
גרבנזור םולש 

תודמ ג"י שוריפ 

היליב ןבא בוט םוי ןב דוד 'דל 

אובמ 

דוד 'ר לש ןהב תשרדנ הרותהש תודימ ג"יל שוריפה תא ארוקה ינפב ינא איבמ הז ירמאמב 

ןותנה .2הברה ונל עודי אל היליב ןבא דוד 'ר לע .לגוטרופמ היליב ןבא בוט םוי ןב 
ודי-לע םגרותש ,מי77,ד/ל7אילברפסב עיפומ רוריבב וילע םיעדוי ונאש ידיחיה יגולונורכה 

לש הנושארה תיצחמב יח אוהש עובקל םילוכי ונא ןאכמ .(1338=)'םחנא' תנשב תימורמ 

תיפוסוליפה תורפסב ןיינעתהו ,לגוטרופ ימכח יבושחמ היה היליב ןבא .ד"יה האמה 
םג עדי תיזגוטרופו תירבע דבלמ .םינוש םירפס תירבעל תיברעמ ומגרות ותמזויב .תיעדמהו 

,האופרב ,הנוכתב קסעו 'תולוכשא שיא' היה ותפוקת ינב םירחא םיליכשמכ .תיניטל 

.םידירש אלא וראשנ אל ותרישמ .הרישבו דומלתב ,ארקמה תונשרפב ,היפוסוליפב 

.נ ליכשמה תלדלסי ורוביח קר ,יתעידי בטימל ,וישכע דע םסרופ יתורפסה ונובזיעמ 

ויהו' :םיפסונ םירקיע ג"י םהילע ףיסומו ם"במרל םירקיעה ג"יב קסוע אוה הז רוביחב 

.'דחא ומשו דחא 'ה בותכש ארקמ םייקתיו ,דבכנה םשה ןינמכ םירשעו השש תודוסיה 

ג"י לע םישוריפ םישימח לש המישר ןמיירפ 'א םסריפ סוארטש 'אל לבויה רפסב 

ןויגיהה יללכ ןיבל תודימה ןיב רשקל ןויסינב אוה היליב ןבא לש ושוריפב דחוימה .תודימה 

בושחה חטשל ןויגיהה ילעב טעמכ וסחייתה אלש רבדה עיתפמ ,ןכא .ול םיעודי ויהש יפכ 

דומילש יפ-לע-ףא .יתכלההו ידומלתה ןוידל הקיגולה םושיי — םהינפב חותפ דמעש 

,ונידיל ועיגה אל אמש וא ,ורצונ אל ,ג"יה האמב םיגוה לש םהיבתכב שגרומ ןויגיהה 

רמוא רוביחל ואובמב .היליב ןבא לש הז ושוריפ אוה ןפוד אצוי .הז םוחתב תובר תוריצי 

יללכ יפל תודימה לע שוריפ ול ומדקש דרפס ימכחמ דחא ףא לצא אצמ אלש היליב ןבא 

.ףסונ רוריב קפס אלל ןועט רבדה םלוא ,הז 'יתאצמ אל' םע חכוותהל רשפא יא .ןויגיהה 

תנכהב יל ורזעש ןמצלוה תיתג 'בגלו םרוי ישיבא רמל ,י"נ גרבנזור ןויצנב 'ר ירומ יבאל הנותנ יתדות 
.טסקטה 

קחצי תכירעב ,(םייתד םירפוס דוגיא לש הנשה רפס)תשרא ,ינולא 'נ ידי-לע ול שדקוה דיחי רמאמ 
,היליב :דיה-יבתכב תונוש תורוצב עיפומ ומש ,ינולא ריעמש יפכ .ופש-זעש ימע ,ד"שת םילשורי ,לפרו 

.איליו תחא םעפ ףאו אלר ,אליב 

.ןיילק המלש תאמ יתפרצ םוגרת םע ,1849 ץימ ,יזנכשא רזעילאל םימכח ירבדב 
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גרבנזור םולש 

