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רלשיפ-יקצמלד הכרב 

"תפט"/"הפט" וא "התפט"ו "חפט" ?ותטישל ןוליו ותטישל ןונגע 

לש ויתולאשל תובושתו ןושל ינויע םהבו 1,ס"שת תנשב רוא ואר ןונגעל ןולי יבתכמ 

וספדנ אל הינסכאה לש הייפוא לשבו העיריה רצוקמ .וירופיס תביתכ ךלהמב ןונגע 

הלאה תורעהה .ןונגע ירופיסב םיבותכ לש םפוגל ןולי לש ויתורעה תרגסמ התואב 

יפ לע תורודס תורעה תורשע ןהבו ,תודרפנ תומישרכ ןולי יבתכממ המכל וחפסנש 

2.תרחא תונמדזהב רוא תוארל תודיתע ,םוקמ יארמ 

ותעד .תפט/התפט/הפט/חפט לעופה תורוצ ןניינע תוחפסנה תורעהה ןמ םייתש 

לש ותדמע לע וליאו ,ירמגל תרווחמ הניא יכ םא שרופמב ןהב תחסונמ ןולי לש 

הלאו .תורודהמ תאוושהמ דומלל רשפא ןולי לש ויתורעה יפלכו ןיינעה יפלכ ןונגע 
؛תורעהה 

םסרפתהש "ןולל הטנ חרוא"ל הנווכו ט"צרת תנשב הבתכנ הנושארה הרעהה .א 

ילע חפט יחור" טפשמל ."חאה" ןותיעב הנש התוא ךשמב םיימוי םיכשמהב 

יא] א"א חפט ?יחור הפט" ؛ןולי עיצה ,(א רוט ףוס ,18 'םמ ךשמה)"יתחכשו 

א"ה תויתואה ןוימד לשב לחש שוביש איה חפט הרוצהש אופא רבס ןולי ."![רשפא 

רדס תא ךפה לבא ,תורחואמה תורודהמב םג חפט הרוצב קבד ןונגע וליאו ג,ת"יחו 

"יתחכשו יחור חפט" ؛תורוקמב אצמנה תא תמאותה ןולי תרעה יפ לע םילימה 

؛ןונגע בתכ ,ד רוט ,68 'סמ ךשמהב םג .(58 ימע ,י"שת !הע ימע ,ש"ת תרודהמ) 

.הליעוה אל הנושארה ותרעהל ןולי לש ותיינפהו ,"אבאכ הכלהש יחור ילע חפט" 

,י"שת תרודהמ)"ילעיחור חפט" ؛סחיה תלימ םוקמ תא ןונגע זיזה י"שת תרודהמב 

.תורחואמ תורודהמב םג ונממ זז אלו ,תומוקמ המכ דועב חפט לעופ טקנ ןונגע 

לש ךירכת)"האגתמ היהו וחור וילע חפט" ؛ףדרנ לעופב חפט הוולמ ןהמ המכב 

אל" 5(315 ימע ,ולאו ולא)"וחור וילע חפטו וילע ותעד החז" 5(215 ימע ,םירופיס 

'ר ,ןורי 'א תכירעב ,ב ,ןונגע P؟ ,"תורקיה ךיתורעהב יניע תא ראהו" ,רלשיפ-יקצמלד 'ב 

.290-225 ימע ,ס"שת םילשורי ,ןיקרימ 'רו רואל 'ד ,רזייו 

,"ןושלה רוטו ןולי ,קנגע" ,רלשיפ-יקצמלר 'ב לשמל האר .תומב המכב רוא האר רבכ ןטועימ 

,דלוצרוש (גירדור)'א תכירעב ,קשלה תארוהבו תונשלבב ,תרושקתב םירקחמ :רינ לאפר רפס 

.165-144 ימע ,ם"שת םילשורי ,ןייטשלוא 'עו הקלוקטולב 'ש 

.(205-204 ימע ,א"לשת םילשורי ,ןושל יקרפ) ה"פק-ח"פק םישרושה גוזב ונויד הוושה 

373-367 ימע ,(ה"סשת)זס וננושל 
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[2] רלשיפ-יקצמלד הכרב 368 

