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?טפשמ וא חפשמ :(ב"ע ה תוכמ ילבב)ךיגרהנ ןיא וגרה ,ןיגרהנ וגרה אל" 

ןמדירפ הדוהי אמש 

,תאז רואל .הפ לעבש הרותה םיב יסחי ןפואב םצמוצמ םוחת םה ירה םיממוז םידע יניד 

תא לבקמ ןייעמהש דע ,וללה םינידב תומסרופמ תוהימת המכ רשוק דומלתהש ןיינעמ 
םידע ינשמ רתוי םימיזמ םידע ינש םינמאנ עודמ :תודומח תוריתסו תודיח םהב שיש םשורה 

,םלוא ?תירקשה ותודע יפ לע השעמ השענ רבכ םא שנענ םמוז דע ןיא עודמ 1;םימתמ 

םתע דסומ תוחתפתה לש םירחואמה םיבלשב אוה וללה תוהימתה לש ןמוקמ רקיע 

תואיצמ הלעמ ףאו ,הישוקה תופירח תא ההקמ םימדקומה םיבלשה תרכהש שת ,םיממוז 

ירהש .ירמגל תורבסומ וא ,רתוי תונבומ "תוהימת" ןתוא הרשקהב רשא ,תמדוק תיטפשמ 

תואמ תימטופוסמה תוברתב העובק התייה איהו ,איה קמוי תקיתע וז תיטפשמ תואיצמ 

דע המודקה הכלהה ןמ תוחתפתה יבלש הרבע ונלש הכלהב םגו ,םידצמ תאיצי ינפל םינשב 
.םהל רבעמו ,םיאנתה ירבדל 

הרקיעב הרושק םיממוז םידע לש םתעשרה םאה ? םמוז דע דחא דע תושעל רשפא םאה 

םימודק םיבלשל תובקע ?םימיזמה תמזהב רשאמ רתוי םיניידה לש הריקחו השירדב 

םיקיתעה םישרושב המכו המכ תחא לעו ,ינש תיב לש הכלהב ףא תויוצמ וללה תולאשב 

תונבה ימשר וראשנ תידומלתהו תיאגתה תורפסה לש תורוקמב םג .הז יטפשמ דסומ לש 
תורבס תלעפהב ספתנל רבעמ ,םהלשמ תיטפשמ תואיצמ םיממוז םידע ינידל שיש רמול 

תרוסמה תא ןייצל ןתינ וללה םימשרה ןמ .ןורחאה בלשה יטרפ יפלכ רשי לכשו ןויגיה לש 

."שודיח" םהש וא ,םה םנק םיממוז םידע ינידש המודקה 

ונא היינשב קירל 2.הקשנה דוד ידי לע הנורחאל הנודינ ליעל הניוצש הנושארה ההימתה 

.ןלהלד תורושה תא םישידקמ 

אלא ,םיממוז םידע ןיד לע תדחוימ הישוק ןאכ ץא ,השעמל !''ינהא ךומס ,ינהא תכמסד תיזח יאמ" 

האר .תנמאנ אהת תחא תכו ,םידע ינש לומ דומעל םידע ינש םירשעש ילבבב םוקמ לכב תיתרגש החסונ 

בע אמק אבב ,א''ע וס םש ,ב"ע הס ןישודיק ,א"ע ט ץטיג ,ב"ע טי תובותכ ,א"ע דצ םש ,ב"ע גצ תומבי 

.א''ע זכ ןירדהנסו,א"ע בל ארתב אבב ,ב"ע דע םש ,ב''ע 

םיטרופמ ,ןלהל םיאבומה םיפסונ םיירקחמ תורוקמ יטרפ ןכו ,רמאמה יטרפ .םיממוז םידע 
יפ לע ואבוה םיאנתה ירבד תורוקמ .םהיתומש ירוציק םיאבומ םיילושה תורעהב :היפרגוילביבב 

םינמיס לש לק טושיפב ,תירבעה קשלל הימדקאה לש ירוטסיהה ץלימה לעפמ ,"םירגאמ" רוטילקת 

.םירוציקו 
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ןמדירפ הדוהי אמש 172 

יתונמא םידומיל ןושלבו בר תוצמתב רסמנ םיממוז םידע תוכלה לש תונורקעה דחא 
:תוכמ תכסמב תמסרופמ אתיירבב 

רמוחו לק ואל ,ינב ,ויבא רמא .ןיגרהנ ןיא וגרה ,ןיגרהנ וגרה אל רמוא יבירב 3אינת 

.(ב"ע ה> ןידה ןמ ןישנוע ןיאש וניבר ונתדמיל ול רמא ?אוה 

הדיח וז אתיירב תחיתפב ונינפל תחנומש עמתשמ ,ןונגסה ןמ ןה ,ןכותה ןמ ןה 
הנהו" לש ןידה יפ לע םידעה וגרהיי יזא ,ןודינה גרהנש ינפל םידעה ומזוה םא 4:תילסקודרפ 

י v v ו v v • ▼ ו -ז - - t v -ו - v • -ד - • ▼ r r 1v v •• t rv v 1 םירבד)שפנב יקפנ ...ויחאל תוישעל םמז רשאכ ול םתישעו ויחאב הנע רקש דעה רקש דע 

ןיא ,רמול הצור :"םיגרהנ ןיא" ,ןודינה גרהנש דע םידעה ומזוה אל םא לבא .(אכ :חי ,טי 

,ינב" :"יבירב"ל ויבא ול רמא רבכ תמאב .יאדו סקודרפ .ללכ "םמז רשאכ" ןיד םהב םישוע 

ןאכ ןיא :יבירב ול הנע .הז רבד דגנ םמוקתמ טושפה ןויגיהה אלה ?"אוה רמוחו לק ואל 

.ןידה ןמ ןישנוע ןיא :ןויגיהל םוקמ 

המותס התחיתפ םג .רבסהו רואיב שרודה וז אתיירבב דיחיה רבדה וניא סקודרפ ותוא 

?רבודמ המב תעדל דמולל ןיינמ ?ךיגרהנ וגרה אל" אתיירב חותפל ןתינ דציכ !ירמגל 

,םתצקמב אלא קוסענ אל ןאכ .וז אתיירב לש םישקה היניינעב דואמ ךיראהל ןתינ ,ןכא 

ןודינה אשונל םירושקה ,םיממוז םידע יניינע ראש לע םג 5.דחא םוקמב ונקסע םתצקמבו 

לע ובתכנש םינורחאה םירקחמב ןייעל יואר .הז רמאמב רובידה תא ונבחרה אל ,ןאכ 
4.םהב תאבומה תורפסבו ,םיממוז םידע יניד תודלות 

קרפב ו הנשמ ,התנשמ לע היונש וז אתיירבש ךכב תרבתסמ יאדווב המותסה החיתפה 

"יבירב" תעדל תשרפתמ איה 7.וז הנשמ שרפל איה התנווכ לכו ,תוכמ תכסמ לש ןושארה 

.הז רמאמב ונניינע רקיע תא דקמנ וז הקספבו ,"ץגרהנ ץא וגרה ,ןיגרהנ וגרה אל" :רמאל 

ןורתפ המ ,ןכ ןכא םאו ,הנשמה ןושל יפ לע ריבס רבסה אוה יבירב לש שוריפ ותוא םאה 

?סקודרפה 

הנשמה 

8:ו ,א תוכמב ונינש 

ינש .גרהיש דע ימוא ןיקודצה ירהש .ןידה רמגייש דע ןיגדהנ םיממוזה ןידיעה ןיא 

תושעל םמז רשאכ ול םתישעו" רמאנ רבכ אלהו ,ימכח ןהל ורמא 9."שפנ תחת שפנ" 

היתוליבקמו וז אתיירב יניינע ראש לע רובידה תא יתבחרה .אנת :ספדנב .דיה יבתכב "אינת" אוה ןכ 

רוריב תרגסמב ,הז "יבתכ" אוה ימ הלאשב יתקסע םשו ,רשע השולש קרפ ,"ידומלתה חונימל" ירפסב 

."ומש היה ךכ" :ןאכ שריפ י"שר .ללכב תידומלתה תורפסב יבירב חתמה שומיש לש רתוי בחר 

.9 'עהו ביק ימע ,תושרפ יתש ,האנ :הוושה 

.םודק חרזמ ,ןמדירפ :ידומלתה חונימל 

.ןמדירפו ןייטשלקניפ ,האנ ,ץישפיל ,הקשנה לש קגכ ,היפרגוילביבב וניוצש םירקחמ האד 

וירבדל יתסחייתה .תושרפ יתש ,האנ האר ,וז אתיירב לש הרושיק םוקמל תרחא הטיש עיצה האנ המלש 
."ידומלתה חונימל" ירפסב 

.ןמפיוק י"כ חסונ 

.איק ימע ,4 'עה ,האנ הארו ,השרפב בותכה "שפנב שפנ" םוקמב הרגש ךרד חסונה ידע בור וספת ךכ 

This content downloaded from 83.137.211.198 on Wed, 20 Apr 2016 12:19:59 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



173 (ב"ע ה תוכמ ילבב)"ןיגרהנ ןיא וגרה ,ןיגרהנ וגרה אל" 

ולביקש העשמ לוכי ."שפנ תחת שפנ" 'םאנ המל ןכ םאו .םייק ויחא ירהו ."ויחאל 

.ןידה רמגיש דע ןיגרהנ ןניא אה ."שפנ תחת שפנ" 'סול 'לת .וגרהי ןתודע 

לע ןודינה לש וניד רמגנ רבכשכ קר םיממוזכ ןודיל םילוכי םידעש העיבקב תחתופ הנשמה 

ונמע" םהל ורמאש םימיזמ םידע תודע ידי לע) םיממוזכ ורכוה םא ,םלוא .םתודע יפ 

רשאכ ול םתישעו" ןיד םהב םימייקמ ןיא ,םהיפ לע ןודינה לש וניד רמגנש ינפל ,0("םתייה 
."םמז 

דחמ :םינוויכ ינשל תדמלמ ןיד רמג תעשמ םיממוזכ םידעה תשנעה לע םימכח תדמע 

,אסיג ךדיאמ .("-ש דע ...ןיא" ןושלה ןמ עמתשמ ךכו)ןיד רמג ינפל םשינעהל ןיאש ,אסיג 

.ןודינה גרהייש דע םיממוז םידע תעשרה תא ההשמה ,םיקודצה תדמע תא לבקל ןיאש 

:ידימה ךשמהל רשקהה ןמ אלא ,ןושלה ןמ עמתשמ וניא םימכח ירבדב הז ינש ןעטמ 

םימכח ורמא המ :השקומ ןיידע "ירהש" ןושל םנמא ."גרהיש דע ימוא ןיקודצה ירהש" 

ירהש ינפמ "ןידה רמגייש דע" םימכח ורמא םאה "?וז הדמע םיקודצל שיש ינפמ 
.הז ןיינעל רוזחנ ןלהל ?ץדינה "גרהייש דע" םירמוא םיקודצה 

תודעה יפ לע ןודינה גרהנ רבכ ןכ םא אלא םיממוז םידע ןיד םימייקמ םניא םיקודצה 

יפל .(שפנה תא חצרש ןוגכ ,וילע התימ םיבייחש השעמ השעש ודיעהש) תירקשה 

.תינויגה הדמע יאדווב !ןיגרהנ ןיא ,וגרה אל ;םיגרהנ ,וגרה :םיקודצה 

םתישעו רמאנ רבכ אלהו" ?ץגרהנ ץא וגרה אל םירמוא םתא דציכ ,םימכח םהל ורמא 

,הרותבש הז ןונגסמ םידמול םימכח 5 "םייק ויחא ירהו ,ויחאל תושעל םמז רשאכ ול 

ירבד תא וחד ךכבו 12,ןודינה גרהנ םרט ,רמולכ ,םייק "ויחא" דועש ,"ויחאל תושעל" 

.ןודינה גרהייש דע םיגרהנ םיממוז םידע ץאש םינעוטה םיקודצה 
אל" :אתיירבבש יבירב ירבדב התוצמתו המוכיס לע האב וז הנשמב םימכח לש םתעד 

,םייק ויחאשכ קרו ךא ןיגרהנ ,הנשמה ןושלב ושוריפ יפלו ,יבירב תעדל ."םיגרהנ ,וגרה 

םיממוז םידע ןיד וידעב םישוע ןיא רבכ ,ןודינה גרהנ םא לבא .אקוודבו ,בותכה תרזגכ איהו 

לכב םיקודצה תעד ךפה אוהו י ךיגרהנ ןיא ,וגרה ;ןיגרהנ ,וגרה אל" :התעמ רומא .ללכ 
.תועלצה יתשמ תחא 

.ןלהל ןייעו ,ד ,א תוכמ האר 
.115 ימע ,תוטישה רוריב ,סייוו האר 

לע הטישה תא וכימסה ם''במרהו י''שר ."ידומלתה חונימל" תפס האר הז קסיה לע ושקהש המ לע 

אי ןילוח :ב"ע ב תוכמ י"שר)"השע רשאכ אלו םמז רשאכ ביתכד ,קגרהנ ןיא וגרה" :תפסונ השרד 

:טצק ימע ,םתבר ,ד"נרת ,הניו ,רבוב לש הדגא שרדמב קתעוהו ,טי ,טי םירבד ,הרותה שוריפ :ב"ע 

שוריפ ותוא ירהש ,י"שר שוריפ ךותמ םתסה ןמ ,ב"ע אי קלוחל "םשרג וניבר שוריפ"ב ףא אצמנ אוה 
הלוגה רואמ םושרג וניבר שוריפ לע" ,עמש-את 'י האר ,י"שר ישוריפ תצפה רחא לבוי יצחכ ונמז 

םיצור ויהש עקרק ימד יפכ .לכה תא ול ץמלשמ" ;(359-358 ימע ,[ח"לשת] גנ ,רפס תירק ,"דומלתל 

תופסות ;(א"ע ונ ארתב אבב ם"בשר)'וכו "השע רשאכ אלו םמז רשאכ ביתכדכ ,ןהמ הבגי ודיספהל 

וילע ודיעהש הז גרהנ" :ב"ה תודע תוכלהמ כ"פב ם"במרה קשל הז הנהו .םידע ה"ד ב"ע ד אמק אבב 

,"הלבקה יפמ הז רבדו השע אל ןיידעו תושעל םמז רשאכ רמאנש ,קדה ןמ ץגרהנ ןניא ומחה ךכ רחאו 

.םש "ידומלתה חונימל" ירפסב ןייע ,תאמ י"שרו ם"במרה ירבד קב סחיה לעו ,ךכ לע 
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לארשי תמכח ירקוח 

