
תרכ השעמ
"םילאה תולילע" ךותמ עטק

, ןיר יבצ ׳פורפ ידיב תושרופמו תובתכושמ ,תוקתעותמ תירגוא תוריש לכ
ר קחל הרבחה תאצוה .הינבליסנפ תללכממ .א .מ ,ןיר הרפש תופתתשהב
.לארשיב ארקמה

, ונימי לש הירוס ןופצב ,30־ה תונש ףס לע ,תירגוא יבתכ ולגתה זאמ
. ץראה תוינומדק רחושו ארקמ בבוח לכ לש ונוימד תא םה םיביהלמ
 ,ארקמה בתכנ הב ןענכ־תפש התוא לש בינב תובותכ תירגוא תוריש
ם יחוורה תולשמו םייומיד ,ןושל־יפוריצ םתוא ,יריש הנבמ ותוא ןהב שיו
ם דוק םינש־תואמ םרוקמ וללה םיבתכה יכ רוכזל שיו—ך״נתה ירפסב
.ארקמה יעטקבש קיתעל םיסחימש דעומה
 יוצמ אוהו ,ותומלשב יתירגואה סופאה תא ושיגהו םירקוחה וזרדזה
א רוקה םלוא .דועו תינמרג ,תיתפרצ ,תילגנאב תורודהמ המכו המכב
י בתכ") הז םינדעמ־ןחלושמ םירוריפל אלא הכ דע הכז אל ירבעה

ל וכיבכ וללה םג .(1952 ,וטוסקל ״תנע הלאה״ ,1936 גרבזניגל ״תירגוא
ל ש םירידהמה וליאו ,"תירבע" ןושלל "תירגוא" ןושל תא ומגרית
 דחא בינמ םגרתל ןיא םתסריגל יכ ,וכלה וז ךרדב אל "םילאה תולילע"
 חרכהב דילומ הזכ "םוגרת״ל ןויסנ לכו ,תחא ןושל םוחתב והנשמל

.ספסוחמ (הזארפאראפ) ןגשרפ
ם ירכזנה ףא םהמ—םדא־ינבבו םילאב תורפסמה ,תירגוא תוריש
ה יבשות לש םנוימדב וא ,תאזה ץראב םהיללעמ לע תורפסמו—ארקמב
א ובמ ףוריצב ,האלמ הרודהמב ירבעה ארוקל התע ושגוה ,םיינומדקה
ה אירקל חונה ביתכב קרו םנושלכ םיבותכ איבמה—"ביתכש" ,ףיקמ

ת א הצממה ,דומע 51 ןב יזעול חפסנ ללוכ ,יעדמ שוריפו—ונימי־ןבל
.ולוכ שוריפב םירוזפה םישודיחה
: תירגוא יזנגב הכ דע ואצמנש תולודגה תורישה שמח תא ףיקמ רפסה
ה שעמ ,באו לכנ תולולכ ,םימיענה םילאה תדלוה ,תנעו לעב תולילע
ם ע ,תרכ השעממ לודג אל עטק םיאיבמ ונא הזב .תהקא רופיסו ,תרכ
.םירידהמה לש םהישוריפ ךותמ םיטוקיל
ם ישיגמ ןהמ ריעזמ־טעמ רשא ,וללה תורישה הנרשעת יכ הווקנ הבה
ו ניפב רשא תירבעה תא ,"תשק" לש רושעה־תרבוח יפד לע הזב ונא
 תיתוברתה ונתעדות לע הנלצאת ףא ,ונתרישל רשא םייומידה תאו
.ץראה לש ןומדקה הרבע דוהמ והשמ הללכב
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. הרוש תואמ־שלשמ הלעמל הב שיו ,התחתופה ׳תרכל׳ תב׳ותכה יפל תארקנ הלילעה
ב ורב .ותשטנש ותשא לעו ותיב ינב ןדבא לע ןנוקמה ,תרכ לע רופיסב איה תחתופ
, תרכל לא תבושת יפל .הכבי המ לע ולאשו לא וילא הלגנ ומולחבו םדרנ ויכב
, םדא ךלמ לבפ תב ירח ,ותשא תבשה :וצפח רקיע תא וינפל תרכ הנית יכ רורב
ך א ,השאה תא וילא בישי דציכ ול הרומ לא .ואסיכל שרויו ערז המע םיקי ןעמל
ם ש חבוזו תוגגל הלוע תרכ .החנמו חבזב לעב ינפ רפכל וילע וכרד חלצת ןעמל
ה נוח אוה .לבפ ריע ,םדא לע רוצל אצויו ומע רשא םעל הדיצ ןיכמ אוה .לא ירבדכ
 ףסכ הלאל שידקי ,הינפ החלצהה ול ריאת םא ,יכ ןודיצו רוצ תלאל רדונו ןודיצב
.וילעמ הלעי ןעמל םימוליש לבפ ול עיצמ םדאל ואובב .ירח לקשממ המכ־יפ בהזו
ר בדב לבפ ןיבל תרכ יכאלמ ןיב חיש־וד להנתמ יכ הארנ שקיההו תוליבקמה יפל
ו בל־תניגמל ,תרכ הנחמ לא הליבוהלו ותב תא בישהל תואינ לבפ .רוצמה תרסה
.היבהואו היעדוימ לכ ןובאדלו

