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 לדיא השמ

 ץבמרה תודוסל עודי אל שוריפ

 תולגל וילע רסאנ ובו ,טולח ן"במרה םלח תיתורפסה ותוליעפ תליחתב יב ,טירפסמ .א

 וירפס םלוא ,הז רופיס תמאל ,ןבומכ ,השק .1תישארב השעמב םינופצה הלבקה תודוס תא

 קפסב לטומ וניאש המ .הז ןיעמ םולח םלח םנמא וליאכ גהנ אוה יכ םידיעמ ן"במרה לש
 תירבב איבמ יננה ינאו" :הרותל ושוריפ תמדקהב ריהזמה ,ומצע ן"במרה לש וירבד אוה

 בושחי לאו הרבס רובסי לבל הזה רפסב לכתסמ לכל תנגוה הצע תנתונה איהו הנמאנ

 אלש הנמאנ ועידומ ינא יב הרותה ירתסב בתוכ ינא רשא םיזמרה לכמ רבדב תובשחמ

 ןיבמ לבקמ ןזואל םכח לבוקמ יפמ יתלוז הניבו לכש םושב ללב ועדוי אלו ירבד וגשוי
 יכ העתנ אושב ןמאי לא תלעותה תעונמ ןיקזנ תבר תלעומ הבשחמ .תלויא ןהב ארבסהו

 .2"העד קר ויתורבסב והאובת אל

 ימ ידי-לע קר ונבוי תמאה ךרד לע ויזמר יכ ,הצר ן"במרה :הרורב וז הרהזה תועמשמ

 םעמשמ לע תורבס רובסל ןויסנמ םירהזומ םירחאה לכ !ןמאנ הרומ יפמ םנורתפ תא לביקש

 ,א"בשרה :וידימלת ידיל ויזמרל תונורתפה תא םנמא רסמ ן"במרה .םיזמרה לש ילבקה

 םיבותכ םישוריפ וחינה אלו םרומ יכרדב וכלה ולא םילבוקמ םלוא .דועו סורדוט קחצי 'ר

 הרומשה תרוסמה תא בתכה לע ולעה ן"במרה לש וידימלת ידימלת קר .->םבר ירבדל

 תא רביח (1298) ח"נ תנשב רבכש ,ןואג ך בוט םש 'ר היה ןושארה .םברל הרסמנש

 ואב ויתובקעב .4ן"במרה תודוסל ןושארה שוריפה ,הארנכ ,אוהש ,"בוט םש רתכ רפס"

 ."תוהולאה תכרעמ רפס'ר יביעוש ך עשוהי ידל "ן"במרה תודוס רואיב" :םיפסונ םירוביח
 תועד-יקוליח םנמא שי !ידמל הדיחא הלא םירוביח השולשב העיפומה תילבקה תרוסמה

 יפוגב ןניא תוקולחמה ךא ,םורדוט קחצי 'רו א"בשרה ,םירבחמה תשולש לש »וירומ ןיב

 םתומלעתהו ולא םירומל םירכזנה םירוביחה לש םתוסחייתה םושמ .היטרפב אלא הרותה

 .116 ימע ,א"צרת ,םילשורי ,"הלבקה תורפסב םיקרפ" ,םולש 'ג :האר

 .ח—ז ימע ,ט"ישת ,םילשורי ,לעוועש ד"ח תרודהמ

 סיראפ י"כב רוזחמה שוריפ האר ;הלבק ירבד בתכ ,א"בשרל דוגינב ,סורדוט קחצי 'ר םנמא

 .הרותל ושוריפב ומצע ן"במרה ירבדל שוריפ ונניא הז רוביח םלוא ,839

 .G. Scholem, "Les Origines de la Kabbale", Paris, 1966, p. 271, n. 101 :האר
 תנשבו" :ב137 ףדב ןופולוקב 110 הנירברב ןקיטאו י"כב ,ד"נעל ,זמרנ ח"ג םיפלא 'ה ךיראתה

