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תמכחלשלארשי
שדקומורכזללשםשרג,םולשהדיגנ
ריבאו,םירקוחהינזריזש זוריז רחא זוריזםילשהל
רקחמה לע,רףסויהלידהניירלחהשובחתפוונל תא
.וירעש
המלש ,וראואנ םכח יקלטיא בשייתהש םילשוריב אציו ,התוחילשב עודי רקיעב רידהמכ
השעמ׳ ארונ יברמ ףסוי הליד /הנייד אוהש ןמ םירופיסה םימסרופמה .1ונתורפסב לוק־תב
תעקוב ונממ רשאל שחרתה בלב המואה רודב שוריג ,דרפס וינפל ,וירחאלו שומישהו
הלבקב תישעמ ךרוצל תשחה .ץקה ידכ תוושל רופיסל דוה םימודק ידכו אהתש העפשה
תעדונ ול לע ,ארוקה הלת ותוא רידהמה ,רחאב םידקה ןמז ורוביח ונתנו ןיינע ,תפצל רמאו
יכ ואצמ םירטנוק׳ב ןשי ןשונ ...ןשועמו יזנגב םירפסה רשא תפצב ב״בות תביתכמ די ד״ה
הדוהי ריאמ ל״ז ודימלת לש ׳ר ףסוי הליד הנייד יכ םש היה ומע תעשב .2׳השעמ
םשרג םולש רקח ויאצומ ויאבומו ,3השעמלש הלעהו וניאש אלא דוביע ינוימד לש
תועידי לע תולועפ ׳ר ףסוי הליד ,הנייר רשא יחרודב שוריגה,דרפסב רבחמהו יתימאה וניא
אלא המלש וראואנ .ומצע ףא אוה םכיס תא תועידיה לע ויתודלות יפ־לע ורפס,יפארגויבה
רתונש .די־בותכב רפס הז היה ידיב סנהוי .םויצירטםפ ףארגוילביבה םוילוי י׳צולוטרב
והאר ודיב ויפ־לעו בתכ תא ויתודלות ורפסב׳רפס־תירק׳ךרעב  .Prospero Ruggeriרוביח
הז היה תנשב  1844תיירפסב דסומה תצפהל הנומאה (ןאקיתאוה)אמורב םע ראש םירוביח
לש המלש ,וראואנ םרביחש ירחא )25דמתשהש ינויב  ,(1664ךא םויה אל ןתינ םאצומל וא
ןייעל .4םהב הנהו התרקנ ידיל הדועת ןיינע־תבר ,ויתודלותל דוחייב תפוקתמ .ותודמתשה
1

2

3

:ןייע ,מ,והינב השעמ׳ ארונ יברמ ףסוי הליד,׳הנייר תשרא ה (,בי׳לשת) ,מע .188-170
רופס,םירבד אטשוק ,ח״פת ףד ,חכ ,ב אוהו קתעומ רפסמ ירבד ףסוי ׳רל ףסוי .ירבמם
׳ג ,םולשהשעמל׳ ׳ר ףסוי הליד,׳הנייד :ךותב Studies in Jewish.Religion.. Presented to Alexander
,AltmannAlabama

