
לארשי ץראמ תאצל רוסיאה לע
ט הכלה ה קרפ םיכלמ תוכלה ם״במרל הרות הנשמ .1
 אצוי ןכו ,ץראל רוזחיו ם"וכעה ןמ ליצהל וא השא אשיל וא הרות דומלל אלא ,םלועל ץראל הצוחל לארשי ץראמ תאצל רוסא
 םירבד המב ,ןירניד ינשב ןיטח רניד הוש השענש דע בערה םש קזח ןכ םא אלא רוסא ץראל הצוחב ןוכשל לבא ,הרוחסל אוה
 ,סיכה ןמ הטורפ הדבאו רכתשי המב אלו תועמ אצמי אלו לוזב תוריפה םא לבא ,רקויב תוריפהו תויוצמ תועמה ויהשכ םירומא
 הרצ ינפמו ויה רודה ילודג ינש ןוילכו ןולחמ ירהש תודיסח תדמ הניא תאצל רתומש יפ לע ףאו ,חויר וב אצמיש םוקמ לכל אצי
 .םוקמל היילכ ובייחתנו ואצי הלודג

:וע ףד )ילבב( ןיטיג תכסמ .2
 תאצל רוסאד םושמ ,ירטפמ ווה וכעב - ידדהמ ןנבר ירטפימ ווה יכ :ארפס בר רמא אהו ,אמייק םיה תנידמב וכעד ,ארמימל
ץראל הצוחל ץראמ

.גי ףד )ילבב( הרז הדובע תכסמ .3
 הלעמו בתוכו ,םימרכו תודשו םיתב ,תוחפשו םידבע המהב םהמ ןיחקולו ,םיבכוכ ידבוע לש דיריל ןיכלוה :אינת אהו
 הצוחב אמטמש םשכו ;םהמע רערעלו ןודל ץראל הצוחב אמטמ - ןהכ היה םאו ;םדימ ליצמכ אוהש ינפמ ,ןהלש תואכרעב
 דומלל אמטמו .ןנברד סרפה תיב אלא !איה אתיירואד האמוט ?ךתעד אקלס תורבקה תיבב .תורבקה תיבב אמטמ ךכ ,ץראל
 :רמוא יסוי יבר ;אמטמ וניא - דומלל אצומש ןמזב לבא ,דומלל אצומ ןיאש ןמזב ?יתמיא :הדוהי ר"א ,השא אשילו הרות
 ןדיצל ובר רחא ךלהש ןהכה ףסויב השעמ :יסוי ר"א ,לכמ דומלל הכוז םדא ןיאש יפל ,אמטי - דומלל אצומש ןמזב וליפא
יסוי יברכ הכלה :ןנחוי יבר רמאו ;הרות דומלל

השא אשילו הרות דומלל ה״ד .גי ףד הרז הדובע תופסות .4
 תמו ]םיבכוכ תדבוע[ )השא( אשנ הז לש ויחא ).איק ףד( ב"פ תובותכב רמא רוזחל ותעד ןיא וליאד י"אל רוזחל ותעדו שוריפ
 איבמש הרות דומלת לודגש הרות דומלל תובושח ןהש תוצמ ךנהב אקודו ץראל הצוחל וירחא דרי הזו וגרהש םוקמה ךורב
 לבא ).זכ ףד( הליגמד ד"פ עמשמ יכהו אל תוצמ ראשל לבא הארב והת אל )המ היעשי( ביתכד ימנ השאו השעמ ידיל
תובושח םהש תוצמ ראשל ש"כו יליקד ךנה שרופמ אחא ברד תותלאשב

.זכ ףד )ילבב( הליגמ תכסמ .5
השא אשילו ,הרות דומלל אלא הרות רפס ןירכומ ןיא :ריאמ יבר םושמ ןנחוי יבר רמאד

אי הנשמ גי קרפ ,תובותכ תכסמ .6
.םישנה דחאו םישנאה דחא ,ןיאיצומ לכה ןיאו םילשוריל ןילעמ לכה ,ןיאיצומ לכה ןיאו לארשי ץראל ןילעמ לכה .'ינתמ

