ם׳׳במרה
ודי-בתכלש
הנשמהםצעב
םנמואהשיונדיבספוטלששוריפ
תאמ עשוהי ואלב
,תוינשמהובתכשודועב
ם׳יבמרהוררועתנתוהימתלעתוריתסןיבשוריפ
.אדועייחב
תרחואמ
הפוקתב
ורביחש
(,״הקזחה
״רוביחה״אוה)הנשמ״״הרות ואדיה״
ריעצ ,יןיבל
השקבב
,לאושלרשאהנפוילא
ם״במרהוומצעלאשנ.ןהילעולאוירבדותבושת
רתוי,2
רוביחבו :3
שוריפבהנשמה
רחואמו
לובזורפםדקומ
תרדגהבש
הריתסה
ריבסהל ולתא
חיחצלאידלא אל ךש היפךלדכואנרכד יפחרש
רובחלא וה
האנרכד יפ
ידלא
הנשמלאדלתויתלא יפםכידי יההכסנלאילואלאיתלאתגרכ ןעאנידי לבק
רובחלא
האנרכד יפ
ליואקאלאהאנררחו ןיבת אמ
אנפחאצת
...רירחתלאאמלו
הנשמלאךלדכו יפדלתהכסנלאילואלא ןמחרש
חיחצלא נחלצאפהרש
הנא
הלאסמאהנמ
הרשעלאליאסמאנעבת יפ לכ
הנשמלאעצאומהדעלתמהדה וחנ
םהולאומלעאפ.ךלדבתכו.השמ
םינואגלא ל״ז םתןיבתאנלעצאומ
יארןואג ןמ
,הנשמה
שוריפב
רוביחבאוה,ןוכנהרשאןיא וב,קפסךכוונבתכ
:םוגרתההמונבתכש
...ונקיידשרחאו
םכידיבאוה חסונהנושארה,4רשאהאציתחתמונידילםדוק
הזורשא
,רוביחבאוהש,ןוכנהונקיתושוריפ
םירמאמבונקיידו,םהבראבתנ המונבתכש
ונייעש
שוריפמהנשמהתומוקמרפסמאצויכ,הזבומכרשע
החסונהנושארה
התואב
.הנשמהןכו
ךכי־דחאו
,תולאשרשאונכשמנלכבתחא ןהמירחאותעד לש ןואג ןמםינואגה ,ל״ז
וררבתנ ונלתומוקמ.תועטהועדו.תאזבתכוהשמ .5
,הנשמה
ירוקמהלששוריפ
הדיקפלםייונישחסונב
ם״במרהשסינכה דיקפמ
,אופא
אצוי
הרשעכ
התנפוהשוילאהלאש ,וזוללכםינוקיתהלא
.השדחןמזב
העדל
ררועתנש
לכםעפ
.םייונישהאלועיגהאופא
תוברבשםימיה ובר
,םיניינעלבא ןיא קפס האר) םג(,ןלהל
,הנשמה
שוריפהנשמהוחסונליפוסהאלא םעתריטפ.ונברלעו ןכבורתואחסונשוריפ
,ןורחאאלאחסונ
,דבלבםניאאלחסונןושאראלוחסונ
םידחא
רשאוסנכוהםהבםייוניש
,גרובנידיד ,ג,מע .275
 .1אוהומילשהםירצמבתנשב ,1168האררדס,תורהטתאצוה .י
.2ךרעב ןיב .1180~1170להוושה לעהלאש וז,סייותיב,דומלת ,א,מע.226—225
,ןמיידפ ןמיס (.מר
דידבתכןסנומיס ,א ןמיס זמק )=
,יתדודהמביפ־לע
.3הבושת זיד
ארודהמה״,,,אמק ךאףידעמ ינא תאםוגרתה
.4םוגרתבקיתעה י״כ)(בהאדב לצא :ןמיירפ
,,הרודהמ״
׳/רודההאר,ןמיירפ (,םש יכהלמה
אצמנה)ילולימה םגלצא ׳ריכדרמ,המתלעבראפ״
היושע,תועטהל ירהש ןיאהנווכה רודהמל,השדח אלאםינוקיתל,םידימתמם״במרהשםסינכה
,ןייטשפא,ץיברת ,ד׳מע ,; 190טקידנב תירק
שוריפב,הנשמהרשאכהניש תא,ותעדהוושהו .י .נ
,ימלשוריה ,והרעה ,; 16ןרטש,ץיברת ,גכ׳מע .78
,ןמרבילתוכלה
