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 תאמ

 ןמדירפ הדוהי אמש

 יבא ינודא תמשנל רנ
 ןמדירפ לאוי יכדרמ ר׳׳ב ףסוי םולש
 ה״בצנת .ג״נשת ,רדאב זי ע׳׳בלנ

 םויה התשענ ,ל״זח לש הכלהה תוריצי ןיבמ הללמואה םינושארה תפוקתב התיהש , אתפסותה

 וליאו .הכרבל םיקידצ רכז ,ןמרביל ש״רגה תרודהמ לש בהזה תוצבשמ השובלב ךלמ תב

 דע ,ישפנ ימוד רמאו דמע ,לארשי תמכח לש הרקחמ תליחתב הברו הרפש ,אתפסותה רקח

 .ורבחמ לש ויתורות לכ ולגתיו ,׳הטושפכ אתפסות׳ רפס םלוע רואל אצי

 רקיעל ירה ,ךכל וניכז אלו ,אתפסותל ואובמ תא לד רבחמה ריכזה םימעפ המכ יכ םאו

 לכבו אתפסותב ןמרביל לש וירקחמ ראשלו ,וניכז אתפסותה בורל ותרודהמ םצעל ,רבדה

 תמדרתמ ררועתהל אתפסותה רקח לש ורות תעכ בוש אוביש יואר יאדווב .תועוצקמה

 רפס םושש - ןמרביל לש וישוריפו ותרודהמב דיוצמ םעפהו .ומוי רדסל רוזחלו הנתמהה

 דיוצמ ףאו ־־ םתומכל הכז אל ,לדח תורפס רקחב אשונ םוש ,אסיג ךדיאל וא ,לדח ירפסמ

 ן״ירה לש וירקחמל הנווכה .תובישחה ילודג םהיניב לבא ,תומכה ינטק ,םירחא םירקחמב

 ירה ,הנשמה חסונל ואובמ תמגוד ,אתפסותה לע ףיקמ רוביח רביח אלש ףאש ,לד ןייטשפא

 םא ,הקרפל העיגה אתפסותה םג ויתואובמ ךותבו ,םירבדמה שאר אוה אוה ,תואובמל רשא

 .ופקיה לכב הרקח רפסל אל

 דחא לכו ,םישאר המכל אוה דרפתמו ,המצע ינפב תפנוסמ תכסמ אוה אתפסותה רקח

 ץראמ הכרא איה ףאו ,הנממ תחא המינב אלא ןאכ ןודנ אל ונא .אוה הרות לש הפוג םהמ

 .רתוי בר ףקיהב הררבל ידכ ,םירקחמ המכ הל שידקהל ונתעדבו ,הדמ

 התמלשה ,השוריפ ,הנשמל תפסות ,איה ןכ המשכ .הינפל ךלוה אתפסותה לש המש

 םויה ונינפלש אתפסותה ינויפאש דע ,איה תטלוב הכ וז הנוכת .יבר תנשמ לש התבחרהו

 תרחא הנוכת תחפוקמ וז ךרדבו ,היניינע ראש תא הכרד אטבל וא ,דבלב הב םצמטצהל םיטונ

 תואבה ,תוללוכה תורדגהה ןונגס תא םיגדהל הסננ לכ םדוק .ןלהל הב ןודנ רשא ,הבש

 .א׳ינשת תנשב ,דראוורה תטיסרבינוא ,תודהיה ידומילל זכרמב הז רמאמ אשונב האצרה אשנ רבחמה
 סיסע ׳מ ,םורפל הנותנ יתדות .ופוסב תנתינ הז רמאמב םישמשמה םייפארגוילביבה םירוציקה תמישר
 .ריעהו ארקש

 )]ג״נשת( /גבס ךרכ ,תודהיה יעדמל ןועבר - ץיברת[
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 [2] ןמדירפ הדוהי אמש 314

 תוהמ לש תובחרה ויתורדגהמ תחאב ,ןייטשפא ן״ירה .םויה ונדיבש רקחמה תורפסב

 ןהש ןהמ שי ,תושדחו תונשי תוינשמ לש ץבוק אופיא איה ונלש ׳סותה׳ :בתכ ,אתפסותה

 תוכשמנ ןניאש ןהמ שיו ,הילע תוקלוח וא )הנווכב אלש וא הנווכב(ונתנשמ תא תומילשמ

 תומלשה ונייה ,הנשמל תופסות הקיזחמש אתפסות׳ :קבלא ח״רה בתכו /1ונתנשמל ללכ

 םג אלא ,דבלב הנשמל תופסות הקיזחמ הניא אתפסותה םנמא [...] ונתנשמל םישוריפו

 /2ונתנשמב ןכרצ לכ וררבתנ אלש וא ללכ וררבתנ אלש תוכלה לש םימלש םיניינע

 אתפסותב תוכלה שי הנה 3,הנשמל תרחואמ אתפסותה לש תיפוסה התכירע תויה םע ,םרב

 ןה אלא ;ונתנשמב ואב אלש םירחא םיניינע אלו ,הנשמ לש התבחרהו השוריפ אל ןניאש

 ןה ,תמא לש תוליבקמ לככו ,ןהומכ תוחסונמו תויונב ,הנשמה לש תוכלהל תוליבקמ רדגב

 ןויעה :רקיעו ,ןכ לע רתי .הנשמבש תוכלהל ,הליבקמ׳ תרוסמ ילעבו ,םייאמצע תורוקמ

 תעפשהב( רמול לבוקמש יפכ דימת וניא אתפסותל הנשמה ןיבש תוליבקמה סחיש ,הארמ

 .תרחואמה - אתפסותבש וזו ,םודקה רוקמה איה הנשמבש הכלההש ),ל״נה תיללכה הרדגהה

 וזל סחיב המודקה תרוסמה איה אתפסותבש הליבקמהו ,אוה ךופהנש ונאצמ תובר ,הברדא

 הזו ,רתוי יאמק אתפסותבש ןונגסה תא ונאצמ ,ןושלה יטרפ תוושהל ונאובבו ,הנשמבש

 תאוושה לש תוירוגטק המכ טרפנ הז אשונ לש ונרוריב ךשמהב .דבועמו חתופמ הנשמבש

 דבועמו לפוטמ תמועל רתוי ירוקמ ,רחואמו םדקומ לש הז סחי יוטיבל אב ןהבש ,ןיינעו ןונגס

 .רתוי

 דע אתפסותה לש תויגולודותמ תולאשב עירכהל אלש ותטיש ךותמ ,ןמרביל ש״רגה

 תוארל גהנ ,ךכ ךותב .הריהזו תינרמש הדמע תולאש המכ יבגל טקנ ,יללכה ואובמ תא רבחיש

 ןודינב השע ךכו .ןהל שוריפכו ,תוינשמה לע תובסומכ אתפסותבש תוליבקמה תוכלהה תא

 19). הרעה ,ןלהל האר( םיוסמ שוריפב ׳ונתנשמ תא ושריפ׳ אתפסותבש רמול ,ןלהל ןאכ

 ,מע ,ז״ישת ביבא־לת-מילשויי ,םיאנתה תורפסל תואובמ :רותב ,׳אתפסותל אובמ׳ ]קרפה[ ,ןייטשפא נ״י 1
 .ולוכ קרפב תורדגה המכב ןייעו 257.

 םילשורי ,אתפסותו אתיירבב םירקחמ ,ל״נה :הוושה( 73 ימע ,ט״כשת ביבא־לת ,םידומלתל אובמ ,קבלא ׳ח 2
 םוקמב אובי שדחה רקחמהו הרשע־עשתה האמה לש רקחמה תורפסב טרופמ ןויד 139). ,מע ,ל״שת ,ד״שת
 םישמשמה ,םיבחר םינויפאו תוללוכ תורדגהב אלא ונקסע אל ןאכ .םש ,ןייטשפא לש ותריקס הארו .רחא

 ׳א לש וירבדמ ןאכ ףיסונ .אתפסותה לש היתונוכת רקיע תא שיגדהלו לולכל םירומאהו םויה רקחמב
 addition and this is״״, The name Tosefta means :אתפסותה לע יללכה וקרפב הנורחאל גרבדלוג

what it :is an ,addition a complement to the Mishna [...] commentary or ״talmud״ to the 
Mishna [...] explanation and illustration [...] supplementary and companion volume [...] 
fuller elaboration of mishnaic halakha [...] continues the Mishna׳ .(A ,Goldberg ׳The Tosefta 
- Companion to the ,Mishna׳ :in .Sh Safrai ,[ed.] The Literature of the ,Sages First :Part Oral 

Torn ... [Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum ,Testamentum] Section ,2 ,3 Assen/ 
.(Maastricht ,1987 .p 283 ימע 1923, ביבא־לת ,הנשמה יכרד ,לקנרפ ׳ז :הלאה םירבדכ הוושהו 

.324-322 
 D ,Hoffmann Magazm. :ןייע .ג״ה ו״פ ןילוח ,ז״ה א״פ הציב ,׳אבא יבר׳ םשב הב רכזנ בר ארומאהו 3

;fur die Wissenschaft des ,Judenthums XI ,(1884) .p 126 243, 251 ימע 1), הרעה ,ליעל(ןייטשפא 
 אתפסות ,ןמרביל ,ש 166; ימע ,ד״כשת ,ח״שת ביבא־לת-םילשורי ,הנשמה חסונל אובמ ,ל״נה 46; הרעהו

 ייבא דרע ,ןיכרעבש האלפה ,ןילרב קיפ י״ר :הארו 23. הרושל 923, ימע ,ב״כשת קראיונ ,הציבל הטושפכ
 74. ,מע ;םש ןמסנהו 72, ימע 2), הרעה ,ליעל( קבלא );א ימע ,רגניזלש תרודהמ(
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 אלא ,הנשמה לע תבסומ הניא אתפסותבש הליבקמה ,תומוקמ הברהבש ,תוארהל הסננ ונא

 :,תוליבקמ׳ ג שומה םצעל יוניש ,ןאכמו - ונתנשמבש הכלהל רתוי םודק בלש תגציימ איה

 ןושלב רמא דחא לכ ,הוושו תיעבס ,תיאמצע הריסמ ,יאנת ירת לש תוליבקמ אל ,ונייהד

 ,הנשמה רדסמ ינפל חנומ היה והומכ ןיעמש )אתפסותבש הליבקמב(ירוקמ חסונ אלא ,ולש

 ,ונכ לע ראשנ ןושלה ףצר רקיעו ,דבלב םייתדוקנ תומוקמב םידוביעו םייוניש וב השע אוהו

 ךותמ הרוזג הנשמבש הכלהה .רחואמו םדקומ שיו ,׳דוביע׳ לש תוליבקמ ,רמולכ .הלמב הלמ

 הכלהה( תא תשרפמכ וליפא הנשמה םימעפלו .הילע היונבו ,אתפסותבש הכלהה ןיעמ

 !הילע תבסומו ,אתפסותה )ךותב ונינפל הדרשש המודקה

 הנשמה תוליבקמ בור יבגל ספותו יתימא אצמיי םא דחוימבו ,הז ןויערל תובר תוכלשה

 שרפל שי םאה :תונשרפ יבגל תוכלשה ־ הנושארו שארב .ןהמ לודג קלח וא ,אתפסותהו

 לכ םע ,אתפסותה ךותמ הרוזגכ הגשמה תא שרפל ,ךפהל וא ,הנשמה ךותמ אתפסותה תא

 ינש לש םקוסיעל רתויב תועגונ וז הלאש לש היתוכלשה ,ללכבו .ןאכמ עמתשמש המ

 אירטו אלקש לכ לש ובל בל אוהו ,אתפסותב ונינפל תועיפומה תותיירבבו הנשמב םידומלתה

 תוינושלהו ,תוירוטסיהה ,תויתורפסה תוניחבה ברימל רתויב וז הלאש תעגונ ןכ .ידומלת

 תובקונו תופוצר תואמגוד הלגמ רבכ ינושארה ןויעה ,הנהו .ןהב קסוע ידומלתה רקחמהש

 הנניאו תשרופמ הרוצב םירקוחה תעדותב םוקמ ,הארנכ ,תספות הניאש ,תאזה העפותה לש

 4.ל״זח תורפס רקחב םויה תושמשמה ,אתפסותה תוהמ לש תויללכה תורדגהב יוטיב ידיל האב

 ו ,לארשי יניד ,׳םיברה תושרב תואיצמ׳ רמאמב רבכ עיפוה ,ויתונקסמ םע ,הז אשונב ןושארה ינויע 4
 תוילוח תוילוח תמאבו׳ :םש יתבתכ ,אתפסותב תוליבקמל הסחיו ב״פר מ״ב לע 175-169. ׳מע ),ה״לשת(
 ןהיניד )ל״צכ(וזרחנו ,וקרופ וללה .אתפסותב ונאצמש תוכלה ךותמ תורדוסמכ תוארנ ונתנשמב ונאצמש

 םירבדה תנווככ אלא [...] תדחוימ הנווכ הנשמה לש אנתל סחייל ןיא ,תאז ללגבו .תוזורחמ יתשב
 י״ש :ןייעו ,ו״פ מ״ב תויגוסב ןוידב םימעפ הככ הלע הז ןויער ).םש ןייעו 173, ׳מע(׳דבלב אתפסותבש

 (פ ׳יושמו חפנ׳ תיעישתה היגוסבש ןוידהו ;חתפמב ,ןינמואה תא רכושה קרפ ,ךורע דומלת ,ןמדירפ
 ךרכ ,םש ןייעו .םש היגוסה ירבד דימעהל רהוצ חתפנ וכרדו ,הז ןויער לע דחוימב דסוימ )ב״ע-א״ע
 ),א״לשת(הל ,וננושל ,׳םדוק רצקה לכ׳ ,ל״נה :הוושה ןכו 27. הרעהו 254 ימע ),א״נשת םילשורי( םישוריפה

 315). ׳ע ,ם״שת םילשורי ,ב ,רשא-דב ׳מ תכירעב ,לדח ןושלב םירמאמ ץבוק(= 2.443 ףיעס 195, ׳מע
 תורוקממ תועבונו ןה תונשי׳ :תופסות ילב הנשמבש תוכלה תוללוכה אתפסותב תותיירב לע בתכ קבלא
 ,ל״נה 77; ימע 2], הרעה,ליעל[ קבלא(׳הנשמל ןכרעב תוושו ןה תונשי׳ ;׳הנשמה תורוקמל םכרעב םיוושה
 המודקה הרוצה תא ןהב האר אלו ,׳םיווש׳ דע קר קבלא עיגה ןאכ 150). ימע ,אתפסותו אתיירבב םירקחמ
 ץוח(ונתעדל לבא ).םש( ׳הדוהי ׳רד אבילאו ,יאנת ירתי אלא ,הנשמה הרזגנ )התומכשמ וא( הנממש

 ץבוקב דוסי רותב אתפסותה רדסמ שמתשהיש ,קיסה סירפ־הד ׳ב !הנשמה תורוקמ םה םה ),םילק םייונישמ
 ,מ״ב יבגל(׳הנשמה לש ולא לשמ רתוי םיירקמ םירדסו תורוצ לע תומוקמ הברהב דוע רמשש ,םייק יאנת
 101,36, 108). ,מע ,ח״כשת םילשורי ,דומלתה תורפסב םירקחמ ;םיללכל םיזמורה םיטרפכ ,דועו תוכמ

 בתכ יול י״ר .תידומלתה תורפסה רקחב קיתע !ויער ומצע אוה ,אתפסותב םודק רמוח ללכב שיש ןויערה
 אל ךא .היתומולעת שרפל וא הנשמב דקפנ רשא הכלהה יקלחמ קלח םילשהל האב רשא׳ :אתפסותה לע

 אתפסותב ואב םגו הנשמה תוכלהל ןמזב הברה תומדוקה אתפסותה תוכלהמ שי יכ הימימ הדבל הנשמהמ
 ןסינ ׳ה ,דיגמה(׳זאמ הכלההו דומילה ןפוא לעו בצמ לע רוא םיציפמה תוינומדק םינשמ םינוש םירופיס

 Hastings Dictionary of the .Bible ν .(1904) ρ 62, :רותב ,רטכש ז״ש :הוושהו 110). ימע ,ל״רת
 הלאכו ,ויתורוקמב הנשמה רדסמ לש ושומיש ךרד תא וראת ,הנשמה תכירעב וקסעש םירבחמ המכ

 תואובמ ,׳יבר לש ויתופסוהו ויוניש׳ קרפב הז רבד םיגדה ןייטשפא ן״ירה .ונינפל תואצמנ םהיתוליבקמש
 ללכל וז העפות העיגה אל אתפסותה לע וקרפב יכ םא 224-212, ימע 1), הרעה ,ליעל(םיאנתה תורפסל
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 א״מ ז״טפ תבש

 ןיא ,הטושפו הטוהר ,תנבומו הלק איהש המכ ),זט תבש(שדקה יבתכ לכ קרפ שאר ונתנשמ

 תומותסהו תושקה ןמ איהש םירקוחה ינושאר וקספ רבכו .ןושאר ןויעב אלא ןכ רבדה

 ןכו םיבר7 :ה״מרת תנשב רבכ לירב ,נ םכיסו !תוכוראו תוקומע הב וטבלתהו ,תוינשמבש

 ,דחוימב םתעד הב ונתנ ט״יה האמה ירקוח !5״א ז״ט תבש הנשמה שוריפב וכובנ םימלש

 םירשעה האמב דומלתה ירקוח בור ףאו ,לירבו םולש שיא ,שיליניפ ,ץרג ,רגייג םהיניב

 .היתויעבב ךפהלו הילא רוזחל וכישמה

 םירקוחה ןיב תחוור תישענש הטישב וטשפנ היתודיחו ונתנשמ תומותס רקיע םנמא

 ,וז הטיש לע וקלח םירקוח המכ ,םוקמ לכמ ).גרבדלוג ,ןמרביל ,ןייטשפא ,לירב ,שיליניפ(

 הרוזגכ הנשמה תייאר .הב םילגודה םירקוחה לצא היניינע לכב תמכסומ הניא המצע איה ףאו

 ,תונשרפה תוטיש לכ לש ןהיטרפ תרוקיבב ףונמ תשמשמ ונינפל אתפסותבש וז ןיעמ הכלהמ

 תורוקמה ןיב ידדהה סחיהו ,תאזה תניינעמה השרפה לכ ירוחאמ דמועה ןיינעה םצע תנבהבו

 .וללה

 57) ימע(א״ה ג״יפ תבש אתפסות א״מ ז״טפ תבש

 ינפמ ןתוא ןיליצמ שדקה יבתכ לכ

 .הקילדה

 יבתכב ןירוק ןיא ורמאש פ״עא ]א[ .םהב םירוק ןניאש ןיבו ןהב םירוקש ןיב

 םאו .ןהב ןישרודו ןהב ןינוש לבא ,שדקה

 ד ימא .קדובו לטונ ,קודבל רבד ול ךירצ

 יבתכב ןירוק ןיא ורמא המ ינפמ הימחנ

 ורמאיש ,תוטוידה ירטש ינפמ ,שדקה

 רמוחו לוק ,ןירוק ןיא שדקה יבתכב

 .תוטוידה ירטשב

 ,ןושל לכבו ,םוגרת ןיבותכ ויה ]ב[ ןושל לכב 6ןיבותכ יפ לע ףא

 הסוי ד ימא .ןתוא ןיזנוגו ןתוא ןיליצמ .הזינג םינועט

 88-63, ׳מע ),ט״משת(ה ,ארדיס ,׳ןמוקממ וזזש תונשמ׳ ,ינבלה ׳ד :הנורחאל הארו .תשרופמו תעדומ הנוכת
 D.W ,Haiivm Midrash. ;האר לבא( הנשמה רדסמ תלועפב תותיירבמ תורזגנכ תוינשמ המכ שריפש

. (and Gemara Cambridge and London 1986 .pp 94-95 ןמטפואה תידוהי :ותדימלת ירבד הארו, 
 םילשורי ,א ךרכ ,ג הביטח ,תודהיה יעדמל ירישעה ימלועה סרגנוקה ירבד ,׳ןיטיג תנשמב ארמוחל הקיספ׳
 .ליעל ונבתכש יפכ ,הנועיט תא חיכומ וניא םש 1 הרעהב ןיוצש המ 23. ימע ,ן״שת

 םישוריפ׳ ,סייוו ׳א(׳דאמ השק ׳א הנשמ לש אשירה׳ 56); ימע ,לוגלג ,םולש שיא(׳אישק הפוג הנשמ׳ 5
 117]). ,מע ,ןג־תמר ,הנשמה לע[= 59 ימע ],ג״שת[ ז ,ברוח ,׳תבש תכסמ לש הנשמה רדסלו טסקטל תורעהו

 An dem missverstandnisse dieser Stelle [...] hat der unbestimmte Ausdruck׳ :רגייג בתכ רבכו
 74-73). תורעה ןלהל הארו 13. ,מע ,םיבתכ 98, ׳מע ,שדוקה יבתכ( שדוקה יבתכ Schuid׳