לעופה אבומ דחא םוקמב .(142 ימע ,ימצע לא ימצעמ)"אשגתנ אלו וחור וילע חפט 

רחינו וחור וילע חפטש דע" ؛דחא רשקהב ויתויועמשמ יתש לע חפט יפרגומוהה 

תרודהמ ;די ימע ,ב"שת תרודהמ ,ולאו ולא)"וסרכ לע ןכו ויתורוע לע חפט 4.ונורג 

5.(דיש ימע ,ג"ישת 

ילע יחור התפט אל" ؛(ב"כשת)"םיצעהו שאה" ךרכב ןונגע בתכש רחאל ,םימיל .ב 

עודי .התפט" ؛היינש הרעהב ןולי ותוא הכיז ,(אר ימע)"יבלב 6הואג ץמש האב אלו 

אלו 'ףוט' וז הרוצ לש השרשש חיכוא ,ה"עב הכזא םא ,ךכ לע ךוריעהש ונינשל 

."הלעו ףצ ועמשמש ,'ףוצי - 'ףוטיל ליבקמ .'וחור תפט' ל"צו 'הפטי 

חותינ אלא ,(ןוידל ץוחמ רבכ חפט לעופה)חסונ וא ביתכ הניינע ןיא רבכ וז הרעה 

הפט תרוצש הליחת רבסש ןיב ,הנושארה ותעדמ זז ןוליש תדמלמ ףא איהו ,יקודקד 

םש ;ף"וט שרוש לש הבקנ תרוצ איהש רבסש ןיב ,ה"פט שרוש לש רכז תרוצ איה 

7.תיאכראה הבקנה תיפוסב תפט תרוצ םרוג אוה ןאכו הפט תרוצ סרג 

ןב ןולימב "ףוט" ךרעה ילושב ודי בתכב תפסות םג הדיעמ ןולי לש ותעד לע 

ובור בותכה .תירבעה ןושלל הימדקאב התע רומשהו ותולעבב היהש ספוטב ,הדוהי 

אצמנ .ב אפ ר"ב 'יע חפט 'יע" ؛ונושל הזו .חונעפה תא השקמה לסלוסמ וקב קוחמ 

8(529)ילע יתעד תחזל ליבקמ)ילע יחור תפטו 530 חלשיו [לודגה שרדמנ ג"הדמב 

דועו הז םוקמ ןורפיעב ןמוס ןולי ךונח לש ותושרב היהש (ב"שת)"ולאו ולא" לש קתועב 

."יחור חפט" ובו דומע ותואב דחא םוקמ 

טשופ ליחתה" :םיפתושמ םירוציע תולעב םילימב םיימעפ דוע ןונגע קחשמ הז דומעב 

המהב תולבנל םימש ילבנ ןיב םיריכמ ןיאש לארשי ישפט .תוירבה ינפל ארוקו קושב ויתורוע 

לש קתועב ."דוד יפמ ורמאנ וליאכ םתוא ולביק רוע יבג לע וידב םיבותכ םירבד וארש ןויכ 

,ןלהל םג האר .ןורפיעב ולא תומוקמ ונמוס ןדס בד לש ותושרב היהש (ב"שת)"ולאו ולא" 
.4 המגוד 

םיתמכלו םירפסמל המודב ,ךמוסה יפ לע עבקיהל יושע ץמש וניערגש תוכימס ףוריצ לש ונימ 

תופכ לע)"הב התיה תובצע ץמש" :הוושה .(םימעפל) קלחו בור םיתמכלו (דימת)לכו הברה 

"יב היה אל השלוח ץמש" םע ,(289 ,מע ,הנה דע)"הב התיה האנק ץמש" ,(473 ימע ,לוענמה 

תוביקעה יא .(376 ,מע ,הריש)"תמוערת ץמש לכ הנממ קלתסנ רבכ" ,(167 ,מע ,הארנו ךומס) 