תודדוב תויוסחייתה ונאצמ ןכ ומכ .4ג"בלרל סחוימה קדצ ירעש:המוד רוביח לע ונל עודי 

םע ינרותה חוכיווב ונא םיעמוש תודמה ג"י לע םינאקיגול לש תרוקיב לע .תופסונ תוירקמו 

:5ראקלופ קחצי 'דל תדה רזעב ףוסוליפה 

,ןועגשו תוטש םתעדב הלעי ,ןויגהב תוגהל וליחתישכ ...םיפסלפתמה םנמאו 

ירמוחו הירמוח יכ ועדי אלו ,םיכרענ הילאו ,םיכרצומ תדב שקיה יאנתב יכ םבשחב 

.םינמנ םיירשפאב הלאו םייחרכה הלא ,םינושמ הישותה 

םיהז תויהל םיבייח םיידומלתה קסיהה יללכש םיבשוח םהשכ םיעוט ןויגיהה ילעב :רמולכ 

ונושלב 'רמוחה' ,תואיצמה לש תוילאדומהש ינפמ ,ןוכנ הז ןיא .םיינויגהה קסיהה יללכל 

ןיבל ,הרותה ,ונייהד ,היישותה ןיב הז םוחתב תוהז ןיא .םירקמה ינשב הנוש ,ראקלופ לש 

.ירשפאה רמוחל םיכיישה םייחב הרותה ,יחרכהה רמוחב קסוע עדמה .לשמל ,הקיטמיתמה 

:ןאכמ 

,תונוכנ טלחומה תפומה יכרדב הלא ,תונובתה יכרדב ,תונוש םישקהה תורוצ םג 

,אוה המ ועדי אל יכ ,והמתיו וזחי הלאה םילכסהו .תונופ יתלב םהה םיאנתל הלאו 

.תשרדנ דבלב תודמ הרשע שולשב תשדוקמה ונתרות יכ ,והדידב והניאו ןרידב ןנא 

,ושרוגיו 'ה להקמ וחדוי ןכלו ,ונימכח יפלכ םירבד וחיטיו ונתד לע וגיעלי הז לעו 

םה יכ .ושבייו םחכ שרחכ ברחיו ,ושעוגיו ורובעי חלשב ,ושרשיו לבהמ ורקעיו 

.הילילע יתבר ,היפפי הכלמ ,הישותה לע תובר ואיצוה 

.הז רשקהב תוארל ןתינ ןכא הז ושוריפ תאו ,ראקלופ קחצי 'ר לש ורוד ןב היה היליב ןבא 

.םימוחתה ינשב ןויגיהה תוטיש ןיב ידוסי קימד שיש חיכוהל ןויסינ ונינפל 

םיצוחנה םיטרפה לכ תרהבה .דחוימב תניינעמ תודימה שוריפב היליב ןבא לש ותטיש 

עיבצמ היליב ןבאש ףיסוא ,טרפל ילבמ ,םלוא .רתוי בחרנ ןויד תשרוד התיה טסקטה תנבהל 

.םינוש םיינויגה םיללכ ןיבל תוילאסקודרפ תוארנה ל"זח יכרד ןיב תוליבקמ לש ןמויק לע 

םישקיהה ומכ ,הרורב תינויגה הדימ קפס אלל אוה 'רמוחו לק'הש ךכ לע עיבצמ היליב ןבא 

אלא יוביר רחא יוביר ןיא' ללכל םג םלוא .םמצע ךותמ םירורבה ,הנושארה הנומתהמ 

ומצע ךותמ רורב וניאש ,תישילשה הנומתהמ שקיהב ,םישקיהה תרותב הליבקמ שי 'טעמל 

היליב ןבא לש ותשיג ןיב םיבושח םילדבה שי .הנושארה הנומתב שקיה לע ודימעהל שיו 

רבסה אל שפיח היליב ןבאש ןהמ דומלל רשפאש המדנ .קדצ ידעש לעב לש ותשיג ןיבל 

.ל"זח ידי לע תעצומה וזל המור הבושת לבקתת ובש ןויגיהה תרות ךותמ םגד אלא ,קיודמ 

— ב"ע 123 ףד , 1800 ונרוויל ,יסוטיפ בקעיל בקעי תירב רפסב רואל הנושארל אצי קדעירעש רוביחה 

יפכ ,םלוא .ד"מרת םילשורי ,ןהאזניפלוו ףלוו באז 'רב בקעי קחצי לש ותרודהמב ןכמ רחאלו ,א"ע 125 

ילע,ןיקנמ לאלצב לש ורמאמ הארו .אוה קפקופמ ג"בלרל סוחייה ןיקנמ לאלצב ר"ד יריד ריעה רבכש 
.58-55 ימע ,(ז"משת) די ,רפס 

.94 ימע ,ד"משת ביבא לת ,רגניול בקעי 'דהמ ,תדה רזע 
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היליב ןבא דוד 'דל תודמ ג"י שוריפ 

ונידיל עיגה ןהב תשרדנ הרותהש תודימ ג"יל היליב ןב ט"וי 'רב דוד 'ר לש ושוריפ 
:די-יבתכ השולשב 

ימולצתל ןוכמב 12600 ונמיס ,R 8.26 ('גדירבמיק) 'גלוק יטינירט תיירפסב :ק י"כ 

ףד — א"ע א ףד ,('ס :ןלהל)םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב לש די-יבתכ 

.ז"טה האמהמ ,תיקלטיא הביתכ ,רוביחה לכ תא ליכמ הז די-בתכ .ב"ע ז 

,28694 'ס ,1500 רלדא ףסוא ,2441,4 הקירמאב םינברל שרדמה תיב תיירפסב :נ י"כ 

.ז"טה האמהמ ,תיקלטיא הביתכ 

— ב"ע 197)דבלב םידומע ינשכ ובו ,20370 'ס ,155/9 (הצנריפ) Gaddi תיירפסב :פ י"כ 

.ה"מר תנשב בתכנ ,תיחרזמ הביתכ ,רוביחה תליחתמ (ב"ע 199 

,'יקטנלא :ירוקמה יברעה יוטיבה לע רמשו נל םדוק ק .תחא החפשמל םיכייש קו נ י"כ 

לע ורמאמב סקרמ רדנסכלא ידי לע ראותמה הז הארנכ אוה נ י"כ .ןויגיהה ימכח ,רמולכ 

ראלק 'ב י"ע וקתעוהש יפכ ,ונממ םיעטק טטצמ ינולא .רלדא ףסואב די-יבתכ יצבוק 

דחא ףא םע ההז ונניא ב י"כ .ב ןלהל הנכנשו ,הניווב ןירפלה 'י ידיב היהש די-בתכמ 

י"כב ,תאז תמועל .קנ תחפשמל ךייש אוהש ונל רורב םלוא ,ונידיב םיאצמנה דיה-יבתכמ 

הסריג הארנכ אוה הצנריפ י"כש רעשל ןתינ ילוא .םייתועמשמ םייוניש םייוצמ הצנריפ 
.השע ומצע רבחמהש תרחא 