,רפס,הכ׳מע ; 169
,ם״במרהתאצוה .ד .צ,טענב
,הדוהיתורגיא
.5הוושהו םג תאותרגיא לשם״במרהלא ׳רףסוי ןב
,ןייטיוגךמיירפ ןמיס אפ ;הוושהותורפס
,א׳מע ; 58—57תובושת ׳רםהרבא ןב,ם״במרהתאצוה
תפסונתורעהב,ןמיירפ ,םש׳סמ .31 ,20

][2

ודי־בתכ לשם״במרה
םנמואה שיונדיבספוט לששוריפהנשמהםצעב

537

,הנשמה
םימוגרתה לששוריפ
,ינוניבהטונובורבחסונל הז וא,רחאלוכהיפלטסכטה .6
היבוברעבחסונןושארדוגינב
םיליכמה
,הלאכ
תואחסונםיינוניב
םיפקשמ
םיאצמנה,ונדיב
םיבורמה
םיקלחה
המודבוםיכיישסופיטל הז
םאתהבןהל ;
רוביחהחסונוןורחא
תונקסמל
םירידהמה
ידי״לעםישנאםינוש .7לע
די״יבתכ
ואצוהשךותמ
,ורוקמב
לששוריפהנשמה
דיה־בתכ
תריחבב
דייפקהל
םיבורמה לשיעטקשוריפהנשמהםרוקמביברעההיהאופא
אל קרםשלתעיבקטסכטקיודמ םג)םשלןוקיתםוגרתהירבעה(,קיתעהאלא םגםשל
,ץיברת,גכימע ,72אלש
,הומתלדחיםע .ש .מ,ןרטש
.ןורחאושיו
ונוביללשחסונןושאר
די-יבתכ
גולטקבולש,8עבוקהיבגל ינש
ויתורעהללש .אראוביונ
םבלדומושת
ונפהתא
ם״במרה
ףרגוטואלש
.ם״במרהירהו
ףרגוטואלש
,הנאילדובהםהשםיקלחםינושלש
לש
,טסכטהאלאףא
רתפיהל אל קרתלאש
יאדווב םגוספוט,יטרפההזבוהלכיאופא
היה
.ןורחאל
ותולשלתשהחסונמןושאר
,/ם״במרה,ץיברת ,גכימע
ורמאמבבושחהרכזנהשוריפ״)הנשמהבתכב ודי לש
.ב
ןוטגניטנוה,117
דבלב,עבוקיפכהיהשעודירבכוינפל,9י״כש
. (88—72ש .מןרטשאל
םיליכמהתאירדסדעומ,םישנו םהםיקלח לש
ליכמהתארדסםיערזי״כוןושש,73—72
,ןושארףאשי״כקוקופ 295אוהקלחי״כמ הזירדס)ןיקיזנ
,דיהדבתכאלאאוהריכה
ותוא
ףרג1ל1ה .הזןרטש
םירוסיחב)(םיטעמהשימחםירדס לש
(.םישדקוועיגהונדילאופא
,שיגדמולכבשםוקמוקדבש,אצמ
אילפמהלש י״כ הז
דמוע ,םש)׳מע (78—77לעוקויד
דבלבי״כש הז
טסכטה.ןוכנהןרטשרבוס,ןייע),לשמל,מע ,(82אלש וז
אוהשליכמ תא
ףרגוטואלש.ונברךמתסמאוההזבלע
ם״במרה,10אלאאוהש םג
אוהוספוטיטרפה לש
ודידהביתכב
דירבתכל
,דיה־בתכ לעםיזמר
ם״במרהשארב
יאצאצמ
ותודע לש ׳רהמלש
,הדבועהלכבשםוקמעודיש
דיהרבתכ,ונלשרקיעבו לע
םיעיבצמהןוויכב
,ם״במרה
לש
ןורחאהו
אוהשכקוחמ
ןושארה
דיהדבתכבתאחסונה
,ןורחאוםיאצומ ונא
ונלחסונןושאר
,חינהל
הנורחא וזתריאמםייניע,איהירהש ןיא
הדבוע
.11ןויליגב
םיטישה וא
םלשומןיב
לכשםייונישהוסנכוההזיאבספוטאוהשדבלמוספוטבישיאה לש?ם״במרהליאוהו
,ןמרביל,םשימע .בי
.6הוושה
היפרגוילביבהלצא,ירעי תירק,רפס ,ט ימע,; 235—228,109—101טכ ימע 176
.7האר תא