הזמ ליגרה תוכימסה הנבמ :םינבמ ינש ןיב חתמ לע הדיעמ ץמש תמכה לש ותוגהנתהב 

.הזמ (רפסנה) תמוכמה םשהו רפסמה ןיב רשקהו 

דוקינל אובמ" וירפסב)וז הרזגב ו"יתב הרוצל תופסונ תויודע ןולי לש וינוידב יתאצמ אל 

תיפוסב תרתסנה תרוצ ההוזמ [א"לשת םילשורי] "ןושל יקרפ"ו [ד"כשת םילשורי] "הנשמה 

.הרזגב יולת וניאש ןרוצכ תאזה ו"יתה תא האר ילוא לבא ,(י"ל תרזגמ םישרוש םע קר ו"ית 

הרעה ,ןלהל) רשיילפ םג .םילופכה תרזגמ "ותעד תחז" תא םג ריכזמ אוה םש ,ךשמהב האר 

.(י"ל) תצרה תיארקמה הרוצל (י"וע) תצד הרוצה תא ךימסמ ,399 ימע ,(15 

תוכימסב תוליבקמה תואב םש ,(1902) ב"סרת ,גדירבמק ,רטכש ז"ש תרודהמל הנפמ ןולי 

הרות ירבד ומלעתנו ילע יחור תפטו" ן"ונממ הרות ירבד ומלעתנו וילע ותעד תהז" :םוקמ 

.ןולי םג בתוכש יפכ ,'תחז' לבוקמה יפ לע שרפתמ תהז ."ינממ 
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369 תפט/הפט וא התפטו חפט :ותטישל ןוליו ותטישל ןונגע [3] 

זורחל ליבקמ הזו ?(...)י 10תוממורתה ןושלמ יתפנ םג 9.רצויב שורפה םג והזו 

דסקתת [ינועמש טוקלי] ש"י םג (םייהנדייה ןיע) םירמואב יתצר יתצרק ןושארה 
."יחור התפט 

םירוביחמ ןיביי איבמ י"וע תרזגב םילעפב ו"ית תמויסב רבע תרתסנ לש תורוצ 

,תכס ,תלמ ,חסה ,תלח 12,תבש 11؛(ימלשורי דומלתו הבר שרדמ) םיילארשי חא 

תפע תיבה לעו" ؛טויפה ןמ ףיסומ ירוטסיהה ןולימה רגאמו ,(180 ימע) תפצ 

15."הישילש תצד" 14؛"תחנ םהילע הבידנ חור ץיד" 13;"הלא 

בתכב קתפ דיעמש יפכ ,התפט הרוצל תורוקמה דחא היה ןכא 16ינועמש טוקלי 

ימואלה םירפסה תיבב די יבתכל ןוכמבש ונויכראב רומשה ןומע לש ודי 

,ילשמ טוקלי ,ילע יחור התפט" ؛וב בותכ "התפט" תרתוכה תחת .יאטיסרבינואהו 

.תומוקמ יארמ דועו 17"דסקת 

תורוצ .י"ל-י"וע תורזג בוריע לש האצות אופא איה (ף"וט שרוש) התפט הרוצה 

,טויפבו ל"זח תורפסב תויוצמ י"ל תרזג ילעופכ תוגהונה י"וע תרזגמ הלאב אצויכ 

,תינברה ןושלב ןכו 18,(0"וח)התסח ,(ל"וז)התלז ,(ץ"ור)התצר ,(ם"וק)התמק ןוגכ 

ת"וש)"הביקנ דלוה אמש ןודת כ"חאו רכז דלוה אמש הנעטב התנד הליחתבד" ןוגכ 

ןמשו" ;(חעק ,ב רפוס םתח ת"וש)"הלעב לצא חתנל רבכו" ;(טמ ,רגיא אביקע יבר 

:תירישעה האמה ןמ ילבבה המלש ןטייפה לש "םירשואמ עשי רוא" חספל רצויל ןווכתמ ןולי 

,ןולי לש ושוריפב םיכמות םניא רצויה ישרפמ ."םירומב יתפנ יתפט .םירמאב יתצר יתצרק" 

