
ילבוהז.רפסהרעשבבותככ,"םהיארוקלו

טוקלהתדובעםגםא,בושחלעפמקפס

,הריציהתדובעלעןאכהגרמאיהרודסהו

רוסיפורפלהבוטקיזחהליוארםינפ־לכ־לעו

הדובעבהארהשהברהותדיקשדעבשטילד

ךרעבזירפמאוהיכ,טילחנםאוליפאו,וז

תמלוההלכאלש,הרטעברדגתמוותרבחמ
תרבחמה,:ורפסאובמבבתוכאוהשכ,ותוא

ןולמהתדובעביתקסעשהעשבהחמצתאזה

הבתכנהלחתכלו,שדקה־יבתכתפשלירבעה

,לעהלע,דימתיתביתכךרדכ
לערוטפלהיהיתנוכרקע.ימצעתעד
םילמןומהבלפטלמילשןולמהתאהדי

,םילמיסורסותושבשמתובתתורוצ,תורז

...עובקהשדקה־יבתכחסונבםהלרפסמןיאש

יתנחב,יתדובעתאיתרמגרשאירחאםלוא

לשארקמהםוגרתבואצמנשםינוקתהתא

תואמגודדועםשמףוסאלידכ,שטוק

םידמלמהתומשתאיתרבחמךותלסינכהלו
ןכ־ירחאו,םיעודיםינוקתבילומדקש

תאצוהיפ־לעתרבחמהתאםילשהליתפסוה

,ךכואךכםא."לטיקלששדקה־יבתכ

םיפלא־תשלשכןאכונלרסמרבחמה
לעםתואשדחרשא,ארקמה־ןושלבםינוקת
,ומצעתרבסמ(אובמבוירבדיפל)ברה

יפלבוש)לודגהםנורתאאצמךכ־רחאו

םידוהיוםירצונםידמלמירפסב(ומצעתאדוה

תאותרבחמבריכזמאוהםשוהפ.םינוש
בירה-לעםלוא,ולומדקשםינקתמהתומש
םשבםירבדהתאאיבמוניא
ילכתאףוקזלרשפאש,שודחה.םרומוא

לשהאנהרודסהוהז-שטילדןובשחלע
,אובמבותעדהלגמאוהו.הלאהםינוקתה

תפשתרקבלקצמדוסיחינה,הזביכ

ידי-לעיכ,חטבמאוהיכו,דיתעבארקמה

ןוקתבתוקפסהמכוכפהיוזותרבחמ

dהגלפמתימצע-הרכהבוש)"תויאדולתוארקמה

רירפסבבתכהוהאירקהתויעט,

"שדקה
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זכרמבתדמועארקמה־ןושלינוקתתלאש

,הנורחאהםינשהתאמבשדקה־יבתכתריקח

םיגולואיתהיגוחבהטטומתהשתעהןמ

(היצריפסניא)שדקה־חורבהנומאהםירצונה

ארקמה־יראבמלכ.םיבותכהלעהיורשה

לאםהלשמםינוקתסינכהלוברהםישדחה

הברתהםינוקתהרפסמו,שדקה־יבתכחסונ

ףיקהללוכידמלמםושןיאשדע,ךכ-לכ

קרונשנםינוקתהמכיכ,ןבומ.םלגתא
לבא;םתואוחדםירקוחהברו,דיחי־ןושלב

ולבקתנש"םימכסמהםינוקתהרפסמםג
־תאצוהב,דאמםוצעולודגאוהםיברב

לטיקרוסיפורפהתכירעבהשדחהארקמה
ילושבהלאה"םימכסמה,םיגוקתהוסנכנ
ירחאהטונותעדןיארשא,ךרועהו,ןוילגה

רסמ,םיינוצקהארקמה־ירקבמתורעשה

סינכהלמענמנוהלחתןובשחוןידומצעל

תאצוה.םיינוימדוםיקפסמםינוקהורפסיא
בושחשומש-רפסלהתשענוזשדקה־יבתכ

ואצמניכףא,םיגולואיתהתוכרעמבדאמ

הארוה־יארימהיהךרועהיכובשחשימ

רוסיפורפהתבשחמבהלעהתע.הדמהןמרתוי

שדקה־יבתכלםינוקתהתאףוסאלשטילד

ידכ,תואנןפאבםרדסלותחאתרבחמב

שדקה־יבתכבתויעטהלשןיפאלעדומעל
ינרדסהחכב,תואיגשהאצומתאתוארהלו

לעמלותבשחמתאשטילדאיצוהולדחוימה
הפשהירקוחלרזע־רפס,הזבונלןתנו

שדקה־יבתכישרפמל,הקודקדותירבעה



a"שדקה־ירפסבבתכהוהאירקהתויצט-

אלתרחאמההביתכהיכ,הנקסמאיצוהל
ןיבםיעודיקספח־ינמסלעירמגלהרתו

םישלוגהנאליכ-םיכסהלהשקו,תובתה

יכ,אוהרורבםוקמ־לכמ.ללכןהיניבחונ
םישלםיחכושםימעפלויההטוהרההביתכב

םירחאמהודירפהןכ-ירחאו,הזהחורהתא

ןויכמ.תוקבדמהתובתהתאהכלהכאלש

לשידוסיהללכהתויאדובםידומונאןיאש
םינוקתהתאםצמצלונדיבתושר,שטילד

םינוקתשיםנמא.הזהללכהןמאיצוהש

הלאהםינוקתהגוסלע.בלהלעםילבקתמה

הרמא,:םוקמב,"תלהקהרמא,:בשחלרשפא

,"תומיבובז,;(ז"כ,ז,תלהק)"תלהק

ןוקת,(א,י,םש)"תומיבובז,:םוקמב
איבהאלשטילדו,לידשוילעדמערבכש

יטפשמו,:םגןכו;ורמואםשברבדהתא

"אצירואךיטפשמו,:םוקמב,"אצירואכ
תרומת,*הזוחלכואיבנלכ,;(ה,ו,עשוה)

