
 ב"פשת'ה ,ה"ב

 הריתסו יוניק :הנושארה היגוסה

 יפ לע הל אנקמ :רמוא רזעילא יבר ,ותשאל אנקמה :איה הטוס תכסמ תא תחתופה הנשמה

 םינש יפ לע הל אנקמ :רמוא עשוהי יבר ;ומצע פ"ע וא דחא דע יפ לע הקשמו ,םינש

 הרבדו ,ינולפ שיא םע ירבדת לא םינש ינפב הל רמוא ?הל אנקמ דציכ .םינש פ"ע הקשמו

 התהשו רתסה תיבל ומע הסנכנ ,המורתב לוכאל תרתומו התיבל תרתומ איה ןיידע - ומע

  .תמבייתמ אלו תצלוח - תמ םאו ,המורתב לוכאל הרוסאו התיבל הרוסא - האמוט ידכ ומע

 איִהְו הָרְּתְסִנְו ּהָׁשיִא יֵניֵעֵמ םַלְעֶנְו עַרֶז תַבְכִׁש ּהָתֹא ׁשיִא בַכָׁשְו :רמאנ הטוס לע םיקוספב

 יברו רזעילא יבר הפמ םישרודו ,)גי ,ה רבדמב( הָׂשָּפְתִנ אֹל אוִהְו ּהָּב ןיֵא דֵעְו ,הָאָמְטִנ

 איהו הל אניק הלעבש וארש םידע שי ךא ,האמטנו הלעבנ איהש וארש םידע ןיאש עשוהי

 אכיל :א ,ו – אנת ידכמ :א ,ב( לעבה לש יוניקה לע איה הנושארה היגוסה .הרתסנ

 לע אוה )יל המל יוניק :א ,ג – אנת ידכמ :א ,ב .1-2( היגוסב ןושארה קלחה .)ארוסיא

 ,האנקה חור לע אוה )ךרד םשו :ב ,ה – לאעמשי יבר יבד אנת .3-4-5( היגוסה זכרמ .יוניקה

 אכיל :א ,ו – אנקמ דציכ .6-7( היגוסב ישילשה קלחה .חורה תולפש לעו ,הריתסה לע

 .ותשאל אנקמ שיא וב ןפואה לע אוה )ארוסיא

 

 האמוט אלו הריתס :ןושארה קלחה

 המ יפ לע ,ריזנ תכסמ רחאל האב וז תכסמש ךכל רבסה ונשי ,היגוסה לש ןושארה קלחב

 הטוס האורה לכש ,ךל רמול ?הטוס תשרפל ריזנ תשרפ הכמסנ המל :אתיירבב יבר רמאש

 ,ריזנ ךכ רחאו הטוס לכ םדוק ונש אלש ,ארמגה הפיסומו .ןייה ןמ ומצע ריזי הלוקלקב

 ונינשש ךותמו ,םירדנ תכסמ ונינש רידמה קרפ הפוסבו תובותכ תכסמ תא ונינשש ךותמ

 ארמגה תקיידמ ,ףסונב .יבר ירבד םושמ הטוס ונינשו ,םירדנל המודש ריזנ םג ונינש םירדנ

 .אנקל רוסא הליחתכל ןכש ,אנקמ םדאה דבעידב אקוודש ,"אנקמה" הנשמה ןושל תא

 סחיב קר איה הנשמב עשוהי יברו רזעילא יבר לש םתקולחמ לכש ,ארמגה תרמוא דוע

 תאמטינש יתיאר ינא רמוא דחא דע :ונינש םג ךכו ,ןמאנ דחא דע - האמוטב לבא ,הריתסל

 "הב ןיא דעו" :אתיירבב ונינשש ,האמוטב ןמאנ דחא דעש םיעדוי ןינמו .התוש התיה אל -

 ,"שיאב דחא דע םוקי אל" :רמול דומלת ?דחאב וליפא אלא וניא וא ,רבדמ בותכה םינשב -

 הז ?'דחא' רמול דומלת המ ?'דחא' אוהש עדוי יניא ,'שיאב דע םוקי אל' רמאנש עמשממ

 :הרות הרמאו ;דחא בותכה ךל טורפיש דע ,םינש ןאכ ירה ,דע רמאנש םוקמ לכ :בא הנב

 דע םאש ,עמשמו .הרוסא - "השפתנ אל איהו" ,דחא אלא םידע ינש הטוסה תריתסב ןיא

 .הלעב לע הרסואל ידכ קיפסמ הז ,"השפתנ" איהש דיעמ דחא

 דע יפ לע תויהל הלוכי האנקהש ,רזעילא יבר לש ומשמ הדוהי יברב יסוי יבר לש ותעד

 םימכח ובישה ,אתיירבב .םינש יפ לע תויהל הכירצ הריתסה קרו ,ומצע יפ לע וא דחא

 ןכ םג אוה הדוהי יברב יסוי יבר לש ומעטש ,תראבמ ארמגה .ףוס רבדל ןיאש וירבדל



 קוספב האמוטל שקוה יוניקהו .הריתסב אלו "הב" שרוד אוהש אלא ,"הב ןיא דעו" קוספהמ

 דמלל אב קר הז האמוטל הריתסה השקוהש המ ,ותטישל ."האמטנ איהו ותשא תא אנקו"

 ןמזב ותשאל םדא רמאי אלש ,ףיסומ ארוסמ אנינח יבר .האמוט ידכ אוה הריתס רועישש

 לע יוניק' :רמאש ,הדוהי יברב יסוי יברכ איה הכלהה אמש ,'ינולפ שיא םע ירתסת לא' הזה

 וילע הרוסא איהו ,התוא קודבל הטוס ימ םויכ ונל ןיא רתתסת איהש רחאלו ,'ומצע יפ

 .םלוע רוסיאב

 .םירחא ןיבל הניב האנק ליטמה רבד איה יוניק ןושלש ,שרוד שיקל שיר ?"יוניק" ןושל והמ

 יפ לע תויהל לוכי יוניקהש הדוהי יברב יסוי יבר תטישכ רבוס אוהש תקיידמ היגוסהו

 וניב האנק ליטמה רבד איה יוניק ןושלש שרוד ייבא לש ומשמ רמיי בר ,תאז תמועל .ומצע

 אוה קרו ,הל אניק אוהש םיעדוי םלוכו םינש יפ לע אקווד אוה יוניקהש רבוס ייבאו .הניבל

