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 2  8 ,5 ,’א תולגתהה ,9 ,’ב םייסולוקה ,3–6 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,6–01 ,’ה םיימורה ,02–32 ,ז”י ,23–83 ,03 ,’י ,43 ,’ג ןנחוי ,1–3 ,ג”נ היעשי 1
 ,ו”כ ,82 ,’כ ,72–82 ,ז”ט ,32–52 ,1–61 ,’א יתמ ,31 ,’ז לאינד ,81 ,’ח ,41 ,’ז ,5 ,’ט היעשי ,32 ,ב”כ םיליהת ,51–91 ח”י םירבד ,51 ,’ג תישארב
 ,’ה תולגתהה ,1–5 ,’ד םייטלגה ,62–72 ,’כ ,9–41 ,7 ,’ד ןנחוי ,93–04 ,ד”כ ,32–83 ,’ג ,94–25 ,12 ,11–41 ,’ב סקול ,54 ,’י ,82 ,’ב סוקרמ ,46 ,82
 ,’א םייסולוקה ,31–81 ,’ב םייספאה ,1–2 ,’ד ,42 ,’ג ,02 ,’ב םייטלגה ,3–4 ,’ח ,3–4 ,’א םיימורה ,22–72 ,’ב םיחילשה ,2–4 ,ז”י ,41 ,’א ןנחוי 3  5
 ,43 ,’ד ,41 ,’א ןנחוי ,1–11 ,’ד ,71 ,51 ,’ג יתמ ,41–51 ,’ז היעשי 4  1–2 ,’ד ,’א סורטפ ,5–11 ,’ה ,41–81 ,’ב םירבעה ,61 ,’ג ,’א סויתומיט ,12–22
11 ,’ב םייפיליפה ,4–5 ,’ד םייטלגה ,54 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,81 ,’ה םיימורה ,91 ,21–41 ,1–6 ,ז”י ,94–05 ,ב”י ,82–92 ,’ח ,83–04 ,’ו ,91–03 ,’ה
 ,91–32 ,’ה ,43 ,’ד ,43 ,’ג ,41 ,’א ןנחוי 5  1–01 ,’ה תולגתהה ,12 ,6 ,’ב ,81–91 ,’א ,’א סורטפ ,2–3 ,ב”י ,8–9 ,’ה ,51 ,’ד ,61–81 ,’ב םירבעה ,5–
 ,9–01 ,’ב םירבעה ,5–21 ,’ב םייפיליפה ,4–5 ,1–2 ,’ד םייטלגה ,91 ,21 ,1–6 ,ז”י ,01–21 ,ד”י ,94–05 ,ב”י ,4–5 ,’ט ,82–92 ,’ח ,83–04 ,’ו ,03 ,72
 ,11–81 ,’ו ,81–22 ,’ב םייספאה ,71–12 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,73–93 ,21–91 ,’ח םיימורה ,1–11 ,ו”ט ,62 ,32 ,51–12 ,ד”י ,43 ,’ד ןנחוי 6  41–81
 ,ח”י לאקזחי ,6 ,ג”נ היעשי ,02 ,’ז תלהק ,7 ,א”נ ,3 ,ד”י ,5 ,’ח ,21 ,’ב םיליהת ,5–6 ,’ו תישארב 7  9 ,’א ,’ב ןנחוי ,42 ,6 ,’ג ,’א ןנחוי ,7 ,’ד בקעי
 ,21 ,8 ,’ה ,32 ,9–21 ,’ג םיימורה ,21 ,’ד םיחילשה ,6 ,ד”י ,7–9 ,’י ,5 ,3 ,’ג ןנחוי ,23–33 ,ה”כ ,5 ,ז”י ,31–41 ,’ז ,21 ,’ג יתמ ,02 ,ב”י הירכז ,02
 סורטפ ,52 ,’ב ,’א סורטפ ,22 ,’ט םירבעה ,41–61 ,’ו ,’א סויתומיט ,22 ,’ג םייטלגה ,41–51 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,22 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,91 ,41
–02 ,ד”י ,02 ,’ה היעשי ,3 ,’ט תלהק ,31–81 ,’א ,63 ,’ח ילשמ ,82 ,ח”כ םירבד 8  9 ,ב”י תולגתהה ,61 ,4 ,’ב ,8–01 ,’א ,’א ןנחוי ,9–21 ,’ג ,’ב
 ,8–21 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,81–23 ,’א םיימורה ,52–62 ,א”כ ,02–72 ,ט”י סקול ,42–03 ,1–21 ,ה”כ ,11–21 ,ד”כ ,41 ,ו”ט יתמ ,52 ,’ז לאינד ,61
 ,א”י לאקזחי ,51–62 ,ז”כ ,62–82 ,א”י םירבד 9  3–5 ,ז”י ,02–12 ,’ט ,02–12 ,01 ,’ב תולגתהה ,21–41 ,’ב ,’ב סורטפ ,31 ,1–7 ,’ג ,’ב סויתומיט
 סורטפ ,8–21 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,42–53 ,’ח םיימורה ,01–11 ,א”כ סקול ,6–8 ,ג”י סוקרמ ,5–7 ,ד”כ ,62–72 ,22–32 ,’ז יתמ ,42 ,’ג יכאלמ ,12
 ,ז”ט קרפ ,5–31 ,’ח ,1 ,’ז ,91 ,’ג ,61 ,1–5 ,’ב תולגתהה 01  3–42 ,ח”י ,ז”ט קרפ ,91 ,31 ,א”י ,’ט קרפ ,7–21 ,5 ,’ח ,21 ,’ו תולגתהה ,4–22 ,’ב ,’ב
 ,’ב םיקינולסתה ,62–72 ,22–32 ,’ז יתמ ,42 ,’ג יכאלמ ,12 ,א”י לאקזחי ,51–62 ,ז”כ ,62–82 ,א”י םירבד 11  01–51 ,’כ ,02–12 ,ט”י ,3–42 ,ח”י
  ’ט קרפ ,7–21 ,’ח תולגתהה ,4–22 ,’ב ,’ב סורטפ ,8–21 ,’ב
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הווצמםיהולאשםירבדהתאתושעלותימצעתעמשמב
דעוםלועלההשנונלוכשקפסןיאירה,ורבדבונילע
רובע,ןטשהרובעםיהולאידי-לעןכוהששאהםגאב
אלשהלאלכרובעו,םיעשורמהוםיינדרמהויכאלמ
93.תעמשמירסחוןסרירסחםייחםייחה,ועשונ

�תיעוצקמ�תעמשמ
תנמ-לעןוצרמתעמשמיאנתבםידמועםישנא

תויהל,אוהשגוסלכמםייעוצקמםיאטרופסתויהל
,םיאקיטילופ,םינדקר,םינקחש,םירמז,םיאקיסומ
תעמשמיאנתבםידמועםה.ןיד-יכרועו,םיאפור
,הזהםלועבםירחאתועוצקמתואמבןייטצהלתנמ-לע
04.הפרשלותואןדםיהולאשםושמ,דיתערסחםלוע

ןואשבםימשהזא”14.םימיהץקלונעגהשקפסןיא
םישעמהוץראהו,וקרפתיוורעביתודוסיהוופלחי
לכבו.)01,'גהנושארהסורטפתרגיא(“הילערשא
,ללכםיסחייתמאלוא,םיסחייתמישוקבםישנאתאז
רמאנרשאתאתושעלתנמ-לעתימצעתעמשמל
,םיחונםימשבחצנלתוהשלולכוישידכ,ינודארבדב
אלל34,ןטשאללםוקמ24,הדרטהובאכאלל,םימימח
,םיבואכמאלל,תולחמאלל,תונקדזהאלל44,תוומ
אלל,תופגמאלל,תוכמאלל,םהיבוהאמהדרפהאלל
אלל54,והשלכדרטמאלל,בעראלל,תוקבדמתולחמ
רשא':בותכשומכ”64.הדולחאללו,שעאלל,םיבנג
שיאבללעהלעאלוהעמשאלןזואוהתאראלןיע
הנושארהתרגיאה(“'ויבהואלםיהולאהןיכהרשאלכ
,'בהנושארהןנחויתרגיאב.)9,'בםייתנירוקהלא
תארמושוניאו'ותואריכמינא'רמואה”:בותכ4
תאז.“ובהנניאתמאהואוהרקשרבוד,ויתווצמ
לועפלוןוכשלוילע,חישמהתאריכנשידכ,תרמוא
ןתינאל,ונבריקבלעופוןכושאלאוהםא.ונברקב
,ונברקבאוהםא.ויתווצמתארומשלוותואריכהל
74.ויתווצמתאםירמושוותואםיריכמיאדווונאירה

םירמושםניאךאםירצונםניהיכםירמואההלא,ןכל
םיריכמםניאשינפמ84,םהםינרקש,ויתווצמתא
ולוכםלועבדחאףאלןיאו,םברקבוניאאוה,ותוא
חורתעמשמתאלבקלתימצעהםתעמשמלהחכוה
םברקבוניאיכינודאלםיכיישםניאםה.שדוקה
הניהש,תמאהוםינרקשםה.ותדובעתאתושעל
.םכותבהניא,חישמה

חבשלםינויצםילבקמםלועהתואבצישנא
ינב.הזהםלועהמקלחןניהשםהיתוצראתנגהלע
םהיתושפנלעםיניגמה,םילבקמהמכוםיהולאה

