
 םינואג לש םדומלתל

 חסונ־תונוילג םע דומלת לש םודק עטק

 תאמ

 ןמדירפ הדוהי אמש

 דומלתה .,ומויסר ,ותמיתח׳ רחאל םג ,םיבר תורוד הכשמנ ילבבה דומלתה חסונ תעיבק

 שבלו תורוצ טשפ דוע ,ונינפלש דומלתה אוה ודוסיבו ורקיעבש ,םינואגה ינפל חנומ היהש

 ךותמ רקיעב הלא תועפות לע ודימעה םירקוחה .ורודיםלו ותכירעל ךשמה תניחב ,תורוצ

 ןמ םינושה דומלת ירבד םהב םיעקושמ רשא ,תותליאשה ןוגכ ,םינואגה תפוקתמ םירוביח

 ׳אנירחא אנשיל׳ו שוריפ תונושל ןוגכ — הלא תואסריגמ המכש קפס ןיא 1.ונינפלש חסונה

 רבכו 2.אקווד הז חסונב ורחב םיקיתעמהו ןוילגב ובתכנש םושמ קתועל קתועמ ורבע —

 ןירוט ןיב וא חסונה הצקב ןילותש ןכ יוצמ הברהו ...׳ :ותבושתב הז רבד ןואג יאה בר ראית

 וז הפנע תוליעפ 3.׳רקיע ובשוחו חסונה אבו רחא ןושל וא אשוריפד וא אתרכדאד אילית

 ,ןאכ םסרפתמה עטקה לש ותובישח ןאכמו ,דומלתה לש דיה־־יבתכ בורב יוטיבל האב הניא

 ונאצמ תומוקמ ינשב .רתוי תוחיכש תורכזנה תועפותה ויה ןיידע הבש הפוקתב ורוקמש

 םש הבותכ ונל תרכומה הםריגהש דועב ,םיחסנה ראש לכמ הנושה הםריג דיה־בתכ ףוגב

 ןוילג .דומלתה ירפס לכמ ךכ רחא החדנש ,ירוקמ חסונכ הארנ םינפה חסונו ,דבלב ןוילגב

 םייתש דבלב דחא ףד ןב עטקב אופיא תואצמנו ,׳רחא ןושל׳ ינשהו ,אוה ׳אשוריפ׳ דחא

 ןושל םהיניב ,םיבר הסריג־ייוניש עטקב שי ןכו .ןואגה ירבדב ורכזוהש תועפותה שולשמ

 לש תיפוסה הכירעב וחדנש םירבדמ דירש אוהש רשפאו ,ללכ םיחסנה ראשב וניאש ךורא

 לשב דחוימבו ,ביתכה לשב תאזו אקווד םינואגה תפוקתל ורשקמ עטקה ןושל .היגוסה

 ריזנ ,םירדנ(תודחוימה תותכסמה ןושלמ וא ,םינואג ירוביחמ ונל תועודיה תוינושל תורוצ

 !דבלב )רכו

 ח 8-6; ׳מע )ו״צרתו(ז 479-460; ימע ),ה״צרת(ר 414-412: ימע ),א״צרת( ב ץיברת ,ןייטשפא נ״י 1
 דומלתה תויגוס׳ ,לרומ ׳ש :התע הארו .ז״צרת םילשורי ,םדומלתו יארובס ןנבר ,ןיול מ״ב 8-7 ; ימע ),ז״צרת(

 A ,Marx JQR. :ןייעו .בל-אי ימע HUCA 50 (1979), ,׳תוקלוח תובירעו תורוסמ :תוקוספ תוכלה רפסב
; .N.S ,1(1910) .pp 279-280 140-139. ימע ,ג״כשת םילשורי ,םיארומאה תורפסל תואובמ ,ןייטשפא נ״י 

 29-20. ימע ),ח״לשת( זמ ץיברת ,׳יטיג יל אבה תייגוסל םינואגה לש אנירחא אנשיל׳ :ירמאמ הארו 2
 קלח ,ק״ב ,םינואגה רצוא 138 ; ימע ,בער ׳יס .ז״מרת ןילרב ,םינואגה תובושת ,םינושארל ןורכז ,יבכרה ׳א 3

 ).םימודקה דיה־יבתכב יוצמכ ,׳ןיטישה ןיב׳ :הנווכה יאדוובו .׳ןירוט ןיבי :ל״צ םשו( 37 ימע ,תובושתה
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 [2] ןמדירפ ׳י אמש 38

 4,ץרפנ ןוזח ונניא ,די־בתכ לש דחא ףדב הלא םיבושח חסונ־תונוילג ינש לש םתעפוה

 םיעודיה םיעטקב וא םימלשה דיה־יבתכב אעיצמ־אבב תכסמ לש רחא ףדב וז העפותכ ןיאו

 ;דומלת לש דיה־יבתכב חיכש וניא ןאכ אצמנה )אנירחא אנשיל (=׳א״ל׳ ןויצה םג 5.יל

 רפס(א״ס ),6תינקווד אסריג(ד״ג ),אנירחא אםריג( א״ג ),אנירחא אחסונ( א״נ :רתוי ליגר

 7.דועו ),י״שר תםריג( ש׳׳רג ),רחא

 הנוש אוה ןיא בור־־יפ־לעש הארנ 8,םירחא די־יבתכ לש תונוילגב ׳א״ל׳ אצמנשכ םגו

 רחא רבדו רחא ןושל ןאכ ונינפל וליאו ,הםריג ייוניש םינייצמה ,וב אצויכו ׳א״נ׳מ ותוהמב

 הריכזמ ,אברד הירב אחא בר לש ותרמימב ,דיה־בתכ ףוגבש ׳אנשיל׳ה :דועו תאז 9.שממ

 ללכה לש ונמז רבדב שדח רוריר עיצהל ונל תרשפאמו ׳םי׳גק ל״עי׳ לש יתכלהה ללכה תא

 רקחמבו רוריבב םיעייסמ םג הסריגה־ייונישו תומילגה ינש .רמאנ ובש םימכחה גוח רבדבו

 .דומלתה רודיסב תוכורכה תויתורפס תועפות

 דיה־בתכ רואית

 .ךרעל מ״ם 28x30 .דחא ףד F2 (2) 36 10.T—S ,תיאטיסרבינואה היירפסה ,,גדירבמיק

 רש(ב״ע בכ — )אנליו סופדב 20 רש(בי׳ע אכ אעיצמ־אבב .מ״ם 22X21 :בותכה חטשה

 חרזמה ןמ די־יבתכב הברה הרוקש יפכ ,רשבה דצל רעישה דצ ןיב ןיחבהל השק .ףלק 33).

