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 םילשוריב :תישילשה היגוסה

 םימייאמ ויהש הנשמב בותכ ,םילשוריבש לודגה ןיד תיבל הטוסה השאה םע עיגה לעבה רשאכ
 הברה ,השוע קוחש הברה ,השוע ןיי הברה ,יתב :הל רמואו ,תושפנ ידע לע ןימייאמש ךרדכ הילע
 .םימה לע החמי אלש השודקב בתכנש לודגה ומשל ישע ,ןישוע םיערה םינכש הברה ,השוע תודלי
 .היבא תיב תחפשמ לכו איה ,ןעמושל ידכ םניאש םירבד הינפל רמואו

 ,התוא שרגמ הלעבו ,התבותכ תא הלביק איה וליאכ רבוש תבתוכ איה ,"ינא האמט" :הרמא םא
 תא ןיקשמ םשש ,רונקנ רעש חתפ לעש חרזמה רעשל התוא ןילעמ ,"ינא הרוהט" :הרמא םאו
 .ןיערוצמה תא ןירהטמו ,תודלויה תא ןירהטמו ,תוטוסה

 תא רתוסו הבל תא הלגמ אוהש דע ,ומרפנ ומרפנ םאו וערקנ וערקנ םא ,הידגבב זחוא ןהכו
 ,רתוס היה אל האנ הרעש היה םאו ,והלגמ היה אל האנ הבל היה םא :רמוא הדוהי יבר ,הרעש
 ןיריבעמ ,תועבטו םימזנ ,תואילטקו בהז ילכ הילע היה ,םירוחשב הסכמ םינבלב הסכתמ התיה
 אב – תוארל הצורה לכו ,הידדמ הלעמל ורשוקו ירצמ לבח איבמ ךכ רחאו .הלוונל ידכ הנממ
 רמאנש ,התוארל תורתומ םישנה לכו .ןהב סג הבלש ינפמ היתוחפשו הידבעמ ץוח ,תוארל
 .הנכתמזכ הנישעת אלו םישנה לכ ורסונו )חמ ,גכ לאקזחי(

 

 ןידה תיב םע ןושארה שגפמה :ןושארה קלחה

 בר רמא ?םילשוריב לודגה ןידה תיב ידי לע תושעיהל הכירצ הטוס תאקשהש םימכח ודמל ןינמ
 רמאנש ,"הרות" הלימה ןמ הוש הריזגב תאז םידמול :אנינח רב יסוי יבר םשב אדמג רב אייח
 רשא הרותה יפ לע" - ארממ ןקז תשרפב רמאנו ,"הרותה לכ תא ןהכה הל השעו" - הטוס תשרפב
 .דחאו םיעבשב םינד הטוסה תא ףא ,דחאו םיעבשב ארממ ןקז םינדש םשכש ,ןאכמו ."ךורוי

 אלו האמטנש הדותש ידכ הילע ןימייאמש קר תנייצמ הנשמה עודמ :ונתנשמ לע ארמגה השקמ
 איה םא תותשל שושחת אלש ידכ התוא םיעיגרמו התוא םימחנמ םגש תנייצמ אל איהו ,התשת
 ךכו .התשתש הילע םימייאמ ךכ ,התשת אלש הילע םימייאמש ךרדכ :אתיירבב בותכ ךכ ?הרוהט
 הייקנ תאש ךתעידי לע יכמס ,תאמטנ אלו תא הרוהטש רבדה ךל רורב םא ,יתב :הל םירמוא
 ,יח רשב לע חנומש שבי םסל אלא םימוד םירמה םימ ןיאש יפל ,ששח אלל םימה תא יתשו ,ןוועמ
 קיזמ וניאו ליעומ וניא ,הכמ םש ןיא םא לבא .ףוגל דרויו םסה לחלחמ ,רשבב הכמ םש שי םאש
 התשת אל איהש הנשמב םויאה ןכש ,אתיירבל הנשמה ןיב הריתס ןיאש ,ארמגה תבשיימו .םולכ
 הקחמנש רחאל אוה התשת איהש ידכ אתיירבב בותכש םויאה וליאו ,הליגמ הקחמנש ינפל אוה
 .הליגמ

