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 הרומת תכסמ לש היתונושלל

 תאמ

 ״לז לטנזור ןושמש רזעילא

 הנשמה אלהו׳ — 1׳ןנת תנוזינ וא ,ןנת תנוזינה׳ לע ם״במר ועבר תא םיהימתמ ולאש

 ןיינמו ?הריתי וא הריסה תוא הב ןיאש הרזעה רפס הנשמה יכו׳ 2:וניבר בישהו ?׳ !ונינפל

 3׳!םירפסה ןמ אלו *םירפוסה יפמ* אלא ..?.הנשמב שודקה ועבר בתכ ךיאה םיעדוי ונא

 הפ־לעש הריסמל תעדונש תערכמה תובישחה לע שרופמב הדימעמ וז הנונש הבושת

 תחא לע דומלתה יבגל ,ךכ הנשמה יבגל םא ןכש .הפ־לעש־הרות לש חסונה יקסע לכ יבגל

 .הבש ׳אנירחא אנשיל׳ לכ לע הרומת תכסמ יבגל דוחייבו ,המכו המכ

 הברה םימעפש ,הדצבש םיבורמה ׳ינירחא ינאשיל׳ו הרומת לש החסונ תרוצ ,םנמאו

 — דחוימה ימראה םבינ ןכו ),ב״ע בכ ,םשרג ׳ר שוריפ(׳ןושלה יוניש אלא והייניב תיל׳

 םבל־תמושת תאו םתהימת תא רבכמ וררוע ,הלא תונושלמ המכו המכ לש — יברעמךיעמ

 ,תוחפל ,וא ,תכסמה לש תדחוימ הכירעל ןמיס הזב וארש ימ ויה .רקחמה ימכח לש

 ןתוא לא תכייש הרומת תכסמש 4,לירב נ״ר רבוס ךכ .התכירע תעב תדחוימ תושחרתהל

 .ט״כשת םילשורי ,תודהיה יעדמל ישימחה סרגנוקב ל״ז ר״ומאא אשנש האצרהב הז רמאמ לש ורקיע *
 .רמאמה תכירעב עייסש םיובנסקוב בקעיל ונתדות .רמאמכ ומוסרפ תארקל ביחרה ונממ קלח

 לטנזור דודו םהרבא
 :די־יבתכ יפ״לע טסקט תרדההב םהב שמתשמ ר״ומאאש םינמיסה ןלהל

 :שבושמ ! ! :בל םיש ! :החרק [ ]
 :רידהמה דיב וא תרחא דיב דעה ףוגב הפסוה « » :חסונה דע ףוגב הפסוה י

 :רידהמה דיב וא תרחא דיב חסונה דע ףוגב הקיחמ ({ }} :חסונה דע ףוגב הקיחמ { }
 .דעה ףוגב רידהמה תהגה * *

 .ב״ע הצ תובותכ 1
 721. ׳מע ,במת ןמיס ,ך״שת םילשורי ,ואלב תרודהמ ,ם׳׳במרה תובושת 2
 םירפוס יפמ :ל״זא ןכלו׳ :טר ׳מע ,ה״כשת םילשורי ,תובאל הדילוטמ המלש ׳רב קחצי ׳ר שוריפ הארו 3

 178): ׳מע 1853, גיצפייל ,לםאק תאצוה(בע .ב רמאמ ,ירזוכה רפסל םש ל״ומה ןייצ רבכו .׳םירפס יפמ אלו
 םימת ,ותבושתב ןואג יאה בר לש !)ונושל קר(ונושל הוושהו .׳םירפס יפמ אלו םירפוס יפמ :ורמא רשאכו׳
 ,הרובגה יפמ הבתכש השמ תרות איה יכ םיעדוי ונא ןינמ׳ 62) : ׳מע ,זיק ןמיס ,ה״רל ג״הצוא(טיק ןמיס ,םיעד
 XII ,LII. ׳מע ,המדקה ,א״פרת הפיח ,ןואג ארירש בר תרגא ,ןיול מ״ב :הארו .׳וכו ׳לארשי םע יפמ אלא

.N ,Brüll Die Entstehungsgeschichte des babylonischen Talmuds als ,Schriftwerkes Jahrbücher ,II 4 

Frankfurt am Main ,1876 .pp 85-86 

 )ט״משת( חנ ץיברת
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 ,הליעמ ,ריזנ ,םירדנ :הילע ףסומ( םינואגה תובישיב ןהב ושמיש אלש תותכסמ שמח

 תורוצ לש ןהיתובקע׳ — ןללכמ הרומת ךותבו — ןכותב ורייתשנ ןכ־לעו ),תותירכ

 תובישיב ועצוהש ,תורחאה תותכסמב וליאו ;,םימודק דומלת יחנומו תוילבב־תוימרא

 .םינואגה תובישיב חו־ור היהש ןונגסה ינפמ הלא םיחנומו תורוצ ךכ־רחא וחדנ ,תורידתב

 .רתוי ירוקמ ,רתוי םודק ןושלל אקווד אוה ןמיס הרומת לש ,ימלשורי ןושל׳ 5,לירב תעדל

 יעיצמ ידיב ותרוצ הרבוע אלש ),ותעדל ,םיארובסה( םמצע םינושארה םיכרועה ןושל והז

 .רמגומ חסונב היכרוע ידי תחתמ האצי אל הרומת תכסמ :תאז ףאו .םיתעה תוברב דומלתה

 יברעמ־ימרא ןווג םשו הפ הל עדונש תרחאו ,ילבבה בינב הבתכנש תחא — תויזנצר יתש

 ,וז תוליפכ איה םיכרועה דימש ,ותעדל ,רבתסמ .וז דצב וז םיבר תומוקמב וכמסנ —

 ינש לש היצלוקה תועצמאב קר תכסמה לש ,דיחאה ,יפוסה חסונה תא שבגל׳ ונווכתנש

 ףוסבל .המילשהל הילא ורזח אל רתוי םירחואמ ףאו ,הרמגנ אל םתכאלמ םרב .תונושלה

 ןושלמ םיבר םיעטק ,תרתוימכ תויזנצרה יתש תאבה התארנ םהיניעבש ,םיקיתעמ וטימשה

 ,םיינשמ תורוקמב םיטוטיצ ךותמ קר ונל ועדונ וא ,לילכ ועקשנ הלאמ םיברש דע ,הז וא הז

 ).י״שר שוריפ :ןוגכ(

 ־בוטב החודו 319) ׳מע ,ןלהל האר(יולה א״יר םע חכוותמ אוהש רחאל 6,ץיבוניבר ו״זר

 ׳מע( ,החגשה יתלבו ןויע טעמב — ונתעד יפל — הזה ןינעה לכ בתכ׳ש ,וירבד תא םעט

 הרומת לש ׳אנירחא אנשיל׳ ןללכבו — תותכסמה שמח ןיב תונושלה ףוליח :עיצמ 301),

 ;ארוסב השענ ילבבה לש ורודיס רקיע .אתידבמופו ארוס ןיבש ןושלה ילדבהמ עבונ —

 ׳אנירחא אנשיל׳ו הרומתל רשאו .אתידבמופב ורדםנ תותירכו הליעמ ,ריזנ ,םירדנ וליאו

 ארוס ימכחמ ארוסב רבוחמ היה וז תכסמ דומלת׳ — הכותבש )׳ימלשורי ןושל׳(=

 םרוביד ןונגס יפכ דחוימ ןונגסב םוקמו םוקמ לכבו ;אתידבמופ ימכחמ אתידבמופבו

 יתש תא ורביח ]וללהו[ ...םיקיתעמהו םירפוסה לא ואב תואחסונה יתשו .םנושלו

 םינמיס׳ ץיבוניבר ׳אצמ׳ש יפ־לע־ףא 305). ,מע( ,תונושל יתש ןהמ ושעו דחי תואחסונה

 ,טעמ רחואמ ןמזב רדסנ׳ תותירכו הליעמ ,ריזנ ,םירדנ תכסמ לש דומלתהש ךכל ׳םיקהבומ

 יכ׳ :הרומת תכסמ לש יגולונורכה סחיב אוה קפוסמ ,ינדוסה דומלתה יקלח ראש תכירעמ

 דומלתש עמשמ היה הז לכמו ...הרומת דומלתל וזמר דומלתב תומוקמ הזיאב הארנה יפכ

 ונידיב ןיא תעכו ...חרכומ הז ןיא מ״מו ;דומלתה ראש ירדסמ יניעל היה רבכ הרומת

 309-307). ׳מע( ׳הזב עירכהל

 ).ןלהל האר( לקנרפ לש ותעדמ ךפהל שממ הזבו 5
 ),ץנול לש(םילשורי /הרומת תכסמבש ימלשוריה תונושל ןינעו י״אב ילבבה דומלתה דומל תוטשפתה׳ 6

 310-299 ׳מע ,א״כשת םילשורי ,לבב תרות ירעש /ילבבה דומלתה רודיס׳ 254-233 [= ׳מע (1913),י ךרכ
 ]ןהיניב — ׳אנירחא אנשיל׳ — הרומתש[ תודחוימה תותכסמ שמח׳ יכ ,ותסיפת רקיע תא )].טטצא ויפלו(
 ,יול ׳י ,וכרדכ ,רמואה תריצקב רבכ םידקה ,ארוםב רדסנש דומלתה ראש תמועל ׳אתידבמופב ורדםנ

 3. ׳מע 1895, ואלםרב ,ימלשורי ןיקיזנ תכסמ שוריפל ותמדקהב
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 םוחתב ,דחוימה םבינ לע ,תונושלה תוליפכ תא ריאשהל ושקיב םדגנכ םירחא וליאו

 /ינירחא ינאשיל׳ לש ברה רפסמה ןמ קיסמ 7לקנרפ ז״ר רבכ .ותריסמו חסונה תודלות

 .רז דצב וז דומלתלש תויםנצר יתש׳ ומייקתנ ,ןושארה קרפב תוחפל ,הרומת תכסמבש

 עייסמ ךכל .׳תיארובם׳ תפסות אוהש ,לקנרפ דמול ונושל תוכיראמו םהמ דחא לש ונונגסמ

 לש ,ימלשורי ןושל׳ .םינואגה ןושלל אקווד םיאתמש ,ונושלבש יברעמה־ימראה ןווגה םג

 ).ב ,ה״מ ימלשוריה אובמ( ,םילשורימ האבוה רשא אסריג׳ ,רתויה לכל ,ותנווכ י״שר

 ילולו׳ :הז אלא י״שרלש ,ימלשורי ןושל׳ תייעבל רחא אצומ אצומ וניא 8רעבמאצ ב״צר

 :וא ,הנושמ ןושל :ל״צ ילואו ,ם״ט — ימלשורי ןושל י״שרב ש״מד ,אנימא אניפתסמד

 שומיש לע דימעה ףאו תובושח תורעה המכ רעבמאצ ריעה םש ולופלפ ךרד /ירומ ןושל

 ).׳יעבית׳( ריזנו םירדנ לש ,הנושמ ןושל׳לו הרומת לש ,ימלשורי ןושליל ףתושמ ןושל

 שקבמ ,םוקמ לכב לארשי־ץרא לש דומלתה ילגר תא וכוליה ךרד קחודש ,יולה ,א,יר ףא

 ,ומויס םעדימ — הקתעהבו דומילב — המצע לארשי־ץראב טשפתנ ילבבהש ,9,חיכוהל׳

 לש ,הנושמה׳ ,ימלשורי ןושל׳ תא ריבסהל אוה בשחמ הז יפ־לע .תישישה האמה ףוסב דוע

 ירפוסל יאדכ היה אל ,םינואגה תבישיב הדמלנ אל וז תכסמש ןוויכמ ,ונייה .םירדנ תכסמ

 לע וליאו .,לארשי ץראב ושענש תוקתעהב׳ אקווד ונידיב הרמתשנ ךכו ;הקיתעהל לבב

 עודמ ],הביסה[ םויהכ דוע עדונ אל הרומת תכסמב לבא׳ :ומצעב אוה דיעמ הרומת תכסמ

 תכסמב לבא [!]... ןבומה רבד אוה לבא ,לארשי pאמ תוקתעהה םג אפוריאל ואבוה

 אצמנשכ ,ןכ לע .לבבב השענהמ םג תובר תוקתעהב ]הפוריא[ ברעמה תוצראב היה הרומת

 ).הכ ׳מע(׳ימלשורי )ןושל( — אנירחא אנשיל םשב דחאהו ,םהינש ובתכ ,יוניש הזיא

 םע 10.הרומת תכסמל ואובמב ,ןייטשפא ,ן,ירהמ וז הטישב תושעל לידגה הנורחאל

 תותכסמ ראשל הרומת לש הסחי תא ־־ תוליבקמ יפ־לע — טורטורפב קדוב אוהש

 ...הליעמ תותירכ ריזנ םירדנ תוכסמה ןינמב תבשחנ הרומת׳ :עירכמ אוה ,דומלתה

 תוכסמה ןמ אוה הרומת תכסמ רקיע לבא .דומלתה ראשל תרחואמ יאדווב ןתכירעש

 ןושל ,אנירחא אנשיל׳ תייעבל אוה שידקמ םלש רקחמ 131). ׳מע( ׳ןרודיסב תומודקה

 ידיב ועצוהש תונושל־יפוליח ןיב לידבמ אוה 147-137). ׳מע ,םש( הרומת לש ׳ימלשורי

 דומלתה תמיתח ירחא׳ דומלתב וסנכנש ׳םירחא תונושל׳ ןיבל ,םמצע דומלתה ירדסמ

 חסונב(םיפוליח לעו ,׳אציברת ןושל׳ לעו ,,הלכ ןושל׳ לע דימעמ אוה .,יארובס ןנבר ימיבש

 אוה 137, 139). ׳מע( ׳םינואגה ימיב )...אתידבמופו ארוס( תובישיה ןיב׳ש !)דומלתה

..Ζ ,Frankel ׳Beiträ e zu einer Einleitun in den ,Talmud׳ MG WJX ,(1861) .pp 262-263 7 םג הארו 
 35). הרעה ,ןלהל הארו( ב״ע המ ,ל׳׳רת איולםערב ,ימלשוריה אובמ ,ל״נה

 7-5. ׳מע ,ז״כרת ןילרעב /ןטק דעומו םירדנ תותכםמהל י״שר שוריפ לע רמאמ׳ ,רעבמאצ ב״צ 8
 .ךליאו דכ ׳מע .כ קרפ 1897, ןילרב ,ג קלח ,םינושארה תורוד ,יולה א״י 9

 146-131. ׳מע ,ג״כשת ביבא-לת-םילשורי ,םיארומאה תורפסל תואובמ ,ןייטשפא נ״י 10
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 ־לע׳ה ןורקע לע הרומת תכסמ לש םילופכה תונושלה ןורתפ תא הבורמ השגדהב דימעמ

 11:ונושלבו ,םינואגה תובישיב דוע דומלתה תאצרהבש ׳הפ

 וקדקד אלש בייחמ ןיינעה עבט ,בותכ רפס ךותמ אלו הפ־לע דומלתה תא ונשש ןויכ

 ]12)אציברת יבד[ ׳יסארג׳( םימכח ינשש ,םימעפל אצוי ךכו ;ןונגסו ןושלב ךכ לכ

 תמיתח רחא׳ :פ״כעו /13םיארובס וא ,םינושאר םינואג לש׳[ תובישי יתשו

 .ולש טקלאידבו ,אוה ונונגסו ונושלב דחא לכ ,רבדה ותוא וסרג 14]׳דומלתה

 )׳הל ירמא׳ ילב( םיימתס )׳אנירחא אנשיל׳( םירחאה תונושלה לש ןרקיע והזו

 הברה ליגר הרומתב הנהו ...י״יכב םגו םיסופדב םג דומלתה ירפסב הברה םייוצמש

 םירבדה תבחרהב אלא ,ןושארה ןמ תומוקמ המכב הנוש וניאש ...׳אנירחא אנשיל׳

 ןיבהל השקו׳ 15]:א״ע זי ק״מטשבש[ תופסותה ז״ע וריעה רבכו .ונונגסו ונושלבו

 דחא לכ אלא ,ןיקלוח אלד יבר יל רמאו ,ןיקלוח ןה המב הרומתד תונושלה ולא לכ

 .׳יגילפ אלו אדח רמא רמו אדח רמא רמו ),׳ונונגס יפל׳(ותעד יפל ורתופ

 ,ןכש ,׳םה תועט ק״מטשבש תופסותה תנווכב רמאש םירבדה םנמא .ןייטשפא ןאכ דע

 םמצע םיארומאה תעברא לש ׳תונושלה ולא׳ לכל אקווד םינווכמ םש תופסות

 יאדו ]׳שידק אל ...שידק׳[ אוהש ,םש ׳אנירחא אנשיל׳ לא אל ללכו ללכו ,א״ע זי הרומתבש

 יאדו ,רבד לש ופוגל ,לבא .ודצבש ]׳יקל אל ...יקל׳[ ןושארה ןושלה לע ,לוכו לוכמ ,קולח

 ןושאר ןושל ןיבל םהיניב ןיאש ׳ינירחא ינשיל׳ המכו המכ הרומתב שיש ,ןייטשפא קדוצ

 ).ןלעמל יתאבהש םשרג ׳ר שוריפ ןושל ןכו ,םש וירבדב האר( דבלב ןונגס יוניש אלא

 יוצמ ונממ לודג קלח :הרומת לש ׳אנירחא אנשיל׳ל תעדונ תדחוימ הנוכתש ,דוע ףיסוא

 רסח דומלתבש תומוקמה לכ ראשבש )אדירג(׳אנירחא אנשיל׳ש דועב ,חסונה־ידע לכב

 אוה הז רוסיח 18.ומוקמ לש חסונה־ידעמ דחאב — 17תרחא וא וז הרוצב — !)16 (םלועל

 141. ,מע ,םש 11
 138. ׳מע ,םש 12
 143. ׳מע ,םש 13
 137. ׳מע ,םש 14
 .בי תוא ,תכסמה ףוסב תוטמשה 15
 ץחכ הרוי *הניאש* ערז תבכש לכ לאומש רמא :אנירחא אנשיל׳ :א״ע גמ הדינבש אנירחא אנשיל קר 16

 ןשי ןושל־ףוליח יאדו םשו ).מ י׳׳כו ןושאר סופד קר ידיב(יוניש םוש העש יפל הל יתאצמ אל ,׳האמטמ הניא
 היל יעבימ לאומשל היל אטישפד אתלימ ... אנשיל יאהל אנשיל יאה ןיב אכיא יאמ׳ :םש ןייע( .אוה ןשונ
 (!)T-SF2 ׳גירבמייק הזינג עטקב םג ;א״ע וט הגיגח [= ׳וכו ׳לאומש רמא :הל ירמא אנירחא אנשיל ... אברל

 היל איעבימ ]אמטמ וניאש[ לאומשל היל אטישפד אתלימ׳ — העומש לש הטושפ יפלו 6!]. ןכנימ י״כבו 204
 רשפא אבר לש תויעב יתשש ,קודו ןייע לבא 111. לע — ׳וכו ׳רהרהש יוג :אבר יעב׳ וליאו II, לע — ׳אברל

 רמוא ונלש דומלתהש ומכו[ II לע אל לבא ],׳והמ׳ ה״ד ,י״שרכ[ ׳רמול יצמת םא׳ ךרדבו 1, לע ןעיצהל
 ,׳לאומש רמא הל ירמאי א״ל׳ :ןלהל ומכ ל״צ םש םג אמשו ].)אקווד π יפל ׳לאומשל היל אטישפד אתלימ׳
 הוושהו ן ׳לאומש רמא׳ :רסח ןלהל מ י״כב}](׳מא הל{׳מא [= ׳רמא }הל ירמא{׳ :היפארגולפאה לשב עטקתנו



 321 הרומת תכסמ לש היתונושלל [5]

 ףא וב אצויכ המכ םנמאו — דומלתה ראשבש הז ׳אנירחא אנשיליש ,ךכל קהבומ ןמיס

 םא ,חסונה תריסמ ךות ושענש ,םיליגר הסרג ייוניש אלא םניא — !19הרומת תכסמב

 ,אנירחא אנשיל׳ חנומה .םינקתמ־םימכח לש םתעדמ םא םיקיתעמ־םינבתוכ לש םהידיב

 תוארל ןיא ןפוא םושב ,םינפ לכ לע 20.אמלעב חםונ־ףוליחל ןויצ קר אופא אוה ,ןעיצמש

 : םוקמב ),צ תוא ,גםק ׳מע ,םש ס״קד(׳אברעמב ירמא א״ל׳ 122 : ןאקיטאו י״כב ב״ע טיק ןילוח וב אצויכ
 23). הרעה ףוס ,ןלהל האר !׳אברעמב ירמא הלי ירמא א׳׳ל׳

 ),׳׳נוה בר ׳א הל ירמא א״ל׳(םש מ י״כב חסונה יפ־לע ׳הל ירמא אנירחא אנשיל׳ םע יתינמ א״ע אי הדינ תא
 — רמוחה לכ תא יתקדבש רחאל ,ז״ישת ,תודהיה יעדמל ינשה סרגנוקב יתאצרהב םירבדה לע יתדמעה רבכו

 ןושל רצוא יפ־לע — ׳הל ירמא אנירחא אנשיל׳ רשע־העבשו אדירג ׳אנירחא אנשיל׳ םיינשו םיעברא
 33). הרעה ,ןלהל( דומלתה

 ןיאש םושמ וא ;ןושארה ןושלה רסחש םושמ וא ;ינשה ןושלה רסחש םושמ /אנירחא אנשיל׳ םש ןיא 17
 ,ןייע ;ללכ ןויצ םש ןיאש םושמ וא );דועו ׳הל ירמא א״ל׳ ,לשמל ,אלא( אדירג ׳אנירחא אנשיל׳ ןויצה םש

 הלע ׳כו ,תואחסונה לכב כ״כו ...׳ :׳ט״מ רשב ל״ת ג״ה׳ ה״ד ,ב״ע בלק תבשל ן״במר ישודיח ,החוטב המגודל
 ןיכה אלו ... אוה ׳תירחא אנשילד ידימלת הלוכל אתלימ אייזחתמ :הבושתב ל״ז ש״גמ ןב יולה ףםוהי ר״ה

 יסרגדיחסונ אכיא׳ :םש א״בטיר ישודיחבו י׳אמעט יאמ א״לי :ג״ה׳ :םש היגה י״שר םנמאו !רכו ׳אוה
 תוא ,דנק ׳מע ,תבשל ם״קד הארו .״מאק יכה ירמאד אכיא׳ 108 ןאקיטאו י״כב ךכו !,רכו ׳ירמאד אכיא :אכה

 יוארש — !)הרומת תכסמב םג(הזב אצויכ המכו — הז ןיינעב טורפל אלו ךיראהל ןאכ לכוא אלש ןבומו .ח
 .ומצע ינפב םלש ןוידל

 ,שיחמהל ידכו .םינושארה לצא תוחוטב תואבהב וא ,די־יבתכב עיפומ ׳אנירחא אנשיל׳ רסח ובש חסונ 18
 אנשיל ,הציפקב ילזאקד ימנ יא׳ :ולוכ ׳א״ל׳ לש ללכה לעו המצע לע דמלל ידכ הב שיש המגוד ןאכ ןייצא

 55: ׳מע ,ג״םרת אקארק ,םיתעה רפס ,ינולצרבה הדוהי ׳ר הילע בתכש ),א״ע גמ ןיבוריע(׳הניפסב :אנירחא
 ,םש הארו[ הניפסב ליזא אקדימניא :והבביתכד ]יחסונ :ירק[ אחסונ אכיאו ... הציפקב ליזא אקד ימנ יא ...׳
 א״ל׳ו .׳הציפקב ליזא אקד :אלא ,הניפסב ליזא אקד ימנ יא :והב תיל אתווברד [ !] אנקווד אנשילו 51] ... ׳מע

 ,ח תוא 162, ׳מע ,ןיבוריעל ס״קד הארו ).,ל 109 (= ןאקיטאו י״כב אלו מ י״כב אל תמאב וניא ׳הניפסב
 .ם ןמיס 94, ׳מע ,םישוריפה ,ןיבוריעל ג״הצואו

 31. הרעה ,ןלהל האר 19
 חסונ(׳א״נ׳ :ןוגכ ,ול ןימודה הלאל — ודוסיב — ומידקהל שקבנ םא וליפא ,תיסחי רחואמ הז ןויצ 20

 אנשיל׳ ומכ אלש ,דיה־יבתכ לש םהיתונוילגב אקווד םיחוורש ),תרחא אסריג(׳א״ג׳ ),רחא רפס(׳א״ס׳ ),רחא
 ומכ ,י״שר ידיב הארנכ השענש ׳א״ל׳ ,לשמל ,הארו .ופוג חסונה ךותל רודחל רבכ וקיפסה ןבורש ,׳אנירחא

 אנשיל :ןניםרג יכה׳ ה״ד ,ב״ע זצ םיחספ ןכו( 17 הרעה ,ןלעמלש ,יוכו ׳א״ל :ג״ה׳ ה״ד ,ב״ע בלק תבש
 םוקמ ןאכ ןיאו ]ז-ו תותוא 302, ׳מע ,םיחספל ם״קד האר ,םיסופדו מ י״כ ןוילג [= ׳וכו ׳חספ ולאו אנירחא

 :םש י״שר והיגהש חסונה יפ־לע השענש ,׳יכייש ינהב ינה א״ל׳ ):םש ןייע(ב״ע זכק תבש הוושהו ).ךיראהל
 ןאכ היגהש אוה ל״שרו ),׳יכייש םידסח תולימגב ימנ ינה׳ :א t מ דגנכ 108 , ו י״כ (=׳יכייש ינהב ימנ ינה ג״ה׳

 ןקתל שיו — סופדב ל״שר תהגה תאבהב ףא — קייד אלש אלא ,ח תוא ,המק ׳מע ,תבשל ם״קד הארו(י״שרכ
 ).וירבד

 םינוש םישוריפ ינש םנמאו ;דבלב (!) םישוריפ ינשכ קר םימוד ויתונושל ינשש ׳אנירחא אנשיל׳ שיו
 — תחאכ לוכאל ובשיש ׳ג :לאומש רמא אבא יבר רמאד אה יכ ל״מק אה ...׳ :א״ע נ תוכרב ןוגכ ,םיקולחו

 תחאכ לוכאל ובשיש ׳ג :ינתק יכהי :לאומש רמא אבא יבר רמא א״ל .קלחל ןיאשר ןניא — ולכא אל ןיידעו
 םגו ,פ-ע תותוא 266, ׳מע ,םש ס״קד הארו(׳קלחל ץאשר ןניא — ורככמ לכוא דחאו דחא לכש י״פעא —

 לש !) (ושוריפכ אוה — ׳ולכא אל ןיידעו׳ .ןושאר ןושלשכ ),׳ולכא אל ןידעו׳ :ןושאר ןושל קר ץנרולפ י״כב
 ,םש־ץב תרודהמ ,רנה רפסב ןנושלכ וירבד ואבוהו :״יפ ל״ז ןואג יאה ברו׳ :םש א״בשר ישודיח(יאה בר

 אלש י״פעא — לוכאל ובשיש השלש :׳מאק יכה :לאומש ׳מא אבא ׳ר ׳מא׳ 104): ׳מע ,ח״ישת םילשורי
 לאומש ירבד שוריפב ׳רמא דח׳ תעדכ הזו(׳קלודיל ץיאשר ןיא ןומיז תליכאל וקקזנש ןויכ — הדועסב וליחתה

 והז יאו הליחתב והז יא ;ףוסב ןאכ ,הליחתב ןאכ :׳מא לאומש ...׳ :א״ע אי ז״פ שאר ,םש ,ימלשוריב [!]
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 ,ינשה ןושלה וליאו ).׳וכו ׳ףוסב והז תיזכ ולכא ,הליחתב והז לוכאל תעד ונתנ :׳מא דח ,ןירומא ץרת ,ףוסב
 ,ל״מק אהד ,ל״ז ח״רפ׳ ):םש א״בשר ישודיח(ח״ר לש !) (ושוריפ אוה ,׳ורככמ לכוא דחאו דחא לכש י״פעא׳

 םאו .ררככמ לכוא דחאו דחא לכש פ״עא׳ :ה״פק ז״פ ף״יר ויפ־לעו ;׳וכו ׳ורככמ לכוא דחא לכש י״פעאש
 ןיא רבכ יאדו וימיב — !)׳ (םירג ח״רו׳ :בתוכ 123) ׳מע ,ד״ערת ןילרב ,א קלח ,רציבוטפא תאצוה(ה״יבאר

 ׳מא אבא ׳ר רמאד ...׳ :דיחיו דחא ןושל אלא ,דומלת לש ׳אנירחא אנשיל׳ ללכ ץא ,ךכ םאו .ערכה ידכ הזב
 תא שרפל ידכ ׳לוכאל ובשיש׳ — ׳קלחל ץאשר ןניא תחאכ לוכאל ובשיש השלש :ינתק יכהי :לאומש
 .רתוי אל ,םה םישוריפ ךדיאו .ד״מ ז״פ תנשמבש ׳ולכאש׳

 תהגה אלא וניאש ,״וכ ףיקמ :אנירחא אנשיל׳ :ב״ע ד ב״בבש הז ומכ ;רתויב םיריעצ ׳אנירחא אנשיל׳ שיו
 ורזיפ ׳פדב׳ דוע םייקתנש ,״וכ ףיקמ אמיא תיעביא]ו[׳ םוקמב ),א״מש אקארק ,׳המלש תמכח׳( םש ל״שר

 ,ארתב־אבב תכסמ ,ןוםמרבא ׳ש הארו %,ת-ש תותוא 16, ׳מע ,םש ם״קד(׳ו״לש ןילבולו האיליםב היצניוו
 םינואגהו׳ QI-3 = לאירוקסא י״כב ירמגל רסחו 234-230), הרעה 6, ׳מע ,ח״ישת םילשורי ,שוריפו םוגרת

