
 יטיג יל אבה תייגוסל םינואגה לש אנירחא אנשיל

 תאמ

 ןמדירפ י״ש

 הלאשה /המודקה אמתס׳ה רבד איה ילבבה רקחב תויזכרמה תויעבה תחא
 חיכש םאו ,םש־יבוקנ םיארומאל רבכ טיעמי ויהש ,דומלתב םיימינונא םירוביד שי םא איה
 ישדחמ .היגוס התואב םידמועה דומלתה םתס ירבדל םיסחייתמ םיארומא ירובידש אוה

 !.ךכ־רחא ורתסנו וחדנ ןתיברמש אלא ,םתנעטל תויאר הברה ואיבה ׳המודקה אמתס׳ה תטיש
 .המוקממ הזז אל םתטיש וליאכ ,ןכ־יפ־לע־ףא

 םיאב ונאש היגוסהש המוד םלוא .רשפאה לככ בחר ףקיהב היעבה תא קודבל שיש יאדו
 .דומלתל ץוחמש תורוקממ ןודנל םינותנ איבהל רשפא ןכש ,דחוימ חקל הב שי הב ןודל

 ׳אנירחא אנשיל׳ תניחב ,םיארומאה תויגוס לש תורחא תואסרג תונומט םינואגה ירבדב
 2,רתוי המודק הרוצ תולגל ןתינ םינואגה ירבדבש ׳אנשיל׳ב אקווד .תופלחומ תויגוסו

 .ונינפלש ׳המודקה אמתס׳ה תלאשל ןורתפ תרשפאמה
 םיבר םיישק הב םימייק ),הללגב אקווד יכ המודו( ונתייגוסבש אמתסל סחיה תלאשל ףסונ
 רבדב הערכהו ילבבב תוליבקמב ןויע שקבתמ ןכ־ומכ .תוימינפ תוריתסו תונשרפ לש

 םינואגה תסרג תעייסמ הלאה םיניינעה לכל .התרבעה־יכרד לעו היגוסה לש ירוקמה םוקמה
 .עירכמ עויס

 3א״ע וע אעיצמ אבב א״ע גס—ב״ע בס ןיטמ

 אתלתב תיבה לעב היל רמא יא אטישפ ...
 ומכ היל ירמאו העבראב ל״א והיא לזאו

 א ,תורוקמו םירקחמ ,הבר השאה קרפ לע ירמאמל ׳איגוסה רקח ךרד לע יללכ אובמיב ןייע 1
 42. הרעה ),ז״לשת(

 .םש 1, הרעהו ךליאו 466 ימע ),ה״צרת(ו ,ץיברת ,ןייטשפא נ״י :ןייע 2
 ,ןכנימ =־ מ 117, ןקיטו =גו 115, ןקיטו = או ,גרובמה = ה ,הצנריפ = פ :דיה־יבתכ ינמיס ןלהל 3

 הארנכ ונידיב שי אעיצמ אבב תכסמ תחסונל ־־ TSFI (1)/36. ג ,וניצנוש = ש ,לאירוקסא = א
 ראש יבגל .ךדיאמ הזינגה יעטק םע הו ,דחמ מפ ידי־לע םיגצוימה ,םייאמצע הריסמ־יפנע ינש

 לכ לש ותסרגש אלא ,הלאה םיפנעה דחאל ולוכ חסונה לש ותוכייתשה לע רבדל ןיא ,םיחסונה
 .אופא ,ברועמ׳ ולוכ חסונהו ,םיפנעה דחאמ תעבונ )ךרעל ,םילמ 2—5 לש ףוריצ( טפשמו טפשמ
 תסרגשכ ףא ,אמגודלו ,ןכ םיסרוג דיה־יבתכ בורש ללגב קר הסרג ףידעהל ןיא וז ׳סמבש ןאכמ
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 21 יטיג יל אבה תייגוסל םינואגה לש אנירחא אנשיל [2]

 אלא ,איוליעא והייתעד תיבה לעב רמאש
 רמא והיא לזאו העבראב תיבה לעב ל׳׳א יא

 תיבה לעב רמאש המכ ירמאו ,אתלתב והל
 היל ירמאד יכמס אק הידיד ארובדא ,יאמ

 אמליד וא ,תיבה לעב רמא יכהד ןל הנמיהמ
 יכמס אק תיבה לעבד ארובדא

 יל לבקתה הרמא ךתשאו יטיג יל אבה ש״ת לבקתה הרמא ךתשאו יטיג יל אבה רמתיא
 רמא ,הרמאש המכ ךליה רמוא אוהו יטיג רמא ,הרמאש המכ ךליה רמא אוהו יטיג יל
 ׳יפא בר רמא !דובא רב הבר רמא ןמחנ בר בר רמא ,דובא רב הבר רמא ןמחנ בר

 הנימ תעמש תשרוגמ הניא הדיל טג עיגה עמש ־־־־תשרוגמ הניא הדיל טג עיגה וליפא
 ךתעד אקלס יאד 4,ךימס אק הידיד ארובידא יאד ,ךימס אק הידיד ארובידא הנימ

 אטיג יטמ יכמ ,ךימס אק הדיד ארובידאד אטיג יטמ יכמ ,ךימס אק הדיד ארובידא
 שרגית אהימ הדיל שרגית אהימ הדיל

 יל אבה הרמא ךתשאו יטיג יל לבקתה אכפיא רמתיא יא אמלשב אתשה יכה ישא בר רמא
 ודיל טג עיגישמ בר רמא הובא רב הבר רמא נ׳׳ר רמאו ,הרמאש ומכ ךליה רמוא אוהו יטיג