 ,ליעל[ ןייטשפא ;ןייע(םודקה לארשי־ץרא ןונגסכ ,הימעדו )ןאכ אבוה ונושלש(ןמפיוק די־בתכב אוה ןכ 6
 .ןיבותכש פ״עא ;םירחא םיחסנב 1261). ׳מע 3], הרעה
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 317 )א ,זט תבש( שדקה יבתכ לכ - ]א[ אתפסותהו הנשמה תוליבקמ סחיל :אתקיתע אתפסות [5]

 57) ,מע(א״ה ג״יפ תבש אתפסות א״מ ז״טפ תבש

 ןבר לצא אתפלח ד ךלהש השעמ

 לע בשוי היהש ואצמו אירבטל לאילמג

 בויא רפס ודיבו ףיזנ ןב ןנחוי לש ונחלוש

 אתפלח ,ר ול ימא ,וב ארוק היהו ,םוגרת

 ךיבא יבא ןקזה לאילמג ןברב יתייה רוכז

 תיבה רהב הלעמ בג לע בשוי היהש

 ימאו ,םוגרת בויא רפס וינפל ואיבהו

 ]ג[ .ךבדנה תחת וזנגו ),7יינבל(=וינבל

 ׳ר ,וזנגו לאילמג ןבר חלש העש התואב

 הפכ טיט לש הבירע יוא הדוהי ,ר יב הסוי

 טיט ,רבדב תובושת יתש ימוא ׳ר .וילע

 ןידבאמ יכו ,רחא רבד ,תיבה רהב היה אל

 םוקמב ןתוא ןיחינמ אלא ,דיב ןתוא

 .ןהיליאמ ןיבקרנ ןהו ,הפרותה

 לוטיב ינפמ ,ןהב ןירוק ןיא המ ינפמ

 .שרדמה תיב

 הלצהב אנתה חתפ .הומת הארנ היתובב רדס )א( .וז הנשמ תנבהב םיירקיע םיישק ינש

 ]),ןלהל האר[ [...]׳ יפ לע ףא׳( הלצה בושו ),׳ץרוקש ן יב׳( האירקל רבעו )׳ןתוא ו יליצמ׳(

 אמשו .רוריבב התנווכ ןיבהלמ הרצק תישילשה אבבה )ב( ;ף ד רוק ןי א המ ינפמ׳ :האירקב םייסו

 ןושלב ןיבותכמ התוחפ ןתשודקו ןושל לכב ןיבותכ םהש יפ־לע־ףא :שרופת ןושאר ןויעב

 .שדקה יבתכ דובכ םושמ ,ולב םא הזינג םינועט ,שדקה

 הכלה .רוריבב הזמ הז םירורפו ,םהינש םימלש הלצהה ןיינעו האירקה ןיינע אתפסותב

 .הלצה אוה ןיינעה רקיע ,ךליאו ב הכלה ןמ .בוש םש רזוח הז ןיינע ןיאו ,האירקב תקסוע א

 הכלה ׳ןתוא ןיזנוגו ןתוא ןיליצמ׳ לא הרבחתנו הכמסוה ,היצאיצוסא ךרדבו ןוימדה ר ו, תמ קר

 יביטאיצוסא רושיק ).׳ןהיליאמ ןיבקרנ ןהו [...] הסוי ׳ר ימא׳(בויא רפס תזינג ןיינעב הכורא

 ).טורטורפב ןלהל האר(ןבומו רורב הז

 .לוחב הלכו שדוקב לחה גורידב ,הלצהה ןיינע ולוכ אתפסותב הנבמהו דלשה רקיע

 היונש איהו ,ונינפל אתפסותב העיפומ הנניאש הנושאר הכלה לע הז דלש בסומ יאדוובו

 הטושפכ אתפסות :ןייעו .׳ס״ונשב ןייע ,יאנבל ,רמולכ ,יינבל :ל״צ .וינבל׳ :ןמרביל תרודהמב רצקה שוריפב 7
 רוקמב אל םרגנ הז שובישש המודו .,יינבל ״:ל״צו ,אוה רורב שובישו׳ :םשו 204, ׳מע 3), הרעה ,ליעל(
 האר .קיתעמה שבתשנו ,רתוי רידנ ביתכ אוהו ,׳יונבל׳ אלא ,ליגר ביתכ אוהש ,׳יינבל׳ וב בותכ היהש

 ,ןושלב םירקחמ ,׳תילילגה תימראב רובחה יוניכה תרוצתל ):׳יימימ׳(יימוי ןמ אנא = יומוי ןמ אנא׳ : ירמאמ
 .יאנב ־ יונב :םש 208 ימעב הליאו 207 ימע ,ז״טשת םילשורי ,רשא־רב ׳מ תכירעב , ,ג-ב
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 [10] ןמדירפ הדוהי אמש 318

 ןיבותכ ויה׳ :אתפסותב ךכ רחא ;,הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ שדקה יבתכ לכ׳ :ונתנשמב

 ,ארקיסב ,םסב 8ןיבותכ ויהי :ןכמ רחאלו ׳ןתוא Τ יזנוגו ןתוא ןיליצמ ןושל לכבו םוגרת

 םשה תותואמ ןהב שיש פ״עא תוכרבה .ןתוא ןיזנוגו ןתוא ןיליצמ ,םותנקנקב ,סומוקב

 ןתוא ןיליצמ ןיא ןינימ ירפסו םינוילגה [...]ןתוא ןיליצמ ןיא [...]הרותבש הברה תונינעמו

 [...] הבכ הבכ םא ,וב ארוקו ולטונ דחא ושארב רואה זחאש רפס׳ :ןלהלו .,הקילדה ינפמ

 - ׳הקילדה ינפמ תמה תא ןיליצמ ןיא [...] המורתל אל לבא 9,שדקה יבתכ ליצהל ןיבכמ

 םע רפסה קית ןיליצמ׳ :ונתנשמבו .הלצה ןיינעב ולוכ ,ט הכלה ףוס דע ,םש ןייע ,הילוכו

 לכי :םיידיה תא ןיאמטמ ןיינעל הז דלש תצקמ הוושהו( .׳ןיליפתה םע ןיליפתה קיתו , רפסה

 רפס לש תוחפטמו םירפס לש הביתו םירפסה קית [...] םידיה תא ןיאמטמ שדוקה יבתכ

 םינוילגה [...] הרותבש הברה תונינעמו םשה תותואמ ןהב שיש יפ לע ףא תוכרבה [...]

 ).ג״יה-ב״יה ב״פ ׳סות ,ה״מ ג״פ םידי( [...]׳ ןינימה ירפסו

 הכלה ודימצה אתפסותבש םינידה ראשו שדוקה יבתכ ןיליצמ תוכלה לש הז דלש שארל

 .תבשב שדוקה יבתכב האירק רוסיאב תקסוע איהש ,ללכ ןאכל ךייש הניינע ןיאש ,תרחא

 יפ־לע ,ןאכ וז הכלה רדסל ןוכנל האפסות אנת האר ,ןיינעה דצמ תואנ רשקה תאיצמ אלל

 תידוסיה הכלהב ןהו האירקה תכלהב ןה עיפומה ,׳שדקה י בתכ׳ ןושלה לש יביטאיצוסא רשק

 .הלצהה ץבוק לש

 ינפב תניינעמ ,שדוקה יבתכ שדוקה יבתכ לש וז ׳הווש הרזג׳ ךותמ ,תוישרפה תכמסה

 רבודמ הלצהב !םינוש םינבומ ינשב ונינפל ןאכ אב ׳שדוקה יבתכ׳ חנומה ירהש ,המצע

 ,תבשב שדקה יבתכב ןירוק ןיאש ,ורמאש הכלהב וליאו ;ך״נת ,רמולכ ,׳שדקה יבתכ ל כ ׳ב

 עיפומ ׳שדקה יבתכ׳ חנומה .תבשב םיבותכב אורקל אלש ורזגש המב אוה רבודמה

 תכימסב ,וז תניינעמ ׳הווש הרזג׳ הרשפאש איה וז הדבועו 10,םינבומה ינשב וניתורוקמב

 .אתפסותב תוכלהה יתש

 ).ןמרביל תרודהמ יפ־לע(ויבתוכ :ןושאר סופדו הניו די־בתכב .טרופרע די־בתכ 8
 תוטיש איבהו ,ימלשוריה יפ־לע ,איה ןועמש ,רש 34-33, תורוש 209, ימע ,םשל הטושפכ אתפסות :ןייע 9

 .םש םינושארה
 :האר( תינוויל רפסה לש ומגרתמ ,ארים־ןב לש ודכנ ידיב תינווי בתכנ ,אריס־וב רפסל רבד שאר האר 10

 ומוגרתב( ח ,א ,ןויפא דגנ ,והיתתמ ןב ףסוי 8): ימע ,ב״לשת םילשורי ,םלשה אריס־ןב רפס ,לגס צ״מ
 j ,Furst DerKanon des ATnach. :האר ,רקחמה תורפסל ).בי ימע ],ט׳יישת ביבא־לת[ ינוחמש נ׳,י לש

den Uberheferungen in Talmud und ,Midrasch Leipzig ,1868 .p ;55 .L ,Blau Zur Einleitung 
in die Heilige ,Schrift Budapest ,1894 .pp ,12-18 ,20-24 ;28-31 ,idem. Studien zum 
althebraichen Buchwesen und zur biblischen ,Litteraturgeschichte Strassburg ,1902 .p ;63 L 
,Gmzberg ׳Some Observations on the Attitude of the Synagogue towards the 

Apocalyptic-Eschatological ,Writings׳ ,JBL 41 ,(1922) .p 119 =)לגס צ״מ 146); ,מע ,הרוסמ ,ןמייל, 
 a ,Sundburg ;(75. ,מע ,הרוסמ ,ןמייל־( p ,Katz ,zfNW. 47 ,(1958) .p 194 ;13,6-1. ימע ,ארקמה אובמ

,Jr ,CBQ 30 ,(1968) .p 1 4 6 )ימע ,הרוסמ ,ןמייל־ .S.T ,Lachs A Rabbinic Commentary on ;(102 
the New ,Testament New York ,1987 .p ;87 .R.T ,Beckwith ׳Formation of the Hebrew ,Bible׳ 

 in .M.J Mulder ,(ed.) Mikra (=Compendia Rerum Judaicarum ad Novum ,Testamentum II/I): |י
;Assen/Maastncht and Philadelphia ,1988 .pp 39-86 מע ),ה ,ןרוגה( לוגלג ,םולש שיא :ןייעו, 

 .w;דבלב םיבותכ לע לדח ירבדב םוקמ לכב ,שדקה יבתכ׳ בסהל שקיבו( םש רמול הצרש המו 64-59,
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 319 )א ,זט תבש( שדקה יבתכ לכ ־ ]א[ אתפסותהו הנשמה תוליבקמ סחיל :אתקיתע אתפסות [17]

,Bacher Die Alteste Termmologieder Judischen ,Schnftauslegung Leipzig ,1899 .pp 92-93 =)׳ז 
 ,׳ימלשורי ידירשל׳ ,ןייטשפא נ״י Canon ,JE ,ill .p 142 ;(64׳, Biblical׳ . idem; ימע ,שרדמ יכרע , רכאב

 242. ימע ),ב״צרת(ג ,ץיברת
 רבסההו ,םיטרפה תצקמב םהילע קולח ינא לבא ,ויטרפמ הברהל םירכזנה םירקוחל בייח ןאכ ונרבסה

 וקסעש ,רכאבלו ואלבל רקיעב תוושהל שי ).הדיחא הטיש ידכב םהב ןיאש( םהירבדב אצמנ וניא וללכב
 .ןלהל טרופיש יפכ ,םהירבדמ המכ לע קולח ונרבסה ,תאז םע :דאש׳ לש ןויערב

 ,םיפסונ ׳םיבותכ׳ ויה םרטו ),היהש המ םימיה םתואב םבכרה היהיו( םיאיבנו הרות ויהשכ ,הליחתמ
 תלבק םע קר .׳םיאיבנו הרות׳ וארקנ ןהו ,וללה תוביטחה יתשל )׳ארקמ׳ ןוגכ(יללכ םש ארקנ אל יאדווב
 רצונ /םיבותכ׳ לע לוחיש חנומ טוקנל ררוצה םעו ,ללוכ םש םהל תונכל ךרוצה ררועתה ,םיפסונ םירפס

 ראש׳ יוניכב םישדחה םירפסל סחייתהש ימ ,וז ךורב .דחי הלא לכ תא דחאל יושעה ,יללכה גשומה םג
 ףוריצל ןידה אוהו ),׳ראש׳ תטמשהב(םיאיבנו הרות לע לוחלו רוזחל לוכיש םש תינמז וב רצי ,׳שדקה יבתכ
 רצק ןמז ךותב ,םרב .׳שדקה יבתכ לכ׳ לע וא ׳םיבותכה לכ׳ לע ףא רבדל רשפא תעכ .׳םיבותכה ראש׳

 יבתכ׳ו ׳םיבותכ׳ ,תונושלה ינש ולוחי וז ךרדב .׳לכ׳ ,׳ראש׳ יאוולה תולמ תא םימעפל טימשהל וליחתה
 השעמלו .דבלב ונממ תישילשה הביטחה לע ןיב ),שדחה גשומה אוהו(ולוכ ארקמה ללכ לע ןיב ,׳שדקה

 וקלחל ןהו ,ולוכ ארקמל ןה )׳שדקה יבתכ׳ ,׳םיבותכ׳( תונושלה ינש םישמשמ דוע ונינפלש תורוקמב
 הביטחה לע )׳ראש׳ אלל וליפא(ותוימתסב ,׳םיבותכ׳ ,דחאה םשה תא ליחהל הייטנה הרבג םימיל . ישילשה

 רזח וז ךרדב .ולוכ ארקמה לע - )׳לכ׳ אלל וליפא(ותוימתסב ,׳שדקה יבתכ׳ ,רחאה םשה תאו ; תישילשה
 גשומ רצונ הז ךילהת םעו :הליחתמ ןכ שמיש אלש יוניכ ,האובנו הרות לע לחוהו ׳שדקה יבתכ׳ יוניכה
 אלל ףא ׳םיבותכ׳ :ךופהה שומישה תא וניתורוקממ הקחמ אל וז הייטנ ,םרב .׳שדוקה יבתכ׳ - שדח ללוכ
 רדסב הז ךילהת עובקל הצר רכאב /ראש׳ אלל ףא ,תישילשה הביטחל ׳שדוקה יבתכ׳ו ,ולוכ ארקמל /לכ׳
 םשה תא דחייל ואבו ,םמצע ינפב םיאיבנו הרות לע ורביד ךכ רחא ,׳שדקה־יבתכ׳ ארקנ ארקמה לכ : ךופה

 אוהו ,יללכ טשפומ םש היה רבכ הנושארבש רמול רבתסמ רבדה ןיא ונתעדל לבא .׳םיבותכ׳ל ןושארה
 .רתויב המודקה תורפסב ,׳םיאיבנ׳ ,׳הרות׳ תומשה םע רכזנ אלש םש

 ׳ןיליצמ שדקה יבתכ לכ׳ :ונתנשמ לע ףסונ(׳ארקמה׳ תועמשמה תלבק םשל ל״זח ירבדב ׳לכ׳ יפוריצל
 ׳םידיה תא ןיאמטמ שדקה יבתכ לכ׳ );ודכ ו״טפ םילכ(׳םידיה תא ןיאמטמ םירפסה לכ׳ :הוושה ),׳וכו
 שדק םירישה רישו ,שדק םיבותכה לכשי );ה״מ ד״פ(׳םידיה תא ןיאמטמ שדקה יבתכ׳ = )ה״מ ג״פ םידי(

 ׳םיבותכה לכ׳ םצמצל ואלב הצר ,םירישה ריש לע הלא אביקע ׳ר ירבדל רשא ).ה״מ ג״פ םידי(׳םישדק
 An dieser Stelle kann׳ םיבותכ nur die Hagiographen und nicht die ganze :דבלב ׳םיבותכ׳ל םהבש

Bibel ׳bedeuten )ףא םגרתל וגהנש המ יפ־לע ,םירבחמה בור רכ רחא ובתכ ןכו 3), הרעה 22, ׳מע ,םש 
 Furst .op), ׳Wenn alle andern Ketubim heilig .sind so 1st das Hochlied hochheilig׳ :ןכל״ ׳םדוק

,cit. .p ;83) ׳Alle Hagiographen sind ein ,Heiliges aber das Hochlied das Allerheiligiste׳ .(F 
are )םיבותכ( ,Buhl Kanon und Text des ,AT Leipzig ,1981 .p ;28) ׳Thus while all Hagiographa 

holy [...]׳ .(W ,Bacher ,JE .III .p .149) ׳for all the Writings :[Heb. ,Ketubim .i.e the 
;Hagiographa]׳ .(Η Danby ,[tr.] TheMishna) תורקיה תגווסמ ןכו 2553. ימע ,הדוהידב ןולמ :הוושהו 

 קפסו ,דואמ השקומ וז הטיש ,םרב ).תירבע ןושלל הימדקאה לש( תירבעה ןושלל ירוטסיהה ןולימב וז
 תביטח ירפס לכ ונייהד ,ללכב הז שוריפ וילע רמול רשפאש ׳םיבותכה לכ׳ רחא םוקמ םושב םייק םא

 רשקה ףקיהב זמרנ וז הנשמב לבא .הז שוריפ שדחתנ ויטעבו םירישה ריש ׳דובכל׳ קר יאדוובו .׳םיבותכ׳
 ריש וב הנתינש םויכ יאדכ ולוכ םלועה לכ ןיאש׳ :ןכ אביקע ׳ר רמא הרותל האוושהב ףאש ,םירבדה
 G. ךותב ,׳םירישה ריש תנשמ׳ ,ןמרביל ׳ש :הוושה .הרות ןתמל רוריבב זמורה ןונגס ,׳לארשיל םירישה

,Scholem Jewish ,Gnosticism Merkabah Mysticism and Talmudic ,Tradition New York ,I960 
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 ,הנה ).ןלהל האדו( ,שדקה יבתכ׳ הגומה לש הירלקפסאב ,שדק םיבותכה לכ׳ ןושלה תא תוארל שיו
 םיבותכ׳ אל ,,שדק׳ םע ףוריצב ׳םיבותכ׳ אלו ,׳שדק׳ אלל ,ארקמל סחייתמכ ,׳םיבתכ׳ ונאצמ אל םוקמ םושב

 שדקה יבותכ׳ :הצנריפ די־בתכב א״ע גיק ןירדהנסב הנשמה תקספמ ץוח(׳שדקה יבותכ׳ אלו ׳םישודק
 ׳מע ,םיבתכ ,רגייג :ןייעו ).׳וזנגי שדוקה יבתכו׳ :םיחסנה ראשכ םש קרפה שארבש הנשמב וליאו :׳וזנגי

 :םינוש םיריבחת םישומישל ודחייתנ הנודינה תועמשמב ׳םיבותכ׳/׳םיבתכ׳ש ידמל רורב הארנו 13-12.
 םישודק שדקה יבתכ לכ׳ :אופא הווש ׳שדק םיבותכה לכ׳ .׳שדקה יבתכ׳ :ךמסנל ׳םיבתכ׳ו ,דרפנל ׳םיבותכ׳
 ,םיובלדנמ תרודהמ ,אנהכ ברד אתקיספ ,׳םיבותכה ואציש ןויכו׳ :שממ ׳םיבתכ׳ ןבומב ׳םיבותכ׳ לע(׳םה

 ארקמל ןותנש ,׳תירצונה הריפסל תונושארה תואמב ארקמ ירפסו הרות ירפס׳ ,ןרה ׳מ :ןייעו 24). ימע
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 הנשמ דע א הנשמ(הלצהה ןיינע רדס לע וקרפ תא אוה ףא הנש ,יבר אוה ,ונתנשמ רדסמ

 ונינפלש תוכלהה ןונגס ןיעמ תוננגוסמ ויה ,יבר ינפל תויונש ויהש ,תומודקה תוינשמה םא ).ז

 ,הכלה התואל יהשלכ תוסחייתה לולכל ,דחא דצמ ,יבר הצרש רבדה אוה רורב ,אתפסותב

 דדובמ חפסנכ שדחה ורוביחב הריאשהל הצר אל ,ינש דצמ .תבשב שדוקה יבתכב ןירוק ןיאש

 ,וז הכלה לע רתוול אלש ידכבו .קרפה לש וניינע תאצרה ךותל יונב וניאשכ ,ומצע ינפב

 ןווכמכ הז ןושל שריפש 7, הרעה 95, ימע ),ט״משת-ו״משת(י ),דלפנייו ,מ תכירעב(םודקה חרזמה רקחלו
 ,בגא .םיאנתה ימיב העודי התיה אל ך״נתה ירפסל הקולחה היפלש ,ותטישל םאתהב ,ארקמה ירפס לכל

 התוא תונשל היושע - םיאנתה ימיל הכוישו - הנשמל הנודינה אתפסותה חוסינ תא םידקהל ונתייטנ
 3. הרעה 114 ימעו 65, ׳מע 1992, ביבא־לת ,ושרדמו ארקמה ,ןמשריה ,מ :ןייעו .הנקסמ