 ,’ב סורטפ ,8–21 ,’ב םיקינולסתה ,62–72 ,’ז יתמ ,42 ,’ג יכאלמ ,12 ,א”י לאקזחי ,51–62 ,ז”כ ,62–82 ,א”י םירבד 31  6 ,’י ,11 ,’ד תולגתהה ,61 ,’א םייסולוקה ,31 ,’ד סומע ,81 ,7–8 ,ה”מ ,5 ,ב”מ ,61–02 ,א”מ היעשי ,5–6 ,ח”מק םיליהת ,’א קרפ תישארב 21
 ,52–62 ,ב”י םירבעה ,1–2 ,’ג ,01 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,32 ,’א ,’א םייתנירוקה ,91–02 ,’ג ןנחוי ,5 ,’ט סקול ,41 ,’י יתמ ,01 ,ג”י ,01 ,א”י הימרי ,81 ,ג”י ,42–23 ,’א ילשמ ,01 ,ח”ע םיליהת 41  01–51 ,’כ ,02 ,ט”י ,3–42 ,ח”י ,ז”ט קרפ ,7–21 ,’ח תולגתהה ,4–12 ,’ב
–91 ,’ו ,52 ,’ה ,’א סויתומיט ,12 ,’א םייסולוקה ,11 ,’ה ,01 ,’ב םייספאה ,51 ,א”י ,’ב םייתנירוקה ,21 ,ג”י םיימורה ,02 ,ו”כ ,81 ,ו”ט םיחילשה ,42 ,ו”ט ,01–31 ,ד”י ,63–83 ,’י ןנחוי ,73 ,ט”י ,31 ,’י סקול ,72 ,ז”ט ,63 ,ב”י ,02–42 ,א”י יתמ 51  9–11 ,ד”י תולגתהה
 ,51 ,ז”ט ,32–42 ,א”י ,2 ,’ו סוקרמ ,81 ,ז”ט ,7–8 ,1 ,’י ירמ 61  ’ג ,’ב םיקרפ תולגתהה ,4 ,’ב ,’א ןנחוי ,21 ,’ב ,’א סורטפ ,31 ,’ג ,02–62 ,71–81 ,41 ,’ב בקעי ,42 ,’י ,41 ,’ט ,9–01 ,’ג ,7 ,’ב םירבעה ,41 ,8 ,’ג ,41 ,7–8 ,’ב ,61 ,’א סוטיט ,41 ,’ד ,71 ,’ג ,’ב סויתומיט ,41
72 ,1–31 ,’ח יתמ 71  4 ,’ה ,4 ,’ד ,’א ןנחוי ,4 ,’ב םירבעה ,6–7 ,’א ,’ב סויתומיט ,4–5 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,73 ,41–61 ,11 ,’ח םיימורה ,01–21 ,ט”י ,61–81 ,ז”ט ,23 ,51–61 ,21 ,’ה ,1–01 ,’ג ,8 ,’א םיחילשה ,61 ,4–8 ,ו”ט ,32 ,21–02 ,ד”י ןנחוי ,91 ,’י סקול ,02 ,71–81
 ,ז”י ,02 ,31 ,6–11 ,ד”י ,44–54 ,ב”י ,03 ,’י ,41 ,01 ,1–3 ,’א ןנחוי ,32 ,’א יתמ ,5 ,’ט היעשי 81  22 ,’ב םיחילשה ,03 ,’כ ,01–11 ,ד”י ,1–44 ,א”י ,63 ,5–61 ,’ה ,64–45 ,’ד ןנחוי ,11–91 ,ז”י ,73–34 ,21–71 ,’ט ,11–61 ,’ז ,6–01 ,’ו ,1–11 ,’ה ,33–63 ,’ד סקול ,1ּ–8 ,’ט ,32–
12 ,’ג ,81–22 ,’ב םייספאה ,61–02 ,’ו ,61–71 ,9 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,62 ,12–32 ,ז”י ,7–41 ,ז”ט ,1–11 ,ו”ט ,62 ,32 ,51–02 ,ד”י ןנחוי 91  02 ,7 ,’ה ,32 ,’ב ,’א ןנחוי ,2–3 ,’א םירבעה ,61 ,’ג ,’א סויתומיט ,9–01 ,’ב ,21–71 ,’א םייסולוקה ,4 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,12–22
 ,71 ,’י םייספאה ,21–31 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,52 ,ח”כ ,61 ,’א םיחילשה ,71 ,ז”י ,36 ,’ו ,32–42 ,’ד ,1 ,’א ןנחוי ,61 ,8 ,’ח יתמ ,6 ,’ד הירכז ,2 ,ח”לק ,34–44 ,ט”יק םיליהת 02  91–12 ,’ג תולגתהה ,21 ,’ה ,4 ,’ד ,42 ,6 ,’ג ,72 ,’ב ,’א ןנחוי ,72–92 ,’א םייסולוקה ,61–
 ,ב”י םירבעה ,3–5 ,’ב ,’ב סויתומיט ,01–81 ,’ו ,22–72 ,’ד םייספאה ,3–6 ,’י ,’ב םייתנירוקה ,82 ,א”י סקול ,42 ,ז”ט יתמ ,42 ,ג”י ,11–21 ,’ג ילשמ ,21 ,ד”צ םיליהת ,71 ,’ה בויא 12  91–12 ,’א ,’ב סורטפ ,21 ,’ד םירבעה ,61 ,’ג ,’ב סויתומיט ,31 ,’ב ,’א םיקינולסתה
 ,’א סויתומיט ,72 ,’ט ,41 ,’ב ,’א םייתנירוקה ,3–5 ,’ג ןנחוי 32  1–7 ,’ה ,’א סורטפ ,5–8 ,’ו םייספאה 61 ,’ה םייטלגה ,13 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,43–53 ,’ח סוקרמ ,42–52 ,ז”ט ,83–93 ,’י יתמ 22  3 ,’א תולגתהה ,4 ,’ב ,’א ןנחוי ,7–01 ,’ד ,01 ,’ב ,12–52 ,’א בקעי ,5–6
 ,ג”כ ,4 ,ב”כ ,32 ,ט”י ,6 ,ז”ט ,33 ,61 ,ו”ט ,62–72 ,ד”י ,72 ,’י ,01 ,’ט ,31 ,’ח ,7 ,’ג ,5 ,’ב ,33 ,62–92 ,7 ,’א ילשמ ,01 ,א”יק ,21 ,01 ,8 ,ד”ל ,81 ,8 ,ג”ל ,02 ,א”ל ,41 ,ה”כ ,62 ,42 ,ב”כ ,4 ,ו”ט ,02 ,’ט ,8 ,’ה ,11 ,’ב םיליהת ,82 ,ח”כ בויא 42  81 ,’ג”י םירבעה ,81–91 ,’ו
 םיחילשה ,41 ,01 ,ו”ט ןנחוי ,82 ,א”י סקול ,03–13 ,72–82 ,12–32 ,ח”י ,81–02 ,א”י לאקזחי ,31 ,ח”כ ילשמ ,3–6 ,א”נ ,5 ,א”מ ,91 ,ח”ל ,72 ,ז”ל ,41–51 ,43 ,5 ,ב”ל םיליהת ,82 ,ח”כ בויא ,2–3 ,’ט הימחנ 52  31 ,ב”י ,21 ,’ח ,6 ,’ה ,41 ,’ג תלהק ,52 ,ט”כ ,12 ,ד”כ ,71
 ,’ב םייפיליפה ,2–3 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,61 ,9–41 ,’ח ,3–31 ,’ו םיימורה ,21–41 ,ו”ט ,21 ,’ד”י ,21 ,’א ןנחוי ,1–2 ,’ט סקול ,1 ,’י ,41–61 ,’ה יתמ 62  41 ,7 ,ב”כ תולגתהה ,2–3 ,’ה ,71 ,3–6 ,’ב ,9–01 ,’א ,’א ןנחוי ,8–01 ,’ד בקעי ,1 ,’ו םירבעה ,11–41 ,’ב סוטיט ,91 ,’ג
 תומש 82  8 ,ח”י ,21–31 ,’ג הימרי ,91–02 ,’א היעשי ,7 ,ז”ט ,12 ,ג”י ,33 ,1–8 ,’ג ילשמ ,41 ,’ז ,’ב םימיה–ירבד ,8–01 ,1–3 ,’ל ,62–82 ,א”י ,92–13 ,’ד םירבד 72  2–4 ,א”כ ,01–21 ,’ג תולגתהה ,2 ,’ג ,’א ןנחוי ,01–11 ,’ב םירבעה ,11–51 ,’ב םייסולוקה ,31 ,’ד ,51–61
  63–83 ,22–32 ,1–01 ,ד”י ,52–33 ,ג”י רבדמב 03  63 ,’ז םיחילשה ,01–51 ,ו”לק ,7–31 ,ו”ק םיליהת ,9–11 ,’ט הימחנ ,5–7 ,ד”כ ,12–42 ,’ד ,9–11 ,’ב עשוהי ,1–4 ,א”י םירבד ,1–41 ,ו”ט ,ד”י קרפ תומש 92  8–9 ,ה”לק ,32–83 ,ה”ק םיליהת ,92–33 ,ב”י ,א”י–’ז םיקרפ
 ,ז”ט ,’ב םימיה–ירבד ,9 ,ח”כ ,’א םימיה–ירבד ,72 ,ט”י ,’ב םיכלמ ,3 ,’ב ,’א לאומש 33  51–91 ,8–21 ,’ג םירבעה ,8–11 ,ה”צ םיליהת ,2–6 ,’ח םירבד ,8–31 ,ב”ל ,82–83 ,22–32 ,ד”י רבדמב 23  9 ,’ב סומע ,11–21 ,ד”כ עשוהי ,02–12 ,’ז םירבד ,72–82 ,ג”כ תומש 13
21 ,ו”כ ארקיו 43  02 ,’ג ,’א ןנחוי ,31 ,’ד םירבעה ,1 ,’ב – 1 ,’א הנוי ,2–4 ,’ט סימע ,81–91 ,ב”ל ,32–42 ,ג”כ הימרי ,51–61 ,ט”כ היעשי ,11 ,3 ,ו”ט ילשמ ,ט”לק ,9–11 ,ד”צ ,7 ,ו”ס ,22 ,ד”מ םיליהת ,2 ,ב”מ ,52–72 ,12–22 ,ד”ל ,42 ,9–11 ,ח”כ ,22–42 ,ד”כ בויא ,9
 ,ב”כק ,’א םיליהת 63  32 ,’ב ,’א ןנחוי ,1–4 ,’ג ,’ב סויתומיט ,01–11 ,1–5 ,’א ןנחוי ,5 ,ב”נ םיליהת 53  63–73 ,’י םירבעה ,1–11 ,’ג ילשמ ,31–51 ,ב”צ ,1–3 ,’א םיליהת ,11 ,ו”ל בויא ,1–41 ,ח”כ ,4–5 ,ו”ט ,82 ,ב”י ,62–82 ,א”י ,9–51 ,’ז ,92 ,01 ,’ה ,04 ,’ד םירבד ,3–
–62 ,א”י ,35–85 ,05–15 ,’ו ,52 ,’ה ןנחוי ,83 ,’כ ,62–82 ,’י סקול ,4 ,’ד יתמ ,11 ,ג”ל לאקזחי ,2 ,’ז ,4 ,’ד ילשמ ,61 ,’ל םירבד 73  1–8 ,’ג םייסולוקה ,7–51 ,’ג םייפיליפה ,8 ,’ו םייטלגה ,01–81 ,’ח םיימורה ,52–62 ,ב”י ןנחוי ,92 ,12 ,ט”י ,93 ,’י יתמ ,31 ,ח”כ ילשמ ,6
 ,’ו ,22–52 ,61 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,72 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,53–73 ,21–41 ,’ח םיימורה ,22–42 ,’כ םיחילשה ,82–03 ,ח”י ,33 ,62–72 ,ד”י ,72–82 ,11 ,’ה סקול ,42–62 ,ז”ט ,73–93 ,’י יתמ 83  4–5 ,’ג םייסולוקה ,01–31 ,1 ,’ח ,2–31 ,’ו ,71 ,’א םיימורה ,91–12 ,ד”י ,52
 ,74–15 ,63–24 ,42–03 ,ג”י ,82–33 ,’י ,11–21 ,’ח ,12–32 ,91 ,31–41 ,’ז ,7–21 ,’ג יתמ ,9–71 ,ד”י היעשי ,81 ,’ט םיליהת 93  81–22 ,’ג תולגתהה ,1–2 ,’ד ,’א סורטפ ,31–51 ,’ד בקעי ,5–11 ,ב”י םירבעה ,11–21 ,’ב סוטיט ,1–6 ,’ג םייסולוקה ,7–9 ,’ג םייפיליפה ,71 ,41
 ,ח”ל לאקזחי ,1–4 ,ד”ל ,91–02 ,ד”כ ,5–11 ,ג”י היעשי 04  8 ,א”כ ,7–51 ,’כ ,02 ,ט”י ,8–11 ,ד”י ,1–2 ,’ט תולגתהה ,41–51 ,4–7 ,’א הדוהי ,01–21 ,4–6 ,’ב ,’ב סורטפ ,7–9 ,’א ,’ב םיקינולסתה ,92 ,’ה ןנחוי ,91–62 ,ז”ט סקול ,64 ,14 ,42–33 ,ה”כ ,24–15 ,ד”כ ,11–41 ,ב”כ
  ז”י קרפ תולגתהה ,3–41 ,’ג ,’ב סורטפ ,7 ,’ד ,’א סורטפ ,8–9 ,’ה בקעי ,1–5 ,’ג ,’ב סויתומיט ,71–02 ,’ב םיחילשה ,24–44 ,3–93 ,ד”כ יתמ ,1–4 ,ב”י ,92–54 ,’ב לאינד 14  71–12 ,8–11 ,1–4 ,ז”ט ,21–71 ,8 ,’ו תולגתהה ,01–21 ,’ג ,’ב סורטפ ,91–02 ,’ב םיחילשה ,02–32
 ,ב”י תולגתהה ,81 ,’י סקול ,9–71 ,ד”י היעשי 34  21–41 ,1–5 ,ב”כ ,א”כ קרפ ,2–3 ,ו”ט ,21–31 ,ד”י ,9–71 ,’ז ,’ד קרפ ,12 ,’ג ,7 ,’ב תולגתהה ,61–81 ,’ד ,’א םיקינולסתה ,1–4 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,2–3 ,ד”י ןנחוי ,12 ,ט”י ,11–21 ,8 ,’ה יתמ ,3 ,ב”י לאינד ,71 ,’ג בויא 24
  4 ,’ב ,’א ןנחוי ,02–32 ,’ז יתמ 84  3–6 ,’ב ,’א ןנחוי 74  4 ,’א ,’א סורטפ ,43 ,’י םירבעה ,33 ,ב”י סקול ,02–12 ,’ו יתמ 64  71 ,1–3 ,ב”כ ,41–71 ,’ז תולגתהה 54  1–6 ,א”כ תולגתהה ,82 ,’י ,42 ,’ה ןנחוי ,63–83 ,’כ סקול ,03 ,’י סוקרמ 44  51 ,ב”כ ,7–01
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לכבםויידמלדגוךלוהומאלאתורפסיקלחמרפסמ

