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ןמדירפ הדוהי אמש 

(ילבבה דומלתה לש תימראב) גיתיל ,בתימל < ן"תנ 

גרומ המלש יפורפ קסע (59-42 ימע ,אנ וננושל)"הנבמ יסחיו םוחית-יוק" ורמאמב 

57 ימעב .תיעדנמו תילבב תימרא ,תירוס ןיב הוושמ ןויעב תודחא ןושל תועפותב 

אוה םש .יבתנ'*ו ,'ןתנ' ,"ןתנ" - 'בהי' םילעפל רשאב וללה םיבינה תא גרומ הוושה 

,תידומלתה תימראל רשא .תולדבומ ןושל תובכש יתשל עגונב תילבב תימראב לפטמ 

תורוצ דיל .ךתי" /ביתיל' ןוגכ ,בתנ♦ ןמ ללכ ךרדב דיתעה תורוצ תויונב הב" ؛בתכ 

דנ םירדנ)"ונתייש" 'ןונתילד' ןוגכ ,'ןתנ' ןסיסבש ,סחיב תוטעמ תורוצ תויוצמ הלא 

.'"ןתנ' ןמ דיתעה תורוצ תויושע הב" :בתכ תינואג תימראל ."(א"ע 

תויהו ,םירדנ תכסממ החוקל דומלתה ןושלב 'ןתניל ןאכ רסומ גרומש המגודה 

תוניחב המכמ המודו ,ילבבב הליגרה תימראה ןושלה ןמ הנוש םירדנ תכסמ ןושלש 

'ןתנ' לע תצק רובידה תא ביחרהל שי ,עובק ןפואב 'ןתנ' עיפומ הבש ,םינואגה ןושלל 

לש רשקהב ,הז ןיינעב בתכ ןייטשפא נ"י .תוליגרה תותכסמה לש דומלתה ןושלב 

תורוצ יווצו ינוניב ,רבעב אצמנ ילבבב .ןתימ ,ןתנ" ؛ילבב ןושלו םינואג ןושל תאוושה 

:בהי ןמ םג רוקמה ;בתינו אבתימ ,בתימ ؛בתנ♦ לש תורוצ רוקמו דיתעב ן'בהי' לש 

,[ןובתילד ؛מ"יכ]ןונתילד ؛'א ה"נ 'רדנ ؛תודדוב תורוצכ קר 'ןתנ' לש דיתע ؛בהימ 

,היל ןתימל ؛דאמ רידנ 'ןתנ' לש רוקמ ;ןתא ؛[ב דמ תורוכב] אנ מ"בבו ,ב ונ ןיטיג 

וליאו .[ןתיל ؛'מ י"כ ,א הס הדנ ,<פ"ב> ןתיל ؛'מ י"כ ,ב ל ןיכרע] ... א דיק 'דהנס 

קר רוקמבו דיתעב תושמתשמ ,םינואגהו ןנע ומכ ,יליאש ...'ןתימ' ליגר ימלשוריב 

.1"ןתנ לש תורוצב 

,ילבבה לש דיה-יבתכב 'ןתנ' לש תובר תואמגוד אוצמל רשפא ,רבד לש ותמאל 

."הל ביתינ ,הבותכ הל בתימל יא ,יאמלו" ؛ב"ע ט תובותכב .רוקמב וליפאו דיתעב 

הסכינו השבלנד" ؛ב"ע בנ םש ;2ןיתנ ,(ןתימל יא =)ןתימליא ؛487 ןקיטו י"כב לבא 

אכילו אינע והל ימרתמ אמלד" ؛ב"עוק םש ;גןתינו ؛115ןקיטו י"כב ,"ידימ הל ביתינו 

י"כב ,"היבתכ היל ובתנו" ؛ב"ע טי מ"בב ;4אנתימל ؛130 ןקיטו י"כב ,"היל אבתימל 

םיירגוסב םירובידה תא .תילגגאמ םגרותמ ,99 ימע ,א ,תוימש תונושלבו דומלתה תורפסב םירקהמ .1 

.ןאכ הפסונ הטלבהה .רוקמה םוסרפ רחאל ןייטשפא ףיסוה םיעבורמ 

.זנ ימע ,םשל םלשה םירפוס יקודקד .נ 

.י،ש'מע,ל"ג,ד .ث 

.אגת ימע ,ל''גה .٠ 
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[2] ןמדירפ הדוהי אמש 122 

תסורפת קודבנשכ דוחייבו ,תודחא תואמגוד תואצמנ םיסופדב םג ."ונתינו" ؛114 ןקיטו 

הקיתעה איה 'ןתנ' הרוצהש חכוויהל רשפא ,תומיוסמ תויורקיהב תואסרגה לכ לש 

םוקמב יתיארהש יפכ ,םימודקה םיחסנבו הזינג יעטקב תמיוקמו ,ונינפלש דועיתב 

ןמ שבושש ,ימרא רשקהב "ןתונ" ידי-לע תדעותמ וז הרוצש שי דיהייבתכבו .5רחא 

.ןהב אצויכו ,"ןתי" ,'ביתיל' ומכ תורוצה לש ןאצומ בשייל וצמאתה םירקוחה 

."בהי ןבומב" ؛ןראיבו 8!י''פ יחנ ילעופכ וללה תורוצה תא וקודקדב םשד ןייטשפא 

שרושכ ,ונינפלש גרומ ירבדב אוה ןכו ,בתנ* ןייצ ליעל ונמשרש ורמאמב וליאו 

ןהש בתכו ,ןתוא ןייצ גרומ .ב"ויכו "לתנ" ומכ תורוצ תושמשמ תירוסב .יאמצע רזחושמ 

ןמ תולשלתשהכ הלא תורוצ וריבסהש ,םירקוחה ירבד תא ואיבהב ,"'לת' סיסב לע" 