אללו ,ק י"כ ,דיחי די-בתכב ראשנ טסקטהמ לודג קלח .םיעטוקמ פו נ י"כ ,וננובאדל 

יפוליח תאבה ךות ,תיטקלקא הרודהמ טסקטה תא רידההל יתטלחה .תואיגש וב ולפנ קפס 

חסונ יתעדל אוהש ,הצנריפ י"כמ עטקה תא יתפסוה הלחתהב .םייטנוולרה תואחסונה 

םהבש תומוקמ רפסמ לע הלאש ינמיס תועצמאב טסקטב יתזמר .ומצע רבחמה לשמ ןקותמ 

,םילמ יתש חנעפל יתחלצה אל ,רוביחה תלחתהב ,דחא םוקמב .תקפקופמ התיה האירקה 

.הלאש ןמיסב ןתוא יתראשה ,רורב רשקהה יכ םאו 

ןויגהה תמכח ךרד לע תודמ ג"י שוריפ 

2לאגוטרופ תוכלממ ,אליב ,[ןב] הנוכמה בוט םוי 'רב דוד רמא 

'ה ךורב :רמואו ליחתא הנהמו ,איפוסוליפ ךרד לע [? ] רואיב ארקנה והז :רבחמה רמא 

ינפוא לכמ ללושמה ,יחצנה [?ומצעב ] ולבקיש ילבמ טלחומה תואיצמב יוצמה 

יפכ םיטרפב חיגשמה .םדק ימכח לכ תועדמ בגשנ ,שודיחב ומלוע שדחמה ,תוינפוגה 

רואב הקבדו םשפנ המלעתנ רשא דע ,לכשה ימלש לע ותאובנ עפש עיפשמה ,םלכש 

יממ בואשל ,תואמצה תושפנה תותרסח םילשהל ,'תי ותאמ חלשנ רשא השמכ ,ןוילעה 

דרי רשא הגשהה רהמ ,הרובגה יפמ לבק רשא המימתה הרותה תועצמאב הזו ,העושיה 

.ק ןיכ [ןב 1 
דוד יבר םכחה ורבח ,ירבדה תכאלמ ךרד לע תודמ הרשע שלש רואיב ארקנה רמאמ .ק ילאגוטרופ 2 

.פ ל"צד ןטקה 
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גרבנזור םולש 

4תודמ הרשע שלש שרפל ינוצר :3רבחמה רמא .שוריפב ליחתאו .יהלאה דובכה וילע 

רשא הביסה יכ ,6רמוא םתוא שרפאש םרטבו .5רבדה תכאלמ ךרד לע ,לאעמשי 'ר שרדש 

9דרפס ימכחמ דחא לע יתעמש אלו יתיאר אלש איה ,הזה 8שוריפה שרפל 7יתאבוה הרובעב 

יפל התייה םתרעה רדעה '4תבס '3ילוא '2רמוא ינאו .הזה שוריפה לע "ובלב '0ררועתיש 

התיה אל ,דומלתב םנתמו םאשמ לכ יכו ,17'יקטנלא ויה אל '6ל"זרש '5םנויערב הלעש 
.דבלב '8םייחוכיוה םיכרדב יתלוז 

ןמ םיבר תומוקמב '9ל''ז םהל יתאצמ הנה יכ .בושחי ןכ אל יבבלו ,המדא ןכ אל ינאו 

רשא (ב"ע ונ םיחספ)'וגהנש םוקמ' קרפב הת .20רבדה תכאלמב םהירבד ורבדי ,דומלתה 

ללכ' :ל"ז םנושל הזו .אוהה רדגה יקלח וראיב כ''חאו ,האיפה תא רידגהל ןמצע וסינכה 

— םויקל וסינכמו ,דחאכ ותטיקלו ,ץראה ןמ ולודגו ,רמשנו ,לכוא אוהש לכ :האיפב ורמא 

ריכהל ידכ ,ויקלח ראבל ל''ז םהל ואב ,הזה רדגה יקלח ואיבה רשא רחאו .'האיפב בייח 

טרפ — רמשנו .הצוקו סיטס יחיפסל טרפ — לכוא אוהש לכ' :ורמאו .לידבמהו גוסה םהמ 

.הנאתל טרפ — דחאכ ותטיקלו .תוירטפו 22ןיהמכ 2'טעמל — ץראה ןמ ולודגו .רקפהל 

,רבדה 23תא םירדוג םה יכ .רבדה תכאלמ ילעב ךרד והזו .'קריל טרפ — םויקל וסינכמו 

ןינקה רדוג אוה ,הז ןוימדכ .אוהה 25רדגל 24םיחרכומה םיקלחה ךרוצ וראבי ב"חאו 

ללכ אוה 'הנוכת' תלמו .'שפנ לעב אוהש דצמ שפנ לעבבו ,שפנב הנוכת' אוהשב יתוכיאה 

.קב אתיל הצנריפ י"כ יפ לע וז הלחתה 

.פ םהב תשרדנ המימתה הרותהש תודמ [תודמ 

.פ ןויגהה ק ירבדה ב [רבדה 
.פ רמואו [רמוא םתוא שרפאש םרטבו 

.פ יבל תא יתתנ ב יתסנכנ [יתאבוה 

.ב שוריפל [שוריפה שרפל 

.פ דרפס ימכחו רודה ימכחמ [דרפס ימכחמ 

.פ ררועתנ רשא [ררועתיש 

.ב אתיל [ובלב 

.פ יתרמאו [רמוא ינאו 

.ב ילוא יכ [ילוא 

.ק תבסש פ [תבס 

.פ םתעדב [םנויערב 

.ק ל"ז ב [ל"זרש 

.פ ןויגהה תכאלמב םיאיקב םיינויגה נ תפומ ילעב .תיברעה הלימה לע רמש ק ['יקטנלא 

.פ םיחוכיוה יכרדב ב םינשרדה םייחוכיוה םירבדב [םייחוכיוה םיכרדב 

.ג ל"זר [ל"ז םהל 

םיאצמנה םירבדה ןיב וקדקד הנה יכ ,רבדה תכאלממ פ רובדה תכאלמ יכרדב [רבדה תכאלמב 

.ב אשונב םירמאנה םירבדה ןיבו ,אשונב תורמאמב 

.פ טרפל ב יטועמל [טעמל 

.נ םיהמכ [ןיהמכ 
.ב אתיל [תא / ק ורדג םהש פ [תא םירדוג םה יכ 

.ב י"כ ןאכ דע פכ םיאבומה [םיחרכומה 

.פ רדגמ [רדגל 
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היליב ןבא דוד 'דל תודמ ג"י שוריפ 

תומדקהה ןוימדכ אוה ,'שפנב' ורמאו .תוינוצר וא "הנייהת תויעבט ,תונוכתה לכל 

28ומכ אוה — 'שפנ 27לעבבו' ורמאו .תישונאה שפנב עבטב תומדקומה תונושארה 
לדבהה 29והז — 'שפנ לעב אוהש דצמ' ורמא םנמא .תוינויעהו תוישעמה תוכאלמה 

