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לֵּגְלַּג 
טניו  ' גה םילגלגמ 

ּוניֵהֱא הָוֹהְי  ּונָל  ןֶּתִּתַו  ויָתֹוְצִמְּב . ּונָׁשְּדִקְו  ןּוׁשִע  לָּכִמ  ּונָמְמֹורְו  םָע  לָּכִמ  ּונָּב  רַחָּב  רֶׁשֲא  םָלֹועָה  ֶלֶמ  ּוניֵהֱא  הָוֹהְי  הָּתַא  ּורָּב 
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ּוניֵהֱא הָוֹהְי  ּונָל  ןֶּתִּתַו  ויָתֹוְצִמְּב . ּונָׁשְּדִקְו  ןּוׁשִע  לָּכִמ  ּונָמְמֹורְו  םָע  לָּכִמ  ּונָּב  רַחָּב  רֶׁשֲא  םָלֹועָה  ֶלֶמ  ּוניֵהֱא  הָוֹהְי  הָּתַא  ּורָּב 

ּוּנָב יִּכ  םִיָרְצִמ . תַאיִציִל  רֶכֵז  ׁשֶדֹק  אָרְקִמ  ּונֵתּורֵח  ןַמְז  הֶּזַה  תֹוּצַּמַה  גַח  םֹוי  תֶא  ןֹוֹשָׂשְל  םיִּנַמְזּו  םיִּגַח  הָחְמִׂשְל  םיִדֲעֹומ  הָבֲהַאְּב 

ּורָּב םיִּנְׁשָעֵמַהְו : לֵאָרְׂשִי  ׁשֵּדַקְמ  הָוֹהְי  הָּתַא  ּורָּב  ּונָּתְלַחְנִה . ןֹוֹשָׂשְבּו  הָחְמִׂשְּב  ֶׁשְדָק  יֵדֲעֹומּו  םיִמַסָה . לָּכִמ  ָּתְׁשַּדִק  ּונָתֹואְו  ָּתְרַחָּב 

הֶּזַה : ןַמְּזַל  ּונָעיִּגִהְו  ּונָמְּיִקְו  ּונָיֱחֶהֶׁש  םָלֹועָה , ֶלֶמ  ּוניֵהֱא  הָוֹהְי  הָּתַא 

ץַחְמּו 
םיכרבמ  ןיאו  טניו  ' גה םיסחוד 

סאַרְּג 
םיכרבמו  טניו  ' גה םיקילדמ 

'ה,  ָגְנַּגַהְמ יִסְׁשְטיֵאיִט  איִצֹומַה  םָלֹועָה , ֶלֶמ  ּוניֵהֹולֱא  ָיְי  הָּתֲא  ּורָּב 

ץַחָי 
לגלגמל  וריבעמו  ףובה  תא  הצוח 

דיִּגַמ 
 : םירמואו ססקה  תרעק  תא  םיהיבגמ  ןפאמ –  רמוח  םכתושרב  םא 

הָנָׁשְל אָכָה , אָּתַׁשָה  ףאַׁשִיְו . יֵתיֵי  יִרְצִּד  לָּכ  בֹחסִיְו . יֵתיֵי  ןיִפְכִּד  לָּכ  םִיָרְצִמְד . אָעְרַאְּב  אָנָתָהְבַא  ּוסָאַּבְתִה  יִּד  אָנְפֲעָמ  אָסַרְּג  אָה 

 : ןיִרֹוח יֵנְּב  הָאָּבַה  הָנָׁשְל  ּוסְּפְתִנ , אָּתְכַׁשָהְּד  לֹּכ  םָדְרֶטְסְמֲאְּד . אָעְרַאְּב  הָאָּבַה 

 : לאוש ןבה  ןאכו  טניו  ' גה ןיקילדמ 

?? תֹוליֵּלַה תֹוליֵּלַה לֹּכִמ   לֹּכִמ הֶזַה , , הֶזַה הָליַּלַה   הָליַּלַה הָנַּתְׁשִנ   הָנַּתְׁשִנ הַמהַמ  

: אָיָרְּדיִה ֹולּוּכ  הֶזַה   הֶזַה הָליַּלַה   הָליַּלַה אָסַרְּג ,         םַגְו  ׁשְראַפ  םַּג  ןיִנְׁשָעְמ  ּונֲא  תֹוליֵּלַה     תֹוליֵּלַה לֹכְּבֶׁש   לֹכְּבֶׁש

'א: ָּצְנַמ ֹולּוּכ  הֶזַה   הֶזַה הָליַּלַה   הָליַּלַה 'א,                       ָּצְנַמּו ץֵמָח  ןיִלְכֹוא  ּונֲא  תֹוליֵּלַה     תֹוליֵּלַה לֹכְּבֶׁש   לֹכְּבֶׁש

: םיִמָעְּפ יֵּתְׁש  הֶזַה   הֶזַה הָליַּלַה   הָליַּלַה         , תָחֶא םַעַּפ  ּוליִפֲא  ןיִפיִנְסַמ  ּונָא  ןיֵא  תֹוליֵּלַה     תֹוליֵּלַה לֹכְּבֶׁש   לֹכְּבֶׁש

: ןיִּבֻסְמ ּונָּלֻּכ  הֶזַה   הֶזַה הָליַּלַה   הָליַּלַה   , ןיִּבֻסְמ ןיֵבּו  ןיִבְׁשֹוי  ןיֵּב  ןיִלֵּתְסָמְתִמ  ּונֲא  תֹוליֵּלַה     תֹוליֵּלַה לֹכְּבֶׁש   לֹכְּבֶׁש

תֶא אּוה  ּורָּב  ׁשֹודָּקַה  איִצֹוה  א  ּוּלִאְו  הָיּוטְנ . ַעֹרְזִבּו  הָקָזֲח  דָיְּב  םָּׁשִמ  ּוניֵהֱא  הָוֹהְי  ּונֵאיִצֹוּיַו  םִיָרְצִמְּב , הֹעְרַפְל  ּוניִיָה   ּוניִיָה םיִדָבֲע   םיִדָבֲע
םיִנֵקְז ּונָּלֻּכ  םיִנֹובְנ  ּונָּלֻּכ  םיִמָכֲח  ּונָּלֻּכ  ּוליִפֲאַו  םִיָרְצִמְּב . הֹעְרַפְל  ּוניִיָה  םיִדָּבְעֻׁשְמ  ּוניֵנָב  יֵנְבּו  ּוניֵנָבּו  ּונָא  יֵרֲה  םִיָרְצִּמִמ , ּוניֵתֹובֲא 

 : חָּבֻׁשְמ הֶז  יֵרֲה  םִיַרְצִמ  תַאיִציִּב  רֵּפַסְל  הֶּבְרַּמַה  לָכְו  םִיָרְצִמ . תַאיִציִּב  רֵּפַסְל  ּוניֵלָע  הָוְצִמ  הָלֹוטַה , תֶא  םיִנְׁשָעְמ  ּונָּלֻּכ 

עַמְׁש תַאיִרְק  ןַמְז  ַעיִּגָיֵׁש  דַע  םיִנְׁשָעֵמו  ןיִבְׁשֹוי  ּויָהֵׁש   ,, הָיְרָזֲע הָיְרָזֲע ןֵּבןֵּב   רָזָעְלֶא   רָזָעְלֶא סאַרְו   סאַרְו ַעֻׁשֹוהְי   ַעֻׁשֹוהְי סאַרְו   סאַרְו רֶזֶעיִלֱא   רֶזֶעיִלֱא סאַרְּב   סאַרְּב הֶׂשֲעַמ   הֶׂשֲעַמ
ןיִלֵּגְלָּגְמ ּויָהְו  אָלֹוטַה  לַעָּב  ריִאֵמ  יִסאַר  לֶצֶא  ַלָהְׁש  יִאָדּודַה  ןֹועְמִׁש  סאַרְּב  הֶׂשֲעַמ  הָיְרָזֲע : ןֵּב  רָזָעְלֶא  סאַר  רַמָא  תיִרֲחַׁש . לֶׁש 

לֹּכ רֵמֹוא  הֶזְו  חַּבּוׁשְמ , הֶז  יֵרַה  הֵּבְרַמַה  לֹּכ  רֵמֹוא  הֶז  ַעֵרֹוּג , ףיִסֹומַה  לֹּכ  רֵמֹוא  הֶזְו  חַּבּוׁשְמ , הֶז  יֵרַה  הֵּבְרַמַה  לֹּכ  רֵמֹוא  הֶז  טְניֹו , ג'
 . תיִרֲחַׁש לֶׁש  גְנאַּב  תַקָלְדַה  ןַמְז  ַעיִגִה  ּוניֵרַפָטְסַר , םֵהָל  ּורמַאְו  םֵהיֵדיִמְלַּת  ּואָּבֶׁש  דַע  ַעֵרֹוּג , ףיִסֹומַה 

םיִשֹולְׁש ןֶּב  יֵרֲה  ַעֻׁשֹוהְי : סאַר  ֹול  רַמָא  יָּמָיִמ . הֶזָּכ  סאַרְּג  ןֵׁשָעְל  יִתיִכָז  אְו  הָנָׁש  םיִעְבִׁש  ןֶבְּכ  יִנֲא  יֵרֲה   :: רֶזֶעיִלֱא רֶזֶעיִלֱא סאַר   סאַר רַמָא   רַמָא
 . אָמוֹז ןֶּב  יִל  ֹורָכְמֶׁש  דַע  יִתיִכָז , א  יִנֲא  םַגְו  דַבְלִּב , הָּתַא  הַנָׁש  דָחֶאְו 

 . יֵיַח יֵמְי  לּכ  אָחַּבֻׁשְמ  אָּתְחַרְפִּת  קַר  םיִיָרְצִמ , ץֶרֶאְמ  ַעיִּגִהֶׁש  אָנְפֲעַמ  אָסָרְּג  תֶא  רֹּכְזִּת  א  ןָעַמְל  : " רַמאֶנֶׁש

דָחֶאְו םָכָח . דָחֶא  הָרֹוּתַה : הָרְּבִּד  םיִּנָב  הָעָּבְרַא  דֶגֶנְּכ  אּוה . ּורָּב  לֵאָרְׂשִי , ֹוּמַעְל  הָלֹוט  ןַתָּנֶׁש  ּורָּב  אּוה , ּורָּב  םֹוקָּמַה , , םֹוקָּמַה ּורָּב   ּורָּב
 : לֹואְׁשִל ַעֵדֹוי  ֹוניֵאֶׁש  דָחֶאְו  םָּת . דָחֶאְו  עָׁשָר .

 ". לֶקֶׁש םִיַתאָמְּב  לֹואְׁשִל  ַעֵדֹוי  ֹוניֵאֶׁש  הֶז  הנָקָׁש  ֹוז  אָלֹוט  אָחָּבֻׁשְמ  הָמ  : " רֵמֹוא אּוה  הַמ  םַּתםַּת  

אָנְמַׁש םַּתְס  ֹוא  אָנָלֹודֲא  םִע  אָבָּבְרוֻעְמ  אַה  דַבְלִּב ? לֶקֶׁש  םִיַתאָמְּב  םֶתיִנְק  רֶׁשָא  םֶכָל  תִאזַה  אָלֹוטַה  הָמ  : " רֵמֹוא אּוה  הַמ  םַכָח   םַכָח
 ." אָּתיִנֹוכֶמֵד

 ?" םַדֲאְנֵּבַה לֶצֶא  ןֵגְרַאְתִהְל  לֹואְׁשִל  ַעֵדֹוי  ֹוניֵאֶשְו  םַּת  ןיִחְלֹוׁש  םֵכָל  הָמ  רֵמֹוא " : אּוה  הַמ  עָׁשָר   עָׁשָר

?? : לֶקֶׁש םִיַתאָמְּב  יִל  ָּתיִׂשָע  הֶז  רּובֲעַּב  רֹמאֵל  אּוהַה  םֹוּיַּב  םַדֲאְנֵּבַל  ָּתְדַּגִהְו  רַמֱאֶּנֶׁש , ֹול . חַתְּפ  ְּתַא  לֹואְׁשִל   לֹואְׁשִל ַעֵדֹוי   ַעֵדֹוי ֹוניֵאֶׁשְו   ֹוניֵאֶׁשְו

