
:דגמ םוחנ
׳ רודאדי׳ח ןאו׳ח־׳ לש םיגולופורתנאה ויתורוקמ
!תורוקמה תועמשמו סאירוקסאל

ף א ,ינאידניאה סותימל יתורפס יוטיב ןתנש רפוס בשחנ סאירוטסא ל׳חנא לגימ
:ושוריפו ,ידממ־בר אוה סותימה ויבגל .דבלב םיינאידניא םניא ויתורוקמש
־ לע תועמשמ הנקמו ישונא דממ לכ תימסוק הגרדל הלעמה ,יביטקלוקה םולחה (א
.םלוע ימורמל ןטקה םדאה תא הלעמ אוה ךכבו ,יעבטל תיעבט
ד חא איה תורפסהו ,םיערהו םיבוטה םילאל םדאה הנופ סותימה תועצמאב (ב
ל להי ןעמל םדאה תא ורצי םילאה .םדאל לעמש תוחוכה לא וז היינפל םייוטיבה
ם ינהוכל ,םימחולל םיררושמה ומדק ןכל .יהולא םויק וכפה תוישונאה םילמה .םתוא
ל וכיש לאוגה דוסיה ,םילאה תא עשעשמה דיחיה םרוגה איה הנומאה יכ ,םימכחלו
 2.היגאמב יסיסבה ביכרה ןה םילמה ינאידניאה יבגל ןכל .םמומעיש לע לקהל
ם דאו םילא תרשמ והירה ,ושומיש תאו סותימה תא הייחמ אוהו ליאוה ,רפוסה
ל ש ותסיפת יפ־לע .םייחל םעט ןתונו ידימתה רוכינה ןמ םלאוג אוה .דחאכ
ן ויער אטבמ אוהו ,םדאל המודב רוכינמ םילבוס םיכאלמו םידש ,םילא ,סאירוטסא

ם יפרטצמ ,םהיתורוקמב םינושה ,םיסותימה Muiata de Tai.3 ןמורב דחוימב הז
. עבטה ןמ הלעמלש המו עבטה ,םדאה ןיב ,יתימא ,רישי עגמ רצונ הב תיללכ הריוואל
ת ודידבה ,דחפה ,ינשה םלועה תא אטבמ אוה אלא וב שי תוממור קר אל סותימה (ג
ת ויעבל תילנויצאר־יא הבושת םה ,רופיסל הוולתמה ןחלופהו ,רופיסה .טויסהו
ן מ דימתמ דחפב יח םדאה .םדא תונברקב תובורק םיתעל תאטבתמה הבושת ,םלוע
ך כ ךותבו—יגאמ וא יתימ חוכ ילעב ,םיישונאו םייעבט—ותוא םיבבוסה תוחוכה
.רידת תופלחתמ תויספאו תוממור

. הריציה ירחאמש רצויה לע ביעהל הב ןיא סאירוטסא לש םיסותימל רוקמה תעידי
 4,הלמטאווגב ה׳ציקה יטבש לש שדוקה־רפס ,"ךוו־לופופ״ה ןיב שי בר לדבה
ת שגרומ תיתורפסה הריציב .סאירוטסא ל׳חנא לגימ לש "םריתה ישנא" ןמורה ןיבו
, תיביטימירפ הפקשה ,ינאידניא סותימ :דחי םג םיביכרה לכ לש תצבוקמה העפשהה
י נאה ייחב טרפבו ,םדאה ייחב ערלו בוטל יוטיב תויהל םילוכי םזילאירוסו היגאמ
״ רודארי׳ח ןאו׳ח״ רופיסה שמשל לוכי תיצוביק העפשהל תקהבומ המגוד .יצוביקה
(Juan Girador) ץבוקב Lida sal, י לוגליג לכ ירחא בוקעל רשפא וב רופיס