 םילודג המכ ,יבר רמא׳(זש הקספ םירבד ירפסבש ׳םיבותכה לכב׳ חנומה םנמאה ,לקש ואלב ,תאז תמועל
 תרודהמ[ ׳םיבותכה לכב ןכ ןיאש המ ןידה קודיצ לש םיקוספ השלש ונימזה םתרצ תעשבש ,ולא םיקידצ

 [...ך ist ,esbegreifiich dass :ארקמה לכ לע לח 1346) ׳מע ,ט״כשת קרוי־וינ ,ש׳ית ןילרב , ,ןיטשלקניפ
[...] als gegensatz zur Bezeichnung der ganzen .H .Schr dientתויה 18). ימע ,םש( םיבותכה לכ ׳ 

 ונילע ),׳םיבותכ ינש׳(הז חנומב הליגרה ׳םיקוספ׳ תועמשמל ברקתמ ׳םיבותכה׳ חנומה לש הז שומישש
 ורבד רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר׳ :ןוגכ .וירבד תא ןוחבל ידכב הלא תויועמשמ יתש שומיש קודבל

 ותוא םלוא ).תוליבקמו הסרג יפוליח םש ןייעו 35, ימע ,הכ הקספ םירבד ירפס(רכו ׳ייבה ןושל םיבותכ
 ל״נה ירפסל הוושהו .׳ארקמ׳ גשומל בוריקב ותוא ףא םקמל שי אמש ,׳םיקוספ׳ תועמשמל ברקתמה ,ןווג

 ,ה״כשת םילשורי ,קבלא־רודואית תרודהמ ,בכ השרפ ,הבר תישארב ),פ״ב(א״ע זט ,א״ה א״פ האפ ימלשורי
 םיבותכה ףאש׳( 495-494 ׳מע ,חמ השרפ ),׳טעוממ ןושלב ןיבותכה ורביד תומוקמ השלשב׳( 217 ימע

 ,ג״ישת םילשורי ,תוילגרמ תרודהמ ,הבר ארקיוב םשל הליבקמבו ),הדוהי תחנמב םש ןייעו ,׳םייודב ורבד
 הליבקמ האב רבכ א״ע טכ דימתב וליאו ).׳םיאיבנב [ ..]. הרותב יידב ירבד םיבותכה ורבידש׳(צק-טפק ימע
 ןושל םימכח ורבד יאבה ןושל םיאיבנ ורבד יאבה ןושל הרות הרבד ימא יבר רמא׳ :ללכ ׳םיבותכה׳ ילב

 ימוחת ׳וא הסוי ׳ר׳(׳ארקמ׳ תועמשממ ,׳םיבותכה׳ הביתב שומישה תוחתפתהל ןאכ ונא םידעש המוד .׳יאבה
 ןיא׳ 42: ׳מע ,ח״פס ק״ב 255 = ׳מע ,ןמרביל תרודהמ ,ו״טה ב״פ ש״עמ אתפסות ,׳םיבותכבש לארשי ץרא
 התשענ רכ ידי־לעו ,׳םיקוספ׳ תועמשמ דע )תוליבקמו 266, ימע ,ו״ה ה״פ ׳יג ,׳לופכ וניאש ןיבותכב יינת

 תשולשל תשרופמ הזימרב ןייצל ופידעה ילבבב הליבקמב ;הטטוצש הקספב ירמגל תרתוימ ׳םיבותכ׳ תבית
 ושומישב הז חנומב ולגרתהש יפכ , םיבותכ׳־(םיקוספ לע רבדל עודמו )׳םיבותכה׳־(ארקמה תוביטח
 םחיילו ,תויועמשמה יתש ןיב תולוקש ויהש םיאנת ירבדב ׳םיבותכ׳ תויורקיהל רוזחל שי ,הז יפל ).שדחה

 ,רתוי םירחואמ תורוקמל אקווד תכייש ׳םיקוספ׳ ת ועמשמה םא ררבלו ,׳ארקמ׳ ןבומה תא תואדו רתיב ןהל
 .רתוי םיחוטב םירשקהבו ,תורידתב עיפוהל הז שומיש ליחתמ םהבש
 ,םיארומאה תפוקתל דבלב תישילשה הביטחל ׳שדקה יבתכ׳ חנומב שומישה תא רחאל ואלב הצר דוע
 !ולוכ ארקמה לכל )׳שדקה יבתכב ןירוק ןיא ורמאש פ״עא׳(ןדיד אתפסות שוריפב קחוד אוה רכ ידי־לעו

4Wir mussen demnach ,annehmen dass in der Tosifta das private Lesen der ganzen .H Schr 
nur von den Amoraern fur die שדקה יבתכ verboten .wird Soweit ich ,sehe wird sonst 

eine םיבותכ Hagiographen gebraucht׳ ,{ibid .p ;16) ׳Nach der allgemeinen Annahme ware 
in der שדקה יבתכ Nun 1st aber schon oben gezeigt ,worden dass .שדקה יבתכ Abkurzung fur 

Sprache der Tannaiten nicht bloss die ,Hagiographen sondern sammtliche biblische Bucher 
.bezeichnet Auch die Amoraer gebrauchen es noch in diesem ,Sinne wiewohl sie es auch schon 

 fur Hagiographen .verwenden Keinesfalls kann Akiba bei der Anwendung des Wortes םיבותכ
gedacht ,haben da er unter Letzterem noch nicht ausschhesslich Hagiographen שדקה יבתכ an 

^)verstanden hat281. הרעה 167, ימע ,הרוסמ ,ןמייל :ןייעו 29-28); ימע ׳ 
 ,ליעל ונעצהש העצהה יפל םלוא .סומינורייה לצא άγιόγραφα חנומל ואלב לש ורבסהב ישוק םג שי
 ומצע ואלב עיצהש יפכ ,׳ראש׳ תטמשהב ,חנומה תריצי דילהת םצעמ עבונ םיבותכל ,שדקה יבתכ׳ חנומה
 בא׳ תליפת לעב הפי ןוויכ ׳שדקה יבתכ׳ חנומל תסחוימה ׳םיבותכ׳ תועמשמל 29). ׳מע(׳םיבותכ׳ יבגל

 ׳דשדק ירבדבו׳ :הנשה שאר לש ףסומב(׳רמאנ שדקה יבתכבו׳ ):תותבשב ןיפסומה תליפת ינפל( ׳םימחרה
 315). ׳מע ,רעגיה תרודהמ ,ד״ה ח״יפ םירפוס תכסמ :ןייעו , %םיבותכל
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 321 )א ,זט תבש( שדקה יבתכ לכ ־ ]א[ אתפסותהו הנשמה תוליבקמ סחיל :אתקיתע אתפסות [9]

 בולישב ,תירקיעה הכלהה םע תאזה הכלהה תא גזימ אוה ,דכולמ הנבמ לע רומשל ןכו

 היד ,הקלדה ינפמ ןתוא ןיליצמ שדוקה יבתכ לכש ,תיללכה הכלהה ירה .ולאב ולא ןהיתובב

 היולת הניא םתשודק תאפמ םירבד תלצהש אטישפו .תפסונ הרדגה אלל םג הלש הניד רמול

 זומרל אלא האב הניא ׳וכו ׳םהב ןירוקש ןיב׳ ).אתפסותב ןלהל הוושה(תבש התואב םשומישב

 !ןהב ןירוק ןיאש םירפס שיש ,תפסונה הכלהל

 ,המודק הכלהל יאדווב זמור ,׳שדקה יבתכב ןירוק ןיא ורמאש פ״עא׳ ,אתפסותה ןונגס

 תוכלה תרחאמה ,תחוורה הטישה יפ־לע ,לבוקמ 11.ללכב ׳ורמאש׳ טוטיצה חנומ ררדכ

 אתפסותבש ׳שדקה יבתכב ןירוק ןיא ורמאש׳ שרפל 12,הנשמבש ןהיתוליבקמל אתפסותבש

 לככ ׳ורמא׳ יטוטיצ ירהש ,ןכ רמול השק ,םרב 13.׳ןהב ןירוק ןניאש ןיבו׳ ונתנשמל תזמורכ

 וניארש דוע המו ,ונתנשמב עיפומ וניא שממ הז ןושל וליאו ,םה םיקיודמ םיטוטיצ הארנה

 ,אתפסותב אתקיתע אתכלה :ךופהה ןוויכב דמוע הלאה תוכלהה יתש סחיש רמול תוריבס

 ןאכ אתפסותב תוארל אופא ונתעדל בורק רתוי .הנשמב הרודיסבו החוסינב השדח הכלה

 .רחא םוקמ םושב הז הנושלב הרמתשנ אלש המודק הכלה 14,הנושאר הנשמ טוטיצ

 ,םלש שוגב אל התשענ ונתנשמ ךותל )׳תבשב(םהב ץרוק ןיאש שדקה יבתכ׳ ןיינע תסנכה

 ׳הזינג םינועט ןושל לכב ןיבותכש פ״עאו׳ .הלצהה תוכלה ךותב בולישו הגיראב אלא

 ןיליצמ ,ןושל לכבו םוגרת ןיבותכ ויה׳ :אתפסותה לש דלשבש ינשה ןידה תא רסומ הנשמבש

 םוקמב .הרצקתנ וז הכלה ףאו ,הנשמב וטמשוהו ורצקתנ םינידה ראש .׳ןתוא ןיזנוגו ןתוא

 הנשמבו ,ןאכ טמשוה ,ךתוא ןיליצמ׳ ,ילעפה טפשמה ףאו ;׳ןושל לכב׳ קר ׳ןושל לכבו םוגרת׳

 ׳ןתוא ןיליצמ שדקה יבתכ לכ׳ לע בסומ ןיידע אוהו ,תחא המישנבו דחא טפשמב רמאנ לוכה

 ונינפל האבה הכלהה ןמ תרזגנכ הנשמה לש וז תישילש אבבל סחייתנשכ ,תאז יפל .אשירבש

 ןיבותכש יפ לע ףא׳ ):אלא ,ליעל ונרכזהש אנימא הוהבכ אלו(ןוכנ לא השרפל עדנ , ,אתפסותב

 לבא ,םתשודק ינפמ ןתוא ןיליצמ ,רמולכ .׳הזינג ןינועט ]לבא ,ןתוא ןיליצמ[ ןושל לכב

 15.םרוסיא ינפמ הזינג םינועט

 .׳וכו המ ינפמו :ףוסבל האירקה ןיינע לש םעטה קחדנ ,בולישה השעמ ידכ ךות ,ןכ ומכ

 תוכלה לש בולישו רוציק :טלובה יתורפסה היפוא יפל תביוחמ ונתנשמ לש וז תונשרפ

 ךרדב ,ורבחתנ וא ופסונ וילע ,ידוסי דלש ןהבו ,רבכמ תורדוסמה ,רתוי תוכורא ,תומודק

 .ונתנשמ רדסמ ,שודקה ונבר ינפל חנומה אוהש לכ םודק ץבוקב תופסונ תוכלה , ,היצאיצוסא

 ,אסיג דחמ ,דחוימה ןהינבמב ,ונינפלש תוינשמה תא רציש אוה יבר לש שדחה ורודיס

 ).םש 5 הרעהב תורפסו( 728-726 ימע 3), הרעה ,ליעל(ןייטשפא האר 11
 ,גרבדלוג(׳א״מל ךשמהו הבחרה ,שוריפ ןה ה-א תוכלה7 :ונתנשמל אתפסותבש ןודינה ץבוקה סחי לע 12

 »8). הרעה ,ןלהל(ןהכ זעוב :הוושהו 302). ימע ,שוריפ
 ןיא״ש ורמא ןכיה שרפתנ אלו׳ :בתכ רברוא 75). ימע ,תורעה ,לירב(׳)ןיתינתמב ונייהד(ורמאש פ״עא׳ 13

 ,״ןהב ןירוק ןיאש ןיבו״ הנשמל סחייתמ הזה ספשפהש רמוא יתייה אניפתסמד אלולו .״שדקה יבתכב ןירוק
 ).םש ןייע 5, ׳מע ,םוגרת ,ךברוא(׳וכו ׳ןושל לכב ןיבותכש ״שדקה יבתכ״ל הנווכה ״ןהב ןירוק ןיא״בו

 .׳אצויו עבשנ םנח רמוש ורמאי :חיפ מ״ב אתפסות לע 3) הרעה ,ליעל(ןייטשפא ירבד האר 14
 .לבא :דוגינה ו״יו איהו .ןלהל האר ,הזינג עטקכ ,ו״יוב /הזינג םינועטו׳ סורגל שיו 15
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 תארקל ואצי אל ,ךליאו םידומלתה ןמ ,תונשרפה תודלותב ,םרב .אסיג ךדיאמ ,םהיישקו

 :תודוקנ שולשל ביבסמ םמכסנ ונא .םירבדה וכבתסנו ,וז אתפסות לש אצומ תדוקנמ ונתנשמ

 .,שרדמה ת יב לוטיב ינפמ׳ םעטה יבגל תועדה )ג( ;הזינגה תוהמ )ב( ;םוגרת תלצה )א(

 הקילדה ינפמ םוגרת תלצה

 ,ןושל לכב וא םוגרת םיבותכ ויה :רמתיא׳ ןניסרג )א״ע וטק תבש(ןיקרפ שיר ,ילבבה תיגוסב

 .׳הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ רמא אדסח ברו ,הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ ןיא רמא אנוה בר

 םילשהל םיכירצ םיארומאה ויהש ךכל םרוגה אוה הנשמבש היינשה אבבב רצוקמה ןונגסה

 וא ןתוא ןיליצמ לבא ,׳הזינג םינועט׳ 16.םהיניעב רפסה ןמ רסח רקיעל התיהש ,וז העידי

 17.אתפסותה ןמ הלוע איהש יפכ ,המודקה הכלהל תדגונמ אנוה בר תעד ?ןתוא ןיליצמ ןיא

 לצאש תירקיעה העדה .,איה יאנת׳ב תוחפל ,תותיירבה חוכמ בתותיא אנוה בר ,היגוסבו

 ונתנשמ תשרפמכ םהיניעב תספתנה ,אתפסותה ןמ תרזענ איהו 18,אדסח בר תעדכ םירקוחה

 וא 20,הנשמה תונשרפל אנוה בר תעד לע םהידי וכימסה םירחא םירקוח ,םרב 19.איה ףא ןכ

 ).ןלהל האר( רתוי תוקוחר תוטישב הושריפש

 םיבותכש פ״עא׳ בסהל ךירצ ,אתפסותה יפ־לעו ,אדסח בר תטישכ ונתנשמ תא שרפמה

 ןידכ וירחא אבה ׳הזינג םינועט׳ שרפלו ),׳ןתוא ןיליצמ׳(ונממ ליעלש רובידה לע ׳ןושל לכב

 םירקוחה .ו״יוב ,׳הזינג םינועטו׳ סורגל איה ןכ שרפל רתויב הטושפה ךרדה 21.ומצע ינפב

 קיתע רוקמ םושב רוריבב םהל היוצמ התיה אלש ,ו״יוב הסרגה לש וז הלאשב וכיראה

 ,׳לארשי־ץיא תוינשמ׳ ןונגסב ,קיתע די־בתכ עטקב ;וז הסרגל וניכז תעכ ,םרב 22. אכמס־רב

 186. הרעה 5), הרעה ,ליעל( סייוו :ןייעו 16
 ןיאו ,אנוה בר ינפב הוה דימלת אדסח ברד ,אנוה ברכ ׳תכלהו׳ :אנוה ברכ העבקנ הכלהה ,םוקמ לכמ 17

 31. הרעה ,ןלהל הארו ).ף״יר(׳ברה ינפב דימלתכ הכלה
 ימע ,הנשמה חסונל אובמ ,ןייטשפא 75: ׳מע ,תורעה ,לירב :ןייעו 25-24. ׳מע ,הכרד ,שיליניפ :האר 18

 203 ׳מע ,םשל הטושפכ אתפסות ,ןמרביל 649-648;
 ןייע ,רכו ׳ונתנשמ תא ושריפש חכומ׳ :אתפסותה לע םש בתכו .׳הנהו׳ ליחתמה רוביד ,םש ,ןמרביל :ןייע 19

 649). ימע ,םש(׳אתפסותל אופיא המיאתמ ונתנשמו׳ :בתכ ןייטשפא .םש
 הרעה ,ליעל[ סייוו(׳הנשמה ןושל תא רתוי םלוה אנוה בר לש הזש אלא ,םיירשפא הלא םירואיב ינש׳ 20

 60 [118]). ימע 5],
 ,אפיס אמיא ,יאק ןיליצמא ןושל לכב ןיבותכש פ״עא תרמאד ךדידל׳ :אפיס אמיא ליחתמה רוביד ,י״שר 21

 .רכו ׳אוה הישפנ היפגאב אתלימ דיחרכ לע
 Zum Schlusse muss selbstverstandlich gelesen :werden׳ ״הזינג ןינועטו״׳ Das׳ - :בתכ ץרג 22

.zeitalter der gnechischen Ubersetzung des Buches ,Hiob׳ ,MGWJ 9 ,(1877) .p ,89 .n הוושהו 
 אוה הזינג ןינועטו [...] ןינועטו :א״נ׳ :תורעה ,לירב 61; ׳מע ,לוגלג ,םולש שיא ;םש הרות לש הכרד

 .׳הנהו׳ ליחתמה רוביד 203, ׳מע ,םש ,הטושפכ אתפסות ,ןמרביל רקיעבו 75-74). ׳מע(׳ומצע ינפב ןיד
 ,היגוסבש םיבושייה םג .׳ו״יוב םינועטו ונתנשמב הנשש עמשמ ילבבבש אדסח בר ירבדמ מ״מ׳ :בתכו

 ןהלש קקמ ו ,רמאק יכהו׳ ;׳יעב הזינג יכה וליפאו׳ :ו״יו תסרגל םימיאתמ ,אדסח ברל ןהו אנוה ברל ןה
 בתכש 9, הרעה ,וטש-דיש ׳מע ,ב״משת םילשורי ,תבש ,תורוסמו תורוקמ ,ינבלה ׳ד הארו .׳הזינג ןינועט

 הסריג לע ךומסל ןיא כ״פעא [...] ד״ירה יקספבו [...] ןאקיטו די־בתכב םג וז הסריג יתאצמ ינאו׳ :םש
 ).ןלהל הארו ,ןכ םורגל וצרש םירקוחה ישוריפ החד אוהו( םש ןייע ,רכו רז
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 323 )א ,זט תבש( שדקה יבתכ לכ ־ ]א[ אתפסותהו הנשמה תוליבקמ סחיל :אתקיתע אתפסות [11]

 םירוק ןניאש ןיבו םהב םירוקש ןיב הקילדה ינפמ םתוא םיליצמ שדוקה יבתכ לכ׳ :רמאנ

 /23הזינג םינועטו ןושל לכב םיבותכ יפ לע ףא םהב

 ?יהמ הזינג

 .תחאכ ,ינשמ יבויח דצו ירקיעו ילילש דצ שי םינודינה םירשקהב ז״נג שרושה תנווכ דוסיב

 ),םוגרת(ורוסיא תאפמ ןיב ,וב שומישה תא עונמל שיש ,השודק לש רבד לע לח ז״נג שרושה

 שומישה תעינמ ).יולב(יסיפה ובצמ תאפמ וא ),לאקזחי רפס(וב הכורכה הנכסה תאפמ ןיב

 תישענ איה ןכלו ,השודק התוא תוזבל וא ללחל אלש ,העשב הב ,תבייח השודק וב שיש רבדב

 הליעיו( תלבוקמ תורשפא ,הדמשה וא ןויזיב ךרדב אלו ־ הזינג ,רמולכ ,דובכ לש ךרדב

 ).24םהיתורכזא אלו םה תוחפלו ,םינימה לש םינויליגה ןוגכ(השודק וב ןיאש רבדל )רתוי

 םלוא .םהב אורקל רוסא ־ ילילש אופא אוה םירפסל רשקב ׳הזינג׳ גשומב שומישה רקיע

 ,םמצע םירפסב והשלכ רוסיא תאפמ הניא שומיש ללכמ םתאצוהש ,םייולב םירפסל רשקב

 עונמלו ,דובכ ךרד םתשודק לע רומשל ידכ םתוא םיזנוג ־ הזינג לש יבויחה דצה טלוב

 ישימשת׳ :ילבבב תחא אתיירבב עיפומ ומצע ינפב ז״נג שרושה לש הז יבויח דצ .םנויזיב

 ישימשת :םילשהל ךירצ התאשכ ),ב״ע וכ הליגמ(׳ןיזנגנ השודק ישימשת ,ןיקרזנ הוצמ

 ׳הזינג םינועט׳ היגוסה השריפ ךכו ;ןיזנגג ול בשכ ושוריפ ׳ןיזנגנ׳ ,רמולכ 25.ולבש השודק

 26.הזינג םינועט ול בשכ :ונתנשמבש

 םשומיש עונמל הנושארבו שארב ןווכמ ונתנשמבש ׳הזינג םינועטו׳ ,תמאה יפל ,םרב

τ-s .Ε .1 43 23 גרבדלוג לצא טרופמ רואית האר .םיקרפה ישארב הנוהכ תורמשמו ,הניגנ ימעט וב שי, 
 Ε 1.43. ,׳τ-s הזינגה עטקב תורוצו הגה׳ ,םואבנריב ׳ג V; חולב םולצתו 70, ׳סמ ,גנ ,מע ,אובמ ,שוריפ
 חנתא ןמיסב ,תוריהזב דיה־בתכב קסופמ ןאכ אבומה רובידה ףא 50-27. ימע ),ן״שת( ד ,ןושלב םירקחמ