 ייחב 'ר םנמא ."םדאו םיהלא יניעב ד"סחלו ן"חל ונתוא ןתי םשה .'ה יניעב ן"ח אצמ ח"נו

 ן"במרה תודוסל ןשרפכ בשחהל לוכי אוה ןיא ךא ,1291 תנשב הרותל ושוריפ תא בתכ רשא ןב

 .אקווד

 .רחא םוקמב ביחרא .דז רוביח לע .הלוהס יבא 'ן ריאמ 'ר םש לע ספדנ אוה

 דחי עיפומה רמוחל ךייש ןנחתאו תשרפב "בוט םש רתכ" רפסב עיפומה "רהוזה רפס"מ עטק

 .רתוי רחואמ בלשב "בוט םש רתכ" רפסל ףסונ הז רמוח ;"םכחה תעד" םע
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 לדיא השמ 122

 תונשרפב ידמל תשבוגמ המגמ םיווהמ םה ,6וגוהו "רהוזה רפס"בש הלבקה תטישמ

 !8ויתוזימר תא שרפל םירחא תונויסנ םג ויה ן"במרה תודוסל הלא םישוריפ דבלמ .ך"במרה

 .הז ונרמאמ אשונ אוה םירקוחה דצמ בל-תמושתל הבז םרטש ונימב דחוימ ןויסנ

 םירוביחהמ לדבנ הז שוריפ .ן"במרה תודוסל ימינונא שוריפ אצמנ די-יבתכ המכב

 סורדוט קחצי 'רל ,א"בשדל הרכזה לכ וב ןיא .א :תוירקיע תודוקנ שולשב ליעל ורכזנש

 העיגהו ן"במרה לצא הרוקמש תרוסמ לע תודע לכ ןיא .ב !ן"במרה לש רחא דימלתל וא

 ,א"בשרה גוחב םיעיפומ םניאש םיחנומ המכב שמתשמ ימינונאה רבחמה .ג !רבחמה לא

 הנוכנ םיפקשמ םניא הלא םיחנומ יכ ,חינהל ריבס .ף"במרה לש ויתוזימר תא שרפל ידכ

 ן"במרה לש ותטיש ףוליס לש הרקמ ונינפלש דואמ ןכתייו ,ן"במרה לש ותבישח ךרד תא

 ישח תא תועבוק הלא תונוכת .ךמסומ רוקממ םיזמרה ןורתפ תא לביק אלש לבוקמ ידיב

 תא שיחממ ונויסנו א"בשרה גוח ינבמ היה אלש לבוקמ לש ןויסנ והז :שוריפה לש ותוב

 ."תלויא ןהב ארבסהו ...םכח לבוקמ יפמ יתלוז ...ירבד וגשוי אלש" ,ן"במרה לש וששח

 לאירוקסא י"כ .א :די-יבתכ המכב ונילא עיגה ן"במרה תודוסל שוריפה .די-יבתכ .ב

15 .g.i, י"כ .ב !ותומלשב שוריפה תא ליכמה דיחיה דיה-בתכ והז .ב 170—א 133 םיפד 

 דעו המורת תשרפמ :וקלחב קר שוריפה עיפומ ןאכ .א195—א179 םיפד ,214 ןקיטאו
 תשרפמ עטק ליכמ ,ב100—א100 ףד ,528 ןקיטאו י"כ .ג !תוטמה ישאר תשרפ תלחתה

 .בשיו

 תא עובקל רשפאמש ירוטסיה טרפ לכ וא ,רבחמה תוהזל זמר לכ ןיא דיה-יבתכ לכב .ג

 ינש לצא הז שוריפ לש ויתובקע תא אוצמל רשפא ,םלוא .רוביחה תביתכ לש םוקמהו ןמזה

 ףסוי 'רל "ןילכורה תפוק" רפסל יתנווכ ! 1320 תנש ינפל םהירוביח תא ובתכש ,םירבחמ

 בתכנ ונילגנא ףסוי 'ר לש ורוביח .וכע ןמד קחצי 'רל "םיניע תריאמ" רפסלו ונילגנא

 תודוסל שוריפה ירבדמ עפשוהש ימרא עטק אצמנ ובו ,(1311) 1"א"ע םיפלא 'ה תנשב

 .ן"במרה

 םילשוריד יליבש רפס' ,םולש 'ג :האר .םמצע ןיבל םידימלתה ןיב םג תקולחמ ,ןבומכ ,שי
 ותרוקיב לע — 3 הרעה אנ ימע ,ד"צרת ,םילשורי ,ו ,"ןויצ" ,'ףייוזמ — וליח קחצי 'רל סחוימה