 היה רבכו ).כ-טי ׳מע ,ךי׳שת םילשורי ,א״בשר ישודיח — וישכעו ,ק״מטש ,םש א״בשר ןייע(׳םיסרוג ל״ז
 117 ! ןאקיטאוו ,ןכנימ ,ץנרולפ י״כב םג רסחה ,ןושאר ןושל וב רסחש ,םש האר ;י״שר ינפל
 ולוגלגב עיפומו ,קחמנש אלא ,דומלת לש ופוג ,ותמאל דומלת ןושל אוהש אדירג ׳אנירחא אנשיל׳ שיו

 יפ־לע ,ב״ע דל אמק אבבב ךכ .׳אנירחא אנשיל׳ םשה תחת ,ןגוהכ אלש ,םירפסב בוש ףסונ רשאכ ,ןורחאה
 :גרובמה די־בתכ

 הרמא הרותהו ,קזנ יצחמ רתוי םלשמ םת ׳דוהי ׳רל ועצמ ןכ םא :אברל אפילחת רב אחא בר היל ׳מא
 ;ופסכ תא וצחו יחה דושה תא ורכמו

 .יחב ןיצחמ התימ ותתחיפש תחפ הדוהי ׳רל היל תיא :היל ׳מא
 ?אזוז דח אמיא :אברל אפילחת רב אחא בר היל ׳מא ׳חא ׳שיל
 .יחב ןיצחמ התימ ותתחיפש תחפ הדוהי ׳רל היל תיא :היל ׳מא

 תנשב רטפנו ,הנוריגב דלונש(רואמה לעב ה״זר תסרג םג 1184) תנשב הנוריגב בתכנש(גרובמה י״כ תםרגכו
 ק״בל ושוריפב ד״בארה וליאו ).אכר ,ומק ׳מע ,ז״שת םילשורי ,טחוש תרודהמ ,הדוהי טבש :האר 1186 ;

 :בתכ ),הפ ׳מע ,ג״כשת םילשורי ,סלטא תאצוה(
 תחפ הדוהי ׳רל היל תיא ל״א ... אזוז דח אמיאו :אברל אפילחת רב ]אחא בר[ )הבר( היל רמא

 היל תיא ... קזנ יצחמ רתוי םלשמ םת הדוהי ׳רל ועצמ :היל ישקא רדה ...יחב ןיצחמ התימ ותתחפש
 .רתוי אלו ׳וכו התימ ותתחפש תחפ הדוהי ׳רל

 וזב אברמ אפילחת רב אחא בר לאשש תולאש יתש אלא ,׳אנירחא אנשיל׳ לכ ד״בארה תאבהב ןיא )א( :אצמנ
 .גרובמה י״כבש רדסה ןמ ךופה תולאשה רדס (p );׳היל ישקא רדה׳(וז רחא
 רמא׳ ):׳אזוז דח אמיאו׳( הנושארה הלאשה לע ד״בארה בתוכ ,בצ ׳מע ,ג״פ ףוסב ,םש ויתופסותב הנהו

 — םירפסה ןמ הקחמנש ינפמ יכ ],אפילחת רב[ אחא בר לש הנושארה איעבה תאז ראבל בושא דוע :םהרבא
 אלא הז ןיא ,ד״בארה לש ותודע יפל :רמוא הווה .׳םידימלתה דיב תפפור איה — המעט הלגתנ אלש רובעב
 .׳אנירחא אנשיל׳כ גרובמה י״כב העיפוהו הרזחו הקחמנש דומלת תקספ לש הפוג

 רב אחא בר לש תולאשה יתש ירחא ׳אנירחא אנשיל׳ דוע שי ח״רבש אלא .ח״ר תסרג איה איה ד״באר תסרגו
 רב אחא בר לש היינשה הלאשל ליבקמה רחא ןושל ),ד״באר תסרגכ שממ רדס ותואב תורודםש( אפילחת

 חסונ אוה רחא ןושל םאה :הז אנירחא אנשיל לש וביט המ ,הכרוצ לכ הרורב ותועמשמ ןיא לבא ;אפילחת
 ירהש !)?ל״מטש ,א״בשר ;׳ינשה ןושלב לאננח ונבר שריפש המ יניעב ןוכנהו׳(רחא שוריפ אמש וא ,רחא

 ׳אנירחא אנשיל׳ב טוקנל י״שר ליגרש ומכו .םעט ףוליח קר ,ןושל ףוליח הרואכל רכינ אל תונושלה ינש ןיב
 .׳ומטיפשב יאו׳ ה״ד ,םש ןלהלו ,׳אלמלאש׳ ה״ד ,א״ע דל ,םש ק״ב אמלעב לשמל האר ;׳רחא שוריפ׳ ליבשב

 ,ןושאר ןושל ח״רבו — ׳חא ׳של׳ 450: ׳מע ,גרובמה י״כל ויתורעהב םורצל ׳א בתכש ומכ אלש ,םינפ לכ לעו
 ).םירבדה םתסש ,א הרעה 49, ׳מע ,ק״ב ג״הצוא ,ןיול מ״ב :הוושהו(׳אנירחא אנשילב ןושאר ןושלו
 רב אחא בר היל רמא׳ :ןושאר ןושלב יכ .רחא חסונ :ותנווכ ,הז ׳אנירחא אנשיל׳ ח״ר לצאש ,המוד םוקמ לכמ

 םא :אברל ... היל רמא׳ ,׳אנירחא אנשיל׳ב וליאו ;׳קזנ יצחמ רתוי םלשמ םת אצמנ ךדידל :אברל אפילחת
 ׳רל :ליעל תרמאד = ׳ךדידל׳ .׳ןכ םא׳ ןיבו ׳ךדידל׳ ןיב שי לודג לדבהו .׳קזנ יצחמ רתי םלשמ םת אצמנ ןכ

 קזינה קלוח ]הדוהי ׳רל[ש׳ = ׳ןכ םא׳ )%,׳והייניב אכיא הליבנ תחפ :אבר רמא׳( !יגלפ *הליבנ* תחפ הדוהי
 .ומצע הדוהי ׳רל ,ונייה ,׳תמהו יחה דושה ;קיזמהו
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 ךכ ןמוסש ,ףלחומ !) (דומלת תעצהל ןויצ םושמ דומלתה ראשבש ׳אנירחא אנשיל׳ ותואב

 — םיקיתעה העצה־תונושל ןתואמ ׳אנירחא אנשיל׳ אופא לדבנ הזב .ומצע רדסמה ידיב

 םיארומאה ידי־לע ןמוקמב ועבקנש — ןהימודו ׳ינתמד אכיא׳ ,׳ירמאד אכיא׳ :ומכ

 ןואגהש /הל ירמא אנירחא אנשיל]בץ חנומל עדונש דחוימה ןיינעל וליאו 21.םיכרועהו

 23.וז תרגסמב םנכיל לכוא אל /22ירמאד אכיא׳ םע ירמגל ותוא הוושמ

 )םתס(׳אנירחא אנשיל׳ תא ללוכש 13, ׳כע .ליקיזנ ימלשורי שוריפל ותמדקהב ,יול י״רכ אקווד ואל הזבו 21

 (,W ,Bacher Tradition .u Tradenten. רבאב ירבדכ אלש ןכש לכו .הלא םייארומא העצה־תונושל םע
;Leipzig ,1915 .p 589 םש ןייע.( 

 ירמא אנירחא אנשילב״ הב ץנירמאד אתעמש :אטישפ׳ :ךליאו 72 ׳מע ,הם ןמיס ,ב״שת ,ףסא ג״השת 22
 אנירחא ׳נשיל׳ :ב״ע זט ןיטיג תעומשל — ׳אוה דח ןוגכ ,,ירמאד אכיא״ אנאשילב הב ןנירמאד אתעמשו ״הל
 ןאקיטאו י״כ ןכו Ebr 1187). דארגנינל(׳ץיבוקריפ י״כ /רכו ןנחוי ר״א הדוהי רב לאומש בר ׳מא :הל ירמא

 ןיטיגלד״ירו( הזב יוניש םוש םש םשרנ אלש ,םולבדלפ תרודהמ ,ןיטיגל םירפוס־יקודקד הארו !מ י״כו 130
 ףסוי רב השמ ר״ה לש וירבד ׳רואמ׳ב םש ןייעו !ויקספב וכרדכ ,בכת ב״פ ,ף״יר תוכלה יפ־לע רדוס םש

 א״ישת ןמיס ,א קלח ,עורז רוא לבא ).םינושאר ןייעו ,םש ׳תומחלמ׳ב ן״במר בתכש המ ןכו ,ומצע ה ״זר ירבדו
 רמ ,והנינ יארומא׳ :ב״ע ה תבש לשמל הוושהו .א חפסנ הארו .אדירג ׳אנירחא אנשיל׳ :קר םש םג סרוג (200),

 ק י״כבש !)ךכ( ׳ךל ירמא אנירחא אנשילב׳ הוושהו .׳אנשיל יאהב הל רמא רמו ,אנשיל יאהב הל רמא
 ׳ירמאד אכיא׳ לש דחוימה ןיינעה םושמ — ןייעמל — ללכ וב ןיאש ,א״ע המ םיחספ 109), ןאקיטאו(

 :אנירחא אנשילב׳ :ל״צו ,אדירג ׳אנירחא אנשילב׳ אלא וניא אוה ףא ,תמאבו !).קולח דומלת( המודכו
 ונאב קרו ,ךיראהל םוקמ ןאכ ןיאו ,םש םיחספ סופדו ( ·) ב״ע זל ריזנבש חסונכ ,׳וכו /ךל ירמא ןנברויי

 .רפוס לש ותורוב לשב ךכ השענש /הל ירמא אנירחא אנשילב׳־ודבספ לש וזכ הרוצ לע עיבצהל
 אקווד ׳אנירחא אנשיל׳ ןיינע תא ליבגהל דיפקמ 141, ׳מע ,הרומת תכסמל ואובמב ,ןייטשפא ן״ירהמ םג 23

 לע 31. הרעה 137, ׳מע ,םש םג הארו .׳)״הל ירמא״ ילב(םיימתס )״אנירחא אנשיל״(״םירחא תונושל״׳ ןתואל
 :דוע ריעא ןאכ ב חפסנ האר הרומת יסופדבש ׳הל ירמא אנירחא אנשיל]בץ ינש
 ־רקיע׳ תא ודי־לע עיצהל ידכ ׳תרחאה הרודהמה׳ אקווד וב תשמתשמש ׳קיתעה׳ העצהה־ןושלל ןייצל שי )א(

 ןידהב הלירמאד אכיאו׳ :םש)אנירחא אנשיל(׳א״ל׳ ךותב ,׳י תוא ,ק״מטשב ,א״עכ הרומת .׳ונלש הרומת
 אתעמש אהל ]םש ,ם״קד הארו !׳ינתמ׳ .ח״ר[ ירמא ארוםב׳ :ב״ע זי הכוס לשמל הוושהו .רכו ׳אנשיל [!]

 לש ןושאר ןושל וליאו .דבלב הז ןושל ]ןיעמ[ אלא ןאכ אצמנ אל ׳ונלש הרומת־רקיע׳ב .׳אנשיל (!)יאהב
 .רכז ול שיש יפ־לע־ףא ,ללכ רכזוה אל — ׳ףלחומ דומלת׳ שממ — םש ׳אנירחא אנשיל׳

p) תא ׳ידופ ׳בםק ... חבזת :ירמאד אכיא׳ )םישדחה םיסופדב ןכו ,ןושאר סופדב( א״ע אל ,ו״פ ףוסב 
 אלו — תלכאו ... חבזת ]:׳[ ר״תד מ״ה אנמ׳ :םש ׳ןושאר ןושל׳ לע קלוחו :״יבלכל ןליכאהל ׳ישדקה
 ,א״ע הקסיפ /האר׳ ירפם־ןיעמ ,שרדמלש אתיירב(״יבלכל ןליכאהל ׳ישדקה תא ןידופ ןיאש ןאכמ ... ךיבלכל
 לודגה שרדמבו ,׳וכו ׳ךיבלכל אלו — תלכאו׳ שרדמה אלב אקווד םש לבא 134, ׳מע ,ןייטשלקניפ תרודהמ

 י״שרבו ,םש ג״רל םחוימה שוריפב םג אוה ןכו )ילבבה יפ־לע קר יאדווב ףסונ 51] ׳מע ,םיאנת שרדמ האר[
 ׳הרומתב איה [!]יאנתד אתגולפ׳ :׳רמאד ןאמו׳ ה״ד ,א״ע טכ םיחספל י״שר ןכו ׳ירמאד אכיא׳ ה״ד ,םש
 ירמאד אכיא׳ לבא .׳תורוכבד ב״פב איה אתגולפ ...׳ :׳יכו׳ ה״ד ,ב״ע אי תועובש תופסות ןייע לבא .רכו

 לע ,הרומתב ,ןאכ רבדל ןיא ןכ־יפ־לע־ףא ).פמ2ו!ו(דיה־יבתכ לכב הרומתב רסח )קרפה ףוס דע(׳וכו ׳תחבזו
 תורוכבב ,םישרפמ־םימכח ידיב ,א״ע וט תורוכבמ ,איה הרבעה קר יאדו וז ןכש ,דומלת לש תונושל־ףוליח

 :ותחיתפ םע ,ןבומכו T-SF2(l)fr),. (176הזינג־עטקב ףאו ,פמ י״כב םג אלא ,םיסופדב קר אל עטקה אצמנ
 ךכ־לכ המיאתמ הניאש ,׳ירמאד׳ תבית תשטשוטמ הזינגה עטקב םגו פ י״כב םגש ,לבח קר .׳ירמאד אכיא׳

 .׳וכו ׳שירדד אכיאו ... איה [!]יאנתד אתגולפו׳ :ל״נה א״ע טכ םיחספ י״שר הוושהו :׳תותירב׳ ףוליחל
 הוושהו ).״אד ׳כיא׳(׳ירמאד׳ לש תויתוא תורוצב ,דיה־יבתכ ינשב ,ןיידע ןיחבהל ינא המדמ ,םוקמ לכמ

 םיחספב ׳גירבמייק הזינג־עטקבו( אתירבב ןושל־ףוליחל ,׳ירמאד אכיאו׳ ),ב״ע וטק ק״ב (= ב״ע כ םיחספ
 !).׳הל ירמאו׳ :םש
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 םירבד המכ ריעהל יל ןמדזנ ,תודהיה יעדמל ינשה ימלועה סרגנוקב ,ז״ישת תנשב רבכ

 ןיעמ ,תדחוימ חםונ־תרוסמ יבגל רקיעב ;דומלתה חסונבש ׳אנירחא אנשיל׳ ןיינע לע

 תא ,תישאר :זא יתשגדה םירבד ינש .יתאצמש ,םיחספ תכסמ לש ׳אנירחא אנשיל׳

 ,ןכותו ןיינע לדבה םוש ...םהיניב ןיאש ,ןושל ייוניש׳ םתוא לש ,אקווד ,הברה םתובישח

 תויהל לכוי אל ולא םיפוליח לש םרוקמ /24ןושלה לע אלא הכלה לע וקלחנ אלש :ונייה

 דימ דומלתה בתכנ םא הלאשל סנכהל אלב׳ ,תינש .םירחואמ םימכח לש תעדמ ׳םינוקית׳ב

 לע ץפומ היה אוה ,הפ לע דומלתה דמלנ םינואגה ימיב דועש ,אוה יאדו ירה ,ותכירע םע

 לש םייוניש םתוא לכ םישמשמ ךכל הנמאנו תימינפ החכוהכ .ארקנ אלו הצרוה אוה 25;הפ

 ׳ירמאד אכיא׳ קר ;דומלת לש ׳רחא ןושל׳ תעצהל ןויצכ ׳ירמאד אכיא׳ םוש ,א״ע אל הרומתב ,אופא ןאכ ןיא
 .תורוכבמ ,ורמאמו אוה ,ןאכל עסוהש ,העטמ

 אנירחא אנשילןב[׳ ידי־לע עצומש ,דומלת לש ׳רחא ןושל׳ ףאש ,םידחא תומוקמ שיש ,ריעהל ילע ףוסבל )ג(
 ןויצב קפתסא ,ךיראהל אלש ידכו ).׳ירמאד אכיא׳ המכ ומכ קוידב( חסונה־ידעמ דחאב רסח אצמנ ,׳הל ירמא
 ןילוח תכסמב םייוצמש ׳הל ירמא אנירחא אנשיל]ב[׳ השולש ךותמ )הכרד יפל תחא לכ תופלאמ(תומגוד יתש

 ).םיסופד(
 ומצע רפוסה ידיב ןויליגב ףסונו — מ י״כ לש םינפב רסח ׳וכו ׳הל ירמא אנירחא אנשיל׳ :א״ע טי ץלוח (1)
 תונושלה רדס היה )קתעוה ונממש י״הכ(׳ויבא׳בש ,הארנכ ,ושוריפש ,׳היה ךפוהמ קיתעמכ׳ :תרתוכה םע

 םא .׳אנירחא אנשיל׳ היה ונינפלש ןושאר ןושלו ,ןושאר ןושל םש היה ׳הל ירמא אנירחא אנשיל׳ :ךפוהמ
 אנוה בר רמא :הל ירמא אנירחא אנשיל ...יסא בר ׳א אנוה בר ׳א׳ ןמ ןוימד־גוליד אלא ןאכ ןיא ,ןוכנ הז שוריפ

 ןיא חוטב ןורסח לש םוקמב ףאש ,ךדמלל ;׳וכו ׳שילש םירגהו שילש ינש טחששב ׳קולחמ יסא בר רמא
 122), ןאקיטאו(בר י״כב ףא רכו ׳ל״א א״ל׳ היה רסח ,םש ,ןילוחב לבא .ירוקמ ןורסח לע החטבב ןיידע דומלל

 ןייעו .ותוא וסרגש חיכוהל ןיא י״שרו ג״רל םחוימה שוריפמ םג ).ח תוא ,ב״ע זי ,םש ם״קד(ןוילגב םש םג ךכו
 !).׳וכו ׳דפקימ אק ריפש ,אתה בר רמא׳ :ןטמל א״ע טי ןייעו( ןושאר ןושלכ ,א״ע כ ,םש

 ןנחוי ׳רו ;די איוה אל אמינ לבא ,די יוהד םצע אלא ונש אל :שיקל שיר רמא ...תומצע ינש אפוג׳ :ב״ע טיק (2)
 תיעביא !רמוש םושמ ,אל ?די םושמ ואל יאמ...רוע :ל״רל ןנחוי ׳ר היביתיא .די איוה ימנ אמינ וליפא :רמא

 םושמד [!] ארבתםמ ימנ יכה :הל ירמא אנירחא אנשיל ..!. אעלא ׳ר רמאדכו ,די םושמ הלוכ :אמיא
 דע א״לה לכ׳ רסח 121) ץאקיטאו(אר י״כב .׳...רועה ]א״מ ט״פ ןילוח[ ינתמא הל ינתמד אכיאו רמוש
 רוביח ,׳תורהטו םיערז םירדסל תוילבב תויגוס׳(ןמםוז ׳י וליאו ).צ תוא ,גסק ׳מע ,ס״קד(׳הל ינתמד אכיאו
 354, ׳מע ,ב חפסנ ,ט״כשת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל

 ,ןאכמ ,׳וכו ׳אמיא תיעביא׳ — הלא םיעטק ינש !׳ל״א א״ל ... א״עבאו :רסח הזינג עטקב׳ :עידומ 3) הרעה
 הז עיצהש ימו — !םיקולחו — םיליבקמ םידומלת ינש אופא םה — ןאכמ ,׳וכו ׳הל ירמא אנירחא אנשיל׳ו

 .הז עיצה אל
 ירמא א״ל׳ ):צ תוא ,ב״ע בםק ,םש ם״קד(ברמ י״כב חסונה האר ,ןאכ ׳הל ירמא אנירחא אנשיל׳ לש ויפואלו

 ימנ יכה בקנ וניא וילע רבוע ןידבש בקנ לכ 16]: הרעה ,ןלעמל הארו ,׳ אברעמב ירמאי א״ל׳ :בר[ הל
 .רכו ״רבתסמ

 דומלת :רודמב תואצרהה יריצקת ),ז״ישת( תודהיה יעדמל ינשה ימלועה סרגנוקה ,׳אנירחא אנשיל׳ 24
 רקחב הכירע־תויעבו חסונה תודלות׳ ,לטנזור ש״א :וישכע ןייעו[ .די ׳מע ),ירבעה קלחה( תינבר תורפסו
 36-1.] ׳מע ),ח״משת(זנ ץיברת ,׳ילבבה דומלתה

 זכ-א״ע וכ ,ב״ע ׳ז-א״ע ׳ו ,א״פרת הפיח ,ג״שר תרגאל המדקה ,ןיול מ״ב הזב בתכש המל ןייצל יד 25

 S ,Liebermann 4The Publication ; 706,692. ׳מע ,הנשמה חסונל אובמ ,׳הנשמה הבתכנה׳ ,ןייטשפא נ״י ;א״ע
=) of the ,Mishnah׳ Hellenism in Jewish ,Palestine New York ,1950 .pp 83-99 לש המוסרפ׳ ,ןמרביל ׳ש 

 224-213). ׳מע ,ד״משת םילשורי ,לארשי חאב תונוויו תינווי ,׳הנשמה
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 ךא אלא .בותכה חסונה קיתעת תמחמ םייונישב רבתסהל םילוכי םניאש ,״אנירחא אנשיל״

 variaelocutiones, ולא ירה /26תישפוחה היצטיצרה לש ,הפ לע ןוניש לש םיפוליחב קרו

 variae lectiones. אל

 67, ׳מע ,ב״שת ,ףסא ג״השתב :תטלוב תחא המגוד איבא םירבדה שיחמהל ידכו

 (=הלוכו׳ ρ : קרפ(םש הנשמה ןיינעל אפפ בר ירבדב ,א״ע טי תומבימ םילאושה םיאיבמ

 העברא ודגנכ דימעמו /אוה תועט ןושלה הזו׳ :ןואגה רמוא וז לע /איה ןנבר )ב״מו א״מ

 םושמ הלוכו :ימנ וא ,ךירטציא ןנבר םושמ הלוכו :ארמגד אנאשיל אלא׳ :םינוכנ תונושל

 ןנבר םושמ יהיורתו :ימנ וא ,ךירטציא ןנברל יהיורתו :יסרגד אכיאו %,הל ינאתאק ןנבר

 ידכ — םינוכנ תונושל העברא ודגנכו שבושמ דחא — ןאכ שי תונושל השימח .׳הל ינאתק

 ןואגה לש העצה־רובידכ ׳ימנ יא׳ תוביתל בל םישל יאדכו( טושפו ןטק דחא רבד רמול

 !27).׳אנירחא אנשיל׳ל

 יברו ירומ לש וילוקיש ךותמ !)ינורקע ןפואב( ירמגל הששאתנ וז יתסיפתו ,יתיכז

 ־ףא 10). הרעה ,ליעל(וייח רחאל םסרפתנש הרומת תכסמל ואובמב ל״ז ןייטשפא ן״ירהמ

 אנשיל ןיעמ׳ לש חסונה תקידב ךותמ יל ולעש תונקסמה םא ןוחבל יוארה ןמ ,ןכ־יפ־לע

 19. ׳מע ,ילגנאה קלחה 24), הרעה ,ליעל( ימלועה סרגנוקה ירבד :האר 26
 אלב ,דומלתב ףא אוה יוצמ לבא .תותליאשב ׳רחא ןושל׳ תעצהל ׳ימנ יא׳ לש הז שומיש חוור עודיכ 27

 ,האר(ירוקמה יארומאה דומלתה ףוגמ תמאב םה םשארב ׳ימנ יא׳ש הלא םיעטק ,המכ דעו ,םא ןאכ ןוחבל
 יבושח ימניאי היל ]חירטד[ חרטד אפפ בר ינאש׳ ]:א״ע ח תובותכל[ זט ןמיס ,הרש ייח תותליאש ,לשמל
 חסונ טקילש 29, ׳מע ,תובושתה ,תובותכ ,ג״הצוא האר[ תותליאש לש ןושאר סופדב ךכ !׳ אעבד אוה הירבל

 דיה־יבתכ לכב םג רסחו ]ןקוש ןוכמ םוליצ[ םש רכבצרמ י״כב רסח לבא !],תחאכ תותליאשו ןכנימ י״כ
 י״כב — ׳הדובע םוקמב אלשו ןימיב ימנ יא׳ :ב״ע גק ןיבוריעל ןאכ ןייצאו ).םש יקםרימ תאצוהב ומשרנש

 םיכומס אמיא תיעב יאו׳ :ותע י״כב ,ב״ע חכ םיחספ );ט הרעה 408, ׳מע ,םש ם״קד(׳וכו ׳ןימיב א״באו׳ :א
 יא׳ :א״ע ה תובותכ ;םיפסונ םיבושח םיפוליחב םש ןייעו /שירד אל ימנ םוכמם ימ נ יא׳ :ר י״כבו ,׳שירד אל
 יקודקד :וישכע ןייעו(׳וכו ׳אחוור אמוי אכיא םתה ׳אד ׳כיא׳ :םש מ י״כב /וכו ׳אחוור היל תיא םתה ימנ

 ׳ימנ יא׳ לע תורושה ןיבו[ ׳ימנ יא ...ימנ יא ... היל ׳מא׳ :הזינג עטקב ,כ ׳מע ,ב״לשת םילשורי ,םירפוס
 ·);.׳היל ׳מא׳ :ףא םשמו 20], הרעה ,םש ןייע[ יאנורטנ בר שוריפמ חקל הזינגה חסונו ].א״נ :ןורחאה

 ...ההבגה אלב הליכאל רשפא אכה ,הריקע אלב החנהל רשפא יא םתה ,אתשה יכה׳ :א״ע אל תובותכ־רקיעבו
 ? אנשיל יאהל אנשיל יאה ןיב אכיא יאמ ;הל רדהמ יצמ אכה ,הל רדהמ יצמ אל הרודהאל יעב יא םתה ימנ יא

 = ׳ודימ ונקשב ימנ יא׳ ):ןטמל(א״ע וט מ״ב ;ידימ אל ותו ../.אנשיל ךהל .... אנשיל ךהל ...והייניב אכיא
 :ןומימ י״כ ,א״ע זצ ןירדהנס ; )!םש ןייע(׳וכו ׳ודימ ונקש ןוגכ ,ףסוי בר רמא ירמאד אכיא׳ :םש ןלעמל
 ׳דועו׳ :תונוש תוסרג יתש וב ופרטצנש ברועמ חסונ — ?׳יאוה ימ ןרדסכ : ימנ יאי דועו ...ייבא היל ׳מא׳

 .ייבא לש ?)וקוריפ לש :ילואו(וקוריפל ׳רחא ןושל׳ םש עיצהל ידכו /ימנ יא׳ םע )םש ,ונלש םירפסבכ(
 ב ןיכרעו א״ע גצ תוחנמ ;אריז ׳ר לש ?)וקוריפ לש :ילואו(וקוריפל ,ל״נה א״ע ה תובותכ וב אצויכ הארו
 יא׳ ,ב״ע אי הרומת ;א״ע ב הרומת ,רכו ׳היל תיא םלועל אמיא תיעביאו׳ = ׳וכו ׳היל תיא ימנ יאו׳ :א״ע
 .םש ),ץנרולפ י״כ םג(ונלש םירפסב ׳אנירחא אנשיל׳ = יזנכשא לאלצב ׳ר לש ׳א״ס׳ב ׳ימנ
 ה״ב ירמאק אל כ״ע ]ימנ יא [= נ״א״ :אכה ׳ירמאד אנשיל יאה׳ :ב״ע ט הציבל וישודיחב א״בשר בתכ רבכו
 .ג חפסנ הארו .׳אמיא ׳יעביא ומכ ושוריפד ,אדומלתב אכיאד ״ימנ יא״ ראשכ וניא ״םתה
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 הזב .הרומת לש ׳אנירחא אנשיל׳ לש ותואיצמ יבגל ףא הפי ןחוכ םיחספ לש ׳אנירחא

 :וז הניחב לש תונושארה תונקסמה ןמ והשמ עיצהל שקבא

 119 ןאקיטאו ),מ( 95 ןכנימ :םימלש םיסקדוק העברא ונידיב םייוצמ הרומת תכסממ

 תודעכ ,המייתסנ ותביתכש ,קיתעה )פ( ץנרולפ י״כ םלוכ שארבו !),ו( 120 ןאקיטאו 2),ו(

 ח״יכ י״כ ףא םימלשה תעברא הלא לע ףסומ (1177).28׳ז״לקתת תנש ,חרי לולאב׳ ,ורפוס

 לש 30הבורשו ,ס״קד לעב 29,ץיבוניבר נ״נר לש ותושרב םינפל היהש ),א( Η147 A )סיראפ(

 דיה־יבתכ לש הרורב המיטם לש העיבקל עיגהל ןתינש ,ןייצא .וב רמתשנ הרומת תכסמ

 — פ י״כ לא הבורק הרוצבו — ךייש וילאש ,דחא תרוסמ ףנעמ !)ןרקיעב( םלוכש ,וללה

 1).ד( ׳בא שדחב ב״פר תנשב ...יגריבמוב לאינד ידי לע ספדנ׳ש ןושארה סופדה םג

 לע הברהב הלעתש האצוה ,הרומת תכסמ לש תיתרוקיב האצוה ןיכהל ונידיב אופא שי

 ,ונייה ,דבלב הרומת לש ןושאר ןושל דגנכ אלא םירומא םירבדה ןיא ,לבא .םויכ ונידיבש וז