 ותרודהמב .׳םינועטו׳ ינפל ׳ןושל׳ תביתב אחפיט ;ליעל ונקליחש יפכו ,תובבה עברא ןמ דחא לכ ףוסב
 תוינשמ סופיטמ אוה םג 81), ׳סמ( ףסונ עטקמ ףא )׳םינועטו׳( וז הסרג גרבדלוג ןייצ 284) ׳מע(
 ןאקיטו די־בתכ תסרג ,ילאמשה רוטב האר ,םש םייונישבו .דנ ימעב האר T .F 2 .(1) 167,־s :ילארשי־ ץרא

 ילב ירקיעה חסונ אוה ךכ .הזינג םינועט׳ 285): ימע(וז הסרג החד ומצע גרבדלוג ,ןכ־יפ־לע־ףא .ל״נכ
 הציצחה ו״יו םורגל שיש טושפ הארנו .אדסיח בר תטישכו ,׳דוחל ןינע אוהו׳ שריפ אוה ףא ,םוקמ לכמ . ׳ו״יו

 שוריפהש המוד .ןלהל הארו ,׳הזינג׳ לש ילילשה ירקיעה ןבומה רואל ,דוגינה ו״יו ףא איהו ,הז שוריפל
 .םיחסנה ןמ וז ו״יו תוחדל םרגש אוה ,המצע ינפב הנשמה לש חוורה

 ,ץיברת ,׳ארקמה לש היצזינונקה תויעבמ׳ ,ןרה ׳מ :הלא םירקחמ רקיעב האר ,התנווכ רוריבו ׳הזינג׳ לע 24
 S.Z ,Leiman The Canonization of Hehren ,Scripture ,Hamden ;270-262. ׳מע ),א״כשת( הכ

.Connecticut ,1976 .pp ,72-86 181-193 ׳םיזונג םירפס׳ תועמשמה ןמ אופא הנוש וז ׳הזינג׳ = 

,απόκρυφα רכאב :האר ,הקיתעה הפוקתב ,ןושל לע לפונ השל הז ןינעב היה רבכש ןועטל וצר יכ םא, 
JE )151. ימע 10), הרעה ,ליעל 

 .׳ןזנגל ןתוא ןיעינצמש ,ןהש לכ םהיתוחפטמ קקמו םירפס קקמ׳ :ו״מ ט״פ תבש :הוושה 25
 171): ימע ,ן״שת קרוי־וינ ,יקצאסיוו תרודהמ( דכ ,וכ ילשמ שרדמ :הוושה - לעפנה לש וז תועמשמל 26

 הזינגל יואר ,רמולכ .׳זנגנו ומצע ינפב היה דפס רא יבר .דוקנ הטמל ןיבו הלעמל ןיב ,ןוראה עוסנב יהיו׳
 ירבדב קסעו ,ןמייל ז״ש ןוכנל רתפש יפכ ),׳ה״פ׳ ליחתמה רוביד ,י״שרו ,ב״ע וטק תבש האר( הלבשכ

 ונתנשמ תשרפתמ ךכש םש זמר ףאו 84-83, ימע ,ל״נה ורפס :ןייע .תורחא תונווכ ןאכמ ואיצוהש ,םירקוחה
 ,ראב ילע סרטנוק ,׳לדח ירבדב ״זנג״ ןושל לע תונוש תורעה׳ ,ורמאמ הארו ;ילבבה תייגוסב תבשב

 ונל ריאשה אלו ,רפס ותוא תא זנג םשהש שרפמ ינאו׳ :סיסע ׳מ ריעהו( .גפ-אפ ׳מע ,ד״לשת קרוי־וינ
 ).דבלב הלא םיקוספ ינש אלא ונממ
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 תיגוס וליאו .הז גשומבש ילילשה דצה אופא אוהו ,אתפסותה ןמ חכומש יפכ ,םרוסיא ללגב

 27.׳תיבויח הזינג׳ ,ולבש וא ופרשנש םירפס תזינג קרו ךא ונתנשמב האור )א״ע וטק( ילבבה

 יפ־לע־ףא הזינג ןינועטש ,המצע ינפב השרפתנ וז אבבו ,ךבל םרוג תובבה דודיב אמשו

 לש תילילשה הנווכה ,םוקמ לכמ .דובכ לש הזינג ,ןאכמו - ןושל לכב ןיבותכש

 אתפסותה לש התליבקמ האב וז היגוסב ירהש .ילבבה תיגוסמ המלענ אל ז״נג

 רשפא־יאו .,וזנגו וילע הוצ אוה ףא .ךבדנה תחת והעקש יאנבל רמאו׳ :םשו ,ןדיד

 לש הבירע7 וא ,ךבדנב עוקישבו ,ורוסיא תאפמ הזינג ןאכ אלא ,׳הלבשכ׳ הזינג ןאכ שרפל

 ,םוקמ לכמ .דיב ןדבאל רתומ יכו׳ ,ורמאש יפכו ,םיידיב דוביא אוהש ,,וילע ופכ טיט

 .ולש ומוחת ךותב דחא לכ וז היגוסב וראשנ ,,וזנגו׳ ןושלהו ׳הזינג םינועט׳ ןושלהש המוד

 ילבבבש אתיירב

 םירבדה אתפסותבש העשב .תינוציק העדל תאזב םג תכלוה ילבבבש אתיירבהש אלא

 ןיא - ורוסיא תאפמ ותוא םיזנוג לבא ,ותשודק תאפמ םוגרת םיליצמ - םינזואמו םילוקש

 !הקלדה ינפמ ותוא ןיליצמ ןיא ירה ,ורוסיא תאפמ ותוא ןיזנוגש ךותמ .ילבבב היוצמ וז העד

 ץליצמ ,ןושל לכבו םוגרת ןיבותכ ויה׳ :וז אתיירבב השדח אבב ילבבה סרוג ,וז ךרדבו

 יסוי ,ר רמא [!!]. הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ ןיא רמוא יסוי ,ר .הקילדה ינפמ ןתוא

 28.׳ובו ׳וזנגו [...] ךבדנה תחת והעקש [...] אתפלח אבאב השעמ

 רמוא יסוי ,ר םש וסרג ירהש ,תרחא תרוסמ התיה ילבבלש רורבו׳ :בתכ ןמרביל ש״רגהו

 תטישל וליפאו .רעב הזינג יכה וליפאו ,ןיליצמ ןיא ןושל לכב לבא׳ ?;׳יעבימ הזינג ,ןיליצמ ילוצא אתשה׳ 27
 ןושל לכב ןיבותכש פ״עא׳ :אלא ,אתפסותבש םירבדה תוטשפכ השרפתנ אל ,ןתוא ןיליצמש ,אדסח בר
 ריחרכ לע׳ :׳אפיס אמיא׳ ליחתמה רוביד ,י״שר .׳הזינג ןינועט ןהלש !לקמו ,רמאק יכהו ,ןיליצמ ימנ

 ןחינהל רוסא ,הזינג ןינועט׳ :שריפ הנשמה שוריפב ףאו ,׳לוחב הזינג ןינועטו ,אוה הישפנ היפנאב אתלימ
 שדקה יבתכ׳ :בתכו .ומצע שוריפ אדסח ברו אנוה בר תוטיש שריפ 75), ׳מע ,תורעה(לירב !׳רקפה םוקמב

 ןירוק ןיאש םירפס ןינעל ומצע ינפב ןיד אוה הזינג ןינועטו׳ :רכו ׳וזנגיש םניד ןושל לכב םיבותכה
 ומוכיסבו .׳תרחא ררד לע ל״נה תקולחמה וריבסה [ ..]. ם״שה תיגוסב׳ :םייסו ).השגדה יתפסוה(׳וכו ,ןהב
 םיאנתה ירבדב ׳הזינג׳ תוהמלו .ב״ויכו תחדינה ריע לש שדוקה יבתכ לע ונתנשמבש הזינג בסה 76) ׳מע(
 ,״הזינג ןינועט״ל הטמל ״פ״עא״ דישמהל ןיא׳ 649: ,מע ,םש ,הנשמה חסונל אובמב ןייטשפא בתכ ,ןאכ
 ,ותשודקו רפסה תרימש םשל ״הזינג״ וז ןיאו .הזינג ןינועט ןה ןושל לכב ןיבותכש ינפמ ,תנתונה איה ירהש
 ררבתמו׳ :םש הטושפכ אתפסותב .׳םלועה ןמ וריבעהל ידכ ךפיהל אלא ,״איעבימ הזינג״ לואשל לכונש ידכ

 ןלהל אתפסותה ןושל רשמהמ הנהו [ ..]. אתוילעמל אוה ונתנשמבש הזינג םינועטש [ ..]. ילבבה תייגוסמ
 203). ימע(׳הזינג ןינועטו .תיבב ןתוהשהל רוסאו ,אתועירגל ןה ןתוא ןיזנוגש עמשמ

 ילבבבש אתיירבה ןיאו ).םש ןייעו(׳ןתוא ןיליצמ ןיא יסוי ׳ר אנת יכה םופלו׳ :לאננח וניבר שוריפב 28
 תטישל ירתסד יתרת אוהש ,אתפסותבכ )אתועירג (ל׳ןתוא ןיזנוגו׳ ):ןיליצמ(אמק אנת ירבד םע תסרוג
 ,ונינפלש אשירל ההז איהש ,׳ליעלד אתיירב׳ב .ונתנשמכ )אתוילעמל(׳הזינג ןינועטו׳ אל ףאו ,ילבבה
 ,הטושפכ אתפסות הארו 6). הרעהו 648, ׳מע ,הנשמה חסונל אובמ(׳ןתוא ןיזנוגו׳ :ןכנימ די־בתכ ןויליגב
 הב םרג אל ילבבה לבא ,אתפסותה פ״ע ףסונ ןוילגבש אתרווחמו׳ ,ילבבה תטישכ אלש איהש 7, הרעה
 אתיירב התוא יאדוובו .ןלהל האר ,׳)מ חסונ יפל(ילבבבש׳ אתיירבל םחייתמ ןייטשפא וליאו .׳וליא םילמ
 אקרפ׳ ,לטנזור ׳ד :ןייע ,הז ןוגכלו .םיעטק םיעטק ןדיד אתיירב האיבמ היגוסהש אלא ,תרחא אתיירב הניא

 די־בתכב ,אתפסותה יפ־לע ילבבב אתיירב תהגה לע 46. הרעהו 109-108, ׳מע ),ז״לשת(ומ ,ץיברת , ׳ייבאד
 83-78. ׳מע ),א״נשת(ז ,ארדיס ,׳ילבבה דומלתב תואסריגה ייוניש תווהתהל׳ ,ןמדירפ י״ש :ןייע , ,ןכנימ
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 325 )א , זט תבש( שדקה יבתכ לכ - ]א[ אתפסותהו הנשמה תוליבקמ סחיל :אתקיתע אתפסות [13]

 ןכ ןיאש המ ,ונינפלש אבבה לע קלוח יסוי ׳ר זי׳פלו [...] הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ ןיא

 רשאמ רתוי ןאכ שי לבא 203). ,מע(׳יסוי ,ר ירבדמ תעייתסמ איהש אתפסותה תרוסמל

 יכילהתבו ,ילבבה ךרדב םישרוש הל שי ילבבה תרוסמש המוד .תוקולח תויאמצע תורוסמ

 המודקה תרוסמה סיסב לע החתפתנש תרוסמ יהוז .דחוימב וב םירבוגה םייללכ חותיפ

 ןודינה 29.אתפסותל ילבבה תותיירב ןיב תוליבקמ יסחיב ליגרכ רמול שיש יפכו , אתפסותבש

 ילגרהל תמאתומ וא ,תנקותמ ,תרחואמכ ילבבבש וז תנמתסמ ,תוליבקמה יתש ןיב םיפסונ םייונישב ,ןכו 29
 .םיפסונ םייונישב הרצקב ןודנ ןאכ 28). הרעה( ךתוא ןיזנוגו׳ רוסיחב ונקסע רבכ .םירחואמ ןושל

 הטונ אתפסותה תמועל ־ ללכבו ,םודקה ןונגסה אוה אתפסותב ׳אתפלח יבר׳ .אתפלח אבא/אתפלח יבר
 34; ׳מע ,ג״ח ,םינושאר תפסות :ןייע ).אתפסותה לש טרופרע די־בתכב ןכו(׳אתפלח אבא׳ ןנגסל ילבבה
 תפסותו( 27 הרושל 350, ימע ,ב״ב 203, ימע ,תבש 42: הרושל 724, ימע ,ינש רשעמ ,הטושפכ א תפסות

 ),טרופרע די־בתכ(ילאמש רוט 204; ימע ,ןמרביל תרודהמ ,ח״פ הטוס אתפסות 137); ימע ,םשל םינושאר
 ןייעו .׳ראות םש אוה ״אבא״ו׳ :םש בתכו 52-50; תורוש 697, ימע ,םשל הטושפכ אתפסות ,הדוהי ׳ר םשב

 ךרע ,חש ימע ,םיארומאו םיאנת יסוחי :האר 77). הרעה ,ק ימע( א״ע דל הטוסל םלשה םירפוס יקודקד
 ויבא אתפלח אבא הז ןיאו [ ..]. אתפלח אבא ׳דוהי ר״א׳ :בתכ ןושארבו .אתפלח ׳ר ךרעו אתפלח אבא
 אלא אתפלח אבא והרוק היה אלו ,אתפלח ׳ר היה ומשש ל״נו .םתס יסוי ׳ר אוה אתפלח ןב יסוי ד לש
 ,אתפסותב ׳אבא׳ היגה דוד ידסח לעב( .םדוקה לע קלוחש ,רמול ונוצר ,׳ל״נו׳ בתכש המו .׳ונב יסוי ׳ר

 ׳ז :הוושהו .׳הוה ונב י״ר ירהש חרכומו ס״שב ה״כ אתפלח ׳ר אלו אתפלח אבא יתהגהש המ םגו׳ :קמינו
 ׳אבא׳ םוקמב ״ר׳ תאזב ונאצמ ףא תצקמבו 32. הרעה ,ןלהל ןייעו 140. ימע ,הנשמה יכרד ,לקנרפ

 אתפלח ׳רל קר אלו ).לאירוקסא די־בתכב א״ע ע ק״ב ;גרובמה די־בתכב ב״ע ונ ב״ב(ילבבה לש דיה־יבתכב
 574), ׳מע ,ז״יה ו״פ ק״ב םילכ אתפסות ;ו ,ג תובא( היננח רפכ שיא אתפלח ׳ר םג ירהש ,׳אבא׳ ףסונ הז

 .א״ע דצ מ״בב אתפלה אבא ארקנ ,ריאמ ׳ר םשמ רמאו
 .תומוקמ המכב אתפסותהו הנשמה ןונגס ׳יתייה רוכז׳ .ינא רוכז/יתייה רוכז

 ףא( ׳הלעמ ג״ע דמוע׳ 203. ׳םע ,הטושפכ אתפסות :ןייע .הלעמ ג״ע דמוע/הלעמ בג לע בשוי
 היננח ןב עשוהי יברב השעמ׳ :א״ע וט הגיגחבכ ילבבב רוגש ןושל אוה )ןאכ אתפסותב ןודנול די־בתכב

 אתפסות האר ,רחא ןונגסב אוה 381) ימע ,ב״פ הגיגח( אתפסותבו ,׳תיבה רהב הלעמ בג לע דמוע היהש
 יהודסד :ןייעו .דיה־יבתכב אוה ןכ( דמוע היהש ג״בשרב השעמ׳ :א״ע כ ז״ע 1293. ׳מע .םשל הטושפכ
 ןושל - תוליבקמב ;תיבה רהב הלעמ יבג לע )וז הביתב ןוקית סירפ די־בתכב ;ר תוא 51, ׳מע ,םירפוס

 .׳וינפל ואיבהו׳ :ךשמהל רתוי םיאתמ ףא ׳בשוי׳ ,ןודינה רשקהבו .אתיל הז
 יתלב )יוויצ(הרימא אתפסותה ןונגסב .ךבדנה תחת והעקש יאנבל רמאו/רבדנה תחת וזנגו יינבל רמאו

 ביבא־לת ,בויא רפסל ימראה םוגרתה ,סיו ׳ר :ןייע ,ארקמ ןושלכו .וילאמ ןבומ ןיינעהש(ידו ,תשרופמ
 סומוט לטנ :ב״ע וטק ןלהל ףא ,הז ןושלכו .והעקש :שרופמ יוויצה ילבבב ).םש ןייצש המו 6, ימע ,ט״לשת

 די־בתכש אלא ,׳םימ לש לפס רותל ונתנו׳ 58): ימע(אתפסותב וליאו .םימ לש לפסב ןעקשו תוכרב לש
 .׳םימב ועקשו׳ :ילבב ןושלכ םרוג ,וכרדכ ,םש טרופרע

 ןכלו ,ינשה לאילמג ןבר לע רבדל ונרבעש ,ןיינעה תרהבה םשל יוניש הארנכ .אוה ףא/העש התואב
 .הירבטב ,ונלש ןודינב םג אלא ,תיבה רהב רמולכ ,׳העש התואב׳ אקווד ואל

 םע הז ףוליח ףוריצב ,תמאבו .ןאכ התיה תוחילש המ ירהש ,ןושארה ןמ רתוי רורב ינשה .הוצ/חלש
 לכל תורגיא לאילמג ןבר חלש ,תיבה רהב העש התואב :ךכ םג אתפסותה חסונ שרפל היה רשפא ,םדוקה
 ויהש םינקזו לאילמג ןברב השעמ׳ :תוליבקמו ויה א״פ ןירדהנס אתפסות הוושה(בויא םוגרת זונגל לארשי
 בשוימ ףצרה היהי ןכ ונשריפ וליאו );לארשי לכל תורגיא תחילש ,׳וכו ׳תיבה רהב תולעמ בג לע ןיבשוי
 הירחאש וזו הינפלש וזשכ ,הירבטב לאילמג ןברל תרזוח הנטק הקספ קר ,ילבבה ןונגס יפל וליאש ,רתוי

 ,רברוא :הוושהו .וז ׳תיתייעב׳ הקספ הטמשוה 161, ימע ,םירפוס תכסמבו .ןקזה לאילמג ןברב תורבדמ
 ה״פ םירפוס תכסמב תורסח ןה(״וזנגו לאילמג ובר חלש העש התואב״ םילמה׳ 12: הרעה 5, ,מע ,םוגרת

 ״ךבדנה תחת ואנבו יאנבל ׳או״ ןיב תוקיספמ ןהש םגה ,ינשה לאילמג ןברל תוסחייתמ 161) ימע ,ז״יה
 םוגרתה ,םיו האר ,םירפוס תכסמ לעו(׳״וילע הפכ טיט לש הבירע רמוא הדוהי ׳רב יסוי ׳ר״ ןיבל [...]

 ׳מ תרעהכ ףידעו ,גלפומ אוה ׳חלש׳ל ל״נה ונשוריפ ,םוקי: לכמ 14. הרעה 4, ׳מע ,בויא רפסל יברעה
 ,ז״ט ׳ה ב״פ ק״ומ ׳םותב ׳יעו .ותוא וזנגו - וידבע דיב ־ חלשו ,םיאישנ גהנמ גהונ אישנהש אלא׳ :סיסע

 ).׳״יאנבל רמא״ ,״הוצ׳ הלבקהה יפל רשי רכו 372. ׳מע
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 [14] ןמדירפ הדוהי אמש 326

 ארסחימ ירוסח ,רותסל השעמ :תומוקמ המכב ילבבבש תשרופמ הטישל דואמ המוד ונלש

 30,ובש הכלהה תא רתוס ובש השעמהש יאנת רוקמ לע דומלתה השקמ וז הטישב .ינתק יכהו

 ח״מ ב״פ הכוסב .הל ףרוצמ תויהל השעמה לוכי רשא ,השעמל םאתהב ,המלש העד שדחמו

 השעמ .הכוסב בייח ומאל ךירצ וניאש ןטק .הכוסה ןמ םירוטפ םינטקו םידבעו םישנ :ונינש

 ילבבבו /ןטקה ליבשב הטמה יבג לע ךכיסו הביזעמה תא תחיפו ןקזה יאמש לש ותלכ הדליו

 ותלכ הדליו ימנ השעמו ,רימחמ יאמשו ,ינתק יכהו ׳רסחמ ירוסח ?רותסל השעמ׳ :םשל

 ).ב״ע חכ(׳ןטקה ליבשב הטמה לע ךכיסו הביזעמה תא תחפו ןקזה יאמש לש

 איבהש ,יסוי ׳ר תעכו !ארסחמ ירוסח ךרדכ ,אתיירבה תסרג רבכ איה ןכ ,ונתיגוסבש אלא

 ןיא ]ףאו ,ורוסיא ינפמ םוגרת ןיזנוג1ש ותטישל עויסכ ואיבמ ,םוגרת תזינגב השעמה

 בשייל רשפא ,אדסח בר תטישלו 31.היגוסה יפל אנוה בר תטיש איהו ;הקלדה ןמ ותוא ןיליצמ

 רובסתש רשפא ףא לבא ).אתפסותבכ(ותוא ןיזנוג לבא ,אזכק אנתכ ,ותוא ןיליצמ רמולו

 .ותוא ןיזנוג ןיאש ןאכמ ,ותוא ןיליצמש ךותמש ),אמק אנתו אדסח בר(וז התטישל היגוסה

 28). הרעה הארו( !אמק אנת ירבדמ ׳םתוא ןיזנוגו׳ טמשוה ןכ לעו

 ץירה בתכ ,ןושל לכב ןיבותכש יפ־לע־ףא הקלדה ינפמ ןתוא ןיליצמש - ונתנשמ לע

 יסוי ר״א [...] ןתוא ןיליצמ ןיא רמוא יסוי ׳ר [...] אתיירבב ,יסוי ,רכ אלד׳ :ןייטשפא

 ברש א״ז ,איה יאנת :ורמאו םש בתותיא אנוה ברו אדסח ברכ הנשמ לש הטושפו [...] השעמ

 ןייטשפא ןייצ ,,אתיירבב׳ די־לע 294). ׳מע ,םיאנתה תורפסל תואובמ( ׳יסוי ׳רכ אנוה

 יסוי ׳ר תעד די־לע אתיירבה ןושל תאבהב ןייצש ףאו .׳ב ג״יפ ׳סות ,א וטק ילבב׳ :הרעהב

 אדחב אתפסותהו ילבבה לש אתיירב ןייטשפא איבה םוקמ לכמ ,׳אתיל ׳סותב׳ :ןיליצמ ןיאש

 אובמב םלוא 32.יסוי ׳רכ אלש ונתנשמ ןאכמו ,ןיליצמ ןיא רבוס יסוי יברש היארכו ,אתחמ

 ).י תוא 257, ימע ,םידפוס יקודקד :האר /אדחי לע(ןונגס לולכש .דועו [...] אדח)/אתיל (י
 .ןונגסה תדחאה .יכו [...] יכו/יכו [ ..].