.ודי בתכב תפסותה תא קחמש הקיחמה רשפ הזו ,טויפל ושוריפמ וב רזח ןולי םגש רשפאו 

רומה תרטקה לע םילפונו הליזנ ןושל םהינש ,יתפנ יתפט" שרפמ ךשמהב רכזנה םייהנדייה 

רבונה ,חספ לש ינשו ןושאר םויל םייהנדייה רוזחמ) "(,ו ,ה ריש) רומ ופטנ ידיו ביתכדכ 

ןב המלש יטויפ)",יתפטנ' ומכ :יתפט" :רשיילפ 'ע לש ושוריפ םג האר .(37 ימע ,ט"צקת 

,יתפטנ יתפט" :לקנרפ 'י לשו ,(201 ימע ,ג"לשת םילשורי ,רשילפ 'ע תרודהמ ,ילבבה הדוהי 

,לקנרפ 'י תרודהמ ,םהיפנע לכל זנכשא ינב יגהנמ יפל חספ רוזחמ) "ךסנ יתכסנ רמולכ 

.(67 ימע ,ג"נשת םילשורי 

."תונברק יתברקנ רמולכ ,הפונת ןושל" :יתפנ שרפמ (םש) לקנרפ 'י 

.180 ,מע ,(ן"שת) ד ןושלב םירקחמ ,"טויפה ןושלבו םימכח ןושלב תורזג יפוליח" ,ןיביי 'י 

.(מ ,ומ 'חי) ארקמב רבכ 

.9.1.ו :ונמיסו ,הלפנ להב תדרח םיריבאה לא ,המחנהו תונערופה תותבשל תובורק ,(ב) הדוהי 

.4.0.ו :ונמיסו :שיא תרופ תודלותב הנומשו ...א ,הכונח תותבשל תותשודק ,דילקה רזעלא 

,רשיילפ 'ע האר .33.0.ה :ונמיסו :ףסכב ופחנ המויא תורבא ,הרות ןתמ םויל אתשודק 

.399 ימע ,(ל"שת) ב תורפסה ,אתשודקה תוינומדקל 

,"וחור חפט" ףוריצה לע ןיקרימ לש ורמאמ האר ןהיתוסרגו ינועמש טוקלי תורודהמל 
.םיבותכב 

.תמדוקה הרעהב רכזנה ןיקרימ לש ורמאמב 28 הרעה םג האר 
.ליעל 11 הרעה האר 
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[4] רלשיפ-יקצמלד הכרב 370 

רוא רפס)"תחא עגר התחנ אלו" ;(המ העד הרוי ,א הלעי הדוהי ת"וש)"יל התבסש 

19.(בעת ,בלחב רשב תוכלה ,א עורז 

דחא הלוחב השעמו" !המגודל .בוריעה ןמ וטלמנ אל השדחה תעה ירפוס םג 

"ועורז לע ףרש ןיי םע ברע תעל ותשא ותוא התבסו ,ועורזב םוצע באכ ול היהש 

"בלצה יעסמ תלחתה תעב תופידרה תישאר התלח םימעה בור ןיב" ;(20ןיפל לדנמ) 

22,(27 ימע ,א)ג"נרת תנשמ ותרבחמב יקסבשרו וילע עירתמו .(21בולוקוס םוחנ) 

