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 ל די א השמ

 הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר לש םיבתכמ םידירשו תוריפס רשע שוריפ

 2א"לדבי ןמטלא •או 1ל"ז בילטוג .א וחיכוה ,הנורחאל רוא וארש םירמאמ ינשב

 עודי וילעש ,ק"שת vס דבלמ םירוביח המכ בתכ הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר יכ

 תודלות 'םב רבכ רכזנש תווצמה ימעט 'םב .3וידי תחתמ אצי יכ ןמזמ היה

 ינעייסשכ יתרבחש םירובחה ראשב" :םירוביח המכ רבכ רביח יכ ףסוי 'ר דיעמ ,םדא

 וירוביחמ םיעטק ןבו ףסוי 'ר לש ףסונ רוביח תוהזל רשפאש ינמוד .4 "י"שה

 .ועדונ םרטש

 ;5תוריפס רשעל ימינונא שוריפ אצמנ ,תונוש תוירפסמ די יבתכ הששב (א

 לש דחוימה ונונגס תא םינייפאמה םינממסה לכ וב םיעיפומ יכ דמלמ וב ןויע

 ,י השודקה הנוילעה הרוצה ,8 הנוילעהו השודקה תלשלשה ןוגכ םייוטיב :ףסוי ד

 'ר לצא ץופנה יוטיבה ןכו »הלכה לע בוטה ןמשה קירמה ,8ךמש ךב ךב ךמש

 'תוכלמה 'סבש םירוביחה יוהיח הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'רל םיפסונ םירוביח ינש"
 אבוי ףסוי 'רל םדא תודלות 'ס .בילטוג ןלהל .170—173 ימע ,ג"לשת (ח"מ ,רפס תירק)

 .ספדנ אוה םש ,תוכלמה 'ם לש םיפדה יפל

 ,('מ ,רפס תירק) "יחרפ קחצי 'רל סחוימה תווצמה ימעט 'ס לש ותולעב תלאשל"

 .ןמטלא ,רוציק םשל ,ןלהל .612—405 ;276-256 ימע ,ה"כשת

"G. Scholem, "Einige Kabbalistische Handschriften im Britischen Museum 

54-62 .Festschrift für A. Freimann), Berlin. 1937 pp). םולש ןלהל. 

 .176 ימע ,בילטוג

 ,ד"צרת—ג"צרת ,(יי ,רפס תירק) "תוריפס רשע לע םישוריפל חתפמ" ,םולש •ג האר
 דרופסכוא י"כ ;א94—א80 853 סירפ י"כ ;ב97—א89 824 םירפ י"כ .102 'סמ ,509 ימע

 םע 44—1 ימע 46 ןושש י"כ ;א260-א251 1074 םואזומ שיטירב י"כ ב72—א64 1628

 ןבא לאומש 'רל טיהלא תוארמ םשב רוביחה הנוכמ הז י"כב .קיתעמ לש תפסות

 .T—S ,K. 12 ,2 'גדירבמק י"כ הזינגב םג אצמנ עטק .ודוסי תועטב סוחיה ךא ,טוטומ

 ."םשמ םייונבו םילמס שרודו רהזה 'סמ רמאמ" והז םש םולש תעדל

 חנומה .409-408 ימע ןמטלאו א80 853 סירפ י"כ תוריפס רשעל 'יפ האר

 םילשורי י"כ תוצמה ימעט 'ס) ףסוי 'ר יבתכב רתוי רידנ אוהש ,תומדה תלשלש

 ,תוכלמה 'ס ךותב ספדנש םדא תודלות 'סו דועו א138 ,ב136 ,ב21 8" 3925 םילשורי

 .א84 ,א21 ,א80 ,853 סירפ י"כ תוריפס רשעל 'יפב אוה םג עיפומ ,(ד"ע ד"ק ףד

 יבתכ ינשב עיפוהש המ ןיבו רכזנה ףוריצה ןיב הברקה לע עיבצהל יאדכ

 .ג י"ע ספדנש ,סוגרובמ ןועמש ןב השמ 'ר לש ,רמועה תוריפס רשע דוס לש דיה

 "תומדה (!)תשלשמ טעממ" ףוריצה עיפומ םש ;319—318 ימע 'ה ץיברתב םולש

 ןקתל שי אמש .התוא טימשה דכ םושמו שוביש הינשה הביתב האור םולשו

 ז תומדה תלשלשל

 ןויגה 'סב יוטיבה דוקמ .409 ימע ,ןמטלא הושה .דועו א84 ,ב80 ,853 םירפ כ"כ
 שוריפב לאירזע 'ר לצא אבומ אוה ונממו אייח רב םהרבא 'ר לש הבוצעה שפנה

 .14 ימע (ה"שת ,םילשורי ,יבשת 'דהמ) תודגאה
 ףד (תוכלמה 'ם) םדא תודלות 'סב ןכו 266 ימע ןמטלא הוושה .א93 853 סירפ י"כ

 .ג"ע ,ה"צ ;ב"ע ,א"פ

 .410 ימעו 276 ימע ןמטלא הוושה •א95 ,853 םירפ י"כ
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 הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר לש םיבתכמ םידירשו תוריפס רשע שוריפ

 תרות לש הגיזמ התוא העיפומ הטישה דצמ םג "הארנ וניאו הארנ" ףסוי

 רשפא ,הז דבלמ .12ןויעה "ם גוחמ הבואש היגולונימרט םע "רהמש ח-חדיאה

 ףסוי 'ר לש ויבתכ ןיבו תוריפס רשעל שוריפה ןיב םיליבקמ םיעטק לע עיבצהל
 :אמגודל םהמ םיינש איבנו

 .א80 853 סירפ י"כ

 אוהו ןוילע רתכ ארקנ הנושארה הריפסה"

 ףוס ץאש יפל ןיא ארקנה 13ןומדק רוא

 קלחנש רואו רוא לכו ...הלעמל תילכתו

 םימחר הלוכ .דדמה ות ןבל ולכ ונממ

 ונווכתנ .דדמה וזלו םימלועל הנתשמ וניאו

 אלו ףרוע אל הלעמל ןיאש ירימג 14 ל"ז

 םלועל הנתשמ וניא יכ הבישי אלו יופיע

 ארקנ .דדמה וזו וב םילולכ םלכ ונוועו

 ."היהא ארקנו אתיארא ארקנו וזוכ

 .ב82 853 םירפ י"כ

 הרות רפס המ יגפמ אוה רורב רבד יכ"

 לובג שפת אלש המשנ אוה יכ ,דוקנ וניא

 רמול לכוי םדא יכ םלועל הרוצ שפת אלו

 יפלו םיקוספ הברה ןכו 16 םדא םדא םדא

 8" 3925 םילשורי י''כ ,תווצמה ימעט 'ס

 .ה"מ השע תוצמ .א149

 לכהו ןורחאו ןושאר אוהו ...ןוילע רתכ"