 ועריאש םישעמו הדגה לש םירבד הינפל רמוא" :תפסונ אתיירב האיבמ ארמגה ,ןכמ רחאל
 אלו )רמת השעמב( הדוה הדוהי ,םתובאמ ודחכ אלו ודיגי םימכח רשא :ןוגכ ,םינושארה םיבותכב
 ?ופוס היה המ ,שוב אלו )ההלב השעמב( הדוה ןבואר ;אבה םלועה ייח לחנ ?ופוס היה המ ,שוב
 רבע אלו ץראה הנתנ םדבל םהל ?הזה םלועב ןרכש המ" :ארמגה הפיסומו ,"אבה םלועה ייח לחנ
 ."םכותב רז

 רב לאומש בר ירבד תא האיבמ איהו ,שוב אלו הדוה ןבוארש םיעדוי ונא ןינמ הלאשב הנד ארמגה
 ןילגלוגמ הדוהי לש ויתומצע ויה ,רבדמב לארשי ויהש םינש ןתוא לכ" :ןנחוי יבר םשב ינמחנ
 ?הדוהש ןבוארל םרג ימ ,םלוע לש ונובר :וינפל רמא ,םימחר וילע שקבו השמ דמעש דע ,ןוראב
 הדוהי לש וירבא ורזח !הדוהי לוק 'ה עמש :השמ שקיב דימ .הדוהיל תאזו :בותכש המ הזו ,הדוהי
 ומע לאו :השמ שקיבו ,עיקרה לש הבישיל ותוא וסינכה אל ןיידע ךא ,לגלגתהלמ וקספו ,םמוקמל
 ,ול בר וידי :השמ שקיבו ,םימכחה םע דחיב ,תועומשב ןתילו תאשל עדוי היה אל ןיידעו !ונאיבת
 .היהת וירצמ רזעו :השמ שקיב זאו ,הכלהה יפ לע העומשה ול הלוע התיה אל ןיידעו



 םירובס ויה ותאדוה ילולש ,ףרשיהל רמתמ עונמל ידכב הדוה הדוהיש ,ארמגה תלאוש דוע
 שוב וניאו ,ויאטח םסרפמש ימ יניעב ףוצח :תשש בר רמא ירהו ?הדוה עודמ ,ןבואר אלא ,התניזש
 .ומע דחיב ודשחיי אל ויחאש ידכ הדוה ןבוארש ,ארמגה תבשיימו .רבדב

 ןיבתוכש דמלנ ,התבותכ לע רבוש תבתוכ איה "ינא האמט" הרמא השאה םאש ,הנשמה ירבדמ
 תעדכ אלש הזו .רטשה תא עורקל הוולמהמ ןישרוד ןיאו ,ובוח תא םלשמ הוולהש םעפ לכב רבוש
 .רטשה תא עורקל ךירצ הוולמה אלא ,רבוש ןיבתוכ ןיאש )ב ,עק ארתב אבב( רבוסש ,הדוהי יבר
 – "התבותכ תרבוש" םוקמב הנשמב סורגל רשפא אלא ,םולכ ונתנשממ חיכוהל ןיאש :ייבא רמואו
 תרבוש – איה הנשמב הנוכנה אסריגה אולה :אבר ול רמא .הדוהי יבר תעדכ ,'התבותכ תערקמ'
 .רבוש םיבתוכש הנשמה תעדש היארה תרזוחו ,אסריגה תא תונשל ןיאו ,התבותכ

 בותכ דציכ ,ארמגה תלאושו .חרזמ רעשל התוא םילעמ ,ינא הרוהט" הרמא םא :בותכ הנשמב
 םילעמ ,םש תדמוע רבכ איהש ףא לעש ,ארמגה תבשיימו !תאצמנ איה םש ירהו "התוא םילעמ"ש
 ידע לע רזעלא ןב ןועמש יבר רמאש המ ןיעמ אוה הז ןיד .העגייל ידכ התוא םידירומו השאה תא
 ."ןהב ורזחיו ןהילע ןתעד ףרטתש ידכ ,םוקמל םוקממ םידעה תא ןיעיסמ ןיד תיב" :תושפנ

