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רקיע תובישח ורפס  ,Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo ,Geniza1ותמדקהב
תירוטסיההתודימה־תבחר ׳מע)

,(118—1תורעהב תוברה,אילאירל תורוזפהםרוביעב לש יכמסמשדקהה

), 147םיכמסמ ׳מע  —(484 119ןכו תוחולב םיברה התפמהו ללוכה ,מע) ,(611 — 485םיריאמה תא יניע
.ארוקה ינניא האור תא ימצע ךמסומ אשיל ןתילו לע רקיע ,רפסה לע דצהירוטסיהה ובש לעו.אילאירה לע
יחרוכ קפתסאתורעהב,תוילאוטסקט ללוכ םינוקית .חתפמל לאוהנייהת ףא תורעה תועונצ ולא תולק,ךיניעב
ירהש שיהנבהש תרחא לש טרפבושח־יתלבהיואכל תחתופ חתפהשיפתלתירוטסיה .הנוש םלוא בורתורעהה
וראשיי רדגב תורעה תוילאוטסקט,דבלב ינאו ףא ,הדומ אלש דימת תויאדווייתועצה ןמ תועצהה .רפסבש
םלוא הווקמ ,ינא ןמש אשמה ןתמהו יעדמה לע טסקטה לש רפס הכ בושח חמצת תלעות .רקחמל
׳מע  ,137הרוש

:+כ:7ב ,תאידא :ארק ,תאודא ןכו לצא ,ןייטיוג ןיאו ונינפל הארנכ אלא תועט .סופד

,לארשי־ץרא ׳מע,ז ,86הרעה  ,34רזחש ןמתואחסונהבתומ
׳מע  ,138הרוש  37׳מעו 139הרוש, 17 ,ןייטיוג:
?(תכתומ)ךל׳דב ?(רתומ)בתומ־וךל׳דפמ תאחסונהירוקמהתביתומ,ךלידפמלבחוליגש אל לביק תא.ותעד
׳מע  ,155הרוש  13דוימ :תניינעמ ןה,התרוצב ןה.התארוהביוביר הז לשהריאמ וניא םושר,םינולימבאוהו
רצונ ןמ דיחיה הדימ הוושה),תויב־תיב שי׳ג —(,שוי׳ג הווהתנשהדיאמ־מ יפל קודקד ) =׳י,ואלב קודקד
,תידוהיה־תיברעה םילשורי (,ב״כשת ףיעס 7א דוגינב)יזודל,וכרעבדירפהשהדיאמ (.הדימ־מהארוהה הניא
.תרווחמ ליג בשח לע ,ןכוד םלואהרואכל ןיא הז םיאתמהרימשל לעידגב׳ תיב /תסנכה הוושהו לעיכרד
תרימש :םידגב  . .J ,Sedan he mobilierau Proche Orient ,medieval Leiden ,1976 .pp 137 .ffדוימ אצמנ
םג ׳מעב  ,186הרוש  11רסח) חתפמב ׳מע  ,(567שמשמו שדקהב )?(,רענל בושו אל .יורב
׳מע  , 164הרוש  : 18העםת רשע :יאנב תא חסונה שיריאשהל תומכ,אוהש אלוםילשהל[,ןןיאנב־ל ירהש
ירחא העםת רשע אובי םצעה יונמה.דיחיב הרוצל ,יאנב אלל קפס הריזג רוחאל ןמיובירה,ןייאנב :הוושה
(ירייגלאה)יתפרצה־יברעה לש .יאיסוב
,קודקד ׳מע  ,28הרעה  10ןכו לשמל ונולימב
׳מע  ,167הרוש  10דמ׳כ, :ןיט הוושה תאותרעההבושחה לש ליג ׳מע ,166הרעה .8יוטיבה רסח.חתפמב
׳מע  ,168הרוש , : 18םארשא ילואתוצרפ׳ ?,ריקב
׳מע  ,168הרוש  :23ןמל דר׳ג,דיר׳גלא :ילוא ימל׳ ףליקש תא יפנע ?׳םירמתה
1
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׳מע  ,168הרוש  : 28ראגיצ םג)׳םינטק׳  ,(29 ,205ןכו ליעל ימע  ,155הרוש 22ראביכ׳םילודג׳,םידיעמ
יובירש לאעפ לש תומש ראות ןיידע רמש לע קיריחההרכהבש .הנושארה הז רתוס תאהירואיתה לש
)(1959