:יק ףד ,)ילבב( תובותכ תכסמ .7
 אוהו ,תולעל תרמוא איה ,הבותכ אלב אצת - ואל םאו ,תולעל התוא ןיפוכ - תולעל אלש תרמוא איהו ,תולעל רמוא אוה :ר"ת
 התוא ןיפוכ - תאצל אלש רמוא אוהו ,תאצל תרמוא איה .הבותכ ןתיו איצוי - ואל םאו ,תולעל ותוא ןיפוכ - תולעל אלש רמוא
 איצוי - ואל םאו ,תאצל אלש ותוא ןיפוכ - תאצל אלש תרמוא איהו ,תאצל רמוא אוה ;הבותכ אלב אצת - ואל םאו ,תאצל אלש
…הבותכ ןתיו

 לארשי ץראב רדה לכש ,לארשי הבורש ריעב וליפאו ל"וחב רודי לאו ,םיבכוכ ידבוע הבורש ריעב 'יפא י"אב םדא רודי םלועל :ר"ת
 ,םיהלאל םכל תויהל ןענכ ץרא תא םכל תתל :'אנש ,הולא ול ןיאש ימכ המוד - ץראל הצוחב רדה לכו ,הולא ול שיש ימכ המוד -
 ינושרג יכד :רמוא אוה דודב ןכו ;םיבכוכ תדובע דבוע וליאכ - ל"וחב רדה לכ :ךל רמול אלא ?הולא ול ןיא ץראב רד וניאש לכו
 רדה לכ :ךל רמול אלא ?םירחא םיהלא דובע ךל דודל ול רמא ימ יכו ,םירחא םיהלא דובע ךל רמאל 'ה תלחנב חפתסהמ םויה
 לכ :הדוהי בר רמאד ,לארשי ץראל קסימל אעבד ,הדוהי ברד הינימ טימתשמק הוה אריז 'ר .םיבכוכ תדובע דבוע וליאכ - ל"וחב
השעב רבוע לארשי ץראל לבבמ הלועה

.איק ףד )ילבב( תובותכ תכסמ .8
 ךורב ,תמו תיתוכ אשנ ויחא :ל"א ?המבילו תחימל והמ :ל"א ,אנינח 'רד הימקל אתא ,האזוח יב המבי היל הלפנד ארבג אוהה
 לבבמ תאצל רוסא ךכ ,לבבל לארשי ץראמ תאצל רוסאש םשכ :לאומש רמא הדוהי בר רמא ?וירחא דרי אוהו ,וגרהש םוקמה
 .ףסוי בר היתמש ,יבוכ יבל אתידבמופמ קפנד אוהה .יבוכ יבל אתידבמופמ וליפא :והייורת ירמאד ףסוי ברו הבר .תוצרא ראשל
.ייח הוה ןנברמ אברוצ יאה יעב יא :ייבא רמא ,ביכש ,אינותסאל אתידבמופמ קפנד אוהה

די ןמיס ,תובותכ יניד ,ףסוי תיב ת״וש .9
 הרות דומלתל אלא הרות רפס םירכומ ןיא ירהש תוצמה לכ דגנכ הלוקש איהש הרות דומלתכ הלוקש היברו הירפ תוצמד דועו
 סרפה תיבבו םימעה ץרא ריואב אמטימ ןהכ אוה םא וליפאו השא אשיל ל"חל תאצל רתומו היברו הירפ םושמ השא אשיל וא
תובותכ ףוסב אתיאדכ לארשי אוה 'יפאו ץראל הצוח תאצל ול רוסא המביב וליאו ז"עד ק"פב אתיאדכ השא אשיל ידכ

.אצ ףד )ילבב( ארתב אבב תכסמ .10
 ,חקיל אצומש ןמזב לבא ,חקיל אצומ וניאש ןמזב ?יתמיא :ןועמש ר"א .עלסב םיתאס ודמע כ"אא - ל"וחל ץראמ ןיאצוי ןיא :ר"ת
 ינפמו ,ויה רודה יסנרפו ויה רודה ילודג ,ןוילכו ןולחמ ,ךלמילא :רמוא יאחוי ןב ש"ר היה ןכו .אצי אל - עלסב האס הדמע 'יפא
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 ,חקיל אצומש ןמזב לבא ,חקיל אצומ וניאש ןמזב ?יתמיא :ןועמש ר"א .עלסב םיתאס ודמע כ"אא - ל"וחל ץראמ ןיאצוי ןיא :ר"ת
 ינפמו ,ויה רודה יסנרפו ויה רודה ילודג ,ןוילכו ןולחמ ,ךלמילא :רמוא יאחוי ןב ש"ר היה ןכו .אצי אל - עלסב האס הדמע 'יפא
 ,קחצי ר"א ?ימענ תאזה יאמ .ימענ תאזה הנרמאתו ןהילע ריעה לכ םהתו:רמאנש ,ץראל הצוחל ץראמ ואציש ינפמ ?ושנענ המ
…?הל התלע המ ל"וחל ץראמ תאציש ימענ ,םתיזח :ורמא