אל יבירב ירבדב ואר םירשעה האמהו הרשע עשתה האמה לש םיטסילנויצרה םירקוחה 

תא םה ושריפ דציכ 13.טפשמ לשו ןויגיה לש בוט םעט לכל דגונמה .דרוסבא אלא ,סקודרפ 

םגו ,המזה ןיד םישוע םייק ויחאשכ םגש םימכח תעד תא ושריפ יאדווב ?הנשמה ןושל 

ןיבו וגרה ןיב ,רומאל ,דחאב אלא םיקודצ לע םיקלוח םימכח ןיאו ,גרוהל רבכ אצוהשכ 

וגהנש םייתרוסמה םירקוחה ףא .הלכ אלו ,רגייגמ לחה ןודינ ןיינעה .ןיגרהנ וגרה אלש 

:רגייג בתכ ךכ .הלא וירבד לע םהידי תא וכמס ,םיבר תומוקמב רגייג ירבד תא תוחדל 

טפשמ-שגר לכל געל לשמ םהב שיש ,םירבד הפיסומ ב ,ה תוכמב תילבבה ארמגה 

םישנוע ןיא םישורפה תעד יפלש ,תרמוא איה .רחא םוקמ םושב םיעודי םניאשו 

אצי רבכ ןידה-קספש רחאל אל לבא ,ןידה-קספ תא וקספש רחאל אלא םיממוז םידע 

וניאו לעופב ןישנוע-ישעממ קוחר היהש ,רוד לש הלמחה תדימ יהוז .לעופה לא 

14.הדירג הכלה לש םילופליפב אלא קסעתמ 

ןיא רגייג תעדלש רומאל ,הנשמה לע םירבד הפיסומ ,הנווכה ,"םירבד הפיסומ" בתכש המ 
.יבירב שוריפכ הנשמה שוריפ 

תא ביחרהו ,תאזב וירבדל םיכסה 15,רגייג דגנ תיללכה ותמגמ ףא לע ,שיליניפ מ"צ 

טושפה ןויגיהה תא רתוס אוהשו ,ילבבל ץוחמ עודי וניאש ךכב ,יבירב לש וניד דגנ רובידה 

:ןישנוע יניד לש 

ןמ ןישנוע ןיאש יפל יברב לש ומעטו ;ןיגרהנ ןה ןודינה גרהנש רחאל םג יכ קפס ןיא 

אהי לעופה לא חכה ןמ וממז קיפהש ליבשב יכו [...] ירגיא ספרמו הומת אוה ןידה 

,4?והרטפנו םמז רשאכ וילע דוע ארקנ אלו רכשנ אטוח 

תא p^ קחדנש ,םולש שיא ימו 17,וישרודו רוד רוד לעב סייוו ה"א םג םיפתוש וז השיגל 

דמושמה ןיכהש ,דומלתה יפלכ תוסרתהה ןיב הז ןיינע הלעוה רבכ ,1239 תנש לש זירפ חוכיווב 
 j.M. Rosenthal, "The) םיידרוסבא םיניד דומלתב שי וליאכ תונעט יתשמ תחאכ ,ץנוד סואלקינ

Talmud on Trial", JQR, 47 [1956], p. 164). .הז ןויצ לע ךרועל הדומ ינא 
תויבכוכ יתש תרעה ,140 ימע ,תירוקמה תינמרגב) 1 יעה ,92 ימע ,ט''שת ,םילשורי ,וימוגרתו ארקמה! 

 "Die b. G.:רוקמה קשל הז .(1857 תנשב רואל האציש הנושארה הרודהמב רבכ םירומא םירבדה
 Mak. 5 b. macht einen Zusatz, der allem Rechtsgefüle hohnsprechend, auch allen sonstigen

 Quellen unbekannt ist. Sie behauptet, die pharis. Ansicht sei, dass die lügenhaften Zeugen

 nur bestraft werden, wenn das Urtheil gesprochen, nicht aber wenn das Urtheil vollzogen

 sei. Es ist Dies die Milde einer Zeit, die, der Strafpraxis fern, sich blos noch in
 Spitzfindigkeiten der Theorie bewegt"

הכרד)"הרמה לע זירפהש דע הרושה הלקלק ול רחבש שדחה ךרדה תא ותבהאש" ךכב ותוא םישאהש 

.(168 ימע ,1861 ,הנד ,הרות לש 

.חמק ןמיס ,172 ימע ,הרות לש הכרד 

םימכחהש ףאו ,הקול ץרה תדמ היהת רמאנ הכ םא יכ ,םיגרהנ קאש וגרה םאש טעמל וצר אל" 

אל לבא [...] םיגרהנ ץא וגרה םיגרהנ וגרה אל יטרפה ומש עדונ אל רשא דח רמאו .ןכ ובשח םירחואמה 

ויבא היה אל םימכחה לכל תלבוקמ הלבק תאז התיה ולאש .ומצע תעד אוה אלא הלבקה יפמ ןכ רמא 

ימע ,ו"לרת ,הנד ,ב ,וישרודו רוד רוד)"לכשה תערכהמו הרבסה ןמ ונב תא שיחכמ אוהה םכחה לש 
 131).
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א"ארה ןוגכ ,םירחא םירקוח ףא םהילא ופרטצהו 18,הנשמה לע הישוקכ יבירב 
:יבירב לש ותעדש ריעהש ,ןייטשלקניפ 

 is late and without authority [...]It would, of course, be absurd to suppose
 that the Pharisees, when they had judicial authority, punished false
 witnesses whose testimony had not led to execution, but refrained from

 punishing those whose testimony had resulted in the death of the
 accused.19

םודקה חרזמה טפשמו ארקמ לש וטושפ 

דרוסבא םנמא םאה .הנשמה שוריפו ,יטפשמה ןויגיהה :םידדצ ינשמ וז הלאשב קוסענ ונא 

העצוב םרטש ןמזה ךשמל םמוז דע ןיד תא םצמצל תירוטסיה-תיטפשמ הניחבמ אוה 

?ןודינה יפלכ םתודע 

תוליבקמ תומייק (כ-זט ,טי)םירבד רפסבש םיממוז םידע תשרפב "םמח דע" לש ןידל 

םיקוחבו יברומח יקוח לש םינושארה םיפיעסב ,םודקה חרזמה טפשמב דואמ תובורק 

,ורקש לע דעה ספתנ וכלהמבו ,ןודינה לש וטפשמ אוה םש ראותמה רשקהה 20.םירחא 

הצרש המב דעה שנענ ןודינה לש וטפשמ ידכ ךותש אוה תורוקמ םתוא לש טושפה ןבומהו 

רמול תוריבס שיו ,ללכ "וגרה" לש בצמה תא םיריכזמ םיקוח םתוא ןיא 21.וילע לילעהל 

לע ותוא ושנעו ,דעה דיעה ובש טפשמה ךלהמב אלא רקש דע לש ושנועב ןיינע םהל ןיאש 

וידש רבד םה סנקה תלטהו רקשה לע הדימעה 22.רקש תודעב םיטפושה יפלכ וינפ זעהש 

אלפ רתויהו .יברב יפב םא יכ תותיירבב םוקמ םושב תאצמנ אלש המ וז הלבק סנרפנ ךיא" :השקה ךכ 

םיקודצהו םישורפה וקלחנ ובשו הזכ לודג ץנעבש רשפא ךיאהו ללכ יברב ירבד ימלשוריב וריכזה אלש 

:חית ךכו ;"הנממ עדי אל ויבאו יברב יפב הלבק היהתש ןכתי ךיא דועו .רבד םוש ונממ רכזוי אלש [!ן 

ןיגרהנ וגרה אל בישה ז"עו 'וכו שפנב שפנ רמאנ המל כ"א ינתקד יאק ןיתינתמא יברבד רמוא ינא כ"ע" 

ימע ,תוכמ תכסמ לע בתכ ("הימתב")הז ץעכ .(237,234 ימע ,"רמאמ")'וכו "הימתב ןיגרהנ ץא וגרה 
.6 'עה 11 

םנמא :רווחמ וניא וירבד לש םנויגה םג" :בתכ ,תושרפ יתש ,האנ .75 ,843 ימע ,ב ,םישורפה 

לבא ,הנשמב םימכחה ורביד ךכ לעו ,!ודינה גרהנש םדוק וספתנש םידעב םיקסוע םטושפכ םיבותכה 

ןושלל רשא .(דיק ימע)"גרהנ ןודינהו םתנווכ תא שממל וחילצה םא םידעה ורטפיי המ ינפמ רורב אל 
ומחה םא םגש םידמלמ םיממוז םידע תשרפב םיבותכהש םדגנכ םינעוט םימכחה" :בתכ הנשמה 

.(השגדה יתפסוה :איק ימע) "תושעל וממז רשאכ םהל השעיי ,ןודינה גרהנש ינפל םידעה 

.םודק חרזמ ,ןמדירפ האר 

:וז הלאשב ונד יברומח יקוח לש רביירדו סליימ תרודהמב 

 "The last question is whether the false witness was tried at the hearing of the principal case or in

 a subsequent proceeding. The text says that he has not proved what he said; it does not say

 merely that his evidence was not believed or accepted by the court. No final answer can be

 given, since so little is known of Babylonian procedure, but Babylonian justice was certainly

 not so technical, as that of English law. The plaintiff in a suit might not only lose his action but

 also be punished for bringing it to the court of trial. It, therefore; seems possible, if not

 probable, that the court of trial dealt with any question that might arise in the proceedings and

 itself was competent to try and condemn the witness who has peijured himself (p. 68)

 .penalty השוריפש amum תידכאה הלימה רבסהב וכיראה יברומח יקוח לש רביירדו םליימ תרודהמב
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ןמדירפ הדוהי אמש 176 

ןודינה אצוהש רחאל המכו המכ תחא לעו ,ונמז רבע טפשמה םויס רחאל וליאו ,ותעשל 

23.טפשמל הז דע עבתיש ימ ןיאש ,רקש תודע יפ לע גרוהל 

חרזמה טפשמ עקר לע תירוטסיה הניחבמ דרוסבא וניא "םיגרהנ ןניא וגרה" ,אופא רומא 

לש וטפשמ ךלהמל רשקהב ולוכ רקשה תודע ןיינע ראותמ הרותבש השרפב םג .םודקה 

ינש" םה ימ :וללה םירבדה תרהבהב שדחמ ןויעל היואר תחא הדוקנ .ול רבעמ אלו ,ןודינה 

.הינפלש בותכבו םיממוז םידע תשרפב ןייענ ?השרפב םירכזומה "םישנאה 

םמוז דע תשרפ 

ו • - T VIV V -ד ו•• ▼ו r - ▼11▼ ▼ו •I ▼V - r▼ םידע ינש יפ לע אטחי רשא אטח לכב תאטח לכלו ןיוע לכל שיאב דחא דע םוקי אל 

.רבד םוקי םידע השלש יפ לע וא 

ו • • ▼ v * v -ו • *--ו ▼-1 ו▼! ▼▼ ד- •ו ▼▼- r▼• 'ה ינפל בירה םהל רשא םישנאה ינש ודמעו .הרס וב תונעל שיאב םמח דע םוקי יכ 

רקש דע הנהו בטיה םיטפשה ושרדו .םהה םימל3 ויהל רשא םיטפישהן םיביבה ינפל 

.ךבךק9 ערה תרעבו ויחאל תושעל םמז רשאב ול םתישעו .ויחאב הןע רקש דעה 

סוחת אלו .ך3ךקב הזה ערה רבד? דוע תושעל ופסיי אלי ואךין ועמשל םיראשנהו 

.(אכ-וט ,טי םירבד)לגרב לגר דלב דל ןשב ןש ןלעב ןלע שפנב שפנ ךניע 

:תידוסי הלאשל קקדזהל ןשרפ לכ תבייחמ אב-זט םיקוספל וט קוספ ןיב וז תוישרפ תוכימס 

תאז לכבו ,"שיאב םמח דע םוקי יכ" :דיחי דע לש ןונגסב הלוכ תרבדמ םיממוז םידע תשרפ 

דחא דע םוקי אל" :דיחי דע יפ לעש תודע רסואה בותכל הפוצר תוכימסב תדמוע איה 
"ו "שיאב 

ןושלב הנונגס תורמל ,םידע ינשב וז השרפ שרפל הייטנה תרבוג תלבוקמה תונשרפב 

תוישרפה תוכימסו ,דחא דעב ןאכ רבודמש המוד ארקמ לש וטושפ יפל וליאו 25,דיחי 

עשר םע ףךל תשת לא" :א ,גכ תומשב בותככ .רבד םוקי ינש דע וילא ףרטצהבש שרפתת 

רובעב ,דיעהל עשר םע רבחתי אלש ,ךדי תשת לא" :ארזע ןבא שריפו ,"ס!קח דע תייהל 

תא דיספהל הצרש םוכס ותואכ םלשמש ףא לע ,אנוממ אלו אסנק אקווד אוה דעה לש וניד ונירבדל 

'ר .וממוזב רכמנ ןיא םמוז דע" :ונינידב וז תרוסמ ןיעכ .טפשמה תיב יוזיב לע סנקנ אוה ירהש ,ןודינה 

"ומצע יפ לע םלשמ ץא םנק אוהש רבד לכו ,סנק אוהש ינפמ ומצע יפ לע םלשמ ץא ףא 'וא אביקע 

לע ."אוה אסנק רבסק" (ב"ע ב תוכמ)ילבבב ורמא וז הטיש לע .(438 ימע ,א"ה א"פ תוכמ אתפסות) 

The court [...]is the aggrieved party, since:הוושה רקש תודע ידי לע קוזינש ימכ םיטפושה רבח 

 the witness has threatened to subvert its ability to judge correctly (ייגיט, JPS, ומשמ ,184 ימע

.(גרבנירג השמ לש 

תשקב יפ לע קר תורקחנ תוריבע קיתעה םלועבש עובקל הצרש המב ,253 ימע ,םירקחמ ,ןמגילז הוושה 
.עגפנה 

ינש התוא ושיגי םא קר ןידה-תיב ינפל הפקת היהת המשאההש ,הנקתה [...]" :בתכ ,םירקחמ ,ןמגילז 

אבה רתוי קיתעה קוחה ירהש ,וז החנה תבוטל היאר שמשל לוכי וט ,טי 'ברב בותכה קוידבו [...ן םידע 

, V קוספב ץבשחב תאבומ איה ץא .תאזה הנקתה תא ריכמ וניא ןיידע — ךליאו זט ,טי — וירחא דימ 

.(לטסיד לע ךמתסהב ,256 ימע)"ביר ילעב ינש לע רבודמ ובש 

ילבב)םיידומלתה תורוקמה יפ לע ,"רבדמ בותכה םינשב ,דע דמאנש םוקמ לכ" :(חי קוספל)י"שר 

.131 'עהו 376 ימע ,םיממוז םידע ,הקשנה הוושה :(דועו ב"ע ב הטוס 
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תויהל עשר םע םדא לש ותופרטצה תראותמ םש 16."רבד םוקי אל דחא דע יפ לע יכ עדיש 

רבכ דיחי םמח דע ותואו ,רחא עשר וילא ףרטצה םרט סמח דע ראותמ ןאכ .ותומכ סמח דע 

27."בטיה םיטפשה ושרדו" :טפשמה תיב לש הריקחו השירדב קדבנ 

שי ,"שיאב" םקה ,דיחי דע אוה רקחנהש הטישה יפל ?"םישנאה ינש" אופא םה ימ 

ןבומ 28.ןודינה ,רמולכ ,"שיא"הו דעה יפלכ ןווכמכ "םישנאה ינש" יוטיבה תא שרפל 

הכלהה יפ לע םיקוספה תא שרפמש ימל רשפאתי אל ארקמ לש וטושפל הז שוריפש וילאמ 

תיללכה השירדה ןמ אצוי לעופכו ,דחא םמוז דע תשנעהב הריכמ הניאש 29,םיאנתה לש 

ינש" הרותה ןושלל םירחא םישוריפ םיאנתה ושקיב ןאכמ 30.םיינש אלא םידע ןיאש 
ךכו 31.םידעה ינש םה וא ,ןידה ילעב ינש םה :תוטיש יתש םהירבדב םיאצומ ונאו ,"םישנאה 

