
 (ס"שת-ח"נשת) אכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 ןמדירפ הדוהי אמש
 (יערדא הירא לש ורמאמל הרעה)"םינש תשא"

 השאש ,םיחא ינש תומ בקע ,בצמ רצונ ןאכ" :ט ,ג תומבי לע רבחמה ריעה ,42 'עה ,11 ימעב

 לכ הנה ,ךימבי ינש תקיז' ןושל תטקונ הנשמהש ףאו ,ישילשה חאה לש הלופכ הקוקז איה תחא

 הצילחה ןמ הרוטפ ךכיפלו ,הלופכ הקיז ןיאש םושמ תאזכ הקיזל םוקמ ןיאש רמול איה הצורש

 ןמ הרוטפ ךכיפלו" בתכ דציכ ירהש .הנשמב ףאו ,רתוי קיידל םוקמ שי ,םלוא ."םובייה ןמו
 !"תוצלוח ולא ירה" תרמוא הנשמה וליאו ,"םובייה ןמו הצילחה

 ןיאושינב ואר ל"זח" :"הלופכ הקיז" גשומה לע ורוערע התיה יערדא לש אצומה תדוקנ
 לכב רתויב העירכמהו תיזכרמה הדוקנה איה ןיאושינה לש תויביסולקסקאהש רורבו ,שדוק תירב

 .(11 ימע) "השק איה 'םילעב ינש תקיז'ש יל הארנ ךכיפל ...ל"זחבש ןישוריגו ןיאושינ תוכלה
 הנשמה ןושל תא לרטנל יערדא תא הצירמה הכלהה תוהמל המיאתמ הניא הלופכ הקיזש הדמעה

 ."הלופכ הקיז ןיאש םושמ תאזכ הקיזל םוקמ ןיאש רמול איה הצורש לכ הנה" :ורמואב
 תוצמה גוויס .ןנברד וא אתיירואד — ןימבי ינש תקיזו רמאמ ,הלאשה יפל ןודינב ןייענ ונא

 .יתוכאלמ םאו יתוהמ םא ןנכות דדמ םג אלא ,השינעו תוכמס תוכרעמ יתש לש ןינע קר אל וב שי
 םינושארה .ןנברד םהינש וא אתיירואד םהינש ,דחי םיכורכ ןימבי ינש תקיזו רמאמ וז הנשמב

 .(ם"במר ,י"שר ,תולודג תוכלה) דבלב ןנברדמ רמאמש ועבק
 םירבד ירפסב ושרד ןכו הרות ןידמ םהינשש עמשמ הב שרדמהו הנשמ לש הטושפל וליאו

 תרחואמה תילבבה איגוסה םלוא ."םינש תשא אלו ,תמביתמ דחא תשא" (306 ימע חפר אקסיפ)

 (ב"ע אל)"אתיירואד ןימבי ינש תקיז יא" םנמא .תרחא תעבוק וז הנשמ לעש
 הנבהה וז ירה —

 :י"שר) ןנברדמ אלא" :ץרותו ."!יעבית אל ימנ הצילח" :הדיצב אישוק לבא — הטושפה

 אלו דבלב ינוציח ששחכ ןידה רבסוה ךכב ."...ורמאי אמש הריזגו ,(!ינק אל רמאמ אתיירואדמד

 .ןנברדמ רמאמש םינושארה תטיש ןאכמ .(ב"ע וצ תומבי ןייעו) תימינפ תוהמ
 איגוסה אלול .רומג ןינק הנוק וניא .ב ןנברדמ .א :רמאמל םינויפא ינש ופריצ םינושארה םלוא

 הכירצו ,ןושארה חאה תקיז הקלוס אל יקלח ןינק רמאמ תויהב .קיפסמ ינשה ןויפאה היה ,ל"נה

 ,ג"ה ח"פ תומבי) "רומג ןינק הנוק רמאמ ןיאש" :אתפסותב ךכו .םביתהל הרוסא לבא הצילח

 .אוה הרות ןיד םיתמ ינש תשא ףאו ,הרות ןיד רמאמ ,תאז יפל .(תוליבקמו 24 ימע

 תשא אמלע ילוכלד" ן"בירה שריפו ,הרות ןיד םיתמ ינש תשאש עמתשמ ב"ע בפ ןיטיגמ םג

 .דחי םיכורכ םינידה ינשש ,ןכ רמאמ ףא תאז יפל .(א"ע בל תומבי תפסות)"אתיירואד םיתמ ינש

 הז ,'השאל ול החקלו' .האיבה הז ,'הילע אבי המבי'" :אתיירואדמ רמאמש שרופמ ימלשוריבו

 ,'המביו' רמול דומלת ,הב רמוג רמאמ אהי ךכ הב תרמוג האיבהש םשכ (אהי) לוכי .רמאמה

 ינפב בתכו 1.(תוליבקמו ,ג"ע ג ,א"ה ב"פ תומבי) "םובייל הלוכ השרפה לכ תא (ל"צכ) הרוע
 ילבמ השדח הקיז רצוי ,רומג ןינק וניאש ,רמאמה 2.'"תיירואד רמאמד אכהמ עמשמו" :השמ
 .אתיירואדמ תוקיז יתש ירה .תמייקה הקיזה תא םייסל

 ילבב :ד"עו ,א"ה ה"פ תומבי ימלשורי) אתיירואדמ תוקיז יתש לש םירחאה םירקמל רשא

 אבל רוסא ןבואר 'יפא" :וז לע וז תורסוא תוקיזה יתשש ונאצמ (ב"ע בפ ןיטיג :א"ע ס ןישודיק
 א"בשרה ישודיח) "םהינשל הרוסא ךכליהו ,ןועמשל הבש שדוקמ דצב שמתשמד םושמ הילע

 .םהינש לע הרוסאה ,הילעב ינשו השא לש םגדה ירה .(םש ןיטיגל
 תואב הנה ,ל"זח תרותב תחא השאל תוקיז יתש ןיאש החוטבה תינרדומה השוחתה תורמל
 דוסיו הנשמה טשפ אוה ,םיינש תשא ,תוקיז יתש תלעב .תרחא תועבוקו תוידומלתה תודבועה

 שמשמכ הז גשומ תוארלמ םיעונמ ונא ןיא ךכ םושמ .םימודקה תורוקמב הרות ןידכ ספתנש דסומ

 .ןינעה יפל לכה ,םירחא םינידל עקר

 .1 'עה 9 ימע ,(ז''צרת) ח ץיברת ,"תותליאש ידירש" ,ןייטשפא נ"י ןייעו 1

 B. Cohen, Jewish and Roman Law, New York 1966, pp. 324-325 :ןייעו 2
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