 ןכש ,רוסאו יתייעב רבד לאכ יוניקל םיסחייתמ יוניק ןושלל וללה םישוריפה ינש .הל אנקמ

 ,הארתה ןושלכ יוניק ןושל תא שרפמ קחצי רב ןמחנ בר ,תאז תמועל .האנק דילומ אוה

 .אנקל רתומ וז הטישלו ,"וצראל 'ה אנקיו" קוספה ןושל והזו

 םילגרש ?הטוסב דחא דע הרות הנימאה המ ינפמ :לאעמשי יבר לש ושרדמ תיבב ונש

 .האמט איהש הדיעמ דחא דעו ,הרתסנו הל אניק ירהש ,רבדל

 

 חורה תוכימנ לעו ,הריתסה לע ,חורה לע :היגוסה זכרמ

 רמאנש ,חור וב הסנכנ כ"אא ותשאל אנקמ םדא ןיא :לאעמשי יבר לש ושרדמ תיבב ונש

 חור וא האמוט חור וז םא וקלחנו .ֹוּתְׁשִא תֶא אֵּנִקְו הָאְנִק ַחּור ויָלָע רַבָעְו )די ,ה רבדמב(

 ירבד ,תושר - ותשא תא אנקו :ונינשש ,הרהט חור יהוזש ישא בר תטישכ רבתסמו ,הרהט

 םה םאה ,האמוט חור וז םא ךא ,בוט – הרהט חור וז םאו ;הבוח :רמוא ע"ר ,לאעמשי 'ר

 !?האמוט חור ושפנב סינכי םדאש הבוח וא תושר וז םא וקלחנ

 :הבוח וא תושר וז םא אביקע יברל לאעמשי יבר ןיב תקולחמ שי םהב םירקמ השלש םנשי

 - אמטי הל )ב( .הבוח רמוא אביקע יברו ,לאעמשי יבר ירבד ,תושר - ותשא תא אנקו )א(

 יבר ירבד ,תושר - ודובעת םהב םלועל )ג( .הבוח :רמוא ע"רו ,לאעמשי יבר ירבד ,תושר

 בר תאז רמאש םירמוא שיו ,ייבאל אפפ בר ול רמא .הבוח :רמוא אביקע 'ר ,לאעמשי

 יברש ,םיקלוח ךכ הלוכ הרותה לכב אביקע יברו לאעמשי יברש רמאנ :אברל אישרשמ

 תקולחמה וללה םירקמה תשלשב :ול רמא !הבוח :רמא אביקע יברו ,תושר :רמא לאעמשי

 .םיקוספה שוריפב איה

 הנושארה תודע המו :ןידב היהש :הריתסה תא הרידגמ )א ,אל( תכסמה ךשמהב הנשמ

 התרסואש הנורחאה תודע ,םינשמ תוחפב תמייקתמ הניא - םלוע רוסיא התרסוא ןיאש

 ןיֵא דֵעְו )גי ,ה רבדמב( רמול דומלת !םינשמ תוחפב םייקתת אלש ןיד וניא - םלוע רוסיא

 רוסיא התרסואש הנורחאה תודע המו :התעמ הנושארה תודעל רמוחו לקו .הב שיש לכ ,ּהָּב

 ןיד וניא - םלוע רוסיא התרסוא ןיאש הנושארה תודע ,דחא דעב תמייקתמ - םלוע



 רמוא אוה ןלהלו ,רָבָּד תַוְרֶע ּהָב אָצָמ יִּכ )א ,דכ םירבד( רמול דומלת !דחא דעב םייקתתש

 ןלהל רומאה רבד המ ,רָבָּד םּוקָי םיִדֵע הָׁשֹלְׁש יִּפ לַע ֹוא םיִדֵע יֵנְׁש יִּפ לַע :)וט ,טי םירבד(

 .םינש יפ לע ןאכ ףא ,םידע םינש יפ לע

 רועיש המכו ;האמוט תודע וז ?הנורחא תודע ,הריתס תודע וז ?הנושארה תודע איה וז יא

 ךירצו ,דחא רועיש םה וללה םירועישה תשלש .הארעה ידכ ,האיב ידכ ,האמוט ידכ ?הריתס

 .םהב העטנ אלש ידכ םהמ דחא לכ רמול

 יבר ;לאעמשי יבר ירבד ,לקד תפקה ידכ :הזה רועישה והמ הלאשב תקולחמ האב התעמ

 תולצל ידכ :רמוא יאזע ןב ;ותותשל ידכ :רמוא עשוהי יבר ;סוכה תגיזמ ידכ :רמוא רזעילא

 םיציב שלש עומגל ידכ :רמוא אריתב ןב הדוהי יבר ;העמוגל ידכ :רמוא אביקע יבר ;הציב

 ידכ :רמוא סחנפ ןב ןינח ;אמינ ידרג רושקל ידכ :רמוא הימרי ןב רזעלא יבר ;וז רחא וז

 ףא ,רככ לוטיל לסל הדי טישותש ידכ :רמוא ומילפ ;םסיק לוטיל היפ ךותל הדי טישותש

 .םחל רככ דע הנוז השא דעב יכ :רבדל רכז - רבדל היאר ןיאש יפ לע

 איהו רמוא אוהשכ ,ונעמש אל הריתס רועיש המכו - הרתסנו :בותכ תפסונ אתיירבב

 ;רזעילא יבר ירבד ,לקד תרזח ידכ ,הארעה ידכ ,האיב ידכ ,האמוט ידכ :רמוא יוה ,האמטנ

 ידכ :רמוא אביקע יבר ;ותותשל ידכ :רמוא יאזע ןב ;סוכה תגיזמ ידכ :רמוא עשוהי יבר

 תוריתסה תא ארמגה תבשיימו ;העמוגל ידכ :רמוא אריתב ןב הדוהי יבר ;הציב תולצל

 ומצעב דחאו דחא לכ :ןנחוי יבר רמא ףסוי רב קחצי יבר רמא ,םויסל .תונושה תועדב

 .רעיש

 וליאכ - םידי תליטנ אלב םחל לכואה לכ )א( :אריוע בר לש תושרד שלש ארמגב ואב דוע

 תוסג וב שיש םדא לכ )ב( .םחל רככ דע הנוז השא דעב יכ :רמאנש ,הנוז השא לע אב

 םאו ;ונניאו :ל"ת ?םלועב ונשי :רמאת אמשו ;טעמ ומור :רמאנש ,טעמתמ ףוסל - חורה

 בקעיו קחצי םהרבאכ ,ןוצפקי לֹכַכ וכמוהו :רמאנש ,וניבא םהרבאכ ונמזב ףסאנ - וב רזוח

 שודקה תדמכ אלש הארו אב )ג( .ולמי תלובש שארכו - ואל םאו ,לכ לכמ לכב והב ביתכד

 תא האור הובג ןיאו הובגה תא האור הובג - םדו רשב תדמ ,םדו רשב תדמ אוה ךורב

 'ה םר יכ :'אנש ,לפשה תא האורו הובג אוה ,ןכ וניא אוה ךורב שודקה תדמ לבא ,לפשה

 ,םיארומא לש תופסונ תורמימב ארמגה הביחרמ תושרדה ןמ דחא לכ לע .הארי לפשו

 המכ ארמגה האיבמ ,ףוסבל .חורה יסג לש םתונגו ,חורה יכומנ לש םתלעמ לע טרפבו

 ויתוחרוא םשה לכו ,םתליפת ךרד 'הל םיבורק םג חורה יכומנש ךכ לע םיעיבצמש תורמימ

 .ה"בקה לש ותעושיב האורו הכוז – הזה םלועב

 