.דבלב שפנ לעב 30אוהש דצמ םדאל וניאש ,תואירבה ןינקמ ולידבה הזבש .ןורחאה 

תללושה ןוימדכ אוה — (א"ע גמ אמוי)'תוברל אלא טועמ רחא טועמ ןיא' :ל"ז םרמאו 

אלא יובר רחא יובר ןיא' ורמאש המ םנמאו .הטושפה תבייחמה ןמ תבייחתמה 31תרסומה 

.ןהיתשב אשונ יעצמאה לובגהש ,יגה הנומתה יניממ ןימ 32והז — (א"ע טפ תוחנמ)'טעמל 

.'דובכ איה 34תינויע המכח לכו ,תדמלנ איה תינויע המכח לכ' :ונרמא הז 33ןוימדו 

,'רוטפ — לכב רפוכה' :ורמאש המו .הנטקה ךופהב הזו .'דמלנ אוה דובכמ תצק' — דילוי 

.ןטקה ןמ יעצמאה לובגה ללושיש ךירצ ןיא — וב 35תונוכתה יתשמ שקיה ןיאש יפל אוה 

יפל לבא .יעצמא לובג םש היהיש אוה ,'עבשי — הנעטה תצקמב הדומ' :ורמאש המ לבא 

חנות עבותה תנעט הז יפלו .עורפל אל ,עבשהל ל"ז והובייח ,תיקלח הלודגמ הדלות ןיאש 

העובש וא ןוערפ דליתי עבתנה ןמש יפל .הלודגה םוקמב עבתנה תנעטו ,הנטקה םוקמב 

ןיממ תויהל הכירצ הריפכהש ל"ז םרמאו .טעמה לע אוה — ודגנכש אוה םאו .םצעב 

אב ללושהש ונינע ,הלילשהו בויחה ךרד לע רשא תודגנתהש אוה הזב ןינעה — הנעטה 

,'יח 36דחא םדא ןיא' :אוה ותלילש ,'יח םדא לכ' :ונרמא הז ןוימד .אשונה ןמ אושנה לולשל 

הל תילד לע םא ,עבתשמ היל תיאד לע' ל"ז םקלחו .'ןבא 37דחא םדא ןיא' :ךרמא אל 

רבכש הזו .רדעההו ןינקה ךרד לע תודגנתהה ומכ אוה — (ב"ע ה אעיצמ אבב)'עבתשמ 

39ףיסוהל ל"ז וכרצוה הז ינפמו .38[ןינקה] לבקל וכרדש ימ לע יתלוז לפונ רדעה ןיאש ,עדונ 

תוחפ הב יל ןיאו ,יל שיש העובש' :רמאיש אוהו .ןינקה לע אבה רדעהה לע תורומ תולמ 

ישימשת ינאמ לכ איינלפל ילטלטמ' :וקלחש המו .(א"ע ב אעיצמ אבב ,הנשמ)'היצחמ 

קולחה .(א"ע נק ארתב אבב)'ירעשו יטח וליפא — ילטלטמ לכ .ירעשו יטחמ רב — [ינק] 

םרמאו .ירשפאה רמחב התויהב ,תיקלח ןיד ונלצא הניד רשא תיללכה ןיד תעידימ ןבוי הזה 

ןידמל םא יולת אוה הזה תקולחמה — (ב"ע ג ןירדהנס) 'יגלפמ אק תולחת' 40:ל"ז 

.פ תויעבט הנייהת רשא [הנייהת תויעבט 

.ק לעב פ [לעבבו 

.ק אתיל פ [ומכ 
.פ אוה [והז 

.פ םדא אוהש [אוהש 

.ק תללושה נ תרסומה פ [תרסומה תללושה 

.פ אוה [והז 

.ק ןוימדכ נ ןוימד פ [ןוימדו 

.הצנריפ י"כ ףוס [תינויע 

.נ תורבסה [תונוכתה 

.ק אתיל נ [דחא 

.נ אתיל [דחא 

.קנ ןינעה [ןינקה 

.ק חיכוהל נ [ףיסוהל 

.נ ל"ז םה ורמאש המ םנמאו [ל"ז םרמאו 
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המדקהב שקיה ןיאש איה ותנעט ,'תולחת' ןישרוד ןיאש רבוסה יכ .ואל םא ,תחא המדקהמ 

,'תולחת' ןישרודש רכוסהו .ךיאצחל הריזג ןיא' :רמואה רמאמ רחא הזב ךשמנ .תחא 

וא קדציש ןכתיש ,המצע ינפב הרזגל ןידת — תחא המדקה איהש י"פעא יכ איה ותנעט 
.בזכי 

ירבדכ הכלה — עירכמ רחאו םיקלוח םיינש אצומ התאש םוקמ לכ' :ל"ז םרמאו 

ןוימד .רחא רבד היהי ילואו ,םהמ 'א היהי אלש ןכתיש יפל והזו ,(ב"ע טל תבש)'עירכמה 

.'תוחפ אוה ןובשחה הז' :רמאיו והדגני רחאו ,'רתוי אוה ןובשחה הז' :רמוא רמאיש הז 

םצעב םקלחב ךא עירכמה ירבדכ הכלה תויהל ןכתי הזב .הוש אוה ןובשחה הזש רמאי 'גהו 

אלא עירכמ אל ןאכ ןיאש יפל עירכמה ירבדכ הכלה ןיא — םיקלח ינשב דחוימה דחא 

רשאכ יכ ,אוה (א"ע אכ םיחספ)'תישילש הערכה' ןיבו "ג תעד' 4'ןמ רשא שרפההו .קלוח 

ארקי — הדלותה עבטב םה אשונהו אושנה רשא ,תומדקהה ינש תלבקמ הדלות דליתת 

הדלותה אשונ תויהל — תערכמ הניאו ,'תישילש הערכה' ארקי הז תלוזבו .'תישילש תעד' 
.ומצע לע 

