
 תובוגתו תוראה

 השבכ ,שבכ = אברא ):ה( ידומלתה ןולימל םיכרע ינוקית

 תאמ

 ןמדירפ הדוהי אמש

 םלוכל ףתושמה .תומוקמ השולשב ילבבב העיפומ ׳אברא איראכ ילע תימד1׳תחסונמה הנעטה

 אל ,ודגנכש ןידה לעב םע ,דחא םוקמב ,דחיב תויהל ונוצרב ןיאש ןיד לעב לש ןועיט והזש

 .ותציחמב אלו ותרבחב

 ןועטל לבחנ יאשרש תונעט שולש לש הצובקב תרכזנה הנעטה העיפומ א״ע הפ אמק אבבב .א

 :וב לבוחה דגנכ

 איסא יל תיא היל ימא יאו .אברא איראכ ילע תימד היל ימא ,אנא ךייסא היל ימא יאו

 איסא היל ימא ,יל תיא אקיחר איסא היל ימא .יושד אוה ןגמ ןגמד איסא היל ימא ,ןגמד

 2.ריוע אניע אקיחר

 ,לבוחה ,אוהש ךכ ךותמ יופיר ימולשתמ רטפיהל לבוחה הסנמ ,הנושארה הנעטה ,ונלש ןודנב

 יפל ׳.אברא איראכ׳יל המוד התא :תקדצומ הנעט לבחנה ןעוט ךכ לע .לבחנה תא ומצעב אפרי

 .ברוא היראכ יל המוד התא :לבוקמה רבסהה

 :ןלהלד רופיסה תא םיסרוג ונא ב״ע אק אעיצמ אבבב .ב

 ינא ).תונעט ןושל( 69-58 ימע ,ח״לשת(גפ ,ץיברת ,׳תילבב תימרא קודקדב תורעה שלש׳ ,ןמדירפ י״ש :האר 1

 ,םיעדמל תילארשיה הימדקאב הנשמה לעפמ ,ןפסוז בקעי רוספורפלו ,גוצרה ברה די ,רנטוה עשוהי ברחל הדומ

 ןולימל םיכרע ינוקית׳ :האר הרדסב םימדוק םיקלחל .הקנעמ לע GIF ןרקל ןכו ,הזינגה די־יבתכל םינויצ לע

 ןיוצש המו 345-327, ימע ),ב״נשת](ץביי לארשיל לבויה רפס־[ ו־־ה ,ןושלב םירקחמ ,״,אדזא״ ):ד(ידומלתה

 ביבא־לת תטיסרבינוא םעטמ ׳הנש האמ - ריהאק תמע׳ םנכ ביבא״לתב יתאשנש האצרה לע םסובמ הז רמאמ .םש

 .ז׳״נשת תבט ,םילשורי ,יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבו

 :ומוגרת .םש ןייע );ןוקית רחאל ׳רדע׳ ;אדתב אבבפו אעיצמ אבבמ ןלהלד תואבהה ןכו( 165 גרובמה י״כ יפ לע 2

 אפור יל שי ול רמוא םאו .״אברא״ היראכ יל הכיח התא ול רמוא ,ךתוא אפרא ינא )לבחנל לבוח(ול רמוא םאו׳

 ךשמהב .׳תרוויע ןיע קוחר אפור ול רמוא ,יל שי קוחר אפור ול רמא .םולכ הווש וניא םנחב אפור ול רמוא ,םנחב

 .לבחמ דגנכ לבוחה ןעוטש תונעט יתש םש ארמגב

 )]ח״נשת(ב תרבוח ,זס ךרכ ,תודהיה יעדמל ןועבר - ץיברת[
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 [2 ןמדירפ הדוהי אמש 246

