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׃ןאכןתינהרסולגַלרשאבםיללכהמכהנה

םלואו,םירוביחהףוגבתיליעתעבטבונמוסרסולגבםיעיפומהםיחנומהלכ*
–םימעפהמכהָנשִנורזחוהשלכחנומרשאכןומיסןתינאלשןוויכמ–
ןמוסמאוהןיאשףאֿלע,חנומְלרבסהןאכםייקםהבםיברםיעפומםנשי
.ורתאב

,םהילאד״בשלשויתויוסחייתהלשגדןתמךותםינתינםיחנומהירבסה*
.םהיפנעוםהיתויועמשמתשקלכתאףיקהלהרמויאללו

הזןיאיכבלםשוי;רוקמהתפשבתועמשמהתנתינםיעוברםיירגוסןיב*
.ירבעהחוסינלהמאתהבתירוקמהתועמשמהתריסמאלאקיודמםוגרת

איהשוזכ,תפעתסמואתינשמתועמשמתנתינםילוגעםיירגוסןיב*
ויבתכבחנומהיעפוממקלחבקרהפֵקתהוזכוא,תיחרכההניאךאתירשפא
.ד״בשלש

תנתינקיספֿהדוקנרחאל;ומדוקלהמודובורקעמשמןתינקיספרחאל*
.רחאעמשמןתינ–הדוקנרחאל;םדוקהעמשמהלשהנושהיצאירו

דימתונניאביתכהןכלו,אלמהםדוקינלשברסחביתכבםינתינםיחנומה*
.הרודהמהףוגבםיחנומהועיפוהובשהזלההז
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.)יללכוינומהיוניפ׃תועמשמב(יוניפ,ןוקירהָיְצַאּוקָבֶא

אלש,ךכליוארוניאשימידילע)הטילשואהקָזח(ןוטלשתסיפתהָיְצַּפרּוזּוא
ןכלו(ל״נכררתשהשםייקרטשמ.)קשועותומילאיכרדב(ןידכ
.לובגתגסה.)הרכהליוארוניא

,רזשלופ.ל״נכררתשמהרטשמ.ל״נכגהונה)סנאוא(טילש–רטָּפְרּוזּוא
.לובגגיסמ

׃הלכלכ.היולתיתלבתולהנתה,תואמצע.]תימצעהגשה׃תינָוי[הָיְקְרַטא
.אוביילתוקקזיהאלל,םיימינפתורוקמבוימצערוצייבתוקפתסה

.ל״נכ–יקרטואקשמ׃הלכלכ.ל״נכלהנתמה–יקְרַטא

יִנֶמּוקיֵא׃האריִנֶמּוקיא

חתפתהליופצ.עיפוהלואשחרתהל)לולעוא(יושע;ןכתיישילָאּוטְנֶוֶא
.דיתעב)לישבהלו(

תרות׳וא(היווההתרות׃היפוסוליפ.]תויהל–וטנוא׃תינָוי[הָיְגלטְנא
היווההרקחבקסועו,הקיסיפטמלרושקהיפוסוליפףנע–)׳שֵיה
תולאשםגתונודינןאכ.תונויערואתויושֵי,םימצעלשםתוהמבו
.טשפומַלירמוחהןיבתונחבההםגֿומכ,ןיַאהושיה

.ל״נההרותלךייש.היווהבגורא.׳ישֵי׳–יִגלטְנא

.חוכבהטילש,)המילא(הקָזח,שוביכהָיְצַּפּוקא
.)י״חלהימוסרפביטירבהרזהןוטלשליוניכ(.ל״נכטלוש,שבוכ–טְנֶּפּוקא

ילבמהצצרשא(םימודקתורודמתשרומ.]בסהןמרבועה׃תיניטל[םְזיִבָטָא
)תיצוביק(תיתשרותתינחורהנוכת;)םייניבהתורודבהעיפוהש
הנוכת.)המלענשרחאל(וזכהנוכתלשהתולגתה;יפואָּבהעובטה
.הנממרטפיהלהשקרשאל״נכ

.ל״נכיפואאשונ,ל״נלךייש–יִטְסיִבָטָא

ןונגנמַלחוכהקינעמההנירטקוד.]לשממ,הנידמ–טָטֶא׃תיתפרצ[םְזיִטָטֶא
,הלכלכהימוחתבתוטלחהתופכלוברעתהל)ךלמַלוא(ילשממה
לשממהתוצירעאיה)תחכומו(תרבתסמהאצות.׳וכותדה,ךוניחה
טילשהתרידחו,םיחרזאהלשתישיאהםתוריחתלילש,)ךלמהוא(
.ותוכמסלץוחמתויהלםירומאהםימוחתל)חוכבוםיככתב(

.ל״נכיפואאשונ,ובלגודואל״נלךייש–יטְסיִטָטֶא

.הדרפה,דודיבהָיְצַלזיִא

.ימינפןפואבהנבומ,)חרכהב(רבדַּבלולכ,ךותבעובטיִטְנֶנָמיִא
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הלולכהתיֵולנתועמשמ;)תישעמ(תועמשמ.]לֶפֵק,לופיק׃תיניטל[הָיְצַקיִלְּפְמיִא
.רבדהלשתרזגנ;)הכלשהוא(יאַולֿתאצות.תזמורמהנווכ.רבדַּב

השענש,יתטישוידוסיוניאש,רתלואמ.]שארמיוזיחאלב׃תיניטל[יִניְצַזיִברְּפְמיִא
.ןונכתאלל

.)תביוחמםייחךרד׃עמשמבםג(;הארוה,בייחמוַצביִטָרֶּפְמיִא
.ויפואתאאשונואל״נלךייש–יִביִטָרֶּפְמיִא