 אנרימג ל"זא .דדמה וז דגנכו ונממ םיבאוש

 אלו יופיע אלו ףרוע אל הלעמל ץאש

 דגנכ דמואו .תורחת אלו האנק אלו האנש

 וניאו לכה ןמ הלעמל איהש .דדמה וז

 .דדמה וזו .םימלוע ימלועלו םלועל הנתשמ

 ,דדמה וז ארקנ יפלו ןיאכ דגנ בושח לכה

 ארקנ ,דדמה וזו ...איצממ ילב יוצמו ןיא

 תלתת םשמש ל"ר אתירארא ארקנו וזוכ

 ארקנ ןכ ומכ ...ןומדקה רואה אוהו רואה

 ."היהא הדמה וז

t' (ב"ע ח"ם תוכלמה '0) םדא תודלות 
 .ב198 841 םירפ י"כ

 א''ע ץ'נ .ג''ע ג"נ (תוכלמה 'ם) םדא תודלות '0ל הוושה .א82 ב81 ,853 םירפ י"כ

 .56 ימע םולש האר (א"ע 'י תוכרב) "הארנ וניאו האור" םייוטיבה עיפומ םיתעל .דועו

 .ןוצרו חצמ לע א82 ,א81 853 םירפ י"כ ונשוריפבו 56—57 ימע םולש האר

 תונושל ;ןויעה 'ם גוחמ םיחנומ םיליכמה תונושל םיאבומ םש 268 ימע ןמטלא האר

 .האבומב האר ,א80 853 םירפ י"כ ונשוריפב םיעיפומ םימוד
 הדיאו .56 ימע םולש איבמש עטקב עיפומ אוהו ןויעה 'ס גוחב עיפומ ןומדק רוא יוניכה

 Juda ben Nissim ibn Malka, philosophe juif marocain, Paris, 1956,ורפסב

.p. 184 n.h שוריפבו ףסוי 'ד לצא רתכל ןומדק רוא יוניכה ןיבש הברקה לע ריעמ 

 חתמה .וז הברקמ הנקסמ לכ קיסה אל ךא 1628 דרופסכוא י"כ פ"ע תוריפס רשעל

 .409 ימע ןמטלא לצא וספדנש םירתא םיטסכטב םג עיפומ

 .409 ימע ןמטלא הארו .א"ע ,ו"ט הגיגח

 אצמנ תוביתה ידוקינ יפ לע םינוש םינפואב הרותה תא אורקל רשפא יכ ןויערה

 .םיבר םילבוקמ לצא ץופנ ב"חאו ןוחטבהו הנומאה 'םב תשש ןב בקעי לצא רבכ

 לש ורבד ןיבו הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר לש וירבד ןיב הבר הברק שי ,םלוא

 ,'ו ,רפס תירק ,םולש .ג י"ע ספדנ) הרותה תוימינפ לע ורמאמב הליטקיג ףסוי 'ר

 הרוצה הנהו רמוחה ןוימדכ תויתואהו הרוצה ןוימדב ןה תועונתה יכ" :(414—413 ימע

 ול עיגה אלש רמוחה ןוימדכ אוה דוקינ הביתל םשוה אלש דועבו רמוחה תא הענמ

 דוקינה העזו דוקנ םהל םשוה אלשכ רמח רמא םלוכו םדא בותכת הנהו .הרוצ

 לכהו ןועפצ תרוצ השע םעפו ןועבצ עזמ השע םעפ הצור אוהש דצה לא םעני

 "םדא" תויתוא תרזעב תועמשמה ייוניש תמגדה ."תויתואה תרוצב לא דוקנה תרוצב

 דוקנ הרות רפס ןיא" ד"ע כ ףד םיכובנ הרומ 'סל הליטקיג תוגשהב םג העפומ

 רמוחכ אצמנ דוקנ היה ולאש .יהלא ץפחב תללכנה המכח ינימ לכ לובסיש ידכ

 םדוא םדא רמאת ולאכ רמוחה לצא הרוצב תולמה לצא דוקנה יכ הרוצ ול עיגהש

 ."לבגומה קר לובסי אל דוקגי ולאו ןתשלש דחא לכ לובסי דקוע אל ולאו םודא

 תורפסב םירקחמ ,בילטוג .א האר הליטקיגל ל"נה םירוביחה ינש לש םתוכייש לע

 אבה ףסוי 'ר לש תוסיגה .131—128 ;117—110 ימע ,ו"לשת ,ביבא לת ,הלבקה

 תשרפ ףוס ,הרותה רואיבב יטנקיר ירבד לע עיפשה הז אשונב הריבה ןשושמ

 .ב"ע ,'מ ,תומש
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 לדיא ,דשמ

 יכ .הז אלא הז יכ דיהלא 16 ל"ז ימא
 אבשכו תוילכשה לכ תלבקמש המשנ אוה
 הרוצ ןתונ דוקינב הרות רפסב אורקל ןזחה
 ןב םשל לבא טשפה תועמשמכ הבית לכל

 ויתויתואב ותוא ארוק וניא תויתוא עברא
 אוהו הרוצ לבקמ וניאש 17 המשנ אוה יכ

 "םישדק שדק

 אוה (!)דקנה יכ דוקנ וניא הרות רפס"
 אוה ת"ס לבא קוספל הרוצ השועש רבד

 וניא ויפלו ללכ הרוצ ספות וניאש המשנ
 דאמ 'יפלו אלמו רסח וב שי ויפלו דוקנ
 םינינע המכל םדא םדא םדא רמול לכוי

 ."ושרפתי
 841 סירפ י"כ ד"ע ה"צ תוכלמה '0)

 (א242

 ותוא ארוקשכ ב"פעאו דוקנ וניא ת"ס"

 תומשגו ויפב הרוצ וב ןתונ רוביצ חילש

 אוה יכ ארקנ וניא 'תי — והי םש לבא

 ."הרוצ ספות וניאש המשנ

 ינש םיעיפומ ג"סו ה"מ השע ,תווצמה ימעט 'סב יב ריעהל יוארה !!מ ,ףוסבל

 רוכזנ םא ;ונשוריפבש הזל המוד רמוח םיליכמה ,תוריפס רשעל םירצק םישחיפ

 ירה ,תוריפסה רשע לש רדסה יפ לע םינוש םיאשונב ןד םדא תודלות 'ס םג יכ

 אלא ויתונויער תניחבמ קר אל ףסוי 'ר לש ותוליעפב בלתשמ ןודינה שורפהש

 .תיתורפסה ותרוצ תניחבמ םג

 ,ךייש רשא דומע יצח ןב ימינונא עטק עיפומ 18 א53 8ס 544 םילשורי י"כב (ב

 ואיבא הז רמאמ לש ותובישח תאפמ .הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'רל ,הארנה יפכ

 .ונכות תא הרצקב חתנאו ואולמב

 איהש תאז לע אלא הכרב ונאצמ אל השעת אל תוצמ לכבש דועו ןאכב..."