 יפוא לעב בתכה ןיאו ליאוה 11.דרפסמו הילטיאמש ולאל דוגינב ,םיזנכשא די־יבתכבו

 י׳׳שר ןייע .וז היגוסב ופסונ תונושל המכש ,ךכל םרג םוקמה ףאש רשפא ,אשוריפ לש תונושל יבגל 4
 .הנאת ה״ד ,מ״בל ץרפ ונבר תופסותו ,ב״עם אכ מ״ב ,ונתייגוסב

 התשענש ,וז תכסמל הזינגה יעטק תמישר תא יתושרל דימעהש לע ןמםוז בקעי ׳פורפל הנותנ יתדות 5
 .םיעדמל תימואלה תילארשיה הימדקאה לש הנשמה לעפמב

 .ט״כשת םילשורי ,תילימיסקפה הרודהמב 387 ׳מע :גרובמה די־בתכב ״קוד ׳םרג׳ 6
 ,ז״ישת קרוי וינ ,ןוםמרבא ׳ש רואל איצוהש ,םינברל שרדמה תיב די־בתכ ,הרז־הדובע תכסמ האר 7

 םילשורי ,תואחסונ ייוניש םע הטוס תכסמ ),ךרוע( םיל ׳א :גרובמה די־בתכ XXVI—XXV: ימע ,ואובמבו
 4, 5. םימולצת ,ז״לשת

 ׳אנירחא אנשיל׳ בתכנש שיו 308,23. ׳מע ,תומוקמ ינש קר יתיאר ןלוכ תובבה שולשל גרובמה די־בתכב 8
 ׳אול ןייצו :זתוא 122, ימע ,ק״בל םירפוס יקודקד :האר(יאל׳ תויתואה לש העטומ חונעיפ לשב דיה־יבתכב

 ןויצהש ,ךפהל םג וניצמו ]).ב״עם :םש ל״צוו 34 יעה 62, ימע ,ה״לשת םילשורי ,דומלתב םירקחמ ,סייוו
 אנירחא אנשילל אתבוית יוה אל אפפ ברד אמק אנשילל ...י : דומלתה ןושל אוה וליאכ תועטב חנעופ ׳אי׳ל׳

 ,הקיחמל םינמיס םע:גרובמהדי־בתכ״א״עדלמ״ב(׳אתבוית יוהית אמיל ארתב אנשילל אתבוית יוה יאדו
 .ל תוא תפסות אלב ,׳א״ל׳ םש היהש רמול ךירצו ,לאננח ׳ר תסריגל ןוילגב ןויצ יפ־לע יאדווב םינפב בתכנו

 ,סייוו ׳א :םג האר ׳אנירחא אנשיל׳ לע ).םש ,תילימיסקפה הרודהמל טדימשדלוג ׳ל לש ויתוהגהב הוושהו
 ),ליעל 1 הרעה( םיארומאה תורפסל תואובמ ,ןייטשפא נ״י 174 : ׳מע ,ו״טשת קרוי וינ ,דומלתה רקחל

 141. ימע
 1. ׳מע ,ד״כשת םילשורי ,הנשמה חסונל אובמ :ןייע 9

 .ומסרפל יל וריתהש לע ,ףייר ק״ש ר״דלו היירפסה ינמאנל הרומא יתדות 10
.M ,Beit-Arie Hebrew ,Codicology Paris ,1976 .p 26 11 
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 39 םינואג לש םדומלתל [3]

 ףלקה לש ויפוא ירה 12,יחרזמל המודה יקלטיאה בתככ וא ,יחרזמ אוה הארנ אלא יזנכשא

 .תופיו תולודג תועבורמ תויתוא .דומעל יוש 29 .דיה־בתכ לש יחרזמה ואצומ לע דמלמ

 ,ב דומע תיתחתב 13.הקיתעה הפוקתב יוצמכ ,הנימי םימעפל םיטלוב ן ,ג תויתואה ישאר

 חסונמ(וירחאש סרטנוקה לא ףד־רמושכ ׳ןמיס׳ תבית האב ,סרטנוק ףוס הארנכ אוהש

 ןמיס — וילעמ הדוקנו V ןיעמ טושיק תוא לכ לעמשכ ),׳סרדיל יושעה ןמיס׳ :דומלתה

 אצמנ )ההז אל ךא( המוד טושיקש ףאו .הלגר אלל א תואה תביתכ ידי־לע הארנכ רצונה

 יפארג ןמיסכ הליגר הרובש א התוא ירה 14,המודקה הפוקתה ןמ אלש םייקלטיא די־יבתכב

 ןיב ונלש עטקב ןמיס ותוא עיפומ םימעפלו 15.םיקהבומ םייחרזמ די־יבתכב תורוש יפוסב

 הז עטק תוארל אופא שי 16.םייחרזמ די־יבתכבכ 2), רש ,א״ע( היגוסה ןושלב ןיינעל ןיינע

 17.ןכל םדוק דועש ןכתייו ףלא תנש ביבס ,המודקה הפוקתה ןמ יחרזמ די־בתכ לש דירשכ

 ינשהו טוהרל הטונה עבורמ יחרזמ בתככ ןושארה :םינוש םיבתכב ובתכנ תונוילגה ינש

 .עבורמ בתכב

 יאמק־יממע־ילבבה ביתכה תודוסי וב ןיאו ינקתה ביתככ ללכ ךרדב אוה .קיודמ ביתכה

 תורוצ וב תומייקתמ ).18דועו /שיקל שיר׳ /הפוס׳ אלו ׳אפיס׳ ,׳אליא׳ אלו ,אלא׳ :לשמל(

 ׳חימש׳ /19דציכ׳ תחת ׳דצהזיאכ׳ :םינואגה תפוקתל תוכיישה ביתכ לש תונמיהמו תוקיתע

 ביתכה תא ןייצל שי דחוימבו .הירחאלש הביתל דימת תרבוחמ ׳לש׳ש דועב /חמש׳ תחת

 ןויכו׳ :ןוגכ 20,עטקב וז הבית לש היתועפוה יתשב בותכ ךכ .׳ארקיעמ׳ םוקמב ׳אבקיעמ׳

 אכיאד ןויכ׳ :ספדנב(׳...הינימ ישא יימישואי אבקיעמ והל ילכאד םיבלכו המהב אכיאד

 ׳בקע׳ב שומישה ]).ןלהל הארו[ ׳שאימ ישואי ארקיעמ והל ילכא אקד םישמרו םיצקש

 ,תולודג תוכלה רפסב ועצמ ןכו 21.םתפוקת תורפסבו םינואגה יבתכב חוור ׳רקע׳ םוקמב

 י׳׳כ׳ ,הירא־תיב ׳מ:האר המודקה הפוקתב הלא םירוזיא ינשב גהנש בתכל תופתושמ תונוכת המכ לע 12
 ,מ״שת םילשורי ,ב ),רשא־־רב ׳מ ךרע( ל״זח ןושלב םירמאמ ץבוק /ונמזו ואצומ — הנשמה לש ןמפואק

 88. ,מע
 428-411. ׳מע ),ח״כשת( גמ רפם־תירק /ןכנימ טםםפמילאפ׳ ,הירא־תיב ׳מ :האר 13
 129 ׳םמ ,ב״לשת זירפו םילשורי ,םיניבה־ימימ םיירבע די יבתכ רצוא ,הריס ׳קי הירא־תיב ׳מ :האר 14

 192. ׳םמו
 88. ׳מע 11), הרעה( םש ,הירא־תיב :ןייע 15
 .םש ןייע 16
 .םייחרזמ די־יבתכב אצמנ יפארגה רוטיעל המוד רוטיע ,וירבדל .וז הכרעהל םיכסמ הירא־תיב ׳מ ׳פורפ 17

 .םהל תמדוק הארנכו םיכראותמה דיה״יבתכבש וזמ הנושה ,תדחוימ הרוצ הז די־בתכב א תואל ,דועו
 ),א״משת(ט רפם־ילע /אעיצמ אבב תכסמל םימודק די־יבתכ ירייש׳ :ירמאמ האר הלא ביתכ יסופיט לע 18

 48. ׳מע דחוימבו ,ךליאו 5 ׳מע
 7. ׳מע ,ןירםיק לש הדומלת ,ןמרביל ׳ש :הארו 21-20. ׳מע ,וז ינפלש הרעהב רכזנה ירמאמב האר 19
 ,ללכ בותכ עטק ותוא ןיא דיה־בתכבש אלא ,ב״ער בכ ףדב ,תישילש םעפ ׳ארקיעמ׳ אצמנ סופדה חסונב 20