 ךל תיא׳ :אתתיא איההל הל ׳4מא .היבותואל אתכוד חכשא אל 3,ארמח ןבזד ארבג אוהה

 בתכ ,היתיבל לזא .היליע .אתכוד היל הבהיו השדק /אל׳ :היל הרמא ?׳.ירוגואל אתכוד

 הירב אנוה בר ימא .אליבשב היבתואו היתקיפא ,היבו הינימ יריגא ארגא .הל רדש ,אטיג

 אמיק אלד רצח איעבימ אל .ושארב בושי ולומג ,ול השעי השע רשאכ ,עשוהי ברד

 ,ירוגואל יל אחינ אמלע ילוכל׳ :היל הרמאד ,ארגאל אמיקד רצח ולפא אלא ,ארגאל

 ׳.אברא איראכ ילע תימד ,יל אחינ אל ךדידל

 םוקמ ךל שי׳ ,תחא השיאל רמא .וחינהל םוקמ אצמ אלו ןיי הנקש םדאב השעמ[

 ותוא םינכה .םוקמ ול הנתנ איהו ,השיאל התוא שדיקו דמע ׳.אל׳ :ול הרמא ?,ריכשהל

 ?השיא התוא התשע המ .הל חלשו ,טג הל בתכ ,ותיבל ךלה דימו ,םשל ןייה תא םדא

 הירב אנוה בר ימא .ליבשה לע הצוחה ןייה תא האיצוהו ,ןייה יווש ךותמ םיריכש הרכש

 התא קדצהש רמול ךירצ ןיאו .ושארב בושי ולומג ,ול השעיי ןכ השע רשאכ ,עשוהי ברד

 איהש ,התיא קדצה ,הריכשל תדמועה רצח וליפא אלא ,הריכשל תדמוע הניאש רצחב

 איראכ ילע תימד ,יל חונ אל ךל לבא ,ריכשהל יל חונ םלועה לכל׳ :ול רמול תיאשר

 ׳.]אברא

 5,ארקמ ןושלכ יגיגח ןונגסב השיאה השעמ תא הקידצמה ,עשוהי ברד הירב אנוה בר לש ותרמימ

 תפסות יוכו ׳איעבימ אל׳דומלתה לש ןתמו אשמהו 6,הזה רופיסה ףוג רקיע לש ומויס יאדווב איה

 תוליבקמה תחא יפ לע תחסונמה הנעטה תא ףיסוה ארמגה לעבש אופא רמול בורק .אוה ןויד

 7.תורחאה

 ,םהינש תעדמ אלא ןיד תיב השעמ לכו ןירוריב ירטש ןיבתוכ ןיא׳ :ונינש ד ,י ארתב אבבב .ג

 הזלו ומצעל הזל ,םינש םיבתוכ םהינש ,רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר .רכשה תא םינתונ םהינשו

 ׳.ומצעל

 :הרצק היגוס א״ע חסק םש ילבבב ונינש וז הנשמ לע

 ?ןיפוכ ןיא רבס רמו םודס תדמ לע ןיפוכ רבס רמד ,יגלפמ אק םודס תדמ לע ןיפוכב אמיל

 ךתוכז יל אחינ אל היל ׳מאד ילמג ןב ןועמש ןברד יעט וניה אכהו ,ןיפוכ אמלע ילוכד ,אל

 8.אברא איראכ יאלע תימדד ,ידיד אתוכז יבג

 .ןלהל האר .ןיי לש הניפס ,׳ארמחד אברא׳ :חסונה ידע ראשב .גרובמה י״כב אוה ןכ ־ ׳ארמח׳ 3

 .ןוקית רחאל 4

 .וט הידבוע :הוושה 5

 קרוי־וינ ,א ,תורוקמו םירקחמ ),ךרוע(יקסבורטימיד ז״ח :ךותב ,׳איגוסה רקח ךרד לע׳ אובמב יתבתכש המ האר 6

 .׳ומכ׳ ה״ד 310, ׳מע ,ח״לשת

 אוהש רשפאו רשפא לבא .ןדיד םגתפ ףיסוהל עייס ןושל לע לפונ ןושלו ,ליעל ׳ארמחד אברא׳ םרג אוהש רשפאו 7

 .׳ארמחד אברא׳ ורמא ׳אברא אירא׳ ופיסוהש רחאלו ,גרובמה י״ככ סרג

 םיפוכ ןיא רבוס הזו ,םודס תדימ לע םיפוכ רבוס הזש ,״םודס תדימ לע ןיפוכ״ ןינעב םיקלוחש רמאנ םאה׳ :ומוגרת 8

 יל חונ וניא ול רמוא אוהש ,לאילמג ןב ןועמש ןבר לש ומעט והז ןאכו ,םיפוכ םהינש יפל ,אל ?םודס תדימ לע
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 247 השבכ ,שבכ =אברא ):ה( ידומלתה ןולימל םיכרע ינוקית 3]

