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יה זה בבוקרו של יום טוב ראשון של שבועות 
צווח  שעה',  בעוד  יוצאת  'ההפלגה  תש"ו. 
העבודה  מחנה  ברחבי  כבידה  ברוסית  הכרוז 
הסיבירי, 'כל האסירים, בלי יוצא מהכלל, חייבים 
להתייצב על הסיפון עד לשעת ההפלגה. מי שלא 

יתייצב - רע ומר יהיה גורלו!'
מכל רחבי המחנה, נראו אצים רצים האסירים 
כבר  שמנועיה  להפליג,  העומדת  הספינה  לעבר 
כדי  סביבה,  שהצטבר  השלג  את  להמיס  החלו 
לאפשר לה הפלגה חלקה אל מרחבי הים. רק אדם 
צועד  כושלות,  ברגליים  יצא מבלוק השינה  אחד, 
תוך  מביים  המפקדה,  עבר  אל  מעושה  באיטיות 
עבר  אל  נכנס  הוא  אך  טורדניים...  שיעולים  כדי 
המפקדה, ומיד קורס תחתיו מחוסר כוחות ונאנח 

מכאבים, ובקול לא לו פנה למפקדים:
אומר  הוא  לנסוע',  מסוגל  לא  פשוט  'אני 
חש  אינני  עליי,  כבד  'ראשי  לסירוגין,  ומשתעל 
לצאת  תצטרך  ההפלגה  קיצונית.  בצורה  בטוב 
עיניהם  לנגד  באומץ,  קובע  הוא  בלעדיי!'  לדרך 

המתפלאות של המפקדים...
בגיא  להתפלא.  טובה  סיבה  למפקדים  והיתה 
שולט  הקיפאון  בו  במקום  הסיבירי,  ההריגה 
והאכזריות מנצחת, איש לא ההין להעלות בדעתו 
לסרב למפקדים. הן המפקדים והסוהרים בסיביר 
נודעו לשמצה, אלופי עולם הם בהתעללות חסרת 
רחמים באסירים הנתונים למרותם. ומי פתי להעז 

להמרות את פיהם?
כללי  את  מכיר  לא  כאילו  הלז,  היהודון  והנה, 
ההתנהגות במקום. כאילו אינו יודע כי עונש כבד 
בידיים  ביום  שעות  עשר  הפרך  ועבודת  לו,  צפוי 
הצינוק  לתנאי  ביחס  עדן  גן  היא   - חשופות 
הסוהרים:  אחד  סינן  לפתע  כמה...  פי  האכזריים 
'זהו רוט, החמקן הידוע, היהודון שחושב שמצוות 
חג  או  שבת  בטח  מישהו.  פה  מעניינות  דתו 
מקיום  לברוח  שוב  מבקש  והלה  ליהודים,  היום 

הפקודות...'
רוט  אייזיק  יצחק  רבי  הרה"ג  זה  היה  ואכן, 
זצ"ל, שהוגלה לסיביר עם משפחתו בגזר דין נוסף 
שקבע שנתיים של עבודת פרך על האסיר התורן. 
מסתבר, שמפקדיו וסוהריו כבר עלו על העובדה כי 
הוא עושה תרגילים מדי שבת בשבתו כדי לחמוק 
הצליחה  לא  ההצגה  שהפעם  ונראה  מעבודה, 

מספיק...
'שקרן נאלח!' הטיחו בו המפקדים, 'יהודון נבזה 
האמיתית  הסיבה  את  יודעים  איננו  וכי  וחמקן! 
לסירובך? וכי איננו יודעים כי חג היום ולכן תפסו 
הדברים  לאור  גם  אך  פתאומיים?'  כאבים  אותך 
ומתמיד  בסירובו,  עקשן  רוט  הרב  נותר  הקשים 
להצטרף  מסוגל  לא  והוא  כואב  ראשו  כי  לומר 

למסע...