אק-חק ,1977 .pp
,םולש ,םש ׳מע ,הק .חק
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יתרמא אובל ירחא םשרג םולש הדוהיכ דועו ארקל תונעלו םג ינא .יקלח
תחפשמ וראואנ הלוגלגב ,יקלטיאה המוד האצומש הראריפמ םשמו הצופנ האיציניול
.ילאםקלו ףסוי וראואנ ונבו רזעילא םירכזנ תובושתב תונתמ׳ ׳םדאב המכ םימעפ תחאבו
ןהמ תשרופמ הנשה .5ו״מש׳ר הדוהי הירא העדוממ ,בתוכ תנשבש ,ב״נש ותויהב ררוגתמ
,הנאינאטנומב אב וילא ןטשה׳ מ״כ המלש וראוואנ ידרפס׳הראריפמ רמאו ול אבש רוגל
ריעב תאזה ףתתשהלו׳ ימע ׳הרוחסב ופוסו .6והמירש ןב החפשמ ,רחא םגש ומש היה
,המלש יח .האיציניוב אוה רטפנ ח״יב טבשב ז״ית ׳רו השמ תוכז רביח תא חסונ הבצמה
לעש .7ורבק
ויבא לש המלש וראואנ רבחמ ׳השעמ׳ה היה ׳ר השמ ילאםקמ .וטאריפנומ ןכאו
הלענה׳ ׳מכ השמ ׳הראוואנ רכזנ סקנפב תליהק ילאםק ,וטאריפנומ רדאב א״פש רחבנ
דחאל השישמ םיחקפמ רוקחל׳ ביטב דומיל ירענ ת״ת ידמ תבש ותבשב תוארלו םא ושעי
ירפ םידומילב וחיגשיו וחקפיו םהילע לעו תועיבק .8׳םדומיל לכ דחא דחאו שמיש שדוח
,דחא לפנו לרוגה לע השמ וראואנ שמשל שדוחב .לולא
ונב המלש דיעה לע ומצע דלונש ד״כב תבטב ).(1606ו״םש אוה אשנ השא הנממו ודלונ
ול הרשע ,םינב העשת םהמ לכש דבלמ תב תחא המשו .הוח אוה אשנ השא ,היינש,אנינוד
אלו ררבוה םא התמ וילע הנושארה וא .השריגש תנשב  1630ורצ םידרפסה לע ריעה
וראואנו םש וימעפ.לארשי־ץראל וכרדב השע .האיציניוב הנומש םישדוח דמל םש הרות
ימכחו הבישיה׳ ׳תיללכה האיציניוב — הצור :רמול ׳ר החמש וטאצול וירבחו —
והוכימםה .תונברל הלע םע ותשא ותבו ,םילשוריל הארנכ תנשב .א״צש שי ,חינהל
ידומילש הלבקה הנק םילשוריב ולעו ,ודיב דע ׳רש בקעי שטרופשש בתכ ,וילע ירחא
,דמתשהש היהש׳ םכח לבוקמו .׳דיסחו
רשפא אלש המלש וראואנ ינבו ותיב דבלב ולע.לארשי־ץראל םתואב םימי אצמנ םש
םכח רחא ינבמ החפשמ ,וז ׳ר םייח ,וראואנ אלא אלש עדונ םא הילטיאמ .היה תנשב ז״ת וא

ת״וש תונתמ,םדאבדי־בתכ יזנגבשרדמה־תיבםינברל,קרוי־וינב ׳סמ  .,Rab 1355׳יס ,אק ףד .א 99ןייעו

5

׳יס ,חכק ףד :א 123׳יס ,גר ףד :א 215׳יס ,דש ףד .א — 382רזעילא ןב ףסוי וראואנ אשנ השאל תא ותב לש
רזעילא וראזיפמ תנשב :ב״צש סקנפ הבישיה תיללכה,האיציניובדי־בתכ ל״מהיב  ,4015ףד .ב 10ותפוקתב
לש המלש וראואנ היההאיציניוב קחצי,וראואנ ןב ותוחא לשלאומש ןבדוד,שאימחנדמתשהש ארקנווילו׳ג
.יניםורומ תנשב ג״ית חרב םע ודוד .יקינולאשל :האר ׳מ ,והינב םיסחיה ןיבש ידוהי ןוויידוהיל,הילטיא
םילשורי ,ם״שת ׳מע .301
6

7

,רהדוהי הירא ,הנידוממ ייח ,הדוהי בויק ,ב״ערת ׳מע .25
די־בתכ ץע םייח,םדרטשמאב ׳יס  3׳ם)  ,(3490ףד אע .א״ע ףא אוה רביח ריש תנותחלםהרבא ןב בקעי