 
תֶפֶקְׁשִמַּב לֵּכָּתְסִהְל  ַעֵדֹוי  ֹוניֵאֶשְו 
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א הֶז  רּובֲעַּב  הֶז . רּובֲעַּב  רַמֹול  ץּורַּת  םֹוי , דֹועְּבִמ  לֹוכָי  אּוהַה  םֹוּיַּב  יִא  אּוהַה . םֹוּיַּב  רַמֹול  ץּורַּת  ׁשֶדֹח , ׁשאֹרֵמ  ןֵגְרֲאְל  לֹוכָי   לֹוכָי
: יֶנָפְל םיִחָּנֻמ  גְנאַּבּו  סֵסְק  תיִרֲעְק  ׁשֵיֶׁש  הָעָׁשְּב  אָּלֶא  יִּתְרַמָא 

: ויַנָּבְל בִקֲעָי  סאַר  רֵמֹאיַו  ץֶרָאָּב , הָיָה  דֵבָּכ  ׁשֵבֹויְו  םֵהַה , םיִמָיַּב  יִהְיַו  : " רַמֶאֵנֵׁש ּוניֵתֹובָא , ּויָה  אָנֹונָבְל  אָׁשיִׁשָח  ינֵׁשָעְמ  הָליִחְתִמ   הָליִחְתִמ
 ." םֶכיֵלֵא םֵכיִחָא  ףֵסֹוי  חָלָׁש  רֶשָא  םיִבּוּבָאַה  לּכ  ּוסֵּפְתִנ  סֹפָּת  יִּכ  ןֵׁשָעְל , ּוהֶׁשָמ  גיִׂשַהְל  הָּמיְיָרְצִמ  ּודרְּו  ּוכְל 

הֶשֲעַמ ַעֻׁשֹוהְי : סאַר  ֹול  רַמָא  ןיִבּוּבָא . דָחֶא  אֵצֹומּו  םָיַה  ףֹוחְּב  יִמּוּתֵל  ליֵיָטֵמ  יִנֵנְּתִי  יִמ  הָיְרָזֲע : : הָיְרָזֲע ןֵּבןֵּב   רָזָעְלֶא   רָזָעְלֶא סאַר   סאַר רַמָא   רַמָא
ןיִזָחֹוא םיִיָנְׁש  ּואָרֶׁש  דַע  ןיִלְדָגְמְּד , יֵחיִׂשְמ  ןֵׁשָעֵל  ןיִׂשְּפַחֵמּו  ליִלָגַה  יֵרַהְּב  ןיִליְיָטְמ  ּויָהֶׁש  יִאָדּודַה , ןֹועְמִׁש  סאַרְו  ןֹופְרָט  יִסאַרְּב 

הֶזְו ויִּתְנַׁשיִע  הָּתָא  רֵמֹוא  הֶז  ויִּתְסַסְק , יִנָא  רֵמֹוא  הֶזְו  ויִּתְנָכֵה  יִנָא  רֵמֹוא  הֶז  יִלֶׁש , ֹולּוּכ  רֵמֹוא  הֶזְו  יִלֶׁש  ֹולּוּכ  רֵמֹוא  הֶז  טְניֹו , ' גְּב

ְדָיִמ ֹוחָקְלּו  ןאַכְל  םַּג  אָּב  אֶׁש  לַבָח  הָיְרָזֲע : ןֵּב  רָזָעְלֶא  סאַר  ֹול  רַמָא  םֵהֵמ . ֹוחָקְלּו  אָמֹוז  ןֵּב  אָּבֵׁש  דַע  ויִּתְנַׁשיִע , הָּתָא  רֵמֹוא 

 . ויִּתָתֲעָליִח ַעָח  םיִיָּתַניֵּב  יִּכ  יָלֵא , וריִבֱעֶהֵו 

תיִרְבִּב ּוניִבָא  םָהָרְבַאְל  רַמָאֶׁש  הֹמְּכ  תֹוֹשֲעַל . סֵסְּקַה  תֶא  בַּׁשִח  אּוה  ּורָּב  ׁשֹודָּקַהֶׁש  אּוה , ּורָּב  לֵאָרְׂשִיְל , ֹותָחָטְבַה  רֵמֹוׁש  ּורָּב   ּורָּב
ּואְצֵי ןֵכ  יֵרֲחַאְו  ּורָהַּזִי  רֹהָז  ןֵּכ  םִאו  םּולְדיִּג , םֶהָל  א  ץֶרֶאְּב  ֲעְרַז -  הֶיְהִי  רֵג  יִּכ  עַדֵּת  ַעֹדָי  םָרְבַאְל  רֶמאֹּיַו  רַמֱאֶּנֶׁש , םיִנְׁשֲעֵמַה . ןיֵּב 

: לֹודָּג ׁשּוכְרִּב 

: םירמואו ינש  טניו  םיקילדמ ג'

, ּוניֵתֹולַכְל ּוניֵלָע  םיִדְמֹוע  רֹודָמּו  רֹודָמ  לֹּכֶׁש  אָּלֶא  ּוניֵתֹולַכְל : ּוניֵלָע  דַמָע  דָבְלִּב  דָחֶא  אֶׁש  ּונָלְו : ּוניֵתֹובֲאַל  הָדְמָעֶׁש   הָדְמָעֶׁש איִהְו   איִהְו
. םָדָּיִמ ּונֵליִצַמ  אּוה  ּורָּב  ׁשֹודָּקַהְו 

: ךישממו ודימ  טניו  ' גה ריבעמ 

תֶא רֹוקֲעַל  ׁשֵּקִּב  ןָבָלְו  םיִרָכְּזַה  לַע  אָּלֶא  רַזָג  א  הֹעְרַּפֶׁש  ּוניִבָא . בֹקֲעַי  לֶׁש  םיִחָמְצַל  תֹוֹשֲעַל  יִּמַרֲאָה  ןָבָל  ׁשֵּקִּב  הַמ  דַמְלּו   דַמְלּו אֵצאֵצ  
: רַמֱאֶּנֶׁש לֹּכַה .

ּונְּתִיַו ּונְּתִיַו ּונּוּנַעְיַו   ּונּוּנַעְיַו םיִרְצִּמַה   םיִרְצִּמַה ּונָתֹא   ּונָתֹא ּועֵרָּיַו   ּועֵרָּיַו בָרָו : : בָרָו םּוצָע   םּוצָע לֹודָּג   לֹודָּג יֹוגְל   יֹוגְל םָׁשםָׁש   יִהְיַו   יִהְיַו טָעְמ , , טָעְמ יֵתְמִּב   יֵתְמִּב םָׁשםָׁש   רָגָּיַו   רָגָּיַו הָמְיַרְצִמ   הָמְיַרְצִמ דֶרֵּיַו   דֶרֵּיַו יִבָא   יִבָא דֵבֹא   דֵבֹא יִּמַרֲא   יִּמַרֲא

:: ּונֵצֲחַל ּונֵצֲחַל תֶאְו   תֶאְו ּונֵלָמֲע   ּונֵלָמֲע תֶאְו   תֶאְו ּונֵיְנָע   ּונֵיְנָע תֶאתֶא   אְרַּיַו   אְרַּיַו ּונֵלֹק   ּונֵלֹק תֶאתֶא   הָוֹהְי   הָוֹהְי עַמְׁשִּיַו   עַמְׁשִּיַו ּוניֵתֹובֲא , , ּוניֵתֹובֲא יֵהֱא   יֵהֱא הָוֹהְי   הָוֹהְי לֶאלֶא   קַעְצִּנַו   קַעְצִּנַו הָׁשָק : : הָׁשָק הָדֹובֲע   הָדֹובֲע ּוניֵלָע   ּוניֵלָע

:: םיִתְפֹמְבּו םיִתְפֹמְבּו תֹותֹאְבּו   תֹותֹאְבּו לֹודָּג   לֹודָּג אָרֹמְבּו   אָרֹמְבּו הָיּוטְנ   הָיּוטְנ ַעֹרְזִבּו   ַעֹרְזִבּו הָקָזֲח   הָקָזֲח דָיְּב   דָיְּב םִיַרְצִּמִמ   םִיַרְצִּמִמ הָוֹהְי   הָוֹהְי ּונֵאִצֹוּיַו   ּונֵאִצֹוּיַו

:: בָרָו בָרָו םּוצָע   םּוצָע לֹודָּג   לֹודָּג יֹוגְל   יֹוגְל םָׁשםָׁש   יִהְיַו   יִהְיַו טָעְמ , , טָעְמ יֵתְמִּב   יֵתְמִּב םָׁשםָׁש   רָגָּיַו   רָגָּיַו הָמְיַרְצִמ   הָמְיַרְצִמ דֶרֵּיַו   דֶרֵּיַו יִבָא   יִבָא דֵבֹא   דֵבֹא יִּמַרֲא   יִּמַרֲא

 : רּוּבִּדַה יִּפ  לַע  סּונָא  הָמְיַרְצִמ   , הָמְיַרְצִמ דֶרֵּיַו   דֶרֵּיַו

, הָמְיַרְצִמ ויַנָבּו  בֹקֲעַי  סאַר  ודְרֵיַו  רַמֱאֶּנֶׁש , םָׁש . לֵטְסַמְתִהְל  אָּלֶא  םִיַרְצִמְּב  ַעֵּקַּתְׁשִהְל  ּוניִבָא  בֹקֲעַי  דַרָי  אֶׁש  דֵּמַלְמ  םָׁשםָׁש  , רָגָיַו   רָגָיַו
ןיִבֵמ הָּתַא  םִא  ךיֵדַבֲעַל , רֶשֲא  ןאֹצַל  הֶעְרִמ  ןיֵאְו  ןֲעַנְּכ , ץרֶאֶּב  שֵבֹויַה  דֵבַּכ  יִּכ  ּונאָּב , ץֶרָאַּב  רּוּגַל  הֹעְרַּפ : לֶא  בֹקֲעַי  סאַר  רַמאֹיַו 

םֵהיֵלּודיִּג ּוּבַרְּתִיַו  ּורְפִיַו  סאַרְּג , ּולְדַּגְיַו  ןֶׁשֹג  ץֶרֶאְּב  לֵאָרְׂשִי  יֵנְּב  ּובְׁשֵיַו  ןֶׁשֹג . ץֶרֶאְּב  יֵדָבֲע  אַנ  ּובְׁשֵי  הָּתַעְו  ןוֵוַּכְּתִמ . יִנֲא  הַמְל 

קּוׁשַה תֵא  ּונָל  ּופיִצֵהֵׁש  ויַנָּבּו  יִנֲעַנְּכַה  סאַרַה  תֵא  ּונָל  ָּתאֵבֵה  הַמ  רֹמֱאֵל : הֹערְּפ  לֵא  םִיַרְצִמ  יֵמּוטְרֲח  ּוקֲעְצִיַו  םַּתֹוא . ץֶרָאַה  אַלְמִתַו 

. ןּויָחְּת הָבֵקְנַה  לֹּכְו  ּוהּוכיִלְׁשַּת  הָרֹואְיַה  דֹולִיַה  רַכָזַה  לֹּכ  רַמאֹיַו : הֶּבְרִי  ןֶּפ  ֹול  הָמְּכַחְתִנ  הָבָה  הֹעְרַּפְל  ּורְמֹאיַו  לֹוז  יִמֹוקְמ  סאַרְּגְּב 

דַחּויְמִּב חַּבּוׁשְמ  יִמֹוקְמ  סאַרְגְּב  קּוׁשַה  תֶא  ופיִצָיַו  קַנֲע  תֹוחָרְפִּת  לֵאָרׂשִי  יֵנְבִל  ּולְדְגִיַו  רַבָדַה  בוֹט  יִּכ  אְרַיַו  ןֵּכ , בִקֲעַי  סאַר  שַעָיַו 

 . סּוריִּפָּפ לֵדָגְל  םִיַרְצִמ  יֵמֻטְרֲח  ּורְבֲעָיַו 

אְו אּוה  אָטְרַח  ןַמֹותֹוע  רָּיִנ  יֵרֲה  רזֶעֵיִלֱא : סאָר  ֹול  רַמָא  אָלּוּגְליִגְּד . רָּיִנ  ןיִרְצָּיְמ  םֵהָל  יֵרַה  הָבֹוטְל  ֹוז  םַג  אַביִקֲע   אַביִקֲע יִסאַר   יִסאַר רַמָא   רַמָא
. אָקְּבְדִנ
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בֹורָל : םִיַמָּׁשַה  יֵבְכֹוכְּכ  'ה  ָגְנַּג יֵּתֹודְׂש  ּואְלַמ  הָּתַעְו  הָמְיָרְצִמ  יֶתֹובֲא  ּודְרָי  לֶקֶׁש  םיִעְבִׁשְּב  ףּוּב  םִע  רַמֱאֶּנֶׁש , הָמְּכ  טָעְמ  , טָעְמ יֵתְמִּב   יֵתְמִּב

