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 זיאסורד ןב היה ימ

 ןמדירפ הדוהי אמש

 הירא יבצ רוספורפ ןד ,"יאסורד ןב לכאמכ תבשב היילצו לושיב" ,בושחה ורמאמב

 ןיינעלו תבשב לושיב ירוסיא ןיינעל דומלתב רכזומה לושיב לש עודיה רועישב 'דלפנייטש
 תרותב (ימלשורי)"יאסורד ןב תליכאכ" ;(ילבב)"יאסורד ןב לכאמכ" :םייוג לושיב רוסיא

 לע עיבצה ןורחאב .טרפב א"ע זנ תוחנמב דומלתה םתס ירבדבו 2,ללכב םיארומאה
 יפכו) רחא רועישל דגונמכ הזה רועישה תא הארנשכ דומלתה םתס ירבדב תויתייעבה

 .רומג לושיב וא וכרוצ לכ לושיב אוה ,(םש ןונגסה ןמ עמתשמ ןכאש
 ,םוקמ לכמ .ענכשמו קימעמ חותינ רחאל איהה היגוסה תא ראבל חילצה דלפנייטש

 יניד לכב ידוסיה רועישה אוהש ,"יאסורד ןב לכאמכ" רועישב קוסיע לש וז תונמדזה
 תולאש המכ לואשל ונתאיבמ ,היילצל וא לושיבל ילאמינימ רועיש םיכירצה לושיב

 ןכיהו יתמ ,ןכ םאו ?תירוטסיה תומדב רבודמה םאה ?הז יאסורד ןב היה ימ :תוטושפ
 ,טרפב ותליכא יפואו ,ללכב ויפוא היה המ ?תירב-ןב וניאש וא תירב-ןב היהה ?יח

 ומשל ,רתויב ןפוד אצוי ןפואב ,רושקה ,יתכלהה חונימל שדח חנומ קינעהל הכז דציכו
 ?וייח יגהונלו םיוסמ םדא לש

 תורוקמה ןמ המכב קוסענ הליחת םרב .ןלהלד תורושב קוסענ וללה תולאשב
 ,ןודינב םיחנומה חותיפ ,תוקיודמ תורדגה תולעהל לכונ וז ךרדב קר ירהש .םתונשרפבו

 תולאשה ןורתפל תשגל ידכ ונל םיצוחנה ,ולאב אצויכ דועו ,תורוקמה לש םנמז תעיבק
 .ליעל ונדמעהש

 תורוקמ

 :י ,א תבש הנשמב

 םע רונתל תפ ןינתונ ןיא נ.םוי דועבמ ולוציש ידכ אלא הציבו לצב רשב ןילוצ ןיא

 .[-זלפנייטש :ןלהל] 139-129 ימע ,(ו"נשת) בי ,ארדיס

 במ ,ט"ה ב''פ הרז הדובע ימלשוריב אבוה םייוג לושיב ןיינעל .ןלהל ואבוי תבש ןיינעל תורוקמה

 .ןנחוי רייא יפא 'ר םשמ א"ע חל םש ילבב ;יאויל רב ןמינב יבר םשמ א"ע
 ,גרבדלוג םהרבא לצא םייוניש האר)"םוי דועבמ" אתילו ,"ולוצייש ידכ אלא" :הימיעדו ןמפיוק י"כב

 ימע ,ב"ה א"פ תבש אתפסות :תוליבקמבו ,33 ימע ,ו"לשת ,םילשורי ,תבש תכסמ הנשמל שוריפ

 .קרפב ליעל םימעפ המכ עיפומה "םוי דועבמ" לע ךמוסש ,איה איהו .ךשמהב ןכו .(דועו ,5
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 ןמדירפ הדוהי אמש 78

 רזעילא יבר 4.םוי דועבמ הינפ ומרקיש ידכ אלא םילחג יבג לע הררח אלו הכשח

 .הלש ןותחתה םורקיש ידכ רמוא

 ורמא אלש ,אפיסל דוגינב אוהו ,ררובמ רועיש םושב הנשמב רדגוה אל "ולוצייש ידכ"

 אשירל הרהבהה ."הינפ ומרקיש ידכ" :רתויב םיוסמ רועיש ונתנ אלא ,"הפאיתש ידכ"

 רמא יאעלא 'ר רמא ?המכו" :קיודמ רועיש תניתנב רתא לע ילבבה תייגוסב המלשוה

 אוהש לכ ,רמוא היננח ,אינת" :םשו 5.(א"ע כ)"יאסורד ןב לכאמכ ולוציש ידכ ,בר

 ."המוטקו הפורג ןיאש פ"עאו ,הריכ יבג לע ותוהשהל רתומ יאסורד ןב לכאמכ
 :ב"ע ד ,י"ה א"פ — םש הנשמל ימלשוריה תייגוסב

 יבג לע ותוהשל רתומ וכרוצ לכ לשבתנש לישבת ,ןינבר םשב אנהכ ןוב יבר .1

 .המוטק הניאש הריכ

 הניא וז הכלה .ןינבר םשב הכלה ןאכ רמוא ,ןנחוי יבר ידימלת רודמ ,אנהכ רב ןוב יבר

 :ישילש קרפ שאר תנשמל ןלהל הנופ אלא ,ללכ א קרפבש ונתנשמב ןירשימב תקסוע

 דע ןתי אל םיצעב וא תפזב ,לישבת הילע ןינתונ הבבגב וא שקב הוקיסיהש הריכ"

 תפגב הקיסהש הריכ" :9 ימע ,א"יה ב"פ אתפסות = "רפאה תא ןתייש דע וא ףורגיש

 ."המוטקו הפורג אהתש דע הילע ןימייקמ ןיאו ,הל ןיכמוס םיצעבו
 םייקל רוסא ןיאש ,ןוב יבר רמואו 6."ןיהשמ" איה ךימייקמ" איה ךינתונ" איה ,הנהו

 לכ לשבתנש לישבת" וליאו ,וכרוצ לכ לשבתנ אלש לישבת אלא המוטק הניאש הריכ לע

 ונתנשממ ןינבר ודמלש הכלה איהו ."המוטק הניאש הריכ יבג לע ותוהשל רתומ וכרוצ

 לוציש ידכ רשב םילוצש ךותמ :התוא ודמל ךכו .ןאכ ימלשוריב העובק איה ןכלו ,(י ,א)

 לישבתב םג ירה ,שאה לע ותוהשל ךישממ םא אדיפק ןיא ךכ-רחאו ,םוי דועבמ וכרוצ לכ

 ןיינעה םהינשבו .רכו "ותוהשל רתומ וכרוצ לכ לשבתנש לישבת" ןכלו ,ןכ הריכ יבג לעש
 "וכרוצ לכ" ונניא רועישה ילבבב ,םנמא .םוי דועבמ (!וכרוצ לכ) הלצנש ךכב יולת

 ןב לכאמכ" .תועמשמ לדבה ךכב ןיאש חיכוהל הסננ ןלהל ."יאסורד ןב לכאמכ" אלא
 וא יולצ בשחיהל "וכרוצ לכ" לשבתנ וא הלצנ רשבהש דמלמה רועיש אוה "יאסורד

 .הכלהה יפל םיילאמינימ הליכא יכרוצל לשובמ

 תאו ,ול הפיו קמטצמ הזו ,ול ערו קמטצמ הציבו לצב רשב יעב אריעז יבר .2

 !ןימח אלא תרמאתיא אלד אמליד ?ןיכה רמא

 ,רשב .תוינשמה יתש ןיב שרפה שי אמש :אנהכ רב ןוב יבר לע ("יעב")השקה אריעז יבר
 םיקמטצמ םה ירהש ,הברה שאה לע םמייקיש ששח ללכב ןיא ,א קרפבש הציבו לצב

 לכאמכ"=)"וכרוצ לכ" לשבתנש יפ-לע-ףא ,הריכה לע לישבת לבא ,םהל ערו םיכלוהו

 םג ."ול הפיו קמטצמ" הריכ לע לישבתש ,הריכה לע ומייקל הצור ןיידע ,(!"יאסורד ןב

 ןיידעו ,ירמגל לשבתנ אלו ,תילאמינימ הדימ תויהל יושע "וכרוצ לכ"ש םידמל ונא ןאכמ
 .ול הפי לושיבה

 .תמדוק הרעה האר 4
 .7 ,6 'עה ,130 ימע ,דלפנייטש :האר הרמימה ןושלב וז הסריגל 5

 .20 'עה י"ע ןלהל האר 6
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 79 ייאסורד ןב היה ימ