,הנימו הנימ ןוד :רבס רזעילא 'ר' :םרמאב ,'בטורהו רועה' קרפ תלחתב וקלחש המ ןכו 

הנימו .םתומכ — םהמ אצויה ,ימנ המורת ףא ,םתומכ םהמ אצויה [ןיקשמ] םירוכיב המ 

רזעילא 'ר הנה .(ב"ע בק ןילוח)'םינימ ראש — המורת ,םינימ ראש וליפא םירוכיב המ 

יקואו הנימ ןוד רבס עשוהי 'רו' .הנושארה הנומתה רדסב יעצמאה לובגל םירוכיבה םישי 

ןהמ אצויה הקשמ ימנ המורת ףא םתומכ םהמ אצויה [ןיקשמ] — םירוכיב המ :ארתאב 

ידימ ,ץא] רהציו שורית — המורתב ישידקד םיקשמ המ — ארתאב יקואו ,42םתומכ 

יעצמאה לובגה רשא ,תינשה הנומתה רדסב וירבד רדסי (רבס) עשוהי 'ר .'[אל אנירחא 

רדסב וירבד רידסהו רזעילא 'ר הזמ חרב ,תויבויח תומדקה יתש תויהלו .ןהיתשב אושנ 
.הנושארה הנומתה 

תרמא רשאכ יכ אוה םעטה ,(א"ע זי ןישודיק)'תספת אל — הבורמ תספת' :ל"ז םרמאו 
תויהב םדא ותויה דצמ ותתמא תעדוה אל — 'יח אוהש'ב ,'הארנה םדאה אוה המ' תבושתב 

תטעומ הסיפת איהש רבדמ אוהש וילע ךבישהב ךא רבדמ יתלבו רבדמ ללוכ גוס 43יחה 

םיגוסה ןינעב וקדקדי ל"ז םאצמת ןכו ותתמא תעדוה רמולכ .'תספת' — וגוסל 44ףורצב 

ןמ רדונה' :ורמאש המ אוה הז ןוימדכ .רתיהו רוסא הזמ ונידיו םיקוחרהו םיבורקה 

אצ' :וחולשל רמוא םדאשכ ,ןנברד אבילא והזו .(א"ע דק ןילוח)'םיעולידב רתומ — קריה 

.םיעולד אלא יתאצמ אל אלא תינטק אלא יתאצמ אל :ול רמוא וניא ,קושה ןמ קרי יל חקו 

םולכ ,קושה ןמ האובת יל חקו אצ :וחולשל רמואה אלהו ?ןידה ןכו :אביקע 'ר םהל רמא 

םתקולחמב ןייועי רשאכו .'קרי ללכב םיעולדהש אלא 45?תינטק אלא יתאצמ אל :ול רמא 

.נ ןיב [ןמ 41 
.ק אתיל נ [םתומכ םהמ אצויה הקשמ ימנ המורת ףא 42 

.ק ותויהב נ [יחה תויהב 43 

.ק רדגב נ [ףורצכ 44 
.נ םיטח [תינטק 45 
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שופע תמחמ ,ומצעמ חמוצה אוה 'אה .םינימ 'גל קלחי חמוצהש ורבס ןנברד אצמי ,הז 

ירפ השוע ץע' אוה 'גהו .ץראה לע וערז רשא אוה 'בהו .46[וערז] רמוש וניאש ,תודוסיה 

חמוצה' קריה ןמ 47וניאו ,'וב וערז רשא' תחת םה םיעולדהש אוה עודיה ןמו .'וב וערז רשא 

,רוסא אוהש רובסי אביקע 'רו ,םיעולדב רתומ קריה ןמ רדונה יכ ורמאי ןכלו ,'ומצעמ 

ןיא — דחאכ 48[ןיאבה] םיבותכ ינש' ורמאש המו .םלכל ללוכ גוס אוה חמוצהו ליאוה 

םדא לכ' רמואה רמאמכ הזו .ליעומ יתלבהו לטבה רובדה םה ,(א"ע וכ םיחספ)'ןידמלמ 

תצק אוה םדאה לכ' :רמואה רמאמכ אוה ליעומ יתלבהו .לטב והז יכ — 49'[יחה לכ אוה] 
.'יחה 

יפל והזו .רכזנ וניא םאו .רבדה תכאלמ ךרד לע םיאבומ ,ל"ז םהירבד לכ םה הככו 

קר ,רבדה תכאלמ ילעב לצא רדוסמה םישקהה רדס 50[גהנמ] גהונ וניא םירפסב גהנמהש 

— החיק רמג' :ורמאו 'שודק תליחתב ל"ז םהל אצמתש ומכ הזו .םילבלובמ םיאב םה 

שקיהה רדס לא ואיבהל לכונ םהירבד ללכו (א"ע ב ןישודיק)'...ןורפע הדשמ החיק 

.'ןיינק ירקא ףסכה כ"א ,ןיינק ירקיא החיקו החיק ירקיא ףסכה' :רמאנו .5,[יאושנה] 

רשא תומדקהמ רבוחי רשא ,יבוביסה שקיהה ןוימד אוה 'וללכל ןידה רזח' :ל"ז םרמאו 

— הדלותה בושתו הנכפהתת הז ינפמו .תולוגסהו 52םילדבהה ןמ ןה אושנהו אשונה 

'ךכ אלא וניא וא ,ןכ רמוא התא' :תומוקמ הברהב םרמאו .הדלות — המדקההו ,המדקה 

לטבתת ותריתסו .ותריתס לוטיבב 'אה תעד לטבל איבי רשא ,ףוליחה שקיה לא זמר אוה 

יאר אל ,ןידה רזח' הז תבסכו .בזכה תיולג המדקה הילא ךומסתשכ הזו .רקש וילא ךבויחב 
/הז יארכ הז 

שקיהה ןינע אוה ונינע ,'יאנת וניא ןבואר ינבו דג ינב יאנתכ וניאש יאנת לכ' ל"ז םרמאו 