לאינדו םש)וראואנ ,גם (.אלאינדוראואנ רטפנ תנשב םש)כ״ת ,בע (,ד רשפאוויבאש אוהשיא׳ םינומא ר״הכ
בקעי ,רראבנ רכזנה ותרגאב לש ׳ר לאומש בהובא׳רל הירזע וגיפ תנשמ .א״ת :ןייע ׳מ ,והינבתועידי׳ לע
תספדה םירפס םתצפהו,׳הילטיאב יניס דל (,ד״ישת) ׳מע .בפק
8

׳ש ,ףסא תורוקמ תודלותל ךונחה,לארשיב ,ב ביבא־לת ,א״צרת ׳מע .חכק

ורבחמ לשהשעמהלידהנייר
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תוחילשב הבשנו ידיב היתוםייג לש
וראואנ אצי ףא אוה
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.9הטלאמ

תוחילשב אלו םעפ

.תחא

תנשב ב״ת אצמנ

ורבעשמ םירבדוךיד ןיב ,ר המלש יני׳גימרופ תליהקו הבוטנמ

.הבוטנמב

ונמתנ השולש :םיררוב ,ר

קחצי ר״ב יכדרמ ,קזח ברה לבוקמה עדונה ,ר רזעילא ןמחנ האופ ויייגירמ ׳רו המלש ןב
השמ .10הראוונ םיילגר רבדל ישילשהש אוה אוה ׳ר המלש .וראואנ לע תוחילש תרחא ,ולש
הארנכ

םע ׳ר

,שטרופשש

םייח־עשילא

תויהבש ׳ר

,יזנכשא

םייח־עשילא ילאםב

ויתחלשו ריעל ...לי׳גרא
דיספהו לכ ןוממ

ויבא לש ןתנ ,יתזעה ונא

םיעמוש יפמ ׳ר בקעי

ןסכאתנ .ולצא הלאו :11וירבד

בכעתנו םש לי׳גראב רזחו ןאכל

םדרטשמאל ,וגרובמאהו

תוחילשה ןעיב ורבחש המלש ,וראבאנ היהש םכח לבוקמו דיסחו

ואובב ריעל ו׳גיר ,אילאטיאב םש קשח היוג תחא האשנו רימהו ותד .ש״י הזו ,ר,הכ
עשילא רחאל ולוטלט ןאכב
תנשב

תועומשה לע

ותוחילש לש ׳ר

[גרובמה] ךלה ול ךרד זנכשא ןילופו דע ועיגה ,ונרווילל

תואובנ .ונב

םייח־עשילא התיה תנשב ט״ית .12ךרעב אוה השע וקוראמב הירייגלאבו

םשמו רבע ירעל

.היקנארפ המלש וראואנ הוולנ ,ומע קפס לכב

תיברעמה ךומס ינפל תנש ,ד׳יכת החנהו וז

ותוחילש קפס הפוריאב

תרבתסמ ,רתוי ןכש אל רמאנ וילע היהש םג

.וקוראמב
ירבד ׳ר בקעי

,שטרופשש ׳רש

םייח־עשילא דיספה׳ לכ ןוממ ׳תוחילשה ץביקש ללגב

ותודמתשה לש ורבח ,תוחילשל םימותס םה

.םימותחו לוכי התא ,ןיבהל יפסכש תוחילשה

לש תוליהק הילטיא אל ונתינ ול ללגב ואטח לש ,ורבח לבא המ היה לע יפסכ תוחילשה
לביקש

,הקירפאךופצב

בישהל תא וראואנ
ירבדמ

גרובמהב

?םדרטשמאבו םולכ ךרצנ איצוהל

םיפסכ הלא ידכ

?ורוקמל אמשו ויה לכ םיפסכה ידיב וראואנ אוהו םחקל

?ומצעל

שטרופשש ונא ,םידמל ודועבש ותוחילשב רימה וראואנ ותד הביסהו ךכל התיה

קשח׳ש היוג ,׳תחא תמועל תאז רמוא ,וראואנ אלש רימה אלא ירחא הזחש תונויזח רהרהו
המכ ,םירוהרה דע רמגש ובלב לבקל וילע תד ,תורצנה םויבו  25ינויב  1664לבטנ .ויי׳גירב
ותשא הדמע התודהיב לבא אל ןמז .בר השיש תועובש ,וירחא םויב , 6טסוגואב הרצנתה םג
איה

