
רפוע ףסוי 

בקעי ןב לאומש ידיב םחנמ תרבחממ םיכדע לש ינרסמ דוביע 

החיתפ 

לש ינשה ףסואה ןמ הרותה לש די-בתכב הרוסמה תורעהב הז רמאמ לש וניינע 

אוה דיה-בתכ לש ירקיעה ורוחיי .؛םילשוריל רבכמ אל עיגה ומולצתש ,ץיבוקדיפ 

םודקה דיה-בתכ הז .ןואג הידעס בר לש תיברעל ומוגרת וב אב קוספ לכ רחאלש 

דוחייב ןאכ ונניינע םלוא .2ול תעדונ הבר תובישח ךכ לשבו ,ג"סר םוגרת לש רתויב 

תצקמ ןיבש רשקלו וב רשא הלודגה הרוסמה תורעהל רושקה דוחיי ,ולש רחא 

.3"םחנמ תרבחמ" קורס ןב םחנמ לש ונולימ ןיבו הלאה תורעהה 

סרגנוקב (1997 ילויב 29)ז"נשת זומתב ד"כ םויב יתיצרה הפ םיאבומה םירבדה ירקיע לע 

ימלועה סרגנוקה םעטמ םילשוריב היהש (IOMS) הרוסמה רקחל ימואל-ןיבה ןוגראה לש ג"יה 

.תודהיה יעדמל ב"יה 

והילא םהרבא לש תורעה יתשב הרוקמ (יל העודיה הדיחיהו)דיה-בתכ לע הנושארה העידיה 

ותורפסבו לארשי תודלותב םירקחמו תורוקמ - םינשי םג םישדח ורפסב וספדנ ןהיתשו יבכרה 

תמכחל עגונה לכב םירבדמה שאר ,ןואג הידעס ברמ" (א) :(ל"שת םילשורי ,םוליצ סופד) 

בתכנ יכ ןומדק רתויה י"כב (הרותלא ריספת) הרותל יברעה םוגרתה [...יתאצמנ לארשי 

קלח)"םרפסמל א"יה האמה שארבו תירישעה האמה ףוסב יח רשא בקעי ןב לאומש רפוסהמ 

לש די-בתכ ראתמ יבכרה רחא םוקמב (ב) .(1 ימע ,[ו"מרת ,א תרבוח ,הפצמ] א תרבוח ,א 

,דרגנינל איה)גרוברטפב יכ בגא תרעהב ריעמו (מל י"כ אוה) ריהקב הארש בקעי ןב לאומש 

הרסמ םע הרות הפב ונממ אצמנ דועו" :בקעי ןב לאומש לש די-בתכ דוע אצמנ (ובשומ םוקמ 

.(108 ימע ,[ה"נדת ,א הגספה] ו תרבוח ,א קלח)"ושארב רסחה ןואג הידעס ברל יברע םוגרתו 

וננושל ,"הרותל ג"סר םוגרת לש א"יה האמה תליחתמ יחרזמ די-בתכב םינויע" ,ואלב 'י האר 

.130-111 'טע ,(ח"נשת) אס 

'דהמו ד"ירת גרובנידאו ןודנול ,יקסבופיליפ 'דהמ :תורודהמ יתשב רואל האצי םחנמ תרבחמ 

Angel Saenz-Badillos, Menahem Ben Jacob Saruq Mahberet, Granada) סוילידב 

תאוושהל רושקה לכב הב יתרזענו ,החנג יעטקו די-יבתכ לע תדסוימ סוילידב 'דהמ .(1986 

רמאמב תומוקמ המכב .םרוקמב דיה-יבתכ תא קודבל אלב ,תרבחמה לא ונלש דיה-בתכ חסונ 

.םוילידב תרודהמ יפ לע םהינמיס תא יתאבהו תרבחמה לש דיה-יבתכל יתסחייתה 
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[2] רפוע ףסוי 190 

דיה-בתכ דראית 

תא קיזחמ אוה •EvrIICI ,תימואל היירפס ,גרוברטפ טקנס דיה-בתכ לש ונמיס 

.4וב םירסח םיבר םיפד תומוקמ המכבו ריינ םייושע ויפד ,הרותה ישמוח תשמח 

השענש ,ףוצרו שדח םידומע רורפס וב שיו)םיפד 527 קיזחמ דיה-בתכ םויכ ובצמב 

.םיפד 740-כ קיזחה ירוקמה דיה-בתכ ,יתכרעהל .5(דרגנינלב הארנכ 

לשב הארנכ ,שמוח לכב םיינש ,םיכרכ הרשעל ותביתכ תעמ קלחנ דיה-בתכ 

לכ שארב .ןרסמהו ןדקנה םג אוהש ,בתוכה לש ןופולוק אב ושארב .לודגה ופקיה 

.6הריכמ תובותכו םילעב תובותכ ובו החיתפ דומע אב ךרכ 

תויתואב דחא רוטב םיבתכנ םיקוספה .םיקוספ השימח-העבראכ קיזחמ דומע לכ 

ומוגרת אב קוספ לכ רחא .הנטק הרוסמ תורעה תייוולבו םימעטבו דוקינב ,תולודג 

.ארקמה יקוספ לש וזמ רתוי הנטק תואב בותכו ,השדח הרושב אב םוגרתה .תיברעל 

דומע לכב שי לוכה ךסב .אבה קוספה ןיבו םוגרתה ןיב הרוש לש חוור אב ללכ ךרדב 

ףדה לדוג .(חוורה תורושו םוגרתה תורוש ,ארקמה תורוש ןללכבו) תורוש 24-23 

 330x205 275 בותכה חטשה לדוגו ,מ"מx160 דמ"מ.

יפחצמב ליגרכ ,דומעה תיתחתבו דומעה שארב תואב הלודגה הרוסמה תורעה 

בותכ ארקמה םג ירהש)ולוכ דומעה בחורל תורוש יתשב תובותכ תורעהה .ארקמה 

הרוסמ תורעה שולש ףאו םייתש הזכ הרוסמ "את"ב תואב םיתעל .(דבלב דחא רוטב 

שולש תספותו הרוסמה תרעה תכראתמ םיתעל .(תילוגיע ןהיניב הדירפמו)תופיצרב 

.עברא ףא תוטעמ םימעפו תורוש 

ךא המודק הפוקתב רבכ ובתכנש המלשה יפד המכ ןיגוריסל םיאב םירבד רפס תליחתב 

םהב םיאבו ,דיה-בתכ לש םיירוקמה םיפדל םתנוכתמב םיווש ולא םיפד .תרחא דיב 

תרבחמל תורושקה תורעה םהב ןיא ךא ,הרוסמ תורעהו ג"סר םוגרת ,ארקמה יקוספ 
.םחנמ 

רפסמ) ןושארה קלחה .דרפנב ררפוסמ םהמ דחא לכו ,םיקלח ינשל םויכ קלוחמ דיה-בתכ 

תומש ,תישארב םירפסה תא קיזחמ (69089 'ס :םיירבעה דיה-יבתכ ימולצתל ןוכמב טרסה 

ירפס תא קיזחמ (69895 'ס)ינשה קלחה .ףד 270 ובו ,(רפסה לש היינשה ותיצחמ) ארקיוו 

תועטב ומשרנ 224-223 םירפסמה םלוא ,258 דע עיגמ רורפסה) ףד 257 ובו ,םירבדו רבדמב 

האבה ,1287 תנשמ תיברעב הריכמה תבותכ .(םיירגוסב ךכ רחא ףקוה ינשהו ,ףדה ותואב 

הריכמה תעב רבכ התשענ םיקלח ינשל רפסה תקולחש תורשפאה תא הלעמ ,ארקיו רפס ףוסב 

.תאזה 

החיתפה יפד ודבא ןכ ומכ .ןיטולחל דבא ,ארקיו רפס לש הנושארה ותיצחמ ובו ,םיכרכה דחא 

.תומש עצמא לש 

.ושארב םלוצמה לגרמהו דיה-בתכ םולצת יפ לע בוריקב התשענ הדידמה 
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191 בקעי ןב לאומש ידיב םחנמ תרבחממ םיכרע לש ינרסמ [3ل 

ןומיס ןויליגב אב ללכ ךרדב .؟תומותסו תוחותפ תוישרפ לש ןומיס דיה-בתכב ןיא 

.9תרטועמ ם תוא תועצמאב םירדסל 

הריכמה תובותכו םילעבהו ןרסמה תובותכ 

האבה תבותכב רומאכ ,בקעי ןב לאומש אוה דיה-בתכ לש ןרסמהו ןדקנה ,רפוסה 

היריכש ידפ רשא הרותה תאז יתרסמו יתדקנו יתבתכ בקעי ןב לאומש ינא" ؛ושארב 

."םלושי ןדע ןגב היתדע ירצונל רשא םלוע ייח 

האבה םילעב תבותכב רמאנכ ,םהרבא ןב המלש אוה דיה-בתכ לש ןושארה וילעב 

ול היהתו הברי ובוטו ומולש / םהרבא ןב המלשל הרותה תאז" ؛הרותה שארב 
"אנבר" הנוכמ אוה תורחא תובותכב ."הילילעה בר תכרבו יי בוטב זועיו / הימורת 

.10"דיקפה"ו 

הריכמ תבותכ וב שי םלוא ,םויכ וב תויוצמה תובותכב ןיוצמ וניא דיה-בתכ ךיראת 

.11רוצ ריעב ןיד תיב בא היהש ,והילא ןב ןהכה המלשל 1084 תנשב רכמנ היפלו 

תוישרפה תא גיצהל תרשפאמ הניא םוגרתהו ארקמה לש הביתכה ךרד :הרורב הביסה 

וניא תויתוא תועצמאב תוישרפה ןומיסו ,ארקמה יפחצמב ליגרכ ,הביתכה יחוור תועצמאב 

.םימודקה םיפחצמב גוהנ 

לש התליחת תא ןמסמה רוטיע וב אבש םוקמב דחוימב ,םירקמה טועימב רסח רדסה ןומיס 
.השרח עובש תשרפ 

ןדע וחונ םהרבא ןב דיקפה המלש אנברל תומש הלאו רפס הז" :תומש רפס שארב ,לשמל 

<ןושארה> םירבדה הלא רפס יצח" :םירבד רפס שארב ."ןמא וינבו אוה וב תוגהל לא והכזי 

המכב ."ןמא וינבו אוה וב תוגהל לא <ו>הכזי ןדע וחונ םהרבא P [דיקנפה המלש אנברל 

םוקמב .וקלחב וא ותומלשב ,תבותכה ןמ דיקפה םהרבא ןב המלש לש ומש קחמנ תומוקמ 

םילעבה לש ומשל המאתוהו העובקה תולעבה תבותכ "הצפוש" ,ארקד רפס עצמאב ,דחא 

רפס יצח" :היה תירוקמה תבותכה חסונ .תורושה ןיבו קחמה לע הביתכ תועצמאב שדחה 

תבותכה חסונ הזו ."ןמא וב תוגהל לא והכמ ןדע וחונ םהרבא ןב דיקפה המלש ונברל ארקיו 

ןב ןהכה המלש ונברל ארקד רפס יצח" :(היינשה דיב בתכנ הנוש תואב ספדנה) תנקותמה 

."[ןמ]א וב םיגוה [םינב ינבו םינ]ב תוארל הבישיה בא ונינודא לא הכזי ןדע וחונ והילא ונינודא 

לארשי חא ,ליג השמ האר) 1043 תנשמ הזינגה ןמ הדועתב אב דיקפה המלש לש ומש 

םהרבא ןב ןאלהס .(137 התעת ,[ליג ןלהל] ג"משת ביבא-לת ,הנושארה תימלסומה הפוקתב 

לואשל שי ,ועיגה אל םא ."תלהוק ןורתפ" לש םירפס ינש ועיגה רבכ םא לאוש טאטסופ שיא 

וניא יוהיזה ."לארשי 'מ תאמ ןוטאב ובטחנ אשמב יכ" ,םתודוא לע דיקפה המלש בר רמ תא 

.םימיאתמ ןמזהו םוקמה ,ראותה ,םשה ןא ,טלחומ יאדו 

איבא .הרותה תליחתב אל ךא קלח לכ שארב דואמ הבורק ןושלב האב הריכמה תבותכ 

ונינודאו וניברו ותמ תשודק תלודג דובכ הכז" :תומש רפס שארבש תבותכה תא המגודל 

הנורתפו הרותה וז הנקו ל"ז הבישיה שאר והילא יבריב לארשי לכלש ןיד תיב בא ןהכה המלש 

תוצמבו הרותב [םיגוה] וינבו אוה ותוארל והכזד בוט ןמיס םהילע םשות ןהכה קודצ ורומחל 

הריציל רמתתד הנס ןויסב 'ג יששה םויב ידי לע ןינקה היהו הקדצ ןב רבחה םרמע בתכו 
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לש וא הריכמ לש תובותכ שולש דוע דיה-בתכב תואב תאזה תבותכה דבלמ 

.12תולעב 

בקעי ןב לאומש - דיה-בתכ ןרסמ 

די-בתכ םשארבו ,םיעודי די-יבתכ המכ לש ןרסמהו רפוסה אוה בקעי ןב לאומש 

.(ל י"כ ןלהל jEvr IB 19a ,תימואל היירפס ,גרוברטפ טקנס) ך"נתה לש דרגנינל 

,ל י"כ תא בתכ םשו ,טאטסופ איה "םירצמ תנידמ"ב לעפו יח בקעי ןב לאומש 

תושדח תורודהמ המכו ,ירמגל םלש רמשנש הפוקתה ןב דיחיה ך"נתה אוהש 

דיה-בתכ יכ עובקל ןתינ ךכיפלו ,הריפסל 1009 אוה ותביתכ ךיראת .וילע תודסוימ 

.13א"יה האמה תליחתב בתכנ וב םיקסוע ונאש 

היהש ,הרותה לש די-בתכ אוה מל .מל אוה בקעי ןב לאומש בתכש רחא די-בתכ 

וינב ןמהל (דרפנמ) השנמ ר"ד לש ופסואל עיגהו טאטסופב יארקה תסנכה תיבב 

איצוהש ,ראיורב יכדרמ ברה .ולש הלודגה הרוסמב הזה דיה-בתכ לש ודוחיי .קרוי 

תונואגה תא ןהכה והילא לביק ,(559 הדועת ,ליג)"רתיבא תליגמ" יפ לע ."רוצב [1084=] 

םירשעכ םש הלעפו ,הל ךומס וא 1073 תנשב רוצל םילשורימ הרבע הבישיה .1062 תנשב 

חא לש הירוטסיהה ,'[1099-634] ימלסומה ןוטלשה ימיב לארשי חא' ,ליג 'מ) םינש שמחו 

ןיד תיב באל ונב המלש תא ךמס ןהכה והילא .(140 ימע ,1988 םילשורי ,ישיש ךרכ ,לארשי 

ינפל הנשמ תוחפ ,(1083 רבמבונ) ה"צש'א ולסכב רטפנ אוה .הנשה תא שדקל הפיחל הלעו 

רוצב הבתכנש הבותכ לע םתח רוצ שיא הקדצ ןב רבחה םרמע .ונלש דיה-בתכ תא ונב שכרש 

רבוטקואב 28 םויב .(37 הרוש ,600 הדועת ,ליג ; 1079 טסוגואב 8) האירבל 4839 לולאב 'זב 

,602 הדועת ,ליג) טאטסופב הידעס ןב המלשל םולש תשירד רסומ םרמע (ג"פת ןאדמר) 1090 

'גב רוצב התשענ דיה-בתכ תריכמ יכ הקדצ ןב רבחה םרמע דיעמ ונלש דיה-בתכב .(21 הרוש 

.םוקמהו ןמזה ,םשה :תודועתה ינותנל אופא םימיאתמ םינותנה לכ .(1084) ד"מתת'ד ןוויסב 

לעש ןכתייו ,טאטסופ תליהק םע םרמע לש וירשק לע םידמול ונא 1090 תנשמ הדועתה ןמ 

.ותריכמבו רוצל םירצממ דיה-בתכ תרבעהב לפיט ולא םירשק עקר 

חצקתא ןושחרמ ח"כ" םויב יכ הנממ הלועו ,תיברע הנושלש תבותכ האב ארקיו רפס ףוסב 

חלאצ ובא"ל (?הנושארה ותיצחמ קר ילואו) דיה-בתכ רכמנ ,1287 תנשב רמולכ ,"תורטשל 

קלח לכ תליחתב תואב תובותכ יתש דוע ."אפורה ןהכה היחרפ ןב [...] םירפוסה ראפ ןהכה 

תיינק לע תרסומ תחאה .1287 תנש ןיבו 1084 תנש ןיב ,הארנה לככ ,ןנמת ,דיה-בתכ יקלחמ 

תעבוק ,תיברע הנושלש ,היינשה .קחצי ןב ןופלח ןב היחרפ ןב הלוע ןב הידבוע ידיב דיה-בתכ 

התוא לש המש םלוא ,םינואגה תחפשממ "הרקיה הריבגה" לש התקזחב אוה דיה-בתכ יכ 

ןינ ןואג ריב לארשי לכ ןואג הנבא הכראבמ לכל תס הרקיה הריבגלל ךלמ") שרופ אל הריבג 

םימעטה יקודקד רפס ,ןתוד ןרהא האר םהיניב הערכהה לעו ל י"כב םירתוסה םינשה יניינמ לע 

האר .68 'עה ,325 ימע ,(ט"הקד ,ןתוד :ןלהל)ז"כשת םילשורי ,רשא ןב השמ ןב ןרהא יברל 

.1021 תנשב בקעי ןב לאומש בתכש םיאיבנ ףחצמ לע הזינגה ןמ תודע ,23 'עה ,ןלהל םג 
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התוא םירשוקה דוחיי יווק הב אצמ ,מל י"כב הלודגה הרוסמה לש תיעדמ הרודהמ 

רוביח תא וינפל קיזחה בקעי ןב לאומש .לבב לש תירבעה לאו תילבבה הרוסמה לא 

תנוכתמל תילבבה הרוסמה תורעה תא דביע םעפל םעפמו ,הרותל תילבבה הרוסמה 

ונא הז תוכזבו ,םלשומו חלצומ ןפואב דוביעה השענ דימת אל .תינרבט הרוסמ לש 

.14תילבבה הרוסמה - תדבועמה הרוסמה לש הרוקמ לע הברה דומלל םילוכי 

תוחכוה ךא ,15רכששי םשה רוקינמ היאר איבהל רשפא ןרסמה לש ויוהיז תומיאל 

קר ,יל עודיה לככ ,תואבה תוידוחיי הרוסמ תורעה המכמ תולוע יוהיזל תוקזח 

שי םירקמ המכב .16תילבבה הרוסמב ןרוקמ ןהמ המכו ,מל י"כבו ונלש דיהבתכב 

ואצמיי יכ חינהל השקו ,תופתושמ תויועט דיה-יבתכ ינשבש הרוסמה תורעהב 
.17רחא די-בתכב 

,סל ונלש דיה-בתכ תא הנכנ מל י"כלו ונלש דיה-בתכל םיפתושמה םיווקה לשב 

.ןואג הידעס בר םוגרת םע דרגנינל די-בתכ רמולכ 

קרוי-וינ ,מל די-בתכב בקעי ןב לאומש ידימ הרותל הלודגה הרוסמה ,ראיורב יכדרמ האד 

ריהקב רקיבש ,לייהטוג לש ותמישרב 14 'סמ דיה-בתכ אוה מל י"כ مأل ,ראיורב ןלהל)ב''נשת 

Richard Gottheil, "Some Hebrew MSS in האר) םש הארש דיה-יבתכ תא ראיתו 

 [1905] 17 Cairo", Jewish Quarterly Renew, 0 s, 630-629 ימע).
,א תומש JT ,טמ תישארב)הנושארה ש-ב שגד אלב דיה-בתכב םימעפ עבש אב רכששי םשה 

ל י''כבו ל י''כב םג הדצמ וז העפותו ,(הי ,גל ؛בי ,זב םירבד ;וט ,י :הכ ,ח ,א רבדמב !ג 

,ז ؛[םיימעפ] ה ,ב ؛טכ ,א רבדמב)רכששי םשב שגד אב םימעפ שמח .(7 ימע ,מל ,ראיורב) 

תומש)ותרבחמ תביתב מ תואה תאז תמועל .דיה-בתכב םתסה תומוקמה ראשו ,(٣ ,גי !הי 

ימע ,מל ,ראיורב)לוגסב םהב תדקונמ איהש ,®ל-ו ל דיה-יבתכבכ אלש ,חתפב תדקונמ (כ ,טל 

,מל ,ראיורב)®ל תטישכ אלש ,תשגרנ הניא (ווליו ווחתשי תונושלב)הלימה ףוסב הקורש ו ;(7 

:הלאה דיה-יבתכ ינשמ קר יל תועודיה ,ילבב רוקממ הרוסמ תורעהל תומגוד יתש איבא 

,השוגד נ-ב םהב ונממ הביתהש ך''נתב םיקוספ - (אכ ,טי תומש)"[...] 'עטמד 'ג ונממ" (א) 

תילבבה תרוסמב ונממ תאירק לע .לבב תרוסמ יפ לע םירבדמל יוניככ ,הפר נ-ב הארקל םיעוטו 

ימע ,ה"משת םילשורי ,ילבבה דוקינב תפקתשמה תירבעה ןושלה תרוסמ ,ןיביי לארשי האר 

תומש)"[...] 'למ 'ז תועבט" :םיילבבה ארקמה ימעט ןיינעב הרוסמ תרעה P) ؛1141-1140 

םיילבבה ארקמה ימעט תרזעב הרעהב םיטרופמה םיקוספה תא ההזמ הרוסמה - (גכ ,חכ 

'ז ךל השע" ,ב ,י רבדמבל הרוסמ תרעהב (א) :תומגוד יתש איבא ^.קוספ לכב םיאבה 

ס לכו [י ,ט תלהק] <תושעל> ךדי אצמת רשא לכ" :ךכ דיהיבתכ 

םילימה)"[ג ,בי לאקזחי] הלוג ילכ [ז ,י א לאומש] ךדי אצמת רשא" :םוקמב "<'תוכד> 

דארכ ןיבה אל ןרסמה הכ ,וכ ארקיול הרוסמ תרעהב م)؛(מל י"כב קר תואב םיווזמ םיירגוסב 

"לאקזחיד ועמש" בתכ דיהיבתכ ינשבו ,(תילבבה הרוסמב הרוקמש)ללוכה רואיתה תטיש תא 

"[...ולוכ] לאקזחי .[טי ,טכ םש] ועמש [אכ ,גכ והימרי] וצר ןמ רב הימרי לכו" תויהל ךירצו 

.(531 ימע ,מל ,ראדרב האר) 
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םחנמ תרבחמו סל י"כב הרוסמה 

הרוסמ לש ,תטרפמ הרוסמ לש תורעה הב שי :תנווגמ דיה-בתכבש הרוסמה 

הב שי .םימעטבו דוקינב ללב ךרדב תובתכנ היתולימש ,תפרצמ הרוסמ לשו הוושמ 

שודיחה םלוא .ןרוקמ לע דמלמו רורב ןהב תילבבה הרוסמה םתוחש תורעה המכ םג 

תוקסועה תוינולימ תורעה :ירמגל שדח גוסמ הרוסמ תורעה אוה רתויב עיתפמה 

תורעהה טועימ ןה הלאה תורעהה םנמא .תירבעב והשלכ שרוש תויועמשמב 

תואב הלאכ הרוסמ תורעה האממ רתוי :לטובמ הז טועימ ןיא םלוא ,דיה-בתכבש 

גוסה ןמ תורעהב .לופכ היה ירוקמה ןרפסמש חינהל שי ועוטיק לשבו ,דיה-בתכב 

.ןאכ קוסענ הזה 

:ותולגל השק אל םלוא ,18תורעהה רוקמ תא םוקמ םושב ריכזמ וניא ןרסמה 

םשב עודיה קורס ןב םחנמ לש ונולימ ,הפוקתה ןב עודיה ןולימה אוה רוקמה 

הברקה .תירישעה האמה עצמאב רבחתנש ,(19"םחנמ תורבחמ" וא)"םחנמ תרבחמ" 

אל ןרסמהש םשורה לבקתמש דע ךכ לכ תקהבומ תרבחמה לא הרוסמה תורעה לש 

.תרבחמה ןמ םיכרע רציקו דביע קר אלא ולשמ הברה ףיסוה 

רצקה ןופולוקב םלוא .טלחומ ןפואב וז הרימא חיכוהל רשפא-יא ,םלש וניא דיה-בתכש ןוויכ 

יתדקנו יתבתכ" תיפיטוארטסה החסונה תא טקונ אוה דיה-בתכ שארבש בקעי ןב לאומש לש 

ג"סר םוגרת תא וליפא .ולש הרוסמה תורעה לש ןדוחיי תא ריכזמ וניאו ,"הרותה תאז יתרסמו 

תבותכל הוושהו .ריכזמ וניא - דיה-בתכ לש טלובה ןייפאמה אוהו - קוספ לכ רחא אבה 

תא ןרסמה ריכזה ילוא ."הנורתפו הרותה תאז הנקו" : 1084 תנשמ והילא ןב המלש לש היינקה 

תיארנ תאזה תורשפאה םג םלוא ,תרבחמה יפ לע דביעש הנושארה הרוסמה תרעהב ורוקמ 

לש די-יבתכב יתאצמ אלו ,המצעל תדמוע תחא לכו הרוסמה תורעהל רדס ןיא ירהש ,הקוחר 

החסונב ןייעל םוקמ שי הז ןיינעל .ןהירחא תואבה תורעהל "אובמ" ןיעמ ןהש תורעה הרוסמה 

רשפא .תרבחמה לע תוססובמה תורעהב םימעפ 12 האבה ,"םיניניע [ךכו ךכנ ונממ איביו" 

רשפא םלוא .ורוקמ לא אופא זמור ןרסמהו ,םחנמ אוה טפשמה לש יריבחתה אשונה ,ןכאש 

"םיניניע [ךכו ךכ] ול שד" :רתוי הרוגשה ,היינשה החסונל המודב ימתס אשונ אלא הפ ןיאש 

.(םימעפ 86 האב וז החסונ) 

םלשתו" :בתוכ אוה ת"יב-ף"לאה ןמ תוא לכ ףוסב םלוא ,ותלימל םש ארוק וניא םחנמ 

וניא שנוד .תורבחמ ב"כ קיזחמ ולוכ ןולימהש ןאכמו ,"[ל"מיג] תרבחמ לחא ,[ת"יב] תרבחמ 

؟47 רוט ,החיתפה ריש - "םירושק ורפסב") םתס "רפס" ןושל טקונו ,ןולימל םש ארוק 

שמתשמ י"שר .(6 ,מע ,יקסבופיליפ 'דהמ ,שנוד תמדקה ٠ "ךרפס ןינב תודוסי ךל בותכא" 

- "םינממס ןושל ותרבחמב רתפ םחנמו")ולוכ רוביחל םש :םינפוא השולשב תרבחמ םשב 

,"תורע" ה"ד ,ז ,טי והיעשיל ושוריפב ךכל המודבו ؟"ויזנג תיב" ה"ד ,א"ע דק ןירדהנסל י"שר 

ןמ תמדסמ תואב םיחתופה ןולימב םיכרעה תצובקל םש ,("גלש ימימ" ה"ד ,טי ,דכ בויאלו 

יוניכו ("םתלצנו" ה"ד ,בכ ,ג תומש - "[.٠٠] םע י"דצ תרבחמב ורבח םחנמו") ת"יב-ף"לאה 

ןכו ؟"ילותפנ" ה"ד ,ח ,ל תישארב - "ליתפ דימצ תרבחמב ושריפ קודס ןב םחנמ")דיחי ךרעל 

יערקת" ה"ד ,ל ,ד והימרי ؟"שיבכע ירוקו" ה"ד ,ה ,טנ והיעשי ן"והיתישמ" ה"ד ,י ,ב תומש 

.("ךופב 
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הרצק הרוסמ תרעה איה הנושארה הילוחה .תוילוח יתשמ תויונב תורעהה בור 

