
 )ח״פ ק״ב( לבוחה קרפב ׳ארבס׳ יעטקו תופסוה

 תאמ

 ןמדירפ הדוהי אמש

 בוציעב בושח דיקפת ואלימ יארובס ןנברש ,ונעדי ןואג ארירש בר זאמ
 .םיארומאה תויגוסל תוהגהו םישוריפ ופיסוהו תומיוסמ תויגוס ורביח םה :ילבבה דומלתה

 .ררבל הברה ראשנ ןיידע לבא 1,הזה אשונה תא ורקחו וקדב םינורחאה תורודב םנמא

 ההזנש דכ ידי־לע )ח״פ ק״ב( לבוחה קרפב תויגוס הנומש ריבסהל םיצור ונא הז רמאמב

 אל ולא תופסוה לש ןבור( תויגוסה םצע תריצי ירחא ופסונש תופסותכ םימיוסמ םיעטק ןחב

 ונתשנ ךיאו ,ארמגב היגהל הפסוהה לעב תא עינה המ ריבסהל איה ונתנווכ ).התע דע והוז

 לע דומענשכו ,׳ותטישל׳ הפסוהה לעב ירבד ורמאנ םימעפל ,דועו .התהגה ללגב היגוסה ינפ

 ינפל עיבצהל ונדיב הלע םג םימעפל .םירחא תומוקמ תנבהב םג רזעינ דחא םוקמב ותטיש

 תא םילשהל ןתינ דחוימב .התיה אל ימ ינפלו ,תמיוסמ הפסוה התיה םינושארה וניתוברמ ימ

 .ארמגבש תופסוהל ם״במרה לש וסחי לע רבכמ עודיח

 ; N ,Brtill Jahrbucher fur judische. םש תורפסהו ,ךליאו 248 ׳מע ),א״רת( ו ,דמח םרכ 1

Geschichte und ,Lit. II ,(1876) .pp 3 ;ff. .A ,Epstein RE ,J XXXVI ,(1898) .pp ;222-236 

.,S ,Horovitz ,MGWJ LXIII ,(1919) .pp 122 .ff תודלות ,ץבעי ׳ז ;םש תורפסהו 

 ; J ,Kaplan The Redaction of the Babylonian Talmud. 216—224 ׳מע ,ב״פרת ,ט ,לארשי

,,1933 .pp 297-317 ןלהל[ ז״צרת םילשורי ,םדומלתו יארובס ןנבר ,ןיול מי׳ב ;םש תורפסהו: 

 ; H ,Klein ,JQR XXXVIII ,(1947-1948) .pp ;67-91 XLIII. םש תורפסהו ],יארובס ,ןיול

; ,(1952-1953) .pp ;341-363 L ,(1959-1960) .pp 124-146 ׳מע ),ב״כשת( אל ,ץיברת ,ל״גה 

 תלועפ ׳ארבס׳ ןיא ,׳ארבסר ׳ארמג׳ םיאשונה לע םנמא בתכש ,ןיילק לש ותטיש יפל[ 42-23

 ןהב ונתינש ,תימתס ןושלבש תויתייגוסה תורגסמה תא הניכ .דז םשב אלא ,אקווד םיארובסה

 הדימ־יגקו םיללכ חתיפ אוה .ךכ־רחא ןיב ,םיארומאה תפוקתב ורצונש ןיב ,םיארומאה ירמאמ

 וזל ילבבבש ארמגה המוד וז הדרפה רחאש עיבצהו ,׳ארבס׳הו ׳ארמגיה ןיב דירפהל ךיא

 היגוסל םירואיבו םישוריפ הפיסוהש ׳ארבס׳ב םג לפיט ןיילק (JQR ,L .p 146)., ימלשוריבש

 תורפסהו ,ג״ישת םילשורי ,םיארובסה לש הריציה ,סייוו ׳אpp .,2# 362-363)] ,;[(/XLHI הכורעה

 ,הכק—חיק ׳מע ,ט״כשת ,ד ,שא ידירש ,גרבניוו א״י 26 ; ׳מע ,ו״טשת ,המלש הדגה ,רשכ מ״מ ;םש

 ,ט׳׳כשת ,תורוסמו תורוקמ ,ינבלה ׳ד );ד״ודודל םינויצב הלפנ תועטו( םש תניוצמה תורפסהו

 ש״מ ; 660—662 ׳מעו 109, הרעהו 510 ׳מע ,ט׳יכשת ,א ,םידומלתל אובמ ,קבלא ׳ח 16 ; ׳מע

 34—36. ׳מע ,ט״כשת ,ןיטיג ׳סמ ,דומלתב םירקחמו םישוריפ ,םולבדלפ
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 419 לבוחה קרפב ׳ארבס׳ יעטקו תופסוה [2]
 ,טפשמ יניינעל הנימ אקפנ םג םהב שי ,םרב ,יתורפס רקה לש ןיינע םה הלאה םירבדה לכ

 םימיוסמ םייטפשמ םיגשומ וניבהש םושמ אקווד ארמגב תופסוה ופיסוה םיהיגמהו שי ןכש

 םג הז גוסמ םירוריבל תובישה תעדוג ךכיפל .ןלהל הארנש יפכ ,ארמגה תייגוסמ תרחא

 לחש ,ןלהל עבקג ,לשמל ,ךכ .םינושארה וניתובר לצא ןה המצע ארמגב ןה ,הכלהה תודלותל

 ןבוה ךכ־רחאו ,סגקל בשחג םודק ןמזבש ,לבוחה ימולשתבש ,קזב׳ גשומה תסיפתב יוגיש

 ).אגוממ(יוציפכ

 .ארמגב תויגוסה רדסכ םיאב ןלהלד םינויעה

 ׳ןוממ ןיע תחת ןיע׳ תייגוס .א

 ןוממ ׳ןיע תחת ןיע׳ הרות ןידבש ,דמלל םיאבה םירמאמ לש הרוש שי לבוחה קרפ שארב

 ןימולשתל המהבדוכמ המ׳—המהב הכממ דומיל יהירה )ב״ע גפ ףד( הנושארה ההבוהה .אוה

 הכמו׳ קוספה תכימס לע ססובמ דומילהש ,הקיסמ ארמגהש ירחא .ךימולשתל םדא הכמ ףא

 רשאכ ותימעב םומ ןתי יכ שיאו׳ קוספל )הי :דכ ׳קיו(׳שפג תחת שפנ הנמלשי המהב שפנ

 :וגושל הזו ,רצק עטק אב ),טי ,םש ,םש(׳ול השעי ןכ השע

 ורבא לטגי... :י״שר[ ׳תמוי תומ םדא שפג לכ הכי יכ שיאו׳ ]זי ,םש םש[ ביתכ אהו

 ]רבא ותוא תומיו

 ןוממב

 ? שממ התימב אמיא ,ןוממבד יאממ

 2 שפג :קוספבו ,חי ,םש ,םש[ ׳חגמלשי המהב הכמ׳ל שקתיא אהד אדה ,ךתעד אקלס אל

 הנימ עמשו ]כ ,םש ,םש[ ׳וב ןתגי ןכ םדאב םומ ןתי רשאכ׳ ,הירתב ביתכ דועו ],המהב

 .ןוממ

 החכוהה תנווכ %תוחכוה יתש עיצמ עטקהש ,םיעמוש ונהנא ׳דועו...אדה׳ ןושלה ןמ

 ךמוס אוה הרואכל .אל ותו קוספה אלא םש ןיאש ,המותס היינשה לבא ,הרורב הנושארה

 אהד׳ רזומ אלא 3,׳ןוממ אלא הניתנ ןיאו וב ןתע ןכ׳ :א״ע דפ ףד ,ןלהלש השרדה לע

 .ודבל קוספה אלא4 ׳אשרד יאה יתיימ אל ]ןאכ ארמגב [= אתיירבב

 שקתיא אהד ד״ס אל םיסרוג םיגשי םירפסב יתאצמו׳ :אבוה ,ןוילג םשב ,׳תצבוקמ הטיש׳ב

 ול השעי ןכ השע רשאכ ותימעב םומ ןתי יכ שיאו הירתב ביתכו הנמלשי המהב שפנ הכמל

 :םה ךכ הסריג התואבש םייונישה ׳.ןוממב מ״ש ]טי ,םש ,םש[

 .דר ׳מע ,ד״בארה ישודיח הוושה 3 .ס׳׳קד תוהגה ןייע ,תואחסונ בורב ןכו 2
 ,ארפסה לע ללה וניבר שוריפמ םג .ביתכהו י״שרפב ה״דבו ש״ייעו ,דועו ארמג הייד ,עשוהי ינפ 4

 חסונב םשש ,העודי השרד לע ךמוס וליאכו ,חיכומ ומצע קוספהש ,עמשמ ,ז תוא ,רומא ׳פ ףוס
 :די־יבתכ יפ־לע תואחםונ־יפוליחב לבא(׳וכו ׳ןתי יכ ]אידהב [־הידהב ׳יתכ דועו׳ : ספדנה
 םירפוס־תועטב הבתכנ הביתה לכש ,דשחל הפיסומ ׳הידהב׳ תבית ףוסב א״הו ,׳הירתב ביתכ דועו׳

 ).׳הירתב׳מ
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 [3] ןמדירפ הדוהי אמש 420
 .דועו׳ ׳אדח׳ תוביתה םש ןיא )א(

 .כ קוספ אלו ,טי קוספ אבומ ׳הירתב ביתכ׳ב )ב(

 5.׳מ״ש׳ שי ׳העמ עמשו׳ םוקמב )ג(

 תולשלתשה תא ריבסהל לכונ ךכ היננשכ ירהש ,תירוקמה איה ןוילגה תסריגש ,יל הארנ

 .םייועשה

 ופסותינ ןאכבש ׳דועו ...אדח׳ ומכ העצההו שוריפה תולממ הברהש ,רמול םיילגר שי .א

 ,תוהכוה יתש ןאכ שיש ,שריפ ןאכ ולא תולמ ףיסוהש ימ 6.׳ריבסמ׳ ידי־לע ארמגה ףוגל

 קר שיש ,הארג רתוי לבא 7.םיכומס תשרדל קיפסמ ןושארה תמאבו ,םיקוספ יגש ואבוה ירהש

 שיאו׳ קוספ ).חי־ל זי תכימס ,רמולכ( ׳המהב שפג הכמו׳ קוספה תכימס איהו ,תהא החכוה

 אב ׳המהב שפג הכמ׳מ דומילהש ,ריהבהל אבוה 8) הירתב שממ בותכ אוהו ,טי( ׳ןתי יכ

 *.וינפל ךומס אוהש ,׳הכי יכ שיאו׳ קוספמ רורב הז ןיאש תויה ,לבוהל אקווד

 ,םרב ).10ס״קד( מ״יכב ותצקמו ר״יכב רמתשנ ןיידע ,עטקב ירוקמה אוהש ,טי קוספ .ב

 ףלחתנ טי קוספ ןכלו ,היינשה החכוהה יהמ :וז הסריגל השקוה ,׳דוע׳ו ׳ארח׳ ופסותינש רחא

 הניתנ ןיאד השרדה ,רמולכ( המצע ינפב החכוהל זמרנ וליאכ כ קוספבש ,ול המודה כ קוספב

 ).ליעל האר ;ןוממ אלא

 ,מ״ש םוקמב ׳מ״שו׳ וסרג ,השרפמ וגיא ומצע יגפב קוספהש ,הייגש ההכוה הפסוגש רחאל .ג

 ,תופסותח תסריגב הנניא וז ו״יו .ןוממל זמור ׳ןתני ןכ׳ש ,רחא םוקמב ונעמש רבכו :רמולכ

 -לתשה לש ןורחאה בלשה תא גציימה ,סופדב קר תאצמגו ,ה״יכ ןוילגו ר״יכב ,מ״יכב אלו

 :איה תירוקמה הסריגה 11.ילבבה ןושלב איה ןפוד תאצוי ׳מ״שו׳ הרוצה .עטקה ןושל תולש

 .ןוממבש — ןאכ תגתיגה ההכוהה ןמ עמשת ,רמולכ ,מ״ש

 .ת״יבב ,׳ןוממב׳ ףוסבו ,הנשי ׳שפנ׳ הביתה :םיריעז םייוניש םג 5

 םג ונינפל שי ירהש ,וז החנה תרבתסמ ןאכ דחוימב Klein JQR} ,XXXVIII .p 85., :הוושה 6

 אינת דועו ,ביתמ דועו הוושה ,תוימרא םילמ םע רשקהב האב ׳דוע׳ .םילמ ןתוא ילב הםריגה

 ).א״ע טי תומבי(

 .׳אהד׳ ןמ תיעטומ הלפכה ידי־לע ׳אדח׳ הרצונש ,תורשפאה תא ריכזהל םג ונילע ,םרב 7

 .ס״קד תוהגהב הוושה 8

 םג עמתשמ וגממ יכ ׳,תמוי תומ םדא שפנ לכ הכי יכ שיאו׳ זי קוספמ השקמה השקה הארנכ 9

 ),םש ,עשוהי ינפו ;ביתכהו ה״ד ,י״שר ;דר ׳מע ,ד״בארה ישודיחב הוושה( הלבח םגו הגירה

 םדוקה קוספבש הלבחה קלח תא האיצומ ׳המהב שפג הכמו׳ קוספה תכימסש ,חיכוה ץרתמהו

 .שרופמב לבוח ןיינע אב ׳הירתב׳ ירהש ,ןוממ ימולשתל

 .ה״יכ ןוילגו ,ףא ה״ד ׳סותב קר ליבקמ ול שי סופדה חסונ השעמלו 10

 הטושפ העצהכ ו״יוב ׳מ״שו׳ אצמנ ןיא ילבבה דומלתה לכבש ,אצוי היצנאדרוקנוקה תקידב יפ־לע 11

 740— ׳מע ,ל״שת ,דכ ,דומלתה ןושל רצוא ,יקסוואסאק ׳ח( דבלב הזה םוקמה אלא ,הנקסמ לש

 ׳מ״ש׳ ,ונייהד ,טפשמב ול םדוקה רבד לע בסומ ם״שבש ׳מ״שו׳ לכ ,הזה םוקמה ןמ ץוח 750).