י כ לאב ריצפמ לעב .דאפד לא ןפטלו וישילשו לעב םהבו ,םילא התשמ ךרענ רחא
ק ני םינבה ןוטק .תונבו םינב ותיב לא םינכה רשא השאה ול דלתו תרכ תא ךרבי

.דעונ הכולמל יכ תואל ,הלא ידש
, וחור םר תרכ .םינבה תדלוהו לא לש ותכרב תומשגתה תוראותמ ןכמ־רחאל יכ הארנ

, וילע ואב רשא תורצה לכ ןאכמו ,הרשאל רדנ רשא וירדנ תא םליש אל יכ הארנ ךא
.הלאל הירדנ האלימ אלו הרובידב הדמע אל ירח ףא יכ הארנו .תואבב רפוסמכ
־ רבח ינקזל הרכו םילאל חבז ךורעל ותשא לא ארקיו ,הארנה יפכ ,שנאייו הלח תרכ
ם תנימזה יכ םהל החסו היחרוא תא תדבכמ איה .תוארוהה רחא תאלממ ירח .ותיירק
.יווד־שרע לע ,הארנה יפכ ,בכושה תרכ תא וכבי ןעמל
ר הרהמו ךכב ואצומ אחלא ונב .ושפנל בזענו יווד־שרע לע לטומ תרכ יכ רפוסמ רחא
ה לא וירוהריה תא ? םילאה רצנ ךלמה ,ויבא לע תוומה אוביש רשפא םולכ ושפנב
ת טימ לא תזפחנ איהו ,תנמתש ותוחא תא קיעזהל וחלוש תרכו ,ויבאל חס אוה

.היבא
ע בטה תופתתשהו תרכ תלחמ ללגב ץראה לע האב ןאכ רפוסמ הילע רשא תרוצבה
.ץראה לע רטמ ריטמיש לעבב םיעיגפמ םיחכנה .ונוסאב
ה כורא הלעי יכ וב םיעיגפמו—ויאצאצ לע הנמנ תרכ רשא—ןפטל לא םינופ םיחכנה
ת ולעל םהל הרומו הלאל ארוק ןפטל .שלא ילא ,תרגנו רגנ תועצמאב הלוחל
.סכט תכירע םשל הארנכ ,ןינבה "ימכש״ל
ן יא ךא ,תרכמ ילחה תא שרגי רשא בדנתמ שקבמו םילאל ארוק לא יכ הארנ רחא
א רוב לא .םילא בשומל לא ארוק ,םימעפ עבש ותשקב לע רזחש רחאל .ול הנענ שיא
־ חבז ךרוע ,םילחמ זלה .תרכ תלחמ תא הריבעמ וזו ,ילוחה תקיתעמ ,תקתעש תא
ד ריי יכ עבותו ויבא תלחמב רהרהמ ,וינב ריעצ ,ביצי .ותוכלמ־םכ לא בשו ,הדות
ן יד־תוויע לשב וילע האב ויבא תלחמ יכ ונעטב ,ויתחת ךולמל ול חיניו הכולמה־סכמ
ו השרגמו תצרמנ הללק וללקמ ,באה זגור הלא םירבד עמשל .(!םולשבא תשרפ ׳שה)
.וינפ לעמ
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ביתכש קיתעת
/:לא והיבא רוש ןעיולא.הבא.ר׳ת.[נעיו] .59
/,תרכ ,יכבב תבאדתרכ.כבב.ת[בא]ד .60
םלע ןמענ ,עמדבמל׳ע.נמענ.עמדב .61
/!םדאתתו ץחרתת/.לאמדאתו.צחת[ר]ת.לא .62
תמא ,ךדי ץחרתמא.כד[י].צחר .63
/!םכש דע ךיתועבצאמכ׳ת דע [כתע]בצא .64
/(להוא)!תמח לצב בורע[תמ׳ח ל׳טב] ברע .65
/,ךידיב רמא חק[כדיבר]מאחק .66
/!ןימי ומב חבז רמאנמי.[מב חב]ד.רמא .67
/(םיתשב הלט) !םיתאלכב האללמ[נתאל]כ.אלל .68
/,לזנ וז קמחל הלכלזנד [מכח]ל.תלכ .69
רופצ ירתס חקרצע [ררןסמ.חק .70
(ףסכ עיבגב) שתח לוגב קצ/.חבז׳תתח.ל[גב ק]צ.חבד .71
/.תפנ ץורח לוגב/,ןייתבנ צר[׳ח] לגב גי .72
/,לדגמ רהצל הלעלד[גמ].ר׳טל.לע .73
בכר/,לדגמ רהצל הלעובכר.לד[גמ].ר׳טל.לעו .74
ךידי האש/,המוח םימכשכדי.אש.[ת]מח.ממכ׳ת .75
רושל חבז/,םימשר׳תל.חבד.ממש .76
לעב תרש/,לא ךיבאלעב.דרש.לא.כבא .77
ןגד ןב/,ךחבזבנגד.נב.כחבדב .78
דוריו/! ךדוצמבדריו.כדצמב .79
(ךורע) בוזע/,תוגגמ ,תרכבדע.תגגל.תרכ .80
/,הירקל לכאתירקל.לכא .81
/!רבח תיבל הטחרב׳ח.תבל.תטח .82
/,ישימח וז םחל הפאישמ׳חד.מחל.פאי .83
/.חרי ישש ןדעממ׳חרי.׳תד׳ת.ד׳עמ .84
/,אוציו ,בגנ ןדעאציו.בגנ.נדע .85
/.בגנ אבצ אבצבגנ.אבצ.אבצ .86
/ (אנ) עמ ןדע אוציועמ.נדע.אציו .87
/:דאמ לוא ךאבצדאמ.לא.כאבצ .88
/,הבבר תואמ שלשתבר.תאמ.׳תל׳ת .89
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!ריתעת
רפס.לבד.׳תפ׳ח
גה.לבד.ננ׳ת
׳ד׳ד׳ח.מפלאל.כלה
רימכ.תברלו
כלה.נ׳ת.נ׳ת.ר׳תא
מהלכ.׳תל׳ת.ר׳תא