,(הדיל ןושל) התלח ,(ריש ןושל) התרש ,(הציר ןושל) התצר ,התצק !הנומ אוהו 

'הב לארשי pאב הפשה ינגמ דודג איצוהש "הפשה" סרטנוקב .(הנבה ןושל) התנב 

ובו ,"תואיגשמ קחרה" םשה תא אשונה ןושל ישוביש חול ספדנ ז"פרת רייאב 

.(זט ימע) "הנד רמא התנד רמאת לא" !בתכנ 

ןולי .םילעפ המכב ןונגע לצא אוצמל רשפא י"ל תרזגכ תגהונה י"וע תרזגמ תורוצ 

!תינש םהמ המכ לקש ןונגעו ,םתצקמ לע ריעה 

המצע הריכשהו הכלה [...] הנטקה התוחאו המאו איה ץראל התאבשכ" .1 

הבש א"ל תרזגל םג ךייש א"וב שרוש 24.(216 ימע 23,ט"שת ,הריש) "תלשבמל 

'חסונה" !ןולי ריעה תאז לכבו .י"ל תרזגבכ ו"יתב הרוצה ל"זח ןושלב הליגר 

,אוה 'ןוקית' לבא ,רוסאל ידיב ןיא 'התאב' 25.'תאב' םיסרוג םיבוטה םיימלשוריה 

.(17 ימע 28,הריש)27"לארשי ץראל התלעשכ" !הנוש חסונה 26."תעדמ אלש יאדוו 

.(83 ימע 29,םירופיס לש ךירכת)"הלילב וילע תמוערת ימע החנל אל םלועמ" .2 

.הנל !ל"צו סומלוק תטילפ ,הארנכ .התנל :ןושאר רופיס ףוסל ךומס" !ןולי ריעה 

.(113 ימע 30,םירופיס לש ךירכת)ןקות אל חסונה ."?ךל תדחוימ הנווכ אמשו 

,ןליא-רב תטיסרבינוא תאצוהבש ת"ושה רוטילקת יפ לע תומוקמה יארמו תורודהמה .19 
.12 + הרודהמ 

.80 ,מע ,ד"נקת אווקלאז ,םעה תואופר רפס ,20 
.31 ,מע ,ב"מרת השרו ,םלוע םעל םלוע תאנש ٠21 

תרבוח ,ל"זח ןושלו ק"הכ תודסומ לע ,התוחתפתהלו רבע תפש תיחתל ,יקסוואשראוו קחצי .22 

.ג"נרת הסדוא ,הנושאר 

.239 209 ,מע ,ט"שת ,ץראה חול ,"הריש" .23 

,(ליעל 16 הרעה)ורמאמב ןיקרימ איבמ ןונגע ירופיסב התאבו האב תצופתל תניינעמ הרעה .24 
.13 הרעה 

,44 ימע ,(ג"נשת) ב דומלת ירקחמ ,"א"ל-י"ל ילעופב רבעב תרתסנה" ,רשא-רב ,מ האר .25 

.82 ימע ,םש האר .26 

וז ךרדב תטלבומ תרחואמה הסרגב :ירוטסיהה קוחירה םתביס לארשי ץרא < ץרא ןיפוליחה .27 

.הנידמה םוק םרט לש הפוקתה 
.א"לשת םילשורי .28 

.89-83 ימע ,(ג"כשת תבט) ב תרבוח ,זט םינזאמ ,"םירופיס לש ךירכת" .29 
.(149 ימע) חסונ ותוא דעותמ א"סשת תרודהמב םג .120-113 ימע ,ה"משת םילשורי .30 
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,ב"ערת ,רושימל בוקעה היהו)"םידודנ ייחב םייח השנמ 'ר שפנ התצק הצק יכ" .3 

ץוק" :ןקות חסונה לבא 31,ולא תורוצל ןולי לש הבותכ הרעה האצמנ אל .(23 ימע 

32.(זטק ימע ,א"צרת ,התעמו זאמ)"הצק 

םינפ)"המלענו םהיניב 33התפצ הנבלהו םימולגה םילגה תא וביככה םיבכוכה" .4 

םילגה תא וביככה םימש יבכוכ" ؛ןקות 34.(2 רוט ,3 ימע ,ןושאר חסונ ,תורחא 

35.(חער ימע ,ב"שת ,ולאו ולא)"םימה ינפ לע הפצ הנבלהו םימולגה 

םירקמ ינשב .השולש ןונגע הניש (התפט ללוכ)ןאכ םיאבומה םירקמה תשמחמ 

דחא םוקמבו ,(4 ,3 תואמגוד) תיטרדנטסה הרוצב הגירחה הרוצה תא ףילחה 

עצומה יגולופרומה ןורתפה םוקמב .הילע רתיו אלא הרוצה תא ןקית אל (1 המגוד) 