 ואל ט״מ ,אלא ,אטישפ אלא ,ואל אלא ,ואל יאמ :ןלהלד תונושלה תחאבש הדבוע תחנה וא ,רחא
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 421 לבוחה קרפב ׳ארבס׳ יעטקו תופסוה [4]
 טוקליבו פ״יכב רסח ולוכ עטקה לכ ,םרב %ותולשלתשהו עטקה לש תירוקמה הרוצל ןאכ דע

 יגפל ויהש םיירקיעה םירפסב היה רסח ןכו ),ס״קד חאר ,םש ןוילגב וגשיש אלא( ה׳ייכבו

 עטקה ןושל איבהל ןוכגל ואר ןכלו( םהינפל רשא םירפסה תצקמב אלא אב אלו ,תופסותה

 עטקה לכ תא תופסותה ילעבמ י״ר החד ,השקהש תוישוק עברא ללגב ).ףא ה״ד ,האולימב

 :ויתוישוק ולאו ,יטנתוא תויהלמ

 % .. אלטקב ןיפרשנהב ןנימקומ םדא שפנ לכ הכי יכ שיא )א(

 דירטצא אל ןוממל )ב(

 ןיע תחת ןיעד ארקמ םילא ימ םדא שפנ לכ הכי יכ שיא ביתכהו ארקיעמ ךירפ יאמ )ג(

 האכה האכהד ש״גב ןוממב היל ןנימקומד

 .האכה האכהד ש׳׳ג רה יל המל וב ןתגי ןכ םדאב םומ ןתי רשאכ ביתכד ןויכמ )ד(

 12.אתוכירצ וזיא דרד לע ןבשייל ןתינ ןכש ,תורומח ןניא )ב(ו )א( תוישוק

 ידכ ךות אלא ,ומצע ינפב אב וניא ׳ןתי רשאכ׳מ דומילהש םושמ םוקמ הל שי )ד( הישוק

 .רתוימ םהמ דחא ןכלו ,הכמ הכמ אתיירבה לש ןושארה דומילב ןוידה

 ,עטק ותוא םיסרוגש םירפסה לע הומתל שי י״רה תוישוקמ רתויו .הקרפל ןיא )ג( הישוק קר

 המוד קוספ לע ירה ,׳תמוי תומ םדא שפג לכ הכי יכ שיאו׳ קוספמ השקיו השקמ אובי דיא

 !»׳ביתכ אלטקב אוהה׳ יכ ארמגב ליעל רמאג ,לבוחל ןייגע ול ןיאש ,הזל

 ונילע ןיידע ,׳ללכ היל ג״לד׳ י״רה תגקסמלו דיה־יבתכ בור תסריגל םיכסנשכ םג ,םרב

 אוהו ,היגוסה שארל ךייש ורקיעמ עטקהש ,הארנ .ןאכל אב ךיאו ,הז עטק ןיינמ ריבסהל

 14:ונינפלש החיתפל תליבקמ ח חיתפ

 עטקה ונינפלש החיתפה
 תמוי תומ םדא שפנ לכ הכי יכ שיאו ביתכ אהו אנמחר רמא ןיע תחת ןיע יאמא

 ןוממב

 שממ תתימב אמיא ןוממבד יאממ שממ ןיע אמיא

 ךתעד אקלס אל ךתעד אקלס אל

 ]החכוה%.[.ד ]החכוה[ %%%ד

 ...,אכה אהו ,והינ יאמ ,היל תעמש ןאמ ,־ד אמעט ,־ד ואל ),ב״ע וס ק״ב ,הז ןיעמ ןבומשכ וא(
 ןאכ ו״יוהש תורשפאה םג ריכזהל שי ,םיגפב ןתינה רבסהה דבלמ ,םלוא .י״ראד ,אל ...ןיא
 .תמדוקה הביתה ףוס תלפכהמ המרגנ

 .ד״בארה םשב א״בשרה איבהש אתוכירצה ומכ 12
 ׳.ביתכ שממ ׳לטקב ׳והה אהו ןוממב ׳וההד רמול רשפא דיא המית מ׳׳מו׳ :א״בשרה ןושלכו 13
 שארל איה הפי עטקבש הישוקהש ),הנידמ יד לאומש ברה ונרומ (= ם״דשרהמ שיגרה רבכו 14

 ׳וכו ׳יתכהו ותו ׳וכו ןיע יאמא ׳קהשכ השקמה השקה אל המל ל״ז י״שר ׳יגל׳ :השקהו ,היגוסה
 ).דכק ׳מע ,ןוטוב יד מ׳׳רה ת״ושב(׳הטמל השקמש ומכ
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 [5] ןמדירפ הדוהי אמש 422
 םגו(י״דה לש )ג( הישוק תקלוסמו ,הנשמה לע תבסומ )׳...יאמא׳( עטקבש הישוקה הז יפל

 /ביתכ אלטקב אוהה׳ ושקה אל ןיידע ,היגוסה שארב דמוע עטקהשכ םגו )),ד( הישוק

 ,ןכבו .וגיגפלש החיתפה תא ופידעהב ,התוא החדו ,עטקבש החיתפב רחב אל היגוסה ךרוע

 ,רחא םוקמב ארמגל %ופריצש ימ ידיל אב עטק ותוא םלוא .דיה־יבתכ בורב עטקה רסח קדצב

 ןמיס .חפי חלע אל ףוריצחו ,דכ ארקיובש םיקוספח תשרדל ןייגע וב ותוארב ,יחכוגח ,וגייה

 ביתכ יכ תדמל אח׳ :עטקה תישארב םשש ,מ״יכבש הסריגה איה רוביחח תשלוחל ףסונ

 חותפל רשפא דיא ,י׳ירל השקוהש ומכ ול השקוה הלאה םירבדה תא ןנגסש ימ /וכו ׳שיאו

 .השדח הישוקב ןאכ

 ןיקיזנו...א״ע דפ—ב״ע גפ( וז היגוסב תמאבו ,היגוסל ׳ךרוע׳ היהש ,ליעל ונרכזה

 המ המהב הכמו םדא הכמ׳ :ליעל אתיירבב .םיקהבומ הכירע ינמיס המכ םירכינ )ןיקיזנמ

 םדא הכמו הנמלשי המהב הכמ אמיליא ? הכמ יה׳ :ארמגבו ,׳וכו ךימולשתל המהב הכמ

 ןיוצ( א״ע הל תובותכב לבא ,םתסב האב הלאשה !׳ביתכ אלטקב אוהה ],אכ:דכ ׳יו[ תמוי

 הרות התבירי שרפל( רמאש ,אברל אפפ בר תיישוק איה ׳הכמ יה׳ תלאש )ס״שה תרוסמב

 אבומ םשש תויה .םירבדה ךשמה םש ןכו ,׳הכמ הכמ איתא׳ ):׳תותימ יבייהכ תויקלמ יבייח

 תא דיבעהש אוה ךרועהו ,רוקמה םשש ,רבתסמ ירה ,םתסב ןאכו ,אפפ בר םשב ןייגעה

 הכמ איתא׳ םימותסה אבר ירבד יבגל ׳הכמ יה׳ הלאשה איה תיעבט ,תמאבו .ןאכל םירבדה

 תוחדל אוה קחודו ),׳המהב הכמו םדא הכמ׳( הייד תשרופמ אכהד אתיירבהש דועב ,׳הכמ

 ירה׳ :שוריפב רמאנ 277) ׳מע ,ןיברו ץטיוואראה תרודהמ( אתליכמב ןכו 15.הנממ אכ קוספ

 םג ׳.המהב יקזנל םדא יקזנ בותכה 16 שיקה תמוי םדא הכמו הנמלשי המהב הכמ רמוא אוה

 ,םירבדה לש םמוקממ חכומ )ארמגבש אתיירבה הבאשנ םשמש( רומא תשרפ ףוס ,ארפסב

 .אכ קוספ לע םיבסומש

 הנושארה היארה .הבש יגולוגורכה רדסה אוה היגוסה לש תבשוהמה התכירעל ינש ןמיס

 ;יאהוי ןב ןועמש יבר — תיעיברה ;הדוהי ןב יאתסוד ׳ר — תישילשה 17;םתסב—היינשהו

 ךליאו ןאכמ ,םיאנת ןאכ דע( אייח יבר יבד—תישישה ;לאעמשי יבר יבד—תישימחה

 18;אברד הימשמ דיבז בר — תינימשה ;היקזח יבד םשב ייבא —תיעיבשה );םיאורמא

 .ישא בר — תירישעה ;אברד הימשמ אפפ בר — תיעישתה

 א ב ר ד א נ ש י ל א אוה הכמ ואל אה ךירפד אהו׳ :ש״ארה םשב אבומ ׳תצבוקמ הטיש׳ב 15

 ונושלכו אבר םשב ק״בב ןאכ םרג אוהש ,עמשמ ,׳הכמ הכמ איתא רמאקד רמא ק

 ,םשמ הרבעה אלא םניא ןאכ ש״ארה ירבד ילואו ,םש תובותכל ש״ארה ׳סות הוושהו( תובותכבש

 ).םש ק״בל תצבוקמ הטשב א״בשרה ירבד הארו ; ק״בב ותסריג לע קיידל ןיא הז יפלו

 ׳ןנירמאק׳ םוקמב ׳ןגירמג׳ סרג י׳׳שרש יגפמ אלא אב אל ש״ג ןיינעש ,הארנו ,שקיה והירה דומילה 16

 ).ט תוא ,ס״קד הארו ,ןיקריפ שיר ׳סות ןייעו ,האכה ה״ד(

 15. הרעה ,ליעל האר 17

 .ס תוא ,ס״קד הוושה 18
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 423 לבוחה קרפב ׳ארבס׳ יעטקו תופסוה [6]

 םא־יכ םימכחה יפמ ורמאנ אלש רמול ןיאו 19.קוידב רשע — תויארה רפסמ אוה ישילש ןמיס

 ,וחדנ שמח ,רשעה ךותמ .הלא תא אקווד טקיל ןווכתמב ךרועהש אלא 20,וניא הז ,תויאר רשע

 ןלוכ ,ולבקתנש הלאו ,הרבס ךותמ תויאר ןלוכ ,וחדנש הלא .וגקתנש רחאל ,ולבקתנ שמחו

 ,החמומ ןשרד אובי ,םגפ חב שיש ףא ,חשרד ןכש ,רבדב םעט שי אמשו 21.בותכה תושרד

 שי םאו ,תוכלהה שרושו ןוידה דוסי יהירה ,הרבס לבא .השרדה תא ןקתל ומעט בוטב עדיו

 .םולכ הב ןיא ,םגפ הב

 22,םידומיל הרשע םיאב םש :א״ע אי ףד ןילוחב תאצמנ ונלשל הנבמב המודה היגוס

 רתב ליז ןנבר רומאד אתלימ אה אנמ׳ :בושח יטפשמ ןורקעל רוקמ אוצמל םש םג םדיקפתש

 ךכ־רחאו ),ק״בב ןאכ םג ונאצמש(׳איתא׳ב ןח תוחתופ :דיחא הנבמ תויארה רשעל ׳.אבור

 ,וחדנ תונושארה תויארה שולש .׳יאממ׳ ןושלב יוחיד ןתצקמבו ),שוחילו :וא( ׳שוחינו׳

 אלד אכיה רשפא רשפאד אכיה׳ :הייחדה ןושל םש עיפומ רפסמ םימעפ .לבקתנ ראשהו

 םירמאמה ואבוה םש םג 23.ס״שב ליגר וניא לבא ,ונלש היגוסב םג עיפומש ,׳רשפא אל רשפא

 ירמאמ תויגוסה יתשב .ישא בר ופוסו רזעלא ׳ר ותליחת—יגולונורכ ובורו ורקיעש רדס יפל

 תויגוסה ,רמא הווה ).ק״בב דחוימב(וירבדב תנתונו תאשונ ארמגהו ,ףוסב ואבוה ישא בר

 .ןה םיארובסה ידי ישעמ ילואו ,ישא ברל תורחואמ

 והייתוחילש ן נידב ע .ב

 ק״ב( הנתינ אל המבו ןודל לבבבש קד יתבל תושר תנתינ תמב םיללכ תללוכ ארמגחש ףא

 יפלו םישנאה יפל הנתשה הז ןיינעש יאדו .איה תלפרועמ וז השרפ ןיידע ),ב״עו א״ע דפ

 קזוהש םדא :י״שר[ רושב םדא יקזנו םדאב םדא יקזנ ...׳ :רמוא אבר לש ללכה .תומוקמה

 עטקד ארמח אוחח׳ :ןניסרג חיגימ ליעל לבא ).א״ע דפ( ׳לבבב ותוא ןיבוג ןיא ]רוש י״ע

 והל רמא ,אדבעכ והומייש וליז והל רמא ...לאומש רב אפפ ברד הימקל אתא אקוניד אדי

 בא לש ובוריס אלולש ,עמשמ Tin**2 היל אנסייפמ לידג יכל...אניעב אל אקוניד !דובא

 סויפ ןכ םאש ,׳ספת יאד׳ וז ןיעכב רמול רשפא־יאו( אבר ירבדכ אלש ,לבבב הבגנ היה

 .׳היתוכ אתכליה תיל׳ הז השעמ לע לאננח ׳ר קספ ןכלו ?), יל המל

 יולת לבבב ןידה יתב לש טופישה ןיינע יכ ,רמאנ הב םידמוע ונא רשא היגוסב םג

 .טגר ,מע ,זי ,המלש הרות ,רשכ מ״מר הזה רפסמה לע ריעה ןכו 19
 .ילבבב האבוה אלש השרד לע ,טנר—הנר ׳מע ,םש האר 20
 .ולבקתנ תותופליהו ,וחדנ תויארהש JQR ,NSII ,1911-1912 .pp),, (207-208םרמע ׳ד ריעה ןכו 21
 252. ׳מע ,ו ,דמח םרכ האר 22
 הדינ :תחא םעפ קר ולאמ ץוח אצמנ 2794, ימע ,ו ,יקסוואסאק י׳יחר לש היצנאדרוקנוקה יפל 23

 .ב״ע זס
 הלוגה תושאר ןוטלש ,ירוצ ש״י :האר לאומש רב אפפ בר טפשמב אבר לש ותוברעתה לע 24

 199—200. ׳מע ,ט״צרת ביבא־־לת ,תובישיהו
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 [7] ןמדירפ הדוהי אמש 424

 האיבמ םגו ),׳אפפ ברדל היתיל׳( אפפ בר לש ותעד תא החוד איה ירהש ,םיארומאה תקולחמב

 תיבגמ אק אסנק אדסח אדסה׳ :אדסח בר דגנכ הב סירתהש ,ןמחג בר לש ותרגיא ןושל

 המב ללכה לע דומעלו אבר ירבד תא ריהבהל היגוסב םינושה תוגויםגבש ,הארג ׳.לבבב

 ןתינו .ןודינב וקלחש םיארומא לש תוגוש תועד תופקתשמ ,׳וחייתוחילש ןגידבע׳ הפיאו

 תושר הגתיג המב הלאשב קרו ךא תויולת ןגיא טופישה ףקיה ןיינעב תוגושה תועדהש ,רעשל

 םיידוהי־אלה תוגוטלשה לש םתושרו םגוצר ןכ םג ומרגש אלא ,לארשי-ץרא ימכה ידי־לע

 25.םינושה

 םיגושארה ירבדו היגוסה תנבהב םייניצר םיישק שי ,ירוטסיהה עקרה לש תויעבה דבלמ ,םרב

 :היגוסה ןושל הזו .הילע ודסוגש

 לבבב ותוא ןיבוג םדאב רוש יקזנו רושב רוש יקזנ אבר רמא 1 ...

