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ןמדירפ הדוהי אמש 

ונישייח ,ונישוח 

— הזינגה ןמ דומלתה לש םיקיתע די-יבתכ ךותב — יוהיזל תעדונ הבר תובישח 

,"ונישוח" ןוגכ ,דבלב םינואגה תורפס ךותמ וישכע דע תועודי ויהש ,ןושל תורוצ לש 

ןויפא ףסונ ךכ ידי לע .1הגיגח 'סמל די-בתכמ עטקב תעכ גרומ המלש 'פורפ אצמש 
.םינואגה ירבדבש דומלתה תואבה חסונל םסחיו די-יבתכ םתואל בושח 

— םילופכה לש הרסח הנומת ,קובד יוניכ םע ,אוה תירבעב לעופ "ונישוח" 

םיקופקפה ידימ ,גרומ ריעהש יפכ ,תואיצומ הל תומודהו וז הרוצ ."וניששוח" 

איהו .2םירקוח המכ ידי לע ולעוהש יפכ ,םיבר ןושאר ףוגב הז הנבמ לש ותונמיהמב 

.؛ונלבוק,ונדיעמ ,ונעדוי,וניששוח ,ונרזוג :ןהו ,רבכמ וניוצשתויורקיהה לע תפסונ 

רמול" :א"ע הס ,ב"פר תינעת ימלשורימ ,הלא תורוצ לע תעכ ףיסוהל ינוצרב 
וליאכ ונינשח רמול ...המהבכ םיעוג וליאכ וניבשח 'טול ...םילוג וליאכ וניבשח 

ןיבושח ונא ירה" :א"ע זט םש ילבב .ונא םיבושח = (ןדייל י"כ פ"ע) "םיתמ 

,רורבו ."םיתמכ ךינפל ןיבושח ונא ירה ...רפאכ ךינפל ןיבושח ונא ירה ...המהבכ 

.4תאזה הרוצב םירקוח לש םנויד רואל ,ימלשוריה ןמ וז המגודל תובישח שיש 
םש .؛טיברש 'ש י"ע ומשרנ רשא ,םינואגה יבתכב תואמגוד "ונישוח" הרוצל 

ץא יינפלש םולצתב •T-S F2(1).204 י"כ אוה .292-291 ימע '(ג"משת)זמ וננושל .1 

רסמנ יחכונה רמאמה] רוקמה תקידב יפ לע ןכ דקינ יאדובו ,הארנ םש רקינש דוקינה לכ 

[ו"משת ןויסב יתפסוה םיעבורמ םיירגוסבש תורעהה תא .ד"משת תנשב וננושלל 

"(יטילקנא)רובח יאשונ יוניכ םע ינוניבב לעופה" ,תשרומ 'מ הז הנבמב קפקפ ןכו .2 
ימע ג ב םיעגנ אתפסות פ"ע "ונששוח" איבה םשו ;140 ימע ,(ט"לשת)זי-זט ןליא-רב 

82 ימע ןושלה די ירניבא 'י .453-452 :106-105 ימע ,ןושל יקרפ ,ןולי 'ח האר .3 
הארו 1260 88 ימע הנשמה חסונל אובמ ,ןייטשפא נ"י האר ,ינוניבל קובדה 

'י תכירעב ןמגילז הירא קחצי רפס ,ל"נה] ؛39 יעהו 206 ימע ,(א"משת)נ ץיברת ,םייח-ןב 'ז 
[41-40 31 -25 ימע ,מ"שת םילשורי ,יא ךרכ ,אפור 'או ץיבוקז 

ילבבה תעפשהל וא ,רחואמ ןמזל ינוניבל יוניכה רוביח סחיל םיליגר םירקוחה בור] .4 

םיאנתה תפוקת רחאל דע עבטמה תווהתה תא רחאל רבתסמ ןיא" :םייח-ןב בתכ תעכ םרב 

"לארשי-ץרא תולובגמ עבטמה לש ודלויה םוקמ תא עיקפהל קומינו םעט םוש ןיאש יאדו 

האר 5 'עה ,88 ימע ,הנשמה חסונל אובמב וניוצש ןולי לש וירבדו ,"ינלק"ל.(30 ימע ,םש) 