9

םתויהבו

םתוירצונב דלונ םהל .ןב

׳מ ,והינבתורגא׳׳ר לאומש בהובא ימכחל י״א ובשינשהטלאמב,׳הניםמבו רפסןורכז המלשל ׳ם,ריאמ

םילשורי ,ז״טשת ׳מע .25
10

11

12

׳ש ,ןוםנומים תודלות םידוהיה תוסכודב ,הבוטנמ .ב םילשורי ,ה״כשת ׳מע .419
׳ר בקעי ,שטרופשש תציצ לבונ יבצ םלשה תרודהמ) ׳י (,יבשת םילשורי ,ד״ישת ׳מע .136
וירבדו לש ׳א יחולש)ירעי,לארשי־ץרא םילשורי .א״ישת ׳מע ,(281םייח־עשילאש אציתוחילשב תדע

םיזנכשאה םילשוריב םע המלש וראואנ תנשב י״תךרעל יכו וראואנ רימה ותד תנשב ,ד״ית םינועט אופא
;ןוקית אלו ונאצמ היהש חולש ק״ק .םיזנכשא

ריאמוהינב
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םירוהרה תומולחו ומדקש תורצנתהל וחוור םהיפב לש םיבר ןמ םירמומה ,הילטיאב
םהירוביחו לש םידמושמ הלא םיאלמ םירבד לע חורה התלגתנש םהל התוויצו ,םהל וא
התחנה ,םתוא לבקל םהילע תא תד .תורצנה לכ הז קידצהל תא השעמ הרמהה תתלו ול
הליה לש תולגתה .האובנו ןידב לאוש :םולש םאה׳ רקיש וראואנ ,ורופיסב וא םאה
תועומשה ועיגהש לא שטרופשש אל ויה אלא םייתפש־תוזל שיאבהל תא וחיר לש
13׳?רמומה בישמו ןיא׳ש תעל התע רמוח קיפסמ ןמאנו ידכ עירכהל.׳רבדב
הנהו רוקמ שרופמ ןמאנו יוצמ התע ,ונידיב ףסואב ירדס ןיטיג ורודיסמ לש ׳ר םהרבא
ףסוי המלש ש״יא)ינאיצארג (ר״ג .הנידוממ וללה םילולכ ץבוקב תובושת תורגאו ־בותכב
,די ףסואב ןמפיוק ,טספאדובב ׳יס  151קלח) ,ב ׳מע  .(487ללכב ןיטיגה אצמנ חסונ ,טגה
ןתנש דמושמה ,ותשאל רואיתו לכ השעמה ויטרפל יפמ םכח עדונ ,הז בבוח .הירוטסיהה
הביתכה השק דואמ האירקל אלו יתלוכי קיתעהלוירבד אלא תולדתשהב .הבורמ ש״יא ר״ג
האר תא טגהידיב ,תשרוגמה האובב ,העדומל היפמו עמש לע דמעמה המו שחרתהש וינפל
תעשבו .השעמה ונינפל אופא הדועת הדיחי ,הנימב היפ־לעו םילוכי ונא םילשהל תא
תועידיה לע השרפ וז קימעהלו לע ןתותימא .תירוטסיהה
םיאצמנ ונא ,םידמל אל וזדבלב לכש בתכש רמומה לע ותשא םהירבד רקש,יאבהו אלא
םגש המש וניא ןוכנ וניאו