 לבבב ותוא ןיבוג ןיא רושב םדא יקזגו םדאב םדא יקזנ 2

 ...ש״מ 3

 היוגב ןל םיקד ידימב והייתוחילש ןגידבע אק יכ ירמא ):א( ןויסג 4

 והייתוהילש ןגידבע אל היוגב ןל םיק אלד ידימב 5

 היוגב ןל םיק אל ימג םדאב רושו רושב רוש ירמא 6

 26 אקושב ארות ינבדזמ אכיה יזח קופ אלא 7

 ימג רושב םדאו םדאב םדא 8

 אקושב ידבע יגבדזמ אכיח יזח קופ 9

 יציקד השמהו העברא םולשתו לפכ םולשת דועו 10

 והייתוהילש דבעג 11

 והייתוהילש ןגידבע אל אסגקב אגוממב והייתוהילש ןגידבע אק יכ ירמא ):ב( ןויסג 12

 והייתוחילש דבעג אוה אגוממד 27 םדאב םדא 13

 אחיכשד אתלימב והייתוחילש ןגידבע אק יכ ):ג( ןויסג 14

 וחייתוחילש ןגידבע אל אחיכש אלד םדאב םדא 15

 והייתוחילש דיבעג חיכשד28 םגפו תשוב ירה 16

 אגזזכ ברד השעממ ךמם איבהל יתיצר שארמ .ופוסב 246 ׳מע ,היינש הרודהמ ,ק״בל יריאמ ןייע 25
 ; ללכב ןיד תיב השעמ ןאכ שי םא שממ לש קופקפ שי תמאבש ,יתיאר ךכ־רחאו ,א״ע זיק ק״בב
 .םש 18 הרעהו 62-60, ׳מע 1970, ביבא־לת ,לבבב הלוגה תושאר ,רב ׳מ האר

 .ם״קד ןייע 26
 .רושב םדאו :ףסונ )ו :ה לבוח תוכלה(הגשמ דיגמה תםריגב 27
 ,ק״בל םינואגה רצוא הארו ;ס״קד ןייע ),י״שריפכ אלש( תשוב לש גוס והירה םגפש ,הארנ 28

 (...A Digest of Commentaries יתאמגא הירכז *ר לש ורפסב ם״ברו ;כר ,חיר ׳יס ,תובושתה
,(London 1961 97,44. תורעה ,ןלהל האר ,דועו ;ומוקמב 
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 תשובל יזוז תאמ עברא יבגא אפפ בר אהד ימג יכה ירמא 17

 ןמחנ ברל אדםה בר היל חלשד אפפ ברדל היתיל אהו 18

 לבבב תיבגמ אק אסגק אדסה אדסח חיל חלשו 19

 סיכ ןורסח היב תיאו אתיכשד אתלימב והייתוחילש ןגידבע יכ אלא ):ד( ןויסג 20

 אחיכש אלד אתלימ ימג יא סיכ ןורסח היב תילו אחיכשד אתלימ לבא 21

 וחייתוחילש ןגידבע אל סיכ ןורסחה יב תיאו 22

 סיכ ןורסח חיב תיאד ג״עא םדאב םדא ךכלה 23

 והייתותילש ןגידבע אל אחיכש אלד ןויכ 24

 אחיכשד ג״עא תשוב 25

 .והייתוחילש ןנידבע אל סיכ ןורסח חיב תילד ןויכ 26

 ןכלו ,םיכ ןורסח וב שיו חיכש אוהש רבד קר לבבב םינד :איה הרורב יד ארמגה תגקסמ

 םדא ידי־לע וא רוש ידי־לע קזוהש םדא לבא .םדא ידי־לע וא רוש ידי־לע קזוהש רוש םיגד

 קרש ,םיאצומ וגחגא ם״במרב ןייענשכ ,םרב 29.םיחיכש םניאש תויה ,ללכב לבבב םינד ןיא

 .ארמגה ירבדל םירתוסכ םיארנ םתצקמבו ,ארמגה ירבד םע וירבד םימיכסמ תצקמב

 שיו דימת ןייוצמה םירבד אלא ץראל הצוה לש ןיד תיב ןיגד ןיא׳ :ם״במרה בתוכ דחא דצמ

 ןייוצמח םירבד וא ...סיכ ןורסח ןהב שיש פ׳׳עא ןייוצמ ןיאש םירבד לבא ...סיכ ןורסח ןחב

 ןייע ,ט :ח ןירדחגס תוכלח( ׳ץראל חצוח יגייד ןתוא ןיגד ןיא ...סיכ ןורסח ןחב ןיא לבא

 ססבתמ ם״במרחש יאדוול בורק ,ןכ םאו ,ארמגח ירבדל שממ םימיאתמ חלאח םירבדח ).םש

 ).רחא םוקמב חז ןיעכ ונאצמ אל ירח(ונלש חיגוסה לע

 ,תשובהו רעצהו קזגה תא םיבוג ץא םגמא םדא ידי־לע קזוהש םדאבש ,בתכ יגש דצמ ,םרב

 ן ו ר ס ח ם ח ב ן י א תשובהו רעצהו קזגהש ,וירבדל םעט ןתגו !םיבוג יופירו תבש לבא

 ןושל ירהו .לבבב םיבגג םגיאו ,ןוממ רדגב אלו סגק רדגב םה ירה ןכלו ,סיכ

 :ם״במרה

 קזנה ןיבוג ןיא וריבחב לבחש םדא

 ץראל חצוח ינייד ןחב בייח אוחש תשבחו רעצהו

 ).י :ה ןירדהנס תוכלה( םיכ ןורסח ןהב שיש ינפמ ןיבוג יופירו תבש לבא

 :בתכ רוטפ סגקב הדומ ןידבו

 קזגה ןמ רוטפ ומצעמ הדוהו יב תלבח רמוא אוה

 ...ומצע יפ לע יופירבו תשובבו תבשב בייחו רעצה ןמו

 ומצע יפ לע ולא םירבד השלש םדא םלשמ המלו

 .וליפא ה״דו איריא יאמ ה״ד ,י׳׳שר הוושה 29
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 ול ןתי אל םאש סנק אלו אוה ןוממ יופירהו תבשהש

 קיזמו לבוח תוכלח( ...תשובחו ,ותכאלממ לטבו וב אפרתמ אוחש ןוממ ורסח ירח

 ).30ז—ו :ה

 הרוש(׳אוה אנוממד םדאב םדא׳ :ארמגב ירהש ,ונלש היגוסה תא םירתוס הלאה םירבדה

 יניא׳ :ד״בארה גישה הזכו 31.ןוממ אלו ,םה םנק רעצו קזנ רמאיי דיא ,ןכ םאו ),ליעל 13

 םע המיאתהל ןיא סיכ ןורסה ןיא קזנבש ם״במרה תטיש ןכו 3V תולבחב סנק אצומ

 רבודמש ,עמשמ היגוסה ןמו 23), הרוש(׳סיכ ןורסח היב תיא ...םדאב םדא׳ :ארמגה ירבד

 סיכ ןורסח וב ןיאש רבד לכש ,ם״במרה לש ויוהיז ןכו 33.תשובמ ץוח םירבד דועו קזנב

 לע י״שר רמואש דע ,םרשקל ילב ,דוחל הלא ינשב תלפטמש ,ארמגה יפל רזומ ,סנק והירה

 יופיר׳ ,השק דועו ).םגפו ה״ד( ׳אוה םנק ואל׳ ,םיכ ןורסח וב ןיאש קהבומה רבדה ,תשוב

 ז״בדר( ׳יחיכש אל םדאב םדא יקזנד ,יחיכש אל אה םיכ ןורסח והב תיאד ג״עא תבשו

 .םיליגרח םירבדל ל״וח ינייד לש םתוכמס םצמצ ומצע ם״במרחו ),י :ח ןירדהנס תוכלהל

 ףוסו׳ :הנשמ דיגמ לעב בתכו ,רורב רבד ולעה אלו 34,ם׳׳במרה ישרפמ ושקה הלאה תוישוקב

 ם״במרה הארה רבכ ,םרב ).ה״פ לבוח תמלח( ׳ליד ברה וב ןעשי םוקמ האור יניא רבד

 היה ךיא ונלש ארמגה ךותמ תולגל הווצמו ,וגלש היגוסה לע ןעשנ אוהש םיקהבומ םינמיס

 .ם״במרה ינפל בותכ

 שי םדאב םדאש (2);חיכש וניא םדאב םדאש (1):ארמגבש םירבד חעברא רתוס ם״במרח

 אלש (4) ;אסנק אלו אנוממ םדאב םדאש (3) );קזנ אוהש ירקיעח םולשתב( סיכ ןורסח וב

 .סנק בשחנ סיכ ןורסח וב ןיאש רבד לכ

 הרושבו 15 הרושב :דבלב תומוקמ ינשב ארמגב עיפומ ׳אחיכש אל םדאב םדא׳ש ןיינעה (1)

 אלד םדאב םדא אחיכשד אתלימב והייתוחילש ןנידבע אק יכ׳( 14—15 תורושב ןושלח 24.

 היגוסבש תוליבקמח תונושלב ירחש ,המצע ינפב הדושח )׳וחייתוחילש ןנידבע אל אחיכש

 ןל םיק אלד ידימב חיוגב ןל םיקד ידימב׳ 4—5 תורושב ןוגכ ,וכופיהו רבד אוה ןונגסה

 14—15. תורושב םג הזכ ןונגס היהיש ,תופצל היה רשפא ןכ םאו 20—22, תורושב ןכו ,׳היוגב

 .זי—זט :א ןעטנו ןעוט תוכלה ;בי—ח :ה ןירדהנס תוכלה ;ח—א :ה לבוח תוכלה ׳ר 30

 וניא ׳םדאב םדא׳ש ,תעדה לע תולעהל ןיא .ב״ע ד ףד ןייע ,םירבדה תשמח לכ ל״ר ,,םדאב םדא׳ 31
 שוריפב רמא אברו ,אבר לש ורמאמ יפ-לע הרמאנ ׳םדאב םדא׳ ארמגה ןושל ירהש ,קזנ ללוכ

 ;קזנ םא יכ םירבד ׳ד ןיא רוש ידי־לע םיקזנב ירה םגו ,׳רושב םדא יקזנו םדאב םדא י ק ז נ ׳
 ורפסבש ונושל חסונבו ;ןיקריפ שיר ,י״שר הארו .ש תוא ,ןאכל ס״קדו ,א״ע זפ ףד הנשמ ןייע
 ,ב׳׳ע דפ י״שר הארו ;׳הז׳ תבית ילב ,׳וכו ׳ןוממ ודיספהו וקיזה ירהש׳ :יתאמגא הירכז ׳ר לש
 .םנק אלו ןוממ םירבדה תשמח לכש ,שרופמ ב״ע ד ףדב .אוה אנוממד םדאב םדא ה״ד

 31. הרעה ,ליעל האר 33 .זט : א ןעטנו ןעוט תוכלה 32
 ןניקסמו ה״ד ,א ׳יס מ״וחל י״בו 30 ; הרעהב ליעל וניוצש תומוקמב ם״במרה לש וילכ יאשונב האר 34

 ).וירהאש( ש״מו ה״דו
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 :םשו ),ףסוי בר תעדל( ב״ע חפ ןיסיגמ איה תאבומש הארנ 14—15 תורושבש ןושל התוא לכ

 ןנידבע אל אחיכש אלד אתלימב אחיכשד אתלימב וחייתוחילש ןנידבע יכ׳

 תנומש תסריגבו ,ונלש חיגוסה ןמ םיאיבמ ,םיטפשמ שיר ,תותליאשב הנהו .׳וחייתוחילש

 .רחייתוחילש ןנידבע אל אחיכש אלד א ת לימב׳ :איח ןכ 35יקסרימ ק״שר ןייצש דיה־יבתכ

 36.ותטישל הריתס ןאכמ ןיא ןכלו ,ם״במרה ינפל התיה וז הסריג ןיעכש ,רבתסמ

 ףוסב הפסוה והירה 23—26) תורוש(׳ךכלה׳ב התופה עטקה ותוא לכש הארנ 24, הרוש יבגל

 ונל שי הזב םג .ארמגה ףוגמ וגיאו 37,תומוקמ המכב ליגרכ ,הכלה קספו רבסה םשל היגוסה

 ןורסהו אחיכשד ,ןניעב יתרת אלא׳ :טושפו רצק םויס שי םשש ,תותליאשה ןמ בושח ךמס

 :הב ונחתפש הנחבהה לע רוזחיש יואר !דיה היגוסה ףוגמ הז עטק היה ול ,תמאבו !38׳סיכ

 הוושהו( ..׳.ימג םדאב רושו רושב רוש יקזג ...אלד רושב םדא יקזנו םדאב םדא יקזנ ש״מ׳

 תושקהל ןיא ןכלו ,אחיכש אל םדאב םדאש רכזוה אל ארמגה ףוגבש ירה 6—9).39 תורוש

 .ם״במרה לע הזמ

 תורושב קר האב ,תשובמ ץוח םירבדח לכב סיכ ןורסח וב שי םדאב םדאש הרבסה (2)

 היה אל הז עטקש ,הארנ ובש םיניינע ינש ללגבו ,אוה הפסוה עטקהש ונרמא רבכו 23—26,

 .ויתוכלה תא ם״במרה ססיב הילעש היגוסב

 וא ותוא טימשג םאש אלא 13, הרושב קר עיפומ ׳אוה אנוממ םדאב םדא׳ ןיינע (3—4)

 הישוקה ללוכ ,ולוכש ,הארנ םנמאו 12—13), תורוש( עטקה לכ לש ונבומ תא חפקנ ,וב חיגג

 די־יבתכ העשת ךותמ הארנכ ,העק ׳מע ,תומש ,ג ,ד״כשת םלשורי ,ןואג יאחא ברד תותליאש 35
 רצוא הוושהו ; אל ותו ,׳אחיכשד אתלימב והייתוחילש ןנידבע יכ׳ : ספדנב .תאז השרפ םיללוכה
 .טעק ׳יס ,םישוריפה ,ק״בל םינואגה

 /אחיכש אל םדאב םדא׳ קיידל ןתינ ׳אחיכש אלד אתלימב׳ תסריג יפל םגש ,השקמה השקי םאו 36
 ,ם״במרה תטיש דגנ שממ לש הישוק וז ןיא — אבר לש ורמאמ ריבסהל ןתינש ללכה תנווכ יהוזש

 ללכה ךרפוה אליממ ירה .תודבוע לש ןושל ןיבל יטפשמ ןורקע לש ןושל ןיב לודג לדבה שיו
 ,ם״במרה תטישלש ,תומדל רשפא העצהה יפכ סורגנ םאו ,׳אהיכשד אתלימב׳ לש

 דיבענ יחיכשד רעצו קזנ ירה :תושקהל רשפא היה ,תשוב ןיינעב הבותכה אכריפה דבלמ
 ךיא ץרתל דואמ השק ,׳אחיכש אלד םדאב םדא׳ :הדבוע לש ןושל םורגנשכ ,םרב !והייתוחילש

 ןורסה םהב ןיאש אלא םיחיכש רעצו קזנ ותטישל םגו( םיחיכש תבשו יופירש ם״במרה רובסי
 49. הרעה האר /תולבח׳ אתיל הזינג עטקב תמאבו ,המוקמ רקיע םש ןיא לבא ,השק ןיטגמ !). סיכ

 םרכו 42 ; ׳מע ,יארובס ,ןיול האר ;תויגוסה ףוסב הז גוסמ םיקספ םיארובסה ורביחש ,רבדה עודי 37
 .הלא ןיעמ םיקספל ם׳׳במרה תשיג ןלהל הארו 250. ׳מע ,ו ,דמח

