
 ןמדירפ הדוהי אמש

 ־דיקפמה קרפ שאר

 איגוסל טשפ שיש ורוהו ,תומוקמ הברהב טשפה ךרד ונודמיל םינושארה וניתובר

 ,םינושארה ואב ךכ ךותמ .ארמגה תייגוס לש היביכרממ דחאו דחא לכל טשפ שיו ,המלש

 םישמשמה ,דומלתה םתס ירבד ןיבל ,איגוסבש םיארומאה ירבד ןיב דירפהל ,םימעפל

 םיארומאה ירבד שרפל ,םימעפל ,ןתינ יכ וארה םה .םיארומאה ירבדל תרגסמו עצמ

 םיארומאה לש םנושל סנרפל ,דומלתה םתס י"ע ול ןתינש הזמ רחאו יאמצע שוריפ

 וניכ תומוקמ המכו המכב ירה .םהיתוטישב תוריתסמו םיקחדמ ענמיהלו ,וטושפכ

 העשב ,וענמנ אלו ,םיארומאה ירבדל "שוריפ" ארמגה ירבד תא םינושארה וניתובר

 ילעב תלועפבש ירקיעה וקה היה ,וז הסיפת יפל .רחא שוריפ שרפלו אובל ,ךכל יוארש

 ןויעה תוקדב דכלתמו רשקתמה ,ללכושמ ןתמו אשמ םיארומאה ירבדמ תונבל ארמגה

 ארומאה ירבדבש ירוקמה טשפה תא תוצמל אקוד ונווכתה אלו ,תראפתל תוטישה חותינו

 וסינש שיו ,הז ןוויכב וכלה ןורחאה ןמזב דומלתה ירקוח םג .םיעודי םירבדהו .ותעדו

 ןיא" ,גרבנייוו י"יר ריעהו .י■םמצע ינפב םשרפל ידכב איגוסה ןמ ארומאה ירבד ץלחל

 אלפומה רבד אוה טושפה טשפה ,איגוס לש הטושפ לע דומעלמ השק רתוי רבד דל

 שוריפ ןיעכ ,הלוכ איגוסה לש שוריפל ןווכתה אלש וכותמ חכומו ,2"רתויב הסוכמו

 .םמצע ינפב םיביכרמה שוריפל אלא ,ותותימאבו וקוידב אלפנה י"שר

 תפקתשמ ,איגוסה ירבד ןיבל םיארומאה תורמימ ןיב םימעפל תמייקה ,וז תוחיתמ

 איגוסב תומייקה תוחיתמ תודוקנ ןתואל ביבס םיקבאנו םיטבלתמ רשא ,םישרפמה תוטישב

 וא הז שרפמ תעד דכ רמאנשכ ונתבוח ידי ונאצי אל ,הז ןוגכבש ,ירבו .םהינפלש

 תורושב .וז העדל והאיבמ המו ,דכ רובס אוה עודמ ררבנש ילבמ ,רובס ךכ הז קסופש

 — דיקפמה קרפב החיתפה תייגוס חותינ רואל םינושארה תוטיש ררבל םיאב ונא ןלהלד

 יפכ םיארומאה ירבד שוריפבש םיישקה רואלו — אעיצמ אבב תכסמב ישילשה קרפה

 .איגוסה ךותב םיצבושמ םהש

 עבשיהל ,הצור םא ,אוה לוכי .ןודקפה ונממ בנגנש ,םנח רמושב תקסוע ונתנשמ

 ךרעל הוושה םנק תפסותב ומצע ןודקפה תרזחה) לפכ םלשיו בנגה אצמיי םאו ,רטפיהלו

 תב הבשחמלו תודהיל ןוכמה לש ןויע תבשב ןתינש רועיש לע םיססובמ ןלהל םירבדה
 .דומלתה תארוה :אשונב ,ןליא־רב תטיסרבינוא י"עש וננמז

 אובמ ףוריצב ,ילבבב הבר .דשאה קרפ" ירמאמל אובמב ןייע ,הלאה םינינעה לכ לע
 ,קרוי וינ) א ךרכ ,תוידיה יעדמל ־ןשאמ — תורוקמו םירקחמ ,"איגוסה רקח ךרד לע יללכ

 .275 ימע ,(ח"לשת
 .Iii ימע ,ץ"חרת־ז"צרת ,ןילרב ,דומלתב םירקחמ ,גרבנייוו י"י
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 (ח"לשת) ה ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 תא לצינ אלו רמושה םליש םא םלוא .ןודקפה לעבל לפכה ןבומכ םלושי ,(ןודקפה

 ןודקפה םצע) לפכה םולשת תא רמושל בנגה םלשי יזא ,העובש י"ע רטפיהל תונמדזהה

 לעבל םלישש ךכב ,ותיא םלושיש םנק לכו ,ןודקפה תא רמושה הנק ,השעמל .(סנקהו

 .הז םולשתב הכז המבו ,הנק דיא איה הלאש הכלהל לבא ,השעמל ,ונרמא .ןודקפה

 ושרד ךכו .ףסונ ןינקל אופיא קוקז וניאו ,אוה בותכה תריזג הז ןיד ,תחא הטיש יפל

 3:םירמושה תשרפב

 אצמה םא' :רמאנ רבכ אלהו ,ךירצ ינא המ ,(ו ,בכ ,תומש) 'בנגה אצמי םא'"

 לעבל םלש םאש דיגמ ,בנגה אצמי םא ל"ת המ י (ג ,בכ ,טש)'הבנגה ודיב אצמת

 ."ינשל ,'הו 'דו לפכ ימולשת םלשמ בנג אצמנ ךכ רחאו ןודקפה

 :הנוי יבר םשב הסנ יבר" :םש ךשמהבו ,ןיקרפ שיר ימלשוריב היונש תאזה הטישכ

 ,רמוא הווה ."ךלהמ לפכה םש ,ךלהמ ןרקהש םוקמל ,(ג ,בכ ,תומש)'םלשי םינש םייח'