תלימ - וב האב הרוסמה תרעהש דומעב האבה ארקמה ןמ הלימל תסחייתמה 

רפסמ תאו הלימה לש השרוש תא עבוק ןרסמה היינשה הילוחה שארב .20ןוגיעה 

יפל השענ טוריפה .21תוארוהה תא טרפמ אוה ךכ רחאו ,שרושה לש ויתוארוה 

ןודנה שרושה לש תוארוהה רפסמ תא ןייצמ ןרסמה תורצק תורעהב ؛םוקמה תולבגמ 

תורעהב .תרבחמה ןמ םיחוקלה ארקמה ןמ םיקוספב ןהמ הארוה לכ םיגדמו 

שרושל יכ הליחת עבוק ןרסמה - הלעמו תוארוה עברא ילעב םישרושב - תוכורא 

תא ךלוהו טרפמ אוה ךכ רחאו ,(ןרפסמ תא ןייצל ילב) תובר תוארוה שי ןודנה 

רשפאמ םוקמהש לככ ,הארוה לכל םיינש וא דחא קוספ טוטיצ תועצמאב תוארוהה 

אב (ןוגיעה תלימ ובש דומעב קוספה) ןוגיעה קוספ ןיא םירקמה בורב .22ול 

הארוהה תמגדהל םיאבומה םיקוספה ןיב ותוא בלשמ ןרסמה לבא ,םחנמ תרבחמב 

.המיאתמה 

תשלשל קלחתמ רמוא" :המגודל .ןהב הרסח הנושארה הילוחהש תוטעמ אל תורעה שי 

תומש) "[٠٠٠] םיניניע ,ד ול שיו ,םעפ ורקיע ויתמעפ" ;(אי ,ול תישארב) "[٠٠٠] תומכ ,םיקלחמ 

.(דכ ,זל תומש)"שדוק ןושלב ןינינע 'ג ול שי רככ" ;(ג ,זל 

היטוטיצו םחנמ תרבחמ רואיתל ןאכ םישמשמ "שרושה תוארוה"ו "שרוש" ,"ךרע" םיחנומה 

.םירבדה ךשמהב ןודיי םפוג הלאה תורוקמה ינשב שמשמה חונימה .ונלש דיה-בתכב 

ם"ע שרושב שמח ןיינמה תא איבמ ןרסמה .רבסהל םינתינ םתצקמו ,הזה ללכל םיגירח המכ שי 

איבמ ןרסמה םחנמ תרבחמבש "םדא" ךרעה תא .(מ ,חכ םירבד)ל"ש שרושבו (זכ ,הכ תומש) 

םיימעפ אבומ "ךס" ךרעה םג .(טי ,בי םירבד) דבלב תוארוה עברא וב שיש ףא ,רפסמ אלב 

םעפ םלוא ,(זכ ,טכ רבדמב ;ט ,ל תומש)דבלב תוארוה עברא וב שיש ףא ,רפסמה ןויצ אלב 

אל ומצע םחנמש איה רפסמה תטמשהל הביסה .(אל ,ג רבדמב)רפסמ ושארבו אבומ אוה תחא 

לעו ,תוארוהה לש הנשמ תוקולחל תורשפא וב הארש םושמ הארנכ) ךרעה שארב רפסמ איבה 

דחא לכבש ,"לעש"ו "שדק" םיכרעה .("םינינעלו תוקלחמל קלחתמ ךס" ושארב םידקה ןכ 

יתש ובש ,"٦" ךרעה םג ךכו ,(דכ ,בכ ;גי ,כ רבדמב)רפסמ אלב םיאבומ ,תוארוה שולש םהמ 

ןב שרוש לש תדחוימה הדבועה תא וירבד שארב ןייצ ןרסמה .(זט ,גי םירבד) דבלב תוארוה 

ינש" רמא אל רמולכ) תוארוהה רפסמ וב עבקנש טפשמה תא ןיטולחל טימשהו ,תחא תוא 

תחא הארוה ובש ךרע רפסמ אלב אבומ םימעפ שולש .("הברה םיניניע" אל םג ךא ,"םיניניע 

ולא םירקמ םלוא ,(ח ,חכ םירבד - "םסא" ;בל ,טי ארקיו - "בש" ;די ,זט ארקיו - "ז")דבלב 

וניא םחנמ םגו ,"הברה םיניניע וב שיו" תימתסה התכהה הפ ןיא ירהש ,םיגירח תניחבב םניא 

שארב רשאכ ללכ ךרדב אב ןרסמה ירבדב תוארוהה לש ףטושה רורפסה .םשארב ןיינמ איבמ 

לע ןרסמה תרעה שארב רפסמ ןיא :המגודל .ןאכלו ןאכל םיגירח שי םלוא ,רפסמ אב ותרעה 

ךותמ) עבש דע תחאמ תוארוהה לש ףטוש רורפס הב שי ךא ,ןלהל תטטוצמה ר"ג שרושה 

לכ םהו ,ךיניניע" השיש וב הנומ ןרסמהש ,(ב ,זל תומש)"ףצ" ךרעב םג ךכ .(הרשע-תחא 

.םחנמ וב איבהש תוארוהה 
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؛ןרסמה ידיב ודוביעו םחנמ תרבחמב רצק ךרע לש המגוד הנה 

םחנמ 

,דחאה !םינינע ינשל קלחתמ ךרי 

ה,אתומש בקעי ךרי יאצוי 
במ ,תכ תומש םיכרי דעו 

ב ,מ תישארב יכרי תחת 

זכ ,וכ תומש המי םיתכריל ,ינשה 

ב ,ם תומש המי ןכשמה יתכרילו 
המה תויוז ןינע 

זכ ,ול תומש "ל-ג"מ 

(ב ,ןכו)זכ ,ול תומש 'ב יתכרילו 

'יניע ןירת ול שיו ךדי ורקיעו 

ה ,א תומש בקעי ךרי יאצי 
במ ,חכ תומש םיכרי דעו םינתממ 

ב,D תישארב יכרי תחת ךדי אנ םיש 

ינשה ןינעה 

ב ,וכ תומש ןכשמה יתכרילו 
זכ ,וכ תומש ؛המי םיתכריל 

הרוסמה ךרדכ ,טוריפ ילב ,"'ב" ؛הרצק הרוסמ תרעה האב ןרסמה ירבד שארב 

תוארוה יתש הזה שרושל יכ רמאנו ,"ךרי ורקיעו" ؛שרושה םשרנ ךכ רחא .הנטקה 

.תוארוהה ןמ תחא לכל תרבחמה ןמ המגדה יקוספ םיאבומ ףוסבלו ,("[םיננ'יניע") 

קר טימשהו ואולמב טעמכ ואיבה ןרסמהו ,רתויב רצק ינולימה ךרעה הזה הרקמב 

.ינשה ךיינע"ה רבסה תא 

؛ורצקל ץלאנ ןרסמהו ,רתוי ךורא ינולימה ךרעה היינשה המגודב 

א ,זל תישארב סל-ג"מ 

ירוגמ 

תומכ הברה םיכרד ול שיו רג ורקיע 

א ,זל תישארב ויבא ירוגמ 

ד ,גב תישארב ؛בשותו רג 

ו ,א הכימ יגל יתרגהו רחא ךרד 
הכ ,כ בויא ؛ופא םויב תורגנ 

ונכ ,וכי בויא ינפמ םכל ורוג ינש ךרד 
אי ,1נל םילהת ؛תרגתמ 

ו،נ ,א קוקבוו ומרחב והרוגי ישילש ךרד 
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א ,ל 1לשמ ؛רוגא ירבד 

T,אי ארקיו ؛רגי אל הרג יעיבר ךדד 
א ,חנ והיעשי [ןורגב ארקנ ישימח ךרד 
הכ ,ב והימרי [האנמצמ ךנורג[ו] 
ט ,טמ תישארב :הירא רוג (ת)ישיש ךרד 
טקא םיכלמ הרגמב תוררגמ יעיבש ךרד 

,(תוארוה=) תוקלחמ הרשע-תחאל קלחנ "רג" ךרעה ונידיבש םחנמ תרבחמב 

ץבוש ("ויבא ירוגמ pאב") ןוגיעה קוספ .(הנומש ואבוהו) ןהמ עבש ונמנ ןאכו 

.ןאכ הנושארה הארוהה איהש ,ול המיאתמה הארוהב 

העפותה לש הדוחיי 

הנועט םחנמ תרבחמ יכרעמ הרוסמ תורעה תריציל ןרסמה לש תדחוימה וכרד 

ןיבו הרוסמ תורעה ןיב ןיחבה אל יכו ?ךכ גוהנל בקעי ןב לאומש האר המ .רבסה 

ארקמ יפחצמב תועודי ןניא הלא ןיעכ "הרוסמ תורעה" ؛דועו תאז ?ןולימ לש םיכרע 

דסימו בתכש םירחאה םיפחצמב םג ןתמגודכ ןיאש אלא דבלב וז אלו ,םירחא 

י"כ ןוגכו (ל י"כ)ולוכ ארקמה לש עודיה דרגנינל י"כ ןוגכ ,ומצע בקעי ןב לאומש 

.23םינושאר םיאיבנל 2ק י"כו הרותל מל 

הז ןיא .ןרסמה לש ודוחיי תא ןייצא הליחת .הלאשל תובושת שולש ןאכ עיצא 

בקעי ןב לאומש קסע מל י"כב םג ؛ולש דוביע תלועפ וב תרכינש דיחיה םוקמה 
הרוסמ תורעה רצי םשש אלא ,24ינוציח רמוח לש םייתטיש המאתהבו דוביעב 

רוביחל קקזנו ודוביעב תכל קיחרה דוע ןאכ וליאו ,תילבבה הרוסמה ןמ תינרבט 

.ללכ הרוסמל רושק וניאש 

לייהטוג .(637-636 ,מע ,14 יעה ,ליעל) לייהטוג לש ותמישרב 27 'םמ דיה-בתכ אוה 2ק י"כ 

יתדקנו יתבתכ בקעי ןב לאומש ינא" :(םויכ דרש אלש)דיה-בתכ ףוסבש ןופולוקה תא טטצמ 

,ןיביי לארשי) 2ק דיה-בתכ תא הניכ ןיביי .יוכו "םינושארה םיאיבנה העברא הז יתרסימו 

ףידע הז יוניכ .(אל ימע ,[ה"משתנ בי סוטסקט ,"11ל :הבוצ םרא רתכל דואמ בורק די-בתכ" 

לע .(1 ימע ,מל ,ראיורב) הרותל מל י"כלו הזה דיה-בתכל ףתושמב ראיורב עבקש מל יוניכהמ 

בוקעי ןב לאומש לביק היפ לעו ,הזינגה ןמ תודע ונל שי בקעי ןב לאומש בתכש רחא די-בתכ 

המאלס רצנ ובא ליבשב םיאיבנה ירפס תנומש תקתעה דעב 1021 רבמבונב 24 םויב םירניד 25 

(,המגודה' השוריפש תיסרפ הלימ) גדומנה יפ לע ריגצ ןב (הידעס) דיעס ןב (המלש אוה) 

342 'עה ,342§ ,193 ימע ,א ,ליג)יגח ןב םהרבא אוה 'ג'גח ןב (?)םיפרעלא קחסא ובא לצאש 

יפ לע) בקעי ןב לאומש לש ותביתכמ ףד דוע אצמנ ריהקב .(15 ףד ,T-s 10و5 י"כ יפ לע - 

ותעד תווח המשרנ הז טרסבו ,40190 'ם :ומולצת .היראתיב יכאלמ לש תיפרגואלפ האוושה 

.מל י"כל ךייש וניא הז ףד .גל-ט ,וכ תישארב תא קיזחמ אוהו ,(הירא-תיב לש 

לש ינרבט דוביעב הרותל תילבבה הרוסמה" ,רפוע ףסוי האר מל י"כב הרוסמה דוביע יכרד לע 

.283-269 ימע ,(ב"נשת)ונ וננושל ,"בקעי ןב לאומש 

This content downloaded from 192.115.99.134 on Mon, 13 Nov 2017 08:14:27 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



[10] רפוע ףסוי 198 

,ליגר ףחצמ הז ןיא .דיה-בתכ לש ודוחייל תורושק תורחאה תובושתה יתש 

רחאל אבה ,הרותל ןואג הידעס בר לש יברעה ומוגרת תא ללוכ אוה ירהש ,יטרדנטס 

.לבוקמכ השולש אלו דומע לכב דחא רוט דיה-בתכב בתכנ תאז ךרוצל .קוספ לכ 

,הפוקתה ינב ארקמה יפחצמ לש העובקה תנוכתמה ןמ גרוח הזה דיה-בתכ אליממ 

םוחתב םג דיה-יבתכ תנוכתממ גורחל ומצעל רתיה ןרסמה האר ךכ םושמש ןכתייו 
.הרוסמה 

תורעה לש ןכרד ,עודיכ .ינכט ןיינעל תעגונ ,רקיע יל תיארנה ,תישילשה הבושתה 

ארקמה ןמ יהשלכ הלימל תוסחייתמו דיה-בתכ לש דחא דומעב תובתכנ ןהש הרוסמ 

שארב הרוסמה תורעה תא בתוכ אוה .ונלש ןרסמה םג גהונ ךכ .דומעה ותואב האבה 

דומעה שארב הבתכנש הרעה ؛םוקמה תולבגממ גרוח וניאו ותיתחתב וא דומעה 

דומעב תכשמנ איה ןיאש רמול ךירצ ןיאו ,ותיתחתב תכשמנ הניאו םש תמייתסמ 
.וירחאלש 

ףא םיתעלו םרוציקב ,תרבחמה יכרע דוביעב ךרוצה תא הריבסמ וז הרומח הלבגמ 

והשעמ ידיל ןרסמה תא איבהש אוה ילואו ,ךופה "ץחל" םג לעפ םלוא .םצוציקב 

תויתואב םיבתכנ ארקמה יקוספ ,דבלב דחא רוט אב דיה-בתכמדומע לכב :דחוימה 

השימח וא העברא קיזחמ דומע לכש אצמנ .ג"סר םוגרת אב קוספ לכ ירחאו תולודג 

םיקוספל תוסחייתמה הרוסמ תורעה אוצמל אופא שרדנ ןרסמה .25דבלב םיקוספ 
המישמש הארנ .הז גוסמ תוכורא תורעה יתש דומע לכב איבהלו דומעבש םיטעומה 

.26רקיע לכ הלק הניא וז 

תורעה ול תורסחש םוקמ לכב ؛לקו טושפ ןורתפ וז היעבל אצמ בקעי ןב לאומש 

,27הרצק הרוסמ תרעה המע איבמ ,דומעה ןמ הלימ חקול אוה והשלכ דומעב הרוסמ 

םיקוספ םישולש דומע לכב םיאב ,ל י"כ ןוגכ ,ארקמה לש םירחא די-יבתכב ,האוושה םשל 
.רתויו 

דיה-בתכב :השחמה םשל .תומכ בר וב אבומה הרוסמה רמוח דיה-בתכ לש לודגה ופקיה לשב 

םרא רתכבו םיפד 119*ב הבתכנ איה ל י'יכב וליאו ,ךרעב םיפד 730-ב הרותה הבתכנ הזה 

לש ויתומישר רואל הבוצ םרא רתכ" ,רפוע ףסוי האר)דבלב םיפד (114-ב וא)124-ב - הבוצ 

הניא ףד לכב הרוסמה תומכ .(282-281 ימע ,[ט"משת] ,[טינ ד ח"ס תונופס ,"וטוסאק ד"מ 

דיה-בתכב הרותל הרוסמה לש תללוכה תומכה ךכיפלו ,הלאה דיה-יבתכ תשולשב הברה הנוש 

תומכהמ עבנ ןרסמה ינפב דמעש ישוקה .רתכבו ל י"כבש וזמ ךרעב השימח יפ הלודג ונלש 

השירדה לשב הברהב לודג ישוקה םלוא .איבהל קקזנש הרוסמה רמוח לש הלודגה תללוכה 

.וב רשא םיטעומה םיקוספל אקווד תומיאתמה הרוסמ תורעה דומע לכב איבהל 

רשפאיש וו ןיעמ ול שמשתש ידכ "תילנויצנוונוק"ה הרוסמה תרעהל קקזנ ןרסמה יכ הארנ 

לע ןרסמה רתיו םירקמ המכב ,הז םע .גירח תניחבב איהש ,תינולימה הרעהה תא וילע תולתל 

ינש ןיב דחוימ בוליש רצוי ןרסמה תורעהה תצקמב .(20 ,עה ,ליעל האר)וז הנושאר הילוח 

הרוסמהש רסחה ביתכה תא .קודקדה ןיבו הרוסמה ןיב ןיינעמ בוליש םג אוהש ,הרעהה יקלח 

ורקיעש ליבשב - [ה ,הכ תומש] ,סח תרעו" ןוגכ ,הלימה לש השרושב הלות אוה וילע הריעמ 

٠"[...] הברה ןינינע ול שיו .רע 
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תרבחמב רמאנש המ לש םוכיס הל חפסמו םחנמ תטיש יפ לע השרוש המ עבוק 

הלימ לכל ןכומה ןמ הרוסמ תרעה ןרסמל תנמזמ וז הלועפ .שרושה ותוא לע םחנמ 

ךרעב םחנמ תרבחמב אב וניא ןוגיעה קוספ ללכ ךרדב .תולבגמ אלבו הב ץופחיש 

הארוהה תמגדהל םיאבומה םיקוספה ןיב ותוא בלשמ ןרסמה לבא ,טטוצמה 
.28המיאתמה 

רוציקה יכרד 

רוציקה תונושל .א 

רמוחה תא רצקמ ןרסמה תרבחמה לע תודסוימה הרוסמה תורעה לכב טעמכ 

םישרושבו ,הארוה לכ תמגדהל דחא קוספ ללכ ךרדב איבמ אוה ؛תרבחמב אבומה 

לצנתמ ןרסמה תומוקמ העבראב .ןלוכ תא איבמ אוה ןיא ללכ ךרדב תוארוה יבורמ 

תוארוה תצקמ אלא איבהל םוקמה ול קיפסה אלש לעו רצקל ץלאנש לע וירבד ףוסב 

؛םחנמ לצאש שרושה 

."וניבי יכשמהו טעמ ןתנ ונחנאו" ؛ל"כ שרושה - ח ,ל תישארב - [יתלכי] .א 

."די ונתנ ונחנאו הברה הל ראשנו" ؛ד"ע שרושה - בכ ,הכ תומש - יתדעונו .ב 

."הלודג הכאלמהו" ؛ן"ע שרושה - טכ ,גכ ארקיו - הנעת .ג 

."בחר ול שיו" ؛ל"כ שרושה - ה ,ט רבדמב - לככ .ד 

םחנמ וב טריפש ,"לכ" ךרעה ןמ ןה הנורחאה האבומהו הנושארה האבומה 

הרעהב ששו הנושארה הרעהב ןהמ עשת איבה ןרסמה .תוקלחמ הרשע-עברא 

ןרסמהו ,תוקלחמ הרשע-תחא םחנמ טריפ (היינשה האבומה)"דע" ךרעב .הנורחאה 

הרשע-שולש םחנמ טריפ (תישילשה האבומה) ךע" ךרעב .דבלב שמח איבה 

.29דבלב שולש איבה ןרסמהו ,תוארוה 

קודקד יטוקליב דחוימב ,הרוסמה תורפסב םיחיכש ןלהלש םייוטיבה ןמ םיינש 

םימעפ עברא אב - י ,בי לאינדב בותכה ןושל - וניבי םיליכשמהו יוטיבה .הרוסמה 

וא החכש ךותמ ינולימה ךרעה ךותב ןוגיעה קוספ ץוביש לע רתוומ ןרסמה םירקמ המכב 

.ויליאמ רורב הדיחיה וא הנושארה הקלחמב ן'ובישהש ינפמ וא קבישב השקתהש ינפמ 

ןבכ ,זל תישארב)"ליצה" ,(השק ץובישה ןזט-וט ,ול תישארב)"יפולא" ,"ףולא" :תומגוד 

ןדי ,זט ארקיו) "הוי" ,(טושפ קבישה ןכלו ,שארל המיאתמה הארוהה תא םידקמ ןרסמה 

הביסה ,ח ,לתישארב)"יתלכי" ,(תחא הארוה ,וט ,זי רבדמב)"הרצענ" ,(דבלב תחא הארוה 

.(הרורב הניא 

ואבוה ה ,ט רבדמבב ן 12-9 ,7 ,5 ,ג-1 תוקלחמה ואבוה ח ,ל תישארבב ן"לכ" ךרעה 

קוספ הבו) و תוקלחמה ואבוה "דע" ךרעה ןמ .7 ,5 ,1 ,4 ,2 ,(ןוגיעה קוספ) 11 תוקלחמה 

.4 ,3 ,1 תוקלחמה ואבוה ךע" ךרעה ןמ .4-1 ,(ןוגיעה 
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תועפותה לש ןקמוע תא ןייצמו 30קארטשו רב 'דהמב "םימעטה יקודקד" ףסואב 

רשפא הלאה תורוקמל .ןתמאל ןניבהל ידכ לכשבו העיגיב ךרוצה תאו תוגצומה 

תפומ אוהה םויב ןתנו" ؛ג ,גי א םיכלמל 1ש י"כב הלודגה הרוסמה תרעה תא ףרצל 

."וניבי םיליכשמהו ;קספ - [ז ,ג והיעשי] רמאל אוהה םויב אשי ;קספ אל - [םש] 

חנומל המודב ,31ןורתפ הל אצמנ אלש השק הלאש תגצהל ןאכ אבומ ףוריצה 

.ןויע ךירצ םויה לבוקמה 

ןיא ירהש ,הלאה תומוקמה ינשל המוד וניא יוטיבב בקעי ןב לאומש לש ושומיש 

הפ שי תאז לכב .רורב וניא הנורתפש השק היעב וא םי ינמ בחרו קומע ןיינע ונינפל 

תא םילשהלו אובל םיארקנ םיליכשמהו ,המייתסנ אלש הכאלמ ,רומג אל רבד 

.ומות דע ןיינעב רוריבהו דומילה 

םימיה ירבד)בותכה ןושל לע דסוימ אוה ףאו ,הלודג הכאלמהו אוה ינשה יוטיבה 

םימעפ שולש ויתאצמו ,הרוסמה קודקד יטוקליב שמשמ הזה יוטיבה םג .32(א ,טכ א 

תועונתה םלוסב קסועה ,"ארקמה ץמוא תודוקנ רעש"ב ؛קארטשו רב 'דהמב 

קסועה ,"ארקמב תרכומו ךומס ןמיס"ב ,(36 ףיעס) הייטנב תועונתה ייונישבו 

קספהה תרוצל רשקהה תרוצ ןיבו דרפנה תרוצל ךמסנה תרוצ ןיב תועונתה ייונישב 

הכאלמהו יוטיבה .33(ליעל רכזנ רבכש ,71 ףיעס) "רבדמה רדס"ב ןכו ,(37 ףיעס) 

לש ותויקלח תאו ועוטיק תא (םינושארה ינשב דוחייב)הלאה םיפיעסב ןייצמ הלודג 

.34ונלש דיה-בתכב ותועמשמל אופא הבורק וז תועמשמו ,םהב אבומה רמוחה 

םילשורי ,םוליצ םופד) 1879 איספיל ,םימעטה יקודקד רפס ,קארטש ץמרהו רב קחצי האר 

,ןחוד ;3 ףיעס) הרוסמב תועפות טוריפ :םהב אב יוטיבהש םיפיעסה תעברא ןכות הזו .(ל"שת 

ןיב סחיב ןויע ,(8 ףיעס) ביתכו ירק תורעה לש דחוימ גוס לש הנוכנ הנבה ,(ב רעש ,ט"הקד 

דצה .(71 ףיעס)"רבידה יקלח" ןיעכ לש טוריפו (9 ףיעס) אלמ ביתכו רסח ביתכ ןיבו דוקינה 

תופיקמ תועפות לש רואיב ןויסינבו הגצהב םיקסוע םהש אוה הלאה םיפיעסה לכב הוושה 

.ןדוקינב וא ןהיתויתואב ,ארקמה תולימב 

ינשה קוספב .(אטשפ ,ךפהמ ,אמדק ,אשילת) םהימעטב םיווש םיטטוצמה םיקוספה יעטק ינש 

יכדרמ האר הלאשה לש הפוגל .קספ ןיא ןושארב וליאו ,אוהה םויב ףוריצה ירחא קספ אב 

חיכש קספ) 149 ,מע ,ב"משת םילשורי ,ת"מא ירפסבו םירפס א"כב ארקמה ימעט ,ראיורב 

ןושל קודקדב תולאש" ,דוד-ןב לארשי האר הפ גצומה סופיטה ןמ תולאש דוע לע .(רמאל ינפל 

.136-119 ימע ,(ב"נשת)ונ וננושל ,"ארק ארקמ לעב לאשש ארקמה 

תא עדוי יניאש ,בחר ול שיו יוטיבה ןכ אל .(ו ,ה הכיא) ארקמה לע םסובמ T ונתנ ןושל םג 

.ורוקמ 

ייל יכ הריבה םדאל אל יכ הלודג הכאלמהו" :ותומלשב יארקמה קוספה טטוצמ הזה ףיעסב 
."םיהלא 

,ןואג הידעס ברל םירבעה ןושל תוחצ רפס - ןושלה תמכחב ןושאר רוא ,ןתוד ןרהא האר 

רבחמ ןווכתנ אלש זמר אוה יוטיבה יכ רמוא ןתוד 36 ףיעס לע .122 ימע ,ז"נשת םילשורי 

רמוח דביע ףיעסה רבחמ םג יכ דומלל שי ונלש דיה-בתכל האוושהה ןמ ילואו .יוצימל ףיעסה 

.ונממ םיקלח טימשמו ורצקמ אוהשכ וינפל דמעש םודק יקודקד 
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תוליבקמה תאוושה .ב 

:יידמל החיכש וז העפות .תחא םעפמ רתוי תרבחמה ןמ ךרע אבומ םיבר םירקמב 
םינודנ םישרוש רשע-דחא .םחנמ תרבחמ לע תודסוימ דיה-בתכב הרוסמ תורעה 124 

דחא שרושו ,דחא לכ םימעפ שולש םינודנ םישרוש העברא ,דחא לכ תורעה יתשב 

!םימעפ עברא ןודנ (ן"ח שרושה) 

ןרסמה לש ותדובע ךרד לע דמלל ידכ הב שי וזל וז תוליבקמה תורעהה תאוושה 

תורעהה ןיב ינושה .תוהז תורעה יתש איבמ ןרסמה ןיא םלועל .ויתומגמו ויעינמ לעו 

.ותרעה ךותב ץבשמ ןרסמהש ןוגיעה קוספב קר רושק וניא שרושה ותואב תוקסועה 

לש ויתוארוה תא םיגדהל ידכ םיאבומה תרבחמה ןמ םיקוספב םג םה םילדבהה 

לש תוקלחמה לכ תא םהב איבמ וניא ןרסמהש ,תוארוה יבורמ םישרושב .שרושה 

.תוגיצמ ןהש תוקלחמב םג וזמ וז תונוש תוליבקמה תורעהה ,םחנמ 

תינולימ-תינושל הסיפת ןרסמב תולתלמ דואמ רהזיהל שי יכ תדמלמ וז האוושה 

הקלחמב .תוקלחמ הנומש הנומ םחנמ "ףס" ךרעב :המגודל .תינורקעו תשבוגמ 

תילכת ןינע" :ףיסומו (גי ,בי תלהק)"רבד ףוס" קוספה תא איבמ אוה הנורחאה 

ןרסמה .("ןוילכ ןינע" םחנמ לצא תרדגומה)"הנשארה הקלחמל םיבורק םהו ,אוה 

םימיגדמה םיקוספ העבש איבמו ,ף"ס שרושה תוארוה תא חל ,חכ םירבדב טרפמ 

ףוס תא האר ןרסמהש רעשל אופא רשפא .םחנמ לש תונושארה תוארוהה עבש תא 

ול דחייל אלו הנושארה הקלחמל "רבד ףוס" תא ךיישל שי יכ רבסו םחנמ ירבד 

שרושב םהב ןד ןרסמהש םירחאה תומוקמה ינשל האוושה םלוא .המצעל הקלחמ 

;בל ,דכ תישארב) תומוקמה ינשב :תאזכ הרעשהל םיסב לכ ןיאש תדמלמ ף"ס 

תחא לכ ,תינימשה הקלחמה תאו הנושארה הקלחמה תא איבמ ןרסמה (וט ,זכ ארקיו 

תאו תיעיברה הקלחמה תא ןושארה םוקמב טימשמ אוה תאז תמועל .דרפנב 

.תישישה הקלחמה 

טרפמ םחנמ .ן"ח שרושה םהב ןודנש תומוקמה תעברא תאוושה דחוימב תפלאמ 

לעופה םיאב היינשב ,הנינחו ןח תומשה םיאב הנושארב :תוקלחמ שולש הזה ךרעב 

היינשה הקלחמה יכ ןייצמ םחנמ .הינח תונושל - תישילשבו ,ןונח ראותהו יננח 

ןושל" הפוסב םשורו המצעל הקלחמ הל דחיימ אוה תאז לכבו ,"הנושארל הבורק" 

