
גרבנזור םולש 

*אובמה רפסל ג"בלרה שוריפ 

יבתכל וישוריפב ,תירבעה הקיגולה תודלותב תיזכרמ תומד תוארל שי םושרג ןב יול 'רב 

."רשיה שקהה רפס" :בושחה ירוקמה ורפסבו ,דשור 'ן 
(Mich. 64) 1383 ילדוב י"כ יפל .דשור ף לש ינוניבה רואיבה ירפס לכ תא שריפ ג"בלרה 

.1(1323) ג"פ'ה לולאב ב"כב ,ןונגרואל ןורחאה ,האעטהה 'ס שוריפ תא ג"בלרה םייס 

תואמצע הלגמ אוה לכה תורמל םלוא ,ילטוטסיראה טסקטל ג"בלרה דומצ הלא וירפסב 

ןויגהה ילעב דצמ הבר תרוקב ,עודיכ ,םרגש רבד ,דשור ף לש ותדמע תא רקבמו ,הבר 
לש םינורחאה םירפסל ינוניבה רואיבה תא םג שריפ אוהש הדבועה .וירחאלש םיירבעה 

ידי -לע םמוגרת ירחא תוטעומ םינש קר התשענ איהש ןובשחב ונחקלב ,תנינעמ ןונגרואה 

.(1313 רבמטפסל 5) ג"ע'ה לולאב ג"כב םומינולק ןב סומינולק 
לש ותמישר יפל תישימחהו תיעישתה ,תוירבדה תולאשה ךותמ םיתש שריפ ג"בלרה 

תויועטהש ששוח אוה .דשור 'ן לש ויתועדל םהב דגנתמ ג"בלרה .2 רדייגשנייטש השמ 

:וישרפמ לש אלא וטסירא לש ןניא 
תועט אוהש םא וטסראל ונניאש םא ותוקדו וטסירא ןיע בוטמ ונל ראבתהש המל 

הנהו הזב וטסרא ,τ תביתכ םישרפמה לצא ןיא יכ ןמזה ךרוא םע םירפסב לפנ 
(!)ותביתכו וגהנמ יפכ רמאמה הזב דאמ םיקומע וטסרא ירבד ויהש רשפא היה 

רפסה םע םיקיתעמה םובתכ דוע .והוצריש המל םימיכסמ יתלב םירואב ןוילגב 
.ןמזה ךרוא םע ש"כ קוחר וניא הזו םמצעב וטסרא ירבד םהש לע 

."רשיה שקהה רפס" קפס אלל איה ןויגהה םוחתב ג"בלרה לש רתויב הבושחה ותריצי 

היה ףא .הז ורפסבש שודיחל עדומ היה ג"בלרה ,רפסל רצקה ואובמב םיארוק ונאש יפכ 

:רפסל רצקה אובמב אוה בתוכ ךכו .אדירג "חצמ תוזע" וב וארי םיברש ול רורב 

םכחה ןיבהש המ יפל וטסראל שקהה רפסב וניארש רובעב םושרג ןב יול דמא 

הרופצ 'בגלו ,דיה-בתכ תקתעהב תובר יל רזעש ,יחיש גרבנזור ןויצנב 'ר ט''אל הנותנ יתדות * 

.יעדמה טאראפאה תנכהב יתרזענ הב ,יאקבט 
.ג"פ'ה רדאב 960 םירפ י"כ יפל םלשוה שקהה רפס 1 

 hu a, 102—101 ימע.
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גרבנזור םולש 86 

ךופהב הזו —םיקדוצ יתלב םתויה ונל הארנ םירבד תצק וירבדמ דשר ןבא 
וניאר — םיברועמהו םיטושפה םידדצה םישקהב הדלותה דצבו םידדצה םיטפשמה 

הזב ותוא איבנש המ לכ תויהל םישורדה ולאב וב תניש המב רפסה הזב רוקחל 

יפל ותוא ונקלחו "רשיה שקהה רפס" רפסה הז םש ונארק תומאה הלגנ רפסה 
.םירמאמ ינשל הריקחה תאז 

םא רשויב םא םהמ בייחתמבו םיטושפה םיטפשמב וב רוקחנ ןושארה רמאמה 

היהי יתמ שקהב וב רוקחנ ינשה רמאמה .שומשה תולמב םא דצב םא הזו ךופהב 

תומדקההמ ברועמה וא יידדצה שקהב דצב הדלותה ןינע היהי ךיאו .אל יתמו שקה 
.שומשה תולמב וא םיפלחתמ םידדצ ילעב 

אלא ףוסוליפה ירבד תנבה טועימלו חצמ תוזעל ונל הז וסחיי םיברש ונעדיו 

וב םיוקמ ונחנאש המל הזה רפסה רובחמ ענמהל וניניעב רשי ונניא הז לכ םעש 
.וב םינייעמל םישורדה ולאב תלעותהמ 

גרוחה רפס ונינפל שי תינרוצ הניחבמ .לופכ היה "רשה שקהה רפסב" שודיחה ,ןכא 

ינוניבה ,רצקה :וטסירא ירפסל םילבוקמה םישוריפה יגוס תשולש לש תיסאלקה םתרגסממ 

.ךוראהו 

תחתפמו ,םיללכ רפסמ החיגמה ,תידותמ הרוצב היונבה היפרגונומ הווהמ "רשיה שקהה" 

ג"בלרה חיכוה הירואיתה תיינבב ותויתטיש תא .םישקהה תרות תא תיתטיש הרוצב םהמ 

תוטלוב תואמגוד .תולבוקמב ושגנתהש תונקסמה ןתוא ףא קיסהל ןכומ היהש ,הדבועב 

רתוי המוד הז ורפסש ,עובקל ןתינ תיללכ הניחבמ .תיעיברה הנומתהו ,אושנה תומיכ ןה 

תומחלמ"ל ףא וא ,דשר 'ן ירפסל וישוריפל רשאמ ,"בשוח השעמ"כ הקיטמתמב וירובחל 

.הקירוטניבמוקה :ותריציב יזכרמ םוחתב דחוימב תאטבתמ הקיטמתמה תעפשהש ןכתיי .'"ה 

.תיטמטסיס הרוצב וז רחא וזב תוקדבנ תוירשפאה תויצניבמוקה לכ 
תודלותב דחוימו דבכנ םוקמ ג"בלרה לש וז הריצילש ,תיעמשמ-דח הרוצב עובקל ןתינ 

,ב"היב תירבעה תורפסב—הז חטשב רתויב תירוקמה הריציה ונינפל .ןויגהה-תרות 
הברה המירטהב ,תיללכה הקיגולה תודלותב תובישח תלעב הריצי םג קפס םוש ילבו 

התויהבש ,וז הריצי לש הלזמ ערתיא .תורוד רחאל קר חתפתהל ודמעש תונויערה ןמ 
וישוריפ ףאו ,םירחאה ויבתכ וכז הל ,בל תמושת התואל התכז אל ,השקו ןפוד תאצוי 