 אמלא תשרוגמ הדיל טג עיגהשמ ימנ יא ,ךימס אק הדיד ארובידאד אמלא ,תשרוגמ
 חילש ל״אד ירמגל ׳יתוחילשל חילש רקעד םושמ םתה אלא ,ךימס אק הידיד ארובידאד

 5.אגיוה אל הכלוהל ,אניוה הלבקל

 דמועה ימתסה ןתמו־אשמה לע תבסומכ חרכהב תיארנ ,ףכו ׳אתשה יכה׳ ,ישא בר לש ותייחד
 יגפב דומעל וירבד םילוכי ךיא — םיארומאה ירבד לצא ליגרל דוגינב — ןיבהל ןיאו ,הינפל
 מי׳ש :וז ארמימבש ןוידה׳ :סייוו ׳א קיסה ןכאו .םהינפלש ימתסה רובידל הקיז ילב ,םמצע

 *.׳א״רל הברהב םודק אוה ,ךימס אק הידיד ארובידא
 לבא ,תוטשפב תאזה הלאשה לע םינוע םירקוחה ? תינושאר ליעלד תוליבקמה יתשמ וזיא

 אלקשה ןמ ןיטיגב וקיתעה ס״שה ירדסמ׳ :מ״בל ויתוהגהב רענגיד יפל .םידגונמ םינוויכב
 תבאוש איהש הארנו ,ןיטיגמ תבאוש ונתיגוסש רורב׳ :בתכ סייוו וליאו 7.׳ונינפלש אירטו

 הלאה םירבדה לעו( ףנע ותוא לש הקיתעו תיתימא הסרג תגציימ איהש ןכתיי האדיחי דיה־בתכ
 ).א״מב תוכיראב

 .וליפא ה״ד ,י״שר ןייעו ),יאו :םהינשב וכשמהו( הג אתילו ,שאמבואופ ה״כ .רכו הנימ תעמש 4
 .מ״במ ונקתעה ןאכ .מ״בבו ןיטיגב ויתויתואב טעמכ ההז םיסופדב חסונה ,הז רובידב 5
 המודק אמתסב ןימייק׳ :םש ותנווכ ררבמש יפכו 139, ׳מע ,ו״כשת ,ידורב ׳י דובכל לבויה רפס 6

 .׳ישא ברל
 .ש״ייע ,אניוה ...מ״ש :הידיד ארובידא ןיינע לכל הנווכה 7
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 [3] ןמדירפ י ״ש 22

 ).8׳אניוה אל הכלוהל׳ דע( ׳ולוכ קנעה לכ תא אלא ,בר םשב נ״ר תרמימ תא קר אל םשמ
 .הזה רבדב תונעל אופא ונילעו
 תניתנ )א( :תודוסי השולש ונינפל ישא בר ירבדב .םינושארה ולעהש םיישקל הנפנ םדוק
 ירבדו .דשאה ירבד תכיפה )ב( ;תוחילשה תריקע םושמ ןישוריגה תסיפת־יאל םעט

 ,םרב .ת ש ר ו ג מ = יבויח קספ לש תורשפאה תעצה )ג( ;א כ פ י א = בר תרמימב חילשה
 יבויחה קספה רשפאמ וניא הריקע לש םעטה ירה ,דחי םיבשייתמ םניא הלא םירבד השולש
 ישא בר חינהו ,האבהל רמא חילשו הלבקל הרמא השאהשכ ירהש .׳אכפיא׳ב רמאנש

 היתוחילשל רקע חילש אה׳ ,אישק ,תשרוגמ איהש נ״ר רמאי ודיל טגה עיגהב יכ תורשפאכ
 :שדחל י״שר ךרטצה ךכ ךותמו ).מ׳׳בב י׳׳שר(׳הלבק תוחילשב אוה הצרתנ אלו

 הצרתמ אהד ,אוה הריקע ואל יאהד ל״מק הוה יכה ןמחנ בר רמא הוה יאד רמימל אכיא
 הכלוה ללכב הלבקהש ,הלבק תוחילשב הצרתמ ןכש לכ ,הכלוהל חילש תויהל

 .חרוטה ןינ ע ל

 תרחא הטיש הארנכ תופסותה־ילעבל .רפסה ןמ הרסחה הנחבהל קקזיהל י״שר ץלאנ ירה
 :םש ןיטיגל .םיקוחיד הב ףאו ,וז הישוק בושיב

 בר רמא יא אמלשב רמימל יצמ יוה אכפיא אלב .אכפיא רמתיא יא אמלשב
 .רכו ,ךימס הדיד ארובידאד מ׳׳ש הוה תשרוגמ הדיל טג עיגהשמ ןמחנ

 הטיש ןאכש ךכ לע וריעהש יתיאר אלו ,הבורמה תא קיזחמה טעומ אוה תופסותב הז רוביד
 יאדו ׳הלבקל׳ חילשה רמאש המבו ,אכפיא ילב רשפא־־יא י״שר תטישל ירה .י״שרל תדגונמ

 י״שר לש ל״נה הישוק התוא ץרתל ׳סותה וצרש רורבו 9.ותאבהב תשרוגמ הניאו ,הריקע שי
 וירבדמ םיניבמ ונייה ,תשרוגמש ונל עימשמ נ״ר היה םאש ועירכהו ,הריקע ןיינעב

 .ללכ תוחילשה תריקע תבשחנ חילשה לש ותשחכה ןיא םלועלש

 מ״ב תייגוס לע )ג״ישת( ׳םיארובסה לש הריציה׳ב בתכ הזכ .םש 6), הרעה ,ליעל( לבויה רפס 8
 ׳ןיטיגמ תעבונ ׳א ו״ע מ׳׳בב הליבקמה׳ בושו 26). הרעה 16, ׳מע( ׳ןיטיגמ קתעה ...םויסה׳ש