,ס׳החמש םש ,בי ימע ; 132םויהו םג ןוששותמדקהב האר)(,ןלהל ׳טע =] 52—50תירבע
ימע.[35—33
.8רבדבםיטרפהוושה,ןרטש,ץיברת,גכ,טע.73—72
.9הארגולטקתיירפסןוששלהא״,״דוד ,א ,טע .92
,הדבועהאוהששמיש יפל לכםינמיסהוספוטכיטרפה לש ,רםהרבא
,.10דז אצויתורורב ןמ
,ם״במדה לעו ןכאמתסמ םג לש.ם״במרההוושהו,ןרטש ,םש ימע ,;77ןושש ,םש ימע ,34
ןב
הרעה =] 9תירבעימע ,20הרעה .[9
(,ךליאו
תומוקמהתיעיבש) ,י ה ? ,ו (אחתינש,טע) 78
,הארנהףסונינשל
,ךמתסהיפכ
.11ןרטש
דיהדנתכ
,ימלשוריה ימע ו,ךליאו תא
,הדבועהלכבשתומוקמהםהבשהוושה,ןמרבילתוכלה
לע
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ףרגוטוא הזוספוטכ.ישיאהחותינב תכ«ד לש
יאדוובשמיש
,ףרגוטוא
תויודעו ונל לע
םיעודיה לשם״במרה ןיאןרטש,קסועאוה קרריעמ
םיפרגוטואל
ותאוושהו
דיה־בתכ
,ם״במרה יכיפואבתכהאוהךרדבללכ
דיהדבתכשבתכנדיב
,רבדל
םיילגרש
ימע) ,(82
.ודירבתכ
יפואכ
ותובישחש הכהברהיהשורזופמ דע הכיתשב,תוירפסקרשכ
דידבתכ,הזי
.גהנהו
,ןמלדא
תורשפאהתשגל,וילאשגוהתעכ םגלהקל.בחרה ונאיאלמהדות.רל
יתמלטעמ
 ,Corpuscodicumhebraicommרשאקלחכןושאר ונממ
יללכהלש m ediiaevi
ךרועה
האצוהבתראופמ .12ונאו
םינושארה לשימוליצדידנתכ רקי הז
םירדסה
ואציתעכ יגש
ןאמילסל,ןוששרשאםידקה אצוהל וזאובמףיקמ,טרופמו ובאוהססבמ תא
םידומ
ויתוחכוהולאללש,ןרטש
תוליבקמ
ךרדבללכ
ם״במרה.ונינפל
ףרגוטואלש
,ותעדםנמאש
האוושהראילאפ
י״הכבש,ונלשלעוךמס
תונדפקב תאבתכה
םלואףסונןהלחתנמאוה
ם״במרהונינפל.13תמועל הז
ודידבתכ לש
,הנקסמלםנמאש
תקדקודמעיגמאוה
תיפרג
,הפוקתה)
ם״במרה
ודידבתכללש
החמומהעדונה
איבהל תאותעדלש .מ,יקצול
יוארןאכ
הדומהםנמא
ןוטגניטנוה  117י״כוןושש,(73—72דבלב
,אל—ל,מע ,683לעךמס י״כ
רפסה״שהזההיהילב
דיהדבתכונלשןייצמו
ותובישחבתאצויהרדגמליגרה לש
ןבומכ
ךשמבש ימיוייחוללכש,״ונקתוךאותעדלקר״קלח ןמ
,רבחמה
קפסספוטהיטרפהלש
,ותחגשה
,רבחמהלבא ףוגרפסה,בתכנרשפא תחת
תורעההםינוקתהואוהםצעמ ידי
,םיברוקמה יכ
וידימלתמ
ותחפשמ וא
רפוסהשהיהדחאינבמ
,רשפאו
ידי-לערפוס.רחא
תונקסמה
תעדדחווחתודגונמלע
,/ם״במרהונינפלאופאיתש
בתכההמודתצקובתכללש
,עירכהל םאוספוט
םינוירטירקםירחאידכ
ךומסללע
שישקיסהל ןמ,בתכהןיאו ונלאלא
דיהרבתכאלל (קפסבתכנודיבשממ םא.ואלהמדנו יל
ם״במרה יפכ)היהש
ישיאה לש
,וטפשמבלעוףאןוימדהברהבתכבש
,תורורבקדצשיקצול
חיכומה
ןוירטירקהזכ
שיש
ףרגוטוא.ונינפל
אל
ויתובושתמ:14
