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 לקניפרוג ילא

 הלבקהו ם"במרה
 תרעומ היפרגוילביב —

 אובמ

 (ךשמה תמישר) ם"במרל םילבוקמה סחי .1
 ('ם"במרהו הלבקה ימכח ןיב ינויעה סחיה' המישרל ךשמה) ם"במרהו םילבוקמה

 (ך"במרו ם"במרה' המישרל ךשמה)ן"במר
 ('ם"במרה תנשמ לא ןרמ סחיל' המישרל ךשמה) ףסוי 'ר ,וראק

 (א"מר) השמ 'ר ,שילרסיא
 הלבקה תרותו ם"במרה .2

 הלבקל דגנתמכ ם"במרה
 ם"במרה ירבדל םיילבק םישוריפ
 רהוזה רפס תא ריכה םאה :רהוזה רפסו ם"במרה

 המוק רועיש ילבקה רוביחל ם"במרה סחי
 ם"במרל םיילבק תודוס ייור םירוביח סוחיי

 לבוקמל וימי ףוסב ךפה ם"במרהש הדגאה
 םייללכ םירקחמו תושיג

 םייתוגההו םייתכלהה םינוידה דקומב ותנשמ תדמוע ,ם"במרה לש ושמש החרז זאמ
 ,הז ללכמ םיאצוי םניא םהמ םיעפשומה םיגוההו םילבוקמה ףא .וירחא םיאבה לכ לצא

 תילטוטסיראה תיפוסוליפה ותנשמ ןיב ,הרואכל ,םייקה רעפה םע םידדומתמ םהמ םיברו

 ם"במרה ירבד תא ושריפש ,םיינתלכשה הנחמ ינב םג .םדיבש םייטסימה םינכתה ןיבו

 תנשמל תוילבקה תורותה ןיב םילדבהה לע םידמוע ,דשור-ןבא לש ויתושיג רואל

 ירקיע טעמכ לש דמעמ ולביק היתונורקעו ,הלבקה הטשפתהשמ ,רתוי רחואמ .ם"במרה
 םתמאתה תדימ תאו ם"במרה תרות לש התועמשמ תא ןוחבל ךרוצה ררועתה ',הנומא

 ם"במרה תנשמו תידוהיה היפוסוליפה ירקוח םג .תילבקה היצפסנוקה םע ויתונויער לש

 ךשמב .וז היגוסב ןד םירקחמ לש דבכנ לוביו ,הלבקהו ם"במרה ןיב הקיזה אשונב וניינעתה
 ,ה"צרת תנשב :אשונה לע תויפרגוילביב תומישרו תוריקס רפסמ ומסרפתה ףא םינשה

 י"ע אשונב םייצולח םירמאמ ינש ומסרופ ,(ותדילל הנש 800) ם"במרה לבוי ןיוצ הב

 .ד אתשינכב םסרפתהל דיתעה ,'"ןימאמ ינא" יחסונ לע תויתבשחמ תורומת תעפשה' ירמאמ ואר 1

 ט"סשת ףרוח ,66-64 תעד
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 לקניפרוג ילא 418

 םילבוקמה לש תוירקיעה תושיגה תא םירקוס םהירקחמ 3.יקצדורוה א"שו 2ץיבוניבר מ"צ

 לע גאטסניד 'י 'י לש ורמאמ םסרופ ז"טשת תנשב .ם"במרה לש תינתלכשה ותנשמל

 םהיתושיג לע הפיקמ תיפרגוילביב הריקס ללוכ ורקחמ 4.ם"במרהו הלבקה ימכח ןיב סחיה

 דע םישיאה לש יגולונורכ רדס י"פע הכורע ותמישר .ם"במרל םינושה הלבקה ישיא לש

 גאטסניד ללכיש ,כ"חא םינש תורשע .םהילע רקחמה תיצמת תא תללוכו ,אנליומ ןואגה

 ,םישיאה תומש לש יתיבפלא רדס יפל רעומ יפרגוילביב חתפמל הכפהו ,ותמישר תא

 5.(םיפסונ םילבוקמ לע תוריקסו ,םייתניב ופסוותהש םירקחמה) ברו שדח רמוח תפסותב

 ם"במרה יבתכ לע ךרעש ףיקמה חותפימה לעפממ קלחכ)גאטסניד םסריפ םינשה ךשמב

 :םיטלוב םילבוקמ ינש לש ם"במרל םסחי לע תודחוימ תומישר (6םהילע םירקחמהו

 .(340 טירפ)'ם"במרה לא תודיסחהו הלבקה סחי' ,ריאמ יבצ ץיבוניבר

 .(302 טירפ)'תודיסחבו הלבקב ם"במרה' ,אבא לאומש יקצדורוה
 קרוי-וינ ,(יע)שוברדפ ןועמש ,ותוישיאו ותדות ם''במרה ,'הלבקה ימכח רואל ם"במרה' ,גאטסניד 'י 'י

 .135-99 ימע ,ז"טשת
 ,(ן"שת) 25 ,תעד ,'תרעומ היפרגוילביב — ם"במרהו הלבקה ימכח ןיב ינויעה סחיה' ,גאטסניד 'י 'י

 תעד ,('ע) שימלח 'מ :ךותב בוש ומסרפתה) 96-61 ימע ,(א"נשת) 26 ,תעד :ב ךשמה :84-53 ימע

 .(676-609 ימע ,ד"סשת ןג-תמר ,ם"במרה תנשמ רקחב םירמאמ טוקלי ,ם"במרה

 י''מח רפס ,יארקמה ןשרפ ם"במרה לש היפרגוילביב' ,גאטסניד 'י 'י :ם"במרה תנשמב םיאשונ לע

 תרפ ,'היפרגוילביב — ם"במרה לש תיכוניחה הבשחמה' ,ל"נה :366-346 ימע ,ט"משת ,א ,והירבג

 תרדס :ב"נשת יסר'ג-וינ ,(יע)ןרפש 'או ןרפש 'ב ,ןרפש ףסוי ר"ד ברה דובכל םישגומ םינויע ,ףסוי

 ןיבו ם"במרל ג"סר ןיב ינויעה סחיהו תווצמה ימעט ,האובנ ,םלועה תאירב ,החגשה :לע תומישר
 idem, *Abraham :(5 'עה ליעל) ם"במדה תעדב וזכורו תעד תונוילגב ומסרופש ,ם"במרל ג"בלר

Maimuni's Role in the Maimonidean Controversy: An Annotated Bibliography', Wars of The Lord 

and the Maimonidean Controversy, Rosner Fred (trans.), Haifa 2001, pp. 140-153; 'The More 

154-200 .Nevukhim Controversy: An Annotated Bibliography', Ibid, pp. תוליהק לש םתמורת לע 
 רפס ,'ם"במרל תופסותה ילעב לש םסחיי ,גאטסניד :ם"במרה רקחמל בורקה רבעה ןמ םישיאו

 :379-350 ימע ,ח"ישת קרוי-וינ ,('ע) ןיגרוח 'גו ןייטשנרב 'ש ,יקסרימ ןמלק לאומש דובכל לבוי

 ,ל"נה :129-124 ימע ,(ב"ישת) טכ ,ןורצב ,'ם"במרה לש היפוסוליפל וסחיו סוטורס לאכימ' ,ל"נה

 רותב רדנלדירפ לארשי' ,ל"נה :51-37 ימע ,(ו"טשת) אל ,ןורצב ,'ריעצ בר לש ותנשמב ם"במרה'

 רקחל ןומימ 'ל 'י ברה לש ותמורת' ,ל"נה :36-30 ימע ,(ז"ישת) הל ,ןורצב ,'ם"במרה רקוח

 ,יניס ,'ם"במרה רקוח רותב רכב באז ןימינב' ,ל"נה : 192-191 ימע ,(ב"כשת)ומ ,ןורצב ,'ם"במרה

 :זטק-ק ימע ,(ה"כשת)ונ ,יניס ,'ם"במרה רקוחכ ףסא 'ש ברה' ,ל"נה :בפ-הס ימע ,(ד"כשת) הנ
 ןמלז המלש 'ר' ,ל"נה :וסש-זמש ימע ,(ל"שת)וס ,יניס ,'ם"במרה רקוחכ רדיינשנייטש השמ' ,ל"נה
 רקוחכ יכאלמ 'ר 'אי ,ל"נה :גכר-טיר ימע ,(ל"שת) זס ,יניס ,'ם"במרה רקוחכ םטשרבלה םייח

 ו ,תשרא ,'ם"במרה רקוחכ אקנימאק ןרהא ר"ד' ,ל''נה : 286-285 ימע ,(ל"שת) אס ,ןורצב ,'ם"במרה

 ,(ג"לשת) בע ,יניס ,'ם"במרה רקוחכ תוילגרמ ןבואר ברה' ,ל"נה :69-54 ימע ,םילשורי ,(א"משת)
 ,סייוו םהרבא דובכל לבויה רפס ,'תודיסחה תורפסב עדמה רפסו םיכובנ הרומה' ,ל"נה :י-א ימע

 תוגה ,'ותנשמו ם"במרה רקחל הקירמא ימכח לש םתמורת' ,ל"נה :330-307 ימע ,ד"כשת קרוי-וינ

 ע"ע .82-18 ימע ,ג"לשת ביבא לת ,('ע)ןאימרוא םייחו רבוקטרט הירא ,ירהז םחנמ ,הקירמאב תירבע

 היפרגוילביב :ם"במרל ןויגהה תולמ רואיב' ,גאטסניד :םינטקה ם"במר ירוביחמ המכ לע .8-7 'עהב

 רמאמ' ,ל"נה :34-7 ימע ,םילשורי ,(ך"שת) ב ,תשרא ,'םירקחמו םירואיב ,םימוגרת ,תואצוה לש

 :271-267 ד''משת ,ןמיהל די ,'םירקחמו םימוגרת ,תואצוה לש היפרגוילביב : ם"במרהל רוביעה

 ,(ב"לשת) ה ,תשרא ,'םירואיב ,םימוגרת ,תואצוה לש היפארגוילביב :ם"במרהל תווצמה רפסי ,ל"נה
 ג ,תשרא ,'םירקחמו םימוגרת ,תואצוה לש היפארגוילביב :ם"במרל ןמית תרגיא' ,ל"נה :80-34 ימע

 ,תואצוה לש היפרגוילביב :"םשה שודיק רמאמ" וא "דמשה תרגא'" ,ל"נה : 69-48 ימע ,(א"כשת)
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 הלבקהו ם"במרה
 419 תרעומ היפרגוילביב —

 ם"במרה תריטפל 800-ה לבוי תארקל ואציש םימוסרפה תרגסמב 8.וראק ףסוי 'רו 7ן"במר

 ןיב הקיזל םג סחייתמ הנממ קרפש ,תפסונ תיפרגוילביב המישר רלגיר 'מ םסריפ ,(ה"סשת)

 אשונה ררועמ תונורחאה םינשב 9.הצממ וניאו דואמ רצק הז קרפ ךא .הלבקהו ם"במרה

 הקיזה תניחבל ןליא-רב תטיסרבינואב ד"סשת תנשב ךרענ ימואלניב סנכ :שדוחמ ןיינע

 םירקחמ ינש לע ונרשבתה הנורחאל .הז ךרכב םיעיפומ ויתורפו ,הקיטסימהו ם"במרה ןיב

 10.וז היגוסב םיבחרו םיקימעמ

 ילצא רבטצה ,םיכובנה הדומ לע םישוריפו םינשרפל שדח חתפמ תכירע תרגסמב

 11.ןאכ ומסרפמ ינאו ,ל"נה תומישרב רקסנ אלש הלבקהו ם"במרה אשונב בר רמוח

 היפוסוליפו תוגה :תונוש תויתורפס תוגרסמ 12םייפרגוילביב םיטירפ תללוכ וז המישר

 ונדש םיימדקא םירקחמו תינבר תורפס ,הלבק ,ם"במרה ירחאש םייניבה ימיב תידוהי

 םימעפ .ןודינה אשונל סחיב רמאנה תיצמת תללוכה הריקס יתפריצ תורוקמה בורל .אשונב

 םג ללוכ חתפמה 13.ותשיג לע םידמלמה ,רוקמה ךותמ חתפמ יטפשמ לש טוטיצ יתפדעה

 .ךרוצה יפל ,טירפל טירפמ תוימינפ תוינפה

 :תוביטח יתשל ןאכ תקלוחמ הלבקהו ם"במרה לע רקחמהו תורפסה תריקס

 (ךשמה תמישר) םהיתונשמו םישיא לע תוריקס :ם"במדל םילבוקמה סחי .1

 ללוכ אוה ךכיפל .םהל המלשהכו ,גאטסניד לש ויתומישר תנוכתמב רדוסמ הז רודמ

 תורוקמ ןכו ,(רתוי רחואמ םסרפתהש רחאמ ,בור י"פע)ודי לע רקסנ אלש רמוח רקיעב
 .םהיבגל וא םהב יתשדיחש םיטרפ ינפמ ,תינש ואבוהש םירופס

 היונש ,'םילבוקמ'כ ותמישרב םיגלטוקמה םישיאה ןמ תצקמ תרדגה יכ ,ןייצל ילע

 ףאו ,וילוקישב יתברעתה אל ,ךשמה תמישרכ הז רודמ בצעל ןויסנה לשב ךא 14,תקולחמב

 ם"במרל "םיקרפ הנומש" ימגרתמ' ,ל"נה ; 367-356 ימע ,(א"משת)ונ ,רפס תירק ,'םירקחמו םימוגרת

 ם"במרה תרגיא' ,ל"נה .64-53 ימע ,(ו"לשת) ב ,רפס ילע ,'יפארגוילביב-ויב ןוקיסכל :וישרפמו

 ףסונ חתפמ .158-147 ימע ,(ז"משת-ו"משת)אס ,רפס תירק ,'תונינגטציא לע תימורדה תפרצ ימכחל
 Studies in Bibliography and Booklore, Vol ,'ם"במרה חתפמ' ,ל"נה :ם"במרה תנשמב םיאשונ המכל

(1961) X, טכ-בי ימע. 

 ן"במרהו ם"במרה'
 :ךותב בוש םסרפתה] 139-125 ימע ,(א"נשת) 27 ,תעד ,'תדעומ היפרגוילביב —

 .[691-677 ימע ,(5 'עה ליעל) ם"במרה תעד

 .הע-דנ ימע ,(ו"כשת) טנ ,יניס ,'ם"במרה תנשמ לא ןרמ סחיל'

 ,[ולק-הלק ,יניס=] ם"במרה ץבוק ,'תויפרגוילביב לש היפרגוילביב — ם"במרה' ,רלגיר לאכימ
 ,'הלבקה תמכח' לע דבלב םיטירפ השש םיאבומ ,בסת ימעב םש .אעת-הנת ימע ,ה"סשת םילשורי

 גאטסניד לש תונכדועמה ויתומישר םג .םייפיצפס םיאשונב םירקחמ לש תויפרגוילביב תומישר םהיניב

 .םש תורדענ

 ,תוכופה תונקסמל תועיגמ םהיתודובע יכ הדבועה .(353 טירפ)רנלק םחנמו (351 טירפ)לטנמולב דוד

 .היגוסה תובכרומ לע ונדמלל היושע

 .תורוקמ המכל יתוא הנפהש ,ח יעוש ,ידידיל הנותנ יתדות
 תורוקמ המכ :םייפרגוילביב תורוקמ המכ לולכל יושעו ,יפיצפס רבחמל סחייתמ הז רשקהב 'טירפ'

 .םיתימע וא םירקוח לש םטע ירפ ,ותטישב םינויד ןכו ,וטע ירפ

 ךותב ואבוה הרהבה תורעה .ןתונשל ידי יתאשנ אלו ,רוקמב ביתכ תויועט שי תואבומהמ קלחב

 .לבוקמכ ,םייחירא ךותב םיטוטיצה
 גארפמ ל"רהמה וא ,(41 טירפ ואר)ןואיל ריסימ הדוהי ןב דוד 'ר ,(79 טירפ ואר) ףיטל ןבא תמגוד

 .(35 'עה ואר)
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 לקניפרוג ילא 420

 ותטיש תובישח תאפמ ,(א"מר)שילרסיא השמ 'ר דבלמ ,םיפסונ םישיא הילע יתפסוה אל

 ךירצ ם"במרל תודיסחה ישיא לש םסחי יכ ריעהל שי 15,היפוסוליפהו הלבקה ןיב תדחאמה

 ותקיז תלאשל שרופמב םיסחייתמ םה רשאכ קר םהירבדמ ןאכ יתאבהו 16,דרפנב ןחבהל

 .הלבקל

 הלבקהו ס"במרה ןיב הקיזה לע תויללכ תוריקס :הלבקה תרותו ם"במדה .2

 ירבדל םיילבק םישוריפ ;הלבקל דגנתמכ ם"במרה :הנשמ-יאשונ יפל רדוסמ הז רודמ

 וימי ףוסב ךפהש הדגאה :המוק רועיש רפסו ם"במרה :רהוזהו ם"במרה :ם"במרה

 תוסחייתה םהבש תורוקמב יתזכרתה הז רודמב .םייללכ םינויד וא תושיגו ;לבוקמל

 ,ךכיפל .אשונב הרורב הרימא םהמ קיסהל ןתינש הלאכ וא ,וננויד אשונל תשרופמ

 תועד םע ותעד תא םאתל תונויסנמו ם"במרה תעד לע תוינטרפ תוישוק ןויצמ יתענמנ

 .הלבקה תרותל ותקיז ןיינעב הרורב הנקסמ םהמ קיסהל ןתינ ןכ םא אלא ,תויתרוסמ

 תחא המישרב םצוביש .תונוש תויתורפס תוגרסמ תורוקמ תללוכ המישרה ,רומאכ

 יוטיב ידיל םיאבה ,תונושה תרגוסה ןיב םילדבהל ןייעמה לש ובל תמושת תא בייחמ

 אבה רבחמ יכ ,רמול ןתינ הללכהב .ןוידה יאשונב ףאו ,חותינה יפואב ,דוסיה תוחנהב

 .א :תואבה תולאשה ןמ תחאב תוחפל קסוע ,הלבקהו ם"במרה ןיב הקיזה תא ןוחבל

 יתימא ,תויגולואתה תוטישה יתש ןיב ,הרואכל םייקה ,רעפה םאה — 'תואיצמ'ה רוריב

 קיסנ וא — חיננ םא :ם"במרה 'תקדצה' .ב :המודמ וא
 ם"במרה ןיב רעפה יכ —

 דוסה תרות לש הריסמה תלשלש יכ ןכתיי ךיא :תולאש המכ תוררועתמ ,יתימא הלבקהו

 תרוסמל תדגונמה תיגולואת הנשמ לש הפקות המו ,הבושח הכ תינרות תוישיא לע הגליד

 תירוירפא הניחבב םיזכרתמ םיימדקאה םירקחמה בור דועב יכ ררבתמ .תידוהיה דוסה

 תינברה תורפסב םינוידה ,תוינשמה ןיב םילדבהה תא םידדחמו תונושה תושיגה לש

 עדומ תויהל ןייעמה לע ,ךכיפל .ותטיש לש הקיטיונמרהבו ם"במרה 'תקדצה'ב םיזכרתמ

 םיגירח הז ללכל םימייק יכ ,שיגדהל בושח ,תאז םע .רוקמ לכ לש יתורפסה רשקהל

 ,הלבקהו ם"במרה ןיב ןוימדה תודוקנ תא םיריאמה םיימדקא םירקחמ םיאצמנו ,םיבר

 .הלבקל ם"במרה תושיג ןיב םילדבהה לע תינברה תורפסב תורעה םדיצלו

 (ךשמה תמישר) ם"במרל םילבוקמה םחי .1

 תומש וניוצ ,ןכל .גאטסניד לש ויתומישר תא םילשהל תדעוימ וז המישר ,הלעמל רומאכ
 תויתוא המכו המכ לע גולידה ןאכמו ,ל"נה המישרל םאתהב תירודיס תואב םילבוקמה
 ף"לא רדס יפל אוה םירקחמה לש ימינפה רדסה .ותמישר לע יתפסוה אל ןהב ,תוירודיס

 ,ןייעמה תוחונל .םיטירפ המכ דחא רבחמ תחת םימושר םימעפו ,רבחמה םש לש ת"יב

 ךא ,128 ימעב (4 'עה ליעל) תמדקומה ותמישרב א"מרו ם"במרה ןיב הקיזה תא רקס גאטסניד ףא
 .תואבה תומישרה ןמ הטימשה

 ,אבא לאומש יקצדורוה :היכ דע ומסרפתהש תוחתפמב ןייעל ןתינ הז בלשב .הזכ חתפמ ךרוע ינא

 'ם"במרה לא תודיסחהו הלבקה סחי' ,ריאמ יבצ ץיבוניבר ;(3 טירפ) 'תודיסחבו הלבקב ם"במרה'

 ; (6 'עה ליעל)'תודיסחה תורפסב עדמה רפסו םיכובנ הרומה' ,בקעי לארשי גאטסניד : (2 'עה ליעל)

 .זכת-ית ימע ,(84 טירפ) ,"ם"במרהו תודיסחה" ,ןור סקו
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 ףוסב .ולוכ רקחמל אלו ,היגוסה תינודינ םהב םידומעל יתסחייתה םירקחמל תוינפהב

 ותנשמל 17,א"מרו וראק ףסוי 'ר ,ן"במר לש םסחיב םינדה תורוקמ םיאבומ המישרה

 .טרפב הלבקל ותקיז תלאשלו ,ללכב ם"במרה לש תיפוסוליפה

 ם"במרהו םילבוקמה

 18('ם"במדהו הלבקה ימכח ןיב ינויעה סחיה' המישרל ךשמה)

 (1292-1241) םהרבא ,היפעלובא .א
 .133,25 םיטירפ דוע ואר

 ,השמ לדיא .1

 םהרבא 'ר לש ותרוקיב :תומשה תלבקל שדוקה תומש לש היגאמ ןיב'