.םלועהיבחר

,דבכנהומאלארמוכל

לעךתביתכ.הדעסמבךינולעמרפסמיתפסא

םיקוקזונלוכוהפיקמוהנונשאיההעושיהאשונ

םעדחי”חישמה”ךרפסתאילחלשאנא.תאזל

לוכישףסונרבדלכו”רויפיפאהתודוס”רוביחה

.המורתףרצמינא.ינומכליחתמלרוזעל

,ברדובכב

ירוזימ,יפא'צ.םא.'ץייא

.האלומ.םא.'ץייאלשותשקב

�ירוזימ

הינרופילק
,ומאלארמוכדובכל

ךתשיאלוךלתודוהלינוצרב,תישאר
ןעמלםתמחלנשברקהלעןאזוסהחונמה
וננודאןעמלהנתיאהםכתדימעלעוהנומאה
ינוצרב.םכיתואלתוםכיתויוסנתהלכב
,םיהולאתאךירעמינאהמכדעךעידוהל
יתישעשירחאוזהייסנכלינאיבהיכלע
לוכיינאשלעךרובמתמאבינא.ורבדתא
.הלאםינורחאםימיבםיהולאתאתרשל

םישדוחהעשתינפלוננודאתאיתשגפ
תא,יַדידיתא,יתדובעתאיתבזעדימו
ירחאתכללידכ'וכוהרידלשדחהףתושה
רתויבהבוטההטלחהההתיהוז.חישמה
הלעמלךשמב,ןכבו.םעפ-יאיתישעש
ילעהיהםינושארהםישדוחהתנומשמ
ןמזךשמבוינודאתאתרשלםוקמשפחל
תאהמייקרשאהיסנכאוצמליתלוכיאלהז
הכלהאלתחאףאשםושמ,ינודאתווצמ
.ינודארבדתובקעב

יתכלה.דחאישילשםויבהזהיה,ןכבו
יתאצמויתייההבשהיסנכבםידומילהרדחל
עדויינא.”םילשמוםיגיהנמ”ךנולעתא
תומשנליצהלוזתורפסבשמתשהינודאש
,ירובעבתכנהזשעדויםגינאךאתובר
תרשלםוקמוהשזיאלתכלללכואשידכ
יתמשנ,יבבל,יתבשחמלכבינודאתא
עיגהלםיעצמאילקפיסםיהולאזאו.יחוכו
.םשךתייסנכירבחתאשוגפלדווילוהל
יתעגהףוסףוסשיתעדיןאכליתעגהשעגרב
הרשכהלבקמינאוישכעשךכ,התיבה
תומשנליצהללגוסמינאווננודאיחרואב
.יתועצמאבורובע

שדוקהחורלשהליבטהתאיתלביקאל
,ןכב.וננודאמתוצירחבהשקבליתלחתהו
סינווביתלבטוהשדוחב01-הןושארםויב

םדוקהםדאהתאיתראשהשעדויינא.'ץיב
יתלביקםויותואברחואמרתוי.םשרובק
.המיהדמהיווחוזיא.שדוקהחורתליבטתא
תעכוהנושארלתויחליתלחתהוליאכהיההז
.ןיטולחלשדחרואבםירבדהתאהאורינא
.םיהולאמהמיהדמהנתמוזיא

,ברעהתוליפתתעב,ךכבידאלםאו
,ותשרדתאןתנסמאדאקמביידרשאב
עומשליתלוכיאלוהמלענתיעבטהיתעימש
התואףלש,ישפנתאזאחקלםיהולא.רבד
יכותלהרזחןכמרחאלויכותמהצוחה
).הימוגררחשלוחותמלומכהיההז(.םיימעפ
וננודאזאםלוא,םימשלהלועינאיכיתבשח
יתתנ,םימבךתואיתלבט”:רמאוילארביד
ךווצארשאכהשעתאלםא.יחורתאךל
ךלת,ךילעיתמששתוכמסלכלתייצתאלו
עדויינאוישכע,רמוכהדובכ.“םוניהיגל
ראתלדציכעדויינניא.יהמםיהולאתארי
ינאוינודאהזהיהיכעדויינאךא,וזהארי
.ותאריתאיברידחהשולהדומ

לאתרגיאהתאאורקלילרמאינודא
הבךרדהלעיתארקוג“יקרפ,םיימורה
.ייחבהמוקמבתוכמסהלכתאםיהולארדיס
םידמולונא,ףסונתומיאךכלתתלידכ
לעיתארקתרחמלוםישדחהךיבתכתא
ךרובמהכינא.ינודאמךלהיהשרוקיבה
ךלהדות.םויהינודאתאתרשללוכיינאש
םושמתיתימאההנווכההוהיחנההרובע
ךרדלעינליבוישימליתואהנפמהתאש
.עושיןודאה,רשיה

.רמוכהדובכ,יתוליפתבךתואריכזמינא
.הדותבוש
,ודבע
הינרופילק,סל'גנאסול.יט.יט

,דבכנהומאלארמוכל
תחלששלעוךנמזרובעךלתודותבר.לאלחבשה

.ירובעהברתועמשמהזלשי.שדוקהיבתכלשקתועיל
אלפנהרפסהתאםגוירצונהןולעהתאלבקליתאלפתה
יתלוכיאלוותואאורקליתלחתה.ילתחלשש”חישמה”
.ןייוצמאוה.ידימותואחינהל

םייונמהתמישרלעיתואראשהאנא,ומאלארמוכה
בר,בוש.רשפאהתדימבתורפסהתאילחולשלךשמהו
.םיהולאךכרביותודות
תימורדההנילורק,ליטסא.יד.ייא
.ואלומ.יד.ייאלשויתושקב

�תימורדה�הנילורק
,ינוטרקיהיחא

חישמהןודאהמווניבאםיהולאמםכלוכלםולשודסח

הליהקהלכםשבהלאתורופסתורושךלחלושינא.עושי

הנילורקבשליטסארהוסה-תיבבןאכתידרפסהתירצונה

ךתבהאוךבוטרובעתיבבלהונתדותתאעיבהלידכתימורדה

שדוקהיבתכתאךממונלביקשךעידוהלינוצרב.םיכרצנל

םרותהז.ונלוכלהלודגהכרבוזו,םהילאהרושקהתורפסו

םויידמ.האירבהלכיבאלברקתהלונלרזועוונלשעדיל

קפסמוםייפוסניאהודסחווחוכתאונלהארמאוהומויב

תאתוארהל,ךומכםינמאנםידבעתרזעבוניכרצלכתא

.יהולאהובוט

יהשלכתורשפאשיםאשקבלהצוריתייה,ינוטיחא

רוזעתשתרחאתורפסלכוךיבתכתאםעפידמונלחולשל

דואמבושחהז,ןכ-ומכ.םיחאהםעקולחלתושרדןיכהלונל

,ףיטהלךיאונלוארישואדיותוטלקונלקפסללכותםא

.ונלרסחתמאבהז.תירצונהקיסומןגנלותויודעתתל

הפצמו,הזבתכמלךבלתמושתרובעשארמךלהדומינא

הצורהתיהתידרפסההליהקהלכ.תובוטתושדחתלבקל

.וניפלכהליצאהךתובידנתאםיכירעמונא.םולשךלרמול

יחא.ןאכםישועונאשיפכךיתוליפתבונתוארכזה,אנא

.”חישמה”רפסהתאילחלש,אנא,ינוט

,חישמבךיחאוךידבע

תימורדההנילורק���������������������������,ליטסא.םא.י'ג

.ואלומ.םא.י'גלשויתושקב
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:הלותבלחישמהתדלוהתודואך“נתבשהאובנה

דיבהוהירבידרשאתאתואלמלתאזלכייהתו”

וארקוןבתדלויוהרההמלעההניה:רומאלאיבנה

הרושבה(“ונמעלאהושוריפרשא,לאונמעומש

.)41,'זהיעשי,32-22,'איתמיפ-לע

תאגרה,ותאניקתמחב,סודרוהךלמהרשאכ

דליהתאגורהלשאונהונויסנבםימימתהםידליה

וליפאשךכלונבלתמושתתאיתמהנפה,חישמה

בתכנשיפכ,שארמםיהולאלעודיהיההזבעתנחצר

יפ-לעהרושבה(םשגתהלתדמועההאובנכ,ך“נתב

.)51,א“להימרי,81-61,'ביתמ

ואםינייצמ,הרושבהירפסבתומוקמתורשעב

.ך“נתהתאובנתאםישגהעושישםירשבמהםיקיסמ

תעשבםירחאהםידימלתהתנומאתאאטיבסורטפ

“םייחםיהולא-ןב,חישמהאוההתא”:לודגהויודיו

.)61,ז“טיתמיפ-לעהרושבה(

םושרלוזתכסמתרגסמבינויחואישעמהזןיא

וסחייתהםיבתוכהובשהשדחהתירבבהרקמלכ

תמושתלאיבהלוננוצרבךא.תיכ“נתהאובנתמשגהל

הרושבבקראליזכרמהאשונהשהדבועהתאםכבל

תעבראלכבאלא,13,'כקרפבבותככןנחוייפ-לע

אוהיתרצנהעושיש,חיכוהלאוההרושבהירפס

ךא”.אובלדיתעההז,םיהולאה-ןבאבונמהחישמה

-ןבחישמהאוהעושייכונימאתןעמלובתכנהלא

“ומשבםלועייח,םינימאמה,םכלויהיןעמלוםיהולא

לשהחכוההתיצמת.)13,'כןנחוייפ-לעהרושבה(

תוארהלאיה,“ןנחוייפ-לעהרושבה”רפסב,ןנחוי

.חישמהישעמותומלשה,םירושיכהלכויהעושילש

,חישמהתודואבתכנשהמלכתאםישגהעושי

1.חישמהאוהןכל

תועובשהגחםויבסורטפתשרדבשהרדישהטוח

עושייכםידוהילחיכוהלך“נתהמןועיטההיה

םיהולאךא,תויעשרםיידיבובלצםהרשא,יתרצנה

בתכךלמהדודשחישמההיה,םיתמהןמהלעה

…םיהולאהתאמ…]יתרצנה[ירצונהעושי”:ויתודוא

םיחילשהישעמ(“םיהולאהומשחישמלוןודאל

.)63-22,'ב

םיחילשהישעמרפסבסורטפלשינשהומואנב

אוה,שדקמהרעשב)62-21,'גםיחילשהישעמ(

ינאעדוי,יחאהתעו”:ורמאבונועיטתאקזיחוםייס

]םחישמעושיתאוגרהווחד[םתישעתעדילבביכ

רשאתאאלימהככםיהולאהוםכישארםגםתאםג

ןכל.חישמההנועייכויאיבנלכיפבםדוקמדיגה

םיחילשהישעמ(“םכיאטחוחמייוובושוומחניה

.)91-71,'ג

לשותיבבוסנכתהשםייוגלותשרדבוליפא

םיאיבנהלכ]חישמה[וילעו”:סורטפרמא,סוילנרוק

םינימאמהלכומשבםיאטחהתחילסולבקייכםידיעמ

.)34,'יםיחילשהישעמ(“וב

רמא,היכויטנאברשאתסנכה-תיבבותשרדב

וילעםיבותכהםירבדהלכתאומילשהרשאכו”:סולופ

םיהולאהלבא.רבקבוהוחיניוץעהןמותואודירוה

.)03-92,ג“יםיחילשהישעמ(“םיתמהןמומיקה

םידוהילהרושבהתאףיטהלסולופלשותטיש

:3-2םיקוספ,ז“יקרפםיחילשהישעמבתנתינ

רבידתותבששולשווטפשימכםהילאסנכנסולופו”

םהלחיכוהוחותפ]ך“נתה[םיבותכהירבדבםמיע

הזיכוםיתמהןמםוקיוחישמההנועישהיהךירציכ

.“םכלדיגמינארשאעושיחישמהאוה

היפ-לעש,הרושבהתארידגמסולופרשאכ

השדחהתירבהתודבועתארשקמאוה,ולצנייםישנא

תואובנםעחישמהעושילשותייחתוותומתודוא

הרושבהתאםכעידוא,יחאינאו”:ך“נתהתוארוהו

חישמהיכ…הבועשוותםגרשא…יתרשיברשא

רבקניכו:]ך“נתה[םיבותכהיפכ,ונתואטחדעבתמ

תרגיאה(“םיבותכהיפכ,ישילשהםויבםקוהיכו

.)4-1,ו“טםייתנירוקהלאהנושארה

יכוארישםיפסונםיברםיטוטיצאיבהלןתינ

 אל :האובנה ןמ הז ןועיט דחוימב ושיגדה חישמה עושי יחילש לכ .1
 ושמתשה ובש דיחיה ןועיטה טעמכ אלא ,ירקיעה ןועיטה קר הז היה
 תודבועה ןיב אלפנ םואית תוארהל הבוח ושיגרה םה .השדחה תירבב
 תואובנ ןיבו עושי חישמה לש ותייחתו ותומ ,וייח לע תועודיה
 תלבוקמה הטישה התיה תאז .ןגוה םדא לכ ענכשל תנמ-לע ,ך“נתה
 תא קפיסש ןועיטל טושפהו קצומה סיסבה ,הרושבה תרבסהל
.םירועריעל תובושתה