;(ג"י,ז"י,בםיכלמ)"הזוחלכואיבגלכ

"תאזכהתיהןה,םוקמב,"תאזכהתיהנה

(י,ב,הימרי)
;

,"החמשהתלדגהליגהתיברה,

תלדגה(ול:וא)אליוגהתיברה,תרומת

,"ווחתשיולךא,;(ב,ט,היעשי)"החמשה

;(ל,ב"כ,םילהת)"ווחתשיוולכא,תחת

"לארשילבוטךא,תחת,"לארשילבוטךא
,םיפירחוםיאנםינוקתםגשי.(א,ג"ע,םש)

:ומכ,יולגךכ־לכוניאםהבשךרצהלבא

לעיפאו,:םוקמב,"םתילבתלעיפאו
שודחאוההזםג.ה"כ,י,היעשי)"םתילבת

ןוקת;ורמואםשבורמאאלשטילדו,ל"דש

,"הכוסמםרשיקדחכםבוט,:ל"דשלשרחא

,ז,הכימ,"הכוסממרשיקדחכםבוט,:תחת

;(ללכותואאיבהאלורבחמהעדיאל,ד

שרחיםא,:םוקמב,"םירקבבשרחיםא

,חרכמוניאןוקתה;ב"י,ו,סומע)"םירקבב

לעפנללקהתאךפהלןאכךירצירהיכ

ךישמהלרשפאהזןפאבו,"שרחי,:ארקלו

םנמא;םדוקהקוספהקלחלאןינעהתא

רתוי)ינענכל,;(תצקדושח"םירקב,םיברה

תרומת,"ןאצה(תחאדויב,"ינענכל,בוט

(ז,א"י,הירכז)"ןאצהיינעןכל
.

תמעל
ץקמ,:ומכ,םיקוחדוםירתיםינוקתושענתאז

"הנשםירשעהצקמ,:םוקמב,"הנשםירשעה
לעהלעיאלוריכזתאל,;(י,ט,א־םיכלמ)

"ךיפלעהלעיאלוריכזתאל,:םוקמב,"ךיפ

אבםדקרבכירה;ג"י,ג"כ,תומש)