 ),ח״כשת( ו ,ןליא־רב ,יתרפא א״י :הוושהו 135). הרעה 150, ׳מע ,ה״לשת ,דומלתב םירקחמ(
 ךרדכ סייוו בתכ רחא םוקמב וליאו ).ןלהל ונירבדב רבסומ םש השקהש המו( 86-65 ימע

 ,הנושארה
 םש טושפל וצר הז רוקממ ...אבה רמתיא רוקמה תא םשמ באשו ןיטיגב שמתשה מ״בש

 םשו ,מ״בב הז רוקמב ושמתשהש ירחא םלוא ...הז ןויסנ החד ישא ברו ,איעביאה תא
 ןיטיגב םג הז רוריב כ״חא םלשה ]פ״יש — הידיד ארובידא ןינע לכ [= רוריב וילע ופיסוה
 208). ימע ,ותומלשב דומלתה תווהתה( ...תימוקמה איגוסה ךותל סנכהו

 ,הריקע קפס ׳סותלו ,םבייתת לעבה תמ םאו ,יאדו הריקע איה י״שרל .הכלהל שרפה אופא שיו 9
 .םבייתת אלו ץלחתו
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 23 יטיג יל אבה תייגוסל םינואגה לש אנירחא אנשיל [4]

 אכה אלא׳ תניחב ,אמלעב יוחיד אלא ,יאדוובש רבד וניא תוחילשה תריקע לש םעטה ונינפלו
 תצק ונתנש ףאו .׳רמימל יצמ יוה אכפיא אלב׳ש ךכל ועיגה ןאכמו 10.׳הירקעד םושמ א מ ל י ד

 ׳אכפיא׳ש דכ לע הרומ ׳אכפיא רמתא יא אמלשב׳ ןונגסהש ,םתטישל השק תמאב ,אכפיאל םעט
 ,יחרכה וניא םא ירה ,וז הישוקל םינווכתמ תופסותה םגו .ר ש פ א יא אכפיא אלבו ,תיחרכה

 ).11ן׳׳רה ׳יח( ׳ירמגל היתלימב יכופאל יאה ילוכ י כ ו ר ו א ל היל המל׳
 קוחדל םינושארה וצלאנו ,הז םע הז םיבשייתמ ישא בר לש ותרמימ יביכרמ ןיאש וניאר ירה

 .םבושיב
 :םינואגה ת׳׳ושב רוביד ןוחבל שי ,ליעל ונרכזהש ,םינואגה חסונל

 ךליה רמא אוהו ,יטיג יל לבקתה הרמא ךתשאו ,יטיג יל אבה רמתיא .ל״צז יאליה בר
 הניא הדיל טג עיגהש פ׳׳עא בר רמא הובא רב הבר רמא ןמחג בר רמא ,הרמאש ומכ

 יטיג יל לבקתה ,רמתיא אכפיא רמתא יא אלא ,אפוסב ׳ירמאו .תשרוגמ
 היתוחילשל חילש הרקעד ןויכ ,׳רמאש ומכ דליהו רמא אוהו יטיג יל אבה הרמא ךתשאו
 יאמ ,אתלימ היל אדיספ ,אניוה אל הכלוהל ,אניוה הלבקל חילש אנא רמאד ,ירמגל
 חילש ׳ישפנ יושו לקלק חילשו ,הכלוהל אלא הלבקל חילש !דשא היתיוש אלד אמעט

 ,ג״ח ,קדצ ירעש( תשרוגמ הניא הדיל טג עיגהש פ״עא בר ׳מאק יכה םושמו ,הלבקל
 ).12ז ׳יס ,ב״ש

 אנא רמאד ...יטיג יל א ב ה הרמא ךתשאו ...א פ ו ס ב ׳ :ומצע תא רתוס וז הבושת ןושל
 לע ה ל ב ק ל תוחילשכ חילשה תנעט רידגהל ןואגה לוכי ךיא ,׳...אניוה הלבקל חילש

 ?האבהל חילש וניהש ןעוט אוה רמולכ ,׳יטיג יל א ב ה הרמא ךתשא׳ חילשה רמאש המ
 אסריגה ...׳ :בתוכ ו״כשת תרודהמב ל״ומה םלוא ,וז הריתס לע ריעה אל ג״הואב ןיול

 13.׳ןויע ךירצו ,דומלת רבדה ךירצו ,ההומת תיארנ הבושתה תאזבש
 יל לבקתה הרמא ךתשאו יטיג יל אבה ג״ה׳ :בתכש ,י״שרב אצמנ ןואגה ירבד תנבהל זמר

 ).מ׳׳ש ה״ד ,וכר ׳מע ,ץיבר תרודהמ(׳יגל ש״ארה ׳סותמ ןיבהל שי הזכו 10
 י״שר תטיש וסחייו ,םתיישוק וצריתש המב ,ל״נכ ׳םותה תטיש תא וניבה אל םינושארהש ינמודו 11

 ׳רובידאד מ״ש תשרוגמ הדיל טג עיגהש ןמחנ בר רמא יאד ג״האד׳ :ן״במרה ׳יחב .תופסותל
 יא ישא בר רמא אל ,ןכ רמול ןמחנ ברל ]רשפא יאש :ל״צ[ רשפאש ןויכ ׳הימ אלא ,ךימס הדיד

 םושמ ׳תועטב היתלמ טקנמל יעב אל ישא ברד נ״א׳ :ן״ר״ד ׳יח .׳ א ת ו ע ט ב יכה רמתיא
 :א״בטיר ׳יח .׳ ה י ת ו ח י ל ש ל חילש ר ק ע א ה ד ,תשרוגמ הדיל םג עיגישמ רמימל ׳כילד
 עיגהשמש רמול ]ול ןיאד[= ל״אד רבדב רמולכ ,׳ י ת ו ע ט ב ׳יתלמ טקנמל יעב אל ישא בר נ״א׳
 .׳רשפאד ןינעב הל טיקנ ךכלהו ,ירמגל ה י ת ו ח י ל ש ל רקע והיאד םושמ ,תשרוגמ הדיל טג