[91-89 29-28 ימע ,הנשמה דוקינל אובמ ,ןולי 'ח התע 

,הבייעל ועיגהב םייח-ןב באזל םישגומ ןושל ירקחמ ,"םימכח ןושלב היגולולפה" .5 

א132 ףד ,תיקוספ תוכלהמ ךישוח" הרוצה תא ףא םשר םשו ,562 ימע ,ג"משת םילשורי 

בכ ק"ומ ארמגב ונינפל ."[וושוה] (ןישוח)" :טסק ימע ,םשל ןוש؛ע תרודהמב .(263 ימע י"כב 
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 _[2]

רופסמ יפל ,271 ימע — ל"צכ)א136 ףד ,ןוועש י"כ תוקוספ תוכלהמ וז הביח איבה 

ונישוח אניבאר 'רמאו" :םשו ,(ןושש תרודהמב געק ימע ,הלימיסקפב םידומעה 
ב153.םיששוח:דומלתב םש ונינפלו ;א"ע חי תוכרבפ"ע,"והיניב אכיא םירבכעל 

ונינפלו ,א"ע זנ ןילוח פ"ע ,6"האירה בקנית המש ונישוח" :םשו ,(דר ,306=) 

ישודקל ונישוח ימא לאומשו" :(חק) 170 ימע יפ"ה ןמ ףיסוהל שיו .ןנישייח :ארמגב 

:םשל 111 ןקיטו י"כב וליאו ,ןנישייח :ונינפלו ;א"ע טע ןישודיק פ"ע ,8"םהינש 

,א"ע זכ ןיטיג פ"ע ,"תורחש יתשל ונישוח אנוח בר ימא" :(בלק) 208 ימע ;'"שוח" 

,1402 סירפ י"כ ,תולודג תוכלה ןמ וז הרוצ טיברש םשר ןכו .9ןיששוח :ארמגב םשו 

הלזג לבא ...10רקית אמש ונישוח תמיק הלזג לבא ...אפפ 'ר ימא" :בותכ םשו ,א20 

.11ןנישייח :ארמגב םשו ,א"ע הק ק"ב פ"ע ,יוכו "(!)ונשוח תמיק 

הפסונ ,תוקוספ תוכלהמ רקיעב ,רבכמ ונל העודי התייהש "ונישוח" תביתש ןויכמו 

אוצמל םייושע ונחנאש ,קפס ןיא ,דומלתה לש קיתע י"כמ המגוד וישכע הל 

תואמגוד תצק לע הזב עיבצאו .םירחא תורוקמב וללה תורוצה לש תופסונ תויורקיה 

וליפאו .12"ורשינ המש ונישוח" :א"ער גי תומביל ,T-S F2(1), 69 י"כב :תופסונ 

:619 ימע ,לדנמרקוצ תרודהמ ,ג"ה ב"פ םיעגנ אתפסותב — ונינפלש םיסופדה ךותב 

.13םש ןושאר סופד אתפסותב "ונישוח" אוה ןכו ,"אמש ונישוח" 