:הלאה םילימל תורעהב םימעפ עברא הרעהה תא טטצמ בקעי ןב לאומש ."םימחר 

;(טמ ,גל רבדמב)ונחיו (ג) ;(זכ ,ב רבדמב)םיגחהו (ב) ;(אכ ,טל תישארב)ונח (א) 

תאו הנושארה הקלחמה תא איבה ד הרעהבו ב הרעהב .(נ ,חכ םירבד)ןחי (ד) 

שיש רמוא אוה א הרעהב .תיעצמאה ןמ םלעתהו םחנמ ירבדבש הנורחאה הקלחמה 

וליאו .היינשה הקלחמה ןמ דחא קוספ ללוכ אוה הנושארב ךא ,תוארוה יתש שרושל 

.ןלוכ תא םיגדמו תוארוה שולש שוריפב איבמ ןרסמה ג הרעהב 

רמולכ ,ונחסונל המוד היה ןרסמה לש ויניע דגנל דמעש תרבחמה חסונ יכ הארנ 

ןרסמה .תונושארה יתש ןיבש הברקה לע הרעהו "ןח" ךרעב תוקלחמ שולש וב ויה 

ךרדב עירכה םעפ לכבו ,ואיבהל טילחהש םוקמ לכב שדחמ הזה ךרעה תא דביע 
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ךלה םימעפה שולש ראשבו ,תוארוה שולש איבהו םחנמ תובקעב ךלה םעפ :תרחא 

םעפ קר םלוא .דבלב תוארוה יתש איבהו תויועמשמה תברק לע הרעהה תובקעב 

יתש תא ףרצל שי ותעדל יכ חיכומה קוספ היינשה הקלחמה ןמ איבהל חרט תחא 

ןרסמה לש תינולימה תוביקעה רסוח .תחא הארוהל םחנמ לש תונושארה תוקלחמה 
.35רתויב הפ רכינ 

ןרסמה לש תינולימה ותיישעב תולקתו תויעב 

הכאלמ איה םחנמ תרבחמ לע תוססובמה תורעהב ןרסמה לש ותכאלמ רקיעש ףא 

גהונ ןרסמה ירהש ,תינולימ היישע םג שי תורעהה בורב ,דבלב הקתעהו רוציק לש 

קוספ ללכנ תוקוחר םיתעל קר .שרושה תוארוהמ תחאב ןוגיעה קוספ תא ץבשל 

.ץובישה חרוטמ ןרסמה תא רטופ רבדהו ,תרבחמב םיאתמה ךרעב ומצע ןוגיעה 

ותערכהש וא ןרסמה לש תינולימה ותיישעב שוביש שי םיטעמ אל תומוקמב 

ץימאו הלאכ םירקמ הרצקב גיצא .םחנמ לש תינולימה ותטישל תדגונמ וא ההומת 
.םיגוסל םתוא 

םיאתמ אל שרושב קוספ ץבשמ ןרסמה .א 

תא איבמ םחנמ וליאו ,"תש ורקיע" יכ עבוק ןרסמה - (אכ ,דכ תישארב)האתשמ .1 

תוארוהמ תחאב קוספה תא ץבשמ ןרסמה ןיא וכרדכ אלש ."אש" ךרעב הזה קוספה 

.ויסוסיה לע דמלמ רבדהש ןכתייו ,המצעל הארוהב אל ףאו ת"ש שרושה 

תא איבמ םחנמ וליאו ,ם"ח ושרוש יכ עבוק ןרסמה - (ל ,וכ ארקיו) םכינמח .2 

."ןמח" ךרעב הזה קוספה 

,הארנכ ,םחנמ וליאו ,"דר הלימה דוסי" יכ עבוק ןרסמה - (וט ,מ םירבד)רורא .3 
.36ר"א שרושל וכיישמ 

תרבחמ לש תורודהמ יתש ודמע ןרסמה ינפל :רחא רבסה םג עיצהל רשפא יטרואת ןפואב 

לכב טטיצ ןרסמהו ,(ונחסונבכ) שולש התרבחבו 'ךח" ךרעב תוקלחמ יתש ונמנ תחאב ,םחנמ 

לע הרומ איה םג םוקמ לכמו ,רתויב הריבס תיארנ הניא תאזכ העצה .תרחא הרודהממ םעפ 

ריעהל אלב ןיינע ותואב תונוש תורודהמב ושומיש םצעב ןרסמה לש ותדובעב תוביקע רסוח 

םתא הראמב [גכ ,ה םיטפוש] ןורמ ורוא" :"רא" ךרעה לש תיעיברה הקלחמב רמוא םחנמ 

ןושל תא ריכזמ וניאו ,"המה הללק ןינע [ז ,גכ רבדמב] בקעי יל הרא [ט ,ג יכאלמ] םידאנ 

שרושל יכ עבוקו ,ר"ר שרושל רורא הלימה תא ךיישמ ןרסמה ."רר" ךרעב וא "ר" ךרעב הללק 

היינשהו (טכ ,זכ תישארב) "רורא ךיררא" קוספב תמגדומ הנושארה ,תוארוה יתש הזה 

"תומלח רירב" ,(די ,אכ א לאומש)"וריר דרויו" ,(ג ,וט ארקיו)"ורשב רר" :םיקוספ השולשב 

םיקוספה תשולשו ,ללכ אב וניא "רר" ךרעה דיה-יבתכ בורבש תרבחמה חסונב .(ו ,ו בויא) 

תרבחמה לש די-יבתכ ינשב םלוא ."ר" ךרעה לש תיעיברה הארוהב םיאב איבמ ןרסמהש 

לש תוארוהה תחאכ אלו ,"רר" ךרעב םמצע ינפב ריר ןושלמ םיקוספה תשולש םיאב (ע ,ט) 

"רר" ךרעב רורא ןושל ץוביש .ןרסמה יניע דגנל דמעש חסונה היה ךכש הארנו ,"ר" ךרעה 

.תרבחמה לש םודק חסונמ הקתעה אלו ןרסמה לש וידי השעמ ,הארנכ ,אוה 
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,הארנכ ,םחנמ וליאו ,"ףס ודוסי" יכ עבוק ןרסמה - (חל ,חכ םירבד) ףסאת .4 

."ף"סא שרושל וכיישמ 

תוארוהה תחאב ותוא ץבשמ וניאו תדחוימ הארוה ןוגיעה קוספל עבוק ןרסמה 
38תרבחמב תואבומה 

לגריו" תאו המצעל הקלחמב קוספה תא איבה םחנמ - (ט ,במ תישארב)םילגרמ .1 

םיקוספה ינשב האר ןרסמה וליאו ,המצעל הקלחמב (בכ ,טי ב לאומש)"ךדבעב 

.דחא ךינע" 

רשפאו ,רוע ןושלמ קוספ םוש "רע" ךרעב איבה אל םחנמ - (ה ,הכ תומש)תרעו .2 

תאו (ז ,זט לאקזחי)"הירעו םורע" תא ללוכה "הפשח ןינע" לא וז ןושל ףרצמ היהש 

.39המצעל הארוהכ דוע ןושל תא איבמ ןרסמה .(גכ ,ט תישארב)"םהיבא תורעו" 

הקלחמל קוספה תא ךיישל שיש רובס םחנמש רבתסמ - (אי ,זט רבדמב)םירענה .3 

"לארשי ינב תדע" םיקוספה הב םילולכו "הלהקו קהל ןינע" איהש ,תישימחה 

קוספה תא איבמ ןרסמה םלוא .(ח ,די םיטפוש)"םירובד תדע"ו (דועו א ,זט תומש) 

."לארשי ינב תדע" קוספה ןמ דרפנב הזה 

שרושה תוארוהמ תחאב ןוגיעה קוספ תא ללכ ץבשמ וניא ןרסמה .ג 

לכ תא איבמו "יניע 'ד 'רקב ול שי" עבוק ןרסמה - (זט-וט ,ול תישארב) ףולא 

.הארוה םושב ןוגיעה קוספ תא ץבשמ וניא םלוא ,שרושה תוארוה עברא 

החכש אלו ןרסמה לש סוסיה הפ ףקתשמש ןכתיי ןכ לעו ,רורבו לק וניא קבישה 
.40אדרג 

ןיא הפ םג .דועו (ד ,ל ילשמ)"וינפחב חור ףסא ימ" קוספה תא "ףסא" ךרעב איבמ םחנמ 

.שרושה תוארוהמ תחאב ןוגיעה קוספ תא בלשמ ןרסמה 

קוספ ןיבו ןוגיעה קוספ ןיב רחא הביתה תא םהב בתוכ ןרסמהש םירקמה הזה גוסל םיבורק 

םה םחנמ תטיש יפל וליאו ,תוארוה יתשל םתוא ךיישמ אוה ךכבו ,תרבחמה ןמ טטוצמה 

קוספה תא איבמ ןרסמה - (ח ,כ רבדמב) "תיקשהו" ;המגודל .תחא הקלחמב םיללכנ 

,(י ,הס םילהת)"הקקשתו" וירחאו ,ןוגיעה קוספל המודה (י ,אי םירבד)"ךלגרב תיקשהו" 

וחקת אלו" .תחא הקלחמל ךייש לוכה םחנמ תרבחמב .דחא הלימה הלידבמ םיקוספה ןיבשכ 

"רפכי שפנב אוה םדה יכ" קוספה תא טטצמ ןרסמה הזה קוספה ינפל - (אל ,הל רבדמב)"רפכ 

ןיב םג םימעפל האב דחא הביתה .רחא הביתה תועצמאב םיקוספה ןיב לידבמו (אי ,זי ארקיו) 

ןוגכ ,(ןוגיעה קוספ וניא םהמ דחא ףאו) תרבחמה ןמ תחא הקלחממ םיטטוצמה םיקוספ ינש 

"הלקמ" לע הרעהב ואבוהש (ז ,א לאקזחי)"ללק תשחנ"ו (בכ ,טכ והימרי) "םלק רשא" 

.(זט ,זכ םירבד) 

ותרעהב .רוע ןושלמ קוספ איבמ אוה תומוקמה ינשבו ,ז ,חי ארקיוב םג ר"ע שרושב ןד ןרסמה 

תלימ ינשה םוקמב םלוא ,ךכ גוהנל ותוא העינה (תדעו) ןוגיעה תלימש ןועטל רשפא ןאכ 

הצור אוהו ,תעדמ איה לאומש לש תינולימה ותיישע הז ןיינעבש אופא ןכתיי .הורע איה ןוגיעה 

.םחנמ לש וכרדמ תוטסל ןווכתמו 

.28 'עה ,ליעל האר .ןרסמה תדובעב הלקת לע וא האיגש לע דיעמ ץוביש וב ןיאש םוקמ לכ אל 

This content downloaded from 192.115.99.134 on Mon, 13 Nov 2017 08:14:27 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



[16] רפוע ףסוי 204 

םחנמ לש תינולימה ותטישב אלש גהונ ןרסמה .٦ 

הארוהב .וז הלימל הקיזב "םיקלחמ" השולש איבה ןרסמה - (אי ,ול תישארב)רמוא 

."רמוא ןמית ؛שנ רב םש ישילש תקלחמ" :רמואו קוספה תא איבמ אוה תישילשה 

.רמוא םשה תא איבה אל אליממו ,םייטרפ תומש ונולימב ללוכ וניא םחנמ םלוא 

רב םש" הרוסמה יחנוממ חנומב הרידגהו תאזה הארוהה תא ףיסוהש אוה ןרסמה 

תרמאה 'ה תא" םיקוספה הבו ,םחנמ לש תוקלחמה תחא תא טימשמ ןרסמה ."שנ 

הארנ .(ד ,דצ םילהת)"ןוא ילעופ לכ ורמאתי"ו (חירי ,וכ םירבד)"ךרימאה 'הו [...] 

,שולש רפסמה תא תרבחמה ןמ קיתעה ןרסמה ؛אדרג םיינכט םימעטמ השענ רבדהש 

.שח אלו תוקלחמה תחא תא הדגנכ טימשה ,ולשמ הקלחמ ףיסוהל ץלאנש ןוויכו 

תרבחמה ןמ הקתעהב הלקת .ה 

הארוהב .ם"עפ שרושה תוארוה עברא תא טרפמ ןרסמה - (ג ,זל תומש)ויתמעפ 

ךמרו ןמעפ"ו (ג ,זל תומש)"ויתמעפ עברא לע" םיקוספה תא איבמ אוה הנורחאה 

הסיפת הפ ןיאש הארנ .םהיניב תועמשמ לש רשק אוצמל השקו ,(וכ ,טל תומש) 

ךרעה ירחא תרבחמב אב "ןומעפ" ךרעה :הקתעהב תינכט הלקת אלא תינולימ 

.םדוקה ךרעל וחפסו דרפנ ךרע הפ שיש שיגרה אל ןרסמהו ,"םעפ" 

םיקוספ יבוריע .ו 

ןרסמה ך"ס שרושה לש תיעיברה ותארוה תמגדהל - (אל ,ג רבדמב) ךסמהו .1 

ינש לש האלכהו שוביש אלא הפ ןיא ."םירצמ תא יתסכסו" קוספה תא איבמ 

ךא ,(ב ,טי והיעשי) "םירצמב םירצמ יתכסכסו" אוה ןאכ ךיישה קוספה :םיקוספ 

.(ד ,טי והיעשי)"השק םינדא דיב םירצמ תא יתרכפו" םע תועטב ותוא בריע ןרסמה 

"לאונפ ישנא תא םהב עדיו" קוספה תא טטצמ ןרסמה - (ב ,ט םירבד)תעדי התא .2 

."תוכס ישנא תא" תויהל ךירצו ,העטומ טוטיצה םלוא ,(זט ,ח םיטפוש) 

קוספב ם"ע שרושה תוארוהמ תחא תא םיגדמ ןרסמה - (זכ ,הכ תומש) תמעל .3 

ינש לש םנושל בוריע אוה "קוספ"הו ,ארקמב הזכ קוספ ןיא םלוא ."הרובגו זע ומע" 

ומע"ו (גי ,בי בויא)"הרובגו המכח ומע" :(ונחסונ יפ לע) ארקמב םיכומס םיקוספ 

.(זט ,םש םש)"הישותו זע 

חסונה .ןרסמב םשאה תא תולתל ןיא ןאכש הארנ תומדוקה תומגודבכ אלש 

יפ לע)ןאכמו ,(ע ,ל ,כ ,ה ,ג ,ב ,א)תרבחמה לש דיה-יבתכ בורב םג עיפומ איבהש 

.תרבחמה חסונ היה ךכ ןכאש ("השקה הסרגה" ןורקע 

הגספה לומ [א ,א םירבד] ףוס למ הברעב ינש ןינע" - (גי ,זי תישארב) לומה .4 

"לגלגה לומ" קוספל הנווכהש הארנו ,ארקמב אב וניא הגספה לומ ףוריצה ."ןתומכו 

םירבד) "הגספה שאר" ףוריצה לש העפשה םג הפ שיש רשפא .(ל ,אי םירבד) 

ימעטבו וירוציעמ המכב ,ולש תורבהה רפסמב שקובמה ףוריצל המודה (א ,דל 

.םיקוספ ינש ובברעתנ וז המגודב םגש אופא הארנ .(ףקזו ביתי) ארקמה 
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לומ" םיסרוגו ןרסמל םלוכ םידומ םחנמ תרבחמ לש דיה-יבתכ הפ םג םלוא 

.םחנמ לש אלא ןרסמה לש וניא שובישהש ןאכמ .(סוילידב 'דהמ יפ לע ךכ) "הגספה 

.ןקית אלו תועטב שח אל ירהש ,ורוקמב ןרסמה לש ותולת אופא תרכינ הפ םג 

הז המל" םוקמב "הרכנתמ תא עודמ" טטצמ ןרסמה - (ז ,במ תישארב) רכנתיו .5 

؛םוילידב יפ לע) תרבחמה לש דיה-יבתכ תסרג ךכו ,(ו ,די א םיכלמ)"הרכנתמ תא 

ילוא ,םחנמ בתכ ךכש הארנ .(רבד ריעהל אלב "הז המל" איבמ יקסבופיליפ 

.(גכ ,ד ב םיכלמ) "םויה וילא [ירק תכלוה תא] יתכלה יתא עודמ" תעפשהב 

ורוקמב ןרסמה לש ותולת .ז 

ןיא .איבמ אוהש תוארוהל תורדגה םחנמ תרבחממ טטצמ ןרסמה תומוקמ המכב .1 

תינולימ הרדגה טטיצש םוקמבש םשורה אופא לבקתמו ,הטיש ךרד ךכ גהונ אוה 

רחא ןינע" ؛המגודל .םיקוספה לש הקתעהה ףטש בגא הררג ךרד תאז השע 
."לולסמ ומכ ,[דכ ,בכ רבדמב] 'םימרכה לועשמב' 

ןינע" :(דמ ,ג רבדמב) חק לע ןרסמה תרעהב תטלוב םחנמב ןרסמה לש ותולת .2 

ףא ."תחא הלמ חוקחקפ תויהל ןכתיו .[א ,אס והיעשי] חוק חקפ םירוסאלו ישילש 

ותדמע תא הפ עיבמ ןרסמה ןיא ,ארקמה חסונ תעיבק םוחתב טפשמה לש וניינעש 

הרבס לע םיססובמה ,םחנמ יאנולימה ירבד תא הלימב הלימ קיתעמ אוהו ןרסמכ 

!41ארקמה לש רוסמה חסונל תדגונמה תיקודקד 

תקסועה הרעהב ןרסמה לש ונושלמ הלוע םחנמב תולת לש תינוציק המגוד .3 

שרושה לש הנורחאה הארוהה .(מ ,אל תישארב) דדתו הלימל הרסמנו ,יד שרושב 

םירבצו תוסנכ ןינע .[חל ,בי הימחנ] תכלוהה ישה הדותהו" איה ןרסמה ירבדב הזה 

סחייתמ אוה רוקמבו ,םחנמ תרבחממ טוטיצ אוה ןורחאה רבסהה טפשמ ."המה 

,םיבר ןושל תא הניש אל ןרסמה .תישישה הארוהב ואבוהש םיקוספה ינשל 

.דבלב דחא קוספ איבהש ףא ,המה 

םחנמ ירבדמ ןרסמה לש תנווכמ הייטס 

דוסיב יכ הארנ .ןרסמה לש ותדובעב תולקתו םישוביש יתרקס םדוקה ףיעסב 

תיתטיש תינולימ תוסחייתה םחייתהל אב וניאש ,ןרסמה לש ותשיג תדמוע ןיינעה 

ותוא דבעל רשפאש םלג רמוח ךא םחנמ לש ונולימב האור אלא ארקמל הפיקמו 

לש תינולימה ותטישמ ןרסמה הטסש םירקמה בורב .הרוסמ תורעה ונממ קיתעהלו 

תא ץבשל ונויסינ ךותמו ולש דוביעה תלועפ בגא םישמ אלב ןכ השעש הארנ םחנמ 

.רציש הרוסמה תרעהב ןוגיעה קוספ 

אוהו ,תוינולימה תולאשב הדמע טקונ ןרסמה םירקמ המכב יכ הארנ תאז לכבו 

תא אוצמל ןיינע שי ,ןבומכ .ןיעדויב םהילע קלוח וא םחנמ לש וירבד לע ףיסומ 

.115 הרעה ,ןלהל האד .41 
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איבהל יילע הזה גוסל ךייש אוה יכ ןעטאש הרקמ לכב .םגיצהלו הלאה םירקמה 

.םחנמ לע ןיעדויב קלוח ןרסמה ,ןכאש היאר 

שרושה לע ןרסמה תרעהב ןייענ הליחת .תאזכ תקולחמ לש םירקמ ינש הפ ןחבנ 

؛גי ,ט םירבדב ף"רע 

ג1 ,ט םרבד 'סח 'לוכ ףרע 
תומכ הירקב ןיניניע ןיירת ול שיו 

1,0 םרבד ףרע השק םע יכ 
זכ ,אל םרבד השקה ךפרע תא 
ד ,המ והיעשי ךפרע לזרב דיגו 
ב ,בל םרבד יחקל רטמכ ףרעי ינש ןינע 

אוה ףער ןינע 
דחא 'שיל הל שיו 

ל ,ה והיעשי :היפירעב ךשח 

יתש תא םיגדמ אוה ."ןיניניע" ינש הזה שרושל יכ וירבד שארב רמוא ןרסמה 

הארוהב ןוגיעה קוספ תא ףיסומו םחנמ תרבחממ םיקוספב שרושה תוארוה 
רמולכ ,הארוה דוע שרושל שי יכ עבוק ןרסמה וירבד ףוסב םלוא .ול המיאתמה 

אבוה ומצע הזה קוספה ."היפירעב ךשח" קוספה תא איבמ אוהו ,תישילש הארוה 

קחוד ןרסמה האר הקתעהה ךלהמב יכ הארנ .הנושארה הקלחמב םחנמ ירבדב 

תרתוסה ,תוגייתסהה תרעה תא וירבד ףוסב ףיסוה ןכ לעו ,םחנמ לש ןוימה תטישב 

.42םירבדה שארבש ןיינמה תא השעמל 

؛בכ ,הל רבדמבב ד"צ שרושה לע ןרסמה תרעהב אב ינשה הרקמה 

בכ ,הל רבדמב 'ל הירצ 
רצ הדוסיו 

הגשמ ןושל יניע ונממ אציו 

בג ןושל רחא ןינע 
בי ,וס והיעשי ו[א]שנת דצ לע 
ד ,ם והיעשי [הנמאת דצ] לע 

ןברח ןושל רחא 

ו ,ג הינפצ םהירע ודצנ 

[יאלכ] ןושל רחא 

גל ,מ תישארב יל אביו דיצ דצה אוה 
גי ,אכ תומש [הדצ אל ר]שאו 

תער ןושל 

די ,ג לאינד [ךר]דש אדצה 

לש רחא חסונ דמע ןרסמה ינפלש תורשפאה תא תללוש טוריפה ןיבו ןיינמה ןיבש וז הריתס .42 

.ף"רע שרושל תוארוה שולש ובו תרבחמה 
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עבקש תוקלחמה תחאב התוא ץבשמ וניא ןרסמה םלוא ,הירצ איה ןוגיעה תלימ 

,"הגשמ ןושל יניע ונממ אציו" רמואו התועמשמ תא רידגמ אלא הזה ךרעב םחנמ 

ךרוצ האר ןרסמה יכ הארנ .'הגשמ' איהו ,הרשקה יפ לע תדמלנ התארוה רמולכ 

ףיסוה ןכלו ,שרושה תוארוהמ הארוהב ןוגיעה תלימ תא ץבשל רשפא-יאש חיכוהל 

הרוקמ ,"ןברח ןושל" ,ןהמ תחא קר .ןאכ טריפש תוקלחמה עברא לכל תורדגה 

.43ןרסמה תפסות ןה תורחאה תורדגהה שולש .םחנמ תרבחמב 

,וי ארקיו - דוצי הלימל הרסמנש)ןרסמה לש תרחא הרעהב ןודינ ד"צ שרושה 

םחייתהל אלב ולש תוקלחמה שש לכ תא טריפו םחנמ תובקעב הב ךלה ןרסמה .(גי 

היישעב קסוע אוה ןיא :ןרסמה לש ותשיגל החכוה דוע ןאכמ .היידצ ןושלל ללכ 

העיבקב לקתנ אוהש םוקמב קר .שרושה תוארוה לכ לש תיתטיש הקידבבו תינולימ 

.תרחא ךרדב חסנמ אוה - הל םיכסמ וניאש םחנמ לש 

םחנמ תטיש לש הנבה הב תפקתשמש ןרסמה לש הרעה איבא הזה ףיעסה םויסל 

,גי םירבד)"תחא תלוז הלמב דמעי אל יכ ףכ ורקיע הכמ ןושל לכ" :שרושה תעיבקב 

קרש אוה וקומינו ,תחא תוא ןב אוה "הכמ ןושל" לש שרושהש ריעמ ןרסמה .(זט 

לע ריעמ ןרסמה .הלימה תויטנ לכב תרמשנ רמולכ ,"הלימב תדמוע" תחא תוא 

[...] הזי")'ז שרושב ןהב ןד אוהש תורעהה יתשב םג תחא תוא ןב שרוש תעפות 

םירבד - "תחא תוא ז הרקיעו 'ל יזמ" ןדי ,זט ארקיו - "ז תחא תוא הלמה רקיעו 

תישארב)'ד שרושה לע ותרעהב (הארנכ) ךכ לע ריעמ אוה ןיא הז דגנכ .(דכ ,בל 

.(מ ,אל 

ןרסמה ינפל דמעש תרבחמה חפונ 

חסונה ןמ הנוש היה ןרסמה ינפל דמעש תרבחמה חסונ יכ הארנ תומוקמ המכב 

לש תינולימ הריצי אל ףאו ונינפלש חסונה לש דוביע ירפ םניא וירבדו ,ונינפלש 

ימע)ליעל הטטוצש ר"ג שרושה לע ןרסמה תרעהב אב הזה גוסה ןמ הרקמ .ןרסמה 

והרוגי" :םיקוספ ינש איבמ ןרסמה הזה שרושה לש "ישילש ךרד"ב .(197-196 

אב "רוגא ירבד" ןיא םלוא .(א ,ל ילשמ)"רוגא ירבד"ו (וט ,א קוקבח) "ומרחב 

ןמ עמתשמה ךפה הארנ אוהו ,רואמ הומת (הגשמ ןושל) הירצ הלימל ןרסמה לש ושוריפ 

םחנמ תובקעב ךלוה ףא ןרסמה .(בכ ,כ ,הל רבדמב) קרפב הלימה תועפוה יתשב רשקהה 

ןיב דירפהל אופא האר המ .דחי"דיצ רצה" םע "הדצ אל רשאו" קוספה תא (הארנכ)ריאשמו 

עבונה ,ארקמה לש שבושמ חסונ (ונורכיזב וא)ןרסמה יניע רגנל רמע אמשו ?הירצ ןיבו הרצ 

אלב ילכ לכ וילע ךילשה וא ונפדהי האנשב םאו" :בכ 'ספל כ 'ספמ תומודה ידי לע גולידמ 

לע קלוח (גי ,אב תומשל ושוריפב)י"שר יכ תע רעוי .הזכ גוליד ןיא ופוג דיה-בתכב ."הירצ 

שרושה לש תחפנ תועמשמ ןהב תוארל עיצמו ,"דיצ דצה" לא הירצו הרצ תא ףריצש םחנמ 

."ואשנת דצ לע" לא ןפרצל וא ד"צ 
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האב םשו ."רגא" ךרעב קוספה אב (ל ,ט) דיה-יבתכ תצקמב .ר"ג שרושב תרבחמב 

:השרפל השקש הרעה 

:תוקלחמ 'בל קלחתמ דגא 

[...] [ה ,י ילשמ] ליכשמ ןב ץיקב רגוא [ול ,ב א לאומש] ףסכ תרוגאל דחאה 

.המה הציבק ןושל םלכ 

םנינעמ [א ,ל ילשמ] הקי ןב רוגא תויהל> ןכתיו 

,ןיפלאה תרבחמב בותכ רשאכ הלמה תישארמ ףלאה תולעל 44<יוארו 
:הלאכ 

תורגממ וסרהנ [טי ,ב יגח] הרוגמב ערזה דועה [וט ,א קוקבח] ומרחב והרגי 

سمم 
ןווכתה םחנמ ,הארנה לככ .הרתמ ךיפלאה תרבחמ"ל "רגא" ךרעה ןמ הינפהה 

יכ עבקו הדוחיי תא שיגדה ,א תואל ןויד דחיי הבש ,תרבחמה תחיתפל תונפהל 

רקיעל אל ואבוה אלו ,םהידעלבמ ורתונו םילמהמ ורוסי הרקמ תעל [...] ןיפ"לאה" 
תוגוז תורשע המכ םחנמ םש איבה העפותה תמגדהל ."תויתואה רתיכ תרשל אלו 