 תא ןהכה דימעהו" :רמאנש ינפמ הז רעשב אקווד תוטוסה תא םיקשמש ארמגה תשרפמ ,ףסונב
 המו ,'וגו "רהטמה ןהכה דימעהו" :רמאנש ןוויכ םשל םילעמ ןכ םג ןיערוצמה תאו ,"'ה ינפל השאה
 םא אלא ברק םדא לש ונברק ןיא" ןכש ,הנברק לע דומעת איהש ליבשב אוה םש תאצמנ תדלויהש
 .הז רעשל עיגהל םיכירצ תובזו ןיבז םג ךכיפלו ,"ויבג לע דמוע ןכ

 

 תוליבח תוליבח :היגוסה זכרמ

 יבר ;התריבחב סג הבל אהי אלש ידכ ,תחאכ תוטוס יתש ןיקשמ ןיא" :אתיירב האיבמ ארמגה
 ."הדבל ,התוא :ארק רמא אלא ,הז אוה םשה ןמ אל :רמוא הדוהי

 םעטהש שרפמ אוהו ,ארקמ לש ומעט שרודש ,ןועמש יבר אוה אתיירבב אמק אנת ,ארמגה ירבדל
 .התריבחב סג הבל אהי אלש ידכ אוה תחא הטוס קר םיקשמש ךכל

 יבר תוטיש ןיב הנימ אקפנ היהת ,םימב סג הבל ןיאש םיאור ונאו ,"תתתור" השאה וב הרקמב
 "התוא" רמאנש םושמ ,תוטוס יתש תוקשהל רוסא ןיידע הדוהי יבר תטישלש ,ןועמש יברו הדוהי
 ןיאש םיאור ונא ןכש ,הזכ הרקמב םישנ יתש תוקשהל רתומ היהי ןועמש יבר יפל וליאו ,הדבל
 .סג הביל

 ,הרקמ לכב היהי רוסא ךכיפלו ,תוליבח תוליבח תווצמ םישוע ןיאש ,םיפיסומ אנהכ בר וא ייבא
 וקשי םינהכ ינשש ךירצ תותשל תוטוס יתש תוכירצ וב הרקמבו ,תוטוס יתש הקשי דחא ןהכש
 .ןתוא

 

 הטוסה רוסיי :ישילשה קלחה

 הבל תא הלגמ אוהש דע ,ומרפנ ומרפנ םאו וערקנ וערקנ םא ,הידגבב זחוא ןהכו" :רמאנ הנשמב
 תא ערפו" :ארמגה האיבמ התוא אתיירבב בותכש יפכו ,קוספב אוה ןידה רוקמ ."הרעש תא רתוסו
 ?השאר תא ערפו ל"ת המ ,ןכ םא ;השאה :ל"ת ?ןינמ הפוג ,השאר אלא יל ןיא – השאה שאר
 ."הרעש תא רתוס ןהכהש ,דמלמ

 ,והלגמ היה אל האנ הבל היה םא" :הדוהי יבר תטישל .םימכחו הדוהי יבר לש םתקולחמ האב ןאכ
 םימכחו רוהרהל ששוח הדוהי יברש ,ןאכמ תקיידמ ארמגה ."רתוס היה אל האנ הרעש היה םאו
 ,וינפלמ דחא קרפ ותוא ןיסכמ שיאה" :הליקסב התימ ןיד לע אתיירבל דוגינב הזו ,םיששוח םניא
 םימכחו ;הדוהי יבר ירבד ,הורע הלוכש ינפמ ,הירחאלמ דחאו הינפלמ דחא ,םיקרפ ינש - השאהו
 :הבר רמא תויגוסה תא בשייל ידכ ."!המורע תלקסנ השאה ןיאו ,םורע לקסנ שיאה :םירמוא



 הב ורגתיו תיאכז ןיד תיבמ אצת אמש ,אוה הטוסה לש האנה הבל תא םילגמ אלש ךכל םעטהש
 ,תורחאב תורגתהל ואובי אמש םיששוח ןיאו ,תקלתסמ איה תלקסנ איה רשאכ ךא ,הנוהכ יחרפ
 םימכח תטישמ םג תושקהל ןיאש ,ףיסומ אבר .תואור ויניעש המב אלא טלוש ערה רצי ןיא ןכש
 רוסיי ךל ןיא התימ ןינעלו ,"םישנה לכ ורסונו" ללגב אוה הטוס ןינעל םמעט ןכש ,תויגוסה יתשב
 ךערל תבהאו" :הובא רב הבר םשב ןמחנ בר רמא ןכש ,ףסונ רוסיי הל תושעל ךרוצ ןיאו .הזמ לודג
 םירובס םימכחש אלא ,םיאנת תקולחמב םינותנ םניא וירבדו .הפי התימ ול רורב – "ךומכ
 .הנויזבמ הל ףידע הפוג רעצש רבוס הדוהי יבר וליאו ,הרעצמ רתוי הל ףידע הנויזבש