הסמוך!'  המאולתר  לצינוק  אותו  'שילחו 
ויתאושש  שם  'שיישב  לבסוף,  המפקדים  הורו 
מה'כאבים' שתקפו אותו. שיישב שבועיים בצינוק 
מתווכחים!'  לא  המפקדים  הוראות  שעם  ויבין 

צרחו אחריו והלמו באגרופיהם על השולחן...
הרב רוט הלך לצינוק, בראש מורם, בגו זקוף, 
נעימת  לעצמו  מפזם  כשהוא  באושר,  מלא  ובלב 
חג עריבה. מה לו כלא, מה לו צינוק, העיקר שלא 
להמשיך  שיצליח  העיקר  החג,  את  לחלל  ייאלץ 
לשמור על עקרון הברזל המלווה אותו בעקשנות 
וחגים  שבתות  לשמור  לסיביר:  היכנסו  מיום 

בקדושתם המליאה!
וזוחלים  כשנכנס לצינוק, גילה לחרדתו חרקים 
הקטן  הצינוק  רצפת  את  המכסים  הסוגים  מכל 
ואינם מאפשרים מקום עמידה בלי להיעקץ מהם... 
הצינוק היה אפל וחשוך, ושרר בו קור עז. אם בכך 
לא די - לא היתה בו אפשרות שכיבה כלל, אלא 
רק מקום ישיבה צפוף ומחניק. במקום הזה ייאלץ 

להעביר את השבועיים הקרובים...
זוחלים?  כלל.  אותו  עניינו  לא  אלה,  כל  אך 

 - מקפיא?  קור  לשכב?  מקום  חרקים? 
אלה דאגות לימים יפים... כאן בצינוק 

הלילה  כבר  לקידוש,  לדאוג  יש 
יחול הלילה השני של החג, והוא 
חייב, אבל ממש חייב, לומר את 
הקידוש. אם לא על יין, לפחות 

על פת...
הצדדים,  לכל  מביט  הוא 

שהוא  כך  מאוד,  קטן  הצינוק 
מסיים את הסקירה די מהר. הכל 

מצחין.  חשוך,  אטום,  חסום,  סגור, 
מצד  לקידוש?  פת  לכאן  מכניסים  איך 

בלי  החג  ליל  את  לעבור  שייך  לא  הרי   - שני 
לקדש!

הצעיר  בנו  הסתובב  בדיוק,  רגעים  באותם 
דרכו  קטן,  חור  אולי  סדק,  הצינוק, מחפש  סביב 
בזריזות  ולהיעלם  פנימה  משהו  להשחיל  יוכל 
ארוכות,  חיפוש  דקות  אחרי  החשיכה...  בחסות 
גילה בפינת הצינוק נקב קטן, והחל לתחוב דרכו 

חתיכות חלה ישנה...
החלה  חתיכות  לנוכח  התרגש  רוט  הרב 
החודרות מבעד לצינוק. כל נתח חלה שכזה מילא 
פתיתי  לו  היו  שווים  קץ,  אין  בשמחה  לבו  את 
יקרים... כשהכמות הצטברה  זהב  החלה כמטילי 
לכדי 'כזית' של ממש, כבר גאה לבו מאושר והוא 

כמעט יצא בריקוד... 
בשעת ליל מאוחרת, בצינוק קפוא באוירתו אך 
לוהט בדבקותו, עמד הרב רוט. הוא התנועע ברגש, 
פניו קרנו מאושר, דמעות רותחות זלגו על לחייו, 
מרטיבות את זקנו העבות, מלחלחות את המילים 

הבוקעות מפיו בדבקות: 'אשר בחר ב-נ-ו מכל עם 
ורוממנו מכל לשון וק-ד-ש-נ-ו במצוותיו...'

הצינוק  מעניין  מי  ואת  המקפיא,  הקור  לו  מה 
והוא  מזון  לו  שאין  חשוב  לא  ובכלל  הצפוף, 
נטול ביגוד, והסוהרים כלל אינם מאיימים עליו... 
העיקר שהוא זוכה לשמור בקפידה כל שבת וחג, 
העיקר שגם היום זכה להתעקש בכל מחיר לשבות 

ממלאכה בשבת ויום טוב!
לימים, זכה הרב רוט לעלות לארץ ישראל, ואת 
רבי  חייו שמענו מכלי ראשון, מפי הרה"ג  סיפור 
דוב מאיר פייבוש שליט"א, דומ"צ דחסידי בעלזא 
בגיל  לפני שנפטר  האחרונים  ימיו  עד  ברק.  בבני 
שב  רוט  הרב  היה  ימים,  ושבע  זקן  ושש  תשעים 
לחות:  בעיניים  פעם  ולא  עזה  בהתרגשות  ואומר 
'זכיתי שנתיים ימים להילחם בשביל לשמור שבת, 
זכיתי להתעקש ולזכות בקדושת השבת גם בתוך 
החושך בסיביר, ומעולם לא נכשלתי באיסור שבת 
ואף לא באיסור דרבנן במשך כל השנתיים הללו!'

