
 ןמדירפ הדוהי אמש

 הילעב ינשו השאה ןיד

 * םודקה חרזמה יקוחבו ,תידומלתה הכלהב

 םודקה חרזמה יקוחו יתאוושה טפשמ

 ףאו ,ומצע דומלתב הצוענ םימעה טפשמל ידומלתה טפשמה תאוושה לש התליחת

 םהינידבש לכ ,ארפס בר רמא" :וז האוושה יפ לע םהיתוכלה תא םימכחה וחסינש ונאצמ

 ןיאיצומ ןיא םהינידבש לכו ,הולל הולממ ןיריזחמ ונינידב הולמל הולמ םיאיצומ

 .1 (א"ע בס אעיצמ אבב) ",דולל הולממ ןיריזחמ ןיא ונינידב הולמל הולמ

 תעפשה לע עיבצהל (1) :םויה דומלתה רקחב יתאוושהה טפשמל תוניחב יתש ןנשי

 ־לע ,הטיש לכ לש הקומעו הרודב רתוי הנבה גישהל (2) !התרבח לע תחאה הטישה

 הנושארה הניחבה .2ןהיתשל דחוימהו ףתושמה תטלבהב ,התרבח לומ התדמעה ידי

 םייפרגואילביב םירוציק .•

 .G.R. Driver, and J.C. Miles, The Babylonian Laws, Oxford, 1968 — מ"וד

 .G.R. Driver, and J.C. Miles, The Assyrian Laws, Oxford, 1935— רושא ,מ"וד

 .A. Van Praag, Droit matrimonial assyro-babylonien, Amsterdam, 1945 — גארפ ןו

 ג"פדת ,ןילרב ,יברומזז יקח ,אנרשט י"ש — אנרשט

 .R. Yaron, The Laws of Eshnuna, Jerusalem, 1969 — ןורי

 R. Yaron, "Mistake-Occasioned Palingamy", Journal of Jewish — JJS ,ןורי
203-226 .Studies XXV (1974), pp. 

 .ז"כשת ,הפיח ,ןומדקה חרזמב םימעה לש םיקוח יצבק ,ןונבל 'א — ןונבל

 .164—157 ימע ,(א"ישזו) אי ברוח ,"אנונשא יקוח" ,ןוסלדנמ 'י — ןוסלדנמ

 .E. Neufeld, Ancient Hebrew Marriage Laws, London, 1944 — דלפיונ

 .G. Cardascia, Les lois assyriennes, Paris, 1969 — איקסדרק

 .א"צרת ,אשרו ,רושא יקח ,רוש 'מ — רוש

 E. Szlechter, "Effets de l'absence (volontaire) en droit assyro- — רטכלש
289-311 .babylonien", Orientalia 34 (1965), pp. 

 E. Szlechter, "Effets de la captivite en droit assyro-babylonien", — יבש ,רטכלש
58 ;181-192 .Revue d'Assyriologie et d'Archeologie Orientale, 57 (1963), pp 

23-35 .1964) pp). 

J.B. Pritchard ed., Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old — ANET 

1955 ,.Testament, Princeton 

 ב ,וישרודו רוד רוד ,סייוו ,ד"א האר .וירועישב דימעהל ןמרביל ש"רה ר"ומ ליגר הז רבד לע .1

 .דיה־יבתכ פ"ע םילק םייונישב ןאכ אבוה מ"ב תכסממ עטקה ןושל .30 ימע ,(ו"לרת ,הניו)

 ץבוקב רואל תאצל תדמועה ,"הבר .דשאה קרפ" לע יתדובעמ קלחכ הלחתמ ןכוה יחכונה רמאמה

 ןעמל ןורכזה ןרק" ילהנמל הדומ ינא .הקירמאב םינברל שרדמה תיב םעטמ םירקחמו תורוקמ
 .ירוסה טפשמב יידומיל רובע א"לשת תנשב םקנעמ לע "תידוהי תוברת

B. Cohen, Jewish and Roman Law, A Comparative Study, I (New York, 1966), .2 

.pp. xi, 13-14 
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 הילעב ינשו ,דשאה :ןמדירפ הדוהי אמש

 הניחבה וליאו !םיללכל םפרצל לכות דימת אלש םיטרפ איהו ,אוצמ תעל אלא הניא

 .3 תומוקמ הברהב הרכש ברו ,העש לכב הפי — תידדה הנבה — הינשה

 םהיניד לא .תושדח םגו תוקיתע ,םלועב טפשמ תוטיש המכו המכ תומייק ,םלוא

 םייטפשמ תורוקמ םע תואוושה ךורעל יוארש רבתסמ ?תואוושה ךורעל יואר ימ לש

 קוסיע אוצמל ןתינ ךכ־ידי־לע יכ ,וניתורוקמל תיתרבחו תיתוברת ,תינושל הבריק ילעב

 רוריבב הלודג תובישח שי הז עקר לעו ,המוד ןונגסו חונימב ,םימוד םייח יבצמב

 דציכ ,ימור טפשמל דומלתה טפשמ וושהש םירקוחה והמת דבכו .* דחוימהו ףתושמה

 יטפשמה רמוחה .5תויוברתה יתש ןיב םילודגה םילדבהל בל םישב ,ןכ תושעל ןתינ

 טפשמ לש םירקוחל יוארו ,ונגצהש תושירדה תא אלממ ןומדקה חרזמה ןמ רישעה

 .וילא םתעד תא בסהל דומלתה

 םידמולמ ועיבצה ,יברומח יקוח לש םמוסריפ רחאל רצק ןמז ,האמה תישארמ דבכ

 ביצקה ,(ו"צרת םילשורי) "טפשמ ןיע" ורפסב ,טדטשנזיא 'ש .וז האוושהב ךרוצה לע

 ,םינשוימ םירמאמה בור תירקחמ הניחבמש תורמלו ,6 הז אשונ לע םירמאמל םלש רודמ

 ילבב רוקמ לע אוה דימעהש ןייצמ ץיבמד 'ל :תדחוימ הרכזהל םייוארה םהמ שי

 אציש ינפל וליפא ,תידומלתה תורטשה תרותלו ,םיידומלת םייטפשמ םיחנומל רעושמ

 ינידל יברומח יקוח ןיב תוניגעמ תואוושה הברה רסומ אוהו .יברומח יקוח חונעפ רואל

 ,תוסיראו תועקרק ינידב דחוימב לידגהו ,(ט"ערת) לטנזור 'י םג השע ךכ .7הנשמה

 ביבא לת ה ,ירבעה טפשמה) ט"פרת תנשב ורמאנש ,גרובצניג יול 'םורפ לש וירבד הוושה .3
 .XXIV ,XI ימע ^ל"נה)ןהכ 'ב ! (209 ימע ,ג"צרת

 .תזותשמה תוטישה 'ב לש "תוברתהו עדמה תברוק"ל ןייצ (םש 210 ימעב ,תמדוקה 'עהה)גרובצניג .4

5. But it may be legitimately questioned whether it is fruitful to indulge in a" 

comparison of two systems of law that apparently have no common origin, no 

common stock of legal ideas, belonging to people so distinct as the Jews and 

the Romans, in mood and temperament, in political theories and institutions, 

,in their social arrangements, and in their religious convictions" (B. Cohen 

(2 .Jewish and Roman Law, I, p. טפשמה תאוושה ןינעב וליבאר א"מ לש ותוגייתסה הארו 

 יניד ,"ירבעה טפשמבו ימורה טפשמב באה ןוטלש לע" ,וליבאר א"מ) ימורה טפשמל ירבעה

 חרזמה יקוחל האוושהה תוציחנ לע אוה וירבד תמועל ,(88 ימעב 85 ימע ,(ד"לשת) ה ךרכ לארשי

 .(113 ימעב ,םש) םודקה
 המכו המכ םלוא ,אקוד יארקמה טפשמה םע האוושהל םינווכמ םבור םנמוא .374—367 ימע .6

 םיקוחה רפס יולג"ש םיעטמ ומצע טדטשנזיא .ןלהל הארו ,אקוד ידומלתה טפשמה תא וריכזה

 תאוושהל םיטסירויה תא וריעה ,יתחה םיקוחה רפסמ םיעטקו ירוסה םיקוחה רפס ,יברומח לש

 ימע) "ללכב תויטפשמה תואוושהה חותפלו םינומדקה חרזמה ימע לש םהיקוח םע לארשי־יקוח

 ןכ ינפל ןמז הברה ימורה טפשמל תואוושה ויה ירה — הזרפה שי הזב ,םלוא .(ילש השגדה ,דכ

 עיפוי) רבוקר 'נ לש ירבעה טפשמ לע תירבעב םירמאמל חתפמה .(11—6 ימע ,םש ןהכ 'ב 'ר)

 לע םירקחמל םש םיכרעה לש ןטקה רפסמה .טדטשנזיא לש ומושיר ןכדעמו םילשמ (בורקב

 םינשב הזה אשונה תחנזה לע לילעב הארמ (3442—3397 םיכרע) םודקה חרזמה טפשמו הכלהה

 .(רפסה תוהגה ךותמ הלא םיכרע יל חלשש לע רבוקר ר"דל הרומא יתדות) תונורחאה

."Babylon in Jewish Law", Jewish Quarterly Review, XIX (1907), pp. 109-126 .7 
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 (ה"לשת) ב ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 :הנשמה ךותל וטלקנש דע םינשב תואמ םפקתב וראשנ הקיתעה לבב ינידש חינמ אוהו

 תונושל לע אוה דימעה ףאו .8"טוידה ןושל תשרוד הנשמה ,אגהנמ אינת אתינתמ"

 .9 םיפתושמ םיחנומו

 תאוושהל םיידוסי םירקחמ ושדקוה אל םהירחאלש םינשבש ,רבדה אוה אילפמ ןכ לע

 המכל הכלהה תא םירקוחה וושהש העשב הב ,ןומדקה חרזמה יקוחו תידומלתה הכלהה

 םימעפלו ,םידדוב םירקמב קד חרזמה תורוקמל הנפמ קלוג רשא .תורחא טפשמ תוטיש

 ורפסב ןוגכ ,האוושהל יטסינלהו ימור רמוח לצינ וירקחמ בורב ." דבלב יחטש ןפואב

 חרזמה יקוחל האושהה דחוימב הרישע (םיחנומו תורטש) ןינע ותואבו ," תורטשה לע

 תוטיש תא ותריקסב ,ימורה טפשמל האושתב תושעל לידגהש ,ןהכ זעב .12ןומדקה

 טפשמל רשקב קר ןומדקה חרזמה תא ריכזמ 'האוושה ןהב ךורעל ןתינש טפשמה

 םודקה חרזמה טפשמ םלוא ;תוקוחרו תובר תוטישל תואושה ךרע ,ץיבוניבר 'י .יארקמה

 .14 ויבתכמ ורדעהב הנושמ

 ,161—132 ימע ,ט"ערת הבקסומ ,הנושאר תרבוח ,ירבעה טפשמה ,"רענש ךלמ לפרמא יקח" .8

 יברומח יקוחב תוסירא יניד" ,ןייטשנעזייא ד"י לש ורוקמ הז רמאמ היה הארנכ .םש 142 ימעבו

 ,ןייטשנעזייא טילחמ ,םלוא .295—294 ימע ,(1924 ,ןודנול) ד ,לארשי רצוא ,"הנשמב לארשי ינידו
 יברומח יקוחש רשפא ךיאו" :(!)יברומח לש ונמז רחאל אוה חרכומש 'םהיניב ןוימדה יפ לע

 ,רב 'מ ."!י םדוקמ הנש םיפלא םהרבא ימיב יח יברומח יכ ןימאנ םא הנשמה ןמזב םיגוהנ ויה
 תונוימד המכ לע דימעמ ,(ה"לשת ,ןג־תמר) הלכלכה ייחב םיקרפ ,לבב יארומא : בושחה ורפסב

 ! 117 יעהו ,64—63 ! 114 'ע,ר '59 ימע האר ,ןומדקה חרזמה יקוחל ,ןודינה םוחתב ,םייטפשמ
 .114 'עה s 193 24 'עה 125

 Y. Muffs, Studies in the Aramaic Legal הושה ,ןישוריג = "האיצי" לע .158—157 ימע .9
3 .Papyri from Elephantine, Leiden, 1969, p. 27, n. 