 תובקעב ,׳ונלש הרומת־רקיע׳ :הזל ול ארקנ ןלהל .וילע חפסנ 31׳אנירחא אנשיל׳ש הז

 .הרומת תכסמ לש ׳יחסונ רקיע׳ :והנכמש 32ן״במר

 בצמה הנוש — ׳אנירחא אנשיל׳ ןלהל — הרומת לש ׳תרחאה הרודהמה׳ יבגל םרב

 השולשו םירשע :דבלב תיראטנמגארפ הרוצב ונידיב הייוצמ וז הרודהמ .לוכו לוכמ

 ינאשיל׳ םיינשו םירשעל ירמגל טעמכ םיהז םהש 33,םיסופדב ואבוהש ,׳ינירחא ינאשיל׳

 םילשורי ,רוקמ תאצוה ,הצנריפ י״כ לש םוליצ־סופדל ותמדקהב(לטנזור דוד ,ינב בתכש המ וישכע האר 28
 תותכסמל אלא םחייתמ וניא םש ןופולוקהש ,חיכוהל ןתינש ),ךליאו 4 ׳מע םשו 1, הרעה 1, ׳מע ,ב״לשת

 .דבלב םישדק רדסמ
 שי .הרעהב 7, ימע ,םיחבז תכסמל המדקה ,םש ןכו 8; ימע ,המדקה ,הנשה־שאר תכסמל ם״קד האר 29

 ןאכ אלו(הז די־בתכבש םיאצממה ןיבל םש ם״קד לעב לש ויתועדוה ןיב ,םיטרפב ,תומאתה־יא המכ םנמא
 ,׳אריהאק י״כי(ס״קד י״כ לש םתוהז לע רערעל ידכ ללכ םהב ןיא לבא ).םהב ןודל ןכש לכו ,םטרופל םוקמה

 .ונממ םימולצת תגשהב ינעייסו ,ח״יכ י״כ לע ינדימעהש ,גרבםייו ׳א רמל הנותנ יתדות .ח״יכ י״כו )יילש י״כי
 495 [21]) ימע ,ג-ב תרבוח ),ח״שת ןסינ(ג תויפלת ,יוכו ׳ילבב דומלת לש השדח האצוה רבד לעי(רשכ ׳מ

 וילא ןייצש 2660-21), ׳םמ(הנאילדובבש עטקה .ןאילדוב י״כ םע ם״קד לעב לש אריהאק י״כ תא תוהזל העט
 רפס 108-106 ; ׳מע ,ח״צרת םילשורי ,א ,קניליל ׳שרדמה תיב׳ (Β .fol 634 b ; הרומת שרדמ אלא וניא ,םש

 ).ךליאו ופר ׳מע ,ד״פרת טשפדוב ,ךיירנרהע תרודהמ ,סדרפה
 23 (... הרוש ,א״ע וט :וכותמ שלתנ דחא ףד ).הלילד הדיבאד לבא 6 (... הרוש ,ב״ע בכ-א״ע ב ףדמ 30

 ).ינכרבת םא 37 ([...] הרוש ,א״ע זט])-הרפכ[ תעשב
 םשרנש המ לכל הז חנומב ןווכתמ יניא ןאכש — םשה ףותיש לשב העטת אלש ידכ — שיגדהל ילע 31

 לכ ומכ קוידב — הלא ךותמ המכ .הרומת תכסמ לש דיה־יבתכבו םיסופדב ׳אנירחא אנשיל׳ שרופמה םשב
 ,ליעל האר( חסונה תריסמב ושענש םיליגר חםונ־ייוניש קר םה — דומלתה ראשבש םתס ׳אנירחא אנשיל׳
 ,ןונגסב םגו ןושלב םג ׳הרומת רקיע׳מ הנושה ,׳תרחא הרודהמ׳ התואמ םולכ ןיא הלאב 19,17,16). תורעה
 הארו(וז ׳תרחא הרודהמ׳ב רקיעב םיקוסע אהנ הז וננוידב .רדסב וליפא םיתעלו ,ןיינעב ףא הברה םימעפ
 36). הרעה ,ןלהל

 .א״ע טי תוכמל וישודיחב 32
 ,ג485 ׳מע ,ד״ישת ,א ךרכ(יקםוואםאק י״חרל ׳דומלתה ןושל רצוא׳ב הנמנש ,העבראו םירשע רפסמה 33

 ןיא !)ד(ןושאר סופדב לבא ;א״ע זי ףדב ׳אנירחא אנשיל׳ השולש םש םייונמ .העטמ ),׳אנירחא אנשיל׳ ךרע
 לבא 340). ׳מע ןלהל הארו(׳וכו ׳שידק !] !ךכ[ םימלש תרומת יבג אנירחא אנשיל׳ :דבלב דחא אלא םש
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 ,פ י׳׳כ ןוילגב ומשרנש רשע־העשת םתוא תא םהילע ףיסונ םא ףאו .פ י״כ ךותבש ׳ינירחא

 לאלצב ׳ר ונל רסומש ׳א׳ים׳ו ׳א״ל׳ ןתוא לכ ךותמ רישעהו הבורמה רמוחה תא וליפאו

 .תרחאה הרודהמה לש םיטנמגארפ ףסוא אלא ונידיב אהי אל ןיידע ,ולש ק״מטשב יזנכשא

 :רמולכ ,וז תעטוקמ הרוצב קר םאצמ ומצע יזנכשא לאלצב ,ר םגש ,יבלב קפס לכ ןיאו

 ).םהיתונוילג יבג לע וא ,םכותב( וינפלש ׳א׳׳ס׳ה ךותב ׳א׳׳ליכ

 םיטנאיראו אלא ןרקיעמ ולא ׳ינירחא ינאשיל׳ ויה אל יכ ,ונתעד לע הלעי לא לבא

 ןפואבו ,לוכו לוכמ קידצהל ונידיב שי וישכע ןכש .דבלב דומלת יקספ המכל םידדוב

 /תמאב׳ .הלא ׳ינירחא ינאשיל׳ לש ןייפוא לע וילוקישמ ןייטשפא הלעהש המ תא ,ישחומ

 תואחסונה ךותל ןסינכהש ימ ]אלא[ 35]...לקנרפ רבסש ומכ[ תופסוה ןאכ ןיא׳ 34,םכסמ אוה

 ןיינעו ןכותב הנושש המ ליבקהו 36,ונלש חסונל םליבקהו םהלש ךשמהה ךותמ םערק ונלש

 /ןונגסו ןושלב קר הנושש המ אלו

 לש הזינגה יעטקמ םיינש — הרומת תכסמ די־יבתכ לש םיעטק השולש וישכע ידיב

 )א׳יע טכ - ב׳יע חכ(׳גירבמייק יעטקמ דחא .הנידומ לש הנידמה ןויכראמ דחאו ׳גירבמייק

 דושח הז עטק(ויתוגיגש לע פ י״כ םע — ונייהו ,ונלש הרומת־רקיע חסונ םע אקווד ההז

 עטק ןכו ),ב״ע ג - א״ע (ברחאה ׳גירכמייק עטק לבא ).בתכה תרוצ יפ־־לע ,יזנכשאכ ילע

 ),יחרזמ וא ידרפס — יתעדלו ,ףלק לע די־־בתכ אוהש ;א״ע הכ ,ב״עו א״ע אכ( העדומ

 ׳ימלשורי םירדנ ןושל׳ עירכמ ךכ לע /אנירחא אנשיל׳ תרודהמל ,קפס אלב ,םיכייש םהינש

 םיירגוסב ויתחת ואבוה םירחא םיינשו ,םילוגע םיירגוס ידי־לע ׳אנירחא אנשיל׳ תובית וקחמנ הזב אקווד
 ןייעו ]/%שידק אל םישדק יבג שידק הרומת יבג אנירחא אנשיל[׳( היקזח ירבד ףוסב ,ןלעמל דחא ,םיעבורמ

 ! !) (׳ןנחוי ׳רו שיקל שיר׳ ירבד ךותב ,ןטמל דחאו ),םש ,םישורח ,ה״פרת יירוגליב ,םינקז תפסא ,חבזה תכרב
 יקסבוסוק י״חר זמר םנמאו ).םש ,םינקז תפסא ,׳םישדק ןאצ׳ תהגה יפ־לע ;׳וכו ׳רוחש רמול רובסכ ]א״ל[׳(

 ףיסוהל ונילע לבא 22. לע דמועו ןיינמה תחפ הז דצמ ,םוקמ לכמ !).םיעבורמב ]׳א״ל[׳( תפסותה ןיינע לע
 אלא וניא ומצע לכש ),ג467 ׳מע ,םש ,דומלתה ןושל רצוא :הארו(תירבעב ,׳רחא ןושל׳ :ב״ע ח ןמ ,רחא דצמ

 אכה ...אכה א״ל׳ :םש רסח י״כב וליאו(םש 2ופ י״כבש !)׳אנירחא אנשיל׳ (=׳א״ל׳ רוציקה לש ונורתפ
 םירשע :םוכיסב ,ונייה ).ךיראהל םוקמ ןאכ ןיאו — א״ע ט ,םש הנשמל דע עטקה לכ רסח א י״כבו ,׳ימד ביהי

 ),ךליאו !ד(׳א״ל ר״סח׳ :א״ע ו ףא ףיסוהל רשפא הצרת םאו .הרומת יסופדב ׳אנירחא אנשיל׳ השולשו
 איבמש ׳א״ל׳ ותואל אוה ןויצ םוקמ לכמ ירה ,סופדב םש אוה רסח םנמא םאש ,ומשר אל יקםבוםוק י״חרש

 סחוימה שוריפב םג אוה ןכו ;׳וכו ׳שמשה אב דע ביתכד םתה ינאש אבר ךל רמא׳ :׳א״ל ג״ה׳ ה״ד ,י״שר םש
 ןוכשמ ינאש ׳חא ׳שיל׳ :ןויליגה ילושב פ י״כב ףסונ .׳וכו ׳שמשה אב דע ביתכד ןויכ א״ל׳ :םשרג ונברל
 היב ׳תכד ןוכשמ ינש אבר ךל ׳מא א״ל׳ :ופוג חסונה ךותב ונשי !ו י״כב וליאו .׳וכו ׳שמשה אב דע היב ׳יתכד

 .העבראו םירשע םלוכ רפסמ תמאב ירה ומעו .מ2וא י״כב רסחו ,׳וכו ׳שמשה אב דע
 144. ׳מע ,הרומת תכסמל ואובמב 34

 7. הרעה ,ליעל האר 35 ׳Saburaischer Zusatz׳ ;
 ומשרנו רחא חסונמ וקתעוהש אםריג־ייוניש ,ןה אדירג ׳אנירחא אנשיל׳ קר אופא ןלוכ ירה וז הניחבמ 36

 אנשיל׳ — ׳תרחא הרודהמ׳ התואמ םיבר םירקמב היה ,ןהיבא ,׳רחא חסונ׳ ותואש אלא .ןויליגב הליחת
 31). הרעה ,ןלעמל הארו( הרומת לש — ונלש הרופאטימב ׳אנירחא
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 /ןידה׳ ,ךיכהא׳ /ןיכה׳ /ןוהיורת׳ /ןוהל׳ :םימכח רנמ רבכש תורוצ ןתוא ,ונייה ,םהבש

 /37יעבתימ׳ ,ךידיה׳

 הבותכ :ןייטשפא לש ותסיפת תא לוכב רשאל ידכ רתוהו יד םהב שי הלא םיעטק ינש

 אל ףא ,ונילא ועיגה הנושלבש ןיפוליחה לכ אל ,תמאבו ;׳אנירחא אנשיל׳ תרודהמ קר םהב

 וז ׳תרחא הרודהמ׳מ םיעטק ונידיב שיש ןוויכמו .ק״מטשב יזנכשא לאלצב ׳ר תוהגהב

 לכל ףא תמייק וז התיה יאדו ,ןאכמ א״ע ףוס הכ ףדו ,ןאכמ ),א״ע (בהרומת תכסמ שארמ

 יפל ךא ,הז ׳אנירחא אנשיל׳מ םיעטק דוע ונל ולגתיו הכזנ ילוא .הכשמה לכב ,הרומת תכסמ

 38.תיתרוקיב האצוהב ותומלשב ותוא רזחשל לכונש יוכיס לכ הארנ ןיא העש

 לש וז ׳תרחא הרודהמ׳ חסונ לש ותרכה דחאל דע ונל הבושח וללה תולבגמה לכ תורמל

 הרומת־רקיע םע ותאוושה הבושח דחוימבו .םיקוחרהו םיבורקה וירוכזא לכ ךותמ הרומת

 וביט לע הברה ונדמלל וז האוושהב שי ,יחכונה ובצמב םג ,ןכש ,הכרעמ לומ הכרעמ ,ונלש

 הלבקה לש החוכב :הזמ הלעמלו .ומצעל הז ׳אנירחא אנשיל׳ לש וליג לע םג יאדוובו ,ובינו

 היתורוקמ ,תכסמה תכירע ןיינעב ףא — המוד ךכ — והשלכ ונמיכחהל וזכ

 .התווהתהו

 ,לשמל ,רתוי הברה ,ונלש ׳הרומת־רקיע׳מ ויפוליחב הברה גילפמ הז ׳אנירחא אנשיל׳

 אנשיל לע אוה ףא עדיש ,ןייטשפאו .םיחספ תכסמ לש ׳אנירחא אנשיל׳ ןיעמ לש ויפוליחמ

 ,םיגילפמה ויפוליח לש םייפוא לע תאז םע ליפאה /ןיינעו ןכותב הנושש׳ הרומתב אנירחא

 .ןונגסבו ןושלב קר הנושש המ תא הדימה לע רתי ושיגדהב

 ילוא עירכיו ,דבכ דחאו לק דחא ,ןלקשמ ףרטציש ידכ ,ןהיגוסל םינותנ המכ ןאכ עיצא

 התוא לש 39הרודיס תא רחאל שקיבש ,ןייטשפא לש וילוקיש דגנכ ףכה תא תצקמב

 אהת אלש ,םת ונבר ןקית ובש םוקמ ותואל םדוק תורוש עברא וא שולש קספנ הנידומ עטקש לבח 37
 םירפסב *םגש* תחא הבושתב בתכו׳ :הנורחאה ׳אתבוית׳ תבית תא קחמו ,אתבוית — ׳ןנחוי ׳רד אתבוית׳
 לש ותועמשמ תא ).ב״ע דכ ז״על ןנחלא ׳ר תופסות(׳אתבוית :ןניםרג אל (1028)ח״פשת תנש םדוק ובתכנש
 םינפ לכ לע ).תורעשהב אלא(רותפל עדוי יניא ,הפוקת ליחתמ םוי תניחבב שממ ץאכ שמשמש ,הז ךיראת

 םישדק רדס׳ ךותבש הרומת תכסמ חסונ תא ףא ועדי ןנחלא ׳ר לשו י״ד לש ושרדמ־תיבבש ,ריכזהל יואר
 ׳מע ,ט״כשת קרוי־וינ ,יולב תאצוה ,א״ע זמ ז״על אניריבמ יי׳ר תופסות(׳הלוגה רואמ םושרג וניבר בתכש
 וא ךליאו ב״ע ב הרומתל ,׳יסוי ׳ר יא׳ *הד ,ב״ע גע תוחנמ תופסות הארו 108 , הרעה ,א חפסנ ןלהל הארו ;הצק

 A ,Epstein. (Der׳ןייטשפע ׳א ופסאש בושחה רמוחה לע הז ןויצ ףא ףיסוהל יאדכו ).א״ע המ םיחבזל
,Gerschom Meor ha-Gola zugeschriebene Talmud-commentarקלחה ,רדיינשנייטשל לבויה רפס ׳ 

 ימע ,ח קרפ ,ח״צרת םילשורי ,ה״יבאר אובמ(רציבוטפא יאו 2-1) תורעה 131, ימע 1896, גיצפייל ,יזעולה
 10-9). תורעה ,ךליאו 332

 ].ה״יא םסרופתש ,ל״נה דיה יבתכ לכ יפ־לע הרומת תכסמ לש תיתרוקיב הרודהמ ןיכה ליד ר״ומאא[ 38
 לש יניינע־ינכותה !)תיפוסה ותרוצב(הרודיס רקיע ןיב ןיחבהל ונילע ,יתעדל ,ןכש /הרודיס׳ יתשגדה 39

 אל ןיידע ,ןושלה תא רחאל הארנ וליפאו .רמגומ יתורפס ףוגכ התצפה םשל תינושלה התכירע ןיבל ,תכסמה
 ,ונמז תעיבק דצמ ןושלה תייעב לע םולכ אלו ןאכ יתרמא אל ןיידעו .רודיסה תא םג רחאל ךכ לשב םיאשר אהנ
 .דעומל ןוזח דועו
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 םינושארה םינואגה׳ לש םהימיל דע הרומת תכסמ לש )׳אנירחא אנאשיל׳(׳תרחא הרודהמ׳

 דומלתה ןמ ...אל׳ — יניאוניג יארומא רודיס ללכמ ,םינפ לכ לע ,ועיקפהלו ,׳םיארובסה וא

 41.דבלב ׳אציברת יבד אנשיל׳ל ,םינסרג לש םנושלל ותוא ךופהלו — 40׳ומצע

 ׳רמ רמא׳ :ןוגכ ,העצהה ירובידב םייוניש תונושלה ינש ןיב םייוצמ הרומתב :תישאר

 .המודכו 43׳אתבוית׳ דגנכ ׳אישק׳ 42;׳הפוג׳ תמועל

 ןוגכ .םינוש תותיירב יצבקב םישמתשמכ ןיארנ ׳אנירחא אנשיל׳ו ׳הרומת־רקיע׳ :תינש

 הלוכ — םימלש תרומת היצחו הלוע תרומת היצח וז המהב רמואה ןנבר ונת׳ ):א״ע וכ(

 45:אנירחא אנשילב וליאו 44.הרומת־רקיע ךכ ;׳וכו ׳ריאמ ׳ר ירבד ,הלוע ברקת

 ,הלוע תרומת וז ירה — םימלש תרומת הלוע תרומת וז ירה ):׳אעוים אתוחינב׳( אינתהו׳

 שממ ,ג ג״פ הרומת אתפסות איה ׳אנירחא אנשיל׳בש וז ׳אינתהו׳ ,הנהו .׳וכו ׳ריאמ ׳ר ירבד

 !שממ אתפסותב אופא שמתשה ׳אנירחא אנשיל׳ 46.הלמב הלמ

 143. ׳מע ,םש ואובמ 40
 הלעהש המ תא םירתוסכ םיארנ הזב וירבדש ,הנעטב ןייטשפא ן״ירהמ לע ןאכ אובנ אלו 137. ׳מע ,םש 41

 71-69). ׳מע ,םיארומאה תורפסל תואובמ( םירדנ תכסמ ןיינעל
 .׳גירבמייק הזינג־עטק /הפוג׳ ,א״ע ג הרומת 42
 .ב״ע ז ,םש 43
 ).םישדח םיסופדו(ןושאר סופד ןכו ,פמ2ו1ו י״כ 44

 [!] אינתהו׳( ׳ימלשורי ןושל׳ :י״שר ;׳א״ל׳ :ג״רל םחוימה שוריפ ;׳א״ל׳ :ג תוא ,םש ק״מטש 45
 אתירבכ )]הרומתרקיע(׳ןנברונת׳לש ?:׳השוריפ׳ :הגוהו[ הכוליה׳ :ריעמ ג״רל םחוימה שוריפו ).׳אתוחינב

 ה״ד ,א״ע גם םיחספ י״שרו(׳תוצחל׳ ה״ד ,תופסות ,א״ע ל םיחבז הארו .׳]םש ןייע ;א״ל /אינתהו׳ [= ליעלד
 ).׳אמיל׳ ה״ד ,םש תופסותו /ןיידע׳

 ,ב קלח ,ח״צרת םילשורי ,םינושאר תפסות ,ןמרביל ש״רהמ לש ושוריפ־ותהגה לע החיכומ איה ,בגא 46
 ).םש ק״מטש /יתירקו יתרזח ... יתירקשמ׳ = ׳יתירקו יתרזחו ... יתירקש המ׳( 287 ׳מע
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 :ןוגכ .העומשה לש ימינפה הרודיס ףא ףלחומ םימעפ :תישילש

 %ב״עו א״ע זי (1)

 זי ק״מטש :ג׳׳רל םחוימה שוריפ :מ י״כ ןושאר סופד ןכו ,פ2ו!וא י״יכ
 י׳׳שר ;א תוא ב׳׳ע זי ,חכ תוא א׳׳ע )47ךליאו(

 )47י( ׳ג״ה׳ ה׳׳ד )ב׳׳ע זי(

 54:יביתמ I. ]:ה״מ ףוס ו״פ הרומת[ ןנת 1.
 הפרטו ...םיאלכה :,וא 55רזעלא ,ר ןיא הפירט ושענש םישדקה לכ

 ;ןישידקמ אלו ןישודק אל... — ...ןתוא ןידופ
 51...:ר״א :אינתו... :לאומש ,או ארקיעמ ויה אה ,׳ושענש׳ אמעט
 המהב שידקמב אלא אצומ 56התא יא ? !ןתוא ןידופ

 — הפרטנ ךכ רחאו אלד אכיה לכ :רבס אנת יאה אמליד
 הל התחנ אל ארקיעמ הפרט התיה 57אה הל אתחנ אל אפוגל *48איזח*

 ? !ףוגה תשודק !ףוגה תשודק
 55:רזעלא ,ר רבםק :לאומש ךל ,א
 אל 58הברקהל איזח אלד אכיה לכ

 59 !ףוגה תשודק הל התחנ

.II יביתמ( ש״ת (!ρ ]ןאכ ונתנשמ .II 60הפירט ושענש םישדקה לכ :ןנת 
 — ...ןתוא ץידופ ןיא !]:הילעש 49ןייגום םע ,ג״מ ףוס ב״פ

 ארקיעמ ריהי אה ,61,ושענש׳ אמעט ... םיאלכה :׳וא 50רזעילא ׳ר
 ? !ןתוא ןידופ ;ןישידקמ אלו ןישידק אל ...הפירטו

 !׳ויה׳ 62:ינת *:51יבר* ׳א :אינתו... :לאומש ׳או
 62,׳ושענ׳ םלועל :אמית תיעביאו המהב שידקמב אלא אצומ התא יא ...

 :רמאד ,איה רזעלא ׳ר 63ינמו — הפרטנ ךכ רחאו
 אתחנ אל הברקהל יזח אלד אכיה לכ הל אתחנ אל ארקיעמ הפרט התיה אה

 63 !ףוגה תשודק הל ? !ףוגה תשודק

 אנת יאה 52 אמלידי :לאומש ךל ׳א
 הפוגל איזח אלד אכיה לכ :רבס 53ימנ

 !ףוגה תשודק הל אתחנ אל

 דיחיה דעה אוהש(מ י״כ יפ־לע ,רקיעב — ׳ינש ןושל׳ תא ;פ י״כ יפ־לע ,רקיעב ,עיצא ׳ןושאר ןושל׳ תא 47
 — יתיטס םא 55). הרעה ,ןלהל האר ,רתויב הנמאנה ותוירוקמב אקווד ואלו ,תופיצרב הז ןושל עיצמש
 .יתרתיה םירוציק .יתרעה

 ךשמהבש ןוויכמ לבא ).ךליאו( ןושאר סופד ןכו ,יזח !:וא .ו ,י,כב ןכו ,וזח :פ 2,,יכב .ילש ההגה 48
 .ךכ וז תא ףא יתנקית ,הדיחי הבקנ ישילש ףוג לש םייוניכ הל ןישמשמ

 ןלעמל הוושהו .׳,וכ הפרטהו םיאלכה רמוא רזעילא ,ר׳ :הקספה לעש ),א״ע זי(ונתייגוס תליחת ,ונייה 49
 ).א״ע במ תורוכב ףא התצקמו( א״ע אי
 ץכו ,ןושש י״כ ,ם״במרל הנשמה שוריפ ;המראפ י״כ ;ול תאצוה ,ה״מ ףוס ב״פ הרומת — ׳רזעלא ׳ר׳ 50

 םג ןכו ).ונלש תוינשמ ירפסב ויפ־לעו(ילופאנ סופד );ג״כש ,חפאק תרודהמ(םש ומצע ם״במר ירבדב םג אוה
 552, ׳מע ,ח״צרת םילשורי ,לדנמרקוצ תרודהמ(ה ףוס א״פ הרומת אתפסות 2;ו י״כ ,הרומת ילבבבש הנשמב

 ,שידק אלד ץלנמו ...:אדםח בר ׳מא יבזיש בר ׳מא׳ :ב״ע גפ תומבי יפ־לע( הוושהו .ץושאר סופד 1), הרוש
 !׳]ה״מ ףוס ב״פ הרומת[ אנינת ימנ ןנא ףא :קחצי רב ץמחנ בר ׳מא ]...ו ז״פ םיחבז אתפסות[ ןנבר ונתד

 ־סופד(׳רזעלא ׳ר׳ 31: ןאקיטאו י״כ ρ,:ח( ה:ו השרפ ,הבדנ ,םינהכ־תרות )ב״ע ולק תבש ילבב הוושהו
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 81). ׳מע ,ה״ערת ואלםרב ,םולש־שיא ׳מ תאצוה ,בר יבד ארפס הארו 13 ; ׳מע ,רוקמ תאצוה ,םוליצ

 ןושאר סופד ןכו ,פמ!וא י״כ הרומת ילבבבש הנשמ ;ןמפיוק י״כ ,ה הנשמ ףוס ב״פ הרומת — ׳רזעילא ׳ר׳

 ׳מע ,לדנמרקוצ תרודהמ(ו ז״פ םיחבז אתפסות הוושהו .הניו י״כ ,ה ףוס א״פ הרומת אתפסות )!ךליאו(

 תאצוה(׳רזעילא יבר׳ 66: ןאקיטאו י׳יכ ,הו השרפ ,הבדנ ,םינהכ״תרות .ןושאר סופדו הניו י״כ 490/37),

 ).אל ׳מע ,ז״ישת קרוי־וינ ,ןייטשלקניפ

 ...׳וא רזעילא ׳ר ... דבענה :ש״ת׳ :םש הרושה לכב ןכו(׳רזעילא ׳ר׳ :פמ י״כב ,א״ע במ תורוכב התאבהבו

 וליאו .׳א״ר׳ :רצוקמ ,םש ,ןושאר סופדב ).׳וכו ׳השמח :׳וא ׳עילא ׳ר :ש״ת׳ ,רכו ׳ ׳וא ׳זעילא ׳ר היהש

 !׳רזעלא ׳ר׳ :םש )ןושאר סופד(ב״פר האיציניו סופדב ןכו .׳רזעלא ׳ר׳ :מ י״כב ,ב״ע גפ תומבי ילבב התאבהב

 ומכו );ךליאו( ח״פר האיציניו סופדב בוש ןקות ךכו !׳רזעילא ׳ר׳ :ט״םר וראזיפ סופדב ,םדוק דוע םרב

 אתפסותךיעמב םגו ,הרומת לש וזב םג ,׳וכו )׳ןניסץרג רזעילא ׳ר׳ :א״ע דפ ,םש תופסות והיגה־ועירכהש

 .׳רכזכ הליקס וילע ןיבייח סניגורדנאי :ימוא רזעילא ׳ר׳ :ח״פ ףוס תומבי תנשמב וליפאו ,םש )ו ז״פ(םיחבז

 ׳ורמאב רזעלא ׳רכ הכלהו׳ :ם״במרל הנשמה שוריפב םש לבא[ ילופאנ םופדכו ;ול תאצוה ,ונתנשמ חסונכ(

 !ם״במר ירבדב ׳וכו ׳ורמאב !)ץוזעלא ׳רכ הכלהו׳ םע ׳רזעילא ׳ר׳ :וראזיפ־אטשוק סופד םג ךכ קוידבו ;׳וכו

 סופדבו ב״פר האיציניו סופדב ,ט״םר וראזיפ סופדב םש תומבי ילבבבש הנשמב — ׳רזעילא ׳ר׳ — ךכו

 הנשמב ;המראפ י״כ ;ןמפיוק י״כב :לשמל ,םש תומבי תנשמב ׳רזעלא ׳ר׳ לבא )].ךליאו( ח״פר האיציניו

 );ךליאו דל ׳מע ,חפאק תרודהמ(םש ומצע ם״במר ירבדלו ,ןושש י״כ ,ם״במרל הנשמה שוריפ ;ימלשוריבש
 תעומש ךותב ,ו״מ ףוס ח״פ תומבי לש החוטבה האבהב ,תאז םע ,לבא !מ י״כב ,םש ,ילבבבש הנשמב ךכו

 םג ,א״ע דפ ,םש ,הנשמה לש הקספב ןכו ;׳ ׳וא רזעילא ׳ר :׳פיס ינתקדמ אה :מ י״כב םג ,ב״ע בפ ,םש ,ילבבה

 !]״וא רזעילא ׳ר׳ :מ י״כב

 ילבבה תועומש לש ןשוריפב היולת ,ה״מ ב״פ הרומת לש םגו ח״פ ףוס תומבי תנשמ לש םג ,חסונה תערכה

 ,קפתסהל ילע ןכ־לע .ןאכ םנכיל לכוא אל הזלו .םש )ד״ע ט ,ו״ה ח״פ(ימלשוריהו )א״ע דפ-א״ע אפ תומבי(

 ,םש ,המלש־תכאלמ ודגנכו ;׳רזעילא ׳ר׳ ה״ד ,ח״פ ףוס ,תומביל בוט־םוי־תופםות בתכש המ ןויצב ,העש יפל

 ,׳רזעילא ׳ר׳ חסונה לע עייסל םש שקיבש המ לבא .ה״מ ב״פ הרומתל וירבד םג ןייעו(׳רמוא רזעילא ׳ר׳ ה״ד

 שוריפה הוושהו 51; הרעה ,ןלהל האר ,׳יבר׳ אלא ׳מ״ר׳ םש ןיא ןכש ,אתיל — ׳מ״ר היתלימ שרפמדמ׳

 ןייטשפא נ״י הזב ונל וחתפש המ בטיה ןייעו !).׳רזעלא ׳רדא יאק ,׳ר רמא׳ :א״ע אי ןלעמל ,ג״רל םחוימה