 .,c.A ,Ferguson ,Language xxxv׳מע  ,627יגהלש ישנא בושייהםייברעהםיינרדומה םרוקמ

 ,koinesקיריחהשיובירב הז קתענ הב .ץוביקל
׳מע  ,170הרוש : :40ארק ידחא רשע רהש :אלו) (,דוהש ירהש ידחא רשע ךירצמ םצע יונמ.דיחיב
׳מע  ,173הרעה /:6ךרב רבתסמ הנווכהש תלצחמל .שק :ןייע ,יחד ךרע .ך,כנ׳
׳מע  ,174הרעה  : 13ןיינעב ,תורשפאה רוצש דיסה ורוקמ,רבדמב :הוושה ימע  ,163הרעה .3
ימע  ,176הרוש  : 22םא היוארי׳דלאהרושבש  24ןמיסל,האירק ירה היואר ךכל םגי׳דלאהרושבש .וז
ימע  , 176הרוש  : 31תיזדסוא וניא תועט רפוס םוקמב תיז,דוםא אלאהארנכ ןינביעיברליבס לש,דדם ל״ר
ןמש׳ .׳קפוסש לע ןיינבהיעיברה םוקמב ןושארה :ןייע ,קודקד ימע .76
ימע  ,178הרעה  : 4aםוקמה טטוצמה אוהךרכב,יעיברה אל ;ינשה םלוא ןיא הז םיאתמ טסקטל,ןודינהירהש
רבודמ םש לע .םירה
׳מע  ,179הרעה : ,9ףוס ...למענת קלגנת — ו״יתה ,חתפב ן״יע לעופה .קיריחב
׳מע  ,179טסקט  : 13ןיינעמ ,תעדל המ,הביסה טסקטש ץכו)הז לשמל ךמסמ  (30בתכנתויתואב.תויברע
םאה םירושק וב?םידוהי־אל וא אמש ונינפל הטויט לש ךמסמ שגוהש הוושה)תונוטלשל לשמל ימע ,187
הרעה 2המדקההו ךמסמל .(65
׳מע  : 5 ,180אקבי תויתואב)(,תויברע הארנכ תועט םוקמב אקבת הוושה) לשמל ׳מע  ,170הרוש  ; 48׳מע
 ,171הרוש  ,(51אמשו ןכל ונמיס ליג ןמיסב .האירק
׳מע  ,180הרוש : 22עימ׳גלא העפד,הדחאו ילוא הנווכה ךס׳ ,לוכה םולשת /דחא רמולכ םלושש תבב
?תחא
ימע  ,182הרעה :א 6יפל רשקהה בטומ ןיבהל תא קפנא ליבסכ.׳אצוהש׳
ימע  ,183הרוש  : 16יד]אמ[יג],לןראלא ללגב ד״מלה ,תיפוסה הדיעמה םשש ןיממ רכז ,ונינפל ארק
:הרואכלדאמ׳ג .לואלא לע תרוצדאמ׳ג תינומהה ע״ע .יזוד םלוא ימע  ,227תורוש  8,6,3אצמנ יד(א)מיג
,לואלא ,םש  9ידאמיג.ריכאלא
ימע  , 186הרוש : 12׳תלית,העפד ללגב תויה העפד,דיחיב שי וניבהל ׳תלאית=העפדםעפב׳,׳תישילשה
הוושה ימע  ,185הרוש  1לוא ...העפד ינאית .העפד םג םוכסה ןאכ םשו םימיאתמהרסהלתימעפ־דח לש
.המדאה שי אופאדירפהל טירפ הז ןמ םדוקה .ול
ימע  ,187הרעה  :4ןמ ,יוארה היהתש הבםומ םג הרושל .7
ימע  ,191הרעה  : 1אמש שי ןיבהל ןיפאפד ?,םיפפותמ׳
ימע  —,198 197ךמסמ : 24הרואכל ןיא ,הארנ םנמאש רבודמ לע םולשת,םילעופל ירהש רכזומהבגנש
,יבויג) (1א ףסכ ןמ ןב ,(2א)ברח עיגמש ףסכ דנע)ילע־מ ,ילע .(3אהרושב 2א םירפסמהםיבותכהתויתואב
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שיםניבהל תומשכ ,םימי רמולכםוי׳ ,א,ןיסח םוי׳א׳בו ןבמ,ברח סוי׳א עיגמ,ילע־מ(לכה־ךם) /ג ינניא ןיבמ
המל הנווכה,לאטב־ב ,3א)ןילאטב .(8
,מע  ,202הרוש :12א םגרת ,לוענמ׳ אלו,׳ולוענמ׳ ןכו םגרת ליג ומצע הרושב .11
,מע  ,205הרוש  :2האלצא וניא ןתונ ,ןבומ ןיאו ומגרתל:׳ורוקמב׳ ל״נ םורגל .חאלצא
,מע  ,205הרוש  : 4ול התיה הנווכהופארעי־בםה׳־ל,׳םיעדונ ונייה םיפצמביתכל וא)ופדעוי לכל :רתויה
(.ופארעוי ךא ללגב ךשמהה רסחה ןיא ,תעדל המל .הנווכה
,מע  ,205הרוש : 11ךליאו יפל םוגרתה ,רורב רסחש רתוי תורושב ולא ןייוצשמ .טסקטב
׳מע  ,205הרוש  : 14םא םנמאהנירקא,׳ויתימע׳ושוריפ ירה ונינפלהלאמא םוקמב.הנארקא םלוא טסקטה
קפקופמ .רסחו
׳מע  ,205הרוש  : 26ינא ,קפקפמ םא חלאצמ ןייצמ תא,יכרוצ׳ תיב ;תסנכה ינאףידעמירדח׳,,תוריש
הוושהו יזוד = יתב .אסיכ
׳מע  ,207הרוש  :6הבש׳כ,באבלל ,הארנכחירב׳ ,׳ץעמ ע״עו ,יתד ןכו ילוא ׳מע  ,300הרוש .16
׳מע  ,211הרוש : 5ךליאו יר׳גו םהניבל׳גאלךל׳דבאט׳כדדרת ןמ,התלמ׳ג בטומ םגרתל וכשמנו׳ ןכל
םהיניב ןידםירבדו ,םיכשוממ .׳...םללכמ — יפל ותשיפת לש ליג,רפאםמ שיאה ןעטש חלששידיב ןב ןולע
רזנריעל ,רוצ םלוא ותנעטל רזנה אל רסמנ,ותדועתל אוה,עבשנש םאש ל״ר)רזנה תריסמ (רזנה רכזנבתכמב
אבה ,רוצמ םלשייינעלםילשוריהרשע.ןירנידהיצטרפרטניא וזהניאתיארנ ,יל אלתניחבמ,ןיינעה אלתניחבמ
.ןושלה תניחבמ :ןיינעה ונינפל,הדועת דיעהש הב לוכיבכ רפאםמ םידע לע,הדועת רמאנש ,הב הנווכהש
העובשב וז בתכמל לכ ,אוהש ואל אקווד בתכמל .וימחמ הנעט וז תדגונמםיסרטניאל לש ,רפאסמ וניינעש
ןבומכ אלש םלשל תא .סנקה תניחבמ :ןושלה הרוש 6רה׳טא רפאםמ וניאלוכיןייצלוארה׳,׳רפאםמלהרוש 8
ר׳צחאו רפאםמ אמתסמ ןיא ושוריפןתינ׳.׳רפאםמל ןכ־לע עיצמ דא תאםוגרתה אבה תורושל : 6ךליאו ןעט
דיעם ןבא ןולע,ידסקלאהאר!רשאכש רפאסמ,בתכמ אבשוילא רוצמ רכזנשו וב רזנ ל״ר)הז רכזנש,וב רזנהש
ךירצעיגהל אלו (,עיגה היהי לע)וילע ןב (ןולע שדוקהרשע pניד יינעל.םילשורי (רפאםמ)חקלו ןבמ)ונממ
(ןולע תאזהעובשב רפסמ .םימעפ איצמה רפאסמ רפסמ םיבתכמ .רוצמ ןב)ןעט (ןולעותעובששהתייה לע
בתכמ הארנכ)וימה לש,רפאםמ רשא ול חלש ילוא תא (.רזנה (רפאםמ)איצמה תאבתכמ .וימח לש)ותעובשו
ןב (ןולע יפל)התיה (תמאה לע (רפאםמ)אוחשאיצמי תאובתכמ לש לכ,דחאהזיאו בתכמאיצמיש,רוצמ ויהי
לע)וילע ןב (ןולע הרשע .,.ןידניד
׳מע  ,215הרוש  : 10םוקמב ל קחי — :ארק יל .קח
׳מע  ,220הרוש  :3הבאד ,ןוד ילואתמהב׳ הביכר .׳הלוז
׳מע  ,220הרוש  : 8למהתו ילא אנההא׳גלאב אלבב׳גאו אוםת אנוה םמ׳כ ןירשעו,רניד םגרתורבעוישו׳
ןאכל םניח םצעב) ,״הבוטב״ ע״ע (יזוד אלל ,םולשת ןאכו ויה םילוע םירשע השימחו.׳ןירניד
׳מע  ,220הרוש  : 13יא רשפא :חסנל ןאכ אננא׳ד׳כאונאש׳.׳ונחקל םאה רשפא :םורגל ןאב׳ד׳כא[נ]א
׳הקלנש׳ וא שי ךרוצ םילשהל רתוי ?תויתוא
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׳מע  ,222ךמסמ  : 36ןיינעמךמסמבש הזהבותכהלמה ףצנ — )!(עברא/יצח׳ םימעפתויתואב ןכו)תויברע
םעפ ןמ׳תו —(.׳ריחמו׳
׳מע  ,222הרוש :3א ןיינעמ׳תיב׳ש שמשמ ןיממ ,הבקנהארנכתעפשהב׳תה,תיפוסה :הוושה,קודקד ׳מע
יל׳גי׳ג׳מע  .335,326תיב שמשמ ןימכהבקנ ףאתיברעב,תידרפס
 ,96 — 95ןכווקודקדב לש ׳פ יסרמ לעגהל
ןיאו ושרפל םע ׳פהטנאירוק ורפסב לעתיברעה,תידרפסה׳מע ,148ףיעס 9.5.2ףקשמכ ךאהעפשה.תידרפס
׳מע  222הרוש :6א םא אקםא וניא תועט,סופד שיוריבסהל יפל,קודקד ףיעס .39םינפ־לכ־לע שיףיסוהל
םוקמ הז חתפמב ׳מע . 585וכרעב
׳מע  ,225הרוש 9ד  :אמ׳ץבוק ,ךישלא תועט רפוס וא) תועט (סופד :םוקמב אמ ׳ץבק ,ךישלא :וא אמ
׳ץבוק ןמ .ךישלא
׳מע  ,230תורוש