כי במשך כשנתיים ימים של שהות בסיביר, יותר 
רוט  הרב  נלחם  שביניהן,  וחגים  שבתות  ממאה 
נרתע  ולא  רבה,  ובעורמה  בהתחכמויות 
גם מלהיענש בשל הקפדתו לשמור על 
השבת. מלקות או כלא, עונשם וגם 
איומים, כל אלה לא יכלו לנשמתו 
העקשנית, המאירה באור השבת 
וכל חושך שבעולם לא יכבה את 

אורה...
על  הקפדה  הדורות,  במשך 
עם  בבד  בד  השבת  קדושת 
השבת,  לקיום  עקשנית  עמידה 
קשה  להיות  פעם  לא  עשויה  היתה 
ומורכבת. ועדיין, בכל הדורות התעקשו 
יהודים ולא ויתרו על קדושת השבת, לא הרשו 
המענגת  הרוחנית  החוויה  את  להפסיד  לעצמם 

והנפלאה כל כך!
את  לעשות  דשמיא,  בסייעתא  זכינו,   - והיום 
סעודות  את  לערוך  יפה,  מוארים  בבתים  השבת 
השבת סביב שולחנות ערוכים, לחוות את השבת 
וממלא  הדבר  מרגש  כמה  שמחה.  רוב  מתוך 
בשמחה, כמה עלינו להודות ולהעריך את המתנה 
על  לעמוד  כדי  הכל  ולעשות  הזו,  היוקרתית 
המשמר ולוודא כי איננו נכשלים חלילה, כי איננו 

פוגמים בקדושת השבת בטעות או בשוגג...
להתחבר  הזדמנות  לנו  נותנת  היקרה  השבת 
אהוביו  בניו  להרגיש  לשוב  שבשמים,  לאבא 
היושבים בביתו וחוסים בצלו. על כן נצא בשירה 
ובזמרה, כי 'יום זה מכובד מכל ימים, כי בו שבת 

צור עולמים!'
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אס כל דבר שאסור לישראל לעשותו בשבת אסור לומר לגוי בשבת לעשותו, וכן אסור א.  וכ ות ל שב ו ר אס ל בת ו ב ש ל שר ר שא בר כל
ללומר לגוי אפילו ביום שישי שיעשה בעבורו מלאכה ביום השבת, (מלבד כמה אופנים שבהם  ל ל
ו וסמכו חכמים דין זה על הפסוק "ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום  כת מ כ ת עש בוד ת ימ ש ק הפ ע ין ים ח מ ל)התירו חז"ל) ו ה
אפ השביעי שבת לה' אלהיך לא יעשה כל מלאכה וגו'" כלומר שלא תיעשה מלאכה אפילו  כה מ ש ש ת ומ ה לא כל ש א ך א ש ל ב ה

ע"י אחרים דהיינו ע"י גויים.
למותר ליהודי לתת את רכבו ביום שישי לתיקון אצל מוסך של גוי שכל פועליו גויים, ב.  ל ל

עעל מנת שיוכל לקחתו בחזרה ביום ראשון, וזאת באופן שקצב לו סכום לתשלום עבור  ל ל כ ל קצ ן בא א ון ר י ר ב ח ל ש מ ע
,עבודתו, ובלבד שיש שהות מספקת לבצע את התיקונים ביום שישי או במוצאי שבת, ואז  ק ע
אפילו אם הגוי מבצע את התיקונים של הרכב בעצם יום השבת מותר, הואיל ואינו אומר 

רלגוי לעבוד בשבת והגוי עובד בשבת על דעת עצמו כדי לקבל את שכרו. ל ל כ עצ ע ע שב ד ו ש ד ל ל
ןאם הגוי מוכרח לעבוד גם בשבת לצורך השלמת התיקונים, יש אומרים שבאופן זה ג.  ב ם ו ש י ת ת ש ר ש ם ב וכ ו ם