הנטקמ שקיה ןיאש יפל הזו ,ואלל םדוק ןיה היהיש 'אה .םירבד 'ד ךירצ רשא יאנתה 

זמור הזו ,לופכ יאנתב היהיש 'בהו .הלודגה לא רובעיש ךירצ ,הנטקב אושנה ןהו .תללוש 

היהי אלש ,הזב הנוכה .ומייקל רשפאש רבדב היהיש ךירצ ,יגהו .םדקומה תאנשה ךרוצל 

םויהו שמשה ןוימדכ 53רחא רבדב השעמו דחא רבדב יאנת היהיש 'דהו .ענמנה רמוחמ 

.קבדתמה יאנתה ןימב 

ללכ רשא .ישופחה שקהה ןוימד אוה ,'ךכ ןלהל רמאנו ,ךכ ןאכ רמאנ' :ורמאש המו 

[?] יונכה ילובגב וקדקד םאצמת ןכו .יאושנה שקיהה ךפהב ,ללכה לע ץרו טרפה אוה ונינע 

הרתוה — הב הנשו הריבע םדא רבעש ןויכ' :ל"ז םרמא אוהו .האעטהה תכאלמב םיאבומה 

ימ לא קפוסמ ול תויהב ,הזב המיתהו .(א"ע זכ ןטק דעומ)'רכו ,אלא ד"ס ול הרתוה .ול 

.ק רכש נ רבס [יערז 

.ק תחת וניאו נ [וניאו 

.קנ םישיחכמה [ןיאבה 

.קנ יח [יחה לכ אוה 

.קנ גהנממ [גהנמ 

.קנ אושנה [יאושנה 

.ק תולדבהה נ [םילדבהה 

.נ רחא רבד לע 'א רבדמ [ ]והז רחא [רחא 
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.'והארש ומכ אוה םדאה הארש המ לכ' :רמואה ןוימדכ הזו ,[הווצמל] םא הוצמל םא רזוח 

האעטההו 'אוה' תלמב אוה הזב קפסהו .ןבא אוה 54םדאה כ"א — ןבא והאר םדאהו 
.'הבונג הבושת' תארקנ איה ל"ז םנושלב 

.תורמה לכמ ללושמה םשב תודמ ג"יה שרפל בושא ,הלאה תומדקהה רחאו 

רשא הארוה לכ לע לפונ הרותה םש יכ ,עד .תשרדנ 55הרותה תודמ ג"יב ,רמוא לאעמשי 'ר 

.תודמ ג"יב אוה ,הזה םכחה תעדלו .הלחתמ ותוא םיעדוי ונייה אלש ,תמא ןינע ונרות 

,רמוחו לק תדמב םכחה חתפ ורובעב רשא םעטה יכ הארי .רמוחו לקמ אוה 'אה הדמה 

אל ,הריציה תליחתמ םדאה שפנב תועבטומה ,תונושארה תולכשומה ןיממ ותויהל אוה 

לק ןד םדא' :ל"ז םרמא והזו .םתוא ןד ומצעמ אוה יכ .ינויע דומלו הלבק םהילא ךרטצי 

.לכה ארובל ש"כ — םימכחה דבכל יואר םא :ותמאכ הח .(ב"ע טי הדנ)'ומצעמ רמוחו 

ןידה ןמ אבל ויד'ב שיגרמ םדא ןיא טעמכש דע ,דימת שפנב דמוע הזה טפשמה תויהבו 

:וב רמאי אל — יעצמא י"ע אלא עדוי אל ןידה םא לבא .(א"ע דכ אמק אבב)'ןודנכ תויהל 

,קלחה ןמ לודג לכה :ןוגכ ,תונושארה תולכשומב ומצעמ עודיה אלא ו"ק ארקי אל יכ ,'ויד' 
.םיוש םלכ — ומצעב דחא רבדל םיושה םירבד ינשו 

תכאלמ ילעב לצא עודיה לשמהה שקיה אוה ש"ג יכ עד .'הוש הרזגמ' — 'בה הדמה 

ומכ הזו .ןיינע םושב ול המוד טלחומב רחא קלח לע 'א קלחמ ןודל אוה ונינע רשא ,רישה 

םאצמת םיימשל טיבנ ב"חאו .רייוצמ כ"ג והארנו ,שדוחמ והארנו ,תיבה לא טיבנש 

לכ :רמאנו ירובחה שקיהה הז ,הז לע שיקנו .םימשה לא תיבה שודח ןיד קיתענו ,םירייוצמ 

.תיבה לא שקיהב הז לכו .םישדוחמ םימשה כ"א — םירייוצמ םיימשהו .רייוצמ שדוחמ 

המ ,ש"גל הנה — הנה איתא' :ל"ז םרמאכ ,ל"ז םלצא האוצמה הוש הרזגה איה הז ןוימדבו 

יתעד יפלו .(א"ע הע ןירדהנס)'ונב תבו ותב תבו ותב ןאכ ףא ,התב תבו התבו השא ןלהל 

שקיההש יפלו .56'וגיצמ המ'ב תומוקמ הברהב ל"ז ןידמלש המ איה תאזה הרמה ןיממש 

וברמ הלבק כ"א אלא הוש הריזג ןד םדא ןיא' :ל"ז ורמא ,תולבוקמה ןיממ ויתומדקה הזה 

לא' :ל"ז וזימרה ,תויחרכה יתלב ןתויהלו .(א"ע וס םיחספ)'יניסמ השמל הכלה ,וברמ וברו 

ןיא — תיחרכה יתלב הדלותה רשאכ יכ הזו .(א''ע ה תותירכ)'ךיניעב הלק ש"ג יהת 

הרותה דצמ לבוקמה תויהבו .'יירות סנוא' סונא אוה םא יתלוז ,[התארוהב] בייח 57ליכשמה 

הגיגח)הלבק ירבדמ הרות ירבד ש"ג ןידמל ןיא :ורמא ,םיאיבנה ירבד דצמ לבוקמה ןמ קזח 

דס תבש)'ןידדצ ינשמ הנפומ' איהש ש"גו .'אמלעב אתלמ ייולגל ,ןידמל ןיא'ו (ב"ע י 

הדנ)'ןיבישמ ןיאו ןידמל' ןכל ,ןמדזיש דצ הזיאב תוקדוצ ויתומדקהש רובחה אוה ,(א"ע 

אבוה רשא ,רובחה ןמ רבוחת רשאכ אוהו ,58ךידדצ ינשמ הנפומ' הניאשכ ךא .(ב"ע בכ 

תיבב טפשמה ןיא :רמולו ,וילע בישהל לכונ יכ .'ןידמל ןיאו ןיבישמ' — רייוצמה ןמ וילע 

.נ אתיל [םדאה 

.נ הרות [הרותה 

.ק וניצמש נ [וניצמ 
.נ ליכשמ [ליכשמה 

.נ אתיל [ןידדצ ינשמ 
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,תיבה םצעב תרצוקמ איה הבסה ךא .תיבה ןמ "תוללוכ ןהש ,תולעה הלא לכמ תחאב לולע 