 וירבח ינשמ ,םירבד המכב ,הנוש וכע ןמד קחצי .ןואג 'ןו ביעוש 'ן לע וכע ןמד קחצי 'ר לש
 תחפסב םירקחמ" ,בילטוג 'א :האר .הלבק יניינע א"בשרה לצא דמל םנמא םא קפס ררועתהו
 .ךליאו 578 ימע ,ו"לשת ,ביבא-לת ,"הלבקה

 .ךליאו 716 ימע ,ל"שת ,םילשורי ,"רשא ןב ייחב 'ר יבתכב הלבקה" ,בילטוג 'א :האר

 םנמא .ךומדק"ו "הדוקנה ללח" ,"םודק דצ"ו "יוצמ דצ" הב שיש "הדוקנ" ןה ולא םיחנומ

 ןכתיי םלוא ,ורתי תשרפ "םיניע תריאמ" רפסב וכע ןמד קחצי 'ר לצא עיפומ "הדוקנ" חנומה

 "ןומדק" חנומה םג .ומצע "רהוזה רפס" ידי-לע וא ימינונאה שוריפה ידי-לע עפשוה אוהש

 רפסבו א ,ול ףד ,"הנומתה" רפסל שוריפב האר :א"בשרה גוחמ םניאש הלבק ירפסב עיפומ

 ,(אי) א (חס) "די לע ץבוק" םולש 'ג תרודהמ ,ןבלה םהרבא ןב דוד 'רל "תירבה תרוסמ"
 ירבד ףסוא אוה ימינונאה שוריפה תעדל תובורק ויתועדש רוקמ .דועו אל ,טכ ימע ,ו"צרת
 ורקה ,ולא םיטוקיל ; ךליאו א147 ףד 696 דרופסקוא י"כבו 838 ל"מהב קרוי-וינ י"כבש הלבק

 י"כבש הלבקה ירבדל םיבורק םירבד .ןלהל תורעהב ורכזוי ,א"בשרה גוחבש תועדל םג םיב

 שוריפל תובורקה תוסיפתה םלוא ,ךליאו א38 ףד 843 סיראפ י"כב םג םיעיפומ קרוי-וינ

 .הז טוקילב םיעיפומ םניא ימינונאה

 תרודהמל אובמב אובי ליעל ורכזוהש םיחנומה ירוחאמ םירתתסמה םיגשומה לש ףיקמ רוריב

 .הנכהב איהש ימינונאה שוריפה

 ."ןברוחל ג"מו םיתאמו ףלא הריציל א"עה תנש" רפסה רעשב 1618 דרופסקוא י"כ האר
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 123 ן"במרה תודוסל עודי אל שוריפ

 א133 ףד לאירולפא י"ב ,"תודוסה שוריפ"

 םלועה ארבנ םירבד השלש "תוכזב"

 תוכזבו תורשעמ תוכזבו הלח ליבשב

 דגנכ השוע אוה יגה ולאו .םירוכב

 ונא ןיאש תונושארה תוריפס 'ג תוהמ

 אסכהו ןומדקה דגנכ ןגישהל ןילוכי

 םיעברא דגנכ םש איה הלח .הדוקנהו

 םכיתוסירע תישאר 'טאנ וז דגנכ םיתשו

 םירוכבבו ונממ המורת ומירת הלח

 לכמ ןומדקהו השודק ושירפתש תורשעמו

 םישמחה רעשה אוה דוריפ יתלב תוריפסה

 ושרדו המורת 'טאנ הז לע ןכ ומכ

 דחא שרפת םישמח לכמ האממ ידת ייתובר

 הניב ירעש םישמח ורמא הז לעו

 ץוח השמל ורסמנ םלכו םלועב וארבנ

 םיהלאמ טעמ והרסחתו ימאנש דחאמ

 ןמ רזגנ אוהש ל"ר םירוכב תוכזבו

 הלעמ לש רוכבה יכ ל"ר רוכב

 אוה יכ המדאה ןמ ותשודק ושירפת

 המדא ושענשכו םדאה אוה ומצע

 .ונממ רוכבה ושירפת איהה תרוצב

 1618 דרופסקוא י"כ ,"ןילכורה תפוק רפס

 א10 ףד

 תורשעמ תוכזב הלח תוכזב ורמאו"