 לישבת םייקל וריתה אל ןינבר םתוא ילוא :רמואו אריעז יבר החוד וז הישוק ךותמ

 אלו ןימח" ורמא יאמש תיבש יפכו .דבלב "ןימח" םימ אלא ,המוטק הניאש הריכ יבג לע

 םתוהשהל רתומ ןכרוצ לכ ומחוהש ןימחש ,ללה תיב ורמאי ךכ ,ג קרפ שירב "לישבת

 .לישבת אלו ןימח ,הפורג הניאש יפ לע ףא הריכ יבג לע

 לע ןתוהשל רוסא ןכרוצ לכ רמחוהש ןימח אריעז יבר יעב לאומש יבר אתא .3

 .המוטק הניאש הריכ יבג

 יבר יפל .םתוהשהל רוסא ןימח ףאש ,אריעז יבר 7םשב רמא לאומש יבר אבשמ םלוא

 ןאכמו .הפיו קמטצמו ערו קמטצמ לש הישוקב אנהכ רב ןוב יבר אופא ראשנ ,לאומש

 וצרית ןהמ ,וללה תורמימה ןיב תוריתסו םידוגינ המכ שי ,ילבבה ומכ ,ימלשוריב ףאש

 .ןתריתסב וראשנ ןהמו ,תויגוסה ילעב

 וריזחהל רתומ יאסורד ןב תליכאכ לשבתנש 8לישבת ןנחוי יבר םשב יביב יבר .4

 .המוטק הריכ יבג לע

 הרמימ ןאכ םינוש ונאו ,(1)אנהכ רב ןוב יבר לע ןוידה תא ונמייס רבכ ליעל (3)הרמימב

 המרב רבודמ ןאכ :תוכלהה יתש ןיבש סחיה הזו .ןוב יבר וב רבידש ןיינע ותואב תפסונ

 תחא המרבו !ריזחהל ףא אלא ,תוהשהל קר אל :הלועפה םצע לש רתוי הרומח תחא

 המר ייוניש ינש .המוטק הניאש הריכב אלו ,המוטק הריכב אקווד :הריכה יבגל התוחפ

 ןאכ ןיא ךכל רבעמ .רתומו ,ומוקמב יתכלהה ןוזיאה ראשנו ,הז דגנכ הז םילוקש הלא
 לשבתנש לישבת אוה-אוה ןאכ יאסורד ןב תליכאכ לשבתנש לישבת .יתכלה לדבה םוש

 הנווכה ,"וכרוצ לכ לשבתנש לישבת"ש ,ליעל וניאר רבכש יפכו .(1) רוקמב וכרוצ לכ

 .ול הפי לושיבה ןיידעש ףא לע ,ילאמינימ לושיב תדימל

 יבג לע הרידקה תא תפושה ,ןנחוי יבר םשב אחא רב בקעי יבר רמד ייכ אייתו .5

 .רוסא יאסורד ןב תליכאכ לשבתישכל וב ץרתמ םילחג

 ,"יאסורד ןב תליכאכ" ונייהד ,וכרוצ לכ לושיב לש תקיודמ הרדגהב (4) ליעל ונבקנשמ
 ,םילחג יבג לע הרידקה תא תפש םא :וז הרדגה הב תשמשמש תפסונ הכלה םיאיבמ ונא

 לשבתישכל" :וב תורתהל רשפאו ,אתיירואדמ הרוסאה תבש תכאלמ השע אל ןיידע

 ."רוסא יאסורד ןב תליכאכ

 ןכרוצ לכ ומחוהש ןימח ,'רב ןועמש יבר םשב אייח רב םוחנת יבר אחא יבר .6
 .המוטק הניאש הריכ יבג לע ןריזחהל רתומ

 קר אל .(3 ליעל) לאומש יברמ הברהב הליבקמה (יברב ןועמש יבר) המודק הכלה יהוז
 .ריזחהל רתומ וליפא אלא ,תוהשהל רוסא וניאש

 לע אלא תרמאתיא אל אמליד !רתומ ריזחהלו רוסא תוהשל יעב אריעז יבר .7

 .חספ

 .(60 ימע ,וטושפכ ימלשורי) "םשב" תויהל ךירצ "יעב"

 "רוש לישבת" :ונינפל .(1 'עה ,129 ימע ,דלפנייטש) 70 ימע ,ימלשורי ידירשב אוה ןכ .לישבת

 ."ליש-" לש הלפכה אלא הניאש המודו ,"רוש" קוחמל שיו

This content downloaded from 83.137.211.198 on Sun, 03 Jan 2016 09:53:06 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 ןמדירפ הדוהי אמש 80

 ןועמש יבר לש ותכלה םייקל ןיא ,ץריתו .אריעז יבר השקה ךכ תמאב ,ונישקהש יפכו
 — הטושפכ יברב

 לע ומצע יברב ןועמש יבר רמאש יפכו יחספ אקווד אלא ,ןימח

 :חספ

 וריזחהל רתומ וכרוצ לכ הלצנש חספ ,יבר יב ןועמש יבר םשב אחא יבר אתא .8

 .המוטק הניאש הריכ יבג לע

 םלוא .ןיזירז הרובח ינבש תויה ,ללכה ןמ אצויכו ,אקווד חספב וז הכלה שרפי אריעז יברו

 .ןימחב וליקה ןכ ,חספב וליקהש םשכו ,חספו ןימחב דחא ןיד םירבד לש םטושפ יפל
 ,המוטק הניאש הריכ יבג לע וריזחהל רוסא ,ןימח אלו חספ אל וניאש ,לישבת םתס לבא

 לכ לשבתנש לישבת ריזחהל רתומ ,המוטק הריכ יבג לע וליאו .וכרוצ לכ לשבתנש ףאו

 לשבתנש לישבת" :ליעל 4 הקסיפכו ,יאסורד ןב תליכאכ ?"וכרוצ לכ" אוה המו .וכרוצ

 לכ הלצנש חספ" ,עמשמ ןאכמ "המוטק הריכ יבג לע וריזחהל רתומ יאסורד ןב תליכאכ

 9ייאסורד ןב תליכאכ = וכרוצ לכ ,"המוטק הניאש הריכ יבג לע וריזחהל רתומ וכרוצ

 ?יאסורד ןב תליכאכ אוה וכרוצ לכ

 לכאמ ןיבל וכרוצ לכ לושיב ןיב הכלהל שרפה שי םא ולאשש דחא םוקמ שי םנמא

 םילוכי הז ךמס לעו ,הכלהל לדבה ןיאש וקיסה ירהש ,תנתונה איה לבא ,יאסורד ןב

 הלאשה תדמעה םצע איצוהל ,ןאכ הנקסמב וליפאו ,ךליאו ןאכמ ףלחתהל םיחנומה ינש

 םירוש ןיא ,םירמוא יאמש תיב" :ה ,א תבש הנשמב ונינש .לדבה שיש תורשפאה לע

 ןניסרג הילע .ךיריתמ ללה תיבו ,םוי דועבמ ורושיש ידכ אלא ,םינישרכו םינממסו ןיד
 :ימלשוריב

 תיבל יאמש תיב ורמא .ןבישהל ולכי אלו דחא רבד ללה תיבל ורמא יאמש תיב

 10ןכרוצ לכ ולוציש ידכ אלא הציבו לצב רשב ןילוצ ןיאש ונל ןידומ םתא ןיא ,ללה
 יניב ישיר הלעמ אלד ילוליא אריעז יבר רמא ".ןבישהל ולכי אלו ,םוי דועבמ

 תיא המ אכה ,ךפהתהל ןכרד הציבו רשב לצב ןמת אמעט רמא אניוה אתווירא

 וכרדש רבד ורסא יאסורד ןב תליכאכ ולצנ ןדוי יבר רמא ?רמימ ךל

 ארבתסמ אל אנמ יבר רמא .םוי דועבמ וכרוצ לכ הלציש ידכ דע ךפהתהל

 תולצל וכרדש רבדמ ונל ןיבישמ םתא ךאיה ןול רמימל ןילכי ןוניד ,רתומ אלד

 ?םוי דועבמ וכרוצ לכ תורשהל וכרד ןיאש רבד לע םוי דועבמ וכרוצ לכ

 וכרד ןיידע ירהש ,רוסא אהי אמש דבלב יאסורד ןב תליכאכ ולצנ םאש ,לאש ןדוי יבר

 ,בישהל םילוכי ללה תיב ויה ,רוסא היה וליאש ,רתומ אוה ,אל ,אנמ יבר ובישה .ךפהתהל

 ,הבושתב ןאכ 12.םוי דועבמ "וכרוצ לכ" תולציל וכרדש רבדמ ונל םיבישמ םתא ךאיה

 ה"ד ,594-593 ימע ,םיחספ ,הטושפכ אתפסות !לישכ אלו לישכ ה"ד ,תופסות ,ב"ע חי תבש :האר 9

 .ןלהל הארו .7-6 'ושל ,600-599 ימעו ,הנהו
 .ןלהל דוע האר ,וז האוושמל 10
 .5-4 ימע ,כ"ה א"פ תבש אתפסות 11

 .132-131 ימע ,דלפנייטש 12
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 ונל ןיבישמ םתא ךאיה"." :השמ ינפ ןושל הזו ייאסורד ןב לכאמכ אוה "וכרוצ לכ"

 ןב לכאמכ אלא הלצנ אל םא ךאר ונייהו ,י"עבמ וכרצ לכ תולצל וכרד תהימש רבדמ

 ירה ."ךכ ותוא ןילכואש םדא ינב המכ שי ירהש ,היל ןנירק וכרצ לכ ימנ יאסורד

 לושיב ןיבל יאסורד ןב תליכאכ לושיב ןיב וז הכלהל ןיחבהל שי םא ולאש הלאשב

 ןבומב "וכרוצ לכ" חנומב שמתשהל וכישמה בלש ותואבו ,לדבה ןיאש ובישה .וכרוצ לכ

 ."יאסורד ןב תליכאכ"