 ../.םתה ינאש ,ןתי יכב הז ןיא חימש אוהש יפ לע ףא /.. :רמאנ ומוקמבו
; .J.N ,Epstein ׳Notes on Post-Talmudic-Aramaic ,Lexicography׳ JQR 12 ,(1922) .pp ,364 385 21 

 תומוקמ ׳גב׳ :בקע ךרע ,ךורעבו .ז הרעה 169, ׳מע ,ריזנ ,םינואגה רצוא 59 : ׳מע ),ץ״רת(ד םדק יזנג ,ןיול מ״ב
 .תבקוע ה״ד א״ע זט הטוסל י״שר הוושהו ,׳תרקוע ׳ולכ ,םימעפ הז ינבקעיו ןושלמ ׳יפ ,ארקמ תבקוע הכלה
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 [4] ןמדירפ ,י אמש 40

 ליקשו ןמיס ביהי יצמ אל עדי יכלד ןויכ׳ :ונינפלש עטקב היגוסה שאר לע בסומה רובידב

 הז ביתכ םרב 23.הז שרוש אצמנ ריזנ תכסמ ןושלב ףאו 22.׳שאימ ישויא אבקיעמ ,היל

 בושח ןמיס איה ׳אבקיעמ׳ תרוצו ,תוליגרה תותכסמה לש דיה־יבתכמ לילכ םלענו טעמכ

 ךיישה ),׳אכירצ׳ םוקמב(׳ןכירצ׳ ביתכל רשאב ןידה אוה .ונינפלש תרוסמה לש התוקיתעל

 ויהש ,ןושל־תורוצ תאיצמ 24.ריזנ־םירדנ תודחוימה תותכסמה לש ןביתכ ךרדל אוה ףא

 ראש לש דיה יבתכב םג ,דבלב םינואגה־־יבתכמו תודחוימה תותכסמה ןמ הכ דע תועודי

 .הלא םיבינ ןיבש סחיה תרהבהל םורתת 25תותכסמה

 דוע שיו .אתאריפש ,אגאב ,ימאר ,יזאח ],יןבאס :א תואב אלמ ביתכ חוור ץמקה ןומיסל

 בינב התרוצכ האב הנורחאה התביתש ,׳ןוניא הליחמ ינב ואלד ימתי׳ :הסריגה לע ריעהל

 26.םינואגה

 םיחםנה ראשב רסחה עטק

 ראש לכבו םיסופדב ןיינעה ףוס אוהש ,׳ןלזג ינווג ירת׳ א״ע בכ ףדב ארמגה ירבד רחאל

 :ונושל הזו ,ךורא ךשמה דיה־בתכב אב ,םיחסנה

 אק אלו הימק ייאקד ןלזג לבא ,היל עדי אלד םושמ ,בנג ןניעמשא יאד ,אכירצו

 ,אנידב היל אנעיבת רחמל רבסד םושמ ,ןלזג ןניעמשא יאו ,אל אמיא ,הינימ תתרימ

 הל אידשו ןוטריש אקסמ רחמל רבסד םושמ ,ןדרי ןניעמשא יאו ,אל אמיא ןדרי לבא

 .ןכירצ ,אל אמיא ךנה לבא ,הינימ ]הל :ל״צ[ ךל אניתימ אנליזאו יארבחד אעראב

 אלש שואיי הניינעש ,ונתייגוסב ירהש .ןאכ המלהל השקו רתויב ההומת וז הקסיפ ,הנהו

 וא ,תונודינה תוביסנב שואי םייק תועדה לכל לבא ,שואיה ןמז יבגל אלא וקלחנ אל ,׳תעדמ

 ןדרי ןכו הזל ןתנו הזמ לטנש ןלזג ןכו הזל ןתנו הזמ לטנש בנגה עמש את׳ :ארמגה ןושלכ

 ,שאימו והל יזח אקד ןדריו ןלזג אמלשב ,ןתנ ןתנש המו לטנ לטנש המ ,הזל ןתנו הזמ לטנש

 ךכב רבודמש הארנ דיה־בתכבש הקסיפה ןמ םרב .׳...שאימד היל יזח אק ימ בנג אלא

 .היגוסב הזיחא־םוקמ הל ןיאו ,שאייתמ וניאש

 בנג ונעימשה ול ןכש ,וללה תובבה לכ תא תונשל היה ךירצ אנתה :השרפל הארנ ךכו

 םאש ותעדב הלותו בנגה ימ עדוי וניאש םושמ ,שאייתמ וניא הבינגבש רמוא יתייה ,דבלב

 ,מע ,םי׳שת םילשורי ,ב ,רמייהםדליה ,עתרודהמ );יא]ר[ (pקיעמ׳ :ספדוה םשו( 365 ,מע ,ב״נרת ןילרב 22

 .,הבקיעמ׳ :זירפ י׳יכב .,ארקיעמ׳ :ח״ש איציניו סופדב ).ןאכ אבוה םשמו( 362
 73. ׳מע ,ג״כשת םילשורי ,םיארומאה תורפסל תואובמ ,ןייטשפא ,נ,י 23
 29. הרעה ,ןלהל האר 24
 23-22. ׳מע 18, הרעהב ליעל רכזנה רמאמב הארו ,הזב אצויכ דוע שיו 25
 הפסוה וז הביתש ,רמול בורק ןאכמו .ב ןקיטו י״כבו גרובמה י״כב אתיל הביתה .,והנינ׳ :םיחםנה בורב 26

 .שממ וז הביתב הזב אצויכ שיו .םינואגה בינב התעשב הבתכנש ,ארמגב איה
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 41 םינואג לש םדומלתל [5]