ם״במרהבתוכתחאב
..1ד
ףאלתכאלא יפאננאמזאדהלמעלינעא שי ןינקיוגל
אניארו...הנא אלידויאדה
בהדמל
הנשמלאאהנאןנברדאנחנגו
ךלדלואנתבתא יפריספת
וא ןיא ןינקיוגל
םימכחלאידלאןולוקי שי ןינקיוגלאמכןיבת יפעצאומהדע ןימלשורילאאדאו
דיה־בתכב
ונלש םלוכ)תכסממ,םיחספיפ־לע .י .מ,ונאדילוט ידי ,השמ תפצ(,ה״ערת םנמא
ונלשחסונןושארקוחמחסונוןורחא.םלשומ
.12ץבוקיבתכ דיםיירבע לש ימי,םייניבהךרועהיללכהלאפר,ןמלדא םעאובמ תאמןאמילס
ןבדוד,ןושששוריפ...הנשמהךרכ :א,אובמםיערז,דעומוןגהנפוק.ז״טשת
.13האר ,םש ימע ,=] 28—22תירבע ימע .[15—11
,יתרודהמב ןמיס טכק =,ןמיירפ ןמיס בלק\תובושתמ ונברידימלתל ׳ר.םירפא ינאאיבמ
.14
,תואחסונה יכ םניאםיעגונ.ונניינעל
תאטסכטםינפהאללייוניש
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.דכלהלא ןיאןיבקיוגל
חצרטגלאירחתו אמ םזליאמיאד יפ לכןאמז ןיבי ןא
...תורוכב
תורשעמהאמכודבי ןמ
עיקפהל ןמ
ץראבלארשי
תקולחמב,תאזההצורהמול םא שי ןיינקיוגל וא ןיא ןיינק
:םוגרתהוניארו...ןיאש
,ןנברדוניטנו
,הנשמהאוהש
שוריפב
,יוגלאקפנהנימהכלה שעמלןמזב,הזהןכלו נעבק
.ימלשוריהםאו
תומוקמברפסמ ןמ
ראבתנש
,/יוגלומכ
םירמואהשי״ןיינק
םימכחה
תעדל
הכלההש ןיא ןיינקיוגלץראב
ןייענבטיהקדקדנוהמבייחתמשדימתלכב,ןמז,ררבתי
...תורוכבמ
,תורשעמהומכהארנש
עיקפהל ןמ
לארשי
ותאצוהב ימע),126הרוש :(,17הרעה ןכ״ שיש)ןיינק(יוגל קספ
.א .חןמיירפריעמ
הנשמהףוסד
ןירישכמו.ב״פלבא,יפב
תוינשמההאפד״פט״מיאמדוה״פט״מ
וניבר׳יפב
עיקפהל״ףכו
ורובחבו׳התומורתא״פי״הקספכ״שמכןמקלןיאד ןינקיוגל
ד״פןיטיגד
ןירישכמו ןהיפלחסונ,ןושאר
םוגרתבששוריפהנשמהונדיבש,האפיאמד
,רבדה
שוריפ
,ןושארהשיש
דיזזרבתכבשונלשאצמא תאחסונה
ךאןיטגחסונ.ןורחאיתיפיצ,ןבומכ
יתנייעשכ
,יתעתפה
.דתיה
הלודג
ןיינק,יוגלקוחמןקותמוחסונל,ינשהןיאשןיינק.יוגלהמו
רקיעהו״
האפב ,ד,15טאלויתאצמללכ תאחסונהןושארהאוהש)יפלםוגרתהירבעה
ומוקמבויתאצמ
,,(,הכלה
...תורשעמההניאו
עיקפהל ןמ
לצא ,רריאמןיאןיינקיוגלי״אב
16
רקיעהו(ונלצא ןיאןיינק
)=
לצאלאו״אנדנע
ןורחאהםינפבוזב:ןושלה
קר תאחסונה
ןושארההיה,הנוש
חסונהש
ם״במרהשומצע,דיעמ
״הכלה!אתילהזוםוקמב
,״רכוהניאוד
תולעהל לע,תעדה
ליאוהוןיאוללכ
ןושארהםנמארמתשנםוגרתב!ירבעה
ותואוחסונה
ךחרוכהתא
ם״במרהקיתעהרפסלעבםידממהלאכאללךרוציחרכה,17לעב
םדאשומכ
םיברוקמהמ,וילאיפכרעישש,יקצול
,רפוסלהארנכ
ףרגוטואהולש