 אוה ןושארה רוקמה .ןודנה ןושלה רוקמ איה וז הטושפ תימתס היגוסש תעדה לע תולעהל השק

 .תוחסונמ תונעט המכ תלעב איהש ,אמק אבב תייגוס יאדווב

 לכב תונשרפה לש הבור בור תכלוה וז הטישבו /ברוא היראכ׳ ):אעיצמ אבבב(שריפ י״שר

 תעדה לע תולעהל השק ןושאר טבמבו ,םירכזנה םירשקהל רתויב םיאתמ הז שוריפ .םינמזה

 .םהש לכ ,םיידדצ׳וא ,םינטק/ םיבושיח ליבשב וילע רערעמ היה והשימש

 תחסונמה ,וז הנעטש דמול לכל רורב תויהל ךירצ .טלחהב ןאכ תמייק תינושל הישוק םרב

 ,ב,,רא שרושה םלוא ).תילבבה(תימראה תרהט לע הנאובת היתולימ לכש תופצל שי ,תימראב

 ילבבה לש תימראב אל ףאו ,ימרא בינ םושב דעותמ ונניא ,תיארקמה תירבעה ןמ בטיה ונל עודיה

 הלימה לש לבוקמה עמשמב קפקפל ףולוקוס לאכימל המרג וז אישוק .רחא םוקמ םושב

 ןושלמ אבראו ירבעה ,ב,רא ןיב רשק שי םא ללכב רבכ רהרה רשטוק לאקזחי ףאו 9,ונינפלש

 10.ןאכ ילבבה

 תא בצעמה השעמ איה םימעפ שולש ומצע דומלתב םירבדה תקתעה ירה ,הסרגל רשאב

 אלא תומוקמה תשולשב חסונה ידע ןיב תואסרג ייוניש ןיא טעמכו ,םייונישה תא קיחרמו הסרגה

 הזינג עטקב .ונשי דחא יוניש לבא - טעמכ .םהב אצויכו רסחו אלמ לש םיריעז ביתכ ייוניש

 תימד היל ,מא; :א,,ע הפ אמק אבבל 2667.5) גולטק( heb c .23 foi 11-14. ילדוב ,דרופסכוא

 ונממ םלעתהל היה רשפאש ),רוביחה ,ו,ו תפסות(תחא תוא לש יוניש אוה ,,אבראו איראכ יאלע

 .הברה ונדמלל יושע הז ןפוד אצויו ריעז יוניש .טושפ הקתעה שובישכ

* * * 

 אשוריפ .תובירמ לעב אוהש תוברע באזכ ,יפי :,ברא׳ ךרע ׳,ךורעיה ירבדב וננויד תא חתפנ

 אברא לש ,ף,לא הכפה דציכ ?באזל היראה ךפה דציכ :ןאכ תוהימת יתש11 .,ברוא יראכ ,אנירחא

 :ו ,ה ,ריב קוספה ןושל תא ןאכ טקונ ,ךורע,ה לעב :טושפ הנושארה ההימתל ץוריתה ?ן,,יעל

 ירה .היינשה ההימתה תא ףירחמ הז ץורית םלוא ׳.םךךשי תוברע באז רעימ הירא םכה ןכ לעי

 הנודינה הלימה תא ארמגב סרוג 12אוהש ךותמ אלא הז קוספל ףורעיה לעב עיגה אל

 ךישממ רבכ אוה ןאכמו ׳,אברע׳השקה הלמה תא בשייל ידכב רכזנה קוספל ךשמנ ןכלו ,ן״יעב

 ףורעיה לעב לש ינשה ושוריפ ).הירא(ארמגה ןושלב אלו ),באז(קוספה ןושלב ושוריפ תא רמואו

 .׳׳׳אברא״ היראכ ילע המוד התאש ,יתוכז רטש םע ךתוכז רטש אהיש

 9 ׳H[ebrew] it is unknown from any other A[ramaic] dialect.״ uncertain since while this .rt is known in׳,

.(M ,Sokoloff Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic [in press]) 

 ירדק צ״מ ,ןמרביל ׳ש ,רשטוק ׳י :ךותב ,״א םימכח ןושל ןניא ילבבב תוירבעה תותיירבה׳ ,תשרומ ׳מ :האר 10

 ןושל לש תונולימה תויעבמ׳ ,רשטוק ׳י 117; יעהו 304 ימע ,ד״לשת ןג־תמר ,ןולי ךונחל ןורכיז רפס ),םיכרוע(

 ןג־תמר ,ל״זח תורפסל שדחה ןולימה יכרע ,ל״עו :ךותב ,׳)ארקמה ןושלל ל״זח ןושל תאוושה תייעב תוברל(ל״זח