 היל אנשיחב רבס ,בנגף הבינגה תא ול ריזחיש דע וילע םייאי ,ול רכומ היהיו ונאצמי

 דמועה ,ןלזגב לבא !],27םירבדה ףוליח ה״ד א״ע דיק אמק־אבבל י״שר — ׳היל אניחכשמו

 שאייתמ ןכ־לעו הליזגה תרזחה ידיל ונאיביש הווקת ןיא ,ונממ דחופ וניאו לזגנה ינפל

 ולו !].םש ,י״שר — ,שאיימ ,היפאב יאק יצמ אלו ,אידהב הינימ הילקשד ןויכ ןלזג׳[

 ונעבתי רחמל יכ ,רבוסש םושמ שאייתמ וניאו וריכמ אוהש רמוא יתייה ,ןלזגב ונעימשה

 .תונשיהל ןלוכ תובבה לכ 29תוכירצש תאזמ קיסמו ,וז הטישכ םירבדה ךשמהב ןכו 28.ןידל

 !םילעב שואי הב ןיא וליאכ אתיירבה תא שרפמ הז ארמג לעבש ,רמול ונא םיחרכומו

 ןלהל(רהנ הפטשש הדיבא ןידכ יוכו לטנ לטנש המ ןכ יפ־לע־ףאש ,רמול אוה הצור ילואו

 דועו ,ול אוה דגונמ ףאו ונתייגוםבש ןתמו״אשמב בלתשמ וניא ,רומאכ ,הז עטק ).ב״ע בכ

 םינושארה תוטישל הריתסב דמוע ןושלהש ,רמול ךרוצ ןיאו .,אל אמיא׳ שרפל ןויע ךירצ

 הפסוה אוה םא וליפאו( םיחסנ המכב ונמזב הז עטק היה םא ףאו .םוקמל םתונשרפב

 תוריתס לטבל דמועו יוטנה ,םיהיגמ לש םסומלוק לשב םהמ אצוהו קחמנ יאדווב ),תרחואמ

 30.היגוסה ךותכ

 ,אשוריפ׳ אוהו ןושאר ץוילג

 אצמנה ,ךורא שוריפ ןושל ןוילגב וליאו ,תירוקמו הרצק הסריג האב ונינפל דיה־בתכ ףוגב

 דצב וליפאו ךרדב תועיצק ש״ת 31:תואםריגה תאוושה הנהו .םיחםנה ראש לכב ונינפל

 ןמ תורוטפו לזג םושמ תורתומ היתחת םינאת אצמו ךרדל הטונה הנאת ןכו תועיצק הדש

 והב שמשממ יבישחד בגא אישק אל ייבאל אשיר אמלשב רוסא םיבורחבו םיתיזב רשעמה

 יבר רמא רוסא םיבורחבו םיתיזב ינתקד אישק אברל אפיס אלא ארתנד עידי עדימ ימנ הנאת

 ).ב״ע אכ ,מ,ב( ...וילע חיכומ ותוזחו ליאוה תיז ינאש והבא

 והב שמשממ ישומשמד עידי עדימ והיתובישח בגא תועיצק אישק אל ייבאל אשיר ,מלשב

 .ה ־־ אישק אברל אפוס אלא ארתנד עידי עדימ ימנ הנאת

 .ןלהל הארו !תושרופמ םירמאנ הלאה םירבדה ןיא םש היגוסב 27
 רחמל׳ ןושלהו .׳אנידב היל אנטיקנ רחמל רבס .אל לארשי םיטסיל לבא/.. :םש אמק אבבכ ול המודו 28

 .םש py ,א׳יע טל ב״ב ,ב״ע הנ ,טיגב אצמנ ׳אנידב היל אנעבת
 173. ימע ),ו״לשת( מ וננושל ,ןיראיוב ׳ד :האר ,ריזנ תכסמ ןושלכ ׳ןכירצ׳ 29
 ,א״ע דיק ק״בב ףא ונינפל םיאצמנה םיניינעכ ונודינ וב ,רחא םוקמב וא ,וז היגוסב עטקה לש ורוקמו 30

 תוטישו םיטסיל ,רהנ ורכזוה םש םגו ,תויתכלההתוטישב םהיניב ןוימד שי ץכו ,םשל ןונגס ירשק וניארש יפכו

 רבדה רבתסמ ,אתיירבה לע תורישי בסומ אוהו ,ןאכ אוה ינושארה ומוקמ םא ףאו .םילעב שואי ןיא ןהיפל

 יתלב תורוקמ לש ץבוק התישארב התיה )תורחא תובר תויגוסכ( ונתייגום ףאש ,ןכתיי ירהש ,טלחהב

 אלש שואי לש תרגסמל ומאתוהו וסנכוה רתוי רחואמ קרש ,םהמ םידחא לע ימוקמ ןוידב םיוולמ ,םיבלושמ

 56). הרעה 299, ימע ,ח״לשת קרוי וינ ,תורוקמו םירקחמ ,׳איגוםה רקח ךרד לעי :ירמאמב האר( תעדמ
 .םיחםנה לכ תואםריג ואבוי וב טלבומה עטקל רשאכ ,אנליו סופד יפ־לע אלמ טוטיצ ןתינ הליחת 31

 י״כ = בו 115 ; ןקיטו י״כ = או ;ןכנימ י״כ = מ ־.הצנריפ י״כ = פ ;גרובמה י״כ = ה :הלא םינמיסב ונשמתשה

 י;רסח ] = [;ןוילג ־־ ׳ליג ;ורזיפ סופד ־ ״ד :לאירוקסא י״כ = א 114 ; ןקיטו י״כ =־ גו 117 ; ןקיטו

 .תואה לש השק האירק = ב ;ןיטישה ןיב =
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 [6] ןמדירפ ׳י אמש 42

 33אורב שמשממ 32 אוה לכימד ידימד ןויכי יבישחד בגא אישק אלי ייבאל אשיר ,מלשב

 .פ — ןיבררחבו םיתיזב ינתקד אישק אברל ׳פיס אלא הרתנד עירי עדימ ימנ הניאת

 עידי ׳דימ ימנ ׳נאת ׳חצי ׳רדכ רהב שימשמ ׳ומשמ ׳ישחד בגא ׳ישק אל ייבאל ׳שיר ׳לשב

 .מ — ׳רסא ׳יבררחבר ׳יתזב ינתקד ׳ישק אברל ׳פיס ׳לא ׳רתנד

 רהב שמשממ ישרמישמ ארה לכימד םעדמד ןריכ יבישחד בגא אישק אל ייבאל אשיר ׳מלשב

 .אר — ןיררסא ןיבררחבר םיתזב ינתקד אישק אברל אפיס אלא ארתנד עידי עדימ ימנ הנאת

 רהב שמשממ ישרמשמ ארה לכימד םעדימד בישחד ןריכ אישק אל ייבאל אשיר אמלשב

 ןיבררחבר םיתיזב ינתקד אישק אברל אפיס אלא הרתנד עידי עדימ ימנ הניאת קחצי ׳ר ׳רדכ

 .בר ־־- ׳יררסא

 אלא רתנד עדי עדימ ימנ אניאת עדי עדימ רהייתרבישח בגא ׳ישק אל ייבאל ׳שיר ׳מלשב

 .גו ־־־ אברל ׳ישק ׳ררסא ׳יבררחבר םיתיזב ינתקד אפיס

 שמשממ ישרמשמ ארה לכימד ידימד ןריכ יבישחד בגא אישק אל ייבאל אשיר ׳מלשב

 םיברריחבר םיתיזב ינתקד אישק אברל 34אפיסמ אלא ארתנד עידי עדימ ימנ הנאת רהב

 .א ־־־ ררסא

 אלא רתנד ערדי עדימ ימנ הניאת רהב ׳משממ יבישחד בגא ׳ישק אל ייבאל אשיר ׳מלשב

 .פ״ד — ררסא ןיבררחבר םיתיזב ינתקד אישק ברל ׳פיס

 רהב 35טמטמ יטרמטמ ארה לכימד םעדימד ןריכ יבישחד בגא אישק אל ייבאל אשיר אמלשב

 — ןיררםא ןיבררחבר םיתזב ינתקד אישק אברל אפרס אלא ]אר!תנד אעידי עדימ ימנ הנא]ת[

 36.ןרילג

 .דיה־בתכ — אברל אישק

 בתכנ ובש וידה םלוא /לכימד ידימד ןויכ׳ :ןוילגה לא הנפמה ןמיס אב רובידה ינפל .ןיטישה ןיב בתכנ 32
 .ןיטישה ןיב בתכו היגמה רזח ןכלו ,הביתכה השטשוטו חל ודועב רזופ ץוילגה

 .רהב׳ :תויהל ךירצ 33
 .הקיחמל הדוקנ הארנכ האב מ תואה לע 34
 .׳שמשממ ישומשמ׳ :תויהל ךירצו !ךכ 35
 ׳מא׳ :ןוילגב ךישממו .לוגס־הרטלוא רוא תרזעב התשענ האירקהו דואמ םישטשוטמ ןוילגה ןמ םיקלח 36
 /אברל אישק׳ טימשמו ךשמהה םוקמ תא ץייצמ אוה ,רמולכ ,רהבא יבר ׳מא׳ :ותנווכ יאדוובו ]/ ן

 43. הרעה ,ןלהל ןייעו ,ול יוארכו אשוריפה אובי ומוקמבש
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 43 םינואג לש םדומלתל [7]