 .ארמגבכ ףסונ העשתה ןמ דחא די־בתכב קר .תואחסונ יפוליחב םש הארו ; םש יקםרימ תרודהמ 38
 הפסוה עטקה ינפל האב וראזיפו וגיצנוש יסופדבש ,הדבועב שי הפסוה ןאכש דכל ףסונ זמר 39

 ןנידבע אחיכש אלו םיכ ןורסח הב תיאד הלבח אהו! :הגושל הזו ),המלהל השק םנמאש( תפסונ
 תאזה הפסוהה תרטמש ,הארנ ).כ תוא ,ם״קד תוהגה האר( ׳וכו םדאב םדא ךכלה ]והייתוחילש

 422. ׳מע ,ליעל הזכ הוושהו ; היגוסה ףוג םע ךכלה תביתב חתופה עטקה תא תוחאל איה
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 ,רומאכ ,ונינפלש ארמגב .ם״במרה ינפל היה אלו ,הפסוה 10—13), תורוש( בשייל אב התואש

 םה דחא ןיינע ם״במרה תעדל םלוא .םה םינוש םיניינע ינש סיכ ןורסח וב ןיאש רבדו סנק
 ),ךוממ ןורסח ירה ול ןתי אל םאש סנק אלו אוה ןוממ יופירהו תבשהש׳ :ז :ה לבוח תוכלה(

 ועיפוה אל 10—13 תורוש ,רמולכ ,םידרפנ םיניינע ינשכ וינפל ארמגב ואב אלש ,רבתסמו
 .ארמגב

 תוארל רשפא רתויה לכל .תירוקמה היגוסה ףוגמ ןניא 10—13 תורושש םיפסונ םיזמר שיו
 לע הגוע וגיא ׳והייתוחילש ןגידבע אל אסגקב׳ ירהש ,הייהדו תידדצ הישוקכ הזה עטקה תא

 יגבדזימד יכיה יכ תישוק אמיקו׳ :ידרפס ךורב ׳ר ןושלב ; 6—9 תורוש( הגושארה הלאשה

 תושקהל םוקמ היה אל ,םיירגוסב וליאכו ,תידדצ הישוק וז התיה ול לבא 4°). ׳אקושב ידבע
 .ל״גה הישוקה לע תונעל אלא 13), הרוש( שדחמ

 תושקחל ול חארגש ימ תפסוהכ הארגו ,אוה ןפוד אצוי ןודיגה עטקה תורחא תוגיחבמ םג
 ידימב(יגכט־יטפשמ גוס הגיאש םישעמ רואית ןושל האב תוגויסגה רתיב .השעש יפכ ץרתלו
 -יטפשמ גוס ןאכו ),סיכ ןורםה היב תיאו אחיכשד אתלימב ,אחיכשד אתלימב ,חיוגב ןל םיקד
 ,איה חגושמ 10—11) תורוש(׳וכו ׳לפכ םולשת דועו׳ הישוקה םצע םגו .אסגק ,אנוממ :ינכט

 -לע השקמש ,שרפל ץלאנ י״שרו ,אבר לש ורמאמב הלא ןיעמ תוסנקב םיקסוע ונא ןיא ירה
 הישוקהו ).׳לבבב תוסנק יניד ןינד ןיאד ןל אמייק המלא׳( ללכ־ךרךב ונל עודיש המ יפ

 העבראב םג יכ ,רוש יקזנמ רתוי םיבוצק םניא השימחו העברא ימולשת יכ ,דואמ תיתוכאלמ
 ׳דועו׳ ןושלהש ,הארנו 41.קושב השהו רושה יריחמ יפ־־ לע ןרקה תא םדוק םושל שי השימחו
 42.הפסוה לע םימעפל תדמלמ

 ,חבושת ןתמ לש תונויםנ השולש היגוסב םיאצמנ ,ןה רז ףוג 10—13 תורושש ,ונקדצ םא
 43.ארמגב ליגרו יוצמ הגבמ והזו ,ןוכנה אוה םהבש ןורחאהש

 םינותנ יד ונידיב ןיא —ם״במרה ססבתה הילעש היגוסה תא שממ רזחשל חזב יתגווכ ןיא
 חסוגב ועיפוה ל״גה תוביסה ללגבש ,וגלש היגוסב םימיוסמ םיקלח לע עיבצחל אלא — ךכל

 ץריתו ,הזב השקתה ןואג םשב ק״מטשב םג .ש״ייע ,ומוקמב ,יתאמגא הירכז ׳ר לש ורפסב אבומ 40
 .תוכיראב ,המוד ןפואב

 ..׳.היוגב ןל םיק א ל ...רושב רוש׳ :ונרמא ירהו 41
 ליעל הארו ,ד ףיעס ,ןלהל האר ,איה הפסוה )א״ע הפ( ׳ןניקסע ינטפושב דועו׳ ןושלה קפס ילב ךכ 42

 ב״ע ו ןישודיקב ׳הולמ ונייה דועו׳ ןושלהש ,חיכוהל הסנא רחא םוקמב .׳דועו׳ו ׳אדח׳ לע א ףיעס
 .איה הפסוה

 ]ת[בתכומה ...אלא ..,.העוטקה ודי עוטקל אלא :א״ע הפ ףדבש 42) הרעה( ל״נה היגוסב 43
 ...והד לכב הל רמאד יא :ב״ע ז ןישודיק הוושה .ןתיל הצור םדא המכ ןידמוא אלא ..,.תוכלמל

 יאו ...ללכ והב ונקמ אלד אמיליא :א״ע ח ,םש ..;.רמאד יגילפ יכ ...ןישמח הל רמאד יא
 אבילאו ללוכ רוסיאב יגלפימק יאמב : א״ע גל תומבי ..;.ואל אלא ...הטורפ ,דוש והב תילד

 תחא תב רוסיאב יגלפימק אלא ...י״רד אבילאו תחא תבב רוסיאב יגלפימק אלא ...י״רד
 .ש״רד אבילאו
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 היגוסה חסוג תא ןלהל םושרג ארוקה לע לקהל ידכ .ויתוכלה ם״במרה ססיב וילעש ילבבה

 :םיקלה םתוא ילב ,וגלש

 לבבב ותוא ןיבוג םדאב רוש יקזנו רושב רוש יקמ אבר רמא ...

 לבבב ותוא ןיבוג ןיא רושב םדא יקזגו םדאב םדא יקזג

 ...ש״מ

 היוגב ןל םיקד ידימב והייתוחילש ןגידבע אק יכ ירמא ):א( ןויסנ

 והייתוחילש ןגידבע אל היוגב ןל םיק אלד ידימב

 היוגב ןל םיק אל ימג םדאב רושו רושב רוש ירמא

 אקושב ארות יגבדזמ אכיה יזה קופ אלא

 ימג רושב םדאו םדאב םדא

 אקושב ידבע יגבדזמ אכיה יזח קופ

 אחיכשד אתלימב וחייתוחילש ןגידבע אק יכ ):ב( ןויסנ

 וחייתוחילש ןגידבע אל אחיכש אלד אתלימב

 וחייתוחילש דיבעג חיכשד םגפו תשוב ירה

 תשובל יזוז האמ עברא יבגא אפפ בר אהד ימג יכה ירמא

 ןמהג ברל אדסח בר חיל חלשד אפפ ברדל חיתיל אתו

 לבבב תיבגמ אק אסגק אדסח אדסח חיל חלשו

 סיכ ןורסח היב תיאו אחיכשד אתלימב וחייתוחילש ןגידבע יכ אלא ):ג( ןויסנ

 אחיכש אלד אתלימ ימג יא םיכ ןורסח היב תילו אחיכשד אתלימ לבא

 .וחייתוחילש ןגידבע אל סיכ ןורסח חיב תיאו

 ,תירוקמח חיגוםל וגיגפל ספדגח ןמ רתוי תבורק תאזח חרוצחש ,רבתסמ ליעל בותכח יפ־לע

 **.וידבר תא ןיבחל ןתיגו ,ם׳׳במרה לע תוישוק עברא ןתוא תושקחל ןיא הזה חסונה יפ־לעו

 — ב״ע ד ףדב היגוסה .בישהל שי )ה״פ לבוח תוכלה( הגשמ דיגמה לש ויתוישוקמ תורחא לע םג 44

 קרפב ףיסוהש ׳ריבסמ׳ה ותוא ידימ איה םגש הארנ ,םה ןוממ םירבד השימח לכ היפלש ,א״ע ,ד

 המכב תורבס ופסותינש ,ה ,ז םיפיעס ,ןלהל הוושה .ם״במרה ינפל התיה אלש ,רשפאו ,לבוחה

 ,ןה םיארובסה ןמ תותכסמ תליחתב תויגוס הברהש ,עודי .ריבסמה ותוא תטישל דומלתב תומוקמ

 1), הרעה ,ליעל( סייוו ׳א :האר ;הנושארה רהאלש תויגוס םג אלא ,דבלב הנושארה היגוסה אלו

 .ריבסמ וא רדסמ ןושלכ ,איה הכוראו תימתס תאזה היגוסב ןושלהש ,ימנ אקידו 10—15. ׳מע

 דכיפל הלותב הרעג תוכלהמ ב״פ בתכ ומצע ל״ז וניברש הזמ השק׳ ,הנשמ דיגמה השקה בוש

 ומצע פ״ע םלשמ רעצו םגפו תשוב אלא םנק םלשמ וגיא יגולפ לש ותב יתיתפ וא יתסגא רמואה

 יפ־לע קזג םלשמ ןיא ם״במרה ירבדלו ,׳קזנ וגייה׳ םגפמ תושקהל ותגווכ ׳.םימעפ ׳ג םש הז לפכגו

 ;ם״במרה ירבדל םג ומצע יפ־לע בייח תשובבו ,אוה תשוב ומכ םגפש ,רתוי הארג לבא .ומצע

 םש הז לפכנו׳ בתכו ,ומצע יפ־לע םלשמש רעצו םגפו תשוב לע בתכש המו 97. הרעה ,ןלהל האר
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 תרזחושמה הרוצה לע תססבתמה הכלהב הטישל תויודע ם״במרל ץוחמ םג אוצמל שי םאה

 .ארמגב ותסריגו ם״במרה תטישל םישרוש םיאצומ וגא םינואגה ירבדבש ,יגמוד ? היגוסה לש

 אתלימד אמתם רוש וקיזהש םדאו םדא וקיזהש םדא׳ 45:צק ׳יס ,םינואגה רצואב

 יקזגבש ירה /וגוממ רסח אל תשוב וא םגפ וא ופוגב רעצ םאש סיכ ןורסח ואלד

 םיאתמ הז ןיא .סיכ ןורסה וב ןיא )תשובהו רעצה ,קזנה( אתלימד אמתס םדאב םדא

 אוה לבא ,׳םיכ ןורםה היב תיא ]...אתלימד אמתס [= םדאב םדא׳ תרמואה ,ארמגה ןושלל

 תארוה לע ךמסג אוהש שרופמב ם״במרה ריכזה דחוימב הז ןייגעבו ,ם״במרה תטישכ שממ

 .ם״במרל המודב )םש(ןואגה לצא וגאצמ ׳אחיכש׳ ןיינעב םג ).י :ה ןירדהנס ׳לה( םינואגה

 םדא יקזגב ולופיט לכ ךשמב ,תאז לכבו ,רוש יקזגל עגונב ׳אחיכש׳ תשירד תא ריכזה ןואגה

 היגוסה יפל לבא .ם״במרה תטישכ הזו ,אחיכש אל םדאב םדאש ללכ ריכזה אל םדאב

 אל םדאב םדאש יגפמ והירה םירבדה תעברא םיבוג ןיאש םעטה רקיע וגיגפלש

 !אהיכש

 .םה סנק םירבדה תשמח לכש ,תוטשפב ורבס םינואגה ןמ םיברש ,הארג ,ןוממו סגק ןייגעל

 םרוג םוקמה ןידה רקיעמ יכ וגיאר ךכ׳ :ארירש וניברל איבה ,חפק ׳יס ,םש ,םינואגח רצואב

 רבד וניאש אלא דוע אלו ,תוצרא ראשב אלו לבבב אל ןיבוג ןיא ךכיפל ,ת ו ס ג ק תובגל

 תבשחו י ו פר ח ו ק זג ח ו רעצ ח יפלו שייבתמהו שייבמה יפל לכה אלא בוצק

 םיאצוי ובש ,תוחתפתהב שדח בלש םישגופ וגאש המוד ןואג יאה בר ירבדב ׳.ת ש ב ה ו

 ,לבבב ת ו ס ג ק יגיד ןיגד ןיאש ןגבר ורמא׳ :לאשג אוה םהילעש ,תוסנקה רדגמ תבשו יופיר

 אל תולבחו תוסנק׳ בישהו 46,׳לבוחה ותואב ושעי המ ...הזה ןמזב וריבחב ל ב ו ח ח

 וניבר תטישל םג ׳.ח ז ח ן מ ז ב ןגיבגמ ת ב ש ו ח א ו פ ר וב שיש רבד םאו ,לבבב ןגיבגמ

 בתכ ירהש הז לע הומתל שי/ :בתכו ,הזב השקה הרענ תוכלהב הנשמ ףסכה םג ,׳םימעפ ׳ג
 :םימעפה תחאב ונינפל םנמא ׳.רעצה ןמו קזנה ןמ רוטפ ומצעמ הדוה םאש לבוח תוכלהמ ׳ה קרפב
 יל ןיאו ,השק תמאב םש גי הכלהמ לבא .׳רעצ׳ םש אתילו ,׳ויפ תאדוהב םגפו תשב םלשמ לבא׳
 ןיב קלחמה ,םש הנשמ ףסכב אבומכ ,עשוהי ׳ר דיגנה לש ורבסה לע עיבצהל אלא הז לע רמול המ

 אנוממ תוקלמו ןוממ אכיאד ורבחב לבוח המ׳ ןושלה .סנוא לש רעצ ןיבל תולבח לש רעצ

 .ם״במרה תטישל הישוק הניא ,א״ע גל־-־א״ע בל תובותכב םימעפ המכ ארמגב תרזוחש ,׳...םלשמ
 ןיחבה רבכו ,םש א״ע גל ףדב ףא הארנ ןכו( ארומא יפב אלו ,איה ארמגד אמתם ןושל םש ףא

 (,JQR :האר ;׳תיארובם׳ה תרגסמה ןיבל ,תידוסיה ׳ארמג׳ה ןיב וז היגוסב ןיילק ח״ר
.,(xxxvm,pp 358,363 םנק לע םג לפונ ׳אנוממ׳ םשה היגוס התואבש ,ךכל ךרוצ ןיא לבא, 

 תטישל ךמס שי א״ע גמ תובותכב תמאבו .א״ער בלו ב״עם אל ףד ש״ייע ,תוכממ איצוהלו
 אתיירבב םגו ,הבר יפבו ,םיידי השעמל דוגינב ,תוסנק םע דחיב ורכזנ ׳תולבח׳ םש .ם״במרה

 : אמיאו ה״ד ,י״שרב ש״ייע ;׳רבדמ בותכה תולבחו תוסנקו תבה יותיפב׳ :ומ :הכ ׳יו לע רמאנ
 .ח ,ז םיפיעסו 49, הרעה ,ןלהל הארו .תולבח ה״ד ,׳םותו