 שיו ,ןודקפה לעבל םימלתשמש שי :דחא םדאל םימלתשמו ,דחי םיקובד סנקהו ןרקהש

 .* סנקב ףא הכוז ,ןרקב אופיא הכוזשכו ,םליש רבכש רמושל םימלתשמש

 ,בותכה תריזגב לפכב רמושה תייכז תא םה ולת אל .לבב יארומאל .דתיה תרחא ךרד

 היה יתמו ךיא ורקחו ,5 לפכב רמושה הכז ודי לע רשא ןינק השעמ שיש וחינה אלא

 םהש ,םיארומאה ירבדל תרגסמכ ,ארמגד אמתס .דבורש הארי איגוסב ןי_יעמ.ד .הז ןינק

 :«ןלהלדכ

 .ז םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא ןיא אהו אמח רב ימר הל ףיקתמ
 וישכעמ ךל היונק יתרפ ירה ,ינמילשתו הצרת בנגתשכל ול 'מואכ השענ אבר ימא

 ימנ 8 היתוזג וליפא יכה יא אריז 'ר הל ףיקתמ

 התבנגל ךומס ינמילשתו הצרת בנגתשכל ול רמואכ השענ אבר ימא ירמאד אכיא

 .ךל היונק

 .(200 ימע ,דמלמדייטשפא תרודהמ) ו ,בב ,םיטפשמ ,יאחוי רב ןועמש 'רד אתליכמ

 .רמושה ןייצל 'דקפנ"ו "ינש" םיחנומב שומישה לע חפסנב ןייעו

 שרדמ לש ותיצמת איה וז הכלה" יכ רובסה ,ונתנשמל קבלא לש ויתומלשהב בטיה ןייעו

 .ש"ייע ,"הרותל םודק

 .42 הרעהב ,296 ימע ,(ליעל 1 הרעה) םש ,הבר השאה קרפל אובמה :ןייע

 ,הצנריפ=פ ,גרובמה=ה :הלאה םירוציקה יפל ,דיה־יבתכ ןויצ .גרובמה י"כ ךותמ ןאכ

 .G—I—3 לאירוקסא=א ,ןכנימ=מ ,117 ןקיטו=(ב)ו ,115 ןקיטו=(א)ו

 א"בטיר ישודיח ןייעו ;םלועב אב לש :(ב)ו ;'לועב אלש :(א)ו .סופד ,א,מ,פ ה"כ
 ."*היל אב אלש רבד" : םישדחה

 ."היתודלוו היתוזגמ ץוח אינת אמלא ימנ היתודלוו" :תרחא דיב ,ןוילגבו ,ןמיס ןאכ
 תבית ללגב לבא .תומודה תטמשה איהש רמואכ ,אקוד וז הרוצב םילשמה ,ןוילגה לעב
 !"ימנ" בתוכ היה אל ,ןכ וליאש ,תומודה תטמשה ןאכש רמול רשפא יא ,םינפבש ימנ
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 דיקפמה קרפ שאר :ןמדירפ הדוהי אמש [ 3

 ידכ דיקפמל םליש רמושהש ךכב יד ןיא :ורמואב ,9 ונתנשמ לע השקמ אמח רב ימר

 אבר ול רתופ ."םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא ןיא" ידה ,סנקהו ןודקפה תא תונקל

 ןודקפה תריסמ ןמזב רבכש םירמוא וגא 10תיטפשמ היצקיפ ךרדב יכ ,ףקת ןינקהש

 רמושהשכ אליממו ,יאנת לע רמושל ןודקפה תא דיקפמה הנקיה ,רמושה תרימשל

 ,הבנגנ — רמושה לש — ולש ותרפש ערפמל ררבתמ ,הבינגה ךרע תא םילעבל םלשמ

 .סנקהו הרפה תרזחהב בנגה ןמ הכוז אוהו

 רמאי ,ארמגה תיגוסב ןייעי םרט ,הלא אברו אמה רב ימר ירבד שרפל אוביש ימ

 ,ןמזב הרוחא ןינקה תא תיביטקיפ אוה ךילשמש ךכב םה אבר לש ושודיחו וצוריתש

 ,עמתשמ הזמ .ןינק הב תושעל לוכיש ךרדב ,דיקפמה תושרב הרפה !רתיהש העשה דע

 התואבש השעמה תוטשפכו ,דיקפמל רמושה םלישש העשב האנקהה התיהש רייצ ח"ברש

 המ ראבל ךירצו .ותיא אוביש םנק לכו ןודקפה תא הנוק רמושהש םהיניב ורמג העש

 אוה ,םולשת תעשבש ןינקה השעמב טלובה םגפה .ונושל שוריפ .דמו ,ח"בר השקמ

 .התונקהל לוכי וניא אוהו ,דיקפמה לש ותושרב הניא איה ,הבנגנ הרפהו ליאוהש ךכב

 ," "יאק הירמד היתושרב ןודקפ" ירה ,התונקהל דיקפמה לוכי הבנגנ אלש דע םנמא

 ידי לע םלשוהו !"ימנ היתודלוו היתוחזג יכה יא אריז 'ר הל ףיקתמ" :פ"יכב ,תמאבו
 םינפב ךישממו ,"אריז ר"א אלא היתודלוו היתומגמ ץוח אינת ימלא" :ןוילגב תרחא די

 די־יבתכ ינשמ תועטב ןאכ טמשוהש רמול דאמ השקו ,תומח ןיא בוש .רכו "השענ"

 ןוילגב םלשוהו ,"ץוח אינת ימלא" :םש אלא ,(ב)ו ןכו ;ספדנכ א ,(א)ו) הלא םינקז
 'ר ירבדל תכייש אתיירבה תאבה ןיאש ןאכמ חכומו (!" 'יתודלוו "תוזיגמ" :תרחא דיב
 שי ,תמאבו ."אתיירב"ב ז"ר תרמימ ךמתו ביחרהש אוה ארמג לעבש אלא ,ומצע אריז

 ,ונתנשמ לע תבסומ הרואכל ירה — תכלוה איה ןאלו האב ןיינמ וז "אתיירב" לע הומתל
 םירשקתמ םירבדה ןיאו ,"היתודלוו! היתוזיגמ ץוח" — "ולצא ןודקפהש ימל ,םלשמ ימל"
 ,ב ,חע אמק אבב ילבב "היתוזיגמ ץוח" אתיירבה לש האובב אלא ןאכ ןיא ילואו .הפי