 Doninaאלא אליטני׳ג :רמולכ) (,ץפח םא אל רמאנ

י׳צולוטראבש שביש תא .םשהאליטני׳ג התיה השא הבושח לכבו םעפ הריכזיש ר״גש״יא
ףיסוי הל םיראתההדובכה׳ ,הבושחהו ןכוהבושחה׳ ,.תלכשמהו ףא איה התיה ילאםקמ
םשו היבא .לאללהמ םש התחפשמ ענמנ ש״יא ר״ג ובתוכלמ ריאשהו םוקמ ,יונפ ילוא
תמחמ .הדובכ איה הראשנ הנמאנ התדל אלו האצי ירחאהלעב .םילשורימ איה השקיב ונממ
הנררחשיש טגב אלו הלע רבדה הדיב אלא רשעכ םינש ירחא ,ותודמתשה האבשמ,ויי׳גירל
םיינשב לולאב ג״לת ) 14טסוגואב  .(1673הרתי ,תאזמ אליטני׳ג השוב וישעמב ךכיפלו
השקיב תניתנש טגה אל היהת תרזעב םישנ לש ,תסנכה־תיב גהנמכ ,םוקמה אלא ־תיבב
שרדמה לש ׳ר לארשי םיסנ .האופ
רופיסבםירבדה בתוכ ש״יא ר״ג לע ,וראואנ היהשבוהא׳ לצא ׳עמ תיםכודה א״נודוממ
לצאו םירשה ןומגההו /רקוחהו רמולכ שאר .היציזיווקניאה םולכ המדק הבריק וז ,ותרמהל
רבדהו עיפשה לע ,וישעמ וא אמש הנמז ירחא ,ותרמה ילוא תואנשמ שמשל םודרק תוכהל
וב לע םדוקדוק לש םידוהי ? הארנכ םש וראואנ םילושכמ ינפל ותשא ידכ קומחל תתלמ הל
,טג ירהש בתוכ ש״יא :ר״גןומגהה׳ רקוחהו םשמ אל ונתנ תושר תולעמל םינברה ו״רנ ל״נה
בותכל טגה ל״נה הרותכ .׳בתכבש יווה ,רמוא םשש ומצע בר קסופו הצרו ףוכל תא ותשא
לבקל טג חסונב רחא אוהש .ורביח רשפא הזש םעטה ןמזל ברה רבעש תעמ דמתשהש דעו
שריגש תא ,ותשא ילואו םג םושמ בריסש תתל הל .התיינודנ ידכ וצלאל תתל טג ,רשכ

13

,םולש םש הרעה)  ,(3׳מע .וק

ורבחמ לשהשעמהלידהנייר

][5

הכרצוה אליטני׳ג

תונפל לא ןיידה׳ /ריעהמ

רמומה ל״נה טגה

ל״נה ידכ

ותשאל
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טפושה רמא :הל ןידהש׳ ןתונ םנידב ןתיש

לכותש י״פע ונניד אשנהל שיאל ,רחא תתלו הל

התיינודנ םא רשפא .׳ול התוא העש חרכוה רמומה תתל הל טג ,רשכ יפכ והובתכש ימכח
.ויי׳גיר
ירדסמ טגה ויה ילודג םינברה תליהקב .ויי׳גיר הימכחש ועדונ םתודיםחב דיו התיה םהל
.הלבקב שאר םימכחה היה ׳ר לארשי םיסנ .האופ ימכחמ הילטיא ולעש םילשוריל היה ׳ר
לארשי ,האופ ׳רש יתבש ראב וארק לודג׳ ,14.רודה תנשב ב״לת אצי
סיפדהל

תוחילשב דתעתהו

ונרווילב רוביח ולש םרטש .15םלשנ םולכ ראשנ ויי׳גירב דמעו םש שארב ־תיב

?שרדמ ול ונעדי םש ויבא לש חילשה ונייה םילוכי
ויי׳גירמ אוה ׳ר לאיחי

.םחנמ ,תמא לכבש

,ותוהזל ירהש םש ויבא לש םכחה

תורוקמה ןיא אוה ארקנ םג םשב ,םיסנ לבא

רשפא םשש הז ףסונ ול תעל .הנקז םג דחא םימתוחה לע ,טגה ׳ר לארשי המלש ,וגניל היה
לבוקמ ףילחהו