 תורע 19 'גש השעת אל תוצמ

 אוה הטמל םישוע ונחנאש המ לכש אוה עודי רבדש שיו הלגת אל ךתוחא

 הלעמל אמגוד ןיעכ

 .םירתאה דיה יבתכ תסריגכ ,"הז אלא הז ירקת לא" ל"צ
 דחוימה םשה תויתוא יכ" א203 770 סירפ י"כ ;םימוד םירבד ףסוי 'ר בתוכ רתא םוקמב

 שרופמה םשה תויתוא תרדגה לש ןושארה רוקמה ."ןלכ תויתואה לכל המשג עז

 ארזע ןבא השמ 'ר לש םשובה תגורע 'סב האבומכ עיפומ תורחאה תויתואה תמשנכ

 י"והא תויתוא תויה רובעב 'ימכחה ןמ דחא ימאו" א64—ב63 1267 דרופסכוא י"כ

 ןהב רחב כ"ע ןהל תויוגכ ןה 'ויתואה ראשו ןהל תומשנכ ןהו תויתוא ראשמ תולק
 ןויצ ילב ,קתעוה הז עטק ."דבכנה םשה יונכ ןהמ השענו וילע תורוהל 'תי ארובה

 תירק האר) ב31 171 םירפ י"כ ריפס ןבא 'סב שיקלק השמ ןב ןתנלא 'ר י"ע ,רוקמ
 'ר לצא ןויערה רחח ,ארזע ןבא השמ לש ורודב .(35 הרעהו 487 ימע א"נ רפס

 תויתואה ראשל תוחודכ םה תוקד רתויה תויתואה" ה"כ 'ד ירזוכ 'סב יולה הדוהי

 י"והא "רתסה" תויתוא ןיב רשקה עודי תלבקב .העפשה ןאכ שי ילואו "י''וה םהו

 הנוריגמ לאידזע 'ר לצא — תויתואל תומשנב ריהבה זאמ ורדגוהש—תועונתה ןיבו

 אניו) םלועה תרוצ 'םב ףיטל ןבא קחצי 'ר לצא ךכ רחאו דוד ןב רשא 'ר לצאו

 תויתואה ראשו תורבדמהו תועינמה ןה (שרופמה םשה לש) ויתויתוא יכ" 32 ימע (1860

 לצא ךכ רחא רזוח ןויערה ."םשה תויתוא תלוזב רובד םהל רייוצי אלו תועעונתמ

 .ליטשקלא ףסוי 'ר לצאו א"בשרה גוחמ םיטוקלב .הליטקיג ףסוי 'ר םהיניב ,םיבר םירבחמ
 .43 ימע ,צ"רת ,םילשורי ,הלבקב די יבתכ 'םולש •ג האר הז י"כ רואתל

 .9 ,ח"י ארקיו פ"ע
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 הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר לש םיבתכמ םידירשו תוריפס רשע שוריפ

 22 דועו םוחר היה התא ףא םוחר (!)אוהמ 21 ל"זאו ויכרדב תכלהו 20 ימא 'ןכש

 22שממ יתוצמ תוצמ םתרמשו

 ויה אלש 25 ימאב אלש ויתחפשמל הכב םעה תא השמ עמשיו 24 ^אש ונאצמו

 רובעב אלא תובאל םיכוב

 ונאש ןויכ היה יוארה ןמו ויתוחפשמל וכבו תוחאה ומכ תוירעה לע 'ות הרסאש

 המגוד םישוע

 'רנש דחי םג םיחא תבש םיענ המו בוט המ הנה 27ימוא אוה 26תלעמלו הלכמ

 תוחאו חא םיאשונ הלעמלש

 ונרבע המל עדת 'אש הזו 'ותה התוצש ינפמ אוה לבא .הז ךפה םישוע ונחנאו

 םיאשונ ונא ןיאש הז לע

 עד .דוקנ וניא 'ות רפס המל עדיל יואר .תוירעה לע ונתיוצ התאש תוירעה תא

 איה הלוכ רתה לכש

 המשנה ומכ איה 1'לתהו 28לארשי לכ יניעל דע תישארבמ ה"בקה לש ויתומש

 יפלו ףעל הרוצ ספת אלש

 המשנ אוה ת"ס לבא דיפל הרוצ השועש רבד הדוקנה יכ דוקנ וניא הרות רפס

 הרוצ ספות וניאש

 המכל םדא םדא םדא רמול לכוי 'יפלו אלמו רסח וב שי כ"ג הז 'יפלו ללכב

 ךכיפלו שרפתי םינינע

 לכל רמשנ אוהש ינפמ ובתכב דוקנ וניא דחוימה םש ןפואה הזבו דוקנ וניא

 .רפסבש תותואה

 ד"ויב בתכנ 'יפלו המשנל המשנ אוה יכ הרוצ ספות וניא האירקב 'יפאש רבד הזו

 ארקנו א"ה ו"או א"ה

 ריאי ויזמרב 'תי םשה םת 'תי לכה ןודא אוה יכ תורוהל ד"וי ן"ונ ת"לד ףלאב

 "...וללה םיזמרל וניניע

 וירבדל הלמב הלמ טעמכ ליבקמ ףוסה דעו "עדיל יואר" םילמב ליחתמה רמאמה

 רשאו (ג"ע ח"ס תוכלמה 'ס=) 198 841 סירפ י"כ םדא תודלות 'סב ףסוי 'ל לש

 .9 ,ח"כ םירבד 20

 'דהמ) ט"מ 'ם ,םירבד ירפס ןכו ,2 ,ו"ט תומש לע י"בשרד אתליכמו ב''ע ג"לק תבש 21

 ,הרורב הרוצב ,עיפומ תינימ תוגהנתהל רושקה לאל תומדיהה תיער .(114 'ע ןייטשלקניפ

 הבתכנו ןכתי יכ רבוס םולש .ג רשאו ן"במרל תסחוימה שדוקה תרגא לש ןושארה קרפב

 .Kabbalah, Jerusalem, 1974, p. 66 האר .הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר י''ע
 .31 ב"כ ארקיו 22

 ימע ןמטלא האר .שממ םייקמ יגאש תוצמה :"שממ יתוצמ" השגדהה תועמשמ 23

 ללכמ" (ד"ע ז"ק תוכלמ 'ס) תישארב רפס שוריפמ דירשבו 477—476 ימעו 276

 .'רמנמ יתוקח ימא 'יפל תוקהו םיטפשמו תוצמ םייקמ 'תי אוהש

 .10 ,א"י רבדמב 24

 .10 ,א"י רבדמב לע י"שרו ירפסו א"ע אמוי האר 25

 .הנוילעה הרוצה תא תווהמה ,הילעמש תוריפסלו תוכלמ תריפסל הנווכה 26

 רהזה 'סב רבכ לארשי תסנכו ה"בקה דוחיל זמרכ שרפתמ קוספה .1 ,ג"לק םיליהת 27

 דיסחה הדוהי ןב דוד 'רל תואבוצה תוארמ 'םב םשמו ב"ע ,ט"נ ג"ח ,ב"ע 'ע ,ג"ח

 אלו רהזה אל ,םלוא .'א דנע ,(ז"לשת ,םיידגרב ,רוטקוד תדובע ,טמ .ד 'דהמ)