םרוגהןמקסיה.לולכמהלאעטקהןמ,ללכהלאטרפהןמקסיההָיְצְקּודְניִא
.)הָיְצְקּודֶד׃ךפהה(.האצותהלא

.היצקודניאהךרדלע–יִביִטְקּודְניִא

םג(תומצעתהלשךלהמ,׳תּויביסנטניאתריבצ׳,הרבגה,הצָרמההָיְצַקיִפיִסְנֶטְניִא
.תיתטישותידוסיהשיגלרָבעמ.)תישפנותינחור

.)יִטְרֶורטְסְקֶא׃וכופיה(.םינפיפלכ)הנפומוא(הנופיִטְרֶורטְניִא

.רבסה,תונשרפהָיְצַטְרֶּפְרֶטְניִא

ךא,תירצונההייסנכהלשרשקהַּבדוחייב(.ילסרבינוא,ימלועֿללכיִנֶמּוקיֵא
.)לאשומןבומבםג

.תורתוסתויועמשמיתשליכמ,םיכפהינשאשונ,יכרעודיִטְנֶלאָויִּבְמַא

םיבדקפתמהילכלואםייחֿלעבלראות.]םידדצינשמ׃תינָוי[יִּביִפְמַא
.)יללכןבומב(דחיֿםגיתשביוימי׃הלאשהב.השביבו

.רבדלשוכופיה,והנשִמלידגנךרעואגשומ.]דגנכשםֵש׃תינָוי[םיִנטְנַא

,תוחנה,םיקוחינשןיבדוגינואהריתס.]םידגונםיקוח׃תינָוי[הָיְמניִטְנַא
םהיתואצותואםהיתונקסמןיבדוגינ;םיכרעואתונורקע,תוסיפת
.ל״נהלש

.והֵנשִמתארתוסהל״נהןמדחאלכ;דגנכשקוח–םניִטְנַא
.ותנוכתתאאשונואוילאךייש;םוניטנאהווהמה–יִמניִטְנַא

תגסִפכ,היווההזכרמבםדאהתאביצמה.]זכרמבםדאה׃תינָוי[יִרְטְנֶצּפרְתְנַא
לֵֿאהתאביצמה–ירטנֶצואֵת׃ודוגינ(.התילכתרקיעכ,התובישח
.)זכרמב

,)היזהוןוימדתוזוחמלא(היישקותואיצמהןמחורבלהייטנםְזיִּפֵקְסֶא
.אושתונוימדבהייגשותושילת,תונקמח

.ל״נכיפואאשונ,ל״נכהייטנלעב–יִטְסיִּפֵקְסֶא

,תישונאההעידיהתארקוחההיפוסוליפבםוחתה.הרכההתרותהָיְגלמֶטְסיִּפֶא
.)היגוסוהיאנת,התוהמ(
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.השעמםרטב,שארמהנותנהעיבק,הליחתכלמיִריִרְּפẁַא
.)רוחאלטבמבוהשעמרחאל,דבעידב–יריְרֶטְסּפַֿא׃וכופיה(

.דגנכלוקש,ליבקמ,ךרעֿהוושטנֶלָויִוְקֶא

הפוריאבחרפרשאיפוסוליפםרז.אדירגֿתּוימויק,תּוימויקםְזיִלאָיְצְנֶטְסיִזְקֶא
ישונאהםויקהיכסרגרשאוםירשעההאמהעצמאב)תפרצבטלבו(
תוהמַלםדוק–)ויתונבותוותעדות,דיחיהֿתייווח(–ומצעלשכ
.)תספתניתלבאיהםלועלרשא(
יכעבקםגו,םזילנויצרהוהקיסיפטֵמהתאללשםזילאיצנטסיזקאה
.רסומהיללכתאומצעלעובקלורוחבלדיחילכלע

אשונואל״נהיפוסוליפהםרזלךייש.אדירגֿימויק,ימויק–יִטְסיִלאָיְצְנֶטְסיִזְקֶא
.ויפואתא

תלהנהםוחתמלאשומחנומה.יללכהןזאמַּביבויחהףגאההָביִטְקַא
םגתמייק(;ןזאמהינותנתכירעבשתוכזהרוט׃ועמשמו,תונובשחה
.׳ביסָּפ׳׃םֵשַּבןזאמַּבהבוחהרוטהנוכמ,ותמועל.)׳ביטקא׳׃הרוצה

.)יִטְרֶורטְניִא׃וכופיה(.ץוחיפלכ)הנפומוא(הנופיִטְרֶורטְסְקֶא

טופישםוחתלץוחמ;ץראתולובגלץוחמ;הירוטירטַלץוחמשיִלאָיְרטיִרֶטָרְטְסְקֶא
.תושָרואהנידמלשינוביר

.םצמוצמגוחלקרתדעונההרקויוא׳תוריכב׳.תוידעלב,תוידוחייתּויִביִסּולקְסְקֶא
.ויפואתאאשונואל״נלךייש,ידוחיי–יביִסּולקְסְקֶא

;׳השעמלהניאשהכלה׳,םיבייחמםניאשןויעירבד.הפיתורפסהָקיִטְסיִרְטֶלֶּב
.םילימימוטיפ׃געלב

.ויפואתאאשונואל״נלךייש–יִטְסיִרְטֶלֶּב

יתבבןועטלהשרומה,ריכבןידךרועלשהכמסהֿראות׃הילגנאברֶטְסיִרָּב
.םיהובגהטפשמה

.סיזנְגלךיישה.]תעד–סיזנְג׃תינָוי[יִטְסנְג
היוצרההעידיהםוחתבןרקיערשא,הרכההתותד–תויטסונגתותד
לשתטלחומהעידיםינימאמַלןהתושיגמיכתונעוטהו,לֵאהיניעב
השעמהֿשדוקבהרקיערשא–תודהיה(.תיסיפטמהתיהולאהתמאה
.)הזללכמתאצלהרומא–