,בוהאהומאלארמוכל
ומשבהרוסמהךתחפשמלוךלתוברתוכרב

ינא.עושיחישמהונעישומווננודאלשבהואה
דבכמתמאבינא.הרוסמהךתנוהכלעהדותריסא
םישנא,םלועבךומכםישנאהםיטעמשםושמהתוא
תוכלמלשםיצמאמהלכםעהנוהכהתאםיאלממה
ינהוכוםישנאםיאורונאהלאםימיב.םיהולאה
יתימאהינודארבדמםתעדתאםיחיסמהםיברתד
הזשןכתי.חווטירצקםיחוורןעמל)שדוקהיבתכ(
יפ-לעהרושבה(םימיהץקלשבצמהתאןמסמ
תויעבתורימחמהחפשמהךותבוליפא.)53,'ייתמ
ןאכםידבועםיברםירמכ.ומויבםויידמהזגוסמ
הלאמםינושדחאלשורבדוורסמךא,םלועב
.ךיבתכבתולודגתותימאיתאצמ.והנשמלש
ירצונאל.ךלשרמוחהמתוברתותימאיתדמל
תלעותקיפהלםילוכיםיברםירצונאלאדחא
.ךלשרמוחהמ

תולעבךיתוליפתשןימאמינא,רמוכהדובכ
.טאטאהלדגיתייסנכ.יתיאןניהברהךרעה
לעםירבסהםעתוטלקהמכיתלביקהנורחאל

ודוה
�הדאניקאק

”חישמה“
)1דומעמךשמה(

רמוכהתורפסתאקלחמ.סא.יִ'גחאה)הלעמל(

.ייא,ילימורוקבוגולטתפשלתמגרותמהומאלא

תויסנכמ.רא.ייארמוכה)הטמל(.ודוה,.יּפ

ומאלארמוכהתורפסתאקלחמתוירצונהומאלא

ןכםגתמגרותמ(ודוה,.יּפ.ייא,ורומאלאב

.)וגולטל

ילורזעהלא.שדוקיבתכןכו,תוליפת
המכםגילחלשאנא,רשפאםא.הברה
דואמןימאמינא.וגולטבשדוקיבתכ
ןתיאקשנכךבשמתשמלודגהוניהולאש
םלועהלשרבדםושבומיתכהלרוסארשא
רחאמ.םיהולאלתיבבלהיתליפתוז.הזה
םירחבנה,םימיהץקםניההלאםימיש
.וילולעתוןטשהירחאללושתכללםילוכי

םימיביתייסנכלעבתוכינא,ומאלארמוכה
הכישממאיהםיהולאדסחלתודוה.םינורחאה
תונפלדציכיתודליביתואודמילירוה.לועפל
לשןהוהחפשמהלשןה,ךרוצלכבםיהולאהלא
.ךרעהתורקיךיתוליפתביתוארוכז,אנא.היסנכה
יבחרבךיתויסנכרובעתוללפתמיתייסנכויתחפשמ
הדות.הרוסמהךתחפשמליתוכרבתארוסמ.םלועה
.ךתבשקהלע
,ותורישבךלש
ודוה,הדאניקאק.ייא.ייק
.האלומ.ייא.ייקלשותשקב
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,השדחהתירבהלשםיפיטמהוםיבתוכה,םיחילשה

,לבס,יחחישמהעושישךכ-לעםיעיבצמ,תויבקעב

.ך“נתהתואובנשומימךותהיחתלםקותמ

םיפסונםיטרפלסנכיהלםיבייחונאוישכע

לכ”יכרורברתיבתוארהלידכתונושתוירוגטקב

עושיבתודקמתמך“נתהלשתויחישמהתואובנה

ריצקתגיצנונא.“תרוונסמהליהתדקומכיתרצנה

:םיאבהםיקרפהתעבשבהזעפושמרמוחמ

 ,בוהאהו רקיה ומאלא ינוט רמוכל

 םיהולא ,באה םיהולא םשב ךתוא ךרבמ ינא

 הדומו ךירעמ ינא .שדוקה חור םיהולאו ,ןבה

 לכב השוע התא רשא לכ לעו ךתנוהכ לע םיהולאל

 .ימצע תא גיצהל הצור יתייה ,תישאר .םלועה יבחר

 תסדנהב ןושאר ראותל טנדוטס ,.יִא .םא .וא ימש

 ,הירגינבש ודיא תנידממ יננה .הקינורטקלאו למשח

 .שדוקה יבתכב ןימאמו םירשע ןב

 ךילא הז בתכמ תביתכב יתרטמ ,רמוכה דובכ

 יתרזח .ךתייסנכ לע יל עדונ ךיא ךל רפסל הניה

 ילש םידומילה תנוע רשאכ רבמצד שדוחב התיבה

 ומאלא תויסנכ” םשב ךנולעב יתלקתנו העטקנ

 הריעצה יתוחא תא יתלאש .00330 ןוילג ,”תוירצונה

 ותוא הל ונתנ יכ יל הרפיס איהו הילא עיגה הז ךיא

 ילב ותוא יתחנהו ןולעה ןכותב יתצצה .רפסה-תיבב

 והשמל קוקז יתייה דחא םוי זאו .ונכות תא לכעל

 יתאצמ אל .שדוקה יבתכ תאירקב רזעל יל היהיש

 רסמ לכ יתטלקו ולוכ תא יתארקו ךנולע דבלמ רבד

 רסמה לעו ונכות לע םיהולאל יתידוה .וב היהש

 הז .”שדוקה חור ידי-לע לבומ תויהל” ,אשנ אוהש

 .עגר ותואב וילא הפאש ישפנש רבדה תמאב היה

 דחוימב ,םייחה תא םינשמ ,תודוהל ילע ,ךיבתכ

 ליבוהל הלוכי םהב םיכרדה לע יתארק רשאכ

 .שדוקה חור ונתוא

 ךיאו באחא ךלמהו והילא לע יתארק םעפ

 ותבכרמ לע בכרש באחא ךלמ ינפל ץר והילא

 היה ,והילא ,אוהש םושמ לאערזי ריעל הסינכב

 ןיימדמ יתייה ןכ-ינפל .םיהולאה חור ידי-לע לבומ

 ידי-לע לבומ תויהל וא ,שדוקה חורב בכרלש ימצעל

 יוליגל תודוה םלוא ,הלודג המישמ וז ,שדוקה חור

 חור יכ ןימאמ ינא ,ךנולעב רשא םיבתכב יתאצמש

 .יתוא םג ליבוהל הלוכי םיהולאה

 ינפל תילותק היסנכב יתלבטוה ,רמוכה דובכ

 חישמה תא יתלביק אל םלועמ ךא םינש הנומש

 יתלחתה רשאכ 0002 ילוי דע ,תמאב ייח ךותל עושי

 ןמזב ,רמוכה דובכ .רפסה-תיבבש היסנכב ללפתהל

 תודוה יתדרשו תונוש תולחממ יתלבס ןורחאה

 תכלל הצור תמאב ינא וישכע .םיהולא לש ודסחל

 ,ידואמ לכב ותדובע תא תושעלו םיהולא תובקעב

 ילש רבעה תא ףקוז היה םיהולא םאש םושמ

 ער רבע יל שי .םויה םייחב יתייה אל ירה ,ידגנ

 ינא ךא ,ףואינו ןושיע ,םזילוהוכלא ומכ ,דואמ

 בשוח ינאו הזה םויה דע ילע סחש םיהולאל הדומ

 ,רמוכה דובכ .ירובע תינכות הנשי םיהולאלש

 דומלל לוכי ינא יכ יתיאר ,ךנולע תאירק תובקעב

 ,השקבב .שדוקה יבתכ לע ךתורפס תאירקמ הברה

 ןורפסה תא יל חלש ,םיהולא ןוצרב ,רמוכה דובכ

 רמוח לכו ,תורפס ,ךלש םיפסונ םינולע ,”חישמה”

 ךתייסנכ לע תועדומ רוציל יל רשפאיש ץוחנ

 הצור יתייה ,רמוכה דובכ .ירפס-תיבבו יתנידמב

 יתחפשמ רובע יהולא עפשו תואירב דעב ללפתתש

 יתחפשממ הבהא םע ןאכ םייסמ ינא .ירובעו

 לבקל הווקמ ינא .ךתייסנכלו ךל םיירגינה יחאו

 ודסחו ןתי ימ .בורקב ךממ תיבויח הבושת

 .ךילע ורשי חישמה עושי וננודא לש ומולשו

 .ןמא

 ,ךבהוא

 הירגינ ,ֹודיִא תנידמ                 .יִא .םא .וא

הירגינ

ומאלאתויסנכלש.ייא.יבהנשמהרמוכ

הקירפא,ןורמאק-םירפכבףיטמתוירצונה

,רקיהומאלארמוכל

,בוט?הזךרובמםויבךמולשהמ!םולש

םושמ,ךיתויסנכלעךלבתוכינא.הווקמינא

.ךיבתכמתצקיתארקודידיךרדךילעיתעמשש

רחאעדימוךלשתורפסהמדועשקבמיתייה

תינכותבאצמנינאשםושמ,ךתושרבאצמנילואש

וב,“םישדחםייחהפטהלזכרמה“לשהרשכה

תבתינכותיהוז.היזיוולטווידרתלעפהדמולינא

.תינכותבםישדוחהשולשכילוראשנוםייתנש

.הזםוחתבתויוליעפהלאיאךלשיםאההותינא

תויהללוכיינאובשרחאםוחתשיםאה,אלםא

לכחולשלליאותםא,ןכבו?ןיינועמהתאםא,רזעל

ינמזעיגה.דואמךלהדוא,תעכתורפסוא/ועדימ

אצמנהתארשאכךרמשיוינודאךכרבי:רמול

םירחאללחאמהתאשבוטהויאוולה.קוחרואבורק

הקיסומלחותפהיהיךבלויאוולה.םויהךילעחרזי

דעךרמשיוםיהולאךכרבי.םדאתובבלאפרתש

.תינששגפינש

,דובכב

ירוזימ,גנירפססואה.יִ'ג.יי'ג

.יִ'ג.יי'גלהחלשנתורפסה

הקירפא

�ירוזימ

,רקיהומאלארמוכל

ךינולעמדחאלשקתועיתלביקךיאתעדויינניא

יתאצמשתעביתכרובךיאךמצעלראתללוכיךניאו

00420רפסמאוהןוילגה.ילשתוריינהןיבותוא

יתואףסוהאנא.םיפסונםיברךלשישהחוטבינאו

חלשוךלשםינעוממהתמישרלילשהרבחהתאו

עומשלברךרוצילהיה.”חישמה”לשקתועוניתשל

.ייחבםיישקתרבועינאשזאמחישמהלעאורקלו

�ססקט

www.alamoministries.com
ומאלא�תייסנכ�לש�טנרטניאה

המונלחלש,אנא.הכרבםהךלשםינולעהותורפסה

.חוכןומהלהקוקזינא.ךלשיש

ססקט,וינוטנאןאס.יס.יב

האלומ.יס.יבלשהתשקב

חישמל�ןיכומיס�.א

�לש�ותורישו�וייח�תודוא�תואובנ�.ב
חישמה

�תואובנב�םייאובנ�םיסקודרפ�.ג
חישמה�תודוא

�ותומ�,וירוסיי�תודוא�תואובנ�.ד
חישמה�לש�ותייחתו

�וידיקפת�תא�תוראתמה�תואובנ�.ה
חישמה�עושי�לש�םייחישמה

�ך”נתה�יפ-לע�חישמה�לש�ותוהולא�.ו
השדחה�תירבהו

�תופיקע�תויזחתו�חישמה�ייומיד�.ז
ויתודוא

.טסוגואשדוחןולעבאוביךשמהה
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תווצמלעהרימשלןוצרמהענכהידי-לעםהלש
94.המכוהמכיפםילבקמ,םיהולאהאוהשינודארבד