 : 1 יעה 1 ימע 'ט"צרת ,םילשורי ,וידובעשו בויחה ,א ,דומלתה תפוקתב לארשיב טפשמה תודלות .10

 תודלות רקחל ,קלוג 'א : הארו .130—129 ימע ,(ד"צרת) ה ץיברת : 365 ימע ,(ב"צרת) ג ץיברת
 .115—114 ימע ,ט"פרת ,םילשורי ,תועקרק יניד ,דומלתה תפוקתב ירבעה טפשמה

Das Urkundemvasen im Talmud im Lichte der griechiscli-aegyptischen Papyri .11 

.und des griechischen und roemischen Rechts, Jerusalem, 1935 

 ^ח"שת) טי ; 127—125 ימע ,(ו"שת) זי ץיברת '"דומלתב תורטש יחנומל" ,רשטוק י ,לשמל .12
 B.A. Levine, "Mulugu/Melüg: The Origins of a Talmudic .128—125 ,59—53 ימע

-271 .Legal Institution", Journal of the American Oriental Society, 88 (1968), pp 

 תורטשה לע .ןייטשפא נ"י היה "גולמ" לע דימעהל ןושארהש (9 יעה ,273 ימע) םש ןייצמו .285

 האר האשרהה חסונ לעו .םש ןייצש תורפסהו ,16—1 ימע ,אובמ '(9 'עהב ל"נה) ספומ 'י האר
 .Journal of Juristic Papyrology, 13 (1961), pp. 168-9 : ץיבוניבר י"י

 .xiv ימע ,(2 'ע,ר) ל"נה ורפסב .13

14. -J.J. Rabinowitz, Jewish Law, its Influence on the Development of Legal Insti 

1956 ,tutions, New York. םירקמב דחוימב ןינעתהש ךכב אוה רבסהה ילוא ,ץיבוניבר יבגל 
 לע חרזמה טפשמ תעפשהב ןייצש המ .הינשה הטישה לע ירבעה טפשמה תעפשה עיצהל לכויש

 ל"נה ורמאמב ,יזונ יבתכבש ,ערמ ביכש תנתמ ןיבל אירב תנתמ ןיב הנחבהה ןוגכ) הכלהה

 ורפסב םימעפל אבוה םודקה חרזמה ןמ ליבקמ רמוח .ףלאב לטב (16&—165 ימע ,12 הרעהב

 .ב"כשת—ח"צרת ,ביבא־לת ,התהבו רבעב םימעבו לארשיב ןישנוע יניד ,ןקייד 'פ לש
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 הילעב ינשו ,דשאה :ןמדירפ הדוהי אמש [ 4

 וא ,עיצהל וכישמה ,"ספומו "קלפ ,"גרובצניג ןוגכ ,םידדוב םירקוח ,םלוא

 טפשמה תוטיש אוה ידומלתה טפשמה תכרעהל םיאתמה ידוטסהה עצמהש ,שיגדהל

 .18 ןומדקה חרזמה לש

 "םיה תנידמל הלעב ד ל הש השאה"

 תנידמל הלעב ךלהש השאב הנשמה תקסוע ,ירישעה קרפה תליחתב ,תומבי תכסמב

 ןושארה לעבה רזח ,רחא לעבל בוש ,דשאה האשינש רחאל .תמש ודיעהו ואבו ,םיה

 ןכו ,םהינשמ ודלונש הידלילו םילעבה ינשל .דשאה סחייתת ךיא תעבוק הכלהה .יח

 .םילעבה ינש ןיבל השאה ןיבש םירחאהו םייפסכה תובוחהו תויוכזה תא הכלהה תרדסמ

15. The recent discovery of new sources of Hellenistic and oriental laws in the 

papyri has, however, cleared up one important point. Contrary to earlier 

opinion, it was not Roman law which exerted the greatest influence, but rather 

the Greco-Egyptian Volksrecht of the Eastern provinces of the Roman empire. 

On the other hand, it is quite possible that the undeniable affinity between 

Greco-Egyptian Volksrecht and the Jewish civil law finds its explanation in 

their common origin, the cuneiform laws. ןושאר קלח ,ימלשוריב םישודיחו םישוריפ, 

 the Assyro-Babylonian law... traces: xxxi ... ימע ,םש ןלהלו .XXX ימע א"שת ,קראיונ

of that influence are found in the oldest strata of tannaitic tradition. 

 ,םישנ רדס לשמל האר ,הנשמל ושוריפב תומוקמ המכב םודקה חרזמה יקוחל ןייצמ קבלא 'ח

 לש םיפיעסב ןהו הנשמב ןה הרורב רתוי הנבה תאצוי האוושה התואמ ,(ו ,ד ןיטיגל) 400 ימע

 .יברומה

 .40—39 ימע ^ח"כשת)זל ץיברת ,"הכלהב שדח־ילבב טפשמ" .16

 עגמו ,םילמ רצוא יבגל .םש תורפסהו ,םש 3 הרעה ףוס דחוימבו ,194—193 ימע ,9 'עה ל"נכ .17
 The Journal of the Ancient : םפומ רעישש המ האר ,ןושאר תיב תפוקתב חרזמה טפשמל

287-298 .Near Eastern Society of Columbia University, 5 (1973), pp. 

 יברומחו ג"מ י"פ אמק אבב :תטרופמ האוושהל םייוארה םיפיעס ינש לש אמגוד ךל הנהו .18

 וירפסו וילכ ריכמה") ןינע ותואב םינד םה .(18 ימע 'ב ךרכ מ"וד ; ט—ח ימע ,אנרשט) אי—ט

 םילדבהה םיניינעמו םיטלבומ הז עקר לעו ,םימוד םיבצמ לש המוד העצה ךרד ךות ("רחא דיב

 האדעהב ןוגכ ,א"ע וטק—ב"ע דיק ,םשל ילבבה ירבדל תולבקה יברומחב שי ןכו) םהיניבש

 אוהו ,"רחא" ותוא לש ודימ םהילכ תא םילעבה םיאיצומ ,הנשמה ןיד יפל .(םילכה תולעב לע

 םיארומאה ירבדל .םפסכ ונממ איצוהל בנגה ירחא םילעבה םיחרוטו ,"לוטיו איצוה המכ עבשיי"

 ץפחה תא םילעבה ואיצוי ,הנקתה אלול לבא ,אוה "קושה תנקת" ינפמ הנשמה ןיד ,ארמגב םש

 ונל ןתינ םש יברומחב ,הנהו .םלישש המ ונממ ערפהל 'רכומה רחא חקולה חרטיו ,בנגנה

 חקי הנוקהו ,חקי ותדבא תא הדבאה לעב..." : הנקתה ינפל תויהל ךירצ אוהש יפכ ןידה קוידב
 םלופיטש םיאור ונא ירה !('ט ימע אנרשט ט ףיעס) "םלש רשא ףסכה תא רכומה תיבמ

 תנתינ ,דז עקר לעו ,םודקה חרזמב לבוקמה ךותב בלתשמ הזה אשונב םימכחה לש םנינעו

 .ןודינב ל"זח לש םשודיחל רתי תובישח

 ,םהיניב האוושה ךורעל יאדווב ןווכתה אל ,קושה תנקתל רשקב יברומחל ןייצש ,גיטפהרו 'ז

 ,םילשורי ,ירבעה טפשמב הקזחה) "חקולה תבוטל קושה תנקת םוש" :יברומח לע ונויצב קפתסהו

 חנשמ םע יברומח יקוחב ל"נה ףיעסה תא שיקהש ,יל עודיה יפל ,ןושארה .(155 ימע ,ד"כשת

 L. Dembitz, "Babylon in Jewish Lav/", Jewish Quarterly ,ץיבמד 'ל היה ,ל"נה ק"ב

113 .Review, XIX (1907), p. 416 ימע ,ןיקיזנ רדס 'קבלא 'ח : הארו. 
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 5 ] (ה"לשת) ב ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 אצמנ םלוא ,"ימורה טפשמב ןיטולחל רסח ונממ ףעתסמהו הזה אשונב קוסיעה

 עקר לע הנשמה תא עיצנש יואר ןאכמ .20 תוימטופוסמה טפשמה תוטישב טורטורפב

 .םודקה חרזמה טפשמ

 :הנשמה ןושל הז

 רחאו ,תסינו ,ךילעב תמ הל ורמאו ואבו ,םיה תנידמל הלעב ךלהש השאה

 אלו הבותכ הל ןיאו ,הזמו הזמ טג הכירצו ,הזמו הזמ אצת ,הלעב אב ךכ

 הזמו הזמ הלטנ םא .הז לע אלו הז לע אל תואלב אלו תונוזמ אלו תוריפ

 ןיאכז הזו הז אלו ,הל ןיאמטמ הזו הז אלו ,הזמו הזמ רזממ דלוהו .ריזחת

 ,לארשי תב .דתיה .הירדנ תרפהב אלו ,הידי השעמב אלו התאיצמב אל

 םישרוי ןיאו .המורתה ןמ ןהכ תבו ,רשעמה ןמ יול תבו ,הנוהכה ןמ תלספנ

 ויחאו הז לש ויחא ,ותמ םאו .התבותכ תא םישרוי הז לש םישרויו הז לש

 ..." ול רוזחל תרתומ ,תושרב אלש תסינ םאו ...ןימבימ אלו ןיצלוח הז לש

 ול רוזחל תרתומ ,הלעב אב ךכ רחאו ,השדקתנו ךלעב תמ הל ורמא

 .(ג,א :י תומבי)

 ןומדקה חרזמה יקוח

 יובש היהש ןוגכ ,םנואב ומוקממ אצוה שיאהש הרקמה ויב ןחבוה ,22 הנונשא יקוחב

 .רחאל ותשא האשינו ,המודכו וריע תאנש ללגב ונוצרמ אציש הרקמ ןיבל ,המחלמ

 ,לעגה לש ותואר תדוקנמ לכהו .יאשר וניא ינשבו ,ובושב ותשא תחקל יאשר ןושארב

19. 62-68 .R. Yaron, Tijdschriftrooz Rechtsgeschiedenis, XXX (1963), pp. 
 ומוכיס סלוא) 136—133 יברומחל רשקב ,י"פ תומביל S.A. Cook ןייצ 1903 תנשב רבכ .20

 The Laws 0/ Moses and Hammurabi, London, 1903, p. 133, n. 2 : (העטומ הכלהל

 יקוח םע התוושהל ןינע ילב רבדה היה אל ילוא" : תומביב הנשמל עגונב בתכ יול ג"ל ןכו
 L.G. Levy, La famille dans l'antiquite israelite, ,(תיתפרצ) "134 ףיעס ,יברומח

2 .Paris, 1905, p. 210, n. תורפסמ תורוקמ המכ ונייוצ ,ןאכ םינודינה חרזמה יקוחל רשקב 

 ןיא 'םלוא ,(136 ימע) ןוריו (1 'עה םש יול פ"ע ןקתו ! 1 'עה ,187 ימע) דלפיונ ידי לע הכלהה

 ,JJS^ ורמאמ תחיתפב .רתויב םיאתמה רוקמה איהו ,םש תרכזומ י"פ תומבי תנשמ
 המל יללכ ןפואב ןורי הנפמ ,הכלהה תורוקמב "םיה תנידמל הלעב ךלהש ,רשא" ןידל שדקומה

 ךרוע אוה ןיא םלוא .תורחא טפשמ תוטיש ריכזמ אוה ,ןכו .ךליאו 133 ימע הנונשאב בתכש

 .(226 ,204 ימע ; 4 'עה ,203 ימע JJS ,ןורי) רמאמ ותואב ונינע הניאש ,האוושה

 .ןלהל האר ,הווהמ איהש הדיחהו ,וז הנורחא אבב לע .21

 1900" םיקוחה לש םנמזו ,(1 ימע ,ןורי האר) תרפ רהנ לש תיחרזמה הדגב הנכש הנונשא .22

 םיקוחה תא םיעיצמ ונא .(596—594 ,591 ימע ,ה ךרכ ,תיארקמ הידפולקיצנא) "בוריקב ,נ"הספל

 םדוקה תא דחא לכ ,םיביחרמו םימילשמכ העיתפמ הדימב םיארנ םהש המו !יגולונורכ רדסב

 .דבלב תוירקמ אלא הנניא הרואכל ,ול
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 הילעב ינשו .דשאה :ןמדירפ הדוהי אמש [ 6

 :23 םיקוחה ןושל הזכו .תושעל איה תיאשר המו ,לועפל דציכ השאל תויחנה ילב

 ,חכב חקלנ וא ,24רויס וא הטישפ תעשב יאבצ תורישב שיא [הבשנ] םא

 ןב (ול) הדליו ותשא תא חקל רחא שיאו ,םיבר םימי תרחא ץראב [בשיו]
 .(29 ףיעס)ותשא תא [חק]י ובושב —

 לכוי אל ובושב ,ותשא תא רחא שיא חקלו ,חרבו וילעבו וריע שיא אנש םא

 .25 (30 ףיעס)ותשא תא עובתל

 תשגדומ ןאכ .לעבה לש ותשירפ ךרד יפל ,םינוש םיקספ ונחבוה ,2" יברומח יקוחב םג

 אשנהל איה תיאשר יתמו םיאנת וליאב עבקנו ,27 השאה לש התפקשה תדוקנ רתוי

 ,רחאל אשנהל תיאשר ותשא ןיא ותיב ךותב ןוזמ שיו ,2* המחלמב לעבה הבשנ םא .רחאל

 ןיב ,םלוא ,רחא תיבל סנכהל איה תיאשר ,ותיבב ןוזמ ןיא .התימ תבייח האשינ םאו

 אל ,וריעמ חרב םא ,ךדיאמ .ובושב וילא רוזחתו איה ןושאר לש ותשא ,ךכ ןיבו ךכ

 הנחבהה ,רמוא .דוה .ינש לש ותשא איה תראשנ הרואכלו ,בושישכל ותשא תא ריזחי

 תמייק ,התוא ריזחמ וניא חרובו ,ותשא תא ריזחמ המחלמ יובשש ,הנונשאב ונאצמש

 — תאשינ םא תומ ןיד הניד ,הסנרפ הל שיש יובש תשאש ,ףסוותנו .ןאכ םג
 ,ךדיאמ

 .אבי םא הלעבל רוזחל תנמ לע ,רחא תיבל סנכהל תיאשר ,הסנרפ הל ןיא םא

 ; דבלב תויחונ םשל ירבע םוגרת ןאכ ונאבה .ידכאה רוקמל קקזהל עוצקמ לעב לעש אוה ירב .23
 קרו ךא ןוזינ תויהל אלש ידכ ,םיאתמה יזעולה םוגרתה תא םג ארוקה קודבי רוקמ לכלש יואר
 .האוושה םשל ךרענש םוגרת ךותמ
 ותרזעב 'םיידכאה םיטסכטה תא יתארק ,םייזעולה םימוגרתה יפ לע ,םוגרתה תא יתנכהש רחאל

 הז ןויד יפ לעו ,תויגולוליפ תודוקנ המכו המכ ירובע רריב אוה .שובא יבצ ר"ד ידידי לש
 .הברה ותרזע לע ול ינא הדומ .םוגרתב יתינישו יתנקית
 שלש .םוגרתה תרהבה םשל ףסונ םיירגוסב בותכה .םלשוהו ,רוקמב רסח םיעבורמב בותכה
 .ירוקמה טסכטב שוטשט וא יוקיל תונמסמ תודוקנ