׃םיעבשהםוגרתב(;םירבדהאָצומ,תודלָויה,תיתישאֵרתווהתההָזיֵנֶג
.)Genesis–תישארברפס

האצותהןמקסיה.ועטקלאלולכמהןמ,טרפהלאללכהןמקסיההָיְצְקּודֶד
.)היצקודניא׃ךפהה(.םרוגהלא

.היצקודֶדהךרדלע–יִביִטְקּודֶד
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הנידמ.]הטילשםוחת–ןוינימוד׃תילגנא.ןודא–ונימוד׃תיניטל[ןיְניִמד
ךאילאירפמיאהלעהֿןוטלשתחתהנותנהיטירבהםימעהרבחב
.הלשמימצעןוטלשתמייקמ

ןיבתומיעתכירעידיֿלע,תמאָלהריתחםשלחוכיו׃המודקהןָויב[הָקיִטְקֶלָאיִד
םימרוגןיב–היצקארטניא–׳אירטואלקש׳.]םינושהתונויערה
רשא,תרפושמהאצותלהריתחךות,הזתאהזםימילשמוםידגונה
.אָצומהימרוגןיבםיידדההירפהוםוסרכלשבלשרחאלגשות
ךות(,הזלעהזםיעיפשמהםידוגינתרדסהָּבּוחבתאשונהתובכרומ
.)תומלשַלהריתחהךלהמבהזלהזםיצוחנםידוגינהיכהחנה
ךרדלע)תישממתואיצמלשםגוא(גשומלשתוחתפתההךלהמ
תאראיתוביצהלֶגֶה(.הזֵתניס,הזֵתיטנא,הזֵת׃יטקלאידהשולישה
וביחרהסקרמו,חורהתוחתפתהלשיפוסוליפֿינויעהרושימבךלהמה
.)תיתרבחהתוחתפתהההדשלא
סחיבןיכרעיונישךותיליעבלשלאהריתח׃תינכפהמתוחתפתה
.םדוקהבלשל

דגונ.ל״נהןויעהךרדמררבתמ,היפואתאאשונ,הקיטקלאידלךייש–יִטְקֶלָאיִד
והֵנשִמלביגמ;וילעעיפשמוונממעפשומךא)ומדוקלוא(והֵנשִמל
.׳ורושייל׳איבהלידכ,׳ינשהודיצלףנעהףופיכ׳ךרדֿלע)ומדוקלוא(
.םהיניבשתומיעָּבונורתיירפכ)ומדוקתאוא(והֵנשִמתאףילחהלאב

.היטה,החסה.]הדיצהתונפהל׃תיניטל[הָיְסְרֶביִד
.ךלמהךרדמרס,לפטהלארקיעהןמהטמ,חיסמ–טְנַסְרֶביִד

.)תודגונו(תולדבומתויווהלשךרעמתורצוויה;תוניימתה,תוגלפתההָיְצָאיִצְנֶרְפיִד

,תודימתתחשה;םיידי)ןויפרוא(תייפרה,הדימעהֿחוכבהעיגפהָיְצַזיִלָרמֶד
.תירסומתורדרדיה

.ל״נהיפואהתאאשונ–יִניְצַזיִלָרמֶד

.)תחכומיתלב(הירואת,הרעשה,החנההָזֵתּפיִה
.)יאדווניאש(ירשפא,דבלבֿיטרואת,רעושמ–יִטֵתּפיִה

קרםיעבונהתוחתפתהולודיג.החימצֿחוכוא,חומיצ,׳תּויחמצ׳הָיְצַטֶגֶו
הזגשומברידתטקונד״בש.םזינגרואהלשתירמוחהותחימצמ
תישענה,תננכותמיתלבותינוצריתלב,תימתסתולהנתהןייפאלידכ
ןורקיעלשורואלאלש,תינחורתּונווכתִהותועדומאלב,הבשחמאלב
.דַעַיהלאתנוּוכמהריתחאללו,ךירדמ

,ימתס,תילכתרסח,היצטניירוארסח;ל״נכ׳יחומיצ׳וא׳יחמצ׳–יִביִטָטֶגֶו
.חורֿרדענ,העדותמקיר
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.19ֿההאמהףוסלשהילגנאב,הירוטקיוהכלמהתפוקתלינייפואיִנאָיְרטְקיִו
הנייפאתה;ץוחמותיבמ,גושגשוהוולש,רהוזתפוקתוזהתיה(
.)היינבתפונתבותילכלכהחימצב

תייצמה(תרשמ,רחאלשותורמלףופכ.]סירא,תרשמ׃תילגנא[לָסָו
םיפופכההנידמוארוביצלעםגרומא(.דבעושמ,)הענכהבונודאל
.)ינוציחןודאל

.ל״נכיפואאשונ–יִלָסָו

הזהֿםלועהילבהןויצליתייסנכהחנומה.ףלוחויערא,ינמזיִלָרּפְמֶט
רומאו–םייחבשלוחהדצלכותוינוליחה–םירבועוםיפלוחה
לכ–ילאוטיריפס׃ותמועל(.ינוליחהינידמהןוטלשהיפלכדוחייב
.)תיחצנההשודקלרושקה