חורתעמשמלןוצרמהענכהידי-לע,תורחאםילימב
,תרחאתימשגץראלוסנכייאלשתנמ-לעשדוקה
לכומלעייםש,תיחצנתימימשץראלוסנכייםה
םימשבויהיאל,ןכ-ומכ05.םהילוכסתלכוםהיתועמד
,ףואינ,תינימהדיגב,םימס,תויפש-יאומכםירבד
,תומוהמ,תונכס,תויבסל,תוילאוסקסומוה,םירוסרס
הבעותלכו,םילכונ,םינטחס,םיבנג,םינרקש,ןטש
15.איהש

,הלשממהםעהלועפףותישב,תויאופרתויושר
יכרמאנםהילעשםיתמםישנאמתוחומואיצוה
תופרוטמתוצלפמויהרשאםישנא,הנקתםהלןיא
יכונלםירמואםה.םיסנאוםיחצורויהשו,תועשופ
וחקלנשתוחוממםהיתוחומתאלידבמהרבדםושןיא
ונניא”.םיילמרונםייחםייחכםירידגמםהשםישנאמ
הכףסכםיזבזבמםהםתושפיטב.“לדבהלכםיאור
םינימאמויהםהויאוולה.הלאכםירקחמלעבר
תמרגנוזתוגהנתהיכבותכםהב,שדוקהיבתכב
ףארשאןיעלתוארניתלבתוינטשתוחורידי-לע
25.תוארלםילגוסמםניארתויבםיקזחהםיפוקסורקימה

םילבקמםהשךכבןטשלםירצבמםיווהמהלאתוחומ
םבוריסבוינודארבדבתנתינשוזמהנושהנירטקוד
םהייח35.שדוקהחורלשתעמשמלםהייחתארוסמל
ידי-לעקראל,תינוציקהרוצבהבוטלםינתשמויה
,רשא,ורבדתיישעידי-לעםאיכ,ינודארבדתעימש
ןהשדוקהחורתעמשמלםתורסמתהלהווש,בוש
45.תינוציחןהותימינפהניחבמ

ידי-לע�סבוי�אל�ןטשה
�ימשג�קשנ�וא�םיימשג�םישנא�

אלשקוחתפיכאישנאואםייתלשממםידיקפ
תוחורלעטלתשהלולכויאלםלועל,שדחמודלונ
םבורבםמצעםהשרחאמתעמשמתורסחתוינטש
חוכםהלןיא,ךכםושמ.שדוקהחורמודלונאל
תינטשתונדגובםעדדומתהלםכותביהולאעדיוא
ןהםאןיב,תוינוליחתויושר55.ןיעמתרתסנה,וז
וא,קוחתופכוא,תויטילופ,תויאופר,תויתלשממ
יתלבהתינוליחהתושונאהראשלכםעדחי,תויאבצ
םיינטשתוחוכבםחליהלחוכהתאתורסח,תשדוחמ
םיעשפעצבלםישנאלםימרוגהתוחוכ,הזהםלועב
םניאשהמבםחליהלםילוכיםניאםה65.םיירזכא

 ,2 ,’ד ,41–71 ,’ג ,3–4 ,’ב ,’ב סויתומיט ,02 ,71 ,’א םייפיליפה ,71 ,’ו ,72 ,’ד םייספאה ,9 ,’ו םייטלגה ,42 ,61 ,41 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,41 ,ו”ט ,72–92 ,41–61 ,2–5 ,’י ,41 ,1–3 ,’א ןנחוי ,32–62 ,’ט סקול ,64 ,14 ,13–43 ,1–01 ,ה”כ ,42–52 ,’ז יתמ ,03 ,א”י ילשמ 94
 15  7 ,3–4 ,א”כ ,71 ,’ז תולגתהה ,01–11 ,’א ,’א סורטפ ,41 ,ג”י ,82 ,ב”י ,23–04 ,42–72 ,א”י םירבעה ,8 ,ה”כ היעשי ,01–02 ,ה”מק םיליהת 05  2–8 ,א”כ ,11–31 ,ט”י ,71 ,’ז ,9–11 ,’ו ,12 ,21 ,’ג ,7 ,2–5 ,’ב תולגתהה ,7 ,’ד בקעי ,1–2 ,ב”י ,22–32 ,’י םירבעה ,7–8
12 ,’ה םייטלגה ,05 ,ו”ט ,9–01 ,’ו ,’א םייתנירוקה ,02–23 ,’א םיימורה ,84–15 ,ד”כ ,51–81 ,ז”י יתמ ,41 ,ג”כ הימרי ,72 ,ט”כ ,01 ,’כ ילשמ ,42 ,ד”י ,’א םיכלמ ,81 ,ג”כ ,22 ,5 ,ב”כ ,01–21 ,ח”י םירבד ,31 ,’כ ,22 ,02 ,ח”י ארקיו ,42–82 ,4–31 ,ט”י ,31 ,ג”י תישארב
 ,’ז םיימורה 35  8 ,’ה ,’א סורטפ ,3–5 ,’י ,4 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,72–63 ,’ח סקול ,71–72 ,’ט ,52–03 ,’ז ,93 ,43 ,’א סוקרמ ,41 ,ו”ט ,1 ,’י ,23–33 ,’ט ,61–71 ,’ח יתמ 25  51 ,ב”כ ,8 ,א”כ תולגתהה ,4–71 ,’ב ,’ב סורטפ ,9–01 ,’א ,’א סויתומיט ,4–5 ,’ה םייספאה ,91–
 ,51 ,ב”י ,83–04 ,5–8 ,’י ,82–23 ,61 ,’ח ,32–42 ,’ד יתמ ,6 ,’ד הירכז ,5 ,’ט ,61 ,’ג תלהק 55  71–62 ,’ב בקעי ,’ב קרפ םייספאה ,42–52 ,61–71 ,’ה םייטלגה ,21–41 ,4 ,1 ,’ח םיימורה 45  22–42 ,’ד ,3–6 ,’ב םייספאה ,3–5 ,’י ,3–4 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,5–11 ,’ח ,32–52
 ,61–71 ,’א םייסולוקה ,1–2 ,’ב םייספאה ,1–3 ,’ו ,41 ,’ב ,42–52 ,’א ,’א םייתנירוקה ,53–73 ,5–8 ,’ח םיימורה ,31–02 ,ט”י ,8 ,’א םיחילשה ,21 ,6 ,ד”י ,83–54 ,א”י ,44 ,’ח ,32 ,’ז ןנחוי ,91 ,’י ,62–63 ,’ח ,71–91 ,’ו ,04–14 ,’ד ,סקול ,81 ,ח”כ ,12–22 ,א”כ ,02–12 ,ז”י
01 ,’ב םייפיליפה ,02–22 ,’א םייספאה ,33 ,ז”ט ,53 ,’ג ןנחוי ,82–92 ,ב”י ,61 ,’ח יתמ 85  7 ,’ד בקעי ,8 ,’ה ,’א סורטפ ,72 ,’ד םייספאה 75  1–3 ,’ב םייספאה ,5 ,ו”ט ןנחוי ,52–82 ,ב”י יתמ ,5 ,’ט תלהק 65  11 ,ב”י תולגתהה ,6 ,א”י םירבעה ,2 ,’ג ,’ב םיקינולסתה
21 ,ה”מ היעשי ,51 ,ב”י ,7 ,5 ,’ד ,42–33 ,’א ילשמ ,54 ,ח”כ םירבד ,1–3 ,’ב ,’א קרפ תישארב 16  81 ,’ה ,9 ,’ג ,’א ןנחוי ,22–32 ,’א ,’א סורטפ ,3–7 ,’ג ןנחוי 06  01–81 ,’ו םייספאה 95  41 ,ז”י ,71–81 ,’א תולגתהה ,4 ,’ה ,4 ,’ד ,’א ןנחוי ,8 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,9–
 ,6 ,ד”י ,64–05 ,ב”י ,52 ,א”י ,54 ,04 ,13–23 ,61 ,’ח ,36 ,82–92 ,’ו ,33 ,’ה ,32–42 ,’ד ,71 ,21–31 ,7 ,1 ,’א ןנחוי ,71–22 ,1 ,’י סקול ,51–81 ,ז”ט ,32–42 ,א”י ,41–61 ,’ז ,21–31 ,’ו ,51 ,’א סוקרמ ,61 ,ב”כ ,23 ,א”כ ,7–8 ,1 ,’י ,61 ,’ח ,4 ,’ד יתמ ,6–7 ,’ב יכאלמ ,81 ,11–
 תולגתהה ,6 ,’ה ,’א ןנחוי ,81 ,’א בקעי ,9–21 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,31  ,’ב ,’א םיקינולסתה ,9–01 ,’ב ,61–71 ,’א םייסולוקה ,31 ,’א םייספאה ,61 ,’ד ,8–21 ,’א םייטלגה ,61–81 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,13 ,ז”ט ,21 ,’ד םיחילשה ,73 ,ח”י ,91 ,71 ,ז”י ,31 ,ז”ט ,3–8 ,ו”ט
 ,21–31 ,’כ תולגתהה ,62 ,42 ,02–22 ,71–81 ,’ב בקעי ,5 ,ג”י םירבעה ,6–7 ,’ג ,’א סויתומיט ,1–7 ,ג”י םיימורה ,8 ,’א םיחילשה ,22 ,’כ ,72 ,ז”ט ,01–12 ,ד”י ,64 ,ב”י ,21 ,’א ןנחוי ,1 ,’ט סקול ,51–81 ,ז”ט סוקרמ ,81–02 ,ח”כ ,6–8 ,1 ,’י יתמ 26  81–91 ,ב”כ ,31 ,ט”י
 יתמ 46  21 ,ב”י תולגתהה ,8–9 ,’ה ,’א סורטפ ,11–21 ,’ד םירבעה ,31 ,’א םייסולוקה ,01–81 ,’ו ,72 ,’ד םייספאה ,41 ,3 ,א”י ,3–4 ,’ד ,11 ,’ב ,’ב םייתנירוקה ,53–93 ,’ח םיימורה ,01 ,ג”י םיחילשה ,44 ,’ח ןנחוי ,22–32 ,א”י סוקרמ ,12–22 ,א”כ ,02 ,ז”י יתמ 36  51
 ,11–21 ,’ה יתמ ,52 ,’ז לאינד ,7 ,’ל הימרי ,02–32 ,’ה היעשי 56  31 ,1 ,’ג ,’א ןנחוי ,21–41 ,’ד ,’א סורטפ ,21 ,2–4 ,’ג ,’ב סויתומיט ,92 ,’ד םייטלגה ,8–11 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,41 ,ז”י ,1–2 ,ז”ט ,81–02 ,ו”ט ןנחוי ,21–31 ,ג”י סוקרמ ,9–01 ,ד”כ ,43–53 ,ג”כ ,01–21 ,’ה
 ,ד”י ןנחוי ,91–02 ,’י סקול ,11–21 ,’ה יתמ ,9 ,ג”י הירכז ,61 ,’ס ,62 ,ט”מ ,42 ,02–22 ,ה”מ ,11 ,ג”מ היעשי ,81–02 ,ה”מק ,4 ,’ד םיליהת 66  1–8 ,ג”י ,21 ,9 ,ב”י ,02–32 ,01 ,’ב תולגתהה ,1–5 ,’ג ,’ב סויתומיט ,1–2 ,’ד ,’א סויתומיט ,81–12 ,ו”ט ןנחוי ,82 ,12–32 ,’י
 ,6 ,ד”י ,74–95 ,’ו ןנחוי ,94 ,ד”כ ,31 ,א”י סקול ,11 ,ג”י סוקרמ ,91–02 ,’י יתמ 76  01–21 ,’ג תולגתהה ,4 ,’ה ,’א ןנחוי ,72 ,’א בקעי ,52–62 ,’ז ,01–61 ,’ד םירבעה ,71–81 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,01 ,’ד ,’א םייתנירוקה ,53–93 ,’ח ,1 ,’א םיימורה ,12 ,’ב םיחילשה ,51–21
–62 ,9–11 ,’ט ,1–2 ,’ח ,41–52 ,’ז תומש ,8–61 ,’ד ,9–91 ,2–3 ,’ג תישארב 86  12–22 ,’א בקעי ,5–11 ,ב”י םירבעה ,91–22 ,’ב םייספאה ,61 ,’ו ,’ב םייתנירוקה ,32–62 ,א”י ,61–71 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,62–92 ,22–32 ,41–71 ,’ח ,31 ,’ב םיימורה ,31–61 ,ז”ט ,02 ,61–81
 ,5–11 ,ז”ט ,1–91 ,ב”י ,א”י קרפ ,’ב לאומש ,2–32 ,ו”ט ,’א לאומש ,51–12 ,ז”ט ,1 ,ג”י ,23–33 ,6–8 ,א”י ,6–81 ,’י ,1–41 ,’ו ,1–3 ,’ד ,21–03 ,7–9 ,’ג ,91–32 ,11–51 ,’ב םיטפוש ,31–02 ,ד”כ ,’ז קרפ עשוהי ,62–83 ,ד”י רבדמב ,92–03 ,ב”י ,4–7 ,א”י ,12–32 ,21–91 ,’י ,22
 ,31 ,’ט ,12–23 ,’א םיימורה ,1–11 ,’ה םיחילשה ,8–01 ,ו”ט ,51–71 ,ד”י ,62–72 ,’ה ,81–91 ,’ג ןנחוי ,02–72 ,ט”י ,32 ,’ט סקול ,1–03 ,ה”כ ,81–02 ,א”כ ,05 ,ב”י ,71–02 ,’ז יתמ ,’ד–’א םיקרפ הנוי ,52–43 ,’ד לאינד ,81–91 ,’ג לאקזחי ,32–33 ,’א ילשמ ,22 ,’נ םיליהת
 ,2–5 ,’ב תולגתהה ,21–31 ,’א הדוהי ,4 ,’ב ,’א ןנחוי ,81–91 ,’א ,’א סורטפ ,7 ,’ד בקעי ,71 ,ג”י ,6–8 ,ב”י ,62–92 ,’י םירבעה ,41–51 ,’ג ,01–21 ,’ב ,’ב םיקינולסתה ,22–42 ,11–21 ,’ה ,72–82 ,’ד םייספאה ,1–6 ,’ד ,42 ,’ג םייטלגה ,61–71 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,1–2 ,ב”י
 ,’ט ,’א םייתנירוקה ,62–82 ,’ח םיימורה ,31–41 ,ז”ט ןנחוי ,11–31 ,ב”י תלהק ,11–21 ,’ג ילשמ ,23–33 ,’ה םירבד 07  21–31 ,’א הדוהי ,2–4 ,’ה ,3–6 ,’ב ,’א ןנחוי ,5–11 ,ב”י םירבעה ,2 ,ו”ט ןנחוי ,71 ,’י ,32 ,’ו ילשמ 96  ז”ט ,’ט םיקרפ ,7–31 ,’ח ,51–61 ,1–01 ,’ג ,9–01
 ,5 ,’ט היעשי ,62 ,1–2 ,’א תישארב 27  8 ,’ו םייטלגה ,6 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,01 ,2–4 ,’ח םיימורה ,36 ,74–15 ,53 ,’ו ןנחוי 17  91–22 ,’ג תולגתהה ,72 ,42–52 ,02 ,’ב ,’א ןנחוי ,11 ,5–8 ,ב”י םירבעה ,21 ,’ד ,9–31 ,’ב םייסולוקה ,11–31 ,’ד ,81–22 ,’ב םייספאה ,62–72
 47  91 ,51 ,’א םייסולוקה ,12–32 ,ז”י ,02 ,7–11 ,ד”י ,73–83 ,03 ,’י ןנחוי 37  7–8 ,’א תולגתהה ,7 ,’ה ,’א ןנחוי ,9–01 ,’ב ,21–91 ,’א םייסולוקה ,8–01 ,’ד ,91–32 ,’א םייספאה ,91 ,’ה ,’ב םייתנירוקה ,42 ,’א ,’א םייתנירוקה ,01–41 ,1–3 ,’א ןנחוי ,32 ,’א יתמ ,6 ,ד”מ
  83 ,’י םיחילשה ,52 ,א”י ,36 ,’ו ,42 ,’ד ,43–63 ,’ג ,41 ,1–4 ,’א ןנחוי ,82 ,81 ,ב”י יתמ 57  1–3 ,’א םירבעה ,82–92 ,81 ,61 ,’ח ,03 ,62 ,91 ,’ה ,53–63 ,’ג ,41 ,’א ןנחוי ,04 ,03–53 ,’ב סקול ,05–45 ,ז”כ ,22–33 ,ד”י ,81–53 ,2–8 ,’ט ,42–23 ,’ח יתמ