 יא׳ ןמ אקווד ,הברדא .תועט אוהש רבד ׳רמימל יצמ׳ש רמול ׳סותה ונווכתה אל יאדווב לבא
 !ללכ הריקע תבשחנ חילשה תשחכה ןיאש תורשפאה ודמל ,ונינפלש ׳רמתא

 .במש ׳יס ,ןיטיג ג״הואב ; דכ ׳מע ,ו״כשת םילשורי ;ב״נקת יקינולאש 12
 .רפסה ףוסב י ׳מעו ,דכ ׳מע 13
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 [5] ןמדירפ י ״ש 24

 י׳ישרש הסרגה יהמ .דהלוכב ׳יסרג הרמא ךתשאו׳ :ןיטיגב ןלהל ןכו ),מ׳׳בו ןיטיג( ׳יטיג
 ןכו ],ךתשא רמוא אוהו[ ׳ב ׳ר י״כ ןוילגב ,הרמא )ךתשאו(׳ :מ״בל ס״קדב ? הזב החוד

 לע היגמ י״שר היה םא קפס ,םלוא /וגיגפלכ היגהו י״שר ינפל היה ןכש ׳רנו ,ב״עב ךומסב
 אבה הרמא ותשאו יטיג יל לבקתה רמתיא׳ :אתיא ןיטיגל ף״ירב .תועמשמ רסחו לק רבד
 ןונגסו ,השאה ירבד ך כ ־ ר ח א ו ,חילשה תנעט םדוק האב וב ,רחא ןונגס אוהו /יטיג יל
 ,׳ותשאו׳ לש הז ןונגסש רמול בורקו /14ותשאו׳ :ע״יכב ,המוד הכלהב אתפסותב םג שי הז

 ,די־יבתכב הדרש דוע ׳ותשאו׳ תסרגש ךכל ךמסו /15ךתשאו׳ היגהו ,החד י״שרש הסרגב היה
 .ןלהל טרפנש יפכ

 ,ונקיתש הממ רתוי לבא ,םירפס ראשב ףא םיידי ולח ,ארמגב י״שר לש ותהגה תובקעב
 אהד ...יטיג יל א ב ה הרמא ךתשאו יטיג יל לבקתה רמתא׳ :קרוי־וינ י״כ ף׳׳ירב .ושביש
 ירבדכ שממו ,ןבומ ול ןיאו ,׳אניוה הלבקל חילש ׳מא ,ייר מגל היתוחילשל חילש הרקע

 ׳ךתשאו׳ לש ף״כהש לקנב ןחבי )םולצתב אלו( דיה־בתכב ןייעמה ,םלוא .ליעל יאליה בר
 םג ול היהש ,הפי ההגהה התלע אלש אלא ,י׳׳שר תהגהכ ,ף׳׳כב הרימהו ו״ו םדוקמ !דתיה
 רמתיא יא ...׳:היציניו סופדב .תולודג תוכלהב םג שבוש ךכל המודב !16תובבה תא ךופהל
 ףאו 18,םש ליעלד ןונגסכ /ךתשאו׳ ל״צו ../17.אבה הרמא ותשאו יטיג יל לבקתה אכפיא

 .תמרוג תיקלח ההגה ןאכ
 ותשאו יטיג יל אבה רמתיא׳ :ל״צו ,צ״עש תירשב ףא השביש ל׳׳נכ ההגהש אופא קפס ןיא

 הרמא ותשאו יטיג יל לבקתה רמתיא אכפיא רמתיא יא אלא אפוסב ןנירמאו ...הרמא
 .םינבומו םירשי ןואגה ירבדו ,׳...אגיוה הלבקל חילש אנא רמאד ...אבה

 אנשיל׳ תניחב ,ונינפלש וזמ תפלחומ היגוס ןואגה ינפלש ררבתמ ,תאזה ההגהה רואל ,הנהו
 ןוגכ ,ןמיס םיטקונ ונא ,רוציקה ןעמל( היגוס התואב רמאנ המ רזחשל ונילעו /אנירחא

 ונתייגוסב ירה ).חילשה תנעטל —ינשהו ,השאה ירבדל ןווכמ ןושארה דימתו /לבקתה־אבה׳

 תרודהמ :ןייע( ךתשאו׳ :סופדבו ו״יכב וליאו 23, 28. תורוש 328, ימע ,לדנמרקוצ תרודהמ 14
 תוגשל ילב ךתשאו/ותשאו ףילחהל ןתינ ,אתפסותבש הכלהב 259—260). ימע ,ןיטיג ,ןמרביל

 גס ילבב .ןלהל ןייע ,תובבה תא ףילחתל ףא ךרוצ היה אל ןכלו ,ש׳יייע ,תועמשמה תא
 יל אבה ש״ת׳ הנושארה םעפב 130 ןקיטו י״כבש אלא ,י״שר תהגהכ ,׳ךתשאו׳ וז אתיירבב א״ע
 ).ס״קדב ןיוצ אל( תרחא דיב ןיטישה ןיב ף״כ הבתכנו ,׳ותשאו יטיג

 יטיג יל אבה הרמא רמא בקעי רב ןמחנ בר׳ :ןיקרפ שיר ימלשוריב ןכו .ל״נה סופדו ו״יכ ׳םותכ 15
 .׳טג וניא הדיל טג עיגהש פ״עא יטיג יל לבקתה הרמא ךתשא ול ימאו ךלהו