:אתליכמב םינוש ונא 

היהיש דע ןיידל עימשי אלש ןיד לעבל הרהזא הז ירה א"ד [...] "אוש עמש אשת אל" 

32.(322 ימע ,כ ,[םיטפשמ] אפסכ> 'גו "םישנאה ינש ודמעו" ינש ומע וניד לעב 

עימשי אלש דומלל ןתינ ןכלו ,ןיד ילעב לע בסומ "םישנאה ינש ודמעו" אתליכמה יפל ירה 

אתפסותב ךא .'ה ינפל םהינש ודמעיו ,ומע וניד לעב היהיש דע ןיידל וירבד תא ןיד לעב 
:םידעה ינש םה "םישנאה ינש" 

,ןהמע ןד אוה ימו ןינד ןה ימ םעו ןינד ןה ימ ינפלו ןינד ןה ימ תא ןיעדוי ןיניידה והי 

ימו ןידיעמ ןה ימ םעו ןידיעמ ןה ימ (ןה> ינפלו ןידיעמ ןה ימ תא ןיעדוי םידע והיו 

,(מ ,טי םירבד)ייי ינפל בירה םהל רשא םישנאה ינש ודמעו ינש ןהמע דיעמ אוה 

ימא טפשוהי ןכו ,(א ,בפ םילהת) טופשי םילא ברקב לא תדעב בצנ םילא ימואו 

ירבד)יייל םא יכ קטפשת םדאל אל יכ םישוע םתא המ ואר םיטפושה לא רמאיו 

,טפשמ רבדב םכמעו רמאנ רבכ אלהו רעצב יל המ ץידה רמאי אמשו .(ו ,טי ב םימיה 

.(416 ימע ,ט"ה א"פ ןירדהנס)תואור ךיניעש המ אלא ךל ןיא 

דיהס היל יוהמל אבייח םע ךדי יושת אל" :םגרת סולקתא .םינוש םינוויכל ואצי םירחא םישרפמ וליאו 

The second clause outlaws collusion on the part of a witness:השדחה תונשרפב דוע ךכו ,"רקש 

 with one of the parties for a fraudulent or deceitful purpose (הנרס, JPS, 142 ימע). הוושה

םתומכ דיעהל םהמע ףרטצת לא ,רקש יריע ינש שי םא 'יפאו" :ם"בשר .255 ימע ,םירקחמ ,ןמגילז 

."םשיחכמ ןיא יכ םהיפ לע [ןידה] רמגיש י"פעאו 

.ןלהל האר (ארקמ לש וטושפכ)הריקחו השירד ידי לע הכלהב םמוז דע דמעמ תעיבק לע 

•,i.e. the witness suspected of dishonesty and the person whom he accuses :רביירד הוושה 
.185 ימע ,הבואד 

.טורטורפב ןלהל האר ,תיבה ןברוח רחאל 

דחא ץא םלועל" ;(ז ,א תוכמ הנשמ)רכו "ץממוז ןהינש והיש דע ץגרהנ ןניא םינש המ 'וא ץעמש 'ר" 

.(ו"ה ו"פ אתפסות)"ץממוז ןהינש והיש דע םמוז השענ םידעה ןמ 
.ןלהל האר ,דחא קוספ לש וז הינסכאב תוגוזה ינש תא תאצומה הטיש ףאו 

ירפס : 302 ימע ,ופר אקסיפ ; 230 ימע ,צק אקסיפ ,(ש"ת ,ץלרב ,ןייטשלקניפ 'דהמ)םירבד ירפס הוושה 

ימע] א"ע במ ,ח ,י םירדנ ימלשורי p3n ,282 'טע ,(ג"סשת ,םילשורי ,אנהכ 'דהמ) םירבד אטוז 
 1048-1047]).
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,"םישנאה ינש"ב חתפ :ךופה רדסב םיאב היארה יקוספ וליאו ,םידעב םייסו םיניידב חתפ 
".םידעה ינש םה "םישנאה ינש" ירה .םידעל היאר אוהו 

אתיירבב םיטלוב ,ןיד ילעב ןיבל םידע ןיב החיספהו ,הכלהה יפל קוספה תונשרפ יישק 

:א"ע ל תועובש ילבבב הליבקמה 

אלא וניא וא ,םידעב רמוא התא .רבדמ בותכה םידעב ,"םישנאה ינש ודמעו" ר"ת 

ינא המ אה .רומא ןיניד ילעב ירה ,"בירה םהל רשא" רמוא אוהשכ ?ןיניד ילעבב 

.רבדמ בותכה םידעב ,"םישנאה ינש ודמעו" םייקמ 

ימלשורי הוושהו .םישוריפה ינש ידי תאצל ידכב 34,רוביד ידכ ךות ןיניד ילעבו םידע ירה 

.(1283 ימע)ג"ע אכ ,ו ,ג ןירדהנס 

הלהל יכ" :א ,הכ םירבדבכ ,םיניד ילעב ןושל אוה "בירה םהל רשא םישנאה ינש" םנמא 

םלוא ."עשךה תא ועישוהו קידצה תא וקידצהו םוטפשו ט^שמה לא ושגנו םישןא ןיב ביר 

ותוא עבות שיאהו ,שיאה תא עבותכ השענ "שיא"ה דגנ םקה דעה ונקוספ יפל .תנתונה איה 

דיחי סמח דע ירה 35.ןומדקה חרזמה יקוחבש רואיתכ שממ ,וירבדמ איצוהל ידכ הרזחב 

ארקמב ללכבו 36.בירה םהל רשא םישנאה ינש םהו !ןיד לעב ינש תויהל םיכפוה ןודינהו 

37.תונוטלשה תעיבת ךותמ אלו ,ןיד לעב תעיבת יפ לע םישנועו םיטפוש 

יקוח ךותמ עמתשמה הזל דואמ המודה בצמ ונינפב דימעמ ארקמ לש וטושפ רוריב 

דיעה דעהש ימ לש וטפשמ ידכ ךות םמז רשאכב שנענו טפשנ דיחי רקש דע .םודקה חרזמה 

רבד ,םהיקוספו םינייד ךכ רחאו ,היארה קוספ ףוריצב םידעב חתפ (ב"ע ו ןירדהנס)ילבבב הליבקמב 

תא םידימעמה ,(1 'עה 279 ימע ,םירבד אטוז ירפס) אנהכ ירבד .דומילה לע לקהל וינפוא לע רובד 

,םידעב אלו קד ילעבב ןאכ ילבבב אתיירבהו אתפסותה יפל "בירה םהל רשא םישנאה ינש" שוריפ 

ירבדו ,278 ימע ,םירבד אטוז ירפס ןייע "םידע" תטישב שרפתהל יושעה רחא רוקמל .ןוקית םיכירצ 
.279 ימעב רידהמה 

.ןוקית םיכירצ 40 'עה ,256 ימע ,םירקחמ ,ןמגילז ירבד 

ימע דחוימבו ,256-253 ימע ,םירקחמ ,ןמגילז הוושה .םהיניב ןוימדהו 3,1 םיפיעס יברומח יקוח האר 

דע םג ושוריפ 'דע' חנומה" :ללכב ארקמב דעה לע ןמגילז בתכו .םודק חרזמ ,ןמדירפ !35 יעהו 255 

.(254 ימע)"םישאמ םגו 

"The two :(םידעה וא דעה אלו) ןידה ילעב ינש םה םישנאה ינשש העדב םיקיזחמ םירקוחה 
 "original litigants of the case (ייגיט, JPS, 184 ימע). םישנאה ינש' ,קוספה טשפ יפל" :בתכ אנהכ

תוטיהר הז שוריפ יפל םלוא .(םש ןייע ,279 ימע ,םירבד אטוז ירפס)"ןידה ילעב םה 'בירה םהל רשא 

רוריב ,סייוו תעדל ."דעה רקש דע הנהו ...בירה םהל רשא םישןאה ינש ידמעו" :היוקל םיקוספה 
.(112 ימע)"םידעה ינש ודמעו" :ורועיש ,תוטישה 

הדעה וטפשו'' :הכ-דכ ,הל רבדמבב ,םדה לאוג לש ותעיבתב אלא הגגשב חצורה תא תטפוש הדעה ןיא 

הךעה ותא ובישהו םדה לאג ד!מ חצירה תא הדעה וליצהו הלאה םיטושמה ל? םדה לאג קבו ה?9ה ןיב 

םתמחמ pל םיחצורה תא םינמזמ p תיב רבכ ל"זח ירבדב וליאו ."ה$ש 0}יש? יט^קמ ריע לא 
ןיחלוש p תיבו טלקמ ריעל קמדקמ ריזמ דחאו גגוש דחא הליחתב 'וא הדוהי 'רב הסוי 'ר" :םמעטמו 

תולג בייחתינש ימו והורטפ התימ בייחתינ אלש ימו והוגרה התימ בייחתינשמ םשמ ןתוא קאיבמו 

 ^'•p ב תוכמ הנשמ)"ימוגו 'וטלקמ ריע לא הדעה ותא ובישהו' (הכ ,הל רבדמב)ינש ומוקמל ותוא,

אב תוכמ שנוע .(226 ימע ,זפק-ופק אקסיפ םירבד ירפס : 220 ימע ,סק אקסיפ ,רבדמב ירפס הוושה !ו 

"ותוא ורסד" .(םשל ,JPS ,ייגיט לש ושוריפ הארו :ב-א ,הכ םירבד)םישנא קבש ביר לש רשקהב 

,ןלהל ןייעו ,טי ,אכ םירבד הוושהו ,הרענה יבא תעיבת תובקעב אב ער םש איצומ לש (חי ,בכ םירבד) 
.85 'עה 
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179 (ב"ע ה תוכמ ילבב) "ןיגרהנ ןיא וגרה ,ץגרהנ וגרה אל" 

גרהנ ובש בצמה םלוא .םיניידה לש הריקחו השירד יפ לע אלא ,םימיזמ םידע אלל ,וילע 

בצמ ,ןניקיסע דיחי םמוז דעב םאו ,ארקמב ראותמל רבעמ אוה תירקשה תודעה יפ לע םדא 

השירדל ןיא רבכ ,וגרהיו ףרטצי וליפא .רחא דע לש תופרטצה אלל אובל לוכי וניא ללכ הז 

ןיד לעבו עבותכ וב דעוהש ימ לש ודיקפת יאדוובו ,ךכ לכ תוכייש םיניידה ידי לע הריקחלו 

תיב ןוימב םעטמ ורקש לע סנקנ דעה .ןיגרהנ ןיאו וגרה .הוה הוהד יאמו ירשפא וניא רבכ 

.רקש תודע ךמס לע גרהנש ןודינה יפלכ םלישו םקנ לש יוציפכ אלו ,טפשמה 

אלא ,םודקה חרזמה לש תורוקמב אלו ארקמב אל רבחמ וניא "וגרה" לש בצמה 
תורוקמה תונשרפב ונלש ןויגיהה תא ליעפנ םא .םיסופרוקה ינש יטפשממ לילכ טמשומ 

םינשו םימי םגש רעשלו ,םש רומאה לע ףסונ בלש רוזגל ונילע לטומ אהי אמש ,וללה 

עצוביש רמוחו לק ,תירקשכ חכות תודע התוא םא ,וז תודע יפ לע ןודינה תמוהש רחאל 

קיסהל רהממ וניא ירוטסיהה רקחמה םלוא .שפנב שפנ לש הדימ דגנכ הדימ סמחה דע דגנכ 

קר אל ,קיתעה טפשמה תודלות רואיתב ןימא ילכ וניא ונלש רמוחו לקה .הלאכ תונקסמ 

עוצקמ לש תוקדצומה םיכרדה יפ לע רתויב אלא םהיתובשחמ וניתובשחמ ןיאש ינפמ 

לע דחאכ ןומדקה חרזמבו ארקמב קזחה שגדה .םמצע דעב רבדל תורוקמל תתל הז ירקחמ 

םירחא םיבצמב הז שנוע תלחהמ תטלחומ תומלעתהב ,קדינה דע טפשמה לש ויתומא 'ד 

בשומל האור ןיע חוקפל אלא רקחמל ןיא .ינשרד רמוא ,ךכ רחא וררועתיש דואמ םינושו 

םירבדה חורב תוריהזה ויתונקסמ תא חסנלו ,וחותינלו ורואיתל תעמוש ןזוא תוטהל ,םייחב 

.איה תמעור הקיתש אמש ,קיתעה רמוחל ולש וילוקיש תסנכהמ תוענמיהב ,וינפל םיחנומה 
ירדס לש תילוהינה תואיצמהש תוריבסה לע עיבצהל בייח ירואיתה ירוטסיהה חותינה 

אנת יבירבל שי ,הנוכנ וז הנקסמ םא .וללה םיקוחה ןמ תפקתשמה איה םיקיתעה םיטפשמה 

םנמא .ןומדקה חרזמה טפשמו ,ארקמ לש וטושפ לש יתוברתה עקרה ןמ דואמ לודג עייסמד 

הבוגת םלוא .ונויגהו טפשמה תושירד תא םימייקמ םניא יבירב ירבדש ןועטל ןעוטל רשפא 

ושוריפ תויהב ,ידומלת רוקמ ךירפהל החוכב ןיא ןיידעו ,רקבמה לש ומעט תא תפקשמ וז 

חרזמב הררשש תיטפשמה הבישחה תאו ארקמ לש וטושפ תא עיתפמב םאות יבירב לש 

.רקוח לש וניעל הארנה לככ ,םודקה 

היתוליבקמו הנשמה 

דע םירמוא ןיקודצה ירהש" :ונתנשמב הרכזנש םיקודצה תדמע לע ררבל לכונ המ 
תוליבקמה תחאב רשא ,יאבט ןב הדוהיו חטש ןב ץעמש השעמב ןייעל יואר ןאכ ? "גרהייש 

.םיקודצה לש וז העד וב הרכחה 

327 'טע ,כ ,אפסכ ,אתליכמ 

.םמוז דע חטש ןב ץעמש גרה רבכ 

424 ימע ,ו"ה ו"פ p-rruo אתפסות 

דע יתגרה אל סא המחנב הארא יאבמ ןב הדוהי 'ר ימא 
םמוז 

גרהיש דע 'וא ויהש ,ץסתיב לש ןבלמ רוקעל ליבשב 

.ןודנה 
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םד התכפש אל םא המחנב הארא יאבט ןב 'דוהי ול ימא 

,ןיממוז יפ לע גורה םידע יפ לע גורה הרות הרמאו ,יקנ 

.םינשב ןיממוז ףא 'ינשב םידע המ 

םד תכפש אל םא המחנב הארא חטש ןב ןועמש ול ימא 

השלש וא םידע םינש יפ לע" הרות הרמא ירהש יקנ 

םינש םידעב .ןיממוזו םידעב ."תמה תמוי םידע 
.םינש קממוז ףא םינש םידע המ .םינש ןיממוזבו 