 "Wenn jemand im Militärdienst : רגרבסנל לש "ישפח"ה םוגרתל יתוא הנפמ שובא ר''ד .24

bei einem Ausfall oder Patrouillengang", B. Lansberger, Symbole Iuridicae et 

98 ..Historicae Martino David Dedicatae, Leiden ,1968, p 
 םימוגרתל םג ןייצל ונדפקה] תירבע) 161 ימע ןוסלדנמ ; 171 ימע ,ANET ! 35—34 ימע ,ןורי .25

 תורפסב םירכזומ ןיידעש םהמ שי תאז תמועל — חלכ םהילע דבאש םהיניב שיש ףא ,םיירבעה

 ףסונב 'שמשל ליגר (תירבעה "אנש"=) ןאכ תידכאה zaru ,65—64 ימע ,ןונבל !([תיעוצקמה

 E.Y. Kutcher, "New Aramaic המודכו "שרג" ןבומב ינכט דיקפת םג ,ירואית דיקפתל

238 .Texts", Journal of the American Oriental Society 74 (1954), p, י"י הארו 

 J.J. Rabinowitz, Jewish ; (552 ימע ,ב"כ)ןישוריג ךרע ,תיארקמ הידפולקיצנא ,ץיבוניבר

117-119 .Law, p. 40; R. Yaron, RIDA 4 (1957), p, ד—א ,דכ םירבדל ןאכ ןוסלדנמ ןייצו. 

 deserter םגרתל ףידעהו ,דבלב תירואית הלמ הב הארש ללגב וז הלמב השקתה הארנכ רטכלש

 .(295 ימע)

 <םש תיארקמ הידפולקיצנא)"בוריקב ג"הספל 1750—1792" .26

 לש) הרקמ לכ תולתל ןיא ןכלו ,תרבוגו תכלוה העפות איהש הארנו ,רתוי ףא רושא יקוחבו .21

 .(298—297 ימע) רטכלש השעש יפכ ,תסחוימ הביסב (,דשאה תפקשהמ חוסינ

 .29 'עה ,ןלהל האר .28
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 7 ] (ה"לשת) ב ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 :יגרומח יקוחב בותכ ךכו

 אל .רחא תיבל סנכית אלו רומשת ,לוכאל ותיבב שיו 2»שיא הבשנ םא

 .דוכילשיו איהה השאה לע וחיכוי רחא תיבל הסנכנו ...איהה השאה הרמש

 .(133 ףיעס) םימה לא

 ,רחא תיבל סנכהל ותשא תיאשר ,הליכא ידכ ןיא ותיבבו 28 שיא הבשנ םא

 ןוע השאל ןיאו
 .(134 ףיעס) 30

 רחא תיבל ותשא הסנכנ31 וינפלו ,הליכא ידכ ןיא ותיבבו 29 שיא הבשנ םא

 לא איהה .דשאה בושת ,ודיע לא אבו הלעב בש ךכ רחאו ,םינב ול הדליו

 .(135 ףיעס) םהיבא ירחא וכלי םינבהו ,32 (ןושארה) הלעב

 בושי םא ,רחא תיבל ותשא הסנכנ ךכ רחאו ,חרבו וריעב טעב שיא םא

 אל חרובה תשא ,חרבו וריע אנש יכ ןעי ,ותשא תא תחקל הבאו שיאה

 .33 (136 ףיעס)וילא בושת

 קחרוה םא :יברומחו הנונשא יקוחבכ תידוסיה הנחבהה תרזוח 34רושא יקוחב םג

 .הנחקי אל ,אצי ונוצרמ םאו ,ינשה הלעבמ ותשא תא חקי ובושב ,וחרכ לעב שיאה

 ,השגדה רתיבו ,םיינשה היאושינל יאנתכ הסנרפ רסוח עיפומ רושא יקוחב םג ,ןכו

 העובק הנתמה תפוקת :ףסונ יאנת ףא ןאכ שדחתמו .ונוצרמ הכילהל רשקב ףא ןאכו

 ,רחאל אשנת אלו ןיתמת ,הלעבמ תונוזמ הל ןיאש ףא וז הפוקת ךשמב :םינש שמח לש

 פ"עא ,רחא סנואב קחרוה וא ,יובש היה לעבהשכ ,םלוא .אשנית תישישה הנשבו

 תוצפל בייחש אלא ,ותשא תא הקי ,בושי םא ,תישישה הנשב ,תושרב ותשא האשינש

 ילב) ןידכ אלש תאשינה סונא תשאב 35!"ותשאכ השא" ול תתלו ,ינשה הלעב תא

 .If a man takes himself off : 216—215 ,53 ימע ,ב ךרכ ,מ"וד הארו .םירקוחה בור ךכ .29

 םוגרתה ,ךדיאמ .תוענכשמ םש ולעוהש תויארה ןיאו ,קוחה שוריפ תא הברהב הנשמ הז םוגרת

 .136־ל 135 ןיבש הנחבהה תא ריבסמ ונצמיאש

 ."שנוע" וא "אטח" תידכאה הלמה תועמשמ .30

 .before his return ..literally 'at his face, before him'... : 53 ימע 'מ"וד .31

 רמול דוסי ןיא ,םלוא .הב רהובה ,literally, 'her chooser' : ףיסוהו ,53 ימע מ"וד ךכ .32

 .217 ימע םש ןייע ,"הב רחובש ימל" ןאכ ושוריפש

 ! 55—52 ימע ,ב ךרכ ,מ"וד ! (! "תונוגע" : הלאה םיפיעסל םש ארקו) גכ—בכ ימע ,אנרשט .33

ANET, 89 ימע ,ןונבל : 171 ימע. 

 .(םש ,תיארקמ הידפולקיצנא) "בוריקב ג"הספל 1100—1400" .34

 תונויסנ ,ידומלתה טפשמל רשקב ןלהל הארו) רתיהב האשנ ינשהש ךכב תאצמנ תוצפל הפיחדה .35

 אלא ,ירמגל ותוא הציפ ךכבש רמול קוחר הארנ ,םלוא .(רתיהב םיינשה ןיאושינה ויהשכ לקהל

 This cynical provision throws : סליימ לש וירבד םה םיזרפומ ןאכמו ,םייוציפ לכ ךרדבכ

light on the position of women in Assyria, as it seems that any woman of the 

same age and station would suffice. (2 יעה ,253 ימע ,רושא מ"וד). 
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 הילעב ינשו .דשאה :ןמדירפ הדוהי אמש [ 8

 תאו התוא חקיש עבקנ אלא ,יבדומח יקוחבכ תומ שנוע לטוה אל ,(םינש שמח תנתמה

 .36 םהיבא ירחא םיכלוה םידליה ןיאו ,הידלי

 םיסכנל הדיריה טוריפ ןתינו ,םיסכנ לעב היהש דבש תשאב רבודמ 45 ףיעסב

 (תויהל) חול" ,דחוימ רטש רכזוהו — םינוש םידיקפו םיטפוש םיעיפומ ןאכ .התסנרפל

 הז רטש םעו ,םינש יתש המחלמב הלעב לש ורדעה רחאל ,רשאל ןתינה ,"הנמלאכ

 הניחבמ םה רתיהב הלא םיינש ןיאושינש תורמל ,םלוא .אשנהל איה תיאשר הדיב

 ,המחלמ יובש היהש ,ןושארה הלעב יאשרש ,ידוסיה ןידה םייק תאז לכב ,תילמרופ

 אל ינשה הלעבמ םידליה תאש ,תושרה הליעוה תאזל וליאו .רוזחי םא התוא תחקל

 ."םחקי ןורחאה הלעב" ,חקי

 :םיקוחה ןושל הזו

 ךלהו ,37רחא םוקמב הלעב הבישוה וא ,היבא תיבב השא בשת דוע יכ

 ריאשה אל םג — לכוא אלו שובל אל ,רמצ אלו33 ןמש אלו ,3«הדשל הלעב

 הלעב ינפ לא םינש שמח איהה .דשאה .4'י הדשה ןמ הל חלש אל םגו ,הל

 ,ולכאיו םמצע וריכשי ,םינב הל שי םא.(רחא)לעב םע תבשל ךלת אלו ,הפצת

 ,םינב הל ןיא םא .(רחא) לעב םע תבשל ךלת אלו ,הלעבל רומשת השאהו

 .בשת הבבלכ לעב םע תיששה הנשה עיגהבו ,רומשת הלעבל םינש שמח

 (?) רבעמ םאו ." הב הכז ןורחאה הלעב ,הנעבתי אל (ןושארה) הלעב אובבו
 וא ,רדענו סגא וספת יכ ,קחרוה ונוצרמ אלו ,(אובל) רחא םינש שמחל
 תאו ,ותשאכ השא ןתיו ,(העובשב תאז) ררבי ואובב ,רחאתנו ספתנ בנגכ

 םינש שמחל (?) רבעמו ,תרחא ץרא לא ותוא חלש ךלמה םאו .חקי ותשא

 ינפל םאו .(רחא) לעב םע בשת אלו ,ול רומשת ותשא ,(אובל) רחאתנ

 .ךליאו 309 ימע ,רטכלש הוושהו

 לש וירבד 'םלוא .her husband has made her to dwell apart : םגרות רושא מ"ודב

 ןמזב הבצמב בשחתמ ןאכ חוסינהו ,הלעב תיבב הרגה השאב רבודמ ותעדלש ,םיענכשמ רטכלש
 .(1 'עה ,292 ימע) עסנ הלעבש 'קוחה תולח

 האר ,"ץרא לבח" ןבומב תירבעב "הדש" לע ."abroad"=ana egli — 187 ימע ,איקסדרק האר

 ,(ב"לשת) ב ,םיקרפ ,"תוימורטהו תוינגומוה :ארקמה ןושל לש תינרבטה תרוסמה" ,גרומ 'ש
 י"שר הארו) םיה תנידמל :abroad גשומל רמאיי ,םיה לע תנכושה 'לארשי חאב .םילשורי

 .(ןיטיג שיר

 S.M. Paul, Studies in the Book of the האר ,ותשאל ןמש קפסל יסיסבה בויחה לע

56-60 .Covenant in Light of Cuneiform and Biblical Law, Leiden, 1970, pp. 

 .שובא ר"ד עיצמ ךכ

 לע ^הייונפ) היקנ ןורחאה הלעבל a-na mu-ti-sa ur-ki-e za-ku-at : תידכא .רוש ךכ

zaku םש 5 יעהב .125 ימע ,(ח"שת) טי ץיברת ,רשטוק 'י האר 'תירבעה "יאכז"ו תידכאה 

 .ןאכבש הזב אצויכ אוהש רוש לש ומוגרת תא רשטוק חביש
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 (ה"לשת) ב ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 ,הידליו התוא חקי הלעב אובב ,םינב הדליו ,רחא לעב םע בשת םינש שמח

 ." (36 ףיעס) המצע תא האישהו ,42 היאושינ תירב הרמש אל יכ ןעי

 ,ןב אלו "ןתוח אל הל ןיאו ,הלעב תא ביואה חקלו ,(שיאל) השא ןתנת יכ

 ,לוכאל .דמ הל ןיא הלאה םינשה יתשב םא .הפצת הלעב יגפ לא םינש יתש

 םאו] דובעת ותדובע תאו ,הנליכאי ...טילשה ןחלשמ לכאת !ריהצתו אובת

 תילדואיפ הזוחאכ תיבו] הדש [הלעב קיזחה] םא וא ...איה רפח [תשא

 טפושה לאשי •,[לוכאל רבד יל ןיא] :רומאל [םיטפושל ריהצו] שגת ,[וריעב
 תא ונקי ,הזוחאכ איהה ריעב הדש קיזחהו תויהו ,ריעה ינקזמו ריעה שארמ
 ,בשת םש .הל ונתי םהמ (הזוח)ו ,םינש יתשל התייחמל תיבה תאו הדשה
 ובתכיו ,הבבלכ שיא םע בשתו ,אלמת םינש יתש .(רטש=) חול הל ונתיו

 ותשא תא חקי ,ץראה לא רדענה הלעב בש ךכ רחא םא .הנמלאכ חול הל
 ןורחאה הלעב ,ברקי אל ןורחאה הלעבל הדלי רשא םידליה לא .האשינש

 לא אבי אל םא — ,אלמ ףסכב התייחמל ורכשנ רשא ,תיבהו הדשה .םחקי
 ןתי ,תרחא ץראב תמו ,בושי אל םאו .חקיו ,ורכשנש יפכ ןתי ,ךלמה רצבמ
 .45 (45 ףיעס)ןתי רשאל ותיבו והדש תא ךלמה

 האוושה

 ,ליעל םיאבומה םיעטקה תא ללכ וושיה אל ימטופוסמה טפשמה תוטיש ירקוח

 םיקלוח הדימ וזיאבו ,הז תא .דז םינושה םיקוחה םימילשמ הדימ וזיאב םהל ררבתנ אלו

 דע םימעפל ,תקולחמב םייונשו ,םילפרועמ וראשנ םיטרפ הברה ,ןכו .הז לע הז םה

 םירבדה םתוא לע דומעל ידכב םירקוחה ירבדב ןייעל ארוקה לע ."הכובמ ידכ

 ." םפוגל

 ףאו .ליעל םיקוחה תעצהב ונבתכש יפכו ,םה םירורב יד םיידוסיה םיוקה ,וננינעל

42. ri-ik-sa. 305—302 ימע ,3 'עה ,294 ימע ,רטכלש : 254—253 ימע ,רושא מ"וד האר ! 