 ויה ]:ב[ אתקיתע אתפסות׳ :ירמאמ האר( רחואמ ףוריצ אוה ,־ל רתומ׳ .ןדבאל רתומ יכו/ןידבאמ יכ ו
 ).י תוא ,םירפוס ירבד תוהגה ןייעו .ןליא־רב תטיסרבינוא ,תליג רפסב עיפוהל דמוע ,׳הניפסב c ויאב
 רמאנה יפל .םינטקה םייונישב ףא ןאכ קוסעל דוע שיו :רחא םוקמב ה״יא רובידה תא ביחרא ׳יבירב׳ לי ;
 רותמ םירבסומ םייונישהשכ ,הלמב הלמ םבורב הזל הז םימודה ,םיחסונ ינש אוה הלבקהה תוהמ ,ל !יעל
 .תינושל הכירע ןימב ןונגס לולכשו חותיפ לש תורורב תוירו גטק

 .תקולחמ ךרדב ףא השעמה תא ופריצ ,הברדאו ,רכב הדיפקה אל תיאנתה תור: פסה 30
 ,בוריע םש היה וליפא ןתוא ןיליצמ ןיא [ ..]. ןושל לכב ןיבותכ׳ :ו״כה תבש תוכלהמ ג״כפב ם״במרה ק ׳ספו 31

 .׳ןהילאמ ןידבאתמ ןהו ףרותה םוקמב ןחינמ אלא םהב תורקל רוסא לי וחבו
 ויה[׳ :ימלשוריה ןושל רזחש םש 242. ימע 10), הרעה ,ליעל(׳ימלשוריה ידירשל׳ ,ןייטשפא ירבד הוו שהו 32

 ןלהל הארו(׳רכו ןיליצמ ןיא ]ינת יינת תיא הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ ינת יינת תיא ,ןושל לכב םיב ותכ
 ןיא ינת יינת תיאו״׳ ההיזו ,ילבבבש אתיירבב תקולחמל ליבקה וז תקולחמו ).ימלשוריה לע וניד ברב
 אתיירבה ןמ אצוי ןוכנה שוריפה׳ :וטש ׳מע 22), הרעה ,ליעל(ינבלה :הוושהו .׳םש יסוי ׳ר - ״ןיל יצמ
 אלש םהל םרג הז םגו ,אתפסותבש חסונה תא םלוכ ופידעה םישדחה םישרפמה(התוא טטצמ ילבבהש יפכ
 ,ודרפ דוד ׳ר .׳יסוי ׳ר לע םיקלוחש םימכחכ אופיא איה ןאכ הנשמה [...] )ןוכנל ןאכ הנשמה תא וש ׳ריפ
 שיש הנימ ׳יעמש רבד אצוממו׳ :ילבבבש אתיירבה יפ־לע אתפסותה תא היגהל שקיב ,דוד ידסח י לעב
 הארנ ןתוא ןיזנוג לבאד אה י ״ר ירבדב רכזנ אל ס״שה תחסונבד ג״עאו׳ :ףיסוהו .רכו ׳ל״צכו ןורסח ןאכ
 .םש ןייע [!], ׳וכו ׳הזה השעמל ןינע המ כ״לאד יכה יסרגד אוה חרכ ומד
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 327 )א ,זט תבש( שדקה יבתכ לכ - ]א[ אתפסותהו הנשמה תוליבקמ סחיל :אתקיתע אתפסות [15]

 33,ילבבבש אתיירבל וז אתפסות ןיב המלש הנחבה ןייטשפא ןיחבה 649), ימע(הנשמה חסונל

 ןתוא ןיזנוגו׳ תשגדהב ,אתפסותה תא איבהש רחאל .איה יסוי ׳ר ונתנשמש ןאכמ קיסהו

 :בתכ ,׳יסוי ׳ר רמא

 קולח וניא יסוי יברו )מ חסונ יפל(ילבבבש הלעמלש אתיירבל אופיא םיאתמ אשיר

 הינשה אתיירבל דוגינב ,איה יסוי יבר אופיא הלוכו ,הזינגל היאר איבמ אלא הילע

 ונתנשמו .הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ ןיא רמוא יסוי ׳ר :הב קולח יסוי יברש ,ילבבבש

 ליעלאו ,פ״עא :אוה ירקיעה חסונה יכ ,איה יסוי יברו ,אתפסותל אופיא המיאתמ

 הפיסוהש ,תפסונ הרעה איה ,וירחאש !)הדוקנ ה י״כב וינפלש(׳הזינג םינועט׳ו .יאק

 34.יבר וירחאו ותנשמב יסוי יבר

 ׳ר אתפסותבש אשיר תאז לכבו ,תודגונמכ אתפסותו ילבבד אתיירב ןייטשפא דימעמ ןאכ

 ונתנשמו ,אתפסותבש הכלהל בויא םוגרת וזנגש השעממ היאר איבמ יסוי ׳ר ירהש ,איה יסוי

 תוטיש יתש ירה .תפסונ הרעהכ ,ותנשמב ׳הזינג םינועט׳ ףיסוה אוה רבכו ,איה יסוי ׳ר

 תורוקמל ותונשרפו וכרד חותיפ יפל ,יסוי ׳רכ אלש ונתנשמו ,יסוי ׳ר ונתנשמ :ןייטשפאל

 ונתנשמש רמול םיחרכומ ונא ,ליעלד ונחותינ יפל ,םרב .ארתב ארודהמו אמק ארודהמ ,וללה

 ׳ר ןיא אתפסותבש הלצה תוכלה לש דלשב ירהש .יסוי ׳רכ אלש אלו ,יסוי ׳ר אל הנניא

 רמאש השעמ ךימסה ץבוקה רדסמש קר ),וז הכלה לע קלח אלש יאדוובו(ללכ קלח לטונ יסוי

 םוגרת םיבותכ ויה׳ לש וז הכלהל ,בויא םוגרת תזינג ןינעב ,ויבא אתפלח ׳ר לע יסוי ,ר

 .וז הכלה לע אקווד ואל רמאש השעמה תא רמא ומצע יסוי ׳רו .׳םתוא םיזנוג

 תוטוידה ירטש ינפמ - שרדמה תיב לוטיב ינפמ

 ]ל״צכ[ ז״טפר ונתנשמ לע קלוח הימחנ די :וללה םימעטה ינש סחי לע בתכ ןמרביל ש״רגה

 האירק תריזג ינפמ אוה םעטה אלא ,שרדמה תיב לוטיב ינפמ האירקה רוסיאל םעט הנתנש

 202). ,מע ,הטושפכ אתפסות(׳רוסא שרדמה תיב לוטב ןיאש םוקמב וליפאו ,תוטוידה ירטשב

 הימחנ ׳ר תא ןמרביל ראתמ הלא וירבדב 35.ימלשוריהו ילבבה תטיש לע בתכש המ םש ןייעו

 אל ]יסוי ׳דו[= סי׳ירו׳ :אתפסותבש הכלהה לע בתכש ,הכרד ,שיליניפ לצא רבכ תאצמנ ןודינב הנחבהה 33
 ץרתל חרכהה לע הדסונ ילואש אסריג׳ :ילבבב אתיירבה לע בתכ גרבדלוג .,ילבבה ,יגכ אלשו ז׳יע קלחנ

 ירבדש תומוקמ המכב וניאר רבכ 1). הרעה 285 ימע ,שוריפ ,גרבדלוג(׳אנוה ברד אבילא םש איגוסה תא
 חסונל אובמבש וירבד תמועל ,ולש אמק ארודהמכ םיארנ םיאנתה תורפסל תואובמ ורפסב ןייטשפא
 29. הרעה ,ליעל ןיוצש רמאמב ןייע ·םירבד המכ הנישו רזח רבכ םהב ,הנשמה

 הילע ףיסוהל אב יסוי ,ר רשא ,אביקע ׳ר לש ודומילב הנשמה תא אופא תוארל שי׳ :בתכ ,םש ,גרבדלוג 34
 286). ימע(׳יבר ינפלש רודב הנשמב וז הכלה הרדסנו ,אתפסותב רואיב

 עמתשמ הנממש ,ילבבה תטיש .׳הימחנ ׳רכ׳ ליחתמה רוביד ,י״שר ןייעו ,םינושארה ירבדל םש ןייצו 35
 .׳הימחנ יברכ לאומשו רמא ישא בר׳ :היגוסה ףוסב אלא האב הנניא ,רבדב םיאנת תקולחמש
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 [16] ןמדירפ הדוהי אמש 328

 קולח אוהו ,הימחנ ,ר ינפל היונש ונתנשמש ,רמול הנווכהש בורקו .ונתנשמ לע קלוחכ

 36.הילע

 ןפואב הרות לוטיבל יוטיב הנשמב תומוקמ המכב השענ ,שרדמה תיב לוטיב׳ ןושלה ,הנהו

 םיחרואה ינפמ האובת לשו ןבת לש תופוק שמחו עברא וליפא ןינפמ׳ .איהש לכ ךרדבו ,יללכ

 םש בישוהל ןמוקמל ךירצ םא הינפמ׳ :י״שר ).א״מ ח״יפ תבש(׳שרדמה תיב לוטיב ינפמו

 תואמגוד אלא הלא ןיאש ם״במרה םיעטהו 37.׳השרדל םידימלת וא הדועסב בסהל םיחרוא

 לכב ףא ׳שרדמה תיב לוטיב׳ו 38.׳שרדמ וב עבקי וא םיחרוא וב סינכיש ןוגכ׳ ,הווצמ רבדל

 ׳שרדמה תיב לוטיב ינפמ ,לבאה תיב ינפמ ,תועיטנה ינפמ ןירצוק׳ :הדשב ןוגכ ,םוקמ

 הז ןושל רוקמ אמשו ).א״ע אע ףד(׳םידימלתל בשיל םוקמ ןיאש׳ :י״שר ).ט״מ י״פ תוחנמ(

 תינטב ןב לואש אבא לעו קודצ ׳רב רזעל ׳ר לע וילע ורמא [...]׳ :ח״ה ג״פ הציב אתפסותב

 תוחוקלל ןינתונו בוט םוי ברעמ ןהיתודמ ןילממ ויהו ,ןהייח ימי לכ םלשוריב ןינונח ויהש

 תיב לוטב ינפמ ,ןכ ןישוע דעומ לש ולוחב ףא ימוא סנגיטנא ןב הנינח ׳ר .בוט םויב

 תיבב השרד וא רועיש ןיינעל אקווד ואל ),ילבבבש הליבקמב(י״שר שריפ וזב ףאו .׳שרדמה

 ןייע ,א״ע טכ הציב(׳ונמיה לואשל םיבר םיאבו לודג םכח היהש׳ :יללכ ןפואב אלא ,שרדמה

 .א״ע גנ תוכרב ןייע ,דומלתב ׳שרדמה תיב לוטיב׳ שומישל ).ונושל לכ םש

 .ורמוא םשב שרופמ ףאו ,םיוסמו דחוימ ןושל אתפסותבש ׳תוטוידהה ירטש ינפמ׳ וליאו

 וא תונובשח לש ןוגכ .תוטוידה ירטש׳ :שריפ י״שר 39.וכרוצ יד ןבומו רורב וניא הז ןושלו

 תועמשמה לע השקמכ ,היינשה הטישה תא שריפ אמשו .׳ץפח אצמל תוחולשה תורגיא

 belles ןיינעל אופא רבדה תא בריקו ,תבשב תונובשח ירטשל םעה םיכשמנ יכו 40:תילולימה

 תקולחמש ריתמש אלא 287), ,מע ,שוריפ( ,הנשמבש המ לע םעט ףיסומ הימחנ ,רשי בתכ גרבדלוג םג 36
 ,ר לש ורודמ אוה םג ונתנשמב הז עטק לש אנתהש הארנ׳ :דחא רוד ינבכ םיאנתה ינש תא האר ,איה

 האור ונתנשמ רקיע תאש ךותמו .,הימחנ ד לש ליגרה אתגולפ לעב ,הדוהי ,ר אוהש רמול הארנו .הימחנ
 לוטיב ינפמ ןהב םירוק ןיא המ ינפמ״ הנשמב עטקה םצעש׳ בתכ ,רתוי םודק בלשל תכיישכ גרבדלוג

 The statement in׳ :בתכ ןהכ ,ב ).םתליחתל םפוסמ וירבד ונאבהו( ,תרחואמ הבכש אוה ,,שרדמה תיב
was not part of the original .Mishnah ,Hence the later Tannaim םהב ץרוק ןיא המ ינפמו״,, M.1 

differed as to the reason why it was forbidden to read Scriptures on Saturday afternoons [!]׳ 
.,(p 120) 71. הרעהו ,ןלהל הארו 

 ואלו .ןלהל האר ,תוחנמב ושוריפכ ),ב״ע הל הציב(׳בשיל םוקמ םידימלתל ןיאש׳ וז הנשמל שריפ ןכו 37
 .,שרדמה תיבב תודמוע תופוקה םא׳ :קבלא תרודהמב שוריפבכ אקוד

 .ב״ה תבש תוכלהמ א״כפו ,םשל הנשמה שוריפ 38
 ,ייתורטשב קסעתנש ךכב המ ,וא אוה ףא ,תומ אוהש ול תא ימוא םאש תוטוידה ירטש ינפמ׳ :ימלשוריב 39

 ).ג״ע וט ,א״ה ז״טפ תבש( רכו ,רמוא אוה ףא רוסא אוהש ול רמוא תאש ךותמ
 ןיינעל .א״ע טמק תבשב ושוריפב י״שר ףיסוהש שממ הפסוה איה הנושארה הטישהש המוד השעמל לבא 40

 יאדווב (!-,תוטוידה ירטשב ארקי אמש הריזג רמא ייבא7 :ארמגב אתיא ,,בתכה ןמ אל לבא׳ ג״כפ הנשמה
 תופסותבו .דמאק רכממו חקמ לש תוטוידה ירטשב ארקי אמש ינה לכי :י״שר שריפו ),ןדיד אתיירב יפ־לע
 תורגיא שריפ יבתכ לכ קרפב ליעלו ,רכממו חקמ לש ,טנוקב ,יפי :,תוטוידה ירמשב׳ ליחתמה רוביד םש

 איבה םש .,ש״כו׳ ליחתמה רוביד ,תופסות ,ב״ע זטק ףדב בטיה ןייעו ?!אל ותו - ,ץפח אוצמל תוחולשה
 ארקי אלש הריזג יבג ןמקל י״שר ,יפ ןכו ,רמאק תורטשו תובוח ןיעכ אקוד עמשמ׳ :בתכו ,ימלשוריה תא

 לש וז הטיש אמש ,הז יפל .,ודי בתכ ,יפב היגה ןכו ,רמאק רכממו חקמ ירטשבד ,תוטוידה ירטשב
 ןאכ ההיגהו רזחו ,ג״כפב ןלהל התוא שדיחש ,איה י״שר לש ארתב ארודהמ - ןתמו אשמ תונובשח ירטש
 ).ןליא־רב תטיסרבינוא לש י״שר רפסב ירמאמ הארו(
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 329 )א ,זט תבש( שדקה יבתכ לכ ־ ]א[ אתפסותהו הנשמה תוליבקמ סחיל :אתקיתע אתפסות [17]

!lettres יאנג ןושל ,תורטשר ,תינווי תיטסינלה וא ,תינוציח תורפסל הנווכה םנמא אמשו 

 ןיב שדק יבתכב ןיב ,תותוא יתש בתוכהו׳ :ד״ה ד״פ הציב אתפסותבכ הנווכהו ,אוה לוזלזו

 ?41,טוידה יבתכב

 ,ותנשמ ךותב ,הימחנ ,ר לש ומשמ םעטהו ,המלשה הכלהה בוליש םע ,ונתנשמ רדסמ

 ןיא םרקיעב םימעטה ינש ןיב .שרדמה תיב לוטיב ינפמ :רוגשו ,ןבומ ,טושפ ןושל ףידעה

 העשל וא ,שרדמה תיבב תרמאנה תמיוסמ השרדל הנשמב הנווכה ןיאו ,תקולחמ אופא

 ידכ םיבותכב האירק לע ורזגש אתפסותב רמאנש המ אלא .וז השרד תרמאנ הבש תמיוסמ

 .הרות לוטיב םושמ הרזגכ ,יללכ חונימב הנשמב שרפתמ , תוטוידהה י ר טש׳ב ארוק אהי אלש

 אל[ ,קוסעי תעכ :רמואכ אוהו ,הנשמבש חוסינה לע תועמשמ שרפה אופא ליטהל ןיא

 םוקמ לכב ןיבו ,השרדה תעשבו שרדמה תיבב ןיב 42,ונימכח תנשמב אלא ],םהלש תורטשב

 וז הנשמל תונשרפה םרב .םודק םעט ותואל הנשמה רדסמ שוריפ ןיעמ אוהו .העש לכבו

 43.שרדמ תיב ךמזר שרדמ תיב ,םוקמ7 ל יע םידומלתב ורבידו ,שממ שרדמ תיב ןאכ הספת

 אלא ךל תיל7 :תוטוידה ירטש לש םעטה חוכמ וז הסיפת וחדו ורזח ימלשוריב ,םוקמ לכמ

 לש תמיוסמ העשל רושק םיבותכב האירקה רוסיא היה אל השעמל !,הימחנ י בר ינתד אדהכ

 ;םויה לכו הלילה לכ ופקותב היהו 44,תבשה תסינכ םע דימ לח אלא ,שרדמה תיבב השרד

 םעט וב ןתנ הימחנ ׳רש ינפל ,ירוטסיהה עינמה םאו .הימחנ ׳ר לש ומעט לע אלא רומא וניא הז לכו 41
 :םירפוס תכסמב 61. ׳מע ,לוגלג ,םולש שיא :ןייעו .ךכ לע רעשל אלא ונדיב ןיא ,ירמגל רחא היה ,הז

 שרפל דמלש הארנו 276). ימע ,ו״טפ(׳ןהב תורקל רוסא ןילגרוסמש יפ לע ףא ,תוטוידה ירטשב לבא׳
 הרמשא יתרמא היל בתכו טטרש [...]והמ [...] רזעלא דל אבקוע רמ היל חלש׳ :א״ע ז ןיטיגמ ןכ

 ןירוק ןיא ןהב רמאנ הרות ירבדל שקהב ןוממ תורטשו׳ :ןואג יאה בר תבושתב ).פ״ב(׳וכו ׳אוטחמ יכרד
 םירפס׳ ,טקידנב ז״ב :ןייעו ;ב״עו א״ע 143 ,א׳׳ע דק מ״בל ,יתאמגא ז״רל רנה רפס( !׳תבשב תוטוידה ירטשב
 אתפסות ,ןמרביל הארו 220). ימע ],ב״ישת[ חכ ,רפס תירק ,׳ף״ירה ךרד לעו ף״ירה תוכלה לע םירפס יעטקו

 246-245. ׳מע ,ןיטיגל הטושפכ
 ינתד יחוי ןב ןועמש יבר ינתד איההל אעייסמ אדו ,ארקמל תמדוק הנשמהש הרמא אדה׳ :םש ימלשוריב 42