 ביבא־לת-םילשורי ,םיאנתה תורפסל תואובמ ,ל״נה 1163 ; ׳מע רקיעבו 1171, ׳מע ,הנשמה חסונל אובמ(

 אתפסות(ןמרביל ׳ש ותמועלו ;׳רזעלא ׳ר׳ :הרומתב םגו תומביב םג עירכמש 159, 180, 190), ׳מע ,ז״ישת

 קראיונ ,םירוכיב ,הטושפכ אתפסות הוושה לבא[ 18 הרוש ב״פל 94, ׳מע ,ז״כשת קראיונ ,תומבי ,הטושפכ

 שוריפלו 96-94), ׳מע ,םש( תועומשה ישוריפב ךיראהש המ ןייעו 12]); הרוש ב״פל 289, ׳מע ,ו״טשת

 ןקתל שי יתעדלו( .׳רזעילא ׳ר׳ :תומבי תנשמל ,םינפ לכ לע ,עירכמ אוהו 27) ; הרעה ,םש(דחוימב ימלשוריה

 םוקממ וליפא :ונתנשמ לש רזעילא ׳ר ירבד לע שיקל שיר רמא םש ןלהלו׳ :׳ימלשוריב םרב׳ ה״ד 95, ׳מע ,םש

 ,םש ימלשוריב הז רמואש אוה שיקל שיר אל ,ןכש — ]׳וכו ׳רורב ךכיפלו ... ןאכמו׳ :םש ןייע[ ׳וכו ״ביקנ

 ,ויטרפל ,ןיינעה לכב ןודל שיו .דומלתו ןויע ךירצ ןיידעו ).׳]יול ןב עשוהי ׳ר [= ל״ביר ]םשב ןומיס ׳ר[׳ אלא

 לש תינללוכה ותטלחה םייקל רשפא־יאש ,ררבתמ רבכ ןאכ יתמשרש הממ ףא ,םוקמ לכמ .ומצע ינפב

 תעפשהב הגומ [!]לכהש יאדוו׳ :׳רזעילא ׳ר׳ חסונה יבגל 1163) ׳מע ,הנשמה חסונל אובמ( ןייטשפא

 ׳ר(ןמפיוק י״כ ןיב הרומתב ףוליחה וחיכוה אל םא .׳]״רג רזעילא ׳ר׳ ה״ד ,א״ע דפ[ תומביב תופסותה

 ול תאצוה ןיבל )רזעלא ׳ר(ןמפיוק י״כ ןיב ,תומביבש ךפוהמה ףוליחהו )רזעלא ׳ר(ול תרודהמ ןיבל )רזעילא

 ׳ר( 66 ןאקיטאו י״כ ןיב ,ה:ו השרפ ,הבדנ ,םינהכ־תרותבש ףוליח ותוא חיכויו חיכוי יאדו ירה — )רזעילא ׳ר(

 .תופסותה ילעב ידיב ההגה לכל הברה םימדוק הלא די־יבתכ ינש ןכש );רזעל (ר 31 ןאקיטאו י״כל )רזעילא

 ןשי ףוליח !),םש ,םינהכ־תרות (= הרומתב תוחפל ,׳רזעל ׳ר׳ — ׳רזעילא ׳ר׳ ףוליחהש אופא קפקפל ןיא

 .אוה ןשונ

 הרומת תייגוס ךותמ ,דיה־יבתכ לש םתודע יפל ,׳רזעלא ׳ר׳ — ׳רזעילא ׳ר׳ יפוליח תא םושרל רובעא הזבו

 :הפוג

 !״וארזעלא ׳ר׳ :הקספה מ י״כב לבא).ךליאו(ןושאר סופד ןכו;פ 2(!),ו 1יו ,׳רזעילא ׳ר׳ :א״ע זי הקספב (1)

 !):׳אבר׳ :דיה־יבתכ לכ לבא ;ךליאו ןושאר סופד(׳אפפ בר׳ ירבדב ,הנושארה היגוסב ,א״ע זי ןלעמל (2)

 ).םש ןייע ,׳יברד׳ = }}׳דוהי{{׳רד׳ :א י״כב( !׳רזעלא ׳רד׳ :מ י״כב לבא .פ2ו1ו ,׳רזעילא ׳רד ׳עט יאמ׳
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 שוריפה לש ידעלבה וחסונ אוה )לאמש דצ( ׳ינשה ןושלה׳ לש הז ׳ןושל׳ו הז רדס

 ׳אמיא תיעביאו !ויה :ינת׳ :ופוסב דחוימב האר ;אוה ,רחא ןושל׳ יאדוובו ,ג׳׳רל סחוימה

 תא אקווד (!) ולש ׳הרומת־רקיע׳כ עיצמ ג״רל סחוימה שוריפהו שיש ןוויכמו .רכו

 תמאב הז יינש ןושליש רבדל םיילגר ),ונלש ׳אנירחא אנשיל׳ (= ,תרחאה הרודהמה׳

 מ /איה רזעילא ,ר ינמ אה ..[11].׳עילא ׳ר רבםק : [1]׳ !)לאמש דצ האר(ינשה ןושלב קר — ונלש היגוסב (3)
 :ל תוא ,ק״מטשו !׳רזעלא ׳ר אנת יאה רבםק [1]׳ :ג״רל םחוימה שוריפב לבא !׳ג״ה׳ הי׳ד ),ב׳יע זי(י״שר =

 !׳איה רזעלא ׳ר ינמו [11]׳
 הרעה ,ןלהל םג הארו !,רזעילא ,רי :ךליאו ןושאר סופד ןכו ,פמ2ו1וא ,חסונה־ידע (!)לכב ,אי ןלעמל האבהב

.55 
 זי ןלעמל לבא ! !,ריאמ ,ר,א׳ :ןאכ )ךליאו(ןושאר סופד ןכו /ריאמ ׳ר ׳אי :ןאכ 2פו!וא םנמא !מ ךכ 51

 :קר דיה־יבתכ (!)לכב לבא ! !׳ריאמ ׳ר רמא׳ :םש םג םנמא ),ךליאו(ןושאר סופד ,וז העומש לש הפוגב ,א״ע
 י״שר ןייעו( ,וכו ,רחאמ !) (!מ,,רא׳ :בוש )ךליאו(ןושאר סופד — ,א,ע אי ןלעמל וליאו )!יבר ,א(= ׳ר״א׳

 ריאמ ר״א׳ :םש פ ,י,כב לבא !׳ר״א׳ :ןגוהכ 2מווא 1,,יכב — )וכ תוא ,םש ,ק,מטשו ,ךישידקמ ןיאו׳ ,ה,ד ,םש
 שבתשנ ,רחאמ׳ !שובישה רוקמ אופא הז — ׳וכו ׳םישודק ןיאש ]ת״יח רפוסה הלת ׳ריאמ׳ לש ד״ויל לעמו[
 :השענו /רחאמ׳ םע ׳ריאמ׳ ,םהינש ומייקתנ ףוסבלש דע !),ד״וי יבג לע ת״יח תיילתב ןקותו(׳ריאמ׳ תויהל
 דע בושח ,ןבומכ ,אוה !)היינשב(א״ע זיבש הז שוביש ! !׳וכו )׳רחאמ יכו׳ ׳רחאמ׳ו(׳רחאמ :ריאמ ר״א׳
 .תחא הרורב החפשמל ?)ןושאר סופד ןכו( 2פו!וא י״כ תא ךיישמ אוה .היזנצרה דצמ דואמ

 .פ־ב רסח ).ךליאו(ןושאר סופד ןכו 2,ו!וא ךכ 52
 !הז רדס לש רכיהה ינמיסמ יאדווב אוה הז ׳ימנ׳ 2.ו־ב רסח ).ךליאו( ןושאר סופד ןכו ,פ!וא ךכ 53
 א״ר (!)ש״ת :תויהל ךירצ ןאכב׳ :חכ תוא ,א״ע זי ק״מטש .ב״ע זי י״שרלש ׳וכו ׳יביתימ :ג״ה׳ =־ מ י״כ 54

 םג וינפל היהש ׳ש״ת׳ לע תודע םושמ ףא ןאכ שי םא עדוי התא ןיא רבכו — ׳וכו ׳ךומסב ןמקל ספדנה ׳דכ
 .הז ןושלב

 ןכו ;מ י״כב א״ע זי הקספבש ״וא רזעלא ׳ר׳ יפ־לע )א(הז ׳ינש ןושל׳ב ׳רזעלא ׳ר׳ יתעצה 50. הרעה האר 55
 יפ־לע אקוודו(מ י״כב שי ונלש היגוסב אקוודש יפ־לע־ףאו .׳רזעלא ׳רד ׳עט יאמ :אבר ׳א׳ :םש מ י״כב
 ןיא — ׳איה רזעילא ׳ר ינמ אה... [11]רזעילא ׳ר רבםק ...:׳וא רזעילא ׳ר :יביתמ [1]׳ !):׳ינש ןושל׳
 ,ומות יפל חיסמ מ י״כש םוקמב לבא !י״שר לש ׳ג״ה׳ יפ־לע קר ,הארנכ ,הז חסונ ןכש .ערכה םושמ ךכב

 םחוימה שוריפב םג םיוקמ ׳רזעלא ׳ר׳ (p.׳רזעלא ׳ר׳ :עיצמ אוה ),ויתובא לש (= ׳ולש׳ ירוקמה ונושלב
 םידעה ןאכ םה ,םהיפ םיחתופ םהש םוקמב ,וללה 50). הרעה האר( ל תוא ,א״ע זי ק״מטשב םגו ,ג״רל

 הז ןושל הקיתעמ הניא ק״מטשש ,םהיתוחסונ יטרפב םש ןייע(הזב הז םייולת אקווד ואלו — רתויב םינמאנה
 תא רבכ ברעמ )וירחא מ י״כו(י״שר לש ׳ג״ה׳ .ויתוחםונלו הז ׳ינש ןושל׳ל — !)ג״רל סחוימה שוריפה ךותמ
 62). הרעה ,ןלהל האר(ומויסב רקיעב רכינש יפכ /ינש ןושל׳ ךותב ׳ןושאר ןושל׳

 ! !׳התרמא׳ : מ י״כב 56
 שוריפבש ׳וכו ׳אה הפרטנ כ״חאו השידקהד םושמ ׳מעטי לש דירש ;׳וכו ׳אה ׳מעטי׳ :מ י״כב 57

 !!).וא י״כב םג אוה ןכו(ג״רל םחוימה
 /היפוגל׳ :מ II !) ; לש ומויסל םנמא(ל תוא ,א״ע זי ק״מטש ,ג״רל םחוימה שוריפב ךכ — ׳הברקהל׳ 58
 .הזארפאראפכ דושח ,ג״רלסחוימה שוריפבש /ףוגה תשודק (!)שידק אל׳ .מ ךכ 59
 /תופירט׳ 1:נ 6 י
 .רשעת׳ :מ ״ילש ההגה 61
 ןושלכ קר ןאכ עיצמש ,מ י״כב רסח !׳וכו ׳א״נ י״ם תצקב׳ :ל תוא ,א״ע זי ק״מטש ;ג״רל םחוימה שוריפ 62

 ומכ בוש — ׳ףוגה תשודק הל אתחנ אל היפוגל יזח אלד אכיה לכ :רבםד ,איה רזעילא ׳ר ינמ אה׳ :׳א״בא׳
 55) ! הרעה ,ןלעמל האר(י״שר לש ׳ג״ה׳

 םחוימה שוריפב ).׳ףוגה תשודק הל׳ :ירק ׳ףוגה תשודקל׳ :םש(ל תוא ,א״ע זי ק״מטש ןושלכ רקיעב 63
 62. הרעה האר מ י״כל .״וכו אכיה לכ רבס אנת יאה׳ :ג״רל



 333 הרומת תכסמ לש היתונושלל [17]

 ),ל תוא א״ע זי( ק׳ימטש לעב עידומש המ ףא ךכל עייסי אמשו .אוה ׳אנירחא אנשיל׳

 היהש ,ונייה .׳]רחא חסונ [= א״נ ]םינשי םירפס [= י״ס תצקב׳ :רכו ,ויה ינת׳ ןושל יבגל

 .׳א׳ינ׳ :ןויצב ׳י״ם תצק׳ לש םהיתומילג לע ,הארנכ ,בותכ

 :לשמל וא

 64:ב״עו א״ע הכ (2)

.I אמעט יאמ .רפכתמ הדלוכ הצר ,רפכתמ הב הצר — הדליו תרבועמ תאטח שירפה :ןנחוי ר״א, 

 .אוה ומא ךרי ואל רבוע ,רייושמ ורייש םא :ןנחוי ,ר רבםק

.II ׳א ? 65...!םימלש דלו הז ירה — הלוע הדלו םימלש איה ]:ג״מ ה״פ הרומת[ רזעלא ׳ר ביתמ 

 !67םימלש וז ירה 66 -ינתי :אנתל בר ׳א אהד ,איההד הנימ רב :אלבט בר

 :וט תוא ב״ע הכ ק״מטש ):ךליאו( האיציניו סופד ןכו ,פמ2ו1ו י״יכ

.III אמעטד יאממ 74:אבר הל ףיקתמ 
 אמליד /רייושמ ורייש םא׳:ןנחוי ׳רד
 רפכתמ םדא׳ד :ןנחוי ׳רד אמעט וניה

 ? !׳שדקה חבשב
 הידימלת רזעלא ׳ר :אנונמה בר ל״א
 ׳רד הימק ביתיו ,ןנחוי ׳רד

 ;איוניש יאה היל רדהא אלו ,ןנחוי
 םושמ :ןנחוי ׳רד ׳עט :תרמא תאו

 ?!שדקה חבשב רפכתמ םדאד
 שירפהשכ ןיתינתמ :אמיא תיעביאו

 ׳ר רמאק יכו ;הרבעתנ ףוסבלו המהב
 ..!. תרבועמ המהב שירפהש ,ןנחוי

 ׳ינתמ אמית וליפא :אמיא תיעביאו
 אנת — תרבועמ המהב שירפהשכ
 יעמב םישדק ידלו :רבס ןיתינתמד

 ןנחוי ׳רו םישודק ןה ןמיא
 ןה ןתייוהב םישדק ידלו :רבס

 ..!. םישודק

.III תא ירה :ותחפשל ׳ואה :יביתימ .IV תא ירה :ותחפשל ׳ואה :היביתיא 

 ... דבע ךדלו ,ןירוח תב ןירוח ןב ךדלו ,החפש

 ורייש םא ילילגה יסוי ׳רל אמלא וניא ורייש םא :אמלשב תרמא םא

 ? !רייושמ וניא םא :תרמא יא אלא רייושמ

 ׳ר רבס אק אמלעב :ןנחוי ׳ר ךל ׳א ..!?. רייושמ ורייש

 ,רייושמ ורייש םא :ילילגה יסוי וניא ורייש םא :הנימ עמש ואל

 ..!. :שרדו חכשא ארק אכהו ?ןנחוי ׳רד אתבויתו ,רייושמ

 !?68אתבוית

 :ןנחוי ׳ר ךל 69׳מא[

 אנאו איה 70׳ר ינמ אה

 69]:אינתד ;ןנברכ ירמאד
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.IV איה יאנת ׳רייושמ ורייש םא׳ אמיל, 
 :יביתימ V. :אינתד

 ,החפש תא ירה :ותחפשל ראה 71ןירוח תב תא ירה :ותחפשל ׳ואה
 ... — ןירוח ןב ךדלו ׳ר ירבד ,הומכ הדלו — דבע ךדלו
 !?אתבוית ,ןנחוי ׳רד אתבוית ;ילילגה יסוי

 ...ןימייק וירבד :׳וא םימכחו
 איה יאנת ואל72יאמ

 םא :ימלע ילוכד :ןנחוי ׳ר ךל ׳א
 :אמעט וניה אכהו ,רייושמ ורייש

 ..!72. :ארק ׳אד
 ילילגה יסוי ׳ר 73וליפאו[

 ׳מאד םושמ אלא ׳מאק אל
 ׳ריבס ׳מלעב לבא... :ארק

 !73]׳תווכ היל

.V יאנת ינה יכ יאדו אמיל אלא, .VI יאנתכ אמינ: 
 :אינתד
 הב אצמו תאטחה תא טחושה :אדח ינת ןב הב אצמו תאטחה תא טחושה

 ... :ךדיא אינתו יח העברא ןב אינתו :אדח אינת — יח העברא

 ... ואל יאמ ... :ךדיא

 ... :יגילפ אהב יאנת ינה ,אל :רבס אמק אנתד 74:יאנת ואל יאמ

 ... :אמיא תיעביאו :רבס רמו ,רייושמ וניא ורייש םא

 ?74רירשמ ורייש םא
 םא :אמלע ילוכד :ןנחוי ׳ר ךל ׳א

 אהב יאנת ינהו ,רייושמ ורייש
 ..!. :יגלפימק
 ..!. ןאכ ...ןאכ :אישק אל :אמיא תיעביאו

.VI ןנחוי ׳רד אמעט וניה אמליד :׳רייושמ ורייש םא׳ :ןנחוי ׳רד אמעטד יאממ 75:אבר הל ףיקתמ: 
 ?׳שדקה חבשב רפכתמ םדא׳ד

 יאה היל רדהא אלו ,ןנחוי ׳רד הימק 76ביתיו ,ןנחוי ׳רד הידימלת רזעלא ׳ר :אנונמה בר ל״א
 ?!שדקה חבשב רפכתמ םדאד םושמ :ןנחוי ׳רד אמעט :תרמא תאו 77;אייוניש

 ־ךרדב יתרעה — יתיטס םא(פ י״כ יפל רקיעב ,בוש עיצא )ןימי דצ ןכו ,׳ףתושמה׳(לבוקמה חסונה תא 64
 אלש ידכ ,הברה יתרציק ןאכש אלא .בוש ןייצל אלב ,ןלהל םג גהנא ךכו ),יולג שוביש םוקמב אל םא ,ללכ

 קיפסי הז וננויד ךרוצל ).םיירקיע חםונ־יפוליח םע( דבלב דלשה אלא ןאכ עצוה אלו .ידמ רתוי ךיראהל
 יפ־לע אלא עיצהל יתלוכי אל )לאמש דצ(׳רחאה ןושל׳ה תא ).םאר( אנליו סופדבש חסונה ךותמ םילשהל
 ).תרגסמה לע רומשל ידכ — פ י״כ יפ־לע — חוטבה ןמ טעמ יתמלשה םשו הפ ,םוקמ לכמ(דבלב ק״מטש

 חסונה ףוגב ןייעמה לע יכמוםב — !הנושמ אוהש יפ־לע־ףא — הז ןושלמ הברה יתעטיק ןאכ ףא
 .םש ,ק״מטשבש

 יאדו — !׳הדלוו׳— הז חסונ !׳םימלש הדלוו וז ירה׳ 2:ו י״כב ).ךליאו( ןושאר סופד ןכו ,פמ!ו 65
 [!]דלוו וז ירה׳ :דיה־יבתכ ראשבכ ,ל״צ וב ףאו( רזעלא ׳ר לש )׳ביתמ׳(׳ותבושת׳ ךותב ,ןאכ שבושמ
 חסונמ אל ,רומאכש ףא(הז חסונ לש ותנשמ חסונמ יאדווב והז לבא ]!).ונתנשמב 2ו י״כב אוה ןכו[ ׳םימלש
 לש הפוסב םג הז ןיעמו !׳איה׳ ה״ד ,םש תופסותב ונתנשמ חסונב אוה ךכו !).ומצע 2ו י״כבש ונתנשמ

 83. הרעה ,ןלהל ןייעו .׳םימלש [!]הדלוו = הדלו וז ירה׳ ):ךליאו(ןושאר סופד חסונ יפל ),יסוי ׳ר(ונתנשמ
 ).ןאכ ילבבבש הנשמה ןמו תוינשמה ירפסמ(וז ונתנשמ לש חםונה־יפוליח תא ןאכ איבהל לכוא אל ,ירעצל
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 ביתמ׳ :רז הרצק העומש ךותב — · התהגזד לש םגו — התאבה לש חסונה־יפוליח תא ,תוחפל ,םושרא לבא
 67, 82, 84). תורעה ,ןלהל םג האר( ׳וכו ׳רזעלא ׳ר

 ׳וז ירה׳ ?׳ ; !אנתימ יעב םימלש ) !י (יל% יז ייה ־י םימלש דלו וז ירה — רייושמ ורייש םא ד״ם יאו׳ :פ י״כב
 %׳םימלש וז ירה׳ ):דיה־יבתכ ראשבכ( ל״צו ,שוביש יאדו ינשה רכו

 .׳...םימלש וז ירה ,םימלש דלו וז ירה׳ !:ו י״כב
 !).ןלעמלכ שבושמ הנושארבש ״דלוו׳( .׳.םימלש וז ירה ,םימלש [!!]׳דלוו וז ירה׳ 2:ו י״כב
 83). הרעה ,ןלהל האר( ..׳.םימלש [!]הז ירה ,םימלש דלו [!]הז ירה׳ :מ י״כב

 .׳. ׳ימלש [%]וז ירה ,םימלש דלו [!]הז ירה׳ ):ךליאו( ןושאר סופדבו
 .פ2ו־ב רסח ).ךליאו( ןושאר סופד ,מ!ו 66
 תמחמ ,וינפלמ ןאכ בתכנ מ י״כב( 86. הרעה םג הארו ):ךליאו(ןושאר סופד ,פמ2ו!ו חסונה־ידע לכ 67

 !!)רכו ׳ירה איההדי׳ %2ו י״כב םג הז ןיעמו !!וכו ׳ירה איההד הנימ רבי׳ :היפארגוטיד
 ).ךליאו( ןושאר סופד ,פמ2ו י״כ 68
 73. הרעה ,ןלהל םג הארו 1:ו י״כ 69
 ׳יברד אמעט יאמ :רמא דחו ...איה יבר ינמ אה :רמא דח׳ :םש ןייעו :ב״ע גכ ןיטיג ןייעו )!יבר (= ךכ 70

 אה :׳מא דח ...׳ :׳ץיבוקריפ י״כב םג םש אוה ןכו ).םולבדלפ תרודהמ ,ןיטיגל םירפוס יקודקד םש הארו(׳וכו
 ז״על ןנחלא ׳ר תופסות ןייעו .רכו ׳השענו ,אוה ומא ךרי רבוע :רבסקד [ !] ׳רד ׳מעט :׳מא דחו ..,.איה ׳ר ינמ
 י״רד ט״מ :ג״לו ..,.׳רד אמעט יאמ ]:ב״ע גכ ןיטיג[ םתה רמאקד ...׳ ):רפסה ןמ א״ע חכ(׳י״ר׳ ה״ד ,ב״ע דכ
 ׳ר׳ ה״ד ,םש ,ט״כשת קרוי־וינ ,יולב תרודהמ ,ז״על ץנשמ ש״ר תופסות ןייעו !םש ןייע(׳וכו ]׳ןנחוי ׳רד [=

 ).׳וכו ״יםרג יברד אמעט יאמ׳ ה״ד ,םש ,ןיטיג תופסותו ,׳ןנחוי
 וניא ורייש םא ׳מלשב תרמא םא׳ :ןאכ !)׳ףתושמה׳(ונלש ׳הרומת־רקיע׳בש ׳שוריפךושל׳ ותוא אקוודו
 ־יבתכ לכב ׳יבר׳(׳וכו ׳איה יבר ינמו ,ודבע יצח ררחשמכ יוהד ,ול התכז יכה םושמ אוה ומא ךרי רבוע רייושמ

 םע ,םש ןיטיג תעומשב רבכ שמתשמ אוה אקווד — )שבושמו ,׳ריאמ ׳ר׳ ]:ךליאו[ ןושאר סופד קר !דיה
 בר רב לאומש ׳רו אריז ׳ר ... רודה ילודג ינש׳ םשב הדוהי רב לאומש בר םש שריפש המ ןאכ םתוס אוהש

 ...׳ :ףא ןאכ חיכומ — ידמל ינשמו רחואמ שומיש — הז שומיש לע ).םש ,׳ץיבוקריפ י״כב םג ךכ(׳קחצי
 ןנחוי ׳ר׳(םש ןיטיג ילבבב םג ומצע ןנחוי ׳ר ירבד לע — ׳וכו ׳םירבדה ןיארנ : !]חסונה־ידע לכב[ אינתהו

 הליבקמב םגו ),םש 30-21 הרושל ,םולבדלפ תרודהמ ,ןיטיגל םירפוס יקודקד הארו !׳ ׳מא יתרת
 ,א םיקרפ ,ןמרביל ׳ש בתכש המ הארו( א״ע ם ,ג״ה א״פ ןישודיק — ג״ע דמ ,ו״ה ב״פ ןיטיג ימלשוריבש

 ).׳ולש ובר דימ וריבח טג׳ = *׳ויתונב* טג׳ שוריפב 104-103, ׳מע ,ז״כשת םילשורי
 ןנחלא ׳ר ירבדכ אקווד אופא וניא 72), הרעה ,ןלהל םג האר( !ו י״כ חסונבש ׳איה יבר ינמ אה :ןנחוי ׳ר ךל ׳א׳

 אהד ,איה הרומג אתבויתואלד :ר״וא ,אתבויתןנחוי ׳רד אתבוית ... :סרגד אהו׳ :םש ב״ע דכ ז״על תופסותב
 = ׳יכה רתב יתיימד יאנתכ׳ אקווד אלא ,׳יאנתכ ריבס יצמ׳ קר ,ונייה ,׳יכה רתב יתיימד יאנתכ ריבס יצמ
 ןייצ וילאש ,׳איה הפוג אמעט יאמ׳ ה״ד ,א״ע זמ ק״ב תופסות הוושהו(׳וכו איה !) (ילילגה יסוי ׳ר ינמ אה
 הוושהו :הת ןמיס ,׳אמיל׳ ךרע ,ז״כקת ונרוויל ,יכאלמ די :הארו :ןאכ הרומתב ס״שה ןוילגב רגיא אביקע ׳ר

 :ל״צ[ םש תחא הבושתב בתכו ,אתבוית םש ורפסמ [!] קחמ בקעי וניבר׳ לבא ).ה תוא ,ב״ע הכ ,ק״מטש
 רבידה ןאכ קספו עטקנ אלמלאו — ׳רפסב םנמא ,אתבוית :ג״ל ח״פשת םדוק ובתכנש םירפסב ]׳םגש׳

 לכ לע ;אל וא ,׳רפסב םנמא׳ בתכנש אוה־אוה ρ י״כ חסונ םא ,הארנכ ,םיעדוי ונייה רבכ ,ןנחלא ׳ר תופסותב
 :ג״ל]ש[ ,ח״פשת םדוק ובתכנש םירפסה׳ םעו ,םת ונבר לש ותקיחמ תא ירמגל םאות !ו י״כ חסונ ,םינפ

 37). הרעה ,ןלעמל הארו( ׳אתבוית
 .ןירוח ןב 2:ו ,ןירוח תב :ןושאר סופד ,מ ,ןיתרוח תב !:ו !פ י״כ ךכ 71
 68 ! הרעה הוושה );ךליאו( ןושאר סופד ןכו ,פמ2ו י״כ 72
 אוה ןנחוי ׳ר(יתומכ = !])תילבב־תימראה הרוצה ךכ[ תווכ :ירק( ״תווכ׳ 69. הרעה הוושה 1;ו י״כ 73

 !).ןאכ דע ךשמנ ׳וכו ׳ןנחוי ׳ר ךל ׳א׳ !רבדמה
 יסרגד םירפס שי׳כו ,ג״רל סחוימה שוריפבש ןושאר ןושלכ אקוודו )!ךליאו(ןושאר סופד ,פמ2ו י״כ ךכ 74

 :׳ארתב אנתו׳ ה״דו ׳ואל יאמ׳ ה״ד ,םש י״שר שוריפכ ( !) אלשו .׳אנתד׳ ה״ד ,ב״ע הכ תופסותבש ׳אכפיא
 ׳אכפיא ד״או׳ ונייהו .׳רייושמ וניא ורייש םא :רבס ... ארתב אנתו רייושמ ורייש םא :רבסק ... ק״תד׳

 !׳רקיע י״שר תסריגיאדו אלא׳ :ועירכהש ,׳אנתד׳ ה״ד ,םש תופסותב ןושאר ןושלו ;ג״רל סחוימה שוריפבש
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 ןובילו ןוידו ןויע הכירצ הלוכש ,וז הרומח היגוסבש תוכלהה יפוגב ללכ ןאכ עגא אל

 ונידיב םנשיש חסונה־ידע לכבש ,העטא אלש תנמב ,ריעהל ינא בייח לבא 78.היטרפ לכל

 םג אוה ךכו ).ךליאו ו״ד( םיסופדב ומכ רדסה ,העש יפל (!),ןלוכב ),פמ2ו1י(וז העומשמ

 תוא ,םש ק״מטש םג הארו *.)הלועב* !]ןושאר סופד[ תונשל לוכי וניא יכה וליפאו :םש ןלעמל ןקתל שיו(
 .גי

 וניא« :ל״צו ,שבושמ יאדו ופוס ,-׳רירשמ ורייש םא :רבס רמו ;׳יושמ ורייש %רבס רמ׳ !:ו י״כבו
 סופדבופמ2ו חםונ־ידעב םג ןיידע ףקתשמו .ןאכ ירוקמה אוהש ,הארנו !דצ לכל שרפתהל ןתינו !רייושמ
 ג״רל סחוימה שוריפב םגש ,׳רבס ארתב אנתו׳ :אלו(׳וכו ׳רבס רמו רבס אמק אנתד׳ ןלוכבש ,ןושאר