 :האר ,תוליבקמב ףא אתיירבה תאצמנ רשקה ותואבו) ש"ייע ,ירמגל תרחא התועמשמש
 תיישוקב תכמותה "אתיירב" ארמגה לעב בציע היפ לעו ,(197 ימע ,ג ,תותיירכה רצוא

 .אדירג ארבסה פ"ע ומצע אוה השקהש ,ז"ר

 "אריז 'ר רמא אלא"ש עמשמ (ו הרעה ,100 ימע ,םידפוס ץלודןיד :ןייעו) פ"יכ תסריגמו

 תורמימ" לכ קודבל שיו) ותפקתהמ קיידש ארמגה לעב ירבד אלא ,ותרמימ הניא 'וכו

 .(7 הרעה ,378 ימע ,(ליעל 1 הרעה) םש ,ירמאמ :ןייעו ,ב"ויכ ןה םא ,"תולופכ

 ,םיארומאו םיאנת תודלות :ןייע) םיגפ לא םיגפ ,תופירחב אברל השקמ אמח רב ימרש ליגר

 .(ב ,וצ ,אעיצמ אבב ילבב) "אתשבש אפרוח םופל" ,ול בישמ אברש שיו ,(1102 ימע

 :הוושהו) וננינעל בורק אוהו ,ןינקה ףקות ןיגעב ,א ,זט ,אעיצמ אבב ילבב :הוושהו

 .(139 ימעב ,115 ימע ,(ב"לשת) ג ךרכ לארשי יניד 'דומלתב םינינקו האנה" ,ירמאמ

 רתב אריז 'ר ונאצמ ירה ;םינפ לא םינפ אברו ח"בר םע ןוידב ףתתשה אריז 'רש רשפאו

 ,389 ימע ,םידומלתל אוכמ ,קבלא 'ה) םינפ לא םיגפ ייבאו אבר םע ןדה ,ישימח־יעיברה

 .(!ישילשה רודה לש ז"ר אוהש ובתכש ,םע־לא דומלתכ אלשו

 ול .דנקהד ןניעמש אלד ג"עא" :דק ןמיס עורז רואה ירבד הוושה יביטקיפה יפואה לע

 ןניחגשמ אל — ול יתינקה אל חווצו דמע 'יפאו ,ול הנקהש ותעד םימכח ורעיש יכה ,לפכה

 ."אדומלתב אה יכ אבוטו .היכ

 .א ,וק ,אמק אבב ילבב
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 (ח"לשת) ה ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 :ןנחוי 'ר רמא" — התונקהל לוכי וניא ,הבנגנשמ ,םלוא .12 רמושה תיבב דמועשכ םג

 יפל הזו ,ולש הניאש יפל הז ,ושידקהל ןילוכי םניא םהינש ,םילעבה ושאייתנ אלו לזג

 'ר בתוכש ,םינושארה לצא ונתייגוס לש הז שוריפ ונאצמ ןכו .13''ותושרב הניאש

 לוכי ןיאו ,ותושרב הרפה ןיאש ,רמולכ ,אוה םלועל אב אלש רבד אמית אלו" ,ןתנוהי

 ןכו .14 "םהב בנגה ןיידע בייחתנ אלש השמחו העברא ימולשת ןכש לכו ,ול התונקהל

 םיענומה ,דומלתה םתס ירבד אלול ,הז שוריפ שרפל ופאש םינושארה ראשש ונאצמ

 .ןלהל הארנש יפכ ,תושרופמ תופסותה ילעב ובתכ ךכו ,תאזמ םתוא

 הבנגב אקודו ,יוכו בנגתשכל ול רמואכ השענ אבר רמא ד"א" :15 א"בטירה בתוכו

 אקור ץימולשת תעשכ ,16הל הנקמ יצמ התיאד אכיה לכד הדבאב לבא ,יכה ןנירמא

 ,ןימולשת תעשבש איה ןאכ תידוסיה אישוקהש עמשמ ."ל"ז ירמ 'יפ ןכו ,הל הנקמ

 .ותושרמ האציש ,הבנגנ םא ול תונקהל לוכי וניא

 ונניאש רבד" ןבומב "םלועל אב אלש רבד" שרפל רשפא םאה — איה הלאשה

 הטישל ןויצכ ,דומלתה םתסב בור יפ לע הז רוביד עיפומ ילבבב .הארו אוב י "ותושרב

 לש תיללכ הרדגהכ ,יעיברה רודבש םיארומא תורמימ םע עיפומ אוה םיימעפ .תיללכ

 תיללכ הרדגה אלא ,ללכ תקייודמ הרדגה וז ןיא םשו ," םיארומאה ירבדבש םיטוריפ

 לבא ,שממ םלועל אב אלש רבד הנקמש םדאב תרבדמ תוכלה ןתואמ תחא קרו ,רתויב

 .רשעמו ,שידקמ ,שדקמ םג אלא ,אקוד ואל "הנקמ" ירה ;אמלעב ןמיס איה ראשב

 .ןינק ללכל אב אלש וא ,םלועל אב אלש ימל הנקמ םגש ,אקוד ואל 'וכו "רבד" הנקמ

 ,הנקמה לש ותושרב וניאו ,םלועל אבש רבדב רבודמ םג אלא ,אקוד ואל "םלועל"

 .18 "וישכעמ דל היונק הנחקאשכל חקול ינאש וז הדש ורבחל רמואה": בר ירבדב ןוגכ

 .טס—חס ימעב ,זמ ימע ,(ה"לשת) וע ךרכ ,יניפ ,"הולמב ןישודיק" :ירמאמ ןייעו .12
 דיגמהו ,ט ,בכ ,הריכמ תוכלה ,ם"במר :האר ןכו .ןמסנ םשו ,א ,ז ,אעיצמ אבב ילבב .13

 .םש ,הנשמ

 'רש עמשמו .(רמא אלד :ל"צ םש ןלהלו) ארמג ה''ד בי ימע ,תורוקמה לא — סדרפ ס''ש .14

 אלפו ,(ף"ירב תאבומ איגוסה ןיאו) ארמגה תייגוס פ"ע ף"ירה תוכלהב ךכ שרפמ ןתנוהי
 ה''ד ,א"בטירל םחוימה שוריפב ןייעו .ןלהל ןייע ,דומלתה םתס תטישל דוגינב ןכ שרפמש