'עה> '-ל ןתנ' ליגרה ףוריצה תעפשהב ,ד"מלל ןורחאה רוציעה תומדיהב ,"ןתנ" שרושה 

(א) ."ביתינ" ןיעמ תורוצל ריבס אצומ עיצהל ונדיב תועייסמ ל"נה תודבועהש ינמוד 

שמשמ אוהש יפכ ,תרכינ הדימב תידומלתה תימראב שמשמ 'ןתנ' שרושהש ונחכונ 

םה םינושארה הירוציע ינשש ,ןפוד תאצוי הרוצ אצמנ תירוסב םג <ב> .םירחא םיבינב 

רחא רוציעל ךפה ,תלבוקמה העדה יפל ן"ונ ורקיעמ היהש ,ישילשה רוציעהו ,'תני 

רוציעכ ת"יב האבו ,'ןתנ' ןמ רזגנ 'ביתינ' םגש קיסהל שי ןאכמ .והשלכ יטנופ ךילהתב 

ןמ ,היגולאנא ךרדב רסח תמלשהב וא ,הירחאש -ב סחיה תלמל תומדיה ךותמ ישילשה 

.ז'בהי' 

י"פ ןיבוריעב !ימלשוריה דומלתה םוחתב 'בתנ' איצמהל רשפאש ,ריעא בגא ךדד 

ןכ ."יבהי ,בהימ יעב ןיא ייגח יבר רמא" ؛ןיליפת תוגוז ינש תחנה ןיינעב ,א"ע וכ ,א"ה 

."ובהי בתימ יעב ןיא" ؛ןדייל י"כבו איציניו סופדב לבא .םישוריפ םע תורודהמב אוה 

ימלשוריב אבומ) המורתה רפסב .חיני ,חינהל ,רמולכ ,ןתי ,תתל הצור םא ,ושוריפ 

ףא 'יפ ,ביהי ןתימ יעבד ןאמ" ؛ושרפמו ימלשוריה ןושל איבמ (356 ימע ,םשל וטושפכ 

אופא והשלכ בלשב .'בהימ' אלו 'ןתימ' ,תמיוקמ ו"יתה .8רכו "םנתיל ךירצ ןיא לוחב 

."תתל" = גתימ ימלשוריב םנכנ 

תילבב תימראב חתפל ץמק ןיבש דוגינה לש יקלח רוערעב גרומ קסע 54 53 ימעב 

תימראה דועיתל ןמית תרוסמ לע וכמתסהב ןאכמ תיעדנמו ןאכמ תירוס תמועל 

תורפסב םירקחמ ךותב "ילבבה תסוב רקחב קרפ - אעיצמ אבב יחסונ לש ןיסחויהךליאל" 

•129-124 ימע ,ג"משת םילשורי ,ןמרביל לואשל הבש םיבוטש תאלמ לגרל ןויע םוי ,תידומלתה 

.דומלתה ןושל רצואב ד"וי תואב םשרב ןכו •122 ,טע ,(א"כשת) ל ץיברת ,גרומ הוושהו .78-77 'טע 

תומדיהב ,תיעדבמה יפ"לע ,גרומ םשרש המ הארו •129-128 ימעב ,(5 'ע،ד> ליבה רמאמב יתילעה ןכ 

•6 'עהבכ ,גרומו ,93 דהו 25 ימע ,(9 יעה)ןלהל ןיוצמב הארו .(55 'מע> םילעפ ידחא -ב סחיה תלמל 

יעבד ןה ؛ימלשוריב ויבפל היהש ושוריפמ הארבכו" ؛בתכו ,"ןאמ" םוקמב "ןה" היגה ןמרביל ש"רגה 

•"ביהי ןתימ 
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123 (ילבבה דומלתה לש תימראב)ביתיל _מל< ןיתנ إ3 

דוקינב תוינושל תועפות הברה גציימה ,ילבב לש י"כב יתקסע רחא םוקמב .תילבבה 

די-יבתכמ רתוי (תנקותמ יתלב ,רמולכ)"תיממע" ךרדבו רתוי הרורב הרוצב וביתכבו 

ףא .9תינמיתה תרוסמהו ןושש י"כב תוקוספ תוכלה ,(גרובמה י"כ> ילבבה לש םילועמ 

לש תרוסמבמ רתוי ןאכ טלוב חתפל ירוטסיה ץמק תרמהב יממעה חותיפה הז ןודינב 

.10ןמית ידוהי 

.56-5 ימע ,(אימשת> ט ٦٥٠ ילע .٠ 

.28-27 ימע ,םש .10 
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