 .96-79 ימע ,(ג"סשת) 14 ,םיינחמ ,'היפעלובא
 ףא לע .תינפוג תלעותל תומשב שומישל היפעלובא דגנתמ ,(תומשה טג)ןושארה ורוביחב

 .התוחנ תיטסימ תוליעפ הב האור אוה ,הז שומישב תישעמה תורשפאה תא לטבמ וניאש
 לככו ,הלטב תוליעפ ךכב האורה ם"במרה ירבד תא היפעלובא טטצמ ,רתוי רחואמ רוביחב
 שרפל ידכ ם"במרה תא ץמאמ אוה יכ הלגמ קימעמ ןויע ,םנמא .ותעד תא ץמאמ ,הארנה

 תא היפעלובא ססבמ ךכ .דבלב תומשה ןמ קלחל המצמצלו ,רתוי ןותמ ןפואב ותודגנתה תא
 תנשמ םע ףצרה תרימשל ןויסנ ךות ,שדוקה תומשב ןויעה תא הנויע זכרמב הדימעמה ותטיש

 .ם"במרה

 ,םייחל הרטע ,'חנזנ ילבק סומלופ לש ויתודלותל :היפעלובא םהרבאו א"בשרה'

 ,יקסבורטימיד ןמלז םייח 'פורפ דובכל תינברהו תידומלתה תורפסב םירקחמ
 .251-235 ימע ,ס"שת םילשורי

 19.היפעלובא לע א"בשר תפקתה לע

 .א"סשת לארשי ,היגאמל הזטסקא ןיב תודיסחה
 לש רצות ,ראשה ןיב ,איה היפעלובא לש תיאובנה הלבקה" :ותוגה תורוקמ לע דמוע

 לש ותוגהב ןרוקמש תוינחור תויטנ ןיבל זנכשא ידיסח לש תויטסימ תוקינכט ןיב היצקארטניא
 .409 ימעב ע"עו .(151 ימע) תימלסומה תויפוצה ןמ םג ילוא ;(50 ימע) "ם"במרה

 .36-33 ימע ,ח"נשת לארשי ,לבוקמה יטאנקר םחנמ 'ר

 .הז רפס שריפו הרוה ,דמל ןכיהו יתמ :הרומל היפעלובא לש וסחי תא רקוס

 .75-34 ימע ,א"צרת ביבא-לת ,תויפרגונומ ץבוק :הילע ינב ,ןועמש דלפנרב .2

 תילטוטסיראה היפוסוליפה ןמ הטנש בתוכו 20,הבר תויתרוקיבב היפעלובא לש ותומד תא חתנמ

 .תינוטלפאה תרוסמה לא וידימלתו ם"במרה לש

 'דהמ ;1892 השרו) המכחל ףרצמ ,(האידנקמ ר"שי) המלש ףסוי וגידמליד .3

 .(ז"סשת םילשורי :השדח
 ד"ע נ"ומ תא שרפל היפעלובא לש ונויסנ תא הנגמה (4 טירפ) הדוהי תחנמ ירבד תא טטצמ

 .אובמב ליעל ואר 17
 .5 'עה ליעל 18

 .123,122 םיטירפ ,ןלהל ואר ,םיכובנה הרומל וישוריפ לע ודגנ תופקתהה לע 19

 .הלבקלו הקיטסימל ורוד ינב לש העודיה םתשיגב 20
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 ףוס)"הלבקה תמכח לע ובתכו ועדי םינואגה לכו ם"במרה ךיא האור ךנה" :(בי קרפ) הלבקה
 .(די קרפ

 הבוטנמ ,המדקהה ףוס ,תוהולאה תכרעמ [לע] ,הדוהי תחנמ ,הדוהי טייח

 ימע ינפל ,ה"סשת םילשורי ,ב הלבקה ידומע :ךותב םג ספדנ) ב"ע ג ,ח"יש

 .(א
 ירבד שרפל ותולכס עיגה המכ דע האר" :דוסה ךרדב נ"ומ שוריפ לע היפעלובא תא הנגמ

 לע התלע אלו ל"ז ם"במרה לש ותבשחמ לע התלע אל רשא ,ובילמ היודב הלבק םע הרומה
 ."וביל

 .חמש ימע ,ם"שת קרב-ינב ,('ת) דלפנש השמ ,תודיסחה ,ןרהא סוקרמ .5
 בהזה תא ףושחלו ,תילטוטסיראה הטישה תודוסימ "הרומ"ה תא תוקנל ליכשה היפעלובא

 .הב ןומטה

 ןירותסמב תולגתהה תיווח לש העבטב ןויע ,רובידהו האדמה ,הביבח הידפ .6
 .ב"סשת סל'גנא סול ,ידוהיה

 "'חנ עצמ' הל תשמשמ תינומימה היפוסוליפהש תילבק הביתכ בתוכ היפעלובא םהרבא 'ר"
 : (9 ימע)

 — שרדמה היתובקעבו הרותה — תודהיה"
 ,יתנומת רגאמ איהש ,הפש לש ריצ םיקפסמ

 העיצמ היפוסוליפה וליאו ,תונומתה לש ןתבחרהו םילמס תוכרעמ הלבקה העיצמ וילא הקיזבש
 ץומיא לש ךילהת איה הרכה יפנע ינשב תומדקתהה .תונומתה לש ןמוצמצו םיגשומ תוכרעמ
 ם"במרה וטלבתי ןהיניבו ,עדומב ךכב וקסעש תויומד לע עיבצהל ןתינ ... דחי םג קוליסו

 הרומל ןורחאה לש ושוריפב םיירקיעה םיעינמה דחא והזש הארנו ,היפעלובא םהרבא 'רו
 ןמ תוררחתשהה ןיבו ם"במרה לצא המדמה חכ תענכה ןיב רתויב הקומע המאתה שי .םיכובנ
 "היפעלובא םהרבא 'ר לצא 'תומתוחה תרתה' לש בצמל העגההו םדאב תועבטומה תורוצה

 .(20-19 ימע)

 ימע ,(-ז"סרת) ה ,ןריגה ,ך"במרהו ם"במרה ןיב יעדמה סוחיה' ,לאומש סיורק .7
108. 

 ."ם"במרה תארקל ן"במרה אציש המב החנ ותעד היפעלובא םהרבא 'ר ... הארנה יפל"

 .153 ימע ,1991 םילשורי ,םוקמה תעד לע ,רזעיבא יקציבר .8
 .םיכובנה הרומל םיילטוטסירא םישוריפל היפעלובא ישוריפ ןיב האוושה

 (1360 דטפנ) םהרבא ר"ב ףסוי ,ראקו ןבא .ד
 4 ,הלבק ,'ראקו ןבא םהרבא ןב ףסוי 'דל הלבקה ישרש רפס' ,ןוני ףסוי זוטנפ .9

 .253-141 ימע ,(1999)
 אל ותנווכ .תונינגטציאהו היפוסוליפה ,הלבקה תונורקע ןיב םאתל הרטמל ול םש ראקו ןבא"
 ,הלשמ הטיש תחא לכל שיש תוארהל אלא ,וללה תונילפיצסידה 21יוהיז תא חיכוהל התיה
 :(142 ימע)"התרבח רואל הניבהל ןתינש
 יכ ,ןוזח ילבמ םינינעב תולמ םהל ולפנש םישרפמה תצקל ונאצמתש המ ךתוא העטי אלו"
 ,הרותה תתמא ןימאהו םהב קסעתנש תומכחה ולצא ותמאתנש יפלש אוה הזל ואיבה רשא

 .תוהז :ל"צ ילוא 21
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 םינוימד הב המד ,ותרבס דגנכ אוהש אצמש המו ,תומכחה םתוא םה הירתסש ותעדב הלע
 .(253 ימע ,הלבקה ישרש)"םידספנ

 (1730-1685)לאונמע ןב ףסוי 'ר ,סגריא .י
 .122-117 ימע ,(ס"שת רייא) 7 ,ןופצ ירוע ,'הלבקהו — ם"במרה' ,השמ הסיוס .10

 (1519 רטפנ) השמ ר"ב הדוהי 'ר ,יניטובלא .אי
 .ג"סשת הפיח ,עדמ ,הרות הנשמ דוסי ,השמ יברב הדוהי יניטובלא .11

 תא שרפמו ,(ח ימע ,המדקה) לבוקמ היה ם"במרה יכ רבחמה ןעוט הרות הנשמל ושוריפב
 .(דכ ימע ,א הרותה ידוסי :זי-ח ימע ,םש) הלבקה תמכח םע המאתהב ,ותלוכי לככ ,וירבד
 לע (ט ד) הרותה ידוסי 'להב ם"במרה ירבד תא החוד אוה הלבקה תמכח חכמ ,תאז תמועל

 :(גכ-זי ימע ,םש) התימה םע תינויחה שפנה ןדבא
 לש תומשה תלבק ךרדב יונבה 22הילעה םלוס ורפסב ןויעל הנפמ אוה האובנל ושוריפב

 .(טל ימע ,י-ז הרותה ידוסי ,םש) היפעלובא

 םילשורי ,('ת)ןרוצ ריאי ,לבוקמו הכלה לעב :וראק ףסוי 'ר ,יבצ י"ר יקסבולברו .12

 .205-204 ימע ,ו"נשת
 ךרד לע ם"במרה לש היגולומסוקה תא די-בתכבש הרות הנשמל ושוריפב ראבמ יניטובלא
 .הלבקה

 (1797-1720) א"רגה — אנליומ והילא ונבר .גי
 ,ותעטה הרוראה היפוסוליפהש ם"במרה דגנ תופירחב בותכ ע"ושל א"רגה רואיבב

 'ערכוה' הז יפרגוילביב ןויד .א"רגה יפמ םירבדה ואצי ןכא םא םינוש םירבחמ ונדו

 םינושארה הלכשהה יגוחב דועב :בתוכה לש תירזגמה ותוכייתשה יפל בור י"פע

 םירבדה תא שטשטל ץמאמ השענו ,ליכשמךואג לש יפוא א"רגל תוושל וסינ

 לגר לע ולוכ םלועה תא םידימעמה ,םיינוציקה םיינברה םיגוחב 23,ול םיסחוימה

 הז ללכמ םיאצויה םינברה .ול םיסחוימה םירבדה ושגדוהו וצמוא ,דבלב הרותה
 .םייניבה ימי לש תידוהיה היפוסוליפל סחיב הנותמה םתפקשה לע םידיעמ

 .593-587 ימע ,ב"סשת םילשורי ,ב ,ןואגה ,בד ךאילא .13

 י"ע האצמוה יכ המשאהב תרערעמה תרוסמה תא החודו ,וספדנש יפכ א"רגה ירבד תא לבקמ

 ."הלכשהה ידהואמ דחא"

 םילשורי ,היצזינרדומה ןדיעב הלכשהה תורפס :'ימע הציקה' ,לאומש ססרו .14

 .64-60 ימע ,א"סשת

 ןיב חוכיוכ תיפרגוילביבה תקולחמה תא ההזמו ,א"רגל םירבדה סוחיי לע חוכיוה תא רקוס
 ,תונתלכשה דהואכ ,הרואנ תימדת א"רגל תוושל וסינ 'םיליכשמ'ה :'םיליכשמ'ל םינרמש

 .הכופה התיה םינרמשה תרטמ דועב

 .ט"משת םילשורי ,די-בתכמ הנורחאל ספדוה הז רפס םג 22
 ,לאומש ססרו ;83-44 ימע ,(26 טירפ) סקטא ואר ,םיליכשמה יגוחב א"רגה לש ותומד ץומיא לע 23

 ןדיעב הלכשהה תורפס :'ימע הציקה' ,'הלכשהה תורפס לש המלועב אנליומ והילא 'ר ןואגה'

 .66-25 ימע ,א"סשת םילשורי ,היצזינרדומה
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 לקניפרוג ילא

 :ךותב ,האידנקמ ר"שיה תודלות לע תורעה ,'הלהת םירשיל' ,שרעבוד שרוט .15
 .(3 טירפ) המכחל ףרצמ ,המלש ףסוי וגידמליד

 ... םיפוסולפה שאר לע תוארטסלב ינבאו םיצח חלשיו םיצוקש ךילשה ל"ז א"רגה יכ םאו"
 אל םימעפל יכ םאו .דובכ םהל הטהו ... ם"במרהכ םייהלאה םיפוסולפה בהא םיקמעממ ,מ"מ
 םיריאממו םינולס ללכ וילע הלעי אלש הדש ןיא יכ ... ל"ז ם"במרה ינפ םג ל"ז א"רגה אשנ

 םיברו תומכב םיטעמה םינינעה איבמ ל"ז א"רגה ןכ ... היל ירק אסא יפליח יניב יאקד אסאו
 םילשורי ;5 ימע ,1892 השרו)"ם"במרה אוה דואמ לודג השמ שיאה ןטבמ וחיגה רשא תוכיאב

 .(ג ימע ,ז"סשת

 .דפק ימע ,ו"משת םילשורי ,הרעהב ,ג ט ד"וי ,א רמוא עיבי ,הידבוע ףסוי .16

 .םירבדה תא בתכ א"רגהש םירבוסה תודע לבקמ

 .101 'עה 21 ימע ,ב"לשת םילשורי ,המשל הרות ,םוחנ םאל .17

 .םיתמאמה תנקסמ לבקמו ,א"רגל סוחייה לע ןוידה ןייצמ

 ,אנליומ ןואגה דע ל"חמרה תיילעמ :תויחישמו הקיטסימ ,הירא ןרטשנגרומ .18

 .315 ימע ,ט"נשת םילשורי

 תורוקמה ךכ לע ודיעיו ,הכרעהו דובכ לש סחי היה ם"במרה יפלכ א"רגה לש ידוסיה סחיה"
 ותניחבמ הדמע תמאה ,םלוא ... ם"במרה תוקיספ לע ןגמ אוה םהב ,ע"ושל ויתורעהב םיברה

 יפלכ םג תנווכמ ם"במרה לע ותרוקיב .ם"במרה ןמ ותרוקיב יציח תא ךשח אל אוהו לכל לעמ

 .(ןמיהמ רוקמכ א"רגה רואיבב וירבד טטצמ אוה) "היפוסוליפב קוסעל הז לש ותייטנ

 .אק-חצ ,חפ ימע ,ס"שת םילשורי ,א"רגה תודלות ,ביל הדוהי ןומימ .19
 א"רגה :(חפ ימע) םיכובנה הרומב רועיש ושרדמ תיבב עבקש דחא םכחב החמ אל א"רגה

 ימע)וירבדל םישדח תורוקמ תואמ אצמו ם"במרה לש הרשיה ודומיל ךרד תא דואמ בישחה

 םסוחייב קפקפמ וניאו ,א"רגה רואיבבש ם"במרל תודגנתהה תא ריכזמ ןומימ ברה ;(אק-חצ

 .א"רגל

 .טע ימע ,(5 טירפ)תודיסחה ,ןרהא סוקרמ .20

 תרחא תודעמ הלועש יפכ ,רתוי בכרומ וסחי יכ םא ,א"רגל םירבדה סוחיי תא שיחכהל ןיא
 .םיכובנ הרומב רועיש העבקש הרובחב החימ אל א"רגה היפל ,(19 טירפ ואר)

 .126-125 ימע ,(10 טירפ) השמ הסיוס .21
 ברה וליאו 24,םיפיוזמ א"רגה ירבדש קוק הדוהי יבצ ברה תעד :ןיינעב פ"עב תורוסמ איבמ
 25.לארשי ילודג ןיב הליגרה ,ןושלה תופירח לע הומתל ןיאש ףיסומו ,םתמאמ רשיפ המלש

 םילשורי ,תישארב ,('ע) המלש רניבא ,הדוהי יבצ ברה תוחיש ,הדוהי יבצ קוק .22

 .67 'עה 296 ימע ,ג"נשת
 .א"רגה ירבד םניאש םירמואה ירבד לבקמ קוק י"צ ברה

 ונבר" :(368-367 ימע ,ב"סשת םילשורי ,ו ,המלש תליאש) רניבא ריבסמ הלאשל הבושתב

 .22 טירפ ואר 24

 ימע ,(ז"סשת ,היינש 'דהמ) ב-א ,ףסויל הרוסמ ,'הביטו הפירח ןושל' ,רגנ והילא ואר ,וז העפות לע 25

74-52. 
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 הממ רתוי ןמאנ [א"רגה ירבד םניאש] 'הנמאנ הירק'ב אבומש המש רבס [קוק] הדוהי יבצ ברה
 .ךכל תויאר איבמו ,"[הלבקל ם"במרה ןיב דיגנה א"רגהש] והילא תוילע רפסב אבומש
 .21 טירפ ע"עו

 ,לאפר ט"חוש .23
 יארב ותומד ,םינימאמה יבא םהרבא ,'א"רגה לש ושרדמ תיבב םהרבא תנומא'

 ימע ,ב"סשת ןג-תמר ,('ע) ןמליס 'יו רשכ 'ח ,שימלח 'מ ,היתורודל תוגהה

198-196. 
 תיביטלוקפסה היפוסוליפה יבגל אל ךא ,עבטב תקסועה היפוסוליפ יבגל הצרתה א"רגה"

 תונשרפה דגנ םמוקתה אוה .יטנלוויבמא היה ם"במרל א"רגה לש וסחי ... הקיסיפטמה לש
 ."ם"במרה הנושארבו שארב גציי התואש תיטסילנויצרה

 ימע ,(ו"נשת ףרוח) 2 ,ד''דב ,'תויללכה תומכחה דומילו אנליומ א"רגה'

95-93. 

 לש ותנקסמ תא לבקמו ,םינימא םהש חינמ ,ם"במרה לע א"רגה םשב םיטוטיצה תא רקוס
 .א"רגה סחי לע 26גאטסניד

 ימע ,ח"כשת םילשורי ,ו ,תודגאה תוכולהת ,ףסוהי רכז ,הירכז ףסוי ןרעטש .24

23-22. 
 ומכ יניעב הקוחר ,ם"במרה דגנ םירבדה ואצי וטעמ אלש קפס ליטהל םירתוחה תודע"

 27."ם"במרל םירבדה תוסחיתהב קפס ליטהל םיבשוחהמ

 ם"במרה תנשמל א"רגה תקיזל םיסחייתמ םירופס םירקחמ

 רתוי בחרנ ןויע ךותמ

 'י ,שימלח 'מ ,ושרדמ תיבו א"דגה ,'בולקשמ מ"מרה תלבק' ,השמ לדיא .25
 ןילביר

 .179-176 ימע ,ג"סשת ןג-תמר ,('ע) ט"חוש 'רו

 לע ירקיעה ושוריפו ,היפעלובא םהרבא 'ר לצא תובר םימעפ רזוח 'תומדו םלצ' ףוריצה"

 לדנמ םחנמ 'ר לש וירוביחב קיע ... ןוימדו לכש אוה ,ם"במרה תעפשהב ,הלבקה ךרד

 תוירוגטקל ידמל תובורק םיתעל 28תככדזמש תינשרפ תכרעמ לש המויק לע דמלמ בולקשמ
 הבישחה לש בושחה הדיקפת לע תדמלמ איהש ןויכ ... הריקח ןועט הז אשונ .ןוימדו לכש לש

 29.( 177—176 ימע) "וידימלת תונשרפב — א"רגה תעדל 'הרוראה' — תילטוטסיראה

 ,ח"נשת םילשורי ,יומידו תומד — אנליומ ןואגה :ורודב דיחי ,לאונמע סקטא .26

 .253 ימע
 תובקעב ךלוה אוה וליאכ א"רגה ירבדב תועטל ןיא" :תודימה תריבשל יעצמאכ לגרהה

 .'"בהזה ליבש' לש ירסומה לאידיאה תא סרוגו ם"במרה

 .2 טירפ (5 'עה ליעל)ותמישרב

 .183 טירפ ואר הרומה תא בתכ אל ם"במרהש םירבוסה לע

 .תקקדזמ :ל''צ הארנכ ,רוקמב ךכ
 ,לאפר ט"חוש ואר ,ןי'זולוומ םייח 'ר ,א"רגה לש רחא בושח דימלת לצא היפעלובא תנשמל הקיז לע

 .172-169 ימע ,ג"סשת ןג-תמר ,ושרדמ תיבו א''רגה ,'הרותה דומילב םייחישמ תודוסי'
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 (ד"יה האמה) םולש ד"ב ףסוי 'ד ,יזנכשא .חי
 .202-186 ימע ,(88 טירפ) הלבקל היפוסוליפ ץב ,זרא גלפ .27

 — שימלחו הדיו לש םהירקחמ תא םכסמ

 רשפא-יאש ןעוטו ,יטנדנצסנרטכ לאה תא יזנכשא י"ר רידגמ ,ם''במרל המודב :לאה תוהמ
 ;(188-186 ימע) םייבויח םיראת ול סחיל

 לגלגה עינמ היפל יבאראפלאו אניס ןבא תעד תא תיפוסוליפה הדמעכ גיצמ :לגלגה עינמ והימ

 תורמל — לאה אוה לגלגה עינמ היפל דשור ןבא תעדמ םלעתמו ,לאה ןמ לצאנ ןושארה

 ;(142 'עה) הרותה ידוסי 'להב וז העדב דדצמ ם''במרהש

 העד םיעיבמ שארמ םדאה ישעמ תא עדוי לאהש םינעוטה םיפוסוליפה יכ ןעוט :לאה תעידי

 אוה ם"במרה םא" .םדאה ישעמ תאו םלועה תא עדוי וניא לאהש םירובס םה דועב ,תירטוזא

 ירטוזא רוביחכ םיכובנ הרומ תא ארק ףסוי 'רש חינהל אלא סונמ טעמכ ןיא "תרוקיבה אשומ

 :(194 ימע)"קהבומ

 תוראשהו החגשהה תמרל רטמרפ איה לעופה לכשב תוקבדש םיפוסוליפה תעד תא רקבמ

 .ןומהה תא תועטהל ידכ יפוסוליפ לדומ גיצהל םיסנמו ,החגשהב םירפוכ םה ,השעמל .שפנה

 ;(195-194 ימע) תרוקיבה אשומ אוהו ם"במרה רבס ךכ ,הרואכל

 אוה לומגה יכ ןעוטו ,םייפוסוליפ ןויע ייחל הנכה ןה תווצמה היפל העדה תא החוד :תווצמה