 שרושל תוכייש ול שי םא קפס )דועו א ,הפ ק״ב(תילבבה תימראב ״אברא הירא״׳ :םשו 82-29. ׳מע ,ב״לשת

 .׳ןודינה

 Phil 2871, הקירמאב םינברל שרדמה־תיב י״כמ יתאבה ׳אנירחא אשוריפ׳ תוביתה תא 266. ׳מע ,א ,םלשה ךורע 11

 .׳א״פ׳ רוציקה ןמ רתוי ירוקמ יאדווב הז ןונגסש

 .ורוקמ וא 12
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 [4 ןמדירפ הדוהי אמש 248

 לע ףאו .ב׳׳רא שרושמ התוא רוזגל רשפא ;ב״רע שרושמ וז הבית רוזגל הבוח ןיאש ונל רמואכ

 תואב ורפסב ולוכ ךרעה תא עבק תאז לכב ,ב״רע הסרגה תאצמנ ןושארה שוריפה דוסיבש יפ

 13.ינשה שוריפכ ,ב״רא רמולכ ,ף״לא

 ארמגה ןושל תא איבמ ףאו /ךורע׳ה ןושלכ טקונ ארתב אבבל ושוריפב שאגימ ןבא ףסוי ונבר

 הברע םוקמב ןכושה ירא ומכ ,רמולכ .הברע היראכ ילע ימדו; :וירבד ולאו 14,ן״יעב שרופמב

 ןושלה ),.15י ,ג הכיא(םירתסמב ירא יל אוה ברוא בוד ומכ הברע שרפל שיו .היצ םוקמ אוהש

 שרפל שיש עבוקו ,ןושארה לע תופידע ול ןתונ ףא אלא ,ינש שוריפ עיצמ קר וניא ,שרפל שיו׳

 .ברוא בוד ןושלמ ,ף״לאב ותוא שרפל שי ,ן״יעב ,,הברע׳ ןניסרגש ףא לע רמולכ ,ןכ

 ,י,רו ,ךורע׳ה לש ץ׳יעה ןהו הזינגה עטק לש ,ו,וה ןה ומייקתנ ׳תוקוספ תוכלה׳ רפסב הנהו

 ,תוקוספ תוכלה׳ רפסב עיפומה ,רוביחה ו״וב הז ןונגס 16.׳האברעו איראכ יאלע תימאדד׳ :שאגימ

 תומש ינש אלא ,ונינפל ראותו םצע םש אלש הנקסמל ליבומ ,הזינגה עטקבש דומלתה חסונבו

 ירהש .וז הלאש לע תונעל ידכ תכל קיחרהל ךרוצ ןיאש ינמוד ?אברא/האברע והמ ןכבו .םצע

 וא רושו׳ לשמל 17.הש ),השבכ וא שבכ רמולכ ,יללכ שומישבו(שבכ = אברע תירוסב ונאצמ

 ׳.אברע וא ארותו׳ אתטישפב םגרות )חכ ,בכ ׳יו(׳דחא םויב וטחשת אל ונב תאו ותא הש

 םייח ילעב לש ירשפא יתלב ףוריצ ותוא ןויצל שמשמה ,רוגש םילשמ ןושל אלא אופא ןאכ ןיא

 ןיאש םייח ילעב םתוא תרבחל ,המוד רבדה המלו the lion and the lamb. :תולובאפב לבוקמכ

 באז רגו׳ :חישמה תומיל למס איה םהיניב םולשה תיישעשו ,תחא הפיפכב ונמלועב םויק םהל

 ודחי הניערת בדו הרפו .םב גהנ ןטק רענו ודחי אירמו ריפכו לגעו ץברי ידג םע רמנו שבכ םע

 ).ז״ו ,אי ,שי( ,ןבת לכאי רקבכ היראו ןהידלי וצברי

 תחת תויהל :ודגנכ דמועש ימ תעצה תא וב תוחדל ןיד לעבל עודי לשמ ותוא שמשמ ילבבב

 ,ץרפנ ןוזח איה )אברא - אברע(ף״לאל ן״יעה תשלחה .שבכהו היראה השעמכ יל המוד ךידי

 18.אברא :השדחה תירוסב המצע וז הביתב ףא תמייקו

 רבודמ ארמגבש יומידב וליאו ,שבכה םע רגש אוה באזה אובל דיתעה לע היעשי לש ולשמב

 תא בציע ףאו ),׳םלשה ךורע׳ב טוהאק ןייצ רבכ(׳ךורע׳ה לעב לש ןושארה שוריפכ ארתב אבבב שריפ ם״בשרה 13