התוא וביבס הרצונ אלש הדבועהו ,ורמתשנש τ -יבתכ לש טעומה רפסמה .דשור ןבאל 

םידיעמ ,ןויגהה ירפס לע וישוריפ ביבס הרצונש תורפס ,סומלופו תרוקיב לש הפנע תורפס 

.ול היוארה הדימב עיפשה אלו ,דחוימב ירלופופ היה אל הז רפסש 

הקיגולה חותנל ללכ ןאכ סנכא אל .םינווגמו םיבר הז רפסב ג"בלרה לש וישודיח 

שפאמ תגרוח םיילאדומה םישקהה תיעב .(יידדצה שקהה תרות) ג"בלרה לש תילארומה 

םהיתוטיש רקחב הרושק הלוכ איגוסה תרהבה .םישרמה םפקיה בקע ,וז הדובעב וניתויור 

.ןוצר עיבשמ ןפואב השענ םרטש רבד ,םייברעה םינקיגולה לש 

:ןמקלדכ ג"בלרה לש םיירקיעה וישודיח תא םכסל ןתינ שקהה םוחתב 

,תוקלחמה תרות לש םיידוסיה םיקוחה תא חתפמ ג"בלרה — תוקלחמה תדות .(1 
,םיפקת םימושיי םנמא םה םילבוקמה םישקהה .םישקהה לע ןודל ואובב םהילע ססבתמו 

.םיירשפא — רתוי םיבר םימושיי םלוא 

בר םיירשפאה םישקהה רפסמש ,ג"בלרה עבוק ולא תונורקעל ןמאנ—גב-ישקהה (2 
עיבצמ אוה םיינש לע .םימוחת רפסמב תובחרה ונכתיש ףא לע םילבוקמה םתואמ רתוא 
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87 אובמה רפסל ג"בלרה שוריפ 

םיליכמה םישקה ,רמולכ .רפומ אשונ םע םישקה [ב] תויעיברה הנומתה [א] :דחוימב 
.המודכו ,"ρ אוה s אל לכ" גוסהמ םיקוספ 

הארה ,ט"יה האמהמ לודגה ילגנאה ןקיגולה ,ןגרומ-יד —םייטפיגוליס אל םיקפה (3 

ןניאש דחוימב תוטושפ תויעב ןורתפב תילטוטסיראה הקיטסיגוליסה לש התשלוח תא 

,תומהב — םיסוסה לכ" קסהב איה ודי -לע תאבומה אמגודה .תויסאלקה תומיכסל תוסנכנ 

ג"בלרה ,τ- לע ןודנ םיקסיה לש הז גוס ."תומהב ישאר םה — סוס ישאר לכש ןאכמ 

.ןושארה רמאמה ןמ ו קרפב 

תא הז רפסב ג"בלרה לבקמ ,»שק"הה 'ם שוריפב וירבדכ אלש — אושנה תומיכ (4 
.תיעבטה הפשב יוטב אצומ הז רבד ןיאש תורמל ,אשונה תא תמכל תורשפאה 

תרות :תיגולה ותנשמב רושקה ,ג"בלרה תנשמב ףסונ אשונ לע ןאכ ריעהל ינוצרב 
.גשומה 

ףיקמ רמאמ הז אשונל שידקהש ,ןמטוג סוילוי רבכ דמע ג"בלרה לש גשומה תרות לע 

.(ו"משת םילשורי ,עדמו תד) ,ג"בלרה לש גשומה תרות 

הביטנרטלא ינפב םיללוכה לש יגולוטנואה חותנב ונתוא דימעמ ג"בלרה ,ןמטוג יפל 
:תירשפא 

התויללכ ןיאו רבדה לש ילאודיבידניאה וביטב הל קלח" —לעופב תאצמנה הרוצה (1 
."חכב אלא 

התויללכ לטבמ הז רוביח ןיא ...טרפה ךותב תיללכה תומצעה תרבחתמש רוביחה" (2 
הרוביח 1τ לע התויללכ תא דיספהל לכות אל" —הרוצה —תאזה תומצעה ."איה 

.(139—138 ימע םש) "תושממב איה תאצמנ דבלב הז רוביחבו — רמוחה לא 

םא ירהש .שפנה תוראשהב יגולואיתה ונמד םע רשקתמ גשומה תרותב ג"בלרה ןויד 

איה הרוגס ,לאהו םידרפנה םילכשה תעידי ונייהד — חריה לגלגל רבעמש םלועה תעידי 

,םיללוכה לש יגולוטנואה םדמעמב התע היולת שפנה תוראשה ,םדאה לש ותנבה ינפב 
.דספההו היוהה םלועבש םירבדה יגשומ לש ונייהד 

םתוא תכפוה וזשכ—שפנה תוראשה ןכתת םנמאש ירה ,יאמצע םויק םיללוכל שי םא 

היצקורטסנוק אלא םניא םיללוכהש ארבסה תא לבקנ םא — בצמה ןכ אל .התרכה אשומל 

לש ודמעמ המ .יגולה ודמעמ םע רשקתמ גשומה לש יגולוטנואה ודמעמ .אדירג תישונא 

...דחא וב יללכהש דצב" .(1 :תויורשפא יתש ןאכ חינמ ג"בלרה ?יגול קסהב ללוכה 
ל"ד ,םיבר וב יללכהש דצב" (2 ,"ויתחת םיאצמנה םישיאה לכ ללוכו ףיקמ וב רשא 
ידי לע ג"בלרה ,τ לע תכרפומ הינשה תורשפאה ."תילכת ילב םה דשא םישיאה גישיש 

םהמ גישיש וב ןכש לכ" (ב ,"שיא אוהש שיאב רויצ לכשל ןיא יכ" (א :תונעט יתש 
לש ותדמע .הנושארה תורשפאה לע םג רבדל תועמשמ ןיאש אלא ."יתילכת יתלב יובר 

םיחקול ונא ותוא ,םיוסמ יתלב שיא אלא ונניא ללוכהש איה ,וז הביטנרטלא ינפב ג"בלרה 

הקלחמ יבגל םינוכנ ויהיש םיטפשמ חיכוהל תורשפאה ןאכמ .הקלחמה ישיא לכ תא גציימכ 

ג"בלרה תורחא םילמב .םיללוכה לש ילאירה םמויק תא חינהל ךרטצנש ילבמ ,יהשלכ 

םקוא םע האוושהה ןאכ תנינעמ .עז םיבר רשיה שקהה ןיבל ,שקהה 'םל ושוריפ ןיב םילדבהה 

 (Ockam). תוחפ וב שיו ,ילטוטסיראה טסקטל דומצ רתוי הברה אוה הצילמל םקוא לש שוריפה

אוה ,וטסיראל וישוריפב .ומצע ולש וז איה ותשיג םשש ,summa^ ,לשמל ,ןכ אל .םישודיח 
.תירוקמה תילטוטסיראה היגולונימרטל דומצ רתוי םג 
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UI instantation--Generau: 1 לש הקינכטה תא תיללכ הרוצב ונינפל ראתמ 

 Fx

 zation' ug : םיטקידרפה בישחתב תעכ הצופנה.