 ...םלועה ארבנ םירוכב תוכזב

 תחתמ הישאר יאהד ןיגב הלח

 רמוע הסיע תישאר אליעל

 .הפיאה תירישע

 ןומדק תשודק ושירפתש תורשעמ תוכזב

 .אתתל אליעמ דוריפ יתלב תוריפסה לכמ

 ןישמחמ דח האממ ירת המורת תוכזב

 אמלעד אמויק ל"ר

 הלעמ לש םירוכבה

 המדאה ןמ ותשודק תוכזב ו שירפת

 םדאה ומצע ומצע אוה יכ

 האליעו המדאה ןמ ושירפת םדא (וזו)חכ

 .ץפח ץרא האתתו המדא אירקיא

 וירבד תובקעב אשונב םינד ונילגנא ףסוי 'ר םגו "תודוסה שוריפ" לעב םג יכ ,רבדה רורב

 םלועה ארבנ םירבד 'ג תוכזב ורמא" :א ,א תישארבל ושוריפב םיעיפומה ן"במרה לש

 זמרו םלועה ארבנ תוריפס רשעב יכ ... םירוכב תוכזבו תורשעמ תוכזב הלח תוכזב

 תממ רשע םדא הנמי רשאכו ... שדק איהו המורתה איה ... המכח תארקנה הריפסל

 חנומ עיפומ ליעל ונאבהש תואבומה יתשב ,םלוא ."תוריפס רשעל זמר רשעמ תחא שירפיו

 תפוק" רפסש העיבקל הבורעה אוה הז חנומ ."ןומדק" אוהו ן"במרה לצא אצמנ ונניאש

 ונילגנא ףסוי 'רש דיחיה םוקמה והזש תויה ,"תודוסה שוריפ" ירבד תא קיתעה ךילכורה

 טסקטש הדבועה ."תודוסה שוריפ"ב תובר םימעפ רזוח "ןומדק" וליאו ,הז חנומב שמתשמ

 ורמאמ לע 12בילטוג 'א ריעה דבכ :ןפוד-תאצוי הניא ונילגנא ףסוי 'ר ירבדב עלבנ םיוסמ

 .ךילכורה תפוק" רפסב ותומלשב קתעוהש הליטק'ג ףסוי 'ר לש

 ןמד קחצי 'ר איבמ בשיו תשרפ ""םיניע תריאמ" רפסב .היינשה האבומל התע רובענ

 .ונשוריפב םרוקמש םירבד וכע

 .ו ,א ר"ב 11
 .50 'ע.ד 117—116 ימע ,"הלבקה תורפסב םירקחמ" 12

 ,'ג"יה האמב הלבקב לוגלגה תרות רקחל' ורמאמב םולש 'ג ידי-לע רבכ ספדנ הז טסקט 13

 .הז טסקטל 62—56 'סמ תורעה הארו 149—148 ימע ,(ה"שת) זט ,"ץיברת"
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 לדיא השמ 124

 א143—ב142 לאירוקסא י''כ ,"תודוסה שוריפ"

 שפנ םא יכ (!) ליצה אלש ול המודמכ

 ותמשנש ל"ר חרז שפנ איהו םהמ דחא

 התוליצא םוקמב דימת תחרוז היהת

 שפנ לבא הנהו הנה ךלתו לגלגתת אלש

 םיתעל תדרפנו םיתעל תינבנ רחאה

 שדחה יצח דע תינבנש הנבלהש ומכ

 ותמשנ ךכ רחאה שדחה יצחב תצרפנו

 הדוקנה ללחב תכלוהו םיתעל (!)תגלגתמ
 אישק אל" 'טאשכו םיללחה ראש שפנכ
 דיה ןתנש פ"עא ל"ר די ןתיו 'יתכ אהו