 ביטומ ,הלעמל תורתומה תוירעה ןינע תא ושיגדה אל דיסחה הדוהי ןב דוד 'ר

 .רהז יגוקת 'ם לעב לשו ףסוי 'ר לש ותטיש תא ץיפי,אש

 .(ף 'טע לעוועש 'דהמ) הרותל ושוריפ תמדקה ,ן"במר הוושה 28

 [דדנ
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 לדיא השמ

 דיש רמאמה לש ןושארה וקלח םג םאה הלאשה תלאשנ .ליעל םונאבה םקלחב

 ,ו"ל—'ל ת''ל תוצמ ,תווצמה ימעט 'סב ףסוי 'ר ירבדל אשירה תאוושה י ףסוי 'רל

 תופקשהה ךא ,ונלש עטקל קיודמב ליבקמ אוהש עטק אוצמל ןיא יכ תדמלמ

 ,ןאכ איבא .תווצמה ימעט 'סב םג ,רתוי הנותמ הרוצב ,תורזוח וב תועיפומה

 לבקמלו עיפשמל הלעמל שיש ומכו" :ב"ל ת"ל ,רוצממ עטק ,האוושהה ךרוצל

 לש וטיברשב שמתשהל אלש ינפמו ,דוחייה שממ אוה יהיא תוירעו אברוקו

 'ד חקלש בקעי ומכ שמתשמ היה 'ושרב היהש המ 'יפלו ונל רמאנ דובכה ךלמ

 םתומואת םע ודלונש םיטבשה ומכ וא 29ותדוד אשנש םרמע ומכ וא תויחא

 איה גוז תב םע 'א לכ י"שה דוחייב ןכו 30 םישנל םהל םתוא וחקלו םתוחא םהו

 התוא ארקו תוחא התוא ארק 31הלכ יתוחא ינגל יתאב דוס הזו ותשא איהו ותוחא

 תבהלשה ומכ וינווגב י"שה דחאתמו שממ דוחיה אוה אברוקה יכ ,שממ ,דשא :הלכ

 לש וטיברשב שמתשמו הורע ארקנ הטמל לבא תוחא חיכש 'יפלו 32תלחגב

 הלגמה לכו התימ בייח דובכה ךלמ לש וטיברשב שמתשמה לכו דובכה ךלמ

 המילשה 'רשי תסנכ ןיבו תואבצ 'ה ךלמה אוהש ןתח ןיב דירפמ ולאכ ותוחא תורע

 ,ףסוי 'דל םיכיישה תודוסה ןיב ,תוכלמה 'סב ."ייפוי לכב הלולכהו תוטילשה לכב

 'ה ינא לבא התע תולגל וברקת אל ורשב ראש לא שיא שיא" :33 םיארוק ונא

 החנהה ."ךרדה הזב שמתשהל םכל רוסאל וז אמגוד לע ןוילעה 'לועב שמתשמה

 תתתומ תוירעהש איה 8" 544 םילשורי י"כבש עטקבו ףסוי 'ר יבתכב תפתושמה

 .34הטמל תורוסא ןה ךא הלעמל

 'סב עיפומ ףסוי 'ר לש ויבתכמ דחאל ,יתעד תוינעל ,ךיישה ,ףסונ עטק (ג

 םיעטק קיתעהל גהונ ימינונאה רבחמה .35ד"יה האמה תליחתב בתכנש ,םלענה

 הרקמב םג השע ךכש הארנו ,ויתתוקמל זומרל ילבמ םינוש םירבחממ םילודג

 איבא .ףסוי 'ר לש ונונגס לש םירורב םינממס שי ,א80 817 םירפ י"כמ עטקב ;הז

 :ףסוי 'ר לש ויתונויער ןיבו וניב הברקה לע עיבצאו עטקה תא

 ושדק ירבדבו ןאכב זמר םלועה היהו ימאש ימ תרזעב שרפל ליחתא התעו"

 הלעמל לבא (!)ןידגנכ םיבותכ םיאיבנ הרות ולא דגנכ דסחו הניבו המכח םיהולא

 אוה םיאיבנ ילכש רוא ארקנש חורה דגנכ אוה הרות .חיכש איה הנוילעה הרוצמ

 'יפלו .חצחוצמ רוא ארקנש המשנה דגנכ םיבותכו חצ רוא ארקנש שפנה דגנכ

 ךולמי רומאל 'תכ חצחוצמ רוא ארקנש המשנה דגנכ ךשדק ירבדבו ןאכב ימא

 .20 ,ר תומש
 :דועו ח ,ד"פ .אנ ,דפ הבר תישארב

 .הלכה איה היה תוחאה יכ ףסוי 'ר לש ותשגרהל בל םישל שי .ו 'ה םירישה ריש
 ןויעה גוח תורפסב אוה יוטיבה רוקמ .א96 853 םירפ י"כ םדא תודלות 'סל הוושה

 ג"יל שוריפב ןכו ,הז גוהל ךיישה ,קידצה ןועמש 'ד לש ושרדמבו ןויעה 'סב האר

 .הנוריגמ לאירזע 'ר לש ורפסו אDd 34 10.11.8 'גדירבמק י"כ תודימ

 .ג"ע—ד''ע א"כ תוכלמה 'ם

 ועפשוה הארנשכ םירבחמהמ המכו ףסוי 'ר לצא תוירעה דוס לע רתוי טרופמ ןויד

 .רחא םוקמב אובי וז היגוסב ונממ

 ץיברתו .71 'סמ ,506 ימע ,ד"צרת—ג"צרת ,רפס תירק םולש .ג האר הז רוביח לע

 י"כב םג יוצמ הז ימינונא רוביח יכ ףיסוהל יוארה ןמ .196 ימע ,(ד"צרת) 'ה

 רמאנ (ב69 817 סירפ י"כ) דחא םוקמב יכ ןייצל שי .ב194—ב155 םיפד 966 אמרפ

 ?ףסוי ארקנ רבחמה יחא םש יכ זמר והז םאה "ףסוי יחא םארק כ"עו"
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 הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר לש םיבתכמ םידירשו תוריפס רשע שוריפ