S. Greengas, "The Old Babylonian Marriage Contract", Journal of the American 

505-532 ..Oriental Society, 89, (1969), pp 

 : 184—182 ,איקסדרק ! ANNET, 183—184: 405—402 רושא מ"וד : 193—192 ימע ,רוש .43

 .126 ,ןונבל

 ."םביימ" ןתוח םג ,(33 ףיעס) רושא יקוח יפל .44

 !218—217 ימע ,איקסדרק !םש AN NET! 415—412 ימע ,רושא מ"וד ! 196—195 ימע ,רוש .45

 .128 ימע ,ןונבל

 .(289—287 ימע ,מ"ו1) םיינשה םיאושינה וספת םא הלאשה לע דחוימב האר .46
 ,ןורי 1 100-95 ימע ,גארפ ןו ! 290—284 ימע ,'א ךרכ ,מ"וד ! 266—250 ימע ,רושא מ"וד .47

 .רטכלש ! 226—219 ,191—187 ,איקסדרק ! 137—133 ימע
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 הילעב ינשו .דשאה :ןמדירפ הדוהי אמש [ 10

 תונתינ ,םירקוח המכ וריעהש יפכ ,תדחואמ תחא הטיש ןניא הלאה טפשמה תוטישש

 .הכלהה יניד תא טילבהלו ןיבהל ןתינ םהילע עצמו עקר שמשל תאז לכב

 ןיבו ,םיימטופוסמה םיקוחב ןיב .בצמה רואיתב ןוימדה תא שיגדהל שי ,לכ תישאר

 האצותכ .ךשוממ ןמז רדענו ,ותנידמ תא הלעב אציש השאב רבודמ ,תומבי תנשמב

 ,ינש לעבל אשנהל תדחוימ תושר לע רבוד ןאכו ןאכ .רחאל אשנהל .דשאה הצור ,ךכמ

 .("".תושרב אלש תאשנ םאו" :הנשמב) אשנהל תושר הל ןיא םימעפלש הדבועה לעו

 ; 45 ףיעס רושא יקוחב "הנמלאכ חול הל ובתכי" — :ימשר ףוג לש ותוליעפ הזמרנ

 םימוחתה ינשב .ןיד תיב ,רמולכ ,(זט קרפ ,תומבי תנשמ) ",דשאה תא ןיאישמ"

 ,דשאה תרזוח םהב םיאנת תעיבקו ןושארה לעבה לש ,דיופצ־יתלבה ותרזח תראותמ

 ,ינשמ הל ודלונש םידליה לש םדמעמ ןודינ ,ןכו .וילא תרזוח אל וא ןושארה הלעבל

 .ןושארה הלעב רזוחש רחאל

 יובש היה לעבהשכ ,יתמחלמ עקר לע ונשנ םיימטופוסמה םיקוחב םיפיעס המכ

 ,לאילמג ןבר רכזנ..." :הנשמב ןידה לש ותישאר לע רפוסמ ,ןכו .המודכו ,המחלמ

 תומבי)"דחא דע יפ לע םהיתושנ ןקזה לאילמג ןבר אישהו ,אזרא לתב םיגורה וגרהנש

 .(םידקת ןיעמ הז רבד הוהמו !«ז"מ ,ז"טפ

 עיצהל ןתינ ,םודקה חרזמה יקוח ןיבל הנשמה יניד ןיב ףתושמה לש הז עקר לע

 תא חקי — לעבה לש תואר תדוקנמ קוחה חסונמ הנונשא יקוחב .םהיניבש ינושה תא

 ,הלאה םיקוחב ידוסיה טפשמה אוהש ,הזה טפשמה .ותשא תא עובתל לכוי אל ,ותשא

 תרבוג הייטנ וניאר ,רושאו יברומח יקוחב ,םלוא .הזכ ןונגסב רושא יקוחב םג עיפומ

 ידוסיה טפשמה ףא חסונ הנשמב ,ןכו ." ,דשאה לש התפקשה תדוקנמ קוחה תא חסנל

 הזו הז אלו" :קר) םירחאה םירבדה בור ,ןכו /'הזמו הזמ אצת" :השאה תפקשהמ

 .(ד ,ד תובותכבכ ,"...ןיאכז

 ־םייתלעות םיאנתב ינש לעבל אשנהל תשרופמה תושרה היולת םיימטופוסמה םיקוחב

 ,הברדא !49* ןושארה לעבה לש התימ תקזחב אלו ,תיבב הייחמ תואיצמ לש םיילכלכ

 השאל ןיא רשאכ יכ ,יח דוע לעבה ילואש החנהה תא םיפקשמ םיקוחה יכ הארנ

 —133 ,יברומח) םיינשה היאושינ לע תוומ שנוע תשנענ איה ,היחמה רסוח תקוצמ

 תקזחכ תשרפתמ םינש שמח וא םינש יתש לש הנתמהה תפוקתש רמאנ אל ,ןכו .(134

 ,הרובע ןכוהש "הנמלאכ חול",ד םג .ןכ רמול קוחד םינש יתשל עגונב דחוימבו ,התימ

 תויטפשמו תוילכלכ תויוכז הל קינעהל אלא ,תמ ןושארה הלעבש ריהצהל ודיקפת ןיא

 .ךליאו ו"ה ד"יפ /םשל אתפסותב הארו .48

 .27 'עה /ליעל האר .49

 .5 הרעה ,184 ימע ,יבש ,רטכלשכ אלשו /135 ימע ,ןורי : האר .49•
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 11 ] (.ד"לשת) ב ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 ירהש ,טפושה תרזג — השדח הדבוע תריציכ הז חול תוארל ןתינ ןיא ,ןכו .5'י תומיוסמ

 וליאו .(45 רושא) בושי םא ,ןושארה הלעבל איה תרזוח ,"הנמלאכ חולה" תורמל

 הלקהב םנמא) תודעה איה ,רחאל היאושינ תא הקידצמה הדיחיה הביסה ,הנשמב

 לש ילכלכה הבצמו ,לעבה לש ורדעה תפוקת .הלעב תמש (דחא דע יפ לע וליפאש

 תיקוח תורשפא םוש ןיא ,התימה לע תודע ילבו ,םידירומ אלו םילעמ אל םניא ,ותשא

 ." רחאל אשניתש

 חקי םילעבה ינשמ הזיא ימטופוסמה טפשמה עבוק ,רזוח ןושארה לעבהש הרקמב

 השאה האשינ םא הלאשב היולת הניא וז העיבק .(133 יברומחל טרפ) .דשאה תא

 ובושב ןושארל תרזוח תאז לכבו ינשל אשנהל תיאשר השאהו שי .אל וא תושרב

 תניתנו ,םידליה דמעמ יבגל קר ,אופיא ,הליעומ אשנהל תושרה .(135—134 יברומח)

 םע םהמ ודלונש םידליה וראשי ,ינשל תושרב .דשאה האשינ םא .ותשאכ תרחא ,דשא

 .(36 רושא) "ותשאכ .דשא" ינשל ןושארה הצפמו ,(45 רושא ;135 יברומח) םהיבא

 רבדב אלא ,תושרה תלאשב היולת הניא .דשאה תא חקי ימ העיבקה םצעש ,ןאכמו

 ,חכב קחרוה םא םלוא ,ותשא חקי אל ,חרבו ונוצרמ ותשא תא בזעשכ :אוהו ,רחא

 לש ותשא ,רמוא .דוה .52 הנונשא יקוחב תוטשפב בותכש יפכו ,ותרזחב ותשאב הכוז

 a once married woman :"הנמלא" almattu ורידגה םירקוחה .177 ףיעס ,יברומח האר .50

who has no means of financial support and who is thus in need of special legal 

protection. לצא םוכס האר Ch. Cohen, "The 'Widowed' City", The Journal of 

17 ..the Ancient Near Eastern Society of Columbia University, 5 (1973), p. 76, n 

 רוזחל ותעדו םיה תנידמל הלעב ךלהש השאב ,הנמלאכ" :(א ,א הכיאל ,ג ,א) יתבר הכיאב 'רו

 ,1 הרעהו 189 ימעו 188 ימע 'יבש ,רטכלשכ אלשו .ןוימדה 'כ תא שרוד ןבומכ םשו ,"הילא

 .רוזחל יושעו ,רדענ לעבהש עמשמ קוחה ןושלמ .התימ תקזח ןאכ האורה

 ,תויתלעות תומאתהל החותפה ,םיימטופוסמה םיקוחב םיאושינה תירב תסיפת תא טילבהל ידכ .51

 תא רידגמהו ,היסנכה יקוח לע ססובמה ,ילגנאה טפשמה םע תדוגנתב רביירדו סליימ הודימעה

 ימע ,א ךרכ ,מ"וד) רקיע לכ רחא םע םיאושינ תרשפאמ הנניאש שדוק תירבכ םיאושינה

 ,הנשמה ינידל םיימטופוסמה םיקוחה ןיב איה רתוי תפלאמה האוושההש רורב ,הנהו .(290—289

 .ולא לש םנמזלו םמוחתל רתוי םיבורקה

 !/opposition entre "absence involon- אוה ונניינעב ירקיעה דוגינהש רטכלש עבוק ןכו .52

"taire" et "absence volontaire (םש 305 ימע הארו ,2 יעהו 290 ימע). םיבצמה הארנכ םה 

 קוחה תא ררבל ,הארנכ 'ןינועמ קקוחמה ןיאו ,קוחה ןד םהבו (דרומ / המחלמ יובש) םייסלקה
 קיידל רטכלש הסנמו ,יולג "יוקיל" והז .השונמ טמשהל ידכ אציש ימ ,ןוגכ ,םירקמה לכ יבגל

 ,ריעהל שי בגא ךרדו .(134—133 ,ןורי הארו) אקוד ואל יובש ,אקוד דרומ : קקוחמה ןושלמ

 םייניבה הרקמ תא שרפל ילב םייסלק םירקמ ינש אנתה ספותש ליגר םיאנתה תורוקמב םגש

 ינאירוטסנ—ירוסה טפשמב רבכ .(266 ימע ,ג"לשת 'במ ץיברת ,"אישק הפוג אה" ,לקנרפ 'י הארו)

 ."םייניבה הרקמ" לש םיחנומב לעבה לש ורדעה ראות (ןלהל)

 .(זט—די ,ג ,ב לאומש !דמ ,הכ ,א לאומש) ארקמב םג עיפומ "הילעב ינשו ,דשא" לש הרקמ רואת
 הבשחנו היבא תיב לא לכימ הבש ותיבמ דיוד חרבשכו" : לגס צ"מ בתכ םשל ורואיבב

 ןוויכש ףא ,םודקה חרזמה יקוחל ןיוכתה אלש הארנו ,(ילשמ השגדה ,גר ימע) "הלעבמ השורגכ
 H.P. Smith, International Critical Commentary, The Books of ,הוושה) .םהל

,Samuel, New York, 1929, p. 229; A.F. Kirkpatrick, Cambridge Bible, Samuel I 

[370] 

This content downloaded from 192.114.7.2 on Mon, 20 Jan 2014 07:20:27 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 הילעב ינשו ,דשאה :ןמדירפ הדוהי אמש [ 12

 רדסתש ןיאושינ לכ .ותושרמ המצע תא עיקפהל החוכב ןיא ,המודכו המחלמ יובש

 חרבש השא וליאו .ןושארה בושב םילטובמ ויהי ,םיטפושה תושרב וליפא ,רחא םע

 הלעב ןיידעש ףא ,ןושארה רוזחישכו ,רחא םע היאושינל ףקות שי ,בזעו ונוצרמ הלעב

 ויאושינש ,ינשה הלעבמ העיקפהל וחוכב ןיא ,הילע יהשלכ תושיא תקיז ול שיו ,אוה

 םינוש םיבצמ ;הנונשא יקוחבכ ,תידוסיה הנחבהה ,ןכ םא ,יהוז .58םיפקתו םירכומ

 .הלטבל אל ,ןפוא לכבו ,השטשטל וחילצה אל םירחאה םיקוחב ופסונש "תושר" לש

 וז איה תירקיעה תושרה .תינשמ תושרו ,תירקיע תושר תמייקש רומא ,הצרת םאו

 ראשהל תנמ־לע אשנית איהו ,ונוצרמ הלעב חרבשכ רחאל אשניהל השאל תנתינה

 דעומ רחאו ,הסנרפ הל ןיאשכ אשניהל איה תינשמה תושרה .ינשה הלעב םע דימת

 ,םימיוסמ םיאנתב ,םלוא ,ונממ סנרפתהלו ינשה הלעב םע תבשל תנמ־לע ,םיוסמ

 ןושארה קוחה לוצינ תא םצמצמו ליבגמ ינשה קוחה .אובי םא ןושארה הלעבל רוזחל

 .הליחתכל

 יתמיאו ,וילא השאה רוזחת יתמיא ,ןושארה לעבה אבש הדקמב ,תעבוק הנשמה םג

 ,ונעמש הז ללכמו ,"ול רוזחל תרתומ תושרב אלש תאשינ" :אפיסב ונינשו .רוזחת אל

 .תושרב תאשינשכ רבוד ,"הזמו הזמ אצת" אלא ,ול רוזחל תרתומ הנניאשכ ,אשירבש

 השא — תושר לש דחא גוס קרו ,תידוסי תחא הנחבה קר שיש עמתשמ הנשמה ןמ

 הארוה יפ־לעו ,הלעב תמש יהשלכ תודע יפ־לע קר אשניהל תיאשר הלעב רדענש

 ,ןיד תיב תארוה ילב ,תאשינו המצעמ השאה הכלה .(ב הנשמ) ןידה תיב לש תדחוימ

 ,םיינשה םיאושינל ףקות ןיא ,תושרב אלש תאשינשכ ."תושרב אלש" רבדה ארקנ

 תטישכ אלו ,םירקוח המכ תטישכו ,הנשמ לש הטושפ יהוז)וילא תרזוח הלעב אבי םאו

 .תרזוחו ,םולכ הישעמב ןיא ,תאשינ אלו השדקתנ קר םא ,ןכו .(54 ילבבב ארמגה לעב

207 .Cambridge 1894, p. םידמל ונא ...לכימו דוד רופיסמ" :גרובצניג 'ל ירבד ב"ויכ 
 ,ג"צרת ,ד ירבעה טפשמה) "רחאל אשנהל תרתומ ותשאו תמכ בשחנ תוכלמב דרומ יכ םג