רגם.התב.דחי
רכש.תנמלא
משרע.לבז.רכשת
לזמ.רוע.אשי

׳חרת.אציו.לזמי
נ׳תל.רעבי.׳תדח

רכנ.מל.הת׳תא

יבראכ.התדדמ

דש.נכשת

רבדמ.תאפ.נסח.מכ. 105
מי.עבר.׳תל׳ת.נ׳תו.מי.כל

משפש.כמ.מי.׳תד׳ת.שמ׳ח
מדאל.י׳עמתו.עבשב

תרר׳ת.מדא.לו.! תבר

ברש.מרע.ננ.רגו
מדשב.תעס.מרדפ
תשפח.תנרגב.הבטח
רקבב.תבאש.כ[פ]נב.תעס

נ׳תו.מי.מד.תאלממ. 114
שמ! ׳ח.מי.עבר.׳תל׳ת .115

לעשת.לא.כ׳טח.מי.׳תד׳ת

כדי.נבא.התרק
משפש.נהו.תפדשמ
לבפ.נשי.לו.עבשב

הרבא.תגא׳ת.רקל.כלמ

ביתכש
 /,רופס ילב וז םישפח
 /.הגה ילב וז םינתש
 /,זזה םיפלאל ךולה

 /.רימכ תוברלו
 /,ךולה םינש םינש ורשא

 /.םלכ השלש ורשא

 /,רגס והתיב דיחי
 רוכש הנמלא
 ומשרע לבום/,רכשית

 לזמ רויע/,אשי

 (ןתח) חרת אצייו/,לזמי

 ינשל (ריבעי) רעבי/,שדח

 ,ירכנ ומל/,והתשא

 הבראכ/, (ותדידי) והתדדימ

 /.הדש ןוכשי
 /.רבדמ תואפ ליסח ומכ

 /,םוי יעיבר ,ישילש/,ינשו םוי ךל

 (שמש םע) םושמש הכ המ/.םוי ישש ,ישימח
 םדאל אצמתו/,יעיבשב

 ,(!?]הריעז) הררש םדאלו/הבר

ונרש/,םירע ונרוגו

 םידשב תועם/,(םיזרפ) םירדפ
 /.תושפוח תונרגב/,היבטוח

 רוקמב/,תובאוש ךפמב תועס

 /,ינסר םוי !םוד/.תואלממ

 ישימח/,םוי יעיבר ,ישילש
 לעת (ול) לא ךיצח/.םוי ישש

 וידי ינבא/,התרק

 םושמש הנהו/.תופדושמ
 לבפ ןשיי אלו/,יעיבשב

/,והריבא תגאש ירקל/,ךלמ
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קיתעת
הרמח.תקהנ.לקל
ת׳עז.׳תרח.פלא.תעגל
כאליו.רפצ.בלכ
תרכ.מע.כל.מכאלמ
.הגוסמ

ביתכש
/ ,והרומת תקהנ לוקל
ם עז/.שירח ףולא תיעגל
( חלשיו) ךאליו/.םיריפצ־בלכ
תרכ (לא) םע וכל :םיכאלמ

(הנחמה) הנוסמ

םישוריפ יטוקיל
59 הרוש
׳ שהו ,תוהלאה למס שמשמ דושהש ,ןוילעה לאה ,לאל יאוול־םש ,לאה־רוש=לא ר׳ת
י אוולה־םש ,׳ןיאלא׳ ףא .(28 בי א״מ) ׳בהזה ילגע׳ ןכו (בל ׳טש) לגעה השעמ
, קזח תארוה לע ףסונב ,רוש תארוה ףא ונממ תעמתשמש רבתסמ ,לעבל לבוקמה
.רוש אלא ריבא ןיאש ,בקעי יהלא ,׳בקעי ריבא׳ םג המד לא רושלו