.התלע 36؛ילקיסקל ןורתפ טקנ ,האב תיטרדנטסה הרוצה ןיפולחל וא ,תאב 

לע טעמ ןהמ דומלל רשפא לבא ,תוצרחנ תונקסמ קיסהל ידכמ תוטעומ תואמגודה 

רקחמה יאצממ ןיב םפוסבש הרשפה לעו ,חסונה יפוליחמ םיעמתשמה םילוקישה 

ו"יתב תמתוחה הרוצה .ןונגע לש ותביתכב םיבושח םימרוג ינש ,רפוסה תוריח ןיבל 

הלגמש יפכ ,טויפבו ל"זח תורפסב היוצמ ןכא םירקמ ינשב ןולי הילע ץילממש 

םושמ םתסה ןמ ,הנל תיטרדנטסה הרוצה לע ןולי ץילמה ישילשה הרקמב)רקחמה 

ןמאה לש ושפנ התצק" :"רושימל בוקעה היהו" לעו ןונגע לע ורמאמב בתוכ טיירטש םולש םג 

.(43 ימע ,[ג"ערת] ד-ג םיביבר ,"ןונגע י"ש לע תודחא םילמ")"הנולבשב יתימאה ירבעה 

,א ךיראתה תא אשונ ןונגע ןויכראב םירומשה םיבתכמה ןמ ןונגעל ןולי לש ןושארה בתכמה 

.ץ"רת ולסכב 
"הביתה התפצו התלעו" :"הז תא הז םישיחכמה םיבותכ ינש" שרדמב תדעותמ התפצ הרוצה 

 (Mann, "Some Midrashic Geniza Fragments", Hebrew Union College Annual و

.(347 ימע ,14 [1939] 

התצי םואתפ" :תאזה האבומב התפצ הרוצה לש םיעמשמה לפכב קחשמ ןונגעש רשפאו 

םוי") ,^אל ריאהל תאצוי איהשכ הליל לכ הכרדכ לתוכה לש הבחרה ךותל התפצו הנבלה 

לומת" ןמורל הז רופיס ןונגע חפיסשכ .(3 רוט ,3 ימע ,ו"צרת רדאב בי ,"רבד" ןותיע ,"דחא 

ימע ,"םושלש לומת")"חאל ריאהל הנבלה התצי םואתפ" :טפשמה חסונב רציק ,"םושלש 

לודגה םיה הלגנ םירהה תופתכ ןיבמו םירהה ןיב הפצ הנבלה" :בתכ םוקמ תברקב לבא ,(351 

.(358 ימע ,םש)"הלפשה ןמ קלח ומעו 

:המגודל .(טרפב תירבעהו ללכב תיפוריאה) הפוקתה תורפסב רכומ רויצ אוה הפצ הנבל 

ימע ,ג"ערת השרו ,א תוביתנ ,"לצא" ,ןיסנג נ"א)"הנבלה האציו הפצ הלאה םירהה ירוחאמ" 

לש בושיב ,זזה יח)"הכלהו רעיה ינפ לע הנבלה הפצ םיננעה יערק ןיבמ המצע תרשפמ" ;(61 

אלמה חריה ףצ םהיתורמצ לעו" :ףצ חריה םג ליבקמבו .(336 ימע ,ץ"רת ביבאלת ןילרב ,רעי 

.חריה הלע ףוס לכ ףוס" :ןונגע ןושלב ןכו ,(80 ימע ,ד"סרת השרו ,"םייחה יללצ" ,ןיסנג נ"א) 

.(7-1 ימע ,[ןוושחרמב ז"ט] 4 ,[א"ערת] ב תודחאה ,"ךרד יקרפ")"ףטשב ול ףצ םמוד 

הרוצה לש הביתכל ןולי ול ריעהשכ .םירחא םירקמ המכב םג םיילקיסקל תונורתפ ףידעה ןונגע 