 תעשב ותושרב הרפה ןיאש המ אוה ןינקב םגפהש שרפל הצור אוה ףאו ,ףיקתמ םש

 ."ןינקה תמלשה תעש" יהוז ח"ברלש שרפמש ,הבנגה
 .פ ימע ,םישדחה א"בטירה ישודיח .15

 ,ב ,די ,ב קרפ ,אעיצמ אבב ,רואמה רפסב םלשמ 'ר תטישכ ,"םילעבה תושרב הדבאו" .16
 טפשמב םדא לש ותושר" :האר ,תרחא עבק קבלא 'ש .פש ,תומחלמב ןכו ,םאר סופדב

 ,ביבא־לת) ,דומלתב תונוממה ינויד=בלר ימעב ,טכר ימע ,(ח"כשת) בס ךרכ ,ימס "ידומלתה
 —ט"כשת) ח—ז ךרכ ,ןליא־דב ,"המויסל םיכרדהו םיסכנב תולעבה" ;72 ימע ,(ו"לשת

 .539—537 ימע ,תונומטה יניד=15 הרעה 106 ימעבו 104 ימעב ,85 ימע ,(ל"שת

 א ,גצ ,תומבי ילבב — קחצי רב ןמחנ בר ;תוכלה שולש ,ב ,בס ,ןישודיק ילבב — ייבא .17
 .תוכלה עבש —

 ותושרב ןיאש רבד" :ה ,בכ ,הריכמ תוכלה ,ם"במר :הוושהו .פש תומבי ילבב .18
 ,ארתב אבב ,ף"ירב ןושלה הוושהו ."םלועל אב אלש רבדכ אוה ירהו ,הנקנ וניא — הנקמ לש
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 דיקפמה קרפ שאר :ןמדירפ הדוהי אמש

 ותועמשמב וניא ,ונינפל ןאכ ומכ ,אישוק ןושלבו ארומא יפב הז רובידש ונאצמ וליפאו

 ןובסי רמאד ןאמל ןיב :ייבאל אפפ בר היל רמא" :19הצילמכ אלא ,ללכ תילולימה

 ,םש שרופמכ הנווכהו ,"םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא ןיא אה ,ןותרי רמאד ןאמל ןיבו

 םלועל םינבה ואב אל ןיאושנ תעשבו" :פש ,ם"בשרה רבסהכ ;"םלועב וניאש רבדל"

 'םלועל אב אלש רבד' ןושלה"ש ,תופירחב קבלא 'ש קיסהו ."הבותכ םהל הנקמ אוהש

 .20 "וללה םינידה לש םתועמשמ תא ןיבהל הצורה תא העטמ הטושפכ

 :םיקייודמ רתוי םייוטיבב םיאנתה לצא עבומ "םלועל אב אלש רבד הנקמ" גשומה

 אב אלש רבד רשעמ הז ךאיה" ;21 "ותושרב אב אלש רבד ףילחמ הזה ינעה ךאיה יכו"

 וניאש ןושל וטקנ ,תוכלה ןתוא לכל יללכ ןמיס תתל ואבש ,23 םיארומאה .22 "ודי ףותל

 המיאתמה תועמשמה ,ונתייגוסב .24הנוכנה תועמשמה ןיבהל עמושה לעו ,קייודמ

 .הבנגנו תויה ,ותושרב הניאש הרפ תונקהל לוכי דיקפמה ןיאש איה השעמה תוטשפל

 ל"נכ םיאתמ (םולשת תעשב הרפה תאנקה לע השקה ח"ברש) הז שוריפש ףא ,הנהו

 ,דומלתה םתס ירבד תא ךכ שרפל רשפא יאש הארי איגוסב ןייעמה ,םיארומאה ירבדל

 האנקה לע אלא ,ןודקפה תאנקה לע אל ,דימת רבודמ איגוסב (א) :םירבד ינש ללגב

 לש תילולימ הסיפת ךותמ אקווד ,ךכ ודמל וליאכו .סנקה קר ונייהד ,דבלב "לפכ"ה

 הז לפכ" אוהו ,םלועל אב אלש רבד שממ ונייהד ,"םלועל אב אלש רבד" רובידה

 ימנ אקודו" .ח"בר השקה סנקה תאנקה לע קר ,רמולכ ;25 "בנג וב בייחתנ אל ןיידעש

 אלא היל ינקמ אלד ,לקד תוריפל היל ימדמדמ ,לפכ אלא היל הנקמ אלד ד"ס אתשהד

 רבכש אוה דויצה ,ח"בר ירבדל ארמגה לעב ףריצש שוריפה תפסותב (ב) .26 "תוריפה

 [ןינקה תעשב=] אכה..." :ותקפה תריסמ תעשבש לפכה תאנקה לע השקמ ח"בר

 .2י "בנגיהל דיתעש" :י"שר ,",..אבנגמד רמיי ימ

 ."אוה םלועל אב אלש רבד היתושרב אלד ידימ לכד" : םישדחה םיסופדב ,געשת ןמיס ,ד קרפ
 אוהש רבד ןיב קלחל שי לודג קולחש" :'רמג ה"ד ,ן"במרה בתוכ ,ונתייגוסב רחא רבד יבגל

 לכהש פ"עא ,רחא תושרב אלו ותושרב אל םלועב וניאש רבד ןיבו ,ותושרב וניאו םלועב
 !םיאתמש אוה "ותושרב וניא" ןבומהש רורב ,ונניינעלו ."ארמגה ןושלכ ל"כלשד יורק

 .א ,לק ,ארתב אבב ילבב .19
 ימד=טיק ימעב ,זצ ימע ,(ד"לשת) דע ךרכ ,יניפ "םלועל אב אלש רבד" ,קבלא 'ש .20