60 הרוש
.׳תבאד' םילשהל שי אמש ךא .תוכבל ,יכבב תרכ ךל יד ,ךיד ק״י—ד
62 הרוש
ה ציחר וזו ,ויתועבצא ,ותמא ,ודי :דוחל וידימ קלח לכ תציחרל הנווכה יכ הארנ
.תיסכס
.ץחר ןמ לעתפא - צחתרת
ף קתשמכ ,םדקה־תוצרא לכב ברקל םתאצ םרט םודא םיעבטצמ ויה םירוביגה—מדאתו

׳ םיעלתמ ליח ישנא ,םדאמ והירובג ןגמ׳ :׳שהו .םיקיתעה םירויצבו ןתורפסב
, הרוצהו .דוד ךכו וישע ןכו > (10 ה ש״הש) ׳םודאו חצ ידוד׳ > (4 ב ׳חנ) (םימדאמ =)
.תיברעבכ ,׳ה תמודיק אלל תירגוא בינב עיפומה ,לעפת (ה) וא לעיפ יוויצ
65 הררש
.לצב=ל׳טב
חב תבתכנ וז ןפש ,׳המוח׳ תאירק ןאכ ןכתית אלו שרושמ ,להוא=תמ׳ח
.תינורג
66 הררש
.רמא ןב רוחשפ םשה ןכו ,(21 טמ ׳רב) ,רפש ירמא׳ ׳שהו .ידג=רמא
68 הררש
.לועפה תסחיב ןאכו ,הלט ,ידג=אלל
ץ חנה ׳נ ףוריצב ןאכו .׳םיאלכ׳ ׳שהו ,םינש=אלכ ןמ ,םידי יתשב ,םיתשב = מנתאלכ
.(םניח וא םושלש מ״ע) פ״הת ׳טו

69 הררש
ם חל ןכש ,םילזונ ןושלמ ןאכ לזנ יכ רבתסמ הז ןיא .םותס ףוריצ—לזנד כמחל תלכ
ילוא—׳תלכר .ללז—לוזל לזנ בורק אמשו .לזונ הקשמ אלו קצומ ןוזמ דימת ועמשמ
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 רפע שילשב לכו׳ :לעופה ןכו ,ילכ םשה ףא ןאכמו ,דדמ=לוכ ןמ ,םהלה תנמ ,הנמ
 איה קוספה תנווכו ,ףסא ,ללכ שרושמ אוה ׳תלכ׳ יכ רשפא ןכ .(12 מ ׳שי) ׳ץראה
.הבר הדיצ ול ןיכיש תרכל הארוה הארנכ
70 הרוש
,דום = ׳שהו ,ןברקה־רופיצ יקלח לש רחבמ וא םייברק ילוא—ררסמ
.ררס ןמ לעפתא אוהש ,׳רתס׳ ףא ילוא ונממש
 . ׳שהו .(דועו 8 ד ׳קיו) ׳תאטחה רפ׳ המד ׳חבד רצע׳ ףוריצלו ,רופיצ=רצע
.עיבג ,לוג=לג
.בהז ,ץורח ,׳צר׳ח׳ל ליבקמב ,ףסכ ,שתח—׳תתח
72 הרוש
 :׳שה ,סכטב (תפונ =) שבדה שמיש וב ילמסה דיקפתל .פ=ב יפוליחב ,תפונ = תבנ
.(15 ד ׳שי) ׳לכאי שבדו האמח׳

73 הרוש
 םיירהצ •הביתה רהוצ ׳שהו .שאר ,רהוצ = ר׳ט • לע=ל :שאר לע ,רהוצ לע=ר׳טל
.ב״ויכו

75 הרוש
 ׳םע־םירידא׳ ומכ ,יובירה ׳טב תוכימס .המוח ימכש ,המוח םימכש=תמת ממכ׳ת
.׳דכו ,(21 בכ ׳שמ) ׳תמא םירמא׳ • (13 ה ׳סוש)
77 הרוש
 :׳שחו ,דרי ןמ לעפש ט״יו .ילוק ׳דב ילוק־יא ׳ת יפוליחב ,׳תרש' ילוא—דרש
, (10 אל ׳טש) ׳דרש ידגב׳ ןושלמ דרש ילואו .(40 אנ ׳רי) ׳חובטל םירככ םדירוא׳

, רמולכ .(1 טל ׳טש ׳שדקב שמשל דרשה ידגב׳ ןכו .׳תרשה ידגב׳ םגרותמ םיעבשבש
.לעב תא שמיש וא ,לעבל חבז ׳דרוה׳