תפרצבתוריטהיחתפלערזיחשןטייפ.]ןזרח׃תילָסנַבורפ[רדאָּבּורְט
םיכלמתולילע,הבהאירישםשרשו,םייניבהימילשהילטיאבו
.דדוניממערמז׃הללכהב.םיריבאתוליהתו

.היעמושבלֿתבש,תבבלנותיממעתונטייפ–תּויִרדאָּבּורְט

.)ינחורויכרע,ינכותןבומבםג(הלתשה.]ליתשהל+רבֵעמ׃תיניטל[הָיְצַטְנַלְּפְסְנַרְט

תניבםוחתלרבֵעמש.]ספטל+רבֵעמ׃תיניטל[יִטְנֶדְנֶצְסְנַרְט/יִלָטְנֶדְנֶצְסְנַרְט
םלועלרבעמוֿלעמש;הרכההלובגללעמ,ויגשוממאלפנ,שונא
,יעבטֿלע,יסיפטמ,)תוספתנהתועפותהורמוחהםלוע=(הזה
,יתכרעמץוח.)וגיהנמוםלועארוב,ןוילעלֵֿאלראותםג(;בגשנ
.םיטרפהךבסללעממש,יליע;ללכהןמאצוי

אלפנוהזהםלועהןמהֶלענכלֵֿאהלשתיתדההסיפתה–םְזיִלָטְנֶדְנֶצְסְנַרְט
תלגסמו,)ךכבתרמייתמוא(לעֿלאתאשנתמההשיג.ונתסיפתמ
.)ףיוזמןפואבםג(םילענתונורקעבתוקֵבדהמצעל

.היצטניירואןדבאלםרוגה)ינויערויכרעםג(לתופמהנבמ,ךובמטְניִריִּבַל

איצוהלידכהמואלהצוחנההירוטירטה.]היחמֿבחרמ׃תינמרג[םּואָרְסְנֶּבֶל
בשיילו,התלכלכתאחתפלוםייקל,תוינידמההיתופיאשתאלעופל
חרזמבםהישוביכתאםיצאנהוקידצההזחנומב(.היֶסולכואתא
.)הפוריא

םיהלשיחרזמהופוחתוצרא׃19ֿההאמַּב.]חרזמה׃תיתפרצ[טְנַוֶל
לש–יפואהֿרסוחלוא–יפואָלןוּוכמהגעלבםגרמאנ(.ןוכיתה
.)הלאתוצראבםינכושהםיברעה

;׳יחרזמ׳יפואאשונ;)םייתוברתהןהינממסלו(חרזמהתוצראלךייש–יִניִטְנַוֶל
,ןודיערסח,המזוירדענ,ןמזַלסחיֿרסחוןלטב,יחטש,יפוארסח
.ונודאלספרתמ;׳לוז׳ו׳ינומה׳,םעטֿרסודודר
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.ל״נכםייחֿבצקוחורֿךלה,יפוא–םְזיִניִטְנַוֶל

ררועתהליושעךא(ןיעהןמיומס,סומכ,םודר.]רתסומ׃תיניטל[יִטְנֶטָל
.)הלגתישדע(יומסברבטצמ.)תולגתהלו

.עגר.תערכמהביסנ,ביכר,)עינמואעיפשמ(םרוג.]עונל׃תיניטל[טְנֶממ

–שֵיהתודחאבתלגודההשיגה;תונדחא.]דיחי–ונומ׃תינָוי[םְזיִנמ
׃תוינידמ.))יוביר=(םזילרולפוא,)תוינש=(םזילאודתמועל(
ימרוגלכלע)רבוגו(טילשה,דיחיןוילעֿןורקיעלעתוססבתה
.הֶנשִמה

.ל״נכיפואאשונ,יתודחא–יִטְסיִנמ

ינושארדמעמירמוחהשֵיהלולכמלקינעמהיפוסוליפהםרזהםְזיִלאָיְרֶטַמ
ךות,היכלהמוחורהיכרעינפֿלע,)ידעלבףאםימעפל(,ףידעו
.םיילקיסיפםיחנומבתוינחורהתועפותהתאריבסמאוהש
׳יטקלאידםזילאירטמ׳הנוכמההנירטקודהתאודימעהסלגנאוסקרמ
היווההיכתעבוקההטישהוז,)׳ירוטסיההםזילאירטמ׳הלעמהיונבה(
תאתספותהו,םדאהתעדותתאתבצעמהאיהתילכלכֿתיתרבחה
,תיטקלאידךרדב,חרכהבליבותרשאתודמעמתמחלמכהירוטסיהה
.תינויוושהרבחדוסיילוםילעופהדמעמןוחצינל

.ויפואתאאשונואוילאךייש,ל״נבלגוד;ינרמוח–יִטְסיִלאָיְרֶטַמ
.ירמוח–יִלאָיְרֶטַמ

.היססבוא,׳דחארבדלןועגיש׳,)תומילאיצרפבהֶוּולמ(ןועגישהָיְנַמ
.ל״נכהינמזוחא,׳דחארבדלעגושמ׳,עגושמ–קאַיְנַמ

האמהתליחת,הילטיא(ילֶואיקַמולוקינלשותנשמבחנומהלשורוקמםְזיִלֶואָיְקַמ
ןוטלשהתדמתה–הרטמהיכ׳ךיסנה׳ורפסבדמילרשא,)16ֿה
,הגישהלידכטקננהיעצמאלכתרהטמ–לשומהדיבהמצועתריבצו
.הדיגבורקשתוברל
תסמורףאאיהו,רסומיכרעהנממםירדענרשאתונתלעות׃הללכהב
.התרטמלאהכרדבתעדמםתוא
תמצמוצמתיטילופהרטמלהריתחןייפאלידכהזחנומבטקונד״בש
רשאכ–)ןאכמםיטירבהשוריגוא,הנידמה׃לשמל(–׳תיפוס׳ו
דוסילעאלשתישענהתארקלהריתחהו,לוכהֿתוזחאיהוזהרטמ
ףאו,)ותוברתולארשיחצניכרע=(םייוארה׳םייפוסניא׳הםיכרעה
.תידיימההרטמהןעמלהלאלשםתוויעךות

