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 תינעת תליגמ לש ןוילוכסב הכונח יניינע ינש

 ןמדירפ הדוהי אמש תאמ

 שולש תגרדמה ,ב׳׳ע אכ תבש ,ילבבב תמסרופמה אתיירבב קסוע ןלהלד םינויעבש ןושארה
 ,דחאו דחא לכל רנ ,םלוכ תיבה ינבל דחא רנ :הכונח רנ תקלדה לש הווצמה םויק לש תורוצ

 םאה .ללה תיבו יאמש תיב תקולחמב ,דחאל הנומשמ וא הנומשל דחאמ תגרודמ הקלדהו
 םיגהנמ לפקמה ,רתוי רחואמ דועית וא םיאנתה תפוקתב גהנש המ לש דועית אוה הז רואית
 םיידומלתה תורוקמה סופרוק ךותב ?1םיאנתה לש םנמזל םלוכ תא בלשמו םינוש םינמזמ

 ןוילוכסב םג העיפומ איה ךכל ףסונב ,םלואו .דבלב ילבבב אלא האב וז אתיירב ןיא 2םיליגרה
 .ירוטסיה רוריב לכב וב בשחתהל םיבייחש רוקמ ,ותוהמ םצעמ ,אוהש ,תינעת תליגמל
 תפוקת תרוסממ תקנויה ,תיאמצע תודע איה ןוילוכסב אתיירבה תורקיה םא הלאשה תלאשנ

 הלאשב .םילק םייונישב ,ילבבה ךותמ הז רוקמ לש ותופקתשה אלא הניא אמש וא ,םיאנתה
 .ןושארה וננויע קוסעי וז

 רפוסמ .ילבבב ןה ןוילוכסב ןה אוה ףא אבש ,עודיה ׳םידופישה השעמ׳ל הנופ ינשה ןויעה
 לש ןוילוכסב .םהידיב לזרב לש םידופיש העבששכ תיבה רהל וסנכנש יאנומשח ינב לע

 ילבבב הליבקמב וליאו /ץעבב םורבח׳ םידופישה תאש רמאנ ,המרפ י״כ ,תינעת תליגמ
 ירוטסיהה דועיתה רוזחשב הלא םיחנומ ינשל סחייתהל ונילע דציכ .׳ץעבב םופיח׳ש רפוסמ

 חסונ וא יאמק ףוליח םיפקשמ םה םאה ?םיאנומשחה לש םנוחצינ תעשב הרונמה השעמ לע
 ןיבש סחיה תלאש ?ינשמה הזיאו ירוקמה םהמ הזיא ,ןכ םאו ,דבועמ חסונ תמועל ירוקמ

 .וללה םינויעה ינשמ דחא לכב אופא תררועתמ ילבבבו ןוילוכסב תוליבקמ תותיירב
 ,ךוילוכס׳ ארקנה ,הרואיבו תינעת תליגמ לע ףיקמ רקחמ םענ דרו רואל האיצוה הנורחאל

 תיתשתה תא קפיס הז בושח םוסרפ 3.וללה תוריציה לש השדח הרודהמ ףא ול תפרוצמו
 טורטורפב ןחבייו קדביי הרודהמל דומצה רישעה רקחמהו ,ןוילוכסב םינויעל תילאוטסקטה

 4.הלא תולאשל סחיב ןלהלד ונירבדב

 ,לאירא תסנכה תיבב ןושארה ,ד״סשת תנשב הכונח תותבש יתשב םירועישב הליחתמ ועמשוה םינויעה *
 ינויצ וא( תינעת תליגמל תוינפהה .תווצמל י״נ םאר םהרבא יאחוי ידכנ סנכיהב ינשהו ,םילשורי
 3. הרעה ,ןלהל ואר .םענ תרודהמל ןה םיילושה תורעהבו רמאמה ףוגב )רוביחה םש אלל םידומע

 .םיידומלת תורוקמ המכב היוצמה תירוטסיה היצזיטמכסל תצקמב המודו 1
 .םיארומאה ישרדמו םידומלתה ),הכלהה ישרדמו אתפסות ,הנשמ( םיאנתה ירבד תוביטח 2
 .ד׳׳סשת םילשורי ,תיתרוקיב הרודהמ ףוריצב ,םהיתודלות ,םרשפ ,םיחסונה - תינעת תליגמ ,םענ ר 3
 ינשכ םמצע ןיבל םניב ןוילוכסה יחסונ ןויפאב םענ לש התטיש עקר לע םימייקתמ ובלש םינויעה 4

 ),א ןוילוכס( דרופסקוא י״כ יפ לע רחאה ),פ ןוילוכס־( המרפ י״כ יפ לע דחאה ,םייאמצע םירוביח
 ןמ תואבומ חסונ .ילבבה דומלתב רחא חסונ לש םיעיקשו ׳םייאלכ חסונ׳ טקול םהינש ךותמ רשא

 )]ו׳׳סשת(אע הנש ,לארשי תודלות רקחל ןועבר - ןויצ[
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 [2] ןמדירפ הדוהי אמש 6

 ירוטסיה דועית תולדל םיאבה םינוירוטסיהה ינפב תודמוע תובר תויגולודותמ תולאש ,ןכא
 תושמשמה תוטישו תועדש המוד .הז רמאמב תונודינה הלאל רבעמ הברה ,ל״זח תורוקממ

 ןהב םיקסועה ,עוצקמה ישנאל רבעמ ךרוצה יד וצפוה אל םירושע המכ הז דומלתה רקחב
 הקדצה שיש המוד ןכלו ,ויאריל ,ה דוס תניחב וראשנ םימעפלו ,וב ורחבש עוצקמה ןמ קלחכ

 תועגונ וללה תולאשה ןמ המכ 5.ירוטסיה יפוא תלעב המבב ןהב רובידה תא אעמק ביחרהל
 תידוסי העומש לש תונוש תוליבקמ ונייהד ,תורוקמה רושימב ןיב ,תוליבקמה יוביר תעפותב

 .והשלכ רוקמ לש חסונה ידעב הסרג ייוניש ונייהד ,חסונה רושימב ןיב ,תחא
 וזמ וז תונוש תאז לכבש תוליבקמה תא תוארל שיש הרבס אנד תמדקמ תטלשה השיגה
 הירוטסיה־הרפה ןמ ליבקמ ןפואב וחמצש ,והשלכ ינורקע ןויווש תולעב /תונוש תורוסמ׳כ
 ולאו ולא׳ לשו ׳ורמאנ דחא רובידב רומשו רוכז׳ לש הסיפת ןיעמ ,וניתורוקמ לש תיתורפסה

 יתש םויקב תוריתס ץרתל ,דומלתה לש וכרד תא הכישממ וז השיג .,םייח םיהלא ירבד
 ,ןהיניב תולשלתשה לש רשק אלל ,םינוש םיניינע ינשל ןתדרפה ידכ דע ,דחי םג תורוסמה

 םירסומה ןיאש השוחתמ טעמ אל םירקוחה לצא הנוזינ וז השיגש המוד .,ווה ידבוע ירת׳ ןיעמ
 םיליגר ויהש יפכ(הריסמה תועטב יוניש לכ ץרתל ושקיב ןכלו ,ןווכמב םהיתורוקמ תא םינשמ
 .יאמק תרוסמ ףוליחב וא )תוסרגה ייוניש יבגל םג רמול

 תורוקמב הליעפ תוברעתה וללכ וניתורוקמ לש הכירעה יכילהתש ררבתנ טא טא םלואו
 ולח םייתורפסה תורוקמבש השיגה תא לבקל סוסיהה תחפו ךלהו ,םללכשלו םרפשל ידכ

 רגתאה לדג ליבקמב .םהב םילעופה תוחוכה תרכהל רהוצ חתפנ ףאו ,תוחתפתה יכילהת
 םדקומ ינמיס רתאל ידכ ,וללה תורוקמה לש תוקדקודמו תוקיודמ תויטפוניס תואוושהב קוסעל
 ,,תרובשתח ינובשח ןוגכ רורב תפומ תאזה המכחב ןיא׳ יכ םאו .םיוושומה תורוקמה יטרפב רחואמו

 6.תורבתסהה תינבנ ןהמ ירהש ,תונושה תויורשפאה תאלעהמ רטפיהל יאשר התא יא םג
 תוליבקמ שי ,םימכח ייח לע םירופיס ןוגכ ,ירוטסיה דועית שמשל םייושעה תורוקמב םג

 ירבד תוביטחב םיעיפומ רבכ ונבנ םהמש םינוש םינממסו ,םידומלתה ןיב יונישב תואבה
 ולביק םינושארה םינוירוטסיהה .ילבבה דומלתה אוה הלא ןיב רתויב חתופמה רוקמה .םיאנתה

 ,םרב .ירוטסיה ןיערג וב ושפיח תוחפל וא ,ירוטסיה דועיתכ ילבבה ירבד תא ןיררוע אלל
 לע ופסונש דומלתה םתס לש תופסוהב ןיב ,םיידי וב ולחש ררבתמ ילבבה דומלתל סחיב םג

 8.םיביטומ יפוריצו תובחרה ךרד ןמצע תועומשה לש תיתריצי הריסמב ןיבו 7,םימדוקה תורוקמה
 .הז ןיערג והמ רעשל דאוב םרט יתורפסה ןיערגה תא דדובל שיש הרכהה הקזחתנ ןכ לע

 ילבבה דומלתלו ,תירבעה ןושלל הימדקאה לש ,םירגאמ׳ רוטילקתה יפ לע עבקנ תידומלתה תורפסה
 לש ןמרביל לואש ש׳׳ע דומלתה רקחל ןוכמה ,ילבבה דומלתה לש חסונה ידע רגאמ רוטילקת יפ לע
 .הקירמאב םינברל שרדמה תיב

 .הז אשונב ביחרהל ינממ השקיבש ׳ןויצ׳ תכרעמל הדומ ינא 5
 S ,Friedman 4Uncovering Literary Dependencies in the. :ירמאמ ואר ותוללכב הזה ןיינעה לע 6

Talmudic ,Corpus׳ The Synoptic Problem in Rabbinic ,Literature .ed .S.J.D ,Cohen 
Providence ,2000 .pp 35-57 

 םירקחמ /איגוסה רקח ךרד לע יללכ אובמ ףוריצב ,ילבבב הבר השאה קרפ׳ ,ןמדירפ י״ש :ואר 7
 תפוקתב לארשי־ץרא׳ ,ינפג ׳י 441-275; ׳מע ,ח״לשת קרוי־וינ ,יקסבורטימיד ז״ח תכירעב ,א ,תורוקמו

This content downloaded  on Sun, 17 Feb 2013 09:51:32 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 7 תינעת תליגמ לש ןוילוכסב הכונח יניינע ינש [3]

 עיפוהש טוטרש ?םינוש תורוקמב תועיפומה תותיירב ןיב יגולונורכהו יתורפסה סחיה המ
 ונלש אתפסותל ילבבבש תותיירבה סחי תא ראבמה 9,אתפסותה לע קרפב ןייטשפא נ״י לצא

 תולשלתשמ ןניא ונינפלש תוליבקמהש הסיפתה תחצנה לע תובר עיפשה /המודק אתפסות׳לו
 1). רויא(ונינפל יוצמ וניאש ,רעושמ ימורט ףתושמ רוקממ תואב אלא ,וזמ וז

 ירוקמ חסונמ תועבונ אתפסותל תוליבקמה ילבבבש תותיירבה בורש תנעוט תרחא הדמע
 10.ביחרה וא ראיב ,דביעש אוה ילבב אנתו ,ונינפלש אתפסותבש הזל - ההז וא - דואמ המודה
 ןמ רתוי ירוקמ בלש תגציימ ונינפלש אתפסותה :ךכ תואריהל אופא לוכי רחא טוטרש

 2).11 רויא(ןטקב וא לודגב םא ,הכירע ייוניש וגפס וללהו ,םידומלתבש תוליבקמה תותיירבה

 תורפסב תוליבקמה ןיינעב םירקוחה ןיב תונחמ ינש םויה םימייקש אופא רמול ןתינ
 הלאו תונוש תומודק תורוסמב תוליבקמה ןיבש םייונישה תא םיריבסמה הלא :תידומלתה
 ןמזב ויה םיבר שרדמ יתבש ןעוט ןושארה הנחמה .תורוקמה חותיפבו דוביעב תאז םיקמנמה
 הז ינוגבר עפשב .םויה ונל דרשש המל רבעמ הברה םהב וברו ורפ הרות ירבדו ,םיאנתה

 A ;226-199. ׳מע ),א״סשת( 100 ,הרדתק /תויהתו םיגשיה - רוד תונש רקח ;דומלתהו הנשמה
,Schremer ׳Stammaitic ,Historiography׳ Creation and .Composition The Contribution of 
the Bavli Redactors (Stammaim) to the ,Aggadah .ed .J.L ,Rubenstein Tubingen ,2005 .pp 

 .םש ןמסנהו 219-235,
 Journal of Jewish ,Studies XXVI ,(1975) ׳The Beruriah ,Traditions׳ D ,Goodblatt. :ואר 8

.;pp 68-85 ד׳׳משת( טמ ,ןויצ /ינשה לאילמג ןב ןועמש ןבר דגנ ״רשק״ה רופיס לע׳ ,טאלבדוג ׳ד,( 
 ,ןמרביל לואש יברל ןורכזה רפס /ילבבה דומלתב תירוטסיהה הדגאל׳ ,ןמדירפ י״ש 374-349; ׳מע

 S ,Friedman Ά Good Story Deserves Retelling - ;164-119. ׳מע ,ג״נשת םילשוריו קרוי־וינ
The Unfolding of the Akiva ,Legend׳ Creation and ,Composition ,ibid. .pp 71-100 

:(prepublication Jewish Studies Internet ,Journal III ,[2004] .pp 1-39) 
 246. ׳מע ,ז״ישת ביבא לת-םילשורי ,םיאנתה תורפסל תואובמ ,ןייטשפא נ״י 9
 םירקחמ - םייחל הרטע /אתפסותבש ןהיתוליבקמל ןסחיו ילבבה דומלתב תותיירבה׳ ,ןמדירפ י״ש :ואר 10

 ,םירחאו ןיראיוב ׳ד תכירעב ,יקסבורטימיד ןמלז םייח ׳פורפ דובכל תינברהו תידומלתה תורפסב
 לבא ,הכירע ייוניש ושענ ימלשוריב ףא 188-184. ׳מע ,םש ונייעו 201-163. ׳מע ,ס״שת םילשורי
 .רתוי התוחפ הדימב

 188. ׳מע ,םש ונייע 11
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 [4] ןמדירפ הדוהי אמש 8

 ודרשש ןהמ שי .םינטקו םילודג םייונישב ,העומשו העומש לכ לש תוליבקמ המכ ווהתנ
 ונל הדרש אלש שיו ,תחא העומשל תוליבקמ שולש וא םייתש ,ונידיל ועיגהש תורוקמב

 ישרדמו אתפסות ,הנשמ( םיאנתה תוביטחב הרמתשנ איה םא ןיב ,דבלב תחא הרוצ אלא
 ,תחאה :תוחנה יתש לע תססובמ וז השיג .ימלשוריו ילבב ,םידומלתב םא ןיבו )הכלהה

 הריסמהו תווהתהה יכרדמו המודקה הפוקתה ןמ םיעבונ תוליבקמה ןיב םיפוליחהו םייונישהש
 סורגל די ןהב חלוש םדא היה אל ןנושלב תורוסמה שוביג רחאלש ,תרחאה .הב וררשש

 ואצמנש ףא ,ןמצעל ןונגס יווק תוליבקמב שי םאש ,ןאכמו .תורחא םינפבו םייונישב ןתוא
 ולחש האבומכ אלו תוקיתע תורוסמכ תונודינ ןה ,קיתע ןמזל הדעות אלש תיתורפס תרגסמב

 .םיידי הב
 המגמבו עדומב וליפאו ,ןתריסמ ךרואל תוליבקמה ןיב ווהתנ םייונישש ןעוט ינשה הנחמה

 ירבדמ תועומש .ןמזה ותואב תופדעומה תועדל ןנכות תא תוטהלו ןראבל ,ןנושל תא רפשל
 תומגמה ךותמ בורל ובצעתנ ,ןהיתוליבקממ ןטקב וא לודגב תונושה ,םידומלתבש םיאנתה
 ׳תויאמצע תוליבקמ׳ב קפס וז השיג הליטמ ךכיפל .תיאמק תוינוגבר יפ לע אקווד ואלו ,וללה

 תואבו תולוע אלא ,םיאנתה ירבד לש תועודיה תוביטחב ללכ ואב אלש ילבבבש תותיירבל
 תוקצומו תועודי תותיירבל םימודה תורוקמ ללכ ךרדב תואלמה ,תורחואמ תויתורפס תורגסמב
 .דבלב ילבבבש
 תועדומה ןכ יפ לע ףא .דואמ הבחר העירי שרדית וללה תושיגה ןיב תוינורקע הערכה םשל
 הז דוקימ .רתוי בחר רוריבל הלחתה שמשלו ןוידה תא דקמל היושע וללה תונושה תויטנל
 .ילבבה דומלתל ןוילוכסה ןיבש סחיה לע איה תירקיעה הלאשה .ןלהלד םינויעה תא הוולמ

 ,תינעת תליגמב םירכזומה םידעומל רישי שוריפ םהש ןוילוכסה ירוביד :םינפ ינש וז הלאשל
 ההז ןונגסב םיאבה ,םידעומה ירואיב לע ופסונש םירובידו ;םהלשמ ןונגסו יפוא םהל שיש
 .ילבבב םג המוד וא

 קוסענ םהינשבש ,ונינפלש םינויעה ינשל הלאה תויגולודותמה תולאשה תא דקמנ תעכ
 ביוחמ דחא סחי םאה ררבל הסננ .ילבבבש ןהיתוליבקמל ןוילוכסב תואבה תותיירב לש ןסחיב
 ןתינ םאה ,ילבבה ןמ תויאמצעו תומודק תותיירב ןוילוכסב ןנשי םא :םירקמה לכב רורשל
 ןמ תועפשומה ןוילוכסב תותיירב שיש חכווינ םא :ךפהל וא ?םירקמה לכ לע ךכמ דומלל
 ?לוכו לוכמ ילבבה ןמ ןוילוכסבש רמוחה תא רחאל ונתוא בייחת וז הנקסמ םאה ,ילבבה
 תוביטח ןיב םינמתסמה םיסחיה ,הברדא .ןורקיע ךרד תביוחמ וללה תונקסמה תחא ןיא ,ונתעדל
 אתפסותה ןיב תוליבקמה סחיש יל הארנ ,לשמל ,ךכ .םיירטס־ודכ םיארנ תידומלתה תורפסה

 .רתוי תינושארו תירוקמ אתפסותבש הליבקמה םיתעל .ירטס־וד אוה הכלהה ישרדמ ןיבל
 הכלהה הרזגנ התומכ ןיעמש ,רתוי תיאמק הרוצ לע רמוש הכלהה שרדמ םיתעל ,םלואו

 םירמוש םה ונתעדל .אתפסותל םירחואמ הכלהה ישרדמש חינהל לבוקמש ףא ,אתפסותבש
 12.תוארקמה תשרדב םודק רמוח לע םג

 םויכ תטלשה המכסומהש ינמוד יכ םא ,הזה ןועיטה תא חיכוהל םישקבמה םיבותכב םירקחמ ידיב 12
 ;ז״כשת םילשורי ,אתפסותלו הנשמל הכלה־שרדמ ןיבש סחיה ,דמלמ צ״ע :ואר .הז ןועיט תלבקמ הניא

 .א״סשת םילשורי ,אמק אבב תכסמ ,אתפסותל יטילבאו ינבמ שוריפ ,גרבדלוג ,א
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 9 תינעת תליגמ לש ןוילוכסב הכונח יניינע ינש [5]

 המוד ,דועו תאז .ילבבל ןוילוכסה ןיב סחיה תא ןייפאל לוכי הז ןיעמ ירטס־רד סחיש ינמוד
 ןוילוכסה .וז הסיפת קזחל לוכי רבדהו ,ןוילוכסבש רמוחה לש םינוש םיגוס ןיב ןיחבהל ןתינש

 ,ולשמ תוינונגס תונוכת שי הזה סופרוקל .תינעת תליגממ עטקו עטק לכל שוריפ אוה ורקיעב
 ,ףסונ רמוח ןוילוכסב שי ,תאז םע .וינפלש ןוילוכסה ןמ תובואשכ תוארנ ילבבבש תוליבקמהו

 ילבבבש תוליבקמל דואמ המוד הזה רמוחה םיתעלו ,וינידו םויה יניינע תא םילשמו ביחרמה
 ,ןוילוכסה לש יזכרמה ןיערגל ךייש ינשה ןויעב ןודינה רוקמהש הארנ .ונממ באשנש המוד ףאו

 לש אתיירבה תא הוושמה ,ןושארה ןויעב תאז תמועל .ולש חותיפ איה ילבבבש הליבקמהו
 קלח אלא ,הקיתע ירמגל הניא אתיירבהש תורשפאה תיארנ ,תוביטחה יתשב הכונח תווצמ
 רוקמ ןיא ירה ,ונמע קדצה םאו .ןוילוכסל הבאשנ םשמו ,המינפ ילבבה ךות לא בצוע הנממ

 .ןמזה ותואבש הכונחה גח תודלותלו םיאנתה תפוקתל יאמק דועית שמשל לוכי ןוילוכסבש הז

 ׳ןירדהמה ןמ ןירדהמה׳ .א

 ןירדהמהו ,תיב לכל דחא רנ הכנח רנ תוצמ׳ :רמאנ 106), ׳מע(ופוסב ,ולסכב ה״כל פ ןוילוכסב
 ׳מע( םענ הריעהו 13.׳ןיקילדמ המבב אתיאדכ /רכו ןירדהמה ןמ ןירדהמהו ,שפנ לכל דחא רנ

:(274 

 :הנוש הנושל לבא ,ילבבה ןמ תרכומה אתיירבה תאבומ פ־ב
 דחאו דחא לכל רנ ןירדהמהו ותיבו שיא רנ הכונח תוצמ :ילבב

 שפנ לכל דחא רנ ןירדהמהו ,תיב לכל דחא רנ הכנח רנ תוצמ :פ
 .אתיירב התוא לע תישפוח הזרפרפ וא תורוסמ קוליח דמוע םייונישה דוסיב םא תעדל השק

 תופסונ תודיחי פ־ב ויה םא תעדל ןיאו ,ךיקילדמ המב׳ל הנפהש קיתעמ דיב העטוק אתיירבה
 14.המצע וז אתיירב הטטוצ ןכיה דעו

 ילבבבש אתיירבה חסונ תמועל פ ןוילוכסב םייונישה :תויורשפא יתש ןאכ הדימעמ םענ
 תויורשפאה יתש .הלש תישפוח הזרפרפ םהש וא ,תיאנתה הכלהה לש תרחא תרוסממ םיעבונ

 ,תוליבקמה יתשמ תחא לכב ,תיאנתה הכלהה לש תיאמצע הקיני התייהש החנהה לע תוססובמ
 ,ילבבב היגוסה תרגסמב וז אתיירב לש תרחא תרוסמל אלו 15,םהשלכ םימודק תורוקממ

 תווהתה תגצומ תויורשפאה יתש יפל .םש ילבבב אתיירבה לש הזרפרפל וא ,ב״ע אכ תבש
 .ילבבל הקיז םוש אלל ןוילוכסה ןושל

 ןוילוכסה לש םינושה חסונה ידע ןיב .םענ לש תינויעה התנשמ ךותמ תרבסומ וז הדמע

 :ל״צ ,שר 5: הרוש 57, ימעב :ריעא אחרוא בגא .המרפ י׳׳כל האוושה םע ,םענ תרודהממ יתקתעה 13
 1: הרוש 94, ימע !;־והיי )ןהי( :ל׳׳צ ,ןהי 7: הרוש 80, ימע ;ימא :ל״צ ,רמא 71: הרוש 62, ימע ;שיר