תרומת,"וניתפשמירפ,;(םיברב"ורמשת,

אוהש,הזהרפסהלעבכעתהליוארהןמ

ואציתירבעההפשבםנמא)ונימבןושארה

"םירפוסרקשרטע,,םיסרטנוקינשרואל

םניאםהלבא,ימענרשיאהשעמ,"םיגיסוגה,וג

פלםיכורעוםימלש
י

לוארקמהרדס
א

רדסיפ־לע

םתואעדיאלונלשרבחמהו,תויעטהאצומ

לכו,םיידוסיםיקרפהששלקלחנאוה.(ללכ

ינויגהרדסבםיפיעסהמכלקלחתמםהמדחא

וחמצשתויעטהלעןדןושארהקרפה–.האג

דיבתכירפוסלשהביתכהןפואילגרל

יכ,בשוחרבחמה.םינושארהתורודבשדקה

םירבדהתאובתכשםינושארהםירפוסה

הביתכבםישמתשמויהירושיאהבתכב
םישלילבמ(Scriptiocontinua)הפופצ

,חטבמאוה.םיקוספהןיבותובתהןיבחור

.הירחארהרהלןיאש,תמאאוההזרבדיכ

תובתכבירה.דאמהומתהזהרבדה,הרואכל

תבתכב,וינכשולארשיםעלשתוקיתעה

תימראב)ומנפתבתכב,באומךלמעשימ

ואצמנ(והיקזחןמזמ)חלשהתבתכבו(המודקה

.תובתהןיבקספהינמסרותבתודחוימתודקנ
בתכהלשתאזההלגסהתאריכמשטיולד

איצומאוהןכ־יפ־לע־ףאו,קיתעהירבעה

תרחאמהתירושאההביתכהיכ,ןיד-רזג
הביתכ)הזןבומבתונונתהידילהאיבה

ךלמרזענמשאתבצמבקרהאצמנהפופצ

הרתוו(תוינודיצתובצמבדועוםינודיצה

םיקוספהותובתהןיבקספההיכרדלכלע

תודקנהלעותובתהןיבשחוורהלע)
שטילדתטלחהתאלבקלןיא.(תולידבמה

דריםא,אוהלודגקפס.םימשהןמהרותכ

,הכפהמךרדב,םאתפלארשילירושאהבתכה

רתויםירחאמהתורודהתאזובשחשומכ

.המיסמתוחתפתהירפאוהיכ,בשחלבורק

ןיבתיעצמאהילוחוזיאםגאצמלרשפא

–רחאמהירושאהבתכהוקיתעהירבעהבתכה
(םיסוריפפה)אמגה־ילעיבג־לעשבתכהוהז

,םירצונהתריפסינפלשתישימחההאמב

ולגתנשתודועתהובתכנוברשא,בתכה

םיאור.יניטנפלאבוןאוסאברצקןמזינפל
ודיפקההלאהתוימראהתודועתהיכ,ונא

אלםשוהפםגםא,תובתהןיבעודיחורב
תוחתפתההתיהללכב,הזללכבורהזנ

,הביתכה־רמחתונתשהבהרקעבהנתמבתכה

יכיפ"צינ"מיונשיכ,הרוסמההאצמנדומלתבו

–רמולכ,םיאיבנהידיהשעמאוההבתהףוסב

שיהזמ.דאמקיתעגהנמלזארבכבשחג
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תבהאמ

:םוקמב

רבחמה

,"ופאבהעייהכיא,:לשמל,שודחה

,א,ב,הכיא)"ופאבביעיהכיא

,ולשןולמבוירבדלעהזבךמוס

לעפה;חרכמהזןיאו,רואלתאצלדיתעה

–.דועו(ז"י,ח"כ,היעשיבאצמנ"הצ
,רבחמהתעדל,החמצםיקרפהתקולחםג

םיקרפה־יעבוקועטרשאשיו,רחאמהןמזב

וקיתעהוקרפההצקבהמוקמשתחאהבתב

הככ.וילאךומסהינשהקרפההצקלהתוא

תירוקמהאצמההניאוזםג,ןבומכ)הקתענ

ירומזמתישארמ"היוללה,הלמה(שטילדלש

חתפשהזרומזמ)ד"קרומזמףוסלאה"ק

יכרב,םייסלךירצ"התאישפניכרבב

ירומזמהומכ,רתויאלו-•"התאישפנ

רומזמלעהיהתאז־תמעלו;ג"קםדוקה

היוללה.בחותפל"היוללה,בםיסמהה"ק

ןכו,(ו"קרומזמליחתמשומכ,"הלודוה

חותפלוילעהיהש)ז"טקרומזמתישארמםג

םיסמאוהשםשכ,"וכיתבהא,היוללה.ב

ולןיאש)ו"טקקרפףוסלא("היוללה-ב

חתופוניאשןויכ,"היוללהבםיפלךרוצ
.(וב

ורדחשתויעטהלעםינדי'גויבםיקרפה

,אתופרהתויתואהילגרלשדקה־יבתכךותל

אלשוןמוקמבןתטמשהוןתביתכ,י,ו,ה

תוישרשהתויתואהיכ,אוהעודי.ןמוקמב
ינפמהביתכברידתתוטמשנ[ה]י','ו;א

תומוקמבתוסנכנןהךפהלו,ןיוטבןויפר

תומא)תודקנינמסרותבדאמםיבר
דוסילעריכהלרשפאלבא;(האירקה

היבוברעיכ,שדקה־יבתכבאיהש־לכהריקס
תופרהתויתואהתביתכבתטלושהלודג

;םימעפהברהבתכנ,לשמל,הככ.ןתטמשהבו

לאומש,ןימיהלםוקמב)ןימהל,אצמ,דצמ
•שפאהמכ־דעו,הזלהמודכו(ט"י,ד"י,'ב

ןגיאשכ,הלאהםילמהתאירקבתועטל

המכבהבתכנתחאהלמםימעפלתודקנמ
;•תלק,,"תולק,,"תלוק,:לשמל,םינפ

,"םיתחשמ,"םתיחשמ,"תרד,"תורד,"ףרוי

;(ד"י,י,עשוה)"םאק,םג"םק,"םיתיחשמ

טלב:(ז"ט,ג"י,הימחנ)"גאדו,םג,"גו,
,(תישרשהתואההטמשהו,ה,ד"כ,א־לאומש)

וזהביתכיכ,ןבומ."טאלג,ברה־לעו

,דוקנבו.האירקבתוברתוגגשידילהאיבמ

האב(ח,ח"ג,םילהת)"וסאמי,הלמהלשמל
.ףלאאלמ"וסאמי,הבתכנש,"סמי,םוקמב

םוקמבהאב(א"כ,ל,היעשי)"ינימאת

הרדג,(ג,ד"י,עשוה)"וניתפשםירפ,
,ב"פ,םילהת)"היוחדהרדג,:םוקמב,"היוחד

,(selle++rFreune":םגרתמו)"עהלג,(א
הנאמ,(ו,ט"י,ילשמ)"ערהלכ,:םוקמב

,ג,הכיא)"תוגופהןיאמ,םוקמב,()"תונפ

:םגרתמ)"המאתהעבג,ןוקתהםג.(ט"מ
"Zwillingshugel.),המאתעבג:םוקמב"