 רוביד אלו הריתס :ישילשה קלחה

 ,ארמגה הריעמו .'וכ הל אנקמ דציכ :הנשמה ךשמה לע אוה היגוסה לש ישילשה קלחה

 רובדש עמשמו ,הז ינולפ שיא םע ירבדת לא םינש ינפב הל רמא םאש בותכ דחא דצמש

 ,המורתב לוכאל תרתומו התיבל תרתומ ןיידע ,ומע הרביד :ונינש ןכמ רחאלו ,אוה הריתס



 "ירבדת לא" ,הרבדו "ירבדת לא" :רמאנ ךכ ,ייבא רמא !אוה םולכ אל רובדש עמשמו

 הסנכנ ,המורתב לוכאל תרתומו התיבל תרתומ ןיידע - ומע הרבדו "ירתסת לא" ,הרתסנו

 .המורתב לוכאל הרוסאו התיבל הרוסא - האמוט ידכ התהשו רתסה תיבל ומע

 ,ףסוי בר רמא !םג םבייתת :ארמגה תלאוש .תצלוח - תמ םאו :הנשמב בותכש המ לע

 אלו - רחא שיאל ,רֵחַא ׁשיִאְל הָתְיָהְו הָכְלָהְו ֹותיֵּבִמ הָאְצָיְו )ב ,דכ םירבד( ארקמב רמאנ

 אלש :םירמוא שיו .טג הכירצ התיה איה הלעבמש יפכ ?הצילח הכירצ איה עודמו ,םביל

 איצוה הזש ,ןושאר לש וגוז ןב ןיאש ,רחא וארק בותכה :םירמוא שיו .ותיב תא רותסי

 ,הל רתומב הרסאנ םא ,רמוחו לק :רמא אבר .ותיב ךותל העשר סינכה הזו ותיבמ העשר

 .ותיישוק לע ץורית ונשיו ,ייבא השקמ תוטישה לכ לע .ןכש לכ אל הל רוסאב

 שיש בושחל םילולע הרותב הטוס תשרפ תא םיארוק רשאכ ?היגוסה זכרמ ונל ףיסומ המ

 הנושארה היגוסב .השאה לש אטח ןאכ ןיא ךא ,ודצמ האנקו לעבה לש יוניק קר ןאכ

 לש הרהטה חור לע אוה היגוסה זכרמ ךא ,לעבה לש ויוניקב היגוסה לש תפטעמה תקסוע

 ונחנא .חורה תוכימנו תולפש לעו ,הרתסנ איה רשאכ שיא הילע אב אמש ששחה לע ,לעבה

 לא ,הטוס השא לש הרקמ ונינפל עיגמ רשאכו ,השענש המל סחיב םולכ םיעדוי אל תמאב

 .ןידה תא קוספלו שארמ ןודל ונל

* 

 :תעצומה הקולחה יפ לע היגוסה ןושל וזו

 ;ומצע פ"ע וא דחא דע יפ לע הקשמו ,םינש יפ לע הל אנקמ :רמוא רזעילא יבר ,ותשאל אנקמה
 .םינש פ"ע הקשמו םינש יפ לע הל אנקמ :רמוא עשוהי יבר

 הכמסנ המל :רמוא יבר ,אינתד ;יברדכ ?הטוס אנת אקד אנת יאמ ,קילס ריזנמ אנת ידכמ )1(
 .ןייה ןמ ומצע ריזי הלוקלקב הטוס האורה לכש ,ךל רמול ?הטוס תשרפל ריזנ תשרפ
 אנתד ידייאו ,םירדנ אנת רידמה אנתו תובותכ אנתד ידייא !ריזנ ינתיל רדהו הטוס ינתילו
 .יברדכ הטוס ינתקו ,םירדנל ימדד ריזנ אנת םירדנ
 .תואנקל רוסא :ןדיד אנת רבסק ,אל הליחתכל ,ןיא דבעיד .אנקמה
 םדאל ול ןיגווזמ ןיא :יכה רמא ,הטוסב שיקל שיר חתפ הוה יכ :קחצי בר רב לאומש ר"א
 רב רב הבר רמא .םיקידצה לרוג לע עשרה טבש חוני אל יכ :'אנש ,וישעמ יפל אלא השא
 התיב םידיחי בישומ םיהל-א :רמאנש ,ףוס םי תעירקכ ןגווזל ןישקו :ןנחוי 'ר רמא הנח
 תריצי םדוק םוי םיעברא :בר רמא הדוהי בר רמא אהו ?יניא .תורשוכב םיריסא איצומ
 אל !ינולפל ינולפ הדש ינולפל ינולפ תיב ינולפל ינולפ תב :תרמואו תאצוי לוק תב ,דלוה
 .ינש גוזב אה ,ןושאר גוזב אה :אישק

 לבא ,הריתסו יוניקב אלא יגילפ אל ןאכ דע .'וכו םינש יפ לע הל אנקמ :רמוא א"ר )2(
 התיה אל - תאמטינש יתיאר ינא רמוא דחא דע :ימנ ןנתו ,ןמיהמ דחא דע - האמוטב
 ,רבדמ בותכה םינשב - הב ןיא דעו :ןנבר ונתד ?דחא דע ןמיהמד ןלנמ אתיירואדמ .התוש
 םוקי אל רמאנש עמשממ ]ב ,ב[ ,שיאב דחא דע םוקי אל :ל"ת ?דחאב וליפא אלא וניא וא
 ירה ,דע רמאנש םוקמ לכ :בא הנב הז ?דחא ל"ת המ ?דחא אוהש עדוי יניא ,שיאב דע
 אל איהו ,דח אלא הב תיל ירת :אנמחר רמאו ;דחא בותכה ךל טורפיש דע ,םינש ןאכ
 .הרוסא - השפתנ
 ,אוה דח הטוסד דע אנימא הוה ,יכה ואל אה ,שיאב דחא דע םוקי אל ביתכד אמעט אלא
 .הב ןמאנ ןיא - הב ןיא דע א"דס ,ךירטציא ?ארסתימ יאמב אלא ,אכיל דח וליפא יאו