 ןוילעה חכב םא יכ רוכב היה אל
 ינפמ ץרפל הנבלה םש 'ובר תעדל הנה

 יכ 'אנש חריל לשמנש דוד תיב תוכלמ

 םימואת ויהו יכ 'טאשכו םלועל ןוכי חרי

 רבכ יכ ל"ר רכו המחב תמאתומ הנבלה יכ

 הגהו םילדגה תורואמה וארקנ

 הטעמתנ אל המחהו הטעמתנ הנבלה

 המחל הלפט הנבלה הז םגו

 םייתעבש רואכ היהי המחה דואו ימאש ומכ
 אוהו די ןתונה חרזל םואת ץרפ הז ומכ

 רוכב היהש ל"ר ןוילעה תכב רוכב

 רוכב ינא םג ימאש ומכ דוד תיב תוכלמל
 רוכב היה אל תומשנה ןינעב לבא והנתא

 ייתובר ימאמ היהש ברה ימא וינעה הז ומכו

 םייקו יח 'רשי ךלמ ודוד שדחה שודקב
 תמשנ הלגלגתנש ומכ יכ ל"ר םלועל

 רתכש ומכ דוד תמשנ הלגלגתנ ךכ ץרפ

 ישי ןב היה דודו דבוע ןב היה ישי יכ

 איהש הנבלה ומכ ,דתיה ותמשנ ןכ לע
 הז לע םיתעל תינבנו םיתעל תצרפנ

 םלועל ןוכי חרי יכ םלועל םייקו יח אוה

 התוליצאל תרזוח ותמשנ היהת אלש

 דע הנהו הנה לוגלגב ךלת לבא ןושארה

 המחה רואכ הרוא היהיו חריה ןוכיש

 ."ןיבי ליכשמהו

 «34 17 ןכנימ י''כ ,"םיניע תריאמ'' דפס

 ל"ז ן"במרה ירבדל רואיב יתאצמו"

 ליצאה אלש יל המודמכ ל"זו הז קוספב

 הצור חרז שפנ היהו םהמ תחא שפנ טא יכ

 תוליצא םוקמב תחרוז דימת ותמשנש רמול

 שפנ לבא הבהו הנה ךלתו לגלגתת אלש

 םיתעל תצרפנו םיתעל תינבנ תהאה

 שדחה הצק דע תינבנש הנבלה ומכ

 ותמשנ ךכ רחאו שדחה יצחב תצרפנו

 הדוקנה ללחב תכלוהו םיתעל תלגלגתמ

 אישק אל 'מאשכו םיללחה ראש שפנכ

 ןתנש ם"עא רמולכ די ןתיו ביתכ אהד

 ןוילע הכב םא יכ רוכב היה אל

 ינפמ ץרפל הנבלה טש ל"זר תעדל יכ

 רמאנש חריל הלשמנש דוד תיב תוכלמ

 םימואת ויהו רשאכו םלוע ןוכי חריכ

 רבכ יכ המחב תמאות הנבלה יכ

 הנהו םילודגה תורואמה ינש וארקנ

 הטעמתנ הנבלה

 המחל הלפט הנבלה כ"גו

 םיתעבש היהי המחה רואו ימאש ומכ

 אוהו די ןתונה חרזל םואת ץרפ ןכ ומכ

 רוכב היהיש רמולכ ןוילעה רוכב

 רוכב ינא םג רמאש דוד תיב תוכלמל

 רוכב היה אל תומשנה ןינעב לבא והנתא

 רמאמ היהש ברה רמא ןינעה הזו ומע

 םייקו יח לארשי ךלמ דוד שדחה שודקב

 שפנ הלגלגתנש ומכ יכ רמולכ .םלועל

 בותכש ומכ דוד תמשנ הלגלגתנ ךכ ץרפ

 ישי ןב הנה דודו דבוע ןב הנה ישי יכ

 התיהש הנבלה ומכ ותמשנ .דתיה ןכ לע

 הז לע םיתעל תינבנו םיתעל תצרפנ

 םלועל ןוכי חריכ םלועל םייק אוה

 התוליצאל תרזוח ותמשנ היהת אלש

 דע הנהו הנה לוגלגב ךלת לבא ןושארה

 המחה רואכ הרוא היהיו חריה ןוכיש

 ."כ"ע ןיבי ליכשמהו

 תריאמ" רפס .ורבח ירבד תא איבמה אוה-אוהש רורב קחצי 'ר לש וירבד תחיתפ יפל

 תודוסל שוריפ"ש ןאכמ .ךילכודה תפוק" רפס רבחתנ הבש הפוקת התואב בתכנ "םיניע
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 125 ן"במרה תודוסל עודי אל שוריפ