 רחאל התוא רסיימ ןהכה וב ןפואה תא ארמגה הדימעמ ,חרזמה רעשב התוא םיעגיימש המ דגנכ
 :םא ןכו ,"םירעוכמ םידגב התוא ןיסכמ ,הל םיאנ םירוחש ויה םא" :"ינא הרוהט" תנעוט איהש
 םעש םירמוא ןיאו ,"הלוונל ידכ הנממ ןיריבעמ ,תועבטו םימזנ תואילטקו בהז ילכ הילע ויה"
 !םיילענ םש אוהו םורע חילשה :םישנא םירמואש ומכ ,ןויזב רתוי הל היהי םיטישכת

 אלש תנמ לע קר אב אוה םאה ,"?הטוסב בכעיש והמ ירצמה לבח" :אנוה בר תא לאש אבא יבר
 ןהכ ךכיפל לוצלצב ול הרגח איה" ןכש ,ירצמ לבחל השירד ןאכ שיש וא ,הילעמ הידגב וטמשי
 ירצמה לבחה תא ךירצש המ לכ ,אנוה בר תנקסמל ."הידדמ הלעמל הל רשוקו ירצמה לבח איבמ
 .הילעמ הידגב וטמשי אלש ידכ אוה

 לכו" הנשמה ןושל ןיב הריתס הנשי הרואכל .אברל ייבא ןיב תפסונ תקולחמ האב ,היגוסה םויסב
 לכו" :הנשמה ךשמה ןיבל ,"ןהב סג הבלש ינפמ ,היתוחפשו הידבעמ ץוח ,תוארל אב תוארל הצורה
 ,ייבא שרפמו ."הָנֶכְתַמִזְכ הנישעת אלו םישנה לכ ורְסַוִנְו :רמאנש ,התוארל תורתומ םישנה
 םיצורש םישנא שי םאש ןעוט אבר ,םנמא .םישנל אקווד סחייתמ "הצורה לכו" רמאנש המש
 הנישעת אלו םישנה לכ ורְסַוִנְו" :רמאנש ,התוארל תובייח םישנה לכש אלא ,םילוכי םה תוארל
 תא ףידעמ ייבא ,היגוסה לש ןושארה הקלחב אבר לייבא ןיב תקולחמב וניארש יפכ ."הָנֶכְתַמִזְכ
 .שממ הנשמה ןושל תא שרפל ךרד אצומ אברו ,הנשמה ןושל ינפ לע ארבסה

* 

 ?היגוסה זכרמ ונל ףיסומ המ

 הקלח .םימה לש היקשהה דע םילשוריב הטוסה תרבועש ךילהתה תא תראתמ הלוכ היגוסה
 ינפל הטוסל םישועש המ לע אוה ינשה הקלחו ,התוש איהש ינפל הילע םימויאה לע אוה ןושארה
 .םימה לש הייקשהה

 יתש ויהיש רוסא ,המוד ךילהת תורבוע תוטוסה לכש ףא לעש ,ארמגה תנייצמ היגוסה זכרמב
 יבר וליאו ,ארקמה םעטכ תאז רמוא ןועמש יבר .התריבחב סג הבל אהי אלש ידכ ,תחאכ תוטוס
 סג הבל ןיאש םיאור ונאו ,"תתתור" השאה וב הרקמב ."התוא" – ארקמה ןושלמ תאז דמל הדוהי
 רוסא ןיידע הדוהי יבר תטישלש ,ןועמש יברו הדוהי יבר תוטיש ןיב הנימ אקפנ היהת ,םימב
 תוקשהל רתומ היהי ןועמש יבר יפל וליאו ,הדבל "התוא" רמאנש םושמ ,תוטוס יתש תוקשהל
 .סג הביל ןיאש םיאור ונא ןכש ,הזכ הרקמב םישנ יתש