 שיאל ותב ותתב לואש לש והשעמ תוארל הצרנ םא .105 יעה 136 ימע 'ןורי הארו ,(209 ימע

 איה דוד לש (וליאכ) ותחירב ,(ללכ ערכומ רבדה ןיאו) ימטופוסמה טפשמה עקר לע רחא
 ,לארשי ינידב .דשאה דצמ ןישוריג תעיבת ,קלפ 'ז הארו) תרחא ,דשא םע ויאושינ אלו ,רקיעה

 .(17—16 ימע ,ג"לשת ,םילשורי
 although she is called his wife and : םליימ בתוכ ,(136 יברומח) חרבש ןושארה לעבה לע .53

he is called her husband, she is entitled to remain with the second man who 

.is her husband, and the marriage with the first husband is at an end 

 .ילש השגדהה ! 289 ימע ,יא ךרכ מ"וד

 טפשמב םג) ילבבה דגנו ,ימלשוריהו אתפסותה פ"ע אוה ,"תושרב אלש"ל טושפה שוריפה .54
 ,ירוסה טפשמב ןלהל הארו ,136—135 יברומח לשמל האר ,המצעמ ,דשאה תאשינ ימטופוסמה
 A. Aptowitzer, Sitzungsbe- : 1909־ב רציבוטפא 'א י"ע ןתינ רבכ הז שוריפ .(29 סואיתומיטל

richte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch 
6 .historische Klase, 163 Abhandlung V (1909), p. 65, n. ואלב 'ל ןכו, L. Blau 

197 .in Festschrift Adolf Schwarz, Berlin and Wien, 1917, p, קבלא 'ח רקיעב הארו, 

 ןתומלשהבו 'ול רוזחל תרתומ ה"ד ונתנשמל ושוריפבו ,171—170 ימע ,(ח"צרת) ט ץיברת
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 13 ] (ה"לשת) ב ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 םיפקת הלא היאושינ ויהיש ןיד תיב חכ הפי ,ןיד תיב תושרב ינשל תאשינ םא ,ךדיאמ

 םע ראשתש רשפא־יא ,ןושארה הלעב רוזחי םא ,ןכל .רבד לכל איה ותשאו ,ירמגל

 אצמנו ,הילע םילעב ינש תקיז ירהש ,ןושארל רוזחת אלש ןכש לכו ,(ינשה) הלעב

 ...רחא שיאל התיהו ...השא שיא חקי יכ" םושמ רחאה לע התוא רסוא םהמ דחא לכש

 .5■י (ד—א ,דכ םירבד) התחקל בושל ...ןושארה הלעב לכוי אל

 ,ונירבד יפל ירה .ידוסי רבדב תלבוקמה הטישה לע תקלוח םדוקה ףיעסב ונתעצה

 יפל וליאו ,אתיירואדמ טגב הזמו הזמ אצתו ,ןידה רקיעמ ינשה םע היאושינ וספת

 ןידה רקיעמ רזממ דלווהו) ןידה רקיע יפל דבלב ןושארה תשא איה םידומלתה תטיש

 ,56 (ב"ע טפ ילבב ,"איה ותשא ,יאמא ןושארמ אלא ,רזממ ינשמ אמלשב" :ינשה ןמ קר

 ,אתיירואדמ ןושארה ןמ טגה ןכלו ." רמוחו סנקכ ,ןנברדמ קר םיספות ינשה םע היאושינו

 בתוכ ,לשמל .ןכ םירבוס םירקוחה םגו .םידומלתה תטיש יפל ,ןנברדמ ינשה ןמ טגהו

 58"ןושארה לעבל רוזחל רוסאו ןנברדמ םיאושינ ןיד םיינשה םיאושינל שי" :ינבלה 'ד

 .(ילשמ השגדהה)

 ןיב ןחבוה םהבש ,ןומדקה חרזמה יקוחל האוושה ךותמיל"נה שוריפל ונעגהש ףא

 — הב הכוז ינשה רחאבו ,.דשאה תא חקול ןושארה לעבה דחאב — םיבצמ ינש
 ןיא

 הנשמ ירה .םמצע דצמ ףא רמאהל םה םייוארו ,ללכ וז האוושהב םייולת םירבדה

 התוושה םתסה ןמו ,(היניד יטרפ לע אביקע יבר ידימלת םיקלוח) וז איה הקיתע

 רזממ דחאהש שרפלו הרוביד קלחל השק "הזמו הזמ רזממ דלוה" הנוששכו ,היתודימ

 ,ןמרביל 'ש ש"מ הארו > 354 ימע ,ש"תה םילשורי ,לארשי ץרא תרות ירעש ,ץיבוניבר ו"ז ןכו

 .ק—טצ ימע ,םישנ רדס ,תורוסמו תורוקמ ,ינבלה דו ,110—108 ימע /ו קלח ,הטושפכ אתפסות

 תאצוהב םירקחמ תורוקמ ץבוקב עיפוהל דמועה ,הבר .דשאה קרפ לע ירמאמב אב טרופמ ןויד

 בותכה לע ךמוס ינא ןלהל םיאבה םישוריפ המכו המכ יבגל ,ןכו .הקירמאב םינברל שרדמה תיב

 ,םיארומאה ירבדמ אמתסה ירבד תא דירפהל ןתינ םהיפ לעש הדימ־ינק יתרסמ םש .רמאמ ותואב

 תידומלתה הפוקתב הכלהה יגשומ תוחתפתה לע דומעל רשפא וז ךרדבו ,תואדו לש הבר הדימב

 יעדמל יששה ימלועה סרגנוקה ירבדב ירמאמב םג םיאב ,םיללכ ד"י תרוצב ,ולא הדימ־ינק) הפוג

 115 ימע ,(ב"לשת) ג ךרכ ,לארשי יניד ,"דומלתב םיניינקו האנה" :ירמאמ םג הארו .תודהיה

 .(120—119 ימעב

 .(ןיקריפ שיר ,ימלשורי) "הב ועגנ ,דורע חירמ" ןנחוי יבר לש ותנווכ יהוז ילואו .55

 ^ב"ע חפ ילבב) "אוה אמלעב תונז ,יאמא ינשמ אלא 'טג יעבת ןושארמ אמלשב" :ושקה ןכו .56

 .איה ןושאר לש ותשא ,רמולכ !ןושארל הריזחהל שיש ושקה (ןיקריפ שיר) ימלשוריבו
 תנידמל תאצל שיאה ךרד ,יוצמ וניאש רבד לע ורזג אלו ,יוצמ 'והש רבד לע ורזג 'יינתמ ר"א" .57

 .(א"ע טפ ילבב) *הוסנק ארוסיא אדבעד אשיר" !(א"ע אי ,ו"ה י"פ ימלשורי) "...םיה'
 ןנברדמ הל רוסא כ"חא לעבה אבש פ"עאו : םירקוחה תטיש םוכיסב םש ןכו (54 'ע,ד) םש .5«

 ... erhält die zweite Ehe den : (54 יעהב ל"נה) רציבוטפא לצא ןכו ."וילא רוזחל

Schein der legitimität (ילש השגדה). ןנבר הוסנק"ש ארמגב ומכ הנווכה םתסה ןמו". 

 יכ ,ןכ רמול דאמ קוחד ,תמאבו ,אקוד ןועמש 'ר איה הנשמהש רמול ךרוצ ןיא ,ונירבד יפלו)

 ל"נה ירמאמ האר ,"םאו" הנשמב והיגה תאז ללגבו ,הנשמב ןלהל םיאבומ ןועמש 'ר ירבד

 .(54 '.עהב
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 הילעב ינשו .דשאה :ןמדירפ הדוהי אמש [ 14

 ועבק לגכ ,תמאבו .(ב"ע טפ ילבב) תרזממב רוסאו ןנברדמ רזממ ינשהו ,אתיירואדמ

 אתיירואד ןיב תונחבהב תוברהל איה םירחואמה תודודה ךרד קרש םירקוח המכ

 הכלהו איה תחא הרות םימודקה תורודב .ינשמ יטפשמ דמעמ 'ףנברד"ל תתלו ןנברדו

 ןינתמ ןיד תיב" ירה ,"ןידה רקיע" לש דמעמ ןתינ םימכחה ירבד בורלו ,איה תחא

 התולתל אלו ,הטושפכ הנשמה תא שרפל וז הדבועב ידו .09"הרותה ןמ רבד רוקעל

 .80 תוסנק תלטהו הריזג השעמב

 אלו ,ןידה ןמ םיינשה היאושינ םיספותש רבדל רכז ימלשוריה ירבדב שיש ינרובס

 תמ הל ורמאו ואב ,םיה תנידמל 'לעב ךלהש חקיפ לש ותשא" :םימכח תרזגב סנקכ

 םייקיו שרחה איצוי רמימ ןירבס ןניוה ,חקיפה אב כ"חאו ,שרחל תאשינו יכלהו ךילעב

 הרבסה תא החוד ארמגה .(ב"ע די ,א"ה ד"יפ) "אייסנק ןיליאב איה דוע ,חקיפה

 וז השא םגש ללגב ,(חקיפה) ןושארה הלעבל הריזחהל ןתינש תרמואה הנושארה

 שי םירבדה דוסיבש ינמודו ."הזמו הזמ אצת" איה ףא ןכלו ,תוסנק םתוא לכל היואר

 ,ןושארל תרזוח שרחל תאשינ םא ,ןידה ןמש תעבוק איהו ,(תירבעה) אתיירב ןאכ

 לש םתטיש יפל ,םלוא .ןנברדמ אלא ,אתיירואדמ םיספות םניא שרח יאושינש ללגב

 סונקל הוושב ךייש ןכלו ,סנקו הרזג אוה הנשמבש "הזמו הזמ אצת" ,ארמגה ילעב

 הכלהה תא (תימראב) ונישו והיגה וז הסיפת יפלו ,שרחל תאשינשכ םג השאה תא

 ינפמ אוה "הזמו הזמ אצת" לש ירקיעה םעטהש ,ונדמל אתיירבה ירבדמו .הנשיה

 ןידה רקיע יפל לבא ,ןנברדמ קר וספתש הרקמבו ,ןידה רקיעמ וספת ינשל ןיאושינהש

 !ןושארל תרזוחו ,הזמו הזמ אצת םירמוא ןיא תמאב ,(שרח) םיספות םניא

 הריתסה לעו ,ונתנשמ לע והימתהש הלודג ההימת תבשוימ ,ונתעצה יפל ,הנהו

 תושרב תיסינ 61 — אלד ארבתסמ אל" :ושקה ימלשוריב רבכ .הב ואצמש תימינפה

 וליאש ,ארבתסמ אכפיאש ,רמולכ .(ד"ע י ,ב"ה ,י"פ) "?הרוסא תושרב אלש ,תרתומ

 ונתנשממ הרותה ןמ רבד רוקעל ןינתמ ןיד תיבש דמול אוהו ,ב"ע טפ תומבי ,אדסח בר תטישכ
 לש ןטושפ אוה ןכו .הנשמ לש הטושפ והזש איגוסה ןמ עמשמו ,"הזמו הזמ רזממ דלוה ןנת"
 ,תליג ד"י הארו !םירחא תומוקמ הברהבו איגוס התואב ואבוהש תותיירבהו תוינשמה ראש
 .132—117 ימע ,(ל"שת) ח—ז ,ןליא־רב רפס ,"הרותה ןמ רבד רוקעל ןינתמ ןיד תיב"

 ימעו ,64 'עה 104 ימע ,ז"ישת ביבא־לת ,א ךרכ ,לארשי תודלותב םירקחמ ,ןולא 'ג האר

 1 73 'עהו 31 ימע ,ח"כשת ביבא־לת 'סונקרוה ןב רזעילא 'ר לש ותנשמ ,תליג ד"י : 310—309

 .56 יעהו 128 ימע <ל"שת) ח—ז ןליא־רב רפסב ,ל"נה : 288—284 ימע ,ל"שת ןויס ,דלומ ,ל"נה

 הנשמ" ארמגה ירבדמ רזחשל ןיאו ,לארשיב ירוקמה ןידה תא ןאכ תפקשמ הנשמה ,הז לכ יפל

 הכירצו הזמו הזמ אצתש קר ורמא הנושארה הנשמה יפ לע" : תוטשפב בתכ קלפ 'ז) "הנושאר

 ,?בא לת ,ינש ךרכ ,ינשה תיבה ימיב לארשי ינידל אובמ ,"."[פ"יש ,ילש השגדה] ןושארה ןמ טג
 ןימינבל ןורכז רפס 'תליג ד"י :ףסוה ,ןנברדו אתירואד ןינעל .(85 'עהו 289—288 ימע ,א"לשת

 לארשי יניד ,"המודקה הכלהה" ,לטנמ ד"ח , 20 הרעהו ,88 ימע ,ט"כשת ,םילשורי ,סירפ־הד

 .178 ימעב ,156 ימע ,(ד"לשת) ה ךרכ

 .(השמ ינפ)"אלא" ומכ ,"אלד"
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 15 ] (.ד"לשת) ב ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 ,הלעבל תרתומ אהת תושרב תאשיגהש םיפצמ ונייה ,םנק תלטהב םירבדה רוקמ