הרוצ יהוז .14הראק 'י לש ורקחמ יפ לע ,"ןנישוח" ףא גרומ םשר רמאמ ותואב 

ימע ס"קד הארו ,י"שרל סחוימב 'יע)1ז הסרג יפל םש ארמגה תשרפתמ ןכו "וושוה" •ב"ע 

,גר1מ לצא טיברש לש 1רמאמל ןיוצו (74 ימע ,י"שר םש לע רפפוק 'א םסרפש שוריפבו ,76 

 -^٠٠٠٠٠٠
.איר ימע ,חתפמב םש ומשרנו 7 

.ונא ןיששוח :(83 ימע) םשל ,ואר תוכלהב 8 

די-יבתכ ינשמ םשר (ו"כשת ,קרוי-וינ)םולבדלפ ש"מ לש קטיגל םירפוס יקודקדב .9 

.ןנישייח :ןונגסה 

.י"כב רקונמ "רקית אמש" ףא 10 
.40 ימע ןלהל הארו .11 

ימע ג"משת םילשורי ,סיל 'א תכירעב תואחסונ ייוניש םע תומבי תכסמב ןיוצ .12 

אוהו ."ס"ט" :םש *3 יעהב ומשר "המש" ביתכל .ךנישייח" ןונגסכ םיחסנה ראשב .אכק 

לש ןיסחויה ןליאל" ;33 'עה ,17-16 ימע (א"משת)ט רפס ילע •יתבתכש המ ןייע ,עודי ביתכ 

לואשל הנש םינומש תואלמ לגרל ןויע םוי ,תידומלתה תורפסב םירקחמ ,"אעיצמ אבב יחסונ 

.69 'עה 106 ימע ,ג"משת םילשורי ,ןמרביל 

יוכו "אמש רתומל ונששוח ...אמש ונישוח" :םיימעפ םש רזוח ןונגסה .13 
,םש לדנמרקוצ תרודהמב ספדוה ונממ ,הניו י"כב ,הנהו .2 'עה ליעל ןייעו ,(לדנמרקוצ) 

אתפסותבו)ת"יטו ן"יש ןיב ליגר שוביש אלא וניאו "אמש ומטוח" •בותכ ,ןושארה ףוריצב 

.(אמש ינששוח :אנליו סופדב .הלא תויתואב שוביש ותואכ ,אמט ונישוח :םש ןושאר סופד 

םילשורי ,תימראה םנושלב םירקחמ ,ילבבה דומלתה לש םי^^ 14 
.ןלהל יתמשרש םיאצממל תעכ םיכסמ הראק ר"ד .275 ימע ,ד"משת 
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ןיידע םלוא .ימרא ינשהו ,ירבע ןושארה ןרוצה הבש ,זנטעש תרוצכ תיארנה תניינעמ 

י"כ ,ב"ע חנ םיחספ פ"ע התוא םשר הראק .וז הרוצ תואיצמל קיפסמ דועית ןיא 

ולאנא י"כב .בX893 T141, 109 היבמולוק י"כו ,ב87,271 ואלנא םינברל ד"מהיב 

...ןנישיח ...ןנישיח" ؛היבמולוק י"כב וליאו ,"ןנישוח ...ןנישיח ןנישיח" •םש 

הז י"כב התמגודכ שי לבא ,תצק תכראומ הנושארה ד"ויה ,הנורחאה הביתב "ןנישיח 

לאירזע תרודהמ ,תולודג תוכלה רפסב םנמא .ו"ול המוד הניאו תיארנ ךכו ד"ויכ 

לע "ןנישוח" 1 הרושל םייונישב ,461 ימע ,מ"שת םימלשורי ,ינש קלח רמייהסדליה 

.(ןנישייח=) ךנישיח" :(א"ע 2) םירפ T-בתכ ףוגב לבא .סירפ י"כ יפ 

!ונישייח/ונישיח :הרוצה איהו ,"ונישוח" לש המואת ריכזהל ינא הצור הז רשקהב 

םרב .15תותליאש עטק ךותב א"ע בי ןישודיקמ האבהב וז הרוצ האר ןייטשפא נ"י 

לאומשד והל אריבסד םושמ ואלו" ؛םשרו ,הקיתעהלמ ענמנ וז הבית לש התורז ללגב 

MS، מ" :בתכ 16הרעהבו ؛"ידמב הטורפ הוש אמש ןגישייח הרמתב השדיק 'אד 

,ןכמ רחאלםלוא.ונישיח؛רתויב תורורב תויתואה ומצע י"הכב."(=ט more like ונ 

ואר 'הבו ,ונא ןיששוח=" :ןייטשפא בתכ ,אבא ברד תוכלהבש "וניששוח" תביתל 

ףא תנמדזמ וז הבית !17ונישייח :(דועו ,הטמל 145 ,138 'ג 'וש 5 דומע) ליגר 

בתכו .18"הנב תא תקנוח השאהש םימעפ ונישייח" ؛"לארשי-ץרא ינבל םייעעמ"ב 

;19"תומוקמ המכב דועו 100 ימע ואר תוכלהב םג ביתכה אוה ןכו" :םשל ןיול מ"ב 

 15. 420.4) Pוביא ילאמשה דצה יכ םא ,ת"יטהביתכ י"התכב ُسرةإأمءِ(أ9أ
,ד"משת םילשורי ,א דימלתה תורפסב םירקחמ)םוגרתב ."ונ"כ רתוי תיארנ םצעבו ,רבוחמ 