תולאש

תובושתו תורגאו םע

.ז״מרה

ןיא ונא םיכירצ ןוימדל בר ידכ רייצל ונתעדב דמעמ ,הז
,דמושמ

היהש ףא אוה דיסח׳

,׳לבוקמו

םימכחש םיעדונ םיבשוי לומ

התעו רפכ לכב בצינו רבעמ

המוחל ההובג

הדירפמה ןיב תודהיה .תורצנהו ןיא קפס ותברקש ישנאל תדה הררשהו תוםכודבש העדומ
תדמלמ לע

ויתולועפ דגנ תדה אוהש היה ,התרשמ האשונ ,הדמלמו ךפהו האנושל שקיבו

רקרקל תא

.התמוח

םולכ ורצע םיחכונה םחורב אלו וסנכנ ומע חוכיווב אלו וכיראה ומע רובידב לכו םתמגמ
התיה ליצהל תא ותשא ילבכמ ,ןוגיעה וא אמש ופילחה םהיניב ירבד ןיםומינ ילואו ירבד
?ןישוביכ ותימאל לש ,רבד העפות וזכ אל התיה הרידנ רתויב ברקב ימכח ,הילטיא המודו
׳רש םהרבא לגי

וקילאג

,םסרופמה

רימהש היהו

,רוזנצל ףיסוה ימיב

ותודמש בותכל

תובושת ףילחהלו תורגא םע םינבר ,םימכחו וכמתש םהיתודיתי תודהיב וזבו .תורצנל םרב
ןיא ונידיב אמגוד ברל רימהש ןתנו טג ,ותשאל אל לכ ןכש ןיאש ונידיב רואית .השעמה
ותודע לש המלש ,וראואנ

השחכוהש

,התצקמ םולכ השחכוה הלוכ םיאשרו ונא אופא

ונודל יאדבכ ןיאש םיעמוש ?ול רומא ,התעמ םגש ,׳ותאדוה׳ אוהש ומצע רביח תא השעמה
יברב ףסוי הליד ,הנייר אמש ןיא הב ,שממ ילואו היה וינפב חסונ םיוסמ אוהו ודביע השעו
וב בוטכ

14

15

?ויניעב

׳ר יתבש ,ראב ראב ,קשע האיציניו ,ד״לת ׳יס .ד ףד די .א״ע
:ןייע ,ירעי םש הרעה)  ,(12׳מע

 :292-291׳מ ,והינבתורגא׳ ,ר לאומש בהובא ׳רו השמ תוכז ינבו

םגוח יניינעב/לארשי־ץרא םילשורי /הב ,ח״טשת) ימע אעק

ריאמ והינב
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ספוט׳

][6

תניתנ ׳טגה

ספוט תניתנ16טגה הדובכהמי הבושחהו תרמ א״ליטניי ריעמ ל״אםאק וטאריפנומ תב מ״כ
לאללהמ ]