 "וכרוצ לכ" ןושלה תועמשמ

 לא ,"יאסורד ןב לכאמ" רועישה ומכ שממ שמשל לוכי "וכרוצ לכ" יוטיבהש ונתעצה

 הלא ינשש הכלהה קספו תונשרפה תורפס לכב אוה דסומ דוסי ירהש .ךיניעב הלק אהת

 "וכרוצ לכ"ש העשב ,ילאמינימ רועיש אוה "יאסורד ןב לכאמכ" .םייבטוק םידוגינ םה

 :א"ע זנ תוחנמב תופסותה ירבד המגודל לוט .ירמגל לשובמ ,ילאמיסקמ רועישכ ספתנ

 רתוי ,ירמגל וכרצ לכ הרומג הילצ שוריפ — דחא םוקמב תרגורגכ וב הלצנ םאו

 .יאסורד ןב לכאממ

 :ב"ע ול ןייגוסב תופסותה ירבד לשמל וא

 וכרצ לכ לישב אל 'יפא ונייה לישבתו ןימח םתסד י"רל הארנ — לישבתו ןימח

 .יאסורד ןב לכאמכ אלא

 וז הטישכו 13.תופסותה ירבד יפל םה םידגונמו םינוש םירועיש ינש וללה םירועישה ירה

 ימע ,ד"יה ב"פ תבש אתפסותב .ונניינעל תועגונה תוכלהה תונשרפב ןמרביל ש"רגה בתכ

 ימב .לכאי אל דיזמב ,לכאי גגושב ,םויה וילע שדקו הריכ יבג לע לישבת 14חכשה" : 10

 לישבת לבא ,ןכרצ לכ ומחוה אלש ןימחו וכרצ לכ לשב אלש לישבתב ,'ירומא םירבד

 אתפסותב תאז לע בתכו ."ןירתומ וליא ירה ,ןכרצ לכ ומחוהש ןימחו וכרצ לכ לשבש

 לכאמכ ולשבתנ וליפאש עמשמ וז ןושלמ .יוכו וכרצ לכ לשב אלש לישבתב" :הטושפכ

 םידוגינ וללה םיחנומה ינש ירה ."ןמייקל רוסא ,ןכרצ לכ ולשב אלש ןמז לכ ,יאסורד ןב

 ".תופסותה ילעב ירחאש הכלהה תורפסב ,ללכ ךרדב ,לבוקמ ןכו .םה

 לכ" סופתל רשפא ירה .תינונגס הניחבמ ומצע ינפב רוריב ךירצ רבדה ,םלוא

 תורשפאכ ספתנ אוה ליעלד תוטישב .sufficiently ןבומב וא completely ןבומב "וכרוצ

 ךכו .ינשה עמשמל רתוי םיאתמ ,תומוקמה בורב ,ועמשמ רקיעש המוד םלוא .הנושארה
 םיאנתה ירבדב שומישה בור לבא ,םהינש תא םשור ,(5641 ימע)הדוהי ןב ןולימב וכרעב

 דחוימב טלוב הז שומיש 16."תקפסמ הרמב ,יד 'משמב" :םש רידגהש ,ינשה יפל איבה

 ולושיב שילש אוהש יאסורד ןב לכאמכ 'יפא תצק לשבתנ םא לבא..." :גנר ןמיס .םייח חרוא רוט
 לכאמל העיגה םאו" :ןואג ארירש בר םשב םיתעה רפסמ אבומה הוושהו ."...וכרוצ לכ לשבתנ אלו
 ,םישוריפ ,תבש ,םינואגה רצוא)"הכרצ לכ הלשב אלש פ"עא תבשב הריכ ג"ע התוהשל רתומ ד"ב

 .ןואגה לש "וירבד ףרות" אלא הז ןיא םלוא .(16 ימע ,טע ןמיס
 .חכושה :רמולכ

 ."יאסורד" שופיח ,רוטילקת ,תידומלת הידפולקיצנא :האר

 .ןויע תוכירצ ויתואמגודמ המכ ןיינעה םצעל
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 אתפסות) "ןכרצ לכ ושמיש אלש ללהו יימש ידימלת וברשמ" :הלילש םע ףוריצב
 ,המלש הדימב ושמיש אלש ןאכ שרפנ אל .(תוליבקמבו ,384 ימע ,ט"ה ב"פ הגיגח

 בייח וניא הכרצ לכ התייח" :א ,ח אמק אבב הנשמ .תקפסמ הדימב ושמיש אלש אלא

 ןיא ,החתפנ בושש יפ-לע-ףא ,תקפסמ הדימב הכמה האפרתנ םא ,רמולכ ."ותואפרל
 ,הפנ הרשע שלשכ הפונמ היה רמועה" :ז ,ו תוחנמ הנשמ .ףסונ יופירל בייח לבוחה
 הל היה אל רמוא ןועמש יבר .הרשע תחאב םינפה םחלו ,הרשע םיתשב םחלה יתשו

 תיפאו תלס תחקלו (דכ ארקיו) רמאנש ,איבמ היה הכרצ לכ הפונמ תלוס אלא ,הבצק

 ".תקפסמ תילאמינימ הדימב ,רמולכ ."הכרצ לכ הפונמ אהתש דע ,התוא
 לש וקויד יפל ךלוה לכהו ,רנל תבהלשכ הזב הז םיקובד וללה םיעמשמה ינש םלוא

 םהבש םירשקה שיש ךרוצה יד וניארהש המוד .הז וא הז שיגדהל ןווכמ ןונגסה םא ,ןיינע

 ןאכמ אמש .ירמגל אקווד ואלו ,תקפסמ הדימב = וכרוצ לכ ,רמולכ .ינשה ןבומה טלוש
 םיאב ןהב רשא ,לושיב לש וללה תובכרומה תוכלהה תא שדחמ קודבל חתפ חתפיי

 ,ימלשוריה שוריפל ונעצהש הטישה ,ונתעדל .תונשרפה ךוביסל םימרוגה םיבר םינתשמ
 יתכלהה ונכות תניחבמ ההז ךכבו ,תקפסמ תילאמינימ הדימב ושוריפ "וכרוצ לכ" היפל

 םג .ןלהל תוארהל הסננש יפכ ,םיבר םיישק בשייל היושע ,"יאסורד ןב תליכאכ" ןושלל

 ,"יאסורד ןב לכאמכ" חנומה לש רבוגהו ךלוהה שומישה ןאכמ ןבוי תירוטסיה הניחבמ
 ןמ רתוי הברה קיידל ונל רשפאמ אוה ,שומישל סנכוהו אצמוה הז חנומש רחאל ירהש

 ."וכרוצ לכ" ירוקמה חנומה

 םיקוידה תטיש

 ןוידב האבה ,ב"ע ול תבש ילבבה תטיש תא ןמרביל ש"רגה עיצה ,אתפסותה שוריפ בגא
 עיצהש רחאלו .אל וא איה היננחכ ישילש קרפ שאר תנשמ םא הלאשב םש היגוסה לש

 :הרעהב ןמרביל ףיסוה ,היננחכ ונתנשמ היפל ,ילבבה תנקסמ תא

 ,םישוריפה ,ג"הוא ןייע ,םינומדקה ןמ המכ םיקסופ ןכו .היננחכ ונתנשמו ,רמולכ
 ימלשוריב לבא .דועו רמא ה"ד 'ב ז"ל תופסותב ןייעו .ג"פר תומחלמו ,17,15 ימע

 וכרוצ לכ לשב אלש לישבת םייקל ריתהש ימ ןיאש חכומ (ב"ע 'ד ,י"ה א"פ)

 קמטצמ וא ,ול הפיו קמטצמ ןיב קוליח ןיאו ,המוטקו הפורג הניאש הריכ יבג לע

 ן"במרה תרבסכ ,ול הפי לושיבה ירה וכרוצ לכ לשיב אלש ןמז לכש ,ול ערו

 'ד ,ה"ה א"פ ימלשוריב ןייעו .ג"פר ימלשורי םעונב ש"מ ןייעו ,ג"פר תומחלמב

 הנוש םילחג ג"ע היילצ וניחרכ לעבו .53 ימע ,וטושפכ ימלשוריב ש"מו ,א"ע

 18.ש"ייע ,הריכ ןידמ

 ןיב הריתס תמייקש ןייצל ןווכמ ןמרביל ירבדבש "ימלשוריב לבא" .ושוריפל שוריפ

 םיגדהל רשפא ?וז הריתס יהמ .םיקסופה וקספ הומכ ,היננח לש ותכלה ןיבל ימלשוריה

 םשב אנהכ רב ןוב יבר" :ליעל םהב ונקסעש ,אנהכ רב ןוב יבר ירבד ךותמ אקווד התוא

 ,עמשמ ."המוטק הניאש הריכ יבג לע ותוהשל רתומ וכרוצ לכ לשבתנש לישבת ,ןנבר

 .ם"במרל הנשמה שוריפ הוושהו ."הייפאל היוארו הייקנ אהתש דבלבו" :ושוריפב קבלא 17
 .השגדה יתפסוה .71 'עה 37 ימע ,תבשל הטושפכ אתפסות 18
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 "יאסורד ןב לכאמ" שרפל לבוקמש תויהו .רוסא ,וכרוצ לכ לשב אלש לישבת לבא