 ייבא םינייצמ ,ףסונב .דחיב ותשי תוטוס יתשש רוסא ,הטוסל הטוס ןיב ןוימדה םע דחיב ,ןכ םא
 הקשי דחא ןהכש ,הרקמ לכב היהי רוסא ךכיפלו ,תוליבח תוליבח תווצמ םישוע ןיאש ,אנהכ בר וא
 .ןתוא וקשי םינהכ ינשש ךירצ תותשל תוטוס יתש תוכירצ וב הרקמבו ,תוטוס יתש

 

 :תעצומה הקולחה יפ לע )ב ,ז – א ,ז( היגוסה ןושל וז

 ידע לע ןימייאמש ךרדכ הילע ןימייאמו ,םילשוריבש לודגה ןיד תיבל התוא ןילעמ ויה .'ינתמ[
 םינכש הברה ,השוע תודלי הברה ,השוע קוחש הברה ,השוע ןיי הברה ,יתב :הל רמואו ,תושפנ
 םירבד הינפל רמואו .םימה לע החמי אלש השודקב בתכנש לודגה ומשל ישע ,ןישוע םיערה
 ,תאצויו התבותכ תרבוש ,ינא האמט :הרמא םא .היבא תיב תחפשמ לכו איה ,ןעמושל ידכ םניאש



 תא ןיקשמ םשש ,רונקנ רעש חתפ לעש חרזמה רעשל התוא ןילעמ ,ינא הרוהט :הרמא םאו
 .ןיערוצמה תא ןירהטמו ,תודלויה תא ןירהטמו ,תוטוסה

 תא רתוסו הבל תא הלגמ אוהש דע ,ומרפנ ומרפנ םאו וערקנ וערקנ םא ,הידגבב זחוא ןהכו
 ,רתוס היה אל האנ הרעש היה םאו ,והלגמ היה אל האנ הבל היה םא :רמוא הדוהי יבר ,הרעש
 ןיריבעמ ,תועבטו םימזנ ,תואילטקו בהז ילכ הילע היה ,םירוחשב הסכמ םינבלב הסכתמ התיה
 אב – תוארל הצורה לכו ,הידדמ הלעמל ורשוקו ירצמ לבח איבמ ךכ רחאו .הלוונל ידכ הנממ
 רמאנש ,התוארל תורתומ םישנה לכו .ןהב סג הבלש ינפמ היתוחפשו הידבעמ ץוח ,תוארל
 .]הנכתמזכ הנישעת אלו םישנה לכ ורסונו )חמ ,גכ לאקזחי(