 המ ללכ ןבומ וניא ,םירקוחה ירבדל ,תמאבו !רסאית תושרב אלש תאשינש וז אקודו

 אצת לש תובר תורמוח הילע רימחהלו ,תושרב תאשינש תא קר סונקל םימכח ואד

 םיליקמו ,הז םנקמ תושרב אלש תאשינה תא םירטופ םהש העשב ,יוכו הזמו הזמ

 ךא םיפקת םיינשה ןיאושינה (םתטישכ) םא !ןושארה הלעבל רוזחל תיאשרש הילע

 ,הרירב תילדבו ,הב ועגנ ןידה ןמ ,ונירבדלו 621 ןכ םימכח ורזג םעט המ ,ןנברדמ קרו

 וספת אלש ללגב רוזחל תרתומ תושרב אלש תאשינה .דחוימ סנק ןאכ וסנקש אלו

 וספת ,תושרב תאשינה ,םלוא .ללכ התוא סונקל םימכח וצר אלו ,ינשה םע היאושינ

 אצומ ואר אל ,התוא סונקל המגמ םוש םימכחל ,דתיה אלש תורמלו ,ינשל היאושינ םג

 .םילעבה ינשמ התוא איצוהל אלא

 ,"הזמו הזמ טג הכירצ"ש אוה ןבומ ,הילע םילעבה ינש תקיזש ,ונשוריפ יפל ,ןכו

 תלבוקמה הטישה יפל םלוא .הוושב /'הזמו הזמ רזממ דלוה" ,בוש דלת םא ןכו ,הוושב

 תומותס הנשמה לש הלא תוקסיפ ויה ,סנקה ןמו ןנברדמ קר ינש יאושינ וספתש

 .64ןבשייל לודג קחודב םיארומאה וחרטו ,63ארמגה ילעבל

 ולטוהש םירבדה לכש תרבוסה םידומלתה תטישב םוצע ישוק ןומט ,הנה .וז ףא וז אל

 ונצלאמ הז שוריפ ירהש ,ןידה ןמ אלו םה סנקה ןמ ,(יוכו הזמו הזמ אצת) .דשאה לע

 .העשפ היה המ תולגל ונחירכמ אוה ןכו ,העשפש ינפמ וז ךרדב .דשאה השנענש חינהל

 תמש דיעמה דעה ירבד תא תוטשפב לבקל השאל היה אלש אוה לבוקמה שוריפה

 .ואל םא רבדה אוה תמא םא דוסיה דע המצעב איה קודבתש אלא ,םהילע ךומסלו ,הלעב

 הזמ אצת"ב שנעהל היוארו ,ןכ התשע אלש ררבוה ,רזוח ןושארה לעבה רשאכ

 השק דאמ המ ,םלוא .85"איה תעשופ"ש יריאמה םחנמ 'ר עבקו .יוכו ,64*"הזמו

 םיעמוש ונא ארמגב רבכו 66!םתארוהכו ןיד תיב רתיהב תאשינה השאב ךכ רמול

 אל" :ולאשו ,עשפמ היקנ איהו הבבל םותב הלעפש וז .דשא לש הלרוג לע הנלבוק

 "אסינא םנימ ,דבעימל הל ,דוה יאמ"ו ,(קרפה שארב ,ימלשורי) "?הב ועטה םירחא

 םעט ןיאש ,ונעצהש יפכ ,שוריפב ןומט הלא תוהימתמ אצומה .67 (א"ע אצ ילבב)

 .(54 'עה) ל"נה ירמאמב האר ,תונושה תוטישה לע .62

 .56 הרעהו ליעל .63

 .ב"ע חפ ילבב האר .64

 איהד םושמ יאמ אמעט ,אנוגיע םושמ השאב דחא דעל ןנבר והונמיהד ג"עאו ,איה הסונא ואל" .64*

 .(אצת ה"ד ב"ע זפ י"שר) "הל יסנק אקייד אלד אהו ,אבסנימו אטשוקב העדיד דע אקייד אפוג

 .315 ימע ,ב"כשת םילשורי ,ןמקיד 'ש תרודהמ ,תומבי תכסמל הריחבה תיב .65

 .א"ע אצ ףדל ס"שה ינוילגב ליגנע י"ר לש ותהימת האר .66

 בר לש ותרמימ אוה "דבעמל הל ,דוה יאמ" .ןכנימ די־בתכ פ"ע תצק ןושלה תא יתנקית ןאכ .67

 ,הנשמה לש אשירב תרכזנה ,רשאל הנווכהש ,"דבעמל הל הוה יאמ"ל הזה שוריפה .ןאכ תשש

 קרפ לע ירמאמב .172—171 ימעב ,(54 יעה ,ליעל) קבלא 'ח י"ע רמאנ ,ןיד תיב פ"ע תאשינה
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 הילעב ינשו השאה :ןמדירפ הדוהי אמש [ 16

 .ךרוצה יד הקדב אלש השאל םימכח וסנקש אופיא רמאנ אלו ללכ סנקו הרזגב הנשמה

 דע יפ־לע ,דשא אישהל ,יגש תיב ימיב דוע ,םימכח ולקהש איה הלודג הלוק ,הברדא

 ךותמו .אלמ ףקות הלאה ןיאושינל ונתנו ,(ז ,זט תומבי) הלעב תמש דיעהש דחא

 .הזמו הזמ אצת ןושארה רזוח םאש הרמוחה תעבונ ,הרירב תילדבו ,וז הלוק

 םיארומאה

 לש הרומחה הכלהה תא ךכרלו םצמצל ,הארנכ ,ולעפ םיארומאה ינושאר רבכ

 הנשמה ןידש עבק בר ילבבה ארומאה .םילעבה ינשמ .דשאה אצתש תבייחמה ,הנשמה

 ינש ודיעה םא לבא ,דחא דע לש ותודע יפ־לע ינשה הלעבל תאשינשכ קרו ךא לח

 :ונושל הזו !תימלוע ינשה הלעבמ אצת אל ,תאשינ ךכ רחאו ,תמ ןושארהש םידע

 ללגב .«8 (א"ע חפ ילבב) "אצת אל םידע ינשב לבא ,דחא דעב תסינש אלא ונש אל"

 לבא ,ילבבה תייגוסב ירמגל םטושפמ וירבד ואצוה ,בר ירבדבש הלודגה הזעהה

 ןושל הזו .89ימלשוריהמ אצויש יפכו ,םירבדה לש םטושפל ןוכתה אוהש יאדוו

 :ימלשוריה

 אוהד וליפא םינש יפ לע תאשינ :בר םשב בקעי יבר םשב ןמחנ בר רמא

 ,ד"ה ו"טפ םילק םייונישבו !א"ע אי ,ה"ה י"פ) ינת תיל הל רמא יתא

 .(א"ע וט

 ,ז0 "אוה חא תיל" ץיבוניבר ו"זר ושריפו ,"ונתא תיל" :רמאמה םויסב בותכ ו"טפב

 ןידה תיב םישיחכמש ,רמולכ .אוה ךניא ול םירמוא ,"ונתא תיל היל וירמא" :הנווכהו

 ידימלתש ימלשוריה ןמ אצוי ןכו !וב ריכהל םיברסמו ,רזוחשכ ןושארה לעב לש ותוהזב

 ו"טפ) םהידגנתמ קיחרהל הייפכ יעצמאל וקקזנ ףאו ,השעמל הכלה הז ןיד ומייק בר

 םע ןיאושינה וספת ןודנה בצמבש הרכהה לע םסובמ בר לש הז וקספש ןכתי .71 (םש

 לש ותשא איהשמ ,רתוי אל םא ,תוחפ אל ינש לש ותשא איהו ,ןידה רקיעמ ינשה

 הזב ." השאה תנקתל ,ןושארב ריכהל ברסלו םירעהל שיש עבק הז סיסב לעו ,ןושאר

 יל הארנ םינוקית םתוא יפ לעו ,קבלא לש וחותינל םייוניש המכ יתעצה (54 'ע,ד) הבר השאה

 .קדקדל ךירצ ה"ד 'י"פ ,רואמה לעבב ןייעו .קבלא לש ותטיש לע ורמאנש תוגשהה ורסוהש

 אלש ,455—448 ימע ,טי ךרכ ,דומלתל היצנדרוקנוקה תקידבמ אצויה לע םסובמ ונתעיבק רקיע

 .וירבדב ןכ ארמגה לעב שרפש אלא ,"יגילפד ללכמ הכלה" רמא ומצע תשש בר

 .ןכנימ י"כו 111 ןקיטאו י"כ יפ לע ,םילק םיינושל םייונישב .68

 .(54 יעה ,ליעל) קבלא 'ח האר .69

 .355 ימע ,לארשי ץרא תרות ירעש .70

 גצ ףדל) ילבבבכ אלשו ,םטושפכ בר ירבד ושרפתנ ימלשוריבש בתכ "הרוא ןרק" רפסב רבכ .71

 .(לבא ה"ד ב"ע

 ,השאה לש דחוימבו 'גוזה ינב לש םלבס עונמל ידכ ,תושיא ינינעב תונקת המכו המכ ןקית בר .72

 ,םדוקמ ,דשאה תא ריכמ לעבה ןיאש העשב ןישודיק וא הנטק ישודיק דגנ א"ע אמ ןישודיק האר
 .ב"ע בי ןישודיק הארו
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 17 ] (ה"לשת) ב ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 ראשהש אוהו ,הנשמב םייק .דיה אלו ,םודקה חרזמה טפשמב םייק היהש בצמ רזחוה

 ,םימייוסמ םיאנתב האשינשכ ,ןושארה רזוחש רחאל םג ,ינשה הלעב םע השא

 .דחוימב היאושינ םיקידצמה

 םג ,ותכלה יפל .רתוי ףא תכל קיחרה ,בר לש ורוד ןב ילבבה ארומאה ,לאומש

 לש אשירבכ) ןושארה תתימ לע דיעהש דחא דע יפ לע ינשה הלעבל .דשאה האשינשכ

 ןושארה לעבה לש ותוהזב שיחכת המצע ,דשאה םא ינשה םע ראש,דל תרתומ ,(הנשמה

 לבא ,ותשחכמ אלש אלא ונש אל" :לאומש לש ונושל ,דזו .וב ריכת אלו ,רזוחה

 וירבד תא ארמגה ילעב ואיצוה ןאכ ףא ,םלוא .(ב"ע חפ ילבב) "אצת אל ותשחכמ

 .לאומש לש תזעונה המרעהה העקתשנ ךכ ידי לעו ," םטושפמ

 תא תוחדל אפפ בר לש ונויסנב אישל העיגה הילעב ינשו ,דשאה ןידב לקהל היטנה

 קדצה תא דגונ הז קספש הנעטב ,הכלהכ תויהלמ (הזמו הזמ אצת) המצע הנשמה קספ

 הל ,דוה יאמב אדבוע דבעימל רבס אפפ בר") בל םותב הלעפש ,דשא שינעמו ,ןויגההו

 הירב אנו,ד בר לש ותודגנתה לע רבגתהל לוכי אלש אלא .(ב"ע אצ ילבב ,"דבעימל

 תנווכש העשב ,הנשמה דגנ הלאכש "תורבס" ליעפהל ףקות לכב רסאש ,עשוהי ברד

 הקוספו הרורב הנשמה
 .74 !הזמו הזמ אצת —

 ולדח הזבו ,ארמגה ילעב ידי לע םטושפמ ואצוה לאומשו בר לש םהיקספ ,רומאכ

 "ארמגד אמתס" י"ע השרפתנ המצע הנשמה םג .החדנ אפפ בר .השעמל הכלה תויהלמ

 ינש תדעה יפ לע האשינש ,רשאל ןווכמ "תושרב אלש" הז שוריפ יפלו ,רחא שוריפ

 .(ב"ע זפ ילבב) ןידה תיב לש תדחוימ תושרל הכרטצנ אל איהו ,הלעב תמש םידע

 ,"תושרב אלש"ב הנשמה ןידכ קוספלו לקהל ןויסנכ שרפתנ (ל"נה) אפפ בר לש ונויסנ

 אליממ ,אפפ בר דגנ הכלהה הערכו,דשכ .(רבס ה"ד ב"ע אצ י"שר) םידע ינשב ,רמולכ

 םירתיהה לכ ומתסנו ורתסנ הזב .הכלה תויהלמ "תושרב אלש"ב הנשמה ןיד קחדוה

 דחא םע ראשהל השאה תא םיריתמה ,םיארומאה ידי לע ןיב ,הנשמב ןיב ,ורמאנש

 םירקמה לכב ,תידומלת־רתבה הכלהב ,ןאכמו .ןושאר לש ותרזח רחא ,םילעבה ינשמ

 .(דועו ,ןיקרפ שיר ף"יר האר) הזמו הזמ אצת ןושארה הלעב בושב ,ינשל האשינש

 הכלה תויהלמ ימטופוסמה טפשמבש םירתיהל תוליבקמה ואצוה ,וז תוחתפתה ידי לע

 .ירבעה טפשמב השעמל

 ירוסה טפשמה

 וב ןייעל יואר םרב .ירוסה טפשמה תא בורל םיחינזמ םודקה חרזמה טפשמ ירקוח

 'עה ל"נה) "הבר .דשאה קרפ" לע ירמאמ האר 'ב"ע זיק תומבימ רתויב תינכמ הרבעה ידי לע .73

 .תישילשה איגוסה ,(54

 .םש ונייוצש רואמה ירבדו ,67 'עיי ליעל האר ,קבלא יפ לע .74

[376] 

This content downloaded from 192.114.7.2 on Mon, 20 Jan 2014 07:20:27 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 הילעב ינשו .דשאה :ןמדירפ הדוהי אמש [ 18