 ׳הנוכנ׳ ההגה 33—34. ׳מע ,ף״ירל ׳יתבח תוכלה׳ רפסל יאובמ ןייע .ההגה ילב /אכפא׳ב ןלהל 16
 םש היינשה ותהגהב .תובבה תא ךפה ףאש ,ף״ירה לע ׳ריכש תלועפ׳ב רעב י״ר היגה ף״ירב
 אופא יהוז ףאו ,׳ותשאו׳ לש ו״ו ריאשה תועטב אלא ,תובבה תא םנמא ךפה )׳אכפא׳ב ןלהל(
 4). הרעה ש״ייעו 9, הרעה ,טעק ׳מע ,ותרודהמב ס״קיז ׳ג ריעהל ילב האיבה( תשבשמ ההגה

 .ןלהל האר ,ןילרב סופד לעו ,ולוכ עטקה לע 136. ןקיטו י״כב ה״כו 17
 .תובבה תא ךופהלו ,תומוקמה ינשב ׳ותשאו׳ וא 18
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 25 יטיג יל אבה תייגוסל םינואגה לש אנירחא אנשיל [6]

 ־לבקתה אשירב ןואג יאליה בר ינפל וליאו ,אבה־לבקתה אפיסבו ,לבקתה־אבה אשירב
 דועו .ותשא/ךתשא :תחא תוא לש לדבה אלא הז ןיא ,רומאכו .לבקתה־אבה אפיסבו אבה

 יא אמלשב אתשה יכה׳( תרחא בר רמא ו ל י א ירשפא קויד אלא ישא בר יפב ןיא ונינפל
 א כ פ י א רמתיא יא אלא׳ :בר ירבד תא ישא בר ה י ג מ ןואגה ינפל לבא ),,אכפיא רמתא

 ארובידא׳ ןיינע ריכזמ ןואגה ןיא ,דועו /בר ׳מאק׳ש המ תעכ אוה הז ךפוהמ חסונו ,׳רמתיא
 .ללכ ׳הילד

 ןואגה ינפל ונינפל
 אבה — לבקתה לבקתה — אבה :אשיר
 לבקתה — אבה אבה — לבקתה :אפיפ

 ,היציניו סופד חסונב .תולודג תוכלה ׳סמ תפקתשמ םינואגה ינפלש היגוסה לע תפסונ העידי
 :תואקסיפ שולשל םירבדה תא קלחל ןתינ

 חילש אנאד לעבל ׳מאו היתוחילש ינשו חילש ליזאו ,הכלוהל חילש י,דיא איושד אכיהו
 ,היב אשרגימ אל הדיל אטיג אטמד בג לע ףא ,הרמאש המכ ךליה לעב היל רמאו הלבקל

 ]ל״צכ[ לזאו הלבקל חילש יהיא היתיוש י א ד ו לבא ...תוחילשל הרקע ...אמעט יאמ
 יאטמ יכ ,הרמאש ומכ ךליה לעב היל רמאו הכלוהל חילש אנאד לעבל היל רמא חילש
 ןויכו ,היתוחילשב חילש טיעמיאד אוה יטועמ אמעט יאמ ,היב השרגימ הדיל אטיג
 אשרגימ הדיל טג יאטמ יכ ,הרמאש המכ ךליה לעב היל רמאד

 ...הידיד ארובידאד הנימ טושפנ ...ךתשאו יטיג יל אבה רמתיאד

 לזאו יטיג יל אבה הרמאד אכיהד ברד אבילא ישא בר ץירתדכ אתכליהו
 הרמא יאדו ...היתוחילשל הרקע יטיג יל לבקתה הרמא ךתשא היל רמא חילש

 יכו ,היתוחילשב טיעמד אוה יטועמ ,יטיג יל אבה היל רמא חילש לזאו יטיג יל לבקתה
 .הכלה ןכו ,תשרוגמ הדיל טג עיגה

 .׳הידיד ארובידא׳ ןיינע רכזומ וניא ,יאליה בר ירבדב ומכ ,׳אתכלי״ד׳ו ,׳אכיהו׳ תואקסיפב
 אבה־לבקתהב ונתייגוס יפל .ונינפלש היגוסה תא תורתוס הלא תואקסיפ ןכ־לע־רתי

 ארובידא יא ,תשרוגמ הדיל טג עיגהשמו ,ךימס אק הידיד ארובידא יא אתלימ ןל א ק פ ס מ ׳
 טעימ ג׳׳הב ל״נה תואקסיפב וליאו 19), רוטיע( ׳תשרוגמ ודיל טג עיגהשמו ,ךימס אק הדיד
 .,תשרוגמ הדיל טג עיגה יכ י א ד ו ׳ ןכלו ,האבה תותילש קר ריאשהו ,הלבק תוחילש לטיבו

 ,רפדב שוביש שי( Rab 696. הקירמאב םינברל שרדמה־תיב /,יכ יפ־לע ,טג תושילש ן׳׳יש תוא 19
 ).דרגה לע ׳ה ,,הדיד׳ י״כב ;ג״ע זמ י״מר :ןייע
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 [7] ןמדירפ י ״ש 26

 היגוסה לע היונב איה .׳רמתיאד׳ תקסיפ תדמוע ולא 20)תוליבקמ( תואקסיפ יתש ןיב
 את לימ איה אבה־לבקתה ,וז הקסיפ יפלו /הידיד ארובידא׳ תלאשב תקסועו ,ונינפלש

 תואקסיפ ןתואבש ,הירחאלו הינפלש המל אופא תרתוסו תדגונ איהו ,אטשפיא אלד
 ׳סמב רבכ סרגש( הז עטק םילשהש ימו .תשרוגמ !דמל עיגישכו ,יאדו האבהל חילש אוה