 .השגדהה יתפסוה .ומעט ש"ייע ,316 ימע ,תונומטה

 .ב ,ה ,האפ הגשמ .21

 ."ולש וניאש רבד שדקמ םדא ןיא" :ה—ד ,ז ,םיאלכ :הוושהו .ה ,ח ,יאמד אתפסות .22

 פש ,קבלא 'ש — "ימלשוריבו םיאנתה ירבדב היוצמ הניא 'םלועל אב אלש רבד' ןושלה" .23

 .(ליעל 20 הרעהב ונייוצש תורוקמה)
 .79 הרעה ,395 ימע ,(ליעל 1 הרעה) פש ,ירמאמ :האר .24

 .ןיא אהו ה"ד ,ב ,גל ,אעיצמ אבב ,י"שר .25

 .פש ,אעיצמ אבב ,א"בטירל סחוימה שוריפ .26

 .(L6vi, re J 1 (1880), p .217.1דיתע ןמזל ןווכמ ינוניבה ,תמאב ןכש .א ,דל ,רמיי ימ .ד"ד .27
(269 .EJ III, p; 
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 (ח"לשת) ה ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 ,הדקפה תעשב לפכה תאנקה לע ח"בר השקמש ,ארמגה לעב ירבדל אופיא עמשמ

 המצע הרפה תא אלא ,הנקיה לפכה תא אלש ,אבר ול שדחמו ,םלועל אב אלש רבד אוהש

 .דתיה איהש ,האנקהה ןמז תא שיגדמ אוהש עמשמ אבר ירבדמש ,קוחד ןושלהו .הנקיה

 שגדומה רבדה והזש ,רכו בנגית םאש יאנת לעו ,("וישכעמ") הריסמ תעשמ רבכ

 .28 יתרפ _ ןיבקה אושנ אלו ,ונונגסב

 תוטשפכ ח"בר ירבד תא שרפל םה וצרש עבצאב ונל םיארמ תופסותה ילעב םג

 לע שרפל וצלאנ ןלהל דומלתה ירבד ךותמ קרו ,םולשת תעשב רבודמש ,השעמה

 תועמב לפכה הנקי ךאיה ,ותאד ידיבע יא וליפא אכהו ת"או" :29הריסמ תעש

 ,ןכ שרפל ןתינ אל לבא ,םולשת תעש לע השקמש שרפל וצר ירה — "...םלישש

 :אופיא ,ושריפו .3" "הבנגנ רבב םליששכ אלהו ,אבנגימד רמיי ימ ךומסב ךירפק יאמ"

 ,רמולכ ,"אבישכ לפכה תונקל הרפה ול הנקה הכישמ תעשבד רבס השקמהד רמול שיו"

 הרפ" רבדה בשחנ ,הלפכ תונקהל ,הרפה רסמ הריסמ תעשב םא יאדובש ;הלפכל הדפ

 םיטבלתמש יפכ ,םלועל אב אלש רבד ארקנ וניא הז בצמ ,אקע אד םלוא .""הלפכל

 יאד" :תופסותה ילעבמ םירחא שרופמ רתוי ורמאש יפכו ,רובידה ךשמהב תופסותה

 יריימד ל"יו" ;32!"םלועל אב אלש רבד הז ןיא ,אלפכל הרפה ול הנקה ולאכ ימד

 ןיא אה ,םלועל אב אלש רבד הנקמ ןיא אהו יאמ כ"אד ,נ"לו ,הליפכל הרפ ול הנקהש

 .וז אישוקל טושפ ץורית ונעמש אלו .33 "לפכל הרפ ול הנקהש ןויכ ל"בשד .דז

 לער" עמתשמ ונממש ,הז רובידל עיגהש דע ,ח''בר תרמימ י"ע ליעל ןכ שריפ אל יי'שרו
 ."היוגקאל יעב הריסמ תעשמ ךחדכ

 ה"ד א"בטירל סחוימב שריפ תמאב ןכו ,הרפה ףוג תאנקה לע השקמ ח"בר ףא ,ונירבדל .28
 המזובד ד"סקו ,םלועל אב אלש רבד הנקמ םדא ןיא אהו אמה רב ימר הל ףיקתמ" :םש
 הברהב וכרד ןכו .ץוריתל שוריפ ףיסוה אל דומלתה לעבו ."הבנגנשכל הל הנקמ אפוג

 1 הרעה) םש ,ירמאמ :ןייע ,המותס הבושתה תא ריאשמו ,הלאשה תא חתפמש ,תומוקמ
 .325 ימע ,(ליעל

 .ןוגכ היד ,ב ,גל ,תופסות .29
 ןינעב תופסותה תישוק םצעו ,(ש"ארה תופסות) "הבנגנש םדוק ףא ןינק שיש עמשמד" .30

 לפכה ול הנקה ולאכ ןניבשח אכהד" ,אישק אלו ,הזה רבדל ףינס אלא היה אל ףסכ ןינק

 תופסות) "... היל ינקמו (ל"צכ) רמוג ןינק אלב 'יפאו ,אערא בגא וא רדוס ןינקב הלחתמ
 ,"...םתיישוק לע הומתל שיו" :עשוהי ינפב ןכו .(ש"ייע ,םש ,תצבוקמ הטישב ץנאש
 וניא הבנגנש רחאל העובשה תעשב תושקהל םהל היה רתויד דועו" :ךשמהבו ,ש"ייע

 :ד"יר תופסותב ."...ושאיתנ אלו לזג ל"יקד ותושרב הניאש םעטמ הרכומלו התונקהל לוכי
 בנגה ול בייחתנש לפכה ול הנקה םלישש העשבש רמול ןיאו 'יפ ... הנקמ םדא ןיא אהו"
 השקמש המ שממ והז ונרבדל הנהו ."...'ילעבה ושאיתנ אלו לזג ןל אמייק אהד ,רבכ

 .ןכ םישרפמ הלא םימכח ויה ,ארמגה ירבד אלולש וניארו .ח"בר
 סחיימש ,אהו ה"ד ,ש"ארה תופסות = ןוגכ ה"ד ,תצבוקמ הטיש ,ש"ארה ירבדב בטיה ןייעו .31

 .י"שרל הז שוריפ
 .םש ,תצבוקמ הטישב אבומ ,ש"ארה תופסות .32
 .םש ,תצבוקמ הטישב אבומ ,ץרפ וניבר תופסות .33
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 דיקפמה קרפ שאר :ןמדירפ הדוהי אמש [ 7