המב לולע היהי ,שדוחמ תיבה תלוזש םייקתי םאו לשמהה ךרד לע 60ןיב ,ותוא רובעת אלו 

תחאש רובחה אוה 'דחא דצמ הנפומ' ןכו .םיימשל רובעי אל טפשמה ותואו .תיבבש 

ןכ ןיאש המ ,שקיהה תומדקה יתש הנקדצתש רשפא םימעפש יפלו .תוקדוצ ויתומדקהמ 

'ש"גמ אפידע אשקיהד' ל"ז םרמאמ עדונש ומכ ,'אב איטחיו ליאוה ,ישופחה שקיהב 

.ש''גב ודמלל ונל רשפא יאש והז 'שקיהה לע ןיבישמ ןיא' :ורמאש המו .(א"ע חמ םיחבז) 

לא יונכ אוה 'בא ןינב' יכ עד .'םיבותכ ינשו בא ןינבמ ,'א בותכו בא ןינבמ' — 'גה הדמה 

םינינעה תויהב ,םהילע ךומסל יואר רשא ,םירשכה םישנאהו תובאה ןמ תולבוקמה 

ןינעה לע יונכ אוה 'דחא בותכיו .תפומ י"ע םהילע דומעל ונל רשפא יתלב םהה םילבוקמה 

רפסב בתכהו .רחא ןינעב ומילשה ,םתוקולחמ רחא רשא ,6'םיקלוח ינש תאמ םלושמה 

,הזו .תושגדומהו תונושארה ןמ תורבוחמה תונויסנה לא זמר םה 'םיבותכ ינשו [בא] ןינב'ו 

זמר םה םיבותכ 'בהו .ןייה תייתש לא בא ןינב אוה טפשמה הזו רכשמ ןייהש ונתעידיכ 

לכשה רזג זאו .םעפ רחא םעפ ןייה התש רשאכ תורכשה גישה שגרהה יכ .לכשהו שגרהל 

.ברה לע יוצמ היה אל — ירקמ היה ול יכ ,ןייה תייתש לא ימצע רבד אוה תורכשהש 

םישיאהו ,ןימה ללוכ גוסהש .ןימהו גוסה ןוימדב אוה .'טרפו ללכמ' — 'דה הדמה 

טרפב ןיא' — ל"ז םרמאמ ןיבת הזמו .ןימה תחת םה רשא רפסמב םיפלחתמה םייטרפה 

?ללכה בתכנ המל ,טרפבש המ אלא ללכב ןיאו ליאוה :רמולו לואשל ןיאו 'ללכבש המ אלא 

טרפה ךירצש ךרוצה ריכמו עדוי היה ,רבדה תכאלמב ולכש ךנחתנ ולא הזה לאושהש יפל 
.טרפה לא ללכהו ללכה לא 

לע טרפה ןמ ןודל ןיוכנ רשאכ איה תקדוצ תאזה הרמה .'ללכו טרפמ' — 'הה הדמה 
רשא תושונאל ,חלושמה םדאב ונשגרה רבכ — ידיחיה םדאב שיגרנ רשאכ יכ הזו .ללכה 

.ותלוזל רבוע היה אל — אוהה ידיחיב דחוימ תושונאה םדא לכב היה םא יכ .םדא לכב 

'ב םה גוסה יכ .ןימהו לידבמהו גוסה :םה הז ןוימדו .'ללכו טרפו ללכ' — 'וה הדמה 

יכ ,לידבמה לא זמר אוהו 'טרפה ןיעכ אלא ןד התא יא' :רמא הזלו .רדגי םהבש ןימה יקלח 

ותומצע עידומ ותויהל ,לדבהה דצמ םא יכ וניא טלחומה טפשמהו .גוסה לא ךרעב טרפ אוה 

וז תוכומס תוללכ 'ב אצומ התאש םוקמ לכ' :ל"ז ורמאש המו .אוהש המ אוה ורובעב רשא 

רשאכ יכ ,הזב םתנווכ .(ב"ע דס אמק אבב)'טרפו ללכב םנודו םהיניב טרפ ליטה — וזל 

יעצמא לובג שקבל ונל שי ,הדלות ןהיתשמ דילוהל ןיוכנו ,תוללוכ תומדקה ינש ונל ונמדזי 

ןיד יללכה ןמ רשא יאושנה שקיהה ןכ ,אוהש המ יפכ טרפו ללכב םנודנו ,םהיניב הוותשיש 

,יוברו טועימו יוברב דמלנל ,ללכו טרפו ללכב דמלנה ןינעה ןיב רשא שרפההו .טרפה לע 

איה [ןימה] דצמ העדוהה יכ .גוסה דצמ העדוהל ,ןימה דצמ העדוהה ןיב רשא שרפהכ אוה 

,גוסה דצמ איה רשא העדוהה ךא .ללכו טרפו ללכב דמלנה רבד איהו ,הבורק העדוה 

ןוימד .וניממ וניאש רבד וליפא הברמ אוהש ,יוברו טועמו יוברמ דמלנה ןינעה לא המדתמ 

.ק תולולכ נ [תוללוכ 59 
.נ תיב [ןיב 60 

.נ י"כב אתיל — 'טה הדמה ףוס — 'והעידונש ומכ' דעו ןאכמ 61 
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גוסה תחת אוה תואירבהו ,םיגוס 'ד ויתחת רשא ,תוכיאה גוס תחת םה רשא םינינעה הז 