ת יתריציה הבישחה ךילהתל רתויב בושח םגד ךכ ךותמ לבקלו ,תועפשההו תורוקמה
.רפוסה לש
א וה הלמסש ,"םיבבוסה" ,העודי םימסוק תחפשמל ןב .הטושפ רופיסה תלילע
־ילע קורי ןדע־ןגב ויבא תומ רחאל הכחמ—תוירופהו תוננובתהה למם—הינמחה
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, ויבא לש ורובט 8,"הפיטע״ה תא ונממ תחקל תנמ־לע באה ףוג תוררופתהל תומדא
י חמצ ןדע־ןגמ תאצלו הירופה הינמחה לש תדחוימה היגאמה תא וז ךרדב לבקל ידכ
ה עברא םיעיפומ ורובטל רשקנה היגאמה דוס תא חקלש רחאל .םלועב טושל קורי
ו יתולועפו 7,בוהצו קורי ,םודא ,רוחש :דמוע םלועה םהילעש תועמשמ־ילעב םיעבצ
ח וכב ,םיינעה ןיב קלחמו תלוכיה־ילעבמ לטונה ידגא רוביג לש ןה תונושארה
ת וירופה־לא למסכ 8.ףשכמ אוה ותואש דקומה ביבס ,ויבוביס שולישבש הזונפיהה
H um לש ויללעמ לע 9.ותוא הוולמ תוירופהו םוקמ לכב םלועה ררועתמ עבטהו

Batz, הכלמה תעמוש ,״בבותסמה ןנחוי״ לש ינאידניאה םשה x !u־chitutui, ת כלמ
10.הכלממה תורקעמ קלח איה התורקעש ,תוירבדמה

ו תושרל התכלממ תא הדימעמ איה ודידל המודבו Hum Batz םסוקל תארוק איה
ת א תלבקמ הכלמהו הליעומ הניא היגאמהשכ 11.תוירופה למס ,שדחה סאיניא לש
י דכ םסוקה תא תחצורו תבזכאתמ איה 12,תוירופל ןמיס לכ ילב ,ליגרכ תסווה
־ םיחא ינש םידלונ ידגאה רובטה ןיבו הניב רשקה ןמ .הרפמה ורובטב תוכזל
ם היבא תא שפחל םיאצוי םה 13.םולח ,לצ־בבוסו ;םדא ,רשב ,רוא־בבוס :םימואת
ה כפהש הפי השא ,םימ ,עבט ,ףוס־ינק תומדב רשקתמ דלשה־באה םייתניב .תמה
ת ספות איהש רחאל ,היגאמ לש חוכב 14.תמה לא התורשקתה ללגב תרעוכמ הפשכמ
, תוירופהו הינמחה לש היגאמה ךישממ היהיש ףלטע ןב דלונ ,ומדמ הזיקמו ףלטע
ח אה תא ,יחה דלשה תא םיאיצומ םימואתה־םיחאה .םיחאה ןיב ישילשה ותויהב
ץ ע עזג ביבס םיבבותסמ םהו 15,םורמ־יבכוככ םיימשל םילוע םתעבראו ,ישילשה
. תמה לש וישנ יתש לש הליפתהו תושגרנה תואירקה עקרבשכ ,דחוימב הובג

18.בוביסה לש תודוקנה עבראמ תחא תא ספתו וינב םע דחי הלע דלשה

:הלא םיבלשל קלחתמ רופיסה
ת וירופ ,הפיטעה :הינמחה למס ,באה דוס תלבקו תיאלפה תומדה תעפוה (1