.א ןיא התרבחבו א האב תחאב ,תועמשמ תווש ןה ותעדלש םילימ 

ןייצ רבכו ,הדיחא הנניא הלאה םילימה תוגוזל םחנמ לש תינולימה ותוסחייתה 

איבמ םחנמ העצמאב וא הלימה שארב א לש םירקמה בורב :45רכב באז ןימינב תאז 

עברא ,בזכו בזכא ןוגכ ,דרפנ ךרעב האב םילימה גוזמ הלימ לכו םיינולימ םיכרע ינש 

,א רסח ושרושש ךרעב האב א-ה תלעב הלימה םיתעל :רשו דאש ,ןצו ןאצ ,עברו 

,א ושרושב שיש ךרעב א-ה תרסח הלימה האב םיתעל ן"ךב" ךרעב וכבאתיו ןוגכ 

ינשב תואב םילימה יתש םיתעלו >"אט" ךרעב טיטו "להא" ךרעב להי אל ןוגכ 

הרוי ונינע") "תשרא" ךרעב םגו "שר" ךרעב תואבה תשראו ןוישר ןוגכ ,םיכרעה 

הברה טבלתהש רבתסמו ,תוביקעב הפ גהונ וניא םחנמ .("םיתפש אטבמ ומכ וילע 
.הלאה םיניינעב 

אלש עירכה ןווכמ תנווכבו תאזה תוטבלתהל רע היה ןרסמהש חינהל השק 

תושעל ןרסמה אב וליא .ר"ג שרושב "רוגא ירבד" תא וצבשב םחנמ לש ותערכהכ 

חינהל השק ,ללכבו .םיקוספה ראש ךותב הקיתשב ותערכה תא עינצמ היה אל ,ןכ 

לש תובר תוארוה טימשהלו ץצקל גהנ ןכש ,הלאכ תויעבל ותעד ןתנ ןרסמהש 

ךרעב ילאוטסקטה ישוקה .(דיה-בתכב םוקמה תולבגמ ללגב) םהב ןדש םישרושה 

רוגא" קוספה תא הזה ךרעב איבהל םא דיה-יבתכ ןיב תקולחמהו תרבחמבש "רגא" 

,ה ,ג ,ב ,1ק ,2ג)דיהיבתכבורב רסחו ,ל ,ט דיה-יבתכב אב םדוזמ םיירגוסב רגסומה קלחה .44 

.6 'עה ,78 ימע ,ל"שת םילשורי ,ץיבוניבר ז"א םגרת ,2קודקדה ינצנ ,רכב באז ןימינב .45 

This content downloaded from 192.115.99.134 on Mon, 13 Nov 2017 08:14:27 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



209 בקעי ןב לאומש ידיב םחנמ תרבחממ םיכרע לש ינרסמ דוביע [21] 

קר .אקווד "רג" ךרעב קוספה אבוה תרבחמה לש םודקה חסונבש םידמלמ "הקי ןב 

חסונה ילוגלגב הזה םודקה בלשה תא גציימ ונלש דיה-בתכ 

יתרעשה יפלש ."רג" ךרעב תרבחמה לש םודקה חסונה תא רזחשל יל הארנ'ךכו 
םיירגוסב תאבומ תרזחושמה תפסותה) בקעי ןב לאומש לש ויניע דגנל דמע 

؛(םיווזמ 

והרגי [טי ,ב יגח] הרוגמב ערזה דועה [זי ,א לאוי] תורגממ וסרהנ יעיברה 

ןב רוגא תויהל ןכתיו>[1] .המה הציבק ןושל םלכ .[וט ,א קוקבח] ומרחב 

תישארמ ףלאה [קלסל ,ריסהל=] תולעל יוארו םנינעמ [א .ל ילשמ] הקי 

<.ןיפלאה תרבחמב בותכ רשאכ הלמה 

ךרוצל םייוניש הב ושענו "רגא" ךרעה לא הקספה לכ הרבעוה רתוי רחואמ בלשב 

ןיידע המאתהה תורמל .הריבעהש אוה ומצע םחנמש רבדל םיילגר .46המאתהה 

.ןושארה חסונל דירש .ןושלב םיישקו םיסופסח וראשנ 

רכומ וניאש תרבחמה לש חסוני ןרסמה לש ויניע דגנל דמעש ןכתיי "רר" ךרעב םג 

רורא הלימה תא הזה שרושל ךיישמ ןרסמה .ונינפלש תרבחמה חסונכ אלש .ונל 

.47(וט .זכ םירבד - ר"ר) 

הבושח תודע אוה ל י"כ םא הלאשה תא תולעהל יואר הלאה תומגודה ךמס לע 

םודקה דיה-בתכ הז ؛טלחהב תיבויח הבושתה ונמז תניחבמ .תרבחמה חסונ לע 
סוילידב תרודהמש םיכראותמה דיה-יבתכ .םחנמ תרבחממ רמוח איבמה רתויב 

ילוא הזינגה יעטק .(ב י"כ> 1189 תנשמו (א י"כ) 1091 תנשמ םה םהילע תדסוימ 

תישארמ אוה ונלש דיה-בתכש קפס ןיא הז דגנכ .לבגומ םפקיה ךא .רתוי םימודק 

תנשב בקעי ןב לאומש ידיב בתכנ ארקמה לש ל י"כ ירהש .הרשע-תחאה האמה 

.םהלש קתעה אלו תרבחמה ישרוש לש דוביע ונינפלש רוכזל שי םלואו .481009 

שי ףא .ותעדמ השע המו ןרסמה ינפל דמע המ תואדווב תעדל השק םיבר םירקמבו 

1600-כ ךותמ םישרוש 102 לע תורעה תואב ודרשש םיקלחב :יקלח רמוחהש רוכזל 

םוקמל םתמאתה ךרוצל ורצוק וטטוצש םיכרעה בור .הלוכ תרבחמב םישרוש 

.דיה-בתכ ילושב הרוסמה תרעהל הצקוהש 

שרושה ןיב רושיק תיילוח שמשל ירכ םשארל םירבדה ףוסמ רבעוה "הקי ןב רוגא" קוספה 

ךופה רדסב הלאה םיקוספה וטרופ ךכ םושמ ילוא .א םהב ןיאש םיקוספה תשולש ןיבו ר"גא 

."רג" ךרעב םרדסמ 

שרושה תועצמאב ןה ןלהלו ןאכ הרוסמה תורעהל תוינפהה .36 'עה ,ליעל קירה תא האר 

.קוספל םוקמה הארמו ןודנה 

ןב לאומש ידיב םיאיבנ ירפס תקתעה לע 1021 תנשמ הזינגה עטק תודע תא ןאכל ףרצל שי 

.23 'עה ,ליעל האר .בוקעי 
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יקלטיא-יחרזמה ףנעל תמיוסמ הברק תרכינ טטצמ ןרסמהש םיקוספה תאוושהב 

בורב םניאו צ ,ל ,א דיה-יבתכב םיאב טטיצש םיקוספ הרשעכ .םחנמ תרבחמ לש 

.49יזנכשא-יברעמה ףנעה לש דיה-יבתכ 

םהינפל דמע יכ םת ונברו שנוד ירבדמ הארנ ,"ת" ,"ןת" םיכרעב ,דחא םוקמב 

תרבחמה חסונב ."ת" ךרעב וב אבוה הניתנ ןושל לכש ,תרבחמה לש םודק חסונ 

ךרעב אב ותצקמ קרו ,"ןת" ךרעב אב הניתנ ןושל רקיע,דיה-יבתכלכ יפל ,ונינפלש 

ןיא ,ךכ םאו (ט ,ג רבדמב ;ו ,ל תישארבב)ונלש דיה-בתכב םג גצוימ הז חסונ ."ת" 

ןקותש ןקותמ חסונ אלא תרבחמה לש ירוקמהו ןושארה החסונ תא גציימ אוה 
.50ומצע םחנמ ידיב הארנכ 

תורעהה לש ןתפש 

הרוסמה תורעהכ אלש ,תירבעב ובתכנ םחנמ תרבחמל תורושקה הרוסמה תורעה 

,ןרסמה רציש תורחא תורעה םג יכ ףיסוא .ללכ ךרדב תימרא ןנושלש ,"תוליגר"ה 

לע הלקמ תירבעב הביתכה .תירבע ובתכנ ,שרדה תורעהו ולש קודקדה תורעה ןוגכ 

.תירבע ונושלש ,םחנמ תרבחמ ,דבועמה רוקמה ןמ םייוטיב טטצל ןרסמה 

תורזוחה תועובק תוינבת הבו ,תיפיטוארטס ןושל איה הרוסמה תורעה לש ןנושל 

,(תירבע םנושלש) המגדהה יקוספ טוטיצ אוה הרעהה לש הבור בור .בושו בוש 

.םיקוספל תוניבש רושיקה ירבדב קר אופא תרכינ הנושלו 

שארב תורצק הרוסמ תורעה איבהל תובר םימעפ גהונ ןרסמה ,ליעל רומאכ 

תרבחממ םיאתמה ךרעה לש ודוביעלו שרושה תעיבקל עיגמ אוהש ינפל ויתורעה 

,ןוהנמיסו ,יל ؛םיחנומה ןהב םיאבו ,תימרא הלאה הרוסמה תורעה לש ןנושל .םחנמ 

.דועו 'למד 'סח ,דח 

חסונו הכירע" ,סוילידב-ונאס לחנאו םולהי ףסוי האר םיפנעה ינשל תרבחמה יחסונ תקולח לע 

.257 ,מעב דחוימבו ,267-253 ימע ,(ה"משת)טמ-חמ וננושל ,"םחנמ תרבחמ לש דיה-יבתכב 

;ג ,גי עשוה) ,ךרגמ רעסי ץמכ" :דיה-יבתכ תצקמב קר םיאבהו איבמ ןרסמהש םיקוספ ןלהל 

ץוחב" ;צ ,פ ,ל ,כ ,ה ,ב ,א דיה-יבתכב אב קוספה - (דכ ,ול תישארב ,ץ"מ שרושל אבומ 

,ר"ז ןוט ,טל בויא)"הרוזת לגר יכ" ;צ ,ל ,א - (ט ,חי ארקיו ,ץ"ח ;אי ,דכ םירבד)"דמעת 

,ג ,ב ,א - (וט ,ב רבדמב ,ף"לא ;ד ,אל רבדמב)"הטמל ףלא" ;צ ,פ ,ל ,י ,א - (בי ,אכ ארקיו 

;צ ,ע ,ל ,ט ,א - (דמ ,די רבדמב ,ש"מ ;הכ ,בי בויא)"רוא אלו ךשח וששמי" ;צ ,פ ,ל ,כ ,י ,ה 

"ךלמב ןתחתה" ;צ ,ל ,ט ,א - (ו ,וי רבדמב ,ת"מ ;טי ,ח והיעשי)"םיתמה לא םייחה דעב" 

,טי תישארב)"וינתח לא רבדיו" ;צ ,פ ,י ,ל ,א - (גכ ,זכ םירבד ,ן"תח ;גכ-בכ ,חי א לאומש) 

,א - (גכ ,זכ םירבד ,ן"תח ;הכ ,ד תומש)"התא םימד ןתח יכ" ;א - (גכ ,זכ םירבד ,ן"תח ;די 

.2ק ,פ ,ע ,י ,א - (זכ ,טכ םירבד ,ש"ת ;בי ,טי לאקזחי)"המחב שתתו" ;צ ,ל 

.63 הרעה ,ןלהל האר 
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ןמ לאשש םיחנומ םהבו ,תימראה ןמ םיעיקש שי ןרסמה לש תירבעה ונושלב םג 

הברה ןיניע ןשילה הזל שיו" ןוגכ)ןינשיל ,ןשיל ؛עבק ךרד םהב שמתשהו תימראה 

םירבד ,"ןינשיל 'ג הל שיו אר הלמה דוסיו" ןבכ ,זל תישארב - ל"צ שרוש ,"'רקב 

תישארב ,"שדק ןושלב 'יכרד ןיירת ול שיו דכנ ורקיעו" ןוגכ)ןירת ,ןיידת ן(בי ,דל 

'ג ןוהל שיו" ןוגכ)ןוהל ,(הכ ,כ ארקיו ,'"שיל ןירת ונממ איביו לדב ורקיע" ;ז ,במ 

ףוריצה תמועל םימעפ עברא אב ןוהל שיו ףוריצה ;טמ ,גל רבדמב - ן"ח ,ךיניע 

לש ונושלב ימעפ-דח שומישב םיאב םירחא םיחנומ .(םימעפ שולש אבה םהל שיו 

,ט תישארב - ר"ע ,"אשדוק ןושלב [הברה] םיכרד ול שיו") אשדוק ןושל :ןרסמה 

תישארב - ר"מא) שנ דב םש ,(םימעפ עבש שמשמה שדוק ןושל חנומה תמועל ,גכ 

'מודו ,(וט ,ול תישארב - ף"לא - שרושה תוארוה טוריפ ינפל)'הנמיסו ,(אי ,ול 

[כ ,ול תומש] םישרקה")'רקד 'שילה ,(גי ,זי תישארב - ן"ק ,"ימורו ךפסכ תנקמו") 

דלו תירבעה העידיה הל בל םיש - "וליבש דחא 'רקד 'שילה לכו ,שרק ורקע 

.51(וז דצל וז תושמשמה תימראה הקיזה 

לש התעפשה אופא ןאכ תרכינ .הרוסמב םיחיכש םיחנומ ןה הלאה םילימה בור 

.הב ובלושש תירבעב תוינולימה תורעהה לע "תטלוק"ה הרוסמה ןושל 

חונימה 

,םחנמ תרבחמ יכרע דוביעב רציש תורעהב ןרסמה לצא םישמשמה םיחנומה 

לצא םגו םחנמ לצא םג .יוניש שי םירחאבו םחנמ לש ויחנומל םיווש םתצקמ 

וא םיחנומ ינש תובורק םיתעלו ,ןיטולחל ביקעו עובק חונימה ןיא בקעי ןב לאומש 

יתשב שמשמה חנומ ؛הכופהה העפותה םג תמייק .םיווש םירשקהב םיאב רתוי 

לש םיחנומה תכרעמב .רשקהה יפ לע קר תררבתמ ותועמשמו ,רתוי וא תוארוה 

לש וישרוש תא דבעמ אוה ירהש ,ןבומ רבדהו ,הרוסמה לש התעפשה תרכינ ןרסמה 

.הרוסמ תורעה ןיעמל ןולימה 

הוושא חנומ לכו ,תומגוד תייוולב םתועמשמ יפל ןרסמה יחנומ תא רוקסא 

.52םחנמ לצא ויליבקמל 

אוה (גי ,זי תישארב ,"למ התלמ רקיע ל1מה" ןוגכ) "התלמ רקיע" ףוריצבש התלמ חנומה 

.חיכומ הב ביתכה םגו ,"םתלמ דוסי" ,"ותלמ רקיע" םיפוריצב ומכ ,התלמ ,ירבע 

םיאבה םיחנומ ןאכ וללכנ אל .םחנמ תרבחמ לש רבלב תיקלח הקירב לע ססובמ הפ רמאנה 

,לודג וניא ןרפסמ .םחנמ תרבחמב ןרוקמ ןיא הלאה תורעהה .ןרסמה לש קודקדה תורעהב 

יתש ,ירצ ,ץמק ,החתפ ,תרכמו ךומס ,לקשמ קגכ ,םיבר קודקד יחתמ ןהב שי תאז לכבו 

ירמאמ האר הלאה תורעהה לע .דועו ליבש ,הפר ,דויצ ןושל ,תויעיבר ,תודקנ שולש ,תודקנ 

ח ןושלב םתקחמ ,"(סל)ג"סד םוגרת םע דרגנינל די-בתכב קודקד יניינעב הרוסמ תורעה" 

.75-49 ימע ,(א"סשת) 

This content downloaded from 192.115.99.134 on Mon, 13 Nov 2017 08:14:27 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



[24] רפוע ףסוי 212 

תדדובה הלימה .א 

,טי ארקיו - ב"ש> בש הביש תלמ רקיעו ,(ט ,ג רבדמב - ן"ת) הלמה רקיעו :הלימ 

,(גב ,ט תישארב - ר"ע) התלמ רקיעו ,(טמ ,אל תישארב - ף"צ)ותלמ רקעו ,(בל 

.תויורקיה םירשע - (טמ ,גל רבדמב - ן"ח) םתלמ דוסי 

.(ב ,טמ תישארב - ל"גר) תאזה הביתה רקיע :הבית 

אוה ליגרה חנומה .הפ הניוצש תורקיהב ,תחא םעפ קר הבית חנומה תא יתאצמ 
.הלימ חנומב שמתשהל ליגר םחנמ םג .הלימ 

שרושה .ב 

רקיעו ,(טמ ,אל תישארב - ף"צ)ותלמ רקעו ,(ז ,במ תישארב - ר"כנ)ורקיעו :רקיע 

.(ח ,ל תישארב - ל"כ> הרקיעו ,(גב ,ט תישארב - ר"ע> התלמ 

.(ה ,אל רבדמב - ר"סמ) הלמה דוסיו :דוסי 

הרותה תליחתמ :ןרסמה לש ותדובע ךלהמב הנפמ לח הלאה םיחנומה שומישב 

אב הרותה ףוס דעו םשמ .(תויורקיה 73)רקיע קר שמשמ רבדמב רפסב אל קרפ דעו 

.םימעפ שש קר רקיעו ,םימעפ םירשע דוסי 

ןוגכ ונושלב םישמשמ רקיעו שרוש םג םלוא .דוסי אוה םחנמ לצא רוגשה חנומה 
הלמה שרושמ הנניא רשא ו"ית םתלחת רשא תואובנה ירדסב םירומאה םילמה לכ" 

.("הבא" ךרעה)"רקיע תזיחא הב זוחא אלו 

שרושל תוכיישה םילימה ללכ .ג 

,(ה ,ט רבדמב - ל"כ ןבכ ,זל תישארב - ל"צ) הברה ןיניע ןשילה הזל שיו :ןשיל 

הירקב םיכרד 'ג 'שיל הזל שי ,(כ ,ול תומש - ש"רק)וליבש דחא 'רקד 'שילה לכו 

.(די ,זכ תומש - ע"לק) 

.(ז ,הי ארקיו - ר"ע) [רע ורקיע] תורע ןושל לכ :ןושל 

הלמ שי" :םחנמ ירבדל הוושהו .הזה ןבומה תא םהב יתאצמש תומוקמה לכ הלא 

השמח דע דחא הארממ תקלחתמ רשא דע תכלוהו תכשומ הלמה יכ [...] םינפ תבר 

.(11 ימע ,יקסבופיליפ 'דהמ)"םינפ רשע 

(םילימ תצובק לש וא הלימ לש) תועמשמ ,הארוה .ד 

םירבד - ך"ש) הפיש ןושל דחו טקש ןושל דח ,הירקב ןיניע ןירת ןוהל שיו :ןושל 

.("המה הקירז ןינע" :םחנמ ןדכ ,בל םירבד - 'ז) הקירז ןושל ולוכו ,(כ ,גכ 

ןינע ,(םחנמ ירבדמ טוטיצ ןמ ,אל תישארב - 'ד) המה םירבצו תוסנכ ןינע :ןינע 

םירבד - ף"רע)אוה ףער ןינע,(םחנמ ירבדמ טוטיצ ןדי,זט ארקיו - 'ז)המה הקירז 

.(םחנמ ירבדמ טוטיצ ןדי ,ט 

ןושל [٠٠٠]" :"רמז" ךרעב ןוגכ ,ןינעו ןושל םיחנומב ןיגוריסל שמתשמ םחנמ םג 

."םה חבש ןינע [...] המה גירשו קרוש 
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תחא ןתועמשמש והשלכ שרושמ םילימ תצובק .ה 

םימעפלו (דמ ,ג רבדמב - ח"ק> סיניניע איה םיברה תרוצ .(םירקמה בורב)ןינע 

הברה ןינשיל ול שיו" ,(ה ,ט רבדמב - ל"כ)"הברה ןיניע ןשילה הזל שיו" :ןיניע 

אמש וא היגולולפה ירפ איה ןיניע הרוצה - (אב ,דכ תישארב - ת"ש)"תובר ןיניעו 

?תימראה לש תובר תמויסב הספתנ ן■ תמויסה 

ישילש ןשיל [...] ינש ןשיל [...] דחא .שדוק ןושלב 'שיל 'ג עבשל שי" :ןושל* ,ןשיל 

םירשעכ - טמ ,אל תישארב - ף"צ) 'שיל ,(אב ,אי תישארב - ע"בש) "[...נ 

,זי ארקיו - ד"צ)תונושל ,(תויורקיה יתש - בי ,דל םירבד - א"ר)ןינשיל ,(תויורקיה 

.53(תויורקיה יתש - גי 

תומש - א"פ)דחא ךרד לוכו ,(תויורקיה 16 - א ,זל תישארב - ר"ג) םיכרד :ךרד 

.תוקלחמ ינש הל שיו" :הבקנ ןושלב םיתעלו רכז ןושלב םיתעל אב חנומה :תקלחמ 

"ישילש תקלחמ [...] תחאה תקלחמה" ,(זכ ,ב רבדמב - ן"ח) "[٠٠٠] תחאה תקלחמה 

,(זכ ,ב רבדמב - ן"ח :מ ,אל תישארב - 'ד)תוקלחמ :םיברב .(ו ,ל תישארב - ן"ת) 

.(אי ,ול תישארב - ר"מא) םיקלחמ 

תועיבקב שמשמ אוה ןהמ המכב .תורעה עשתב שמשמ תקלחמ חנומה לוכה ךסב 

,(ישיל ,ךדד ,ןיניע) םיליגרה םיחנומה דצל שמשמ אוה תורחאבו ,טוריפבו תרתוכב 

.תרבחמה ןושל תעפשהב אבש לילעב הארנו 

"תישילשה תקלחמה [٠٠٠] ינשה ןינעה [٠٠٠] ןינינע 'ג ול שיו .'ב תעצקמל" :המגודל 

[...] תינשה תקלחמה [٠٠٠] םיניניע 'ד ול שיו [٠٠٠] ויתמעפ" ,(חכ ,ול תומש - ע"צק) 

'ב ונממ איביו [٠٠٠] ךכרע" ,(ג ,זל תומש - ם"עפ) "[٠٠٠] יעיבר ןינע [...] ישילש קנע 

.0 ,זכ ארקיו - ך"רע) "[٠٠٠] תינשה תקלחמה [٠٠٠] 'שיל 

:דבלב תחא םעפ שמתשמ ןרסמה םהמ דחא לכבש ,םיחנומ השולש דועו 

[٠٠٠] ישילשה הארמה [٠٠٠] ינשה הארמה [...] 'שיל 'ד ונממ איבי ףלא" :הארמ 

.(וט ,ב רבדמב - ף"לא) "[٠٠٠] יעיברה הארמה 

.(כ ,בל תומש - ן"חט)'"רקיע ינש ול שיו ןחט ורקעו .'ל ןחטיו" :רקיע 

יצילמ יוטיב ,הארנכ :כ ,ו תומש - ש"רק)"וליבש דחא 'רקד 'שילה לכו" :ליבש 

.(חנומ אלו 

המגוד הנהו .תואדוה שולשב ןרסמה ירבדב שמשמ ןושל חנומה יכ הלוע הפ רומאה ןמ .53 

הגיהנ [שרושה ןמ תורווגה םילימה ללכ=] קשל לכו" :דחא םוקמב תוארוהה שולש שומישל 

"הכילה [תועמשמ-] קשל אוהו [תועמשמ תצובק-] דחא קשל אלא ול ןיא ההק לכב 
.(חי ,אל תישארב) 
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ןרסמה לצאו םחנמ לצא םישמשמה םיחנומה ןיב האוושה תלבטב גיצנ ,םוכיסל 

؛"תחא ןתועמשמש והשלכ שרושמ םילימ תצובק" ןויצל 

ליבש  רקיע  הארמ  ךרד  ןשיל  הרזג  םינפ  ןינע  תקלחמ 
 -  -  -  -  - םיתעל  םיתעל  םיתעל  קפנ  םחנמ 

 1  1  1 םיתעל  םיתעל   -  - קפנ  םיתעל  ןרסמה 

,ןינע םיחנומב ללכ ךרדב ריממ ןרסמה ,םחנמ לצא רוגשה ,תקלחמ חנומה תא 

ןרסמהש הארנו ,הרוסמה לש םיקהבומ םיחנומ םה ןשילו ןינע םיחנומה .ךדד ,ינשיל 

.הרוסמ תורעה לש ןויבצ קיתעהש תורעהל תוושל ידכ ,ןווכמ תנווכב םהב שמתשה 

.ןהב שמתשמ ןרסמהש תוינייפוא תונושל תוגיצמ תואבה תוצובקה שולש 

סופרוקה .ו 

הירק לכ .(הרוסמב ורוקמש חנומ ؛תויורקיה 7 - די ,זכ תומש - ע"לק) הירקב 

.(4 - חי ,אל תישארב - ג"הנ ןוגכ ,תחא הירוגטק קר שי רשאכ) 

.(4 - מ ,חכ םירבד - ל"ש) ארקמב 

,ט תישארב - ר"ע) אשדוק ןושלב ,(7 - י ,זל תישארב - ר"פס) שדוק ןושלב 
.(1 - גכ 

טוריפה ןושל .ז 

ןוהל שי ,(3 - י ,וט םירבד - ל"ג) םהל שי ,(79 - גכ ,ט תישארב - ר"ע)ול שי 

.(4 - זכ ,טכ רבדמב - ך"0) 

.(12 - וט ,ב רבדמב - ף"לא)ונממ איבי 

םעפ האב איהו ,םחנמ לצא הליגרה ןושלה ;אי ,ול תישארב - ר"מא)-ל קלחתמ 

.(ןרסמה לצא דבלב תחא 

המגדהה ןושל .ח 

.54(גי ,וי תישארב - ל"מ) "[..٠] תומכ ןיניע 'ד שדק ןושלב הל שיו" ؛תומכ 

,אי תישארב - ע"בש ؛הארוה התואב םיפסונ םיקוספ ארקמב שי ,רמולכ)ןתומכו 

.55(גי ,זי תישארב - ן"ק)ימורו 

הזכ הרקמב .תוטרופמ ןלוכו תוארוהה לש ןרפסמ רסמנ רשאכ םג שמשמ תומכו המגדהה קשל 

.וטרופש תוארוהב םיקוספ דוע ארקמב שיש ןייצמ חנומה 

וליבקמ) המוד הארוהב אבה ,ימורו ילבבה הרוסמה חנוממ ןאכ עפשוה ןרסמהש הארנ 

לכו'' ףוריצב םיימעפ שמתשמ ןרסמה ריה-בתכב תויקודקדה תורעהב .(תיבחו :יתבטה 

.(די ,זט תומש :וכ ,אל תישארב)"םהל המודה 
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םוכיס 

המודק דשק תיילוח תפשוח איהש ןאכ הראותש העפותה לש התובישח רקיע 

.םינרסמבש םיעודיה ןמ דחא ןיבו םיירבעה םיקדקדמה ינושארמ דחא ןיב העיתפמו 

רז יקודקד רמוח הרוסמה ךות לא טולקל ותונוכנב בקעי ןב לאומש הליגש תוחיתפה 

םינרסמ לש םתיישעב הלא ןיעמ תועפות דוע ויה אמש הבשחמל תררועמ הרוסמל 
.םירחא 

תרבחמ לש רישי חסונ דע בשחיהל לוכי וניא הפ ןודנש הרוסמה תורעה ףסוא 

שי תאז לכב םלוא .םירוציקו םייוניש ולח טטוצש ינולימ ךרע לכב ירהש ,םחנמ 

התולבקתהלו םחנמ תרבחמ תצופתל המודק תודע ותויהב תובישח הזה ףסואל 

הרוסמה תורעהב ףקתשמה תרבחמה חסונ .התביתכ ירחא תובר אל םינש חרזמב 

.תרבחמה לש יחרזמה ףנעל בורק 

ןב שנוד לש ויתוגשה לא ןרסמה לש תוסחייתה לכ יתאצמ אל יכ ריעא םויסל 

.56שנוד םהילע ריעהש םיניינעב קסע רשאכ םג ,םחנמ לע טרבל 

תרקבכ" לא ותוא רבחמ םחנמ - م ,זכ םילחת)"ולכיהב רקבלו" (א) :תומגוד שולש יתאצמ 

שרפמו קלוח שנוד .(וט ,ז רבדמב)וירבד תא איבמ ןרסמהו ,(בי ,דל לאקזחי)"ורדע הער 

,ו"טרת גרובנידאו ןודנול ,יקסבופיליפ 'דהמ ,טרבל ןב שנוד תובושת רפס)'רחש ,רקוב' ןושלמ 