 ייבאל אשיר אמלשב׳ :איה תידוסיה ותםריג .תוניחב המכמ ןושל תפסותכ רכינ ׳אשוריפ׳ה

 אפיס אלא ,הרתנד עדי עדימ ימנ הנאת ,והב שמשממ ישומשמ יבישחד בגא ,אישק אל

 וילא בורקהו ,רוקמ םושב אשוריפה םייקתנ אל שממ וז הרוצבש ,ןיינעמו( ׳אישק אברל

 המכ הילע ופסונו םייוניש המכ ושענ וז תידוסי הםריגב !).אקווד סופדה אוה רתויב

 ףא יושע ןונגסה שוטיל לש הז ךילהת םצעו(קנגסה וא ןיינעה תא בשייל ןויסנב ,תופסוה

 ):הלוכ היגוסה לש הרודיס רחאל הפסונש הפסוה אוה ולוכ עטקהש ,ךכ לע זומרל אוה

 האבה איה הפסוה ,ונינפלש ןוילגבו א ,בו ,או ),׳לג( פ םיחםנב ׳אוה לכימד ידימד ןויכ׳

 בו ,או ךותב 37.תועמכ ןניא ירהש ,דימת ןהב שמשמיש תועיצקב שי תובישח המ ריבסהל

 ונמזש קוזיח ךכבו ,׳ידימ׳ םוקמב ׳םעדמ׳ םינואגה ןושלב לבוקמה ביתכה ףא אצמנ ןוילגבו

 ץוח םיחסנה לכב ,ךירוםא ןיבורחבו םיתזב ינתקד׳ טפשמה 38.םינואגה תפוקתב היגמה לש

 resumptive repetition, תניחב ,אב ונממש םוקמל ןוידה תא ריזחהל ודיקפת ,ה חסונמ

 )תונטקה(תופסוהה לכ 39.ףסונ עצמאב אבה לכש רכיה ןמיסכ םימעפל ישמשמ הז רבד ףאו

 ןיינעמ הרבעש(׳עידי עדימ׳ ,׳תועיצק׳ :תרחא הריסמ לש תופסוה םשו ,ה חסונב ןניא הלאה

 ).תועיצקל ךכ לכ המיאתמ הניאו ,גו די־בתכב םג אתיאו ,תועיצקל הנאת

 ,׳בר׳ םישובישה ,פ־ב ׳אל׳ תבית תטמשה :תורחא תולקת הז עטק ןושלב ולפנ ןכו

 ףא .׳טמטמ יטומטמ׳ :ןוילגב ת״יטכ ן״יש לש תיעטומ האירקו ,סופדב ׳רתנד׳ ,׳עודי׳

 תונוילגב הבותכה ,תרחואמ הפסוה ורקיעמ אוהש עטקב רתוי םינמוזמ הלאכ םישוביש

 .םידמולה ןיב העובק האירק תרוסמ הל ןיאשו האירקל םימעפל םישקה

 אישק ,אהמתא ,׳אישק אל ייבאל אשיר׳ :הפסוהכ םה םירכומ םירבד לש םנכות יפל ףאו

 עודיה ןונגסב רמול היה לוכי םהבש תומוקמה ןמ הז ןיאו !הבשייל חרוט ירהו ,אישקו

 אשירה ןמ הישוקב חותפל ארמגה לעב הצר אלש אלא .ייבאל חונ וניא ירהש ,׳אחינ ייבאל׳

 לע שוריפכ ותעשב רמאנ יאדו( רבכמ ול ןמוזמה ,והבא יבר לש וצורית ירהש ,ייבאל

 ),40הפוג הנשמה ךותבש תוכלהה יתש ןיבש הריתסל ץורית ורקיעו ,ןאכ תאבומה הנשמה

 ןושארה ארמגה לעב הצר וליאו .ייבא תטישל אלו דבלב אבר תטישל ץורית ותושעל ןתינ

 ,ינש ארמג לעב םלוא 41.תורישי ץרתמו השקמ היה ,ייבא לש ותעדבו אשירב םדוק ןודל

 ילוגעו׳ :רמוא ,ארמגב ונינפל ושרפתנ אלש ,הנשמב םיטירפ שרפל אב אוהשכ ,ויקםפב ש״ארה ןכו 37
 ,יקצבול תרודהמ(המלשהה רפסב הזכ הוושהו /והב שמשממו ׳יל יבישח והנינ לכימד ידימד ןויכ ...הליבד

 ךירצו :׳]ידימד[ )תעדמדץ ):ל״שת םילשורי( po וניבר תופסותב הזכו :׳]םעדמד[ )םעמדץ ):ה״מרת םירפ
 .ןלהל הארו /םעדמד׳ :תויהל

 .בו ,מ םיחסנב ׳קחצי ׳רדכ׳ הפסוהה ןכו 38
 303. ׳מע 30), הרעה( ליעל רכזנה ירמאמב האר 39
 הקרפל ינשמ אל אבוט אבר ימקמד והבא ׳רד ץרתמ אק אטשוקו׳ :וישודיחב ןאכ א״בשרה בתכש יפכו 40

 355), ׳מע ,ג ,םלשה ךורע( ׳וילע חיכומ ותיח ליאוה רחא רפס׳ :ךורעה תםריג הוושהו !׳אברד אבילא
 34. הרעהו 350 ׳מע 30), הרעה( ליעל רכזנה ירמאמ הארו ).ג״ע (נ ב ,ג תורשעמ ימלשוריו

 תמאבו ,תיחרכה הישוק וז ןיאש ףא ךכ השוע והירה ,ןמוזמה ץוריתה ללגב אברל תושקהל ךירצש ךותמו 41
 ).הניאת ה״ד ,תופסות( ׳אברל ךירפ יאמ׳
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 [8] ןמדירפ ׳י אמש 44

 תא רמול היה יושע .תמייק הדבוע רבכ אוה אבר לע הישוקב ןוידהש רחאל ןאכל אבה

 ־לע .ייבא לע הישוק ןאכ ןיא עודמ תושרופמ ריבסהל יואר ירהש .דכו אמלשב :׳אשוריפ׳ה

 ןייע( תצקמב תודבכ אופא ושענ היגוסבש תורבסה ףאו ,םירבדה ורדוס וז תוחתפתה ידי

 ).42הניאת ה״ד .תופסותב

 םינפבש הסריגה .הזינגה עטק אלל םג םירבדה תולשלתשה תא ונרעיש הז לכ יפ־לע

 אלש ,ןושאר ארמג לעב ותוא לש ותייגוםל םויק היהש החיכומ ,דיחי דירש איהש ,דיה־בתכ

 הז ןודינב ,רמוא יווה /43אברל אישק׳ :אברל תוטשפב השקיה אלא ייבא לע ןאכ רביד

 ,תרחואמה אנשילהש דועב ,תירוקמה היגוסה תםריג תא דיה־בתכ לש םינפה רמשמ

 הםריגה התשענש הפוסש אלא ),דיה״בתכב ונינפל הנדוע וז הרוצבו(ןוילג־תרעהב התליחת

 .ונינפלש םיחסנה ראש לכב אוהש יפכ .הדיחיה

 אתבוית אברד אתבוית

 ןוילגל עגונ אוהש םושמ ןאכ וב ןודל ונילעש ,ןיינעמ הסריג־יוניש אב ונינפלש דיה־בתכב

 ורמאנ .תויאר רסירת הבו ,תעדמ אלש שואירבדב וז היגוס ךלהמב .ןלהל קוסענ ובש ,ינשה

 היגוסה םויסב וליאו .וחדנו וצרות תאז םעו ,אבר וא ייבא תטישל שממ לש תויאר המכ

 היה ןתינ לקנב רשא ,השולק היאר אלא הניאש ..,),.רהנ הפטשש הדבא ....׳(אתיירב האבוה

 םיקיתע דומלת ירפסבו 44.׳אתבוית אברד אתבוית׳ :וקיסה תאז לכבו ,התוחדלו התוא ץרתל

 ירפסו׳ :וישודיחב א״בשרה ןושלכו ,שוריפ לכ אלב ,אתיירבה רחאל דיימ ׳אתבויתיה האב

 לכ לצא היוצמו ונממ הדובאש ימ ג״ה אלא ],ארמגב ונינפלש שוריפה [= היל יסרג אל ינקוד

 ולש הירה םוקמ לכמ ךכב המו ת״או .רכו עדי עדימ ימנ הניאת׳ :ץרפ וניבר תופסותב .םיקחדנש שיו 42
 .ןלהל הארו ),טמ ,מע( ׳ארתנ יכ ]םילעבה לש[=