 .רכו יארקמב קסועה יהוי ןב ןועמש יבר
 אלש וליפא רמא לאומשו .ןירוק שרדמה תיב ןמזב אלש לבא ,שרדמה תיב ןמזב אלא ונש אל בר רמא׳ 43

 ׳ד״מהב םוקמב אלא ונש אל בר רמא רמתיא יכה רמתיא יא אלא [...] ץרוק ץא שרדמה תיב ןמזב
 שרדמה תיב ןיאש םוקמב ,וארקי אל שרדמה תיב שיש םוקמב התעמ׳ ):םש ןייע ,ב״ע זטק ילבב(׳וכו

 וניבר םשב ,הנשמל י״שר שוריפב האר ,שיימה תיבב השרד לע רבדל ואב ןאכמו ).םש ימלשורי(׳וארקי
 הרוש ףוס 202, ׳מע ,הטושפכ אתפסות הארו ,בש-טיש ׳מע 22), הרעה ,ליעל(ינבלה :ןייעו .יולה ]קחצי[

 ,גרובצניג ל״ר 241: ימע ,ג״פרת ביבא-לת ,שרדמ יכרע ,רכאב :ןייע ,םש ארמגב ׳ארדיס יקספ׳ לע 1:
 45. הרעה ,ןלהל הארו 14. הרעה 15, ימע 2), הרעה ,ליעל( קבלא 300-299: ׳מע ,ב׳יח ,הקינואיג

 ןייע 3, ׳מע(׳וכו ׳הכישח םע שדקה יבתכב :ירוקו ,הכישח םע ןילפתב ןיאצוי׳ :א״יה א״פ ,תבש אתפסותב 44
 יבתכו ןיליפת ,ושוריפו 25, 26-25). תורוש 10-9, ימע ,הטושפכ אתפסותבו ,תואסרגה ייונישב ,קוסיפב םש

 ו״פ תבש(ימלשוריב ךכ .םירתומ ,׳הכישה םע׳ וליפאו ,תבשה תסינכ ינפל לבא ,תבשב םירוסא שדוקה
 הכישח םע תבש ברע ןיליפתב ןיאצוי׳ :רמא; ,ןיליפת קר אלא שדוקה יבתכ ןיינע םש ןיאו - )ב״ע ח ,ב״ה
 .׳ץולחל וכרד ןיא הזו ץולחל וכרד הז ,הזל הז ץב המ ,הכישח םע תבש ברע רמוסמ לדנסב ןיאצוי ןיאו

 :ןייע .ךשחתשמ והב קיפנ אמליד ׳ישייח אלו ״דכישח םע׳ :םש י״שר בתכו ,א״ע בי םש ילבב :הוושה
 ,הלילה לכ גהנ שדוקה יבתכ רוסיאש עמשמ השלה תוימתסמ 10-9. ׳מע ,תבשל הטושפכ אתפסות ,ןמרביל

 .תותבש ילילב םישרוד ויהש תומוקמ םתואב ,הלילה לכ הכשמנ אל יאדוובש ,השרד ןמזל רושק וניאו
 אתשינכב שירד ףילי הוה ריאמ יבר׳ :תמסרופמה הדגאב הרכזוה ,ריאמ ׳ר יפמ ,תותבש ילילב השרד

 תרודהמ ,הבר ארקיו :ןייע ,תוליבקמו ב׳׳ע זט ,דיה א׳׳פ ,הטוס ימלשורי(׳וכו ׳אבוש יליל לכ אתמחד
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 [10] ןמדירפ הדוהי אמש 330

 /45הלעמלו החנמה ןמ אלא׳ב תצק ותוא וגייס ימלשוריב םנמא

 בשחנ הליחתכלמש ךכל זמור רכו ׳ןהב ן י שרודו ןהב ןינוש לבא׳ אתפסותה ןונגס םצע

 .שרדמה תיבב ]השרדה[ לוטיב ינפמ עודי םעטל דמצומ היה אלו ,יללכ רוסיאכ הז רוסיא

 ימלשוריל ןייצ ןכו .םש הטושפכ אתפסותב ןמרביל ש״רגה הל ןייצ );םש ןמסנהו ,אצק ימע ,תוילגרמ
 רמא ,שרדמה תיב לוטיב ינפמ ןירמא ןמת ,ןהב ןומטל רוסא הכישח םע אה׳ :םשו ,ד״ע ו ,ד״פר תבש
 ׳פורפ ידידי יל ריעה .הנשמב וניארש ךרדכ ,דואמ יללכ שומישב אוה םש לבא .׳דשחה ינפמ אב יבר

 א״פ תבש ׳םותב קוסיפהו .םישק םיארנ וירבד ,ןמרביל ש״רה ירבד לע ךמתסמ התאש פ״עא׳ :סיסע השמ
 אמש׳ - םעטהו .ש״יע ,ג״י ׳הב ה״כ תמאבו .רנה רואל תבש ילילב ןירוק ןיא לבא :תויהל הארנ אי ׳ה

 אל רמא לאומש .רנה רואל ארקי אלו :ב״ע ג א״פ תבש ׳שוריב ורמא שוריפבו .ןאכל ןינע וניאו ;׳הטי
 אמש ינת :םש ורמא בושו .וילע קולח לאעמשי רב אלועש פ״עא .רתומ [...] םינש אה .דחא אלא ונש

 דימעהלו אתפסותה ןושל עטקל השק תמאבו .׳שרדמה תיב לוטיב ינפמ םעטה ןאכ וליאו .הטיו חכשי
 .ןויע ןאכ ךירצ דוע ,שוריפ ןיינעל ,םוקמ לכמ .ונניינעל ןאכמ היאר לכ הל הכלהו .הנשמה ןמ הקספ ןאכ
 ,הכישח םע ןילפתב ןיאצוי׳ (1):ןה תוכלה יתש אמשו .׳הכישח םע רנה רואל ץרוקו׳ רמוא ןושלה ןיאו

 אמלעב רבעמ םשלו .רכו ׳רנה רואל תבש ילילב ןירוק ןיא לבא׳ (2);׳הכישח םע שדקה יבתכב ץרוקו
 הכלהל הפסונ טרופרע די־בתכב .שממ ןיינע ותואמ תוכלהה יתש ןיאש ףא ,׳לבא׳ אתפסותה תסרוג

 די־בתכ )יבא(שרפמ ךכש הארנ .׳ץרוק ןיא׳ :היינשה הכלהה הליחתמו ,׳תבש ילילב אל לבא׳ :הנושארה
 אתפסותה ןושלמ טמשוה תמאבש רשפאו .ושוריפ רכ ירה ,רצוקמ ןושל אוה םאו /לבא׳ תבית טרופרע
 יפכו ,תאזב ךרוצ ןיא לבא .רכו ׳רנה רואל תבש ילילב ןירוק ןיא לבא׳ :תויהל ךירצו ,תומודה תמחמ
 יבתכל ןידה אוהו ,םיעודי םירבדה ירהש ,׳תבשב ןהב ןיאצוי ןיא לבא׳ ,ןיליפת לע ורמאו ופיסוה אלש

 אלל ףא ןושאר בלשבש רשפאו ,ןנושל ןוימד תאפמ וזל וז וכמסנש תונוש תוכלה יתש ונינפלו .שדוקה
 יליל׳ לש תחאהו ,׳הכישח םע׳ לש תחאה ,אתפסותב דחא ףצרב תוכלהה יתש רוביח אמש .׳לבא׳ תבית
 35. הרעה 13, ימע ,שוריפ ,גרבדלוג :ןייעו .ג״מ א״פ ,םש הנשמב ויתותוא ןתונ דוע ,׳תבש

 ,יסוי ׳ר יב לאעמשי ׳רו אייח ׳רו יבר השעמב ףא 201. ׳מ ע ,ןאכ תבש ,הטושפכ אתפסות ,ןמרביל הא :ר 45
 :ןייע ;תואסרגה רקיעב רסחו ,׳הלעמלו החנמה ןמ׳ ונינפל ופיסוה ,תבשב תוניק תליגמ ןיטשופ ויהש

 ארקיו 193; ׳מע ,וטושפכ ימלשורי 20; הרושל 242, ימע 10), הרעה ,ליעל(׳ימלשוריה ידירשל׳ ,ןייטשפא
 ידומלת־רתבה גהנמה יבגל .תירשפא יתלב הסרג איהש וכותמ חכומו .חכש ׳מע ,תוילגרמ תרודהמ ,הבר

 אקווד ,זנכשא תוליהק תצקמב ,ןכ אורקל וגהנ ,םילגרה שולש ינפלש תותבשב תוליגמה תחאב אורקל
 ׳ןירוק שרדמה תיב ןמזב אלש׳ בר לש ונושלמ .וזה תילארשי־ץראה הטישל םאתהב ,החנמ תליפת רחאל
 ,תמיוסמ ןמז־תפוקת תבשה םויב תמייק התיה׳ש קיידל קוטשניו ׳י שקיב 43) הרעה ליעל ןייע ,ב״ע זטק(
 הרות ,׳תבש לש החנמה תעשב שרדמה תיב לוטיב׳ ורמאמ האר .׳שרדמה תיבב םינושו םירוק ויה אל הבש

 שרדמה תיב וב ןיאש ןמזהש רמול הצר דועו ).םש ,בק ׳מעב האבומ(זכק-טיק ׳מע ),ז״כשת(ט ,הפ־לעבש
 הרעה(׳החנמה דע ונייה שרדמה תיב ןמזבד׳ :רחא לע ן״רה ישודיח לע ךמתסהב ,הלעמלו החנמה ןמ אוה

 רקיעבו .׳החנמה דע הנשיו ארקי שרדמה תיבל ךליו׳ :י״ה תבש תוכלהמ ל״פב ם״במרה ןושל לע ןכו ),םש 6
 תבשב ללכ הרות דומלל אלש םינואגה ירבדב רסמנש עיתפמה גהנמה תא ןאכל ךימסהל רבחמה הצר
 ,ןיקסוע ןיאש המו ףידע יפט הרותב קסעתהל מ״מ .םודיו בשי הלפתל הלפת ןיב׳ :הלעמלו החנמה ןמ
 תמש אישנ םייקל תובא ןירמוא ךכיפל ,העש התואב רטפנש וניבר השמ דובכל אלא רוסאש ינפמ אל
 םינואגה רצוא ;פ ׳מע ,ב״לשת םילשורי ,טדימשדלוג ׳ד תרודהמ ,ןואג םרמע בר רדס(׳םילטב תושרדמ לכ

 ,ןיא תובא .תובאו דומלת סרגמל והמ תבשב החנמב םתלאששו׳ 103); ,מע ,וטש ןמיס ,תובושתה ,תבשל
 איבהל רבחמל ול היה )א( ;ריעהל שי הז לע ).זטש ןמיס ,םש םינואגה רצוא ,יוטלפ ברל( ,אל דומלת

 שדוקה יבתכב ןירוק ןיאו7 :ןאכ ימלשוריה ןמ ,החנמה דע אוה שרדמה תיב ןמזש ותטישל תשרופמ היאר
 ןמזב׳ וליפא וא( ,שרדמה תיב ןמזב אלש׳ לע רבדמ ברש הדבועה םצע )ב( ;,הלעמלו החנמה ןמ אלא
 לש ןמז׳ בר לש ומוקמב םייק היה זא רבכש חיכוהלמ דואמ הקוחר )ןכנימ די־בתכבש ,שרדמה תיב ןיאש

 החנמ רחאלש דומילה תקספה ,איבהש ם״במרב ףאו .דומלל רוסיא וב וגהנש ״׳שרדמה תיב לוטיב״
 םינואגה ימיב גהנש גהנמ ותוא )ג( ;׳תישילש הדועס עבקי ךכ רחאו החנמ ללפתיו׳ :םעטמ אלא הניא
 שקיב רבחמה ןכו .ונבר השמ דובכל יעבדכ ),׳םודיו בשי׳(ארקמה דומילמ ףאו ,ללכ דומילמ ענמהל שרוד
 ךפה אוה לבא .׳שרדמה תיב םינושו םירוק ויה אל הבש ,תמיוסמ ןמז־תפוקת׳ התיהש בר ירבדמ קיידל
 לכמ !שדוקה יבתכמ ׳ןי ר וק )הלעמלו החנמה ןמ(ד״מהב ןמזב אלש׳ ועבקש ,ימלשוריה ירבדו ,בר ירבד
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 331 )א ,זט תבש( שדקה יבתכ לכ ־ ]א[ אתפסותהו הנשמה תוליבקמ סחיל :אתקיתע אתפסות [17]

 דגנ קבאמב דעצכ וז הרומח הרזג תוארל שיש אופא ונל הארנ ,הימחנ ,ר לש םעטה יפל

 האנה ורד תגהונ יאדווב התיהש ,וגלש םיבותכב האירק ףא הרסאנ ךכמו ,הרחתמ תורפס

 ארוק היה .ולצא וללוג ,ודימ רפסה לגלגתנ ,הפוקסיאה לע רפסב ארוק היה׳( תבש גנועו

 תרות דומילב עוגפל הז רוסיאל ונתנ אל םוקמ לכמו );46גדב י״פ ןיבוריע ,רכו ׳גגה שארב

 .רבד תקידב םשל ןויעו ,השירד ,ןונישב - שדוקב םכרדו לדח

 םעטה רקיע חורל אוה םאותש המכ ,׳שרדמה תיב לוטיב ינפמ׳ ,הנשמבש שדחה חוסינה

 ,םוקמ לכמ ,לדח תרות תבוטל תוטוידה ירטש דגנ ורזגש ריבס יאדוובש ,הימחנ ,ר לש

 ףוסבלו ,הברה הכלהב לקוה וז ךרדב .םינתשמ ויתויועמשמו וישגד ,שדח ןושל אוה רשאב

 רתוי רומח תבשב םיבותכ תאירק רוסיא לבא 47.שרדמה תיב תעשב אלא רוסיאה לחוה אל

 ירטשב האירקה םצע לש רחא רוסיא ומע שיש אלא דוע אלו ,אתפסותבש םעטה ןונגס יפל

 הוויהו ),בי׳ע זטק( היגוסב וז אתיירב תאבה ךמס לע הכלהב רועינו רזחש רוסיא ;תוטוידה

 48.םינוש תורפס יגוסב האירקה רתיה תלאשב תידומלת־רתבה הכלהב דקומ

 ונתנשמ לע ימלשורי

 ינפב םירומח םיישק הדימעמ )ג״ע-ב״ע וט ,ז״טפר תבש(ונתנשמ לע ימלשוריה תיגוס ףא

 שמשל הרומאה ,תמיוסמ הקולח יפל ימלשוריה ןושל תא םיאיבמ ונא 49.ונתשרפב םינייעמה

 50.ושוריפל חתפמה רקיע

 הז גהנמ לע( .םינואגה ןמזב גהונ היהש גהנמ ותואל םישרוש ונלש השרפב אוצמל ןיאש רבתסמ תאז
 יתדות 33-17: ימע ],ח״משת[ ד ,ארדיס ,׳תבשב ׳תובא״ תרימא םינואגה וגיהנה המל׳ ,רנטרג ׳י :דוע ןייע

 ).אשונב תורפסל יבל־תמושת בסהו ,ונלש רשקהב הז גהנמב ןודל ינררועש ,עמש־את לארשי ׳פורפל
 ,תורקל ליגר םאו׳ :ו״מ א״פ אמוי :הוושה ,םיבותכ תאירק לעו 135). ׳מע(ג״יה ח״פ ,םש אתפסות :הוושה 46

 ,רמוא לטובק ןב הירכז .םימיה ירבדבו ארזעבו בויאב ,וינפל ןירוק המבו .וינפל ןירוק ,ואל םאו ,ארוק
 ׳הנישה תא גיפמ ןמעטש ינפמ םיליתבו ילשמב ינת׳ :םשל ימלשוריב .׳לאינדב וינפל יתירק הברה םימעפ

 223). ׳מע( ט״ה א״פ םש אתפסות :ןייעו ).ב״ע טל(
 .ט״יה תבש תוכלהמ ג״כפ ,ם״במר 47
 ,בתכה ןמ םתונמל ורסאש םעטה׳ ):׳בתכה ןמ אל לבא׳ ,ב״מ ג״כפ תבש( תוינשמה שוריפב בתכ ם״במרה 48

 אלו תבשב אל ,ותורקל רוסא םהישוריפו האובנה ירפס תלוז לכש ,רוסא הזו ,תבשב תורגא ארקי אמש
 ).ל״נה תבש תוכלה ןייעו ,טפ ימע ,רוקמה םע הפאק תרודהמ(׳עדמו המכח ירבד וב היה וליפאו ,בוט םויב
 תומחלמ ןתוא והימו׳ :׳ש״כו׳ ליחתמה רוביד ,ב״ע זטק תבש תופסותבו .בוט םויו תבשב רבדה רומא ירה

 ל״והד ריתה ימ י״ר עדי אל לוחב ׳יפאו [...׳ןהב ןייעל רוסאד הדוהי וניברל הארנ ז״עלב ןיבותכה
 הימחנ ׳רדמ׳ ונתנשמכ ונקספש ףאו ,הנוי ׳ר םשב םשו ,א תוא ג״כפ תבש ,ש״אר :ןייעו !׳םיצל בשומכ
 ןתורקל רוסא קשח ירבדו ןילוח תחיש לש םילשמו תוצילמ ןיבתכד ןילהו׳ :בתכו ,םש ןייע ,׳ןנברל עמשנ
 ןמיס ,םייח חרוא רוט :ןייעו .׳בשי אל םיצל בשומבו רמאנ ירהש ,וריתה ימ אנעדי אל לוחב ףאו ,תבשב

 םהירבדמ קדקדל שיו׳ :תופסותה ירבד לע בתכ םש השמ יכרדבו ,׳בתכ׳ ליחתמה רוביד ,ףסוי תיבו זש
 רתומ שדוקה ןושלב םיבותכ םא לבא ,זעל ןושלב םיבותכשכ אלא תוטוידה ירטשב תורקל רסאנ אלד

 .רכו ׳הרות ירבד ונממ דמולו השודק וב שי ומצעב ןושלהד ,ןהב תורקל
 ושוריפב ע״ק לעבו ,םימותחו םירצק וירבדש יפלו ,אנוה ברכ אלש ראובמ ׳שוריב םגו׳ :הרות לש הכרדב 49

 םירבדה׳ :דיעה ןמרביל ש״רגהו 24): ׳מע(׳וראבלו הנה וקיתעהל יתיאר ןכל ,ול הגונ ןיאו םיכשח ךלה
 192). ימע ,וטושפכ ימלשיריה(׳וכרד יפ לע היגה םישרפמה ןמ דחא לכו .םימותס

 ,ליעל[ ׳ימלשוריה ידירשל׳(וז היגוסל הזינגה ןמ די־בתכ םסריפ ןייטשפא .ןדייל די־בתכמ ונקתעה ןאכ 50
 ).ללכ ךרדב ,טעמכ ההז חסונה( םילק םייוניש תצקמ ונממ ונאבה ןלהלו 242), ׳מע 10], הרעה
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 [20] ןמדירפ הדוהי אמש 332

 7.לוכ ש דוקה יבתכ לכ

 ,תויעט ןהב ןיאש ןיב תויעט ןהב שיש ןיב .ןהב ןירוק ןיאש ןיב ןהב ןירוקש ןיב והמ ]א[

 וניא עברא ,וב ארוקו ונקתמ ףדו ףד לכב תויעט שלש ,יתש וב שיש רפס 51ינת אהו

 הרמא אדה ,שרדמה תיב לוטיב ינפמ ןהב ןירוק ןיא המ ינפמ ןנינתד המ ןמ .וב ארוק

 .שדוקה יבתכל םיאיבנל הרות ןיב

 ינפמ ןתוא ןיליצמ םידיה תא ןיאמטמ ,מאד ןאמ הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ ןיא ]ב[

 ןוביתה .הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ ןיא םידיה תא ןיאמטמ ןיא דכאד ןאמו ,הקילדה

 .הקילדה ינפמ ותוא ןיליצמו םידיה תא אמטמ וניא ירה םוגרת ובתכש ירבע 52ירה

 ןתוא ןיליצמש הרמא אדה הזינג ןינועט ןושל לכב ןיבותכ 53ש פ״עא ןנינתד המ ןמ

 .הקילדה ינפמ

 יבתכ 55ינפב דמועש תובש םושמ רבד ןיא 5 47מא ןועמש ,רד ן ו ע מש 7 ר ד ,תינתמ ] ג [

 ינפמ ןתוא ןיליצמש יידומ אמע לכ אכה םרב ןנויזב ינפמ ,ןמת ןיגילפ המ . שדוקה

 .הקילדה

 ףא 567מא לאילמג ןב ןועמש ןברד ג״עא לאילמג ןב ןועמש ןברל הכרצנ ימל ]ד[

 .הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמש אכה אוה ידומ ,תינווי אלא ובתכיש וריתה אל םירפסב

 ןירוק ןיאש ןיב ,ןהב ןירוקש ןיב׳ ונתנשמבש אבבה שוריפ המ :ימלשוריה לאוש .א הקספ

 57ונינש הנה ,רכו ןהב ןירוק ןיאו ,תויעט ןהב שיש ןיב ,רמאנ םא .םותס הנושל ירהש ,ןהב