 וב םיבותכה ךיתונעט תולילעב ילע אבת בתכה הארתש העש לכ .אברע איראכ יאלע תימדד׳ :ויפל ושוריפ לכ

 .׳התא תובירמ שיא יכ הבירמ ידיל אבנו ייתונעט הארת םשו

 .אדירג האבהה ןמ אלו ,וירבד ןכותמ אצוי ךכ 14

 ,׳הכסב היראכ רתסמב בראי׳ :ט ,י ׳התב קוספה תא איבהל רשפא היהש ,בודל היראה תא ךופהל חרכה היה אל ןאכ 15

 ).ב״רא ןושלמ המ קותינב לבא ,׳ירא׳ יוצמ םש םג םנמא(הכיא תליגממ רוגשה קוספה תא ונבר טקנש אלא

 ןושש ףסוא(ירוקמה דיה בתכ לש םיקתוע 200 תב תילימיסקפ הרודהמ ,ןואג יאדוהי ברל תוקוספ תוכלה רפס 16

 ]),א״לשת[ א״ישת םלשורי ,תוקוספ תוכלה רפס(ןושש ׳ס תרודהמב 102. ימע ,א״לשת םילשורי 263), רפסמ

 ,ונתנשמ לעש וז הנטק היגוס ).טכר ימעבש םינוקיתה ןיב ןוקית אלל(׳תימארד׳ :הנושארה הלימה השבוש ,חס ימע

 תוכלה׳ לש ירבעה ומוגרת ,׳ואר תוכלה׳ב הטמשוה 31-28, ׳וש ,חס ימע ,׳תוקוספ תוכלה׳ רפסב תאבומה

 .ללכ םש העיפומ הנניאו ,׳תוקוספ

.R Payne ,Smith Thesaurus ,Syriacus Oxford ,1901 .p :2908 ;ovis .K ,Brockelmann Lexicon ,Syriacum 17 
Halle 1928 (Hildesheim ,1966) .p :546 ;ovis .R Payne Smith .(ed .J Payne ,Smith) A Compendious 

Syriac ,Dictionary Oxford ,1903,1967 .p :427 a sheep 

 .םש ןמלקורב 18
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 249 השבכ ,שבכ =אברא ):ה( ידומלתה ןולימל םיכרע ינוקית 5]

 ךכל המודבו ,אברא/עו אירא :ךכב עייסמ ןושל לע לפונ ןושל לילצש קפס יל ןיא .היראב

 ןלהלד האוושהה יפ לע הארנש יפכ ,ןאכ שי יתורפס גהונ ףאו the lion and the lamb. :תילגנאב

 .לבב יארומא ןושל ןיבל םיאנתה ןושל ןיב

 םהל הנע אלו ,רזעילא ׳ר תא םידימלתה ולאשש תולאש לש הרדס ונינש ג תומבי אתפסותב

 תרמואו(םתוא החד בוש ,ותלאש תא ולאששכו ,תרחא הלאשל םעפ לכ םתוא החד אלא ןיינעל

 :תולאשה ןיבו ).וימימ עמש אלש רבד רמא אלש אלא ןגילפמ רזעיל ,ר היהש אלו :םש אתפסותה

 השבכה תאו .השבכה לע ]אלא[ םתלאש אלש המוד םהל ימא [...] באזה דימ העורה ליצהל והמ׳

 וז אתיירב לש התליבקמב לבא .19,העורה לע אלא םתלאש אלש המוד םהל ,מא ?ליצהל והמ

 אל ןהל ,מא [...] יראה דימ השבכ ליצהל והמ רזעילא ,ר תא ולאשי :ב,,ע וס אמוי ,ילבבבש

 .20,השבכה לע אלא םתלאש אל ןהל ימא [...] ירא דימ העור ליצהל המו .העורה לע אלא ןתלאש

 המת לש רבד ךל ןיאש ,םש היעשיבכ ,עודיה םישבכה ףרוט אוה באזה אתפסותה לש הכלהב

 אתפסותה לש שממ הליבקמ התואב ילבבב וליאו 21.שבכ םע באז רגו רשאמ רתוי הזה םלועב

 אתפסותבש( הלאה תותיירבה סחי לעו !יראה יפמ אקווד אוה השבכה תא ליצהל ךרוצה

 ותוא טוקנל םכרדכ ״,ירא״ טקנ ילבבבש אלא איה איהו׳ :ןמרביל ש״רגה בתכ )ילבבבשו

 יסכנמ ירא חירבמ׳״ :םיגדה הרעהבו ׳.י״אב רשאמ רתוי םלצא םייוצמ ויהש םושמ ,אמגודל

 ׳.22המודכו ׳״,והדש ךותב ירא ץיברהל םדאל רתומ יכו״ ״,יארצמא אירא יל תיעברא״ ״,תיבח