לאלצב ר"ד ידידי לש תיעדמ הרודהמב בורקב ה"יא תאצל דמוע "רשיה שקהה" רפס 

םידוהיה םיגקיגולה לודג ילוא היהש ימ םע קדצ תיישע םושמ היהי רפסה תעפוהב .ןיקנמ 

.4אובמה רפסל ג"בלרה שוריפ תא רידהא ,הז ירמאמב .השדחה הפוקתה דע 

רוטב .ונידיל ועיגהש ןויגהה תרותב ג"בלרה לש ויתוריצימ דיה-יבתכ תמישר ןלהל 
ןוכמב ונומיס תא — ינשה רוטב ,י"הכ תא תנמסמה תואה תא ארוקה אצמי ןושארה 
— ישילשה רוטב .םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה-תיבב די-יבתכ ימולצתל 

דיה-בתכש םירפסה תמישר תא ןכמ רחאלש םירוטבו .וב ורפסמו ותואצמה םוקמ תא 

:ןלהלד םירוציקה יפל ,ליכמ 
אובמ — במ 

תורמאמ — אמ 

הצילמ — למ 

שקה — קה 
תפומ — פמ 

חוצינ — צנ 

.האעטה — טה 

טה צג פמ קה למ אמ במ ןונגרואה ישוריפ 

X 1352 ילדוב 22378 
Χ Χ Χ X 1361 22386 א 

 22388 1363 Χ X
XXX 1384,3 22408 ב 

 17211 1633 X
 20535 2252 X

רתוי ."'ה תומחלמ"ב םיתפומה תיינבב ג"בלרה שמתשמ הב הדותמה איה דחוימ רקחמל היואר 
הטישב םיתפומה לש םתיינב לע הדפקה ורפסב ונא םיאצומ םימדוקה םיגוהה לצא רשאמ 
ם"במרהו ד"בארה יבתכב לבוקמה םע ותטיש תאוושה .תיסאלקה תיטסלוכסה תיטסיגוליסה 
ג"בלרה לש ותטיש .תירצונה הקיטסאלוכסה תעפשהל תזמור הארנכו ,םיבר םייונש לע הארמ 

הסנמה תיטסיגוליסה הטישל ףסונבש ,וחבשל ריעהל שי ,םלוא .וירחאלש תואמב תלבוקמ היהת 
היצקודד יללכ לע תוכמתסה םג ונא םיאצומ ,םייסאלקה םישקהה 14-מ דחאכ ,תפומ לכ חסנל 
:(ג קרפ א רמאמ) 'ה תומחלמב שרופמב ריבסמ אוה ותוא יביטקנויסידה שקהה ,לשמל ,םינוש 
תוליבקמ אוה רשא תעדה וב םיוקי אלש ,המ לוטב המ תעד וב לטוביש המב ראובמ אוהש הזו" 

."הריקחה תאזב ולפיש רשפא רשא רתוסה יקלח לכ תועדה יתש ויה םא אלא יתמא םויק 
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טה צג סמ  קה  למ  אמ  במ  ןונגרואה ישוריפ 

 X  X  X  X 882 ןואזומ 'טירב   4985 ג 

 X 211 ןילרב   1783 ד 

 X  X  X  X Ea 140b ןוזרד   20763

 X 159 הניו   1437

 X  X  X 176 השרו   30674 ו 

 X  X  X  (Or. 4729) 12 ןדייל  19405 ז 

 X  X  X  X 42 ןדייל   28072 ח 

 X  X  X  X  X  (N. 105 77 Sup)זורבמא ונלימ'  12907 ט 

 X  X  X 29 ןכנימ   1690 י 

 X  46  1615 כ 

 X  X  X  269  1232 ל 
 X  X  X  289  1607 מ 

 X  X 68 האוטנמ   853 נ 

 X  X  X  X πι F.10 תימואל ילופנ   11523 ס 

 X  X  X Gaddi—131 .רואל הצנריפ   20369 ע 

 X 1379 סירפ   15738 פ 

 X  X  X  X 390.2 'גירבמק   16308 צ 

 X  X  X 476 ןקיטו   514

 X  X 35 רוא ןקיטו,אמור   674

רשיה שקהה רפפ 

40 1גיצפייל — 30745 

8053 אמרפ — 13659 

R732,2 היבמולוק — 20645 

טסקטה תא יתנקית .(674 'ס =) 35 'רוא ןקיטו :צ די-בתכ אוה ונינפלש הרודהמל רוקמה 

.דשור ןבא לש טסקטב תוטמשהה תא טאראפאב יתנמיס אל .(476 ןקיטו) פ י"כ יפ-לע 

.םינוש די-יבתבב םייונישה ןווגמ לש המגוד ארוקה ינפל יתאבה םיוסמ עטקב 

טסקטה תא םינייצמ ,לאמש דצמש םירפסמה .צ י"כ יפ-לע םה טסקטה ךותב םידומעה 

.דשור ןבאל אובמה רפסל ןוסדיוד תרודהמ יפ-לע ,שרפתמה 

ינפב ג"בלרה לש םירחא םישוריפב ומכ ,הזה רפסב םידמוע ונא ,חכווהל ןתינש יפכ 

.ומצע רבחמה ידימ הארנכ ואציש םינוש םיחסונ ינש 
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אובמ רפס רואיב 

ירוצק ראבל רפסה .דזב יתיאר לאל הלחתה רחא 1ל"צז םושרג ןב יול רמא <א1> 
תלוז וב יתעד רשא תומוקמה רוכזא םג .ידוצק יפל ןויגהה ירפסב דשר ןבא 

םע ,וירבדמ 3*זשר ןב ןיבהש המ יפל — הכאלמה תאזב 2ליטוטסירא תעד 

ןבא וירבדמ רכזש המ יפל וטסדא וב רבד אלש המ לע רוקחא המ תומוקמב 

,דבל רואיבה הז לא ינאיבה רשא והזו ,הכאלמה תאזב וב רבדל יוארו .דשר 

.יתעד יפל רואיב לא ךירצ 4 ונניא םירפסה ולאב רמאנש המ יכ הזו 

רבד הז יאב רקשהו תמאה ןיב ןיחבהל לכשה רישית הכאלמה תאזש רמואו 

המכח הנניא הכאלמה תאזש ראובמ אוה ןכ הז היה רשאכו .וב ןייועיש 

תמאה ןיב ןחבי הבש ינפמ המכחל ילכ התויה םא .המכחל ילכ 5איה לבא 
הב וגשוי אלש ינפמ המכח הנניאש םלואו .המכחב ןווכמה אוה רשא רקשהו 