 : םָׁש םיִנָּיֻצְמ  םיִלְּדַּגְמ  לֵאָרְׂשִי  ּויָהֶׁש  דֵּמַלְמ  וגו ,' טְניֹו  ' גְל צ"ל  יֹוגְל  , יֹוגְל םָׁשםָׁש   יִהְיַו   יִהְיַו

 : םָתֹא ץֶרָאָה  אֵלָּמִּתַו  דֹאְמ  דֹאְמִּב  ּומְצַעַּיַו  ּוּבְרִּיַו  ּוצְרְׁשִּיַו  ּורָּפ  לֵאָרְׂשִי  יֵנְב  יֵחְמִצּו  רַמֱאֶּנֶׁש , הָמְּכ  םּוצָע  , םּוצָע לֹודָּג   לֹודָּג

: יִלְּדְגִּתַו יִּבְרִּתַו  יִּתַתְנ  הֶדָּׂשַה  חַמֶצְּכ  הָבָבְר  רַמֱאֶּנֶׁש , הָמְּכ  בָרָו  , בָרָו

:: הָׁשָק הָׁשָק הָדֹובֲע   הָדֹובֲע ּוניֵלָע   ּוניֵלָע ּונְּתִיַו   ּונְּתִיַו ּונּוּנַעְיַו   ּונּוּנַעְיַו םיִרְצִּמַה   םיִרְצִּמַה ּונָתֹא   ּונָתֹא ּועֵרָּיַו   ּועֵרָּיַו

לַע אּוה  םַּג  ףַסֹונְו  הָמָחְלִמ  הָנאֶרְקִת  יִּכ  הָיָהְו  טֵּבְלֶּתְסִי  ןֶּפ  ֹול  הָמְּכַחְתִנ  הָבָה  רַמֱאֶּנֶׁש , הָמְּכ  םיִרְצִּמַה  , םיִרְצִּמַה ּונָתֹא   ּונָתֹא ּועֵרָּיַו   ּועֵרָּיַו
 : ץֶרָאָה ןִמ  הָלָעְו  ּונָּב  ןיִגְפִהְו  ּוניֵטְמַּתְֹשִמ 

תֶא הֹעְרַפְל  תֹונְּכְסִמ  יֵרָע  ןֶבִּיַו  םָתֹולְבִסְּב  ֹותֹוּנַע  ןַעַמְל  יִנֵדְרַאַה  דַעְלִּג  תֵאְו  םיִּסִמ  יֵרָׂש  ויָלָע  ּומיִׂשָּיַו  רַמֱאֶּנֶׁש , הָמְּכ  ּונּוּנַעְיַו  , ּונּוּנַעְיַו
 : ׁשְראַפ קַר  ּהֶז  םַגְו  ץּוחַּב , ןֵׁשֲעֵיַו  סֵסְמַעַר  תֶאְו  םֹתִּפ 

: ֶרָפְּב לֵאָרְׂשִי  יֵנְּב  תֶא  םִיַרְצִמ  ּודִבֲעַּיַו  רַמֱאֶּנֶׁש , הָמְּכ  הָׁשָק  , הָׁשָק הָדֹובֲע   הָדֹובֲע ּוניֵלָע   ּוניֵלָע ּונְּתִּיַו   ּונְּתִּיַו

:: ּונֵצֲחַל ּונֵצֲחַל תֶאְו   תֶאְו ּונֵלָמֲע   ּונֵלָמֲע תֶאְו   תֶאְו ּונֵיְנָע   ּונֵיְנָע תֶאתֶא   אְרַּיַו   אְרַּיַו ּונֵלֹק   ּונֵלֹק תֶאתֶא   הָוֹהְי   הָוֹהְי עַמְׁשִּיַו   עַמְׁשִּיַו ּוניֵתֹובֲא , , ּוניֵתֹובֲא יֵהֱא   יֵהֱא הָוֹהְי   הָוֹהְי לֶאלֶא   קַעְצִּנַו   קַעְצִּנַו

אָּדּודָה ןִמ  לֵאָרְׂשִי  יֵנְב  ּוחְנָאֵיַו  םַדָאְנֵּבַה  תָמָּיַו  םֵהָה  םיִּבַרָה  םיִמָּיַב  יִהְיַו  רַמֱאֶּנֶׁש , הָמְּכ  ּוניֵתֹובֲא  , ּוניֵתֹובֲא יֵהֱא   יֵהֱא הָוֹהְי   הָוֹהְי לֶאלֶא   קַעְצִּנַו   קַעְצִּנַו
הָדֹבֲעָה : ןִמ  םיִהֱאָה  לֶא  םָתָעְוַׁש  לַעַּתַו  ּוקָעְזִּיַו ,

תֶאְו קָחְצִי  תֶא  םָהָרְבַא  תֶא  ֹותיִרְּב  תֶא  םיִהֱא  רֹּכְזִיַו  םָתָקֲאַנ  תֶא  םיִהֱא  עַמְׁשִּיַו  רַמֱאֶּנֶׁש , הָמְּכ  ּונֵלֹק  , ּונֵלֹק תֶאתֶא   הָוֹהְי   הָוֹהְי עַמְׁשִּיַו   עַמְׁשִּיַו
 : בֹקֲעַי

: םיִהֱא עַדֵּיַו  הָּכְרֶעַהְמ  םיִרּורֵּפ  םיִטְקַלְמ  לֵאָרְׂשִי  יֵנְּב  תֶא  םיִהֱא  אְרַּיַו  רַמֱאֶּנֶׁש , הָמְּכ  ץֶרֶא . ֶרֶּד  תּוׁשיִרְּפ  ֹוז  ּונֵיְנָע  , ּונֵיְנָע תֶאתֶא   אְרַּיַו   אְרַּיַו

ןּוקְלַחְּת : אָלֹוטַה  ּלָכְו  לֶקֶׁש  םיִּיָּתאָמ  ְףֹסֱאֶי  ןֵגְרַאְּתִמַה  לָּכ  רַמֱאֶּנֶׁש , הָמְּכ  םיִׂשּוּפיִחַה . ּוּלֵא  ּונֵלָמֲע  , ּונֵלָמֲע תֶאְו   תֶאְו

: םָתֹוא םיִצֲחֹול  םִיַרְצִמ  רֶׁשֲא  ץַחַּלַה  תֶא  יִתיִאָר  םַגְו  רַמֱאֶּנֶׁש , הָמְּכ  אָּדּודָה . ֹוז  ּונֵצֲחַל  , ּונֵצֲחַל תֶאְו   תֶאְו

:: םיִתְפֹמְבּו םיִתְפֹמְבּו תֹותֹאְבּו   תֹותֹאְבּו לֹודָּג   לֹודָּג אָרֹמְבּו   אָרֹמְבּו הָיּוטְנ   הָיּוטְנ ַעֹרְזִבּו   ַעֹרְזִבּו הָקָזֲח   הָקָזֲח דָיְּב   דָיְּב םִיַרְצִּמִמ   םִיַרְצִּמִמ הָוֹהְי   הָוֹהְי ּונֵאִצֹוּיַו   ּונֵאִצֹוּיַו
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.. ֹומְצַעְבּו ֹומְצַעְבּו ֹודֹובְכִּב   ֹודֹובְכִּב אּוה   אּוה ּורָּב   ּורָּב ׁשֹודָּקַה   ׁשֹודָּקַה אָּלֶא   אָּלֶא ַחיִלָׁש . . ַחיִלָׁש יֵדְי   יֵדְי לַעלַע   אְו   אְו ףָרָׂש   ףָרָׂש יֵדְי   יֵדְי לַעלַע   אְו   אְו ָאְלַמ   ָאְלַמ יֵדְי   יֵדְי לַעלַע   אא   םִיַרְצִּמִמ , , םִיַרְצִּמִמ הָוֹהְי   הָוֹהְי ּונֵאִצֹוּיַו   ּונֵאִצֹוּיַו

הֶׂשֱעֶא הֶׂשֱעֶא םִיַרְצִמ   םִיַרְצִמ יֵהֱא   יֵהֱא לָכְבּו   לָכְבּו הָמֵהְּב   הָמֵהְּב דַעְו   דַעְו םָדָאֵמ   םָדָאֵמ םִיַרְצִמ   םִיַרְצִמ ץֶרֶאְּב   ץֶרֶאְּב רֹוכְּב   רֹוכְּב לָכלָכ   יִתיֵּכִהְו   יִתיֵּכִהְו הֶּזַה   הֶּזַה הָלְיַּלַּב   הָלְיַּלַּב םִיַרְצִמ   םִיַרְצִמ ץֶרֶאְב   ץֶרֶאְב יִּתְרַבָעְו   יִּתְרַבָעְו רַמֱאֶּנֶׁש , , רַמֱאֶּנֶׁש

.. ףָרָׂש ףָרָׂש אְו   אְו יִנֲא   יִנֲא םִיַרְצִמ   םִיַרְצִמ ץֶרֶאְּב   ץֶרֶאְּב רֹוכְּב   רֹוכְּב לָכלָכ   יִתיֵּכִהְו   יִתיֵּכִהְו ָאְלַמ . . ָאְלַמ אְו   אְו יִנֲא   יִנֲא הֶּזַה , , הֶּזַה הָלְיַּלַּב   הָלְיַּלַּב םִיַרְצִמ   םִיַרְצִמ ץֶרֶאְב   ץֶרֶאְב יִּתְרַבָעְו   יִּתְרַבָעְו הָוֹהְי : : הָוֹהְי יִנֲא   יִנֲא םיִטָפְׁש   םיִטָפְׁש

:: רֵחַא רֵחַא אְו   אְו אּוה   אּוה יִנֲא   יִנֲא הָוֹהְי , , הָוֹהְי יִנֲא   יִנֲא ַחיִלָּׁשַה . . ַחיִלָּׁשַה אְו   אְו יִנֲא   יִנֲא םיִטָפְׁש   םיִטָפְׁש הֶׂשֶעֱא   הֶׂשֶעֱא םִיַרְצִמ   םִיַרְצִמ יֵהֱא   יֵהֱא לָכְבּו   לָכְבּו

 : דֹאְמ דֵבָּכ  רֵמֹוח  הֶדָּׂשַּב  רֶׁשֲא  יֵלּוּדיִגְּב  הָיֹוה  הָוֹהְי  דַי  הֵּנִה  רַמֱאֶּנֶׁש , הָמְּכ  סאָרא . ' ָצַה הֶז  הָקָזֲח  , הָקָזֲח דָיְּב   דָיְּב

 : ּםַדְרֵטְסְמַא לַע  יּוטָנ  ֹודָיְּב  זּוחֲא  לָסייָפּו  רַמֱאֶּנֶׁש , הָמְּכ  טנְיוֹ . ' ּגַה הֶז  הָיּוטְנ  , הָיּוטְנ ַעֹרְזִבּו   ַעֹרְזִבּו

הָתְׂשַע רֶׁשֲא  לֹכְּכ  םיִלֹודְּג  םיִאָרֹומְבּו  הָיּוטְנ  ַעֹורְזִבּו  הָקָזֲח  דָּיְב  םיִמָסַּב  ּומֲחַלִיַו  רַמֱאֶּנֶׁש , הָמְּכ  הָרָטְׁשִמ . יּוּלִּגְמ  לֹודָּג  , לֹודָּג אָרֹומְבּו   אָרֹומְבּו
 : םיִמָסַּב הָמָחֹולְל  הָּדיִחְיַה  םֶכָל 

תֹתֹאָה : תֶא  ֹוּב  הֶׂשֲעַּת  הָרָטְׁשִמ  אֹובָּת  םִא  רֶׁשֲא  ֶדָיְּב  חַּקִּת  הֶּזַה  הֶּטַּמַה  תֶאְו  רַמֱאֶּנֶׁש , הָמְּכ  הֶּטַּמַה . הֶז  תֹותֹאְבּו  , תֹותֹאְבּו

ןָׁשָע : : ןָׁשָע תֹורְמִתְו   תֹורְמִתְו ׁשֵאָו , , ׁשֵאָו גְנאַּב , , גְנאַּב פ ]  " טניו ג ' גה ןמ  ףושני  ] ץֶרָאָבּו , םִיַמָּׁשַּב  םיִתְפֹומ  יִּתַתָנְו  רַמֱאֶּנֶׁש , הָמְּכ  גְנאַּבַה . הֶז  םיִתְפֹומְבּו   , םיִתְפֹומְבּו

םִיַּתְׁש . םיִתְפֹומְבּו   םיִתְפֹומְבּו םִיַּתְׁש . תֹותֹאְבּו   תֹותֹאְבּו םִיַּתְׁש . לֹודָּג   לֹודָּג אָרֹמְבּו   אָרֹמְבּו םִיַּתְׁש . הָיּוטְנ   הָיּוטְנ ַעֹרְזִבּו   ַעֹרְזִבּו םִיַּתְׁש . הָקָזֲח   הָקָזֲח דָיְּב   דָיְּב

טניו ג"פ]  ' גה ןמ  ףושני  תוכמ  רשעב  ןֵהןֵה : : [ ּולֵאְו   ּולֵאְו םִיַרְצִמְּב   םִיַרְצִמְּב םיִרְצִּמַה   םיִרְצִּמַה לַעלַע   אּוה   אּוה ּורָּב   ּורָּב ׁשֹודָּקַה   ׁשֹודָּקַה איִבֵהֶׁש   איִבֵהֶׁש תֹוּכַמ   תֹוּכַמ רֶׂשֶע   רֶׂשֶע ּוּלֵא   ּוּלֵא

 . םיִהֹובְּג םיִריִחְמ  אָרֲח .  רֵמֹוח  זיִרְק .  רֹודָמ . םיִעָרְז .  םיִלֹועְבִּג .  לֹוח . 

