחוס.הניביעדוייאצ

יפלךליאוןאכמםליפ:מהסויר"סמכיפתישfלכ

יתיארינאו.ולכלכfנולףרtכשסמוללכו.ותנקספלכווכרד

סbמומכענמfכודיתביתכבףוסוסליחתסניכיעדוילק6רפכ
- סיפל. תוספלומ

סמכספלנוסבלשללמלעשוריפ.השמידי.ב"צ

.סרלמלביבססימעפ

יבקמסברס,"טסו,ק"כסדכניולההיעשיל"לסמגצ

ןידכל"סועכוי"חלןלוססיס.ןוtbלסק"ל9סלעבטסללכ

סיכפברסולפססבש"מכג"פתלכשותבוותשbוbוסופלשכןולמב

.ס"עיכימס'פלוbתוכתכולפסכתוריbמ

fלפס,ברעמסמלבוקמבר,יגאראמבקעיל"לסמידיצ
םוריפיתיאלריעכסינbו.שודקסלסוסלעס:פבותללסנלסו

.י"כבל"זברסמתורלbס

,לbגוטרופמלכלבוקמסברס,חמצבקעיל"לסמה'צ
ל"כזו"קרסמוכיכריבתכללסלליקת67bוסו",קסבומbפולסיסו

תונוכסובלסישוללרדסלןסתמחסתמכחבסילפססמכרנייו

סםעשןסו.סמכעסיבתכסקקיזותלסורריבוןוככללסכסילוליבו

:;"יכסיסוסייניקסיכיניזו.סנתכסלכלעותעדמתוסגס
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bלדbסשוריפרבחלליחתסו.לfטיוש"לסמויללוזbb"רסמס"זמ

קסועסיסשסינשק"יסזלסדוקו,ג"תסתנשבסמרבלוקbרקנס

בתכסשו,'זכסbלדfסיפלותמלקסבשרופמשומכוזסמכחב

,ע"שוס"כמלסודומלתבסינשסשש'ותתפנק"סעכקסעסליקתנל

לבקלליקתסשסלוקסיכשק"יתמלסתמכתבקוסעלליחתסך'קbו

סניfשסיקומעסישורדסבלסודילוbכסבתכססו.bללbסשוריפ

bטיוש"לסמברסלנbומכעוק"לסמסונגש,סירובקויסו,ל,

."למסברסמסלבקשומכעו"קלסמלששדקסדיבתכמבתכמסו

;רסזס'יפכומכעו"קלסממסיפלסמכוסמכודילומכסג.ל'גו

."רbסברססעלמלשרקfסבתכססססירוbיבסשולררבתכו

בתכו.ךלוfבש"עלביקש,סירפססלכן"לרמבתכסשו,ל"כז
תולוססמלביקססמוס"זמילילוbכסיזוכגסו"קרסמיבתכש

.ף"וקתכרעמןמקלןייעו.זינגסלומ'ססיקומע

ןילבולמא"רהמכלשטקלמבלסלת"וש.והיאידי.ו'צ
ק"סעינברינקזמיתעמש,ל"סתוbףללתכרעמספלככש"מכ

תסנכסתיבלסלילתונקכךלוססיסשוותוbיקבתגלפסמ'ותןולבק

ל"ברסןכו.ויניעודריסימיגלפסלודגסיכבכסילסתללוקו

ס"שסלע'סישודיקbנילנטשוקבספדנו.סינשושיקלפ'סלביק

.סיסורלו

ןוקתללכףסיש,הפאפילגא"רהמלוהילאדי.ז'צ
סישודיקסילטניקףוסבוירטוליקסוס'במיסריסלעןנבר

תרגתמוספכסbכלזרבוסלסומיק"סעכןמזסוילסיקו,סיללפכ

סינקומיתעמש.סשלוככותחונמ,סתיסו,סילויליעלךלסו,רכ

.קולעלפלופמסיסשלככמסלעילמסילמולויסק"סעכאללשbכס

סיסש,ססרכלל"לסמברסןב,ןודובידבקעיילס"ח"צ

בותכו.בקעיכתודעת"וש'ללביק,סכסמ6קלברסלשודככ

סויbספלכלbוסמסןמודבbנורוטעס'סלעלוכיחל"יסשסש

סטמקלפבלסו,וימיףוסבג"סככברסןמזבסיסו.סשלכל

,סמלשסרכבלסוןלס6

,שדקסרזג'פיכיחאגולגמלכימלאיחיר"לקמ.ט"צ
סעילטוליקשו.ק"עתתכסספלכו,סכלתיסbלכלעלודגלוביק

.'ב'יסןכעתלbש'סכסלבוססבושתכיבגל"לסמןוbגס

."קחנד"לסמליסקסבלסןב,יקחציקחציל"יס":יק:ק

bסותימלוסיסורלדמחנ'סרבוק'יקקני6"לסמברסוכילומלשויח
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לתסיסו.י"כ
וסfרככןגמסבלסלימלת"–––

ערזת"ושבסbכסותי:וילעץ:ביב:י"ססלנ

"-4 . ן"יל"לסמ.א"ק

:ק"::::*:ע'שברלוסולבקש
סלולגסוסבוסחסותביסיכ:ת:סיגלפומסירוקב'תמ

סיככרסמכו.סכרספ"::3לסססמ,וידימלתויס

ק"קדד"באטרסנייטשףסויןורכזת"ושלבקמסבלס,bלליפ

ל"רסמיקבסוףירקס:ןייד,ןיגכילילטרישbווףסוי
יר"סו,ךכסכלו(""י

בקעילרסמברסו:וbגסיובקעירfברבקמסברס,ןילרב

סבלססירוכיחרבוקונסןוחגבקעיבשת"ושרוbלbכיו

.ק"תסתגסברלסיtפנחנ.ויבקעיר"רסמ.בק

מ"רוד"באןיfגסלוס,bקחלקמ:,מ"דפפק"קד

ירוביחתועצמfבסלועסלככ:סיקלק:עסוסייכפסלסט

לבקליתיכזריעכסיכbו.ס"שסלעסיקליחררכירחי בקניתלמוסbרמכוסbלמוסימיסזיfסכיכשיכפ

ילןתכו,סיסלbסךמלמוסיסייכפ'ססכתמכ
wזופלכשלעומרדסלעעשוה

סיספכקכו.קרפכובספלכ.ו"קתתנשברד

וש

יל"לסמןוbגסבלס-ג"ק מ"-לול"כf.ןיגובלאנצקלאקוחסכקזבגילפסו,ב"וסbק"קל

לbק'זקהתסככת"ושלביקוסכוווש
ריימק"קלמ"רול"כbםיענןבקעי:.ר"ק
וכתח,רימזיקקוסbיכברבקמס'ברלbפפלb"לסמלש

ברס.סעילטוליקשו,ןיילתו.תוספדכסב"קויתובושתבג"סככ

'ו6"לסמללוכסבלס:":ל"רול"כfסיסלסbbלזע
/ ימזיויא

'סרביק'זכסבלסו.ל.סילוי":קיתוככ:"

"-- -" / יל"לסמ.ה"ק ליעס,סכידכטשוקק"קדמ"לול"כליר:,סעיתכל

ויסיומ"קסשמלכלףוסבוספדנ::סיbלקכ

'b , גחציל"רסמ.ו"ק ,יקיכולשbלשיבסfיוריעינניש':ה:ברסןמזב

ופוסבוסישוללקקנייכב'סי-ו.'ושתתנק

ושוש ושסכסיר"רסמ.ן"ק

תחפשממןסכסהדוהי:P:::3:טרופאפר

'בסכוסכיתבלביקןילבולבלשת"יבתכרעמ:מכסיקלק
'ותסלסוריק"פעלfבויכb:ולפלכך"לרסמברסתכbסכו

ברסלילוסללכnן"גמסבלסלתיתנ:סיסbוסו,'זכס
: 4 -" סוליבקו,ק"לפבלסלימלתסיס b7-'וס bס"לסמבלסילוילשבךלסו.סירכמבד"בbגלfוז

ותלוחכו'ותתפנק"סעמסונמתוחילשבןלז
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ותנקזתעלו;סנשסיעבראסשסיסו,בלללימזיאריעבוסולבק

לטשיתבתכריעכסיככbו.בללוסולבקו'ותסלסוליק"סעלרזל

בלסו,לוbשי"רסמללוכסברסוידימלתו.ק"סעתוללוכמתונברס

ןכלוקלבקמססלסססכקסו,bייפעלובbלולל"סכבק"רסמ'ומס

.סיעכש"לסמוויבורס"רסמbשילקbליסק'ומסבלסו,יול

ויתובושתבססרופמס,יבצר"לסמןיfגסןכבקעיר"לסמ.ח"ק

'ונסבקעיליכמוכבןוחגסו,'זתכרעמספלג5,ש"מכותמכחבו

ל"סנכולוקליסמרפוסטעו"טעבןתיוירפלשfוידיתאלכיש

'בסימשסקלרביקו.ספיסנילמוקישסעוכבקסופוכילש

'בתובושתמןבעיתלילש,תוינשמסלעסקלסכשמו,סיקלח

לביקשוירפסמסbלנו,ק"מי"בוליטלעסעיכקורמ,סיקלק

bלמסלפתרודיס,סימשילומערביקלועו.סירוט'ללכלע

סיקותמישוריפול'גוי"למסתגסנסוסיסקוחמסינילבוטלכמ

קול,תוכbתכסמלעתובfץע,תולמורסומלעזעלדגמ

.6נויכוסלפתסתואקסכסיקולקלספ"עררבלסיקלק'בשל6

תוילוקסישורדסוימססמוספלכו,סיסורלמבקעילסילסקס

תגbש,סרזעבלוק,לודגסקספ,סילשתלפת,'וכסרוביחסמ

bבלסלועללסלשוריפ.סילbתיכעתתליגמולטוזו,

וירפסבזמוללועו.סולשטפשמסיקרפוסינינסילפסתקפטמ

לעוללמגיפוליח,bרקמסלכלעסגיבלס6,ססעשסירוכיחמ

לעסינשוסימי.ךיללסו.ךורעסלעוסכלשללמלעוש"קלס

ןידמעק"קבבלסיסותורקבבו;fנטללק"קבסדובעסלעוסלוקס

למומסיסו,תוכבללבקלסכרללוקלתסנכ"קמוסינשסזומ

.סינשח"עןבסישפנקנו.ך"כ6ינשעאלשךולב

ל"כbליסקסבלסיזאגלאבקעילארשיר"לסמ:ט"ק

,בקעי,תיל6ש,בקעיעמש'לביק'ותסלסוריק"סעבמ"לו

תוfכתליקתבת"וסוסיקותמו,סילמקכסישורדמ,בקעיתוbכ

סילוביקסבלסולדועו.בקעילתמ6,ןגברד6ער6,בקעי

ק"סעכמ"לול"בחק"קחלפומסבלסל"חיןכסלקסדיכ,י"ככ

תוfכ,'סכו"לכוכבברסללשוקמ,טג'סספלכו.'ותסלסוליא

בלסלשודכנסיסויבמלמ'ונסל"זי"לסמבלסו.'ונסבקעי

.'וכוסעומשןיבילעביזfגלמש"לסמלולגס

מ"לול"כfשולקסולודגסברסרטעןהדוהיל"לסמ.י"ק
ברמיתעמשו,י"ככסכלשללמלשוליפלביקסיפליעב

סמכוסיסנכדמולמסיסל"זבלסו.סיקכתלסbוסשו"יסלקמ
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ותליטפרק6סגויקוללועכןסולועריbשסכעמשתיכזbתוbלפנ

סילכללכויכול"זבלססשבעבשנלןסותכנמלעללפתמלןס
- לפכbסי.

תודג6לעהפיש"רהמלביק.הארמהפי.א"יק

ןילרבבספלכלועו,ל"זברסייקכליכיכיובספלכו,ימלשולי

ספדנדועו,ןילרבבללכימלbיקיבלסללולכמיפויתפסותב

b"לסמבלסיסוליקוסימכחלוככליניקסעקלפכובטשממב

סספלססלעתוכילילבלויסו;סכלשללמלעססרכלערזלעב

.סמלקסבללובמכ

ל"לסמלולגסבלסמסיbלפכסיסורל.יבכשדארקי.ב"יק

.סירוט'ללעלולתיבלבקמסבלסדורףסוי

סעםולשל"לסמבלסלישולל.םולשיבאדיג"ק

.פ"ת'שךחכיפומספדנ.ריbמל"רסמבלסונכישודיח

סיקספלעתוטיש'ללביק,אריפשעשוהיק"לסמ.ד"יק

סופלכיתיbלbלך6,'ונס'סמלסיכיס6ת"ושוסליגמסניכס"ל

.ססלסיכיישסת"ושג"כו'יקספליbמקיקרפילתלעסמיכ

סילטנוק"יקת'שןילרבבספדנשותמלקסכונסןולגסבתכו
.בקעיקקסעלשגתיגוסללכבוולשתויגוסס

ליבלסבוטנמק"קבסוסלאירבהדוהיל"לסמ.ו"טק

וירקbו.ותוכזס"לסמלולגסברסלשיוכידתיבמסיסוסיעורס

סלותכוספכסקסקשונעמשו.סבוטנמק"קבסשמ"לוי"ל,סיס

סמש'סבויתובושתסbרתלסbכbילbטיbילעלכבומסלודגו

קולקלסיללכוספדנו;סומעקדקדמסיסו.קקנידקפ'סוסקדנ
.ל"זבלסל

תויפרטוסטיחסינידבץ"בשרהל.העומשןיבי.ז"טק
.ג"סככבלסימיבי"5לימזיfבbגמכסיסו.ולרווילבספלכ

לוbיכ,יזאגלאש"רהמבלסל.העומשןיבי.ויק

ספדנ.סונעלופלפבןרמלקלמגסיללכוסלועתוכילסלעתפסותו
t ט"לסתכס. bיכיכיוב

ל"לסמלימלת,לודגברףאראשהדוהיל"לסמ.ח"יק

י"כלוככסbסכ'סבסיכססוסילכמןללכסיסו,סטוגסיקרז

ףדטושפטג'סבביכק'ס'לסמו.ספלכבש"מכסbכfע,"לסמל

בלסלולסילולג'בויסש'בתכסלמלליעסשתביתכבb"עז"פ

תוחילשבךלסוש"עיפbרמשסדוסיל"לסמבלסוסיננקןb"לסמ
וללbסוסבלסרעטכמבלססיסוס"עטקוססששיגלס'bלפכבו
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ןלסו(ל"מ)'וכו,סדלקסיסשויתונכותמשל"bול"יססמטחוסס

ש"רסמברסודימלתותולולסbלוקףוסבש"מכסשרטפנווכרוויל

סגו'זכסבלסbוסוובלססמסיכרלזמורליוגתויתוסרלבומירפ

.סינקזיפמונלעלוככח"רפברסלשובלסיס

סמכבובתככותלודגיללכמתנק.ל"כזי"ראהוניבר.ט"יק

סיקבז'סמלעסטישבתכותולקבבו;ספלכביתזמרשומכסילפס

ירbלכפלbf"לסמברסיפמיתעמשו.לbלכבברסובלתרבחב

שרופמסיסו,וזסטישוליכתיסל"זחוסש,ןלס6דילבקמסברס

י"רbסוbלbלככבלססילעסירbמלbמששוליקלכלעסש

סג.וילפסלכסערימזיbכהתיסלס6ספירשבספרסכל"סועכו

לסססכקסלbסססלbססשבותכשיתיbלי"כןרמת"וסךותב

סלאסססתיסיתעדבסוטרסיפלויזנכשמקקניל"סמכלבוקמס

ליכזסילכמסלbשבסילדמדדנמסיסותונוממינידמ6ןודנב

סכקסשסbרכבתכוסלbטסלעותבושתלסיןלמו.לפססוש

תמכלהזרכלבתכוסזקסופ'ססוסמסזדגלמלללוטססלטס

כעשסלמטסילכלללכלטעמכבושתסלכלכויכוסזקסופק"

תעלסטכשסbרנשסמלסיסססולוססיקסופסתורבסופינלמ

סנומן"לסל"יסשבותכסילשתמת'סתמדקסבסג.ללוטסבלס
ולbששעלוכרבכו.ל"3זי"לbסולbלכבבלססילודגסתולוbוגיכסמ

לשביטסו,סלבקבסלולגסותמכחמ'סלבקמוניאיbמלוידימלת

קכ,ובןילוסמסקסתונייעמול,סיחתפנףכתיכ,תוליגמל"יס

רבללןטקרוניכbוכמלקלוטל"סרבלמסיסשכ'יפמובותכל
bלפסשוריפבתכוב'סלובילתליקתבו.ססילbתועיככלbוbסזי

bכמשסממלקמלעשסשעוסנכקוק"לסמותמbסתמכחבסיכוכע

רבכו.ת"יקתכרעמספלכבש"מכי"לbסוכיכלםדקסייתלסטמ

ןלfלסכלססיסכתלטעומbו,בbמןטקסותירbשגדעלוכ

ל"3ז'ירbסללגתכסשו,סכמסלעבסיסשסיקbתיבלסירכמ

בורקןקזק"תיפוייתעמשו.סשללותבולןתנוליבגסולולתיבב

סגוסילכמלךלסותלקככש,ילרפיסbוסוברעמסןיbמסכש'קל

סיסשכוסינbזולי"לסמלכתבללכbליגלסיסוהכידטסוקלךלס

.,סכמסלעב,ולולול"3זי"לbסלשוימקשרוריבבעליסירכמב

בתכמכןכ.סbלשיללמbשסמודמכו.סיסכbרפיכדרמומשו

עמששסממ"bיבמג"כקףדויתושרדבטמילסמ:בלסו.ו"קלסממ

יפמיתעמשו.ש"עסיזנכשלק"קבתפנכל"כזי"למסבלסשללש

י"לbסליגסשbכמשדועסמיברסכחימינפסברעמסןרbמק"ת
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רמלו.ימקויןכןועמשת"ל"בשתיבשסולמלתילעקוספלע

סמלשלכקקכת"לערפמלי"בשיכוילעיתזמליכbו'ולססכקס
.ל"כעיכbסססתויסתעמל"על"3זי"לbסbוסש

סילכמינבלמלחלסיס,ןיזעידיוכמבשהעושיל"לסמ.כ"ק

תנגבלסינפלסתומסנלמסיסו,סיקספבתכסנשב"וטןכו
סטמברסלשוכתקסיסו.סיללותכג''סכסbלתשומכסידלו

סישעמלעבווינעסיסו.סיקלק'כוסיפלסללדתססbוסו,ףסוי

קינסןייללסכמתנשכוסילכמק"קכרפוססיסותודיסחבגסנתמו
ףסוייכרבןטקס'סביתינעבש"מכללקשלbתלסוסמתורפסה

'סבוסינילבלbמיקב.'וכסבלס,סיסו.ג"יתוb'ט'יסמ"ק

יבמזלfלשל"לסמבונרמשונילומלודגסבלסשיתעמשו.סיקסופס

סכלסותמbסלאןווכמויקספבבורסלעש,וקכשמסיס'ססל"ז

בלסונלומסעוףסויסטמבלסוימקסעילטוליקשו.ותומכ

לביקחוסו.ססלכמעלו'סבססל"זיקחני6"לסמוכילbשלולגס

ומכעלווילעש"מכבולסוסידלותנג'טלעבכוסןשוש,קלפ'ס
סלותירעשסמלקוסיסורלמסילוביק'ברביקסג.ליכמbוס

סעושיילעשוללקות"ושמלולג'סלביקסג.סלולילעש

.וסימשעיקפלרולסיכבלבורסעירטוליקססשו,סיקלקינש

ם"מכסיחולמס'סרביקיבוזאהףסויר"לסמ.א"כק

bוסbוסשלספbו,b"בשלסת"ופבוריכזמליס"מתכלעמספדכב

,לקכנףסכ,ףסכתרעקלביקשוניניפייפמיבולסףסויל"ס

םלחלעותbנכומשףסוסיבתודעסתחורוגסת6,קילמןושל

רישןיכלסמן"ילשסיכלמרסומולומקוככודידילןתיןכ,סלמק
ןומסוסילכלורקיסמילותולילסעתולכככוברכולמתודידי

ימולןוסלבסלניקסליסקיתניסןילכיילסכקס).fענסכימלbכיעבוסיריש

וקלשכתפסומתלגלו.ןלקווןמלקילנילבניס,לקנימלילביללס,י"קבריפסס:ספדגנ
.(b")לג'דק"סבספדכל"כסליססוכבל

סbרלויתוסגסבבתכשספלכביתבתכורטשקבקעי.ב"כק

ומכסיקידכס,תולבקלעחטתשקלסלעבלסלוניסi'וכוןלמ

,ס"יקרוטתולילגוסירכמןרחמסיריבגסזימסויססגסיגלוכש

.ח"ללייזלסילועסגסכמכלוקוסילקמסימיםק"לסומברססיסו

שק"ילסמבלסלעבתכא"ע,ףוסק"מףלתורולסלרוקסכו

תורבקלעלקבל'ותתפנלךלסשק"ילסשסינקזיפמיתעמשול"זו

דובכולססעבלסול"זולאקי"לסומתיבבןסכאתנוסקילמס

לקעחלשסbלכ'וכורקבלךלהשש"ממו.ל"כע"סשרטפנולודג

סיגסונסיברשומכ'וכורקבלךנס6נמסירנמןיbמסליד
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סיכדיעסילוסנbלסbרכסשרטפכוש"ממו,יבמסןרbכססלופמכ

תכססימשלסלעןלמיכוכיbסזו,בללסישפכקכוסימיססתומכ

סג;סחלךרעירקסבודכנש"מכע"שתנששק"ירסמברסוס'לש
ויתובושתבס"מכו"סשתכססילכמבבתככסל"בססעמכסתקbוס

שתולולסbלוקסכללולכסמרככ"חו,ש"עופוסבב"כק'יס

ססלטפכוסילכמלרזקולודגלובכולססעבלסול"ככוגוליל

חתפבסלקמתספלגסשק"ילסמתבושתבבותכשסמשעלו.ל"נכ

bוסיכתמאונימוקקולתולולסbלוק'סלעכשממ,רעשס
-.ס"מכז"ט

b"לסמוכיבללסיליססליסותורסוליפ:חקרהןיי:ג"כק

קניטbילביבבתוליגמשמחלע).תול'יפלוללודגמ'סב'וליכזססזימלגמ

(.ס"פלל"ללס

.ב"חםימכחלדעו

.יתוא

'פ'ו'יסילסמסוריפבי"שרוריכזסיארקףסוי:לי:א

ס"בשלמיתbכסס"לתוfb"קבו.'יתכולללסו"ב"כי''פק"י'יסוג"כ

.('גתוא'שתכלעמןמקל'ע).בשיו'פ

bוסול"זע"מלססילקוליעתולמfממלק6םלאתנוי.ב
בתכוי"כבל"זע"מלסלשסיbולימסרמbמיליללכסתעו.סופלב

תולולסמבוילערוזחלדממךילכונלרסמסלאתנוילמחמ:ל"זוסש

יתלחתסשתוניפנסמןבוקמלוסיכסיתשbלותקbbלתוכל
תוסלכfלשומסרפתכותוכושbרסתולולסמסיתbמובכגכוסללסל

סירבלסוןגוסכbוססלמלמסןיקתבתוינקסעסיליסתעסגסמו

יכbלתבbלולסמונממסדיבשישסילמוbסוכמbbלסיקיתע

bלשימצעלעדיעמיכbןידעיתעגסbוכוקתמלובגססנקל
ילכספדכססלbתכוילמbמידיבןיאסתעו.ל"כעותסגסוולולס

סג.תמbכbלתבbלולסמותויס"למbכסשסbסעוכבתוזקל

: - - - יתעמס. ליבתכבב"קסיס

ילקמותדובעלעקנbככ"עשרשבל"זןולוקסויל"לסמ.ג

תפומיכbילומבתכט"סשלשבוופוסב'ש"ע'סיפלסיזולקביקדרל

, "" - " - ל"3זלולס.
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ולופלפבלוס.יולסקחצי'רכקאלופבקעיל"לסמ.ד
bככשל"לסמ,וילימלת'ילולגמו,וככשfכסיקוציקסלוליקליכמס

וילעוגארפמל"לסמןוbגסמסופלבסבושתשיו.ס"כודלפמס"רסמו

רדסיפלו.'וכסקbלופבקעיס"לסמסונעלופלפבסבושתבתוכ
תכסבלטפכbככשר"רסמיכסילכלסילובשיתכbלתעכסיכמז

בותכיקאלופבקעיל"לסמךיאוג"לסתכסולימלתס"לומו;"יש

סייקל"לסמוכלל"לסמלשויקbו,גארפמל"לסמבתכשןודנב
ילימלתססיכשוס"לומלשורבקסיסשסייקסימקוכיוכבתכ

ןפוfכ,'סתומו"יותכרעמב"ק'גססשבש"מכ,fנכש,ל'לסמ

לטפכלובתכתורודסללסודולקמכבו,ןורחbסיסגbרפמל"לסמש

סילעבתכנשסלמשבדדועו.ן"לתנשלביבסקאלופבקעיר"רסמ

ס"שגתנשסיסשלbוטסליכזמקbלופבקעיל"לסמול"לסמקספ

- - ךי. ונוכי וbסילכלס

'ושתכילטוליקשאנכשל"לסמןכלארשי.ל"לסמ.ה
.ךלוחכס"עויבאתליטפלעקנחיתורילמבוס"כ'יסס"לומ

ילטוליקשהבוראפמם"רהמןיfגסןבהדוהיל"לסמ.ו

ק"כק'יסובישמס"לומו,ז"כק'יסו.ו"כק'יסויתובושתבס'לומסע

.ל"ק'יסש"עוט"כק'יסולבתכסלוסיל"לסמו

ד"מ'יסב"קק'6'שתכג"סנכבלסיבנעלאיחיל"לסמ.ן

.'זכס3רסלי"כסבוסתליכזס

:ס6:לסת"ושבלכוס:ריכמיכבקעי:יו.יט:

מ"קבי"ככןרמומיכסש7"תוbT"קכיתבתכ".ל"הבל"נכס'גש
.ליכמ"לסתטישבית6נמןכו,ק"כר'יסל"יכןרמכ"כו,כ"כ'יס

כ"קקלכטפשמבלסשו"כקתוbי"כס"נססשג"סככבלסבתכו
,ס"fלס,ףיסוסוסיסשןכוניאולוכשלסירבדמלוסשןיכסו"ס"יס

ססfלb,וילבלbיכמס'ליכמ"רלס"כס"bרסריכזמוכיbל"כטלסו

תסיפתכג"סנכסילכלללכבו,ג"סנכבלסל"כע,ש"עןרמילכל

ריכמן"לסתבושתביתbנמןכוןימילכלכבתכןלמןושל

בתכשל"עbוסו,ליכמן"לסתטשבבותכי"ככיכס'טחוסו
- . - . מ"קב'. זכסכ"כ'יס

יתבלfתקיספרדסלעילילfבןשונןשדיתביתכטוקלי"8ו

.סיללוסמל"זרירמbמbוסו'וכוfתמקכלסעכשוסילעומס'יכיכע

ליעבליללתנשבקתעוסו,סיעודיססירמbמכיוכיסשיושודיקשיו

.tbל'ןסיסנקיתעמסוריינbולק
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סזיbשיססמיכפ'סב.ץיסנארפקחציר"רסמ.א"י

לימלתbוססו"ע'יסב"קסlמיכפמסbרלול"זברסמתובושת

.ט"מ'יסוק"מ'יסש"עול"זם"קרסמלודגסבלס

ך"שרסמבתכשמ"קסילודגססשכיתבתכ.ל"בירהמ,ב"י

ל"כירסמברסמססb"קכוכבסשלעסיבותכהתונושלסללבקש

תסגס'ד'יססמלשקפקסבשו"לכיכסוfמ'לינמלססכו.ומצע

סשלעבותכסלכש"ז"ל'יס'ושתבק"שרסממbיבס'סתוbי"ב

לכלברסלעגישסוומכעלב"ירסמתרותמbוסב"קכסגונב

מ"קסיללותכגברסתבושתמעייתסכסמלשקלק'סבו.ש"עסשמ

'יסת"ושבש"לסממךל,ר"וגביתbכמbלתעכו,ט"כ'יס'גללכ
- ו"ל. יכסעמשמז"ל'יסו

ןתנויל'לסמןוfגסלסיסורלמסיקלחינששבדתורעי.ג"י
.לסומתוקכותב

תקפסממסיסשוכעונשל"כזאירולקהציל"לסמוניבר.ד"י

bיתbול"זברסיקבשלובכסירפסמ'סרובקיכבויסול"זל"סלסמ

ישוקלדבלסלסbלסירבחסמלקמוןשסוסתכשססוילfללכמ
לרועתכולכלסזיbןיביסbתוbללסשלמעוסיתוופסןשקרמ

ןיזליתמשכסלבקסלעיכסילממסילירשולרמאול"זבלס

יכמו,יתללועתנולוככלובעכוסלמומלסינשסמכךילנשןיfליע

סינימfמןfכ,סיבשויסלכיכקפסןיbססליתלמל,16ליעמס

,תויוכבלומשלbלולךליו,פ"עלאומשטוקליבסנסו,ל"ולירבלב

סbמבדמולוכימקיתולימלתשסמלולדמלסלילסתוfבש,ולממ

רמוקסbוסבכעמהלכיכ,סזלעסומתלןיbbופ6כ"6,סכש

.bוסוקולולמוקסטישפסbיבבסלbומשחכבס"עסלולו,לוכעס

.ךיללסלןילוסיטושפוסינכומסירבלסון3בק

ינשליכזסך"שלסמלבלסלשובלןומריפףסוירדס".יוט
בלסוק"ע'יסוז"ע'יסג"קת"ושבט"יבמסיברסולשתובוסת

סינולקbס'סבתומיתחו'ושתסמכולשיו,וילכלכורטוליקשט"יכמס

ססלופמבלbוסיכוחבשברפיס6"סק'יסג"קכט"יבמסבלסו

ימשרסלמסושןילוסקמומליקיולודגלוסוסנקזוסמכחב

.ש"ע'וכוויכפבתולוסלי

לזוניפסיbןימיגכל"סמכללוכסבלסמי"כםייקדוסי.ז"ט

bקוממיחמולארשילכיפבתוליגלותולוגססתוbbסכסייקמל"ז
- - סבולס. תונשל

ג"סנקבלסו,י"כ'יסתיכיקהאירילימףסויל"לסמ.ז"
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ו
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י'כנל"זסיזאקס'לסמלתיכס,סולש'סביתיbלו.ויתובושתמbיבמ

.ט"נש'ש"ות'תפמק"סעתוקילשכסיסשכ'זכסברסוילעסיכססש

תובושתסמכולשיונאפמסשמל"מכבהדוהיר"לסמ.ח"י

סיזאקס"לסמלתיכססולש'סףוסבסבושתולשיווגיוול:
.י"כל"ז

סכסףרוצהיתתמיכדרמר"סמכבקחציר"לסמ.ט"י

."וכסי"כתיכססולש"סףוסבותבושתסמב

ולשקספקתעוסןוליפליפש.ארוטניוקחציל"כנמיכ
.'ונסל"זסיזאקסקנמד"לסמליתיכססולש'סףוסב

.מ"עח"כףדוכלכס'ומיכסןוניקמבקעיוניבל.א"כ

.ג"עס"סףדוכלכסיליבסטידנבןישינוכיסףסויוניבייב"כ

'יסג"קb"בסלס'ושתכלכזוסשירשקףסויל"לסמ.ג"כ

.ג"כש'יסוג"מ

לוטץ"כשתסמל"קכוbיבסןובעכלארשיל"לסמ.ך"כ

- - 'יסןוש. לסfב"י

.ס"כ'יסוג"י'יסססשולעהדוהיל"לסמ.ה"כ

לולרמויסוימיבוb"בשלסןמזבלילג'ןףסויר"לסס..ו"כ

קקנילמוסוקיוולממןוbיגןבסלוסירמוילכז/

קנקג"סנכבלסבותכ6נמשסממסbרנכ,6תפיסמלbמע

ותומכסימוגמגג"סנכבלסלולסיסלtbו.ק"ילףלתוטמטסבס"מ
תולע'סבל"זןומלס'ןי"לסמליסקסבלס,סשלbובמכןושל

b"בשלסלסיתבס''סמןינעסלליכל"זולטלקמספלגסףסוסיב

.ןילוכלעסירבלסלימעלוי"כ

:ורזעילbוכיבלוכרסשבהדוהילכקחציןוניכליכ-
וכוסלשורי-יבשויתוילbיפתbלbשססמ'לבסלסמ'לו'וכו

.ו"עלתלכשמ"קטקלסילבש

טקלסילכשכוירבלליבסקרובצריבמבקעיוניבי.ןד"כ

- ס"כש-תלבס.

בתוכן"במרלשונתחיולסקחצייכלאויוכיכל.ט"כ

סעטסימקוניבלשליפךכ,בתכוירבדךותבו,סירפ6וניבר

תפרבבובתכוירבדךותבו,ףקותבולביטס,סילפמוניבלו,ולפסכ

תלכשטקלסילבשבלסאיבלןינעסלכו.ל"כזסתוניכליתילל

קלופשלגלמסילפ6וניכלbוסשסbלנסוססירפמוניברו.ס"ל

.'דתומףלאתכרעממ"קכןייעו
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קלנןסכרודגיבאוניברלשוכלאריפשמקחציוניבל.ל
כ"מקתלבסכו.ומשמתוfלוסותובושתטקלסילבסברילתריכזמש

קחניוניבלוכרספבקלנןסכרודגיבאוניביסוסמבתכףוסב
- ס"ע. bליפסמ

fיכמטקלסילבשברסקדציכלמינקחציוניבל.א"ל

לעושוריפונלשישוסיכ,רמו;ט"יקתלכלכססמוומשמןיניד

bוסותולסטוסיעלירלסלכשריפfיססנמל.סילוככ:וס
.ת"יטתכרעמבל"שמכטנופמיסמי"לסמ

יקינולסבויתובושתוספלכאנורבמלארשיל"לסמ.ב"ל

.וכילילוbבללןיידעךא

,קדכטפשמברסו,ש"קרסמןמזבאבאלארשיל"לסמ.ג"ל

'יסג"קוו"מ'יסf"קבס"קרסמתובושתבססמויכמיזסמכרכזוסו

.ןוtfרקלחקלנטפסמתובושתשרבוד"פ

ינסול"ז:"קלקמדימתיקרב,קחצי.ילסמ.רל
'סףוסבונממקספספלכו'ט"כ'יס'ג"קש"קרסמכותבושת

.יקינולסבספדנשתומורתס

ותבושתסbכוסלfכתכלכודראפקחציל"לסמ.ה"ל

.ז"כ'יסג"קס"קלסמב

סשמיכפת"וסבותבושתסbכוסןואילהדוהיר"רסמ.ו"ל

.ש"עותבושתירבדבילטו'ליקשלבקמסברסול"י'יסכ"ח

ינפת"שכיפקסזכוסיחמקלאפרהדוהיל"לסמ.ן"ל

ברסוסוליכזססוסבלסול"כק'יסוכישמס"סוג"כק'יסב"חסשמ

.ןילותלברסוסיכללתשרפ

יטנfקילמסקנמר"לקמלבוקמסברסיקספבריכזמשןאיר.ח"ל

וניברללועורזרואקחציוניבלחוסשרמוליגחבולקל"ז
'ךתוfס"לתכלעמל"!3יתבתכשסמכ"bו,ןולח6סיעשי

bוסיטכfקירס"לסמיתיימל"ליללסשיתבתכשסממסbרכש

bוסשחנומביפלדסתס6נימאקדועוללח,ןולחfסיעשוניבל

.סשש"מכ'וכושוריפמקלקדסכוכסןולקfססיעשוניבר

סייקתרות'סבותבושתליכזהןהכהבקעיר"לסמ.ט"ל

.'ך''יסb"קש"קלסמל

ל"לסמבלסףיסוסשתוסגסותפסותלוסלולכמיפוי.מ

תוסגסלעסfלמספי'סבןילרבק"קלשל"כללכימהלמיקי

- ימלשוריס. ןיללכבסשסיפלסש

17
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ס"6ש"קלסמתיכוסתכלכמוגיילאגףסויי"לסמ.א"מ
- ק"מ'יס.

יכ,ימינפסברעמבקסבומבלל"זהכלמבקעיר"לסמ.ב"מ
ותוליקכתגלפסמונעמשו,יונ'ןבקעיל"לס%ברסלסיתגולפ

.סכקזבגילפסו

תקבf'ושתבbכוסבלןקידצילס"כנקחצי:"לס"ןגמ

.ס"קקיסןימללכוי

יכתואתכרעמ

סכקסששריפי"שרדעבשרbכברסבתכ.סכקסשידכ.א

י"שרבתכןכדלכוfלו,י"שרבןכbכמbללתולולסללסבתכו

,ס"פףדףוסןיטיגכ

ויתוסגסוק"מסירבדבותכלסימעפסבלסליגל.ובלכ.ב

.'ט'יסק"bי"בירבלוג.סתסב

קלכטפשמבלסלשויכfלסישורד.בוטםשרתכ.ג
.סופלכ

סוbיללוכריעבויתיbרזעלדגמברסלבוטםשרתכ.ד

בתכ,סשו;סרותססוליפבבתכשן"במרס,תודוסל'יפלוסו,י"כ

ס"ילfפריעב.סשיחלכוילאסלממל6"בשרסמתודוסלבקל

בתוכסשוסלשונס'סיתיbלתפרצךלמלשbקיטוbילנילב

לעבןוbגומשששbסיסותחפשמשbלליתככססשמו,ולשסקיס
.רbותוכיbוססס

ד"לסמלסרותרתכו,ןשושקלפכbכומ.הרותרתכ.ה

יכ,סינשןאכןיbו.ג"עט"סקףדתולולסללס'סככ"כ.לbטיו

ך6,ל6טיוד"לסמלשbוסןשושקרפכbיכסשסרותרתכיכ

סיסממק"תרוטפבסליב6ילש"לסמןורחbלסרותרתכשי
.ריזכ'סמלעתוסגסו
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ןועמשר"רסיימימלשוריתודגאלע.םימכחרובכ.ו
.5וסטכיפמ

.מ"קבקעיןיעתודגאלע'ונסבלסמ.תיבהדובכ.ז

ליעלןייעבלל"לסמקיכומסברסמ.םימכחדובכ.ח

.ת"לדתכרעמב

ל"כמץכןייטשלאומשל"רסמןוfגסמ.תועושיסוכ:ט
לערוביקbוסוטטסמרלתכילמלעברומ"לפ5ק"ק:קכמ"רו

ק"ל'יסוסילfלית"וסמוbיבסתורודהללסבו.ןיקיזכ'סס"שס

ס"cסלעחוסקלןכוניאו,סינידמלוסשבתכוב"עףוסכ"מףי

bכומתועושיסוכתורודסרלסכבתכך"קלו.מ"הפפכספלכו

תוbקסנותוסגסלעותניכומ"סקףדוז"כקףדכ"ככסיסלקס"שב

ךא,רח6'סחוסלרכסלוסו,bלתכ'סמסלוקמ"לפפסופדבש

תוסגסבזמורסתועוסיססוכווסילbלית"ושבfיכמשתועיסיססוכ

.סיקולחסכיbו'fלכסfרתב.תוbקסכו

לעםbלודאיינאלש"רהמיברסל.הדמחילכ.י

.סרותסלעסילמקכסיסורלץרמ

לכףסfמסינוסbיסימיבגלע'וכסברסל.רקיילכ:א"

.תעלוסעט,בוטבסכסכוסכסכ,ףיסומו'סיכושfרסישוריפ

ל"כfםירפאהמלשר"רסמןומגסל:רקיילכ.ב"י

.סרותלשסתימחלבושחודמחנ'ס,סרותס'לע,גארפק"קד

סישודיקובשיו'וכסל"שרסמבלסמסיעשלע.זפילכ.ג"י
.ל"זולככווככמ

תועלרביחשתורולסללסבתכ.הלודגהתסנכ.ד"י

,י"בשרסוג"מסססעתוקלוחמסתועלו'וכוס"כמלססעתוקלוחמס

bירטואלקשתצקוסוקמסלומbוסס"במרסתיסגסש,ןכונימו

תשנבנבח"רהמסלוגסלוחמולביקו,ל"כטלסוג"מסכןכו

.ת"יחתכרעמספלכבןייעו

ולביקל"נזי"ר6סמתולפתסתונוכלוניקיםיננרףנכ:
.י"כביbוסוס"זמ

ברסמסלותסלעסילמקכסיסורל.רחבנףסכ.ו"ט

י"רסמךמסומסבלסלימלתוטניפוהישאיל"רסמךמסומס
bיבbיפעלf.

ףסכוסרותסלעיסולל'זכסברסמיקמוזמףסכ.:
סלותהלעיולתופעות
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ספדכסלוקסלעסיסורליזנכשbברמהרחבנףסכ:
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בתכ'ל'יסbרמזןדודל"לסמ.חרפורותפכ.א"כ
תכשכסיסלסגסלתולולס'סבוילעבתכוס"כמלסלימלתסיסל

תולולסאלוקב'קסןכשיתחכסספלככרבכו.ו"ססיפלמ'ס
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.b"משתנשספלכתולגלסלע.חרפורותפכ.ב"כ
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5לסממ"קס"bל"ילעת"ושbוסוספלכרבכו.תולולס'סל"כע

." ש"לסמ. ויליראמא

בלול'פולוזגסבלול'פלעסטיש.םירמתתופכ.ד"כ

.ןיfבתומש'סבביבחןם"רהמלולגסבלסלסכרעו

:התשמ:סלוע::
יביקו,ת"ושלוסו,ומירפש"לסמברסלשונתffכילנטסוקיכבלמ

לעלירטואלקשאלפואלפסי"בולוטסמסילדנותיבל'סלע

.fנילןינעלוסינולקbסלכ

לעבןוfגסמסריתסלעלמחכרוביח.רואתונתכ.ו"כ

ל"לסמותבןכףירקסבלסלשדחלוfסעספדנותוקיחמסינפ

.סשרפוסשלפלכןינעממ"לסבוס"שבחילטואלקשרזעלא
רמ'יסכבלמולמליסקססלסהסכקסמ:יקנוףכ.ן"כ

לעיפלוסורידfגמק"קמהכלמהפילכל"לסמ"השישק

תועבנf'סדגנכסיקלק''ססלקקסוכינעוסיליסוסלפתס

.וילעף"כס

תסויל"לסמבלסלסרותסלעסיסוליק.ףסויתנתכ.ח"כ

ןוחגסלססרכמתוללותסעספדנוףסויםלשוףסויקחלעכ
.ב"bרסמוימחרמ

סילפססמכושעסיכורקbוסיכושfל.ס"שהיללכ.ט"כ

ךותכרס6סילבחמסמכדבלמ,דומלתסרכללסידימלתלתולוסל

,סוכורבחתנשסילוכיחסבורךלחסו.סינלככורבידססילוכימ

וכיכרלדומלתסלוכמ.ב;ןוחגfידעסוניכרלדומלתסיכרד.6

יכרל.ס;תותירכ'ס.ד;ס"במרסלסלועללס.ג;ליגכסלbומש
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לימלתןוכמלס"לס.ז;סלועתוכילס.ו;ןוטנפנקי"לסמלללמגס

ש"לסמללbומשיללכ.ט;ןלמלbלמגסיללכ.ק;בסוכbי"רסמ
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בקעילfכט"י;יכfלמדי.ק"י;סמכחתליחת.ז"י;ג"סככ

'סבספלכול"כ'יסויתובושתבליbיתווקבלס'טנוק.כ;ופוסב

חתפמ).סיללכסתפיסbססבסלרטשמbסמכקתליקתותותילכ

לבקמסbיבסשחתפמס'סלוסו,'bט"כמ"בלעמ"סבלבוסןולגכ"לללומלתס

.(ו"כלול:מ"לנימ'מקל

לעכשקברהשמכיסיניק.הארוההיללכינ
.סלוגסלחב

.תויכשמססוריפ'זכסברסלביק.הלוגולכ.א"ל

סיכורקbסיניללוכיקומ"קע"שללוfיב.םיניידהילכ.ב"ל
לשוכתקןאמפוקהשמילסמדילעסייפססקלברסמ

.ססרבמןגמברס

סכישכבשויוןקזןוfגסלת"וש:לאקזחיתסנכיג"ל

.ל"יתכרעמל"שמכב"ס6ק"קדמ"לול"בחלאקזחיר"לסמ

.ב"חםימכחלדעו
•כתוא

b"עןמיסלbשסייקןטקס'סכיינעבינמ,הנוייפנכ.א

יכסמןוסלסיכ,ע"מלסמונילסרנקסיתעללל,יתבתכ"לתומ
'סכוכושלרכיכויקנוקכע"מלסןושליכ,ע"מלסמונימליסולע

המכיתיאריכ'סמשדועו,תולמfמסוויתובושתבוסיקסופס

'וכוסתסבסבתכסכוייפנכבסשו,קולסי"לסמסשמסינינע

יתיbרוי"כל"זע"מרסמסיbולימסרמbמילילbכסתעו–.ס"ע

סזססוללכוישכעיתפסוסויתללגססכסיכbל"זוופוסבבתכב

יסילטנוקבידילעבתכנרבכשסמלעסלורבספסבוגלפומרומקב

ללולימ,סיסןמ,קקלמכסזוסזיתנבקויתעמששסממתוכופנס

יכעדוסלועידוסלש"שלקלוזסלמילילוישכעיתאבאלו,ויפ

ןסשסיכלובמססילבקסןיבbמגשומסטעומסססרפתכלבכ

סמסתמקממו,סכמסמכקהןמססלקולקליכונייוינוכיסלס

ןפו,יקורבשסיכוכתכbלסעשלכבותעלכבסבלססbוטעמ

ססינפלללסלסתקושתלדוגיפכיתקרכוסלכעכומיכובסקי

סתומשבוbמיתמלק,סיקלק'דביללשbתוקולילבמוליפ6
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סרומסטסתbילקיכ,ססיניעבסכאלמסבבקל,סנוייפנכ

סויסרותבשלפתמסרבדלכיכ,סזכסכוכססתיסו.תוביסקס

ףועלסכיבקססנוילתומוצעתוזעףיסוי,בלסbטעמס,סוי

'אירבןתנקמתוילגרמסשיתולקסינאו.סתלסתבחבתשהלסייטס
ןלכיכ,סירכשירכסוןסירבשוסכסתוסוקעותומוקעןסמותוכוטו

לעסרלסלןיקביסכוישימלןמזרחאלסלילכםיוסמסתוילגרמ

,ןמומףלוגליבבכוסו,ףסכסירוריפלכיכ,ולגדלעשbןוכנ

ןתסכ'תראפתלודובכל'סדמחילכתושעהלןפוסןנכקסבלגס

ל"וסייקדועביסןירמסו.'ס,ןנקיילוא',רוכךותבףסכ

תעבר6לע,יתרכזשסנוייפנכסיקלללכיכ'וכוסויסיתלגס

סירלוסמיתלבסירבלססשומכיכ,סמסתומלססירדענססיעבר

ןיעמסוילכבתיזףקוגכ,יטוקלרתכיטוקלבי,סינקותמbלו

סיליוגמסג;תוטוקלותושומכססמתוbלפרפססמ,ויתוכרב

אלליכיסיכיליבלבסןמ,יתקתעסלכחסיטשוטמוסיעלוקמ

,לרכוסfתפסוכיf.ל"כע"סלסוסfלורטוזלידימוליפfסכליל

סנמא.ית6תממסרדוסמוןקותמוניאןוסלסליתבתכש,סמד

ןלוכללונדמיללוסו,ס"לסברהש"מכרכממסbוסל"זע"מרס

סיקלח'דססיררכוססג.תוחורסךיניערשאכךכבתכנסעש

סלבשתסלךירציכסנוייפנכבלוסש'סקלחסו.ספדנרשfכ

ונליני'סו6נויכוע"מלסיפיסוסך"קמואלסךותבלולכסיס
.ל"יכתוbיגסמ

תוגסכסוךרלתולוסלט"יתברסלביקהארוההיללכ.ב

גארפביכbוסוסיקסופכתקלחמשישכסינילסיקספורתסולוס6

bמגודןיעמו–.סילודגססשבש"מכוס6רוסיסיכרדייקנו
ליעסיבוטוסכיסיסלכתמכסהבfבוטכמריעבל"זז"מרסססע

bלושטנוקסארקנושלקתוbינמבקפססיסישכוכליךרדסזיל
.סופדבfוסו,יכיילל

.לפססתליחתבש"מכתורודסרדסברסרביקס"שהיללכ.ג
.6נטלמכשדחמספדנסביתכריbמ'סףוסב:.ד

סלקי'כסלבתכשימשידעלוכרבכ.הנשמףסכ•ו-ה

יתלמממ"קסילודגססשכןכלו,אכפיאבתכשימשיוהכשמףסכל

.סידקיסדסומדוסיוניליבןימוסכשמלרדסןיאדיינעבינא

ש"ממך"מלסקילכסשסמדסומלוסישיול"זוןוילגבבותכיתיארו

ב"עז"פקףדםעמ"קי"בבש"ממוסטימס'סמי"פמ"ככןרמ

י"פמ"ככש"ממללכסימרןיחלרמואינענינאו.ל"כע'זתומכ
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סלעל,ל"ישתכסומילססי"בסו,ז"כשתכסbיססטימססלסטימסל

ספלכbלסכשמףסכ.'סדןויכד,יכbלמדי'סבךימרסןיממ

שממוימיףוסביכ,ך'קמןושלסותואבתכילכמסביתכבסיסו

יבלקילס'ב"ל,ד"קסיסיפדמססשדועבו,סנסמףסכסספדנ

וכיכיעו.סטימס'סכס"ממשיסערכסוסיללסמכ"bוירבק

סיגמוףיסומובתוכ'ססספדכללשדועלכלבקמלכשתומולס

bוכמוטושפסזלכוסיכשסמכלקb',וb"י"בסרמגכססגכ

תוסגסףיסומסיסמ"כסספדנאלשדועלכסינשסמכמ"כסו

,סזו,ףיסומסיסלילתוימיבספדנbלשתיבסקדבכןכו.תונושלו
'ושתליכמןישורג'סמ"ככןכוסירכחמסלכגסכמbוסשעדונ

רמbתיכו–.תיבסקדבוףסויתיבכסרכזוסbלול"כירסמ

יסלסומדוסיונידיבןיbו,סילודגססשביתבתכשןושללךכבלב

ליכזמלי'כבשישתונושלסלכמקרכומילסל,ןווכמוניא,סילק

סיסל,ףסויתיב'סליכזמשמ"כבשישתינושללכמומ"לסלוbיכ

לקמןיכצבליתנוכשעד.לסומדוסיסזו,דקיססיכשכקסעתמ

ונלןיאןאכלוןאכלסיללכשיוי"בלמ"כןיבקוליקסימולונלש

סזסירטנוקבליעלתוינעכש"מעוסילקיסלוססןינעבדוסי

ספותסימעפל–.ךיללסלינוכלןיbוסרbכססמו'בתכרעמ

'ימעפליתיbלו.סולכ'בתוכוניbו'כותוביתסויbס"כמלסןושל

לולכרבלסו;ןידסרוקמל"זןלממסלענשסיבתוכינולקלסל

סרומסיסלבכןרמו.bנויכוסיקיתעמסתוטמטסססשטושפו

.טמשוסושודיקסזימןכתיוסוקמ

שיbסלסישלוככס'סו"ש'יסל"זקקרסוניכלבתכדובכ.ז
תכרעמb"קסילודגסססכש"מעוס"עליסקססלוסיוכיכרלולגס

.ט"נףדליעלו1תומת"ק

ק'עלתלכשטקלסילבשבותבושתfיבסקדצןהכרמ.ח

.יכללמסו'סותסוbיבסשןוbגקדנןרכ'בלוסינוסלדלשפמו

ןלמלסיסמכחב'סליחתמוסיפלכשןנוכםלדמןנוכ.יט
- ןכוכ'. וכו

וסיפלסוןתנויברסמל"יק'יסדעל"ילעיתלפויתרכ".י

.וייקכ

/ סלנ'סלעןטקןכוקג"קיתלפויתרכ.א"י.

יכוקתס'סףוסבוספדנל"זי"רלסילוגמסלבקכםיללכ.ב"י

.י"ככסיללכיתיארדוע:ונסוקסופל

.תולולסילסומיכסטוקליסלעםיעורילכ.ג"
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.ןסכס"לסמוכתחוbוילל"לסמינוbגס:ומכססב

ל"רסמברסמסישדקדעומסיערזלע.הנשמםחל.ח

סיעלזתולולסרלסכס"מכbלוספלכבש"מכ,ספהשוריפ,סשמ

.סיסכדעומ

סישודיקיזאגלאש"רהמברסמ.םירתסםחל:ט

.גרובסרטסבםלקמספלכסתעוbיכיכיובספדכז"ע'סמלע

איתוקיהשמברסלל"ע"שתמקסוליפ.םינפהםחל.י
תלולסלספדנו,ססלכמןגמלעבןוbגסלשונתחן'כןמפוק

בלסמbתפסותיפתנקסעןטק'סכד"יסינפססקלמbלתב

.סלרטשמלסופלססרכמןגמ

יולקקכיל"לסמבלסלביק,ע"שלע:םינפהםחל.א"י
י.ל"ויתכרעמלישמכק"bע"סלעילbו

לודגסבלסמסישוללתבקוסלגסססוליפ.םינפהםח,יבי

.דודףסוי,ל"לסמ

.ספדכבש"מכbתרטוזbתקיספסשbוס.בוטהקל•ג"י

תוכמסלעהר"אגאנם"רהמברס.בוטחקל.ד"י
.ו"כתוbס"מתכרעמספדנכןיעלילתושללמ
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קינפומכזיגאחם"רהמכיסלחמקהטקל.יט
לעקמקסטקלספדנומ"קלעספדנאלו'סינולקbלמתושלח

..'זכסברסמתויכשמ

ןסאבוהיעשיל"לס":לסל:הדותימחל:ט
יתלקהסע6פלכו,ןסכסןימינב,ל"לסמלבוקמסבלסלשונתח

.סימללסתלותוללכב'ססbלקנו,'וכוסדנלן"לס
לעץבעייליזרבל"לסמבלסל.םידומילןושל.ן"י

ונושלW:"כתכרעמהליעלןייעודמחנלפסק"ק3"ק"6תנק

.ינולקמסלעו,ינושbלסלע'ילטוליקשו'בקלוסכוטשרbכךלסמ
.ת"יבתכלעמליעלש"מעו'ונסבלסל.םימורעןושל.ח"י

ס"כמלסלעשאייעי"רהמבלסלרהדוהי'םחל.ט"

.ת"יכתכרעמקןייעו

בושוbיכיכיובספלכי"שללימלתלליסש.סדרפיטוקל'.כ

תוכלס,ןיכיליכי"שרלסללפס'סיתיbלו;סדלטשמbלספדנ

סשסינשוי"שרלסדג'סbיכמב"קי"כטקלסילכשכו,תובושתו
.י"כסקרפס'סכ

י"ראהונינללתוצמהימעטוהרותיטוקליאכ
.ת"יטתכרעמליעל"ס"מעל"כז

יקמסלכלעל'גילמסיונמיכ.הרותיטוקל:ב"כ
.לודגלוביק

ןייעבתכשל"מףללןישולקל"יל'סותביתיbל:טקל.ג"כ

ל"עתלכשמ"קטקלסילובישביתbנמו.ךכוךכסכלסיטקלס'סב

bוסשל"יל'סותמחכומןכוטקלס'סכסיעשונבלמןילליכמש

בתכשכ"ע,ז"לףללל"לתופסותבסשיתיללסג.תוללסיקספ

.ויתbנמbלוסלוקסלעיכויקומינביתשקבוונ'פ'טנוקכןיע
לביקשומכסלוקסלעתולולסמלבקמ.סיסל"זבלסש"סbלכו

יס"שסלע

וייקיולידםהרבא:יס.יניסיתורואיטוקלידכ
,"מלהת"ושבו.י"כויקיללוסינושbלסמטקולמסיללכוסינילימוליק

בלסלוסףילסינוקתותולומיטוקל'לבקמש:ללןמיס

- - אומש. ש"עוייקיוליל

ס"קקד7"כמםלשש"רהמבלסלםולשבל":ה"כ

.כ"קוb"קס"כמלסלעסוקמ'לומוסיפוליק,סדלטשמbכ

לופלפבס"כמלסתונושלות"וש'ונס'בלסל.םלשבבל.ו"כ

.י"כןולמ
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לקש":ילש:לס"ענוקבקעיבןואטיבהאל;א
ףוסכספדנו.וילעףסויקקו:הלא:ל::סלע

י.ג"קבקעיתובשת"וש

סיגסל"זונbוגולילס'לסמטילקוליעבלס.שובל.ב
סילומסתכמכb"ישכסבלסו.י"כסיתיbלוסובלסבלסלעתוסגס

לע,בסוילעסלעמסבותכססשלעבסוילעולbתוסגסלbלק

שובלסבלסשססיתוכלמולבקשישילקןכבלסופמיתעמשו.סכשובל
שובלבוילכלולמולכולגככסילתסשלעלודגבללשיכעסע"גבל"ז

תוכמ'ועובשס3יכתוכלכלעסטיש,חבזםשל.ג

ספלכוbששליפמבילהדוהיבקעיל"לס"לןיליליגי

.ז"כקתתנשbנטלbכ

:ןוטובידא"רהמבלכייניהנשמםחל:ד
ס"לסמ'בלסומעקסעלתולולסbלוק'סבבתכו.עודיכס"במלס

וסבןוטוב,ילb"לסמבלססעןתונואשונט"נמסבלסו.ןולbטמ

ליקשלתויסלךכ'ססbלקשבתכו,סקלסנשמ'סספלכו.ג"ק

לבקלליחתס:לסו.ש"עסכשמסקללעכןוbגסירבדלעילטו

ןולק6סויbו,ל"זןלמלסנשמףסכ'ססbלשסדוקסנשמסקל

,לכלסלעסbוסו,סכשמףסכבןלמילכלסמלאלשוילעגישמ

ףסכשישעדישסלוקבתכתוכלססמכלל"זbוסבתכלככש
.סלועבסכשמ

ש"6לסיפסותbוסובולקמספלכםימכחןושל.ה

ישוליק.תולמ,דימתו,סטוסתכקל,תוילוס,תובותכ,תומביל

.תולמ,לימתלל"בbלס

שילקוליעבלסל,ס76יכבןושל,םימכחןושלאו

ספלכסלותןושלקלקו.בקעיתלסקסכל"זיזאגאי"רהמכ

.ןושלקנעמbלקנו'ונסבלסלבקעיתוbנףוסכ

בלסלשוימק,ןקזליולהש"רהמבלסמתובאבל".ז

.תובb"יפbוסו,תממתלותלבקמסבלס,ןוששל"לסמ
וכיכרלבותכיתיbלשסמודמכו,לסזס'יפ,ריפסתנ"ת

.וילכלסייקמל"זי"למס
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סישולל'ונסןקזסיולהש"רהמבלסמהמלש,םחל.ט
.bיכיכיוסופד

ילגילbססלבbל"לסמבלסלשונתחויוליטיול.ל"לסמ.י

כ"קמ"פבלס'זכסיולל"לסמתבושתbיכסו.קמשבל'סבס"מכ

.ק"ס'יסולבישמלבקמסבלסו,!"ס'יס

סשכו,ס"יולבתוכוירבדךותכי"שלסימעפל.היול,.א"י

ק"ק6לפומסבלססשמיתבתכ'קתוbדויתכרעממ"קסילודנס

וכלמbוססזיפדל"זי"שרתנוכללבקשל"זרטען,קלסמכ

.יולסקקכיוכיבלווכילומלת"לסיוליכלמbשימשיו;יולסוכיכר

לעג"בלל'יפלעתוסגסל"זץ"בשרהמןחתיול:

ל"זן"במרסלשותבןכג"בלל"סססלנמרבלקסיסשסרותס
.b"קג"סשביתבתכשומכ

.קולקלסילעבולסיכתוכקבשקודקדמןח_תיול:

.תויפקסילחתוישרפהלעתורקירואוןחתוול.ד"י

.ש"על"עט"קקף7תולולסרלסכןיע'לערעוקלק'תורקילומלעו
ל"לסמכבלסמתותכסמסמכלעתוטישןחתיול.וט

.ל"ז,םירפא

לאינדיפל'קצאטיטי"רהמיכםירתסםחל:
ש.תוליגמ'סו

,יסח"bכסינקזתרטעבלסוליכזמםימשהןמםה.ן"י

יסומ"עקתןמיסוע"קתןמיסוקסקתןמיסומ"מ'יסו'ב'יסו'מ

.תומוקמר65כ"פקת

ירגילאםהרבאל"לסמבלסתובושתחמשבלט"י

.יקינולסבטלקמספלכשיתעמש

.מתואתכרעמ

ימ"פי"כיליbמסבלסליתיbל:תונטקתותכסמ.א

תונטקתותכסמסעכשמתחbbיסשתיכיכלס"bתילכ5תכשותמש

לעשסלbסתרות'סכןכמלסבתכשיתbנמסוסןושלכול"כע

תוללויתכרעמספלגבינעכינbו–.ש"עג"עכ"לףדסbכוסס
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ט"כקףד6עינמתננוקמ,סטישבbכוסן'כמלסש"מיתלבסט"פ

תלותככ"כו,תונטק'סמ'ןמסיתוכ'סמכסכוניקכיתbנמ,ג"ע

יתבתכסלו.תונעק'סמ'זמסילפוס'סמבוסנשתולבלןינעכסלbס

וספלכש,לטוחלכלןלbךרד,סלכ,תוקמש,סילפוס:סססעכמסל

ליכזסשלbלשןלb'סמוסילג'סמו,ןכמלסלכזשסיתוכ'סמו,'לסס

bיסולbומשףסוי,ל"לסמןוbגסתוסגסכס"שססיפלמתמלקסב
מ"לפפכס"שססילטסשכך"קbיכ)סדלטשמלסופלתבש'סמב

תספדכססמלקסבקיטבסלשbמסנישתוכרב'סמבסמלקססבתכו

יתבתכןכסעכשססכ"bו(ש"עסבילוטעימותבש'סמב'טשמbכ

'סמלילילמסברסון'במלססשכש"מיפלסתעו.ספלככתוינעב

'סמללשפbו.ןונימליכמתכ"מתונטק'סמ,'זמתקbbיסתיניכ

סלומת'סמןש'סךותכיתbנמשעלו–.ללכבסניbןלbךרד

ללסוbינסוב"עד"כףדסלבקסתלשלשבוז'סמליכזסול"ולל

.סלומתשללמסשבמ"עג"כףלתורודס

סנשלשbןססישקלמסלכספליכוסליתיbל.שרדמ.ב

שללמ.ב;תוכלשללמ.6.סילפסכולכוסלשbןסוסופדב

;ןכוכשללמ.ס;bמוקכת.7;וכלמלי.ג;תוליגמשמח

;תישbלכל6תדגb.ק;ועסיושללמ.ז;עשויושללמ.ו

.ב"י;לוגbשרדמ.b"י;סכטסשללמ.ל"וי;6שלתשרדמ.ט

.ו"ט;בוטלקוששרדמ.ל"י;ילשמשלדמ.ג"י;ליככbשללמ

;יתכל,bתקיספ.ז"י;קולשסימשלדמ.ז"ט;לbומששללמ

.b"כ;bתליכמ.כ;סלעכסשלדמ.ט"י;סbילפםללמ.ק"

'ליקלפ.ל"כ;וסיל6יבלbכת.ג"כ;ילפס.כ"כ;6לפס

bס"כ;לזעיל.bולכיושלדמ.ו"כ;6ביקע'לתויתו–

'כ6למל6תיילכ;bילעזילמbמ;סלומתשרדמ'ישקלמלועשיו)

;סמכחתישbרבלסbיבסשסניסג'סמ;תולכיסיקרפ;ןכשמס

,ע"קףלתולולסרלס'עווסילbיקלפ;ןדעןגיקלפ
ליניללבחמסוליבסלסbטוקליסלדמוbתלטוזbתקיספדוע:

וליבסווליכזסרסמןסרלסלכמוכינלןמסלדמשיסג-.סלכולסללסלרמוןמוקמב

ויקקלו,ןיטללמלכולילןוגכונתכימחלגסכטשיבתוכ:שללוכממסילמלמלמכ

קלו,ל"!ססכחסליבשי"ןסדל"5ללוכסוס:ללמסןמקלחו,יקלולגישידמושמס

תישbלבסטסססחלבותניקתבבותכקר,סבתכסתכסללולמוססססbלובסשלכ

(ו"פלדג.פג.ללולגסולכסב,ץכונסכחסס"מןיגיןה".י"כביתלגמלשbיתבל

ז"מלסש"מעסזסcכbלקנשסעט.םלענהשררמ,'ג

.ס"עקפססממ"קףדלליו'פךלמשדקמסכלכוס

תוכלסלעכןוbגס,ג"לת'תוכמסןינעבתוצמ.ד

סבלסוילק6וכשמכו,סכומסיסbוסולפסשילבתולודג

ימסוניכלתוקללעבןקזסוסילbוניכל,ססמוסילודג
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וניכלוף"לסןמזבסיסשןבוbללכקקניוניבלןוfגסו,ןואג

תכרעמבלשמכםfגימןילסמןמזבליסש,לוליגיגןבסמלש

.י"ככתומילשבויתיbלשסימל'סכ'ץיממלועיל6וניבלו,ף"לbס

bזתעלומסכמbס"כמלסלתbשסילbסלביקוג"סבןיכמלעג'

סיסךכוג"סבילכלתוקללסיטרשל"יםלשיסיbכססילכלכותוכמ

bכין"במלסו,וילעתנקקלקכג"מססךל;שדוקמןיכמסנומ

ןיכמסשעןינמכשלכלמ"מו,סזלעלק6'סלביקוג"סכעשל

bלשותעלללקbלססגו,ג"סבלסיכססbלומלוסי''סבע"בb

תשלפבלסוניזועןוbגו;ב"שעתולסוbסילעבדגנכןועטלbילפס

ןיבשלפססללכלךרדולתושעלשלופךיתונמךללכסיכלל

ןינמכולקכסינלןכוסימלשסלוbו–.ן"במלסוג"מסלס'במלס

ן"במלסתוגססלעו;סיכולקbסמסיתווכלוןוניקסבלסכס'נמלס

ללבלסו,לתס6תליגמ'סכלונ'ן'ןומילי"לסמביתיןיית

.ןכסגס"כמלסלעכסינילמסילפוס'תלכקבלסו,קמש

עירכמלןינמיזוס"כמלסןימילדמועעיקלסלסז'סבן"בטלסו

בלסו,ייקל6גילבלסןולקbסלולסינכלו.ן"במרסכולג"סבכ

'סבשbייעי"לסמבלסו,bבטbתיכגילמ3לסו,תמלילבל

שוןיכמבולכססמשיורטוילקשוןיכמלודמעסלוסילת6ז

ןסכ:תפשבלסןוbגססכקלכלבכוך–.סיטרפסויfכססמ

ללסלעתוכמסללסילקיbקלגלעופןטקסלליסו

תעדלעןיוbלסןיכמוןישעסןיכמויללכןינמדגס'סמכותויטקפס

עימשמןסכו;סוכמסןושלטקנללקל6נשלולכקללסכס"במרס
לbעומשללbמבוט"יכתמbבו.עובשלכבסוסללססדומלל

סבושתכ,"בללסבתכןכו.תוכמסויניעמווילללולודגסןסכס

bלותלכופbכסז'ססיסלימתותוכמסיזמלבלכקללססשעש

bיסו,ויכבלותbוכבסשמל"לסמליסקסבלססגו.וכממלוסי

לשbכסלנקןללכתוכמסןינמדימתלומלללbמליסוס,סופדב
.ש"עעלמס'סתליקתבס"במלססבתכ

וכמסוbיסקמbתמבסיכוbגל'סלולמןואגהשמ::ה

ןסכסשמ,בלומשון"לתסיפלb'דתנש"סיסוןולגקלנןסכבל

,כ"ע'יסמ"קז"כשתכ"כףילסליכוסשןסכסשמבללוסובקעיןב

'סבבותכיתbכמ.(ןולגמ"ללחלקלנןסכ'בלסיססלנקס'סוש"לתלגליפל

bלפלוסוסשמbלקנשאלוממוbbנתסושסיסbל:דיתביתכ
'וכוסשמלעוסשממס"כמלסלעישכיbילמbלוכייסו;לוסו

.ל"כעסשמbלקנשסלוממוbbנתסיסללש
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י"רסמכ"כשולקסוניבלערזמןיסקוילפשסיסם"במרה.גי–.ז

בתכב"ע'יסמ"קז"כשלס–.סלבקסתלסלסלינמבbרבח

ס"פומכעס"כמלסבתכןכושגימ'ן"לסמדימלתסיסס"במרסש

'ססכמל.ובקויולסףסויבליתוכלולוססוכו:ןודקפוסלfשל

'ןי"רסמדימלתס"כמלססיסישןכ'וללשפbbללבתכןיסחוי

יכ,סינשסלטעג"יס,סגימ'ן"לסמבלסתריטפביכ,לfגימ

לולוכיכלס"מיפלוb"קתתתנשבסיספכקכם6גימ'ן"לס

דיסקסבלססגו(*סינשעבשל"יסג"נתתתכשללוכס"במרסש

ילכלתוקדלודיתbbלימג"עב"פקףדיכbלמדי'סבךיילס

סוכךילמסודובכךרדלוססלbש'לסמס"פש"מל,בתכוץ"כטלס

ש"לסמסשבסשיכbלמליבלסש"מך6,סילולבססילכלוב"שע

bגלbתוללות'סביזbמללוכס"כמלסש,סלbסכשסיתbתומילק

בתוכשיכbלמליבלסלע6מיתו,לקשולןיא,יולסףסויוניבל

ססקוסס"bלסלימלתס"כמלססיסשן'כשללש"מסbשומשכסז

–.סוכךילמסלןיאויולגלמש"לסמילכללובסיךיאךכלכול
'יסבבתכשילשמשוריפסקכשסלמוע'סביתיbלשםלקסזסbלו

ס"במרסלעס"מכ:ל"זוסיכביכבסיכקזתלטעקוספלעב"וט

סינש'סןככbוסוולקשנוולמלסנכנל"זףל"ילסתריטפתעשב

לוכbסווכלכווקשנשסקישנסתומכללמסכוש'סמלסכזאלשרמאו
ללוכס"כמלסיכוככתיbלןבתככסירכלו,ל"כעותמכקמוילע

קלתמלןינעסשילbבורקסו;ף"ילסתריטפרחמסנשסיסלשכ

חתפוומגעילכלכןיסקויסילכלבכריעלבקמסבלס("

תנשללוכסכ"מלסשבתכש,ןיסקויסילכלססש"סינשסלמעב"
bיבסו,דודוניבלס"מיפל"ססש"סיכשעבשכ,סייסמול"נתת

ג"מתתלתולטשלו"מתbללוכס"כמלסש,'טתוbb"קבוירבד

סכמלוגתעטומסקסוכולןובשקכסשלבקמססעט,סג.סליכיל

לעב'קסוכבתמbכו,סליכילס"נתתלססתולטשלו"מתbיכ,ויכפל

bכמכbללכזכסלול'לילכלס"כ'פכ"גליבסשסיכיעלוbמ

ורפסביססbלעדסכקססזלעליעסלככו,סליכיסתוכשןיבשק
סכרכסbבתכשונובשקבסעטלוססגךb;לbלשילבקמתוללות

ףיסוסלסיכילכוכbתולטססןיכממסליכיסתוכסןינמתעדל

תמbכו,סליכילו"נתת'לססתולטשלו"מתחןכלו,'כק"גדימת
bט"מתל"גססותולטטסתכשסלוקסיכמכססינשףיסוסלסיכירכוכ.



148 ימתוא

,סינשסעכש,ןכ.ס"כמלססיסושגימן"לסמל'ג,ף"לססוקמב

סתשעשגימן"לסמבלסתכלכש,ויכמוס'נמלסבלכעובקסיסו

ונלוארקןכלו,ותמכחמוילעלינfסליולסילסמןוויכש,וליפ
'סלביק'ס"כמלסלשויכbןומימוניבל-.יולסי"לסמל

ן"בשלסלסלbשכוירבדמbיבס,לעומוסלפתינילכילגסןושלב
ס"כמלסוכבש"מכדומלתכסישוליפלביקסגו,ש"ע'ב'יס'b"ק

.ש"ע'וכוילbמbכbישוליפלכיתבבקסנשמס'יפכותמלקסב

: סילטנוקכבותכית בתכbןש נמל"על"כף7תולולסללס

bיחתמס"כמלסונקזלביקשסלותסכשמיכליגכסדודוכיכללמ

סbלמיכ,סייסמו,סמכקסלומעותולוסיסדוסישלופמססשכ

בשויסיססינשרשעיכויבbוכיכליפמלמbלועו.סעלןרbס

ומילשסשסלילבוומייסשלעקתפסמbכיbלווללקבסשמוכיכל

ולרמאוומעלק6סדbסעויכמןומימוניכל,סולקבוללכ

יתמבוללמbולסכנווניכלסשמסז'ךלסנסויכמןומיימוניכל

ן'נמלסבתכ-.ןקכלשימלסbלשכותישעש'סמתומלל

ס"במרסלעק"פףדסמכקל,ףלכמבסbכוסתפלגינבללותרגbכ

סנילמסיגילפמסןושלסיכילbמסךללילבוע,סתלbשbלס;ל"זו

סמועב,ותנומbףקותב,ותוליסקתלעמב,לודגסבלסתלסתב

וילימכ,סיbלפכסוישעמכ,וסיכתכלככ,וסוקיתלודגב,ותוכתוכע

,קשונונלומלתבו,קשוקוקבדויסלאתbליבותויסב,סיbלוכס

תורטע,ושפנללמקמוויניעלמקמסס,ןקבקמוסימכקילכלבסומ

ותוbסתעמטס,וילוביקבסלקלקלס6,וילפססתיbלסb,וסbלל

bלוסרזגוסנקתלכטימשסס6,סילומקוןילקכ,ןילוסיbכטעבמ

,סיסוכסילובגכויסלשbסיקולגססכסימ'וכוסרותלגייססשע

ומע'ססיסיכ,ל"זבלסbלס,סיסושלסיסותיכסןתנימ

ולוגיולקפמךלמסתיבמססילילbbינוסו,סיסוסיבכורשיכוסו

ילעדיעמינגסו;סידסיתמןלbסימעמסיבלו,סיללקותbשמו

תוכלbלכבשתמbיליגממונעמשיכ,ןלbוסימשיתוכלינפל

סיליכזמויסוןמשלתוכמבוסלותבתוקסועתוברתולסקןמיתתוכלמ

,ןומיימרבסשמ6נבלל"חכוןוכימויבוןוכייקבשדקלכבבלססש

ןסמלטבל,סלומןלקבןדימעסו,סלותכססיניעליעסלט6

ססילעמו,סמלמתולוקטיטכויסיכ,סמסדבוכותושקתורזג

ךיללסלועול"כעסילשוךלמלשממטעמולקיו,סילסתוכלמלוע
בקעיל"לסמברקתובושתבתימל-:ןיולס"עס"כמלסקכסכ

'לגמינוbגמסילבוקמונלל"חבתכשס"ס'יסי"כסמסמי'גbלפ
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סלאוסילנמןרמוברעמסףוסמתולסקסלכשברעמסימכחמו

לוביקיפלעגסנתסלולבקללכןמיתוסלפוסכוכסלbוסילסכ

סלמלוסכלbלתbלילbמbוסשסילכמןלbכטרפבוס"במרס

ונעדישומכוסילנמןללכןקתתונקתסבלסשססרופמשומכסלית

לכספןיבתוכויסשתורטשקסנוניניעבוניללשןומbbכספ

bילדנכסלגתכ'פו,'פ6נידיןיב"רנקס"כמלסימיכ,ןוממ

בלסןיילסןבסשמ6נבלולכרמ'ולוbו,לbלשלגתבישיסbקbמ

סשעמתלודגסbלולכו.'וכו"סספנלע'פל"סשמוןומימיבל
ותbיבתליקתבןוממלגספ,סקיסס'כמלסתרידלקיעשס"כמלס

לעזמטעמסילכמןרbכשלbרשלסקסיסוכמזבו,סירכמץרמל

סשעמלקמסיטוכויססילכמלסקבולטעמכשדעסיbלקסלגככ

סbלשכוסוקמימבסלכתליבטססמסלטבטעמכשדע,סימרקס

לסקלכליזקסוסילנמכבשתכוךלסוןוממלכמותליד,לקעךכ

סrbלכש,ןקתוונממונלבקשסמו,סשמתלותךלללסילנמ

סיבתוכוסbס'מובשישסוקמימכסתלכללובטתשק"קנכעבשת

ס"כמלסלbכמכ'וכולובטתשק"קככק"שכסמכעלעסלכקוסבותכב

.ל"כעוילכללקbתכללסיבייקוסלותסלמלשסילכמןר6לשסבל
-(ב"כק'יסלולסלbפ'ע)

שוליפבבתכשומכימלשוליסלעתוכלססשעם"במרה.ןי–יגי

ימלסוליתוכלסבסזוכלמbלככול"זולימתלס"פםילסכשמס

לכקף"ילסשומכימלשוריסמתוכלסלביקשסbלנכל"כעונלבקש

ותמדקסכסנשמסשוליפקיתעמיbסכעןבבקעי'לכ"כוילככסמ
'סלביקס"כמלס–.ולכימלשוריסמתוכלהלביקשסישכללסל

תובbןעולפסבץ"בעיל"לסמןוbגסליתיbלו.ססלופמכסלומס

יינעבינbו.סוכךיללסוס"כמללולביקbלדרמולטילקסש'לףד

סלעמג"סקתתיפלb'דתנשבסישפנקכס"במרסילסשלמומ

ס"כמלסתולגbכbכשומכסלומסל"עסיסשסלולגססכוכמסוסטמ

ב"כקתתסנמזסש'מבתכסbלתשומכיטמקסףלbססויסכסיס

לק6סגןיbוס"כמלסתליטפמסכשסיטלשולבעbלןיידעכ"bו

סג.ולביקbוסשסילומויבסוbסגוס"כמלסמוכיbסלומסשלמbש

ןכססלכמוניבלבתכקסנ,י"כ,ףלקלעןשונןש,סכיתיbל
וקבשליגסלbילפסלשbותרגbכן"במלססג.סלומסלעס"כמלס

ולביקbלשסלומס'סףייוזמbוסשלמולובללעסלעbלס"במלס

ובךלמסל,ס"כמלסןכססלבמוניכללליכזמ'לגbכסשוס"כמלס

מ"מןמיסbמקדק"פסמלשלשסיכל"שלסמבתכ-.ךלוbכש"ע



145 • מתוא -

רפס-.ס"במרסלסכשמסשוריפוליכסיסbלןשלסתמורתביסל

,זעללגמבלסוסbלbלשז"כללסבתכ,ס"כמלסלביקשתוכמס

תוכמס'סלזעלדגמבלסוליכזמשיתbכסספלכבייכעכיכbו

סיסשתוינומימתוסגסלבקמבלסשיתיbלסתעו;תומוקמסמסב

סנסל,סילממל,ו"פ,ףוסוליכוסשסbרכךולכלכס'לסמלימלת
סbרגסשג"מסלעיbקבורסלעתוכמס'סיי"מסגסיתיימיכל

ריעבש,ןיכולמסיפמיתעמש-.ס"כמלסמתוכמס'סלעיbקד

,סיסשסשעמלעס"במרסלו"קףולשלסילbעמשססינולויסס"bפ

תומשותועבטסידילעלוגינו'ססליוזיבסיסונממשןידןדש

.קלפותוbכולועליbשסבלססיניכעוסיסנסילפסמו;שלקס

לומגלוליבולללכתכשקסבומ,בללולגסלbיפמיתעמשבולקמו

bותשתלכומ,כ"bוישפסףלbל,ק"כקתכשכויסולbסינילעש

ןכוםbפל6,ס"במיסbוס'ונס'סיפנסלעבו.לק6ס'נמלה

ישודיחבןכו,יסbפלbס"כמלסותוbסיריכזמשי"כסירפסכסbל
ילרפסלס"כמלסותוbןילוקסקוקסליסלביקשס"כמלסו,דומלתס

לקbס"כמלססיסס"כמלסימיבוליפbשסזלעסמתתלbול"כע

("ןילפת'לסמ"כסןימש"מכס"כמלסלשוריע6ב"וטיקמ

*)bיבסשס"במרסללמססתלגbי'יסם"בילס"bלbידיביתי

סכקססbלטלbפסק6ריעבסגו,לעססילבליעכילומרכססקס

ירפסתומשןמNro.491ןשנןשיי"כילוללשקעטbילביבבל"נס

ס"במרסלמ"סקתוןמיתתלגלסשלכףלbתו6ךותכושדוקהןושל
'קללוכNfro.491י"כסשסbלסג.לכזכסללמססתלגbו

םימכקללעו'ע)ןbכלןבלןומימלכסידעס'לןמתובושתוסיקספ

ילbוקלשקולש:ל"זובתכ,כ"כף7סשו('סתוb'ס,תכרעמb"ח

סרקשסשעמביכ,ת6,לולשלסקbלbמלסקשודקהלסקסידבככ

סבושתברוזחלbיליתשbקןלbמסיbכססיסונbסולbמלקbשbוסו

ללכסןמתbגלסלובכת6לימסלוסנbכוסתוכמוקלכוסשססו
למססבלקסלכעלבכסיבלסוכיכועבו'גוסכשסיעסתומכסויס

ןלbוברעמסןרbוfקירפbוןמיתו.לבכו,יוס6תולסקמסיבללע

ויסו,וינפלוס"כמלס-תולולכ,ע"שיכלכה?ויחימיבת6:ס

סיבטוקסויסןסו.סינוטו,לfלשימכקמסיכללמססתולולךותב

לעסימולםלשומכסקללוליקססשסתמתנקלעסילbעמשיס
19
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םהרבא'לל"עמ"עקףלתולולסללסבתכ,גיהנמ.חי

Ebלסלשונבbוסוונתקסקילמ'לסלנקסתלשלשביחרין

ש"מו,יקלי'ןססרכלוניכלגיסכמסלבקמיכתמbסו;ל"כע

ןיאוונתחאוהןכללסוקיללוניכרדלקשולןיbסלנקהתלשלשב

bוססיקילמוניבלןתחן"במלדועו.ן"בbלןתקסיקילמוניבר
לכססלבbוכיבל'bוס'גיסכמסבלסו'ןתכלכלזעיל6וכיכל

ףלסתכרעמספלכבש"מכןיסחוי'ס,בלססוכךבתסכלבכוןתנ

ןכbלו.ש"bלסלשונקזל"לש"bלסלשונבbוסוש"מו.ל"כלומ

b"קג"סשכיתבתכו)–יגיסנמסבלסללוס"מלסלשונקזbוס

סbלגסיפכיתבתכסזו,ישממסףלמףוסבסיסש'מתכרעמ

סנילנטשוקבספדנשגיסנמס'סיליללכהתעו,ןיסקוי'סבלסמ

'ססלביקשל"זבלסבתכשותמלקסביתיbלסשו,ט"עלתכש

וסמbוסל"ססיכילbבולקסו.ש"עסליכיסטרפלל"סתנשב

עגסקמנבב"כק'יקביתיbלכ"חלו,ל"סקתתתנשסיסו'סףלא

ילפבלסליתיbלו–.(תולולסbלוקבכ"כו)ס"סקתתלתנש

ילכלמקיכוסלסכלש7"ע'לףדבסותוככשמקלחבק"מכסילגמ

גילפס"יבמלדלוטססטמבתכשמ"פק'יסויקספבל"סתבלס

bוסשס"יבbלbוסגיסכמסכ"bגיסכמססשמבותכב"מק'יסלוטבו

bןססרבלוניבללוסגיסנמסבלסלסקילססומעו,ל"כעילועסיב'

ןכלועילbוכיכלbוסס"יבbלו,גיסכמס'סבבותכשומכיקליס,ןתכ

,טושפסווןתנלכלועילbוניבלוניסלן"בbללשותבןכיולסלbוי

ותקסכסיסךכלרשפ6גילפס"יכמלללוטססטמל"סתסבלסש"מכ"bו

ס"יכbלבתכbוסגיסכמססשבבתכלוטסלג"עbלוb,לוטב

bיכמלב"מק'יססשסשמיכללכיתיbלבוש.כ"גסיבbללבסךכש

לכלו.ש"עס"יבbלסשכיכדרמבתכו'וגסויקספב"bלסמןושל

יקליסןתנןכססרכמ,וניבלולביקגיסנמסליתבתכשסמתולכלס

ן"כbופוסבבתוכשוליקbוסשלכל'ססךותבועודיוטושפסוותמbסלוס

.(ב"קלעובס"7).ל"זסילגמילפבלסוסbלbלגיסכמס'סשסbלכו.לילת

* *

וניכל,סכסו,.סתלוזוימלסקןבימלסקלעוסימת:סכול

'לסול"זוינמןיידסןומיימ'וניכלול"זס"נמלססלbסןולגס

קפסמשסמלמשסתלדגןודינבובתכולימלתןינקעןכףסוי

.ןוכנסותמbסbוסשקפסונןיbשסמולbמליעויסמו
יי
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שריפי"שללעןכבתוכןושfלססיעשיוכיכלהרומ.טי
"י-":".סלומסבתכ,סלומס

,סלועילודגלשןסיכמ,י"שרלשונתחריאמוניכל-כ

כו,דומלתסלעתופסותלביק,ס"בילות"לוס"בשל

,ויבbליbמוכינלתופסותליכזמשת"ללי'כלשסלפסביתיbל

ספלכבו,ק"כתלכשי"כטקלס,ילכשלפסכסbיכסת"לתבושתבו

ויתוכלמלבקש"לbמbכbמיתלבקת"לבתכא"י'יס'קללכ
*. יכו'. ל"יתול גbוכו

,ג"כתוbספלכבש"מכקחציוכיכררביק.להנמ.א"כ

בותכתוקתפמכו,וכממb:5יבמג"מקןמיסובלכסלפסבו

.(ק"פל'יסבbזןימינבת"ושכ"גוbיכמו).יל"יכלוbמקקכוכיבלbוסש

ן"בשלסןכש"לסמומשכש"ממו.ןומלקלפס.םתכמ.ב"כ
'וכוי"bלטלקמוbכbיככיבולפימכקלט"ילתןמיס.ויתובושתב

,סניבלק"פלוbמבס"ולסבתכסוסןושלכיכןומלקסיסללכונ

.סיקספיברע'פסתכמסבתכןכובתכמ"עלןמיסק"קי"ככןרמו

סנומיססוליכיסןואגםיסנוניכללםירתסתליגמ:ג"כ

קיתעסל"לת'יססיליסקסקפסבסגו,וסיימעלוש"חלסו'סותס

סbלכלb"קכוכבתכלככו.ש"ע-ןוbגסיסכוכיבללסילתסתלגממ

לשוליבקןוסbשןבבקעיןב'סיסכבללbיסוססלגמסל

ולקס"ושמוויבתכיפמ"bסוניבללשודימלתסיסו,לfכנקוניכל
63ויכותולולסרלסכוללילשבל'ושתכיתשפקסתעו.ןוbגסיל

ילעש'סכסג,סיכוbגסןיבסיסכוניבלוליכוסשיתיbלbלתעכו

סמכוסמכל'ובושתליכזמסינוbגסתובושתמבורקמספלכשקלכ
ף7תבשבי"שלסכסו.סיסכוכיכללכזbלוסתומשבומלקסיכוbג

bייקיבליכסירתסתלגמיתbכמבללמbןנירמbליbמלב"ע'ו
יעמוששכובתכילסכתיכbלשיכפמסוריתססש'ילתסתלגמל"זובתכ

וחכתשיbלשסתוbןכתיכוס"ככסינשכ.ןניbשליקיירבל

סוליתססשסירתסתלגמל"זובתכו"כףדבו.ל"כעסליגמסןיליתסמ

תליגמברמולךיישאלסזסעטו.ל"כעתוכלססיבתוכןיbשיפל

,דומלתסבתככלבכוסיכוbגסףוססיסשןוbגסימכוכיכרלסירתס

סמכו,תותלbש,תולולגתוכלס,סילפססמכובתכסינוbגססגו

ןוbגסיסכוניבלתנוכשלשפלbלל,ונממולבbכשסיכוbגסילפסמ

ומכומסרפלו,לפסתושעלןוויכאלשוכייססילתסתלגמbלקש

ךרדלעו,תותלbש,תוקוספתוכלס,תולולגתוכלססינוbגסושעש

,סרותססוליפולומלתסשוריפבתכשלbככקוכיבלוריבקסשעסז
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רמולסירתסתלגמ'ססלרקותונתונעמןוbגסיסכוניבלסכממ

.לגמךרעןולעבןייעוומכעל6לא,סיכללולסומללפססשעאלש

יליbמסבלסיקסעבן"עו,ג"לףדלע6עינמבסיניעקתפבש"מעו

לפטסמג"עז"עףדיבתכלכ"פפילשדחמוספדנשתבשלל"ז

.(ל"ישסכקסבלסןמסיסכוכינלתוללותןייע).(ב"קלעוכס"ד)קולו

ןוbגינפח'ןלאומשוניבללביקהנתמ'סד"כ

ןבבקעייבלסכקססיסכללסממ"לסלסנטמסיפקיתעמסכ"כ

- ותמלקסבי. סכעbסש

לאומש.לכהחמשוניבלולביקירטיורוזחמ.ה"כ

:פסותה:יכןקוסקינינינללשונק:ילילפ
כ"מו.ןלוקס'פיכללמסש"מכ"שקיפלעולביקו.ספלככש"מכ

סחמשוניבלס6קפתסמסיסןולוק"לסמברסליכןשסירטנוקכ

ססילוביקבסלועילודגיפמלולבסרבלסך6,י"שרלשוכתחסיס

לעבי"ללילוסות"לתוקb6שכסקמשוכיכלןבלאומשוניכלשbוס
כסזתוככסמבלסבתכ-.יתכולסמכבוכבתכשומכ'סותס

סלקתיבבלססשמסביטמוסיעמשוכיכלולביקשותליקתבק"bכ

'סותסשסbלשסזבתכלילוbסשק"כבלסו.ש"עb"כ'יסק"6

,לתומסולעסתbסbולוכללסיעמשוניברסשכובתכתוכרבלג"פ

סומ,ךכחכומילטיוליזחמסשבובתכשסממתבשלק"פ'סותסו
יכלמוסייכימוטמבו;סיעמשוכיכלולביקילטיולוזקמלברסןל

סשכיתמכסשומכילטיורוזחמלביקסקמשוניבללןכלבלסןימ

,סבושתכ'סותסלעבי"ללז"טתוbלויתכרעמ5"קסילולגס

יכקזלסישילטיולוזחמביתימלבתכ,ק"מםיקיכדרמסמיבס
בלסירבדיתbכססשלככוש"ע'וכוי"שלידימלתמסקמשוכיכל

י"לסמבלסלובתכשסמטספכ'זכסי"לתכוסתמסגו.'זכסק"כ

וכתחסיססbוש"מכי"שרלשונתקסקמשוכיבלס6קפתסנןולוק

סתוססיסbלוךכבתוכסיסימלו'ונססבושתכ"ל,י"שרלש
.(ב"קלעובס"ל).לוקלי"שלילימלתמלמול

לכלעבקעיוניבלןכםיסנוניבללביק.חתפמ'ס.ו"כ
תומיתסרואלסיקלקסיפמקובוינשקלקלועו,לומגתסתותכסמ

(".לק6סוקמבימלשוריוילבבבולקיעודומלתבומולשלכללומלתס

,ל"ככשסיגסס"כסרעססיסכוכיבלתודלותבל"ישסכקס("

.רק6סוקמבוימלשוריבולקיעוילבכבןמולשלכל
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ןיבוריעתבשתוכלכ'סמלעןשיףלקלעיכסז'סמתנק'תימלו

.לודגןכוק

לע'כביתיbלו.ספלכבש"מכ,ןומדקלוביק.דמלמס.ז"כ

לאומשל"סלשונתחמסרותסלעתושלוסידימלתלמלמ'סףלק
תלוכמ'סכליכזסשוסזשסbלכו(*.ילוטכbיבללשולככןוכתןכ

בותכמתולכקתחנמבוט"מןדססלדוכלכו).b"ק'גללככ"פ'גלכלוbמס

סbכוסס"כמלסלתלגbקלוטסbוסשסbלכילוטכb'לו(.ו"כ,ח"ס

.ולבישה,ס'כמלסו'כף7סמכקלףלגמרפסב

ללשויכדלמסוב"נףדןכללוליכזס.תועצקמ'ס.ח"כ
.לאננחוכיכלולביק:סמסבסילודג

תולגלגכסמויbלפסבול"זלשללמbוס.חולשהימ.ט"כ

.וכממסירמbמbיכמ

אבאלכקחצייבלמף"ילסלעלוביק,םירעשהאמ.ל
תלםעלעב:ללולוטעסלעבבלסbוסוbייל"fשלbממיראמ

.ןשוכןשןומלקי"כרפס.תולכלה

שללכמסלוסי'לכקשמיכלגלסןכםלושמוניבר.א"ל

לפסבבתכןכהמלשהה'סףיילסלוביקסע,ףלינולביק

bוסשלעופסו'לועפססשלעסמלטס"סססשללקו.י"כןשןומלק
."טתומספלכבןייעוסלושמוניברוסיכלמוףירסירבדסילשמ

ובתןבלוfשלכסלוסילבלbומשלכהשמ'לבלס.ב"ל

יכיכתס'ססכותבוסילכככוסילודגסילוביקלביקללפסןומרמ

(**.'וכסןשיי"כ'ס.לbמללפכלוbיבבתכבשסלותלbיבו

'סכס"זרסו.יbמקbתbווכרמלקףסוילכהשמוניבל.ג"ל

סרפתיגוסבתופילטולb'פסג:"במרמקיתעססטוסכלוbמס

'וכוונלשקסבומסבלסbוסוי"כמלסתעדוזלוbמסבתכסינועו

למלמ,ותישbלבבותכסשוסילbפבתיbללמלמס'ס(*

ילוטנלןכןושמש'לכלכמלכבקעי'לסכקסולבקסידימלתס

.ל"זןוכתןכמלאומשל"לסןתח,ל"ז

;יססbלעללש'טbיליבבי"ככוכשיסיליססליטלעושוריפ(**

ס"סלתמלקסבבתכו,יברעןושלמ,ס"כמללתוכמס'סקתעססג

.ףוסרפססעמשיתעמשינאו(6ניטנאטסנוקסופדבת6נמכס)

ךלוסלשbכונכלמיליכשממלקמיתינקווילbישפכספסככו

ינפובתככימשבסלקישוס6נמיאלסbוסשוססקבישלילדנסכלbל

'גוובתכלוכלמירפוסמלקמתווכלרכחמסבלסןיבלודגסליגכס
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יתלבלובתכל"כbברסשלמbכססג"ש'יסז"כללסתובושתבו.ס"ע

טקלסילבשלפסביתיbל,סג;ש"ע'וכוי"במלקסבומס'לסע

.ףסוי,לבסשמוכיבלילרמbןקול"כbבלסןושלוסשמבתכשי"ככ"ק

7לעולומלתבותמכקתלולגףקותלכלמן"במרה.ד"ל

ש"מכףוסולפוקסבומלפולולקקמסתמכקבסכקסיסלועתממס

'יסל"כטלסתבושתמסbלכןכו,'זף7סמכקלףלנמכל"שברס

ל"כק'יסד"יןרמלתיבהקלכבןייעוbפולסיסן'במלסשך"ק

תנשןימכוספדנשתובותכלf"בשרסישוליקלעלו–".סשג"סנכבו

סשלעבקעיתוכשבלסןוbגסיוכגכ,ויסשסשבותכס"כקת

בולקמלן"ישתכלעמספלכביתבתכוbטיסלוסילתכול"כטלס

ססשיתיbלויתכנובתנכ"קמךb;6"בשלסלתובותכישוליקוספדנ

סטישךותמ,ילררבתכןכו,וכושלתיגוסמן"במלסישוליק

ישליקכיתיbלו.סילשמסניזקתךיניעלשfכ"תובותכלתנבוקמ

ף"לסתוכלסןיכמלסליבויסשסשבותכשז"כףדב'וגסתובותכ

שילסילשמבסקול.וניבלכ"כוומכעףילסלבותכמ

.ל"זן"במלסלז"עיפוליקוספלכבולקמ,סתעו.b"ביתכ

לישסוליפי"ככיתיbלסג–.י"כתבשלן"במרסישודיקיתיbלו

קוספבותולוסוסיזמלbוסוףלקלעבותכןוכמלסלסחוימ,סיליסס

ןיfש("קופקפילדלונסומו".תונמג"ירתלכסנמךיתומלשקילו

וילק6שפחלוותואקודבליתחלששסלוקויתקתעסרשא,ילקbו–

קמותוכישלב"כיקלולבככסbישכסוקיתעסיכלכלמלוקעמשfו

ולכ,'67סחןכ6יולסססלכ6'ללודגסלסססניליבורבדב

ילקbו–'גוינממסבוטססתועלינפמיתקתעסליכעסליבלביתרמאו

סכושלתוקכיתbלכומכעיתחכשוליסססמלשסקתעססילסbכוססימ"

–",סתושעליתכלמסיכיתמקנוותקתעסביטלעסתגילמסעוכו

ילפסו,סייברעסימכחמתולופלוסכוכתילפסקתעססג,"

.ןמקיטמובויססbלעדלשטbילביבבסיfנמכווטסירbמןויגס

'fbוסו18Nro.י"כסיכל7סתליג'סונממbנמכןעכנימבו
דמחbbפולסיכלעןושלבולביקלשמףוגסיbולקתלעסירמbמ

.סלכובלןכססלבמןכ

מ"לילכל,ךלמסולסשעןיילפלקוספב,סשללכסג(*

סמדגככbוסוןוטלפמתעדלעוbלככןכיסמסימשלמbשלולגס

.עיקללסיסלbללקיו'פסרותסלעושוריפבליסקסבלסשליפש

- ירבל.(. .6ללוסמסכקיפ )פ
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ן"במרסלתונמסןינמןיבלודגשלפסשדןוכמלסמ'ונסטוריפס

:וכסשוריפבלשbתוכמסןינמלססלופמסתוכמסלפסבלשמ
וקמען"במרהישוליקליתבתכספלכבלככו.(ל"כקת'שbכוטלbבספלכ)

ינייעממטסלתס"בסלסיתיbול"bכלקוקזסbכישbללפסבו,לbמ

לודגסלשbסלסbולןיעלשbכןכמלסישודיקסלמולכ,סעושס

'ומולסוניניעןכסתעו.ספלכבש"מכוונכליעמוןיולמסל"כירסמ

ליסוסולשלומלתסיכלדבןוטכbפכbקקקביבלסיליעטקןולגל

סלמבלקשמברפסמבוילבדלכיכ,ן'כמלסימוליקכדbמקלקדל
ן"במרסןושליללככסבלססשךיללסו,תחאתומלותיובשbלו

תמכחסמליוסיbלוגסוילכלוקמעסמכןיעמססbליסשמו

סדעלוסישולקסססילכלכסינינעסמכסיללוכלשמסיכושbלס
לוכילסושו"ק'דגככלבללןיאשו"קו'סילכללעתוטקסלשבלי

קיזחמןטקס'סכסזלעיתוליעסלבכו,בללדימלתךללונילש

סטיפבומיכסל"זן"במלסליתיbלסתעןסו.ל"מל'סק"6סכלכ

סזןיbשי"פעbול"זבתכשח"עשלק"לקףדתובותכתכבוקמ
ליכמסול"כעסיכוסbלסילגלתופכתקתוכסbלןינתונונbלוקמ

bוסוסנמולךומססל"זן"במלס,סbשומכעכו"קbשומוקמתא

סימקד6תbווכללעסז"למומbוסתויללתונועמבלודגהילמס

סכלכקיזחמסילטנוקבו.סוכילו,סיכושbלסיבגלונללמbנסמ

לוטסלעבייקיסל"י,'כסןרמש"מיתלבסע"ק'יסב"חק"מ

ןכבותכלל"יסbללימלשוליס"ןמןכ'לנןימול"כטלסלעבתכש

ש"ע'וכו'עיקלדיליבשסילןיליסנלןbמלעבשחילןתינאלו

סילגמילפביתיbל)-..קלטנכסמולבלכסמןלילכןכלו

וניבלילתל"זובתכשב"ע'לףדבסזתונכשמ,קלקבק"מ

י"ללסמליס'סוסבושתילעשוף"לסלעלביקש'bויססנוי

bוסינשסו,'וכוb"בשלסו,ן"במלסויסוידימלתלשbידכוליג

סנויוניברלעדונרבכו.ל"כעןולקמסיסס"6,סנויוניבל
לככסומכוb"בשלסלשובלסיסון'כמלסלימלתbוסילכוליג

וליבקלקbסנויוניבלסיסך6:ב"ק'סילודנססשכליעליתכלמס

bתbוונלמווססנויוניבלילתכ"bו,סשיתחכוסלשbכן"במלסלש

.כ"Pג"סשכיינעכונלשישןייעו.תינקיכ::ק
יי,י"-..-(.(ב"קלעונס"ד).ז"טתוbו"יתתכלעמ

קקליוניבלדימלתגרובנטורמםרהמ.ן"ל.ו"ל.ה"ל
בתכסס"לסמ.ילבלbיבסןיבוליעלב"פסס"bלסו.עולזילו6

לכ.ס"לסמbוסשספלככ"יתקכוסו.יתדמלעולז.לוbילכלמ
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.גbיפסופלומלעס'לסמתבושתתמלקסמיתלבסללכבוןולב

מיסונסס"לסמתובושתתמדקסשלילתווקתמלקסביתיארו

יתיארןכו.גארפמל"לסמלשונתחןסכסקתניל"לסמןוbגסמ-

–.גרובנטורמךורכרבס"לסמ'בתלשי"ככ"חטקלסילבשכ
ס"לסממססbמויתופסותלקיסוסלו"כתוbספדנכיתבתכ

'סותכסשליתbכססטו(םפלכבל"ככס"ל'יםל"וח'ושתבט"מילסמלועככו)

ש"לסbוסס"לסמלשוכלו,סקנמלכש"לסילומבותכ'מ

ל"שלסמבתכ-.תכש'לסמט"כפתוינמיימתוסגסש"מכסקכמלכ

סלסמסתוקש6כיסלכלק"יןמיסןלוקס'פסמלשלשסיכ

bלשלבקווימיףוסללדגמכססיפתכסוס,סבוטלכמקכשכס

תולןישתכרעמספלכבש"מכן"בשתס'סלבקתכסשו,סשמ6ני

ללגמבסופתסיססלסמלו"ס'יסד"פןיטיגסמלשלשסיכו.לל
bססוניי[bסייסבעוי],לודגךס'ולסקסןמעבתלטסוסינשסמכ

סייובשלןילופןימלמליכחיכסbלוותולפלןינולויסתולסקסו

ש"כוירשולולסלדגתיסדג"עbלקיסמו.ססומלידכלערתוי

קיתלסשעיןכלשלכbמששקמ"מ,סרותלוטיבתנקולסיסש
סלוגסןוממקיפסיbלשלע,ןוממסבולרובעבלולבשגלפומס

סופתללרוגסותוbתעלבסיסו.לbלשימסלותקכתשתוסתודפל

לשוירבד.ףלותהז.לוכינוbלוטילוטלקלבוש"bיסולימלתלסג

תלגbמק"ססשמתורולסלדסביתיbללבb-.ב"מעל"שלסמ

סיפל'ס'תנשבס'לסמלעלילעסךלמסיכש"bלסןכסלוסיטיבל

סושסכרbלךלמסו,יכעסיסבלסולודגךסלbושסיסוס"ס
לתויסיסישס"לסמלוכיקלסו.ולימלתס"bלסbלbילוסיברע

קלכם"bלסו,לסססתיבבס"לסמלטפכסזךותו,לסוסכחוורמ

רישעוללbדעלייbמסיסלקסמכסלובקלל"זס"לסמןתיכbלו

וללכףכתו,ולבקלופכבושפכסשסמלש,לכללגסכלb.לק6

לכס"ע'וערזוbוסלישעתויסלסכליסbל"bוסולקבס"לסמ

ב"סעלתוכזללישעסלחנוב"סעלסכיוףכתתומלסנלולתורודס

ףלותוהז.ס"לסמתניקמלנbב"סעכןוקנ6וסשסולקבלכוףכתתמו

;דלוbכג"עק"כףדש"עבותכ6נמלשbמוק"שמתולולסילסבש"מ

לbומשלכלבלסש"מוס'לסמלעbוססיקסופססיבתוכשע"נמלסלעולו
ס"טדסbלכ'ויכומיזמתוסגסלשובלסשמוניבלע"כמלסס"ל'יס

לעקולחלןיbשסונולקbסובתכשעלו-.ליbמוניכלל'גו.bוס

ל"ש'יסמ"לךישבוג"מק'יסי"bלסמיבתכבןייע.ללכסנס'לסמ

לשוכלגלוככטולמךולכלכט"לסמ)-.עלו'יסתבשתופסותו
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לט'סבbי"יוג'ןילסמבלסו.תוינומימתוסגסויכדרמסוש"bרס

bוסלועילודגלעגישסוסזלעלעלעשלקמספלכסתולוbיכ

ל"כףדמ"קסימכחלדעוףוסבוילבדלעיתבתכללס
וכולסקתוbלמלוילקbbובbןכל,סיגמסןיעמסטמסכתbוססלגיסו(.(ב"קלנוובס"ד)

bוסותולוbלטלפסילילסיגססתע"–.סשלבקמסבלסילכלסזו

,סיסורלות"ושויכללמסתנקלעססל"זלי'ג'ןףסויל"לסמבלסל

ךולבלכס"לסמקופסלעב"עט"קףדבבתכשיתיbליקתופכו
bוססbגלובכטורמbס"לסמויכללמסלשובלכ"בס"לסמווסילתו

ס"לסמדלבסלג"סככברסמbיבס'זכסבלסו.ס"bלסלשובלגלובכטולמ

ל"עלול"חבתכוווסלתלוילעקלקלוסו.ךולבלכסיסגרובנטורמ

ךולכלכס"לסמו,לוקלסזולוקלסזלסזלסלולבסיbלbיבסלסbלכ

bלכוסס'פיכללמבוכיכמילסל,גלובכטולמס"לוכיbסתbיכמו

לילסבסbלכסזמו,סיbלליבסמ"ליכbךולכוניבלבלסול"זובתכש

בתכ,ןיטולקלק"פסבו,ק"תסיסיכדלמס,bיבמשמ"ללשויכמל
bל'לולגלסלעשסוימסגלובכטולמס"לסלעוילעולמbס"bלס

סיסלbתיbסמו,כ"ע,ולכללכיויבלשלכלאלוויבאינפליבקס

ןיכמינפלבקלסנלbליbממיכדרמסמסמרנשומכולולגסלמ

ל"סדליבקסןלמולקשלמסלסוןלמכbללו,סלולכסימלbיסו

ובלוbלמךימ,יכסמתו.ל"כעגלובנטורמbוסךולבלכס"לסמל

ולבקו,סינושbללסיבולקויסדלקשלמס"לסמו'ןרמלעקולחל
סכbbלזללכלג"סככבלססגוללפסיכוbגיכבלססיתוכלמ

סשוb"קכליעכסיכbש"מכוסתומכbוסלולבסתמbסשותו;סיל

לתיו.ןכבותכומכעס"לסמת"ושבוט"יבמסדלסוקכ"ללסמשיתbכס

;ש"bלסוס'לסמתובושתמ'ק'יסס"מכןלסמליבלסחיכוססומ

שממו.ץבשתה'סמוסז'יסןלוקס'פל"שלסמילבלמלbכתמןכו

שמלסלכול"שרסמש"מכססיפתכסיסב"כס'לסמשב"גקףדב"לב

סנימbיבסשסלולכססיbלסו.ךילמסלןימו'וכובלע"ודימלת
.סזלעלעסוטושפק"תיסיסךולכלכס"לסמיבbיכ,סימל

יבללכסימעפלוךולבלכלילמויתובושתבסתוקס"לסמש

בלסיכדרמכש"מו.ללסןכרמולולסיסבלסיססמוךולב

חכומןכולבלןדמלסיסכ"bוסעטסיפדמסויבלבותכסיסוניבל

וסולבקס"לסמוb"ל'ססנומילקסופלויבbלס"לסמתובושתמ
ס"מעוט"לףדףסויןולכובלסש"מכוקסבומובלכוכידוברל

בתכד"סל"3סקוריוניבליכןילןמלכו,ןישולקשש"בלש"לסמ
bקסכוזשלשפbו'וכוסלולגלסלעשסוימיכוילעולמbס"מל

20
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יתלנקיכבטסקולוש"bלסבס"טלפנוס"מלסbוסותילקיע

וכסיסלתולולהbלוקלפסבבתכס"לסמ-".ל"קולbמ

'סנדסזלעיתחכסתוטמטסבוך'זתוbספדנכויתbנסו"ליל

וניכללולססקסלילמוניברלובתכלוגbסוו"עףדטקלסילבש
'סבבתכשל"3זליbמוכיכללתוטישפבילסbלכ"סתעו.סיעשי

.("ל"סכ'תו2bלעמןמקלש"מכועודיסס"לסמוכימסוכטקלסילבש

וכעןידקחציבלסולכוייכםיניעתריאמ.חל
סכו.ןכמלסתולוסשלפלbוסון"במרסלשולוססיbוודימלת

סכרבלתbזו'פכיכ'זכסי"ססיניעתליbמ'סבשודקלק6ינbרס

::::וטפשיכלילג":ס
ברסלbוסזגהט"שלתכיכיכיעבשוליקסיסו,תולולמ.וילע

לימלתbוסוכעןמדקחמיבלסו,b'כשלסלימלתלוסוזעלדגמ
לעבתוכסיכיעתליbמ'סביכלועו.ן'כמלסלשוולוסלעבולבק

םיbלסbו.ל"זןוbגט"ש,'לבתוכט"שלתכלעוו"לכb"בשלס

ע"שוניבלוסימיוכילbס6"כטלסווכעןמדקחכיבלסשל"כתועט

סכקסקתעס849לכ1839תנשןעלbכנמעשוטילעbלוילב(*
ליעבסbללשbי"כלופיסמס"לסמתליטפלשסשעמסולומלס

סקניפבbכמשסמיכללופןלסמללוסמו"מינbלססנסו,ןעמ

תקתעס.סעךלוסוסיכסמ,לכוגסרופיסמסמלbווליעכתונקתס

ךלדלסשל"3זךולבלכגרובנטולמליbמל,:ל"זו,ילומלכ
לעbכיווללשbלכוויכותקוויתוכבוותיבוbוססיסלובעלוימעפ

b"לבfגלוביגשללכמולןילוקשסימלססילססןיבתבשויתח6ליע
סכסו,ומעסילבועסלכולכbופסbילשbלעסמשבישלסכלו

ליעססתומךללומולמבכרbליזבמש"יעשלסןומגסססוbתפ
.סילגוןמגסלליגסווכלומליכסולפפניקומשלק7bמוטמומעו

תכשזומת'דוסוספתליעססתוbלשישןרעגמטרסכיימ,סקפסש

ט"ס"עבססיפתכלטפנו.ףללולךלמלולולסמויטטסףלbלו"מ

bלסלובקוג"כתכשליזbלג"סתכשלעולהתיס'bו,לייbסלעז

ןעפמיוודניקסיז)ך-טלובקנלוק"קכלח6בידכבלכסבידנקול

?קובמלבקכסלובקלומיכסשלעקתעןוסלויפו,(ילומרכתקתעסב

סומו".ולגמותתיכשסנקווירקמלספנבילגותוbוbשימליווק"קל

ןמזבתולולסלדסו,ס"ש,ןיסקויס'סלעכועטיכדמלסחל
- תליטפ. ס"לסמ
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סיbנמנשימזכססילפסבשופיקךילכו(*.וימילקכמבלטפכ
bסיבותכבולכbלבלסללבתיס.