דקשהו תמאה ןיב לכשה ןיחבי ךיא 5דבל תדות ךא םהב רוקחת אלו תותמא 

תחאל 7 ורואיב ךרטצי רבד הכאלמה תאז חינת אלש יואר הז ינפמו .םירבדב 

אוהש המ דצמ הל רחואמה לא ךרטצת אלש יואר הלחתההש יפל 8 תומכחתמ 
.הלחתה 

םע סואירופרופ 1»ורבח רשא אובמה רפסב רואיבה הז םיליחתמ 9ונחנאו 

וטסרא ירפסב ונגהנמ יפכ יכ ונגהנמ וב היהיו ,דשר ןב וב 11 השעש רואיבה 

ןימה אוה המו גופה 12 אוה המ תעידיכ המדקההש רמא / .םדקש המ יפל א <ב1> 

דומלכ יחרכה הרקמה אוה המו הלוגפה איה המו 14לדכהה 13אוה המו 

הקולחכו םירדגה תככרהכ ליעומ ןכ םג אוהו ,וזגפראל תורמאמה 15 רפפכ 

יחרכה ונניא תומשה ולא תעידיש דשר ןבא תעד הנה :יול רמא .תפומכו 

גהנמה ךשמנ רבכש רמאש המב ותעד הלגש ומכ תורמאמה רפס דומלב 
רפסה הזש האור ונניאש רפסה 16ףוסב ,ןכ םג רמאו .וב רבדה ירפס וחתפיש 

תאז תחיתפב יחרכה אוה ונלצא םלואו .הכאלמה תאז תחיתפב יחרכה 

טושפה רובדה תארוהב הכאלמה תאז תלחתה .רתיהש רובעב יכ ,הזו .הכאלמה 

היה דצה הזמש דע ,ףותשב ורמאי תומשו המכסהב ורמאי תומש םש ויהו 

רמאי םש םש היה אל םאש ," טעמ רפסמ לא תואצמנה תומש ולעיש רשפא 

,אצמנה ישיא רפסמב םינושארה 18תואצמנה תומש ויה דחא שיא לע תלוז 

םהל היהי יתמו דחא םש לא םיבר םישיא ולעי ךיא םדוק רוקחנש יואר .דיה 

19אוה המכסהב םהילע רמאנ היהשכ יכ ,ל"ר .םיבר היהי יתמו דחא םשה 

דחא םשה םהל היה רשאכו .םיבר 2»אוה םשה ףותשב םהילע רמאישכו ,דחא 

םשה דריש רשפא 21היהשכ ןכו ,אוהה םשה לא םישיאה לכ ולעי זא 

רפס   15 תומכחה ןמ   8 אתיל   1

הז + י   16 םנמאו   9 וטסירא   2
טעומ   17 ורכז   10 ר"א   3

םיאצמנה   18 השע רשא   11 וניא   4

,דיה   19 והמ   12 אוה   5

ויה   20 ןלהל ןכו והמו   13 םהל   6

היה רשאכ   21 לדבה   14 אתיל   7
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המכסהב רמאנ םשה הזש עדג זא ,22םהישיאו םינורחא םינימ דע הקולחב 

יתלב / הניחבה תאזו .םהילא ותדירי רשפא רשא םהה םינימה לכ לע <א2> 
24הזו ,רפסה הז םללכי רשא תומשה ולא תנוכ 23העדונ אל םא תירשפא 

יוארש ראובמ אוהש דועו .תורמאמה רפסבו רפסה הזב ןייעש ימל ראובמ 

תומשה ולאש ינפמו .םידחוימה םירבדל םיללוכה םירבדה םידקיש רבחמ לכל 

םהב רבודיש יואר היה ,םהש המ םה םהבו ,תורמאמהמ דחא לכב םיאצמנ 

[4.5] ןכ םג אוהש ורמא םלואו .דוהיב תורמאמהמ דחא לכ לע רמאיש םדוק ב 
,יחרכה רמא אלו ליעומ רמא .תפומכו הקולחבו םירדנה תבכרהב ליעומ 

הכאלמהמ אוה יכ ,םוקמה הזב תיחרכה םירדנה תבכרה תעידי ןיאש יגפמ 

אוה ןכו .תינשה הנוכה לע םירדנה תבכרהב ליעומ היה םנמא .תיתפומה 

גוסמ וא ,הלוגסו גוסמ ורבחתיש 5םימשרה תבכרהב ליעומ אוהש ראובמ 

תבכרהב וא חוצנה לעב םהב שמתשי רבכ ולאו .םירקמו גוסמ וא ,הרקמו 

,25ייצלהה וב שמתשי רבכ הזו הרקמו ןיממ רבחתיש םשור וניאש המ 

[4.8] רפכ חינאש יתיאר הז רובעבו רמא .4תוכאלמה לכל ףתושמ אוה דצה הזבו ג 
בייוחמ 2«אוהש ינפמ :יול רמא .יוכו םינושארה לצאש המ וב לולכא רצק 

28 אלא רוקחי אלש איהה הכאלמה ישנאמ אוהש המב 27 הכאלמה לעב לכל 

אוהש המב הכאלמה תאז לעבב ביוחמ היה .ותכאלמל סחוימ אוהש המב 

.יירבד אוהש המ דצמ אלא 29 וב רוקחיש המב רוקחי אלש הכאלמה תאז לעב 

היה הז ינפמו / תומכחה לכל הלחתה איה הכאלמה תאזש םדק דבכש דועו <ב2> 

.םיירבד םהש המ דצמ אלא רפסה הזב תומשה ולאב ןייועי אלש יואר 

ץוח םיאצמנ םחיני ןוטלפא יכ ,םימכחל תועד םיללכה תואיצמב יכ הזו 
ל"ר ךפהב ןינעהש ראבו וילע קלח וטסראו ,םישיאה ושדחתי םהמשו לכשל 

םיאצמנ םיללכה ויהיש אל תוגשהה םע ונלכשב םיללכה םישדחמ םישיאהש 

םתוללכמ ליכשנש המ הנה םיאצמנ םישיאה ויהי אל םא הזלו .לכשל חח 

הדוי וטסדא לבא .םישיאה תואיצמ דצמ אצמנ ללכה יכ ,בזכו רקש אוה 

יכ הזו ,םיללכה דצמ ונל איה תילכת ןיאל םישדחתמה םישיאב ונתעידיש 
תללוכ הרזג לכשה הזמ השעי תונשהה םע המ רבד םיבר םישיאב ונשגרהשכ 

ללכה תחת רשא םישיאה ןמ היהיש הז יאב העידי ונל 3«שדחת הרזגה תאזו 

רשא העידיהש 37הארי ןוטלפאו .והונשגרה אל וא ,ונחנא והונשגרה אוהה 
םהש רמאי אוהש אלא םישיאב ונל דשא העידיה 82תבס איה םיללכב ונל 

םיללכה ולא תואיצמ אלולו .ןכ םג םתוא ונשגרה רשא םישיאב העידיה תבס 

וטסרא לדתשי רבכו .העידי ןאכב .דתיה אל שפנה ץוח םתומצעב םידמוע 

תואיצמ חינתש הכאלמה תאזל הנה ללכבו .עבטה רחאש המב תעדה הז לוטבב 

היה םא קדוצ אוהש דצמ אל םסרופמ אוהש דצמ וטסרא תעד יפל םיללכה 

אלא 28 המכסהב םהמ דהא לכ לע 'טאיש דע + י 22 
הב 29 עדונ 23 

שדוחת 30 אוהו 24 

ןוטלפא הרוי ןכו 31 הצלהה לעב 25 
םע ישיאה דצמ :פ ,אתיל [ דצה ...תבס 32 היהש 216 

.תוגשהה הכאלמ 27 
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88םיללוכה ולא חינת הכאלמה תאזש ראובמ אוהו .82דצה הז לע םחינתש 

