
״אנידאתוכלמדאניד״

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



ךמסומכתירבעההטיסרבינואבוידומילקוחתאומייסב,ד״בשלשרמגהתדובע
ֿןיבטפשמלשהטישלסיסבכ,אנידאתוכלמדאניד׳׃אשונהלעהתיה,םיטפשמל
איהשוזותדובעלעבתכד״בשו,ד״ישתןוושחבהשגוההדובעה.׳יטרפימואל
רחאלשתילארשיההכלההתורפסםעהנושארהתיאמצעהיתשיגפ״התיה
תמאבתיבֿןביתישענךליאוןאכמו,רתויבףקיהתבחרהתיההשיגפה.דומלתה
הזךרכ,׳ייחךלהמ׳היפרגויבוטואָּבתאזהאר(.״וללכבירבעהטפשמהתטישב
.)23הרעה47׳מע

ודלקוהןכמֿרחאלו,)םידומע146(,ףופצדיבתכבהבעתרבחמבהבתכנהדובעה
,םימיל.׳וטראוק׳ידומע94קיזחמהרסלקלודגאנוהביתכֿתנוכמבםירבדה
רשא(םיברהכירעייונישוםיגולידךות–םיכשמהב,הדובעהןמםיקלחומסרופ
הדגא,הכלהיניינעלןועבִר׳(׳תויפלת׳ןועבִרָּב–)ד״בשלשותמכסהבאלשושענ
עבראבהאר.)קרויֿוינהטיסרבינואֿהבישי,תויפלתתאצוה,׳תודהיהרסומו
ןסינ,א״כשתןסינ,א״כשתירשת׃םיאבהםיכיראתבוספדנרשאתורבוחה
.ה״כשתולסכ,ג״כשת
ֿדעקדקודמוטרופמ,ינדמלאוההיפואןכש,ונתרודהמבהדובעהתאונללכאל
ד״בשלשהלודגהתיטפשמהותדובעםעדחירואהארתאיהשתווקלשיו,דואמ
ד״בשלשובתכמבךכלעהאר(;םיכרכהעבראהקיזחמה–׳ןיינקהינידתרות׳–
תיסוכתמיעטכ–ןאכאיבהלונרחב,תאזֿםע.)620׳מעהזךרכב,רמרקלאומשל
םייניבימוכיסןיעמםיווהמהםיעטקינשדועוהדובעהתחיתפתא–תיבחהןמ
.ויבתכבווייחבד״בשלשויתודמעתנבהלהברםתובישחרשא,םיינורקע

׃הלוכהדובעהלשםיקרפהתורתוכרשעתאאיבנוםידקנ

םעט.ב/]ד״דד׃ןלהל[אנידאתוכלמדאנידןיינעלם״וכעךלמולארשיךלמ.א
/ץראלֿץוחבלארשיךלמלעולארשיֿץראברזןוטלשלעותלוחתוד״דדללכה
ד״דתחכוה.ה/תונונראוםיסמ.ד/ד״דדללכהלשותלוחתףקיה.ג
/״אתרגיאבאלאאעראלוכילאל׃רמאאכלמ״.ו/ותלוחתלתופיפכהו
םייוגהתואכרע.ח/ם״וכעלשתואכרעבםילועהתורטשהתקולחמ.ז
/אתוכלמדֿאנידמהאבהתוכזהתרדגה.ט/םהלשןידֿתיבהשעמו
.םחוכמםיאבהוםיבכוכידבועבד״דד.י

,׳אקרפלשומוכיסוומויסתאהווהמהעטקהןאכאבויהדובעהתחיתפרחאל
.׳בקרפלשועצמאמחוקלה,ףסונעטקאבויךכֿרחאו

םירכזנהםינושארלשםהירבדתאונראיבאלארוקהתאתואלהלאלשידכ
–ןכלםדוקהבחרהבםנכותבןדרבכד״בשרשאםירבד–הלאםיעטקב
.ונרעהרשאתורעההלשןעויסב,םכרוצֿלכםירבדהונבויךכםגשאיהונתווקתו
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החיתפ

לשינגרואהךלהמהתאירבעהטפשמהרבושונדומלתבתומוקמהעבראב תיבויחהכלההמצעוזהריבשהשועאוהישימחםוקמבו,הכלהה
.וכותבתשרופמ
ןיסכומהתביתמאלןיטרופןיא״׃׳אדומעג״יקףד׳אמקאבב׳׳ילבב׳בונינש*
ןתביתמתוטורפהלוטיל׃י״שר(;הקדצןהמןילטונןיאו,ןיאבגלשסיכמאלו
תלוגלוג]סמ[ףסכהבוגש,סכמהיאבגלשסיכמןכו,סכמהתועמהבןינתונש
אתוכלמדאנידלאומשרמאאהו״׃ארמגההשקמו.״)לזגלשןהשיפל,אנונראו
׃לאומשרמאאנהכרבאנינחבררמא״׃תמצמטצמוהגוסנהכלההו,״!אניד
יאנייבריֵבד;]ץופחישלככתורירשבהבוגו[הבצקולןיאשסכומב–}ונֵתָנשִמ{
.״]ךלמהםעטמאלש=[וילאמדמועהסכומב׃ירמא
ןיסכומַלוןימָרָחַלוןיגָרָהַלןירדונ״׃׳בדומעז״כףד׳םירדנ׳]תכסמתנשמ[בןכו*
ֿלעב]רכיאהלש[ויתורֵּפלוטילהצורו,ךלמהסכמלטונ]אוהסכומ[׃י״שר(
,המורתהניאשיפֿלעֿףא,]ןהוכלתכיישה[המורת]האובתה=[איהש,)וחרוכ
ֿףא,]סכממןירוטפןכֿלעו[ךלמהתיבלשןהש]תורֵּפלעעבשיהלרתומןכֿומכו[
רכזנכתמצמטצמוהגוסנהכלההו,השקמארמגהו;״ךלמהתיבלשןניאשיפֿלע
.ליעל
לשתואכרעבםילועהתורטשהלכ״׃]הָנשִמב[׳בדומע׳יףד׳ןיטג׳בבושו*
ירורחשוםישניֵטִגמץוח,םירשכ–םיבכוכֿידבועםהימתוחשיפֿלעֿףא–ם״וכע
ארָטשו,הנקדאוהוהיימקיזוזביהייכמ׃רֶכֶמאמלשב״1׃ארמגההשקמו.״םידבע
היליבתכווהיישפניערמווהאל–והיימקיזוזביהיאליאד,אוהאמלעבהיָאר–