 ימ 'יפאש ?ל"מק יאמ .ןה בדנימע ןב ןושחנ ינב ןלוכ ,ימענ יבאו ינומלא ינולפו ןומלשו ךלמילא :בר רמא אבר רב ןנח בר רמא
…ץראל הצוחל ץראמ אצויש העשב ול תדמוע הניא ,תובא תוכז ול שיש

 שקבל ןהל היהש ?ושנענ המ ינפמ אלאו ,ואצי אל ןיבוס ואצמ 'יפאש ,םולשו סח :החרק ןב עשוהי ר"א ןיבא רב אייח בר רמא
 תוריפו לוזב תועמ אלא ונש אל :ןנחוי יבר רמא הנח רב רב הבר רמא .ךיצובק ךוליצי ךקעזב :רמאנש ,ושקב אלו םרוד לע םימחר
;ןיאצוי - עלסב ןיאס עברא ודמע 'יפא ,רקויב תועמ לבא ,רקויב

א הנשמ ג קרפ ןטק דעומ תכסמ .11
 םכחל לאשנש ימ ןכו םימכח ול וריתהש הדונמהו ןירוסאה תיבמ אצויהו היבשה תיבמו םיה תנידממ אבה דעומב ןיחלגמ ולאו
ותרהטל ותאמוטמ הלועה ערוצמהו ריזנהו רתוהו

.די ףד )ילבב( ןטק דעומ תכסמ .12
 .תושרב אלש אציש ינפמ ,חלגי אל - םיה תנידממ אבה :רמוא הדוהי יבר ,אינתד ,הדוהי יברכ אלד ןיתינתמ .םיה תנידממ
 ימדמ רמו ,טושלכ היל ימדמ רמ .אחיורהל אלא וקלחנ אל ,רתומ לכה ירבד - תונוזמל ,רוסא לכה ירבד - טושל :אבר רמא
 אלש יאמ .תושרב אצישכ םימכח ירבדו ,תושרב אלש אצישכ הדוהי יבר ירבד ןיארנ :יבר רמא ,יביתימ .תונוזמלכ היל
 ,אחיורהל - אטישפ אלא !רתומ לכה ירבד תרמאהו - תונוזמל אלאו .רוסא לכה ירבד תרמאהו - טושל אמיליא ?תושרב
 אחיורהל אלאו ,רתומ לכה ירבד תרמא אה - תונוזמל אמיליא ?תושרב יאמ .תושרב אצישכ םימכח ירבד ןיארנ :אפיס אמיא
 - והינ יאמו ,תושרב אלש אצישכ ןנברל הדוהי יבר ירבד ןיארנ :רמאק יכה - !אהב הדוהי יבר ירבד ןיארנ תרמא אהו -
 ,תושרב אצישכ הדוהי יברל ןנבר ירבד ןיארנו .היל ודומ - טושל לבא ,אחיורהל אלא וילע וקלחנ אל םימכח וליפאש ,טושל
והל הדומ - תונוזמל לבא ,אחיורהל אלא םהילע קלחנ אל הדוהי יבר וליפאש ,תונוזמל - והינ יאמו

.ב ןיטיג לע ףיש ם״רהמ ישודיח .13
 ירש ילוא היחמו הרוחס קר היה אל םידול רפכב םייוצמ ויהש דול ינבו .׳וכו תאצל רוסאד םושמ ידדהמ ירטפימ וכעב ר״אב
.ל״קו

זנ ןמיס ה קלח תעד הוחי .14
 ,תוירבל ךרטצי לאו הרז הדובעל ומצע םדא ריכשי םלועל )א"ע יק( ארתב אבבב ורמאש המ הזב שריפ םש ףיש ם"רהמהו
תוירבל ךרטצי לאו ,ותסנרפל ץראל ץוחל אציש בטומו ,הרז הדובע דבוע וליאכ ץראל ץוחל לארשי ץראמ אצויה ןל אמייקד