 ךירוםא ןיבורחבו׳ :תומודה לשב הטמשה ונינפלש ןועטל רשפא היה ,הלא תובית יתש ודרש אל וליא 43
 היגוסה ונינפלשכ ,התע אלא 39). הרעהל ךומס ,ליעל ןייע ,הרקמב ןניא תומודהו( ךירוםא ןיבורחבו׳ —

 קתעוה ונממש דיה־בתכ תםריגש ,ןועטל רשפא םלוא ,תאז רמול רשפא יא /אברל אישק׳ הרצקה תירוקמה
 רדס ירהש ,ןכ רמול הארנ ןיא לבא .,אברל אישק׳ קר ריישו תומודה לשב גלידו ,גו די־בתכ תםריגכ התיה

 רכזנש רחאל וניינע ׳אישק אברל׳ .ומוקמו ונונגס דחא לכלו ,דואמ קיודמ ׳אברל אישק׳ / ,אישק אברל׳ םילמה
 תוברו ],ב״ע חע מ״ב[ ׳אישק לאומשל אלא ...אישק אל ברל אמלשב׳ הוושה(ןאכבש אשוריפבכ ,׳אמלשב׳

 לכב ןונגסה אוהו ).א רוט שאר 737, ימע — א רוט ףוס 776, ימע ,דל ךרכ ,דומלתה ןושל רצוא :האר ,התומכ
 ץאכ הז יוטיב םיללוכה םיחםנה ראש לכב )׳אישק אברל׳( הזה רדסב אוהש יפכו ,םש איבהש ׳אמלשב׳
 תמידקב ,׳אברל אישק׳ וליאו .ללכב ןוילגהתסריגו ,םיקיודמו םיקיתע םיחסנ םהיניב ),רפסמב םה הנומשו(

 ךכ השועש וא ,ינולפ םכח תטישל השק איהש ןייצמ דיימו אתיירב וא הנשמ איבמשכ וניינע ,׳אישק׳ תבית
 לעב השע ךכו ).תובר תואמגוד םשו ,א רוט עצמא 736, ימע — ב רוט ףוס 735, ימע ,םש(רצק רוריב רחאל

 םירבדהו ,׳אברל אישק׳ו ,השקמ אוה אפיסה ןמש שיגדהל ידכ ,אתיירבה רחאל דיימ ןאכ ןושארה ארמגה
 אישק׳ ריאשהו ,תירקיעה הסריגה לא אשוריפה תםריג הפרוצ גו די־בתכבש ,רמול בורקו .דואמ םיקיודמ
 36. הרעה ןייעו !ןכ ינפל .׳.ינתקד׳ םינכה ןכלו ,׳אברל

 .ץאכבכ ,׳ם״גק ל״עיב ייבאד היתווכ אתכלהו׳ העיבקה םע ,א״ע בנ ׳דיקב ןושלה ןכו 44
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 45 םינואג לש םדומלתל [9]

 אלא הניאש ונרעיש רבכו .45,אברד אתבוית ,םדא לכמו ונממ הדובאש וז התאצי ,םדא

 ,רבכמ הז םיעובק וניינבו ורודיסש ,םלש ץבוק אבוהש רחאל ,רמולכ /46תיתורפס׳ אתבוית

 תקולחמה לע היתוכלשהל רשאב ץבוקה לש ויתוילוחמ תחא לכב ארמגה לעב לש ןויד ךותו

 םייסמ והירהו רתוי תתלו תאשל ךייש ןיא ,ןורחאה רוקמל עיגמ אוהשמ ,התייחדו הנודינה

 םוקממ אלא וז אתבויתמ תעבונ הניא אברכ קוספל שיש הערכהה לבא /47אברד אתבוית׳

 48.רחא

 ,אבר לש ותעד הכרפוה דציכ רבסה םוש אב אל םינושארה וריכזהש םיחםנה תםריגב

 ונתנ שוריפה תונושל ילעב םג .׳אתבויתיה םעט המ האור התא ןיאו םימותס םירבדה ויהו

 אריתיה המ ,אריתיהד אימוד ארוסיאו׳ :אתבויתה ןכיהמ ררבלו קיידל ופיסוהו ,ךכ לע םתעד

 הב תילד ןיבו ןמיס הב תיאד ןיב ארוםיא ףא ,ארש ןמיס הב תילד ןיבו ןמיס הב תיאד ןיב

 ירהש ,השרפל םינושארה וחרטו ,הכרוצ לכ תררובמ הניא וז ןושל ףא ךא /49הרוסא ןמיס

 ראשמ הנוש אסריגב אשוריפה עיפומ ונלש דיה־בתכב הנהו .רוריב תפסות דוע איה הכירצ

 :םי חסנה

 המו ,שאימו עדיד ימנ ארוםיא ףא ,שאימו עדיד ארית ה המ ,אריתהד אימוד ארוסיאו

 אל ארוסיא ףא ,ירש ןמיס וב ןיאש רבד אנש אלו ןמיס וב שיש רבד אנש אל אריתה

 .שאימ עדי יכלד בג לע ףאו ,רוסא ןמיס וב ןיאש רבד אנש אל ןמיס וב שיש רבד אנש

 ראשכ איה היינשה ).׳המו ...המ׳( אשוריפה לש תונוש תורוצ יתש ןאכ ופרטצנש הארנו

 ףריצו .׳שואי׳ו ׳תעד׳ שרופמב הריכזהב ,ןודינה רבדל רתוי תעלוק הנושארה ךא םיחסנה

 לש ןייפואב 50.רתוי רבדה תא ררבל ידכ ,ינשה קלחה ףוסב בוש ןיינע ותוא ארמגה לעב

 דיה־בתכב אצמנ הז רוביד ףא ,וחוסינ תניחבמ םלשומ םרט ןנונגסש 51,תורחואמ תופסוה

 םינושארה ןמ ויהו ,םתסריג יפ־לע ובשייל ואבש םינושארה ןמ ויה .שוטיל יבלשב ונינפלש

 ארביאו,יל אריהנ אל אתבוית אה בתכ ]י״באר [= ד״ב בא ברהו׳ :ירמגל ותוחדל וצרש

 ןניעדי אלו ,אוה אשוריפ׳ ,םעטהו ),52א״בשרה ירבד(׳ןימוגמג וב שיו ,אריהנ אל אנשילד

 וירבד הוושהו /רכו ארוםיא המ ג״לו ׳ריתיהד ׳ימוד ארוםיאו ׳יסרג נ״א׳ :ךישממו ,ן״במרה ישודיחב ןכו 45