ןוטלפא תעד היהיש פ"עא יכ .תועדה ולאמ תחא תערכהל ךרטצתש יתלבמ 
תואיצמש יגפמ אוהה דצה לע םחיני אלש הכאלמה תאז לעב / בייוחי ,קדוצ <א3> 

איהש 85«דמ דצמ הכאלמה תאזו ,8*עדונו םסרופמ ונניא תורוצה ולא 

תאז לעב םחיני אל הזלו .םימסרופמה םיניינעב אלא ןייעת אל הלחתה 

לכשל ץוח םיאצמנה םישיאה לע ואשני רשא 8»תואישנה דצמ אלא הכאלמה 

,סוירופרופ רמא הז ינפמו .88תועדה ןמ תחא לכל קדוצ 87תואישנה הזו 
רמאיש ומכ לכשל ץוח םיאצמנ םינימהו םיגוסה םא 8»הגה רוקחי אלש 
םיאצמנ םה םאו .וטסרא רמאיש ומכ לכשב אלא םיאצמנ םניא וא ןוטלפא 

שחומ ימשג תואיצמ םיאצמנ םהש לע ל"ר םימשג םהש לע ,לכשל ץוח 

,םימשג יתלב םה םאו .ןוטלפא תעדמ האריש ומכ 40םימשג יתלב םה וא 
שי יכ ,םישחומהמ םילדבנ םניא וא םישחומה םישיאהמ םילדבנ םה םא 
רחאש המב רכזנש ומכ םישחומל םילדבנ יתלב םהש ןימאיש ימ םינומדקהמ 

יטרפה תואיצמה ,דחי תויואיצמה ינש םה שחומה שיאבש ל"ר 41עבטה 
.41 ללוכה תואיצמהו שחומה 

[4.15] /סחי'הש ראבל 42 הצרי :יול רמא 'דכו םהמ דחא רמאי אל ןימהו סחיהו רמא ד 
םיסחוימה להקל םהמ דחא ראביש ומכ ןוימד תצק דצ לע קתעומ םש אוה 

יוברה ןמ השעי םשה הזש ,'םילארשי' — 'לארשי'מ רמאנש ומכ דחא בא לא 

.תונושלב ותושעה לגרומ הזו 'םילארשי' אלו 'ילארשי' באה ארקי אל יכ 

/ הנוכנש ומכ ויבשוי תרומת םוקמהו וערז תרומת באה חקליש יש ינשהו 
השעי אל הזו 'םירצמ הדבא יכ' ורמאב 'םירצמ' םשב םירצמה וא 'לארשי' םשב <ב3> 

אצמי סחיה הז יכ שופחב ראובמ הזו .תונושלב ותושעה לגרומ ונניאש ל"ר 

יתלב םיבר םידדצב ונתלוז הז ראב 48רבכו .טעמה לע תונושלב ותושעה 
רואיבב והונאצמ דוע הנה ונל הארנה אוה רואיבה הזו .תמאה לא םימיכסמ 

ןכ םג רכז הגהו .והונראב רשא ןפואה הז לע עבטה רחאש המב דשר ןב 

לובסיו ,ברעה ןושלב השענ וניא הזש ,עבטה רחאש המל ושוריפב דשר ןב 

.48 ותושעה לגרומ וניאש וא אוהה ןושלב ללכ השענ וניאש הצריש 

[5.18] ויתחת סנכי דשא רכדח אוהו הכאלמה תאז ישנא והושעי רשא ישילשהו ה 
לע ןימה ויתחת סנכיש בייוחי םלש רדגה הז היהיש הצרנ דשאכ הנה ןימה 

רתוי היהי דבכ יכ ,44אוה המ תבושתב וב בשוישו ונממ רתוי ללוכ אוהש 
הזמ ללוכ רתוי רוחשהש .ברועה םע רוחשה ומכ גוס היהי אלו ונממ ללוכ 

.48אוה המ ךרדמ אל הז יא ךרדמ בשוי רוחשב לבא ,גוס ונניאו ןימה 

גוס ונניאו ורדגב רמאיש ומכ ושדחמ אוה יכ ןימה ויתחת סנכי לדבהה ןכו 

40 םיימשג  םיללכה   33

אתיל / ללוכה ...ל"ר   41 עושו   34

הצר   42 פ —   35

אתיל / ותושעה ...רבכו   43 תואיצמה   36

והמ   44 תואיצמהש   37

והמ   45 'וכו רמאי אל סחיהו '»א + תועדהמ   38

אוה   39
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47.דיה םאו 4»ןימל גוס ונניאו ןימה ויתחת סנכי ןימה רדג ןכו .אוהה 48ןימל 
.45 אוה המ תבושתב וב בשויש 

[5.20] המ דצמ הז רמא םא .ויתחת רשא םינימה תלחתה סחיה הזש ורמא םלואו ו 

הז רמא םאו ,רפס הז תחיתפב הנתהש הממ ץוח הז48 היה ןוטלפא והחיניש 

תיחצנה העידיה יב םדקש המ יפל תועדה יתשל קדוצ אוה הנה העידיה דצמ 

םינימל הלחתה / אוהש ורמאב ןוצרה היהיש 5«רשפאו .ללוכהמ 49עיגת <א4> 
רמאי רמחהש ומכ םהל הלחתה היהי הזלו םרמח אוהש יפל ויתחת רשא 

.89רמח ול אוהש המל הלחתה אוהש 

[5.23] םינושארה והומשר .הנה רמאמה וב רשא אוהו ישילשה ןיינעה הזו ימא ז 
,ףרטצמ גוסה היהו54 רבדה תוהמ עידוי רשא אוה רדגהש ינפמ יול רמא .רכו 

,ןודאל דבע — דבעה וא יצחל לפכ אוה לפכהש ומכ ,ןימל גוס אוה גוסה יב 

אוהש המ אוה םשה הז 82יכ תופרטצהה דצמ חקליש גוסה רדגב בייוחמ אוה 

וב רשא תופרטצהה חקול אל םשורה הזבש ראובמ אוהו 52 תופרטצהה דצמ 

ףרטצמה ןימה רכזנ אל םשורה הזב רכזנ םאו ןימה יכ אוהש המ 53גוסה 

,םללכב ויתחת רשא םינימה ורכזנ לבא ול גוס גוסה54 הז רשא ל"ד גוסה הזל 

גוסה םה םהילע אשניש ןימב םיפלחתמ םיברה יכ λ םללכל גוס ונניא אוהו 

ינפמו ,ונממ קלח אוה דשא ןימל לבא ומצעב גוסל גוס גוסה ןיאו ומצעב 

.רדג אל םשור הז היה אוהש המ גוסה ובש המ םשורה הזב חקול אלש 
58 חקל אלש דצמ ל"ד םיעצמאה םינימב םשורה הזב ןורסחה עיגה הז ינפמו 
57 םתויהב םהב אצמי םשורה הזב ורכז דשא הז יכ אוהש המ וב גוסהש המ וב 