בלסולןילוק,ליbמתיבלהמלשלכםחנמוניבל.ט"ל

.bכילומ"קקכויקספיתיbליכספלכביתבתכרבכו.יריאמה

דעתוכרבמס"שסלכלעססויקספשסשיתבתכשסמך6

ספדנסילודגססשסירטנוקיתבתכשיפלינוימדביתיגש,ןינקוע
התעו,סילקbסימיbכילומי"קקביתייסשלקbסנשסילשעלבולק

לוריבbוסךכול"זוילפסיתיbלbכילומי"קקבסינשסbיביbובכ

,תוכלסיקספסליקכסתיבומשלודג'סלביקל"זבלס.סילבללש

תיכעת,'וכלב.סיכוbגססידמולויסשס"שסללסיפכולוביקלוליסו

תכשסילקשסיקספסכוסbמויס"ל,ק"מט"יסגיגקסליגמ

תובותכןישולק;דעומללסכסינוbגסדומילללססוו,ןילוקןיבוריע

תוכמןיידסנס,;סישכללס,סלנסילדגליזנסטוסתומכןיטיג

;ןיקיזנללס,bלתכbעיגמbמקתוילעתובbתוילוסי"עתועובש

קספסינשלסיקספקלקלושליקסינולקbסכ"קמו.לוסטכ"ל'יס

בלסו.תותכסמג"לויסיוינשקספוסיקספיברע,ופוסבוןושלל

ותקיתפבו.תולמודימתםליפלועו;תוbוקמסלנלנbסליפל"ז

לביקשסשבתכו.סינוbגסללסלסעטתתלךיללסולוביקל

.תוכלססיקסעbוססזלוביקו,תוכילbכלומלתסלעסיטוליפ

סליקכסתיבולוביקןונגסוןפומוללסבותקיתפבלbמךילמסו

לוביקכספליפתובb'סמלסשל"זבלסבתכו.קספךלדבוכס

ןבוקכסילודגסינבוקסששbוס'ונססליקכסתיכ'סו'.סבושתס

ליעמןתניכדרמבלסמתוסגססוילןויליגבסשיתיbלו.ן"לס

bלסנסו–.ו"ילתנשןויכיוbכ"פןיללסנסלן"לסימוליקכיתי

לשפמלקפוסמינbו'וכוןליתיליbמסבלסובתכשס"שסממ"כףד

וילפסבליפוסש,ן"לסליתיbלbלתעכיכ,ץוחבמססגססיסתש
וכיכלbוסיליbמסבלסלשובללעלו–.ללכיליbמסוכיבל

b"קךלמסלעש.בלסוbיכסק"פי"עיקספבל"זbוסש"מכסנוי

וספדנסתעו)(*.ש"עסנויוניבלסשכלוטסש"מעסומ'קסול"כףד

:bסמס"פזועלדגמלעבילכלמ,פ"6סכקסו"מלמ'

ט"בילסל"כטלסויתוכללע(ןלעסקונ)ע"כבתכשל"סןיליפת
- ויקבלטפכ. b"קכומ בשלסס

כ"עויליbמססשבבתכשבלול'סמק"פכססמ"סעססילכל(**

,b"bסזיכ-פ"bללוסמסכקסלמbו"סכויללסילומלסbלנ
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ססוספדנשתותכסמסלכלונבתכרבכו.ל"זבלסלתומבייקספ

ס"ל).ס"שסלעסימוליקלביקסזלכלמלבb,סליקכסתיב''סמ

.(ב"קלנלוכ

.ססרלובbלולברסוליכזמ:תור:התרמשמ.מ

,רזעילאלכהדוהי'לבלסל.הדוהיתחנמ.אמ

שרפל"(*ג"עסיפלb'סתנשבולסי,סקילמוכיכללימלת

,י"שרשריפאלשתוללקמסשלפלושמוחבי"שלילונקותומיתס

'ססללקכו'ופסותלסחוימסשוליפסעזכס'סספלכבולקמו

."קתוbת"יחתכרעמבןייעוסיכקזתעל

סיערזרפסמג"קכוכיליכןילס"כמלסלע:זעלדגמ.ב"מ

ףוסוליכזמסנשמףסכבןלמו.לכסלעלביקש"bלכךל,ךליאו
.קכזמילוסbלל"פ

ןכל"זריאמוניברסכקסלביק.תורואמה'ס.ג"מ

.ס"עק"כ'יסד"י,'ככןרמוbיבסויוסכ:גילבובלכס"סבבתכ

ז"כקלסתובושתבו.ו"לתוfספדנכש"מעיליעמה.בלס.ד"מ

.יליעמסןועמש'ללילקס"סק'יסמ"ק

'סכוליכזמורתסולוסbכןומלק'ס:ןושלהנעמ.ה"מ

:ל"סנויילסמלךולמסלתסולוסימ

bרמגסלעןbרודקמנרבןושמשבלסל.תובאןגמ.וימ

ישישסףלfל'סתנשבורובקלבקיכבתכתובb'פלותמדקסבל

ליסקסתליטפתעשבסיסו'טתכסכללוככ"bסכשb"כןכסיסו

סמלקסכסשכ"כו,'כתנשבלטפכסנויוניבליכסנשל",ןכ

ג"סלסעמשוסכויללסעמשוכעמשיכולכלכbbישכסברסלקbו

ויכשbלbעוליסססרבbןכוכילסנויוניבלסושלשפמו;ןכמלס

סטקשסקכז"פלו,(ס"קלכל"עו)ש"בשלסת"ושבליכזסלס6ףסויןב

ילמללכליכזסחנתמדקסבשסומתתמbכלכל.מ"סעשהתישק

סייק'לסכקסןכןכוbל'לללוכססכקססיסיבלשללמ,ונל
- לו. גילפסוbוקבשכ מ

*)bיבסשגיו'פכ,לכזכססכקסלמbפכג"בללסילכל'bיכל

יכבתכתישbלכ'פףוסג"בללסויקיו'פוסוליפבססולbש

וb,סילכלוכףיסוסוימיףוסבילוbו?'גתנשבשוקיפססילטס

.ליגמיפמעמששסישוליפבתכש
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תמbסו;ג"עע"קף7תולולסללסבתכןכתיפירחותוfיקנב

יכןארוד:יכןועמשבלסלתוכb"סמסוליפbוסשbוס

לbשיוספלכבולקמו.לודגרתוbיקכובשיו,וכלווילבספדנוץבכרס

.תומכחסמכלעתוכלןגמ'סיקלק

תדיקעלעב,סמbלע"לסמבלסןב,המארעריאמל"לסמ:ן"מ

שוליפלביקשוילפכבבתכווספלכובויקסילסתיפלביק,קקני

מ"קס'לשלסמת"ושבןייעו,ףסויתיבכןלמ,זכסבלסלליכזמו.סרותס

בתכו.'ך'יסףוסמ"קש"קלסמלת"ושסייקתלות'סבוק"כל'יס

לטפנל"זבלסויבbו,fטסקרסמסיסשסילסתםליפתמדקסב
ליעמושלגתכס"כלתכשכו.סשלבקנושולגסלקללימילופלככ

- ו. ילופאנbיקיכולשל בו

לתסולוסbלליכזמתbטקתלותב,ספמסלעכם"רומ.ט"מ:ח"מ

לוסbלסfלכו?תbטקתליתליכזמולשרתסולוסfבל"שקו,ל"שלד

ןקתמוףיסומסיסל"שלסמו,ס"לומלכbי"כבסיסל"שלללתסו

תוקתעסויסשלעוכממןיקיתעמויסוולשלתסולוסbכדימת

ש"לסמו,ל"ויתוbב"יק'יסס"לומתובושתמסbלכןכו,תונוש

ל"סלסומלbוססןינעבסfלתןכו.ל"שלסמחוססשרכזומסלטילל

,לקמסכחמיקופfל'טללכלקטקתלותבס"לומש"מלעדיפקס

סבגוסינפבסינפוחכותנבושו,וילעןוויכשוידימלתולולמחו

לשסיבלbוכמכסלעמלשסבישיבס"קומםקבתכווסיניבbליט
.ןילסללשווילבד,ללכמל"סלסמסשוט"כ'יסןילוקדק"פסמלש

בתכש'בדומעל"ע,ףדס'לשלעבליסקסןוfגסליתיbלבוש

ל"סללbכק"תסו.ס"לומלולשלתסולוסbוbיבסל"שלילימלתל

סכמbbלתבbוסוולשלתסולוסbל"שללסיולזקך"קbו

תכלעמבל"סמעול"שלכלימקישפכלעבוס"לומכסbלוססטספ

bכתימלו.לסוסלעכ"גלביקס"לומ–.ד"סבףלbשוליפ'טשמ

סשבתכוןכbולסשמןוfגסןכוסינמ,ל'לסמןוbגסליכלסוס

,פ"ש,תכש'גלובלידיוק"קבלוכיקססילפסוי"שלתקפסממסיסש

ס"לומלסשמיכלל'סמןושbלקיתעמסיסלבקמסבלסשסשבתכו

,ולסיטווקקיזוסיקקמותונוילגוסיללויוסילועוליתביתכמסיסש
ולןתנס"לומלשויקbלזעילbל"לסמןוbגססזלכשכןכלע

ולוביקבסשליכמו.לסוסלעס"לומויקbןוbגסשוליפלכתמב
.וסוליפוס"לומילבל

סתעו.ג"כתוbספדנכיתבתכקדצליעמםחנמל"לסמ•נ

bליפשןתכבלסמbלולילעששוליפסילעשלכמתמדקסביתיbל
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ל"לסמול"ילסמססילקbסיגסוכוכbלשbסיכולקbסיכוbגבתכש

ס"וbלעבסכויל"לסמלקbסיסשעמשמול"כעקלנליעמסקכמ

.וכממלודגסכויל"לסמווכמזבויס"וbל"סתלימלת

סבושתיתיbלי"כויתובושתב.לאצניבורפם"רהמ.א"נ

סנוטנמכןקתלtbיניילדללוש'טנוקבו.ל"כשסתכסבביססשתק6
סינורקbתובושתבוחיגשיbלשבותכסbלוססוכיכעכוכילתיבוז"מלס

סלדגך6,לfנכ"כורפס"לסמוג"סככבלסימולשתובושתססמיכ

סילטנוקספדנוןישודיקקסעלעולולימכחןיבווניבס"בילתקעמ

.סיסקסילכלובשיוסזלע

"לסממתמלסתמכחכ,דימלתסיסונאפמע"מרה.ב"נ

תורמbמסדכלמו,ב"ט'יסמ"קיקלכסקלמf%כש"מכקולס
ספלכ'סתוbב3-למ6מיתיbלסולססגס.ספלכביתלכזשי"כ

סלbתכוי,סטישקס6מיתיbלי"ככו,ג"כתתנשגלובמסריעב

'סל"זוליתיbללועו;תוקולילבש,שפכסלמbמ,ב"ק

קלbילטו:סושובןיאש,ספלbבללטיקי"כ6טוזיסbפלמ

bיסשללמימססתוbוסו.סכלססbלכללסוןושלכלמקנרפס
סילכלכסבקלסותעלמףיסומסיכילסמכו.ף"ילסןושלבלולבו

סיטלקמתוכלססמכו.ס"ססיכילךותבסיעלבומסיטעומ

בלס,ןטימססףילסדללמגבדעומללסמ,ס"שסךותבש

יתיbלדועו.ף"לסקישסעככלולכןושלבןסיתוכלסלוסניבתכל"ז

סיכגןייעמלמbמוסיעוקלסלמbמותולוסיסלמfמלביקשיכב

לביקלועו.י"כבע"מלסמסיטוליפוסיטוקילסמכיתיbללועו

סג"ימbסי"לסמבלסובלולסתפקסלעסממול'סןימי'טנוק

תבושתסמכקלףלכמ'סכ,בותכו.לולגףקתכודגכןימיןלדלביק

תקבדמןושללעבישמינbסמתלמשל"פףדסוסןושלבצ"מלס

בלולסתפקסלעימשבססלפתנשסמדגנכתופועיפונפנותולודג

'וכו,ןועליבעמימשסז,ע"מןגבליכסותקלbוסינbיגbסבושת

סמלכלובתככשסמלכלתקלכסכושתוזו,ןובלעלקומ,ילכוסח

יתלבלידובכלשbלמbליכןלילסממולןימילגכבתכילליתעש

יכשוקלו'סיbלילוכללסלויתמbסיכתושקלתעbילוטנקסוקמבו

סמשכסלכסימשבשוכיכbןוכלתושעללכלbיכוסולשיכbומש

.וכילעןגיותוכזשולקילממוקתמסמול"כעסיוללססיללסת

.ל"סבל"ויתכרעמכש"מעתוכמסלע•רתסאתליגמ•ג"נ

וליכזמו-,ךישא.ם"רהמבלסלכיק.םירעשהאמב.ד"נ
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ויתובbסוקמסשלעסbרכךישלbיוכיכו.לכbנו,סבלסוילוביקב

.סלוטילוטלךסלbמ'ב'יסב"נללכש"bרס'ושתבש"מכדרפסב

ל"כbריאמבלסלסרותסלעתושרל.ןטקהרואמ:'ג

.ןיגנטילק'קד

וטניפי"רהממולכבקעיןיעלע:םיניערואמ:ו"נ

.ש"קלסתופנכלעולוbוותלסתוק6ניןלbסלכב

סייוככסיכרעץ"כשאריפאפם"רהמ.רואירואמ.ז'ג

ן"לסמסילבוקמססינבלסלביתכלימיסעספדנול'כזילמסתעדל
.bכליוי"רסמו

אריפשןתנללסלליפש:וכלס:ןתנתורואמ:'ג
יבתכמתוסגססגווכממתוברתוסגסוכ'סיול"3זי"לbסתוכוכמ

.י"כסינבוקסששויתיbלוע"מלס

ם"רהמןוbגסמת"פגלעםימכחיניעריאמט"נ

(*:ןילבולמ

ל"לסמממ"קע"שלעלמקכלוביק.םיניע,תריאמ.ס

ילסמולמכו,סשילפוסשילללעבןוbגסדץכקלאפעשוהי

ספדנבןייעוסיקלקלfשע"שלעסיניעתליbמ"מלביקשתיללש

עמססלעבןסכקלפ'לתנקתbנמכס"פלל"ללשקעסטלילביבב).ל"ויתכלעמ

ש.("ק.תונלbס'גלתובישיישbל"פשןיכמללגבלחיןסbתסב

גסנמוb"מלסמושובלסתוגססבשימ.דודלדגמ.א"ס

.תולולסללסכ"כ,ע"שללסכסכלסקספו

.ןיטיגישוליק.דודלדגמ:ב"ס

סזלוביקשתמbסותפלנתוללעשוליפרודלדגמ.ג"ס

.ספדנכש"מכתקרבלוטלעבןסכ,ק"לסקלbוס

לבוקמסברסלתישbלכלפסלעסישולל.דודלדגמ.:ד"ס

.מ"לפפכספלכטוהנירגדורל"לסמתומכקבללוכסו

'סבכ"כאישנההדוהי'לולביק.םינדגמ-ה"ס

.ןידיןלוסיינלק

ללוסמןוbגסלשונתחל"מלסמס"סבתכb"כ'סספדנכ(*

תינימשטקלימלסמיכמ"6סוויגbלפמל"לסמןתחןהכסקחצי

ס"ושןייע.ןכ"לסמ'גססיסל"מלסמלשוגתוקbלb,bבוט

ילכל)'ולבולקוbb"מללשונמזבסיסשסbלנש'ג'יסל"מלסמ י"(.פ.6סכקס
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בתכןכ'וכוייקינב'סבfבומ.תישארמדיגמ.ו"ס

מ"קרסמבלסתובושתמ'טשוקבספלכ'סbוסו.תולולסללס

.עודיכויכבסיכבלסו

ספדנכןיעוןרמלליגמססליגשתולוס.םירשימדיגמ.ז"ס
.ל"ויתכרעמ

סיזאקברהממגייסלעלילכרפסתליגמ.הפ
.תיכתכרעמבןייע

לעז"טלעףסכסתודוקנתוגססלבוש.בהזיגינמ..ט"ס

ולכנלאויל"לסמבלסולביקןןמיסלעל"יםירמד"יתנק

גbלפכספלכודבלכלbטסשסbלנסמלקתסמךא,ז"טבלסלש
.פ"תתכש

ןרהמ::'::תוקומע.הלגמ:
,ךלבל'וכו'סלכעל'וכוןנחתמו'פלעסלפוf"ב"גלאריפש

ן3תמדקסבש"מכאליעוללקיודףלfלעסינפואףלללביקו
ליגמל"יסשיתעמשו.ותוb:לbלתולולסללסלעבבלסו,.בלס

.("ת6תנשלדליפבספדנ).'וכסן"לסמל

- ספלכ,תמלסךרדלע'גדלסמ:דודןגמ:א'ע.

'סותס'וקבשיל6קbלקמילסמןיbגסל.המלשיניגמ.ב"ע

.ל"ויתכרעמספלכבןייעוי"שללע

לעסנטקתוק6ורפסבןסכסלאכימ'ס.קדצהרומג"ע

מ"עמ"עקףדתולולסללסכ"כט"קנס"תבחכומןיסולגןינע

ינבובושתבלבוסשבתכוקלנסלומבבובריעולובלב'שך"קמו

לאכימ,ל"לסמטקילשקדנסלומ'סלוסלקיעסו.ש"עפ"םלסמייק

ליבסללכבוסינולקbס'וטססוקמסלומומ"קלעסימוליקמןסכס

ןאכןיאו,דחמלכסוייקינב'סבחכומסbוסוף"שלסממסימוליק

יחיכב,סג;תולולסללסילכלמעמשמדכקד3סלומ'גוא'ב

ל"שמכץ"כלאכימבלסלסנימסנטקתוק6סג;תובושתוניל
י.ךיללסלןיbוף"למסתכרעמ

.לסוסיפילופרטסאמש"רהמןילגסל:ןדהנחמדע
י"כסרותסלעסירפללעשבלסל.םירפאהנחמ.ה"ע

*.לבקכו

bלפכ'סbוסוסיכילישודיחותובושת.םירפאהנחמ.ו"ע

.ןובנא"רהמbלפומסבלסמ'וbיקבותופירחב

.ף"לbסתכישנוליולהא"רהמל.היולהנחמ.ן"

ליכיולהי"רהמל:"שסקלק"3.ףסויהטמ.ח"ע
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ק"מב"קףסויסטמכו.ריזניולססשמל"לסמשודקסברסןב

יססףוסבוויכמבלסמט"י'סס'כמלסכלופלפfבוס'ל'יס

לייככבותכסיסשסbלכב,ומכעלעבלס,לבקשסיגייסתנקבותכ

בתוכסיסותשודקבורמשוסוסיפלסוס"במרסילכלוב'יפססז

סילפססזיbיתיbרשומכסשודקללסיניינעותורסזלסוקוילכב

סיגייססמו,לכונסריזכס"לסמבלסטלקסליתולסטמסיסילטנוקו

,ותשודקףקותסbולססbליסירכזנס

ל"שרסמדימלת'לסמעלפמל"כbם"רהל.השמהטמ.ט"ע

.'וכו'וגסכסוסיכיל

שאייעי"רהמבלסלשדחמספדנ.הדוהיהטמיפ
.ק"bע"שלעלוbיכ

תובושתבסימעפסבלסbכומת"וש..והילאמבתכמ-א"פ

,תולולסרדסבתכןכ.ןיטיג'לסלעיללדנפלff"לסמןששקרפ

ינידבסילעש'קקלתובושתוניbו,סנילנטשקבספדנ.'סbוסו

.ןשושקלפ'סbיכמסשמוןיטיג-

תוקילקןימינשתועיכסונשסיממ.ןוצראלמ::
.לומלתב

ט"תלעכןוbגסלשובלסבלסלעוגשס.ט"יישובלמ.ג"פ

סילbו6טוזסילמבלסוbיבמוךלמינדעמלפסבותקלקסכש"מכ

.לילתסכר

ולפסלעףיסוסשילארשיקחצי'לל.םיאולמד"פ

.(ספלכבןייע).סלועלוסי

סגוסעכיכללןיעתולולס'סבתכ,'התומחלמ.ה"פ
סילטנוקbלקנbלbןכוכילו'סתומקלמוללק'דתכרעמבסש

לסתכרעמספדנכיתבתכו'וכוסלימסןמזלעסוכמתמחלמ

התעותולילמסינפבלססנלכמו,ולולינבלוילעוקלחשט"סתומ
סוכעלופלפבסלכ'סוסלכ'סמלעסלסטיללסשממסלקספלכ

סקולשbמלעבסלכעסביתיbלילבועילימוזנכשbיככלמלקbל

בלסילכללוליכסמסיכפסbלמוסזכתוליbמסיכפבלסילבל

.תוכיללכפ"ע'ונססוכמתמקלמסילטנוקכ,סיללותכג

ללפסךלמיכפלן"במרהחוכיו.הבוחתמחלמ.ו"פ

בלסמספיסגילמלמלקסשיסשו(ת"ע"תנש)לכלנטשקבספלכ

bמולססלבbלפסלסינכיסתומלקססגותוקולחמסעלס'סלונ

'סוק"דלסלחוכיוסג)..תוקכקלכעיבשסותוקוככשלbסבוקתמקלמ

.ןגמותשק'סמחוקל,ן"בשלסלסילגוכסתכומbתליתסו,יחמק?סוי'ללתילבס
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qנמותשקםכ).ספלכון"בשלס'ש"לסמבלסמהוצמתמחלמ.ז"פ
וקלקנשס"כומטג:עי"כלוכק.םיכלמתמחלמ.ח"פ

לקbתוfכסס"קלסמ'וכוסתבלbובמכליסייליו'ןשלסמוט"מילסמ

סbוסזטגכbשכתbללעילכסש"קלסמבלסו,bנוגיעסילטנו

תוכלתובושתלולסינכלובתכסזלכללעו,bכתbלתbשכ

בקעיינבבלסוליכזמוסיכלמתמחלמוסוbלקולפסססמסשענו

.כ"עק"מקףד

בלסןוbגסמת6טקתלותללוbיכיבקעיתחנמ:ט"פ

.בקעיתובש

.ף"לתכרעמבןייעליטנימיפא"רהממןהכתחנמצ
א"רהמןוbגסמטקולמתותכסמתנקלע:קתחנמ-א"צ

.לבקמסמתפסותוסילזלbיכוbגואדורב

תנקוסיגסכתלותלוניקמ"קלע.ןחלשהתרגסמ.יבצ
- bסיכורק. תובושת

ג"לשתכשbכילנטשוקבספלכ.ימלשוריתרוסמ.ג"צ

בלסמסמכסססשוהילדגתיבלהרוהול"סכסכקסל

.לקיןbיננק

6נילוממהיכרבןרהאל'לסמכל.קובירבעמ.דצ
.qלbסלכלעמ-

יזאגא:דהמססלופמסבלסמ.םיריפסתפלועמ.ה'צ

ילמלמלעןיעלתילולקופוסבושולקסלסוסמטקלכ.לסומ

.בקעיןיע

ונאזנולילם"רהמשילקוליעבלסלביקךירעמ.ו"צ

תולייתש'סבספלכ.לסזסותוכרבו'סוליבלוביקיסfלסלפל

ושלכעדויסיסל"זbוסשיפליילבסbלייעלמלוbיבססליפו

ןושלbיבמק"קפבלסלודגסבלסשסbלוbכו.יכרעויקרוטויכוי

ימלשוליבו;'גק"סג"סןמיסד"יכךירעמשוליפוסילקשלימלשורי

תמbסןיאוותלכסיפל'ושליפשסדעסןכלקבלסליתיbללוקס

עדיוכbזכולילס"לסמבלסיכ;ל"סכ"סכלכילוישכסשש"מכ

תוביתסמכןכו,תיbלו,סעידיסיוגסןושלבתוכיתסןתוbשוריפ

בלססוליפו,ןינעסיפלסישוריפסמכסיסלפמשיליbללסוב
יבותכסילפססל"יסןידןמלכו.בטיסבשתמוכbזכולילס"לסמ

ק"תלכלךלונובשלכונסךילעמסשןפוbכ;ינקווד'וbקסנול"

סב"יתסתאןיאינומסישרפמסיכ,bיגסיכיסס'ניתסנענןינסל

- . . . . סתועמשמbיתימ. "ס
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לעאפורח"רהמך"סומסבלסל.אייחהשעמ:
.קתכרעמספלכבןייעת"ושוס"ש

ססל"זיאלוזאא"רהמפ"יבשוחהשעמ.ח"צ
ו

.ל"3זי"למסמתוכמסתוכוכרונק

לעיקירח'ערהמלבוקמסבלסל.בשוחהשעמ.ט'צ

.ןכEמסתכאלמ

תמbסתמכחמלוכק'זכסבלסל.םיריסחהנשמ,יק
.תוכוכותונגסכתומלועבל"כזי"לbסמ

תכרעמל"שמערזעילאל"לסמןוbגסמ.ההשעמ.א"ק

סויולתסbלע'ס7ססעמבתכסיפטושבגb'ולולסללסבו.ל"וי

ל"כbסיסשבתכסשו.ךפסלbוסוב"עד"סףדש"עסלותסלעחקל

ליעלןייעוז"משתכשסלעמלשסבישיבשקבתכו6קללקק"קב
.ל"ויתכלעמ

bלקנס"שסלעו,סינילישודיקו,ת"וש.לאומשםוקמ.ב"ק

.bנטלbילילימש"רהמברסלסילולתסלעש

ספלככןיעיעלקךורבבלסלת"וש:ךורברוקמ.ג"ק

.ת"יכתכרעמליעלןיעת"ושמשדחךורברוקמשו55תכרעמ

ושbלמק"6ע"שלעתקלכלוטבלסמ.םייחרוקמ.דיק

- לעbסלרטשמ. כספדנוןילפת"תוכלס

גרססונעלופנפנח"6ע"פלעלביקםייחרוקמ.ה"ק
.ספלכbלוליליתווק

ןכלמס'פוןואגייאהינינלל;רכממוחקמ,וק
.ןילרבו'ויטיניובוספלכיל"זןוbגסל

סיכולקbוסיכושbלסיbיככשוריפ.תואבוצהתוארמ".ו"ק

.ךישלאם"רהמ

סbרכוףסויםfלורפסמקלקלוסו.ךלמאשמ":ת"ק

ןכותולולסללסבתכןכ'וכוסיסמינינעמףסויתומכעל"כש

שbללביקדבלסתמלקסכשלופמלסקילססומעו.שילתוbכבתכ

לשמתbסושלשעיוהתוbושפנג"סק'יסלעיגסשכומ"קלעףסוי

סמוןישולקתטישלוסףסויתומכעלפסו,ומצעינפב'סךלמ

"- -" ונינע. ךלמלשמל

סילוגלגסלעתולולסמ'בי"כ.שפנתבישמ__:ט"ק

's -" י"רהממ. חמצ

ןיעםיענןירהמלסיפולי'בקעיתונכשמ'':ק
.ל"ויתכלעמ
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.ןולגייאהוכיבקל:תועובשטפשמ.א"ק

ספיגנןיעיעלקש"רהמל.לאומשיטפשמ,יביל
.ןישתכרעמ

גbלפק'קמןשרלהיתתמבלסלסישולד.היתתמ.ג"יק
.סירכלרלסלע

'סמכש"ללסלעטיתןוbגסמקילו:ךלמינדעמ.דיק
סוסמתולומקילבדוט"ייכלעמבותכ''כסופלכותוללפכס

.סיססססעמ

.ת"יכתכרעמ,ספדנכןיע,ת"וש.ןימינבתאשמ.ו"טק

ם"רהמבלסלת"ושסיקלק'ג.השמתאשמ,.ז"טק

.ספלכבןייעארשי

ת"פןוסחןשרהמלת"וש.םירשיםיטפשמ:ק
יפי.ןוbגש"לסמל

יפעאובאח"רהמלוינס:יסל:שדקיארקמ:תיק
.'וכוס"כמלסתוכוסלוסליגמט"י'קספע"שלע

שילקוליע'ומסבלסלסירפוסןוקתו,םירפוסארקמ.יטיק

.רוטעס'סלעלוbיבןוריגא"רהמ

תכסמ'סמתומלועסחתפמלערוביק.הנשמדיגמ.כ"ק

.ל"כזי"רbסיבתכמסילכלסלוקמושוליפסיליסק

ןיעהסמורטסיאד"לסמנת"וש.םירובגןגמ:א'כק
.ת"לד,תכרעמספלככ

יראדנפלאי"רהמלודגסברסמ.שאמלצומב"כק

רפסלכמספדנותורעסותובושתתבקוסינילישודיקותוקיפסמ

ת"ושכשbמלכומסילטגוקלועו.ל"קלסמbלפומסבלסמתלסמ

.ףסויבל'סללקכסינכקףסויל"לסמ

רמלמם"רהמלת"ושליקלק'ג-:):
.ס"מתכרעמקפדנכןיעספדנbל:ו

סיסוןיטנירולפשרהמלת"וש.לאומשליעמ,יד"כק
.סfיולסתיבלבקמסבלסןיטנירולפסילסמלשודוד

bוסשוקממוגארפמלחמ,בללת"וש.הקדצליעמ.ה"כק

לפססלעומשובתכישסנלbלותומכחסמכביקבסנויל"לסמבלס

.למוסינןbמועדישסינבלסתמכססבלbוכמךל'פולביקשרמול

לימוימונבלמןסכסא"רהמבלסל:הקדצליעמ.ו"כק
לעסיסשליעמהילושספלכללוסילזיבbו:ינינעלכףסbמ

.ותמלקסכש"מכע"שקמסקדנלס
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לעסטישםייהנפואד"רהמןוזנסלדודדעומומק
.סלוסיתיבסכתכקספלכודעומרדס

ל"לסמברסלסילוט'לללסלעת"וש.םיברםימ,.ח"כק

ק"קבבלסיסוונרווילליעילילימסיסשהלודלימלאפר

בשיתנכ"קמוסנויבלךומסססלוסיתונופכק"קבכ"קמוחסיפ

.סייקסןע'בישםbלסיהוונרווילותללומריעב

איננחל"לסמלס"כמלסילוbיבות"וש.לואשןגמ:

.ןוסחןש"לסמלת"ושסמלשתיכ'סכסייגלסלוסלואש

ק"סעממ"לול"כל'ומסברסלע"שסלעהמדאהבזמלק

סמלbסילפלבקמסבלס.אומשל"ככסחוימלולסמכ'סולי

סמלמסיכפס"פסלעסילוככתקכמ.סיקלק'לס"כמלסלע
.סישולל

תונושלוחספתוכלסתנק,ע"שלעשדקביכלמ.א"לק

יכלמארזעל"לסמבלסלסיטוקלון"לס'לע,סיפוליקוס'נמלס

וימיףוסבו,fלחילפברסלשוסיגסיסו,יכלמלbפלבלסןב

לעבץלסללוbמלןמשלבקמסבלסbוסו,סילולק"קבברסיס

.טפשמ,ןיעת"ושו,ן"במרסתוגססמס"ולס

ןוfגסמסיקלק'גס'כמלסלכלעהנשמהתבכרמ.ב"לק

'bוכמכתומכחסמכבסכחסיסוביבלק"קדד"באהמלשל"לסמ

ילעשלביקוסונעקדקדמסיסומ"קףוסבכןובשחבתוכרבטנוקב

,סיכולקbסיכילמע"שסללסלכלע,תוכקלשסלשעו,סמיעכ

סbוליעבותקוכמסתיסו.סמלשב"לת"ושו,בוללת"פגישוליקו

.יקינולש'לשיכ

א"רהמבלסמb"קס"כמלסלע.הנשמהתבכרמ.ג"לק

ויפמיתעמשו.ס"bוק"6לעןלסbלילבקמסבלסוראדנפלא

.לכסףלשנוס"כמלסלכלעומ"קתנקלעול"ילעל"יסששולקספ

ל"לסמלבוקמסליסקסבלסלסלגסס'יפשודיחבשרדמ:ד"לק

ןינעבטרפבוסיכלסיוליקיכשי:האופןמחנ5זעילא
ספלכוולסקסלועלו"כוסיסלסוסילכמלשהתוכמסלוטלפ

- .b"ת'ס bיכיכיוב

ןיעתשנבנבעשוהיל"לסמלתוצמהתרמשמ.הלק
.ד"ויתכלעמספלככו'bתכרעמליעל

לכלעלביק,תרדאןהשמל"לסמליסקסבלס.ו"לק

סילוטסלעושאלסלעוס'נמלסלעלוביקוסיטלקללסתלוזס"שס

בלסךרדו.סלכתוינשמסלכלעלוביקוbלקמסלעות"וש'סו
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ןסולופלפותויגוסחכבסינטקוסילודגסעקכותסלקקלח"רפ

6נויכוןנוריעותולסמוסיעגנבקבסיסו.סירפסב"ילביקלכס

.ש"על"י'יסדיטפשמןיעבסfכוסותבושתבומכעבלסש"מכ

יעמכוליסככולוקולfמיקבולודגןורכזסיסשיתעמשיכbסגו

סימבלקנו.ססל"זש"לחלימז6ליעבסישפכקכוbילפסלרבגתמס

לספססיסשסגסותולסקסוריעבשלbלשיתבלכופלשנסיטעומ

ותליטפסלוקטעמכולbלשימספכסושססמדקפנאללbמלודג
לקbיששססויכזכסבלסלטפכשולמbששיו.ל"זבלססזמל

.ל"נוותלוכקכסנסשענותומק

דימלתסיסוף"ילסלעתוסגסלביק:2ם"רהמ.ן"לק

.סניכףוסיכדרמכותסגסבסbלתש'ומכספמסלעבס"לומ

ןלמלקמיקלשbספדנכיתבתכינארטמם"רהמ.ח"לק
טמ"ילסמבלסויכbת"ושלותמלקסכולככש"ממךb;סינשלשעכ

חכומויכמת"ושלותמלקסבומכעטמילסמבלסש"ממןכומ"ק

סטמקןרמלקמיקכ"6ןסינג"כס"שתנשט"יכמסבלסלטפנש

.ק"ודוש'עמ"לש'יסל"יףסוייכרבכש"מכיתקלקד6נו.סינש
ליכזסוספלכבס"מכתובושתלביק:ם"רהמ.ט"לק

.לועסןבbלויתובושתםילכ,סיללותכגבלסויתובושת

'וכסכחסיססנוילןויקקבלסןבליקנרפם"רה.מ"ק

סגיגחףוסןושbלסופדלומתוכתכבקעיןיעבבותככתומכח

.ש"עתוסחוימסתוקפסמךכסכ,קלני"שלעזגמסיסשלמbכססו

ל'כמק73קמכיבקיסבלסלדנעמםחנמל"לסמ.א"מק

ונתקו,שדקתיבברסדימלתלוס,ספלככל"נכגלופשלקינק"קד

/ - ןולגס. ינושלגסתדובעבלס
וגססלביקשספלכביתכתכלככילוביטמם"רהמ.ב"מק

בלסלששולקספמו;ק"מכןלס6לירבלססקיבמוי"בןלמלע

לוסו.י"כוללמ.ויסוףסויתיבסלכלעלביקשיתעמש,ןלס6די

סשמל"לסמלבי"לסמבלסלימלתףורנכלב"ילסמקספלעסותק

.ס"כ'יסב"קק'גbלסמתושבש"מכbיללנסכללינבלמןסכס

'ללטשמfבללוכתוכזם"רהמשילקוקיעלולגסבלס.ג"מק

לפסטשמbכיתיbלו.סליטלומיולסלוbשבלסלימלתסיסו

סייקס,ץעסקלמוסיללפסק"קבושייןיינעמללפסןושלבספדומ

bוסו.ססללשbןילופלךלסו,ולסיתסבשללמסילמולמסכוסמלתכמסכמכ

bכך"קbו,ןכזופמל"כלקקניל"לסמןbגסלשולבקסיסוסשדמלו

ץיבלססוכמתיקולשכלכוbיניניובוסוככיעו"bלתכלללכוליוךרד
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.רימזימכליכמ,יולסש"לסמבלסלשויכמיולסןימיננללכמ
ומעז"מלסלמלול"3זי"לbסילוגמלימלתסיס''זכסל"נרסו

ספלכביתבתכשסמדבלמו.סיקנתלסונממלבקותמלסתמכח

,זמורסזמר'סלביקו,ימלשוריסלעשוליפלביקשיתעמשוילוניקמ

'סלביקסג.bכויכוסלועתומשסמכלפסמלכסכומסיסbוסו

יתיbלסג.י"ככסיתיbלו,סתלועפוסbכומתעללתומשסישלש

תוכורכסמכעבססותלוזוך"בלסולימלתלבתכשוינתכויגילב

לקמו.סלגככסגתבקותמbסתמכקיכינעבסלכולק6רפסומכ

.לתויויסו"כביתיbלשסמסכמb;ז"מלסתולגbוספדנברןמז

גסנתסלסbלוססיכללכינייללללושסילטנוקלביקסבוטנמכו

יתעמשו.ספלעסנשמס"שעלוסיסוספדנוסנלסוקנןושלבסש
וספלכוע"שסלעתוסגסלביקשסילbלוגבלסו.ליגמל"יסש

סישפכקכו.ובלבולסךbלמסעמששדיעסע"שלביבססבוטנמכ

לובגולפסבך"בלסודימלתש"מכת"קכ'שתוכוס'בסויז"מלסד

תשרללתמלסךרדלעת"סתביתכבסילטנוקרכיחו.ןימינב

וכוכלסס"ילאושו,וידחיבלוכעוניכbקbלקק"קידיסקוינבל

.בחולכוךלוbכססלביטסו,ס"לעת"סבותכלךללסססלתורוסל

ל"סינפססקל'סכbכוסולןס'וגססילטנוקסלשוסנקספ6

*.ןולק6'טנוקב

ןוbגסלסיתלכלכ,"לסמןוbגסןכן"יגאחהשמל"לסמ.ר"מק

טקללביק.יקקניל"לסמבלסונילומלשרלימלת,ן"גמסברס

לביקו;ל"מלתכרעמל"שמכספלכbלמ"קו,סילוט'ללעקמקס

יתשת"ושוbלתב6לולסמו,תוכמססלb;סימכקתכישמ

סזיbלקbוןלינלbכק"כתתנשבול"קבסכש'ןלבולקסיסוסקלס

.סנשסיעשתלבורקסימיךיללסו'ותתפנק"סעכותחונמסתיססינש

ןלסמל"לסמלבוקמהבלסןבןויחהשמל"לסמ.ה"מק
5לסוויכbבלסו'.ולרמbיעולקו,לסוסלעשוליפלביקשןוייח

לשוליבק,סיס.ונכס'לסמו'ותסלסוליק"סעינבלמויס'וכב
בתכוז"יגbקי"לסמלשוכתקסיסויקקנ6"לסמבלסוכילומ

תנג'סוססלכbעלז'סכתובושתסזילוספלכוסבלססיקספ

לbוכמכ'ותתפנק"סעכבלסיסוימיףוסבו;ףסויסטמ'סוסידלו

.ב"קףסויסטמ'סבשסבושתכ

טלקתמלbת"ושלבקמסבלסיחרזמהשמל"לסמ,יו"מק

גסנתמסיסו'ותסלסוליק"סעבמ"לל"56־סיס,סיקלק'ב

.וימיכתמbו'שולbמוינעוbענכבתוליסקכ

ל

לש

ו
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לבחמסגרס'זכסבלסלשויחליחרזמריאמל"לסמ.ז"מק

לודג'סרניקסג.ספדנbלג"קו,סיקלק'גקלbסילפת"וש

תלbפתסשולbלקוי"ככלוסוסידמקכסיסורלמתוכיאותומכב

.רולסילודגוידימלתוהרותןיבלסו.לbלשי

לידמחנ'סלבקמסבלסןהכהיכאלמל"לסמ.ח"מק

ל"ברסמתובושתתנקוספלכ.ותוליקכלדוגלכיכסשמויכbלמ

שדוקמוירקbסיכועסעסלכו.סbייעי"לסמבלסלסלוסייכב'סב

ותמלקסמסלרנכבוטן"ילמן"ללמלוסולבוקמותודיסחבגסנתמ

.סילפסרחשוףסויילכלת"ושב

,סדלעש,ק"קבן"ל.טרופקנרפהשמל"לסמ.ט"מק
מ"קע"שלעבטיסלbכו,bתליכמססוליפוכמקכיסזלביק

יb3וישפנ'עסbלשיתעמשוגלפומןקזסיססילפסלbשו

סמכסע'טשמbכוסופדכסלודגbרקמס"סיפלסbוסו.וכירי

ביבסספדנוbרקמסלכלעטקולמ'יפלביקוסיפסונסישוליפ

.'וגסbרקמל

ס'נמרסלעקקלסשעמלביקחקרדועסמל"לסמ.י"מק

ב"קלעולשיו.סינומלקסינומלישוליfרשותליחתבומ"ק

.י"כס"כמלסמ

ר"לסמבלסלי"כסנשמס'יפ..המלשתכאלמיא"נק

תכרעמספלכבש"מכו"קלסמולbלככל"לסמלימלתינרעהמלש

.5"כתוbןיש

י"לסמגלפומסברסמטלקמספלכ.םיהובגןגמ.ב"נק

יתעמשתמbידיגמיפמו,תוירוסתעינמלעהליבאילרזעילא
סיסוכויעבורלוbלפוbלפס'ולקוfפלוקוקמועבוכיעתגלפסמ

לכותלודגלפססמרכינוניאןכלוfנויכוקקומולזוקך"קbובתוכ

ןמןיליעמססיתומכססכבלעלסינבלוילעוליעסלבכו.ךכ

ותליקשללוגמיתעמשוידימלתמוסבלססירפסולשיו.סיליכמס

.סכסז"מןכסישפנקנוטעמכויניעלסכישןתנאל

ל"לסמברסמד"יך"שסו"טסלע,הדוהיתחנמ.ג"נק

ןכןbכוושתנידמולשרעפק"קלל"כלםייהנפואבילהדוהי

ספלכוסיכלסילוכיקל"יסו.סיסנפומל"לסמןוfגסלשותוחא
.ו'גת'שb"ססעסלעלןופגרובמסכ

בלסלסלגססשוריפוסישולל'ס.יכדרמרמאמ.ד"נק

.טקbפןלסידכספלכילכמלק"קלשל"כbיכדרמל"לסמ
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בלסלסנילקסללסוטגסללס-יכדרמרמאמ.ה"נק

,יניניכ.ספילןסאבהיקזחלארשיר"לסמ

תוחכותז"יגאחם"רהמ"בלסל.םימכחתנשמ-ו"נק

ל"כלעמ"קספלכהתנקנסרותסשסירבדק"מלעלסוימרסומ

.ג"בת'שקעבזכbווריעבספדנו,יסס'לשתיכוסירכל

סידמקנסקמbמילוליכוסיטספ.רזעילאתנשמ.ז"נק
ןינרזעילאל"לסמבלסלתויסלפס"ס"עולוליככלמווכממ

.ז"עת'שמ"לפפבספדכגלופשלקיכמ

ןאגראי"רהמלבוקמסבלסל.םיחתפאובמח"נק

."ללס?לוגי"כילפסמתמbסתמכחבתוישלשתוילקסלסשערכז

רומיכיכילנסל"כזילמס'וכושלוסלנקסינינעבת"ושתנקול"כז

עילויסשלפלכבוסלותסלעי"כ:גרוא-הש.ט"נק

ויתוסגסכס"זמוליכזסןמעטוןתלוכותופפולמו'ומוקעbויתומטפשמ
- - . . ." ת"ס'סל"יל.

מ"קקלמ"לול"במוטינדודל"לסמל:הטמ.ם"ק

bקילכסלסילדכולבלשbסילוילזוכסד"עפ"עבשתלותתותימ

לגכלמעולנויכו,תלובשתכסכקוןכותוףוסולפתומכקבסכק

ת6ולןתונק"י'יסיבגל"לסמןוfנסתבושתכועודיכסילקופס

סקוס'ולסןדסטמלפסתובישחלו.ש"עעבטסןינעבש"מכלכשס

ןוbגסתמכbסכתפלככלשמןימליעבשדחמסופלסחבזמלע
.סשלל"כbסבישישbלבילל"לסמלולסתפומ

המלשהידידי'לסמללקמסלכלעישתחנמ.א"סק

תוביתכללקמסלכבטסקלסללכלאבוטכמינכרמיצרונמ

ל"עסילפססמכותולסמסוקודקלספ"עתויתוbסימעט,תודוקכ

ומעקכותנול"למלסימיכסיסו.ךלנכולמקכרוניחוסלותלולכל"למלס

(*.ש"ע6לקמסףוסבלשמוסילטנוקףוסמסbלככ
."ריו

'פכולוילכג"קי"כיכובקתמישל'סבבתכיססbלעלסכקס(*

מלקלשbולפסלסכולמסמלקסבתכרבחמסבלסשסילכממסתוללות

סילקbו,לופימסשעמ'סמסקוקל,סנטקסמלקסו".ץרפללוג"סשכ

תירכתכשכןסיכק"לולפססילטסו."לוביקהתמיתחבתכ

.לוניקסתמיתללשןוילגבוסמלקסבבתכרשאכטומתאלימולש

בלסי"עומכעלבbמסלשלבתכןמוקתעכסלמסתוקלקסס

ונממוןbימליפלטסלסנתמבונתכולכמלbטבקעיוניבלסבונכמכ

22
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ירוש-

תויקלכסת"לוהשע:שקימעטםירעשהאמ.ב"סק

ולביקדוסספ"עוטשפספ"עסיעטbמעטוסוסןמזבתוירשפbו

.ג"שסתכשספלכוינשקחציילסמ

קעסטbילכיכבסויסלעסיקכומוסיכמטכו.ל"כעולילbכ

לכשסבוטנמבלוbלbינוססייקלbפל'לו.895ןכוקbמלפב

bלקלשbומשת6סגסכישולבקמסתומלקסילבל"נס''סמ"קת

לזסזיכ,סעודייתלבסכיסמסוו,"ישתוינמ"ולארקו,ויכמול

ןולקbססיפדמסו.סלמסתומדקססןמסמוbמסבוטנמבועדיאלש

'לתמלקסטימשהוןושbלסןמוbטקליככס(ג"עקת'שןעיווכ)

סופלבךילbמסלעלבקמס'ןמספלוסשסמסגסייק'לbפל

ןכות-סניגנבוןומלסקודקדכסיליעומוסילקיסילכל,סבוטנמ

למלקסכגלפומלוטיקביססbלעלסכקסקתעסל"כססמלקססןינע

סקתעסבסכינעסח"ך"נתבתונושתוbקסוכ,ולוכקלסנושbל

ישלודחבשבגילפססג:סתלעותוסלוסמסלוקמ(6.ימולןושלמ
סישובישלעןנולתמ('ב.ק"ללסןמזינפלויקלשbסיקלקלמוק"סל

וקכלכבלדתססךיbבתכ('ג.סלוסמסוך"נתירפסבתועטומתוbקסוכו

קכbלוטקשbלוסיקייודמלתויססלוסמסוך"נתינובקbוכמל

ןמטסיסלשbס"מללסרותלגיסתלוסמ'ססגbכמלשbלע

ס"מלס'סbונמלסימיתוקלbיתרבעו,למbוןפקינבbכסלענו

קלורפסבןקיתולקקbלס"מלסיכליעס(7".תומלל'סינכזיו

תולתיותולסקבבטיסקדקד6לbוססגשסלומו,סרותישמוח'ס

תוbקסונביונישו'וקולחמלפנשסוקמלכב('ס.סלותישמוק'סכקי

סטמקבלכל,ןשונןשס,י'כסלקמובולס,לקמךלססילפמס
ומכעתbלbפתס('ו.ס"מלסילכלמסטכbלסכשסלותישמוק

ותיבלbלכשוכbוכולילסקנמסכקסןקזסלעתעושפכביסלסו
:6-כללסנ:פבסוגנלול:5:סו:לנומעןתנולשכו

לממו,י"כירפסמותלוקבןיעבסיגססלוסמס('ז.סילטולימbיבס

לעסלסלכללbלשס"שכמותויעטס,ןמסילפסססיגסלסוכמיכ

סילפוססלעוכושלןכש('ק.תוקלקעסןמהליסמהסילשמס

ךשוקללומומשתולכשואתולגעתמקמוסימל'סתכbלמסישועס

סמותקסלותbינוסלסילקלוקמססילפססלכלעולףינסbוסו

"ןלפללוג,ולפסתb6לק,ןכלו,סיטובמססומלכמסלוסמו

השמ'לונלןיעתלוקכינפלסשסיגסובתכשסמלכ(ט
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תולוסולסומ:לכןהרוהיל"לסמכל,ירסומ'ס.גסק

bנילנטשוקכוספלכוסיקותמסיטספותיכסלעכלסיכלככס:

.ז"כר'ס

בתכשb"בסלסיבתכמלוביקי"כ:תואנקתחנמ.ד"סק

.ל"סב'bתוb'סתכרעמכש"מכו"ולובתכשסמוbוס

("יקנוקםהרבאל"לסמבלסליכ.תואנקתחנמ,הסק
יפיעל"::עגרלממל"ממסתחנמ:"סילפולקבמלעב

סלסלוגסלכלוס"bנקסתועלססbווסעלמםימסלנקסיקרפו

.(b"ללכליעל'ע)סירפוסקבb'סבסומלו

תויגוססוקמסרומלמקנןטק'ס:קדצהארמ-ו"סק

מ"מוסלשכוסלנקךללכ'לסמסחתפ''סמרתויורתויס"שס
סופל'טשמbכתפסותכוסוסיפלסס"לשמ"מו.ס"לש'סיכיכעמ

.ש"עשישלשbלכטסשכ.'ססףוסכלוסוסbיטעלbונמע

ו"חרהמוניבלי'כמויתיbליכ.אריעזירמאמ.ז"סק
.סיסלוקמל"זלמסיכללמלוסול"כז

bלתכןbלולסמץבעילולסמןוbגסמ.םחלהנשמ.ח"סק
.לעומסיעלתויכסמלע

לעסיטוליקלכימלאיחיבלסל.םחלהנשמ.ט"סק

.מ"קת'שbווקלוכספלכס"כמלסוס"שס

ךומסלשסמט"מםלשןולוק'לסמליכזס.םיכחמ.ע"ק
.ס"ע'וכוסיכקמילפסלbסביתכייע'וכוסיכקמסילכללע

בתכבתוכתומוקמסוילבמ"קכי"ככןלמ.םישרמ.א"עק

תוסגסוסוקמסלומסשל,'6.סכקלסbלנוךכוךכסיטלמס
ו

.סישלמסילילקוי"ככוbסילוטסמןש,סופלכלוטב

לשb,סיכושסילובקסיששמסילזוכסייקללכמבbשסגוירורה

לקbולקbלכסשו,סייקוכbססיפמלשbעלמישכbובתכוולבק

ימלשוריילבבדומלתכ,ליקתסו)bלוקסינפלומלאךילעסלסכל

ןתנףוסבו-(תושעלסוילשbת6סילשהbלו,bכלשלדמו
לשbכסימיתוקלbתככסמותוbליכסלשbלעלbלסילוסוקבס

.ס"מלסלתרוסמלפסלקמשפוקמשפקשופקלךרדסיבלכע

ססלב6'לומששסכקכ"גסיסץבשלסןכקמכ'לימיב(*

תולכשומסתגשסןינעבתללופמססכושקסקמכ'לבתכוילbויקכק
א".(ל"לקזעובוןיכית"ושבשפנסתלbשסו
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סינומלקסbילטילינברמ.וטאדיכדרמל"לסמ.ב"עק
לקbבלוי"כסיתיbרולסזס:"סוסדרפס'סלעתוסגסלביק

* ליכל. bןו בתוכbלימ נסלודגסלבוקמסוילע

סינומדקסbילbטיbינכרמןוראמ.השמ'ל"לסמ.ג"עק

יכbילטיbוכיכלתובושתילפסךותכי"כויתובושתתנקיתיbלו

ד"ויתכרעמבןייעווטובbלטלbנתני"לסמןוbגס,ןמזבסיסו
bי-.ש"ען"סתו.

?יסקסןוbגסלשולקסלסזלוbיבי"כ.'השדקמ".ד"עק

=.ךלמשדקמ"סכספדנרעזמbלסונממתנקול"נזז"מלס

.ב"חםימכחלדעו

•מתוא

סקכמבלסלי"כתיכססולש'סכ.סיזאקהשמל"לסמ.א

לארשילקקוסילפיסתbכקס"ס::ל":וינלסיוbק

ןוbגסלסימופמbלוגלןיקוקזןיקפניוסלבתכודלמוקבשכרפסמ

תטיש.יתיbלו.ל"זע"מרסוכללסימופלסיזbקסטמל"לסמ

.ל"זסיזאקסשמל"לסמבלסלי"כןילוק
דומלתסלככ:גתוbיקבוסוקמסלומ.רואירואמיב

יכשי.ןייק"קןידשימריוןרהאל"לסמולביקוולסי

סישודיקובולוbילוbמג"קוב"קושפלכו.סישודיקסוילסלנקב

ל--.ןימק"קבוספלכו.ס"שסלע

תוכיבס"םסלעסוקמסלומשדקמספלכביתנריאמ,'ג
סילפסלועוס"שסלכלעלבקמסבלסלשישסשבותכודעומ'סו

.6נטלbק"קבספדנוסילקמ

סטישכסbרתשומכסז'סן'במלסליכזסםינשהיטפשמ.ד

.רפססמג"עףוסו"כףדטשמלסופלbעינמתנבוקמ

ל"כbל"גסרכששיל"לסמלסישולד.רכששיהטמ.:ה

ריעבטלקמספדכסידעומסינפלתושלל'וכוךכbוושתולילגב
. . - :bדלויפ

ומכוסיקינולשינבלמ6יולסןועמשל"סכבריאמרלסמ.ו
"".b"מ'יסב"קט"יבמסבלסת"סבוילכל

וניבלמתוללשלbושילטוליקשי'גנארפלאהשמ,ל"לסמ.ז

ט"כמסבלסת"ושבש"מכולבישמול"ז5סובמקחניל"לסמלודגס
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יתמכסא"כתוbסמתכרעמb"קסילודגססשכו.ן"ח'יסג"קל"ז

bוסדי'גנbלפלbסמלשר"רסססינומלקססילנמינבלמבלש"מ

.ש"על"זיולסbיפעלbובbלילמוכיכרתקפסממ

ןישוריגלח"פל"שמבלסוי"כתובושתי'גנאקמם"רהמ.ח

בלסמתובושת'סשישיתעמש.תק6סבושתכ'וירבדמbיכסח"יןיד
- י"כ'זכסס"רסמ.

'סףוסכותבושתסלבוסוניברוbמןואילהשמר"קסמ.ט

- " - - - סולש. ל"זסיולקס'לסממי"כתיבס

ותמיתחתיבסנס,ןינאמורםהרבאהשמר"רסמןיי
.י"כתיכססולש"סכסשולכוסfילbטיbיככלתובושתלע

ב"ע6"לףדוכלכסומיכסןועמש'ליכריאמוניביאל

* ש"ע: ל"רתת'יסב"רס"לסמת"ושבו

,י"כל"זע"מלסתורמbממלקbלמbמהטישקהאמ.ב"י

- : מססוbס

י"כל"זע"מלסתורמbממלקמרמbמםיאולימ.ג"י

'יסג"קb"בשלסתובושתבbכוסירכז'ןהשמל"לסמ.ר"י

.ל"ויתכרעמליעלןייעוק"כל

b"בשלסושתכרכזוסקקנילביבוזאהיכדרמל"לסמ.ו"ט

- - - - - ג"ק. ב"ש'יסול"יר'יס

ויתובושתבז"כשלססעילטוליקשיאבגהשמל"לסמ:ז"ט

.ךלימוג"פןמיסמ"קב

ויתובושתבץ"כשלססעילטוליקשרא'גנןומיימר'לס":י

יסול"לק'יסוךשמנסוו"טק'יסוולס'ג"קול"2ןמיסמ"ק

ללשול"לק'יסו'ק"לק'יסוךשמנסוק"ס'יסו'7'יסב"קול"גק

- - תומוקמ.

'יסמ"קץכשלססעילעולקשראגניכדרמל"רסמ.ח"י

- . . ' . . . ט"יק. ג"עקןמיסו

ש"לסמתבושת-לע.סמיהק.שישמהשמל"לסמ.ט"י

ז"טןמיסז"כשתבשל"קכןושללהלוטכויכמבלסתונכססוןbרוק

- - - - - - דועו. ט"מןמיססשותמיתק

לוטבץ"כשתבשל"קב'ושתולשייטעומהשמל"לסמיכ

bוסשימדולבורקלשפלוסילקמתוקקמ5לכתסהל"לןמיסינש

ינולגלבלמןכוbליכקקניוניבלתולסוbל'יפסטמליש'רבחמס
."ל".סימעפספדנשל"ז

. * * .
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סלובע'סשוליפלביקי"כןרמןמזבןירגמם"רהמ.א"כ

.ל"כזסכויוכיכרמסbליסרפסלתוסגסססעו

טקללילבשבלס:שי:יסהשמןבריאמוניגלב"כ

ד"תומ'כתכרעממ"קכש"מעוז"כלתלכשכו3"סקתלבטבש"מכ

.'זתוb"3'לעמןמקלו

'יסב"קש"קלסמכ'ושתסbכוסויאמילהשמל"לסמ.ד"כ

.ק"סןמיסג"קול"י

סשמיכפלפסבותבושתסbכוסודורבהשמל"לסמ.ה"כ

.ק"קןמיסב"ק

סשמינפ'סבותבושתסbכוסאיילאמהשמל"לסמ.ו"כ

.ש"עמ"ע'יסבותבושתלעקתכלבקמסבלסו'עןמיסכ"ח

סשמינפבלסוליכזס.הייורלא'ןאיתתמל"לסמ.ז"כ

'ן"לסמומ"לסמסיכבלסקספלעסמותקולשיוג"כ'יסב"ק

.ב"י'יסףוסל"זיבנקי"לסמלףסויבל'שבל"זי'גנש

אטומםהרבא:לסמכבלסלביקםהרבאןגמחוכ
סייקתלות'סכסbכוסותבושתו.ג"סככבלסוליכוסוןיטיגיכילב

סfבוסוק"לןמיססשתלחמתבושתלעוג"כןמיסמ"לש"קלסמל

ובלbוסוט"כ'יסת"ושבןוייקש"לסמללbומשינב'סכותבושת

.ויתובושתבלbוכמכןלס6ינבבלסלש

בלסמףסויתיבוק"6לוט,לע,סיקלק'כהעיצקורמ:ט"כ
:סילושללכלעלביקל"זלסלסfלכ":,ל"זץבעי

קלוקמודבללדעלדעלודגלסומ'ונסבלסמזעלרגאל

סוסלסמוסוו,סונמלכלסיכיישססינידו'כוסbליסתילעתוילעל

.ונמעספוננימקתעךלויתיbלשסיכשסמכמיתעדכ

וגודריבהשמל"לסמלולגסבלסולביקריבשמ.א"ל

ברעמבבלס,סיסווגולליכסשמןוקילטונ.ליכשמיכומשלעל"ז

ססל"זרטעןסייקל"לסמכק"קbלפומסבלסמיתעמשוימיכפס

ע"בקלסמבלסבתכו.ןויעסקמועב,ונויערשויבוקבשכרפסמסיסש

קול:ל"זולפססמב"ע''זףדתבשלותטישב'סןפקולפסב'ונס

יקbוינbתסככסתיבבתעלסקססכולונווכתנוסעיפוסשלקס

ושפכבסלושקישפנלשמוגולליכסשמ'לבלסימכקסלודגלודגס
ספוככיbויקלbמס'סבליכשמבלסלסבושתשישסמודמכול"כע

.'זכסלפססוכמע

בלסמטקולמשולקסלסוסלע,שוליפךלמשדקמ.ב"ל
b"לסמשילקוליעבלסמול"זלאטיו"םויה:מוכיכל
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וטניפבקעיל"לסמבלסוידימלתוסוקיוולbמליעמל"זיללוזל

.לעיקלסלכלכוז"מלס,בלסמוןסכססיעשיל"לסמברסו

סירמbמלעךלמדובכוךלמתלדל'סדועו.סיקלח'דססו
י.שולקסלסוסמסיקומע

יניקסתפלליכבלמלקbסbויולאדיוהשמל"לסמ.ג"ל

ףד'ק'יסס"6שק"לסמלת"ושבוילבדומכוסןמיוניפיפ:"
.כ"עוכל

לשימ:סו.ןטקסופפלג.בולק":ןרהאהנחמ.ד"ל

לעססל"זןוייחןרהאילסמשיקייש:לס:bכמכ

.שולקסלסוסירמbמתנק
סיקb'בןומימל"לסמויקbוןהדיאהשמל"לסמ.ה"ל

סתשולקמ'ונעמשוימינפסברעמבתודיסחוסמכחבס"ילושכ
.ל"זסתלודגו

דיסקסןוbגסלביקשסילוביקינשסס.בהזתוצבשמ.ו"ל

ססל"ללbלטרופקנרפי"קקלמ"לול"כלףסויר"לסמכויכעו

סילגמילפ'ססיפלססbלמbלס.ז"טברסיילבלרbכלובשיל

תק6תבכסילוביק'ב.סימתויסיוילקיל"יקןמיסד"יע"שלע

ירפספדנבולקמו,ך"שסלעתעליתפשו,ז"טסלעבסותונכשמ

b,סיללפנסילומגסילוביקיכשססוק"bלעסילגמ 'bלשbססלכ

ותונתונעסbלסססכו,ז"טסלעבסותונכשמ'כסו,ססלכמןגמלע

.ותרותתמותסיפקומותוליסחו

קדנילעשלפסבויתובושתומכוסןואג,היתתמבריזל

.סיכוbגסת"וסמסלקמספלכס

תושקינילעש'סנויתונומתומכוסןואגםלשמבל.ח"ל
.'זכססיכוbגס

.ריסנמסתובושתןילבולמס'לסמתובושתלןילוקריהנמ.ט"ל

סילטנוקבסכלכקיזחמןטקס'סכש"מעסיניערואמ-מ

bז"ש'יסןולק.

ל

ל
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ינתואתכרעמ

fכיזקל:ןתכבלbוסןיכמויbמקותיימלןתנוניבר.א

יתיימד.י"לסרמעבלללסבןחכשbו,ןתנבלסשכותימסיקסופל

.ןתכבללסימשמימכסל

סבושתבץ"כטלסןבש"לסמבתכןבואהלכםיסנ:י.גוב

ץבשלסויכbלומעטשסbליו'ליסולשוכתלותשן"לסס"עק'יס

ססינשו.(ג"סת"פשב"פשש"סג"יילומת"ושבכ"כ)ן"רסלשודימלתלימלת
.ן"לססיססמכקלוקמכ"bול"יזגלfב'סלותוטיבלססיכלמס

ב"קססמויתכולסמכסעומשןיבי'סבוויתובושתבבתוכן"בשלסו

סלנקסתלשלש'סבש"מו.יתובללשסבלןלסג"פלןמיסףוס

ש"מכלודגאפולסיסןלסו,ע"לסלסדלונשלמסופד,ג"מףדףוס

סופלתוטיש'סבסיספדנסןלסל–ז"ל'יסג"קושתכץבשלס

,תוסלססלוbיבבן"לסבתכש'סמססמוטימטסוולבקתנש'לניככשמ

יכרעויללסתיגוסבתיפירטולמףוסבסימתךרל'סכחכומןכו

שעתומכתוbן"לסימוליקבכ"כודומעבכי"כ'פכלוסןכשבתכש

ן"לסלעודילככ–.סולכשאלוספדנשוללסןילסיפוליחבו
'ושתביככל"לסמש"מכוללכש"bרסליכזמוכיbתוכלסבוויסוליקכ

רבחמן"לססיסשןמזבשילרסילוביחוטשפתנאלשחכומון"כ'יס

בלסלעודיו.סטמלעמש"bלסתוליטפלסנש'מךותכסיסשוירפס

תבושתבחכומדכןילססלוקרטפנון"לסלשוליבחסיסליגמס
ברסלתולוסטתולמbלפסבסמתשסמסתעמו.ק"פס'יססב"ילס

ובלתשbלךיbיכסמתול"זוב"עב"כלף7ססל"זי"bלסמbלפומס

fמיתןאכןימל"כעןמזבולסלוקס:ללסירבדלליגמסבלס

ימק'זכסבלסלסגסמומ"ססןמזבש"bלסילוביקוטשפתכללד

רשפ6ןוrbלסתבושתלוק"ירסמפ"מעודירבכוש"מלסתבושתלע

וירבלול'גטלשבש"עלוביקבכ"אשמןולחמססתומסbלאלש
.(תולולסbלוקכ"כס"bלסליכוססיככש'סמו"סב"י'פב).סיטושפוסילולב

רחbו,ך"וטתופסותודיבויסbלסירלגלוסוליפבל"זןרה

סיפוגן"לסכ"כ,ןינעסזימוסוליפכ.ןתתלסגולסיסוליל'וחבש
.ב"וטןמיסכbמולסופל'וסתכ

יכוbגעזגמלטוקל"זביבחףסויוכיבללףסוייקומנ.ה.ד

ביכק'ןס"לסמבלסתושללכייתיbלו.י"ככ:ימלךכדרפס

בלסלעולשסקיססשבתוכשטושפטגלבקמסברסי"כל"ז

יקמכסבלסשג"ל'יסד"ויתכרעמספדנכיתבתכ.ל"זףסויקמנ
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סיקספלעי"כיקמכיתיbליכbו,ף"ילסתוכלסלכלשוליפסשע

אלוקס'פסליגממףסויקמכליכזמג"כןמיסק"מי"ככןלמו

יפשחכומו,סליגממתוכללסלוbיבכסית'לןושלותוbו,דמוע

ספדנכיתבתכרבכ,סליגמלעי"כיקמכל"יסןרמון"לס6וססליגמ
ליבלסקילכסלשbכףסוייקמכbוסןטקלעוממתוכלסס'יפס

סירשיתמתכס:יסתוסגסלעסמיתסו.סלוגמתקכותביכbלמ

ברסו'לתוbט"סגסל"לש'יסל"יג"סככבלסולbלשיילולגמססש

6נמוניאוןילסלוסק'מ'יפשובשחשל"סףדסילדנכבקעיןויע

סזלכלמוס"פסלכלעסישודיחבתכףסוייקמנבלסשעלו).יקמכ

ל"כטילסילכלבבקמדימתוף"ילסתוכלסלכלbיבוףיסוסלע

ס"לסמסיסל"זיקמנסבלסלשובללבתכשימ.יתימלו.עודיכ
אלוקון"לסילכלינמזסמכbיבמיקמכסבלסול"זb"בטירסלימלת

ברסליקמכסבלסליכזמו.ןכוbללכסיס,ן"לסיכל"כנלסותוא

'סמלףסוי'קומכ.((כ"לדעונ5"ל).ןטקדעומלף"ילססוליפכליגמס

.י"ככוליבסיסשז"כ'יסויתובושתבןויקש"לסמבלסקיכזסי"ע

ןיעןיצנוצעשהיבללתרש:עשוהילהלחנ:ו
.ל"ויתכרעמספלככ

ליי"קחצילאומש:לאומש:א:
.ן"ישתכרעמףוסספדנכןיעסמלשסרכבלסןלביקיכוכש

תונפס'וכולמסכ'לםמוקכ,ילליפלע.בקעיתלחנ.ח

סנימויקנס"מלסאסכלtbססמשךא,5בלסס"קלסלע
בלסש"מעוןימינבתbשמבלסןוfגסלשוככbוסו.סגסס

. - * - - .6 כ"עקףדבקעיתונכשמ

.סיזנכשbוכבובלמסיסוללססשיכבbו.בקעיתלחנ•ט

- - - - תיטתכרעמבןייעןימינבתלחנ.י.

סילשמ,'סתנקלעללפומ,לוביקטפשמתרוביתנ.א"י
ברסןוbגסבתכו.ג"כתוbת"יקתכרעמספלכבןייעוסקוריוכיברמ

bרונושודק'סכbיסותישולקד6"ע'יססילפמלעשבלסןוbגסלן"גמס

בליכולוbמסנסישbכילנטשוקלוילקמקלשוטפשמתוביתכ

.bוסיקבוסחמומ

ןיעת"ושכ"חותורעשינילוקסנ.העבשתלחנ.כ"

.".ן"ישתכרעמספדכב

."לכתכרעשספלככןיעס"6לעוק"מע"שלע.יבצתלחנ.ג"י

תישיזאגלאירהמייסקסבלסלבקעיתואנ.ר"
23
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סנעמופוסבו,תועובשוקספותוישרפ'7לשתותכסכסישוללו

.למקכסירטנוקןושל
ת"ושססל"זבלסילומישbלתלטעל:ףסכבהפהנ:מ

ס"bלסיפסותלערוbיכומ"קלזעסןכbידיק"מילוט'למ"ע

..כ"כתוbךומסבןייעו
לודגתיסbלכ'ססכלשרלמללוbיב.שדקהרזנז"ט

.ל"ויתכרעמליעלןייעותוכיאותומכב

סיללוסמסילכתסוללקמסתומשלכ.ינועמשתל,ן"י

ילבכבסכשמבללקמבלכונןכיססוקמסלמסשלכלעוב"לב
.סכרסרדמכו

לעייחבוניבלרפסלעפליפ.םיהלאילותפנ.ח"

סירבדסמכbיכמשי"כ'סכל"צזו"קלסמליתיbלו.ספלכוסרותס

- וכממ.

ולביקסילייחכסלוקסלעסומללןוצרעבשילתפנ.ט"

.ק"סתתנשספלכוגרובגניגןועמשל"לסמןכילתפכל"לסמ

ילוטבלסלעתוגססךשהןוbגסל:ףסכה,תודוקנ3

ץליס'ללש'דלטשממיסלקסופדיבלכלילסמביכעדו".ל"בסו

תולוקכ'ס,ג"סככוק"לפמןינעסויbוףסכסתולוקכוסיפלסש

תוטקסלbכ,ס6ןייעמסןילנ,סילכלסמכונממעמשוסףסכס

ספלכשרמולכומכעףסכסתולוקכוינפלסיסישי"עבלסלע

.סז5למעסbוירכלסעוכבתוזקלומכעיכפב

תוסגסליוולאנתנל"לסמןוbגסלםייחביתנ.א"כ
.סלקמספלכ.ז"טול"גמוק"bלע

בלסילומי"טעלת"ושי"כ'בקלח.ףסכבהפחנ.ב"כ

.ל"ויתכרעמתפלנכןיע.ג"מסלס"מללפסותללוbיבוססל"ז
ילומללשוקמטג'סכס"מליפסותילוbיכתילbשוספדנןמזרחמו

.ל"מיגתכלעמבליעלןייע"ל"זבלס

השנמל"לסמףוסולפסבלסלכיק.םייחתמשנ.ג"כ

'טשמחכלשמס"קקבסרותןיכרמובוטשלולוץ"מול'כמארשיןב

סמכלביקו(*סיכיכעסמכבל"זרילכלתותימbלושימבקיכוסל

לשb)סקיסתרגbכו'גסלכbכיללעפךלמלסקייסייקתמשכ'ס(*

(ויקלבלקב,וטשפתסלשbק"כירפסכפפלכbלוימולןושלבבתכ

לכמלולךלמלסבלוקולשילשbןעיישיעזגמרטוחומכעתbbלק
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'ל,עילכמס'סססמו,סיבלסתוכזל(*זעלןושלכסידמקכ'ס

.סילילמןפנוסיסלפמסמטקולמ(לולbייליסנוק)'ך'נתלעסיקלק
bרמגבולסשותויסלbתויעבט'וילומלתומכחבגלפומסבלסו

סמכחתולכונלותמדקס,ףוסבbילנקמל"שסםילס.ושרדוסיקסופו
סמכקבבbסיכומbסיbbוסיכלכזכססשכמברסקבשבגילפס

,סימעסיניעבינימעתלbפת'ליפנוסימכקסרfפסינשבךלו

סייסלbס'סימכקןושרדיסויסויותוbו,סימכוקמסילוכיקלבקמ

.ל"כעסיוגסלכוילbולסכוותמכקעומשל

,תומוקמסמכמסינושסינכלמי'כתובושתסס.תופסאנ.ד"כ

,סינורק6תלוסינומדקסינכלמג"סנכבלסתקתמחבומנמנלשמ

ורפסבססילעומולו,תופסbכתובושתסbרקיון3בקלוס,וקורו

סכוסכיתבלעבןסכס"לסמבלסוכילומש"מכ,ג"סככללוכס

סכו(ומשלכזוסללותbזסתיסולימ)ס"מג"סככ'סבשסמלקסב

תופס6נתובושתסירטנוקולסשלשbמ"קס"6ןלס6ליגלסהשע
.רפססללכמbיסו

תובושת'סלביקוטובארטלאנתני"לסמכןוbגס.ה"כ

סינכלףנכ'סבש"מכסינומלקסלנולומינבלמסיסו"ככסיתיארו

.ס'כתוbל"ויתכרעמליעלוש"עסמלקסכימלק."לסמל

גbרפמל"כלאווילל"לסמןוbגסל.לארשיחצנ.ו"כ
.ט"כסתכסגfלפבססספלכ

ולפסףוסבסכונקבסילטנוק'ונסןוbגסל,.הוצמרנ.ז"כ
bתליגמלע'יפסלקלוbרפסופלרתסbס"שתכסג.

,(ג"קלכק"כ)לbנבלכלתקפסממסתיסbיסוסליbוסלקרוממ

ןכלללקbלשתוליגןבי"לספמb"ילתקפסמליבסלכקשיו

דומיללקלס,דודתיבמ,סילופיפיעסינשוbניןושbלתיב

ןושbלסלעו(ב"סילכזלעb"יל'ע)מ"ילתחפשמינשסו,לוbיל

תוכbכוללפתיש,שולוילכןחובןבb'סבסומינולק'לבתכ

."וכעןוינבסישנמסליעכסתחפשממילוbו,סקיבו

סישוריפbוכמלקתפמbוסוהברינפ'סלביקסג(*

'טשמbכותיככספדנו,ך"נתירפסלכלעסכלשרדמבסידמקכס

.ובויסחרוצתכש
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.ב"חםימכחלדעו

•נתוא

בלסולביקןלbיניגמוק"לע"שלע,תוסגס.ןושמשתוריזנ.א

סדלטשמלתויכשמבול"כקתתנשספדכל"זליסקןושמשר"רהמ

ל"לסממסבלססישולקשיסישדקתופסותןוילגבסקשישתוטלק

סניטתםיל"זןכעיבלסלתלוקבתלגfכו.'וגסליסקןושמש
- bי.'זכסבלסמתק

לעbוסוןובשחףוריכןוקילטונקנכת"לי"כלbלשיחצנ.ב

6ניווקfלמ'קילנמל"ככ'לחנלסמסלוסיר"לסמכולביק־5לותס

.ז"עשתנשוכולומסופריעב

ת"לורפססשbלקשססרכלןגמביסרמלךכארשירנ•ג

,ונבתמלקסכלbובמכיולססלכמיבללשספייכ

ל"לסמשילקוריעבלסלליסשסמbוססייקסןעףוגד

ל"זלילמbמוך"נתלעbוסול"זי"למסוניכליבתכמל"זtfליפאפ

ךרדסילק6סיקלק'כשיו.סילוגלגופלקסקולוסbובנוסידוסיו

סימעפסמכוספדנולbותונוכמ,סייקןעילפותומלקסמסייקןע

ףונלוסולוקללוכךנ'תיטוקלbללספלכbלח'עףונמו,ןילופב

ל"ו"למסילונמיכ'שך"נתיטוקלסנמb.סייקסןעףונ'סמ6

.ומצעמל"זו"קלסמיפוליקשי"ככןיכוספדנכןיבוסישותלסילפכ
.סלבליליבשישדיתביתכל"זו"קלסמישוליק'סמילללבתכו

ילופרטסאמןושמשילסמםויקסבלסלםיהארזנ:ה

: ן7'סכוריכזסל"ז

ע"שלעססל"זהרוטניויאבשל"לסמכל.םולשרהנ.ו

b"פל"לסמכ'ומסבלסלימלתסיסוקbססל"זולל.

י"כובלכססכוריכזסןוניקמליקכלאנתנוניבר,יז
ל"סבתכסזלעוובלכסלתכט"כ'יסb"על"סףדבו.ל"יק'יס
.ו"טתוbןמקלןייעו'וכוןילישבתובולעלעול"זו'bלמוקל:6נתל

ל"לסמימיכיטיג6סנוממשקשרקלאנתנל"לסמ.ח

'יס'כלוטץ"כשתבשל"קבסיללש:שוילעבתוכולולכסמלס

.ותמיתחב"י'יסןייעול"וי

ינכימסנקזוסמכחנגלפומןומרא'כיארוהנילס".ט
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סשו.ל"כתוbל"ויתכרעמb"קבש"מכ,זכסלתילביק,סכות

.ל"זונבלסייקלסקדנסירטנוק

ן"במרסלעכןילסליתפרנש"לסמלביקלאומשיקומנןיי

.ל"זס"bלסוילעסטקונשסמלע
ונממfיכמןיגילותובושתסבלסןואגיאנורטנבר•א"י

.ליתביתכטקלסילבשכ

'ותןולבקק"סעינברמדחא.וייליזורםיסנל"לסמ.ב"י

בתכיתיfלו.ססל"זיקחניי"לסמויבbזל"לסמוכתוכלןמזב

בתוכשגוסתתנשמ'ונסל"כברסלל"זיקקני6"לסמברסונילוממ
בלססג,תוישוקסויbכוליכזמייקינבבלסו.לודגלובככול

תותכסמסזיbיתיbלליעכסיכbו.וירפסבל"זיזbגלbי"לסמ

.סיסוליקסמכל"זולימןוילגבבותכו'זכסבלסלשויססbרמגלש

ינורכזבסוסלסמו.דחלןידכומעקלוקןלסמסטמקלפבלסו
ליעבסיספנקנותוקילשכסיסויעתשמק6ניל'זכסר"כבלסס

bיפוקסיbינינעותוללוגביקכסיס'ונסבלסשיתעמשו,ס"סלו

לועילbל"לסמומסבלסלכמסנילנטסוקבסיסו,תישעמהלבק
ע"כוכיככושססרבbל"סמכליבגסלערעטצמוסbלול"זי"גכס'

סססילוסbסתימיביוקמרסbלמסמבוסוחיכסולולסלfפסיסש

סוימולסיסשל"זי"גכש'b"לסמברסטרפבווילעסירעטכמויסו

,ויתונוכבללוגסשעוfלקמקקלר"כברסו,'זכסריבגססעסבלוק

ססללמbו,לbמ6גשךתילקלולענמןתיrfלסיסו'פול6:יו

סוסקוספסוbלוומעט.לוbלוניל6ניו'סתיממלכנישולליתלל

ךותסימונינכושססרכמיברסיסוושוריפןכות"לותכקמלוקש

כ"ע;לfמססלכbליבגקמשbכיסיסיכתתירקbו,לענמbלכ

ושפכסלפולוbלוכיל6ניסיטעמסימיילקbש,סיסןכו,'פסיפ
ל"לסמכינקזלממלייבותכסיפלסויליתיbלסוכ6נויכו.ןוממב

סיקוספסמכת"לבתוכסיסשל"זססרכלללסקבלסןבקחצי

bוסוךלוfכךכסשעי'פוךכלכלי'פשךכוךכסיסישלקחןינעב

ססו'6קוספbכויסיסשסשבסנוכססלסיסשיbלוכו.fלפ
לקbללי"ללוכשיתעמשו.קפסילבףכתותומילbכמסטסחכב

קוספמסיגלס,ולbכיוללקמחקל'ונסינקזלמקרפבובו

סמוbללמbוללקט"מולולמbו.ו"שמירמbוסיגלסלכסימוגעו

סמכלקbשסיסןכו;תלסלימילודגעשלדליסת"לסיגלסלכי

ןכומכסיסשכbוססלליסלמתשכ'ונסל"זינקזלמלטפכשסיגס
יכbזי"לסמבלסוכילומךלוסורפסמסיסשיתעמשךכ.סנשסיישע
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תואלפנוילערפסמסיסו'גסינקזלמלשותוחאןבסיסשל"ז

,ס"סלוסינינעסמכבותעידיףקותמ

תנקמלונקל"זחמצי"רהמלביקהוצמודיגנ".ג"
סיססלרטסמbכספלכסכססכמbכיתעדיו.ל"3זי"לbס'וכוכ

תעבbנמנלשbססל"זיקקני6"לסמלולגסבלסוכילומתושרב

ללןכלו.סיקומעסירבלסלכטימססbורוק"סעתוחילשבליסס

:תלתילפו'67קילקלל"זחמנ"לסמבלסלעללוקססמתי

ל"זקמנ"לסמברסמ,סמרבלוקרפסיליללכברןמזלקמו

וסוסלסbלולוניקבכ"קbוךלוbכסונמוליגכלביקשסשבותכו
סזיפלולנקסbוסספדנשסושסbרנו.וסיפלסלסימטסןמ

.ולכספלוסbללבקס

סמתכיע"ס''טנוקכליעלןיעןואגםיסנוניניידי
'וףלתולולסbלוק"סביתיארסתע:סשיתבתכשסמוג"כתומ

ןוbגסיסכבלללוכש,בתכוללסיכbיתבתכשומכבתכשb"ע

לביקוי"ככןיבוריע'מלוbיכbכמנשלמbובקללוbיבתותכסמתנק,ל"ז

תוכלסןתולשלמbכז"פלו.ש"עתוכלסתנקללכלסירתסתלגמ

סילוכיק'לbשומכןמסרפלותעלסיסbלסירתסתלגמכלbיבש

רמולבגbו–.ומשסירתסמוסוקמססלדקיסססתוכלסליכ

bלילשוניברתבושתמל"כןמיס"ושתכלקשלfס"לסמש"מיכ

קלכילעשתליחתבתומילשכוזסבושת6נמתסינוfגסקבשבןולג

.לעשסקתפבבולקמ,וספלכשסינוbגס'ושת

ףדו'גףד,סכיבכ'סותסוליכוס:2לאנתנווכבל.ו"ט

.ןולגלכתכוכיבלסיכוbגבסגסלסו'טתוbליעלןייעוג"כ

'טףלתוינעתכ'סותסוליכוסלאינאפואהןתניניפל.ן"י

.סינקזתעד"סבלכתסו.ש"ע

ל"ח,'6לעשףוססלועתוכילס'סבבתכיארוהניבר.ז"י
תוכלסבסימכקיכפליסזמוליbמסיסשיbלוסכ'לbוסליbמיבר

רק6ךשמנל"זלוסו.ל"כעק"פןיכוליעבbתיbדכסימחנ'רומשו

וניכללכמ;תוכמלד"פץבשלסכ"כו,ותמדקסבס"כמלסירבד
סיסשליממ'לbלקנו6שbימ'ל,bוסקילמיכרדשריפלbככק.