79 הרוש
 יבא םוקי׳ ׳שהו הרוצתה=׳מ תמודיקב ותדיצ =דיצ = דוצמ .ךדוצמב=כדצמב
ן אכש ,(12 בי 'שמ) ׳םיער דוצמ עשר דמח׳ :ותרוצבו ,(31 זכ ׳רב) ׳ונב דיצמ לכאיו
.רוקמה ד״ע יוויצ הארנכ—דריו ,הזיב ,ללש=דוצמ
80 הרוש
! ןויצמ = (20 טנ ׳שי) ׳לאוג ןויצל אבו׳ :ומכ .מ=ל ןויוושב .תוגגהמ,תוגגמ=תגגל
•  (12 גכ ב״מ) ׳גגה לע רשא תוחבזמה׳ :׳שה ,תוגגה לע ןחלופל רשאו .ב״ויכו
.דועו ,(5 א ׳םצ) ׳תוגגה לע םיוחתשמה׳

.(5 גכ ׳מש) ׳ומע בוזעת בוזע׳ ךרד־לע ,ךרע ,בזע=בדע
81 הרוש
.האבה הרושבש (תרכ תריב) רבח תיבל ליבקמב ,הירקל לכוא=תירקל לכא
82 הרוש
 ח ׳םוש) ׳יניקה רבח׳ :םייארקמה תומשה ׳שהו .תרכ תירק ,רבח תיב = רב׳ח תבל

= רבח יכ רבתסמ — עמשמל רשאו .(18 ו ׳טש) שיאה ןורבחו ריעה ןורבח ! (24
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ם י תוליגמב ׳דחיה רבח׳ :ינש תיב תועבטמ יבג לע ׳םידוהיה רבח׳ ׳שהו ,להק
ר בח תיב ףוריצ תא ריהבמה 611111163״ ךכו ,האובת םסא=רבח מ״יו .׳דכו ,חלמה
.(9 אב ׳שמ) ׳רבח תיבו םינודמ תשאמ גג תנפ לע תבשל בוט׳ :קוספב
83 הרוש
ה אבה הרושבש דועב ,׳ת׳ת = שש ןכש ,רדוס רפסמ .ישימחל ,ישימח לש—שמ׳חד
, רמולכ .ןאכל םג ךשמנ האבה הרושבש םיחרי = ׳מ׳חרי׳ו רדוס אוהש ׳תד׳ת רמאנ
.בר ןמזל ,יששה ףאו ישימחה שדוחה דע קיפסיש םהל הפאי

84 הרוש
ן אכמ אמשו .ןוז= 3-^ :םחל= י•*״ ןכש ןוזמ ועמשמש הארנ—ד׳עמ
ה ייטס ןאכ שיש ףא ,דועו (34 אנ ׳רי) ׳ינדעמ ושרכ אלמ׳ ; (20 טמ ׳רב) ׳ךלמ ינדעמ׳

ת ויוצמ ולאכ תויטס ךא .ארקמה ןושלב ,ז ליגרב = ל ןפש ,יטנו׳פה חולה יקוחמ
• תמועל ׳תד׳ת ןוגכ ,םשו הפ

א ובי ןכ .השש=׳תד׳ת תאירק ףא תרשפאמ ׳מ׳חרי׳ב תיפוסה ׳מ.ד ךא .ישש=׳תד׳ת
.םעטה ׳מ ונינפל ןכ םא אלא ,מ׳חרי ינפל אלו ,׳חרי ,דיחי ינפל רדוס רפסמ
85 הרוש
אבצל ליבקמב ,דודג רמולכ ,הלודג הרובחל תיברעה ם״ע מ״י—תע
ה ז אוה לעופ יכ מ״יו .בגנה רושימ=בגנ תע יכ םג רבתסמ ךא .האבה הרושבש
ב ויא) ׳המיכ תונדעמ׳ :׳שה ,הנושארה החנהה הנוכנ םאו .קעזה ,עמש ועמשמו
.׳םיימשה אבצ׳ ד״ע ,המיכ תואבצ ילוא םהש ,(31 חל
, םורדה ,בגנה רושימ=בגנ תע ילואו .יראמב 1-16^-113 ם״ע הדיצ קפס ,דיצ מ״י—בגנ
.ףוריצה םותס—הכ םאו הכ םא ךא .(87 רש) עמ תע הטמל ׳רו
ן ותנו׳ ומכ ,יוטנה לעופה תחת םיתעל שמשמה טלחומ רוקמ ןאכש רבתסמ—אציו