המב דבעה ונרדג םאש ומכ 5®םיגוס םתויהב םהב אצמיש ומכ םינימ 

ול רדגה הז היהי רחאל ןודא אוהה דבעה היהו דבע אוהש דצמ ול ונניאש 

.דבעב ראותיש המ 58דצמ 5®ול אוהש ומכ ןודאב ראותיש המ דצמ 

[5.28] דמאש המ תלוז ראובמ הז הנה :יול רמא / 'ובו גופח היה םנמאו רמא ח<ב4> 

[532] ונראב רבכו לדבה הז ארק דחא םוקמבו .1ול המכחה לובק הלוגסה 8«לשמב 

ותואיצמ רשא אירטמיגהו האופרה ומכ לעופב ול תדחוימה המכחה לובק הזב 

ךרד לע הרקמ אוה םאו הלוגסב ראבתיש ומכ חולשה לע הלוגס ארקי םדאב 

81הלוגסה ןמ הפ רבדיש יואר אוה יב התכה לא תואנ הז ןיאו .תמאה 
המכח הז יא לובק ונלצא אוה הזלו .הרקמה המע רכז אוהש רחא תיתמאה 
ישיאמ דחא לכב אצמת הלוגסה תאזו תינויע םאו תישעמ םא לעופב ,דתיה 

תאז אצמת אל הז לכ םעש הדויש אלא רשפא יא 83םאו .םדאה 82ןימ 

םלבל   55 אתיל / ןימל ...אוהה   46

חקול   56 היהת   47

םתויה   57 היהי   48

םיגוס   58 העיגה   49

אתיל   59 אתיל / רמח ...רשפאו   50

צ לשמו פ / לשמב   60 אוהש ,תפומה רפסב ר"בא רדגש ומכ+[רבדה   51

הלוגסהמ / הלוגסה ןמ   61 כ .רבדה םצע לע ריעמ רצק רמאמ 
אתיל   62 אתיל / תופרטצהה ...יכ   52

אתיל / םינוילע ...םאו   63 ומכ +   53

אתיל 54 
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תישעמ אל המכח לעופב ול ןיא דלוישכ ןטק יכ םדאה ישיא ללכל הלוגסה 

.תיתמאה הלוגסה תלוז הנה הרכז רשא הלוגסה היהת הנה תינויע אלו 

.הלוגס היהי םעפו לדבה היהי םעפ המכחה לובק יכ דמאנש ןוכנ רתויהו 

םיתעהמ תעב לעופב המכחה לבקיש וכרדמ םדאהש הזב הצרנ רשאכש הזו 

היה המכחה לובק לע דימת הנכה ול םדאהש הזב וניצר םאו .הלוגס הז היה 

תמאתי הזבו .אוהש המ הב אוה רשא ותרוצ איה הנכהה תאז יכ ,לדבה הז 

הז ראבנ רבכו םדאל םשור אוה המכחה לבקמש חוצנה רפסב רמאיש המ 
.ה"גב םש 

ןורחא ןימל איה הלוגסהש סואירופרופ ןאכב ורמאש המ יפל ראובמ אוהו 

אצמיש 64 המ ןכ םג תיתמא הלוגס ארקת רבכ יכ קדוצ יתלב רבד הזו דבל 

ןייעו הכאלמה תאזב ןייעש ימל ראובמ הזו ןימ וא גוס אוה רחא אשונ לכל 

הזלו תיעבטה / 64המכחב ןינעה ומכ םשה הזב ושמתשי רשא תומכחב <א5> 

םע םירמאמהמ ותלוזו דיאה תלוגס תורמאמה רפסב חיני וטסראש אצמת 
.63 םינוילע םיגוס םתויה 

[533] רכו םישיאל ףלחתי גוסהו רמא ט 
[637] וב גשויש יוארש םיללוכ ינשמ ללוכה אוהש יתמאה גוסה רדג היה הזלו 

יואר םלש רדגה הז היהיש הצרנ רשאכ הנה :יול רמא .אוה «ב תבושתב 

המ תבושתב םהמ דחא לכב בשוישו רחאה תחת םהמ דחא סנכיש ראבנש 

ףיקמ ונניאש ינפמ ול גוס ונניאו רבדממ ללוכ רתוי רבדמ יתלבש הזו .אוה 

ונממ ללוכ רתוי אוה םאו בתוכל גוס םדאה 65ןיא ,בתוכהו םדאה ןכו וב 

65ןיא ברועהו רוחשה ןכו .אוה המ ךרדמ תוללכה יטעמב בשוי אלש ינפמ 

בשוי םאו אוה המ ךרדמ רתוי ללוכב בשוי אלש יגפמ ברועל גוס רוחשה 

.אוה המ ךרדמ ברועב 

[7.55] .קתעומ 6«אוה םשה הזש ראבל הצר רבו ןימהו רמא .ןימב רמאמה י 
[7.56] יואר םלש רדגה 67 הז היהיש הצרנ םא :יול רמא ...רכו ינשה ןינעהו אי 

לבא ,72והומכ 71ללוכ 7»ונניאש לע גוסה תחת 6»סנכנ אוהש וב 68רמאנש 

םדקש 75,דממ ראובמ הזו .74אוה המ תבושתב 73וב בשוישו גוסה וב ףיקי 
ויתחת סנכי ןכו ול גוס 76ונניאו שיגרמ ןוזנ םשג יחה תחת סנכי דבכ יכ 

[7.59] .ול גוס 7»וניאו לעופב 78ומצעמ 77עעונתמה 
םדקש המב ראבתה דבכ :יול דמא .רכו ונילע םרא / השקי לאו רמאבי<ב5> 

רשא תופרטצהה ורדגב חקליש יואר 8»ףרטצמ אוהש 8»המב ףרטצמה יכ 

ע אתיל 73 צ אתיל ,כ / המכחב ...המ 
עיזו והמ / אוה המ 74 צ ןיאו פ / ןיא 

גז המב s 75 אתיל 
ז וניאו 76 ן אתיל 

ד ל"ר + 77 עג רמאיש 
ב אתיל 78 ב אתיל 

פנרב ונניאו 79 עג וניאש 
0 אתיל / ףרטצמ ...המב 80 פ ללב 

ח ונממ צפעפיזוגב 
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םיפרטצמה יגש אוהה רדגב והקלי אל םא רשפא יתלב הזו ףרטצמ 81וב אוה 

אוה ןודאה רדג ןכו ,84וינדא תרשמ 83שיא 82אוהש אוה דבעה רדג יב 
87בשויש יואר תודבעה אוה המ רמאנ םאש 8«דע 85ודבעב לשומ אוהש 