חרטםנחלו.רתוימאוה,(ד"כ,ב,ב־לאומש)
םירקוחתובקעב,ןבומכ)ומצעתאשטילד

הפיההלמבתושקתהל(והומדקשםידחא

םיאתמלעפ,ג,ה"מ,םילהת)"תיפיפי

:התואןקתלו(היפיפי,היפהפיראתה־םשל

אוהןדוסיש,תויעטהגוסלא."תיפיהפי
תאםגשטילדסינכמ,הביתכהתופיפצב

תובתהתוצקבתוברתויתואלשתוטמשה

תואהשכדוחיב,(הנושארהואהנורחאהתואב)
הנושארהתואלהמודהנבתהלשהנורחאה

ןיאוזבל,:לשמל.הירחאהאבההבתהלש

,היעשי)"בשהרמואןיאוהפשמליצמ

ליפשמ,"הפשמל,:תויהלךירצ,(א"כ,ב"מ
;(ג*י,ב,א־לאומש)*םעהתאםינהכה

"ךילאיבמ,;"םעהתאמ,תויהלךירצ

תאיבמהו(ביתכב,א"כ,א"כ,א־םיכלמ)
;(ביתכבןכ־םג,ב,ה,ב־לאומש)ילארשי

ישמתאםגןכו."איבמה,,"איבמ,:םוקמב

,ה"ל,ב"ל,הימרי;ו,ג"י,ב־םיכלמ)"תא

הזדוסילע."תאאיטחה,םוקמב,(ביתכב

,"ןונבלמםיזרא,:ןקתלשטילדםיכסמ

ןה,ז"כ,לאקזחי)"ןונבלמזרא,םוקמב

םוקמב"יתעושימםיקוחר,(חרכמהזןיאו

הזםג;ה,ב"כ,םילהת)"יתעושימקוחר.

;(שדקה־יבתכןושלשומשיפלחרכומוניא

"ץראהןמ)ינועדיה,םוקמב,"םינועדיח,
םשהסרגהדוסילע,ט,ח"כ,א־לאומש)

:ךופהןויזחםגאצמנםימעפל.(גקוספב

ךורצלאלשתלפכנהבתההצקבתחאתוא

הלפכה.תינשההבתהלשהלךומסההצקב

עשרםדאקלחהז,:קוספבשטילדהאורוז
תויהלךירצש,(ג"י,ז"כ,בויא)*לאםע

,ב"ל,לאקזחי)"ברחיללחמםילרע,"אמ,

רבדמםוששי,"ברחיללח,:ל"צ,(ז"ט
ושיjשי,םוקמב,(א,ה"ל,היעשי)"היצו

,הימרי)"הזהםעההבבוש,"היצורבדמ

.'וכו'וכו,"הזהםעהבבוש,תרומת,(ה,ח

ונינפלריבעהש,הכראהםיגוקתהתרושב

םהלשישםיברואצמניאדוב,ןאכרבחמה
וחמצש,הלאכםגשילבא,וכמסישהמלע



sפו"שדקה־ירפסבבתכהיףאירקהתויעט

םימעפלהאבהתיהםיעודיתולוקיפורצב

יוטבה(תוממעתהרא)תורכעתה(ןדימתאלו)

-תיברעב:הזלתונוימדשיתופשהלכב)
כו;יוטבהתונתשהינפאדועו,"הלאמאה

ן

-תיתפרצב,לשמל;תויפוריאהתופשבםג
emיוטבו,emומכinIrחיוטב ,emומכ

am.-םעהעונתהתושגנתהתעשבקראלו

אובלןיאהז־ינפמ.(םטחהאצוממתוא

תאוילעחותמלולבקמהדוקנהלעהינורטב

ףוס-ףוסש,קודקדהיללכלשןידהרמוחלכ

םינפ-לכ-לע.םימשהןמהרותםניאםהםג

ילr-ל(דועו,ה,ב"י,תומש)שאילצןיקת

רתוידועו,ללכלכשה-ביחמוניא"שא

םוקמב,(ז)"(םיחמומ)םיחממןקתההנשמ

(י,ה"כ,היעשי)"םיחממ
.

כו
ן

"לקש,ןוקתהםג

לע;(ב"י,ח"י,ב־לאומש)"לקש,םוקמב

הזםאאוהקפסו,רתוימאוהםינפ־לכ

,הבתהתא.תירבעההפשהחורלםיאתמ

,ב"כ,רבדמב)"טרי,,ארקמברבחהלןיאש

ונחיטבמו"(טורי)טרי-סרוגשטילד(ב"ל

ירשא.ט"לעבהונולמברבדלהיאראיבהל

םההזקרפבםינוקתהברה,ללכבוהנחמה

.םיחלצמ־יתלב

הביתכהתויעטלשדקמישימחהקרפה

ףיעסה.םידחאםיפיעסלקלחתמושדקה־יבתכב

תויתואבךרצלאלשלפכהלערבדמןושארה

תויתוא־לפכ.תומלשתובתבםגםיקרפלו

:בתכנהככ.ארקמבתודחאםימעפאצמנ

םדא,תחת(ב,ג"ס,היעשי)"ךשובללםדא

םוקמב(ז"י,א,לאוי)תורטמ,"ךשוביי

"יניתתמצ%;(ט"י,ב,יגחדוסילע)"תורגמ

לע.דועו,"ינותמצ,תחת(ז"י,ח"פ,םילהת)