הרומ אהי אלש ייבט ןב הדוהי וילע לבק העש התואב 

.חטש ןב ןועמש יפ לע אלא הכלה 

38.אתפסותבש הליבקמב בחרוהו דבועש ,טושפו רצק ,ירוקמ חסונ םיאצומ ונא אתליכמב 

לדבהה ונניינעל ."יאבט ןב הדוהי"ו "חטש ןב ןועמש" תומשה ופלחוה הז דוביע ךלהמב 

'וא ויהש 39,ןיסתיב לש ןבלמ רוקעל ליבשב" :דעה תגירה לש עינמה תפסוה אוה ירקיעה 

דיחי םמוז דע תגירה ;החיתפה יונישל ףא יאדווב הרושק וז הפסוה 40."ןודנה גרהיש דע 

וליאו 41,ותטישב קבד םתסה ןמש ,ןיידה דצמ הטרח לכ אלל ,הדבועכ אתליכמב הרסמנ 

אל םא המחנב הארא" :(אפיסה ןמ הלפכוהש)המדקהב תעבומ ןיידה תטרח אתפסותב 

ןב הדוהי וילע לבק" :ףסונה םויסבו ,עזעזמ רבדל דימת םדוקה יוטיב ,"םמוז דע יתגרה 

:ותולצנתה האב וז הטרח םע 42י "חטש ןב ןועמש יפ לע אלא הכלה הרומ אהי אלש ייבט 

43.ןיסתיב לש םבלמ רוקעל ליבשב [הכלהכ אלש] תאז יתישע 

,193 ימע ,הכלה ,ןמפיש ;הפר ימע ,תוטיש ,ץיטשלקניפ ; 123,95-94 ימע ,א ,םישורפ ,רנזיונ הוושה 38 

תעפות ןויפיא :ארקמב הנשמה לש השומיש ? יאק ארקא אנת" ,ביבר ינד ,ידימלת לצא הארו : 130 'עה 

,ןג תמר ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,ךמסומ ראות תלבק םשל הדובע ,"תוכמ תנשמב תושרדמהו תוארקמה 

םיעטקב אתליכמה ןיבל אתפסותה ןיב הזכ סחי לע ."ידומלתה חונימל" ,ןמדירפ ;ינשה קרפה ,ה"נשת 

האר ,התע תעל) .ביחרא ה"יאו ,77-75 ימע ,"אתקיתע אתפסות"כ הרצקב יתבתכש המ האר םימיוסמ 

http://www.brandeis.edu/ajs/abs_2004.htm1# ה"סשת תבט שדוחמ ajs סנכב יתאצרה ריצקת 

 session2). 42 'עה ,ןלהל הארו.
רתוי הלודג תוחיכשב ךיסתיב" חנומה ןמדזמ תוביטחה ראשב וליאו ,"םיקודצ" חנומה חיכש הנשמב 39 

'עה ,49-48 ימע ,םש)הנשמה תמועל ךיסתיב" לש הבר הדימ אתפסותב ךכו ,(53-52 ימע ,ןמסוז האר) 

יתנעט רחא םוקמב .(ונינפל קדינל ןייצו ,"'ןיקודצ' שרופמב הריכזמ הנשמהש םוקמב םג" : 166 

םייושע םהו ,םירחאה תורוקמה לע הלעפ םרטש תינושל העיבקב ןקתוה הנשמה ןונגס הז ןוגכבש 

/ "ןרובשא") 251-250 ,73-72 ימע ,אתקיתע אתפסות ןייע ,תומודקה תוינושלה תורוצה תא רמשל 

The Name of" ,A. Schremer :םג האר ךיסתייב" לע .("תפטוק" / "תכרוע") 316-299 ,("סרפטק" 
 the Boethusians; a Reconsideration of Suggested Explanations and Another One", Journal of

 290-299 .Jewish Studies, 48 (1997), pp

םידע ןיא םירמוא ויהש םיקודצ לש םבלמ איצוהל' ,ילבבבש אתיירבבש םירבדה" :ץישפיל הוושה 40 

ימע)"רחואמ רבסה אלא םניא ,אתפסותבו ימלשוריבש םהיפילחו ,'ןודנה גרהיש דע ןיגרהנ ןיממוז 

םפילח קר אלו ,ילבבה ירבד לש םרוקמ אוה אתפסותב רמאנה יתנבה יפלש ,וירבד ילושב ףיסוא .(417 

.(תותיירב ,ןמדירפ ןייע) 

ידי-לע ול השרפתנש םדוק הכלהה תא עדי אל ןכא [...] חטש-ןב ןועמשש איה םירבד לש םטושפ" 41 

.(414 ימע ,ץישפיל)"יאבט-ק 
אתפסותל סחיילמ הארנכ גייתסה אוה .(זפר ימע)ילבבה ןמ קתעוה הז םויסש רבס (םש)קיטשלקניפ 42 
הארנכ אתפסותה 'יג" בתכ םג וז הביסמש המוד .אתליכמב הרוקמ תמועל םייתכירע םייוניש המצע 

הרוקמ תא תדבעמ אתפסותהש עובקל םוקמב ,(חפר ימע)'וכו "אתליכמה 'יגל הרקיעב כ"ג המיאתה 
.אתליכמבכ אוהש 

תא גורהל רהימ ןכלו ,קדינה תגירהב דלת םיממוז םידע קד ןיאש תוארהל הצר ןיידה אתפסותה יפל 43 
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181 (ב"ע ה תוכמ ילבב)"ןיגרהנ ןיא וגרה ,ןיגרהנ וגרה אל" 

רצקה ןושלה ?יאבט ןב הדוהי לש ותחכות יפל (אתליכמב)חטש ןב ןועמש העט המב 

דע גרה חטש ןב ןועמש .דבלב דחא ןיינע לע עיבצמ ,"םמוז דע גרה" ,השעמה רואית לש 

ךכ לע .ומע ודי תשש רחא "עשר" לש ותופרטצה אלל ,ארקמ לש וטושפכ ,דיחי םמוז 
תבלתשמ דציכ ,םלוא !יקנ םד תכפש אל םא המחנב הארא:תורמ יאבט ןב הדוהי וחיכוה 

דע תגירה ,חטש ןב ןועמש השעמ תוהמ יפל 44?יאבט ןב הדוהי ירבד םע האבה היארה ןאכ 

ףא םינשב םידע המ" ןושלה עמשמ המ לבא .היארבש "םינש" השגדהה תנבומ ,דיחי םמוז 

?"םינשב ץממוז 

וליאו ,"םינשב" אלא וניא שודיחהש רמול התא חרכומ ,("ףא/המ")ןונגסה ךותמ 

לע גורה הרות הרמא ןכיה יכו" ,דועו ,השקומו םותס היארה ןושל ,םלוא .עודי "םיממוז" 
45"?םיממוז יפ 

םידע לע בסומ "םינשב ןיממוז ףא [...] ןיממוז יפ לע גורה" ,הקשנהו ץישפיל תעדל 

םידע ידי לע המזהב ךרוצה תא שדיח יאבט ןב הדוהיש רמולו 46,ןיממוזה תא ןימיזמה 

"ןיממוז" וניצמ םנמא 48.םירשכ םידע ינש הלא םירחא ויהיש השירדה תא וא 47,םירחא 

:ךימיזמ" ןבומב 

(419 ימע)ט"ה ג"פ pnruo אתפסות 

שלש ידכ הב שיש ריע לכ 'םוא הדוהי 'ר היה ןכו 
prim'4 ץניידה ירטושו השלשו םירשע לש תורוש 

תושעל הדאר ןהיממוז יממוח 50ןיממוזהו םידעהו 

^דהנס 

(427 ימע) ב''ה ח''פ p7ruo אתפסות 

[...] ןהינפל םימכח ידימלת לש תורוש שלש 
יממוח ןהיממוח םידעהו ןודינהו ןיניידה ירטוש 

.הנוציחה הרושמ ןידמוע ןהיממוז 

לש הדיחיה תורקיהה הארנכ אוה ,ןהיתוליבקמבו ולא תוכלה יתשב דחאכ אבה ,הז ןונגס 

לע ךהיממוז" ןונגסה תא ףידעה אנתהש המוד ".ךימיזמ" ןבומב ךיממוז"ל 5'יאדו 

,דוע אלו ,רשקהה ךותמ ירמגל ףוקש ןבומהש םושמ וב שמתשהלמ ששח אלו ,ךהימיזמ" 

אתליכמב "םיממוז" רוכזאב םלוא .םה םיממוז ףא ,םקלח תוחפלו ,הלא םימיזמ ,אלא 

ךכב .ינש דע םחהש ינפל ,וגרה דחא דע תמזה םע דימו ,ןודינה תגירהמ רתוי םודק בלשב םמוזה דעה 

תגירהב ותועטל המרג ןיסתיב לש םבלמ רוקעל ותאנק .ןייד ותואל הריבס אלתמא אתפסותה הקינעמ 

.ךכ לע הטרח עיבה ומצע אוהו ,(ןלהל האר)דחא דע 

ןושלב ףא תוכירא ונינפל אתפסותב .אתליכמב ,רמולכ ,הליחת ומוקמ רקיעב ןבומכ םינייעמ ונא 

.(374-373 ימע ,הקשנה הארו)היארה 

.םש 127 'עה הארו ,374 ימע ,הקשנה 

.םש הקשנה לצא אבומכ ,ןמפוה צ"ד שדיחש הטישכ 

.416 ימע ,ץישפיל 

.375-374 ימע ,הקשנה 

.ןידסהו :שבוש (לדנמרקוצ תרודהמב ויפ לעו)טרופרע י"כב .הכלהכו הנד י''כב אוה ןכ 

.ןהיממוזו :טרופרע י"כב 

.וז רחאלש הרעהב האר ,(374 ימע ,הקשנה)"םינוש תומוקמב חוור" שממ אל אופא אמשו 

.ךכ שרפתהל הדשע םש הנדצש (439 ימע)י"ה א"פ תוכמ אתפסות ףא .128 'עה ,374 ימע ,הקשנה האר 

אלו לעופ לש ןווגב ינוניב םשו ,דבלב ז ,א תוכמ הנשמב םיאנתה קשלב עיפומ ליעפהב ם"מז לש ינוניב 
.םצע םש 
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לע דמלי היארב ךיממוז"ש תופצל ןתינ ,הברדא .רשקהה ןמ עויס וא החכוה ןיא ונינפלש 

עמשמ ןונגסה ךותמ ,דועו ,םמוז דע השענ דיחי ןיאש חיכוהל ידכב ,השעמבש "םמוז דע" 
.םיפסונ םינותנו םיניד אלל ,דבלב "םינש" אוה שרדמה לש ושודיח לכש 

הכלהה ישרדמ לש קהבומ ןונגסב איה יאבט ןב הדוהי יפב ןאכ תמשומה היארהש ןוויכ 
,םחונימו הכלה שרדמ לש םיילמרופה םיכלהמה יפ לע התנווכ ררבתת אמש ,ונל םיעודיה 

.ירמגל ותורז רסות אל תאזב םג םא ףא ,הז ןונגסב שומישה תא והשמב ריהבהל םייושעה 

."םינשב ןיממוז ףא 'ינשב םידע המ ,ןיממוז יפ לע גורה םידע יפ לע גורה הרות הרמא" 

לעופ ילעב םיטפשמ ינשב ,הרות ןיד לש ומוכיס אלא ,קוספ ןתינ ןיא "הרות הרמא" רחאל 

דומלל ,הווש הריזג וא שקיה ןיעמ לש סיסבכ םימוכיסה ינש םישמשמ ךכ רחא .יוויצב 

המודו ,הכלהה ישרדמב יוצמ הז ןונגס .השרד לש ןתמו אשמב הרועמ לכהו ,ינשל דחאמ 

:המגודל .םמוקמב הרותב םישרופמה םיניד ימוכיס ובו ,לאעמשי 'ר יבד ןונגס אוהש 

ןיליפת ןת הרות הרמאו ליאוה ןתונ ןידהו ,דחא ךרכ שארב ךכ דחא ךרכ דיבש םשכ 

הבוג לע ."ךדי לע" [...] דחא ךרכ שארב ףא דחא ךרכ דיב המ ,שארב ןיליפת ןת דיב 

הרות הרמאו ליאוה ןתונ ןידהו ,ועומשכ "ךדי לע" וא די לש הבוג לע 'וא 'תא ,די לש 

די לש הבוג לע דיב ףא שאר לש הבוג לע שארב המ ,דיב ןיליפת ןת שארב ןיליפת ןת 

".(66 ימע :ת ,[אב] אחספ ,אתליכמ) 

:רבדמב ירפסב ונינש 

אלא יל ןיא .ןידב בשילמ ןיאנוסה תא לוספיל .(גכ ,הל רבדמב)"ול ביוא אל אוהו" 

גורה הדות הרמאו ליאוה ,ןד התא ירה ? ינמ םידע .ןיבורקו ןינוס ןהב לסופש ןינאיד 

ןהב לסופ ןהיפ לע ןירמגנ םירבדה ןיאש ןינייד המ ,םידע יפ לע גורהו ןינאיד יפ לע 

ןיבורקו ןינוס ןהב לוספיש ןיד וניא ןהיפ לע ןירמגנ םירבדהש םידע ,םיבורקו ןיאנוס 

.(219 ימע ,םק אקסיפ) 

:הזב אצויכ 

,(םיטפשמ) אפסכ אתליכמ 
323 ימע כ 

םיבר ירחא היהת אל" 

תא ןיאש עמשממ ."תוערל 
ןהמע הווה הערל ןהמע הווה 
רשע םינש דציכ .הבוטל 

ןיבייחמ רשע דחאו ץכזמ 
ןיבייחמ רשע השלש ייכז 

אל" ל"ת בייח ץכזמ הרשעו 
הרות הרמא "ביר לע הנעת 

יפ לע גורה םידע יפ לע גורה 

ףא םינשב םידע המ ןיטמ 
.םינשב ץטמ 

,םק אקסיפ רבדמב תפס 
220 ימע 

.יגו יכב תושפנ ינידש ינמו 

תה ''הדעה וטפשו'' ל'ת 
תה "הדעה וליצהו" .הרשע 

ןד התא תה ינמ השלש 'י 
לע גורה הרות הרמאו ליאוה 

54ןינייד יפ לע גורה םתע יפ 

ןינית ףא םינש םידע המ 
לוקש קד תיב קא םינש 
תה ד/רחא דוע ץפסומ 

.השלש 

ז'' ה ג''פ pruo אתפסות 
419 ימע 

םירשע לש איהש הנטקל ןיינמ 
הדעה וטפשו ל"ת השלשו 

ץכזמ הרשע הדעה וליצהו 
אל ןיינמ השלש הרשעו 
ללכמ תוערל םיבר ירחא היהת 

הווה הערל ןהמע הווה התא יאש 

ןהמע היהת אל לוכי הבוטל ןהמע 

םיבר ירחא ל''ת רקיע לכ הערל 

התעמ רומא הערל ףא תוטהל 
יפ לע גורה הרות הרמאו ליאוה 

םידע המ ץטמ יפ לע גחה םידע 

ןיד תמ ץא םינש ץטמ ףא םינש 

דחא דוע ןהילע ץפיסומ לוקש 
.השלישו םירשע ירה 

.64 ימע .הל אקסיפ .םירבד ירפס :ותליבקמו 53 
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183 (ב"ע ה תוכמ ילבב) ךיגרהנ ןיא וגרה ,קגרהנ וגרה אל" 