 רבד רבד איתאד ,הינימ ארק קותשיל ,ירת אכיאד דע ?יעב יאמ אלאו ?הב ןמאנ ןיא
 םילגרד ,ינאש הטוס א"דס ,ךירטציא !הרותבש תוידע לכא הוהד ידימ אנעדי אנאו ,ןומממ
 .דחא דע הב ןמיהתיל ,הרתסנו הל אניק ירהש ,רבדל
 !הרוסאד ללכמ ,השפתנ אל איהו ביתכדמ אהו ?אירשו הב ןמאנ ןיאד תרמא תיצמ ימו
 .ל"מק ,השפתנ אלד איה ימנ ירתבו ,ירת אכיאד דע הב ןמאנ ןיא א"דס ,ךירטציא
 אלו - הב ,הב :ארק רמא ?עשוהי יברד ט"מ .'וכו םינש יפ לע הל אנקמ :רמוא עשוהי יבר
 אלו - הב :אמיאו .יוניקב אלו - הב :רמוא רזעילא יברו ;הריתסב אלו - הב ,יוניקב
 שקתיא ימנ יוניק .האמטנ איהו הרתסנו :ביתכד ,האמוטל שקתיא הריתס !הריתסב
 ארבתסמ ?תיאר המו .הב אנמחר טעימ אה !האמטנ איהו ותשא תא אנקו :ביתכד ,האמוטל
 ואל יא !הל םרג רקיע ןכש ,ףידע יוניק ,הברדא .האמוטכ התרסוא ןכש ,אפידע הריתס
 אתלחתאד ,אפידע הריתס ה"פא ?ינהא יאמ הריתס ,יוניק ואל יאו ?אכיא ימ יוניק ,הריתס
 .איה האמוטד
 אנקמה :רזעילא 'ר םושמ רמוא הדוהי יברב יסוי יבר ,אינתד ;אנת יאה יכ אלד 'ינתמ
 ירבדל :םימכח ובישה ;םינש יפ לע הל הקשמו ,ומצע פ"ע וא דחא דע פ"ע אנקמ ,ותשאל
 אלו - הב הב :ארק רמא ?הדוהי יברב יסוי 'רד ט"מ .ףוס רבדל ןיא ,הדוהי יברב יסוי יבר
 איהו ותשא תא אנקו :ביתכד ,האמוטל שקתיא יוניק !יוניקב אלו - הב :אמיאו .הריתסב
 רועיש המכל ,אוהה !האמטנ איהו הרתסנו :ביתכד ,האמוטל שקתיא ימנ הריתס .האמטנ
 .אתאד אוה האמוט ידכ - הריתס
 רמאו ינק אלד ןינמזד ?והינ יאמ .ףוס רבדל ןיא ,הדוהי 'רב יסוי 'ר ירבדל :םימכח ובישה
 רב קחצי בר רמא !רתתסיא רמאו רתתסיא אלד ןינמז ?ףוס רבדל שי וניתנשמל אה :יאנק
 'רב יסוי יבר ירבדל ףא .ףוס רבדל ןיא ,הדוהי 'רב יסוי יבר ירבדל ףא :ןנחוי ר"א ףסוי
 יא אלא !רקיע אכיל םתה ,רקיע אכיא וניתנשמל ,הברדא ?וניתנשמל איעבימ אלו ,הדוהי
 וניתנשמל ףא ,הדוהי 'רב יסוי 'ר ירבדל :ןנחוי ר"א ףסוי רב קחצי ר"א ,רמתיא יכה רמתיא
 .ףוס רבדל ןיא
 אמליד ,ינולפ ידהב ירתסית אל הזה ןמזב היתתיאל שיניא אמיל אל :ארוסמ אנינח ר"א
 הטוס ימ אנדיאה אכילו ,ארתתסימו ,ומצע יפ לע יוניק :רמאד ,הדוהי 'רב יסוי יברכ ל"יק
 .םלועלד ארוסיא היוליע הל רסאקו ,הקדבימל
 יוניק :רבסק אמלא .םירחא ןיבל הניב האנק ליטמה רבד ?יוניק ןושל המ :שיקל שיר רמא
 דבעימל ותאו ?הלדב אקד אמקד יאמ ירמאו ,הל ינקד יעדי אל אמלע ילוכו ,ומצע יפ לע
 .הניבל וניב האנק ליטמה רבד :רמא ייבאד הימשמ אימלש 'ר רב רמיי ברו .הדהב האנק
 יתאד אוה והיאו ,הל ינקד יעדי אמלע ילוכו ,םידע םינש יפ לע יוניק :רבסק אמלא
 .תואנקל רוסאד ,ירבסק אמלא ]א ,ג[ .הדהב האנק דבעימל
 ןושל אלא יוניק ןיא :קחצי רב ןמחנ בר רמא ?יוניק ןושל והמ ,תואנקל רתומ :רמאד ןאמו
 .וצראל 'ה אנקיו :רמוא אוה ןכו ,הארתה
 :רמאנש ,יולגב וילע זירכמ ה"בקהו רתסב הריבע רבוע םדא :רמוא ריאמ יבר היה ,אינת
 לוק וריבעיו השמ וציו :רמאנש ,הזרכה ןושל אלא הריבע ןיאו ,האנק חור וילע רבעו
 .הנחמב
 יכ שיא שיא :'אנש ,תוטש חור וב סנכנ ןכ םא אלא הריבע רבוע םדא ןיא :רמא שיקל שיר
 .ביתכ הטשת ,ותשא הטשת
 ירהש ,רבדל םילגרש ?הטוסב דחא דע הרות הנימאה המ ינפמ :לאעמשי יבר יבד אנת
 .האמט איהש הדיעמ דחא דעו ,הרתסנו הל אניק
 :ל"א !הביתכד אוה האמוטו הריתס רתב - יוניק הביתכ יכ אהו :ייבאל אפפ בר היל רמא
 ץראה השבכנו ביתכדמ ,םתה !נ"ה ,ץולח לכ םכל רבעו ,התעמ אלא .רבע רבכו ,רבעו
 האמוט רתב רבעו ,יביתכדכ ד"ס יא אכה אלא ,אבהלד עמשמ ,ובושת רחאו 'ה ינפל
 .יל המל יוניק ,הריתסו