 ,אקווד הריסמ תעשב ח"בר תיישוק שרפל תופסותה ילעב ואבש ,םידמל ונאצמנ

 סנכיהל וצלאנ ךכ ידי לעו ,(ליעל ונרבסהש ינשה םעטה) דומלתה םתס ןושל ללגב

 שדחמ וניא אבר ,תופסות תטיש יפל ,ןכו ."םלועל אב אלש רבד" ןינעב לודג קחודל

 אלו ,ירמגל "ול רכמ הרפה ףוגש" אוה אבר לש ושודיח לכו ,ןיבקה ןמז יבגל רבד

 .דבלב הלפכל

 םתס ירבדב ןושלה חוסינ לש תערכמה העפשהל םידע ונא ,ם"במרה קספ יבגל םג

 : 84 קספ ם"במרה .אקוד דומלתה

 יניאו םלשמ ינירה רמא ,ודבא וא ובנגנו םילכ וא המהב וריבח לצא דיקפמה"

 'ד ימולשת םלשמ — רכמ וא חבט ;לפכ ימולשת םלשמ — בנגה אצמנו עבשנ

 המהכה הרזח .םלשא רמא ירהש ,ולצא ןודקפה היהש ימל ? םלשמ ימל .השמחו

 אבה חבש הנוק רמושה הז ןיאש ,היתודלוו .ריתומו איה הילעפל תרזוח — המצע

 ."וילאמ אבה חבש אלא הפוגמ

 הרפה תא לולכל הנווכ .דתיה אלשו ,דיקפמל תרזוח הפוג הרפהש ם"במרה קסופ ירה

 וננייעש תורוקמה לכב הנודנה הכלהה לש הטושפה תועמשמה תא דגונ הז קספ !ןינקב

 'ךלהמ לפכה םש ,ךלהמ ןרקהש םוקמל" ,שרופמ ימלשוריבו .םיאנתה ירבדמ לחה ,םהב
 .ןרקה ףא אופיא ןכו ,וילא ךלהמ לפכה ,םלשמ ינירה רמא וא ,רמושה םליש םאו —

 רכמש 'סותה תנווכש םישרפמה ובתכ" ירהש ,תופסותה תטיש תא דגונ רבדה ,ןבומכו

 ,85 "םילעבל אלו רמושל תרזוח הרפה תאצמנשכו ,ירמגל הרפה ףוג ול

 תטישל םברקל ידכב ,ם"במרה ירבדב רחא שוריפ שרפל וסינ םינורחא המכ םנמא

 ףוגש רבוס אוהש ,םטושפכ ם"במרה ירבד ושריפ םינורחאהמ םיבר ךא" ,תופסותה

 :37-,ולה םייח 'ר ישודחבו .36"תרזוח הרפה

 איה ,םילעבל תרזוח המצע הרפד קספ ןודקפו הלאש 'המ ח"פב ם"במרה ןכא"

 המצע המהבה אנקסמה יפל םג ם"במרה תעדלד אצמנ אה כ"או ,היתודלוו 'יתוזיגו

 ד"סה יפלד שרפמד םושמו ,הליפכל הרפה קר ול הנקה אלו ,םילעב לש איה

 םיסחוימה םישודיחה) םש א"בטירה תעדכ ,דבלב לפכה קר ול הנקה אל איגוסב

 אחבש לכלו הליפכל הרפ ול הנקהד קיסמ איגוסה ףוסבו ,(םש א"בטירל

 .88 "אמלעמד

 .א ,ח ,ןחקפו הלאש תוכלה ,ם"במר
 .147 הרעה ש''ייע ,םינורחא הברה םשב ,טסת ימע ,דומלתה ישרפמ רצוא

 .110 הרעהו ,הפת ימע ,םש

 .ג ,בכ ,הריכמ תוכלה ,ם"במרה לע יולה םייח 'ר ישודיח

 ,דיקפמה ה"ד ,ןתנוהי 'ר :ןייעו ,123 ימע ,הריחבה תיב הלפכל הרפב הנקסמה שריפ ןכו

 .ג ,הצר ,מ"וח ,ןחלשה ךורעו
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 (ח"לשת) ה ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 האנקה לע רבח םוקמ לכבש ,איגוסה לעב ןונגס רחא אוה ףא ךשמנ ם"במרהש הארנו

 ונרעישו) ללכ הרפה תאנקה לע רבוד אלו ,(ליעל ונאבהש ןושארה םעטה) חבשהו לפכה
 ירחא םתכישמ ךותמו .("םלועל אב אלש רבד" תילולימ ארמגה לעב ספת יכ ,םעטה
 — שוריפ ותוא ם"במרהו תופסותה ושריפ ,ןאכל הזו ןאכל הז ,דומלתה םתס ירבד

 לש ומעטב ולעה ךכ תמאבו !אבר לש וצוריתל הזו ,ח"בר תיישוקל הז — הלפכל הרפ

 :39 ף"ירה ןוילגב וניצמו .דומלתה םתס ןושל ךותמ שדוח אוהש ,ם"במרה קספ

 זאמ םדק ילצא שדחתנש המ הפ גיצהל יתיאר ,סיפדמה לעב ףסוי ןטקה רמא"
 דמלנ אוהו ...ןליד ןיתעמשד אנקסממ ןניפלי אניד אוהה ...ם"במרה ירבדב

 שניא דיבע אמלעמ אתאד אחבש אתלמד אמתס רמאו קיסמד אריז 'רד היקודיפמ

 לש ותעד ןדמוא רתב ןנילזאד ,ינקמד שיניא דיבע אל אפוגמד אחבש ,ינקמד

 ...הינימ ןניפלי ימנ םילעבל המהבה הרזחד ם"במרד אניד אוהה התעמ ,םדא

 ל"צו ,אריז 'רד אקורפמ אניד אוהה ףיליד ם"במרהב אנשילד אטהיר חכומ ןכו
 הנוק רמושה הז ןיאש ,היתודלוו היתוזגו איה םילעבל תרזוח — המצע המהבה הרזח
 טושפ דחי םללכדמו ,דחי םללכד ירה ,וילאמ אבה חבש אלא הפוגמ אבה חבש