[ 17התיהש תשא המלש וראבאנ הנמנש היהשכ לארשי חילש י״א

תובגל תוקדצ תובדנו היהו ןב מ״כמ השמ ל״ז ל״אסאקמ וטאריפנומ כ״חאו רימה ותד ריעב
ו״ייר ארקנו ומש וישכע ו״ריפםורפ ורי״איי׳גור רשא ובתכ ימכח ינברו ו״ייר ו״רנ רשא
תנידמב תלעמ תוממור וננודא סוכודה אנודוממ,ה׳׳רי תלעמו םינברה ל״נה םה ר״רהמכ
לארשי םיסנ האופ ו״רנ מ״כב לאיחי םחנמ .ל׳׳צז ר״רהו הדוהי וניבר מ״כב קחצי ,ל״ז
ר״רהו בקעי מ״כב המלש הנש18הבוט ...ע״נ ידע טגה ל״נה ויה ר״חה המלש ר״מכב בקעי
וקילאג ל״ז רפוס ׳עמ י״קקה ו״יירמ דעל ,ןושארה דעלו ינשה היה ר״הה לארשי מ״כב
איבוט וגניל :ע״נ
ינשב תבשב ינשב םימי חריל לולא תנש תשמח םיפלא עבראו
תואמ םישלשו שלשו תאירבל םלועה ןינמל ונאש ןינמ ןאכ ו״יירב
אתמ אבתיד לע רהנ וליטםורק ימו תראב אנא המלש רב השמ
לכו םוש אכינחו תיאד יל דמועה םויה ןאכ ו״יירב אתמ אבתיד לע רהנ
וליטםורק ימו תראב יתיבצ תוערב ישפנ אלדב אנםינא תיקבשו
תירטפו תיכורתו יכיתי יכיל תנא יתתנא הליטנייג תב לאללהמ
לכו םוש תיאד יכיל תיוהד יתתנא ןמ תמדק אנד ןדכו תירטפ תיקבשו
תיכורתו יכיתי יכיל יד ןייוהית האשר האטלשו יכישפנב ךהמל
אבםנתהל לכל רבג ןייביציתיד שנאו אל אחמי יכידיב ןמ אמוי ןנד םלעלו
ירהו תא תרתומ לכל םדא
ןדו יד יוהי יכיל יאנמ רפס ןיכורת תרגאו ןיקובש טגו ןירוטפ
תדכ השמ לארשיו
המלש רמכב בקעי דע
לארשי ןב היבוט דע

16

17

18

רגסומה בתכנ רחאל .ןמז
םוקמ יונפ םשל .החפשמה
המלש הנש הבוט היה ובורק לש ׳ר לאומש .בהובא ןייע ירמאמב רכזנה ליעל הרעהב , ,15מע

,בםק-אםק ןכו רמאמב רכזנה הרעהב  ,7׳מע .גפק

ורבחמ לשהשעמהלידהנייר
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תניתנ טגה

רמומהמ ו׳׳ריפםורפ

ל״נה

המלש וראבאנ מ״כב השמ ל״ז
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ו״ריאייגור ,ל״נה היהש ארקנ ומש היהשכ ידוהי

ל״אסאקמ .,וי׳טאריפנומ היה םויב ינש תבשב ׳פ םיטפוש

םירטושו ׳ב לולא תנש ל״גת ק׳׳פל ,הריציל העברא רשע םימי שדחל
[ןתינ] טגה ל״נה הבושחל

ףלא ג״ערת םנובשחל ונייה 1673

ו״טםוגא איה תנש

אליטנייתרמ םלשורימ ב״בות

ל״נה ריעב .ו״ייר
רועיש ףלקה טגהמ ל׳ינה היה רתוי וכרא ,ובחרמ יפכ רועשה ףדהמ קלח יתרשקש ירחא
ףד ,זלה שממ ותומדב .ומלצב

[חינהו] רפוס טגה חויר קלחו ןוילגו שארב טגה ל״נה ידכ
?[טטרישו] רפוסה עברא הרשע

בחור לדוג ,שממ ןאכמו ןאכמו ןמ םידדצה חינה חויר טעמ

תוטיש ץוחבמ ןמ ףלקה לש טגה ,ל,נה ומכ ,ישועש םירפוסה טוטרשב ירפסה ,הרות ונייה
םינש רשע תוטיש ליבשב תביתכ טגה יתשו תוטיש תורחא דעב תמיתח ידע טגה לכו עבראה
הרשע תוטיש ל״נה ויה תונווכמ וז לצא ,וז ונייה יתש תוטיש תמיתחמ ׳בה םידע ויה רועישכ
בחורה ]
יתש

[ תוטיש טגהמ ומצע אל תוחפ אלו .רתוי דועו טטרש רפוסה ל״נה

תוטיש תוכורא טעמ

...