תועצמאבו ,םינייד תועצמאב ,םידע תועצמאב תישענ הגירהב שינעהל תיטפשמה הערכהה 

יפ לע גורה ,םידע יפ לע גורה :שרדמה ןושלב .תוביסנה יפל ,תועד בורב םיטמה םינייד 

רשפאו)אתליכמב יאבט ןב הדוהי לש ותייארל דבעוש קשל עבטמ ותוא 55.רכו ,םינייד 

םנבומ םלוא ,(םרודבש שרדמה ןושלל םיאתמ ןונגסהש יפכ ,ןכ ופיסוהש םה םירדסמהש 

.ירשפא שוריפל עיגהל ידכ וב ןויעה תא זכרל שיו ,ןאכ אתליכמב דואמ םותס םירבד לש 

תוכמס הרותה הקינעהו ,שארב ןיליפת ןת דיב ןיליפת ןת שרופמב הרותה הרמא םנמא 

הרות הרמא ןכיה םלוא .םיטמ םינייד יפ לעו ,םיניידו םידע יפ לע גורהלו קדל שרופמב 

םידע יפ לע גורה הרות הרמא ןכיה .םישוריפה ינשל תלאשנ הלאשה ?ןיממוז יפ לע גורה 

לבא .ללכ הרותב רכתה אל םימיזמ ןיד ?םימיזמ יפ לע גורה הרות הרמא ןכיהו םיממוז 

,םידע יפ לע גורהל תושר הרות הנתנש המבו .םידעה לכ לש הצובק תת םה ירה םיממוז 

56.םיממוז םידע יפ לע םיגרוה ץר תיבש האצותה היהת םימעפל 

םירשכ םה םא תעדל ילבמ ,םידע אלא האור וניא אוהו ,תואור ויניעש המ אלא ןיידל ןיא 

ךמוס ןיד תיבש אצוי .םיממוז םהש עדוויש דע ,לבקתת םתודע ךכ ןיבו ךכ ןיבו ,םיממוז וא 

לע ,ןיעדוי אלבו רעצה הברמל ,םימעפלו ,("םידע יפ לע גורה") םידע לע וניד רזג תא 

,ןודינה תא גורהל ידכ םתודעב שי ןיע תיארמלש םידע םה הלא םיממוזש תויה .םיממוז 

.םהיפ לע גרוה התא ירהש ,םיינש אלא םיממוז ןיא םלועל ,רמוא הווה .םה םיינש יאדווב 

.םיינש םיממוז ףא ,םיינש םידע םתס המ 

איצמהל ץמאתה שרדמה לעב .תנתונה איה םלוא .הינפ לע תרכומ היארה תויתוכאלמ 

האבש תרחואמה הכלהה ךותמ (םמוזכ ןודינ דיחי דע ויפלש)ארקמ לש וטושפ דגנכ היאר 

.ץממוז ןהינש והיש דע םמוז השענ םידעה ןמ דחא ןיא םלועל :אתפסותב רורבה היוטיבל 

תורוד לחש םיממוז םידע ינידב לודג ךפהמל ישרדמ יוטיב תתל ומצע לע לטנ שרדמה לעב 

םיממוז םידע ןיא .וילאמ ןבומו טושפ רבכ שדחה בצמה אמלע ילוכל ונמזבו ,ונמז ינפל 

ידיב לפוטת םתודע יטרפ לכ תאז דבלמ םלוא ,ןודינה יפלכ םתודעב ורקישש םידע אלא 

.בר יב ירק ליז ,םה םיינשש אטישפ לש ונב ןב אטישפו ,רבד לכל םיליגר םידעכ םיניידה 

םרטש ,דיחי דע םג ודידל ,הברדא .וז עקרק לע חמצ אל חטש ןב קעמש לש וניד םלוא 

ךותמ םמוזכ םשאוה םיינשה ןמ דחא קרו הליבחה הקרפתנש וא ,רחא דע וילא ףרטצה 

ףקשל שרדמה לעב לע לטומ ןכל .שפנב שפנ ץר דיחי ותואב תושעל שי ,הריקחו השירד 

,חטש ןב קעמשל ותודגנתה תא עימשיש ימ לש ויפב התוא חסנלו השדחה הכלהה תא 

דע םמוז דע ןיד ךל ץאו ,דימת םה םיינש ץממוזש אלא רמול הכירצ הניא וז תודגנתה לכשכ 

ידכ תושרדב עודי עבטמ שרדמה לעב דבעש וז תיתפוקת-ןיב המישמ םשל .םיינש והיש 

!םיינש םיממוז ףא םיינש םידע המ .רבד לכל םידע םה ירה םיממוז .הטושפ האוושמ אטבל 
.דיחי "םמוז דע" גורהל תעדה לע הלעי אל 

הכלהה תא הנשש אנתה אוה ירה אתליכמבש וז היאר תוהמ שרפל אבש קשארה 

קנגסה דוביע -די לע השעמה ףוג תא שרפל שקיב הז אנתש םשכ .אתפסותב הליבקמה 

הרמא"ש המ לע יוויצ יטפשמב םוכיס םוקמב .היארה לולכשל ותעד תא ןתנ ןכ ,ותבחרהו 

:ומצע בותכה קשלב םירבדה תא ןגיע ,"הרות 

."םינייד יטמ" :ץבדו ץיבורוה תרודהמב .קנייד 54 
.127 'עה ,374 ימע ,הקשנה האר 55 

.(374 ימע ,הקשנה)"?םידעל םיממוז הרות התוושה תמאב ןכיה" ריבסהל ונא םישקבמ ךכבו 56 
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.(ו ,מ םירבד)"תמה תמוי םידע השלש וא םידע םינש יפ לע" הרות הרמא ירהש 

.םינש ןיממוז ףא םינש םידע המ .םינש ןיממוזבו םינש םידעב .ןיממוח םידעב 

קוספב םירכממה "םידע" .("תמה תמוי")ןודינה דגנכש תודעל שרופמב הנופ הז קוספ 
יפכ ,דמול התא תאזמ "!ךיממוזו םידעב" רבדמ הז ארקמ ,רמוא הווה ?םה ימ םיימעפ 

58.םיינש תוחפל תויהל םיכירצ םיממוז ףא ,םיינש תוחפל תויהל םיכירצ םידע לכש 

תליבקמב אב ורושייו אתליכמבש ץלואמה היארה ןושל בושייב ןורחאה בלשה 
.ילבבבש אתפסותה 

ןיא םימכח ורמא ירהש ,יקנ םד תכפש אל םא המחנב הארא :חטש ןב ןועמש ול רמא 

.(ב"ע ה תוכמ)םהינש ומומש דע ןיקול ןיאו םהינש ומומש דע ןיגרהנ ןיממוז םידעה 

דע ןיאש בותכה ןמ היאר איבהל ןויסינ לכ שטנ 5',ילבבבש אתיירבה ןושל תא בציעש ימ 

אתפסותבו שרדמבש "הרות הרמא" םוקמבו ,(!ארקמ לש וטושפ דגנ)םמוזכ גרהנ דיחי 

ןמ דחא ןיא םלועל" :אתפסותה ןושלכ אבומו ,"םימכח ורמא ירהש" אתכמסאה תא חסינ 

60.(424 ימע ,ו"ה ו"פ ןירדהנס) ךיממוז ןהינש והיש דע םמוז השענ םידעה 

,תיתוכאלמו הקוחד אתליכמב יאבט ןב הדוהי ירבדל הפרוצש היארה ,רמוא הווה 

.לילכ הטימשהל וא ,ןונגסה תא רשייל ,הכרדב תחא לכ ,ושקיב ךכ רחא ואבש תוליבקמהו 

המב ,בותכה ןמ היאר יאבט ןב הדוהי ירבדל ףרצל שקיב שרדמה רדסמש ךכמ עבונ רבדה 

תא אלא יאבט ןב הדוהי עימשה אל יניערגה רופיסבש המוד .חטש ןב ןועמש לע קלוחש 

יתש ילעב ןיב העלגתנ אלא ,השדח תקולחמ וז ןיאש הארנ הז ןונגסמ .תבקונה ותחכות 

םודק גהונ תויהל יושעה ,דיחי םמוז דע תשינע לש הז גהונ לטבל הצורש ימ .רבכמ תושיגה 

ולש ושרדמ תא דגנכש העדה לעב עימשי אל יכו ;םיבותכה תשרדל ךכ לכ קוקז וניא ,דואמ 

"םינש םידע המ" ילמרופה שקיהה תא תוחדל עדיו (!ארקמ לש וטושפ היהי אוהש םג המו) 

םא המחנב הארא :וידו תיאובנ-תירסומ החכות עימשי הז תקולחמ לעבש יואר רתוי ? רכו 

61!יקנ םד תכפש אל 

:אקסיפה קשל טרופרע י"כב וליאו .ספדנב אוה ןכ הניו י"כ יפ לע ליעל אבומה הלוכ אקסיפה ןושלכ 

ןיממוז ףא םינש םידע המ תמה תמוי םידע השלש יפ לע וא םידע םינש יפ לע הרות הרמא ירהש" 

םלוא .שוריפ תפסות סופד/הניו י"כ ףנעו ,אתפסותה לש ירוקמה חסונה והזש רשפא םנמא ."םינש 

אנת לש ויצמאמ תא ףקשמ (ךוראה)אוה אקוודו ,ךוראה ןושלה טושיפו רוציק טרופרע י"כבש ריבס 

םידעב" :סופד/אניו י"כ חסונבש תוליפכה לע ריעהל שי דוע .שרדמב ןושלה תא עיצהל אתפסותד 

ףא וא ,(374 ימע .הקשנה הוושה)תונושל ףוריצ תויהל הלוכיש ,"םינש קממוזבו םינש םידעב .ןיממוזו 

.שרדמה קשל בושיי ץמאמל ןמיס איה 

ןניא השלש ףא םיממוז םהינש והיש דע קגרהנ ןניא םינש המ 'וא קעמש 'ר" :ז ,א תוכמ הנשמ הוושה 

ימע ,הקשנה לש ורקחמב ןייעו ,"םידע 'טול 'לת האמ וליפא ןיינמ קממוז ןתשולש והיש דע ןיגרהנ 

קוכתה המ יפלכ" :הייחדו הישוק קשלב םלוא ,אתליכמה שוריפב הזה ךלהמה לככ ריכזהש ,374-373 

וגרה םחהשמו ,דבלב דחא דע אלא הליחתמ ןאכ היה אל יכ עיצהל רשפא היה הרואכל ? שרדמה אופא 

המו ,רשקהה לכ םש ןייע ,"דיחי קשל וטקנש ,המזה תשרפב םיבותכה דוסי לע םתסה ןמ תאז :חטש ןב 

.ונל םיארנה הימעט םע ,ןאכ דימעהל יתשקיבש הטישה וז ,םוקמ לכמ .טורטורפב השקהש 

.תותיירב ,ןמדירפ האר .אתפסותבש הרוקמ תמועל 

.(1292 ימע ,ב"ע ע ,ג ,ו pw»)לילכ היארה הטמשוה ימלשוריבש הליבקמב וליאו 
.46-44 ימע ,אתקיתע אתפסות ,ןמדירפ ;(224 'טע)ב"יה א"פ םירופיכ אתפסות הוושה 
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185 (ב"ע ה תוכמ ילבב)"ןיגרהנ ןיא וגרה ,ןיגרהנ וגרה אל" 

ןיינעמ ףצר לע ונדימעמ םודקה חרזמה ןמ יטפשמה עקרהו ארקמ לש וטושפ רוריב 

,רבד םוקי םידע ינש לע םנמא .שממ חטש ןב ןועמש השעמל דע ורשקלו וראתל ןתינש 

תיב ינפל דע לכ דמוע "(!"םידעה תא רוקחל הברמ יווה")הריקחו השירד תעשב םלוא 

יד ,"םתייה ונמע" לש תקצומהו תקהבומה המזהה תטיש העבקנש ינפל 63.דיחיכ ןידה 

המ לע סנק ,םמוז דעכ דיחי דע לש וניד תא רוזגל ידכ 64םיניידה תעד דמוא וא השחכהב 

.לעופל וז הממז איצוהל תנמ לע ףסונ דע וילא ףרטצי םא הלאשל רשק לכ אלל ,םמזש 

אתפסותב תופסוהה 

המדקהה .קומינו םויס ,המדקה :אתפסותב ופסונ תוטלוב תויתכירע תופסוה שולשש אצמנ 

,חטש ןב ןועמש לש וניד תא לבקמ יאבט ןב הדוהיש (תומשה ףוליח רחאל)םיעבוק םויסהו 

הסנמ קומינה .ןידכ אלש השעש לע טרחתמו ,עזעזמ רבדכ םדוקה והשעמ תא האור 

אלא ןכ השע אל :הז רומח השעמל יאבט ןב הדוהי ררגנ דציכ ,אתרופ הקדצה ולו ,קידצהל 

66.ןיסתיב לש ןבלמ רוקעל ,תובהלתהב תרחא הווצמב קסעש ךותמ 

אנתה ןעטש דע ,םיממוז םידע ןידב תקלוח העד ןיסותייבל שיש וז הרבס אתפסותל ןיינמ 

בושיי ךרדבו ,תרתלואמ הרבס איה םאה ?ןיסותיב לש םבלמ איצוהל ידכ לעפ ןיידהש 

ןיסותייבה יפל םיממוז םידע תגירה ןיינע לכ דלונ 67ןיידה השעמ לש הז יטגולופא 
,הנשמבש וזמ רתוי תירוקמ תויהל היושע אתפסותבש הכלהה תרוצ תאז יפל 68?םיקודצ 

איצוהל" ןיאו 69,"םיקודצ"ל ךיסתיב"מ רקיעב איה וללה םיחנומה תכיפה ףאש יפכו 

.חטש ןב ןדעמש ירבד 

.ו ,ב הנשה שאר הנשמ :ד-א ,ה :ו .ג ןירדהנס הנשמ האר ,תרחואמה הכלהב ףא תאז 

תילמרופה המזהה תטיש תלעפהב םג ,הקשנה לש ורקחמ יפל .86 'עה ןלהל האר ,הנשוש רפסב ךכ 

.םיממוז םידע ןיד תעיבקב יזכרמה םרוגכ ןמוקממ הריקחו השירד ות אל ,התליחתב 

הכמתסה םה םיממוזש םימיוסמ םידע לע העיבקהש רשפא ,םימיזמ םידע לש להונה חתפתנש רחאל םג 

לש ורקחמ יפל ךכ .םתערכהל יתדבוע דוסי הפיסומ המזההו ,םה רקש ידעש םיניידה תעד דמוא לע ףא 

.377-376 ימעב דחוימבו ,םש ןייע ,הקשנה 
היהי 'םיקודצ לש ןבילמ איצוהל' לש הז םעטש ועצמ אל'' .הינפ לע תרכומ קומינה לש ותויתוכאלמ 

.(414 ימע ,ץישפיל)''םדא לש ותגירה תרתה ידכ דע קזח 

ינפמ הז השע אלש םישרופמ םירבדו ןידב םש העט אל יאבט ןב הדוהי'' :ךכ רחא הפרחוה היטגולופאה 

ךכ ןידהש ינפמ אל ןישנועו קכמ ד''ב ןידכו אתלמ רדגימל ךכל הכירצ העשהש ינפמ םא יכ ןכ ןידהש 