 .םלועל המשמ לב יפב ךרובמו אוה ךורב לכה ןודא והז היהי ךולמי 'וגו 3«'ה

 .37ןויצ ךהילא םלועל 1'ימא 'יפלו הנש םיפלא תששל 'ודיפסה הלגיש שי תירב

 שרפל ליחתא התעו .דאמ אלפנו לודג דוס זמר ןאכב רודו רודל תחיפס 'י ולא

 ימוא 'יפלו .יזה ךלא 'ועלבנו הנש םיפלא תשש םיארנ תוריפסהש ןאכב זמר .ה"ב

 רודו .םילגנ ןיאו 'ודיפסה ךלוהש 'ז ףלא אוה ךלוה רוד .3«אב רודו ךלוה רוד

 .היוללה רדו רודל ןויצ ךיהלא ימא 'יפלו ,םילגנש הנש יפלא תששב—אב

 שרפא התעו הנוכתל ץק ןיא רשא אלפנו לודג ןינע זמר ןאכב ?היוללה והמ

 קידצ דוהו חצנ תראפת םהש הטמ לש תוריפס שמחל ימא וללה ןאכב זמר •ה"ב

 שמחל ה''י וללה ה"ו אוהש הטמ לש תוריפס שמח וללה ימא 'יפלו .תוכלמו

 ןוילע רתכ הלעמ לש תוריפס שמחל—ה''י וללה ה"ו אוהש הטמ לש תוריפס

 אוה שודק התא ת"י וללה ימא 'יפלו ה"י תוארקנש הרובגו דסח הניב המכח

 ה"בה ? הזה וינעה יחיכש ךאיה הלעמ יפלכ לבא ונדגה דחוימה םש לש ו"ו דגנכ

 אלש «םימעה לכל ארקי הלפת תיב יכ 'ימאש ומכו ונבתכש ומכ 391יללפתמ

 התאש שודק התא ימוא .ךרובמו אוה ךורב לכה ןודא דגנכ שודק התא התא ימא

 דשא היהא .השמל ה"בה ימאש ומכ היהא אוה — שודקה ךמשו לכה ןודא אוה

 ידש הטמלו טיהלא הטמלו ינדא הוהימ הטמלו הוהימ הלעמל אוה היהאו היהא

 יפלו תוריפס 'יל המשנ אוהו לכ ןודא אוהש ינפמ ודוקנב ארקנ אוה היהא 'יפלו

 .ותמשנב ותארקל שי המשנ אוהש ןויכ 'יפלו .ה"עב 'רפנש ומכ המשנה אוה דוקנה

 .''הרוהטה השודקה הנוילעה הרוצ םהש תוריפס ,'יל זמח היהי לבא

 ,הז עטקב םיעיפומה "חיכש ךאיה אימש יפלכ" ,"חיכש ךאיה" םייוטיבה ..א

 תווצמה ימעט 'סב ףד לכב טעמכ םיאצמנו ףסוי 'ר לש ונונגסל םייניפוא

 .276 ימע ןמטלא הארו

 'םב ףסוי 'ר לצאו ןאכ עיפומ "חצחוצמ רואו חצ רוא ,לכשה רוא" ףוריצה .ב

 םייוניכה ,םירקמה ינשב יכ ןייצל יאדכ ג"י ,השע תוצמ תווצמה ימעט

 הארו, ,"ןומדק ימינפ רוא" ירוקמה לבוקמה יוניכה תא ףילחמ לכשה רוא

 י"ע אבומ) ב"י תוצמ ,תווצמה ימעט ^ב ומכ .273 ימוע 268 ימע ןמטלא

 תוריפסל םיזמרמ תורואה תשולש ונלש טסכטב םג (273 ימע ןמטלא
 .דסחו הניב המכח

 ,יעיבשה ףלאב םמלעהו הנש יפלא תשש ךשמב תתיפסהו םלועה םויק תסיפת .ג
 רשקהב עיפומ ונלש עטקב יכ שיגדהל שי .ףסוי 'ר לצא םגו הז עטקב העיפומ

 ימע ןמטלא הארהש יפכ ,ףסוי 'ר לש ונונגס תא דחיימה ,"עלבנ" לעופה הז

.26a—268 

 רזוח ,עטקה ףוסב עיפומה ,"הרוהטה השודקה הנוילעה הרוצה" :יוטיבה .ד

 .ליעל 7 הדעה האדו .ףסוי 'ר יבתכב רופס ןיא םימעפ

 תלבוקמ ,ןאכ העיפומה ,תונותחת שמחו תונוילע תוריפס שמח ןיב הקולחה .ה

 .םיפסונ םיבר תומוקמו ,268 ימע ,ןמטלא האר ,ףסוי h לע םג

 .10 ,ו''מק םילהת 36

 .םש םש 37

 •4 ,א תלהק 38

 .א ,ז תוכרב 39

 .7 ,ו"נ היעשי 40
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 לדיא ,דשכ

 הוושנ םא הפי שרפתמ ,ךרוצה יד רתב וניאש ,ונאבהש עטקה לש אפיסה .ו

 :(תוטמשהב) ב83 ,א82 ,853 םירפ י"כ ,תוריפס רשע שוריפבש רמאמל ותוא

 רתכ םש אוהש ינפמ תומשה לכמ הלעמל .היהא יכ םילבוקמה תצק ורמא"

 ודוקנב (ארקנ ל"צ) (!)הצקנ המ ינפמ רתכ םש אוה היהא רמול שיו ןוילע
 המ ינפמ ול רוסמא לודג ללכ...דוקנב אלו תויתואב אל ארקנ וניא 'יי

 ."הרוצל המשנ אוהש ינפמ דקנ שפותש 'רקנ רתכ םש אוהש היהא

 תוריפס רשעל שוריפב .המשנכ היהא םשה רדגומ תומוקמה ינשב

 תוריפס 'י לע רבודמ ספדנה עטקבו ,"הרוצל המשנ"כ היהא םשה רדגומ

 תמועל ודוקנב היהא םשה תאירק לש היעבה תדמעה .הנוילעה הרוצה ןהש

 תורוקמב העיפומ הניא ,תורוקמה ינשב העיפומה ,'ד ןב םשה תאירק רוסא
 .םירחא םירבחמ לצא הז אשונב םינדה

 הרותה שוריפב תומוקמה תא (266—265 ימע) ורמאמב ףסא ןמטלא .א (ד

 .41הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר לש ותעפשה תרכנ םהב ,יטנקר םחנמ ד לש

 רואיבב הקסיפה לע ףסוי 'ר לש ורבסה תעפשה תא ןמטלא ריכזמ רתיה ןיב

 ,"םינורחאה ןמ שיו" םילמב הליחתמה ג ,אל (א"כשת ,םילשורי) יטנקד לש הרותה
 רמאמ ינפל אצמנה עטקה םג יכ קפס ןיא ךא ."הדימ דגנכ הדימ" םילמב תמייתסמו

 ךא ,ףסוי 'ר לצא ליבקמ רמאמ ונאצמ אל ,םנמא .ףסוי 'ר לצא ורוקמ ל"גה
 םג ליכמה הז רפסמ דירש :ףסוי ד לש דובא רפסמ באשנ אוה יכ חינהל ריבס

 תודוס ןשוש רפסב בויקמ השמ 'ר י"ע אבומ ,יטנקר לצא עיפומש עטקה תא

 לע עיבצאו ולא דצב ולא םירבחמה ינש ירבד תא איבא .א"ע ,צ (ד"מקת ,ץרוק)

 .ףסוי 'ר לש ותטישל םתברק

 קרוי וינ י"כ יפל ןקותמ) תודוס ןשוש
 (166—165 ,1754 ל"מהב

 םיפנע דגנ םה םדאבש םירבאה יב עד"