,רמואונברשרסמתא
.ותחגשהותואב ןמזהיהםוקמההאפברבכןקותמ יפל
,והקיתעישאלל קפס תחת
ידכ
קיתעמהוקיתעהיפל.הז
אחסונארתב
ךכ־לכ
םייתניבש ובר
קיתעמלהניאהלוכי,תויהל
דיהדבתכ
ם״במרהשרסמתא
,הביסה
ףרגוטואב
שמתשהלו
ךישמהל
ם״במרהשטילחהאלש
שוריפבש,הנשמה דע
םינוקיתה
,ולשירהשןיינעלובזורפםדקומרחואמו ןייע),ליעל (א אצמנבתכבדיהדועחסונב
הבושתהאיהה
,תורחארשאכבתכונברתא
םילמב
,ןושארךאקחמנןקותוחסונלןורחא ;
 .15לעיאמד ןייע,ןלהל 2ד ןיטגהניאהלולכקלחבןושארה,אצוהש לע ןכ אליתלוכיןייעל
דיהדבתכב,ונלש דעהמכ.אצמנש
.הבןירישכמהניאללכ
,הנושארלדנע״ש
קיתעמהש אלריכה
,,אנדנע״םיארנתובקע ,.ררבתסמ
 .16תחת׳גההיינשה לש
ךכ־רחאו בתכ תא׳גה לע יבג/דה
הנושארל דנע״ ״ר
,/אנדנע״לבתכ
.,,..דיאמקחמנ ןקותו
׳ד
.17הוושה תארואית ומוי,שודגהםנמאתפוקתמתרחואמ ,רתוי,ץבוקב ,ב ףד ,חכ ימע ,ב .ג
ףרגוטואהש לשם״במרההיהאירקהדימבהקיפסמ לעו ןכ אלהיה לכךרוצונקיתעיש
רורב,ירמגל
,ומצעב ירהש ונממ,וקתעוה,לשמלדיה״יבתכושמיששןירשימב ואןיפיקעב רוקמ,םימוגרתל
דיהדבתכבשונלשאחסונארתב.דבלב
םיליכמהאחסונ אמקםוקמב
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,םיניינעה
הבושתה (םש רפסמ
דיה־בתכב,ונלש זאוןיידע אלעיגה ,ד)
רבכשמתשה
ם׳יבמרההיה
ףרגוטואהש לש
םהבשהניש ונבר תא,ותעדאלאהרשעל.ךדעב,רבתסמ
,הברהרקיעבהארנכיניינעב,18חוסינ
ןיעמספוטהטויט ),(draftcopyליכהשתוקיחמ
וקיתעהש
,ויברוקממ
שמתשהש וב ןמז,המרוסמלותוארפוסלןמאנ
,טילחהרחאל
לעו ןכ
דיהדבתכאוהןבומכ,1168תגש
תביתכל
terminus
.ורושיאבורדa quo
ותחגשהב
יאדווב
,terminusתוחפליבגלרדס
תמלשהשוריפהנשמההאר),ליעלהרעה ad quenrn; (1
ידימלתל׳ר.םירפאירהשתחאב
ויתובושת
ם״במרהתא
,םיערזאוה,1177הנשההבשחלש
ם״במרההנישש
,ןמיירפ,מע(132—131רמוא
,יתאצוהב),מע= 231—230
הלאה
תובושתה
דיהדנתכבונלשהוושה)
,,תיעיבשלתיעיבש) ,ו (.אהנהו
תאותעדרבדבשולש״תוצרא
םילמב:תורחאתעב
ןורחאל ;
ןושארהקוחמןקותמו
םג,ןרטש,םש,מע (81אצמנחסונה
דיהדבתכונלש וא)לכל
רחואמהתנשב,1177היה
הנישש ונבר תא,ותעדרמולכלכל
תוחפהקלח הז(ונממבותכ.19
רומאכש םג ובהיהחסונהןושארה שי״
.2ןיינעמרתויבאוהחסונהיאמדב ,ה ,ט
לצאלאאנדנע )=רבכו
ןיינק,״יוגל,ינשהוןיאש.ןיינקןושלחסונ א:היהדקו״אניב ןא
רקיעהש(ונלצא ןיא ןיינקףכואדהואמנא והבהדמ )= וזו קר(תעד ,רריאמ
ונראיב
דיהדבתכבונלשםינפה
הניאו.״הכלהאחסונבארתבוטמשוהםילמהאדהו״אמגא.״רכו