הלשממ בשויש יואר ,תונדאה אוה המ רמאנשכו .ןודאל דבעהמ עיגי תוריש 

,דחא ןינע לע 9»ורוה םירדגה 89ולא ינש הנה .דבעה לע 88ןודאל היהת 

תוריש היה דבעה לא סחויי רשאכ אוהה קנעהש אלא .אוהה תופרטצהה אוהו 

.ןימהו גוסה רדגב יואר היה ןכו .92הלשממ 91היה ןודאה לא םחויישכו 

חקול אלש ונראיב רבכ ףרטצמה סחיה 83 םשורב חקל אוהש רמאש המ םלואו 

9«רכזנש ל"ר 95רמאמב ורכז אוהש הנה 94ןבומה םנמא תופרטצהה דצמ םש 

הזמ 98הרקי אלש ורמא םלואו .ףרטצמ אוהש 87.דמ דצמ אל ןימה םש 

,10!לטב הזמ הרקי םיפרטצמה ירדג 4"תלוז ל"ד םירדגה ראשב יכ ,99לטב 

םדאה רדגב 1»3הקליש ומכ 1»2רבדה תוהמ תעדוהב דחא תוהמ הקלי םא 

1»5דחאה תוהמ הקליש דצ לע אל בייוחמ אוה םיפרטצמה לבא .104סוסה 

דחאה לא דחאהמ תמאה ךרד לע אוהש תופרטצהה ינפמ אלא 1»«רדגב 
םיפרטצמה רדגב 1»8ורכזנ אל םא תופרטצהה תוהמ 1»7עדויש רשפא יאו 

[7.67] .םדקש ומכ תופרטצהה הזב ופרטצי רשא 
ןווכמה :יול רמא .רכו ורמא / רשא הזמ ןבויש יוארו -ושד ןבא רמאגי<א6> 
ןימה םשור ל"ד םשורה הז סואירופרופ הנג רשא דצה הזמש הנה דשר ןבאמ 
הבסה יכ סחיה םשורב הזב שיגרה אל םאו רחאה םשורה הנגיש יואר היה 

םיעצמאה םינימה ומכ םשורה הז תחת סנכי אל ןימ םש שי םאש ל"ר ,תחא 

םשורב רשא ןורסחה אוה הזו ,סחיה םשור תחת סנכנ אוהש ראובמ אוה 
.אוהה 

[8.87] הזב ןוצרה :יול רמא .רפו וזומש רשא םצעהש עדתש יוארו דשד ןבא רמא די 
םהמ דחא לכ הרוצהו רמחהש 109רמאיש ימ שיש םימדוקל תועד המכ יכ 

רמחה אוה םצעה לבא םצע םהמ דחא ןיאש רמאיש ימ שיו ,םצע ארקי דרפנ 

.תובס יתשל ןוילע גוס םשגה םישתש יואר הכאלמה תאזו .דחי הרוצהו 

בחו רכזיש   96 פפזוא אתיל   81

צ אתיל   97 ג אתיל / אוהש אוה   82

נ ארקו / הזמ   98 9פ אתיל   B3

עזוגא לוטיב   99 גג ונודא   84

וזב יתלוז ,א אתיל   100 צ וידבעב   85

עג לוטיב   101 ב םע   86

ו רמא +   102 צ אתיל   87

עג חקלש   103 י ןודאהמ   88

א סוסהו ג גוסה   104 89 זב ינש הלא ,9עפח ינש ולא / ולא ינש 

גי רחאת   105 א אתיל גח ורוי / ורוה   90

ב ורבח +   106 91 ב היהי א איה / היה 

כ עדנש   107 ז הלשממו תונדא / הלשממ   92

ונרכזנ ,די והרכזנ ,גי ורכזי ,ט וב רכזנ / ורכזנ   108 ע םשורמ   93

א ונמנ ,9 רכזנ ,פ  ו ןבוממ   94

רמאנ   109 ו ורמאמב   95
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קדוצה אוה תועדה ולאמ הז יא רוקחל הכאלמה תאז לעבל ןיאש תחאה 
תריפס אוה הכאלמה תאזב ןווכמהש תינשהו ,תירבד הריקחה תאז ןיא יכ 

רשא תומכחה לא "0םרואב ךרטצי רשא םיגיגעה אל םישגרומה םינינעה 
םישגרומ םניא םידרפנה םימצעהש ראובמ אוהו .םתלחתה הכאלמה תאז 

"!םשגה היהיש יואר ןכל ,הרוצו רמחמ בכרומ שגרומה םצעה היה יכ 
.ןוילע גוס 

[9.81] הכאלמה תאזב חנוי אלש יואר רבדמה ןכו .דכו ךאלמלו פדאל גימ דכדמח ןכו וט 

.ויתחתש המ לכ לע המכסהב אשניש יואר גוסהש תחאה .תובס יתשל גוס 

/ "2'רבדמ'ש ראובמ אוהו ויתחתש המ לכ לע ורדגו ומש ואשניש ל"ר 
המ דצמ םדא אוה םדאה יכ !"ךאלמהו םדאה לע המכסהב רמאנ "2ונניא <ב< 

הזו ,לעופב ליכשמ וניאש ימ םדא היהי אל ,אל "5םאו הכב רבדמ אוהש 

רדגש דועו .לעופב רבדמ אוהש "®המ דצמ ךאלמ אוה ךאלמהו ."5רקש 

תינשהו .ךאלמב אצמנ יתלב הזו ,ןויעו הבשחמב גישמ אוה םדאב רבדמ 

תואיצמ ןיאו םימסרופמה םירבדה אלא הנמתש הכרדמ ןיא הכאלמה תאזש 

.םסרופמ ךאלמה 

[9.97] םשה ףותשב םהילע רמאנה אוה םהל אצמנה םשש הזו דכו הרקי אלו רמא זט 
אוהש יפל הז רמא םנמא :יול דמא .המכסהב אל םשה תגשה ידדצמ דצב וא 

רכזנש ומכ רומג ףותשב םירבדה לע רמאי אל אצמנה םשש ראובמה ןמ 

יכ דוחיאו םדוקב םירמאנה תומשה ןמ אוה םלואו עבטה רחאש המ רפסב 

אצמנ היה הרקמה יכ .הרקמה לע רוחיאבו םצעה לע המידקב רמאי אוה 

רבכו .ומצעב דמוע אצמי אל הרקמה יכ ,אצמנ ותוא אשונה םצעש דצמ 

.הרשעה תודמאמה לכל ללוכ גוס ונניא 'אצמנ'ה םשש רמואש הממ ראבתה 

םינימל רשא םילדבההו ,ויתחת רשא םינימה לכל ףתושמה אוה גוסהש הזו 
םילדבהה ויהיש בייוחי הזלו .גוסה עבט לע םיפסונ םירבד םהיתחת דשא 

םילדבהה לע גוסה תואישנ קדציש ןכתי אל הזלו גוסה עבטל םיפלחתמ םהה 

ויהי רבכש לשמהו .םילדבהה ילעב לע גוסה תואישנ קדצי םנמא לבא ,םהה 

לע חכהו ,תופפועה לע חכהו הכילהה לע חכה :יחה םהב קלחיש םילדבהה 

חכה'ש רמאנשכ תוחכה ולא לע יחה תואישנ קדצי אל / הנהו .היחשה <או 
םילדבהה ולא ילעב לע יחה תואישנ קדצי םנמא לבא ;יח אוה הכילהה לע 

לע אשני אצמנה םנמאו .החושה ןכו ףפועמה ןכו ,'יח אוה ךלוהה'ש הזו 
קדצי אל רבד םש ןיאש הזו םילדבהה ילעב לכ לעו ויתחת דשא םילדבהה לכ 