"וניעתבג,ןקתלרבחמהםיכסמהזדוסי

הזבו,(ב"י,ב,הירכז)"וניעתבנגםוקמב

קרהאצמנש)"הבב,הלמהתאאיצומאוה

הפשהרצואמ(שדקה־יבתכבתחאםעפ

לשםימלשםיפורצולפכנםימעפל.תירבעה

"והמתווהמהמתה,לשמל,רתויותויתואיתש

"והמהויהמתה,תחת,(ט,ט"כ,היעשי)

(ה,א,קוקבחרפסבאצמנהככ)
,

:הסרגהוא

,ב"ל,םילהת)"ינבבוסתטלפינרינרצתרצמ,

(ז
,

לשרתימלפכאיה"ינר,הלמההבש

תולפכנתובתלתואמגוד-.תמדוקההלמהףוס

.ז"ט,ח"כ,היעשי)"דסומדסומ,:ךרצלאלש

,קוקבח)"ורצירצי,;(ןויעךירצהזןוקת

ןישרפ,(הרתימהנושארההלמה.ח"י,ב

;תמדוקההלמהתא;ח,א,םש)"וישרפו

:ףלא־אלמהבתכנש"ונימmeוא"ונימימ

,ו,ילשמ,"שאר,בתכנשומכ)"ונימאת

תואהבתכנששי.(שר,שירתחת,א"י

,האירקהתאהלקלקוללכהמוקמבאלשהפר

(ד"כ,ד"כ,ב־לאומש)"ךתואמ,:לשמל

,ז"ט,ב־םיכלמ)"םימוקה,,"ךתאמ,תרומת

,הלמהףוסבםגםימעפלו,"םימקה,תרומת(ז

(ג"מ,ב"ל,םירבד)"ומעותמדארפכו,ומכ

־םיכלמ)"וחלשרשא,;"ומעתמדא,םוקמב

ומכ)"חלשרשא,םוקמב(ז"ט,ט"י,ב

יתשתופלחתה.(ז"י,ז"ל,היעשיברמאנש

החיכש(דויווודוחיב)תופרתויתוא

"ירק.הברה־לעו,ארקמהלש"ביתכב

תואההקתענםימעפל.הסרגהתאןקתמ

לאיוארההמוקממהגגשבהבותכההפרה

סורסידילהמרגוהתואםלוהוניאשםוקמ

(א"י,ב"מ,לאקזחי)"ויאבומ,:לשמל,האירקה

העטמשקהדוסילע-הארנ)"ויאובמ,תחת

"םהיתובשומ,;(״ויאצומו%:תמדוקההבתל

ףאנמ,"םהיתובושמ,תחת(ג"כ,ז"ל,םש)

תפאנמםוקמב(ג,ז"נ,היעשי)"הנותמ

,י,הימרי)"יאשנ,םוקמב"אושני,"חנזומ

הבתכנהפרהתואהיכ,רעשלשי.דועו,(הט

לעממהאירקלםארותבדחאקיתעדי־בתכב

ךותלהוסינכהםירחאמהםיקיתעמהו,הנתל

הלאםיקרפבםג-.המוקמבועטוהבתה

.ירמגלםיחרכומםניאש,םיגוקתואצמנ

תואיגשהתאונינפלריבעמיעיברהקרפה

דוקנהיכ,אוהעודיםנמא.שדקה־יבתכדוקנב

יאדובךמסיכףאו,רחאמןמזבחמצונלש

הלחנתהשהרוסמלע,הכראהלבקתלשלשלע
הרוסמהלשםיברםיללכ)רודלרודמהפ־לעב

תומוקמבחילצהאל,(דומלתבורכזהרבכ

ךירצדוקנהינינעלאאקודלבא.םינוש

שיהלאהםינוקתהתאו,שאר־דבכבתשגל

םיאצומונאשכ,רומגתעד־בושיבתושעל

וא"ותרמא.ומכתואסרגשדקה־יבתכב

לעסומלוקהתאריבעהללקנירה,"ךתשא

לעתדמועןאכו.קריחלותונשלולוגסה

ועדידוקנהילעבםגאלה:הלאשהקרפה

,קריחבהרוגשההאירקהתאקפסםושילב

הזדוקנליכ,המדנ?לוגסבדקנלוארהמו

םיעודיםינוגונלהלגמאוה;דוסיהזיאשי

,קיתעהירבעה(הקיטנופה)ילוקהיוטבהלש

ינרבטהדוקנבונינפלועבקנשהמכ־דע

,וכלהדוקנהתוטישרתיוילבבהדוקנה)

יכ,בשחלשיו,(םירחאםיכרדב,ןבומכ



(ד"כ,ה,היעשי)"הפריהבהלששחו,

לעהפרתמששחה:רמולכ)"הבהלל,:ןקתמו

די
י

(ט,א"מק,םילהת)"תושקמו,;(הבהלה

:ירקה;ביתכ)"םכלילעמו,;"תושקוממו.

,"םכיללעממו,תחת(ד,א,הירכז-"םכיללעמ.