קרפה ףוס ,י קרפ )ימלשורי( ןירדהנס תכסמ .15
 ארקיו תרחא ריע הנבי אלש אלא וחירי תא תאזה ריעה תא הנבו ]וכ ו עשוהי[ ל"ת המ רמוא החרק ןב עשוהי יברו יסוי יבר
 רזוח תא ןיא הבישיל דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אל ]זט זי םירבד[ רמוא אוה ןכו תרחא ריע המש ארקיו וחירי וחירי המש
ץראה תא שובכלו איטמקרפל הרוחסל תא רזוח

ד:א הבר תלהק .16
 עשוהי היבגל לזא ,אתבשב ארמח ביכר היתי ןולעו הלמ יאנימ היל ןודבעו םוחנ רפכ הידהל לזא עשוהי 'ר יחא ןב אנינח
 ןמת ןמ היל תחנ ,לארשיד אעראב ירש ליכי תא תיל אעישר אוההד ארמח ךב רעתיאד ןויכ ל"א ,יסתיאו חשמ יולע בהיו היביבח
הימלשב ןמת ךמדו לבבל

פ אקסיפ םירבד ירפס .17
 ועיגהו ץראל הצוח םיאצוי ויהש ןתנוי יברו עשוהי יבר יחא ןב היננח יברו שרח ןב היתמ יברו הריתב ןב הדוהי יברב השעמ
 הב םתבשיו התוא םתשריו הזה ארקמה תא וארקו םהידגב וערקו םהיתועמד וגלזו םהיניע ופקז לארשי ץרא תא ורכזו םוטלפל
.הרותבש תוצמה לכ דגנכ הלוקש לארשי ץרא תבישי ורמא הלאה םיקחה לכ תא תושעל םתרמשו
 
 ועיגהו הרות ונממ דומלל הריתב ןב הדוהי יבר לצא םיביצנל םיכלוה ויהש רלדנסה ןנחוי יברו עומש ןב רזעלא יברב השעמ
 הב םתבשיו התוא םתשריו הזה ארקמה תא וארקו םהידגב וערקו םהיתועמד וגלזו םהיניע ופקז לארשי ץרא תא ורכזו ןדייצל
 ואבו ורזח הרותבש תווצמה לכ דגנכ הלוקש לארשי ץרא תבישי ורמא םיטפשמה תאו הלאה םיקוחה לכ תא תושעל תרמשו
לארשי ץראל םהל

געק ןמיס ה קלח יולה טבש .18
 ,ןכ הארי תליא םגו ,ל"וח אוהש קפס ןיא טעמכ הריפוא לע ,ל"וח הריפואו תליא םא ,רוצקב לאש רשא ,ר"האב ת"שו ט"השדחא
 ,הלק העשל לובגה רבוע םאו ,רוסיא ןמז ךשמ הז רוסיאל שי ללכב םאו ,ל"וח םה םא הלא תומוקמל םילויטה ןינעב לאש רשאו
 רדה לכ ב"ע י"ק תובותכ 'מגה ןושלכו ל"וח תרידב אקוד אוה רוסיאה רקיעד רורב הארי ט"ה םיכלממ ה"פ ם"במרה ירבדמ
 ,הרוחס וליפא ךרוצ םוקמב וריתה י"אב תועיבקב ןכוש אוהו רוזחלו תאצל לבא י"אב בערה קזח םא אלא וריתה אל הזו ,ל"וחב
 םויה ינושרג יכ רמאש דודמ ןניפליד אהו ,עבק תרידב קר רוסיאה שרשד םושמ ונייהו ,ותסנרפל ול רסח וניא וליפא ותועמשמו
 עדת בר ןמז רודל םש ראשיש דוד בשחש ונייה ןמזל קר 'יהש פ"עא ז"עעכ ארקנו רודל רוסאד הזמ ןניפליו 'ה תלחנב חפתסהמ
.ז"כ 'א לאומש ראובמכ וידבעו וישנ םע הנשמ רתוי םש בשיד
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 עדת בר ןמז רודל םש ראשיש דוד בשחש ונייה ןמזל קר 'יהש פ"עא ז"עעכ ארקנו רודל רוסאד הזמ ןניפליו 'ה תלחנב חפתסהמ
.ז"כ 'א לאומש ראובמכ וידבעו וישנ םע הנשמ רתוי םש בשיד
 