 י (ריתמה)היננח ןיבל (רסואה)ימלשוריה ןיב הריתס תמייק ,וכרוצ לכ לשב אלש לכאמכ

 הז לכו ."ימלשוריב לבא" :בתכש המב ןמרביל ש"רגה הילע דימעמש הריתסה יהוז

 רומג לושיבמ תוחפש המו ,אקווד רומג לושיבל ןווכמ "וכרוצ לכ"ש םיקוידה תטישל

 .ךפיהל וניד אהי (יאסורד ןב לכאמכ לושיב הז ללכבו) םדא-ינב בור לש םמעט תניחבמ
 הדימב ,וכרוצ יד רמול הצור "וכרוצ לכ" ןאכש ,ללכ הריתס ןיאו ריפש יתא ונירבדל םרב

 הניחבמ .ןוכנה אוה ךפיהה .יאסורד ןב תליכאל דוגינ םוש ךכב ןיאו ,הליכאל תקפסמ

 יאסורד ןב לש וכרוצ לכ היהש המו ,רבד לכל לושיב אוה יאסורד ןב לכאמכ ,תיתכלה

 לושיב ירועישב אוה רבודמהשכ ,הכלהה יפל וכרוצ לכ לשב אלש לישבת ארקיי אל

 לכל לושיב בשחנ אוהש תויה ,הברדא .תוכלה הברהל ?ונימ אקפנ ןהל שיש ,ל"זח יפל

 .וכרוצ לכ לושיב אוה ,הכלה יכרוצל ,רבד

 םש ,ליעל ונאבהש ימלשוריה לע הבסנ ןמרביל ירבדבש היינשה הדוקנהש ינמוד

 תיבל יאמש תיב ורמא .ןבישהל ולכי אלו דחא רבד ללה תיבל ורמא יאמש תיב" :רמאנ

 ...ןכרוצ לכ ולוציש ידכ אלא הציבו לצב רשב ןילוצ ןיאש ונל ןידומ םתא ןיא ,ללה
 ונל ןיבישמ םתא ךאיה ןול רמימל ןילכי ןוניד ,רתומ אלד ארבתסמ אל אנמ יבר רמא

 וכרוצ לכ תורשהל וכרד ןיאש רבד לע םוי דועבמ וכרוצ לכ תולצל וכרדש רבדמ

 ימלשוריה ירבדמ ותאבהב רשא ,רואמה לעב ןייצ וטושפכ ימלשוריב ."םוי דועבמ

 תורתוימ ןהש תאז יפ-לע עבקו ,תורסח תונושארה תושגדומה "ןכרוצ לכ" תוביתה יתש

 אסריגו .םוי דועבמ ולוציש ידכ אלא :ןייגוסב א"פ רואמב" :םש בתכ ךכו .ימלשוריב

 "הטמל" ."ןוכנה ןמוקמב ןה םשו הטמלמ הרגשא ןה ןכרוצ לכ :םילמהו ,איה הנוכנ

 םש ?הטמל ןוכנה םוקמב ןה עודמ :םילאוש ונאו .האבהה ךשמהב שגדומל הנווכה

 ,רינ רפסב שריפ" :("ןכרוצ לכ" תויתוא רזיפ ותאבהב וב)ינשה עטקה לע ןמרביל בתכ
 רמאת םאש ,ש"בל םג רתומ םוי דועבמ יאסורד ןב לכאמכ לשבתנ יכ חיכומ אנמ 'רש

 ולציש אוה ןנידש הציבו רשבמ ונל םיבישמ םתא המ ש"בל בישהל ה"ב ולכי ירה ,רוסא

 ןב לכאמכ לשבתנ םאש רמול םיכירצ ונא וניחרכ לעב אלא ...םוי דועבמ 'ןכרוצ לב'
 דציכ ,יאסורד ןב לכאמכ םג יאמש תיבל רתומ םא ירה .יוכו "ש''בל םג רתומ יאסורד

 .תוקחמנ ןהו ,הלא תובית לש ןמוקמ הז ןיא ךחרוכ לע ."וכרוצ לכ" (הנושארב)ורמא
 ,איה הנוכנ הפסוה ,ןה הפסוהו רואמב ןניא הלא תוביתש םגו ,ריפש יתא ונירבדל םלוא
 ימלשוריב עטקה עצמאבש יפ-לע-ףאו .יאסורד ןב לכאמכ אוה "וכרוצ לכ" אוה ירהש

 .לדבה ןיאש תוטשפב ורבס ףוסבו הלחתהב ,םהיניב לדבה ץוענל יואר םא ולאש

 ,רמולכ ."הריכ ןידמ הנוש םילחג ג"ע היילצ וניחרכ לעבו" :םש ןמרביל בתכ דוע
 ןיאש חכומ" הריכב וליאו ,"ש"בל םג רתומ יאסורד ןב לכאמכ לשבתנ םא" היילצב

 הזה ץוריתה םצע לבא ."הריכ יבג לע וכרוצ לכ לשב אלש לישבת םייקל ריתהש ימ

 ירהש ,"וניחרכ לעב" אלא ןאכ רמאנ אלו ,השק ןודינה ןידב הריכל היילצ ןיב יוניש לש

 וזמ ודמל הברדאו ,הריכל היילצ ןיב הזב לדבה ןיאש תרמואכ םש ימלשוריה תייגוס לכ

 לכב ומצע רבחמה לש ותויחונ-יאב חפט הלגמ ןאכ "וניחרכ לעב" חנומב שומישה .וזל

 .הזה ךלהמה

 ןיב יתוכאלמה קוליחהו ,היננח לש ןידל ימלשוריה תריתס) הלאה םיניינעה ינש םרב
 לש םינודינה םירשקהב תיתכלהה תועמשמה תא םיהזמ ונאשכ םימלענ (הריכל היילצ

 .יאסורד ןב תליכאו ,וכרוצ לכ :וללה םיחנומה ינש

This content downloaded from 83.137.211.198 on Sun, 03 Jan 2016 09:53:06 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 ןמדירפ הדוהי אמש 84

 ושוריפ ןיא "וכרוצ לכ"ש היבו הינמ היאר שיש המוד ,ןיד ןמ רבו ןיד ןמ רב לבא

 ב"פ תבש אתפסותה ןושלמ ונאבה ליעל ."תקפסמ הדימב" ושוריפ אלא ,"ירמגל" ןאכ

 ,םויה וילע שדקו הריכ יבג לע לישבת חכשה" :הלוכ תא איבנ ןאכו ,10 ימע ,ד"יה
 ןימחו וכרצ לכ לשב אלש לישבתב ,'ירומא םירבד ימב .לכאי אל דיזמב ,לכאי גגושב
 ירה ,ןכרצ לכ ומחוהש ןימחו וכרצ לכ לשבש לישבת לבא ,ןכרצ לכ ומחוה אלש

 ,םכל ערש ינפמ ,ןירתומ וליא ירה ןכרצ לכ ומחוהש ןימח ימוא הדוהי 'ר .ןירתומ וליא
 ,"רוסא ,ףורט רשבו לופו בורכ ןוגכ ול הפיו קמטצמה לכ ,וכרצ לכ לשבש לישבת לבא
 ,רמול הצור וטושפבש ,"וכרצ לכ לשב אלש לישבת" :ילילשה ןונגסב חתפ ןאכ .יוכו

 לש יבויחה ודצ אלא וניא ךשמהבש יבויחה שומישה .תקפסמ הדימב לשב אלש לישבת

 קמטצמ םא ,דועו .ךרוצה יד תקפסמה תילאמינימ הדימ :וב םולגה גשומה לשו הז עבטמ
 םרט לבא ,"תקפסמ הדימב" אלא ,"ירמגל" ותועמשמ ןיא "וכרוצ לכ" ירה ,ול הפיו

 .ירמגל לשבתנש לישבתב ןכ ןיאש המ ,ול הליעומ לושיב תפסות ןכלו ,ירמגל לשבתנ

 .יוכו וכרצ לכ לשב אלש לישבתב" :הטושפכ אתפסותב ,רומאכ ,בתכ וז הכלה לע

 ,ןכרצ לכ ולשב אלש ןמז לכ ,יאסורד ןב לכאמכ ולשבתנ וליפאש עמשמ וז ןושלמ
 = וכרוצ לכ לשב אל :דומלתה ישרפמ ןיב הרוגשה הטישה האב ןאכ ."ןמייקל רוסא