,לשמל)םיביחמךכ־לכםניאשםינוקתדועו

,כ,םיטפוש-"והופידרההחונמ,םוקמב

:םוקמב;"החונממ,:עיצמאוה–ג"מ

–ב,ב"נ,היעשי–"ךראוצירסומיחתפתה,
תחאקראללבא.(דועו,"ךראוצירסוממ,
םאיכ,םיקרפלתטמשנתומודהתויתואה

"תשרש,:םיסורסהוחמצהככו,םתסתואםג
,םש)"תורשרש,םוקמב(ב"כ,ח"כ,תומש)

,ט"לק,םילהת)"ךיממוקתבו;(ו"ט,ט"ל

,רבדמב)"םישח,"ךיממוקתמבו,תחת(א"כ

םילמםגו.'וכו"םישמח,תחת(ז"י,ב"ל
וזכהטמשה.הביתכבתועטבוטמשנתומלש

יפ)תישארבלשאהשרפבהאצמנרבכ

תיחלכבו,םוקמב"ץראהלכבו,:(ו"כ

המודו.(םיעבשהםוגרתבאוהןכ)"ץראה

,ג"י,ב־לאומש)"ךלמהדודלכתו,הזל

.("שפנ,וא)"חור,תלמםשהרסחש,(ט"כ

"ךלמלךלמההנוראןתנלכה,םוקמב
הנורא,שטילדעיצמ(ג"כ,ד"כ,ב־לאומש)

ידהיהותטישליכףא)"ךלמלךלמהדבע

.(הלפכנה"ךלמה,הבתהתאקוחמלול

:לשמל,הנוכבוזכהממשההאבםימעפל
,א־לאומש)"וכלמבלואשהנש()ןב,

רפוסהןאכריאשה-רבחמהתעדל.(א,ז"י

תאךכ־רחאובבותכלםוקמ(זהבסוזיאמ)
וזהאצמהיכ,הארנללכב;םינשהרפסמ

הלמןאכהרסחתמאבו,דוסילכהלןיא
תויתואהםימעפל-.(םימוגרתבהמלשנש)

גיצהלןיאהז־יבגל.תועטבןמוקמתופילחמ

הפשהתולגסבהנתמהףולחהןיבלובג
;תועלתמ-תועתלמ;הלמש-המלש;לסכ-לכס)

־תועטבאבשףולחהןיבו('וכוהשבכ-הבשכ

*תדמעהו,םוקמב"תדעמהו,ןוקתה.בתכה

םגןכו,ןוכנובוטאוה(ז,ט"כ,לאקזחי)

,(ז"ט,ב,קוקבח)"לרעהו,םוקמב"לערהו,

(א"יח"ל,היעשי)"לדח,לשןוקתהלבא
תרושךותב.ללכחרכמוניא"דלח,ל
:ןוקתהתארבחמהחכשהלאהםינוקתה

,"יתרזגנ,-(ג"ל,א"ל,םילהת)"יתזרגנ,
םידחאםירבדדועו,וחור־יפליאדוובאוהש

תויתואהםוקמ־יפולחדבלמ-.ויניעמומלענ

.תובתהםוקמ־יפולחםגםימעפלואצמנ

לפכלותרתימלשטילדבשוחוניא"ושפו
הבתםימעפל.("וישרפלשסרסמהביתכ

הנושארההלמהןיבתצצוח(תודחאתובתוא)

ותאולדגרשא,:לשמל,הלופכההלמהןיבו

"רשא,;ח,ב"י,א־םיכלמ)"וינפלםידמעהרשא

יתשףורצםימעפל;(רתימתינשהםעפב
אבלופכהףורצהו,לפכנ(רתויוא)תובת

,הציצחםהיניבהאצמנוא,ןושארהירחאףכת

"הנוציחהרצחהלאהנוציחהרצחהלא.:לשמל

רבחמהתעדלע)םג,(ט"י,ד"מ,לאקזחי)

ךלרמאו,לשלפכה(רפוס־תועטאיהוז
ולעיו,ןכו,(ו,ז"ט,םש)"ייחךימדב

*ודמעיוואביוולעיוםילשוריואביו

אברבחמהתעדלע-(ז,ח"י,ב־םיכלמ)

בכשיו,בותכהאטבמבםג.תועטבלפכןאכ

"ויתובאםערבקיוויתובאםעםעבחר
לפכרבחמהאצומ(א"ל,ד"י,א־םיכלמ)