 תוכלה רפסב םייונישב שוריפה ןושל אבו ׳םירבד הב ףיסומ י״שרו׳ :םשו ,א״בטירה ישודיחבו ,תומחלמב

 63. רש 366, ׳מע ,ם״שת םילשורי ,ב ,רמייהםדליה ׳ע תרודהמו ),אשראו סופד (= היציניו סופד האר ,תולודג
 56. הרעהו 299 ׳מע 30). הרעה( ליעל רכזנה ירמאמב 46
 ימלשוריב ונתנשמ לע אתיירבה הרודס תמאבש יפכו ,המצע םשל ןאכ אתיירב התוא הרדוס התליחתמו 47

 ).ג״ה ה״ד ,ותיישוקב הז רבדל עיגה ן״במרה ףאוו
a4 בש ןייע ,אתבוית ה״ד תופסותאתיירב ךה ריפש עדי אבר׳/ 

 .הז רובידב םיבר םישוביש ולפנ גו י״כב 49
 .ארוסיא ה״ד תופסותו ,ארוסיא ףא ה״ד י״שר הוושה 50
 37. הרעהל ךומס ,ליעל האר 51
 רבדה .ץרה ישודיחבו )םש ןייע(רואמה רפסב םיאב ד״בא י״בארה ירבד .תצבוקמ הטישבו וישודיחב 52

 םהב ונאצמ אלו ושוריפב ונקדבש דע הז יבד רמא ךיא י״בארה לע דאמ ינהמתו /.. :םינושארה תא ביהלה
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 [10] ןמדירפ ׳י אמש 46

 ׳אוה ירפסד אפטישו ,ארמגמ היתיל י״שר היל םירגד ג״עאו ,ללכ אריהנ אלד ,היבתכ ןאמ

 ).53ן׳יבמר(

 ׳רחא ןושל׳ אוהו ינשה ןוילגה

 54:תואסריגה תאוושה ןלהל

 ןנילכא יכיה אקיזד ירמת ינה ,אבר בתותיאד רחאמ יכו ישא ברל אברד הירב אחא בר ל״א

 ).ב״ע בכ מ״ב( והל

 .ה — אבר בתותיאד רחאמ

 .דיה־בתכ ןוילג ,פ״ד ,א ,בו ,או ,פ — אבר בתותיאד רחאמ יכו

 .מ — אבר ׳תותיאד ׳חאמ יכו

 .גו —־ אבר בתותיאד רחאמו יכו

 .דיה־בתכ םינפ — םגק לעיב ייבאד היתוכ אתכליה ןל אמיקד אתשה

 בתותיאד רחאמ יכו ישא ברל ר״ד ר״ב אחא בר היל ׳מא אל׳ :אוה ךכ ותומלשב ןוילגה ןושל

 אמשו םינפבש ןושלל ׳אנירחא אנשיל׳כ אוה ןמוסמ ,רמולכ .״לוכו ירמת ינה אבר

 .׳אבר בתותיאד אתשהו׳ :א״בשרב דיה־בתכ תסרגל דירש

 ןושלה ןאכ םג וזש רשפאו ,רחא םוקממ העודי הניא דיה־בתכ ףוגבש ןושלה הז הרקמב םג

 האב תולודג תוכלה רפסב רבכו ,ןוילגבש ׳אנירחא אנשיל׳ ידי־־לע התחדנ רשא ,תירוקמה

 היגוס אברד הירב אחא בר ריכמ וליאכ וז הסריג יפל .דבלב ׳אנירחא הנשיל׳ התוא תסריג

 .ונושלב הילא סחייתמו ,התנקסמ תא תוחפל וא ,ונינפל הרודס איהש יפכ .תימתס הכורא

 םיארומאה ירבד ןונגס הז ןיאש ,הרומ הברה תויגוסב ןויע ,ענמנה ןמ רבדה ןיאש ףאו

 םג המו 55.אוה ךכ ןכא םא תדחוימ הקידב ךירצ -־ הזכ הרואכל אוהש הרקמ לכו ,לבוקמה

 ,ןתמו אשמה ףוסל ןויצ ןיעמ איהש ,היגוס התוא ףוסבש אתבויתה יפוא תא וניאר רבכש

 אברד הירב אחא ברש ,רמול רשפא יא יאדוובו .אבר ירבדל הכריפו הייחד םש ורסמנ אלו

 ךומתל ידכבו ).א״בטירל םיסחוימה םישודיחה(׳דוחלב יל אריהנ אל אתבוית יאה אלא הז השעש שוריפה
 ג״הכ אישוק לכד אוה ןנחוי יברד ארמיממ אניקיידד אייקוד ואלד הארנ ילו׳ :רואמה לעב בתכ אשוריפ ותוא
 הרמא הפוג אוה ןנחוי ׳רו ,אוה ןנחוי ]׳רד :תויהל ךירצ[ ׳רכ ארמימד אנקםמ אלא איקודמ יקופאל אכיל
 אלא אנתד ואלו ,ללכ אוה הירמימד אנשיל ואלד ,ותלבוס תעדה קא קחודה הז׳ :ן״במרה בתכ הז לעו .״יפב
 ).תומחלמב( ׳אוה ארמגד אנשיל

 .וישודיחבו תומחלמב 53
 31. הרעה ,ליעל האר 54
 20. ׳מע ),ח״לשת(זמ ץיברת :ןכו 42: הרעהו 293 ׳מע 30), הרעהב( ליעל רכזנה ירמאמב ןייע 55

This content downloaded  on Sun, 17 Feb 2013 09:41:39 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 47 םינואג לש םדומלתל [11]

 ,׳אוהירפסד אפטישו ,ארמגמ היתיל׳ :ץ׳במרה דיעמ וילעש ,ךוראה אשוריפה תא רבכ םרג

 יפל רתוי םיבשוימ ולא םיישק !56׳אבר בתותיאד רחאמ יכו׳ אופא ןאכ רמאנ דציכו

 היגוסבש אתבויתה לע ךמתסמ וניא אברד הירב אחא בר 57.דיה־־בתכ םינפבש אנשילה

 הערכוה היפל רשא ,תיאמצע העידי לע אלא ,םש רחואמה שוריפה ןושל לע אלו ,ליעלד

 .ם״גק ל״עי יניד ראשבו תעדמ אלש שואיב ייבאכ םימכחה ידי־לע הכלה

 תסריגל תעכו ,םימעפ עברא ס״שב אבומ ׳ם״גקל״עיב ייבאד היתווכ אתכלה׳ רובידה

 זכ ׳הנסו א״ע גע ק״ב ,א״ע בנ ׳דיקב יוצמ אוה ונתייגוסל ףסונב .תישימח םעפ דיה־בתכ

 ימימ הרסמנש תרוסמב שרפתנו תימתס הרוצב םימודק םימימ רסמנ ןמיסה םצע .א״ע

 ־לע ורמאנ תויגוסה ימויםבש םיקספ הברה 58.ל תוא ןיינעב תקולחמ הלפנש אלא ,םינואגה

 תסריגמ םלוא 60.םהמ דחא הזש רשפאו 59,׳אתכלהו׳ ןונגסב ישרפמד ןנברו םיארובסה ידי

 הלא תוכלהש ,רמול ןכתיי ,ישא בר לא הנופ אברד הירב אחא ברש חיננ םא ,דיה־בתכ

 :וללה םינידה ןמ םידחאב ייבאכ קספ ישא ברש עודיו .ישא בר לש ושרדמ־תיבב רבכ וקספנ

 םג עירכהש אוהש רשפאו 61.׳ייבאכ אתכלה רמא ישא בר ,אברד היתווכ אדבוע יפפ בר דבע׳

 לעיב ייבאד היתוכ אתכליה ןל אמיקד אתשה׳ :ול ושקיה ויתוערכה יפלו ,ם״גק ל״עי ראשב

 ארמגה ילעב ועדי ישא בר יבד הלא תוערכה יפ־לע .׳ןנילכא ׳עט יאמ אקיזד ירמת ינה ,םגק

 קיסהל חרכה היה אל הרבסה דצמש ףא ,,אברד אתבוית׳ תויגוסבש ןתמו־אשמה תא םייסל

 62.ךכ

 םילשורי ,םיארומאו םיאנת תודלות ,ןמייה ׳א :ןייע(אבר ארומאה לש ונב היה הז אחא ברש ,םירמוא שי 56
 ןואג ארירש בר תרגיאב ורסמנש יפכ ,םתריטפ יכיראת ןיב הנש ז״ם לש שרפה םייק 131). ׳מע ,ד״כשת