׃ישפוחםוגרתב,תירבעבארמגהירבדךלהמהנה1
תאחקולהןתונרשאכהֶ☻ענןיינקההשעמןכש,רֶכֶמהתארישכהלןתינשםנמאחיננ
היהאלםאירהש–ךכלעהיָארלקרולןתינרטשהוליאו,םיניידהינפב,רכומלופסכ
ולםיבתוכובוטהםמשבםיעגופםייוגהםיניידהויהאלםהינפברכומלםלשמהנוקה
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אמלעבאפסַחארָטשיאהו?ארָטשיאהבואל?ינקאקיאמבהנתמאלא,ארָטש
׃ינת,אמיאתיעביאו,אנידאתוכלמדאנידלאומשרמא״׃אוהץוריתהו,״?!אוה
רבדהרטשהידילעש,םישניֵטִגכןהשתורטשהלכ׃י״שר(;םישניֵטִגְּכמץוח
.״)רמגנ
ֿידבועיסכנ׃לאומשרמאהדוהיבררמא״2׃׳בדומעד״נףד׳ארתבאבב׳בו*
יכִמ,ם״וכע–?אמעטיאמ.ןהבהכזןהבקיזחמהלכ–רבדמַּכןהירהםיבכוכ
.הידילארָטשיטמדדעינקאללארשי]וליאו[,הילקלתסאהידיליזוזוטמ . רמא.
,אנידאתוכלמדאנידלאומשרמאהו,יכהלאומשרמאימ׃ףסויברלייבאהיל
,קיזחמההזהנקיךאיהו׃ם״בשר(;אתרגיאבאלאאעראינַקילאלרמאאכלמו
,אתוכלמדאנידבהנקיןושארחקולאלא!?םיבכוכֿדבועהןמרטשולןיאוליאוה
.״!)הידילםיבכוכֿדבועדהירטשיתאיכל
׃רחאחסונ{הבררמא״3׃׳אדומעה״נףד׳ארתבאבב׳אוהישימחהםוקמהו*
׃לאומשדהימשמאתולגשיֵרהימחנרבןבקועיליעתשאילימתלתינה׃}אבר
אעראןיבזדירורהזינהו,ןינשםיעבראדעיאסרפדאתוסיראו,אנידאתוכלמדאניד
תודשךלמהידבעמםינוקםירישעהתולחנילעב׃ם״בשר(;יניבזוהניבז–אקסטל

הזרטשירהו?רטשבאלםאה?לבקמההנוקהמב,הנתמתריסמבךא–ןייינקרטש
תוכלמהןיד׃לאומשרמא׃אוהץוריתהו!סֶרֶחֿרבשםתסכוהירה]םייוגידיבהשענה[
–״םישניֵטִגמץוח״׃הרמואב–ונֵתָנשִמ׃]רחאץורית[רמֱא,הצרתםאו.אוהןיד
.)י״שרשוריפכ(,םישניטיגלםימודהתורטשהלכתאלוספלתנווכמ

׃ישפוחםוגרתב,ארמגהירבדהלאו2
)ידוהילורכמנשרחאל(יוגלשםיסכנבקיזחמהלכשרמואהלאומשירבדלםעטהוהמ
ןמולקלתסה,והדשלהרומתהףסכודילאבשהעשמ,יוגה׃ךכרמואהווה?םהבהכז
,רֶכֶמהרטשודילאובישדעםילעבהונניאןיידע,ולםליששידוהיהוליאו;תולעבה
׃ףסויברלייבארמא.)הקזחסופתלוסכנַלתדרלינשידוהיאופאלוכיםייניבהןמזבו(
עבקךלמהו,אוהןידתוכלמהןידשרמואהאוהֿאוהאולהו?לאומשרמאךכםנמאה
אלבהדשבקיזחהלינשהידוהיהלכויאלשעמשמו(,רטשבאלאעקרקהנָקיתאלש
–יוגלשורָטשוהזשףאֿלע–ןושארהחקולהידילרטשהאובירשאכוליאו,רטש
.)תוכלמהןידכ,םילעבהאוההיהי

׃ארמגהירבדלשישפוחהםמוגרתוהזו3
ןידתוכלמהןידש׃לאומשלשומשבהלוגהשארולרפיסםירבדהשולשיכרמאהבר
ורכמשךלמהידיקפשו,הנשםיעבראלהפֵקתםייסרפלשםהינידבעקרקֿתוסיראשו,אוה
,םלישאלשסמֿבייחלשוהדשתאועיקפה׃ונייה(–סמהתאתובגלידכעקרקהתא
.)םהמתונקלרתומו(,םייקםרכמ–)רחאלוהורכמו
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ןיקיזחמוסמהתאןיערופןהו,ךלמל]סמ=[אקסטהתתלןילוכיןיאשריעהיינע
.״)אעראלוכילאקסטביהידןאמד,אתוכלמדאנידןכש,סמהליבשבתועקרקב

אוה,הלאהתומוקמהלכבהבתרבשנתירוקמההכלההשתאזההריבשבדחוימה
ךותבהזתאהזםיעיצקמהםיבותכינשינפבןאכםידמועונאןיאשךכבןבומכ
תאשונ,תרדגומותמיוסמהנקתינפבאלףאו–אדירגלארשיתרותלשהמוחת
תלבגומֿיתלבותטשפומ,דבלבתילמרופהארוהינפבאלא–הלשמעודיןכות
ןכותבותואהנתמוםיינוציחםייטפשמתורוקמלןידהתאהקיקזמה,ןיטולחל
.וללהתורוקמהךותמדבעידבבואשלונאםילולעשתוארוהה

לארשיטפשמ.העבטםצעמונטפשמבןפודאופאתאצוילאומשלשותרמִא
הלאשלדומצאוהותוילמרופהותוטשפומהתוללכההןמ,עודיכ,קחרתמ
הרמִאהתאלכעלונתרותלהשקהיהםייתעבשו;וינפלתגצומהתיטרקנוקה
תושגנתהידילאובליושעוניאשונינידבןידןיארשא,לאומשלשתינללוכה
.םימיהןמםויבהתִא