 ארקיו ,לוחב ןקתיו תבשב ליצי ןאכ ףא .וב ארוקו ונקתמ ףד לכב תויעט שולש דע וליפאש

 ,עברא וב שיש ןאכ ,שולש וב שיש ןאכ ,ןושארה ץוריתה תא ץרתלו רוזחל רשפאש ףאו .וב

 הנורחאה אבבה ןמ ץרתל ךכ רחא אובנש ידכב 58,ורקיעמ יוחד ץורית אלא וניא ולוכ ירה

 ןיחבמה ,עודיה רוסיאה אוהש עמשמו ,אוה שרדמה תיב לוטיב ינפמש ),הניינעמ הדרפתנש(

 םיבותכ וארקנ ןאכו .םהב ץרוק ןיאש םיבותכ ןיבל ,תבשב םהב ץרוקש ,םיאיבנו הרות ןיב

 ,שדוקה יבתכב ןירוק ןיא׳ :ימלשוריב ךומסב ןלהל תאבומה ,ןדיד אתפסותבכ ,,שדוקה יבתכ7

 ,רעגיה תרודהמ ,ג״פ םירפוס תכסמ :ןייעו ;םש ןייע ,ב׳יע טכ תוחנמ ;ג״ע א״ע ,א״יה א״פ הליגמ ימלשורי 51
 374, ימע ,הטושפכ אתפסות ,ןמרבילו ,ז״ה ד״פ ב״ב אתפסות הארו 376. ,מע ,ב םירפוס ׳סמו 127, ימע

 .דשאו׳ ליחתמה רוביד
 .דפס ירה׳ :ל״נה עטקב .׳ירה׳ :ב״ע וטק תבש ;ב״ע ח הליגמ ,ה״מ ד״פ םידי :ןייע 52
 .׳ןיבותכש׳ :היצינו סופדב 6. הרעה ,ליעל ןייעו .האבה הרושה שארב הרזח אלו ,הרוש ףוסב ן״יש תוא 53
 .ג״מ י״פ ןיבוריע 54
 .ינפמ דמוע :ל״נה עטקב .ינפב דמועש 55
 .ח״מ א״פ הליגמ 56
 היגוסה שוריפ שבתשנ ןאכמו 24), ימע(׳ינתד אהכ ל״צ׳ :הרות לש הכרדכ אלו .הישוק ןושל ,׳ינת אה׳ 57

 .הבש ףצרהו
 .ילבבב הברה יוצמש תומכו 58
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 333 )א ,זט תבש( שדקה יבתכ לכ ־ ]א[ אתפסותהו הנשמה תוליבקמ סחיל :אתקיתע אתפסות [21]

 הרעהו ,ןלהל האר - ,הזינג׳ תוהמ ןיינעב ,וז הקספב ימלשוריה תעד לע 10; הרעהב הארו(

.(80 

 :השקה ףצרה תעינמו ,תורבסה בושיי תרשפאמה ,ב הקספל א הקספ ןיב הקולחה .ב הקספ

 .ונתיגוס תונשרפב םירקיעה רקיע איה איה ,׳הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ ןיא שדוקה יבתכל׳

 הארנ ילו׳ ,רבס ומצע ןייטשפאו 59.׳אוה שדח ןינע ,רכו ןיליצמ ןיא׳ :בתכ ןייטשפא ץירה

 יינת תיא הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ יגת יינת תיא ,ןושל לכב םיבותכ ויה[ ׳שוריב רסחש

 ןאמו ,רכו ןיליצמ םידיה תא ןיאמטמ רמד ןאמ :׳שוריה רמוא ז״עו ,רכו ןיליצמ ןיא ]ינת

 אתיירבב ק״ת אוה ךיליצמ ינת יינת תיא״ .רכו ןיליצמ ןיא םידיה תא ןיאמטמ ןיא רמד

 !60׳םש יסוי ׳ר ־ ךיליצמ ןיא ינת יינת תיאו״ ,םש ׳סותו ׳א ו״טק תבש ילבבב

 אלא ,ההגה םוש אלב שרפל ל״נו׳ 192): ׳מע(׳וטושפכ ימלשוריה׳ב בתכ ןמרביל ש״רגה

 ינפמ ןתוא ןיליצמ ןיא :רחא ןינע ליחתמ כ״חאו ,שדוקה הלמה ירחא הדוקנ דימעהל ךירצש

 ןיליצמ ןיאש תרבוסו הנשמה לע תקלוחש תרחא אתיירב קיתעמ ימלשוריה ,רמולכ .הקילדה

 שרפמ ןמרביל ירה .׳ימלשוריב ליגרכ ,״ינת״ העצהה רוביד טמשנו ,הקלדה ינפמ םיבותכ

 םדוקה ןיינעה תא ךישממ אוהש ,׳רחא ןיינע׳ ירמגל וניא אופא הז יפלו .םיבותכב ,הז ןיינע

 תא סופתל רשפא־יא ןכו ,םגמוגמ הארנ הז ןונגס ).׳ןתוא׳( וילע בסומו ,׳שדוקה יבתכל׳

 לע תבסומ תויהל תבייח איה ףאו ,הז ימתס ׳ןתוא׳ ןושלב המלש אתיירבכ ןודינה רובידה

 ושענו םיבותכה ולבקתנש רחאל גלפומבש ,ןיינעה םצע יל השק ףאו .ב״ויכ וא ,׳שדוקה יבתכ׳

 ,הקלדה ינפמ םיבותכ ןיליצמ ןיאש ,ונתנשמ לע בסומה ,אוהש לכ אנת רובסי ,׳שדוקה יבתכ׳

 !םהמ רומח ףא וא ,םינימה ירפסכ םניד אהיו

 לברסל השקו ,םוגרת ןיינעב הלוכ לכ תרבדמה ,המצע ינפב הדיחיכ וז הקספ המוד ןכ

 ובתכש ירבע ירה״ :וז ןושל םג׳ :ןמרביל בתכ אבה רובידה בולישב ףא .׳םיבותכ׳ב התוא

 ).םיבותכ לש רמולכ(ירבע חסונ לע אלא ״םוגרת״ לע ורביד אל םדוקמש חיכומ ״םוגרת

 םג ךכ ,הקלדה ןמ ותוא ןיליצמו םידיה תא אמטמ וניא םוגרתש ומכ :לאוש ימלשוריהו

 .׳םידיה תא ןיאמטמ ןיאש ד״מל וליפא הקלדה ןמ ןתוא ןיליצמש רמול ונל היה םיבותכב

 61.םוגרת לע אלא שרופמב רבוד אל תאזה הקספה לכב ;םוקמ לכמ ,השקו

 ירוחאמ תדמועה הלאש התואב קסוע וז קרפ שאר תיגוסב ימלשוריה םתסש הארנו

 ,הקלדה ןמ םוגרת תלצה יבגל ונתנשמ תעד המ ,רמולכ .ילבבב אדסח ברו אנוה בר תקולחמ

 :ןוויכ ותואב ושריפש םישרפמה ןמ איבה םשו 242. ימע 10), הרעה ,ליעל(׳ימלשוריה ידירשל׳ ,ןייטשפא 59
 :בתכו ,״ןיא״ קחמ םירפא ןוילג לעבו .רינ ׳יעו ,תלהק ,ריש ,רתסא = ןיליצמ ק״שא :היגמ ויתוהגהב ל״דר׳
 אלו ,שדקה יבתכו״ :ונתנשמל המלש תכאלמב׳ :ליעל איבה ןכו .׳ןושל לכב ןיבותכה לע יאק וז הלאש
 25) ימע ,הכרד( שיליניפ :הוושהו .הנושארה הקספה ןושל תא ןאכ םייס אוה ףא יאדוובו ,״רתוי קיתעה
 םירבדה תא םשיי אוה ,ותקולח תטישלש אלא(הקלדה ןמ םתוא םיליצמ םא הלאש איהו ,םא = ןיא : שריפש

 !).תויועט ןהב שיש ריתמ םהב ןירוק ןיאש הלא לע

 .הנשמה חסונל אובמו ,םיאנתה תורפכל תואובמב ןייטשפא תטישמ ונאבהש המ ליעל הוושה 60
 ןיאמטמ ןניא םיבותכש ד״מ וניצמ ןכיה ,ונמזב וילע יתישקה ינא ףאו׳ :סיסע השמ ׳פורפ ,ידידי יל ריעה 61

 תעכ יתשפיחש אלא(יתעדל הקוחד אתכמסא ,תורהט אתפסותב אתיירבמ אתכמסא ול אצמו .םידיה תא
 .׳)היתאצמ אלו וז אתיירב
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 [10] ןמדירפ הדוהי אמש 334

 :ונתנשמ לש תישילשה אבבה לע תבסומ הקספה .ללכ םישרופמ הירבד ןיא הז ןיינעב רשא

 62,הלצה ןינעל לבא ,הזינג ןינעל אתינתמ( :ימלשוריה לאושו ,רכו ךושל לכב ןיבותכ פ״עא׳

 ןיאמטמ רמאד ןאמ ),אתלימ אילת אהב אמלידו63(.הקלדה ינפמ ןתוא ןיליצמ ןיא )אמינ

 ןניחדו 64.רכו ,רמא ד ןאמ׳ ןמ הלאש טושפל ימלשוריה ךרד ןכש . וכו ו :ת וא ןיליצמ םידיה תא

 ירהש ),תאזכ העד התיה וליפא(םידיה תא ןיאמטמש העדב היולת םוגרת תלצה ןיא , ),ןוביתה(

 םידיה תא אמטמ וניא םוגרת ובתכש ירבע 65,רפסה ךותב םידדוב םיקוספ יבגל ןל אמייק

 וטק תבש( הקלדה ינפמ ןתוא םיליצמ םוגרת ובתכש )ירבע(= ארקמו ),66ה״מ ד״פ םידי(

 ,השודק םהב שי ירה ,הזינג םינועט ורמאש הממ ,ונתנשמ ןושל קיידל אלא ונל ןיא 67, ).ב״ע

 הקספה ירה ,הז שוריפל עויסו .ןתשודק תאפמ הקלדה ינפמ ןתוא ןיליצמש תרמוא תאז

 אל םא הז רבד רמאנ ןכיהו ,הקלדה ינפמ םוגרת םיליצמש תוטשפב תעדוי רבכ תיעיברה

 אל רמאש ,ג״בשרל הכרצנ תאזו .הקלדה ינפמ ןתוא ןיליצמש הרמא אדה ,היינשה הקספב

 .רכו ןיליצמש ,ימרא םוגרתב ,ןאכ הדומ ,תינווי אלא וריתה

 ךכב ןתמהו אשמה תא חתפל רדהמ דומלתהש ,ונינפלש ימלשוריה ירבדב ,ןאכ וניאר

 רשא .ןוכנה ןידה תעצהב ,שודיח לש לוסלסב התוחדל אובנש ידכ ,היוחד הרבסב חתופ אוהש

 יתשבו .תישילשה הקספב החדנש המ תיעיברה הקספה תנקתמ ,ןיתינתמד אנת ןאמ הלאשל

 .,הרמא אדה [ ..]. ןנינתד המ ןמ׳ :המצע הנשמה ןושלמ ןוכנה ןידה דמלנ תונושארה תואקספה

 ועבקש 68םירקוח םתוא תונקסמ לע רערעל םילוכי ונא ימלשוריה לש הז חותינ יפ־לע

 לוכו לוכמ התחדנש יאדוובו ,ונתעדל הרקיעמ היוחדה ,הנושארה הרבסכ ימלשוריה תעד

 .הקספה ףוסב

 .׳תווש ןהיתש תונוזמ ןיינעל לבא ,הבותכ ןיינעל אתינתמ׳ );ד״ע גל(י״פר תובותכ ימלשורי :הוושה 62
 .איה איעב :׳השמ ינפ׳בש שוריפכ 63
 וקלחש רחא ןידמ דחא ןיד םידמולש ררדב ,הלאש טושפל אבה ,ימלשוריבש ׳רמאד ןאמ׳ ןמ דחא גוס אוהש 64

 ןמ הסנרפ ןיבוג רמאד ןאמ ,םדוק ימ תונב תסנרפו הבותכ׳ 62): הרעה ,ליעל( תובותכ :הוושה .וב
 ׳תמדוק תונב תסנרפ ןיא ןידבעושמה ןמ הסנרפ ןיבוג ןיא רמאד ןאמו ,תמדוק תונב תסנרפ ןידבעושמה

 אל ,םיידיה תא אמטמ םא ,םוגרת )ך״נת( שדוקה יבתכ לע תקולחמה רוקמ ).א״ע ול ,ג״ה ג״יפ הוושה(
 יבתכ לכ׳ :ה״מ ג״פ םידי לע ןכ וקלח אמשו ),הנורחא הרעה 59, ימע ,לוגלג ,םולש שיא :הוושה(ונל דרש

 .אילת אהב אה ,ןכ םאו ,םידי תאמוטב וקלח אמש ,הנווכהש וא .ב״ויכ וא ,׳םידיה תא ןיאמטמ שדקה
 .׳םוגרת׳ ליחתמה רוביד י״שר ,ב״ע וטק תבש :ןייע 65
 .תירבעו :ונינפל .הימעדו )ינש רפוס(ןמפיוק די־בתכב םוגרת ובתכש ׳ירבעו׳ אוה ןכ 66
 ןישודיק ימלשורי .׳וכו ׳רמאד ןאמ׳ לש תוטישפה תא החוד ימלשוריהש ,םירחא תומוקמב וניצמש יפכ 67

 ,רחא ףסכ הכירצ םידועייל ףסכ ןתינ ףוסב רמאד ןאמ ,התמו התוחא תא יושנ התיה׳ :ב״ע טנ ,ב״ה א״פ
 הנושאר העשמ רמאד ןאמכ וליפא .רחא ףסכ הכירצ הניא םידועייל ףסכ ןתינ הנושאר העשמ רמאד ןאמו
 .׳תוירעב ןיספות ןישודיק ןיאש יידומ אמע לכ ,המל .רחא ףסכ הכירצ םידועייל ףסכ ןתינ

 ״ינת אהו״ ןושלהו׳ :הנשמה טשפ ףא ותעדלו ,ימלשוריה תנקסמ אוה ׳תויעט ןהב שי׳ש ךברוא עבק ךכ 68
 לכימ לאיחי ׳רו ,אתוחינב הדעה ןברק לעב לש ושוריפכ אלא [...ן מ״נפה שוריפכ אישוק ןושל הניא

 :הטיש התואלו .׳הנשמה לש הטושפ איה ימלשוריה תלחתה אקודש הפי קייד ,״םימה לכימ״ לעב , ןייטשפא
 םיאיבנל הרות ןיב הרמא אדה ד״מהב לוטיב ינפמ ןהב ןירוק ןיא המ ינפמ ןנינתד המ ןמ רמא ב״חאו׳
 ל״נה שוריפה תא לבקנ םא םרב׳ :ןלהל רברוא בתוכו ).השגדה יתפסוה(׳ע״ פ ב ןי נ ע הזו ,שדקה יבתכל

 ןינעל הנשמב רכז לכ ןיא ,תויועט וב שיש רפס םושמ אוהש - ״ןירוק ןיאש ןיבו ןירוקש ןיב״ל ימלשוריב
 םיבותכב תרבדמ הנשמהש היאר לכ ןיא ןאכ דע׳ :ותנקסמב ראשנ ןכו .׳ילבבה שוריפכ אלו ,םיבותכ תאירק

 78. הרעה ,ןלהל הוושה 5-3); ימע(׳תבשב םתאירקל תוסחיתהב

This content downloaded  on Sun, 17 Feb 2013 09:44:03 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 335 )א ,זט תבש( שדקה יבתכ לכ ־ ]א[ אתפסותהו הנשמה תוליבקמ סחיל :אתקיתע אתפסות [17]

 םירקוחהו הנשמה

 ונייצש םיישקה בור םיעבונ ונממש ,םיוסמו דחא דקומ ונשי ,ןאכ הטוקנה השיגה יפל

 תוכלה דוביע ידי־לע ,הנשמה תיישע םצע אוה הז דקומו ,ונתנשמ תונשרפ יבגל םירקוחה

 הזה ךילהתה תרבעה .הנשמל תוליבקמכ אתפסותב ונינפל תוחנומה הלאכ ,רתוי תומודק

 האובב התואשכ ,תושקומ ושענש הנשמב תודוקנ המכ דדובל ונל תרשפאמ ןוידה זכרמל

 תא רשיילו ,תוחתפתהה רחא בוקעל הרומו ךירדמ ונל תשמשמ ׳תירוקמ׳ה הכלהה לש

 המש ,רמול ריבס ,ויתורוקמ ויה הלאכ ןכא םא .רשפאש המכ דע ,הרדסמ תעד לע ,םירודהה

 וז ןחוב ןבא .םתנווכ רקיעו םטושפ קמוע תונשל דעוימ וניא שדחמ םרדסלו םבלשל אבש

 .םירקוחה ירבד תכרעהב ףא ונל תדמוע

 תכירעב דחוימה השעמה אוה ,דחא ףצר ךותל ,םרקיעמ םידרפנ ויהש ,םיניינע ינש בוליש

 ,הנשמה יישקל ירקיעה םרוגה אוה ־־ םיגוריסל אשונל אשונמ רבעמ - האצותה .וז הנשמ

 ועיגה םהמ םידחאש ,תכל תוקיחרמ תוטיש ןתואל ףאו ,שרופמב םירקוחה ונייצ םהילעש

 רשקו רשפ אוצמ ןעמל׳ המישמב דחוימב חתפש ,לירב ׳נ .םיישק םתוא לש םייטעב ןהילא

 ׳יהש יניעב אלפ׳ :רפוס לוק לעב לש ותהימת תאזל ףריצ רבכ 69,׳הב תוללכנה תוכלהל

 הזינג ׳ינועט ןושל לכב ׳יבותכש י״פעאו בתכש םרט םהב ׳ירוק ןיא המ ינפמ םידקהל וניברל

 ,ומצע לירב 70.׳ע״צו ,אשירל ךייש םהב ׳ירוק ןיא המ ינפמ םעטהו ,ומצע ינפב ןינע אוהש

 אלא תובבה רדסל רבסה אצמ אל דוע ,הנשמה תונשרפב דוסיה יניינע תא ןיבהל ליכשהש

 תבסומכ אתפסותה תא האור אוהשכו ,רחואמב הפסונו השדחתנ הנורחאה אבבהש וחינהב

 לע 71.רבכ המלשה ה ונשמה

 יבתכ׳ ,היצאיצוסא לש הווש הרזג ןימ ךותמ התשענ תוכלהה יתש תכמסהש ,ליעל וניארה

 לכ׳ ,הלצהה ןידב וליאו ,םיבותכל הז חנומ שמשמ האירקה ןידב .׳שדקה יבתכ׳ / ׳שדקה

 ירפס לכב הלצה שרפל אופא בייח ,הכלהכ ונתנשמ שרפמ לכ 72.ולוכ ך״נת םה ׳שדקה יבתכ

 המכ איבה ,םויכ הנשמב םייקה ,יחכונה םירבדה בוליש םרב .םיבותכב האירקו ,ארקמה

 :החנמ ןורקיעכ וז האוושה עבק םולש שיא מ״ר .תובבה יתשל םשוריפ תא דחאל םירקוח

 יבתכ לכ כ״א ו יאק םיבותכא ד״מהיב לוטיב ינפמ ןהב ןירוק ןיא מ״מו הנשמב ונשש המ׳

 73.׳אוה םיבותכב אשירד שדקה

 74. ימע ,תורעה ,לירב 69
 .רתא לע ,א״מרת שטאקנומ ,רפוס לוק ,רפוס ח״ר 70
 המ םעטו ןינע שרפל אלא אב אל )יכו המ ינפמ(ןתינתמד אפיס יכ ןיבמ לכ ןיעל הלגנו אוה רורב ןה׳ 71

 לע ונממ םלענ היה רבכ רשא ,םינושה ןמ דחאש קפס ןיאו ,ןהב ןירוק ןיאש ןיב :הנושאר אבבב הנשנש
 םיבותכה לע ותנווכ יכ ומצע תעדמ ראיב ןהב ןירוק ןיאש ורמאב ל״נה הכלהה לעב ןוויכ םירפס הזיא
 רות ורואיב תא ףסא שודקה וניברו ,ד״מהיב לוטב ינפמ ןכ וגהנ ותרבס יפלו ,תבשב ןהב ןירוק ןיא רשא

 75). ימע ,תורעה ,לירב(׳ותנשמ
 10. הרעה ,ליעל הארו 72
 [...] ןיליצמ שדוקה יבתכ לכ׳ :ימלשוריה ׳תטיש׳ תעצהב .הפסונ השגדההו 59, ׳מע ,לוגלג ,םולש שיא 73

 ימע(׳םירפסה ראש כ״שכו שדקה יבתכ הנשמב טקנו׳ :רמוחו לקמ נ״ת ן ידו 60): ׳מע(׳םיבותכ ונייהו
 Aiie heiiigen Schriften .(d.h aiie Hagiographa :100׳ ימע ,שדוקה יבתכ ,רגייג לצא רבכ ךכו 63:
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 [10] ןמדירפ הדוהי אמש 336