 קר סחייתנ םינואגה תטיש ררבל ידכ ,ןכל 21.ונימ וניאשב ןימ אופא קיבדה )ונינפלכ ןיטיג
 .הנורחאהו הנושארה הקסיפל
 ם ה י נ פ ל ש בר תרמימב .םינואגה ינפלש היגוסה תא רזחשל ןתינ ג״הבו יאליה בר ירבדמ
 פ״עא ...הרמאש ומכ דליה רמא אוהו ,יטיג יל לבקתה הרמא ותשאו יטיג יל אבה׳ :רמאנ
 הבוגתכ .ונינפלש תרוסמה ןמ ךופיהב ,אבה־לבקתה ,רמולכ .׳תשרוגמ הניא הדיל טג עיגהש

 לש ל״נה בצמב .בר תרמימ רשייו ןקית ,ושוריפ ,׳ברד אבילא ישא בר ץירת׳ וז הרמימל
 טעימ ירהש ),יבויח קספ( תשרוגמ ,הדיל טג עיגהב םלועל ,ישא בר רמוא ,אבה־־לבקתה

 בר תרמימ תאש ,ישא בר ףיסוהו .האבה תוחילש ריאשהו ,הלטיבו הלבק תוחילש חילשה
 ־אבהב וליאש —׳רמתיא אכפיא רמתיא יא׳— ךופהל שי ׳תשרוגמ הניא׳־—תלבוקמה

 .ירמגל ותוחילש תא חילשה רקע ירהש ,שרגית אל תמאב לבקתה
 —יבויחה קספהו ,אכפיא ,תוחילשה תריקע לש םעטה—תודוסי השולש םתוא ,וז אגשיל יפל

 ירבדכו ,בר תרמימ לע רשי ישא בר ירבד םירמאנ ןכו .קחד־ילב הפי םיבשייתמ

 םילשורי ,א ,תולודג תוכלה רפס ,רמייהסדליה ׳ע :ןייע ,י ,לה ןכו׳ תומייסמה תואקסיפ לע 20
 .הכ ימע ,ב׳׳לשת

 ,דבלב אכיהו תקסיפ ןיעמ שי םש .הערכה ךכב דוע ןיא לבא ,רמתיאד תקסיפ ,יל ןילרב סופדב 21
 ךדיאו כ׳׳שמו׳ :םש ,חק הרעהב 331). ימע( ׳שוריפ ךדיאו׳ ןויצ ןאכו ,׳היתוחילשב טיעמד׳ דע

 וא הידיד ארובידאד טשפנ!יא ספדנב לבקתה שירבד אירטו אלקש לכ תקתעה לע בסומ שוריפ
 (.Ambrosiana C 116 Sup), ונאלימ י״כב .קפוסמ רבדה םלוא .רמתיאד תקסיפ = ׳ךמס הדיד

 םוקמב )וט ׳מ? 20, הרעה ,ליעל ,רמייהסדליה :ןייע( ןילרב תרודהמל דואמ בורק וחסונש
 המכ ךלוה לעב ׳מאד אוהו ,תשרוגמ ]הדיל :לי׳צ[ ודיל טג עיגה יכו׳ :בותכ ׳שוריפ ךדיאו׳

 ־בתכב ןה ,ןילרב סופדב ןהש ,אקע אד םרב ).חס :זט תומש וב בותכש ׳מעב( ׳ ׳לה ןכו ,הרמאש
 ןאכ היהש רשפאו ,אתכליהו תקסיפל ופוסבו ,אסיהו תקסיפל ןונגסה המוד רובידה תישארב ,הז די

 .רמתיאד תקסיפ חסונ ותואב !דתיה םא אופא תעדל לכונ אלו ?), יאדו־יאדו( תומודה ידי־לע גוליד
 תא איבהלמ ידמ הרצק תיארנ מ״יכמ יתאבהש המלשהה ,׳שוריפ ךדיאו׳ ןויצל רשא ,םוקמ לכמ

 לבקתה הרמאש השאה דע ןאכמ׳ :׳שוריפ ךדיאו׳ ירחא דימ ,ב״דב ,הנהו .רצקלו טימשהל רפוסה
 שיו( ךשמהב םירובידל הנווכה .׳וכו ׳וינפלש ןוילגמ רתוי דוע לבלובמו ׳שקומו ןוילג כ״ג ׳וכו

 אופא הנווכהו ,םינפב אלא ןוילגב םירבדה ןיא ,בי׳ד ססובמ וילע 142, ןקיטו י״כבש ריעהל
 )אפ ׳עה י״ע 329, ׳מע( ב״דב םש םדוקה ןוילגה ).ןונגסה פ״ע ,ןוילג םהש ההזמ רידהמהש
 ילואו .הטמשה התיה הינפלש קר /שוריפ׳ תביתב ןוילגה ליחתמ ןאכ םג ילואו .׳ ׳יפ׳ :ליחתמ

 ,הינפלש הטמשהה ןויצל דירש ׳ךדיא׳ תביתו ,הירחא בותכה שוריפל אופא הנופ ׳שוריפ׳ תבית
 אוה ׳מעט יאמו׳ :בותכ ל״נה ןקיטו י״כב ,תמאבו /ט׳׳מו׳ :ב׳׳דב ׳ןוילג׳ה שארב( .ב״צו

 ).רפוסה העטו /טיעמו׳ ןיעמ בותכ היה ׳קתעוה ונממ דיה־בתכבש ל״צו ,ןבומ ול ןיאו /היתוחילשב
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 יטיג יל אבה תייגוסל םינואגה לש אנירחא אנשיל [8]