ןרסמה ויתובקעבו ,"ןח" ךרעב ואיבמ םחנמ - 0 ,גנ םילהת)"ךנח תומצע רזפ" (ב) .(53 ימע 

אבב תנחנ המ" (ג) .(63 ימע)"הלמה חסי ןמ ךנוח ך" יכ רובסו קלוח שנור .(אכ ,טל תישארב) 

,("חבא" ךרעב וירבד םג האר) הינח ןושלמ ושרפמ םחנמ - (גכ ,בכ והימרי)"םילבח ךל 

תערל .(נ ,חכ םירבד ןזכ ,ב רבדמב ןאכ ,טל תישארב)םימעפ שולש ויתובקעב ךלוה ןרסמהו 

הצר ןרסמהש ןכתיי (וט ,ול תישארב) דחא םוקמב .(64 ימע)"ןח תאצמ המ :ונורתפ" ,שנוד 

שבככ ינאו" קוספה תא איבמ אוה .וילע םיקלוחה דגנכ םחנמ חבדב ותכימת תא שיגדהל 

תועמשמה .(ז ,ג והימרי) "התא ירוענ ףולא" קוספל ומידקמו (טי ,אי והימרי) "ףולא 

ןרסמה ןווכתה םא ףא םלוא .םחנמ הברכ ,"םישארו םילודג" איה םיקוספה ינשל תפתושמה 

המצע תרבחמב וטטוצש שירוק ןב הדוהי דברמ גייתסהל הארנכ ותנווכ ,םחנמ תדמעב ךומתל 

שבכ" ומכ אוה "ףולא שבכ" ,םתעדל .שירוק ןב הדוהיב ךמותה) שנוד ירבדמ אקווד ואלו 

.(רפו שבכ רמולכ ,"ףולאו 
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"םחנמ תרבחמ לע תוססובמה הרוסמה תודעה :חפסנ 

תישארב רפס 

ןוהנמיסו תורעו דחו 'ג [תורעו] 
גכ ,0 תישארב ואר אל םהיבא תורעו 

ז ,٢١' ארקיו ךמא תורעו ךיבא תורע 
טי ,כ ארקיו :וראש 

די ,ד ארזע אכלמ [תורעו דחו] 

תומכ אשדוק ןושלב [הברה] םיכרד ול שיו דע התלמ רקיעו 
גכ ,ט תישארב םהיבא תורעו 

58[היייל ךתייע] 

אכ"איתישארב שדוק ןושלב 'שיל 'ג עבשל שי 
אכ ,אי תישארב םינש עבש דחא 

זט ,דכ ילשמ ןתומכו לופי עבש יכ 
דכ ,ט לאינד םיעבש םיעובש ינש ןשיל 
ט ,זט םירבד :תועבש העבש 

גל ,הכ תישארב יל העבשה ישילש ןשיל 
גל ,הכ תישארב ול עבשיו 

אל ,אכ תישארב :ןתומכו :ועבשנ םש יכ 

גי ,זי תישארב תנקמו 

ןק הרקעו 'רקב הברה םיכרד הל שי 

גי ,זי תישארב ךפסכ תנקמו 

יפ לע תורודס תורעהה .םחנמ תרבחמ לע תוססובמה פל י"כב הרוסמה תורעה לכ הפ תואבומ .57 

קוספ תא ןייצמ (הנמש תואב אבה)הרעה לכב ןושארה םוקמה הארמ .דיה-בתכב ןתעפוה רדס 

הזה םוקמה הארמ םירקמה בורב)וילא האבוה הרעההש ארקמה ןמ קוספה ונייה ,הלש ןוגיעה 

איה תורעהה בורב הנושארה הילוחה .(הרוסמה תרעה ףוגב קוספה טוטיצ דצל בוש עיפומ 

ףסואב הליבקמ וז הרעהל שיש םוקמב .םחנמ תרבחמל הרושק התאש הרצק הרוסמ תרעה 

סופד] 1885 ןודנול ,םיקיתע די-יבתכ יפ-לע הרוסמה ,גרובצניג ד"כ)גרובצניג לש הרוסמה 

תולימב דוקינ יתפסוה .הז ףסואב ףיעסה רפסמ הרעהה שארב ןדצ ([א"לשת םילשורי ,םוליצ 

תואבה תויתוא וא םילימ .דיה-בתכב אצמנ וניא הז דוקינ .הרעהה שארב תואבה ןוגיעה 

םחומ םילוגע םיחגוס .תחשנ וא קחמנו דיה-בתכב היהש המ לש רוזחש ןה םיעבורמ םיירגוסב 

ןמיס .הרעהב עוטיק לע הרומ [...] ןמיסה .דיהבתכב תפסות לע - םיווזמ םיירגוסו ,הקיחמ לע 

עוטיקה םוקמב ואבש חינהל שי רשאכ םג ןורחאה םוקמה הארמל רישי ךשמהב ןמוס עוטיקה 

.תרבחמב טטוצמה ךרעה ןמ תופסונ תוארוהו םיפסונ םיקוספ 

.םוקמה רצוקמ ןטרפל לוכי היה אל ןרסמהו ,"רע" ךרעב תוקלחמ הנומש איבמ םחנמ .58 
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ט■ ,די תישארב  ؛םימש הנק דחא ימתו 

א ,בל רבדמב  [...] [בר] הנקמו 
זי ,ד םירישה ריש  [ןומנקו] הנק דחא 

גכ ,ל תומש  םשב הנקו 

בל ,הכ תומש  םינק הששו דחא 

ו ,טי והיעשי  ףוסו הנק 

זט ,בל לאקזחי  [...] איה הניק 

זט ,אכ ב לאומש  [וניק] לקשמ[ו] 

ג• ,זי תישארב  לומה 

תומכ ןיניע 'ד שדק ןושלב הל שיו למ החלמ רקיע 

גי ,זי תישארב  ؛ןתומכו לומי לומה 
א ,א םירבד  ףוס למ הברעב ינש ןינע 

ןתומכו 59הגספה לומ 

זט ,חכ לאקזחי  ךכות ולמ ישילש ןינע 

חי ,בל בויא  ןתומכו ؛םילמ יתלמ יכ 
ז ,אכ תישארב  'באל ללמ ימ יעיבר ןינע 

ב ,וק םילהת  ייי תורובג ללמי ימ 

זכ ,חי תישארב  רפאו 

הירקב יניע ינש ול שי 

זכ ,חי תישארב  [...] [רפאו] רפע 

חל ,כ א םיכלמ  ؛רפאב שפחתיו [רחא ןינע] 
אמ ,כ א םיכלמ  [ויניע לע]מ רפאה תא [רסיו] 

אכ ,דכ תישארב  'ל האתשמ 

תובר ןיניעו הברה ןינשיל ול שיו 60תש ורקיעו 

ה ,צ םילהת  ؛וניתנוע התש תומכ 

הארנו ,ארקמב אב ףוריצה ןיא םלוא .(םוילידב 'דהמ יפ לע)תרבחמה לש דיה-יבתכ לכב ךכ 

לכ אלב "לגלגה לומ" ותרודהמב בתכ יקסבופיליפ .(ל ,אי םירבד)"לגלגה לומ"ל ותנווכש 
.תואחסונ ייוניש לע הרעה 

ומשנ ומוי לע ןינעכ ,הלהבמ בורק" רבסהה תפסותב "אש" ךרעב האתשמ אבוה תרבחמב 

תוארוה תא טטיצו ,ת"ש שרושל תועטב הלימה תא ךייש ןרסמה ."[כ ,הי בויא] םיתחא 

"תש ןימא היתפ ןיתש ןימא המור" ,תרבחמב תישישה הארוהל טרפ) תרבחמב הזה שרושה 

תא ץבשמ ןרסמה ןיא ותטישכ אלש יכ ןייצל שי .(?תימראב איהש םושמ ילוא ,[א ,ג לאינד] 

רבדה אמשו ,המצעל הארוהכ האיבמ וניא ףאו ,ת"ש שרושה תוארוהמ תחאב ןוגיעה קוספ 

.ןאכ ויסוסיה לע דיעמ 
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ד ,כ והיעשי ؛תש יפושחו תומכו 

חי ,דכ תישארב ؛ינדא התש תומכו 

חמ ,גי ארקיו ؛יתשב וא תומכו 

ה ,וני והיעשי ؛םימ ותשנו תומכו 

זי ,י והיעשי ؛תימשו ותיש תומכו 

בל ,דכ תישארב 'ל אופסמו 

'רקב הברה ןיניע ןוהל שיו ףס ורקיעו 
הכ ,דכ תישארב ؛אופסמ םג תומכ 

טי ,גע םילהת ؛ומת ופס תומכו 

חי ,סכ םירבד ؛הורה תופס תומכו 

ו ,מ לאקזחי ؛רעשה ףס תומכו 
ז,ב הנוי ؛ישארל שובח ףוס תומכו 
גי ,ולק םילהת ؛61ףוס םי רזגל תומכו 
גי ,בי תלהק ؛רבד ףוס תומכו 

ו ,ל תישארב [ןתיו] 
שדק ןושלב תקלחמ 'ד ולו ןת ורקע 

ו ,ל תישארב ןב יל ןתיו תחאה תקלחמה 
די ,ס עשוה ؛יי םהל ןת 
אי ,٨ םיטפוש ؛תוקדצ ונתי םש ם[יבאשמ ןיב] [ינש] תקלחמ 
ג,דהכיא ؛וצלח 62םינת םג ישילש תקלחמ 
מ ,אי םיטפוש ؛חתפי תבל תונתל 63ישילש תקלחמ 

:ןאכ ורכזנ אל תרבחמה ןמ תוקלחמ יתש .ומדוק םע תחא הקלחמב הז קוספ אבוה תרבחמב 

תומוקמ ינשב דוע אבוה ף"ס שרושה .(ג ,א םוחנ)"הרעשבו הפוסב" ,(ב ,בי הירכז)"לער ףס" 

.ןאכ תואב ןניאש תוקלחמה ואבוה םשו (חל ,חכ םירבד ןוט ,זכ ארקיו) דיה-בתכב 

.(היתורודהמ יתשב םחנמ תרבחמב ךכו ,"ןינת" :ביתכה)ירקה תרוצ יפ לע ןאכ טטוצ קוספה 

:שנוד תגשהו תרבחמה חסונ תנבהב םיישק תרדס לע ריעהל יואר הז שרושב ."יעיבר" ל"צ 

הניתנ ןושל תא איבמ םחנמ (תרבחמה לש היתורודהמ יתש יפ לע)ונל םיעודיה דיה-יבתכ יפל 

הדיצ םהל ןתיו" םה "ת" ךרעב םיאבה םיקוספה ינש ."ת" ךרעב ותצקמו "ןת" ךרעב ותצקמ 

,שבושמ ןושארה קוספהש קפס ןיא .(גי ,ג תלהק)"םיהלא תתמ"ו (אכ ,המ תישארב)"ךרדל 

ןכ אל םאש ,(הכ ,במ תישארב)"ךרדל הדיצ םהל תתלו" ל"צו ,דיה-יבתכ לכב אב אוהש ףא 

קיתעה דיה"בתכ אוהש ,א י"כב עיפומ הז קוספ ,ןכא ."ןת" ךרעל ךייש וניא עודמ רורב אל 

םיקוספ ינש טטצמ (96 ימע ,יקסבופיליפ ידהמ) שגור םלוא .תרבחמה לש ךראותמה רתויב 

,(וכ ,גכ ילשמ ,"ךבל ינב הנת" ןבי ,י עשוהי ,"יה תת םויב") םחנמ לש "ת" ךרעה ןמ םירחא 

םג עמשמ ךכ .דבלב "ת" ךרעב אלא םחנמ לצא אבוה אל הניתנ ןושלש וירבדמ עמשמו 

תויהל םריבחה ,םנורתפ םחנמ הארו ,םהל דחא ןינע ןתו תת") םש םת ונבר לש ונושלמ 

םצעבו ,שנוד תגשה תובקעב ןוקית אוה ונידיבש תרבחמה חסונש אופא הארנ .("םידחא 
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ت1ت>  ['ג יתלכי] 

ח ,ל תישארב  יתלכי םג יתתא ם[ע] 

ג ,ח םיטפוש  תשע יתלכי המו 

גי ,מ םילחת  :תוארל יתלכי אלו 

ירקמב הברה םיכרד הל שיו לכ הרקעו 
אי ,המ תישארב  :ךתא יתלכלכ[ו] 
זט ,די רבדמב  :יי תלכי יתלבמ 

אי ,הכ רבדמב  :תא יתילכ אלו 

ג ,זכ תישארב  ךילת ךילכ 

גל ,הכ א לאומש  :יניתילכ רשא 

ב ,נ םילהת  :יפי ללכמ ןויצמ 
טי ,ד א לאומש  תשא ותלכו 

י ,הל םילהת  :יתומצע לכ 

וט ,ו ארקיו  :64רטקת לילכ 
אי ,א יכאלמ  :לכונ רוראו 

:65וניבי יכשמהו טעמ ןתנ ונחנאו 

122ני  66ןוהנמיסו 'ד גהניו 
תי ,אל תישארב  והנקמ לכ תא גהניו 
ה ,גכ א לאומש  םהינקמ 

תא שטשטל ידכ ילוא ,םירחאב ופלחוה הליחת ואבוהש םיקוספהש אלא .ותסיפתב האדוה 

"ךבל ינב הנת" םוקמב 'ךת" ךרעב התע אבוה (וכ ,ל תישארב)"ישנ תא הנת" קוספה .האדוהה 

,די ,ט עשוה ,",ה םהל ןת" וא ؟ד ,חכ םילהת)"םלעפכ םהל ןת" ;"ת" ךרעב הליחת היהש 

דגנכ וא)"ת" ךרעב הליחת היהש ",ה תת םויב" דגנכ "ןת" ךרעב אבוה (ונלש ןרסמה חסונכ 

דגנכ "ןת" ךרעב אבוה (די ,אכ ילשמ)"רתסב ןתמ" ;("הדיצ םהל תתלו" ,ומוקמב אבה קוספה 

קיזחה בקעי ןב לאומשש קיסהל ונילע ,ןאכ העבוהש הרעשהה הנוכנ םא ."ת" ךרעב "תתמ" 

טוטיצ דוע הארו ."ןת" ךרעב הניתנ ןושל רקיע אב ובו ,תרבחמה לש ןקותמה חסונה תא ודיב 

.ט ,ג רבדמבב טטצמ אוהש "ןת" ךרעה לש 

.ומדוק םע תחא הקלחמב תרבחמב אבוה הז קוספ 

איבה אל אוה .תרבחמבש תוקלחמה לכמ איבהל םוקמה ול קיפסה אלש לע ןאכ לצנתמ ןרסמה 

רשפא) תינימשהו תישישה ,תיעיברה תוקלחמה לע גליד ןכו ,תונורחאה תוקלחמה יתש תא 

ימע ,ליעל האר ןרסמה לש רוציקה תונושל לע .(תישילשה הקלחמב תולולכ ןתצקמ הארש 

איה וז הרוסמ תרעהש רשפאו .קוספל מלב םג אב ד ןיינמ םלוא ,תויורקיה שמח שי ונחסונ יפל 

בתכב דרש אל הז קוספ .לעיפב ,"ןאצה תא גהניו" היה א ,ג תומשב לבב חסונו ילבב רוקממ 

םג יכ דוע ריעהל שי .(16 הרעהב רכזנה ןיביי לש ורפסב חתפמה יפ לע)ילבב דוקינב די 

יפ-לע הגומ םולקנוא םוגרת םע ...הרות ישמוח השמח ,םייח תרות 'דהמב) סולקנוא םוגרתב 

תומש ןיבו ([רבדו א"נ] רבדו)חי ,אל תישארב ןיב לדבה שי (ח"משת-ו"משת םילשורי ,'גאתה 

.(רבדו) א ,ג 
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א,כאם،מיהחבד באוי 

אי ,הכ ב ם^ה חבז :היצמאו 

؛הכילה ןושל אוהו דחא ןושל אלא ול ןיא הירק לבב [הגיהנ] ןושל לכו 

מ ,אל תישארב [יל] דדתו 

תומכ 67הברה תוקלחמ הל שיו ד [הלימה רנקיעו 

ו ,ג הימחנ ךממ דורי 
מ ,אל תישארב יתנש דרתו 

י,הםירישהריש ןתומכו חצ ידוד רחא ןיניע 

גי ,חכ 'לשמ ןתומכו בזועו הדומ 
ד ,ב הירכז ןתומכו ؛םרגה תונרק תא תודיל 
חל ,בי הימחנ ؛68המה םירבצו תוסנכ ןינע - תכלוהה 'שה הדותהו 

טמ ,אל תישארב 'ל הפצמהו 

ףצ ותלמ רקעו 

טמ ,אל תישארב ןתומכו יי ףצי 
דועו חל ,ול תומש [ן]תומכו םהישאר 69הפצ רחא 'שילו 
דכ ,זט ילשמ ןתומכו שב[ד] ףוצ רחא 'שילו 
ד ,אי םירבד ןתומכו ףיצה רשא רחא 'שיל 
די ,חל והיעשי [ףצפצ]א ןכ רחא 'שיל 
טי ,ח והיעשי ןתומכו [םיגהמהו םינפצפצמה 

אי ,ול תישארב רמוא 

םיקלחמ תשלשל קלחתמ 

ד ,טי םילחת ؛םירבד ןיאו 70רמוא ןיא רמוא ןיא תומכ 

<טי ,ה ילשמ ,"ךורי הידד")"דד" ךרעב תחא הקלחמ שי םחנמ תרבחמ לש דיה-יבתכ בורב 

תרבחמה לש א י"כב .ןרסמה ינפל דמעש חסונה הזש הארנו ,"ד" ךרעב תוקלחמ ששו 

םלכ" רמאנ ףוסב םלוא ,"דד" ךרעב תוקלחמה עבש לכ תואב (סוילידב ,דהמב ויתובקעבו) 

."םידד יתלוז תחא תואמ תוקלחמה 

םיבר ןושלב אוה טוטיצה .הנורחאה הקלחמל רבסהה תא תרבחמה ןמ הפ טטיצ ןרסמה 

תיעיברה הקלחמה לע גליד ןרסמה ؛דבלב דחא קוספ ןאכ טטוצש ףא ,רוקמבכ ("המה") 

.(בכ ,אע םילהת ,"לבנ ילכב ךדוא") 

ו תטמשה לע דיפקמ וניא םחנמש הארנ ."הפצו" :ארקמב .ו אלב "הפצ" סוילידב תרודהמב םג 

"לידבו תרפעו לזרב"ו (י ,ד הירכז)"לידבה ןבא" םיקוספל םג הוושה .טוטיצ שארב ה וא 

הארו .םשארבש האירקה םא תטמשהב הכ ,כ ארקיוב דיה-בתכב ואבוהש (כ ,בכ לאקזחי) 

.152 הרעה ,ןלהל 

.תועטב ולפכנ "רמוא ןיא" םילימה 
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ו ,חנ והעשי רימא שארב םירגרג השלש םינש ינש תקלחמ 
ט ,זי והיעשי ؛רימאהו שרחה תבוזעכ 

אי,ולתישארב רמוא ןמית "שנ רב םש ישילש תקלחמ 

T0-10 ,ול תישארב יפולא ,ףולא 
'הנמיסו יניע 'ד 'רקב ול שי 

,חי א לאומש ויפלאב לואש הכה 
ול ,ידברמב ؛לארשי יפלא תובבר 

טי ,אי והימרי 72שבככ ינאו ינש ןינע 
ז,ג והימרי התא ירוענ ףולא 
ה,וטבויא ךנוע ףלאי יכ ישילש ןינע 
הכ ,בכ ילשמ ؛ויתחרא ףלאת ןפ 
D ,ל והיעשי םיריעהו םיפלאהו יעיבר ןינע 
ד,די ילשמ ؛םיפלא ןיאב 

כ ,ול תישארב יבשי 

"הברה םינינע הל שיו בש ורקע 

א ,יק םילהת ינימיל בש 
כ ,ול תישארב pאה יבשי 
ד ,ח והימרי ؛בושי אלו בושי םא רחא ןינע 
ה ,ח והימרי ؛הבבוש עודמ רחא ןינע 

א ,אכ רבדמב ؛יבש ונממ בשיו רחא ןינע 

חי ,זמק םילהת ולזי וחור בשי רחא ןינע 
ה,וויבויא ؛ושא ביבש רחא ןינע 

לצא הניאש ("תקלחמ") הארוה הפ ףיסוה ןרסמה .םייטרפ תומש ונולימב ללוכ וניא םחנמ 

ןרסמה ףיסוה וז הארוה לע .הרוסמה תרעה תא סחיי וילאש יטרפה םשל התוא דחייו ,םחנמ 

הקלחמה תא חפמה טימשה תאז תמועל ."שנ רב םש" הרוסמה יחנוממ החוקלה הרדגה 

(חי-זי ,וכ םירבד)"ךרימאה 'הו [...] תרמאה 'ה תא" םיקוספה הבו ,םחנמ לש ונולימב היינשה 

.(ד ,דצ םילהת) "ןוא ילעופ לכ ורמאתי"ו 

לע זמור ןרסמה וז תועמשמב םיקוספה שארב ותוא ודימעהבו הזה קוספה תא ואיבהב יכ ןכתיי 

לשו (םחנמ ירבדב הטטוצש) שירק ןב הדוהי לש םתטישל תדגונמה םחנמ תסיפתב ותכימת 

חסמה יכ דוע רעוי .שנוד תוגשה תא ריכה חסמהש היאר ןיא םלוא .(ויתוגשהב) שנוד 

שבככ" קוספה תא איבה אל םשו ,(וט ,ב רבדמב) רחא םוקמב םג ף"לא שרושה תא איבה 

תועמשמה תא טימשמו תרבחמב ןרדס יפ לע תויועמשמה עבשמ שש הפ הנומ ןרסמה 

.(וט ,ל והיעשי) "ןועשות תחנו הבושב" תישימחה 
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דכ ,ול ת،שאדב  אצמ 

יניע 'ד ול שיו ץמ ורקיע 
גל ,ל ילשמ  בלח ץימ יכ דחא ןינע 
ד ,זט והיעשי  ץמח ספא יכ 
דכ ,ול תישארב  םימיה תא אצמ רשא ינש ןינע 
דועו ג ,חי תישארב  :ךיניעב ןח יתאצמ 
וט ,בי תומש  ולכאת תוצמ ישילש ןינע 
ב ,טכ תומש  תוצמ יקיקרו 
10 ,ו רבדמב  תוצמ לס 

ג ,גי עשוה  74ןרגמ רעסי ץמכ 

ד ,א םילהת  :ץמכ םא יכ 

א ,זל תישארב  ירוגמ 

תומכ הברה םיכרד ול שיו רג ורקיע 
א ,זל תישארב  ויבא 75ירוגמג 

ד ,גכ תישארב  :76בשותו רג 

ו ,א הכימ  יגל יתרגהו רחא ךרד 

הכ ,כ בויא  :ופא םויב תורגנ 

טכ ,ט■ בויא  ינפמ םכל ורוג ינש ךרד 
אי ,טל םילהת  :תרגתמ 

וט ,א קוקבח  ומרחב והרוגי ישילש ךרד 

א ,ל ילשמ  :77רוגא ירבד 

ז ,אי ארקיו  :רגי אל הרג יעיבר ךרד 

א ,חנ והיעשי  [ןורגב ארק] ישימח ךרד 
הכ ,ב והימרי  [הא]מצמ ךנורג[ו] 
ט, טמ תישארב  :הירא רוג (ת)ישש ךרד 
ט ,ז א םיכלמ  :הרגמב תוררגמ יעיבש ךרד 

.היינש האב תאזה תועמשמה תרבחמב .שרופמב ןרסמה תאז ןייצ אלש ףא ,יעיברה ןיינעה הז .74 

אב אוה םלוא ,(יקסבופיליפ ירהמבו) ע ,י ,ט ,ג דיה-יבתכב וניא ןאכ אבוהש ןורחאה קוספה 

.(םוילידב ,דהמבו) צ ,פ ,ל ,כ ,ה ,ב ,א דיה-יבתכב 

םידקהו ךלמנ ךכ רחאו ,"בשותו רג" תרבחמה ןמ קיתעהל ,הארנכ ,לחה ןרסמה ."ירוגמ" ל"צ .75 

.ןוגיעה קוספ תא 

םירג"ו (ט ,טיק םילחת) "יכנא רג" םיקוספה םש ואבוה .תרבחמב אבוה הז קוספ אל .76 

.(גכ ,הכ ארקיו)"םיבשותו 

לש םודק חסונ הפ ףקתשמ הארנכו ,"רג" ךרעב אב קוספה ןיא םוילידב ירהמב דיה-יבתכ לכב .77 

.209-207 ימע ,ליעל האר .םחנמ תרבחמ 
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ا ,זל תישארב ריבא לא [רפסיו] 

[...] תומכ שדוק ןושלב 'שיל 'ד ול שיו דפס ורקיע 
א ,ב עשוה לא[רשי ינ]ב רפסמ 
ה ,וט תישארב [...] [םיבכוכה] רפסו 

בכ ,זל תישארב 'ל ליצה 

7''רקב הברה ןיניע ןשילה הזל שיו 

די ,ד רתסא הלצהו חור 
בי ,ג םומע ؛הערה ליצי 

זו,חלוהיעשי תולעמה לצ תא דחא ןינעו 
ה ,בק םילהת :עמש ילצלצב רחא ןינע 
י ,10 תומש :תרפועכ וללצ רחא ןינע 
ה ,בי תומש תוצמו שא ילצ רחא ןינע 
במ ,חכ םירבד :לצלצה שריי רחא ןינע 
אי ,ו לאינד :ארומו אלצמו רחא ןינע 

אכ ,טל תישארב 'ל [ונח] 

[ש]דוק ןושלב [ןי]נע ןירת ול שיו 

אכ ,טל תישארב ונח ןתיו 
טי ,ד ילשמ ןח תיול יכ 
בי ,דס בילהת ןתי דובכו ןח 
ב ,זנ םילהת [...] 80םיהלא יננח 
גכ ,בכ והימרי תנחנ המ 

ו ,גנ םילהת ךנח תומצ[ע] 81רזב 
טי ,גי רבדמב [ן]תומכו םא םינחמבה 

.דיה-בתכב ערק לשב עוטק הרעהה ךשמה 

לכ תא איבמ אוה ךכ רחא .הל ךייש קוספהש ,תיעיברה הקלחמה תא ןאכ םידקמ קסמה 

רשא" ,[ו ,גל תומש] "לארשי ימ ולצנתיו") תישימחה הקלחמה ןמ ץוח ,קדסכ תוקלחמה 

חור" תועמשמל וז תועמשמ ףרצל שיש ןרסמה רבסש רשפא .(דועו [זט ,אל תישארב] "ליצה 
.הרעהה שארב איבהש "הלצהו 

."הנושארל הבורק איהו" הילע רמאנו ,תדרפנ הקלחמב אב הז קוספ ונינפלש תרבחמה חסומ 

םלעתהו תוקלחמ יתש איבה םיימעפ .םימעפ עבראמ תוחפ אל ן"ח שרושה תא איבה ןרסמה 

,(טמ ,גל רבדמב)תוקלחמ שולש הנמ דחא םוקמב .(נ ,חכ םירבדו זכ ,ב רבדמב)תישילשה ןמ 

היהש תרבחמה חסונ יכ ייניעב הארנ .ןח ןושל לש הקלחמב "םיהלא יננח" תא ללכ ןאכ וליאו 

עירכהו שדחמ קסמה ודביע "ןח" ךרעה תא איבהש םעפ לכבו ,ונחסונל ההז היה קסמה ידיב 

הפרצל ,המצע ינפב האיבהל :"הנושארל הבורק"ה היינשה הקלחמב השעיי המ תחא ךרדב 

.לילכ הנממ םלעתהל וא התמדוקל 
."רזפ" :ונחסונ 
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ז ,במ תישארב 'ל רכנתיו 