'''םיקודצ לש םבלמ איצוהל' יאבט ןב הדוהי לש ונושלב שרופמ ןכו ךכל הכירצ העשהש ינפמ אלא 

.(ס 'עה ,535 ימע [ב ךרכ םוליצה תרודהמב] א קלח ,םינושארה תורוד) 

*די לע תולבוקמ ויהש תועד לע תיתדבוע-תירוטסיה תודע ןאכ שיש תואדווב עובקל דואמ השק 

.(220 'עה ,67 ימע ,ןמסוז האר)תינחלופה הכלהה רדגב הניאש ךכב םג תגרוח איה .םיקודצ/םיסותייב 

ועצמ אל העש יפל'' :תוליבקמה ראשבו הנשמבש םיקודצהו םישורפה תקולחמ לע בתכ הקשנה 

רסוחו ,ןחלופ לש הדיחי המגוד)הלא תונוכת יתש םנמא .''ל''זח תורפסל קחמ רושיא וז תרוסמל 

,וז אתפסות לש יללכה יתוכאלמה יפואל ףרטצהב ,םלוא .ללכ היאר םוש ןמצעל ןהב ןיא ,(הליבקמ 

וז םא .תוירוטסיה תונקסמ תקסהב תוריהזה לע ףיסוהל תויואר ןה ,אתליכמל האוושהב ןיעל טלובה 

תעיבקב שממ לש סוסיה תכב ונילעהש תוקפסב שי ,תינחלופ הכלה וניאש םוחתב הדיחיה תקולחמה 

םכחה לש ומש יוניש ףאש המוד .ינחלופה םוחתל רבעמ םישורפל םיקודצ p תירוטסיה תושגנתה 

,לודג םכח לש תטלוב תומד אוה חטש ןב קעמשש ךותמ .תיתריצי הכירעב ןומטה ,רפשל קיסינב ךורכ 

.החכותה לבקמ אלו חיכומה היהי אוהש בטומ 
.39 הרעה האר 
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ןמדירפ הדוהי אמש 186 

וא .הכלהכ אלש לעפ עודמ קמנל ידכ יאבט ןב הדוהיל אנתה קפיסש הלתמא אלא "ןבלמ 

,"גרהיש דע ימוא ןיקודצה ירהש" :הנשמה יפ לע אתפסותב ףסונ הז עינמ-קומינ אמש 

?אתפסותה ינפל רבכ תחנומ הנשמהו ,ןיסתיבל םיקודצ תכיפהב 

לע םידיעמ הבוציעו הנונגס םאה .המצע הנשמב תושעיהל יואר הז רוריב ךשמהש המוד 

:הנושלבו הנשמה הנבמב םידחא םיישק לע ליעל ונזמר רבכ ?תוינשמ לע וא תוירוקמ 

םימכח ןיבש ןוידה ;"ירהש" ידי לע הנשמה שארב םימכח תעדל םיקודצה תעד רוביח 

.רבדמה אוה אנתהש יולג וכשמהמ םלוא ,םהיניבש רישי ןתמו אשמב חתופ םיקודצל 

,תואקספ יתשב תחתופ הנשמה .הנבמבו ןכותב ,היתוליבקמ יפל ונתנשמב ןייענ 
אב "ןידה רמגיש דע ןיממוז ןישענ םידעה ץא םלועל" .אתפסותב םג ונינפל ןבורב תויונשה 

דגיה אוה םשו ,ךיניידה ןיפיסומ םלועל" תחתופה "םלועל" לש הרוש ךותב אתפסותב 

ןיממוז ןישענ םידעה ןיא" אתפסותב .ונתנשמבכ ךיקודצה ירהש"ב רושק וניאו ומצע ינפב 

הנודינה הנשמה הדמע רבכ וליא .חטש ןב ןועמש השעממ קוחירב דמוע "ןידה רמגיש דע 

היהו ,הז קוחיר םייקמ היה אל אתפסותה רדסמש ןכתיי ,םויה לש התרוצכ אתפסותה ינפל 

םע "ןידה רמגישמ" ןיינע לש)ףוריצה םא ,אסיג ךדיאמ .הנשמבכ ,םיניינעה ינש תא ברקמ 

אצמ רדסמה ,הברדאו ,הז קחרמ רתוי בשוימ ,אתפסותב הנושארל דלונ (םיקודצה תקולחמ 

וז .יאבט ןב הדוהיל הלתמא קפסל לכוי ,םיסותייבל הכופיה םוחיי ידי לעש הכלה ליעל 

:תורוקמה תאוושה 

ו ,א תוכמ הנשמ 

jr .pn רמגייש ד» ץנרהנ םיממוזה !ידיעה ןיא 
תחת שפנ" ינש .גרהיש דע ימוא ץקודצה ירהש 

ו ."שפנ 
ול םתישעו" רמאנ רבכ אלהו .ימכח ןהל ורמא 

.םייק ויחא ירהו ."ויחאל תושעל םמז רשאכ 

העשמ לוכי ."שפנ תחת שפנ" 'טאנ המל ןכ םאו 

."שפנ תחת שפנ" 'סול 'לת .וגרהי ןתודע ולביקש 

^ה רמגיש דע ץגרהנ ןניא אה 

424 ימע ,vn ילה ו''פ m-p» אתפסות 

םלועל 

.זידה רמגיש דע ץממוז קשענ םידעה ץא 

.קדה רמגיש דע קגרהנ אלו קמלשמ אלו קקול אל 

והיש דע םמוז השענ םידעה ןמ דחא קא םלועל 
קקול םהינש ויהיש דע קקול ןיאו .ןיממוז ןהינש 

דע םלשמ אלו .ןיגרהנ םהינש והיש דע גרהנ אלו 

.קמלשמ םהינש והיש 

יתגרה אל םא המהנב הארא יאבמ ןב הדוהי 'ר ימא 
ליבשב םמוז דע 

גרהיש דע 'וא ויהש קסתיב לש ןבלמ רוקעל 
.קדנה 

אל םא המהנב הארא חטש ןב קעמש ול ימא 
םינש יפ לע" הרות הרמא ירהש יקנ םד תכפש 

.קממוח םידעב ."תמה תמוי םידע השלש וא םידע 

ףא םינש םידע המ םינש קממוזבו םינש םידעב 

ןב הדוהי וילע לבק העש התואב .םינש קממוז 
ןב קעמש יפ לע אלא הכלה הרומ אהי אלש ייבט 

.חטש 

.הקודה תינונגס המאתה םהב העצוב אלש תורוקמ לש ףסואכ ,ליגרכ ,ןאכ תיארנ אתפסותה 

,"םיינש ויהיש דע םישנענ םידעה ץאש" םידקהל היה יואר ,תאזכ המאתה העצוב וליא 

ךימסהלו ,לוכב םיוושה םידע ינש שי םתסה ןמש ,ןיד דמג לש בצמה לע רבדל ךכ רחאו 

םמוז דע אלא וינפל ץאו ,ןיד רמג דע ץתמה אלש ,"יאבט ןב הדוהי" לש ותועט תא ןאכל 

לש ורוסיח .םיסותייב לש םבלמ איצוהל ןיד רמג ינפל גרוהל ותוא איצוהל רהימו ,דחא 
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187 (ב"ע ה תוכמ ילבב)"ןיגרהנ ןיא וגרה ,ץגרהנ וגרה אל" 

תוכלהה ךותמ קפסל ןאכבש אתפסותה תוכלה רדסמ לש ויצמאמ לע דמלמ הז לולכש 

.ינושארה ומוקמב םלענה אוהש לכ עינמ ליעלד 
אוהש ריעהל שי הנה ,ונתנשמב םיקודצה תקולחמ תעבטומ ובש יתורפסה סופדל רשאב 

:ארפסב ,םיקודצו םישורפ וקלח הבש תרוטקה תקולחמב אבה הזכ שממ 

ב''ע KB ,ב השרפ תומ ירחא ארפס 

תרטקה תא ןתנו .תכרפל תיבמ (לא) איבהו" (1) 

(גי-בי ,זט ארקמ)"יי ינפל שאה לע 

.סינכיו קתבמ ןקתי אלש (2) 

םא .סינכיו חחבמ ןקתי pמוא ןיקודצה ירהש (3) 

ינפל רמוחו לוק וניא .ןכ ןישוע םדו רשב ינפל 

,זט)"תרפכה לע הארא ןנעב יכ" רמואו ,םוקמה 
 •P

תא ןתנו" 'אנ רבכ אולהו ,םימכח םהל ורמא (4) 

.םינפב אליא ןתונ וניא ,"יי ינפל שאה לע תרטקה 

? "תרופכה לע הארא ןנעב יכ" 'אנ המל ןכ םא (5) 

ןתונ אוהש ינמו .ןשע הלעמ הב ןתונ אוהש דמלמ 

תא תרטקה ןנע הסכו" 'ול 'לת ?ןשע הלעמ הב 
אל םאש .(גי)"תומי אלו תודעה לע רשא תרפכה 

,הינממס לכמ דחא רסיחש וא ,ןשע הלעמ הב ןתנ 
.התימ בייח 

ו ,א תוכמ הנשמ 

.ץרה רמגייש דע ץגרהנ םיממוזה ןידיעה ץא 

תחת שפנ" ינש .גרהיש דע ימוא ץקודצה ירהש 
."שפנ 

ול םתישעו" רמאנ רבכ אלהו ,ימכח ןהל ורמא 
.םייק ויחא ירהו ."ויחאל תושעל םמז רשאכ 

העשמ לוכי ."שפנ תחת שפנ" 'םאנ המל ןכ םאו 

."שפנ תחת שפנ" 'םול 'לת .וגרהי ןתודע ולביקש 

.ןידה רממש דע ץגרהנ ןניא אה 

סנכוהש ,רחא םוקממ םיקודצה םע םימכח תקולחמ טוטיצכ 4-3 תוקסיפ תוארנ ארפסב 
70.ארפסה לש תישרדמה תרגסמל 

.דבלב םירוביד ינש שי ,"ירהש" חנומב תפרוצמה ,4-3 תוקסיפב םיקודצה תקולחמב 

םה הילעש היארה םע ("סינכיו ץוחבמ ןקתי") סתטישבש ןידה תא םירמוא םיקודצה 
ורמא")םיקודצל םירמואו םימכח םיקלוח ינשה רובידב .(קוספ םגו הרבס ןאכ)םיססבתמ 

.("רמאנ רבכ אולהו" :חנומה ידי לע) םהירבד תא םיחוד םה המב ("םימכח םהל 

ןקתי אלש" (2)םימכח תטישל ונממ דמלנהו (1)קוספב תחתופ שרדמה לש תרגסמה 
חנומלו ,(3)אקסיפל בטיה רבוחמ ,השעי אלש המ דמלמה ,הז ילילש ץר ."סינכיו ץוחבמ 

,םיקודצה תרות תא רותסל ידכ ,ץוחבמ ןקתי אלש קוספה ןמ דומלל יואר .הבש "ירהש" 

לש קוספל רחא רבסהב (5) הכישממ תרגסמה .ץוחבמ ןקתי םירמוא םיקודצה ירהש 
לעופ שרדמה רדסמ ."?היב ישרד יאמ םיקודצד ארק יאה ,םימכחו" תניחב ,םיקודצה 

םימכח לש דומילה תא םילשמו ,םיקודצהו םישורפה תקולחמ לש ארמג לעב ןיעמכ 

.םיקודצה ידי לע אבוהש קוספה ןמ םתטישל 

רעשל רשפא .המישרמ 71(םילדבהה ףא לע) ארפסה הנבמל תוכמב הנשמה תלבקה 

לודגה ןוימדה םלוא 72.אביקע 'ר יבדמ םירבד רפס לע דובא שרדמ לע תדסוימ ונתנשמש 

.ארפסה ץעכ שרדממ האבומ איה םש ףאש המודו ,(222 ימע)ח"ה א"פ אמוי אתפסות הוושה 70 

.ןלהל ץדנ םהב 71 
.76 'עה ,ןלהל בטיה ןייע .אב הז שרדמ תיבמ ,המודכו ,''רמאנ המל ןכ םאו" ץנגסהש הארנ ירהש 72 
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,רחא םוקמ םושב ונינפל ןמדזמ וניא הז יתורפס םופרש הדבועהו ,תורוקמה ינש ןיב 

םיקודצה תקולחמ יפ לע הבצוע וז הנשמש תורשפאה תא לוקשל תאש רתיב ונתוא םיאיבמ 

לש יניינתה הבוציע לע םירחאל ףרטצי הז לוקישו)ארפסב ונינפל היונשה ,תרוטקה ןיינעב 

.(אתפסותל תונושארה תובבה תולבקה ךרד ןוגכ ,וז הנשמ 

רקיעמ הנקסמכ)ורמאש רחאל .ארפסב רתוי םיאתמ ךירמוא ןיקודצה ירהש" ןונגסה 

ירהש" :דומצה ןונגסה ירמגל ןבומ ,"סינכיו ץוחבמ ןקתי אלש" (קוספב רמאנה ןידה 
ןיד לש טלחומה ודוגינ אוה םימכח לש םניד ."סינכיו ץוחבמ ןקתי ןירמוא ןיקודצה 
וא ,ךכ םהירבד תא וחסינ םימכחה ."ירהש" הלימב םידגיהה ינש תא רבחל ןתינו ,םיקודצה 

ןיד לש ודוגינ אוה הז ןידש טילבהל ידכ ,הז ןונגסב םימכחה ירבד תא םיעימשמ ונא 

תאבה הנשמב וליאו !ץוחבמ ןקתי :ךפהה שממ םירמוא םיקודצה ירהש ,םיקודצה 
רמגייש דע ןיגרהנ םיממוזה ןידעה ןיא" ,ורמא םימכח .תצלואמ "ירהש" חנומב תקולחמה 

רמג ינפל םיממוז םש םידעב אורקל ןיא :רבעל הנופ הרמאה העבטוה ובש ןונגסה ."ןידה 

רמג ינפל קר אל .רתוי םיביחרמ ,הברדא אלא ,הז ןיד לע םיקלוח םניא ןבומכ םיקודצה .ןיד 

הממ עמתשמ םיקודצל םימכח ןיב דוגינה ןיא .ןודינה גרהייש דע ,ןיד רמג רחא םג אלא ,ןיד 

תשרופמ הנניא תוטישה יתש ןיב הדגנהה .ונממ קיידל ןתינש הממ אלא ,רמוא ןושלהש 

דואמ השקמ תשרופמ הדגנה לש הנורסח .קיידל לכותש הממ תזמורמ אלא ,ןונגסה ךותב 

םיקודצהש ינפמ ךכ םהירבד תא וחסינ אל םימכחה ."ירהש" ןושלב תועדה יתש רוביח לע 

,םהירבד תא איבהש אנתה וא ,םימכח ונווכתה וליא .ןוכנה אוה ךפהה :תרחא העד םירמוא 

.קנגסה ךותב הרעהה תא טילבהלו ,תרחא חסנל חרכה היה ,םיקודצ תעדל הדגנהל 

אוה םיקודצו םימכח תקולחמ לש חוסינה ארפסבש ךכ ידי לע שרפתהל היושע וז העפות 
.תרחא תרגסמב ורמאנש םירבד וז תינבתל חוכב וסנכוה הנשמב וליאו ,יעבטו ינושאר 