אסור לישראל למסור לו מלאכתו ביום שישי, כיון שזה נחשב כאילו אומר לו בפירוש 
יום ראשון בלי שיעבוד גם  ידוע שהגוי לא יספיק לתקן עד  לעבוד בשבת, שהרי הדבר 
ויש מקילים בזה, כיון שעל כל פנים הרי לא אמר לו בפירוש לעשות מלאכתו  אבשבת,  ש ש פ ל מ ל ה נ כ ע י ה ם ק ש ת ב
בשבת. ולהלכה לבני ספרד יש להתיר בזה, ולבני אשכנז יש מחמירים בזה, והמקיל יש 

לו על מה שיסמוך.
לחשוד  יהודים  שיבואו  כלומר  העין,  מראית  לאיסור  הנ"ל  בדינים  לחוש  שאין  הסיבה 
יאת אותו יהודי שציווה לגוי בפירוש לעשות לו מלאכתו בשבת, הוא מפני שהדבר ידוע  ד מ ה ב א ו ל ר צ א א
ומפורסם שכל מוסך אינו עובד עם הלקוחות באופן של שכיר יום אלא בקבלנות, כלומר 
שההסכם הוא שעל תיקון זה משלם כך וכך ולא קובע לו לעשות מלאכתו ביום מסויים, 
שולכן אין חשש למראית העין וכולם מבינים שהגוי הוא זה שבחר לעבוד דווקא ביום שבת,  ו ק ע ח א ג ב ם א ח א ו
עולא מפני שהיהודי ציווהו לכך. ועוד שאף על פי שאפשר לדעת שהרכב הנמצא במוסך 
הוא של יהודי, אולם כיון שלא ידוע בצורה ספציפית של מי הוא, לכן באופן כזה אין לחוש 

ילאיסור מראית העין.  ת מר ס ל

שהדלקת נרות שבת אינה רשות אלא חובה, וחיוב זה מוטל בין על איש ובין על אשה,א.  ע ו א ל  מ ב וב ו לא ת א ר שב ו ת הד
שחייבים להיות בבתיהם נר דלוק בשבת. ואפילו עני שאין לו מה לאכול, שואל על הפתחים

לומבקש נרות כדי לקיים מצות הדלקת נרות שבת. ל
מקהסיבה שתיקנו חכמים להדליק נר לכבוד שבת הוא מפני שלום בית, כלומר שבמקוםב.  ש לו ת ם ש מ ה ב וד ל ק ה מי ח תי ה ס

מ עשאין אור אין שלום שהולך באפילה ונכשל בדברים. ועוד סיבה למצוה זו היא מפני עונג ה ה למ ב וד ם. ב ל ונ ל הו ב ם ר ש ן ש
שבת, ולכן לכתחילה צריך להדליק נרות שבת במקום שאוכלים שם את סעודות השבת,
חשאם ישב בחושך אין זה עונג. ואף על פי שהיה לו תאורה דלוקה מיום שישי לצורך חול צ ש ם ה ל רה ת ה ש ל א נג ה א וש ב ם ש
מיוואם כן יכול בזה לקיים מצות עונג שבת ושלום בית, אף על פי כן צריך שידליק נר מיוחד דל נר ך פי צ , ע ש ב בת נג ת ק מ בזה כו וא כ

לכבוד שבת כדי לקיים מצות חכמים.
להנשים מצוות על הדלקת הנרות יותר מן האנשים, והסיבה לכך היא, מפני שהן מצויותג.  ל ל

חטבבתים והם עסוקות במלאכת הבית, ולכן אין האיש רשאי להדליק את הנרות ולחטוף ת הנ א לי ל ש יש ה ן ן ו הב כת מל ות עס הם תים ב
מוטלת המצוה  שעיקר  מפני  בעדו  לעכב  האשה  ויכולה  אשתו,  מידי  המצוה  את  וטבזה  ה המ קר ש מפ עד ב לע אש ה  יכ תו, א מי צוה ה א  ב 
עליה, ואף על פי כן צריך האיש להזהיר את אשתו על כך, ולומר לה לפני כניסת השבת
ןשתדליק את הנר לפני שתיכנס השבת, ואם האשה אינה מצויה בבית עם האיש, וכגון וכ איש ם ית ב ה מצ נה ה הא א בת ה יכנ ש לפ הנ א דל ש
לאשה יולדת ששוהה בשבת בבית החולים ובעלה נשאר עם הילדים בבית, מוטל על הבעל הב מוט ע ית ם ב יל עם שא לה ול וב ת ה שב בב ה שש דת ה י א