ןפצמאלבותרטמלרתוח.ובעוגנ,וילאךייש,ל״נכיפואאשונ–יִטְסיִלֶואָיְקַמ
.ירסומסיסבויכרע

.םידאמתכלהבכוכ.]המחלמהלֵא׃אמורב[סְרַמ
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ןיבתושגנתה;ילטנמלקשמֿיווישרסוח;תּויתייפכ;תינלוחתונבצעהָזרְבֶנ
.ץוחיפלכםיזחנההלאןיבלםיקחדומשפנֿידבור

.ל״נההערפההןמלבוס;יתייפכ;ינבצע–יִטרְבֶנ

תושממותוהמגציימוניאוףקותרסחומשרשא,דבלבםשב,ינָמֵשיִלָניִמנ
.)יתימאךרעוא(תינכות

םיקוחהתלילש.לוכתלילש.]ספא–ליהינ׃תיניטל[סּומְזיִליִהיִנ/םְזיִליִהיִנ
.תילכתותועמשמלכתלילש.תומכסומהותרוסמה,םיללכהו
רוקמלכתלילש,יהשלכתמאלשהמויקבהריפכ׃היפוסוליפ
.)והשלכירסומבויחלשתינורקעהלילש׃ןאכמו(םיכרעל
.)םסרוהלהפיאשךות(,ויתודסומורטשמהתלילש׃תוינידמ
.תינידמתורקפה–לעופב

.לועקרופ,רקפומ;ויפואתאאשונ;ובלגוד,ל״נלךייש–יִטְסיִליִהיִנ

וינפתאובבבבהאתהלוילערזגנשסוסיקרנ׃תינָויההיגולותימב[םְזיִקְרַנ
.]סיקרנהחרפלךפהו,שממתהלהלכיאלשותבהאילבחבתמ,רהנב
,תינלוחתימצעהצרעה,תימצעתובהאתהלשךיבסת;ומצעתבהא
.ומצעבםדאלשזרפומקוסיע

.ל״נכיפואאשונ,ל״נכובשיש–יִטְסיִקְרַנ

םיסגתושגר,)םיינימ(םיפחדלשםחותיפוםנוסיר;ךוכיז,האלעההָיְצַמיִלְּבּוס
ץמאמוךוניחתוכזב(,םילצאנוםינידעםתויהל–םיכומנםינכתו
.)ירסומישפנ

לועפלולתמרוגהתלוזהלעהקזחתישפנהעפשהתלטה–הָאָ☼ַההָיְטְסֶגּוס
ותרוקיבווטופישןדבאוולשֿונוצרלורטינךות,עיפשמהןוצרכ
.הזונפיהןיעמ.תימצעה

עפשומהלשותוגהנתהךרד.ל״נכהיטסגוסובשיש.ל״נכעיפשמ–יִביִטְסֶגּוס
.)׳יביטסגוסבצמ׳בןותנה(ל״נכ

תפלחה.)ינחורהןבומבםג(םישרויואםיאצאצתלשוש.הרדיסהָיְסֶצְקּוס
.ומוקמבהאיבוודיקפתבוהשימ

,ומדוקםוקמבאב.הרדיסבהילוחהווהמ;יתרדיס.ל״נכיפואאשונ–יִביִסֶצְקּוס
.ותואשרויוףילחמ

ינבראשלסחיבדיחילשודמעמ׃היגולויצוס.דמעמ,הדמֶע,בצמסּוטָטְס
.יתרבחהוגוח

.ל״נכסוטטסלרושקה,ידמעמ–יִרָטּוטָטְס

.]המדאוםימריווא,שא׃עבטַּבשתישארהתודוסי׃המודקהןָויב[הָיְכיִטְס
,ןופטישןוגכ(המילבלןתינונניאשרידאיעבטחוכ׃עבטהןוא
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תּולעפיהואהלועפ׃הלאשהב.)המודכו,תישעגתוצרפתה
יתלבתופחסיה,תנוּוכמותנגרואמהניאש)תיתרבחואתירוביצ(
.הילאמכתשחרתמההצירפ,תטלשנ

.וילאמשחרתמוץרופ,ל״נכיפואאשונ–יִכיִטְס

.םילעופֿןוגרא,םיוסמרוטקסבםידבועלשיעוצקמדוגיאטָקיִדְניִס
םילעופהתטילשלתרתוחההעונת׃)19ֿההאמהלשהפוריאב(–םְזיִלָקיִדְניִס

קשמהתאונווכי–הנידמהאלו–םהרשאכ,רוצייהיעצמאב
ךרדלולסלהסינםזילקידניסה.םייעוצקמהםידוגיאהתועצמאב
תפלחהלםידוגיאהתאאיבתרשא)המילאותינחוכ(הכפהמל
ךרדבידוסי׳קשנ׳וויהתותיבש(.הנידמהלשיזוכירהןונגנמה
.ד״בשתרדגהכ,״יביטרפואוקםזילטיפק״.)העונתהלשהתולהנתה

.ויפואתאאשונ,ובלגוד,ל״נלךייש–יִטְסיִלָקיִדְניִס

תופקשהלש)ץלואמ(גוזימוףוריצ.]םיתֵרּכיאהיבשות+םִע׃תינָוי[םְזיִטֶרְקְניִס
לש)הכתהןויסינוא(תבורעתהשעמ;השדחהפקשהלתונוש
תנייפואמה(,תשדוחמתיתדתודחאלםינושםייתדתודוסיותורוקמ
.)תוימינפתוריתסב