ג"יףדןיבוריעבסשולממסזבגbו,סכלסבסימכחיניעריממ

ךלעןכלזעלאיברולסימקניכלbלמומשיbלוסניבללל

תלות'בלסשריפןכוב"עז"כףדןיסקוי'סבלס,ש"מכוומש

ינפסילטנוקבליעכסינ6ש"מעותולולסרדסכומיכסוסייק

.תקק'פדוד
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סוןושל,ןבגתיbbלחמיללוסנ7ןיגבאבסיארוהנ.חל

שולקסלסובלוסוי"בשללומשעידוסשכחכסיfלוסניבלרמא

יbמבל"זסינוtbלסושריפלbשוליפדקכליתמו.סונמ'פףוס

יתויכעביתבתכשומכbילבקןמלbריעזbיעשוbס"שכלמתbל

.ד"סבן"יזתכרעמלכוזןיעסילטנוקכ

.סתואתכרעמ

ותמלקסבבתכס"כמלסוסינסכתלותbוס.ארפס.ג.ב.א

אלי"שלילבדמשותחיתפבןיס6ןברקברסבתכו.ורביחבלש

,ולביקסלוסייכללתנק,ולמbשסמו;ולביקברליכסעמשמ

סכש'ססלבקמל,תועטbוס,סלוסייכלbרפססתסןנילמbלכו

מ"לסנשמסתססשולמbשךרדלעסלוסי'לכסקסוותנשמ

ב"עח"כףדסמכקלףלנמסכל"שבלסו.ש"עסוכךיללסו

'פכ"תכ,ש"מbיטיניוכסיסשכןלסלןכלקבלסלסbלסלבתכ

לb(ולסממבשופ"ע'מ'פףוס'כספלפערונמ,תליגמ)עלוכמ

bלשסלולכסיbלסשמלוסbללעוקשנויבלינפליתבססbייח

בתכד"עג"עקף7תולולס'סכ-.סלוסי'לוbע"ל,ולביק

'פןולע,לומלמbוסו,6ביקע'ללfכילbbוסלסלנקסתלשלשמ
וכיb"כ"תלל"כbלס'יפלליbיתווקבלססשמסשס"מו.ןיקנקכס

סשליעלוף"לbס,תכלעמספדנברבכ,תוגסססלעבל"כbלס

ל'גוי"למסלוגמלולגסבלסלבתכמבית6נמןכו,ךפקליתקכוס

לעבל"כbלסלשוריפבבתכשססל"זסנקומ"ןןאמילסל"לסמ

י"לסמריכזמארפס-.סיגסכתרותשרפמסbוסתוגססס

בתכו,ל"ויןמיסק6ףסויתיבבןלמוליכמוט"מקשלשןולוק
סיסשקסופלפסbלbסיכסכתרותסוכיbשסשסעינקורמבלס

.וכיליכוכיbוbילטיbישכbלכbיוכמ

תוקכמלל"פתויכשמסיפלולתיכ'סבבתכ.ורפס.ה.ד

ךורעסמbיכסו,סייכלולכלמכלעbוסילפסל.'ססכממ

ןיללסנסב"שלכשלופמbוסיכ,סולןילנסיסbלוסינשיתפשו

ל

י
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דשחלסיסקסילכלססוילכלרקיעבו.ס'נמלסתמלקסבוו"פףד

סינשושבלסמגשוסלבכוסתנוכסזןיbוסזועדיאלשסלועינוbגל

ן7ןיללסנסכרמת6יכס,ןועמש'לילפססתס–.ו"לגלולל

לאעמשי'רירפססתססלועתוכילסותותילכבבותכשסמו;ו"פ

תוזקלסילודגסילסכלbיתלמbוסזביתסגלסיתולליבו.ס"ט

יתשפשפbמו,סזס"טתbןקתלרפססלעולעססbסעוכב

תוברסיכשלקbו;ססיכיעבטושפסיסילוbיתרמbו,יתbכמbלו

,ן"מלסליסקסבלסלראופמסוקנוסמסיכאלמלי,לפסספלכ
bוסס"טסלמולוליעסbלל'ילודגסלעסמתול"יולביכמסכסו

ךרדלעbוסאטוזירפס-.ש"עג"קתתוfבסוכךיללסו

קר,ומצעברפססוניאראלןסלטוזירפסךל;ונידיבשילפס

ירפססיליכזמסיכוסbרסשסמולמכו,סימעפסמכוbיבמטוקליסש

ילפסד'בףדתוילוסבימלשורייפססמיכפבלסבשקשסמו.bטוז

bתקיספולוקלbטוזירפסותמbוכיbססbלכ,fתקיספbוסbטוז

.ג"כתוb'פתכלעמב"קסילודגססשביכעיכbס"מכלוקל

- ס"ל(.( לגנוב )ב"ק

'סמל,בתכס"סשןמיסק"מדודתיבברס.םירפוס'סמ.ו

סימלוממסמכסבורכזנלסיסומתסילכלוש"עסילגתןמזמסילפוס

דועויסbבלוסכסכברוbכלסשולכזוסיbרתביbלומbמסגו

לבקתכסירפוס'סמלסרותלפסקוכלסכס"bרסס"מוכממסלעכ

תיבבלסולbוס"עלומלתבוילכלמfבוסbלוסיכורקbתולולכ

אלו,סיbנתסןמזמסירפוס'סמלקנומבש"fרסלעסטקמדוד

לי'סכך"מלסדיסקסבלססטקסשסמו.ומכע:"לרספ"מלכו

,סקילססומע,ש"עדומלתבלבוסשס"מלסלעל"עקףדיכאלמ

לומלתסמסוקקלסיכורקbסדומלתבססש'סממתותירכסולbל

'ילפוס'סמבשישסוליקסשוכייסש"bלסס"מו,סילפוס.'סמכסועבקו

.ןבסובטיסקולויכחלמליבש"עו,דומלתבלכוסלל

'יפמ'יריכזמוסרותסשוליפ(*ןואגאידעסןנוכל.ג"י-יז

לפסלג"סלשוריפמbיבסל"עלתלכשטקלסילבשבןכוסיקסופס

ןוbגסובתכס"ל'יס'ושתבש"בילסו(ג"ק"בללג"קדגינת).ללוע

סכחסךלומבובתכלביקשסילפסוויתולוקלע,ג"סרלע(*
תיתפרכססקתעסבסילbפמקנומסכקסוט"פקתתכסע"סבבל"יס

4ו--.סיעסי'סמ
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סומו,ש"עלפטבתלסגןbיתנכיסבכתס6סגרתקרשכbידעסבל

יפלערפססוילבתכשסגסןוbגסידעסבל-.ך"נתשליפשסbרנ

'כף7סמכקלףרכמכ"כסלנקסקמועביקבסיסמ"מ,bיפוסולפס
שישתויתואןיכמלעלקשמבלישלביקbילעסוניבל–.ךרוbכש"על"ע

ססוי"ככויתיbללועו,ןשיסיפלכויתיbלו,ויתדעףלbמסרותב
טייקלסידעסוכיכלןוbגסלbשלbשbתוקידבךילדי"כברמאנ

bכסלקbbותלעמובישסטייקסו,סויסתרפת'וליפתסמכולכ

סזלעלbמלעטנכןוbגסו.סלותבשי,תויתואהמכילרמbי

לעטככו,bיסססעפס'קרביטסלעדיbלו,סלbולbשbלוימימש
סליגוךאלמbכוסשכעיבטסשדעןיגמסןיוכלעדיbלוסימיסמכ

יתיbל"סולססגס.י"כביתbכמ"כ"עלbמלבלסלעקמשוול

סילעסבללתויתוbסןיכמbיבססשו"כקףדסמכקתולבוכ'סב

לוכבוניבלןכסילעסוניבללוסשבתכסשךמסשעשליטסו

ז"כקףדףוסבוףסוילכbוסןומגסיכןוbגסוכימכ"bולוש
.ל"כסהידעסבללביקשתוכומbס'סבומכתוביתבשמתשכשבתכ

סידעסברמbוססילעסברמbוסשלמוbשימתוכומbסלפסו

סיסןינצסלכותויתוbסןינמלשלופמ'ונסי'כבןכוןואג

ןקלופלותולפס'פלביקםילעפוניכי-ןינסיעפבלל
ץבעיבלסתיעיבלסעפדועוסיפלסוסימעפ'גספלכו

סתוניבלבתכ-,'זףדוט'מףדתולולסרלסכןיעו

ויפמשסידעסוניבלb"ןמיסטקלסילבשבלססbיבססבושתב

ת"לתבושתיכטקלסילבשכו.לוכיעסללסונלרסמשסייקוכמ

קיתעסו.סבושתס'סלביקןוbגסידעסוכיכל–.ךלוbכbיס'וכס

bידעסבללביקו.ש"עג"לתןמיסוב"ירת'יססיליסק'סבונממ
תוכומbס'סוbרמגבתוברתוטשוסbיכילוסיbלעותולסטלע'ס

bנינקיבלעלזמסיסןוbגbידעסוניבל)-.ק"כףדק"שכןיע

.סילכמתנידממסויפליעמסיסוסלוסיןבסלישינבמbסולןב
סכסו.bידעסוכיכללעותכוכלולמbסתסןוbגבתוכשכע"בbלסו

סשו,סתסןוbגסירבד,ינמיסמכיתיימע"כbלסתישbלכשרב

(Cכ"חדעונפ"ל),ןוbגbידעסבלשוליפכריכזמ'ג'יסשלכ

סחייתנווסולכיקוילימלתשבוקכית6נמםרמעבלרדס.ג"
. 3 - - - - - ימ

ויתובושתבש"bלסו.החמשוניבללביקםלוערדס.ר"

לובקכסקמסוניכלקספןכובתכתולקכינידב;ןמיסל"פללכ

וניכללק"יףדשלבתכתולולסbלוק'סבו.סלועללסbלקנסולש

לי

24
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ספדנכו,ש"ע'וכוסבושתכש"bלסש"מכןיכיל'סרביקסקמש

רתסורוסfכיתיbלסתעו;ש"ע,תולולסbלוק'סירבליתחכס

ןידכסלוערלסכסחמשוניכלמליכמש:תוfס"מללכךירמס
סלועללס'סכלביקסקמשוכיכלשסbלככ.ש"ערתסורוס6

.רתסולוסbיכילותוכוממיכיל

ידוסןכו,חקרהלעברזעלא'ללביק:ידוס.ו"ט

ללסכו.תוקומעסלגמ'סתמלקסבבתכןכ.לזעלbbילטקיגליזר

.דיתביתכסלבקסיפלעתולוסירעשלרלוסמלוסלבתכתולולס

סמתתלbו;סולקסרהוסךותבשי.הרותירתס:ז"ט

ילתססתומשבוbלקינסלוסימלוbילמולוסbוסלסTסלכד

וbיבסתבשלסעטןתנוסזלעדמעז"מלסןוbגהרבכיכ.סלות

.ךלוbכש"ערפססמב"עז"כקףדךלךל'פךלמשדקמ'סנ

סיכיישססינילוס"דרפבתולפתס'יפ.םויהרדס.ז"

ק"סעכיbשישקןנברמ.7קריכמ'והשמבלסללודגרסומו

.ס"כתוbס"מתכרעמפפ7נבןייעו'ותתפנ

bוס.אטוזוהילארדסואברוהילאררס.ח"י

ןיקוקזסוליפסעספדנבושמ"ניכובספדנווסילאיבדאנת

בלס'יפסעבולקמו;ן"יזתכרעמליעלןייע,לשמל,ןילועבוbיונל

ב"נףדקלק'פלויתופסותכעבשראבברסליתיbלו-.ץבעי
יכללכתל"זוסתסיתיימלוסילbיבלbכתרמbמלעבתכש

bיוסילbסזשביסקלסעטתלbוסוסילbbיככסוסילbbלbוסb

ףוסלגעמסינוקלכמס'כמלסל,סיעלתמלקסבסוטרס6נתס

ללכבלסלועבתכןכו,סלשלגל'סבוליבסוש"ע'וכו"פ

ג"סנכיריישבלסוילבלbיכסו,'ססףוסלבויקויתובושתבעבש

ילסזו--.ש"עסימכקילכללוbיבכתויגוססיזמלרקbק"6

עבשרbכבלסןומגסלעיתסמתשסכשסיטלשוסשמחמסלעמל

ףקסןכיניעוסילbbוס,ותמדקסבס"כמלסליכזסשסמד,סזנ

,לוקלףקסןכ.יניעו.לוחלוסינמוfלויניעוסילללקfסשלוסו

יבלס,לועו;ל"פוג"פוב"כס'כמלסתמדקסבסשיכזוסןכו

יbמbוסו,בוטלרוכזוסילbbוסוסילbיבלfכתללbמרולב

ןגילמbדכלטווסילאללסולבלוסילארדסןנעבללוסילאינתל

ןק6קמעי'שbיגיניוגוהילאיכד6נתרפסספדנו."קףדתובותכב

'סס,סת.גbרפ,ליעבללוכלןיקוקזללקכסבקלטוליפכספדנ
וסילb.יבלbכת'טמיגבbוסשםלג"יוליקתמשוהילbיכלbכתbוה
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וסיכלש"מססמסלענלועו--.ולפמםילכקקלסוניכלש"מכ

אטוזוסילאללסולכלוסילאללסל"זוללסךלעךורעס
bכת'מגבירמbלו'וכותולזגיכיידיכש'פלbרמגםילכ

,לbוכמולרובמרבדסןכו.ל"כעוסייוגכןוסלכ,וסילאיכד

,סכורואטוקליסוא'ס"שסיתיימדוסילאיבדאנתלכיכ

לfכבלסימקוסיילעלילתיכינסטרפבוסשסכססכס

ללסףוסבלוסב"מףלןיללסנסכס"םסיתימ7ליסס,עבש

bכלוסילb,bלbדיכללכתו,ףוסכיוכיסשילbסכוטס'לכוסיל

וסילbרלסכbוס,סבושתכ,ם"כבלסלכילסזלעל,תוכלס

ותוbיקבסניעו.עבשרbכבלסלעסמיתדועו.6"פלטוז
bוכמלסוקמכס'כמלסתמלקסכרסזומסbנתbוסשסייפתנךיbל

bסיbסכשמכרכזוסספיbתירבוbריכזמלbכתססלסילb.-

'לדומעי"עףלבולקמספדנסתולולסרלסביתיbלסולססגס

סיקספבש"מליבסוססילק6ךשמנועבשראבבלסלכלליבסש

bכתסיקספיכרעכו,'וכולמומןתכ'לוסילbיבדלכתל"כףד

bנתיכס"במרהירכיכסbו,לביקע'רלמbשי"פעלוסינמינד

ינסמתו.ש"ע'וכוע"לוןתנ'לסשכרמולךיbןומלקסילמיבד

.עבשללכברסלקתפולוקלגוסנותשקעודמותוליקכבוללע

ללסליסלרכזאלןמוזלוכלןיקוקז'סריכזסךומסבילסו
bמותו.ןנעבלליכתמלוסילbקיfולמbוכוס"במרסילכלכס'

סזלעלכילוbותמלקסכוסילאיבדאנתליכזסס"במרסוט6

סידוקלסשרכזומסוסילbיכבשקלשbbוסעבשלbכבלסbלס

ףקסןכינעוילק6ליbrסוס"כמלסןושלbוסקיתעסןכוילק
סכסמכלכזכוbוסלקbססויכיעוסילbתקbסביתbוסיכטושפו

ללסבלססכמb.b"סכיכיעוסילbוכתקסוכבbוסוסלפלג"פ

,bסילב,6"ע'וכסףדכליעלוךומסבסכשמסלשסזfיבסתולולס

בלסלסbרכןכו;דוחלףקסןכיניעולוקלוסילbbוסלבשקןכלו

וסילb,"לףלbליו'פסכלתיtfלככש"מדבtקתוריקסללס

bוסדחלסשיכרורבו,סשוbיבסןכותוביתיתשססיניע

bסיכברסלעלועסמיתו.סרפלג"פט"יתברסש"מעויכיעוסיל

ילסוספסמכורכזוסססיbכתססbיכליכזמוכיbס"במרסילסל

ןכו-.ףקסןכיניעסשללו-סיbנתכוסילbסששיbלסכשמב

למלשסמלוסוסילאיבדאנתיכס"לק'יססמורתס'סמחכומ
bעןנעכרלבועללוכזוסיל"tסוקמכוfל"סכהזבלועיתבתכרק.

תויסעמילאספאקוהילא:והילאררמ:
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סורפסיתיbלריעכסינbו.תולולסללסל"כעיכןמזותואמ
יכלמתקימכרופיסובורווסילbיללסbלווסילbיבל"ומשוי"כ

- .וסיירזיב ס"יכbר סתקלמסוסתמקלמו סbמתוbו

ירארנפלאאילאל"לסמת"וש.והילארדסיכ

ללסללקנו'טשוקכספלנו,תולולסללסל"כעןשושקרפכלבומ
bכלוסילbטוזוbוסו'זכסברסלbכוגיעיכילבסילעסיכסb

קלקו.לכוניעבסכולס"6לוטלתוכיישת"ושופוסבוסונעלופלפב

לכוגיעביכולחbסיכיללכמלוכיקבלסלסילשbסילטנוקbוס'ב
.'זכסברסלוbילbמבתכמףוסכספלכוסיפיעסוסינמיסב

ומכבקעיתחנמלעבןוfגסבלסמ.החנמלתלס.א"כ
לעותשקךרלש"לסמברסןכמסקכמלןמשומעוbלתבbרולסמ

.בקעיתחכמלערבידלס6סוקמבד"ימ"לביבסלושמקלbבלס

עלו.ךיללסלךלונןימסוכסילבדיבובליעשתולולסרלסכו

קלbלללתבbלולסמ"סשעריזגתטישףוסכרוסימקרמבלסיכ
.סקכמלןמשילבללעביסמססול"ילעלביקסלוסימ

בלסולביקסיטקפמסמטקולמשוליפ.הלולבתלס.ב"כ

.ל"כשתכטסכוליוכספדכוטרופאפארןסכס,םהרבא

ישוליקbוסובילר"לסמקיכומסבלסל.הלולבתלס.ג"כ

ק"מםילמשולקסלסוסמול"כזי"לbסילוגמוסיכולקbסמסיכיל

.ס"ל'יסדע

יולהםורדוטןבריאמוניבלל.הרותלגייס.ד"כ

תלוסמbלקנוספדנ'ססותולולסללסכ"כקולקלותולסמינינע
- - - גייס. סלותל

תוכימסילתפנל"לסמןוbגסל.םימכחתכימס.ה"כ
ליעלןייעותוכלכלוישודיקלסמלקססשכוללקותותכסמסלכ

.ת"יכתכרעמב

םייחבלסלסישולדוסיטוקילותובושת.ייחםס,.ו"כ

.יקיכולש,וכיכלמלbשעןימיכבל"לסמכללוכסבלסןכ
סבוסתולשיוסיכשסזיb''ותסלסוריק"סעכסיס'זכססייקברהו

מיסמ"קכיקחצימ"לסמבלסונילומלססלכמערוכסנתמןידכ
סעסייקבלסלקבשלליכזססידומילבסילולגסילוb'סכסג'ס

ןלסמדי'סכסbלתשומכלימומליעכרטפנוק"סעתוחילשבךלסו
- - - - - - יל'.סכוכקתוכלסק"6

לולסתפומלימלתבקעיםייחברסל,ייחראמס.ז"כ

-...סילוולסלעסיסילטנוקסוימות"ושססומ"קרסמ
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סלכ'סע"שלעןיללככםדקמספדכ.הרהטירדס.ה"כ

לעסטישסגו.6גיללקיסמויללתבויbמקלעסוכעלופלפב
קכזמלעוככוbיבסוןנחלאר"לסמ,ןוbגסולבקסלנ'סמת"פג

.bכויכות"ושות"פגילעוסירוט'ללעולשישסשבתכוסופלס

תולולסרלסכןיע.אבסאסויברדארפס.ט"כ

.ןינוקתבו

טיללbכסbכייבלbוס.אבסאבייברדארפס.ל

.ב"ע'זףדג"קלסוכןיעול"יקףדלעםולקסלסזכסיטפשמ'פ
יתכויס"ככסיניקת::ךונחדארפס.א"ל

- ססמו'. טסוקסופד"לקויו"לקףדסיגקתב

ינוקתבלכhסלכלדימת.יאדפסורכ'רדארפס.ב"ל

- * לסוס. סששולקס

'פףוסשולקסלסוכbכוס:אתועינצדארפס.י"ל

סטולקסולביתכמbנמכסזוושריפל"3ז"למסבלסור.סמורת

'סתמלקסבו.ל"צזו"קלסמיבתכבוbלשסילבוקמסמיתעמשןכ
ילבלוכפסו'זכססוריפסתקתעסבוכיעתסוותיקפסשבתכדודןב

תביתכמרבויקנ'ונסשוריפסודיל6כל"זbוסו,ו"קסייקסיסלמ
ןמלמע'סבו.שממו"קלסמבתכמקיתעסשיולסןימינבל"לסמ

bתועיככלbלפסשוליפלבתכל"י'יסוכfזכוליל'סקכמבלסל

לולןב'סבוש"עוילעססקמוותולקבכל"כז"לbסוניבלוbשע

.ספדנשדודןב'סמןוקי"ככלכסו,שעוילע,ביטסלסבלסל"כףד

.bתועינגדbלפסל'יפךלמלוסספלכלועו

לסוסינוקתכרכזוס-אבסאנונמהברדארפס.ד"ל
.יתכוללbסוב"ע'זqדג"קשולקסלסוכו'זכסו"לקף7שולקס

:יפפוס"עמבקעילללס-הימדקםדאדארפס.ה"ל

פליגיניוסופלשדקלסז,וניבמטסלבbדסליכי,רפסוךונקל

ןיוללbולב'עףדולתי'פכ"קלסוכו.מ"ע'סף7ורתי

לוינגbרפסיכשמתמןמתמלסחמלקסלbלללפסורממ
.ש"עbכלמסמלשל

לק6ורירישדודל"לסמבלסל.דודתרכוס.ו"ל

.ת"סעסישוללססוונינפלשרודכיקיכולשיכבלמ

ק"קלל"כללאיחי,ל"לסמןוbגסמ,.תורודהרדס.ן"ל

לומלתכומכת6ונbלסןססימלוממוסייגתסקלחכ.קסנימ

ספןייעמסלכתסילשמכסילסנ6.6לוללכלותואיקבסונעו
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שרפמלככוי"שרעזגמרטוקל"שלסמןיbגסדכנסיסשלילג

בתככ"על"יקף7ומכעל"זןילגסו.ללדגססןנחוי'ל6נתס
לערביקלועו.ש"עfכלכולסווגבבותכוןיסקויתלגמודיבשיש

ןכמ'סוסימעטק'סוסייוגכס'סוסירפסמס'סוסישוילות"ושוע"ש7

סלבקהתמכחיללכוס"שסיללכוסילפסתולמסמכמטוקליוסיעוטס

יכותלולגליכיובליגרסו;לעשסקתפבבותככ,תובאיקרפשוריפו

ותמלקסו,סיתסיכבחנמלןbמכסיסרלמסוימלשוריסוילככס

סיbלומfסוסילכתסקלחוסירקfשס"פסיכוקיתוסללוכסוסכורfס

ש"פקוותואיקבתוחלפיbלפותואלפנתואלמןייעלסתbסיליסכמ
.ותכיקמכומעויסלשbבליבלילפסוסלככשפוקמ

.ב"חםימכחלדעו

.סתוא-

גילפסג"עb"פף7סנקס'סכיbרובס,ןככליארובס.א

.ש"ע'וכורבלסוסוחכשאלשכ"כןיאכזויסוסקבשכ

.ל"סכ'גתומש"ילתכרעמכןמקלש"מעסנשמירדס.ב

סילפוס'סמלש"bלסו'סותסןילוקםינוציחםירפס.ג

וללסג.סנשמסמןוק'פסנוניקסטוליפcfתילכךרדלעלכויכו

bיעשוסיבלוbייקיברלשתותילכסמןוקרמולכסיניניקסילפס

ה.דומלתלןוקנ"f,6תפסותו

bוסותותילכרפסכ"כbלבסףוסאדגבלואמסבר.ד

..6נומיססשבותכשקלסיbלומלוסיזנתלדס"

'ישכbעלו'סכותבושתספbרbזדודלכאידעסר"לסמ.ה

.סשוירבדלעסינומלקסברעמסיככרתמכbסוב"לק'יסי"כ

סתס.bימקכיבל6תירבסתס.מ"להנשמםתס.ו

יברלידימלתוסלכו,י"כשלירפססתס:סלוסידכלחלפס

("ומלאלע"לתbואביקעיברל6נילאוגילפיbססלביקע

קלחכסגןמקללוכזbשל"לשלשסיbלומלוסילכתרלסכ(*

יפולקרכזנססכקססשלוכממלtb,ילטיורוקמכל"ונתרדסמ

ויסbלשע"ל(וbלילטיולוקמ)bלוכ"כ'סריגס,bנמשתוbקככ
,"י.ותעדלעוגילפסbלb,לקbרודכומע
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ןושלכ"עותעללעוירבדבינילפ6:6ורודבומעויסbליכסמל
סזיbוופיסוסשתפסותbוסססרומסזו.כ"עג"פף7סנקס'ס

וידימלתויסשלbובמב"עב"סףדתומביביכ,ןכבתכדימלת

ססלסbנששדעסמשסלועססוסףלאד"כותמשרחbושממ

יכרדלתפסותסתסולממו"פףדשירןיללסכסבו.ססללובמכ

ןוסלסוןינעסותליקתבbובbשסיbלומbוסיbכתרלסכו.bימקכ

סיbנתסודמלשיכסקכומיתכודהמכבימלשוריוילבכבוןקותמ
סנקס'סבבתכבתוכסוילו.ךירbסלןיאואביקעיברסע'זכס

ומכוסימעפסמכןכעריbשומכוסוטיפלסוןויליגבסזיככ

.ד"סביתכולסמכבללסינbיתבתכש

.םיארומאוםיאנתרדס

סיbרסיbיבמסיכוסbלסו'סותססכסט"סf"ליקריעלסרמb.ז

תופסותסססמויתכולסמכב(*םיארומאוםיאנתרדסמ

ןירדסכסב'סותסו,ויתופסותבוויקספבסשש"חלסוח"מףדתועובשב

לוסגסוס"לק'יססמורתכ'סבו."עףדןילוקוס"לףל"עו,ט"סףד

,סיקלוכמססירכלסיירומלוסיfכתילסוליכזסץלוחלק"פירשמ

'סותבול"זובתכשט"כףדסשןיללסנסלויסולוקבןילסירבדמו

לשסbלנש"ע'וכוסיbלומbוסיbכתרלסכבותכוbגמלובתכ

ויתbכמללסיכbו.סיקוקלסנסוסיbרומbוסיbנתרדסוליבסיס

סשתומכסיקיתעסירבלססיבלסתוכזלוןשונןשיי"כףלק'סב

,סיקרפישbלת"ותוbלויסויתיגשס"יפיעסבקעיבסקלחלקל

'סכל"כזומומוקמשלגסו,סיקבלסןיבתוירתתלודבללדע,ללע

bלסונמייוסש,סיקחשןכושילשמרזעכןכתידילס6סיללכס

.ד"סבסיקיוללשמסלועוס"פלמסלעמיתרמאןכיסשמ
סתס;bימקכיכלbתפסותסתס;ריbמיברסכשמסתסלכ.א

וסלכוימחויןכ,ש"לילפססקס;יbעל6לכסלוסייברbלפמ

ותומלקbלו,לביקעיברידימלתויסססואביקעיבלדאבילמ ש.ותעדלעוקלקכ

לשמיכ"סמסיbלומbוסיbכתללסקיתעסללשסכקס(*

,ל"לס6ותס"מסלשרתויסbוסו.יטנמלאףסויטסקסודידיליכ

.ש"על"פקל"כל"קק"כ'סב'סיפלסו
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ןמןוקסוטסתפילקכינפללארשיימכחלכיbועןכרממ.ב

ונכסיססקרקןבעשוסייכלו,ףסויןכלביקעונמוסוסקיקס

(".קלקססביקעיברלש

וניבללשויבbיבbbוסfביקעיברימיבסיסשלbילמגןכל.ג

- שולקס.

סטמלכללמוbסיסשכ,ליbמיכלbוססילמוbסילקbלכ.ד

סילק6וילעסילמוbויסרקbbלקנשסיובbןבעשילאוכל

." - - סילמו6.**(

- ןתניבלסילמומשילכ.ה.

ליbמיברסעסיקלוקשbתירבוהנשמבסתססלוסייבללכ.ו
יבלבסלוסייכלbוסרזעלbיבלוסימקכיבלוןועמש'לויסוייכלו

bעלbקויןןועמשיבללוססתסןועמשיבללכ.יbיכרלכ.י

.עומשןבלועל6יססתסbbילכוסנשמכשרזעלא

*

- -

*)bליקלמ"bbטסלבגbיbכסלבלbוסיליגלגסשלש'בbיכbיתלמ

לשונב:ק.א:יכייפכלגס.ופיב
תועובשלק"פומ"עח"כףדתולוכככי"שלש"מכונייסו,לביקעיבל

סזלעושקססש'סותססנסו.ב"יקףדסיקספיברע'פס"בשלו

.סלמסשbקלקו,ווסעשוסייכרירתלומיכססותוקזחתויפוק
סינוbגמbוסשסיbלוממוסיbנתילסכלןיעומילעסיbמbל'קו

ל"זסססbו,יbלויכמססילעוס"בשלוי"שלילכלכבותכל"ז

וקליוסיbלומbוסיbכתללסכסינוbגסלעסגושקיסוקחלתויטוקס
ססלתמbןס.יתכודרbסוb"מףדתועובשבושעשךרדלעוילבד

ס"מכסלבק-ילכלוירבדלסיכוbגסגוסמbוססגשק"למולזעכ

,סיניילסתעובשףוסמ"לעמבןייעו.יתכולסמכבס"bלסו'סותס

'סקוללב"יקףדסיקספבסיניעקתפביתויכעביתבתכלככו

ןבעשוסייכללתמלסלbוכויכו'סותסילעבוכתוכלכסכלביד

ליעסלעסלשbכווסילתלביקעיברלשונבעשוהי'רוסקלק

.סשןייעל"נזי"למסוניבלונב

סbלשיבללמbוובתכב"י,ףד,סטומב'סותסלק"ק(**

'וכוסילקמסשבסועבקעשילמלבקשתועומשתפרמסילטנוקב
.סיbלומbוסיbכתללסכסיכוbגסילבלססלובתכbליbמbו

לעסיגיעקתפבללסיכbיתבשיסזלעסש'סותסוסקסשסמו

- - ג"נףד. bלתב
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לזעילbיברbוססתסbתילבוסנסמכלועילb.יבללכ.ז

יכרbוססתסbתילבוסנשמכעשוסייבללכ.סונקלוסןכ

.רסיקימיכסיסשסיככק'זעשוהי

.6לועתנקתbיססתססכקתלכ.ח

סשסשןיbוךכוךכוגקתסכוש6לכונינששסוקמלכ.ט

- - סכק, סכלסןק

,תמbכ,ןמזכ,יתמיb,ל"דכוכתנשמכונינששסוקמלכ,'י

ל.יניסמסשמלסכלס

;סתסכסכלססתסכ"קbותקלקמ.סכלססגשמ,סתסלכ.א"י

תקלקמוסנשמכסתס;סתסכסכלסןיbתקלקמכ"חbוסתס
סכלסןיbbתילככסתסוסנשמכתקולחמ;סתסכסכלסbתילכב

bרפסבלתפסותבסימכחינשסיקלוקשסוקמלכךכלס;סתסכ

'ינתמסתסלןbמכסכלסוסייכימלקכןיתינתמב'סתסוילפסבו

תילbתילככbמתסוןיתינתמכסביגילפלbתלימלכו,סיתווכ

- י: . - .bסתו סכלסfתירב כ

לכb,ש"ככסכלסש'ככתולוסלס"בולוקוכינששסוקמלכ.ב"י

מ"שכ,וזמןוקס"ככסכלסס"בוש"בסיקולקשתומוקמראשלכב

כ"קמוסילילןילטונסירמואס"בוסידילןילטוגכ"קמותיכסת6ןילבכמ

סתוbסכושוסתוbךפסמשימלו;ש"ככסכלסש,תיבסת6ןידבכמ

. " - - - - ף6. ס"ככסכלסוזכ

-.bוסלולכלכלbקריקככוליעסשתולעלכ.גי

ירבדכ,סכלס,עירכמ,לקמוסיקולקסינששסוקמלכ.ד"י

לקלגילפוןמזלתבלללמסוסוסיילסבוbלעילכמועילכמס
א---.וסייכימ

לועילbיכל;עשוסייבלכסכלסעשוסייבלורזעילbיבר.ו"ט

סכלסלביקעיברוןופרטיבר(*;סביקעיברכסכנסלביקעינלו

****להק

ו"פףדוג"קללכל"מףדסעומשןיבברסמסוסלענ)*

ילכלססשעדיbלו,ןכבתכלתותילכ'סלעקסשכ"לרללכ

תוכלככךורעלומלתbוססגו,סיbלומbוסיbכתללסכסיכוbגס

יתוינעבש"מכוסיתוכ,ןכילבערזעילא'רסוקמבלביקעיבלו"לףל

לתויןקותמסיbלומלוסייגת'סןושללbלכימו.רחמסוקמב

..........תותילכ'סןושלמ

ל

ה

י

ל
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ירוגןבןנחוייבר;עלכסכלסאביקעיבלולאעמשייבר;ע"רכ

- - יברו. ע"לכסכלסלביקע

ע"לכסכלסשותומכסכלסליקיסעע"לקלחנשסוקמלכ.ז"ט
- ויליבקמ. bלווריבקמ

יברוסלוסייכל,יסוייבלכסכלסיסוייברוליbמיבל.ץ"

,יסוי'לכסכלסיסוייברוןועמשיבל,יסוי'לכסכלסיסוי

- יבר. יסוילכסכלליסוייברוסימקכ

יכלכסכלסוסלוסייבלכסכנססלוסייכרוןועמשיבר.ח"

סייקניבלוסיסייכל.תו?ילמבאללבאןינוליעבסלוסי
- - -- - סכלאל. ס-מקליכרכ

ל?עילbיבלכסכלאבקעיןבלועילbיביוסלוסיינל.ט"

ןכמ"יתנשמל"קלסוקמלכבבקעיןבמ"לכסכלסו,לקעיןב

- - - בקעי. יקנובק

סכלסו(*.לימוימסילכלכסכלסןועמשיבלולילמיבללכ

סילותבסלתמכוסןוגכןיוכתמ,ןיbשלבלכיפלותבשסלוכבש"לכ

לוסימתמחמהצקומבלבק,סליעבלללמסלובחלןיילתמוכילש

.ןועמשיבלכ,סכלסיbbתילומל

;ג"בשלכסכללג"בשלויבל;ג"לכלכלסלbילמגןכלומ"ל.א"כ

לועלןבןועמשיבלויבל;יכלכסכלסןועמשל"כלזעלא'לויבי

לממסbו;יכלכסכלסיסויק"כלbעמש'לויבל;ינלכסכלס

.ותומכסכלסויכbסושמיסויל"בלbעמשייבר

ןיbויבאסוקמבו.ויליבקמbללכמוליבקמיבלכסכלסב"כ
- . -" . ' ' סכלאל. ותוללכ

סכלסתקולחמללכרועלbןבןועמשיברלמbשסוקמ.לכ.ג"כ

(**.סוקמלכביולןבעשוהייבלכסכנסוותומכ

ןיבברסוומקלןרמוע"סוbיבסותותילכ'סבתכןכ)*

סיbכתללסכסינוbגסירבדססלורכזbלו.ןריתסעומש
. ' - . * וbלומbסי.

יbכתללסלסמרנסיפללק"קוס"לףד;"עבטותסוליבס.(*
'יטAbjלבb"5סללובתכי%ןימללכסינורגסמללוממסימלוממו

ב"ע?"מףללעוסוbילוסשימ"'פןיכוליעל'יקבb"כטילסול"כש

סייפמליסכוןנמוילכסכנסןנחוי'יולגיילילבמסינומגסי

ל"כטלסלק"ק6ג,סוקמלכב'ל"בילכסכלסלבותכסיbלוממו
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,יכולפכסכלסיכולפוינולפלמולללכסימכחובתכשפ"עb.ד"כ

.סיתוכbתכלסוסייכימדקכימייקליbלתכילרומbbכיbקbכיס

יקדסיקסביbלומbירתוbיbכתילתיגילפקbכיסלכ.ה"כ

bיקסבסכרסכיbיb,למכbלולמכbלbתפלסרמתbbלו

bכרמוbכלדעסכר-סוקמכbדימלתכbתסלסתיל,bדימלת

- ,.bלתבכ bךלילו תכלס

תולותןכו,סייוסמלכלללוכוטקלכל6לוכיbbתפסות.ו"כ

סלbורפסbוסשbתליכמbלו.בליבלbרפסbוסשסיכסכ

ילפסbלו,("bקפסףוסדעסכלסוססלקסןמתומש

וקיכיסbלסשיקמכסבלסוס"מףדסיקלככס"bקסוb"בטילסו

עקו--.סזבולמעשסיכושbללbשןכוסילרומbוסיbכתללס

ללסבbכנסילסשסיbכתסללכמbוסל"ביללעמשמbכסמל

.6נס6לומ67בתכלי"שללעק"קוס"כמלסש"מכוכייסוסיbכתס

ץbוס"כמקסלי"שרתעדתוטסליתבתכיקbסוקמביינעבינאו

- - סוקמן. כbךיללסל

וכיליבbיסשומכתומש'סס"על"ללסbלכ,bקפסס"ע(*

'יפלbעמשייכלול"וותמלקסבבתכס"במרסלק"קו.bתליכמס

לביקעיבלןכולתליכמbלקנסbוסוסרותסס"עתומשסלbמ

לbעמשייכלל"bתלוכמל"יסס"במקסלילס,ל"כעןיתליסמלביק

בתכ7":קץוbלג"מסס,ןכו,סרותסףוסדעוניליבשוזליסס

fתליכמביכקיכסלזעללגמבלסבתכbוססץלכו'תליכמבליכת

ש"מג"מפבס"טbוסדבתססשייקלbכידבלסו.ש"עילפסו

ןהמש"מע'ק'יסמ'קסמלש,קשק'סכו.ילפסבל"נוbתליכמכ

יקפסל"נוbוסס"עלבתסbתליכמבסיתיbלג"מססשמי"בב

ססללב7סלעססזו-.ש"עייקדbכילבלססטמסביטמו

בתכע'גמבלססזןילבןכוסקותסףוסדעbתליסמל"יסל"א

בתכשרמולןלגוסלק"קןלמלעו,ירפסוbתליכמכינתיכסל

bתלוכמליסל'זססקןלמ'עדילתמלןהאתליכמבסיתיללג"מס

bישקלססלוbו–.ירפסכסיתיbל'לל"יסלכמ,וכידיבסכימו

לעbיסbתליסמלבותכסיכוbגמbוסשסיbלומbוסיbכתללסבל

:סכותספ"עbתליכמללססומעלוס'למרסיקסותומש'סףוס
תולכלסלכלו.סקותסףוסדעומוקיפbקפסףוסלעש"מילוbו

bלסלועמג,ןיתלוכמלביקלביקעיבללס"במרהש"מיתעדיאל

.לביקעיבללbתליכמשישיתעמשאלויתיאר
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;סרותסנשמףוסדעסנקמסןמוקלשוןמרבדמברפסbוסש

ססמשי.6תילבלומלתסןושלבסיbלקכו,שלדמולמלשןמשו

סיקלוחןיאשbתירכלכ,דניכ.סכלסןיbשססמשיוסכלסססש

סלשבדמועסלb:וזןוגכסתומכסכלסדומלתבסילע

bל,לבלש"קלרוקורבדלכבו,שקבוןכתכומכעססכמוסורע

'יקלוחןיאילסשהתומכסכלסיbלווז,ומצעססכתישדעללפתי
יליל:תפ::ססלשישbלbלועbלו.דומלתבסילע

סליכב,ןסיס(7"ויסכוס)לאומשרמאימילכמלכbפילקתבל

bנמיקוbו,ש"קbלוקוסליכלןוקושbל,bינומסזילססורע

ימלסיקפטימסתיקפדןויכד,סיקפט'יססובגסנילשסליכב
יbססלסכס"כו,ש"קילקימלסילילשויסכמוסוגבךירכלןbמכ

תוכלממלטבתיללוןסכלנויכושקבוןכתכססכתיש"סילגבסש

bסלסתומכסכלסןיbלומלתבסילעקלוקשbתילכלכו.סימש

סכלסןימלןיתכודהמכבלנחכשbו,bתילכמיפט6קוידbתינתמ
ס"ביכמ'יכתמוbbיססbליקי'יכתמלמbלbסיכ'יכתמכ

יגילפלbתילבש"כו,bתכלסמסילןנילקעלס"כמ,יקופbלליס

ומלל,ןמז,למומתינינסשועס,לונתלליססיכ,bדומלתכסלע

ומכעלבלולסשועסןנירמאללסליומללbכילל,bיסbתכלס

bסלוכייקסשרמולומכעלסכוססשועסbינתןכו.וכייקסשךרבמ
יכסברלמbלbתשלbתשמיתbדיbמbbלbוכייקסש'יכלבמbל

ןויככ"היבוס"יכןמזלמולוסמןלbיעבbbנסכבליבלכיוס

('סותכ6ו"מסכוסבןייעו'מףדןיבולע)ןנילממיתמ6קןמזלןמזמל

bתעמשלספוסבסכוסכימגןנילמbקלbתלימל6נקסמ'bוסיכסו

'גיממימכלתלקbלקbbכמוסללמbסדוסיבללסימקלותמ

עיבקימכבלולוסכוסו,bיתbbקימכbתשלbתשמbלקד,ןמז

סיל'עיבקbללתינימלכמ,וניקסשלמימלועכךכליסןמזוסל

bתירבליססbיססכלסוbלו.וכייקסשלמימליעבbלןמז

b"כילפסוbלפסוbתפסותו'תילבדסלעסקימלbכילק:
-ו.דומלתבשסימלוממיפלע

..דומלתהרדסהזו.הנשמהרדסלסח

.תדפןכ,לזעלbיבללוסדומלתבסתסרזעלאיבללכ.ו"כ

bנוסבלולbקוקלכסלוסיבלbוססתססלוסיבללכ.ח"כ

סיגוזלכסוסbנוסבלו.ויסבלידימלתססינשוסינוזרבסוס
- " . -".ל ומשלbו
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יבלוb,bכבןכסדוסייבלוbלק6דיסחכסשעמלכ.ט'כ
- bעלbי. לכסלוסי

וכבג"לוכמו'ליבללקסוסמbרפסברbכיbלbכיסלכ•ל

- - .bלש וסיבל

יכל:יכלכסכלסןנחוייבלובליגילפלbכיסלכ.א"ל

;לזעלb'לכסכלסלתלתמלכלןנחוייבלכסכלסןנחוייברו,לועל

- יברכסכלסןנקוי,יכלול. ומשbןנחוי

;ל"בשלכסכלסלתלתמלכל"לכסכלסןנקוייבלול"כשל.ב"ל

ןילקונשיכ6ניינק;סליפסותרבועמלןלוקסיבנןלוקסשרבללק

ססלסוטסו,לקbלטעימולקbלסבילויפלעויסכנלקלחמס

ותומלק6וכבלויסכנלכבותכסןילקונםיכ,סbתילת;לוככס

רוכמללוכיוניאןבסוןבלסיבותכשינפמרוכמללוכיוניאבלס
- - סכלסתלתיכסבב. יכפמbל"בשרכ סתושרכססש

.יכילבלbומשכוילוסיbכבלכbתכלסלbומסובל.ג"ל

,סנקומינידבתבשבסתומכסכלסןיליולובלללוע.ד"ל

סתומכסכנסןנחוייבלויליעזלאומש'.סלוסיבלכל"סדסושמ

.ש"לכל"סלסושמסנקומינידב

סכלסbכוסברובל(*כלכסכלסbכיכקיבלוברלכ.ה"ל

ןמחנבלו6נוסבל;6נוסבלכסכלסbלסקבלו6נוסבל;בלכ

מקכבל;יכידכןמקנכלכוירוסימב6גוס,בלכסכלס
(*ילוסיbכתשש"בלכויכילבןמקכבלכסכלסתששברו

סכחמוןינעסלשתלתמלכלסכרכbתכלסףסויבלוסכר:ו"ל

" - - - - - - . יתכלסל. ףסויברכ

,יקילזמויעיב6נמוbמלכל6ניכלכbתכלס6ניכלו6קמבר.ן"ל

- - - . שלש. סשכסליג'פכןסתוכלס

bכיכלוישbבל;bכסכבלכסכלססנסכבלוישbבל.ח"ל

ינפחןבלאומשבללןיטיגישוליקכל"כטלסון"במרסכ"כ(*

ק"לדגיבתכל"כטלסון'כמלסובלכסכלסדבתכתוביתמ'ססשמ

תכרעמןוbליעיסילטכוקבללסינbססילבליתbכסשומכגילפ

.ימלוממוסיbנתרלסככ"כלרמbישלקמסגןילו,ח"לתומתיק
סיכוbגסתבושתמסזbיבס.'גןמיסג"פןיכוליעכש"ללס)***

סיbנתללסמסליתיימו"י,ןמיסןילוקלק"פילשbתוסגסו

ינ.'ותוbb"סתכרעמןז6ליעיכללסינמש"מעו.סילרומלו

י
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יכbלומלתסלוככישbבליכימסfתכלסו;יםfברכסכלס

bתילוfלבישbבללכלמלמbל(*bתילוbבתכמוסעוכשךפיממ

.bתליככילססןימכbלbוססיכfתילילבתסמוfתעיבtfןכיספמליכ

ייכbלסיתוכbתכלסלbתישמלכלfברכbתכלסfברוייבf.ט"ל

- - - ןינמיסו. ס'גקל'צ

bלולמכbלfתכלסלמתbfלל6תgסfכיbלbכיסלכ:-מ

.סכלסןכ,לכעלמכלכעלודבערמכלכעללמכ

סשע,סכולחfבללוסליtfלכfלסציכוסbלשאישוקלכ.א"מ

.ססעוזכסשעססעוזכ

.bיסfתכלס,סכוגילפיbbללbתתעמשלכ.ב"מ

טושפתווb,bכסמ6ל6ןוגכ,bיסbתתעמשbכסמלכ.ג"מ
י..-.bכסמסל

- י .bיס bתילב bסמלכ.ר"מ

bיסbתלימלbמויסוסכלסןכסייתסתbכיbדbכיסלכ..ה"מ

- - ןיאו, וכליזחתשסמךל
(**.bיסיניסמסשמלסכלסfכמקלרמbלכ".ו"מ

,ובתסלךילעסיסאלו,6לקמכ,סססיליתייוכפ6לכ.ז"מ

ססמלומללbלbבותכסוכתפללוקסעולןיbשיונפםימומכ

.בישסלbלודומלללוסיונפיכסולכלשסכוסקביeסלץbו

.fלוקל6נוממלסקמיחל6רוסיbלוקיתלכ.ח"מ

6תילוbלכbתלימלקביכשילילתbסיbלfכיסלכ.ט"מ

.bלוקלןכידבעןככילבללמנקלןכידבע

bיססכימכיגילפדיbרתבויגילפ7"ילמקקכסתללכיסלכ.נ

.יfלתבסbתסלסיכילח6,יfלתכוfbכיוייכמןונס6תגולפ

סידימלתןוגכיbלתבןגבלויbמקןנברfכיfללכיסלכ.א"נ
.סקומססכלססיכוםbרסילבללעופיסוסשסקלח

(**.bתכלס,תילןכסbויקופfללכ.ב"נ

.bתבויתסתוbכסישועןימ6תבויתלכ.ג"נ

--.bוסיולתלכל6ישקלמbגשסוקמלכיד'נ
"ל

א

.ם"עיתפוללfשול"מףלתועוכשכסלעיגילפ'סותס(*

סימ67ןופbלשלשתוכמס"סלויתונפסכןוכמלסס'מע(**

.3טק'יסליfיתווחברקלןייעו.ןככללןוכמי,רממלבמקל,סרית
/

.'לתוbלמלתלקע"ץ6יעיבללסיכfש"מע(***
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סכנסןימ6תבויתינולפל6תנוימלכימליוכיסלכ.ה"נ
(.לכונססוקמבל"לשתיעסןייע).סליבסןושלbתכויתווליבקכbbיכולפותוbכ

bללסמbל6למת6'יפכוbלbסbכיbלfכיסלכ.ו"נ

לק6ןינעמולקרפותואמוללח6קרפמייסשסכלאמ,ריית6

'bכמתוסשןייעסשעמלסכלסוזוbיסססעמלסכלסו bסתו

.עדתולח6סוקממסתומסיאיבמש

וכbשנלבסbלסורמולכ,וסכיכש6לוbכיbלbכיסלכ.ז"נ

.לבכסזןינעכסבושתוככשסוינולפ'פכסזןינעבונכתנו
רמולכ,ךומסכוסוקיניונישמץ:bכיbלbכיסלכ•ח"נ

סימסחלסבושתונכשלוינולפ'פנסזןינעבולכתנוונfשנולילוס

י:ססילעךומסנייונישסלמב

יתילקbbתלימו,bוסb3וריתbכרלbbסיbל'bכסלכ.ט"נ

.bלכמבותואסיטלפמוךכונימאמטbוסןכימשרמולכ,bיס

למוbולזוק,bכילכל"מליכסלכbכיbלfכיסלכו.ס

ססוניכןיאוללחכןייוש,ןוכימקלחוסייולתינסרמולכלכייגו

bתגולפקוספלושלפל6לןסיתשומכאלו,bתגולפאלוחישקbל
למוbסילbלוbכילכרמוbסיססbשסלעמלוגילפסססימכקל

סותיסוימססכלסוbfתגולפסתוbסמעדויסיסbל6כיל5ו

ססבתועטללכותאלשידכ,ןסיתשובתכךכלוסלולגתקיפס

- .. ללכ. ללכ6קיפסטסבךלסיסתללו

יסוססמלרמולכ,ל"מלותbסbכיbלbסיסלכו.א"ס

ליbוסו,סז'פכוbינולפ'פכתרק6סעפסרמbרבכbלסו,למbו

לזוקסיסbלסbשבישמו;ןbכימולךירכסיססמסשורמbו

.סכןועטלסלולגסכעטול6קיפסךלסיסןאכסתומרמולו

6קיספימללוbישוקלתב6ישוקלכימללכיסלכו,.ב"ס

סירכלוכייתוישוקיללכשישסוקמכוטמלכיסיוקbתכלס

bישוקסלומלמסירכליוכילסמוממוהפיןיעוסשלכתסי
. ' ' - - סכוס. רסbסיכסהו

יעתטמקיbמכ,תעייאלוסכלסךלקפתסנללכיסלכו.ג"ס

סתוbלשסכשמללכתסמולזוק,סרממןbמוןbמתסכלסתעדיאלו

.דומלתסכממוךל6קיפסbיסשסכלס
סו,ינתקיכסו6יסקמילוסמלכימל65:5לכור"מ

סיסךכוסכשמהןמלסקסימכחורמאללסקונילוסמ,יק6בותכש

:'מגבסימכחסונקתסנטמססתוbסלמbbלוליbוסלמולסכשמביוbי

לעספסונש,bיסbתפסותbכתbכיbלbכיסלכו.ה"ס
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מ'מגבסימכח,ותוbופיסוססנשמסןמרסקשסמוסכשמס

לבותכסכיbךכיפלסנשמסלעתפסותbיסשוזbתפסות.bתילבס

,bיסbתפסותןככלונתלכשפ"עbbנקלכללbןככלוכתןושלב

סנממליכתןושלבללbןגבלוכתלכסניbשbלילכלכו.ו"ס
" - )* כ"תב. bיסשדמלסתb

bתילכסתוbמbיססבושת-,למלמbוbכיbלbכיסלכו.ן"ס

.bיסןככלונת'תפסותותפסותbיסש

סבותכססכלססתוbלסbללמלמbbכיb7bכיסלכו.ח"ס

.לקbסעטדועוbמעטעלתוסלעמל

bלוקףיסוסלbכbכילb3ל6טישפיכילדלכיסלכו.ט"ס

*. - - .bלע לוק

למוbbוסלקbסכקסb,וסייגיכיbמbכיbלbכיסלכו.ע

למוbסססימכקיכשסbוולשסעטלסכקינולפסעטןיבשיסמ

.סכק'פסעטלסכקינולפסעטןיברתוילכלשסמ

סתוbכוגילפסשסימכקסתוbוסלbיעביbbכיbללכו..א"ע

.סמנעלסזתbסזולbשססוססלךלנוסקספותוbסכלס

.סיססבישיבסכקיגלפימקלכימל:55:ב"ע

,bוססלנקןושליליתיתאכילדלכיסלכו.ג"ע

.סותמשלbוסbתמשסימש,לכליbbכיbדbכיסלכו..ד"ע

.רמbקסכbלמתושעמ,תלדבימלכיbדbכיסלכו.ה"ע

,יכולפלסימשמסכוטמויכולפל"bbכיbלbכיסלכו.ו"ע

.סכחותוbסשכרמbלרבדבויססיקולק

(**.סיסובל'פל"6'פל"bbכיbדbכיסלכו.ן"ע

.סיסובלbלפ"לסושמ'פל"bbכיbלbכיסלכו.ח"ע

ליקי,יכיתיb,bיסbישק,ביתמלכיb7bכיסלכו.ט"ע

- - ליקילסיבריכיתימ;ליקיל.

bיכתbסו,ןכתbסו,למתbbסולכימללכיסלכו.פ
-ו-.bיתbbקיכולפלוbישק,יסכימלו

.bיסbישקbילימלכו.א"פ

.סומךפסbכמי6נמסוכינפלשדומלתסתוbקסכב7סמודמכ(י.ל

;ד"עללכיכbלמליבלססbיבס,סינוסbלסןמסבלסכ"כ(*2

תויbלסמכbיכסולומגללכוניאוןכbוסלולסלעד,בתכסשו
."ו-וcח.'וח"ש2-ו2-..ש"עסזלעי
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ינולפ'רסכיוסוולסכןגיוסוןוגכ,bיסbישקסיוס,לכו.ב"פ
וbfבלוbייבbסבbכמתbלשייוכתלכבשbכיסלכו.ג"פ

- bסונקת6ניכלויש. בלסכימעמשיכילח6יללוממ

יפלbניכלוbפפבלוfכלוייבbbישוקבbכמתשסימעפו.ד"פ

" - - - . " - bויסלק. bלולכוסזת ו סלוכשbסז ר

א.".לבכמלמובללכולbלשןלbמיבללכ.ה"פ

."bכסיbלומbתלקתויסל'כשלו,ןנקוייבל.ו"פ

כלו,י"bכסללשוגסכל"כטלוןנקוייבר;לבכבלbומשובל:ן"פ
יbכוסבלססילקbו.ויסלקbלולבוbעקרסככסללשוגסכלbומשו

בלוססבלססילקbו;תששבלוןמקכבלססילקbו;bלסקבלו

;bנסככלו-bפפבלססילקbו;bבלוייבbססילקbו;ףסוי

- - רה-ו ; - .fכיברוישb ססילק וbבל

ןנחויןכל;("סנש'שיח,בל;("סינש'קיקןנקוייבל.ח"פ

:סנסלירשעוסbמססמדקללכויקןקזסללסולביקע'לויbכזןכ

.סbלוסףוסbניכלוישbבל.סכשמןוסןתכיבלויבל.ט"פ

.(*סשעמףוסןתנוייבר.bלבסףוסלכומסבלו67גבל.צ

"- - - י " ..." r - -

...ש.םיארומאוםיאנתרדמםלשנ":-
- - - - - - - - - - -

. - י -
:"

----ל----------.-----

י.'-"-

"-----"יז"-"יכ"---?*----ח.י-

ןנחוייבלסיbלוממלדסכלבתכס'לקןמיססמורתס'ס(*
:..1:2-.ותסריגסתיהךכללשפלו,סכש'שמלתוייק

ולפנשסשbס'פתובותכ,תכבוקמסטישוbיבסס"כמלסכ"כ(**

.".ד"מתוbףללסתכרעמ,ןילליעיןייעוב"ע,ק"פףד

דולל"לסמבלסבתכשןויליגביתיbלו.תותילכ'סכ"כ(***

ספקכ"b67לל:עמ,ושנלףוס:"ל:עטלתל"זיללbנילוק

יכנלי,ישפלו.ל"כעלסודifנטקינינלסילתסטוסףוסבל
ישנbולטכbסודןכ6נינח'רמל,הטוסלק"פינתסיbנתססשעמ

סגו,סשעמישנbסמכ-ויס,סיbנתבך"קfלןכיזקbסוסשעמ

ןכ,6נינקרמל,למbקסינוטbלסילגתיבגלדןכתיו.סיbלומbכ

ססלךומסוליbלוכסןנכרמסיסדסbלגןתנוי'לסחולטכbסול

'ו6נילקיכליכגורמbשי"עדמלללוהשעמףוסלמbוסניפו

סיסיfיוכסןנברויbלומbיבגללשדקלקלקןיבלילכסלbסול

•.עקניכוסילוסףוסהנשמףופילגשלסנו'סשעמישנאףוס
26
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סיbנתללססזיכלולכסbלכ,ט"ס6"ליקריעצהרמא

bדגבלוליכוסוילרומbסמולבקססשסינוbגסמfססיbלומלו

סמרנןכויארובסןנברףוסוניסל,bלבסףוסויסשbנומיסבלו

ללסו,ג"סבוליכוסלל"מףל'ועובשבש"bלסו'ותסמתנק

ובתכק"לוג"סכןיבלסbולןיע,ק"לוסי6לומbוסיbכק

ש"ממסיללןימוסינוbגסמbוסשרמול,סיbלומbוסיbכתללס

ותימסולסילוbגסתלבקbוסשןויכו;סזלעוליפקסbללמ"מכ
וכתעלקוכתסזרלסכו–.ססילבללסיbלסיכוסbלססיכימ

תוטישפב'3ויכוס"כמלסוי"שלסיכושbלססילמוbשילימסמכל

לעשתותילכ'סביתיbלו–.לכוbולפקסשמווbכמנסזללסכ

ילבלססולbכסתסבסזללסמסילבלסבלסבתכשסלועתומי

לעשסתחיתפבתותילכ'סכבתכךל;סזללסכסנססנסוומגע

בותכמסינומלקסוננוbגילכלכתוננובתס,ילקמיקכיפלול"זו

סזללסמסילבלסמכבותכלךמססזלעול"כע'וכוסלנקןושלב

bכמבליגכסלbומשוניבלליתיbלסכמb;סתסכסיכוbגסלש

- - סזי. bסזללסמסילכל סתסבבתכשדומלתס

ת"וכותב"תשפקתמbןס.סיללכשסנקס'סבליתלכונןכילקל

ללסלכשיסשטעמכשג"פףדבולקמספדנשסנקס'סביתbכמו

,ףילקליסקליתיסייונישסמכשישbלbסולססיbרומbוסיbכתס

לקכיתbנמשסימלוממוסיbנתללסbיבסליתלממיכססוטמו
לפסביכעלו.סבלסז"לזןיבטקפסשייכ'6ליןייעמסו,י"כןש

סתbללקילכןסולמסיללכבו,תויעטשוסיפלסלשמסנקס

bלכימ.סבלססייונישותויעטיתיbלויליבשי"כסנקס'סביניע

סנקס'סבש"מכ,סיפלמ'7תנשבסיסשבתוכסנקס'סלבחמל

בלןמזכ,סיסכ"bו,ש"קלעסניכסנק'סותונמס,ימעטלש
bכלוייבbלעבותכלןכתיךיbוסיbנתסףוסוסימלומלסתליקת

סיססbילפס'סלבקמשבתוכשימשישתמbס?יbלובסןגבלו

'וכולולגיבמןכסנקbוסשבתוכולbסילפסכסנמbbלקג"ל

;בשתמוניאץוחבמתפסותאלל'ססףוגמונילסזלכשרמולו

ל"זובתכשו"יתוbןיטולקלק"פויקספבש"bלסליתמנמסנסו

בותכסלעבוטףסויוניבלדיבתכסיbלוממוסיbנתללסבו

סיbכתללסלתלמלbס,ל"כעbכיבלכסכלסישbבלוbכיכל

ןמזלבורקסיסשסלעבוטףסויוניברוסכוטסידקיללוממו

יכוbגסשסירבלסןיbרנו,ולבתכמבותכלכמנווקיתעסף"ילס

bניכללbסבסנסו.יbרובסןגבלוסיbלומbסמסתלבקמוסובתכ
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ישbבלכסכלסבותכןשיףלקלעבותכסונסרדסבישלבלו

6ניכלכסכלסבותכסנקס'סבןכל,תותילכ'סככ"כול"שמכ

.סלעבוטףסוייכיכרתקסככ

.עתואתכרעמ

שיו.bיכמולבליעbיס,ארונטרבמהידבועוכיכל•א

יתיbלוויבאל'ותסלסוליקיסעמסילבועוניבלקלשfבתכסןגשתפ

,קלמלבועלובעסתשרפלכבסעידיסכשישת6,סכממקתעס

סלשוריק"סעלואובדעויבמלמיבמקיפניכמ,ס"ימלקמלעו

לסקמ,ליכזמו,ןומbbגלעסיכוגbלופיגלbסןלללכו,ות

ויכללbרפסיו.סילכמלךלסוןוממ6נכלשמבוטלרוכזוסינמ
לק6קלוbbכולbמbלוכסכסיססילכמבbלזעלפססיסיכ

וכילוסוקיתסמת"ססקקלו,תסנכסתיבשמשללקשןתנויברעמ

bתקימעילגסילשלוטקלוילעדמער"סועכוסיבלבסיכמךרד

ת"סססילקיבע"בטידוסישיbוbתניפסלסולתסומ"קלתסמו
סשוכרלכוומעסיכלוססלכוומויסכיתומוסתוללסbלכוומע

לbשכbלוסנשסךותכתמת"סןתכש,תסנכהתיבשמשו;סיכסלי

ךלדלכויניסלסוףוססימלפסלךיללסו.קיתססמיכסש

,וקכבןושמשליפלשתיבסbלbוסף6,סזעלעלכלמס

סתbללקילכןהו.סלפכמסתלעמןוקכמליכסוןולבקדעbכיו

סלשורילbכוס"עוכמללקלתלובקתבגמתרפ6ךללכוכיע

bתליגמלbפיסbושבדובלחתבזןלbסנכלקבסויססגו,ק"הע
.ק"מלתכסבסיססזלכו'וכוויבbבללעלכללבלוולבלקלסי

bלועלפסלשסזןינעסbיכךללסןינעמבותכליתיכלללו

סילכמלש,ק"קביתייססירנמ,ןלbכיתויסכו.לודגשודיקbוסש
סזוbלוע'ססטשסירמוbתטלושליסןיbשסובגסוקמבוסנשי

ימשסירמואסעסןומסווסומתסוקתפובסיסשסמרנסיקמס

ומתסךכלשלקוbסנשסתוbכתומלןכתסמפולקסלפסבעגיש

,ונניbו'סשמ'ססוליססשועמששסטיקלבולמbסימכקו;קתפס
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לתכסיסלמוbבגbו.יכbכססירכועוניכלילכליתוfלכהתעו"

תויתוbכתוקולסלעבותכולכיססתסינכינפלסיכעתוקול

ךרבלסילכיסףלותו,תוימוbס,יתנכסשדעיתקרטו,תועבורמ
/ וו /

לומכ,bוסשתולמשלח"סשףלbתנשבלכיסססשעש6ליבג

סליבסלבקלכמולbסתוקולסועבקנשסנשסוו.ק"עתתסיפלמ

.דbמלbמןומלקbוסתסנכסתיבסש

קחציוניבלולביקק"מסbוס.הלוגידומע.ב
: ס"עוספלככל"נלש"ילפמי"לסלשוכתקליברוקמ

סשכיתבתכרבכו.-.סופדבתועטלפכןbכו,'לתוb'ס"מ

ש"מכו,וסוקיתעישלbלשתולסקלוקלשלבקמסבלסשסילודגס

לקלעק"מססבלס,שונכשfבשbמרגןילו,רפססתמדקסב

לכנד,סזיללכסויbיאלתופלחתמתוסגסםיק"מסלכבו

ק"מססמכיתיbלו.סתעדיפכתוסגסובתכתורודסילודגריע

- . * לכ. תוכוסתוסגסב6

,"תסתנשסלעמלשסבישיבשקבתכו'גיפהירזעל"לסמ.ג

רפוססיסו.ספדנבןייעו.סיתעלסגיב'סלותמדקסבז"מלסש"מכ

ססולקסי"כמת"סיתיbריכbו,סמתסביתכת"סבתוכוריסמ

.לודגךסע"עלסושותכיתכמת"סולbמתללוסמסביתכ

כרעמץיקלןיעא"בשרהלשדקהתדובעיד
- . ל"סבןיש

ידםחנמלולסמלנוקמסכיסל.שרקמתדובע.ה

יתשולפסכך"חbוומכעינפכטפ7נוכ"לשתנשולביקוונאזנול

לסוגחפמע"מרסו.תבשףסומוןידימתסתדובעללסbוסותולי

לעלע-ותלפתתיככן"3עיבלסו,ןיפסומסלכלסדובעללס

.ש"עותעליפפןיפסומוןידימתלובעללסלליסו,ססילע

םפלכתונבלקסותונפתכלעק"מרהמכ'התדובע.וז
.ה---.ז"מסתכסbיכיכיוב

סלשבלסמכ"סילונעייסלפיליפ.המתתדובע.ז

ס"לסמבלסמתלובערדסלטוליפשו.'טסקנספלפעשוהי
וכיכלמסbליס'סלעסג;לbלשיתדובע'סבותוbbיבמוןיגנ

יתש,ספלכוויתימלוץיגכס"לסמבלססישוריפותוסגססשעסנוי

.ילכמלעושמסיפלףסויתיבןלמןמזבסיסןילגכס"לסמבלסו.סימעפ

ןושדגד"לס":סבלסלת"וש*.ינושרגהתדובע:ו
- - ד"36, ל"מיגתכרעמספלככליעןיעוןימק"קד
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קונמוניבלסימעפלוליכזמוןומלקלוביק.רזעהס.ט

.סנקומסלוביקבלועסלעב,בלסכ'כבתכג"כףדבוושוריפב

ןושלכלוbמסלעבס"זרסלקbבתכשיתbכמןשונןשיי"כלפסבו

לכלרזעוסילוכיתלוביקשילbטקכלטמליbמ'לברסו:סוס
(*.לזעסרפסב

סילפוסלוטעך"קbולוטעבתכתולולסרלס.רוטע:י

לוטע'קכספלומסוטושפסלוטעס'סיכ,סינשסכיfש"ע

.טושפסזורנקללכללוטעסיבתוכסיקסופסשללמסילפוס

ןמיסק"מףסויתיבכןימליתיbלשיתבתכתלדתכרעמבליעלו

סשבטקלסילבשכ"כולוטעס,סשכן"לסבתכןכבתכשח"ערת

בלסbוסלוטיעבלסלשיגלסלםיליתבתכו,ש"עתולבלסלעב

תומשקוליקלעותכוכלסילמוbיתעמשו.עודיכתולבדסרבקמס

'ססשכ,טקלסילבשו,רוטעס'ס,סשכבתכן"לסל,סילפסס

תולכלסס'סשכל"שכ"כולמולןרמלל"סדלליסכאלו;תולבלס

סינכקלעמשמתולבלסלעכסשכולמוbמו,סוב6נויכןושלול

סיפטישבגbילואו,תולבלסלעבולוטעסלעבסס'סיקולק
.ס%ןוסלןטקכ

בקעיילסמבלסלסיטוקילות"וש-:בתודע.א"י

.ל"ויתכיעמבןייעוןוטוביל

.ףסויל"לסמבלסלת"ושסיקלק'ב.ףסוהיבתודעהב"

'י"כלעמ'פדנבןייעוודמלנוניבק"קלמ"לויל"כלונינשומלא

לעביבחןם"רהמלודגסבלסמ.םישנתרזע:ג"

תלבקמסזלקמו,לועסןכל,ע"שמז"י'יסלעךלוסבכוש6נוגיע

ליסקססלסססכקסותבןכלתובושתתנקףוסבוןיטיגסתומשב

סיבלסת6תוכזלזעולסעמ'סלבקמסילוכבקעילל"סמכוינעו

- " סנשמ. סיסקדתשרפוךלמל bללסמסו לולסלפסס

תכסמלעסטיש:תראפתתרטעושארתרטע.ד"

ק"קדל"כמיולל"לסמסנשסןוbגסלסיעלזללסתנקfתוכלכ

סיליילומbלקיסשכסלכלוסילובקתולטעלשעל"יסו,ינלמק

ליbמ'ללודגסבלסולבקש,תוכbליליbמסתמדקסבכ"כו("

ס"לסתגשסבשייל,לוסוותחפשמילודגמםילbטקנbלטמקחמילכ
ילכל)ש"עד"בbלסללבקדימלתסיסוסמלטסס'סלעוףילסלע

(.פ.bססקס
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לעותולסטסיסלקןיקיזכסיסכדעומ'סלעס"לטע.סמשוסלשכ
לbוכמכןלbסתלוכוסלועלוסיוסלקסשולקלעות"ושוס"כמלס

ינשססמיכוספלכאלוסיtפנקכןועכןסו.ותמלקסכךלילב

.ל"זןוfגסויקבסיפדסש'וגססיקלק

סחנפל"לסמברסמסישכללסס"מלסלעלוbיכ.זפתרטע,ו"ט

;"פתרטעו"rbללתישתסישפנלילקוקסbלק"קדד"בfגלעז

לעסמיכספדומיתיbלאלךאלעומללשלעסגול?ו
.סיסכללס

לינאבארבאי"רהמללגסלשהלםינקזתרטע.ו"ט
.סלרטסמbכתיכס"סעפספלכהתעו

ע"שיקלק'ללכלעסינודיסוליק;םינקזתרטע.ז"
תיבבלסלימלת:"יקק"קדל"כbלרנעמםחנמבלסמ

ספדנאלו.6נייוק"קדד"בא,לפולל"לסמןוfגסלשותבןבשדק

.ןרbיניגמביבססייbקלbלעס6יכ

יבצל"לסמק"6ע"שלעיכנתלקנו.יבצתרטע.ח"

.ק"כבלסלימלתןסכס

ריעלביקשסבלסמרתס6לעשוקיפ.בהזתרטע.ט"י

.י"ככונגנמלוסו,ל":ו"קלסמדימלתןסכסםייחלל$%שלקו
ספלכוbלולירעשלל"שרהמלוbיכ.המלשתרטע.כ

.סשסמלקסבןייעוסbיליסבכתינשסעפ

שירזע'לכיבצל"לסמ.בלסמ"קלע,.יבצתרטע.א"כ
.ל"ילעסלוסיסקלתיבלבקמס5לסbוסו

ל"פסכק"מלסוליכוסןואגיאמח.כרמ:הס.ב"כ

.ס"עז"פעשתbלולסעלעש

:לנ"::ןועמשילויבילתונידע'ס:ג"ב
וליכזססלבקבסלולגססנכישנbורפוסס'לועמלוקקול"יתול

.ןילין7'סבש"לסמשולקס

תכסמלעיכקומעלופלפבףללפנסטיש.רדהוזע.ד"כ
סיפליעיככלמןאבלאןבלאומשל"לסמלולגס5לסמי"ע

ידימלתווידימלתמיתעמש.לוגבקעיל"לסמלולגסבלסןמזב

ןויעסקמועב'גסלאומשרמברסתלודגףקתלכתאוידימלת

ק"ק6לפומסבלסו.ויפבללוסמורוגסולומלתוסbלוסכולש

קנו.ל"כטלסיקמותוbbלוקלbותילפ'סבלטעןבק"רסמ

.טקתתנשסיסשסמודמכויתמלסלbומשכסנשב"לןכבללסישפנ
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בלסלעונאזנולילם"רהמתוסגס:בהזידע.ה"כ
ס"מכוסילומסתממ'סבוליכזמול"זברסי"כמסיתיbלו.שובלס

.ד"סבס"מ'כלעמספלכב

fשטקלשברסמסיטפשמפ"עסיסורל:ףסויןיע.ו"כ

ףוסדעי"כביתיאריכbוסייקתונשבלסיכמןזחי"רהמ

.סרותס

לועולשיוbעינמלע'זכסברסתטיש:ףסוהיןיע.ן"כ

..ל"ויתכרעוניספלכב'ם"מכי"ככ

ל"שמכת"ושיכלמרזעבלסל.טפשמןיע,יח"כ

.ס"מ'כרעמב

.י"ככונקבלסלסישולל.םימתוניע.ט"כ

בלסלשונלםירפאהמלשןוbגסל.םירובגריע:ל
.ךומטבןייעט"ית

סיתביושעדודל"לסמבלסלסישורד.דודריע.אל
.סללטסמfבספלכסירלקו

ססות"יבתכרעמליעלןייעסיקלקינש:ןימינבריע:ב"ל

.תואלפנתוללקסורסילמfכסירכל

:ק"היפל.סייפ":יש":ינ.ןטקםלוע:ל
.ךלמסךרדסוליפסעולבלספדנויקיריקאונמעל"לסמ

רואינש,סשמל"סלביקשסיכיללפס.רכ.ד"ל

סניכסנק.לדגתילכלעליקתמוס"לסמדימלתא"רוביאמ

.כ"עס"כףד

םירפאהמלשי"לסמןוfגסל,םירפאתוללוע.ה"ל
,סילוכגליע,ששילומע,סייקלקלb,תעליתפש,לקיfילכלעב

ס"לשבלסליסקס,ןוfגס,סעגbלפק"קבברסיסוסילפמתובבר

ולסטלוובקסעתסלוידימלתושקבוט"עשסלייb'זברלסישפנקכו

וכליסbו,ק"תססעוקסעתיסינלבקסתלבקשס'לשבלססלוסו

סינלבקלשסקלגסתבוטליבשבסיבוסקסישכמסזיbלרתול

קקיל'סילוכי:ןילסדגמלכמסליבתוסלססימלבוגקיש

תולולסללסוbיבסוגbלפק"קלסלובקסקנפבכ"כ.סינלבקסמ

- ףוס. ל"סףד

ברסלסמלשסלכת"ושתילbש.םרכהתוללוע.ן"ל

.ג"קש"קלסמלסייקתרותףוסבספדנהויליראמאש"רהמ

לולסמבלסלע"שח"6לומינתבשתנועו.דימתתלוע:ןיל
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.ת"מ6תנשסדיטשמfכספדנולקbלקק"קיכילמ6אומש
.וילעסיגיסמfבלוסילbברסו.b"גמ5לסו

ל"לסמברסלתותכסמסמכלעסעיש.הנוידהלע.ח"ל

.לפרוקךרדיזנכשאהנוי

ילססוללוטלכלילמוניבל.תומביתרוורע.ם"ל

סורדוטוניכלמססאללןכתמאסןימוק"שמתולולסללס,כ"כ
"לעמבס"מכסתוbלליתיכזליעכסיכbו".ס"מלסלשויקbןביולה

.ל"סבספלכבן"יעות"יט

ג"מססלעל"שרהמןומגסרומיכ.המלשידומע.מ

.סfיליסבריעב"ופטלכו

ןיסבשישכםירפא,המלשןוחגסמ.ששידומע:אמ
תמדקסבש"מכס'לשןוfגסןכלטפעשל"לסמןוbגסלשובלbוסו

- יוו. סידומעס

ל"לסמbלפומסןשרלסבלסל.העבשהידומע,,ב"מ

סימעפסמכוספלנותואלפנתומלקסרסיקותמסיר5%אלצב

סלוקסלכלעסישוללל"יסותבשןבלקלבקמסבלסלכ
- - - - - ספלכ. bלו

ר"לסמלבוקמסבלסללטוזללדלשוריפיכזמרמע.ג"מ

סכחונקותושקל"ובלסלכלמסשונאזנול7"םחנמ

fליעלש"מכספלכולולןבומשללקווילעתוגשל'סלביקלק

..ל"סבת"יבתכרעמב

ל"נסםהרבאל"לסמןילגסמ.הכרבקמע.דימ
ספלכוס"לשליסקסןוbגסוככמ'ופסותותוסגס'סעץיורוה

יכדרמלעס'לשןולגסישודיקתכורמתפסותסעטשממב'תינשסעכ

סנסכותוכרב'ממלעלטפעשל"לסמןוfגסונכישודיחותוכרב
- - - סכסכו. סיסוליק

סינומ"קסינטילינבלמלאניידלאירזעילסמ.ה"מ
."ככסיתיארותובושתותולאש"סיקלחינשלכימ
סילוט'ללעלזועס:"לנויל:לסדזועריס":ומ

ביבסק"ממתנקוס"םסיקמתנקספדנוס%הלעסישודיחו

א".'-.שיקןימיניגמל

תושללל"נזוחרהמלביקיכ.בוטתעדהץע.ומ

- יתיכזו7. לעbותויקל מדמחכס'לרפךללסלוק5לכ

סממתמbסתמכקכל"כו"חרהמלביק"םייחהןיע.ח"מ

קתפכ"חלו,לכלללוכסשלוסול'גוי"רלסוניכללגלמלבקש
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'לעמספלכברבכו'וכותונוכסלעשתומדקססרעשסילעשסמכ

,סיימסןעללוכסשbיקו"קלסמשינפמו;ונינעמיתבתכת"יח

סיבתכסרדיסשכשליפfפריממל"לסמללפומסלבוקמסברסןכל

יבתכיכ,קמכבקעיל"לסמלבוקמסבלסוכרמסלבקוולינויסש
ללכותיבמסוזזויסbלולbטיום"לסמוככליכויסומכעו"קלסמ

תכרעמסשספלכבש"מכbיבוברעבסיבתכסרולכfילולכbקר

ש"לסמתיבכסחלוקשמדלךלס'ונסשליפfפסקסמברסו,ת"ק

סלשוריק"סעלותלוזבו,ללססמוסנמןיישחקלוסירפססלbטיו

ליבסת"סbלשbלתבbלולסמסעסיבתכסלכלןוכנרדסלליס

'טליכת"קלחכךא.סייקסןעסשכילקסנכלו,לfטיוש"לסמ

ץעילעומלקתונוכס'סלוסייקסץעךללוbלקתומלקסס

ובשיווקלימו,סייקסןעףוגלרק'וכוסיקוספיפלוסייקס

.ולללרדעלדע'וכו,'גףיכ,ינשףונ
תויכשמסלען"יגאחי"רהמבלסלביק-םייחץע•ט"מ

.ולשמךפכתפסותוט"יתסירבלוס"שסיתייגוסללוכ

לוbמולביקובבותכותונוממינידקספי"כ.םייחץע.ינ

.bילטיbבויתיbלו,םיסנלכםייחוניבל'5לוגס

שלקוליעלולס'פומלודגסבלסרניק;םייחה-א"נ

זמולbוסו,סרותסלעתושרל.איפעלאובא'ה"רהמ

סנbכתלשbתויתוbוסיבותכסקולקלכס"3מלסוס"שסינידסבלס

לונקבואלפנרפמbוסו.סילזיבמוס"במרסלעלילטואלקשבגמו

וילממולסעטלכואךיקזמוןויעסקימעסלךילנאלוקסולודג

סלבקשל"זבלסיפמעמששלחמ'ברמיתעמשו.ומעכיכויתוזימלו

סייקסןע'סבןיוכסולוסכולמסעלnסלוbיטבשמbוסשוליב
ל"כעוכתוכלמקספ"bלשוכקיטבסססמובתכשיקיו'פףוס

.ל"זברסשולקספמעמשש

בלסלתולקמתויגוסוןישולקסטיש.ףסויתומצע:ב"נ

.ל"ותכרעמבספדנבןייעוסונעלופלפנארזעןףסויל"לסמ

קחציל"לסמיסלbסףוסולפסבלסל.קחציתדיקע.גנ

לכמסלעמלמסירעשובשיולbמלמחללפסאמאר

ליעלןיע,למbרמעריממבלסלשויבאלוסוס"ירעשבוסוללה%

וימימ'יתושוכינפלשתורודבסיכשללסירפסלכוס"מלתכרעמ

סיכעלסיסןוגלbמידלפסוגbביבססלבלל").סרותבוילעסוbכסיכמbכס

"ומסב,סלמלוכילססגסוירבדבסמתסכסבלססג;:לסbלולבחמסל

בתכב"כ?7סיכפח,חלמסכתספלכסותלגלבסגו'חןלסמכbל;לגמ"סבל"סי,כ"כ
(סכומלןללללקכסוגbביבססלבמ'ל'סמודיבללמיוסכיניסדלילוסו

י

*

ל

י

י
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כול"זובתכשסתוכיכרלי"כלשיס'סביתיbל:ךורע.ד"נ

וננחוניבלשוליפלעןיכלעכוילכללכשלכמסלביbולךורעכ

'פלעבשיו'פישתקכמ'סביתיbלןכו.כ"עז"מקףלכל"כע

שוריפכססךורעסלשוישוריפבוליכעודיבתכשתbכומליס
ש

.ש"עלbככקוניבר

לעורטשקי"רהמבלסתוסגססס.םחלךרע:הנ

ל"בלסEסקמסזיחביתיארשילסמודמכו:טשוקביספ%וע"ש'ד
ךלע'סלביקולכוbלפקסשמוסילוט'ללעךלומכלוביקלביק

כ"חאולוטסלעךלוbכולביקשס"לומוןלמךלללעbוסוסקל

.לובקבסינילסובתכ

לע'וכובקעיתחנמלעבי"רהמןיfגסל.בקעיןויע:ו'ג
.טושפךללכבקעיןיעס

סיקכזלעוהילל"לסמ,ןומגסל.והילאתרטע.ז"נ

.ותואיקבוותמכחלעלbמסיגילפמוסיקבזלfתפסותוסלוקfתוקנמ

:קקל:דוד:"::טלקמריע.ח"נ

וכמססוקמסרומלbיכסשושטרופשש"לסמ'ןמזבסלרטשמbכ

.ןוקיתסוסוכמסלעלכועסשנועוסעטסוילולוטבושרדמבוס"שב

לכל"י'סכוסיפדסורוחשסמודמכון"תתנש,טלfפנלסילבספדנו

ויתיbלעגלומכוסילפסל"יללוכו'וכותולפתוכממרלוסמוב

.תוכלסיגסהז

תותומלויסוךלוbכיכ"ילסידיסשםייונכהיכרעט"נ

.לוbללוגבןייעוו"יתלעףלאמ

שאייעי"רהמססלופמסביסמ.אעראדארפע.ס-

קכללfעלמסעשדחמספדנוןנברד6עלק'סלעךלוהבכוס

.שדקמספלכסבקעיעמשכ

.ב"חםימכחלדעו

.עתוא

מ"ס'סק"מסשמיכרדבס"קומוליכזמ,לכהלע.א
ליעלסילודגססשכןיעוס"לסמלימלתולביקס"בתכו

bל"לתו.

ל"זרוצןבבקעיל"לסמבלסלביקיכרפוסטע.ב
תכרעמb"קב5:3סבלססילוביקלביקותולטסיללסןוקתכ
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לככיקנסיסו,וירפס,ונויליגלכבבותכלסבלסו,'מתומל"וי
רבלולולגלכלקיכסbלושולגסמסיbכסללפסמ'יכבלסיגסכמ

ובשיוסכילמבבתכש'ורגbסלכמ'סולשיסגבתככלכסןטק
.ס"ברעכל"בדמבתוbכמס

ףסויל"לסמכק"קקסבומסבלסלת"ושףסוהיבתודע.ג
סלז .סלקמספלכס"סלזןומאס'

.דמלתכלעמליעלןיעבהז:.3

;יתעמשךכל"זי"למסירוגמסלבקכ,י"כרחוסלרבוע.ה
תוכובסקסירפוסתמכחלומלל'סbוסשל"ססביתיbלסתעו

.ספדנו,תוכל

לוסb'סבש'וסגססלעבbוסןועמשלכהירזעל"לסמ.ו

לוס6'סלבקמסבלסמסניbו;'מסףסכוןויליגבךורbסלתסו

סשכש"מכו"ע'יסל"זליbי.תווקבלסכ"כו,ךורbסרתסו -י.ד"עג"לתוbףלb'כרעמ3"קסילודגס

ספדנךכלקמוודבלספדנוע"מלסתולמbמללכמםיתע.ז
.סלוסיליסוליפסע

;סיליסקתכשמלביקס"סלזיקיריקלאונמער"לסמ.ח

;בכללשי;בשוקסשעמ;תוכשקמבשוק;fסילbתל67

.'ותסלשוריק"סעכסינשסמכ,סיסו;רישעןוס;ןויכסזק

סילמעסיסשיתעמשו,ויבושילוגלגריכזמןוילסוק'תמלקסבו

:סשולקותודיסחבנסכתמותיכעתבלוקסימילכסינשסינשו

ץבשלסמללושוילטוליקשיתרפאםרמעל"לסמ.ט

ו.ק'כקןמיסב"קויתובושתב

מ"קסילודגססשכיתבתכרבכ.עשוהיהירזעל"לסמ.י
bובלש"קלסמלסייקתולות'סבתובושתסבלסולשיו."קתו

ולויסג"סככבלסו.סילסבילטוליקשש"קרסמברסוסיקלק'גב

בוסbסיסו.ילטוליקשווסליתיימוולממי"ככסילוטסלעתוסגס

לשוככל"זולמקש"לסמבלסםע'וכסהירזעל"לסמברסןממכ

..ו"מתוb,ןישתכרעמסילילגסקשביתבתכשומכל"זןרמ

סלכוסותבושת.ל"גסריאמל"ככלאירזע,ל"לסס.א"י

.וילע,בתוכש"קלסמבלסול"ויןמיסכ"חש"קר5מלסייקתלותב

ל"שוכללוסל"יכך"שבלסוז"טברססיליכזמשן"טע.ב"

.ךומסבןייעובסותלטעללקכש

bלקכשמ"קשוכלbוסמ"קכסימעלוע"מססבתוכשש"עג"י

סזסילטנוקלסגסו.לbלשירעכלאלמיתכלכוסbלו,[ושליע
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ויסווכותבליכזמינbשסימכחססס,סימכחלדעוסשניתמייק
.סימכחלדעותיכסיbכססילענלסירכלס

:"כל"זלוטעסבלסלכיחשלפסתורבדהתרשע.ר"
'סותומןילוקסיקסופסו'לתכרעמסילכ"קסילולגסססכ

.תולברס

ספבותכוסלבקכתוינומלקסינשמספדנךלמהקמע,ו"ט
.סייתימbסיבתכולילוbכbלשיתעמשו.ל3:י"לfסירוגמbוסש

ל"זו"קלסמוכיבללימלתל"זןסכססייקל"לסמםילקוריעברסו

ןרלע"שסמןיליפתותינינ'סל'יפסייקלוקמורפס,תמלקסכ

,וכתורקלמססילסיכשומסיעוגנסןכלו,'ונסלפסהלעותשק
לשbתולגbכז"מלהש"מעו.ל"סיבלסלסמכקתולבוכ'סבו

סמכיתבתכרבכו.י"מסוגוקמביוקמוומולשלעג"מףדסופדב

קוסעי,סייתימfסל"כזיללסוניכריבתכבלומללסבולסשסימעפ

,ל"זו"קלסמוכיבלןכלbטיוש"לסמבלסלליסשסילעשסכמסב

המכבורקמספדנשל"זסליפמפס"לסמלסייקסןעךלל'סבו

ל"זקמנ"לסמבלסוbנמי"כסייקתורנומ'סו,ןילופבסימעפ

ןיב'וכססייקסץעךרדבלולכbוסולכול"זו"קלסמתביתכמ

ליעסתונוכבל"זקמני"לסמלליסשלימתתלועסג,סיקרפס

b"לסמס"זמשסימעפסמכוכבתכלבכו.ל"זו"קרסמי"כמbוסש

ו"לסמבלסשדעסילוקיותיקספסושעל"זקמנילסמויbלומ

סויכשסיבותכססשמליבוסלוולבקכלופקלתופלססלןתכ,ל"ז

bלתב,bלולסמסססולמ,יבתכמו.סשמסומינוסוןונוגלל"זלוס

בלסלשוליכויסbלש'וגסדימתתלוע'סוסילןעךלללש
סופיקסלקbתמbכליעכסיללרבתכסזלכול"זלbטיוש"רסמ

גרסןבל"זלאטיוסשל"לסמבלסירבדמסגויכסילפססמכב
סזיbלעסזןוכגסבבתוכששממוליבתכיתיbלש'זכסלbטיוש"לסמ

למי"כמונתלוזליכbכמכול"זו"קלסמינקזלממוסזסילטנוק

ורביקשעלו.סוכילולbמלבלסילללבתכסומלתויול"זינקז

'זכסתוביתכמרסזסלעל"זקמכי"לסמבלסוס"זמברססילפס

ולכbכוולגתיש'סןומרסיסbלשסמרנו.ל"זו"קרסמלבקכוbכמש

.לוליבבסנמbכיתעדירומbסלכו;'וגססילפססירמגל

bלקוסירוט'ללעלביק,בוטכימלקדל"כfרזועל"לסמ.ז"ט

תכשוספלגשסדלטשממןר6יניגמכו.לזועסןכ6רפסססש

סופלבטסרbכע"שכסג.וכממסיסוליקסוילוספלכג"יקת
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לעתנקספדנו.סשריעזל"זברסמשודיקסזיחרכזוסספולפ
.ןכסגרזועסיבfומסוס"סס

י"כןשףלקלעויתיארוסיפלכbוסרנקסךורע,ן"י

.כוטו5וסק

.פתואתכרעמ

וbכמכ.'טסמbכוספלכם"במרהלת"וש-רודהראפ.א

יכbו.ק"סללוקתעוסויברעןושלבשטלופשש"לסמבלסיזגככ

.י"כלודגןבוקיברעןושלכס"כמלסתבושתיכביתיאלריענס
bכיכק'לתיגוסבץרפל"לסמדלסל.הכלהראפ-ב

:ןינעלןינעמילטוליקשוסיקספבסיגסכסןגס

ליעלןיעןואגאידעסוניכרלןקרופותודפ:ג
.ךמסתכרעמ

ן"לסלעה'גימאסירהמבלסל.ףסויתרופ.ד

ש"מכסלולגסתסנכבלסלשונלסיסו,תויגוסיתנקוןילוקותובותכ

יולגלמש"לסמלעגיטסלןימיךרללביקו,ת"קתכלעמספדנב

ל"פףדףוססמכקלףרכמ'סמסbלגסיפכו.ע"עלסלעולידנקמ
.ש"על"שיל"לסמלשובלסיססגימbסי"רסמשסbלכ

bפולסובלסימ:רפמאלקחצייילס":קחצידחפ:ה

ובללכו,תיכףלחללסלעלודגלוביקלביקיחרfליפ."קקלד"בח

ןולעויכוסופלכסינולקמ'ושתוסיקסופוס"שמסוניל,תולגל

.תיכףללללסכלכסותועומשוישודיחלנויכוסילנכסירפסו
bרתבbלולסמדועססעולקbלפסתוbלכלערביקותביתכבו

תויתומלעליגיניובסיקלקינש,ספדנו.סילק6סילפסב"יומכ

דעוbכבולקמסיטלקו,ד"גלע'בקלחו,לק6קלקכ"מ

.טתוbףוס

סשכוסוכיכסינורקbסלשbס"שסמדימת'סמשוריפ.ו

ףלbמויתופסותכגרובנטולמס"לסמילכלמעמשמ,סתסשרפמ

למקסבומסבלסבתכןכו,ךולכלכי"לbוסשב"עףוסו"י-
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,ןיומכש"עןתנקקדמחכסולפסבל"יגרובןתנר"רסמכbשישק

.קרכומוכיbךמ

'סככ"כ,לומלתסבולבתוכלסלביק.ןואגיוטלפבל:ו

ללשוטקלסילבשבוקלכילעשכויתובושתמ'חיכמו)י"ככןשונןש

סכישtbלןוbגיוטלפברבתוכןינמיטקלסילכשכו.סירבקמ

((ב"ח,דניוכס"ד)

סילמbמסיbיבמוככשbינכרמסלותסיסלפמ.האילפ.ח

ע"מלסליתיfלו.ובסילרויוסילועוסbילפססמוסכוטמוסיסומת

ולביקססנקלתוכמסימעטבתכשב"וט'יסb"קיקלכסbלמbמ

ולביקשבתכתוקומעסלגמתמדקסבוסאילפסלעכלודגיבאל"ס

סינרק'סבו.ללוכססעbינוקכ"טמיגס"bינפיכ,bיכוקכ'ל

ןיקת'סףוסכו;וללקג"ללשסbילפבבותכג"עכ"כףדסלקסיפל
תחפשממלולגיב6'לןכל"זסנק'ללתוכמימעט'סבובתכלכששי

ללסכו.ש"ע'וכוסbילפ'קנססלותירתס'סבו,'וכוןכ6יכוקכ'ל
סקיממ"עבוbינוקכ'ללשויכמסנקסולקססbילפס"סבתכתולולס

bלפממלקלולגיב6'רלותוbלפכתולוסגbלוכסישעמוסיbסי

.לבלוןיכמומכסימלוממליכמך6;תישbלכ"פיקוספללסכסלבקכ

תומקלמתכישמסולbלשיסוקמ'סוםימיגלפ:ט

לעbילטיאינברןיבסיסשסלודגתקלחמכססרללססילפס'גס

ס"לסמש"מןייעו.לוספלואלישכסלסיקספסוברווגיוולסוקמ

.'ל'יס'לללכל"וסידלותנגסכסfכוסושתכסזלעביבחן

סליפסרפס"קלחלונקע"מרהמןומירהחלפ.י
.סיכומילסיסעסעספדנו'ל"3זק"מססוכיכלל

לעלאלצבל"לסמאלפומס,ןשקלסלןומירהחלפ.א"י
bלbספלכללוסיכפוbט"מליbוליעשכ"לכמןוממלשגולטק

י"לסמלולגסבלסלשדחמספדנסדולקמנ'סבןייעךל.סינפך

.ש"עתוללוכתומלקסותופילקבסיכפומ'טלועלול
ת"ושסלודגסתסנכ'סכלבוס:ףסויתיבתטילפ,ב"י

סקילססומעו.תולולסלדסלפסביבתכךכולמקי"לסמןוbגס

בתכלוסלג"סנכבסופלסתועטbוסלקלסלועמסילכלויסללד

בלסלשסנוכסך6;ףסויתיבתטילפוסיפלסוי"כתטילפ
י"לסמתובושתססשסלוסיתיכתטילפת"ושלעסיסג"סככ

- ; - - טושפסזו. bמליל

לדסש"bלסלעט"יתבלסלוביק..אפורהאלפלפ.ג"י

'בסמיכוספדנללוס"מלסיקספלכלעלביקל"זבלסז.ןיקיזנ

י
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.fפילקbלפלפכ"חו'וכוט"קלסוןילוקותוכרב'6קלקסיקלק

סושמו,רומיכילבש"bלסיקספלשסיסכרלסודעומללסוללשנו

לעורביחוזפתרטעברסולחנתכןברקבלסליק,ולזמיכס

בלהלוביקמספדנשסמתוענמbכיכ,דעומוסישכלש"קרסיקספ

. ' וbסיר. ס"מלסיקספלכ ט"יתbוכמ כמכ

סמכחמת"פגלעסינוריתותוישוק.אתפירחאלפלפ.ג"י

.ןטקןבוקןלbינוbגסינכל

לודגלובקתרשנבנבהשמ.ר"רסמ.השמינפ.ד"י

ללסבבתכךכ,ע"5חלוטקלסלעל"גסמסשמינפמ"קטללסכ

קלקלכוסשמינפת"ושיקלק'גססיכסקילססימעו:תולולס

ג"קו,ל"זבלסייחכוספדנסיקלק'כסו,סילוט'למת"ושלולכ
י.סמתכרעמספלכבןייעוותליטפלקbספלכ

ןבהשמר"לסמולביק.ס"שסתודגסלע-השמינפ.ו"ט

.מ"דפפק"קדל"במץ"כילתפנל"לסמקלגסיקמ

סישכללסימלשורילעסיכפססbלמוהשמינפ.ן"ט

bלקשתופסותומכסינפססbרמו,סוליפסשמיכפ,ןיקיזגללסו

לעזככשbכסיפלסל"זברסיכיתעמשו.ס"במרסבוס"שבbילטו

.לילעבסbלכאלןיידעךא,לודגלוביקימלשוריסיעלללס

ןמזבאקא:י"רהמןוbגסלת"וש.עשוהיינפ,.ז"י

לועל"יסשסמלקסבבותכוסילוט'לללסלע"ת"ושק"בסוע"מסס

.ת"ושמ'בקלח

ן6גסלשותבןכלולסתפומןוfגסל.עשוהיינפ:ח"י
ןססכושbלכסיפדסשb"ק'זכסאקארקמעשוהיר"לסמ

סוגעקספוסילטכוקוןיסולקוןיטיגתובותכ'לעןימכל"במונדועב
מ"לסבסימעפלות"פגבלופלפbוסוסלרטשמbבספלכוסלקןילב

לדלע'סותסוילעושקסשתוישוקבשילי"שלדעכןילמוסיכולקמו

לבקותבשתוכלכלעכ"קו.סמלש,יניגמלפסבונקזלמסשעש
.מ"לפפבסשמ"לפפבל"בbותויסכל"זבלסוסיפלסולעומללס

ותריטפילק6,למגנומ"לפפכספדנו,'וכו6עינמחמקלעג"קו

לעסיטוקלוןילוקתועובשתוכמתנקלעbלליפבספלכל"קו.ל"ז
.bלליפבתלקbסעפסיכושbלסיקלח'גוספלכלבכו.'וכומ"ק