 :2,1רואל ׳מע  ,229הרוש  10הארנןיבהל ילבק/ימורד׳־כ המוילבקלאשכתיבלא ׳כה

הרושבש  2ליבקמ יקרש־ל תיב ׳כההרושבש .4
׳מע  ,231הרוש :9ב ןאינמ אל ןבומ .יל
׳מע  ,232הרעה  :2יפל ןייל וכרעב הרוצה תיזכרמה איה ם״מב .הצובק
׳מע  ,232הרעה  :3ךכ םג יתד .וכרעב
׳מע  ,223הרוש  : 11הארנ יכל׳כאד אהיפ׳גרא׳כו אהנע — םישמשמ םיאוולכ .קח־ל הוושהו ׳מע ,215
הרוש  ,10רשאהל׳כאדלאו אהיפה׳גרא׳כלאו אהנע —הרואכל םיראתמ תא אהקוקחאהדודחו הרושבש
.תמדוקה אל הארנ ,יל יכל׳כאד אהיפ׳גרא׳כו אהנע םיהז םע הנלעמ הנאקפמוךשמהבש .ידיימה
׳מע  ,234הרוש  : 13קלעלא,תאעבתלאו ינא עיצמ םגרתלתובירמ׳/תועיבתו ןייעו ןיילךרע /הקאלע׳ ־ו
/אווה׳ ךרע/העבת׳
׳מע  ,234הרוש , : 15ינאעמלא רחאמ הלמש וז תשמשמ ,ךמםנכ תיארנ לא .הרתי
׳מע  ,234הרוש  : 19אדא ,הנאמא :ליג תרפה׳ /ןומיא ל״נ םויק׳ /החטבה תניינעמ ת״לדה.השוגדה
׳מע  ,239הרעה  : 5ינאףידעמ חתנל תא לעיןיינבכיעיבר לש ללעתארוהב/לטיב׳ הוושה יתדןיינבב ינש
בושחל׳ תרוסמ /העטומל ינימשתויהל׳ /העטומ
׳מע  ,239הרעה  :6ינא ףידעמ ןיבהל בבס םשכ םצע תארוהב /ןיינק׳ ע״עו ייזודתארוהב.ךילטלטמ׳
׳מע  ,239הרעה  : 7בורק שרושל הזהארנכ םערתה ןושלבש םימכח ילואו,המיערה א״מש :ןייע)ו:א ־ןב
,הדוהי ךרע .ב׳ (.׳ם״ער
׳מע  ,243הרוש : 17ידחא ןבאהיצאצרלא — .השק ותשיפת לש ליגםוגרתב הנוש וזמ,חתפמבש תחת ןבא
.היצאצרלא
׳מע  ,243הרוש  :24׳תדו ת — ,םישרוי אלו.׳תשרוי׳
׳מע  .245הרוש  : 1םאה אלומ אוה רוציק לש ?אנאלומ ךכ ליג םגרתמ,םינפ־לכ־לע ןכאו הז לבקתמ לע
,תעדה ירהש ךשמהב אצמנ רוציקה ,מ ףא יכ ןמיסב ,רוציק אלש ומכ .אלומ
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׳מע  ,245הרוש  :4יניא ןיבמ אל תא יוטיבה ׳ץאפו ,האנכ אלו תא ומוגרת לש .ליג
׳מע  ,248הרוש א׳צמפ, :4קארולאא׳צמפ=ל׳׳נ ילא ,קודקד)קארו ףיעס ( 164אךלהו׳ לא (.,דחא)רפוס
:ךשמהב חרתקא ,הילע בטומשרד׳ ׳ונממ רשאמדמע׳ /לע
,מע  ,248הרוש ,:8בתכו־־בתכיפ ונייה םיפצמ .בתכפ־ל םאה יפ = ?פ
׳מע  ,250הרעה  : 10רבדב עטקנמ ןייע םג יחד ךרע/עטקנא׳
׳מע  ,251הרעה  ,14הקספ :הנורחא ארק,הךךאצמ ןכו ׳מע  ,574הרוש .1
ימע  ,254הרוש  :8חולת אהמוכרמ ,עאטמלא אל םילמה אלו ומוגרת לש ליג םינבומ .יל
,מע  ,254הרוש  : 12ינא ,ההות םא ןיא םורגלהלאמהא םוקמב .הלאמחא
ימע  ,254הרוש  : 13ןא םל קחלתהראמעלא אלאו אהיפעקו גלבמרייתכתכלהאו ןמ ןוכי ;אהיפ ליגםגרתמ
םאו׳ אל ועצובי םינוקיתה עקשויו םוכס,לודגודבאיםיאצמנה /וב םלוא םוגרת הז םיישק :וב טפשמאפיסה
ליחתמ ךא)ו״אוב :ןייע,קודקד ףיעס  (307טפשמו אלא ליכמ לעופאלאו)רבעב !עקו אלו.םוז׳גמבןכ־לע ינא
עיצמןיבהל תא טפשמה :יפל,קודקדףיעס :413םאו׳ אל,םינוקיתהועצובי וטטומתי ...ובןיא)הברהםילשהל
,גלבמ אלא והשמ ןיעמ ,םיקלח ,תומוקמ,תורידלוכה יפלידירש(תויתואה ל״ר)אוהוןיינבה (טטומתמהגורהי
ימ אצמנש םלשהו)ובךשמהב והשמ ןיעמ ןמו ןדמף יפ ןאכמלא ימו׳ רבועש לע די ;׳םוקמהרבדב רמ יפ
:הוושה ,קודקד ףיעס .( 161ד אמתסמ יפל הז שי ןיבהל אלאו םג הרושב .2
׳מע  ,255הרוש  : 15ל״נ אשונהש לש תקלטא לאמלא וניא לאמלא ,׳הבקנ) זא לעופה (,ליבס אלאתרדה
תונואגה ןוכת,דעל רכזנשביצקה׳)ןכ־ינפל תא(.׳ףסכהרבתסמ םגשהרושב 16ותרדההשודקהאוה ואשונ לש
תבדנתםא ובאו׳גרפלא אשומ .אוה
׳מע  ,255הרוש ,: 19תאב׳תאו ליבקמףוקולל־ל הרושבש .תמדוקה םגרת :אופא ונימזה)׳ ידכ .(..חקפיש
ידכו םושריש המ םלישש ונרומ ונברו.׳הידבוע
׳מע  ,255הרוש  : 26אמ חצי :טפשמב) יפותםילךל׳ד אממ חצי ןמ(הר׳גאלא ןיא ועמשמידכ)׳ (תאזתוכנל
ךרדב הנוכנה ןמ)(/תוריכשה אלאידכ)׳ תוכנל (תאז הממ ןמ)לבקתמש.׳(תוריכשה לע חצ יל הנמויתלביק׳
׳ונממ ע״ע .דוד
׳מע  ,259הרוש ,תאופמלאו :8לבחליגש טימשה תאותרעההבושחה לש :ןייטיוג,ץיברת ׳מע(,ה״כשת)דל
 ,246הרעה .31האירקה היקב תקפקופמ םגו הניא תמלוה תא .ךשמהה
ימע  ,262הרוש  : 8אל לבקיהילע,דיאז ליג םגרתמ אלישורדי ונממ׳רתוי ןיבמו׳לבקי׳ןיינבכ ׳מע)יעיבר
 ,264הרעה  .(6ינא ,ההות אמש ןיינב ינש :יזוד)ונינפל לבקןאתםבלא ןמ ריכחה=ןאלפ תא עטמה (ינולפל
םוגרתהו אוה אל׳ ריכחי ול רתויב .׳ףסכ
ךמסמ  :54םוגרתב טמשוה ןומיס הרוש  13בתכנו  13םוקמב .14
׳מעל  ,271תורוש :3 — 2׳ךישלאו ובאילעאלא ןב סאמת ע״נ — אוהיתעדל ואשונ לש ,קפנוי שיש אופא
וניבהל.ליעפכ ובאילעאלא הנמתמגואדלהרובקל .המיאתמ שוריפ הזיחרכהללגברדעיה ו״אורוביחה ינפל
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;קפנוי ץכ־לע הארנ םגרתל ךשמהב ץאו םל םוקי אהב םא׳
;׳(רצחה הוושה םאק־ל ב תארוהב ׳םליש׳ לשמל
׳מע