 השעו :אכה ביתכ ,הרות הרות איתא :אנינח 'רב יסוי ר"א אדמג רב אייח ר"א ?ילימ ינהנמ )1(
 ,דחאו םיעבשב ןלהל המ ,ךורוי רשא הרותה יפ לע :םתה ביתכו ,הרותה לכ תא ןהכה הל
 .דחאו םיעבשב ןאכ ףא
 הילע ןימייאמ ךכ התשת אלש הילע ןימייאמש ךרדכ :והנימרו .'וכו הילע ןימייאמו
 יפל ,יתשו ךיירוב לע ידמע ,תא הרוהטש רבדה ךל רורב םא ,יתב :הל םירמוא ,התשתש
 ,דרויו לחלחמ הכמ םש שי םא ,יח רשב לע חנומש שבי םסל אלא ןימוד םירמה םימ ןיאש
 רחאל ןאכ ,הליגמ הקחמנש םדוק ןאכ :אישק אל !םולכ ליעומ וניא הכמ םש ןיא
 .הליגמ הקחמנש
 םיבותכב ועריאש םישעמו הדגה לש םירבד הינפל רמוא :ר"ת .'וכו הינפל רמואו
 היה המ ,שוב אלו הדוה הדוהי ,םתובאמ ודחכ אלו ודיגי םימכח רשא :ןוגכ ,םינושארה
 .אבה םלועה ייח לחנ ?ופוס היה המ ,שוב אלו הדוה ןבואר ;אבה םלועה ייח לחנ ?ופוס
 ץראה הנתנ םדבל םהל ?הזה םלועב ןרכש המ אלא !ןנירמא אקדכ ?ןרכש המ ?ןרכש המו
 .םכותב רז רבע אלו
 ןלנמ ןבואר אלא ,ינממ הקדצ רמאיו הדוהי רכיו :ביתכד ,ידואד ןחכשא הדוהיב אמלשב
 תאזו תומי לאו ןבואר יחי :ביתכד יאמ ,ןנחוי 'ר רמא ינמחנ רב לאומש ר"אד ?ידואד
 דע ,ןוראב ןילגלוגמ הדוהי לש ויתומצע ויה ,רבדמב לארשי ויהש םינש ןתוא לכ ?הדוהיל
 תאזו ,הדוהי ?הדוהש ןבוארל םרג ימ ,ע"שבר :וינפל רמא ,םימחר וילע שקבו השמ דמעש
 אתביתמל היל ןילייעמ אק הוה אלו ;אפשל הירביא לע !הדוהי לוק 'ה עמש דימ ?הדוהיל
 בר וידי ,ןנבר ידהב אתעמשב חרטמו לקשמ עדי אק הוה אלו ;ונאיבת ומע לאו ,אעיקרד
 .היהת וירצמ רזעו ,אתכליהד אבילא אתעמש היל אקלס אק הוה אל ;ול
 בר רמאהו ?ידואד היל המל ןבואר אלא ,רמת ףרשית אלד יכיה יכ ,ידואד הדוהי אמלשב
 .יהוחא ודשחיל אלד יכיה יכ !היאטח טירפמד )לארשי רב( ילע ףיצח :תשש

 :אבר ל"א .תערקמ :ינת ,ייבא רמא !רבוש ןיבתוכ :הנימ תעמש .'וכו ינא האמט הרמא םא )2(
  .ןניקסע הבותכ ןיבתוכ ןיאש םוקמב :אבר רמא אלא !ינתק תרבוש אהו
 !אמייק םתה ]א ,ח[ ?התוא ןילעמ .חרזמ ירעשל התוא ןילעמ ,ינא הרוהט הרמא םאו
 ןיעיסמ ןיד תיב :רמוא רזעלא ןב ןועמש יבר ,אינתד ;העגייל ידכ הל ןניתחמו הל ןניקסמד
 .ןהב ורזחיו ןהילע ןתעד ףרטתש ידכ ,םוקמל םוקממ םידעה תא
 ,'ה ינפל השאה תא ןהכה דימעהו :ביתכד ,תוטוס אמלשב .'וכו תוטוסה תא ןיקשמ םשש
 םושמ אמיליא ?אמעט יאמ תדלוי אלא ,'וגו רהטמה ןהכה דימעהו :ביתכד ,ימנ ןיערוצמ
 ,ויבג לע דמוע ןכ םא אלא ברק םדא לש ונברק ןיא :אינתד ,והיינברוקא ןימייקו ןייתאד
 .טקנ והיינימ אדח אנתו ,נ"הא !ימנ תובזו ןיבז ,יכה יא

 :רמוא הדוהי יבר ;התריבחב סג הבל אהי אלש ידכ ,תחאכ תוטוס יתש ןיקשמ ןיא :ר"ת )3(
 .הדבל ,התוא :ארק רמא אלא ,הז אוה םשה ןמ אל

 התוא םעט המ ,רמאק םעט המו ,ארקד םעט שירדד ,איה ש"ר ק"ת !התוא :ביתכה ,ק"תו )4(
 .התריבחב סג הבל אהי אלש ידכ ?הדבל
 .תתתור והייניב אכיא ?והייניב יאמ

 תוטוס יתש ןיקשמ ןיא :ןנתד !תוליבח תוליבח תוצמ ןישוע ןיא אהו ?ןיקשמ ימ תתתורו )5(
 יתש ןיפרוע ןיאו ,תחאכ םידבע ינש ןיעצור ןיאו ,תחאכ ןיערוצמ ינש ןירהטמ ןיאו ,תחאכ
 אל ,אנהכ בר אמיתיאו ,ייבא רמא !תוליבח תוליבח תוצמ ןישוע ןיאש יפל ,תחאכ תולגע
  .םינהכ ינשב ןאכ ,דחא ןהכב ןאכ :אישק