.תיאווש ׳א םג תנייצמ הקורח ׳א יכ ס״יו .(3 ב ׳םא) ׳ןהיקורמת
86 הרוש
ל ע ךמסנ ןושארהש רבתסמ .ןינקה־תסחיב ינשהו םשה־תסחיב ןושארה—אבצ אבצ
׳ יבכר בר׳ וליבקמ תמועל ,(23 טי ב״מ) ׳יבכר בכר׳ תמגוד ,הגלפהה ד״ע ,ינשה
.(ב״ע אל ׳ברב) ׳תואבצ יאבצ׳ :אוה שממ ונפוריצכ ףוריצו .(24 זל ׳שי)
87 הרוש
ם ינהוכה ןמ ,יעמ ׳שהו .(?)יטרפ םש=׳עמ׳ו ,עמ (85 ׳וש ׳ר) ידודג מ״י—עמ תע
ת ע ךכו ,(19 חמ ׳שי) לוח ריגרג ,העמ ומכ עמ ס״יו .(36 בי ׳חנ) ארזע ימיב
.אג־קעזה=עמ תע אמש ,(85 ׳וש ׳יע) קעזה^תע םאו .לוח תברע=עמ
88 הרוש
.טלוא־אירב •ישהו .קזה ,לוא=לא
.דאמ־דאמ ,׳םירואמ׳ ,דאמ לש הגלפה יוביר ילוא—דאמ
89 הרוש
.ארקמה ןושלב 6 ךפוה ךורא 3 .יובירה לע הרומ החותפה ׳אה ,תואמ =■ תאמ
׳שהו ,רפסמה שומישל רשאב םש־תונושל ךרדכ הדיחיה תרוצ וזש רבתסמ—תבר
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׳ שהו ,תואוביר ,תובבר־תבר ,יובירה תרוצ םג ןכתית ךא .(60 דכ ׳רב) ׳הבבר יפלא׳
.(71 ז ׳חנ) ׳תובבר׳

90 תרוש
ש פח ידגב׳ו ,אבצ־ישנא גוס ,ןירוח־ינב ,(ימינפ יובירב) םישפח הארנכ—׳תפ׳ה
.אבצ ידמ םהש רבתסמ (20 זכ ׳חי) ׳הבכרל
ו ז הלמ .הרוצתה ׳מ ילב ,רפסמ וא רפס ילב וא ,רופס ילב (רשא = ) וז = רפס לבד

י לואו .(17 ג ׳שי) ןיצק=שבוח לא הרבחל שי אמשו .׳תב׳ח ביתכב ףא העיפומ
.שרוש ותוא לש םיגיינש ינש םה ׳תב׳חו שבה

91 הרוש
ם ע׳ לא םרבחל שיש רבתסמו .(?)םימחול גוס ,ימינפ יובירב ,םינוש ,םיננוש=ננ׳ת

, םיעשר לאו םיערמ לא םש םיליבקמה ,(21 דכ ׳שמ) ׳ברעתת לא םינוש
.תיאבצ הדוגא ירבח=3וו׳;183030! ךכו .סמח ישנא ,רמולכ
.רובד ,רמא ,בינ ,גגה ךכו ,אטב ,הגה ׳שהו ,׳רפס׳ל הליבקמ—גה

—91 תורוש 93
.ןוזיאה ׳כ + (האירק תילמ)לה וא ,רוקמ ,ךולה=בלה
ו תואמ ילואו .םינוש תולייח יגוסל םיחנומ םה וללה יכ הארנ—רימכ—׳ד׳ד׳ח

ד ״ע םירמכ תוארל רשפא ילוא ׳רימכ׳בו .היוול־ינב ,םיתרשמ = 6יל>- שרוש
ם יכלוהה דופיאה יאשונ ןוגכ ,אבצה ינהוכ ,םירמכ ילוא םהו ,ליטק לקשמב הנטקהה
ב שיל השק ךא ,הרוי ומכ ,רי מכ=רימכ ;זיזח״׳ד׳ד׳ח מ״יו .ברקל םיאצויה םע

.ןאכ םניינע

94 חריש
.ודעצ ,ורשא^ר׳תא

—96 תורוש 97
־ תמחלמב גוהנכ ,סויגה ןמ רוטפ היהי אל שיא ,רמולכ ,׳וגו תנמלא------דחי
: ׳שהו .׳וכו הנמלא ,רויע םג ,הלוח םג ,ללכ־אצוי אלל ,לכה םיבייח הב הוצמ
י לואו .(ז ח הטוס) ׳התפוחמ הלכו ורדחמ ןתח ולפא ,ןיאצוי לכה הוצמ־תמחלמב׳

.דחא־דחי ילואו .(26 ו ׳רי) ׳דיחי לבא׳ :׳שהו ,דיחי ןב ,דיחי־דחי

—97 תורוש 98
.רכשית רוכש הנמלא וליפא—רכשת רכש
: םירבאה הכנ לא רמאיו׳ :׳שהו ,ושרע אשי הלוחה .םומ־לעב ,הלוח ,לבוס=לבז

ל ועפב אשי ארקנ םאו .םעטה ׳מע-שרע-משרע .(24 ה סקול) ׳ךשרע תא אשו םוק
ה לוחה אשניי ,רמולכ ,פ״הת ׳מ ׳טשרע׳ב ׳מב תוארל לכונ ,(חקרי ,ןתוי ומכ)