.ךכ״רחארואל
ומלשוהםילמהאדהו״אמגא״,וכו קחמנו
םיילושב
,ןורחאםלוא
אוהחסונ
,הדבועהרבכשיגפל ןכהאפב ,ד טטסכטהאוהחסונכ,ןורחא שיהארנכשרפל תא
,דתיה;הרורב
ףרגוטואב,ולשונממשקיתעה,רפוסה אל
ם״במרה
הפסוהה ,ךכתקיחמש
דיהדבתכבוגלש ,שיםנמאםיתעל,תוקוחדםייוניש,חוסינבהוושהו,ןושש ימע ,33הרעה 6
.18
ם״במרהאוהףדהאצמש
ףרגוטואהמהזה לש
,תירבעימע ,19הדעה .[18הלאשתרחא,איה םא
]=
,הפוקתה ,םשימע  ,(683ואםאהגציימףד הזבלשםדקומ.רתוי
יקצול ׳ר)
םדקומהביבס 1180
דיהדגתכדעבורקתנשל,1177ירהשלכל
 .19ינאהטונרחאל תא ןמזתביתכ
לובזורפםדקומ(רחואמו לעהרשעכםיניינעםהבש
הבושתב)ונבר לע
(רוביחהרבדמ
רחא)תמלשה
דיהדבתכבםינפבאחסונב.ארתבםלוא
הניש תא,ותעדהגהויתאצמ ׳ר)(ןלהלרפסמ הזכךרעב
,הדבועהדועבש
ןכתיי,ןבומכקלחשםהמווהתנידי-לעתועטרפוסהאר),ןלהל .(3דתניינעמרתויב
דיהדגתכב
ונבררבדמ םש קר לעהרשעכ,םיניינעםהבש הניש תא,ותעד ידהרפסמםינוקיתה
הרואכל,הארנונברשהניש תאותעד םגרוביחב
םא) ,יכ,ןבומכ אלםלוכ(םייניינעעיגמתואמל נ
ירחאתביתכהבושתה לעלובזורפםדקומ.רחואמותוחסונ םינושרוביחבםיעודי ;,וגל,הוושה
,סכדאמ / Studiesוכו
,לשמל,ףסאתירק,רפס ,חי ימע ,; 155יקצול ,םש ימע ,681הרעה . ; 7א
,ם״במרהימע ; 2ימע 79הרוש ,3הרעה ימע,162רש ,24הרעה ;ימע 306
,ןמיירפתובושת
ימע ; 42
,רוביחל ,ר,ןמיירפ,חתפמךרעהגשמ״,.(,הרות
ילואו) ךכ שיראבלםימעפלתוריתס ןיבתובושת
דיהדבתכבש ונלשחסונמןושארןורחאלםייושעףקשל
םאםנמאהנוכנ,ונתרעשהידהםייונישה
תואחסונב לששוריפהנשמה
תקדקודמ
עירכהלרבדבילבהקידב
.רוביחבךא ןיא
םיליבקמ
םייוניש
רוביחהו םג.דחי
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,ןטימשה
הנושארל
לעו ןכ אלהיהקיתעמה,חוטב םאםנמאוקחמנםילמ ולא וא.אל
ם״במרהאוהוהרוה ול
.םיילושבףוסבלהנפילוא לא
ךכירחאהניש תאותאירקןפיסוהו
.ןקחמל
.3רחאיתאצמש תא ינשתומוקמה,הלאהםהשןיינע,דחאיתשפיחתומוקמםיפסונ
הרשעכ
,םיבורמלכלרתויה
םיליכמהםינפב תאאחסונ.ארתב,יתעדיאלשןכתייויהיש
,םיניינע יפכבתכש ונבררבדבלובזורפםדקומ.רחואמוידכררבל תאןיינעהיתרבע
,,ימלשוריה ימע)
שידקהש ,רלואשןמרבילואובמבתוכלה״
לעקרפהריאמ,םייניעה
תיירפסבש
תורודהמשוריפהנשמהרקיעב)יפ״לעספוט לשסופדילופאנ
(בי—ותיעבל
שרדמהדריבםינברל(קרוידינבש ובשוףסאהלעמלםישימחמתומגודחסונלןושאר
םידחאבש
תומוקמהיתאצמשםיחוטב ומכןיינעןיא״ ןיינק״,יוגלןכתיי