 ימע) ם"במרה ירבד תא הריכזמה ןושלב תאבומ תיפוסוליפה העדה .הנווכב תווצמ םויק לע

197-196); 

 תריפסמ עפוש עפשהש ,'תילבק' תפסות ךות ,ם"במרה ירבדל הזרפרפ אלא הניא ותרות :האובנ

 ;(198 ימע) תוכלמה

 ם"במרה אוה קהבומה הגיצנש שדוקה ןושל לש תימכסהה הסיפתה תא רקבמ :שדוקה ןושל

 ;(199-198 ימע)

 ןעוט ,אסיג ךדיאמו ,תוינומימכ וניהיזש תודמע המכ לע קלוח אוה ,אסיג דחמ :ם"במרל וסחי
 ם"במרה תעד ןיב דירפמ אוהש רשפא .פ"עב ונממ לביקש ימל תונבומ ם"במרה לש ויתועדש

 ,(תוינוציק תועדב קיזחמ וניא ם"במרהש ןעטו ,םיכסמ אוה ןתא) שודיחהו תומדקה ןיינעב
 .(קלוח אוה ןהילע) החגשההו העידיה ןיינעב ותעדל

28. prw םילשורי ,ינוטלפואנה גוחה לש תינויעה ותנשמ ,שדח ןקנקב ןשי ,בד 

 .22 'עה 23 ימע ,ז"נשת

 ."התוא ףקת ךכ ךותמו ,הלש היגולונימרטבו תיפוסוליפה הנשמב טלש הז לבוקמ"

 (1540 רחא-1480) לאקזחי ןב ריאמ 'ר ,יאבג (-ןבא) .גכ
 .120 טירפ ןלהל ע" ע

 וימי ףוסב ךפה ם"במרהש הדגאה ,הלבקה תרותו ם"במרה .2 קרפ ,ןלהל ע"ע

 .לבוקמל

 .ט"פרת םילשורי ,םהונ תא ,הירא הדוהי אנידומ .29

 ,וכ קרפ :מ ימע ,ו קרפ :זט-וט ימע ,ה קרפ) ם"במרה דגנ ותפקתה לע יאבג ןבא תא הנגמ

 .(דפ ימע

 ,(ם"במר) א"ח ,ח"צרת יירוגליב ,םינומדקה תבהא ,הירא לאיתוקי ראהלעמאק .30
 .גמ-במ ימע

 יכ ,ע"נ םדוקה רודבש םיקידצה יפמ ועמשש הממ םירפסמ ויה רודבש םינקזה םידיסחה"

 ררבל םלועה הזל אבש ,ומצע ם"במרה אוה ,'שדוקה תדובע' ס"מהעב יאבג ןב ם"רהומ ק"הרה
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 םילשהל אבו ,ק"הזה רוא וילע העגנש םרט ג"ומב םהילע רבדל ליחתהש םירבדה תא ןבללו

 ירבד םירכינו .ק"הזה לש םיזרה תפש י"פעו ,ק''הזבש י"בשר לש הלבקה תטש י"פע וירבד

 שדוקה תדובע רפסו ."!הלאה םירובדה םינמאנו םינכ יכ ,תמא
 ראבל אלפנ רפס אוה ירה" —

 ירבד בשייל ולדתשה ... תורודה יקידצו ינואג לכ ...ןיזרד יראמ תעד י"פע נ"ומה תא שרפלו

 הלבק ירבד םע וירבד ומיאתי אלש תומוקמב םגו ,ן"ח תרות םע םמיאתהלו נ"ומבש ם"במרה
 ."דוסה תמועל ,שורדו ,זמר ,טשפ ומכ םהיניעב םה ירה

 ז"טה האמה)ןימינב ןב םייח והילא 'ר ,ונזניג .דכ)

Eliyyah Hayyim ben Binyamin da Genazzano, La Lettera preziosa (31. תרגא 

 .Fabrizio Lelli (trans. 81 ed.), Firenze 2002 ,(תודומח

 (1305-1248) םהרבא ד"ב ףסוי 'ד ,הליטק'ג .הכ
 ב"ח ,והותה םלוע ישורד ,המלחאו ובש םשל ,ליקייח םייח ןב המלש בושילא .32

 .47-46 ימע ,ז"לשת םילשורי ,מ"הצה ישרש רמאמ ,ז ג
 ירבדב :לעופה לכשה לש ותלועפו ומוקימ יבגל ג"ירל ם"במרה ןיב לדבהה לע דמוע רבחמה

 זוגא תנג רפסב ךא ,חריה לגלג תחת אוה לעופה לכשה יכ ראובמ (ו ,ד ב נ"ומ) ם"במרה
 אוהו ,ויתחתש םילגלגה תעשת תא עינמה אוהו ,םילגלגה לכל לעמ אצמנ לעופה לכשהש בתכ

 דימתו וינפל םייולג ויה הרומב ל"ז ם"במרה ירבד לכ" ירהש ,המת רבחמה .םינפה רש ןורטטמ
 ם"במרה ירבדב טושפ אוה רשא הזכ רבד רמא ךיאו ,ול יוארהכ ודבכו חבשב ותוא ריכזמ

 לע םילבוקמה לש םהיתוגשה תא האר ג"יר יכ ,ריבסמ אוה "?ךפיהל רקחמה ירפס לכבו ל"ז
 רומשל ידכו ,לעופה לכשה לש ותואיצמ תא לילכ תללושה םתשיג תאו ,תיפוסוליפה הטישה

 לעופה לכשה יכ תסרוגה ,תישילש ךרד טקנ ,ם"במרה לש תיתבשחמה תרגסמל הברק לע

 .ינומיימה לעופה לכשה ןמ ןיטולחל םינוש ודיקפתו ותוהמ ךא ,יוצמ

 ,ט"כשת םילשורי ,('ע) הדוהי םביל ,ג"יה האמה ףוסב הלבקה ,םירפא בילטוג .33
 .9 ימע

 .ול םיסחוימה נ"ומ ישוריפ תריקס

 .185-169 ימע ,(88 טירפ) הלבקל היפוסוליפ ןיב ,זרא גלפ .34

 לע םידרפס םילבוקמ לש םייתרוקיב םינוידו ,ןובית ןבאו ם"במרה יבתכ תא ריכה הליטק'ג
 ןותנ היה הב ,הליטק'ג לש תמדקומה ותוגהב רקיעב יוצמ היפוסוליפה דגנ סומלופה .וז תוגה

 :(170-169 ימע) םירקוחה וילא וסחייש ג"ומל שוריפבו זוגא תנג רוביחב :תינומימ העפשהל

 ם"במרהש ךכל הרורב תועדומ ךות ,לארשי םע לש יסיפטמה ודוחיי תא שיגדמ :לארשי םע

 ;(176 ימע)וז הסיפתל דגנתמ

 ;(118 'עה) םודק ןוצר תאצותכ סנה תא האורה תינומימה הסיפתה םע םיכסמ :סנה תסיפת

 תסיפת דוביע ךות ,'יחרכה'ל 'ענמנ'ה ןיב 'ירשפא' תגרדמב אוהש ךכמ תעבונ םנה תורשפא

 ;(125 'עה) ם"במרה

 ;(182-181 ימע) הדגאהו ארקמה לש הירוגלאל דגנתמ :תונשרפ

 יראת תרות :ידוסי הנומא רקיעכ לאה תוימשג יא :תודוקנ רפסמב ם"במרה יבתכמ עפשוה אוה

 ;(םש) דועו ,הלועפה

 .(184 ימע)'היהא' םש לש ותועמשמלו לאה לש ושובל רואל רשקב ם"במרה םע חכוותמ
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 םירקחמ ,ךואיל יד השמ 'ר לש תמדקומה תילבקה ותרות תורוקמל' ,יסא רברפ .35

 תאלמב יבשת היעשיל םישגומ ,דסומה תורפסבו ,תידוהי היפוסוליפב ,הלבקב

 .96-67 ימע ,ו"משת םילשורי ,םינש שמחו םיעבש ול
 לש היפוסוליפב ודוסי ,(יזוגא תמי) היליטקי'ג לש תמדקומה ותנשמב לעופה לכשה גשומ"

 .(85 ימע)"ם"במר

 (? 1526—? 14 70/2) 30ןואיל ריסימ לאיחי הדוהי ןב דוד .זב

 םיילבקו םייפוסוליפ םיניינע ללוכה 'דוד ןגמ' רפסל ותקיז
 ןגמ לש דיה-בתכ רשאכ ,םויכ .ילבק רפסכ ותרדגה תלאש ןכו ,ןואיל ריסמ ד"רל וסוחיי ןודינ רבעב

 .רפסה רבחמ אוה ןואיל ריסמ ד"ר יכ רורב ,ונידיב אצמנ דוד

 .404-403,296 ימע ,ו"לשת ביבא-לת ,הלבקה תורפסב םירקחמ ,םירפא בילטוג .36

 .ןואיל ריסימ דוד 'ר אוה רפסה רבחמ יכ (39 טירפ) םולש לש ויוהיז םע םיכסמ

 ,א"ישת םילשורי ,וריבודדוק השמ 'ד לש הלבקה תרות ,אבא לאומש יקצדורוה .37

 .1 'עה אמ ימע

 סדרפב טטוצמה עטקה תא ההזמה ,ז"בדרה לש דוד ןגמל ותמדקהב זיגאח ם"רהמ ירבד איבמ

 לשב ,תכמסומכ זיגאח לש ותודע תא לבקמ יקצדורוה .ז"בדר לש הז רפסמ קלחכ םינומיר

 ותרוקיב לשב ז"בדר י"ע טמשוה עטקה ,ותעדל .ק"מר לש וגוחמ תיתפצ החפשמל ותוסחייתה
 .ק"מר לש

 .הנק 'עה דצק ימע ,ל"שת םילשורי ,האובנה לוק ,דוד ןהכ .38

 םיטירפ)םינומיר סדרפב רכזנה דוד 'ר תוהז לע (םהימדוקו)םולש-יקצדורוה תקולחמ תא ןייצמ
 ןאכל םינפ תוריפסה תוהמ לע וירבדב שי ז"בדר אוה רבחמה יכ תורשפאל סחיב .(39 ,37

 .ןאכלו

 .M.G.w.J. Vol. 76 (1932), p. 172 :ךותב ,םשרג םולש .39
 'ר אוהש הארנ .רטפנ לעכ וילע רבדמ ק"מרש ןויכ ,ז"בדר תויהל לוכי וניא דוד ןגמ רבחמ

 .ק"מר טטיצש המל םימוד םירבד ומשב איבמ וי'גיר ירהש ,ןואיל ריסימ הדוהי ןב דוד
 ,(ג"צרת-ב"צרת) ט ,דפס תירק ,'?והמ םינומד סדרפ 'סב רכזנה דוד ןגמ 'ס'

 .258 ימע

 ותנשמב הלבקהו ם"במדה

 ,ןואיל ריסמ הדוהי ןב דוד .40

 f22077), 21 'ס=) 1263 ראואביונ ,41 וי'גר ,ילדוב דרופסקוא י"כ ,ארוקה ןיע
 .א"ע 128 ;א"ע 103 :א"ע

 ,(f48049 'ס=) 782 גרובצניג די-בתכ ,(סחוימ) םיכובנה הרומל רצקה שוריפה
 .א"ע 265

 .הלבקה ךרד לע ם"במרה ירבד תא שרפל ןיא

 ,ארוקה ןיע וירוביח לש תיעדמ הרדהה תללוכה ,ארוקה ןיע ,םיכובנה הדומל ושוריפ לע הפיקמ הדובע 30
 .ידי לע התע תבתכנ ,דוד ןגמו םישנה חבש
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 .א"ע 21 ,(7328 'ס=) 290 ירויפיטנומ ןודנול די-בתכ ,דוד ןגמ
 .היגציימ ןיב ם"במרה תא הנומו ,תיפוסוליפה תומלשה ןיבל הלבקה יפל תומלשה ןיב דיגנמ

 ,הוח דלישטור-שודית .41
 םילשורי ,רוטקוד תדובע ,ןואיל ריסמ הדוהי ןב דוד 'ר לש תיפוסוליפה ותנשמ

 .ח"לשת
 ןיבל ם"במרה לש ויתודמע ןיב םיאתהל ןויסינה איה ,ידוד ןגמ' רפסב תניינעמה המגמה"

 .(35 ימע)"ךדיאמ יולה הדוהי 'ר לש ויתורותו דחמ וטסירא לש םהיתודמע

 ורפס לש ותחיתפ ךכל המרג .הדוסי תועטב ,לבוקמ וניה ד"ר היפל הסיפתה יכ הרובס תרבחמה

 םינוידו ,ץבקלא ש"רו ק"מר י"ע הטטוצש ,תוריפסה תוהמבו לאה תומשב קסועה ,דוד ןגמ

 תורפסמ םיבואשה תורוקמה ןיבל םייפוסוליפה תורוקמה ןיב יתומכה סחיה ,םנמא .םיפסונ

 ,תוטטיצב ויבתכב תואבומ ולא תועדו ,לבוקמ וניא יכ חיכומ ,(םישישב םילטב םה) הלבקה

 איה ותרטמ ,התעדל .רתויב תטעומ הניה הלבק יבתכב ותטילש .ןתוחדל ידכ אקווד םימעפו

 שוריפ דוד 'ר גיצמ ארוקה ןיע רפסב םג .(73-62 ימע) תוילבק תורותל תיפוסוליפ היצקודר

 .(68 ימע) תוילבק תורותל יפוסוליפ

 תבשחמב םילשורי ירקחמ ,'ןואיל ריסמ דוד 'ר לש ותנשמב הרותה תסיפת'

 .117-94 ימע ,(ב"משת-א"משת) א ,לארשי
 ןיבש סחיה אוה הניבהל שי ויפ לעו ותריצי תבבוס וילע יזכרמה ריצה ,םירקוחה תעדל"
 .(96 'מע> "היפוסוליפל הלבקה

Tirosh-Rothschild Hava, Between Worlds, The Life and Thought of Rabbi .42 
David ben Judah Messer Leon, State University of New York Press, 

Albany, 1991. 

SchechterS., 'Notes sur Messer David Leon',7?E/24 (1982), pp. 118-138. .43 

 (1615 ינפל-1550 ינפל)יתבש ד"ב םהרבא 'ר ,ץיבורוה .חכ
 .165-160 ימע ,ן"שת םילשורי ,תורגתסהו תוחיתפ ,בקעי םיובלא .44

 ותובהלתהש ,ררבתמ .ם"במרב לזלזש יזנכשא ףסוי 'ר דגנ םהרבא 'ר לש וסומלופ תא רקוס

 תעפשה אוה ךכל ירקיעה םרוגהש הארנו ,וימי תירחאב הככש היפוסוליפה ןמ םהרבא 'ר לש

 .תילבקה רסומה תורפס
 ינש םהב תוארל ןיא ,םירקוח המכ תעדל דוגינב .תורודהמ יתש םהרבאל דסח ושוריפל

 .(41-40 'עה ,םש) הרהבה — םתמגמ רקיעש ,רבסהה ןפואב םיוניש אלא ,םישוריפ

 םילשורי ,ידוסי 'צוה ,םיקרפ הנומשל שוריפ ,םהרבאל דסח ,םהרבא ץיבורוה .45

 .ח"נשת

 .(םיטרופמ םניא הדובעה ךרדו חסונה ידע)תהגומ :היכרוע ירבדלו ,השדח האצוה

 (1619-1565)יולה אביקע ר"ב ליטפעש יתבש 'ר ,ץיבורוה .ל
 עבש ראב ,גארפמ ץיוורוה לטפעש יתבש יבר לבוקמה ,סדרפה רמוש ,הכרב קז .46

 .ב"סשת

 וירומ לאכ םהינש לא סחייתמו וריבודרוק השמ 'ר תאו ןומימ ןב השמ 'ר תא דואמ ץירעמ"
 לחיימו ...'םינומיר סיסע' תאו 'םיכובנ הרומ' תא שרפל ליחתהש ,ןייצמ םג אוה ... םיינחורה
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 תוארל ןתינ םשו הפ .דבלב הלאשמ רדגב הראשנ ...ותפיאשש ,הארנ .הלא וישוריפ תמלשהל

 שוריפ ןיעמל אמגוד שמשל ילוא הלוכי ... תוהגהה תחא .ויתוסיפת לע ם"במרה לש תועפשה

 םיארוק 'תואיצמה ביוחמ' ם"במרה הניכש המש ןייצמ .(93 ימע) "םיכובנ הרוממ עטק לע

 ימע) םילבוקמהו םיפוסוליפה ןיב המכסהה ןויצב תובישח האור ןכו ,'ףוס ןיא' םילבוקמה

100-99, 112-111). 

 .(211-210 ,115-114 ,64 ימע)ויתופקשה סוסיבל םיכובנה הרוממ םיעטקב שמתשמ

 (1620-1543) םייח 'ר ,לאטיו .אל
 ןיבל (47 טירפ ואר) ם"במרה לש ושרושמ הניא הלבקה תמכחש וירבד ןיב תומיעה
 31.הלבק דומלל וימי ףוסב הכזש הדגאה

 םילשורי ,אי ,י"ראה יבתכ :ךותב ,ול המדקה ,םילוגלגה דעש ,םייח לאטיו .47

 .זיק ימע ,ג"כשת
 יתשב אוה םשרש ,ל"ז ן"במרהו ,'הרות הנשמ' ארקנה 'דיה' רפס רביחש ל"ז ם"במרה םג"

 האפה יכ ,ונלצא ראבתנ רבכו ,ל"א ארקנה דחאה ןוקתב ,היליד אנקידב ןיפנא ריעז תואפ

 .'השמ' וארקנ הלאה םיקסופה 'ב ןכלו ,יהשמ' אירטמיגב אוהש ,ידש לא דוס אוהו ,ל"א ארקנ
 ל"ז ן"במרה לבא ,רהוזה תמכח עדיל הכז אל ןכלו תילאמשה האפ ןמ אוה ם"במרה ,םנמא

 32."ותונקזב ... עדונכ הילא הכז ןכלו ,תינמיה האפ ןמ אוה
 33.ם"במרל הנשמ דיגמ לעב ,(ןיק שרושמ) אשולוט יד לאדיו 'ר ןיב רשקה לע םש ע"עו

 .296 טירפב דוע וארו

 .ונק ימע ,'ם"במר' ,ד"נשת םילשורי ,םילודגה םש ,(א"דיח) דוד םייח יאלוזא .48
 ןכלו ,תילאמשה ןיפנא ריעזד אנקידד האפמ [ם"במרה לש=] ושרושש ל"ז ו"חרהמ בתכ"

 קסע וימי ףוסב ם"במרהש ותליחתב בתכ (247 טירפ)'זוע לדגמ'בו .רהוזה תמכחל הכז אל

 תומש הזיא שומישב אוה קסעש המ וימי ףוסבש ןכתי ,רכזנה ו"חרהמ ברה ירבד יפלו ,הלבקב

 34."ם"במרהל התוא םיסחימש םירתס תליגממ הארנכ ,שדוקה

 ,ךונח די ךותב ,גע 'עה ה ,םימלענ חנעפמ לע תורעה ,ריאמ ןרהא שילזיימ .49

 .בר ימע ,ס"שת קרוי-וינ

 הדגאה ירהש ,"תומש הזיא שומשב" קר וימי ףוסב קסעש (48 טירפ) א"דיחה ירבד תא החוד

 'רמ תרוסמ ןיב הריתסה תא .תיפוסוליפה הריקחה יכרד לטיבו הלבקה תמכח תא עדיש תרפסמ

 ןפואב בשייל שי ,הדגאה ןיבו הלבקה תמכחל םיאתמ ם"במרה לש ושרוש ןיאש לאטיו םייח
 העיפוהש העשמש אוה ךכל םרוגה ךא ,הלבקה תמכח תא ם"במרה דמל וימי ףוסב ןכא :רחא

 לכי ם"במר .הגישהל םירחא םג םילוכי ,םלועל הלבקה תמכח תא 'הדירוה'ו ן"במר תמשנ

 .ן"במרה דלונש רחאל ,וימי ףוסב קר תויטסימ תוגשה גישהל אופא

 .ב"ע בבק ,ה"עקת ןעיוו ,לק ו ,יאחוי ןב ,לדנעמ השמ ץינוק .50

 הלבקה תמכחל הכז אלש ו"חר תנווכש רמול ךירצ ,וימי ףוסב לבוקמל ךפהש תרוסמה יפל
 .םירוביח הב רביח אל ירהש ,דוחייב וקלח התיה אלש ךכל איה

 .ןלהל דחוימ רודמב וז הדגא לע ואר 31
 .(336 טירפ ןלהל) םיצבק הנומש ךותב ,קוק ברה ירבדב ואר ,הלא תואפ לש ןתוהמ לע 32
 .הק ימע 33
 .םירתס תליגמ ,ם''במרל םיילבק תודוס ייוור םירוביח סוחיי :ןלהל ואר הז סוחיי לע 34
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 ,לדנמ םחנמ ןוסרואינש .51

 .הכר-דכר ימע ,ז"משת ד"בח רפכ ,א''נקת ,(י"שת-ט"שת)ג ,שדוק תודגא

 .הז תומיע ןייצמ

 ימע ,בלש'ח תרגא ,ד"נשת ד"בח רפכ ,(ג"כשת-ב"כשת) בכ ,שדוק תורגא

 .אעק ימע ,ג"נשת םילשורי ,(ב ח"וא) ב ,גהנמו הבלה ירעשב םג ספדנ .טכק
 ."רוביע תניחבבו" וימי ףוסב קר הלבקה תא דמל

 םיפסונ םיניינע

 'מ השמ ןייטשרייפ ,לאטיו םייח 'ר לש ונמוי :תונויזחה רפס ,םייח לאטיו .52

 .136 ,134 ימע ,ו"סשת םילשורי ,(רידהמ)

 יד לאדיו 'ר לש לוגלג אוהש ול רמא י"ראה :י"ראהו ם"במרה לש םהיתומשנ ישרש ןיב רשוק

 הברוקו תוכייש שי יכ ,יל רמאו" ,ם"במרל הרות הנשמ לע הנשמ דיגמ שוריפ רבחמ ,אשולוט
 ."הנשמ דיגמה רואיב השע ןכלו ם"במרה םע

 .27-26 ימע ,(18 טירפ) תויחישמו הקיטסימ ,הירא ןרטשנגרומ .53
 קוסיעה םצע ... ם"במרה לש וא ... לש ותמשנ לוגלג אוה יכ ותנומא תא ו"חר אטבמ תחא אל"
 קוסיעה תא הלבקה ינפ לע ופידעהב ם"במרה םגפש המל 'ןוקית'כ ויניעב ספתנ הלבקב ולש

 ."היפוסוליפב

Idel Moshe, 'Maimonides and Kabbalah', Studies in Maimonides, Isadore .54 

Twersky (ed.), Cambridge, 1990, pp. 51-54. 