.שרעב

99 תרוש
ף וריצה ןמ ףא ףקתשמ ךכ אמשו .תיברעבכ ,תחא ןיעב אמוס א״יו ,םייניע־ןיא=רוע
ן יע םותם=רויעו תחא לגר הכנ אוה חסיפ ןכש ,(דועו 8 ה ב״ש) ׳הספו רוע׳

.תחא
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100—99 תוררש
־ ןושלב לזמ ןמ ילואו .קפסו ,שפש־שמש ומכ ,מ־פ יפוליחב לזפי לזפ מ״י—לזמי לזמ
, תיברעבכ דרי־לזנ ןמ ילואו .קוחדו ,בוט רשבל תוחפל לכוי רויעה ,רמולכ ,םימכח
.(?)המחלמל דרי ,רמולכ ,ר״נמל יפוליחב
ש יא חקי יכ׳ :הרותה ירבדל דוגינב ,תאצל וילע ףא השא ול רהמש ימ ,ןתח=׳חרת
.(5 דכ ׳בד) ׳וגו ׳אבצב אצי אל ,השדח השא

101 הרומ
י לואו .רומח ןמ רמח ומכ ,ריעב ןמ ינמש לעופ ,גהנה=רעב ןמ ,ריבעי=רעבי
.רחאל ותשא ריבעי ,רמולכ ,לוכישב ,רבע=רעב
.(14 ב ׳םא) ׳ינש םישנה תיבל׳ :׳שהו ,רחאל ,ינשל=נ׳תל

103 הרומ
.והתשאל ליבקמב ,וידוד־תשא ,ותדידי = התדדמ

104 הררש
.(ב״ויכו 3 גל ,בד) ׳ךילגרל וכת םהו' ׳שהו ,ןוכשי = בכשת

105 הררש
ל שמל ׳שה נ = ל יפוליחלו .הברא-׳יברא׳ל ליבקמב ,ר״נמל יפוליחב ,ליסח=נםח
.ב״ויכו (15 אכ ׳שי) השוטל = השוטנ !דועו 30 ג ׳חנ) הכשל=הכשנ
.יובירה לע הרומ החותפה ׳אה .תואיפ־תאפ

106 הרומ
ם ה וז הרושב םירפסמה ףאש הרומ האבה הרושבש ישש = ׳תד׳ת רדוסה רפסמה
ו ט בויא) ׳?דלות םדא ןושארה׳ ׳שה—ע״השל רדוסה רפסמה תמדקה לעו .םירדוס

.ב״ויכו (15

107 הררש
.ןוזיאה ׳כ + המ ילואו ,האירק תילמ = כמ
. שמשה חורזב ,שמש םע ,שמשב :רמולכ ,פ״הת ׳מ וא םעטה ׳מ + שמש = טשפש
ם ע :העמשמו ,םושלש לקשמ לע איה םושמש ירה ,פ״הת ׳מ איה תמויסה םנמא םאו

.המחה ץנה

109—108 תרררש
.עיגת ,אצמת = י׳עמת
ם דא .(16 ג ׳הי) ׳ריעה־םדא׳ םג ׳שהו ,םדוא וז ירה טשפה יפל .םודא ק״י = מדא
ה ארנו .תירצמב ךכו ,הנטק = תרר׳ת יכ הארנ תדוגנתה יפל—תרר׳ת םדא—תבר
׳ שהו ,ריעזה הזכרמ ,הניערג תמועל ,הברה ,הלודגה ריעה ,ריעה הנבמל הנווכה יכ

-------3611 ?©/ןזט —הבר ןודיצ = (3 ׳וש ,ג עסמ בירחנס) 1<3181ט11ז1 ז31
, תפדרנ םא יכ תידוגינ תלובקתה ןיא יכ ם״יו .(10 ה ׳רי) (הריעז-) הריעצ ןודיצ
.המוצע ,הלודג העמשמ ףא תרר׳תו

110 חרזש
דנ ׳שי) ׳לופי ךילע רג ימ׳ :׳שהו .לועפה יוניכ ,ננ + הרגתה ,הרג ןמ ילוא—גנ רגו
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י שרש ףא ונכתיי ךא .םש לגס שוריפב ׳יעו ,(3 מק ׳הת) ׳תומחלמ ורוגי׳ ןכו ; (15
— ׳בהו ,עשרבו ףקותב גהנ = ןמ ילוא—גרש .אבה טירפה ׳רו ,רוג וא ררג
י לואו .(29 בל ׳רב) ׳םיהלא םע תירשו׳ :םחליה = הרש ןמ ילואו .ףוגה־יוניכ

.קפסו ,תוירקב יורש היהו םירעב רוג = רש—רג

111 הריש
.תוירק ,םירע ,תלובקתה יפל—מררדפ
. רוקמה תמויס—׳תהו ,שגר ,רעס—(9 הנ ׳הת) ׳העוס חור׳ ,העס ןמ ילוא—תעס
.המדשב ילואו ,םידשמ ,םידשב = מדשב