.ןושארה ירובורואה ןדעה־ןגמ ותאיצי זאמ יממע רוביגכ תומדה (2
.םדאהו המדאה
.םידלי ןיא—היחמצ ןיא ,תורקע־הממש :היתונוכתש ויש רבדמה־תכלמ תעפוה (3
.Chitutul־XIU־ל רודארי׳ח ןאו׳ח לש תוירופה ןיב גווזל ןויסנ (4
.הילשאה ץופינ (5
.תיגאמ הארפהו ,םלוע־דוסי־יעבצ העברא לעב רובט תדרוה ,ינחלופ חצר (6
.לצו רוא :םימואת םיחא ינש םידלונ .םדאכ רבדמה תוירופ (7
ח קלנ .תינטש תוירופ :האצותה .הפשכמו הריעצ השא ,ףוס־ינקל רבחתמ דלשה (8
ל ש םכרד ךכ יכ ,דלי תומיו רגובמ דלונש יחה רצונ ונממו 17,תוומה למס ,ףלטע

.םיתמ־ינב
.םהיבא תא םיאצומ םימואתה־םיחאה (9

.םינוויכ העבראמ וריצ ביבס םיבבותסמו הובג עזג לע םילוע (10
.תוהמאה ,םישנהמ הדירפה תליפת (11
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ר ודארי׳ח ןאו׳ח—יולג םשו יגאמ םש :לופכ םלוע רופיסה הלגמ ןושאר טבמל

(Juan Girador) ־וHum Batz; סאירוטסא יפ־לע .לוטוטי׳צו ויש—השאה יבגלו 
י תימאה ומש תא תולגל אל ידכ ,ינאידניא לכ הנכתמ ךכ ,יללכ םש אוה ןאו׳ח
ה טילש ךרוצל וב שמתשהל לכויש ימל םשל הרושקה תוהזה תא רוסמל אלו

ת א םירמוש ,ותערב וצרי אל םלועמש הלא ,שיאל רתויב םיברוקמה קר 18.תיגאמ
ה צרחנ המחלמהו ,לואשה ילאב סריתה ילא לש םתמחלמ תראותמ ךכ .דוסב םשה
ת יתימ רופיסב הריוואה 19.לואשה ילא לש םהיתומש סריתה ילאל ועדונש עגרב

רופתהה ןחלופו ,היגאמה ,ולש ןדע־ןג ,Hum Batz רואיתב תידרפס־םורט ,המודק
ם ינקמ ,םירטושו היפאמ ,ריע רואית ,סוס לע הביכרה ,ינש דצמ .באה ףוג לש תור
ד קממו םינוש תורוקמב שמתשמ סאירוטסאש רורב .םודקה יתימה רופיסל שדח דממ
, תושחרתה םוקמ ,ריע םש ןייצל ילב ,םוקמ אלל םוקמ ,ןמז אל ןמזב תושחרתהה תא
.יפרגואיג יוהיזל תורשפא לכ היהתש ילבו

תורוקמה

־ לופ1פב ,םימואתה םיפוקה־םיחאה דחא אוה Hum Batz .םודק יגולותימ רוקמ
ן אכמ 21.תוירופה למס אוה ףוקה 20.םדאל המדקש הפוקתב סריתה־ילאל םיחא ,ךרו

ו תוורעשכ ףוקה דוקיר ןוגכ ,םינוש םייטורא תודוסי לע רפסמ ךוו־לופופב רופיסהש
ל ש סופאה תא םילעמה ,רתוי םירחואמ םידוקירב עיפומ וז הרוצבו ,ץוח־יפלכ
ת ובקעב תויח וכפהש םיפוקה־םיחאה ינש ךװ־לופופב 22.םדאל םדקש עזגה ,ץאב םוה
ף נעמ םילפונ םה .תדרל ולכויש ילב ץע לע םיספטמ ,סריתה־ילא ,םהיחא םע ביר
י נאידניא ץבוקב םג ריוצמ ץאב םוה 23.םיימשה תוחור תא םילמסמו םירפיצכ ףנעל
ש דוקמה דוסיה איה "הפיטעה" 24.םיינחלופ םידוקירב עיפומ אוה ךכו ,דלש תרוצב
ס אירוטסא לש ורופיסב עיפומ ץאב םוה 25.הלאמטאווגב ה׳ציקה יטבשל רתויב
ם ויקל דוס ,םדאהו המדאה תוירופל איבהל לוכיה ףוטע דוסי ותוא רמושה ףשכמכ
ת א ,ךוו־ל1פ1פה יפ־לע ,ווילש םינומדקה םילאה ורשקנ הז ףוטע רמוחב .טבשה
ה עברא םה רובטה יעבצ העברא 28.הכרבה־רהל םתיילעב םייגאידניאה םיטבשה
ת ואובנה־רפסב דוסיה־יעבצ העבראו 27,ינאידניאה לואשה ,xiba1ba־ה יעבצ
ם יימשה תוחור עברא תא םג םילמסמ םיעבצ העברא Chiiam Balam.28 ינאידניאה
.היווהה תומלש תאו