 ןיינע ןאכ ןיאו( דומלתה םתס לש ותיישוק לע אלו ,ןיטיג תייגוסב ןלהל םיארומא ראש
 איה אקווד םינואגה ינפלש אנשילהש עמשמ ,ךכ דותמו ).ללכ ׳הידיד ארובידא׳ תריקחל
 ).ןלהל ןייע( ארמגה לעב לש ודוביעמ תעבונ ונינפלש אנשילהו ,םהינשמ תירוקמה

 ארובידא׳ תלאש הריכזמ הניאו הלעמ הניא )ג׳׳הב ׳רמתיאד׳ תקסיפ איצוהל(וז םינואג תטיש
 תוטשפב רמאנ ,אבה־לבקתה :ונתייגוסב טשפנ אלש ןידה לעו .,הדיד ארובידא וא הידיד

 הארי ,ונתייגוס לש טבמה־תדוקנמ וז הטישב ןייעיש ימו .׳תשרוגמ הדיל׳ תואדוובו
 ם״במרהו )ןיטיגב( ף׳׳ירה ירבד ,הגהו .ןניכמס הידיד ארובידאד הערכה חרכהה ןמ הב

 וריעה ןאכמו .ונתייגוסמ אופא םינושו ,תולודג תוכלהל שממ םימוד )בי—אי :ו ןישוריג(
 ,ןיטיג ,יריאמ( ׳םירבחמהו םיקסופה ילודג וקספ ןכ ...ךימס אק הידיד ארובידא׳ ,םישרפמה

 וקספ ,יאדוובו 22.אטשפא אלד איעב איה ארמגבש ךכמ םהילע והימתהו ושקהו 290), ימע
 .ארמגה ןמ אלו תולודג תוכלה ךותמ ם״במרהו ף״ירה

 י״שר לש ותהגה םאה .החד י״שרש הסרגה התיה קוידב המ איה הלאשה ,היגוסה חסונ יבגל
 תינונגס ההגה ,רמולכ( תובבה רדס ךופהל םגו ,ךתשאו׳ י־ ׳ותשאו׳ תונשל תנווכמ
 ןמ די־בתכב ,הנהו ? ןבומה תא הנשמ הזבו ,ךתשאו׳ היגהל קר י״שר ןווכתמש וא ),דבלב
 :מ״בב ,הזינגה

 אמלשב אתשה יכה ישא בר ׳מא 23...
2 

 א ב
 לבקתה הרמא ותשאו

? 
 יטיג יל איבה עמש את

 (TS FI [1]/36) 4 ...יטיג יל איבה הרמא ותשאו יטיג יל לבקתה הכפיא רמתיא יוא

 עיגהל ההגהה תנווכ ,רפוסה דיב ןניא —רדסה תא ךופהל ההגה —א ב תורושה ןיב תויתואה
 התיהש ןאכמ .ךתשאו׳ תהגה אלו הכיפה ונייהד ,רחא יעצמאבו ,י״שר תהגהבכ הטישל
 אלא ,ונירפס לע םיקולח התועמשמו הנבומש ^2) ׳ותשאו׳( ף״ירה ןונגסב הסרג תמייק

 ,ד״כנ ,הוח ,םחורי ׳ר :ןייע ,ךכב םלש םבל ןיאש םמצע לע וליג קחודב םהירבד םיצרתמה ףאו 22
 ,חילשד ארובידא לש היעבה יבגל .םש ,ם״במרל מ״חל ג ׳יס ׳יגל ש״ארה יקספ ),ב״ע טר( ג״זו

 םהל ןיא׳ תוטשפב בתכ ם״במרה םלוא .׳טישפיא אלו׳ ף״ירה בתכ ל״נה מ״בב םילעופ ןיינעב
 ארוביד תטישכ )ג :ט תוריכש( ׳םהילע ולבקו השלש ועמש ירהש השלש אלא

 ישרפמ ;בלש ׳יס מ״וח י״ב ,מ״מ ןייע( קחודב ץרתל ושקיבו והמת ןאכ ףאו .תוטשפב הידיד
 ג״הבכ קספ ף׳׳ירהש הארנו 294). ימע ,רגניזילש תרודהמ ,מ׳׳בל ;םש ,יריאמ ;ד ףיעס ,םש ,ע״ש

 :ןייעו .ןיטיגב םינואגה תטיש פ״ע מ״בב עירכה ם״במרה וליאו ,מ ״בב ארמגה תייגוסבו ,ןיטיגב
 .רמתיא ׳מג ה״דר ,׳יגב ,עשוהי ינפ

 ךופהל ידכ תרחא דיב ההגה ןוילגבו ש״הבש ינמודו ,םולצתב דואמ תשטשוטמו העורק וז הרוש 23
 .ןלהל ןייע ,אבה ...לבקתה :סורגלו

 ימולצתל ןוכמב .מ״ב הזינג יעטקל םהינויצ לע ,תילארשיה הימדקאה לש הנשמה לעפמל יתדות 24
 18912. ורפסמ םיירבע די־יבתכ

 ,ף״כ התיה םדוקמ ףאש ןכתיי םלוא ,ךתשאו׳ לש ף״כ הכראוה ,הנושארה םעפב מ״בב פ״יכב םג 25
 .רוריב רתיל הוכיראהו
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 [9] ןמדירפ י ״ש 28

 רמאש חילשו ,לבקתה הרמאש תשא לע בר רביד הליחתמש ונייהד ,םינואגה לש אנשילכ

 !ישא בר ךפה תאז תאו ,אבה
 ,תאזמ רתוי הנניאש ףא ,ןלהלד הרעשהה .תואדווב חסונה תולשלתשה רזחשל ןתינ ןיא