 שובלמ יב עדו הנוילעה הבכרמבש

 .'יכאלמ תוליצא ה"מרב לארשי תסנכ

 תורוא ח"מר ןכו םבר םשב םיארקנ םלוכו

 ח"מרב םלשנ םהרבא כ"עו ןוילעה םדאב

 ואב הבסה וזלו 'הה תפסותב םירבא

 השע תוצמ ח"מר ןימיה דצמ לארשיל

 טולשי אלש ותוצמב ןייוצמ רבא לכ תויהל

 םה הנשה ימי ה"סש ןכו .תומה 'אמוט וב

 ןליאב שיש ןיד לש םיפנע ה"סשמ םיאב

 השעת אל תווצמ ה"סש ואב ודגנכו ןוילעה

 תויהל ןידיג ה"סש דגנ םהו לאמש דצמ

 הארו ואל לטבי אלש ץיוצמ דיגו דיג לכ

 הקת ונממו ןידיגה ינינעב י"שה תואלפ

 ןנובתתשכ םירבאהו ןידיגה ראשל היאד

 יטנקרל הרותה רואיב

 הבכרמה ןמ םיפנע םה םדאה ירביא יכ''
 ןוילעה םדאב שיש תוליצא ה"מרמו הנוילע
 םיארקנה םיכאלמ ח"מרו השע תוצמ הילגרו
 םשכ םמשו הניכשה שובלמ הלבקה ילעבל
 .םבר

 ןליאב שי ןיד לש םיפנע ה"סש ןכ ומכו
 .וידיג ה"סשו םימי ה"סש םשמ ןוילעה

 יטנקר לצא עיפומה תמה לע חירקהל רוסיאל רבסהה תא ףיסוהל רשפא ותמישרל 41
 ,תווצמה ימעט 'סב ףסוי 'ר ירבדל ליבקמה ב''ע ו"פ (האר תשרפ) הרותה 'יפב
 .ט"כ הוצמ ,ת"ל
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 !תכמ םידירשו תוריפס רשע שוריפ

 42הנהו •הרות הרסאש .רשנה דיג תוצמב
 ןימימ םיפנע 'ה קלחנ והאצמת ךננובתהב

 ךומס ורוקמ הזה דיגהו לאמשמ םיפינע 'הו
 ואב וללה םידיג הרשע דוס הנהו תירבל
 לש תותכ הרשע םגו המהבבו םדאב הארנו
 ביבס דוסהו הבכרמה תא םיבבוסה האמוט
 רסח 'טולכ (9 ,בי 'הת) ןוכלהתי םיעשר
 ןכלו ןוכלהתי 'יעשר תירבה ביבס ךמסנה
 דוסהו האמוטה חור וילע ךשומ ותוא לכואה
 אוה ןכ ומכו רבא קיזחמ רבא יכ ל"ד םרמא
 .י"שה תדובע הכשמ השנמו השגה

 ל"ר תירב תובבוסה תורעשה יכ עדו
 ד"ע אלפהו וללה תוחוכה דגנכ םה אמגודה
 ורמאש םיתימאה םישודקה וניתובא תלבק

 אלש :םינינע ינש םב שי וללה תורעשה
 לדוגל עיגהב יכ םלועל םהש הממ ולדגי

 ישוכה יכ םלועל וניבלי אל 'בהו םירשונ
 הצרתו (2 ג"י והימרי) ורוע ךפהי אל

 אצמ אלש תישארב רצוי אלפ תוארל
 ףוגה ירבא לכב םוקמ וישע לש ורש

 ■רשנה דיגב ל''ר םוקמ ותואב קר וב זחאהל
 (א ,ט ןיבוריע) רוענו ונימ תא ןימ אצמו
 אל יכ לע םינוילעב רבדמ קוספה 'יפו

 'ה ינב השגה דיג תא לארשי ינב ולכאי
 הבקנ ת"א .אבס לארשי םינותחתה תוריפס
 השגה דיג (22 ,אל והימרי) רבג בבוסה

 תירב תא םיבבוסה האמוטה תותיכ רשע
 יטועמל ינב שורדל לכות אל כ"או ןוילעה
 ."םתוא הביר תא יכ םישנ

 הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר לש םי:

 ןימימ םיפנע השמח ול שי השגה דיגו
 הרשע םלכ ןיבו לאמשמ םיפנע השמחו

 םיבבוסה האמוט לש תותכ הרשע דגנכ
 דיגהו ןוכלהתי םיעשר ביבס רמאנ הבכרמה

 תותכה ולא תבישי םשש תירבל ךומס הזה
 האמוטה חור וילע ךשומ ותוא לכואה הנהו

 דיג ל''ר השגה ןושלו רבא קיזחמ רבא יכ
 .הלעתי םשה תדובע השנמו הכשמה .רשנה

 דיג תא לארשי ינב ולכאי אל ןכ לע והזו
 האמוטה תותכמ םירהזנה םה יכ השנה
 ויה םלכ ה"ע וניבא בקעי ירביא הנהו

 אבה וישע לש ורש םהב לוכי אל םיפיקת
 םוקמ אצמ ,רשנה דיגב קר האמוטה חורב
 ."וב לוחל

 :ףסוי 'ר לש ויבתכב םג םיאצמנ םיעטקה ינשב םיעיפומש םיביטומה בור
 לש וירובחב ,הארנכ ,ורוקמ ,םיכאלמ ח"מרב הניכשה תושבלתה ביטומ .א

 ,43 םדאה ףוג תרוצב ףוג ןיעכ םיוהמכ םיכאלמה תא האורה הליטקיג ףסוי 'ר
 ת"ל ,תוצמה ימעט 'סב .הריבה ןשושמ ףסוי 'ר לצא תודחא םימעפ עיפומו

 ח"מר דגנכ םה ח"מר םהש ,םדאב וארבנש םירבא לכ יכ עד" :ד"צ הוצמ

 ."הניכש םהב שבלתמש םבר םשכ םמשש םיכאלמ ח"מר דגנכו תוצמ

 ימעט 'ס -ןותמ תימראל םגרותמה עטקבו ט"מ השע .דוצמב דוע הארו

 רשעל שוריפה םויסב ןכו ,44ד"ע ע"ק 'א רהזה רותל סנכנ רשא ,תוצמה

 .'א ףיעסב ןודינש תוריפס

 הרובג תריפס לע רמאנ םש א91 853 סירפ י"כ תוריפס רשעל ושוריפב הוושה 42

 ארקנו האמוטה לב רקיע םשמו לאמש לשו ןימי לש תוגרדמ רשע םיקלחתמ הנממו"

 האמוטה תוגרדמ רשע ולאו הקלש אלא אוה םודא רוחש יאהו .הרוחשה ןידה תדמ

 ."הרוהטהו השודקה הנוילעה הרוצ לש תירב לש הרטעה ביבס ביבס םתבישי םוקמ

 ביחרהל הווקמ ינא םדא תרוצב םיכאלמה םלוע ביטומ לע 275 ימע ןמטלא הוושה 43

 .רחא םוקמב

 .275 ימע ןמטלא האר 44
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 לדיא השמ