 .תליגמ :לי׳צ ,תלגמ 21: הרוש 132, ימע יתוכלמו )ןוכלמ( :ל״צ ,ןוכלמ
 274. ,מע 14
 קוליח דמוע םייונישה דוסיב םא תעדל השק׳ :רתוי שרופמ ןפואב םירבדה ורמאנ הלש םדוק רקחמב 15

 רוריבל רוקמ םנמואה :ןמשה ךפ סב׳ ,םענ ׳ו(׳תיאנת הכלה התוא לע תישפוח הזרפרפ וא תורוסמ
 ]).ילש השגדה[ 395 ימע ],ב״סשת[ זס ,ןויצ /םיאנומשחל ל׳׳זח לש םסחי
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 [6] ןמדירפ הדוהי אמש 10

 ,םהמ םיינש םיפקשמ הסונה ידע .םילדבומ םירוביח השולשב םענ הניחבמ דומלתב ויתואבומו
 תופקשמ ילבבבש תואבומהו ,םתוא םיגציימה דיה יבתכ יפ לע ,פ־ו א םיארקנ הלא םירוביחו

 לש וללכ׳ :הבתכ ,ילבבל פ ןיבש סחיה ,ונניינעלו ,םירוביחה ןיבש סחיה לע 16.ישילש רוביח
 :ךפהה תא רמול רתוי בורק .ותוא שמיש אלו פ ןוילוכס ינפב דמע אל ילבבה דומלתה :רבד

 לש ותברק תורמל׳ 17;׳פ הרודהמל ידמל הבורק ןוילוכס תרודהמב שמתשהש אוה דומלתה
 ,ירב׳ :דועו 18.׳ונדומלתב היולת תינוציחה הרודהמה ןיא ,תוידומלתה תוליבקמה לא פ ןוילוכס

 19;׳ךורע דומלת לש ונחלוש לא םיכומסה םירחואמ םיטוקלי םניא ונדיבש הילוכסה ינש יכ
 תעפשהמ היונפ התייה ןיידעש הרפסומטאב ושחרתה פ־ו א ןוילוכס לש םתכירעו םתווהתה׳
 תולת לש וז ףאו 21,התדובע יבלשב תויורשפאה לכ תא יאדווב הנחב םענ 20.׳ילבבה דומלתה
 22.םייק וניא הז רבדש תצרחנה התדמעל העיגהש דע ,ילבבב פ ןוילוכס לש תמיוסמ
 אלו ,אקווד םיאנת תורוקממ ׳ןירדהמ׳ לש אתיירבה תביאש ןיינעב םענ לש התדמע ,ןכבו

 ןיא ,רומאל ,ילבבל ולוכ פ ןוילוכס לש וסחי יבגל התדמע םע דחא הנקב הלוע ,ילבבה ןמ
 !ללכ ילבבה לש ונחלוש לע ךומס פ ןוילוכס
 23הילוכסה ןיב תוליבקמ יגוס ינש םנשי ,ליעל רמאנש יפכ .תפסונ הרהבה השורד ןאכ
 ;תינעת תליגמב םירכזומה םידעומה ירואיב םהש םירוביד םתוא )א( :ילבבה דומלתה ןיבל
 םצע לא םינופ )א גוס( םידעומה ירואיב 24.שוריפה ךלהמב תואבה ,תורחא תוליבקמ )ב(

 טפשמ 325; ׳מע(׳םינוש םירוביח ינש לש םיגציימ פ י״כבו א י״כב תוארל שי׳ :הבתכ היתונקסמב 16
 םיצבק ינש ןיב :םירוביח ןיב האוושה איה ונינפב תדמועה האוושהה׳ );רוקמב ולוכ שגדומ הז

 השגדהה 370; ׳מע( ׳דומלתה ינפב דמעש ,ךורע ץבוק ןיבל ,םמצעלשכ ונל םירכומה םיכורע
 ).רוקמב

 .רוקמב ולוכ שגדומ הז טפשמ 371; ׳מע 17
 24. ימע 18
 רואיב תודיחיו ,ןכותבו ןושלב בר קחרמ דומלתה ןמ קוחר )א ןוילוכס( םהמ דחא׳ :וכשמהו 370, ׳מע 19

 ,דומלתה לש הלאל תובורק ויתורוסמש ),פ(ינשה ןוילוכסה םג .ותוא ריכה אל ללכש תודיעמ תומיוסמ
 .׳ונינפלש דומלתב תוטשפב יולת ונניא

 ןיב סחיה תרכהל דחוימב בושח אוה הכונחל רואיבה׳ :םג וושהו 399; ׳מע 15), הרעה ,ליעל( םענ 20
 רדעיה לע רוריבב דמלמ ןאכ םנכות םצעב לודגה לדבהה .םיינוציחה הילוכסל דומלתה לש ןוילוכסה

 הריפסומטאב םינורחאה לש םתכירע לע - הזמ רתוי דועו ,ונדיבש הלאל דומלתה ןוילוכס ןיב יטנג רשק
 ).ןלהל ונייע 276; ׳מע ,תינעת תליגמ(׳ילבבה דומלתה תעפשהמ ,ןיידע ,היונפ התייהש

 תסרג הבורק םירחא םירקמב׳ :הפיסוה ,לולאב ז״יל רואיבה לע הריעהש ירחא ,ג״נשת תנשמ רמאמב 21
 תרוסמ תרסומ םא־יכ ,ילבבה לע תנעשנ הניא פ תרוסמש חיכוהל ןתינ קלחב( ילבבה לש וזל פ

 לבא ,דומלתבש תוליבקמה לש הזמ םיברו םינטק חסונ ילדבה פ חסונ לדבנ םירחא םירקמב ;הבורק
 לש ויחסונל׳ ,םענ ׳ו :ואר .׳)ילבבה דוסי לע רחואמ דוביע ןאכ ןיאש דמלל הלאב יד ןיא

 .ילש השגדה 76; הרעה 66, ׳מע ),ג״נשת( בס ,ץיברת ,׳תינעת תליגמל ״ןוילוכס״ה
 המ לכ יפל ,םלואו 25). ׳מע( א ןוילוכסל סחיב ׳פ ןוילוכס לש רתוי ״ילבב״ אצומ׳ םענ הנייצ םנמא 22

 .׳ילבב דומלת םורט ילבב אצומ׳ וז הנושל תא שרפל חרכה ,הירבדמ ונאבהש
 .ב חפסנ ,ןלהל ואר ׳הילוכס׳ו ׳ןוילוכס׳ םיחנומה לע 23
 רדגב הליגמה לא הוולנש םודקה ןיערגה היה הגרדהב רואיבה חתפתנ םאש תנתונ תעדה׳ :הבתכ םענ 24

 ..׳.םיפוג וילע וחפסנ רתוי רחואמ קר ...הליגמה דעומ לע - תיתכלהו תירוטסיה - הרישי תונשרפ
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 11 תיבעת תליגמ לש ןוילוכסב הכונח יניינע ינש [7]

 ויטעבש ךיראת ותואב עריאש המ לע תירבעב רבסה םיפיסומו 25,תימראה תינעת תליגמ ןושל
 ףיסומ הכונח יבגל .םוי ותואב דופסל וא םוצל רוסא ןכ לעו /בוט םוי׳ לש דממ וב רצונ

 גוסה ךותב וליאו 26.ןמשהו םידופישה ירופיס תאו ילבבבש ןמשה ךפ רופיס תא ןוילוכסה
 דעומה יניינע לע ללכ ךרדב תוביחרמה ,ל״זח תורוסמ ראש לכ תויוצמ תוליבקמה לש ינשה

 .ונינפלש ׳הכנח רנ תוצמ׳ לש אתיירב ןוגכ ,וינידו
 גוסבש ׳םירוביהיה ןיבש סחיה תא - ירמגל אמשו - רקיעב הרריב םענ דרווש המוד

 ,הילוכסה לש םיינייפואה םירובידה םה הלא ירהש ,תמיוסמ הדימב תנבומ וז השיג 27.ןושארה

 ).רפסה לש םייגולודותמה םיקלחב הז אשונב ינורקע ןויד יתאצמ םרט הייאב ד״י לע ןוידב 185, ימע(
 (,Hebrew Union College Annual ׳Die ,Fastenrolle׳ H ,Lichtenstein. ןייטשנטכיל תרודהמב

(VIII-IX ,[1931-1932] .pp 257-317 םימיה תא שרפמה ,ןוילוכסה רקיע ןיב הרורב הנחבה התשענ 
 תעדלו ,תונטק תויתואב םיספדנה ,םירובידה ראש ןיבל ,תולודג תויתואב ספדנש ,הליגמב םיבוקנה

 :ןייטשנטכיל תרודהמ לע הבתכ םענ .ולש הבחרה ינשהו ןוילוכסה ןיערג אוה ןושארה ןייטשנטכיל
 ׳הרודהמב תקמונמ הניא ,הנטק תואב ןהמ תצק לש ןתגצהו ,םינפב תובצומה תודיחיה לש ןתריחב׳

 Grosse .Buchstaben.. - Kern des׳ .Schoiions:רידגה ןייטשנטכיל .ןוקית ךירצ הז רבד ךא 36), ׳מע(
Kleine Buchstaben - Erweiterungen des Schoiions׳ :קמינ ףאו 317); ׳מע( ׳Es wurde der 

Versuch ,gemacht vor allem nach inhaltlichen Kriterien sowie durch Vergleich der Zitate 
und ,Parallelen den Kern des Schoiions von spateren Erweiterungen zu sondem׳מע( ׳ 

 ׳ןיערג׳ ותוא לש וביט המ שרופמב רידגה אל ןייטשנטכיל םנמא 260-259). ׳מע :םג ונייעו 264-263;
 ידיימה רבסהה אוה ןיערגהש ,תויתואה לש ןלדוג יפל ,לקנב הארי האורה לבא /תובחרה׳ה תמועל

 :םילימב ׳ןיערג׳ה תא ןייטשנטכיל םייס 342-341 ׳מעב .םיפסונ םירבד האיבמ הבחרההו ,דעומה לש
 וז הרורב הנחבה /ללהה תא םהב רמגל ואר המו׳ :ךשמהה תא ןייצ ׳הבחרה׳כו /קילדהל וליחתהו...׳

 םילדבומ תודוסי ינש תוארל שקיב אוה רבכש ,ץרג ירבדל דוקימו שוריפ ןיעכ איה ןייטשנטכיל לש
 Das edierte Megiiiat׳ :ץרג לש ונושל הזו .תימראה תינעת תליגמ לע םיפסונה םיירבעה םירובידב

Ta׳anit enthalt also dreierlei :Bestandteile .1 den ,Text .2 die ,Schoiien die zum Teile schon 
aus der talmudischen Zeit ,stammen und .3 ,Glossen welche erst in der gaonaischen Epoche 

.hindzugekommen sein mogenואר ׳: .H ,Graetz Geschichte der ,Juden ,III Leipzig ,1906 
..p 560 ׳׳תוסולג׳׳ה ןיבל ׳ךוילוכס׳׳ה ןיב דירפמה וקה והמ רידגה אלש׳ :ץרג ירבד לע הריעה םענ 

 ץרג לש ותנווכ לע תצק זמריהל רשפא 56). ימע 21], הרעה ,ליעל[ םענ(׳תונורחאה לש ןפקיה המו
 לע םא יכ /רואיב׳ /ןוילוכס׳ ,דכולמ רוביח לע ץרג רביד אל ינשה ביכרמב 561. ימעב ויתואמגודמ

 הקולחה ןויערל קינעהש אוה ןייטשנטכיל ).ב חפסנ ואר( םיבר ןושלב /םירואיב׳ Schoiien׳ die׳
 ,ולוכ ךורעה רוביחה תא .ומצעל רמוחה לכ ראשו םמצעל םידעומה ירואיב תנחבהב ,קהבומ םושיי

 Der hebraischer Kommentar (das :258׳ ׳מעב ןוגכ .׳ןוילוכס׳ הניכ ,ויתובחרהמו וניערגמ ףרוצמה
 wird ,also ,mindestens in seiner jetztigen ,Form aus nachtalmudischer Zeit (״Scholion״

 stammenי
 M ,Sokoloff A Dictionary of Judean. :הנורחאל ואר 32), ׳מע ואר( הזה ימראה בינה לש וביטל 25

,Aramaic Ramat Gan 2003 
 268; ימע ואר( סנ וב השענש העיבק אלל פ ןוילוכסב םג אב ׳ןמש לש דחא ךפ׳ תאיצמ לע רופיסה 26

 םידופישה רופיסל ).ינמיה רוטל תוכייש ילאמשה רוטבש ׳סנ וב השענ׳ םילימה 395, ימע ,םש ןויצב
 .רמאמה לש ב קרפ ,ןלהל ואר

 18-15 םידומע ןיב 26). ימע ונייעו(הליגמה תא םישרפמה םירובידה לע שגדה םשוה םענ לש הרפסב 27
 םימיוסמ םיפד לש חסונ ידע לע םבורב םיבסומ םינויצה .,םיסופדהו דיה יבתכ ינמיס חול׳ אבוה רפסב
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 [8] ןמדירפ הדוהי אמש 12

 תינעת תליגמ לש תוירוטסיהה תולאשב םיביחרמ םה יכ ,םירקוחה וניינעתה םהב רקיעבו
 ,םמצעל םידחוימ ןונגס ינממסו יפוא ןושארה גוסה ןמ תורוקמל שיש רורב ,דועו תאז .המצע

 .ילבבה ינפב חנומ היה ןוילוכס ותואש ריבסו /םירוביח׳ה תשולש לכב םהיתותוא תא םינתונה
 תוליבקמה לע ךכמ דמלנו ,דבלב הזה גוסה ןמ ילבבל הילוכסה סחי לע קיסנ םא ,םלואו

 רוזחל ונילע יזא ,ינשה גוסב דומלתה לע וכמתסה הילוכסהש ךכמ גייתסנ תוחפל וא 28,תורחאה
 .הכונח תווצמ לש אתיירבה יבגל ,ןלהל השענ ךכ .ומצעל הזה גוסה לש ילבבל וסחי תא רוקחלו
 :הכונח תווצמ לע פ ןוילוכסבו דומלתב רמאנ ךכו

 פ ןוילוכס ב׳׳ע אכ תבש ,ילבב

 ןנבר ונת
 תיב לכל דחא רנ הכנח רנ תוצמ ותיבו שיא רנ הכונח תוצמ

 שפנ לכל דחא רנ ןירדהמהו דחאו דחא לכל רנ ןירדהמהו
 המבב אתיאדכ .רכו ןירדהמה ןמ ןירדהמהו םירמוא יאמש תיב ןירדהמה ןמ ןירדהמהו

 .ןיקילדמ תחופ ךליאו ןאכמ הנמש קילדמ ןושאר םוי
 קילדמ ןושאר םוי םירמוא ללה תיבו ךלוהו
 ךלוהו ףיסומ ךליאו ןאכמ תחא

 ,ילבבה לש תוינשרפ תורהבהב ילבבה תמועל ןוילוכסבש ןונגסה ייוניש תא ריבסהל ןתינ
 י״שר ?29רתיבו שיא רנ׳ והמ .שוריפ ךירצ אוהו וילאמ ןבומ וניא ילבבה לש ןונגסה תמאבו
 רורב ןוילוכסה םלואו .,דחא רנב והל יגס ותיב ינב לכו שיאו ,הליל לכב דחא רנ׳ :שריפ
 דחא רנ׳ :שריפ י״שר ?,דחאו דחא לכל רנ׳ שוריפ המ .30,תיב לכל דחא רנ׳ :דומלתה ןמ רתוי
 .31,שפנ לכל דחא רנ׳ :שרופמו ררובמ ןוילוכסב ףאו ,,תיבה ינבמ דחאו דחא לכל הליל לכב

 גוסה ןמ תוליבקמל םישדקומ ומשרנש םיפדה לכ .ןוילוכסל תוליבקמ םהב שי רשא ילבבה דומלתב
 ןוילוכסה׳ ,ג חפסנל ןידה אוה .םש ודעות אל תוליבקמה ראש לש חסונה ידע וליאו ,הליגמה ירואיב לש
 לע קרפ ותואב אב ךכ .דבלב תוירואיבה תוליבקמב קסועה 158-133), ,מע( ׳ילבבה דומלתה לש

 לש אתיירבה תרדענ לבא ,הליגמב בותכל רבסה ותויהב ,דבלב ןמשה ךפ השעמ )ולסכב ה״כ( הכונח
 רחואמב קר׳ש ךותמ ,חפסנב אלו דיה יבתכ ינויצב אל גצוימ וניא רייאב ד׳׳יב רמאנה .,ןירדהמה׳

 185). ימע(׳ןאכ פ ןוילוכס לש הלא ןיעמ םיפוג ],ןיערגה׳ לע־[ וילע וחפסנ רתוי
 .הרעהבו טסקטה ףוגב 20, הרעה ,ליעל בטיה ונייע 28
 רנ ׳מיא אלא ?ד״ס ותיבו שיא .ותיבו שיא רנ׳ 366): גולטק( 0pp Add .foi 23. דרופסקוא י׳׳כב 29

 .,ותיבב שיא
 ךכ ידי לע - ׳תיב לכל׳ תויהל ךפוה יטמוידיאה ׳ותיבו שיא׳ .דבלב דחא רנב רבודמש שרפמ אוה 30

 םג עיפומ ׳ותיבו שיא׳ ).ג ,זכ ׳א לאומש ;א ,א תומש(יארקמ עבטמ אוה ׳ותיבו שיא׳ .ןונגסה לדלוד
 שדקמב תבשה תא החוד לבוי לשו הנשה שאר לש העיקת׳ :ילבבב רחא םוקמב םידעומ לש אתיירבב
 ידע ןיבו 1608 [ΕΝΑ 850], םינברל שרדמה תיב י״כ ,א״ע ל הנשה שאר( ׳ותיבו שיא ןילובגבו

 .רחא דצמ םקעלו דחא דצמ ןקתל היושע הרהבה םשל תוברעתה ןכא ).׳שדקמב׳ וסרג אלש חסונה
 ?יתחפשמ את לכ וא הריד לכ ,׳תיב לכ׳ והמ

 ,הרצקה הסרגה תמועל ,׳הכונח רנ תוצמ׳ :אתיירבה תחיתפב שרופמב רמאנ ילבבל חסונה ידע תצקמב 31
 .ןוילוכסב שרופמ םתומכו
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 13 תינעת תליגמ לש ןוילוכסב הכונח יניינע ינש [9]

 םירקוחה ושקיבו ,תידומלתה תורפסב וז אתיירבל הליבקמ םוש ןיאש אוה םסרופמ רבד
 אקוודש רמול ריבס 32.תוביס המכמ ,הלוכ אתיירבה לש התוילבב תלאש לע דומעל ףא

 ללה תיבו יאמש תיב תקולחמ תא דימעהל השק ירהש ,תילבב תפסות איה אתיירבה תחיתפ
 תורפסב םהיתוקולחמ בור ומכ ,ןידה רקיע לע תקולחמ אלל ,דבלב ׳ןירדהמה׳ גהנמב

 שרוש לש לעיפ ןיינב וניצמ אל 33,רחא םוקמב יתרריב רבכש יפכ ,דועו תאז .תידומלתה
 תורוקמב אב ר׳דה לש הז עמשמו ,ןאכ אלא הווצמ רודיה ןבומב םיאנתה ןושלב רידה

 .תימראבו ,ילבבב דומלתה םתס ירבדב קרו ךא םיידומלתה

 ןבומב ,תימראה ןמ הליאשכ הז רשקהב ,ןירדהמ׳ לעופה הארנ תינושל הניחבמ ,הנהו
 :ןוגכ /הלועמה המויק רחא רזחל׳ /רתויב הבוטה הרוצב הווצמה תא םייקל ץמאמ תושעל׳

 שירמ ,ייבא רמא .רחבומה ןמ תיז ןמשו ,רנל ץפי ןלוכ םינמשה לכ ,יול ןב עשוהי יבר רמא
 יברד אהל הל עמשד ןויכ .יפט ירוחנ ךשמ יאה רמא ,ימשמושד אחשמא רמ רדהמ הוח

 יבר רזחמ היה הליחתמ־־(יפט הירוהנ לילצ יאה רמא ,אתיזד אחשמא רדהמ ,יול ןב עשוהי
 אוה יול ןב עשוהי ׳ר לש וז תא עמשש ןויכ .רתוי רוא ךשומ הז רמא ,ןימשמוש ןמש לע

 ).א״ע גכ תבש ,ילבב חתוי ורוא לולצ הז רמא ,תיז ןמש לע רזחמ

 .רחבומה ןמ אוה הז ןמשש עמששכ תיז ןמש שפחל לחהו ולגרהמ הניש )הבר(ייבא לש ובר
 ירקחמב ושרפל םילגרומש יפכ ,ר׳דה שרושמ ירבע חנומ ןאכ ׳ןירדהמ׳ ןיא ,אופא רומא

 רוקממ הלוע ךכ ףא 35.׳רחא רזחל׳ ןבומב ,ר״זח = ר״דה תימראה ןמ הליאש אלא 34,ןושלה
 :ףסונ

 שירמ אריז ר״א .תוצמה לע ןיריזחמש ךרדכ רואה לע ןיריזחמ ןיא בר ימא הדוהי בר ימא
 ךרדכ רואה לע ןיריזחמ ןיא בר ימא הדוהי בר ׳מאד אהל ]תי[עמש]ד[ ןויכ אנרדהמ הוח

 ירודהא ׳ניכרבמ אלממ ןל עלקימ יא ייבא ימא .אנרדהמ אל ךליאו ןכימ תוצמה לע ןיריזחמש
 רמא .רזחמ ינניא ...הדוהי בר רמאש וז תא יתעמשש ןויכ רזחמ יתייה הליחתמ(׳נירדהמ אל

 י״כ ,ב״ע גנ תוכרב ;םירזחמ ונא ןיא רזחל ]לבא[ םיכרבמ ונא ,אליממ ונל ןמדזנ םא ייבא
 671).36 סירפ

 ,ירובת ׳י 33; הרעה 279, ׳מע ,א״שת קרוי וינ ,א ,ימלשוריב םישודחו םישוריפ ,גרובצניג ׳ל :ואר 32
 377. ימע ,ה׳׳נשת םילשורי ,דומלתהו הנשמה תפוקתב לארשי ידעומ

 160-153. ימע ),ה׳׳סשת(זס ,וננושל /ןירדהמה ןמ ןירדהמה׳ ,ןמדירפ י׳׳ש 33
 .וכרעב הדוהיךב ןולימו ךורעה ,לאננח ונבר שוריפ 34
 רחא רזחל׳ );וט ,דל םילהתל דוד תדוצמ( ,םולשה רחא רזחמ היהת דאמ ל׳׳ר .והפדרו םולש שקב׳ 35

 תרזחמש׳ );א״ע ה הליגמל י״שר(׳הרשע רחא רזחל הוצמ׳ );א״ע ג םיחספל י״שר( ,יקנו חצ ןושל
 יקספ(׳ןיי רחא רזחל ךירצ חספ ילילבו׳ );ב״ע ד ןיטג ,תופסות(׳םידעה תמיתח םיריכמה םידע רחא

 י״כ 448), ׳מע ,לדנמרקוצ תרודהמ( אי ,ב תועובש ,אתפסותב ).בל ןמיס ,י קרפ ,םיחספ ,ש״ארה
 .׳רזחמ׳ :טרופרע י״כב ;׳םידע רחא ריזחמ היה׳ :הניו

 י״כב 7-9 111. הצנריפ י״כב ׳ןיריזחמ ןיא׳ אוה ןכ .ד תוא 285, ׳מע ,םשל םירפוס יקודקד ונייעו 36
 :וניצנוש סופדב ןכו ,םלוכב ׳ןירזחמ ןיא׳ 95: ןכנימ י״כבו 366) גולטק( 0pp .Add .foi 23. דרופסקוא

 .״ירזחמ ןיא׳
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 [10] ןמדירפ הדוהי אמש 14