 .ארירש ברל ב׳׳ע—א״ע א״ל צ״עש :ד הרעה ,םשו ,צק ׳יס ,תובושתה ,ק״בל 45
 .כת ׳יס ףוס ,מ״חוטב אבומ 46
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 431 לבוחה קרפב ׳ארבס׳ יעטקו תופסוה [14]

 ירה תבשו יופירש ,שרופמב בתכ שעמ ןבא ףסוי ׳רו 47,לבבב ובגנ תבשו יופיר קר לאננח

 49.םנק — תשובו רעצ קזנו 48,ןוממ םה

 םדאה יקזנ ימולשת — אוה םושפ לבבב תולבח ונד אלש םעטה ,ל״נה םינואגה ירבד יפל

 לש וזל המוד הסיפת יפ־לע םצמטצנ לבבב טופישהש ,ןיטשלקניפ רעיש רבכו .םה סנק

 50.אוה שנועו סנק ורקיעב קזנ םולשתש ,רמולכ ,רזעילא ׳ר

 המכ ירבד לש ןטושפ יפל ףא ילואו( ב״ע ד ףדבו ,ונתייגוםב הפסוהה לעב תסיפת יפל ,םרב

 וסרגש( םייזנכשאה םינושארה וספת ןכ .סנק אלו םה ןוממ םירבדה תשמח לכ 51),םיאנת

 ד״ירה ׳סות = וע ׳י0 ,עירכמה ׳םב םג אבומש םשל ףסוהו( 86 ׳מע ,ק״בל םינואגה רצוא ףוסב 47

 ,רציבוטפא ׳א האר ׳םינואגה תובושתב תוסנק יניד׳ לעו[ ).טפק ׳מע ,ש״קז תרודהמ ,ק״בל

 ].ךרועה — 97—122. ׳מע ,א׳׳שת םילשורי ,םינואגה תורפסב םירקחמ

 .טי—חי :אכ ׳משב בותכה לש וטושפ איה דבלב יופירו תבש םה לבוחבש ןוממ ימולשתש העדה 48

 המלש הרות ,רשכ מ׳׳מ הארו ;ב״ע גל תובותכב ירמ בר לש ותייחדב(גגושב והכהש תויה ,רמולכ

 הצפמ אלא ),טי :דכ ׳יו( ׳ול השעי ןכ השע רשאכ׳ לש שנוע שנענ וניא )ל״נה םיקוספל
 בתכ ,ל״נה םיקוספב ,תומשל ושוריפב ,וטוםאק .אל ותו (compensation), רבדבש ןוממ דספה

 יכו ...׳ :בתכו ,קוספה לש השידה תובישח לטבל אב ךכ ךותמו ׳,דיזמל גגוש ןיב לדבה ןיא׳

 םירבדה .אוה גגושב ,רמולכ ,רקיעה אוה בירה לבא ,׳רקיעה אוה בירה אל לבא ,םישגא ןובירי

 Daube .D,י (-Studies in Bib \ ״Lex Talionis״ הבואד לש ויתונקסמל םג םירתוס ןאכ םירומאה

.(Had ,Law2 New York ,1969 .pp 102-153 ארקיו ׳סבש ׳ול השעי ןכ׳ש חיכוהל הסינ אוה 

 הנחבהה תשטשוטמ ארקמבש ,םש חיכוהל הסינ םג אוה 113). ׳מע ,םש( גגושה לע םג לח םש

 ונירבד יפל (compensation).יוציפ םג אצמנ שנועה ךותבו ,שנוע ןיבל יוציפ ןיב תולבה ינידב

 תמייק .שנועה גשומ ךותב םיברועמ םניא לבא ),יופירו תבש( ארקמב תולבהל םייוציפ שי םנמא

 .שנוע ןיבל יוציפ ןיבו ,דיזמו גגוש ןיב הנחבהה

 תאצמנ ,ןוממ דספה הצפמ דהאהו שנענ דחאהשו ,תולבחב ןווכתמ וניאשל ןווכתמ ןיב הנחבהה

 םינודינה םיקוספל םיליבקמש םה 206—207 םיפיעס( 206—207 196—197, םיפיעס ,יברומח יקוחב

 תפוקתב םג ).גגושב ותנווכ ׳ביר׳ש אצויו ,לבחנח תתימ לש תורשפאה התלעוה םש םגו ,תומש ׳סמ

 רשא ,אמור יקוחב םג .בסר ׳מע ,זי ,המלש הרות ןייע ;וז הנחבה לודגה רזעילא ׳ר םייק םיאנתה

 האור ךכ־רחאלש קוחה ןיא ,שממ רביא תחת רביא לבוחה בייחתנ תוחולה ב״יב הלש קיתעה קוחב

 : quoniam סונאיניטסוי לש הטםגידה יפלו ,ןוממ דספה לש ,׳היפסכמ תיחפיא׳ לש קזנ תולבחב
.dominus membrorum suorum nemo videtur ,(Digesta 9.2.13 pr.) רוטפ גגושה םתסיפתל 

 B ,Nicholas An introduction to Roman. :האר ;אוה סנק קזנש ,רמוא הווה ,קזנ ימולשתמ

,;Law Oxford ,1962 .pp ,216-217 222 90. הרעה ,ןלהל הארו 

 ןיטיגב .ו :ה לבוח תוכלהל הגשמ דיגמ ןייעו ;לבהנה ׳ינתמ ה״ד ,ב״ע ומ ףד תועובשל וישודיח 49

 ש״מר(׳ימנ תוסנק יניד יכהו׳ :םש הזינגה עטקבו ,׳ימנ תולבחו תוליזג יכה יא׳ :ב״ע חפ

 קזנ רמאד ןאמ תטישל .,דחכוה ןיא ןאכמ ןבומכ לבא ),ו״כשת קרוי־וינ ,ןיטיג ס״קד ,םולבדלפ

 הלודג תבש ה״ד ,א״ע ופ( תופסות תיישוק ןיעכ ,תוישוק המכ תוקלתסמ דספה דגנכ וניאו אוה סנק

 ,. ..ודי העטקנ אל םאש ברה דיספמש פ״עא׳ )דבעל

.,L ,Finkelstein The ,Pharisees3 Philadelphia ,1966 .p LXXVI 50 48. הרעה ,ליעל הארו 

 133—134. ׳פע ,ה״שת קרוי־רינ ,רוש השמ רכזל יעדמ ץבוק ,סייו ׳א האר 51
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 תועובש תנשמל ןתנוהי וניבר ןושל ,לשמל ,ירה ;תוטשפב סנאבורפ ימכחו )ל״גה תופסוהב

 תשובו תבשו יופירו רעצ קזנ םירבד השמח ןהש היל רפכ אק אנוממ אהד ...י ):ב״ע ול ףד(

 52׳.ןלוכב ול בייהתמ היה ול הדומ היה םאש

 ןהילא ם״במרה סחיו ארמגב ׳ארבס׳ לש תופסוה .ג

 ,תירוקמה היגוסל ןה ׳תופסוה׳ וגיגפלש ארמגה תייגוסב םימיוסמ םיקלחש ,וגרעיש ליעל

 ביחרהל יאדכ הז ןייגע לע .תופסוה ןתוא ילב היגוסה תרוצ לע ויקספ תא ססיב ם״במרהשו

 .ךומסתש המ לע הל שי וז השיג םא רוקהלו רובידה תא תצק

 םיארובסה ןמ( שוריפ תפסות איהש ארמגבש ןושל לע םינושארה םירמוא תומוקמ הברהב

 :הלאשל הבושתב בתכ ם״במרה ןב םהרבא ׳ר 53). ןוילגב שרפמ תפסוה וא ,םינואגה ןמ וא

 םאו דומלתב תופסותה וז ץא %.הירבדב דומלתה השלב התפסוהש תופסותה התואו ...׳

 ךותב םגכגו םכתומכ םישרפמה תצקמל אוה שוריפ אמש םתוא והיגה םכלש םירפסב איה

 וז השיגבש ,תוארהל רשפא 54׳.ךכ ארמגה ירפסב תומוקמ הברהש םכלש דומלתה ירפס זושל

 .ויבא תטישב םהרבא ׳ר ךלוה

 ארטוז רמכ אתכלהו׳ :ב״ע אס ףד הדיג תכסמב הקספנ זנטעש ינידבש דהא ןיינע לע

 ,קספ ותואל ם״במרה דגנתה תוינשמה שוריפב ).ש״ייע( ׳אנשיל אדהב אנמחר וחניקפאדמ

 55׳.שוריפ אלא דומלתה ןושל וניא הדנ ]ארמגב [= רמגב בותכה ןושלה ותואו׳ :בתכו

 ןושל וניא הדנב רכזנש המו׳ 56:ב״נר ילופאנ תוינשמב י״כ תוהגהבש ם״במרה ירבד חסוגב

 ךמת ושוריפ לש אמק הרודהמבש יפ־לע־ףא ,ם״במרה בתכ ךכו ׳.ןואג ןושל אלא ךומלת

 דומלתב ורמא ןכו ,קפס וב ןיאו ,תמאב הקוספ הכלה וזו׳ :בתכו ,הדיג תכסמבש קספ ותואב

 אוהש ,קפס ךבלב סנכי לא ךל יתרמאש המ לע קלוה רבד רחאל תאצמ םאו ],םש ,חדינ[

 ,ןמרביל ש״רה ירבדכ ,ם״במרל האב תאזכש הרזח 57׳.הדג ׳רמגב הרומאה איהה הכלהה חכש

 תא זקתו וב רזח םיגואגח שוריפ פ״ע הפסוה איה הדנב חסונחש וניברל ול ררבתנשכ׳ :ךכ

 38׳.מ״היפ לש ב״ודהמב ותעד

 ,היינש הרודהמ ,ק״בל יריאמ הוושהו ;שוריפה ןמ ,זכ ׳מע ,תועובש ,׳תורוקמה לא׳ ם״שב 52
 245. ׳מע

 .יארובס ,ןיול האר 53
 16. ׳מע ),םוליצ( ך״שת םילשורי ,גרבדלוג ׳ב תרודהמ ,םהרבא תכרב 54
 .דלק ׳מע ,ג״כשת םילשורי ,רוקמה ילב הרודהמ ,םיערז ,חפאק ׳י לש ומוגרתב ,ח :ט םיאלכ 55

 51. ׳מע ,יארובס ,ןיול הארו ;׳שרפמ הז יא ןושל׳ :ב :י םיאלכ תוכלה ז״בדרב אבומב
 ,ם״במרהל ימלשוריה תוכלה ,ןמרביל ש״רגה ר״ומ האר .קרוי־ויגב םינברל שרדמה-תיב תיירפסב 56

 .ז ׳מעו 21, הרעה ,ו ׳מע ,ח״שת קראיונ
 .ז ׳מע ,םש ,ןמרביל האר 57
 .םש 58
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 433 לבוחה קרפב ׳ארבס׳ יעטקו תופסוה [16]
 לע ויקספ תא ססיב אוהש ,ומצע ם״במרה יפמ הרורב תודע ונל שי ,רחא ןיינעב ,בושו

 תוהגה ןוילגב( ב״ב ףוס ,הנשמה שוריפב בתכ ם׳׳במרה .ארמגה ירפסב ןוכנה חסונה תעיבק

 וליפאו ד״בב וליפאו׳ :ונושל הזו ,ןיינק דירצ ברע רבד לכבש ותעד סוסיבל ),59ילופאג סופד

 תויתמא תואחסוג יתיארש יפל .פ׳׳כע ןיגק ךירצ %דיחיש ךרד חזיא לעו תועמ ןתמ תעשב

 רבד לכ רחא הב בותכו ל״צז םיסג ׳ר בתכב יבב אתלת תחסוג םללכמו דומלתה תואחסוגמ

 יעאב אל ןיד תיבד ברע וא תועמ ןתמ תעשב ברע יכ דומלתה רמאממ םדקש המ רחאו

 ןושל כ״ע ;׳תויתמאה תואחסוגח בור ןושל אוח חז .ןיגק יעאב יהלוכב אתכלהו רמא ,ןיגק

 רזח כ״חא לבא׳ :ןמרביל ׳פורפ בתכ ,חזב ותעדמ ם״במרה רזחש תודע שיש תויח .ם״במרח

 60׳.ןואג לש הפסוה אלא ןגיא תויתמאה תואחסונה יכ הכונש ינפמ וב

 דחא עטק לע .ם״במרה לש תורהא תורזה ריבסהל ידכ הווש הריזג ןאכמ ןד ןמרביל ׳פורפ

 ם״במרה לש וקספ תא רתוס לבא ,הגשמה שוריפב בותכל המודה ,תוכרב תכסמב ארמגב

 ןכש רשפאו .ארמגל סנכנש םינואגה דהא שוריפ הארנכ והזו׳ :ןמרביל ׳פורפ בתכ ,ורוביחב

 61׳.וב רזח כ״חאו ,דומלתה ףוגמ איה וזש בשחו ,ותודליב וינפל ויהש ועבר ירפסב אסריגה התיה

 ,ויתוכלה ססיב וילע ארמגה הסמב תוריהזב ם״במרה רחבש ,הרורב היאר ונל שי הז לכמ

 .םישרפמו םינואג ידי־לע ופםוגש ול ררבתג רשאכ םיעטק הז ןייגעל לסופ םימעפל היהשו

 די־בתכ ותוא .וגגייגעל בושח הז ףאו ,ויתורוקמ לע תועידי םג תולוע ל״גה ם״במדה ירבדמ

 ןמזב תיברעב בתכגש רואית ריתמ םג עודי ׳לי׳צז םיסג ׳ר בתכב יבב אתלת תחםוג׳ לש

 ופסוגשםיקלחובםירםחשדכב אקווד דיה־בתכ ןייטצמ רואית ותוא יפל .ם״במרה

 63:רואיתה ןושל ךכו 62,ם יארובס ה ידי־לע ארמגב

 רכממו חקממ ורמאש חמש אעיצמ אבב תלחתב ]ורוצ ורמש [= צ״ש וגיברמ וגעמשו

 ירבד םח הלאה םירבדה לכ ,ימדל והל יגלפו תילטל הל יגלפו ...טקג ןאממ יזוז יזחיג

 רחא םוקמב םגו ןכ םג ןישודיקב חזה רבדכ הרקו ,דומלתה ירבד אל ,יארובס ןגבר

 ושעגו בתכה ךות לא וקתעגו בתכה ןוילגב ויה הלאה םירבדה לכש איה הזל הבסהו

 היסולדנאב םיסג ועבר בתכב יבאב אתלת ויהש צ״ש וגיברמ וגעמשו .הסריג םירבדה

 םיסג וגיבר בתכב םהש יגפמו הגוכג ההםוג ןתויהל היטבארמ ראעד םיתאמב ורכמגו

 םירבדה לכמ רבד אצמ אלו הזה םוקמב ןייע]ש[ ועבר ונעידוהו 64,ל״ז

 .רקיע יכו ,הלאה

 .םש 60 .וט ימע ,םש 59
 ירחא יכשמיה תמחמ תועט ידיל יתאב׳ :ריהצה ומצע ם״במרהש ,גי ימע ,םש הארו .ז ימע ,םש 61