רשכ׳אנידאתוכלמדאניד׳ללכהשםשכש,וילאמןבומורורבהיההליחתכלמ
םחוכהפיםגןכ,םירחאםינידלשםתלוחתֿףקיהתאםימיוסמםירקמבםצמצלידכ
תאלידגהלוםצמצלידכ–רתויהפיםחוכוליפאילואו–םירחאהםינידהלש
ונטפשמבֶרֶקבהזקבאמבםלוא.הזהשדחהןידהלשתועמשמהוהלוחתהףקיה
ירבעהטפשמהלשוחוכןיא׃םוצעחוכֿןורתילאומשלשושודיחלהרואכלהיה
תונורקעלשםיחוסינידילעקראולהו,םיינללוכםיטשפומתונורקעחוסינבלודג
הרורבהערכהידילעיגהלוםידגונמתונורקעםעתוליעיבדדומתהלרשפאהלאכ
,םיבחרתונורקערפסמונטפשמבוחסונ,הרירבתיֵלב,ןכא.תיעמשמֿדחו
עיגהאלהרורבהערכהידיל,םלוא;תאזהתושגנתההךרוצל,ידמלםילברוסמ
ןיבקבאמרומאהקבאמההיהאלףוסףוס,ןכֿיפֿלעֿףא.םלועמוזךרדברבדה
ןיבלונתרותחורןיבדבלבילמרופקבאמקראלא,תמאבםידגונמתוחוכינש
ודוסיבהחורברודחאליממאוהםגרשא,המצעונלשהרותהתואלשדחאללכ
4.רבדלש

תרבחמב;הטיסרבינואבםיטפשמלהטלוקפלשגוהרשאהזאוהןאכספדנהחסונה4
הדובעההדלקוהשינפלטמשוהרשאטפשמבהאבההקסִּפהתחתפנד״בשלשודיֿבתכ
,דיהֿבתכבהזהטפשמהתאקחמאלד״בששןוויכמ.התשגהתארקל,הביתכתנוכמב
׃םיילושֿתרעהכןאכונאיבנ
הזהללכהתונרַקבםימיוסמםינקיטילופםויהדעםיזחאנהיגוגמדיכרוצל,םנמא״
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םלוא,םירורבוםייללכתונורקעלשםחוסינידילעאופאהלפנאלהערכהה
לשןנורתפידילע–הלליגרירבעהטפשמהשךרדההתואבהלפנםגהלפנאיה
םעתושגנתהידילועיגהונטפשמלשםיברםיללכ׃תויטרקנוקתויטפשמתויעב
ילהמדנו,דוחלםהמדחאֿלכיבגלהלפנהערכההו,״אנידאתוכלמדאניד״ללכה
אנידיֵניד,םינידלשםיוסמםוחתלארשיטפשמבדחיילרשפארבדלשופוסבש

ןמרתויהברםהבתקולחמהןיאשוםתמגמבוםייפואבםידיחאםהש,אתוכלמד
.ונטפשמבורבתלבוקמהאתגולפלשתעצוממההדימה

לארשיטפשמבתילנויצקנופהניחבמםיליבקמאתוכלמדאנידלשהלאםיניד
טפשמהתוטישב״םיקוחתושגנתהיניד״וא״יטרפימואלניבטפשמ״יורקשהמל
לשהביטקפסרפהיכםא,תוינוסקסֿולגנאהטפשמהתוטישבוהפוריאתשבילש
.םיאבהםיקרפברהבתיוךלישיפכ,הדוסיבונטפשמבהנושתויעבה

תקולחמההתיהתמאבוליאכ,םהיביריתאובחגנלידכאנידאתוכלמדאנידלש
הנניאתואיצמה,השעמל.םירבדהלשםשרושלתדרויהתקולחמוביבסמהשוטנה
.׳וכו״׃ללכתאזכ
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׳אקרפםוכיסוםויס

אנידאתוכלמדאנידןיינעלם״וכעךלמולארשיךלמ

. . .]ןלהלםימכוסמהו,ליעלואבוהרשא[םייניינעהםילוקישהםהםיעירכמהו.
ירה[,לארשיךלמבםגרמאֶנ]ד״דד׃ןלהל[אנידאתוכלמדאנידללכהםא
ךלמ–ךלמהֿתשרפברומאהשאוהךכלתויהללוכיהוניארשדיחיהםעטה]ש
.]ליעלואבוהשתורוקמב[וזתורשפאלןתינאלרחאםעטםוש5;וברתומ

השירדבוילאואברשאםעהינקזינזואבאיבנהלאומשרמאשםירבדלאיההנווכה5
יניעברבדההיהער,רוכזכ.)ז״י‐א״יםיקוספ,׳חקרפ׳אֿלאומש(לארשילךלמםי☻ָיֶש
םהבדיעתדֵעָהיכךא״,םעהתשקבלתאזֿלכבתונעיהלולהרוהה״בקהךא,לאומש
ֿינבבאופאהֶרתַמלאומש.)׳טקוספ,םש(״םהילעך♪מירשאךלמהטפשמםהלָתדגהו
,ושומישלםהיתונבוםהינבתאלוטיליופצה,ךלמַלדבעתשהלםהםידמועיכםעה
.םשוכרוםהילובי,םהיתומדאתאעיקפהלו
םהיתובקעבו–הדוהייברויסוייבר–םיאנתוקלחנ)׳בדומע׳כףד(ןירדהנסתכסמב
וא,תמאבוברתומךלמהו,תוכלמהתוכמסםוחתבאוהוזהשרפברומאהםא,םיארומא
.ךלמםהלםילאושהםעהלעםייאלידכאלאהרמאנאלהשרפהלכואוהרוסאםצעבש
׃)׳אהכלה׳דקרפםיכלמתוכלהב(ונושלוזו,יסוייברכןאכקסופם״במרה
רוסאוסכמולבצוקו,תומחלמהךרוצלואויכרצלםעהלעסמןתילךלמלשיתושר״
.סכמהןמחירבהל . ולויהתםתאו׳׃)ז״י׳ח׳אלאומש,׳ךלמהתשרפ׳ב(רמאנש.
.׳םידבעל . לכש,ןידןהבאצויכוםירבדהולאלכבוינידו,סכמבצוקוסמןתונשןאכמ.
.״ובהכוזךלמ–ךלמתשרפברומאה
םניינמל14ֿההאמב,א״בטירהרחאלשרודבדרפסינואגמ–אביבחףסוייבר,ותמועלו