הארנה קוספ רבסהב אובל ליגרו ,ארפסב חוור ,ול המודהו ,"רמאנ המל ןכ םאו" חנומה 

,קוספ ותואמ רחא ןיד דמלי רמאד ןאמ ותואש היהי רבסההו ,תקולחמה ידצמ דחאל רתוימ 

ןאמ ותוא ידי לע דמלנה ,קידבש אשונה םצעל ההז וניאש ,רחא טרפ וא ידדצ קד ןיעמ 

םימכח םיאב ןאכ קר ,הברדא .וז הנשמב ךכ דקפתמ חנומה ןיא םלוא .רחא קוספמ רמאד 

.הנשמה תליחתב תיאמצע הכלהכ רסמנש "ןידה רמגיש דע" םהל ןיינמ ונל תולגל 

תעבוק איה םלוא ,ארפסבש ןונגסה תא תוכמב הנשמה הקחמ אשירבש אופא המוד 

לש יוקיחהו םושייה תעפות רוריב .קוספ אלו (אתפסותבש תוכלהה p^ וזכ) הכלה 
".ונתנשמ הנבמב תוהימתה תא בשיימ ארפסבש םיקודצה תקולחממ יתורפסה םופדה 

"םיגרהנ םניא וגרה" 

רקיעל עגונה יופצ יתלב אצממ אובל יושע ארפסב םיקודצה תקולחמ הנבמל האוושהה ןמ 

םהש 74םימכח תטישל ףיסומ אנתה (רכו "רמאנ המל ןכ םאו")הנשמה לש אפיסב .וננויד 

םימכח םירמוא םיקודצה לש םתייאר קוספ תא בשייל םאובב .תצקמב םיקודצל םידומ 

הנקסמהו ('ןידה רמגייש דע ץגרהנ ץממוזה םידעה קאי) הנשמה תחיתפ םא קפס" :השקה האנ 73 
המודקה תקולחמה ףוגמ ןה ('ןדה רמגיש דע ץגרהנ ןניא אה [...] רמאנ המל ןכ םא')התוא תמתוחה 

.(7 'עה איק ימע ,תושרפ יתש)''םיקודצל םימכחה ץבש 

.76 'עה ,ןלהל ןייעו .ףיסומ שרדמה לעבש ,ארפסבכ 74 
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189 (ב"ע ה תוכמ ילבב) ךיגרהנ ץא וגרה ,ץגרהנ וגרה אל" 

אוה םתעדל לבא ,הנושאר שפנ לש הדוביא לע םדידל םג הרומ "שפנב שפנ" םנמאש 

הדבא וליאכו תומל ןודינה לש וניד וצרחש ,ןיד רמגב אלא ,שממ שפנ דוביאב אל שרפתי 

.אליטק ארבגכ התעמ אוהו ,ךכב ושפנ 

האדוה אללו ,ןיינעל רתוי תעגונש השרד שורדל היה ןתינ םירקוחה תטישל הנה םרב 

םייק ויחאשכ םג גרהנש רמול אלא אב וניא "םייק ויחא ירהו" תמאב וליא .םיקודצל אתרופ 

שפנ"מ תילגרמ שורדל םהל שי ירה ,תמוה ויחאשכ םגו (םיקודצ לש םבלמ איצוהלו) 

קפסל אבשכ הז שרדמ םילשה אל אנתהש הדבועה ןמ75!ןודינה גרהנשכ אוהה :"שפנב 

אוה "שפנ" דוביאש השולק השרדב קפתסהו ,"שירד יאמ ךדיאו" לש ךלהמ םימכח תטישל 

גרהנשכ אוהה")תרחאה אתמיקואה ןיאש קיסהל ןתינ ,ןיד רמג לש אליטק ארבג תמירג 

:יבירב לש ותונשרפ תבוטל שממ לש היאר תאז76!ןיתינתמד אנת לע תלבוקמ ("ןודינה 

ןכלו !ןיגרהנ ןיא וגרה :רמאל ,בותכה תרזגו םלש דומיל 77.אקוודב אוה "םייק ויחא ירהו" 

78.ןודינה גרהנשכ "שפנב שפנ" דימעהל רשפא יא 

בתכימל ךירטציאו ןיגרהנ ויה וגרה אלו וגרהד תמא והידרת אמלד קדקדל שי" :הישוקכ ל"דרה 
.דועו ,"וגרה אלמ איתא אל וגרהד והייורת 

ןמ רסחה שרדמה תא םילשהל ידכ הנשמבש וז השרד שרד אנתהש תורשפאל םוקמ ריאשנ םא םג 

וריאשהו ,ותטיש תיצחמ תויהל רומאה םלש ןידל זמר אלש היהי הומת ,ארפסה תינבת יפל אשירה 

ךרוצ ןיא ,ךכ לע ףסונ .ןיד רמג לעש השרד לש ןורסיחמ הברהב רומחה קרסיח ,רפסה ןמ רסחה רקיעכ 

:ירפסה ןושל הז י "ול םתישעו" ןמ ךכ ושרד םירבד ירפסב ,היאר אהו ,"שפנב שפנ" ןמ תאז שורדל 

שפנ ינש גרהיש דע ימוא םיקודצ ירהש ,ןידה רמגיש דע ןיגרהנ ןיממוז םידעה ןיא ימא ןכימ ,ול 'שעו" 

םג ."ול םתישעו" רובידב קסוע ןיידע םש שרדמה לש וכשמה .(םש ןייעו : 231 ימע ,צק אקסיפ)"שפנב 

הז רדסמ ירה ,שרדמה לש ןורחא רדסמ ידי לע המלש הנשמ תכמסה לש החסונכ "ורמא ןכימ" הארנשכ 

םירבדה תא רושקל ךרוצ םוש האר אלו ,"ול םתישעו" לע השרדכ וז הנשמל םוקמ אוצמל ןוכנל האר 
."שפנב שפנ" ארקמל 

רתוי קזח ןונגסה ."םייק ןיידע ויחא ירהש עמשמ ,ויחאל תושעל" :הנשמה ןושלב שריפ י"שר 
הטיש יהוז ם"במרל הנשמה שוריפב ."אקווד" תטיש ברקמ רבכ אוהו ,הנשמה ןושלמ ("ןיידע") 
םמז רשאכ 'ה רמא ירהש [!]וגרהיי אל וידע ומתה ותומ רחאו וילע דעוהש הז גרהנ םא" :המלש 

ם"במרה ירבד ."וילע ומיכסיש יפכ הז לכב םיקזחתמ םיניידה לבא .םייק ויחא ןיידעו ,ויחאל תושעל 

,ןודינה גרהנש רחאל שנוע לכמ דעה טלמיהב ,ןידה לש "ינויגה יתלב"ה יפואב םיבשחתמ םויסבש 

ותוא ןקתל ידכ אוהש לכ םנק וא שנוע ליטהל םהיניע תואר יפל ךרד ואצמי םיניידהש ףיסומ אוהו 

ארמוחב םיגהונו םיקזחתמו םיצמאתמ" :ריעה 17 'עה חכר ימע ,רוקמה םע חפאק תרודהמב)"םגפ" 

י"שר ןיאש ונעטי םינושארה םירקוחה ,ןבומכ .("רבדה תא רודגל ידכ וללה םידעה דגנ ףקותבו 

ונא יבירב ירבדב ינש טבמ רחאל ,םוקמ לכמ .יבירב ירבד ךותמ אלא הנשמה תא םישרפמ ם"במרהו 

םירקוחה תטיש אלל ,לאוש ינא .הטושפכ הנשמל וליפא ירשפא שוריפכ םהירבדל רוזחל םיבייח 
ונייה םאה ,יבירב ירבדב תראותמה תיטפשמה תואיצמה תא תיעטומה םתייחדב הדוסיש ,םינושארה 

י תמ םא ןיבו םייק םא קב אוה קדהו ,אקווד ואלב אוה הנשמבש "םייק ויחא ירהו"ש ונתעד לע םילעמ 

הישוק הניא ,םיקודצה תטישכ בותכה תרזג וליאכ ,"שפנב שפנ" קוספה ןמ םימכח לע "הישוק"ה וליאו 

םירקוחה לכ וריהבה רבכו ,ןיד תיב ישנועל ההז הניא וז המישר ויפלו ,ארקמ לש וטושפל ךלכ ירה .ללכ 

םימיוסמה םישנועל התנווכ ןיאו ,הדימ דגנכ הדימ לש ןורקיעה תא עיבהל הרומא וז תיתרגש החסונש 

תמוי ,התימ בייחש רקשב וב דיעה ."םמז רשאכ"ל ןאכ םשוימ "הדימ דגנכ הדימ" ןידו ,הז רשקהב 
.אטחה תדימכ שנועה תדימ ,דעה 
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תונקסמ 

תא ךכ לכ איטחמ יבירב לש ומוכיס ןיא ,םיממוז םידע ןיד תודלותב הלא םירוריב יפל 

ירבדבש תועדה ראשלו ,הנשמבש םימכח ןידל םיאתמ יאדווב ךיגרהנ וגרה אל" .הרטמה 

םלוא .םיאנתה ירבדב שרופמב ונאצמ אלש אוה שודיח םנמא ךיגרהנ ןניא וגרה" .םיאנתה 

,(יברומח)םלועה תומוא טפשמב הז דסומ לש םימודקה םירואיתה ןמ גרוח וניא הז שודיח 

רקש-דעב ןומא ןתינ םאו" :םייק הז שגד והיתתמ ןב ףסוי ירבדב םג .ארקמ לש וטושפמו 

'ךומיאה תניתנ םא 79."ודגנ דיעהש ,הז לובסל היה לולעש המ לובסל אוה בייח ,םחהו 

לש תוילדומה ,2.ןיד רזג וא תודע תלבקל וליבקהל רשפא ",טפשמה ןמ בלשל תזמור 

רמאנה לכש ,ךכ הארנ םיאנתה ירבדמ ףא 84.םייק ויחאש ,ליגרה בצמה לע הרומ 83"לולע" 

."םיגרהנ וגרה אל"ב קרו ךא קסוע שרופמב םהירבדב 
געל לשמ םהב שיש" וללה םירבדה לע בתכש המב רגייג לש וירבדמ ץקועה אופא לטינ 

."רחא םוקמ םושב םיעודי םניאשו טפשמ-שגר לכל 

דסומ תוחתפתה לש תיללכה הנומתה תא םילשהל וא ןקתל רשפא הז ןויע יפל ,הברדא 

.ומצע רגייג טטרש םיידוסיה היווק תאש ,םיממוז םידע 

תראתמ השרפה .ויחאב הרס תונעל שקיבש דיחי דע אוה םמוז דע ארקמ לש וטושפ יפל 

בירב קסוע טפשמה תעכ .ומצע ןודינה לש האחמ תבוגת ךותמ םמוזה דעה תעשרה תא 

,דעה רקש דעש ועירכהו בטיה םיטפושה ושרדש רחאלו ,(ןודינהו דעה)םישנאה ינש ןיבש 

תעשב יח דמעיו ,םייק ויחא ירה הז ךילהת לכ ךשמב .ויחאל תושעל םמזש המ ול ושעי 
.גרוהל דעה תאצוה 

זיעהש המ לע סנקו שנוע אוה םמוז דע לש ונידש הסיפתה תא םואתל יושע הז רואית 

ךילהת ותוא לש ורשקהל ךייש הז רוריבש ןבומ אליממ .רקש דיעהל םיטפושה יפלכ וינפ 

העש לכב עיפוהל םייושעה ,םימיזמה םידעה דסומ עבקנ םרט .תיטפשמה תרוסמה תניחבמ 

לש להונ עבקנ םרטו ,ןמז לש הלבגה אלל ,דעה לש ותונרקש תלאשב שדחמ חותפלו 

85.םישאמו עבות ףא שמישש ,עגפנה רדעיהב תונוטלשה םעטמ העיבת 

המ ןידמ הנשוש תא לאינד ידי לע הדעה וליצה 86םיינוציחה םירפסבש הנשוש השעמב 

עריא ןליא המא תחת לאשו תוריקחו תוקידבב לאינד הברהש ךותמ .רקש הדגנכ ודיעהש 

,'ג-זירבמק) Thackeray 'דהמ : 130 ימע ,(1955 ,ןג תמר)א ,טילש 'דהמ ,iv, 15,8 םידוהיה תוינומדק 
.107 ימע ,(1930 

L. H. Feldman, Flavius Josephus, Judean Anliquies, 3, Leyden, 2000,)ןמדלפ לש ומוגרתב 
 412 .And if someone bears false witness and is believed" :(p" (םש ןייעו).

.וז החנהב תואדו לכ קא 

.ןיד רזג :(יופצכ)ןייצ ,חפש ימע ,םירבד ,ןמפוה 
 Which would have been incurred by him against whom he hath borne witness (השגדה יתפסוה).

.86-83 ימע ,לייו הוושה 

לש יפוא ואשנ תוריבעה לכ .ןתעידיל ואבש םיעשפה לע הנידמה םעטמ ועבתש תויושר ויה אל'' 

יעבט ,םישאמ םש עיפוה אל רשאכו ,(Antragsdelicte)'עגפנה תשקב יפ-לע קר תורקחנה תוריבע' 

.(לטסיד ירבדמ האבומ ,253 ימע ,םירקחמ ,ןמגילז)''טפשמ ךרענ אל םגש ,היה 

.עקת ימע ,1956 ,ביבא לת ,א ,אנהכ 'דהמ ,םיינוציחה םירפסה ,לאינד רפסל תופסות ךותב 
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191 (ב"ע ה תוכמ ילבב)"ןיגרהנ ץא וגרה ,ץגרהנ וגרה אל" 

88,םיממוז םידע ןיד ונודינו ,םתייה ונמע אללו ,םימיזמ אלל םתודע השחכוה 87,רבדה 
.ליח השועו תחרופ התלע הנשושו 

ארקמ לש וטושפכ ,םמוז דעכ דיחי דע תעשרה ראתמ אתליכמב חטש ןב ןועמש השעמ 

הריקחו השירד ידי לע ,םיניידה תעד דמואב אלא ,םימיזמ םידע אלל ,הארנה לככו ,שממ 

.אוה דיחי ירהש ,גרהנו גורהל לוכי וניא ףא אלא ,"םיגרהנו וגרה אל" קר אל .המודהו 

ויפואב תבלתשמ וז העיבק ףא .אביקע 'ר ידי לע סנקכ רכוה םיממוז םידע לש םשנוע 

.םמזש המ דגנכ אלא ,השעש המ דגנכ ןווכמ וניאש סנק ,םיממוז םידע ןיד לש יתשינעה 

.הריבס תימושיי תרגסמב ותוא ןגעל ושקיבו ,הזה ןידה תרמוח לע םימכח וררועתהש יאדו 

דימ אצוי ךכ ידי לע םאה ,הממזב ורבח דגנכ דיעהו תושפנ ינידב סמח דע אב וליא ירהש 

רבדה ןוגה םאה ,םתס ויפמ וז תודע טלפ אמש ?תעדה לוקיש אללו 8'הארתה אלל ,גרוהל 
?גרוהל אציש 

שונעל ןתינ ובש בלשה תא ליבגהלו רידגהל םימכחל ומרג הלא ןיעמ םיבושיחש רשפא 

:םירחא תורוקממו ("ןידה רמגיש דע") הנשמה ןמ עמתשמה ,םתודע לע םיממוז םידע 

א"פ תוכמ אתפסות)ןיד תיבל ןתודע שרפתתשמ .םלשל ןיבייח ןיממוז יתמיאמ 
.(439 ימע ,ח"ה 