ולאמ דחא ןיאש ראובמ אוה הזלו .רבד וא שי וא דחא וא אצמנ אוהש וילע 

אצמנה םש היה ללוכ גוס םהל אצמנה היה ולאו .תואצמנה לכל גוס תומשה 

רכו ונראת -וככש דחאו רמא ...ראובמ הז לכ .רכו המכסהב םהילע רמאנ 
הזב ןוצרה :יול רמא .רכו םירקמה ישיאכ קדצי םנמא תמא רשא הזו 

ךאלמה לעו 114 רואיב 110 
אתיל / רקש ...סאו ϋ 115 אתיל 111 

אתיל 116 רבדמהש 112 
וניא 113 
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הז היהיש ל"ר יעבטה גהנמה לע רמאמב ואשני םירקמה ישיאש ונלצא 
רבד לע ואשנישכ םימצעה ישיא לבא .וב ןווכש המ עבטב הרומ רמאמה 
הרזגב אשונהש הזו הרקמב לבא וב ןווכש המ עבטב הרומ רמאמה היהי אל 
ונתלילש וא המ רבד אוהה אשונל וניבויח היהי אל םאו עודי היהיש יואר 

ול בייוחי עודי אשונ 1"חנויש יואר הזלו .רבד עידומ יתלב ונממ ותוא 

םאש ראובמ אוה ןכ ןינעה תויהבו ונממ ללושי וא הרזגה תאזב המ רבד 

אוהש עבטב הרומ רמאמה הז הנה עודי ןבואר היהו 'רוחש ןבואר' ונרמא 

שיאה הז אוה ימ 118 עידונש וניצרו אושנה םצעה שיא היה םא לבא .רוחש 

ישיא לכ ופתתשי הזב יכ ול ימצע ןינעב והעידויש רשפא יאש ראובמ אוה 

יאש ראובמ אוה ןכו 120'ןבואר אוה "9רבדמה' / רמאנש ומכ ,ןימה <ב' 

הזחה בחור ומכ ןימה ישיא לכל אצמיש "1ירקמ ןינעב והריכנש רשפא 

לעופב אצמנ יתלב ירקמ ןינעב והריכנש אלא דאשי אל הנה ,םינרפצה בחורו 

,ול המודה וא 'ןבואר אוה לעופב ךלוהה' רמאנש ומכ דימת ןימה ישיא לכל 

דצמ אלא וב ןווכש המ עבטב הרומ יתלב רמאמה הזש ראובמ 122אוה 

רמא םא ןכו .ןבואר יתלוז אוהה דמעמב ךלוה םש היהי אלש 123הרקש 

אוה זומרה ידצמ דחאב םא עבצאב םא וילא זומריו 'ןבואר אוה יחה הז' 

רשא הזימרה םע לבא וב ןווכש המ עבטב הרומ יתלב רמאמה הזש ראובמ 

גהנמה תלוז לע רשא תואישנב הזב הנווכה ןיאו .רמאמה הז רמוא וילא זמר 

תכפהתמ איהש םינפל רמאי הלוגסה יכ ,םישנא ובשחש ומכ 124יעבטה 

.יעבטה גהנמה לע םצעה אשונ הרקמה היהיש רשפא יאו ןימה לע אשמב 

ראובמ הזו הכאלמה תאז לעב קיחרי אל תואישנה הזש ראובמ אוה הזלו 

לע רמאיש המ םשור ארקש המ םלואו .טפשמה ךופהב שקהה רפסב דוע 

היה ןכו הלילשה רבדה תוהמ ןיאש ינפמ םיבר לע אשני אל אוהש שיאה 

היה םאש ,שיא אוהש המב שיאל הז ןיאש םהמ דחא לע אשני רשא םשור 

ראבתה רבכו םימצעה ישיאב 12-קדציש ביוחמ היה שיא אוהש המב שיאל 

דחא לע ותואישנ אוה שיאה תוהמ ןיא יכ םשור הז היה הנה ןכ םגו .ולוטב 

הז היה הזלו רבדה תוהמ / עידומ אוה רדגהו .םיבר לע ותואישנ אל וא <א* 
.רדג אל םשור 

[1135] ול רמאי םנמא ןוטלפאו טארקפ תגרדמכ דחא אוהשכ ראותי רשאו רמא חי 
ןמ תעכ ומצעכ םרוכח אצמיש רשפא יא תולוגפמ םייוקי אוהש יפל שיא 

אצמיש דשפא יא טארקפ ונממ םייוקיש ללכה יכ םישיאה ןמ ותלוזכ םיתעה 

שיא אוהש המב והודחיי תולוגס ןמ םייוקי שיאהש הצרי :יול רמא .ותלוזכ 

ותלוזב םיתעה ןמ תעב םרובח אצמיש רשפא יא ,םישיאה ראש ןיבמ 
הז תלוזו בוהצ ורעשו תומא יתש לעבו ןבל אוהש רמאת וליאכ םישיאה ןמ 
רשפא יא וב םיאצמנה םמצע םינינעה ולא הנה ול ואצמי רשא םינינעהמ 

אוהו 122 חיניש 117 

אתיל 123 עידויש 118 

ןושארה + 124 רבדמ 119 

צ קבדיש 125 אתיל / ןבואר אוה 120 
צ הזחה בחור ומכ + / ירקמ 121 
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גרבנזור םולש 

תאז אלו ,שיאה הזל רשא דמחה הז אלו ,ול רשא ךרואה אלו ,ותלוזב ואצמיש 

אצמיש רשפא יא טארקס ונממ םייוקיש ללכה יכ .ול דשא הניעב הרוצה 
,םהילא זומרו תויטרפ םניא םהש יפל ללוכה םדאה תולוגס לבא ותלוזב 

ןבואר רשא יטרפה קוחצה הז אל םדאל הלוגס אוה קוחצהש רמאת ולאכ 

הז ורמאמ שרופיש יואר ןיאו .םדאה ישיא םהו םיברב ואצמי דבכ הנה ,וילע 

ואצמי אל םדאה ישיא ראש ןיבמ והודחיי תובר תולוגס אוהש המב שיא לש 

ויתולוגס תצקב רחא שיאל המוד המ שיא היה םאש רמאת ולאכ ,ותלוזב דחי 

יתלב אוה ןינעה ןיאש הזו המ ןינעב אל ףלחתי אלש רשפא / יא הנה 
יגש ואצמיש ינוצר קוחר רשפא אוה םאו רשפא אוה לבא וענמה ראובמ 

אוה המ שיאל אצמנ אוהש אמש הזו .ןיגע לכב םימוד דחא ןיממ םישיא 

רשפא אוהש המו הזה שיאל אצמנ היה אל םאו אוהה ןימה ישיאל ירשפא 
ראבתיש ומכ םיתעהמ תעב לעופב אצמיש בייוחמ אוה לבא ענמנ יתלב אוה 

הנה המ ראתב המ שיא אצמנ רשאכ הנה ןכ ןינעה תויהבו .תיעבטה המכחב 

סחיהו שיאב ףיקי ןימה ןב םא .המ ןמזב ול המוד דחא שיא אצמיש בייוחי 

.דבו ןימכ 
(אובי ךשמה) 
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