,275

תורוש

׳מע

,279

הרוש

׳מע

,286

הרעה  : 1אמש שי דקנל למע

ימע

:5־4ב ׳גר׳כ הנמ יפ הביאנ ,ילע
אל ןבומ יל .אצתת

:הנורחא

][6
אוה ובא) (ילעאלא אל לכוי םמלשל

 ,255הרוש  ; 19׳מע
םא

ינא המת

אמש שי םורגל

תינימשמ)

 ,262הרוש .3

ןיא םגרתל הכונ׳
??ח׳צתת

הזמ לע תואצוה .׳...לע

ח׳צתת)=

(.אהנמ

ע״ע)הנ׳געמ ,אווה (יזוד תדובע׳ ,׳הברע ל״ר תשיל ,טיטה תעצהכ

.ליג
ירא׳גלא ׳דימוי יפ ךלמ
׳מע  ,296הרוש : 2רדאלא הירא׳גלא יפ םאבחא דוהילא —רואל ׳מע ,315הרוש 9
םיינעלא אצמנה׳ םויכ שוכרב
תורצח׳

ןהש

!(,ךכ ינא הטונ םגרתל תורצח׳

םגרת)׳םיינעה

וישכע שדקה ,׳םידוהיה ןייעו םג ׳מע

הרוש

.14א

׳מע

,301

ןייע)

:לשמל ןייל (וכרעב םגרתלו תא עטקה ותמלשה׳ המל םנקנש וב םלישו וליבשב תרדה ...וננודא ל״ר) אוה

סנקנ ידיב

,8ב

 ,373הרוש

תואצמנה שדקהב ,׳םידוהיה אלו

ןכו הרוש  : 10ליג םגרתמ תקלטא .׳רתיו׳־ב ינא עיצמ ןפואב ינויםנ וניבהל ׳םליש׳־כ

,תונוטלשה שדקהה םליש וליבשב תא ,סנקה יכ אוה אל היה לגוסמ ,ומלשל התעו םליש אוה שדקהל