.7 'עה 435 ימעב .16 .הרעהה השבוש (55 ימע 

.16 'עה 161 ימע ,(ז"פרת) ב ,תודהיה יעדמ .17 

תושיא תוכלה" ,١٥٢٦٥ ע"מ ןייעו .94 ימע ,(צ"רת) א ,א ,ץיברת ןיול מ"ב .18 

'עה 229 ימע)םש .234-229 ימע ,(א"משת)נ ץיברת ,"לארשיץרא ינבל םישעמ תובקעב 
.םישרח דכ !ל"צו ,ןה תועט "ונישייח ,ךכ" תוביתהש 'חיש יחא עיצמ (234-233 ימע ,89 

היה אל ירהש ,הזב דויעת ונל שי (המעט רקיע רסוה תעכו)וז ההגה םייקל הצרי וליפאו 

.וינפל החיכש "ונישייח" הרוצה ןכ םא אלא ךכב שבתשמ רפוסה 

208 ימע תוקוספ תוכלהל ליבקמ ל"נה ואר 'לה .1 'עה 81 ימע ,ל"נה א ץיברת .19 

ןכו ."תורייש יתשל ונישייח" :ר"הבו ."תורווש יתשל ונישוח" :פ"הבש ,(9 'עה י"ע ל"נה) 
128 ימע ר"הבו .71 ימע תובושתה ,תובותכ ,םינואגה רצואב אבוה ,53 ימע ר"הב "ונישייח" 

:ל"צ םהינשבש הארנו ;אמש ןנישיח 145 ימע ר"הבו ,אנישייח •(ל"נה 271 ימע פ"הל) 

שרדמה תיב ,ואר תוכלה רפס לע רקחמ ,לרומ לאומש לש ותרודמהב ,היינשב ,ןכאו] ונישייח 

,ר"ה לש דיחי םלש י"כ ותואמ ,429 ימע ,(היצטרסיד) 1966 ,קרוי-וינ ,הקירמאב םינברל 

25 'וש 13 ימעב ףא ר"הב "ונישייח" םשר ,15 'עה םש 43 ימעבו ."ימש 'שייח" :קיתעה 

143 ימע ؛33 'וש 114 ימע ר"ה ;("ונישיח" ,74 ימע לרומ תרודהמבו ,"ןנישיח" םש ונינפל) 

םייוטיבה ןמ איה וז הביתש ,רמול לרומ הצר ורוביח לש 8 ימעבו .14 'וש 145 ימע ؛27 'וש 

רבכש אלא .ילבבב ףא איהש ןאכ ןלהל הארו .תילאר؛עי-ץראה ןושלב אלא םיאצמנ םניאש 

לש םיקיתע די-יבתכב םימייקו םייחש םיילארשי-ץרא ןושל תועפותו םיביתכ המכ ונאצמ 

ימע ,(א"משת) ט רפס ילע ,"אעיצמ אבב תכסמל םימודק די-יבתכ ירייש" האר ילבבה 
.[50-48 ימעו ,75 ,55,52 'עהו ,22-13 
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הייצחו תירבע הייצחש הלמ .ונישייח" :ריעה רציבוטפא 'א וליאו .20"ןנישייח=" 

.21"ןנישייח :ל"צו ס"ט איהש קפס ןיאו ,דואמ חרתמ תימרא 

דמעו ןירחאל ויסכנ לכ בתכש ערמ בכש ןמחנ בר 'א" :תוביתמה רפסמ עטקב ,ןכו 

ונינפלו ,ב"ע חמק ב"ב פ"ע ,22"םיה תנידמב םיסכנ ול שי אמש ונישייח רזוח וניא 

ול שי אמש ונישיח רז1ח וניא ..." :םינ1אגה ת1בושתב וז ארמימ ןכו .ןנישייח :םש 
.23"םיה תנידמב םיסכנ 

יאה ברל רכממהו חקמה רפסכ הארנה ,תיברעב הכלה רוביחמ 24הזינג עטקב 

"ףיסכת אמש 26ונישיח ימא ייבא" :ךכ ,ב"ע פ תובותכבש ארמגה ןמ אבוה ,25ןואג 

.(ןנישייח :ונינפל ארמגב) 