בתוכו,הדוהייברלשוכרדבזחוא,)ס״שהתותכסממהמכלע(׳ףסוייקומינ׳ורוביחב–
אניד׳ללכהרומא[םלועהתומואיכלמבאקוודדל״זםישרפמהבורומיכסה״יכ
תכסמבןלֿאמייקד,הרותהיפֿלעאלאןידןינדןיאלארשייכלמו...]׳אנידאתוכלמד
הרותהרמאאלו,וברוסאךלמ–לאומשרפסבךלמהתשרפבבותכהלכ׃ןירדהנס
ח״כףד,םירדנתכסמלעושוריפבהאר(.״ךלמםהלולאשיאלש,םלהבלוםאריילאלא
.)׳אדומע
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ךלמבןהולארשיךלמבןה–דחאאוה]ד״דד[ללכהםעטםאשןאכמאצוי
תויוכזהןִמשעמשמו,דחאהםעטהותואאיהאיהךלמהתשרפ]שירה[–ם״וכע
ךלמשחרכהבןאכמ.ם״וכעיכלמלעהוושֿהריזגוניתוברודמללארשיךלמלש
הנחבהרצויירבעהטפשמהש,רומאכ,ןאכמו,םהיניעבםיוושם״וכעיכלמולארשי
הזתורשפאֿרסוחו,ןכתייאלהזרבד.הלאכשרותבינוליחטפשמויתדטפשמןיב
ונטפשמבאוצמלםנמאושקיבםינושםיירכנםירקוח.היָארוליפאךירצוניא
.לבהםההלאםירבדשרמולללכססהמיניאלבא,תאזכשהנחבה

תאלארשיתרותלשתירוטסיההריקחידיֿלעאוצמלרשפאשאוהןבומויאדו
לארשיתוכלמבתינידמהתואיצמהןיבלחתפתמהונטפשמןיבקבאמהתובקע
תירוטסיההפוקתבתיטפשמתואיצמםלוא,ונומָדקשםיתבהינשימיבהדוהיו
בצמהאהי.תבייחמתיטפשמהארוהאלו,תירוטסיההדבועקראיהתמיוסמ
ןיא–היהירשא,םיקודצהימיבוליפאו,ךלמהטפשוהיימיבהדוהיביטפשמה
;תאזכשרותבעבקנאוהןכֿםאֿאלא,תיבויחהארוהתווהלןבומכלוכיהזבצמ
תוירדהנסשולשואםייתשםיקהלונילעהווצמלארשיתרותןיא,עודיכ,הנהו
בריסש,יאניןוגכךלמונלדימעהלםיווצמונאןיאו,תחאןירדהנסקראלאתולודג
אצויכוהזןורקיעלסחיבו,ותואןינדוןדאוהש,דִודןוגכאלא,וילגרלעדומעל
6.ללכתקולחמםושןיאוב

לארשיךלמיבגלרמאנשהמלסחיבוניתורוקמבתקולחמםושםגןיא
ירבדתאעמשיאלויפתאהֶרמַירשאשיאלכ׳״׃׳אדומעט״מףד׳ןירדהנס׳ב
׳ץָמֱאֶוקזחקר׳׃רמולֿדומלת–?הרותירבדלוליפאלוכי;׳תמויונֶוַצתרשאלכל
ןימיונממרוסתלא,ידבעהשמוִצרשאהרותהלככתושעלרֹמשל,דֹאמ׳{
תאםייקלאבאוהשיאנתבקראוהןידלארשיךלמלשונידשונייה7,״}׳לואֹמ☻ו

לארשיךלמלשונידלעלחד״דדללכהםאהלאשַּבתקולחמהיכד״בשןעטיןלהל
ךלמהלשוסחילעאיבנהרבדתנבהבתאזתקולחמללוכַּבההזיהירה–ואלםאוא
.םעהלא

תוינידמהתויושרהןיבםיסחיהביטרבדבד״בשלשומוכיסתאדועהארהזןיינעב6
׳בךרכב,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ל׳בחפסנכאבומהםוכיס–לארשיתוכלמב
.545׳מע

ועצמאלא׳תלתשנ׳םייניבהתלאשו,ח״י׳אעשוהיבבותכהתאתשרודארמגהתייגוס7
קזחקר״לשםדוקרוכזיאלךשמהבבותכהתאד״בשףיסוהםיירגוסהןיב.קוספהלש
רבשמבלארשיתלואג׳רפסַּבהאר,הזןיינעבדוע(.׳זקוספב,קרפותואב,״ץמאו
.)312׳מעבד״סהרעהלתפסותַּב,)׳בךרכ(׳הנידמה
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ומצעםישלאבאוהםאאללבא,לארשיטפשמבןכבו,הרותהתווצמבלארשי

החודה–׳ףסוייקומינ׳ןה,םהםיוושהזהרבדַבו;וברושקẁיתלבואוילעןוילע
לחוניארומאהיאנתהךא.התלבקתאסרוגה,ם״במרהןהו–ךלמהתשרפתא
.וילאמןבומרבדהו,ם״וכעךלמבד״דדללכהיבגל

רשפאֿיאאליממו,אללארשיךלמלבא,תינוליחתושראופאאוהם״וכעךלמ
ק״ירהמאלום״במרהאלשאולהאוהיאדוםגו;ונינידבהוושםהינשןידשרמול
]׳בט״יארקיַוב[הווצמהןמאיצוהלםיאבויהאל]ןכלֿםדוקונודנםהירבדרשא[
ֿירבדהבשירשא,תימואלהונתייווהלכלתרגסמהאיהש–״ויהתםישודק״
ויהאלשאוהיאדוושםשכ,לארשיךלמתאאקווד–תוינוליחהבןיאלבאןילוח
עירכמהלוקישהיַניעבוהזו;םיבכוכהידבועיכלמתאשדוקלךופהלםיאב
8.םינידהוםימעטהתדרפהל

. . .
תאומשאלםהידימלתוםיתפרצהוניתוברשהמלהיהףסונםעטםגשרבתסמו
]שגדומש[אלא,וברוסאךלמ–ךלמהתשרפברומאהשךכלעםהירבדבשגדה
.לארשיךלמברומאד״דדןיאשךכלע

תורזםושמשי]ןכלםדוקןודנרבכרשא[ן״במרהלשוחוסינבוליפא
,ןבומכ,םיבייחונאןיא׃לארשיתוכלמלשהנידלתמלוהֿיתלבתיטסיביטקייבוא
אלא,ד״דדתוימתסםושמ,וכותבשךלמהינידתוברל,לארשיטפשמתאםייקל
9.לאומשלשימתסהחוסינההֶאָיםירכנינידיבגלקרו,אוהלארשיטפשמשםושמ

המזגהבםיתפרצהוניתוברםגואטחהזהקדצומהיגולוכיספהםעטהבגאשאלא
ןיטולחלרורבשיפֿלעֿףא,ןידונניאלארשיתוכלמדאנידוליאכ,הכופהתילולימ
י״שרשוריפלע׳הנשמֿםחל׳ירבדתאםג,לשמלהאר(–םתעדוזןיאיכ
ֿרוביד,׳טהכלה׳אקרפלֵבָאתוכלה]׳הרותהנשמ׳[ב,׳בדומעז״מףד׳ןירדהנס׳ל
שיגדהלהארנכוצרש,םהידגנתמ׃אטחררוגאטחו10.)׳תוכלמיגורהלכ׳׃ליחתמה
לכש,םתעדתעיבקבוקפתסהאלווכבתסה,אוהןידלארשיתוכלמןידשםדגנכ