םיעצבמהםישנאהוליפא.םיניבמםניאואםיאור
יתישעאל�ייח�לכ�ךשמב”:םירמואהלאםיעשפ
עודמסופתלםילוכיםניאםה.“ךכלכעררבד
תימלועהתכרעמהלכוםהשוא,הלאכםישעמועצב
,ושעשהמלעןיטולחלםהלחולסלשישםינימאמ
.םייופשיתלבםהיכסרוגגולוכיספהזיאשינפמ
איהתויפש-יאשינפמתויפש-יאםעלקמוניאםיהולא
םיבהואםישנאןיעתיארמלשבצמ,ינטשינחורבצמ
וננודאתאםילבקמויהקרוליא.ובםייורשתויהל
תעמשמםמצעלאםיחקולויהוםהבןוכשלוחוכםע
אלםלועלשירה,תיהולאהתעמשמהתאלבקלידכ
75.םויכםיאורונאשתומויאהתועווזהתאםיעצבמויה

םייספאהלאתרגיאה(“ןטשלםוקמונתתלאו”:בותכ
וחורתועצמאבןטשהרשאלכלםינימאמםה.)72,'ד
.םישדוחמיתלבהםהיתוחומבעטנ

לגוסמהיה,םיהולאחורתועצמאב,ומצעבחישמה
הלאקר85.האלהוונממוכילשהלוןטשהתאסיבהל
םחליהלםילגוסמ,ישולישהםיהולאהןכושםברקבש
סורהלדציכםירחאדמללוהלאתוחוכבהחלצהב
ונתמחלמילכןכש”,םהילעןטשהלשותטילשתא
סורהל…]חורהןמםאיכ[םדורשבמהניאםתמצוע
םייתנירוקהלאהינשהתרגיאה(“]ןטשהלש[םירצבמ
ברקבתנכושהניאישולישהםיהולאהחור95.)4,'י
שדחמדלוויהלםיכירצםה.םישדוחמיתלבםישנא
ולבקתשדוקהחורםכילעאובב”:רמאעושי06.חורהמ
.)8,'אםיחילשהישעמ(“חוכ

תינוליחההכלממהלכלוזהרהצהעימשמעושי
“רבדתושעלםילוכיםכניאידעלב”:תינחורהו
תיתימאההבושתהתא.)5,ו“טןנחוייפ-לעהרושבה(
יבתכב,ינודארבדבאוצמלרשפאהדיחיההנוכנהו
הלאתועצמאבקרהתוארוסמלרשפא16.שדוקה
ונחבנםנוצרמרשא,ינודארבדלכתאולביקרשא
םילושכמותומוקמ,םיינפקותםישנאידי-לעוסנתהו
ורבערשאו,שדוקהחורידי-לעםרובעורדוסש
וענכנהליחתכלמשםושמהחלצהבםינחבמהתא
הניחבמןהותימינפהניחבמןה,שדוקהחורתעמשמל
יהולאחוכקיפסמםהלהיהישידכ,תאז26.תינוציח
םילולעתה,תולובחתהלכינפבדומעלםברקב
36.ןטשהלשתויואמרהו

םיברםיטפשמותופידר,םישנועונאםיאורםויכ
,יהולאהעבטשוזתמאםיפיטמההלאלעםילטומ

תעמשמםילבקמםלועהישנא46.ינודארבדהרוקמו
,ינודארבדבדורמלםתואםיעינמהםיערתוחוכמ
וננודא56.חצנייחלויקוחבוונוצרב,וייחךרדב
לטבליתאבשובשחתלא”:השדחהתירבבעבק
אלאלטבליתאבאל.םיאיבנהתאואהרותהתא
אוה,עמשמ.)71,'היתמיפ-לעהרושבה(“םייקל
חורלשתעמשמהתרזעביכםלועלתוארהלאב
,םהלהצוחמןהוםכותבןהתלעופותנכושהשדוקה
םתמחלמבםיחצנמרשאמרתויתויהלםילגוסמםה
תעמשמרסח,יכונא,רפוכםלועבתוימשגהםהיכרדב
םיינחורםייחבםיצפחונאםא66.הזינחוריתלבו
,תורבגתהתלוכיוהמצועילעבםייח,חישמהעושיב
חורתעמשמונמצעלעלבקלליחתהלםיבייחונא
.םויהדועשדוקה

לשתימינפהתעמשמהןההנשי,ונתיאמםיעשונל
.שדוקהחורלשתינוציחהתעמשמהןהושדוקהחור
תינוציחתעמשמילעבםבורבםניהועשונאלשהלא
ואדואמטעמםילבקמםהשםושמ,שדוקהחורלש
דיקפתה.שדוקהחורמםתוימינפבהמואמםילבקמאל
ועשונרבכשונתיאמהלאלשדוקהחורלשימינפה
שדוקהחורתעמשמ76.“שדוקהחורלשהחישמ”הניה
,תינוציחהתעמשמההניהעגרכןאכבתוכינאהילע
ינוציחהונמלועבהשועשדוקהחורשהמ,רמולכ
תוברתוביסנתרדסמשדוקהחור.ונתביבסבוא
םינושםימצעוםינושםישנאבשומישךות,ונייחב
הטילשמדימתאיה86.תעמשמונילעטילשהלידכ
תעמשמהתטלשה96.יחרכההזשםושמתעמשמונילע
תירקיעההדובעההניהשדוקהחורידי-לעתינוציחה
חורלשתימינפההחישמהמץוח,וננעמלםיהולאלש
תאטעמכםיווהמ,ימינפהוינוציחה,הלאינש.שדוקה
תוחתפתההןעמלשדוקהחורתדובעלשהבורבור
07.םלשהינחורהםדאהלשהמלשה

חילשה17.שדוקהחורבלולכםייחהקוח,בוש
םיימורהלאתרגיאבהלאםילימבתאזעיבמסולואפ
םיעדויונא.“עושיחישמבםייחהחורקוח”:2,'ח
תמכחוםיהולאתרובגאוהשחישמ”ינודארבדמ
.)42,'אםייתנירוקהלאהנושארהתרגיאה(“םיהולא
27.םיהולאםעאוהדחאחישמהיכםיעדויונאןכל

ןה”57.שדוקהחורו47,ןבה37,באהףוריצוניהחישמה
לאתרגיאה(“תוהולאהאולמלכןכוש,ופוגב,חישמב
תוכמסלכילהנתינ”:עושירמא.)9,'בםייסולוקה
ךכ.)81,ח“כיתמיפ-לעהרושבה(“ץראבוםימשב
,ונברקבאצמנ,שדוקהחורםגוניהש,עושיםאש
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בצמ,לושכמלכלובסלויותיפלכינפבדומעלםילוכי
םילבקמונאשחוכהתועצמאבםיינוציחהביבסוא
רסומתלבקםשל,תימצעתעמשמםיליעפמונארשאכ
58.תינוציחןהותימינפהניחבמןהשדוקהחור

והומכףרועולתונפהלואיותיפינפבדומעל
תאיתאבהו”68.ןויסינהואיותיפהותואינפלעןוחצינכ
םיתנחבוףסכהתאףורצכםיתפרצושאבתישילשה
,ותואהנעאינאוימשבארקיאוהבהזהתאןוחבכ
.)9,ג“יהירכז(“יהולארמאיאוהואוהימעיתרמא
ידכ,וזתינמזהדיפק,וזתעמשמבדומעלםיבייחונא
ןאכםג,םיהולאינפלעיפוהלןויסינהףוסבלכונש
עדייכ”:ךכתאזרמואבויא.בהזכ,ןידהםויתעבםגו
בהזביננחב,]תימצעתעמשמ[ידמיעךרד]םיהולא[
ןאכבהזלשינחורהןבומה.)01,ג“כבויא(“אצא
78.“תינחורהרהט”איה

תמרוגוונלהקיצמתאזהתעמשמהלכיכ,ןכתי
תיפוסההאצותהודבלבינמזרבדוהזךא,םיוסמבאכ
לכ”88.רתויברישעורידאיהולאבצמלונתואאיבת
,בצעלםאיכהחמשלבשחנוניאואובתעברסומ
“ובםיכנחתמלהקדצוםולשירפןתיןכ-ירחאלבא
םא.)תירוקמתינווי,11ב“יםירבעהלאתרגיאה(
ירה,שדוקהחוררסומלשהנטקתומכקרלבקנ
ןכםגתונטקהנייהתונבריקבתוינחורהתואצותה
98.חצנלינלטקואריעזהיהיינחורהונבצמו