, הקיתעה הריבל הרושקה היאמ תכלממ לש םש אוה ויש .ויש הגלמה תורוקמ
uxamai.28 יגולאיניגה ץעה אצוי הנטבמש השא אוה החפשמ התוא לש למסה ,

י לוא רושק ,ינשה המש ,(chitutui) לוטוטי׳צ 29.ימסוקה ץעה וא םייחה ץע
, ךוו־ל1פ1פב תיעיבשה היאמקאוגה לש תיקנעה השאה ,(Chimaimat) טאמלמי׳צל
ם ג שי .קנע־תומד איה סאירוטסא לש רופיסב הכלמה םג 30.םלועה ידומעמ דחא
שוריפה .יקטצא הרוקמש הפשכמ לש תומדל הרושקה ,ויש הלמל רחא ןבומ
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ם יימש בכרומה םשה רוקמ ןאכמ 81.םיננע אלל םיימש ,זיקרוט עבצ אוה ילולימה
 ,היאמה לש הכולמה תחפשמ למסו תוירופ־רסוח ,רבדמ םשוריפש ,םיננע אלל
.יגולאיניגה ץעה אצוי הנממ השא רומאכ אוהש

ם יגולופורתנאה לכ טעמכ .קודב יגולופורתנא רוקמ רופיסל .םייגולופורתנא תורוקמ
. "ףפועמה ץעה" ומשש דוקירב םיקסוע הלאמטאווגב ה׳ציקה ינחלופב םילפטמה
י נפל רסאנ ,וקיסקמבו הלאמטאווגב וגגאנטסקי׳צי׳צב הנש־ידמ גוחנש ,הז דוקיר

ה כורא הפוקת יח (Girard) דרארי׳ח גולופורתנאה .ובש ןוכיסה ללגב רפסמ־םינש
־ ךרדב רושק ורבסהשכ ,םהיגהנמל תויודע םשרו (Chords) סיטרו׳צה יטבש ןיב
ם והל רושקה דוקיר לע רפסמ אוה .יאלקחה חולו שמש־חול אוהש ,הנשה־חולל ללכ
ו מוקמו ,תישילשהו הינשה תיתימה הפוקתה לש םיטילשה דחא ,(Hum Batz) ץאב
. ףוק־לאו דלשכ עיפומ אוה םייפילגוריהה םילמסב 32.היאמהו סיטרו׳צה חולב ההז
ת א רפסמה רתוי בכרומ דוקירמ קלח אוה קדבנה טבשבש ףפועמה ץעה דוקיר
ם יכתוח אלמ חרי לש הפוקתב .ךוו־לופופה לש תיתמארד הסיפתכ םלועה תודלות
ה פוקתב—תוומה־יכלמ שדוח אוהש ,רבמבונ תליחתב דומעב ותוא םיעקות ,קנע ץע
0 3־כ הלדגש ,הרוקה תא םיריאשמ .םיתמה אשונ ביבס הלודג הגיגח תכרענ וז