תא תיראש המ היהש

ותמלשהל ׳ק םהרד םלישש

(...בייח

תוריפחה ל״ר) אוה בירח ידי־לע
אוה םלשמ
׳מע

,306

תא תיראש ובוח

תונוטלשה ןממל קלח

׳מע

לש תדובע ,תוריפחה השע תאז תרזעב שדקהה התעו

.׳(שדקהל

הרעה  : 3רשפא ןיראעש־ש ועמשמ רכומ׳ ,׳הרועש

ףדרנש ןיראעש־ל וניאו ךירצ תויהל .ס״ט יובירה
,308

תרדה)וליבשב (וננודא סכנמ שדקהה ליבשב תיישע

ע״ע .יזוד

׳מע)ןירעאש  ,307הרעה  (2רשפא

לש רעאש ׳ררושמ׳ לע

לכ םינפ אוה ארעש אלו .ןירעאש

הרעה  : 8׳נד גל:אי יליכשמו׳ םע וניבי ׳םיברל — וניבי םיברל אוה

ועמשמש ,ודמלי׳ וציפי ׳תעד

אלו .םיליכשמ
׳מע

,312

אל :12ןבומ

הרעה

טטצמ ותרעהב םיילמ
׳מע

,313

׳מע

,315

ךמסממ

תורוש :5 — 4

לש ,א׳גתלא

ימע

רחא ןייעו ןיינעב שרושה חתפמב ךרע

הרוש  : 6לע ,ךל׳ד הרואכל הארנ

שרושמ םאל ץג ,אי אלא =
וז

,יל עודמ

ליג עיצמ סוסיהב)

.״םיילת״

:סורגל ילע .ךל׳ד

יגתלאפ [אהבנבםב ילותמ רמא עברלא ,רוכ׳דמלא

ןיא יתעדל רוזגל

תא יגתלא

םע)י׳גתלאפ רבעמ שרושמ א״ל (י״לל ץלאנו׳ להנמ יניינע םכנה ;׳רכזנה הארוהל

תדעותמה תיברעב ,תידוהי

 ,315הרוש

(םנמוא םורגל טיילמ םוקמב .םיילמ ליג ומצע

 :12אל ןבומ יל (אהלוא)׳

הוושה

םג .יתד

ףלת

איצקנא)

;׳(הראיגאלא

אמש שי םורגל

ולת התישאר)׳

[(הליחתמ] דימ ירחא םויס).׳(תוריכשה
׳מע

,319

 : 5הלמה ןאלפל

הרוש

הפסונש הניא הלוכי ןייצל לכל׳ םדא

.׳(םלשיש) הארנ יל איהש הפסונ

הטויטב וז לש ,הרכחה ידכ חסונבש יפוסה ופיסוי ןאכ תא םש .רכוחה ךכ־רחא הנוש חסונה ךשמהבו תורוש)
, (12—11רמאנ
׳מע