 לש רתויב םדקומה ךיראתה ,תאז תמועל .1310 תנשב ,רחואמה לכל ,בתכנ "ן"במרה

 ימינונאה רבחמהש ,חינהל ריבס .תקיודמ העיבקל ,התע תעל ,ןתינ ונניא שוריפה תביתכ

 רפסל הליבקמה האבומב .ןואיל יד השמ 'ר לש ויבתכמ וא "רהוזה רפס" תרותמ עפשוה

 "רהוזה רפס"ב ,םולש 'ג ןייצש יפכ ,ורוקמש ,"הדוקנה ללח" חנומה עיפומ "םיגיע תריאמ"

 תביתכ ןמז יכ העיבקה תא תורשפאמ ולא תודבוע ."ןואיל יד השמ לש םיירבעה ויבתכב וא

 .1310 תנשל 1290 תנש ןיב אוה שוריפה

 אוה יכ הארנו" :בתוכ אוה האבומה ירחא .וכע ןמד קחצי 'ר לש האבומל התע רוזחנ

 ימיב רבכ יכ ,םידמל ונא ןאכמ ."ריעה וז אלו ךרדה וז אל יכ אריהנ אלו תשש 'ר ןושל

 בשיו תשרפמ עטק אלא האר אל קחצי 'רש ןכתייו ימינונא היה שוריפה קחצי 'ר

 ךיראתה תא םידקהל שיש הארנ ,ךכ םושמ .ליעל ונרכזהש ןקיטאו י"כב עיפומה

 :קחצי 'ר לש ותרעשהל התע הנפנ .ךרעל 1300 תנשל ודימעהלו שוריפה תביתכל ןורחאה

 המכש ,לידקרמסד תשש 'ר אוה ןאכ רכזנה תשש 'ר ."תשש 'ר ןושל אוה יכ הארנו"