תואקסִּפהיתשבו׳בתואבתנייוצמההקסִּפַּב,511דומעבהאר;ןלהלבטיהןבותוזאפיס8
.)׳דְֿו׳ג׃תונייוצמה(הירחאלש

תומוקמהמכבומשבתאבומה,׳אנידאתוכלמדאניד׳הרמִאהלעבאוהלאומשארומאה9
.וזהדובעלהחיתפבונדמלרבכשיפכ,ס״שב

ןתינךיא,)׳ב‐׳אםידומעז״מףד׳ןירדהנס׳(ארמגבןוידלעי״שרשוריפלאיההנווכה10
,םאטחלעםתתימהרפיכםאהלאשהןיינעל,ןידתיביגורהלתוכלמיגורהןיבתוושהל
.רבדהולרוסאםאוא,ןהוכהםבורקםהלאמטייםאאיהתּוקפנהרשאכ
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חוסינהתאאקוודושיגדהאלא,וברתומלארשיךלמ–ךלמהתשרפברומאה
.לארשיךלמבםגרומאאנידאתוכלמדאנידש,ומצעלשכןכוסמה

לאומשש,ןבומכ,רורב–תיטפשמההניחבהןמדרפנב–תירוטסיההניחבמ
טפשמהידוסי׳,קאלוג׃האר(,ונמזבשסרפתוכלמלאלאותרמאבןווכתהאל
וליאו,)11ץרג;ל״נהורפסבגוצרהברה;׳וכו׳םידוהיהתודלות׳,ןולא;׳ירבעה
רודהיניינעבעוקשהיהש,הזהארומאָלךכֿלכתילאוטקאהתיהאללארשיתוכלמ
תקמעהיֵאנת.םירכנלשםתוכלמקרהתיה׳תוכלמ׳–ןושלהתרגִשבו;םיפטושה
תומלעתהךותמחסונתלאומשלשותרמאיכךכלומרגשאופאםהתולגהשגר
]ךכמםגתומלעתהךותמ[ו,תוכלמאיהלארשיתוכלמםגשהדבועהןמהגגשב
תורודְלהלקתהלעףסונבתאזו,הנווכהתנבהבהיבוברעסינכהליושעהזרבדש
אנידיֵניד״,ולםיאתמֿאלהםשהתאובגלעתאשלךרטציונטפשמבבושחחטשש
.)ונממ,םנמא,םיבוטםניאםיליבקמהםייזעולהתומשהו(,״אתוכלמד

דועב,םתרפכםתתימןכלו,ןידכאלשוגרהנתוכלמיגורהשתעבוקותקלחמארמגה
תנווכשי״שרשרפמךכלעו.םתתימבהרפכםהלןיאןכלו,ןידכוגרהנןידתיביגורהש
.םיבכוכֿידבועלשתוכלמלאיה׳תוכלמהיגורה׳בארמגה
–ושוריפכתעמתשמארמגהתייגוסשורמואב–י״שרירבדתאביחרמ׳הנשמםחל׳ה
והברמולךיישדאוה״,תומואהיכלמידיבגרוהַללארשיֿינבואצוהרשאכקרםנמאש
,״ןידתיביגורהכווה,ןידבילטקימד,]לארשי[תוכלמיגורהלבא,ןידבילטקימאלד
התואבם״במרהקספלעאוההשקמהזושוריפךותמ.םתתימבהרפכןיאםהלףאןכלו
.קחודבץרתמו,)׳טהכלה׳אקרפלֵבָאתוכלהב(הכלה
לשורודןב,ןוטובידםהרבאברהאוה׳הרותהנשמ׳לע׳הנשמםחל׳רוביחהלעב*
ודילאב,ורוביחתביתכעצמאבדמערבכרשאכ.יקינולסביחרשא,וראקףסוייבר
םירבדקרבתכאוהזאמו,׳הנשמףסכ׳,ם״במרהלעוראקףסוייברלשושוריפ
םיעבראןבהיהרשאכ,)1588(ח״משתנשברטפנאוה.םשבותכלרבעמולושדחתהש
.׳הרותהנשמ׳תורודהמבורםעספדנושוריפו,דבלבשולשו

,)םיקלחהעברא(׳ירבעהטפשמהידוסי׳,רשאקאלוג׃וללהםירפסלןהתוינפהה11
*;)ןילרבבספדנ(ג״פרתםילשוריריבדתאצוה

סחייתיד״בשו(,׳אךרכ
הנשמהתפוקתבלארשיץראבםידוהיהתודלות׳,והילדגןולא*;)ןלהלדועוילא
טוטיצתאןלהלהארו,)אובמ(׳אךרכ,ג״ישת,דחואמהץוביקהתאצוה,׳דומלתהו
תויהםוימלארשיימיירבד׳,)ר״פשםוגרתב(יבצץרג*;םירבדהםירומאובשעטקה
.)ס״רתדעא״נרתמהשרוובועיפוה,םיכרכהרשע(,׳ןורחאהרודהימידעםעללארשי
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,וניגחתאובןייצל״גח״גשומהונלשישםשכש,רמולךרטצנדיתעבשןכתיי
,םייוגלשאתוכלמללכֿךרדבאיה״אתוכלמ״ןכ,םהידיֵאךרוצל״אגח״וליאו
.לארשיתוכלמ,ונתוכלמקרארקיתתוכלמוליאו