 שריפ ךכו /37וירחא רזחל ךירצ וניא רוא ול ןיא םא .רואה לע ןירזחמ ןיא׳ :י״שר שריפו
 ׳רחא׳ הביתה .,תוצמה רחא ,ןירדהמהו׳ :הכונח ןיינעב תבש תכסמב ונלש ןודינב י״שר

 הזל ןבומה תא תרשוק ׳תוצמה׳ הביתהו ,םיהז םישומישה ינשש י״שר לש ותעד תא הריגסמ
 38.ב״ע גנ תוכרבבש

 אלא הווצמה רקיע לע אל ללה תיבו יאמש תיב תקולחמ( םינושה רכיהה ינמיס יפ לע
 הכלה איה וז אתיירב לש אשירהש חינהל השק ),39תילבבה תימראב ורוקמש חנומו ,תושר לע

 שי 40.ילבבב התריסמ ךלהמב אתיירבב השענש דוביעכ רתוי תיארנ איהו ,תיאמצע תיאנת
 ,המודק תיאנת הכלה לש תיאמצע הקיני אל ןוילוכסבש וז הקסיפב תוארל אופא הביס ונל

 .וב שומישו ילבבה לע תוכמתסה אלא
 הטטוצ ןכיה דעו תופסונ תודיחי פ־ב ויה םא תעדל ןיאו׳ :םענ לש הירבדמ אבוה ליעל
 תודיחי פ־ב ויהש תוריבסה תא קזחל שי םינמאנ םידע ינש יפ לע ,םלואו .׳המצע וז אתיירב
 לכ ןיא א ןוילוכסב .ךיקילדמ המבב אתיאדכ׳ ידי לע ורצקתנ םרט ,ילבבל תוליבקמ ,תופסונ
 ׳םייאלכה חסונ׳ב תאצמנ וז ןיעמ הליבקמ יכ םא ,פ ןוילוכסבש ׳הכונח רנ תוצמ׳ל הליבקמ

 תייגוסל הרורב הלבקה תוליבקמה ,׳תופסונ תודיחי׳ שי ןכא ובו ),רבכמ ספדנה(ןוילוכסה לש
 :ןתלבקה יהוזו .ןכותבו ףצרב ,ילבבה

 ׳םייאלכה חסונ׳ ןוילוכסה ב״ע אכ תבש
 342) ׳מע ןייטשנטכיל 107-106, ׳מע ,םענ(

 ןנבר ונת
 לכל רנ ןירדהמהו ותיבו שיא רנ הכונח תוצמ רנ ןירדהמהו ותיבו שיא רנ הכונח תוצמ
 יאמש תיב ןירדהמה ןמ ןירדהמהו שפנו שפנ תיב ןירדהמה ןמ ןירדהמהו דחאו דחא לכל

 ןאכמ הנמש קילדמ ןושאר םוי םירמוא ןאכמ הנמש קילדמ ןושאר םוי םירמוא יאמש
 ןושאר םוי םירמוא ה״בו ךלוהו תחופ ךליאו םוי םירמוא ללה תיבו ךלוהו תחופ ךליאו
 .ךלוהו ףיסומ +ךליאו+ ןאכמ דחא קילדמ ףיסומ ךליאו ןאכמ תחא קילדמ ןושאר
 .ךלוהו
 אברעמב יארומא ירת .דב יגילפ אלוע רמא

 טחשימל ןהכ רתב יררדהאל וכל המל ,והל רמא .טחשימל ןהכ רתב ירדהמ ווהד לאומש והבזח׳ :וושהו 37

 ).ב״ע אל תוכרב ,ילבב(׳הרשכ רזב הטיחש

 טורטורפב הנורחאל וארו 55-53; ׳מע 6), הרעה ,ליעל(ןמדירפ :ואר ׳ןירדהמ׳ תבית לש םדוקה ירוריבל 38

 160-153. ימע 33), הרעה ,ליעל(ירמאמב

 אתפסות ,ןמדירפ י״ש :וושה תותיירבב ילבבה תוברעתהל עויסכ תילבבה תימראה ינמיס ןוחבא לע 39

 ,ילבב(׳םילשוריבש ךרח ירגת׳ 30: הרעה 427, ׳מע ,ג״סשת ןג תמר ,ןושאר חספ תכסמ לע אתקיתע

 The׳ G.A ,Rendsburg. :ואר .ןאירברב לשו גרובסדנר לש םהירבסהב אלשו ),א״ע זטק םיחספ

Geographical and Historical Background of the Mishnaic Hebrew ,Lexicon׳ ,Orient 
;XXXVIII ,(2003) .P 110 היפרגוקיסקלב ףסונ ןויע :״חקלה ןבא״ו ״אטמיס ירגת״׳ ,ןאירברב ׳א 

 153. ׳מע ),ד״משת(וס ,וננושל /תידומלת
 10). הרעה ,ליעל(ןמדירפ :ואר 40
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 15 תינעת תליגמ לש ןוילוכסב הכונח יניינע ינש [11]

 דח .אדיבז רב יסוי יברו ןיבא רב יסוי יבר
 ןיסנכנה םימי דגנכ יאמש תיבד אמעט רמא

 דחו .ןיאצויה םימי דגנכ ללה תיבד אמעטו
 גחה ירפ דגנכ יאמש תיבד אמעט רמא

 ןיאו שדקב ןילעמד ללה תיבד אמעטו
 .ןידירומ

 ש״ב ירבדכ השוע דחא ןדיצב ויה םינקז ינש ינש ןנחוי יבר רמא הנח רב רב הבר רמא
 םעט ןתונ הז ה׳׳ב ירבדכ השוע דחאו דחאו יאמש תיבכ השע דחא ןדיצב ויה םינקז
 רמוא הז וירבדל םעט ןתונ הזו וירבדל וירבדל םעט ןתונ הז ,ללה תיב ירבדכ השע
 שדקב ןיאו שדקב ןילעמ רמוא הזו גחה ירפכ ןילעמד וירבדל םעט ןתונ הזו גחה ירפ דגנכ
 .ןידירומ .ןידירומ ןיאו

 הלכתש דע המחה עקשתשמ התקלדה תוצמ דע המחה עקשתשמ התוצמ ]:םש ליעל[
 קושה ןמ לגר .קושה ןמ לגר הלכתש

 םאו ץוחבמ ותיב חתפ לע החינהל הוצמו חתפ לע החינהל הוצמ הכונח רנ ןנבר ונת
 תושרל הכומסה ןולחב החינמ הילעב רד היה החינמ היילעב רד היה םא ץוחבמ ותיב

 .,יברה .םיברה תושרל הכומסה ןולחב
 ותיב חתפ לע החינמ םירגה ןמ אריתמ םאו

 םינפבמ
 .וידו ונחלש לע החינמ הנכסה תעשבו .וידו ונחלש לע החינמ הנכסה תעשבו

 תודיחי לש ףצר היה ירוקמה פ ןוילוכסב םגש תורשפאל לקשמ הפיסומ 41וז תקיודמ הלבקה
 וא ,א־ו פ לע יונב תויהל רומאה ,םייאלכה חסונל ועיגה םשמו ,שממ ילבבל ליבקמב ,תובר

 .דחא דע ירה .פ אלא רוקמ ול ןיא ןודינה הרקמבו ,םהינש לע
 השולשב יתיאר .ילבבה ןמ תבאשנ אתיירבה תויה לע ינשה דעה אוה רצקמה קיתעמה

 ׳מע( דעומה ףוס דע ןסינב ׳חב .םיפסונה םיינשה םה ולאו .פ י׳׳כב קיתעמ ירוציק תומוקמ
 ,רומא ,ארפסמ םילשהל שיש רצקמה ןווכתהש רשפא /םינהכ תרותב ׳וכוי 92): הרוש 62,
 םא תעדל השקו ,ארפסב אצמנ ןכ ינפל ךומסב רומאה ןיאש ףא ),א׳׳ע אק-ד״ע (ק בי קרפ
 ,יתכדכ רכו םהמע ןודאו ךלאו7 70-69): תורוש 73, ימע(ןויסב ה״כב 42.הינפהה תנווכ יהוז

 דומלתל ידמל דומצ ןפואב ,א׳׳ע אצ ןירדהנסב רמאנל המיאתמ םש הקספה לכ .׳קלח קרפב

 רוטקוד ראותה תלבק םשל רוביח ,אובמ יקרפ - יתבר אתקיספ ,רוצילא ,ב :ואר ,םיטרפה ןמ םידחאל 41
 ןוילוכסב ,אריתמ םאו׳ הקספה 115-114. ימע ,ט׳׳נשת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש היפוסוליפל

 ותיב חתפ לע החינמ תומלשב תוצמה םייקל ןילוכי ונא ןיאש תולגב ושכעו׳ :וב לכ רפסב תאבומ
 התעו׳ ):ב׳׳ע אס ,א קלח ,ט ביתנ( םחורי ונברל הוחו םדא תודלות רפסב ).ג״ע ג ,דמ ןמיס(׳םינפבמ

 ךומסה חתפל םינפבמ הקילדהל ןיגהונש שיו ,םיברה תושרל ךומסה חתפל םינפבמ הקילדהל ןיגהונ
 .״יבנגו םיוג יחיכשד םושמ רצחל

 178-177. ׳מע ואר 42
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 [12] ןמדירפ הדוהי אמש 16

 פ ןוילוכסב תורוש תחאו םישיש רחאלש ררבתמ 43דומלתה ירבדל האוושהה ןמ .ונינפלש
 תואב ןהירחאו ,תורוש הרשע־שמח לש גוליד דגנכ הזה רוציקה אב ,דומלתל תוליבקמה

 טסקטה לש הלודגה תומכב הטמשהה תביס תא תולתל אופא ןתינ ןיא .תורוש עבש בוש
 המודה השעמה ןמ הילוח אוה 44טמשומה טסקטהש רבתסמ .איה הנטק ירהש ,טמשומה
 ריחמו( םילימ שמחו םיעבראכ לש אלא גולידה ןיא 45.ןוילוכסב תמדוק הילוחל הנושלב
 קיתעמה ).םירבדה ןיב רבחל ידכ ףיסוהל קיתעמה ץלאנש םירפוס ןושל תולימ שמח ןגוליד
 ךותמ ,דומלתל תונפהל ףידעהו ,ליעל העיפומ רבכ התומכש ןושל לע רוזחל אלש ןוכנל האר

 .םיהז םירבדהש העידי
 אלמה טסקטה תא ביכרהל לגוסמ קיתעמה וא ןייעמהש תודעכ אוה ירה רצקמה לש ונויצ

 ןתינ דציכ .ילבבב ןיקילדמ המב קרפ לע ךמתסמ אוה ונלש ןודינבו ,הנפוה וילאש םוקמה ןמ
 טימשמה הנפה הרוציק םשל לבא ,םימודק םיאנת ירבדמ תורישי הבאשנ אתיירבהש רובסל
 לע טמשומה טסקטה לש ותרזח תויהל לוכי וניא הז הרקמב רצקמה לש עינמה ?ילבבל
 ,ויתוילוח לכ לע ,ךשמהה לש ותובכרומו ותוכיראש ,אופא רמול בורק .ןכל םדוק רמאנה
 ׳םיאלכ׳ה ןוילוכס( םידע ינש ,התעמ רומא .םירבדב רצקל והועינה ,ילבבב רמאנל ותוהזו

 ,רמולכ .רוציקל המרג טסקטה תוכיראש ךכ לעו ,ילבבל המאתהה לע םידיעמ )ומצע רצקמהו
 .טלחהב הריבס רוציקה םוקמב תופסונ תודיחי ויהש תורשפאה
 תיב ירהש ,םימודק םיאנת ירבדל המיאתמ הניא וז אתיירב לש אשירהש אופא וניאר

 תראפתל תושר רבד אלא וניאש ,תוחתפתהה לש ןורחאה בלשה לע םיקלוח ללה תיבו יאמש
 אצומ לבא ,קיתעה ןדיעל הומת רבד ותיבו שיאל דחא רנב האור ירוטסיהה רקחמה .הווצמה

 ,תילבבה תימראה עקר לע תרבתסמ ׳ןירדהמ׳ הלימה ףא 46.תילבבה תואיצמב המאתה ול
 ילבבל הינפה םע אתיירבה לש העוטיק .ילבבה תרגסמב אתיירבה בוציעל רכיה ןמיס והזו
 תישענ וללה םירבדה לכ רואל .שממ ילבבה יפ לע אבומה ןוילוכסב ךורא ףצרמ עבונ

 ןאכ ןיאו ,רתויב הריבס ׳הכנח רנ תוצמ׳ עטקה תאבהב ילבבה לע פ ןוילוכס לש תוכמתסהה
 47.ילבבה ןמ הביאש עקר לע ,תיתכירע הליבקמ אלא ,׳תונוש תורוסמ׳
 ןניאש פ ןוילוכסב תואקספה לכ תא ןורקיע ךרד קיחרהל ןתינ ןיאש תואורה וניניע

 144. ימע 43
 91-77. תורוש 144, ימע ואר 44
 33-19. תורוש 142, ימע 45
 ):א״ע ח הרז הדובע( אתיירבב וזמרב תודרויו תולוע תוקלדה רפסמו הנשב רצקה םויב גח ימי הנומש 46

 ךשח םלוע יתחרמש ליבשב אמש יל יוא ימא ךלוהו טעמתמש םוי ןושארה םדא הארש ןויכ ר״ת׳
 תפוקת הלפנש ןויכ .תינעתב םימי הנומש בשי ילע הסנקנש התימ איה וזו והבו והתל רזוחו ידעב
 הנשל .םיבוט םימי הנומש השעו דמע ,אוה םלוע לש וגהנמ ימא ךלוהו ךיראמש םויה הארו תבט

 הז ןידב ולקה םיארומאה תפוקתב לבבב׳ :ץיבונב השמ בתכו .,םיבוט םימי ולאו ולאל ןאשע תרחא
 סודרוה׳ ,ץיבונב ,מ(׳הלילו הליל לכב ותיבו שיא רנ אלא הניא הרקיעב הווצמהש ועבקו ]הכונח רנ[=

 ).טורטורפב םש ונייע 25-24, ימע ],ג״סשת[ חס ,ןויצ ,׳הכונחו
 40. הרעה ,ליעל ואר .םיאנתה תוביטחו אתפסותה תמועל ומצע ילבבב דואמ החיכש תיתכירע הריסמ 47

 .ךישממ ךילהתה ןאכ
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 17 תינעת תליגמ לש ןוילוכסב הכונח יניינע ינש [13]

 ,וז הנקסמב תוכמותה תוקהבומ תואמגוד דוע ןנשי .ילבבה לע תוכמתסהמ הליגמה ירואיב
 ןוילוכסל ילבבה לש תוליבקמה יגוס ינש ןיב וז הנחבה אופא היואר 48.רתוי התוא תוקזחמ ףאו

 אוהש ,דחא גוסש עיצהל היהי ןתינ ךכו .הלא ןוגכ םינויעב םירקוחה יניע דגנל דומעתש
 םילדבהה ןיאו ,המלש תיתורפס תוכמתסה ילבבה לע ךמתסמ ,ןוילוכסה רקיע לע הפסוהכ
 .םהינימל הילוכסה ירבחמ לש הכירע ישעמ אלא םהיניבש

 םידופישה השעמ .ב

 םורביחש/םופיחש 1.

 שדקמה תיבב ואצמש ׳רוהט ןמש׳ תקלדה ,הכונחב הקלדה ישעמ ינש לע רסמנ פ ןוילוכסב
 +יאנ+ומשח ינב וסנכנ ןוי ימיב׳ :ןורחאה ןושל הזו 105). ׳מע( םידופישה השעמו 103) ׳מע(
 לכ םהב ןיקסעתמ ויהו ץעבב םורבחו םהידיב ויה לזרב לש ןידופש העבשו תיבה רהל

 49.׳הנמש
 חסונה אוה( ןוילוכסה לש ׳םייאלכה חסונ׳ב אב ,םינטק וא םילודג םייונישב ,הז השעמ

 :ילבבה דומלתב זמרנ ףאו 50,׳עורז רוא׳ רפסב א ןוילוכס לש האבומב ),םיסופדב דרשש
 ;ב״ע דכ הנשה שאר ,ילבב( ,ץעבב םופיחו ויה לזרב לש םידופש ...יאנומשח תיב יכלמ/..
 םופיחו׳ בתכנ ,פ ןוילוכס דבלמ ,וללה תורוקמה לכב ).ב״ע חכ תוחנמ ;א״ע גמ הרז הדובע
 העבש ואיבה׳ :׳עורז רוא׳בש האבומב ךכ ףא .וז הלימב שממ לש םייוניש אלל ,׳ץעבב
 תויהל לוכי פ ןוילוכסבש ׳םורבחו׳ ןונגסהש אופא המית ןיא /51ץעבב ם ופ יחו לזרב ידופש
 י״כ ןושל׳ :םענ הבתכ ךכו 52.ללכ ךרדב א־מ פ לש ותואמצע ףא לע ,ןייעמה יניעב דושח
 ןמ הלועה תירוקמה ןושלה לש יפרג שוביש ירפ הארנה לככ איה ״ץעבב םורבחו״ המרפ

 טפשמ םענ האיבה ,התרודהמב הז עטקב הנוידב ,ךכ ךותמ 53.״׳ץעבב םופיחו״ :תוליבקמה

 תלגמב ׳ותכ׳ ):ב״ע טכק ןילוח(ילבבבש הזל ליבקמה ןויד ךלהמב 65), ימע( רייאב ד״יל פ ןוילוכסב 48
 ןושל םצעל הינפהה .,לודג חספל ו״ק דפסמל אליד אריעז אחספ םאו דפסמל אלד אריעז אחספ תינעת
 לע בסומ רבכ ומצע ןוילוכסה ירהש ,ןאכ תמרוצ ),תינעת תלגמב ]בנרתכ׳ :ןונגסב( תינעת תליגמ
 תא תללוכה ,ילבבה ןמ האבומ ןאכ שיש רבתסמ .שרפתמה רפסה לע שוריפכ ,הליגמבש הז רוביד

 המכ דוע שי הזה רובידב !ילבבה תייגוס ןושל ךלהמב ורמאנש תינעת תליגממ האבומה תאו הינפהה
 .טורטורפב ,ג חפסנ ,ןלהל ואר .ילבבל ןוילוכסה ןיבש הז סחיל תויאר המכו

 272-270. ימע :ואר ,םידופישה השעמ לע 49
 398-397. ימע 15), הרעה ,ליעל( םענ 271, 416; ,מע ונייעו .אכש ןמיס ,הכונח תוכלה ,ב ,עורז רוא 50
 341). ׳מע 24, הרעה ,ליעל( ,ץעבב םופחו לזרב ידופש העבש ואיבה׳ :ןייטשנטכיל תרודהמב ןכו 51
 םכרעו םסחי ןויפאל 50). הרעה ,ליעל ואר( א לש ןמיהמ חסונל עורז רואב האבומה תא תכיישמ םענו 52

 25-24. ,מע ואר ,הילוכסה ינש לש
 הרמאמבש רשקהל ירמגל טעמכ המוד הרפסבש 271 ,מעב רשקהה 391. ׳מע 15), הרעה ,ליעל( םענ 53

 ךשמהו ,הז ןיינעב םענ לש התבישח תא ףקשמ יאדווב אוה ,םוקמ לכמ .הז טפשמ אלל ךא ,םש
 .ללכ וז העדמ לדבנ וניא הרקחמ
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 266);54 ימע(׳ץעבב חפופזווו )םורבחו(םהידיב ויה לזרב לש ןידופש העבשו׳ :ןוקית תהגהב הז
 תשרופמ הקמנה יתיאר אל ,ליעל רמאנה דבלמ 270). ימע(׳ץעבב ]םופחד :ל״צ[ םורבחו׳
 אובנ םרט ,וז הסרג שרפל תוסנל לוכ םדוק ונילע לטומ יאדוובו 55,פ י״כ לש ותסרג תייחדל

 .התוחדל
 שומיש אוה ׳ץעבב םורבחו םהידיב ויה לזרב לש ןידופש׳ יוטיבה ,רבד לש ותימאל

 ותוחדל אלש ןכש לכו ,תופידע ול קינעהל שי דבלב הז םעטמ ולו ,םיאנת ןושל לש קהבומ
 רשא תב חרס ,ורמא ?רובק ףסוי ןכיה עדוי השמ היה ןינמ׳ :אתפסותב ונינש הנה .וינפ לע

 םירצמ ול ושעש ,״רובק ףסוי רהנ סולינב״ :השמל ול הרמאו הכלהו ,רודה ותואב התיה
 העש העיגה ףסוי ׳מאו רהנ סולינ לע דמעו השמ ךלהו ,ץעבב םורבחו תכתמ לש ןידופש

 172). ׳מע ,ןמרביל תרודהמ ,ז ,ד הטוס(׳לארשי תא לאוג ה״בקהש
 ושעש ׳תכתמ לש ןורא׳ב רובק ףסוי היה 56,תוליבקמה יפל :םירבד לש םשוריפ ךכו

 ןידופש םירצמ ול ושעש׳ :ןוראה השעמ תא רתוי תטרפמ אתפסותה .סולינב והועקישו םירצמה
 ושוריפו׳ :הטושפכ אתפסותב בתכ ל״ז ןמרביל ש״רגה ר״ומ .׳ץעבב םורבחו תכתמ לש

 היהו ,לידבו רבא ךתנב ,ץעבב ול םורבחו תכתמ לש ןידופיש ןוראל ול ושע םיירצמהש
 ושעש׳( אתפסותבש ׳ול׳ הלימה תא שריפ ןמרביל 57.׳הריגסלו המחלהל רמוח ליגרכ שמשמ

 ול םורבחו׳(ןוראל םירבוחמ םידופישהש ונייהד ),׳ןוראל ול ושע׳(ןוראה לע )׳םירצמ ול
 ׳ול׳ש רמול בורקו 59,ןלהל אתפסותה ירבדב קר אלא ,םש רכזוה אל ןוראה םלואו ).58׳ץעבב

 ורביחו תכתמ ידופיש וחקל :תכתמ לש ןורא תיישע אוה םידופישה רוביח .ףסוי לע תבסומ
 ושע ךכ ידי לעו ,תרפועו לידב לש תגוסגס ונייהד ,ץעב ,גוהנה רמוחב המחלה ידי לע םתוא
 .סולינב עקושה םימל דימע ןורא ףסויל

 רומא .ףסוי לש ונורא אוה ,ילכ תיישע ראתמ ׳ץעבב םורבחו תכתמ לש ןידופש׳ ןושלה
 בסומ )׳ץעבב םורבחו םהידיב ויה לזרב לש ןידופש העבשו׳( פ ןוילוכסב ןושלה םג ,ןאכמ

 .הרדהה ינמיס יווילב ,דיה בתכמ הלודג האבומ ךותב 54
 /ץעבב םופחו׳ חסונה תא עבק ,דסיש יטקלקאה טסקטב פ י״כל תופידע ןתנש ,הינפל ןייטשנטכיל םג 55

 18-12). תורושל 341, ימע 24, הרעה ,ליעל( דבלב טרפאב איבה וז הקספל פ י״כ חסונ תאו
 ימע ,דמלמו ןייטשפא תרודהמ ,י״בשרד אתליכמ 78; ימע ,ץברו ץיבורוה תרודהמ ,חלשב ,אתליכמ 56

 .א׳׳ע גי הטוס ,ילבב 46;
 .לידבמו תרפועמ בכרומה המחלה רמוחכ ׳ץעב׳ לע םש וינויצ ואר 649. ימע ,הטוס ,הטושפכ אתפסות 57

 Tin and Tin-Lead Alloys in Hebrew and Jewish׳ D Levene .Β ,Rothenberg. :וושהו
,Aramaic׳ Biblical ,Hebrew Biblical .Texts Essays in Memory of Michal .P ,Weitzman 
.eds .A Rapoport-Albert .G Greenberg {Journal for the Study of the Old ,Testament 
Supplement ,Series ;333 The Hebrew Bible and its ,Versions ,2) Sheffield ,2001 .p :105 
 ..Archaeological finds from the Classical .period.. The main uses of tin-lead alloys .were׳
The production of soft solders used in the manufacture of ,jewellery for attaching ,handles 