 .םיקימעמ םג םא ,שוריפ־יפוליח קר ,ללכ ןושל־יפוליח ןאכ ןיאש ,הארנ רבכו )!י״שר שוריפב םגו
 אלו ...רייושמ דלול ורייש םא רבםק ט״מ׳ ה״ד ,א״ע הכ ,ג״רל סחוימה שוריפ םג בטיה ןייע ,ןיינע לש ופוגלו
 ה״ד ),ונתנשמ לע( םש י״שריפו ,׳וכו ׳השידקה םדוק תרבועמ יוהד ןויכש אלא ,תומיד תאטח דלוכ בושח
 ,ב״ע ד״כ י״שר ןייעו ;׳רפכתמ הדלוכ הצר׳ ה״ד ,םש ןכו /וכו ׳רמימל ךייש אל אכהו ... םימלש היה םא לבא׳
 ,ה״פ הרומתל הנשמה שוריפ ,ם״במר ןייעו(׳איה׳ ה״ד ףוס ,א״ע הכ תופסות ןייעו /שדקהד המהבל׳ ה״ד
 הוושהו[ ׳תיבה קדבל׳ 4, 6, 9]: תורעה ,לש ׳מע ,חפאק תרודהמ[ אמק הרודהמב ,ןושש י״כ ,ה״מו א״מ

 ןייעו ; !])׳ג םש הוושהו[ ג״י ד״פ ,הרומת תוכלה ,םש ארתב הרודהמבו ]!׳םימד תשודקב ...׳ :ב״ע י ,ןלעמל
 .ךיראהל םוקמ ןאכ ןיאו .ו תוא ,א״ע הכ ,ק״מטש ,י״ר ירבד

 ,ב״ע םש תופסותו ;ןמסנ םשו א״ע זכ תבש הוושהו(׳אפפ בר׳ !:ו ).ךליאו(ןושאר סופד ןכו ,פמ2ו י״כ 75
 הרעה ,ליעל(רכאב :הארו ].א״ע טנק ,ז״כקת ונרוויל[ גםרת זמר ,יכאלמ די :הארו ;ןמסנ םשו ׳אפפ בר׳ ה״ד
 !).דמועו( ישא ברל אנהכ בר ,א״ע אפ תוחנמ הוושהו ]).׳אפפ בר אמיתיאו אבר׳[ 536 ׳מע /2),

 ?׳ןנחוי ׳רד הימק )ביתואו ,ביתאו (=ביתיאו׳ :ירק אמשו .ביתי 2:ו ,ביתיד ρ : ).ךליאו(ןושאר סופד ןכו ,פמ 76
 .׳הידימלת׳ ה״ד ,םש י״שר ןייעו

 םדא [!]: רזעלא ׳ר יעב׳ ):ב״ע בי ,רטכש תרודהמ ,דרופסקוא הוינג עטק( א״ע זכ תותירכ הוושה 77
 :ןנתד ,הרמא אדה לעו ,ןיא ? הרמאד ללכמ ..;.םינש המכ הברה :ןנחוי ׳ר ׳מא ? אל יא ,שדקה חבשב רפכתמ

 ז״פ תוחנמ(=׳שדקה חבשב רפכתמ םדא :רבםק אמלא .... :ןנחוי ׳רד ׳משמ איננח בר חלשו ... הדות דלו
 ׳ר ׳מא׳ :אדה לע׳ אל ,אופא ,תמאב ).א״ע פ-ב״ע טע ,םש ,הילעש ילבבה תעומש ]רוציק[ םע ,ד״מ ףוס

 .׳תאו׳ ה״ד ,ב״ע הכ הרומת תופסות ןייעו !׳וכו ׳תרבועמ תאטח שירפה :ןנחוי
 יאדו אמיל אלא׳ תייחד ןיינעל (!),ונתעומש ךותב /ןלהל׳ םיעצומש דלאמ שממ םיכופה וללה תונושלה 78
 ׳ר ךל ׳א — ...: איהי יאנת ואל יאמ יח העברא ןב הב אצמו תאטחה תא טחושה :אינתד ,יאנת ינה יכ

 :רבס רמד ,יגלפימק אהב יאנת ינהו ], הרבעתנ ףוסבלו שידקהבי [מ רירשמ ורייש םא :אמלע ילוכד :ןנחוי
 ילוכדי [מ :אמיא תיעביאו .םישודק ןה ןמיא יעממ םישדק ידלו :רבס רמו ;םישודק ןה ןתייוהב םישדק ידלו

 השידקהש ןאכ :אישק אלו ] םישודק ןה ןתייוהב םישדק ידלו :אמלע ילוכו ,רירשמ ורייש םא :אמלע
 .׳השידקה ףוסבלו הרבעתנש ןאכ ;הרבעתנ ףוסבלו

 ןייעו !,אנירחא אנשיל׳ לש יברעמךיעמה בינב ׳וכו ׳אמיא תיעביא׳ םשו( א״ע אי ,ןלעמל םג ,רקיעב ,ךכו
 תונושלה רדס םג ),׳אבר הל ףיקתמ׳(וז ׳הלופכ׳ ילושב ,ןאכ ירהו ]).תכסמה ףוסב[ אי תוא ,םש ק״מטש

 ׳ינתמ׳ :ןושאר ןושלל .םמלוהל השק ףאו ,וז העומש ךותב םימוד םה רז ףוגכו ,תפלחומ םתטיש ףאו ,ךופה
 המהב לעש ,ונייה — ׳הרבעתנ ףוסבלו המהב שירפהשכ ]׳םימלש דלו הז ירה — הלוע הדלו םימלש איה׳[

 לוחת ןכיהמ יכו !?׳םימלש דלו הז ירה׳ש ,אטישפ ךכ םא /הלוע הדלו םימלש איה׳ :רמא אוה תינקיר
 ׳רכ ללכ וניא ירה — ינש ןושלל וליאו ?ושירפהש העשב ללכ םלועב היה אלש ,דלווה הז לע ויפ־תשודק

 אמית וליפא׳ש /יאנתכ׳ אקווד ןנחוי ׳ר אלא /רירשמ ורייש :אמלע ילוכד׳ :ללכ ןאכ ןיא .דצ לכמ ןנחוי
 םא ,ךכו ליאוה — םישודק ןה ןתייוהב םישדק ידלו׳ :רמואש ימ העד לע קר ,׳תרבועמ המהב שירפהב

 לכו 74.) הרעהב יתנייצש רמוחה הארו( !רחא םוקמב הונעמש 1איש ׳הטיש׳ וז ,אהמתא !׳רירשמ ורייש
 .ךיראהל םוקמ ןאכ ןיאו .דומלת ךירצ ןיינעה
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 ןמ אוה 79וינמיס בור יפלש ,העדומ עטק וליפאו .י״שר שוריפבו ,ג״רל סחוימה שוריפב

 םוש וב ןיא םינפ לכ לעש ,דיעהל ידכ ופוסב ןאכ רייתשנ וב ףא ,,אנירחא אנשיל׳ לש ספוט

 םירפסה [!]לכ׳ :רחאה רדסה שארב התוא הנומ םש ק׳׳מטש לעבש ׳הלופכ׳ התואמ רכז

 80׳יאממ אבר הל ףיקתמ׳ [= ״ףיקתמי׳ה הז ןיסרוג י״תכלש ]׳םינשי׳ :הארנכ ל״צ[ םינוש

 .׳ ׳וכו ״שירפה י׳יר רמא״ רחא דימ !],ןכ םג [= כ״ג הלעמל ]׳וכ

 :וז העומש תליחתמ העדומ עטק ףוסב דרשש המ תא ןאכ עיצא ,שיחמהל ידכו

 :רכו איה ;ןימייק וירבד — םימלש איהו הלוע וז לש הדלו :רמואה :׳ינתמ

 הדלוב הצר ,רפכתמ הב הצר — הדליו תרבועמ תאטח שירפה 81: ןנחוייי ר ׳מא

 .רפכתמ

 תוירחאל תואטח יתש שירפמכו ;אוה ומא ךרי ואל רבועו ,ריושמ 82וריש םא :רבסק

 .רפכתמ הצריש הז יאבד ,ימד

 — 83םימלש דלוה ירה ,הלוע הדלו }}היל ׳מא היל יעבמ{{םימלש איה :רזעלא ׳ר ביתמ

 ?86 !היל יעבימ 85׳םימלש הז ירה׳ ,ריושמ וריש םאד 84התיא םאו

 ירה :ינת :בר היל׳מאו ,םימלש דלו הז ירה :ברד הימק ינת אנת :אלבט בר היל ׳מא

 !87םימלש וז

 [ירה :ותחפשל רמואה :יביתימ

 ךיראהל לכוא אל )א״ע הכ :ב״עו א״ע אכי תונושה תורוסמה םע העדומ עטק לש ויתוחסונ תאוושהב 79
 ג״רל סחוימה שוריפ (=,אנת [ !] ןידה ןמיקופאל׳ :וב רייתשנ )א״ע הכ(תחא םעפש ,ןייצל קיפסי לבא .ןאכ

 ,תאז תמועל .הרומת לש ׳אנירחא אנשיל׳ תא דחיימש )יברעמ־ןיעמ(ימרא בינ ותוא לש תוהז־תדועתכ !),םש
 יפכ ,ןוניתספת :אלו( רהניתשפת׳ ):א״ע הכ(ןוגכ ,תוקהבומ תוילבב־תוימרא תורוצ וב ףא םייוצמ ,םנמא
 ילבבה ןונגסבו ,הליגרה תילבב־תימראה הרוצה ןכו );םינואגה לש תימראל המודב ,הז בינב ול םיפצמ ונייהש
 .םש ק׳׳מטשבש ׳אנתימל היל ]י[ יעבתימ׳ :אלו 86), הרעה ,ןלהל האר( ׳היל *עבימ׳ :חוורה

 .םש ק״מטש ,ךומסב ךכ 80
 .הרושל לעמ בתכנ 81

 ).הרושל לעמ ףסונ ד״וי(ור ייייש :הגוהו 82
 קחמנ ),׳...היל יעבימ }םימלש הז ירה {... םימלש איה ...׳(ןוימד־גוליד אלא וניאש ,׳היל ׳מא היל יעבימ׳ 83

 ,הלוע הדלו םימלש איה׳ :ונייה ,׳ירה הלוע הדלו׳ (!):ומצע רפוסה לש ודי תביתכב ויבג לעו -,דוקינ ידי־לע
 איה ,ןכש ,שבושמ יאדו וז האבה לש החסונ ,רזעלא ׳ר לש )׳ביתמ׳(׳ותבושת׳ ךותב ,ןאכ !׳םימלש דלוה ירה

 ,םיארומאו םיאנת יסוחי רפסבש האבהב וב אצויכ שוביש הוושהו !׳םימלש הז ירה׳ איה ׳םימלש דלוה ירה׳
 :רכו ׳םימלש הז ירה :אהמרזעלא ׳ר היביתואו׳ :אפת ׳מע ,ג״כשת םילשורי ,ןומימ תאצוה ,׳אלבט׳ ךרע

 !וז איה הז דומלת־לעב לש ונתנשמ חסונמ ,קפס םוש אלב ,םרב 65. הרעה ,ןלעמל 2,ו י״כ ףא הזב אצויכו
 ,העש יפל ,עך ול עדוי יניא ,םנמא .׳םימלש !]דלווה[= הז־וז ירה׳ :בר לש ותהגה יפ־לעו ,אוה בושח חסונו
 ־םחלי׳ לעב וזב ןיבהש ומכ אלו(׳םימלש הדלוו ירה׳ :א ו״טפ ,תונברקה השעמ תוכלה ,ם״במר הוושה לבא

 87. הרעה ,ןלהל הארו .׳ד״ם )יאו(יאד׳ ה״ד ףוס ,י״שר הוושהו !).ו״ה ד״פ ,ןישדקומה ילוספ תוכלה ,׳הנשמ

 .םש ,םיארומאו םיאנת יםוחי רפסו :ג״רל םחוימה שוריפ 84 =
 65). הרעה ,ןלעמל( מ י״כ 85 =
 )יאו(יאד׳ ה״ד ףוס ,י״שר (=׳ינתימל היל יעביא׳ :מ -,׳אנתימ יעב׳ ):ךליאו(ןושאר סופד ,פ!ו 2!,ו 86 =

 79. הרעה ,ןלעמל הארו .׳אנתימל היל יעבתימ׳ :זט תוא ,א״ע הכ ,ק״מטש );׳יאד׳ ה״ד ,תופסות — ,ד״ם
 םחוימה שוריפה ינפל םג היהש ,זי תוא ,םש ק״מטשבש חסונה ןיעמ אוה !)׳רחא ןושל׳ יאדו(הז חסונ 87

 הימק אנת ינת אהד׳ :םש ק״מטשב 83). הרעה ,ליעל(םיארומאו םיאנת יםוחי ׳םב )רצוקמ(םג הז ןיעמו .ג״רל
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 ],,ןירוח תב תא ירהי — ׳החפש תא ירה׳[ תובית יתש דוע .ןידבאד לע לבחו ,קספנ ןאכ

 /88רחא ןושל׳כ םא ,ןושאר ןושלכ רדוס העדומ עטק םא ,תוחפל ,ןיעדוי ונייהו

 83 !). הרעה ,ןלעמל ,רכו ׳ד״ם יאו׳ ןיינעל וב אצויכ הוושהו(שבושמ יאדווב — ׳וכו ׳םימלש וז ירה :ברד
 :רז׳ לש הקודקדב השקתנ לבא .׳םימלש ]דלוו[ וז ירה׳ 208): ׳מע הנשמה חסונל אובמ(ןייטשפא היגהו
 !׳םימלש דלו — המהבה — וז ירה׳ :ןמפיוק י״כב ? םנמואה(״׳וז״ל םוקמ ןיאו ,אוה רכז ןושל ״דלו״ לבא׳
 הימק אנת ינת אהד :ארמגב היגהל שיש ,ל״נ ןכ לע׳ !),הפוסב םגו השארב םג ,׳םימלש !]דלו[= דלוו וז ירה׳

 ״הז״ םוקמב ״וז״ אלא בר היגה אלו ,םימלש דלוו« וז ירה ינת :אנתל בר ל״או ,םימלש דלוו הז ירה :ברד
 .םש ןייע ;,םימלש )״הדלוו״ ,הלש( דלוו וז )המהב(ירה :ושוריפו ...

 עטקבש ׳םימלש וז ירה :ינת :בר היל ׳מאו׳ .חםונה־ידע לכ דגנכ אלש יאדוובו ,ארמגב היגהל ןיא לבא
 ־ףא ,ןכ־לעו 65) ! הרעה ,ןלעמל(׳םימלש וז ירה׳ :בר תהגה לש חכונה־ידע ראש לכ םע ףרטצמ ,העדומ
 ךמסיל המ ילע ול שי — בר לש ותהגה תעפשהב חסנתנש — ׳םימלש [ !] הדלוו וז ירה׳ חסונהש יפ־לע

 ,ןושאר סופד ,׳םימלש [ !] הדלוו וז ירה הלוע הדלוו םימלש !]איה[= אה׳ ה״ד ,םש תופסות( חסונה תרוסמב
 209), ׳מע ,םש ןייטשפא הארו ;׳םימלש [!]הדלו וז ירה׳ :הפוס ],ךליאינ זישאר סופד ,ילבבבש הנשמב ןכו

 דלוו וז ירה׳ :היגה ומצע בר וליאכ ,ןייטשפא לש תספסוחמהו הפירחהו הפיה ותעצה איה תקפוסמ ןיידע
 .׳הז׳ תחת ׳וז׳ קר — ׳םימלש
 .בר לש ונוקית תובקעב הלוכ לכו ,ונתנשמ חסונל תויהל הכפהש המודק ההגה תוארל חתפ ונל חתפנ תמאב

 דלוה ירה — הלוע הדלו םימלש איה׳ :העדומ עטקב רזעלא ׳ר לש ׳ותבושת׳ ךותבש האבהה חסונ הז
 ן״יז אלא קחמ אלו .׳םימלש דלו הז ירה׳ :םוקמב — ׳םימלש דלוה ירה׳ 83). הרעה ,ןלעמל האר(׳םימלש

 וז ירה :ינת :אנתל בר היל רמא׳ ומכ ,הפ־לעש ההגה דוע אלו ;איה בתכבש ההגה ,וז םנמאו .דבלב תחא
 .׳םימלש

 לש וז הדגנכו ,׳הרומת־רקיע׳כ איה ׳ונלש םירפסה׳ תרוסמש ,ןוויכ עובקלמ ענמינש ,בייחמ הזה קפסה 88
 ־ןושל׳ ותוא ןוגכ ;ךכל םינמיס המכ שיש יפ־לע־ףא ,׳אנירחא אנשיל׳ איה ׳י״תכ לש *םינשי* םירפסה לכ׳

 ׳הינדאל היהת הידליו השאה רמאנש םושמ׳ :שרדמה לע ,םש ,ק״מטשב עצומש (!)שלושמ ׳שוריפ
 לש תוחכוה המכ דע ,תפלאמ המגוד ףא וז אקוודש אלא ).׳וכו ׳ןירוח תב תא ירה ותחפשל ראה׳ :אתיירבב(

 קרו ,תוליבקמ שולשב ונינפל חנומ הז עטק ירהש .ירמגל תוכתוח ןניא !)ןושל לש הלאל דוגינב(אדירג ןונגס
 :העומש לש — הרצקה — תירוקמה הרוצה לש יאדו םושמ הב שי תישילשה

 :א״ע טס ןישודיק ):פ( ונלש םירפסה :קי׳מטש

 .אדומלת יאמ ?ןנברל אדומלת יאמ ארק ?ןאמל ׳רמאנש׳
 ?ןנברל אמיליא

 טגד ,אתיא יכה :אטישפ
 ;איכזד אוה השפנל
 ? !הרייש אהד ,אל הדלולו
 ,היל יכז ימניא :דועו

 !?די הל תיל אה
 ,הברדא :דועו

 ? !ןנברל והל אישק ארק
 ׳רדא :אבר רמא ׳רל ארק :אבר רמא ׳רמאנש׳ :אבר רמא
 !ילילגה יסוי !ילילגה יסוי !ילילגה יסוי ׳רל

 ,הומכ הדלו :ינתקד
 ׳הת הידליו השאה :׳נש
 השאהש ןמזב — ׳דאל

 ,הינדאל הדלו ,הינדאל
 ,הינדאל השאה ןיא

 .הינדאל הדלו ןיא



 339 הרומת תכסמ לש היתונושלל [23]

 תיעביאו׳ תונושל ינש םע דחי( ,יי׳תכ לש *םינשי* םירפסה לכ׳ חסונבש ׳הלופכ׳ התוא

 ־םינושה היתורוקמ תא לילעב תוארהל ידכ ,םנמא ,הבושח )הילושבש םירזה ׳אמיא

 ףא אוה הרודיסב ףוליחה רקיע ,םוקמ לכמ .וז העומש לש בכרומה הייפוא תאו םיפלחומה

 ׳תובושת׳ יתש לש ןרדסב אקווד ־־ )ב״עו א״ע זי( הנושארה המגודב ומכ — ןאכ

 ;׳ןנחוי ׳רד אתבוית׳ םע ,רכו ׳ןירוח ןב ךדלו ,החפש תא ירה :ותחפשל רמואה׳ 89:דבלב

 ׳וכו ׳ןנחוי ׳ר ךל ׳א׳ :הייחדה םע ,רכו ׳דבע ךדלו ,ןירוח תב תא ירה ותחפשל רמואה׳ו

 .הדצבש

 ןאכ ,ןכש .תמדוקה המגודבש הז השועשמ רתוי הברה הז רדס ףוליח בקונ ןאכ לבא

 ׳אתבוית ןנחוי ׳רד אתבוית׳ תא ףילחהל ןתינ ןושאר ןושל לש ורודיס יפ־לע קרש ,הארנ

 רמואה :אינתד ;ןנברכ ירמאד אנאו ,איה יבר ינמ אה :ןנחוי ׳ר ךל ׳א׳ !):ו י״כ(ותייחדב

 ,יולת הז רדס יונישב אקוודש ,אופא רבתסמ רבכו .רכו ׳ןירוח תב תא ירה ותחפשל

 ׳אתבוית ןנחוי ׳רד אתבוית׳ חסונה ןיב ןאכ שיש הכלהה תרוסמבש ףוליח ותוא ,ודוסיב

 90.׳אתבוית :ג״לש ...םירפםןה[׳ ןיבל

 ארומא רמאמ םע — שממ יארומא דומלת תייגוס לש ריתיו ריסח ףא שי :תיעיבר

 .ןאכ הרומת לש ׳אנירחא אנשיל׳מ אלא עודי וניאש — !וכותב

 :ב״מ ז״פ הנשמה תקספ לע דומלת שי )׳כ תוא ,ק״מטש(אנירחא אנאשילב :א״ע א״ל

 האנה ןהב שי חבזמ ישדקד ללכמ׳ ;׳םינהכל היינה ]תיבה־קדב ישדקב[ ןהב ןיאו׳

 שוריפ םג ןייעו( !׳והיינימ םינהכ אינהתמ אל הייבנו יופש וליפאד :אניבר רמא ? !םינהכל

 ,אצוי הז ׳אנירחא אנשיל׳ לש דומלת יפל לבא .ונלש הרומת־רקיעב רסח הז לכ ).ג״ר

 יופשב ףא :ונייה( ולוכב ןילעומ שרוחה תא שידקמה׳ :ט״מ ג״פ הליעמב הנשמהש

 ,׳הייבנב אלו יופשב אל ןילעומ ןיאו ,םיצעב ןילעומ םיצעה תא וחקלש ןירבזגה ; !)הייבנו

 יופשב וליפאד׳ ,ולוכב ןילעומ ןכילעו !תיבה־קדבל — שרוחה תא שידקמה :השוריפ

 תמועלו /םינהכל היינה ןהב ןיא׳ :הרומת תנשמל אניבר שוריפכ /םינהכ אינהתמ אל הייבנו

 ןיא׳ ןכ־לעו ,׳חבזמ ישדק׳ ,הכרעמל םיצע ירזג ,ונייה ,׳םיצעה תא וחקלש ןירבזגה׳ ,תאז

 תא וגיצי ?)םלוכ וכלה ןכיהלו ?ויה המכ(׳י׳׳תכ לש *םינשי* םירפסה לכ׳ אקוודש ,רעשל השק ,םוקמ לכמ

 תא לטבל ליבשב אמש(המ־םושמ ,םעפ־יא ועפשוה ׳ונלש םירפסה׳ וליאו ;ונלש ׳הרומת־רקיע׳ לש הרודיס

 .׳אנירחא אנשיל׳ לש ורודיסמ ?),׳ןנחוי ׳רד אתבוית׳
 ה״ד ,א״ע אכ מ״בל א״בטיר ישודיח ןכו ):םש ,ק״מטש(׳קחצי ׳ר רמא׳ ה״ד ,ב״ע אכ מ״ב ,א״בטיר ןייע 89

 1). הרעה 23, ׳מע ,א״צרת םילשורי ,ץירםיק לש הדומלת ,ןמרביל ׳ש :הארו( ׳ימשמוש בק׳
 ,ןנחוי ׳רכ קסופ אוה ירהש ,׳ןנחוי ׳רד אתבוית׳ תא החודש 1יו י״כ חסונכ וינפל היה ם״במר ףאש רשפא 90

 םג ןייעו 83) ; הרעה ,ןלעמל האר( א״ה ו״טפ ,תונברקה השעמ תוכלהו ,ו״ה ד״פ ,ןישדקומה ילוספ תוכלה

 ילוספ תוכלה ,׳הנשמ־םחל׳ לעב בתכש המ הארו 74; הרעה ,ןלעמל הארו( ג״ה ד״פ ,הרומת תוכלה

 אל ,׳היצח ררחשמש ימכ הזש׳ לע )ד״ה ז״פ ,םידבע תוכלה(ד״באר גישהש המ יאדו לבא ).םש ,ןישדקומה

 ).םש ,ם״במרה לש וילכ יאשונב ןייעו( הזב ץרותי
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 שוריפב ךכ תמאבו /םינהנל האנה ןהב שי חבזמ ישדקד׳ /הייכבב אלו יופשב אל ןילעומ

 .ד ,ח השרפ ,יתוקוחב ,םינהכ־תרותל ושוריפב ד״בארו ,ב״ע א׳׳ל הרומתל ג״ר

 אפפ בר דומלת תא רתוסכ הארנ הרומת לש אנירחא אנשילבש אניבר דומלת לבא

 :אלו(׳וחקל תיבה קדבל — וחקלש ןירבזגה׳ םגש עמשמ ונממש ,ב״ע די הליעמבש

 ןינוב׳ב ומכ(׳!?לוחב דיבעיל ימנ אכה ?ןילעומ יאמאי׳ :םש ןישקמש ומכו !).חבזמל

 ,םש ,הליעמב ג״ר שוריפו א״ע די ,םש ,י״שר שריפ ךכו ).םש ןייע ;׳ןישידקמ כ״חאו לוחב

 .דועו ,ב״ע די

 :תיתכלה היגולונימרטב ןיקולח הרומת לש היתונושלו שי :תישימח

 ךרי ואל רבוע׳ :אנירחא אנשיל /והנינ תומהב יתשכ ינח׳ :הרומת־רקיע — א״ע אי

 .רמיא

 :שממ הכלהב םיקולח הרומת לש היתונושלש שי :תישיש

 דדמכ גגוש השע אלו ,הרומתב דיזמכ גגוש השע :רמוא .דדוהי ר״ב יסוי ׳ר׳ :ג״מ ב״פ

 :םימכח העברא םש וקסע — )א״ע זי(׳דדמכ גגושב ימד יכיה׳ — השוריפבו .ךישדקומב

 ירה ,םישדחה םיסופדב וז העומש ארקנ םא ,םנמאו .תשש ברו שיקל שיר ,ןנחוי ׳ר ,היקזח

 ירוטסיה רתא ןכש ,וגב םירבדו .ללכ ארתפ הל ןיאש דע היתוסריגב ךכ־לכ תבברועמ איה

 ךורב וניבר .ב״יה האמה יהלשב ןושמש ועברו ךורב ועבר וקלחנ ,וז העומשב ,ןאכ .הז אוה

 וליפאש ,הרומת איה תדחוימ תחאו !תוקלמ ןיינעל ־־־ ׳הרומתב דיזמכ גגוש השע׳ :ספת

 תוקלמ ןיא :ןנירמא אהד ,וילע קלח ץנשמ ןושמש ועבר׳ לבא .הקול רימי אלב גגושה

 םא הברה הב וגילפיא ץנאש ןושמש ועברו ךורב ועברו׳ );׳אה׳ ה״ד ,א״ע ב /םות(׳גגושב

 םויה דעו ).׳יבג׳ ה״ד ׳סות ,א״ע זי(׳אכה םיקולח םירפס הב ואצמו ,הרומתב תוקלמ שי

 :תשש ברו שיקל שיר ,ןנחוי ׳ר ,היקזח — העבראה לכ ירבדב מ י״כב :םירפסה םה םיקולח

 תוקלמ שיו ־־־ ׳יקל הרומת יבג׳ :ךורב וניברכו /יקל אל םישדק יבג ,יקל הרומת יבג׳

 יבג ,שידק הרומת יבג׳ :תעבורמה הרושה לכב 120, ןאקיטאו י״כב וליאו !הרומתב גגושב

 !הב ןיא תוקלמ לבא — ׳שידק הרומת יבג׳ :ןושמש וניברכו /שידק אל םישדק

 וא ןושמש ועבר תעדמ חסונ ןוקית ,רחואמ חםונ־ףוליח קר הזש ונתעד לע הלענ לאו

 וקלחנש םדוק דוע רשפא — 1176 תנשב בתכנש ,קיתעה פ י״כ ונידיב שי ןכש .ךורב ועבר

 ,ךברוא א״אר :האר ;ךרעב 1150 תנשב דלונ ןושמש ועבר(ןושמש ועברו ךורב ועבר הב

 םתקולחמ תעשבמ רחואי אל םינפ לכ לעו 230), ׳מע ,ו״טשת םילשורי ,תופסותה ילעב

 רובסכ :׳מא ןנחוי ,רו׳ ):ןנחוי ׳ר ירבד ךותב ,ומוקמב אלש( בותכ פ יי׳כב .הנהו .שממ

 )ם(ישדק יבג שידק )המימת יבג :׳חא ׳שיל — םימלש תרומת :ימאו הלוע תרומת :ימיל

 דע ;׳יקל אל )םץשדק יבג ,יקל )המימת יבג ,ןבל :ימאו ,רוחש :׳מול רובסכ ־־ שידק אל

 םישדק יבג ,םימלש תרומת ׳מאו הלוע תרומת ׳מול רובסכ׳ :תויהל ךירצ ןבומכי .ןאכ

 ביתכ היה ידגנכי /יקל אל ׳ישדק יבג ,יקל הרימת יבג — ןבל ׳מאי ריחש רמיל ריבסכ
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 אלש ,וכות לא רדחו /שידק אל םישדק יבגו שידק הרומת יבג ,חא ׳שיל׳ :ויבא לש ונוילגב