דיה-יבתכב ףא ת1פ0ונ תואמגוד הלגת יאדוב תיתטיש הקידב ,וז הרוצ יבגל םג 

י"כבו גרובמה י"כב םש ב"בב אצמנ "ונישיח" ביתכה ,הנה .דומלתה לש םימלשה 

הק ק"בב .םירכינ הימשר לבא ,התנושו התסוכ הרוצהש תומוקמ שי ,ןכו .1337 סירפ 

ךליל ךירצ תמייקהליזגלבא תמייקהליזג ןיאש אלא ונש אל ,אפפ בר רמא" :א"ע 

.(םירפ י"כ ,ת1לודג 'להמ ונישוח ליעל אבוה הז םוקמל)"רקיית אמש ןנישייח ,וירחא 

ןוחבל רשפא םהינשב ,הנהו ."ןנישייח" ןכנימ י"כבו "ןנישיח" גרובמה י"כב בותכ 

ת1אה לש ןותחתה עטקה תא ופיסוהו ,ו"ו הליחתמ התייה וז תיפוס ן"ונש םולצתב 

וק ןיאש ,תלדגמ תיכוכזב תוארל רשפא מ י"כ םולצתב וליפאו)תיפוס ן"ונ התושעל 

.(ןוילעל רבוחמ הז 

הקידב תוכירצ ,ונישוח ןידה אוהו ,ונישייח/ונישיח ןיעכ תורוצש ,וילאמ ןבומ 

ססיהש יפכו ,ןנ— אלא וניא אמש וא ,ונ— י"כב בותכ ןכא םא םוקמ לכב הבוט 

ימעב .דואמתומוד ,ןנ—,ונ—תויתוא ,תוקוספ תוכלה י"כב ףא .הנושארב ןייטשפא 

המכ הז י"כב שיש פ"עא םרב.ונ—תויתואל תומוד ןנ—,"ןנח הבא" :2 'וש 218 

תואה ךרואב אלו .ונ— תויתואמ ןניחבהל ןתינ םוקמ לכמ ,ןנ— לש תויפארג תורוצ 

ו"ובו ,הנימי (קר וא)םג טלוב שארה תיפוס ן"ונבש ,השארב אלא ,רבודמ הנורחאה 

.27תוקיודמ תואירקה ,ליעל םירכזומה דיה-יבתכבו .הלאמש קר טלוב 

ימע ,תומבי ,םינ1אגה רצוא ,154 ימע חתפמכו 113 ימע ,ד"צרת םילשורי תוביתמ 20 

ב 'עה ,8 ימע ,ב"שת םילשורי ,םיגהנמ ףוליח רצ1א ,176 ימע ,תובושתה תובותכ 94 

•בתכ םש םינפבו ,24 יעה 58 ימע ,א"שת םילשורי ,םינואגה תורפסב םירקחמ 21 

.(155 'עה 234 ימע ,18 יעהב ל"נכ ,ןמדירפ ע"מ ול ןייצ)"ןנישייח" 
.םש חתפמב ןיוצו ,94 ימע ,(20 'עה) ל"נכ 22 

,חתפמב ןיוצו) 191 ימע ,ד"לשת םילשורי ,םינואגה תורפסב ת1ניינע ןוסמרבא 'ש 23 

.םש 187-177 ימע 'יע הבושתה לע .ל"נה תוביתמל ןייצ 13 'עהבו (473 ימע 

.2822.8 דרופסקוא .24 
,ימואלה םירפסה תיב ,די-יבתכ ימולצתל ןוכמה לש תסטרכב ,הלאש ןמיסב ךכ 25 

.םילשורי 

ןיד"וי עטק 1ת1אב שי)ו"ו איה ת"יח רחאלש ת1אה אמש ,אוהש לכ קפס שי 26 

.ליעלד הרוצל תכייש ,איה ו"ו םאו .(ב"ויכב ןיו"וו 

בטיה יתקדב ,םש 14 'עה 286 ימע ,(45 'עה ,ןלהל רכזנה)אובמה תביתכ םע ,ןכו 27 
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ונ— תיפוסה הארמש יפכ,איה תירבע "ונישייח" הרוצה םא ,לואשל םוקמ ןאכו 