,bases rims and spouts to various metal ,vessels and the joining of lead water pipes׳ 
 /תכתמ דש ןידופש ןוראל ול ושעש אלא ליגר ןורא היה אתפסותה תרוסמ יפלו׳ :בתכ ןלהלו 58
 /השמ ולטנו ףסוי לש ונורא ףצ׳ 59
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 19 תינעת תליגמ לש ןוילוכסב הכונח יניינע ינש [15]

 יפכ ,םידרפנ םידופיש ידי לע תרתלואמ הקלדה ראתמ אוה ןיא 60.ילכ תיישע לע תוטשפב
 61.המחלה ונייהד /רוביח׳ ידי לע הרונמ תיינב לע אלא /ץעב םופיחו׳ ןושלב שרפל רשפאש
 רואמה תרונמ תאו בהזה חבזמ תא חקיו׳ :םילכה וחקלנ ביואה ידיב שדקמה לוליח ךלהמב

 :םיאנומשחה ןוחצינ תא תנייפאמ םישדח םילכ תרזחהו ),בכ ,א ׳א םיבקמ( ׳הילכ לכ תאו
 םש(׳לכיהל ןחלושה תאו תרוטקה חבזמ תאו הרונמה תא ואיביו ,םישדח שדוק ילכ ושעיו׳

 62.׳תרש ילכ וב ונקתו׳ :ליבקמה םוקמב רמאנ ןוילוכסה לש ׳םייאלכה חסונ׳ב ףאו ).טמ ,ד
 ךפ השעמב רמאנל המודב /םילכה לכ ואמט לכיהל םינוי וסנכנשכש׳ :רפסמ א ןוילוכס
 םינמשה לכ ואמט׳ :אוה ילבבב ןושלה ירהש ,םילכ לע השגדהב לבא ,ילבבב ןמשה

 יפל׳ :וכשמה םע /עורז רוא׳ רפסב רמתשנש חסונב ףא ךכו ).63ב״ע אכ תבש( ׳לכיהבש
 די ׳רבגשכו .ןמש קילדהל המב םהל היה אלו ,םילכה לכ ואמטו לכיהב םינוי וסנכנש

 השעמ לש ורשקה 64.׳קילדהל וליחתהו ץעבב םופיחו לזרב ידופש העבש ואיבה יאנומשח תיב
 אב םידופישה השעמו ,הרונמה לש הנורסח דחוימבו ,םילכב רוסחמה אופא אוה םידופישה
 .הז רסח םילשהל

 תכתמ ידופיש תמחלה השעמב הרונמ בוציעבו ,רבדמ בותכה ללכב םילכ תיישעב םא
 רואיתב אתפסותה ןושלכ /ץעבב םורבחו׳ :פ י״כ תסרגל תדחוימ תובישח שיש ירה ,טרפב
 ןוילוכסה רבחמ .םש אתפסותה ןמ ןוילוכסה לאשש ןושל אוה הארנה לככו ,ףסוי לש ונורא
 המחלה ידי לע םרבחל וחילצה םהו 65,יאנומשח ינב לש ׳םהידיב ויה׳ םידופיש םתואש שרפמ

 תדמוע רמולכ /66תנכוסמ׳ ,דבלב המרפ י״כב האבה ,וז הסרג םירבדה עבטמ .שממ ׳הרונמ׳ל

 ),,ץעבב םופיחו ויה לזרב לש ןידופש ...ילבבבש אתיירבבו׳(ילבבבש אתיירבה תא ריכזה ןמרביל 60
 .ןוילוכסב רמאנל רבדה תא רשיק אל לבא

 םיבקמה ידופש׳ ,רברפש ׳ד ידיב טורטורפב ראות םידרפנ םידופיש ידי לע הקלדהה רותלא לש ןויערה 61
 ),ד״כשת( דנ ,יניס /תיבה תכונחב תורוסמה לע׳ ,ל״נה ;בפר-פר ימע ),ג״כשת(גנ ,יניס ?/םה המ
 אתיירבבש תויתכלהה תויעבה ,הכונח יאמ׳ קרפב תופסוהב ,םירמאמה ינש יפ לעו .הכר-חיר ׳מע

 לע׳( ינשה רמאמב .חי-א 7נע ,ה״נשת םילשורי ,ה ,לארשי יגהנמ ,ל״נה :ואר /״הכונח יאמ״ד
 ,ולסכב ג״כב עריא םידופישב הקלדהה השעמש ותעיבק בגא ,רותלאה ןויער תא דקימ )׳תורוסמה

 תרחאה הנשל התשענ תנקתומה הרונמב הקלדהה וליאו ,תיבה רהל הסינכה תעשב זרוזמו ידיימ ןפואב
 םורבח״ .פ י״כ יפלו׳ :המרפ י״כ יפ לע ,תרחא הטיש לע ריעה ףא הז לכ די לע ,םלואו .ולסכב ה״כב

 םורבחו תכתמ לש םידופש )ףסוי לש ונוראל( ול ושעש״ ...ז ,ד הטוס אתפסות הוושהו( ״ץעבב
 וריאשה אלו ץעבב םיקלחה תא ורביחו לזרבמ המילש הרונמ ושעש ,ושוריפ .פ י״כ יפלו ),״ץעבב

 הרעה ,כר ׳מע(׳)דועו ,ג ,ל םילכ(וב רבחל םיליגר ויהש תכתמה איה ץעב .םידרפנ םידופשכ םתוא
 םידופישב השריפש /םופיח׳ ןושל תללוכה וז תא רברפש שיגדה הלא ׳תורוסמ׳ יתש ךותמ 14).

 .ןלהל ונייע /ץעבב םורבחו׳ :לש וז איה תירקיעה תרוסמה ונתעדל .םידרפנ
 ףוריצ־(״ה׳ יפ לע 18-12, תורושו 341, ימע 24), הרעה ,ליעל(ןייטשנטכיל תרודהמב ;הטמל 104 ׳מע 62

 317). ׳מע ,םש ,ןייטשנטכיל :ואר ;ותטיש יפל Vulgata ודי לע ארקנה ,וז הצובק םיביכרמה חסונ ידע
 ואמט׳ 127: ןקיטו י״כב ;׳לכיהבש ןמש לכ ואמט׳ 366): גולטק( 0pp Add .fol 23. דרופסקוא י״כב 63

 .׳לכיהבש םינמש לכ
 272-271. ׳מע :םג וארו 153. ׳מעב ולבקוה םיטסקטה 64
 61). הרעה ,ליעל( םיבקמה ידופש ,רברפש :ואר 65
 .תומל ךלוה = ׳ןכוסמ׳ ןושלכ 66
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 [16] ןמדירפ הדוהי אמש 20

 רשפאו /ץעבב םופיח׳ו :רמאנ ובש ,ילבבה דגנכ דמעמ קיזחהל הל היהי השקו ,ההגה ןוכיסב
 .המרפ י״כ דבלמ ןוילוכסה לש חסונה ידעב וז הלימ ההגוה רבכש

 ילבבב ןוילוכסה לש האובב 2.

 ןיבל יבר ןיב תקולחמב אוה םירבדה לש םשרוש .ומצעל ןויע ךירצ ילבבבש ׳ץעבב םופיחו׳
 רתומ הממ .ףסכ אל ףאו בהז אל אצמנב ןיאש העשב הרונמה תיישע לע הדוהי ׳רב יסוי ׳ר

 יפל .תורוצ יתשב םימודקה תורוקמב האב תאזה תקולחמה ?וז םוריח תעשב הרונמ תושעל
 התיישע לע וקלחו ,תותוחנ תוכתממ הרונמ תושעל רתומש םהיניב ומיכסה םה ,רבדמב ירפס
 ןניאש תוכתמ ראשמ ,אתפסותה יפלו .רישכמ הדוהי ׳רב יסוי ׳רו לסופ יבר ,סרחמו ץעמ

 הדוהי ׳רב יסוי ׳רו לסופ יבר ,וקלח תורחא תוכתממו ץעבמ וליאו 67,רתומ דואמ תותוחנ
 .אתפסותה יפל אמלע ילוכל הרונמה הלוספ ץעמ לבא ;רישכמ
 :ירפסבו אתסותב ,רמאנ ךכו

 59) ׳מע( אס אקסיפ ,רבדמב ירפס 526) ׳מע( כ ,ט תוחנמ ,אתפסות

 ףסכלש ןישוע בהזלש ןיא 68ורמא ןכימ ,תכתמ לשו ןורטסק לשו רבא לשו ץעב לש
 ,תרפועלשו לידבלשו תשחנלש לזרבלש ץע לש .רישכמ הדוהי ׳רב יסוי ׳רו לסופ ׳ר

 ץעלש ףא ׳וא הדוהי ׳רב יסוי ׳ר .׳ר ׳בד .הלוספש םידומ לכה תיכוכז לשו םצע לשו
 .שרחלשו

 איה 69תחא אתיירב .םיסופיטה ינשמ תותיירב תואבומ ב״ע חכ תוחנמבש ילבבה תייגוסב
 וקלחנש ,רבדמב ירפס תטישכ תותיירב יתשו 70,וקלחנ ץעבבש תטקונה ,אתפסותבש וז ןיעכ

 526). ׳מע ,לדנמרקוצ תרודהמ ,חי ,ט תוחנמ ,אתפסות(׳הרישכ תוכתמ ינימ ראשמו׳ 67
 .םש ןמסנהו 334-333, ׳מע 39), הרעה ,ליעל(ןמדירפ :ואר ,ורשקהמ שולת ״מוא התא ןכימ׳ לע 68
 ׳ימק ףסוי ברד הירב אפפ בר הל ירמאו ףסוי ברד ׳ימק ןנח ברד ׳ירב אפפ בר ינת׳ 95: ןכנימ י״כב 69

 אפפ בר הל ׳מאו ףסוי יברד הימק ןינח ברד הירב אפפ בר ינת׳ 120: ןקיטו י״כב םג ךכו .ךינח ברד
 הל ׳מאו ףסוי ברד הימק ןינח ברד הירב אפפ בר ינת׳ HI47Α: ח״יכ זירפ י״כבו .׳ףסוי ברד הירב

 ןכו /ףסוי ברד הימק ןנח ברד הירכ אפפ בר ינת׳ 118: ןקיטו י״כב וליאו .׳ףסוי ברד הירב אפפ בר
 ,רתא לע םירפוס יקודקד :וארו .׳ףסוי ברד הימק ןינח ברד הירב אפפ בר ינת׳ :ב״פר היצנו סופדב

 .ב תוא 67, ׳מע
 ,כ-חי ,ט תוחנמ ,אתפסות א״ע חכ תוחנמ ב״ע חכ תוחנמ 70

 526 ׳מע
 ןנבר ונת ברד הירב אפפ בר ינת
 ףסוי ברד הימק ןינח

 תשעה ןמ אלא הרשכ הניא הרונמ ןמ האב התיה הרונמ ןמ האב .רתיה הרונמ
 הלוספ תואטורגה ןמ האשע האשע בהזה ןמו תשעה האשע בהזה ןמ תשעה

 .הרישכ תוכתמ ינימ ראשמו ראשמ הלוספ תואטורגה ןמ הרשכ ףסכ לש
 הרשכ תוכתמ ינימ

 ןמ אלא הרישכ ןיא תרצוצח
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 21 תינעת תליגמ לש ןוילוכסב הכונח יניינע ינש [17]

 לש רשקהב םירבדה םיאב תחאבו 71,הרצקב תוטישה לש םוכיס תרסומ ןהמ תחא .ץע לשב
 רכזוה וז אתיירב ךלהמב .שדקמה ילכל םימודה םילכ ומצעל השעי אל םדאש - תרחא הכלה
 :הנושל הזו ,םיאנומשחה השעמ

 ןחלש ,הרזע דגנכ רצח ,םלוא דגנכ הרדסכא ,לכיה תינבת תיב םדא השעי אל ,ךדיא אינתו
 לשו ,הנמש לשו השש לשו השמח לש אוה השוע לבא ,הרונמ דגנכ הרונמ ,ןחלש דגנכ

 השעי אל העבש
 ,השעי אל ץע לש ףא רמוא הדוהי יבר רב יסוי ׳ר .תוכתמ ינימ ראשמ וליפאו
 ,ץעבב םופיחו ויה לזרב לש םידופש ?היאר םשמ ,ול ורמא .יאנומשח תיב יכלמ ושעש ךרדכ

 .בהז לש םואשע ורישעהו ורזח ,ףסכ לש םואשע ורישעה

 ירהש ,ץעמ םינק העבש לש הרונמ ול תושעל יטרפ םדא לע רוסיא ןיא אמק אנת תעדל
 תרונמ תושעל רסוא הדוהי ׳רב יסוי ׳ר וליאו .ץעמ שדקמה תרונמ תא םישוע ןיא ותעדל
 היארה תא וחד וילע םיקלוחה .ץעמ הרונמ יאנומשח תיב יכלמ ושע ותעדל יכ ,ץעמ העבש
 .ץעבב םופיחו ויה לזרב לש םידופיש אלא ,ץעמ הרונמ ושע אל יאנומשח תיבש ורבסו תאזה

 ודגנכ תעמשומה הטישה לבא ,הדוהי ׳רב יסוי ׳ר לע םיקלוחה םה ימ וז אתיירבב רמאנ אל

 הרישכ שוגה ןמ האשע ףסכה
 .הלוספ תוכתמ ינימ ראשמ
 רשכ הרונמב לוספ ׳וא תאצמנ

 רשכ תרצוצחב לוספ תרצוצחב
 הרונמב

 ןורטסק לשו רבא לשו ץעב לש לשו רבא לשו ץעב לש
 ׳יסוי ׳רו לסופ ׳ר תכתמ לשו ׳רו לסופ יבר ןורטסיג

 לשו ץע לש רישכמ הדוהי ׳רב רישכמ הדוהי יברב יסוי
 םידומ לכה תיכוכז לשו םצע לשו םצע לשו ץע לש

 .הלוספש הלוספ לכה ירבד תיכוכז

 ,א ןילוח :וושהו( הרישכ תוכתמ ינימ ראשמו׳ :תוכתמ ראש ןיינעב אתפסותב הריתס שי הרואכל
 אתיירבב ,ילבבב הרסוה תאזה הריתסה .׳לסופ ׳ר תכתמ לשו 501) ... ימע ,לדנמרקוצ תרודהמ ,טי-חי

 הטמשוה אפיסבו /תוכתמ ינימ ראש׳ םוקמב ׳ףסכ לש׳ האב אשירב .ןינח ברד הירב אפפ בר לש
 תכתמ לשו׳ שריפ םש )ן״שת םילשורי ,יקסמרבא ׳י תאמ( אתפסותל לאקזחי ןוזח רפסב .׳תכתמ לשו׳

 .ילבבה דוסי לע םירומא וירבדש אלא 87), ׳מע(׳הלוספ ימנ תשוחנהש תוברל האב ילואו׳ :׳לסופ ׳ר
 השעי אלו׳ 146): ׳מע ,ןמרביל תרודהמ( ט ,ה ארתב אבב ,אתפסותב אב ׳לסופ ׳ר׳ רובידבש ןושלכ

 ׳תכתמ לשו׳ ןושלה ןאכ ףא .׳תיכוכז לש אלא תכתמ לשו ןורטסיק לשו רבא לש ץעב לש ויתולקשמ
 אתפסותה תא ןמרביל שריפ ךכו /תוכתמ ינימ ראש לש אלו׳ :ב״ע טפ ארתב אבבב הליבקמב .חונ וניא

 םלואו ).חית ׳מע ,ד״נשת םילשורי ,ודרפ ד״רל ,דוד ידסח :וושהו 390; ימע ,םש ,הטושפכ אתפסות(
 ,תכתמ לשב לקשמ ןישועש עמשמ אכהד׳ :ושקה ,לקוש אהיש ה״ד ,ב״ע בנ אעיצמ אבב ,תופסותב
 תחאל תזמור ׳תכתמ׳ הלימה אמשו .׳תכתמ לשמ תולקשמ ןישוע ןיא ןנירמא הניפסה תא רכומהבו
 .ןויע ךירצו .תוכומנה תוכתמה

 .׳רישכמ הדוהי יברב יסוי יברו ,לסופ יבר ,ץע לש ןאשעש תרש ילכ אינתד׳ 71
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 [18] ןמדירפ הדוהי אמש 22

 ושעש הרונמו ,ץעמ הרונמ םישוע ןיאש רומאל ,רבדמב ירפס יפ לע יבר תטישכ איה
 72.ץעב יופיצב לזרב לש התייה םיאנומשח

 אלש )א( :ליעל אתיירבה ירוביד תא ונקליח םהיפ לעו ,םיניינע השולש וז אתיירבב שי
 יסוי ,רו יבר תקולחמ )ב( .׳הרונמ דגנכ הרונמ׳ םהבו ,שדקמ לש ןיעכ םילכו תיב םדא השעי

 ץעלש ףא ׳וא הדוהי ׳רב יסוי ׳ר׳( רבדמב ירפסבכ ,ץע לש הרונמ םישוע םא הדוהי ׳רב
 בכרומ הנבמ .םידופישה השעמ )ג( .׳םימכח׳ אלא ׳יבר׳ לש ומש רכזנ אלש אלא ),׳שרחלשו

 אתיירבה תא ןייפאל שיש זומרל לוכי ,תחא תומלש ידכל דחיב הלא םיניינע החאמה ,הז
 ינימ ראשמ וליפא׳ הרונמ תושעל דיחי לע רוסיאה .תרחואמ תילבב אתיירבכ וז התרוצב
 השעמ לש ףוריצה .ומש תטיקנ אלל לבא ,יבר תעדכ ,ינשה אשונל רבעמה אוה ׳תכתמ

 הרונמ תיישע יאנומשח תיבל סחיימ אוה ןכלו ,הדוהי ׳רב יסוי ׳רל היארכ רבחתמ םידופישה
 ותעדל הכימתכו ,ןכ תושעל רתומש )וז אתיירבמ היומסה(ותעדל הכימתכ ,אקווד ץע לש

 ורמא׳( וילע םיקלוחה .שדקמבש וז םגדכ ץע תרונמב רוסא יטרפ םדאש )ןאכ תשרופמה(
 ,ץע ןאכ היה אל ,רומאל ,תינעת תליגמ לש הילוכסבכ םידופישה השעמ תא םירסומ )׳ול
 רמאנה לע איה ףא היונב תויהל היושע הדוהי ׳רב יסוי ׳רל הסחויש העדה .ץעבו לזרב אלא

 תושעל רתומ :יבר םע ותקולחמב ותעדל המאתוה איה אתיירבה תכירעב לבא ,ןוילוכסב
 .התייה ץעמ םיאנומשחה תרונמו ,ץעמ הרונמ
 ןיא ,םיניינעו תונושל יוחיאב ,וז אתיירבב לחש יתכירע־יטסלוכס לופיט ונינפל םנמא םא
 תא ובציעש םיכרועל אלא ,ומצע הדוהי ׳רב יסוי ׳רל םיאנומשחה לע ןוידה תא סחייל םוקמ

 תליגמ לש ןוילוכסה אלא ,ילבבה ינפב התייה דבלב תרוסמ אלש רמול בורק .אתיירבה
 לזרב ידופישמ הרונמ תיינב לע העידיה תא ובאש ונממו ,םהינפל חנומ היה ומצע תינעת
 ץיח ביצהל ושקיבש םירקוחה תטישכ הניא וז השיג .׳יאנומשח תיב יכלמ׳ל תסחוימה ,ץעבו

 אתיירבב הארנ םא 73.דבלב תוליבקמ תורוסמ תורוקמה ינשב תוארלו ,אתיירבל הליגמה ןיב

 םימכח יפלש םירפוס יקודקד לעב ידיב השרפתנ וז הסרג .,ץעב ]םנ׳ופיחו׳ :ןכנימ ,י,כב .,ץעבב םופיחו׳ 72
 ,ץעמ התייה םיאנומשח תרונמ םנמא :הדוהי ׳רב יסוי ׳רל םימכח ורמא ךכו .ץעמ היה םידופישה יופיצ

 ,םירפוס יקודקד לעב ירבדל ונייצ םירקוחה .ץעב םופיחו לזרב ידופיש אלא ,ץע הלוכ אל לבא ,ךירבדכ
 ואר .דומלתה ןושל תאבומב ׳ץעב םופחו׳ וז הסרג ץמיא רברפש לאינד .ותנקסמל ומיכסה םימעפלו

 ,לארשי יגהנמ 4; הרעה ,פר ימע ,םיבקמה ידופש ;אכר ימע ,תורוסמה לע 61): הרעה ,ליעל(וירקחמ
 לש ותטיש תא ץמיא םא קפס םלואו 70). הרעה ,זט ימע 15; הרעה ,ד ימע ,םש ונייעו(זי ימע ,ה

 )םורבח א״נ( םופחו׳ ןוילוכסה ןמ ףא קיתעהשכ ירהש ,ץע לש יופיחב רבודמש ,םירפוס יקודקד לעב
 tin׳ them in .׳coated :םגרת ),ד ימע ,םש ,לארשי ידעומ = פר ימע ,םש ,םיבקמה ידופש( ,ץעב
 וארו D ,Sperber Magic and Folklore in Rabbinic ,Literature Ramat Gan ,1994 .p 34.. :ואר
 יקודקד לעב תטיש יפל תקולחמה שוריפלו הסרגל 28. הרעהו 376 ימע 32), הרעה-,ליעל(ירובת :םג

 םימכח ורביד אל טשפה יפלו ,ארמגב תירוקמ הסרג וז ןיאש םש יתנעט .א חפסנ ,ןלהל ואר םירפוס
 ׳רב יסוי יברו יבר לש םתקולחמ םוחתב םירבדה םיראשנו ,ץעב לש יופיצ לע אלא ,ללכב ץע לע

 .ליעל הרכזוהש הדוהי
 םיקולחה םיאנתה :ךפהל םא יכ ,אתיירבבש תרוסמה לע היונב הניא ןוילוכסה ןושלש הארנ׳ :הבתכ םענ 73

 ימע( ךוילוכסב ונינפלש המ ןיעמ ,ותליחתמ השעמה תא התצרהש המודק תרוסמ לע םינעשנ אתיירבב
 תרוסמו םייאנומשחה ןמזב ויהש םידופשה רבדב תרוסמ התייהש הארנ7 :רוצילא ןימינב בתכ ןכו 271).
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 23 תינעת תליגמ לש ןוילוכסב הכונח יניינע ינש [19]

 הכירע לש ןרדבו ,שממ ןוילוכסה חסונ לע תונעשיה םג אלא ,תומודק ,תורוסמ׳ קר אל
 .בר קוידב תשרפתמ ילבבבש ןושלה תוחתפתה ירה ,תיתריצי־תיתורפס

 חוורה ןתמו אשמ לש ןונגסב היבצעמדדיכרוע ושמתשה ילבבב אתיירבה תבכרה בגא
 תריתסכ ,ושקיבש יפכ הז ןממסב ושמתשה םה םלואו .,היאר םשמ ,ול ורמא׳ :םיאנת ירבדב
 העדה תא תוחדל ידכ הב שיש העידי תפסותכ אלו ,הדוהי ,רב יסוי ,ר ,רסומ׳ש תועידיה םצע

 /בוט טויס׳ ופיסוה ףא אתיירבה יבצעמ .םיאנתה ירבד תוביטחב הז חנומ גהנש יפכ ,דגנכש
 חרוכמ אלא םידופישמ הרונמב יאנומשח ינב ושמתשה אל :תוחונמ ימ לע םירבדה תא ובשייו
 םגדוה ךכבו74(,ףסכ לש םואשע ורישעה׳ ,הגרדהב רשוע םהל קנעוה םימש ימחרב .תוינעה

 תישעו׳ ,ואולמב אתיירואד אניד םייקל וכזש דע ),׳ףסכלש ןישוע בהזלש ןיא׳ :ףסונ םוריח ןיד
 .׳בהז לש םואשע ורישעהו ורזח׳ :׳רוהט בהז תרונמ