סיכיכעסמכויפמיתעמשייכעכיכbו.סרותסלעלוביקבלסלשיו

ןבבלסמספדנל"קףוסבו,ל"ותכרעמבליעלןייעו.סילמקכ
C - ןו. לעולכנמסגוסילמ'גכל"ז גסbת"פג



•פתוא216

ילארנאחעשוהיר"רסמברסלת"וש.עשוהיינפ.ט"י

בלסמיכסבוtתיתיליו.וקתפנק"סעלןלסו,ש"קלסמדימלת

לוק'סתמלקסבקמנ"לסמלבוקמסבלסתבושתלעסמכססל"ז
'ובושתתנקו.רכיקשתוכוכמסוגמוליגכ'זכסברסלרכמססמרב

תולו6מ'וללכברפססbרקנוובוק6"לסמבלסתובושתסעוספדנ
.סילולגס

ל'גמריאמל"לסמןוfגסבלסמ.תוריאמםינפיכ

סינפ'סוןסכיתפשבלסןוbגסתוחbלככטטשכזיקקקד

דועוןיטיגןישולקט"יסיקבזישודיחות"ושסיקלח'גססתולילמ

ןוbגססיסוברו.ס"מתכרעמףוסספלכבןייעוחמקישוליקל"ק
בלסלרוbתוכתכ"סבש"מכבושטכbסק"קדד"באסשמל"לסמ

ונתיקמלוסו.סינוbגוסינכלוינבוויחלו.f"מףדסריתסלעל"ז

ותמכחןייעמס.סfליוירפסמו.יזנכשאיבגל"לסמןוfגסלש

ןנכעלק"קכל"כלסיסרזעלאל"לסמןומגסותכןכו.ותואיקבו

ליללביקו.תולקבותופילחבלודגסשולשיוןילעקק"קבןקbו

ב"קוונקזןומגסלשלומתונתכלכמספדנ6"קסיקלמ'כשדק

ןוbגססעילטוליקשו,קומעוףירקלופלפבסיקספלעסטיש

ללוסיכעדונליסכסורפסבו"לכגלרפק"קדד"באלאקזחיל"לסמ
ל"ילוטלעלולגלוביקלביקלועתוליbמסיכפבלסו.ת"ושמ

ןיי'סלעוישודיקסמיכרמשנאלוודבbנות"ושמלקמקלחו

:זונגסרו6רפססbרקנותובותכיקסעשדחמוספדנוךסכ

'ללעסינורקbס'ושתמקתפמbוסו.תושדחםינפ.א"כ

.עודיכחמקסטקל'סזיגbקס"רסמבלססשעותמגולוסירוט

ילילופ"עלילמינידג"הנכברסמ:ןיבועמחספ-ב"כ

.סכילכטשוקוליניכיובספדנוסינידס"סש"סלגסורלסכקספס

לכוהיבוטוכיכרןוbגסמ-אתרטוזאתקיספ:ג"כ

לתוירוסבסשמינפ'סבות"יטתכרעמספלכבןייעורזעילא

רמולינbוש"עbתקיספbלקנסלטוזירפסבובתכויתופסותב'כ
.טושפולוקלbתרטוזאתקיספולוקלbטוזירפסל

'דסכונחלעbוסוןטק'סלוס.יתבראתקיספ-ד"כ

סיללוסמל"זלילמbמ,כ"סיוס"לתועובשקספתוישלע

.'וכסbתקיספססמסילמbמbיבמטוקליסו,סכלשללמומכ
:לופכחטשוניבילכוס,אנהכברדאתקיספ•ה"כ

fכסכברדאתקיספ,'סמןולקקףדיתיארו.בלוצ'ס.ס'נמלס

תbזותלסקסוסןושלכףדסףוסבבותכו,ןשונןשי"כףלקכ
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ל"כעסנסכברדאתקיספסינשסלינכיזשסוקמסךורכסכרנס

וסו"לףדונווקניסז'סבו.תויסלפסלעתלבוקמסיסשסמרנכ

ןיאו.סנסכברדאתקיספסשלעיתבלbתקיספלמfמיתיימ

fתכלbתקיספבתכשתולולסרלסכיתיארןמזרחמו;ןכרבדס

סיחלוממוסיfכתמסיטקולמסיאלפנסיזילוכסירמbמסנסכברד

ןילוקסנסכברדאתקיספסגדלשפלול"כעיכלרמו'סותכחכוס
לעסיפלסזיbןש'סביתימרו),סנסכברדאתבראתקיספסל

ןייע).(כ"חדעוכת"ל)(סכסכברלfתקיספססילעבותכותורטפס
- ןנוג'.( בסרניסו"ילוח'סלגיסלנקדנ.פ.ג.לולפסב

סלביקלבתכשימםיליתבתכספלככ.תופסותיקספ.ו"כ

ילכלריסכסולפסבלולל"ככ,י"לסמbלפומסבלכיחוסו,ש"bלס

וסבן"בעיל"לסמןוfגסלסקלסנסמ'סביתיארסתעו,תמא
.וללססירבללשלשיתעליbלייכעכיכbו.לוטססלביקשבתכשסיקספ

סמכ,ח"י,חבלוסינבלסליכש.תופסותיקספ.ז"כ

,ןורחאבללססשחכומו,ז"כל'יסםילכחוסססמלקחוינמז
.סכסלעסיתיbלזילסגסככbיתעליbלו

.וספלכו'כושbלסמסיניליסוליקיטנאקירם"רהמיקםפ-ח"כ

ליעלןייעןשלסתמורתבלסל:5:3םיקספ.ט"כ

.ק"לתוbל"וזתכרעמ

ש"רהמבלסמסיקותמוסילמקכסיסורל-המלשינפ-ל

סישוללסבולו.סמלשסרכת"ושלבקמסבר5,ואווליראמא

.ןידספ"עססטעמכ

ך"קמוfיגיניובס'ללפיטוקלספדנ.י"שרלסדרפ.א"ל

סינילמסינמיסו"כשובוי"כףלקלע'סיליכםיוסלרטשממב

תכרעמןמקלןייעו).סקלפסלפסbוסשסירמואו,י"שרמתוכלכו

..ט"כתוfש"עוללסי"שלשולכfש'ג'פיכלרמוייתלבסש'ש

תמכחמתוללוכ,תומלקסבלוביק.םינומרסדרפ.ב"ל

- - תממס. ל'2וריבוררוקם"רהמוניבללגד
ויבנםייחלכרשאוכיכללביק.סררפהרפס.ג"ל

תוכלביכילבסfכלוביקf"בשלסלשולימלתלימלתןושתכמליעמ

.ויבכסייקלכלסffילטמיגס"דרפסר"פססשבותכוי"כבbוסו

ילכלמסינינפובוסלוקסלעןטק.'ס.אזרחנעפ,.ר"ל
לוככוניבר,שכיללוbמי"לליכזמבורסלעוסיכוסfלסו'סותס

יולססלוסילכקק3יוכיכלולביק,דיסקסי"ל,ןגס'ס,לוש

.(יקלומתמדקסככ"כ,סיקסופסןיfיבמשחזילפמלחומשלרסלשולככ)
ל28
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רדסבותכו.קקנילייטמיגל"ורסג,קחמי'טמיגק"כעפתביתו

ל"לסמןיbגסןתח,ן"כקחצי,ל"לסמןוbנסתוסגסובשישתולולס
תכשיכשסופלbלbיתיbלbלליעכסיכbו,ז"סשתכשספלכוביל

תולולס'סןכוקכלודגל"זלקנעפי"כביתיbל.ך6,'טשמbכת"קכ
ן'כמלס'יפכבותכסלכוכממוטימשסןושbלסופדתעכשסbלככ

ןתנלשמ,סיעדסימתתוbלפמסמלוbכו)דbמוסולנקו6נויכו

,קחני'טמיגסימעפ'כססשbלקנעפותורקללבקמסבלסבלכ

סשעווסיפדססינשסמכוסמכלקbו,קקניומשלכקמסבלסיכ

סיזומלסיגמסולבקמססינכלסינשוקחניל"לסמבלסתוסגסוב

(.(כ"חדעובס"ל).קקניסימעפ'ב6זיחנעפסשכ

'7לעע"מסהןוbגסולביק.השירדוהשירפ.ה"ל

ע"ס76"סשרפו,ןילרבבת"6סשילדוסשילפספלכבולקמוסיוט

,מ"פזויל'לסמבלס'ןוbגסלשוככססיפ7סש,סמכעינפבספדנ

ךותכקלבתכבוספדנשויתוסגססס,סיספתוכתכולסשעו

תנותכת"ללוסופ"כססגססףוסכבתוכסימעפסמכו,'סס

.ןיימדטרופקנרפבספדנשק'כססעספלכמ"קסשילפו.סיספ

ק"קבףסויתיבולוטססעוסיפלסשל"יסשילדוסשילפלעלו

טושפססיניעבסbלכסיסשסמלכסבלסונממולסקףלדשלסמליוו
סיכורקbססימעפסמכו.ושעבוטbלו,ףסוי.תיבבבותכשול

לכמיסכמסויסיפלמסוסוטימשסיכסשונניbוף"וללסכ"כשוזמר"

ליעבלכלרוטססעל"סשילפוסשילדספדנשןושbלססופדב

סשלפו,סשילד'סלל"יתכרעמספדנכ,יתבתכרבכו–.ןילבול
סbלbלג"סככברסו,ע"מסספדכשלק6סיכשכתוכרספלכמ"ק

תכשסישפכקכג"סככברסוו"עתתכשתפדכיכ,מ"קסשילד

לעוסקסלסוקמןימכ"bו,,ך"תתנשספלכמ"קג"סנכו,ל"גת
תוכלס"סכושבלסלעליעסלםיו.מ"קבססירלסילבלמג"סככברס

ירכיכקיגשסbלמ"קכג"סנכסךימסמתל'לגדס"כףדב"ק

.סיפדסינמזקרפמרכזאלוקדקודמוניbןושלסשש"עסשללס

לביקישימקסףלbסףוסבםיסנלכהיחרפוניכי.ו"ל
'יכושbלסישוליקכקקלסשעמ'סםילכרכזוס,ס"שסלעס"שודיק

.'ססתליקתכסשסיספלכס

ריעססכרפוריבגדובכלרביקי"שרדובתכ.סנרפ'ס.ז"ל

.סנלפס'ס,ומשלעוbלקו,רפס

ס"מו,סבלסותומןיליכזמס"וbול"ירסמ.סנרפ'ס.ח"ל

בתכסכלפסשובתכז"כק'יססבושתבל"ילסמו,'גרתומו"מללכ
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יפלעוbוססbלתכסנרפס'סל6"פקןמיסףוסבוס"לסמסשב

וסחישכ"עשלס"עק,ף7תולולסרלסכיתיארו.בתככס'לסמ
.ל"כעסימעפסמכל"ילסמכbכומוגלוככטולמסכרפססמיברל

לולגסבלסמתובושתסיקלק'כ.ןרהאהטמחרפ.ט"ל

,ז"כתוbףלהתכיעמספדנבןייעוהיחרפןסכסא"רהמ

תותכסמתנקלעתוטיש'וכס'בלסל.הנוהכיחרפ.מ
.סלרטסמbכספלכו

,סרותסיספותלכללכbמלוילפסיקלק'ג.שרחירפ.א"מ

bוסקסבומבלדולומע"כוילעוגישסוסימחולסיכלסנשכו

יתבתכרבכו.ותוbיקבלףרונמיקנובקקכונושלוסרשותרבסו

סמכמיתעמשיכbסגו;ותלודגמסbממילתת"יחתכרעמספדנכ

ילעב'ותסלשורישלקסריעמותוחילשבל"ובלסלועריbשסינינע

.סיbלוכסיסכוסb"קנאלפ

'וח"רהמק"קbלפומסבלסלביק,.ראותירפ.ב"מ

ךליליתודליביתיכזיכמו.ק"רפ,בלסלעגישמוט"ילערט

bיקילגסתבגמלעbלאי"תושעל,ותכישינכלכו'ונסבלסס%

'ונלברסלוכיbלח"רפבלסתכנמלוכיbובכו,'ותסלסוליק"עבש

סיתוופש,ןסקרמישוקלוהעשעברומכוותכנמ,לעיליקילbשנש

.fלויכוןווכתנש"פליכולרמולוסליקמלbושסיסלוכגבסו

סמבשילססל"זכלסילומלביק.ירפמירפ.ג"מ

בלסו,לbותיקפברסומכ,סינולקbסל"יכק"לפבלסלעוגיססש

.ומילשסbלובללסישפנחכןועכןסווסיתווכלו,סטיקסמלש

וגימאםהרבאל"לסמןוbגסלביק.שדחירפ.ד"מ

לbמבושחסיס"נסןוbגסולבbכוופוסלעקספ'לסמע"שלע

ססיבתכיתיbלו,וכילתיבוסשמיכפביסןמזב'דכטסוקיכבליניעב

תביתכלולגלפסיתיbלו.לודגלובכב'זכסבלסלסיקלוסויסש

.סיקסופוס"שבסישודיקות"ושמסלוקסליודי

ל"לסמללוכסבלסלע"שלתוסגסות"וש.קידצירפ.ה"מ

.ל"נרbכקסבומברדורצסמלקלאפר

'bיחרזמם"רהמבלסלסיקלק'ג.ץראהירפ.ו"מ

.ס"מתכרעמליעלןייעו"סלסוליק"סעינבלמ

לכבםרהמ:פשסגיללסיקלקל:המדאהירפ:מ
bילטוללקשס'נמיסלעותסנשוליק"קעמללול"כאאומש

.ס"מתכרעמליעלןייעוסיניליסוליקו
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סעףיריכבלוסוסישולד'ונסבלסל.המדאהינפ.ח"מ
- - " - - סמל. ירפbל"ק ס

לעלירטואלקשןייזירהמברסל.ןשושחרפ.ט"מ
.סיללותכגברס

תופירחבסיbלוכסיטלדמללפכרפס.םיכרדתושרפ.נ

ילbפמוסיקבשמסססלועסלכבוסינאזורירהמוכיכרליתימא

ישול"לוכיקלוסויפויללכמלפסוסיפדסזככשחבו.'וכס'ישורדס
.ל"ויתכרעמל"שמכסיכללתסלפ

סלולגסתסנכבלבוס.ס"במרסלהרותהשוריפ.א"נ

bוסקר.מ"לסלו,תולולסללסל"כעb"קסרותסיסוריפתוסגסב

'סתוbתיבתכרעמבש"מכון"במלסל"נוג"סנכבסופדתועט

.תולולסללסבלסןכבתכינמיסמכלש"ע

בתכוק"bלעסרולכסכלסלבקמסבלססחנפל"לסמ.ב"נ

ףסויל"לסמןומגסלשוכתקלוסוסירוט'ללכלעלביקשסס

.מ"לפפמל"כbלbומס

מ"קיטוקילכיכביכויתימיסילסתלע,ק"דרשוריפ.ג"נ
ספלכבשיתלעשbטסילסופלותומכסלודג'סלוסוסילbפלש

תכשילופbכבספדנשסילסתק"דל'יפיתיbלסתעו).סבלסלסח

.ןטקןכוקבסדלטשמחכספדנסיפמןולמרתוילוסוז"מר
ספלכסמלודגלתיbוסיתיbללשb'זכסי"כשוריפש.ילסמולמכו

((ב"קדעובס"ד).ילופbכב

'מליפאיןומימלולסמבלסלסיפוי".קידציפיר'ג
.ל"יגלbיככלמ

.ב"חםימכחלדעו
יפתוא

לעסידגמירפסתעוכיליללכל"מןוק.םידגמירפיא

'סללקכ7קbסרפסססירומגסירפסינשללוכbוסוק"מלכ

ןגמלעססלכ6לשbינשרפסו,ק"ל"טלעבסותו3בשמ
bססרבb"סלעסיפלסמכססתליקתבוק'bלסומ,תיכףל,

סיכינעססו,בישמוללושךרדבתפלוחמסבטסbנמסב,קודקדו

.תועיליסמכלוןיfגוס6גקיקלסנותובוטתולמלסיליעומ

תווקלוכספדנוסילגמילפלבקמסבלסרביחףסויתרופ.ב

...ונינקמברקבסbרנאלסויסדעוו"קתתנש-
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'סב,סוכעלופלפבי"בולוטמסיללכ'סלשוריפ-ג

'סבולbלסיb"לסמ'ומסבלסלתולוסטתולמb'סכוסלועתכוסכ

.ע"שסלעוככשמיככרמלקחלןימינבתלמש

סומעסלועתכוסכ'סבי"בולוטמתיבל'סשוריפיד

.סיכולחbוסיכושלללע

בלסלססרכמיכבת"ושבי"בולוטמןיטיג'סשוריפ.ה
b"לסמ'ומסברסלתורוסטתולמb'סבול"זסקוימל"לסמכ'ומס

סבותכ'סבסגו;תובותכו,ןישולק'סלעסגסשול"זלbלשי

סקכפל"לסמליסקסןומגסלי"בולוטמתובותכ'סלעופוסב

.טרופפק"קדל"כbיולס

יכלילכיbיכבללbשסעותבושתסbכוסןסכססחנפל"לסמ.ו

- ינפב'. זןמיסב"קסשמ

פפלגוןהכיתפשבלסשןטקפייטניק:קדצלעופו
ללוסמ,'בותכסןושלכס"במרס'תעדלתוכמסלנקלוסו,סימעפ

עובשלכבותולקלדימתסלמירסחו.עיבשסימולקלקנוספי

סמייקללוכיוניאשתוכמססייקוללכסלועסbיססלותסתbזו
וכבתכשומכוומע'ישולקלכוהזלעז"כללסליסזסרבכוסשעמב

.ל"סכסילקמתומוקמבוס"מתכרעמשיל(ליעל)ג"סשכ

ספדכבולקמו.ספלכתוללbסלעסוליפמינפיח

לעסוליפל"זקמנ"לסמשדקוליעבלסלסמלבלוק
- .bכל bללbס

תומילשכש"ארהלסיעלזלדסשוליפלוסםינשיפ.ט

.סינשיפומלקסישודיקסזימףיסוססופדלוליכמסו

ןיכלעלרלוסמשרדמבל"זלמתומלקסרפסbוסםינשיפ,.י

bוסול"זסימעללקואביקעל"לסמבלסולביקיפלעףלחמ

* . שולללליעומ'ס.

ל"יוק"bכסילגמילפבלססשעהמכחתוחיתפ.א"י

שלשוירקיעלbיכסשיכסססתוסלסלסקיתפתוכלססלכסדוק

קתפןייעמסוקולתאןתייכתעדוסעטבוטבתכלססןתוא

.לקנבתוכלססןתוbיכינעבטסןיכהללכמקותפ

לעשקיניקישסיפוליפ'כסעספלכהרישקרפ.בי
ףוסכט"יבמסבלסלסיסלbתיב'סכסלישיפחכוסו.ןועמש

ילומע'סכשוריפסשעץבעיבלסו.ש"עוילעסוליפבתכו'סס

סשמי"כסיטוקלס'סביתיbלו;ולשסלפתלולסלוסשסימס

סמכלסכוזסלישקרפרמוbסשש"מיכב"ת'יסל"זי"למסוניבל
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סיbרכנסלכוסלbסתbסשעסיסלfסלככיכוכיסתולעמ

סלכסיכלכתמי"עוסדbסתמוקלועשבסיזקbכסססיכותחתס

ןכיססימרכנסולאלכןיוכלעדויוסרישקרפרמולססלbסןכלו
סיbלככסלכלbעפשסלוגbוסתוליסססתוbלמbיוובסיזומל

.לוטקבל"כעסלכ

.סופיכסותימלול"שכלילג.ןדעןג'יקרפ.גי

*

.צתואתכרעמ

ותוbסיליכזמו,סינילמן"באררביחחנעפתנפצ.א

רוביקבו'ג'יסד"פללכושתכש"חלסכ"כו,סיקסופללשוכלימס

,ט"כ'יס'ושתבל"שלסמכ"כוש"עקכעפתכפכbלקנסן"בללינקז

סיכשלן'כbלוחנעפתנפכיתבשקשסמביתקדכ'bלז"פלו

תbפביתבתכשומכו6"עג"כףדדודשbלןטקס'סב
.ס"עסbלס

.ט"מירהומבלסלסיbלפכסישולדחנעפתנפצ.ב

ןיכרעךרדבסיספתנתכלבקמסבלסלחנעפתנפצ.ג

.ל"כתתכשללמלפ"פכספלכסיסומתסירמbמותומלקס

יbכז,ןכןכקויןכלשישמןיקשלשמ'וכוןואגחמצבר:ד

תולתלשישסעטבוטכססלביטסולובגהיפמ'וכולביקע'רו
שממי"ככו"קלסמוכיכללסירתסתליגמביתיbלו.ספלככל"ככ

ןיקסבסלbשסשועסיהסינקזבשומבותויסכןוbג,חמכבלש

ךכלוbשלתכשקסלbלרמליושגרמסדמןיbוולסיבישמו

.'וכוךכו

ולביקש"רהמויקbוץבשלסלשוככןבחמצל"לסמ:ה

,סקול"וכיכלוילכלbיבמקמככל).ספלככל"ככזעבוןיכי

,סכוסיגסשססגסbוסשיתעליתוככוכתססלקbשיתבתכb"קבו

ץבשלס,לככילכלססולbיכסופלכסוסינכסוסקוריוניבל

סדמקלקסקולוניכלכיתיbלסתעו.ךלומבש"עזעבוןיכיתרשב
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ן"בםרסןכש"לסבתכסשבותכשד'עס'ללן7ק"כביתכ

סקוריוכיכלו,תוbכתוbד"יר'יסויתובושתבס"בשלסןושלbוסו

יתרמאשומכרסממדעסזו.ל"זש"bרסדימלתסיסשסבלססלק

סקוריוכיכליכרבוססbולסו,סיכפבסוסיככסוססגססזיbbוסש

(,(ב"חדצמס"ל).ןכרבלסןיאו,וירבדליכמוש"בשלסלקמסיס

רבםייחוכיכלסלביקףסכהרורצםייחהרורצ.ו

:ספלכבל"ככל"בשלסלימלתדוד

ילבשלביקfפורסםהרבא'רבהיקדצוניביטיז

תוגורעךרוfבי"כבטקלסילכשיתיארשיתבתכ'פלכבוטקלה

טקלסילכשכבותכוי"ככב"קטקלסילבשיתיללסתעו.לילכשו

.סיוכעססיועסתחפשממלוסלבקמסbפולססיקלכוניבלשי"כ

סינמיסב"קעbוסךלל"קסומכסילכשותוגורעוכילזכסב"קו
סיכוסbרסמתובושתסבלסובשיוסיכילרbסולקסורוסיbיכילב

.רודגיבמוניכלסעbכוטילטוליקשלוסו,לבחמסברסוסליתיימד

סיסשבותכי"שללתקbסבושתבו,ללכבי"שללתוכושתסבלסשיו

bיסססבושתסבותכלותכלללקובותכלקכלמעללויולשרעלע

סלוסילכסושלגוניכלתובושתסששסג."bמקומע,ןידכbיסו

.ןסכססילמל"ככלודגיבמסקוק'ונסרודגיבלוניבלו.סלוגסלולמ
בישמוגרובנטולמךולכלכלילמוניבלמתולbשלbוששיתיbלסגו

וילבדלכלעסטקמווכישהללחקלוסולודגדובכבס"לסמול

ס"לסמ.דיב,ויסולמסילפס'כו,(7קף7ךלמסךרד'סבןייעו)

.ש"עb"ע6"כף7תולולסbלוק'סבוירבדליכסשומכונbזנוליל

חוסוסולסיסיבתוכוךורכלכס"רסמסעירטוליקשדילסמו

ב"קכסנומ"קטקלסילבשכש"מללרבתכב"קטקלסילבשףוסב

וכרשיתיאלשסמודמכו,ךולבלכס"לסמוניאל"3זליbמוניכל

דני"לתתנש"ןוינ"ןייע).ויתובלמ6וכייסלליbמוכיכרללקכסיס
.(ק"כתוb'קתכרעמןמקלו"י"ק,ג"3

סמכבס"וbכוריכזמרתיהולוסbיכילבןומלקלובחםירהצ.ח

ו"טתוbךללכוג"יתומז"ללכו'ךלומל"ויללכססמורתכול
.ש"ע'6תוbל"מללכול"יתוf'מללכו

טומbזתכילמלתולילג'גלל"בbץיורוהל"גסיבצר"לסמ.ט

6קייקסייקל"לסמןוbגסיקמ'זרסמססמעשוסיל"לסמןוbגסןכ

ישודיקות"ושתנקיבצןואג'סדביק.אכלמלוסק"קלל"36

יבקמסןוbגסדככתמדקסבסשו,ז"נת'שגbלפכספלכות"פג

ויסשתומולחתנקקיתעמרעבבולל"לסמבלסbוס
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ןקזשיאי"עסינינעוסיניקתסמכסימטסןמולסילמומ
בלסלביקדועו.תוfלפכסbלתוש"עוילbסbלכסליעמסטוע

סמכסעףרונמספדנולסוסלעשוריפסליימסלילקפסמ'ס
.ם"עללסמסbיבסשוכממסיסוליק

ספדנווגישסן"במרסודומלתסתולמכה"זרהלאבצה'ס.י
.ןייזתכלעמספדנכש"מכו"כל'יסוס"כל'יססיעלסימתב

תלותבלסןוbגסמסיטלקללסלע.םישדקןאציא"
.סייקתלותבלסלככתוסגסויכללמלי%מוריבקוסייק

תוfמ"קכ,ש"מכחרז'ןםחנמוניבללךרדלהדיצ.ב"י

ךשמנשךרדלסליג'סבתכו"סןמיסג"קבקעיתוכשת"ושבו,ג"

,סיפטשבגfbוסו,ל"כעונקזיבfסיסשס"מלסרחמסוקמלכב

סיסוש"fלסןכסדוסיוליבלדימלת,סיסךלדלסקינבלסש

.וכליבלש"חלסשבותכלךירכ
ס"מכס"לסוי"שרי"פעעבסלbבבלסמךרדהדצ.ג"י

:ל"ויתכרעמספלכב

:fיקוספו'גתיבןינבלעטיתבלסלתיבהתרוצ
..לbקזקי
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- . . ותומ. תועסמכקיספסליוללןיאשש"מכ

גרסדימלתבקעיםייחלולסמ.םייחהרורצ.ח"
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.י".;.ל"שמכייחל
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לסילשןמםחנמבלסלתודגמתנקלעןמהתנצנצ:ט"י

- ך. ספדכוbג"פת'תכש כיפוחב

bפרוקךרדבסיסומתסירמbמלוליבםחנמתנצנצ-כ
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•צתוא
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סשלעולפסלרקו,סניכתוכרב,סיקספלע,ל"גסלאקזחי
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ל"לסמןיbגסתכיככו.וירפסבש"מיפלדbמסבלסולשידוע
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יכל"זיבbזי"לסמלולגסבלסלמוbסיסשלעשינקזמיתעמשו
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ibסלועסםיעלסודממסינשבךרסיסוbכילנטשוקליבגל"לסמ
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לעסלעו,ג"ע6"פףדיללובסןגבללכליכזמןכו,סינוfגסמ
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ותעדלעהלעוסלנקבסליקתכסוכמוליגכרבילשאללbלושוריפ
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סלפמ.ךלמסקמעבו.יבלוילומססל"זלאטיוסייקבלסשודקסלימ
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ןמומיכססbלשסbלככ'זכססיבתכסמורביקשלכbכס"זמלזוכגס

.סזסותירורבסלגתישסימסס
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י
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.ת"יקתכלעמס"מכי"כסיתיbרו

לבקמברסולביקשסbלכוככמזבספדנשג"מסרוצק.ב"כ

(*.ותליחתבלtfסמלקסוסמכמסמסfלכןכוקלעג"מסס

דימלתרכששיוניבלולביק.המורתה'סרוצק.ג"כ
.ספלכבס"מכס"bלס

6"בשקסולבקאלשהלתיבהתרותרוצק.ד"כ

לוטסדיבסיסלכלbוסו,לנקסתיכסתרותללקנוומצע

.ב"יק'יסד"יי"ככןרמש"מכךורbסאלו

ששסמייוסאבשרהלשדוקהתדובערוצק:ה"כ

לbכתישומכתיכסתלותךל"לעןולbסמרונקbולשונידיב

- rד- a - .* ןמקל. ד"סבן"ישתכרעמ

תכלעמל"שמכונידיבשישסמbוסםיארי'סרוצק:ו"כ

:2 ף"למ

4-ז";"

רעטסנימןbיטסbכעוסכחסיכ,סובס"סירבלוקדנ6ל("

,תימולתמלקסבומכעbוסבתכשומכותמלקסוג"מססלביק

וססיפלסו"סילטקןסישוליפסעסשעתוכמוסשעתbלתונמוללקו

תוbלמיכיניעוחטךימתוbלסלומתפש,תקתבושכעתמקכ

קוחשלשבתכו,פ"עבש"סלותתובקעבךלילסתוכלליכשסלמו

שוערפלוכללוסbשובbלק,לסbכסוסרפססילכלויניעבסיס
סbולעזfבסופדכbכמכbללבקמסליכזסשסמכסססו.תבשב

יbדווב,סזלוכיקלעסמכססתתלי"במשbיעסשbיסתמל

וסשעמסמןיכסbלועדיאלו,לעטסכימ,תמלקס,bלקbל

(.71365ג'ב'לקףלbווןייע)
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וסחסופדכלסמטקלסילבשלוסטקלהילבשרוצק.ז"כ

- - - - - " * קלח. טקלסינכסלש'א
ידילאבו.י"ככיתיאר.בחטקלהילבשרוצק.ח"כ

וכותבסינכסרנקמסברסליתחללמגעי"5ב"ק,טקלסילבש'ס

'6סיפסוכססינילססתוfבוטקלסילכשמסניbשסילקמסינד

" " סיכוכעסמכבס. יכקזb"סיכילו רסילולוס"זרס

קשמדשוליפסעספדנס.תאטחתרותרוצק:ט"כ

- . - לזעילא. ומכעם"רומבלסורבקשסליכ

ולבקתנל"נזילbסתוניכרלקן5.םינידרוצק.ל

,ססילעךומסיאלשפנלעבוסינוס"סוניממסינימסירונקסמכ

לbמוללולכלוסשכתוחפלולורוקמברבלסרבכדמלשכbלמ

...ו"קסכוככואןידכסעטיאלשילויוימסילוכו
סיסוליקלביקס"bרסלימלתלאדיושקשרקבלס.א"ל

.ל"על"יףדק"פשרתובותכתונכוקמב:תשומכס"שסלע

סbריוסמכחבגלפומליסקסברסל.ברךלמתירק:ב"ל

ר"מקו.סירפbסנקמלעב'גסבלסןכןובגהדוהיל"לסמ

,"...ת"וש)ס"כמלס'סתנקלע,סיקלק'כלוס

ס"במרסוס"פסלעיולהאפרל"סמכל:יולןלוק:ג"ל
.סכוסכיתבברסוכילוממלימלתbוסות"וסו

ססיפתיכילבךושהןיינפלביקשןהכופקתרוציק.ד"ל

מ"קלעלביקש'סימותוסילו6'סכןתנוי"ליסמןיילייק

ומכןהכופקתלונקסשעס"כ'יסבו".ב"לק'יסלע'סיקלחינש
יתרכ'סלביקו.סיבותכסססזמוסזמויסוליקבתכוילעוע"ש

וספדנוסדכ'וכלסלעב"קספלכוbיק'יסדעל"ילעיתלפו

fבסלולגסברסןמזביפלקימיכו.סיפולדסיקלק'כםכלתולעי

ותויסבסכוסכיתבלבחמהברסססל"זןסכסקקניל"לסמםילק

סימקולסיכליכסמחלמןלקסעמשנותסלשוריק"סעכ,בל

ועדיאלק"סעיכוbגינבלו,"וכס"לסמסעןילופוזנכשמינוbגמ

bיכעלו.סינינעלשןביט'סמו:תותימ

סלותלכ7סושלעקפקפמשימ63מכ6לbשילק6ערfכ

סיכמbתמול"סועכסניכשסתולגלעסילבbתמ.לכסו,ו"קל"זלו

תרבחשיו.ל"3זי"למסוניבללליסשתונקןוקתסליללכרמול

סירמואוםולקשלדמלתונחכסליללכססיתכמסימקשליחישנא

.סינbוסינbתןינומןיגתוכןס,סבלתסילפוסתניקותונח,ןיקת

.'ונסתונחןקתרמוליכוללכילשמןנכרדוסימופבאלגלמו
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סיפסbכסרותלומלתק"קוסלולגסתסנכסתיבבסירכמסןיבימיבו

י"למסוניכרתונמכסוי'לככסיכובוסיננוקמולודגלסקסויב
תורמוקלככסירנמסןיבימיבק"תססיגסונתושילפסמכול"כז

ילכלכק"סעכסילמולןיbסג.רתויורתויוסילפסבסיbנמגס

ונבוומגעו"קרסמבתכמוקתעוסשסירעש'קסס6יכס"לבק

סיששוחל"זי"רחסיבתכנוליפאיכ,אלותוסייקסןעךרדו

ולתליתיbלןעי,סזבותכליתכרכוסו,סירח6סירלסוסילפסל

.וסיילמןסלילש,רפסבבותכוי"ליכשייכיקירסיקוב
ינכרמ6לואש'לסמכללוכסבלסל.בקעילוק.ה"ל

bוסוסכוסכיתבלעבברסוסארומלימלתלימזיbסילמקכסיסורל

,סיטוקילוס"במרקתונושלותוכלסיפוליחוןילסיפלעדממ

ילעבלאי"רהמכללוכסבלסלכיח.בקעיתלהק.ול
b'רימזימלבלמ,fמותבשתוכלסלעלוסbס"3מרסלתורוסאתולכ

ת6ותקלכוליגיסינכלסתמלקסבו.ת"ושוסיקותמוסיפיסיסורדו

.ו"יסלשתbוו"יתולוע

.ב"חםימכחלדעו

- " יקתוא * - " " -

:טטנילש:לסמולבקש'כליתיפי.יכיישרוצק.א
עשוסיי"עלבקכיכדרמלונקבתכשתולולסללסביתיחלסתעו)

ילבליפכו,ויתיbלשסמולמכסופדבוסוו;ל"כעז"יש.ךולכמועב

בלסbוסלסbרכו.'וכסבלסס"מכלבקמסימסשבותכ'ונסבלס

בורסלעו.יוכמוכיbסופלבשסזו-.סירובגסיטלשלבקמה

סוסעסחיולןיאורחמןינעלוס'כביתיbלשסושסמרנ

(.לבדמבןחלושבס"7).סופלכש

.שדקסילמינפת"ושבתורטשסלוסיסירטנוק.ב

תמfסךרדלעוטtפסי"פעתלסקשוריפדודןבתלהק.ג
.ס"ללזןוקד"לסמכמ

ללוכי"כל"ז,יאלוזאא"רהמס"זמל.עבראתירקיד
תוסגס,סכבלסלומ;לסוסלכסוליפסמ65לומ,לולמ'ל

גלסלביקשלקיקלילפסמלוביק,סמקירסז;רסוסלכלע

תונושלמ,זונגסלומ;ל"זק"מלסדימלתל"זיטנלbגb"לסמ
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'ללעיוככbוסשעברbתירקוbרקסגרסוס'סכשסיק"ש

וניכל,ו"קלסמוכיכל,"רלסוניכי,ק"מלסוניכי,סיקוקתודוסי

.לעייקלסלכרכזיטכלbגb"לסמ

סישורדוסישודיקות"וש.ןהכההארמורואןרק•ה

ןסכסדודל"לסמוכבוולעבק"קדד"בbןהכההשמ"רסמכל

."לקתתנשלווקלfזכספדנ

סישורדסוילוספדנץבעי:.בקעילםירושק:ו
,סלזעבלוק,תומטססלליקיויכסלפסf(5וילוקסלרקשללפנ

.לולגקספ;סירשיתלפת;סירfתגלש

bכלעונפןינעב'ונסבלסלתרוקבתרגאסירטנוק:
.bרתבbלולסמשיתיכסבוסימעפ'כ'ספלכו

סימשסקל'סכ'זכסברסלדימתררנםירטנוק,יח
:ל'סמ

סעינקורמב'ונסבלסלהפיתוכתגיזמםידמוק•ט

b"5כרבלשסוכבן"קןמיסק.

ילועשבי"לןמיסכסש'וכסברסלעבשלםחלסירטנוק:י
.סליכbס'תכלב

ר"תעןמיססש'ונסבלסלבהזתרונמסירטנוק.:
:לונקהל

סילזיבbybתוכלמדאנידכךלמהרמאמסירטנוק:בי
'ווכולארשיא"רהמברסלססרכלתיכ"סףוסכ

.סיסירטנוק

תבכלמ'סבסלכיקתפבתרוכלהיפוגםירטנוק.ג"י

.סbיבירוסbלו"פ:סכסמס

תמתbמוטלט"יפג"קסשלהאהתרותסירטנוק.ד"י

.תולסקיכילב

טקלסילכשרפסנליכמרוחבהסומינולקוניבר:ט
ושס"קתלובשןוcfלקלחדיתביתכ

ןידלעספדנץבעיבלסלםולשטפשמםירטנוק:
bןידלללכתנוב"סמתולסק'גכתובייילכלכ:פשלק.

שמוקסלעלאיזועןבןתנויסוגרתליפםימסתרוטק.יוי
: ספלכ

לודגסבלסלבקעיןיעילמbמתנקלעייגלתירולק.ח"י וקנע.ןיעול

בלסלסיליפס"תפלועמףוסכספלכול"זיזאגלאש"רהמ

.רימזיחכספדכו.ל"ז

ל
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יונקוגנליטואש"רהמלהנמאנהירק.ט"
.קבילכעמ

ל"זןרמלקתורכ6וסילסחילמןידלעירטנוק•כ

,ו"טלןמיסבולקמ'ספדנסלכורתקב'מת"ושב

ישקתונושללערמולכ,הנבההישקסירטנוק.א"כ
סנמיסול"ג'יסל"זןלמל:תקבלת"ושב5:%סנכסס

.ס"עסיכסמגס

יפ"סליל.יבוזאהףסוי:ףסכתרעק:ב
(.לכקתוbלוילעמללעלןייע).תולי"יתשבל"למ:סליכזמו

:ליכהל:יוילליפ:יכהחנמןברק.ג"כ

י"רהמלסחנמןברקלוסייקינבברסריכזסש'ססוי.ש"עייקינבו

.ידמעןיbעשוסקמעךbל"יתוbב"קסילודגססשכשמכז"יגאח
יתיbליכbוי"כשקירהמלישיל.בקעילוק:ר"כ

."כל"ברסת:ב":טישתנק

ל"לסמלןכסנינעתונתמbרקנו.יחרזמרוצק.ה"כ

ללוכbוסול"סשגbלפכספדנוילטסומק"קמןהכהקחצי

.ךכלכיונמוניאוסינידמךפנוסיסרפמלמש'ס"חלס'ילכל

.רתואתכרעמ

.ספדנכל"נכףירללען"במלסבתוכלודגהוניבר.א

סממ,חמצי"רהמלבוקמסבלסרניק.בקעילונר.ב

סוילכרלנמסידמולויסשקשמדבלbטיום"לסלבלסמעמשש

סייקסןע'סמססלרמואש"לסמבלסו,בלעבק"שסויויששס

'סיתיbליכbו.ונממעמששסמבתוכbוסו,בוטתעלסןע'סו

*.ומ3עקמכי"לסממסגוסיכלסיסוליקובסיוי"כסז

רפסמסלעס"לעתוכזם"רהמלביק.ןמורהזמר.ג

לש'טמיגזמורלוסלפסמסמדסטרפלכוסיפלbסמכלע'bמ

.תמbסךלללעסישודיקסמכסלקלליעומוחלפכ'סbוסוסלקסתומש

אפאקסיאי"רהמגיסמסיקלח'כ.ףסוישאר.ד
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ך6וספדנולאומ"קתנקוק"6תנק'בורוטלעןיימוילד"בח

ללסכbלשבלסמתובושתתנקוספלכו.סירוט'דלכלעל"יס

רלסכבוברעשיו,ףסוישfלתובושתיפלןיליקווככשfכ

תומכעל"נו,ס"טךלbbשמכבותכשףסוישfרלשיו,תולולס

.ס"טוכיbל"ס"מתכרעמל"שמעףסוי

יזאגלאש"רהמססלופמסבלסמהבהאףוצר:ה
.תיתימbbפלוקב'סותילובילוס"שסלירמbמלע

"רהמסשיקלליסקללפומסבלסמ:ןויצלןושאר.1
עסילטנוקוס"כמלסתעדללכלסמתנק'לעתוטישרטען

.סיטוקלוךליאומ"ליסמל"

הדוהיונינלןכ(קקל'יג)רזעאוניכלולביק.חקר.ז

סילפססבלסלביקו".ףלbתכלעמליעלןייעאזימראגמ
ילפססמכוסמכליכזססשו,ס"כקףדסמכקתולבוכ'ססליכוסו

b"קביתבתכ).ל"שבלסלכמסיbכמכויסשסיכושbרסמ,סלבק
bוסוכרל'זתוbוכמןכו,ליסקסלוסיוניברbקקלסלפסבל

קקלסרפסכליכזמסינכלסבלסלעלו.ג"סשןמיסוס'ערןמיס

ילוממ,ןסכסשמוניברילוממיתלבקכ"פקןמיסומכ,ויתוכרסשכ

ט"עק'יס,קחמילכסלוסי,ר"סילומג"פלןמיסכ,סלוסיונבל

ילומן"לןמיסכ,ןיממרזעילמוניברילומו"מש'יסו"סרןמיסו

סקמשוניבלילומק"עשןמיס,לשbוכיברילומ,bירמשוכיכרשיטיס

ןמיס,סלוסיוניברוססלכמוניבר,סילמשוניבייתוכל"כלןמיס

יכלמקיתןמיס,סשמלכ,סומינולקלכסלוסיוניברילומו"טש
סbו,ש"עק'בייכלןכרזעלb'לס'ילומו"יסןמיס,סשמוכיכל

קקניוbבקעיליסלויסק'בירברזעלאברסלל"כס"טינימ

,סומינולוקןכסלוסיןברזעלמוניבללוסקקלסברסיכלכויכו

וכיכרלתולטפסיזנגל((ב"קלעוכס"7).קולוויכשלמ6וסשלשפלו

ילסמלולגסבלסמלולקמכ'סבותולולסללסוbיבסי"כקקלס

.סלטפססלעוסשלפסלעסיזמלדועשיססקפסלbיבלקbדול

ססלופמס,bרוכושולקלפסbוס.המכחתישאר,יח

וניכלדימלתשאדיוילוהילאונכל"ולביקלללשלכב

עבקסשעיוסוילכובלומלישסלמילשbו.וריבודרוקס'לסמ

'סלביקומגעבלסו.סלסטוסשודקובןנוכתיימלולקמלועיש

רוטיקוספלכסג.סמכחתישbר,'סמסיקנתלססייקתולכות
לומליסלbbוסשסמיפללכסו,bכויכובסזיקופתויטייופי"לסמ

תוbף"לbסתכרעמספלכבןייעוסבושתלוררועמששיגרמשלוביקב
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ק"לסמבתכו.לסומדומליסוילכשל"זןלמלרמאליגמסו.ז"ל

.לידתסנסיובסמכחתישbלשולקס'שלוניכזשסתעשןסכס

סלרוססfסכלעותבשבל"שרסמןוfגסללבקש,דחאברמיתעמשו
וכקיכויותקbסעססוילכבbכישלקbקיכומלסויכל"בbובלל

,ולסכיתכתושרסווכוכלךכיכןומסמלקbbוסולbכוכריסויו
תוקכותעומשלכסויוטעתמל"סרסמףכתקיכומסbכתעכו

סככססעסילסbווקלקילסbווילסb.'סיכפלסלטלוסbריבלסומ

.ע"יזשודקוליסקבלול

םירפאהמלשל"לסמןוbגסמ.םירפאתבבר.ט
.ספלכללוסיכלסיכיכעוסיסורל

.יוטעהלעתנקןהכלךיוודש"רהמכל.הדשחיר.י
.תיסbרב"רפסלעסיסורלות"וסוז"עלעסטיסו

ל"כfסגלשרואבקעי,ל"לסמבלסמ.שאיפשה:א"

.תוישרפסללסלע?"לסות"פגבלופלפוסיטספדווטלbוק"קל
דיסחססלסס,סכקסלי"כסיטוקילות"וש.בוטוךר.ב"י

הכלמאפילכל"לסמסיעשתמרתויגלפומןקזסיסנכדמולמס

.לילbגbק"קמ

ילשמלךישלאם"רהמוניבל.לוbיכ.םינינפבר.ג"

וללקןכלו)תוחתפמכלfכמככ"לרפסמלסלסוקסרקוליחךא

דקללוסך6,6"נתתנשקעכונbוכלוניקכספדנוסינינפ,בל

.(סיסלפמסמסילגמיטוקלססובר,וכממלפכוסbממ

תכקלעסטישוקאחוהילאל"לסמ.והילאחור.ו"ט

.סיסורלתנקוס"כזלסתונושלו'סמ

ףוסבסיסילתנקויבצקי"רהמלת"וש.ףסויבריוט
.סשמינפבלסלקמ'טשקסעיתבלליעכבלסיסשסמודמכו

.יזככשbבלמתותכסמסמכלעתוטיש•לאומשתמר-ז"י

לעוסלותסלעשללמס,ןיליקןכ.תוכלולהבר.ח"י

רבסבל6'יוסכליעשו6'לולביקשסעטסו,תוליגמ'ס

'פכליקתמשרדמסשבתכורפסםילכקקלסוניברו,יכמקכ
לייטמיגסיעושעשסיסbותוביתוסיעושעשסיסbוןוממולכbסיסbו

(סבלסיעסוסיבלתויתוbב"יסעbוסשסbלכו)סברסיעסוסיבל

סיעסוסיבלסז'טמיגסיעושעשסיסbויכובתכשיתbכמכוסו

וניליבשל"משתמbסשסbלכלומbסיפכו).י"bתדגbbוסו.סכל

ןכבתכיbמקfתוכלמקקלסשbלק,סבלסיעשומיכללbוס

לרוקbוסשותו,ילקי"bכסיעשוסיכרו"6תדגbbוסשותו
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ויסי"bכסגוולימלתbוסשיפלסתסוניכלןושלבשולקסיניבלל
לפסביתיbלששלדbתbזלוע((תוטמטסבס"ד)וכיכרולןילוקסלכ

ליחתמל"ב,ל"זתמדקסמbיבסש'בדומעג"עף7תולולסללס

תמלקסבו,ש"ע'וכוסכלbיעשוסיבלסז'וכו'יגסיעושעשסיסbו

שיוקקלרפסםילכbוס,ך6,ית6נמbלbיגיניוסופדןנערתיז

לכסכלולביקלבתכסלכקס'סכל"כbלסלbלכימ.ס"טסש

(.כ"חדעונס"י).bיעשוסיברובתכחקלסלפסוס"כמלסךא;ינמחנ
סימקכיברוbיעסוbיכרוbייקיבללסויכשולקסוכיכללסbרכו

שקbלסלגbbוסששרדמכךליכלסמיכובתכיbלתותילככש

וניכלbלמשולקסוניבלובתכישסכלאללבא,וניבלובתכיש

.סיסוליפסמכוספלכו(.ניבלמןחלושבס"ל)סתס

לט6'ןססלבמל"לסמסוליפסעתישbלכקפסלעי"שר.6

- ארקנו. לכשסלומ

לבקנוץ"כלעבלכששל"לסמבלסל.הנוהכתונתמ.ב
.'ותןולבקק"סעכ'זכסברס

ספלכbלסילכלולבלמב'סוסלוקסלע.ראותהפי.ג

. - לעו. ףנעספילוקספיספדנתוליגמ'ל

סbלמללמקכססרבbעלזלועיל6'לתכשמ.השמידי.7

למ'טשמbלשסלקסופלבbכמתלכסוסכלשלדמלביבס

.סילק6יקסעןמשbק

.תוכילbכלודגלוביקתישbרב'סלע.שודקהרזנ,ס

יכbותומש'סלעbוסשתולולס'סבתכו.חנתודלות.ו

ז.עגלומכתובלסיכססזויתיbל

וספדכלקע'ןססלכbל"לסמל.הברשרדמלםיללכ.ז
- ספלכסזלכוסילמכיללסמ'סכ.

.ב"חםימכחלדעו

.רתוא

סידגמילפבלסןוfגסמןילוחלעסטישףסוישארוא

ולשישסידגמירפ'סבותמדקלכל"ובלסבתכויבורקלידילאב

.bמקbככןישולקסניכסיקספלעתוכלסימוליק
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bוסיבל'בסכלסףוסןיקנחכס'פימלשוריכורמb.יבר.ב

bישכסןלוייבלbוסיבלbוסוסכליבלרמb,bישכססלוסייבל

לספbו;רידתוכיבריברלbלוקסכלשללמבו.ל"כעוכיבלbוס

וכיבלם"מכסכר'יעסוסיבל,ולביקסכרסקלמסלסוסמסעטסש

יבלליכזמשכיכסלושולקסוניכללימלתbוסוולפסשירקקלס

לקקותמלקסכסייקןעבל"זס"יגbקי"לסמבלסו.וכיבלולbלוק

bמיתיכו,ןכליכללסגל"ליסוןבלןתוbןילוקסיbישכסלכל

ג"בשלסגכ"ח,יכלbלל,ןכלbלקישסנלfלותונתונעמיברל

bלסילעופס'פש"מכ,לולגויכעסיסשויבbסת6וכביברלוללמ

סעו.ל"כעיבלותולקלל"וסןכלוסולרקיbמל,לעושןכילמ

ותוכתוכעמןכלוסבתכו,סנשמס'לדיסbוסיברלסקילססןולbס

יbשלוכילויבbדעכ,לבb,ןבלסוקמכיבלומצעלוססכשמכבתכ

ודבכלבייוחמbוסלכללbו,ןכל'ללויבלותולקלוסוכעתושעל

סירישעסלבכמסיסשיבלסעטל,ויטוקלבל"ילסמבתכו.ויבbל

לושעסיסלוסו,סילישעסדבכללכסושעיןכוbליונממשונייס
bלוליסעbוסשליבשבותוbןידבכמשbכמכוסודבכישככ"bולודג

ל"תלביקיכללbרמגסיללכבןלמבתכלעלו.ש"עותלותינפמ

ילטיולוזקמכליתוינעביתבתכינbו.סטשןbשעוסנשמירדס

ירלס,ר"תורבקשססיfמשוללסדבותכןואגbלילשבלתבושתבו

סשלפל,שיןלמוסיילעךומסלתותירכסילכלו,סששסוbשעוסכשמ

יאמשוללס'דעלב"על"פףדסנקשודקהרפסבבתכןכו.ןכ

סיללססששלעסולימעסוסולבקיאמשוללסו,סירלסל"תויס

.ל"סכד"יףדלעסגיגחסוניעחתפכיינעבינמש"מעוש"ע

וספלכללשע"מרהלתולמלמסללכמלוסםיעיקר,.ג
- . ס:י"לבלוסו

ל"זסינומגסולבקךכשתותילככלכוסולכמיבלומשבר,.ד
bתכלעמבליעלש"מעו 'bל"יתו.

לסק,רפסביתיbלשולקסרסוברשbאנמיהמהיער:ה

סלועלסנכנס"עי"בשללבתכשכ"ללסנבקעןיעס"מל"ססלכמל

שפכסעסלותב,קסעסשוותוליסקבbוססךוכוסלbתושפכס

ש"מכלולסךלוגל6נמיסמליעל'ססשלביקו6נמיסמליעל

.ש"ע'וכוסינוקתב

'יסב"קכסשמינפבלס.לאיריפשיאלאפרל"לסמ.ו

שו,ינbלטמי"לסמבלסלימלתbוסוותבושתלעילטוליקשל"ס
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ת"יק'כלעמb"קכיתבתכשומכסיככקל"לסמויקb'סבתובושתול

bל"סב'קתו.

.ךמסתכרעמבליעלןייעיbרובסןנבר.ז

סשמbיכסק"עןמיסג"קבן"בשלססירומסלודג.תינבר.ח

ןוfגסלשונבלפזויל"לסמו;'סותסתישקלןוליתתקקתונבל
;ומbתיכבלססשליקשסיכיליכשbיבמסשילפלותמדקסבע"מס

;ל"לרמbמשוריפתיכבלסולסלbשלבתכג"קךריבערזרפסבו

תינברסססfסןמש"ליפויטשפליבססישורדכ,ףסויןורכז.בלסו

ס"לףדתותירכ'סבןושמשוניבר.ןוbגסליתיbלןעו(*.ש"ע

תקלוקbתילככתרכוכלשbוניכמל"זובתכשסדלטשממסופדג"מ
יתbכי'וכוbעיכמbכבלb"פסילכלbתפסותבסיbכתססע

סג,ל"כעסיbנתסלובגבסgffנמסל'מלעבשודקלךbסנוכסמ

bגסתובקעביתכלסיינעכיכbעלו.סילבקמכורכוכששוליקלןו

ק"רפותואבסוקמותואבל"זןומגסלכושbתפסותכיכ
bכיכקיברלסיתלכbילולכbיסשרb3ומסתbססססbסתוbכ

ד"פק"כסילכלbתפסותכסשולילמיברלוסתיבלוןוידרתןכ

סיקספבו;תותירכ'סבסשססגסבש"מכסיבbסעתקלוקbיס

סממתלתמbתתעמשסממתלתbלמגתווסלסלעלמתמג"סףד
bלימלתbוססכסשטבג"כףדןיבוריעבו;bותסלbמויבbתbוובל

ירמbל,סימלועלסיסלבכושדחלכןיאסלוbו.קוספססרלו

תונבלט"קףדילתככולמלו.תוחיבנעבשויסלסל'גמדק"פ
סמסקססbל:יברלמbדיfמו.תויכשללתויכמכקלקפלכ

סימיbbדבועימסוךלפבאלמ,ססחלסמכחןימו"סףדאמויכ
bטועימלוווסיכסיסכלbכוללbכורלוכייססטוסלג"פימלשוריב

יבסלסימעטלרזעילאיברלותוןגישיקbלמ"ללוליפbbטועימל
ופלשיימלשוריבסתסש"מכו'וכוולbכסרותותבתbלמלמסלכ

ס"כקןימלמbססמסללולכעריפשו,סישנלורסמילbו-ת"ל
בוטסילטנוקביכעכיכbיתבתכשסמןייעוךלפבbלbססbל

*** * י.ש"ע'לןמיסןיע

- - - - - r - - - - - - - - - - - -

"ל-"-:-------

ןימוסלוגסשbללbומש'ללעתועסמבבתכסיקתפ'לו("

bיסודומלתבוסיילקבסbיקבמיסותק6תבס6יכסיכבול
א"-

-".תיבבסלוגסbיסולקמןולחךרדסירוחבלסיילקסתדמלמ

ל

ל
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לכלכסכלתודג6לע'יפםיחופתבינודפר.ט

תכשספדכוט"לתתכשץ:םיקילאל"לסמברסולביקסכק

ס"שסלעות"ושסספס'ן56,סילפססמכלביק'וכסבלסוב"עת

סייסלגיסק"קדל"כbבלססוסוןר6ינוbגססילעונתילשbכ

.ןיללכליעבזכסינולפלרפסספלכו

.שתואתכרעמ.

ש"מכ(*סילפססמכלביקןואגינפהןבלאומשכל•א

.יכפקןלbומשבללתוכלבללעשמבתכטקלסילכE'סבוספדנב

קופיכססןואגייאהוניבלל.תועובשירעש.ב

bוסשילגס'ןושלבףלקלעסובותכס'תיקלליעכסינלו

סוקיתעסשסקתעסbוס'ונידיבשסזוןוbגססלביקךכיכיברעןושל

.שולקסןושלכ

וסולרקש,ןשוגןשיסירטנוקכבותכיתbנמ.י"שר.ו–.יג

,ש"ללמולbלשילכקקני'רויבbסשזמרלל"ויופיסוסוי"שר

ימוקמל"שסןכוןגbשמק"מסןושמשוניבללעבותכלולסוכןכו

bוסינוקמ,לטסש"מלונלבקונbו;ך"מכע,ש"לבותכלbלשילכ
וכיכרי"שרלסנכמשןומלק'סביתיbלשbכריסנסג.ג"מסלע

ולי"שלשסbלכו.כ"עק"לףלג"מסרוטקבכ"כו,יקליסמלש

רלסככ"כו(**,יקליסילולקס"ו"מולינולמסיססליקתמויכמ

ילכשכתוbכומסי"שלתובושתבו.קקכילכיקליסמלשוכיכלתולולס

וניכלתוללותבל"ישבלסש"מו'כ'7תולולסbלוקןיע(*

יפכלביקלשמ,סישללמונממ6נמנימורכןמקיטbוובו.יימס

תמישרביכbמעסbכ"כ,ז"תתסיפלb'דתכשלעשכבותכס

.י"כיכובק

1839תנשןעלbכנbכסזלעןכוכסכקסש"מןיע(*

.- . . .886 לכ
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.(סדוגמבוסינומטמשפוחני"שרשתנןכו)קחנילכסמלשסתוקטקלס

ןדתולולסלדסכ"כרלדנסהןנחוי'ל6נתסעזגמסיס"של

ןשי"כ'סביתbנמ–.ולשסוקיבבותכךכשי"עט"סק

:שוריפסססוליפךרדורבחתנשסירוכיחסלכלשfלל"זוןשוג

וכייזילכוילעסימחולסוכרסbו,קקכי'רבסמלשוכיכלברס

תרכינותלעמןימ,ןיכמלסיחוכנסלכ,וירבדךותמותבושתווילע
יליבקלשןינוליתסימעפללולכיתקfסלמביכסיליקילקר

bסו–.ל"כעקספןינעלססכברסןוויכללשללf,תוישוק

,"בלרסלסיתיוקיכססכלסקספלברסץויכללשאלמלמומלמגל
י"שליכלולגללכוכיליבםיסס"כל"זובתכשט"ק'יסמ"קסבושתב

סגל"כעקספסילעבלעךומסלשילתויוקסופbלbוסשרפמ

לbו.ש"עןקספbלוbוסשרפמי"שרלבתכ"י'יסק"מ"בבןרמ

ובתכןלמו,"בללסךיbוי"שלמלודגונלימלןפקסלעסמתת

בלסירבדוטיביקככלךיניעיכ,סיקסופסלערתויךומסלםיל

קונתוקספןינעלססכבלסץויכללשבתכשיתמכסשבתוכס

קספלןייכfלושרפלותכוכלקיעומכעי"שרלסנוכסדךתעד

ליפשכ"מקספןינעלןויכbלומגעי"שללסליבסלכקדרקחמ

סn-(*קספהילעבלערתויךומסלשלז"בדרסוןלמירמלק

ל"ןלרמאיכןנחוי'רליסbבללומןילקונשיפךורעדומלת
סכללוכלbכימbדלעוליכעתbלל"bססעמליכעכ"יכססכלס

ותכוכי"שרל'זכסבתוכסבלסו;"בללסוןרמתכוכהזוסשעמל

ף"ילסכ"אשמ,סשעמלסכלסוילכלכץויכללוסכלסלשרפל

סולסמוסשעמלסכלסןסיתוכלסלוסכיבתכלסילבקמלbשוס"כמלסו

ןמשללוו"קןורסקסזןיbו,בותכטפשמתורוסללובכלספיספי
.bוסילסוסשעמלסכלסוילכלבתכbלומכעbוסיכי"שרלוסכמ

סלענ,'ב'כלכי"שרתודלותבךbלכסכקסבתכסזלע(*
'יפשי"סללעסססיסימתמסס"סןיכוליע'סותסילכלמ"מכוכממ

י"סלמסילקbסיסוליפסססיbיכמו'גוbתכלסכbללוזbיגוס

י"שלילכלךותמיתדמל.סכסבתכשט"ישת"לג"מססירבלןכו
ל"זול"ק'יסליbיתוקת"ושבכ"כוסbלוססילומעססשי"לירבלו

bכמכbלמ"מbוסןשלפשלשףfשתומוקמסמכבוכינמג"סכו

תלגל'סףוסבוג"ק'יסס"עסכלסלעגונסלוביקבונעידוסל

- ןו. ןכעי תלוקבfל"ז גסמ

יי

א
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רוסfבומכקספ:*סוריפבבתוכי"שרלtfבסכמb.לbוכמכ

'כשחכותלכסליbלו16,שוליפכןידסקסופסימעפלשרתסו
ייעו.רקbסוקמביתכתכןכורורבסיזוסיקסופסילודגמלקbכ

שילךתוb'סןמיסמ"קדודתיכ'סבו"קןמיסכ"חט"קלסכ

לעקלקמ"סתוfתינינלסךלמינדעמבלסןכו,סובןיקלוק
וכיfסלבוסומכעbוססי"פעbbיגוסססלפישי"שללסקלסזבןימ

יכמו.ש"ע'וכוסכימקיפכדסבלוקלשוקיאליכוbתכלסללכימ

bסכלסלססוילכלשקר,י"שללעבסזבושחישןלמלסקלרמו,

רכוססיססקלסןנחוייבררמליכיכו,סשעמלוסכלסלאלו

רתויבקימעהלןוויכאלוסעשיפלולסמרנךכbלמ,"קךפסל

סשעמלוסכלסלוירבלויסישץויכbלי"שרןכוסשעמלסכלססיסיש

ברסו.קולוש"מכוםוריפבקוספיי"שרשלע'ונסבתוכסבלסש"מכ

למולןימןחתסיכילעו"לכלבתככ"פקןמיסמ"קט"קלסכח"יכמס

ןמיסןכללבתכפ"עי"שריפסשיל:ןימוסלייסדגניל
סטקבתכסלותו,תעדורמשויתותפשי"שרלעb"עו"לף7"ק

רושימבוסולשכ,וסיפבסתיסתמbתרות,ויפמסשרלכו,סשלקתנו

לכ"טירסו.ש"עלילמסוסרותלידגס,ישילשלגלסלועלדימעסו,ךלס

ןימומשבארוקי"שרירבדלעירטולוקשיכלןינמזוישודיחב
.סbורססbלילשbכ

י"שרלסקוימסוכיליכשסיbיבכסוליפלבתכשימסידיתעמש.ז

bוסשומעטו,י"שלמוניbלbיבכלעי"כשוליפסbוילעבותכוסי

סזכךילbסוסממסיbיבכלי"שריפbוסו,ללקףסוי'רמbוסס

סיbיבכלעוכידיבשי"שריפו,ןכתמbסןיbשלמומיכמול"כע

ימו.ל"זי"שליתבלסמלסלbתמכקמבכוקשולקליקממסיבותכו

סוי'למbוסששוליפסלעבתכש'ונסןכוקבבותכ,לשמלןימbי

ול,י"שלמ6נסולרקףסוי'רמbוסשלבסוסעטbמלילוללק

קיתעמסוףסויסתיבםליפססיסו"שלמוקיתעסלרקףסוייברש
'לסמקפוסמתעכינbשתמbןס(*.ולשbוסשלבסותביתכמ

שוריפיליבשייכ215לכ1844טכעירfכיתבתכלבכ(*

ושוריפשיתוריעסססוע"תוסיכולחbוסיכוסbלסיbיבכלעאלקיל

שוריפסעלקbןונגיסבסלועbרפסלופוסלע'ק'כסיכלמלע

יתיאריכארוקלעידוסלמענמאאלדוע.ש"עוכיכפלרשbי"שר

סתעתעלוfבססו-סbופןימינב'רלסי"כינכקןמסמישל
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סימעפלוליכזמי"שרש,("ולסדוקוbי"שלימיכסיס,fלקףסוי

ךיאו,לקףסוי'לונליבחוסזןושלכוריכזישתימלפילסמודמכו
bוסשוילעבתוכש'זכססוליפכש"מלעךומסלןימלסמרנסיסיש

לbמןומדקbוסשסימיסירבדשרפמשלעסו.ללקףסוי'רמ

לוזקמסלעשוריפסכותבו–bמלbפכ,קעסטלילביבסליל

,ללקי"ללןרעטש.גסכקסילבתכשסמיפללוסוסיזנכשלל

סקנמ'לבוללריכזמסג"ןועמשןבףסויינלומכעליכזמיכ

סזו.וישוריפבלימתוליכזמשיתbכמלשfכ,"fבbיקbbכלקרב

ןיכסללילקסמ"לסvקסעתמbוסיכדאמלקילכלחוסשוריפס

ותולככתסכךילbמסימעפלוומשבלימתוריכזמווירכלת6

סכקסילכ"כ.סכסכוםלדמבbכמשסמתוטטסלכזקfעולמ

סוסרוזחמססוליפב–.ל"כססמיסלסלוbלbיכוירשbרכזכס

,ןכלרקניכ,ריכב6שללמסלעשדחרבדכ"גםלפמסבתכ

: ןממ:סייסמסמחנסוימבתכסיסשכםללמסבתוכסרשאכ
יכסובובויbלעושוריפיתיbרסילfפב.ריכבbת"ל,ןוטליסי

ינורתפbיבססג,וגוסנכםנודי,ובלקןבסחנמ'רישוריפבולל

'ל,ולשתלכקמכעשוסי'רבסשמ,ליbמןכלbומש'ל

קשמ'לללושמןורתפו,ל"כזקקנילבלולגסלועיל6

לbומשלbתיילכובסלפמשיתבש''לרפס,bיכססג;ןשרלס

תולימס'ססג;תבשבי"שלסגbיבמשיי'גובכוככסיושע5עיקרס

סנכסססטקותורזתולמלתפסינטייפסיליסמ.יתבש'רםליפש

ותקילסבלסיישל"זסומינולקוכבלירבדמ,רעכמולשכשפטורומכ

רזעילא'לטייפfיבססמיכתלמלע;יפופטירשקכףכיומוקממ

ק"לותבשבתרמbכססכבלוסמחלומתלקתמססבולקב;לילקלכ
סיליססליסלעוסוליפססיתיbלדוע.תרפסכסכיbססמסמיכ

: - לוסוbל. מלונקשוריפ

ליעכסיסbלקלכסכ,ב"ילכ'זק"כבבתכל"ישסכקס(*

ימורםימסומינולקוניבריפמעמששוילעחכמכיכ,י"שלמסבלס

י"שרבו(ז"טק'יסת"לללשיסס)סלטבסוםוליקכלתומליזכסש

סלbסשלbכשםימרגמבתכמילbbבסתע(ב"עסל"כסכיב)

יכס"לסמת"ושמו-.כ"ע'גוסומינולק'לומשוbמולןמלודג

ןכוסשבתכש,םירלפמלאיחי'לןמזבלועיקסיסשסfלכג"ק

- למיקי'רינפבס. לשbםילפמ bדיעס לקףסויוניבל
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וכתוכלסג,וכיליבלשbשוליפסbוסוסיכלמלי"שלשוריפליכזמ

סיbיבככי"של,'יפוליכזסתומוקמ'בו'6סוקמכbלתופסותסילעב

7ומכיו,'סףדףוססכוסכססמו,סבלסומוקמבסמיכ
ושוריפבסלוגסלוbמי"שליפוובתכ-ט"פףדןירדסכסבו,6"עק"כ

סיbיקבויכלקילנויוןמזבןימלוקס'סותסכימו,ש"עסימיבכ

לשותבדכני"לילכלסס'ונסןלתומכיבו,סיתווכי"שלילכלכ

וניליבששוריפססקימישמחסףלחסףוסבסיסשק"דל,סג:י"של

.ללכקפססוכןימזי"שרלסיbיכנל

ספלככיתבתכשומכי"שריפוכיbםירדנ'סמלשוריפ.ח

סינוממליכקסבומסבלסל"לסחוסןידילחמבללסיתיזקו

'סשדחמספדנסךלמסךרדדמחגסורפסכו"לגינלןי'לסמכ
סוייכרבכוכתויכעכוכבתכסcסמלעגיסססb"עג"פהלסילוככ

לbשו,ןמקליbמלעגונשסמללbבותכbbלספו,ט"פת'יסח"מ

סיתיזקסולססגסל"ח,ד"סברק6סוקמכססילעבותכלויתוגסס

7סילדכבי"שלילכלתכוכבןיכסשסמכח"רפברסל"עסטקסש

יתייbלי"שרתוכושלתקסלבבלססכעיסמותעדיפללב"עב"כ

יבכןלמילכלויניעמסלעכךיbיתסמתדbמסמ'וכוסזמליעל

ל":"שלוכילסיללכתכסמטלפמסלל"סלו"פק'יסמ"ק

בלסש"מכוש"עסיקמקלשקbלוילעבתכדמלקמטלפמbלמ

ןכימייקכ"כףדבש"מכןכbדfסימתןbכןיbו.ל"כעקולוכ"בקס

וכיכלשוריפמויתקתעסוסכסלסחסופדבבותכומכעסזףדכו

כ"bו,מ"לףלתיגוסלעילקו"פק'יסמ"קבןלמש"מו,ןושרג

,סיקמקלשקאלוילעבתוכוטלפמלוסנכמןלמ3"כף7לקמסמ

ונינפללסקילסב"כףדמלכ"כףלדעbתכסמסםיללסימלןימ

'יסףוססירלג,'לסלוbיבכ,סלועתכוסכבלסבתכןכו.סופלכ

וניכלשוליפאלמי"שריפונימךלימוכ"כףדמשתממסול"ו"יל
ילבלסbללסלועתכוסכבלססגשילסל"כעלססבותככסושרג

,סbולססbרישומכי"שלמוכיbסיללכיפלסכבססילעו'זנסןרמ

יתבתכספיז"פלכ"bו,ךלימוב"כףדמאלאהזןיbדבתכל"מ

ןיתויכעבןנbלbרביא–.ילעמויתונולתלכתוק"לפבלסלע

לעיתשגרסוסזביתלמעט"פתןמיסק"מסכלכקיזחמןטקס'סכ
ןרמסיסbלס"מגלמbתכסמסתילbססbלסלועתכוסכבלס

ףדבירססופדבש"מסייקכסbלותו,סיקמקלשחאלוילעבתוכ
בותכללזקדעמשמוסושלגוכיכלסוליפמכ"עבותכהכ"עס"כ

םקbלבתוכושקפמסשבוסכסמןרמךיbוי"שלמלוסלשוריפס
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תילקמדעוישארמשוריפסלכללדגלשיןכלערס6?סיחמקל
ותוbכלסקסיסשסופדבבותכספיוי"שלוכיbסלקbטלפמלbוס

ןימז"פלוסוסרגוכיכרמוסוקיתעסוס"כףדדעב"כףלמטוריפ

יתבתכסזףסוייכרבכיתשקסש,סמקלפבלסלעתוטקסל

לעש"מכסמיתןbכןימוסימו.ש"עסכלכקיזחמןטקסירפסב

רמסדומלרשפbוב"כףדכלמועינbלןרמירבדמסיכלבס

סופדבזמולרס6סוקמסלbב"עב"כףדמקל,י"שרשוריפלוסל

'יפמכ"עס"כףדבבתכשסופלסלעבוי"שריפונימךליאוסשמ

bוסשbמיתוליפbו,י"שריפךלימוןלכמלותנוכןיאןושרגוניבר

וכיbשעדיי"כסיכוסbרסילוביקוליבסיסשןלמי"שריפbוסשרבס

סיסיאלשוכינמ6נכ"כףדלעbתכסמסםbלמלכמי"שריפ
bלוסיbלסלועתכוסכברסילבליתנקובשיתיסוכו.יש"ריפ

לובסיסגוס"כףדבש"מללוסופדכתליחתש"מסמיכסייקמ

קיזחמןטקס'סבןייעו.קקולוסלוגסלולמןושרגוניבלסזןימל

תולולסללסמסזסלענלן"כ'יסףוסןולקמסילטנוקבד"יסכלכ
- - - ל-.ש"ע6"לקףד

י"שרו,סיללכלי"שריפו,תובאדי"שריפ.ג"י–.ט

סכיb,י"שרלסיסחיימססכלשללמשוריפו,סימיסילבלל

תמדקסבןבעיל"לסמןוbגסכ"כ,לודגןליחבןמצעולתוי"שרמ

למלמתיולילפסתומוקמסמכבתוכמןע'ססךותלסגו;תוכלןע

ינbו.ךלוbכש"עי"שלbוסשתממסbוסתובbלי"שריפשרמולסלע

סקימכ"מל'יסק"bסילוטסלעבוכיברד.לקbמלרמולייכעב

.ותוbסיסקימי"כסלותסשוליפב'סותססגוי"שרלסזסשוריפס

וטוליפבןדידיבגלסינושbלסינולקממbוסלן"בשלססגו,י"שרל

סיסשלbומששללמ'סבסליווbש"לסמברססגו,י"שללוסקיימ

,"שללוסקימאימשדאתעיסלכוןלמןמזבל"נזי"למסינברילוגמ

ש"מכוותbתמbססימיסילבלסוליפ:,לוקכסתמbסbוסןכ

קימליתיימוי"שלbוסשבtקל,סלנקסתלשלשכחללו;ספדנכ
עבןוbגסלעסמיתרתויבו,י"שקימיבויסשריכזמשסיכבלסל

bלללועbלו,תומוקמסמכבוסובוירחאךשמנסתורודסללס

(ל"נכ)ג"כ'יס'בס"לטוליפכלbיבסז"עקףדשלומכעbוסש

לק6ךשמנג"עג"כףדוב"עב"כ:ליעלויש"ליפליכזמל"י'פ

-.סילקלתומוקמבןכוי"שללס'לשוריפקיrקמוסלבקסילשלש
שוליפולbמשמולכשסלוb'סבספלכסםללמסלעי"שקיפ:סג

לכל,וברוקחלותומללסתעידיבוניארשאןססרבbבלס
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ש"מכשולקסןלמלימלתסיסל"כbבלסשיאדולבורקילסמולמכ

סישודקל"מחסfלמס'ותתפנק"סעכbוססלולכשןויכוספלכב

תמbסbוסןכי"שרלשרדמסשוריפקוקוס,סמססייקסןרfכרסמ

שוריפלףיסוססקלסכשמכ'ונסבלס.ףלחסתכרעמליעלןייעו

תיכניתסמלתוסגסבתויקיבגבלסש"מןייע)י"שלמוכיbתויכעת'סמ

'גףדספלכביכעכ,יכליתשקסשסמק"לסזיפלעו(ןעיווסופד

תוינעתלי"שרמל"עז"כקףדסקנפ'פדולשללןטקסרפסבוכ"ע

ף"ילסבששוריפ7ספדנכיתבתכ.קודועורוס'פש"מלד"כףד

יכbלמדיבלסו,ק"ל'יסףוססכלסינbבלסכ"כו,י"שרמוניא

ספלככסגוש"עוילילbמלס"לסמסשמןכfיבסו,ל"פקףד

.ספלכביתלבקסזלעולכסליכזססששיכbלמדיבלסמויתfבס

ש"bרספ"מלעבתכש,"לףדשללfנתנןכלקבלסלעק"קו

ףילסשקיפי"שרד'לנלש"ע'וכוףילסדי"שלוניסלשקיפישלו

ןכוךלילותקוק'פמbלתבשריפאללסbרנכי"של–.ונימסזו
פ"סלי"סליפבתכב"סשןמיסג"קכויתובושתבb"בסלסו.ל"זובתכ

.ש"עי"שריפbיבמלאוטסךא,סלועמונידילעיגסfלטושפטג

bמקbלולסמססש,סיברתומוקמבי"שרירבדלעסיסקמתופסות

ןכו,וכתעדומזעבללס'פיששלש'סכיולסמ"כסלסכ"כלכויכו
סימעפסמכלרפססמב"עכ"כולריזכלוסימקלfברסליתיbל

סגמגמסשו.וכיליבשיש"ליפבbנמכbלשסמי"שרסשב'סותסובתכ

יכbלמדיבלססשמספדכביתבתכןכו,"שלמוכילליזנלי"שריפל

.ש"עןלמילבלמקיכוסשרפסתליגמבלסמןכבתכשש"עו

סכולסיס'6סעפו,ויניעסיבגמסיסbל.ם"בשרד"י

,סתוכיבלויק6סשןמדוגודלפוסוסובויסשןולקבתולעל

יכדרמתוסגס,ךתללקלללפוסוס,ךיניעסולמbשוללמל

סלפתסללסלעסכסלרפסףוסימ,תוסגסובתכ.ןיבוריעףוס

'וכוףיסומלמומשינמספלמלןושללעבתכרשfס"בשלל"ו

עמשמןכו,ף"לסלעתוסגסס"בשלבתכשתצקעמשמבשיו,ש"ע

תכרעמל"שמלג"מססש"ממף"ילסלעתוסגסת"לסשעשתנק
- - וי.ד"סבל"וי

ן"במרסו,לומלתסלובמלביקדיגנהלאומשוכיבר•ן"ט

.וירבלשלפמוליגכסלbומשוניבליסוליקמיתיימלןינמזוישודיקב

ש"מכbתוולבגbתכלסלביקוס(.ימולבןbקיטלוובסלומסלעוסוליפ)

ל"כ'יסוכלכסכ"כוסשf"קסימכקללעובוb"סתכרעמליעל
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bתורבגfתכלסבית6נמויס6וניברבתכול"וג"עט"יףד
(,ש"קלעובס"ד).ל"זדיגכסלביקש

bלוק'סותסילעבמלקbb"בשלוסווןכbסמססרבללכ)ןושמשוכיכר.ן"י

כ"גשריפו,ססרופמכתולסטוסיערזסוליפ(ב"כד"יתולודס

יbסכעבקעי'לסכקסס"מכסיכקותולמותוילעוסילקש

תותכסמ'ל'יפו,ש"עס"במרסלתויכשמסשוריפמסישכללסתמדקסב

סתסלןולוקירסמססמןשןבוקככ"מו.ולבbנןושמשוכיבקמולא

,ןכ6סמןושמשוכיכרלוסיכדלמסבלסbיכמשןושמשוניבל

יכדרמכ,סמרנןכו,סלייטילגכ6מליbמוכיבלbוסולימלתו

ןושמש'לו.ס"מגלימיכסיסןסכסןושמשוניבלרמך6תוחמשל

.ל"כעי"פעb'פיכללמבסfלככסתוכיכלימיבסיססזיילפמ

ק"י'יס'גללכס"bסיללותכגברסוbיבסלשיס'סבסתוכיבלו

לקמלסולקסלעכוילעדיגסשכןושמשוניברשודקסבלסובתכ

לשס'סכוזסבושתית6נמןכוש"ע'וכויקולbכלכיכסכשינק

סזןיבתוכשסתוניברוןוסמשוכיכרמתובושתשיסזלסדוקו,י"כ

ימותבושתךותב(ס"פקת'יס)בתכןושמשוניברו,לודגדובכבסזל

סמחלמילכרגוקךתכןכילסוסמלשוניברךיניעןיבמרפעסלגי

סוכןכויכלקמתbנלסכזרשאקידכשפנחמשתתfזבוךתמועל

C"פקלו"פקתיפ)ת"לוכישססזלעו'וכוbנקתמסדמןיאיכ

ןימו"קותמועלברקילכ,לגק(וניבל)ותכןביכינולbרמללשמ

לזעילא'לךנתחלעינלבקךל,וינפבאלמי"למסת6ןיביסמ

יק6,'יבל,ירכלוינקזוניבלילכלףרינוסלועסלכלבלבוסלעש

ימלעןילותלפלפשסמולbננקוליכרוףסוי'לברסירבלו

לפלפלללו,ולמומסשבלכללמולסילוכיונאןיאו,ךמססל

ו"קוע"כוניבלסזשריפשיתעדיסמיכ,ןוfגסושילבללעקדקדלו

'מיתלמלך6,וכלכויךbלמלעןת6זכ]רכלליתעדלעסלעתש

לbות"ללועבתכוירבדךותבול"כע'וכוסיססילפלפמס,ןמ י.ש"ע'וכוףסוי'לבלסתופסותןומישי

ףיוננכס'פנשמכםושרגל"סיניקןחלשהס:תי
.גע

וו

כ"ס

ובתןאומשבלס.ט"
סכותבוסיbלפכסילוביקלביק

(.גלובסנילפב

ירייזגלמסשמ'לברסןללאומש'לללוכססכקסיכ

bרוכס-רפסססמוסכbלמלכבוסמכקלכבסיכלסילוביקלביק

ןוכתןכ6סדוסי'לסכקסןכ
gתעכספדנ)י"כןש'ס.ווקילמלמ
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וכשרפלרשפאשסמתילכתותגיסל,סכיכתלןקומלק

סירפססלמלכסילכלסלשע'סוךלמס'סו,סנוכנךרדב

.י"כןש'ס.סילכככוסיבל
'ס.דמלמס'סלביקןיילטבאןבןושמש'לסכלכ,יאב

.ס"מס'תכרעמליעלס"מעו'זכסי"כ

סבלסאיבמוחקרהלעבוניבררכיח:הירעש:ב"כ

סבלסזמוללוסיולסתונמ'סכןכקלחןכהלסשלהמוירבדמ
.ןוקילטונותוbילטמיגדלדסיקוספבל"זריסקלמ

ש"מכן"בbללשולתקסיסיכלרמסbיבמשט"בשר.ג"כ

- תוסגסכ. ןמק'סרק6סלעגסיכילבתוינומימ

וריכזסריאמתיבלםחנמוכיכלרכיזןואגרבשד"כ

.ט"לק'ףדיולסתונמבלס

לשfכמ"בשרסןמזבלקמבלןודנולמהמלשל"לסמ.ה"כ

ןשונןשייכןבוקיתיbלינלו'גןמיסג"ק6"בשקסת"ושבסbרת

כלכבונממלקמןידיתלבסוןודנולמסמלשל"לסממסיקספובו
bיסס"bףסוי 'bל"יתוb"ס.

ןמזבסיסשלכ.תותירכ'סלבקמסבלסןושמשוניבלו"כ

ןכןושמש'רברלא"בשקסבתכ'ג'יסג"קויתובושתבשל"כטלס

תותירכ'סתמלקסבשףאו;לאיתוקי'לבלסןבקחצי'לבלס

יבלבלס!קחני'לבלסןקקנייכלברסןןושמשבתכ

תיתילכרפסכלפכס"טלbמילתיעביb,שוקלןיא,לאיתוקי

בותכלםקאלל"כטלסוא,ךושמיסיפדמלכוירחאוןוסbלספדנס

סיסלןיסחוירפסס"מלסיכסמסזו,קתני'לבלסינמיזירת

ארוקלפסבש"מיתמכססש.ספלכבש"מכס"לסמידימלתןמזב

יתיbלסתעו,ן"קזןמיסם"בולסמקיכוסון"לסןמזבסיסלתורודס

וניקמןועמשלבלסיתיbלבותכיכפלשסופדבוש"בירסת"ושב

וליפbו.סשמסיללןימכ"bוומכעתולולסbלוק,'סבקיתעסןכו

סיסישרשפ6ןושמשיבלבלסש"בילסולכלכליסחסלוגססמ

יbלןושמשל"נוס"טbוסשימלותולולסbלוקסכלכל;ולככ

בתכשק"מןמיס'ושתבל"שלסמליתיללבושולמfקיbמבותככ

ק"פקשרשו"קילסמו.ש"עס"בילסבתכש,סזןינעבןושמשוניבל

- סכושת. ןוניקמ,ןושמשוככרמ fיבס
ש"מכתוכלהיקספלביקי"שללימלתןועמש:ל..ן"כ

ליכולמרסלל"סל5:בי"לבתכשסלפתל"פתוינומימתוסגס

.ש"עי"שרלשודימלתןועמשבלסיקספבלכמש
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bיבמוס"שבסיסוריפשריפםותיהןכהמלשוכיכר.ח"כ

רbשו,"ס'יסעירכמס'סבןוcbלססיעשוניביויפוליפמסילל

- תומוקמ.

ילכשבו.ידכתכלעמבליעלש"מע-.טלהילבש•ט"כ

יתיאררסbססןסוי"שלמ.סלכתוכ:ובשיי"כב"קטקלס

יתיbרסתעו,סלרפס'סbוסשסירמוbשי"כי"שרתובושת"סכ

סזו,י"שלרדיסשסלרפס'סכיתfנמבתכשתוכרבףיסכיכדרמב

- - . . לוליס. וילימלת bיתי לשbוס

סכויוניברלשוכררואינשרבלאומשוכיכר.ל

b"בשלסמסbרכשומכלירטואלקשךרדכס"שלסיפולפ-סשע

סbליס'סביזכס-ובקלליכזססכויוכיכלו.ס"מש'יסג"ק'ושתב

- " - - ס"מכ. ספלככ

ןכותוללושמוקלקלמלוריבגןבהמלשוניבר.א"ל
תולס16לביקו,תוכלמלת5ומלקואלפומרמbמלביח,סבלס
סיזולק'תמסלוקשסרוסתלבקמגרbו.סילמקכסיטויפסמכו

ףסכלקש6ללבתכו,סינוfמ'סבע"בלרסוריכזס,קולקלכ

'י"לסמוניברימיבליסולדנמסקלbמתנידממסיסוסליקמ
ןוכת'ןי"רסוקיתעסויכרעןיסלכספכסתולמ'סרכיקו.שגימ

סיס,סכעמיבללומשומשסתחתולסוbסשלבו.סלקסןושלכ

.סלוסיןכסמלשת"ל,סירטיסוילכל,סכמולbסfלי,סגעכלbמב

סתק,יbכ,סילקי,סיבותכ,לנבסיליקתמסת"ליזורקשירבו

סלובעללסלתושרבו.ש"בתbכסמלססיזורקסיסbרתויתוfבומש

bלופוסב,יקזקךממורbסססיזולקסישbלוריבגסמלשתויתו.

- ןייני( .ל.ד!"מלבלסוןנילייזכעלסניכסניקודסכקסס"מ )פ

ישוליקכו.ספלכבל"נכן"במלסלימלתא"בשרה.ו"ל–יב"ל

b"בשלסלסשמסbלכקקלסשעמ'סשרבסיקתעומססינוסbלס

תויפלטוסטיקשיכילבסשעלשfכךלוfבבתכןיבוריעותבשיכילב

תבשיכילבסשעןכו,ךורfסתיבהתרותלביקש'וכורתסולוסbו

סתעמתוטלקג"ק6"בשלסתובושתמתfלנןכו,ט"יוץבוריעו

ס"שסמל"כףדףוסט"ילתכבוקמסטישביתיחלןכו,ס"סלןמיס

תלובע'סלונדמלו,ךורfבסלקסתדובעבל"כטלסש"מכבתכש

סbלכ6לךורfסו.לנקסתיבסתלותומכלבקסbוסוניליבששרקס

כ"כ,ותוbסbלbלןלמל"כטלסלשתיבהתרמשמ-.לילעב
ו"כןמיסל"יג'סככבלסו.b"י'יסל"יעסוסייכפבלסת"וש

,ש"ע'ס"bלסלתיבסקלבסbלאלי"כןרמלבתכק"מתוbיכסגס

32
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bירפול"שלסמלכEבסלס-.וסוללק"כוס"bתרמשמלכיק

בתכשל"יע"שלעסילגמירפבלסליתיbלו.ספלכבש"מכתיבלי

בללןכבתכח"סרןמיססבושתכו:ל"זובתכו,ןכותמלקסב

תעכו'וכוקשלסוקממ'יפבתכתיכסתלמשמכלןתנוסיוניבל

ולתרמשמבbוסןכשיתבתכספלכברבכול"כעויתbנמאל

סיפטשבגמלוסןתנוסי'לבללבישסוזסבוסתלס"מסגו.ג"כ

ןמיס.ג"קb"בסרס'ושתבו.סכוכלכלוזוב"סלןמיסתבושתbיסש

לתכללש,סש,ומלוכ"כףדתיבסקדבירבדלעןילחסג"סש
bלסשרשbסלטבסילכלתוטישפבוללו:ל"זוסזלעתלמסמב

ספתלמשמכלסמולססיריןכו,ב"tע'וכווידסכךופשליתיbל

'מסהבושתבו.ןיכיוסbליוימעטלעדמועסובתכו,לbמרמיק

'יסלונינעלbומסbוסללשפbו,bכוכרכמלbוססיפלכרתוישריפ

סשלbוססויללסbיכימסתיכסתלותבסיכיכעהלb"חמb"סר

בתכג"יןמיסק"מכג"סנכיריישברס–ל"שמכלנובלגליעמסיס

;סשןלסח,דיבלסוגישסרבכו,ךורכלכס"לסממםישקb"בשלסל

סחלנסיפללףסוייכרבןטקסילפסבסשיתבתכיינעכינלו

וש"עס"לסמתריטפילק6סימיךירfסח"כשלססינמזרדסמ

מ"מ,ןמזסויbנתועדשיס'לסמתריטפבל.סגסל,תמלסbוס
ס"לסמןינעעלימוימיכוסימי,ךיללס6"בשרסתולכלסלכל

ש"חלסתויסבשסbרכו"י'יס'ךללכש"חלסתבושתמו,ותליטפו-

בתכט"פרתןמיסb"בשלסתבושתבסג;b"בשרסולבתכדרפסב

ריbמ"'רברסססמליעסשסיככרסילולגמ'bמיתעמש"

יליישברסש"מכרמימלbכילוזסבושתבוס"ע'וכוגלובכטורמ

סבישתיכל"כטלסמסכיחשט"ל'יסתסקיימכשוטתסלע

ש"משילסמולמכו,ז"בללסוץבשלס6"בשלססשבסוbיכסוז

ןכשש"bלסלעןוויכסינכרסילודגמלקfמיתעמשח"בשלס

(א"כ3בתכמתוינקלחנמןייצ).ךילמסלןיbוס'לסויספמויקספכfיבס
סשס"טשיוז"כתוbספלכביתבתכ.תודוסןשוש.ן"ל

בלסשלק6סוקמכ'וכוס"מלסולביקשבתכשימכ"אללול"ככו

יליללכבורקמסתעיכעדו-.ל"נכס"מלסוניאורבחמס

לכלעודליןיבקרשע,סזרישותליחתכסשבותכו,תולוסןשוש

יכ,תולילשעססמלטכןמחכרכססמוכיכר,תולוסןיבמלקוק

סעוכילומבלסולככסשמ,תולירשעלבקיכשתמישילשהלוס

ןלכלbסרכתעbוסןסינשדחס"כלתגשכ,תודבכנתולוסימשב

.ליטסל"כע.תולוסןשושומשללרקקנובקססמטוקליו,תודבוח
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'ססךותכסכמל:ן"במרסלשודכנהיסלבקמהבלסשסfלנסומו

'יסו:'יסול"פק'יסבושוריפבן"במרסתונושלסימעפלילבמ

בותכשס"כלתכסו,ללכונקז,סיסשסשעמשמfלוסיכשמכסוס"מר

תגשבוליקכסיסיכ"חוןכלתלףלbרחמס"כללוסשסלרכלישב

בקעיוניבלובתכשס"ל'יסביתיbלךb-ה.ג"פסיפלמסשמח

bיבישססקרבלסג"פתכסבסיססbו'וכול"זובתכסירוטהלע

יתיארשןושbלס'סיליבסיסfלסז'סיתיfלשתעבו,ליטסןוש

לסfו,הזסעסזסיכווכמסbסעוכבתוזקלספלככיתרכזהש

סkשתרותביליבויסזכססירפססיכ,ת6זתbןיביות636מכ

- תקbסית. וfמו fכסיתכיבסלגנסוסימוי סויל

בתכןכוי"שר:ונלbוססספרכביתבתכ.ל"שרהמ.ן"ל

ןכו,ל"יקףדש"ע,ןכ,בתכשןיסחויתליגמודיבשישתורולסהלפ

fיסל"פ'תומביסמלשלשסיכומצעל"סרסמןוfגסבתכשיתיאל

ןיטיגס"שיספלכו.ש"ע'וכויתכמסיבלתיבסוקיי"שרלעוג"ל

- - ס"מעו. ל"סבל"ויתכרעמליעל

ןמומ,סוי)ק"מלסלשוסיגויברץבקאןבש"רהמיח"ל

יולסתונמלבלמלביקקנfטיטייוסמבלסדימלת(ב"עיל

ישישרס;סירישהרישלעסיבסלתלי6,ספלכביתבתסש

תביתכל"זברסליולסתירבידילbכלועו.וספלכולbו,תורלע

bלפוכרדכfבסימכקסוילימלתללביקשס"לע(*סהגססיפובודי

,fלפונללכמימכחםעתירכסתלתלכיכיולקתירכ'פסללקו
תירבס'סוbליו(**תלבקבתוללוכתומלקסמסירטנוקכ"גובו

רכיקו.סניבלוניבתוbלסיסוי"fלעסוכסיסשוכממולכזיוסזס

לוסבסמלשלשותטמ;תמbסתמכחבלולגסרוביק'סתיב

שדח"על"עקףדתולולסרלסבתכו,סכסfתותובע;גוויזס

'פכתיtfרב'פלסזסרמbמלוfיבבל"זברסמי"כסילטכוקודיב

ל"ורbקי"רסמןלמלל"זבלסביטסשסילודגסתולוfמסינששעיו

.עשוסלוסוליפו'זכס'ססמליכזמססו

-.'3,'ל,ל"לקכישישרשורפסבbיכס",רתסנסוסלגנסל"ע,(*

יכ:רמאלסוסלעגילפסשלקb(73)יולסתוכמ'סב(*

"סוסרפסבסיסbומסירבדעמשכינטבחולינתקיפס,ץלמיתלמ
- - - - - - " - bסל. -מיbסס "י - - - -

- "- - "- יי - . -
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וספלכשסיקלק'כתוכושbלסויתובושת.ם"דשרהמ.ט"ל

רדסלעכ"קמתוספדכבתולולכןסשיפלויסללכולטבתכ

ךל.ב"ע,ז"עקף7תולולסרלסמסזסלענשסbלככו.סירוט'ל

'לללסלעספלנשסדוקבתכשתובושתבןוטוביל6"לסמבלס
'גי"-.תוכוסbרסלעזמורסילוט

תומוקכתלביק6ילכקמיזאגלאומשל"לסמ:מ

סילb'סבו.וספלכbלו(*ת"ושותוטיt1סמלי'סלעל6

ןטקסירטנוקל'גיניובספדנו.וילוביקובלסחבשבגילפס'ללומע

קספוןימיןלדלעקספובוס"פסתנשבסל6תוללותומשו

סלמתודלותלביקו,סתססילקסלסנורוןוכסמסבנגנלעלקמ

יונמוגימסילטנוקססזו,הלעמוג"משתכסמוימכחורודרוד
יתיbלירבועילימווספלייbלומעוילעבסעילסbרכעגרכו

ןימיךללקספנו,סבלסוילעבישהלשישויתולולכסירכלסמכ

תלותבוסגימלס"לסמברסלןימיךרד'סמסfרנכסשעלןיא
. * - - - סייק. ג"ק.ס"קלסמבלסל

ויתימלוסרותסישרלמלביקקורתסאהמלשר"לסמ.אמ

שודקסלביקשסרותסישרדמותלקתכבתכו,שמוחסלעי"כ

קתעוהשסשבותכו,ןשונןשי'סלוסו;ל"קזקורתשמסמלשכמ

ךרדלעבורל6נמתןכ,סמלפכ6בותכשסמו.ו"מל'שסבוטנמכ

יפיסומלודגסלbלשסbלכו;ש"בירסתובושתבתומשסמכבסז

ןולמלמליוללכןולמףוסותליחתססשן"לתויתואומשסלוק
ג-.(**.תומשלbשבbכויכוסמלש

.סילסתלעשוריפbוסשבתכיססbלעלו(*

,י"כסרותסלעע"6לעושוריפיתיאלסוסרבחמסןמ(*

לעשובבתכו(ל"לכימסייק'ללשקעסטfיליבבתעכbוסו)

,ויתולוסמרבדובסוליפאלןכל,דחוימלfיבלבקיע"6לשתולוס

וליבק,ףלווסגויססחלעדלשקעסטfינינבחנמנסוסלאיכו
ימלכל'עיבשמיכbו:bוססזסרפסתלסקוק"סתתלכ'ג'ק

:וסכקסוסיליקילbלbוסלסמיbלסודיללפסססזbוכיש

י"ככ–!סילוסילבותכוללכימולןושלכסוסתלסקסקתעס

סנוכמסןינטגןכסמלשןכסרזע,ומשתbלבחמססתקלכזכס

כל.סילכזכססימכקסכ"גוbיבססזססשבו"קורטסמ
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רבחמי"ארהמלביקרתסולוסלכ.םירעש.ב"מ

סשמיכילותfטקתרותוירפסבס"רומריכזמו,ןסלסתמורת

ל"ג"סנכברסלעק"קו,אלולילעשיסגסמ,ןוק.תומוקמהמכב

בוש.סזבסגמגמוקפתסמסיסש'סתומי"כתוסגסק"מ'יס

סמרנשלרולירעשלרוbיכחוסשסילעשלכמתמלקסביתיbל

bלקנורבקשסירעשמוקתענל"שלע"ילסמתוסגססשוירבדמ
.יר-----.'.ש"עסילעשבל-'סס

יתבתכ:ץליטשקלbיקיל"לסמןכןועמשל"לסמ,ג"מ

'יסס"b"וריכזמ5ענכללברסתובושת'45קשס"לתוbספלכב

לסומס,לעל"בילסמברסקספלעומיכסהשתומכססכו.ש"עט"כ

bוסש,לfירוקידלbלשבלסוןלמ,לולסילודג,bישנףסוירפסל

לשbbכלbכיליכסתעיסוט"יבמסבלסו,ריbמרבלbלסיבלס

יברדלירסמו,ןילfטfמס"רסמו,ס"שרסמו,'ות,תפנק"סעכ

יכבלבןליטסfקןועמשל"לססבלססותק,יקינולסמסתעיסו

- - - - - - ק"כ. 'יסב"ק סירנמbס"כ רסמת"ושבש"ע

כ"כףדתולולסאלוקבתכ.וכלפבוטםשוכיכל.ד"מ

תובושתבבותככטלפבוטסשר"ס5סל"כסלסןמזבלב"ע

סתומלכיכסשמסימלןיאו,ל"כע"ק'יסן"במרסלתסחוימס
ל"לסמלסלbשכוזסלbססליקתבבותכשבוטסש'לסמbיססבושת

כ"ג-סbלככבוטסש'רסמbיסשל"כ-סבוסתסו.'וכובוטסס

סלסיbלןיאכ"או,ל"כטלסתרותמסנילדסבוסתסןושלעבטממ

סיסשחיכולל,לודגסתובושתךותכתק6סבוסתסינכסקיתעמס

תובושתלעמ"פק'יסמ"קג"סנכברסבתכשךרדלעונמזב
בותכשסמלסbלכטוילסילו.ב"שעb"בסלסתובושתךותבשס"לסמ

bוסווכלפבוטסשל"סל"כטלפבוטסשל"רסתושחוימס'ושתב

סייקתוקלbוbיבססזסברסו,'טbוסשבשחו"כתויתוbלס"ט

;ש"ע"וכלפט"שלססשבח"bכבותכז"כ'יסד"יי"בבןרמס"מכ

תויתוbכןשסופלb"בשלסת"ושביתbנמיכb"בשלסלק6סיסו

ס"נשת'יסמ"קבbיסשסעודיסקוחשסלשf"בשרס'ושתבתועבורמ

וסימ:ל"זוסשבותכששוליקסבשיו,'ל'יסבbיסןשיסופדבסשו

סשל"סודבעידביושעושעשסמשל"זל"כשללסbלכוריתסס6

סומול"כעתויbלכקיכוסולכעילכרתוסbלשלמוbל"כוכלפבוט

ךיללסו6"בטלסןמזבסיסללספמלאלff"בשלסרק6סיסשחכומ

תועכולמ-תויתוb-b"בשלס'ושתבסשלועןיעוא"בשרסרח6סימ"
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ד"בג"סנפברהירבדמעתוbf"קכיתfכסשסמו),ט"לקיפ

(.(ג"קיצובס"ד).'7ףד6'יסח"6ייתובושתבבתכןכשיתיליסתע

רס6סיכומ7קססיכבלמי'גנארפלאהמלש"ל"לסמ.ה"מ

סוסבלססיסו.6"כתוbס"מתכרעמספדנבש"מכסילכמןיאב

ידכטטקמוקלקלמסיסו.תובושת'סלביקוש"קייסמןמזב

יתלבסש,ןוסיסו.ס"6קלקסילסיללותנגביסס"מכויתובושתב

סטפדכ'?כסותבושתשיתיbרסתעזכסברסלי"כסבושתמספלכב

.t"עח"לק'יססלקמתוספדנסםק"ירסמתובושתב

ןככלמלחלסיסןלמלשונבוראקהמלשר"לסמ.ו"מ

ולססלשמססמל"לסמסינכרסןמזבסנילנטסקוניבריכומס

וסבשתובושתב'יגנשןמ"לסמבלסכ"כ,ןכfב:חיקי5רסמו

ללכבוס6רכזכסש"לסמברססיסו,ד"יןמיסןידותדולפס
רכזכסס"רסמסיסו.רימזיbיכבלמלקbעסוסיסירזעל"לסמבלסל

סגולסיסשסקיפנסןינעבסזלכסעוטמ"ירסמלסיתגולפלכ

וילאבתכ,רסומקמ"ילסמורימזיאבסירזעל"לסמברסריתסל

ןכוסמיכfשליבשבשךשפנבסמדתלאזכסורfקש"לסמברס

תושעלסיעכומסןמןוtbלססיסמינאיכ,דגנמ3נית6תוחפל
י"בסגסט"ל'יסל"י,ג"סככבלסש"מכ'וכולימז6ליעבסקיפכס

bד"ויתכרעמספלכביתבתכרבכ).ן"לתוbהבושתשישס"כתו

fבלbיקיר"לסמברסת"ושבלכזכסגו,ש"קלסמת"ושבוכממ

ל"לסמבלסתבושתלעסתקשק"יקןמיסבססמו;תומוקמהזיאב

- - - ל.(( ס"ד.ש"ע יקיbתוטמססב

יבתככיתיbל.סבוטגממהירארעסלאומשל"לסמ.ז"מ

י"רסמברסו.ק"bע"שלעשוריפרוביקשורמbססbילטיbינבל

סויbbיבמ,ונממקלחיתיbלשי"כולשסיכפססקלבילbויולס

6לומכעולוביקמלכל,י"כורפסבוגנילי"רסמןכו,ונממיכד

סכקסמי"ככולכד"יע"שיפיתיbלךל,וסנמןילשוליפליתיbל

- ל'. ויקbזכס bומש,ל"לסמלש bתיל רעש,סמלשל"לסמ

לביק.י"ספולקסלוסילופרטסאמןושמש:תימ

ןלורפסלותמדקסבל"זלוסרכסשומכסלבקכסילוכיקתמכ

,6קbלקמ,עשוסל"לסמןומגסןמזבסיסו.ליגלולסיסו,ןיי

י"סועבו.'וכס,'סבשסיטוקלבלbלתשומכ,ת"ושעשוסייכפבלס

-.ל"יסןילפתותינינבףטועמכ"סבבולמועבח"תתנשכגיסנ

אקארקמירהמןוfגסלת"וש-.ףסויתיראש:טמ
- - - . ןיע. ד"ויתכרעמספדגכ
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ספינאגריו1ירהממסיגנכ:ףסויתיראש:
.סשיספלכבןייעי"לשתנש

ל"נסי"רהמדיסקסןוfגסל.תירבהתוחולינש.א"נ
,ן.ד"ויתכרעמהספדנכוליעלןייעןיוולוס

.ל"שמכס"דעסלפתשוריפ"וכסןוfגסל.םימשהרעש.ב"נ

סמסקמוסנוכתבולנויכוק"ככרבדמ'ס.םימשהרעש:גנ

סמכבד"יח"רפברסוחיכס,ס"במרסלםפכססמטקונ%־תיסלמס

6-כיכיובספלכו.'טק"סו"ס'יסוג"יק"סב"מ'יסססמו,תומוקמ
תורורסללסכבותכוהמלשלכןושרגברללוסו,ז"שתכש

.ג"בלרלשויבחן"בקלסלשונתחחוסשבעח"עקףל"

תויגוסתנקוינוייתבשל"לסמלת"וש.ארומליש".ר"נ

- - bל"מתו. ספלככס"מכסילובלו

קלחספלכסתעו.ןתוbספלככ,ןיע:ןהכיתפשה'ל

לעbוסובלסולככ:סע7"תליחתלע"ךלמסקפסמדחא

,סמי3מססשעדוי,סיסך"שבלסשלקמברמיתעמש.י"כולוטס

.דימוףכתסנולשתוbיקכסbונמלוובןיוכל,שולק,סשונייסל

ש"מכגbרפמס"מלסמן6:ססעלקמןינעך"שבלסלולערילו

ל"זלולל"לסמבלסליתימל).ו"ל'יסח"קבקעיתוכשברס

יכלבתכשל"עג"סףלו"קןמיסל"יכבקעילbכ'סבלכוס
לכולמסבלס-כ"כותעלגכ"שרתכזככסfבך"ססוז"טסיגילפ

ע"שלעך"שלכימשסלוקל"זבלסשעלוכרבכ(".ש"עכ"על"סףל

לוסוך"שסלביקך"ק6ול"."בולוטלעבקללוfיכסשעל"

ך"tסמךולbס'סספלכןלקמלעו.יתבתכילפסבוחווילעזמור

יתבתכרבכילנמרעושמסיפלו"קןמיסלעל"ייכורוטלע

ןסכיתפשסנסו.יוקלכספדנאלטעמססזיפלווטימססוונישש

סשותמלקסכוכתחבתכו;ל"זותריטפילקלג"כת'סספלכמ"ק

'שסיסל"זלוססיפלסשל"זןסכיתפשו.סנש6"מ,וייחימיש

סילשעוסטמקל"זבלסלסיסשכל"יך"שספלכשבושקוחכ,ש"לקכ

טשבתכדועו.ל"י"בולוטסלעלוביקל"זבלסלסיסלבכוסנש

בלסולגיחדמחנסןסכופקת'סו.ש"עלודגלוביקג"סשסופימס

" , " א"ןיא.---ישי - -

-לככשל"זסמלפסןוbגסל"טעססכסילבוקמיכקנמסג(* י(.פ.6סכקסילכל)ך"שסדגנ"טכסיקסופןילופןלל
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'שbיסת"בט'סוסלקבולביקשסשל"זלוסש"מכלקbסלקבל"ז

((.ב"קלניובס"ד).bלפbוסוb"יתס

ןוbגסל'ושתססו,וספלכסיקלק'ביבקעיתובש".ו"נ

ספדכונילילfכבולקמג"קוןימק"קדד"36רשירי"רהמ

.ל"מלתכרעמשילליעלןייעוט"לקתתנשןימכ

ןיעלעאחרהמרולסתפומבלסמ-בקעיתובשז"נ
• - - קעי... כק-כ

יזאגאש"רהמססרופמסבלסל.המלשעמש:הינ
.סירבלסלסקספלכסדרטסמbכו.לימזיbכספלכוסקותסלע

רמו,וסנfגףסויר"רסמבלס,סיסונסל"סקסמבלסלשוכרו

תוכלסיפוג"סבברסש"מכל'גוי"למסוניבלדימלתסיסונקז

- ה..כ"ע"קףל

ונאזנולידם"רהמגנוק"סגיסל.תודייתש:
- - - -.. " - ש"מכ. סמתכרעמספלככ

ילפפק"קדד"באץכי"רהמןומגסל.יבקעיבשיס

". ר":ל"שמכסילוט'%-ס"עתובושת

ן'כםירפאל"לסמןולגסלת"וש.םירפארעש.א"ס

- bב"ס,ת. bףל תכלע"ספדנכש"מכןפוחק"קלל"כמ

ללכעסרדנסכלאל"לסמןוbגסל.השדחהמלש.ב"ס

- - - - -ס-תכרעמל"קמכbףל.