קלברך ולהדליק נרות שבת כדת. ך
לכתוב במשנה "על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנדה,ד.  ל ל ל

"ובחלה, ובהדלקת הנר". שואל הגאון ר' עקיבא איגר זצ"ל מדוע לא כתוב בקיצור "ובנר" ובנ צור בק תו לא דוע "ל ר א א עקי ר הגא אל ש ." הנ לק ובה לה וב
וסידור ללמדנו שהכנת  התנא  והשיב שרצה  "ובחלה".  חלה  בהפרשת  כתוב  רכמו שלא  סיד נת שה דנ לל תנ  צה ש שי  . חל חל  בהפרש תוב א  כמ ש
המצוה היא  בלבד  הנר  והדלקת  לעשות,  הבעל  על  מוטל  והפתילות  השמן  עם  להנרות  ל ל קל ע ע
נרו של שלהמוטלת על האשה שהוא תיקון לנפשה. כמו שאמרו במדרש "האשה כיבתה  רו ה כיב שה "ה דרש ב שאמ ו כ פש ל ון תי שהו האשה ע וטל ה
דלפיכך תדליק את הנר לכבוד לכב הנר את ך תדליק לפי עץ הדעת(כלומר חוה שהחטיאה את אדם הראשון באכילה מעץ הדעת) לה אש בא את אדם ה יאה שהח חוה לומ ם עולם ( עו

כפ להלשבת ויתכפר לה". ת ו ש

יייייתתת עשעשעש ניניניניי ננננענענענענ בבב בבברורובהבה עעעוסוסוסוסקתקתקתקתקת ווויקיקיקהלהלהל פפרפרפרששתשתשת
"""קקחקחקחוו אאואומרמרמר ברברבינינינווו משמשמשההה הפהפהפרשרשרשההה חתחתחילילילתתתת בבב המהמהמששכשכשכן.ן.
מממהה םיםיםים ששושושואלאלאל ישישיםםם ממהמהמפרפרפר לללה'ה'ה'""" תתתרורורומהמהמה תאתאתאתכםכםכם מממ
התהתהתהתורורורההה כככאשאשאשררר מממציציצינונו עעעודודוד "מ"מ"מאתאתאתכםכםכם".". ההההדהדהדגשגשגשהההה
בבפבפבפסוסוסוקקקק נננאמאמאמררר רתתרתרתרומומומתתתתםתםתםתם אאאתתת ואואואו הההביביבי ההשהשהשהעםעםעם סמסמסמספרפרפרתתתת
ננננדבדבדבדבהההה אאאשרשרשר וווכלכלכל לללבובובו נשנשנשאואואו אשאשאשררר איאיאישש כככללל יויויבבובואואואו """
כאכאכאכאןןן יייששש עועועוע מדמדמד ה'ה'ה'""" תרתרתרומומומתתת אאאתתת ההההבביביאאואו ואואואותתותותו חווחוחוו רררר
בנבנבנייי איאיאיאוו וווויביביב בפבפשטשטשטותותות נ נ נאמאמאמררר לאלאלא וו ולמלמהה ש ש שונונוניםםים תתותואראראריםיםים