 תוביטחבש הדוהי ׳רב יסוי ׳רו יבר תקולחמ לש היתורוצ יתש :הכ דע ונירבד תא םכסנ
 לע רבוד הז רשקהבו ,ילבבה לש תוחנמ תייגוסב ףא אלמ יוטיב ידיל תואב םיאנתה ירבד
 רשקל ידכ 75היגוסה ףוסבש הכוראה אתיירבה יבצעמל ךכב יד .הרונמה השעמב ׳ץעב׳ ןיד
 ,ונייהד .תרשקמ הילוח םילשהלו ,ץעב לע רבדמה ,ןוילוכסבש םידופישה השעמל םירבדה תא

 רבודש ,ותרוצכ אלש םיאנומשחה תרונמ השעמ תא רוסמל הדוהי ׳רב יסוי ׳ר יוארו לוכי
 ׳רב יסוי ׳רל וז העד סחייל אתיירבה יבצעמ ואב ךכ .ץע לש הרונמכ אלא ,ץעב לע הב

 תמועל .םיאנומשח לש ץע תרונמ לע תיתורפס אתכמסא וא תירוטסיה תרוסמ אלל םג הדוהי

 ,ליעל( רוצילא :ואר .,תורוקמה ןיב הרישי תולת ןיאו ,ןוילוכסב תאבומה איהו ילבבב תאבומה איה וז
 םא רבדב יתככח .תורוקמ םוקמב תורוסמ אלו ,ךיעמ׳ תציצחב ךרוצ ןיא ונתעדל 116. ,מע 41), הרעה
 וירבדב יוצמ ,ןוילוכסה ןמ תורישי םיבואשכ םירבסומ אתיירבבש םינותנהש ,ליעל רכזנה ונרבסה ןיעכ
 we.. find in the Talmud .(Β Menahot 28b and׳. :בתכש 37, ׳מע 72), הרעה ,ליעל( רברפש לש

parallels) a ,discussion already in the time of Rabbi Yose bar Yehudah (a Tanna of the 
,fourth ,generation .ca 180-215 CE) concerning the correct reading of the text 

 ,הליחת whether the Hasmoneans plated the. םידופיש with ץעב or (tin) ץע wood)׳)
 תקולחמ איה ץע לש וא ץעב לש היה םידופישה יופיח םא תקולחמה .םירבד ינש ןיב דירפהל יואר
 ),א חפסנ ,ןלהל ואר( םירפוס יקודקד לעב שוריפ יפל ,םימכח ירבדב ןכנימ י״כ םע חסונה ידע ראש
 לכמ .יופיח לע רביד אל הדוהי ׳רב יסוי ׳ר ירהש ,םימכחו הדוהי ׳רב יסוי ׳ר תקולחמ תוטשפב הניאו
 סחיימ אמש יתרבסו ,טסקטב הנוכנה הסרגה לע הדוהי ׳רב יסוי ׳ר תעדל םינווכמ רברפש ירבד ,םוקמ

 ,ןכ םא .רמאמ ותואב םש ליעל רכזנש ןוילוכסה אוה ׳טסקט׳הו ,םיאנתה ינשל תקולחמה תא רברפש
 םירבדה ורהבוה תירבעל םוגרתב םלואו .ונתעד ןיעכ ,ונינפל אוהש יפכ ןוילוכסה תא םיטטצמ ׳םימכח׳
 ...הדוהי ,רב יסוי ׳ר אוה רמאמה לעב .דואמ אוה םודקש הארנ ...םידופשה לע הז רופיס׳ :רומאל
 ).ץעבב ,ץעב( הנוכנה אחסונה יבגל תועד יקוליח ויהו הקיתע תרוסמ תאז התיה ונמזב רבכ ,םנמא
 תומודק תורוסמב יקב היה עודיכש ,יאעלא ׳רב הדוהי ׳ר ,ויבא תאמ וז תרוסמ לביק אוהש ,ןכתיי
 אחסונה׳ התוא ןיא ןאכש המוד ).ח-ז ׳מע 61], הרעה ,ליעל[ לארשי יגהנמ(׳שדקמה יניינעב ןעדיו

 םהשלכ םידה וא ,ןוילוכסה ןושלב תוריסמ ףוליח אלו ,תוירוטסיהה תורוסמה לש חסונ אלא ׳הנוכנה
 .ךכ לע

 הועבק רבעהו ורזח ,סוכה לע הועבק ורישעה ,הלפתב הועבק הלחתב׳ :הלדבה לע רומאה תמגוד 74
 ).א״ע גל תוכרב ,ילבב(׳הלפתב

 10). הרעה ,ליעל(ירמאמ ואר ,ילבבב תותיירבה יבצעמ לש םכרדל 75
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 [20] ןמדירפ הדוהי אמש 24

 יגציימל וסחיי ץעבו לזרב ידופיש לע תינעת תליגמ לש ןוילוכסה ןמ םהל עודיה תא תאז
 .ץעב לש רישכמ לבא ץע לש לסופה ,יבר תטיש

 ?ץעבב םופיח עודמ 3.

 םיסרוגה ;׳םורבחו׳ סרוג פ ןוילוכס .׳םופיח/םורביח׳ ףוליחב ןייענו רוזחנ ליעל רמאנה רואל
 .ילבבהו םייאלכה חסונ ,׳עורז רוא׳ה ינפלש ןוילוכסה םה ׳םופחו׳

 .ץעבב םורבחו םהידיב ויה לזרב לש ןידופש העבשו :פ ןוילוכס
 .ץעב םופחו םדיב לזרב לש םידופש העבש ):כ(םייאלכה חסונ
 .ץעבב םופחו לזרב ידופש העבש ואיבה :עורז רוא

 .ץעבב םופיחו ויה לזרב לש םידופש :דומלת

 .תשבושמ תיארנה תחאו תיניינת תיארנה תחא ,תורחא תוסרג יתש םג ונינפב תואצמנ
 וחצנש העשב אלא .הכונחב תורינ ןיקילדמ המלו׳ :רמאנ ),א״ע (הב השרפ 76,יתבר אתקיספב

 הירכז( ״ןווי ינב לע ןויצ ךינב יתררועו״ ׳נש ןווי תוכלמל לודגה ןהכה יאנומשח לש וינב
 77.׳תורנ םכותב וקילדהו ׳תוא ועבקו לזרב לש ןידופש וב ואצמו שדקמה תיבל וסנכנ )גי ,ט
 :ןוילוכסל יתבר אתקיספ תאוושה וזו

 יתבר אתקיספ םייאלכה ןוילוכס
 לזרב לש ןידופש וב ואצמו שדקמה תיבל וסנכנ םידופש העבש לכיהל יאנומשח ינב וסנכנש

 םדיב לזרב לש
 תורנ םכותב וקילדהו ׳תוא ועבקו תורנה תא םהב וקילדהו ץעב םופחו

 הצר אל אתקיספה לעב 78.ןוילוכסה ולש ׳םייאלכה חסונ׳ב יולת יתבר אתקיספ חסונש המוד
 ומצע ינפבש יוטיב /םתוא ועבקו׳ :דסי ומוקמבו ,ןוילוכסבש םותסה ׳ץעב םופחו׳ תא קיתעהל

 ,רותלאה השעמ רואיתב רתוי ךיראהל ןוכנל האר אל ךרועה ךא 79,ארוקל ןבומ תויהל לוכי
 םרג ףא )׳ץעבב םופיחו׳( דומלתבש ןונגסה תנבה יא .םידופישה תא ועבק דציכ טרפלו

 80.׳ץעבב םוכהו׳ :ןוילוכסה חסונ ידעמ דחאב שובישל
 אוצמל ושקיבש שי ?81וז הלועפב הרטמהו הנווכה המו ,׳ץעבב םופיח׳ רמאנ אופא עודמ

 4]). הרעה ,ליעל[ םירגאמ( ךרעל 1050 תנשל רעושמ ותכירע ןמז 76
 .דוסיה יחסונ תאוושה 112, ׳מע ,םש ונייעו 115, ימע 41), הרעה ,ליעל( רוצילא יפ לע 77
 הדביעש יתבר אתקיספה ינפל דמעש הז אוה ןוילוכסהש הארנ׳ 116: ימע ,םש ,רוצילא עירכה ןכו 78

 115, ימע ,םש :םג וארו .,ונינפלש חסונה לבקתנ ךכו )גי ,ט( הירכזמ קוספה תא הפיסוה ,טעמב ותוא
 79. הרעה

 .בפר ,מע 61), הרעה ,ליעל( םיבקמה ידופש ,רברפש :וושהו 79
 102. הרעה ,ןלהל ואר 80
 םופיחו רמול ךרוצ המ ...יל אישקו׳ :ד״יר תופסות לעב ,ינארטמ ןושארה היעשי ,ר ןכ השקה רבכ 81

 םידופש תושעל וכרצוה המלו ...ץעבב םופיחו רמול ול המו ,לזרב ומכ רשכ אוה ךכ לידב ...ץעבב
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 82.םידופישה לע ץעב לש יופיצ ץוחנ היה עודמ ריבסהל ןכבו ,לזרב לש הרונמב יתכלה םגפ
 שמתשהל תינורקע תודגנתה ןיא הז ןיינעב םיידוסיה תורוקמבש ליעל וניאר רבכ םלואו
 תסחיימה תחא תרוסמ שי ןתגצהבש תונושה תוטישהו םיאנתה תועד תרגסמב .שדקמב לזרבב
 אתיירבו( תרחאה תרוסמה יפל וליאו 83,ץעב וליפאו ,תודוריה תוכתמה לכל תודגנתה יברל

 .84,לזרבלש ...ןישוע׳ ,הברדאו ,תודגנתה םוש ןיא )המע תינמנ ׳ץעבב םופיח׳ לש וז

 העשב ףא התוחנהו הדוריה לע הנוילעו הליצא תכתמל תופידע שיש יאדווב ,םוקמ לכמ
 אל ןניאש ,תוכתמ ראשמ הרונמ השועה .תוכתמה ראשל םדוק ףסכה ןכלו /בהז לש ןיא׳ש

 לע םגו ,ןמזה יאנת יפל גישהל ןתינש רתויב בוטה רמוחה לע אופא דיפקי ,ףסכ אלו בהז
 85.ותושרל תדמועה תיברמה הרוצב ויופיי

 .ץעב לש וא לידב לש קד יופיצ ידי לע לזרב ילכ תופיל קיתעה םלועב היה לבוקמ ,הנהו
 ילבבה לש אתיירבה 86.ףסכ לש ןיעכ ,קירבמ הארמ הטושפה תכתמל קינעמ הזה ךילהתה
 תבטה םע הרונמה תרוצ רופישל הפיאשהו תוכתמהו הרונמה תשרפ - הז ןיינעב תקסוע

 87.רשועו ינוע יחנומב ןאכ תעבומה ,םיאנתה

 נ״ר תרודהמ ,םש ,הרז הדובעל ד׳׳יר תופסות( ךיפפכנ םינקה ויהו קזח וניא לידבהש ינפמ ?הטמלמ
 104. הרעה ,ןלהל וארו ).םש ונייע ,גמק ימע ,ט׳׳ישת םילשורי ,ש׳׳קז

 ,ליעל[ תורוסמה לע(׳׳׳ץעבב םופח׳׳ שדקמב לזרב ילכב םישמתשמ ןיאש ןויכ ,אמשו׳ :בתכ רברפש 82
 ינבא ןיינעב 69). הרעה ,זט ימע 61], הרעה ,ליעל[ לארשי יגהנמ 13 = הרעהו בר ימע 61], הרעה
 רמוא רחא םוקמבו ),הכ ,כ תומש( לזרב םהילע ףינת אל חבזמ ינבאב רמוא ,וב אצויכ׳ :ורמא חבזמה

 ינימ לכמ חבזמל לוספ תויהל לזרב הנתשנ המ יכו ),ו ,זכ םירבד( הללחתו הילע תפנה ךברח יכ
 תרודהמ ,זט ,ח תוחמש( ׳הכרב ןמיס חבזמהו ,הללק ןמיס ברחו ,ונממ השענ ברחהש יפל ,תוכתמ
 ןאכ ביתכ ןיא לזרב לבא׳ :שדקמב לזרב לעו ).ד ,ג תודימ :ואר 25; ימע 1966, ןבייה־וינ ,קינטולז

 השרפ ,הבר תומש ;שדקמה תיב(= ׳ק׳׳מהב ובירחהש םודא וב לשמנש המל ןכשמב אלו שדקמב אל
 .א חפסנבו 104, הרעה ,ןלהל ונייעו ).הל

 70). הרעה ,ליעל( ,לסופ ,ר ,תכתמ לשו ןורטסק לשו רבא לשו ץעב לש׳ 83
 68). הרעה די לע ,ליעל( ,,ר ,בד ,תרפועלשו לידבלשו תשחנלש לזרבלש ףסכלש ןישוע בהזלש ןיא׳ 84
 יאדוובו׳ :אע ןמיס ,טפשמ ןשוח ,ד״צרת-ב״ערת בוקרטעיפ ,רזנ ינבא ת״וש ,ןייטשנרוב א״ר :וושהו 85

 ללכמ ,ץעבב םופחדמ ׳יבו ׳ינימ חכומ ןכו .ץעבמ רתוי הברה לוזב לזרבש ,ץעבמ רתוי לוספ לזרב
 .׳רתוי בישח ץעבש

 Archaeological finds from the Classical period show evidence of a marked growth in the 86׳
use .of.. tin ,and to an even greater ,extent the versatile alloys that can be produced by 
mixing it with different proportions of .lead.. The main uses of tin-lead alloys :were 
,...tinning which was a relatively easy and effective way of coating copper and iron utensils 
so as to prevent corrosion and provide a silver-like surface .finish ״Tinning״ is the coating 
of a metal vessel or tool with pure tin or a tin-lead alloy by dipping the object into liquid 
.tin or ,rubbing (״wiping״) sticks of tin onto a heated metal ,object mainly bronze or iron׳ 

 .לידבה ןמ דחא ףייס הל ןתנ׳ :׳המלשב השעמ׳ב 105. ׳מע 57), הרעה ,ליעל(גרבנטורו ןיול :ואר
 148-147). ימע ,יעיבר רדח ,ז״כשת םילשורי ,שרדמה תיב ,קנילי(׳...קיהבמ אוהש התוא התארשכ

 תלחתבש יפלו׳ 416: ׳מע ,ו״שת איפלדאליפ ,במ קרפ ,יעיבר רמאמ ,םירקיעה רפס ,ובלא י״ר :וושהו 87
 בהז איבא תשחנה תחת םייקתנ ,לודג רשוע ורשעתנ םינומשחה ימיב ךכ רחאו םיינע ויה ינש תיב

 ושעו [!] תשחנב םופחו ץעב לש תורונמ ושעש דע םיינע ויה ינש תיב תלחתב יכ ),זי ,ם היעשי(
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 [22] ןמדירפ הדוהי אמש 26

 ,תוכתמ תשרפב תקסועה ,םימכחו הדוהי ׳רב יסוי ,ר לש אתיירבבש אופא יוארו ריבס
 םיאנומשחה ידיב היה אל .התנכה לש ינושארה בלשב רבכ הרונמה לש תכתמה יופיי לע רבודי
 88;םתלוכי יפכ הפי הרונמ ושעו ץעבב םתוא ופיח לבא ,לזרב ידופישמ אלא הרונמ תושעל הממ
 תשרפב קסוע וניא ןוילוכסה תאז תמועל .האלה ךכו ףסכ לש הואשעו ורישעה ךכ רחא

 תיינב לע אופא רבדל שי .ןמשה תא הב קילדהל ידכ הרונמ תיישע םצעב םא יכ ,תוכתמ
 ויה לזרב לש ןידופש׳ :המחלה ידי לע תאז ושע םה .םדיבש יתכתמה רמוחה ןמ הרונמה
 םיארנ הליגמה ידעומ תא םיראבמה ןוילוכסה ירובידש ךותמו /ץעבב םורבחו םהידיב
 ינפלש ןוילוכסה׳( וינפלש יתורפס רוקממ םאיבמש אוה ילבבהו ,ילבבל םימודק םרקיעב
 /םופיח׳ ןושלל רוקמ ןוילוכסה לש ,םורביח׳ שמיש וז תדבועמ אתיירבב םגש רשפא ),׳ילבבה

 .ןיינעה ךרוצל
 .ירוקמ חסונ פ ןוילוכס לש ׳ץעבב םורבח׳ב תוארל שממ לש הרבסו םעט שיש ןאכמ רומא

 לש אשונ אוהש ,ןוילוכסה לש רשקהל בטיה םיאתמ ףאו אתפסותב םיאנת ןושלל המוד אוה
 לש אתיירבה תאז תמועל .רשפאה לככ הבר תוריהמב הרונמ תיינבו םישדח םילכ תיישע
 ,הרונמ תיישעל םינוש םירמוח לש םניד אוה הקוסיע םוחת .איה תרחואמו תבכרומ ילבבה

 דוסיב דמועה יתכלהה ןורקיעה .ץעבו ץע ןיינעב הדוהי ׳רב יסוי ׳רו יבר תקולחמ דחוימבו
 הרונמה תיישע השעמ .רשפאה לככ הרונמה יופייו תוכתמה גוריד תלאש אוה ןיינע ותוא
 אשונל המאתהב הכותב אבוה ,אתיירבה יבצעמ ינפלש ׳ןוילוכס׳ב רכזומה ,םיאנומשחה ידיב

 רוביח לע אלו ,ותופיל ידכ ץעבב לזרב יופיח לע רבדל ןוכנל ואר ךכ ךותמו ,ןודינה
 .הרונמ ידכל םידופיש
 יאדו ,םוקמ לכמ .ןוילוכסבש ׳םורבח׳ הסרגל הרוכבה טפשמ תא קינעהל ןתינ וז ךרדב

 .ילבבבש ןונגסב והיגהלו רוזחלו ,יפרג שובישכ ףסה לע פ ןוילוכס ןושל תא תוחדל ןיאש
 89.רוביחל רוביחמ היגהל ןיאש ללכה יאדווב ןאכ לח ,ונינפל םינוש םירוביחש תויה ,דועו תאז
 םישומיש ינש ויה ץעבל .םימיה םתוא לש תירמוחה תואיצמה ןמ ףא ןאכ םגדומ הז ללכ

 ךלמה יאני לע )א׳׳ע וס(ןישודקב ורמאש ומכ ,בהז לש םואשע ורישעהשכו ,תשחנ לש םילכ ראש
 ראופמ רתוי שדקמה תיב ןינב היהש סודורוה ןינבבו ,בהז לש תונחלש לע םישורפה םע לכוא היהש
 ךא ,תוכתמה ןאכ ונתשנ םנמא )/בי ,דנ היעשי( ׳וגו ןיתושמש דכדכ יתמשו םייקתנ המלש לשמ

 .הרורב תונשרפה
 והל רשפא הוהד יופיי לכו ,ואשע לזרב לש׳ :ח״לרת אשרו ,םייח תרות לעב ,רוש ח״א ,ר בתכו 88

 לעו ).םש ונייעו ,רפסה ןמ ב׳׳ע הנ ,םש ,הרז הדובעל( ,התופיל לידבב התוא ןיפוח ויה ךכלו ,ושע
 לידב תושעל וכרצוהו׳ :רידהמה לש הרעהב 81), הרעה ,ליעל(ד׳׳יר תופסות תטישל םלשוה וירבד יפ

 ושעש רשפא םג ...התופיל ידכ ,םופיחש המו׳ :תינעת תליגמ לע ׳לשאה שוריפ׳ב .׳יפויה ינפמ הלעמלמ
 רקיע םלואו ;א״ע בע ,ח״סרת םילשורי ,לשאה שוריפ ],ןייטשנרוב[ א״א(׳התופיל םירויצ לידבהמ

 ).לזרבה תקחרהב םש ומעט
 ׳ל תרודהמ םירבד ירפס׳ ,ןמרביל ׳ש(׳ינש רוקמ פ״ע דחא רוקמ היגהל ןיאש המכו המכ תחא לעו׳ 89

 ׳ד תכירעב ,לארשי־ץרא תרותב םירקחמ ,ל״נה= 324 ׳מע ],ח״צרת[ די ,רפס־תירק ,ךייטשלקניפ
 /ילבבה דומלתב תואסריגה ייוניש תווהתהל׳ ,ןמדירפ י״ש :וארו 567; ׳מע ,א״נשת םילשורי ,לטנזור
 59-58). תורעה 96-95, ׳מע ],א״נשת[ ז ,ארדיס
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 ),םיאנתה ןושלב ׳רוביח׳( תחא הדיחי ידכל תכתמ תוכיתח המחלה :קיתעה םלועב םיטלוב
 .וניינעל דחא לכ ,ונינפלש תורוקמה ינש םירבדמ ךכ לע .הרימש וא יפוי םשל תכתמ יופיחו

 םוכיס .ג

 אתיירבב .׳םידופישה השעמ׳ל הכונחה ימי תגיגח תא פ ןוילוכס רשק ולסכב ה״כל ורואיבב
 ...לזרב לש םידופש׳ב השעמ ׳יאנומשח יכלמ׳ל סחוי ילבבה דומלתב םימעפ שולש תרזוחה
 ריבס .םיאנתה ירבד לש דבועמו בכרומ חסונ הארנה לככ תגציימ וז אתיירב .׳ץעבב םופיחו
 היהש ,תינעת תליגמל ןוילוכסה לע רישי ןפואב ךמתסמ ילבבבש םידופישה השעמש חינהל
 תוכתמה ביטב תקסועה ,ילבבב הנודנה היגוסה תרגסמב 90.אתיירבה יבצעמ ידיב הארנה לככ

 םלואו .׳ץעבב םופיחו׳ רמול םעט רתוי היה ,שדקמה תיב תרונמ תא ןהמ תושעל תויוארה
 םורבחו׳ הסרגהו ,םתעשב םינימז ויהש םירמוחמ הרונמ תיישע םצע לע רבודמ פ ןוילוכסב
 .ההיגהל יואר ןיאו הז רשקהל הפי המיאתמ פ י״כבש ׳ץעבב

 לע ילבבה דומלתה ןמ העודיה הכלהה תא םג פ ןוילוכס איבה דעומ ותואל ורואיבב
 הבוציע תניחבמ רקיעבו ,הנכות תניחבמ ילבבל תדחוימ וז הכלה .׳ןירדהמה ןמ ןירדהמה׳
 ,דועו תאז .ילבבה ןמ התוא באש פ ןוילוכסש קפס ןיאו ,תילבבה תימראה יפ לע ינונגסה

 ,ףיקילדמ המבב אתיאדכ׳ ,המוקמ לע עיבצה ןוילוכסב אתיירבה ןושל תא רציקש קיתעמה ףא
 .ןיקילדמ המב קרפ ,תבש תכסמ ילבבב ,רמולכ

 םידופישה השעמ ,הארנה לככ .ילבבל ןוילוכסה ןיב ירטס־וד סחי ונינפל אופא ןמתסמ
 ׳ןירדהמ׳ תכלה וליאו ,תילבבה אתיירבה לש היבצעמ ידיב ילבבל באשנ אוהו ,ןוילוכסב ורוקמ

 ינפמ ,היעב ביצהל ךירצ וניא הז בכרומ סחי .ןוילוכסב ונממ האבוהו ילבבב תירוקמ
 תא דקמל ןתינש המוד .בכרומו גרדומ ךילהת יאדווב התייה םינוילוכסה לש םתולשלתשהש

 םידעומה לע ףוצר רואיב פ ןוילוכס היה ןושארה בלשבש רמול ריבס .רתוי דוע תאזה הדוקנה
 יניערג םידעומה בורל פ ןוילוכס לש ונושל .תודחא תופסוה וב ופסונ ןכמ רחאל .הליגמה לש

 שי .המוד יוטיב וא ׳בוט םוי והואשע׳ םייתסמו יתרגש םילימ רצוא לע רזוח אוהו ,רצקו
 ןוילוכסה ךותמ ילבבב וטטוצו ,ילבבה ידיב ויה רבכש ןוילוכסה לש ידוסיה רואיבה לש םיפיעס
 ידכ ךותו ,רתי חותיפל הכזש ךכב טלוב הכונחל רואיבה םלואו .םידופישה השעמ ןוגכ ,ולש