 ?ןינמ הפוג ,השאר אלא יל ןיא - השאה שאר תא ערפו :ןנבר ונת .הידגבב זחוא ןהכהו )6(
 .הרעש תא רתוס ןהכהש ,דמלמ ?השאר תא ערפו ל"ת המ ,ןכ םא ;השאה :ל"ת
 ,ישייח אל ןנברו ארוהרהל שייח הדוהי 'רד ,ארמימל .'וכו הבל היה םא :רמוא הדוהי 'ר
 ינש - השאהו ,וינפלמ דחא קרפ ותוא ןיסכמ שיאה :אינתד !והל ןניעמש אכפיא אהו
 שיאה :א"כחו ;הדוהי יבר ירבד ,הורע הלוכש ינפמ ,הירחאלמ דחאו הינפלמ דחא ,םיקרפ
 ד"במ אצת אמש ?יאמ אמעט אכה :הבר רמא !המורע תלקסנ השאה ןיאו ,םורע לקסנ
 ,'תיינרחאב ייורגיאל יתא ,אמית יכו .אקלתסמ אה םתה ,הנוהכ יחרפ הב ורגתיו תיאכז
 .תואור ויניעש המב אלא טלוש ערה רצי ןיאד ,ירימג :אבר רמאה
 הדוהי 'רד :אבר רמא אלא ?ק"ל ןנברדא ןנברד ,אישק הדוהי 'רדא הדוהי 'רד :אבר רמא
 םושמ ?יאמ אמעט אכה ,אישק אל ימנ ןנברדא ןנברד ]ב ,ח[ ;ןינשדכ ,ק"ל הדוהי 'רדא
 ןמחנ בר רמא !יתרת הב דיבעל ,אמית יכו .הזמ לודג רוסיי ךל ןיא םתה ,םישנה לכ ורסונו
 ןמחנ ברד ,אמיל .הפי התימ ול רורב ,ךומכ ךערל תבהאו :ארק רמא ,הובא רב הבר רמא
 הינויזב :רבס רמ ,יגלפימק אהב אכהו ,ןמחנ ברד והל תיא אמלע ילוכד ,אל !איה יאנת
  .הינויזבמ יפט היל ףידע היפוגד ארעצ :רבס רמו ,היפוגד ארעצמ יפט היל ףידע

 .םירעוכמ םידגב התוא ןיסכמ ,הל םיאנ םירוחש ויה םא :אנת .'וכו םינבל הסוכמ התיה )7(
 ינהב אמיתד והמ ?איעבימ ינה ,הל ליוונמ ילוונ אתשה ,אטישפ .'וכו בהז ילכ הילע ויה
 .ל"מק ,ינאסמ םייסו ליטרע חילש :ישניא ירמאדכ ,יפט ןויזב הל תיא
 בכעיש והמ ירצמה לבח :אנוה ברמ אבא יבר הינימ אעב .'וכו לבח איבמ ךכ רחאו
 םושמ אמליד וא ,יגס ימנ ןטק לוצלצבו ,אוה הילעמ הידגב וטמשי אלש םושמ ?הטוסב
 ,הידדמ הלעמל הל רשוקו ירצמה לבח איבמ ןהכ ךכיפל לוצלצב ול הרגח איה :רמ רמאד
 אלש ידכ ,הידדמ הלעמל הל ורשוקו ירצמה לבח איבמ כ"חאו :הותינת ,ל"א ?בכעמ
  .הילעמ הידגב וטמשי
 ,האור הב תוארל הצורה לכ :תרמא ,אישק אפוג אה .'וכו הארי הב תוארל הצורה לכו
 ,ןיא םישנ ,התוארל תורתומ םישנה לכ :ינת רדהו ,ישנ אנש אלו ירבג אנש אל אמלא
 האור הב תוארל הצורה לכ אהו :אבר היל רמא .םישנא המגרת :ייבא רמא !אל םישנא
 םישנו ,ישנ אנש אלו ירבג אנש אל - האור הב תוארל הצורה לכ :אבר רמא אלא !ינתק
  .הנכתמזכ הנישעת אלו םישנה לכ ורסונו :רמאנש ,התוארל תובייח

 

 