 ."וכרוצ לכ לשבתנ אל" ארקנ ,יאסורד ןב לכאמכ לשבתנ םא וליפאו ,ירמגל לשבתנ אל

 הארמ ינונגס-ינושלה רוריבהש המוד םרב ."וז ןושלמ" יוטיבב זמרנ הז יתרגש קויד

 תיתכלה הניחבמ וכרוצ לכ לשבתנש לישבתה אוה-אוה יאסורד ןב לכאמ .ךפיהה תא

 ,הבורמ הדימב היילצ וא לושיב םיפידעמה םדא-ינב שי יכ םא .רבד לכל לושיב בשחיהל
 םעט — ונינפל ןונגס ימוחת ינש םוקמ לכמ ,םמעטל "ירמגל" יולצ וא לשובמ אוהש דע

 ןב לכאמכ = הליכאל יוארה לושיב ,הכלהה יפלו .הכלהו ,הליכא יניינעל םדא-ינב לש
 שי .וללה תוכלהה תעיבק םשל ירמגל לשובמ בשחנה לישבתה אוה-אוה ירה ,יאסורד

 19.רבודמ וללה תוניחבה יתשמ וזיאב ןיחבהל םוקמ לכב אופא ךרוצ

 ,ןהב ונקסעש תוליבקמה לכ ןיב ינושארו ירוקמ חוסינ תיארנ אתפסותבש וז הכלה

 םיחוסינו ,ליגרכ םייונישב ואבו ,וז אתפסות לש רתוי תורחואמ תואובב אלא ןניא ןבורו

 לכ" תא ףילחהל אבש ,קיודמה "יאסורד ןב לכאמכ" ןושלה םצע םהיניב ,רתוי םירחואמ

 .ירוקמה "וכרוצ

 היננח לש אתיירב

 :(ליעלד 1 רפסמ) אנהכ רב ןוב יבר תרמימל רוזחנ

 יבג לע ותוהשל רתומ וכרוצ לכ לשבתנש לישבת ,ןנבר םשב אנהכ רב ןוב יבר

 .המוטק הניאש הריכ

 :ב"ע ול ,א"ע כ תבש ילבבב היננח םשמ אתיירבל אילפהל המוד וז הרמימ

 :ך"מרה היגה ,"לושיב יצח לשבתנ" :(29 'עה ןלהל האר ,ה"ה ט"פ תבש) ם"במרה לש ונושל לע 19
 יבגל אוה לושיב ילוכ יאסורד ןב לכאמכ לשבתנ יכ ,בייח אוהש לושיב יצח יאמ יתעדי אל"

 ."תבש
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 ,הריכ יבג לע ותוהשהל רתומ יאסורד ןב לכאמכ אוהש לכ ,רמוא היננח ,אינת

 .המוטקו הפורג ןיאש פ"עאו

 :דחא לדבהמ ץוח ,הלמב הלמ ,ןונגסב ןהו הכלהה ףצרב ןה ,םיהז טעמכ תורוקמה ינש

 יפ-לע ,םלוא .ילבבב "יאסורד ןב לכאמ" אוה ימלשוריבש "וכרוצ לכ לשבתנש לישבת"

 יתש ונשריפש יפכו ,איה איהו ,וללה םיחנומה ינש ןיב הכלהל לדבה ןיא ,ליעלד ונירבד

 .םיחנומה ינש לש םהיתויועמשמ יוהיז יפ-לע ימלשוריב תויגוס

 הרעהכ ונשריפ אנהכ רב ןוב יבר לש ותכלה תא .ליעלד העצהל תוכלשה המכו המכ

 ילבבב האבוה היננח לש וז אתיירב םג .ג קרפ שיר ,תבש תנשמל תסחייתמה תיתכלה

 הת !וז הנשמ לע תקלוחכ הספתנ איה ילבבב הנה ,םלוא .ג קרפ שיר ,תבש תנשמ לע

 :ב"ע ול םש ארמגה ןושל

 ןתי אל יאה :והל איעביא .ארמג
 — תוהשל לבא ,אוה ריזחי אל —

 ףא ןיהשמ

 אוהש לכ :רמוא היננח ,אינתד .איה היננח — ינמו ,םוטק וניאו ףורג וניאש יפ לע

 וניאו ףורג וניאש יפ לע ףא ,הריכ יבג לע ותוהשל רתומ — יאסורד ןב לכאמכ

 םוטקו ףורג יאו ,ןנת תוהשל :אמליד וא :םוטק
— 

 ןכש לכו ,אל — אל יא ,ןיא

 .ריזחהל

 חיננ םא לבא ."ריזחי אל" ושוריפ "ןתי אל" םא קר היננחכ ונתנשמ היהת ,היגוסה יפל

 .היננחכ אלש איה ונתנשמ וז היגוס יפל ירה ,"ןנת תוהשל" הנשמה ןושל טשפ יפלש

 20,"ןנת תוהשל" הנשמה לש "ןתי אל" ,םירקוחה לצא תמכסומו הרורב העד יפ-לע ,םנמאו

 "ןימייקמ ןיאו" :אתפסותב שרופמה ןושלכו
= 

 םימיכסמש דבלב וז אלו .ןיהשמ ןיא

 קרפ שארבש וז היגוסש ךכ לע םהיניב שי המכסה תוחפ אל ,הנשמה שוריפב םירקוחה

 הנשמה תא שרפנ םא קר היננחכ הנשמה תא םיקהל הצורה ,תילבב תבש תכסמבש ישילש

 לש הטושפב קובדל אופא ונל בטומ 21.תיתוכאלמו תרחואמ היגוס איה ,הטושפכ אלש

 .הנשמה ןיבו היננח ןיב תקולחמ םוש רוציל אל ךדיאמ לבא ,דחמ הנשמ

 וא תפגב ,לישבת הילע ןינתונ הבבגב וא שקב הוקיסיהש הריכ" :הנוש וז הנשמ

 לכאמב הנשמה תא דימעמ היננח ."רפאה תא ןתייש דע וא ףורגיש דע ןתי אל םיצעב

 .רתומ ,יאסורד ןב לכאמכ לשבתנש לישבת לבא ,לשובמ וניאש

 ירבדל ותכלה תא ברקל רשפא ,הנשמה לע קולח וניא היננחש וז תונשרפ ידי-לע

 ליעל הב ונקסעש א קרפ ימלשוריה תייגוסב ורמאנש תופסונ תוכלהלו אנהכ רב ןוב יבר

 .הילע םיקלוחכ אלו ונתנשמ תטישכ לכהו ,ג קרפ ילבבבו

 הנשמל שוריפ ,גרבדלוג 'א ;37 ימע ,תבש ,הטושפכ אתפסות ;456-455 ימע ,הנשמה חסונל אובמ

 ימע ,ב"משת ,םילשורי ,תבש ,תורוסמו תורוקמ ,ינבלה 'ד ;55 ימע ,ו"לשת ,םילשורי ,תבש תכסמ

 •ק
 "קחודב ...אוה קוחד יאדוו ...הכוראב וז הלאשב ןד ילבבה םתס לבא"

 אובמ ,ןייטשפא נ"י —

 ילבבה תיגוסש ,החיכומ ...םיקוחד םיונישל תסנכנ ס"שה תיגוסש ,אדבועה ןכא" ;םש ,הנשמה חסונל

 הטישהו הטושפכ הנשמזןתא תמלוה תחא הטישש ,הזמו ...ריזחהלב הנשמה תא םייקל טלחהב הטונ

 ,ימשלוריהו ילבבה ס''שה תויגוסל תורעה ,סייוו 'א — "ונתיגוס חורב הדסוימ ןנת ריזחהל הינשה

 .69 ימע ןג-תמר ,הנשמה לע ,ל"נה ;161 ימע ,ןג-תמר
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 יבג לע ותוהשל רתומ וכרוצ לכ לשבתנש לישבת ,ןנבר םשב אנהכ רב ןוב יבר

 .(ימלשורי) המוטק הניאש הריכ
 ןיהשמ םיצעבו תפגב הוקיסהש הריכ :ןנחוי יבר רמא הדוהי רב לאומש בר רמא
 הפיו קמטצמ וליפאו ןכרוצ לכ ומחוהש ןימחו וכרוצ לכ לשיבש לישבת הילע

 .(ב"ע זל תבש ילבב)ול
 ןימח הילע ןיהשמ םיצעבו תפגב הוקיסהש הריכ :ןנחוי יבר רמא תשש בר רמא
 ףורגיש דע ריזחי אל — רקע ,וכרוצ לכ לשיב אלש לישבתו ןכרוצ לכ ומחוה אלש

 .(ב"ע זל תבש ילבב) רפא ןתיש דע וא
 פ''עאו הריכ יבג לע ותוהשהל רתומ יאסורד ןב לכאמכ אוהש לכ רמוא איננח

 .(ב"ע ול תבש ילבב) המוטקו הפורג ןיאש
 לע וריזחהל רתומ יאסורד ןב תליכאכ לשבתנש לישבת ןנחוי יבר םשב יביב יבר

 .(ימלשורי) המוטק הריכ יבג

 ןוב יברכ היננחש אוה טושפ ,ךה ונייה "יאסורד ןב תליכא"ו "וכרוצ לכ"ש ונירבד יפל
 ןנחוי יבר םשב הדוהי רב לאומש ברכ ןכו ,שממ ימלשוריבש ןינבר םשב אנהכ רב