 רבעו :רמאנש ,חור וב הסנכנ ןכ םא אלא ותשאל אנקמ םדא ןיא :לאעמשי יבר יבד אנת )3(
 .ותשא תא אנקו האנק חור וילע
 חור רמאד ןאמכ ארבתסמו .הרהט חור :רמא ישא בר ,האמוט חור :ירמא ןנבר ?חור יאמ
 תרמא יא ;הבוח :רמוא ע"ר ,לאעמשי 'ר ירבד ,תושר - ותשא תא אנקו :אינתד ,הרהט
 חור שיניאל ילויעל הבוחו תושר ,האמוט חור תרמא יא אלא ,ריפש - הרהט חור אמלשב
 ?הישפנב האמוט
 .הבוח רמוא אביקע יברו ,לאעמשי יבר ירבד ,תושר - ותשא תא אנקו :אפוג
 .הבוח :רמוא ע"רו ,לאעמשי יבר ירבד ,תושר - אמטי הל
 .הבוח :רמוא אביקע 'ר ,לאעמשי יבר ירבד ,תושר - ודובעת םהב םלועל
 לכב אביקע 'רו לאעמשי 'ר ,אמיל :אברל אישרשמ בר הל ירמאו ,ייבאל אפפ בר היל רמא
 ;יגילפ יארקב אכה :ל"א !הבוח :רמא רמו ,תושר :רמא רמד ,יגילפ יכה הלוכ הרותה
 ?לאעמשי 'רד ט"מ .הבוח :רמוא אביקע יבר ,לאעמשי יבר ירבד ,תושר - ותשא תא אנקו
 אנשת אל :הרות הרמאש יפלכ ,רמוא בקעי ןב רזעילא יבר :אינתד ;אנת יאה יכ הל רבס
 יוניק ?ע"רו .ותשא תא אנקו האנק חור וילע רבעו :ל"ת ?וז ןוגכ לוכי ,ךבבלב ךיחא תא
 ביתכ ,האמטנ אל איהו האמטנ איהו בתכימל יעבד ידייא ?לאעמשי יברו .ביתכ אנירחא
 השרפ לכ :לאעמשי יבר יבד אנתד ,לאעמשי יבר יבד אנתדכל ;ותשא תא אנקו ימנ
 .הב שדחתנש רבד ליבשב אלא תינשינ אל ,תינשינו הרמאנש
 ידייא ?לאעמשי 'רד ט"מ .הבוח :רמוא אביקע 'ר ,לאעמשי יבר ירבד ,תושר - אמטי הל
 אכירטציא ,וימעב אמטי אל שפנל םהילא תרמאו ןרהא ינב םינהכה לא רומא 'יתכד
 יברו .הבוחל ?יל המל אמטי הל ,אקפנ וראשל םא יכמ ?אביקע 'רו .אמטי הל בתכימל
 הל אנמחר בותכיל ,כ"א ?אביקע יברו ]ב ,ג[ .הירביאל אמטימ ןיאו ,אמטימ הל ?לאעמשי
 יבד ינתדכל ;אמטי ימנ בתכ ,הל בתכד ידייא ?לאעמשי 'רו .מ"ש ?יל המל אמטי ,קותשילו
 ליבשב אלא תינשינ אל ,תינשינו הרמאנש השרפ לכ :לאעמשי יבר יבד אנתד ,לאעמשי 'ר
 .הב שדחתנש רבד
 יברד אמעט יאמ .הבוח :רמוא ע"ר ,לאעמשי 'ר ירבד תושר - ודובעת םהב םלועל
 ,ודובעת םהב םלועל בתכימל ימנ ךירטציא ,המשנ לכ היחת אל ביתכד ידייא ?לאעמשי
 ;ותונקל יאשר התאש ,ןב הנממ דילוהו תינענכה לע אבש תומואה לכמ דחא ירשימל
 ותונקל יאשר התאש ,ןב הנממ דילוהו תינענכה לע אבש תומואה ןמ דחאל ןינמ :אינתד
 תחא לע אבש ינענכה ףא לוכי ;ונקת םהמ םכמע םירגה םיבשותה ינבמ םגו :ל"ת ?דבעב
 ןמ ,םכצראב ודילוה רשא :ל"ת ?דבעב ותונקל יאשר התאש ,ןב הנממ דילוהו תומואה ןמ
 ודובעת םהב םלועל ,אקפנ ונקת םהממ ?ע"רו .םכצראב םירגה ןמ אלו םכצראב םידלונה
 :אקפנ ארקד אפיסמ םכיחאב ?ע"רו .םכיחאב אלו - םהב ?לאעמשי יברו .הבוחל ?יל המל
 ,םכיחאבו 'יתכד ידייא ?לאעמשי 'רו .ךרפב וב הדרת אל ויחאב שיא לארשי ינב םכיחאבו
 הרמאנש השרפ לכ :לאעמשי 'ר יבד אנתד ,לאעמשי יבר יבד 'נתדכל ;םהב ימנ 'יתכ
 .הב שדחתנש רבד ליבשב אלא תינשינ אל ,תינשינו
 .אמשמושל אירק יכ - אתיבב אתונז :אדסח ר"א
 .אמשמושל אירק יכ - אתיבב אפקות :אדסח ר"או
 .הב ןל תיל ארבגב לבא ,אתתיאב ידיאו ידיא
 ,דחאו דחא לכ םע הרוש הניכש התיה ,לארשי ואטחש םדוק הליחתב :אדסח בר רמאו
 :רמאנש ,םהמ הניכש הקלתסנ ואטחש ןויכ ,ךינחמ ברקב ךלהתמ ךיהל-א 'ה יכ :רמאנש
 .ךירחאמ בשו רבד תורע ךב הארי אלו
 וינפל תכלוהו ותמדקמ - ז"הועב תחא הוצמ השועה לכ :ןתנוי ר"א ינמחנ רב לאומש ר"א
 תכלוהו ותפפלמ - ז"הועב תחא הריבע רבועה לכו ,ךקדצ ךינפל ךלהו :רמאנש ,ב"הועל
 וב הרושק :רמוא א"ר .ודבאיו והותב ולעי םכרד תוחרא ותפלי :רמאנש ,ןידה םויל וינפל
 ,הזה םלועב - הלצא בכשל ,המע תויהל הלצא בכשל הילא עמש אלו :רמאנש ,בלככ
 .אבה םלועל - המע תויהל