ת דמעה ןמזב 33.םיפפועמה־יקחשמ לש םידעומה םהש ,רבמצדב 21—17־ה דע ,רטמ
ם יעבצ העברא .להקה תא קיחצמו ,ץאב םוה ,ףוקכ שפוחמ ישארה ןדקרה ץעה
ל ש םינוש םיבלשב םינדקרה לש םישובלמ םה סאירוטסא לש ורופיסב םיעיפומה

.ץעה תבצה
ם ינדקר העברא םיעיגמ ,םאירוטסא לש רואיתל תקיודמ הלבקהב ,תומלוס תרזעב
י נשל ץעה קלחתמ העבראל הקולחה ינפל .הניפ םהמ דחא לכלו יבוביסה רישכמל
ם יתמה תומשג לש ןתיילעכ תשרפתמ םינדקרה תיילע .לצו רוא םהש םימרוג
.םילודג םיהבגל

ת ומשנ תא וז ךרדב תונמסמו סוט תוהיבגמו תוכימנמה םירפיצכ םיארנ םיפפועמה
, ץראה לע ,הטמל .ךוו־לופופה יפ־לע םירפיצ סופתל הסנמה ,ייאב םוה תאו םיתמה
34.ףפועמה ץעה תא בבוסמ ישונא לגלג

י בחרמב ושפחל שי דרארי׳ח תעדל .יגולופורתנא חוכיוול אשונ אוה דוקירה רוקמ
ם ינמזה תקולח תא למיסש ץע־דומע ביבס םידוקיר ועצובשכ ,הירוטסיה־םורטה
. "בהזה ףנע" לע ורקחמ תא רזיירפ הנב הילעש הפוקתה ,המדאה תוירופ תאו

ל גלגה תוליפתב אוצמל רשפא ,סאירוטסא יפ־לע ,ויש לש הליפתה תולמ תא
35.סוט םיכימנמו םיהיבגמ םיפפועמהש עגרב ,הטמל ישונאה

, 17־ה האמה ןמ אוה רתויב םלשה .םיפפועמה דוקיר לש רתויב םימודק םירואית שי
ם ייתסמ ידרפסה רישב ןויזחה .םאירוטסא לש רופיסב םיפפועמה רואיתל המוד אוהו
ל גלג השארבש הרוק לע םילוע ,םפוג תא םירשוק םינפ־ילוער םירבג העבראשכ
ם יליחתמ םה ץעה ביבס םירושק םתויהמ .בר הבוגמ םמצע םיליפמו ,בלצ תרוצב
הז ןויזח־קחשמב םיאור םיפוצה 36.םייפכ םיאחומ לכהו ריצה ביבס יבוביס ליגרתב
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ם יבבותסמה ןמזה ירעשו ריצ־יבכוכ העברא ,םיימשה יחתפ העברא לש תומלגתה
ל ש רופיסל ינאידניאה דוקירה ןיב תוהזה .םיבכוכה תוכרעמ תא םיליעפמו דעל
:םהינשל ףתושמ .קפס לכ לע הלענ סאירוטסא
.ץעה ביבס ינחלופה דוקירה (1
.ישארה רוביגה םש (2
.ץעה לע סופיטה (3
.תוליפתה (4
.םיימשה יחתפ תעברא לש תומלגתהה ,ריצה ביבס בוביסה (5
ם ינוש תודוסיו ,הנש ידמ ינחלופה ועוציבו םודקה קחשמה דמע רפוסה יניעל
ת יתמארד הסיפת תניחבב אוהש ,"הירוטסיהה" ןויזחב סיטרו׳צה דוקירב םיעיפומה
ת ועגונה תורחא תודיחי ףיסוהל רשפא יגולופורתנאה םודקה רוקמל .ךוו־ל1פופה לש
:סותימה תנבהל
37.ירובורוא ןדע־ןגב רוביגה לש ותדיל (1