  . םיִרֵקְניִטְׁש ּתַכָמ  שֵבֹוי .  תַצְק . 
 : םיִנָמיִס םֵהָּב  ןֵתֹונ  הָיָה  הָדּוהְי  יִסאַר 

"ס ֵזֹומ "ר  יִנ "י  ִדּו ּג'

אָנְּבֲעַּת אָׁשיִׁשֲח  לַעְו  אָנְפֲעַמ  אָסַרְּג  םַרְגֵל  לֶקֶׁש  רֶׂשֶע  םִיַרְצִמְּב  םיִרְצִּמַה  ּוקָּלֶׁש  רֵמֹוא  הָּתַא  ןִיַּנִמ  רֵמֹוא , יִליִלְּגַה   יִליִלְּגַה יֵסֹוי   יֵסֹוי יִסאַר   יִסאַר
, רֵמֹוא אּוה  הָמ  ֹורדְיִהַה  לַעְו  איִה . םיִהֱא  עַּבְצֶא  הֹעְרַּפ  לֶא  םיִּמֻטְרַחַה  ּורְמאֹּיַו  רֵמֹוא , אּוה  הָמ  םִיַרְצִמְּב  שֵמַחַו . םיִרְׂשֵע  ּוקָל 

ּוקָל הָּמַּכ  ֹוּדְבַע . הֶׁשמְבּו  הָוֹהיַּב  ּוניִמֲאַּיַו  הָוֹהְי  תֶא  םָעָה  ּואְריִּיַו  םִיַרְצִמְּב  הָוֹהְי  הָׂשָע  רֶׁשֲא  הָלֹודְּגַה  תַחָרְפִּתַה  תֶא  לֵאָרְׂשִי  אְרַּיַו 

: לֶקֶׁש םיִּׁשִמֲח  ּוקָל  ֹורְדיִה  לַעְו  לֶקֶׁש  שֵמַחַו  םיִרְׂשֵע  ּוקָל  םִיַרְצִמְּב  הָּתַעֵמ , רֹומֱא  םיִלָקְׁש . הָאֵמ  חַרֶּפְּב 

:: ּוניֵלָע ּוניֵלָע םֹוקָּמַל   םֹוקָּמַל תֹובֹוט   תֹובֹוט תֹולֲעַמ   תֹולֲעַמ הָּמַּכ   הָּמַּכ

:: ּונֵּיַּד ּונֵּיַּד הָלֹוטַה    תֶא  ּונָל  ןַתָנ  אְו   אְו   , תּויִחאָסַהְמ ּונָאיִצֹוה  ּוּלִא     ּוּלִא

:: ּונֵּיַּד ּונֵּיַּד תַגיִּגֲח    םַּג  ּונָל  ןַתָנ  אְו   אְו   , הָלֹוטַה תֶא  ּונָל  ןַתָנ  ּוּלִא     ּוּלִא

:: ּונֵּיַּד ּונֵּיַּד הָנָׁש    םיִעָּבְרַא  אָיִצּוציִּפַּב  ּונֵכְרָצ  קֵּפִס  אְו   אְו   , תַגיִּגֲח םַּג  ּונָל  ןַתָנ  ּוּלִא     ּוּלִא

:: ּונֵּיַּד ּונֵּיַּד יִלאָנָמ    יֵנְפִל  ּונָבְרֵק  אְו   אְו הָנָׁש ,   םיִעָּבְרַא  אָיִצּוציִּפַּב  ּונֵכְרָצ  קֵּפִס  ּוּלִא     ּוּלִא

:: ּונֵּיַּד ּונֵּיַּד תַחָּתַה    תֶא  ּונָל  עַרָק  אְו   אְו   , יִלאָנָמ יֵנְפִל  ּונָבְרֵק  ּוּלִא     ּוּלִא

:: ּונֵּיַּד ּונֵּיַּד סאָרא    ֹוליִק ָצ' יִצֲח  ֹוכֹותְב  ּונָריִבֱעֶה  אְו   אְו תַחָּתַה ,   תֶא  תֶא  ּונָל  עַרָק  ּוּלִא     ּוּלִא

:: ּונֵּיַּד ּונֵּיַּד ֶרֶדַּב    הָזיִרֲא  ףַא  הָחְּתְפִנ  אְו   אְו סאָרא ,   ֹוליִק ָצ' יִצֲח  ֹוכֹותְב  ֹוכֹותְב  ּונָריִבֱעֶה  ּוּלִא     ּוּלִא

:: ּונֵּיַּד ּונֵּיַּד שּוּפיִחְּל    ונָתֹוא  ּורְצַע  אְו   אְו   , ֶרֶדַּב הָזיִרֲא  ףַא  הָחְּתְפִנ  א  ּוּלִא     ּוּלִא

:: ּונֵּיַּד ּונֵּיַּד הָלְסַאַּב    םּולְּכ  םַלֱעֶנ  אְו   אְו   , שּוּפיִחְּל ונָתֹוא  ּורְצַע  א  ּוּלִא     ּוּלִא

:: ּונֵּיַּד ּונֵּיַּד הָסַנְרַּפַה    תֶא  ּונָל  ןַתָנ  אְו   אְו   , הָלְסַאַּב םּולְּכ  םַלֱעֶנ  א  ּוּלִא     ּוּלִא

:: ּונֵּיַּד ּונֵּיַּד הָׁשְפּוחְל    םַדְרֶטְסְמַאְל  ּונָסיִטֵה  אְו   אְו   , הָסַנְרַּפַה תֶא  ּונָל  ןַתָנ  ּוּלִא     ּוּלִא

:: ּונֵּיַּד ּונֵּיַּד ּפֹוׁשיִפֹוקַה    תֶא  ּונָל  הָנָּב  אְו   אְו   , הָׁשְפּוחְל םַדְרֶטְסְמַאְל  ּונָסיִטֵה  ּוּלִא     ּוּלִא

. תַגיִּגֲח םַּג  ּונָל  ןַתָנְו  הָלֹוטַה . תֶא  ּונָל  ןַתָנְו  תּויִחאָסַהְמ . ּונָאיִצֹוהֶׁש  ּוניֵלָע . םֹוקָּמַל  תֶלֶּפֻכְמּו  הָלּופְּכ  הָבֹוט  הָּמַכְו  הָּמַּכ  תַחַא  לַע 

ֹוליִק יִצֲח  ֹוכֹותְב  ֹוכֹותְב  ּונָריִבֱעֶהְו  תַחָּתַה . תֶא  תֶא  ּונָל  עַרָקְו  יִלאָנָמ . יֵנְפִל  ּונָבְרֵקְו  הָנָׁש . םיִעָּבְרַא  אָיִצּוציִּפַּב  ּונֵכְרָצ  קֵּפִסְו 

ּונָסיִטֵהְו הָסַנְרַּפַה . תֶא  ּונָל  ןַתָנְו  הָלְסַאַּב . םּולְּכ  םַלֱעֶנ  אְו  שּוּפיִחְּל . ונָתֹוא  ּורְצַע  אְו  ֶרֶדַּב . הָזיִרֲא  ףַא  הָחְּתְפִנ  אְו  סאָרא . ָצ'

: ּוניֵתֹונֹוֲע לָּכ  לַע  רֵּפַכְל  ּפֹוׁשיִפֹוקַה  תֶא  ּונָל  הָנָבּו  הָׁשְפּוחְל . םַדְרֶטְסְמַאְל 
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רֵמֹוא  הָיָה  לֵאיִלְמַּג  ןָּבַר 

 : ןֵה ּוּלֵאְו  ֹותָבֹוח , יֵדְי  אָצָי  א  חַסֶּפַּב  ּוּלֵא  םיִרָבְד  הָׁשְׁש  רַמָא  אֶׁש  לָּכ 

 .. לֹורְנֶקעֹור לֹורְנֶקעֹור סְגעָרְּד . . סְגעָרְּד סְקעֶס . . סְקעֶס

: ןיבוסמל התוא  הארמו  ודיב  הצמה  זחוא 

יִּכ אָיִצּוציִּפַל , תֶכֶלָל  ּוניֵתֹובֲא  לֶׁש  םַנָמְז  קיִּפְסִה  אֶׁש  םּוׁש  לַע  הָמ ? םּוׁש  לַע  ןיִלְכֹוא  ּונָאֶׁש  ֹוז  הָּצָמ  רֶזֶעיִלֱא  : רֶזֶעיִלֱא יִסאַר   יִסאַר אָנָּת   אָנָּת
. םֵהָל הָּתְיַה  אָל  'א  ָצְנַמּו םיִיָרְצִמ  ץֶרֶאֵמ  ּוׁשְרֹוּג 

: ןיבוסמל התוא  הארמו  ודיב  קשהמ  הסיפ  זחוא 

ןיִקָׂש ּוניֵתֹובֲאַל  ּויָה  א  יִּכ  ןֲעַי  אָטְלַמְד ? ןיִקָׂשְּב  ןיִפּוטֲע  ןיִעיִגָמ  הָמ  םּוׁש  לַע  יַניִסְמ –  ןיִבָשָע  לֶׁש  ןיִקָׂש  ַעֻׁשֹוהְי  : ַעֻׁשֹוהְי סאַר   סאַר רַמָא   רַמָא
. םיִנֵבְלַּבּו רֶמֹחַּב  ךֶרָפַּב  ּוּדְבַעְד  אָטְלַמְד  ןיִקָׂשְּב  אָיְליִמיִסְנַסַה  רֹורְצִל  ּוצְלֱאֵנְו  ןיִיּונְּפ ,

, אָלֹוחּב ןיִאלֵמְּו  ןיִעָרְזְּב  ןיִצָצּופְמ  ןיִׁשֵבְי  ןיִׁשֵבְי  ןיִלֹועְבִּג  ןיִלֹועְבִּג  ןיִעיִגֵמ  יֵרַה  יִלֶׁש  תַחָּתַּב  אָיְליִמיִסְנַס  רֶזֶעיִלֱא  : רֶזֶעיִלֱא יִסאַר   יִסאַר רַמָא   רַמָא
לַעָיַו םיִמֹולֲהָיְּכ , םיִרָהֹוז  ןֶהיֵלָטְסיִרְקּו  תוֹקיִבְדּו , תֹונֵׁשְּד  תוֹנֵמְׁש  תֹוחָרְפִּת  עָבֶׁש  הֵנִהְו  םיִיָרְצִמ , ךֶלֶמ  הֹעְרָּפ  םֹולֲחַיַו  : " רַמֱאֵנֵׁש

תֹוׁשֵבְי תֹוחָרְפִּת  עָבֶׁש  הָנֹאבָּתַו  ץֶרָאַה  הָדָעָר  הֵנִהְו  דַחָיְּב , ןַלּוּכְמ  לַסיְיָפ  ֹומְצַעְל  ןיִכָהְל  ׁשֵקָבִיַו  הֹעְרָּפ  ףַא  ןַחיִרָיַו  הָמיְיָמָׁשַה  ןַחוֹחיִנ 