,׳תוישיאהלוציפ׳לשתישפנהערפה׃תַעַסַש.]חומהעַסֶש׃תינָוי[הָיְנֶרְפזיִכְס
,שגרולכש(םיינומרהתויהלםירומאהםידברןיביתעדותקותינ
.)׳דכוןוימדותואיצמ

שומיש׃׳העפוהלפכ׳לשםייאלכ.ל״נכקותינולוציפלשבצמ–תּויְנֶרְפזיִכְס
ֿיאוםהיניבהנחבההןדבאךותל״נכםירתוסםידברלשהיבוברעב
יאךותרחאהתנצחהודחאדבורתקחדה.ידדההםדוגינלתועדומ
.)ונממםימרגנהםיתוויעָלו(רבדַלתועדומ

.ויפואתאאשונואל״נלךייש,ל״נכםינפלופְּכ,עוסש–יִנֶרְפזיִכְס

רקח.םיגשומלשםנבומוםתועמשמ.]תועמשמהןּויצ,ןומיס׃תינָוי[הָקיִטְנַמֶס
.םילימהתועמשמ

.חנומואגשומלשותארוהלוורשִפלרושק,תועמשמַלסחייתמ,ינכות–יִטְנַמֶס

שדוחמ(.הֶולִנ,ןושארהירחאאבוףכות,ותובישחבינשמםרוגטָדְנּוקֶס
.)ןלהלרסולגַּבהאר–טָמירּפֿלםאתחנומכ

.ןומאֿיא,קופקפ,תונקפסםְזיִציִטְּפֶקְס
.ל״נכיפואאשונ;ןקפס–יטְּפֶקְס

ךמסֿלעהירואתלש–האצמה–״רוציי״׃געלב.יתשורחרוצייהָיְצַקיִרְּבַפ
.ףויזהשעמ;׳דכותובזוכתוחכוה,אושתוחנה
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,20ֿההאמהתישארלשהילטיאב.]דיתע–םּורּוטּופ׃תיניטל[םְזיִרּוטּופ
ןורטאתבותונמאבתורפסבםרז׃)היסורבוהפוריאברעמבךכֿרחאו(
דיתעלאהנפו,תולבוקמהתורוצבדרמ,רבעהתרוסמתאללשרשא
,תּוינחוכַל,תוימנידַל–ל״נהםרזהלשוחורב–הדיגס.שדח
.השידחההקינכטלוהנכמַל

תושחכתה,רבעהןמתומלעתהךות(דיתעלהנופ.ל״נכיפואאשונ–יִטְסיִרּוטּופ
.)ובהדירמוא,ול

השירד.)ד״בשלשומוגרתכ(׳הָמָדקִמ׳.]שרדנשהמ׃תיניטל[טָלּוטְסּפ
ולכויומייקתהבקררשא,םידקמֿיאנתודוסיֿתחנה;תימדקִמ
ןורקיע.)ישעמהואיתבשחמה(ןיינבהיכבדנויבגֿלעתונביהל
.םירבדהדוסיבש

.P.S–בתכמףוסבםילבוקמתוביתישאר.״הביתכהרחאל״םּוטּפיִרְקְסטְסּפ

.םותיחהרחאלהמֿרבדתפסותל–

ֿעפומוא)תונמאתריצי׃לשמל(והשלכםצע.]יתוכאלמ׃תיתפרצ[שיִטֶפ
ואתיתוברת(הדיגסלואהצרעהלאשומהווהמה)שא׃ןוגכ(עבט
.לילאֿלספ,תימלצ;)תינחלופ

;והשלכשיטֶפל)תינחלופואתיתוברת(הדיגסואהצרעהלשגהונ–םְזיִשיִטֶפ
)ךכטעמכוא(הָהָלֲאַהףאו–תילנויצומאתינחורתודמציהלשסחי

.והשלכשיטֶפיפלכ–

.תובאתלחנ,השורי.]בא–רטָּפ׃תיניטלותינָוי[םּויְנמיִרְטַּפ
וצראלעךלמהתולעבלשןורקיעה.וחוכמאבואל״נלךייש–יִלאָיְנמיִרְטַּפ

וא(ויתובאמולהשוריוזֿותולעבוותוכלמתויהחוכמ)היבשותו(
.)הכולמהתלשושבוימדוק

.)ףוספסא׃עמשמבםג(;םעהיטושפ.]ןומה׃תיניטל[סְּבֶלְּפ
יתרבחהדמעמהינבויהםיקירטַּפה׃הקיתעהאמורביוטיבהרוקמ
יטושפויהםיאֶּבֶלּפהוליאו;תוירוביצהתורשִמהלכיאשונוהובגה
תישילשההאמב.רוביצהייחבתופתתשההםהמהענמנו,םעה
תודמעמהןיבםיחתמהךא,תויוכזןויוושםיאֶּבֶלּפהוגישהס״הנפל
.םינשתואמדועוכשמנ

ךכשמ,)האפרמהניאךא,תינמזהלקההאיבמה(העגרהתפורתביִטאָיְלַּפ
.תפלוחותיקלחותלעותש,יעראיעצמא;)רצקןמזקרפל(םיבאכ