 הביאש .׳הכונח רנ תוצמ׳ לש אתיירבה ןהיניבו ,ילבבה ןמ תופסוה המכ וב ופסונ הז ךילהת
 ),ג חפסנ ואר( רייאב ד״י רואיבמ הלוע ,רחא םוקמב הז ךילהת המיגדמה ,ילבבה ןמ תפסונ
 .׳תינעת תליגמב ביתכ׳ שרופמב וב רכזוהש ינפמ ,ילבבבש ןוידל ךשמנה

 ,ימוקמ דוביעל האבומה הכוז ,ל״זח תורפסב הביטחל הביטחמ תרבעומה האבומ לש הכרדכ

 בטומ .ןיינעו ןיינע לכב שרופמב הריכזהל ךרוצ ןיאו ,העדותב דימת תמייק ,ישילשה רוקמה׳ תורשפא 90
 ילבמ ,האוושהה ןמ ישעמה חקלה ליגרכ אוהו ,ונדיב םיאצמנה םיעטקה ןיבש סחיה תא טטרשל
 יתורפסה רקחמה יללכ ףא ,ןכא .ירשפאה רדגב םיאצמנ ןיידעש םירחא םיסחי שיש הדבועה ןמ םלעתהל

 לע דמעוה ובש תוחנהה רפסמש רבסה לש תיללכה ותופידעב םיריכמ ,יעדמה הז ומכ ,ירוטסיההו
 .טועימ
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 [24] ןמדירפ הדוהי אמש 28

 פ ןוילוכסב ודבוע ךכו .היבו הינימ הנושל תרהבה םשל וא שדחה המוקמ יכרוצ יפ לע
 אתיירב לש תעטוקמה האבומהו ),רייאב ד״יל רואיבב( עשוהי ׳רו רזעילא ,ר תוקולחמ
 הרקיעש ,םידופישה תרוסמ ,אסיג ךדיאמו .אסיג דחמ ,ילבבה דומלתה ןמ ובאשנש ,ןירדהמד
 שדחה המוקמ יכרוצל םאתהב תוחנמ תכסמב הרונמה תיישע לש אתיירבב הדבוע ,ןוילוכסב
 רבכמ הז ומגדוה ןהב אצויכש 91,הלא ןיעמ תורבעה .אתיירבה יבצעמ לש הריציה תומגמלו

 ועיגה אלש תומודק תויאנת תורוסמ ויהש חינהל ךרוצה תא תוענומ 92,ילבבה לש תותיירבב
 ריבסהל ןתינ ךכו .וזמ וז תונושה בר ןוימד תולעב תוליבקמ שי עודמ ריבסהל ידכב ,ונדיל

 .שדחה םרשקהב םהיעינמ תאו םייונישה יטרפ תא
 תיב תקולחמל תיתמכסה המדקההש ,תחאה :ירוטסיהה רואיתל וננוידמ תולוע תונקסמ יתש
 ךירדהמ׳ה ישעמ ןיבל הווצמה רקיע ןיב הלידבמה ,הכונח רנ תקלדהב ללה תיבו יאמש

 הנקסמה תא ברקמ הז אצממ .םיאנתה תפוקתל תדעותמ הנניא /ןירדהמה ןמ ןירדהמה׳ו
 תיב וא יאמש תיב תטישכ ,ךליאו המודקה הפוקתה ןמ ,הכונח רנ וקילדה לארשי ץראבש

 תפוקתל דעות אל הליל לכב דחא רנ גהנמ וליאו ,הנומשל דחאמ וא ,דחאל הנומשמ ,ללה
 93.רתוי רחואמ גהנמ לש תופקתשה תויהל יושעו ,ינושארה דועיתב םיאנתה

 לזרב לש םידופיש ורביח ,תיבה רהל םתסינכ תעשב ,יאנומשח ינבש איה תרחאה הנקסמה
 תליגמ לש ןוילוכסה ירבדכ ,שדקמה תיב תרונמ איה ,הרונמ שמשיש ילכ תיינב םשל ץעבב

 הארמ תגצה םשל היופיי אקווד אלו ,הרונמ תיינב :ידיימ ךרוצ לע ךכב ונע םה .תינעת
 תושעל רתומש תוכתמבו םירמוחב הנדה ילבבב אתיירב לש אפיסל הפרוצ וז תרוסמ .קירבמ

 .ףסכמ הרונמה תא םישוע בהז םדיב ןיאש העשב יכ תעבוקו ,שדקמה תיב תרונמ תא םהמ
 .םיאנומשחה ידיב שדקמה תכונח ירחא הרונמ תיישע יבלש לש יטמכס רואית העיצמ אתיירבה

 ןוחצינ םע דימו ,ףסכ לשב וקפתסה ןכ ינפל ךא ,בהז תרונמ ושעו ורישעה םנמא ףוסב
 .םהב וקילדהו ,ףסכ לשכ הפי הארמ םהל תוושל ידכ ץעבב לזרב ידופיש ופיח םיאנומשחה

 ,ןוילוכסבש וז איה תינושארה תרוסמה .שדחה הרשקה םשל הדבועש ,תינשמ תרוסמ יהוז
 .ץעב המחלהב לזרב ידופיש רוביח לש הלועפב הז שדוק ילכ לש רותלאה םצע לע תרבדמה

 142 ימע ,ח״נשת םילשורי ,תונשרפו הכירע חסונ ,ןתנ ׳רד תובאב םינויע ,רטסיק ׳מ :ראשה ןיב ואר 91
 6). הרעה ,ליעל(ןמדירפ ;דועו 189, 198 ,ךליאו

 201-163. ימע 10), הרעה ,ליעל(ןמדירפ 92
 ילכ ,דנארב ,י :ואר .תומודקה תופוקתה ןמ םייגולואכראה םיאצממה תא ןייפאמ תובר תויפ לעב רנ 93

 ־הנומש לעב ןמש רנ לש הפהפי םוליצל .ךליאו במש ימע ,גי׳ישת םילשורי ,דומלתה תורפסב סרחה
 .הפיטעה לע ),א׳׳סשת( 100 ,הרדתק :ואר וחיריב אצמנש תימורה הפוקתה ןמ תויפ הרשע
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 םיחפסנ

 ןכנימ י״כ תסרג - ׳ץעב םופיחו׳ וא ׳ץעבב םופיחו׳ :א חפסנ

 לש ןידופש ,היאר םשמ ול ורמא׳ :אתיירבה לש אפיסב סרוג ב״ע דכ הנשה שארל 95 ןכנימ י״כ
 לש ותעדל ).תוליבקמה ראשב 95 ןכנימ י״כב ךכו(׳ץעב׳ אלא ׳ץעבב׳ אל .׳ץעב ׳ופיחו ויה לזרב
 אלא ץעב היה אל יופיחה רמוחש אוה וז הסרג לש השוריפ ,םירפוס יקודקד לעב ,ץיבוניבר נ״נר
 94:םש הנשה שארל םירפוס יקודקדב בתכ ךכו .ץע

 םוקמב רצקמה אביש ןידב וניאו הנוגמ התיה לזרבהש ינפמ ונייהו רשי )אוה ןכש(= ה״כש ׳רנו
 ׳רדב םג ןניסרג יאו יסוי ׳ר רקשמ אק ירוקש םימכח ירבדל סופדה ׳יג יפלו ץע םופיח ךיראמה

 ירהד אוה אטישפו אשודיח יאמ השקוי )׳ל י״כב ןכ תמאב אוהש ומכ( השעי אל ץעב לש יסוי
 ז״עב י״כהב ץעב םופחו )אוה ןכו(= ה״כו הילע ןנבר יגילפ )אמעט יאמ(= ט״מ םגו איה תכתמ

 .י״פ תינעת תליגמבו תוחנמבו )הרז הדובעב דיה בתכב(=

 .׳רשי אוה ןכש הארנו׳ :עבקו ׳ץעב ]םנ׳ופיחו׳ ןכנימ י״כבש הסרגה תא ץמאל ןוכנל האר אוה
 :םהב ןודנו דחאל דחא )גלפומ רוציקבו ,ינבר ןונגסב ורסמנש(ויקומינ תא שרפנ

 אוה .׳ץע םופיח ,ךיראמה םוקמב רצקמה אביש ןידב וניאו ,הנוגמ .רתיה לזרבהש ינפמ ונייהו׳ )א(
 תומש( ״היללחתו הילע תפנה ךברח יכ״׳ 244: ׳מע ,אי ],ורתי[ שדחב( אתליכמה ןושל לע ךמתסמ

 רצקל ארבנ לזרבהו םדא לש וימי ךיראהל הנבנ חבזמה ׳וא ׳עלא ןב ןועמש ׳ר היה ןכימ ).אכ ,כ
 רמול ןיאש ירה הנוגמ לזרבה םא םג ,םלואו 95.׳ךיראמה לע רצקמה ףיניש ןיד וניא .םדא לש וימי

 עודמ רבסה אלא ,ץעבב ינפ לע ץעב הסרגה תפדעהל םעט אופא ךכב ןיא .הנוגמ ץעבה םגש חרכהב
 .׳הנוגמ לזרבהש ינפמ׳ ,אוהש לכ יופיח ופיח

 ןעט הדוהי ׳רב יסוי ׳ר ,רמולכ .׳יסוי ׳ר רקשמ אק ירוקש םימכח ירבדל סופדה ׳יג יפלו׳ )ב(
 רפש ןאכ .ץעב םא יכ ץע םש היה אלש םימכח ול ורמאו ,ץעמ הרונמ ושע יאנומשח תיב יכלמש
 תוביטחבש ׳היאר םשמ ,ול )רמא(ורמא׳ לש תויחדה ירהש ,םירפוס יקודקד לעב לש ידומלתה ושוח
 96.וילע תופיסומ אלא ,אתגולפה רב ןעטש המ תא תורתוס ןניא םיאנת ירבד

 יאמ השקוי )׳ל י״כב ןכ תמאב אוהש ומכ( ״השעי אל ץעב לש״ יסוי ׳רדב םג ןניסרג יאו׳ )ג(
 תסרג ןיב רוחבל ונילע םא ,רמולכ .׳הילע ןנבר יגילפ ט״מ םגו איה תכתמ ירהד אוה אטישפו אשודיח

 םה היפלש ,תיטירבה היירפסה י״כ תסרג ןיבל ,׳ץע׳ וריכזה תקולחמה ילעב ינש היפלש ,ןכנימ י״כ
 רמא אמק אנת ירהו .׳השעי אל ץעב לש ףא׳ הדוהי ׳רב יסוי ׳ר רמא עודמ השקי /97ץעב׳ וריכזה
 ?וילע םימכח וקלח עודמו ,אמק אנת לע ףיסוה המו ,תכתמ אוה ץעבו ,׳תוכתמ ינימ ראשמ וליפאו׳

 .ק תוא 58, ׳מע ,הנשה שאר ,םירפוס יקודקד 94
 .ד ,ג תודימ תנשמ :וושהו .םש י״שר שוריפב אבוהו 95
 ׳ךימימ הכוס תוצמ התמייק אל גהונ התיה ךכ םא ול ורמא ןה ףא .היאר םשמ ,ימש תיב םהל ורמא׳ 96

 ,אתפסות(׳ןורדק לחנל האמוט האיצומ התיהו םש התיה הליחמ .היאר םשמ ןהל ׳מא׳ );ז ,ב הכוס(
 .ליעל ואר וז הישוק בושייל .דועו 132), ימע ,ןמרביל תרודהמ ,אי ,א ארתב אבב

 ףא ׳מוא הדוהי ׳רב יסוי ׳ר׳ 400): גולטק( Harl 5508. תיטירבה היירפסה י״כ ,ב״ע דכ הנשה שאר 97
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 [26] ןמדירפ הדוהי אמש 30

 95 ןכנימ י״כ תסרג /י״פ תינעת תליגמבו תוחנמבו ז״עב י״כהב ״ץעב םופחו״ אוה ןכו׳ )ד(
 הדבוע תמאב וז .ןמע תמכסומו 99,תוחנמו 98הרז הדובע תותכסמב ותסרג םע הדיחא הנשה שארבש
 די בתכב תוליבקמ ןיב )רקחמלו( הכרעהל היוארה תיתכירע תוביקע לע תדמלמ איה םלואו .המישרמ
 הרבוש וז החכוה ןכא .הנוכנה וא תירוקמה הסרגה לע אקווד ואלו ,דומלתה לכ לע ךורעה ,הז 100דחוימ

 די יבתכב עיפומש יפכ ,תויגוסה שולשב ׳ץעבב׳ תסרגל חסונה ידע ראש תמכסה חוכמ ,הדצב
 חסונה וב אצמנו ,תינעת תליגמ לש ספדנה ןוילוכסה היה םירפוס יקודקד לעב ינפל םנמא 101.םילועמ

 102.יעמשמ דח וניא הז ןותנ המכ דע ונל עודי ,םענ לש התרודהמ תוכזב דחוימבו ,םויכ לבא /ץעב׳
 ירה ,הראהה ןמ וירבדב שיו ,הז ףוליחל טרופמ חותינ דחיי םירפוס יקודקד לעבש ףא ,אופא רומא

 םילועמ חסונ ידע תוחדל 95 ןכנימ י״כבש ׳ץעב׳ חוכב ןיא .תרוקיבה ינפב תודמוע ןניא ויתוחכוה בור
 103.תוסרגה יתש ןיב תועמשמ ףוליח םוש חרכהב ןיא ףאו /ץעבב׳ תוסרוגה תותכסמ שולשב םינווגמו

 הרונמה התייה ץע לש םנמאש הדוהי ,רב יסוי ׳רל םימכח ורמא ,םירפוס יקודקד לעב לש ושוריפ יפל
 אתיירב האבוה הבש ,היגוסה לש ןתמו אשמב וז הטיש בלשל השק םלואו .לזרב םינפבמ לבא ,ץוחבמ

 םאו ,דבלב תכתמ םישרוד וילע םיקלוחה וליאו ,ץע לשב רישכמ הדוהי ׳רב יסוי ׳רש חיכוהל ידכ וז
 /ץעיב לזרב דופיש לש ויופיח לע רבדל רזומ ללכבו ?104ץעב לזרבה תא ופיחש ודוי דציכ ןכ

 ויה לזרב לש םידופש היאר םשמ ול ורמא .יינומשח תיב תוכלמ ושעש ךרדכ השעי אל ץעב לש
 .,ץעבב םופיחו

 .,ץעב םופיחו ויה לזרב לש ןידופש היאר םשמ ול ורמא׳ 95: ןכנימ י״כ ,א״ע גמ הרז הדובע 98
 .,ץעב םופיחו םש ויה לזרב לש ןידופש היאר םשמ ול ורמאי 95: ןכנימ י״כ ,ב״ע חכ תוחנמ 99

 Les׳ c ,sirat. :ואר ,ילבבה דומלתה לכ תא ליכהל רומאה לעפמכ 95, ןכנימ י״כ לש ודוחיי לע 100
manuscrits du Talmud en France du Nord au XHIe ,siecle׳ Le brulement du Talmud a 
,Paris ,1242-1244 .ed .G ,Dahan Paris ,1999 .p :123 ׳Le manuscript 95 de Munich etre 
un type a luitout seul car il est seul example d׳un volume contenant - ...est peut-etre un 
type a lui tout seul car il est le seul example d׳un volume contenant les six ordres de la 

.mishna et la gemara tout ׳entiere ןמדירפ י״ש :ואר .ןכנימ י״כ לש ודוחיי לע ימצעב יתדמע רבכו, 
 .טורטורפב 77, ימע ,ז״נשת םילשורי ,יללכ אובמ םע חסונה - ןינמואה תא רכושה קרפ ,ךורע דומלת

 .ןמרביל לואש ש״ע דומלתה רקחל ןוכמה לש ילבבל חסונה ידע רגאמב ואר 101
 תשולשמ דחאב .,ץעב םופחו׳ :ויגציימ םע הנמנ סופדה רשא /םייאלכה חסונ׳ 47. הרוש 105, ימע :ואר 102

 הנושארה הלימה םנמא .,ץעבב םוכהו׳ MS 10484): םינברל שרדמה תיב י״כ = (והז חסונ לש ויגציימ
 אוהש יפכו ,הז חסונב ףא ׳ץעבב׳ לע הדיעמ היינשה לבא 80), הרעה די לע ,ליעל ואר( תשבושמ

 דרופסקוא ,םימיה תורוקו םימכחה רדס( רואביונ ׳א תרודהמב ).׳ץעבב םורבח׳ו :ותסרגל( פ חסונב
 ,ליעל(ןייטשנטכיל ףא .דבלב הנושארה הלימל םייונישה תא ןייצו /ץעב םופחו׳ 16): ימע ,ג״נרת
 .דבלב ,ץעב םופחו׳ :ולש ׳הטאגלוו חסונ׳ב עבק 341, ,מע 24), הרעה

 תיבה תאו׳ :ה ,ג ׳ב םימיה ירבדב .ת״יב תואה םע אובל וא דורג אושנ םילשהל יושע ׳ה׳׳פח׳ ירהש 103
 הס ,א ב תינעת ,ימלשוריב .,תרשרשו םירמת וילע לעיו בוט בהז והפחיו םישורב ץע הפח לודגה
 ימא ןירופיצד הבר הנוח ,ר׳ 711): ׳מע ,א״סשת םילשורי ,תירבעה ןושלל הימדקאה תרודהמ( א״ע

 שומישה ראש םלואו 1681. ימע ,הדוהי־ןב ןולימ :ואר .,רפא ותוא וניפיח ונאו בהז ותוא ופיח וניתובא
 .ןלהל ואר ,ןאכ ןכנימ ,י,כ יבגל רתויב ריבס ךכו ,ת״יבב )ילבבו אתפסות( םש םימכח ןושלב

 היה ץע ןימ ץעב היה םא יאדו׳ :בתכו /ץעבב׳ תסרגל וליפא ,הזה שוריפה תא לקש ד״יר תופסות םג 104
 81). הרעה ,ליעל ואר(׳הטמלמ ,יה לזרב הלעמלמ ץעה ,יהש פ״עאש םתהמ ףלית אל רמולכ ,הפי
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 31 תינעת תליגמ לש ןוילוכסב הכונח יניינע ינש [27]

 יופיח לע רבדל קוחד ,ללכבו 105.תיניינת הסרג 95 ןכנימ י״כ לש וז הסרגב תוארל אופא בטומ
 ץע ןיא וליפאו ,ץעמ התייה הרונמהש ורבס הדוהי ׳רב יסוי ׳ר לע םיקלוחה םימכחהש ןועטלו ,ץע
 םיגהונ ויהש ,לידבו תרפוע לש תגוסגס ,ץעבב איה תירקיעה הסרגה .לזרב לע בכרוהש יופיח אלא הז

 .קיתעה םלועב הילארה לע וניתועידי יפל ,הפיו קירבמ הארמ ול תוושל ידכ לזרבה תא הב תופחל

 ?והמ ׳ןוילוכס׳ :ב חפסנ

 /ןויצ׳ לש ןבומב ךכ רחא /דמולמ ןויד׳ לש ןבומב ור׳צי׳צ לצא הנושארל העיפומ וז תינווי הלימ
 לע תונשרפ רבד רקיעב איה תינוויה תורפסב ,הרעה׳ה 106.׳ןויליג תרעה׳ ,חיכשה הנבומב ףוסבלו
 תחא הרעה אוה (σχόλιον)׳ןוילוכס׳ ,חוורה אוהו ,הז עמשמב 107.םודק קדקדמ תאמ יסלק טסקט
 לש םלש ףסוא לע תבסומו (σχόλια), הילוכס איה הז חנומ לש םיברה תרוצ 108.טסקטה לע תדדוב
 /הילוכס׳ ארקנ אוה ,ומצע ינפב רפסל בשחנ הז ףסואשכ 109.םיוסמ רפס ןויליג לע תובותכה תורעה

 .סנרט לע תורעה תואמ שמחו ףלאכמ בכרומה Scholia Bembina, ןוגכ

 ןושלב אקוודו ,הז ןבומ יפל ץרג ידיב השענ תינעת תליגמל סחיב הז חנומ לש ןושארה שומישה
 Das edierte Megillat Talanit enthalt also dreierlei :Bestandteile .1 den ,Text .2׳ 110:םיבר

.die :Schoiien.. דגנכ עיבר ןושל ,הלש ׳הילוכס׳ה איה תינעת תליגמ לע תבסומה הריציה ,רמולכ 

 ר״ת׳ :ב״ע טפ ארתב אבב .ללכ רכזומ ץעבה ןיא 95 ןכנימ י״כד אבילא ילבבה דומלתה לכב תמאבו 105
 :ונייעו(׳רכזומ ינימ ראש לש אלו ןורטסיג לש אלו רבא לש אלו [!] ץע לש אל ׳ולקשמ ׳ישוע ןיא

 בהזה ןמו תשעה ןמ האב התיה הרונמ׳ :ב״ע חכ תוחנמ ).ב תוא 278, ׳מע ,רתא לע ,םירפוס יקודקד
 :ריעה ,ג תוא 67, ׳מע ,רתא לע ,םירפוס יקודקד ;׳ןורטסיג לשו רבא לש ץע לש ,הרשכ ףסכ האשע

 לע .רויא ואר ),םייוצמה םימולצתה בורב ןיעל הארנ וניא(ן״יע תואה לעמ קד וקל הנווכה .׳קחמנו׳

 ךירצו 67). ׳מע ,תוחנמ(׳ס״טו ?]ולוכ מ י״כב [= י״כה לכב ה״כו׳ :םירפוס יקודקד לעב בתכ וז הסרג
 ׳יעו׳ :בתכ ,ןכנימ י״כ לש ׳ץעב׳ תסרגל /םדא השעי אל׳ לש אתיירבה לע ןלהלש ,ותנווכל ןויע יל

 ;ורזיפ סופדו G-1-3 לאירוקסא י״כב םג /ץע׳ :םש ארתב אבבב ).ט תוא 68, ׳מע(׳ה״רב ירפסב
 .הטיש ךרד ׳ץע׳ל ׳ץעב׳ ךפוה ןכנימ י״כש חכומ ,םוקמ לכמ H147A. ,ח״יכ ,זירפ י״כ ,ב״ע חכ תוחנמ

Der Neue Pauly Enzyklopadie der ,Antike .eds .H Cancik .H ,Schneider ,XI Stuttgart 106 
,1996 .p 209 

 an explanatory comment on the text of a classic׳ :שרפמה www.brainydictionary.com :ואר 107
author by an early grammarian׳ 

.H.G Liddell .R ,Scott A Greek-English ,Dictionary Oxford ,1940 .p :1748 ׳short note108 ׳ 
The Oxford Classical ,Dictionary .eds .S Hornblower .A ,Spawforth Oxford-New York 109 
,1996 .p :1368 ׳normally the term refers to substantial sets of exegetical and critical notes 

written in the margin or between the lines of manuscripts׳ 
 םענ( ״׳ןוילוכס״ חנומה תא ,המודמכ ,שדיחש אוהו׳ :םענ לש הירבדב לק קודקדל םוקמ שי ןאכמ 110

 .םיבר תרוצב לבא ,ןכא 29). ימע ,רפסב 56; ׳מע 21], הרעה ,ליעל[
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 [28] ןמדירפ הדוהי אמש 32

 ,המגודל ,ךכ /ןוילוכס׳ ,דיחי ןושלב הלוכ הריציל אורקל וליחתה ךכ רחא .הבש תוברה תורעהה
 (Kernךוילוכסה לש ןיערגה׳ ול ארוק אוה ,וז הריצי לש ידוסיה רמוחה לע רבדמ ןייטשנטכיל רשאכ

111.(des Schoiions ארקנה תמיוסמ תכסמ לע י״שר בתכש דחא רובידל ,המוד רבדה המל לשמ 
 לע ךכ רחאו תחא תכסמ לע הלוכ הריציל ףוסבלו ,׳םישוריפ׳ ארקנה םירובידה לולכמלו ,׳שוריפ׳