 הגרד הלוע אוהש אלא ,ןנחוי יבר םשב יביב יבר ירבדל ירמגל המיאתמ םתטיש .ילבבב

 תטיש יונישב ,תונושל םתוא .(המוטק)הריכה יפואב הגרד דריו (ריזחהל)הלועפה תוהמב

 תונושה תותמיקואה תורמל .ילבבב ןנחוי יבר םשב תשש בר ירבדב םיאב ,דבלב הכלהה

 לע ,םנושל ףקיהו םנונגסב שממ הזל הז םימיאתמ וללה תורוקמה לכ ירה ,םידומלתבש

 םיארנ םלוכו .הכלהל תוקולח תוטיש תוספות ,ילבבב ןהו ימלשוריב ןה ,םתצקמש ףא

 ונשריפ הבו ,ליעל תאבומה אתפסותבש ירוקמה ןונגסה ןמ םיאבו םילשלתשמה םיאצאצכ

 :יאסורד ןב לכאמכ ןוגכ ,תילאמינימ הדימ ןבומב "ןכרצ לכ"

 ימב .לכאי אל דיזמב ,לכאי גגושב ,םויה וילע שדקו הריכ יבג לע לישבת חכשה

 לבא ,ןכרצ לכ ומחוה אלש ןימחו וכרצ לכ לשב אלש לישבתב ,'ירומא םירבד

 הדוהי 'ר .ןירתומ וליא ירה ,ןכרצ לכ ומחוהש ןימחו וכרצ לכ לשבש לישבת

 לשבש לישבת לבא ,םכל ערש ינפמ ,ןירתומ וליא ירה ןכרצ לכ ומחוהש ןימח ימוא

 .יוכו ,רוסא ,ףורט רשבו לופו בורכ ןוגכ ול הפיו קמטצמה לכ ,וכרצ לכ

 ?היננח היה ימ

 תורמימ ןיבל היננח לש אתיירב ןיב ,ןונגסב ןהו ןכותב ןה ,תאזה הלודגה המאתהה

 ץרא יארומא לש ישילש רוד רמולכ ,ןנחוי יבר ידימלת יפמ ורמאנש ימלשוריב םיארומאה
 ,אתפסותבש רתוי ירוקמה ןונגסה תמועל הלא לש ףתושמה םנונגס לש ינושהו ,לארשי
 ?ןאכ ונינפל םיחנומ וירבדש "היננח" ,הז אתיירבד אנת אוה ימ רהרהל ונתוא םיאיבמ

 שרופמב ימלשוריבש הליבקמב רכזומ ילבבה לש תותיירבב תומוקמ המכב םתס היננח

 תודגנתה ררועש ןויסנ ,לבבב םינש רבעל ונויסנב עדונה 22,עשוהי יבר לש ויחא ןב היננחכ

 ,א"ה א"פ תינעת ימלשורי = "הפוקתב םישש דע הלוגבו :רמוא היננח ,אית" :א"ע י תינעת ילבב 22
 ."הפוקתב םוי םישש דע אלא ןכ וגהנ אל הלוגב רמוא עשוהי יבר יחא ןב היננח" :ד"ע גס
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 לכאמ" לש וז הרכזהמ ץוח ,הנהו 23.ימלשוריבו ילבבב הטלבהב רפוסמכ ,אישנה תיב

 ,(24ב"ע ול ,ןלהל ,הריכ קרפ שירב האבוה ןאכמו)ןאכ היננח לש אתיירבב "יאסורד ןב

 ירבד תוביטחב ןיב ,םיאנתה תורפס לכב "יאסורד ןב לכאמ" חנומה זמרנ אלו רכזוה אל

 הבריקל ףוריצב ,וז הדבוע ,ונתעדל י ימלשוריו ילבב ,םידומלתה ינשב ץבו םמצע םיאנתה

 יבר ידימלתו אנהכ רב ןוב יבר תרמימ ןיבל היננח לש וז אתיירב ןיב ליעל ונייצש הלודגה

 הנקסמל אלא םוקמ ונל תוריאשמ ןניא ,ימלשוריבו ילבבב תוליבקמה תויגוסבש ןנחוי

 ,"יאסורד ןב לכאמ" :הז ץשלבו ונינפלש וז התרוצב תוחפלו ,היננח לש וז אתיירב :תחא

 .ןודינה אשונב םיארומא ירבדמ העפשוה איהו ,הלמב הלמ םיאנת תרות הניא

 אוהשכ דחוימבו ,םיארומא ירבדמ חנומ וניצמ תחא אל .ללכו ללכ קוחר וניא הז רבדו

 ,םיאנת ירבד ךותב ילבבב ומוקמ תא ספותו סנכנש ,וקויד ללגב רהמ טלקנה עלוק חנומ

 ,רמוחו לק לש ונב ןב רמוחו לקו 25.םמצע םיאנת תרותב ארבנ אלו היה אל ללכשכ

 יפכו 26,םש העבקנש םיארומא תרמימב ,היגוסה ךותב םוקמ בוריקב דמוע חנומ ותואשכ

 ןב לכאמכ ולוציש ידכ בר רמא יאעליא 'ר רמא" :ונינפלש ילבבה תייגוסב וניצמש

 תרמימ לש האובבכ ןאכ היננח לש אתיירב תוארל שיש ןאכמ 27.(א"ע כ) "יאסורד

 םשמ הדוהי רב לאומש בר תרמיממ הברה הנוש אל איהו ,ימלשוריב אנהכ רב ןוב יבר

 ,"יאסורד ןב לכאמ" חנומה םע ,ליעל בר תרמימ תעפשהב החסונש ,ילבבב ןנחוי יבר

 ינונגס-ינושל בלש גציימ לבא ,ונכותב "וכרוצ לכ לשבתנש לישבת" גשומל ליבקמה

 .רתוי םדקתמ

 ןונגסב ונינפל תועיפומ ןניאש ,ילבבב היננח לש תותיירב המכ דועב רמול בורק ןכו

 28.םיקהבומ םיילבב תונונגס תעפשהב תואב אלא ,םיאנת ירבד לש םודק

 .81-79 ימע ,א"נשת ,םילשורי ,דומלתה תפוקתב לבב ידוהי ,ינפג 'י :האר

 ,א"ע כ ףדב אוה ילבבב וז אתיירב םוקמ רקיעש החיכומ א קרפב ימלשוריב הליבקמה היגוסה

 .ישילש קרפ שאר תרחואמה היגוסב ב"ע ול ףדל הרבעוהו

 ןמלז םייח רוספורפ דובכל לבויה רפס ,"אתפסותל ןסחיו ילבבה דומלתבש תותיירבה" :ירמאמ האר

 .רואל תאצל דמוע ,יקסבורטימיד

 :האר ,םיארומאה ירבדל וכמסוהש ,המודכו יכה ימנ אינת לש תותיירבו ,5 ןמיס ,ל"נה רמאמב האר

217 .Judith Hauptman, Development of the Talmudic Sugya, Lanham, 1988, p. יאעליא יבר 

 ןנחוי יברו בר תורמימ ןיב ידדהה סחיה עודיו .ןנחוי יברמ לביקו לארשי-ץראל הלעו ברמ לביק
 .ילבבב

 .(אסריג) 5 'עה ליעל הארו .ליעל ןיוצש יפכ ,ימלשוריב הליבקמה יפל ,ומוקמ רקיע והזו
 דע ,בוריעב םידומ ויה אל יאמש תיב לש ןמצע לכ :רמוא היננח ,אינתד .היננחכ" :ב"ע ל ןיבוריע
 ,יאמש תיבד 'ינתמ" :ד"ע כ ,א"ה ג"פ ןיבוריע ימלשוריב ."םשל וישימשת ילכ לכו ותטמ איצויש

 אתמיקוא שי ימלשוריב ."םש ושימשת ילכ ויה ןכ םא אלא םדאל ןיכרעמ ןיא ןירמא יאמש תיבד
 "ירמאד" ,"רמאד" ומכ ךירמא") םתטיש לש יארומא חוסינ יפ-לע יאמש תיבכ םש הנשמה לש

 םשלו" :ד ,זט תבש הנשמ יפ-לע ןמוסש ןממס :438-436 ימע ,חסונה ,ךורע דומלת האר ,ילבבב

 ךפה ילבבב .261-260 ימע ,וטושפכ ימלשורי ,ןמרביל 'ש :האר .("ושימשת ילכ לכ איצומ אוה
 ימ" :ב ,ג ןיבוריע תנשמ יפ-לע תצקמב הננגוסו ,םיאנת לש אתיירבל הטיש לש יארומא חוסינ

 .םש א ,ו ןכו ,"בורעב הדומ וניאש
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 ןמדירפ הדוהי אמש 88

 'יאסורד ןב היה ימ

 ןב" :(א"ע כ תבש) "שילש ולושיב לשבמו ,היה םיטסל — יאסורד ןב" :שריפ י"שר
 ןב לכאמ" ;(א"ע חל הרז הדובע) "תצק לשובמה רבד לכ לכואו היה םיטסל — יאסורד
 ןב לע ?"היה םיטסל"ש י"שרל ןיינמ 29.(א"ע זנ תוחנמ)"לשובמ אוה שילש — יאסורד