�רתויב�תנכוסמה�תעמשמה
תואלת,תוברתויוסנתהורבעיםיהולאהישודק

תורעסתאורבעישרחאל09.םיברתונוגיותובר
םולשוהחונמ,הוולשלשןמזווחיונתיאמקלח,רעצה
.תרוקיבםושאללואתרוקיבטעמ,רשועתצקםע
ונלםילחאמרשאהלאלשםהיתולוקתאעמשנבורל
ימישאמלשתולוקהתאאלו,ונתואםיחבשמובוט
שדוקהחור.ונתואקיתשהלםיצורשהלאובזכה
הריחבינברובעתאזכתגשגשמהביבסתרדסמ
שישימינפהחוכהתומכתאןוחבלידכבםימייוסמ
תאולביקשרחאלעפשבוםיחבשבדומעלםהל
תפסוותמהנומא19.שדוקהחורלשתימינפהתעמשמה
ונברקבםיהולאהתמצועיכםיאורונאשרחאלונייחל
תויוסנתההתאןוחצינברובעלחוכרתוהוידהבשי
29.תורצותודיבא,םייותיפ,תואלת,יוכידלש

,תויוסנתהב,ינועבדומעלםילגוסמםיברםירצונ
תעמשמתאלבקלרתויםהלהשקךא,לבסבותואלתב
לבקלםיליחתמוםירשעתמםהרשאכשדוקהחור
39.םיחבשותואמחמ,םייפכתואיחמ

תימינפ,שדוקהחורתעמשמבךישמהלםהלהשק
וא,הלודגלםילוע,םירשעתמםהרשאכ,תינוציחו
תאלבקלםילגוסמםיברםישנא49.הגרדבםילוע
םיפקומוםיאכודמםהרשאכקרשדוקהחורתעמשמ

חורתעמשמתאלבקלםילגוסמםיבר.בואכרעצב
.םרובעתאזכהביבסתרדסמחורהרשאכשדוקה
תאלבקלםיכישממםיהולאישנאמדואמםיטעמךא
,רשועלשהביבסבםידרושושדוקהחורתעמשמ
םיברםידימלת59.לקהארנםהייחבלכהרשאכ
ךרעירסחוםייצראםירבדידי-לעךכלכםיטסומ
םרובעירשפאיתלבואהשקשדע,תינחורהניחבמ
ךישמהל:רמולכ,שדוקהחורתעמשמתאלבקל
תאתרשלךישמהלםיברסמםה69.ינודאתאתרשל
תעמשמהתאלבקלםיברסמםה.שפנתוונעבםיהולא
םירחאהםירבדהלכתאתושעלוללפתהל,אורקל
,תורחאםילימב.תושעלםהילעהווצמםיהולאש
.ינודאמםירשונםה

תולעמהתאוהפרותהתודוקנתאהלגנשתנמ-לע
שדוקהחורידי-לעןחביהלםיכירצונא,ונכותבש
חורונרובעתרדסמםיתיעל,בוש79.םישקםיבצמב
םיסיעכמהםישנאבםיפקומונאהבהביבסשדוקה
אונשהםוקמבםירוגמואהדובעוא,רתויבונתוא
םיבייחמרשאםירחאםיברםילושכמםנשי.ונילע
.םהילערבגתהלידכונברקבםיהולאתוחכונתא
ןוחבלידכשאתפירצםכילעאובב”יָבוהא,ןכבו
,םכלהרקרזומהרקמוליאכוהמתתלא,םכתא
ןעמל,חישמהתולבסבםכלקלחשלככוחמישאלא
סורטפתרגיא(“ודובכתולגיהבםגוצלעתווחמשת
.)31-21,'דהנושארה

ונילע,םיהולאלשחצנייחבםיצפחונאםא
תעמשמתלבק.יכונאהוןשיהונייחחרואמלודחל
םינשיהםייכונאהםייחהתאהתיממשדוקהחור
,הקדירחאהקדךישמהלונלרשפאמהז89.ונלש
לשחצנהייחםעםויירחאםוי,העשירחאהעש
לכיכןיבהלונילע99.ונבםילעופוםינכושהםיהולא
,םיבצמהלכ,םילושכמהלכ,תומוקמהלכ,םישנאה
.ונתבוטלםהונתביבסרובעהרדיסשדוקהחורש
רבגתמהינחורהחוכהלעםיהולאלתודוהלונילע
הרקי.לבקנשרידסמאוהשתעמשמהמםילבקמונאש
ונילע.ינודאוהזיכתעדלונילע,הרקירשאונל
תעדלוינודאוהזיכחוטבלוםיעוגרתויהלטושפ
.ונרובעבוטהז,המרבדהשועםיהולארשאכיכ
לכשךכלםרוגםיהולא”.ונלץוחנשהמקוידבוהז
לאתרגיאה(“ויבהואתבוטלדחיםירבוחםירבדה
.)82,'חםיימורה

םבבלבןהשלכתוואתוא,האנש,חצרםעםישנא
ףאותוואתהוא,האנשה,חצרהלערבגתהלםילוכי
אוהינודארבדיכוחטביטושפםאםירחאםייותיפלע
לוכיאוה.ורבדתובקעבוכלייםהםאשךכ,יתימא
סוטטסלםתולעהלןכמ-רחאלוםתביבסתאתונשל
םיסיעכמהםירבדהלכ001.ולםתורישברתויהובג

תועצמאבלוכיאוה,חורהמשדחמםידלונונאםא
ןהוםינפמןה,ונכותבתלעופותנכושהותמצוע
ותמצוע,ןכומכ67.אטחהחוכמונתואררחשל,ץוחבמ
תאתימהלהלוכי,ונברקבשדוקהחור,חישמהלש
החני,שדוקהחור,חישמה77.ישונאהףוגהישעמ
תאלבקנםאשךכ87,הלוכתמאהלכלאםגונתוא
תויחליאדוובויאדוובלכונשדוקהחורתעמשמ
ןהושדוקהחורבונתויהידי-לעןה,חישמהייחיפ-לע
97.ונכותבתנכוששדוקהחורתויהידי-לע

ןיאיכ,וניתושלוחבונלתרזועחורהםגןכו”
המצעחורהםלואו.יוארכללפתהלםיעדויונא
תרגיאה(“םיליממתוקומעתוחנאבונדעבהעיגפמ
שדוקהחורשםירבדההלא.)62,'חםיימורהלא
ודלונ,ועשונשונתיאמהלאלתימינפהניחבמהשוע
שדוקהחורלשתימינפההחישמהיהוז.שדוקהחורמ
.ישונאהוניפוגךותב

םירבוחםירבדהלכשךכלםרוגםיהולא”:בותכ
.)82,'חםיימורהלאתרגיאה(“ויבהואתבוטלדחי
םיימוימויהםיעוריאהויהייכאיהרבדהתועמשמ
לכ”.ונתבוטלםירוקיאדוובםה,ויהירשאונייחב
םיינוציחםיעוריאשינפמ“ונתבוטלםניהםירבדה
םה08.חישמבונתקמעהוונתוחתפתהןעמלםניההלא
.שדוקהחורתעמשמתאםיווהמםהשםושמםיבוט
,םיהולאחור,םיהולאייחבךישמהללכונשידכ,בוש
םניהונביבסםישחרתמהםיעוריאהיכתעדלונילע
בושחלונילע.תינחורהונתוחתפתהןעמל,ונתבוטל
לקתינשתעלכבונקזחיאוה.תעלכבהזקוספלע
עוריאלכואתופידר,תואלת,תויוסנתה,שואיב
יהולאובוטרבדשתעדלךילע18.ןוסאכונלהארנה
םיקוספבוהזקוספבהקזוחבזוחא.ךרובעהשענ
חוטבלוהנומאילעבתויהלונלםירמואהםירחאםיבר
תינחורהתוחתפתההןעמלםיהולאתמכחבןיטולחל
28.תושונאהלש

תינוציחתעמשמתריציבשדוקהחורתדובע
השוריפ,התמצועבוהתגהנהבונכותבתימינפהעונתו
לעמאשניהלונברקביהולאחוכונלתויהללוכיש
,הבזכא,הצמשה,הפידר,הקוצמ,ןויסינ,יותיפלכ
תונוריטהניהשדוקהחורתעמשמ38.ןוגיוהדירפ
ידכתאשלםיהולאונלרזועהתוא,תימויהחכותו
עיגהלוותמצועברתויהברהנומאלעיגהללכונש
םכתנומאשידכ”48.תינחורהניחבמהמוקרועישל
לעתחשנה,בהזמרתויהברההרקיהוהפורצה
תראפתלודובכלוהליהתלאצת,שאבופרציהףא
,'אהנושארהסורטפתרגיא(“חישמהעושיתולגתהב
.ןחבמותועמשמשדוקהיבתכב“הפירצ”חנומה.)7
תמצועתלידגתועצמאבעדנשידכםגםינחבנונא
ףאםילוכיונאיכ,ונברקבתלעופותנכושה,םיהולא