׃תוצַממ,תודחאתודוקנםירבדהרוריבמהאצותכםכתסהלתונתינ,םוקמֿלכמ
ןהרומא,תיטפשמההיפוסוליפהלשןורקיערותב,אנידאתוכלמדאנידללכה)א
;ן״במרהתעדכ,םייוגהתויוכלמבןהולארשיתוכלמב
לעםגד״דדללכהתאבסנםאוליפא,תדחוימתיבויחתיטפשמהארוהרותב)ב
ןמקלדכ[םינושםישארינשלקלחתמוהירה,םייוגהיכלמלעםגולארשיךלמ
;םינושםהימעטשוינורקעןפואבםילדבנה,]׳דְֿו׳גםיפיעסב
ןיא–תיבויחתיטפשמהארוהכ,םייוגהיכלמלעבסומד״דדללכהשהדימב)ג
׃׳בדומע׳יףד׳ןיטג׳לעויקספבש״ארה]ירבדתא[לשמלהאר(,ןיררועוילע
הווהמאוהו,)״אנידאתוכלמדאנידדומלתהילוכברמאדאהאגילפדןאמאכיל״
ימואלֿןיבהטפשמ״ַלתילנויצקנופהניחבמליבקמה,ונטפשמברודמַלדוסיתמאב
;רָכֵנֿיטפשמב״יטרפה
היונשלארשיךלמלעתיבויחתיטפשמהארוהכד״דדללכהלשותלחה)ד
ךלמ–ךלמהתשרפברומאהםאהלאשַּבתקולחמהםעלוכַּבההזאיהש,תקולחמב
ֿינויצוטיטסנוקהטפשמהםוחתבתלהנתמוזתקולחמ.וברתומוארוסאלארשי
הזהללכהשהדימבד״דדןיינעלתוכיישםושהלןיאו,לארשיתוכלמלשילהנִמה
;ם״וכעיכלמברומא
אלאד״דדותרמִאבלאומשןווכתהאלתירוטסיההניחבמיכרורבשרחאמ)ה
ךלמלעללכהתלחהתלאשוליאו–ל״נה׳גףיעסבשןבומב–םייוגהיכלמל
וזהלחהשדועב,אתוכלמגשומהלשםינבומהלובלבךותמקרהררועתהלארשי
,ןידהתאאלותויטפשמהתויעבהתאאלהמואמבתונשלידכןהבןיאהרדעיהוא
ירה[–שממובןיאשרתוימלפרעתאשונואדירגתילולימקראיההלאשהלכו
,תירוקמההתוריהבתדימלעלאומשלשותרמִאתאדימעהלורוזחליוארהןמ]ש
ומצעלשכהזרבד.לארשיךלמלעהלחאיהןיאשםיתפרצהוניתוברםערמולו
ונייה,תקולחמבהיונשהתיתִמאההלאשביהשוזיאהערכהםושמללכובןיא
.ךלמהתשרפןיינע
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׳בקרפךותמ

לארשיֿץראברזןוטלשלעותלוחתוד״דדללכהםעט
ץראלֿץוחבלארשיךלמלעו

רשאו–לארשיֿץראבןבומכןרוקמש,תוינשמהןתואש]הדובעהתחיתפב[וניאר
׳ןיטג׳בהנשמהןמןאכםלעתנ(׳םירדנ׳בו׳אמקֿאבב׳ב–ןמצמצלאבד״דדללכה
וניֵנידביטפשמףקותםושתואורןניא,)תיחרכהֿיתלבוהרֵתיהבחרהמענמיהלידכ
דועב,רזהןוטלשהטפשמידיֿלעםיסכומַלוםיאבגַלתונקומהתולעבהתויוכזל
..לבבבאלאהרמאנאללאומשלשותרמִארשא . הֶלֵאש]אופא[תראשנהדבועה.
ועדיאל,הבררושרזןוטלששחוכשלולכיאלאליממו,ץראבובשישונימכחמ
.ךפההתאועבקאלא,אנידאתוכלמדאנידןוגכללכעובטל

לאומשלשותרמִאשןייצליאדכ״׃]ל״נהורפסב[םנמאבתוכגוצרהברה
.׳ימלשורי׳בםוקמםושבהעיפומהניא]ד״דד[ . הדימב,ןכֿיפֿלעֿףא]םלוא[.
.׃אללכמהזןורקיעב׳ימלשורי׳הריכמ,תוחפלתמיוסמ . תחאלןוקיתלשךרדב.
םילטומהםיסממטמתשהלותוסנלאוההרושַּכאליכזרכוה,םיסכומלעתוינשמה
;״׳בושייבשרבד׳]תניחבבםהשםיסממונייה[–תירוביצתלעותלשתורטמל
םהגוצרהברהירבדךא.׳דהכלה׳גקרפ׳םירדנ׳׳ימלשורי׳לאיהותנווכו
םילטומהםיסממטמתשהלאוההרושַּכאלםא–ותסריגיפלוליפא׃םימזגומ
רבדלםניאשםיסממתוטמתשהבערםושןיאשעמשמאליממ–בושייבשרבדל
,יטפשמםעטםושמאל,טמתשהלםדאלוללַאד״דדםושמאלןכבו;בושייבש
ןושל;תקיודמהנניאאיהףאותסריגלבא.דבלבתלעותבשםימעטמאלא
]ב״יט״יארקיו[׳רקָשַלימשבועבשתאל׳׃רמואלאעמשייבר״׃איה׳ימלשורי׳ה
לשרבדהיהםא״׃ןקתמןנחוייברו,״ןיסכומַלוןימָרָחַלוןיגָרָהַלתַאעבשנ–
ידכעבשיהלרוסאשקראלא,חירבהלרוסאשאקוודֿואלונייה,״רוסא–בושיי
.בושיילשרבדהזםא–חירבהל
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,תוחָמשתכסמתאילואאיבהלדועשילארשיֿץראימכחלשםתסיפתןיינעל
הנושלוזו–)רתויבתרחואמהפוקתלהתואסחיימןולארשא(–׳טהכלה׳בקרפ
דבלבםימדךפושאלו,םימדךפושהזירהםרחהתאוסכמהתאבנוגה״׃םש
תמאבםאלבא;״תותבשללחמותוירעהלגמוםיבכוכתדובעדבועוליאכאלא
–םתסםייוגהיכלמלעקרוליפאוא,ץראברזהןוטלשהלעוזהנשמתבסומ
ללכבהבשיםאו,הכלהֿרבדתויהלמאיההקוחרשדומללשיהנושלםצעמירה
םירוכזה״חצרתאל״יזורכךרדֿלעהקיתעהרודהמןיעמקרהזאולה,והשמ
12.ונימיברורחשהתמחלמימימונל

ונאםידעתיבהןברוחינפל״׃ל״נהורפסלאובמַּבןולאלשונושליהוז,ןכא
םישומישהוםיסמהלועתאלבקלשיםא,)םנוקיתכםימיב(םעבהשקתומצעתהל
,תוכלמלסמתולעהלרוסאשורוהםהמִעשוםיאנקה.ואלםא,תוכלמהלשםירחאה
ינבוםיאנקאלש,םירחאףא,םלואו.וזהווצמלע׳רובעלאלוגרהיֵל׳ועבתו
;סמהתאתולעהלםהםירוסאףאו,לארשיםירוטפןידהןמ׃םהףאורוה,םָתָיווִל
אלברההדוסיבהמואה׃רבדלשושוריפ.סֵנואהינפבעורזבדומעלןיאשאלא
ץראהלעסמליטהל)תינידמֿתיטפשמהניחבמ(תוכלמהלשהחוכֿיופייבהריכה
..)הנוטלשלסיסבולמס( . –הלוגבחסנתנשללכהלשוכופיהיהירהוזהסיפת.
..׳אנידאתוכלמדאניד׳׃)תידינַסַסה(םיסרפהתוכלמיפלכ,לבבב . ״.