,319

קרש זא ומיכסה לע .רכוחה םלוא בתוכה

תורוש

— 10

:11

חכש

קוחמל

תא .ךאלפל׳

החלצמלו םנאלא הםינכלא ,אהתרוא׳גמלו רואל

אהתרוא׳גמלו הליבקמה ־ל

הםינכלא ינפמו םנאלא־ש ללגב ׳לא׳ העידיה וניא לוכי תויהל ,ךמסנ ל״נ םורגל .הםינכלל ףסונב הזל ללגב המל
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היפ ןמ ׳טחלא םדוקה אמש ןמ יוארה םורגל,׳החלצמו׳ ינפמ טסקטש ןיעמ אמל היפ ןמ׳טחלא החלצמו
םנאלאהםינכללאהתרוא׳גמלוללגב׳האנהה תבוטו ללכה שיש הזבליבשב תיב תסנכה׳ותביבסו קלח .רתוי
רשפאו חסונהש אמל׳ היפ ןמ ׳טחלא החלצמלאו הרושה) ביתכ המוד לאו־־לו הרוש 16ראית׳כאלו =
(ראית׳כאלאו סנאל הםינכלא.אהתרוא׳גמלו ןיא ,חוכשל רשפאש רפוסהש ןקית תא טסקטה חסונב ,יפוסה
ירהש רומאכ הטויט .ונינפל
׳מע  ,323הרוש  :2ינא ףידעמ םגרתל׳קלטי׳ = ןתניי ע״ע) (ןייל לע םוגרתה.׳הכוני׳
׳מע  ,323הרוש  : 6ינא ףידעמ םגרתל ףוקו יפ׳קוסעל׳ לע םוגרתה.׳חקפל׳
׳מע  ,3 23הרוש  :8השקםא,עירכהל רפו ןייצמ רותיו רומג וא אמשתייחדתייבג לע.בוחה םינפלכ אלהארנ
,יל ךמסמש הז ,חיכומ׳ךישהשבי׳גנלאהיהםיישקב .םייפסכ,רבתסמ ולשהבג תארכשהעיגמה ,ול היה לבקמ
רתוי רשאמ ץוחנה םולשתל םמ.תלוגלוגה ונינפל יפכהארנה ,הנתמ ןתונשבי׳גנלאשדקהל,ךכב וניאשהבוג
תא עיגמה ,ול אלא קפתסמ תלבקב ימד םמ תלוגלוגה .םהמ
׳מע  ,324הרוש  : 2רחאמןאמ׳צ־ש ןאתסב הומד בסומ עטמלרכחוהש ןייע)םדוקמ׳מע  ,80ףיעס ינא,(111
ךכוח,יתעדב אמש שי וניבהל עטמה׳ ,הומדמ רכחוהש .׳(ןכ־ינפל)
׳מע  ,332הרעה , : 4ןאיבצ ׳בה אוושב אלו קיריחב .אלמ
הדעקלאו׳דירא׳גו׳דמ׳הדעקלא.׳ףטושה אמש
׳מע  ,33 5הרוש  14רדס:םילמה וניא רשפאמןיבהל תא ןמ
ההז תארוה ןמירא׳ג וזל לש ןמיאר׳ג וא) תועט רפוס (:ונינפל ליבשב ו׳דהדעקלא ?
׳מע  ,351הרוש  :7ליג םגרתמ אהב וליאכ היה .והב אמש ונינפל ,םדא ליחתה)ומשש ?אהב(ב
׳מע  ,362הרוש : 5הטמלמהלכב הניא הלוכי ןייצל,׳םזבא׳ יכ הלמ וזהלאשנ ־מ יתפרצהboucieהפוקתב
תרחואמ .רתויליבקמבהירצק־ל שי,חינהל איהש תנייצמ,לוביק־ילכ ע״ע .יזוד ןכו םג ׳מע  ,401הרוש ;16א
׳מע  ,414חרוש .17
׳מע  ,367הרוש :13א ליג שרפמהה׳גל הקוקחמ יפל׳ חבשח .׳רשואמ הוושה ׳מע  ,428הרוש .13
׳מע  ,368הרעה  : 10הוושה םג ,יזוד ךרע.׳בארד׳
׳מע  ,373הרוש :5א היאמ)(אמהרד ןיתםו)הדחאו(,אמהרד םלואךשמהב רבודמ קר לע  160הרוש)םהרד
 ,(6אלו לע .161
׳מע  ,389הרוש :10ג ליג ןיבמאהרטלא,׳םישרוגמ׳־כ רשאםליבשב םימלשמ סמ.תלוגלוג אמש הנווכה
םילוחלםיבכושה לע שרע,יווד :הוושה חירטשארפלא לצארוקממ)יזרד :ירצמ(,רותקובהארו.רענש־ןולייא
׳מע  ,392הרוש  : 4דיב,ןיבצלא לק רתוי שרפלץיבצלאביתככ רסח םוקמבןאיבצלא תוארלמ ובביתכ רסח
םוקמב.ץייבצלא םגרת אופא׳תוילוש׳ אלו) ינש (.תוילוש
׳מע  ,393הרעה  : 3אל לק חינהל לוגלג לש ףילש ימראה ךמסמל.ירהאקה יפכ ליגש ,ןייצמ ףלש ועמשמ
ןושליק הזו םיאתמ הפי ןבתל .םדוקה רתאמ םיטםקטבשםיירצמתובורמתורוצ,תויברגומ אמשביתכ)׳ףילש׳
(אלמ הניא אלא הרוצ )(umgesprungen׳תפלחומ׳ לש ףלש,׳קשליק׳ ךרדכ םיגהל .םייברגומ
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׳מע  ,394הרוש  : 5רחאמ בורשםיטירפה םיאבומ,םיעדוימ־יתלב ןיא ןקתל קאבטאןייע)׳קאבטלא׳־ל םג
ימע  ,395הרעה  :(1קאבטא םוקמב קאבט ףקשמ ןיעמ ף״לא תיטיתםורפ הוושה) :לשמל הלאםרהדוהי ןב
,גרבדלוג־י׳גרב םירפ  ,1857׳מע  ,27הרוש , 10הטמלמץאעלא׳תולא׳ םוקמב (.ןאעל
,שירוק תאצוה
ימע  ,394הרוש  : 10ל׳צפ קלטמלא ןע ,ףראעת אמש שי ומגרתלףדוע׳ ףסכה בצקוהש יפל ׳םכסה
—הוושהו) קלטא לאמביצקה׳ ,׳ףסכ ימע  ,255הרוש  ,(15הוושהו םג ימע  ,449הרוש .6
׳מע  ,394הרוש  : 16הנ׳געמ,הברע׳ ׳תראשמ אלו,׳השיל׳ ע״עו .יחד
׳מע  ,395הרוש  :29יפל דוד׳הצרע׳ העמשמ׳דומע׳ אלו.׳םידומע׳
ימע  ,397הרוש :23בדיחיההבעש׳ףנע׳ רזומ :הרואכל ונייה םיפצמ.יובירל ךא הוושה שומישהמוד לש
ראמםמ(׳םיץומםמ׳ ׳מע  ,353הרוש  :13ימע  ,398הרוש .15
׳מע  ,398הרוש  : 14קפס םא׳הפרט׳ העמשמ :׳הצק׳ םינולימה םינייצמ ףרט דבלבהארוהב .וז
׳מע  ,403הרעה  : 7דיחיה הלאקםא ׳אב ,תיטיתםורפ ןייע דוד תואב) (.׳א
׳מע  ,408הרוש :6א יפל ותרוצ ןיא ,קפס ןיפאסא־ש יוביר .אוה,יזוד ךרע׳ןיפם׳,ריכה ורוקמש*קףע־ב
,׳זירט׳׳דתי ,ינוויה שיו ומגרתלםאתהב ךכל׳תודתי׳ אלו .םיניחגיובירה ןיפאםא,דיעמדיחיהש אוה ןיפםא
׳אב תיטיתםורפ אלו ןיפם תעדכ .דוד
׳מע  ,408הרוש :6ב יפו רשאע ןינ׳תא ,םיאעד ליג םגרתמםינשבו׳ (שדוחל)רשע .׳םימוגיפ םלוא רואל
ךשמהההרוש  11יפוידאח,הרשע  16יפועבאםהרשע השקלבקלהנבמגירח לכ ךכ ומכרשאע.ןינ׳תאןכ־לע
ףידעמ ינאוניבהל(שדוחל)הרשעבו׳ ינש.׳םימוגיפ הנבמלןינ׳תאםיאעד :הוושה,קודקד׳מע  , 102ףיעס .123
׳מע  ,410תורוש  :8 — 7המדנ ,יל רבודמש 1011־ב םהרד אלו .1110־ב רפסמה אוה ףלאםהרדהדהאו
(ידחאו)=.הרשע םלוא רחאמבתוכהש העטבתכועצמאב ינפלהרשע תאםילמה התסו רשע,םהרד רשא ןקחמ
,כ״חא העט הארנכ בתכו .הרשעו
׳מע  ,411הרוש  :3בטומ םגרתל׳קדצת׳שקבל׳־=׳הקדצ רשאמףוסאל׳ .׳הקדצ
׳מע  ,411הרוש , :11דוד ךרע׳רסאכ׳ איבמ ,עטק רירגשש עבשנ וב אל׳ ראשנש ילצא׳רבדהתיפ׳כאו
תרםאכו ,הנע ומוגרת אבומה לצא דודויתאבחהו׳ יתלעמו,׳וב רמולכ כ״גרסאכ׳ .ךע יפל הז עטקב ,ונלש
רבודמש ובםרחב לע ימםיעבותש ונממ יכמסמהרכשה םעטמ(אבאתיו)שדקההרסאכיו ןע לעפךלידרבתסמ
םגרתל (ברסיו)׳ ענמייו תושעלמ ׳תאז ל״ר) תוארהלמ תא (םיכמסמה אלובכעיו׳ רחא תוארהלמ תא
.׳םיכמסמה יפל עטקה ונלש,רבתסמתרםאכו׳־ש׳הנע לצא דוד ושוריפ םצעביתענמנו׳ ונממ׳ותוארהלמ םע
תארוה יאוול לש,האבחה ףאו עטקב ונלשרבודמ לע ימברסמשתוארהל תאםיכמסמה ענמנוםתוארהלמבגא
.םתאבחה
׳מע הרוש( 13 .,411ןמ):וא)אהא׳גתי עפשתידחאב ןמ(םייוגלא ימ)׳ וא(...ש שקבידחאמםייוגהלדתשהל
.׳ותבוטל ליג םגרתמ טמתשי׳ ,׳םולשתמ םלוא רואל ונולימ(ירי׳גלא)יברעה — יתפרצ לש .M Beaussier
קר)יהא׳ג(דיתעבשקבל׳ תאותולדתשה לש והשימ׳ותבוטל הארנוניבהל ומכ תא עפשתיליבקמהשקבי׳ תא
.׳וכווית אמש ןיאיהא׳גא אלא האצות לש לוכיש ?ה׳גאוא־מ
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׳מע  : 18 — 17 ,411ןוכי והןיכסמלא דקרטא׳כ,הםפנב בטומהזב׳,אוה,ןכסמה ןכיס ׳ומצעתא רשאמהיהי׳
אוה ,ןכסמה אוה ןכיס תא .׳ומצע
׳מע  ,425הרוש  : 18םהתעבא׳םיתרכמ׳ אלו:הדושהו)׳םיתינק׳ ,קודקד ׳מע .(76
׳מע  ,426הרוש : 15ל׳צפו םסאב יקאב,ירימדלא ינא קפקפמ סא שיןיבהל׳םסאב׳ שממ,׳הנוכמ׳ אמשו שי
ושרפלףדועו׳ (ףסכה) םעטמ המ רתונש (תייבגימ.׳ירימדלא
׳מע  ,431הרעה  :8יפל יתד הבלם ועמשמ קר םלוס׳,׳םילבח וליאולבח׳׳תוראבל אוה .הבלם
׳מע  ,435הרעה  : 17ר׳גא גציימ אמתסמ ר׳גא אלו.תך׳גא טסקט הז ףקשמ םיתעל תובורק ביתכ־יתלב
עפשומ ןמ ביתכה ,יסאלקה אמשו םג הרוצ ומכםב׳גאהרעה)׳חיט׳  (1הניא תועט ,רפוס אלא תגציימ ׳א
,רדנאיל־רואב ׳מע  487ילבמ)םיכסהל לכל
׳הלק׳ ׳א)(,תיטיתםורפ הוושהו העפותל וזםקודקדבירבעה לש
(םהיתואמגוד ןכו ןויחא׳ןויח׳ ׳מע  ,11,434הרוש .1א — רשאהרעה)הבהו־ל  (10ל״נהתארוהשהריסמ׳׳דיל
אלו םתס,הלבוה יפכרבתסמש יפל .שרושה ןכאו ךכ וניבמ םג ליג ׳מע ,457הרוש .9א,רבתסמ טסקטבש הז
לעבביתכה הטוסה אקס =לבם׳ ליבומה ׳םימ , ,434א הרושהנורחא אקים־ו 111,434ב הרוש ; 4םיהז ד״ויה
תנייצמ אטבמ .e
׳מע  ,436הרוש  : 8ללגבד״ויהדיחיה לשריקאקד וניאדוגינב)הרקד׳מעל ,457הרוש  ,(1אלא,הראקד ע״ע
ונולימב (ירוסה־)יברעה —יתפרצה לש .Bartheiemy
׳מע