שדק ןושלב 'יכרד ןיירת ול שיו דכנ ורקיעו 
איהדבוע וירעש ואב םירכנו 

ה ,אב תומש אל ירכנ םעל 
ז ,במ תישארב םהלא רכנ[תיו] 
ו ,די א םיכלמ ؛תרכנתמ תא 82עודמ 
ז ,גב א לאומש םיהלא ותוא רכנ ינש ךרד 
בי ,א הידבוע ורכנ םויב 

ג ,אל בויא ןוא ילעפל רכנו 

ט ,במ תישארב םילגרמ 

תומכ 'רקב יניע הל שיו לגר תאזה הביתה רקיע 

בב,טיבלאומש ךדבעב לגריו 
0 ,במ תישארב םתא םילגרמ 

ג,דכאלאומש ؛וילגר תא ךסהל רחא יניע 
די ,ג תור ותולגרמ בכשתו רחא ןיניע 
ל ,ל תישארב ؛ילגרל ךתוא יי ךרביו רחא ןינע 

תומש רפס 

1 ,וכ א לאומש 84'ל ונפגי 
'קלחמ ד םהל שיו ףג ורקיעו 

ג ,אכ תומש ופגב אבי ופגב םא 

ג ,ז הימחנ תותלדה ופיגי תינשה 'קלחמה 
הל ,בל תומש ؛םעה תא יי ףגיו תישילשה תקלחמה 
ג ,0 ילשמ ימורמ יפג לע תיעיברה תקלחמה 
ד,ז לאינד רשנ יד ןיפג 

די ,זט תומש 'סחו 'ל רפככ 

הברה ןיניע ול שיו רפכ רקיעו 

א ,זי ארקיו ؛רפכי שפנב 

"עודמ" הפ םיסרוג דיה-יבתכ לכ יכ הלוע סוילידב 'רהממ םלוא ,"הז המל" :ונחסונ 

יפ לע םאו הגגשב םא םחנמ בתכ ךכש הארת ,(רבד ריעהל אלב "הז המל" איבמ יקסבופיליפ) 
.ודיב היהש חסונ 

םתוא האור ,הארנכ ,קסמה וליאו ,תוקלחמ יתשב םיתשארה םיקוספה ינש ואבוה תרבחמב 

."םילגר שלש" ,תישימחה הקלחמה תא ןרסמה טימשה ןכ ומכ .תועמשמ דושכ 

.(זכ ,בי תומש)ופגנב הביתל הרסמנ הרוסמה תרעה 
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ד" ,١ תישארב  :התא תרפכו 

TO ,זמק םילהת  רפאכ רופכ 

די ,זס תומש  :רפככ קד 

דועו זי ,הכ תומש  :תרפכ 

٨ ,די םיספוש  תוירא ריפכ 

גי ,ד םחישה ריש  םירפכב 

הכ ,D א םימיה ירבד  :םירפכבו םירעב 

י ,א ארזע  ףסכ ירופכ :בהז ירופכ 

זי ,חכ א םימיה ירבד  :בהזה ירופכלו 

59ג  'ב דג 

אל ,חנ תומש  דג ערזכ אוהו 

ז ,אי רבדמב  ערזכ ןמהו 

הברה ,שיל ול שיו דג רקיעו 

סי ,סמ תישארב  :דודג דג 

אל ,זס תומש  :דג ערזכ אוהו 

חכ ,ורי א םיכלמ  :םטפשמכ ורדגתיו 

דועו זי ,חל תישארב  :םיזע ידג 

די ,גל םירבד  :תואובת דגממ 

גל ,בל תישארב  השנה דיג 

10 ,ג עשוהי  :לכ ויתודג לכ לע אלמ 

ה ,הכ תומש  רע ורקיעש ליבשב 'סח תרעו 

הברה ןינינע ול שיו 

ח ,ז ארקיו  85הלעה רוע 

ה ,הכ תומש  :םליא תדעו 

גכ ,הל םילהת  :הציקהו הריעה 
כ ,דכ תישארב  :הדכ רעתו 

0 ,דס והיעשי  :ךשדק ירע 

זס ,הכ א לאומש  :ךרע יהיו ךילעמ רס 

آ ,זלק םילהת  ורע ורע 

גכ ,ס תישארב  :םהיבא [ת]ורעו 

בי ,ב יכאלמ  :הנעו רע 

آ ,סי והיעשי  :לע תורע 

ו ,זי והימרי  :הברעב רערעכ 

לא םחנמ הפריצש רשפא .קוספה בגא ןרסמה האיבהו ,םחנמ לצא תרכזנ הניא וז תועמשמ .85 

.תישימחה ותקלחמבש "הפשח ןינע" 
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447י* 'סח דחו 'למ דח 'ב יתדעונו 

בכ ,הכ תומש ךל 
גמ ,םכ תומש המש 

הברה םיכרד הל שיו דע ורקיעו 

בכ ,הכ תומש ךל יתרענו 
ה ,חמ םלהת :ודעונ םיכלמה 
ד ,וכ והיעשי :דע ידע ייב וחטב רחא 

TD ,ב עשוה :המזנ דעתו רחא 

גכ ,גל והיעשי ללש דע קלח זא רחא 
זכ ,טמ תישארב :דע לכאי 
ב ,הכ ילשמ :דגב הדעמ רחא 

:8،؛די ונתנ ונחנאו הברה הל ראשנו 

7כ ,הכ תומש תמעל 
גי ,חנ ב לאומש ותמעל 

87טע םרקעש ליבשב 'סח 'לוכ 

ןיניניע השמח ול שיו 
אכ ,גמ והיעשי יתרצי וז םע 

טי ,גל םירבד רה םימע 

ג ,חכ לאקזחי ךוממע אל םותס ינש ןינע 
א ,ד הכיא בהז םעוי 

זט ,בי בויא 88הרובגו זע ומע ישילש ןינע 
ב ,בי בויא :תומת םכמעו 

זכ ,הכ תומש :תרגסמה תמעל יעיבר 
וט ,אי והיעשי :וחור םיעב ישימח 

הרושקה ,תיעישתה הקלחמב חתפ ןרסמה ."דע" ךרעב תוקלחמ הרשעדוחא איבמ םחנמ 

אוהו ,קספו תונושארה תוקלחמה עברא תא איבה ךכ רחאו ,הרעהה האבוה וילאש קוספל 

.(ו ,ה הכיא יפ לע "די ונתנ" ןושל) עוטיקה לע לצנתמ 

ןכ לעו שרושה ןמ הניא ייה :וילע הדיעמ הרוסמהש רסחה ביתכל יקודקד רבסה עיצמ ןרסמה 
.הרסח איה 

המכח ומע" :(ונחסונ יפ לע) ארקמב םיכומס םיקוספ ינש ןושל לש בוריע איה וז האבה 
בורב םג עיפומ וב אבה חסונה םלוא .(זט ,םש)"הישותו זע ומע"ו <גי ,בי בויא)"הרובגו 

ךכ ,ןכאש ("השקה הסרגה" ןורקע יפ לע)ןאכמו ,(ע ,ל ,כ ,ה ,ג ,ב ,א)תרבחמה לש דיה-יבתכ 

,םוילידב 'דהמ יפ לע ךכ ;ארקמבכ "הישותו" ןקות פ ,י ,ט דיה-יבתכב) תרבחמה חסונ היה 

רשפא ירהש ,םחנמ לש ארקמה חסונ היה הזש ךכמ קיסהל ןיא .("עישותו" תועטב ספדנ םשו 

.העטו ןורכזה ןמ טטיצש 
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זועו גל ,הכ תומש  דקש רקעהש ליבשב 'סח 'לוכ םידקשמ 
םיכרד םינש ול שיו 

טכ ,ח ארזע  ורמשו ודקש 
ו ,ה והימרי  דקש רמנ 
די ,ט לאינד  ؛לע ייי דקשיו 
גכ ,זי רבדמב  םידקש למגיו ינש ךרד 
גל ,הכ תומש  הנקב םידקשמ 
אי ,גמ תישארב  ؛םידקשו םינטב 

וכ ,וכ תומש  יצע 

'רקב םיכרד 'ד הל שיו ץע ורקיע 
וכ ,וכ תומש  םיטש יצע 

ו ,ו והימרי  הצע ותרכ 

אי ,גל םילחת  ؛םלועל יי תצע תינש תקלחמ 
ט ,ג ארקיו  ؛הצעה תמעל תישילשה תקלחמה 
ול ,זט ילשמ  ؛ויניע הצע תיעיבר תקלחמ 

די ,זכ תומש  םיעלק 

הירקב םיכרד 'ג 'שיל הזל שי 
זי ,הל תומש  רצחה יעלק 
די ,זכ תומש  ؛ףתכל םיעלק 
טכ ,הכ א לאומש  עלקה ףכ ךותב תינש ןינע 
נ ,זי א לאומש  ןבאבו עלקב 

זט ,כ םיטפוש  ؛עלוק הז לכ 
טכ ,ו א םיכלמ  םיבורכ תועלקמ ישילש ןינע 
םי ,ו א םיכלמ  ؛םיעקפ תועלקמ 

[מ ,סכו) ט ,ל תומש  'ב ךסנו 

הברה יניע ול שיו ךס 'רקיעו 
ח ,חל בויא  םיתלדב ךסיו 
וט ,הל תומש  חתפה ךסמ תא 
ט ,ל תומש  וילע וכסת אל [ךסנו] רחא ןינע 
בכ ,ל והיעשי  ךבהז תכסמ רחא ןינע 
די ,י והימרי  וכסנ רקש יכ 
ב ,טי והיעשי  [?םירצמ יתכסכסו] רחא ןינע 

כ ,בל תומש  'ל ןחטיו 

'רקיע ינש ול שיו ןחט ורקעו 
כ ,בל תומש  קד רשא דע ןחטיו 
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ב ,זמ והיעשי [...] ילג חמק ינחטו םיחר יחק 
י ,אל בויא יתשא רחאל [ןחטת ינש] ןיניע 

הכ ,בל תומש 'ל הערפ 

ןיניע ינש ול שיו ערפ ורקיעו 

הכ,בלתומש הערפ יכ אוה ערפ יכ 

הכ ,א ילשמ יתצע לכ וערפתו 

חי ,ה רבדמב השאה שאר תא ערפו ינשה [ןינעה] 
ו ,י ארקיו וערפת לא םכישאר 
כ ,דמ לאקזחי [וחלשי] אל ערפו 

כ ,ול תומש םישרקה 
וליבש דחא 'רקד 'שילה לכו שדק ורקע 

וס ,וב תומש םישרק 

ו ,זכ לאקזחי ؛ןש ושע ךשרק 

[ב ,ובו] זכ ,ול תומש 'ב יתכרילו 

'יניע ןירת ול שיו ךרי ורקיעו 

ה ,א תומש בקעי ךרי יאצי 
במ ,חכ תומש םיכרי דעו םינתממ 

ב ,דכ תישארב יכרי תחת ךדי אנ םיש 

זכ ,ול תומש ןכשמה יתכרילו ינשה ןינעה 
זכ ,וכ תומש :המי םיתכריל 

[גכ ,וכונ חכ ,ול תומש 'ב תעצקמל 
עצק ורקיעו ןינינע 'ג ול שיו 

ه ,המ םילהת ؛תועיצק תולהאו רמ 
אמ ,די ארקיו :תיבמ עצקי תיבה תאו ינשה ןינעה 

גכ ,וכ תומש ןכשמה תעצקמל תישילשה תקלחמה 
אכ ,ומ לאקזחי עצקמב רצח הנהו 

ב ,זל תומש [והפציו] 

הברה ןיניניע ול שיו ףצ ורקיע 

ב ,ב הימחנ ךרד הפצ 

טי ,חמ והימרי ؛יפצו ידמע ךרד לא 
בקל תומש [רוהט בהז והפציו] ינש ןינע 
מ ,זס ילשמ ירמא שבד ףוצ [ישילש ןינע] 
אי ,0י םילהת םיפוצ תפנו 
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229 בקעי ןב לאומש ידיב םחנמ תרבחממ םיכרע לש ינרסמ דוביע [41] 

דנ ,ג הכיא ؟ישאר לע םימ ופצ יעיבר ןינע 
די ,חל והיעשי [ףצפצא ןכ רוגע] סוסכ ישימח ןינע 
ה ,זי לאקזחי ומש הפצפצ (!)תישש ןינ[ע] 

ג ,זל תומש ויתמעפ 

םיניניע 'ד ול שיו םעפ ורקיע 

בי ,ז ילשמ ץוחב םעפ 
גמ ,וק םילהת :תובר םימעפ 

הכ ,גי םיטפוש ؛؛9ןד ומעפל תינשה תקלחמה 
נ ,דע םילהת ؟ךימעפ המירה 
ב ,ז םירישה ריש םילענב ךימעפ ופי המ ישילש ןינע 
אי ,הנ םילהת ؟ץחרי וימעפ 
ג,זלתומש ויתמעפ עברא לע יעיבר ןינע 
ם ,טל תומש ؟90ןמדו ןמעפ 
ז ,זל תומש השקמ 

؛שק ורקיע 

די ,גפ םילהת ؛חור ינפל שקכ 
הכ ,ל בויא ؛םוי השקל 
דכ ,נ והימרי ؛ךל [ינתשקי 
ה ,אי רבדמב תאד םיאושקה 

אל ,הכ תומש ؛השעת השקמ 
ה ,י והימרי ؛91המה השקמ רמתכ 
ו ,ה לאינד ؛ןשקנ אדל אד התבכראו 

גי ,זל תומש קצ ורקעש ליבשב 'סח 'לוכ קציו 
ינינע 'ג ול שיו 

אמ ,ד ב םיכלמ םעל קצ 
גי ,זל תומש ؛ול קציו 

."ןד הנחמב" ל"צ 

ותוא ארק ןרסמהש הארנ .ם"עפ שרושה ירחא דימ אבה ,ן"ומעפ ,דרפנ שרוש איה ןומעפ ןושל 

."םעפ" ךרעה לש הנורחאה הקלחמל רישי ךשמהכ 

תרבחמה חסונב היה אל םנמא םא .(תורודהמה יתשב ךכ) םחנמ תרבחמב אב וניא קוספה 

תועמשמ מ האר ילואו ,הזה קוספבש "השקמ" בגא קסמה ואיבהש רשפא ,ןרסמה יניע דגנלש 

,יארקמ תעדי שוריפ םע והימרי רפס ,הלוב ימ)'םיאושיק הרשי ןושל וב ושריפש שי .המצעל 

.(ד"משת םילשורי 
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גמק,טיקםילהת ؛92ינואצמ קוצמו רצ ינש ןינע 
זט,אמבויא ןבא ומכ קוצי ובל ישילש ןינע 
וט ,אי בויא ארית אלו קצמ תייהו 

גי ,זל תומש אפ רקיעש ליבשב 'סח תאפה 
דחא ךרד לוכו 

גי ,זל תומש תאפה עברא לע 

זכ ,טי ארקיו ךנקז תאפ 
בכ ,ט !רימחנ האפל םקלחתו 
ם ,בל םירבד התיבשא םהיאפא 

אמ ,גי ארקיו וינפ תאפמ םאו 

؛םהל דחא ןינע 

דכ ,זל תומש רככ 

שדוק ןושלב ןינינע 'ג ול שי 
גב ,טכ תומש ؛אוה תפ - 9גדחא םחל רככ 
ומ,זאםיכלמ רושימ ןינע - ןדריה רככ ינש ןינע 
גכ ,ל והיעשי ؛בחרנ רכ ונממ תויהל ןכתיו 
דכ,זלתומש ؛רוהט בהז רככ ישילש ןינע 

הכ ,זל תומש 'סח 'ב ותמק 
'תירוא לכ 

ח ,אל לאקזחי ותמק אהבג ןכ לע 
'שיל 'ב ול שיו םק רקיעו 

דועו הכ ,זל תומש ותמק דחא 'ינע 
וט ,ט רבדמב ןכשמה תא םיקה 
ד,דיאםיכלמ ؛ויניע ומק יכ 
חי ,טי ארקיו םקת אל ינש ןינע 
א ,אנ והימרי ימק בל יבשי לע 
דכ ,ד תישארב ןיק םקי 

,חל תומש םידבה 

הברה 'שיל ול שיו דב ורקיע 

דל ,ל תומש ؛היהי דבב דב 

בי ,בל םירבד ؛ונחני דדב יי רחא ןינע 

"קוצמבו רוצמב" תא הזה קוספה םוקמב איבמ (יקסבופליפ 'דהמו) תרבחמה לש ט י"כ .92 
.<גנ ,חכ םירבד) 

."תחא" ל"צ .93 
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231 בקעי ןב לאומש ידיב םחנמ תרבחממ םיכרע לש ינרסמ דמיע [43] 

ז,חלתומש ؛םידבה תא אביו רחא ןינע 

ג,איבויא ؛ושירחי םיתמ ךידב רחא ןינע 

ד ص ארקיו ؛שדק דב תנתכ רחא ץינע 

אמ ,םל תומש דרשה 

ןינינע 'ג ול שיו דרש ורקיע 

גי ,ה םיטפוש דירש דרי זא 

ב ,אל והימרי ؛ידירש םע 

אמ,םלתומש ؛'של דרשה ידגב תא ינש ןינע 
גיהמוהיעש' ؛והשעי דרשב והראתי ישילש ןינעה 

؛אוה שרח ילכמ ילכ 

94ארקיו דפס 

504נ 'בהזי 

די ,ז0 ארקיו םימעפ עבש 

10 ,בנ והיעשי ؛םיבר םיוג הזי ןכ 

'ז תחא תוא הלמה רקיעו 

כ ,ו ארקיו לע המדמ הזי רשאו 
דכ ,בל םירבד בער יזמ 

אכ ,0' רבדמב הדנה ימ הזמו 

אי ,ח ארקיו ונממ זיו 
י ,ונ והיעשי םיבכש םיזוה 

؛המה הקירז ןינע 

גי ,זי ארקיו 'ל דוצי 
תונושל ונממ איביו דצ רקיעו 

גי ,די ארקיו היח דיצ דוצי 

בנ ,ג הכיא ؛<י>נודצדוצ 

ג ,חי םילחת ؛יתדוצמו יעלס רחא 'שיל 
וכ ,אל םירבד ؛תירב ןורא דצמ רחא 'שיל 
ו ,ג הינפצ םהירע ודצנ רחא 'שיל 

؛95תימרא ןושלב אוהו אוה ןברח ןינע 

אכ ,המ תישארב ؛הדצ םהל ןתיו רחא ןינע 

.דיה-בתכב הדרש אל ארקד רפס לש הנושארה ותיצחמ .94 

.'(ב ,א תישארבל סולקנוא)"אינקירו המצ תוה" תימרא ןושלב והמכ שד ,קרוח ןינע' ؛םחנמ .95 
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די ,ג לאינד ןשימ ךרדש אדצה רחא ןינע 
؛96תמאה רמכ 

ו 'זוי ארקיו [...] 97[ראש] 
אכ ,י והיעשי בקעי ראש בושי ראש ינש ןינע 
ه ,ם והימרי ؛לארשי תיראש 

ה,חכםירבד ךתראשמו ךאנט ישילש ןינע 
י ,אכ תומש ؛התנעו התוסכ הראש 

 99.

آ ,ח• ארקיו 

,חי ארקיו [דע ורקיע] תורע ןושל לכ 
[...] תומכ הברה [...] הל שיו 

ווי ,בק םילחת ؛רערעה [תלפת דחא] 
כ ,דכ תישארב תקשה לא הדכ רעתו דחא 
בי ,גנ והיעשי תומל הרעה רשא תחת 
,חי ארקיו ךיבא תורע רחא 
גמ ,גי ארקיו ؛98רשב רוע רחא 
כ ,סלק םילהת ךירע אושל אושנ רחא 
אב ,די והיעשי ؛םירע לבת ינפ ואלמו 

0 ,הי ארקיו ץוח 

99הברה 'שיל ונממ איביו ץח ורקיע 

ד ,בק םילהת ؛רובג יצח תומכ 

חי ,זע םילהת ؛וכלהתי ךיצצח ףא רחא 
ז0 ,ג הכיא ץצחב םרגיו 

זי ,כ ילשמ ؛ץצח והיפ אלמי רחא 
זכ ,ל ילשמ ץצוח אציו רחא 
אי ,ה םיספוש ؛םיצצחמ לוקמ 
בס ,סיק םילהת הליל תוצח רחא 
במ ,אל רבדמב השמ הצח רשא 

?תמאה' איה אדצה תימראה הלימה תועמשמ :ןשוריפו ,םחנמ תרבחממ טוטיצ ןה הלא םילימ 
.,םנמואה 

ןרסמהו ,םחנמ לצא תישילש האב (,בורק ,רשב ראש' הארוהה תא םג תללוכה) ,רשב' תארוה 

.וז הארוהל ךייש ןוגיעה קוספ יכ המידקה 

רחא קוספ ןרסמה ףיסוה ה ,הכ תומש ליעל םג .ןרסמה ופיסוהו תרבחמב אב וניא הז קוספ 

.(,,םליא תרעו" ,םש ןוגיעה קוספ בגא) רוע ןיינעמ 

.ןלוכמ איבה ןרסמהו ,תוקלחמ שמח הפ איבמ םחנמ 
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233 בקעי ןב לאומש ידיב םחנמ תרבחממ םיכרע לש ינרסמ דוביע [45] 

ט ,חי ארקיו ץוח תדלומ רחא 
אי ,D םרבד :100דמעת קחב 
די ,חי ארקיו הלגת 

101תומכ הברה 'שיל ונממ איביו ורקיע לג 

בי ,ד םירישה ריש לוענ לג 
ום ,אנ והיעשי :וילג ומהיו דחא 
טי ,ה0 והיעשי [םילנשוריב יתלגו דחא 
I,א רתסא ףסכ ילילג לע ר[חא] 
בי ,ד לאקזחי :תאצ ילל[גב רחא] 
די ,חי ארקיו הלגת אל ךיבא יחא רחא 
בי ,ב עשוה :הלגא התעו 
בי,חלוהיעשי [הלגנו] עסנ ידוד רחא 
ד ,ד לאוי :תשלפ תולילג [...] רחא 
גי/זלאוי :לגמ וחלש רחא 
י,וטםירבד רבדה ללגב רחא 

רחא 

בל ,טי ארקיו 'ל הבי[ש] 
בש הביש תלמ רקיעו 

י,וטבויא ונבשישיםגבשםג 

חי ,אע םילהת [הבישו] הנקז דע םגו 
ד ,די ב םיכלמ [ובישמ ויניע] ומק יכ 

הכ ,כ ארקיו םתלדב[הו] 
תומכ 'שיל ןירת ונממ איביו לדב ורקיע 

הכ ,כ ארקיו ןיב םתלדבהו 
י ,י ארקיו ؛02שדקה ןיב לידבהלו 
י ,ד הירכז ؛03לידבה ןבא ינש [ןינע] 

'דהמבו) פ ,ע ,כ ,י ,ט ,ה ,ג ,ב דיב-יבתכב אב וניאו צ ,ל ,א דיה-יבתכב אב הז קוספ .100 

.(יקסבופיליפ 

תיעיבשה ,תישילשה)ןהמ שולש לע גליד ןרסמהו ,תוקלהמ הושעעברא הפ איבמ םחנמ .101 

.עוטק הרעהה ףוס .(תירישעהו 

ךא ,כ ,במ לאקזחיל הנווכהש רשפא ."שדקה ןיב לידבהל" ؛(תואחסונ ידניש אלב)תרבחמב .102 

.םחנמ לצא תאמ הליגרה ,קוספה שארמ רוביחה ו תטמשה אלא הפ ןיאש רשפא 

."לידבה ןבאה" :ונחסונ .103 
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בכ ,אל רבדמב תרפעה תאו לידבה תא 

הכ ,א !٨٧٥١ ךילידב לכ הריסאו 
כ ,בכ לאקזחי 5104לידבו תרפעו לזרב 

בי ,אכ ארקיו רזנ 

תומכ הברה 'שיל ונממ איביו דז ורקיע 

ג ,ו רבדמב ריזי רכשו ןיימ 
ב,בכ ארקיו :ישדקמ ורזניו 
ז ,א והיעשי :םירז [תכפהמנכ רחא 

גי ,ל והימרי :רוזמל ךניד ןד ןיא רחא 
אי ,הכ תומש ביבס בהז רז 

מ ,בכ ב לאומש ליח ינרזתו 
אל ,ל ילשמ :םינתמ ריזרז 

וט ,0ל בויא [...] 105[הרוזת] לגר יכ רחא 

סכ ,גכ ארקיו הנעת 

הברה םינינע ול שיו ורקיע ןע 

אכ ,וס תומש םהל ןעתו 
חי ,בל תומש :תונע לוק 
זכ ,גל םירבד :יהלא הנועמ רחא ןינע 
ג ,ח םרבד ךביעריו ךנעיו רחא ןינע 
סכ ,גכ ארקיו הנעת אל רשא 

:106הלודג הכאלמהו 

,דכ ארקיו הכז 

'שיל ןירת ול שיו ךז ורקיע 

דועו כ ,זכ תומש תיתכ ךז תיז ןמש 
וס ,וס בויא [וניניעב וכז אל םימשו 
ז ,דכ ארקיו :הכז הנבל 
זי ,חכ בויא תיכוכזו בהז הנכרעי אל ינש ןינעו 

:םהש ינבאמ 

.וב ,"לזרבו" :ונחסונ .(ט ,ה) די-יבתכ ינשב קר אב קוספה .104 

טמשנ (יקסבופיליפ 'דהמבו) ע ,ט ,ה ,ג ,ב דיה-יבתכב .צ ,פ ,ל ,י ,א דיה-יבתכב אב קוספה .105 

רמאמב ךורא ןויד אב תישימחה הקלחמה ףוסב)וינפלש תישישה הקלחמל תרתוכה םע קוספה 

.(הלימה ףוסב נ-ו ת תלפכה לע רגסומ 

תישילשה ,הנושארה)ןהמ שולש איבמ ןרסמה .הז שרושב תוקלחמ הרשע-שולש איבמ םחנמ .106 

יסרטנוקב "הלודג הכאלמהו" ןושל לע .קיתעה אל תובר תוקלחמש הרעה ףיסומו ,(תיעיברהו 

.200 ,מע ,ליעל ןייע הרוסמה 
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235 בקעי ןב לאומש תיב םחנמ תרבחממ םיכרע לש יתסמ דוביע [47] 

ב' ,דכ ארקיו 'סחו 'ל שרפל 
'שיל 'ג ול שיו 

ג ,ג הימחנ הלעמ שרפ 
בי,בבםיכ7מ ؛וישרפו לארשי בכר 
אי/וארקיו [ושרפנו וברקו ינש ןינע 
ג ,ב יכאלמ ؛שרפ יתירזו 

דל ,וס רבדמב ול השעי המ שרפ אל יכ 
בי ,מ ארקיו ؛יי יפ לע םהל שרפל 
آ רתסא [ףם]כה תשרפ תאו 

במ,הכארקיו ורכמי 

יניע ץירת ונממ איביו דכמ ורקיע 

במ ,הכ ארקיו ؛תרכממ ורכמי אל 
גל ,הכ ארקיו ותזחא ריעו תיב רכממ אציו 

גי ,ז לאקזחי ؛רכומה יכ 
חס ,חכ םירבד םש םתרכמתהו 

גי ,דמ םילהת ؛ןוה אלב ךמע רכמת 
ט,דםיטפוש ארסיס תא יי רכמי ינש ןינע 
ב ,ד םיטפוש ؛107דיב יי םרכמיו 

נ ,הכ ארקיו רפסמב 

תקלחמ 'ד ונממ איביו דפס ורקיע 
א,בעשוה ؛לארשי ינב דפסמ 

וכ ,גמ והיעשי ןעמל התא רפס ינש ןינע 
ום,דכתישארב ؛קחציל דבעה רפסיו 
י ,בל והימרי רפסב בתכאו ישילש ןינע 
בי,גרתםא ؛ירפס וארקיו 
י ,דכ תומש ؛ריפסה תנבל יעיבר ןינע 