 תארקנ הרודהמ לכשכ ,םענ לצא יוצמ הז ךילהת לש ףסונ חותיפ 112.׳שוריפ׳ תארקנה ,דומלתה לכ
 113.׳הילוכס׳ שולש אופא ןה תורודהמה שולשו ,ךוילוכס׳

 שי .םויכ םהש יפכ ורבחתנ אל תונויליגבש םישוריפה .דואמ תובכרומ םיינוויה הילוכסה תודלות
 ,המודק הפוקתב 114,םמצעל םירפסב ובתכנ םרקיעמש ,םימודק םירוביחמ תואבומ לש זוכיר םהב

 116.םירקוחה תעד יפל ׳טה האמב ,וז תורפס לש דואמ רחואמ בלשב 115תונויליגב ופסאנו
 לש תוצמתה תטיש םצעו ,םיינוויה הילוכסה לש ןתווהתה ךילהתמ קלח ויהש תוברה תורבעהה

 תורפסה ירקוח ונתנ ךליאו ח״יה האמה ןמ .תילאוטסקט תוביצי יאל ומרג ,תונויליג לע םימודק םירוביח
 ינפב וז הגוס הביצמש םידחוימה םירגתאה לע רבגתהל וסינו ,הילוכסה תרדחהל םתעד תא תאזה

 117.ודרשש תונושה תורודהמה ןיבש סחיבו הגצהה יפואב - הירידהמ
 םישמ אלבו רישי ןפואב םהיתודלות תאו הילוכסה תונוכת תא ךילשהל הצרנ םא ונדיב היהת תועט

 םימיוסמ תודוסיב ,תאז םע .םיידוסי םילדבה םהיניב םידרושש המודו ,תינעת תליגמל ׳ןוילוכס׳ה לע

 .ט׳׳יה האמב םירבחמ ירבדב יוטיבה עיפומ רבכו 111
 רואמ םושרג יבר ישוריפב ןידמול ויה׳ :בתכ חרז ׳ן ןרהא ןב םחנמ ׳רל ךרדל הדיצ רפסל המדקהב 112

 לע םישוריפ רבחו ׳מגב ודי הרבגו המלש וניבר לע שדקה חור התרשו ,דאמ םיכורא ויהו הלוגה
 scholia. ונייהד /רצקו חצ ןושלב ילבבה

 בסה אוהו ,אקווד האלכה לש בצמב שרופמב ׳ןוילוכס׳ רכזומ לטנזור םהרבא וב שמתשהש חונימב 113
 תליגמ לש יטקלקאה ןוילוכסב ופרטצנש ,םה תורוקמ ינש ,ןבאו׳ :דבלב ׳םייאלכה חסונ׳ לע הז חנומ

 ,דומלת ירקחמ /השעמו הכלה - יניסמ הרותו הפ לעש הרות׳ ,לטנזור ׳א :ואר .׳א י״כ ...פ יי׳כ .תינעת
 םיטוקיל םע ופרטצנש( פ ,א י״הכב םייולת־יתלבה םירואיבה ינש׳ 8; הרעה 449, ׳מע ),ג״נשת( ב

 ־יתלבו ךסכוסמ רחואמ דחא ןוילוכס םוקמב ...ונינפלש ןוילוכסה ללכל הטאגלווה די־יבתכב ,םיפסונ
 484). ׳מע ,םש(׳םייטנתוא םירואיב ינש ונדיב שי ןמיהמ

 ,םמצעל םיסרטנוקב אלא ,דומלתל ביבסמ הליחתכלמ ובתכנ אל י״שר ישוריפש ןייצנ םירבדה תרהבהל 114
 .ארמג אלל וקתעוה ושוריפ לש דיה יבתכ בורש יפכ

 Written round the ,text ,then and usually in a smaller or less formal ,script scholia result 115׳
from ,excerption ,abbreviation and ,conflation brought about partly by readers needs and 

;partly by lack of ׳space 109). הרעה ,ליעל( דרופסקוא ןולימ 
 excerpts of commentaries that originally had an independent existence as works of -second 116׳
order literature found their way into the margins of dramatic and other .texts .Assuming.. 
that scholia as we know them are an invention of the ninth ,century various accounts of 

.their transmission at this time are possibleואר ׳: .N.G ,Wilson Ά Chapter in the History 
of ,Scholia׳ The Classical ,Quarterly ,n.s. XVII ,(1967) .p 244 

 Editing scholia is an important .task Their ,instability ,however tends to make reconstruction 117׳
;arbitrary and while bringing different versions together creates awkward problems of 

,;presentation publishing them singly tries the patience of readersליעל( דרופסקוא ןולימ ׳, 
 109). הרעה
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 33 תינעת תליגמ לש ןוילוכסב הכונח יניינע ינש [29]

 ׳תוביצי יא׳ התוא גז האוושהמ חומצל תויושעה תוירשפא תונבות עיצהל יוארו ,והשלכ ןוימד םייק
 .תורודהמ תורודהמכ םיספתנ םהש דע ,תינעת תליגמ לש הילוכסה ןיינעב היוצמ

 רקיעמ איה תחנומו הבותכ תינעת תליגמ ?,הפ לעב וא בתכב׳ :הלאשה איה תפסונ תניינעמ הדוקנ
 םיסחייתמה םישוריפכ הפ לע ורמאנ םאה ,הילעש םירואיבל רשא המו .התריסמ יבלש לכבו ,התווהתה

 ןבומכ ררבל לכונ אל ?ויה ןאכו ואצמנ ןאכ :תינעת תליגמ התוא לש היתונויליגב ופסונש וא ,בותכל
 .הילע ריעהלו הגיצהל אלא ונאב אלו ,הז חפסנב 118הלאשה תא

 48) הרעה ,ליעל( ילבבל רייאב ד״יל ןוילוכס תלבקה :ג חפסנ

 ב ,ו תוידע ,הנשמ 65) ימע( רייאב ד״יל פ ןוילוכס ,ב״ע טכק ןילוח

 ט״מר וניצנוש סופד
 אחספ היב רשע העבראב

 הבושת וז דפסימל אלדו אריעז

 ןוילוכסה דוסיב תויהל יושעה ,׳יאנת תינעת תליגמ שרדמ׳ :ריכזה 484, ׳מע 113), הרעה ,ליעל(לטנזור 118
 26. ׳מע ,םענ :וארו .הפ לעב וא בתכב הז שרדמ םא תושרופמ עבק אל םנמא .ויתורודהממ דחאב
 ,םינומדק םימיב הבותכ התיה רשא ת״גמ רפס ללכ היה הז ...תוינומדקה הלגמ׳ :בתכ תויח ה״צר
 פ״עב היונש קר בתכב היה אל הז ,וללה םימיב לארשיל ושענ םיסנ הזיאו ערואמה רופיס םלוא
 הרתוהשכ ןורחא ןמזב םלוא ,יקנו חצ ןושלב אתיירבה ןושלב כ״ג ונשנו ,תותיירבו תוינשמ ראשכ

 פ״עב תויונש ויה רשא םיסנה ינינעמ םירבדמ ת״גמד תותיירב םג יזא ,תוכלהו תוינשמה לכל הביתכה
 ׳תותיירבה םע ת״גמד הנשמה םידחאל ויהו הבותכ התיה רשא ,הנומדקה ת״גמל וחפסנ המה םג

 החכוה םש ףיסוה תויח ).דנק ׳מע ,ח״ישת םילשורי ,תויח ץ״רהמ יבתכ לכ :ךותב ,םיאיבנ תרות(
 ףא איבה וז היאר .ילבבה לש העצהה תונושלמ הפ לעבש הרואיבל הבותכה הליגמה סחי לע תבהלנ
 יבר יבתכ :ואר .תויח = ׳הזב ויתרכז רבכש ברה׳ :םשב ,ןמזה יכובנ הרומ ורוביחב ,למכורק ןמחנ
 םצעל םש ונייע[ 362 ׳מע ,םענ לצא( דנר ׳מע ,ד״פרת ןילרב ,ץיבודיבר ׳ש תכירעב ,לאמכורק ןמחנ

 ,הירבדמ ןיבהל שי ןכאש יפכו ,תויחל ןויצ ףיסוהל שיו ,למכורק ךותמ קר םירבדה ואבוה ],ןיינעה
 הארנ הב םגו ...אחנמו אביתכד ...ורמא דבל תינעת תלגמ לע קרו׳ :למכורק לש ונושל הזו 28). ׳מע

 ,ןומהה לצא זא גוהנה ימרא ןושלבו ,תיבה ןמזמ בתכב ומשרנ הב ואצמנש תואקספה תלחתה קרש
 רתיכ פ״עב תינשנו אתיירב איהו %,ושוריפ קר ,הבותכה הלגמהמ וניא ,םימכח ןושלב ראשה לכו

 ,הנהו .העצהה תונושל ןיינעב ,׳...הזב ויתרכז רבכש ברה יל רמא יתרעשהל הלודג היארו .תותיירבה
 ,ןוילוכסה ןיבל הליגמה ןיב הנחבהה םצע לע תולעב עבות למכורקש רורב !)׳יתרעשה׳( הז ןושלמ
 איה רשא ת״גמ יכ טילחמ ינא ןכל׳ :ךכ לע תולעב עבות תויח ףא םלואו .היאר ףיסוהש אוה תויחו
 ׳מע(׳...יתאבה תמאה זכרמ לא ה״עב יתנוכ יכ ונירבד תותמאל היאר דועו ...המה םיתש ונידיב התע
 הדומ ךכב אמשו ,היארה ןמ איה תויח לש תירקיעה תובהלתההש המוד .העצהה תונושל ןיינעב ),דנק

 טפשמו םינושארה תוכז תא הקינעה םענ .היאר ףיסוה )תויח( אוהו ןויערה תא הגה למכורקש תצקמב
 ...הליגמה לש היתודלותבו הביטב םיבושח םירקיע לע הנושארל דמע תויח ה״צר׳ :תויחל הרוכבה
 ׳מע 21], הרעה ,ליעל[ םענ 38; ׳מע(׳התוא ראבמה ןוילוכסה ןיבו הליגמה ףוג ןיב תיצולחה הנחבאה

 וז הנחבאב האר תויח׳ :ןכ רבדה ןיא ילואש הזמר איה הרפס לש 362 ׳מעב םלואו ).םש ונייעו 56,
 עיגה ק״נר םגש רבתסמ ןאכמ׳ ;׳)...ק״נר לש ףאו ולש( הנחבאה םצעל היאר העצהה תונושל ןיב

 /יתרעשה׳ ונושל םע ק״נר לש וירבד םש ואבוה אל ,תאז םע 210). הרעה ,םש(׳ותעדמ הז יוליגל
 למכורק לש ותמורת התלע אמש לוקשל שי ונתעצה יפל .׳ןאכמ׳ ותוא והמ וכרוצ יד ןבוי אל םדעלבו
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 [30] ןמדירפ הדוהי אמש 34

 ׳ר תא עשוהי ׳ר בישה
 רזעילא

 ןב הימחנ ׳רו עשוהי ,ר דיעה
 לע ילבבה רפכ שיא ןתנלא
 אמט אוהש תמה ןמ רבא

 אלא ורמא אל ׳וא רזעילא יברש רבא רמוא רזעילא ׳ר היהש יתעמש ׳זעילא ׳ר ׳א ׳ינתד
 יחה ןמ רבא תמה ןמ רבא אמט יחה ןמ אמטמ יחה ןמ רבאש

 אוה רמוחו לק אלהו ול ורמא עשוהי ׳ר ול ימא רוהט ןמ אלו יחה ןמ עשוהי ׳ר ול ,א
 רבא רוהט אוהש יחה םא המ רבא אמט יחה ןמ רבא םא אוהש יח המו רמוחו לקו תמה
 אוהש תמה אמט ונממ שרופה ?אמט היהי אל תמה ןמ אמט ונממ שרופה רבא רוהט
 שרופה רבא אהיש ןיד וניא אמט ןכש לכ אל אמט אוהש תמ

 אמט ונממ
 אריעז אחספ תינעת תלגמב ׳ותכ ׳ריעז אחספ תינעת ׳ליגמב יתכ
 אריעז אחספ םאו דפסמל אלד דפסמל הבר אה דפסמל אלד
 .לודג חספל ו״ק דפסמל אליד ןכד לכ ימנ אכה ןכד לכ אלא
 ןמ רבא אלא ורמא אל ןהל ימא יתעמש ךכ 119ול ׳א

 יחה
 םייחה תאמוט הבורמ רחא רבד

 השוע יחהש םיתמה תאמוטמ
 אמטל ויתחתמ בשומו בכשמ
 ףדמ ויבג לע םידגב אמטל םדא

 ןיאש המ ןיקשמו ןילכא אמטל
 .אמטמ תמה

 א׳׳ע זנק ארתב אבב
 ובישה דחא רבד דוע ןיכז וב אצויכ ...רמוא הדוהי יבר

 ןטקל ןיכז ימוא רזעילא רי׳ש יבר ירבד לודגל ןיכז ןיאו ןטקל
 ׳ר ול ימא לודגל +ןיכז+ ןיאו ןטקל רמוא עשוהי ׳ר רזעילא
 לודגל ו״ק ןיכז ןטקל םא עשוהי לודגל רמוחו לק ורמא

 חספ תוצמ ןכ לודג חספ תוצמבו
 ובישה רחא רבד דועו ןטק

 עמשוהש ,ק״נר לש ושודיח דמוע םירבדה ירוחאמ אמש אלא ,ליבקמ יאמצע יוליג קר אל :הגרד דוע
 .תויח ה״צר ודידי םע ןויד תחישב

 .,יל :וניצנוש סופדב ).,ל״א׳(ןכנימ י׳׳כב רותפל שי ןכו 121, ןקיטו י׳׳כב אוה ןכ - ול 119
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 תמה השעמ ימוא רזעילא ר״ש ,א״ע זנק ארתב אבב
 .לוחב 120,וק תבשב ןישוע ]א׳׳ער[ ורזיפ סופד

 רזעילא יבר ימוא הדוהי יבר
 ינפמ ןימייק וירבד תבשב ימוא

 אל לבא בותכל לוכי וניאש
 תבשב רמוא עשוהי יבר לוחב
 לוחב רמוחו לק ורמא

 תנשמב התרוצכ אלו ילבבבש אתיירבב התרוצכ ןוילוכסב האב עשוהי ׳רו רזעילא ׳ר תקולחמ
 רפכ שיא ןתנלא ןב הימחנ ׳רו עשוהי ,ר תודע( עשוהי ׳ר לש ותעדב תחתופה ,הנשמכ אלש .תוידע

 יפמ ןוילוכסב האב רזעילא ׳ר לע הישוקה ףאו .ילבבבכ ,רזעילא ,ר תעדב ןוילוכסה חתופ ),ילבבה
 121.הנשמבש ׳ול ורמא׳ םשמ אלו ,ילבבבכ עשוהי ׳ר

 רזעילא ׳ר לש ותכלה .ילבבבש אתיירבה ןמ ןה הנשמה ןמ ןה הנוש ןוילוכסה םירחא םירבדב םלואו
 ,ונייהד ,שרופמ ןפואב ןכו ,ילבבה לש ׳יתעמש׳ אללו הנשמה לש ׳ורמא׳ אלל ,הרישי הרוצב האב

 ילבבבו הנשמב תנבומה ,תידוסיה הדמעה לש הכלשהה יהוז .׳רוהט תמה ןמ רבא׳ :ידגנה ןידה תפסותב
 .דבלב אללכמ

 בטיה םינבומ םירבדה ילבבבש אלא ,ןוילוכסב ןתומכו ,תויחד יתש האיבמ ילבבה לש אתיירבה
 ןמ רבא׳ יבגל רזעילא ׳ר לש ותעד השרופ אל ילבבב ,רוכזכ .תיחרכה הילוח הרסח ןוילוכסב וליאו
 .׳אמטמ יחה ןמ רבאש יתעמש׳ אלא רמוא רזעילא ׳ר ןיא .ןושלה קויד ךותמ קר תנבומ איהו ,׳תמה

 ׳ר יפלכ ןעוט עשוהי ׳ר !?׳תמה ןמ אלו יחה ןמ׳ :הישוק ףא עיבמה קויד עשוהי ׳ר בישמ ךכ לע
 תנתינ תעמשש העומש .אמט תמה ןמ ףאש רמוחו לקמ ןיבהל ךילע ,׳יחה ןמ׳ תעמש םא :רזעילא
 ,ךירבדכ אלו ,רמוחו לק ידי לע היתוכלשה תקפהלו ,םדא ינב ןושלכ ןויגיהה יכרדב תילכש הנבהל
 ׳ר ירבד םישרפתמ ךכ ירהש 122.אקוודב ,דבלב תילולימה העמשמל ךתעומש תא םצמצמ התאש
 וליאו !123רוהט תמה ןמ רבא התעמ רומא ,אקווד יחה ןמ ,׳אמטמ יחה ןמ רבאש יתעמש׳ :םש רזעילא

 המו :רמוחו לקמ היתוכלשה תא םשייל יואר אלא ,אקוודב העומשה תא םצמצל ןיאש רבוס עשוהי ׳ר
 !124ןכש לכ אל ,אמט אוהש תמ ,אמט ונממ שרופה רבא ,רוהט אוהש יח

 שי םא דיה בתכ ףוגב קודבל יואר יתעדל .ף״וק תואה לעמ תחא הדוקנ תיארנ דיה בתכ םולצתב 120
 .ו״יו תואה לעמ םג הדוקנ ינמיס

 אינוחנ ׳רו עשוהי ׳רש שרפל רתוי בורק ,םלואו .׳רזעילא ׳רל ורוד ימכח׳ :׳ול ורמא׳ שריפ קבלא 121
 ח״ערת טרופקנרפ ,ב ,םינושארה תורוד ,יולה א״י :וושה( ול ורמא ילבבה רפכ שיא ןתנילא ןב

 )ןוילוכסבו(ילבבבש ׳עשוהי ׳ר ול רמא׳ ,תאז יפל 238). ׳מע ],ג ךרכ :ז״כשת םילשורי ,םוליצ תרודהמ[
 .הנשמבש ׳ול ורמא׳ םוקמב ןוכנ ןונגס אוה

 אלו אקוד יחה ןמ רמול התא רובס יחה ןמ תעמשש ינפמ יכו ,עשוהי ׳ר ל״א׳ :י״שר שריפש יפכו 122
 .׳הימתב ,תמ

 אובמ ,קבלא ׳ח 232-231; ׳מע ,ח״כשת ביבא־לת ,סונקרוה ןב רזעילא ׳ר לש ותנשמ ,תליג ד״י :ואר 123
 64-63. ׳מע ,ט״ישת ביבא לת-םילשורי ,הנשמל

 ,יתעמש ךכ ל״א׳ :שריפ י״שר !׳יתעמש ךכ ול רמא׳ אלא ,רמוחו לקה תא החוד וניא רזעילא ׳רו 124
 ךכ׳ ,םינושארה וירבד לע רזוח אלא רזעילא ׳ר ןיא םלואו .׳תמה ןמ רבא אלו ,אמטמ יחה ןמ רבאש
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 [32] ןמדירפ הדוהי אמש 36

 השועו ׳אקווד׳ תטיש דגנ ןווכמה ,ףסונ לוטיב עשוהי ׳ר ירבד לע ילבבה ףיסומש אלא ,דוע אלו
 בותכ םאש קיידל אובת םאה /דפסמל אלד אריעז אחספ ,תינעת תליגמב בותכ׳ :אלולטאו אכוח הנממ

 ךילע .הזמ לפת קחוד ךל ןיא ?רתומ ןושאר חספ ךא דפסהב רוסא אוה אקוודש ירה ינש חספ לע ןכ
 ןכ רומא .המכו המכ תחא לע ןושאר חספ ,דפסהב רוסא ינש חספ םאש הליגמב בותכה תא ןיבהל
 .אמט תמה ןמ רבא ןכש לכ אמט יחה ןמ רבא םאש ,ןאכ ףא אופא

 הליחתמ רבכש ךותמ ,ןוילוכסב .םצקועו םמעט םהמ לטינ ךא ,ןוילוכסב םיאבו םירזוח םירבדה
 אל׳ ןושלב אטבתה אוהש העידיה ירמגל המלענ ,רזעילא ׳ר לש ונושלמ קלחכ ידגנה ןידה םלשוה
 םשייל תינדפקה ותדמע לש האצות אלא אופא תמה רבא רוהיט ןיא .׳יתעמש׳ ןושלב וא ׳אלא ורמא

 רבא אלו ,אקווד ׳יחה ןמ רבא׳ שרפל שי ירה ׳יחה ןמ רבא׳ ורמא םא :רמואכו ,אקוודב ותעומש תא
 ,התוכייש םצע תאו התופירח תא תדבאמ תינעת תליגמב בותכה ןמ היארה ,וז תומלעתה רואל .תמה ןמ

 שיש דמלל אב ינויעה עצמה 125.רמוחו לק לש המגודכו דבלב לדלודמ רבאכ אלא ןאכ תדרוש הניאו
 רקיע קוזיח םשל קרו ךא םשוימ תויהל לוכי הז עצמ .תינויגה יתלב הכלה רותסל רמוחו לקל חוכ

 .׳?רוהט תמה ןמ רבא ,אמט יחה ןמ רבא׳ ןושלב זומרה ,ןיינעה םצעב רמוחו לק אוה אלה ,היארה
 לקב ורבח ןיד לע תושקהל תקולחמ לעב יאשר׳ רמואכ אוה ןכש ,דודר הז קוזיח ראשנ ןאכ םלואו

 .רתוי אלו ,׳רמוחו
 רוביחה לעב תא ךשמ )ילבבב ,יתעדל(ירוקמה ורשקהב ׳תינעת תליגמב 126ביתכ׳ רובידהש רורב
 רחאל .ןוילוכסה ןונגסב תמרוצ הגירח שי ךכמ האצותכ 127.ורואיב תא הנב ויפ לעו ונממו ,ונינפלש
 :ןוילוכסה ינפלש תרתוככ ליעל הבותכ הליגמה לש וז ןושלו ,הליגמה ןושל לע ןוילוכסה בסומ אליממש
 ׳ר בישה׳ש הבושתה ךותב בוש ןושלה לכ תרזוח ,׳דפסימל אלדו אריעז אחספ היב רשע העבראב׳
 !׳דפסמל אליד אריעז אחספ תינעת תלגמב בותכ׳ :׳עשוהי

 ןושל אל ,דומלתה ןושל אוהש רורב ׳ןכד לכ ימנ אכה ...תינעת תליגמב ביתכ׳ ילבבבש רובידה
 הבושת וז׳ :ומצע עשוהי ׳ר ירבד תויהל ךפוה אוה ןוילוכסב םלואו .אתיירבה ןושל אלו עשוהי ׳ר

 עמש ךכש ןעוטה ,רזעילא ׳ר לש ותבושת תא םהב אוצמל שקיב י״שרו ,םרצקמ וליפאו /יתעמש
 אלא ,רמוחו לקה תא החוד וניאו ,בישמ רזעילא ׳ר ןיא הנשמב םג .׳תמה ןמ רבא אלו׳ :שרופמב

 הזה רובידה תא שריפ קבלא .׳יחה ןמ רבא אלא ורמא אל ןהל ׳מא׳ :םינושארה וירבד לע רזוח
 רבאש שרופמב ויתוברמ עמש רזעילא ׳רש רמול ,אתיירבב רזוחה רובידה לע י״שר תטישכ הנשמבש

 דסיימ םשו 483, ׳מע ;ורמא אל ה״ד 308, ׳מע ,ןיקיזנ רדס ,םש ,הנשמ ,קבלא( !אמטמ ׳דבלב׳ יחה ןמ
 .אתיירבה לע י״שר לש ונושל תא איבה 232) ׳מע ,םש( תליג םג ).י״שר שוריפ לע ותטיש תא