. ןַּבְרִק לֶא  ּואָּב  יִּכ  עַדֹונ  אְו  תֹונֵׁשְּדַה  תֹוחָרְפִּתַה  תֶא  תֹופּוּדְׁשַה  תֹוחָרְפִּתַה  עָבֶׁש  הָנֲעָלְבִּתַו  תֹוׁשָּפּועְמּו , םיִעָרְז  תֹואֵלְמ  תֹופּוּדְׁשּו 

ַחֹולְׁשִל יֵדְּכ  דיִעָס  - טְרֹוּפְל ַעיִגָהְל  ךיִרָצ  יִנֲא  תֹוקיִּתָע , תֹויִרְצִמ  תֹוריִל  רֶׂשֶע  שֵי ְל  ףֵסֹוי : רֵמאֹיַו  ֹודֵנְדַנְמ , ףֵסֹוי  הֵנִהְו  הֹעְרָּפ , ץַקָיַו 

לַע הֵטָמ –  ֹונֵניֵא  הֶז  יִּדָיְּב , קיִזֲחָמ  יִנֲא  רֶׁשָא  הֶז  הֵטָמ  הֵאְר  ףֵסֹויְל : רַמאֹיַו  דֹאְמ , דַע  הֹעְרָּפ  ףַא  רַחִיַו  עָבֶׁש . - רֵאְּבְל םיִבּוּבָא  הָמַּכ 

, ןּולְּבָקְּת תֹופּוּדְׁש  תֹוחָרְפִּת  יִּכ  םיִיָרְצִמ , ץֶרֶאֵמ  ָּתְחַלָׁש  רֶשָא  םיִבּוּבָאַה  לֹּכ  תֶא  חַכְׁש ְל  ְלֶׁש ,  םיִגָּגְרּוזֵמַה  םיִבּוּבָאַה  יִלֶׁש  ןִיָזַה 

." םיִיָרְצִמ ץֶרֶאְּב  ּויְהִּת  םיִדָבֲע  יִּכ  ןּוזְרֲאַי , טֶלֶמ  לֶׁש  ןיִׂקָשְּבּו 

." רָבָדַּבֵׁש רַעָצַה  לֹּכ  םִע  : " רֵמֹוא הָיָה  רֶזֶעיִלֱא   רֶזֶעיִלֱא ןֵּבןֵּב   סאַר   סאַר

הֶז רּובֲעַּב  רֹמאֵל  אּוהַה  םֹוּיַּב  ְנִבְל  ָּתְדַּגִהְו  רַמֱאֶּנֶׁש , םִיָרְצִּמִמ . אָצָי  אּוה  ּוּלִאְּכ  ֹומְצַע  תֶא  תֹואְרִל  םָדָא  בָּיַח  רֹודָו   רֹודָו רֹוּד   רֹוּד לָכְּב   לָכְּב
ּונָתֹואְו רַמֱאֶּנֶׁש , םֶהָּמִע . לַאָּג  ּונָתֹוא  ףַא  אָּלֶא  אּוה , ּורָּב  ׁשֹודָּקַה  לַאָּג  דָבְלִּב  ּוניֵתֹובֲא  תֶא  א  םִיָרְצִּמִמ . יִתאֵצְּב  יִל  הָוֹהְי  הָׂשָע 

: ּוניֵתֹובֲאַל עַּבְׁשִנ  רֶׁשֲא  הָלְטַסָה  תֶא  ּונָל  תֶתָל  ּונָתֹוא  איִבָה  ןַעַמְל  םָּׁשִמ  איִצֹוה 

: רמאיו תוצמה  הסכיו  ודיב  טניו  ' גה זחאי 

םיִּסִּנַה לָּכ  תֵא  ּונָלְו  ּוניֵתֹובֲאַל  הָׂשָעֶׁש  יִמְל  סֵּלַקְלּו  הֵּלַעְל  ֵרָבְל  רֵּדַהְל  םֵמֹורְל  רֵאָפְל  ַחֵּבַׁשְל  לֵּלַהְל  תֹודֹוהְל  םיִבָּיַח  ּונְחַנֲא  ָכיִפְל   ָכיִפְל
ויָנָפְל רַמאֹנְו  הָּלֻאְגִל , תּויִחאָסֵמּו  לֹודָּג , עַפֶׁשְל  ׁשֵבֹויְמּו  בֹוט , םֹויְל  לֶבֵאֵמּו  הָחְמִׂשְל , ןֹוגָּיִמ  תּורֵחְל , תּודְבַעֵמ  ּונָאיִצֹוה  ּוּלֵאָה .

: ּהָיָלְטַסּולְלַה הָׁשָדֲח  הָריִׁש 
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: חרפה הלגיו  ודימ  טניו  ' גה חיני 

. ֹואֹובְמ דַע  ׁשֶמֶׁש  חַרְזִּמִמ  םָלֹוע : דַעְו  הָּתַעֵמ  ָרֹובְמ . אָיְליִמיִסְנַסַה  יִהְי  אָיְליִמיִסְנַסַה : תֶא  ּולְלַה  הָוֹהְי . יֵדְבַע  ּולְלַה  ּהָיָלְטַסּולְלַה 

תֹואְרִל יִליִּפְׁשַּמַה  תֶבָׁשָל : יִהיִּבְגַּמַה  אָיְליִמיִסְנַסַּכ  יִמ  ֹודֹובְּכ : םִיַמָּׁשַה  דַע  אָיְליִמיִסְנַס . םיִמָסה  לָּכ  לַע  םָר  אָיְליִמיִסְנַסַה : לָּלֻהְמ 

םיִנָּבַה םֵא  תִיַּבַה . תֶרֶקֲע  יִביִׁשֹומ  ֹוּמַע : יֵביִדְנ  םִע  םיִביִדְנ . םִע  יִביִׁשֹוהְל  ןֹויְבֶא : םיִרָי  תֹּפְׁשַאֵמ  לָּד . רָפָעֵמ  יִמיִקְמ  ץֶרָאָבּו : םִיַמָּׁשַּב 

 : ּהָיָלְטַסּולְלַה הָחֵמְׂש .

 : בייֵר ֹול  םַעָט  בֹקֲעַי  תיֵּב  םִיָרְצִּמִמ  . םִיָרְצִּמִמ לֵאָרְׂשִי   לֵאָרְׂשִי תאֵצְּב   תאֵצְּב
 : ויָתֹולְׁשְמַמ ייֵא  םֵא  יִּד  םֵא  ֹוׁשְדָקְל . הָּתְיַה  הָטְסְקֶא 

 : רֹוחָאְל בֹּסִי  דֵבָּכַה  סֹנָּיַו . הָאָר  ןאַנְחַה 

 : ןאֹצ יֵנְבִּכ  תֹוקּולְּד  םיִליֵאְּכ . ּודְקָר  םיִקּולְדַה 

 : רֹוחָאְל בֹּסִּת  דֵבָּכַה  סּונָת . יִּכ  ןאַנְחַה  הַמ ְּל 

 : ןאֹצ יֵנְבִּכ  תֹוקּולְּד  םיִליֵאְכ . ּודְקְרִּת  םיִקּולְדַה 

 : בֹקֲעַי סְנאָרְט  יֵנְפִּלִמ  ץֶרָא . יִלּוח  יי  -ֵג' יִּד יֵנְפִּלִמ 

: םִיָמ ֹונְיְעַמְל  ׁשיִמָּלַח  הָנָחָרָק . רַּבְּדִמַה  יִכְפֹהַה 

: רמאיו ודיב  טניו  ' גה חקיו  תוצמה  הסכי 

ןֵּכ רֹוהָט . סאָרא  ֹוּב ָצ' ןֵׁשָעֶל  הֶּזַה  הָלְיַּלַה  ּונָעיִּגִהְו  םִיַרְצִּמִמ , ּוניֵתֹובֲא  תֶא  לַאָגְו  ּונָלָאְּג  רֶׁשֲא  םָלֹועָה , ֶלֶמ  ּוניֵהֱא  הָוֹהְי  הָּתַא  ּורָּב 

, ֶריִע םַּדְרֵטְסְמַא  ןַיְנִבְּב  םיִחֵמְׂש  םֹולָׁשְל , ּונֵתאָרְקִל  םיִאָּבַה  םיִרֵחֲא  םיִלָּגְלּוגְמ  םיִרָמֹחְל  ּונֵעיִּגַי  ּוניֵתֹובֲא  יֵהאֵו  ּוניֵהֱא  הָוֹהְי 

ּונֵתָּלֻאְּג לַע  ׁשָדָח  ריִׁש  הֶדֹונְו ְל  ןֹוצָרְל  ּפאָק  סיִּבאָנָקַה  ןִמ  ּועיִּגַי  רֶׁשֲא  םיִחָסְּפַה  ןִמּו  םיִחָבְּזַה  ןִמ  םָׁש  ןֵׁשָעְנְו  ֶתָדֹובֲעַּב , םיִׂשָׂשְו 

: לֵאָרְׂשִי לַאָּג  הָוֹהְי  הָּתַא  ּורָּב  ּונֵׁשְפַנ : תּודְּפ  לַעְו 

הדגהה  וילע  ורמאש  ישילשה  טניו  ' גה קילדמ 

'ה,  ָגְנַּגַהְמ יִסְׁשְטיֵאיִט  איִצֹומַה  םָלֹועָה , ֶלֶמ  ּוניֵהֹולֱא  ָיְי  הָּתֲא  ּורָּב 
 : לאמש תבסהב  ןינשעמו 

סָּסָק 
 : ךרבי םדוקמו  החוראה  רחאלש  טניו  ' גה דובכל  ססוקו  םיירפסמה  לטונ 

 : םיִּיָרָּפְסִמ תַליִטְנ  לַע  ּונָּוִצְו  ויָתֹוְצִמְּב  ּונָׁשְּדִק  רֶׁשֲא  םָלֹועָה  ֶלֶמ  ּוניֵהֱא  הָוֹהְי  הָּתַא  ּורָּב 

אֵצֹומַה 

רֵטְליִפ 
 : רטליפה לוגלגל  הכרבה  ןיב  חישי  אלש  רהזיו  רטליפכ  ונעצביו  רוקיב  סיטרכ  חקי 

 : תִיָּבַה ןִמ  רֵטְליִפ  אֵצֹוּמַה  םָלֹועָה  ֶלֶמ  ּוניֵהֱא  הָוֹהְי  הָּתַא  ּורָּב 

ריָּיִנ 
ךרביו  לוגלג  ריינ  ףולשי 

 : ץֵעָה יִרְּפ  אֵרֹוּב  םָלֹועָה  ֶלֶמ  ּוניֵהֱא  הָוֹהְי  הָּתַא  ּורָּב 

ֵרֹוּכ 
 : רמאי ךכ ) רחא  וא  םדוקמו ( הכרב , אלבו  הביסהב  יעיבר  טניו  םהמ ג' ןיכיו  חרפה  ןמ  תיזכו  ףובה  ןמ  תיזכ  חקי 

. לֵּלִה הָׂשָע  ןֵּכ  לֵּלִהְּכ . ׁשָּדְקִמְל  רֶכֵז 
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םיִרֹורְמּו תֹוּצַמ  לַע  רַמֱאֶּנֶׁש  הַמ  םֵּיַקְל  דַחַיְּב  ןֵׁשָעְמּו  סאָרא  ' ָצְו אָיְליִמיִסְנַס  טְניֹו  ֵרֹוּכ ג' הָיָה  םָּיַק  הָיָה  ּפֹוׁשיִפֹוקַה  תיֵּבֶׁש  ןַמְזִּב 

: ּוהֻלְכאֹי

ךֵרֹוּכ 

ֵרֹוע  ןָחְלֻׁש 
 : ץמוח וא  חלמ  ימ  םע  הציב  לוכאל  ןיגהונו  "ט , וי דובכל  וכרצ  לכ  התושו  לכוא 

ןיבה אלש  ימל  םילכוא , וישכע  רמולכ 
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ןּופָּצ 
: רמאי םדוקמו  הביסהב , םינמש  םיטניו  ןיכמו 2 ג' םישק , םינמזל  הלוזב  רמשש  חרפ  וא  ףובמ  םיתיז  ינשכ  חקי 

םָדַאְנֵּבַה יֵדְי  לַע  ּומיִחְרּו  ּוליִחְדִּב  ּהָיֵּתְניִכְׁשּו  אּוה , ֹורְּב  תֵעְּב  אָׁשְדּוק  דּוחִי  םֵׁשְל  אָלּוּזַהְמ  ןּוׁשִע  תַוְצִמ  םֵּיַקְל  ןָּמּוזְמּו  ןָכּומ  יִנְנִה 