 (1821-1749)ןי'זולוומ םייח 'ד .בל
 םילשורי ,רודה תנשמבו ןי'זולוומ םייח 'ר תנשמב ,המשל הרות ,םוחנ םאל .55

 .ב"לשת
 םיחתופ םירוביחה ינשש ךכב ,ם"במרה לש םיכובנה הרומל והנבמב המוד 'םייחה שפנ"'
 עייתסמ םייח 'ר ,םנמאו .'םיהלא םלצב' ארבנ םדאה יכ רמואה קוספה לש ותועמשמ רוריבב
 '"םינושארה םינטשפה' :ןינע ררועמה ןויצב ותוא הנכמ אוה ךא ,הז ןינעב ם"במרה ירבדב

 :(41 ימע)

 יפוסוליפה רפסה ...םייניבה ימיב םיידוהיה םיפוסוליפה לש םהירפסב ןודל הברמ וניא םייח 'ר"

 :(49 ימע)"םיכובנה הרומ אוה ,רתוי טטצל םייח 'ר הטונ ותוא דיחיה

 םתפקשה תא הארנכ םייח 'ר לביק ... תטלחומ תילילש הדמע טקנ רשא הנליוומ ןואגהכ אלש"

 ,הלבקה תרותל 'הרומ'ה ןיב ידוסי דוגינ ןיא יכ ,רתוי תיפוסוליפה המגמה ילעב םילבוקמה לש

 םג עייתסהל דיפקמ אוה יכ םא ,ויתוחנהל ןיכומיסכ הרומה תא איבהל ססהמ םייח 'ר ןיא ןכש

 :(50-49 ימע)"הרומהל קקזנ אוהש תמיא לכ הלבק ירפסמ

 .(132-104 ימע)ותפקשהמו ם"במרה יקספמ העפשוה ןוילע ךרעכ הרותה דומיל תדמעה

 .1995 ,ל"חמרל "םירשי תליסמ" לע תוחיש ,והיעשי ץיבוביל .56
 שרופמב בותכ אלש המ םג ןיבהל שרדנ ןייעמה יכ "ןבהו" הלימב םייח 'ר זמור ,ם"במרה ומכ

 :(64 ימע)

 .(66-64 ימע)"אבה םלוע"ה ןיינעב םהיתוסיפת ןיב ןוימד שי
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 לקניפרוג ילא 432

 (16 09-15 1 2) 35גארפמ (ל"רהמה) ביל הדוהי .גל
 19 ,תעד ,'ידגא ביטומ לש ורשפל — שחנו ןתיול ,ןינת' ,ןימינב םולש שיא .57

 .101-79 ימע ,(ז"משת)
 תא םייללכה היוקב תמאות ל"רהמה לש תיתדהו תיסיפטמה ותפקשהש הדבועה תודמל"

 ם"במרה לש רהצומ אתגולפ-רבכ ותובצייתה תורמלו ,תיביטלוקפסה הלבקה לש היגולואתה
 לצא תשבגתמ ערה תיעבב ירה ,תווצמהו הרותה תסיפתב טרפבו ,םיינורקע םיאשונ תרושב

 "רדעה םא יכ תושממ וניא ערה :רומאל ,תקהבומ תינומימ-תינוטלפ-ואינ הסיפת ל"רהמה

 .(101 ימע)

 ,'קוק ה"יארה לשו ל"רהמה לש םתנשמב היפוטואו הירוטסיה' ,ףסוי המלש-ןב .58

 ,ה"סשת ביבא-לת ,('ע)ןוסבוקעי 'יו ךאמ 'מ ,תודהיה יעדמו היפוסוירוטסיה

 .65-37 ימע

 לש הזל ידגנה בטוקב תדמוע ("תינוציק תיפוטוא הסיפת") ל"רהמ לש תיחישמה ותרות

 הנויפא תא דדחמ ךכבו ,קוק ה"יארה תסיפת תא ןהיתשל דיגנמ רבחמה .(39 ימע) ם"במרה

 .ל"רהמה תנשמ לש

 ,ןליא-רב 'ינוא ,רוטקוד תדובע ,גארפמ ל"דהמה לש היגולואיתה ,ילינ ןייטשניו .59

 .ה"נשת ןג-תמר

 ,25 ימע א"ח) תיסחי םינותמ ותא ויחוכיו ךא ,םיינורקע םיניינעב ם"במר לע גישמ ל"רהמה

 .(הברה דועו

 ל"רהמה יפל םדא לש ותער רוקמכ ודמעמו םיהולא םלצ' ,םרוי ןוסבקעי .60

 .136-103 ימע ,(ז"משת) 19 ,תעד ,'גארפמ
 .(105 ימע)"'םדאבש לכשה' אוה םלצהש ם"במרה לש ושוריפ תא החוד םג ל"רהמה"

 .פק-טעק ימע ,(38 טירפ) האובנה לוק ,דוד ןהכ .61
 םיילעפו םיימצע םייהלא םיראת ןינעב רותיב ,איפוסולפהו הלבקה דוחיא דגנ אוה ל"רהמ"

 תיתדה איפוסוליפבו תילוכסאה איפוסוליפב הלשמש תינעה איפוסולפה תא החד ל"רהמ ...
 ."שקשרק יאדסח בר לע ךמסנ אוה .םיכובנ הרומ השארבו תידרפסה תידוהיה

 ,(ו"סשת)די ,הלבק ,'גארפמ ל"רהמה — לדבנה לש היגולואיתה' ,דוד ןיקצורוס .62
 .328-263 ימע

 לש תוירלוקיטרפה תא ססבל :םייניבה ימי יהלשב תידרפסה תוגהב תכלוהו תרבוגה המגמ"
 ותונשרפמו ללכב תילטוטסיראה היפוסוליפבש ילסרבינואה דוסיהמ הקיחרהלו תידוהיה תדה

 ל"רהמ ;(279 ימע)"ל"רהמה יבתכב איש ידיל האב איהו ... טרפב דשור ןבא לש תנכוסמה

 ןושלכ ,'םייעבטה םינינעב אובמ' תלעבכ תספתנ הניא בוש הרותהו" ,'יעבטה קוחה' תא החוד
 קוחה לש תיעבטה הנירטקודה תא תללוכה ותייחד תרגסמב ;(288 ימע)"(מ ב נ"ומ) ם"במרה

 םידילומה תולכאמה עבטמ עבונ רתיהו רוסיא תוכלהל סיסבהש העדה תא החוד ל"רהמה ...

 ; (290 ימע) ער גזמ

 ימע ,268 טירפבו ,וכ-טי ימע 74 טירפב לשמל ואר .םיבר םיסומלוק ורבשנ 'לבוקמ'כ ותרדגה לע 35

 ,'תורודל םתעפשהו גארפ ילבוקמ לעי ,בראג ןתנוהי ואר רקחמה לש ןורחא יתיצמת םוכיסל .97-87

 .366-363 ימע ,(ו"סשת) די ,הלבק
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 שוריפב תיסומינה הגהנהה תראותמ ... ם"במרה תעדכ אלש" :יטילופה ןוטלשה תא ותרדגה

 : (293 ימע)"'תיעבט יתלב'כ

 תילקידר הדמע חוסינל הליבומ ... קוחה תסיפתב תיעבטה הנירטקודה תייחד" :תווצמה ימעט
 ימע) ם"במרה תנשמל דוגינב ,"םדאה יכרצו הרותה יווצ ןיבש סחיה רדעה אשונב רתויב

 רשאמ ל"רהמל רתוי ןאכ בורק ,ם"במרה דימלתכ ומצע האורה ,ץיבובילש ,ףיסומ אוה .(294

 ;(299-297 ימע) ם"במרל

 הזטיתנא — ל"רהמה לש תיטפשמה הסיפתה' ,ץ"ש הקבר] רחא רקחמ םע סמלפתמ רבחמה

 ותסיפת תא דימעהל ןיא"ש ןעוטו 36,[157-147 ימע ,(ט"לשת) 3-2 ,תעד ,'יעבטה קוחל

 םלוא ... םייניבה ימי לש תינתלכשה היפוסוליפלו טרפב ם"במרל אמלעב תודגנתהכ תיטפשמה

 ;(297-296 ימע)"העשה תויעבל תרבוחמ איה ...

 תמועל ,ם"במרה יבתכב חנומה לש תמצמוצמה ותועמשמ לע דמוע רבחמה :םלועה 'רדס'

 ;(221-317 ימע) סניוקא סמותמ הארנה לככ תאז באשש ,ל"רהמ לצא ותויזכרמ

 תיל"רהמה תועמשמל תקהבומה תיפוסוליפה ותועמשממ היצמרופסנרט רבע 'לכש'ה גשומ

 .(324-321 ימע)וילא תולעתהל ןתינ ותועצמאב ילכה תא וא לדבנה לכשה תא תנייצמה

 םילשורי ,גארפמ ל"דהמה לש תיגוגדפה הבשחמה ,ץירפ ןרהא רגרבניילק .63

 .ב"כשת

 איה ,לכשב ןנוחמ ותויה תדבוע יכ רובס ל"רהמ ףא ןכ ,ם"במרכ" :'ליכשמ יח'כ םדאה תרדגה

 ;(31-30 ימע)'"המהבה ןמ םדאה רתומ' תא האיבמה איה

 רחא ןפואב רתופ 'הריחבו העידי' תייעב תא ;םדאה לש תישפחה הריחבה תא דואמ שיגדמ

 :(36-32 ימע) ם"במרה ןמ

 ם"במרה תטישל דוגינב ,םדאה ןעמל איה ,םיכאלמהו םילגלגה תאירב הללכבו ,האירבה תילכת

 ;(36 ימע)

 ינידמ םדאהש ם"במרה י"ע הצמואש וטסירא תעדל דוגינב ,"ועבטמ יתורבח רוצי םדאה ןיא"

 ;(39 יעהו 37-36 ימע) עבטב

 ;(42-37 'מע> לארשי pאו לארשי םע תלוגס לע ל"היר תטיש ץמאמ

 ןושל םע לכל ןתנ םיהולא ... םימש ידימ הנתמ םא יכ המואה לש התריצי הניא :ןושלה תרות
 ;(49 'עה 37 ימע) תינומימה הסיפתל דוגינב ,"ותוהמלו ויפואל םאתהב

 ןיבל וניב ןיחבמ וניא ךא 'תונושארה תולכשומה' גשומ תא ם"במרהמ לבקמ :הרכהה תרות
 תורמל ,תוינוטלפאה תואדיאל יוטיב םה 'םידרפנה םילכשה' ;(60-59 ימע) 'תומסרופמה'

 ;(61 ימע) ם"במרה לע ןעשנה חוסינה

 תומלש ;94-77 ימע :תומכח דומיל ,םיסינ ,עבטה תויקוח ;71-68 ימע :המשגהה תייעב

 ; 107-94 ימע :ותילכתו םדאה

 ךוניחה ;119-113 ימע :תווצמה ימעט ;113-107 ימע :ותגשה ינפואו לאל תומדיהה
 .22 ,12 יעהו 129-122 ימע :ויעירפמו

 (ו"טה תליחתו ד"יה האמה ףוס)ןזיוהלהימ ןמפיל בוט םוי .דל

 ב ,ןירימט ,ךזיוהלימ ןמפיל בוט םוי 'רל הריצי רפס שוריפ' ,לארשי קוטשניו .64

 .אכק-גצ ימע ,(ב"משת)
 תא וז תומאות ותימאל היפוסוליפהו הלבקה יכ ,רבחמה הז לש העודיה דוסיה תסיפת חורב"

 .(וצ ימע)"(םיכובנה הרומב ם"במרה ש"מל איה 'היפוסוליפ'ב ולש תימתסה הנווכהשכ)וז

 ימע) 12 טירפ ,(א"נשת) 26 ,תעד ,5 הרעה ליעל ,גאטסניד לש ותמישרב הבחרהב רקסנ הז רקחמ 36

66). 
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 ,םיכובנה הרומל ושוריפו אישנה הדוהי 'רב המלש 'ר ,יבצ לאכימ יארוהנ .65

 .ח"לשת םילשורי ,תירבעה 'ינואה ,רוטקוד תדובע

 ןמפיל בוט םוי 'ר לש תילבקה ותונשרפ העפשוה היפל 37,רפפוק לש ותעדל ןיכומיס אצומ

 .(8 'עה 14 ,5 ימע) אישנה הדוהי 'רב המלש 'ר לש ושוריפמ םיכובנה הרומל ןזיוהלימ

 (38ד"יה האמה)ןשושמ אבה ףסוי .הל
 .220-203 ימע ,(88 טירפ) הלבקל היפוסוליפ ןיב ,זרא גלפ .66

 .(208-207) םודק ןוצרב יולתה סנה תסיפת םע סמלפתמ

 .22 'עה 23 ימע ,(28 טירפ) שדח ןקנקב ןשי ,בר ץרווש .67

 (ג"יה האמה)ידנודיג תשש ןב בקעי .חל
 .168-155 ימע ,(88 טירפ) הלבקל היפוסוליפ ןיב ,זרא גלפ .68

 ,היפוסוליפה םע סמלפתמה לבוקמכ עיפוה םיחוכנ םירבד בישמ ורפסבש ןושאר היה ש"ביר
 .םיילקידרה םינומימה םע דחוימבו

 (ד"יה-ג"יה האמה)וכע ןמד לאומש ר"ב קחצי .מ
 .347 טירפ ואר

 (1747-1707) ל"חמר — םייח השמ 'ר ,וטאצול .אמ
 ,'הרשע עשתה האמב הילטיאב הלבקה תשיפתב קרפ' ,ימענ האל דלפדלוג .69

 .חנק-דנק ימע ,(ם"שת)זפ ,יניס
 הנושארל רואל איצוה ,1852-1829 םינשב הבודאפ תליהק לש הבר ,ידנוריג לאומש השמ 'ר

 :רפסה לש ונכות רסמנ ,ידנוריג ש"מר וחסינש" ,רפסל ףסונה רעשב .(1889)תונובת תעד תא

 ימע)'"ם"במרה ירקע ג"יב תדהו הנומאה ישרשב ... חוכוה רמאמ ארקנה תונובת תעד רפסי

 .(ינק

 .הז ךרכב ספדנה הרמאמ ואר ,לאו'ז לסנה .70

 בק ,יניס ,'ם"במרל ותקיזו ל"חמרל "םירשי תליסמ" רפסה' ,סחניפ ןמליו .71

 39.טסר-חנר ימע ,(ו"משת)

 הבשחמ יסופדו ,תונויער ,םייוטיבו ,ם"במרה ןמ עפשוה ל"חמרש הלגמ םירשי תליסמב ןויע"
 .(טנר ימע)"ורפסב םיעקושמ ,ם"במרה לש
 ,םש) "'תונובת תעדי רפסב :המגודל ,ם"במרל הקיז תרכינ ל"חמר לש םירחא םירוביחב םג"
 40.(6 'עה

 .(69-70 ימע) 4 טירפ ,(36 הרעה ליעל)גאטסניד לצא םשרנ ורקחמ

 יוארה ןמ ,רהוזה רפס תא הרציש םילבוקמה תרובחב ותוא םינומה ,םישדחה םירקחמה יפל ,םנמא

 .ג"יה האמה עצמאל ונמז תא םידקהל

 .האבה הרעהב תאבומה הפסוהה םושמ בוש אבוהו ,גאטסניד לצא רבכ רכזנ הז רוקמ

 הקספ ,םק ימע :ק הקספ ,ופ ימע :םג ףיסוהל שי ,רדנלדירפ ברה 'דהמ תונובת תעדמ םש ויטוטיצ לע

 .ונק
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 435 תרעומ היפרגוילביב —

 .(56 טירפ)ל"חמרל "םירשי תליסמ" לע תוחיש ,והיעשי ץיבוביל .72
 ןוימד םייק ,ךכב .םיהולאב אלו םדאב ולוכ קסוע אוה ,לבוקמ י"ע בתכנ 'םירשי תליסמ'ש ףא

 וניא :(26-25 ימע) םדאב קסוע ורקיע ףאש ,ם"במרה לש םיקרפ הנומש ןיבו וניב םיוסמ

 .םדאה לא לאה ןמ האב איה (תילבקה)ותסיפתלש ןויכ ,ויתוגרדמ ןיב שדוקה חור תא הנומ

 ; (49 ימע) התוא הנומ היהו ,םדאה ןמ האב איהש רבוס ,ותמועל ,ם"במרה

 םריכזה אל ךא ,הפ-לעב םיכובנה הרומ תא עדי םגו ,ם"במרה יבתכ תא בטיה ריכה ל"חמר

 ,26-25 ימע)הרז הדובע םהב האור היהו םיילבקה ויבתכל דגנתמ היה ם''במרה יכ עדיש ןויכ

 ךא ,(67 ימע)'תוקבד' גשומה לש תילאוטקלטניאה תועמשמה תא ם"במרהמ באש ;(61 ,58
 שיש רורב אל ;(582 ימע)ילאוטקלטניאה לאידיאל דגונמ םירשי תליסמ לש 'יטרקומד'ה ופוס

 .(61-60 ימע)ל"חמרו ם"במרה לצא "אבה םלוע"ה גשומ ןיב ןיחבהל

 :םירשי תליסמ רדס יפל תורעה

 תודיסחה דוסי" החיתפב תוארל ץא ; (58 ימע)ח-ז םיקרפ הבושת 'להמ עפשוה ל"חמר :א קרפ

 דוסי" ם"במרה תחיתפל הזתיטנא ,(םדאה תבוח=)"ומלועב ותבוח המ םדאה לצא ררבתיש ...