 םיעבונ םניא אתפסותבש ןהיתוליבקמ תמועל ילבבבש תותיירבבש םילדבההו םייונישה

 ולטוהש חוסינו הכירע ייוניש רקיעב םה אלא 23,תותיירב ןתוא לש םימודק םייאמצע תורוקממ

 ןיכומית 25.ירוקמה ׳באז׳ םוקמב ׳ירא׳ :ןאכ ונינפל דמוע וללה םייונישה דחא 24.לבבב ןהב

 עבשומה הבראו טלחומה הדוגינכ תילבבה תיתורפסה העדותב בשחנש םייחה לעבש ,וז הסיפתל

 רבודמ ןיד הזיאב הלאשה יבגל םיישקה לע .םש םייוניש הארו 9, ימע ,ז״כשת קרוי וינ ,ןמרביל תרודהמ ,אתפסות 19

 ),ח׳׳משת(אעיצמ אבבל הטושפכ אתפסותו 24-23, ימע ,ז׳׳כשת קראיונ ,ו ,הטושפכ אתפסות ,ןמרביל ׳ש :האר

 .האבה הרעהב ןיוצמכ ,םירפוס יקודקד הארו 82. ,ושל 169, ימע

 הטושפכ אתפסותב ןמרביל ש״רגה איבהש הסרגה איהו Rab 218, הקירמאב םינברל שרדמה תיב י״כ יפ לע 20

 .השבכ העור ,העור ,השבכ רדסב רמולכ ,,ילבבב וסרגש עמשמ םש ח׳׳רו תופסותה ירבדמו׳ םשב 23 ימע ,תומביל

 .ל ,כ תויתוא ,םש אמויל םירפוס יקודקדו די־יבתכ ראש הוושהו

 s ,Thompson Motif-index of Folk ,Literature ,iv. :האר .שבכהו באזה ירופיס םיחוור ללכבו 21

Bloommgton-London ,1955 .p ,341 ;K815.ll ,V .p ,419 U31 

 23. ימע ,תומביל הטושפכ אתפסות 22

 .האבה הרעהב האר .רקחמב תטלושה הרבסכ 23

 ילבבה דומלתב תותיירבה׳נ םיבותכב יתא אצמנ .דז אשונב טרופמ רקחמ .ןרקיעב תומוד תוליבקמה ויה ןכ ינפלו 24

 י״ש :האר התע תעל )].סופדב(יקסבורטיפיד ןמלז םייח דובכל לבויה רפס ,,אתפסותב ןהיתוליבקמל ןסחיו

 םיטירפ המכ ,םיניינעה חתפמ 416-415, ימע ,ז״נשת םילשורי-קרוי־וינ ,חסונה ךרכ :ךורע דומלת ,ןמדירפ

 הביטח ,תודהיה יעדמל רשע־דחאה ימלועה סרגנוקה ירבד ,׳אתפסותהו הנשמה תוליבקמ׳ ,ל״נה ;׳אתיירב׳ ךרעב

 חספ תכסמ לע אתקיתע אתפסות רפסל אובמ ,ל״נה ;ךאכ דע׳ ה״ד 18, ׳מע ,ד״נשת םילשורי ,ןושאר ךרכ ,ג

 ).סופדב(ןושאר

 תוכרבו ,םש תואחסונ ייוניש הארו(׳באזה יפמו ,יראה יפמ ליצמה׳ 67): ׳מע ,ןמרביל(ב ,ב אעיצמ אבב ,אתפסותב 25

 סנכנו באז אצי .׳בודה ןמו יראה ןמ ליצמה׳ :אל? דכ אעיצמ אבב ילבבבש הליבקמב 5-4]), ׳מע ,ןמרביל[ אי ,א

 .בוד
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 [6 ןמדירפ הדוהי אמש 250

 הנעטבו ארמגה ןושלב ונינפלש יומידב םיאצמנ ,יראה אקווד אלא ,באזה וניא השבכה לש

 .׳אבראו איראכ ילע תימד׳ :ונממ תעבונה תיטפשמה
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