 יניפוא ,בויקמ השמ לצאו יטנקר לצא עיפומה "רבא קיזחמ רבא" יוטיבה .ב

 .411 ,'ימעו 275 ימע ןמטלא הארהש יפכ ,ףסוי 'ר לש ונונגסל

 רשקהו ךאלמה לש ותוהמ תרדגה ,ךאלמה םע בקעי לש ותמחלמ רואית .ג

 ו"כ ,ת"ל תומכה ימעט 'סב ףסוי 'ר ירבדל םיליבקמ ,רשנה דיג ןיבו וניב

 ךאלמה אבשכ 'יפלו .ותריד םוקמו ערה רציה תציבר םשש השנה דיג"

 תולע דע ומע שיא קבאיו ודבל בקעי רתויו 'יתכד ה"עא בקעי םע קבאל

 ה"ע וניבא בקעי םע קבאהל 'מאנש ושע לש וכאלמ לאמס הז רחשה

 ערה רצי תציבר םוקמב ונימל קבדנ 'יפלו םדאל ערה רצי אב םשמו

 ןמטלא לש ונוידלו ב"ע ע"ק 'א רהזה ירבדל הוושהו ."השנה דיג אוהש

 ימעט 'סב ףסוי 'ר ירבדל תודוס ןשוש 'סב רבסהה תאוושה .275 !ימע

 ,שדח דוסי ףסונ תודוס ןשוש 'סבש חסונב יכ ,תדמלמ ו"כ ת"ל תווצמה

 ימעט 'סב ענצוהש ביטומ ,תירבה תורעש ןינעב בחרומה שורדה אוהו

 רבכש תווצמל םישוריפ ינש לש םתואצמהמ קיסהל שיש ןכתי .45תווצמה

 רואיב ,תווצמל ףסונ רואיב בתכ ףסוי 'ר יכ תוצמה ימעט 'יסב ושרפתה

 .השנה דיגלו תוירעה דוסל ורבסהמ ונחכונש יפכ ,ומדוקמ זעונ אוהש

 םעפמ רתוי תוריפסה רשע תא שריפ ףסוי 'ר יכ ,'א ףיעס ףוסב ,וניאר רבכ

 .דתיה ותזעה ךא ,תוצמה יבגל םג השע אוה ךכ יכ חינהל ריבס ,תחא

 .ונידיל עיגה אל רשא ינשה שוריפה ירכועב

 תפומ די-יבתכ לש רכינ רפסמב .וראפמ בקעי ןב בוט םש 'רל דוחיה 'ס (ה

 םש 'לל סחוימ אוה די יבתכ העבראב .45דוחיה 'ס םשה תא אשונה רוביח

 ;47 לגוטרופבש וראפ ריעב הארנכ הררוגתהש העודי אל תוישיא ,וראפמ בקעי ןב בוט

 ףאו 48ןואיל 'ד השמ 'דלו הליטקיג ףסוי 'רל רוביחה סחוימ םירחא די-יבתכב

 איבהל ילבמ ,ד"יה האמל רוביחה ןמז תא ועבק םירקוחה .49ןואג ארירש 'רל

 בתכנ הז רובת יכ חיכוהל רשפא יכ ,ינמוד .59וז העיבקל תישממ החכוה לכ

 לע תססובמ יתחנה .הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר לש וגוחב ג"יה האמה יהלשב

 יטנקר םחנמ ''ל לש םינושה וירפסב וקתעוה דוזזיה 'סמ םיבר םיעטק יכ הדבועה

 רשפאש תוברה תואמגודה ךותמ תואמגוד יתש ןאכ איבאו ,םרוקמ תא ןייצל ילב

 .יטנקר םחנמ 'ר ינפל היה רפסהש חיכוהל ידכ ,איבהל

 ב116 62 הנאיזורבמא ונאלימ י"כ דוחיה 'ס

 .(תוטמשהב)

 אשירד אזר ףלא וניהלא :ראבמ יננה"

 תכשמה דמל •'ימיתס לבד אמיתס ארווח

 ראוצ ...ארווח אשירמ אנליאד אפונל חכ

 תכשמה לע דוס והזו ליעלמ הכשמה דמלמ

 (א"כשת םילשורי) יטנקרל הרותה רואיב
 .ג"ע ב"פ ףד

 ףלאה וניהלא תויתוא ןישרפמ דוע שיו"
 הכרבה תכשמה 'ל .היהא םשבש ףלאל זמר
 :לא דוס הזו לארשי תראפתל 'אה ןמ

 'לה ראוצבו ןיאה ןמ תראפתה הכ תכשמה

 ול ביבס תורעשהו רועמה אוה דוסיה" דע ,ג"מ (ד"מקת ,ץרוק) הנקה 'ס הוושה
 ."ורדהו ודוהמ לבקל ותוא םיבבסמה םיינוצח תוחוכ םה

 .ונממ םיעטק וא תומלשב רוביחה תא םיליכמה די יבתכ םישולשל בורק יתיהיז
 .דועו א42—בAdd 37. 'גדירבמק י"כ

 .א19 1737 קרוי וינ י"כו ב23 2235 קרוי וינ י"כ

 .ב17 8- 488 םילשורי י"כ

 •23—20 ימע 'ט ריכזמה ,רדיינשנייטש .מ ,15 ימע הלבקב די יבתכ םולש .ג
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 הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר לש םיבתכמ םידירשו תוריפם רשע שוריפ

 תכשמהב ל''ר והת ...ןיאה תריפסמ הב
 המכה ךשמ ךשומ דמל תוא ראוצ

 תוא ףלא תכשמהד רחאמ 'ה .61 'ינינפמ
 תרזוח ןיאה רוקממ הילעמ הלעמלמ דמל

 הפופכ ן"ונ יכ הטמל תכשמנו א"הה
 רצוא אוהש ינפמ 'ישמחד ימעטו אזד

 'ן הניב ירעש 'ג קיזחהל הדמח
 ...אבקונו ארוכדד אללכ והיאד הטושפ
 'רשי תראפת דוס אוה וניהלא לש ו"ואו

 הטמל הלעמלמ לכה תא דחימ יעצמאה וק
 וניהלא ימא אל ה"ערמו הלעמל הטממו
 אניבשוש השמ יכ 82 ימא ומצע יפמ תמאבו
 תלמב ירה וניהלא ימא 'יפלו אכלמד
 ,"םלש דוחייה וניהלא

 ונל ראיו 'ה לא הזו םינינפמ המכח ךשמ
 וניהלא תלמבש א"הה .לודגה רואמל זמרש
 רחאמ יכ םש לש הנורחא א"הל זמור