 לש ויתועד ןיב םיסחיה רודיב ."ן"במרה ידימלתמ היהש וילע םידיעמ א"בשרה ידימלתמ

 לוגלגה תסיפת רוריב ידי-לע תושעיהל לוכי ,"תודוסה שודיפ"ב תועיפומה ולאו תשש 'ר

 יכ" :16בשיו תשרפב העיפומ הז אשונב ימינונאה רבחמה תעד .שוריפבש וזו תשש 'ר לש

 תמשנ ויפאב חפיו ןינע לע ונדמא יכ שלש ידי לע הלוגלג ןכ לע שלשמ האב םדאה תמשנ

 לע ודימעמש 'טולכ םייח תמשנל תימעמ ךכ רחאו ותמשנמ טעמ וב חפונ םשה יכ םייח

 העונתה שפנ איהש היח שפנל ותוא השוע ךכ רחאו ומייקמש תלכשמה שפנ וב ןתונו ומויק

 וינבמו וינבב ותמשנ ןתונ םינב ול שי םאו םדאב המשנה ןתונ ןומדקה ןכ לע םדאב שיש

 התדוקנלו ןושארה התוליצאל תרזוח הלאה םיפוגה שלשב התכז םאו ונב ןבל התוא ןתונ

 המודקה המשנה םגו םהמע תרבקנו עיפוגה םע הנושארה שפנה התמ התכז אל םאו

 ."התוליצאל תרזוח הניא ןכ פ"עאו תדספנ הניא הנוילעה

 ! העבט םצעמ עבונה קוח םיפוג השולשב המשנה לוגלגב האור ןאכ העיפומה הסיפתה

 תלכשמ שפנ ,ןומדקב הרוקמש ,המודק המשנ לש שולישכ ונילא העיגמ המשנהש ןוויכמ

 ינפל ,דכנהו ןבה ,באה ףוג :תונחת שולש רובעל תבייח איה ,העונתה שפנ וא היח שפנו

 ,המכח תוריפסב הרוקמ :המשנה לש שלושמה לוגלגל רחא קומינ .הרוקמל תרזוח איהש

 .דכנ ךכ-רחאו ןב תדלוה אוה םילוגלגה תשולש לש םמויקל רורב יאנת .תוכלמו תראפת

 יניעב השק איה תאז לבא" :בתוכ אוה רשאכ תשש 'ר אצוי וז הפקשה דגנכ אקווד

 דע ה"בקה לש ותציחמל ותוא ןיסינכמ ןיאש אטח המ םינב ול ןיאש ימ ולא תושפנ ינידב

 םהש ינפמ םירקמה ןמ םליצהל םהב תחגשמ הניא הדוקנהש" : ב140 ףד לאירוקסא י"כ םג האר

 חנומה ."הדוקנה ללח תחת םידמוע םהש ינפמ םיללח םיארקנ םה םגו הדוקנה תיעצמאמ הצוח

 ל"מהב קרוי-וינ י"כבש םיטוקילב םג עיפומ תוומה ירחא המשנה לרוגל רשקהב "הדוקנה ללח"

 יכ הארו הדוקנה ללחב (!)תודמוע וינב תמשנ יכ הארו הדוהי אב" :א6 ףד 1878 'סמ 838

 ."וינבל ערז םייק ומצע אוה ,ןטק היה הליש

 ,ריעהל שי .142—140 ימע ,(13 'עה ליעל) 'לוגלגה תרות רקחל' ,םולש 'ג ףסאש רמוחה האר
 .ב29 ףד Add. 647 'גדירבמק י"כב עיפומ תשש 'ר לש ומשב ףסונ עטק יכ

 'סמ 838 ל"מהב קרוי-וינ י"כבש םיטוקילב םיעיפומה םירבדל הוושהו .א142 לאירוקסא י"כ

 תעדל ךל שי םדאה תדלותב הרותה תודוסמ אוהו רובעה דוס ךל ראבא התע" :ב5—א51878

 הניבה איהש המשנה יכ םעטה .שלש ידי לע שלושמ הלוגלג ןכ לע תשלושמ םדאה תמשנ יכ

 ."המשנו חור שפנ םה תונוילע שלשה יכ המשנו חורו שפנ םהו שלשממ איה
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 לדיא השמ 126

 .דמ תמוי המל תינש דוע םלכי אלו הזה םלועב ורעצב ול ידו רומג קידצ אוה אלהו ובוש

 ."השע

 שי ,תשש 'ר לצאו "תודוסה שוריפ"ב לוגלגה תסיפת ןיב טלובה ינושה בקעש ,ינמוד

 .וינפל היהש בשיו תשרפמ עטקה רבחמ תוהז לע וכע ןמד קחצי 'ר לש ותרעשה תא תוחדל

 םג ,ן"במרהו "ריהבה רפס" דבלמ ריכזמ ימינונאה רבחמה יכ ריכזהל יאדכ ,ףוסבל

 ."הנוריגמ לאירזע 'ר תא

 לע םולש עיבצמ 53 הרעהב .םש ויתורעהו 147—146 ימע ,'לוגלגה תרות רקחל' ,םולש 'ג

 .תשש 'ר לש ותעד ןיבו ,ימינונאה שרפמה ירבדל תצקמב המודה ,"רהוזה רפס" תעד ןיב דוגינה

 י"כ האר ;"רהוזה רפס"ב םג העיפומה העדה העודי התיה א"בשרה גוחב יכ ריעהל יאדכ

 ןינעב" .א"בשרה ידימלת ידיב היהש רמוחהמ בושח טקל אוהש ,א"ע חפר ףד ,1221 המרפ

 לש ותציחמל סנכיש םינב אלב תמש ותואל 'פיא יאש יפל םובי תוצמ ה"בקה ,דוצ לוגלגה

 בתכ תשש 'רש ןכתיי ךכ םושמ ."תמדוק םובי תוצמ ורמא ךכלו ירפ השע אלש יפל ה"בה

 רקחל' םג האר .ן"במרה גוחב ויהש תוסיפת דגנ אלא אקווד "רהוזה רפס" דגנ אל וירבד תא

 .142 ימע ,'לוגלגה תרות

 :רכזנ ב163 ףד לאירוקסא י"כבו ;'"וכו קוספב לאירזע 'ר שרפו" :א158 לאירוקסא י"כ האר

 לש הרותל שוריפ םשה-םולע רבחמה ינפל היה םאה !"הרותה ישוריפב לאירזע 'ר דיסחה"

 י ורכז ונתאמ דבא רשא לאירזע 'ר
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