קחומו"ויתובאםע,תובתהיתשלשרתוימ

;ז"ט,ב"י,ב־םימיה-ירבדדוסילע)ןתוא

יכ,רבדבלשכנהפו-(ה"מ,א"י,א־םיכלמ

םע...בכשיו,:לופכהאטבמהש,חכש

לפכנורזוח"ויתובאםערבקיוויתובא
,הדוהייכלמלכבטעמכךכ־רחא

:לשמל)םיכלמרפסב,תיעבטהתימותמש

;ד"כ,ח,ב"מ;אינ,כ;ד"כ,ו"ט,א־םיכלמ

ירבדרפסבםגו('וכו,כ,ו"ט;ח"ל,ד"י

,א,א"כ,ב־םימיה-ירבד:לשמל)םימיה

טועמלעהארמוזהסגהאיגש.(דועו

,שדקה־יבתכבדבכנהרבחמהלשותואיקב

שרדו,הזכטוהראטבמונממםלענשדע

יכ,ותעדםג,שודחהתבהאמשרדשהמ

טפשלאביכ,אביכ'הינפל,:קוספב

"אביכ,לפכאב(ג"י,ו"צרומזמ)"ץראה

רומזמדוסילע)ותואקוחמליוארותועטב
הניא,(ג"ל,ז"ט,א־םימיה־ירבד;ט,ח"צ

תצילמתאקוחדלןיאיכ,הזרבדבתערכמ

לפכה.דחוימודחאסופדךותלשדקח־יבתכ
,ללכבו.הרדהנההנומתלחכףיסומןאכ

הברהןהשדקה-יבתכתפשלשיוטבהתורוצ

םירקוחהתגשהידכמתוישפחותורישערתוי

תוינע-יקודקדבםיאבה,םישדחהםירצונה

,םיללכלןדבעשלוןתורשפאתאםצמצלםהלש

תואםימעפלשומכ–.םימדמםימעפלםהש

הככ,ךרצלאלשהביתכבתלפכנהבתוא

הבתהואתואהש,שדקה־יבתכבםגהרקי
,הלהמודלהכומסאיהשכבתכבתטמשנ

תואסרגהתאשטילדאיבמתואמגודרותב
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-.םיברדועו(ב"כ,א"כ:ז"י,כ,רבדמב
וחמצש,תויעטהתאללוכיעיברהףיעסה

תואהתאארקאלקיתעמהש,הז־ידי־לע

(תרחאהבסואשוטשטתמחמ)התכלהכ

התרוצבהלהמודההתרבחבהתואףילחהו

וא,יה,"ח,ךפהלו,"הביח:לשמל)הנוציחה

ןההלאכתואיגש.(המודכויוםעייבימ

םיבשוחהםידרחהוליפאושדקה־יבתכבתובר

ןיאש,שודקרבדלשדקה־יבתכתחסונתא

םימעפליכ,תודוהלוחרכינ,וירחארהרהל
יתשתוושהליד,הלאכתואיגשואצמנ

,תועודיםילמןהבולפכנש,תורצקתוישרפ

קרפבא"כ-ב"יםיקוספהוז-אםיקוספהומכ

,הינכש,:תומשהתאתוארלו,הימחנלשב"י

"ילפ,הדצמ,ןימימ,יתגג,תמרמ.םחר

:תרחאהביתכבשממתומשםתואךכ־רחאו

,ןימינב,ןותנג,תוירמ,םרח,היגבש,

רוקמתאריכהלידכ–,"ילס,הידעומ

ימ,"ויבימ:ופלחתניכ,ןיבהלותואיגשה

השרפתוארלשי,'וכוייביו,ינביי,ינבב

,הזגוסמתואיגשהתנבהלחתפמןיעכוז

.הבשמתשהאלוהתוארבחמהחכשםנחלו

שטילדשידקההזהגוסהמתואיגשהינוקתל

דומעמ)ותרבחמבםילודגםידומערשע־הנומש

םינוקתהברהשייכ,ןבומו,(121דע103

.םיחוטבםינוקתםירסחתאז־תמעלו,םירתי

,םילהת)"יזוג,הלמהתארבחמהחכשהככ

(ו,א"ע
,

,םש)"יחג:תחת,הארנכ,האבש

'חתואהתאקיתעמהארקשינפמ,(י,ב"כ

תאירקבקיתעמההגשםימעפל.'זםעיוומכ

אובל,:ודיבהלעהוםימלשםילמ־יפורצ

(ג,א"ע,םילהת)"ינעישוהלתיוצדימת

,א"ל,םש)"ינעישוהלתודוצמתיבל,תחת

,ה,ב־לאומש)"םישורביצעלכב,וא,(ג

'ו
)

,א־םימיה־ירבד)"םירישבוזעלכב.,תחת

בשוי,תחאהלופכהסרגדוע.(ח,ג"י

ונידעאוהישלשהשארינומכחתתבשב

ינומכחןבםעבשי,=(ח,ג"כ,ב"ש)"ינצעה

רירבד)"ותינחתאררועאוהםישילשהשאר
.רבחמהיניעמהמלענ,(א"י,א"י,א־םימיה

רינקתמתויעטלערבחמההארמקרפהףוסב

ילקלקשודחהתבהאמיכ,והומדקשארקמה

רהזנאליכ,לבח.ונקתשמרתויהברה

דכליו,םינוקתהיאדוב.ומצעברבחמההזב

ולאשו,;(9יע;ד"כ,א"י,א־םיכלמ)"קשמד

,(םש'י,ט"ק,םילהת)"םהיתוברחמםישרג

ז)"םינינפמםמצעומדא,
:

וז,ד,הכיא

ןיחש,:תואסרגהיתשלעהארמרבחמה

"חרופתועגעבא־זיחש,"תועבעבאחרופ
תינשהתאקרבשוחו(י,ט,ט,תומש)

םג.(חרכמוניאהזרבדםג).הרשיל

םוקמב,"וישרפוובכרהערפסוסלכ,ןוקתה

,ד"י,םש)"וישרפוהערפבכרסוסלכ,

תורצתאובתוארלשיו,ץוחגוניא,(ט

םינדםהשכםירצונהירקוחלשהפקשהה

תאםיקחודםהיכ,שדקה־יבתכתפשלע
רצקהעצמהלםיעבוקוהתניכשילגר

תאיתירביתרכזו,:ןוקתהםג.ערתשהמ
תאיתירבףאוקחציתאיתירבףאובקעי
,ארקיו)בותכהןושלםוקמב,"רכזאםהרבא