 תמייקתמ הניא - םלוע רוסיא התרסוא ןיאש הנושארה תודע המו :ןידב היהש ,םתה ןנת )4(
 תוחפב םייקתת אלש ןיד וניא - םלוע רוסיא התרסואש הנורחאה תודע ,םינשמ תוחפב
 הנורחאה תודע המו :התעמ הנושארה תודעל ו"קו .הב שיש לכ ,הב ןיא דעו :ל"ת !םינשמ
 םלוע רוסיא התרסוא ןיאש הנושארה תודע ,דחא דעב תמייקתמ - םלוע רוסיא התרסואש
 ינש יפ לע :רמוא אוה ןלהלו ,רבד תורע הב אצמ יכ :ל"ת !דחא דעב םייקתתש ןיד וניא -
 ןאכ ףא ,םידע םינש יפ לע ןלהל רומאה רבד המ ,רבד םוקי םידע השלש יפ לע וא םידע
 .םינש יפ לע
 ,הריתסב אלו - הב ,יוניקב אלו - הב אקפנ הבמ ?אקפנ רבד תורע הב אצמ יכמ יאה
 ,הריתסב אלו - הב ,יוניקב אלו - הב ,הב :רמול דומלת ,רמאק ימנ יכה !היל יעבימ
 הב אצמ יכ ןאכ רמאנ ?ןלנמ דחא דע ןמיהמ אלד הריתס אלבו יוניק אלב אמלעב האמוטו
 רומאה רבד המ ,רבד םוקי םידע השלש יפ לע וא םידע ינש יפ לע ןלהל רמאנו רבד תורע
 .םינש םידע ןאכ ףא ,םינש םידע ןלהל
 ,ד[ ;האמוט תודע וז ?הנורחא תודע ,הריתס תודע וז ?הנושארה תודע איה וז יא :ןנבר ונת
 יבר ירבד ,לקד תפקה ידכ ,הארעה ידכ ,האיב ידכ ,האמוט ידכ ?הריתס רועיש המכו ]א
 ידכ :רמוא יאזע ןב ;ותותשל ידכ :רמוא עשוהי יבר ;סוכה תגיזמ ידכ :רמוא א"ר ;לאעמשי
 םיציב שלש עומגל ידכ :רמוא אריתב ןב הדוהי יבר ;העמוגל ידכ :רמוא ע"ר ;הציב תולצל
 טישותש ידכ :רמוא סחנפ ןב ןינח ;אמינ ידרג רושקל ידכ :רמוא הימרי ןב א"ר ;וז רחא וז
 יפ לע ףא ,רככ לוטיל לסל הדי טישותש ידכ :רמוא ומילפ ;םסיק לוטיל היפ ךותל הדי
 .םחל רככ דע הנוז השא דעב יכ :רבדל רכז - רבדל היאר ןיאש
 ל"מק ,התוצראו התאמוט ידכ אנימא הוה ,האמוט ידכ אנת יאד ,יכירצ ?יל המל ינה לכו
 ןניעמשא יאו ;הארעה ידכ ל"מק ,האיב רמג ידכ אנימא הוה ,האיב ידכ אנת יאו ;האיב ידכ
 ידכ ?]הארעה[ ידכ המכו ,האמוט ידכ ל"מק ,התוצראו הארעה ידכ א"ה ,הארעה ידכ
 .לקד תפקה
 :רמוא יוה ,האמטנ איהו רמוא אוהשכ ,ונעמש אל הריתס רועיש המכו - הרתסנו :יהנימרו
 ידכ :רמוא עשוהי יבר ;א"ר ירבד ,לקד תרזח ידכ ,הארעה ידכ ,האיב ידכ ,האמוט ידכ
 ןב הדוהי יבר ;הציב תולצל ידכ :רמוא ע"ר ;ותותשל ידכ :רמוא יאזע ןב ;סוכה תגיזמ
 .העמוגל ידכ :רמוא אריתב
 ]:תותיירבה יתש תאוושה[

 גילפו לקד תפקה ידכ לאעמשי ר"א םתה ,לקד תרזח ונייה לקד תפקה ונייה ד"סק .א
 הרזח ,לגרב הפקה :ייבא רמא !לקד תרזח ידכ רזעילא 'ר רמא אכה ,הילע א"ר
 .חורב
 יתאו ליזאד יכיה יכ אמליד וא ,יתא רדהו ליזאד יכיה יכ חורב הרזח :ישא בר יעב
 .וקית ?היתכודב יאק רדהו

 .אוה ארועיש דח ידיאו ידיא !לקד תרזח ידכ אכה ,סוכה תגיזמ ידכ א"ר רמא םתה .ב
 גוזמל ידכ :אמיא !סוכה תגיזמ ידכ רמא אכה ,ותותשל ידכ ,עשוהי ר"א םתה .ג

 .א"ר ונייה ,כ"א !אוה ארועיש דח ידיאו ידיא :אמילו .תותשלו
 דח ידיאו ידיא !ותותשל ידכ רמא אכה ,הציב תולצל ידכ יאזע ןב רמא םתה .ד

 .אוה ארועיש
 ידכ :אמיא !הציב תולצל ידכ רמא אכה ,העמוגל ידכ אביקע יבר רמא םתה .ה

 .יאזע ןב ונייה ,ןכ םא !אוה ארועיש דח ידיאו ידיא :אמילו .העמוגלו הציב תולצל
 ידכ רמא אכה ,וז רחא וז םיציב שלש עומגל ידכ אריתב ןב הדוהי ר"א םתה .ו

 :אמיא ,העימגבו האילצב ןירעשמ :רמאקד ,רמאק אביקע יברד וירבדל !העמוגל
  .העימגו האילצ ונייהד ,וז רחא וז םיציב שלש עמגל ידכ ,הדוחל העימג רועיש

 ?ברקמד וא קחרמד :ישא בר יעב .אמינ ידרג רושקיש ידכ :רמוא הימרי ןב א"ר .ז
 .וקית



 :ישא בר יעב .םסיק לוטיל היפ ךותל הדי טישותש ידכ :רמוא סחנפ ןב ןינח
 .וקית ?קדהמ אלד וא קדהמד
 אלד וא קדהמד :ישא בר יעב .רככ לוטיל לסל הדי טישותש ידכ :רמוא ומילפ
 ?ירעשדב וא יטחדב ]ב ,ד[ ?ארירקב וא אמימחב ?אקיתעב וא אתדחב ?קדהמ
 .וקית ?אשוקאב וא אכיכרב

 .רעיש ומצעב דחאו דחא לכ :ןנחוי ר"א ףסוי )בר( רב קחצי ר"א
 ;הוה שריפו ביסנ :אמיא תיעביא !ביסנ אלד יאזע ןב אכיאהו
 ;היל עימש היברמ :אמיא תיעביאו
 .ויאריל 'ה דוס :אמיא תיעביאו