 ןווכמ ם"במרה םגש ןויכ ,(לאה תרכה)"ןושאר יוצמ םש שיש עדיל תומכחה דומעהו דוסיה
 תייארב הלבקה תמייק ; (58 ימע)'ה תדובע דבלמ רבד ןיאש הרכהל םדאה תא האיבמה העידיל

 דגונמ — "םדאה שומישל ארבנ םלועה" ;(82-81 ימע) םישעמה תבוחל דוסיכ םדאה תרכה

 ;(76-73 ימע) ם"במרה תשיפתל

 ;(98-97 ימע) םיקרפ הנומשב ם"במרה ירבד לע ססובמ :ב קרפ

 ותרעה תא ןאכ ליעל ואר ; 159 ימע)תינומימ העפשה — תוננובתהב היולת תוריהזה :ה קרפ

 :(א קרפ לע

 :תושירפה ןיינעב ם"במרה תעדל האוושה :גי קרפ

 .(423 ימע)תינומימ העפשה — לכשב היולת הבהאה :אכ קרפ

 ותסיפת ןיבל 41("םדאה ינב תא אבנמ לאה") ם"במרה לש האובנה תסיפת ןיב דיגנמ :וכ קרפ

 ."שדוקה חור וילע הרוש דימ השודקל עיגמ םדאה רשאכש" ,ל"חמר לש

 תונרמש ןיכ :ץיבוביל והיעשי ,'ל"חמרו ץיבוביל' ,הביבח הידפ דוע ואר

 .58-40 ימע ,ז"סשת םילשורי ,(יע)רזעיבא יקציבר ,ותנשמב םינויע ,תוילקידרל

 ימע ,א"לשת ביבא-לת ,תוינשמו ך"נת לע שוריפ ,רפוסה תסק ,ןרהא םוקרמ .73

326. 
 .ל"חמר ירבד י"פע (ןימאהל הוצמ הנומה) ם"במרה תטיש תא ראבמ

 .גכ-בכ ימע ,ד"סשת ןויצ-לת ,ל"רהמל ביתנ ,ןבואר ןמיירפ .74
 .םהיתודגאב ל"זח לש םכרד רבכ יהוז ,השעמל .ל"חמר םג גהנ ךכו ,וירבד תא ץפצהל גהנ ם"במר

 ימע ,ח"סשת ,('ע) ןמולב דוד חע ,ם"במרל םיקרפ הנומש לע ,ירוא יקרש .75

 .דסק-סק
 השודקה תגרדמ ןיב תמעמ ;(טפ ימע) ל"חמר יפלו ם"במרה יפל םיכרעה לש ףקותה רוקמ

 םע םיבלתשמ (אנ ג נ"הומ) תוקבדה אשונב ם"במרה ירבד יכ הארמ ךא ,ל"חמרבו ם"במרב
 .(דסק-סק ימע)ל"חמר ירבד

 (1572-1534)שודקה י"ראה ,קחצי 'ד ,אירול .במ
 (1620-1543) םייח 'ר ,לאטיו .אל :ליעל ואר

 .א ז הרותה ידוסי 'לה ,הרות הנשמ ואר 41
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 43(1290-1220) 42םהרבא ןב קחצי 'ר ,ףיטל .גמ

 ,תיאובנ הלבקב םיקרפ ,'יטסימה דוחיאהו היפעלובא םהרבא' ,השמ לדיא .76

 .38-5 ימע ,ן"שת םילשורי
 לש ודימלתו ,ןואיליד השמ 'ר ,ףיטל ןבא קחצי 'רכ םילבוקמ ,היפעלובא לש ורוד ינב"

 לש ותעפשהב םהלש תילאוטקלטניאה הרייראקה תא ולחה ,הליטקי'ג ףסוי 'ר ,היפעלובא
 ,רתוי רחואמ םינש המכ ,תאז םע .ויתועדב הריע תוניינעתהמ האצותכ תוחפל וא ,ם"במרה

 סחיב םייתרוקיבל וכפהו ,תינוטלפואינה הבשחמה לא וא תויפוסואית תוסיפת לא םה ורבע
 ןמאנ ראשנש דיחיה לבוקמה .וז הבשחמ ךרדל םישידא ,רעזמל וא ,תוילטוטסיראלו ם"במרל
 .(6 'מע> "ומלוע תסיפתב םוצעה ךפהמה תורמל ,היפעלובא היה ם"במרה לש ויתועדל

 41 ,תעד ,'ףיטל יבתכב לבוקמו הלבק םיחנומה לש םתועמשמל' ,רשכ הנח .77

 .12-7 ימע ,(ט"נשת)
 ץפחה תנומאל איבמש המכ ,הלבק חנומה תא ףיטל ןבא לש ותנבה לע תדמוע תרבחמה
 תרוסמב לבוקמכ ,לעופ יהלא ןוצר ידי לע תגשומו ארבנ םלועה היפל הנומאל :ירק ,יהלאה

 היגולונימרטה תנבהב הברק לע העיבצמ ףא איה .(11-10 ימע) ךליאו וניבר השממ תינרותה

 םהינש ,ילוטנא בקעי 'ר ונתוחמו ןוכית ןבא לאומש 'ר םיפוסוליפה ןיבו ףיטל ןבא ןיב 'הלבקי

 .(12-11 ימע) םיינומיימ םיגוה

 ב ,ארוט ,'ףוסוליפה ךלמה תודימ לע אריקלפו ףיטל ןבא' ,דמלמ םהרבא .78

 .177-162 ימע ,(1992)
 תובקועה תויצקיפידומ המכ טקונ אוה ,ףוסוליפה ךלמה לש ויתודמ לע ףיטל ןבא לש הזרפרפב

 ןיבו ףוסוליפה-ךלמה ןיב יוהיזה -יא :אמגודל .ב"ל ב םיכובנה הרומב ם"במרה ירבד ירחא
 .(166 ימע) חרכהב איבנה

 תידוהיה תוגהב םינושארל םינורחא ןיב סומלופה תודלות ,םיקנע יפתכ לע

 .157-156 ימע ,ד"סשת ןג-תמר ,השדחה תעה תישארבו םייניבה ימיב

 לש ותטיש .םינומדקה םיפוסוליפה ירבדב תרוקיבב ןייעל הרוה ,ם"במרל המודב ףיטל ןבא

 איה ותמגמ רשאכ ,םינומדקה םיפוסוליפה ברקב םיער תומימת לע הליחתכל הרומ ףיטל ןבא

 .וירבד ךשמהב םנורסח תא תוארהל

 .ה"סשת ןליא-רב 'ינוא ,רמג תדובע ,םיכובנה הרומו ףיטל ןבא קחצי ,יעוש זר .79

 םינוידל הביקע תינוטלפואינ תונשרפ לש יוטיב ףיטל ןבא ירוביחמ םימלש םיקרפב תוארל ןתינ

 ןיטולחל הטנ וינויד תצקמבש ךכל ללכ רע היה ףיטל ןבאש ילבמ ,םיכובנה הרומב םיליבקמ
 ,ורודב םילבוקמה יגוחל תוכייתשהמ ףיטל ןבא תא קיחרמ רבחמה .ם"במרה ירבד תנווכמ

 ןוגכ ,תילבק היצטניירוא ילעב םיטסקט ריכה םנמאש ,אדירג ינוטלפואינ ףוסוליפכ ועבוקו
 .ירוגלא יפוסוליפ ןפואב םראבו םייטנתוא ל"זח ישרדמכ םהילא סחייתה ,םרב ,ןויעה גוח יבתכ

 .הז ךרכב ספדנ ,'ףיטל ןבא קחציו ם"במרה :הבכרמ השעמו הקיסיפטמ'

 תינשרפ הרעהבו ןז-א םיקרפ ג"ח)םיכובנה הרומב לאקזחי תבכרמ השעמ רואבכ טורטורפב ןד

 .(1238) םימשה רעש ,ולש תורחשה רוביחב ם"במרה לש תואבל ףיטל ןבא קחצי שידקהש
 םייפוסוליפ דוס ילעב לש תרשרשמ קלחכ ם"במרה תא ללכ ףיטל ןבא יכ הארמ רבחמה

 .(סולדנאלא) תימלסומה דרפסב םיינוטלפואינ

 ףיטל ןבא לע רוטקודה תדובע תא הלא םימיב םייסמה ,ח יעוש ידידי י"ע הבתכנ וילע היפרגוילביבה 42
 .ול הרוסמ יתדותו ,(ףיטללא ןבא :וירבדל)

 .1210-1270 :ל ןקתמ זר :גאטסניד יפל ךכ 43
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Raz Shoey, 'Isaac ben Abraham Ibn Latif', Encyclopedia Judaica, Second .80 

Edition, New York, 2006, Vol. 12, pp. 506-507. 

 עבוק .רבעב עצוהשמ הפיקמו הקומע הנה םיכובנה הדומ יפלכ ףיטל ןבא לש ותקיז יכ עבוק
 ההדזה אל ךא ,םיילבק םינכת ריכה םנמאש ינוטלפואינ ףוסוליפכ ףיטל ןבא לש ומוקמ תא

 .םמע

 (1658-1604)לארשי ןב השנמ .המ
 .88 ימע ,ב"כרת גיצפייל ,הכ ג ,םייח תמשנ ,לארשי ןב השנמ .81

 .לבוקמל וימי ףוסב ךפה ם"במרהש הדגאה תא טטצמ

 (1245 וא 1238 רטפנ) הנוריגמ המלש 'דב ארזע .טמ
 ןמכיפ ,קילאיב רפס ,'הלבקה תישאר תודלותל השדח הדועת' ,םשרג םולש .82

 ,הלבק ירקחמ ,ל"נה :בושו) 157-155 ימע ב"ח ,ד"צרת ביבא-לת ,('ע) בקעי
 .(30-27 ימע ,1998 ביבא-לת ,א

 :ם"במרל םסחיב תקסועה םהרבא 'רל ארזע 'רמ תרגיא םסרפמ םולש
 :(155 ימע)'דובכ'ה ןיינעב טי א נ"ומב ם"במרה ירבד טטצמ

 וירבד ולאש בישמו ,"הלבקה דגנכ השמ וניבר אב רבד הזיאב" םהרבא 'ר תלאשל םחייתמ

 'ר קדוצ ,ותעדל ."וארבנ ןכיהמ םימש" לודגה רזעילא 'ר ירבד תא םירקבמה וכ ב נ"ומב

 יכ ,רבד אלמ רבד ארובה איצמיש אוושה ןמ יכ רמואה ןוטלפא תעד לע" םה וירבדו ,רזעילא

 .(םודק רמוחמ האירב)"אצמנ רמוח שי

 ןב ארזע וניבר :במ ךרע ,ז ,בקעי יפולא םילודגה רצוא ,בקעי ילתפנ ןהכה .83

 .וטש ימע ,ז"כשת הפיח ,'אנוריגמ המלש

 הלבקל דגנתה ם"במרה ,ארזע 'ר תעדלש קיסמו ,(82 טירפ) הנוריגמ ארזע 'ר תרגיא תא ןייצמ

 .דחא ןיינעב קר

 (1570-1522) השמ 'ר ,וריבודרוק .דנ
 םילשורי ,[ולק-הלק ,יניס=] ם"במרה ץבוק ,'ם"במרהו תודיסחה' ,ןור סקו .84

 .זכת-כת ימע ,ה"סשת
 םהיניבו) םילבוקמה ,ם"במרה תושיג ןיב הוושמ :("והעד ךיכרד לכב")ןילוחה השעמל סחיה

 .תודיסחהו ,(ק"מר

 .ה"נשת עבש ראב ,וריבודרוק השמ יבר לש הלבקה ירעשב ,הכרב קז .85
 ימע)"לאה תעידי לע ותעידימ קיסהל םדא לש ותורשפאב ןיאש ןעוט אוה ם"במרה תובקעב"
69-68); 

 לש תילכשה ותגשה תגרדמל יוטיבכ 'םוקמ' גשומה לש ותועמשמ תא ם"במרה ןמ דמול"

 .(70 ימע)"םדאה

 .דר-טפק ימע ,(38 טירפ) האובנה לוק ,('ריזנה ברה') דוד ןהכ .86
 תויפוסוליפ תולאשב ולש םינויד רקוסו ,(אצק ימע)"הלבקב רקחמה ךרדב ךלוה ק"מר" :עבוק
 ,הריחבהו העידיה תלאשב עדמה רפס שארב קסועה ,ם"במרה ומכ .וגוה ינבו ם"במרה ולעהש
 .(חמק 'עה אצק ימע) המליא רפס תליחתב ק"מר םג ךכב קסוע
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 לקניפרוג ילא 438

 (1440-1390) בוט םש ר"ב בוט םש .ס
 .(29 טירפ) םהונ ירא ,הירא הדוהי אנידומ .87

 ,תופסוה ;דפ ימע ,וכ קרפ :ה-ד ימע ,א קרפ) ם"במרה דגנ ותפקתה לע בוט םש 'ר תא הנגמ
 .(גק-בק ימע

 'ר לש ותוגהב תידוהיה תונתלכשה תרוקיב ,הלבקל היפוסוליפ ןיב ,זרא גלפ .88

 .2001 ,הפיח 'ינוא ,רוטקוד תדובע ,בוט םש ןב בוט םש

 .הז ךרכב ספדנה ורמאמ ע"ע

 םש 'ן ףסוי 'ר :ו"טה האמה תוגהב היפוסוליפה דומיל תייעבל' ,לואש בגר .89

 .58 ימע ,(ו"משת ףרוח) 16 ,תעד ,רגאביב םהרבא 'רו בוט
 לשב דחוימ דמעמ ול קינעמ םג ךא םייפוסוליפה תונויערה לע ם"במרה תא ףיקתמ בוט םש 'ר

 רומאכ התיהש ,בוט םש דגנ רקשאלא לש ותבוגתב קוידה יא ןאכמ" .תיתכלה תוכמס ותויה

 .(8 'עה םש) "יפיצפס אשונב תיפיצפס הפקתה

 .28-23 ימע ,(28 טירפ) שדח ןקנקב ןשי ,בד ץרווש .90

 (44'ן"במרו ם"במרה' המישרל ךשמה) ן"במר

 סומלופב ומוקמו (יללכ)ן"במר סחי

 ,'הרותל ן"במר לש ושוריפב ם"במרה ישוריפ תודוא תורעה' ,יבצ גרבניו .91

 .13-11 ימע ,(ו"משת 'ב רדא-תבט) 84 ,ןיתעמש

 ,ד"סשת םימודא הלעמ ,('ע) קחצי תליש ,הילדג 'ר לש ותרותב ,הילדג לדנ .92
 .וסק ימע
 אטבמ קר ן"במרהש קפס ןיא" :ם"במרה דגנ אריו תשרפב םיפירחה ן"במרה ירבדל סחיב
 תקולחמ הזמ התייהנ כ"חא .דואמ ותוא ךירעה אוה ,הברדא ...ותעד תא תינוציק הרוצב הזב

 ."םולשב תויחל םילוכי םמצע 'ס'יבר'ה :םיעורג רתוי םה 'םידיסח'ה :דימת הז הככ .המילש

 ,2003 ביבא-לת ,שדוקמ טסקטו ירוזחמ ןמז :תולעתה ,ן"במרה ,הביבח הידפ .93

 .19 ימע

 ,'ם"במרה סומלופב תירבעה הרישב הריטאסהו סומלופה' ,םחנמ םייח ןמהיל .94

 112-103 ימע ,(ז"נשת) א ,טויפה תרוסמ
 תא בתכ הראיפיד ,ידארב תעדל .הראיפיד םלושמ לש ורישל ידארב לש ותונשרפ םע חכוותמ

 רישהש רובס ןמהיל .תעצממ הדמע עיצמו ,סומלופה לע ן"במר תרגא תא ארקש רחאל רישה
 .ן"במרל ם"במר ןיב סחיה לע רבחמה דמוע ,ןוידה ידכ ךות .ן"במר ירבד לע הידורפ אוה

 .7 'עה ליעל 44
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 תויעבו תוילאקיסיפ תויגוס :בוט םש ך קחצי לש ותוגה ,הילוי ןמצרווש .95

 ,תירבעה 'ינואה ,רוטקוד תדובע ,תרחואמה תימייניבימיה הבשחמב תויגולואית

 .245 ימע ,ן"שת םילשורי

 וא הייוקל הנבהכ ם"במרה ירבדל ן"במר לש ותודגנתה תא" ריבסמ בוט םש ןב קחצי 'ר

 ."הרותה לש רחא ןפכ

 .346-334 ימע ,ו"סשת םילשורי ,תמאה ךרד לע ,השמ לטרבלה .96

Berger David, 'How Did Nahmanides Propose to Resolve the .97 

Maimonidean Controversy', Me'ah She'arim, Studies in Medieval 

Jewish Spiritual Life in Memory of Isadore Twersky, E. Fleischer, 
G. Blidstein, C. Horowitz 8c B. Spetimus (eds.), Jerusalem, 2001, pp. 
135-146. 

 םהיניב ינויעה סחיה

 ימע ,ד"סשת ד"בח רפכ ,('ע) לאירא לארשי ,תעדו םות ,קחצי גרובצניג .98

 .חנ-כ
 .'ה תדובעב תונושה םהיכרד רואיתו ,םהיתוטיש ןיב תינחור הנחבה

 .352-334 ימע ,(96 טירפ) תמאה ךרד לע ,השמ לטרבלה .99

 ,'ן"במרל ם"במרה ןיב :"המוא" גשומה לש יטפשמה ודוסי' ,דוד הקשנה .100

 .197-177 ימע ,(ד"נשת-ב"נשת) טי-חי ,ירבעה טפשמה ןותנש

 5 ,הלבק ,'םיהולא םלצב םדאה תאירב לע ן"במרה תלבק' ,ריאי םיוברבול .101

 .326-287 ימע ,(ס"שת)
 45.'םיהלא םלצ' ןינעב םהיתוטיש ןיב ןיחבמ

 ,הביבח הידפ .102

 ,246,241-231,161,113 'עה 155 ,130-128 ,25 ימע ,(93 טירפ)ן"במרה

 .275 ,3 'עה 265

 .22 ימע ,(6 טירפ) רובידהו הארמה

 .279-266 ימע ,א"סשת םילשורי ,רוהנ יגס קחצי 'ר תנשמב שדקמהו םשה

 ימע ,(ו"סרת) ה ,ןדיגה ,'ם"במרהו ן"במרה ןיב יעדמה סוחיה' ,לאומש סיורק .103

117-78. 

 .2 'עה 18 ימע ,(6 טירפ)רובידהו הארמה ,הידפ הביבח לצא ואר ותטישמ תוגייתסה 45
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 לקניפרוג ילא

 (47'ם"במרה תנשמ לא ןרמ סחיל' המישרל ךשמה)46ףסוי 'ר ,וראק

 יכרדב ,רראק ףסוי 'ר לש האובנה תיווחו האובנה תרות' ,רומ רלושטלא .104

 ,('ע) םולש שיא ןימינב ,גרבנזור םולשל םישגומ תידוהי תוגהב םינויע ,םולש

 .293-273 ימע ,ז"סשת םילשורי

 .ם"במרהו ,י"בשר ,וניבר השמל וראק י"ר לש ותקיז

 .(12 טירפ)לבוקמו הכלה לעב :וראק ףסוי 'ר ,יבצ י"ר יקסבולברו .105
 תועגופה תויואטבתה קלסל ידכ חסונה תא "ורזנצ" םידשמ דיגמ לש םיקיתעמו םיסיפדמ
 לש עלב ירבד דיגמה ךירפמ" רפסב תושרדה תחאב :תואמגודה ןיב .םיצרענ םישיאב

 .('אשחר') תעלותב לגלגתהש ךכב תזרפומה ותונתלכש לע שנענ ם"במרה יכ ,םילבוקמ
 'לגלגאד' יוטיבה ראשנו 'אשחר' הלימה הטמשוה 'םירשמ דיגמ' תקתעה לש םיוסמ בלשב
 .(5 'עה 168,43 ימע)"תועמשמ רסח אוהש ,יוכו

 .גפק ימע ,(38 טירפ) האובנה לוק ,דוד ןהכ .106
 ילודג ינושאר לש ןבר םג היה אוהו ... ם"במרל 'הרות הנשמ' לע 'הנשמ ףסכ' רבחמ"

 חורה ,שדוקה חור םרוקמש ,דחאכ הלגנהו רתסנה ,הרותה דוחיא אצמנ — תפצב םילבוקמה

 ."יאובנה

 (א"מר) השמ 'ד ,שילרסיא
48 

 ,המכח רצוא ,('םיכובנ הרומ' לע א"מר תורעה)'ם"אר תופעות' ,קדצךהכ 'י .107
 :ךותב ,בושו) 6-5 ימע ,(ה"כרת) ג םש :ךשמה ;17-15 ימע ,(א"כרת) ב

 49.(46— 44 ימע ,ז"ישת םילשורי ,ג ,ושדוחב שדוח ידמ ,הדוהי (ןומימ)ןמשיפ

 (44 טירפ)תורגתסהו תוחיתפ ,בקעי םיובלא .108
 היהש א"יש היצנו סופד נ"ומ ןוילג לע ובתכנ ,םיכובנ הדומ לע א"מרה תורעהו תוהגה

 ירבדמ םג איבה א"מר יכ םא ,ידופאו בוט םש ישוריפ לע רקיעב תוססבתמ ןהו ,ותושרב
 : (200 'עה 46 'מע> ינוברנו יפסכ י"ר

 'מע> ל"שרהמ םע וסומלופ תאו ,םיכובנה הרומל א"מר לש ותקיז תא רקוס רבחמה

159-156). 

 רפסה תא ורוביח תלאשב טרפב ,הלבקל וראק י"ר לש ותקיז תלאשב רבעב להנתה יפרגוילביב ןויד
 'ר ,יבצ י"ר יקסבולברו ואר ,וראקל וסוחיי לע תיעמשמ-דח הנקסמלו רקחמה םוכיסל .םירשמ דיגמ

 לע ותולעב תלילש י"ע וסינ לארשי תמכח ישנא יכ ןעוטה ,(12 טירפ)לבוקמו הכלה לעב :וראק ףסוי

 היה הילא םסחיש הלבקה תמכחב קוסיעמ ,בושחה קסופה ,וראק לש ומש תא "רהט"ל םידשמ דיגמ

 .ח-ה ימע ,(ן"שת הוקת חתפ) םידשמ דיגמ לש בל-רב לאיחי ברה תרודהמל אובמב ע"עו .ילילש

 .8 'עה ליעל

 תואבה תומישרב טמשנ ךא ,(128 ימע ,4 'עה ליעל) גאטסניד לש תמדקומה ותמישרב רקסנ א"מר

 .(אובמב כ"ע כ"שמ ואר)

 .115 טירפ ןלהל דוע ואר ,ולא תורעה לע
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 הלבקהו ם"במרה
 441 תרעומ היפרגוילביב —

 ,אבא לאומש יקצדורוה .109
 25 ימע ,ו"שת םילשורי ,ןילופ תודהי לש הנש תואמ שלש

 םיניינע המכב וילע קלח ךא ,"ם"במרה תעפשה תחת דוחיב ... דמע תועדו תונומא ינינעב"
 :(28-25 ימע)

 .(32-28 ימע) הלבקה ץבל תינומימה היפוסוליפה ןיב םאתל הסינו ,לבוקמ םג היה

 הנש םיעבש תואלמל לבוי רפס ,בקעיל תמא ,'א"מרה לע ם"במרה תעפשה'

 .57-42 ,ז"צרת ןילרב ,ןנאמיירפ בקעי ונברו ונרומל

 הברה הכלהב יכ םא ,"ם"במרה תרותמ ולוכ עפשומ א"מרה היה תועדו תונומא יניינעב"

 'הלועה תרות' ורפסב .ם"במרכו ף"ירכ הכלהה תא עבק רשא 'ףסוי תיב'ה לע גישהלו קולחל

 טטיצש דע ,וילע ביבח ךכ לכ היה 'םיכובנה הרומ' .ם"במרה וב רכזומ אלש קרפ טעמכ ןיא

 תטיש ןיב תומיעהו ,םיראתה תרותב ותריקח תובקעב ;(43-42 ימע)יתכלהה ורפסב ונממ

 היפוסוליפהו הלבקה תודחא לע לירטוב לש ותרות תא ץמיא ,םילבוקמה תטישל ם"במרה

 .(45 ימע)

 .25-4 ימע ,(ח"נרת) א ,ץוגה ,'ושפנ ךלהו ותטיש :שילרסיא השמ וניבר'

 .112 טירפב ע"ע

 .בנר-חלר ימע ,ז"ישת םילשורי ,(א"מר) שילרסיא השמ וניבר ,רשא ויז .110
 דימתה אל הלבקב םגו ,יונפה ונמזב היפוסוליפב קסע :ןטקל אלא ירוקמ ףוסוליפ היה אל