רבד וליפא הברמ אוה הזה ןוילעה גוסה הנהו .ישילשה גוסה תחת אוה תוקיתמהו ,ינשה 

— ץע לש וליפא — (ב"ע נ הכוס)'הרונמ תישעו' ןמ הברמה ץימדכ והזו .םניממ וניאש 

.םשגה תחת םיסנכנ ןינימ חמוצהו תכתמה תויהל 

םיללכהש עודי .'ללכל ךירצ אוהש טרפמו ,טרפל ךירצ אוהש ללכמ' — 'זה הרמה 

םיטרפה דבלמ לכשל קוח ןיא יכ ,אוה עודיה ןמש הזו .םיאצמנ ןתויהל ,םיטרפה לא םיכירצ 

םיללכה לא םיכירצ םיטרפהו .יחה םש שיש עדנ ןורחאה ןימה תואיצמבו .םהילא םיזומרה 

םיטשפומ [?] אלא םירבדה חקול וניא לכשה יכ עדונ רבכשכ יכ .םילכשומ ויהיש ידכ 

.םישגרומה םיטרפה ללכ רמוחה ןמ ללוש אוהו ,ומצעב 

לע דמלל אלא ,אצי ומצע לע דמלל אל ללכה ןמ אציו ללכב היהש רבד' — 'חה הדמה 

.עעונתמ יח לכש דומלל אוהו .'אצי ולכ ללכה 

לקהל אצי — ונינעכ אוהש דחא [ןעט] ןועטל אציו ,ללכב היהש רבד לכ' — 'טה הדמה 

אוהש רחא [ןעט] ןועטל אציו יחב ללכנ אוהש ,רבדמה ןוימדב הזו .'רימחהל אלו 

רמולכ .רימחהל אלו לקהל אצי — הנומו הנוק יח אוה רשאב והעידונש ומכ — ונינעכ 

ןויע ןאכ ץא יכ — רימחהל אלו ,םסרופמ ןינע העדוהה תאז תויה דצמ העדוהה לקהל 
.רומח 

לקהל אצי — ונינעכ אוהש רחא [ןעט] ןועטל אציו ללכב היהש רבד לכ' — 'יה הדמה 

לקהל אצי ,תמ רבדמ יחב רדגהו — רדג "ילב אציו ,יחב ללכנה םדאה ומכ הזו .'רימחהלו 

תמאה לע יכ .םינייעמה לע רימחהלו ,םידמלתמה לע דומילה לקהל "אצי רמולכ רימחהלו 

םירבדב רבדה תתימא עידומ 'א רבד אוה רדגהש עדונ רבכש הח .ןויע ךירצ הזה רדגה 

אוהש דצמ םדאה תתמא עידויש ןורחא לידבמ 'תמ'ה ןיאש ,עודיו .ומצעמ םיאצוי םניאש 

םהו ליאוה ח''במ והלידבי המב כ"או ,ךאלמה ןמ ולידבהל אבש רמוא רמאי םאו .םדא 

הממ 'יח' :ורמאב כ"א ,ח"במ והלידבה 64'רבדמ'ב יכ רמוא רמאי םאו 'תמ'ב םיללכנ 

.ותואיצמ דימתמ לא ךירצ אוהש ןויכ ,ךאלמה לע 'יח' רמאי הנה יכ ?והלידבה 

וריזחהל לוכי התא יא שדחה רבדב ןודיל אציו ,ללכב היהש רבד לכ' — א"יה הדמה 

תחת םהש ,הרסהה ילק תוכיאב אוה הז ןוימדו .ישוריפב וללכל בותכה ונריזחיש דע ,וללכל 

אוהש ,שדחה רבדב ןודיל ,תוכיא תרותמ אציו .הרסהה ישק תאו םתוא ללוכה ,ןוילעה גוסה 

וריזחהל לוכי התא יא' :ורמאו .ותעשל שדחתמ ותויה דצמ הרסהה-לק תוכיאה לא זמר 

דע ,'ךיא' תלמב וילע ולאשיש ,תוכיא לא ובישהל לוכי התא יא :65הזב הצר ,'וללכל 

תליחתמ עבטב וב קזחומ אוהה תוכיאה היהיש אוהו ,שוריפב וללכל בותכה ונריזחיש 

.'ךיא' תלמב וילע לואשל שרופמ היהי הזב יכ .הריציה 

דמלה רבדה'ש יתעד יפל .'ופוסמ דמלה רבדו ,ונינעמ דמלה רבד' — ב''יה הדמה 

.ק לכ נ [ילב 62 
.ק אתיל נ [אצי רמולכ רימחהלו לקהל 63 

.נ רבדמה ['רבדמ'ב 64 

.נ אתיל [הזב 65 
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.רבדה תתמא עידומ יתלב ותויהל .ףסונ ןינע אוהש ,םשורה דצמ העדוהה לשמ אוה 'ונינעמ 

םדאה תואיצמ תנוב ףוס אוהש ,לידבמה דצמ העדוהה איה ,'ופוסמ דמלה רבד'ה םנמא 

;66ל"ז םירמואש המ אוה תאזה הדמה ןמו .קחוש ותויה דצמ אל ,אוהש המ אוה ותביסבש 

הצ אעיצמ אבב)'ןוילעמ ןותחתו ןותחתמ ןוילע דומליו' ,(א"ע י תוכרב)'ןיכומס ןנישרד' 

.(א"ע 

עירכיו ,67ישילשה בותכה אוביש דע ,הז תא הז םישיחכמה םיבותכ ינש' — ג"יה הדמה 

ומכ ,הז תא הז ןישיחכמש המ והז יכ .רחאה תחת דחאה ןיאש םיגוס 'ב ומכ הזו .'םהיניב 

זמר אוה ,'גה בותכהו .68תוכיאב ןכ ןיאש המ ,אשונל ךירצ וניא םצעה יכ .תוכיאהו םצעה 

.הרקמה לא תואיצמ היה אל — םצע היה םאש הזו ,הרקמ אלו םצע וניא רשא תואיצמה לא 

.םהיניב תואיצמה עירכיו .הרקמ ילבמ םצעה לא תואיצמ היה אל — הרקמ היה ולאו 

תואיצמהמ קזח םצעה לא תואיצמה תויה םע .םיאצמנ םתויהל ,הרקמהו םצעה ןיב רמולכ 

.הרקמה לא 
םת 

.נ םיבר ל"ז [ל"ז 66 
.נ ישילשה בותכה אוהו עירכמה אביש [ישילשה בותכה אוביש 67 

.נ תוכיאל [תוכיאב 68 
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