.ןורחאו אל לכ
,ם״במרהןושארהדוגינב
םהמ ןיארבדל לע חסונןושאר,ןורחאוםהינשש ואציתאמ
ןורחאהםאתהב ,ולרחאלהנישש תא,ותעדאלארשפאונינפלשחסונ
,רוביחבש
קספל
ם״במרה תאותעד,םלועמ ךאאוהשבתשנתויהבו
ירוקמדחא,דיחיויבגלש אלהניש
תומוקמהםיפסונה
הלאו
,רוביחבשררועםשור לשחסונ.ןושאר —
שובישהדגונמקספל
יתאצמש :20
(דיהרבתכב.אתיל
״ךכרבי ;חסונבןורחא ןכו)
תוכרב ,ה ,דחסונ:ןושארץ״ש״רמוא
,דיהדבתכ
םיאלכ ,ה ,גחסונ:ןושארןיא״הכלה׳רכרזעילא ןב״בקעי ;חסונןורחא ןכו)
הדוהיאלו
הכלהו״׳רכ
תיעיבש ,ב ,החסונ:ןושאר
רזעילא ןב.״בקעי
הכלהו״׳רכ
(:םינפ
,דיה״בתכ (:םינפןיאו״הכלה אל׳רכהדוהיאלו ,רכ
יברכ״ןועמש ;חסונןורחא ןכו)
״.ןועמש םש ,ב ,חחסונ:ןושארןיאו״הכלה׳רכןועמש״ירוזש ;חסונןורחא ןכו)-בתכ
הכלהו״׳רכןועמש.״ירוזש,םשףוסקרפ ,בחסונ:ןושארןיאו״הכלה,רכ
,דיה (:םינפ
רזעילא ןב;״בקעי
הכלהו״ ,רכ
,דיהדבתכ (:םינפ
רזעילא ןב״בקעי ;חסונןורחא ןכו)
דיהדבתכבש ונלשםילבקמירבדןמרביל םש הנשמ .ףקותהלח ,ב
ידי-לעוחסונה
הכלהו״,רכ
,דיהדבתכ (:םינפ
,,אביקע ;חסונןורחא ןכו)
,גחסונ:ןושארןיאו״הכלה׳רכ
,דיהדגתכ
.״אביקעהלרע ,א ,אחסונ:ןושארןיאו״הכלה׳רכ״יסוי ;חסונןורחא ןכו)
הכלהו״׳רכ״.יסוי םש ,ג ,זחסונ:ןושארןיאו״הכלה׳רכ״אביקע ;חסונןורחא
(:םינפ
,ןמרביל םא ןיא חסונןושאר
הכלהו״׳רכ.״אביקע המוקפקפש
,דיהדנתכ (:םינפ
ןכו)
דיהדגתכב
הכלההש׳רכ,אביקע וניא,חרכומ יכ
,רפוסדרועטירהש יפלהנשמ ח,אצוי
דומלתלא ןאאדהםתסלאאמנא וה׳רלאביקעידלאדעי
וגלשםלשומ:םיילושבןיבו״
,דומלתהםתסש הזאוהאבילא׳רד,אביקע
לעבלאתיבהאמכ״םדקת ]=ראבו
תורככ
הנומה תאתורככלעב,תיבה יפכ[,םדקשיפלו הז,רבתסמחסונשןושארהיהתמאב
ותביתכ
די״ד־בתכרחאו
,״אביקעךאונברהנישתאותעדדועינפלתביתכ
הכלה׳רכ
ןיאו״
תואבהבדע,דואמןיינועמהוםיטרפבןייעילצא,ןמרביל .םש
.20רצקמ ינא ןאכ
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ףיסוהםאתהבותעדל:השדחהרבכו״ראב,,רכואמשו)ותאיבההנשמ חתונשל תא
?(.ותעד
הכלהו״
,ןמרבילחסונשןושארליכהינפל
ןיבוריע ,ח ,ה םאםנמאקדוצ
ןאכלךייש םג
םלשוהש
,רכ..״.יסוי תאםילמהלבא״לצא ונבאלאמשטטוקתתותלכומע״אציו יפכ)
דיהרבתכב
ךכ״רחאחסונב.ןורחאלע לכ,םינפ
וטמשוה
תוהגהבי״כל(,ילופאנםילמוולא
ונלשםילמולאןניא.21
ףרגוטוא,אוה אלונלביק תא
דיהרבתכשונלש
םהיתוחכוה לשןרטש,ןוששו
.היתשמ
דיה״בתכשליכמדימת תא
,היינשה
החכוהל
ונכמתסהבלעירבד;יקצולרשא