ול ,וכ ארקיו 'סחו 'ל ת[םנמ] 
'שיל [יג] ונממ איביו םנ ורקיעו 

במ,דםרבד תחא לא סנו 

ול ,םארקיו ؛ברח תסנמ וסנו 

ט ,אכ רבדמב [יסנה לע וה]מש[יו ינ]ש ןינע 
ו ,ס םילהת [...] ינפ[מ] ססונתהל םנ [ישילש ןינע] 

.(ח ,ג םיטפוש)"םיתעשר ןשמ דיב םרכמיו" ؛(דיה-יבתכ לכב) תרבחמב .107 
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ל"וכארקיו םכינ[מח] 

הברה ינינע ונממ איב[יו] נ08[םח ורקינע 

גל ,בל םירבד ؛םניי ם[נינ]ת תמח 

[...] רחא 

חל ,ל תישארב ןאבב [הנמחיו] 
ז ,אנ םילחת ינתמחי [א]טחבו 

ז1נ ,הכ א לאומש ונילע ויה המוח 

ד ,זכ ארקיו ףכרע 

'שיל 'ב ונממ איביו ךרע ורקיע 

ד ,זכ ארקיו ךכרע היהו 
זי ,חכ בויא בהז הנכרעי אל 

ב ,זכ ארקיו :תשפנ ךכרעב 

ה ,גכ םילחת ןחלש ינפל ךרעת תינשה תקלחמה 
גכ ,מ תומש םחל ךרע 
טי ,ול בויא ךעוש ךרעיה 
ד ,ה םילחת ךדעא רקב 

10 ,זכ ארקיו [ףסיו] 
109הברה תונושל ונממ איביו ףס [ורקיע] 

וט ,מ ארקיו תישימח ףסיו 
טי ,גע םילחת ומת ופס רחא 

די,בלרבדמב דוע תופסל רחא 

ו ,מ לאקזחי רעשה [ףס רחא] 
אי ,דפ םילחת [ףפותסה] יתרחב 
ב ,בי הירכז ؛לער ףס םלשורי תא םש רחא 
ז,ב הנוי ؛שובח ףוס רחא 

"0[...נ רחא 

גי ,בי תלהק ؛עמשנ לכה רבד [ףוס רחא] 

.ם"ח שרושל (תועטב)וסחיי קסמה םלוא ,"ןמזו" ךרעב איבמ םחנמ הז קוספבש םבינמח תא .108 

.שרושה יוהיזבו ןוגיעה תלימ יוהיזב קפס ץא םלוא ,הז םוקמב שטשוטמו עורק דיה-בתכ 

.ןהמ עבש תוחפלו ,ןלוב תא םיגציימה םיקוספ איבה ןרסמהו ,תוקלחמ הנומש איבמ םחנמ .109 

תופסל" תקלחמל ופרצל ךירצ ןרסמה היהש ףא ,המצעל הקלחמכ הפ אבומ ןוגיעה קוספ 

.(ו ,ל ילשמ)"ףסות לא" תא םג הב איבה םחנמש ,"תע 

קנע" ,וימודו [ג ,א םוחנ] "הרעשבו הפוסב 'ה")תישישה הקלחמה הפ תואב םחנמ תרבחמב .110 

ןינע" ,וימודו [הכ ,דכ תישארב] "אופסמ םג ןבת םג") תיעיבשה הקלחמהו ("המה רעס 
.("לילב 
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237 בקעי ןב לאומש ידיב םחנמ תרבחממ םיכרע לש ינרסמ דוביע [49] 

דבדמב רפס 

ه ,ב רבדמב 1עםי 

'שיל 'ב ונממ איביו עס ורקיע 
א ,גל רבדמב לארשי ינב יעסמ 
אל ,ה א םבלמ תולדג םינבא ועיסיו 
ט ,ב רבדמב ועסי "1ועסיו הנשאר 
ט ,הנ םלהת רעסמ העוס חורמ 

גל ,٠ רבדמב םהינפל ע[ס]נ [ייינ תירב ןוראו 
חי ,אמ בויא הירשו עסמ תינח רחא ןינע 

؛"2אוה ברק ילכמ 

וט ,ב רבדמב ףלא 
'שיל 'ד ונממ איבי 

וט ,ב רבדמב ףלא םיעבראו 
ד ,אל רבדמב ؛"3הטמל ףלא 
ד ,ג והימרי ירוענ ףולא ינשה הארמה 
אכ ,גי והימרי :םיפולא ךילע 
גי ,ז םירבד :תרתשעו ךיפלא רגש ישילשה הארמה 
גל ,גל בויא :המכח ךפלאאו שרחה יעיברה הארמה 

זכ,ברבדמב םינחהו 

תוקלחמ ינש הל שיו ןח ורקיע 

זכ ,ב רבדמב וילע םינחהו תחאה תקלחמה 
ח ,דל םילהת יי ךאלמ הנוח 
גב ,בכ והימרי :אובבתנחנהמ 

בי ,דפ םילהת דוב[כ]ו ןח [היננשה תקלחמה 
טי ,ד ילשמ :ךשארל םה ןח תיול 
504נ 

ט ,ג רבדמב :ןכ 'בתכ ןוהירת םנותנ םנותנ 
גל ,ו א םימיה ירבד :ילמ םינותנ םיולה םהיחאו 

:ןיבתכ םינתנ ראשו 

ןיניע 'ד הל שיו ןת הלמה רקיעו 
וב ,ל תישארב :ישנ תא הנת 

.תועטב הפ הבתכנ הלימה .111 

.םחנמ ירבדמ טוטיצ איה וז הרדגה .112 

.(יקסבופיליפ 'דהמבו) ע ,ט דיה-יבתכב אב וניא קוספה .113 
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',העשוה ؛םיוגב ונתי יכ םג 

סכ ,ל בויא :םינתל יתייה חא 
מ ,אי םיטפוש חתפי תבל תונתל 

107צ 'בהוצ 

זס ,ג רבדמב :הוצ רשאכ יי יפ לע השמ םתא דקפיו 
ב,17 רבדמב :תלחנ תא תתל ייב הוצ ינדאו 

דחא 'שיל 'לוכו וצ ורקיעו 

דועו ב ,דב ארקיו לארשי ינב תא וצ 
י ,חכ והיעשי וצל וצ יכ 
כ,מ תומש :ינב תא הוצת התאו 

אל ,ג רבדמב ךסמהו 

םיכרד 'ד ול שיו ךס ורקיע 

ח,חל בויא םיתלדב ךסיו 
אל ,ג רבדמב לכו ךסמהו 
כ ,חכ והיעשי :הרצ הכסמהו 

ו ,ב םילהת יכלמ יתכסנ רחא ךרד 
ג ,י לאינד :יתכס אל ךוסו 
בכ ,ל והיעשי :ךבהז תכסמ ישילש ךרד 

114םירצמ תא יתסכסו יעיבר ןינע 

דמ ,ג רבדמב 'קוספ 'שאר ב"י חק 
םיניניע השלש הל שיו חק הלמה רקיעו 

ט ,וט תישארב הלגע יל החק 
דמ ,ג רבדמב םיולה תא חק 
ה,זי לאקזחי :םיבר םימ לע חק רחא ץינע 
א ,אס והיעשי :חוק חקפ םירוסאלו ישילש ןינע 

:115תחא הלמ חוקחקפ תויהל ןכתיו 

קוספה םע הז קוספ תועטב בריע ןרסמה ךא ,(ב ,טי והיעשי)"[םירצמב] םירצמ יתכסכסו" ל"צ .114 

.(ד ,טי והיעשי)"השק םינדא דיב םירצמ תא יתרבסו" 

בקעי ןב לאומש ,תילאוטסקט הלאשהש ףא יכ ןייצל שי .םחנמ תרבחממ טטוצמ הזה טפשמה .115 

'דהמ) ב תואב םחנמ ירבדמ ,דועו תאז .ןרסמכ ותדמע תא עיבהל ילב טפשמה תא קיתעמ 

הרבס לע תססובמ תחא הלימכ חוקחקפ אורקל העצההש רורב (ב רוט 42 ימע ,יקסבופיליפ 

ןורתפה הארמו ןושלה וק ןינע יפל לבא .ןילמ ינשל תקלוחמ הלמה תאז תאצמנ" :תינושל 

תא קיתעמ בקעי ןב לאומש ןרסמה יכ ונניינעל אצמנ ."תחא הלמ הארנ הנינע טפשמ רשפו 

؟םחנמ יאנולימה הלעהש תילאוטסקטה הרבסה 
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239 בקעי ןב לאומש ידיב םחנמ תרבחממ םיכרע לש יתסמ דוביע [51] 

וכ ,ח רבדמב 'ל הקש؛ 
תומכ 11<؛הברה יניע הל שיו קש הרקיעו 

גי ,דק םילחת םירה הקשמ 
מ ,ח רבדמב םימה תא הקשהו 

ב ,א םירישה ריש תוקישנמ ינקשי רחא ןינע 
ם,ב לאוי :וקשי ריעב רחא [ןינניע 
ב ,ג םירישה ריש תובחרבו םיקושב רחא ןינע 
מ ,אמ תישארב ימע לכ קשי ךיפ לעו רחא ןינע 
דועו בכ ,טכ תומש ץימיה קוש רחא ןינע 
וט,הםירישהריש :שש ידומע ויקוש 

אכ ,ו רבדמב ורדנ ,דרי 

"ד[...נ הל שיו רד םרקיע 

אי,דפםילהת :עשר ילהאב רודמ רחא ןינע 
[...] רחא ןינע 

ט ,דכ לאקזחי [הרודמה] לידגא [ינא םג] 
[...]חא ןינע 

די ,ז רבדמב ףכ 
118ארקמב הברה םיכרד ול שי 

די ,ז רבדמב תחא ףכ 
ופ ,ז רבדמב :בהז תופכ 

וכ ,בל תישארב :בקעי ךרי ףכב רחא ןינע 
ז ,זנ םילחת ישפנ ףפכ רחא ןינע 
ח ,ומק םילהת םיפופכ ףקוז 
ו ,ו הכימ :םורמ [יהלאל] ףכא 
בל ,וט בויא הננער אל ותפכו רחא ץנע 
מ ,גכ ארקיו םירמת תופכ 
טכ ,ד והימרי :[ולע םיפכ]בו רחא ןינע 

דועו וט ,ז רבדמב רקב 

תומכ הירקב םיכרד 'ג ול שי 

גכ ,ג הכיא םירקבל [םי]שדח 

"ךתקושת ךשיא לאו" תא טימשהו ,ןהמ שש איבה ןרסמה .תוקלחמ עבש הפ תואב תרבחמב .116 

.(זט ,ג תישארב) 

.דדנ ןושל תישילשהו ,"רד" ךרעה ןמ תוקלחמ שמח איבמ םחנמ .העוטק הרוסמה תרעה .117 

תוקלחמ שש איבמ םחנמ .הלימל הוושו ויליאמ רורב אוהש םושמ הארנכ ,ןאכ ןדצ אל שרושה .118 

.(٣ ,ט ארקד) "הנממ ופכ אלמד" ,תישילשה הקלחמה תא טימשה ןרסמה .הזה שרושה ןמ 

This content downloaded from 192.115.99.134 on Mon, 13 Nov 2017 08:14:27 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



[52] רפוע ףסוי 240 

ח ,אכ םילחת יעשר לכ תימצא םירקבל 
בי,דללאקזחי ורדע הער תרקבכ ינש ןינע 
גל ,זכ ארקיו [ערל בוט] ןיב רקבי אל 
ד ,זכ םילחת ؛ 119ולכיהב רק[בלו] 
דועו וט ,ז רבדמב רקב ןב דחא רפ ישילש ןינע 
די ,ז סומע [...] יכנא רקוב יכ 

V ,ח רבדמב ינפלו ,ינפל 

120[...נ םיכרד 'ב םהל שיו ןפ םרקיע 

ה ,ט רבדמב !21'סח לכ ,לכב ,לכל ,לככ ןושל לכ 
הברה ןיניע ןשילה הזל שיו 

ה ,ט רבדמב ؛הוצ רשא לככ 
זט ,די רבדמב :יי תלכי 
ב ,ב תישארב :םיהלא לכיו 
ז ,ה א םיכלמ :םיבצנה ולכלכו 

ג ,זכ תישארב :ךתשקו ךילת ךילכ 
זט ,הל רבדמב :122ילכב םאו 
גל ,הכ א לאומש םויה יניתילכ 

:123בחר ול שיו 

186א 'ב םיואתמה 

דל ,אי רבדמב םדאתמה םעה תא ורבק 
חי ,ה סומע םוי תא םדאתמה יוה 

ןיניע ץירת הל שיו וא הרקיעו 

טמ ,הכ ארקיו :ודד ןב וא ודד וא 
גי ,בלק םילחת ול בשומל הוא 
ד ,אי רבדמב :הואת וואתה 

.56 הרעה ,ליעל האד .םחנמ לע הז ןיינעב קלוח שנוד .119 

.שטשוטמ ךשמהה דיה-בתכב .120 

ףא ןיא רשאכ םג רסחה ביתכה תא תנייצמה ,תילבבה הרוסמל תינייפוא תאזה הרוסמה תרעה .121 

הרוסמב וליאו ,הבחו הרעהה לש התלוחת תילבבה הרוסמב .אלמ ביתכ לש תחא תורקיה 

.ןטק ץמקב אלו םלוחב לכ לש םירקמל קר תסחייתמכ שרפתהל הלובי איה תינרבטה 

.(זט ,הל רבדמב)"לתב ילכב םאו" :אוה תרבחמב טוטיצה ךא ,אכ ,ו ארקדל הנווכהש רשפא .122 

הקלחמב םהינש תא איבה םחנמו ,ומדוקל ותארוהב הווש הזה קוספה ,ךכ ןיבו ךכ ןיב 
.תישימחה 

איבמ םחנמ .הזה שרושה תוארוה לכ תא איבהל םוקמה ול קיפסה אלש ,הארנכ ,ןייצמ ןרסמה .12ג 

.ןהמ ששל קר סחייתה ןרסמהו ,תוקלחמ הרשע-עברא 
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241 בקעי ןב לאומש ידיב םחנמ תרבחממ םיכרע לש ינרסמ דוביע [53] 

א ,ב1 רבדמב 'למד 'םח תודא 

'רקב 'גיע 'ג הל שיו דא הרקיעו 

ו ,ב תישארב ןמ הלעי דאו 
זכ ,ול בויא ؛ודיאל רטמ וקזי 
א ,בי רבדמב השאה תודא לע ינש ןיניע 
זמ ,גי ב לאומש ؛הערה תודא לא 
ד,זוהיעשי םידואה תובנז ישילש ןיניע 
אי ,ד סומע לצמ דואכ 

דמ /זי רבדמב 'ל ושמ 

'רקב ןיניע 'ב ול שר שמ ורקיעו 
ח ,א עשוהי רפס שומי אל 

ד ,ב הכימ יל שימי ךיא 
המ ,די רבדמב ברקמ ושמ אל 
בי ,זכ תישארב יתיהו יבא ינשמי ילוא ינש ןינ[ע] 
טכ ,חכ םירבד רועה ששמי רשאכ 

הכ ,בי בויא 124רוא אלו ךשח וששמי 
אי ,זס רבדמב 'םח 'ל םירענה 

תומכ 'ברה יניע הל שיו דע הרקיעו 
אי ,זס רבדמב ؛ 125יי לע םירענה 
גי,בהכיא ؛המ ךדיעא המ רחא 
סי ,גכ רבדמב ؛ידע הניזאה רחא 

ז,בילאינד ؛םידעומ דעומל יכ רחא 

ז ,סכ תישארב ة םויה דוע ןה רחא 
דועו א ,זס תומש ؛ 127לארשי ינב תדע רחא 
כ ,הכ לשמ ؛דגב הדעמ רחא 

ה,גלתומש ؛ךידע דרוה רחא 
ד ,וכ והיעשי ؛דע ידע ייב וחטב רחא 

'דהמבו) פ ,כ ,י ,ה ,ג ,ב דיה-יבתכב אב וניאו צ ,ע ,ל ,ט ,א דיה-יבתכב אב הז קוספ .124 

.(יקסבופיליפ 

םלוא ."לארשיתדע" תקלחמל ופרצל יואר םחנמ תעדלש רבתסמו ,תרבחמב אב וניא הז קוספ .125 

הרשע-תחא ךותמ תויועמשמ הנומש וירחא איבמו ומצעל הקלחמ קוספל עבוק ןרסמה 

.(1 ,2 ,4 ,5 ,ד ,9 ,11,10) הלחתהל ףוסה ןמ אוה ובורב תויועמשמה רדס .תרבהמבש 

והיעשיל הנווכהש שריפ יקסבופיליפו ,(צ ,פ ,כ ,י ,ה ,ג ,ב דיה-יבתכב)"םויה דוע" :תרבחמב .126 

.בל ,י 

.(דועו ג ,בי תומש) "לארשי תדע" :תרבחמב .127 
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ו ,זי רבדמב 'ל םתמה 

؛'שיל ןיירת ול שיו תמ 'רקיעו 
I ,גל םירבד רפסמ ויתמ יהיו דחאה 

הכ ,ג והיעשי ברחב ךיתמ 
טי ,טי בויא :ידוס יתמ לכ 
די ,וב והיעשי ויחי לב םיתמ רחאה 
ו זי רבדמב םע תא םתמה 

טי ,ה והיעשי ؛ 128םיתמה לא םייחה דעב 

וט ,זי רבדמב 'ל הרצענ 

129דחא ןינעו דחא ןושל לבו רצע הרקיעו 

הי ,כ תישארב יי רצע רצע יכ 

ח ,גנ והיעשי טפשממו רצעמ 

ו ,אכ א לאומש ונל הרצע השא םא יכ 

די ,א לאוי הרצע וארק םוצ ושדק 
הל ,טכ רבדמב ינימשה םויב 

א ,ט והימרי ؛םידגב תרצע 

n ,כ רבדמב 'עטב 'ל תיקשהו 
ארקמב 'ברה יניע הל שיו קש הרקיעו 

וב ,זכ תישארב ؛יל הקשו 
י ,אי םירבד ؛ 130ךלגרב תיקשהו רחא 
י ,הט םילהת ؛הקקשתו רחא 
ט,ב לאוי ؛וקשי ריעב רחא 
ד ,גל והיעשי ؛םיבג קשמכ 131רחא 

,דהמבו) פ ,ע ,כ ,י ,ה .ג ,ב דיה-יבתכב אב וניאו צ ,ל .ט ,א דיה-יבתכב אב קוספה .128 

.(יקסבופיליפ 

/,םהילא בורקהו" ןושלב תויועמשמ שולש הפ איבמ אלא ,תוקלחמ ןאכ ריכזמ וניא םחנמ .129 

איבמו תויועמשמה ןיב ןיחבמ וניא ןרסמה /,טעמכ םדירפי ןינעה לבא םלכל דחא דוסי" עבוקו 

.(ז ,חי םיטפוש /,רצע שרוי" :תישילשה) תונושארה םייתשה ןמ קר םיקוספ 

המוד לעופ תרוצ וב האבש םושמ וב שמתשה ןרסמהש הארנ .תרבחמב אב וניא הז קוספ .130 

רשפא .ליעלמ - םירבד רפסמ קוספבו ערלמ תמעטומ איה הז קוספבש אלא ,ןודינה קוספל 

בוליש .ותרעה שארב טטיצ הנממו ,הלימה תמעטהב הקסע וינפל הדמעש הרוסמ תרעהש 

ףא ,רחא ןיינע רמולכ /,רחא" אבה קוספה שארב תועטב םושרל ןרסמל םרג הזה קוספה 

.וירבחו (גי ,דק םילהת)"םירה הקשמ" לש הקלחמל ךייש הזה קוספה םחנמ תרבחמבש 

."רחא" םהיניב םשרשכ ןרסמה העטש הארנו ,תרבחמב תחא הקלחמל םיכייש ומדוקו הז קוספ .131 

רחא דוביע איבה הל ,חכ םירבדב םלוא ,םחנמ לש תישישה הקלחמה תא ןאכ טימשה ןרסמה 

.(ב ,וט תישארב)"יתיב קשמ ןבו" קוספה םשרנ םשו ,ק"ש שרושה לש 
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243 בקעי ןב לאומש ידיב םחנמ תרבחממ םיכרע לש ינרסמ דוביע [55] 

זט ,ג תישארב ؛אוהו ךתקושת רחא 
ד,ביתלהק ؛קושב םיתלד רחא 
ID ,ה םירישה ריש ؛ידומע ויקוש רחא 

גי ,כ רבדמב 'ל שדקיו 
תומכ 'רקב ןיניניע הל שר שדק הלימה רקיעו 

ב,באלאומש ייכ שודק ןיא 
גי ,כ רבדמב םב שדקיו 

די ,א לאוי הרצע וארק םוצ ושדק רחא ןינע 
ג ,בי והימרי הגרה םויל םשדקהו 
חי ,גכ םירבד תונבמ השדק היהת אל רחא ןינע 
D ,די א םיכלמ ץראב היה שדק םגו 

וכ ,כ רבדמב 'ל טשפהו 
הירקב ןיניניע ןיירח ול שיו טשפ ורקיעו 

וכ ,כ רבדמב תא ןרהא תא טשפהו 
אי ,בל והיעשי הרעו הטשפ 

ה,ב עשוה ؛המרע הנטישפא ןפ 
י ,זכ א לאומש םויה םתטשפ לא ינש ןינע 
א ,ל א לאומש ؛וטשפ יקלמעו 

דכ ,בכ רבדמב 'למו 'ל לועשמב 

תומכ 'רקב יכרד ול שיו לעש 'רקיעו 

סי ,גי לאקזחי םירועש ילעשב 
בי ,מ והיעשי ؛ םימ ולעשב דדמ ימ 

10 ,ב םירישה ריש םילעוש םילעוש ונל וזחא רחא ןינע 
דכ ,בכ רבדמב םימרכה לועשמב רחא ןינע 

؛132לולסמ ומכ 

הכ ,בכ רבדמב 'ל ץחלתו 
דחא ןיניע הירק לכו ץחל ורקיעו 

ט ,ג תומש ץחלה תא יתיאר םגו 
כ ,ל והיעשי ؛ץחל [םימו רצ ם]חל 
י ,במ םילהת ؛ביוא ץחלב 
הכ ,בכ רבדמב ריקה לא םעלב לגר תא [ץחנלתו 

.םחנמ תרבחממ טטוצמ רבסהה .132 
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[56] רפוע ףסוי 244 

ג ,גכ רבדמב ה 'תכ 'ל הרקי 
[...] 133[הב]רה םיכרד ול שיו רק הרקיעו 

ב ,ט תלהק ؛דח[א] הרקמ רחא 
הכ ,הכ ילשמ םירק םימ רחא 
בכ ,ח תישארב ؛םחו 134רק 
ג,דקםילהת ؛םימב הרקמה רחא 

؛וס[."נ רחא 

גכ ,גכ רבדמב 'ל שחנ 

תומכ ארקמב ןיניע 'ג [ול] שיו 

זי ,סמ תישארב ךרד ילע שחנ 
אי ,י תלהק [א]לב ש[חנה ך]שי [םא] 
זכ ,ל תישארב [ינכ]רביו [יתשחנ ינש] ןיינע 
גכ ,גכ רבדמב ؛שחנ אל יכ 
,א לאקזחי [ל]לק תשחנ ישילש ןינע 
,ג הכיא ؛135יתשח[נ דיבכה] 

דועו זכ ,טכ רבדמב [?136םהיכסנו] 
,חכ רבדמב ךסנ 

תומכ 'רקב 'יניע ןוהל שיו ךס 'רקיע 
די ,חכ רבדמב יצח םהיכסנו 

ג ,י לאינד אל ךוסו 
ח ,חל בויא םי םיתלדב ךס[יו רחא ןינע] 
ב ,הכ תומש ؛םהיפנכב םיככס 

בכ ,ל והיעשי ךבהז תכסמ רחא ןינע 
וכ ,ה סומע םככלמ תוכס 

ה ,אל רבדמב 'ל ורסמיו 
'לוכל דחא ןיניעו דסמ הלימה דוסיו 

זט ,אל רבדמב רועפ רבד לע ייב לעמ רסמל 
ה ,אל רבדמב לארשי יפלאמ ורסמיו 

תעדל ןיא ךכ םושמו ,הפוסבו השארב העוטק הרעהה ."רק" ךרעב תוקלחמ עשת איבמ םחנמ .133 

.ןרסמה איבה "םינינע" המכ 

.תרבחמה לש דיה-יבתכב וניא ,רומג יאדו וניא ויוהיזש ,הזה קוספה .135 

.(הכ ,טכ רבדמב) הכסנו תביתל תסחייתמ הרוסמה תרעהש רשפא .136 
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245 בקעי ןב לאומשםחנמ תרבחממ םיכרע לש ינדסמ דוביע [57] 

'ג םסכמו 

חל ,אל רבדמב 137סכמה יהיו 
סל ,אל רבדמב 'חאלשו 
מ,אלרבדמב ؛'רחאלשו 

תומכ םיכרד הל שיו סכ הלמה דוסיו 

זל ,אל רבדמב סכמה יהיו 

ז0 ,זי תומש ؛אסכ ןושל - הי סכ לע רחא יניעו 
דל,מתומש ןנעה םכיו רחא ןיניעו 
גי ,ז0 ארקיו תרטקה ןנע הסכו 

"8[..]אןיניעו 

ס ,בל רבדמב 'ל ואיניו 

؛ןינינע 'ג הל שיו אנ הלמה דוסיו 

ב ,אי תומש ינזאב אנ רבד תומכ דחא ןינע 
דועו ז ,חכ והימרי ؛!39אנ עמש 
י ,גל בילחת םימע תובשחמ אינה ינש ןינע 
ס ,בל רבדמב לארשי ינב בל תא ואיניו 

,בנ והיעשי ؛לע וואנ המ ישילש ןיניע 

טמ"גלרבדמב ונחיו 

דועו ס ,די תומש םינח 

דועו ה ,י רבדמב םינחה 

תומכ ןיניע 'ג ןוהל שיו ןח םתלמ דוסי 

אכ ,סל תישארב ונח ןתיו 
בי ,דפ םילהת [...] דובכו ןח 
דועו ו ,דל תמש 140ןונחו םוחר ינש ןינע 
דועו ב ,זנ םילחת ؛ 141םיהלא יננח 
טמ ,גל רבדמב ןדריה לע ונחיו ישילש ןינע 
ח ,דל םילהת ؛ךאלמ הנוח 

אוהש קוספה ןמ ןרסמה עפשוהש רשפאו ."רקבהו" ותליחתש ,ךכ רחאש קוספב האב הלימה .137 

.םחגמ תרבחממ ךשמהב טטצמ 

'ךלשה תאו סוכה תאו"ו (ז ,אנ והימרי)"בהז סוכ" :תוקלחמ יתש דוע הפ תואב תרבחמב .138 

.(ו ,בי רבדמב)"אנ ועמש" :יקסבופיליפ ירהמב .סוילידב ירהמב ךכ .139 

.(דועו ח ,המק םילהת) "םוחרו ןונח" :(יקסבופיליפ ירהמבו םוילידב ירהמב) תרבחמה חסונ .140 

ירהמב .(ג ,אנ םילהת) "ךדסחכ םיהלא יננח" :(תואחסונ יפוליח אלב) םוילידב ירהמב .141 

אי ,גל תישארבב םג אב "םיהלא יננח" ףוריצה .(ב ,זנ םילהת)"יננח םילא יננח" :יקסבופליפ 

.ב ,ונ םילהתבו 
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בכ ,הל רבדמב 'ל הידצ 

142הגשמ ןושל יניע ונממ אציו דצ הדוסיו 

בג ןושל רחא ןינע 
בי,וס והיעשי ו[א]שנת דצ לע 
ד,D והיעשי [הנמאת דצ] לע 

ןברח ןושל רחא 
ו,גהינפצ םהירעודצנ 

[?אלכ] ןושל רחא 
גל ,זכ תישארב יל אביו דיצ דצה אוה 

גי ,אכ תומש [הדצ אל ר]שאו 

תער ןושל 

די ,ג לאינד [ךר]דש אדצה 

אל ,הל רבדמב 'סח 'לוכ רפכ 
תומכ הברה יניע הל שיו 

א ,זי ארקיו ؛רפכי שפנב אוה םדה יכ 

אל ,הל רבדמב רפכ וחקת אלו 143רחא 
די ,ו תישארב ؛התא תרפכו רחא 

זמ ,זמק םילהת רזפי רפאכ רופכ רחא 
די ,א ש"היש !ידוד רפכה לכשא רחא 
ה ,די םיטפוש [תוירא] ריפכ רחא 