112 הרוש
.(27 כ ׳שמ) ׳ןטב ירדח לכ שפוח׳ :טטח ילואו .טקל ןמ ילוא—תשפח
 איה 'םה תטמשה יכ הארנו ,׳כפנב׳ ל״צ 216 ׳ושב ליבקמה עטקה יפל—כ (פ) גב
, הכפ לעופל ורבחל שי יכ הארנו ,ןיעמ = כפנ עמשמ תלובקתה יפל .רפוס־תועט
.(2 זמ ׳חי) ׳םיכפמ םימ׳ :׳שהו ,לעפנ ינוגיב
.מ = ב יפוליחב .רוקממ וא ,רקמב—217 ׳ושב ליבקמה עטקב—רקבב

114 הרוש
.(12 י ׳הי) ׳םוד ןועבגב שמש׳ :ההש ,ןתמה = םוד ילואו .האירק־תילמ—מד

115 הרוש
ר פוס־תועטב ורוקמ רוקמב ׳יהו ,שמח איה האירקה יכ ירב רשקהה יפל—שמו׳ח
.ב״אה חול ׳רו ,׳י אציו םיימעפ ׳ח בתכש

116 הרוש
.ךיצח—כ׳טח
 ךא ,תיארקמה "ול" ומכ קוזיח־תלמ איה לא .הלילשה לא ם״יו ,קוזחה לא=לא
׳ ךעישוא ןיאמ !הוהי ךעישוי לא׳ :ארקמב הדרש המצע קוזיחה לא םג יכ הארנ
י נוארת לא׳ ןכו !םיהולא ךעישוי ול ,ךעישוהל לוכי יניא ינא ,רמולכ ,(27 ו ב״מ)

.תרוחרחש ינאש ינואר—(6 א ש״הש) ׳תרוחרחש ינאש
, ףרש = לעש ילואו .םיצח תוריל = םיצח תולעהלו .הלע ,ילע ןמ לעפש—לעשת
.תופורש = (118 ׳וש ,ןלהל) ׳תפדשמ׳ל ליבקמב ןאכו .31:52 ׳מתלעשמ ׳רו

117 הרוש
.תרקה לא ךיצח לעת לא ,התרקה ,המגמה ׳ה—התרק
ר שאו .(17 הל ׳מב) ׳די ןבאב׳ :׳שהו ,ךידיב ןקרוז התאש ,ךידי ינבא = כדי נבא
׳ םינבאבו םיצחב׳ ; (2 בי א״ד) ׳םיצחבו םינבאב׳ :׳שה ,םינבא | | םיצח תלבקהל

.(15 וכ ב״ד)

118 הרוש
ל עופ ןאכ רבתסמו .ןאכל וכימסהל השק ךא ,ףדנ ןמ לעפש ינוניב מ״י—תפדשמ

.םדש ןמ

119 הרוש
.רורב םשה רוקמ ןיאו ,םדא ךלמ—לבפ
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120 הרוש
=  רק ירה ,לוק תעמשה ןניינעש תולמה רתילו ,ןאכ ׳לק׳ל הלבקהה יפל—רקל
ה ״ל_א״ל יפוליחב ,ארקיו ,ירקיו = (4 גב ׳מב) ׳רקיו׳ ילואו .לוק עמשה ,ארק
.תאירקל=ירקל ןאכו .ח״לב חיכשכ
122 הרוש
.השירחה רוש ,שירחה ףולא = ׳תרח פלא
ך כו ,סעכ לוק תעמשה = םעזל ליבקמ ילואו ,הדרח לוק עמשה ,ןינעה יפל—ת׳עז

׳
123 הרוש
י ובירב) םיריפצ=רפצ רבתסמ ךא ,(רפצ יחא ופצ ןמ) הפוצ בלכ מ״י—רפצבלכ
ר המ רופצי׳ :׳שהו ,רפוצ בלכ םג ןכתייו .ןאצ־בלכ אופא ועמשמ ךכ םאו ,(ימינפ
.ןאצה רחא ךלוהש ,ןאצ־בלכ אוה ףאו ,(3 ז ׳פוש) ׳דעלג
.ךאלמ—הז שרושמו ,חלשיו =—באליו

124 הרוש
.לא ,םע ~ טע
125 הרוש
ר שא ןיס שרושמ איה ילוא ךא .המגמה ׳ה + הנחמ גוסמ :ןינעה יפל מ״י—הנוסמ
י לואו .(ו י םילכ) ׳םיניסב ןאשעו׳ :׳שהו ,תודתי עקת = ןיס לעופהו ,דתי ועמשמ
י כ א״יו .ץחנה ׳נב ,הסחמ םוקמ אוה תסמו ,הוסמ ןאכמו ,הסכ = הוס שרושמ איה
, ןוסא ןכו ,ןיס תומשה םג ׳שהו .םוקמ־םשל תמודיק—תיליחתה ׳מהו ,אוה יטרפ םש
.(6 ל ןכו ,10 טכ ׳חי) הנוס ףא ךכו .םירצמב םירמושה בצומ
.רמוא ,רבד = מהת
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