,בתכה
יוהיז
םימעפלשאצמנ וב חסונןורחא
חסונהןושארהקוחמ תאוןורחאה,יפוסכ ירה,ונחכוה
תררועתמ
.דיהדנתכםלוא
חרכהבוונקסה,ןאכמאלשידיב ונברבתכנ
אלל לכ,הקיחמ
דיהדגתכש ונלשםצעב ודי לש ונבר.בתכנירהו
,םיזמרהו
תויודעה
הלאשה המיבגל
22
לצאלא
לצאלאריאסו
:דיהדבתכהדהו״הכסנ
ם״במרה שארב
יאצאצמ
דיעמ ׳רהמלש
ידלאטצבוניברהשמל״קז םה״יכלמ ]=חסונו הז לשרוקמהראשו לכו) ?(,רוקמה
אוהשבתכב דיוניברהשמ,ל״קז םה [.יניינק ןכוםיאצמנםיזמר ןייע),ןרטש,מע 74
הרוהטה
,תירבע,מע([17—16שוריפלהנשמהבתכב ודי
!ךליאו,ןושש,מע=] 31—29
,השדח ,גימע
.ם״במרה םגו ,רעשוהידיגנהדיעמ ץבק)לע,דיהרדס
(השודקה לש
וא)
ףנצמלא״ל״ז ]= יכלכ
לצאלאידלאטכב
:(23איקןאפ״ לכאמהלקננאמנא וה ןמהכסנ
רבחמה [.ל״זםאהםיאשרובא
והקיתענשאוה קר ןמחסונהירוקמהאוהשבתכב די
המ
תויודעה
םיססובמ״יתלב םה ;,אלםנמאהארנשישלבקלתא
תויודעשםיזמרוהלא
,חינהל
,הלאהםלוא דחי םע הזונילע,רוכזל הלמהש ,״טכ״םצעבבתכ״ ״דיןאכמו) םג
ומוגרתבתכ״ (״די תשמשמ— תידוהי־תיברעב םיתעל תובורק דואמ
,סכראמקלח,ירבעימע,אצ
םג תארוהב המיתחהוושה) .ד .צ,טענברפסלבויה.אל
,ם״במרהתרודהמ,ואלב
תורעה .(98—97איבא הפ קרהמגודתטלובתחאתובושתמ
ימע ,146הרוש :13בתכפ״ןיידלא טצב הדי רטש ןמצתיךלד )!(ןובתכוןידהאש
דיהדבתכבו אצמנ קרחסונה
.21המבבתומוקמ הסנמןמרבילרזחשל חסונ לשארודהמ,ארתב
,רוביחבש
לשארודהמ !אמקםלוא,רבתסמלכבשתומוקמה,הלאה ףא יכםירתוס םה תאקספה
ארודהמ.ארתבתומורתב ,ב ב
אלשיגרה ונבר לעו ןכ אל ,םנקיתירהש ןיא ונלתודעהחוטב לע
,ןייטשפאץיברת
,,ןורחאהאלאןויסינ,ההגהידכבשייל תאהריתסהרוביחלןייעו) .י .נ
ןיאחסונה״
,זי׳מע .(66הלרעב ,א ואמויבו ,ז א ןיא וגללכ,טסכטליכמה חסונםיאתמהרוביחלרמולכ) חסונ
(,ןורחא ןמוםתסה אלםיאתה ונבר תאחסונה.רוביחל ןכהארנוגיבדשאלםיאתה תאןושלאמוי ,ג
טשפאדוב וניאאלאהפסוה יפל.דימת
א וזל לשדימת ,ג ,ב המואצמנשי״כב
תולשלתשהתאירקחסונהידיב .ד .צ,טענבןרטש ןוששו ןייע,ןושש ,מע ,15הרעה 1
 .22לע
]=,תירבע ,מע ,6הרעה .[1
,תירבע ימע ,20הדעה .[5
.23ךכ שיאורקלםוקמב״א״ק״לצא,ןושש׳מע ,34הרעה =] 6
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.״םהטוטכםוגרתה:ילולימה בתכו ןיידה בתכב ודי ,רטשליכמה,תאז ובתכו
םידעה םגוןיידהובתכ
ינשםידע תא כ ת ב יד .םךאןבומוילאמאלשןכתייללכםגש
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