 תנקסמ יפג אלא ש"במרהד אניד ונעמש אלו ונעדי אל כ"א ,אנביתכדכו ז"רמ ףיליד
40, 

 דומלתה םתס זישל אלא ,אריז 'ר ירבד הנקסמ התוא ןיאש ונל רורב ירה ,םלוא
 אמתס תובקעב שדחתנ ם"במרה לש ונידש ,ונרמאש אוהו ,ז"ר ירבדל קיסמו ביחרמה
 ם"במרה היה אל הלא םירבד אלולו ,דבלב חבשהו לפכה תאנקה השיגדמה ,ןאכ ארמגד

 .םיארומאה ירבד ךותמ ןכ קסופ

 ברו אבר השעממ ,רמושל המהבה ףוגש ורבס םמצע םיארומאהש תפסונ היאר ,ןכו

 רקייתנ וישכעו ,ןודקפה אצמנ כ"חאו םלישש רמושש חיכוהל אב אבר ." יפיכב ןמחנ
 ןיקריפו .ןמחנ ברד הימק אנביתי .דוה אבר ימא" .תורקייתהבו ןודקפב רמושה הכוז ,וכרע

 םשכ ,ותנווכ יכ יל הארנו .42"עבשיל הצר אלו םלש היל ירמאו ,.דוה דיקפמהד
 ,י"שר .ןודקפב רמושה הכוז ןודינה השעמב ףא ,רמושל הרפה ףוג רזוח ונתנשמבש

 .ב ,חי ,םאר סופד .39
 ףסוי 'ר לש ותרעה וננגס ,115 הרעה ,וסת ימע ,דומלתה ישרפמ רצואב .(הפסונ השגדהה) .40

 הפוגמד אחבש ץוריתה י"ע שדחתנ ,תרזוח המצע הרפהש הזה ןידהש" :ךכ ,סיפדמה לעב

 ."היל ינקמ אל

 .א ,הל ,אעיצמ אבב ילבב .41

 'יעו /רמוי הוח 'יקפמהד 'יקריפו" :ט"יבב .רפוסה י"ע הפסונ דיקפמהד לש 'ד .ה"יכ .42

 .דוה דיקפמהד ויקרפו" :ז"ואב .(TS F 11 (2)/33 ה"כו) ד ,102 ימע ,םירפוס יקודקד

 יתדותו ,םיעדמל הימדקאה לש הנשמה לעפמ תמישר פ"ע הזינגה עטקל ןויצה) .''הידיב

 .(ןמסוז בקעי 'פורפל

[216] 

This content downloaded from 192.114.7.2 on Mon, 20 Jan 2014 07:25:12 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 דיקפמה קרפ שאר :זמדירפ הדוהי אמש

 םליש ימנ יאהו ,אליפכ ינקד 'ינתמ ינתק" 43 שריפ ,קרפה שאר תייגוסב אמתסה רואל

 םתס תונושל יפל רבדה תא שרפל וסינש ,םש ,םינושארה ."רוקייאד אחוור ינקילו

 ,ינקמד שיניא דיבע אמלעמ אתאד אחבש" רמאנ ארמגב .דאמ ושקתנ ןייגוסב דומלתה

 אחור ןרמא אה" ,ארקויב רמושה הכוז ךיאו ,"ינקמד שיניא דיבע אל הפוגמד אחבש

 .4•י ןודקפה תורקייתה "איה אפוגמד אחבש אלהו" ,44 "ינקמד שיניא דיב ע אל אפוגמד

 ,ליפכ ןינעל האוושההו ןוימדה פ"ע ובר ינפל ןיד תיבב השקמ אבר היה אל יאדוובו

 — םש יונש שממ ןיד ותוא יכ ,ונתנשממ ול השקה אלא .וכירפהל תולקב ןתינש ןוימד

 הכוז ,אופיא ,השעמ ותואבו ,בשוה וא אצמנ םא ןודקפה ףוגב הכוז םלישש רמושה

 .וניתנשמ ןידב ם"במרה קספכ אלש והזו ,ורקייתנש המב אליממו ,יפיכב

 ם"במר תופסות ארמגה לעב םיארומאה ירבד

 םמצע

 תעשב לפכ הלפכל הרפ הדקפה תעשב לפכ םולשת תעשב הרפ אמח רב ימר

 הדקפה הדקפה תעשב

 תעשב הלפכל הרפ הרפה ףוג הדקפה תעשב הרפ הדקפה תעשב הרפ אבר

 הדקפה הדקפה תעשב

 ,רשיו טושפ שוריפל םינתינ קרפה שארב ונתייגוסב םיארומאה ירבדש וניאר ירה

 לעב .םירחא תומוקמב םנונגסו םנושל שומישל המודו ,השעמה תואיצמל םיאתמה

 תרגסמ םיארומאה תורמימ לע ליטה ,המלש איגוס הלא תורמימ ביבס ףיסוהש ,דומלתה

 .םתנווכ טשפ יבגל תוחיתמ תודוקנ תמרוג םלוא ,הפיו חתופמ ןתמו אשמ תרצויה

 ,םהישוריפב םינוש םינוויכל וכשמנו ,תודוקנ ןתואב וזחאנו וזחא חרכהב םינושארה

 תניחבמו ,םיארומאה ירבד לש םטושפ תניחבמ ההומת תראשנ הטישו הטיש לכשכ

 ,תופסותה לצא םלועל אב אלש רבד) הכלהה ירבדבש תורבסהו ,ארמגה ןושל ןונגס

 .(ם"במרה לצא .דרפה תרזחו

 שארב ומכ ,קרפ שארב ירהש ,םיקוסע ונא החיתפ תייגוסבש ךכב הרקמ ןיאש ינמוד

 לש רודיהבו תוכירא לש רודיהב שוריפה תונושל תא ארמגה ילעב וחתיפ ,תכסמ

 .4יי לופלפה תראפתב קרפה לש ט"ומל וסינכהלו ,דמולה בל תא ךושמל ידכב ,תונשרד

 .היל ירמאו הייד ,א ,הל ,י''שר
 .א ,הל ,אעיצמ אבב ,ן"במר
 .היגיבתואו ה"ד ,«ע ,תופסות ןייעו .טש ,א"בטירל סחוימ שוריפ