. . .
ד״דדללכהןיאש,רורבאוהירוקמהןידהשרמולןתינהלאהםירבדהרואל

ןפואברזהןוטלשהטפשמבםיריכמונאןיאשדבלבוזאלו,לארשיֿץראבלח
.יביטקאןפואבולדגנתהלהבוחשאלא,יביספ

ליחתהשךותמו,ולשכנודגנדרמתהלתונויסינהודואמדובעִשהךרארשאכקר
אליממו,וייחבךישמהלוילעהיהתאזֿלכבוהבורקההלואגהןמשאייתהלםעה
,רזהטפשמבתיביספההרכהההטשפתה,דובעִשהיֵאנתב,םייטפשמהםייחבםג
.שואיהלשיולגהםעטהןמושואיהרבגשהדימבהטשפתהוהכלהאיהו

לשחוסינאללםג–הריבעאוההזהשואיהםצעיכילהמדנשרחאמ,םלוא
ֿץראלע,השעמלונכות]תלחה[וא,ד״דדללכהתלחהםגאליממ–םירקיעג״י
רשפאֿיאו,ונתרותלשרתויבםיידוסיהתונורקעהדחאלעהריבעבהתשענלארשי

,׳אבהלאהזהןמזהןמתיבהרהלשוניד׳׃רמאמַלחפסנהתאהארהלאםיזורכלע12
.205׳מע׳גךרכ
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רתויוהשמכ–תרחואמהתוחתפתהההתויהתורמל–וזהלחהתוארלאופא
אמייקֿרבאוהשןורקיעכאללבא,עורגגהנמןיעמווניתודלותבתיטפשמתואיצממ
תכמסומאתכמסאלע.תשרופמותיבויחתינורקעֿתיטפשמאתכמסאאלל–
.המואמעדויינאןיאתאזכש

ירוטסיההחותינהךא;םיינוציחםיירוטסיהםילוקישרואלקר,םנמא,תאזלכ
לעו,ד״דדללּכַלןתונ,לשמל,ם״במרהשקומינהלעריהברואדבעידבךפוש
׃)ח״יהכלההדֵבאוהלזגתוכלה׳הקרפ(לארשיֿץראברזןוטלשיבגלותועמשמ
ירהש,תוצראהןתואבאצויעבטַמשךלמב–?}ד״דדֶש{םירומאםירבדהמב״

לבא,םידבעולםהו,םהינודאאוהשןתעדהכמסוץראההתואינבוילעומיכסה
.״ןלזגכאוהירה–אצויועבטמןיאםא

דחאֿלכםאםיעדויונאןיאו,תודוסיינשןאכשיירהש,לשורמאוהחוסינה
הארנםירבדלשםטושפיפֿלע,לבא,םגוזימבאלאםחוכןיאשואומצעלהפיםהמ
ךכֿרחאקרו,ןידונידשךלמלרכיהןמיסלוכֿםדוקוהז–״אצויעבטַמשךלמ״יכ
לוכֿםדוקאיהירהש,רקיעהאיהךלמהלשולועתלבקוליאו,וניד]ףקות[לקומינ
oטַלוטסופבשםיקלחהינש,ןבומכ,ולעיבורל.רכיהֿןמיסךכֿרחאקרוקומינ

לעדיפקמם״במרהןיאשךכלםעטהוהזשהארנו,דבבֿדבד״דדללּכַלהזהלופכה
דבלבדוסיהותואבוירבדלשאפיסַּבקפתסמאוהשהמשילהמדנו;קיודמחוסינ
לשודיקפתמהזןיאםצעבשאוהךכלםעטה–רכיהֿןמיסקרודוסיבאוהש
לעלבוקמרָכֵנֿתוצראבןוטלשהםאהרקמלכבררבלוטטחלירבעהטפשמה
–םימיוסמםיגייסב,ןלהלהארנשיפכ–יתדבועןוטלשבונלידו,אלואןהימע
אקוודםיבייחונאןיארשא,תודבוערצויאוהףאש,וטפשמבריכנונחנאשידכ
.ןהמםלעתהל

ךכלעונתואהדימעמהילעוניֵקחתִהשתירוטסיההתולשלתשהה,םלוא
ןיינעיבגלירבעהטפשמהחורתאןיטולחלםולהלם״במרהירבדםייושעםצעבש
וירבדבןתנאלם״במרהםאוליפאו,תורודהלכבתאזו,לארשיֿץראבםגד״דד
תלחהבקפתסהלונלןיאהזךרוצלשאלא;דחוימבהילעותעדתאםיאבומה
אולמב]אקווד[וספתלונילעלטומקר,לשורמהוחוסינךרדכ,דיֿרחאלכןחבמה
ראשלד״דדןיינעבהָוָשלארשיֿץראשרמאֹנוליפא,הזיפל,הנהו.ותועמשמ
תודבועהםעונמלשהונחנאןכֿםאֿאלאהברומאהזהללכהןיא–תוצרא
–וידבעונאווננודאאוהתדלומברזהןוטלשהשונתעדהכמסאלםא׃ונמצעב
הכמסםנמאםאו;תולטובמותולטבןהרצויאוהשתויטפשמהתודבועה]ירה[
קיפסמשגרונלראשנללכבןיידעםא,ד״דדרמאֹנשוילאמןבומאולה–ךכונתעד
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םגירהש,וננודאינידלאלוונלשונינידלינורקעןפואבקקדזהלידכתואמצעלש
לשסיסבלעשארמונמצעונדמעהונתעינכידיֿלעאולה–איההכופההכלההםא
.התרפה

ירבדוליאו,הנודנההלאשהיבגלרתויםיינקספתורוקמונלןיאשרחאמו
תעבקנשרמולהארנ,דחאכירוטסיהויטפשמםזילאירלםהומכןיאהזבם״במרה
היולתתראשנאיה׃םינמזהלכתורומתבדומעלידכהיושעאיהשיפכהכלההםהב
׃הטושפההלאשהךרדלעתמכתסמו,המואהלשיביטקייבוסהינחורהבצמב
13?ינאינּותמַצםצה