 ,הלבקהו היפוסוליפה ןיב דחאמ .םילבוקמה ירפס ראשבו רהוזב יקב היה יכ םא ,הברה
 דצמ .לכשה םע םיבשייתמ םניאש םיניינע המכב םילבוקמה ירבד תא החוד ,דחא דצמ ,ןכלו
 וירבד לע המת א"מר .ןותמ ןפואב ם"במרה תנשמ תא שרפל ותוא הליבוה וז המגמ ,ינש
 .(אס א נ"ומ) לאה תומש תלועפ דגנ ם"במרה לש

 ימע ,ח"ישת קרוי-וינ ,ג ,םיקסופה תודלות ,("ריעצ בר") םייח ץיבונרשט .111

70-68. 
 תא סינכה אלש ם"במרל דוגינב) היפ לע קספ ףאו "היפוסוליפה ידבכממ היה" א"מר

 אוהש דועב ,הכלהה הדשל הרומה תא סינכהש ןושארה היה ;(הכלהה הדשל היפוסוליפה
 ,רקיע ולצא ויה םייפוסוליפה םידומלהש ינפמ הזו" — רהוזה רפס י"פע הקיספל דגנתה

 א"מר .(69-68 ימע) "ץוחלו הפשה ןמ ולצא היה הלבקה דומיל ... םהל הלפט הלבקהו

 םוקמ לכב רהוזה רפסו הלבקה תא ריקוה ךא ,ןומהה ברקב הלבקה ירפס תצפהל דגנתה

 .הכלהל עגונ רבדה ןיאש

 ףוסמ תילארשיה תוברתה תודלותל :הלכשה ,תודיסח ,תונבר ,ןויצ ןב ץ"כ .112

 .ז"טשת לארשי ,ט''יה האמה תישאר דע ז"טה האמה

 רמול רשפא ,יקצדורוה יפל" :תואבה םילימב (109 טירפ)יקצדורוה לש ותשיג תא םכסמ

 החפה ךכב אצומ רבחמה ."'א"מרב ם"במרה לש ותמשנ הלגלגתנש' ,םילבוקמה ןושלב

 ;(14 ימע)

 ףא ,וימיב ויהש הלבק ירפסל 'םיכובנ הרומ'ה ןיב ,הלבקו היפוסוליפ ןיב רשקל רמא"

 ןואג םוש לש ותעד לע הלע אלש ,הנושמו זעונ ןויסנ היה ןאכ ,םלואו .הפי הלע אל גוויזהש
 .םיבובנ הרומל תצקמב המוד היהיש ידכ בתכנ הלועה תרות ורפס .(22 ימע)50"ורודב רחא

 'ר ;(64 טירפב)ןזיוהלימ ןמפיל םוי 'ר :לש םהיתועד לשמל ואר .הדוסי תועטב — וז תינקספ העיבק 50

 םדאה לע רמאמ"' ,לטנחר ג"ש :ךותב] אסיפמ לאיחי 'ר :(255 טירפב)'םישובל'ה לעב הפי יכדרמ

 ןב השמ 'ר :[457 ימע ,(ו"לשת) ח ,די לע pק ,'אסיפמ םיסנ לאיחי 'רל "םלועה תילכתו קידצה
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 לקניפרוג ילא 442

 וב בלשל הסינ .םיאבה תורודבו ורודב דה טעמכ אצמ אל רפסהש קיב ,ךכב חילצה אל ךא

 וב היה אל" :קיסמ אוהו ,וילופלפמ המכמ החונ אל רבחמה תעד .הלבקל היפוסוליפ ןיב

 .(28-25 ימע) "הבשחמה ריהבו קימעמה ם"במרה לשמ ץוצינ א"מרב

 ,ג"סשת לארשי ,ם"במרה לש החגשהה יקרפ לע תוחיש ,והיעשי ץיבוביל .113

 .412-409 ימע
 תא חותפל רחבש הדבועה ךכיפלו ,ם''במרה לש הזמ דואמ קוחר ידומלת-ינברה ומלוע

 פ"עא ; (409 ימע)"רתויב ההומת םגו דאמ תניינעמ" ,בנ ג נ"וממ טוטיצב ע"ושל ויתוהגה

 ירבדבש ושפנ קמוע לכב שח" אוה ,"םיכובנ הרומ תא ןיבה אלו היפוסוליפ ןיבה אל אוה"ש

 טוטיצ ינפ לע םפידעהו ,"המימתה הנומאה איהש ,המשל הנומאה תגצומ בנ קרפב ם"במרה

 ךותמו םהיניב ינחורה ינושה ינפמ רצוקמ טוטיצה ,םנמא .רהוזה וליפא וא ארקמה ירפסמ
 .(411-410 ימע) תירטוזא המגמ

 .48-41,20-16 ימע ,ה"סשת םילשורי ,ונמת זנג דוד ,הרדנא רהנ .114

 הרומ לע שובלהו א"מרה תוהגה — שדח די בתכ' ,יכדרמ לארשי סלפ .115

 .זסשת-ונשת ימע ,(א"סשת לולא) ט ,ןורושי ,'םיכובנ

 ןילופ לש תונברב תועד-שפוח לש תובקע ,(ר"פש) סחנפ לואש ץיבוניבר .116
 .4-3 ימע ,ט"ישת םילשורי ,('ת) ד"י יקסמרבא ,ז"טה האמב

 ףא לע .הלועה תרות ורפסב דוחייב ,וילגרל רנ היה םיכובנה הרומו היפוסוליפ דומילב קסע
 םג קסע אוה ,היפוסוליפבש וז לע הבורמ התנכסש רבסו ,הפי ץעב הלבקה תא האר אלש
 ."'רהוזל' םישוריפ בתכו הנפואל םמ הלעה" :ונושלבו ,הב

 הלבקה תרותו ם"במדה .2

 הלבקל דגנתמכ ס"במרה

 ותנשמבו ם"במרב וארש ,הלבקה ידגנתמ :וז תינטשפ השיג וטקנ םיגוה תוצובק יתש

 ךותמ ,ותנשמ םע דדומתהל אלש ופידעהש םינשרד וא םילבוקמ ןכו ,ילידיאה םגדה תא
 ותנשמל םיסחייתמ ןאכ םייונמה יכ ,ןיוצי .המע תומיעמ ששח וא ותוכמס לע רותיו

 .וימי ףוסב הלבק דמל ם"במרהש הדגאה תא חרכהב םיחוד םניאו ,ם"במרה לש הבותכה

 םיבר יכ םטרפל םעט ןיא ,הז ירקיע םרז לע העבצהה דבלמו ,ידמל םיחיכש ולא תורוקמ

 .תונוש תופוקת ינב ,םהמ המכ ןייצא ,ב"פעא .םה

 .א"נרת ןעיוו ,('ע) החמש רשא ןאמסייוו ,םלוע םש 51,ןתנוהי ץישבייא .117
 .(דועו ,7 ימע) הלבקה לש ולאל ם"במרה תופקשה ןיב דיגנמ

 ,109 טירפ)ןייצמ ומצע יקצדורוה רבכ .302 טירפב ע"עו ;(290 טירפב)םיגונעתב הבהא לעב ,הדוהי

 ותטישל (54 ימע ,106 טירפ)ןייצמ ןכו ,היפוסוליפהו הלבקה תודחא לע לירטוב לש וירבדל (45 ימע

 לש ותמישרב ואבוהש תורוקמב ואר לירטוב לש ותשיג לע] .311 טירפב ע"עו .הפי יכדרמ 'ר לש

 ,[76-75 ימע ,אכ טירפ ,(ן"שת) 25 ,תעד ,(5 הרעה ליעל)גאטסניד

 .ויאצאצמ דהא אלא ,ןידמע י"ר לש ותתגולפ לעב ,גארפ לש עדונה הבר וניא
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 הלבקהו ם"במרה
 443 תרעומ היפרגוילביב —

 .ה"כשת םילשורי ,(ןומדקה) םינומא רמוש ,ףסוי סאגריא .118
 .(דוע ,אי-ח ימע) הלבקל דגנתה ם"במרה

 םילשורי ,('ע) אנהכ ןמלק ,ןורכזה רפס ,(א"בטיר) בוט םוי 'ר יליבשאלא .119

 .ג"משת
 ן"במרלש אוה םהיניב חוכיוה שרושש שיגדמ ךא ן"במרו ם"במר תועד ץב בשייל הסנמ
 ךרד םאו" :בתוכ דועו .(הע-דע ,בס ,ונ ,ומ ימע) התיה אל ם"במרל דועב הלבק התיה
 השענ המ לבא ...רתוי הנוכנ איה הרותה שוריפב ל"ז ן"במרה וניבר הז ןיינעב זמרש תמאה
 .(צ ימע)"הב תכלל הצר אלו עדיש וא ,איהה ךרדב עדי אל םא ל"זמב ם"רל

 .המדקה ,ו"נשת םילשורי ,בקעי תעלות ,ריאמ יאבג .120
 :(ב ימע) קלוח ם"במרהש פ"עאו ,הלבקה תרוסמל םאתהב ,האירבה תילכת אוה םדאה
 הלבקה ןמ םורע ותויה"מ העבנ ותועט יכ ריבסמו ,הליפתה תוהמ לע ם"במרה תעד החוד

 .(ו ימע)"הלוגס ידיחיל הרוסמה תיתמאה
 טירפב ע"עו .ריאמ יאבג ןבא .גב ,ם"במרל םילבוקמה םחי .1 קרפ ליעל ע"ע

246. 

 ןג-תמר ,ךמסומ תדובע ,השמ ןב הירכז 'דל "תואנק תחנמ" ,והילא לקניפרוג .121

 .ו"סשת

 הארנ .הרותל ושוריפב ן"במר תוישוקמ ם"במרהו ע"באר לע ןגהל אצוי השמ ןב הירכז 'ר

 ןמ קלח אוה ,הלבקה תודוס לע תססובמה תונשרפה לש הפירח הייחד ללוכה ,ושוריפש

 תדגונמכ ולצא תספתנ תינומיימה תרוסמה .הלבקה דגנ האידנקב ו"טה האמב קבאמה

 .הלבקל

 ,בי קרפ ,(3 טירפ) המכחל ףרצמ ,(האידנקמ ר"שי) המלש ףסוי וגידמליד .122

 .62 ימע
 נ"ומ תא שרפל היפעלובא לש ונויסנ תא הנגמה (123 טירפ) הדוהי תחנמ ירבד תא טטצמ

 .הלבקה ד"ע

 .המדקהה ףוס ,(4 טירפ)תוהולאה תכרעמ [לע] ,הדוהי תחנמ ,הדוהי טייח .123
 .(4 טירפ האר) דוסה ךרדב ג"ומ שוריפ לע היפעלובא תא הנגמ

 םילשורי צ"ד)ב"ירת האצירוג ,הלבקה תמכח לע חוכיו ,דוד לאומש וטאצול .124

 .22-21 ימע ,(ח"כשת

 ,ץילמהל הפסוה ,םיכובנה הרומל החיתפ ,'הרומ ןולא' ,לדנעמ םחנמ ןיפל .125

 .8-7 ימע ,ז"כרת
 לש ןבר השמ ךרדב ךלה אוה 52:םינורחאה יטועפ םתוא ןיבו ל"ז ברה ןיב המ הארו אוב"

 אלש דועב יתעד ולבק רמא אלו ררבל לכוי אלש רבד רמול הצר אלש ,לארשי ערז תורוד לכ
 תודוס ונילע ןיבבגמ אלא ,םהירבדל קוזחו היאר םוש ןיאיבמ ןיא — ולאו ,תפומה איבה

 ."ללכ רחש םהל ןיאו ררבל ונתינ אלש תומותס

 .םיידיסח םירבחמל ,הארנה לככ ,ותנווכ 52
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 לקניפרוג ילא

 .(29 טירפ) םהונ ירא ,הירא הדוהי אנידומ .126
 הילאו ,יאבג ןבא ריאמ 'ר ,בוט םש ןב בוט םש 'ר הלבקה ימכחו ,הלבקל דגנתה ם"במרה
 חכ קרפ ,אמ-ול ימע בי קרפ ,דכ-גכ ימע ח קרפ ,ו-ג ימע א קרפ)וילא ודגנתה 53וניזמ

 .(טק ימע ,תופסוה ;xxix ,xxvi ימע ,אובמ :ע"ע ;גצ ימע ל קרפ ,טפ ימע

 .201-178 ימע ,1879 גרבמל ,תמאה תאנק ,ביל הדוהי סיזימ .127

 ,(תומשנה םלועב ם"במרה םע רבדמ ,רוביחה תלילע יפלש)הנשמה תבכרמ לעב לש ויפב םש

 אל ם"במרהו ,ישישה ףלאה תליחתב ןואיל יד השמ 'ר י"ע רבוח רהוזה רפס יכ הנעטה תא

 .הרז הדובעכ התוא ההזמו הלבקל דגנתמ ם"במרה .וריכה

 54.זת ,ן"רהומ ייח ,בורימנמ ןתנ .128

 הנשמבש תוריקחהו ,םיכובנ הרומ ,ןויגהה תולימ :ם"במרה ירוביח םהיניבו ,הריקחה ירפס

 .שודקה י"ראהו רהוזה יפסל םידגונמ םהו ,םתוא דומלל לודג רוסיא" — הרות

 .ן"שת םילשורי ,םלשה תירבה רפס ,אנליומ והילא סחנפ .129
 רבחמה .םינורחאה תעדב דדצמו ,םיבר םיניינעב םילבוקמהו ם"במרה תוסיפת ןיב תמעמ

 בתכ) א"ח] םינומדקה רבכ וריעהש יפכו ,ם"במרה בתוכש המ לכל ןימאהל ןיא יכ ןייצמ

 ;[(הנומא ךרד) כ רמאמ :ע"ע :אמ ימע ,ו (םימש גוח) ב רמאמ ,(רשוי
 יכ בושחל העט ם"במרה ,ומסרפתה םרט רהוזה רפסו הלבקה תמכחש ןויכש ,בתוכ אוה

 יאדוב היה ,הלבקה תרות תא ריכמ ם"במרה היה ול .הרותה ירתס תא תפשוח ותונשרפ

 .(זעש ימע ,בל הנומא ךרד ,רשוי בתכ ,א"ח) התוא ץמאמ

 ,(1970 םילשורי צ"ד) 1869 רימאטיז ,לארשי לע םולש ,יבצ רזעילא לעפייווצ .130

 .94 ימע ,ב
 ןיאש רבדכ הוטימשהש וא ,התעדל וצר אלש וא ,הועדי אל" :הלבקה לע וגוח ינבו ם"במרה

 ."שממ וב

 .ףסוי חפאק .131
 תונוש תועומש תוחוור רוביצב .הלבקה תמכח דגנ םיברב אטבתהל אלש דיפקה ברה

 המכ ןאכ ןייצא .טנרטניאה תשרב םינוש םימורופב תוכיראב הנודינ היגוסהו 55,אשונב

 :הילא ם"במרה סחי לע ןכו ,וז המכחל סחיב ותעד לע דמלל םייושעה בתכב תורוקמ

 .ה"סשת םילשורי ,('ע)ירוא דמלמ ,םילקד תחיש

 ןכו הלבקה תמכחל סחיב םישיא ינש ןיב חוכיו גיצמ ,ןמיתב וירוענב ברה בתכש ,רוביחה
 תא שרפל ןיאש 'ףסוי'ל ריבסמ 'חנעפ תנפצ' .ע"בארו ם"במר ,ל"זח דגנ ל"דש ירבדל סחיב

 :ם"במרב לזליזש ל"דש דגנ אצויו ,הלבקה תרות תונויער י"פע הריצי רפס

 .31 טירפ ואר
 ,רנייפ לאומש ואר ,ןתנ 'ר ודימלתו בלסרבמ ןמחנ 'ר לצא ם"במרה לש רקחמה ירפסל תודגנתהה לע

 תבשחמב םילשורי ירקחמ ,'הלכשההו םזיאתאה דגנ בורימנמ ןתנ 'ר לש סומלופה !דבלב הנומאב'
 'תודיסחה תורפסב עדמה רפסו םיכובנ הרומה' ,גאטסניד 'י 'י ע"ע .124-89 ימע ,(ט"נשת)וט ,לארשי

 .זיש-זטש ימע ,(270 טירפ)

 ירבדב ןימאמ וניא יכ עבשהל ץלוא אוה ,תונייד תנוהכל ברה הנמתהשכ יכ תרפסמ תועומשה תחא

 יפרגויבה רפסב ותדכנ י"ע השחכוה העומשה יכ ןייצא .הלבקה תמכח תותימאב ןימאמ אוהו ובס

 .161 'עה 133 ימע ,ג''סשת ,םימת ךלוה ,יול תיביבא ואר .וילע הבתכש
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 הלבקהו ם"במרה
 445 תרעומ היפרגוילביב —

 הנמש םילדבנה םילכשה תרשע םע תוריפסה תא תוהזל ןיא יכ 'תנפצ' חיכומ ןוידה ךלהמב

 ;(62-61 'מע> ם"במרה

 וסומלופ לשב עדונש) חפאקלא איחי ברה ,ברה לש ובס תא למסמ 'תנפצ' יכ ,רעשמ רידהמה

 ימע) הלבקה תונויער תא חונזל ףסוי ודכנ תא ךירדמה ,(20-ה האמה תליחתב הלבקה דגנ

6, 10-9). 

 הנשה שאר) 218 ,הדוקנ ,חפאק ףסוי ברה םע ןויאר ,'םיכובנ הדומ' ,לגס יגח

 56:28 ימע ,(1988 רבמטפס ,ט"נשת

 ?יוכו תועימק תצפהב ,ירודכ ברה ומכ םילבוקמב תוצעוויהה תעפות לע ךתעד המ"
 ... הרז הדובע לש הצירק םהב שיש םהילע רמוא ם"במרה —

 ?אירב הז ,תויממע תובכש ברקב תיראלופופ דואמ םויה הלבקה

 יתדמל .הז תא יתדמל אל וליפא ,הלאה םירבדב םלועמ יתקסע אלו ,הלבקב ןיבמ אל ינא

 ."לבוקמ אל ינא זא ,לבוקמ אל ם"במרה םא ,לבוקמ ינא םג ,לבוקמ ם"במרה םא .ם"במר

 .214 טירפב ע"ע

 .אמק-מק ימע ,2002 קרוי-וינ ,תורושה ןיב ,ריאמ םהרבא רענטאר .132
 ןיב רשפל הסינש (ארקיו רפסל המדקה ,המכח ךשמ) קסניודמ החמש ריאמ 'ר ירבדל סחיב

 םושב ונאצמ אל ירהש ,דואמ ןיהומת ... וירבד" :תונברקה םעטב ן"במרו ם"במר ירבסה

 ."ם"במרה יפמ אצוי שרופמ הלבק לש רבד םוקמ

 ם"במרה ירבדל םיילבק םישוריפ

 רבודמ םירקמה ןמ קלחב .ם"במרה ירבדמ םיאשונו תואקספל םיילבק םישוריפ םימייק

 .וז תנוכתמב ובתכנש םימלש םירוביח םג םנשי ךא ,ותעדל תוסחייתמה בגא תורעהב

 ם"במרה ןיב תיבויח הקיז תמייק םרבחמ תעדל יכ םידיעמ ולא םישוריפ ,הרואכל

 לבוקמל ךפה ם"במרה יכ הסיפתה וא 57,הלבקהו היפוסוליפה תודחא) הלבקה תרותו

 ,םתטיש .וז דוסי תחנהל קקזהל אלב םתשיג תא םיריבסמ םקלח ,םנמא .(58וימי ףוסב

 ןתינו ,ימצע דמעמ שי טסקטל יכ תנעוט ,תוינרדומ תויטיונמרה תושיגל הבר הדימב המודה

 ,םייתרוסמ םילכב םתשיג תא קידצהל ידכ .ובתוכ לש תירוקמה ותנווכל דוגינב םג ושרפל

 59,םישוריפ םיעבשל תנתינה ,'הרות' לש דמעמ לבקמו 'שדקתמ' טסקטה יכ םימיעטמ םה

 ףיעס ,4 ימע ,www.chayas.com/tammik.doc ואר .הז ןויאר ןכותמ תוגייתסה תמייק ברה יברוקמ גוחב

25. 