ההה'.''. תתתררורומתמתמת אתאתאת ייישישרראראראללל
שהשהשהיתיתיתיתההה ההתרתרתרומומומההה שששעיעיעיקרקרקר בבבמפמפמפרשרשרשיםיםים מממבובובואאראר
אראראראתתת ששהשהשהש לצלצלצורורורךךך עעעצמצמצמוו אתאתאת תיתיתןןן אאאחאחדדד שכשכשכלללל במבמבמשכשכןן
יקיקיקחחח אחאחאחדדד כככלללל מאמאמאתכתכתכם"ם"ם" """קחקחקחווו נאנאנאמרמרמר ווולכלכלכןן נינינהה.ה.ה. כשכשכ ההה
הההמשמשמשכןכןכן.. אלאלאל אאאותותותוו הההמקמקמקששרשרשר זהזהזה כככיי תיתיתיתן,ן,ן, ווו מממעצעצעצממומו
שישישיזככזכווו בשבשבשבביביללל משמשמשלולולו,,, לתלתלתתתת זזכוכוכותתת אאאדםדםדם ללללכלכלכל הההיהיהיהייהיהיה ששש
לבלבלבוווו נננדידיבבב """"כלכלכל הההודודודגשגשגש ולולולכןכןכן השהשהשכיכינהנהנה.. אראראתתת ללהשהש
באבאבאהה ש ש שהנהנהנדידידיבובובותתת אאאדםדםדם דדודוקאקא הה'ה'"" תרתרתרומומתתת אאתתת ייביביאהאה
איאיאיללולוץץץ מכמכמכחחח הההבאבאבאההה נננתיתיתינהנהנה ווולאלא פפפנינימהמהמה ליליליבובו מממתותותוךךך
באבאבאההה תהתהתורורורההה זזזההה ווואתאתאת שלשלשלו.ו.ו. תנתנתנתינינהה ללללאאאא זהזהזה כככייי ציציציצונונוני,י,י, חחח
ללללאאא כיכיכי הנהנותותותניניניםםם בביביןן שששהיהיהיההה הנהנה ההנהנתיתיתי כככחחח אתאתאת לללהדהדהדגיגיגיגישששש

נינינתםתםתם... ש ש שוווווויםיםים בב בנתנתנת הההיויויו כוכוכולםלםלם
יבביביטטוטוטוייייייםםםם ההה ששישישינונונונוייייי אאאתתת מבמבמבאראראראר ודודודוששש קהקהקהק החהחהחייייייםםם ההאואואוררר
הההוהוהואאאאאא ההה ה האאאחחאחאחדדדדדד ,ם,ם,ם,ם, דנדנדנדביביביבי ב ב במתמתמת תותות דדדררגרג ש ש שתיתיתי ישישיש כךכךכך::: בפבפבפסוסוסוקקק
ו ו ו ולזלזלזהההה מממממממווננונוווו,ו, ו וו וערערערערךךךךךך לולולולתותותו כיכככיכיכ כפכפכפכפייי נננפשפשפשוו המהמהמתנתנתנדדבדב ב בברצרצרצוןוןון
ככמכמככמכמכמכמווו בדבבדבדברררר ההה השהשהשה עועועו נננינינינינווווו אאאשאשאשא לשלשלשלללולוללל רורורוחחוחוחו""" בדבדבדבההה "נ"נ"נ ייקרקרקראאא
ממימימיכוכוכולתלתתלתלתווו יייותותותררר מהמהמהמתנתנתנדבדבדב ההוהוהואאא והוהוהשנשנשניי בבבנפנפנפשושושו.. רערערער צצצ
פפיפיפירורורושששש לללבובובו""" ואואואו ששנשנשנש """ קיקיקיקרארארא ווולזלזלזההה ובובובו ללל טוטוטובבביביביותותות מגמגמגוודודודללל
מממממממהההההההה תותותותררר ייי עשעשעשיריריר בבבערערערערךךךך עממעמעמעריריריכוכוכוכו ווו אאאשאשאשאשאהוהוהו נמנמנמנמנ שששששהלהלהלבבבבב
"כ"כ"כלללל בבבתתחתחתחילילילההה ננאנאנאנאממרמר כלכלכלכןןןן וו יקיקיקר.ר.ר. דדבדבררר לתלתלתלתתתתת שששששההוהוהוהואאא
ואאואואואח"ח"ח"ככככ חחחשחשחשחשיביביבותותות... ללללששושושוןןןן אאיאיש,ש,ש, לבלבלבו"ו"ו",,, רשרשרשר ננ נששאשאשאווו אא א א שישישיש אאאאאא
אאאאישישישיש,,, בובובו מאמאמאמאמאמררר ננננ ווולאלאלאלאלא רורורוחוחוחו",",", נננדבדבדבההה אאאאשרשרשר "ו"ו"וככלכלכל ננננאמאמאמררר