 ).ארמגב ועלבנש םינואגה ישוריפב ,הארנכ ,רבודמה ןיא םש לבא( ׳ל״ז םינואגה
 .ךפיהל ליעל המגודבש ףא 62
 ימע ,םש ,ןמרבילו 18 ; ׳מע ,יארובס ,ןרל הארו ; 143—144 ימע ),ד״צרת( ה ,םדק יזנג ,ןיול מ״ב 63

 ).םש יברעה רוקמה יפ־לע יוניש תצקמב ןיול לש םוגרתה ןמ קתעוה ןאכ( וט
 .ב הרעה 144, ימע ,םש ,םדק יזנג האר 64
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 [17] ןמדירפ הדוהי אמש 434

 ,יללכ סחי היה ארמגב תופסוה ןתואל ם״במרה לש וסחיש ,קיסהל רשפא הז לכמש ,יגמוד

 וגדיב הלע ףא .וז הנקסמ םילשמו םיכסמ ׳והייתוחילש ןנידבע׳ תייגוס יבגל ונילעהש המ םגו

 תפסותש ,עודי .אמק אבב תכסמ חסונ רוריב ןיינעל ם״במדה ידיבש ירשפא רוקמ לע עיבצהל

 םיאצמנש המית ןיא ןכבו 65,השודג הדימב אעיצמ אבב תכסמב תאצמג םישוריפו תוהגה

 66.איה אתכסמ אדה ןיקיזג הלוכ ירה ,וגקרפב הגהכ

 דועו .ד

 ןכש ,איה הפסוהש םיקהבומ םיגמיס הב שי ,,ןגיקסע יגטפושב דועו׳ ןושלה א״ע הפ ףדב

 םוקמ ותואל הפסונ דימת אלו ,ןוילגב הפסונ םבורבש אלא ,דיה־יבתכמ דחא ףאב הנניא

 םינוע םניא ךכ־־רחא םיאבש םיצוריתהש ,תרתוימ תיארנ ןושלה היגוסב םגו ).67ס׳׳קד ןייע(

 ורשבמ לקשמל אתלימ היל אפיסכד׳ :תושקהל בוש הכירצ ארמגהש דע ,וז הישוק לע

 בר רעצ םוש לובסל הצריש[ ןניקסע ינטפושב׳ הישוקה ,דועו ).ש״ייע( ׳םיבלכל היידשמל

 ורמאמ ןיב הנהבהה תשטשטימ ךכ ידי־לעו הנשמה לע םג השק 68]׳םלועבש ןוממ םושב

 ,קזג םוקמב אלש רעצב הגדה וגתגשמ ןיבל ,קזג םוקמב רעצ לע רבדמה לאומשד ,דובא לש

 69.םינושארה ךכב ושקתנ רבכו

 םירמוא םימכחו .ה

 בייחש לכ ותאופרו ותבש םירמוא םימכחו׳ ןושלהש ,עיצהל אב יננה םיוסמ סוסיה ךותמ

 וב ולע׳ לש היגוסב הפסוה איה ׳יופירב בייה וגיא תבשב בייח וגיאשו יופירב בייח תבשב

 וגיא חב דומילהש ,תובב שולש תלעב אתיירב תרצונ וז ןושל ידי־לע ).א׳׳ע הפ( ׳םיחמצ

 ,חברו 7°) דיה־יבתכב ןכ( בר יבד ןנבר ןיב להנתמה ,תאזה אתיירבה לע ארמגבש ןוידב .חוג

 ;׳ק׳׳ת׳ל הנווכהש שרפל י״שר ךרצוהו /ןנברד הדוהי ׳ר ,םייתש אלא תועד שולש אל וראבתנ

 רקיעה אלו ,׳יארתב ןנבר׳ תטיש תצקמ ראבתנ ,הז ןויד רחאלש ,ארמגד אמתס ןושלב קר

 ־בורטימידו לבוצ תרודהמ ,אעיצמ אבבב 27—33. ׳מע ,יארובס ,ןיול 249 ; ימע ,ו ,דמח םרכ האר 65

 .תואסריגה יפוליחב םתעיבק הרבסוהו ,טיטפ תויתואב הלא םיעטק וספדנ 1960, םילשורי ,יקס
 ג״הת הארו[ 48—50. 37, ימע ,יארובס ,ןיול האר ,ב״בבו ק״בב םג תופסוה ואצמנ .א״ע בק ק״ב 66

 בכרומ חסונ תווהתה לע )ק ׳יס 37, ׳מע ,קי׳בל םינואגה רצוא (= ב״ער ׳יס 137, ימע ,יבכרה
 הרעה 13, ימע ,םש ,םינואגה רצוא הארו ;׳ישי בר יבד ׳מגד יחסונ׳ םירכזנ םשו ,ב׳׳ע גנ ק״בב

 ].ךרועה — .א

 ; שוריפ = ״יפ׳כ ונייוצ גרובמאה י״כ ןוילגב תופסוההו שי 42. הרעה די־לע ,םינפב ,ליעל האר 67
 35—36. ׳מע ,יארובס ,ןיול האר

 ןיא ונינפל י״שרב 234. ׳מע ),ןתנוהי וניבר :ןלהל( ילש הרודהמ ,ק״בל ןתנוהי וניבר שוריפ 68
 .וז הישוקל שוריפ

 .םש 32 הרעהו ,םש ,ןתנוהי וניבר 69
 .ם״קד האר 70
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 ׳םירמוא םימכחו׳ אבבה םא ).ארמגד אמתס ןושלב ןלהל יארתב ןנבר ורכזנ ןכו ,םתטישבש

 אלו 71,אמק אנת תטיש שרפל אלא היגמה תנווכ !דתיה אל ילוא ,איה הפסוה תמאב ׳וכו

 .תישילש העד ףיסוהל

 אתיירבה תאצמנ72 טרופרע י״כ אתפסותבש ,הדבועב שי איה הפסוה וז אבבש דכל ןיכומיס

 הווה .ילבבה ןמ חסונ־יונישב ,סופדבו חניו י״כב הגשי לבא ,תישילשה אבבה ילב וגלש

 ,וגב םירבד י״שר שוריפב םג .הפסוג אל ןתצקמבו ,די־יבתכ תצקמב הפסונ איה ,רמוא

 73.הפסוהל ןמיס והז םימעפלו /ג״ה׳ וז אבבל םידקהש

 :ןלהלדכ 74,לודגה שרדמב אוהש יפכו ,הדוהי ׳ר ירבדב סורגל חוג רתוי היה ,הזב ונקדצ םא

 החונ תאזכ הסריג ׳.ותבש ימד ול ןתיל בייח וגיאו ותואפרל בייח הכמה תמחמ ] א ל ש [ ףא׳

 בייח׳( וז הבית תבסומ וילאש ןידה ׳ףא׳ רחא דימ אב ךכ ידי־לעש ,׳ףא׳ ןושל יבגל רתוי

 ימד ול ןתיל בייח וניאו׳( טפשמה ףוס לע תבסומ וז הביתש שרפל ךרוצ ןיאו ),׳ותואפרל

 הכמה תמחמ ]אלש[ םיחמצ וב ולע וליפא רמוא הדוהי ׳ר׳ :אתפסותב סורגל חוג ןכו ),׳ותבש

 יברל ארמגב וסחיי דיא רתוי ןבוי הז יפ־לע ׳.ותבש ןתיל רוטפו ותופרל בייח הכמה הרתסנו

 לבחנל היה אלש ,הדיגא תמתמ ולע םיתמצהש ,העדה תא ,אמק אגתל םג ךכ רחאו ,הדוהי

 ,תאזכש הסריגל לודגה שרדמב ,רומאכ ,ליבקמ שי ףא .הכמה תמחמ אלש ,רמולכ ,ןכ תושעל

 75.םישרפמח יגיעב םיהומת ויהש ,וגגייגעב ם״במרה ירבדל רוקמ דוע ףסותימ העצהה יפ־ לעו

 ארבג יאה חפתימ יכד .ו

 םלתשמ תבשחש הכלהה לע אגתה השקמ הבו ),ב :ט אתפסות (== אתיירב וגיגש ב״ע הפ ףדב

 אל ןידה תדמ׳ :בישמו ,׳...ןידה תדימ התקל רמאת םאו׳ :ןיאושיק רמוש לש ורכש יפכ

 ןיינעב הישוק ץרתל ןווכתה ןיתינתמד אנת רבכו ׳.ולגר ימדו ודי ימד ול ןתג רבכש התקל

 ׳.ולגר ימדו ודי ימד ול ןתג רבכש׳ :ורמאב ,תבש

 התקל רמאת םאו[׳ :ונושל הזו ,אתיירבבש הישוקה לע תימראב רבסה אב ארמגב וגיגפל

 אלווד ילד אלא ליקש אוה םיאושיק רמושד ארגא ואל ארבג יאה חפתמ יכד ]ןידה תדמ

 ן״במרה לש תשרופמה ותודעמ ׳.ארגא ליקשו 76 ]אתו[ חילשב ליזא ימג יא ארגא ליקשו

 םימכחו 26 : הרוש 363, ׳מע ,לדנמרקוצ תרודהמ ,הניו י׳יכו סופד ,אתפסותבש אבבה חסונ הוושה 71
 .ותבש ול ןתילמ רוטפ ותאופרלמ רוטפש לכו ול ןתיל בייה ותאופרל בייחש לכ םירמוא

 .םש 72
 ).,ונשיש׳ ןושלל איה ׳ג״ה׳ תגווכש ,הארג ןיאו( 49 ׳מע ,יארובס ,ןיול האר ,ק״בב ב״ויכ וניצמו 73

 םשו( ב״ע ו ׳ודיבו ,ןאכ ,מגב ןלהל האר ;שולש אלו תועד יתש שי וז אתיירבל תוליבקמב םג
 .הכומסה הרעהב הארו );אוה ןועמש ׳ר תקולחמה לעב

 128. ׳מע ,ה״םרת ןיימ ג״ע טרופקגארפ ,יאחוי רב ןועמש יברד אתליכמ ,ןמפוה צ׳׳ד 74
 .וגר—הגר ׳מע ,זי ,המלש הרות ,רשכ מ״מ ןייע 75
 .׳ילשב ;וגיצנוש סופדב ).ס״קד(י״יכ 76
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 [19] ןמדירפ הדוהי אמש 436
 וניא ...אתוהילשב ליזאו חפתימ ןושלו׳ :,ה תומחלמ ׳סב ונושל הזו ,הפסוה יהוזש ,ונעדי

 ח״ר לש ותבישימו דרפסמ סיאבה םיהגומה םירפסב ןכו ה״רפב היל ׳יסרג אלו םירפסב רקיע

 אלד יתיאר דרפסבש תוגשי תואחסוגב ןכו היל ׳יסרג אלד יתאצמ ל׳ד ויבא לאישוח וגיברו

 77׳.ללכ ׳מג רקיע וניאש ׳וכו חפתימ יכד ׳יפ םינוילגב ןהב הגומו יכה והב ביתכ

 ,הגשמל רבסה יהירה אתיירבה 78 ושוריפ יפלו ,ארמגב רבסהה ןושל סרג אל ח״ר ,רומאכ

 רתוי הז לש ורכש היה לבחנש ינפל ירה ,רמולכ ,תחא הישוק תושקהל תונווכתמ ןהיתשו

 .ןיאושיק רמושמ

 אירביש רחאלש ,ונייחד ,תרחא חישוק אתיירבב ושקח ארמגב ףסותיגש רבסחה יפ־לע ,םרב

 י״שר ןייע ,םיגושאר הברהל היה רורב הז רבסהו .ןיאושיק רמושמ רתוי םג חיוורי לבחגה

 ףיסוה אל ,אתיירבבש הישוקל הז שוריפ ףיסוהש ימש ,אקע אד םלוא .רואמה לעבו

 וז הדבוע .םהילאמ םיגבומ ץוריתב אתיירבה ירבד וליאכו ,אתיירבבש ץוריתל ושוריפ

 לע דומעלו םיגושארה ישוריפ לע הפסוהה תעפשה ירחא בוקעל הבוט תוגמדזה ונל תנתונ

 ,הפסוהה יפ־ לע הישוקה תא שריפש ,י׳׳שר .ץוריתל שוריפ רדעה תמחמ םחל ומרגגש םיישקה

 אל תאזה השיגה ).ש״ייע( הישוקה תונוכנ תא שיחכמ אוה וליאכ ימתסה ץוריתה תא שריפ

 לש טושפה רבסהה תנווכ תא םג ךופהל וצלאג וללהו ,תופסותה ילעב לש םתעד תא החיגה

 ר״ה ׳סות הארו ,יכד ה״ד ,׳סות( אירב היהשכ הליהתב ל״ר חפתימ יכד םהירבדלו ,הישוקה

 ,םתטישכ י״שר שוריפב היגהש דע ,תופסותה תטיש ירחא דלח ל״שרחמחו ).79ומוקמב ,ץרפ

 יאדוב ותעדמו ...זיבה אלו י״שרב העטש ימ אוה ס׳׳ט׳ י״שרב בותכ אצמש חסוגה ותעדלו

 ).ומוקמב ,המלש תמכח(׳שבישו היגה

 רורא שוריפב דבתסה ,הפסוהה יפ־לע ,תוטשפב הישוקה ןושל שריפש ,רואמה לעב םג

 80.הישוקל

 ץוריתל ןבומו טושפ שוריפ הזיא שרפל ןווכתה ארמגבש הפסוהה לעבש ,רבתסמ םלוא

 81). ד״בארה ישודיחב אבומש טושפה שוריפה ןיעמ ושוריפ היה ילואו( אתיירבבש

 היני מ א ק פנ .ז

 תא עטק אבר יעב׳ :םש ארמגב .םישרפמל םיישק המרגש הפסוה דוע וגאצמ ב״ע הפ ףדב

 ׳.והמ ושריח ףוסבלו והודמא אלו וגיע תא אמיס והודמא אלו ולגר תא רביש והודמא אלו ודי

 .הפסוהה תא סרג אלש הארג )ומוקמב יתאמגא הירכז ׳ר לש ורפס(ידרפס דורב ׳ר ירבדמ םג 77
 88. ימע ,ק״בל םינואגה רצוא ףוסב 78
 אל חפתמ יכ ןושלד אדח ,רווחמ וניאו׳ :תופסותה שוריפ לע ),ק״מטשב אבומו( א״בשרה בתכ 79

 ׳.הלחש רחאל אירבישכל אלא אירב היהשכ עמשמ
 .םש תורעהבו 235—236, ׳מע ,ןתנוהי וניבר הארו ; תומחלמבו ש״ייע 80

 ,ירמגל ולגר ימדו ודי ימד ול ןתנ רבכש ,ושוריפ תיצמתו .ש״ייע ,זר ימע, סלטא ׳ש תרודהמ 81
 רתוי חיוורי תמאב םימעפלש יפ־לע־־ףא ,ןיאושיק רמושכ אלא תושעל דיתעב לכוי אל וליאכ

 .ןיאושיק רמושמ
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 437 לבוחה קרפב ׳ארבס׳ יעטקו תופסוה [20]