סילמקכוסיbלפנסיסולדבקעיתיל6שו:מש-ג"ס

..ל"שמכיזאגלאי"רהמליסקס35%"תו%לפסלכלע

וגרופרומןושמשל"לס":יסלפ"ש:הקדצשמשר"ס
bל"לסמכםילקוליעלבוקמסבלסלשונתח'סנוקכלק"קדל"כ

בלסןבמתובושתותוסגססבלסונס.'סכשיו,לטימbייפףסוי

-- - - - - ": יכ---.לבקמס

םהרבאןגמכיס:יניי:ןוששןמש:ה"ס
ספל;לבfכו,קלפכתולקבותופילקביסלתסילעתושרל

.טוקליס'יפןכערתי;ולפסתליחתבוספלכתוישרפתנק

ר"לסמןוfגסלסיbלפנסישולדלוביק.רואמהןמש:יוסי

סשוליכזמולילתווקבלסןוbגסלשויבאךרכב.ןושמש
.ריbי'תווק'סב

לבוקמסברסלסיפי:ליןלפלוק":בוטהןמש:ז"ס

ינכלןסכסןלסלל"לקמולככ,בלסובהואהמלשל"לסמ

.......-:ב",g-לו..).סזוגbל -8W-י-
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בקעיתחנ"ןיינסןכש"רהמגיסל:החנמלןמשת"פ
היירי.ך"מסתכרעמבליעלפ"מכ

ק"פלעיכלמערהמ:יסלירואמלןמש.יטיס
י".תומfלמבן"במרסתונססמס"ולסלע"ןילמסעינמל

יתיbרו.ספדנכש"מעף"ירסביבס.םירובגהיטלש"ע

יספלfלשוריפססעז"fיל.ל"זובתכשכ"עק"כ6לתולולסרלסכ

לעלביקאל,"bיליכ,סקילססומעול"כעסירובגהיטלש'קנ

ילעבסילנמכוס"שסלע,תוכלסיקספבתכקר,ללכף"ילס

ברססכממ.י"כדח6קלקיליבשיריעכסינfסגו,bילטיא

תוקולחמס'סיוסוסירובגהיטלשרכיחןורכתיבלזעבעשוהי

ומיכסשסוקמלכןיינמו,"לילירכלליבסוכותבו7ספ%בש"מכ

ןס,ךורבזעבעשוסבלסלשוירבדססראססו,ססרופמכוילע

סימעפסמכשדחמחוסשןסו,סתוקולחמוסילולגסתועדbיבסל
."!'ריב.סיכירו.fירטויינקל

םהרבאר"סמכbפולסורביק.םירובגהיטלש.א"ע

לעותוככרקסותיכסתרונמסינינעלעאבוטנממסיר6רעש

סז'סוליכזסוbכויכודומילרדסוק"כיעבטוfק"זומסתכbלמ

- . . ברס. ד"יכ,'פ'יסח"רפבלסוט"ית

סניכיעדוייפסכיתיליאיבלןןועמשל"לסמ.ב"ע

יפbפ6ברשוריפודיבקיכסןימח,ףסוי'5"סלבתכשז"מרסמ

סרותןיכרתסברסתיסו,לסזסמךלךלקכתיtbלכיפלעיפ

יתעמשיכbול"סעfיבלןועמשברומשו,ברעממילופירטק'קב

ויסbלשסbרילופילטלbכשכו,י"bלעסילותעלסיס'זכסבלסל

בוטיכ,ובלברמלו,ןנקתכתוכלכוסלפתוליפbוןידותדןיעדוי

תוכילסמרתויסזו'ס'תbסbלילוסלותסלמללו:'בלקלול

סוסיסו;סשסרותןיבלסוסרייגלטעמכקילגסוסשעןכו,י"6

תומש'סותיסbרב'סלעלסוסלעךוראשוליפלביקו,ט"שתכש

'מקלחלולגלח6רפסיתיארינאו.סנוקולופירטביונמbוסו

.יfחוירבטויפלסיסfוס'זכסברסו'זכסברסשוריפמ

תשנבנבעשוהיר"רסמברסורביח,.עשוהיהדש.ג"ע

ו"פתוח.ל"ו"תכיעמ.ספלגבש"מכסיקלrלוסמרנפוריסלע

לומיכליסשבותכמ"קספלנשתעכלולכספדכאללעדך6

.סטמסלע"יותכסמ"יbלמוספלכאלותותכסמסיטלשלבורק

ישיו"ליגשינונקחציללקבלסל:ךלמהרעש,ר"ע

י".'.למחנואלפנלוביקיס5מלס:רסיקלק'ב
38
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לשוככ,יטכלbגןתנוסיבלסלשונתח,יולהש"רהמ.ה"ע

למרשבלסןמזבלימזימל"כbסיס,ןימינבל"לסמלבוקמסברס

ססמתובושתסבלסו,י"ככססות"וש,'סרכיק.ג"סנכבלסןכ

,ןימינבברסובללשויכמסיסשוירפסבןלסמדיברסקיתעס
ל"סלסמסשבקכשלוליכזמטגס'סבב"קסגוסכיתבברסוכילומו

- .bרתbיל מbל

בלסלשודככהיראברסמת"וש.היראתגאש.ו"ע

בלסולכנמ,לקשלוקוסילמתגbשיקינולחשכספלכושדקתיב

.ו"קתתנשבססלכbל"לסמ

בילל"לסמונלולתפומןוbגסממ"קהיראתגאש.ז"ע

קלפסלותואיקבוותמכקלובכלשועסbלסססכות"ושסכישםbל

ללוסישפנקנוסיעשתלבורקסימיךירbסוןימק"קבל"כbסיסו

.ת"יטתכרעמבןייעןכלילוטקלסיקלקסרbשסיפדס

םהרבאל"לסמלבוקמסבלסל.תרודייתרש.ה"ע

- bסללטשמ. סופל,ת"סעתושללינוקזה

ויגאחם"רהמלסינינעות"וש.םחלהיתרש":ט"ע
" - ספדנ" י,ו".קכזכעווב

ס"קקד7"כמםלשש"רהמבלסל'תוכלההנושיפ

.סיקלק'בתולודגתוכלסלעלוbיכסדלטשממב

b"כסלסו.סימעפסמכספלכו,עודי.םילהתשומש.א"פ

.ש"עשלשיילודגלכמסכסומשסילתשומשבתכג"ת'יס'ושתכ

לכבסילסתשומישל"עי'כיתיbל.הרותהשומש.ב"פ

. - ו..סשלפוסשלפ

ן6נומדיגמז"מרהלכק'כ.תומשהישרש,.ג"פ

. - - - . " - ןתלועפו'. וכו

ףיסוסשסכולמ'פסותבי"כז"כ.תומשהישרש.ד"פ

- סינומלק'סמם. לסמb"י"כ

תוכיbותומכבלודגי"כז"כ.תרומשהישרש.ה"פ

- : ימכקמ. ברעמס

ןאגריאי"רהמלבוקמסבלסל.םינומארמוש.ו"פ

- ךרדכ. ספירדוסמקוסיו bקילכסל וסוסלבקסדומיל

bוסןמתועדשיןקלטסינינעוינידב:עבראןחלש.ן"פ

וניברלותומסיסקימשיו,ן"במרסbfס6"",לבקמסבלס

- - קכ'.( בו"נש"ען"במלסלבחמססיסטייקסלעביפל).יי
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יכות":סל.םייקהןיי:.ךורעןחלש.ח"פ

'יסןט"לסמ,ש"מכאללו,ףסויתיבבןידס"שלשבלמעשרחמ

ב"גקף7יכאלמדי'סבןמלסליסקסבלסוילעגיטסרבכו."ס
יתעמש"ל"זו-'זכסבלסוbיבסוס"כל-'יסלbומשלכלבלסס"מסג

ולפסלומקתביתכוידימלתללסמולמקילסמברסשסירמוא

בלססיסלח6,6ליכןעיו,ע"שרפססbוסללסי"כלודגס

סגוזלסטקותוbקסכותועלכסייוניש,תנקסומומנמכללסמס

ימbיימ.ל"כעןטוספמסירבלסbיכוסלאיבמססבלסקחודיתלב

תורוסלוbשעשרפסקיניbלשולקסןלמשטושפסbלכלותעומשל
bלשש"כולושכמbכיש,סילודגויסשק,וידימלתליכלbלשילכל

;fבלוקקינימקיפנללכויכולתקמסזלותחאסולתוכלססקלחי

וכיתלעלסקלכלורביקbוסשבתוכ,סיסbלןכסיסו"ק'סמו
bכתשסולקס:ו"קו.וידימלתbלbעדיbלbוסווכומסיוילע

'ד'יסבקעיילסלת"ושבםק"לסמלל"ושלסג.וידיתחתמסלקת
סילכלbכמכותסלוקיכפמווימיףוסבבלסולביקע"שלבתכש

כ"ןידבפ"מכקיגססbלב"כןידבשו"כק'יסס"bכןוגכסיכל

סמיזקbתו,סששלקילפברסש"מעו,סקילססומעו,ש"ע'וכו

סבושתבריזניולס'לסמבלסש'מעו.'וכולארשיל6ערמיפיקתןיב
תכג'סבסbכוסוליזכיולסס"לסמויבbלמשולקסבלססשמ

?.ם"עט"כ'יס'גללכמ"קסיללו

תבכרמלעבש"לסמכןוfגסמ.םיטישיצעןחלש:טפ

,סינולקbמסישדוקמסלוכיקbוסשיתעמשות5ש'סלעסכשמס

לכלעתונקלשסלשעלביקו.ללכונלובגבbכbלך6,ספדנו
- - , - סירוט'ל.

.סיגולחמסזימןכולנקס'סותומbלוקג"סנכבלסע"ש.צ

ן"במיקישודיחללוכוונלווילבספדנםיניע,העבשה.א"צ

תוגססלען"במלסלתוכזס'סו,תוכל"5מלוללכסז'פל

סיתטס,תובושת'לו,ןיטיגתובותכתומביבף"ירסלל"במרס

י"לסמו,תייbז'ןקbכיל"לסממ'מו,כסובמי"רסממ
ססלבbל"לרמתבושתןלקמלעו,לולגקוכיו,ןוbיליל

ןבילסישודיקיכעדו–.ןומילילי"רסמדימלתט6לוב
ן'במרס'יקו;זנכשbכוספלכשתוטיש'ססעוספדכללוכסזל

'סו.י"כסיתיbליכbותויעטסיbלמסס'זכססיספדומסתוכמ

לשfסוקמלכבתורק6'סמלעלביקןיכמלסשהמודמכתוכוס

ךילשםלקסךרדןבאלסלשוכרדסזיכ,ף"לסלגישמל"כfלס
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תונפסבותכיעדסימת'סכילסו.סינוrfיסוף"לסדעבןילמ
גישסשבולסלעו;תועובשותוכמוbקתבוbמקבף"לסלעד"בbלס

ן'גמלסשתומכילסו,סקל"רסמלכמוfנמכאלותורח6'סמכסג
.סיעלסימתבסfבוסbל'זכססיכיעסעכש'סבד"בbלסלעביפס

ברסלעסשעשומכל"בbלסתוגססלכלעבישהל:יbלובו

וסנקספלתוכוסלפסלס"מ.תכרעמבספדנביתבתכןכולוbמס

ל"כףיעסרוסיbסיגסכמבו"נת'יסט"י'סח"רפבלסו.ספדנ

.ש"עוגסכשסוקמ'פסיקספמתוכוס'סליכוס

ללכלי"כויתיbלוט"מירהמלביקןיטגהתומש.ב"צ

- - - - - י%-ו.טגבןתביתכטפשמתומשסמכ

:ההחמש::פפילןיטגהתומשג"ל
ירפססמכמץבקבסלעתושעלאילפסידלfרגוליכרק"קדבר
."זכס-תומסלכ:ירבדבורbיכמו,סבקלסותעלמףיסוסו

;סזןוכעבסיסותלילגססיסכ'לזע'סבםיבקןבס"לסמברססג

לכאלמי6נמססשוס"6ןלס6ליוג"סנכוספלכתאזכתעלו

.ססילוכיחבןסי"כוסופדססיתובושתבןססינורחfסירבד

בלסילבללעךלוסבבוסוגמיכיללעףסוישרש,ידצ

קקלעבלנסמערפמל"כמףסויל"לסמללסולביק,יולתינ

.חלורבמ"לסמןוbגסלשונתחףסויתנתכוףסוי

bימיכיובספלכתושללןזחםייחל"רסמםייחתונש.ה"צ

.ןוקי"קסמברקןבלולוספלפלכב6נווכו'סותירוכלכלפלפמו

'תסלשוריק"סעלbכך"קמו.'וכסק"דסממ'כ'בושתיתיארו י:.ןילופבסיספכקכוןילופלקילשוסוקלשו

'גוספלכלועוקספ'סמק"6ע"שלעהובגןחלש.ו"צ

.וכלומףסוי:פיקיו

סלמומסשכותובוטתועומשמלודגיטוקליהמלשעמש:ז'צ

ףוסבש"מכ,אידנקמרשיבלסורביח,סיfלקנויסיוסירכזנ

סילוביקסמכוסמכלביקשסfרתסש,סמכחתונכוכלותמלקס

תומכקבתודבככסכלבודמ,תודירשע,תולוגלתולוגb,סיבר

לוbיבסנוכתסתמכקבוולbתומכחבת"ושסמכו,bר"ביגלfרועישרפסמ

.סbופלוןווגסבותויסלתוינידמתויעבטבןכו,סילונקסמכויטס

'סיחלפללוכ'סו,סילפסב6טמכססטקסלבלסלכללכלללוכסו

לומשרמתמכחובו,לbנמשקול'שובסזילותללקכק"סעל
סלודג'סלוbלbיכוסלסשבתכו.סלעימסלוס'סו

סבוסזסבגס"יבמלסלשדיס'סמקתניסיכללליעויש
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רלסכןיעו.ףלאתכיעמכןייעו-ךרומבפ"עוינייעמלכתמשב

סbלככ'קבקשמ"ססמכוסמכליכזמסשמ"עד"סקףדתולודס

----------ך'צ-t:כ-.סילf'סכולכותש

מבלסמי"כסליתסלעןומלקשוריפבוטלכש.ח"צ

גכקרכיכלישוריפריכזמוץתתסיפלbלשורביקהמלשרב

תקכות'סכוריכזססיסכפומל"לסומןוfגסירפסרכולבלכמכו

.......":שי(".כ"ע'וףלתלקק'יססליגמ

ש"רהמבלסלבוטרחוששרדמ'יפיכבוטלכש.ט'צ

,""7-":.סיל555עבודאיינאל

העושיל"לסמברסלת"ושי"כסקלחיכהעושיירעש.ק

- - - - - י".ל"יתכרעמליעלןיעןייז

.ונסבלסלסישורדיכ:הרואירעש:

...'זכסברסלסישוללי"כ.הרותירעשיבוק

רולסלולגיזאגלאש"רהמלשטקלמליסקס3לס.ג"ק

סיסויקחכיא"לסמבלסונילומןמזב'מסלשלק"סעיניידמסיס

בר-סיסכ"קbו,ת"יקתכרעמבוספדכבש"מכק"רפבלסדימלת

ל"לסמסיכבלסתלבקבברסיססליחתבו,סנשס"מסירכמןרbכ

סלעמלולכלכלסיסכ"חאו,'וכסןייזי"רסמוןסכסילעמןימינב

סיסו.ס"במרסתוכוסלות"ושמי"כוילוביקיתיbלו.סכססירשעמ

bו,סייכעללודגסופורטופbלותריטפרחbשסbריbלbרועיש

סלקתיבברסלעךריבערזברסבתכשי"עתינברסלסבותכ
סיסטעמכסבורותסככסוש"עלbומשתיבברסוע"יתבלסו

,fילפסלסיססרותבותדיקשוותוליסקו.ת"תוסיעונמוסיינעלקלקמ

יכbו.סכשסיעשתלבולקיחוויתומא'לכלכתסנאלשטעמכו

בלסו.סילקמס"מיסניכשינפלבקליתיכזג"קתתנשבריעכס

,'וכוסעומשןינילענימגנמש"לסמלולגסבלסלשונבןכסיס
". . " יל * t , - היהי - . - - ,* * * ..." . " -

*- יאמ

: a r" -

רביקשןחובןכb-'סבו,ט"סלכ'זקלח.למקסרכןיע(*

ורפסליכזסל"קתת,סיפלמ'7תנשק"סליטלשלעל"נסרבחמס

סלעכוןומטסיסלשמ,ןקובןכמ'סמתורקיתוקתעס.בוטלכש

סעקולסכחסלוbלbיכוס,ןעכנימבסירפססלכוfבסויסדע

ךותמלכוקסלק6סילבשיתטקליכbסגו,,דילעןבוקורפסב

ללוקסןיעלסתומיתכרעול"גססכקסקתעסרשליכ
.216לכ1846טכעילbכ

-r-----ייא
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ק"לסמשילקוריעלודגסבלסלשומbמויק6,'זכסברס:סיסו

יכbלמישילקיקbילתיכסו.'וכוסייקסץעלעבליפעלbובמ

ובלוסימשבסיעמשכססירבלוסוקbכיץראלכבסילועסיסלמ

" - - - - - "" ססיכיכע. ע"יז

ב"קטקלסילבש'סביתיללינארטמהמלשוניבר.ד"ק

..וכמזב-סיסשסbרכוויתובושתמbיבמסי"כ

ב"קטקלסילבש'סביתיbלןושמשלגהמלשוניבר:הק

.'-.ויתובושתמbיכמשרכזכסי"כ

סילעשדיסחההנויוניברמ.הבושתירעש.ו"ק

סיליעומסישודקסוילכלוסימשתbלילרשפכסררועלסיכיוכמס

סכוססלbילשb,ןכfסבלת6סילבושססלשb,רבשכסבלס

'ילקמילעשסשעשל"זוילכלמלכינו.סויסויויתותלדלעלוקשל
; * - - - - וספלכ. bלו

'טפקכספדנל'גוחרהמץיכלל,השודקירעש:ק
תועלסתודמסשכועסלbלליגסלתוכיbסבלbוסוזככcbו'טשמbו

,סשולקילעשכסנכילוגישהלתוללוכתומלקסותובוטתודמלכשו

.'סלbבושללסמיו,ותוסמןיקביוסכויובליגרסו
ל"רסמליסקסבלסמסרותסלע.:ןהכ-יתרפש.ח"ק

ספלכבש"מכלbילוקיללbלשל"לסמ'לימלתןהכהיכררמ
- - - - - - " יתכרעמ. ס"מ

.סרותלוbכל"למלסוfיכס:תויחאיתשו.ט"ק

:אילימיקיגףסוי:קדצירעש:'ל
ליתביתכתוליפסססוליפוסלכקבססרכל{:5קסבומססכקס

.קדנילעשסמשסירפסהמכbיבסשתולולסרדסןייעו

.תוחולירבש'סכקלקלמקסילמ'לוליבס.ינושמש.א"יק

.ףלfסתוbתכלעמבליעלןייע.השדחהלמש.ב"וק

סיזאקםחנמל"לסמבלסמלוביק.תיבהםולש.ג"ק

בלסלשויכמיכתיכסתלמשמותיכסקלבהתיכסתרות'סלע

.תוכמסלעסירפוסתאנק'סרבקמסבלססיזמקסיטנקל"לסמ

סילטנוקכויתרכוסו'וכסס"לסמ-בלסל'כ.תכשיסודיקיתיארו

- . cילויש ר.ב"לל'יססכרב

...,ל"-ו-דב----

- . ' : - - - ו"

- - - - -"- - ." י."'ל,ירו--

י"-*?-י- -
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.קאלופבקעיל"לסמדימלתולולבלודגbנכשםולשל"לסמ.א
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סמעשלbובמסש'ב'יסf"כללכש"bקסתובושתבולילתסיליכמ

.ם"עס"שסלעתופסות

ליbי'ןסקנפ'לbכתסלביקששללמ.אשדת,יו"ט

ולפסםילכקקלסוניבלבתכו.6טדןילסלשיתקוספבליחת"
ס"טשיסופלבוכ"עליbי'ןסקכפיכלסז'טמיגל"שיתיכ

.וbכמשומכוקיתעססשמסטמתמלקסכו
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ל"לעסילגמילפבלסבתכ.הנויוניברידימלת.ז"ט

6"בשלסון"במרסbמתסמסססנויוניברידימלתל"זוותמדקסב

ן"במרסלגמכ"קלדמלל"כטלסוסנויוניבללכbודמלססינשיכ

סיססכויוכיכרלbוססכסומרתויסלbלק,סקילססומעו.ל"כע

י"רסמדימלתסיסbוסיכ,ןיסקוי'סבלסש"מכן"במלסלימלת

יללפסbוסשסנויוניברכיbיקבוסכימל6טישפולרפסבבסובל

fכוטיתכולבסינורקbסיטיקכוכסו,ןמזבסיקוקלכ"כויסללו

וגיבלמדימלתסיסולולסלודגסיסן"במלסלססירפסב

b"בשרסו.ולימלתסיססכויוכיברו,'סותסילעבמ6לזע

סימעפלןכלו,ןכמלסינפלדמללןינמזוסנויוניברמלומגדימלת
לכלו.ש"ע'וכון"במלסוכילומוסכויוכיכלילומבתוכb"בסיס

לוסדסללכמןכמלסןb67יעכמאלקנויוניבלידימלתתולבלס

bוסשף"ירסלתוכרב'יפבילסו;ודימלתללוסנויוניברלשובל

bוססbו,ן"במלסילומובותכולכbש'ג'פשילסכויוניבלמ

,וילימלתןושלbוססbו,ובלbוסשתעדלתמלססנויוניבלןוסל

תוכרבשוליפיכ,סנויוניבלידימלתללכבוbלן"במרסלילס

ילומלסbלכךכסיבתוכשומכו,עודיכסנויוניברידימלתלסחוימ

ןושלסוימסיבתוכויסלרשפ6סזלכסעלאלמרידתו"לכברס

ן'כמלסןימיbלוללbובמילסכ"bו.ונושלכוובתככסנויוניבלמ

לימלתיbלוסיסלb"בשלסיפbbלb,סכויוכיכלידימלתללכמ

ידימלתללככוכיbלל"כמ"מ,רילתומכעbוסש"מכסכויוכיכר

וילועכימימו,סימשbיקפול"כטלסלוסלולגיכ,סכויוכיכל

סווומשלעסילרקכויסיוומכעלןישודיקבותכלליחתסלבכ
י.יכיעכטוספ

ולביקלו"כל'יסח"bכbטוזוסילbבלסבתכ:איגת.ן"י

סלועמלןיחרנוילכלןיאו,ש"עלוטסיק6ש"חלסןבלאיחיוניכל

קפסןיאש"ירסןכ:סיסלבקמסבלססלו,ס"מלסליכזהאל

ילמס'לככשומכו,ש"קלסbוסויכמתלבסיתיימלוסןינעלכבל

ש"מ,לק6ךשמנ'ונסבלסו'מ"כףדתולולסbלוקסנסוכ

.ךילמסלןיbותולולסרלסכוbלוק'סבדועןייעו,סמלקסכ

(טקלסילובש'סמסיקקלכוילבלבולליכתסשלכלעודיו)

וספדנש6"בשלסתובושתלןילוק.םראתודלות.ח"י

לbסוג"סככבלסןכל.סופלכבותכךכש'וכוממיכילמוכלווילב-

.ב"ק6"בשלסת"ושולץלוקסינורח6
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ןבמרהיפוליחלעסופלבביתכםדאתרורלות.ט"י

ילודיקקר,סוסשבסתילןינכמסינורחfסןיאךא,תומבי

.ן"במקסלתומבי

לעוםחוריוניבלרוביקbוס.הוחוםדאתודלותיכ

,סקוריוניברסמיכ,ורפסלןילוקסירבחמוסיקסופסןיאבולס

וניכרלו.סוקוסדמקלחןיבתוכסימעפלסירפמ'סןיבקלחלך6
סילככו.וילקbסיbכסוףסויתיבןרמו"ילותוbןינכמסקורי

.טושפורכיכןינעסךותמו,לייוי"לסמbוססבסקס

תולוגסמסשלעכלאויוניבלל".םדאתורלות.א"כ

.פ"תתנשחוקלחובספלכסינינעו

ספדנ,עולתורודסללסבתכ.והילאיבדאנתגכ-ב"כ
לקbמוילעסטקול"כעbלוכלןיקוקזכחליפסעספלכוק"כש'ס

בלסלסיכססךימוהילאיבדאנתbוסספדנססז'סשעדויאוסש

.ך"מסתכרעמבליעליתbכסשומכbיככסוסילbוניbשעבשראב

ל"לסמ'קסו,סייקתונש'סבל"זותולולסרלסבסשבתכדוע

,ש"ע'וכווסילאיבדאנתלולגסבלסוךלךל'פווסילאיבדאנת

יאמעדיסמוסייק,ןוסילbבלסלןילוקךכשעדיאלדסלרנכו

סייסשסמבהזתולגלןויכסלו,סזשוליקסמוןניעומשfלחתמ
סירבלססתסעלוכמ'פוסילbל"לסמלולגסבלסוססבתכש

.שוליקונימbרקיעלו

לסבלסליבסיסוינכוbלטוקליוbיכס:ןיגת'ס.ר"כ

.יגת'סססבלילתוbיבמישתקכמ'סבוי"כ'סז'סתולולס

ךורבוניברל'וכורתסולוסימינילב.המורתהס.ה"כ

בתכ)–.תיכתכרעמספדנכןיעתופסותסלעבי"ללימלת
ירבלסססלכוbוילבלבוללן"ז'יס'ושתבןויחש"לסמ

לעבי"ללימלתbוסלעלוכלבכו.ל"כעתופסותסילעבויתוכל

ןסתוככללשוויק6ל"ככילוןושמשוניבללשוליבק,תופסותס

סמכףוסכסיקבזבש"מכתופסותסילעבמומכעךרבוניבלו

סנכקלשbכתופסותבסימעפסמכלכוסו,ךולכ,תופסותירוביד

קלוכוניאשןייעמססמליןכבו.b"עו"ףלתולולסbלוק'סב
וכוטכסלקמססיסוליקהמכוכממשייbלוכו'זכסןוייקס"לסמןושל

- ן"לכו(. צנילןחלושבס"ד)ודובכסש

.ידרסהלאומשונינללמ"קינידב.תומורתהס'.ו"כ
ןכמלסלימלת(.ל'כס"ק.ס"טbוסויללפססלגןיסקויבו,bינדלסליעמ)

ינרבלסלופלפבלוbיבלביקוילעון"ישתכרעמספדכבש"מכ
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תוגסס'כביתיארו.עודיכסמולתילודגולארוקווגיפסירזע

bכתבלסלשוימקסיכbזולססרבbל"רסמלולגסבלסמסבלס

.ףקתלכבסמורתילודגבלסלעל"שמלעב

שמוחסלכלעתוטושפתושללי"כ.החנמהתרות.ז"כ

יתיארו.ילקצלbכגחוניבלרבבקעייבלל,סילגסירכל

ןכמלסנריכמותולוסוסישודיקובשיותולfתישbרכלעונממקלח
וכססרפסיכינעלכלסקמוסיבותכוbסיbיבכמלק6'פכחתופו

.ר"םקרשbולשקווירבדכיתיכסכובקעילסילוסקסתbו

ספמסלעכם"רומוכיבללביק.תאטחתרות.חכ

ברסתעומשכדbללו,ע"שלעתוסגססססשדספמסלביקשסלוק

כ"כbכפילבתכומכעbוססגו,ד"לתוbןילוקבתודומחסקל

ברסלעסטקסלכלסו.סיקסופסיללכףוסג"סנכיליישבלס

ףדט"י'יסל"יכ"חףסויסטמת"ושכסלבוס,סבושתבןייזילסמ

סקלגסו,ףוסבלביקתלטקתרות'סלסילbטישפל,ג"עח"ס

:bתילו'ונסל'גתומןילוקבק"לברסתרכסbוסןבקי

וספדנןוששא"רהמברסלת"וש.תמאתרות.ט"כ

.וספדנאלותובושתיקלקלועולויסוbיניכיוב

ש"קלסמדימלתןהכהיאדסחבלסלת"וש.רסחתרות.ל

.ןלס6סטמללפבלסלשובלסיסות"קתכרעמספלכבש"מכ

תנל"לסמלבוקמסבלסלביקי"כ.ןתנתרות.א"ל

תומלקספ"עסילמbמוסיקוספרbיכ'וכוסילומשתונמלעבאריפש

.ל"נזיללסוביבל

ץבשרהןבש"רהמביסלביק.םירפוסןוקת:ב"ל
ןמקרמfמוסעומשןיבירפסףוסבונרווילבספלכו:טשיגלב

ספיוןקותמי"ככויתיbלותויעטללמסז'סשעדו.ן"בשלסויכמל

- סופדבו. ליתיףילקליסקבותיקשס

תורטשיקסכל"זהפיש"רהמלביק".םירפוסןוקת.יגל

לכל6:לסו':5:"סלולגס:גכ:וי%ויתילל

.ס"עספיש"לסמלסילפוסלוטע

:לס,יניפיליפייק"םירפוסןוקת.ידל
רמbכסשו.'כילנטשוקכספלכולוטעס'סלעןוריג''א"רהמ

,ע"יזסלותבותליקשוותוליסקףקתמוכעמשוסיבלסנלוביקולשיש

'לבלסמסלותסלעסיפיסיטשפ..קחציתודלות.ה"ל

ללסבשקלשbכונקווכילוןרמלשולול,וראקקחצי

תובושתיתששיס"fלןלמתובושתףוסבות"ושלכילותולולס
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ודולבלסתובושתרbשסיפדישןלמלשוככסשבתוכו'זכסברסל

ספדכשןלמללכורתקבb'סבסג).ןימתובושתיקלחלfשכ'ונס

קחניסקוקסיסלוסוונבלותבושתbיס,י"מ'יסבבורקמ

תולולס'סבלסש"מקלוכוכימז"פכו.ולמקףסויר"סמכב

ינbוידיבןיא,סיסופלסינשבקקניתוללות'ססנמלס;ויכמיכמ

בלסוןרמיכbולbקסירפמבלסיכ,ינורכזבסוסקסמבתוכ

((דעובס"ל).ןרמלשונקזףסויל"סמכיכב,סיק6קחכי

תישארברפסלעסיפלדססיכלןגקחציתודלות.ו"ל
- bיזככס. כ

לעסלפתסטוליפןשונןשסופד.בקעיתעלות.ן"ל

.יאבגןבריאמר"ללמבר5לתמלסךרד

וריבודרוקהשמל"לסמוכיכרמ.הרובדרמת.ח"ל

ףוסבלוסולוכיקוסלעמלסינוילעתולמסתולעמבסלקסגסנתסל
.ס"זמלססרבbללסקרפס

תלסשאדיוילהילאוכיכרל.םייחתואצות.ט"ל
לעסלפתסתנק'יפףוסכוסמכקתיסbלשולקסורפסמסיקנ

.י-.תמלסךרד

ברסלתפסותו,ףסויתיבלוכיקןש'ס.רושתואובת.מ

סירוט'ללכלעס"עשתכשספלכרושןמלזםירפאל"לסמ

.ןשונןשיויתיללותדליבו

תובושתסתילסbסילפס'לללוכ.םירשיתמת.א"מ

וישרפמוף"ילסתוסגססימתךלf;7יקיןסתל"לסמבלס

;סיכושbלסתולולסינוfגלתובושתסיעלסימת;ישילקןגבלמ

.'וכודיס'ןש"לסמללאומשללכ

bילטוbלקשובקעיןיעלעשוליפ:םיניעלהואת.ב"מ
.יזאגראש"רהמבלסמ

סיללכז"יגאחי"רהמבלסל.המכחתליחת.ג"מ
.תותילכ'סלכbלבוקמ

יללכב:כיתפשלעכןוbגסלביק:הבופקת.ר"מ

יולמוכיfלולמקכלפסbוסות"כטתכסוסלקסלזיבbוססיפתס

וילעשוליפסשעוס"כ'יסמ"קכסימותוסילומ'סב"לסמולנק

," - ןייעו. ף"וקתכלעמב

ירבונדייאקש"רהמןוbגסמ.לאומשתראפת.ה"מ

שלדימש"לסמלעתונפסתבקותוטישתגקקכוסתכלנלעב
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סילועסתוסגסוש"bרסיקספבורלעתוסגסותוכלסישודיחב

- תיבו. ףסוי
ןושרגל"לסמןוbגסלתושרד.ינושרגהתראפתיא:

ש"-.ןימגשלבח

השמל"לסמברסלטלקמספלכ:;מלתראפת.ז"מ

.ך"םסו"טסוףסויתיבול",לוטלעלשעסבלסןוbגסותבןכ

סדנלן"לס,סינוtbלסמ'יקללוכ.םימלשתרות.ח"מ

ר"לסמ'תובושתו,שפנסילעבלעס"ולסתוגסס,ן'כמלסלסלנלס

.ויגיליק"קבל"כbןסמבסיעש

ביבחן:.םירופכהםויתפסות-ט"מ

סקסעלכוק"לסכופלפות"פגבסטישסילופכססויתשרפלע

- ." - * סיסלפמו.

ח"גסלכנ,ל"זלאפרל"לסמבלסמ.תבשתפסות.נ

ילסותבשילסק"6דע"שלערוbיכbוסו,קקוחמתקלקבלסו

" .“ ןיבוריע, ןילסתנקסמולופלפכ

ש"מכש"חרהמלסיקלק'גת"וש:םייחתרות".א"נ
- " ספלככ. ל"סבת"יקתכרעמליעלו

לbומשל"לוסמלביקלתולולס'סכבתכ.םכחתרות.ב"נ

רוטלעבbוס.רבקמסבלסיכונילסוו,ןסכסססרבמל"כנ

("י-.."-.םייחרוקממבנוקוקרב

..ב"חםימכחלדעו-
-יריה.תתוא-

לייולאנתנל'לקמבלסלשדחמספדנלאנתנתרותוא
ןללקלבקמסבלסbוסותוישרפסלעסישודיקות"וש",ססל" י".-.סייקביתכולbכתכ

סbקנו.ל'גשלשןולוק"לסמבתכךכהטישתופסות-ב

'פותסולb,סלוסיוניבל'סותוןנbש'סותוליבסיסשל"זbוסל

ןכbש'פותסנילשרמול,סטיש'פות,סמלק,ססימלעדיאלש
תוינוניק'סותסלבקמעלוכbלש'ותלbלוקלגבוניכלו.6נויכו

מ,"----.סטיש'סותסbלקל"זו"קירסמבלסו

וספדנןלק6-לעסימעפ'סמכוספדכ.רהזהינוקת.ג

בלסתוסגססעסנולקbכל"עי'טשוקבוספדנלשbכ:לספ
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ספדכו.ל"זז"מרסמסישוריפסזימףוסכףסונו,ל"זאנליוי"רס"

.סינוקתל'יפךלמbסכ'ס

ל'ג,ףייסלכמתספדכייסשסויסונידיבש,אתפסות.ד
סיוbימקכיברדbתפסותוbיעסוbיכרוbייק'לתותירכתללוכש

סלוכ'פסותיתיbלו,תויעטסbלמbיסו,ל"מכbוסזלעתויfליל

רפסב–.'יללוסמסירלסbתישלכףלקלעסבותכתוינומדק

bתפסותלעססלכמןגמברסתוסגסוספלכופוסבב"קסיכפססחל

ברסו,.סניבדלתפסותיפסילמתרטעלפסבספדנוןיקיקד

bתישלכסריפל"זודראפדודר"לסמכיכתוקמלמbלפומס

,סלכסירלס'7לעוספדנלככו.bתפסותסמירדס

לוbיב,רדנעסרדנסכאל"לסמןוbגסלרושתואובת.ה

bווקלbזכספדנ'ס"שסלעסישודיקלושלוככוולשסשלקסלמשל

סילודגססשכיתבתכשומכןויעותוליקככללפנ'סbוסוג"בת'ש

.ש"ע"פתוbףלbסתכרעמליעל

.ססנ"ז"מרהלהפיסניישךורעהתפת-
.ל"זלשללמ"הרומת.ז

וללינוורניקול"זןהכתחנמבלסלרמbמתובורעת.ח
.ס"עתוכורעת'סתקיתפבסילגמילפבלס

ויתובושתבתולסקרbסכסילבקול"גללכץבשרהתונקת:ט

.כ"כל'ןמיסכ"ח

תמלקסכbכומתולולסלדסברהבתכהרובדרמות.י

סלובלרמות'סכבתכרמתל"על"זbלכעטלול־יברלשןויכילעש

ללסמלךלנסוסאלו,תולולסרלסבלסל"כע'לסלמתולמג"ב

ם"רהמוניברלליגיניובספדנ'סלוסיכ,ןיינירעשיקתפ6

םפלכלולקעו,תונוילעתולמכסקbסגסכתיךיbל"צזוריבודרוק

ולונקbיכל'ססףוסבל"וססרכלללסקסכס"מו.ונלווילספ

- bססלב. תכירבומלקו

ש"מכוכידיבש'מוקנתוניbסיכוסbרססיליכזמשאמוהנת.א"י

ל"ונממילילס"לסמ,בתכו.מ"קףימ"ק"יללגססטנ
.bמוקנתbלווכלמליbוסוכידיבשסז"יכס"מףלךירעמב

ךוכמסמתמקויכודיבסיסלנקסולכקוךולמשיאמוחנתשרדמו
: " -",::ל"כעל בושקbתמק מ bוסו

המכחתוחוקמותומולעת•'תתכרעמ.ב"

:ז','וכו:ב"כקסתנשbיגיניובספדלסילטניק

4-ל
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,6נמילכוסמרילככרוסמוללכוביbרקי6לשסיבלסתא
ויתובושתבשbטרופססי"רסמליסקסברסס"מזומרלועילוסליתbכ

ףדוב"ע'מףדסלקסיפד)לבונתגינבוק"מ'יס,בקעילס6

.סובילוכ"עו"כף7תוחכקסתרותרפסבוב"עימףלוס"מ

ש"רהמבלסלסיבלסינינעותולוגס.המכחתומולעתג"י

.י"כל'כזו"קלסמוניברןכסס$"זאטיו

רפסמכדומלתיכ,ת"ילילמלוכיכסמסלובקסועסדומלת.ד"י

בוטסמו.סילבוקמסש"מכסעוככסלת"לקמב'יגסגוסעינכסלסמש

בוטסנמיbל.'סו,סעינכסלימלשורילומלתוילבבדומלתבקוסעל

סבשחמססשלעדועףסונולומלתטמיגסימת,סימתבסיכלוסל

- - ךסמ. ס"מכח

תובושתףוסבסינומדקתלוגוםושרגוניבלתונקת.ו"ט

ימקרבלוס.ו"יק'יסבלכססכותוכורמסךירכילבס"רסמ

ובכויותוbילכוקכוכבןתיוסכוט,סכעכוככקתיוידסקןומסל

ויכרדבתכללוזוז"יכb'סידסחתולימגבותוכמבוסרותבקוסעל

.םייחיכרדךרבתי

לכלעםמורמו.היוללההיללהתהמשנהלכ

- הכרב. הלהתו



.א"חםילודגהםשלעתורעה

.ע'עינדלופןרהאר"רוהמםכחהתאמ
.

-אתכרעמל

מ"רדימלת6וסו'וגול"כbססלבbוכיבל.גתוא

ירבדמסזקקלוודימלת,סיסס"זקסווכתקל"כbלסש'קלכ"כו'וגו

ןיעססדוקרטפנןשללססשמ'ליכ,ל"חשלכללוסוןיסחויס'ס

תנשנורפס,סייסךורעסול"זוילעבתכיקדגדמןורעבןכש

יתמדקסבילילמסכ"שמכט"יקתתתנשברטפנל"כbבלסוג"סתק

יכ,ס"טbוסס"סקתתתכשרטפנש,ןיסקויס'סככ"שמותוכלל

תנשןיסחויסתודעיפללטפנלכbלסול"זימחוילעבתוכל"כbלס

וניברברסובתכ,"יל'יסל"ת'סבש,'ססזכילשיו.ט'גקתת

ןסכסי"רלשי"סלמסbלכת"לו'וכול"זגולמולמ-בקעי

ל"קתתתכשכלטפכשןיסחוי'סככ"סמומ"לקתתתכסכדועיחויסוס

ס'נקתמתכסכרטפכס"כסרסססבתכילססוילכלכס"טכ"ע

-ל"זש"לו'כד"פש'סלשיסרפסבןכשת"לסדוקרטפנס"בשרו
bוסןכשןויכו-הקיתעמסתפסוסל"ת'סבסל"זתביתילוfו

ו'גארסןכ"שכוללכןשקלסמ"לתbל"כbבלססbלשקוחל
ןכשוירקbלטפכשס"זרסו,ט"כקתתתגסכןיסקויסתולעלרטפנש

ליללכ.סכסו'כל"כbלסלשפנסילעבלעויתוגססלותמדקסב
מלידימלתויסשרשפאךיאו'וכובכשמילעbוסובללשפכסילעב

ולףלקתכןסרלסמ"רכלנוברנמףסוילכמ"לש'כאלל.ןשללס

ונרבלססשבשרפמדודןבמ"לסו'כו"ק'סי"ת'סבןכשןיסקויסל

קסנומסברסוbלוקלשנדליגוסבןילוקכס"ולסוףסוילכהשמיבר

.ש"עןיסקויכס"טשישסbלכרתויוונלש

גקעיןבסלשמוניכלbוסכ"ע'וכולינולמלשb'ל.ט"יתוא
.ב"לתועסמבבותככסילווסיכימסיכב'סו.ל"כbלסלשובר

'סמ.כ"ע'סותסלעבי"ללשוככbוסןנחללוכיכל.ב"כתוא
.ויכbפ"ערטפכשסbרכז"פ'סר"ת

ןייס
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;ח"נקתתמ"לתנשבסיסו'וכורזעילbוניבלג"כתוא
בותכלזיימלגק"קתונקת'סבו,ח"גקתתל'גו:,ס"טססbלכ

יתשלפשרחאלולסכב"כבטרפלל"כקתת–.י"תכמיתקתעסחקולל"

יתייסוסילוחכלבקעיבשיוסשרפס,תמבולעסןטקסרזעלאינמ
יתסbוכסוסבלקוbיכוסוסינמוסמ'כוכילעוbכיכקלושלעבשוי

ןכוסתמוסcbלכועקבסלודגסאליביתכוסשמלנסנלוד'מסליסקס

יכקלעושbלסבוגמבקעייכבועגפוסתמוססbלכועקבסנקיתב

לימוילשדמלמוידימלתועגפותילbמשידיבוישארבועגפוותקלבוייחל

ולכיוסקענוונתואוגרסשףרוחסתיבמסbניוסליסקססדמע

לוגקסלעףתכסןמוףתכבותלגלגסלעסטbלוכסו,סיבעתמס

יתרגסבולעסינמו'סתמותקדנססלפנו,סינפבובגלכבקורב

שקבלסליסקסלעיתקענוסולממלועלכשדעונקעכוקתפס

יתונבגרסוסגלסשקנלסןוספתעובשלקbלסגוושעןכוסמקכ
סילוסיכולודגיכועבולכלסוקכיתלbשכווסגלסויכבוינועגפו

סתיסbיסוסילפסבותכלסיפלקסתנקסתגילססלוקוסילודג

יתנבוbיססגלסכס"עבו,סילקמףסכמתונבוינבויתואתסנרפמ

סילעןנוקו'וכוינבוינמלמלbשתקלוטסתיסbיסיכןיילסןממכ

.ןילסת6וילעקידנסוויתוכבסשעמוסיבלס,סישעממלפסמ'בלב

.לכסקיתעסלותיfלכ

b"סתכשכויסל'כףוסבז"כשסוכמבלעלו.ט"כתוא

'סבבלסשסמרנוןממימסס"לב"ע'ט'לז"ע'סותןיע'וכול"
.סטימסססלזקb"יתכסי"שללשסשובתכסססססילקbללגכךונקס

•בתכרעמ

-.6ננוגממלbומשלכךולכ'ל.התוא

.bוימלגמקקנילבךולכ'ל.ותוא

.יתכרעמ-ו

י"bלbוכלוככשbמעסכט"סעכבקעיוכיבלו3.ו"כתוא

ל"לשסכקסלושימבקיכוסb"סגסכסשןורכזינבb'סתולגסב'וכ

'תבכ"כול"זס"bלסויבbלכbbליטלוטבכ"מסטוללפסבלטפכיכ

.bלטלוטבסילוטסלכחבקעיוניברשן"בשל
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ילbביטסשש"כילס'תכלכזכרשbרכbלוסי'רס.ז"כתוא

נכשמלעלטפנש"מלסןכי"רסלכbb'נקתנשכגרסנשbוסbוסו
ותמקשוט"סעכי"רתבbשכןוtbרסשכ"כקוקלוניbיט"קתנשב

.ס"קלעסגלסנול"נקתנשכתמייקןדעסתיס
יולסליbמיכלברססגל'כיכbלמליבלסו":ט"כתוא

תנשברטפנשbלטלוטמס"מלססזויסישb"b.b"כטילסלשוכר

.b"כטילסללכוטסילקויששסףלbלתילד

.מתכרעמ

ץ'נמ"שכ"כס'נקתתתנשכסיסוכ"ע'וכון"מיס.ב"יתוא
.ל"ע'ל

ןנסיסתמלשה'פלעכיכוירבדבובלעןbכשיסלשמ'ל.ז"יתוא

ללשמ'לדועשיותוכbלעילילמסלסמלקסכק"כשרדבמבקעי

;לןרעךורעכו'ט'סד"תכל"כbלסלשובללינולמבקעיל"כ

ונגנמליעמלbיתיליבלןכסשמ'רןכטלשמוניכלסrכבתכ

לקשת"לספבתכדוע-.סמכילקיכרכסלושמוניכללעסךלעבו

ישס'סכומכעסתקשומכןתנלכלוסוסלושמ'רסעלעו
ת'רתכוסתמסbלכשומכסיססיתביכסמוbסכוכלכמול"כרת'ת

ניס6נייכ'וכוךנלfמוbכיסינכל.סמכווילbבתכשכ"לחיפ

/ וילקמיול'לוןסרלסהשמ'ר,

יתובותכמ"ש'ען"במרסלשוליבק'וכווליבקמ"ל.ב"כתוא

עtקןכוססמס"מלסלדגש'נס"מרלולbשש"לסון"במרסשק"
.'לתכסכלטפכיכסיכימ

נ'נס'לסמוסגגסbוסכ"עbכיוומי"ל.לימלתס"מרסו.םש

.ולףלחתנס"מיסכ

..נתכרעמ

:שתסיפל6'לתנשייסו'וכוןויעסלעבג"ל.גתוא

הפתתתכשכרטפנךורעסיכסגש.סמוז7עכךלעכסbלככ

סנקססגשסמולמכזוכללכח"רןושלקיתעססשאלא
- - - - - - י",?"עליעסר"יש

''ילשונקזסומינולקיכיבל.בתוא:קתכרעמ

"שיייכזמלשfbוסדתורולסארוק'סכבתכו6ימגמ
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חקולסו,ימורמיתבשלכbוססזיכסגש'וכול"כ'לסכיככ

חקורס'סבבותככ6נגנממסשמןכסומינולקןכילןכיכ
- ו"יס'ס.

6"בטרסישודקספדנבורקמו.ז"יתוא.שתכרעמ
מ"שןכון"במרסישולקbלbוכיfשסbרכוכושלמכ"עתוכותכל

כ"שמכתסקוימס'תלbלקרt6סרקמכון"במרססשכוירבדליכמ

.ססלסלקןכותמדקסביבס

סבוטנמ'דbינתס'סל'סינכזליכת.ותוא.תתכרעמ

6"סתנשbינתס'סתוכbגסכמסלשנופוסכבותכוך"מקלותלשמ
- ר"עו. ע"כל

.ינשקלח

.אתכרעמ

ש"גימןיולסמ"רןמזבסיסשלוריבגןבסמלש'רו.אתוא

ק"לעשינומכחת'סכיכלבוטולסידקיכא"6סז'וכו

יגרוימיףוסבו'כול"זיולסש"ידיגנסויסוימיבובתכ

תכשרטפנליגכסש"רו'וכוסככולכט"כןכו'וכוןטקססמלש

.ןורקלססbמסתלקתלטפנש"גמי"לסולו,ד"בbרסתלבקכו"עתת

סיסשתגקעמשמס"נת'ס"בלימ'וכוש"6רס.ג"כתוא

'סףלbל'לתנשרטפנס"ירסיכל"6סזכ"עס"מרסדימלת

,'ב"בbוסומ"לסל"כוז"בלרכbוסס"טbלbק"פ.תכשם"bלסו

ס"במרהימיכלק6סיססינשלינולמןסכהןלס6'ר.ו"כתוא

רולסרfפ'תכץיעס"כמלסל:וביססשליגולימכקלםbרbוסו

.b"בטירהרחbסייקתוקלbלעכיכשסוס"כמלסלע:ס"מלסכיססוינפלו

ןילסוו'מfלקכbוסיללגסכלb'מויכחסדוג6-.א"לתוא

סלוכויסש'ג,'יגולסילודגךותבbשמליווק'לתיכורכזס'סבוץכ

.bותסנילולןסכסילדנסכל'סטרופרעיגנרסךותבליכזמ,ט"ק'ש

.ע"קתורזגלןויכתולוגססדוקויססדוגמ'סלעכשבתכל"ירסמ'תכו

.'יתכרעמ

י"לשודיבתרוסמל'וכוג"סנכ'ס'כשעלו.ו"טתוא

'רוןיסיתפינלוחכסי"ייכסגש.כ'צייחכסי"ל6וסןכלס

ו
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דימלתסיסובוכססלעכ'יקתפ'רלשויקfגbלפמסיסיזככסbןכלס

-.חכ'גירלסילקותולולס'סבבותככת"ר

:'וכוף'ילסתוכלסל'יפלכקמ"כטילס.א"לתוא

ן"לס''פססתיכעתלעb"כטילסיכסיכשכתוכלסזיתורעסרבכ

.קכסתוס"עעליbלסיפלמסו

.בחםימכחלדעו'
ו/--י

ייועשיו'וכוןקזהופילא'ל.'בתוא.אתכרעמ

סנבותככלולגסןועמש'לןמזכסיסשסילbפמןקזסוהילא

.סמליווק"קלשסיגסכמ

.בתכרעמ

לנשסירכלוbכש'כסוסקבשסלכלקb.שbלסימשכ.אתוא

יקןכ."ללמ"כשללמ"גק'תסשןכש,וימתוקיפמוbני

:השעמהסווסתניושסנמלמסטוקךותחלש"מיססלוסשתלומ

:סוקלמ6סלעל"כטלסו()ללכש"bלס'תבבותככ'פתנשב

- - ב"ע. ןיסקוי'סבבותככ

יקזנל"כטלסלע,קלוקסיס,'וכוליכמןכ:"ל.חתוא

.ט"לתוbכקתחנמ'סבבותככbיפסוליפלומללbלש

וסיידנתוכלסלעb"בטירילוbיבוספלכלבכ.א"לתוא

:'לומשביקמנסכ"שמלפ"כרתוסיכb"כטירסמbוסשסbלכוכימ
לbלסלbלוקןכוי"קמכבוש"עקושהןמןיסס"לןופתישס'פשיל

קוליווד"ע,"ל'ד'ססמלחמו;מ"בשלסלןכbללכמסקסיכל

:'לסכקסובולקסשכל"זומשכוניבלולימלתלמומסיס

ינסמלש'לסיפמיתעמששסשלקססטטסיפלו,ל"זףסוי'לכ

.ש'לילס'תבbכומס"מלסלימלתקורתשמןודלוסילולו'וכו
סילודגסלכלןוbגססשbלקשוגסנשסbלכ.ג"כתוא:מתכרעמ

ינילילילמס,תומלקסלכ"שמכסיקלטלכבסאקבקס5:6

":סינוbגסולמלכובתכדיס'סלסמלקסבס"כמלסשסמלו

-"".דלפסבותפקנבולענשןלbכוי"bכ

:ינשס'לסמלימלתסיסשסמרנילךלחונמוניבל.חלתוא
:סוכןויכשכ"לול"כע'וכול"זט"לילומובתכל"עכ"מ

ינידימלתלועס'סלעכשלטמקנbלטמקחניר"כמ"לבלס
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סמלש'רכלbומשוניבלותובלליליbמסתמלקסכבותככל"כfיסל

לbומש'רbוססbיתעדיbלל"גססמלקסככ"גרכוכליכוסש

'לורומורקbלולגוbסכוי'יבלוכ"בס"לסמלשוכלbרויbמ

יליbמסבלסלשובלסייק'לכןכוbל'ללוסשסbיכבתכשןכוbי

.ל"גססמלקסכלbמוחכשכגילפסרשל

.בחה"שלעתורעה

.ילומרכםיקילאררוהמםכחהןמ

קתיbסוניברלשוסיגןקזסוסילbוניבל:'ו.אתכ

5ibםיסומת,לבקמסילכל.ןילופוזגכשליכבססבוקיזקסותור

קלקוסלעבוטףסוייבלימיכסיסןקזסוסילbיבלירסש

יוקסbלסלועמסג,טקלס,ילובטמתכומלכתובולקסןינעכומע

תפלנינכסליכןקזסוסילbיכלתולסוbכןילופווככשbיגכ

יתיbלינbותופסותמתומוקמסמכמוג"לל'יסןישעג"מסמסbלכלשbכ

:ותלקתסזוןודנולבוסילbפכיכסתומ

'היטפשמיכההגהיתמא

יעבטםיסבלכידוקפלכינודא

יפתובדנלשכאלכלינודא

.'וגוךיטפשמ'האנהצרינדימעהל

סלדיסומו.קוקסקנמלכןקזסוסילbומשסכסותמו
בתכיתיbלק,סטסקbתללוסגעסשלוסןקזססששללוקס

ןקזסוסילbוכיבללשסכרעמסללססז':סכלעמסללסלע

רסשלעb3מכסזללסבש,עלו.בוטללוכזשכמסקכמלכ

...דיסקסדוסייברלסחוימועודילוקיסליטסןקזסוסילא

:יליטיקינ:'לסממסרומילעש'סלןילוקשתנקש.ד"י'יסםש

לרעשט"ש'ןט"שרלתונומbסלפסטבס.סקססלוbסלפס

- . ' טיפ. כ"עקרק
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לענונלמ'ללשובלסיסשקשרקימלסקבלס.ז"נ'יסםש

.ןושbלסלמbמסמו"כקרפסשבותככסילקעסרפס

גיסמ:תויסלךילכ,רככלכןמיכבבלסמםלקלומ.הס'יסםש

יעפנסייקקוללפסלעבbוסו.לככ6בןמיכבלכסייק

.ילקילקותדלומליעסשול"מתטבשז"י'לסויbלרויפבלבקנו

תרגוסשןשונןשיסופדתbוסתלגbסילנbתbנמכ.ר"ע'יסםש

,bסוסקכותסתלגbשמחל'ןסמלשל"ססלטססכקססשעשסכומ

הנממסשעשסיפלמססג.י"שלתויתוbוטרbוקסיפל'ס".ל"ז

תלגל,:סלbלקלשbסמשסווילתקתשיןילגונסשמבלס

ל"זימענמסמלש'ל"לסמכשולקסיסלbסשbבלסחלששלסומס

יפוסנו.תעבורמתויתוbופטקולסיפדל"ילילbגוטרופמולימלתל

יכרדללסשילפססףוסbוסשז"טףדלעב"עד"יףדמ

סנינמ6נמכלפססתלקתב.ןושbלססופלב6נמנאלשסכושת

זניקתוסלפתלבקמסלעכריקיןסיננק'לללושמוןילמסלרישו
.ג"פלס"קלסתגססנילכטשנוק,סופדיכומכקתרפסףוסבשסלקי

לכמןילגיכסשמ'לסגתולולסbלוקבםלשוסימעפ:"גלקלכלו

לכסלכזלשb.סיטנbסתומשקולמטמשכומשך6מ"מףדסש

יעסספלכסמלשיבלתלגbסשעלו.ןיללכסופדלפסססוכ

יסלתסחוימוסקכותסתלגלסשל"לןושbלססש:סימעפסבלס

נעתתכססקיניניוסופ7סיככושןוקיתףוסבםימקלןסמלש
ז'עתתכססbיליכיוסופלסיכלתבלעשסכוכילוזקמסףוסבו

ימעלbסמלש'לסלתסקוימולסומתרגbסשבוכייסל,ינשס'סשכ

.ג"מקתתנשגbלפסופדו,ג"עת,תנשןילרבסופד

ינינפססיעלףוסולפססכקסלסישןיפלמ,ףלb.פ'יסםש

סתליקתסכממלבתלכשסלוקשיתלבססקבfיל,יסללכסנוכמס

ןיחtbסת6ילמסיסלמ:סתלקת,סו,ףלbסיתובתןינמו,ףלא

גתכנןשונןשיףלקלע'כיתיbל'וכוסיפ6ךלמסנומל'למ
תניקב'ססעןטקןכוקכ,ןיימלטרופקנbלפכסיעכףb,ספי

תשקבbוססןבוקבםילוע,יכ'גפסהיעדי'ללתלק6לישו,סלוע

.ונוינווbסףסוי'רלףסכתרעק,'סוויבbססלב6'ללןילמלס

תפקכס,סמכעבbיסתלכונסןיפללףלbסטקכסס6יתעל"אלו

תנשללמךלקשלסתלילמסיסלb:ןכסגתלקתמסןיפלאףלא

,דרופסקואבסיסנפוbלול'לילפסיבונקןיב'כיתיbל,סיפ6ןלא

סינשוbוbמעברbמתרקbסטקבסעישללכססרבb'לסשלע

הניתלכבוסלעמלולמלסתומדעףלסתוbןמתללוכתוביתישע
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ססבתיעיברתרבחמלמקסלככסספלכסג.למלסתוbובשיסכיתו

סנטסווריעסשולבחמססשזומרןשסופדןיפלףk.ל"זישללכb"ר

ךלוסוףללתוfבתלקתמויתוכתלכלשbיזירקילישbוס,סרבוחש

ימיטלןכ,תששיכרבףסויובסותקוק"רסתללסלעוב"6ללסלע

'לי"עלbמרקיןבוקכספדנ,זורקסןמסנושbלססטיטסtbרכ

'רלסמכחסוסרותסןיברtbחוכיוסתרג6b:ללוכםילקעקחני

ןכרחלסניק'ב(פ"נלגלנלסיעססשונשסיינסומ);לליקלפ,ןכט"ש

'וףסויל"לסל6"בשרסלעסניק'ג;קמנרבןועמש'ללמ"סנ

ןבלאיחי'ללסגועסשעמ'ס;סישודקמימלתלקb'סניק'ל:לייח

לכוטייפורפ'לתלגb'ז.סגולעבסיבותכססיזולק'ו;ס"bרס

סעסלbסןובשחלעסילטנוקמןוקסיקוכיוןכוקבסיספדכססיולגס

לשמןתילדיתעלוסשןובשחוןידולכקסטונקוותדוקפתעוכוק

–.סיקוכיוןכוקמכ"גטמשנ





רפס

םילורגהםש

ומשססרופמסbשלפוbדיסקbשדק6נינובלודגסןוbגסבלס

לוככסישולקלשןגבןלbיוונקלכב

.92יאלוזאדודףסויםייחי"

.אנרווילק"קבןושארספדנ

םייחינbללוסמסופלבתינשוסיפלסלסולללועביתליועתכויתמקקתני

קאלאפםייח'רללקכסל"נזהשמ'ומתוכמסב

.1844ןיימםאטרופקנארפ

.ךאבךירערעירפבאקאיbיכטקוללעג





םימכחלדעו
.(סילודגססשלג"ק)

ףלאתכרעמ
ףוסבבותכוווסילתץיקבשמfתbברויאחאבר.א

שופלבלוסול"זקולסי"לסממלבקשע"מרסמתומשכולוגלג'ס

תויתוbו.fקלבלויfקbבלכוכקתכלbלשיךלמבbקbמק6תויתוbש

.ססרכלומש,סחלכ"י"למסוניכללילעןקתנש6לישעבבל
לbכתמכתותלbססלבחמוסיכbוסbקבשמbקbבללתעלירבכו

.ק"פףד(b"ל)ןיסקוי'סבסbכיכןוbגbלילשבלתבושתמ

bקbבלןלסוסינוfגסמכלקמסינוbגסןמזבסיסלסשלbובמו

ימלוךומסלשיסינוfגסרלסכיכעודילבלסו.ש"ע'וכולארשיןללל
לfשותופסותוי"שלילכלכסbו.יוסוסייכוולןוbגbלילשבללע

תועטוbbפטישבגbbוסתותלbשליbקbבלסימעפלבותכסילודג

לביד'סקוללשbלכ"י"למסוכיכללסכןסדועו.קיתעקס
ןינמוללוסויללובסןגבלמסיסילקbבללל"זו"קלסמלולוססלגוב

סיסתותלbטסלבקמלקכשמ6קbבלויbקמבלךילפלמאקס"שס
תופסותסלםגהו.b"קסילודגססשכוילכליתbכסויbקbבללוגלג

סיbלומbףוססיסתותלbססלבקמלתובותכשילבס"בשלסשמובתכ

לסיקבזבכ"כויbקbברךילפסיפסרמbקליbקלבלוסינלוסו

יכbלילשבלתבושתסילעימשוליא.ימלובסןנכרמסיסלכ"ק
סיכוbגסמכלקbסיסתותלbססלבקמbקbבללוכבליעסלעס

י"לסלימלתbוסשךרללסדינבלסכ"כוסיתעמשמלמללססוס

.ותמלקסכש"עתותלbטס'סלביקbקבשמfקbבללם"bלסןב
למגסוכסיסייbסברססכג"מף7לעתוכלכ'יקבb"כשלסבתכו

'סבתיוסהזחו.ש"עbקכשמbקbבללסיבלסלכשbללbומש

בלסובולקמונידילbכוטלקמספדנשתותלbסססוליפסולשתלילש

ותמלקסכוו"לכןיללכסיעשל"לסמיכיססזןולגסבלסbוסלבקמס
לוקליfקbבלליקוסמלבלסללוכאלך6,תועלסיתיימ,למ

ןמסיסלתותלbטסלבקמ6קלבלוניאויללובסןגבלמלוסו
יbלוכסןככלמלוסיbקbבללתותילכ'סילכל,ליבסו.סינוbגס

ןיבתוכסכילתותלbשסותיימיכתופסותוי"שללbמעטוכייסלבתכו

1
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תנוזתפ"עדימלתתסגססוסןולגןיבתוכסימעפסוילסbוןואג
ונתכשיתיימבגbוסיקבזותובותכלתופסותסלעסגמגוbלילש"בר

ילג"סססלסטקסותותכסמןיתישעלידלעסילולקןוbגדל"ז

.סז,ןיעלוביקבוירבלףלותוסזל"סססbלקןיקיזנללוכ
תותלbשסלבקמלתותילכיכלכסלולדיגסימיתעדי"bליכנאו

ירייbbלתותילכ'סלbמיbו.לכזשיbלוכסןנכרמילקbבלbוס

fקbבלbוסתותלbססלבקמלbוססלומותותלbשסלבקמכ

ינזמלילבסbלוסכימלסיל6נמ'סותוי"שלbלקיעbו.סינוbגסמ
:מו.ס"כסלילכלוקלתובותכבלככוןוbגbקbבלתותלbשס

לbללמןלי"לשל.bלילשבלתבושתיפלעסיגססעוטלימלתל

ץלסלbלילשבלתבושתיפלעאלס6ךומסנסישולקמימ
סנסלועוסלולגסכלעמסללסללסססוסיכסלתיקכוסיכוbגס

יעסשסמו.ףסbסט"עbלוילבדלעליעסלולדגליתbסוקמ

ןישורממיכמוסמכסינוקתסומ"לכסכסתותכסמסןיכמלע

קכמיכסותקbלתוכשקכיכסרשעמותולשעמל'לכו.תותכסמ

'סולויסשסמלשלשותטמבי"כבוסופלבל"סקבל"זס"זמש"ממ

קומעסססיעלזללסששלופמי"ככו.bתכסמבותכףדלכבוןיפל

לענדב"ארה.ב.יתלבקיכבטיסקולוש"bיכלכותותכסמ
תוbב"קכיתקכוסשומכסזסעסזסיקכותמויסס"זלסותוגססס

ילמסלעבלעגיטסל"כbלסלוכיbללשbמןכסbרכלועו.לו"

לעגיטסס"ולסו,סיעלסימת'סבבותכשומכ,תותכסמתנקכ
bיגיניובסלותימקלת"ושבויתוגססוספלכול"כbלסלספנסילעב'ס

ענללסור"בארה.ג,ןילרבבשפנסילעב'ססעוספדנכ"קמו

גרסשטלקסזסbלוב"ע'יסמ"קן"בשתסכ"כסתוניבלימיכויס

נתכל"זגולמולמבקעיוניבלבלסובתכל"כbלסלשוימקל"כמ
:רמולמבקעיוניברשעודיון"ילןמיססיעלסימתלפסבס"מכ'וכו

סימךילמסל"כbבלסוbס"טbוסל"זש"מילומוסתוניכלbוס

,תוינעביתבתכ.קלופשכגלמםירפאוניבר.ד.'זתוbןמקלש"מעו
'סותסמילשתוכומסוףילסלימלתסילפbוכיבלוכיbלb"יתוbב"ק

סרפ6וניבלליכלשס'סכסתוניכל"ושתמול"לף7ז"עב
שינלילכלמתנקיתקתעסוסשש"מכולודגףקותכקלופשכגלמ

.סירפbוכיברלסתוכיבלמתובושתסלכסbולללתויוס"עסת

קיפלוניבלילכליתיימלמ"עמ"קףדן"במרביתיbלשסגסו

ענקקני'לוניכליפת6לbששבתכוירבלךותבו,קלופשכגלמ

וניבר.ה.ף"ילסלעןויכללוסתוניבללשותוק6ןב'סותס
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סלוקסלעתוbילטמיגוסיזמלושוליפ,לביקןושמשלכםירפא

לעבללbששסתוניכלמיתעמשובתכךליותשרפבוי"כידיבלוסו
תולמשללושסיסשש"ולממבקעיוניבללעןוויכלסbלככ'וכוסולקס

"טנוקילילעיגססנסו.ל"קבללסינמש"מכוולןיכישמוסימטסןמ
תכשלסתיסלבתכתקbסלbשכוי"ככוללסתובושתותולbש'עמ

ונממעמששבתוכ'וכסשוריפבסירפbוניבלו.גס"קתתסיפלל'ד
b"וילפסל"יוס"במרסליכזס'זכססוליפבו.סוסןמזלביבסלוסכ

השעל"זלזוניפסימןימינבברסע"בארה.ו:סקוקסל"יסרבקש

לפלבלסש"מbיבסותמלקסבוסיבותכוסיbיבכלע"בללססוליפללוbיכ
bיכבלויזככשbילטיbלסלשוידימלתשססלרלבתכשי"ככbליוקלשע"ב

סמוקכbכמישןושללכוןכbללשbסילכלסתעלמופיסוסוושוריפכ

יקלומכעע"בbלסמוניניbל"זוניתוברילכללדגנמbוסשסיbיבגבו

וסזיקכוbסכוע"בbלסודיוקלשותומילק6ותעידיילבוידימלת

סנענסמךל.ונתעדקונתסירבלססינכסלו.ססילכלףלות
קנוית"ומס'פס"מןוגכףקותבוילעבתוכן"במלסוכיבלןינמוד

לוסיכולנמתמbתנוע"כללס,ןמזלךומססיסן"במרסו.'וכובסו

סתומלכסמלbסיגךדיאללוזסכממ.ומגע'ע"בbלסשוריפסו

'במלסליעסbליbממע"בbלמססל"זלוןידסלגכסילוסתוכושלס
וטלשוע"בbלסילכלמסכיbשוסייכיכbכיbלקכומbלb.ססילע

ליששיסקכשסלמע'סבו.ובללעסלעbללשbבותכלסילודי

bלסללולנלוככבבתוכשסתוכיכרלשלשbיכבלוע"בbילטיb

ע"כbלסלביקשסילפססמכסיליכזמ'זכסןימיכבבלססbיכס

לביקשסילפססעכסומכי"ככיתיbלליעכסיכbו.סייולגסכיbש

סספלכשתבשתלגלןינעשובתכ'וכססיכבלסותומכחכע"בbרס

ךילמסוסזלעלקוימלוביקע'כbלסלולשסכמ6ןכסירבלסןימ
ןושbלס.ל"כbלס'גשישב"קכוכבתכלככדב"ארה".ז.ות"יכעמל

יכססושמוןידתיבבbבלסינשסו.סלנקסלפסלביקשל"כbלס

וימקקקנלכססרבbוניבללוסו.ל"כbלססילבקמסותומןילוק
סיסיסולכלו.ישילשהל"כbלסbוסשתוגסססלעבל"כbלסלש

ססילעסטקיול"כbלססילבקמכומלילשbכלבליבלידימלתןורכזל

בתוכשלבקמסבלססמוbריןיעבןיע.תוגססבל"כbלסירבדמ
סיליכזמולוכשbס'סלביקשןידתיב:בלסלעותכוכלכ"bלססשמ

לתויכוסיקסופלbשוסיעלסימת'סביתכולסמכלוכשbס'ס

כ"קכיתויכעכ'זימלגמרזעלאוניבר.ח.יטנbקילס"לסמיקספב

סישולקססילכתסתולולבקישמסלכbלסמלסליקחביתסנכנוכילבלידימ
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.סינשןלאbיסשסודסויסלכלשסרוגסךותבסיסשיתגריתו
יתנשייתוטמטסבב"קכססוסזסירתוסל"זלילמbמשישתמbסו

ןינמנומיכסומכעבלסובתכרזעלbוכיבלסוקיו.קולוש"עתנק

גלסרגסתומורתסלענליכזמשרשאוניבר.ט.כ"על"יףלסמכחל
'יסס"bס"לסלסמת"ושבסbביכסבושתבל"זבויבbןלסbל"לסמ

גולספתןכוסילוטסלעבוכיבללשויבbס"bלסbוסשb"מל

bוסשbוסלורבסתמbסו.ל"י'יססבושתבל"זןילכולמס"לסמ

וקוbןילמססזןינעלככו.תופסותססיbיכמש"ליכולמש"bרס

תקולנסbלסוז"ק'יסףוסמ"קבןסכיתפשבלס,לודגסןסכס
לbיקילכלשbוניכללליכזיתומורתס"ברסשלשפbbללסיתעומבו

bכש"עןילבולמס"רסמיברסלעגישסו.לוטסיבbנלססגו.ךלו

יתנללולסמבלbלמ.למקbלולסמבסשןכבתכסלודגסתסנכ"

קעוגנש"מעולל"סתוחפלו.קתשוןילבולמס"לסמבלסירבדbיכס

,ימלוסכסקיתשהלובסיbלתבללולסמבוילבדסbולסלקמיכ

תינושתכבותכסילוטסלעבוכיכריכbש"ארה.דוי

ןיתbנסוס"מרסלימלתסיסלס"כתןמיסbיכיכיוסופלז"בדלס

ס"מלהסוקמבס"לסמל"כוז"בללסכס"טbוסלטושפסbלכו.ב"קב

יוףדףלbסתכרעמ,ןילליעיסילטנוקכיתוינעביתבתכןכו

תיפ6וסוסיכשיפ'bתמדקסמש"ארה.אי.כ"עףוס
.סנשמיללסbתישסגסליפש"bלסש'לכסיעלזרלסלש"bלס

ס'עסלכסליפש"bלסלוכעלישסמיפלו.ת"יבתכרעמבש"מעו

ריזנמס"bלס'יפכ"גיתיbלוסיללכ'סמבספלגשומכסוליפךרדב

סישקללסיטוקלבלbלככוניבלוליזנתנכוקמסטישבוbיכמוי"כ

ץירונימןכסמ.ס"מלסיפסותסגושbלסשוליפותימיכ

תוקרbלביקליכולמןהכהןרהאוניבר.ב"י.סכשמס"שכ"גשליפש

נ'קנן6.סקולוניכלןמזבסיסדסbלכרקיעסלמ"קביתבתכוסייק

גותכבתכס"כתוbו"טביתכסלbקלקסקוליוכיבלסיתשגרס

סיככרשילללכתככ"קbסכמb.ס"עסזביתקקדנוסייקתוקרbכ

bסקוליוכיכלןוילגבובתכסיכולקbוסילבקמסמ'יסוליקסזיbכ'ק

יניעבבורקז"פלו.םקוליוכיכל'סךותבלכסוסיככססיסיפלמס

,ןיקנמססגסקרסקולוניכלילכלןנילסילכלססלמש
סbרכג"מססלעתוסגססשעשןייטשקזייאוניברג"י-

קיסמןמזבסיסשעקוט"סקשלשושתכןולוק,"לסמילכלמ

תקבא.די.תולולסbלוק'סב,כ"כשיתיbלבוש.6נולבמי"לסמו

תקמסתעוספלכס"bמןוקסירוטלתוכיישסשודקסןלמתובושתלכור
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י"לסמוקb36טייbמי"לסמסללכמוונמזמסיכבלסמכסעילטוליקשו

ןמקלריכזנשסינכלסבלסדועוס"bרסןכלbלשל"לסמוקbילג

וליכזסתוכרכיכילמןטקלפסלארשירואו"ט.ד"סב

.ן"קתוbכ"חבש"מכףסכס"ודוקנ'סבק"קיססך"שברס
לבקמסלככbכסייקבלסלשובלסיסו.זכגלbלשיל"לסמולביקו

.ולפסךותבלולכונסלbלשלומ'סלבתכו.ךומסבלכשלקלומ'ס

תוכלבינילבסbכלכק,לוביק'ונסשדחרוא.זט

תכשסדלטשמbכספדכוב"קכל"נכלככfבןימינבר"סמכבסייקברסמ

סימ.bכסללbלותפ.סייקתוקלbוילוביקלbשריכזמסשוb"לת

.סישbרסעכלbסשו.סלפתתיב.סייקתוbכות.ייקלbכליb.סייק

b"כסתכסספלכסיסוליקוסיליסךרדל"לעיברבריפא-בוט

יתיbלו.ב"קכש"מעתורהזא.יח.ל"יןסכיתפשבלסוליכזמו
לביקןכמלסדבתכשו"מקןמיסויתובושתבץבשלסןבש"לסמל

bבתכסיטפשמ"פףוסי"סלו.תורסזbידעס'ללסישתולסזb

טקלסילכשרפסבריכזמשןסכסרודגיבאוניבר,.טי.ש"ע

ס"לסמתובושתבוס"לסמימיבסיססלולגיבbוכיכרbוסב"קוb"ק

תוטמטסבב"קכןייעולודגדובכבס'לסמולבתוכתולבקסותוכוללס

bיבמלודגיכמוניכלמ'ובושתסבלסוסשןייועייכשלומע'קףד

זזאללש"עסילקbלוויבורקלוולבישמסיסשסמטקלסילבשכ

סמכלכזומןואילקלא.כ.bמויילוכסימופבסיתתעמשוובבחמ

לכסריפלוקספילפסבספים"לסמבלסו.תיזקסרלמבסימעפ

ןניסרגbללבתכא"יףדסשו.לודגסכקלוקספי'סמר"מ

קיתעמלקמסיסלולוססלגוכbזנולילס"לסמבלססכממ.סיל
למוbשסוקמלכבוןומילקלbומשוותוקמןכולסיסוסיטרלמוסירפס

סרותלהכזישללפתמוללכןוbילקלמבתוכסלותוbסמכקשרדמס

בלסדימלת.ינוקוקלאקזחילכבםחרבאברה.אכ.סילג"לןכלו

לכוסןוbגםהרבאבררמ.בכ.י"כסילטנוק.בוטסויתפסות

ללששקסוסbלו.ןיסקוי'סכסלבוסלשמןוbגbלילשבלתבושתב
bלסיbלומbכסגוססלכbומששbכתbתילבסוסכשמבשסיbכתכונינמ

סססג.סלכbיכתיתיימסיbרומbכסbיכ.ןיסקוי'סבתעכיתbלמ

לסונוbתילבכךלקקנומששימשיbלסכשמבשסיbכתבקחני

לכזשבקעיסשכו,קקניסמשששיסבלססיbרומbכושישודקס
תומסוככרתסכךלימוסיכוbגסמו.ס"שבסבלסוbתירבבוסכשמב

,סוססויסלעןומסלכבוסיכבלכוסיכוbגכבקעיוקקניססרכל

bילפסשימי"ככיתbכמשיתbכס'ותוbס"מתכלעמ'ב"קכרבכו
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.שעסינוbגסדעסממbלקנשימסימלוממוסיbנתבסיסאלש

סשתולעסליוbלןיbלבתכ,ו"על'יסb"קבט"יבמסברסשעדו

ןגלססלבbמללמסשתולעסל,ןילשרבעוסשולקכולסדמ

סזנללכבונימססרבללומדקלשbמוב6נויכותפיסשכbלקנסו
רזעילbל"סלבתכסשו.ולכוילקולתקכססועוסלותבולמעשימ

ץקסמללולולbbוסלססרבלדבערזעילאסשלע,ומשןילל
.וכעס"עוכיבלססמןכרזעילbסשלעבוטסומשbלbוסיימשכ

לנוג"עלורמולכס"ע'וניכל,סשמןברזעילאסשלע6וסלש"מו

לקנש,קילמbכיbדןויכשוחלןימרורbbוסשימללקכומגע

סלועללי"לסשמב"עב"יףדתכשלק"פ'סותסכ"כו:סזסשכ

סינמךל.ש"עלקמסזסשכbרקכbלססלבbומשועשל'6

ןכ,לועילb,וללקךימס"עוניבלסשמלעחונלסוקמסליקקס
רועילbסשלעסיסישןויכאלbוסדג"עאדלולמסיסרזעילקל

ילשמ"מ.ילועביכbיסלאיכומעוקומיכוומעטוססרבbלכע

b7ללןגילמbלוקוניאשסגסוגייסוסיימשכיקסמbקוסמשלע
לוסומכעסססלbכיסללמוללשפbהיהו.סשבסעטולשי

ינסוסזסשכbלקכעשלסדמסמןניקגשמbלסליוסמכבוט
השמןכלולזעבסיסיסוקמסלונורתפולbמבוטbוסלזעילbססל

לעוונולככסול,ךלכוסbלט"יבמסבלסו.לזעילbbלקוניבל

bס"עוניברסטמלשוככסשלעללקלשלמbס"עוניבלסטמללב
הזכו.בוטbוסומכעסססלוכלמbלסbכלמוללספbומכע

:ל"לסלסתוbסיסקימוסתעמתושלקשbלסימשבת"ושביתיbל

לfעמשןילוקדניכסלbשסרקיעבול"וץק'יסבבתכשסילודגלמש

ססותומששלכלסבושתסשעלbעמשיששרדמסירבדלסיכירכונלןיא

לעכסשכלבא.תולקלומצעמןתינסטססילועכססישעמוסילג

יתנימלנמיסעשלסכשבלתנשךותמ,סמיענסbלוסולןיאשול

עוסמנסטסדלbעמשלליפשקירפל"יברסשילס.ל"כעbיס

לסלסלאסכבסשיתיbלו.ןלמbדכרזעילאלס"סוסמיענסמלוסול
סbלוסולשיוסעלסbלכשללמבסשלbישקימל"זוסזלעסיגסש

:עידומ,בותכסוןכוסוbלקסקברוקקניילסשימדוןכוסמיענ

יוןרתללכbל'וניכללסמרנו.bוסןוגסרבדןמיסל'ימלו,תאז

סונישוקסקלסלbלמלכאל,וסימסלילפסלעסלמש,ןימיכ

:ןרתללכbלןניכללשמו.ל"כעסימשבןניקסמךימללעמש

יקנןעטרשלןלסלימלתסלעbכומכע'לכלללסנאל'וכו
יסכסכעביתכסרותירבדבו.ושע'לןילוקןיbסמללbעמשייכל



7 אתכרעמ'

סbלכסנמb.ש"עןנולתסלוכללשbוססלימלתסתוקללסוינשסגס
סbלוסולןיbשוbלועכססללונbולכסביטסלקbלובלבוכיבלל

לועכסשוכיbלסגססמיעכסbלוסובןיbושעסשו'וכוסמיעכ
ומכbלוסמיעכסוכןילויסל"יפשומכלמגכוססעכוכייסושעל

סיסישסלומוכיbלמגכו"סשעכל'זכססיגמסלשותעדלעסתלעש

יוכיסלכbכללbו.סיללילbשמסכושמbוסשbלb.בוטוbעל

שיושעלסbלכסשושללמססbלשלמbשbוסשוילע'קותו.על
סיתשב.ןכוסוbלקסקברוקחנישכ"גבתכו.סמיענסמלוסול

יתbלכשbושbסושעומשוללקיוג"מ'פל"ככילמbילסלולסתלע

bלוק6נמףל,סשןוכתליוקלןותילקןות6קתנייבללמלימלועב
בלסש"מעו.ל"כעלbלשיירוכביכב'סלמbסכסשילוככיכבל

ומכעספסשןויכוושעוסוbלקסלועסש'לכו.ישל"יפבוסשת'פי

bכתומשסש'סולועכ,וניfסמכס"עסקבלוקחניוכלתכןל

ערפמלו.וtעסשסנכיפבןמלזגוותלילכסעסתיברמוסוbלקש

ימלועביתbלכשbושbסומלל.ושעוסוbלקשסשעטפשמ'סעלוכ

ובתוכירחאו:'וכוןותילקןותללמלושעוסוללקסעסשלעו

ותמו,ש"עתיכתכרעמבןמקלש"מכהזלפסלעןיללועולכי

bוסשכאלמוסימשבןניקסמfללמbכאלללמוללספ6סילכלס
ןקזלזעילbfמוילג"פולמbוקילגסיסלזעילbfכסלבbעסל

אוסוולשעזגסןמלולמסיסשfמיתוליפbוסיססבישיבבשויו

ןניקסמיbלוסכקו,קילג,סיסומכע.לוסשרמולכסיפוגמלכל

:ס"שבןניקס":7:חסךל:"סבלסלעספקוסייגל
ללכמ6ניש'ל'זלולמbלש"כו.ןכfלקנס"עוניבלסשמןכשאל
bשיולורbדועו.ל"זלמעוליכע"גלסייקבסכככשסילמוbלשפ

סלעשכל"זלולמfלסימשכןניקסמאללט"כמסבלסתרכסלףא

תבסלגעלמולינבלועילbלמולסיסשס"בקסלוbנמסולמלסשמ

דחוימסדקfססשל"ססינלקמסז6נידןונליסילמbו'וכוסתנש
bו.לזעילb"שכbכסיכbימשמלbססטעמכסילובסיבסימbרזעיל

יכbסל'סותסססמססbכט"ילסוbמויבסיכשי'ופסותובתכbכויכו

התעמ,ךיללסלסוקמןאכןיbוש"עןכומלק'סללbעמש
ססלבbמbלbסשתולעסלןיbדט"יבמסבלסילכללfבbbכסבס

הלותכולמעשימכללכנוניאססלכמסלוקסשכללקכסוךליאו

ל"למךמססושילבותעדמןכלמלישברסלעסטקלבלסו'וכו

לכמונטלקססכוטסנעךללכ'רמולסיסולbוסינוbגסתלבקמול

.סטקלכלbוסו'וכוסרותבולמעשימכללככוניאשרמוללוזגל
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.לנויכולמנלסמסשחנסלמסתומשבbולקךפסבםיגסונסלועסו
'ונסט"כמסבלסילכלbיכסס"לס'יסל"יכג"סככבלססכסו

תע"יכ,ןימינביבלסיbלומbכוכיכמילסשסימתיכbווילעבתכו

הלותבלודגןבלסכחסימכחלדגןרפ,תפייבללשויכbשו"קו

לעשיגרסלשיובתכסלימילישכמ'סבול"כעתפי'לכתוליסקבו

ינלוךלbמימסלועלוסלותבלודגסיסשיניכמאלתפידוילכל

זעזמקנ7סיפוגתפילכמק"תןבלסכזbללדגןרפשיפלתפי

לעהלשbכויכליתבתכי"לבבוןימינביבלכסלותבלודגןבלסכז

גינקסבלסלעש"מכקפקפלשיוילכלכףמולbללסמןכליבקעמ
'ללשויכbתפי'לסכמןיסקוי'סבלסלסינימטימתסלו.ל"כע

יקנוקכלודגןיסקוי'סבלסלעודיוש"עסימלומממללכבןימינב
ליעפסמכש,ומכג"סככבלסךמסוילעוסיסללמבוס"שבלbמ

לגלגכברסלסומלוקתועטסיסלל"כדועו.ונממסימלליכמ
'רסיbלומbשוכיכמילסססימתיכbובותכלוכוכלסיסוקיתעמל

ץעויסמוbל"זבלסלסיפטישבגמותפילכןימינב'ללשויבאתפי

עוףסוי,יכלכבללסיכbיתבתכל,יbמו.ונינפלבותכשומכבתכ
סיסלbללסמbמתסמלוכייסלbללסמןבליבקעמ6נויכליעסל

שדוסאלליעסיככךימל"לויתבתכ'לכויכלדועוסלותבלודג

'פגלסלעתנק,קפקפשתולולסללס'סביתיארבוש.ויכמל
.תפי'רבןימיכב'ללל"וסד'יbלומbסללכבתפי'לסכמשןיסקוי

לרומbסיס'תלפ'לו.תלפןכלזעלb'לןקכשללסיbלוזןימי

ינויכוסוכךילמסלןימוןיסקוי'סבלסול"יקףדתומביבש"מכ

קו.6נלנקיbקויולמbשלסוכונינמי"בשלילסו:סיתווכלןחכשמ

ץכלזעילאיבלדימלתיbעלbיבלויbעלמלכסלוסייבלןנירמל

ימלסילסוסלתפילכןימינב'למקיכוסלןימןכסמוסכוסל
לקשבתכתולולסbלוק'סבוןילמסלןילותפי'לכןימינב'ל

:ענ"מף7ש"עתפי'לומשול"זו"קלסמלימלתלבוקמדיסחסכמ
סילודגסילובקסמכלבקשbיכמכ"עס"עק'7תולולסרלסכו.וב

:" רזעאוניבר.ג"כ.יתלבקיכבטסקולו[ש"עיולסתפי'לס
:קתתופסותסלעבי"לדימלתלוסוןומדקבלסיסיכדרמסbיבמש

נעט"פף7ז"פק'יסןושללכט"יבמסבלס.קקולסבלססעילטו

ןיעו.וילכלסקלשןלמלעסמתול"זבלסתלודגעידוסלסזלכו
לכמותלולגעדיbוססגשביטסס"לbשמיכילבס"bלויתובושתבל"ז

ינעגיטסלbלשלוקbלבוסיסזינפמאלךלסלוסלשbתומוקמס

ינילביקרקירוא.דכ.סבוטנמסופלג"עח"כףדסשןייע
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רבכוםולקסרסוסלעסוליפל"כזול"יכוללוקס"לסמשולקסבלס

לימלתסיסטשפכק"מלסשעדונרבכו.ךלוbכב"קומ"קכסזביתבתכ

למללכורתקבאת"ושבסגו.ס"לןרמת"ושבסבוסתולשיול"זןרמ
ש"על"זןרמוירבללעסיכסמותוכוממיכילבסבושתולשיסלקמספלכס

ל"זןיבמקלסמלשל"לסמשדקוריעבלסמדימלתסיססלבקבול"ניס

בלססוליפיתיארבורקמו.ותמלקסבסקרפסרפסבברסש"מכ

ןינעבתועידיותולקתוריקחובולקמ'ססירישהרישרסולל"זק"מלס

סעונשיסז'סס6קפוסמינbוbלפוbלפססיכbלמסתומש

יכורכזבסוסקסיפלב"קכיתבתכשbכ"ולומכרשלרקילומילפס
סעסלקשלכ"ו"קלסמברסוכיכללי"כתוכויזקלפסביתיbרו