 : לֵאָרְׂשִי לָּכ  םֵׁשְּב  םָלֱעֶנְו 

: ּוהֵנְנֹוּכ ׁןָשָע  הֶלֲעַמּו  ּוניֵלָע  הָנְנֹוּכ  ּוניֵדָי  הֵׂשֲעַמּו  ּוניֵלָע  ּוניֵהֱא  יָנֹדֲא  םַעֹונ  יִהיִו 

ֵרָּב 
ןוזמה  תכרב  ךרבש  חיננ 

 ...
ןמא 

 (: איבמה והילא  אוה   ) םדאנבה לש  טניו  ' גה
תלדה  םיחתופו  םדאנבה  לש  טניו  ' גה ןילגלגמ 

לֵּלַה 
ללהה תא  וילע  ןירמוגו  םדאנבה , לש  טניו  ' גהמ םינשעמה  שי 

יִאָנוחְמִצ יֵרֲה  יִּכ  אָטֹויּוטְׁש  אָיַרְבִד  אֲה  ֹול  רַמָא  הָּתַא . ףֹוע  אָּתְלַכָא  יִּכ  יִנֲא  ַעֵדֹוי  הָיְרָזֲע : ןֵּב  רָזָעְלֶא  סאַרְל  ַעֻׁשֹוהְי  סאַר  רַמָא   רַמָא
. הָעְקְּתִנ אָטְניֹו  ' גְּד אָיַקיִבְּד  אָיֲעָּבְצֶא  יֵרֲה ְל  ֹול  רַמָא  יִכֹונָא ,

לַהְק םֵמֹוק  הָנֹועְמ , ןֵכֹוׁש  ָז  ֹותֹוׂשֲעַל . ּהֶכְזִנ  ּןֵכ  ֹותֹוא  ּרֵדַסְל  ּוניִכָז  ׁרֶשֲאַּכ  ֹותָקֻחְו . ֹוטָּפְׁשִמ  לָּכְכ  ֹותָכְלִּהְכ , חַסֶּפ  רֶדֶס  לַסֲח 

 . ּהָנִּרְב ןֹויִצְל  'ה  ָגְנַּג יֵעְטִנ  לֵהַנ  בֹורָּקְב  הָיְצַזיִלָגֵל .

 . םִיָׁלָשּורּיִב הָאָּבַה  הָׁנָשְל 

 : םיִרְמֹוא לֵאָרְׂשִי  ץֶרֶּאְב 

.. הָיּונְּבַה הָיּונְּבַה םַּדְרֵטְסְמַאְּב   םַּדְרֵטְסְמַאְּב הָאָּבַה   הָאָּבַה הָנָׁשְל   הָנָׁשְל
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 . ץֶרָאָה לֶא  םיַמָּׁש  איִבֵמֶׁש  םָדָאְנֵּבַה  דָחֶא  ַעֵדֹוי : יִנֲא  דָחֶא  ַעֵדֹוי ? ַעֵדֹוי יִמיִמ   דָחֶא   דָחֶא

 . ץֶרָאָה לֶא  םיַמָּׁש  איִבֵמֶׁש  םָדָאְנֵּבַה , דָחֶא  בַּתְכִּב . דָחֶא  אֵרֹוק  דָחֶא  "ב , ַגַמ יֵרְטֹוׁש  יֵׁנְש  ַעֵדֹוי : יִנֲא  םִיַׁנְש  ַעֵדֹוי ? יִמ  םִיַנְׁש   םִיַנְׁש

. בַּתְכִּב דָחֶא  אֵרֹוק  דָחֶא  "ב , ַגַמ יֵרְטֹוׁש  יֵׁנְש  ׁשּומיִׁש . יִמְצַע  לַע  קַר  הֶז  שּוּבָלָקַּב , םיִנָׁש  ׁשֹולָׁש  ַעֵדֹוי : יִנֲא  ׁהָשׁלְש  ַעֵדֹוי ? יִמ  הָׁשלְׁש   הָׁשלְׁש
 . ץֶרָאָה לֶא  םיַמָּׁש  איִבֵמֶׁש  םָדָאְנֵּבַה , דָחֶא 

יִמְצַע לַע  קַר  הֶז  שּוּבָלָקַּב , םיִנָׁש  ׁשֹולָׁש  םיִרּוצָע . םֵה  דָחֶא  טְניֹו  לַע ג' םיִנָלְטַס , הָעַּבְרַא  ַעֵדֹוי : יִנֲא  ּעַבְרַא  ַעֵדֹוי ? יִמ  עַּבְרַא   עַּבְרַא
 . ץֶרָאָה לֶא  םיַמָּׁש  איִבֵמֶׁש  םָדָאְנֵּבַה , דָחֶא  בַּתְכִּב . דָחֶא  אֵרֹוק  דָחֶא  "ב , ַגַמ יֵרְטֹוׁש  יֵׁנְש  ׁשּומיִׁש .

ׁשֹולָׁש םיִרּוצָע . םֵה  דָחֶא  טְניֹו  לַע ג' םיִנָלְטַס , הָעַּבְרַא  הָסיִפֲחַּב . םיִנֹורֲחַא  אָיָלְזיִר , ׁהָשִמֲח  ַעֵדֹוי : יִנֲא  ׁהָּּשִמֲח  ַעֵדֹוי ? יִמ  הָּׁשִּמֲח   הָּׁשִּמֲח
 . ץֶרָאָה לֶא  םיַמָּׁש  איִבֵמֶׁש  םָדָאְנֵּבַה , דָחֶא  בַּתְכִּב . דָחֶא  אֵרֹוק  דָחֶא  "ב , ַגַמ יֵרְטֹוׁש  יֵׁנְש  ׁשּומיִׁש . יִמְצַע  לַע  קַר  הֶז  שּוּבָלָקַּב , םיִנָׁש 

לַע םיִנָלְטַס , הָעַּבְרַא  הָסיִפֲחַּב . םיִנֹורֲחַא  אָיָלְזיִר , ׁהָשִמֲח  היָיִנְקַה . תֵא  ןיִקְלַחְמ  אָיָרְבֵח , ׁהָׁשִש  ַעֵדֹוי : יִנֲא  ׁהָׁשִש  ַעֵדֹוי ? יִמ  הָׁשִׁש   הָׁשִׁש
דָחֶא בַּתְכִּב . דָחֶא  אֵרֹוק  דָחֶא  "ב , ַגַמ יֵרְטֹוׁש  יֵׁנְש  ׁשּומיִׁש . יִמְצַע  לַע  קַר  הֶז  שּוּבָלָקַּב , םיִנָׁש  ׁשֹולָׁש  םיִרּוצָע . םֵה  דָחֶא  טְניֹו  ג'

 . ץֶרָאָה לֶא  םיַמָּׁש  איִבֵמֶׁש  םָדָאְנֵּבַה ,

ׁהָשִמֲח היָיִנְקַה . תֵא  ןיִקְלַחְמ  אָיָרְבֵח , ׁהָׁשִש  אָטֵּבְלָּטְסִמ . גְנאָּבַה  םִע  אָּתָבַׁש , יֵמְי  הָעְבִׁש  ַעֵדֹוי : יִנֲא  הָעְבִׁש  ַעֵדֹוי ? יִמ  הָעְבִׁש   הָעְבִׁש
יֵׁנְש ׁשּומיִׁש . יִמְצַע  לַע  קַר  הֶז  שּוּבָלָקַּב , םיִנָׁש  ׁשֹולָׁש  םיִרּוצָע . םֵה  דָחֶא  טְניֹו  לַע ג' םיִנָלְטַס , הָעַּבְרַא  הָסיִפֲחַּב . םיִנֹורֲחַא  אָיָלְזיִר ,

 . ץֶרָאָה לֶא  םיַמָּׁש  איִבֵמֶׁש  םָדָאְנֵּבַה , דָחֶא  בַּתְכִּב . דָחֶא  אֵרֹוק  דָחֶא  "ב , ַגַמ יֵרְטֹוׁש 

ׁהָׁשִש אָטֵּבְלָּטְסִמ . גְנאָּבַה  םִע  אָּתָבַׁש , יֵמְי  הָעְבִׁש  הָלָק . א  אָדּוּד  יִהֹוז  הָליִמְּג , יֵמְי  הָנֹומְׁש  ַעֵדֹוי : יִנֲא  הָנֹומְׁש  ַעֵדֹוי ? יִמ  הָנֹומְׁש   הָנֹומְׁש
םיִנָׁש ׁשֹולָׁש  םיִרּוצָע . םֵה  דָחֶא  טְניֹו  לַע ג' םיִנָלְטַס , הָעַּבְרַא  הָסיִפֲחַּב . םיִנֹורֲחַא  אָיָלְזיִר , ׁהָשִמֲח  היָיִנְקַה . תֵא  ןיִקְלַחְמ  אָיָרְבֵח ,

 . ץֶרָאָה לֶא  םיַמָּׁש  איִבֵמֶׁש  םָדָאְנֵּבַה , דָחֶא  בַּתְכִּב . דָחֶא  אֵרֹוק  דָחֶא  "ב , ַגַמ יֵרְטֹוׁש  יֵׁנְש  ׁשּומיִׁש . יִמְצַע  לַע  קַר  הֶז  שּוּבָלָקַּב ,

הָעְבִׁש הָלָק . א  אָדּוּד  יִהֹוז  הָליִמְּג , יֵמְי  הָנֹומְׁש  יאָדְּכ . א  הֶז  סֵפָתִהְל  יאָנְּת , לַע  יֵחְרַי  הָׁעְּשִת  ַעֵדֹוי : יִנֲא  הָׁעְּשִת  ַעֵדֹוי ? יִמ  הָעְׁשִּת   הָעְׁשִּת
, םיִנָלְטַס הָעַּבְרַא  הָסיִפֲחַּב . םיִנֹורֲחַא  אָיָלְזיִר , ׁהָשִמֲח  היָיִנְקַה . תֵא  ןיִקְלַחְמ  אָיָרְבֵח , ׁהָׁשִש  אָטֵּבְלָּטְסִמ . גְנאָּבַה  םִע  אָּתָבַׁש , יֵמְי 

דָחֶא בַּתְכִּב . דָחֶא  אֵרֹוק  דָחֶא  "ב , ַגַמ יֵרְטֹוׁש  יֵׁנְש  ׁשּומיִׁש . יִמְצַע  לַע  קַר  הֶז  שּוּבָלָקַּב , םיִנָׁש  ׁשֹולָׁש  םיִרּוצָע . םֵה  דָחֶא  טְניֹו  לַע ג'

 . ץֶרָאָה לֶא  םיַמָּׁש  איִבֵמֶׁש  םָדָאְנֵּבַה ,

יֵמְי הָנֹומְׁש  יאָדְּכ . א  הֶז  סֵפָתִהְל  יאָנְּת , לַע  יֵחְרַי  הָׁעְּשִת  אָלֹוטַה . לֶׁש  הָלָקְׁשִמ  אָיָמַרְּג , הָׂרָשֲע  ַעֵדֹוי : יִנֲא  הָׂרָשֲע  ַעֵדֹוי ? יִמ  הָרָׂשֲע   הָרָׂשֲע
, אָיָלְזיִר ׁהָשִמֲח  היָיִנְקַה . תֵא  ןיִקְלַחְמ  אָיָרְבֵח , ׁהָׁשִש  אָטֵּבְלָּטְסִמ . גְנאָּבַה  םִע  אָּתָבַׁש , יֵמְי  הָעְבִׁש  הָלָק . א  אָדּוּד  יִהֹוז  הָליִמְּג ,
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יֵרְטֹוׁש יֵׁנְש  ׁשּומיִׁש . יִמְצַע  לַע  קַר  הֶז  שּוּבָלָקַּב , םיִנָׁש  ׁשֹולָׁש  םיִרּוצָע . םֵה  דָחֶא  טְניֹו  לַע ג' םיִנָלְטַס , הָעַּבְרַא  הָסיִפֲחַּב . םיִנֹורֲחַא 

 . ץֶרָאָה לֶא  םיַמָּׁש  איִבֵמֶׁש  םָדָאְנֵּבַה , דָחֶא  בַּתְכִּב . דָחֶא  אֵרֹוק  דָחֶא  "ב , ַגַמ