,436

:םיילוש דעב לכ ...באםח םהלו ,ידנע םגרת ירחא׳ לכ .,..ןובשח ינא בייח ;׳םהל ו״או

תידוהי־תיברעב :Blau,ןייע .J
תחתופ תא רקיע טפשמה ירחא רואיתה ליחתמה.דעב־ב לע םירקמ םימוד
,An Adverbial Construction in Hebrew and Arabicםילשורי  ,1977׳מע .67
ימע  ,437הרוש :4ג׳עטאקמ׳ ןייצמ ןאכ הארנכ,םינררדםמ ע״ע .יתד
ימע  ,438הרוש םא:11ג ןאמ׳צםנמא בסומ (,סכמה)ןלבקל ירה שיוניכהלע״ע,יובירכ .יזוד ליג ןייע)ארוק
ימע ( 540וכרעב ,ןאמ׳צ ךא אל יתאצמ הרוצ וז םינולימב ףא) יכ ןיא לטבל תורשפא וז (.לילכ
׳מע  ,438הרוש  :2השק לבקלןז׳כמ׳־ש׳בארתאץייצמןסחמ׳ לש,םילעופםידבועה.׳טיטב אמש־־-ןסחמ׳
לש ׳טיט בארת־בארתא־ו ׳אב .תיטיתםורפ
׳מע  ,444הרוש  : 6קפס,לודג םא ןכאאל׳גרךיאח ןייצמ ינש׳ םישנא;׳םיגרוא אמשרבודמגרואבדחא ןיאו
ף״לאה אלא ף״לא ןיונת אלל תמושת בל,הסחילהרמתשנש ינפל .יאוול לע םירקמ םימוד ןייעירפסבילגנאה
 ,The Emergence and Linguistic Background of,Judaeo-Arabic Oxford 1965׳מע .174—173
׳מע  ,449הרוש : 2ורכ׳ד םהנא ומר,בארת הנווכההארנכ אלשהתייה םהלהלבקשדקההו קפתסה .םתנעטב
׳מע  ,452הרעה  : 16סמל דעותמ םגםיניינבב .םירחא
׳מע  ,457הרוש 3א  :אמש ראקמ׳׳הבקלא ןייצמ תאתיתחת׳ ?׳הפיכה
׳מע  ,457הרוש :7א אמש ןייצמ הנומ׳׳האנקלא תאתואצוה׳ /רוניצה ע״עו .יזוד
׳מע  ,457הרוש 7ב  :תא׳ךראוט יא רשפאתניחבמהתרוצרוזגלאלש,ה׳כרט־מתעדכ ליג׳מע ,460הרעה .4
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׳מע  ,458הרוש :5ג ליג ןיבמ ,זמ׳ת־ןאמ׳ת .השקוהרואכל הטונ ינא וכשומל .םדוקל םלוא ינש םיישק
:רבדב  .1רפסמה בותכ ,תויתואב אלו ומכ םיריחמה םירחאה .תורפסב