ל"זי"למסוכרתלבקשל"זק"מרסוברבליסולקבול"זק"מלס

ללעסלכקסתמכקלמוללוסב"סעכסשותימינפותיתימא

לככושודקסbוסיטנאלאגםהרבאר"רהמ.ה"כ.ל"ז"ירbסונל

לסוס'יפלקיקלילביקוק"מלסוניכלידימלתילודגמסיסשונבתכ

וסוליפלביקbוסו,רקילוbbוסוותלוכגבשמשכושוריפובליכ

ספדנך6.ספלכbלוודגנסגנמשמשסמסלbסלבקמשקריומכ

לקיקלי'סכבלסשוריפרוניקלוסוסמקילסז'טתישbרכלע

תניק'סספלכו.לככש"מכל"זיאלוזאל"לסמס"זמונקתוורניקו

.עוליכסכיbל'וכסb"לסמבלססוליפסיכובלוקbלקנוסירתס

ס"לסמ,ךמסומסבלסלשויק6'זכסb"לסמבלסיכסילמומ,שו

ל"זלקמ'בלמיתעמשו.ת"ושלבקמסל"זןרמדימלתיטנלגלג

ןולימלנקונומממסנכורישעסיס'ונס6"לסמברסשודיבסלבקש

לש6'םהרבאר"רהמ.ו"כ.ע"יזקחצי'רוי"בשרהןוינסשש
י"שרשוריפולכשסלוbסשבסכר'יסbרבספלכושרדמס'יפלכקמס

לימלתbוסשיתבתכלבכ,bכbושוריפלbמשמול"שכוכימילעבנג

תקבb'סכתלק6'ושתסספלגסתעו.ס"6ןרמת"ושבראובמכ,ןי"

לעבתכוסכוכסלbכבלסיסשלbובמסשו.ב"עןמיסןלמללכוי

.ןלמינפלססינשודמלשסילוענתכסמלןישלמס"לסמבלסותנומש

.לכקסקחנבלסןכסייקל"סמכוןעטמקקניל"סמכסינכלססשסימוק"

bלפונירלגbמרבעו"תתפנק"סעלוbוכבשבתכוססילעסתקל'זןיי

לשbbלתbלסיילמלולגסבלססלוסךכשעמשוסניפסב6נל'עשוק

לולגסבלסלעותנוכשסbרנושמש"קלוממותרותמןרbסלילס

ןמזבשלגימ'ןיולהםהרבאר"רהמ.ךז.ל"זיקרזמסילמל"לס"

סשו.ך'ז'יס'כסבלסתבושתלכולתקבמת"ושבסbלתלשbכןיש

ינוסיאחוי'זרזעלאר"רהמ.חכ.ש"עןינעסלעןרמתכושח

י

יו

ל

2
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ייק'יסוס"ק'יסו,ס"פןמיסוב"כ'יס,ןלמללכולתקבמת"ושב

ושתכסגרכזוסוותלעמלכיכדיתביתכל"זו"קלסמל'וכויזקס'סמו

.ט"יבמסבלס

.תינןמיסוליכוסולוגbסבלסלשוימקןשכזססרבל'מ(6ו"ב)
ולשיויולסס"לסמןמזבילנמינבלמסיססנילמססרכמ'מ

סיסל"זברסשיתעמשו:ו"כ'סמ"קסעוכיכללולפסכסבוסת

סרטנוקבש"מכסbלפנסמכקbיסוסתכוכתמלעו"כליימוסתמכקביקב

:זנתמימקישמסלעלbששיתעמשו'קתכרעמ,תומלקלכלמ
לעונישישתלקbסעפלוbשללוקוירתסוןפנלbולbשילוכישסו

נרסיbלןכלולקbכסיbבותבושתוו"תתימסכסוביטסווזסלbס

סנקשלעובישסשסבושתקסוכל"זבלסתביתכמלייכיתיbליכbו

וזלסקילט,ססלכמ'מ(ב.שדוקסןושלבסתיססבוסתסותקמ

:ןמיס'לללכס"לסידלוותכגבלס'תבושתbיבססילכמינברמ

לופסקילטססרבחל"ס'ת,יתbנמברללש6נומכבתכ'ד'סבו

ירימבלסתבושתסfכוסמ"לןמיס'גללכמ"קבסשווילכלכילטו

גוסדלוותכגסכותכשתbיבסוןילבועילמ'מ(ג."וגססקילט

עורפסב'תולשיוסונמתוחילשבדורטסיסשסלנקבבתכנו'ס
bל"זלבקמסבלסוכילומ'תלעסמכססכ"כ'סמ"קססקב,

['כסיטנמעלז'סביכסבושתולשןזקתיבלססרכמ'מ(7

ינותקבמת"ושבותנושתסbכוסרקשלא'ןםהרבאר"רהמ.טכ

קחוסשסכtקלוט"יק'יסבותבושתלעבישמןלמו,ק"יק'יסןלמל

תינושתלביקוקילאגעשילאר"רהמברה.ל.לקשלbס"לסמ'בלס
.ןימדימלתסיסbוסותומוקמסמכבסלולגסתסככבלססליכזמו

לותקול"פ'יסבססמותומוקמסמכבלכולתקבמןרמת"ושברכזומו

ינויתקבb'סכסשסתעיסו,ט"כמסברסוןלמתפנינבלסע

הילא'ר"רהמ.אל.ל"זבלסל'יליססקישיפספלכול"כק'יס

ושתכותבושתסרכזוסוfידנקונבלמסנקללל"לסמןבילאספאק

ןייקמל"סןמיסנו.ג"סןמיסבןרמביטסולכולתקבל'סכןרמ
bוסוס"כ'יסול"כ'יסb"קס"bלסתובושתבןייע)תפכיכבללסבוט

ןימינבלכבהילאר"רהמ.בל.'ב'יססתל"לסמ'ושתבןייעו(לק6

:וזמספדנסשולקסןלמללכולתקבbת"ושבותבושתסbכוסיולס

תעניננbיונמןלסלןקז'ס,ןיb)"ק'יסכבישמןלמוט"קןמיס
תכורסמכבס"שבש"מכבללשסגעססשbוסאבא.גל.(סולס

סנולגיbסוכיכרוbלילשוניבלתבושתסשבושbלכךורעסכ"כו

י'זייבלול"ובתכשב"ס'יסףוסג"קסנוייפנכ'סביתיbלו
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לודגסיסbוסוסכש'תסיקשוגיבלתעלללסזכרכזכסfבbיכר

סמכקבbייק'ללשוכרסיסווכבלועלb'לוי"בשלל:6סילבקס

ברסכ"כול"כעfלמנוסכשמבbייק'לויבלתbכ"חbשמשווזס

ללכוזןיעכיתוינעכש"מעו)ע"ילססשמב"גק'יסליfיתווק

לbמסטקןינעסש.לבקנסלבקסמרמוחינעכינלו(ב"ע'ח

לקbכמיבללערפסמןימסימעפורמאפולקסרסובלסגסמו

ויסשתותילכסותוינשמלעסתנווכלרשפאו.bתינתמלןוסירלממ

סכממל"זוליבודלוקס'לסמשולקסברסש"מכוסליתירתסבססל
שיbללמוbבגאו.תקbססקמסלכןינעסשסיכפליתבתכרבכ

bומשרסbבfמלעילוכוbומשסזbלקילשbוסוbבfוסוbלכיכ

ולסיסולbלג"עמלכלותורקלוכבלרוסמל,סמרכ.סזססכלכל

לכמותוbbלוקוודבכמbכללbולכמותורקלןכלרתומלקמסס

לבמסילורקיכסולכסיפבומשלגרוסשסזויכמ.תוכישקןושל

סינש'סותסש"ממסימלןימו.לכלויכמלאורקלולרוסמלל"כ

בלוולימלתbוסלסגסלללכגלטקמלbכbליז6יבגbמוייסלישב

ומשבולארוקסיסשאלולכמוללממתובישחךרדמ"מלכלומש
טעמכ,fכלסשעקתשנובלסילירקע"כבללסתסיכbשל.ו"ק

םיכיbלכל.תובישקךרדלבאותורקלודימלתלוכיג"סככ.ירמגל

ןבללוסfלסמרכ.ומשכחבמותוא,ןילוקסלועסלכלfמלעל

יתבתכהזןינעו.תולממחמשןושלכ'טותסלדועו.יבליתורקל

.לקיעסוו:ש"עק"יףד6"קסיניעחתפןטקסלפסבלקמןונגסב

לשbל"תסכןסיתבתכשסמיפללתאזסמרמfלןעטשימשיו

יסוי'ללשויכללך'זתוbתיקתכרעמלכויןיעסירטנוקכיתלבל

ןושלסנעמברסלעיתקלקלק"כתוbוחתפלקלכלסיל,ולק

לולמביתכילסלfתפלקfבחומשכויכfלילקיסוי'לןימל"קל

לכמותולקלןבללוסbfבמסילולק,ע"כס6ש"מיפכוסשמ

תללשסמכחמאליכעדלמומיכמו.ןושלסכעמבלסססקמליפשו
סכעמברסשלעטושפוכיbסזלbלקליכזסלbליכסססזלע

סלותו.סזלכ,ללכלוךיללסלל"יסוונושלתחתונליקכיןופל
לעתוכישקסוסמסילולקלfכיסלמbת.fבbbלקנשסכעססשכתעמש

bקוללתפנקיבללדלולימותו.bכחל6נמןיבןיליכמןיאשורמאיןכ

:ןילמסלןיbוbתפלקיבלולומלקע"כויכסלילורקסיליקיסזומ

תסנכבללךלללעןלסמדילביקירדנאפלאןרהאר"רהמ.דל

.bילטוbלקשוג"סנכבלסלקמלוfלולכישסילפססמסלולגס

ק"6לעב"קספלכסתעו.סיקלקיכשס"מלעוק"6לעספלכו
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גוגיסלספדנו.טידרמל"לסמבלסלסירפלסטמ'סףוסב
ותונקזבוכסברסלליכסליתיכזו.b"קס"במרסלעסכסמסתבכרמ

יתעמש.ותשודקוותרותלומויזמיתיכסנוו"תןולבקק"סעכותולעב

תנקודילכלעוס"כמלסיקלק7לכלעלביקששולקספויפמ

סלסטבשמbוסשוליבתרוסמשילהליגסג.לכסףלשנומ"קלע
יולסש"לסמןכיולסןימינבביסלימלתסיסbוסו.לfלכבתקפסממ

,עויכובלתלותמסיסילטנוקסמכוילפסבfיבמולימזימד"בח

ץנגשסופדןויקססרכמבלסלןטקןכוקתורוהטתורמא.הל

גוגלבורקמספלכתורוהטתורמא.ול.ןלעכתרבדמס"שותנש
ללפלפבןיטיגוןישולקותושbו,סילדג'סלעלbלסיb"לסמ'ומס

bתכילbלוי"בולוטסלעbוסיכושbשוריפםייחהץרא.ןל.סיכורק

ינותנקזתעלוץכק"לסמע"מססלכנןכליסקסבלסלסילסת
ליסשל"זוליתיbריכbו.סכ"ככתותקוכמסתיסוו"תןורבחק"סעל

,ולרמbישולקתוליסקבגסכתמסיסוסילשעו'ללכלעטעמכ

לשלגופוסבוגbלפמ,bוויל,ל"לסמןוbגסלשדחרוא.חל

ועיאוניבר.לט.'ותוbל"מלתכרעמבןמקלןייעוסכונקיכיל

לשכנוילבלאיבמוץ"כלודגיבלוניברלשובל.6נוליומלאומשרכ

עינמסבלסוי"כב"קומ"קבטקלסילבשבלסאיבמשתובושת

ינלזעילbיבלקקלכש"מדבתכב"עט"פףדז"פק'יסמ"קב

עקנסילבשכך6.יכדלמסמקיכוסוbנודלומל"כ6נוליומלbומש
סימעפךכלכשקוקל,bוסשסbלכולכוליומבותכ'ומוקמסמכב

.נטסםפקלוסוכבשיתסלךירכוטקלסילבשיקלחינשבס"טסיסי

עקנסילבשכל"זבלסמתובושתשיורזיפמםהרבאוניבר.מ

תוקרירכומםהרבא'ר.אמ.כ"כ'יסו'ו'יסב"קכססמו

יכושרדמתיבתחתל"שלסמימיכיכנבקשןקז'מבלמיתעמש

ןילוקותוכחכןשסיססשותוקרילכומסיסש6שיאלתונק

סנלוסדמסעולןימלכלועונמסיסו,תוקרירכומססרבליבל
ןלמסקומע,fיגוסלמולסיסססלכb'לסעמשול"סלסמסק6

שווילקbקלסו.וילכללכלותעלןתוכסיסובקלסוליפססלפמו

ימלקיbמעדיאלוס"עלוסיכבישסbוסוס"שבסקומעסbשול

תולוקנוסמכקבוירבדולימסוויפקתפתורזגותורגפסי"עוןגבל

לשכךשמנו.לבלסעידויbלולוסבסיסישולןנקתכו.bלפוbלפס
,סנלללכגbוסשקולתלוקלכומסיסוומעלפלפמל"סלסמשןמז

'רלבללוקקישלסקלסויגל"שלסמסלעמלשסבישיבשקבתכשכו

סינלסיbכתותורנפסככ"חbווסומכןיאיכתוקרירכומססרכמ
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סמכדעלכמסרסומקקיבלולשישימו.ל"זבלסתbומסמייקתכ
סוליוילעתזרכמסילותסוסמכקסיעוככתbוסמסלסלותרלגbוס

ןרהאר"רהמ.במ.סימתבסיכלוסלבוטענמיbל'סוסבגוbשכו

ןימינבל"לסמונכושודקסיסלמםימגלרפק"קבמ"רוד"באןועמש

לשונתקואטוחסכלוסילאבלסולכנוססיפק"קדד"בb.ףלbו
וסילbבלסו.בקעיתקכמובקעיתוכשברס:ר"לסמ

ס"bלסןוbגסמןילשודיקסזיbסיליכזמסימעפלוסיגוסכר

תכרעמב"קכויתומלוש"bלסבלססעןסכיתפשברסללכלעריbו

סתעו.ן'גתוממ"קבןייעירגילאםהרבאר"רהמ.גמ.ן"יש
אדורבםהרבאר"רהמ.דמ.ל"זבלסתובושתוספלכשיתעמס

ל"לסמונבו'סתואמ"קכש"מכסלועסלכבךלוסועמש.סכיששיל

ספדנשססרכמלשמ'סבתוסגסולשיו6נעסק"קדד"באסשמ
ילכשבלסגרובנרטורמםהרבאוניבר.המ.ל"זויכbלמברסמ

ןכוראקםהרבאר"רהמ.ומ.ל"זונממתובושתליכמטקלס

עלזמסיסו6ע"bלפוכיללכמק"קבבלסיסשולbקלbפלברס

סיס.סוקנ6"לסמברסונירומלשודימלתווגרוקסיסושולקסןרמ

תנקוסינשתורבקכלעפנ,ןועבןסוbפילקbלפלפסלותבןלקש

.ןמ.סוקכןוזקסכומשלע'ונסבלס,ונילומסבתכסיסילטנוק

ססרנמ'לבלסוילעןיבתוכוס"כמלסלשונבםהרבאוניבר
וככלולוכיכלליגכסס"מכסכקמוסכשסיסמקו'bיקוליסקס

ליעכסיכbו.תולbשלביקשבתכןיסקוי'סבוג"כףb7"קבויתbכסו

ויכbלמתוכושללעססלבbוכיכלמ'ובושתתנקיכ'סביתיאר

bיבמוו"כןמיסויתובושתבללקשלמס"לסמו.ססילעללשנשס"כמלס

.ס"יbפכלbיברעבומלקוססרבמוניבללביקש'סמ'מןושל

.ונממסישודיקסבלסbיבממ"קס"כמלסלעקקלסשעמתליחתבו

תוbב"קכלבכסו"קיוורמליעמיאלוזאםהרבאר"רהמ.חמ

ק"לסמק"קbלפומס,ברסמיתעמשוויקבשיללכתנקיתבתכס"פ

bעימקונממלbושסלוקסלמסיסשכול"זבלסלליכסbוסשרטען

סלופלקלשתשןונליסיי"שרבתכבוילעבתוכוריינ,טעמחקול

וילעעימקססזסלותו.סשילבbלותוס"6'פילוקמפ"בפל

סיסbוסש'ונסק"לסמבלסרמbו.סילקמסינינעלןכוbפרתמו

וקלחכתק6סעפשיתעמשו.רומbכבלסמתובותכתועימקסזילול

למעש"לסמו,וליבקלמעסמלשל"לסמבלסולוסלסוסןושלב
ל"bוסולקבולbכלטפנשלקbובלסלסלוקק"נתתנשלטפכ

לוסשריפשסמוקלחנשלסוסןוטלשולורממ6עיקרלbתביתמבש

וי

א

ל
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:ליפשומכסיסי"בשלתנוכךלסלבקסתמכחבתמאןינעסש"לסמ

גיף7תולולסbלוקרפסבבתכתורהזא.טמ.b"לסמברס

'לגלסלעתונמסןוכמתמדקסב,ס"במרסדועבתכול"זומ"ע

ינחמלוריבגןבסמלשיברבלסלעוינולגרבלמןבומלרבקחצי
תולבוקמסרפסמסתובלתולסזbמיתעמששסמלכןכול"זותורהזbס

סיררושמויסססילבקמיכ'וכויליגילעוכפסכדרפסןרקבוכילממ

סנמלסלש"מילעימש,bלו.תולולסbלוק'סל"כע'וכוסיכבלאל
ס'נמלסילסס.יכולגרבלbןנוללרבקחציוניבללעסזןושלבתכ

תרדסחרוק'סו.תונמס'סלותמלקסכסbלתשומכסתסבתכ

ןג:ללעוינולגרבלמןבומכלכקחניוניברלעותנוכשןיכס

תויסולעמששליקכילקס"במקסלbלקוילעסימתיכמו.לוליבג
רפסמסתוברןושלכסעכלbסשלשמלתויססשיbלובורפסמסתובר

וטאקודסלbסינשליכזסתורודסbלוק'סססמלכ"bולמאקל
רפסמתוברתולסזbיכוילכלךפסבתכס"כמלסbלסוסתלוזןימ

נתנסיסbלינולגרבלמןכוbללכקחניוניבללעיכדועו.עמש

.תונקסרפסכל"כbלסשלכקסבומ'בר6וסו.בראלללושמסיסש
bלכסכמbילבקמסבלסויסשסbנתכססילעווכבתכשומכתולסז

וזןנbללכקקניוניבלתולסוbו.סינכלאלסיללושמויסשבלס
ןכתסנה"ארה.נ.סילקbסיללושמלעותכוכפ"כעסעמשbלוbסעמש

זובתכוס"זלסתחפשממלוססמב"עכ"כףדתולולסbלוקסכ
רbרנטקלסילכשרובק'סמו.ךרוbכס"עד"כעתקbסקפשמסלכ

:יכיללס"bלסלוינקזלוfמסלעב.ס"לסארוקלוסשימלוןכ

:יכס"מרסלתיבסקדבתמדקסבס"טbוסוף"וקתכרעמב"קכ

ויתובושתמbיבססיללכולמסקכמוהילאוניבר.אנ.b"קביתקכוסו

.ש"עסינקזתעל'סמו"מףד,סיטפשמתשרפסלוסיתחנמבלס

ןקןמיססיעלסימת'סכ.סלושמ'לברסןכרשאוניבר.בנ
ולינמלודנסםהרבאוניברגנ.ל"זברסמבוטסויתוכלסיתיימ

םירפאר"רהמ.דנ.ג"עמ"קףד,פ"לס"לסמושתכויכדרמס

תויסקנגלפומוסיסנכלמונמוןמלמלתליעבלודגבלהוקנלא

;זנכשלבללתותכסמתנקלעתוטישהפורצירמא.הנ.סשודקו

ערטעןבקר"סמכק"קללפומסבלסלוביקםייחהרוא.ונ
סכרנוסבלסותוbסיבישקמססbיכולופכסתעיכוכעמשו.סלותס

ירלמשולקליסקסבלסשידילעסזללועתכוסימעפיכשלוע

סילהנהרשא.זנ.'וכסק"לסמתמשכתלודגדיגסבוטסשלעכ

יוסיכאלפומסברסמדימלתסיסוילומקנףסויר"רסמכלסיסורל
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ברסיסbוסוקקניללכ'סלשונתחול"זלוללכבליפעלbונח
ת"ושbוסול"זכסברסלהגספהתודשא.חנ.b"עיוסלbלליעכ

ל"כטלסלימלתלfעמס6ןבםהרבאוניבר.טנ.fעינמ'יקתנקו

סמכבו"ככ"חטקלסילבש'סכוליכזמסקוריוניברלשובר

בלססעירטולוקשןושbלסםינאזורםהרבאר"רהמ.ס.סינינע
'ובושתשיסלועתכוסכ'סםילכוקילפש"לסמת"ושבו.ססמיכפ

סכשמ'סלשוימחסיסוףסויבל'סבושbמלנומכרכזוסול"ז'סמ

לכוסירפססןויליגבסבלסבתכוסיקס,לקועויניססיסוךלמל

סקיתעסול"ז'סמססףקותכךישלסמלעל"שמכשישסילנקירבלס
ריעכסיכbוbיססילילסלותלבשקללסמסוולפסבל"סמסוכתח

בלסי"כמ'וכויליגבבותכטעמכולכוסמורתילולג'סיתיbל

בתכש'וקמבוףקותבןוילגבבתכןט"לסמ'ושתב,סג.וילעתוגסס

ילככעינסבתכfתוקידבךרדסירבכעסוסולכbשלסקןלכ
סעלוכסוסקלכססלתיוקיכסוילפוסילפושמילכbלוסכיכיעיסר

וכיכמזבןורחbססינאזורםהרבאר"רהמ.הס.בותכסלעגיטסו

סלעוסנקזבגילפסומ"קסכוסכיתב'סכ'ושתולשיו'טשוקבבל

ק"פליבקסליתיכזיתורענבלוענסינחוו"תסנשוליסלקסריעל

תומלקסמססלופמכתיל"סנכות"סקוותלותמיתמסבתכוסימעפסמכ

רבםהרבאוניבר•בס.סילפססמכבומשבוספלכשתומכססו

סופדתורבקסתובושתבךורכלכס"לסמסעילטוליקשהשמ

לעס"מלסוbיבמארטוזםהרבאוניבר.גס.'ו'יססנומילק

'ינסכתרותשליפשסbלכוללסוניכרלומידקמסלסט'פשלוי"של
.סילפbוכיכללבםהרבאוניבר.דס.קרכומוכיbוללסוכיבלומכ

ל"3'יסוג"3'יסו'ז'יסו'גל'יסיטנbקילס'לסמיקספבוליכזס

'יסבוילזעסיכלוכיכרוb"בידסעכ"וגס'יסוריכ;סויתכוללfשו

'יכולקמסעטבתכסילפbוניבלרבססרבחוניברובתכס"נקת

ןיממרזעילאוניבר.הס.ש"על"סקת'יסכוריכזסןכוש"ע

י"מגסויכדרמבסילודגסלכת"ללימלתסיbלי'סלבקמסבלס

.לולגסשמתוסלסיקספסיליכמתורצקותוכורלס"לסמתובושתבו
סגו.bמויסילוכסימופבסיתתעמשיטנחקולס"לסמיקספברתויבו

ןילוקלויתופסותיתיbלללסיכbוס"שסלעתופסותלוביקס"bל

יפכי"שלוליכזסקקניל"בןוfגסרזעילאוניבר.וס.'וכ
.ז"עלומזמסילסת
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.תיבתכרעמ

תכרנbלbו'פי"שלוריכזסלזעילb'בךולבוניבלו"ב]

תוניסינשסיסוןילופינבלמלליפשוסילאמ"לןטקןבוקוסילא
סוסרנעשילרמbותישעמתלבקביקבסיסל"זדלסווכלווילספ

ילנולקמספדכוסילbתכרבשורפודיסקסיסוסימעפסעכש

ונייולסקקניל"לסמלסייקסימלfבלבונסרbמךימלוסילא
יעשארםימשב.א.[ןישוללותוטשל"עייקנילשי"בbלעמ"לו

:ייס,ושתמכ"כש,סינמיסובשיוןיללכבסז''סספדנבולקמ
סח,ש'ללס'ושתם"bל.ב"נש'יגסימשבומשסזוסילודגלbסו

גוינינומידקקניל"לסמלודגסבלסורקחוונבקווניכסרפסס
bכמלשbלסת"ושמלולג'סb"סילודגושbסירקbריבגלכbוק

,סששרופמכתוסגסוילע,סשעוסזןכוקטקלוקקוותלסלוסו

ועסנשייכשעללוקילק6עמשמו.bכסלסלbסכתוסגסשידועו

גזגיסמלגותןללכןושbלסקיתעמסשורמbוסילזסירכלתנקסו

יקהןכלועלגוףיסוסששוחלשיל"ו6נילומידקחנבלסדי

ישלעסילודגכיקילסיקובולתללספbלוילעךומסיאלסז'סב

יח,יעב.ב.סונידוסילכיכתמ6,ילכלוסילבלסללכיורוקחי

:יכ"שלת"ושלסייקןעתומשןסלbלקוג"סנכבלסתובושת

:שרדסןע.ס"bת"ושלןגסןע.ד"ת"ושלתעלסןע.סייק

תנומתמ6ןבוקויתובושתמסינבוקסעברלוספדנסתעו.מ"ק

ישןסילעףסונויולןבלוק'סכןסלש'וקתפמסוספדנשןתוbד"י

תושסינבוק'גו.סיטעומסנסוס"מליכיישדת"ושתנקסגו'ושת

החונמתרירב;ג.ס"bוק"מ'ושתלbשולגתנאלןיידעו.מ"ק
ללטעמכוסישותלסילפכספלכסמלbמרתילולגל"ככיתיbל

נועס'סוסיפוליקותוכולסקשיספלכשסמבוויכקbלbספדכ

הנושתולשיויולסליbמלכבןימינבר"רהמ.ד.לעכלפכי

:ונסברסללאתיב.ה.ל"עןמיסןימללנולתקבמת"ושב
פףוסבוכbזכולילסקכמל"לסמ'בלסוריכזסישבכלולל"לסמ

סקנסלפסמקלקלאתיב.ו.ב"קתוטמשסבש"מכסלותלומ
סיתכס'סליכזמק"כ'יססתילסbת"ושבוב"קכומלכוליתביתכ

ןיסלל"לסמליסקולולגסבלסלןרהאינב.ז.ש"עתוכלכיכילב

יקעתוכלססזיbללוbיבתבקומ"קליכיישלת"ושססוbפפל

:גסתסנכבלסת"ושבו.ףלbתכרעמס"כתוbb"קבןייעו

.לנכבלססעירטוליקשותובושתסמכולשישדקמתוסעלנס
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ינב.ט.יקינולשיכבלמלbיקיףסויבלסלסיסורלףסויינב.ח

תולוbמסמסיפוליקשסשוי'גונטןסכסי"לסמכלשדקמספדנףסוי
קכיל"לסמובייטססרבbל"לסמויתפלכקמכל"לסמסילולגס

יזbגלbק"לסמבלסמייחינב.דוי.לעייקלסלכלכזוזורבמול

יזbגלbש"לסמבלסלימלתסיסותוטישוסילוט'ללעסקכמלכב

.ןלס6ינבלעבbפפלל"לסמבלסמדימלתסיססגו.b"קבש"מכ

.ולבתבושכסיסןרסמדילעבילbדנלפלמןלסמל"לסמברסו

וbלקייקינבבלסלןלסמליכליכזמשכןכלוייקינבבלסלש

לוbיבות"ושbוסםימהתוראב.אי.ותיבןקזסיסיכינקזלמומשב

בוטתכרב.בי.6"פתוbב"קכל"נכס"כמלסתוסלסתנק

תיבבbלbלנץ"כסשמל"לסמבלסמסיטוקלוסלותסלעתושלל

סשעמרפסלבקמסbפולס,סלמססכקסיבללוסו.ןימק"קדןיל
שיבוטתכרבלפסבו.סלועישוליקותומכקותוbופלבסיבוט

וככו.'טשוקיכבלסיכבלסוירבחוסיכbזולי"לסמוכיכרמסמכסס

תוטמססבססוכ"כ'יסףוסליbיתווקת"ושכלכזוססיבוטל"סמכ

סיבוטל"סמכסלסססכקסלעליbיתווקבלסבתכב"עק"כלףד

ל"כbסיסשלbלכססמל"לסמןוbגסןביגלוקיקbסיסל"זו'זכס

.ל"כעתלכ'שינשגוויזכותנמלbfשנןוbגסל"bו.ןימק"קב
וליבקסיסלסשבותכוט"יתתכססישפכקכלבותכבוטתכרבסזו

בקעיל"לסמןוbגסמלימלתסיסשסbלככולסעסל"לסמןוbגסלש

סלרנכלשעס"ק"לסמןוbגסלשויבאבקעיל"לסמןוbגס'לשויכמ

תוכלסישודיקלעבb"שלסמןוbגסמדימלתסיססגיתכודללשוסש
סנקסןבbיכוחכ'ללביקש'סריהב.גי.ל"ע'וףדףוסבס"מכ

ש"מלילולbששסשיתבתכבגbו.ב"קבטוילססיכbיתבתכשומכו

ןיקתןתנוbשנוסללbמבושחלסוס'סלומיללל"3זי"לbסילוג

יbמעדיbללסגססוילכלסזס'סמלועישלומלישלקbשיbל

סלותבלקbדומיללערתילסזסלומילתובישקיbמל.רמbק

ס"ללפשיסלותסלכבליתכשסייכעביכbו,ך"נתטלפכוסשולקס

סנושוbלוקסbכללbוללכלוססלכיכוכיb'דומיללכבסכממ

כ"bשמללכסלותבלוסםיסbןיבמ,ןילכלכלטשפסלעותעד

יזלותוbלפכרבלייכעדוילמולסויוליגבסס'ודוססללסזס'ס

.ף"סבי'זלבbלסשפכסןקתללbמליעומסולועדיאללוסוסלית

bיבסשב"עלומזמסילסתיפסייקסןר6'סביתיbלהתעו
שליפוסישדקשדקסיליססלישושדקסלוקסלכיכל"זסלמbמ

לוסס'יליססליסבךbלוססלכיכוכיbוס"לרפסבשיסלוקסלכל

3
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ןיילעbוסוש"עסזכךיללסוסיסלקםיקלוסןכלויולגב

דודר'לסטכלתויכשמססוליפדודתיב.די".יתויכעביתבתכש

קנק'ל,לעסיגידישודיחותוסגסל"זוליתיbלו.ידלאנירוק
תינלסמלשרבסקכמוכיברלהריחבהתיב.וט.י"כע"ש

:זהתיסמכ"חביתבתכרבכ.ילילמסבלסולןילוקוליממ

לגנמיקספלבלמו.ב"שעתותכסמג"לס"שסללסכויקספססש

-bלולכיסיכשסזלשbינייחמלשמשססקלזבורקמסתע.לו

יכיתעמשו.ליb"ילןס'גשליזנ,סטוס.סיללכ.תבשיקספוספלכו

:ילבורקמיקינולשכוספדנל"זילילמסבלסלתומכיקספסג
.ליתוbס"מ"תכרעמןמקלןייעולילעבוארנאל6נלימסדע

לכמתונכוקקתוטישרכיקלשfיזנכשללאלצבוניבר.זט

ינכיזסתעו.ב"קוb"קסיכפלתbזיתבתכלשbכועודיכסיכוסbלס

:ילסיפוליחמןנכקלוס,ועורזול"זבלסיללכידילומכו'ס
fיועסוניבליללכמודומלתסיללכלעלוסשס"במרסלסלועללסמו

שיכלחלנבברסיללכמברסליכמתוכנסיפוגבלסרבכו.ןוbג

ןיעסרטנוקבסזולעססמיתטקלססכליילילוbכשוישכעו

סמלועסיקלbלתוללוססבורותרbפתסוסלסתסל"סכלכוז

לעסמורמולעלומשךרבתיוימקלןומסווילסקבולכךכלינכיזש

סוכרמתייסשלועבתיעלסקססבילילוbכיכסלסתוסכלכלכ

:תותולמשהמלשלשונידתיב.בוט.ס"כליסיולכוזןיע

הקישניבלbתלישושfשישקלמלולגסברסלסילוט'ללעתוללוסמ
וו

.ס"קסלולככסלורמושפכיסתץלbלעםfלססל"זולbיינbלסמלשל"לסמ

ספדנבושו.עודיכסלקתיבברסלת"ושוספלכסיכפלתbזשדחתיב.יח

תקמו.סלקתיבלעבןוfגסלתוכוסתסמכססבסיויbלתביכוbגת"וש

:"קתתנשבןלfקליעבןילופבתוסלקסלקתיבתובושתוספלכ

סרכזוכתחוויככמווכמזיכוbגמתוכוסתסמכוסמכסזןכוקב

יתתפנק"סעכקסבומבליליזרבךורבר"רהמ.טי.סכלכל

;'כוילוביקמ6רפסיתיbלריעכסיכbון"גמסבלסלשובלסיסו

זליפק"קבד"בחומ"לסיסשטלופfפלץכךורבר"רהמ.כ

יעניתיקלסוכמתוחילשבילבועידימיתולליבוסבישיבבשויוןקז
סישוריקסמכיללמbוסשבלסיסשסילbל"לסמוכבללל"יפכיס

חיכומbזלקכעפלפסברושרוכבוניבר.אכ.ל"זויבbןוbגסמ

לינססדוסיתחכמ'סבותופסותס'יפכסגוסשלפלכבטעמכ

ןיסמליכמל'על"טףדסלנקסתלשלשבויתכודסמכבותומ

ינתעכו.לושלוככסנוכמסשנbיללוbמקחניוניבלןיטיגיניד
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לעטוליפעשוהיןינב.בכ.סשק"מסבbכמיסיfסכ6ניזק

ןינב.גכ.וככשמיככרמלקbלסירפוס'סממןוקתונטקתותכסמ

ל"כbססל"זלואשר"לסמסbישניבדאתליששןוfגסללאירא

תויטלפס,ללסלעסלותיללקסיקלקינשובוסלרטשמלקקי
יכפלבקליתיכזללסיכbו.ס"שסלעלומלתסיללקו.תוליגמ'סו

ססבתהליתיכזוסונמתוחילשבירבועידימק"לקתתנשבסניכש

.סב"ככתסיליכטיקכb"לסקב"לותומלשוותוכתוכעמוותרותמ

סוימולשיוןומbfנינבלמלקbססל"יכfנךורבר"רהמ.דכ
יגססיסbוסיכ.סיבתוכוילימלתוfרקיויפמלשbי"כ'ובושת

ןויעסקמועולשיבלודגןייעמסיסווימימתולוfמסbלחלשלוסכ

יתמסכתנויתיכזןומbfכליתכלבליעכשמיכנאו.יקבוףילק
סלוסיל"לסמלוביקבטהדאב.הכ.סב"3כקסיסלקסמכותרותמ

סינידיפוליקוןילססוליפלוניקס"לל"יק"6ע"שלעןיטקיט

ף6ספיbוסות"ושבןססילוטסילוביקבןססיכולחלסושדיקש

ולbו.טרופקנלפסשמ'ל"לסמfמגוד,ןיעמלוביקמ"קלעוסעכ
לתוימ"קול"יכבטסלbכוסיפלסלבb.סיכלככססססס'לס

ססבןימלכמך"שוע"מסלונקמ"קכוך"שו"טרונקל"יכךלומכ

ק"ינסבסיסוןקתלוכשקות"ושמוסינולffסמסתלוזמםוליקסוש
סלbסוללוכיןכלו.ןיקתוניbולגסןמתושלחסינפוקמקסטקל

.ולבוטו'ונס'סשמ'ל"לסממ'לסוןיטקיטסלוסיל"לסממ'גס
סלוסיל"לסממבטסלbכוספלכשססכשיל"יוק"6ע"שבסג

קלבוטיכ,ססבלמbנוסינורח6ינולקחמססרבחלשbסע'וכס

ללכבסג.6נויכוןווכמוניאסוקמסלומססימעפלססרכמלשfבש
תוקמש'סלע'זכסססמל"לסממתכלבוטףוסבופיסוסל"ידטס

לbכסעתכלבוטובליעסלקבטסלbככבורקמו.ולכל6לכו

שוליפסשעסלוקסלעןכמלסרואיב.וכ.fתחמללחבבטס
וכעןמדקחציוניבללביקובשתולוססלעו.דסוכfי"לסמושוריפל

לפסbוסוויתולוססלפלסיכיעתליbמ'סן"במלסלשלבקדימלת

דימלת,ןוbגןבבוטסשבלסלוסוזועלדגמבלססג.י"כלודג

י"ככbוסוןולמלסתולוסלfכלבוטסשרתכ'סלביקל"כטלס

bפס'לסמבלססכמfליפfתומלקסי"פען"במלסתולוס,םליפם

לעס"bלססטקסשסמבשימלאומשיקומנרפסכול"זי"למסבלס

ע"בbלילכליתיימלןיכמוולומיבבןב"מלסו.מ"קכש"מכן"במלס

וכיכלתומולbbשוכb"בשלסלימלת"bוסשייחבוניברו.סגישמו

טוליפשייחבוניבללפסלעו.טושפלוסךללכלקבסגון"במלס
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ורהמ.ןכ.סימעפסזיbספדכוסיסלbילותפכ'סbוסוויתולוסל

סותחוהלודגסתסנכבלסןמזבלימזילינברמדחאדמלמןימינב
גרסלשובלסיסbוסוסיכברסמסלולגסתסככ'סתמכססכ

שורדbוסוסיתבכשfבלטפbו'וכולסומטבשלעבןסכסb"לסמ

ןי'גנברסלביקרזעהתיב:חכ.וסילאטקלמולפסמןושלל
bווכיפסיbלסלעשוריפbיבכע"בbכ'יבותכו'יbסק"בשסו'וכילtקינ

סנייסתונושללעלוביק'ונסברסלולשיודbמותמדקסבע"במרל

'יספ"לס"לסמתובושתבלbומשל"בךורבוניבר.טכ.ת"ושו

ןנווניבלולובישסוסומינולקיכרבלודוכיכלמלbושב"עתת

:וישל"בךורכוניבל'ושתשיג"נקתת'יסבסשוקקלסוניברו

סלסמקספבגלופשכגרמךורכוניבלוןויןרbמךורבוניבר.ל
.סילולגלbסויכדלמכןכוסמשמסינילסבלסbיבמיטנbקיל

'גתכרעמ

ושיל'סbילטמגbוסשסזסשבולקבשוכינומלקולמbו"ב]

;לתולילגשbרבסינפליכעבינמש"מעותותכסמ'סביקבbוסש

?זנכשמןושלבוס"נש'שספלכשסשבתכותלולס'סכלבוס

יושנ,ולוכוסדיתביתכסלבקן"כמלסלהלואג'ס.א[.ד"פת

וללואשל"לסממלואשתעבג.ב.ג"עס"סקף7תולולס

:גוס,תועטשיל"עס"סקףדתולולסרלסכו,תושרלסליטלומ

ילהלוגסלbכ'סבו.סיללפסק"קב,סלרטשמbכבלסיסbוסו
ללל"נזסליטלומיולסלוbשל"לסמלולגסבלסובתכז"ט'יס

ינךרדסיוגסלעלכבךולמקספלביקסדלטשממק"קכל"כbו

תוולנתויbרכאתירואדמ'bוסשחיכוסלbילפסולידגסוךיללסו
יכוילוביקלbססעסופלבלוbלbכיסוככזיססס'וכותוקרכומו

תוbירטמיגוסיפוליכןוגאןנג.ג.ולימלתסיסז"מלסול"כעסמססיכל

:ןנעברסו.ס"עשתנשספדנfיליט"יקיגףסויוניבללסלכקסתמכקב

סוילוטוניבללןתיבתנג.ד.סילפסתלפטמ'סכתוסגסוילע

םג.ה.א"עז"סקףלתולולס'סבןייעסלבקביולסקיbמלכ
'יסברסש"מכז"לתתכשולביקוביבק'וס"לסמבלסלטושפ

יעס"סקף7תולולס'סביסיניעיסילןיכמוג"עק"סו"כק
ענלביקל"זבלסילומו.'זכסטושפטגרפסססbלbלשסbלכ

יכבולקבספלכוטושפטגברסילבללעךלוסבכוסלשוקמ

ופוסבו'טשמfבספלכיזככשbבללסישוללהירארוג.ו.ב"קכ

יסלמסינמיסתנקכףסויתיבלעסייקתרותבלסלתיבסקדכ
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'כידנטשוקינבלמיזוגאדודל"לסמלסיסורלםיזוגאלשלג.ז

סיללכבלאירבגר"רהמ.ח.ןש'טשוקסופדכלוסוסינומלקס

ל"זבלסתבושתסספלכתעכוי"כסיסירטנוקסמכוישודיקיתיbל
ולכיחסעלוכרבכםינואגיט.ו"כןמיסןרמללכורתקבbת"ושב

ןיליכמסיכוסbלסיסוליקמסמכבודומלתבסילוכיקסמכסיכוbגס

fיבמןינעלכבטעמכשי"כתויכעתל'סופיתיbרוסיכוbגסישוריפ

ינקוודיקסנוילרובסןנברוסיbלומfסמסלבקל"יסו.סינוfגסיפ

רפססbרקנוסתעמתושלקסינוbגסתובושתוספדכסתעו.ס"שסמ

ךותבוןוfגfלילשבלתבושתסבתככרעשסקתפבו.קדצירעש

ןלכרל,יוסלכסישפנקנדרתכ'6ןוbגלכמוbנמנשבתכוילכל

יbמשוללסימוימוזיכגגbלסכשמיללסתישו.bלסעbליbמק

וניברוסכשמיללסfתישושעססיbמשוללסלקכומסזמו.ל"כע

ונידיבססשומכסנשמירלסתישלביקולכקוןקתולליבשולקס

בלסושולקסןרמס"מלגכbוסוילטיולוזקמס"מכסיכסמסזו

לכbו.ג"עס"כףדלכוזןיע'טנוקכיתויכעבש"מכסעומשןיבי

לעקתישעדו.יfמשולגסונקתשוללסfתישסוfנמנ'ונסןלגס

סיפלbלשידועולbתושלקסוןשמ,תוספדומססינוbגסתובושת

יתיbלדועו,י"כסיכוfגס'ושתמןכוקילשיללסיכbוסינוbגסתובושת

ויססתבקוסלבקבסילוכיקסמכובתכסגוי"כסיכוbגסת"ושמלקמןבוק
בלסךרדםירבחמהילודגדוי.ל"כזול"יבודרוקס'לסמוניברליכ

ויתובושתביזככשbbלככוכיכרבתכשומכס"כמלסלעבותכליליbמס

י"שרלעל"זילילמסברסבתוכםינברהילודג.אי.תורקיס
סלוקבותכ.וכינפלשתורודהילודג.בי.סליקכסתיבולוביקב

ש"לסמןכיכלרמבלססטמיליbמסבלסלוספדנשסטוסיקספ
סיסיליbמסברסיכוכיbסזו.ס"עb"בשלסלעותכוכשויליריש

ירטוליקשסגוb"בשלסלשוליבקסיסכ"bוסכויוכיכרלימלת

ותכוכבתוכשכוכיכפלשתולולסילילגךל.כ"חכש"מכל"כשלססע

תוbיז6גלמש"לסמברסלילאתוכילס''סכלוסןכו.ד"באלסלע

בתכסשו,ל"כbלסונינפלשתולולסילודגןש'סבבותכלכמשו"ל
ולbתוכושלליזbגלbש"לסמבלסלכוbלדb.ולbתונושללbש

סיקסופססילמוbשכסתסבתכאלb.ל"זיליbמסבלסשמתשמ

.גי.ולbתוכושלבליגרסbוסל"זיליbמסבלססbלכסיפלו.ש"ע

.ייbסוכיכרלעbוסשילbתוכילסכוסשבותכםינושארהינואג

סיסשלספbbלb.סיכוbגסןולקbיילסוניכרלךכלכבשיתמוכיbו

סיככרסיכולקbבתוכסכלבותכסשו.תוכישקכססbלוןמזבןורקל
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גתוכשכוסוליפבע"בbרסלל"זובתכוס"עתופסותסילעבלעbוס

סקסןוfגבתוכשכף"ילסוbידעסוניבללעותכוכסתסןוחג

יוזמקלוסילכםושרגוניבר.די.ןוחגימסוכיכרלעותנוכ

:זוא"חטקלסילכשרפסבולחנ:יכס"שסלכסריפסלוגס

לשסקספבfנמשלמומסגו.ל"זונממ,תובושתסבלסליכמיכ

וננמ'תוכלסיקספרביחשסמרנל"זסלוגסלוחמסוסקגוניבל
,סמ'גרמתובושתסמכbיבמפ"לס"רסמתובושתבוbוסלכלתובושת

דימלתלוסוומש'ילעשכעלוכאקארקמלאירבגר"רהמ.וט

ורולכגלפומסיסשיזככסbלולגבליפמיתעמשוחבוסתכרבבלס

סקמוסינורקאסירפסבתובושתתצקולשיוללכססוןויעסלשויכ
תכרעמכןמקלש"מעתוישרפןג.ןט.b"קתוריbמסיכפ'ושתכ

ילסמלי"כ'סיקלקסלשעת"ושסחנפתעבג.בוט.ל"סבb"פ

ועקתתנשבולfמלפלופמסיסוסרfליפיככרמ'6ויכעסקנפ
"זבלססעיתתכויתbשכיכותרותמסימיסזיbתיכסיליתיכז

.ילועכימיכסוכמתוקילסבסשותויסכ

'דתכערמ

ס'fקסילקוותכגת"שבותבושתסbכוסימקלדול'מ.ו'ב)

ייסלוססינfזול."לסמוניכרמךיתוינמךרד,.ב"י'ס'כללכ
גייתידוקפרפסמלbלשיתbןיכומשיחמקיתbויכלסרפססנומ

תשלפלקיסוחבושמסולפס,ףוסכספדנוסלfפתתריפסלתווצמ

פונוסקלקלfכתכ'מכלוד'מ.ךוניקסבללעתוגסססשוסיכלל

.תמורתס"סו"ןכשתוןכbלמןיניד.א(.סיטנמערזסכ'כ'תול

ייכזסס"ל'יסד"יקלקסלולגסתסנכברסו.ובלכס'סףוסוספלכ

המןיעלכ"ילמסלסייקןעךרד.ב.''כסמורתס'סמןיניד
ולוקו.ןרfקליעבבורקמספלכסתעו.בוטתוbב"קכיתבתכס

הלבקירפססמכלועוסיפלססשו.סימעפיכשלועוסוסיפלסו

ייסססותיכוכ,סייקןעירפ,סתלוזמןסלכ"י"למסילוגמןס
י'לסמלליסשbללbס'יפסמרבלוקו.סריפbפס"לסמבלסלליסש

יפנכ'סו,סיקלק'בסנק'סולסזסמתנק'פעיקרסלסח.קמכ
וסילfמוסלילשו.סוליליססתעבליכשמסו,סילפססזיbדועו.סכוי

יתיbרבורקמ.bרטסואמק"לסלםייחךרד.ג.דעבלפכיבוטס'ס

ךרד.ד.'בלומעמ"עףדתוfנקתרותבןבעיל"לסמבלסש"מ
b"בשלסםילקוליעברסליתbכמו.ט"כתוbב"קכש"מעהנומא

קורפסבtfכיכססלבמר"סבתכשפ"קףדיולסתונמ'סביולס
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בלסוריכזסקסניפבילל"לסמברסלהיראןוימד.ה.וירבדבןייעסנומל

סיכשסזספלכמ"קלעטפשמשרוד.ו.קמקסטקל,סכס"יגfקס"רסמ

תמאןיד.ז.קדנסרומ'סךרדלעיקינולשיכבלישוליקוסוקמסלומתובל
ברךלמתירקףוסבוספדנוןוכנ"לסמכק"קיומסברסלתובושת

סלסהסכקסלס"ללפבסיליססריש'יפהבברמלוגד.ח.ב"ק

.סיקספתנק.ופוסבוסיבירטלbפלל"לסמכוכוקסעדסחתמ

ג"סנכ'סבןיליפתסיתבלעסיכבלסיקספוולשקספספדכסינפלו

תוסגסהבברמלוגד.ט.סוללוקכרכיקו.ש"ען"ל'יססלוקמ"ק

לקזקיל"לסמןוfגסלשע"ססןויליגבוbכמכשע"ס'דלעסישודיקו

לעסישודיקאבנירבד.דוי".בורקמספלכוססל"ללכלל"גס

יתעמשולבכיפלרקנוופוסבסינידתנקותותכסמתנקכס"שס

סכקוכמזבשססל"זרטע'זק"לסמכbשילקbליסקbלפומסבלסמ

bוילעלכילוולברעללולקמןינעבובלרקברעמסימסקמלק

לזלזלאלשלבקוסליקמלbשוסככשלעוקנקלולבסלילבוסלס

סופלכאיקיןדולל"לסמברסלתויפרטיניד.אי.לבחמסושב
לביקשסתל"לסמדלסלשויבbbוסוי"בבןרמוליכזמוןשונןשי

סתילסלbלקנוויתובושתוספלכלbוסמסןמוופלשנוסירוניקסמכ

סילעשכעלוכל"זןדראפדודר"רהמ.בי.סילסיתמותרפסב

'כסנשמס"שלעלוללסינשושלביקוותומלשוותדיקשתגלפסמ

.ס"שסלעלודלקנכמל.ת"סעי"שליפלעלוללליכשמ.סיקלק

bתפסותסלעטוריפלולילסק.סירוט'ללעת"ושלוללסתכמ

סוליפו.י"ככתורסטוסיסלקו.סיללס'7לעוספלכויללסbתיש

וסטמסנקסתנעשמלעדימתוותודיסתססרופמו,ע"יזילפססלע
.גי.bתוולבגfתכלסוסרותלסיקרפוסיכיכויעטמ'וגורעקלפי

ס'במרסוס"שסלעתנקוק"לע"שלעלביקל"זןסאחדודר"רהמ

.סכרבלקידצרכזלטע'ק"קסמק"קללפומסבלסלימלתסיסו'וכו

תויעבטתוילומלתומכקסלכבסכקסטוסןירוגדודר"רהמ.די

שסילוגלגס'סב"סבך6תוסגסיכולשיוסילוגלגס'ססיפלס
בוטו.תישbלב'סלעתושלללודלולגמלביקו.סישותלסילפכ

יוט.למי'גתכרעמכ"קבןיעווספדנותוקידבותוטיקשלעיbול

תנשבסיסשק"סעכסיכבלסינקזמיתעמשויליבאחדודר"רהמ
לפסbוסתוירבד.ןט.ליגמל"יסישודקולודגסלbסיסות"יב

טלפבול"זוילכלסיקסופסןיbיבמותודעומהלעלוטעקבלכלביקש

וכיל.תועודין"לסתושרה.בוט.לילתוbיכמטקלסילבשבלס

לופלפסקלקבסנס.ןימbלבקכתושרלסןינעברבלמעגלbתטס
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וכליסתכלבסייתימbסלbלשייכבלטעמכסbלוסלןתמוbשמסו

קתפכינושbללשסבלשאללסיקסופסוסינומגסלכוס"שסךקל
bלוסל'יבורקוסלוbוסbיתשריפשסמד"עקלוטרתויךירככ'ק

תושרלסקלחכךל.ל"מכלו'וכוינכישוססיכtקמבלמbמבתוינעב
ססילעוכתיססכסיעדויסוססיכימלססיללסוססיכפוbוכתשכ

תושרלסויסדרפסבלbרשיתויסכשbלמאלה.ססיכיעסbלמל

ןלסתושללכתוללקמסיטשפת"ולבלויסתורשיתולכסותוריקחב
'סקקכיתדיקעלמקנס'סו.ן'כמלסדימלתלססו'זכסועוליס

:סולפסלקללfמ:סזלחלססומלקחניתוללותליסכס

לטבתכןימססזו,סוכסילמbמוסיקוספסישרפמויסועבטסתמכחו

סמכוסזךרדביספדכסילפססמכמ,סיפ7תוזינגביתיbלוילמנל

ומכשבורקוסזןיממי"כזירפלש'קיטוbילכבכיתיbל'סתוbמ
.סרכזקכסכוס"לבסלכbולb'סלכו.דרפסשורגילפסמסש

יזמרול"ילתומדקסי"פעשרפלסלותכסיכלומקןילמלכלתבו
ישלbס"לסמוכיכלסיכולקbכלודגסשרפמסססמו'לסומוסמכק

יפלעשלפלוליקתססזסקבשסלכרחאו.בלילשילכוילקbו

לbמקוקוךלוססזךרדבוקיזקסו.טמי"לסמוקכ"לרסמומכןידס

סילוכמתוכבלובשקלשbסיכשללסזיbויססכמb.סוססויס"לע

סיקוליק'ושעלוילמbמשלפלל"יקושעססמותויקלותויולתתומדקסב

ש'bלbדועbלו.ס"לשבלסוךרבערזבלסססילעוקווכלבכו
סמכבובסידרויוסילועוסbילפbוסשלמוbוובלמלמbמסלוכ

לbשלככו.סקטבמםיככעתיבו:קלשסניbשסירשקותוילולת

שיגלסוסומתלמbמולשלפישיקקניb"לסמבלסוכילוממלקbסכק

שלפתמלמbמףוססעשךילעהמיתוללמלווכלמוbלכלשbכלס

ודעמוירשקלשוקוסוכסוטוקליסילמbמסלותשימשיו.לכסספי

bכוילושfרלשbסללסטוקליסילמלמ'ליכרקשסוויניעביתי

לבקמלעסכוכססbולוסיסלפנוטוקליבסנכקו6שללממ6לכ

לעסלמוbוסיטשפבנוגששרודשיו.ריכזסלbליכססטוקליס

יתעמשוס"מ'סמליכוסלקכתשמשיו.ןכקוסיפללמילקbוומש

יתלמbסייסשכו.סתומשbשכו'יק'ססbיכריכזסbלש'bםלול

סילכלסטילקיbלשרודסשתעללתbזו.וילעןגילכזשימתוכזלוקב

למbמסוא'פסשיפ6לשתויתימאתומדקססויסיו,לשפלןידכ
סמכשיו.fתכמס6ךלדויסי,סייתימbסינינעסשלכסזלוכויכbל

'סתbליובשישימלליכזסלסbממ'bסזוולbסינינעבסיקלק

תשנבנבדודר"רימ-יח,ןלמנלונקבלכסו.תמbסלעסלומו
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מ"קויתובושתביולסש"לסמש"מכלכ"ילסמןמזכfלפומוקסבומבל
לתכ'סלביקךיללסיילשוכתקלאטיודודר"רהמ.טי.ק"כ'יס

סשוק"סק'יס'סתילסלת"ושבסבושתולשיותוכמסןינעבסלות

קרובצניממדודוניבר.ך.ע"ק'יסש"עולbטיול"כולbליובותכ

רבדודוניבר.אכ.ג"כשת'יספ"לס"לסמתוכוסתבוירבלbיבס

ילבשבופ"לס"לסמתובושתבוכממ'ובושתסמכbיכמסומינולק

לכלולוכיכרל'ושתשיב"עתת'יסס"לסמתובושתבוי"כטקלס

ילטוליקש'וכסלולוניכלוש"עסלוסילכלועללוכיכללוסומינולק

ןמקלש"מכוק"ק'יסב"חיכטקלסילבשכסלוסיוניבלויכמסע

.'ךתוbלויתכרעמב

'התכרעמי

ו"סללולמ'סלוגbסבותכןכאימפסfמתלודגתוכלסוב
ג"עט"י'לובלכליגכסלוביקbותbוולבגbתכלסש"עג"מססשמ

סליקלפןכאיכבוטסשבלסלםקבמס.ן'כמלססשמסינפלש"מכ

יתויסכתקקלתכשגfסכספלכול"כח"סתנשבולביקלסומוסמכחב

סשבותככוסיפלסלומיכססקשמסילודגלףינסיתישעניינעבינמוסש

לפסאצמנה.א[.שfימקכלbפלל"לסמלסיסורלות"ושק"כבלןוס

bכויכוסלbסתבכרסוסbופלסועבטסתמכקולסומס"במרסמסז

תולוסטתורמלוילאוולנוןדעכסלכלמסש"ותכשיקינולסבספלכ

אתכלה.ב.סליו,ש"לסמבלסלסכימ'יפוןויקססרכלברסמ

ןיטגישודיחבןכמלסליתיbלסתעו.'בתוfבקכש"מעאתאורבג

שדקלכיה'ג.fתולבגfתכלסבליגכסבתכןכו.בתכשס"מףד

לכסשמבלסולביקיטfנקילס'לסמולסוסיפלעתולפתשוליפ

.ס"לשתנשכתנלbולתליעבורבחלליחתסו.וfבלחסנוכמסןומימ

סללטשמלכל"כftטלופששבקעיל"לסמבלסליבסזלוביקסיסו

שיו.סכולמסמלקסושfלכססעוח"יבתתכשסדלטשמחבוסיפלסו

יתיbלו.bלסליעמינועבססןלסלסלסססכחסמתוסגסונס'סב
לקbשסילכלסוכשמכולומללסיבשויק"תויסשס"כקלקbלבתכמב

ושינעסוסכמנתנףכתו'ונס'סלעןגוסכbלשתכקלביל,סלובקסמ

bססלובכלעסליסוסלויליבקללגיוןקיווילבללעסולקבותו'

סגולויתוbתלדתכלעמ.ליעליתבתכסזבbכויכו.ולבקמו,'זכס

.סירבקמסוסילפססלוזלזלעושכעכששישןככלסופמוכעמשוכיכזbכ

לסויוסלותלשסתמקלמומקלססויבוילבללכלכיושפכלbליסו

4
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ולגככסעומשלעבסלbסbליימלסוליבולמbלככו.ותביתכב

קורבתרמואןושלססמוינפבסוסבלסלסטקמסיססfשליניו

תתימבסיקידנסילודגיכסתעסשעיסכווילעןשלוקתמבסכומנ
וגיססשובשחסילודגסמכיכויניעבסיסיו.ותלקגבסוכיbלשלסזיו

ימוסיכוסfלסירבד,קמועלודריאלשסלגתנףוסבו.סינוtbלסלע
תוילbתוכועמביbליעיבלbילbbיככקןבעשוסייכלמלולגוכל

סכירבלמיכשוכלמbוימלשוריוילבבבססרופמכסילbולוגיותbשמ

תוינעתסיכפמויכישולקשוסוסילסיכסלבסbלקbלימלתויbמשתיב

ססרופמסןוbנסלעליbסזמbכויכליתעמשו.כ"כף7סגיגחכש"מכ

לקbלימלתלססןמלוגוסקוקליבb"שלסמלעגישסשלשעסוכיבל

לולכו"קוfשסלועיכתיfלסככעריbסbוb"סלסמילכלסליפו

:סשסיניעחתפבןייעוסוכילותמלבסמונקנוfבללכבלסוס

ליעןוfגסש.בלסיכלכויס6קללקק"קבלשעהר"רהמ.ד

סחניותנעבונממוללשולbמןקזסוסלליפשןתכ"לסמשדקו

.לtעסת"ל.ךינפלסשדמועיננס"פולובישסוסולקתלמשסשעו
גמיכינעלוbוילילייכבילbלמbסכ.לקלק'טמיגל"וכסל"ע

ק"קבסוכמתוחילשבותויסכסילודגיפמעמששולזעבססלבל

ןומגסבלסס"סונכלכונסלשעסל"לסמןוbגסוbלפלוסו6קbלק

בללשעסל"לסמססלופמסןוfגססיסונבו.ןילבולמבקעיל"לסמ

ילסמןוfגסונבו.סילודגלfשקכוסתכלבבלסוריכזמולקbלקב

.מ"קכסקרטשמחבל"במבילל"לסמןוbגסונבו.לקbלקבבללולש
.דעייקלסלכלכזסללטשמbמל"כbלוbשל"לסמסיכוbגסויכבו

עוילססיכלווסייחיווסרמש'סןילרבק'קנ7"כמו"לגשליסק"לסמו

ל"לסמןוfגסונבלוו"טקתתנשבביל'ל"לסמןוfגסלליכסליתיכז

המלשל'תולעמה.ה.לכ"כנתסתלותמססבתסלוק"לקתתנשבלוbש

ולbייכbלש"לסמלשטקלמלולגסבלסלןידסיפלע,סבולסיסורל
bכמ"לול"כbל"לסמלסזס'סלעתוהגה.ו.ססל"זסבוכסל

בלסמע"ש'ללעסיכידיסוליקותוהגה.ז.י"כבוטbליכללמ

תוהגה,.ח.ליתביתכבסילמלוגשוריפלעויללbנילוקלולל"לסמ

fלקכול"זיאלוזfb"לסמס"ממס"שבל"שלסמומכלסוס'סלע

ס"זמלתוכיתסןוקיתוס"כמלסלעתוהגה.ט.י"ככסנכלסלומ

ללסיכbו.דיתביתכס"כמלס'סךותמססיגסשסbלככי"כ'ונס
ןשוכןשכ"מסיפלb'סתכשfכוכרכבבתככשי"כס"במרסיתיbל

תונושארתוכלה.דוי.ספיbקסנקוסעיתייסשןילבוביתfנמו

סליכ'פתומקלמבן"במלססשמב"קבןכיתבתכתולודגתוכלסו
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'דףדבתכששדחמספדנשן"במרסלתועוקלסלפסביתיfלסתעו
תוכושbלתוכלסלעבןועמשבלוויסוליפבלfגנקוניברשריפןכוב"ע

סילטסלסילפסינשהמלשה.אי.ס"טbוסילוbוקחמיוכיבלו
סלביקסילשתמתתמדקסבלbטומב"לסמס"מכף"לסתוכלה

וניכלתוגשה.בי.מ"לתומס"מתכרעמב"קכןיעוסלושמוניבר
bמק'סמבוכלףילסלודגסוכיבללעגיססססירפbבוסfסכו'

תנקלעף"ירהלעל"כbלסתונשה.גי.ק"ס'יססיעלסימת
יתבתכלככוךלילול"ללןמיסמסיעלסימת'סכוbכוסתותכסמ

לביקוןיכמלסביטסלכסלעוף"ילסלעגיססןכלעלתילב"קב

סbליסbולסו.תותכסמ'גלעסbיכספלכbלוסזלעתוכזס'ס

ל"כbלסתלולגלכלמיכ.לbמלולגלוככבל"כbלסלן"במלסרבלמש

סגןכ"מלסו.בוטללוכזbיככסוסילbיולגלסכזשסכלועלומלתב

תלעמסורן"במרסעדיובוטללוכזלוככסוסילאיולגלסכזןכ

סלעשסילודגסןמויססנסיכ,רמואסזלךשמנ.ל"במרסתשולק

ויסססשסזסיסוסמדגבל"זרירבדמתנקתוטכלסתעללע

סימכקויסל"זליכולבסוסבקלסתעלותויעבטותוילומלבסימכק

סימכקססשסעתעלוסמכקוככסגbלסורמbשסעטסזולבל

וסילbוטלקסקולססלסיסל"זליכסבלסיטלל"יסלבא.רתוי
סקיןיbוסיקנ,bיסוןוילעסוקממסתמשנווסייבג,קיכשבוטלרוכז

ילעבמתמלסלבקלונשbלףוכלונfסיכלנול"זרןיבלססיניב
קולםיbסזכbכמכס'פסתכוכז"לעלספbסיתלמbסזותמbס

ל"כשלסש"מכירמגלסושללשלשפלןוימלסףכבסנסיכובסיסלמ
כ"bותויכשכסשמתbשמבלס.'ושתלעיתזמללקbסוקמבוסבושתב

וירבדםליפך6סושוניאשי"פעלרמולסכלסוכ6נמנסורמואב
bסיbקוללשbוכסכסוסכקסיסישבכעמיללוסזלובסיסל

קולוסלעכלbמסוקתbיס,סלקסקולסעסמכקסכסיסלמקול
סיבטוקסדגנתלקיתכפליסלבbסנטקסרעסוזולbמיתלבקיכ

ס"?לסלעל"כbלסתוגשה.די.סזכילול"זלילבללעקפקפל

המכלעסיעלסימתלפסבולכוסלודגףקותבלוbמסלפסב
לעתוגססבתכל"כbלסשבולסלעו.ךלימוb"מל'יסמתותכסמ

לביקל"יכז"טבלסלעתוגשה.וט.תולוbמבס"זלסילבללכ

סשעכלסז"לוטבותכססשלעףסכסתולוקכולפסללקוך"שבלס
ל"יתליקתלעבסזיכיגמסילטנוקספלכו.ףסכסתודוקנסע

.ףסכסתולוקנכןסכיתפשבלסתוגססבשילז"טבלסלשולככל

בלסו.רושתוbובתברסגיססל"יכסלקילפבלסלעתוגשה.זט

"יי

י

ל
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נלסיכסbליןייעמסתולבלסלכלו.לbלשלק"קבלסו.לbותילפ

תוטעוסויתוגגשסמכחןושלוסלשbרכסבלוסקסבומבלםלקילפ

בתכע"שלכלעתוהגה.בוט.ו"תסקןתיbכבשתוולוכווסוללמיו

שדחמוספדנוגbרפק"קדמ"לול"במ'ל"זלbקוקיל"לסמןוfגס

ברסמסינילישודיקסבכלמלוגלועעו.לוסטןקלשסיbלקנויסיו
.ל"סבתלדתכלעמבל"שמכל"ז

'ותכרעמ

תושללססותלולס'ססלפסבוbיבססשמבותכיו'ו'מן"ב]

שדקוליעלבוקמס'סלי"כלמועבולומיותועש'סותישbלב'סלע

[.רמועסתנווכלוסורמושמסןייסילומשתנמלבקמס'סאריפשןתנס"מכ
.זככסbכספלכלסומלפסהשמלחיו:א

שדחמסוסיפלססתעוףסויתיבסלעתוסגסהדוהישגיו.ב

.תוטקולמתולקמתוסגססעטלופןלסידכףסויתיבביבס

לעתוגססושבלףונלביקשיתפרצהלאדיור"רחמ.ג

ל"לסמלולגסבלסלככחוסבלססכס.לומשיקומינבומכוסס"מלס

וסינלל"לסמלשטקלמקסבומסבלסו.ןושארסיתפלגסלאדיו
סיסלbלסלולגליעבמ"לול"כbויתוכסווימיךירמי'סיתפלנס

ולשיו.סבלףונלעבלbדיול"לסמלשודככלככbוסb"עיסיפ

ו"לכוסיbיבלבלסשיתעמשו.י"שרלשותבןכסתוניכלדעסקי

וסילבלסוע"יזעוליסלכזכססתוניברללשעסטמקלודbוס'זכס

,ל"זרטעןק"לסמכק"ק6לפומסברסמדימלתלכונס

סנסמליגמלביקןילסלשוליבקססולוטידלאדיווניבר.ד

ליעו.סכשמףסכ'סתמלקסבןרמבתכשומכומ"קכש"מכועודיכ

סיוסססיתומששתולייעסמכשישbלb.דלפסבליעbיסססולוט

ליעסתbזסכיbו.תפרכתוכלמבbיסלסויסססולוטליעשיןכו

וכיבלליגסלסbכbסכוסרותמסכסלסו.סכסמליגמבלססכסיסש

שבילסו.סיקיתעסירבלסולנ"ו"קלסמוניכרלל"נוי"למסלולגס

סזלסטכססולוטיללbדיוכbברססגבתכק"פש'יסויתובושתב

ליגלססלbליוכbבתכשסמתתלbו.ליגמסבלסלעbוסו.ורפסב

סיפיסומויסשולללכתיוסייתווכלון"בשלסושב"ירסון"לסתובושתב

סולוזולל'כיתמןולקחוןושללתוbbוסשכ"bתויתוbסססלע

סישכל"ט"כשכו"יתקכוסויתויכעכסזכיתבתכרבכו.לbליוכbבתכ

.ל"סבסילקbתומוקמב
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'סבסזסללמלכזוסשב"קביתבתכולכיושללמולכיו.ה

סתעו."קףלקלעליסקססלוסיוניבלידימלתלשתוbילטמיג

.ס"עולכיושללמוליכזסb"עט"כףדןירדסכסב'סותסשיתיbל

סיטוקלחנזופמןשרדףסויל"לסמולביקףסויטקליו.ו
.תולולסללסבוbיבסליתביתכסלותסללסכ'יסומתסילמbמו

י"כתויטלפסללסלעתושרללכונסבלסמףסוילכלכיו.ז

.תולולסללסבש"מכ

יכללמל"לסמבלסןקתסלbסירבbלעלסוימלודגיודיו.ח

ס"לסמבלסו.סיללקס'סלעיונבbוסוסלותקבוזbלקכוןלבכל

סזיbוכרווילליעבבלסיסו.ימיכפסברעמסמותדלומסיס'זכס

קלחת"ושבראובמכויגיקדולססרכלברסןיבווניבחוכיוסיסו.ןמז

סbרתשומכסינכרסללכמסשסיסוסבונסרfלעסנכ"חאו.קידמל

מ"קלסמלולסלודגלסיסלאןנח'סבתוספדומססבונסר6יבתכב

יתיכזוסלb"יזתושעלו"תסלשוריסלקסריעללבוסשןייע,ל"ז

.ךוכיחלעיגסשןטקיתייסווינפתוארל

תכבוקמכbכוסתולפיתשתיגוסבס"ןרסול"כbלסחוכיו:ט

לפסבספדנדרפסךלמינפלן"במרסחוכיו.רוי.לbושס'פ6עיגמ

.סלוסיטבשבסיקוכיולbשוס"מתכרעמב"קכס"

עלס'סלוכbמולססרבbברסמסמדקסשיסבוקתמקלמרפסבו

תמכקלומללעחוכיו.אי.ספיסנילמוסfכסקישbיסותוקולקמס

סינוממרמושלפסבלגלימףסויל"לסמליסקסבלסלביקתמלס
.ויכפוbלעלוכללכל

ססמויתכולסמכבט"יתפסותברסריכזמשקלור"רהמ.בי

ק'בבלסןכוססילפוסשיללוע"מסלעבבלסbוסתומבילכ"פ

ת"לךולסמסשכוריכזממ"קכק"כבוס"מול"יכןולקb'טנוקב

ומכקלfפ,ל"לסמבתוכט"יתבלססימעפלךא.ןסכקלול"לסמ

קלfפבלל"לך"פלסשכוריכזמס"6יכנתללכבןכוbלתבלד"פ

טושפטגבלסמסזסלעכלונבתכמ"קכרבכוסשללסbוסוןסכ

סינשלס6נמבלסוך"פרסשכיכבתלחנבוסשילדסבתכןכבתכש

סשילדבלסלעותנוכך"פלורמואב,יבכתלחנסגללקfב,לוסו

ץייקסבלפוול"לסמו,עודיכססיחנומלתומוקמסחכמסוסףוליקסו
ל"זבלסויבbלמלביקשסילוכיקסמכסכומסיסbוסל"ילשירדל

'סלסbיכוכיכזbלוכחכbו.ז"סתוbל"ויתכרעמb"קבש"מכ

:כלכסילטנוקו,מ"קלעע"מסוסילוטסעכלbלעסשילפוסשילד

סףוסבתינשספדנוע"מססילטנוקbלקכוסיכרנכסיכילללשו

מכסבוקתונקלמ
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תוכסיסק"כתו"שכוספלכל"זברסמתובושתסמכו.סמלbקכזמ

.bרתכיכוbגת"ושבו,ןימינבתלשמת"וסבובולקמוספדנש'וסלקבו

סתכזשססבתכוומbתיכבלסלקיבססחבסס'זכסbפזויר"רסמו

.bיככססירכזרבקלתומא'דךומסבו"תסלסוריונשדקריעברבקיל

לבקכליככססירכזלנbסשיכ.סתרובקסוקמעדונאלונינמזבו

ותוfמכ"קbוט"פתסןויסג"יישtססויכיקחני6"לסמבלסונילומ

דיסקסbוסbפזוי,ל"לסמלשונבו.סוקמסאלמתכסתעלעןמז

סייקל"קסמוככולbומשסוללולbומשטקללביקשלאומשר"לסמ

סילסתלעסייקןרמסמיכספלכללוסילוכיקסמכלביקש,ץכ

- bל"זתומףל. תכרעמבליעלש"מכ
תיכברסססליקסיכיליסוליקיכסיכסשבתכbפזויר"רהמו

ונמוךלפבאלמסgfלסמכחןיbססרכמןגמבלסוילעבתכווממ

דבלליפמfלסתעו.ןתכלסכסיתשססד'ומוקמבונבתכונתייכעכ
bיכסייקוכbתמכקמסbותמכחבוןילבוגבללכגלפזויל"לסמסל

.תמbסלעוןילסלעךלוסס"יכסמ
לביקסיסקלמבודומלתברמאנססזןושלbלbדועאלו.גי

.'וכולסומטבשלעבןסכסוסיכלל"לסמבלסלקמרפססזלע

'זתכרעמ

סרבעסביתיbרו.סירפסתקפטמילילbכבולקמסתערהז.א

קפקפוןולקbלללbbכתלוניbשבתכשלעתולילפסשעשbמלעב
לfמסימתיתייסbטסילסופלו.לסזכלסb'וbלוכסותולודגסלע

ול"יבודרוקס"לסמbתילואלןוירמוכתוכלוטרפוללכבוירבללע

בוטללוכזוסינbססילמסלגנלשbוסלקסקולילעבל"צזי"ללסו

סמכססילחמו.ודגנססססילימלבתסנקבוסוק6ניןרfסלכבו

סימתבותמאבעדיל"זבלססגיכילסללכןכלו.ןינוילעישדק

לעסירבועשסלולאסתכלעותbנקבךל.שולקסרסוסןינע

.לקשוbושילכלכלסוסתונושלכסמנעולתלל"כתותימותותילכ

סיקופקפתושעלתעסושמרמולוסתניבעקעקלסינפסbלסןכל

ןיערהז.ב.תוכזףכלוכניליוימחלב'סו".סימשלותנוכוולל

ןינעבב"לשתוbסימכחתכסמבל"זז"יגbקס"לסמבלסבתכשסמ
bיכמלסזסו.לסזס'סללסכיתמיbתותפסותותותירבותויכשמ

י'גסקסולכקןושלבתורבדמויסוסלקימימויסשל"זק"מלסבתכו
תותפסותותותירבותויכשמויסססbלכול"כעססמbיכמוסוללכ
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ויסשסנשמירדסר"תסללכבויסשלשפלוןכסגסלותירתסנ

.סתמלקסלקמ

שודקסלסוסתוכוסל'יפןילופבספלכסתעעיקרהרהז.ג

לוביקדיתביתכעיקרהרהז.ד.עוקלסלסז'ססbלקנול"ו"לfסילונמ
.ז"מלסתוסגסובשיול"זסילבקלbסוו"קלסממלסזסירמbמלע

לעס"כתוbב"קכייכעכיכbיתבתכשסמןייעתונורכז.ה

יתיbלןמזלקמוש"עלסוסןושללעךלמשדקמלפסשליפשסמ
סמקילסזלפסבס"זמקקולשיbמ'זכסךלמטלקמלפסשוליפל

סלנקסיתעדיתבתכטוידססינbו,עודיכלקיקלילוכיקסוסש
.ל"יכוכיכיעליbי'סוב"קכסס

ילמbמומסל"זו"קלסמוכיבלי"כמסילטכוקיתיbלאריעז.ו

.bליעזיבלולביקשסbלכוסללמומכתוסלדובוbריעז

ןרמלשוימקרמקסנומסברסןשכזהירכזר"רהמ.ז
ןמיסכבורקמספדנשל"זןרמללכורתקבל"ובושתברכזוסשולקס

ןמיסק"מףסויתיבבובישילשתיבסיסשסbלכו.ו"טקןמיסוט"כ

ליכזסס"כלןמיסכו.גלבלמןכסייקבלסימקילומבתכג"מש

.עבסקחניבלסוימח

לעד"בbלסתוגססבשילל"זן"במרסלתוכוסלפס'תוכז.ח
בלסו.ב"קבס"מכןיטיגתובותכתומביתותכסמ'גוספלכוף"ירר

.bמוילתוכזס'סליכזסססו"כןמיסףוסויתובושתבלקשלמס"לסמ

.ס"עסיקספלתוכזס'סליכזסו"לת'יסק"לק"לפבלסו

סמקילסו6"ע"סקףד,תולולסללס,בתכהמחירהז.ט
bוסותישbלבלסזסלעbלפכסוליפיbלוזbיכדרמ'לבססלכb'מ

bוססמקסלומ'סיכןכונילו.ל"כעסמקסלומ'סמ6קלק
'סו,לסוסיקלק'גלעסילודגסיקלק'ג'וכסס"זממלודגשוריפ

יטכbלגb"לסמשלקוליעבלסלביקשלקחללוניקbוססמקירסז

ןכיתבתכלבכו."כסמקילסזתומש"סלעונת6שיולסוסלע

- סמכב. תומוקמ

קחניל"לסמלודגסלשכסבגשכסלטסלחספחבז,דוי
bלבbכbוסוימקלסתיבישיעזגללפסיעושמליכbסלגסססוליפ.

סיכולקbסיbיבכוסיכוסbלסיfיבכוסלותססוליפסילפססמכלביתו

הנשמףסכוףסויתיבכןלמוליכזמו.סילקמסילפסוסעושעימשמ

לעבול"זלוסונויכו.קחניןודללקנתלfפתלודובכלו,תוכרב'ס

לכמנו.ס"מתוfד"ויתכלעממ"קכןייעוסילכלסמכלסדיקעס

תליקעלכוזליגלבbלכמ"לסמיכסליקעללעבבלסלשונבלבותכ

וש
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תנשבןילחסט'כף7תולולסאלוקלפסבו.ןימימסתושוקינ
לביקשסילפסלשננסששסכומסיסbוסוותלודגוליכbכbרבbי"לסמ

.תוכירbכס"ע

תונווכותלפתי"פוליבודלוקס"לסמ'ללסימלשיחכז[ו"ב]
סמכמ'ושתי"כסיסכbעלז.תלולס'סוליכזספ"כויתלובעותועיקת

.סיכמיסצלזובוסיכולקbוסיכוסbלסיכבל

לודגסיוליוקסכןbכנbיכללמל"לסמלביקהדותחבוז.אי

לbשוסכלכbסי'סלביקלבתכססוו"יותכלעמבוכבתכשומכ

וניתכמתוסגסתנקיתיbלותמלסתמכחביקבולבוקמסיסו,סילפס
.ל"זי"לbסלתוכוכס'סבולי

ןקזסיזfגלמש"לסמלולגסבלסלביקהמלשתנקז.בי
בלסס"מכלולגלפססיסומ"קכלוטסולוטעסלעסיסכבלמולמס

ונעמשו.לבקנווסיפלסלסישולג,תוbמסנמשךירכסיסשומכע
למלשיפלב"שקללעממסימסבול"זבלסלעתוbלוכלעשינקזמ

ל"כbלולסלולגלליכסליתיכזו.סלותלובכבסכסכbלוסמסלסלות

עיגסשןקזשילקוליעומשתffשלשbוככןבסילנמןללכמ"לו

ותמכססכוכbיכמיכליעכסtfללעודיךמסולסחבורתויותולובגל

.ג"קתוbן"ישתכלעמב"קכןייעותוכלכבלינכלכוףסוילעש"קל

תוכלסותוכושלתנקלעלbומשלbיכלל"לסמללאומשןקז.גי
סתעמתוסלקג"סככבלסתובושתבתובושתותולbשולשיו.לוטס

סכוס'סילbדכbפלbb"לסמלסכסמסתבכלמלפסבסבושתולשיו

למזימיכבלסייק'ן6"לסמויולסש"לסמסינכלססעילטוליקשו

.ךלוbכש"ע

בלסןיללכבקעילולסמבלקמסלוקסלעבקעיןורכז.די

בשבלסמלימלת.bלמגסיללכופוסבוע"שלעבקעילbכלבקמס

ןנגילקיטקישbווףסויבלסות"ושףסויןורכזבלסויליבקו.בקעי

בלסתומלליתיכזליעכסינbו.בקעילf5'סבססמעילטוליקשו

ס"םסלעסימוליקל"יסוסילסרקועויניססיסו'וגסףסויל"לסמ

תיבבםלקלכבסיקלק'לע"שסbלוקסיסוןויעסלשיותוbיקבכ

לככוסודמלישסיקלקסיטלשלוקליקש'ותמלקסבןלמש"מכתסנכס
bלפומסיכלותסמ"ופןינקסוימקו,ךכשכלתכילמבןיידסיסושלק

ודיעס,ןכיכסימעפ'ג"סילוט'לוס"שסלכילקףלbוו'ל
תיבבbלמגףלbלוקסיסףכתסלפתלקbשויתיbליכbווילע

.תסככס
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.'חתכרעמ

ותקיתפבןיכמלססז'סליכזסס'עססמלפליתבדאתמכח.א
סינומלקס'סירקוקסש,י"כסמלשקפקלפסבתכו,סרותססוליפל

.תלכשומתכbלמ.סללכמוסיבלסילפסס"עססמלשלביקשובתכ

.סילשמס'ס.סנקוס'ס.תונויסנס'ס.לילמלbס'ק.לfיזקס'ס

.סלימשסתbילק'ל.סשללס'ס.לוקיס'ס.סיללעמס'ס.תומלשה'ס

.סכומbס'ס.תוbופלס'ס.לשיס'ס.תוילקשסיולג'ס.ןומלס'ס

.סימכקסתותכ'ס.זולזסתלימש'ס.סbוככס'ס.תוריקכס'ס

תליקב'ס.תיסלbסכbלמ'ס.תוכוילעסתוbלמס'ס.תוילכתס'ס

ותביתכבלקפתמסיסוסיכbלמסיפמולbסילפסלביקו.תולמס

קשקסרפסכסש,דועבתכו.ונממסיסובגסינינעסויסשיפללfמ

לליסמלשוסמחלמלךלסס"עסלולשסיכומלקילפסבסbרשזכס
יכbסbסמכקבסbלוכלללמbולודגסכקלכbומכקדמלסיס

סמלשbו,ביוארבגיכקוקלbוסוסנעו'שללכיוסמקלמסקנכי

ס"עסלןיבעספכטעמכשלקלוסכbלמוסמכחבקימעסוושפכןתכ

סמלשותומבלממסכו6נופסךלמסגלסכולבלסךפסכתומסןיבו

bכשכו.וכממלמלסיסכ"קbוותמכחוותעדקמועובלסbלו.יכגלס
.סריתיסביקולסbלסס"קסלול'סל

'סגסב"סק'סמ"קג"סנכבלסוליכזסי"כסידיסק'ס[ו"ב]

- ךלמ. bשמבלססשב6"כתוb לוטס

ןנקוייבלסלטססכקסותואלליקלומbסהמלשקשח.ב

לוסו.לולגןכוקלוסוי"כויתיbלוסיליססליטשוליפלוסוןfמלמ

יללכלbיכסמלקסבוסלבקבתבקועבטסולסומספ"עלוbיב
לבקמסלביקשסשבתכו.בקללוbיבס"עססמלשלויסשתומכחס

קיתעמו,סלועייק.סדעסיניע,סילפסינשדועוכסןנחוייבר

שbטלללbונמעל"ככקקניל"לסמןוbגססיס'וגסהמלשקפקלפסס

לשbוסיגלמקיתעמס'גסןוbגסו.ק"כשתנשלולאז"יבומילשסו

כ"ק6וסוסיפלסו.סבוטכמבספלכשכלסוסתספלסלעקספבתכ

סששיו.ימולריעבן"לסתובושתסיפדמסלוסו.סילק6סיסופלב

לעבתכשלסוסלעויתוסגסבל"זז"מלסליתיbלו.וכממסבושת

ילומילרמולססל"ו"קלסןושלסזסלמססירכלכ'ונסקספיבג

ליסקוקילגלשןוניגסיסלסוססיפלסלקספסשעשסכחסשססל"ז

קספותוbבתכוובלכסbנקסלעןכלובוטלכליוללושולקולולג
.ל"כעלסוס'סלוbלbיכוסלילכ

.0
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תולבקסבולודיבויססלסולישbליסקסאינונחוניבר.ג

ל"זליסקסוכיכרבתכבותכ'ינוbגסתובושתבוסיbכתסימימולתוכולעס

.סשןייעי"קןמיסויתובושתבלקשלbס"לסמבלס.וילעסתכוכוסתס

.בקבש"מכש"bלסתובושתלוכיקbוסהפונתההזח.ד

יללכבסכיbשתובושתסלוכיק'וכסספוכתססזקמיתספלסויתיכזו

קדבכל"זןרמליתיbלו.ד"סבב"קלbשסייקסילטנוקב.ש"bרס

סכיתטימסססספוכתססזקמסיbלbיבמשק"מסןמיסמ"קתיבס

.ש"עומעןילסותח6

ישודיקוסוקמסלומלוסוןסקש"לסמולביקתועושיןסח.ה

יכספ7:ילוקינ:'פןיילעסילוש7לעיקינולשינבל
bבלסלימלתלכזכסש"לסמוב"קבתוטמססבש"מכס"6לעס

.ססמולטשbלbיכלל"לסמלולגס

ןבוקכספלכלbיכללךישלbס"לסמ'יפןורשהתלצבח.ו

יקכספלכסיליססליש''יפסיקמעסתכשושסגול"זבלסייחבןטק

'יפסעלולגןבוקבןולססתלכלקספדנכ"קbו.ל"כשתנשל"ז3לס

.ק"מלסלקמקסתפילוליפסעספלכלועו.לעומלןווקינש

וללקוילפסוbרפסלע'יפלביקאירבחםייחר"רהמ:ז

עוקליסשוליפכbילידגb"לסמולודגןבוקיכויתיbלויניקסלבק

.וכממסיסיליפסזיfbיכמ

תובושתוס"שסלעתוטישלביקלאירפשיאאיננחר"רהמ.ח

תפומלשונקזליפעלbוכמק"לסמךמסומסבלסןמזבסיסו'כ

'ןלסbל"לסמבלססעילטוליקשו'וכוסייקסץעבלסלולס

: bלמסעו.לימוימלותכלסלטןלס ןכלקבלסלשולככסייק

.ל"זטמ"ירסמדימלתלbילפסיbלbפלבלס

סילקbולומלקוסלקשתומולקמי"כל"זו"קלסמלתונויזה.ט

.תוbלמותודגסו

'תולשיוסייקתוכש'סלבקמס'לס,ןוקסייק'מ[ו"ב]

קלולל"לסמלדולסזוק'גןמיסללכס"bכסידלוותכג'סכ

תולק,תומלקסיפלעסילסת:ספי'פ'וכסק"לסמבלסןכ

תלסקלע'פ''כלולןבתלסקסוילשמלעלסססןגb'סלבקו

.תישbלב'סלעי"כלודגלוביקוללועווספלכולbולתסכבוסלגככ

יתיbלוסמלשסלכבלסלשוכתקוולימלת'יסbלוסיסייק'מ

ת"ושףוסכלשbסלכסתוללועסילטכוקכסבושתולשיו,י'כ'ושת'ס

: bוכלסיסו'ז'סס"קססרב עלז'סכסבושתולשיוג"קק"ת

.ל"זסללכעסמלשל"לסמ
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'סבבתכbעללליעמימיכפסברעממםייחר"רהמ.דוי

סיסותודיתעעלויסיסובוטללוכזוסילbוילbסלגכסיסשתוכויזק

.ובלקזקמול"זוק"לסמלתומולשקלוש

ןמיסלכוסלבקסקחנבלסןכרבחהםייחר"רהמ:אי

ללככ,סותקולכולתקבbשולקסןלמתובושתכסימעפסמכוג"ע

בלסלשתובושתבט"כמסבלססעסותחול"כקןמיסתפנינבל

.'ג'יסךישלbס"לסמת"ושבוז"פל'יסןושbלקלקכט"יכמס

:"כטקלסילבש'סבו,מ"קכיתבתכרבכלאננחוניבר.בי
לbישוקוכיבללימלתbוסשעודיו.לbככקוכיכלמ'ושתסכרסbיכמ

bוכיכלו.תוכבלכןושלללולויסובקעילבסיסכבלוליבחוויב

ייקבוכיבלון"במלסוישוליפסיbיבמשומכסלותסשליפלbככק

לומbכטקלסילבש,בלסbיבסשומכת"ושלביקוס"שסלכשריפו
לעבןתכוניבלוסלוגסלוbמסושרגוניבלוףילסלשסבלסיסו

יכלbגנקוניכליפלעןיכרענךורעסישוריפלכס"ושמוךורעס

יתבתכסומתנקלככון"לתוbןיעתכרעמב"קכ,ש"מכווכל,סיס

'סבו.ד"סבשוליקסזימסוטמותונשבלוללסוקמלכבמ"מומ"קב

מ"סכך6ב"קכש"מכיללסbתלתלfגנקוניברשריפלבותכי"כןשי

בתכל"3ןמיסתולבקסס"לסמתובושתבוס"שסלכשליפדבותכ

שליפשלק6'סוקמבונינמשיפלימסוניבלינפלדמלחללוכליולגש

סנולול"כעןידתיבתוכמסוסלבקסינפמאלס6לbגנקוניבל
למלשסיbלסכיbו.ד"בבbסיסש"יילסוכיכרלזמרבזמלשלמול

ויבתכיפמדמלבקעילכסיסכוניבלוליבקךליילסבלינפל
.ייbסבלתלכסעדיוכממוייbסבללש

בוכלק"קלל"כbסמלשל"לסמבלסלביקץראהגוח.גי
ג"קוב"קסכסמסתבכלמסיסיפלמשדועביקינולשכותקוכמסתיסו

גוק'סלביקשבתכתומורת'סםילסכסמסתבכרמ"סבו.ססל"ז

.לbלשןלמילובגלעןרbס

ל"לסמבלסמתוילוסוסישדקרדסלעסטישןתנקחידי

ותנקזתעלוסכותיכבלכשלקוימסלקמשלקוליעל"וגרובןתכ

.סכ"כנתדובכותחונמסתיסוו"תסלשוריק"סעלסלע

b"עו"יף7תולולסbלוק'סבבתכןהכםייחוניבר.וט
סייקוכיבלbוסילוbותומוקמסבלסבלבוסןסכסייקוניבלל"זו

,לולוס"מו.ל"כעז"כףד,סיקבזיכדרמלכסייקר"סומכעןסכ

.יכדרמלכסייקל"סלעיbק'לגסיפכומכעןסכסייקוניבלbוס

ימיכfג"מססלשונקזלוסןסכסייקל"סיכקפסןאכןיאו
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ומגעתולולסחלוק'סוליבסוומכעג"מססש"מכלbככקיבלבbוסו

סייקוניבלל"3ותולולסלרוק'סכלפכס"טשסbלכו.כ"על"ףד

סייקוכיבלbוסילוbותומוקמסבלסבbכוססייקוכיבל.ןסכס

.ל"3כומכעןסכ

לעסישודיקלביקb"בשלסלימלתדודרבםייחוניבר.זט

לכקמסבלסbוסוויסוליקמbיבמי"כויללכבלbלכבוכיבלוס"שס

.דסכידכתכרעמבןמקלןייעוףסכסלולכוסייקסלולכ

ונילוממלימלתסיסלוללכבאיפעאובאםייחר"רהמ.בוט

ליעסיככרמתפצבסיסו.סכוסכיתבלבקמסבלסךירסמבלס

ללשיכולע"ירימזיbכבלסיסכ"חbווסלbלליעבבל'סיסכ"קbו

ספילשכףרשנוג"מססלעסונעלופלפבלודגלוביקלביקוומשלודג
.וכיכמזיכולק6'סבל";ברסמתובושתתנקשיולימזימבסיסשסלודג

וספלכל"זבלסלסלגסשוריפוג"מסתונושלוסיכוכעות"ושתבקו

.ילbדנלק"לסמלסגספסתולשb'סףוסב

'טתכרעמ

גחכיתלכוסשיקלפ'ןקחניל"לסמלתוצמהימעט.א
רמbמבע"מרסליתיbלול"יפסbליסלעכסמכקתיסbלברסוליכזס

.וכלומסמלשר"רסלשולימלתוובליקרפ'ןי"לסבתכשך"פג"ק7"ק

ספדכסימעטסלעקדקדמסיולססילbיכללםעטבוט.ב
סימעטססתלוסמסתלוכמבוסשלמוbשיתיbליתודליבו.ק"כלתכש

יכסקילססומעו.לילבטימכחלומלתסלקלסקולושעתולוקכסו
עודילככו.ז"לףדסילדכבש"מללכבלוסויניסמססמלסכלססס

לעתוfלפכרבדמלסוסינוקקבסנשמסלבקמיברלשובלי"בסלס

ןיסב"קלסזבןייעוb"תכטיסורלבל"זי"לbסו.תולוקנסוסימעטס

- ףד. ךילמסלןיאוקולוק"ל

ח"לסמלבוקמסליסקסבלסלביקהרטפםדוארוט:ג
.עוליכ.ספלכותבש'סע"שלעל"זו"קלסמדימלתל"זןסכס

דעקספ'סמע"שלע'זכסברסלביקתקרברוט.ד

.ספדנוףוסס

ספדנשסfרכסזייו7"ףוסלעספדגניתיחלםולהירוט.ה

גובלסתוילקסמסfלכסיפכו.ויתיללחלך7f"לעליפסךפנ

.סירוט'ללכלערביחשחכומק"חתליחתלעלוסשסייקלוקמ'סל

ינעסייחלוקמ'סךא.סילוט'גע"שמקלחלכלתומשללקיו
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לועבלסירפסמכ"חכש"מדבלמו,לובלבףוסבובשיוסלשכלל
.תמbסל"עוטספסל"ערתסfתליגמלעסישוריפיכשיתיbר

.לתסbתלגמלעולשישיתבתכש'יפסלכלמ

יתבתכרבכסובוטסשעמלבקמסןהכההיבוטר"רהמ.ו

.יכ"ייקסיחונממ'קנס'סחוימסחפשממסיסלוסות"יבתכרעמבליעל

ק"סעסלסורילסלעו.סfיפיכטשוקמתוכלמסרנקנסשולסיסו

יכביתחליתוגטקבו,ט"פתתנשדובכותחונמסתיסוותכקזב

.ל"זיזfגלש"לסמבלסלסבישבסורפסלעfירטואלקשלבקלליחתסש

בלסוסיפלסל"ילע.סיקלחלע"שלעלוחיבבהזירוט.ז
ותוfבספדנשןסכיתפשבלסלעגישמ'fףדשיףוסבו.וייחב

לפסספלכקמוfסקסקרומשריכזמוניאוש"לקבתכססעפ

ןישfלסופדז"טבותוbיתיbליכbו.bכמכוכיbסזףלו.וילעגישמו

ללועתנסזףדתביסמו.ולילעיגסחלשלמומח"רפבלסו.ןש

ביבסןמזרקלו.ל"זחוסש"ויכףסכסתודוקנתושעלך"שבלה

ססרכלןגמסעופלינוק"חז"טטלופןקסידבספדנג"שתתנשל

ולביקסגו.ןראיניגמללכב'סססשללקודודןגמ"טלחרקו

סינשסמכלחbו.יבלכלילס6וסואלקול"ילעך"שוז"טסיסיפדמס

סינשסמכינפלו.לווקלfזליעבס"bלבסוילוטספלכל"יקת'שב

ל"לסמןוfגסוסיפלסולכסלעאלומ"קלעספלכז"סתתנשלביבס
וספלכע"סfמןוקסילוט'גסו.תוסגססמכובולשיויבכ

.סימעפסונכ

סfיבסן"כלולגיבלוניבלתבושתבבותכהיבוטוניבר:ה

ילבדתלfשבתככיתיאלןכול"זוס"כלתלכשטקלסילבשבלס
bליפשמסוסרגוכיכרילומיכפלמfיכוגלובמסיבוטיבלבלסלשלסלסלות

.לילתיטיfקילס'לסמיקספבויכדרמסוליבמסקססיבוטוניברו.ל"ז

לקfסליוונומילסמלשלולסמלקחוןffםימעטהימעטיט
.סידרפסק"קבסלרטסמfיכברונ

ןיפלססשורססילעשג"סנכברסלויסלשfףסויתיבורוט.דוי

סלכשסמולמכולק6סופדמסיסלוטלכסיקולקסיסיפלויס
סיסיפדמי"בוסילוט'7סילשיק"סעכלכfירפסבו.חוניניוסיפד

סמיפלו.לקbלכמסופלסתכסלכיזוכילו.ג"סככברסיכפלויסש

סימעפססשומכסימעפסרסעמסלעמלי"בוסירוט'לוספדכיתיחרכ

סימעפ'כןילרבבספלכוfקbרקבלועספדנוסטינויכfסוfיציניוב

ס"לססירל5טרופןרסילבסתעו.ל"יכתשילפסעףרbדסמרקליוו

ןיידעומ"ללעע"מסללביקשספסוסס'סוסיפדימ"קבשורוגחו
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יסילbו.י"שתכשכספלכשק"bי"ביתיbליכbו.לילעבסbלכbל

ונלותיתוסימתסמכןיכמז7סילפסססופלןמזתעללךיניעבלק

תספלסו.יתכולסמכבינשוןושללסילודגססשבסbלתלשמכ
מתמסכיכל"זי"לbסוכיכלעידוסלככו.סבלסמלbמובלע"ש

לספbוb"קבס"מכתוליכb'יקבויbעלbלכסלוסייברםלשמל"ז

סליקת,ןכסוקמלכבסילכלמסשbליbעלbלכסלוסייכרשומכל
ולטוילקשללסוע"שכותעדוףסויתיבכסימולןידלכבםbלו

- לימעסל. סילובלעסכלסס

ופוסבבותכססגסילבל"זןלמימיבספדנשע"שבדעדו
ל'עף7מ"קבו.ג"כש'שןושbלסללמו"ייששסלומולבקלסילטסש

לפכבןלמומילשסק"מקלקדסשבותכשןשיסופדע"שמיתלבס

יסתשbייוסתשמסיקלק'גבל6נמנוו"טשתנשןוילעהלילגבשbיליב
סטימסס,תנשובתכט"יןידb"לס'יסל"יע"סבו.מ"מסיכש'ק

תכסכסלסכוע"ש'ססופדבסלעו.ש"עג"יססתכססתיסתיתימbס

סססבלbכמכג"לש'שותקוכמסתיסb"מלשסיכמזללסיפלוס"כש

יתיbלשילסמודמכוע"ש'ללכלעתוסגססלביקסטמסלעמסיכש

ב"לק'סס"לומת"ושבול"זס"לומייקבספדנשתוסגססעע"ש

יתפשבחיגשסלןיbוססילעבישסוע"ש'גסכש"מע'וקולושקס

.קלאלסינטסןיכמב'יפbליתיbלסימעפסמכיכסינש

ק:7ןbתסי"בילעוסילנמןלbויבנס,ןללכלעודירבכו

ובושתבןייעוברעמסילעו,סbיקלוטתולילגוסלפילעוסבוגסלמו

סיללכבוב"ל'ססשןלמ'ושתו'י'סלכולתקב6'סכקיינילסמ

ש"מכול"זןלמתוללוסססילעולבקל"מכלוטושפטגףוסבש
וגסכשתוכוממיכילביתלוזסינולקbלbשוסבושתבקכ"bלסמ

לימקסלתולמוקסזימוגסכיבנסןלbכו.ילסיקלמולסמ"קלוטב

סתbסילכללשןללכמו.ןלמכגסוכשימכןיקומןימך6ס'לומכ

ובןילעוגס'לומ'תלוקכספות'לסמןלמכוגסנשליעבדעמשת

'ק'יסב"קתולימלסינפבס"לסמו.לדגןולפלסשעספיאלו

וסןכוש"עסרפכוסבושתךירכןלמתלוקכסלוסשיזנכשללבתכ
.סלפכוסבושתךילנס"לומתלוקלסלוסשימןלמלמלסירתbכ

.ךלוסךשקבליסכסלממכוילעלמלילוקכולמלילוקכספותסbו

ונסכשסוקמבס"לומתלוקכלקסלאלשומכעלומשקליסםילסו

.לbמיתלבקיכבטסקולו.ןלמכ
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ןייעושיקלשרדסיתגולפלכןנחוייבלולביקימלשורי.א

'סותכימלשורי.ב,ל"כקףלב"קףוסביינעבינליתבתכשסמ
לקbסבותכסיתבלbתכלסבימלשוליבבותכיתיbלי"כןישוליק

ימלשוליבוס"עןישעג"מססבתכשיתיbלסזסןושלכו.ז"ע'סמ

'יbיבמש'וליסילכלו.'וכוסלוסיוכיבלילומסbליתבלתוכלסל

.תוכמלב"פןמקלימלשוליבססתוכוסלסיתש'זכסג"מססוי"כ'סות

ל"יפוג"יפזעלדגמבלסו.ימלסוליבלקfללסססלסיסשסbלככ

לכלמוכמעספוככיbוסילג'סמלימלשוריליכזמסbיכילוסbל

סמכבולסלעוונללסקוסינוtbללסיסשימלשוריסיטדקללס
ןידבאדלעלבקסישדקדליכונרותסיפלקבס"כמלסבתוישוק

תוכלסף"לסלביקשומכ'וליסמתוכלסלכיחס"כמלססגסמו

.ב"קוb"קבש"מכועודיכילבבסמ

bbסופלבןיאשסגסןתנויוניברליתבתכב"קכףירה.ג

ן"בשלסליתימלסתעו:ף"לסתוכלסלכשליפלסמרנןיכוליעיפ
ש"עףל"למתועובש'סלןתכוסיוניבל'יפליכוסשט"כק'יסמ"ק

ף"לסלןתכוסיוניבל'יפליכזמו"יל'יססיעלסימתלפסבו

וניכלמסימוליקסבלסbיבמסיעלסימת'סכסשו.ןיללסכסמ

ןמיסיטנbקילס'לסמיקספבוש"עף"ילסתובושתסבלסו.ןתכוסי

.ןתנוסייכללתובושתליכוס'ט"עש

לואיכתוכלס'גקרפללעיתובותכ'סמבף"רסשעדו

ןושלכסתומקיתעסלקלטע"מלסבלסו.יברעןושלכססקיפובקל

:ט"כקק"כקז"כק'יסויתובושתבסבתכוסימכק"כידילעםלקס
סלקסןושלבולbסתוכלס'ג'יפוספלכסיעלסימת'סבוש"ע

וספלכס"לקbספלכסילסיתמת'ססכמb.ךלט.ילק"יל'יסב

סתעו.ל"זע"מלסתליטפילקbספלכשסbלכסגוע"מלסתובושת

.ולבוטוולbסתוקתעסיתשבוזחיויניעססבןייעמס

.ויתובושתמקלקספלכבולקמשגימ'זיולסףסויוניבר.ד

.לוbלולכיאלןיידעול"זוניבללתובושתלועשישקפסןיאיכ

יתבתכוי"שללשותבןכת"לbוסגולמולמבקעיוניבר.ה

ןכ"שתבכ"כו.ג"יתוfש"עע"בbלסול"כbלסןמזבסיסלב"קב

ידיבשסילטנוקמקכומןכוףkתכרעמבליעלויתfכסוב"ע'יסמ"ק

סימטסןמתוכלסיקסעלbושסיסשי"כםיולממבקעיוניבלת"ושמ

.ל"זסתוניכלבתוכוילכלללכבו,גס"קתתתכשכסיסשובבותכש
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סנכקסלעכל"כfלסןמזבסיסליתבתכריענסינאיכתמחןס

.בטלקולובשילםיו.תוגtססלעבל"כfלסלןויכשסfרכץבשללו
יסיועב"fלסלת"לקיבססקבשסיכףלfתכרעמבוכבתכרבכו

.ס"עסחכשסרמוערפסבfבוסולוככלוליש

תוחfןבלbומשוכיבלןכfוס'סותסלעבקחציוניבר.ו

fוניתסו.ילטיולוזקמלביקשסחמסיכיברלשולככי"סלתבת"ל

לעבי"לשבtקסליחתברסחיק'יסל"יכסלודגסתסנכבלסלע

רפסבחנמןכורקחלאומשןבלוסשרמאבושוס"בשלןכ'סותס
וסיתוליעסיככbרבכוותומכשלודגלעסטקלכלחוסוש"עןיסחוי

.ךלוfבש"ע"ק'יססשל"יסכרבירוישסילטניקכיתוינעכ

בלסליכזמלוסיכbוסיכfלטונןושfלסהיעשיוניבר,יז

'מעפיתיfללtfכיל:6לורבוטושפסnכ"חוא"חבטקלסילבש
ק"fבסלולגסתסככיריישבלסליתיfלו.סיכיכעסונכבתובל

בותכשסיסbיבלסשיליזקיליללובתכש'סתוfיבסגס,ך"שןמיס

סגחלקכשונקזוbf"ילbוסוסיעש'לבלסל"כטקלסינבשכ

ןילכבלסקיסעליאמביכסחילססומעו.ל"כעסיעש,בלסןכ
וכיבלול"יף7,ספלכסטקלסילבכבbילסבבותכןכיכומילטקוסס

וניכללקפסןfכןילונקזוbf"ילחוסש,ש"מו.ס"עבתכסיעסי

חנוןקזסןוtfלססיעשוניבלחוסטקלסילבסבלסיתיימלסיעסי

fלג"סככ"בלסשb"קביתבתכשילרמולמכ.וכבתכסומכ;"bיל

.ליתביתכש"כוספדנסטקלסילבשולילעיגס
ילימלתבו.תוטמשסבןייעוס"כתוfכ"חכש"מעהנויוניבר.ח

יתיfלןכובותכותמשימ'פםילתוכלכף"ילסלעסכויוכיבל

יקוספיבג.תוכלכםילכוש"ע'וכון"במלסילומלססעמלסכלס

ילומלבbו"לכןכמלסילומלשוגסכמסיסךכובותכוניניעוbלי

.בטסקולו'וכוובולקסנויוניבל

תולולסמסמכתושעלfילפסשעלוכלבכאב"טירהיק

ומכסילח6סילפסותובושתוף"לסללוfיכולומלתסלעסיסוליק

ףדלעבתכבורקמוספדנשתומביישודיקבו.כ"חומ"קכיתבתכש
סליגמיסוליקוספלכסתעו.יתבתכסיכולbסיסוליקבוb"פ

וספלכסג.תויעטסיbנמססיכססבןנובתסלךילכוחבט"ילסל

יתבתכלבכו.ןכמלסמסיללכתוכנסלעלומיבולכ"עילסימוליק
bקבייכעביכ"bבטילסיסוליקס"bעינמלbבט"ילסישוליקךותכוספלכשf

סטיסבללכבבלסbיבמשbכ"טילסישודיקלסיכווכמסכיb.סלרטשמbכ

ת"ושכוספלכשfעינמלק"פbכט"ילסימוליקסעסיכווכמססךbתכבוקמ
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לל"קביתבתכךכ.תרחbfלולסמססשסfרנויטנאלגס'לסמ

ןומלקחבט"לסמססfעינממחבט"לסישודיחדש"מו,ק"ל

bיבמסיללסמדסחילססומע.סיפדמסבתכןכש'סותסלעב
סיבתוכסססתמכססכסיכוfגסיככרסעברfלסגסוסיפלמסמ

תופסותומכסשעשסתכוכשלשפb.תופסותסילעבמbכט"ילסש

'סישודיחלכלעךכובתכססשדועו.וללסירבדבחיגשסלןיאו

יסוליקלfסווסכיתחמbתקמbלקבוסיסיפלמסfבט"ילסתותכסמ

ססרופמסfבט"ילסלססןיבולעותובותכותוינעתוק"מלfבט"ירס

סכסתובותכישוליקלדועו.b"כטילסישודיחבליגרללbכתילסbכ

ןחמועודיכל"כטילסססכתנבוקמסטישבלfלגבוניברש"מסנס

תופסותסילעבמדחאללוסשןכתיךיאדועו,fעינמ'יקלגלפ

לtפחו.ן'במרססימעפסמכליכזמחוסוbעינמלbכ"טילסיסוליק

.רבודמכb"קבס"מכומכעfב"טירסמתרקbbלולסמססס

'זכסb"בטירס6עינמישודיקלקפתסמיכbסתעדארביאו

bכט"ירסמסכיbשוכוסלתיגוסמ.עודיסfוכרדכןכיסלליכזמוכי

ןושלבן'כמלסירבלוי"שרירבדסקולשסגולודגסוכיכרוילערמול

ןיחוfכט"ירסירבדכליגרסשיגרישסייוכיסלbסווכללכוכיfש

.רורבסווןומדקתופסותהילעבמוניאלבמךילמסל

לשוככישודיחמי"כויללכבbיבמלbלכבוניכללעדו

.bכ"סלסלימלתbוסש.bכט"ילס

סתעףסוייקמכלבקמסבלסfביבחףסויוניבר.דוי
.תועובשסיללכותובותכלוישוליקוספלכ

ל"זובתכב"ל'יס'ושתכלקשלמס"לסמש"בירה.אי

רמו.ש"ע'וכוולשתובותכלתופסותבשב"ילסבתכוזמסלולגו

: ג"ע'יסכבתכטלקמתוספלכס,לכולתקבמת"ושבשולקס
ברסירומיכרמbלבתכמבסגוספלbספסכילbיתלמfרבכ

ססילעךמוסושכ"ילסתובושתסbולסיסססל"זבליכי"לסמלולגס

סיקסופמרתויותלבסספותוונמזבשסילקbסיקסופמרתוי

bל"כעסילק.