 ,31–41 ,’ח ,1–8 ,’ו םיימורה ,32 ,02 ,51–71 ,ד”י ןנחוי ,72 ,ו”ל לאקזחי 77  91–22 ,’ב םייספאה ,61–81 ,1 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,91–02 ,’ו ,61–71 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,01 ,1–4 ,’ח ,51–81 ,3–8 ,’ו םיימורה ,22–32 ,ז”י ,7–01 ,3–5 ,ו”ט ,02–12 ,ד”י ,13–63 ,’ח ןנחוי 67
 ,73 ,13 ,62–82 ,9–11 ,1 ,’ח םיימורה ,12–32 ,61–81 ,ז”י ,1–41 ,ו”ט ,62 ,32 ,51–02 ,ד”י ןנחוי 97  72 ,02 ,’ב ,’א ןנחוי ,31–41 ,ז”ט ,62 ,32 ,51–02 ,ד”י ןנחוי 87  8–01 ,1–6 ,’ג םייסולוקה ,41 ,’ו ,42–52 ,’ה םייטלגה ,5 ,ג”י ,’ב םייתנירוקה ,72 ,’ט ,’א םייתנירוקה
 ,’א םייפיליפה ,51–81 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,23 ,א”י ,’א םייתנירוקה ,53–93 ,32–23 ,’ח ,4 ,’ב םיימורה ,11–81 ,’ג ילשמ ,57–67 ,17 ,76 ,46 ,ט”יק ,21 ,ד”צ ,4 ,ג”ס ,91–02 ,9 ,ד”ל םיליהת ,71–91 ,’ה בויא ,2–6 ,’ח םירבד 08  4 ,’ה ,42 ,6 ,’ג ,’א ןנחוי ,02 ,’ב םייטלגה
 ,’א בקעי ,5–6 ,ג”י םירבעה ,71–81 ,’ד ,’ב םייתנירוקה ,4 ,ו”ט ,61–81 ,’ח ,3–5 ,’ה םיימורה ,3 ,’ז תלהק ,ה”סק ,29 ,94–05 ,ט”יק םיליהת ,01 ,ג”כ בויא ,01 ,’ח הימחנ 18  41–22 ,’ג תולגתהה ,01 ,’ה ,’א סורטפ ,01–11 ,’ה ,71 ,’א בקעי ,5–31 ,ב”י םירבעה ,21–41
 יתמ 38  21–31 ,’ד ,’א סורטפ ,23–43 ,א”י ,31–41 ,’ה םירבעה ,61 ,ו םייספאה ,2 ,ו”ט ,1 ,ד”י ,52–62 ,א”י ןנחוי ,7–8 ,ז”י הימרי ,62 ,ד”י ,5 ,’ג ילשמ ,7–8 ,ב”יק ,9 ,ד”ל ,81–91 ,ג”ל ,01–11 ,’ט ,21 ,’ה םיליהת 28  21–41 ,’ד ,01–41 ,’ג ,6–7 ,’א ,’א סורטפ ,21 ,2–4
 ,51–25 ,’ב סקול ,81–32 ,3–8 ,ג”י ,7–8 ,’ז יתמ ,6 ,ב”כ ,5–7 ,’ד ילשמ ,1–4 ,’ב ,’א םיכלמ 48  4 ,’ד ,71 ,41 ,’ב ,’א ןנחוי ,01–11 ,’ה בקעי ,5 ,’ד ,3–5 ,’ב ,’ב סויתומיט ,3–7 ,’א ,’ב םיקינולסתה ,53–93 ,82–13 ,11 ,1–2 ,’ח ,42–52 ,’ז םיימורה ,33 ,ז”ט ןנחוי ,31 ,ד”כ
 ,’ד ,31 ,’ב ,6 ,’א םייפיליפה ,01–11 ,’ו םייספאה ,61 ,’ה םייטלגה 58  2 ,’ב ,’א סורטפ ,21 ,’ד םירבעה ,2 ,’ד ,51 ,’ב ,’ב סויתומיט ,01–71 ,’ו ,51–61 ,11–31 ,’ד םייספאה ,1–7 ,’ד ,41–81 ,’א םייטלגה ,8 ,’י ,6 ,’ג ,’ב םייתנירוקה ,6–8 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,4 ,’ו םיחילשה
21 ,5 ,’ג תולגתהה ,7 ,’ד בקעי ,22 ,’ה ,’א םיקינולסתה ,11 ,’ו ,72 ,’ד םייספאה ,61 ,’ה םייטלגה ,72 ,ד”י ,41 ,ג”י ,31–51 ,’ד ,01–21 ,’ב ילשמ 68  5–9 ,’ג ,’א ןנחוי ,01 ,’ה ,’א סורטפ ,01–11 ,’ה ,21 ,2–4 ,’א בקעי ,02–12 ,ג”י ,81 ,’ב םירבעה ,7–8 ,’ד ,’ב סויתומיט ,31
 םייתנירוקה ,6 ,2 ,ו”ט ןנחוי ,61–42 ,ד”י ,74 ,’ז סקול ,41–03 ,ה”כ ,73–83 ,ב”כ ,82–23 ,א”כ ,31 ,’ט ,91–72 ,’ז יתמ 98  01 ,’ה ,’א סורטפ ,01–11 ,’ה בקעי ,5–31 ,ב”י םירבעה ,53–93 ,82–23 ,’ח םיימורה ,11–31 ,’ג ילשמ ,71–91 ,’ה בויא 88  81 ,’ג תולגתהה 78  01–
 ,’א ,’א סורטפ ,53–04 ,42–62 ,א”י םירבעה ,6–21 ,’א ,’ב םיקינולסתה ,4–5 ,’ז ,3–11 ,’א ,’ב םייתנירוקה ,21 ,ב”י ,53–93 ,’ח ,2–3 ,’ה םיימורה ,22 ,ד”י םיחילשה ,33 ,ז”ט ןנחוי ,92–13 ,12–22 ,31 ,8–9 ,ד”כ יתמ 09  51–91 ,’ג תולגתהה ,91–42 ,01 ,’ב בקעי ,6 ,’ט ,’ב
 תולגתהה ,21 ,’א בקעי ,5–8 ,’ד ,’ב סויתומיט ,ב”מ ,’ב ,’א םיקרפ בויא 29  5 ,’ב בקעי ,62–82 ,’א ,’א םייתנירוקה ,6 ,’ג םיחילשה ,7–11 ,’ו סוקרמ ,11–21 ,’א ,’ב םימיה–ירבד ,8–61 ,ז”י ,’א םיכלמ ,53 ,ד”כ ,2 ,ג”י תישארב 19  31–71 ,’ז ,01 ,’ב תולגתהה ,21 ,’ד ,7
 םיחילשה ,8–9 ,’ל ,4–5 ,ג”כ ילשמ ,11 ,ב”ס םיליהת ,01 ,ב”מ ,01 ,’ב ,8–22 ,’א בויא ,9–31 ,’ג ,’א םיכלמ 59  6–01 ,’ו ,’א סויתומיט ,71–52 ,’י סוקרמ ,62 ,ז”ט יתמ ,8–9 ,’ל ילשמ 49  61–32 ,ו”ט ,31–41 ,ג”י ,12 ,’ט ,’א לאומש ,7–02 ,’ח ,01–21 ,’ו םירבד 39  01 ,’ב
 ןנחוי ,11–41 ,’ב סוטיט ,4 ,’ב ,’ב סויתומיט ,9–11 ,’ו ,’א סויתומיט ,52–62 ,’ה םייטלגה ,6–8 ,’ח םיימורה ,43 ,א”כ ,51–12 ,ב”י סקול ,81–91 ,’ד סוקרמ ,62 ,ז”ט ,91–12 ,’ו יתמ ,8–9 ,’ל ,82 ,א”י ילשמ ,11–81 ,’ח םירבד 69  5–7 ,’ב בקעי ,11–31 ,’ד םייפיליפה ,6 ,’ג
–41 ,’ח ,5–31 ,’ו םיימורה 89  9–11 ,’ב ,’א ןנחוי ,31 ,’ד םייפיליפה ,9–02 ,ב”י ,’ב םייתנירוקה ,31 ,’ג ,’א םייתנירוקה ,53–93 ,31–41 ,1 ,’ח םיימורה ,22 ,’ה יתמ ,6 ,’ד הירכז ,01–71 ,ב”מ ,9–01 ,’ב ,12–22 ,8–21 ,1–3 ,’א בויא ,7 ,’ב ,’א לאומש 79  61–71 ,’ב ,’א
 םייטלגה ,01 ,ו”ט ,31 ,’י ,62–72 ,61 ,’ט  ,’א םייתנירוקה ,5–7 ,’ג ילשמ 001  31 ,’ד םייפיליפה ,42–52 ,61–71 ,’ה םייטלגה ,75–85 ,ו”ט ,’א םייתנירוקה ,21–41 ,ג”י םיימורה ,32 ,’ט סקול 99  5–01 ,’ג םייסולוקה ,42 ,’ה ,02 ,’ב םייטלגה ,4 ,ג”י ,’ב םייתנירוקה ,1
  81 ,’ג ,’ב סורטפ ,2–6 ,’ב ,’א סורטפ ,2–4 ,’א בקעי ,11–21 ,’ו םירבעה ,9–01 ,’ב םייסולוקה ,42 ,’ה
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�שדוקה�חור�לש�תעמשמה�תלבק

 ונב אוה חישמה עושי יכ ןימאמ ינא 1.יכונא אטוח יכ ,יתמשנ לע םחר ,יהולא ,ינודא
 לכ לע הרפכ םשל רקיה ומד תא ריגהו בלצה לע תמ אוה יכ ןימאמ ינא 2.יחה לאה לש
 בשוי וניהשו 4שדוקה חור חוכב םיתמה ןמ עושי תא םיקה םיהולאש ןימאמ ינא 3.יאטח
 ירעש תא חתופ ינא 5.וז יתליפתלו יאטח לע יתודוותהל בישקמו הז עגרב םיהולא ןימיל
 ,רקיה ךמדב םימהוזמה יאטח לכ תא אנ ץחר 6.עושי ינודא ,יבל ךות לא ךתוא ןימזמו יבל
 חלסת התא ,עושי ינודא ,יל ברסת אל התא 7.אתלגלוגב בלצה לע ימוקמב תרגיה רשא
 ךרבדב 8.ךכ בותכ ,שדוקה יבתכ ,ךרבדב יכ תאז עדוי ינא .יתמשנ תא לאגתו יאטח לע יל
 תינעש עדוי ינאו ,יתוא תעמשש עדוי ינא ןכל 9.יתוא ללוכ הזו - שיאל ברסת אל יכ רמאנ
 תא ךל חיכואו יתמשנ תלואג לע ,עושי ינודא ,ךל הדומ ינאו .יתלאגנש עדוי ינאו 01,יל
 11.דוע אטחא אלו ךיתווצמ יולימב יתדות

 םיימורה ,82 ,'כ ,21 ,'ד םיחילשה  3  4-3 ,'א םיימורה ,73-53 ,'ט ןנחוי ,33-03 ,'א סקול ,45 ,ז"כ ,46-36 ,ו"כ יתמ  2  32 ,21-01 ,'ג םיימורה ,7 ,א"נ םיליהת  1
 םיימורה ,51 ,'ג ,42 ,'ב םיחילשה ,52 ,א"י ,81-71 ,'י ,12 ,91 ,'ב ןנחוי ,9 ,ז"ט סוקרמ ,7-5 ,ח"כ יתמ ,01-9 ,ז"ט םיליהת  4  9 ,'ה תולגתהה ,7 ,'א ,'א ןנחוי ,52 ,'ג
 םייספאה  7  02 ,'ג תולגתהה ,61 ,'ג ,'א םייתנירוקה ,11 ,'ח םיימורה  6  31-21 ,'י םירבעה ,63-52 ,'ב םיחילשה ,96 ,ב"כ סקול  5  6-3 ,ו"ט 'א םייתנירוקה ,11 ,'ח
  9  41 ,'א םייסולוקה ,7 ,'א םייספאה ,21 ,'ד ,12 ,'ב םיחילשה ,82 ,ו"כ יתמ  8  41 ,'ז ,5 ,'א תולגתהה ,7 ,'א 'א ןנחוי ,12-02 ,21 ,ג"י ,22 ,'ט םירבעה ,22-31 ,'ב
41 ,ב"כ ,41 ,'ז תולגתהה ,01 ,ו"ט ,'א םייתנירוקה ,11 ,'ח ןנחוי  11  6 ,א"י םירבעה  01  3-2 ,'ד בקעי ,31 ,'י םיימורה
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לשהרדסבןושארהדעצהתאתמייסהתעהז
דעצה.העושילעיגהלתנמ-לעםיצוחנהםידעצהשימח
םויידמבלצהתאתחקלותוגונעתמענמיהלאוהינשה
תא,ישיאהךנוצרתאתימהל,רמולכ,ףגתסהלתנמ-לע
הלאלכ.ויתוואתלכלעםלועהתאו,ךלשישפנהינאה
.חישמהלשותומךותבלבטיהלםיבייח

לשםיינטשהםייחהמךתייחתאוהישילשהדעצה
דעצה.חישמהלשאטח-ילוטנםייחלןושארהםדאה
לושמלתוכמסתדמעלםיימשלךתיילעאוהיעיברה
וניהישימחהדעצהו,ץראהינפ-לעםיהולארובע

תנמ-לע,ףוסהדעץראהלעםיהולארובעלושמל
דומללךילע.תומדאילעםיימשהתוכלמתאאיבהל
תושעלוולעמשיהלןכמ-רחאל,םיהולארבדתא
הייסנכהשךכ,ךילעהווצמםיהולארבדרשאתא
,ולשרדסה,ינודארבדלךתעינכלתויארואריםלועהו
.ךכרדוךברקבותוכמסו

.בוטלכםיהולאםכילעאיבי.ינודאתאוללה
ןמפוהרזלינרב
םשבעודיה
ינחורגיהנמ-ומאלאינוט

םהוונתבוטל,ינודארבדיפל,םניהךכלכונתוא
.ונלץוחנשהמקוידב

�םיימלוג�םימולהי
םיהולארשאכ.םיימלוגםימולהילםימודונא

.ךרערסחילוחרמוחבםיסוכמןיידעונא,ונתואאצומ
ןתינזאקרשידכאכודמוענכומתויהלךירצהזלכ
ולתוושלרשפאןכמ-רחאל.םולהיהתאתוארלהיהי
הז101.םיהולאלשודוביעתועצמאבותואשטללוהרוצ
םייסיםיהולארשאכךא,ונלהרוקהזרשאכבאוכ
,םולהילכמרתויםירהוזהיהנונא,ונתיאותדובעתא
ותדובעתאעצבלונתואליעפהללוכיםיהולאשםושמ
רשאמהליהתרתויולתתל,ונתועצמאבוונכותב
ותועצמאבשךילהתהוהז.ותאירבלכולתתלהלוכי
ללוהמהופוגלשםיידוקפתהםירבאלםיכפהנונלוכ
,םימשהתוכלמלסנכינשידכ201.ותלכל,חישמהלש
לכונשךכ,הזיהולאךילהתרובעלםיבייחונלוכ
יהוז.םיהולאלשהמצועהוחצנהייחבקלחלוטיל
םיהולאםעחצנלתויחלונתואהניכמהשדוקהחור
ונרובעבוטשהמלזובלונלרוסא.םימשהתוכלמב
סאמתלאינבהוהירסומ”:רמואינודא.יחצנןפואב
חיכויהוהיבהאירשאתאיכ.ותחכותבץוקתלאו

.)21-11,'גילשמ(“הצריןבתאבְַאכ
םיאצמנשהלאלעהעשרהםושוישכעןיאןכל”
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