הרעה תובקעבו ,(1 המגודב רכזנה בתכמב) תורקל הרוצב ןונגע התוא ףילחה ,עראיל 

הטנ חרוא"ל תורעהה תמישרב)תעבונ הרוצב ןונגע התוא ףילחה תתתוש הרוצה לש השומישל 

.(הלעמל הרכזנש "ןולל 
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[6] רלשיפ-יקצמלד הכרב 372 

תירבעה הביתכב תופיצר הרסח איה לבא ,(םוקמ םושב תגל חסונ אצמ אלש 

ןונגע בתכ ילוא וז תא .א"הו ו"יתב תמתוחה הרוצה ומכ אלש ,רתוי תרחואמה 

,(ןולי ןושלכ ,"רפס הזיאב אצמ" ,"םירפסה דחאב אצמ")התריסמב ומות יפל הליחת 

םילוקיש ללכב אובל יושעה לוקיש דוע .ירמגל תיקודקד איה ןיאש הליג ךכ רחא לבא 

- חכונ תרוצכ םג שרפתמה ,ו"יתב תמתוחה הרוצה לש יעמשמ-ודה ביתכה אוה 

הגירחה הרוצה לע ןונגע אופא רתיו םירקמה ןמ השולשב .חיכשה עמשמה אוהו 

תורחואמ תוריצימ ולדנ םניעב וראשנש םירקמה ינש .תויטרדנטס תוררב תבוטל 

.שדח סומלוק םהילע ריבעה אל ןונגעו (םירשעה האמה לש םישישה תונש תישאר) 

חפסנ 

א"ל תרזג םע הבוריעו י"ל תרזגב םג ןונגע לצא הצצ רבעב תרתסנה ןרוצ תלאש .א 

37;(5ד7 ימע ,האולמו ריע) "שאה ןתוא האלק הברה" ןוגכ ,םימלשה ךרד לע 

הרהזל םיפיש םילכ ראשב הרכזנ" ;(91 ימע ,הנה דע)"הבוח תא האבג לומתא" 

ךלהו" ؛םירתסנה תרוצב םגו ,(277 ימע ,הריש)"םהרבא לש ויתועורזב םתוא האלתו 

.(647 ימע ,האולמו ריע) "ןידה תא וילע ואפכש וניד תיבו ברה לע ןישלהו בייחה 

ןולי בתכ י"שת תבטב ג"י םוימ בתכמב .ותטישל שיא ןוליו ןונגע וכלה ןאכ םג 

,[םימעפ 'ב] פ"ב ,'האפא' תרוצ לע ינהימתו 3؛^אה'ב ךירופס תא יתארק" ؛ןונגעל 

."ןקתל הווצמו ךכ בותכל ןיא ב"יפעא .םירפסה דחאב ךכ תאצמ יאדוב .'ד רופיסב 

שקבת לא" רופיסה לש ינשה ומוסרפב האירק בגא ריעהו רזח ןוליו ןקית אל ןונגע 

'א םוימ בתכמב בתכ ךכו ."םיצעהו שאה" ךרכב "ךל םינתונש הממ רתוי ךמצעל 

,וז תשבושמ הרוצ רפס הזיאב תאצמש רשפא ,'האפא' ؛חיק ימע" ؛ב"כשת זומתב 

אל "םינטק ןיתפ האפא תבשל תולח האפאשכ" חסונה ."'התפא' ל"צש ,קפס ןיאו 

.תאזה םעפב םג ןקות 

רובח אשומ יוניכ ןהב שיש תורוצב א"ל תרזג ילעופכ םיגהונ י"ל תרזג ילעופ 

דצב 39האפאל הרוצה תאצמנ ףא ת"ושה תורפסב האנק ,האנב ,האשע תמגוד 

תישאר י"ל-א"ל תורזג לש (ןולי לש ונושלב ,תוגזמתה וא)בוריע .התופאל הרוצה 

,ןירוק)עובק ןויזיח אוה ל"זח תורפסב ךא ,(התפרנ לבא ונאפר)ארקמב ותוחתפתה 

40.(30 ימע) הנשמה דוקינל אובמב ןולי בתכש יפכ ,(ואנב ,וגיצמ 

.199 ,מע ,(ליעל 11 הרעה)ןיביי הוושה 

תרות לעב ןואגה (ב) ;תובא תוכז (א) :םהו ,י"שת תבטב ,י ,,,חאה" ןותיע ,,,םירופיס" 