יכ,ןבומו,ןיבמךחלםעטיאל,(א"מ,ו"כ
רפתםא,:ינשוירחאךשומהזהןוקתה
םוקמב,"הלילהתאיתירבוםויהתאיתירב

רלכ־לע.(כ,ג"ל,הימרי)הרוסמהתסרג

םוקמב,"ימצעלירשבקבד,ןוקתםינפ

,(ו,ב"ק,םילהת)"ירשבלימצעהקבד,

אוהתודליהשעמו,רומגםעט־רסחלעהארמ

שדחהןמזהמםירצונהםיגולואיתהםיאבשכ

ירבחמלשתירויצההשיפתהתאןקתל

ןדישילשהףיעסה–.םיקיתעהםירומזמה

דוסי...םיעודיתומוקמבהעטמההביתכב

יפ־לעסומלוקהתטילפ,רמאל,ןיעהתגגש

.םוקמבתוכומסהתויתואהלשהעטמףותש

,היעשי)"םילוגפ(ביתכב)קרפו,:לשמל

האבוזהאיגש,"קרמ,:םוקמב,(ד,ה"ס

דערשאדע,ןכו,"םילוגפeלשיפהתמחמ

דערשאלע,תחת,(ד"י,ז"י,עשוהי)"הכ

ןיא)תינשה"דע,איההאיגשהתבס;"הכ

כו;(חרכמרבדה
ן

"זדאלבךדארב,םג
;"ןדאלבךדארמ,םוקמב,(ב"י,כ,ב־םיכלמ)

(ז,ה,לאקזחי)"ןמםכנמהןעי.
,

ןעי,תחת

,ב־לאומש)"הנעב־ןבבלח,;"ןמםכתרמה

די־יבתכב)"הנעב־ןבדלה,תחת,(ט"כ,ג"כ

רבדאו,;(ל,א"י,א־םימיה־ירבדםגוםיבר

ךירצ;(ג,ה"כ,הימרי)"רבדוםיכשאםכילא

המכבאצמנךכ)"רבדוםכשה,:תויהל
,ב,עשוהי)"םהילעהתלעאיהו..;(די-יבתכ

"סמנוהזבמנ,;"םהילא,:תויהלךירצ,(ח

."סמגוהזבנתחת,(ט,ו"ט,א־לאומש)

אל,:תומלשתובתבםגאצמנהזרבדו

,ח"מ,הימרי)"דדיהאלדדיהדדיהךרדי

ךרודהךרדיאל,:תויהלךירצ,(ג"ל
,(ז"כ,ב,םירבד)"ךרדבךרדב,;"וכודדיה

רפסבבותכךכ)"ךלמהךרדב,םוקמב
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תוצק,םוקמב,"םימע(TI)תציק,(10'ע

םוקמב)ילשו,(54'ע'י,ב,קוקבח)"םימע

יע;א"י,א"ל,ילשמ)"רסחיאל("ללשו

תולודגהמכ-דע.ללכםיחלצמםניא(4

הארנירבעהקודקדבתוירוקמהויתועידי

יאדובש,רפסבםיברתומוקמבעורגהדוקנהמ

:2דומעבהככ;ובםשאדבלבהיגמהאל

ך8,3דומעב;(ףטחב)"וננחאלםינקזו
ןיקתהו"ינשנ,89יעב;"המרמבהמרמיזג

דומעבתילאמשזישב,"ינשנ,(רתימה)

ua,הריצב,"רצארדכובנםג,"רצאנדכובנ

55דומעב(דליה)()"דליה,38דומעב
השקתמאוה65דומעב;('וםדק'י)"יתומתשהב

(א"י,ג,ב־םימיה־ירבד)"תעגמ,דוקנב

ךמס1)"תעגמ,ןקתמו,האירקהןמסגיצמו

"(וינזא)הנלצת,דוקנהםג.(ונלשהאירקה

לכבןקתמאוהו,ויניעבןחאצומוניא

תויהלךירצלעפנהאלה,יכ,"הנילצr,םוקמ

"הנשד;"הנילצת:(םילעמהחוליפ-לע)

"הנשד,ןקתמאוהוויניעבןחאצומוניא

בתכ73דומעב.(םילעפהחוליפ־לעשממ)

ינויו,:113דומעבףטחב"ךרבחמ

,ונאםיקפסמ.םיברהלאכודויב"ויכרדמ

קודקדבוחקלףיטהלתושררבחמלשיםא

ןוקת:לשמל)םינומדקהםירפוסלדוקנבו

דומע,ךרצאלל,״חכוה,םוקמב,"חיכוה,
,הדמהלעזירפמתצקאוהםינפ־לכ־לעו,(85

.הזולעפמלעהרתיהבוטומצעלוקיזחהב

ונילע,תורכזנהתוערגמהתורמל,םוקמ־לכמ

תדובעלהמיסמתובישחשייכ,תודוהל
ירקוח:הכרעבלזלזלןיאו,וזשטילד

םתעדחיסהלולכויאלםיאבהשדקה־יבתכ

האצויהתלעותהיכ,קפסלכןיא.הנממ

תימרתה,לשהתואמהברההלודגאיההנממ

הנשברואלרבחמהאיצוהרשא,הלודגה
,וז

,ש