לש קובד יוניכ םע ןושארה ןרוצל םאתהב ,תימראב וז הרוצ סנרפל ןתינ אמש וא 

םש .ירטיו רוזחמ יפ לע ,ונילטק ,וניבהי •28סאיול 'ק םשר ,םיבר ןושאר ףוג ינוניבה 

יוצמש יפכ ,םיבר ישילש ףוג שקבתמ הזב ךא .29"יכורבל היל וניבהיד אכיהו" 

שודיק תוכלה ,תולודג תוכלה רפסמ רוקמה .םוקמ לכב הזב אצויכב הדועס יניינעב 

.נ2היל ותיימ :ירטיו רוזחמב וכשמהב אוהש יפכו ,31 "ובהיד" :םש ונינפלו ,30הלדבהו 

ליגר קובד אשונ יוניכ .("םה" ,ןוניא ,והניא=) וניא + י؛נהי= וניבהי רותפל הארנו 

אלא ,תירוסב ףא תואצמנ הלא תורוצו ,דבלב ינשו ןושאר ףוגב תילבב תימראב 

,34ןלהל םשר סאיול ףאו ,33ןונאלטק :םיבר ישילש ףוגל םג אצמנ תירוסבש 

.םש תכייש וניבהי ףאו ;35ןונירמא :ןוגכ ,םיבר ישילש ףוגל קובד יוניכ ,המ-סוסיהב 

אלטק בייחימד הריבע רבע יאו" :רוכיש ןיינעב ,ירטיו רוזחממ היינשה המגודה 

הריבע רבע ...רוכיש" :א"ע הס ןיבוריע יפ לע ,36"היל וניקלמ תוקלמ היל ונילטק 

ליגר ימתס ןונגסש ,38ינמודו .37"ותוא ןיקלמ ,תוקלמ ,ותוא ןיתיממ ,התימ הב שיש 

.ןושאר ףוגל רשאמ ישילש ףוגל רתוי בורק ותועמשמ ןוג תירבעב ,דומלתבש הז 

...ותוא ןיתיממ" :ונאצמ םשו ,תולודג תוכלהמ איה ףא ירטיו רוזחמב וז הקספ הנהו 

ןושלש ,ימראה בינה יפל רתוי ןנגס ינשב .40 'ךניקלמ ...ןנילטק" ףאו .3؛' "ותוא ןיקלמ 

ונישייח •האירקב קפס ליטהל ץאש ,יתיארו ,ןנישייח בותכ אל םא ,"םיטעמה" י"כב 

18 'עהבכ ןמדירפ ע"מ ול ןייצ) 137 ימע ,צ"רת קרוי-וינ ,תילבב תימרא קודקד .28 

85 ימע ץיוורוה 'ש תרודהמ ,ידטיו רוזחמ' .29 
.םש ו 'עהב ןייצש יפכ 30 

סופד •29 ימע ןילרב סופד •(ב"ע גי ,אשרו 0ופד=) ד"עס בי ,היצימו סופד .31 
(הליפת תוכלהב אוה םינורחאה םיינשב) 24 ימע ,א ,םילשורי 

םש תולודג תוכלה הארו 32 

 c Brockelmann Syrische Grammatik, Leipzig 1965, p 25, par. 41 .33
.138 ימע .34 

G Dalman Grammatik des judischpalastmischen ןייעו .ש"ייע .35 
 Aramatsch Leipzig 19052 p 192, H Odeberg, The Aramaic Portions ofBereshit
 15 Rabba with Grammar of Gahlaean Aramaic, Lund-Leipzig, 1939, p שר

תוניינע ןוםמרבא=) 62-61 ימע ,ב"שת םילשורי ,ףסא 'ש לש םינואגה תובושתב .ב"ויכ 

וליפאד ןירמאד תיאו םולכ אלוב ירמגל הינבל ןוניקבשד ואל ןירמאד תאו" :(190 ימע 
תועמשמה ינוג יפל רוריב דוע ךירצו ."םירחאל היסכנל ןוניבהיו ירמגל הינבל ןוניקבש 

תינרוצ הניחבמ םרב ןלהל ןייעו ,תידו-לפת הניחבמ ןושאר ףוג ןאכ ואר םא ,לבוקמה ןונגסב 
.ישילש ףוג ,ןומא פ"ע יוניכה ירה 