 םירוביד לע רחא םוקמב ןודא ד"סבו .9 הרעהב ,325 ימע םש ,1 הרעהב ןייוצש רמאמב ןייע

 טפשמה רקחל ןוכמהמ ץישפיל 'בל יתדות] .הזה יפואה תא םיאשונה ,ונתייגוסב םירחא

 ,ג"ח ,ליעוהל דמלמ ת"ושל אוה ןייצ ןכו ,תורעה ריעהו ההגהב רמאמה ארקש ,ירבעה

 .[זע ןמיס
 י
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 10] (ח"לשת) ה ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 (3 הרעהל) ־ןתקפה לעב/דקפנ :חבש;

 ןושלב רסחש הדבועה תא טילבמ ,יאחוי רב ןועמש יברד אתליכמב "ינשל" הלמב שומישה
 העיפומ הנניא הז שומישב "דקפנ" הלמה .דיקפממ ןודקפ לביקש ימל קייודמ הנומ ל"זח

 לש ליבסה תויהל לוכי וניא הז לעפנש רורב יכ ,יוארכו ,יתקדבש ל"זח ןושל תורוקמב
 ןושלב קויד ןובשח לע גשומב קויד הגישמה ,תרחואמ האצמה איהו ,"דיקפהל" ליעפהה
 :תמגוד ,רצק חנומ םוקמב ךורא רתוי יוטיב אב ל"זח תשלב .(י1 שומישל סנכנ יתמ ררבל יוארו)

 .3 "ולצא ןידקפומ ויהש ימ" :ןכו ;2 "ולצא ןידקפומה הז" וא ;ונתנשמבש "ולצא ןודקפהש ימ"

 םעטמש ןכתיו ,גשומה תניחבמ קייודמ וניא ונתנשמבש "ולצא ןודקפהש ימ" יוטיבה ןבומכ

 .4 "ולצא ןודקפה היהש ימ" :ם"במרה ןנגס הז

 ןושלבש ונאצמ םלוא .5 דיקפמ ןבומב "ןודקפה לעב" רמאנ י"בשרד אתליכמבו ונתנשמב

 ,הרש תא דקפ 'הו קוספה לע ,אבר תישארבב !דקפנ ןבומב םג הז חנומב ושמתשה ל"זח

 הרש ...םיצוק לש תוליבח ה"בקה לצא דיקפה קלמע ,אוה תונודקפ לעב ה"בקה" :אתיא

 סחויש עטקב ,ןכו .7,6 "םיבוט םישעמו תווצמ הל ריזחה ,םיבוט םישעמו תווצמ ולצא הדיקפה

 "אצויו עבשנ ןחקפ לעבו אוה ןודקפ ,השעמה אוה ךכ" :8 הבלה לש רשקהב םישעמה רפסל

 .9דקפנה לע ןבומכ בסומ ונתנשמב ומכ ,"אצויו עבשנ" ןושלו —

 .1" הוול ןבומב םג וב ושמתשה לבא ,הוולמ ונבומש ,בוח לעכ ףוריצל אופיא רבדה המודו

 .תועמשמבש קוידה רסוח תורמל ,דקפנ ןבומב ףאו ,דיקפמ ןבומב אב ןת,יפ לעכ ,ןאכ םג

 גשומל ושמיש ,רבדל דחוימו קיודמ חנומ וננושלב היה אל ,"דקפנ" גשומה שודיחל דעו תויה

 .םינוש םידניכ הז

 .284 ימע ,םילוגמ םיזנג ,ירניבא 'י ; 5096 ימע תלימ ,הדוהי ןב 'א :האר .1

 ,הזה ףוריצבש — ה / — ש יפוליח ןינעב .569 ימע ,ה ךרכ ,אתפפותה ןושל רצוא : האר .2

 .192 ימע ,א ךרכ ,םימכח ןושלו ארקמ ןושל ,דיודנב 'א :ןייע

 .א ,ח ,אעיצמ אבב ,לאננח וניבר .3

 ושוריפב יריאמה .(34 הרעהל ךומס ליעל אבוה) א ,ח ,ןודקפו הלאש תוכלה ,ם''במר .4

 .ן''רה ישודיחב ףא ךכו "ולצא ודיקפהש ימ" רמוא וניתנשמל
 ףוריצה םא רוריב ךירצ תמאבו .ונתנשמל רשוקמה ,ב—א ,חק ,אמק אבב תייגוסב ה"כו .5

 !הז ןבומב רחא םוקמב אצמנ

 םרוכזיאש תוליבקמב ןייעו .(560 ימע ,קבלא־רודואית תרודהמ) ,א ,גנ ,אבר תישארב .6
 .םש ,3 הרעהב אבומ

 ונולימב ןכו ,(5101 ימע ,"ולצא םידיקפמש ימ") דבלב .דז ןבומ םשר הדוהי־ןב ןולימב .7

 תשרפ ,םירבד ,ירפס הוושהו ,אוה הדגא םש וניוצש תומוקמה לכב רשקהה .בורטסאי לש

 תא םשור ,ונולימב ןשוש־ןבא .(345—344 ימע ,ןייטשלקניפ תרודהמ) זש אקסיפ וניזאה

 .םינבומה ינש

 .409 ימע ,ב ךרכ ,ץיברת .8

 .728 ימע ,הנשמה חסונל אובמ ,ןייטשפא נ"י : םג ןייעו .גי ,ח ,אעיצמ אבב אתפסות .9

 בוח תייבנ יכרדכ זנרפה תוריח ,ןולא 'מ ; 76—75 ימע ,(ליעל 1 הרעה) פש ירניבא :ןייע .10

 ,ויתודלות ,ירבעה »»שמה ,ל"נה ; 1 הרעה 1 ימע ,(ד"כשת ,םילשורי) ירבעה טמשמב

 ,"הכאלמ לעב" לע .186 הרעה ,483 ימע ,ב ךרכ ,(ג"לשת ,םילשורי) ויתונורקע ,ויתורוקמ

 .8 ימע ,(ח"ישת) א ,ד''מח הדשב ,הדוהי 'צ ;3020 ימע ,הדוהי־ןב לש ןולימב ןייע
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