. אָלֹוטַה לֶׁש  הָלָקְׁשִמ  אָיָמַרְּג , הָׂרָשֲע  'ה . ָגְנַּג לֶׁש  רֶתֶי  תַטְכַׁשִמ  אָּיַבְכֹוּכ , ׂרָשָע  דַחַא  ַעֵדֹוי : יִנֲא  ׂרָשָע  דַחַא  ַעֵדֹוי ? יִמ  רָׂשָע   רָׂשָע דַחַא   דַחַא
. אָטֵּבְלָּטְסִמ גְנאָּבַה  םִע  אָּתָבַׁש , יֵמְי  הָעְבִׁש  הָלָק . א  אָדּוּד  יִהֹוז  הָליִמְּג , יֵמְי  הָנֹומְׁש  יאָדְּכ . א  הֶז  סֵפָתִהְל  יאָנְּת , לַע  יֵחְרַי  הָׁעְּשִת 

ׁשֹולָׁש םיִרּוצָע . םֵה  דָחֶא  טְניֹו  לַע ג' םיִנָלְטַס , הָעַּבְרַא  הָסיִפֲחַּב . םיִנֹורֲחַא  אָיָלְזיִר , ׁהָשִמֲח  היָיִנְקַה . תֵא  ןיִקְלַחְמ  אָיָרְבֵח , ׁהָׁשִש 

 . ץֶרָאָה לֶא  םיַמָּׁש  איִבֵמֶׁש  םָדָאְנֵּבַה , דָחֶא  בַּתְכִּב . דָחֶא  אֵרֹוק  דָחֶא  "ב , ַגַמ יֵרְטֹוׁש  יֵׁנְש  ׁשּומיִׁש . יִמְצַע  לַע  קַר  הֶז  שּוּבָלָקַּב , םיִנָׁש 

לֶׁש רֶתֶי  תַטְכַׁשִמ  אָּיַבְכֹוּכ , ׂרָשָע  דַחַא  אָסיִּבָנָקַה . ּפאָקְּב  אָקְנַקְס , יֵגּוס  ׂרָשָע  םיֵׁנְש  ַעֵדֹוי : יִנֲא  ׂרָשָע  םיֵנְׁש  עֵדֹוי ? יִמ  רָׂשָע   רָׂשָע םיֵנְׁש   םיֵנְׁש
. הָלָק א  אָדּוּד  יִהֹוז  הָליִמְּג , יֵמְי  הָנֹומְׁש  יאָדְּכ . א  הֶז  סֵפָתִהְל  יאָנְּת , לַע  יֵחְרַי  הָׁעְּשִת  אָלֹוטַה . לֶׁש  הָלָקְׁשִמ  אָיָמַרְּג , הָׂרָשֲע  'ה . ָגְנַּג

הָעַּבְרַא הָסיִפֲחַּב . םיִנֹורֲחַא  אָיָלְזיִר , ׁהָשִמֲח  היָיִנְקַה . תֵא  ןיִקְלַחְמ  אָיָרְבֵח , ׁהָׁשִש  אָטֵּבְלָּטְסִמ . גְנאָּבַה  םִע  אָּתָבַׁש , יֵמְי  הָעְבִׁש 

דָחֶא אֵרֹוק  דָחֶא  "ב , ַגַמ יֵרְטֹוׁש  יֵׁנְש  ׁשּומיִׁש . יִמְצַע  לַע  קַר  הֶז  שּוּבָלָקַּב , םיִנָׁש  ׁשֹולָׁש  םיִרּוצָע . םֵה  דָחֶא  טְניֹו  לַע ג' םיִנָלְטַס ,

 . ץֶרָאָה לֶא  םיַמָּׁש  איִבֵמֶׁש  םָדָאְנֵּבַה , דָחֶא  בַּתְכִּב .

ּפאָקְּב אָקְנַקְס , יֵגּוס  ׂרָשָע  םיֵׁנְש  הָבֵקְנ . א  דַחֶא  ףַא  אָיָציִצֲע , ׂרָשָע  ׁהָשׁלְש  ַעֵדֹוי : יִנֲא  ׂרָשָע  ׁהָשׁלְש  ַעֵדֹוי ? יִמ  רָׂשָע   רָׂשָע הָׁשלְׁש   הָׁשלְׁש
הֶז סֵפָתִהְל  יאָנְּת , לַע  יֵחְרַי  הָׁעְּשִת  אָלֹוטַה . לֶׁש  הָלָקְׁשִמ  אָיָמַרְּג , הָׂרָשֲע  'ה . ָגְנַּג לֶׁש  רֶתֶי  תַטְכַׁשִמ  אָּיַבְכֹוּכ , ׂרָשָע  דַחַא  אָסיִּבָנָקַה .

תֵא ןיִקְלַחְמ  אָיָרְבֵח , ׁהָׁשִש  אָטֵּבְלָּטְסִמ . גְנאָּבַה  םִע  אָּתָבַׁש , יֵמְי  הָעְבִׁש  הָלָק . א  אָדּוּד  יִהֹוז  הָליִמְּג , יֵמְי  הָנֹומְׁש  יאָדְּכ . א 

לַע קַר  הֶז  שּוּבָלָקַּב , םיִנָׁש  ׁשֹולָׁש  םיִרּוצָע . םֵה  דָחֶא  טְניֹו  לַע ג' םיִנָלְטַס , הָעַּבְרַא  הָסיִפֲחַּב . םיִנֹורֲחַא  אָיָלְזיִר , ׁהָשִמֲח  היָיִנְקַה .

. ץֶרָאָה לֶא  םיַמָּׁש  איִבֵמֶׁש  םָדָאְנֵּבַה , דָחֶא  בַּתְכִּב . דָחֶא  אֵרֹוק  דָחֶא  "ב , ַגַמ יֵרְטֹוׁש  יֵׁנְש  ׁשּומיִׁש . יִמְצַע 

 . : . : אָיָרְדיִה אָיָרְדיִה אָיָרְדיִה .  .  אָיָרְדיִה יִזּוז .  .  יִזּוז יֵרְתִּב   יֵרְתִּב ןַלְטַס   ןַלְטַס ןיִּבָזְד   ןיִּבָזְד אָיָרְדיִה . . אָיָרְדיִה אָיָרְדיִה . . אָיָרְדיִה

 . : אָיָרְדיִה אָיָרְדיִה . יִזּוז . יֵרְּתִב  ןַלְטַס  ןּיִבָזְד  אָיָרְדיִה . אָרְכַמְד  אָיְרֲחוֹס . אָיְרֲחוֹס אָתָאְו   אָתָאְו

אָיָרְדיִה : . אָיָרְדיִה . יִזּוז . יֵרְּתִב  ןַלְטַס  ןּיִבָזְד  אָיָרְדיִה . אָרְכַמְד  אָיְרֲחוֹס . לַע  אָרְקְנַתְׁשִהְו  אָיּומָס . אָיּומָס אָתָאְו   אָתָאְו

 . : אָיָרְדיִה אָיָרְדיִה . יִזּוז . יֵרְּתִב  ןַלְטַס  ןּיִבָזְד  אָיָרְדיִה . אָרְכַמְד  אָיְרֲחוֹס . לַע  אָרְקְנַתְׁשִהְו  אָיּומְסִמ  . ּועְמַׁשְו  אָיָרְטֹוׁש . אָיָרְטֹוׁש אָתָאְו   אָתָאְו

. אָיָרְדיִה יִזּוז . יֵרְּתִב  ןַלְטַס  ןּיִבָזְד  אָיָרְדיִה . אָרְכַמְד  אָיְרֲחוֹס . לַע  אָרְקְנַתְׁשִהְד  אָיּומְסִמ  . ּועְמַׁשְו  אָיָרְטֹוׁש . ּועְסַנְד  ּהָנָזְניִז . ּהָנָזְניִז אָתָאְו   אָתָאְו
 . : אָיָרְדיִה

ןַלְטַס ןּיִבָזְד  אָיָרְדיִה . אָרְכַמְד  אָיְרֲחוֹס . לַע  אָרְקְנַתְׁשִהְד  אָיּומְסִמ  . ּועְמַׁשְו  אָיָרְטֹוׁש . ּועְסַנְד  ּהָנָזְניִז .  הָעיִגיִהְד  רָצֲעַמ . רָצֲעַמ אָתָאְו   אָתָאְו
 . : אָיָרְדיִה אָיָרְדיִה . יִזּוז . יֵרְּתִב 

לַע אָרְקְנַתְׁשִהְד  אָיּומְסִמ .  ּועְמַׁשְו  אָיָרְטֹוׁש . ּועְסַנְד  ּהָנָזְניִזְּב . הָעיִגיִהְד  רַצֱעֶנ .  םָדֲאְנֵּבְד  אָּדּודְמ .  ּולְבַסְד  אָטְניֵיִלְק . אָטְניֵיִלְק אָתָאְו   אָתָאְו
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אָטְניֵיִלְק אָטְניֵיִלְק אָתָאְו   אָתָאְו
 . : אָיָרְדיִה אָיָרְדיִה . יִזּוז . יֵרְּתִב  ןַלְטַס  ןּיִבָזְד  אָיָרְדיִה . אָרְכַמְד  אָיְרֲחוֹס .

ַעיִגיִהְד רַצֱעֶנ . םָדֲאְנֵּבְד  אָּדּודְמ .  ּולְבַסְד  אָטְניֵיִלְק . רֵדיִסְד  םָדֲאְנֵּבַה . רֵרְחׁשְו  רָצֲעַמְל . חַתַּפּו  אּוה  אּוה ּורַּב   ּורַּב ׁשֹודָקַה   ׁשֹודָקַה אָתָאְו   אָתָאְו
. אָיָרְדיִה יִזּוז . יֵרְּתִב  ןַלְטַס  ןּיִבָזְד  אָיָרְדיִה . אָרְכַמְד  אָיְרֲחוֹס . לַע  אָרְקְנַתְׁשִהְד  אָיּומְסִמ . ּועְמַׁשְו  אָיָרְטֹוׁש . ּועְסַנְד  ּהָנָזְניִזְּב .

סטייריפוק 
 ( ורצפושו טנרטניאהמ  ודרוהש  תונומתל  טרפ  וסביבל ( תוכייש  תויוכזה  לכ 
םירבחו  ימצע  שומישל  תיבב  סיפדהלו  ליימב  חולשל  ץיפהל  יוצרו  רתומ 

ןיפכיד  לכל  רוכמלו  םיקתוע  אלמ  סיפדהל  רוסא - 
ליימ חלשיש  תספדומ -  תנטקומ  תינועביצ  הסרג  שוכרל  הצורש  ימ 

רתאב הכ  דע  ןיבוסמ  ויה   36,944
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הבוגת תובוגתתפסוהל 
1 !!! םדאנב תבתכשכ18/03/2008ינומלאהבבבבס  תייה  רמוח  הזיא  לע  דיגת  שיא , התוא  תקחיש 

;- ( הז ?  תא 

ולש2 חא  רתוילהדגא  תחקלש18/03/2008תפאוש  הממ  הטכאש  הצור  ינא  םג 

3! ןיטולחל !19/03/2008ףסאקזח  ךלמ

4!!!!!! !!!!!!B20/03/2008הלועמ הלועמ

5, יחא .20/03/2008ארטיסקזח  הזכ רדס  ילע  הללאשניא 

רתויב6 לודג  קוחיש  יחא  ךומכAfro20/03/2008אנוב  ובריו  ןתי  ימ 
תא הז  םע  ריבעמ  ינא  ךיא  תינכת  יל  הלוע  רבכ  תישיא  ינא 

( תנבה רוציקב  ... תוצמ ו המכו  הרבחה  םע  הככ   ) גחה

האבה הנשלו  שדוח )? דוע   ) חיימש גח  ולש -  חא 
! םדרטסמאד

7! ךלש תחתה  לע  אירדיה21/03/2008ציגשא  םוי  לכ  םשה  תרזעב 

8... הזכ רדס  ןגראנ  לוטסמואוב  םע25/03/2008ינומלא  לארשי  םע  לש  םינלטסה  לכל  הפי  רדס  ןגראנ  ואוב 
... לכהו הדגהה  תאירק 

9... הנכה לוטסמהתוארוה  ...26/03/2008טימרק  ןשייבינגמ היה  הז  ואוו 
חחח ... תומלוצמ הנכה  תוארוה  תאזב  חלשא  ןכלו 

... הנומתה לע  ןכ  ירחאו  , קנילה לע  ץוחלל  אנ 
 ! חמש גח  היהישו  , ונהית

http://www.upit.ws/picture.php?
file=174ffc59b6ab1.jpg

10! יחא ירזכא  רומסטושפ  !!! 28/03/2008רמ  תבתבכ רבד  לש  הלחא  חתות  התא 

יומסיייייפ11 תא31/03/2008ינומלא  אורקל  תועש  שולש  יל  חקל  לבא  הנוז  ןב  הז  עמשת 
הההההההריפח הזיא  קאפ   ... הז

!!!! םייתנב ןשעל  יתלוכי  המכ 

12! וזה הדגהה  ומכ  ןיא  לאמשקקקנע !!! ןויצ  הפי31/03/2008שיא  טושפ 

להלהלהלהלחחחח13 הל  !!!01/04/2008הל  היונבה םדרטסמאב  האבה  הנשב  קזח ....