ו ידודנל אצויו הלודגה םאה לש "בוטה קלחה" תא בזוע באה ,ותשורי תלבק םע (2
.ויתוקתפרהו
, ינוגומסוקה ץעה אצוי הנממ השאכ תראותמ ,היאמ החפשמה למסבש ,ויש (3
א ירוטסא הל ארוק הבוטה התרוצבש ,הלודגה םאה לש ינומידה קלחה תא תלמסמ
ו פוגמ קלחב אלא בהאמה ןבב תניינועמ הניא הלודגה םאה 38."תחרופה המדאה"

י רואיתב רוריבב תרסמנ המדאה־םאו ויש ןיב תוהזה 39.התממש תא תורפהל לוכיש
L iego ei dueno de esta tierra :רמאנ הכלממה רוזאל ץאב םוה עיגהב .רפוסה

sin dueno [לעב אלל וז המדא לש ןודאה עיגה].ותוא הליבקהב הכלמה ירבד 10:
y que la aridez acabe en mi y el desierto en mis dominios)...( ]הממשהש

:הכלממה ירואית 11.[יתכלממב רבדמהו יב קספית
1) xiu tornose en una mujer mon tafia.
2) sus rodi lias cerros de huesos.
3) entre sus piernas montafias.

12 [.םירה—הילגר ןיב (3 .םצע־תועבג היכריב (2 .רה־השא הכפה ויש (1]

ן בה לש תוירופה םרוגב תניינועמה ,הלודג־םאו רבדמ—המדא—השא ןיב תוהז שי
ן בה .םידוגינה ןיב רשקה רצונ ךכ .הרפמה ורובטב שמתשהל ידכ ותוא התיממו

י נש םידלונו ,ובש ינומידה קלחב רבחתמ הלודגה־םאה לש ןדעה־ןגמ ררחתשהש
, ןושארה ותויהב יתימאה אוה ישילשה ןבה ,גנוי יפ־לע .לצו רוא :םימואתה םיחאה
ד לשה תשיגפ ידי ־לע 13.ינשה םואתה אוהש לצה תוצרפתה רחאל ,ומצע לע רזוחה
ר גובמה דליה רבסה .רגובמ דלי דלונ—ףוס־הנק—השא—תרחא תיתימ תומד םע
ת וומה לא ותוברקתה .תוומל ברקתמ םייחה־ןב :ומצעלשכ ןיינעמ רופיסה ףוגבש
ה איבמ תוקחרתהה .ותדיל סיסב אוהש ,םייחה רוקממ תוקחרתה אליממ איה
ן ב ,ינש דצמ .ןמזה דממ רמולכ ,הנקיזו תורגבתהל ,ורוקמל םיזע םיעוגעגל
ותדיל רוקממ קחרתמ אוה םג .תוומה ןמ קחרתמו םייחל ברקתמ םיתמה םירוהה
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י בחרמב ותמירז וז הרוצבו—דלי ,רגובמ ,ןקז :הכופה ולודיג ךרד ןכלו ,תוומה אוהש
44.הכופה ןמזה

ל ש המארדה תא םג וב תוארל רשפאו םיפסונ םינוש תורוקמ םיצבושמ רופיסב
ל ש למסה ידי־לע םימו שא דוחיאל המודב ,םייראניבה םידוגינה תא דחאל ןויסנ
48.םיקטצאהו היאמה תוברתבש םיפורש םימ

C hi־) ויש .תוירופה ברימ—רבג—(Hum Batz) ץאב םוה :םה םייראניבה םידוגינה
tu tu rx iu)—תוירופ־ספא ,השא.