 ץבוקמ וחקלנ ןלהל ואבויש םיפיעסה .וב רשא םודקה טפשמה ימשר רחא בוקעל ידכ

 תנשב דדגבב רבוח ץבוקה .חרזמה ךראירטפ ,סואיתומיט לש ("אנידד אסכט") םיקוחה

 ולוככ ובור הז ינאירוטסנ םוקילותק לש ורפס םסובמ רציבוטפא 'א תעדל ."805

 םינאירוטסנה יקוח תא רציבוטפא ראית ןכו !דחוימב דומלתה לעו ,לארשי תרות לע

 ,םהירפסב הז דומילמ ועיקשהו ,לארשי ימכחמ ודמל םינאירוטסנהש ,רמולכ ,ללכ ךרדב

 וז הנקסמש רורב םלוא .73םטפשמ לש ודוסי רקיע דומלתה יקוח ושעג ךכ ידי לעו

 אציש םודקה חרזמה ןמ םישדח םייטפשמ תורוקמ רואל ,שדחמ תידוסי הקידב הכירצ

 רואל ןכו ,ירוסה טפשמה רקחמב רציבוטפא קסעש םינשה ןתואב ךדעב םלועב םעבט

 אלשו ,ירוסה טפשמב םיעוקשה דומלתה תונושל לע עיבצמ רציבוטפא ןיאש הדבועה

 הלחתה שמשת הנודינה השרפב הלאה םיקוחה תריקס .םיפתושמ םיחנומ לש רצוא הליג

 .וז הקידבל הנטק

 : 29 ףיעס סואיתומיט יקוח

 םינש שלש היהו ,םיקסעל ךלהו השא שיא סריא .העשתו םירשע לש הלאש

 םילוכי ונא ןיא ,היחא וא השאה לש היתובא םירמואו .אב אלו עברא וא

 םיצורו ,ונתבל ונא םיששוחש ,ונל היהש 17 יאנתב דומענ וז הפוקתמ רתויש

 .רחאל התוא ןתנש ונא

 .הלעבל הנומא רומשתש קדוצו חרכהה ןמ ,ןוזמ הל חלוש אוה םא .הבושתה

 אלא ,םינש עברא וא םינש שלש קר אל ,שיאה לש ותשא איה ירה הסורא

 ,היח ולופיטבו ולש ותכימתב אל םא ,םלוא .איה היחו הלעב יחש םימיה לכ

 ,יאנתה רומשת םינש שלש חרכהה ןמ ,תסנרפתמ היבא תיבמו המצעמ אלא

 םא ,םלוא .בוט ,תוכחלו רומשל הלוכי םא .השעת הצורש ךיא האלהו זאמו

 ילואש ,ךכב היבא ףאו ,וז .דשא בשחתת םלוא .השעת הנוצר ,הלוכי הניא

 ןיא ,הריבעה ,םרב .ושעש המב וטרחתי זאו לודג רשוע םע שיאה רוזחי

75. -E. Sachau, Syrische Rechtsbücher, Zweiter Band... Gesetzbuch des Patriar 

1908 ,chen Timotheos..Berlin. תרוצב םיעיפומ םיפיעסה .םיפיעס 99 םיאצמנ הז ץבוקב 

 ינבל םישעמה רפסבכ) ןה תושועמ תובושתו תולאש רבד לש ותמאל לבא ,תובושתו תולאש

 ליחתמ ר"פע .(תירוסה תורפסהו מ"הס ןיב תורחא ןוימד תודוקנ ןנשי הרואכלו ,לארשי ץרא

 םוקמב !א תוא ,137 ימע 'תינעתל םירפוס יקודקד האר ,הלאש=) "אלאוש" הלמב ףיעס לכ
 .(תותליאשה רפסב ןמיס לכ שארבש "אתליאש" הלמל הזה חנומה סחי ררבל הסנא רחא

 ןורכז רפס ,"ירצונה חרזמב טפשמה תוחתפתה לע ירבעה טפשמה תעפשה" ,רציבוטפא 'א .76
 םש תטרופמה תורפסה הארו ,251—223 ימע ,ב"שת ,םילשורי ,ןיילק לאומשלו קאלוג רשאל

 ,ביבא-לת ,א ,ירבעה טפשמה : הארו .375—374 ימע ,טפשמ ןיע ,טדטשנזיא 'ש לצאו ,227 ימעב

 .164 ימע ,ו"פרת

 ,ןיסוריאה םכסה= .77
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 19 ] (ה"לשת) ב ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 םינשה לכ ךשמב אוה ההשש ,שיאה לע םא יכ ,השאה לע איה תבשחתמ

 .י8 הז והזו .ותסוראל ןוזמו תואצוה חלש אלו

 .תרחואמ הבחרהו ,ירוקמ ןיערג אצמנ ןאכבש םירבדה תוכיראבש איה יתרעשה

 תיאשר םינש שלש רחאלש (ליעל טלבומה ךרעב) תידוסיה הארוהה אוה ןיערגה

 רבתסמ .(לולכ היה ותסנרפמ תנוזינ הניאש יאנתה םגש ןכתיו) רחאל אשניהל הסוראה

 תושעל המרג הכוראה הבחרהה קרו ,הליגרה תיטסיאוזקה הרוצב הז ירוקמ קוח היהש

 .(75 'עה האר)תיתוכאלמ הבושתו הלאש אפיסהו אשירה ןמ

 שגדומ הבחרהב .הנוויכבו הת שגדהב ,תידוסיה הארוהה תא תרתוס "הבחרה"ה ,הגהו

 שיאל התיינפ .תימלוע לוטיבל ןתינ הדמעמ ןיאו ,האושנכ שיא תשא יהירה הסוראש

 הרכזוה םהיניב ,הנומא רומשל השאל םידודיע ירבד ופסונ ףאו .איה הרומח הריבע רחא

 הל השרוה תידוסיה הארוהה יפל וליאו !לודג רשוע םע לעבה רוזחיש תורשפאה

 טפשמה תשרוממ איה דוסיה תארוהש אוה הארנהו .היסוריא תורמל ,הנוצרכ אשנהל

 לש רדעה דחאלו ,השאה לש תיפסכ הקוצמב םישדח ןיאושינ השרמה ,ימטופוסמה

 ירוקמ קוח ותוא יפלש עמשמ ןכו .79 (45 ,36 רושא ,134 יברומה) םיינש רפסמ לעבה

 ףקות ול ןיאש םכסה ,שיאה ןיבל הרענה תחפשמ ןיב (םכסה) יאנתכ ןיסוריאה ובשחנ

 טפשמה חורל הדז ,דתיה וז הארוה ,םלוא .שיא תשא לש דמעמ ,רשאל קינעמה טלחומ

 תטלחומ תובייחתה תושיאה תירבב האורו ,האושנל הסורא ,רושמה ,ינאירוטסנ־ירצונה

 קקוחמה רמש ,(הגשמב השענש יפכ) ירמגל יאמצעו שדח קוח חסנל םוקמבו .תימלוע

 ידכ ףיסוהו ביחרה קרו ,הנממ ררחתשהל לוכי אל וליאכו ,דוסיה תארוה לע ירוסה

 טפשמה ןמ הרישי העפשה לכ ןיא הז ףיעסבש ,רמוא הווה .80התועמשמ תא ךכרל

 דוקינב קויד טוקנל רשפאתנ אל) ונלש תויתואב קתעומ רוקמה ךל ירהו .ילשמ אוה םוגרתה .78

 תלת ןינש אוהו 'אתרוגאתל לזאו אתתנא ארבג הל רכמ .אעשתו ןירסעד אלאוש :(יטירקאידה

 אוקנ אחתמ אנה ןמ ריתיד ןניצמ אלד היחא וא אתתנאד .ריהבא ןירמאו .אתא אלו עברא וא

 ,הל רדשמ איסרותד ןמ וה ןא .אינופ .אנרחאל הילתנד ןניעב ,ןתרב ןמ ןנילחד .ןל תוהד יונתל

 עברא וא תלת דוחלב ול ארבגד יה אתתנא ריג אתריכמ ,הלעבל אררש רטתד קדז אקננא ןמ

 אלא ,איח התופיציבו .דליד איסרותב ול ןיד ןא יה איחו הרבג ייחד אתמוי לכ ףאו אלא ,ןינש

 להלו ןיד ןמת ןמו .יונת רטת אקננא הלכ ןמ ןינש תלת .איסרתתמ ,דובא תיב ןמו השפנ ןמ

 בשחתת .דבעת הניבצ אחכשמ אל ןיד ןא .ריפש ,ורביסמלו רטמל איצמ ןא דבעת איבצד ךיא

 ,ודבעד םדמב ךידיה ןיותתמו ,אאיגס ארתוע םע ארבג ךפה אמלדד .דובא ףאו אתתנא יה ןיד

 ,אינשד הלכ וה אחתמ ימהאד ,יה אבשחתמ ןיד ארבג לע ןמ אתתנא לע ול אתולכס ןיד םרב

 .אנכה ןמ אנהו .התריכמל איסרותו אתקפנ רדש אלו

 ונעבק ליעלו .םיימטופוסמה םיקוחב םג רכזוה שדחה ומוקממ תונוזמ חולשמ לש רדעהה .79

 לעב) תידוסיה הנחבהה תמועל תרחואמו תינשמ איה ,(הסנרפ ןיא / הסנרפ) וז הנחבהש
 שלש" ןאכ ןושלה תא ליבקהל שי דחוימב .ןאכ העיפומ הנניא הנורחאה וזו ,(ןוצרב / וחרכ
 הלעבל םינש שמח" : 36 רושא יקוח םע "השעת הצורש ךיא האלהו זאמו ,יאנתה רומשת םינש

 ."בשת הבבלכ לעב םע תיששה הנשה עיגהבו 'רומשת
 ־וטסנה םיקוחב תגהונה ןיסוריא לש הסיפתה תא תרתוס קוחה תארוהש ריעה רבכ רציבוטפא .80
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 הילעב ינשו .דשאה :ןמדירפ הדוהי אמש [ 20

 תורטמה ןתוא גישהל הסינ ירוסה טפשמה .טרפב תומבי תנשממ וא ,ללכב ידומלתה

 לש םהימי לכ גהונה רבדכ ןיאושינה לש תטלחומ הרדגה — תידומלתה הכלהה לש

 הוסינ חסנל םוקמב .םיחלצומ תוחפ ויה ויעצמא םלוא .(ושרגתנ ןכ םא אלא) גוזה ינב

 גייתסהל הסנמו ,וחורל רז אוהש ןשי חוסינ לע רמוש ירוסה טפשמה ,ןידה לש שדח

 !תוירסומ תופסוה ידי־לע ויתוארוהמ

 :31 ףיעס

 ,היהש המכ ומע .דתיהו .דשא שיא אשנ :בושו .דחאו םישלש לש הלאש

 הסנרפ חלש אלו ,עברא וא םינש שלש היהו .דובעיש ידכ רחא םוקמל ךלהו

 אלו ,םינש שמח היהו ,קוחר םוקמל ךלהו .דשא שיא אשנ :בושו .ותשאל

 ,[תואצוה אלו] ותשאל העומש איבמש ןיאו ,[ללכ] בתכמב ותשא תא רכז
 ? השאל הנענ המ ,השרגתנ אל ונממו ,שיאל תויהל ותשא הצורו

 ,ותעקפהל ללכ הביס ןיא ,ןיאושינב (שיא תשא) רוסיא היהש רחא .הבושתה
 תביסל טרפ ותשא תא שרגיש ,אופיא ,דחא לכ .ףושכ וא תונז שי םא אלא

 ,ףואינל טרפ הלעב תשרגמש לכ ,השאה לעו ,המודב .ףאונ אוה ףא ,ףואינ
 הביסב אלש וא הביסב הז תא הז םישרגמה .דשא וא שיאו .תפאונ איה ףא
 םהמ דחא םא אלא םיינש ןיאושינ םהל ויהיש רוסא ,ףושכ וא תונז לש

 דע הנכחתש םישנל אוה ןוכנ ןכא .הרהטה תא ודבכי םהינש אמשו ,תומי
 איה הרצ ןכא .אל וא ןהילעב םייח םנמא םא תקיודמ העידי ןהל עדוויש
 .ןודבאל הליבומה וז תחוורמו הבחר םרב .םייחל הליבומה ךרדה הקוחדו

 תמ םא תיאדו עדתש דע םירחא ןיאושינל הנפתש קדצומ אל ירמגל ןכל
 ןיב וא םיידוהה ןיב אוה אצמנ וליפא ,הסוכמ העידיה ןיא ירה .אל וא הלעב

 םיפושיביכראה ןמו םיפושיבה ןמ ,העידיה תא ושרדיו אופיא ובתכתי .םייניסה
 ,ןונקבו טיהלא רבד קוחב ,היהיש הפיא ,שיאה ץלואיו ,בוש םיכראירטפה ןמו
 •s1 ךכ הז ףאו .יוארש ומכ תוגוזמ הל חלשי וא ותשאל בושיש דע

 האושנכ תבשחנ הסורא הסיפת התוא יפלש ,(41 ףיעס) ומצע סואיתומיט לצא ףאו ,ללכב םינאיי

 הארוהה תא רתוס רחא לעבל אשנהל רתיההש ןאכמו .(ידומלתה טפשמבכ) שיא תשא רוסיא ןינעל

 קיסה אוה .(ןלהל האר ,31 ףיעס) תאז תרסואה ,ומצע סואיתומיט לצא רחא םוקמב םיאצומ ונאש

 A. Aptowitzer, Die syri- .134—133 יברומח לע עיבצהו ,רחא רוקמ היה 29 ףיעסלש ךכמ
sehen Rechtsbücher und des mosaisch-talmudische Recht. (=54 יעה ליעל ןויצה), 

 קקוחמה לש ושומיש ךרד ללגב 'היבו הינימ ןודינה ףיעסב איה הריתסהש ונפסוה ןאכו .63 ימע

 .וינפלש קיתעה קוחב

 אתרחא אתכודל לזאו .והד אמכ המע אוהו אתתנא ארבג בסנד ןיד בות .דחו ןיתלתד אלאוש .81

 אתתנא ארבג בסנ בותו .אתתנאל איסרות רדש אלו .עברא וא תלת אינש אוהו .חולפנד ךיא

 אבט אתימד תילו .[רמגל] אתרגאב התתנאל דהע אלו .ןינש שמח אוהו .אקיחר ארתאל לזאו

 .אתתנאל אנענ אנמ .תירתשא אל וה ןמו .ארבגל אוהתד התתנא איעבו [אתקפנ אלו] ,התתנאל

 יתושדח וא אתונז תיא ןא אלא אירשל רמגל אתלע תיל אגווזב אירוסא אוהד רתב ןמ .אינופ
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 21 ] (ה"לשזו) ב ןרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 ,הלופכ םצעב איהש) אשירה קר קיתעה ימטופוסמה קוחה ןמ רמתשנ הארנכ ןאכ