14. ךל יומסחחחח מ- שולשה02/04/2008ינומלא  תא  םורתל  ךישממ  ןיידע  עגרכ  ינא  לודגה , ירעצלו 
(... "ל הצ לש   ) םיקוריה םידמל  ילש  םינש 

... הערפמ םיעורג  רתוי  "ח  צמ

יומסינואג15 !05/04/2008רטוש  דובכה לכ  ןונשו . ינואג 

קזחו16 קיחצמ  .. יומס יומסןכ  קיחצמ06/04/2008ינומלא  אל  הככ  ךורא  המכ  יחא  שלח 
[ ונ .. טעמכ ..] לכה יתארק  קיחצמ  אלש  תמאב 

.Onweeds

17!! םי / ןואג םתא  / התא וניחא  יתייהיחא , ןטק  אל  טאנלוב 
 :( רמוא

לֶקֶׁש07/04/2008 ִםיַתאָמְּב  םֶתִינְק  רֶׁשָא  םֶכָל  תִאזַה  אָלֹוטַה  הָמ  "
ָאנְמַׁש םַּתְס  ֹוא  ָאנָלֹודֲא  םִע  אָבָּבְרוֻעְמ  אַה  דַבְלִּב ?

אָּתִינֹוכֶמֵד ".

חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח

ייחב תואירבה  תא  יל  םתסרה 

דואמ18 -הפי  אל - לד קאווק  קאוווק 
קאמוא

םכל07/04/2008 םג  אירדיה 
:(

19! בוווווא - !08/04/2008תחאוט םיניבמה שיו  םייח  ךרד  וז  הלימ , קר  אל  הז  הלטס 

בבבוווווואאאאוווט11/04/2008הילולשבבבוווווואאאאוווט20

יומסםיקידצ21 ןחלוש13/04/2008ינומלא  ךפהיו  .. השעמל הכלה  ףרצמה  ירשאו  ןימאמה  ירשא 
שישחל סארג  ןיב  עדי  אלד  דע  םירופ  תגיגחל  רדסה 

ורי22 הלע  רתאל  הדגהה  תא  ונפסוה 
ק

קורי !14/04/2008הלע  הלחא
דובכה לכ 

/http://ale-yarok.org.il/hebrew

23! האבה יומסהנשל  !15/04/2008ינומלא  הסוסקה םילשוריב 

שנמ24 התוא  ינוויהתקחיש  סואיתמו  שנמ15/04/2008השנמ  התוא  תקחיש 

25...... הז ה תא  בתכש  יומסימ  טוושפ 15/04/2008ינומלא  אוה  הז  תא  בתכש  ימ 
- !!!! מ-ל-ך

26SHANTIRASTA
@YAHOO.COM

SHANTIRASTA16/04/2008GREAT ONE! I LIKE IT!!! IN FACT IT IS LIKE A
GR8 COVER THAT BEATS THE ORIGINAL

)): ONE

תא27 אורקל  לוכי  לוטסמ  תמאבש  ?ימ  הטמל17/04/2008האח תובוגתל  םוקמ  שיש  יתעדי  והשכיאו  לוטסמ  ינא 
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? .הז םולכ יתארק  אל  זא 

הז תא  ושע  התיכמ ח ' םינונח  ינש  חטב 

28...... שעשמ שממ  יומסיתנהנ , גחה19/04/2008ינומלא  ןמזב  םיקיחצמ  םירבד  ומכ  ןיא  עשעשמ , שממ  יתנהנ ,
!!!

. דובכה לכ 

הזה29 רשואה  תא  ראתל  םילימ  יל  ןלטס YAMANןיא  ! 19/04/2008ינומלא  תיתימא תידוהי  תועמשמ  לעב  םוצע  קנע 
 !!! הדגהה תאז  האבה  הנשב 

. יתאבה אל  דועש  םיאבה  תורודל  וישכע  רבכ  התוא  ליחנמ 
ISH

30&...... !19/04/2008חחחחחחח קנע חחחחחחח 

31!! ששא בבבוטםםםיעפשומ  ללכו20/04/2008רוחב  ווונלש  הרותה  ןובשח  לע  אל  לבא  הפי  הללאו 
ןונג םםתמייס  הללאי  הזימ  םיבהלתימ  הלאה  םינצילה 

חחחחח  .. ןןןןמזמימ

תתתתתעפש םםםישנא 

32D: :20/04/2008Dקזזזזזחשששא שששא

יחא33 ביבאהנאוב  ?20/04/2008ריקי  תולותה לכמ  הזה  סארא  ' צה הנתשנ  המ 

ןמואמ34 ןלטס  לטס  טס  ץלטסס  .21/04/2008יבר  ונלאגיו ונלגלגי  בורקב  חישמ  ולגנ , הרותה  יזרשכ  וישכע ,
אבט אלטס  רמאנש , אמכ 

35&...... יומסעמ 22/04/2008XDינומלא  הלועמ !

חמחמש36 ןלטסגח  םולכל25/04/2008ןד  חמש  גח 

תנשעמ37 !26/04/2008תיחסאל  יתבהא ךא 

:( טלחהב ןורשכ 

38.. חספ28/04/2008פובקזח ירחא 
.. האבה הנש  ילש  הדגהה 

39...... יומסלודג לודג28/04/2008ינומלא 

יומסרדאאאאסב40 תצק04/05/2008ינומלא  קיזמ  היה  אל  לג  ותואב  ידמ  רתוי  תצק  ךילע  ונעמש 
ןוויג רתוי 

41ETMdhvoHvIscuko41617/02/2009;comment1

42!!!!!! G-A-D-O-Lhafiboy01/04/2009ףוריטב קיחצמ  קנע , טושפ 

ששוחעחעח43 וניאש  טושפ02/04/2009ששחמה  זאו  הלחתההמ  תורוש  המכ  קר  יתארק  .. קנעי הנאוב 
.. עחעח הללאי  קוחמ  ס'ה  .. תונומת תוארל ת' יתדרי 

.. םיחא ונל  היהיש  ףיעמו  לטסממ  רשכ  חספ 

44!!!! קנע טושפ  יחא  יומסקנע  ..05/04/2009ינומלא  דובכ שי  השדחה ... הדגהה  וז  םויהמ  ירמגל  יתבהא 

םיינעב45 רוחשה  תא  יל  יומסקיחצמ  תוניצרב05/04/2009ינומלא  ןיינעה  תא  םתחקל  אלש  הווקמ  ינא  םירקי  םיחא 
אלו שארל  הייהנש  םישוע  רדסה  ליל  םכתא  אצמנ  אלש 

 .. טניו ' גה םע  בנזל 

רוחבהש םיבשוח  אל  םתא  תוניצרב  וישכע  םתס  אל 
טרשנ תצק "  " הז תא  בתכש 

?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!

ףוסה46 דע  ונארק  אל  רוחב  עמש 
דובכה לכ  לבא 

דנואס דובכה06/04/2009היובא  לכ  לבא  ףוסה  דע  ונארק  אל  רוחב  עמש 

47... בוט ...08/04/2009וקושחחח  בוט חחח 

48 ? םרג תלקוש 10  הלוט  עדוישיתממ  ..09/04/2009דחא  אלו 10 םרג  תלקוש 12  הלוט 

49 ...... םהב ןתונ  היהו  יומס' םינמיס :14/04/2009ינומלא  םהב  ןתונ  היהו  '
"ס' זומ "ר  ינ "י  דו ג'

העקשהה50 לע  הדות  העקשהה22/04/2009גסקיחצמ , לע  הדות  קיחצמ ,

יומסעכ51 כגעגכ23/02/2010ינומלא 

ךםך23/02/2010ךםךךםך52

53! הדבכרידא ,14/03/2010תינלטס  קפס אלל 
! רדסה ליל  לש  השדחה  הדגהה 

לגלג54 ךל  םדא !!  ןב  םמעושמ  התא 
אוהשמ הזיא  ךל 

יומס אוהשמ29/03/2010ינומלא  הזיא  ךל  לגלג  ךל  םדא !!  ןב  םמעושמ  התא 

העקשה55 העקשה29/03/2010הלטסדרדוזיאקנע  וזיאקנע 

יוצמקקקזח56 !?29/03/2010ילארשי  סאבל המל  ביגי ,  אלש  בהא  אלש  ימ  םירבדה ,  דחא 
!! םיקזחה דחא  תמאב  לבא 

! היונבה םדרטדמאב  האבה  הנשל 

תופילא29/03/2010הרואילתופילא57

58...... ויערת יתחקל  גחהקזח  וא  השדחה  תדה 
שדחה

תעדל30/03/2010 ףרטצהל  הצורש  ימ  םויהמ  ןוויערת  יתחקל  קזח 
היה יזכרמה  ןויערה  לבא  יי  ןימאנ ב  ונחנא  ןמזומ  השדחה 

בגנמ ינאש  ילש  חודוס  ילש  םיחא  יתוא  םיניבמ  םתא  הז 
אלמ םוריעב  ואובל  אנ  החיתפל  םכנומאב  ואוב  םוי  לכ 

כגיירפוע םידייוצמו 
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יחא59 יומסקזח  המ03/11/2010ינומלא  רכוז  אל כ"כ  ינאו  תחתהמ  ךופה  ינא  עגרכ  תמאה 
... חתות קיחצמ !!! היה  לבא  יתארק 

60...... לכ מ יתארק  יייחחאעמשת  רמוא ך13/04/2011קקקנע  ינא  םייסנכמב  יפיפ  ינאו  הלימ  לכ  יתארק  עמשת 
!! 1 חחח קקקוחצל  יתקספה  אל 

61!!! יומסקנננע !!!16/04/2011ינומלא  קנננע

62!!!!!!!! יומסםיהדמ !16/04/2011ינומלא  ילרטונ

קייל63 לודג  חחחחחחחחחחח16/04/2011יומסחחחח  חחחחחחחחח  חחחחחחחח 
חחחחחחחחחחח חחחחחחחחחחחח 

חחחחחחחחחחחחחחח חחחחחחחחחחחחח 
לודג וואי  םייעטק  הזיא  חחחחחחחחחחחחחח 

עגיימו64 יומסךורא  עגיימו18/04/2011ינומלא  ךורא 

עקשומימורדה65 ךכ  רבג20/04/2011לכ  תויתריצי  הזיא 
 !!!! 4:20 ונלש :  ךיראתה  לע  םג  לפונ  חספ  יכ  ונהת 

יומסחתות66 גחה22/04/2011ינומלא  תא  יל  התישע  ךלמ  התא  ילש  חא 

ךרוע67 ינופפלמןחלוש  ינומלא  תוירטפ20/05/2011ינולפ  יתבשח  קלאוו 

ףאירקהדגהה68 רורד  ):- 11/03/2012יאמיכלא  קירבמ חחחח 

דחא69 יומסדוע  חמצת26/03/2012ינומלא  ץראמ  תמא 
הרהמב חימצת  דוד  חמצ  תא 

םימש ךל  חק 
םסב הנק 

רעוב הנסל  תופדרנ  םילימ 
םירישה רישמ  הנשושהו 

יכרד היכרד  רשואמ  היכמןתו  הב  םיקיזחמל  איה  םייח  ץע 
,,, היתוביתנ לכו  םעונ 

תופלחתמ ו ש ' וניה ש ' םימסו  םימש 

גחmonkey boy03/04/2012שא70 ברעב  הז  תא  ארקא  ינא  שא  שממ 

!ףוריט71 ישארה הסור05/04/2012פולפה  ' גה הלוסאקד  הדגה  הז  ! הלאכ םירבד  ןיא  ינואג  עמש 

72 . ןהכ יבא  וידרה  ןהכ  -Avi Cohen Aןרדש  .05/04/2012יבא  רשכו חמש  גח  דמחנ ): ..  קיחצמ , 

73!!! הדות יומסינואג  !!!05/04/2012ינומלא  הדות ינואג 

הבוגת תפסוהל 
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