 יבג׳ תוביתה תא )׳יבג׳-׳יבג׳ :תולחתה ןויווש( homoio-akron תמחמ ףא עלבו ,ומוקמב

 שוביש ותואב — ךכ קוידבו 119, ןאקיטאו י״כב םג ןיינעה בותכ וז הרוצב קוידבו /םישדק

 י״כמ אבו לגלגתנש ,הז ןשונ־ןשי שוביש תמחמ רקיעבו ,ןושאר האיציניו סופדב םג —

 חסונ לע שממ ,הנהו .ולקלקו ןקתל ושקיבש ,םישדחה םיסופדה ךכ־רחא ושבתשנ ,ץנרולפ

 שיו׳ ):תכסמה ףוסב תוטמשה ,,ב תוא ,ק״מטש(יזנכשא לאלצב ׳ר לש ותודע ונידיב שי הז

 יקל :שיקל שירו תשש ברו היקזח ירבדבו ;שידק אלו שידק :ןנחוי ׳ר ירבדב יםרגד םירפס

 ).ןושאר האיציניו סופדו 119 ןאקיטאו( פ י״כבש ׳אנירחא אנשיליכ שממ /יקל אלו

 שיקל שיר ,היקזחל ,יקל אל ,יקל׳ :ויתודימ קליחש — הז ילאנויצאר יתלב חסונ ,םנמאו

 ןנחוי ,רל קר ,שידק אל ,שידקר ),םינושארו ,סות ןייע !דבלב שיקל שירל קר אלו(תשש ברו

 הלודגה תקולחמהש ,דמלמה ,אוה ירוטסיה חסונ ,הז תוילאנויצאר רסוח ליבשב אקווד —

 ןיב — הארנ ךכ — תקולחמ ;איה המודק תקולחמ ,ןושמש וניברו ךורב וניבר הב וקלחנש

 ךותב קולח רוקמכ ,ןמצע ינפב ןנחוי ,ר ירבד ורסמנשכ ,ןאכ הרומת דומלת לש ויתורוקמ

 תירוקמה םתרוצ לעו .,שידק אל ןישדקומבו ,שידק הרומתב... :רמא ןנחוי ׳רו׳ :היגוסה

 ,אנירחא אנשיל׳ ותוא אקווד רמוש — הכלהב הלודגה םתקולחמ לע ,ךכבו — תאזה

 .ותרידח םוקמב ונינפלש חסונב שבתשנ םג םא ,הבר תונמאנב

 תרוצ תא וניניעל הלגמ ,הכרעמ לומ הכרעמ ,תוקולחה תורוסמה תלבקהש שי :תיעיבש

 :המודקהו תירוקמה דומלתה

 — הלועל וליא ירה :םומ תלעב לעו האמט המהב לע רמא םא׳ :ה״מ ה״פ הרומת ונינש

 :תונושלה םיקולח )ב״ע זכ(וז לעו .,הלוע םהימדב איביו ורכמי

 ;א״י תוא קי׳מטש( ׳אנירחא אנשיל׳ ,הרומת רקיע׳
 )י״שרו ג״ר שוריפב ,א״ל ןכו

 ,םומ תלעבו האמט המהב לע רמאד אמעט םומ תלעבו האמט המהבד אמעט
 ;אמומ אייעב אל ,ןייזח אלד
 — )הלועל וז(= הבקנ לע רמא לבא הלועל וא םשאל הבקנ שירפמ לבא

 הפוג איזחד* וגימ :םימלשל איזחד .אמומ אייעב
 ימנ הפוג שודק ),ג״ר( *םימלשל

 ».הלועל«
 ןועמש ׳רכ אלד :בר ׳א הדוהי בר ׳א אלד ןיתינתמ :בר ׳א הדוהי בר ׳א

 .הדוהי ןב .ןועמש ,רכ
 ):ב״ע כ ןלעמל( אינתד ):הפוס ג״מ ,ג,פ(ןנתד
 באתסתש דע הערת ,םשאל הבקנ שירפמה(
 ).רכמתו

 ׳ר םושמ רמוא הדוהי ןב ןועמש ׳ר .םומב אלש רכמית :רמוא ןועמש ,ר
 .הרומת השוע וניא ותלועל ףא :ןועמש
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 הבקנ שירפמה׳ ,ג׳׳מ ג״פ לע ןלעמל .תויגוסה תקולחמ — תונושלה תקולחמכ הנהו

 ׳ר ;םשא הימדב איביו רכמיתו באתסתש דע הערת ,םשאל הבקנ שירפמה׳ :׳... הלועל

 ןועמש ׳רש ,השרפמ ,ךליאו ב״ע טי !),דמועה(׳ד״סק׳ ;׳םומב אלש רכמית :רמוא ןועמש

 שירפמה׳ ,השארב לבא .׳םומב אלש רכמית ,םשאל הבקנ שירפמה׳ :הפוס לע קר קלוח

 :םש ף״ירב איבמו .המומב קר רכמיתו באתסתש דע הערתש ןועמש ׳ר הדומ ,׳הלועל הבקנ

 דע הערת :ונייה ,׳הרומת השוע :רמוא ןועמש ׳ר ...ותלועל הבקנ שידקמה :ןנבר ונת׳

 לע ףא קלוח ןועמש ׳רש ,שרופמב רבוס )א״ע כ ,ב״ע טי(םש ,ןנחוי ׳ר התמועל .באתסתש

 :תרחא אתיירב הנושו ;׳םומב אלש רכמית הלועל הבקנ שירפמה׳ :ג״מ ג״פ לש השאר

 השוע ןיא ותלועל ףא :ןועמש ׳ר םושמ רמוא הדוהי ןב ןועמש ׳ר — ןועמש ׳רד אנת ךדיא׳

 .םומב אלש רכמית :ונייה ,׳הרומת

 בר ׳א׳ :תירוקמהו הקיתעה )ב״ע זכ(הרומת תעומש ,םירבדה ןיבמ ,ןאכ התלע רבכ לבא

 !ידימ אל ותו ,׳ןועמש יברכ אלד ]ה״מ ה״פ[= ןיתינתמ :בר ׳א הדוהי

 רקיע(׳בר רמא הדוהי בר׳ ירבדל תראבמ אתכמסא ןאכ וכמסש קר אל דומלתה ירדסמ

 ךדיאכ׳ :אנירחא אנשילו ;דבלב םשא ןיינעל ],ג״מ ג״פ[ ׳ןנתד ;ןועמש ׳רכ אלד׳ :הרומת

 הרצק תימתס היגוס ופיסוה ףאו ולידגה אלא ),הלוע ןיינעל ףאו ,׳ןועמש ׳רד אנת

 הזו םשא ןיינעל הז — ותטיש יפל דחא לכ ,׳בר ׳א הדוהי בר׳ ירבד תוטהל ידכ ),׳אמעט׳(

 .הלוע ןיינעל

 ,המודקה העומשה תרוצ הרמתשנ ׳אנירחא אנשיל׳ב אקוודש ,רשפא ףאו :תינימש

 :הב שמתשנ ונלש הרומת־רקיעש

 ):הזינג עטק( אנירחא אנשילב ,ב״ע ב

 .וקית ׳וכו ?הרומתב סיפתיש והמ ןטק :אמח רב ימאר יעב

 .וקית ׳וכו ?הרומתב םיפתיש והמ יוג :אמח רב ימאר יעב

 לש תוליבקמ תורוסמ יתש קר ןהש רשפאש ,אמח רב ימאר לש ולא תוליבקמ תויעב יתש

 :ףירח ׳רמול יצמת םאו׳ תועצמאב תחא היעבל ונלש הרומת־רקיעב ופרטצנ ,תחא היעב

 והמ יוג — ןישנוע ללכל יתא אהד ,הרומת דיבע ןטק :רמול יצמת םאו ...רימיש והמ ןטק׳

 .׳וקית — ׳וכו ׳וכו ?רימיש

 .ןאכ סנכיהל לכוא אל וז היגוסב םיטרפלו

 עיצהל ידכ ,׳אנירחא אנשיל׳ דבלמ ,תונושל המכ דוע הרומת תכסמב םייוצמ :ףוסבלו

 דחא אלא ןאכל איבא אל הלאמ .עיצמה לש הרומת־רקיע דצב דומלת לש רחא ןושל ןדי לע

 ותועמשמ לע ודמע אלש ,קיתע ןושל ,קפס אלב ,אוהשו ,רחא םוקמב רבח ול ןיאש ,דחוימ

 תא קר עיצאו( א״ע גל ףדב ארמגל יתנווכ .יריבחתה ורושיק שבתשנ ףאו ,תקיודמה

 ):דלשה
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 ,ותמ :יתירחא אתליכמ ביתומ יכהו ... ורבקי םימימת ,ותמ :יבתימ
 ורבקי ,ןימומ ילעב ןיב ץמימת ןיב

 ? !אפוסמ ןנחוי ׳רד אתבוית ? ... !אשירמ ןנחוי ׳רד אתבוית
 ... :ןנחוי ׳ר ךל ׳א ... :ןנחוי ׳ר ךל ׳א

 ... :ארבתםמ ימנ יכה ... :ארבתםמ ימנ יכה
 ?שיקל שירד היתבוית יוהית :ימינ אלא ?שיקל שירד היתבוית יוהית :ימיל אלא

 ׳ר גילפד ימנ יכה :שיקל שיר ךל ׳א !ךיפא ךפימ שיקל שיר...
 .קעמש

 ,עגרכ עדוי יניאו(ןושאר סופדב םגו ,דיה־יבתכ בורב ךכ — ,יתירחא אתליכמ ביתומ יכהו׳

 ןחכשאדכי ביתומ יכהו׳ 120: ןאקיטאו י״כב קר ),׳אתליכממ׳ :תויהל ונקית קוידב ימ

 /יתירחא אתליכמ ב

 אתליכמ מי ביתומ יכהו ךיפא ךפימ ל״רי :ןאכ ושריפו ורשיק םינושאר םינמזמ

 , אתיירבי ,אתליכממ ביתומ יכהו אתירב אהי ךיפא ךפימ ל״ר׳ :ג״ר שריפ ךכ /יתירחא

 אתליכממ ביתומ יכהו ךיפא ךפימ שיקל שיר :ינשמו׳ :י״שר שריפ הז ןיעמו .׳יתירחא

 הז יפ־לעו .׳ןנחוי ׳רל יכה הל ביתומו ,הל ךפהמד יתירחא אתיירב חכשאד — יתירחא

 תורוקמבש ׳אתליכמ׳ תביתל םלש רקחמ שידקמ אוהש םע 91,וכרד יפל ןייטשפא קסופ

 הלבקה ילב( אתיירב ,תוכלה לש ץבוק :דימת ילבבב הנבומ ךכו׳ :םמצע םיידומלתה

 יתירחא אתליכממ ביתומ יכהו ךיפא ךפימ שיקל שיר׳ :ושרפמו ונמוקמ איבמו )/הנשמל

 ק״ת תקולחמל ״הל ךפהמד יתירחא אתיירב חכשאד״ תרחא אתיירבמ — )א״ע גל הרומת(

 92.ןאכ דע ;׳םש ןועמש ׳רו

 ושוריפו ,אוה ומצע ינפב קוספ — ׳ךיפא ךפימ שיקל שיר׳ .שבושמ הז שוריפש קפס ןיא

 שיר ךל רמא׳ :ונייהו /ןועמש ׳ר גילפד ,ימנ יכה :שיקל שיר ךל רמא׳ :ןלהל ומכ קוידב

 אתיירבב ןושל ןוקית ;׳ורבקי ןימומ ילעב ןיבו ןימימת ןיב חבזמ ישדקב :אפיסב ינת :שיקל

 ומכ ,אתיירבה רדס ךופיה קר אלו ,ןועמש ׳ר ירבדב שממ ךופיה ,שיקל שיר תעד לע —

 לע אלא ,רמאנ אתיירב לע אל — ׳יתירחא אתליכמ ביתומ יכהו׳ .םישרפמה ןיבהל םיצורש

 — ׳אשירמ ןנחוי ׳רד אתבויתו׳ ,ןושאר ןושלבש ׳וכו ׳יביתימ׳ םוקמב ,ונייה ,דומלתה ןושל

 שוריפכ םלועל ׳אתליכמ׳ו /אפוםמ ןנחוי ׳רד אתבויתו ...יתירחא אתליכמ ביתומ דגה׳

 ׳ןיתליכמב ןלהל׳ :םינושאר לש םנושלב ףא הביתה הרוגש ךכ ירהו !׳תכסמ׳ 93:ןואגה

 דומלת לש תרחא )׳תכסמ׳ וא(׳הדמ׳ :ושוריפ ׳יתירחא אתליכמ ביתומ יכהו׳ .הזב אצויכו

 103, ׳מע ,ם״במרה רפס ),ה״צרת(ו ץיברת /ע״במרה ירפסב ירפסו אתליכמ׳ ,ןייטשפא נ״י 91
 ונרוויל ,םיה ייא הבושת־ירעש ,יאה בר תבושת הוושהו 5, הרעה 112 , ׳מע ,םש ןלהל בתכש המ םג הארו 92

 ירבדל דוע ,רקיעב ,ןייצמש 106 , הרעה 67, ,מע 23), הרעה ,ליעל(ןמםוז לש ותרעה הארו .טיק ןמיס ,ט״כרת
 86). ׳מע ,ד״שת םילשורי ,אתפסותו אתירבב םירקחמ( קבלאו 545) ׳מע ,םיאנתה תורפסל אובמ(ןייטשפא

 ׳מע 91), הרעה ,ליעל(ןייטשפא בתכש המ םג הארו 39. ׳מע 1909, קרוי וינ 11, אקינואיג ,גרובצניג ׳ל 93
 vili. ׳מע ,חפסנ 3), הרעה ,ליעל(ג״שר תרגא ,ןיול מי׳ב הארו 101 ;
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 לש וז איה האבהו ,תרחא הרוצב ,רמולכ ,ךכ ןלעמלש ׳יביתימ׳ תא העיצמ הרומת

 .המצע ונלש הרומת־רקיע ךותב הרומת לש תרחאה הרודהמה

 ־רקיע רדסמ ינפב רבכ ),אנירחא אנשיל׳(הרומת לש וז ׳תרחא הרודהמ׳ אופא התיה םא

 ימ ),,יתירחא אתליכמ׳( תמייקו המלש תיתורפס הדיחיכו ,ומצעבו ודובכב ונלש הרומת

 — עדוויש דע ,תיארומאה התוקיתע תקזחמ וז ׳יתירחא אתליכמ׳ עיקפהל תושר ונל ןתונ

 !איה תדחואמש — !שממ ׳עדווי׳

 אוה רחואמ םא דירומ אלו ךכ־לכ הלעמ הז ןיא רבד לש ופוסו ודוסיבש רשפא ,םרב

 ׳רחא ןושל׳ :ושממו רבד לש ורקיע ;אוה םדקומ םאו הרומת לש ׳אנירחא אנשיל׳ ותוא

 ־לעש הרות לש התרות :הביציו הלודג תודע יהוז ןכש .תעבוקש איה וז ׳תוינרחא׳ו !אוה

 היח אלא ;םירבדב תחנומו תרמושמ הניא ףא ךכ ,םירפסב הבותכו הכורכ הניאש םשכ ,הפ

 ירחא אל ,הרות ירבד לע דומעל תשקיב םאו .םימכח לש םתעדב הבורו הרופו ,וז הרות איה

 שקבל ךילע ,ותילכתבו רבד לש ופוסב .טטחל התא בייח ,ןתושבתשהו תורוסמו תורוקמ

 ןמ אל ,םירפוסה יפמ׳ :םישדחמש םינרדוסו םישרפמש םירובס ,םייח םישיא ירחא שפחלו

 .׳םירפס

 22) הרעהל( א חפסנ

 ,ךליאו 72 ׳מע ,ה״ם ןמיס ,ב״שת ,ףסא ג״השתב ןויע לש והשלכ דוע ןאכ ףיסוהל יוארה ןמ

 תעדכ ,׳ארמוחל ןיבו אלוקל ןיב׳ ,אקווד ארתב אנשילכ םא ,הכלהה תערכה ןיינעל אקוודו

 ןנבר אכיא׳ תעדכ םא וא 175); ׳מע 93], הרעה ,ליעל[ II אקינואיג הארו( ׳ןנבר אכיא׳

 ןינמז ,ינויעל ןניכירצ׳ םינפ לכ לעשו ;׳אלוקל אנוממבו ארמוחל ארוסיאב ןידבאעד

 ןיטיג[ אתעמש אהב אכהו ...ארתב אנאשיל עייתסמד ןינמז אכיאו ,אמק אנאשיל עייתסמד

 94.רכו ׳אמק אנאשיל היל עייתםימ ]ב״ע זט

 ׳רל לבויה רפס !),יחרזמ( c עטק ,א״ערת אלםרב ,סכרמ תרודהמ ),טמ ןמיס(םיארומאו םיאנת רדס ןייעו 94
 : ):ןוגכ ,ינשיל ירת לכו׳25 ׳מע ,ה״צרת מ״פפ ,אנהכ תרודהמ הארו( 166 [11X] ׳מע ,ירבע קלח ,יול לארשי
 .רכו ,אלוקל אנוממדו ,ארמוחל ןנידבע אתיירואדב :ירמאד אכיאו ;ארתב אנשילכ אתכליה ,ירמאד אכיא
 :ורמאמ דחוימב הארו 11 ; הרעה ,םש ףסא ש״ר ןייצש רמוחה 72, ׳מע ,ב׳׳שת םילשורי ,ףסא ג׳׳השת הארו
 ז״פרת םילשורי ,ןמשיפ ברה דובכל לבויה רפס ,גל ללכ ,׳םינואגה תובושתב הארוהה יללכו דומלתה יכרד׳

 יכ׳ ה״ד ,א״ע נ ןילוח ,י״שר לא ,תוחפל ,דוע ןייצל ןידה ןמו ).ךליאו גלר ׳מע ,התורפסו םינואגה תפוקת (=
 ןמיס ,ז״ע תוכלה ,תומורתה רפס ןייעו 0117): ׳מע ,גית ןמיס ,תופירט תוכלה ,א קלח ,עורז רוא (=׳יגילפ

 ,םש ,ונלש ׳םותו(׳החרק ןב י״רו׳ ה״ד ,א״ע ז ז״על ןנחלא ׳ר ׳סות הוושהו ,-׳החרק ןב עשוהי יבר׳ ה״ד הלק
 ז״ע ,ש״ארה יקספ הוושהו );םש ףסא ש״ר ןייצ ןהילאש /ןאמו׳ ה״ד ,א״ע אמ תועובש ׳םותו ;׳לשב׳ ה״ד
 הכלה לוצאלא ןמו׳ 31: ׳מע ,לאינד ׳ר תלאשב ,ד ןמיס ,ז״כרת סיראפ ,םיסנ השעמ ןייעו .ג ןמיס ףוס ,א״פ

 אנשילכ הכלהלא עוטק יפ לוצאלא ןמו׳ 53-52: ׳מע ,םש ,ודגנכ םהרבא ׳ר בתכש המו ,׳ארתב אנשילכ
 יפ אלא אהילע דמעתי סיל ארתב אנשילכ הכלה אהתלמג ןמ יתלא הכלהלא עוטק יפ לוצאלא הדה ...ארתב

 ל ןיטיגל הריחבה־תיב ,יריאמב םג ןייעו 115. הרעה ,ןלהל הארו(׳וכו ׳אהאם ןמ הרארמתםאל הגו אל אמ
 ןייצש רמוחה הארו .הפש זמר ,,ארתב אנשיל׳ ךרע ,יכאלמ די 124 ; ׳מע ,ז״טרת ןילרב ,רגניזלש תאצוה ,א״ע
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 ׳אמיא תיעב ואו׳ ןיינעל ,בפ ןמיס 51, ׳מע ,יבכרה ג״השת ,יאה בר םג בתכ שממ הז ןיעמ

 וטאנ א ק ,יגילפד ינ א שיל ןירתינה יכ לכו׳ :םש שיגדמ אוהש יפ־לע־ףאו 95.ב״ע י ןיטיג

 דכ ןכש לכו !]...נ אמק חכומ אל דכ׳ :ובו ונממ אוה ףיסומ ירה 96,׳ארתבא ךמסמל ןנבר

 97.׳אלוקל אנוממב וא ןנברדבו ,ארמוחל ארוםיאב וא אתירואדב ]ארתב :רמולכ[ יואה

 ןיבל ׳ןואג יאדוהי בר רמד תוכלה׳ ץבש ףוליחה ןיינעל 98תעדונה ותבושתב לבא

 הצמ רחא ]ךיריטפמ ןיא׳ :וא[ ןיריטפמ׳ יבגל 99,איורצב ןועמש בר לש ׳תולודג תוכלה׳

 45: ׳מע ,ב׳׳שת ,ףסא ג״השת ),״ארירש בר :רוטיעה ׳םב( יאה בר עירכמ ,׳ןמוקיפא

 אנשילכ ימנ ןיגאהנמו ]ארתב אנשילכ אתכלה[ הצמ רחא ןיריטפמד ינאשיל ןירת ןינעלו׳

 ׳ארתב אנשילכ׳ ותערכה ןאכ האצי אל ןיידע ,הז אוה ׳ןיגהנמ׳ םא ףאו !׳ארתב

 חסונה יפל ,א״ע ג-א״ע ב ב״בל ושוריפב שגמ ׳ן י״ר הוושהו100(.תינורקעה התועמשממ

 ץירת-ט״מרת ,ישילש ךרכ ,תורפסה רצוא ,ינולצרבה ףסוי ׳רל דומלתה אובמ רפסל ויתורעהב ןנאמפייר י״ר
 הרעה 49, ׳מע ),ז״כשת םילשורי ,רוקמ תאצוה ,םוליצ־סופד ,׳הדוהי ןב ףסוי ׳רל דומלתה אובמ׳ םע ףרוצמו(

 םש ,ליגנערק מי׳מרו %,ד הרעה ,זל ׳מע ,טל ןמיס ,ט״נרת םילשורי ,המלש תלהק ,רעמייהטרעוו א״שרו 49;
 :ןלהל[ תולודג תוכלה לעב ירבדלו( .מ הרעה ,םחנמ יטוקל 116 , ׳מע ,ב קלח ,ד״שח קרוי וינ ,םלשה םילודגה
 ׳ע תרודהמ ,תולודג תוכלה וישכע האר 187, ׳מע ,ח״מרת ןילרב סופדו ,ב״ע זל ,ח׳׳ש האיציניו ],׳ג״ה׳

 שי 59, הרעהבו 57 הרעהב ,םשו 386-384; ׳מע ,א קלח ,ב׳׳לשת םילשורי ,םימדרנ יציקמ רמייהםדליה
 חס גארפ סופד ],הפש ןמיס[ ןיבוריע תוכלה ףוס ן״באר איבמש ׳םינואגה תובושת׳ל ןויצ ,תוחפל ,ףיסוהל

 ׳מע ],ז״צרתן ח ץיברת ,׳תותליאש ידירש׳ ,ןייטשפא בתכש המל ןכו ;ןהילא ץייצ ]םש[ ףסא ש״ר רבכשו ,ג״ע
(.[110] 46 

 75. ׳מע ,וס ןמיס ,ב״שת ,ףסא ג״השת :הוושהו 95
 28. ׳מע ,ץ׳׳רת םילשורי ,ד ,םדק יזנג ,יאנורטנ בר :לשמל ,הוושה 96
 115. הרעה ,ןלהל הארו .ב״עו א״ע זכ ,ב״םש האיציניו ,גי רעש ,ןואג יאה ברל רכממו חקמ רפס :ןייעו 97
 ,תובושתה ,םיחספל ג״הצוא ;זפ ןמיס ,ח״רת ןילרב ,לעםםאק תאצוה ,םינומדק םינואג תובושת :האר 98

 אלא ,ב-א 270 ׳מע ,י׳׳מר תאצוה ,רורמו הצמ תוכלה ,תורבדה תרשע ,רוטיעה ;םש ןמיס ,ךליאו 129 ׳מע
 ,ןייטשפע ׳א בתכש המ הארו !ארירש ברל הסחיימ אוהו ),ךיראהל םוקמ ןאכ ןיאו(הברה שבתשנ סופדבש
 ונידיבש תוקוספ תוכלהב ,םנמאו .ךליאו 48 ׳מע .ב״םרת בושטידרב ,ג רפס ,ןרוגה ,׳תולודג תוכלה לע רמאמ׳

 ,יקםרימ תרודהמ ,תותליאש הארו ;וע ,תותליאשב תאבומ איה(ירמגל וז הכלה הרסח )ןושש תרודהמ(
 ושענש תואחסונה יפוליחב וילגרו וידי הארנכ םש אצמ אל ומצע רידהמהש ,נ ׳מע ,צ ןמיס ,ו״כשת םילשורי

 אקווד תעצומ וז הכלה 144, ׳מע ,ןילרב סופדו ,א״ע ל ,האיציניו סופד ,תולודג תוכלהב וליאו ).ותרודהמב
 .יאה בר תארוה לשב יאדווב -־ ׳ןואג יאדוהי בר רמד תוכלה׳ ןושלכ

 39,38. ׳מע ,המדקהב םש ףסא ש״ר בתכש המ האר 44 ; ׳מע ,ב״שת ,ףסא ג״השתב וישכע בותכש תומכ 99
 (J ,Fürst Die Geschichte des Karaertums , ,1865 .pp ,10 ,15 .η 13). טםריפ רבכש ,ריעהל יוארה ןמו
 — 2) הרעה 39, ׳מע ,םש ףסא ג״השת האר ;א״לרת ,ו״ט ,׳דיגמה׳ב גרעבדלאג רעב ינפל דוע(ותעדמ היגה

 .׳איורצכ׳ םוקמב ,׳איורצב׳
 ןייעמה .יוכו ׳ןיריטפמ... :יכה ינתמ ארטוז רמ׳ :א״ע כק — ׳וכו ׳ןיריטפמ ןיא ...׳ :ב״ע טיק םיחספ 100

 ןיינעהו .דומלתו ןויע םיכירצ םהו ,ללכ םיטושפ םניאש יאדווב ןיחבי וז הבושתב יאה בר לש וירבד ףוגב
 ׳ןואג יאדוהי בר רמד תוכלה׳ תטישש הארנ היה רבכ ,יאה בר ירבד אלמלא ,ןכש ;ןאכ וננויד ףוגל ףא בושח

 תוכלהבו ,׳ןמוקיפא הצמ רחא ןיריטפמ ןיא׳ ):ב״ע טיק םיחספ( םש דומלתבש אמק אנשילכ אקווד איה
 ןיריטפמ ןיא :ןנבר ורמאד םושמ הצמ תיזכ ליכאד רתב ליכאו׳ 20: הרוש ,די ׳מע ,ןושש תרודהמ ,תוקוספ

 ...׳ :וע אתליאש ןייע לבא 144 ; ׳מע ,ןילרב סופד ,א׳׳ע ל ,האיציניו סופד ג״ה םג הארו(׳ןמוקיפא הצמ רחא
 תלכאנ ]הצמה :רמולכ[ אהתש ידכ ,אמעט יאמ]...,ןיעמה תשמחמ םיתיז ינשכ׳־[ ךיאהמ ליכא ףוסבלו
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 בתכ אקד ליד ייאה וניברל היל ןניזחר׳ 163]: ימע 1961, ןודנול[ יתאמגא ז״רל רנה יסבש

 ׳ןי״ר שוריפב לבא .יוכו 101׳ארתב אנשילכ *קיזה* הימש היאר קיזהד ...הלאש תבושתב

 אבומ ןכו !ף״יר = ׳וכו ׳ל״ז [ !] ברה וניברל ןניזחו׳ :ע״קת גארפ ,הדעה יניע ׳סבש שגמ

 ןאקיטאו י״כב םג( ב״ע דכ ,ב״ח (1874),י״מר תאצוה ,תועקרק תקולח ,רוטיעה יסב םג

 ראש םג ןיאיבמ )יספלא וניכרי(ךכו ,יוכו *׳הלאש תבושתב* בתכד ספלא וניברו׳ 143):

 ׳ס ,טלחומבו שרופמב ,םנמאו ).ןויע ךירצו 102.זי:דנק ןמיס ,מ״וח ,י״בו רוט ןייע ;םינושאר

 [!] לכד ]ןידב[= ׳ידב ,ללכה הזי ):א״ע אכ ,ו״םש האיציניו סופד(ז רעש רכממו חקמ

 הוושהו !םיימעפ ,ב״ע זל ,וי רעש ,םש ןייעו .׳ארתב אנשילכ ןנידבע ינשיל ירת

 ירת אכיאד אכיה לכד ,איה תחוור הכלהו׳ :יאה בר תובושתמ 175, ׳מע II, אקינואיג

 ,תבשל ג״הצוא הארו .׳... ןניכמס ארתב אנשילבו ,אקוד ארתב אנאשיל — ינאשיל

 47. ימע ,במק ןמיס ףוס ,תובושתה

 ,ב״ע גנ תובותכ ),׳ירמאד אכיא׳(תונושלה ינש לש הבורמה קפסמ ותואב ,תאז תמועל

 אלו 104,ןוניא ינשיל ירתד ןויכד :הבושתב יאה וניבר׳ בתכ 103,תונתשמה םהיתוחסונו

 ןיכהו !]...׳אנוממב׳ו ׳ןנברדב׳[ אלוקל ןנידבע !],אטשפיא אלו :תויהל ךירצ[ אטשפ

 ותבושתב ,יאה בר לבא .ךיריטפמ׳ :ארתב אנשילכ ,תולודג תוכלה לעב ןועמש ׳ר תטיש וליאו ).׳עבושה לע
 ליכא׳ :אוהש תומכ ןואג יאדוהי בר רמ לש וקספ תא םג ,םהינש תא םייקל דואמ תטלוב הרוצב שקבמ ,וז

 אנשילכ אתכלה׳ :ןורקיעה תא ףאו — ׳רטנמד תיזכא הצמ לכאל ךרבמ ףוסבלו רטנמ אלד אוהה ןמ אשירב
 .ךיראהל םוקמ ןאכ ןיאו ,בטיה םש ןייע .׳ארתב

 .א ןמיס ,א קרפ ,םש ש״אר יקספ לשמל ןייעו 101
 הז ןיא ]םש ןייע[ קזנה לע הקזח ול ןיאש הרוהש ימו׳:זיק ןמיס ,א״מקת ונרוויל ,ף״יר תובושת הוושהו 102

 אלד׳ :בנק ןמיס ,ה״צרתיירוגליב ,ץיוואנדעיב תרודהמבו ),א״ע גכ ב״ב(׳אסכה *תיבו* ארטוקב אלא רבדה
 .םירבדה םימצמוצמ המכ דע עדוי יניאו .׳דוחלב אסכה תיבו ארטוקב אלא דימתמה קזנל הקזח ןיא ץנירמא
 היל תיל היאר קזיה היב תיאד ימנ ןולח וליפאד ...בתכ אקד ...וניברל היל ןניזח׳ ,םינפ לכ לע ,הבושת התואב
 אתכליה׳ ןושיעב ,ף״יר לש ותעדלו .ב ןמיס ,א״פ ,ב״ב ,ש״אר יקספ ןייעו .אסכה תיבו ארטוקכ — ׳הקזח