הההראראראששושושון.ן.ן. ךרךרךרך עבעבעבע חחחחששושושובבבב איאיאינונונו כככייי
ששלשלשלשלשהההההההה ששששש אצאצאצאצאצא מוממומומומו אתאתאתאתהההה אאאומומומומרררר ת(ת(ת(תנחחנחנחוומומומומא)א)א)א) ווובמבמבמדרדרדרששש
א אאא אבביביביביביביביווווו ללללולולולולו שקשקשקוררורוראאאיאיאיםםםםם מ מ מ מהההה אחאאחאחאחד,ד,ד,ד,ד,ד,ד, םדםדםדם.. אאלאלאלא ל לל לווו רקרקראואואו שמשמשמותותות נ נ
מממממממהההההההה אואואואואחחדדחדחדחדחדחדחדחד םדםדםדםדם... אאאא בבבניניני ולולולולו שקשקשקורורוראיאיאיןןן מממההה וואואחחדחד וואואואמוממומו...
הוהוהוההוהוהוהואאאאא ננננונונההההההההה שששקשקשקשק מממההה ןןלןןלןלןלן מממכוכוכוכו טטטטובובוב לללעלעלעצמצמצמוו.ו.ו. הוהוהואאא קשקשקשקונונונהה
טוטוטוטוטוטוטוטוטובבבבב"ב"ב"ב"... משמשמשמןןןןן ממממ ששששםשםשםשם """טטוטוטובבב תכתכתכתובובוב ההה רמרמרמר שאשאשאשא זזזההה לעעלעלעלעצמצמצמו.ו.ו.

עעע"כ"כ"כ"כ..
לזללזלזלזלזכוככככוכוכותתתתת יייכוכוכוללל אאאדםדםדם ממסמסמסבייביבייר:ררררר:ר:ר: דההדהדהדררורורורוששש ילילילקקוקוקוטטט בבבסספספספרררר
יימימימימימידוודודודודודודותתת שש ש שיריררששש א-א-א- סססיייביביביבותותות.. ולולולולושהשהששהשה ממשמשמשמש שהשהשהשגיגיגיםםם ללל לללללההגהגהגיעיעיע
וחחחוחוחוחותתתתת וכוכוכוכו עעעעעעעםםםםםםםם לללולולולככןכןכן וווווווואמאממאמאמאמאמאמווו בבאבאבאביויויו מממ נננננפפשפשפש עעדעדעדינינינוותותותות ווובובובותתת טוטוטו
ךךיךייךיך ו ו ולעעלעלעלעלעלוללולולותתתת הההלהלהלהמשמממשמשמשמש ההההוהוהואאאא יייכככוכוכוללללל ויויויו ממהמהמהורורור ייקיקיקיקיבלבבלבלםםםם מממיויויוחדחדחדחדיםיםים ש ש ש
בבובובובוביייי טטטטטטטט םםיםיםםםים שנשנשנשנש אאא אא א א ווואואאואוהבהבהבהבתת,תת,ת,ת, המהמהמה חחחחח בסבסבסבסבסבסבבבביביביבהבהבהבה דגדגדגדגדללל שששש ש ש ש ב-ב-ב- עעעעודודוד.
ללהלהללהלהלהלהלהםםםםםםםם ויויויויששששששש לללל ל ל ל ל לווווווווווותתרתרתרתרתר,,,,,,, םםיםיםיםיםים עדעדעעדעדעדעדע יוייויו תתתלתלתלתלת,, ל לל ל לזזוזוזו רורורור זעזעזעזעז ללללל ל ל בהבהבהבבהבהבהביםיםםים לללללבב,ב,ב, ש ש שאואואו
עעעעעלללל מצמצמצמצמצמצמוו.ו. עעעעעע עעעלעלעל ההההאדאדאדאאדאדאדםםםם עעעבובובובודתדתדתדתדת גג-ג-ג-ג- הדהההדהדהדדידידי.. כככבובובובודדדד ערערערכיכיכי
חההחההחהחהחהחברברברברברהההההה ממומומומומומומ ממממהוההוהוהוהוהוררירירירירריריוווו בובובובוותותותות טטט תותותות כתכתכתכונונונ ריררררירירירירשששששש שלשלשלשלאאא אאאףףף
עעבעבעבעבעבעבעבדדדדדדדד אדאאדדאדאדאדםםםםםםם צצעצעצעצעצעצמממממומומומומו,,,,, וווכווווכוכוכוחחחחוחוחוחוחותתתת מממממממ זזזזזזזזאאאאתאאאתאתאתאת בבב ב בככלכלכלכל אאאאא אא אותתותותווו,ו,ו, סהסהסהסובובובובבבתבתבתבת
תותותותותותרררר יייייי קוקוקוקקקוקררהרהרהרהרהרהרהרה הלהלהלהלהלהלהלה ואאואואואואויייי רררררר אאואואאואוא ההההה ככככזההזהזהזהזהזהזה אאאאאאאאאדדםדםדםדםדםדםדם ולולולולולות.ת.ת.ת. דגדגדגדגד לללל ווווהגהגהגהגיעייייעיעיע