 תרזוח ,לארשי תראפתל 'ל תוא ךישמהש
 הפופכ ן''רנ .הטמל ךושמל לארשי תסנכ

 תרכזנה א"ההשכ יכ הניב ירעש ינל תזמור
 תוחוכה לכ לבקמ םלוע דוסי יזא תכשומ
 ן''ונמ ןלבקמ ןיאמו וניהלא לש דירי תואב
 אבקונד אזרב הטמל עיפשמו הניב ירעש
 ו"יוה הבקנה דוס איהש הפופכ ן"ונ והזו
 הטמלמ לכה דחיימ לארשי תראפת דוס

 ה"ע וניבר השמו .הטמל הלעמלמו הלעמל
 רמא ומצע יפמו וניהלא רמא הידיד לע

 וניהלא רמא ךכיפלו אכלמד אניבשוש השמ
 דוחייה וניהלא תלימב ירה ךיהלא אלו

 ."םלש

 ,ויתונויערב םגו תימראה ונושלב םג ,רהזה תסיפתל רתוי בורק דוחייה 'סבש חסונה
 יכ רורב ,םוקמ לכמ .תירבעל םיימראה םיחנומה תא םגרת יטנקר יכ חינהל שיו

 יננה" רוביחה לעב לש אוה רואיבה יכ שגדומ דוחיה 'םבש דועב ,טטצמ יטנקר

 תימראל םגריתו יטנקרמ קיתעה דוחיה 'סש ונייהד ךופה הרקמ חיגהל ןיא ."ראבמ

 .ומצעל ןינעה סוחי ךות

 :ףסונ עטקל התע רובענ

 ב113 62 הנאיזורבמא-ונאלימ י"כ דוחיה 'ס

 .(תוטמשהב)

 הרותה תוצממ תוצמו ,דוצמ לכ תויהב יכ"

 לכ וקלחו עודיה ןוילעה םדאה יקלחמ קלח

 תוחכ הילא עיפשמ לוכיבכ העודי ,דוצמ

 תויהב יכ הזו הרהטו תאמוטו רתיהו רוסיאו

 רוחשו ןבלל לכה תקלחמ אתלגלגד אתעקב

 הלעמו הטמו לאמשו ןימיו רוחאו םינפו

 םייקמה לכו ...,ער קמועו בוט קמועו

 תוחכ הילא עיפשמ לוכיבכ העודי ,דוצמ

 תורונצ ךרד ןוילעה הרוצב הלעמל

 םשה זאו ... קלחה ותוא לא הבשחמה

 עפשב הברתמו ךרבתמ ארונהו לודגה

 יל 'איו דוס והזו ...ןיאה יקמעמ רבידו

 ,שממ 53ראפתא ךב רשא לארשי התא

 רוקמה ןמ העפשה תפסותו יוביר לבקא

 הבהאמ דבועה תבסב אצמנש דע ךרבתמה

 ."הטמלו הלעמל תוכרב

 .ד"ע ב (ןמרביל 'דהמ) תווצמה ימעט 'ס

 תוצמ לכ יכ הלבקה ימכח ל"ח ורמא"
 םינפ לאמשו ןימיל ןיקלחנ םה הרותה
 ער קמועו בוט קמוע הטמו הלעמ רוחאו
 תוצמה יתשב יתראבש ומכ םדואו ןבולו
 תחא ,דוצמ םייקמה לכו ,יתרכזהש הלאה
 הוצמה התואל חכ עיפשמה אוה הנה

 ולאכ אוה ירהו הבשחמה תסיפאמ הלעמל
 לע שממ ה"בקהמ לוכיבכ 'א קלה םייק

 ךב רשא לארשי ידבע יל רמאיו רמאנ הז
 רוקמה ןמ העפשה תפסות לבקא ,ראפתא

 תוכרב הבהאמ דבועה תבסב אצמיש דע
 .הטמלו הלעמל

 .18 ,ח"כ בויא 51

 .א ,טצ ןירדהנס הוושה 52

 .3 ,טמ היעשי 53
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 לדיא השמ

 תוקחרתהו תירבעל רוקמה לש לק דוביע שי ,הנושארה האבומב ומכ ,ןאכ םג
 תדמלמ "הלבקה ימכח ל"זח ורמא" החיתפה ךא ,םייסיסבה תונויערה ןמ תמייוסמ

 תואבומב תוברהל היה רשפא •וינפל היהש רוקממ וירבד תא קיתעה יטנקר יכ בוש

 .יטנקר ינפל בתכנ רוביחה יכ תוארהל ידכ ונאבהש המב יד יכ ינמוד ךא ולא ןיעמ
 ףסוי 'ר לש ולאו וראפמ בוט םש 'ר לש ויתוסיפת ןיב הברק לע התע עיבצנ

 :ןשושמ אבה

 ףסוי 'ר לש ותטישל ינייפואה ,"רבא קיזחמ רבא" חנומה עיפומ דוחיה 'סב .א

 .54 ול םדוק רחא ילבק רוקממ ונל עודי וניאו

 םלועה יכ תרמואה הסיפתה אוה דוחיה 'ס לש םייזכרמה תונויערה דחא .ב

 דע ;ןותחתה םדאה תמגודב ולצאנ — תוריפסה רשע ונייהד — ןוילעה

 עיפומ המוד ןויער •תוריפסה רשע ועיפוה אל ,עיפוה אל ןורחאה הזש

 .55 ףיעסב ןודינש תוריפס רשעל שוריפב

 םינייפאמה תונויערל אקווד הבר הברק שי ,ףסוי 'ר ירפסב ומכ ,דוחיה 'סב .ג

 .ןויעה גוח תורפסו רהמש תורדיאה תורפס תא

 .תירהז תימרא לש תודוסי םע תירבע לש בוברע אוה דוחיה 'ס לש ןושלה .ד

 .ףסוי 'ר ירפסמ המכ לש םייפוא םג ,וקלחב ,והז

 ףסוי 'ר אוה תבחמש רמוח םהבש םיפד המכ שי 8® 544 םילשורי י"כב .ה

 םיבברועמה דוחיה "יסמ םיעטק םיעיפומ הז י"כב .הלעמל ב ףיעס הארו

 .אמלעב הרקמ הז ןיא יכ ינמודו ףסוי 'ר לש ונונגסב בותכה רמותב

 תאצמנש דוחיה 'ס לש תיתרוקיב הרודהמב איבהל הווקמ ינא הז רמוחב טרופמ ןויד

 ידי לע םא יכ ףסוי 'ר י"ע בתכנ אל דוחיה 'ס יכ ריעהל ינוצרב ,ףוסבל .הנכהב התע

 .ףסוי 'ר לש ורומ היה הז רבחמש ןכתיו רחא רבחמ

 ימע זמטלא הוושה 28—26 הרוש א113 62 הנאיזורבמא-וגאלימ י"כ דוהיה 'ס 54

 .411 ימעו 275

 ףסוי 'ר לש תוריפס רשע 'יפ ותמועלו ,112 62 הנאיזורבמא:ונאלימ י"כ הוושה 55

 .ב81 853 סירפ י"כ
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