 .50 'עה ואר

 תא תרתוס הניא היפוסוליפה יכ ריכה ,לבוקמל ךפהשכ ,וימי ףוסב :םירבסהה ןיב בלשל םג ןתינ

 יכ החנהה ןיב רשקל ןעוטה שי ,ןפוא לכב .(255 טירפ ,יכדרמ הפי 'ר) התא המיכסמ אלא הלבקה

 .(268 טירפ ,ןימינב סורג ואר)הלבקהו היפוסוליפה ןיב תדחאמה הסיפתה ןיבל לבוקמל ךפה ם"במרה

 תורוקמה לע .29-9 ימע ,(ח"נשת) ד ,תומדקא ,'תינשרפ תובייוחמו תואמצע' ,רנזוו איבקע יש ואר

 םילקש תשרפל ,תומש קידצ ירפ :ףיסוהל שי ןילבולמ ץיבוניבר ןהכה קודצ 'ר ירבדמ םש םיאבומה

 ,'תווצמה ימעטב ם"במרה תטישל הרעה' ,זירפ בד קחצי :ע''עו ,העק ימע ,ט"נשת םילשורי 'דהמ) ה

 ,הכ ,ה םולש תחונמ ,םייח בקעי רפוס ;(ס"שת תומ ירחא תשרפ) 338 (ןליא-רב 'ינוא לש)יעובש ףד

 'ר :(202 טירפ) ץירוקמ סחנפ 'ר :םה םיפסונ םיבושח תורוקמ .ו 'עה אכק ימע ,ב"סשת םילשורי

 ואר ,הרותה לע ינשרפ רפסל בתכש המכסהב פ"לרח השמ בקעי ברה ;(138 טירפ) קסבטיומ מ"מ

 םיקרפ הנומשל ושוריפב ותסיפת תא םשיי פ"לרח ברה .ופ-דפ ימע ,ו"נשת םילשורי ,םורמ תכרב

 םינפב תרייטצמ הנומאה יכ ,תנעוט ףא תיד"בחה הסיפתה יכ ,ףיסוהל שי .(150 טירפ) ם''במרה לש
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 לקניפרוג ילא 446

 ,וילאמ ןבומ 60.הלבקה ירתסל וירבד תא ןווכל לוגדה רבחמה דיב העייס שדוקה חורש וא

 םזינורכנא םיאור ,הלבקהו ם"במרה ןיב הקיז רדעהל רעצמל וא ,תודגנתהל םינעוטה יכ

 61.הלא ןיעמ תוינשרפ תושיגב

 םיכובנה הרומל םישוריפ

 :62םיכובנה הרומל םישוריפ ,םהרבא היפעלובא .133

 :א"סשת םילשורי ,(רידהמ) לאפר ןהכ ,הלואג רפס

 :א"סשת םילשורי ,(רידהמ)ןונמא סורג ,שפנה ייח

 .ב"סשת םילשורי ,(רידהמ)ןונמא סורג ,הרות ירתס

 .8-1 םיטירפ ע"ע

 .ב"כרת אווקלאז ,הלבקה ד"ע תווצמה ימעט ,דוד ןגמ ,(ז"בדר) ארמז ןב דוד .134
 .הלבקה ד"ע םתוא שרפמו ם"במרה לש תווצמה ימעט תא איבמ

 רואיב :והיצמא ינויזח ,םילודגה תורואמה ינש ,יכדרמ והילא יקסבוקלו .135

 קוק ןהכה קחצי םהרבא :ךותב אבומ] ד"צרת ןריק ,תישארב השעמל יעדמ

 .1038-953 ימע ,ב ,('ע) לאירוצ השמ ,ה"יאדה תורצוא ,(ה"יארה)
 .םהיתוטיש ןיב םאתל לדתשמו םילבוקמהו ם"במרה ירבד י"פע תישארב השעמ תא ראבמ
 .המוד ןוויכב ךלוהה קוק ברה לש ויתורעה וחפסנ רפסל

 םילשורי ,גי ,בל ירקח ,הניב ירמא ,(יח שיא ןב לעב) דדגבמ םייח ףסוי .136

 .וש-בש ימע ,ו"נשת
 ומעט תא ריבסמו ,תונברקל ם"במרה םעט לע המארע י"רו ן"במר תוישוק ץרתל הסנמ

 .ילבק ןפואב

 .וע-גע ימע ,א"סשת םילשורי ,ט א ,דוד רכז ,דוד תוכז אנידומ .137

 .'הרומ'ב ם"במרה ןתנש הלימה םעט דוס ראבמ

 .ד"לשת םילשורי ,ץראה ירפ ,קסבטיומ לדנמ םחנמ .138

 ומורב םידמועה םיתמא םירבד שודק ויפמ איצוה ל"ז אוה יכ תמאהו" :הלימה םעט ןיינעב

 63:(י ימע ,ךל ךל תשרפ)"םהב ןויכ אלש פ"עא ,םלוע לש

 וימדוק לע ססובמ יגולואת ןוויכ לכ .התוללכתשה תא תנווכמ תדחוימ החגשהו ,רוד לכב תונוש
 הבוליש תא אלא ם"במרה תנשמ תייחד תא תבייחמ הניא הלבקה לש התולגתה ,ךכיפל .םהילע ףיסומו

 .(8-7 ימע אובמ ,295 טירפ ,בילטוג) התרגסמב

 פ"לרח השמ בקעי ברה ;(147 טירפ) גרובצניג קחצי ברה ;(139 טירפ ואר)רטרופקנארפ לארשי ברה

 .204 ,163 םיטירפ ע"עו ,(160 טירפ) בונידמ אריפש ךלמילא יבצ ברה ,(150 טירפ)

 .מ-טל ימע ,בי קרפ ,(29 טירפ) םהונ תא ,לשמל ,ואר

 שוריפ לע היפעלובא תא םינגמה ,(4-3 םיטירפ) האתנקמ ריישיו טייח הדוהי 'ר לש םהירבד ואר

 המוד סחי לע דוע וארו .לבוקמ היה ם"במרהש וישוריפמ דמולה ,312 טירפ ע"ע .דוסה ךרדב נ"ומ

 ,(ל"שת)וס ,יניס ,'ם"במרה רקוחכ רדיינשנייטש השמ' ,גאטסניד 'י 'י :הז שוריפל רדיינשנייטש לש

 .בסש ימע

 .60-58 ימע ,ח"כשת םילשורי ,הקיטסימכ תודיסחה ,רמייהנפוא ץ"ש הקבר ואר ,םש ותטיש חותינל
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 הלבקהו ם''במרה
 447 תרעומ היפרגוילביב —

 יתפש יתעדלו" :'שדוקה ןושל' תירבעה תארקנ עודמ ן"במרהו ם"במרה תקולחמ ןיינעב

 תשרפ) "ןיבי ןיבמהו ,תוכיראה תמחמ ראבל א"או ,תמא פ''ע ל"ז ם"במרה ירבד ןח םכח

 .(דל ימע ,שגיו

 .ן"שת קרוי-וינ ,תועד תוכלהל שוריפ ,לארשי תעד ,לארשי רטרופקנארפ .139
 ם"במרה תוכלהש ,םילבוקמ ילעב לכ םידיעמ" ,לבוקמ היה םא טילחהל עדוי וניאש ףא

 ןמ וילע ועיפשה חטב ... המשל תמא תרות דמלש" ןויכ :"םילבוקמה תעדל ןה תונווכמ
 ;(93 ,34 ימע)"הרותב םיזונגה היתודוסל הכלה קספ לכ ןובל םימשה

 .(38 ימע)י"ראה ירבדל תנווכמ הרות הנשמ תחיתפש ,םולש רבוד רפסמ טטצמ

 .ב"נשת קרב-ינב ,ןנחתאו תשרפ לע םינפוא ב"נר ,תוקומע הלגמ ,ןתנ אריפש .140

 ;(394-393 ימע ,חכר ןפוא) הלבקה ןיבל ם"במרה לש האובנה תוגרדמ ןיב םאתמ

 .(190-189 ימע ,חיק ןפוא)וירבדל תדחוימ תונשרפ ךות ,םיכובנ הרומ ירבדב עייתסמ

 .(30 טירפ) םינומדקה תבהא ,הירא לאיתוקי ראהלעמאק .141
 ,גמ-במ ימעמ האבומה וארו .(טל-ול ימע)הלבקה י"פע ם"במרל םישוריפו תולבקה איבמ
 .30 טירפ ליעל

 םיכובנה הדומל ושוריפו אישנה הדוהי 'רב המלש 'ר ,יבצ לאכימ יארוהנ .142

 .(65 טירפ)
 לע שוריפ אוה יכ ןייצ רדנלדירפ :שוריפה לש ונויפא לע םייפרגוילביבה ןיב ןוידה איבמ

 הלבקה ךרד לע וניא שוריפהש — הנוכנ — עבוק רדיינשנייטש ךא ,הרומל הלבקה ךרד
 ;(1 'עה 13 ימע)

 תונשרפה תא ללוש וניא ךא ,היפוסוליפהו הלבקה ןיב תדחאמה השיגל םיכסמ וניא הז רבחמ

 .(7 ימע) הנונגסב שמתשמו ,תינשרפ תורשפאכ תילבקה

 רפכ ,ט"נר'ז ,טי ,שדוק תורגא ,(ץיבבולמ ר"ומדאה)לדנעמ םחנמ ןוסרואינש .143

 .260-259 ימע ,כ"שת ד"בח
 סחיה תא ר"ומדאה ןייצמ ,נ"ומל ותרודהמ לע לאומש-ןבא הדוהי 'פורפל הכרעה בתכמב
 תודיסחה ד"ע ותוא ראיב ףא 'קדצ חמצ'ה ר"ומדאהש ןייצמו ,הז רפסל תודיסחב יבויחה

 64.הלבקהו
 .159 ,153 םיטירפ ע"ע ,ותטיש לע

 .ד"מקת ןילרב ,('ע) קחצי בונטס ,הניב ירמא ,[עודי אל רבחמ] .144
 הריקחהו הלבקהש תעד דמלי" :רפסה רעשב .י"ראהו ק"מרה ירבד םע ם"במרה ירבד םאתמ

 הלוגמ החכותב הריקחב רשא ךא ,תורושק הבהאה תותובעב ,תומואת תויחא תורבוח דחי
 ."תורחוסמ הבהאמ הלבקב המה ,תורבדנ

 םידחאה וירפסל םישוריפ

 .(11 טירפ) הרות הנשמ דוסי ,השמ ר"ב הדוהי יניטובלא .145
 .(11 טירפ ליעל האר) הלבקה י"פע הרות הנשמב םיעטק שריפ

 .149 טירפ ע"ע

 םיטירפבו ,(ילגנאה קלחב) הז ךרכב ספדנה ט"חוש 'ר לש ורמאמב ואר 'קדצ חמצ'ה לש ותשיג לע 64

295, 325. 
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 .126-125 ימע ,1940 קרוי-וינ ,המילש הנומא ,ףסוי םהרבא ןאמסעטאג .146

 .האובנה ןיינעב םלענה שרדמו רהוזל ם"במרה ירבד ןיב ליבקמ

 תגיגחמ םירבד טקל ,ךלמה הונ ,'ישילשה רוזחמה תלחתה' ,קחצי גרובצניג .147

 .17-16 ימע ,ו"משת ןוסנומ הונ ,ם"במרה םויס

 ול וליפא ... דוסה תמכחב ם"במרה ריכה םאה הלאשה תקולחמב היונש לארשי ילודג ןיב"
 לע םינווכמ וירבד לכש לילעב םיאור ,דוסה תמכח תא (עדומב) ריכה אל ם"במרהש רייוצי

 רשע ןיבל 'הרותה ירוסייב ם"במרה הנומש תווצמה רשע ןיב ליבקמ ברה ."תמאה תמכח יפ
 ןייצמ אוה .םיקרפ ףלא םנשי הרותה ידוסי 'להב יכ הדבועה תא םג ךכל רשקמו ,תוריפסה

 .םיפסונ םינינעו ,ה"יוה םש לש תובית ישארב הרות הנשמ תחיתפ תא םג

 הרמה תדועת תשיכר :ם"במרה ירבדל תיגרואית תונשרפ' ,קחצי ץיבוקשרה .148

 .הז ךרכב ספדנ ,'לטכיט המלש רכששי ברה תנשמב

 .הרות הנשמב תוכלה המכבו ןמית תרגאב ם"במרה ירבדל תונשרפ

 .(12 טירפ)לבוקמו הכלה לעב :וראק ףסוי 'ר ,יבצ י"ד יקסבולברו .149
 .הלבקה ךרד לע ם"במרה לש היגולומסוקה תא שריפ יניטובלא הדוהי 'ר יכ ןייצמ

 םילשורי ,ם"במרהל םיקרפ הנומש לע ,א ,םודמ ימ ,השמ בקעי פ"לרח .150

 .ב"משת

 םיקומע םירבד תבחרה םע ... םיאלפנה ויתונויגהו ם"במרה לש ושדק תויללכב םירואיב"

 .(טמ ימע ,המדקה) "הירתסו הרות לש הרוא שדוק תחשמ ןמש ןמשה דשלב םיקשומה

 .(בע ימע)"שדוקה חורב הלגתנש המ לכ התאר הלודגה ותמשנש ,ם"במרה"

 .ו"סשת םילשורי ,הקזחה די ישרפמ ךותב ,הנשמ ויז ,ףלאוו באז ץיוואברוט .151

 .זס ,זמ-גמ ימע ,ב"ח :זפק ימע ,א"ח ואר .הלבקל תומוקמ המכב זמר ם"במרה יכ ןעוט

 .ד-א ימע ,ו"משת קרוי-וינ ,א ,השמ בישהו ,השמ םיובלטייט .152

 .הלבקה ךרד לע םיכובנ הרומו ,הרות הנשמ ,הנשמה שוריפב תובר תואקסיפ שרפמ

 םיסרטנוק טוקיל ,שדוק ירמא ךותב ,הנומא ךרד ,אנרמאקמ לאיחי הדוהי קחצי .153

 (תיקלח) אבומ !הנק-גצ ימע ,ז"נשת םילשורי ,אנרמאק יר"ומדאמ םינוש

 ימע ,ן"שת םילשורי ,('ע) סייוו 'מ 'מ ,אנראמאק הכרבה לכיה רודיס ךותב

 .חש-אצר
 65.הלבקה ךרד לע קלח קרפ תמדקהב ם"במרה לש םירקיעה תמישר תא שרפמ

 י"פע רדוסש ,רודיסבש 'ןימאמ ינא' חסונל םיסחייתמה םיילבק םישוריפ המכ םימייק יכ ןייצל שי
 תמא ,תויתואה רעש ,תירבה תוחול ינש ,היעשי ץיורוה :םיבורמ םייונישב ,ל"נה ם"במרה תמישר
 ג"י לע רואיב ,בקעי תלחנ ,ריאמ בקעי ןאמליפש ;טסר-וסר ימע ,ג"נשת םילשורי ,גי-ד ,הנומאו

 המוד רואב .ט"צרת 'זולק ,יכדרמ םייח ראב ירמאמ ,יכדרמ םייח רלור :ז"טרת יקינולאש ,םירקיעה

 ירקיע ג"י לע רוביח אוה ל"חמר לש תונובת תעד יכ ידנוריג ש"מר לש ותעיבק תא םג תוארל ןתינ
 :בלק ימע ,(ז"לשת זומת) ב ,תודע ,'ןימאמ ינא' ,קיזייא ץיבומולש םג וארו .(69 טירפ ואר) ם"במרה

 .ד ,אתשינכב םסרפתהל דיתעה ,םהיתועמשמו םהילוגלג ,'ןימאמ ינא' יחסונ לע ירמאמב ע"עו

This content downloaded from 83.137.211.198 on Mon, 22 Jun 2015 04:51:26 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 הלבקהו ם"במרה
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 היה בתוכ היהש תעב יכ ,םינוילע םירבדל םיזמרמו ,בותכנ שדוק חורב ברה ירבד לכש ועד"

 לכ שרפל ידי לאל שיו .תולעמה םורב םהש המ יפכ ובתכנ וירבד לכו וילע הרוש הניכשה

 ,וב ורקפתנ םיעשרה ןמ הברהש תמחמ לבא ,םירבדה תותימא פ"ע כ"ג הרומב ברה ירבד

 .(טצר 'מע> "הז ןינעב סנכיל יתדרוה אל

 .הז ךרכב ספדנה לגס 'א לש ורמאמב ע"ע

 ,קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה רכזל ,הרכזא ,'ברה' ,ריאמ רזעילא ץישפיל .154

 .זעק-ועק ימע ,ח"צרת-ז"צרת םילשורי ,('ע)ןמשיפ ןהכה ביל הדוהי ברה
 הנומש יבגל םג גהנ ךכ .הלבקה ד"ע םייניבה-ימי ירקוח ירוביח תא שרפל הטנ קוק ברה

 .םיקרפ

 .אער-חסר ימע ,ה"משת ,ךלמל יש ,'ם"במרה תרותב ןיזרד ןיזר' ,השמ םינולס .155

 .ןוסרואינש לדנמ םחנמ ,ןורחאה יד"בחה ר"ומדאה לש םיילבק םישוריפ המכ רקוס

 .דמש-במש ימע ,ד"נשת םילשורי ,ןרהאל רשא שדוק ידגב ,ןרהא הריריפ .156

 'הניב' םיחנומה תא ראבמו רידגמ ם"במרה .זי ג תובא ,ם"במרל תוינשמה שוריפל רואיב

 ,[ךרבתי 'ה תרזעב=] י"הב לכונש המ ריבסהל ד"עלנש המ רמאנ" :רבחמה בתוכו ,יתעדיו
 ."יאליע יבד י"ראהו ק"הוזה תמכח טשפתמ היה אל ןיידע יכ ,ונמזב םיקומע ויהש םגה

 ןייעש ימ לע ךמוסו ןעשנ אוהש" :בוש קמנמו ,תינאירולה תוריפסה תרות תרזעב ראבמ אוה

 :"תלוז אלו והניבי אוהש ,תמאה תמכח תרות דמלש ונייה ,הז ןינעב

 ןושלב "וירבד זנג" ךא ,תוריפסה תרות תא חינמה לבוקמ היה ם"במרה יכ חינמ רבחמה

 .תוירטוזא תוביסמ ,תיפוסוליפ

 יטנאקר :ךותב ,(םירמ ראב :השמ ראב) םימה תראב ,ילבא םהרבא לגופרנק .157
 .(ט"לשת קרוי-וינ צ"ד) Prezemys 1888 ,תוצמ ימעט ,השמ םחנמ
 ירבד תא ראבמו ,יטנאקר םחנמ 'ר לש תווצמה ימעטל ם"במרה ירבדמ תורוקמ איבמ

 .(ב"ע ג ,ט השע) הלבקה ךרד לע ם"במרה

 .וכ ימע ,המדקה ,ל"שת םילשורי ,א ,הקזחה די ינדא ,והינודא םוארק .158

 .תמאה תמכח י"פע דומלתב רוקמ םהל ןיאש םיקספ ינש ראבמ

 ,חרק תשרפ ,ב ,תוחיש יטוקל ,(ץיבבולמ ר"ומדאה) לדנמ םחנמ ןוסרואינש .159

 דבועמ ,ב ,עובשה תשרפל תונויער :ירבע םוגרתב ;326 ימע ,ס"שת ןילקורב

 .33 ימע ,ד"סשת ןילקורב ,ב ,תוחיש יטוקל ךותמ ישפח םוגרתב

 םיזמר תובר תויונמדזהב לילכה תאז לכב ךא ,'הלגנ רפס'ל ם"במרה לש ורפס בשחנ ,תיללכ"

 ."הרותה תוימינפ לש

 .189 טירפב תוינפהב דוע ואר ,ותטיש לע

 קרב-ינב ,אי ,השעת אל תוצמ ,ךידוקפ ךדד ,בונידמ ךלמילא יבצ אריפש .160

 .ור ימע ,ז"סשת

 ןורקעו ,תיפוסוליפה הריקחה ךרדב אלו [תרוסמב=] הלבקב הנומאה איה המכחה רקיע
 י"פע ,"תומכחה דומעו תודוסיה דוסי" הרות הנשמ תליחתב ם"במרה ירבדב םג זומר הז
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 לקניפרוג ילא 450

 ם''במרה ןרמב וב רביד 'ה חור" ךכיפל .המכח' גשומה לש (דוסה תרות-)תילבקה תועמשמה

 .(דנר ימע ,הכ השע תוצמ ,םש ע"עו)"וניבר לע ק"הור עיפוה הנה ...ל"ז

 .טלר-דלר ימע ,אכ השע תוצמ ,םש

 66.הלבקה תונורקעל המאתהב ם"במרה ירקיע ג"י תא ראבמ

 רהוזה רפס תא ריכה םאה :רהוזה רפסו ם"במדה

 ןיבו ם"במרה תנשמב םיעיפומה תונויערו תוכלה ןיב תולבקה תומייק יכ לכה לע םכסומ

 הלבקה תודלות רקחב וז הדבוע לש התועמשמ המ ,אוה ןוידה ףרות .רהוזה תורפס

 .תונויערה ילוגלגו

 ,ונממ םיבחרנ םיעטק תוחפל וא רהוזה רפס יכ ,םיחינמ םיינברה םיניידתמה ,ןבומכ

 קלח איה םיירהוז םיביטומ לע העבצהה תונויסנו ,ם"במרה לש ותפוקת ינפל ובתכנ

 ןמז תא רחאמה רקחמה תונקסמ םע ןכו ,הלבקהו ם"במרה ןיב רעפה םע תודדומתההמ

 רהוזה םאה :הכופה הלאש םילאוש ונימי ינב הלבקה ירקוח ,םתמועל 67.רהוזה לש ורוביח

 םירחא םימייניב-ימי םימכחל סחיב וכרענ םימוד םינויד יכ ,ןייצל שי ? ם"במרהמ עפשוה

 68.רהוזה תא שרופמב וריכזה אלש

 רהוזה תא האר ם"במרה

 םיקלח וא ,תירהוזה תורפסה תא האר ם"במרה יכ םיחינמ וא םיבתוכ םיאבה תורוקמה

 69.הנממ

 ימע ,נ ,א ,ח"נשת ביבא-לת ,ת"וש ,עשוהי רבד ,םחנמ עשוהי גרבנרהא .161

 .אנק-טלק
 רהוזה ירבד י"פע (במ א נ"ומ) תיפרצה ןב תתימ לע םיסלודנאה םשב ם"במרה ירבד ראבמ

 70.ףוגה תתימ אל ךא המשנ תתימ תמש ,םלענה שרדמו

 .א"ע הכ ,ז"צרת בוקרטעיפ ,המלש ןבא ,םהרבא ךאברעיוא .162

 םשל תומילשכ תחא הוצמ םויק י"עש ,תוכמ ףוסב הנשמה שוריפב ם"במרה ירבדש ןייצמ

 71.רהוזב םיבחרומ ,אבה םלועה ייחל תוכזל ןתינ םימש

 .156 טירפ ליעל ואר

 וא לאה תומשל סחיה ןוגכ םיילבק םיביטומל ם"במר לש ותודגנתהמו ,ךופהה ןוויכב ךלה ל"דש

 ,הלבקה תמכח לע חוכיו ,ל"דש) ם"במרה לש ונמזמ תרחואמ הלבקה תמכחש ,םיפשכלו םידשל

 .191-190 ימע ,א ,ו"לשת םילשורי ,('ע) םוטרה ע"מ ,םיבתכ

 .150-116 ימעב ל"היר לע ונויד לשמל ואר .(194 טירפ)ד"של םעט ,גזומא-ןב דחוימב ךכב ךיראמ