 ,א״פ ,ז״ע ,ש״ארל אתפירח אלפלפ ןייעו 49, ׳מע ,דעק ןמיס ,ה״פ מ״ב ,עורז רוא םג הוושה .׳ארתב אנשילכ
 .ש תוא ,ג ןמיס ףוס
 םילשורי ,ןייטשפא תאצוה ,תובותכל ץתנ ןב הדוהי ונבר שוריפ ,ךניםרג יכה׳ ה״ד ,םש י״שר ןייע 103

 ,תובושתה ,תובותכלג״הצוא :ךליאו 15 ׳מע ,ד״צרת םילשורי ,ןיול תאצוה ,תוביתמה רפס 6; ׳מע ,ג״צרת
 תרודהמ ,ם״במר תובושת :גנר ,ד״פ ,תובותכל ף״יר תוכלה 43 ·, ׳מע ,ח״ר שוריפ יטוקל ,םש ;ךליאו 145 ׳מע

 תובותכ ,ף״יר לע ד״באר תוגשה );וט ,טי תושיא תוכלהו(ךליאו 458 ׳מע ,אנר ןמיס ,ך״שת םילשורי ,ואלב
 גל ,ב״ח ,י״מר תרודהמ ),תונבהו השאה ןוזמ :ישימח יאנת(הבותכ ,רוטיעה ;םש תובותכ ,ף״ירל רואמה ;םש

 םג האר(ב״ע גנ ,תובותכל )א״בשרל םיסחוימה(וישודיחבו ,םש תובותכ ,ף״ירל תומחלמב ,ן״במר :ב-א
 המותי והימו׳ ה״ד ,הנ ןמיס ,ע״הא י״בו רוט ;וכ ,ד״פ ,ש״אר יקספ ;םש תובותכל ק״מטש ):םש ק״מטשב

 הארו );ג ףיעס ,םש ע״וש(׳טי ׳פב ם״במרה בתכ׳ ה״ד ,ביק ןמיס ,ע״הא רוטל י״ב ; !)םש ח״ב ןייעו(׳הנטק
 177-175. ׳מע ,ם ןמיס ,ב״כשת םילשורי ,אתארבג אתכלה ׳ס ידירש ,דיגנה תוכלה ,תוילגרמ ׳מ בתכש המ
 אל׳ 6 : הרעה ,םש ןייטשפא שריפו — ״יםרג אל אכפיא הל ירמאו׳ :םייסמ םש ןתנ ןב הדוהי ׳ר ,םנמאו 104

 לכ ,בגא(ןאכ הזב םנכיל לכוא אלש אלא :ללכ חרכומ הז ןיא לבא /ר י״כו םיסופדבש ״ירמאד אכיא״ ׳יםרג
 ויתוכלהב איבה אל ל״ז ף״ירה׳ :קפס אלב תויהל ךירצ )םש ק״מטש(י״רתבו ).ןוקית הכירצ הרעה התוא

 .׳וכו ׳ארתב אנשיל »אלא«
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 /אטשפיא אלו׳ ןמ ׳עייתסמ׳ םגו !׳ןיגהנ׳ :בוש אופא ןאכ ףאו 105.׳וכו ׳אנליד ןנבר ןיגהנ

 ןיאושינל איוה וא ,ןיסוריאה איוה :והל איעביא׳ :םש היעבה ׳אטשפיא אל׳ש הממ ,ונייה

 שוריפכ אקווד וז העומש שריפ יאה ברש 106,ידמל הרורב החכוה וזש ,המוד( !׳וקית —

 109.׳תואחםנב הבותכ ותסרג התיה וליא׳ 108,ן״במר תעד לע םג ,׳רווחמ רתוי׳ה [!],107י״שר

 שוריפכ ,ןיינע לש ודוסיב ,תמאב ספות ומצע אוהש[ 110רוטיעה לעב לש ונושל םג הוושהו

 טעמכ .׳אלוקל ׳ילזא [!] וקיתב ימנ ׳מיקו ,׳מגב ינשיל ירת ׳כיאד ןויכו׳ 111]:י״שר

 ).ךיראהל םוקמ ןאכ ןיא לבא .יאה בר לש ונושלכ הלמב הלמ

 תעומשב וליפא 112׳ארתב אנשיל יאהכ וקספ — ל״ז ינפח ןב ש״רו — ח״ר׳ ,םרב

 אנשילכ ירמאד ןנבר ןתוא׳ תטישב תויבקעב טקונ ח״רש ,התעמ רומא 113.ב״ע גנ תובותכ

 .םש תובותכל ק׳׳מטש ,םינואגה יטוקל 105
 תכייש — ןיחאה ןמ תונוזמ הל שי המותי הסורא םא — אדסח בר תלאשל י׳׳שר שוריפ יפל קר 106

 ).םש ,ןלעמל( רכו רהל איעביא׳ ןיינעל וז הלאש
 ירפס׳ :םש ׳תומחלמ׳ב )םש וישודיחבש( ׳ל״ז םינואגה לכ תםריג׳ לע ן״במר בתכש המ תורמל 107

 .,וחיכוי םינואגה ירוביחו תובישיה
 .םש ,תובותכל וישודיחב 108
 תלאש לש הפוגלו .רשפאש םיחיכומ ונלש םירפסהש אלא !,רשפא יא םירפסה היגהל לבא׳ :ףיסוהו 109

 היעבה תא ן״במר חסנמש ומכ ,,ןהמ ןידמל ןיא םישדחה םירפסבש תויולתו ןיקחמ׳ םא ,םש חסונה
 .ןאכ סנכיל לכוא אל — םש ׳תומחלמ׳ב

 103). הרעה ,ליעל( םש ,הבותכ 110
 תלכוא הנמז העיגה אלש הסורא :היל איעבימ אק אכהו ,היל איעבימ אקד אוהי היחאמ ... ׳תסמו׳ 111
 .רכו ?׳יולכ וא ברכ :התימ רחאלו [?], יאנתב היבאמ

 .׳הל תיאד :׳יפ ,ארתב אנשיל יאהכ ...׳ :םיפיסומש ,םינואגה יטוקל ,םש תובותכל ק״מטש 112
 ׳הל שי׳ םא :אדסח בר תלאש תא שריפ ח״רש ,תובותכל וישודיחב ן״במר ירבד לבקל ונל שי יאדווב 113
 ןכ-לעו .׳אל וא םימותיה ןמ תונוזמ׳ — )א׳׳בטיר ישודיח ןושלכ(׳הבותכ הל שיו הלמראתנש הםורא׳ל —

 ולשמ תנוזנ התיהש ןויכו׳ /שדח ב״י רחאל׳ אקווד ׳הל תיא׳ ןורחא ןושל תא — ן״במר [ !] תודעכ — דימעה
 רוטיעבש ,רכו ׳םודאה תמש :ישרפמד תיא׳ (= ׳התונמלא רגימ ימוי לכ תלכוא ותתימ רחאל ףא ,וייחב
 ח״ר דגנכ הנושארו שארב )ב״מ א״יפ תובותכ(ןועמש ׳ר ירבדמ אופא ׳בישה׳ דיגנה לאומש ברו ).ל״נה
 ףא וז הטישל ףריצ ן״במר םנמא ).ח״ר תטישב ותוא ףא וללכ םינואגה יטוקלש ,ינפח ןב ש״ר דגנכ ףא אמשו(

 ד״באר עירכהש המ יפלו /שדח רשע םינש רחאל ילמ ינהו׳ :וז הכלהב וירבד םויס ליבשבו ,ף״יר תא
 [= אש^הל הנמז עיגהש הסורא :התוא שרפמ אוה ןכו׳ :ף״יר לש ותטיש תא שרפל )םש ף״ירה לעש תוגשהב(

 חםונה־ייוניש לע דימעה רבכ 104) הרעה ,ליעל(ותבושתב ם״במר לבא .׳וכו ׳סוראה תמו ]שדוח ב ״י רחאל
 ב״י רחאל מ״הו׳ הב רסחו ,ךימותימ תונוזמ הל תיל אהד׳ הב שיש וז לע בתכו ),םש ןייע(ןאכ ף״יר ירבדב
 לעב ףא .וז איה (!) תידרפס הטישו ,דיגנה ש״ר תטישכ שממ וזו !׳תיתמאה אחסונה איה תאז׳ :׳שדח

 .ןמצע דיגנה ירבד תא ללכ האר אל םינמיסה לכ יפלש אלא ,דיגנה תטישכ ף״יר ירבד תא הארנכ שריפ רוטיעה
 ספלא ברלו תוביתמה לעבל אתווברל אניזחו׳ 143): ןאקיטאו י״כ חסונ יפל( םש הבותכ ,רמוא אוה ךכ ןכש

 ׳וכו ׳סוראה !) (תמש׳ :ח״ר תטישכ אלו ,דיגנה ש״רכ ,ונייה[ סוראמ תונוזמ :הל ישרפמד [ ?] ׳תוובר והלוכלו
 ה״פ תובותכ[ שדח ב״י רחאל ילמ ינהו ,׳רתב ׳נשלכ יקספו !],׳ישרפמד תיא׳ םשב ,רומאכ ,ןלהל האיבמש

 ההימת ? ! .׳ איה ׳ינתמ ,היל איעבימ אק יאמ :׳תלימ ןל אהימתו — ולשמ תולכוא ואשנ אלו ןמזה עיגה ]:ב״מ
 עיגה אלש ,סוראה ייחב׳ אקווד ושוריפ תא שרפמ הז ירהש ,ויניעל ויה אל ןתייווהכ דיגנה ירבדש ,החיכומ וז

 ).א״בטיר ןושלכ( ׳ןמזה
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 ,ח״ר ירבדמ ףא עמשמ ןכו /114ארמוחל ןיבו אלוקל ןיב היתאוכ אתכליהו ןנידבע ארתב

 ארתב ,נשיל והינימ יה ןל ארירבתיא אלי ,איה יכה ואל ארתב אנשילד גי׳עא׳ :ב׳יע זכ ה״ר

 הטריפ ,החמש ירעש ,תאיג ך קחצי ,רל ה״ר תוכלה ןייעו ;׳ארמוחל ןנידבע ךכליה —

 םשב בתכ ]סיראפמ[ ל״צז קחצי רב הדוהי ועבר ירומ׳ ,תמאבו 115.דל ׳מע ,א״ח ,א״כרת

 ,הדומ ח״ר ףא ,םוקמ לכמ !116׳ירמאד אכיאכ הכלה םוקמ לכב קסופ אוהש ,ל״צז ח״ר

 ב תובותכ ןיינעל קסופש ומכו 117.ןושארה ׳עייתסמ׳ ןיאשכ קר ׳ןורחא ןושלכ׳ הכלהש

 אנשילל [ !] ׳תעייס המכ יתיימד ,אמק אנשילכ אתכלהד׳ ):׳ירמאד אכיא׳(א״ע ג-ב״ע

 בר ׳מא :הל ירמא אנירחא ׳נשיל׳ ןיינעל ןכו 118.רכו ׳ארתב אנשילל אכריפ ווהד ,אמק

 ירת ןנחוי ׳רד הימשמ רמתיאד ןויכ :ל״צז ח״רפ׳ — 119׳וכו ׳ןנחוי ר״א הדוהי רב לאומש

 ,יכה ןל תרמא אל ןינמז אהו ,ןיא ל״א ...התעמ אלא :ןנחוי ׳רל ימא ׳ר ל״אד ןויכו ,ינשיל

 ׳רד ]אמק אנשילכ[= ק״לכ ל״ייק — [ !] יב ירדה :רמולכ — טומת אל איה דתי :ל״א

 אהב׳ :ומצע ןיינע ותואב 73, ׳מע ,ב״שת ףסא ג״השת םג העירכהש ומכ שממ 120.׳ןנחוי

 .׳אמק אנשיל עייתסמ אתעמש

 התואל עייסל ידכ הזב שי ןכש .ונניינעל רשק וב שיש ליבשב הז ןיינע לע ןאכ יתדמעה

 תונושלה ןמ דחא קר ןהב איבמ ח״רש תומוקמ ןתוא לכמ דומלל תברסמש הסיפת

 היה רסח 121׳רחא ןושל׳ לש ומצע לכש ,חרכהבכ ,דבלב הזמ חכומ םנמאש ,ונדומלתבש

 ןמ אקווד םש קתוש ח״רש ,ילוא ,רשפאש ,ונדמל ונכרד יפל 122.םש ח״ר לש ודומלת חסונב

 ץוח ינת :ץנינשד ,אנירחא אנשילכ׳ ב״ע י ןיטיגב ףא ח״ר קסופ ךכ םנמאו 72. ׳מע ,ב״שת ,ףסא ג״השת 114
 ,בפ ןמיס51 ׳מע ,יבכרה גי׳השתב יאה בר תבושתכו 98M), ׳מע ,השת ןמיס ,א קלח ,עורז רוא(׳םישנ יטיגכמ

 רכו ׳יכה ינש אדומלת אלא ... *׳ינתמא* הז רמא אל לאומש מ״מ׳ :םש ז״ואב ךשמההו 97. הרעה ,ליעל האר(
 ).ךיראהל םוקמ ןאכ ןיאו .םה ומצע ז״וא י״ר ירבד אלא ,ח״ר לשמ דוע וניא הארנכ — (!)

 ישודיח האר לבא 94). הרעה ,ליעל(׳םינואגה תובושתב הארוהה יללכו דומלתה יכרד׳ ,ףסא ׳ש הארו 115
 יברד אמק אנשילכ וקספ והלוכ ל״ז ף״אירה ועברו לאננח ברו תוכלה לעב ןועמש בר׳ :א״ע זכ ה״רל ן״במר
 אלו ,אמק אנשיל אוהש יפ לע ףא ,ארמוחל אתירואדב לכב ל״ז םינושארה םינואגה וגהנ ךכו ,ארמוחל ןנחוי
 יתכוד המכב ןנבר ירמא ימנ יכהו ,רימחהל יואר וניאש םוקמבו םירפוס לשב אלא ארתב אנשילכ הכלה ורמא

 ׳םמ 72, ׳מע ,א״לשת םילשורי ,ן״במרה ירבדב דומלתה יללכ ,ןוםמרבא ׳ש הארו(׳שיא תשאד ירוסיאו ןיטיגב
 ,ה״ר ,ג״הצוא הארו ;׳ארמוחל ןתנ ׳רד ינשיל ירתכ ןנידבעד׳ :המ ןמיס ,ד״כרת ,קיל ג״השת הארו 17).

 46. ׳מע ,תובושתה
 32a. ׳מע ,הק ןמיס ,א״פ ,ז״על ז״וא116

 94. הרעהב ןלעמל ויתאבהש 53, ׳מע ,םיסנ השעמ ,ם״במרה ןב םהרבא ׳ר םג ךכו 117
 אכיא׳ ה״ד ,א״ע ג ,תובותכ ,ג״לשת ביבא־לת ,ש״אר ׳םותו ,ב ןמיס ,א״פ ,תובותכ ,ש״ארה יקספ 118

 .א ןמיס 3, ׳מע ,ח״ר ׳יפ יטוקל ,תובותכ ,ג״הצוא );םש ונלש ׳םות םג ןייעו(׳ירמאד
 1). הרעה ,ליעלכ( הס ןמיס ,ב״שת ,ףסא ג״השת הנוע הילעש ,ל״נה ב״ע זט ןיטיג 119

 .רמ ןמיס 11 ׳מע ח ״ר ,יפ יטוקל ,זיטיגל ג״הצוא (a)200; אישת ןמיס ,א״ח ז״וא 120
 ינתמ ינולפ ׳ר׳ ,׳ינתמד אכיא׳ /ירמאד אכיא׳ ומכ ,םיקיתעה העצהה־תונושלב םיעצומה הלאל הנווכה 121

 .׳הל ירמא אנירחא אנשיל׳ ףאו ,ןהימודו ,׳יכה
 ׳מע ,ח״ר ׳יפ ,ק״בל ג״הצוא ,׳וכו ׳םמוז דע רמתיא׳ :ךליאו ב״ע בע ק״בל ח״ר שוריפ לשמל הוושה 122

 הרות השדחש אוה שודיח אלא ...קוספל אלש ןידה ןמ היהו ...והענ ירת אהד ... אבהלו ןכימ ׳מא אבר׳ 73 :
 אנשילכ׳ אלו )א״ע זכ ןירדהנסו(םש דומלתב ןושאר ןושלכ אקווד — ׳םשודיח תעשמ אלא םהב ךל ןיא ...
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 ןוויכ 23), הרעה הארו(הכלהה ןמ ,ותעדל ,החדנ הזש םושמ !),ודומלתבש(ןושאר ןושל

 /היתאמ אתכליהו ןנידבע ארתב אנשילכ׳ )יאמק חכומ אל דכ׳(ללכ־ךרדבש ,טקונ אוהש

 אכיא׳[ תונושלה יתשו... :ליד ח״ר׳ :ב״ע ד ב״בל )א״ע (166יתאמגא ז״רל רנה ׳ס ןייעו

 ירהו !׳אישוקב התלע הילע אכמםד ארתב אנשיל אהד ,ןה תויוחד אנוה בר לש ]ירמאד

 תולעהל ידכ — ׳ןנימקואו ןנירטו ןנילקשו׳ — ןתמו־אשמב ףא רצקל אוה ח״ר לש וכרדמ

 ירחא ןושל׳ ותואמ דומלל ןיאש םוקמב ךכ ןועטל ןתינ דחוימב .הכלהה תעד לע העומשה

 לעב לש תומשה תרוסמל ,הרמוא םשל אל וליפאו הכלה לש הפוגל אל ,שדח רבד םוש

 כק םיחספל — דמלל ידכ ילוא הב שיש — תחא המגודל ןייצאו 123.הירסומו העומשה

 קר אמש ?המל !עירכמ וניאו ,תונושלה ינש תא אקווד םש איבמ ח״ר 124.ונרכזהש א״ע

 ,ב״ע י ,ןלעמל לבא ? ןורחא ןושלב ׳לאומשד אה ינתמ׳ש אוה ׳ארטוז רמיש ,ונדמלל ליבשב

 ןכ־יפ־לע־ףאו ,׳יכה ינתמיש אוה ׳ארטוז רמ׳ םש םג ינשה תאו ,תונושל ינש םיעצומ םש םג

 רמאי :א״ע אמ םיחספ םג ,לשמל ,הארו( .ומתסו ,דבלב ןורחא ןושל אלא םש ח״ר עיצה אל

 םש ח״רש ,יוכו ׳אידהב הל ינתמ ןתנ ברד הירב ]אתה[ אייח בר ...אבר ימא ...אדסח בר

 לע ללכ תולעהל ןיאו ).דועו דועו !׳אידהב אדסח ברד אהל ינתמיש ןורחא ןושל קר איבמ

 א״ע כק םיחספ הנש המ ,ךכ םאו .ח״ר לש ודומלתב היה רסח םש ןושאר ןושלש ,תעדה

 תוכלה׳ ןיבל ׳ןואג יאדוהי בר רמד תוכלה׳ ןיבש ףוליח ותוא אקווד אמש ?ב״ע י םיחספמ

 הברה השקבתנו הרכזוה וז תקולחמש ,רבתסמ ?םרגש אוה ארייק ןועמש ׳ר לש ׳תולודג

 לע יולת הז ףוליח ירהו ,דבלב יאה בר לש ותבושת לשב קר ולו ;םימי ןתואב שרדמה־תיבב

 ףוליחב — ןיינעב ןואג יאדוהי בר רמ לש וכרד שוריפ היהי רשא היהיו — םינפ לכ

 ,ןאכ ךיראהל ח״ר האר ,ילוא ,ךכ םושמ .א״ע כק-ב״ע טיק םיחספ תעומש לש תונושלה

 ןושלכ םא ,ותערכה תא םתס ףאו ,תקולחמל םש ח״ר זמר אלש יפ־לע־ףאו .רצקל אלו

 — ׳ןיריטפמ׳ :׳ארתב אנשילכ׳ אקווד אמש וא ,׳ןמוקיפא הצמ רחא ןיריטפמ ןיא׳ :ןושאר

 ףוס לע דומעל לכויש ידכ ,דמליו עמושה עמשיש ידכ ,תודימה תוושהל ח״ר שקיב אמש

 ,םימכח לש העצהה יגוהינ לכל םעט אוצמל השק יאדוובו /םלוע ידוסיי לש םתקולחמ

 .םש אוהש המ יפל ,ומוקמב םוקמ לכ ןודל בטומו

 יפ־לע־־ףאו ),םש גרובמה י״כ( רכו ׳תוחוקלד אדיםפ םושמ אברד ׳עט וניהו ...ירמאד אכיא׳ :םש ׳ארתב
 רבכש /וכו ׳ירמאד אכיא׳ ןיינע לכ )םש ק״בב( ח״ר ינפל היה אל יכו .רכו רהיניב יאמ׳ :ןידל םהמ אצויש

 ׳מע ,א הס ןמיס 147 ; ׳מע ,א דס ןמיס ,לטנזור תאצוה ,ת״ר תובושת האר?(וב וטבחתנ־וחכוותנ םינושאר
 :םש ןירדהנס !),ינמית(ןומימ י״כבו[ ׳ודיהסאד׳ ה״ד ,א״ע זכ ,ןירדהנס ׳סות הארו 152 : ׳מע ,א וס ןמיס 149 :
 !].)ת״ר לש ותהגהב — ׳אתונלזגב הולםפד ימניא ,דחב ירתב :והיניב אכיא׳

 רודה לודגב השעמו׳ :ב״ע בכ ק״ומל ח״ר לשמל הוושהו 145. הרעה ,ןלהל יתאבהש המ לשמל הארו 123
 /וכו ׳אנקיםאו ...

 100. הרעה ,ליעל האר 124
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 23) הרעהל( ב חפסנ

 /הל ירמא אנירחא אנשיל׳ לש הז דחוימ ןיינעל ,רומאכ ,ןאכ סנכיל לכוא אלש יפ־לע־ףא

 םהב שמשמ םיימעפ .הרומת יסופד יבגל םושירה תבוח ידי תוחפל תאצל הסנא םוקמ לכמ

 /הל ירמא אנירחא אנשיל׳ :חנומה

 :ב״ע אל הרומת 1.

 ]:ןושאר סופדו 2ו1ופ י׳ייכ [= הל ירמא אנירחא ]די תוא ,ק׳ימטש ,,אנשילבף אנשיל׳

 ׳א״ם׳[ אמק אנשילל אלא ...ארתב אנשילל אמלשב ...בר ,מא הבהא רב אדא בר ,מא

 לש ןושל־ףוליח יאדווב — ],,אנשיל יאהל אלא ... אנשיליי יאהל׳ :אי תוא ,ק״מטש

 שממ /וכו ׳הבהא רב אדא בר ׳א ]:ירמאד אכיא [= ׳אד ׳כיא׳ :םש מ י״כב ,הנהו .דומלת

 ...הב ןנירמאד אתעמשו ״הל ירמא אנירחא אנשילב״ הב ןנירמאד אתעמש׳:ןואגה ירבדכ

 אנשיל ...]:הורבם[׳ :א״ע ג ב״ב ףא ,לשמל ,הזב אצויכו !׳אוה דח ןוגכ ״ירמאד אכיא״

 :ירמאד אכיא ..].הורבם[׳ :מפ גרובמה יי׳יכב לבא ,רכו ׳הורבם :הל ירמא אנירחא

 ותוא לעש העומש ,א״ע חס ,ןלהל הוושהו );ר תוא ,ב ׳מע ,םש ס״קד האר( רכו ,הורבס

 ).יוניש םוש םשרנ אל םש ם״קדבו( רכו ׳הורבס :ירמאד אכיא ...:הורבם׳ :לקשמ

 :ב״ע ל הרומת 2.

 :הל ירמא אנירחא אנשילב

 :ןמחנ בר ׳א אנניח רב אנוה בר ׳א

 ןישדקומ ןהשכ ועברנש תקולחמ

 — ...אתלימ איזב :רבס דעילא ׳רד —

 .ןירתומ :לכה ירבד ...ןילוח ןהשכ ועברנ לבא

 :,מחנ בר ,א אברו

 ןילוח ןהשכ ועברנש ׳קילחמ

 — ...אתלימ איזב :רבס דעילא ׳רד —

 .ןירוסא :לכה ׳רבד ,ןישדקומ ןהשכ ועברנ לבא

 סחוימה שוריפב ).אנשיל(ןושאר סופד םג ןכו 125;מ2ו1ו י״יכ םג )רקיעב( ךכו ,פ י״כ ךכ

 אנשילב׳ רסח ρ י״כב וליאו ?אדירג ,אנירחא אנשיל׳ — רכו ,תקולחמ [!]: א״ל׳ :ג״רל

 ,םש הרומתב י״שר ינפל היה אל ףאש ,הארנו !ירמגל ,וניינעו אוה ,הז ,הל ירמא אנירחא

 .ינשה ׳לכה ירבד׳ דע ןושארה ׳לכה ירבד׳מ — ץוימד־גוליד לשב הלודג הטמשה וב שיש אלא 125
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 תונושלבש(׳אתלימ איזב׳ ןושלהישומישו 126.הז ןושל לשמ םולכ אלו שרפמ וניא ןכש

 — ׳אתלימ אליז׳ דצב ,א״ע ז ןלעמל )אדירג(׳אנירחא אנשיל׳ב םג )ןאכ [!] שוריפה

 127.םש הרומת־רקיעב — ילבבה לש ליגרה ןושלב חוורה

 ־ףא .ןאכ הרומתבש ,אנירחא אנשיל׳ תעומש תא אקווד תטטצמ א״ע דכ ז״ע ,הנהו

 אברל אחינה/.. :םש ז״עב .ז,,ע לש וזב הרומת לש א״ל תעומש תפלחומ ןכ־יפ־לע

 לבא ןישדקומ ןהשכ ועברנש תקולחמ :ןמחנ בר *128׳מא* אבר ׳מאד ןמחנ בר *128׳מא*

 תקולחמ :ןמחנ בר ׳מא אנניח רב אנוה ברל אלא ..ןירתומ לכה ירבד ןילוח ןהשכ ועברנ

 ,ןכו ,סיראפ י״כ ךכ(׳...ןירוסא לכה ירבד ןישדקומ ןהשכ ועברנ לבא ןילוח ןהשכ ועברנשב

 ןייטשפא הארו 129.רכו ׳הכופה םיארומאה תסריג׳ — )םיסופד ןכו ;י״נו מ י״יכ םג ,רקיעב

 .ךליאו 133 ׳מע ,םיארומאה תורפסל תואובמ ),הרומתל ואובמב(

 אקווד )׳וכו ׳הלע רמתיאו ...הלע רמתיא ואלו׳(תטטצמ א״ע זמ-ב״ע ומ ז״ע ,ינש דצל

 תא אלו ,׳ןושאר ןושל !) (ךותמ׳ קר לבא .ונלש ׳הרומת רקיע׳ ךותמ ,ןושאר ןושל ךותמ

 :םש הרומתב אבר םרסמש המ יפל 130,׳ הובא רב הבר רמאי ןמחנ בר׳ ירבד קר ;ולוכ

 ,ךכו .ךירוסא 131לכה ירבדי ועברנ ףוסבלו ורביע לבא ורביע ףוסבלו ועברנשב תקולחמ׳

 תכסמבו׳ :ולש הרומתב הז ׳אנירחא אנשיל׳ לש ותשל תא םרג ,,תקולחמ׳ ה״ד ,א״ע דכ ז״ע ,י״שר לבא 126
 7), הרעה ,ליעל(ימלשוריה אובמ ,לקנרפ ׳ז בתכש המ ןייעו .׳אתלימ איזבד םושמ א״רד אמעט שרפמ הרומת

 ׳רבםק׳ ה״דו ׳הצר׳ ה״דו ׳איה׳ ה״ד ,א״ע הכ ,׳ינמ אה׳ ה״ד ,א״ע אי הרומת ׳םות לשמל האר לבא(ב״ע המ
 ׳רב קחצי ׳ר [ !] ׳יפמ אלא [ ] ירומ יפמ אלו...׳ :׳שרח ללקת אל׳ ה״ד ,א״ע ד ,י״שר הארו .׳ירה׳ ה״דד
 ןייעו ).ךיראהל םוקמ ןאכ ןיאו 35, 36; ׳מע ,ירטיו רוזחמל ץיוורוה ש״ר לש ותמדקה ןייעו ;׳ל״ז םחנמ

 ףוס ,א״ע אל הרומתל י״שר ןייעו 4). הרעה 134 , ׳מע ,םש ונמוקמו( 134,133 ׳מע 36), הרעה ,ליעל(ץייטשפע
 );ןושאר סופדב רסח ׳ןנבר ודומ׳ — ׳יכה םושמ׳ :םוקמב( !׳הרומה יפמ׳ :׳איבר אק אריואמ א״ל׳ ה״ד

 XXX1- ,י תוא11XXX ׳מע ,א״מרת אניוו ,ריתולו תפרצ ימכח תובושתל ותמדקהב רלימ ׳י םג הארו
 378. ׳מע ,ח קרפ ,ח״צרת םילשורי ,ה״יבאר רפסל ואובמב ,רציבוטפא ׳א הארו );םש תונמוסמה תובושתבו(

 73. הרעה 142, ׳מע ,םיארומאה תורפסל תואובמ ,הרומת ׳סמל ואובמב ,ןייטשפא נ״י האר 127
 אברל אתשה׳ :אלא וב ןיאש(י״נ י״כב םגש יפ־לע־ףא ,שבושמ יאדו ,סיראפ י״כבש !)םיימעפ(׳רב׳ 128
 .ןוקית ןאכ שי ),וכו ׳תקולחמ ׳מאד ןמחנ בר ׳מא