 רובידה ןונגס לע תוהתל בוש יואר ,היה ךכ םנמא םאו 90-89). ׳מע ,ב״לשת םילשורי ,ןיול מ״ב תרודהמ(
 20: ׳מע,ג״ערת ןיימד טרופקנרפ ,ו ,תוהגה ,רענניד צ״י( םירבחמה ןמ םידחא ךכ לע וריעה רבכו .ונינפלש

 ).הכר ימע ,ט״לשת םילשורי ,םי ירבשמ ,רטייל ׳מ !;׳אבא ןניסרג כ״עב׳
 לעב לש הפסוה אוה ןודינה רובידהש ,רמול הצריש ימל םג רתוי םיבשוימ םיחםנה בור תםריגבש םיישקה 57

 .ךכ ןאכ רמול תדחוימ היאר ןיאש אלא ,ארמימה ךותב רחואמ ארמג
 מ״ב :ןייעו ;ם״גק ל״עי ךרע ,ךורע ;ם׳׳גק ל״עיב ה״ד ,םש תופסותו ,םש ,ןישודיקל םינואגה רצוא :האר 58

 הארו ,׳ם״גק ל״עימ׳ תוקוספ תוכלה רפסב .א״ע וכ ,המדקה ,ב״לשת םילשורי ,ןואג ארירש בר תרגיא ,ןיול
 .ו הרעהו בס ימע ,א״ישת םילשורי ,ןושש תרודהמ

 .ז״צרת םילשורי ,םדומלתו יארובס ןנבר ,ןיול מ״ב :ןייע 59
 ןייעו 312). ימע ,ז״נרת גרובסערפ ,ג ,םינושארה תורוד(׳יארובס ןנברמ הנשנ הזה ןמיסה׳ :יולה א״י 60

 תעיבק רחאל וקספנש תוכלהל רשקב(׳יארובס ןנברמ׳ :םש תויהל ךירצ ילואו ),ליעל 58 הרעה( םש ,תופסות
 ראות תלבק םשל הדובע ,ילבבה דומלתב יארובס ןנבר לש םקלח ,לגיפש ׳י לש ונויד הארו ),ם״גק ל״עי

 162-161. ׳מע ,ו״לשת ביבא־לת ,רוטקוד
 .םש ק״ב הוושהו םוקמל םירפוס יקודקד הארו ,םיחםנה בורכ ,םש ׳הנס 61
 יל אישק׳ :םש ד״יר תופסותב השקיהו .היגוסה ןמ תיחרכה אתבויתה ןיאש ,ןישודיקב היגוסב ןידה אוה 62

 האר ייבאכ קספש ןוויכ ,ךפיהל עמשמ ליעל רומאה יפלו .׳ייבאכ הכלה קוספל ךרוצ המ אבר בתותיאד ןויכ
 .אברל אתבוית תושעל םעט
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 [12] ןמדירפ ׳י אמש 48

 ישא בר תבושת

 ורתנד יעדי אקיז אכיאד ןויכ היל ,מא׳ :הז רובידב םג דיה־בתכ תםריג לע בכעתהל יואר

 /ילחמ ילוחאו הינימ ישא יימ ישואי אבקיעמ והל ילכאד םיבלכו המהב אכיאד ןויכו

 ידי־לע הטמשה לשב(ררתנד ...ןויכ׳ םהב אתילש ,םיחסנה ראש לכמ הנוש ןאכ שגדומה

 63.חורה ללגב ,םירשונ תוריפה יכ םיעדוי םילעבהש ,םתעדמ וקייד םינושארהו ?).תומודה

 ןכתייו שוריפב דיה־בתכב רמאנ רבדה ךא .64,מגב שוריפב וניא הזי :השקיה ד״באדהו

 שרפל ועדי ןאכמו ),ליעל ןושארה ןוילגה(ב׳׳ע אכ ףדבש אשוריפה ינממס ובאשנ ןאכמש

 םיבלכו המהב ילב ףא דיימ שאייתמו !65חור אלב ףא ,הרתנד עידי עדימ ימנ הנאת׳ םש

 איה(׳םיבלכו המהב׳ הסריגה םוקמבו ).66םש ףא םייחה־ילעב תליכא ופיסוה םינושארהו(

 ןכו 68,׳םישמרו םיצקש׳ איה הםריגה דומלת יחסנ לכב )67ןאכ תולודג תוכלה תסריג םג

 המהב׳תםריגשכ ,שואיהו הליחמה עקרל קוזיחכ תיארנה(וז הםריג םינושאר הברה םיאיבמ

 המהב אכיאד ןויכ אחםונ שיו׳ :ןייצמ ן״במרהש אלא ).תואיצמל רתוי המיאתמ ׳םיבלכו

 ונינפל איה םינואגתסריגו ).69א״בשרה ישודיחב הזכו ,וישודיחב(׳ג״הב בותכ ןכו ,םיבלכו

 .הז עטקב

 םה ןושלהו ביתכה .ןכ ינפל ףא וא 1000 תנשל בורק ונמזש ,קיתע דומלת עטק אופא וניאר

 םיחסנמ ונל עודי וניאש )׳אתוכירצ׳( ךורא עטק אב היגוסה חסונבו םינואגה תורפסבכ

 תירוקמה הםריגה לש דיחיה דירשה תויהל ויתוסריג תויושע תומוקמ ינשב .םירחא

 החיבשמה ,תידעלבה הסריגה ןמזה םעתושעהל םיטונה ׳רחא ןושל׳ו ׳אשוריפ׳ ויתונוילגבו

 .המודקה הםריגה תא

 .דועו תופסות ,י״שר :ןייע 63
 .א״בטירהו ן״במרה ישודיחב הוושהו ,תצבוקמ הטישבו םש בותכ רפסב 64
 ,ב״ע אכ ףדל המלש תמכחב ל״שרהמ ןייע המוד רבדל .בורק רשקהמ ואבוה הפסוהה ינממםש ,ליגרכו 65

 .עידי עדימ ה״ד
 10. הרעהו טמ ׳מע ,ל״שת םילשורי ,רלשרה ׳ח תרודהמ ,ץרפ וניבר תופסות :ןייעו 66
 /א״נ׳ :םשב ,אשראו סופד הוושה .ןוילגב תרחאה הםריגה הניוצ היציניו סופדב 67
 ).תיקלח ,הלופכ הסריג( !׳םיבלכו םיםמרו םיצקש׳ :בו י״כב 68
 .זט ,וט ,הדבאו הלזג תוכלה ,הנשמ דיגמו ,טס ׳מע ,א״בשרה דימלת הוושהו 69
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 )אעיצמ אבב תכסמ( םודק דומלת עטק

T-S NS F (2) 36 
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