 לכ :יסא יברד הימשמ הל רמא ןינמזו ,ימא יברד הימשמ הל רמא ןינמז ,אריוע בר שרד )5(
 דע הנוז השא דעב יכ :רמאנש ,הנוז השא לע אב וליאכ - םידי תליטנ אלב םחל לכואה
 הנוז השא דע םחל רככ דעב ,םחל רככ דע הנוז השא דעב יאה :אבר רמא .םחל רככ
 .םחל רככ שקבמ ףוסל - הנוז השא לע אבה לכ :אבר רמא אלא !היל יעבימ
 .םלועה ןמ רקענ םידי תליטנב לזלזמה לכ :א"ר רמא אקירז ר"א
 - םינורחא םימ ,הלעמל וידי היבגיש ךירצ - םינושאר םימ :בר רמא ישא רב אייח בר רמא
 ואצי אמש ,הלעמל וידי היבגיש ךירצ וידי לטונה :יכה ימנ אינת .הטמל וידי ליפשיש ךירצ
 .םידיה תא ואמטיו ורזחיו קרפל ץוח םימה
 'ה רמאיו :רמאנש ,אמט םחל לכוא וליאכ - םידי בוגינ אלב תפ לכואה לכ :והבא יבר רמא
 .'וגו אמט םמחל תא לארשי ינב ולכאי הככ
 תוסג וב שיש םדא לכ :ןנחוי ר"א אבא רב אייח יבר רמא ?דוצת הרקי שפנ שיא תשאו יאמו
 שפנ יאה :אבר רמא .דוצת הרקי שפנ שיא תשאו :'אנש ,שיא תשאב לשכנ ףוסבל - חורה
 לע אבה לכ :אבר רמא אלא !היל יעבימ דוצת איה ,דועו !היל יעבימ ההובג שפנ ,הרקי
 ינפל סנכנש לודג ןהכמ - םינינפמ איה הרקי :הב ביתכד ,הרות דמל וליפא ,שיא תשא
 .םנהיג לש הנידל ונדוצת איה ,םינפלו
 ,םיבכוכ תדובע דבוע וליאכ - חורה תוסג וב שיש םדא לכ :יחוי ןב ש"ר םושמ ןנחוי ר"א
 ןנחוי יברו .ךתיב לא הבעות איבת אלו :םתה ביתכו ,בל הבג לכ 'ה תבעות :אכה 'יתכ
 רב אמח 'ר .'וגו ךיהל-א 'ה תא תחכשו ךבבל םרו :רמאנש ,רקיעב רפכ וליאכ :רמא הידיד
 יכ :םתה 'יתכו ,בל הבג לכ 'ה תבעות :אכה 'יתכ ,תוירעה לכ לע אב וליאכ :רמא אנינח
 רשא םדאה ןמ םכל ולדח :רמאנש ,המב הנב וליאכ :רמא אלוע .'וגו לאה תובעותה לכ תא
 .הָמָב אלא הֶמַב ירקית לא ,אוה בשחנ המב יכ ופאב המשנ
 ץראו םימש ה"בקהל והנקה 'יפא ,שיא תשא לע אבה לכ :בר רמא ?הקני אל דיל די יאמ
 הקני אל ,ץראו םימש הנוק ןוילע לא 'ה לא ידי יתומירה :היב ביתכד ,וניבא םהרבאכ
 אלא !היל יעבימ ידי ,הקני אל דיל די יאה :אליש יבר יבדל והל אישק .םנהיג לש הנידמ
 אל ,ומל תד שא ונימימ :היב ביתכד ,וניבר השמכ הרות לביק וליפא :אליש יבר יבד ירמא
 ר"א אלא !היל איעבימ דימ די ,דיל די יאה :ןנחוי 'רל היל אישק .םנהיג לש הנידמ הקני
 הנידמ הקני אל ,'וגו ףא הפכי רתסב ןתמ :ביתכד ,רתסב הקדצ השוע וליפא ]א ,ה[ :ןנחוי
 .םנהיג לש
 קחצי רב ןמחנ בר .והבגת לא וניזאהו ועמש :יריעז רמא אבר רמא ?ןינמ חורה יסגל הרהזא
 ןיבא יברדכו ,ךיהל-א 'ה תא חכשת ןפ ךל רמשה :ביתכו ,תחכשו ךבבל םרו :אכהמ ,רמא
 וניא ,לאו ןפ רמשה רמאנש םוקמ לכ :אעליא יבר רמא ןיבא יבר רמאד ,אעליא יבר רמא
 .השעת אלב אלא
 ]?חורה יסגל הרוק המ[

 ברד הימשמ הל רמא ןינמזו ,יסא ברד הימשמ הל רמא ןינמז ,אריוע בר שרד .א
 אמשו ;טעמ ומור :רמאנש ,טעמתמ ףוסל - חורה תוסג וב שיש םדא לכ :ימא
 ,וניבא םהרבאכ ונמזב ףסאנ - וב רזוח םאו ;ונניאו :ל"ת ?םלועב ונשי :רמאת



 ,לכ לכמ לכב והב ביתכד בקעיו קחצי םהרבאכ ,ןוצפקי לֹכַכ וכמוהו :רמאנש
 .ולמי תלובש שארכו - ואל םאו
 דחו ,אתלבישד אסאס יכ :רמא דח ,אדסח ברו אנוה בר ?תלובש שארכו יאמ
 ביתכד ונייה ,אתלבישד אסאס יכ רמאד ןאמל אמלשב .המצע תלובישכ :רמא
 ?תלובש שארכו יאמ ,המצע אתלבוש יכ רמאד ןאמל אלא ,תלובש שארכו
 ,והדש ךותל סנכנש םדאל לשמ :לאעמשי יבר יבד אנת ןכו ,יסא בר רמא
 .טקלמ אוה ההובג ההובג

 ינא :רמא דחו ,אכד יתא :רמא דח ,אדסח ברו אנוה בר - חור לפשו אכד תאו .ב
 לכ חינה אוה ךורב שודקה ירהש ,אכד תא ינא ד"מכ ארבתסמו .אכד תא
 .הלעמל יניס רה הבג אלו ,יניס רה לע ותניכש הרשהו תועבגו םירה
 לכ חינה אוה ךורב שודקה ירהש ,ונוק תעדמ םדא דמלי םלועל :ףסוי ר"א
 הרשהו תובוט תונליא לכ חינהו( ,יניס רה לע ותניכש הרשהו תועבגו םירה
  .)הנסב ותניכש

 :אכה ביתכ ,הרישאכ ועדגל יואר - חורה תוסג וב שיש םדא לכ :רזעלא ר"א .ג
 .ןועדגת םהירישאו :םתה ביתכו ,םיעודג המוקה ימרו

 וננרו וציקה :'אנש רעננ ורפע ןיא - חורה תוסג וב שיש םדא לכ :רזעלא ר"או .ד
 רפעל ןכש השענש ימ ,רפע ינכש אלא רמאנ אל רפעב יבכש ,רפע ינכש
 .וייחב

 :רמאנש ,וילע תללימ הניכש - חורה תוסג וב שיש םדא לכ :רזעלא 'ר רמא .ה
 .עדיי קחרממ הובגו

 אוה ךורב שודקה תדמכ אלש הארו אב :רזעלא יבר אמיתיאו ,אריוע בר שרד .ו
 תא האור הובג ןיאו הובגה תא האור הובג - םדו רשב תדמ ,םדו רשב תדמ
 ,לפשה תא האורו הובג אוה ,ןכ וניא אוה ךורב שודקה תדמ לבא ,לפשה
 .הארי לפשו 'ה םר יכ :'אנש