 םא מ"כמו ,ךרוצ ארקנ אל ארבס פ"ע לויטבו ,ורזג אל והד לכ ךרוצב לבא ,ללכ ךרוצל אלש תאצל רוסא רוזחל ותעדב לבא
 ,הוצמ ךרדל לכה ךפהל ךירצ ןבומכ ,לקהל דדצל םוקמ שי ה"ב תישארב רצוי לש עבטה יאלפ תוארל דאמ טעומ ןמזל םיכלוה
 .ק"ומד ג"פ שיר ימלשוריו ילבב ןייעו

אי ןמיס ,ןייטשרבליז קחצי ר״הגה תאמ ,סוטמב סטל םיעגונה םינינע טוקיל — חור יפנכ .19
 י״ע תואילה גיפהל הצורש וא .וריעמ קוחר ותויהב ,ץראל ץוחב קר גישי תאזו ,המילש החונמל קוקז םדאש הרוק םימעפלו
 ׳סותה ובתכש המ יפל ,רבדל רכז תצקו .ףוגה יכרצמ אוהש ,ל״וחל הז ךרוצל תאצל רתומש הארנו .םיאנ םיניינע האריש
 ה״בקה וליאכ הארנו ,הווצמ יוזיבו יאנג רבדב שיו ,ןירוסאה תיבב שובח ,גחב הכוסב בשויה ורמאי אלש״ ׳י ףד אמויב
 תאצל םדאל רוסא היהיש םירוסאה תיב לארשי ץרא ןיא :ונניינעב םג ךכ  .ל״כא ״ןירוסאה תיבב ןשבוחו ,לארשי לע חירטמ
 קוחשל תוצראב טטושל״ ף״ירה שוריפב י״שר בתכש ״לויט״ל המוד זה ןיאו .ךכל ךירצשכ תואילה גיפהל םיאנ םינינע תוארל
.ךכב ךרוצ ןיאשכ תולבלו תונהיל :רמולכ ״אמלעב אתווצלו

 הזוזמ עבקיש דידי וא רבח לע ל״וחב ועיפשיש ל״וחל תאצל ודמעש םישנאל ץעיש א״טילש בישילא ש״ירגה ר״וממ יתעמשו
 העיסנ ל״וחל ותעיסנ בשחית זאו ,התוא םייק אל התע דעש תווצמה תחא םייקל ליחתיש וא ןיליפת חיניש וא ותיב חתפ לע
.ל״וחל תאצל רתומ ורובעש רחסממ ערג אל םגו .הווצמ רבדל

זנ ןמיס ה קלח )ףסוי הידבוע ׳ר( תעד הוחי ת״וש .20
…?לארשי ץראל ךכ רחא רוזחל תנמ לע לויטל וא הרוחסל ץראל ץוחל תאצל לארשי ץרא בשותל רתומ םאה :הלאש

 לבא ,םדקהב ץראל רוזחל תנמ לע היהיש דבלבו ,הרוחסלו הסנרפ ךרוצל ץראל ץוחל לארשי ץראמ תאצל רתומ :םוכיסב
 רתומו .לארשי ץראל רוזחל תנמ לע וליפא לייטל ץראל ץוחל לארשי ץראמ תאצל רוסאו .רוסא ץראל ץוחב עקתשהל
 םיימשרה תודסומה תוחילשב תאצל רתומ ןכו .לארשי ץראל רוזחל תנמ לע השא אשילו הרות דומלל ץראל ץוחל תאצל
 םע וילע םכסוהש ןמזה םייתסנ םא וליפאו .'ה תאריבו הרותב םקזחלו ,הלוגב לארשי ינבל הרות דמלל ,לארשי ץראב
 זאו ,םיאתמ םוקמ אלממ אצמי רשא דע ,הרידאהלו הרות לידגהלו ,הרות דמלל ךישמהל יאשר ,לארשי ץראבש תודסומה
  .לארשי ץראל רוזחי
 גנעתהלו ,םהל אל תונכשמ תשרלו םיסכנ תוברהלו רשעתהל עבק תבישי םש םיבשויו ץראל ץוחל לארשי ץראמ םידרויהו  
 םהינבל ומרגי םימעפלו .םהירחא םערזלו םהל תולג םימרוגו ,אושנמ םנוע לודג ,הדמח ץראב םיסאומו ,רשבה ריס לע
 ול ןיאש ימכ המודו ,הרז הדובע דבוע וליאכ ץראל ץוחל לארשי ץראמ אצויה לכ ל"זח ורמא םהילעו .תוללובתהו העימט
 ,םהמ שאייתהל ןיא םוקמ לכמו .זפר ןמיס רצחה רעשב בתכש ומכו .לכ רסוחב ראשהלו םהיסכנמ תדרל םפוסו .הולא
 ץרא תרותכ הרות ךל ןיאש ,הרותל םהינב תא ךנחלו השודקה וניצראל בושל םעונ יכרדב םהילע עיפשהל תוסנל םיכירצו
 הנרב ןויצ ואבו ןובושי 'ה ייודפו :קוספה הרהמב םייוקיש ןוצר יהיו .דואמ אגשי םתירחא רעצמ םתישאר םאו .לארשי
.םשאר לע םלוע תחמשו