ץבשלסושכ"ילסןיבורבעשתובילילכלספדנביתזמלרבכו

יכליכיתכודללשומ"קןמיסוס"לןמיסםכ"לסתובושתמרכינו

ןושfלכן"בשלסתובושתבלחובמוץבשלסbוססשריכזמשןמלוד

ונתשגדן'בשקסבתכב"סק'יססשו.ךשמכסוק"כק'יס

ן"בשתס'סללולכש"לסמבלסתמלקסבו.בוטלסינינעס

bיכבללככ"גומתקסטמללשfזגל"bס"בילסיכבתכליי

6
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אסכלעתבשלסלעמסחיכסן"בשלסלותונברסמומכע,קליס
.ס"עסbלוסס

ס'tסלעסישוליקלביקןומכה'ןלאעמשיר"רהמ.בי

תליחתניקתעומסילולגסישודיחבוישודיחמריכזסוס"במרסלעו

.סניזזתךיניעלשfכןושארקלחס"כמלסלעחקלסשעמ'ס

ס"פש'יסb"בשלסת"ושברכזוסריכמרבבקעיוניברגי

וירנודיגסלסשבותכו.b"ש'יסבורקמסיטרקסbלסימשבת"ושבו

.תינתכרעמשירבןייעוש"עושbללעוקשכןכ"מרסול"זןכמלסל

גתכסוסןושלכ.סיכילסתעובשףוסבריכמ'וי"רהמ.די

.כ"כ'יסמ"קףסויתיבכשודקסןרמ

חרלרוטלולוbיכריכזמשולקסןרמ,בהובאי"רהמ.וט
.ל"חניתויכעביתבתכשומכותוbרלללסיכbיתיכזועודיכסייק

ריכזמשןקת'יסbדלויפסופדג"קז"כללסת"ושביתיbלסתעו

.בסוכbי"לסמלל"ילוbיכ

תיינקבןייעןללסימל"לסמסנוכילארשיר"רהמןט
ןללימל"לסמליסקסברסמסעומשסיפמוכעדיוךשמנסוו"ל

תענותישעמסלבקי"fלסמ,בלסלל"יסש'ירפארעשבלסלשונב
.ותמכחבלbרשיליבסותושעלbילפסלמסוסרכ

וכוסוו'גתוbב"קכןיעחייאצןבףסויר"רהמ,בוט

יפןיעתובושת,סויל'סשולשיול"זןלמללכורתקבמתובושתב
,ט"פק'יסוח"פק'יסוו"פק'יסוט'לק'יסוו"טק'יסק"כ'יסול"כ'יסול"

עודיכס"במרסלערביחשולוביקלכלמסוקרוקי"רהמ.יח

ז'נדלססשעשומכווכממולfסשס"במרסתוכוסללעת"ושלביק

ושתכס"מכת"ושלביקסגוי"כויתיbלוס"במרסלעלוביקלביקש

תונושללעסוקרוקילסמתובושתתנקילילוfבוbיכיכיובוספלכש

."סנג"קללשסייקסירטנוקףוסבסיתספלסויתיכזוס"במרס

:'יסומ"ק'יסלכורתקבמתובושתבסוקרוקי"לסמבלסלכזוסו

יאןיממוזסבושתןימלכולתקבמ'סבשו"ןמיסתובושתלעדו

ןיס,ליניניותובושתבז"כללסש"מכסוקריק,"לסמתבושתbיס

לנול"ס'יסל"יסכרבקיזחמןטקסילפסבללסיכbס"מכומ"ס

לקשן"ל'יסמ"קט"יבמסבללתובושתבןייעוסשסכלכילויטב

.ויתובושתלעסוקלוקי"לסמסעילטו

'טנתובושתסמכולשיולכוסריפנורמקחציוניבר.טי

לתלוסשלשפלוו"מןייסו'מןמיסססמויכב"קטקלסילכש
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םיסל"לקןמיסתולנקסס"לסמתובושתבבותכשbליפולימקחני

.תופסותול

סמכולשיו,רכזוססשמלכסומינולקרבהדוהיוניבר.ך

לולוניכללקשח"קןמיסבוי"כב"קטקלסילכשרפסבתובושת

ב"קכס"עןמיסבוסומינולקלכסלוסיוניברביטסוסומינולקלב
bוסס:לבסלוסייכמסמיתקבסשבתכוסכורbסבוסתםי

תוביסלמסו'ופלשמסוכיכיבשתוbילפתוכסמותוקיחמתובקכךמולשכ

סיכשומסתולסנוסיפטושסילקסילקכסובכיאללשמסיבלקסיכות

ךכוותסנכתבתכשומכיתישעשל"זסשמלכסלוסי'לךלובכלעידומו
ומיכססווכמכוסמכקסילולגסלותסיבלינפלסירבלסיתינלסו

ףוקןיבו"יולסקל"ככסומינולקתכיתו.יתבתכשומכלקלתעדל

'יסב'b"קלbש,סייק.ןטקסלפסביתויכעביתבתכשומכודמלל
תובושתבסומינולקכ"כוד"סבךלוחכסשןייעול"מתוחק"ל

.יתכוללbשוט"כוק"כףדוג"על"כףדב"עג"יקףדפ"לס"לסמ

קקלסבלסש"מכקקלסלעבוניבללשויכbbוסשעדו

לוענמינמבתכשי"כמכ"על"יףדסמכקלףלנמומיכסיומצע

וניכלןכסומינולקלכסלוסיוכילומלבbמתולפתיתלבקןטקס

סשמןניבלןכסומינולקוניכלןכסלוסיוניגלןכ'סשמ

בלסbמתסמו'ב"שע'וכוסלוסיוניבלןכסומינולקוניכלןכ

וניכרמתולאשלאושסיסbוסוקקלסוניברלשויכמסיססזס

.יתלבקיכקולוק"כ,ןמיסיטנbקילס"לסמיקספבש"מכסילפ6

שרפלסילטסשי"שללשוכתקןתנרבהדוהיוניבר.אכ

כ"חומ"קטקלסילבשלפסבומשמסימעפסמכליכמתוכמףוס

- יכ. תוכלהיקספןינעלוירבד

.ויתיbלbלשב"קכיתבתכל"שלסמלהמלש'תועירי.בכ

וט"לbווקלעלוסוו"סוניכסוממסכקלקמליכויתיללןמזלקלו
סופללוbיבסו.י"שלוס"bלסלעל"סלסמתוסגסססוסיפלק"ל

לוכידלכבו.סבלסובףיסוסוקינלbוומ,סלושמלכלbיקיבלס
לbל"שלסממוכיbשלמולכל"כבותכוb.ל"שלסמבתוכופוסב

.ט"סש'שגbלפבספלכו'זכסלbיקיבלסמ

'יססתילס6ת"ושבלכוסבל'ןקידכל"סמכבקחציר"רהמ.גכ

ססגסכםbלסימשכת"ושבוט"כמסבלסת"ושבותומוקמללשומ"ק

.כ"קןמיסג"קבחבשלוליכזמולכ"לסמלבורקליסוו"סקןמיס

הבושתולשי,ס"bלסןוfגסןכיקלזמלארשיר"רהמידכ

6"פק'יסכוילעבישסןרמופ"ק'יסל"זןלמללכולתקבמתובושתב

-

ל
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ינקמסבלסיתפלנסווירט6"לסמבלססעילטוליקשו
.ססלכbתכלכ

ירסמוניברל"סמכבססרבbל"סמכבבקעיר"רהמ.הכ

ןימווויק'יסלכולתקבbןלמתובושתב,סבושתולשיבליכ

וקספנונקזלמלולגסבלסוניבלילקיללבתכוומעסיכסמ
.ולופלפוותלותבו

גותככןלמלסיתגולפלכאנילומידקחציר"רהמ.וכ

גוסןימסעומיכססוןושרגוניבלסלקןידכןרמלס"fת"ושב

הנושתולשילכורתקבbת"ושבו,ליbמלכלbלשיבלסוט"יכמס

סיינת"ושוספדנסתעו.ח"לק'יסבוילעבתכןרמול"ק'יס

.ויתוסגסנקקניקלזיוסכלוגלימעכfכילומילי"לסמסנבקשםbל

סישודיקות"ושולשישרכזכסfכילומיל"לסמבלסבתכותמדקסבו
שbלסימשבסיפלסלbיכיכיוונלfללזוקסיסוס"כמלסוס"שסלע

- סלוק. וילוביקל

:ןראק'לסמןרממסלfשלfש,ל"צזי"ראהוניבר,ךז

ל"חנןיעו;ותלfשלעבישסןלמוו"לק'יסלכורתקבמ'סבליסו

יכמו;"תסנשוליק"סעבדלונל"צזי"למסוניכרדעלוכרבכוב"קו

ושרומתומללו.סתוארלוניכזוובללוכשתיכסעלוכלעשינקז

תנשססילנמבללובתכלשfסוקמסו.סילנמןלfבותלפתתיבו

ונקשלקלןקזסכחמיתעמשו,סשעמסימיתששלכסינשסשש

:ק"מלס"וניברתריטפילקbל"צזי"רfסוניברש,סינקוסמ

תססיבללסכלסיסשלודגסבלסו.סלבקבתנקשורדלליחתס
.תורתסכבסיבלבשולליbלשוללמbל"3זז"בללסbוסלbלכב

סלגתניניביניבוז"בדרסותורקלקלשושורדלתלחמסעפלוקו

ןיכנךלולרמאוינפלי"למסלכשכוז"בדלסלבוטלרוכז'וסילא

.לונקכסילכלסףרותוסז.סbכךליכתמbסךרדלעשולדו

יפלכקתניברסוולfמופמקחניבלסול"זי"ראה.חכ

יללסול"זז"בלרסלודגסבלסינפל'יבשויסילימלתסתשלשויס

ל'ג'בללסינפללמbוסנכנלקמסויסנשב"וטןכסיסשכל"ז

לשוינכךתנוכסמל"bווירבדלעבלססמתו,קחניסמששןלכ
ירפנלקbלכוסשבסיושונתשלששיתכוכיבלל"bתלמbשוליק

ינוללמופלקקניל"סמכיליבקוסלבקבקסעתמינאימןינעל
יניסלפקקניל"קסיליבקוןויעסתמכחבסלועסלכבומש

ייסש,וילבלומייקתכו.ךפסכותושעלוןינעלכלעלינפסללודג

זכסbרסולbמופ6"לסמכוסלבקס'תמכחכדbמלדגל"נז
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לינפמסיסיסbפי"לסמוס'לשלסמימיביקינולסבוכויעוללפכו

ב"יףדוסינמשרדמ'סבןסכסb"לסמברסבתכןכןינעלכב

סגו.ולbמופמ"לסמלשfלבועלfפוגבתכוךיללססשל"ע

.תוכיללכסשןייעיסfפ"לסמסשעשתורנפסס

bלקיולbותספיכבתכספיש"לסמבלסראותהפי.טכ

.ש"עןליתבלןףסוי'לבלסילומוק"כ'פשיל

גbלפכק"כמסיסט"יתופסותלעבןוbגסט"יר"רהמ.ל

לbלשלשןגסנמעדיוונכtfבללגתנוחקללקבוליסולכו6נייובו
תכוסתbיבמססול"י'יסקדכקמכבלסבתכןכ'סיתוכופתלכב

.ל"תתנשbוסשbק"bרקבתכשכסתקוט"יתבלס

ףסוסיכתולעת"ושלבקמסבלסונינשומלאףסויר"רהמ.אל

סשסישפכקכוגרובשלקינליעלקרבקינמסתמקמסיקלקיכש
בתכסי"כסילטנוקביתיbלןכ.סנשו"מוייחימיוט"מתתכסב

.ומעותbbנמכbוסשקלגסלומבלסןבןסכססשמל"לסמ
סיוןומלbכליעבבלסיסןייליבbקהדוהי'ר"רהמ.בל

סיליסקסלוכסידלותכגבלסולbלוקוסידלותנג'סבתובושתול

סמכונעמשוםbללסיסוו"תןולבקק"סעלסלעותנקזתעלו
.ס"bע"שלעתוסגסי"כמיתיbלוותשודקוותושילפמ,סינינע

ןלמת"ושבותבושתסמכוסאגריו,'והדוהיר"רהמ.גל

bקןמיסבותבושתלעבישס,ל"זןלמוט"נןמיסלכורתקב".
.ז"כתוbב"קכל"ככbפbפילbגוסיgל"לסמלוהיאידי.דל

.'זתוbן"ישתכרעמב"קכש"מעללקףסויוניבר.תל

סיעולךיbbbלספ"עבשו'פסלוקסלעס"בשר'יפביתיbלו

ל"כעילסbכסווכיליבקbלקףסוי'לסיתעמשסזבתכשסכשכ

תופסותבןייעוס"בשלולכנלשוליגןכוישלןמזבסיסלתדמנלס

bלקףסוי"לובתכ'ט'יסב"קטקלסילבשבב"עו"טףדןיכרע
- ל'. ftוכוסיפלתב תבלכימןינעבשקיפל"3ז

יכללמסוטקלסילבש'סבליכמשטנופמיסמקחציוניבר.ול
לפסבוb"יתוbb"קבס"מכקלניכלמלכי"לסbוססיכילסמכב

.ל"זבלסמתובושתליכמטקלסילבש

טקלסילכשכוליכזמליbמוניבלבלסןבריאיוניברול
- ק"ילתלבש. b"ק

בלסילבללעבישסbנ'זיומסשמלכקחציוניבר.חל
לכלועילbוכיכלביטסותבושתלעותקbסבושתסמורתסלעב
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לכיכזמלתלכשטקלסילבשכסכוללסבושתfנוליומלאומש

.ל"טתוbףלfסתכרעמבליעלןייעו.ךלוbכ,תובושתס

ןגנייפמיתעמשוסיפבבררטעןהדוהיר"רהמ.לט

תנכנסנסנללושולקסיסלfסשיאסיסיכברעמסימכחישידק
לוגינותוירbבוגלךלמסוכילשסולסקסמסקפססלבקfלוסרות

bסכסלקbוליפלסיעכשכויסו".לודג'סשודקסיסוסלילוסויסשל

ןס.סעלנווכעמשתוfלפכלועותומילקשלעעבcגסוובסיוגס

עיסנ'גנתותכנמלעחטתשמליתומירחאיכףאויחונדועב
."קתומב"קכןייעו

וו

ןנייללסמםויקסיסנfשfןברוצ'זבקעיר"רהמ.מ
גרססעסיססיכשסמכוירקbוסיפליעב'זכסבלססעברסיס

סייפסבורלבלמו.סבלססילוביקרכיחו.וfבלf'ןש"לסמומס
.תונוילגבותביתכמסתודגלכלעסיbלמולויסשסילפססלכ.לביקש

.תישעמסלבקכדיל"יסו
סולפס'סבוליכזמb"בשלסלשוככהדוהיר"רהמ-אמ

לעסרקסןינעבfגולגלבינכלסעסותקלוסו.תוכרבלעי"כ

.ג"ית'יסb"כשלסת"ושבלשbbיפסולפס

לילשbכסק"לסמןמזבסיסןימינבלארשיר"רהמ.במ
'ושתסמכיתיbליכbו.בורקמספלכסשק"לסמת"ושבסbולס

גרסו,ונממסיכילישודיקbיבמויתוסגסבס"זמוי"ככל"זבלסל

גתכז"כקק"סט"כק'יסטושפטג'סבביבח'ןס"לסמלודגס

ןגסונלוללודגו"תסנסוליק"סעפסותחלליגלסיסןכול"זו
ימכסינייוגמססינוידסןכוססגוןימינבלbלסיל"לסמםיסיס

ןיננןמתוקויססנכל"זןימינבלbלשל"סמכונבוןימינבךורכ
לעישתקכמלמקכסלפסבש"מןייעול"כעזוזתbלסכימולסק

.תמbלודלסירטנוקבללסיכbס"מוןימינבסש

עינמסבלססילסבירטולוקש6מbרעקחציר"רהמ:גמ

.סליקעסבלסלשודכנסיסשסמרנו7"פלןמיסןושללקלחכ

:תסילשתולולסאלוק,בתכןרמוראקיררהמ".דמ

:קפתסמינאומ"עס"לףדש"עבליכילסמ,בלסמקסבומ
ףסויתיבסלבקלליקתסfלפוכללכbליעבב"פל'שבילסשסזב

fרונסשעמססיסוליגמולסיסלבכוסלותבלודגסיסשbכמכ

ילשבלסוbיבסשומכןיבbקללש"לסמבלס,סעתועובשלילב

:קש"מכתומכססכ,סינבלססעסתקויקינולשךרדןלמלכעו

יליוסמכקכלולסילודגמסיסתפנללכשכלןפולבסשתולולס
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רמולש"כובליכ"לסמסעדימלתתלותבסיסישןכתיךיאכ"חו

סbלכבליכ"לסמו.בריכ"לסממקסבומדימלתסיסשוילע

fבוסילנמךרדךלסכ"חbוסשבלסיקוסיפלךלס,דרפסמל

וסחלאלןרמוס6"קלוטתולילגבסיסללשסמרנשןפואבתפנל

יכ"לסמ'בלסיכהארנןכלו.ו"תתפנק"סעלותכילסבסמיכ

ןרמס"ושמותפנכןרמלןימסססכימססלבקל"זחוסשלק6גר

.ברסילומוfלוק

ןיליפתסבתוכוק"לסמבלסיבללאטיוףסויר"רהמ.המ

ע"מלסקיבשסקבשסרבכוסליבטוסנוככסלסטבוסשודקב

יכבותכתוכויזקלפסבו'זכסי"רסמתbס"לןמיסויתובושתבל"ז

סלועסינקיכדיגמססשכוק"לסמלרמאל"זוראקי"לסמןרמ

.בתוכשסירשכסןיליפתסי"עויבארמתוכזבסייקתמ

תחנמוליבססיוילטמןוקףסוי'ללביקשרפסתודידייומ

.סינקזתעד'סמק"עףדסירכל'פסלוסי

'סבתובושתסבלסולשיטללוכןבהדוהיר"רהמ.ןמ

סילשתמת'סבשbיקיןסתל"לסמלובושתחוסשסתילסמ

.תומוקמללשוס"ל'יסו'ז'יסןייעו

סוילב'זכססתל"לסמתובושתבםולשףסויר"רהמ:חמ

סבושתfנמbלשתוbשסזילוbרבקמסבלססמילססbלשתובושת

6נמנאלשתולאשלתובושתססייסו'וגסףסויל"לסמליקלז6

סג.ש"6סותקוf.סולשףסויסיסמססשבותכו,ביטססבושת

fמויסשסילשתמתלפסנשף"ילס,תוסגססימתךרדףוסב

סולשתןיקיזנתיבל'לינידבחולוסולשףסויל"לסמל6קספל
.ב"י'יסת"ושבסתל"לסמבלסס"מל

סתילס6ת"ושברכזוסןודןודקחציר"רהמ.טמ

6"לי"ל'יסוק"ל'יסוו"עק'יסו"טק'יסבfיקיןסתר"לסמל

.תומוקמראשובייק

יללכתבקוומשלודגלbלשכ,קצאטייאטףסויר"רהמ.'ו

ילסbת"ושבתובושתסבלסולשיוו"כתוbb"קביתבתכויתולעמ

סכולbוסלודגסמילשסבושתטרפבוfיקיןסתל"לסמלסת
.ג"יל'יסב

סבלסוסינושbלסותומסיליכזמיולסןרמןבקחציוניבר

תומוקמסמכבסיעלסימתלפסביbמקbתbווכלומשמסיbיבמ

לכקחציוניבר.בנ.ק"פק'יסוט"סק'יסוב"כקןמיסססמו

bיתיימסיעלסימתרפסבתומוקמסבלסב.תופסותס'לעבלש
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סייתנןיעול"ויתוbב"קבו'טתוbb"קבש"מעוולשתופסותמ

.על"יסףוסבבותכססניזקתךיניעוט"לק"ל"רןמיססיעל

:ןיבף"לסלעבישסךורברבקחציוניבר

fbוסשילאבורקסו.ל"כר'יססיעלסימת'סכותבושתסbכוסו

ססמדקbו.קחניסלכדובכסששף"ירסלולכשסינכלסשמקסמ

.סזbוסשרtפbו.ךורכלכקקניבלומש

המזנ,גלפומסיסוןומרfגיfלוסנבלסלזבהרתי;דנ

סיגסוללשו,סבלססישודיקותוטישבתכוסכותינבלמ'bסנקזו

סיוייחבותכלודיתינשףיסוסכ"חbוויתוכיתכללכבוולומחמלכ

- ונלווילספספדנוובסלתי'סס. bלקו

תורודסללסבלb"מתוbב"קכיתבתכשדחטוקלי.הנ

יתיליסתעו.'וכובקעיל"לסמשולקסבלסולביקשעמשלבתכ

:וזטוקלילעכלfלש,'לןבסעלכילשבתכשןונבלקרפףוסב

עקללרקנששדקטוקליתמלקסכש"מכ,ונתעדחונתסתעוש"ע
.לבקמססיסלbלסיל"לסמיכ.ילbלשי

ןוכנבתכןכש"bלסדימלתסיסשbימחנףסויוניבר.ונ

יתשנfסףסויוניבר.זנ.וירבדבןייעידרקסרפסתמדקס
ןרמוליכזסוbיכיכיוסופלב"עג"כףדש"עסילרק'סבלסלש

.ט"נמסבלסתובושתברכזוסוס"bלויתובושתבוז"י'יסס"bי"ככ

ק"ןיזגתפנק"סעכסיסיזנכשאףסויר"רהמ:חנ
ישוןגנכתויכשמססנושסיסש,bנתותוbןילוקויסול"זי"לbסו

יכול"לשbסכסמס'יפבססרבbללסקלעבל"זיbלוזbb"לסמ

,ססbתכסמב'וכסףסויל"לסמישודיקמbיבמ6תכסמלכףוסב

סנשוריק"סעכסיסוקסבומבליקנוקףסויר"רהמ;טנ
לקחלוסויקחצימ"לסמבלסונילומןמזבסיכבלסללכמו"ת

ןיקשסיסו.ס"סת'שקספ'סק"לפלעסלשורייככלתמכססב

'סנומעילטוליקשוולימלתסכוסכיתבלעכבלסוכילומוסרותב

כקbו.'זכסבלסוכילומלדעותיבבש"מכס"כמלסתעדלbתילוbל

יתיbלליעלסיכbוג"מסללוביקסשעו.ו"תןולבקק"סעכבשתכ

תונלתובושתבתכסג.דבלכולככןבוריכונממסיסילטנוקסזיל

ץנוקל"רסמלשויק6ןבסיסוי"כב'ובושתסזימיתיbליכbו

ןיכומליפעלbובbק"לסמלולסלודגו.סירפוסקבbלבקמס

.סישולקסוילפסכסימעפל

גוסןמזבסילכמיככלמ'ללופילbקחציר"רהמ.ס

ייסורודכוסיללותכג'סכסשסבושתולשיוסידלותנג
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,"

וליכזמוודימלתסיסןייזסעושיבלסו.לשןויעסקמועבחבושמ
.וירפסכ

סיסטוכבתכל"כתוbב"קבי"גbלמבקעיר"רהמ..אס

סיסשוויתואלפנווזוזעליסקבליפמיתעמשו'וכוbלפומולבוקמ

bכסfשסימטסןמולזגךכוינוצמסלוקססייקמולbמןלגנ
וניקתסיססושןילולוענלfשנולכbנףכתסילקואףסכוליל

יאלוזbb"לסמכ,ליסקס,בלססעלסזןושלבקלחכתbbסעפו

.סגטסתנקולסיסול"זb"לסמוילכללסלוסוסוק"ימולמק'קמ

סיסשיולסש"לסמבלסלשויקbיולהקחציר"רהמיבס

תואיקבוסמכחבססלופמסיססינbוולילסמבלסלשוליבק
לכןכוי"ככתובושתסיסמקותוbמשלשולסיסווימילקכמבלטפכו

ילטוליקשיולש"לסמבלסו.טילל'יס'יללכ'סבסלועתכוסכ'סב
ל"לסמbוסיולסש"לסמבלסלשוככו.תושיb'לסבל"שמבלססע

סגוןטקתייכזןילכסכוסכיתכבלסונילומסעילטוליקשבקעי
קחניל"לסמוש"לסמסיכבלסלססלסיסו.וימילקכמבלטפכbוס

bקbש"לסמבלסו.טושפק"תלקbבלסלטפנשןמזסויללק

- יתכל'טשוקבבל. bסינ סיס י"לסמbוס זול

סיסןסכסb"לסמבלסלשויק6ןהכהקחציר"רהמ.גס
ולפסבויקbלמוילעלפיסלסbכbלפוbלפסbלפומליסק

ליסקסיסונינמזבשסbליסשbלוקסוב"עב"כףדוסילbםללמ

לbמסלדגיכסbלןיעבןיעיכוישעמבשוביוולכ'סישעמבbלפומ

,תומוקמסמכבויתbכסולקלליסקלס"כמלסש"מכולקקןימ'סתדובע

'ססיפלסלקספבתכששיטאלידקחציר"רהמ".דסי

.יתבתכשסמ'בתוbתיקתכרעמבליעלןיעלסוס

תובושתבותבושתסbכוססקכמל"כקחציוניבר:הס

.בכ"קתתןמיספ"לס"לסמ מווו

סלבוסונ"יתוbb"קכןיעסלעבוטףסויוניבר.וס

bמ"קתתוס"קתת'יספ"לס"לסמ'ושתבולשסמתוכלסוותבושת

.ק"מק'יסק"לס"לסמ'ושתכיליבקותוfbלוקסקמשוכיבלו
ס"לסמ'ושתבלבוסקליבלוכמלbלשילבהידידיוניבר.ןס

.ג"י'יסק"לו'יספ"ל

תוללקסס"לסמ'ובושתבותבושתסמלשלכבקעיוניבר.חס

.תוכולחכסגויתכולללשוט"עןמיסק"ל

ססמויתכולסמכבס"לסמושתכיולהרקיוניברט"ס

.ס"ק'יסוס"כק'יסו6"פ'פןמיסתולנקס'ושתב
'7
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,'ןןליספ"לס"לסמתובושתבותבושתםייחףסויוניבר.ע

יספלס"לסמת"ושב'ושתסייסכפוbמקחציוניבר.אע

סינדיקספכוליכזמסלוסילבקחציוניבר.בע.ךל"תת

ינרנקחציוניבריגע.סבלסתומוקמבויקספביטנbקילס"לסמ

.ל"כקןמיסש"עויטנfקילס"לסומשמסינילאיבמלזעל6

קניליגמיטנמקילס"לסמקחני'לבהדוהיוניבר.דע

לע[ו"בו"טל'יסול"ל'יסוט"נק'יסססמויתכולסמכבומשמ

fספיהת"ושויכללמתנקלעליוגןבףסויילסמלשדחתלו,

:יכןינילסלעסולקתלbשססועסיס'שולממבקעיוניבר
ק"שססעסיוילטבקעיוניבלשו"תןמיסלוגbכשמוג"קוא"תב

:םיולממבקעיוניבלל"נוס"טbוסשסbלכ'וכו

לוגfסלפסבבתכ.'סותסלעבלbומשלכקהציוניבר

.ש"עסכשמסניbלbומשלכי"ליבגללוטעסתעדלג"יןמיס
לוגbסרפסלבקמסבלסלשויכbbלכלחדוהיר"רהמ

יסול"סו'6'יסססמותומוקמסמכבירפסבויבאלליכוסו

.ג"פשףלbיסו'ג"סשת'יסוט"קתק"קת"קת
סיויותנגבלסותבושתbיבסוריבודרוקהדוהיר"רהמ

.'ח'יס'לללכס"6

סורותנגלפסבויתובושתוbכוסףסוירבףסויר"רהמ

'סנוb"כ'יסוט"י'יס'גללכמ"קבוג"ככ"כ'יס'גללכס"6

-

ססילכ.
ל"י'יסד"י

bס"ע עלז

נרסלשובלוסכויש"לסמבלסלימלתןהכהבקעיר"רהמ

.ז"מתוb'שתכרעמb"קבןייעןוbגש"לסמ
:סק'יסמ"קג"סככבלסוליכזסןומריפבקעיר"רהמ

.b"כתוbלוטסתסגס

.ןתסמנלסלשוברומשלודגלארשיבןומריפףסויר"רהמ

יענסיגסוכססקידכסיגסכמלביקןוגיפףסויר"רהמ

.רידתתויפלטבג"סככבלסוילכלbיכמויקינולש

.'כסישנמערז'סכותבושתןולח6ינולגרבל'ןקחציר"רהמ

.י"כסיסכfעלז'סבותבושתןוטיבהדוהיר"רהמ

.י"כסישכלעלז'סבותבושתסfילילמףסויר"רהמ

יננק"סעבבל,סיסו"קרסמןמזבןונןעשוהי,ר"רהמ

ניכקיתעסלותילכתווינפלשמשמסיסוו"קלסמלנbקשמללךלסו

ונענתובושתולשיו6"חכוךלמסקמעבןיעודיבסתלעוי"למס

.ליתביתכסיסכbערז

-
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.ס"כמלסללסלעךלמסךרדלכיקיבל'ןףסויר"רהמ
יכבלתובושתבי"כסבושת'ולשידועסמ'הדוהיר"רהמ

.י"כסיסכbעלז'סבוי"כסילכמ

'כתכרעמ

לשונבץכ,ףסויל"לסמבלסלכיקםיספתנותכ.א
ססיללבויכb"למילכללעתוסגסססילפוסשילדבלס

סשילפוסשילדךותבססול"זלוסססיפלסשס"מול"יסשרפז

.סיספתנתכשוליפף'כבותכלוביללכףוסבותונטקויתולכ

ןלסמסטמסעףסויל"לסמבלסמסלגססיפםיספתנתכ.ב

5"לשבלססוליפוסדלטשממסופד,סימוחתןלסמל"לסמבלסמ

.ןגבלדסקולקbלקנוסלגסלסישוליפ'גססז

.סיקלקסעכלמובשיוטלקמןילופבספדנהנוייפנכ.ג

יינעבינbו.ס"לשבלססשמובתכןכוולביקע"מלסשסשבותכו

סלנקסיתעללליתבתכ'7תוbb"ע'יסח"קלbשסייקסילטנוקב
bי"כסכוייפככבו.ש"עסולתויקרכסיתקלכסוע"מלסתלותמוכי

סנוייפנכבתכשתוקומעסלגמ'סביתיbלו'סקלקלועיתיbל
ילוגמותכוכלתוקללשיויתכוללbסוג"ילןפומוב.ל"זי"לbסמ

.ןכבתכ'סיפטשבגמול"זי"למס
.b"משתכשספדכתולגbסלעחרפורותפכ.ד

וקלשוימיףוסבו,ס"כמלסלעןלמלביקהנשמףסכ,.ה
ליקלוbו.סזכלדתשישוכbפמע"מלסלבתכווסיפלסלbיניכיול

סלעמלשסבישילסלעל"קסיפלסלסלשכשסלטוע"מלסוסיפלסל

סנשמףסכבתומוקמסמכבלכינס,ןולסקשיוותחונמסתיסוןלמ

.ןושלסתילbש,טמשנו'וכובתוכוןילסתליחתספותש

סימעפלס"ושמוי"כןרמינפל,סיססוקלוקי"לסמלוbיבשעדו

מ"ככשוריפבסוקלוק"לסמלסימעפסמכוליכזמו.לbמלבקמ

"לסמלואיכולשישימללbכתילtfכו"ב.לובקבוירבדבתוכז

"לסמלוfיבמסבלסקיתעמסוקנןווקבלסונלומוסוקלוק

.סוקלוק

ליכדודתיבבלסשיתלבסמ"קכןרמל,ארמגהיללכ:ו

וילעקלחיכחלמליבלסוףסויתיבלקמולביקשבתכג"לק'יס

יתיbלכ"חלו.לולתיבבלסכסלנקסיתעדליתבתכיינעב.ונמו

יתfכסשומכיכאלמדיבלסלעקלחשי"ככילאנילוקלולבלסל

.לכוזןיעסילטנוקבללסינbוילבד

א
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יללכונתכשסילבקמסבוליתfבסב"חנס"שהיללכ.ז

סמכקתליחתבז"יגfקי"לסמבלסלכיללשbביטסו.דומלתס

ינינמנאלטעמכשטלפbוסשוסייגיב'כיbוסיללכסומרקססש

ןיולינורקלסלעיללfנילוקל"לסמבלססזלעלמלמתסו.לבק
יתיbל.ס"שהיללכ.ח.י"כבוירבלוזי"גbקי"לסמבלססע

טוקסשסקלפמורסחש,סיקרפינשקתעס'כןשונןשירפסב

סינכו,ס"שבתושקסתולימרוbיבססוסנשמס.שוריפלס"כמלס

יניסוסזןינעבbילפסיכfלמליבלסס"שהיללכ,.ט.ס"שב

יכנתוילקבסמכססמ,טמשנל,ג"סנכבלסוןימלעתוסימת
עוילססיכbו.סזמויתולגלכלעbלמ'זכסלמקכס'ססוסיכינע

ןכ)סתכללמוכויכbלל"זססיכג"סנכבלסוןלמלעביתנלס
סעפנסעפכו.סימוגעסוסיבלסססילוביקתיברמבסיקוסעויסש

bלשסלומילבגbוbסימשולויסללכסזיbמוותוbסיתענתומישרסו

ינ"ןשסייטנוקביתינעניתבתכשומכוסייטנוק:תיקומי
- ףד. ש"עכ"ען

ויתיbלונכשbימכקמלקbלסישולל'סהמלשםרב.דוי

.תוכלסיכססז

לשוסדלטמbסופלגלעזלועיבbבלסלרחבנףסכ

שששונלווילספשדקמספלכסתעויבגל"לסמןוbגסמסמכסס

.ותוכישקתמקמןיעבות

וסוירויכbוbתכמסbיכילביbללכלמbמיאדלכ.בי

לפניקס'לסמוס"מלסןמזבסיקויולסוסילאל"לסמבלסלביק

ונתסיסוןולוק."לסמ'דגנילספמקס'לסמעשלbכילוסו

וסוח"מתוfףלbתכרעמב"קכש"מכילספמקס"לסמוס"bלס
יסו,ג"יתוbתיבתכרעמכ"חכסשש"ץכבאזןימינבלעסקלג

וילוווספלכשתורתוכסויתובושתמסbלככסיעולסליכbסיס

לישתמות'סבספדניb7לכלמלמו.ןלסלןקז'ססיbיקנ

ילסמbלפומסבלסוכילומיבתכביתיbלוסיעלסימתקלקףוסב

.'זכסיbללכלמלמקבשמובישקמbוסשל"זןסכס

ימכיbטסלבגbיתיbלל"3זי"לbסוכיבלמתונוכ.גי

'ג,ויתוסגססעתוכזס"לסמללס'ב.ןשי"b.תוכוכיללסיכימ

:תולוfמללקכוסירומשתנמלעבbליפשןתכבלסללס

:עויסינבלמללס'ל.סבולמתופסותויתוסגסמובףיסוסו

סיגנרסוידימלתוסוקיוורfמליעמיללוזfb"לסמתוסגססעימינפס
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סייקסץעירפbלקנוסמליפbפס"לסמללס'ס.י"גbלbמי"לסמו

bכשיתיbלשללס'וס.ןילופבסימעפסמכספלכיכוכעמשו

וקיתעסשלbטיוש"לסמלתונוכסלעשיעיבשס.תוסגסוסבונסרbמ

.ומעות6ובללקוומצעל"זו"קרסמויבמלמבתכמ

סילפסבתונוכסןפואבסיפוליחשישסימעפסמכוכבתכרבכו

רעשלעשקפסןיאו.לbטיוש"לסמלתונוכסלעשכס"מלסילומלס
בותכסתמbססזbוסיכךומסלשילbטיוש"לסמלשתוכוכס

סייונישתכיסוכבתכל"קכו.סשמק"תעיוו"קלסמסלקסלי,תלסטמ

.תוביתכססיככוגוbתילוbלbלומיקסידמוקויססקשקבולליכול

סיקיתעמתביסמסנולכויכוסתיבבסיבתוככ"קbוסיעמושויסששיו

לפכיבוטס'סוסמכקלףרכמלפסבןייעו.וניביאלוועדיאלש

ל"זלbטיוש"לסמלליסשתונוכסלעשלסזכשימשןפואב,לעב

וילשbסבוגסלמבסתעוסילנמןללכוו"תסלסוליק"סעב6נמנו

ללשותונוכסלעשיתיbלליעכסינbו.תממלבללעץיכללוכיש
תביתכמסילעשלתיותוכוכסלעשו.ל"זו"קלסמתביתכמסילעש

ש"לסמןכתביתכמסילעשסלכותוכוכסלעשו.לbומשרמוכב

בלססעילטוליקשוסילכמינבלמלbטיוסשמל"לסמbוס

למוbשסיבתכ.י"כלbלשיוסילb'מלוסילbbסכ[ו"ב.סידלותכג

.ל"כזילאסיבתכסססימעפסמכססלכמןגמבלס

ילתכרעמ

תנקלעםדקמספלכסזלפסן"במלסלתוטוקל.א
,לעומללסתבקותוכרב

bפזויל"לסמןכץכלאומשל"לסמבלסללאומשטקל.ב

תוכלתומלתומלקסטוקללסבלסוbלפסוע"מססלעבןוbגסןכ

סטלפלכבל"זבלסללbומששלל'סוללבוקמו.ןיממלבקכ

לוניקבbוסול"זונממוןלמינוbגמסידמקכסיטספו,שוללסכומס

.תקכbלמיוילכלכקדקדלובלסשוללשbוןרמכ

בלסוליכזמתוליתעעלויושולקשל,תודיפלר"רהמ.ג
תוכויזק'סבסגסמכקתיסbל'סבל"זסbלווילb"לסמשולקס

בלסוולכbךלילל"זו"קלסמךלכוסלקמסוישבתכי"כוק'לסמל

וליגסכ"קbיכסליקמוללbש"כ"קbו.לובכובגסכbלתודיפל

עלוילכזכסבלסשל"זו"קלסמסשבתכוותמשכתלעמסולול

'וינומלקסיכשמלטפנואיקשפכויכפלbיבמותויתימbתוקיתע

.ל"כעוינפקלכולליגמו
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.ל"זולb"נbלסמלשל"לסמלולגסבלסולביק.המלשםהל

סינורחbססיקסופסוסילבקמסתונושללעלוסון"למלעtbל

.ל"זבלסלסמלשלשונידתיבת"וש,ףוסכספדנו

'סותמסbלככ,ןינידיקספמסיעשוניבללביק,טקל-ה

ינמשמ"עתלכשb"לטקלסילבשמומ"מףדלעןיטולקלל"יל

.סיעשוליכרלטקלס'סמןיד

יוסנקודקללעןכעיל"לסמברסלביק,שראחול.ו

.תוכbןעףוסבב"קו.וסיילויבbותולפת
סמכלביקוומססילעסבעלוכגארפמאווילר"רהמ•ן

ותנומתנןסכס,ילתפנל"לסמןוfגסוב"קכומ"קכבותככילפס

ילסמינקזיבbבתכו"ע'יסיבגל"לסמןוbגסת"ושכסfבס

יתינקללסיכbו.ססלופמכסלקסקולבשמישלס6גbלפמbוויל

,סימטסמולוליגשסמילילעססעשbלוכססעמיזככסbלקbבלמ

יונכולסשעוינקוסעשומכלוקיכלסיקססעלכילשךשמכסומו

ןנוכלךלילסכלותנקזתעלו.דולקמכלפסבבתכשומכלודג

שו.יקחלקבסשלוככותחונמסתיסו.לקbלקלךלסכ"קמו

ןfגסלשונתקויסילפמסמלשל"לסמיונימןינעכסילכלתוכילמ

סיפמסמלשל"לסמסעומוקמבללשנץ"כקחניל"לסמbוס

ילסמכסעס"לשבלסגbלפבבלסיס,"קbו.'וכסןיסטכולםימ

למקלעסמלשלשסיתמכססכסימותקשומכסילפמסמלש

.גbלפכסכוסbלתוספלכסט"יתתויכסמו

שוריפbוסווכרווילבוזככסbכספלכס"שהיטוקל.ח

וניכליסוליקיליל'ססכbייכעכיכbו.ל"כזי"לbסוכיברמסירמbמ

סלנלסבלסס"שסיטוקלביתbכמודיתביתכבל"זו"קלסמ

ישודיקוכליעססכווכסויללכתכלסbכ.ל"זו"קלסמישודיקמ

"לbסוכיכרמלביקשסיסוליקססעומכעמשליקשל"זו"קלסמ

קלסמיפוליקמסשםיוככשbכספלכססלותיטוקלבסגו.ל"כז

.לומbסל"זוק"לסמיסוליק'סמיללרבתכלשbכל"זו

םינומלקסbיניכיוינבלמלקמלbווbלbסבילר"רהמ.ט

לשויולסי"לקמבלסוסמירתילודגבלסועבשראבבלסןמזב
bבלפסבתובושתסזיfנרסוכילומויולסי"לסמת"ושבועבסל

ןנוקלקסשמתbשמרפסכסלכוסותבושתבןסכסי"לרמ

ייסילכל,בשילקלטור6קלbומשלש6נוגיעקספלועסב

תסתלעמלקיכטסק"כשסיכבקורבוךרוbכ'ונסבילללכמ
.ש"ע'וכס
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ברסלעתוגשסט"יישוכלמ'סלביקט"יתפסותברהו

ולילעיגסק"6סכלסילbבלסוךלמינדעמתמדקסכש"מכשובלס
ילללכתכסילסמולמכו.לילתוליכזמובוטסויישובלמ'ס

'ללכלעל"זבלסלביקבוטסויישובלמיכסיכולקbסילבלמ

.ךלמינדעמתמלקסבןייעושובלסלשסילוט

למסקלסכשממתויכשמסלעב"קוb"קםימשםחלו"ב]

.ל"מתכרעמל"קבבותככץבעיל"לסמלמ"ק

.י"כבקמנבקעיל"לסמלםימשהןמםחל

'מתכרעמ

.וכמעספסכשילשfסיסרלמסמיתfבסב"קבשרדמ.א

תbיתbשנך"סברובעbיכ.םמשוזקלבוכיכיעוסורכזשסיסקלמסו

.סלקלסומתוליגמשמקשלדמ.ך'זףסויינגסו'ירשעוססשסתומס

6במשללמ.ט"כ.ןנקתלוףוסןייעוטוקליב,ורכזספס6שרדמ.ק"כ

וניכלסשרדמ.ל.תולולסללסכןיעולתסbכטוקליסוbינסןוירוג

.ז"לןמיסול"ל'יסףוסססמויתכולסמכבקקלסוניבלוליכוס
bכ"ל.ז"כף7ב"קבוסיפלסליתיכזשסלומתשלדמ.סיטלסולק.

תכbלמלbתילב.ד"ל.ע'גיקלפוסכיסג,'סמ.ג"ל.bריעזילמbמ

וסילאיקרפו"ל.תולכיסיקרפ.ס"ל.ןכשמס

לל"סמברסבתכןכס"עךלמהדודערזמסיסם"במרה.ב

b"תוbב"קכלככו.סולמתמחלמ'סףוסבן"בשלסןבסמלש
תולעמבס"כמלסלקיכשסק"בשסיכןיכמלסשולקירמbיתבתכ

.ךלוfכש"עס"מלשי"קבטותולמו
סינבוקינשbרתכלעס"מלסיסוליקוספלכטלקמה"מרה.ג

תולולסמיכסלביקל"זברסיכסכורbbלולסמסbיסולולגתוכירbכ

b"קבסוכיתכלמסיתויכעכלבכוס"קתתתנשבסיסוסלנקוסכולמ

.לודגלבוקמכ"גסיסלרמאנסשו'6"כתו6

סישודיקוונממסישוריפליכמסדוסיתחנמ'סבינוקמם"ר.ד
לעבוכיכלbוסשסbלכסיסbטסילסופלו.סשלפלכבטעמכ

סילכל'פסדוסיתחנמכשממךל.סלוקסלע'יפלביקשג"מסס

בתכוג"מססילכלbיבמ,כ"חbוbישוקסטקסינוקמס'לשליכמש

ינוקמס'לשחכומסומללכק"לישוקסוזג"מססירבדךותמו

.בטסקולוג"מססלעבוניבלוניbליכזמש

תולולסbלוק'סבסיכססת"למלbושסיסשםלושמוניבר.ה

יכbו.ש"עלקולמסומינולקלכסלושמוניכלbוסשב"על"יףד

י

י"

וי

י

י

:
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ולשיסילפbלעשבלסלשוככבילר"רהמ.דוי

סשןולח6סילטנוקוסדוסילתbזוסירפ6לעש'סבתוסגס
ל"ז!יתיbלוסכוסככשליסקסיסוסילקbסיבתכולשיו

סנקמלרקנוןוbגסויבbמסלותסלעלוביקל"יסוי"כתוסגס

bכול"זולסלוסיסכחמוסירפfןסכססידיליל"לסמבלסוככו.ולב

רעסנתובושתיתשולשיויקחניb"לסמבלסוכילומלשונתח
לקbלפסוליתיbלו.מ"קב'זכסבלסוכילומלססלבbעלז

.י"כתוכושלותובושתמ

יכדרמל"לסמסבישבבשויוןקזןוfגסולביקשובל.אי
bיגיניובסיסותולקבב'זכסבלסו.ספמסלעבס"לומלימלתספי

תומכקלומללסתווbושפכוסס"יפבסיסשסולגתמקמb"כשתכש

לעתחאסעפוןומדקבסוכלברסל:6סיסותויעבטותוידומל

וס"פק'קמוספיס"לסמבלסלהסובמבלסוסלנןממףנעאלש

וזלקלגתכלכלןממסנעאלשלע6ליסקגלסנךיאולרפיסו
תינועסעשסתיקשךלמסרבחכסקנמללפתמליסקססיסשךלמל

ףנעbלשסמולרפכתישוסלכןכלו.תחלתיווכללפתסךכלו

וליפbשוכיbלשלקbסגושולקסלסזכש"מכלומקןיעbוסיכןממ

'סכבותכססשעמסלונקףלותסחסתימגייקתנו"כךלמכ

ינקוקילגסוסשעספי'ס"לסמו.סשמךלדbלקנשןטקלסומ
,וישרפמוי"שללעסלוbסשובלו.סילוט'ללע'ססישובלסלשננ

םויקוסלומסלעתולקליbשובל.תושללןוששוסקמששוכל

;יכחנ,סלקיןכמשובל.סנוכתהלעלקיסללוbתכל.שדקס

לכסלbיכ'סשותוילקסבויטנfקילס'לסמ'סל,יפסלבקס
.וספלכסישובלסלשעסלכו.תוטלפכ

יוקסשובלותלכתסשובלסינשלוקלקק"6שוכלהנהו
סנלסיל'ססגו.fטוזסילb'סbליפשb"לסמבלסלביק'סילעו

ולרקל"ישובלו.ע"שסלעוללסוילימלתמ'bושובלסלעולביק
לעלביקו.ז"טעסשבד"שסו"טסותוbסיליכזמובסותלטע

:ונלו.b"יק'יסלעט"כ'יסתליקתמ,לbומשתלוגקבלסותגקמ

עויסבלסוןשושליעארקנמ"קשובלו.ןובסשוכלbלקכס"6

גתכסדלטשמfכןילףסויל"לסמבלסו.וילעגישמווליכזמלילת

ע"לססתוגססבשיל'סלביקbוסשסדלטשמלסופלף"ילסףוסב
יפלbסליגלע"שbלושובלס'סןילוקתומוקמסמכבו.שובלסלע

.bמעטבbתלימוךלוfבלתויןידסשובלס'סבש
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תובושתbיבמסשוי"כסתוכיברמלשיסרפסל'סיככזטוילסס

סתוקוךרוfבת"ללסלוסמוכיברתובושתוסלוסמוניברלסתוכיכר

.תולולסאלוק'סתמכססכאללוןתכרככסלוסמ

ויתחכוסוךורכרבוסינרמלוסגרובנרטורמם"רהמ;ו
ב"קביתבתכוס"לסמתובושתתמלקסמללכבול"חבסיסכfט"בםב

קחניל"לסמןיfגסמfיסשלילתווקברסבתכליסססמלקססל

ןומלשיתקלקלןמזלחfו.חווילל"לסמןוfגסלשונתחןסכס

תעלותיכנמ.ולאתוביתסססלשסיקרפיtbלו.סמנעסמלקסב
.סכרבלורכזןסכסןושמשרכקחניסעיוובוסלמתפיק,שחfלו

יtאלהזלכ.סנסןממקוקוירכביללולסמלולגסן6גסןתק

.ק"שלכסלקשלמ'למ'ססfשעחיכומודגנכשרמ"fסתול"וש
כ"כוכ"קוb"חבש"מכוכיליבסfמויתיפסותלבקם"רהמ.ן

תוסקוימסת"ושבטלפט"סרסוס"כ'יסל"יקויתובושתבדועטמ"ירסמ

טלפליתבתכרבכוס'לסמלארתביסוליקריכזס.ז"ק'יסןכמרסל
- ובלפל"כ.

ומכתיטוקלס'סותועובשלוישוליקוספלכ,שדחמן"במרה.ח

לסוחספב,תוטוקלסלפסבסשו.ל"מלתכרעמבליעליתבתכש

כנ"ליברמלבקשלג"סלוסיוניברילומיפמיתלבקבתכג"על"
ג"עג"פףדסייקתוקלb'סבומסבסזןושלכבתכרבכויתפר:ס

bוסךכלתופסותסילעבונתובללשסלימלתדימלתן"במרסתויסנו
ס"כמלסתולגfבס"מו.ימרגלfכיללותקיתפכןחבשסכומסיס

סמלשסיתמלקסבל"סרסמקילכותומלעטנכותפרכימכחדגנ

וירבדססס6ויקירסיקובובולתוס"כמלסירבלןכיfשבולסלע

תפלכימכקלעfלbתופסותסילעבוכיתובללעןווכתכסו"ק

'סותסילעבוניתיכלמעמשאלתומיקמסקוקללונמזביכסילחמ
- עלוכ. סכרעןיקוןביטול fלו

וכיכללימלתסיסלי"כ'סביתיbליטכfקילמם"רהמ.ט

bשימליומלזעלb.רכסיפלוbוססbוכיכרbזינגלגמלועלfלעב

fסימליווולק6זימלגסוקמבוסשעמי"עליעססשסנתשכשקקלס

.בושו,שופיקךילבו.סיכמזללסיפכסזבקפתסמיכbךל.עלוככ

פ"עיליבלוbמ"קחמיוניבלולביקלב"קכיתבתכלהנמ:דוי

י"ככןלייומוכסוו"ע'יסףוסוכלכס'סבש"מסזיפלו.א"כתומ

.לסנמסבלסbוסשסמרנבתכיליבלוfסוו"כק'יסס"6

בלסללקכסלוסליfמתיבלסמלשלכםחנמוניבר.אי

לביקלועו.תי"כתכרעמבליעלוב"קוb"קכונבתכרבכויליbמס

8 - - •
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ינותנןקוסיולסש"לסמבלסש"מכלעומלס6'סותוכמןגמ'ט

.ג"עס"נקףדןרמללסולתקבb'סבסbכוס

ותייעפןמזיתבתכf"חבספמסלעכסfללסיbם"רומ:בי

שישפנליל"ילריקיןכסמיתעמששליגמתמbסתעו.סכ"כנמ
לענותכוfקbלקק"קבותבצמלערקבלסכוש.ולועכססרכמ

ג'לןגג"לשתנשרמועלג"לסויכ.סוסןושלכס"לומלשסכנמס

תשסילמותוקמוןיסמויחלולינביכולדיגסדועו.'וכוסנש

ןכול'לסמןומגסוליגבו,.ל"זןיולוסיולססחנפל"לסמןוbגס

,גותוקומעללגמלעבןוfגסלקמלכמו.ףסויתיראשלעבץכ
לtעסל"לסמןוfגססלושסקוfכו.שדחתיבלעבןואגסרחמדנמו

bווילל"לסמןוfגססשו.לשעסל"לסמןוfגסססקופמסלשונקז

סשלועו.ט"יתבלסןוbגססלוססףוסבו.ולבקלעסילbתומלו

שינגןשס,ןטקןימלעתיבססוו.סכלכלסנכלכוסינכלסמכ

תסנכסתיבלויתיבמתיבםילקסו.'וגסספמסלעכס"קומבלסלש
סbלשסמזכסילילייכבליגססזלכ.'ססב"ושתכשסשבותכו

''סק"6ז"טבלסלככו.ל"זסתוכנמלעחטתשסלסכזוויניעב

.יזנויתוינסו.ג"לשתנשרמועלג"לבס'לומלטפנלןכבתכך"ת

ילןנסיסתובושתסלבקמןקוסיטנלbגם"רהמברה.גי

תוומלעבורbותספיסיסיכללמשיbסוסמולבשותלי"גכbיכדרמ

ל'גנאיוניכעקתשכוומיbיטנfלfגותימןירוקויססילטסו,.תוכוגס

ימזימל'כמ'ולסש"לסמבלסבתכןכ.יטנfלfגיוניכססלראשנו

סלסמךמסומסברסלשוככןתכוסיבלסתבסשbלולסתיסש

ללס"קףלןיטיג'סןרסלליבלסולבסו'ונסןקוסיטנbלמג
סלשוריק'העמ'מ"לול"כל,ן"גמסברססיסןתנוסיבלסןכו.ל"ע

.b"כו'לןמיסמ"קסעוניכרדתובושתבןייעו

יכמסס,ןרמועודיכןרמלימלתךישלאהשמר"רהמ-די

ןנחת"ושביעיברתופכינברכסותקלוסוךמסומןייולסיסיש
ויתוtללכתrbסלbןוויכוינמחנלכש"לןוכיכסיסול"כק'יסלכול

.ל"זי"לfסש"מכ

ןייללכלתקבמת"ושברכזוסךורבהשמר"רהמיוט

ינוסול"כק'יסבסינכלססעסותקלוסוג"ק'יסוס"פןמיס
.ט"יכמסבלסת"ושבסג

ותנfנויבמלbרשיל"לסמוליכזססיכידמלפסתתמ-זט

.ח"י'יטb"קלכ"ילסמוילכלbיכסי
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ליעמיכללמל"לסמליסקסכקלביק,המכחתונייעמ-בוט

.רפססזנגכובוטלרוכזחיככסוסילאוילbסלגכסיסוסלבקב6עלל

בקעיל"סמכבדולברסמןיטיג,לעסעיש,דודלדגמ:יח
לעלביקשסמלקסכוכבבתכול"עלסמדימלתסיסשסbרכוןסכס

.תויעטסלכןיקתסוסbלbוסף6ןיקיזכסישכדעומס"שסיללס
לפסבס"מעוג"כתוbב"קש"מעתורשוריפדודלדגמ.טי

בותכשסbלאלוףוסססbלו'בדומע,b"עףדתוfנקסתלות

.bכלbכסכסייקלוקמשוריפב

'ולולסאלוקרפסככ"כ16"לןמזב,סיס,ךולכלכם"רהמ.ד
ססקסליbמוניכרדו"טףדטקלסילכשכס"מותמbסbוסןכו

ךולכלכס"לסמוכיbןושחלססיעשוניבלbוסוסיעסיוכיכרל

וניכלארקנסיסשטקלסילבשבלסלשויתוברמ6לוסאללעודיס

סיססדוסייכרתקספכטקלסילבש'סכסלגססיפמסלרנכריאמ

יקספכש"מו.תוטמטסבכ"חכןייעויתכודללשוסינמיסססכןתוכ
לכלסןיממרזעילbוכיכריפמb"ירקדקדו"כ'יפיטנאקירס"לסמ

ש"ממחכומןכות"ללימלתסיסס"bליכס"bלסוליפמל"רשרורב

.טושפוקלקל

טפשמיקלק"גומלשנוג"קספלכסתעקדצטפשמ-אכ

ברסארזע'ן"לסמברס,דימלתסיסודמלמס"לסמלת"ושקלכ

.ל"ל'יסב"קקלכטפשמבש"מכףסויתומצע

ולביקשולמbלס"כקתוbב"קיתבתכות"ושהקדצליעמ:בכ

וסילאמבתכמבולימלתתמלקסמררבתמןכו'וכוסנויל"לסמברס

רפוסלכלסכויל"לסמבלסלבתכססוסלותלוbסעספלכס

.לfמלמקכת"סתסגסלעלוbילוfמ'סלביק'זכס

'יסלכורתקבbרפסברכזכסליכיקנועהשמר"רהמ.גכ

סליניקכועקקניל"סמכו.ל"כק'יססשתפכינברסעסותחו,"ל

.ז"לש'שספלכותולגלככסמויbלביק

תמלקסברכזוסוסבומסלbיככרמ'חיללסהשמר"רהמ.דכ

לוקסללוגתמכחבלfמיקכ,סיסשוכעמשוןfכנמס"לסנגלסלותקכוז

ילfמfכליtbרתרטעילרפיסןכותישעמסלבקיכינעלמסו

ו'תסלשוריק"סעכמ"לול"כbקסלומסברסיפמעמששססל"ז

ףלfכיללסלשמברסלוליכמוועלויבןסכסילעמןימינב,ל"לסמכ

.ף"לאיללסכתומסכסילעילקו

וליכזמותפנק"סעכקסבומבליליזרבריאמר"רהמ.הכ

.סימלססחכזכןגמסבלס
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fינמל"זונממתובושתסמכהשמרבריאמוניבר.וכ

- בלס. י"ככ"חו6"חכטקלסילבש
ל'זוכ'עב"ףלתולולסfרוקרפסבבתכם"במרה.ךז

םfנימ'ןיולסףסוי'רברסלשודימלתסיסס"במלססbוסעודי

ןכוניסיתוברוריסןכוורפסמתומוקמסבלסכס"במרסכ"כו

סנייסבתכןכשבתכשסמו.ל"כעף"ילסרמולסנורובלויולס
ריכזמשרוביחביתfכונfלתעכללסיכb.ורפסמתומוקמסבלסב

המכבלכbסלfס'סמס"פבfלfוברויולסףסויבלסיתוכלסוליפב

ניק"סיסלקתועיבשישודיחבןכמלסו.סתסיתוברבתוכתומוקמ

ותניסשבסלfשהס"פס"ביילסןושלחיכססופדסלעסזלע

fתוויתוברמלח6וילעססקסשבתכו'וכסוברויולסףסויוניבי

.ביתיץירת

יזכזאלסינטסללסיפלד,fתייסקfסכוסקמלעדונרבכו
'תfכיינעכיכbוסגימןכיולסףסויוכיבכמלימלתסיסיס"במרסל

.ש"ע"קתואןףדכ"חכם"ויכורבדלשפללכל

ןמיססתילס6ת"ושבו;"לתוff"חכש"מעחונמוניבר.חכ

.ש"עתיכרכ'סמןיללעחוכמר"סירבלfיכמק"כ

ינסbלפסבתקfסבושתולשירמתהיתתמר"רהמ.טכ

.ק"מק'יסל"זאיחיןסתל"רסמבלסלסת
תוכרבבי"כסיכסיתופסות.י"סליכפלרלסכ'ירטיורוזהמ.ל

החישוניברולביחוס"כתוfכ"חביתבתכשסמןיעוק"לףדלע
תונושתסכרסםיגbלפסופלס"לסמתובושתבועודיכלbומשלכ

'נbוסוbילטיfבי"כfכמכילטיולוזחמו.ש"עסקמשוכיכרמ

- סיכבוק. סילודג

סוגסס'יפוכותבורזעילbל"לסמולביק'ההשעמ.רל

תנקמיתבתכג"פתוbלו"תכרעמב"קכוגfסבשדקמספלכו
.ל"זןוfגסלשוחבש

לגסבילסילbל"לסמיזנכסbברלאבטאתינגרמ.בל

וינס"במרסלעץילמןכמלסוס"במרסלתוכמס'סלעןיוולוס

.ו"קת'שסלרטשמfכספלכון"במרסתוגססמוליכסלסיטלש

ימלת:קלסמבלסלשויליבחמיעלקיכדרמר"רהמ.גל
יוקןבייסוקנמלפקחני'לברסמוןיסשח"רסמו,ןוסקb"רסממ

ירומסמכוססכולטסיfלbיכלל"לסמברסוילימלתילולגמולbרשיכ

סירסחתולימגוסרותתוברסלתושעלbילפסווידימלתמויסתוbלוס

ןסוסדועספילפסלחfו.ופרשנוסיסורלוסיכלסיקספבתכו
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ברסיעלקךירכביססיסויחאו.סישודיחוסיסורלות"ושבותכל

ךיראסס"מףלתורודסfיוקרפסנוךורברוקמ,ת"ושרבחמס
.ל"זברסחבשב

סמסול"זע"מרסרביחשתורמfממ6י"כםינגןייעמ.דל

םינגןייעמ.הל.וספלכטעונובתכבבור'זכס'ורמfמסיכס"יבותכב

ןייעמ.ול.ד"סבש"ילתכרעמבןמקלביתככיחרזמןכיfלל"לסמל

ןימכספלכינעלטfביקעל"לסמלתיחכויוסיחכזלעסטישםינג

.ז"כקתתנשסיכוfגסתמכססב

סלולגוסלותטידרfסירפbל"רסמכלםירפאהטמ.ןל-

סיסוליקססוסיסורלות"ושוס"במרסבסיסודיקססולקbסוקמב

.ל"זטיללbססרבbל"רסמכלוג"לסלע

יזככסbסלוסיל"לסמכלשדקמספלכהדוהיהנחמ.חל

fל"פלפכטפשמןסחףסויתיבורוטלעחוסוומשלודגלfלשכ
bתכ"ילfתיבתכרעמב"קכולוככססיתרכזסלבכוfב"סתו.

תנקלעתוטישיזנכcחןביללל"לסמכלןבוארהנחמ.לט

.ונרווילבספדכתותכסמ

ל"זברסשרעשינקזמוכעמשיזנכשאלאיכלמר"רהמ.מ

לכ"ף7ס'לשברסוכ"תןורבחק"סעכלfישויסיש,סביססיס

יפמסכש,סכשןולבקק"קלגסכמךלbסול"זוולוככסשלסשערכז
יזככסbלbיכלמל"לסמויכעסליסקססלסססכקסלולגסברס

.ס"עססל"ז

ס"לסמת"וסכותכוסתסfבוסןועמשל"כריאמוניבר.אמ

.ל"לתת'יספ"ל

ויסוליפליכזסfיסקמfתמלfתביתמסירהשמוניבר.במ

.פ"ש'סול"סש'יסססמוויקספביתכולסויכביטנfקירס"לסמ

יטנחקילס"לסמיקספבוירבדליכסfשרוומםהנמוניבר.גמ

סיכוfגללסוfסרוומסpכמוכיכרוןוfגיילסוכיכרבתכו,"קת'יס

- ס"ע'וכווקסכ.

ס"לסמ6ןידכוליכזסלfיתוקייברבהשמוניבר.דמ

.ט"פקןמיסויקספביטכbקיל

רסזסיסוריפמfנמכסמסלחמספלכסתעןרהאהנחמ.המ

סכחססקיתעסול"זןויחןרסחל"רסמלבוקמסדיסקסברסל

.סירנויןרfבלימfזכfקחניל"לסמכסלטס

סספלכועודיכסכפמססלוקסלסרביחתינעתתליגמ.ומ
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סעןנע"ברסמרנקיפסעך'קbוסb"לסמ'יפסעסינפלתאז

.סלוערדס

י"שרו.תוכרבלט"פימלסוריסליכזמםידיסחתליגמ-ןמ

ונייסוסתססליגמבביתכובתכעומשס6סיסו'פלעבקע'פ

.סיליסקתליגמסשבסליתיימ'וליבלbס

.ט"יתואן"ונתכרעמבןיעםירתסתליגמ.חמ

יתיליול"חנס"יכל"התברקןמזבסיסץנימם"רהמ.טמ

שי"סלענלס"רומלעגישהשדעא"יףדבקעיראבברסל

תונושתוג"לסתכסרטפכס"רומלסקילקסומעו.ןכימס'לסמתובושת

ינדעמברסמסלעכלגיססרסfסגוז"עשתכסוספלכןנימס"יסמ

וסכינאלןיידעתוכרבמ"לעמרביחשכלסגססכ"כסניאךלמ

.ך"ק6ספדנמ"לעמשסגסו.ןכימס"לסת"וש

כ"כןמתיולסלולוכיכלורביקתוכלמס'סתוכלמ.ן

.י"כףינס'ס

יתfנמןיאליעןיזרוסרותסשמשי"כהמכחןייעמ.אנ

.י"כןומדק'סב

וינקסיטרפמסמטקולמםמוקס'פ[ו"ב]הלולבההנמ

יכיוניששיו.כ"חכיתבתכןכ'כוטרופfפלןסכסססרכלברס
ל"זfפרןסכסבקעירבביתכףוסבוטרופמאפרבותכלעשכ

סfרנוס"עיטרופמןסכסססרכלר"לסמכבותככ"קלו.יטקיפמ

יתנלעכןילסמברהונירומליתיארו.דח6סוקמלאךלוסלכסל

עיופיפרןסכסקחניומכעסתקוככשמלבתכשבתכבשסכוסכ

לשוינל,תמיתקיתיbלו.ןילבולק"קכלשbסלועתכוסכעזגמ

הזיתרמאשכויזככcbןסכססדוסיסתוקסיסו'ונסבלסונילימ

רוילןיכלידרממוקמשעשוסיינפלעבעשוסיל"לסמןוbגסל

סקפסמbיסטלפbפלתקפסמו.ונלשמויעטמלככיכbוסbכליל

.ןילופווככשfכסלודגותסחוימ
קיתעסתולילסללסבלסוסכוליוכספלכןטקרפסתוישעמ

סינתוכו'זכס'סבססססיסעמסזיbולכזתופסותבו.סכרסוכממ

.'וכוססעמסלדמכbתיbל

שנינינלימקקניוניבלבתכל"כףדובלככוכ"חכולהנמ
.יתכוללbשולסכמס

ןיונלכנכ"כתוגסכמסלפסמלשbל"סלוביקתונהנמ

.ג"עםילז"י

ניסלתוילעללסבןינילולסומרפססימשתוכרבזעלדגמ
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לקוקןושלכקתעכשתיבבלסתבוח'סמסבלסובשיוןכעיל"לסמ

.כסוסןושלונושלכובתכל"זלוסו

.י"כסיtכbעלז'סבי"כותבושתרקי'ןהשמר"רהמ

ר"רהמ.י"כסיסכbעלזבותבושתיולססלושמהשמר"רהמ

.י"כסיסכbעלזב'ושתולשיי"גכס'ןהשמ

י"כסיסכbערזכ'ושתולשייולסםלזשמר"רהמ

.סישולדןיטנירולפלאומשל"לסמללאומשתחנמ

ןתכרעמ

fפולסיססבקלסוסקומעסותרותתמכחלכלמן"רה.א

סתעו.'זתוbb"קש"מכוס"פסלעסיפוליקרכיחו.סבלסןכותו

סניכישוליקיתיbלדועו.י"כסיקספ'סמלן"רסיסוליקתימל

6חבט"ירסריכזמוניא,ן"לסשעודיו.י"כן"לסלתינעתסליגמ

.ג"קןמיסויתובושתבלקשלמס'לסמבלסכ"כווליכזמיקמנסבלס

וספלכסתעשיתבתכלו"תכרעמליעלרבכףסוייקמנ:ב
• . ויסוליק. תועובשסיללכתובותכל

ינfינfלטמןוtbלסןקוססיעשוניכרלםמוחסיקומנ.ג

סיתספלסו'סילכיזדועו.סתזינגסוקממלוbלסית6נוסו'סינכזלפסס

סגסוש"עומtכסשרפוסשרפלכבסשביתככלודינפסירטנוקב

;ולכסירטנוקסלכבותכליתיכלרטוזלילייאסיטוtפסירכלסוילשיש

לייוי"לסמלששולקסעזגמיזנכשמלייולאנתנר"רהמ.ד

גארפבש"ומינידמסיסולדורבח"לסמןוfגסלשוסיגוודימלתסיס

ןברקורפססיפלססשלולסילראקבמ"לול"כאסוסכ"חאו

"קלעוק"6לעסייקביתכ'סספדנוירחאו.ש"fלסלעלאנתנ

fלקנסלידידיל"לסמברסומוקמאלימוירחאוויזמלועיגיר"ופנ

.חולסוללמקק"קלל"כמחוסוסאיט

ר"לסמןיfגסלביקסירוט'ללע,ת"ושהדוהיבעדונ.ה

תולסוימויתוביסתוי"כתובושתלועולשיוססל"זללכל,ל"גסלאקזחי

לארשכסרותןיבלסותואיקבותופירחללכססולופלפסיכלמלע

סכחסמ"מוקסטנמס"קבקולגןינעבסמווידימלתווירפסב

ועןיfגלולסילודגמאלפומולוס'בליכוירפסמ,ליכותמכחב

.ןקכתןילימןוbוסוכילוולוככלודגולbלשתולסת

ש"מכוללכש"fלסליכמוניאףיילסרומיכווישודיחבן"רה.ו

ש"מכןילססדוקסיtפנחנליגמסבלסוכ"כ'יסיבגל"לסמןיbגס

י

לע
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ןניקרמינפומסברסססקסשסמהתעמו.ק"פשןמיסביירס

זנןיאל"ססלעב"נלףלתוריסטתורמfרפסבלזרשיחירסמ

גזנ:מכומ"קלןמזבוסלענ"כולסלוקסס"חלסירבדלובלתס
.תוטמססיכ

ונכוס.ןטקןבוקןורפלייסבקעיברסלת"ישבקעיתלהנ.ז

.תויקסטקלורפסבז"יגfחס"לסמברס
.ר"סר'יסב"קבסיכפססקלברסוליכזסרשיהביתנ.ה

יניקליסוסיסנפ6לולל"לסמןוfגסמדודלאשנ.ט

:קוולשחמקסטקלבז"יגfקס"לסמבלסוליכזסויתובושתמ

תנקו.בקעיתוכשלפסבוליfיתווקלפסבסזולעבלסתובושתמ

גותיתיברפס'יחתבו.טסוקסופדק'חילישףוסבוספדניקמ

לכונאלוישודיקללשולל:ftנרפסלכמןסינןב."לסמל

ססישדוקירפססיפדסלfלשסיליסוויססתנק:חלשילודגו

שרנהזיכלסוסלסברתאלשתוליסוסןמורמbתמfבו.ססייקב

:ליוכיעןיזקרפסבןייעוןידבאדלעלבקסיבתכסולבחנש
.bזקססעמו

גתכסוסןושלכ.ויחלסחנמוניכללביטסןתנוניבר.דוי

.יתכולסמכבי"ככטקלסילבשבלס

ילסמונבון"בשלססעילטולוקשר"גאנןתנר"רהמ.אי

יכויתובושתב.ספיסנילמולבתכןכסלסןבש"לסמבלסויסמלש

ינסנtקיוש"עאלימלתלילויק"קחקוסלככקבשאלוט"כר
.ס"קסל"יכ

ןסתלולסמליכסיקןלסלף"רסמfרתכיפן"רה.בי
ןלסיסוליחיתיfלללסיכbוסילסיתמתתמלקסבלbיבמכfיקי

.fרתכלעתצבוקמסטישבסbיכמוי"כbרתכ'סמfלמגסלע

ל"זוניברלשונבןכןמקכוניבללביחשרפס,ינמחנ.גי

.לתוfמ"קכל"נכט"לקשלשכש"מכןולוקי"רסמליונמסיסוןסכס
גרסיקלזמליfמלbלסיל"לסמכלביקיהרזמהרנ-די

;"כסכונק'סג"מסלס"bלסיפסיתללוfיבת"ושןלbסילפלבקמס

:סוחסתלותלפסבן'כמלסלשונבןמהנוניבר.וט

יופנןמחנברונבלן"במרסבתכשבתכססספדנסשןיבמלס

ינקו.סימטסןמוסוכעיסתוbללקישסויבש,וקיטבסוסוכעוסשולק

:לינללועתיילומסעפבסעפכסתולקלןיליסומןסלסומל

bיןבלסוכמסלודגשולקילמbונדנוסוכעבומכעלמללל"י"

ןילסלכללמיכובללbסישווללקתיבלבלסבקינסישולקס
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לודבו"קוןינעורבדסומכומצעבישקיןילווינפלדמועוודובכ

וישעמווכרעטועימתנקליכסלקרסוכעךיישbללסוססותי

ןיממ'וכוסלעמלסמעד'תולבקתוכיתבלכסוללכסישויקסל"ילו

יתיbלו.ל"מכbוןכלשוטקשועמושסלמילשbותוכרסנסכו'וכותbכ
.ן'כמלסויכמלמילבללידתיתיימוןיכמלסןכלי"כסכיב'סמיסוליק

.ןשסופדםישולללאירזעתלחנ-זט

תכרעמבןמקלש"מכסילפוס'סמלעיכלאיראתלחנ-בוט

.ל"סכךמס

ןמקלןייעוןיללכסופ7ןונכלקלפסעןתיאלחנ.יח
.ל"פתכרעמכ

לbישוקוניכלמלבק,ןוסלשןבבקעילכםיסנוניבר-טי

וניכלוויתוקיפסלכלעולבישמש"יבתכידילעיילסוניכלמלבקו

וניכלו.תונבלכןושbללולויסלbישוקוניגלןכלbגנקוניבלוסיסכ
סללטשממסופלןיסחוי'סככ"כףילסלשויתוכללbככקוכיכלוסיסכ

סיסנבל'בתואמ"קכש"מו.ד"בbלסלסלבקס'סמ;'מףדוו'ג:

וניכלולbגנקוניבלבתכדולקמכבוךומסכש"מכוbקולוbלןוbג

תכשולטפנוךורעסלעכןתנכלוסושלגוניבללשויתוכלסיסכ

ןולגסיסכוניבללשסירתסתליגמללספbו.ןיסקוי'סבןייעוי"תת

יפלןוbגיטקנוסולססיסכוניבלמbוססינוטbלסו'סותסותימל

בתכייבמךלעןולעבו.שופיקךילנויילסוניבללשודימלתסיסש

ןbווילקתנידממלשbסיסנבללמןכלבקס,בקעיבללמלbש

ל"בלו'בקעיןואגתבישיםbלbלילשונינודמלשלודגס,ןידתיבל

סתלו,ללbט5וזבקעיןואג,תבישל"כbימסונינודמלשלודגס

ן"קbולbגנקוניכלטוליפסליחתבבתכשדגנןרע,ןולעבסוקת
בתכקלכךלעבוbכוכלכליעמןשללסססמוכיכרמיתלבקיכbוכתכ

וניבלשליפסזבתכרנקךלעבוןשללססשמוניכלמונלבק

סיסיכסמרכסומוסלנקבוכלסכשןשללססטמוניברולbככק

סוסלגוכיכרלסשס"מו.'גתוbb"קבש"מכוונלןשרלסקשמוניגל

בתוכקלחךלעבוילישעסבגךלעבסנס.וליבק'סיססלוגסלולמ

ולבקססיכשולבקלימלתומכסיסשלספbוסוסלגוכיכלסוליפ

.ב"יתוbתיקתכלעמבליעלןייעוסיסכוניבלולbכנקוניכלמ

ס"לסמ'ושתבןייעךולכלכס"לסמלשולולןתנוניבר.ך

וניכל'סלולקלןינמז,תוביתכו"ב].ז"ללתןמיסגאלפסופד

סלוועססיכלל"לסמבלסתובושתמקלק,ךפכ:תוביתנ'ססקולי

.ג"יקףדשbייעי"לסמססרופמסבלסלסלוסיתיבת"ושבוליכזס

א

י

9
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יניסגלסלולכש"לסמבלסלשונקזאוססאווטb"לסמברסו

ןג:תס'סכו.ןכ"שלסמןכםתס'סלותמלקסכש"מכ,קילגירפ

ילס"גוסמתובושתשישלושמסטוקbלקנסיעיבל,קלקב,ופוסב

.'טססbווטן

.'סתכרעמ

ןע"ש'לילפססתסו"פףדןיללסנסבולמbירפס.א

נכסיגסכתרות,לוסשbרפסלוbיבלותמדקסבןרס6ןברקבלסו

ירסלוילכלסקלל"זבלסוסלוסי'לולביקbלפbללמbשימםיל

bמ'לסכסמסתסולמbוסותוינשמסלביקשולקסוכיכלסעוליוליb

יתיינססקסולבקמסללפסןכו.ליbמ'לתעדלסכשמססתסבתכ

סדוסי'רולביקbלפסיכלמוbסתעללסכסו.ס"עסלוסי'לתעלל

'לולביקשילפסבלמbיס"ססלוסי'לbלפססתסולמbשסוטמ

ןועמש'לילפססתססדוסי,'לbלפססתסולממךכלןועמש

לל'פףוסילפסביתיארללסינאו.וסכיתחמbתלמלדחבו

תונשסשלכסשעמסשלפסףוסבו.תינינתשודקוזלמומ'לליכזמל

סוסי'לולבקbרפסללכללעקתשןכסמו.bייח'רלשושרדמל

וקונולייק'לו'ללסשערכזילפסכילסלןועמש'רולבקירפסו

.ןלסמןכלקבלסילכל

ןיסלןנרקבלסלbידנקמלש"בלסלכילסכלמגודןיעמו

fייק'ללמbולמbסלסט'פbלפסביכוילכלכקיכוסלומכע

,שעג"קבש"מכושארלעוקשכןלסמןכלקבלסו'לינפליתנשס

ןיסתנקשיו.ילפסוbלפסלביק,בללבתכםב"מרהו

ץימfדכללפסלbתירבעדיסוסbלןנקוילד,ןניזקדוילכלל

:שישתדפןבליתיbל,שקלםיללןנקוי''לל"6ב"עףדתומביב

לתנתמbיססידילוbלשיקלשיל'ל"6סלובגסיפמסלמכשרודו

:ינסוימויfתלתבסייגתןנקוי'לקפנכ"תבסליכתbכיסוbיס

יניתכלסרלס,בללןויכדש"6ס'כמלסתעדלו.יקלתלתב
ינכוסירכלתוכילbסיסוכוסימו.סעליbלוןנחוי'לימיכוטספתכ

קוbיכbלמלי'סבךמ"לסליסקסבלססזלכללעסידמועסיפלש

.ל"מכאוסשןומלסן"לסמליסקסבלסוו'גי

תלחנתוילbןועמשוליפסעספלגסירפוס'סמםירפוס:ב

bילbספישוליפב"נתתכספ"לל.
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לשמלנקשוליפסעבורקמספדכfטוזוfכלםלוערדס.ג

בלסbלקנסיבגל"לסמןוfגסןבבקעיל"לסמבלסשריפ
.עודיכןכע"

7ג"קפולקסלסוכלכוס,fכסfנוכמסברלארפס.ד
לסוסיכוקתבוb"עק"סלףדוb"עב"סרףדוכ"עס"לףדוכ"ע'ז

- ףל. ו"ללומב"קכןייעוז"לק

.סמכחתולכיכבומיכסוכעןמלקקניוניבללתוליסס'סתודוס.ה
.י"כתולוססזיb'פלכלעע"בbלסלהרותהדוס.ו

.רסומיכלוכלbפלסכקסלתלסהאס.ז

סדלטשמbכוספלכשס"כמלסתובושתתכקשיאידעסבר.ה

ךלימו,ס"כליסמןולחמןfנמל;fילעסבללססוס"כקתתכש
ססמ'לןיילססכקססשליכזמש,סמוס"מל'סכסבתכהבושתסו

שיוברעמכסבלססיליגלתוממסולאךאס"כמלסונימןומימלכ
סילכלכךילמסלןיאון6נfל'ןתקפסמbוסוסזלתוכלתוקכוס

מ"סיכרעמל"שמכס"נמלסומשסיספלקסלכיסלעבויטושפ

ש"עאכודלוקליעמס"כמלססיסלבתכןיליפת'סמ"ככןרמו
- ומסל. ס"כמלסכוליעססו

וכייסוסיכוסfלסו'סותססיריכזמסיbלומbוסיbכתרדס.ט

.לוללולמולבקשסמיפכסזללסובתכסיכוbגסש

.יסוי'לbכתלסלועללס:סעכלbשיםלוערדס.דוי

סלועללס.ס"כמלסלסיללכסלועללס.ןיfגלbטוזסלועללס

.ש"עכ"חומ"קכש"ממליבתמכ.סקמשוניברלןיניד
.סופלב'fסוססbלכbלוולביקסיסוליפסמכירפסיאי

סשמבלס,'ל.ןלסלןברקבלס'ג.ללסוניכל"ב.ל"כbרס6
.סוקכלזעילbברסוכילומיששס.bילבקסייקבלס'ס.טלופקכרפ

.סנקומןןאמילוסבלסמסיסוריפותוסגס'ק.וללfפל"לסמ'ז

ןכע"בלסבתכוט"מקשלשןילוק."לסמליכמשארפס.בי

בולק.ב"קכיתבתכשומכbילטיbכיונמסיסשסיניללפסbוסש
b"קכיתבתכשומכלייכס'סולירוקשןיניד'סלעותכוכשלכלס

.לייכס'סלמולסכלfלןולוקי"לסמללשפלו.ן"כתכרעמ

.bלפסוbלוקו

.לולליעלעבbליללולברסמסלימיכיכעכ'הדוס.גי

.ינוינ'סכוליכזמסלבקכןומלק'סםיזרהדוס.די

bלקמסחלשוירפסלכלמבתכןוfגאידעסוניבר.וט
תוכלסוןינידיקספבתכלובעסלומותונומfס'סוןקליפסותולפסו

"

ל

י

י
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טינלמןינידנתולכסוןישודיקמסבלסליכמיטנbקילס"לסמיקספכז
סbלכוכיליבססימיס"ילכלסוליפו.י"כטקלסילבשכןכוbידעס

'טףדאמויב'סותסש"מיפלbידעסוניבלילימלתמbוסשתנק

תכרעמ6קכול"קףדףסוילעשןטקס'סכיתזמרשומכוb"עףול

יועסוניכלדימלתשלשפמאלסילמזרדסיפלסכממ.'זתומןיש

םלוכשסגסו.סשולכוסשתפלנינבל,תיכלמוי"שלליכזיןואג
וניbוכיליבססזסוליפבbכמכןינעותוbכbילעסוניכלילימלת

עמששנתכbוסשי"שרןמזלבולקלקbבלמbוסםוריפסו.סיbל

.יתלבקיכקולוןשרלססשמוניבללשותוקbןכמ

:לוקססגלתשbלקמסשוריפbוס,ןוbגאידעסוניברו"ב]
'bדומעבשןשסופדב,סלותישמוקסטמקיתיbלינbויכרעןושלב

סוניתסומכיברעןושללק6דומעבוטלקסןושלבסשלפססלפלכ
וניכלbוסוןוbגססגיתרמוbיתכודסמכבושוריפבע"בbלסןכו

יכרעכסגרתשעמשמס"בילסילכלמסיתבתכרבכו.עודיכbילעס

לכ'יפשבתכbידעסוניכרלתועלסותוכומbסרפסבו.bלקמסלכ

לכומכסוליפלביק'זכסיברעבסוגלתסלכלמלןכתיו.bלקמס

גורקו.לbינללעbילעסוכיבלשוריפספלכסלודגbלקמכז.סלפמ

לסלסמךרדרפס.ש"מכיפךללכbלקמסלכשליפשלבלס
נ"מססלעל"סלסמומכלבקמסזיbלססוליפבבותכלסיכבלסזיbו

ססשרפססלעסתכווכוסזןושלבbכויכולפססש"מובתוכ

.רפסססיבתוכbנויכוג"מססבותכלסוקמבוובסיקוסע

'עתכרעמ

לעל"זונממשוריפיתיbלארונטרבמאידבועוניבר.א

.ליתביתכטושפםמוקסלעי"שר

סלשוריק"סעמויבאלבתכמיתלבסב"קכ,אידבועוניבר,.ב
bתbללעויבbלמיבמקפניכמקידבלקרמןרbסל"וכעמו"תי

סירנמכרפוססbלועבתכשת"ססיסיכלמbכסשו.סלקסריעל

ןניקס,'םסעספדנששמוחביתיbלברןמזלקלו.'וכוסנשס

סשויולסןמסקכמ'למססגסשייקיו'פו.סדלטשמbכבוטקבדו

סירנמבעוליס'ססמסגומסמוקבתפס"במרסשבותכbכמכשbיכס

תוכלמבשעמשכ"קbו.סילכמלbבוסוסיbכתסתומימסלשוריבסיסש

לודגסןסכסריסמלפוססbרזעשדקסדיבתכמת"ססיסbיכונלוכ

סמלתונווכמתומותסותוחותפתוישרפלכbכמוסשס"במרסןלסו

יתננקולbמיתקמשוס"כמלסבתכוסירנמכשל"כסמקיתעסש
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ק"כbוס.סכשוסכשלכbוסססויכסקמשוסתשמסויתושעל

תודסקלכbוססלפססןמיתקתעסוילוכלוככליתקלטוויזקליל

רפסתושעלידכתוכפוסמותונושמותונטקותולודגתוכיתותורתיו

וכיסלbתרותיתבתכיתמלfליבושבולותיולוסיקילב'סתלות

.לובקבסשfיבסשס"נמלסל"כע'יקיתעמלכסינממותדכ

לחכנףסכקישסעוכמסידמולונלbתוולכג,fתכלסהמכו

יתינישינאשאלאומצעס"כמלסילכדססןושלסלכיכקידנןושל

לפוסbרזעס"במרסבתכשסכוסbלbכיסז.fפטישבגמתנק

ותמלקסככ"כו.לודגןסכסיסללועשחכומלודגסןסכסריסמ

עמשמוbרזעלקמלודגןסכסיסקידצהןועמשלסרותהנשמולוביקל

שלכץבשלסוbיבסותיזחשרדמבל"זלסכממ.ללועג"כסיסל

ס"ושמוימלקיחכומןכוג"כסיסאלללועלולמbתובbלושוריפ

קקדיללספbליתבתככ"כףדסרפתכסמבסיניעקתפבללסינמ

קידנסןועמשלתוכbיפםילכbידבועוניברוותמלקסבס"כמלסס"מל

bלועלתויסלקלג"כסיסללועלסנונלןיbbלועלק6ג"כסיס

תולגנתולגסבסתעו.ש"עוילקמסיסקילגסןועמשלובתכשbלס

סכסליסמלפוסbלועללמbקbלמ'ספכלוללסס"כמלסילבל

ןועמשו,ג"כbלועלןטספכסירבלסותמלקסכשמדסbלכלולגס

יbלוס"במרסלתיזק"שרדמלשוקכאלו.bלוערקbג"כסיסקילמס

לירגסיקתבוךמסוילעוג"כסיסbלועללבוסשימשדל"ילל6נמ
ש"מלכלמתומותסותיקותפ'פסןינעבלתינשתbוו.סידבועוניבל

bלועבתכשת"סב6נמךכלשbןבבתכשת"סמקיתעסללובקב

ךכו,ודילע,סלותןתנתשסיומלוסלודגהתסנכישנbמלפוסס
יפלעת"סולבותכישלפוססימולמ"לסלל"זי"לbסוכיכלסויג

בלסתשגלסבוכתעלקונתז"פעיכסיטילשסבלועו.ס"במרס

לש6ןבכוגסנשסרותלומלקיסולפסשלבל"זונbוגולילס"לסמ

ןבכאלולס6ןבכסכלסילתפנןכולשמןבלוקתבלכיולאכ

bלביטסעשוסי"לדלוקתבמbפידעלסלומלסיפלוש"עילתפנ

רפוססללועדימסולקסרפסלילעכסbלכלעופבלבא.bיססימשכ
יפמסונמייקויסונלtbלשמןכירבדולשמןכתעללןווכמbוסש

.רפוססbלfעוכיכולb"לודגבתכ

ותושעלbוסססויבסקמשסתשמסוי,לבקשש"מע"בלתאו

ט"מ'יס'ושתכלקשלמ.ס"לסמתלכסלעויסתנקשיוסכשלככ

בלסוותושעלןיביילססלסשעכססנכסיליפתושעלולבקשליעל

גהנמלוסוינעתתליגמסלטבל"קלוילכלסחלו"נת'יסח"רפ
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סויתושעללבקשס"כמלססלועתסיכbילסוןרוfכש"עתועטב
תינעתתליגמסלטבליbמלל"סלקלכומוסכשלכבסקמשוסתשמ

לסקואדיחילכמלאלשלכלרמולכו"בסיבללחקולונייס

[יזלסמויקחני6"לסמבלסוכילומש"מל"עbוסוbל6ליעמ

ס'נמלסילכלמלקשלמס"לסמכטוילסס.ינמןכיתערכס,לככו

סינט"תולולסףוסדעוערזלעווילעלבקשסידרקס'סbיבסש

ףייויאסכסילטנוקכיתוינעכיתבתכשומכו'וכוסיסןמסלעש

.ךרוbכש"ע6"ע'ל

היהאלסנשססילכמכסיסשת"סלסירבלסךותמונדמלו

6קפסילשידלחכbbלסכממ.לשמןכקפסקלללוערפס

מסןמסקנמל"לסמbיבסשס"כמלססשלעבותכbכמנשסמ

יפסכbוסבתכשת"סשלל"יסת"ס'סבלוביקבילסשתמbbוס

יונימהבתכשלמfתוליפbו.לשלןכבתכש'סכתולתל,bלוללוע

:ותואלוביקכבתכbליbממסנ.סשכ"חלובתכלל"יססדוק

יעבתכשת"סוכיעסתbללקילכןסיכלחלתוכפוסמותונושמ
סונמלbוסתוכפוסמותוכושמ'תויתוbתלוכללבסשוליפbו.לפוסס

,ילועסכסfלו6נמלשbלכבותכלךירכסיס.בכעלאלואמלעב

ללועלשת"סbכמשסזלתוקללשיוסילפוסלוסלסbוסלבותכיו

.תולייעסמכבלוביקסטספתכלבכשלקbסיס

יעולותפכלפסבו.'עתוbב"קכןייעלועס'סרזע.ג

יfש'לבלסןכ,ןתנ'לבלסינקזלועסלעבובתכ,ף7ףוס

לקונ"זונישללועילb'לבלסשלקלוסטש"מלעסמתו'וכובתכ

לכרועסלעבבלסןסילפסביתbנמשסמיפכו.ל"כעויתוכלסכ

ינקזל"נוקלפולותפכבbוסס"טללספbו.ליfמ'לבלסומש

.ןתנ'לבלסןכלילמ'לבלס

ןנעללסשבלסלקקוןזfשסלפתלולסםימשידומע.ד
.ס"שלוסיפוליפביבסוסינושסינידמףקומקולקלססית"פשלע

תניסנסכוסדובעיללסןוקתו.סלישקלפיעו.תולמעמןיקתו
.סיכשוסלעסיקרפוסיליכ

גוק"מלסיכיבללשסללפס'סלובקםינומר,סיסע.ה

ועזיויכדרמל"סמכוק"מלסוניבללימלתיקילמגלאומשל"סולביק

ישענוסוסיפלסוק"מלסלימלת6וססגוןוילגבתוסגסףיסומ

ןפוסורפססןקתעימלסןכלבלברעסגוןמוקמבfלשתוסגססו
.ג"פסתיכשהבוטכמכספלכווכ

ס
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תורמbמסלשעובשיו,תולטשותונוממיכילכםירפוסרוטע.ו

בקחניוניבלולביק.סמ"כקע"וגבףיקשתסנמיסשתוכלסך"קbו

bכb"מfקבש"מכיל"bלויתכלעמbבמלסלת"ושבס"מו.ב"יתו"

לככולוטעסלעבי"לל"נוס"ע,לוס,לוטעסלעבק"לןכוע"ע'יס
'ושתביתיbלבושתויעטסיbלמולb'ושתללbלככוכיבלבתכ

.תוקללשיולוטעס'סבק"לקספבתכשט"קת'יספ"לס"לסמ

bשישקלמבלסונילומו.בקעיינבבלסבתכתולמbמתנקלעו
b"לסמליסקסבלסו.תולמbמסלשעסלוbיכולסיססוקכל"לסמ

ןיקתוסילפוסbלקמ'לקנויושעהתנקלסיסוליפסשעןוליג

:קלפכובספדנש"קתתנש,'טשוקביתייסשכויתיbלוסירפוס

סזיbולבלכולוטעסלעלוביקולסיסןוטיבילבקעיל"לסמבלסו

ש"לסמלולגסברסי.סיטוקלות"ושמבקעיכתודעולפסבספדנלויש

.לבbכומ"קולוטעסתונושללעסמלשתנקזולסיסלבתכיזbגלמ

סינקוסמולבקשו'תסלשלק"סעכילשישקןככלמיתעמשו
לכוbיסכתbלbמלעלוסתכיקבמסססקוליוכיכל'סולוטס'סל

לקכמבלטפיו"קוbלוbיבסלכfכוbססילעלוbיבסשועשימ

בלסוולבbכו'יפושעסיכבלסמכלוכבתכלככלוטעס'סו.וימי

ש"לסמבלס.סקוליוכיכלןכו.לוסטב"לןכ,סישפכקכבקעיינב

וbלקסילשמלוסלbלליגמומשbלקוסלb'קלקללוbיכסשעסנוי
ומכוילעלבקלליקתססלשלסbל"סמכוולבbכוסילשמליגמ

תוביתכבלסוסיכשלנוקבע"בללטפכולסbסטמ'סבסbלתש

bפפל.b"לסמבלססג.ברלסיספכקכולbיבשלעזמטעמטפשמ

.לבbכובקעיתונכשמבלסולימלתש"מכסקוריוכיכללעלוbיכל"יס

קלקסזימללוbיכסשעשןוליג6"לסמבלסתשולקסלרתןאכמו

.סכ"נכתסינשוסימיךיללסולואל6ניולוטעסמ

bכמלשbתוכוכל"זקמכי"לסמבלסלביקדימתתלוע.ז

.י"ככbוסוסבלססישודיקובשיוומכעוק"לסמסלקסליבתכמ

.סדרפבל"זק"מלסוניכלוליכוסשןוbגיfמקכלמןויע'ס.ח
.ליתביתכותוbללללסיכbיתיכז

לו"תכרעמליעלןייעסיקלקינשת"ושףסוהיבתודע.ט
bלתו"b.