 יח רשב לכא :והייוורת ירמאד ףסוי ברו הבר" :א"ע ע ןירדהנסב םיסרוג ונא הרומו ררוס

 יח רשב ,גיזמ אלו גיזמ — יח ןיי :אניבר רמא .הרומו ררוס ןב השענ וניא יח ןיי התשו

 תוכלהב בותכ" :ן"במרה בתכו 30."יבנג ילכאד אביכ רשבכ ,לישב אלו לישב —

 םישודיח)"יאסורד רב לכאמכ ונייה לישכ אלו לישבד ,ל"ז אראיק ןועמש 'ר לש תולודג

 התיהש אלו ,היה םיטסל יאסורד ןבש י"שר םג איצוה וז ךרדב יאדווב 31.(א"ע ול תבשל

 .יאסורד ןב היה ימ ןנא יזחינו .ךכ לע תשרופמ תרוסמ וא תפסונ העידי ול

 :הרז הדובע לוטיב לע ןניסרג ,ד"ע גמ ,ד"ה ד"פ הרז הדובע תכסמ ימלשוריב

 ןיא תא ,םהילע בהזו ףסכ דומחת אל אדה ןמ הל עמש יאני 'ר םשב ןנחוי 'ר

 תוח ייסורד רבל רמא ןנחוי 'ר .חקול תאו םידמוח םירחא ,חקולו דמוח תא

 ?ןכ המלו .דח ארפ ןוהלוכ רבתו תחנו ,ןיסומיד וגד איימלצ ןיליא לכ רבתו

 .וילע ריטקמ תויהל 32רחא לארשי דשחנש ינפמ ןוב 'ר יב יסוי ר"א

 השע המ .יוג ידי-לע אלא םתוא לטבל רשפא-יאש ,ץחרמה-תיבבש םימלצב היה השעמ

 .השע ךכו ,ץחרמה ךותבש וללה םימלצה לע רובשו דר :ייסורד רבל רמא ?ןנחוי יבר

 .לארשי אלו היה יוג ,הנושארבו שארב ?הז ייסורד רב לע אופא רמול רשפא המ

 תא דימשהל םיכסמ אוה ,דוע המו 33.יטסינלה-יאמור אלו ימש יוג ,ומש יפ-לע ,המודו

 ראותמה הז בצממ קיסהל ןתינ םירבד המכ דועש המודו .ימורה ץחרמבש יונה יליספ

 ,רידא יזיפ ןורשכ המשל ליעפמו ,תח אלל וז המישמ וילע לבקמ ייסורד רב ירה .ןאכ

 י א לכ רבוש אוהשכ
 .ץחרמבש איימלצ ןיל

 ףתשמה ,םימכח לש םתירב לעב ייסורד רב לש וז תומדב ןאכ םיאצומ ונאש המוד

 ןורשכ לעב ץימא םדא ,םייטסינלה-םיימורה תוברתהו ןוטלשה דגנ םתדימעב הלועפ םתא

 ימכסה וא ,םתא הלועפה ףותיש יסחי בגא םימכח םע רידס עגמב אב יאדוובש ,יזיפ

 .םהיניבש תירבה

 לבא תרגורגכ וב הלצנ אל ...םילחג יבג לע רשב חינה" :ה"ה ט"פ תבש תוכלהב בתכ ם"במרה
 דוע ."יאסורד ןב לכאמכ 'יפ לושיב יצח" :ד"בארה תגשהבו ."בייח לושיב יצח ולוכ לשבתנ

 ולוציש ידכ אלא שאה יבג לע הציבו לצבו רשב ןילוצ ןיא" :ז"טה ג"פ תבש תוכלהב ם"במרה בתכ
 ם"במרה ."יאסורד ןב לכאמכ" :(דועו) תוינומיימ תוהגהבו ,"הליכאל ןייואר ויהיו םוי דועבמ
 ,םיוסמ ןמזל לובכ וניאש ןושל ליגרכ ופידעהב ,"יאסורד ןב לכאמכ" חנומב שמתשהלמ אופא ענמנ
 .םינמזה לכל הפיו יללכ אלא
 .(ב"ע בי םיחספ ,א"ע י תבש) םיטסל לכאמו ,ןידול לכאמב םיאיקב םימכחהש יפכ

 .594 ימע ,םיחספ ,הטושפכ אתפסות :האר

 .דחא :תויהל ךירצ יאדווב

 Palestine in the" ,s. Lieberman :האר .םירצונל סחייל שקיבש הלועפל הז השעמ רשיק ןמרביל

Third and Fourth Centuries", JQR, 36 (1946), p. 368 = ibid, Texts and Studies, New York, 

151 ..1974, p 
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 89 ?יאסורד ןב היה ימ

 רועישו רבד םש ושענ ותליכא יכרדש יאסורד רב אוה-אוה הז יאסורד רבש חיננ םא

 לפנ המ לעו דציכ רבסה םושמ ךכב שי ,ךליאו ןנחוי יבר רודמ םיארומאה לצא עובק

 המש יפ-לע עבקנ תורחא תוכלהו תבש תוכלה יניינעל לושיבה תומכל רועישש ,רבד

 לש וגוחמ םימכחל ברוקמה םדא אוה ןדיד יאסורד ןב .איהש-לכ תירוטסיה תומד לש

 םיגדהל םימכח ואב ןפודה יאצוי ויסומינ יפ-לעו ,וישעמב טלוב םדא אוה .ןנחוי יבר

 .םדא-ינב לצא לושיב ארקיהל היושעה תילאמינימה הדימה יהמ

 "םיטסל" ותוא ההיזש םהמ דחאב יתיאר אל םילבוקמה דומלתה ישיא תודלות ירפסב

 ידי-לע םימלצה תריבש לש ירוטסיהה עקרב וקסעש םירקוחה ףא 34.םימלצה רבוש םע

 אלו ,"יאסורד ןב תליכא/לכאמ" חנומה ירוחאמ תדמועה תוישיאל ונייצ אל ,ייסורד רב

 ,ןנחוי יבר ןמזמ ןורחאה ירהש ,וילאמ ןבומ רבדהו 35.םהיניב הווש הריזג םוש רוזגל וסינ

 יפכו ,תנתונה איה אלא .עשוהי יבר יחא היננח ןומדקה אנתל הרואכל עודי רבכ ןושארהו

 ןיאו ,םיארומאה ירבד יפ-לע וננגוס היננח ירבדש רמול הביס לכ ונל שי .ליעל ונקסהש

 .ןנחוי יבר ימימ "יאסורד ןב לכאמ" חנומה תא םידקהל שממ לש ךמס לכ ונל

 סופוטה

 תומדש ריעהל שי ,"יאסורד רב" םשב המולג תמיוסמ תירוטסיה תומדש ךכל רבעמ ,םרב

 ,יארפ םייח ןונגס םייקמה ,ינפוג חוכ לעב םדא לש יתוברת-יתורפס סופוטל המיאתמ וז

 םה וליבשבש ףא ,םדא-ינב בורל ךרוצה יד םילשובמ םיבשחנ םניאש םילכאמ לכואו

 רפסמ ירמוש סותימ .םודקה חרזמה תורפסב רבכ םייק הזה סופוטה .םכרוצ לכ םילשובמ

 ןמ םיבשחנ םניא הז םע ינב לש םהייח יגהונש ,יארפ יצחו דוונ םע ,וטרמ טבשה לע

 .בושייה

 ףוסבל אצמ התואש ,גוז תב אוצמל ונויסנו וטרמ לאה תודוא-לע אוה ירמושה רופיסה

 גרוהו ,םימישרמ הרובג ישעמ וטרמ עצבמ וחוכ תא חיכוהל ידכ .באנינ ךלמ תב תומדב

 ,םלוא .ךלמה תב לש הדיב הכוז ךכ ידי-לעו ,ינתוואר תוקבאתה ברקב וירחתמ תא

 ישעמ טוריפב הירבד תא תקמנמו ,הז ךודישמ התוא אינהל הסנמ ךלמה תב לש התדידי

 תורצק תואבה ןאכ איבנ !לושיב אלל וילכאמ תא לוכאל וגהנמ םהיניב ,םירברבה וטרמ

 36:רמרק חנ לאומש לש ומוגרתמ

 ימלשוריב יאסורד ןב תליכאל ןייצ ירה .קודו .272 ימע ,םיארומאו םיאנת תודלות ,ןאמייה 'א :האר

 .יעיבר קרפ םש ,ומצע ייסורד רבל אלו ,ינש קרפ הרז הדובע
 'תונלבסה תדוקפ' דעו סורבס סוימיטפס ימימ תימורה תורסיקהו תירצונה היסנכה ,לארשי םע" ,רעב 'י

 וא ,לארשי םע תודלותב תוסמו םירקחמ ,ל"נה = 34-33 ימע ,(ז"טשת) אב ,ןויצ ,"313 תנש לש

 תפידר" ,ל"נה : 153-148 = 370-365 ימע ,33 'עה ליעל ,ןמרביל 'ש : 287-286 ימע ,ו"משת ,םילשורי

 תרותב םירקחמ ,ל"נה = ולר-הלר ימע ,ה"לשת ,םילשורי ,ןוראב םולשל לבויה רפס ,"לארשיב תד

 .371-370 ימע ,א"נשת ,םילשורי ,לטנזור דוד תכירעב ,לארשי-ץרא

S.N.K ramer, "The Marriage of Martu", Bar-llan Studies in Assyriology, dedicated to Pinhas 

 Artzi, ed. Jacob Klein and Aaron Skaist, Ramat-Gan, 1990, pp. 11-27. תולק תומאתה יתעציב,

 ימעב ןיילק בקעימ תועצה יתש תסנכהו ,םיגוליד ,תורוש יפל אלו דחא ףיעסב םירבדה תאבה רקיעב

 .תוליעומ ןבשח רבחמה םג רשא ,27
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He came full of wonder to Ninab, the city where the feast took place. For 

him — as (?) he bared (?) his holy body while (?) boxing (?) (and) wrestling 
in the [gate(?)] of Ninab, [Mar]tu rushed about ... He seeks out for 

him mighty [contestants(?)], he raises up for him mighty [contestants(?)]. 