ןעמל (ה) ;ךל םינתונש הממ רתוי ךמצעל שקבת לא (ד) ;הלודגה דיה (ג) ;ותונטקב לאיתוקי 

,ר ןואגה" םשב)ב ,א - םהמ השיש .םלועה תגהנה (ח) ;הזב הז (ז) ;ונוק ןיבל וניב 0);ומש 

."םיצעהו שאה"ב וסנוכ - ח ,ז ,ו ,ד ,("ותונטקב ןהכה לאפר 

.חצ ,ד םייח חרוא ,ןייטשגייפ השמ ,רל השמ תורגא ת"וש 

.434-391 ,353 ,מע ,ם"שת ביבא-לת ,הנשמה ןושל לש תורוצה תרות ,ןמנה ,ג םג האר 
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(ב"ערת •ןפי) "רושימל בוקעה היהו" םדקומה ורופיס לש ןושארה קרפה ףוסב 

,יתפא [...] וליבשב תופאל ינא הצורו [...] ינראשט לידניירק התפא" ؛ןונגע בתכ 

םיפוא ויהיש הרהמב הכזנו [...] הנש םירשעו האמ דע יתפא ,יתרטע ילידניירק 

ו"יתה וליאכ ,הבקנ יוויצ תרוצ - יתפא .(22 ימע)"ךנב לש הלימ תירבל ךתיבב 

ליטה לבא ,יתפא םוקמב יפא ןונגע ןקית רפסה ףוסבש "תויעטה חול"ב .תישרוש 

לכ לש ןילרב תרודהמב)הליחת הרמוה וז .התפא הטושפה רבעה תרוצב םג םייוניש 

הפוסו ,(בק ימע ,א"צרת ,התעמו זאמ)הפוא התיה תבכרומה רבעה תרוצב (וירופיס 

ולא) האפא תקולחמב היונשה הרוצל (לארשי pא תרודהמב) המוקמ תא התניפש 

41.(בפ ימע ,ג"ישת ,ולאו 

לשב .םימלשה תרזגל י"ל תרזג ןיב לובלבל םרג ו"ית הגהה לש תועמשמ-ודה .ב 

תא יתירח" ؛ןונגע בתכ ,התרחו 42תורחל תויעמשמ-ודה תרתסנהו רוקמה תורוצ 

וליאכ ,(26 ימעב תחא םעפו ,16 ימעב םיימעפ 43,תוליל)"ץעב יתדח" ,"המש 

ןקיתו רבדה לע ןונגע דמע ךכ רחא .ת"רח אלו י"רח לעופה תרוצ לש השרוש 

היינשה תורקיהה תחת ,תורחאו בתכ הנושארה תורקיהה תחת ؛םינפוא השולשב 
44."הילע תודח הליביסלס םש" בתכ תישילשה תחתו ,יתדח בתכ 

ןיב ןיחבהל ארקו ,"השוטשטו קשל בוברע" תורזגה בוריעב הארש ןהכ בקעי לש וירבד האר 

ימע ,[ז"ישת] אכ וננושל ,"ןורחא ןושל לע" ,ןהב 'י)םהב אצויכו תורקלו אורקל ,יופירו אופיר 

."תרוכ"ו "הרוכ" םיכרעל תורעה .لوو5 םילשורי ,הווהה ןולימ ,רושימ ימו טהב 'ש הוושה 

.ג"ערת סילשורי-ופי ,םיתעב 

.165 ימע ,(ליעל 11 הרעה)ןיביי 'י םג האר 
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