םםםיםיםםים...... וקוקוקודמדמדמדמ הההה מהמהמהמהמהשנשנשנשניםיםים
ירייריריריריריריווווווו ששששש ש שש שהוהההוהוהוהוהוהו מהמהמהמהממהמהמה םדםדםדםדםדםדםדםדם,,,,,, אאאאלאלאלאאלא ייייייישששששש תותותותתותות משמשמשמ גגג ג ג ג''''' ששררשרששרשרשרש הה ה ה המדמדמד תנתנתנת כ ככ כ כוווווווו זזזהוהוהו
מומומומומומומומומומההההההההה מהממההמהמהמהמהחבבבחבחבחבחבחבחבחברררהרהרהרהרהרהרהרה,,, שששששקבקבקבקבקבקבללללל ממהמהמה טטטובובובותותות,, דידידידותותות ממממ ובובובו עטעטעטעווו נננ
בכבכבכבכבכבכבכבכוללולוללולולולולםםםםםםםם ששששששזזכזכזכזכזכזכהההההה אאאאאאדםדםדםדםדםדם מצמצמצמצמו.ו.ו. עעעעע אאאאאתאתאת פיפיפיפחחחחח וטוטוטוט עבעבעבדדדד שששהוהוהואאא
שששששששלכלכלכלכלכלכלכלכןןןןן מ מ מ מ מצציציציצייןיןיןןיןיןין שרשרשרשרשרשרשרש ההההמדמדמדמדמדמדמד הגהגהגהגדווודודודולללל.ל. לתתלתלתואווואואואואואואואוארררר רררררראואואואוייי ודודודאיאיאי וההוהוהוהואאא
יממיממימימיחחסחסחחסחסחסחסתתתתתתתת רורורורורורורההההההה הההתהתהתהתהתהת בבב ב ב בצלצצלצלצלצלצלצלאלאלאלאלאל,,,,,,, תתאתתאתאתאת לל ל ליחחיחסססס בובובוב ההההה ה הככתתכתכתכתכת באבאבאבא ככככאשאשאשאשרררר
ככככככככללללללל אתתאתאתאתאתאתאת בבבב ב בוווו הההההייייויויויו ללצלצלצלצלאלאלאלאלאלאל בשבשבשבשבשבשבשבשב לנלנלנלנלנלנלנוו מממממומומומומומומררררררר ללללל עעעפעפעפעפעמימימימימימימימיםםם,ם,ם,ם, גגגג''' אואואותותותו
שששש ש ש שההוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהוהואאאאאאאאאאאאאאאאאאאא העהעהעהעהעהעהעהעבבבבבבבובובודדדדההדהדהדה הוהוהוהיייייי ז זז זז זז ז ז בבבשבשבשבבשבשבשבו,וו,ו,ו,ו,ו, חחחוחוחוחוחדודודדודודודותתתתתתתת הההההההממימימימימי אאאאא א א אבבלבלבלבלבלבלבל הההמעמעמעמעללולולותתת,תת,ת,

טטטטוטוטוטובבב.ב.ב. שש שש שש ש ש ש ש שםםםםםםםםם לללולולולולולו וווווווווקקקנקנקנקנקנקנההההההההה עצעצעצעצעצעצעצמומומומומומומו וכוכוכוכוחחוחוחחוחוחוחותתתתתת בבב ב ב עעעעממלמלמלמל
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