םש ןמוסמכ ירטיו רוזחמ חסונ לע תפסות איהו .76 ימע .36 
320 ימע םשל הטושפכ אתפסותו ,116 ימע ,א"ה ג"פ תומורת אתפסות ץיעו .37 

ןאכ ףיקמ רוריבל סנכיהלמ ינא ענמנ יכ םא .38 
47 ימע א םילשורי סופד ؛38 ימע ,ןילרב סופד .39 

.(ב"ע ה אשרו סופד =) א"ע ה היצימו סופד .40 
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,ירטיו רוזחמב וליאו .41םיבר ןושאר ףוגב ליגר וב אצויכו ןיד-תיב יניינעב ימתס 

ךירצ הזבש אלא ,תירבעבש ישילש ףוג תופקשמכ תימראב וניקלמ ,ונילטק תורוצה 

.42דבלב רפוס תועט אלא ןאכ ןיא םא ,שממ לש היאר 

תירבע הצרת םאו ,ישילש ףוג תימרא יהירה הצרת םא ,אופא "ונישייח"ל רשא 

לש םירשקהב לבוקמה ןונגסה .43תימראה תעפשהב ןושארה ןרוצהו ,ןושאר ףוג 

,ונישוח ,וניששוח) תורוצה ראשמ רבתסמש יפכו ,ןושאר ףוג שרוד "ונישייח" 

,םה שממ תירבע "ונישייח" םהב האבש םירשקהה בורש םג המו ,(ןנישייח 

הרורב הנחבהבו ,תירבעבש ארומא תרמימ םע העיפומ איה דומלתה ןמ תויורקיהבו 

:שי ,הרמימל ךומסה ,םהלש םנוידבש ,ל"נה םינואגה ירפס וא דומלתה םתס ןושלמ 

.ןנישייח 

,וגישוח — תירבעב תואובב יתש תימראה ךנישייח"ל •הז יפל התעמ רומא 
ונישייח 

םירפסב וקתעוהו ורתפנ דומלתבש "ונישייח" ףאו "ונישוח" הברה יאדוב 

רבדה בושחו .44ימרא יפוא לביק ורקיעמ ירבע היהש חסונו ,ךנישייח"כ ונינפלש 

ןביבסמ דומלתה ירבדמ תירבעבש םיארומאה תורמימ ןתוא לש ןמוחיתל דחוימב 
.45תימראבש 

ימ לכוי ןהיפ לעו ,ואצי דמלל קר ,"ונישייח" ,"ונישוח" לש וללה תואמגודה 

,םיגירח ולא ןיא ירה .הנהכו הנהכ ףיס1הל ,יארקאב םג 1א ,יתטיש שופיח ؛עפחיש 

קודקד ירואיתב ןמוקמ ןהל יוארו ,יממעו יח רוביד תופקשמה ,תומייק תורוצ אלא 

.ל"זח ןושל 

תיפוס ן"ונו ו"ו תומ1ד םש ספדוה ונממ ,655 תיטירבה היירפסה ,ןודנול י"כב .42 
ו"ו הלא תוביתבש רורב הארנ יכ םא ,דואמ 

ילעופב ונימייק םירמ1א ויה תירבעב ךימייק" הלמל הז יוניכ םיפרצמ ויה וליא .43 

"ןיסחויד ןליאל")"אמייק" די לע 'יאמק" — תימראב אצמנ תירבעה ןרוצש םשכ ,ו"ע 
"ראנ" ٣ לע "ריינ" ל"זח ן1של לש תירבעב םיאצומ ונא ךכ ,(124-122 ימע ,12 יעה ל"נכ 

ב"ויכו (ו"כה ט"פ מ"ב אתפסות) 

"אמש ןנישייח רמוא לואש אבא" :טרופרע י"כ ,ל"ה ד"פ יאמד אתפסותב .44 
•םיחסנה ראשב ונישוח וא ונישייח בותכ היהש בורקו .(83 ימע ןמרביל ,53 ימע ,לדנמרקוצ) 

ב"ויכ דועו .ינא ששוח 

לרוי-וינ תורוקמו םירקחמ "איגוסה רקח ךרד לע אובמ"ב יתבתכש המ ןייע 45 

.ךנישייח" ןיינעב םש 62 'עהבו ,302-301 ימע ,ח"לשת 
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