 ומכו ),טע ׳מע ,ט״כשת קרוי וינ ,יולב תרודהמ ,ץנש ׳םות ןייעו(׳אחינה׳ ה״ד ,םש ז״על ןנחלא ׳ר ׳םות 129
 הארנש יפכ ,איה י״ר תרותמ וז המישרו .ןתמישרב ,׳ירמאד אכיאו׳ ה״ד ,ב״ע חנ ,תוחנמ ׳םות םג ונייצש
 ,דומלתב הברה וב אצויכו׳ :ןוגכ םירבדב וליפא םיהדזמש ),םש ןייע( םש ץנשמ ש״רו ןנחלא ׳ר ׳סותמ

 רפס ,ת״ר םשרש ,רתוי הברה תמצמוצמה המישרה הוושהו .׳יתכראה ]ב״עו *״ע אע[ רידמה *ףוסב*ו
 ,ת״ר תובושת הוושה(ותבוטב אלש וליאכ — 58 ׳מע ,חס ןמיס ,ט״ישת םילשורי ,רגניזלש תרודהמ ,רשיה

 ).ומצע ינפב ןוידל יואר רבדהו 125, ׳מע ,ב ונ ןמיס 1898, ןילרב .לטנזור תרודהמ
 .׳ןמחנ בר ׳א׳ :קר !),ינש ןושל אלא איבמ וניא(הברה ןאכ עטקתנש ,מ י״כ .םיסופד ןכו ,פ ,י״נ י״כ ןכ 130
 אכיא׳ ה״ד ,א״ע זמ ז״על אניריבמ י״ר ׳םות(׳ללכ ]הרומתב[ םתה היתיל הובא רב הברו׳ םשור ןנחלא ׳ר

 ,ןלהל האר(ולש ׳ג״ה׳ ללכב הז ףאו ,וקחמ י״שרש אלא ,היה ז״עב ןאכש ,הזב רשאמו ),הצק ׳מע ,׳ירמאד
 אכיאו׳ ה״ד(ינש ןושלב םגו ),׳ג״ה׳ ה״ד(קשאר ןושלב םג !),הרומתבכ( ,ןמחנ בר ,מא אבר ,אי 135) : הרעה

 ).׳ירמאד
 ףוסבלו ורביע לבא׳ :סיראפ י״כב ),׳ירמאד אכיא׳(םש ןטמל ,הז תמועל ;סיראפ י״כב רסח ;י״נ י״כ 131

 ׳אל ועברנ ףוסבלו ורביע לבא׳ :ה״ק םש י״נ י״כב וליאו ),,רוסא לכה ירבד׳ :מ( ,ןירוםא לכה ירבד ועברנ
 .,תקולחמ׳ ה״ד ,א״ע דכ ,ןנחלא ׳ר ׳םות הארו ).סיראפ י״כב הגוהו(
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 המ הארו .םש ז״ע לש )׳ירמאד אכיא׳( םיקולחה תונושלה ינשב ,וז תרוסמ יפל אקווד

 ,ןייטשפא דחוימבו 309; ימע ,א״כשת םילשורי ,לבב תרות ירעש ,ץיבוניבר ו״זר בתכש

 םימיכסמ 132דיה־יבתכ לכש(הז חסונש ,ךכ לע דימעה םנמאש 134, ימע ,הררמתל ואובמב

 ׳הלע רמתיא ימ ואלו ג״הי הייד ,ב״ע ומ ,םש ,י״שר לש ותהגה יפל אוה )העש יפל ,וילע

 .׳י״שר םהיגה אלש דע ״םינשיה םירפסה״ חסוניב 133ירמגל שבתשנ ןייטשפאש אלא .יוכו

 קרוי וינ ,יולב תרודהמ ,אניריבמ י״ר ׳סות (=ט תוא 102, ימע ,ז״על ם״קדב — ןוכנה

 ןושלב :רמולכ[ יחדו... :םינשיה םירפסה תסרג יברל הארנ ןכ לעי ):גצק ימע ,ט״כשת

 תקולחמ :הובא רב הבר רמא ןמחנ בר רמא :הלע רמתיא ימ ואל ]:םש (!) ןושאר

 !׳םירתומ לכה ירבד ורביע ףוסבלו ועברנ לבא ...ועברנ ףוסבלו ורביעש

 לבא 134.םש ס״קד לעב לש ונושלכ ,׳השרפל ךיראה׳ — י״ר וא — ןנחלא ׳ר םנמאו

 ׳ר דיעהש יפ־לע־־ףאו .הז אוה ךבוסמו בכרומו ףירח שוריפ ףאש ,אצמי ותוכיראב ןייעמה

 :ןושאר ןושלב ׳יחד׳ ׳םינשיה םירפסבש׳ חסונ יפל םגש ,םש אניריבמ י״ר ׳סותב ןנחלא

 ארקיעמ בותכ היה םינשיה םירפסבש ,יל רמוא יבל ,םוקמ לכמ ,׳וכו ׳הלע רמתיא ימ ואלו׳

 :ש׳׳ת׳ :ךכ ,ונייה !׳הלע 135רמתיאו׳ ):׳ירמאד אכיא׳ ןושלב ומכ קוידב(ןושאר ןושלב םג

 :הלע *רמתיאו* .רסוא רזעילא ׳ר :הלע ינתו ;ןירתומ ןהיתודלו חבזמ יבגל ןירםואה לכ

 ףוסבלו ועברנ לבא ...ועברנ ףוסבלו ורביעש תקולחמ :הובא רב הבר רמא ןמחנ בר ׳מא

 רב ימר לש ותייעב תא ןמחנ ברד הירב ארטוז רמ הזב טשפו .׳םירתומ :לכה ירבד ,ורביע

 המש !איה רזעילא ׳רו םימכח תקולחמ — ׳דבענב יוניש ןיא וא דבענב יוניש שי׳ :אמח

 ןכש — ׳ןירתומ ןהיתודלו׳ :םימכח תעד לע ,רעברנ ףוסבלו ורביעשכ׳ :וב םיקולח םהש

 ואל ,םנמא הזבו( .דבענב יוניש ןיא :רבוסש — ׳רסוא רזעילא ׳רו׳ ;דבענב 136יוניש שי

 ןנברו ,אוה ומא ךרי רבוע:רבס ׳זעילא ׳רד׳ :׳הרומת־־רקיע׳בש (!) שוריפה ןושלכ אקווד

 הז׳ — ׳ןירתומ לכה ירבד ורביע ףוסבלו ועברנ לבא׳ !137)׳אוה ומא ךרי ואל רבוע :ירבס

 !ןושאר ןושל יפל החדנ וניאו ,׳הנימ עמש ,רתומ םרוג הזו

 130). הרעה ,ליעל האר(ועוטיק לשב ,מ י״כל טרפ 132
 .םש 17,16 תורעהב ןכו ,רכו ׳ב׳׳עס ומ ז״עבו׳ ה״ד 134, ׳מע 127), הרעה ,ליעל( םש ואובמב האר 133
 םירוביד ינש .הצק ,דצק ׳מע ,׳ירמאד אכיא׳ ה״ד םע ,גצק ,בצק ׳מע ׳ש״ת׳ ה״ד ,אניריבמ י״ר ׳םות ןייע 134

 העומשה ןיכילומש ,הלא תופסות לש ׳הנושאר הרודהמ׳ ,קפס אלב ,איה םהיניב אבש המו ,דחי םיכייש הלא
 ה״דש ,הארי ףא ןייעמה ).הבשייו םינשיה םירפסה תסרג תא י״ר ריזחהש המ יפל אלו(י״שר חסונ יפל ןיידע
 ).ןטמל ,גצק ׳מע ,םש( דבענב יוניש שי :היעבה ףוג םדוק ,ומוקמב אלש )ףסונ( בתכנ ׳ש״ת׳

 לש ועומשכו .׳הלע רמתיא ימ ואל׳ תויהל ׳הלע רמתיאו׳ תא היגהל ,וז תא ףא ללוכ י״שר לש ׳ג״ה׳ו 135
 /וכו ,הלע רמתיא ימ ואלו ג״ה׳ :םש י״שר ןושל

 ירבד ועברנ ףוסבלו ורביע לבא...׳ :ינש ןושל לש הייחדה ןיינעמ חכומש ומכו ,הדיל לש יוניש אקוודו 136
 אתשהו !]׳ורביעש׳כ ,רבועה [= המהב ארקיעמ םתה — ]דבענב יוניש ןיא :הנימ עמש ,רמולכ[ ןירוםא לכה

 .׳הפאב הל אדיחאד איה אבב ]הדלונש רחאל[ המהב
 !׳דבענל יוניש שי׳ םושמ ,םה ןירתומ םוקמ לכמ ,׳אוה ומיא ךרי רבוע׳ ׳ןנבר׳ ורבסי וליפא אלא 137
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 ,המוד ךכ ,הזב לבא .הז חסונ יפל העומשה שוריפ לע ןאכ רמול לכואש המ לכ הז

 .,םינשיה םירפסבש אםריגה׳ יפ־לע אקוודו ,תוטשפב העומשה בשייתת

 138ןמחנ בר ירבד תא ז״ע תעומש האיבמ ןושאר ןושלבש ,םינפ לכ לע ,ונדמל רבכו

 ׳ארתבאנשיל׳ קרו 139;ןמחנבר םשב אנניח רב אנוה בר הרומתב םרסמש המ יפל אקווד

 .םש הרומת ,םמב ,ןמחנ בר ,מא אבר׳ תטישב םירבדה תא איבמ םש ז״עב ),ירמאד אכיא׳(

 אנירחא אנשילב׳( הרומת לש ינש ןושל לכ עצוה א״ע דכ ז׳׳עבש םשכ :התעמ רומא

 הרומת לש ןושאר ןושל לכ ךליאו ב״ע ומ ז״עב עצומ ךכ ,ךפוהמב לבא ,ולוכ ),הל ירמא

 הבר — ןמחנ בר לש וירבד רוקמ ןיידע רכזוה ב״ע ומ ז״עב )א[( :הנוש הרוצב לבא ,ולוכ

 םהמ דחא לכש ,אברו אנניח רב אנוה בר ,ינש דצל p)140;הרומתב עטקתנש — הובא רב

 ז״עב ללכ ורכזוה אל םהיתומש אקווד 141,תרחא הרוצב ןמחנ בר תעומש תא הרומתב רסומ

 ].ךליאו ב״ע ומ

 ;ךליאו ב״ע ומ ז״ע ןיבו ב״ע ל הרומת ןיבש סחיה עוביק ןיינעל בושח הז בצמש ,המוד

 .םש הרומתל א״ע דכ ז״ע ןיבש הזל ,בוש ,וליפא ויתובקעבו

 ,ה״מ ו״פ הרומתל הנשמה שוריפב קספ ם״במר .ןאכ דוע ריעהל יואר תאז קר

 רחא העברני םא לבא/.. :,הל ירמא אנירחא אנשיליב אברכ ,אמק הרודהמב

 לבא ;יוכו ,תרבועמ איהשכ העברנ םא ןכו ,לכה ירבדל רוסא הדלו ,השידקהש

 איהשכ העברנ םא לבא׳ :קר םייקו ,םיווזמה םיירגוסה ןיבש המ תא קחמ ארתב הרודהמב

 142 !אקווד ןושאר ןושלב אברכ — ,ןילוח איהש יפ לע ףאו חבזמ יבגל רוסא הדלו ,תרבועמ

 הרבענש רחא הרבעתנ םא לבא/.. :ג,,יה ג״פ .חבזמ ירוסיא תוכלה ,ורוביחב שרופמ ןכו

 ,הרבעתנ כ״חאו תשדקומ איהשכ העברנ וליפא ,חבזמל רשכ הדלוו ירה ...הריבע הב

 ).143ש,,ייעו ,םש הנשמ ףסכ( ,אמק אנשילכ קספ׳ —

 ספת הליחתמ ?תיגולוליפ הערכה ךותמ הכלהה תא ןאכ עירכה אמש ?וניבר וב רזח המל

 ,סיראפו י״נ י״כ(ןמחנ ברד הירב ארטוז רמ אוה )אמח רב ימר לש היעבל ׳ש׳׳ת׳( םש עיצמה ירהו 138
 הירב ארטוז בר הז םגש ,דמלנ ;ש״ת׳ ה״ד ,םש אניריבמ י״ר ׳םותמ לבא ;ארטוז בר :מ י״כב םנמא );םיסופדו

 .ןמחנ ברד
 ונילא העיגהש ,ןאכ הרומת תעומשב םשרג ונבר לש וחסונ לע הדיחיה תודעה וז ,העש יפלש ,לבחו 139

 םושרג וניבר בתכש םישדק רדסב םגו׳ 37) : הרעה ,ליעל הארו( םש אניריבמ י״ר ׳סותב ,ןנחלא ׳רו י״ר תוכזב
 .׳יבר יפמ — שיקל שיר םשב הרמא אלו ,הרמא ןמחנ בר םשב אנניח רב אנוה ברד ,ךכ בותכ הלוגה רואמ

 מ י״כש אלא( םש הרומת תעומשב העש יפל יתאצמ אל ׳שיקל שיר׳ הסרגה תא ;וז תרוסמ הליעוה םנמאו
 !).ןמחנ בר ׳א :קר ינש ןושלב םגו ןושאר ןושלב םג ,אנניח רב אנוה בר תא וזב עטוק

 ,וטושפכ ימלשורי ,ןמרביל ׳ש :ןייעו :ב״ע ונ ריזנ(קחצי רב ןמחנ בר הרישכיש הרוצב אקווד ואל לבא 140
 ).ךליאו 20 ׳מע ,ה״צרת םילשורי

 גכ םירדנ הוושהו ;ב״ע זנ ,םש ;א״ע מ ז״ע :ב״ע הכ ןיבוריע ןייע .תורמה םהיתוקולחמב םיעודי םהו 141
 .ןאכ רבדל לכוא אל ודמעמ לעו אנניח רב אתה בר לש ומוקמ לעו .ב״ע

 הרעה ,ולש ׳מע ,ז״כשת םילשורי ),ןושש י״כ חסונ יפ־לע(םישדק רדס ,חפאק תרודהמ ,הנשמה שוריפ 142

.32 
 .םש הרעהב חפאק י״ר בתכש המ האר 143



 [38] ל״ז לטנזור ש״א 354

 אברכ — הרומתבש 144]׳ירמאד אכיא׳ [= ׳הל ירמא אנירחא אנשילב׳ חסונה יפ־לע —

 י׳׳כ ןיעמ חסונ לע דמע ףוסבלש אלא .הרומת ׳סמב ,המוקמב העומשה לש ׳ארתב אנשיל׳ב

 חסונ־ףוליחכ קר םש ותוא האר ןכ־לע .הרומתב ׳אנירחא אנשיל׳ ןיינע לכ וב רסחש 1״ר

 ועברנש תקולחמ :ןמחנ בר ׳מא אבר ׳מאד׳ :םש (!) א ברכו ,א״ע דכ ז״עכ קספו ,אמלעב

 145 !ךירתומ לכה ירבד ןילוח ןהשכ ועברנ לבא ;ןישדקומ ןהשכ

 27) הרעהל( ג חפסנ

 ה״בא ה׳׳ב אלא(/..א״ע י םש הציב תעומש לש הפוסבש ,ימנ יא׳ ןושל ותואב העטת אלשו

 לכ ).׳וכו ׳אכה ללה תיב ירמאק אל ןאכ דע ימנ יא !הטישה תפלחומ :ןנחוי יבר רמא ,אישק

 השק ׳ימנ יא׳ תבית ףאו 134,109 ! ןאקיטאו י״יכב ןכו ,מ י״כב רסח הז ׳וכו ,ימנ יא׳ ןיינע

 תמכח׳ב ונושל הזו !),ג״םתת א״פ ,םש ף״ירל ן״ר יפ־לע( ל״שר ההיגהש דע ,הריבחתב

 תיב רמאק אל ןאכ דע ,אוה אל אמליד :תויהל ךירצו ,קחמנ — ןאכ דע ימנ יא׳ :םש ׳המלש

 ופוסב םוקמ לכמ ,ןאכ םירבד המכו המכ ןבילו רריבש יפ־לע־ףא ,ס״קד לעב ףאו .״וכ ללה

 :היגהלו ״ימניא״ תולמ קוחמל ונא םיכירצו׳ :ונלש םיסופדה חסונב היגמ אוה ףא רבד לש

 ןורחא ׳ימנ יא׳ תוחפל שרפל בלה לע ילוא הלעי רבכ ןכ־לעו /רכ רמאק אל כ״ע ]אמלידו[

 לש ׳רחא ןושל׳ לש העצה ןושל תמאב היה וליאכ ,ונלש םיסופדה חסונ יפל ,העומשבש הז

 /אמיא ׳יעב יא :ומכ׳ — דומלת

 בוריע םושמ אלא ןאכל אב אל הז ׳וכו ׳ימנ יא׳ עטק לש ומצע לכ ,רבד לש ותימאל לבא

 וליפאו ,איה ךרוצל אלש יאדו הרזחו׳ :׳ריזחהל ףא׳ ה״ד םש י״שר ןייע .דבלב תואחסונ

 ירה — ׳וכו ׳הוה אהימ ךרוצל אלד אחרט !],ב״ע אי םש ןייע[ םילכב ןינב ןיא :ןנירמאד

 אלא אכה ללה תיב ירמאק אל ןאכ דע ימנ יא׳(הז ׳ימנ יא׳ ןושלבש וז הייחדמ איצוהל אבש

 אל יאמש תיבא ש״ב אמלשב׳ :קר הפוסב אופא סרג יאדוובו ),׳םילכב ןינב ןיאד םושמ

 םוש אלב ;רתוי אלו /הטישה תפלחומ :ןנחוי יבר רמא ,אישק ללה תיבא ה״ב אלא ...אישק

 31. הרעה ,ליעל האר 144
 :הברה רציק םשש ,א״ע דכ ,ומוקמב אלו :העלבהבו !םש אקווד(ךליאו ב״ע ומ ז׳יע ,ח״ר בטיה ןייעו 145
 ...תקולחמ :ןמחנ בר רמאו 123) : /.. הרעה ,ליעל הארו !םתס — ׳ירמאד אכיא׳ תא אלא איבה אל ןאכ ףאו

 ךירצו ,ךשמהב םש ןייעו( ״ירוםא ,ועברנ ףוסבלו — !ושדקוהו — ורביע לבא ,ורביע ףוסבלו ועברנב
 לבא :ןישדקומ ןהשכ ועברנש תקולחמ׳ ):א״ע דכ ,ןלעמל ,ןמחנ בר ׳מא אברכ( אופא ספות ח״ר ףא ).ןויע
 — ןירוםא ןניא ׳ועברנ ףוסבלו ורביע׳ וליפא :ם״במר ןמ הברד לבא !׳ןירתומ לכה ירבד ןילוח ןהשכ ועברנ

 :םה םיטושפו ,וז םע וז תועומשה יתש יקודקדב היולת וז תקולחמו !׳ןישדקומ ןהשכ׳ אלא — ׳לכה ירבד׳ל
 ןהשכ — ועברנ ףוסבלו ורביע לבא ,ורביע ףוסבלו — !ןישדקומ ןהשכ — ועברנשכ תקולחמ :ח״ר יפל

 .ןירתומ — ןילוח ןהשכ — ועברנ ףוסבלו ורביע :הז יפל .ןירוםא ה״ד — !ןישדקומ
 !ורביע ףוסבלו — ועברנ לבא ,ןישדקומ ןהשכ — !ורביע ףוסבלו — ועברנשכ תקולחמ :ם״במר יפל וליאו

 .ןירוםא — ןילוח ןהשכ — ועברנ ףוסבלו ורביע :הז יפלו .ןירתומ ה״ד ,ןילוח ןהשכ —
 .ךיראהל םוקמ ןאכ ןיאו



 355 הרומת הכסמ לש היתונושלל [39]

 עמשמ ןכו !החדנ אלו דמוע ,׳הטישה תפלחומ׳ ,ןנחוי ׳ר לש וקוריפו !וירחא ׳וכו ׳ימנ יא׳

 ]ב״מ א״פ הציב[ ףועו היח ]טחושה[א הטישה תפלחומש׳ ,ותטישל ת״ר לש וירבדמ םג

 ,אופא יאדו .השעמל הכלה ־־ !אלוקל ללה־תיבכו — הז הטיש ףוליח לע עירכמו ,׳יאק

 ,ט״ישת םילשורי ,רגניזלש תאצוה ,רשיה רפס :בטיה ןייע .ודומלתב הייחד הילע ארק אלש

 רואמה לעב םג יאדווב ךכו ).׳רמא׳ ה״ד ב״ע ט הציב ׳סותו( 230, 231 ׳מע ,חעש ןמיס

 הציב[ ןיםירת תרזחב קספ ךאיה ]ף״יר לע[ וילע םיהמת ונאו׳ :ה״נתת א״פ הציב ,ף״ירל

 ןניכפמ ...ארמגבו ,ףוליח אלב התרוצכ טחושהד ׳ינתמ בתכו ,אלוקל ה״בכ ]ה״מ א״פ

 תקולחמ ),ט״וי תוכלה( ׳שפנ לכוא ןינע׳ ,רוטיעה לעב וליפאו !׳התרבח ימקמ אדח

 ־לע־ףא b), ףד376 143 , ןאקיטאו י״כ יפ־לע רקיעב עיצאו(ג טלק ,י״מר תרודהמ ,תישילש

 אלב׳ ,ה הנשמ לש םגו ב הנשמ לש םג ,ללה־תיבכ קוספל ף״יר לש וקספ תא םייקמש יפ

 :׳ףוליח

 ש״ב ילוקמו ],ב״מ ד״פ תוידע[ אתריחבב ןנתד אוה יכהד ,אקוד טחושהד ׳ינתמו...

 םושמ ןפוס ריתה *ה׳׳בב* ןל םיקד ,ימנ ״ןיםירתה תא ןיקלסמ״ד אהו ;ה״ב ירמוחמו

 ונברו [!]... ןתטש ופילחה ה״בו ש״בד אלא ;איה הכלה ]ב״ע אי הציב[ ןתלחת

 ;אלוקל ןיסירתבו ,טחושהב ארמוחל :ה״בכ הכלה ועבק םישרפמה לכו לאננח

 .והל אריבם יכה יאמק אתווברו ;קספ ןיכה יספלא ועברו

 ה״בא ה״ב אלא ...ש״ב אמלשב׳ :י״שרכ )א״ע (יהעומשה ףוסב יאדווב םרג אוה וליפא

 לש וז ןיינעל אקוודו ,טקונ אוה ףא ןכש .רתוי אלו ,׳הטישה תפלחומ :ןנחוי ׳ר רמא ,אישק

 אל :תועמשמב אקווד הז ףוליח שרפמש אלא ,ךתטש ופילחה ה״בו ש״בד׳ :ןיסירת

 ימלשורי לש ונושל ךופיהב שמתשנ םא( הפלחמד איה ןיתטיש אלא ,הפלחמ ןיתינתמ

 גארפ ,הציב תוכלה ,ן״באר םג ןייעו ).ב דס ,א״יה ג״פ ןישודיק ;א אמ ,ג״ה ח״פ םירדנ

 ויקםפב ש״אר ואיבמש ,ףסוי ר״הו ),·ךליאו ג אמ ,המת ןמיס ,םעקשאר תאצוה(ג וע ,ע״ש

 ןילרב ,רציבוטפא תאצוה ,וכשת ןמיס ,בוט־םוי תוכלה ,ה״יבאר ןייעו !ט ןמיס ,א״פ ,םש

 חסונל אובמ ,ןייטשפא נ״יר בתכש המ הארו .םש תורעההו 428, ׳מע ,ג קלח ,ד״ערת

 248. ׳מעו ךליאו 245 ׳מע םג םש ןייעו 4, הרעה 257, ׳מע ,ח״שת םילשורי ,הנשמה

 ,םש רואמה לעב דגנכ וסומלופב ,ה״נתת א״פ הציב ,ף״ירל ׳תומחלמ׳ב ן״במר לבא

 ףוסב תסרוג איהש ,תהגומ תידרפס אחסונ יתאצמ ...הז יתבתכש רחאו׳ :ףוסבל ףיסומ

 ה״ב ירמא אל ןאכ דע ימנ יא ...םתה ש״ב ירמא אל ןאכ דע אמלידו :ןיסירת יבג העומשה

 ןב ישודיח ןייעו !).א״ע י-ב״ע ט הציב תעומשל ח״ר שוריפב בטיה ןייעו( ׳וכו ׳םתה

 ׳סב ועצמ ןכו ...ל״ז ף״ירה לעו םינואגה לע הומתל שי מ״מ לבא׳ :א״ע י הציבל ן״במרה

 תאצוה ,הציב ׳סמ ]ף״יר[ל ן״במרה דימלת שוריפ הארו ;׳וכו ׳אנקוד אחםונ ידרפס קדקודמ

 דרפסמ םיאבה םינשי םירפסב יתאצמ [!]בתוכה ינאו׳ 36: ׳מע ,ז״טשת םילשורי ,ןמפוה

 :יהנימרו ...ריזחהל ףא ןיריתמ ה״בו ,ט״יב ןיםירתה תא ןיקלסמ ןיא ..:.אקיד אסרג



 [40] ל״ז לטנזור ש״א 356

 ימנ יא ...שייב ירמאק אל כ״ע אמליד ,אישוק יאמ !הטישה תפלחומ :ןנחוי רייא ..,.טחושה

 ,א״ע י הציבל א״בשר ישודיחב ןקתל ףא יאדווב שי ךכו .יוכו ׳אכה ה״ב ירמאק אל כ״ע

 ןהש ,ןאכ תרחא אסרג תאצמנ ל״ז םינואגה ירפסב לבא ...ונלש םירפסב׳ :׳ג״ה׳ ה״ד

 אל כ״ע ]אמליד[ ימנ יא ..,.םתה ש׳יביי ירמאק אל כ״ע אמלדו :ןיסירת לש וזב ףא ןיסרוג

 ף״ירה ירבדכו ,ףוליחב תוינשמה ןמ תחאיי ןיא וז אסרג יפלו ..,.םתה ה״ב ירמאק

 ,ג״סתת ,ף״ירל ן״ר ?]ונממ[ קיתעהש המ ןיעמ ורוקמב ומצע א״בשר םרג רבכש אלו(׳ל״ז

 :ןנחוי ׳ר רמא ,אישק ללה תיבא ה״ב אלא ...ש״ב אמלשב׳ :י״שר חסונ לע רשי לוכיבכ

 תיב׳ ,יריאמה םג ןייעו ).׳וכו ׳ה״ב ירמא אל כ״ע איה אל אמליד׳ — ׳הטישה תפלחומ

 58, 59. ׳מע ,ז״טשת םילשורי ,רגניזלש-הגנל תאצוה ,הציבל ׳הריחבה

 ר״א [...׳ :׳םינואגה ירפס׳ = ׳תידרפס אחםונ׳ לש הפוס תא אופא וביכרה ונלש םיסופדה

 אל ןאכ דע ימנ יא ..].ש״ב ירמאק אל ןאכ דע אמליד אישוק יאמ ,הטישה תפלחומ :ןנחוי

 ,ונייה ,הנורחאב ףא ןנחוי ׳ר לש ׳הטישה תפלחמ׳ תיחדנ היפלש — ׳וכו ׳אכה ה״ב ירמאק

 תפרצ ימכח לש םהירפס ,׳ונלש םירפסה׳ חסונ לש ופוג לע — לוכו לוכמ ירמגל תיחדנ

 :ןנחוי ר״א ,אישק ללה תיבא ה״ב לבא ...אישק אל יאמש תיבא ש״ב אמלשב ...׳ :זנכשאו

 תוחפל ,׳הטישה תפלחמ׳ :ןנחוי ׳ר לש וז תדמוע םלועלו !אל ותו — ׳הטישה תפלחמ

 .הנורחאב

 ונינפל ירהו .א״ע י-ב״ע ט הציב תעומש לש הפוסבש ׳ימנ יא׳ תדיחלש רשפה הז

 םיסופדהש דבלב וז אל .םימכח הזב ונמש המ לכ הב שיש .םיחסונ בוריע לש תטלוב המגוד

 לש םתסריג יבג לע ׳תידרפס אחםונ׳ו ׳םינואגה ירפס׳ לש חסונה־תרוםמ תא וביכרה ונלש

 הכלהה תרוסמב דחא דוסי לע ירמגל וסיכ ףא םה אלא ;תרמונמ הואשעו ,׳ונלש םירפסה׳

 ׳ר לש ׳הטישה תפלחמ׳ תטישב ,הכלהל תוחפל ,תונמאנב וקבדש ,תפרצו זנכשא ינבר לש

 תיב והל ווהד ,יאק ףועו היח ]טחושה[א הטישה תפלחומד׳ :שרפל ת״ר זיעהש דע .ןנחוי

 לכמ .׳רפע תנכה אלב׳ בוט םויב הטיחש וליפא ריתהלו לקהל ךרד הזב אצמלו ,׳אלוקל ללה

 ,וז העומש ףוסב הלתנש ברועמ חסונ ותואב שרושה רקענו דוסיה לטונ ,ומע רושקהו ,הז

 םהש םימכח וליכשה םא וליפאו ,םויה דע וניניעל ותוא םיגיצמ ונלש דומלתה ירפסשו

 .קלח ׳אמלידו׳ ותושעלו ,ספסוחמה ׳ימנ יא׳ תא היגהל םירובס





 עבטמה בג לע תבותכה .המדאה תדיערב הסרהנש תונחב הלגתהש ,הריגהל 131 תנשמ בהז רניד 2. הנומת
 עבטנ הזה רנידה הללא םשב :םיילושה לע ;דלונ אלו דילוה אל ,יחצנ אוה הללא ,דחא אוה הללא :זכרמב

 .תחאו םישולש האמ תנשב
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