םיכרד תוכלה ,ןונ ןב לאוי ברה .21
 ללכ תמייק התיה אלש תואיצמ – רוזחו ךולה הסיט סיטרכ םע ריית תרשאבו ילארשי ןוכרדב ל"וחל לארשי-ץראמ אצויש ימ
 הרז תוסח תחת ללכ סנכנ אל אוה .רוזחי יאדוובו ,"לארשי ץראמ אצוי" ללכ ארקנ וניא – ע"וש רבחמ ימיב ףאו ,ל"זח ימיב
 הסני םא קר .ץראה התואב רייתכ אצמנש ,לארשי תנידמ לש חרזאכ קוחה יפ לע רדגומ אוה םוקמ לכב ,הברדא .איהשלכ
 זא קר ,וב לפטת תימוקמה הרטשמהו םוקמה יקוח לע הריבע רובעי םא וא ,םש דובעלו ל"וחב – ינמז ןפואב ולו – בשייתהל
 ,הרזח הסיטה תא לטבמ אוה םאש ,ןבומכ .ל"נה רוסיאה לש ןבומב לארשי-ץראמ אצי אוה זא קרו ,הרזה תוסחל סנכיי אוה
.רוסיאה לש רומחה ןבומב "לארשי ץראמ אצוי" אוה ירה ,הרזח סיטרכ אלל אצוי םא וא

 לע רובעל רוסאו ,םש דובעל רוסא ךא ,רוזחו ךולה הסיט סיטרכ םע ריית תרשאב ילארשי ןוכרדב ל"וחל עוסנל רתומ ,ךכיפל
 ,רז ןוכרדב שומישב םגפ שיו ,לארשיב חרזאתהלו תולעל הווצמ שי .ילארשי ןוכרדב שומישל הרורב תופידע שי .םוקמה יקוח
 תא לוקשל ךירצו ,ץראה ימוחתמ אצוי סוטמהש עגרב לארשי ץראמ אצוי רז ןוכרדב עסונה .תרחא הרירב שי םא רקיעב
…ליעל רכזנכ ,האיצי תוריתמה תוביסה יפ לע ותאיצי

 םג וילע תפפוח לארשי-ץרא תשודק ,תחרכמ הביס ידי לע וא ,תועט ידי לע לארשי-ץראמ אציש ימש ,שדיח קוק ה"יארה
 לע םידיעמ ץראל םיעוגעגהו ל"וחב םישיגרמש תורזה !םיעוגעגהו ל"וחב תורזה תשוחת רבדל ןמיסו ,"ודונו וקחרתהב"
לארשי-ץרא לש תימינפה התלוגס לא קזחה ימינפה רשקה
.)'ו ,לארשי-ץרא ,תורוא(

 .'דכו םש דומללו דובעל ידכ בוצק ןמזל תועיסנב םגו ,עבק לש בצמכ ל"וחב הבישיה ירוסיאב רתוי הברה רימחהל םוקמ שי
 םירקמכ ,םש וראשיי אמש ,םילודג םידלי ל"וחל תחקלמ רהזיהל שי טרפבו ,םכח תלאש לאשי ,הזכ ןפואב תאצל הצורה לכ
 הסיט סיטרכ םע ,ריית תרשאבו ילארשי ןוכרדב קרו ,םש םיבשוי ןיא דוע לכ ,לויטל האיציב לקהל םוקמ שי ,ךדיאמ .ורקש
 ידימלת םג םהיניבו ,לויטלו שפונל םג םיעסונש ,לארשי תנידמ יחרזא לארשי ינב בור שוחב םיניבמ ךכ ןכא .רוזחו ךולה
.)ב"ע ו"ס םיחספ( "םה םיאיבנ ינב ,םיאיבנ םניא םא"ו ,םימכח

.הזה רודב ול וניכזש המ לע 'ה תא ךרבלו ,ץראב לייטל ףידע ,דימת ,דימתו
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