 הנשמב דחוימבו ,המלש העידי תפסותכ שממ םילימ ןתוא לע הרזחה תא שרפל השקש המוד ,םלואו
 םיכסמ רזעילא ׳ר ןיאש ןאכ ףא ושוריפש אופא הארנ 236). ׳מע 121], הרעה ,ליעל[ יולה :וושה(

 ):א׳יע בלק תבש(= ב״ע אפ םיחספ ,ילבב :וושה .רמוחו לק ידי לע ויתועומש תועמשמ תא ביחרהל
 ,םש ,יולה(׳תמה ןמ אל לבא׳ עמש אלו !/הכלהמ רמוחו לק ןינד ןיא ...אביקע :רזעילא יבר ול רמא׳
 וירבד תמועל שרפה איצמהל שקיבש ,י״שר ירבד רחא תכשמנ ליעלד םירקוחה תטיש 238). ׳מע

 .עשוהי ׳ר ירבד לש תשרופמ הייחדו רזעילא ׳ר לש םינושארה
 תמועל ןוילוכסב רמוחו לקה לש ויניש תהקה לע הרעה לכ תרדענ 186-185) ׳מע( םענ לש הנוידב 125

 .ילבבל הזה ןוילוכסה תוניינת לע תוחכוהה תחא איה ונתעדלו ,ילבבבש הז
 .דיה יבתכו וניצנוש סופד תסרגב בשחתהב ןלהלו ןאכ האבוה וז הבית 126
 לא לפטותש הל המרג הכותב תינעת תליגמ הרכזנש בגא תרכזא׳ :הבתכ םשו 185. ימע ,םענ :וושה 127

 .ןלהל ואר הרכזאה לש הרוקמל .׳הליגמה
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 םע דבב דב 129,ילולימ ןפואב םירקוח תעד לע לבקתנ הז רבד /128רזעילא ׳ר תא עשוהי ׳ר בישה
 אושמ אלל ,בוש וז הלאש חתפנ םא 130.םתטיש יפל ,ילבבה ינפ לע ןוילוכסל הרוכבה טפשמ תקנעה

 .ןאכ פ ןוילוכסל רוקמה אוה ילבבהש עובקלמ סונמ ןיא ,החנמ ןורקיע םושל םינפ
 ידיב רזעילא ׳ר לש וניד תריתסש ,טקלמה לש ותחנה יפ לע השענ הז דעומל רואיבה תיינב ךשמה

 הז רבד םיגדהל יואר ןכ לע .יוגש ןיד תוחדל ליעומ ׳רמוחו לק׳ש תירקיעה החכוהה איה עשוהי ׳ר
 .רבישה רחא רבד דוע׳ תניחב ,אקווד עשוהי ׳ר יפמ רזעילא ׳ר יפלכ תופסונ תואמגוד תאבה ידי לע

 :םש ונינש ךכו .ז ,ט ארתב אבב ,הנשמב האבה תקולחמב טקלמה רחב ךכ םשל

 ).ליעל ואר(׳הבר׳ םוקמב ׳לודג חספ׳ :ירבע שובלב 128
 ,ב״פ ת״גמ ,אתיירבב קר ,ת׳יגמב בותכו׳ ):האבומה ןונגס לע ונויד תרגסמב( בתכ ןייטשפא נ״י 129

 3,ס״שת ביבא לת-מילשורי ,הנשמה חסונל אובמ ,ןייטשפא נ״י :ואר .׳עשוהי יבר יפב ב טכק ןילוח
 ןה ןוילוכסב ןה ,ומצע עשוהי יבר לש םה םירבדה ,ןייטשפא תעדל ,רמולכ .ילש תושגדה 692; ׳מע

 אכה ,ןכד לכ אלא ,דפסמל הבר אה׳( תילבב תימראב ןתמו אשמ תללוכה הקספהש ,וז הנבה .ילבבב
 ׳ר ל״א׳ :י״שר לש ונושלמ הארנכ תעבונ ,ילבבב אתיירבה ןמ ילרגטניא קלח איה )ףכד לכ ימנ

 תליגמב ביתכ אלהו ,,דימתב תמ אלו אקוד יחה ןמ רמול התא רובס יחה ןמ תעמשש ינפמ יכו ,עשוהי
 הזה ׳רוביד׳ה ךותב בר גוליד שיש הארי ןייעמה םלואו .׳רייאבש ינש חספ ׳וכ אריעז אחספ תינעת

 תביתו ,ספדנב שדחמ קוסיפ םיכירצ ,ןכד לכ נ״ה ה״ד ףוס דע ,וללה םירובידהו( י״שר שוריפב
 העיצה םענ 2756). המרפ י״כב ונייעו ,אבה רובידה ןמ הבברתשנו ,תרתוימ רוביד ותוא ףוסב ׳יתעמש׳
 תא רזחשל רשפא ךכ׳ :וז ךרדב ,ילבבבש אתיירבה םע רשק לכ אלל השבגתנ ןוילוכסבש ןושלהש

 לש םהימיב דוע תיתכלה רמוחו לק תרעה התייה תחפסנ תינעת תליגמ לע )א( :םירבדה תולשלתשה
 ׳ר םע ותקולחמב ,הילעש רמוחו לקה םע ,הליגמה תא טטיצ עשוהי ׳ר )ב( ;עשוהי ׳רו רזעילא ׳ר

 התומלשב העקוש עשוהי ׳רו רזעילא ׳ר לש םהימי ירחא התווהתנש ״ןוילוכס״ תבכשב )ג( ;רזעילא
 הרודהמ לש התיעקרק לע קר הדברתנ וז הבכש .ןומדקה הרואיב תאו הליגמה תא תטטצמה אתיירבה

 ןילוח הוושה( אתיירב ...רואיבה יושע פ ןוילוכסב׳ :רמאנ תמדוקה הקספב 185). ׳מע(׳ןוילוכסלש פ
 ינש חספמ רמוחו לקה תא תכמוסה ,תמה ןמ רבאב עשוהי ׳רו רזעילא ׳ר תקולחמ הבו )א״ע טכק

 ןוילוכסה ספתנ ןאכש תואור וניניע /תמה ןמ רבאל יחה ןמ רבאב רמוחו לקה לא ןושאר חספל
 ׳ר ןיבש ןוידב התישארש הליבקמ ,םהיניב רישי רשק לכ אלל ,אדרג ילבבה לש אתיירבל הליבקמכ
 ,הרקחמ לש םימדוק םיבלשב תרחאה תורשפאה תא הלקש המצע םענ םנמא .םמצע עשוהי ׳רל רזעילא

 תלבק םשל הדובע ,תינעת תלגמל ןוילוכסה ,םענ ׳ו( הלש ךמסומה תדובעב .התוא התחד ףוסב ךא
 ןוידה םא הלאשה איה תערכמ׳ :הבתכ )א״נשת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש ךמסומ ראותה
 אוהש וא ,יאנת רוקמ לש ימרא דובע אוה ״ןכד לכ ימנ אכה ...תינעת תלגמב ביתכ״ :ילבבב ימראה
 פ תרוסמש ירה ,ןורחא ןושל סופתנ םא .אתיירבבש יאנתה ןוידה תא חתפל הכישממה ,ארמגה ןושל

 ,תדבועמ אתיירב עשוהי ׳ר ינועט לש הז עטקב הארנ םא לבא .ילבבה דומלתה לע רוריבב תנעשנ
 10). ׳מע ,ד קרפ(׳ןוילוכסל פ תרוסמב םג האבוה ?]יולת יתלב ןפואבנש ,אתיירב ילבבה ןאכ טטצמ

 רצוא( ׳ןילוחבש אתיירבב קר האבומ תינעת תליגממ אתיירבהו׳ העגיה לאכימ ירבד ףא וושהו 130
 בתכ רבכ םלואו .תמדוקה הרעהב ,ליעל ,ןייטשפא :וושה 66); ׳מע ,ח״צרת קרוי וינ ,א ,תותיירבה

 268: ׳Das Scholion 1st eine blosse Aneinanderreihung von ׳מע 24), הרעה ,ליעל(ןייטשנטכיל
Mischna - und ,Talmudstellen die einen Schluss vom Leichten aufs Schwere 
enthalten - veranlasst durch die Erwahnung des aramaischen Textes an einer von ihnen 

.(Hull 129b) 
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 [34] ןמדירפ הדוהי אמש 38

 םיבקינ תוירחא ןהל שיש םיסכנ .ןכסמ דחא אירב דחא ימוא רזעילא ׳ר ויפ לע ויסכנ קילחמה
 לש ןמיאב השעמ ול ורמא .הכישמב אלא םינקינ ןניא תוירחא ןהל ןיאשו הקזחבו רטשבו ףסכב

 .הירבד תא ומייקו התמ .הנמ רשע םינשב איהו יתיבל יתניוכ ןתנית הרמא הלוח התיהש לכור ינב
 .םחמיא םירבקת לכור ינב ןהל ,מא

 תבשב ׳וא עשוהי ׳ר לוחב אל לבא בותכל לוכי וניאש ינפמ םימייק וירבד תבשב ימוא ימכח
 .לוחב רמוחו לק ורמא

 .לודגב רמוחו לק ורמא ןוטקב ימוא עשוהי ׳רו לודגב םיכז ןיאו ןטקל םיכז וב אצויכ

 לע עשוהי ׳ר החוד הבש /וב אצויכ׳ לש וז ,הנשמה לש הנורחאה הקספה לע ןאכ ךמתסמ ןוילוכסה
 אתעיצמבש ,םירמוא םימכחו׳ םגש רמול דוסי שי .ותעדמ אלש לודגל םיכז ןיאש ןידה תא רמוחו לק ידי
 הנשמה לש אשירה תחתופש יפכ ,רזעילא ׳ר ירבד םה )׳וב אצויכ׳(ןאכ ןודינה אפיסבש ןידה םגו
 תעדלו ,הדוהי ׳ר ירבדב ילבבה לש אתיירבב םג רזעילא ׳ר םשב םיאבומ םירבדה .רזעילא ׳רב

 131.הכלהל לבקתתש ידכ ,םתסב רזעילא ׳ר תעד תא איבהש ,הדוהי ׳ר יפמ היונש ונתנשמ םירקוחה
 /132לודגל ןיכז ןיאו׳ ירחא ,הנשמה לש אפיסב ׳רזעילא יבר ירבד׳ ופיסוהש הנשמה חסונ ידעמ שי

 םג ,ןכא 133.רזעילא ׳רל וז הקספ םיסחיימה ,ילבבב אתיירבב הדוהי ׳רו ריאמ ׳ר ירבד תובקעב
 ןונגסכו(׳ימוא רזעילא 134ר״ש׳ תמדקהב )הנשמבש ׳וב אצויכ׳ ןיד(=וז הכלה האבוה פ ןוילוכסב
 ).םש ליעלד הכלהה

 םיאנתה תרותמ הכלהה תא ריכהש ,יאמצעו םודק רוקמ ןוילוכסה גציימ םירקוחה תעדלש ןכתיי
 ןמ ןוזינ ןאכ ןודנה רייאב ד״יל הז ןוילוכסש רתוי ריבס ונתעדל 135.םה רזעילא ׳ר ירבד הלאש עדיו

 .רמוחו לקמ רזעילא ׳רל עשוהי ׳ר בישה הבש תפסונ תקולחמ טקלמו ילבבה

 וינ ,ארתב אבב ,הטושפכ אתפסות ,ןמרביל ׳ש :ונייעו 135-134; ׳מע 121), הרעה ,ליעל(ןייטשפא 131
 451. ׳מע ,ח״משת קרוי

 ׳מע ,םש ,ןייטשפא :ואר ,אתיל םימודקה םיסופדב לבא ,םישדחה םיסופדב ילבבה תנשמב םג ךכו 132
.134 

 וב אצויכ ...רמוא הדוהי יבר׳ :הנשמב ונינפלש ןושלכ םירבד לש םנכות תא םרגש הדוהי ׳ר תטישכו 133
 אבב(׳לודגל רמוחו לק ,ורמא ןטקל רמוא עשוהי ׳ר .רזעילא יבר ירבד ,לודגל ןיכז ןיאו ןטקל ןיכז

 ).א״ע זנק ארתב
 ).תויתואה יתשמ תחא לכ לעמ הדוקנ שי דיה בתכב(ןויעל יואר הז ןפוד אצוי ביתכ .׳רש = ר״ש 134
 המב ותנווכ ךכ ילואו ,ןוילוכסה יפוא לע ןייטשפא לש תיללכה ותדמעל המיאתמ וז הדמעש המוד 135

 אפיסב ןאכ הנש הדוהי ׳רו ...ילבבב ורמא ךכו ,הדוהי ׳ר תנשמ אופיא איה ונתנשמ׳ :ויניינעב בתכש
 .ותומכ הכלה קוספל ידכו ...הדוהי ׳ר לש וכרדכ ,״םימכח״ םשב אשירבו םתס א״ר תנשמ )ןטקל(

 בישהש״ הבושתה םע ),רייאב ד״יב( ב״פ ,תינעת תלגמד אתיירבב הדוהי ׳רכ םתס היונש איה ךכו
 121), הרעה ,ליעל(ןייטשפא :ואר ),.ב טכק ןילוח( ״תמה ןמ רבא״ ןינעל ״רזעילא ׳ר תא עשוהי ׳ר

 - ב״ע טכק ןילוח ילבב האר׳ :ןוילוכסל ןויצל ילבבל ןויצה תא םידקה ןמסוז בקעי וליאו 135. ׳מע
 ;הדוהי־רבדמ תוליגמו הכלהה תודלות רקח׳ ,ןמסוז ׳י( 326׳ ׳מע ,ןייטשנטכיל תרודהמ ,תינעת תליגמ

 הרעה 32, ׳מע ],ן״שת[ טנ ,ץיברת /״הרותה ישעמ תצקמ״ תליגמ רואל םינושאר םיידומלת םירוהרה
 רמאנ 186-185) ׳מע(םענ לש הרפסב ?ןאכ ןוילוכסה תמועל ילבבה תוינושאר לע ךכב זמר םאה 90).

 ומשמ הנשמבש ימתסה ׳וב אצויכ׳ ןיד תאבהב ןויד אללו ,ארתב אבב תנשמב ןאכ פ ןוילוכס רוקמש
 ).ןלהל ואר ;רזעילא ׳רל הסוחייב אתעיצמה ןמ תכשמנ וז אפיסש הנווכתה אמשו( רזעילא ׳ר לש
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 39 תינעת תליגמ לש ןוילוכסב הכונח יניינע ינש [35]

 ,ר ירבד אלא םש ןיא 136.ירמגל המותס /ובישה רחא רבד דועו׳ ,פ ןוילוכס לש הנורחאה הקספה
 רחא רבד דועו׳ :בתכנ ןייטשנטכיל תרודהמב תאז תמועל .תרדענ עשוהי ׳ר לש ותבושתו ,רזעילא
 םא עשוהי יבר ול רמא בותכיש דע תבשב ןישוע תמה השעמ רמוא רזעילא יברש ובישה
 י״כ חסונ םע תובשחתהב תישענ )השגדהב תאבומה( המלשהה .137,לוחב רמחו לק תרמא תבשב

 פ י״כב טמשוה ןמוסמהש רורב ןכש ,ו י״כ יפ לע תאז םילשהל הקדצה שי .תרקובמ הרוצב 138,ו
 היהש רזעילא ,ר תא עשוהי ׳ר בישה רחא רבד דועו׳ :בותכ ו י״כב /תבשב-תבשב׳ תומודה תמחמ

 תרמא תבשב םא עשוהי ׳ר ל״א בותכיש דע לוחבו תבשב םישענ תמה יכרצ ימוא רזעילא ,ר
 קדצב הטמשוהו 140,הזה חסונה בצעמ לש הנבה יא ןותמ הרצונ ו י״כבש ,יכרצ׳ הסרגה /139לוחב ו״ק
 .׳לוחבו׳ תבית תא םג טימשהל שיש רבס אוהש אלא ,ןייטשנטכיל לצא

 תבשב ןישוע תמה השעמ ימוא רזעילא ר״ש ובישה רחא רבד דועו׳ :לבקנ 141םענ לש התמלשה יפל
 איה ןושלה תעצהו /לוחב ׳וק תרמא תבשב םא עשוהי יבר ול רמא בותכיש דע לוחבו

 יאדווב 142.׳בותכי םא אלא :ורועישו - ]״בותכיש דע לוחבו[ ,תבשב ןישוע תמה השעמ״׳ :התעדל
 143.המע קדצה

 :ןוילוכסל הנשמה ןיב תוושהל לכונ התע

 הנשמ 66 ׳מע ,פ ןוילוכס

 ובישה רחא רבד דועו
 וניאש ינפמ םימייק וירבד תבשב ׳מוא ׳מכח ןישוע תמה השעמ ׳מוא רזעילא ר״ש

 לוחב אל לבא בותכל לוכי בותכיש דע לוחבו[ ,תבשב
 לוחב רמוחו לק ורמא תבשב ׳וא עשוהי ׳ר ]תרמא תבשב םא עשוהי יבר ול רמא
 לוחב ׳וק

 :הפיסוהו /144הנשמה לש הזמ ןיטולחל הנוש יטסרפרפ חוסינ חסונ׳ ןוילוכסה לש וז אשירש הבתכ םענ
 /בותכיש דע לוחבו׳( םימיוסמ ןושל תועבטמ .ןושלהו רדסה דצמ תישפוח הזרפרפב האבוה הנשמה׳

 .׳לוחב ׳וק תבשב ןישוע תמה השעמ ימוא רזעילא ר״ש ובישה רחא רבד דועו׳ 136
 םע ,פ י״כ ותוא לע רקיעב תססובמ ןייטשנטכיל תרודהמ 326. ׳מע 24), הרעה ,ליעל(ןייטשנטכיל 137

 ).הטמל 263 ׳מע ,םש ונייע( תומלשהו םינוקית
 4. הרעה ,ליעל ואר 138
 186: ׳מעב ;,תמה יכרצ׳ 66: ׳מעב ).׳עשוהי יבר ל״א׳ :םשו( 16 הרעה 186, ׳מע 26; הרושל 66, ׳מע 139

 .ע״צו )/ל״צכ( ״תמה יכרצ״׳ 328: ׳מעב ;׳תמה יכרוצ׳
 66. הרעה 328, ׳מע 16; הרעה 186, ׳מע :ואר 140
 16. הרעה 186, ׳מע 141
 .םש 142
 דע תבשב ןישוע תמה השעמ רמוא רזעילא ׳רש ):רייא ד״י( תינעת תליגמל ארמגבו׳ :בתכ ןמרביל 143

 :הריעה םענ 451). ימע 131], הרעה ,ליעל[ ארתב אבבל הטושפכ אתפסות( ,רכו בותכיש )ינפל :רמולכ(
 תובישחל הבוט המגוד יהוז ).םש( ׳ןמרביל תא התעטה ),ןייטשנטכיל לש־־( וז תיעטומ המלשהו׳
 הרורב הקידב רשפאמ וניא הלש טרפאהש ,תיטקלקאה ןייטשנטכיל תרודהמ ינפ לע םענ לש התרודהמ

 .םינושה חסונה ידע לש
 16. הרעה 185, ׳מע 144
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 [36] ןמדירפ הדוהי אמש 40

 לש תיסחיה ותומדק לע ,ימעטל םידמלמ תורוקמה ןיב תרשוקה היצאיצוסאה ביט ומכ ),תמה השעמ׳
 /145הז רואיב

 וללה תוקספה ןמ תחא לכבש רמוחו לקהש רורב .ןושלה ייונישלו רדסה ףוליחל םרג המ ןנא יזחנו
 תמיוסמ הפדעה ךותמ התשענ אתעיצמל אפיסה תמדקה אמש .ןוילוכסב ןללוכל רדסמה תא עינהש אוה

 לקב תוכזל םג רדסמה שקיב ,הפוריצ רחאל .המצע ינפבו הכותמ תנבומה הכלה איה ירהש ,אפיסל
 אלש טקלמה הארו ,אשירה ילב המצעל תנבומ הניא וז הכלה םלואו .אתעיצמבש הז ,ףסונ רמוחו

 .אשירה לש ןידה ךשמה תא ףקשל ידכ ןונגסה תא דביע ?השע המ .אשירה לכ תאבהב ךיראהל
 לע ויסכנ קילחמה׳ :תרכזנה ארתב אבב תנשמ לש אשירל אופא ןווכמ ןוילוכסבש ׳תמה השעמ׳

 ותוא .׳הקזחבו רטשבו ףסכב םינקינ תוירחא ןהל שיש םיסכנ ןכסמ דחא אירב דחא ימוא רזעילא ׳ר ויפ
 השעמ׳ :ןוילוכסב וילע רמאנש ימ אוה אוה ,תמו ,רטש תביתכ אלל תבשב ויסכנ תא קליחש ׳ןכוסמ׳

 .רטש תביתכ אלל ,תבשב הפ לעב ויסכנ תא קליחשכ ונוצר תא השע ןיד תיב ,רמולכ .׳תבשב ושע תמה
 לבא םרמאו׳ :ראבל ךרוצ האר תוינשמל ושוריפב ם״במרה .תצק םותס הנשמבש ׳לוחב אל לבא׳

 ).טלק ימע ,ח״כשת םילשורי ,חפאק ׳י תרודהמ( ׳לוחב ויסכנ קלח םא הלוחה ,רמולכ ,לוחב אל
 ונק ארתב אבב(׳ותעד ףורטת המלו ,הביתכו ןינקב הנקת שיש ,לוחב אל לבא׳ :שריפ ם״בשרה

 .׳בותכיש דע לוחבו׳ - ׳לוחב אל לבא׳ :ראבל ךרוצ ואר פ ןוילוכסב ףא ).ב״ע
 רואיבו בושיי השעמ אוה 146ילבבה תטישכ רזעילא ׳רל אתעיצמה ןיד לש שרופמה סוחייה ףא
 147.ליעל רכזנה םע דחא הנקב הלועה
 רשפא הדימ התואב אמש ?המל תיסחי ?םענ לש הנושלכ /הז רואיב לש תיסחיה ותומדק׳ אופא יהמ
 המאתההו טוקילה ישעמ ,רמולכ ?׳הז רואיב לש יסחיה ורוחיא׳ לע תודמלמ וללה תועפותהש רמול
 תא םהילע ליטמ אוהו ,ןכומה ןמ ול םייוצמה תורוקמב שמתשמה רדסמלו ךרועל םירוסמ םביט םצעמ

 .תבשחמ תכאלמב השעמ ףוס ,ותכירע
 ,דואמ הריבס םימעפל תיארנה ,תורשפאה תא םיגדהל ידכ ןאכ אבוה ׳רייאב ד״י׳ב הז רצק ןויע
 לע תוכומס ,ןוילוכסה תווהתה לש ינש בלש תויהל תויושע םידעומה ירואיב ןניאש תוקספה תצקמש
 תא קזחמו רזוח הז רבד .ויכרצל ומאתוהו ןוילוכסה ךרוע ידיב ודבוע םימעפלו ,ילבבה לש ונחלוש
 .ויפ לעו ילבבה ךותמ ןוילוכסב האבוהו ,תקהבומ תילבב איה ׳ןירדהמ׳ תקספש וננועיט

 186. ׳מע 145
 יבר לוחב אל לבא בותכל לוכי וניאש ינפמ ןימייק וירבד תבשב רמוא רזעילא יבר רמוא הדוהי יבר׳ 146

 ).א״ע זנק ארתב אבב ,ילבב(׳לוחב רמוחו לק ורמא תבשב רמוא עשוהי
 ,ןייטשפא האר ;הנשמה ידע ןיב םג יוצמ ״רמוא רזעילא ׳ר״ - ״םירמוא םימכח״ :ףוליחה׳ :הריעה םענ 147

 ידע םתוא :ןייצל שי 16). הרעה 186, ׳מע( 451׳ ׳מע ,ןיקיזנ ,פ״כות ,ןמרביל 135-134; ׳מע ,מ״הנלמ
 ,״מוא ׳ימכחו׳ ):ורזיפ סופד ארתב אבב ,ילבב( ןושארה סופדב ףא ,ילבבה לש םה םלוכ חסונ
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