 .2רכשה ךומנ הוושה) ןיינעב

רכש םירגנ ימע .(513
,יקסרימיזקךייטשרביב טטוצמהימעב
.׳תאדב׳ ןולימה לש
׳מע  ,458הרוש :9ג תועטב ספדנ׳תארב׳ םוקמב
,460הרעה  ,7םגרתמהדבךכ)׳הנמ׳ םג (,דנומרוו קפסו,לודג םא רשפא קיסהל ,הזמותוארוהש ןאכתכיתח׳
.׳(ץע)
׳מע  ,458הרוש  : 13ןיא,הארנהנווכהשילפאלפ־ב,םירמסמלירהשהרסח תדימ,םירמסמה יפכךמסמש הז
גהונ ןייצל :ןייע) ;15ב :14ג םנמא אל ןכ ךמסמב רחא ׳מע  ,453הרוש .(12א
׳מע : ,460תורעה הרעה  3ארק  :perhapsאל ןבומ ,יל עודמ עיצמ ליג אורקל רוד.קורושב הרעה  5ארק
 .accessaryהרעה  :11תעצהםוגרתה לש ליג הפי,הפירחו םלוא איה ,תקפקופמ ירהש׳הרקפא׳ אצמנ םנמוא
ירחא,׳לוענמ׳ ךא ינפללבס׳ ליבומ ,׳םימ ןכ־לעו לוכי אוה תויהל בסומ םג אלש .םילוענמל
׳מע  ,466הרוש  : 11אמש׳הליאקמ׳ העמשמ,׳הפלחה׳ יפכ םיאיבמש ?םינולימה
׳מע  ,468הרוש  15הבר׳כלא :וניא(,׳הברוח׳)םצע־םש אלאראות־םש ינש לש:ראדלא םגרת אופארצחה)׳
(תממושה.׳הברחהו
ימע  ,468הרוש :1ב תלחתה עטקה הרסחןכ־לעו לכהמלשה .תקפקופמ ךא ל״נוניבהל[לכ]׳ ,תיבהיהתש
ותונכש היונב יפל) ,קודקד ףיעס (,ג 346בטומ היהישמ תונכשב.׳הברוח
׳מע  ,469הרוש  : 14אל ןבומ יל .הצעת
׳מע  ,473הרוש : 27ןאכדלםאחנלאהינא׳ת וניאתונחל׳סאחנלא םעפב,׳היינשה אלאותונחל׳היינשה לש
:׳םאחנלא לע׳ןאכד׳ הבקנכ הוושה לשמלוקודקדב יברעה לש טייר ,א ׳מע .182
׳מע  ,475הרעה :( 8חתפמכו) ל״נ יל אורקל רםכנמ ׳סב .הקורח
׳מע  ,477הרוש  : 1קאקחתםא ןאכ הרושבו , 4ונבומ,ליגרכתויהל׳ :׳יואר ןכאו ךכ םגרת רותשא םוקמב
אבומה ידיב ליג .ומצע
׳מע  ,477הרוש : 4התליאפו — אל יתאצמ הלמ וז.םינולימב רותשא ארק,התלאיע שיו ומגרתל ואותויהו׳
לפוטמ׳החפשמב םוגרתכ רותשא וא .רינועו׳
׳מע  ,479הרוש  : 1ררקמלא ,יפ ומוגרת לש ,ןייטיוג םוקמב ,טטוצמה הארנ .רתוי
׳מע

 :481תאירק ךמסמ הז תיארנ םימעפ תוטעמ־אל .תקפקופמ םוגרת לדי הרוש  3הארנ ישפוח .יידמ

:תוחתפמ ובא׳גרפלאלמעתםמלא ובאו׳גרפלא עושייולה,םיהזןכ־לעויאדכדחאל תא ינש.םיכרעה — ךרע
טחנאהכונ׳ .׳(םוכס) םוקמה ,טטוצמה ךמסמ 4 ,81ב ךירצמ ןע לש ,שיאה ושוכרמש :םיכנמ ןמ ןמסמ תא
,םוכסה ונממש םיכנמ ׳מע  ,170הרוש  :48׳מע הרוש,171

׳הדמ׳כ׳
.15,12תורוש,180׳מע — :51רסחךרע

׳הדיאמ׳ףסוה ךמסמ , 17הרוש
׳מע ,166הרעה — .8ךרעב,ארכ׳׳ארתכא רסח ךמסמ  , 17תורוש  — .6,5ךרע
 — .11םראכמ זאזקלא רכזנ הרוצב) הנוש (תצקמב ךמסמב  ,113הרוש .8ד — םוקמב ברזמ ם״מב החותפ
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ש״ירו הקורח ארק ברזמ ם״מב הקורח שי״רבו .החותפ —ךרעב׳ראמםמ׳ ףסוה ךמסמ  ,89הרוש  — .13e־ב
חאטםמ ליג ןד ךמסמב  ,102הרעה  4אלו) הרעה — .(3ןיינעב ,םב)רםכנס !(הקורח ףסוה רסכנא ׳מע ,381
הרוש , 26מעו  ,382הרוש : — .5למעתםמ ףסוה ךמסמ .1 ,67ב -־ הביאנתנייצמ(תודחוימ)תואצוה םתס ,מע
,164הרוש , ; 8מע ,207הרוש , ; 10מע ,262הרוש ; 5׳מע .275הרוש ;(?)4ב ,מע ,381הרוש  .20קר ,מע ,271
הרוש 5הנווכה יפלרשקההתואצוהל.הרובק ךמסמ  ,88אםיילוש אבומתועטבךרעב ,הז יכהנווכהביאנ־ל םע
יוניכ רתסנ ,.וקלח׳ —,ףי׳גר,הפ׳גרא :ארק ,ףיגר הפגרא (.ץג״ב) —ךרעב ,םסרי ףסוה ךמסמ  ,89הרוש
.3ג — הכרש תדעותמ,הברה תומוקמב ,םיפסונ לשמל ךמסמ  80תומוקמב ;םינוש ךמסמ  ,81תורוש ;11 ,10
ךמסמ  ,83תורוש  ; 7 ;6ךמסמ  ,85תורוש ;1 ,15 ,12ב.דועו —ךרעב )!(יפט׳,רייגףסוה ךמסמ ,9הרוש ;2ב
ךמסמ  ,10הרוש  — .14ךרעב׳קילגת׳ ףסוה ךמסמ  ,115הרוש — .3ךרעב׳עיקצת׳ רסח ךמסמ  ,47הרוש
.4א —ךרעב,הבהו׳,הבהףסוה ךמסמ  ,12הרוש  29ןכו ךמסמ  ,89הרוש 15ג ךמסמו  ,100הרוש  ; 14ינש
תומוקמה םינורחאה ואבוה תועטב ךרעב הבהו,הלבוה׳ םצעב)(,,הריסמ׳ ףא יכ ומגרות םיכמסמב ־לא
.ןוכנ —ךרעב׳ןאזו׳ רסח ךמסמ  ,110הרוש .9ב — ךרע ,:היקו׳ ןמ יוארה היהואיבהל ותרוצבתיתורפסה
,היקוא הנממש רזגניובירה יקאוא טטוצמה ךמסממ .137הרוצה היקו הניא אלאתוחתפתהתרחואמ לש.היקוא

היוארותדובע לש ליג לכל,החרט םיעיקשמש ,הב ידכדומעל לע םחסונקייודמה לש .םיכמסמהייתורעה ןה
תניחב,תועצהתוססובמה דימת לעותדובעתינושארה לש,ליג םאוולבקתי,ןקלחב ירה םג זא תוכזתוינושארה
העיגמ רוסיפורפל .ליג רשיי !וחוכ