.עגֶרלעיגרמ,ל״נכיפואאשונ–יִביִטאָיְלַּפ

;עבטוםיה♪אתודחא.׳תּוהולאֿלוכ׳.]םיה♪א+לוכה׃תינָוי[םְזיִאֵתְנַּפ
לשהתושֵיתלילשךות,םוקיהולֵאהתאהדיחאמותפפוחההטיש
.)ע״ע(תיטנדנצסנרטתּוה♪ֱֿא
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.ל״נכיפואאשונ,הבלגודואל״נההטישַלךייש–יִטְסיִאֵתְנַּפ

תוגהנתההוא,רסומהיכרעםוחתב(התחשה,תוויע,הרומחהייטסהָיְסְרֶבְרֶּפ
.)תינימה

רבדל)שארמֶש,תימורט(הייטנ,)תישפנֿתייפוא(תושיגר,תּורשַּכתִההָיְציִזּפְסיִדֶרְּפ
.םיוסמ

,םֵאהֿתנידמלשלעֿןוטלשתחתתאצמנה(תוסחתנידמ,תוסחחטשטָרטְקֶטרְּפ
.)תלבגומתואמצעהלתנתינךא

לשותייטנ׃היגולוכיספ.הכלשה,הלטה.]האלההקירז׃תיניטל[הָיְצְקֶירְּפ
ויתושוחתתא)רחארוביצלוא(תלוזלסחייל)רוביצוא(םדא
.ומצעֿולשויתובשחמו

,תודחייתה,תולדבתה.]דרפנ,יקלח–סירלוקיטרפ׃תיניטל[םְזיִרָלּוקיִטְרַּפ
.)ךכלהריתחהךלהמו(ללכַּבואזכרמַּבתולתיא,תוגלפתה

.ומוחתתא)רצבמו(רידגמה,דחייתמ,לדבתמ–יִטְסיִרָלּוקיִטְרַּפ
.ומצעלֿדמועה,דרפנ,ידוחיי–יִרָלּוקיִטְרַּפ

,הֶנשִמהיכרעלערבוגוטילשה–לעֿךרע;תונוילע,תּונושאר,הרוכבטָמיִרְּפ
.)׳ימואלטמירפ׳בהלגדשהשיגַּב,םואלהךרע׃לשמל(

.תועיבק,תודימת,הדמתה.]ךותבראשיהל׃תיניטל[תּויִטְנֶנָמְרֶּפ
.קסופונניאש,ךשמתמ,עובק,ידימת–יִטְנֶנָמְרֶּפ

חוכלראות.זכרמהלא)ךשמנו(ףאושה.]זכרמ+שפחל׃תיניטל[יִלָטֶּפיִרְטְנֶצ
.זכרמהלאףקיההןמהעונת–זֵּכרֶהה

.יתטישןפואבךורעםיקוחרפס.]הביתכלץעחול׃תיניטל[סְקֶדק
תנמלע(,םיוסמםוחתבםינידוםיקוחלשתיתטישהכירעוסוניכ–הָיְצַקיִפיִדק

.)ינומרהוםלשסקדוקרוציל

.ביואהםעהלועפףתשמ,ומעבדגובגְניִלְזיווְק
היינשהםלועהתמחלמברשאיגברוניאקיטילופהיהגנילזיווקןוקדיו[
.]היגברונלעטלתשהלםהלעייסוםיצאנהםעהלועפףתיש

.]הטילשםוחת–ןוינימוד׃תילגנא.ןודא–ונימוד׃תיניטל[ןיְניִמדְנק
.דחאץראלבחלע)רתויףאוא(תונידמיתשלשתפתושמהטילש

םיאנתהלולכמו,תומגמה,תוביסנהףוריצ.]דחירושקל׃תיניטל[הָרּוטְקְנּויְנק
וא,תמיוסמהאצותלעיגהלםירשפאמה(–םיוסמןיינעבםימייקתמה
.)הלםימרוג

,ביצייתלבויערא;ל״נהךותמהווהתמורשפאתמ,ל״נלרושק–יִלָרּוטְקְנּויְנק
.תפלוחהרוטקנוינוקביולתותויהב
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)״תולזמ״ה=(םיבכוכהתוכרעמגצמ.]םיבכוכהבצמ׃תיניטל[הָיְצַלֶטְסְנק
תוביסנהףוריצוםיניינעהבצמ׃הלאשהב.םיוסמןמזבםהיתודמעו
.׳חולהלעקחשמהֿילכתודמעךרעמ׳.םיוסמ)ןמזֿקרפבוא(דעומב

לשויביכרללכןיב(המאתה.]דחיבשייתמ–הֶרֶטסיסנוק׃תיניטל[תּויִטְנֶטְסיִסְנק
.תוביצי,תוביקע,תימינפהריתסרדעיה,)רבד

.םֵאות,ל״נכובשירשא–יִטְנֶטְסיִסְנק

׃הלאשהב.)תירצונה(תדהתירבברענהתסנכה.]רושיא׃תיניטל[הָיְצַמְריִפְנק
.תמיוסמתירבלתולבקתה,םירגובהתרבחלתולבקתה

וא(ךלמהןיבל)הנידמַּבהייסנכהישארוא(תּורויפיפאהןיבהזוחטָדְרקְנק
תוירחאֿימוחתותויוכמסתקולחרבדב,)תטלשהתינוליחהתושרה
םהיתויוכזוםדמעמרבדבםגֿומכ(,ינוליחהלשממהןיבלהייסנכהןיב
.)תדהישנאלש