 .הסנרפ חולשל ילב ,םינש רפסמ לעבה רדענ היפל ,(םיקוח ינשמ אשיר ,דמולכ

 קקוחמה החד ןאכ םלוא .רחאל ןיאושינ הלאכ םיאנתב השדה קוח ותואש רבתסמו

 חורב) אשנהל תונוגעל טלחומ רוסיא אב המוקמבו ,תירוקמה אפיסה תא ינאירוטסנה

 ידי לע .תיסומלופ המינב ,זוריזו רסומ ירמאמ יווילבו ,(32:5 יאתמ ;9:10 קרמ

 אשירב ורכזוהש לעבה רדעה תפוקתו הכימת רסוח לש םיאנתה וראשנ ,וז הפלחה

 הרצונ ,ןכו .ללכ תיטפשמ תובישח םהל םחיי אפיסב קוחהש ילב ,םידמועו םייולת

 תוחפה לכל וא) רחאל אשניהל .דשאל השרוה םשש ,29 ףיעסל הז ףיעס ןיב הריתס

 קוחה תוארוהל הרז איהש הנחבה ,האושנל הסורא ןיב ןיאושינה וינעל הנחבה הרצונ

 ,(82 ינאירוטסנה

 : 32 ףיעס

 ,ועידומ ןיאו השע וא םינש עבש שיא היה םא .םינשו םישלש לש הלאש

 תכשוממ הפוקת רחא לעבה אבו ,שיאל ותשא התיהו ,תמ םאו יח םא עודי ןיאו

 .ותשא לעו וילע היהי המ ,ותשא הצור אוהו

 םרחויש ןוכנ םרב .הצור םא ,תיקוח ותשא חקיש אוה טילש םנמא .הבושת

 ,אוהה .עודי ןמז ,תאזה השאה 83 םג ףאו ,תיקוח יתלב האשנש הז הדעה ןמ

 התארה אלש לע ,איה .האושנ איהש .דשא לע אבו ,ול אל בכשמ שייבש לע

 ,התונז לע הלעבל איה האונש םא םלוא .הלעבל תמא הרמש אלו ,בל ץמוא

 הדעה ןמ ורכנתיש ןוכנ ,הלאה םרב .תיקוח תרחא שקביש אוה טילש ןכא

 םהינש תונז ירה ,וז םע הז ויהיש אל ףאו ,ללכב רתיה םהל ןתני אלו ,םהינש

 .םיאטחו ,םניה תד לע םירבוע ,םירחא ןיאושינל ונפוי אל ףאו ,ושע

 .84 הז והזו

 הלעב אירשד לכ ,אתתנא לעו אתומדב הב .ראג ,אתוינזד אתלע ןמ רטס התתנא ארשנד ריג לכ
 אתוינזד אתלע אלד וא אתלעב אדדח ןיקבשד אתתנאל אלפאו ארבגל אלו .אריג ,אתוינז ןמ רטס
 ןוהירת אמלד וא תומנ ןוהנמ דז1ד והנא אלא אנירת אגווז ןוהל אוהנד ספמ .אתושרחד וא

 ןייה ארא ןאד ,תיאתיתח אנרעוס ןיהל עדיתנד אמדע ןנסמחנד אשנל ריג קדז .ןורקינ אתויכדל
 אלבומד יה אחיורו ןיד איתפ איחל אלבומד אחרוא אצילאו ריג ןמ יה אניטק אל וא ןיהירבג
 הרבג תימ ןא תיאתיתח עדתד אמדע ,אנרחא אגווז תול אלטצתד רמגל קדז ליכה אל .אנדבאל

 ריג בתכתמ .יהותיא איניצ תיב ןא אלו איודנה תיב ןא אלו ,אנרעוס אסכתמ ריג אל .אל וא

 יהותיאד רכ לכ ץלאתמו .בות אכרירטפ ןמו אטילופרטימ ןמו אפוקסיפא ןמו .אנרעוס בקעתמו
 אמכא איסרות הל רדשנ וא התתנא תול ךופהמ אמדע אנונקבו .אהלא תלמד אמוחתב .ארבג

 .אנכה ןמ ןילה ףאו .קדזד
 ,הלעב רדעהב האשינש .דשא ןיב תומבי תנשמבש הנחבהל וז הנחבה ןיב רשק לכ ןיא ,ןבומכו

 .השדקתנש השא ןיבל
 "דוע" .דושהו ,(2 'וש ב רוט 156 ימע אשרו ,תולודג תוכלה) "לעב ות" הושה .בות : רוקמב

 .(ו תוא 88 ימע 'א רפס ,א ץיברת ,ןיול מ"ב) ימלשוריבו י"א ינבל םישעמה רפסב
 ןאו יח ןא עידי אלו הבט תילו ,רסע וא ןינש עבש ארבג אוה סל ןאו ןירתו ןיתלתד אלאוש
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 הילעב ינשו השאה :ןמדירפ הדוהי אמש [ 22

 ,"שיאל ותשא .רתיה" ,תכשוממ הפוקת הלעב רדעה ירחאש ,תוטשפב רפוסמ ןאכ

 יברומחב תוחיתפל ןאכ אשירה המוד ,הזב .תדחוימ תושרב אלש ,המצעמ הרואכל

 ,שיאה לע שרופ אל ןודנה ףיעסב ."רחא תיבל ותשא הסנכנ" םשש ,136—135

 ןכתיו ."דובעל ידכ רחא םוקמל ךלה" וא ,"םיקסעל ךלה"ש ,ליעל ואבוהש םיפיעסבכ

 ,םיימטופוסמה םיקוחה דחאמ תעבונ "ותשא חקיש אוה טילש" ןאכ תידוסיה הארוההש

 ותשאמ קחרוהש לעבב רבודמש רבתסמ ןכלו ,ותשא תא ריזחהל לעבה תא הכזמה

 .וחרכ לעב

 ימטופוסמה קוחל ירוסה קקוחמה דבעושמ ןאכ םגש אוה הארנה ,ליעל ונעצהש יפכו

 ותואל דגונמ ןוויכב אוה וקספ תא ליבוהל הסנמו ,טבלתמ אוה ותאש ,וינפל חנומה

 שנוע ילב ,ותשא תא חקיש אוה טילש — הרורב הארוה אצמ וינפלש רוקמב .8־ קוח

 אוה םהב ,םינוש םרח ישנועו רסומ ירמא ירוסה קקוחמה ףיסוה תאז לע .86םימויאו

 ,(!)"הזמו הזמ אצת" קוספל הצור וליאכו ,ונממ האיצוהל ןושארה לעבה תא דדועמ
 עפשוה אלש בוש עמשמ ןאכמו .וינפל םיחנומ הז קספו וז ןושל עבטמ ןיאש אלא

 .8יי תידומלתה הכלהה ןמ ןירשימב סואיתומיט לש ירוסה טפשמה

 .התתנא ןמו הנמ אוהנ אנמ .התתנא אעב רהו ארגונ רתב ארבג אתאו .ארבגל התתנא איוהו ,תימ
 הבסנו וה אתדע ןמ םרחתתנד קדז ,ןיד םרב .אבצ ןא תיאנרמ התתנא בסנד ןמ הל טילש .אינופ

 לע לעו .הליד אלד אתיושת רעצאד לע ריג ןמ וה .עידי אנבז אתתנא בות יה ףאו .תיאסומנ אל
 ןיד ןא .הלעבל אררש תרטנ אלו .אתוננסמחמ תיוח אלד יפא לע ןיד יה אתגוזמ היתיאד אתתנא

 ןמ ןורכנתנד קדז ןיד ןונה .תיאסומנ אתרהא אעבנד טילש ןמ וה התוינז לע הרבגל הנמ הל אדנ
 ןוהירת ריג אתוינז .ןווהנ אדדח םעד אל ףאו .רמגל אתונספמ ןוהל בהיתת אלו ןוהירת אתדע

 .וה תול ןמ ןילהו אמטזמו ןוהיתיא ריג אסומנ לע ירבע .ןונפתנ אתה» אגווז לעד אלפאו .ןיחלפ
 : רדסה היה ,ישפח ןונגסב ולוכ ףיעסה בתכנ וליא .םירבדה תעצהבש רדסה ןמ ףא רבתסמ ןכ .85

 ןושארה לעבה הצור םא ,זא — 2 ■, תלבגומ הפוקת ,רשאו התוא אשנש שיאה ומרחוי — 1
 .תרחא תחקלו התוא תוחדל אוה יאשר ,התוא אנוש אוה םא ,ךדיאמ — 3 !יאשר ,הריזחהל

 .(65—64 ימע ,80 'עהב ל"נכ) 135 יברומח םע סואיתומיט לש הז ףיעס ליבקה רציבוטפא םג .86

 טילש" טפשמה תא קר טטיצו רציבוטפא רציק ,ןודינה ירוסה קוחה תא ותעצהבש ,ןינעמ םלוא

 דומעל ונממ ענמנ הזב ו טימשה ראשה תאו ("ןיערגה") ,"הצור םא ,תיקוח ותשא חקיש אוה

 .(ול דוגינב הפסוהה !והומכ ןיערגה) 135 יברומחל 32 סואיתומיט לש בכרומה סחיה לע

 ןיאושינה םילטבתמ ידומלתה טפשמה יפל םג" : ןייצ רציבוטפא ,ןודינה ירוסה קוחל רשקב .87
 םיריתמ [םימכחה] םהמ המכ ,ןושארה לעבה םע תודחייתהה ...רדענה תרזח לש הרקמב ,םיינשה

 םא .וירבדב ןייע ,הנשמבש "ול רוזחל תרתומ"ל איה הנווכה <65 ימע ,תינמרג) "םימייוסמ םיאנתב

 עיבצהל ותעדב םא ,ךדיאמ .אחינ ,תניינעמ הלבקה לע דימעהל איה הזב רציבוטפא לש ותנווכ

 תיללכה ותטיש ■דתיה ךכש תויה ,םלוא .םינפב ונבתכש יפכו ,םיקוחר םירבדה 'העפשה רוקמ לע

 ... Christian codifiers incorporated : בתכ ירהש .ןאכ םג ותנווכ יהוזש בורק ,רציבוטפא לש

Jewish law in their lawbooks ... my investigations have resulted in proving 

that the Jewish law was the common source for Henanisho, Timothy, and 

226 ,217 ..Jeshubarnum" (Jewish Quarterly Review, N.S. I (1910-11), pp 
 .76 'עה ,ליעל הארו

[381 ] 

This content downloaded from 192.114.7.2 on Mon, 20 Jan 2014 07:20:27 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 23 1 (.ד"לשת) ב ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 מוכיפ

 דעוהש רחאלו ,םיה תנידמל ,דלעב ךלהש ,דשא ןידב תקסוע (י קרפ תומבי) הנשמה

 טורטורפב ןודנ הילעב ינשו ,דשא לש הז בצמ .ןושארה הלעב אב ,רחאל האשינו תמש

 ךורעל יואר ןכלו ,(רושא ,יברומח ,הנונשא) םודקה חרזמה לש טפשמה תוטישב

 :םיללכ ינש ימטופוסמה טפשמב םישמשמ .הנשמה ןיד ןיבל ןניב תיטפשמ האושה

 !תמייוסמ הפוקת הלעב לש ורדעהב ,הסנרפ הל ןיא םא דחאל אשנהל ,רשאל רתומ (1)

 וניא ,חרב ונוצרמ םא וליאו ,ובושב ותשא תא חקי וחרוכ לעב ןושארה קחרוה םא (2)

 .ותשאב יאכז

 ,ןיד תיב תושר ילב ,המצעב ינשל האשינ םא :וז תידוסי הנחבה תשמשמ הנשמב

 לש ובושב הזמו הזמ אצת ,ןיד תיב תושרב ול תאשינ םאו ,ןושארל רוזחל תיאשר

 יד הקדב אלש ללגב וז ,דשא שונעל םימכח וצרש (לבוקמכ) תאז שרפל ןיא .ןושאר

 םהינש תקיז תויהבו ,ןידה רקיעמ םיפקת ינשל ןיאושינה תא םימכח וארש אלא ,ךרוצה

 אלא ,"הזמו הזמ אצת" לש קספב לקהל וסינ םיארומאה .םהינשל איה הרוסא ,הילע

 .ורמאש םירתיהה ועקתשנו ,ארמגד אמתס ילעב ידי לע םטושפמ םהירבד ואצוהש

 ,(רציבוטפא 'א דגנ) דומלתה תאמ עפשומ וניא ןודנב ינאירוטסנ־ירוסה טפשמה

 תרחא הסיפת וילע טילשהל המגמ ךות ,ןומדקה חרזמה טפשמ לש דוביע אוה אלא

 ,הארנכ איה םגש ,הבוטל הנשמה תלדבומ הזבו) חלצומ וניאש דוביע ,ןיאושינ לש

 אלא — המודכו בצמה רואית — חרזמה טפשמ לש םייללכה םינממסב השמתשה

 .88 (םירז טפשמ יסופדל ללכ דבעתשהל ילב ,יאמצעו ירוקמ חוסינב התכלה תא החסינש

 ב קלח ,רהיצדלוג י"י דובכל ןורכז רפס ,"הנוגעה תיעב תולשלתשהל" ,תור צ"נא : םג האחו .88
 ,ליעל האר) ןודינכ רושאו לבב יקוח לע דימעה אוה ףא .82—59 ימע ,(ח"ישת ,םילשורי)

 .םהלש דוסיה יגשומבו ולאה םיקוחה ןיבש סחיב אוה ןד ןכ .(20 הרעה
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