 דחב והודמא אלד ןויכ ןנירמא ימ׳ :ארמגה הכישממו %ופוג אבר ןושל ןאכ דעש ,הארג

 82׳,היל ןגיבהיו ןגידמא אדח אדח אמלד וא ידדח ידהב הילוכ ימד היל ביהיו היל יגס אגדמוא

 ,רבסש ימ היה ,םרב .׳הילוכ ימד׳ ןושלה תארוהכ ,םירבדה ורמאג קזג ימולשת ןייגעלו

 ןושלב תעכ הרועמ אוהש שוריפה ותוא ,ושוריפ ףיסוהו ,ךכב הנימ אקפג ןיא קזג ןייגעלש

 תבשו יופירו קזגד יהג ,אדחו אדח לכד תשובו רעצ חיל בתימל יעבד הינימ אקפנ׳ :ארמגה

 ביהי אהו ימד הילטקד ןאמכ הילוכ ימד היל ביהי אקד ןויכד ,היל ןגיבהי אל אדחו אדח לכד

 ׳.תשובו רעצ היל זזוה אהד ביהי אדחו אדח לכד תחימ תשובו רעצ ,הילוכ ימד חיל

 ׳הינימ אקפנ׳( ל״נח עטקהש ,העדל וניתובר תא איבה רבכ וז הכלהל ם״במרה ירבדב ןויעה

 לש הרוקמ ףא ד״בארה ונל הליגו 83,ם״במרה יגפל ,דתיה אלו ,ארמגב איה הפסוה )׳וכו

 84׳.דחאו דהא לכד תשבו רעצ רבאו רבא לכ ימד תוכלהה לעב שריפ׳ :הפסוהה

 ןמ הברה ןכו 85,תולודג תוכלה לעבל בור־יפ־לע ןווכתמ ד״בארה יפב ׳תוכלהה לעב׳ יוניבה

 עטקה ומכ ,ןהמ שיו ,תולודג תוכלה ׳סל וא ,ןואג יאדוהי ברל וסחייתג ארמגב תופסוהה

 86.וגיגפלש תולודג תוכלה ׳םב ןמוקמב תועיפומ ןגיא ,ךכ וסחייתגש ףאש ,ןודינה

 םיישק םהל המרגו ,ארמגה ןמ ילארגטגיא קלה הפסוהה ,דתיה רבכ תופסותה ילעב יגפל

 ).יהג ה״ד( היגוסה תנבהב םילודג

 ארמגבש הפסוהה יוהיז ידי־לע וז הכלהב ם״במרה ירבד תגבהב ישוקה רקיע קלוס רבכש ףא

 :ארמגה תלאוש תנתינה היגוסה דשמהב .רואיב םיכירצ ןיידע וירבד ,ויגפל !דתיה אלש

 ימ ,והמ והודמא ידדה ידהב הילוכ ימד היל ביהי אק והודמא אלד ןויכ רמול יצמית םאו׳

 ימד היל ביהי םילש אלד ןויכ אמלד וא היל בתימל יעב אדח אדח וחודמאד ןויכ ןגירמא

 ולוכל והודמא ךכ רחאו קזגו קזג לכל והודמא׳ 87:ם״במרה ןושל הזו .וקיתב ראשגו ,׳הילוכ

 ןיא ולוכ ימדו רבאו רבא לכ קזג קזיגה שפת םאו דבלב ולוכ ימד אלא וגממ ןיבוג זיא

 :וגושל הזו ,םטשפמ םאיצוהש דע ,הגשמ דיגמ לעבל םישק ויה הלאה םירבדה ׳.ודימ ןיאיצומ

 ולוכ ימדכ ןושאר רומאה ולוכ ימד ןיא קזג לכ ימד רבא לכ ימד ש״מב ברה תעד םא יאדו׳

 רחא ולוכ ימד ןורחאהו ללכ וב לבחש םרטב אירב היהש ומכ ולוכ ימד ןושארה וליאש יגש

 היהש ומכ ולוכ ימדו םירביאה ימד ספת םא יאדת ולגרו ודיו וגיע ןורסחמ וימד וערגנש

 : Klein ,JQR ,XXXVIII .pp, ןייע ,םתסב אבש שוריפה ןיבל ארומאה ןושל ןיב תונחבהל 82

.67ff 

 533. הרעה 254, ימע ,ןתנוהי וניבר האר 83

 36. ימע ,יארוגס ,ןיול לצא ןיוצ אל הז םוקמ .גי :ב לבוח תוכלהל ד״בארה תגשה 84
..1 ,Twersky Rabad of ,Posquieres Cambridge ,1962 .p 223 85 ץיברת ,ןייטשפא ן״יר הארו, 

 461—462. ימע ),ה״צרת(ו

 36—37. ימעו ,ךליאו 26 ׳מע ,םש ןיול 86

 .גי :ב לבוח תוכלה 87
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 [21] ןמדירפ הדוהי אמש 438

 ןיב שי קלליחד איה אל דחא ןובשחל הלוע לכה כ״א רמאת םאו הינימ ןניקפמ יאדו אירב

 ,88.הברה תומושל תחא אמוש

 יפלו׳ :םירשימ ׳סב םחורי ונבר בתכש יפכו ,םטושפכ ם״במרה ירבד שרפל רתוי הארנ ,םרב

 םגו רבאו רבא לכמ ׳נדמואה לכ ול ןתיש וא ולכ ימדב יד םא אוה איעבה ]ם״במרה ןושל[ הז

 הממ רתוי לבוחה דיספיש רשפא ךיא ,רמולכ ,הנשמ דיגמל השק היהש המו 89׳.ולכ ימד

 ),ב ףיעס ,ליעל האר( םה סנק קזנ ימולשת ותטישל יכ ,ם״במרל השק הז ןיאש ,הארנ ,קיזהש

 לש וכרד יהוז אולה ;קיזהש הממ רתוי םלשי ,םימעפ המכ ןיד תיב והובייחי םאש ,רשפאו

 ?90 סנק

 ףדב חיגחש אוה אוה הז היגמ םא .היגהל הפסוהה לעב תא איבהש אוה קוידב הז ןיינע ילוא

 לבוחה תא בייחל ןיא ךכיפלו ,אוה ןוממ קזנ ותטישל ירה 44), הרעה ,ליעל האר( ב״ע דפ

 הנימ אקפנ וזיא שי ךחרוכ לע אלא ,קזנ יבגל הנימ אקפנ ןיא אליממו ,קיזהש הממ רתוי

 .ההגהה ןושלכ ,׳...תשובו רעצ היל בתימל יעבד׳ ןוגכ ,תרחא

 הנטק תב .ח

 הז בלשב %הלאשנש הלאשל הבושתב תועד יתש ורמאנ ,א״ע ףוס זפ ףדב הליחתמש היגוסב

 לש תוישוקהו םירבסהה ןיבל םמצע םיארומאה ירבד ןיב דירפהל לקנב ןתינ היגוסה לש

 ):הלאמש החזחב וספדוי וללה91( ארמגה ןושל םתס

 ? ימל הלבח םירחא לש חנטק תבב לבוחה :ברמ רזעלא יבר הינימ אעב

 יאמ יוה הובאד ימנ הלבח באל םירוענ חבש אנמחר היל ינקאד ןויכ ןנירמא ימ

 יאד אנמחר היל ינקאד אוה םירוענ חבש אמליד וא ,הפסכמ התחפא אהד אמעט

 אל הב לבחתמ יעב יאד ןויכ הלבח לבא רסמ יצמ ןיחש הכומל הל רסממל יעב

 92 אנמחר חיל היינק אל ליבח יצמ

 יפל תויהל ךירצ ךיא ןנגס הריחבה תיבבו ,םישק ם״במרה ירבד ויה יריאמה וניברל םג ילוא 88
 ןיאו קפסב רבדה ושרח ךכ רחאו ערפנ אלו תחאו תחא לכ לע והודמא׳ :ונושל הזו ,ונלש היגוסה
 ׳ודימ ןיאיצומ ןיא תחאו תחא לכ לש תשבו רעצ ימד קזינה שפת םאו ולכ ימד אלא ונממ ןיבוג
 248). ׳מע(

 .םש ןתנוהי וניבר הארו );א״ע דצ האיציניו סופד( ב״ח אל ביתנ 89
 LexAquilia) לש ישילשה קרפב( ימורה קוחב םג היה ,םירקוחה בור יפל .ג״פס תובותכ תנשמ 90

 ללגב אוהו ,ןטק קזנ אלא דבעב השענ אלש ףא ,קזינש רוש וא דבע לש ולוכ ימד םלשל בויה
 -D ,Daube Roman ,Law Edinburgh ,1969 .pp :66. האר( הזה בויחב !דיהש סנק לש יפואה

; ;(71 .F ,Schulz Classical Roman ,Law Oxford ,1951 .p 590 48. הרעה ,ליעל הארו 
 .םש 82), הרעה ,ליעל(ןיילק ׳ח ׳ר 91

 ,א״בשרה יפל ? תופסותה ילעב ינפלש( ארמגה ירפסב בותכ היה אל הזה רובידה ןמ לודג קלח 92

 חבש אנמחר ינקאד ןויכ׳ :׳םותח תטישכו ,ונושל הזו ,׳ונלש םירפסה׳ב )וירבדל( עיפוה אלא
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 439 לבוחה קרפב ׳ארבס׳ יעטקו תופסוה [22]
 התכז אל שיקל שיר רמא ןכו ...דבלב םירוענ חבש אלא באל הרותה התכז אל היל רמא

 העיצפ וליפא רמא ןנחוי יברו דבלב םירוענ חבש אלא באל הרות

 אלא היל איעבימק אל רזעלא יבר וליפא 93 ]ו אוה הדיד ארעצ[ ד״ס העיצפ

 ר״א היל איעבימק אל הפסכמ התחפא אלד העיצפ לבא הפסכמ התחפאד הלבח

 .חפםכמ חתחפאו94 הינפב העצפש אנינח רב יסוי

 םא .וילאמ ןבומו אוה יעבט םירוענ חבשל הלבח ןיב קוליחהש ,עמשמ ומצע בר ירבד ךותמ

 חבש ןיבל וניב קוליחה ןבוי ),ב ףיעס ,ליעל האר( אוה סנק קזנ בר לש ותעדלש ,חיננ

 אצוי אוה יעבט הזכ קוליחש ךכל עויס ).95ןוממ לש תוכז ,רמולכ( םיידי השעמ = םירוענ

 ביתכד׳ ,תבה לש םיידי השעמב םיכוז םיחאה ןיאש ,דומלל וצר םש .א׳׳ע גמ תובותכמ ונל

 םדא ןיאש דיגמ ,םכינבל םכיתונב אלו םכינבל םתוא ,םכירחא םכינבל םתוא םתלחנתהו

 בותכה תולבחו תוסנקו תבה יותיפב אמיאו הבר הל ףיקתמ׳ לבא ׳.ונבל ותב תוכז שירומ

 ׳.רבדמ בותכה תולבחו תוסנקו תבח יותפב אנינח בר אנת ןכו ,רבדמ

 הלבח ןיב קוליח ותוא ,ןכ םאו ),ז ,ב םיפיעס ,ליעל האר( אוה ןוממ קזנ ריבסמה תעדל ,םרב

 ,םהיניב ןוימדה רתוי יעבט ,הברדא .וילאמ ןבומ וניא בר ירבדב לולכה םירוענ חבש ןיבל

 ה ת ח פ א א ה ד אמעט יאמ ,יוה הובאד ימנ הלבח ,באל םירוענ חבש אנמחר היל ינקאד ןויכ׳

 והמ שרפל אוה ךרצנ ,ךכיפל 98.אב אוה דספה דגנכו ,ןוממ והירה קזנ רמולכ ,׳הפסכמ

 תובותכב תורבסה לעב ,הארנכ ,אוה ןאכ ריבסמה .ןוממ םהינש ויהישכ םג םהיניב קוליחח

 )׳ןיחש חכומו לוונמל הל רסמ יעב יאד יוה היבאד ארבתסמ ...הדידל אמיאו׳( ב״ע מ ףד

 אלו ןוממ םגפו תשובש ,שרופמב אצוי םשו ,ב״ע ג ןישודיק = ב״ע ומ ףדב המודה היגוסבו

 97.המכו המכ תחא לע םירבד העברא ראש ,איח ןוממ תשוב םאו ,םח םנק

 רסמ יעב יאד ולש ןישודיק ףסכד םושמ אמעט רקיעו ןניטקנ אמלעב אנמיסל ...היבאל םירוענ
 הבש ןאכ ׳יפב ןכ הנשי ונלש םירפסה תסריגבו ,ןיחש !רכומלו לוונמל הל

 חבש ה״שמ ןיחש !רכומלו לוונמל הל רסמ יעב יאד ןויכד באל אנמחר היל יגקאד אוה םירוענ
 ).יארובס ,ןיול לצא אבומ וניא(׳היבאל םירוענ

 .ס״קד האר ,ף״ירו י״יכ 93
 ,אתיירב ץרתל ,ב״ער—א״עם גמ תובותכב םג ואבוה ׳הינפב העצפש׳ אנינח רב יסוי ׳ר ירבד 94

 וב שמתשהו ,ונל עודי וניא רמאמה לש ירוקמה םוקמה ,ןכ םא .ןאכבש הישוקה ןיעמ הב ושקהש
 : Klein ,JQR ,XLIII .pp 341 .ff, הוושה .םשו ןאכ ,וכרוצל הרבסה לעב

 ה״ד ,׳סות ןייע ,אוה ׳אמלעב אנמים׳ םירוענ הבשש ,בר ירבדב שרפלו קוהדל ךירצ ןיא הז יפל 95
 תרודהמ( ד׳׳בארה ישודיחב ןכו .ןויכ ה״ד ,ליעל ובתכש ךוראה רבסהה לכל הזב םתנווכו ,ל״א
 םילותב חבש דבלב םירוענ חבש אלא באל הרות התכז אל׳ ):ביר ׳מע ,ש״ת ןודנול ,סלטא ש׳׳ר

 .םה םיטושפ בר ירבד ונירבד יפל ,םרב ׳.םילותב תמחמ המגפנש םגפ רמולכ רמאק
 ׳.אפםכמ התחפאד אוה אנוממ אמלא ...׳ :םגפו הי׳ד ,ב״ע דפ י״שר הוושה 96
 יפ־לע ןכ בתכש ,רורב ).םגפו ה״ד ,ב״ע דפ ק״ב( ׳קזנ םוקמב אוהו׳ :י״שר בתכ ׳םגפ׳ לע 97

 התוא ןיאור םגפ׳ א״ע מ תובותכב הגשמה ןיב ןוימדה יפ־לעו ,׳קזנ ונייה םגפ׳ א״ע ה ק״ב ארמגה
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 בר לע קלוחש ימ ,׳אנוממ׳ לש תויוכז קר באל התכיז הרותהש ,בר ירבדב וגשוריפ יפל

 :ןנהוי יבר ירבד םהו ,ןוממ ידספה דגנכ םניאש םימולשת םג באל התכיז הרותהש ,רובסי

 בסהל ץלאנ ,הפסכב התיחפ לש הרקמל הלאשה תא םצמצש ,ריבסמה לבא .העיצפ וליפא

 ומעט תא ירמגל טעמכ לטיב ךכ ידי-לעו ,ןנהוי ׳ר ירבד לע אנינח ר״ב יסוי ׳ר לש ורמאמ תא