ןתודע רקחיתש דע ןיגרהנ ןניא םלועלו [...] םינש ויהיש דע ןיממוז ןישענ םידעה ןיא 

י'0.( 117 ימע ,טי םירבדל םיאנת שרדמ)ןיד תיבב 

וגרה אל ,םיגרהנ ,וגרה .וז המגמב תינוציקה הדמעה איה הנשמב םיקודצל תסחוימה העדה 

,"םיקודצ" לש םתעדב הנשמב תגצוימה ,תיטסילנויצר השיג התוא תפונת .םיגרהנ ןיא 

תעד אקווד םלוא .("שפנב שפנ")הרותה ןושל יפ לע הזה ןידה תא גיצהל הנשמל תנתונ 

סנק אוה םמוז דע קדש הסיפתה תא תמאותו ,ארקמ לש וטושפכ איה םייק ויחאש םימכח 

אוה םיטפושה ינפל םידמועכ "בירה םהל רשא םישנאה ינש" רוכזא .ורקשו וממז לע 

.ןודינה גרהנש ינפל לחש רבדכ םמוז דע לש ושנוע תא תראתמ הרותהש תישחומ החכוה 
םיאנתה תרוסמש תויה ,ונתנשמל ירשפא היה אל "םישנאה ינש" לש הז שוריפ םנמא 

לש ונושלמ הנשמל אצוי ןודינה גרהנ אלש ךכל זמר ,םוקמ לכמ .תרחא הז רוביד השריפ 

ץשל ךותב זמר ףא וא ,החכוה םוש ץא ."םייק ויחא ירהו" :וקיסהו ,"ויחאל תושעל" בותכה 

לוכיו ,השרפה רשקה תא רידגמ "םייק ויחא",הברדא ."םג"ב וז העיבק גייסל שיש ,הנשמה 

תא ביחרמ היהש בושחל השק ,סנק אוה םמוז דעש רבס אנתה םא .בותכה תריזגכ בשחיהל 

.רמאנ ובש םוקמל רבעמ סנקה לש ותולח 

,וימוגרתו ארקמה ,רגייג 'א האר .(ב ,ה p™» הנשמ)"םיניאת יצקועב יכז ןב קדבש השעמ" :הוושה 

שי .10 ימע ,ך"שת ,םילשורי ,דומלתב םידעבו תומש רקחל ,תוילגרמ 'ר : 125 ימע ,ט"שת ,םילשורי 

םש לע "יאכז ןב" םודק טפוש ותוא הנכמ אלא ,ללכ יאכז p ןנחוי קרל תנווכתמ הנשמה ץאש רמול 

וראשנש יאכז ןב ןנחוי ןבר ימיב רבכ תוינשמ וחסינש היארה הל הכלה תאז יפל .תוכז אוצמל חילצהש 

יפ לע ,55 'טע ,ז"ישת ,ביבא-לת / םילשורי ,םיאנתה תורפסל תואובמ ,ןייטשפא נ"י)ונינפל ןנושלב 

.(א"ע אפ pw»ילבבה לע ךמתסהב ץאג ארירש בר ירבד 
."םתוא ותימד" ;"םתוחאל תושעל וממז רשאכ םהל ושע הרותה תוצמכו" 

.ב"ע ד תוכמ ;א"ע בל תובותכ ילבב האר 

,הקשנה ;"ידומלתה חועמל" ,ןמדירפ טורטורפב האר וללה תורוקמה ינש לע .טת ימע ,לודגה שרדמ = 

!"ןתודע ולביקשמ לוכי" :הנשמה לש "לוכי"ב תאזכ הדמעל דה .72 'עהו 360 ימע 
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ןמדירפ הדוהי אמש 192 

ןודינה תגירהו תודעה עוציב רחאלש ,הריבס תורשפאכ תוחפל ,אופא ,קיסהל םוקמ שי 

וז הדמע דצל .םייק ויחא ןיא ירהש ,דעה תא שונעל ידכ טפשמה תיבל רוזחל ןתינ ןיא 

לוכי היה ,"םיגרהנ וגרה" אנתה רבס וליא .תרחא הכימת ףיסוהל ןתינ הנשמה שוריפב 

.ןודינה גרהנשכ אוהה :תוטשפב "שפנב שפנ" שרפל 

תגירה ירקמ םצמצלו ליבגהל תנווכמ התייה יאדווב "םתייה ונמע"ב םימיזמ ןיד תנקת 

המכ םורעל ושקיב םימכח .גרוהל ןודינה תאצוה תמצמצמ הארתה תשירדש םשכ ,םיממוז 

אלו ,תינלבוח ןירדהנסה ארקית אלו ,ללכ ךרדב גרוהל האצוהה דגנכ םייטפשמ םילושכמ 

הירדגב הכלהה הראשנ םימיזמ םידע ןיד שודיח םעש אופא ריבס 91.יקנ םד ךפשיי 

רמגמ קר :םינוויכ ינשמ םצמוצו לבגוה םיממוז םידע ןיד עוציב .ןיגרהנ ןיא וגרה :םימדוקה 

שי ,ןיד תיב יפלכ ורקישש לע אב םיממוז םידע שנוע םא .ןודינה גרהייש דעו ,ךליאו ןיד 

השק םידעה תעשרה היהת וז תודעב גרהיישמ םלוא ,ןודינה גרהיי אלש דע ךבל םוקמ 

לש אתוליזל בשחית םתגירהו 92,הריקחו השירדב םתודע השחכוה ירהש ,תיטפשמ הניחבמ 

93.ןידכ אלש ןודינה תגירה לע םיברב העידומ איהש ,םדובכל אלו ןידה תיב 

תוביטחמ הליבקמ רדעיה לשב קר אל ,איה תילבב אתיירב יאדווב יבירב לש אתיירבה 
אוה וליאכ ,"יברב" = "יבירב" יוניכב דחוימה השומיש לשב םג אלא ,ימלשוריהו םיאנתה 

תוהתל ידכ ויבאל יבירב ןיב ןויד דימעה תאזה אתיירבה תא בציעש אנתה 94.םכח לש ומש 

תקולחמבו הנשמב קימעמ ןויע לע םסובמ אילפהל עצקוהמה ושוריפ .השרפלו ונתנשמ לע 

ותנקסמ תא קיסהו ,םיקודצה דגנכ םימכח תדמע תרדגהל סחייתה הז אנת .הבש םיקודצה 

.ןיגרהנ םניא וגרה ,ןיגרהנ וגרה אל :םכחותמ רובידב 

רבד לש ופוסב המרג ,וירבד ןכות רשאמ רתוי ,יבירב לש הקירוטרהש המוד 
ךרד תאטובמ תילסקודרפ תינויגה הריתס התוא ירהש .וז העד דגנ םירקוחה תוממוקתהל 

,"ינויגה יתלב"ה יפואה דגנ םתבוגתב ןברק הל ולפנ םירקוחהו ,ןיגפמכ ןושלה תוחצ 
."טפשמ שגר לכ"ל רתוסה 

םוכיס 

ול המודבו ,ארקמב םיממוז םידע דסומ רחא תוקחתהל הלא תורושב ונמצע לע ונלטנ 

יטפשמ עקר .םיאנומשחה ימיבו תיטסינלהה הפוקתב תרסמנה הסיפתבו ,םודקה חרזמב 
םידע לש גשומה חתפתה םרטב .יבירב לש ומוכיסל עיתפמ קוידב םיאתמ הז קיתע 

לש וטפשמ רשקה ךותב םמוזה דעל םיטפושה תוסחייתה םוצמצבו ,םיממוזה תא םימיזמה 

ורקיעב .הז ןיד לש יתשינעה ויפוא טלבומ ,דיחי דע אלא וניאשכ ףאו ,ותוחכונבו ןודינה 

,השעש המ דגנכ אל הדימב הדימ שנענ אוה .רקשל וינפ זעהש ,דעה וב סנקנש אוה סנק 

תודעב גרהנשמ .םישאמו עבות ומצע ןודינה שמיש הקיתעה הפוקתב .םמזש המ דעכ אלא 

?םישאי ימו עבתי ימ ,ול ןעטי ימ ,רקש 

.םמוז דע תגירה יפלכ יאבט ןב הדוהי לש ונושלכ 

.הקשנה האר ,םיממוז םידע תכלה תחנומ תאז לע םגש רשפא 

םדי תחתמ אצוי הז לושכמ אהיש םסרפתי אלש ,אניד יבד אתוליז םושמ אלא םעטה ןיאש יל הארנ" 

.(יריאמ)"השירדו הריקח טועימב םהל עריא הזש םירובס םיעמושהו ,תורקשב גרהנ הז תויהל 
.(3 יעהב)רכזנה ינויד האר 
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193 (ב"ע ה תוכמ ילבב) "ןיגרהנ ןיא וגרה ,ןיגרהנ וגרה אל" 

תרוקיבה ירבד תוחפל ונממ ורסו ,הז קיתע בצמל ותמאתהב םיהדמ יבירב לש ומוכיס 

שממ התייה ,ונל רבתסה ךכ ,המודקה הפוקתב הז דסומ לש וכרד .יטפשמ שגר ףוליס לע 

ןודינה גרהנש רחאל םמוז דע ןיד יבגל תורוקמה לש םתקיתשו ,יבירב לש ותנבהו ורואיתכ 

תוחפל שי ,יבירב לש וירבד םינפומ הילאש ,המצע הנשמה יבגל םג ,ןכ לע רתי .המלש 

לש דחה ונויע .אקוודב "םייק ויחא ירהו" תיטפשמה השירדה תא שרפל הריבס תורשפא 

ףירח חוסינ םע ,"םמוז דע" גשומה לש ידוסי ןורקיע תחא תבב הלעה הנשמה ןושלב יבירב 

.תוסנק ינידב תואיצמה לש םיכחמו 

תא תיעטומה םתייחדב הדוסיש ,םינושארה םירקוחה תטיש אלל :לאושו רזוח ינא 
ירהו"ש ונתעד לע םילעמ ונייה ללכב םאה ,יבירב ירבדב תראותמה תיטפשמה תוריבסה 

!?תמ םא ןיבו םייק םא ןיב אוה ןידהו ,אקווד ואלב אוה "םייק ויחא 

היפרגוילביב 

ו''מרת)ה ,דומלתה תיב ,"הארתהו ןיממוז םידע ןינעב רמאמ" ,םולש שיא 'מ רמאמ ,םולש שיא), 
ימע 237-233, 261-259, 325-321. 

 D. Daube, Collected Works of David Daube, I, C. M. Carmichael (ed.), הבואד
 Berkeley, 1992.

 S.R. Driver, A Critical and Exegetical Commentary on Deuteronomy רביירד
 (ICC), Edinburgh, 1895.

.א"כשת ,ביבא לת ,ןמפוה יבצ דוד ברה ידי-לע שרופמ םירבד רפס םירבד ,ןמפוה 
,הנד/קלרב ,לארשי ינבל םימיה ירבד רפס ,םינושארה תורוד ,יולה קיזייא קחצי םינושארה תודוד ,יולה 

.(ו"כשת ,םילשורי)ג"פרת-פ"רת 

אטוז ירפס תובקעב) הקיתע הדיח לש הנורתפל :םיממוז םידע" ,הקשנה 'ד הקשנה 
.387-345 ימע ,(ג"סשת)בע ,ץיברת ,"(םירבד 

H. Weyl, Die Jüdischen Strafgesetze bei Flavius Josephus in ihrem ליד 
 .1900 ,Verhältnis zu Schrift und Halacha, Berlin

:ךותב ,ךיממוז םידעו םידעה תרזח ,תודע תייבגב תוטישה רוריב" ,סייוו 'א תוטישה רוריב ,םידו 

.116-110 ימע ,ח"ישת ,קרוי וינ ,דומלתה טפשמב םירקחמ ,ןוידה רדס ,ל"נה 

םיידומלת םירוהרה ;הדוהי-רבדמ תוליגמו הכלהה תודלות רקח" ,ןמסוז בקעי ןמסוז 
.76-11 ימע ,(ן"שת) טנ ,ץיברת ,"הרותה ישעמ תצקמ תליגמ רואל םינושאר 

.ב"נשת ,םילשורי ,ארקמה תורפסב םתקחמ ,ןמגילז א"י םתקחמ ,ןמגילז 
J.H.Tigay, TheJPS Torah Commentary, Deuteronomy, Philadelphia/ JPS ,ייגיט 

 .1996 ,Jerusalem

ימע ,(ב"משת)אנ ,ץיברת ,"םשוריפו םיפתושמ תונושל המכ לע" ,ץישפיל 'ב ץישפיל 
 419-339.

'י ,"הילעש דומלתבו ו-ד א תוכמ תנשמב ןויע :תחא ןהש תושרפ יתש" ,האנ 'ש תושרפ יתש ,האנ 
,םילשורי ,ינבלה דודל לבויה רפס — דודל תועיטנ ,(םיכרוע) םתחאו ןמלא 

.הכק-טק ימע ,ה"סשת 
J. Neusner, The Rabbinic Traditions about the Pharisees Before 70, םישורפ ,דנזדנ 

 .1971 ,Leiden

N.M. Sarna, The JPS Torah Commentary, Exodus, Philadelphia/ JPS ,הת0 
 .1991 ,New York / Jerusalem

L. Finkelstein, The Pharisees, Philadelphia, 1956. םישורפה ,ןייטשלקניפ 
,ץרב םולשל לבויה רפס ,"םיממוז םתע 'הב תוקיתע תוטיש" ,ןייטשלקניפ א"א תוטיש ,ןייטשלקניפ 
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יבד ארפס ,ןייטשלקניפ א"א = ירבעה קלחה ,ה"לשת ,םילשורי ,הצר-אפר ימע 

.195-181 ימע ,ב"נשת ,םילשורי ,ה ךרכ ,בר 

'ד ,"אתפסותבש ןהיתוליבקמל ןסחיו ילבבה דומלתב תותיירבה" ,ןמדירפ י"ש תותיירב ,ןמדירפ 
תינברהו תידומלתה תורפסב םתקחמ ,םייחל הרטע ,(םיכרוע)םתחאו קראיוב 

.201-163 ימע ,ס"שת ,םילשורי ,יקסבורטימת ןמלז םייח 'פורפ דובכל 

.(רוא תוארל דיתע)'האתמיתס'ו 'יבתב' :ידומלתה חונימל ,ןמדתפ י"ש ידומלתה חונימל ,ןמדתפ 

S. Friedman, "The Plotting Witness and Beyond — A Continuum in םודק חרזמ ,ןמדתפ 
 Ancient Near Eastern, Biblical, and Talmudic Law", Shalom Paul

 .(Festschrift (forthcoming

הנשמה תוליבקמ ,ןושאר חספ תכסמ לע אתקיתע אתפסות ,ןמדתפ י"ש אתפסות ,ןמדירפ 
.ג"סשת ,ןג תמר ,אובמ ףוריצב ןשוריפו אתפסותהו אתקיתע 

.ג"נשת ,םילשורי ,הדוהי רבדמ תכב תויחישמו הכילה ,הכלה ,ןמפיש הדוהי הכלה ,ןמפיש 
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