.ורצוויהבםוקיהדוסותישארבהשעמרקח.]םוקיהתדיל׃תינָוי[הָיְנגמְסק

דסומבםידומילהלולסמ,םידומילתינכת.]ץורימלולסמ׃תיניטל[םּולּוקיִרּוק
.)ההובגהלכשהל(

םימרוגואםיכרע)ינש(ןיבםָאתִמ,תידדההקיז;ןילמוגיסחיהָיְצַלֶרק
.הזבהזםירושקה

.ל״נכיפואאשונ,ל״נכןילמוגֿתקיז)ובתמייקתמשוא(םייקמה–יִביִטָלֶרק
.ל״נכןילמוגֿתקיזב)והֵנשִמלומ(ןותנהביכר–טָליִרק

םידגואמרשא,קשמבםיוסמףנעבםיקסועהלכלשיעוצקמדוגיאהָיְצַרּפְרק
.)תרצותהיקוושמםגםימעפלו(דחיםגםידבועהוםידיבעמהוב

םיפנעהלשתויצרופרוקהןהונוגראסיסברשא–יביטרופרוקקשמ–יִביִטָרּפְרק
.ובםילולכהםינושה
םייעוצקמהםידוגיאהיליעפהבשהנידמ–תיביטרופרוקהנידמ
.)הבחרהבובםיגצוימוא(םירחבנתיבןיעמםיווהמ
השארבשתחאהגלפמלשהתוסחב,וזהטישוגיהנהתונידמשולש
דרפס,)30ֿהתונש(ינילוסומתטילשבהילטיא׃רוטטקידבצינ
לשותטילשבלגוטרופו,)70ֿהתונשבותומדע(וקנרפתטילשב
.)וקנרפלליבקמב(רָזָלָס

אוההלשאָצומהדבוררשאהקיקחךרד.]הרקמ–סוזָק׃תיניטל[הָקיִטְסיִאּוזָק
לדבהב–םהיפֿלעםינבנםיללכהו–םייפיצפסהםירקמה׳ףסוא׳
.הרודס)ע״ע(היצקיפידוקו,תונורקעלעתססבתמהתיתטישהקיקחמ
ןיברשקהרקח.הקיקחלןותנסיסבכםייטרפהםירקמהלילב
.רשיהןויגיההףוליסולופלפ׃הלאשהב.תונורקעהוםירקמה
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,ל״נההטישבלולכואזחוא.ויתולובגברוגס,יטרפהרקמלרושק–יִטְסיִאּוזָק
.ל״נכיפואאשונ

ידילעלבקתהש(םיקוחךרעמ.]הדימהנקשמשמהלגרס׃תינָוי[ןנָק
,תוחנה,תונורקעלש)בותכ(לולכמ;הקוח;)תילותקההייסנכה
ועבקנרשאםירפסהללכ.םהילבקמלעםילבוקמהםיללכותועד
.תמיוסמהפוקתואתוברתלשתוריציהלולכמ.שדוקהיבתככ

רכומ.לוכהלעלבוקמה;ךמסומ.ויפואתאאשונ,ל״נכןונקבלולכ–יִננָק
.תפומתריציכרכומ.בייחמושודקכ

)תורפסגוסלוא(רפסלהשודקףקותתקנעה.ל״נכןונקהלאףוריצ–הָיְצַזיִננָק
חונמלשופוריצלעהזרכה׃תילותקההייסנכב(–השדקה.םיוסמ
.)הייסנכהישודקלוהשלכ

לשותניחב,םייקהתרוקיב,תרזוחהריקס.]תוארל+בוש׃תיניטל[הָיְזיִבֶר
׃ןאכמ(.ובםישרדנהםינוקיתהוםייונישהתכירעםשלשדחמרבד
.)םזינויזיבר

,הָדָמֲעַה׃היפוסוליפ.םוצמצ,התחפה.]ליבוהל+בוש׃תיניטל[הָיְצְקּודֶר
.שדחמ)תומקמתִהוא(םוקימ,)שדחמ(הבצה

,רוהיט,הנשוילהרטעתרזחה;םוקיש.]תלוכי+בוש׃תיניטל[הָיְצַטיִליִּבַהֶר
.)וחקלנואודבאש(תויוכזודובכתבשה

רבד׃הלאשהב.חתפתהאלשרביאלשדירש.]ספסוחמ׃תיניטל[טְנֶמיִדּור
לשביתלב,)חתפתהאלשו(דבלבֿינושאר,ימלוג,ןָוּונמ)ךרעוא(
.ףלחשםודקבלשלדירש,ונניאוהיהשרבדלדירש;)רסוברתונש(

.ויפואתאאשונ,ל״נכטנמידורהווהמה–יִרָטְנֶמיִדּור

לאהווההןמטבמב,רוחאלהריקסב.]רוחאלתולכתסהב׃תיניטל[יִביִטְקֶּפְסרְטֶר
.רבעבשחרתהרשאלאהיינפב,רבעה

.תופקתשה,האובב.)המדקשהלועפלהבוגתכ(תרזוחֿהלועפ,רֵזחֶהסְקֶלְפֶר
ֿתולעפיההווהמה,׳יתבוגת׳,ומצעיפלכהנפומ.ל״נכיפואאשונ–יִביִסְקֶלְפֶר

.)רזוחהןוזיההךרדֿלע(שדחמםֵאָתימ,תרזוח

.דובכבויוארכוחלושתאגציימה,׳יגוציי׳יִביִטָטְנֶזֶרְּפֶר

תרכהלועַדֶילהריתח.תּוה♪אהרקח.]המכח+םיה♪ֱא׃תינָוי[הָיְפסאֵת
רבדב)תויקלחתונבותוא(תללוכהירואתלהריתח;תיה♪אההיווהה
.ויתולעפמולֵאהתוהמ

ביצמה–ירטנֶצופורתנא׃ודוגינ(.היווההזכרמבלֵֿאהתאביצמהיִרְטְנֶצאֵת
.)זכרמבםדאהתא
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