, דיס־יניינב היונבה ריעה תומלגתה—ויש .ותוירופב עבטה תומלגתה אוה ץאב םוה
.תמה עבטה
־ ומסוק ,םיימשב םיבוביס—תמ ץאב םוה .היגאמ ,ץראב םיבוביס—יח ץאב םוה
.הינוג
.לצ ןב ;רוא ןב
.םולח ןב ;רשב ןב
.תוומ ידילי ;םייח ידילי
ת וירוזחממ קלחכ היחמצה תוהולא לש ןחלופה תא םג תוארל רשפא רופיסל רוקמכ
.שדח ךלמ םוקי וא דלנייש ידכ ותשא ידי־לע חצרנ עבטה־ךלמ הב ,עבטה
ל ש רוהט ןוימדו יטוזקא רואית קר וב תוארל ןיא רופיסה לש ותובכרומ ללגב
* Galich(.46) ׳ץילאגכ סאירוטסא לש יטסינומוק רקבמ תאז תוארל לוכיש יפכ רפוסה
ס אירוטסא לש יתלכשהה ןעטמה .דבלב ינאידניא סותימב ןאכ רבודמ ןיא ,ינש דצמ
ם ייגולופורתנאה תורוקמה תא ,ךוו־לופופה תא ריכהש קפס ןיא .עירכמ דיקפת אלממ
ס אירוטסא .הלודגה־םאה לש תינאיגנויה הסיפתה םג ול העודי .םיפפועמה־דוקיר לש
, תיראניבה הסיפתה ןוגכ ףסונ ךפונ לבקתמ םפוריצ חוכמש םינוש םיביכר ףריצ
ו עיפשה דחי םג םיביכרה לכ .סוארטש־יול לש ילארוטקורטסה וחותינב תבלתשמה
ת א אל ;םימיוסמ תורוקמ לע עיבצהל הלוכי הדרפהה .תללוכ תיצוביק העפשה
א וה סותימה רוקמש רקבמה ןעטי םא ,הז הרקמב .עובקלו רתאל רשפא םלוכ
ה עפשהה ןמ .םיפרטצמה םיביכרה ךובמב ותטיש תא אוצמל לכוי אל ,בושחה
ר פוסה קסוע תאז םע .תוינוגומסוק תודיחי ובו רופיס הנבנ תללוכה תיצוביקה
י כרד תוללסנ באה לש רתובמה ופוגמ .חצנל ףאושה םדאה ייחב דוסי־תויעבב
ב אה תולבס .ובש חצנה 46,וכרד יכישממו באה תומלגתה םה־םה יכ ,םינבה
. הלפאב םיששגמ םינבה ויה תמה םדילומ ידעלב .הקיתעה ךרדה תא םינבל םידמלמ
, רואה םע דחי דלונ לצה .תמב תמייקתמ חצנה תעפות התיה אל םינבה ידעלב
ב אה יליבש רחא הקחתמה אוה םולחה הקוודשכו ,םולחה םע תואיצמהו רשבה
ה רבעוהש באה תומלש םה םולחו תואיצמ 47.לכידראל האיכ וכרד תא הלגמו דובאה
ל מס חוכמו ותדיל חוכמ תוומה ערז תא וכותב אשונ ישילשה ןבהו ,ןבה תומלשל
:ויביכרל קרופמ ,יללכה ,ידוסיה ןבה ךכ .ףלטעה—ותריצי
.תואיצמ-יח ןב (1
.םולח ןב (2
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.תימויקה ךרדה ףוס ,תוומ ןב (3
 אטבתהל לוכי םדאה חצנ .םיימשל הרושק המדאה .םלועה ביבס ימסוק םלוע שי

 תדמתמ הרזח התואו ,ימימש םלוע ותוא ללגבו ,וריצ לע בבוסה ימימש םלועב
 אשונ רהוז תכל־בכוכל ךפיהלו ,רבדמ לע ,שבוי לע רבגתהל רשפא ,ןחלופה חוכב
 ־תשיג יהוזו ,ףוס ןיא םינבה־חצנל .תוומה תא ובוחב אשונ םדאהש ףא ,הצרעהל
 טעמכ העיפומה הסיפת ,םינאידניאה תובקעב סאירוטסא לש ומלוע־תסיפתב דוסי
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