היעבהתאקלסמאוהןיאו,דבלבישעמקר,ןבומכ,אוהוזךרדלעןורתפה
חרכהבתררועתמהזיפֿלעשךכברבדהאטבתמתיטרקנוקהניחבמ.ינורקעןפואב
,אתוכלמדאנידידיֿלעלארשיֿץראבונקוהשתויוכזלשןנידהיהיהמהלאשה

םע,לאשנרשאכ)׳הקוספ׳זקרפב(איבנההירכזהנע–הלאשבבישמכ–וזהבושת13
ועבקנרשאןברוחהתומוצבםוצלוךישמהלםעהלעלטומםאה,ינשהתיבהתנָּביה
.הנשםיעבשהזומייקתנו,ןושארהןברוחהרחאל
םשוריפאוה–ד״בשןאכואיבמובןפואָּב–וזהלאשֿתבושתלםלוההשוריפהשהמוד
ינּותמַצםצה״׃ראבמןורחאההז.)׳דודתדוצמ׳=(רלושטלאדודברהלשוק״דרהלש
.״...?הזביתואםתבערהיכו...?יתואםתמציכו–
]אולה[?ירובעבםתמצםא]ה[׃רמולכ.יתואםתמצ–ינותמַצ״׃ק״דרהירבדםהךכו
טפשמושעתםא,]התעו[!םתמצהזרובעב,םתילגותיבההברחםכיתונווערובעב
לכץראבובשתוהלוגהןמולעו,תיבההנבנהֹנביכ,םוצלםיכירצםתאןיאהקדצו
.״םלועלהנממולגִתאליַניעבבוטהושעתםא.םימיה
הכלההתארוהתאהָנַשְמםנמאםעהלשיביטקייבוסהובצמתורדרדיהיכרמואהווה
ןיאךא–)ןברוחהלעםוצלביוחמוהירהתיבהברחוםעהאטחשמ׃לשמל(–העשל
בוטהתושעלתדמתמההשירדה׃לשמל(,םינמזהלכבעובקהןורקיעהתאהנשמאיה
.)שדקמהתיבתאהבםייקלו,ץראבתבשל,׳היניעב
םהלרמואכוהירה,״ינאינותמַצםוצה״׃׳הרבד,ורבדתאםעבאיבנהחיטמרשאכ
אל–תולגהוןברוחהלאםכתורדרדיהוםכאטחלשםישואבהירפ–םכמוצ׃ךכאופא
םויקלםתאםירענתמרשאכו,םכתבוחהעובקתראשנילצא.ילצא׳םוצלשתואיצמ׳רצי
המצעלכש,תינמזהםוצהתבוחתרשונ,עגרבֿוב,אליממ–תדמועוֿהעובקהםכתבוח
.העובקההבוחהתרפהמאלאהעבנאל
רזןוטלשלהעינכהחורשונייה,ונניינעבףאםייקתמהאוההזהטושפההכלההןויגהו
הכלההֿתארוהםגומִעתרדרדימזאו,ולתועמשיההלאםעהתאתרדרדמםנמאונצראב
ארקנםעהשתינמזתומיגפאלאתאזןיאךא–׳אנידאתוכלמדאניד׳׃חסונמהללּכַּכ–
תוכלמלשהנידקרשןורקיעהלאבושלאליממו,רזהןוטלשבדורמל,הנממררחתשהל
.בייחמהןידהאוה–הרותהןיד–לארשי
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חורהשהרקמב–ד״דדאיהתחוורההכלההו,העינכחורביורשדעווהתיבדועב
.הכלההתאאליממהנשמו]תואמצעלהעינכמ[הנתשמ

תונקומהתויוכזהןורקעש,׳בדומעא״עףד׳ןירדהנס׳יפֿלע,םנמא,הארנ
הרקמבהשעמלןידֿקספהיהאלםאשילהמדנןכֿיפֿלעֿףא14;ונטפשמבלבוקמ
העינכהםצעתאדבעידבהארנאלש,ליעלזמרנַּכ,ןכתייאל–יטרפהיטרקנוקה
;הרותןידלתדגונוארקיעמהלוספכלוכיבכֿתונקומֿתויוכזןתואדוסיבתחנומה
טפשמהתניחבמ,םילוכיםניאובהכורכהתודרמתההוחורהֿיונישותואלכירהש
ןידשוונתשוריאיהץראהשןורקיעהלעקרַחֵרכהבאלאםיססובמתויהל,ירבעה
הרקמבתרשקתמהלוכהיעבהלכשהמדבלמתאזו,הבןידוניארזהןוטלשה
.םיינכפהמההלואגהֿתעשינידםעחרכהבהזכ

אנידיניינעבהשעמלֿהכלההלשםייטסיביטקייבוסהםינָּפהףאֿלעשןאכמו
התויהל–הצקהלאהצקהןמתאזֿלכבתחרבומיהירה,לארשיֿץראבאתוכלמד
ןוטלשלשונידש=[שרופמורורבןפואבתילילש׃הליחתבהתיהשהמףוסֿלכֿףוס
לארשילשםצראלארשיֿץראשידוסיהןורקיעהידיֿלע–]ןידוניאונצראברז
.םינמזהלכבוםלועל,איהדבלב

ודומיליֵקסיהתאומצעלםכיסהבתרבחמבד״בשימושיריפלע–יתעדֿתוינעלהארנ14
חֹנןבלשוניינעבםשןודנהןידהתבחרהכתאזקיסהאוהש–ןירדהנסתכסמב
.ושנועמאוהרטפנש–רייגתנךכֿרחאו–התימובייחמהןווע,םשהתאךריברשא
׳הרומחהתימ׳ונינידבו)ףייַס=(׳הלקהתימ׳באוהבייחתמםהינידבשאיההביסה
וניארבכהתעש(םדוקהונידב׳הכז׳רבכשיפל,וגרוהלאופארשפאֿיאו,)הליקס=(
.)עוציבֿרב
–יטפשמהבצמהיונישלםדוקןידֿקספאציםאש,ךכהזהןורקיעהתאןיבמד״בש
,םיבייחתמהםייונישב,בחרתמןורקיעהו.יטפשמהבצמהיונישרחאלםגםייקןידהקספ
בצמהיפלםינדש׃תונוממינידלםגו,)ללכבםישנועהלכו(תוסנקותוקלמינידלםג
–הזכשהרקמב;םדוקהיטפשמהבצמבןידקספאצירבכןכֿםאֿאלא,שדחהיטפשמה
.ופקותבדמועוםייקוהירה–עצובאלןידהקספםאוליפאו
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