 םוגרתו ,םיבותכ ןיינעל ןוגכ ,אתחמ ארחב הלוכ הנשמה תא םיבר םירקוח ושרד ללכבו

 םיניינעה ינש םימעפלו 74.ץרג לצא ונאצמ ךכ ;דבלב םיבותכ םוגרת השענ ןאכ רכזוהש

 ןיינעל קר אתחמ אדחב הושריפש וא 75,הנשמה שוריפ תעצהב דחי ודכלתנ )םוגרתו םיבותכ(

 יתש ןיב הנשמה ךותבש קחרמה ףא ).76לילכ י םיבותכ׳ ן יינע החדנ וז ךרדבש שיו( םוגרת

 ךירוק ןיא׳ תובב יתש לש אושנל םינוש םישוריפ שרפל םימעפל םרג ,ךירוק ןיא׳ לש תובבה

 ףאו ;78,םוגרת׳ ת חאהו ,׳תויועט׳ תחאה וא 77;םיבותכ תחאהו ןושל לכב תחאה :ןוגכ ,הלא

.und ,Apokryphen von Thorah und Propheten 1st es selbstverstandlichםולש שיא בתכ ףוסבלו (׳, 
 ןהב ןירוקש ןיב׳ :םיבותכב הנשמה לכ שריפו ,םמצע ןיבל םניב םיבותכב קליחו ,תדחוימה ותטיש יפ־לע
 ןיליצמ הזינג ץנועטש ןויכו ,ןושל לכב ןיבותכש י״פעאו .םיבותכ ראש ,ןהב ןירוק ןיאש ןיבו ,םילהת ןוגכ
 בויא רפסל ימראה םוגרתה ,סיו :הוושהו 64). ימע ,לוגלג(׳ץחל םוש ילב הנשמה שרפתתו ,תבשב ןתוא

 ,םיינוציח םירפס לולכל ידכ ,׳םיבותכ׳ל רבעמ ,הלא ׳שדק יבתכ׳ ביחרה רגייג 4. ׳מע 29), הרעה ,ליעל(
 101). ימעבו ,ל״נכ( הזינג )וירבדל( םינועטה

4Die Hagiographen sollen nicht offentlich ,vorgelesen und wenn ,ubersetzt gar beseitigt 74 
.werden ; dennoch mussen sie geretten werden׳ .(pp ,89-90 n.) שוריפ לע י״שר קלח הזה רבדב 

 :םיבותכ םה שדוקה יבתכ :דחא השענו גזמתמ לכה רגייג לצאו .׳רמתיא׳ ליחתמה רוביד האר ,ויתובר
 73). הרעה ,ליעל האר( םיינוציחה םירפסה םהו ;ןושל לכב םיבותכ םה

 5], הרעה ,ליעל[ תורעהו םישורפ(׳ןושל לכב םיבותכה םגו םיבותכ םג ועמשמ ןהב ןירוק ןיאו׳ :סייוו ׳א 75
 אוה הזינג ןינועטו׳ :אדסח בר תטישל ,תורעה ,לירב :הוושה .םש ןייע ,אדסח ברל 117), ימע 59 = ימע
 הנשמה תא ריבסה )םש(סייוו 75). ׳מע(׳ןושל לכב םיבותכה ןהב ץרוק ןיאש םירפס ץנעל ומצע ינפב ןיד

 ,הנשמה רדס יפ־לע ,םיבותכ לע לכה ,םלש דוכילב )ותעדל הב טשפה תטיש איהש( אנוה בר תעדל
 םיבותכש פ״עאו םיבותכ ועמשמ ןהב ןירוק ןיאו [ ..]. ק״הכ לכ׳ :דחוימ רגסומ רוביד שמשמ ׳וכו ׳פ״עא׳שכ

 רמולכ ,הזינג םינועט ןושל לכב
 י

 ןושל לכב םיבותכה םהו ,םהב ץרוק ןיאש םירחא םירפסש פ״עא
 פ״עא ,םיבותכ ל״ר ,הלא תאז לכב ,הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ ןיאש ושוריפ הזינג םינועטו ,הזינג םינועט

 לוטיב ינפמ ןהב ןירוק ןיא המ ינפמ :ירמגל רחא אוה ןהב ןירוק ןיאש םעטה יכ .ןיליצמ ןהב ןירוק ןיאש
 םהש פ״עא = ליגרה ועמשמש(׳םיבותכש פ״עא׳ יוטיבל ןתונ הז יתונמא רבסה ).ילש השגדה(׳ד״מהיב

 רוביד ףוס(וטש ׳מע 22, הרעה ,ליעל ,ינבלה :הוושהו .׳םיבותכהש פ״עא׳ :תועמשמה ןוג תא )םיבותכ
 ).׳הנשמה׳ ליחתמה

 ןהב ןירוקש ןיב הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ שדוקה יבתכ לכ׳ :ימלשוריב ושוריפ יפ־לע ,עיצה ףרודסואה 76
 לוחב( הזינג ןינועט )םימוגרתה ומכ(ןושל לכב םיבותכש פ״עאו )םימוגרתה ולא(ןהב ןירוק ןיאש ןיב

 4Von e mem ,Verbot am ;׳שרדמה תיב לוטב ינפמ )ימרא םוגרתב(ןהב ןירוק ןיא המ ינפמו )אבשכ
.Sabbat in den Ketubim zu ,lesen 1st also hier nicht die Rede!׳ .(p 206) ןטק ןווג ,ינבלה ד״ר יפל 

 ןיב ,הקילדה ינפמ ןיליצמ )םיבותכ םהש ןושל לכב( שדקה יבתכ לכי :אשירב רבכ םנכנ ׳ןושל לכ׳ לש
 .וטש ׳מע ,םש(׳)םתוא םיליצמ(הזינג ןינועט ןושל לכב ןיבותכש פ״עא ,ןהב ןירוק ןיאש ןיב ןהב ןירוקש

 32). הרעה ,ליעלו ,םש ןייעו
 לכב ןיבותכש ינפמ ןהב )ל״צכ(ןירוק ןיאש שדקה יבתכמ אנתה יריימ אתעיצמו אשירב׳ :רניד תוהגה 77

 ןירוק ןיאש ורמא ןהב םגש שדקה ןושלב ןיבותכש שדקה יבתכמ יריימ אפיסבו .שדקה ןושלב אלו ןושל
 .׳ןהב

 )םיבותכו םיאיבנ הרות( שדקה יבתכ לכ :ונירבד םוכס ךותמ התוא שרפנו הנשמל בושנ׳ :בתכ ךברוא 78
 ןיבו )העיגפ אלב וראשנ רמולכ ,ןהב תורקל ןתינ ןיידעש(ןהב ןירוקש ןיב הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמ
 ןיגהונ ןיא םהב םג רמולכ(ןושל לכב םיבותכש יפ־לע־ףאו )תועטל ידכ ןהב שיו ומגפנ(ןהב ןירוק ןיאש
 ך״נתב םיארוק ןיא עודמ רמולכ ,םהב ןירוק ןיא המ ינפמו הלאשה תלאשנ ןאכ .הזינג םינועט )אלא , לוזלז

 ,ליעל ןכו 6). ׳מע ,םוגרת(׳וכו ׳שרדמה תיב לוטב ינפמ׳ איה הבושתהו ?ןושל לכבו םוגרתב םיבותכה
 לכבש שדקה יבתכב אתפסותו ימלשוריד אתיירב שריפו 68), הרעה ,ליעל האר(ימלשוריה ירבד תעצהב
 ןייע ),׳תינווי וא תימרא אלא תירבע םיבותכ ויה אל תוטוידה ירטש׳(םאתהב הימחנ ׳ר לש ומעטו ,ןושל
 87. הרעה ,ןלהל ןייעו 208). ׳מע ,םימוגרת ,ףרודסואה :הוושהו( םש
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 337 )א ,זט תבש( שדקה יבתכ לכ ־ ]א[ אתפסותהו הנשמה תוליבקמ סחיל :אתקיתע אתפסות [25]

 79.הלא תוכומס תויורקה יתשב ירמגל םידגונמ םישוריפ ושרפתנ ,׳ץרוק׳ ,ומצע לעופל

 תיזכרמה הישוקה הווהמ /הזינג ןינועט ןושל לכב ןיבותכש פי׳עאו׳ ,תישילשה אבבה

 הסרגב תוחפלו ),אתפסותה ךותמ אל( איהש יפכ ונתנשמ דמולהש המוד .ונתנשמ שוריפב

 ןיבותכש פ״עא : םדובכל הזינג - ילבבה תטישכ השרפל )רומאכ(הטונ ,ו״יו אלל ,׳ןינועט׳ , וז

 ).אתוילעמל( םדובכל הזינג םינועט ),לוחב ,ולבשכ( םוקמ לכמ ),אתועירגל(ןושל לכב

 81.םירפוס תכסמב שרפתנ רבכ הגשמב הז שוריפו 80:ןכ תשרפמ ימלשוריה תיגוס ףאש רשפאו

 ,תינוי אלא ובתכיש וריתה אל םירפס ףא לאילמג ןב ןועמש ןבר רמאש יפ לע ףא׳ :לדו

 רהב 84ןיינב יבג לע דמוע היהש לאילמג ןב ןועמש ןברב השעמ 83ורמאש 82,םימכחל הדוה

 לאילמג ןבר .,ךבדנה תחת וזנגו יאנבל רמאו ,םוגרת בותכ בויא רפס ול ואיבהו ,תיבה

 ןתוא ןי ליצמש םימכחל הדומ אוהש ךדמללו ,לאילמג ןב ןועמש ןבר השענ השעמבש

 רפסב הז םוגרת ול ואיבהשכ ,דובכ ךרד םוגרת בויא זונגל הוויצ ירהש ,הקלדה ינפמ

 תססובמ ־ תידומלתה תורפסל תרחואמ הריצי איהש - םירפוס תכסמ ירה 85.יולב היהש

 ,רגייג(לוחב ףא אמשו ,רוסיא ןושל אפיסד ׳ןירוק ןיא׳ ,םילבוקמו םירכומ םניאש = אשירד ׳ןהב ץרוק ןיא׳ 79
 13). ימע ,םיבתכ ,ל״נה 101-100: ימע ,שדוקה יבתכ

 הרמא אדה ,הזינג ןינועט ןושל לכב ןיבותכש יפ־לע־ףא ןנינתד המ ןמ׳ .ןאכלו ןאכל הב ןועטל רשפא 80
 ,ולבשכ םדובכל םתוא םיזנוגש תויה :רומאל ,םדובכל הזינגב שרפתהל לוכי ׳הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמש

 ךשמנ ׳פ״עא׳ ןושלו ,ךינועט׳ תביתב ו״יו תסרוג הניא ימלשוריה תיגוסו .הקלדה ינפמ ןתוא ןיליצמ יאדווב
 םתזינג ידי־לע םלועה ןמ םתוא םיריבעמש ינפמו ,םלועה ןמ םריבעהל הזינג איהש ןועטל רשפאו .הטמל
 אלל ףאו ,םדי־לע הלפנש הקלד ינפמ ןתוא ןיליצמ ףא ,הפרשב ןוגכ ,ןויזיב ךרד אלו ,דובכ ךרד ,אקווד

 הקספה די־לעש ,הז ינש שוריפכ הארנכ ימלשוריב שריפ ןייטשפא ן״ירה .רחא ןיינע אוה ׳הזינג ןינועט׳ ,ו״יו
 הז ןושל תרכזה אלל ,׳הזינג ןינועט׳ ןושלמ קותינב ושקה םשו ,ילבבב ,רמולכ ,׳םש ףנת״כ׳ :ןייצ ל״נה
 .״,הזינג ןינועט״ל הטמל ״פ״עא״ רישמהל ןיא לבא׳ :ימלשוריה ןושל תאבה ירחא ןייטשפא בתכ ןכו . ללכ

 ידירשל׳(ורמאמב ,םרב .הטמל הז ןושל ךישממ ימלשוריה ןיא ןכאש עמשמ ,׳לבא׳ רמאו םידקהש הממו
 תבש ילבבב אדסח ברכ טשופו׳ :ימלשוריה תא ןייטשפא שריפ 242), ימע 10], הרעה ,ליעל!׳ימלשוריה

 ׳פ״עא׳ש שריפ זאש תצק עמשמ ,׳הזינג ןינועט ןמ׳ :בתכש הממו .׳ונתנשמ לש ׳,הזינג ן ינועט״ ןמ םש
 ינפמ םתוא ןיליצמש ןכש לכ אל ,םדובכל הזינג םינועטש הזמ אדסח ברכ קיידמ ימלשוריהו ,הטמל ךושמ

 ילבבה תא הזב דיגנה ןמרביל ש״רגה .ולש ארתב אנשיל אוה הנשמה חסונל אובמ יאדווב הזב ףאו .הקלדה
 אוה ונתנשמבש הזינג םינועטש I...] ילבבה תייגוסמ ררבתמו׳ :ימלשוריה תרכזה אלל ,אתפסותל
 אתפסות ,ןמרביל(׳אתועירגל ןה ןתוא ןיזנוגש עמשמ ןלהל אתפסותה ןושל ךשמהמ הנהו [ ..]. אתוילעמל
 203). ימע ,הטושפכ

 274. ׳מע ,ב״ה ו״טפ 81
 .׳ימלשוריה יפל יתהגהו ,י״כב אתיל׳ :תורעהבו ,׳הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמש׳ :ןאכ ףסונ רעגיה תרודהמב 82

 היגהל ךרוצ ןיא לבא ,ןוכנה שוריפה אוה ןכו ).ןלהל ןייעו( בקעי תלחנ שוריפמ ןכ היגהל דמל יאדוובו
 85. הרעה ןלהל ןייעו .וילאמ ןבומ רבדה היהיש םירפוס תכסמ רדסמ רבסו ,הז ןושל

 .הכימת תעבה ןושל ןלוכו ,תואסרגה יפוליח ןייע 83
 ימע ,הטושפכ אתפסות ,ןמרביל :ןייעו(ןיינב ־ הארנכ ,׳ןיינב׳ ןאכ ךפה )םיאנבה־(העידיה א״הב ,׳ןיינבה׳ 84

 8-7). תורושל 204,
 רשפאו 161, 377. ימע ,םש ןייעו .אתפסותבש ורשקהמ קותינב ,ימלשוריב אבומש יפכ השעמה יפ־לעו 85

 .דובכ ךרד ותוא זנגש הממ ודמלו ,וב תורקל רוסיאה תאפמ הזינג םשל והואיבהש 80) הרעהבכ(ןועטל םג
 ןתוא ןיליצמ ןיאש ,יסוי ׳דל הסחויש העדה תא ןאכמ וקיסה ילבבב ,הברדאו ,רתוי השולק הרבס וז לבא
 ךותמו ,ןוכנ יאדווב אוה ,דרופסקוא די״בתכ יפ־לע ,רעגיה תרודהמבש ׳םימכחל הדוה׳ .הקלדה ינפמ

 שוריפבו ,ספדנב אוה ןכו ,׳םימכח ול ודוה אד׳ :שבוש חסונ ידע הברהב םרב .׳אכה אוה ידומ׳ ,ימלשוריה
 25, ,מע ,הכרד ,שיליניפ :ןייעו .תוכיראב םש ןייע ,׳המלוהל השק וז הכלה לכ׳ ,בתכ םשל בקעי תלחנ
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 יבגל הנשמבש הז תועמשמ ןוג 86.ומצע דוביעב רבחמה דביעש ,דומלתה ךותמ םיעטק לע

 הליבקמב וקסעש םגה ,ותומכ ועירכהו ,םירקוחה תצקמ לע עיפשה ,ילבבב שרופמה ,הזינג

 הרמאנ ,הזה ןמזה ירקוח בור ינפב השמישש ,תידוסיה החנהה 87.תחא הפיפכב אתפסותבש וז

 לע תבסומ אתפסותה ןהבש ,ונינפל תונודינה תוליבקמה יבגל ,תושרופמ ףא םימעפל

 88.התוא תשרפמו הנשמה

 רמאמב םישמשמה םייפארגוילביב םירוציק

 רפס :ךותמ ),ט״משת ,ולסכ( םדקומ סיפדת /אתפסותו םוגרת׳ ,ךברוא א״א םוגרת ,ךברוא

 יפ־לע םידומעה ינויצ(ג״נשת םילשוריו קרוי־וינ ,ןמרביל לואש יברל ןורכזה

 )סיפדתה

 ,ןרגה /טרפב שדקה יבתכב עגמ י״עו ללכב םידי תאמוט לוגלג׳ ,םולש שיא ׳מ לוגלג ,םולש שיא

 ה 26-5; ׳מע ),ג״סרת( ד 39-30; ׳מע ),ב״סרת( ג 74-66; ׳מע ),ס״רת( ב

 69-56 ׳מע ),ו״סרת(

 76-74 ׳מע ),ה״מרת( ד ,דומלת תיב )/ג( תונוש תורעה׳ ,לירב ׳נ תורעה ,לירב

 ו״לשת םילשורי ,תבש תכסמ הנשמל שוריפ ,גרבדלוג ׳א שוריפ ,גרבדלוג

 Judische ׳Biblische und thalmudische ,Miscellen׳ A ,Geiger. שדוקה יבתכ ,רגייג

Zeitschrift fur Wissenschaft und ,Leben V ,(7681) .pp 98-102 

 A ,Geiger Nachgelassene ,Schriften ,IV Berlin 1876. םיבתכ ,

 Zur Geschichte der Targumim nach talmudischen׳ L ,Hansdorff. םימוגרת ,ףרודסנה

Quellen\ ,MGWJ 38 ,(1894) .pp 213 203־ 

 Β ,Cohen Mishnah and ,Tosefta-Shabbat New York 1935. הנשמ ,ןהכ

 S.Z Leiman ,(ed.) The Canon and Masorah of the Hebrew ,Bible New. הרוסמ 1 ןמייל

York 1974 

 1861 הניו ,הרות לש הכרד ,שיליניפ מ״צ הכרד ,שיליניפ

 ונתנשמ לע קלוחש ג״בשרד ׳יפש המ׳ :השקהו ,םירבדה תנווכ ךפה שריפו ,םיסופדה חסונ יפ־לע בתכש
 .׳לטב רבד אוה ,ןושל ראשב ןיבותכה ]תא ןיליצמ[= א״צמ ןיאש ל״סו

 תורפסה רותב תויאמצע תוליבקמ לש דמעמ היתוכלהל שי וליאכ םירפוס תכסממ םיאיבמ םירקוחה תצקמ 86
 81-78. ׳מע ,רעגיה תרודהמב אובמה ןייע ,הנמזל רשקב םירקוחה תועד לע .ןכ רבדה ןיאו - תידומלתה

 ילבבב רישיה שומישה תא קיחרהו ,לארשי־ץראב הרבחתנ םירפוס תכסמש ,העדל הטנ ומצע רעגיה
 in: ׳Sh. .M.B ,Lerner The External ,Tractates:תעכ ןייעו 81-80). ׳מע(רחואמ רדסמל וא קיתעמל

Safrai ,(ed.) The Literature of the Sages )400-397. ׳מע 2), הרעה ,ליעל 

 ,אדסיח ברכו ,אתפסותה יפ־לע הנשמה תנווכ רקיע שרפל ליכשהש אוה־אוה 24. ימע ,הכרד ,שיליניפ ןייע 87
 אתפסותה תא ףא שרפמ הזינג תועמשמ לש הזה רבדה םצעב ,תאז לכבו .הקלדה ינפמ םוגרת ןיליצמש
 ],םידיה תא ןיאמטמ־־[ יה״אמטמ ןיאו ]ןהב תורקל[= ב״קל ונתינ אל ד״מ וליפא ז״פלו׳ :ילבבה תטישב

 הפרותה םוקמב [!]לוהב ןחינהל רוסאשו ,תבשב ]הקילדה ינפמ ןתוא ןיליצמש־[ הדבאצמש הדומ
 ״הזינג ן ינועט״ םגש רורבו׳ :ךברוא :הוושהו .םש ונתנשמ שריפ ךכו ),השגדה יתפסוה(׳הזינג ן ינועט א כ

 ],פ״יש 285: ׳מע ,שוריפ ,גרבדלוגל ןויצ ןאכ[ ״ןושל לכב םיבותכה שדוק יבתכ םייקל ןיאש״ ושרפל ןיא
 .׳ויה׳ ליחתמה רוביד ףוס ,דוד ידסח הארו 4). ׳מע * ,םוגרת(׳ןויזב ג תנמ םב ןיגהונ ןיאש ,רפיהל אלא

 רובצב האירקה ןינעל ןירוק ןיאו ץרוק יאה ןיבה [ ..]. אתפסותבש הנושארה אתירבה לעב םג׳ :ןעט לידב 88
 ,תוטשפב ,רמולכ ).השגדה יתפסוה 75; ׳מע ,תורעה( רכו )׳ןתינתמב ונייהד(ורמאש פ״עא ל״זו תבשב

 T.[osefta] 1-6a comment upon and :ןהכ ׳ב 71. הרעה ליעל הארו .ונתנשמ לע תבסומ אתפסותה
elaborate Mishnah Γ .(p 120) 
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