 רמא - חורה תוסג וב שיש םדא לכ :אבקוע רמ אמיתיאו ,אדסח בר רמא .ז
 רתסב ינשלמ :'אנש ,םלועב רודל ןילוכי אוהו ינא ןיא :אוה ךורב שודקה
 אלא ותוא ירקת לא ,לכוא אל ותוא בבל בחרו םיניע הבג תימצא ותוא והער
 והער רתסב ינשלמ :'אנש ,ערה ןושל ירפסמא הל ינתמד אכיא .לכוא אל ותִא
 .תימצא ותוא

 ,ותרכוע אעמיק חור וליפא - חורה תוסג וב שיש םדא לכ :ירדנסכלא ר"א .ח
 אעמיק חור - תויעיבר המכ וב שיש םי המו ,שרגנ םיכ םיעשרהו :רמאנש
 .ו"כאע - תחא תיעיבר אלא וב ןיאש םדא ,ותרכוע

 הירב אנוה ר"א .תינימשב הנומשמ דחא וב אהיש ךירצ ח"ת :בר רמא ישא רב אייח ר"א
 .אתלובשל אסאס יכ היל ארטעמו :עשוהי ברד
 אלו הנימ אל :קחצי רב ןמחנ ר"א .היב תילד אתמשבו ,היב תיאד אתמשב :אבר רמא
 ?בל הבג לכ 'ה תבעות היב ביתכד רטוז ימ ,התצקמ
 ]חורה ילפש לש 'ה תדובע[

 היהו :'אנש ,רשבכ ובל םישמ כ"אא תעמשנ םדא לש ותלפת ןיא :היקזח רמא .א
 .'וגו תווחתשהל רשב לכ אבי ]'וגו[ ושדחב שדח ידמ

 .אפרנו היב ביתכ אל םדא ,אפרנו היב ביתכ רשב :אריז ר"א .ב
 ;המ"ר ,החור"ס ,השו"ב - ר"שב ;הר"מ ,ם"ד ,רפ"א - ם"דא :ןנחוי ר"א .ג
 .ןישב ביתכד ,לואש :ירמאד אכיא .ד
 תאשלו ]ב ,ה[ :רמאנש ,תחפנ ףוסל - חורה תוסג וב שיש םדא לכ :ישא ר"א .ה

 ]לכ[ לעו םימרה םירהה ]לכ[ לעו :'אנש ,הובג ןושל אלא תאש ןיאו ,תחפסלו
 תחא לא אנ ינחפס :רמאנש ,הליפט אלא תחפס ןיאו ,תואשנה תועבגה
 .םחל תפ לכאל תונוהכה



 ,אוה ךורב שודקה ינפל חורה יכומנ םילודג המכ הארו אב :יול ןב עשוהי ר"א .ו
 - החנמ ,ודיב הלוע רכש - הלוע בירקמ םדא ,םייק שדקמה תיבש העשבש
 לכ בירקה וליאכ בותכה וילע הלעמ ,הלפש ותעדש ימ לבא ,ודיב החנמ רכש
 ןיאש אלא ,דוע אלו ;הרבשנ חור םיהל-א יחבז :רמאנש ,םלוכ תונברקה
 .הזבת אל םיהל-א הכדנו רבשנ בל :רמאנש ,תסאמנ ותלפת

 לש ותעושיב האורו הכוז - הזה םלועב ויתוחרוא םשה לכ :ל"ביר רמאו .ז
 םשו ירקת לא ,םיהל-א עשיב ונארא ךרד םשו :רמאנש ,אוה ךורב שודקה
 .ךרד /תינמי ןיש/ םשו אלא /תילאמש ןיש/

 ינולפ שיא םע ירבדת לא םינש ינפב הל רמא :תרמא ,אישק אפוג אה .'וכ הל אנקמ דציכ )6(
 לוכאל תרתומו התיבל תרתומ ןיידע ,ומע הרביד :ינת רדהו ,אוה הריתס רובד אמלא ,הז
 !אוה םולכ אל רובד אמלא ,המורתב
 ירתסת לא )םולכ אלו( ,הרתסנו ירבדת לא ,הרבדו ירבדת לא :רמאק יכה ,ייבא רמא
 רתסה תיבל ומע הסנכנ ,המורתב לוכאל תרתומו התיבל תרתומ ןיידע - ומע הרבדו
 .המורתב לוכאל הרוסאו התיבל הרוסא - האמוט ידכ התהשו

 ותיבמ האציו :ארק רמא ,ףסוי בר רמא !ימובי ימנ םבייתת ?יאמא .תצלוח - תמ םאו )7(
 .םביל אלו - רחא שיאל ,רחא שיאל התיהו הכלהו
 ?טג איעב אל ימ ,לעבל היתיא וליא :ל"א !יעבית אל ימנ הצילח ,התעמ אלא :ייבא ל"א
 .הצילח יעבית ימנ אתשה
 אלד ,רחא שיאל התיהו הכלהו ותיבמ האציו :רמא אנמחר ,ףסוי בר רמא :ירמאד תיאו
 .ימובי ימנ םבייתת :תרמא תאו ,היתיבל הירתסיל
 ימ ]א ,ו[ :היל רמא !היתיבל הירתסית אלד ,אשנית אל רחאל ,התעמ אלא :ייבא היל רמא
 ?היחרכ לעב הילע הל ןנימר אק
 איצוה הזש ,ןושאר לש וגוז ןב ןיאש ,רחא וארק בותכה :ףסוי בר רמא ,ירמאד אכיאו
 .ימובי ימנ םביתת :תרמא תאו ,ותיב ךותל העשר סינכה הזו ותיבמ העשר
 !רחא וארק בותכהד ,םביתת אל ,םינב אלב תמו רחאל תאשנ ,התעמ אלא :ייבא היל רמא
 .אמייק הוה בוט םשב אהימ יאהד היבג
  .ןכש לכ אל הל רוסאב ,הל רתומב הרסאנ םא ,ו"ק :רמא אבר
 אל ,טוידה ןהכ חא ול שיו ,תמו הנמלאה תא שדיקש ג"כ ,התעמ אלא :ייבא היל רמא
 רתומ !אמייקו אריסא אה ?הרסאנ !ןכש לכ אל הל רוסאב ,הל רתומב הרסאנ םא ,םביתת
 הרסאנ םא ,םביתת אל ,ללח חא ול שיו ,תמו הסנאנש ןהכ תשא ,אלא !אוה הל רוסא ?הל
 אכיל )אהימ( יאהד יבגו ,ירש ארשימ לארשיב סנוא !ןכש לכ אל הל רוסאב ,הל רתומב
 .ארוסיא