ע"מלסלביקשתולמbמסמלקbסיתעסלמbמםיתע.דוי

יליזרבןכסלוסיוניברלסיתעס'סו.סלוסילי'יפסעספלכול"ז

.'סתומלוי'כרעמb"קןייעינולכלכמ
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יקייקלארשיל'לסמלסדובעללססוליפלארשיתדובע.אי
סינלסימת"ושבסבושתולשיול"זb"קלסמלולסתפומלימלת

ילעולקשדוללסינשושברסוfפולביbסירעבסוטמתוחילשבךלסשכ
.'זכסלbרשיתלובערפסלע

.''כ'ונס'סמק"מססלע'יפלארשייניע.בי

תיננקספ'סכסינילישודיקוסלגסס'יפןפגהתדובע.גי

.ךbכיפומסיפדףסוי

סילושליעמוכלמי"לסמלסילקיעסלפסםירקיע.די

ליעפהמכספלנוס"פקתנשבולביקשןיסחוילפסברסבתכו

לסס'נמלססכסו.סיפכעוסיטלשלותשץעסיסוליפבספלכסגו

ללשוש"bלסלתושדחסתובושתבו.עודיכסילקיעג"יסכומסיס

סרקיעסשעס"כמלסשרכזל"כלןמיסכשללסימשב'סלוסוסילודג

לוכולודגרקיעסילקיעסללככבתכbליbממס"כמלסלעסמתו

תיינסונמעתולכוותרותונלןתנוולעפסימתלוגסיכתלסרקיע

ונעייסונחנמוויקקלומשכשרובעכ."6וכלןתיוביטסלbילפסו

ונלbגידועבושכשכווכעשפבוללעברקןיידעווניניעבתיכסברקו

יטקנוירבדףרותסווסזרקיעבסבלסךיללססשו,.מ"סכסנכיו

.יתbקןורכזלוןרמנ

סויbלעל"מס'יסbיכיכיוסופלויתובושתבז"כללסלאשנו

יסחןבלסלעוbס"כמלסלעךמוסbוססילקיעסמןיבשק
סיסלתמכסמיתעלןימל"זבלסביטסוובלאףסויל'לסמלעול

ימולס,לכל"ורbוסלובגסיפמרקיעסלכשיפלרקיעסושסרותל

יונמלככ"bו'וכולקמקוספמןוקסימטסןמסלכסרותסלכ

ולסליפטוזולקיעולרמאנךילו'וכוסניפולקיעbיססונמו

.ש"עסוכךיללסו

'עשbנספלכןכע"ל"לסמלתובbשוריפתובאץעיוט

.שלמקולופוסבוסילקונסחלו.ט"יתפסותוסידבועוניברסע

עונכק"כללסמלשויכמביכק'ן"לסמלביקשבקעיןיע.ןט

'כניכבקעיןיעלעסימוליפוספדנשסילפססבותכליתילי

סיקןןלסמל"לסמבלססוליפססו'יפסבלס,יתעמשויתיאר

;'כ6קר6'זרזעילאל"לסמבלס.י"כבקעיןיעלכלעןולחלס
ליתbיתעדישסופלבססלסbו.י"כףסויןיעלעבןוקי"לסמבלס

ופוסומכעbוסוסיפלסשמ"קכומכעליבק"ן"לסמיפ'6.סליכז

ל"קסמלתולגמישודיק'כ.בתוכסלמbסשכ,ןישודיקסמכסילילמ

ןעלתירולקוסיניעלסוfת'ל.ב"קומ"קלעוטניפ"לסמ'ג
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כ"חלעבקעיתוכש'ו.מ"קלסמלבקעיםלש'ס.יזfגלbם"לסמל

ןימינבלע'.'ע.מ"קלעתינסדוככ'ק,בקעיןויע:ל"זכלכל

לפלכוbליפשbכסכבקעיל"לסמלבקעילס6.לוי,כ"קלעןושלל

.בקעיןיעילמbמלעסללbדטלופקנרפב

ילמbמיטוקללתביטוקלטקללףיסוסלנודוממסילמר"רהמו

ומשאלקובקעיןיעבביכק'ן'י"לסמבלססbיכסbללשbס"פס

בקעיןיעכו.סנובסלממסשבסילמbמכתנקסליפו,סלוסתיב
טימססשסמו.סכובסלמb'יפוסלוסיתיבילמbמסגוספלכסיסלק

סילמbמסטקללסתיסותנוכשbוסולמסילמbמביכק'ןילסמבלס

ילמbמטוקילבותכוכסתיס'סילעשתולעמרשעסילשלסיכיישס

סויסבלbלbסזלעקתפמתושעלסיסותעלו.סלתיקיכסוס"שס

ילכלכוותמלקסכלbובמסזלכוסלעמלשסבישיבשקבתנמ"ק
סבלססיכוסbלסמסישודיקשיb"קביכb"מלגןידו.וכבקכ"ללסמ

ללכב"קספלכב"סעלןו"לbסעוסנכיסיו.לומbכל"זונממסגו

רbובמכוישודיקbלוסיכושbלסישוליקךכלכשללובקעיןיע

.ש"עונכביבחןיולל"לסמבלסילכלכףוסב

ן"כתכרעמו.ב"יתוbת"יקתכרעמליעלש"מעךורע.בוט
- bל"סכט"יתו.

ויקומכווטוליפליכזמליזכתכבוקמסטישבלאירזעוניבר.יח

וקספכותבושתליכמןתנ'לבלאירזעוניבר;טי.fתכסמללוכב

.ז"מ'יסיטכbקילס'לסמ

ןיע'סבטק"לסמןשושקרפ'סבע"ש'ללעםחלךרע['ב]

ןיערפסספדנלבכו.ד"על"עקף7תולולסללסבתכןכסק

.ועדיאלוודילעיגסbלשbלמןשושקלפסלוקסנשג"יסקל

.ךורעססbיבסbלשתוביתסוימובשיו,ןשיסופדבלנקךורע

.ןולק6ןיטכילולפלbומשל"לסמלת"ושלאומשתלוע

.םשבהתגורע.סbופלסתמכקמי"כל"זס"כמלסלםשבהתגורע

.ס"לעסיליססליש'יפםשבהתגורע.'וכוקודקדביטליווקלbם"לסמל

.סימעפסמכסשוליכזמותולגלגכסמוימילעבולביקקנע

.ספלכbלוסכיbלעסעכשסידומעבלסמהכבהקמע

ק"מסוג"מסולוטבתוכמסכ"עסוקמסלומיולהתדובע

ק'קכתלק6סעפספדכו.ןשליגיניוסופד.ובלכוסקוריוניבלו

.יולסלותםמוקכונלווילבותוbסיסיפדמסתעו.קלגסלומסשב

.טפדכללותמbסךלללע,ןכקללש"לסמלהבהאה'תותובע

.ןיררועוילעולביול"זי"למסיבתכסשלעספדכךלמקמע

10
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.קולקלסתמכחבק"דללרפוסטע

סייפסיפלע,ו"קלסמדימלתןסכסקלסמלםולש,תרטע

שן6סלכולבfכובויbוסיעשי'לעותוליגמ'סלכלעלביקסגו

.''ככתלסקיפכסזתלוכמ.לתס6יפבסותלטעידיב

'פתכרעמ

סינוtbלסמוכולשל"לתוbב"קביתבתכאזרחנעפ.א

יולססלוסילבקחניוכיכרולביקשבתכיקרזמלונק'סתמלקסבו

.סיקסופסןיbיבמשbזילפמלאומשל"לסמלשודכנ

ולןיbשת'פיכויכ'סבליכזסbכסכבללאתקיספ.ב

.ס"כתוbב"קכןייעו

לסשל"עו"לףדל"י'יסיולסי"לסמבתכתופסותיקספ

'סותסbלקשלקbבלוb.סכתכסמכע'סותסלבקמס6קפתסמ

שוש"bלססbסעלבתכשימסיליתבתכו"כתוbב"קבוסbשעו

.רוטסןbשעלבתכשימ

לגוזלתויטלפסללסלעסישוללןתיbלקכוןונבל'חרפ.ד

ק'קנושרדשולילאבמקקחניל"סמכוןלפסלוסיל"סמכ,ןנברד

קעמוסלבקססלשיוערזוץרפילסמכשסמלקסבבותכוbיניכיו-

סיינעונלש"מסשםוליפוסונמ6לשסעולעריאשסמויתמק

.ס"עס"יללפתמס

'פלוסוןילופב,סימעפ'גספדנםייחץע,ירפ;ה

שbליפbפס"לסמלבוקמסבלסןמללוסמל"3זי"לbסוכיכללתוכוכס

ל"זילמסיבתכלכלליסל"זלוסשסילק6תומוקמבש"מכל"זץכ

ילכוסושסייקץעילפומשbלקיכסתוכוכלותומשססלללקיו

.סייקןעןלילמ

;ןשסופדכל"וללע'גיקרפ.ו

.י"כלbעמשייבללהבכרמיקרפ.ז

גתכוקסבומבלס"bרסלשויק6יולהסחנפ,וניבר.ט

סיסולודגלובכבוליכזמוישודיקבbכט"ילסולומלתסלעסישוליק

bובללק.

קינולשסופדסיסנbלפי"לסמכלסישורד,קחציינפ.דוי

.b"עיוסלbלליעבקלכסלומסיסו

לוכיסישוללתנקוס"שסלעסיפוליקםינשושיחרפ.אי

תלל"זןילכולמוסילאל"לסמלודגסבלסלשונבלתנידנטשוק
.וסילbלית"ושלבקמס
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תולסז6לעזיגbקי"לסמבלסלביקתלכתליתפ.בי

.ךפנתפסותוץבשלסלעיקרסלסזלוביקחוסולוליבגןבש"לסמ

.ןפיסיפד

סטקסויתכולסמככלסוכולממןכן"גסריתסתוישרפ:גי
לעךליוסיבננדןליתו.ד"לססשללזלוסוליפבל"זתוכזס"לסמ

לעbוסלסזכש"מלץריתכסובמש"לסמבלסו.תולבוקמססבורס

סתומ,ןילוקןיא,סכלכסתחת'פךלתותבשבתוחרקנסויסרפס
ן'גס6'יכןובשחלסfכסנימןכלוסלותתחישסויכbלbתכסכ

?"לףדב"קשולקסלסזןושלבתנקקדקודמול"כעדכל,תויטרפ

,ןייעמלללוכמכבושךילנןיידעמ"מוסניזקתךיניעלשfכב"ע

'עףוססדוסיתחנמ,ןומגלס"סימיסילכלשוריפ.די
.סיטפסמ

יקרפבול"זוב"סש'יסחקולס'סכליכזמיסוי'ליקרפ.וט

.סשןייע'וכויתbכמיסוי'ל

תולולסאלוק'סבבתכס"כמלסלשסלפמהשוריפ.ןט

ןוכתןש"לסלמססכקס,וקיתעסוילנה,ןושלכולביקשמ"ע,ב"

סגויולק"קוללועתנ6"כטלסןמזבאלמןכלבלס,ןילול"כע

סיקיתעמהמכןיבסקתעקסוקליקווסוקיתעיש,ל"זל"כשלסוליז

חילשוחלשוימור'ק"קסזלעוללועתהשbלמfלס.לfבכשומכ
bכ"סלסוכיבליכפל"סכולכלבליעלfקילססרותעיגסבוסזללקוימ

bלןוכת'ןש"לסיכ.סזכלדתססלסתקובתכאוהסגוליקלזמ

לכלbובמו.אלותותוכbסוליפוקלק'פשוריפס6יכקיתעס

'לסכמסלוססיסכללססוליפקיתעמסתמדקסבךרוfבסז

תולולסbלוקלפסבלועש"מסג.תוכיללכש"עימסכעןכבקעי

קספלאלושוריפןינעללוססנסמס'יפיכמ"עףוסג"יףד
עודיכסכלססס"כמלסקסופסכשמלכביכסקילססומע.סכלס

שיסמסכממ.עלונכסילבועוניברךשמכוילקbותיקכיכסלו

ונידיבסססיקוקלסנcמסםוריפלסקוקסליסלוביקןיבקוליק

.תולולסאלוקרפסכסשש"מכו,ןולקbbוסיכסקוקסליסילכל

ףסוייבלסכקסומשולעומללסלסכשמהשוריפקיתעמתמלקסבו
יכלסכקס"מל"עb"בסלסליכזמ.bלפולbןכקחצייברןכ

תמלקסכך6.לכולמכסיסכ'סיפתמלקסכילסכעןבבקעי

סטסקלסמףסוי'רןבסמלשיבלסכקסומשוןיקיזכללסיפקיתעמ

יכלסכקסןכומ"עיימולי"בועק"קלקלא"כשלסלליכזמ,וכיל

תקתעסלותמדקסבסטסקלסמילמk'ןכיסוייברןכאפולסלגתנ
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א

."עימולק"קלbלמ6"כטלסלליכזסbלסיטלקללסיפ

פסססמלשןבסדוסי'לסכקססיעלזקלסלקיתעמס'מלקסבו

ןיעוקיתעסלסנרתכbיילישלbמק"קלוככלשבתכיזילקןכעוליס

ןשינונלתוקתעסמו.סיסנללסליbסכעןבבקעייברתמדקסכ
.עלוככתויעטסיסגוסיכווכמסכיbסכסמס'יפבתוכוסלסזיbס

יילפסדוסיתחנמ'סבbיבמימוקמ,ס"ליטשפבוט

.ל"סבס"מתכרעמכליעלש"מעוסשרפלכבטעמכ

'פותיקספלןיכמזל6"קביתבתכרבכתופסותיקספ.יח
יכ.bיססbתכסמבוספלכש'סותלסיכווכמסכיbסופלבוכיליבש

'תבתכיינעכיכbו.תולקbתופסותלעולבקתכוספלכש'סותיקספ

'פותידיל'ססכלסתעו.סטוס'סמל'סותיקספלעתוטלפבןכ

'פותיקספליתיbלסילסקוסיעטומססשסגסוסטוס'סמלי"כ

.ססילעולבקתכסופלבוכיליבס

טקולמbוסשעלוכלבכף"לסכשישי"שרשוריפ..טי

ונתכשומכוף"לססלפל'בתכאלי"של.סנמל.ס"שבשי"שלמ
סלודגסתסככברסו.b"יתוbןישתכרעמב"קבןייעולק6סוקמכ

"זרילכלללסמסול"זובתכףסויתיבתסגסשלק"כל'יסמ"ק

.ל"כעיספלbסתעלןכןיbובתכף"ילסלע

ימללסמבףסויל"לסמ,קונמסבלסלםידגמירפ.ך

ע"שלעדמחנלביקלוסול"ז,ל"פפק"קבמ"לול"כbסיסלשמ

יתפש.בהזתונכשמסילוביק'בללוכוכ"יק'יסדעושbלמל"
bילטוbלקשבך"שבלסוז"טבלסילבללרבמססבלשמתעד

לניללעילכמול"ילעולבקשסיכולקbסמותוסמסיכידיסוליקו

bקתפסלקתפתוכלסססלוקוסיכיליסוליקסמכוכוטבסלקמו

גרסלספלכיכונעמשו.סלקסל"כשכסססתוכלססלקיעעידוהל
תרופ'סוספלכלככשלמbכסשוקספ'סלעסידגמירפל"ז

לעףסויrbללביקשל"זבתכותמלקסכוסידלותגג'סוףסוי

לעסיקמעסתנשושושדקלעקספותותכסמסמכימודיקוןילוק
לעסילגמילפסbיכסתעלעוכילילעיגסfלוbלמגסיללכ

.ספיולמקכbיסול"י

'שספלכוbלסמילפמססלכbל"לסמללהאהחתפ•אכ

סינינעסוקמסלומלקמקלחדמחנ'סלוסו.ךלבנלוובלולת
.תונגשנותורקיסיסלפמסמתומלקסלקלקלחו.'סותבוס"פכסיללוכ

תכרעמליעלןיעלככילבל'סללבוקמאבניפיבכ
- - bלויתו. ת"לד
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ופיסוסוטושפוכלופסbילבועבלסלסרותסשוריפ•גכ

סטמל"לסמטשממכסיפלסשסשמתולסקסלודגללקמבוסיפדסל
סיסוריפסלבלמל'זכסברסתוסעללילגסוסכס'עסזטלופכקלפ

רשאכך"נתלעסיסרפמסמטקולמםוליערניקדועףיסוסש

תכלעמליעלןייעוכידיבשסימיסירבדשוריפ.דכ.סbולססbלי י."טתוbךמס

עשילאל"לסממתבקוסיעלזללסס"מלס'יפםינשיפ['ב]

סכלשרדממתומלקסשלחטוקליומכםינשיפ.סופדלוליכמס

.מ"ופןמגעלזיבלוסביקער"לסממ

סימכחתכסמבאבוס,"יגbקס"לסמלחמקס,תפירורפ

לככו.ח"עס"עק,ף7תולולסללסכ"כספדנbלןיידעוק"מפ"ס

ס"לסמלןולפסתללכקסעלבוקמלbינד'יפתנקbוסוספלכ

.סימכחתנשמסלוקספלנשסמודמכוןישלמ

'ץתכרעמ

'יסל"יג"סככבלסוליכזססרותסלעםימהתהפציא

.יתכודללשות"מקלקףוסבשתונושלכוס"ל

תוbכ"חבןייעיללפסעבסססרבbבלסמרמהרורצ.ב

סכיפסכbכסיסלכזכסבלססבתכי"כףסויילכלרפסבו.ב"וט

.סליכסל'זכסבלסללפכתכלבוקסבלוסעבטלסילשלוסקכלמעו

קלסילוסוכילשיאלשתומיסfשיאנתבך6סליכיאוהשוביטסו

בלולעבשנוקזכסושססלסיסיbלולbלשיירעמ'bלוסוbיבי
סיסול"זבלסלטפכסימייכשלקbוסיסקכו'סלללפתסולבוקס

ללשוסולבקו6נוליולעיגסולבוקסבללדתשסוfנוליוליעלבולק

.ונילעןגיותוכזלודגדובכבסנוליובש
כ"כג"סככבלסלשובלסיסיכובלכחמצר"רהמ.ג

ו'תסלסוליק"סעכלבקנו.ס"ל'יסוb"כןמיסק"מג"סנכיריישב

בלסוסק"לסמסעילטוליקשלינובלגלארשיל"לסמןכסיסו

.יטנמלbגס"לסמךמסומס

ללוקומעקומעbוסוףולנסתמכחבי"כרפסףורצ.ד

וכעןמדקקכיבלסליתבתכרבכו.לבקמסבלססשסמיתעל"

וילfסיbכוףולכסתמכחבקסעתמסיסן"במלסללבקדימלת
ןייעוסוכומכעוק"לסמוניבלי"כמסירטנוקסויליתיbלוסיכbלמ

.ב"כתוbל"ויתכלעמכ"קב

.ל"זע'כbלסמקודקלסתמכחלעסיינוbמותוחצ.ה
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ןומדק'סbוסיתויעבטתוילומלתומכחכלפסםלועלצ.ו
יסוליקמbלמוג":ת'ש'טסמbכספלכוי"כסלוגסיליקידיבסיסו

.סלועס

מלול"כbל"זלקוקיל"לסמןוfגסתוטישהיחשפנלןויצ.ז

ק"לנו.סכיכתוכרבסיקסע'סמלסונעלופלפבגארפק"קד
סנכרמלוגד'סמסbלכול"זבלסייקכסספלכסיחספתכסמל

אלןיידעךלסכיבתטישסיפדסלסיגולותוכרב,תטישסספדנש
.סיקספק'לכסbיכוכילילbכ

טקלסילבשבלסותכימתליכמסייקלכחמצוניבר.ח
.ט"כ'יסי"כב"ק

סזסbלו.סקוליוכיכרלפסבוילכלbיכמחמצבר.ט

ובתכשןויליגוסוכטוילססילסירכתוננובתסוסריקחסרחאלשדק

יתבתכשומכן"בשלסלככועבוןיכיתבושתלעסתנוכוןיחבמ

לשןשלשךרואבש"עןילוקלו"פסיניעחתפןטקסירפסביתוינעכ

לנbי"ככויסש,סינומלקססילפסב6נמי6נמסלסרעססזו.סילכל

סינשסמכלקלוםוליקואןילסזילןויליגבבתכסכקסוסימכחס

דומלתבסגערימסוכו.סינפבןוילגס,וסיפלסרפססוסיפלסשכ

תובושתיקיתעמכעליbfמגולןיעמו,.לfלככוכיכרש"מכושולקס

ברססשסימתוקוסיבתוכותומיתחילבסיקספסיאוללסיכבלס

ללבתכותbזכותbזכיתיbלשתובושתסמכלכוזיכbולבקמס

תופטוטלויסיןיעמסו.קיתעמסfלbסיתקרמומלליל

bלסמו.כ"ק'יסקנ"bלסמת"ושבןייעוולfסילבלויניעןיב

ט"פמ"ככוט"כק'יססתילסמת"ושבוט"פק'יסןושש
.תכס'סמ

פ"מכb"בשלסלימלתדוללכסייקוניכרלףסכהרורצ

ןוtbלכט"יכמסבלסלהמרתשומכסילעשיכרדלקלוחמלוסכ"חכ

ינבלמוייכיטfגססלכbל"לסמבלסלףסכהרורצ.אי.ס"סר'יס

לפסלביקbוסוסיכוכעות"ושמלוסולbלשבסלותןיבלסויקינולש

.סילמחכסישוקלמףסכתליט

(יעיכלקכעפתכפכbוסו)סלוקמשדקחנעפתנפצ.ב"

ןללכסידמקנסישוללססותומש'סבתויטרפסללסלעסישולד
ן"לוףסויבקעיל"לסמליסקסבלססלביקסינפומסמכבסקלפ

ילסמולרממשולקססלופמסבלסובלתומדקסונושללעל'גל
תוללזת'ס'זכסבלסלספלכלככשוכעדיו.בוטסשלעכלbלשי

תרופןכלפסלביקשבותכסשו.חכשסת6ולסינתונוףסויבקעי
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'גסו,כ"מקתתנשןעלbקליעכןילופבקנעפתנפנספדנוףסוי
סמכbיבמתולולסללסלפסבו.ל"סבב"קכיתכתכקכעפתכפכ

.לילעבוbלכbלשקנעפתנפנסתומשכוbלקסילק6סילפס

סלוסיוניבלדימלתקלזןסקנמוניברלךרדלהדיצ:גי

סיסכ"קמוסעלקלbכבלליסו,ביעושןכעשוסיוניברוש"bלסןכ
לסbליכbכbרבbלbומשלשסתלעותללפססלביקוסלוטילוטבבל

ולכעו.דומללbלשסיעכומויכללתשרפוויתודלטוךלמסלכקבbוס

מ"קבןייעוש"עסילוטלטוןישולגותולגסמכ'ונס'סקנמבלסלע

דומלתלדמליכותמלקסבבלסבתכוס"מתוbס"מתכרעמ

סלוסיוכיבלסעש"bלס.'יפבתולסטוסיעלזוןלפוכיבל'סותב

תומכקלbשוסלותבותלודגלכיכ'ססןמוךלוbכש"עוובלוככ

ודמלישסיקרפסלשעבתוכבלסתבוקלביקשקתפסיכלמל"סומו
.סבושתימיתרשעכ

סיוגעסתחפשממ,bפולסססרבbיבלכהיקדצוניבר.די

יקומינבתוסגסולשיוב"קכש"מכסיקלק'בטקלסילבשלביק
ולבלכס"לסמוכיbוליbמוכיכלסיסוכלו.סיעסיוכיכרלשמוקס

bפולסןימינבלכסלוסיוניבלובולקסיסובלסגומ"מכש"מכ

ובולקוןימינבל"לסמויק6ליכזמסשוסלעיילומטקלסילבשכבתוכוילעו

סכסלודגיבלוניבלתובושתיתיימוינשיק6ולארוקוןימינבל"לסמ

סמרתשומכסקנמיבללכןתכוניכלסיסובלסגו.ויבורקלוולבתוכש

תומסיטפשמ'פלודינפסילטנוקבסיתמכסד"ליקומכבותסגסב

ילטוליקשוךורב,לכס"לסמןמזבסיסטקלסילבש'בלסו.ש"ע'ג

תולע,בלסוונfזכולידס"לסמ'בלסו.ן"ישתכרעמבןמקלןייעוומע

בולולויסל"זןרמלעודירבכו.י"כטקלסילבשסליכויסבקעיב

תובושתודעומלס6ק"כסייקתוקלמק"כטקלסילבש'כסילפסס

ישודיקמתבקוססכלכויכו.bכ"טילסתובושתוסיפלbלל"כשלס
.י"כלכססיכושbלס

לפסמבתוbירטמיגןכע"בלסלביקםיחרפוםיציצוט

.ספדכותולוסוטלקסתומש

תנכוקמסטיש.ינוכרכקקניוניבללביקףסכהרורצ.זט

.ג"עק"כףדbלתב

ולביקbילטוbלקשוס"במרסמןיקולש'סלעהדועתרוצ[ו"ב]

לביקות"ושתנקוז"ע'סמלערוניללןברקלביקוקוזרמס'לסמ
.תושלללוכסלפ
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ונינפלשתולולכסיכותיככרמלודגבליתפרצחמצר"רהמ

ומשנוספדנסישודיקתנקוסיקסיפסוס"שסינוילגבבתוכסיסו
יתנתכט"יתוb'זתכרעמב"קכו.סלקמספלכסףסויינב'סב

.ויקכסמתנק

'קתכרעמ

תrfרנלעלודגסנקסרפסןילופבספדנסתעהנק.א

ינשלוסלודגססנקס'סו.תוכמסלעןטקןבוקבסנקס'סדועו

ינינ'סנושלפססיתיbלוי"כסנקס'סיתיbלשתונורסחותויעט

נתוכינויכ.'סבוסכקס,ןכbינוקכיבלשללמbיכמ,תומוקמסמכב

.ר"מל"סבתוכיטנbקילס"רסמלוקקלסבלסלעוכילוסלעב

ל"זקמני"לסמלביקשסבלbללbסשוריפהמרבלוק.ב

השינלוקמתנקלסקשילסמודמכוןילופבספדכל"זי"למסירוגמ
- וככל. סיסbי"כ כ

קלסמןינוילעישילקסינכלסילכליתbכסב"קכהלבק:ג

ללססירבדמו.ל"זקמנילסמו.ל"זו"קלסמוניברלשודימלתןסכס

,סמסמרתויוסילומbססלבקירפסלכוסיפלסשלעסדלןכוbתיסמכ
סיגנלסש"מכילו.למוbסמוסכעbסמתוbיגשותויעטבbbלועbלו

נתכbלסלועמל"זי"לbסוכיבלשןסכק"לסמברסש"מו.'וכס

.ל"זויחרסמbכשסוימותנוכשסbלנ,ב"קכונושליתbכסשומכ'וכו

ודיתניתכמוק"לסמבותכ6נמלשbלכותנקבתכסלוקמלכל

.שנעל"זו"קלסמ:"כמויתיbלינbוע"פכלעשוbשעשדקסדי

ירסמססרופמסבלסלסלותסלעסישוללהדוהילוק.יד

ה-.בורקמוספלכל"זשbייע

קקנםלדלשbי"כשק"לסמלסישולדבקעילוק,.ה

.סילנמסלסקותומןירוקסתעוסילנ"כלשbברעתסמ

ןגסקחנל"לסמלינעתכתמ'ןכסגbרקנויחרזמרוצק

ילכגושקלפסלוסו.ל"סשתנשגbלפבספדנוbרטסומק"קמ

.יונמוניbוסילילמךפנוסיסלפמללשוס"bלסירבד

ינקנלליעבבלסיוללסלbללסמל"לסמלםילולהשדק.ז

:סג;יכויתיbלוסלוקסלעטושפשוליפbוסוך"תתנשמ

לישסיוללס'סלביקדועו6נידןינעלסיקספס"סלומגל"לס
.'וכותוליקו
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יזfגל."לסמליסקסבלסלבורקמספלכבקעיתלהק.ח

.סלמינבןושל.סימכחןושל.ןנברדתופסות.ללוכלוסו.ל"ז
.סימכקתודמ

.ןיעתכרעמליעלןייעל"זק"מלסלסדרפרוצק.ט

בלססגו.יטויפי"לסמלנקהמכחתישאררוצק.דוי

ומכעלבקמסבלסו.בסויקופתולרקולקלןפוbכלגקילימליקי

תלססייקתוbנותלביקוקקיזותליסלוסל"זtbדיויל6"לסמ

.םילתכרעמב"קכןיעוסימעפסמכספלכוסיקכ

.ספלכול"זן"בשלסלביקןגמותשק.אי

בלסןכלbלשוסילאללסמבלסלת"ושוהילאלוק.בי

סיכלסילוכיקסמכמלמfכססוסתעמתוטלקוספלכוססמתbסמ

.סכ"לכתלכיקלסbסילכככו

תובותכתליקתלוישודיקיתיbללאדיושקרקוניבר.גי

'ובותככוישודיקמbיבמ'כבוקמכלbלכב,וכיבלשיתכתכב"קכוי"כ
.י"כבסמכעל"זברסישודיקילילוfבו

לעס"בשליפלעונכשbיככלמ'bלביקלאומשןרקידי

.סופדכויתיbלוסרותס

bלותוישלפסללסלעסישוללהשמינפרואןרק.וט

עדילוסיכסשןוfגסבלסתמכססמסbלכך6לבקמססשלככ
.ומעוילעכסס

ויתובושתבסכושbללכיסזשק"לסמלbכוגעסירטנוק.זט.

תוכועמכסילעשכוסוללסיו.סייקסשמבלסוככוסיפלסוס"bל

ילbלכbפkb"לסמבתכסזסילטכוקלעוותעללשויוותמכחמתוילמ

סירטנוק.בוט.סוכעלופלפבסילעש'בוסילbללסלפסבתוכילbכ

.סמכקקוללכלותדמכב"קכויתובושתבספדנש"קלסמלbעדומ

לפסףוסבןגקי"לסמףסכןינקכףסכתנקמסירטנוק.יח

סילטנוקתמלילכל,בלסןיכינקבסילטנוקוקקנייככויתושלל

י"לסמבלס'וכותbסנקבלמקתולbכסירטנוק.טי.יעיבש

ססלכbל"לסמכלףיסותלכןינעכסירטנוק.ד.ולפסףוסבןינק

b"כ,ףדסיקבז'מלבלסוכילומלסוקנןווקרפסבלכוסולbק

ס6לעסירטנוק.אכ.ל"זבלסילומללשקמ,טג'סףוסבןייעו

ף7תוקנמל,ט"פסוקנןווק,'סב'וגסלל"סמכלרוסמלוללקמל

ליבעתbלbכמקללמbל"bתלימלכלעסירטנוק.ב"כ.ב"עז"כ

סירטנוקיגכ.ל"כקףדסלומתלמ"פסוקנןוזח'סכ'ונס6"לסמקל

ו"כקףדג"פסרומתבסוקכןוזח'סכשודק"bללוכלילכןותלע
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סלמןימלעסירטנוק.דכ,ןיעלתילולקבןואריעףיסבןייעו

6"סקףדסלומתלו"פ,סשiכסb"לסמכלולשוניאשלכלרסומ

סירטנוקו'ל'טנוקתמbילכלבלסןיטיגלסירטנוק.הכ.כ"ע

סילטנוקסשסויס"שלשרחאלןינעכםירטנוק.וכ.ל"י'טנוקו'ד

'טנוק:חכ.ישילשסירטנוקסשתומוקמןינעבסירטנוק.זכ.ינש

.ןיוbלסןינעבסירטנוק:טכ.ישימחסירטנוקסש.לושחןינעב

סירטנוקסש.ילתוילתןינעכסירטנוק.ל.יששססירטנוקסש
.יעיסתסילטנוקסס.סילפוסילכדןיכעכסירטנוק•אל.יכימס

סירטנוק.גל.ירישעסילטנוקסש.סלקןינעכסירטנוק.בל
םדקמספלכססיקומעסימףוסכ.לונוסללסמסלמוסןיכעכ

ספלכתונקתותבשותיבלינידלעע"מססירטנוק.דל.ןילרבב

בלסלעשלומגעסיטמסדbןיל,ןידכסירטנוק:הל.סימעפינש

'ז.ף7'ססףוסכסגספסתלשf'סבלוללכמ"קלסמאלפומס

.ד"יףדףוססש'זכסבלסלקכומסתולמסירטנוק:ול.ג"ע

סלbליפיכנלמ'bלק"קספדנתוכבלסתבוקרוציקו"ב

לונקסיקלפסלמעלביקךללל,סלימבלסשסינפלונבתכלככו
ימי"תלשעבודמלישידכסילקbלסומירפסמותובבלסתבוק

.למקנסולפס,ךותבססוסבושת

לפסביתויכעביתבתכשסמןייעלילקסרזעלאיבררילק

.ס"ללכסשמוב"קןמיסק"bכסכלכקיזחמ

סישכיכילמע"שומכוטניפוסישbיל"לסמלי"כףסכתצובק

.י"כויתיbלס"כמלסרלסכ'וכוממיכילו

.תולולסללסוbיבססנוייפנכ'סלוניקרופצןק

.ןיסחוי'סוbיבסךורכלכקקניל"לסמלםילכורהתפוק

תוכשבלסדימלת,ןגלבוקןושרגל"לסמלת"ושהנחתירק

- בקעי.

'רתכרעמ

לכסבלססילמוbסיליתbכסב"קב.סכלשללמהבר.א

סbרכו.י"קתוbס"עולביקסכלbיעסוס'ללb"יוולביקיכמקכ

בתכןכל67קולביקסכלסיעשוסינלדעילכסלטוילססיל

bלוק'שלדמכללועו.יbמקbתbווכלמלוסו.קקלסלעבוניבל

ורקיכסע"כלילקי"bכליעשוסיבלוסתסוניכלשולקסוניברל
סקסלמוbיברסכשמבבתכשסמלסיטרפמביתיbלוh"בו.סיל

א
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bישכסיסbוסוןכלסתוbןילוקויססיbיסכסיכותוכתוכעמסיס

ןכלתוינשמסרליסbוסש'יפלוןכלוילעבותכלךירכסיסי

תותילככסיעשוס'רוbייקיבלסגו'ןכלbלויברבתכותוכתוכעמ

ובתכסידימלתססתוbסיסלוגויסוfנויכוסכשמססלפלושעש

לעתושללbוסששרלמכסכמb.וכוכרךכיכסנשמבומכיכל

.וכיכלbיעסוסיבלבתכסללןינעלסיקוספס

תובושתברכזוססמקל[ו"בןומדקלפסהמקר.ב

ולביקשוליכזססיעלייכלבתכבט"ית'יסביכb"כסלס

לכושסילפססמכש"עוקלקלמסקכלכןכסנוייכל
.ססלסיסש

ויסו.ףילסושגימן"לסמלעס"כמלסבתוכיתובר.ג
יכbו.b"קכיתבתכשומכןכתיbלסיכמזללסיפכלס"יסמת

סbלbכךל.'קתוbס"מתכלעמב"קכלכלקספיתbכמייכעכ

.ש"עך'זתוbס"מתכרעמליעליתבתכשומכו
כסובbי"לסמלעףסויתיבכןלמבתוכלודגהוניבר.ד

.לודגסוניבלולליקןכלובליב"לסמסיבללסכלסוסליתעמשו

סיסbכט"ילסשן"במרסלעלודגס,וניבלאב"טילסבתוכשךרדלע

.לודגסוניכלבתוכןכלוס"bלסלשוכל,ן"במרסוס"מלסלימלת
ןעיו.כסובמ"לסמלעלולגסוכיכלבותכלי"בןרמלסתיסתלוו

למלשלספbו.כסוכbי"לסמלשוליבקסיסןואילילי"לסמבלס

ןלמוילעבתוכןומילילי"לסמלסגןכלונממבריכ"לסמכ"ג

.לולגסוכיכל

ןסכ,יתפשבלסלימלתחוסןילבולמלאפרר"רהמ.ה

סשליכמי"ק'יסל"יכוייקינבבלססעינמזסמכילטוליקשו

ר"רהמ.ו.'וכסןילכולמלbפלל"לסמבלסתובושתייקינבבלס

תקלקבלססינוfגסלככל"כםמלובוקלחבק"קיכילמלאפר
לופלפבןיכוליעותבש'סכס6נלוביקלביקשלח,תיכבלסוקקוחמ

לשובל'סיסלוסו.תכשתופסותללקכוbכיללbתעמשיקוסמו

.ןכוbלסנקמלעכ
יתיbלובתכשכ"על"טףדסלנקסתלשלשביתיbלחקר.זא

זככסbכסןודלותחפשממסיסחקלסרבחמלזעלbיבלסזשובלכב

חקלס'סלביקס"יבbליכס"כמלסכסלימלג"פסגסביתיbלו

תויכומיימתוסגסמש"מיכbמיתילבלולbו.עילכסליתעליfלו

יbסוקקלליכזמוס"יבמלליכזמסשלסולכוניbסלימלג"פ

bלוכלכבוקלbלסיפטישבגמוילקbילוקלימסוילקסילוחל

/

א
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ןודלוממ"ליכלספמימ6טסילסופלדסוקמסימלבגסילוס

יפלו.סלוסילכbוסקקלסלעבלזעלמוניברו.לאומשלכbוס

חקלס.'סבש"מדב"עט"פףדז"פק'יסמ"קבט"כמסבלסש"מ

סשכ"6.אוססןילכיכדרמסש"מכןוללוממ"לbוסי"עש'יס

b"לסגו.ןוללול"ללשוירבדלעבישמתקלסוניכרדלbוכמ

חקלסוניכלו.חקלס'סכסשותבושתבש"מכי"לדימלתןודלו
bלו.יתכולסמכבומכעbוסש"מכליסקססלוסיוכיבללימלת

מ"לולביקקקלללמולסלתכסמבתומללובלכבשפחליתלכי

.סוכךילמסלןימו.ןודיוומ
ז"בללסבתכו.ליכfבbרבbי"לסמלססולביקהנמאשאר.ח

בלססזבבתכספי'ילבלס'וללכל"זול"נש'יסbיכיכיו'ל'בושתב

לובלסביקלסוךיללסלוסיכסכממשמללפסבלינמבbרכמקחני
.ס"ע'וכויתעלbוסןכוסיכושbלסלעביטסו

תנקו'וכושלמסיכגןייעמ'ס,רביקיחרזמןבוארר"רהמ.ט

סמלקסססשעbוסןומסןלסמל"סמכסלטס'כחסןילמסו.סישורד
.סעוליס

י'ככקקלסלעבוניכלליתיbל'ומילטמיגוםיזמרדוי
בולטעמכותוbילטמיגוסיזמלתושעליבלמשי"ככסילפbוכיכללו

תוbלפלפבbמגולןיעמוסיקוספסלשbילטמינבסיזמורל"זלתושלל

שדקוליעלבוקמסבלסוfזלקנעפ'סבוסילוטסלעבבקעיוניבל

וניכלססמליכמיולסתונמלמקנסלפסביולסןכקל6ןבש"לסמ
ךרדלעתוbילטמיגסבלססכיכילעשרפסבחקלסלעבbזימלגמb"לסמ

:קוספבל"זלתושללזומרללדתשמוכחכשסתאולןתונוסז
בלסלbלסידbעלbלסילbמלולגסברסססועסיססזb5כויכו

ל"זבלסלספדנו,קוספסלש'ילטמיגכל"לתושרלומללן"גמס

קלוטוןמז,יולבילכלשb,סגיגקןכלק'סףוסבסוכסירטנוק

bילטמיגכל"זלתושללןיוכלסמכחחורוילעסלושסיסטעמכ

'סמbיבסוסשק"ינמס'בלסודכנוילעדיעסשומכקוספסלש

לפסמלןוויכבטמיגות"סות"לב'פכזמלסלעיסbשסנוייפנכ

תעדילככו,ש"עסיעכסמובוטסמסינוילעסינינעושדקסתומש
.ךיללסלסוקמןbכןיbווכשמתססלל"זי"לbסוקיקלסק"מש

ל"לסמ'ססלופמסבלסלשויכמלוכ'ןןבוארר"רהמ.אי

גסכתמסיסוןקזסןאבנמיכדרמבלסמלימלתסיסדונ'ןבקעי

ןוכעבתולודגתולמוקומכעלעלימקמולbמתוליסקבןכוbלבלס

.ולעלילשbלפנןינעונעדיו6נויכולכbמס
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ליקשויכbלטמ"לסמלימלתלאיריפשיאלאפרר"רהמ.בי

.ש"ע'קתוbת"יקתכרעמבליעלש"מכbיכנקברסויקbסעילטו

ליקשוןומbfכוסירכמינבלמדחbםולשהאופרר"רהמ
סכלכילוישכןייעוביכומןלסמללוכסברססעי"כסבושתבילטו

.ג"כק'יסל"יכ

'שתכרעמ

'סמשוליפלןכע"בלסש"מיתלבסדויתוbב"קכי"שר.א

וניכלירבדךותמלתימלןמזרחמ,סנממס."שרמוניאתוינעת

bילסבסfרכתויכעת'סמלססישודיקבלbלככוכיבלוbכט"לסוסיעשי

בולמשfלbיbלוי"סליפbוסתויכעת'סמבוכיכפלשי"שלסוליפל

תוינעתכסיניעקתפביתויכעביתבתכןכו.ס"עסמכולפנתוקתעס

.ל"כףדלע

ונידיבשבוימשוריפבש"עקףדםילתולולסרלסכבתכ['ב]
ןוסלסעבטמןכול"זי"שלמוכיbבויח'יפסללכתככ"bוי"שרליכזס

סימיסילבלשוליפסוכלסלקלככו.י"שרמוניאשסbלכבוימיפלש

.תולולסללסבלסזמרןכוי"שלמוכיל

ל"כטלסמססן"במרסלוסחוימסתובושתלעלוכא"בשרה.ב

לפfקסיח"לסמבלסלעק"קוותמלקסכףסויתיבןרמש"ויכו

ן'כמלסתובושתמססקסל'כףדשלbל"פפכוספדנסויתובושתב

בתכסבוסתבלומשביקמכסבלסבתכשן"במלסילכללתוסחוימכש

,ן'כמלסלשומשכיקמכסבלס,ש"מךפסb"בשלסתעדכ

וסייפטשבגbוסיילופלפבילילטלבגbסילודגסבלסו[ו"ב]

ןלמונעידוסשומכול"כטלסמססן'כמלסתובושתלסומולכוbל

סמכבסילולגסלעיתוליעסייכעכיכbלככוףסויתיבלותמדקסב

.תומוקמ

תלותסשעשךרדלעךולמססלקסתדובעלביקא"בשרה.ג

ב"קכיתחכוסשומכושלקסתלובעלסשעןכולכקסוךולbסתיבס
bיתבתכלבכו.כ"כקןמיסתוסחוימכסבושתבל"כטלסכ"כו.ב"לתו

.דעומתיכףוסבתויללכסז

תלוכעמךולbסשסמרנקקלסטעמשbלכלשמסיפוליחמהנהו

.ש"עתיבסתלותותומןילוקלפטישבגמשלקס

תיכסתלות'סמbיבמל"מ'פקלפולותפכ'סביכעדו

.ט"י'יסב"קלbשסייק'טנוקביכעכינbש"מעוסקדנןינעב
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נרסוליכזסf"דסלסילימלתבלולגלbימעהמלשוניבר.ד

.'ללסלעקלוחשו"כ'יסוס"כ'יסויתובושתברקשלמס'לסמ

ולשתולולסbלוקבבתכ'סותסןיבתוכשינוקמרשה.ה

.'גתומב"קכש"מעוןושמשוניברלע

ויתונותנןללסמש"מכיכדרמסוליכזמסזרפסבוטלכש.ו

.ח"3תומכ"חכןיעו'ס6ללחל"כתיב

ומכטומסי"לסמסעולבילוסילעשכעלוכםד"שרהמ.ז

ם"דשרהמ.ח.ןפוסבלכול,תקב6'סןרמתובושתבסbיתש
'מגסלעתוטישסמכיתיbל'וספלכסויתוסלדוויתובושתלבלמ

.י"כל"זבלסמ

ל'נשלסתבושתיתfכסל"מתוbב"קכוכלפט"שוניבר.ט

ל"וסשבותכש'ל'יסתועבורמתויתואבןשסופ7ןטקןכוקב

,ס'נשת'יסמ"ק6"כסלסתובושתבמיסשסעודיסקוקtסתבושתב
סשל'סולכעילכיוסעושעשסמשb"בשרלסbלכוליתססbוסימ

סומול'כעתויbלכחיכוסולבעידבלתוסbלשלמוbל"כוכלפבוט

.וילקמסימיךיללסשומל"כטרסלקמסיסשיתחכוס

סשמbינססק"כל'יסל"יי"כבןלמליתיאלברןמזרהאו

.תוענלמתויתומכתובושתבבותכש'ונס,ןושלל"כטלסתבושתלונק

לשג"הנכבלסקלקדסומול"כטלסל'לגסיסקיתעסןלמשקל

ילוובלזקט"שלסש"מסbלשכb"בשלףbשט"כלתוbי"בתסגס

ליעלסילו.ש"ע'וכוסbלגסיסbלb"בשרסלסbלכללי"סס"bל

עמשמלותו.ט"סלסילכלקכמובלזקb"בסלסלסלומןושלסןימ

תוענולמתויתוbכשתובושתבלותו.b"בשלסלקbסיסט"שלסשרתוייל

תויתוfנשתובושתןכוקסגסמרכבותכאלמסמרנסיסבותכןיא
.סbלכסיסbלוסbלכבותכןכסגסשוי"כביתbbכמכתועכולמ

ששיתבתכb"חבןרמלשונבוראקחמלשר"רהמ.לוי

ןסלנלbיקיל"לסמ'תובושתכלכזכסגו.ש"קלסמ'ובושתבסבושתול

ילסמבלסתובושתלעסתקשק"קןמיסססמותומוקמקיילב
- ש"מעל. יקיbב"קכ

ימעוג"עתוbב"קבןייעאיבל'ו:ר"רהמ•אי

'גופסתכלפססbלקנותישbלכלסולושוריפסיקלח'בוספדנ

.לסז'יפת"ל"פסג.ל"זאיבלןועמש

:קסןלמתובושתברכזנאגריו'זלאומשר"רהמ.בי

יעוס"כק'יססינבלססעסותחוק"פו"פןמיסלכורתקבמ
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ק"סלןמיסןושללקלחכוירבדלעסלוגמתחכותבט"כמסבלסוילע
.ש"קד6"פמ"ככןרמוליכוסותומוקמרfשוס"מלוג"מרןמיסןייעו

תקנלת"ושנלכליולההשמריכבלאומשר"רהמ:גי
.ק"קןמיסלכול

בלסוטמי"רסמת"ושבוליכזמןאבסבאהמלשר"רהמ.די

מ"מק'יסלכורתקבbת"ושב'ושתולשיו.חבשלוליכזמסילרקלפס

ת"ושבלכתסול"כקןמיסלכורתקבbרפסכסשסיכברקסעסותקו
סישפכקכו.bייקססעמלפסכוךישלאס'לסמת"ושולbומשיטפשמ

ש"מכל"שלסמלשוכתקודbייכbלb"לסמיולעלטפbון"שכסתכש

.ק"כקףדססלכמןגמורפסב

:כ"כקןמיסלכולתקבמלפסבלכוסהייטעאומשר"רהמ".וט

לכולתקבמלפסבותבושתסלבוסהייטעט"שר"רהמ.וט

.ס"כןמיס

לכולתקבמרפסבותבושתסbכוסיקופהמלשר"רהמ.בוט

.שודקסןימומעסיכססוק"לןמיס

וישוליקכל"זו"קרסמוניכלוליכזמונרוטןועמשר"רהמ.יח

.bווקלbוכספלכשתונמסימעט,רפסבתועטבקתעוסוי"כ

יקינולשליעמ.סיסותליחתןאזימראגלאומשר"רהמ,טי

אילפסשסמ,ב"קוט"מתוbb"קביתבתכרבכוסלשוריק"סעלאבו
ויבתכמלוbלbכיbלוbלפלכלסיסוללוסישודיקותוטישבבותכל

ויסוליקמויתודגלכלעbלמףסויתיכיתיbליכbוללכ'ימונעס

סטולקסודיתביתכבסיbלמסלכסיכולקbסזיbוך"שלסמתובושתןכו

םלקילפבלסולbמסיכללביקשוירפסתומשססזמורוויסוליקמ

.ו"לתןמיסכוליכזמ

ל"לסמכק"קbלפומסבלסלסתעמתושלחת"ושרמהןמש.ך

.סונעלופלפבססו.ןסכס"לסמברסונילומדימלתויבוריכדרמ

ילכשבלסוירבדליכמדודוניכלןבלאומשוניבר,.אכ

.יתכודללשוק"עלתלכשכטקלס

bתשנכבללוכתמסיסשודקסיסלמםימלאומשר"רהמ,בכ
יכללמותוסילפבורלולbבוגסויסלעתbרקכסליעבלבוגיכל

ויתואלפנווזוזעסינקומיתעמשו.ילינקוכללאומשבלולןילוק"סעס

יניעסתbלרקילכןסבתכמבסגותולגסמכמלbלשלליכסש

ךרדbוסרבוגינדלתשנכבש"מו.ע"יזלbלשתלכסלויתולועפ
ךומססוולככילעבסיסס"שסלמוbשרבוגיכלbתשיככל:

.קסמל
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ב"קטקלסילכשרפסביתיארקחצירבןועמשוניבר.גכ.י
קחנירבןועמשל"סיכיעבסbלכל"זוסשבותכשג"עןמיסי"כ

תפלבבלשbליעסםיילטמסמלשיכbיניעבוסוסלגוכיכריכיעבוע"כ

.ללסכססזסרלסס

לוממילכלססשרבלסבורקו.טקלסילכשרפסבבותכךכו"ב]
תיbסיססששעלוכרבכש.ש"וילטמסמלסיכbל":י"סלסלוגס

ליעכו.זככשfלי"שלfכותפל:כסורגסיסכ"קbשbלb.וכשומ

תיבלךומססתיבבי"שרלשושרדמסיסשסלנקססלשלשמליו
'סככסתיבלשןונקסלעבקריכבקתפסולוגסתיכסותסנכס

.'זכססרדמסתיבסbלכ

י"כב"קטקלסילבשרפסב,ןושמשרבהמלשוניבר.דכ

,וידימלתמדחאלןושמשלכסמלשר"סביטסח"עןמיס

תובושתמסיbלמססיכשי"ככ"חומ"קטקלהילבש.הכ

רbסויולסbב"יוכיכלות"לוי"לוויתוכלוי"שרוס"מגלוק"לוסיכוbגס

תולבלסלעבוסיעשיוכיבלוס"יבbל.וכבולbויוכיכרו'ופסיתסילעב

לילתיתיימלוגbסלפסבו,ע"יזסילודגלbשוץ"כלודגיבלוניבלו

.טקלסינכשמלנאנאינת'סו.טקלילכשמןניד

לעל"זי"לbסילוגמ;"מלסלסייי"כטקללשתלבש.וכ

.ויכפוbלעלוכללבלסילשעוסעכלbוסמוקס

סbלכשל"ק,תוbב"קכיתבתכינארטמ,המלשוניבר.ךז

ב"קטקלסילבשכיתיbלסתעו.טקלסילבשבלסלשונמזבסיסש

יק6סלוסייכלילומלינמלטמסמלשל"סתבושתבתכשד"יק'יס

.וינעסbפולסןימינביבללכ

לוביקלביקט"נמסבלסןכ,ינארטמהמלשר"רהמ.חכ

ותמלקסבומכעbוסש"מכלbלשבסלותןיבלמולרקוסלוקסלע
.טמילסמתמדקסבסשןייעומ"קט"כמסבלסת"ושל

ברסbיכמל"זבלסמ'ושתסבלסbליפשמהחמשוניבר.טכ

.י"ככטקלסילכש

ןושלבתובושתוסיטוריפלביקןוbגיכפקןבלאומשוניבר.ל
.עודיכןוbגימסבללשוימקbוסויבלע

ודיבסלתכסנש'קןכוסימיךיללסןואגארירשוניבר.אל
bעמסיןנשתלזגכתקbסוכיכלולbל"זי"לbסילש'פכןומלסלמ

יכפוליבסלתנשולתכסליכbלילשבללזמלס"ילשולתכסדיב

.ללקמבזומילכסיכרומאכסנשסbמןכןקזסיסשוללסנאלסינקז
תוכלסכססילוביקושעסיכוbגוככייbסבלוארירשוניבר.בל
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ס"כמלסלסנטמסיפקיתעמש"ץכיברעןושלבתובושתהוסישוריפו

יבלכסמלשיבלומשווקיתעסלולרוגבלפנשןיקיזנרדסלותמדקסב

תועובשילעשיתיbלשב"קכללסינbיתבתכלבכוסטסוקלסמףסוי

."ומקנולןילוקוקכיבלעןושלבס"יבותככסמסוןוbגיילסוניכלל
סטישלפסבלbלככוניבלשאדיוידלאומשר"רהמיגל

ס"כמלסמ6נמכס'סללבוקמו.ונממסישודיקbיבמbעינמתנבוקמ

.ןדעכסלכדמסש"ותנשיקינולשכ'ונסשליוש"לסמלסכימיפספלכ

ל"לסמליסקסבלסלביקסרותסלעטקלהתלבש.דל

.ק"י'פלשיסבקרפסבבתכןכללוכסאלמסמלוססרכל
סיכולקbסתובושתכלכזומבסזסטיברשהירמשר"רהמ.הל

- י"כ. ל"זבלסל bיתי לעתוטישתנק לוbלמגס

לשס"קקבבלסלשסמלשל"לסמלביקתוכלההנושול
b"לסמליסקסבלסוסוקכb"לסמבלסוכילומלימלתbוסוסדלטשמfי

סישוללסמלשילבללכיחו.תולודגתוכלסתנקלעשוליפלוסו.ןוליג

יקלקינשלעמ"מסלשבל'סוסיבוטוסיפיתויטלפסללסלע
- ולק. סכ"מרסbסיכ סירפסמ

יזנכשמבקעיל"לסמבלסלתובושתב"קוb"קץבעיתלאש.ול

.ק"קתוbלויתכרעמב"קכש"מכסיבלסוילוביקבסילעשכעלוכס

וריכזסשק"כתוbב"קכ,יתבתכסותיסןבהמלשוניבר.חל

.תומוקמסוילבי"כטקלסילכשרפסבכ"גוליכזמו,עירכמסרפסב

bוסשן'גתוbב"קכיתבתכןושרגוניברלםימשחרעש.לט
.ןיסקוי'סבתכןכוג"בלליבאןכמלסלשוכתח

סלכוסקחניוניבלןכןנקללונינלןבלאומשוניבר.מ

ל"כלאומשוניבר.אמ'.ו"מקת'יספ"לס"לסמתובושתבותבושת

ותבושתןכוס"כשת'יספ"לס"לסמ'ושתבותבושתסbכוסךולב

וניבר.במ.ג"מקןמיסתולגקסס"לסמ'ושתבוט"פשתןמיסב

'פןמיסתולנקסס"לסמ'ושתבותבושתסbכוססקנמלכלאומש
ס"לסממסססbמויתופסותבס"מכס"לסמלשובלbוסשסbלכו

ט"כקוק"כקןמיספ"לס"לסמ'ושתבוסקכמלבש"לסילומ'מף7

וניבר.גמ.ט"לש'יסןייעובסוןפקןכסייקוניכלולבישה

ףדאמוי'סותבש"מכןולבלכס"לסמלשוכל.סמלשרבלאומש

.סיטפשמ'ססיליכיישלתובושתבוב"מ

לעבי"לדימלתןכbשמססלבלרבןושמשוניבר.דמ

תולסטוסיעלללס'יפוןכbש'סותלביקbוסשעודיתופסותס

12
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ס"רסמתובושתבויכיישלתובושתבתוכוסתסבלסולשיותולקb'סמו

.תולנקסותוכולbס

יברדבתכוחקלסוניכלוליכזסלודגסןועמשוניבר.המ
bלנוודימלתסיסולככלודגסרזעילbעמשוכיכריכוירבדמס

ןועמשוכיכלמסקיסתלשלש,ליכזססשוס"מגילשוליבקסיסלודגס

למכחל,ףרגמבש"מכןיגוילעישילקסלכסילודגסרזעילמוניברו

וריכזסbלילפמןועמשוניבר.ומ.י"ככסמכעחקלסילכלל"

.ט"נקןמיסויקספביטנלקירס'לסמןידקספב

ימכbקילס"לסמיקספב'ולסלוללכלאומשוניבר:זמ

bלווטכממיולרבלאומשוניבר.חמ.ט"עקןמיסותbלוסליכמ

וניאו'ס'יס'בסימיסירבדיפ.ןשללססשמוניבללשותוחאןכ
.b"קכס"מכי"שלמ

ל"זסיbושכוכקקניל"לסמכליסקסבלסלקחציחיש.טמ
ספדכסתעוסיליתכקלסלbופמסטישbמוי'סמלעספלכוייקכ

לעקקניתיבולוביקמספלכתלפת'טנוקוסבלכויכסגיגחלע
;ו"לגבקעיבת"ודעט"כשלfבככמל"כלבקעיתולקופוסבוק"6ע"ש

ליעלש"מעובולקמוספלנשסיכוbגס'ושתקדצירעש.ן
."טתוb'גתכלעמ

.סכסלעויתיbלbלךלונכשfכספלכג"קבקעיתובשאנ

.י"כסיסכbעלז'סבסבושתולשיןו'גיפחמלשר"רהמו"ב]

סלביקסיסורלמלחbו'וכות"ושמלק6סיקלק'בץלאההרש

בתכוסמלbסילפבלסוכילומלשויחbלbומשל"כבססלכbל"לסמ

.תמbסתמכקכסירוכיקלוע

.י"כסיסכfערז'סכסבtשתולשיהראדוההמלשר"רהמ

.'וכוס"ביילסלעסישודיחות"ושסוקנלאט"יל"לסמלט"יתתיבש

סbילוממיקינולסללכסותיותליחתהלדבעהמלשר"רהמ
bככ"קbווימקסמלשסלכבלססעוסלוסיסייקברססעלמלו

לטפכומ"לומ"לבלסיסףוסבו,תוכלסינשסיסוו'תסלשוריק"סעל

יכסיתיbלוסבלססיניכעות"ושוק"6ע"שלעלביקון"תסתכש

.סילולגסילוb'סבוןלbסילפףוסוסשמליוסלכסתוללועכלכונו

בתכשב"עףוסכ"כףדובלכבלכוסילוקישלאומשוניבר

.ש"עיליקישלbומשוניבלסשמיולסלולכ"לס

'גידכטשוקינכלכלקוימס7קלךיסיליו'ןלאומשר"רהמ

ןוטיבילס'לסמת"ושבתובושתולשיוטמ"רסמבלסליתגולפלכ

קשנתbלקל6נילשbbוסוב"יןמיסמ"קססמוסשמינפת"ושבו
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ולישכסוסברססימוגמגובויסשס'כומטגבטמילסמלעקלקי
עמ"ילסמלעגיססליסייליו'וס"לסמברסותbסכוטמ"ירסמבלס

סכלעמללשינבליקספוכלומכובלוbגתתbשכסbוליפbלסלעסו

תמשכסלולשכתאללש"קלסמבלס,סדועתסיכbעירכסןרקמלעו
טמ"ילסמבלסתובושתלעסיסותלידגססנעbילפסו.bגתbל

סילטנוקלקמס"מלסק"לסמתובושתשרבבותככליסיליוןשלסמו

.לודגתוכירbכש"עbנוגיע

ויקבשיללכתכקיתבתככ"כתוbb"קבינדעהמלשר"רהמ

לומל"עולכללקמסתסגסבל"זבלסלביקשיכרפסידילעיגסו

לבקשסממויכרפסמסיגסbוססגו.ונלוכולידס'לסמלסרוק
.ויתוכלמ

בלסןמזבסיסודישלליעכבלסיסיואוואניתבשר"רהמ

לפסבתובושתסמכולשיוסיללותכגברסוןושרגדודל"לסמלולגס

י"לסמבלסלי'כסעושיילעשלפסבוססמתbשמלפסבוסיללותכג

לפסותוכיbסותומכסלודגי"כויתובושת'סיתיbליכbו.ןיי

.י"כויתוסלד

'תתכרעמ

ט"עקף7תולולהלדסבלסבתכ.ימלשורידומלת['ב]
סישכלעומסיעלזסיללססעכלbלעbלמגןנקוייבללביקשג"ע

סג,ימלשורידומלתלביקשונממסלענוש"ע"וכוסדנ'סמוןיקיזנ

ולבbנסישדקללסךל.ב"קול"קביתקכוסשומכסישדקללbלע
.ןולק6לולכ

ויתיbלשסכשסירשעלבורקסזסימיסירבדלעםוגרת.א

לפבובו,.סלייטילגניbכ"b,6ימ"לbקבbנמכש,סשבותכוספלומ

ושקבליתמלגך"קbו.ונממ'יקסויליתטקלוולכיתלכעשטעמכ
.bכמנbלז

.מ"ל'יסעירכמס'סבסליכזסןנקלמוניכלתופסות.ב
תופסות.ד.ז"עלכ"פיכללמססליכזסלbלסי'לסתופסות•ג

ליסקססלוסיוכיכלתופסותססססbרכסכ"קכיתבתכי"כתוכרב

תומכתופסותליכזמק"סקשלשןולוקי"לסמת"ושבו.י"ללימלת
ב"עס"מףלתוכלכבןלילתופסותבסנסו.שילפמסלוסיוכיכלל

תופסותכו.'וכוסדוסי'ללשוימקססרבמ'יתונכושעןכובותכ

ףסוסיל"סןבססלכbל"סימקלמומבותכ'ונס'כתוכלכ
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סיסשסbלככףסוסיוניבלליכזמלידתו.'וכוותיבבשסישנלגיסנסש

תופסותבסינוtbלססיבתוכשתופסותסשעשבלסחוסוותיבןקז

דימתויסוליקכל"במרסל.מ"תומב"קכדועיתבתכו.ףסויל"ס
'זכסלימתלל"כbלס'יפביתיbלבוש.ש"עתפלכתופסותריכזמ

בקעיוניבלולbומשלכקחמיוכיכלסימעפסמכוסמכליכזמל

ונינלדימלתתופסות.ה.תולולךיניעויסוש"עןנחלמוניברו

.לודגןבוקיתיbליכbלקלעןלפ
bיקיוכיכלוכיbbיכתסלכקמלבוטתוbב"קש"מעאינת.ו

ןקזסינקזילומבתכשמ"כףדbינתס'סביתיbלסתעו.ש"bלסןכ

ןמינב'לונקזשילס.סנומלקסופלבש"עלbיחי'ללבןמיככ"ל

ינאובתכשס"כףדפ"עו.למיקי'לונקזסיסש"bלס,ןכסיסולאו
.לbיקילפוסס

ללסבלסבתכשסמלסוקתסתליתבתכשסמךותמ[ו"ב]

רביחןימינבלכסלוסייכרדדודקמכ,סשמד"עט"עקף7תולולס

רבקמומשסילעסותוכתוכעבולמיכסלכקסתלשלשסשמוליכת'ס

לקשולןיאש"עןימינביבללכסליסיבלדימלתסיסלכמbינתס

לוסוטקלסילבשבלסןושלbוס6נויכו,סלוסיל"סילומש"מל

לbיקילפוססיכbובתכסגוסיכפלש"מכשממונושל,קיתעמ
.סיכפלש"מכ

ל"סיכיבקבלסילומיתכולסמכבbיכתס'סבש"מדעדו

יטקלסילבשמקתעומןושלbוס,'וכו,ןימינב'ליקbוןבוסליסי

בתוכיתכולסמכב.סיקלכ'לואטקלסילבשליכזמןינמזלסגסו

שממ.bינתסbרפסיfסבולטעמכו,סתסשממטקלסילבשןושל

לכמכלשbווקיויכיעלשbכ,טקלסילבש,בלסbוסתbזסחקול

6נמכס'ונס6"כףדש"מכשפחלץלכו)סיקלק'כטקלסילבשותמ

(.טקלסילכשכסוכ

ןמזרחמו.ןג'יסמ"ק'ושתבן"לשלסוליכזסןיגת'ס.ז.

ש"מעולבת'פסלוקסלע'יפכל"זן"במלסוליכוסשיתיbלבל
.ל"כתוbב"קב

ודיכסיסשג"עףוסק"עקף7תולולסללסבלסבתכ['ב]

.ב"קכש"מכויכבוbלטוקלי'סבימעפסמכוbיכמוי"כסז'ס

ס"לסמתורטשינידבן"בשלסןכש"לסמלםירפוסןוקת.ח,

.ש"עןמלודינללתולטשןוקת,ותוbfלוקן'ז'יסויתובושתבלקשלמ

וילכו'טלקמסינינעלכלעלכיה'תינבת.ט
.ליתביתכ
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ילבשבלסכ"כ.לשbלכקחכיוניכרילימלתתופסות.י

ילוטמרזעילאוניבלתופסותאי.י"כס"כל,תלבשמ"קטקלס

ואיבמול"כתלכשכול"טמתלבשמ"קטקלסילבשבלססריכוס

תופסותיתיbלומכעבןקזסי"לתופסות.בי.יתכולסמכברוגלס

ססשתמאסלוסןכשסוסלפסבי"ככלקbבלדיעסויכןישולקל
.ומלעי"לתופסותל

.ליזכתכסמלעלbטומססלכb'לבלסלביקריזנהתרות.גי

סבושתסףוסבבלסבתוכשסוקמלכןשדהתמורת.די

בלס.וליביופלbוססןידסשיתוכלמסלבקילשי.יתבתכ,ל"עלנס
.ו"ע'יסליbיתויק

ל"כטלסון'כמלססינושללסשתחכשמלןינמז7עלתופסות.וט

וניליבש'סותבו.תופסותססשמןימינמססימודוןלסוחבט"לסו

סילודגסמכשיכסעטסו.ללכחוססןידוbןורת'ומםודיקסןימ

תופסותסזיbותbbכמכלשbלכס"שסספלכשתעכותופסותושעש

תופסותןימכלו.סופלבסוסיככססיסישימסיסיbתכסמסזיbל

סושרגל"סבתכשףאו.לקמלבקממונידיבשדומלתסלעסופדבש

תפלכירעללשוילכיכ"גליעמךוטתופסותליבסלוסשוכיבכוכ
וכעליbלמ"מb"קבויתbכסוססיפלסו'סותסלשסתלוסיללק

לבקשבתכל"שלסמו.סיפלסוbיבסתותכסמסוימןוויכותוטלפב
לשןלוליבעדנאלונחנאוךוטתופסותססתולולגתותכסמסש

סתסקסתופסותססשמסילודגסןיbיכמשסמשסbלנו.סילכל

לbלככוניבללבכו.סקסתופסות,ןיבתוכןסילעשץכbשתופסות

;ןכלשתופסותילכלbיבמbעינמוbמקבטלפכותוכבוקמסתוטישב

לעסbלמלbלגכל"לסמתוסגססעליגיניו'7ןיטיג"סמיתיbלו

.ךלוbכלילתןכbשתופסותbיבמסשותוכקלתונוילגסלכסיתודגלכ

סדלטשמלסופדכו.טרופקנרפבוספלכשbמויסשסיכשתופסות.ןט

שוץכbשתופסותססשסbלכ.סינקותמוסיסגומססספולפלש
.סזלעתוקכוסליעכסי

תנקלעוספדנוס"שסלכלעלביקשש"bלסיפסות.בוט

ללסשוליפומכ.ץכbשתופסותלעסייוגבססשסbלכתותכסמ

יתיbלבוש.ןכbשמןושמשוניבלשוריפלעיונבbוסשש"bלסלסיערז

ש"bלסליכזסשכךלללסדכתמלקסבקלזןבסקנמוכיכלכ"כש

ססכףיסוסויספלחסךרללעסיקספסלובקסשעול"וויקספו
ן"במלסו,יולסליbמוכיבלכןישודיקסילעבתועדמותופסותסילבל

סג'סותסילעבלקbסישוליקושליקשססרבb'לסוסכויוכיבלו
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תונבלסמסלסרותיכדועו.ןכסוביתכלוbיכ'סס,ףוסכותולגךרע

שמוןסיתשןקתמסמפלובקסועולקלדגנילבבדומלתו.סמל
'שוריולביקש"תולגסתליחתבסיכושbלססיbלומbסו.ע"יסוב"יסס

תולגסלbמקוקתכשכ"חbוסbללוסכסילודגתונוניכררבלוכז
סינולקbסכ"קbוז"מלסש"מכילכבלומלתולביקוקלוטבסירלכמויס

'שוליססלפלוbכסשמוילככסקסעי"עסיססזוימלשוריסוסליפ

ס'נמלסתמשנתשודקףקותליכשתסומו,ןתכלסכסיתשסליכולעו

שוליפסשעש,לקילכ'סדוסיוניברוימלשוליסלעתוכלסלביקש

.ע"יסוילכלכרתויבקוסעלןיכילגויססססגמ"מוימלשוריל

סושסשסוקנ6"לסמבלסונילומשליפוזסמלקסבו[ו"ב]

סנסגיכתונבינולtbיכילשbכ,סרמbוםלקסקורבסמלסנויכ

לrbללוכשכןכלותונביתשסקולעלקוספלעל"ושמכתוכבללקכ
bלסרמbללוכשכסתעיכסbלשbי"עלסכסגסססשתוככיכורש

bו.ל"כעסכסגמסילוככלשbירלקפסמבלסש"מכשלפללספb

לשbי"עכ"bוןדעןגסשעיסנסגדיתעלל'ססףוסכסרילמס
סיוגכוכתייכסגש"מכקישמbכיוסכלונתי'ויכשמסכושליכמש

ז"יעסכשמסי"ע'כסגמליכסלילשbכש"תע"גסכסגסיסיכ"קbו

תונכיכולשbיכוסווע"ג,סנסגסשעיך"חbולbגנוסנשמודמלי

.תוגכיכולס6ש"bולס6סלוbגדbתלקתbוןדעןגסשעיסנסגמש

ויק6יוכליסילשמסיכבמךולכ,סוכ'וכסבלסוכילומשליפדועו

ולגלסולגלסנשמסbיסשןמשבלבוטורובעכסנסגמסילונכי"עד

סלותבתושלפתמסתויסלפן'גלזמרןג'טמיגלבוטולשפbו.ל"כע
ותרותלוbכוכיכיעליbי'סןמשכלכוטוס"זוסכשמסbיסשפ"עכש

bסייקסלו.

בלקלקלעסינושbלסימוליקוספדנשוניכזונינמזבןעיו
סיכיעסתbסיליbמסיכושbלסילכליכעודילככוילכבלומלתמ

לעסלעbסילימלתסתלעותל:תמbלכללעע"כשתיכשפכ

bלסיסוליקס"לbתותכסמסמכלעוספלכשסיכוס.

.b"כסלסיסוליקתוכרב

.ן'כמלס'יקיליbמסבלסיקספומ"כשלסישודיקתבש

.bכט"ילסישוליקןיבוריע

עשוסילסלקנלפסףוסבסספלגסליפתכתנכוקמסטישהציב
.ס"bלס'יק.סלבלסספלככ"קbו

.תוכילbכרתויי"כנולוגקכססוb'כשלסימוליקהנשהשאר

.ן"בשלסיזמל
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:לbלגבוניכידימלתןוסנומbלסמבלסלשףילסכויסשל"זי"לbס

לעלוסוסולשףסויל"לסמללקספלbמויס'וכסתוסגסלקמו
ל"כbלסלסיעלסימתז"קbו.ל"שמכב"י'יססתל"לסמילכל

יללכי"קמו.ןלסמןקזבלסלימדלכלמלמו,.יbמקינוbגסימעלו
סשענוס"ת.ןתנ'ללתוכbתסגסוס"נסווייליליסש"לסמללbומש

.סיכיעלסוbתסגוסיילעילעבל"עומ

לימלתbיקלפןסכסיbלסקבלסלת"ושדסחתרות.בכ

סינסכססיכ'ולמלו.ןלסמסטמ,קלפבלסלשובלוש"קלסמ

סיקלפומששסקפשמבלודגובושקסלbסיסשי"עוןוירוגןבתחפשממ

סינסכשיכתלחמ6קסנינקזמיתעמש.bיקרפןסכסלמולועבק

ת"ללססןסכינמיקןסכלסכןסכbיקרפןסכיוניכססלשיש
.סקכפמ"ססולbסתוקפסמסלכשסקכפ

.סbללוסבbוסשל"זי"לbסילוגובתכימלשורידומלת.נכ

ש"מכלקילכסלוסיוניכלמימלשוריבשוליפסיסלארשיבסינפלו

ל"לסמבלסללועתכןוכלת"עתנשבו.לכbכו.סבושתבb"בשלס

bללופמוסילbסילקש,'סמוסיעלללסימלשורילעסוליפלביקו.

תולגbלכלעסbלמספי'סספיש"לסמבלסלביקסינפלתbזו

יפויתוסגסתופסותכןילרבבספדכדועו,.bיגיניובספדנוימלשורי

לועספלכקרפבובו:ןיללכק"קדד"באלכימלbיקיבלסמלולכמ
'סו.שימכקלובכוססלבbעלז'יפסעסללטסמbכסbלמספי

הלשספדנו.ל"זןסכסמ"לסמל'שוליתודגאלעמ"קוסינלתדגמ
'יפסלולגסתסככבלסיקbתשכבכבעסוסיל"לסמבלסלעסוסי

תנקו,לעומ'ס,תנקוסיעלללסתנקלע'שוליסמינילסקלק
ינפב'סוליתולגbלעסימכקלוככספדכו.ןיקיזכ'סוסישכ'ס

.דעומוסיעלז'סימלשוריתודגbתנקלעב"קןימינבליע'סו.ומכע

בלסמימלשורילעומללסלעסוליפספלכשסכשסיסלשהזו

ירישויתופסותוסדעסןברקוללקוןיללכק"קדד"באדולל"לסמ

סישכללס,לעןכלקילישוסדעסןניקדועספדנ"קbו.ןכלק
ל"לסמברסל'יכפססbלמוססמיכפספלכלועו.ימלסוליסמןיקיזכו

'יפוספלכסג.ימלשוריסמןיקיזנוסישכללסלעתילגרמסשמ

שיסתעשןפוbכ.bדלופמוסילbל"לסמבלסמימלשוריסמתוככס

ימלשוריסמסישדקללסיכונלנbbנמגס'שוליסלכלסוליפונידיב
.לכbכסיכושbללסיסש

.לקלדגנכbוסשל"זי"לbסילוגובתכילבבדומלת.דכ

לומילוbמבןייעוילכבלומלתבקסעסלכטעמכס"ושמלרשפbו
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קסבומדימלתסיסשןכלשמןושמשוניבלתופסותלבקוסשרפלביק

ןיפלחמסללשמסישוריפוסיקודקדףיסוסותופסותסלעכילמ

:"ללסיקספלעש"ממו.ל"כעקסבומ'ובלסיסשקלובנטורמס"רמו

לbתכלעמב"קכש"מכןסכופקתבך"שבלסכאללעמשתסתמ
bיפכס"םסלכלסוליפססעשל"לססילפלביקסגס"מו.ל"כתו'

יפסותליתויכעבש"מכתעללתbלס'וכורבקוש"ממו.ספלכססיללכ

.ןכלשתופסותלעסייוגכש"bלס

ש"מכתופסותיפסותןכסגלביקש"קלסלתעדילבכו['ב]

וניליבשש"חלסיללכמרתויסבלסתובושתלביקדועו.'זףד6"חכ
.סbלסימסב'סבוספוכתססזק'סכסbלכשומכ

וניסתונכוקמבלfלככוניבלליבמשתויכוניחתופסות.יח-

.ןכלש'סותלוכיקססשך"וטתופסותולןכbשתופסותסכיbש

bלbסילודגלססbלדיפלו'סותולביקשסילקbוסימ.ימייסמb

.תויכוניקתופסותוסלילקלבקמס

ומכעלוסןכbשתופסותלקbסיסשסלבקמלרשפbו['ב]

תופסוקסכיbשתולקbתופסותמסטקלשתוינוטיקתופסות:
.זכלש

תופסותלוזbתכסמבשתופסותמתוטקסלןימ,תופסות,טיז

סשכולי"לסשבססתומוקמסינשלשfכללbתרקbbתכסמבש

תפומןיbלתוטקסלןימסתסבססתומוקמסינששכלבbbנויכות"ל

ינששכסכמל,תומוקמינשסתופסותלביקלק6לבקמדךתוח

ץוליתסכועטוbישוקbוסזbתקbbתכסמתופסותבססתומוקמס

וכיבלתופסותbיבסל"לק'יסתולנקסס"לסמ'ושתבו.טושפסזו

.ש"עתויללפסתופסותליכזמז"כש'יסלוגbסו.ש"עbליפולימקקני

ף"ילסלעסילוביקלבקלbילפס,איחי'ו,םתר"רהמ.ד

.סיסכסלע'סןילסילגדלעו.ן"לסשללשסוקמכסיסנסשעמ
לbסכסילפסוסילוכיקוסיסוללוסיסוליפו.bלמגסיכילבולכלפסו

יכלbשכללולכסףלשנספילשכו.סיפלbלתובושתו.תומכח

קנfטייbטי"לסמוס"bלסןמזבסיסו.bמקbלולסמתובושתטעמס6

ילסb'סbוס'ושתס'סוסתעיסוימלשוריb"לסמויולסb"לסמו

לbטומןימינבל"לסמ.בתכויקבשמתנקו.סילשתמת'סבשסת

.ש"עסמלקסכ

.ללוכלפסbוסוב"פש'שbיכיכיובספדכםירשיתמות.אכ

תוסגססימתךרד"קמו.'וכסbיקיןסתל"לסמ'ובושתסתילסל

וכיכלולbלככוניבלתוסגססללכמו.סלועילודגמוישקפמוף"ילס
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.bכט"ילסיסוליחאמוי

.ל"כטלסלתוטישעבשןכוקכוספדנ6נט"ילסישודיקהכוס

יעירכמס'סףוסכןושללססיעשוניכיישודיח,תוינעת
- .b"יסוליק כטילס

.6"כטילסישודיחק"מ

.ילילמסבלסקספ.ש"מיסיפסות.ל"כטלסיסוליקהליגמ
.דוללסתכמס"סבfכט"ילסישודיק

ישודיק.ש"מלסיפסות.ן"במיסישודיק.6"בשלסישודיקתומבי
- .bכט"ילס

סטיש.ל"כטלססשלעןימכוספדנון'כמלסיפוליחתובותכ

.לכטילס'יק.ס"מלסיק.ףסוייקמכ.ש"bלסיפסות.תננוקמ

.bכט"לסימוליק.מ'כשלסישודיק.ן"במרסישוליקןיטיג
.ן"לס"סוליק

לוסול"ילתופסות,6"בשלסישודיח.ן"במרסישודיקןישודק

.bכט"לסיפוליח.ןושמלסינחרטלסיעשוניבל

.ןכמלסתוכלס.ילילמסבלסיקספ.א"כשלסישודיקםירדנ

.ףסויקמכ.fכט"ילסישודיק

.יליbמסבלסיקספ.ש"bלסיפסותתנקהטוס

.תלבוקמסטיש.ילילמסבלסיקספריזנ

.סירסקתוטיש'וכb"בשלסיפוליח.תנבוקמהטישאמק

.ןלפ'ל'פסות:גארפבסימלשוספלכי

(לויתכרעמליעלןייע)bכט"לס.תנכוקמסטישאעיצמ
.ן"לס'יק

.ןכמלסישודיק.ס"מלסיקספויפודיק.תנכוקמסטישארתב

.שגימן"לסמישוליק

סטיש.ןילסיפוליח.ללוכסז'פלןיכמלסישליקןירדהנס
.ג'סנכלעבמתלבוקמ

י.bכט"ילסימוליק.ן"כמלס"שוליקתוכמ

לכ"שלסיפוליח.ן"במרסישוליק.שגימן"לסמישודיקתועובש

ת"ושבן"לסישודיק.bכט"לסימוליק.ס"אלסיפסות.יקינולססיפד
.ףסוייהמכיסוליק.יטכלbגס"רסנל

.fכט"לסישולימ.ן"במרסישודיקי"ע
.ס"fלסיפסותתוירוה

.ן"לסישוליק.bכט"ילסיפוליח.ל"כסלסיפוליחןילוח

.ש"bלסיפסות.ל"בfיס"שוליחדימתתודמ

13
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.ןכ"טלס.ש"bלסיפסות.ס'לסישודיק.ל"כbלסישודיק.ןינמק
יסוליק.ןלכוספלכbלוb"בשלסיסוליק.ן'כמלסיסוליקהדנ

יספלכסזלכ.ןכ"שלסיקספיזמל.סימלססתלותרפסב.ןלס
ןפוbכ,.ס"שסלעסיכושbלסישוליקמסבלסיכיעסתbלבתכבבולו

בולסלעתקbbתכסמלעסישודיקולוכיbלשסילודגסמ'bלכש

'6לכ'סותסילעבוניתוכלןמזבו.וכולוbס"שסלכלעבתכbוס
bנוטןלילכבלסbלתןאכמוס"שסלעתופסותבתכסילודגסמ

בזעbללשל'ס.ךורבויbמקbתbווכלישודיקותופסותישוריפמ
ףלנמכרש"יבלסש"מעווספלכש'זכססיכוסbלסיסוליקלוככיזוולסק

.ןילמסלןימוסמכחל

סbונבס'לשבלסןומגסןכלטפעשל'לסמןולגסבתכו

שוריפללמגדומילסדלונשמbסופד,ןילקונשי"סףוסבתספדנס

לודגלכלbוסתויכשמסלכדומלןיליפתתחכסומכבויקתופסות

ךירנותוינשמבקכbוסשימסנסגינפסbולוניאשיליבסלבקו

לודגןנעתוכרב,תותכסמסוללכטרפבוללמגביקבתויהל

ןינוקתלסמ7ומלתסלכללוכתובותכתכסמ.לbופמןינעתבשתכסמ

לעותוונסויבשולקירממףלותוסו.לודגללכסדנתכסמ."עתכסמ
'קנסשודיבסלבקשש"מו.ךלוbכש"עסינילסלומילבךיללססשווינב

סוקכןווק'סתמדקסכיתיbלןכסכסגינפסלורוכילתויכשמב

ינמשל"זסוקנ6"לסמכbשישקלמבלסוכילומלסישדקללס
סדbלשותריטפלקbלל"זי"לbסבלסססמתויפלתסקלמב

הנועןיbווסליניש,טבשוטבשלכל,ללוקסנסגלותומןינלשכ

דימןסוללמולסמךימימסנשמתללקולבישמלtbלאלוקשכו
סכמש'ומקלסכמשלסbמסס"זוסכשמסתוכזכסכסגמותוfbיכומ

ןינעלו.ל"כעסלעמלשןדעךלמינדעמןתיbוסוסנשמתויתוא

תובושתבןייעוך"תוbךומסביתבתכשהמןיעדומלתסדומיל
.ג"יס'יסי"כסיכוbגס

לדסbתישיקרפןינמכל"כקת,'יגילבבדומלת.הכ
"סעכלbגכסנשמס"תוכזבלזומרללספbול"זוכתכשומכסכשמי

דודןבחישמסנסוסנכקלסתעסיוגכוכתייכסג'פלעל"זסמכ
לפסמוסזו'קססלשעמסלולכ'bלכ'מלס"יו.ל"כת'יג

.דודןבקישממביו'מלןוקתסיסי,תויכשמסתוכזביכד"כקת
.לומלת'טמיג'פסעינכסלדומלתיכילכבלומלתלפסמבסזזומרו

ף7ןיללסנסכולמbילבבדומלת,.וכ.b"בבלמוגfכיז"יעוי
י"עליתסליפיינעביכbוילבבדומלתסזיככישוססיכסקמבל"ב
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ש"מכ'וכוקלוטךירכוסעמלסיסתופילקמקלפכובלוליבסש

ביתכליbיףוסביתיbלסתע.:כס"עק"קףדלוללסכב

ס"מלתנקיתנוכששbליפbפס"לסמלליסשסייוגכסיכרעיפ

סbלוbכו.סשןייעקדסבטסןקותמורתויבלbוכמסשךא,סש
סיbלומbתולול"סמכסלפילעבויסלשbסיעלסימתתוbלפמ

סימססןמשbסלומעודומלתסולליסשישbבלוbכיכלןלקמלעו

bלוקסיספ"ס'סותסש"מכלולמלסלכולדbלסלככסכישכ
סלוקססתיסוסיכוbגתולולסמככ"קbויbלוכסןנכלסזלקלו

וליפbסלפילעבסויסשלעסלותססללללכוסלפילעבסש

יכסיעלויסכיbסכולופ"עבbלובתכבbלסיעלויסכיbסלפת

bסbלשיעמשקוספוךתיביבשויילשbלולbסילכוטססו.לוע

לעוילקיו"קתשסדעלבתסנכסתיבלסיסנכנוסתלפתסלוק

לעעמשוילשמףוסלעלוקכסלכסילמוbילשbלעיגמשכוילשל

סלקמבוכיbסזלכו.תמbיליגמיפמיתעדישומכולותותכסbו

ז"יעוסbולימבסנכלוסשסרותסתקלוזסתיסשילקbשלשפbו.ו"ק

סלוקסקסעכו.סלותסקככססולקסינוגינ,ןילרבמססויס

סתלעוסלפילעמסלותל'יכיישסססולקסיכוניכלכולליכסשודקכ

וניכלי"עללפסבסלסיתנוסשמסלוקססקלתסכס"ושמו.סליכ
התיהועודיכוכסכססיכוbג'למ'bסיסשךונקוניבללשויבbססמ

זbסרותסו.שולגסbכסלעתולודסמכ"bלזbוbפסותמסלותס

סכולמסתיססלותסbכויכו.סמ"קלוטתולילגוברעמבסלסיתכ
ס"מכללפססלוקסלותססתיסונכשמבי"שלויסש,תפלככסליbמו

ק"ללוטלועןייעו'ט,'יסס"כללכו'ב,'יס'כללכושתכשbלס

וכלהושולגססיסולינולימכחו'סותסילעבוניתובלוס"פקת'יס
תוbלפמססוסכקלעbלסזלכוסשסרותססתכלתכוזככסbל

.לbמיתלבקיכבטסקולוסיעלסימת

לשמספולקסתונוניכללכלססתוילגסלכלעדונרבכו

ןללכי"עול"סלמלשספולקסינוניגללכלסנוtbרכלליסילכמו.ליסס
bלווטככןכלוספולקסינוגינלכולליבסכיכשסקככלובעשס

לספמוספולקסיכוביכסיללבמסרותסידילעסג.סתומללופיסות

לכל"זלולמbוימחלכומחלוכלש"מכסחלסרותסתbלקנךכלש

סליכמי"עלסשכלזמלbוסוסלוקסלעbוסתלסקבשסיתשוסליכל

סיתשוסליכמי"עןכספולקסתונונינסיללבמתינפוגסיתשו

ונשקיפלככו.ספולקסתונוגינסיללבמסלוקס,קסעתינחור

ךלוססלbסשכסגו'טלפוללככססלbלשינינעלכלוניתויכעכ
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ק"פt"מ,bוסיספולקסינוגינללכלסכימאוהלכהליצלליעמ

ץענמוכליסתכלכללחלחכילולוילקשווסאייח'לו'לסגיגחי

גותכסתכוכלשעמסח.ילוbוילקשוסהססולקסינוניגןילטונו

רונתמשךיללעססודקסינוגינםיללכמשסגונלוfכסיקידגקלחו
ןינכונכתתסיכוסbלסוסליפסזכוb"מכס"מכ'וכולוfוךלוססגוכמ

יפלעו.ללכלתולגסוללכלסילכוbוכbשוכתילזסיוגבולכbמ

המכליכסתזbל"3זי"לbסוכיכלשלקירלסכסתלוסיולbתומדקס

ותלותמוכbליותוbיגשמיכליכיוכיכיעליbי'סוךומסבונומיש

.ל"יכתוbלפכ

סימשסשלדומלתבקסועסתלעמ,סללגסמכדומלת.ךז

סינורתותוישוקבונתמוואשמכסלולכססלכסטסקמ,לוסשוימילכ

ןרותסז.ומלכסלכסטסיקסזילססירובלעסכלססעדישלע

ופסנןכמלסלשלכחדימלתוכעןמדקחניוניבלילכללוביק

סיקסועלחכשבןיפלסמכךילbסוןילשיו'פי"כסיניעתריאמ

סירקbסיכברוסזלעןולגייbסוכיכלתבופתbיכסולומלתב

.תוכילfכ

bתפסותתנקםליפססלכמןגמבלסאתפסות.הכ

סילמתלטעבלסו.ב"ק7"סיכלססחלסעספלכוןיקיזנרדסמ

כסמלbתפסותשליפלכששיסילפסבוסיקכזלfתפסותסליפ

fתפסותסלכסליפל"זוללbפלולל"לסמbלפומסבלסו.סביכ

תויסטוסיטרקוtפיתכמויילס'ללעוספלכלבכויללסfתיסמ

- סמסו. ס"יבותככ

ולסמבלסןקתשילטשדיספוטםירפוסןוקת.טכ
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