 :םינותנה יובירל ירשפא רבסה תנתונו ,תויעבה תא הגיצמ

 ארובידא ןיינע ילב הליחתכלמ ה תי ה ןיטיגב ונינפלש ה יגוס ה 1.
 םהו ,אברו אייח רב אבוה בר םיארומאה קר ואב םש .ישא בר ירבד ילבו ה י די ד

 ־אבה .דתיה םש בר תרמימב תרוסמה ).ימלשורי הוושה( בר תרמימ לע תורישי םישקמ
 .ימלשוריה תרוסמל םאתהבו ,םש תעכ םג אוהש יפכ ,לבקתה

 םתסרגל .אנירחא אנשיל ןיטיגב םינואגה וסרג ,היגוס התואמ דרפנב 2.
 תסרגב ,וז אנשיל לע .׳לבקתה הרמא ותשאו׳ :התועמשמב הכופה בר תרמימ התיה

 ןיא וז אנשילבש ןכתייו( ׳רמתא אכפא רמתיא יא אלא׳ :ישא בר תרמימ תבסומ ,םינואגה
 .׳הידיד ארובידא׳ ןיינע ןאכ רכזוה אל ).םירחא םיארומא

 .םילעופל רשקב ,מ״בב הנושארל הלאשנ חלשמה וא חילשה רוביד לע הכימס תלאש 3.
 תרמימ םע ,םינואגה תרוסמ יפל בר תרמימ תא ארמגה לעב איבה ,התוא טושפל ידכ
 וקיסה םינושארהש יפכ( הידיד ארובידא ישא ברמ טושפל ,דתיה ותנווכ .הילעש ישא בר

 :ךכ ךרעב מ״ב חסונ היה בלש ותואב ).םינואגה תטישמ

 ,הרמאש המכ ךליה רמא אוהו יטיג יל לבקתה הרמא ותשאו יטיג יל אבה ש״ת
 יטמ יכ—תשרוגמ הניא הדיל טג עיגה וליפא בר רמא ,דובא רב הבר רמא ןמחג בר

 .שרגית אהימ !דמל אטיג
 יל אבה הרמא ותשאו יטיג יל לבקתה ,רמתיא אכפיא רמתיא יא ישא בר רמא אלא
 עיגה וליפא בר רמא ,דובא רב הבר רמא ןמחנ בר הרמאש ומכ דליה רמא אוהו יטיג
 הלבקל חילש רמאד ,ירמגל היתוחילשל חילש 27,דרקעד ,תשרוגמ 26הניא הדיל טג

 .אניוה אל הכלוהל ,אגיוה

 ונינפלש ןיטיג תייגוסל ומיאתהל מ״בב ׳וכו ׳ש׳׳ת׳ תא רחא ארמג לעב דביע ךכ־רחא 4.
 בר ירבדמ השעש אוה ).הזינגה עטקב — תובבה תפלחה וא ;י׳׳שר — ךתשא ותשא(
 ידי־לע( הידיד ארובידא לש הנקסמה תייחד תויהל ,בר לע הישוק םתליחתמ ויהש ,ישא

 רמתא יא אלא :ןנגס ןכו ;׳וכו ארובידא אמלא םגו ,׳וכו ארובידא מ״ש :םירוביד ינש תפסוה
 ).אכפא רמתא יא אמלשב אתשה יכה רמתא אכפא

 .פ״יכ ןייע 26
 .ש״ייע ,ונינפלש ׳הרקעד םושמ א כ ה אלא׳ ןמ קלח רתוי הז ןונגס הארנו 27
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 29 יטיג יל אבה תייגוסל םינואגה לש אנירחא אנשיל [10 ]

 ,םיארומאה ירבד םצעב םינואגה תסרג הראשנ מ׳׳ב לש הזינגה עטקב םלוא

 28.ןוילגכ הליחתמ דבעמה תבחרה החפוס םהילע

 ,היגוסה ךשמהב המאתה ילב רומאכו ,ןיטיג תייגוסל רדחוהו רכו ש״ת עטקה רבעוה 5.
 ש״ת ה״ד י״שר( הז ךשמה דומילב םיישק ורצונ וללגבו ,םש רז ףוג אוהש דואמ רורבש
 ...הי ר ו בידא ךמסד הלבקל חילש ותאשע איהש רובסכ ,לעב יעט אכה׳ :לבא ה׳׳דו
 אקלס אמק אנשילד אבילא אלא יעט אכה טקנימל אכירטציא אל ...ישא ברלו

 ).׳אוה ךימס הידיד ארובידאד םושמ ברד אמעט ןיתעד

 םוכיס

 הב ,אנ״רחא אנשיל וסרג םינואגהש ררבתמ ,ןואג יאליה בר ירבדב ההגה ונעצהש רחאל
 התואב תמאבו ,ישא בר ירבדב תירוקמה הרוצה תאזש רבתסמ .ישא ברו בר תטיש תפלחומ
 התוא יפל .ונינפלש תרוסמל םינושארה תוישוקכ תושקהל ןיאו ,םיטושפ רתוי וירבד אנשיל
 ירבדל ישא בר תיינפש ןאכמ .ללכ דומלתה םתס לש וירוביד לע בסומ ישא בר ןיא ,תרוסמ
 ונתייגוסמ אופא ןיא .ארמגה לעב לש ודוביע־ירפ אלא תינושאר הניא ,ונתייגוסב אמתסה

 .םהילע וביגהו ,דומלתה םתס ירבד תא םיארומאה וריכהש החכוה לכ

 הב עצובתש ילב ,םיארומא תרמימב תירוקמ הסרג די־יבתכב תראשנש ,וז העפותל תומוד שיו 28
 ,א/׳קמב ה״יאו ,הילע הפסונש דומלתה תייגוס ךותמ תביוחמה ההגה
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