[Mar]tu rushed about...struck down the ... during (?) the battle he 

bandaged (the wounded) with bandages, ... he carried the dead bodies. 

Numushda, made happy by Martu, presents him with silver, he accepts 
it not... ["Your silver], your (precious) stone — whither do they lead! I 

would marry [Adnigkidu] your daughter."... [Spoke the friend (S.F.)], 
"He who eats what is an abomination to Nanna ... He is a tent-dweller, 

[buffeted by] wind (and) rain, [who knows not] praying. He who dwells 

in the mountains ... Having carried (on) much strife with the ... he knows 

not submission. He eats uncooked food. He has no house while he lives. 

He is not interred when he dies. My friend — how is it you would marry 
Martu!" Adnigkidu answers her friend: "I will indeed marry Martu." 

 םוכיסבו .הליפת אלל ,םירהב להוא בשוי אוה :וטרמ לש תוירברבה רואית ןאכ וניאר הנה

 !ותתימב הרובק אללו ,וייחב תיב אלל דמוע ,לשובמ יתלב לכאמ לכוא אוה :שלושמ

 רשא ,בושייה ןמ וניאש םדאל םכרוצ יד רכיה ינמיס ,הדידיה תנעוט ךכ ,םה הלא אלה

 !ונתרבח ךותב לבוקמ וניאו וניסומינ דבכי אל

 ותירב-לעב ,ייסורד רב ןיב ונעצהש תוהזה תא קזחמ הז סופוטש ,אופא קפס ןיא

 םילכאמב האורה יאסורד ןב ןיבל ,הרובגו חוכ תנגפהב םימלצה רבוש ןנחוי יבר לש

 !ומעט יפל ודידל ,םכרוצ לכ םילשובמה םילכאמ ונדידל — שילשלו הצחמל םילשובמ

 םוכיס

 לושיבה תדימ אלל ולכאמ לכואש יארפ םדא ותוא ,יאסורד ןב תא רתאל ךרדל ונאצי

 תומואמ הרובגו חוכ לעב שיא ייסורד רב תומדב ונאצמ ותוא .הניקת הרבחב תלבוקמה

 יוהיז .ןנחוי יבר לש תישיאה ותשקבל ,ץחרמה-תיבבש םימלצה לכ תא רבישש ,םלועה

 רבוש ייסורד רב ןיב ירהש .תיגולונורכ הישוק ללגב תלבוקמה תורפסב עיפומ וניא הז

 ןב היננח אוה ,רחא םדא דמוע שילשלו הצחמל לשובמ לכואה יאסורד ןב ןיבל םימלצה
 "יאסורד ןב לכאמ" רועישה תא ריכה רבכ• הז םודק אנת םא ירהש !עשוהי יבר לש ויחא

 ייסורד רב אוה-אוהש רמול רשפא-יא הנה ,יתרגש יתכלה ןונגסב וב שמתשמו ,רבד םשכ

 .ןנחוי יבר ימיבש
 לכאמ" ןיא ,היננח לש אתיירבה ןמ ץוח .תאזב ונל םידמוע םיבושיח המכ ,םלוא

 ךליאו םיארומא לש ןושארה רודמ אלא ,םוקמ םושב םיאנת ירבדב רכזומ "יאסורד ןב
 תורמימל אילפהל המוד היננח לש וז אתיירב .ןנחוי יבר ידימלת לצא רקיעבו ,דבלב

 ונא תחא אלש ךותמ .ןושלב ןהו הנבמב ןה ,ןכותב ןה ,ל"נה הפוקתה לש םיארומאה

 טרפבו ,םיאנתה תורפסבש ןהיתוליבקמ תמועל ונדומלתבש תותיירבב ילבב ןווג םיאצומ

 ידי-לע תואבה תותיירב לע תורמימה תעפשהש ךותמו ,הז היננח לש תובר תוכלהב
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 אב אוהו ,םיאנת תרותמ וניא "יאסורד ןב לכאמ" חנומהש קיסהל ונילע ,רבכמ החכוה

 .ןודינב םיארומאה ירבד תעפשהב ל"נה דיחיה םוקמב

 ירבד לש ירוקמהו םודקה ןונגסב .תונונגסה תוחתפתהל יתוהמ-ימינפ םעט ףא שי

 .הכלהה יפל לושיב תבשחנה תילאמינימה הדימל קיודמ רועיש םוש רכזוה אל םיאנת

 ,יאסורד ןב תומדה םש לע ירויצ רועיש ,ןנחוי יבר ימיב םישגפמ בגא ,םימכחל ןמדזנשמ

 לכ לשבש לישבת לע רבוד םימודקה תורוקמב וליאו .רתי רוריב םשל הזה חנומב ורזענ

 המכב .וירשקה יפל שרפתהל ךירצ ("וכרוצ לכ") הז חנומ .וכרוצ לכ לשב אל וא וכרוצ

 לושיב בשחיהל תיתכלה הניחבמ תקפסמ הדימב לשבתנש לישבת אוה ושוריפ םירשקה

 ,רתוי רחואמה גשומל אופא ףפוח וא ההז הז עמשמ .הכלה יניינע המכו המכ יבגל רומג

 תליכא לש טלחומה ודוגינכ הז חנומ ספתנ םינמזה ךלהמב ,םלוא ."יאסורד ןב תליכא"

 ןב לכאממ רתוי ,ירמגל לשבתנש לכאמכ תופסותה ילעב לצא שרפתנ אוהו ,יאסורד ןב

 יטנאמסה ףוליחב הרכהה .םדא-ינב בור לש םמעטל וכרוצ לכ לשבתנש לכאמ ,יאסורד

 המכ רותפל ונל תרשפאמ ,ךחה יפל וכרוצ לכ תמועל הכלהה יפל וכרוצ לכ :הזה

 .תורוקמה תונשרפב תוריתסו תומותס המכו

This content downloaded from 83.137.211.198 on Sun, 03 Jan 2016 09:53:06 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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

	Article Contents
	p. [77]
	p. 78
	p. 79
	p. 80
	p. 81
	p. 82
	p. 83
	p. 84
	p. 85
	p. 86
	p. 87
	p. 88
	p. 89
	p. 90
	p. 91

	Issue Table of Contents
	סידרא: כתב-עת לחקר ספרות התורה שבעל-פה, Vol. יד (תשנ"ח - 1998) pp. 1-170, I-X
	שער קדמי
	Manuscript and Printed Additions to Rashi's Conmentary on Tractate "Megillah" / תוספות בכתבי-היד ובדפוסים של פירוש רש"י למסכת מגילה [pp. 5-24]
	Midrash Torath Kohanim / תורת כהנים דיבורא דנדבה, פרשה ב ופרק ג מדרש אחיד או לקט [pp. 25-37]
	On the Meanings of the Biblical Punishment of Karet (Excision) and the Midrashic "He has No Share in the World to Come" according to Maimonides / שלוש ענישות שהן אחת, על-פי הרמב"ם: "כרת" דאורייתא, "אין לו חלק לעולם הבא" המדרשי והעדר נצחיות השכל [pp. 39-58]
	The Arrangement of the Laws of Hanukka in "Tractate Shabbat" / סידור הלכות חנוכה במסכת שבת [pp. 59-76]
	Recovering the Historical ben D'rosai / מי היה בן דרוסאי? [pp. 77-91]
	From Usha to Yavne — A New Examination in the Light of the "Piyyut" / מאושא ליבנה — בחינה מחודשת לאור פיוט [pp. 93-100]
	Cooking by a Jew and a Gentile (on the Custom of Throwing a Chip of Wood into the Oven) / בישול על-ידי ישראל וגוי ועל המנהג להשליך קיסם לתנור [pp. 101-130]
	The Baraita of the Four Sons / כנגד ארבעה בנים דיברה תורה [pp. 131-136]
	Who Stood on the Plaform and Who Went up to it? / מי עמד על הדוכן ומי עלה עליו [pp. 137-163]
	Clarification of Readings: "Levdakos — Charkom; Lektika" / חקרי נוסחאות [pp. 165-169]
	תקצירים באנגלית / ENGLISH SUMMARIES [pp. IV-X]