 98.ןנחוי ׳ר ירבדבש ׳וליפא׳ לש

 ףוגה ןיינקו תוריפ ןיינק תייגוס .ט

 םהיניב ,ינשה רודה ןמ םיארומא ןיב ןויד הב להנתמש היגוס הליהתמ ,הטמל ,א״ע הפ ףדב

 תא השא הנתנו הבתכש ,היהש השעמ תובקעב האב הלאשה .הדוהי ברו אבא רב הימרי ׳ר

 ןיאושינמ הל היהש הנבל )תוריפ ןיינק הלעבלו ףוגה ןיינק הל שי םהב( הלש גולמ יסכנ

 הימרי ׳ר הכיז התמשכ .הלעב אלו ,תומתשכ תוריפה ןיינקב םג הכזי אוהש ידכ 99,םימדוק

 ואיבהב ,לעבה תא הכיז הלה .הדוהי בר ינפל השעמה אבו ,לעבה רערע ;ןבה תא אבא רב

 הלעב ייחב גולמ יסכנב הרכמש !דשאה לאומש רמא יכה׳ :ןיינעלו רורב רמאמ וקספל ךמסכ

 אוצמל אבא רב הימרי ׳ר לוכי אל ותדמע לע ןגהל ידכ ׳.תוחוקלה דימ איצומ לעבה התמו

 אנא והל רמא :תוכמס רתוי וב שיש רוקמ איבהל ץלאנו ,ןיינעל רתוי אוהש רוקמ

 ךמתסמש ינפמ לאומש ירבדל אוה דגנתמ יכ ,שיגדהל איה ותנווכ לכ ׳.א נ ע ד י א ת י נ ת מ

 רובס לבא ,ונניינעב רשי הנד הנניא םנמא )ז :ח ב״ב( איבחש חנשמה .הנשמה לע שממ

 תוריפ ןינק הנימ עמש׳ :אוה יתועמשמ־דח הנשמה לש יתכלהה סוסיבהש ,אבא רב הימרי ׳ר

 לש התנתמ תא בכעל לוכי וניא לעבל היהש תוריפ ןיינקב ,ןכ םאו ,׳ימד ףוגה ןינקכ ואל

 .ותשא

 .רכו ׳דבע אוה וליאכ ותוא ןיאור ...קזנב׳ ןיקריפ שיר ןיתינתמ ןיבל ׳וכו ׳החפש איה וליאכ
 הוושה 28). הרעה ,ליעל( אוה תשוב ומכ םגפש רמואש ימכ רתוי הארנ תובותכב ארמגה ןמ ,םרב

 :א״ע חי ןישודיקבו ,׳החפשמ יגבל והל אחינ אל ...ינולפ לש ותב םוגפיש׳ א״ע אמ תובותכ
 תובותכ ׳וריב ןכו ׳.היב ךייש ימנ היבאד םגפו תשוב׳ :ב״ע ומ תובותכב ןכו .׳החפשמ םגפ םושמ׳
 היגוסהש ,ונרעיש רבכו ׳.םגפה ןמו ׳שובה ןמ רטפו הלש הקזנ הנטק ותבב לבוחה׳ :ב״ע חכ ,ד״פ
 .ארמגה ףוגמ וניא א״ע ה ףד ק״בב
 תוכלה(ומצע יפ־לע םלשמש אלא רמול הצור הז ןיא ,איה ןוממ תשובש יפ־לע־ףא ,ם״במרה תעדל

 םרקיעב לבא ,רטפיהלו תודוהל רשפא־יא ןכלו ,שייב ותאדוה םצעבש יגפמ אוהו ),ג : ה תועובש
 ךכ שרפתי ם״במרה תטישל ילואו ).ח ,ז :ה לבוח תוכלה( ןוממ וניאו אוה סנק תשוב םירבד לש
 ומצע יפ לע סנק םלשמ וניאש פ״עא׳ ):ב״ע ול תועובש( ןודקפה תעובש שיר ונינשש המ םג

 םחל האר(ומצע יפ־לע םלשמ לבא ,סה םגק םגפו תשוב ,רמולכ ,׳ומצע יפ לע םגפו תשב םלשמ
 ).םש לבוח תוכלהל הנשמ

 ןנהוי ׳ר לש וקספש ,ארמגה תשרפמ םש .ב״ע חכ ףד ,ד״פר תובותכ ׳תיב םג האב תקולחמה 98
 ,ךכ שריפ אל ופוג ןגחוי ׳רש ,ןכתיי לבא .םיידי השעמ ןייגעב ותרבסל רשוקמ ׳היבאל ןתונ׳

 .הלבגה ילב ,באל הלבח ותטישלו
 .דר ׳יס ,םישוריפה ,םינואגה רצוא האר לבא 99
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 100.היולג הפסוה איהש ןושל תוכירא שי ,ל״נה ׳הנימ עמשיה תא העיצמ ארמגהש ינפל ,םרב

 אבא רב הימרי ׳ר ןיב אתשה ןנאו׳ דע ׳שיקל ןב ןועמש יברכ׳ ןמ ,ב״ע חפ( וז הפסוה יפל

 הנשמה לע אל אבא רב הימרי ׳ר ךמוס 101)׳והל אריבס שיקל ןב ןועמש ׳רכ הדוהי בר ןיבו

 אל תוריפ ןיינקש הנשמה תנווכ ותעדל קרש ,השוריפב שיקל שיר תטיש לע אלא המצע

 :הכירע לש יוביר ןושלב ,היגמה ונל עידומ הפסוהה ףוסב .ןנחוי ׳ר וילע קלוחו ,ףוגה ןיינקכ

 103׳.והל אריבס שיקל ןב ןועמש ׳רכ הדוהי בר ןיבו אבא רב הימרי ׳ר ןיב 102 אתשה ןנאו׳

 ,היגמל עודי ,הנשמ לש הקוידב קפס היה אל א״בירלש ףא .םירורב היגמה לש ויקומינ

 קוידה תא תדגונ י״ר תעדו ),א״ביר לש ורוד ינב(י״רו ל״ר תקולחמב יולת חנשמה שוריפש

 רשי תססובמ א״ביר תעד וליאכ םשורה תא ריאשהל היגמל היה השק הזכ בצמב .א״ביר לש

 ץלאנ ןכל .רמימל אכיא יאמ י״רל — ל״רל חנית :ול רמול השקמ לכ לכוי ירה ;הנשמה לע

 אוה ףקשמ ׳אתשה ןנאו׳ ונושלבו .ל״ר תטישל םימיכסמ אמלע ילוכ ןאכש ,חינהל היגמה

 ,׳תלת ינהב ל״רד היתווכ אתכלה׳ ),א״ע ול תומביב ,יעיבר ר ו (ד אבר לש קספה תא ילוא

 104.ןהמ תחא וזו

 חחונ־יתלב איהש ,היגוסה לש תיחכונח הרוצה הרצונ ,תאזה הפסוהה הפסונש רחאל םלוא

 חמוד חניא וז׳ :אורקל ונחנא םירזוח ,איה ל״רמ היארה תמאבש ,םיארוקש ירחא .דואמ

 —־ ל״ר תטישלש ונארק רבכש ירחא ,הזמ רומחו .חנשמה איה שגדומה בושו ,׳ונתנשמל

 ,תוטשפב איה הנשמה לש התועמשמ—ן אכבש ת ק ולחמ ח ילעב לכ תטיש איהו

 ןמ ךכ ק י י ד ל הצורש א״ביר לש ויתוהכוה תא ונא םיארוק ,ףוגה ןיינקכ ואל תוריפ ןיינקש

 רזומו ).׳ימד ףוגה ןיגקכ ואל תוריפ ןינק הנימ עמש ואל אלא ...א״ביר רמאקו׳( הנשמה

 תמאבו ,ךכב א״ביר העט וירבדלש ,ףסוי בר ירבד תא םיעמוש ונחנא ךכ־־רחאש ,אוה הזמ

 !ףוגה ןיינקכ ואל תמיפ ןיינק הנשמה ןמ קיידל ןיא

 :ארמגב ונינפל .הפסוהה ילב ,היגוסה לש תירוקמה הרוצה םיחסונה ןיב ונל הראשנ ףאו

 רוכמל לוכי וניא ןבה ותומ רחאל ונבל ויסכנ בתוכה ןנתד אנעדי אתינתמ אנא רהל רמא

 םירוכמ באה רכמ ןבל ןיבותכ ןהש ינפמ רוכמל לוכי וניא באהו באה תושרב ןהש ינפמ

 .באה תומיש דע חקולל ול ןיא ןבה רכמ תומיש דע

 (E .W ,Kirzner BabaKamma translated into. וניצנוש תאצוה לש םמוגרתב ךכ לע ןיוצ רבכ 100
; ,{English London ,1935 .p ,512 .n 1 101. הרעה ,ןלהל הארו 

 ; אוה הפסוה לש תקהבומ ןושל הז קלח םרב ,וניצנוש תאצוהב הפסוהה קלחכ ןיוצ אל ׳וכו ןגאו 101
 .ןלהל האר

 ).ס״קד(׳אתשה ןנא׳ םילמה ןיא מ״יכב קר 102
 1914). ןילרב ,טדימשדלוג תרודהמ(׳ןל אריבס׳ :גרובמאה י״כב 103
 .הימרי יבר ה״ד ,ןאכ ׳סות הוושה 104
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 י״כ ןוילג יפל לבא .ל״נה הפסוהה וב תעלבומש ,הגשמה לש הקויד ונינפל אב וז ןושל רחא

 :היגוסה ךשמה לש אנירחא אנשיל אוה ךב 105,גרובמאה

 חקול הנק יאמא ימד ףוגה ןיינקכ תוריפ ןינק עד לס יאו חקול הנק תהימ בא תיימ יכל

 106.ונתנשמל המוד הניא וז רהל ימא הדוהי ברד הימק הורמא

 הטושפ הסריג ונינפל ירה 108.רכממהו חקמח ׳סבו107 תולודג תוכלהב םג שי תאזה הסריגכ

 תירוקמה הסריגה התיה הלאה םירבדה ןיעמש רבתסמו 109,הכורא הפסוה התוא ילב ,הרשיו

 .היגוסה לש

 יוהיז ןבורבש ,וניאר .ןברקב ופסונש תופסוה ללגב ונתשנ ןהינפש תויגוס הנומש הזב ונגצה

 ושקהש תוישוק קלסל ידכ וב שי ,תירוקמה היגוסה לש הטושפ תא ריהבמ תופסוהה

 *.םייתכלה םיגשומ לש םתוחתפתה לע דמלל םג יושע אוהו ,םינושארה

 ההגהה תעשב תופסונ

 .ךליאו 195 ׳מע ,ד״סרת ,ג ,וישרודו רוד רוד ,סייוו ה״א :ףיסוהל שי 3 , הרוש 1, הרעהל
 : S III ,(1958) .pp 363-372//, ףיסוהל שי 7, הרוש םש

 .ןוילגב ונשיו ארמגב וניא עטקה 0-1-3 לאירוקםא י״כב םג ׳ 21 4 : מ ע ל
 13. הרעה 196, ׳מע ),א״לשת(מ ,ץיברת ,לטגזור שי׳א :ףיסוהל שי 1, הרוש 6, הרעהל
 ),א״לשת(מ ,ץיברת ,לקגרפ ׳י לצא הסריגה ייונישו ,א״ע הנ תוכרבב השעמה האר 25: הרעהל

 6. הרעה 36, ׳מעו 33, ׳מע
 לאירוקסא י״כבו )ר״יכ 116 (= יטו י״כב :׳םדאב םדא׳ 15, תרפסוממ הרוש 424, ׳מעל
G-I-3 תויתואה לע םינטק םילוגיע ידי־לע קחמנ ,טו י״כבו(׳רושב םדאו׳ : ףסונ.( 

 .׳רושב םדאו׳ 23 : הרושב ףסונ ל״נה לאירוקסא י״כב 29: הרעהל
 .ולר ׳מע ),א״לשת( חס יגיס ,ך״במרה ירבדב דומלתה יללכ׳ ,ןוסמרבא ׳ש הארו 40: הרעהל
 .ךליאו 1216 ׳מע ,ג ,היצגאדרוקנוק ,יקסוואסאק י״ח הארו 43: הרעהל
 לצא םג תאצמנ ,דיזמב טי :דכ ׳יובו גגושב טי—חי : אכ ׳משבש ,ל״נה הנחבהה 48: הרעהל

 .ל״נה טדימשדלוג תרודהמ 105

 ללכ םירג אל א״להד ילואו׳ :מ תוא תוהגהב ס״קד לעב בתכ רבכו ;ונלש ארמגה םע הוושהו 106

 ,.חקמה ׳סבו ג״הבב אוהש ומכו ל״רו י״רד אתגולפ

 351. ׳מע ,ח״מרת ןילרב ,רמייהםדליה ׳ע תרודהמ 107

 ).א״ע י ףד ,ב״םש היציגיו סופדב(יעיבר רעש ףוס ,ןואג ייאה ׳רל 108

 היגוסב םנשיש םילק תופסוהו םייוניש םתוא םג ףיסוה ,היגוסה תא ודבעב ,הפסוהה לעב ילוא 109

 .ונינפל

 .תובושחה םהיתורעה לע ףוצק ג״רו ןמדירפ ע״מ ,גרבדלוג ׳א םירוספורפל הנותנ יתדות *
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 : s Dictionary of the ,Bible ,I New -York׳M ,Greenberg The Interpreter. האר ; גרבנירג

.Nashville ,1962 .p 740 הצמבו ,גגושב תוכמה תואב בירבש ,הארגו ,דיזמב הארגכ בכ :אכ ימשב 

 ימע ,ד ,תיארקמ הידפולקיצגא הארו ,םש גרבנירג הוושה ;אי :הכ ׳בדבכ ,תוכהל איה הנווכה

 843.—י841

 המכ תטישל .םודקה חרזמה טפשמ תודלותב הדבכנ השרפ הווהמ תולבחב ןוממו שנוע ןיינע

 ,רבדבש לוועח תרכח הרבגשכ ,ךכ־רהאו ,תולבחל ןוממ ייוציפ קר יביטימירפה בלשב ויה ,םירקוח

 Iraq ixx, ׳An Eye for an ,Eye׳ A .s ,Diamond. :האר 1;ילאט ישגוע םיבייחמ וליחתה
,(1957) .pp ;151-155 .S .E ,Loewenstamm Israel Exploration ,Journal VII ,(1957) .p ;194 

.J .J ,Finkelstein Journal of Cuneiform ,Studies XV ,(1961) .P 98 םולשתש,ארמגה תסיפת 

 .שנוע אוהש ארקמבש ׳ןיע תחת ןיע׳ל המיאתמ ,ןוממ אלו אוה סנק קזנה

 ),ל״שת( בי ,הפ־לעבש הרות ,׳תידומלתההקיספהו ם״במרה׳ ,טקידנב ז״בר התע האר :ג ףיעסל

 .זק—הפ ימע

 .ב :וט הולמ תוכלה הארו 60: הרעהל
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