ינשמ ןידצ הרושב

[בתכנ] טגה ,ל,נה תיבב ושרדמ לש ר״רהמ לארשי םיסנ האופ ,ו,רנ ,ל,נה ריעב ,וייר

ומכו ןכ ןתינ טגה דימ רמומה שרגמה לא
התצר

.ךומסבש

תשרוגמה ,ל,נה תיבב שרדמה ,ל,,נה ןעי אלש

תשרוגמה ,ל,נה תכלל תיבל תסנכה תרזעל םישנ םשמ ,ולבקל ידכ אלש ושעי םש

,אייפונכ

ינפמ השובה .הלש ןכו ועמש תלעמ ,ינברה .הלוקל

[ולאש] ,עמ םימכחה ו״יירמ ,ל,נה לא תשרוגמה ,ל,,נה הארתש םהל התבותכ ביתכהש
הל

שרגמה רמומה ל״נה
[תויהב] ךיא

ןומגהה

ערקתשו התוא יניעב הלעב

רקוחהו םשמ אל ונתנ תושר תולעמל םינברה ,ו,רנ ,ל,נה בותכל

טגה ,ל״נה הרותכ ,בתכבש ילואו
הבותכ ]לאבש
ןומגההו

רמומה שרגמה .ל״נה ןכו

.התשע

רמומהש שרגמה ,ל,נה חקל

תושרה

ןומגההמ ו״יירמ

[ ,ךכב ינפמו אוהש בוהא לצא ,עמ תיסכודה ,א,נודוממ לצאו םירשה

.רקוחהו לבא הרמא ילא תרמ אליטניי תשרוגמה ,ל,,נה ,עמש ןיידה ריעהמ ל״נה

רמא הל] ?[ ןידהש ןתונ םנידב ןתיש רמומה ,ל,נה טגה ותשאל ,ל״נה ידכ לכותש י״פע ונניד
אשנהל שיאל רחא
תשרוגמה ,ל,נה דימ

תתלו) הל התיינודנ םא רשפא ול תתל
רמומה שרגמה ,ל,נה יתשב םידי

(.איינודנה הלבקו טגה ,ל,נה

תוחותפ וז לצא וז ,שממ ,כ,חאו

השיגה הידיב תוחותפ טגה לי׳נה לצא םידעה התארהו] ?[ יל תשרוגמה ,ל,נה תא טגה ל״נה
ץראב ,הלילח ידכ אלש
][488

יתיאר תא

וכרטצי ]

טגה

רמומהמ

[19.
ו״ראבאנ ל״נה דיב

תשרוגמה ,ולש

הבושחה

תרמ

,א״ליטניי םילשורימ ב״בות ,ל,,נה הפ אנודומ אלש ערקנ יתש ברעו ומכ ראש ןיטיגה רשא
וניאר םתוא םיעורק ערקב ,ד,ב ,רומאכ אלא היה ףלקה ולש םלש םימתו ונוקיתכ ושארמ
.ופוסל

19

הרוש הכותח ףוסב .ףדה

ריאמוהינב

478

][8

] [489והז רועיש ךרואה בחורהו לש ףלקה רשא בתכנ וב טגה ינברמ ריע ו״ייר ו״דנ ,בב
לולא ל״גתק׳׳פל הריציל ינשב ,תבשב ותומדכ ,ומלצב היהש ךרוא בחורו ףלק טגה,לי׳נה
ןתינו ןמ ,רמומה ארקנה תעל התע וריפסורפ ,יהיאייגור רדה הווהל ,ו״יירב לא ותשא
הבושחה תלכשמהו תרמ אליטניי תב מ״כ לאללהמ ]

[ 20ל״אםאקמ

ו״טאריפנומ ,ל״צז רשא התאב ריעמ םלשורי ריע שדקה ,ב״בות ידכ לבקל הלעבמ ו״ראבאנ
,ל״נה תא ו׳׳טיגה ]![ .ל״נה

20

האר הרעה . 17ליעל