י ,א ארזע ؛בהז ירופכ [רחא] 

מירבד דפס 

דל ,ב םירבד וירע לכ תא דכלנו 
TO ,ס םילהת םלגר הדכלנ 
י ,חי בויא ביתנ ילע ותדכלמו 
ה ,ג םומע דכלי אל דכלו 

[...] 144שקומ ןינע 

؛דכל ורקיעו םהל דחא ןינע [?תורקל לוכ] 

- וכרדכ אלש - הפ ףיסומ ןרסמה .תאזה הביתה לש רשקהה ןמ תדמלנ תועמשמה :רמולכ .142 

דוע .םחנמ תרבחמב העיפומ "ןברח ןושל" הרדגהה קר ."ןינע" לכל והשמ תומעמועמ תורדגה 

דצה" םע התוא רבחמה םחנמכ אלש ,המצעל תועמשמכ הידצ תא דימעמ ןרסמהש אוה לדבה 

לש וז תינולימ הסיפתש רשפא .<גי ,אכ תומש)"הדצ אל רשאו" םעו (גל ,זכ תישארב)"דיצ 

.הזה שרושב תויועמשמה ןוימ לכ תא ריבסהל ותוא העינהש איה ןרסמה 

.םדוקה קוספה םע תחא הקלחמב האב וז הארוה םחנמ תרבחמב .143 

."שפות" :(ויפ לע)םיפדה יקסבופיליפו (?)"שחומ" :ט י"כב .תרבחמה לש דיהייבתכ בורב ךכ .144 
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247 בקעי ןב לאומש ידיב םחנמ תרבחממ םיכרע לש ינרסמ דוביע [59] 

ت ,٥ םירבד תומכ ןיניגיע 'ג ול שיו עד ודוסי העידי ןושל לכ 
ב,ט םירבד תעדי התא רשא 

ם ,אי תלהק לע יכ עדו 
הכ ,ד תישארב ؛؛45הביכש ןושל - דוע םדא עדיו רחא ןינע 
TO ,ח םיטפוש ة!4،לאונפ ישנא תא םהב עדיו רחא ןינע 

ו ,ט םירבד השק 

ןיניניע הל שיו שק הדוסי 

דועו ו ,ט םירבד ףרע השק 

זט ,הל תישארב ؛התדלב שקתו 
די,גפםילהת ؛חור ינפל שקכ רחא ןינע 
D ,נ והימרי ךל יתשקי רחא ןינע 
זט ,ז םירבד ؛שקומ יכ 

ח ,א והיעשי השקמב הנול[מכ] רחא ןיינע 

גי ,ט םירבד ףרע 

תומכ הירקב ןיניניע ןיירת ול שיו 'םח 'לוכ 

ו ,ט םירבד ףרע השק םע יכ 

מ ,אל םירבד השקה ךפרע תא 
ד ,המ והיעשי ךפרע לחב דיגו 
ב ,בל םירבד אוה ףער ןינע - יחקל רטמכ ףרעי ינש ןינע 
ל ,ה והיעשי ؛היפירעב ךשח ؛47רחא 'שיל הל שיו 

טי ,בי םירבד 'סח 'לוכ ךתמדא 
תומכ ןיניע הל שיו טדא הלמה דוסיו 

؛שונא ןושל 

דועו במ ,גי ארקיו ؛؛48םדא[?בש] םדא םדמדא ןושל רחאה 
ץרא ןושל רחא 

ב ,בי לאינד רפע תמדא 

."המה בכשמ תעידי ןיגע" :םחנמ .145 

"לאונפ"ב "תטס" תא ףילחה בקעי ןב לאומשו ,םחנמ תרבחמב ןבו "תוכס ישנא תא" בותכב .146 

.ךומסבש 

הארנ .(!)הנושארה הקלחמב "היפירעב ךשח" תא ללכו ,תוקלחמ יתש קר ןאכ הנמ םחנמ .147 

.המצעל תועמשמ הפ שיש רובסו וילע קלוח ןרסמהש 

רבדה ןיא םלוא .תרבחמב אב וניאש הלימל שוריפ הז ירה ,הנוכנ תעצומה האירקה םנמא םא .148 
.ללכ יאדו 
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ב• ,טמ םילהת תומד[א] ילע 

[המדא תרזגמ] תויהל ןכתיו 

295י 

10 ,גי םירבד 'ב ןמ רב 'סח 'לוכ בטיה 
ה ,ז והימרי 149בטיה םא יכ 
ה ,י והימרי ؛םתוא ןיא בטיה םגו 

םהל דחא ןיניע הירק לכו בט הלמה דוסיו 
זל ,אמ תישארב רבדה בטייו 

גי ,בל תישארב 150ביטיא בטיה 
ב ,זס םילהת ؛ךילע לב יתבוט 

תומכ תחא תלוז הלמב דמעי אל יכ ףכ ורקיע הכמ ןושל לכ 
זט ,גי םירבד הכת הכה 

ו ,זי תומש ؛ואציו רוצב תיכהו 

רפע תא ךה 

א ,ו עשוה ؛ונשבחיו ךי 

גכ ,ו רבדמב וכרבת הכ ?151ןכו 
T,ח רבדמב נ52םהל השעת הכ 
אי ,בי תומש ולכאת הככ 

153הלמב דוסי אהה ןיא 

י ,וט םירבד ללגב 

הברה ןינינע םהל שיו לג ורקיע 
י ,וס םירבד ؛רבדה ללגב 
די ,ה ש"היש ؛בהז ילילג רחא 

.וירחאש קוספב ןכו /,ביטיה" ל"צ .149 

ובש רשפאו ,בטיה תרוצ וב האבש ארקמב ןושארה קוספה הז .תרבחמב ןאכ אב וניא קוספה .150 

.בקעי ןב לאומש טטיצש הרוסמה תרעה הרסמנ 

?"ובו" ילוא .החוטב הניא הלימה תאירק .151 

,"ולכאת הככו" ,אבה קוספל ןידה אוהו .ו אלב יקסבופיליפ ,דהמב םג ךא ."הכו" :ונחסונ .152 

"םחו רק" ןוגכ םירחא תומוקמב םג תמייק וז העפות .טוטיצה שארבש ו הטמשוה וב ףאש 

הירכז)"לידבה ןבא" ,(ג ,גכ רבדמב ,ר"ק שרושב אבוה ;"רקו" םוקמב - בכ ,ח תישארב) 

,בכ לאקזחי)"לידבו תרפעו לזרב" ,(הכ ,כ ארקיו ,ל"דב שרושב אבוה ;"ןבאה" םוקמב - י ,ד 

לש םידע המכב אב רסחה חסונהש הדבועה .(םש ,ל"דב שרושב אבוה ;"לזרבו" םוקמב - כ 

תויתוא תא טימשהל הטונ םחנמש הארנ .םחנמ בתכ ךכ ,ןכאש הרבסה תא תקזחמ תרבחמה 

.קוידייא ךכב האור וניאו ,טוטיצה שארמ שומישה 
.םחנמ ירבדמ טוטיצ אוה הז טפשמ .153 
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249 בקעי ןב לאומש *חב םחנמ תרבחממ םיכרע לש ינרסמ דוביע [61] 

בי ,ד לאקזחי :תאצ יללגב רחא 
טל ,כ לאקזחי [וי]ל[ו]לג שיא דחא 
בי ,ב עשוה :תא הלגא ר[חא] 
ז ,ו םומע :םילג ש[א]רב ולגי התע רחא 
זט ,זס תומש :תלגלגל רמע רחא 

[...] רחא 

,זט םרבד 'ל תסמ 

ןיניע ץירת הל שיו סמ הדוסיו 

ח ,די עשוהי םעה בל תא ויסמה 
חכ ,א םירבד ונבבל תא וסמה 

ט ,חנ םילהת ךלהי סמת 
נ54ן- 

[ות]רזג[מ תנויהל ןכ[תיו] 

,זט םירבד ךדי תבדנ תסמ 
[?תנתמ ומכ] 

אי ,טי םרבד 'עטב 'ל בראו 

[...] ןיירת הל שיו ברא ורקיעו 

אי ,הכ והיעשי :וידי תוברא םע 

טי ,ז ב םיכלמ [...] השע יי הנה ינש ןיניע 

וכ ,בכ םרבד 'ל וחצרו 

:הגירה ןושל 'לוכו חצר הלמה דוסיו 

ב ,גכ םירבד ךשנ ,ךישת 

הירקב ןיניע ןירת ןוהל שיו ךש םדוסי 

155הפיש ןושל דחו טקש ןושל דח 

א ,ב רתסא תמח ךשכ 
א ,ח תישארב םימה וכשיו 

י,ז רתסא :הככש ךלמה תמחו 
כ ,גכ םירבד :ךשנ ךיחאל ךישת אל 
אי,יתלהק :שחנה ךשי םא 

- "דבע סמל יהיו" :סמ ןושלמ ,שרושה לש היינשה ותארוה תמגדהל םיקוספ ואב הז םוקמב .154 

.דועו וט ,טמ תישארב 

ומכ [הככש]" םש רמאנ הנושארה תועמשמה לע .ונינפלש תרבחמב הניא תויועמשמה תרדגה .155 

."החנ 
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ד ,וכ םרבד [?'למו 'ל וחיננהו 
יניע 'ד הל שיו חנ הלמה דוסיו 

טי ,הכ םימד יי חינהב 

ד ,וכ םירבד :חבזמ ינפל וחינהו 

די ,הק םילחת םדא חינה אל ינש ןינע 
י ,בל תומש יל החינ[ה] 

חי ,בל תישארב איה החנמ ישילש ןינע 

דל ,בל תומש החנ ךל יעיבר ןינע 
דכ ,טלק םילחת :ךרדב ינחנו 

ב ,זכ םירבד דישב םתא תדשו 

דח ןמ רב ךמס 'רקו 'ש 'תכ 'לוכ 
זכ,גיבויא :ילגר דסב םשתו 

ירקמב ץיניניע 'ב הל שיו דש הלמה דוסיו 

157המדא תחיתפ ןושל דחו ריג ןושל דח 

אי ,י עשוה בקעי ול דדשי 
י ,טל בויא ؛םיקמע דדשי םא 
בי ,גל והיעשי דיש תופרשמ 

א ,ב םומע ؛דישל םודא ךלמ 

חנ ,זכ םירבד 'ל הלקמ 
תומכ הברה יניע הל שיו לק הלימה דוסיו 

הי ,דכ בויא :ינפ לע אוה לק 
דמ ,טי ב לאומש ؛ינתלקה עודמ רחא ןינע 
חכ ,טק םילחת :המה וללקי רחא ןינע 
די,בארקיו שאב יולק ביבא רחא ןינע 
בכ ,טכ והימרי ؛םלק רשא 
ז ,א לאקזחי ללק 158תשחנ תשחנ רחא ןינע 
ז ,טכ םילהת בצח 'ה לוק רחא ןינע 

.םחנמ לש תועמשמה תורדגה תא ישילשה ךינע"בו הפ קיתעמ ןרסמה .156 

רדשיו חתפי" קוספה לע היונב היינשהו ,םחנמ ירבדב האב ("ריג ןושל") הנושארה הרדגהה .157 

.וטימשה ןרסמהו םחנמ לצא ןאכ אבומה (דכ ,חכ והיעשי)"ותמדא 

תא איבמ םחנמ .הירחאש הרושה שארבו הרושה ףוסב ,דיהיבתכב תועטב הלפכנ הלימה .158 

הארנ .ךכ לע דיעמ (٢ ,א לאקזחיל)י"שר ףאו ,"שאב יולק" םע תחא הקלחמב "ללק תשחנ" 

הזה קוספה תא pשמ ןרסמה ןיא יכ דוע ןייצל שי .תוארוה יתשל ותעדמ םלציפ ןרסמהש 
.הנומ אוהש תוארוהה תחאב 
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251 בקעי ןב לאומש ידיב םחנמ תרבחממ םיכרע לש ינרסמ דוביע [63] 

דועו וט ,זכ םירבד 'למ לוכ רורא 
159ןיגיגיע 'ב הל שיו דר הלמה דוסיו 

סכ ,זכ תישארב [...] רורא ךיררא 
ג ,וס ארקיו ובוז תא ורשב רר [רחא ןינע] 
די ,אכ א לאומש וריר דרויו 

ו ,ו בויא ؛תומלה רירב םעט שי םא 

גכ ,זכ םירבד 'סחו 'ל ותנתח 

ןתח הלמה דוסיו 

גכ-בכ ,חי א לאומש ךלמב ןתחתה 
די ,0י תישארב וינתח לא רבדיו 

הכ ,ד תומש !60התא םימד ןתח יכ 
דועו דל ,ז והימרי הלכ לוקו ןתח לוק 

؛דחא ןושל 'לוכ 

n ,תכ םירבד 'למו 'ל ךימסאב 
םסא הדוסיו 

י ,ג ילשמ עבש ךימסא ואלמיו 
ח ,חכ םרבד לכבו ךימסאב 

؛161םיכזנגו תורצוא ומכ ונינע 

הל ,תכ םירבד 'םחו 'ל םיקשה 
؛הברה ןיניניע הל שיו קש הדוסיו 

וכ,זכ תישארב ؛יל הקשו אנ השג תומכ 
גי ,דק םילחת ؛םירה הקשמ רחא 

הקלחמב ,"٦" ךרעב היינשה תועמשמה לש םיקוספה תשולש םיאבומ תרבחמב ונינפל .159 

חרמ ורוא" איה "רא" ךרעה לש תוקלחמה עבשמ תיעיברה הקלחמה .הזה ךרעה ןמ תיעיברה 

הללק ןינע [ז ,גכ רבדמב] בקעי יל הרא [ט ,ג יכאלמ] םיראנ םתא הראמב [גב ,ה םיטפוש] 

רחא חסונ וינפל דמע אמשו .הז ןיינעב םחנמ לש וכרדמ ןרסמה הטס עודמ רתב אל ."המה 

וגהנמ יפל .ןאכ םחנמ תטיש תנבהב ישוק שי יכ ןייצל דאר ?םחנמ תורבחמ לש (?םודק) 

ןיא ירהש ,ר"ר שרושב ٦٦ ןושלמ םיקוספה תשולש תא איבהל וילע היה םהחא םישרושב 

,ש"ש ,ס"ס ,ח"ח ,ד"ד ,ג"ג םישרושב םחנמ גהנ ךכ .וז תועמשמב קוספ םושב תלפונ ר-ה 

.(יקסבופיליפ ירהמבו) תרבחמה לש דיה-יבתכמ המכב םתסח םינורחאה םיקוספה תשולש .160 

יכ" ؛(!)א י"כב קר - "וינתח לא רבדיו" !צ ,פ ,י ,ל ,א דיה-יבתכב אב "ךלמב ןתחתה" קוספה 

.צ ,ל ,א דיה-יבתכב م - "םימד ןתח 

."םה םיכזנגו תורצוא ןינע" :םחנמ .161 
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آ64ل  רפוע ףסוי 252 

ט ,ב לאו1  ؛וקשי ריעב רחא ןינע 
ד ,גל והיעשי  ؛קקוש םיבג קשמכ 
זט ,ג תישארב  ؛ךתקושת רחא 

ד ,בי תלהק  קושב םיתלד רחא 
הל ,חכ םירבד  ؛םיקשה לעו רחא 
ב ,וט תישארב  ؛יתיב קשמ ןבו רחא 

1000א  'ב ףסאת 
ורל ,תכ םירבד  ףסאת טעמו 
ט ,וכ םילחת  ؛םיאטח םע 

הברה ןיניניע הל שיו |،2ףס ודוסיו 
טי ,גע םילהת  ؛ומת ופס 

חי ,טכ םרבד  ؛הורה תופס רחא 

I ,מ לאקזחי  ؛רעשה ףס רחא 
ב ,בי הירכז  לער ףס רחא 

בכ ,בי תומש  ؛ףסב רשא םדב 
ו ,ב עשוהי  ؛ףוס םי ימ תא רחא 
ג ,א םוחנ  הרעשבו הפוסב רחא 

הכ ,דכ תישארב  163אופסמ םג ןבת םג רחא 

מ ,תכ םרבד  'ל לשי 

ארקמב ןיניניע השמח הל שד לש הדוסיו 
מ ,חכ םרבד  לשי יכ 

וט ,ה עשוהי  ؛ךלענ לש 
אי ,טכ ב םימיה רבד  ؛הגגש ןינע - ולשת לא התע רחא 
א ,בי והימרי  ؛דגב ידגב לכ ולש רחא 

ח ,ב קוקבת  םדג תולש התא יכ רחא ןינע 

וט ,טנ והיעשי  ؛ללותשמ 

דל ,חכ תומש  ؛ליעמה ילוש לע רחא ןינע 

איבמו ף''סא שרוש עבוק םחנמ ההש ,םחנמ לש ותעדל הפ ןוויכ אל בקעי ןב לאומש ,הארמ .162 

תחאב ןוגיעה קוספ תא בלשל הסינ אל ףא ןרסמה .רועו (ד ,ל ילשמ)"וינפחב חור ףסא ימ" וב 

.ללכ ךרדב גהונ אוהש יפכ ,תוקלחמה 

תלהק)"רבד ףוס" ,הנורחאה תא טימשהו םחנמ לש תוקלחמה הנומשמ עבש הפ איבה תסמה .163 

םלוא ."הנשארה הקלחמל םיבורק [תאזה הקלחמה יקוספ-] םהו" הילע רמא םחנמש ,(גי ,בי 

(וט ,זב ארקיו ؛בל ,דכ תישארב) ף"ס שרושה תא ןרסמה איבהש םירחאה תומוקמה ינשב 

.תורחא תוקלחמ וטמשוהו "רבד ףוס" קוספה אבוה 
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253 בקעי ןב לאומש ידיב םחנמ תרבחממ םיכרע לש ינרסמ דמיע [65] 

כ ,רכ םרבד 'םחו 'ל ןחי 
؛ייניע ןיירח הל שיו ןח ורקיעו 

ב■ ,דפ םילחת דובכו ןח דחא ןינעה 
נ ,חכ םירבד ןחי אל רענו 
דועו ה ,ב רבדמב וילע םינוחהו ינשה ןינעה 
ח ,דל םילחת יי ךאלמ הנוח 
גכ ,בכ והימרי ؛ךל אובב תנחנ המ 
זכ ,סכ םירבד 'ל םשתיו 

םהל דחא ןינע הירק לכו שת ורקיעו 

גי ,ה הכימ ךירשא יתשתנו 

די,חיוהימרי םירק םירז םימ ושחני םא 
בי ,סי לאקזחי 164המחב שחתו 
זכ ,סכ םירבד ؛לעמ יי םשתיו 

זכ ,סכ םרבד 'סחו 'ל םכלשיו 

םהל דחא ןינע הירק לכו ךלש ורקיעו 

זי,זמקםילהת םיתפכ וחרק ךילשמ 
גכ ,חנ םילחת ךי]י לע ךלשה 
גי ,ו והיעשי תכלשב רשא 
בי,זתומש והטמ שיא וכילשיו 
ג,ד תומש ؛הצרא והכילשה 

דכ ,בל םרבד 'ל יזמ 

תחא תוא 'ז הרקיעו 

הקירז ןושל ולוכו תחא ןושלו דחא ןיניע הירק לכו 

כ ,ו ארקיו המדמ הזי 

אי ,ה ארקיו ונממ זיו 

אכ ,סכ תומש ןרהא לע תיזהו 
דכ ,בל םירבד בער יזמ 

אכ ,טי רבדמב ؛הדנה ימ הזמו 

טי ,גל םירבד ש 'תכו 'למו [['לננ ינופשו 

יניע ץירת הל שיו ןפס הדוסיו 

ד,א יגח םינופס םכיתבב 

.(יקסבופיליפ 'דזזמבו)צ ,ל ,כ ,ה ,ג ,ב דיה-יבתכב וניאו 2ק ,פ ,ע ,י ,א דיהיבתכב אב קוספה .164 

.ןרסמה תפסות אוהש רשפאו ,וקדבנש דיה-יבתכ לכ יפל תרבחמב רכזנ וניא הז קוספ .165 
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טי ,גל םירג-ז ינומט יתפשו 

P ,בכ והימרי חאב ןופסו 
؛166ןופצ ןמ בורק ןופס 

ה ,א הנוי :הניפסה יתכרי רחאה ןינע 

בי ,דל םירבד 'ל [ארומה] 

ןינשיל 'ג הל שיו אר הלמה דוסיו 
ו ,ג תישארב [...הש]אה ארתו 

א ,ג יפצ ؛הלאגנו הארמ יוה [ינש ןינע] 
בי ,דל םירבד ארומה לכלו ישילש ןינע 
ו ,א יכאלמ יארומ היא ינא םינודא םא 

םחנמ תרבחממ 0ל לש הרוסמה תורעהל חתפמ 

ז ,דכ ארקיו  הכז  ךז  א ,בי רבדמב  תודא  דא 

בי ,אכ ארקיו  רזנ  רז  טי ,בי םירבד  ךתמדא  םדא 

ל ם ארקיו  םכינ[מח]  [םח]  דל אי רבדמב  םיואתמה  וא 

אכ ,0ל תישארב  ונח  (1)[ץחנ  וס ,ול תישארב  ףולא  (1)[ףלא] 
זכ ,ב רבדמב  םיגחהו  (2)ןח  וס ,ב רבדמב  ףלא  (2) ףלא 
0מ גל רבדמב  ונחיו  (3)ןח  אי ול תישארב  רמוא  [רמא] 

נ ,חכ םירבד  ןחי  (4)ןח  ח ,חכ םירבד  ךימסאב  םמא 

ם ,ורי ארקיו  ץוח  ץח  זכ ,חי תישארב  רפאו  רפא 

גכ מ םירבד  ותנתח  ןתח  אי טי םירבד  בראו  ברא 

וס ,גי םירבד  בטיה  בט  ז ,חל תומש  םידבה  דב 

כ בל תומש  ןחטיו  ןחט  הכ כ ארקיו  םתלדבהו  לדב 

זכ ,ול תומש  יתכרילו  דלי  וס ז רבדמב  יולב  רקב 

זס ,גי םירבד  הכת הכה  ו  אל ,זט תומש  דג  דג 

מ ,זל תומש  רככ  רככ  די ,חי ארקיו  הלגת  (1) לג 
ח ,ל תישארב  [יתלכי]  (1) לכ  י ,וס םירבד  ללגב  (2) לג 
ה ,ט רבדמב  לככ  (2) לכ  [זכ ,בי תומש]  ונפגי  ףג 

חל ,אל רבדמב  םסכמו  סכ  א ,זל תישארב  ירוגמ  רג 

די ,ז רבדמב  ףכ  ףכ  מ ,אל תישארב  דרתו  ד 

די ,זס תומש  רפככ  (1) רפכ  ב ,ט םירבד  תעדי  עד 

אל ,הל רבדמב  רפכ  (2) רפכ  אכ ,ו רבדמב  ורדנ ,רדי  רד 

הכ ,בכ רבדמב  ץחלתו  ץחל  די ,זט ארקיו  הזי  (1)ז 

דל ,ב םירבד  דכלנו  דכל  דכ ,בל םירבד  יזמ  (2)ז 

.םחנמ ירבדמ טוטיצ איה וז הרעה .166 
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 255 בקעי ןב לאומש ידיב םחנמ תרבחממ םיכרע לש ינרסמ דוביע   [67]

גי ,P ארקיו  דוצי  (1) דצ  במ ,הכ ארקיו  ורכמי  רכמ 

בכ ,הל רבדמב  הירצ  (2) רצ  גי ,ח תישארב  לומה  למ 

זס ,ג רבדמב  הוצ  וצ  י ,זס םירבד  תסמ  סמ 

בכ ,זל תישארב  ליצה  [לצ]  ה ,אל רבדמב  ורסמיו  רסמ 

סמ ,אל תישארב הפצמהו  (1) ףצ  דכ ,ול תישארב  אצמ  ץמ 

ב ,זל תומש  [והפציו]  (2)ףצ  דמ ,די רבדמב  ושמ  שמ 

גי ,זל תומש  קציו  קצ  ١ ,ח רבדמב  םתמה  תמ 

גי ,כ רבדמב  שדקיו  שדק  ט ,בל רבדמב  ואיניו  אנ 

דמ ,ג רבדמב  חק  חק  חי ,אל תישארב  גהניו  [גהנ] 

זס ,זכ םחבד  הלקמ  לק  ד,וכ םירבד  [וחי]נהו  חנ 

ד" ,זכ תומש  םיעלק  [עלק]  גכ ,גכ רבדמב  שחנ  שחנ 

הכ ,זל תומש  ותמק  םק  ז ,במ תישארב  רכנתיו  רכנ 

ג■ ,זי תישארב  תנקמו  ןק  ול ,וכ ארקיו  ת[סנמ]  סנ 

חכ ,ול תומש  תעצקמל  עצק  ט ,ל תומש  ךסנו  (1) ךס 
ג גכ רבדמב  הרקי  רק  אל ,ג רבדמב  ךסמהו  (2) ךס 
כ ,ול תומש  םישרקה  שרק  זכ ,סכ רבדמב  [?םהיכסנו]  (3) ךס 
ז ,זל תומש  השקמ  (1) שק  ט ,ב רבדמב  ועסי  עס 

ו ,ס םירבד  השק  (2) שק  בל ,דכ תישארב  אופסמו  (1) ףס 
בי ,דל םירבד  [ארומה]  אר  וס ,זכ ארקיו  [ףסיו]  (2) ףס 
ס ,במ תישארב  םילגרמ  לגר  זול ,חכ םירבד  ףסאת  (3) ףס 
וכ ,בכ םירבד  וחצרו  חצר  טי ,גל םירבד  ינופשו  ןפס 

וס ,זכ םירבד  רורא  ؟רר  י ,זל תישארב  [רפסיו]  (1) רפס 

ا ,חי ארקיו  [ראש]  [ראש]  נ ,הכ ארקיו  רפסמב  (2) רפס 

כ ,ול תישארב  יבשי  בש  בכ ,הכ תומש  יתדעונו  (1) דע 

בל ,סי ארקיו  הביש  בש  אי ,זט רבדמב  םירענה  (2) דע 
אכ ,אי תישארב  עבש  עבש  זכ ,הכ תומש  תמעל  םע 

ב זכ םירבד  תדשו  דש  טכ ,גכ ארקיו  הנעת  ןע 

כ ,גכ םירבד  ךשנ .ךישת  ךש  ם ,וכ תומש  יצע  ץע 

מ ,חכ םירבד  לשי  לש  וט ,זי רבדמב  הרצענ  רצע 

זכ ,סכ םירבד  םכלשיו  ךלש  גכ ט תישארב  [תורעו]  (1) רע 
דכ ,בכ רבדמב  לועשמב  לעש  ٨ ,הכ תומש  תרעו  (2) רע 
וכ ,٨ רבדמב  הקשי  (1) קש  ז ,חי ארקיו  תורע  (3)[רע] 
ח ,כ רבדמב  תיקשהו  (2) קש  ד ,זכ ארקיו  ךכרע  ךרע 

הל ,חכ םירבד  םיקשה  (3) קש  ا ,ט םירבד  ףרע  ףרע 

גל ,הכ תומש  םידקשמ  דקש  גי ,זל תומש  תאפה  אפ 

אמ סל תומש  דר&ה  דרש  גי ח רבדמב  ינפלו .ינפל  ןפ 
אכ דכ תישארב  האתשמ  תש  ג ,זל תומש  ויתמעפ  םעפ 

ו ,ל תישארב  [ןתיו]  (1)ןת  הכ ,בל תומש  הערפ  ערפ 

ס ,ג רבדמב  םנותנ  (2)ןת  בי ,דכ ארקיו  שרפל  [שרפ] 

זכ ,סכ םירבד  םשתיו  שת  וכ ,כ רבדמב  טשפהו  טשפ 
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