 ,(169 טירפ)תירבעה הצילמה שרדמ דפסמ םירמאמ ,קינטולז ע"ע ,רהוזל ל"היר לש ותקיז תלאש לע
 .16-5 ימע

 .תאז ללוש וניא םג ךא ,שרופמב תאז ןייצמ וניא (דועו 181 ,163 ,161 םיטירפ) םהמ ןטק קלח

 .םהירבד תא שרפל תונושה תויורשפאה לע יתוריעהו ,הז רודמב ואבוה הלא ןיעמ תורוקמ

 ןוויכ ם"במרהש ןועטל קר ותנווכש ןכתיו ,רהוזה תא האר ם"במרהש שרופמב ןייצמ וניא הז רבחמ

 .רהוזב אבומה ןורקעל

 .178 ,165 םיטירפב וארו .רוקמכ שרופמב םש רכזנ וניא רהוזה םנמא
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 ,(א"דיח) דוד ףסוי םייח יאלוזא .163
 .ב"ע במ ,ו"מרת גרעבמעל ,ו גמ (תובושתו תולאש)לאש םייח

 םיארומאה וב וקלחנש אשונב עירכהש ,ס"במרה קספ לע םיבר ושקיהש היישוקל סחייתמ
 ^תמ א"דיחה .ןנחוי 'רכ קוספל שיש לבוקמה הקיספה ללכל דוגינב ,בר תעדכ ןנחוי 'רו בר

 רהוזה רפסב י"בשר אנתה ירבד לע םג אלא ,בר ירבד לע קר ססבתמ וניא ם"במרה קספש
 רהוזב יתאצמ יכ וילע הרוש שדוקה חור רשא ם"במרה תלודג ףקות הארו אבו" :חנ תשרפ

 72."םיאנתה ומיכסה רשא אוה ם"במרה קספ יכ הארו ןימי טבה ... חנ תשרפ שודקה

 .ט"ישת םילשורי ,ה םישודק-ירחא תשרפ ,דוד ינפ
 תונברק תברקהב ולגרוהש ןויכ :תונברקה םעטב ם"במרה תטישל שוריפ ויבא םשב איבמ
 אוהו ,ם"במרה ירבד טשפכ א"דיחה י"ע רדגומ הז שוריפ .םימש םשל םובירקיש םויצ ,ז"על

 :רהוזב שרופמ ךכש ןייצמ
 .184 טירפ ע"עו .ם"במרה תעדב ט"ירהמ לש ורבסה תא החוד אוה

 .ג"ע אמ ,ח"נקת ונרוויל ,אנ 'יס ,(ת"וש) ץמוא ףסוי

 ימיב הלגתנ אלש ו"קו ,ש"ארהו א"בשרה ומכ םינורחאל וליפא הלגתנ אל רהוזה רפס"

 ."ם"במרה

 .אי-י ימע ,(118 טירפ)ןומדקה םינומא רמוש ,ףסוי סאגריא .164
 .םימודקב םיבשחנה הלבקה ירפס ראש תאו רהוזה רפס תא האר ם"במרה יכ חינמ רבחמה

 ,(שוריפב ולא תורוקמ ןייצ אל ם"במרהש הדבועה)וז הסיפתב םייקה ירקיעה ישוקל סחיב
 ינש ילכמ הריכה אוהו ,ם"במרה לא תורישי הרבעוה אל תילבקה תרוסמה יכ ,בישמ אוה

 .לכשל םידגונמה םיניינע םימעפל תללוכ איה ירהש ,הב קוסעלמ ענמנ אוה ךכ לשב .דבלב

 ,א ,םירבד ,השמ ראב ,(בור'זואמ ר"ומדאה) יולה לאיחי השמ ןייטשפא .165
 .טצת ימע ,ח"משת ביבא-לת

 המשל תחא הוצמ םייקמ םדאה םאש תוכמ תכסמ ףוסב תוינשמה שוריפב ם"במרה ירבד
 73.רהוזב םרוקמ — אבה םלועה ייחל ךכב הכוז

 .א"ע זי ,ל"רת ןיוו ,בל ,רזעלא די ,רזעלא ץיוורוה .166
 רפסב אצמנ הז רוקמ יכ ,ם"במרה תכלהל רוקמ אצומ וניאש תויח ץ"רהמ ירבד לע ריעמ

 .רהוזה

 .ןב בתכ אלש תויח ץ"רהמ תעדב ןדה ,(194 טירפ)ריאמ ץיבוקשרה ע"ע
 .רהוזב וניא הכלהה רוקמש ןעוטו וילע קלוחה ,(199 טירפ)היקזח ינידמ וארו

 ,דוד םייח יולה .167

 .103-102 ימע ,א"לשת ביבא-לת ,ויתונויערו רהוזה תוחתפמ

 יפכ) רהוזב אוה ךכל דיחיה רוקמהו ,ץראל לענה ךילשהל הכירצ תצלוחהש קספ ם"במרה

 .(א"רגה ןייצ רבכש

 תראב ,ילבא םהרבא לגופרנק םג וניבה ךכו ,רהוזה רפס תא האר ם"במרהש איה ותנווכ ,תוטשפב
 חורב ןווכל הכז ם"במרה :רחא ןפואב םג ,א"דיחה תעד תא שרפל ךירצ ךא ,(187 טירפ) םימה

 ףסוי ת"ושב וירבד םע בשייתמ הז שוריפ .(60 הינפה דיל ליעל כ"שמ ואר) רהוזה תעדל שדוקה

 .ליעל ואבוהש ,ץמוא

 .178 טירפב ע"ע
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 אבומ] מקת ימע ,א ,ד"משת םילשורי ,קי'ציבולוס ד"ידגה דובכל לבוי רפס
 .[(גק ימע)זי ,(א"משזו) ה ,בר ךל השעב םג

 םג אלא םייברעה ןיב אל איה שדקמב תורנה תקלדה תווצמש תידוחייה ם"במרה תטיש
 .רהוזה רפסב הרוקמ ,רקובב

 .303 טירפ ע"ע

 ,1857 גרובנידעו ןודנול ,יקסוואפיליפ תרודהמ ,ןיסחוי דפס ,םהרבא תוכז .168

 .45 ימע ,ןושאר רמאמ

 .רהוזהו ם"במרה ץב תוליבקמ המכ ןייצמ

 .ט"צרת םילשורי ,תירבעה הצילמה שרדמ דפסמ םירמאמ ,ביל הדוהי קינטולז .169

 סחיב) רהוזה רפסב ושמתשה ,ם''במרה םללכבו םייניבה ימי ירקוח יכ הארמ רבחמה
 .(24-23,3 'עה 18,16 ימע :ם"במרל

 ,א םיפיעסו החיתפ ,ה ,(49 טירפ) םימלענ חנעפמ ,ךינה ךונח םיובלטייט .170
 .אלר-חכר ,אכר-כר ימע ,י-ט
 .ונממ אוה ויבתכב םיניינעו תוכלה המכ רוקמו ם"במרה לש ויניע הארמל היה רהוזה

 ימע ,(ה"נרת) א ,הגספה ,'םינשי יתפש בבוד' ,בייל הירא דניקסיז שווירט .171

71-70. 

 ."ובל לע םיתורח ויה רהוזה רפסב י"בשר תלבק יכ" :רהוזה רפסב ם"במרל תורוקמ אצומ

 ימע ,א ,א"סשת םילשורי ,'שדקה תויח' ךרע ,בקעי תלהק ,יבצ בקעי שילאי .172

 .חנקת

 הארמל םימודה םדא ינפ םה הבכרמב תויחה ינפש (א ג)נ"ומב ם"במרה ירבד ןיב ליבקמ

 .לאטיו םייח 'רו רהוזה ירבדל ,תויחה

 ,אנרמאקמ לאיחי הדוהי קחצי .173

 ,םיטוקיל ,הכרבה רצואב םג אבומ] ב"ע מ ,א"לשת ,(תישארב)א"ח ,יח רהוז
 .[וסר ימע ,'הלבקו רהז' ,('ע) בקעי םייח ןידפאס ,'הלבקו רהז'
 ירבדב טרפב רבודמ .רהוזה רפסב דבלמ םוקמ ןיא םינושארה ירפסב תוכלה יקספ המכל
 ויהש אלא ,רהוזה רפסמ ותוא חקלש תואמל םירבד" ללוכה ,ם"במרה יבתכב ןכו ,י"שר
 ךכל םג המרג וז הרתסה ."בתוכה ברל י"בשר הוצש ומכ ,רהוזה רפס הברה ץמילעמו ןיסכמ

 קר וב ןויעה תא וריתה םה ךא ,םינואגה ידיב יוצמ היה רפסה .ותוארל הכז אל ן"במרש
 .הלוגס ידיחיל
 םג אבומ)גלק ימע ,ה"סשת םילשורי ,בל א ליבש ,הרותה ביתנ ,ךיתוצמ ביתנ

 ,'הלבקו רהז' ,('ע)בקעי םייח ןירפאס ,'הלבקו רהז' ,םיטוקיל ,הכרבה רצואב
 .(חסר ימע

 בתכ תומוקמ המכב ןכלו ,ומצעב אוה בתכש ומכ [רהוזה תא] ותוארל הכז אל ן"במרהו"
 ."יאדוב ותוא הארש םיניינעו תוכלה המכב וירבדמ הארנ ם"במרהו .רהוזה ירבד ךפיה
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 הלבקהו ם"במרה
 453 תדעומ היפרגוילביב —

 ,ל"ז ם"במרה ונבר תודלות לע תורעה תצק ,ןנער חרזא ,רביוט לרסיא לארשי ,174

 .ב"ע-א"ע זי ,ב"כרת גרובסערפ

 תא האר ם"במרהש ןכתי םא ןדו ,רהוזה ןושלל םימודה תונושלהו הקשהה תודוקנ לע המת

 םתואש םימודק םידבר רהוזב שיש ,קיסמ אוה .וירחא בתכנ םירקוחה תועד יפלש ,רהוזה

 .וימי רחאל ופסוותהש םירחואמ םידברו ,ם"במר האר

 ,ךלמה תבהא ,'ם"במרה תנשמב הלבקהו רהוזה תובקע' ,ןויצ ןב ילארשי .175

 .זנ-גנ ימע ,ו"משת ונוא תירק

 רקוס ,(189 טירפ ואר)ןוסרואינש לדנמ םחנמ 'ר ןורחאה יד"בחה ר"ומדאה ירבד תובקעב
 .הלבקהו רהוזה תורפסב ם"במרה ירבדל תוליבקמ רבחמה

 קחצי רבח ,הניצו ןגמ ךותב ,ז ,עיקרה רהוז רמאמ ,ןיזדארמ םחורי רענייל .176

 .אלש-זכש ,זיש ימע ,ה"סשת םילשורי ,קיזיא

 74,םחורי (רנייל)רענייל .177
 ספדנ .ז ב ב"הוי תדובע 'לה ,אפר ימע ,(א"כשת) טמ ,יניס ,'ם"במרב תורעה'

 ם"במרה ת"וש' ךרכ ,ג"כשת םילשורי ,סדרפ יצוה הרות הנשמ ףוסב בוש

 .'םהרבא 'ר ונבו ל"ז
 75.רהוזב ם"במרל רוקמ אצומ

 .ד"יר סחנפ ,688 ימע ,(ב"ישת) ה ,תויפלת ,'רהוזה לע תורעה'
 .רהוזב ורוקמו ,שרדמל דוגינב קספ ם"במרה

 .ו-ה ימע ,ח"שת םילשורי ,תוצמה ימעט ,הדוהי אדנל .178

 אוצמל ןתינ ךא ,וירפס תא בתכש תעב רהוזה רפסמו הלבקה תמכחמ עדי אל ם"במרה

 תא המגודכ ןייצמ אוה .(ו ימע) "ושדק חורב תמאה ימכח תעדל ןוויכ" :םהיניב תוליבקמ

 76.אשנ תשרפב רהוזב ןכו ,הדיחי הוצמ לש הכרע לע תוכמ ףוסב תוינשמה שוריפב וירבד

 לארשי ןטרא ,תורמא טקל ,הנומאו תמא ,(קצוקמ) לדנמ םחנמ ןרטשנגרומ .179

 ,אפתת 'יס ,ה"סשת םילשורי ?זק ימע ,בשת 'יס ,ש"ת םילשורי ,('ע) בקעי
 .ונקת-הנקת ימע

 ירשפא שוריפכ (םיערה תוחירה ןמ שדקמה תא םשבל)תרוטקה ןיינעב ם"במרה םעט ריבסמ
 ,'תוער תוחיר' שוריפה דמל ם"במרהו ...'תוערה תוחורה בכעל' בותכ שודקה רהוזב" :רהוזב

 77."איה איהו

 ם"במרהל "הרות הנשמ" רפס לע תורעה :רהוזהו ם"במרה' ,ןבואר תוילגרמ .180

 הצש-ופש ,לר-זכר ימע ,(ד"ישת) דל ,יניס ,'רהוזה תטיש םע האוושהב

 .(זפ-ט ימע ,ו"סשת םילשורי ,תוילגרמו םינינפ ורפסב בושו)
 ,(ג"לשת) בע ,יניס ,'ם"במרה רקוחכ תוילגרמ ןבואר ברה' ,גאטסניד 'י 'י לצא תרקסנ ותעד

 .ויאצאצמ אלא ,176 טירפב רכזנה וניא 74

 .318 טירפ ןלהל ע"ע 75

 .רהוזה תא האר ם"במרהש ךכל תאז המגוד (165; 165 םיטירפ)ןייצש ימ שי םנמא 76

 .(326 טירפ) טולש תחונמ רפסבו (190 טירפ)ריאמה רוא ת"ושב םג האבוה וז המגוד 77
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 לקניפרוג ילא

 םילשורי ,תוילגרמ ןבואר ברה לש ורכזל םירקחמו םירמאמ ,תוילגרמ רפסב בושו) ט ימע
 יזכרמה ןויערלש 'הרות הנשמ'בש תוכלהה לכ תא ונינפל ללוג" :(בל-זכ ימע ,ג"לשת
 רתסנהו 'הלגנה תרות' תא בלשל המגמה" :םכסמ גאטסניד ."רהוזה תורפסב דה אצמ םהלש

 לש הטישה י"פע התאצרהו הכלהה לש החוסינ ךותל זנכשא ידיסח לש דוסה תנשמ תסנכהו
 תודיסח תלוכסא לש הנקויד תומדו םיאבה תורודב דה האצמ םנמא 'חקורה' לעב רזעלא 'ר
 רפס' לש רידהמהו שרפמה םג אוהש ,ל"צז תוילגרמ ןבואר 'ר ןואגה ינפל תפחרמ התיה וז

 .'"םידיסח

 .המוד — החגשהה ןיינעב רהוזהו ם"במרה תטיש יכ תוטשפב עבוק רבחמה דא ו»« .214 ימע ,(73 טירפ)דפוסה תסק ,ןרהא סוקרמ .181

 ,ח"נשת םילשורי ,תובותכ תכסמב םישודיח ,ינושל ןנרת ,םייח בקעי רפוס .182
 .פק ימע

 .ו-ה ימע ,ה"נשת םילשורי ,א ,א ,םירפס תחפטמ ,(ץ"בעי) בקעי ןידמע .183
 הנשמ רבחמ ם"במרה לש וניאו רהוזל דגונמ םיכובנה הרומ ךא ,רהוזה תא ריכה ם"במרה

 79.('ם"במר' ונוכש םישיא ינש ויהש ןכתי) הרות

 .ב"ע ע ,ג"פקת יקינולאש ,הנ א ,םייח בל ,םייח י'גאלאפ .184

 אוה .ותוא החוד ךא ,תונברקה לע ם"במרה תעדב (163 טירפ) א"דיחה לש ורבסהל סחייתמ

 .א"דיחה לש אלו ולש רבסהב אקווד ךמות רהוזב שרופמה יכ ןייצמ

 .ג"ע איק ,ב"כרת יקינולאש ,שארה תובא ,םיסינ קחצי םימחר י'גאלאפ .א 184

 .ם"במרה תכלהל רהוזה ןמ רוקמ ןייצמ

 .בישהל ןידה לעבל םוקמ שי ןיידעו ,וירבדמ באשו רהוזה תא האר ם"במרה יכ רבוסש הארנ
 ,(183 טירפ) םירפס תחפטמ :םיפסונ תומוקמב ולצא תרזוח םיכובנה הרומ רבחמ תוהז לע ותעד

 ג תובאל םימש םחל :סש ימע ,ג"נשת םילשורי ,חכ ,הרהטה תיילע ,תע לדגמ ;(אצ-צ ימע)זל ,ט

 םילשורי ,וט קרפל ההגה ,(246 טירפ)יאבג ןבא ריאמ :ךותב :נ ימע ,ט"משת םילשורי ,הרעהב ,וט

 Jacob J. Schacter, •Rabbi Jacob Emden's Iggeret ואר ,םירופה תרגא ורוביחב ;הסר ימע ,ב ,ב"נשת
445 .Purim', Studies in Medieval Jewish History and Literature II (1984), pp. 

 החוד תינברה תיפרגוילביבה תורפסה וליפאו ,רפסה תא רביח ם"במרהש קפס ןיא ,ןיינע לש ופוגל

 ,לשמל ,ואר .ורבחמ יוהיזב קפקפל רשאמ םיכובנה הרומ םע דדומתהל הפידעמו ןידמע לש ותעד תא

 די ינדא ,והינודא סוארק ;זנק ימע ,'ם"במר' ,ד''נשת םילשורי ,(248 טירפ) םילודגה םש ,יאלוזא

 םילשורי ,ו ,תודגאה תוכולהת ,ףסוהי רכז ,הירכז ףסוי ןרעטש :גכ ימע המדקה ,א ,(158 טירפ)הקזחה

 .23 ימע ,ח"כשת

 ,לארשי תורפס תודלות ,גרבניצ לארשי ואר ,ןידמע לש ותוגהו ותוישיא תנבהל וז 'העיבק' תועמשמ לע

 תודהי' ,רשכ 'או ןמרדיב 'ש :288 ימע ,1958 ביבא-לת ,('ת) ינענכ 'דו אורק 'ב ,לאירא ז"ש ,ג

 ןידמעש ןעוט רחא ןוויכ .28 ימע ,(ם"שת) 5 ,תעד ,ךדמע בקעי 'ר לש ותוגה לע — םזילטנמדנופו
 רוד ,ראהלעמאק] היחיפסו תואתבשב וקבאממ קלחכ התוא בתכו ,ותנעטבש םזינורכנאל עדומ היה

 .1038 ,947 ימע ,ב ,ח"משת ביבא-לת ,ה''יארה תורצוא ,קוק ה"יאר :טמ ימע ,ב ,(204 טירפ) העד

 (ידיב היוצמה ו"נשת טבשב 'י םוימ בוחר תעדומב) םילשוריב תידרחה הדעה ץ"דב רסא המוד הביסמ
 ע"ע .(דבלב םתעשל ורמאנ רהוזה דגנ וירבדש ןויכ ,םירפס תחפטמ לש השדח הרודהמ תצפה לע

 .[15-14 ימע ,(א"סשת ירשת) 191 ,םינהכ ירוטע ,רניבא 'ש ברה
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 הלבקהו ם"במרה
 455 תרעומ היפרגוילביב —

 .ב"ע בכק ,(50 טירפ)יאחוי ןב ,לדנעמ השמ ץינוק .185
 .רהוזב אלא רוקמ םהל ןיאש ם"במרב תוכלה שי

 זי ,טצ השע ,השמ ראב ,(157 טירפ) םימה תראב ,ילבא םהרבא לגופרנק .186

 .ב"ע
 80.רהוזה תא האר ם"במר םהיפל ,(163 טירפ) א"דיח ברה ירבדל םיכסמו איבמ

 ,(א"דיח)יאלוזא דוד ףסוי םייח :ךותב ,ןויצ תיראש ,לדנאמ םחנמ ליגנערק .187
 .249-248 ימע ,1905 בוקרטויפ ,םלשה םילודגה םש

 אבומ וב 8''ם"במרהל היחתה רמאמ' םשב טטצמ הבר שרדמ לע הנוהכ תונתמ שוריפב

 חיכוהל שי :קיסמ ןכלו ,רהוזב המוד עטק וניצמש ןייצמ ליגנערק .ישרדמ' םשב טסקט עטק
 ."ק"הוזה יבתכמ םירתס תליגמ םג ל"ז ם"במרהל יוצמ היהד הזמ

 ,(ןילבולמ)ןהכה קודצ ץיבוניבר .188
 ןכתיו ,ותומכ עירכהל וא ם"במרה תא קידצהל ידכ רהוזל ם"במרה ןיב תולבקה המכ איבמ

 :רהוזה תא ריכה ם"במרהש רבוסש

 ,אי ,בשיו ,(תישארב)א"ח ,ט"נשת םילשורי ,םידעומהו הרותה לע ,קידצ ירפ
 .דמש ימע

 ."שדח רהוזב ורמאש המל ןכ םג ןיוכתנ" :הריחבו העידי ןיינעב

 .הע-דע ימע ,זי ,חספ ירמאמ ,(ארקיו)ג"ח ,םש

 ."ל"ז י"ראה יבתכבו שדח רהוזב שרופמ ל"ז ם"במרה ירבדכש ונרמא רבכו :ל"נה ןיינעב

 .חכר ימע ,ח ,םישודק ,(ארקיו)ג"ח ,םש
 .אבה םלועה תגשהל יוניכו לשמ איה םיקידצל תנמוזמה הדועסהש ושוריפ

 .בלק-אלק ימע ,ב ,לולא ח"ר ,(םירבד) ה"ח ,םש
 .ל"נכ ,הריחבו העידי ןיינעב

 .ס"שת םילשורי ,ז ב הרותה ידוסי ,ךלמה רצוא
 ןידמעמ בקעי 'ר תגשהל דוגינב ,רהוזב רומאל הליבקמ םיכאלמה תרשע לע ם"במרה תעד
 .וילע

 .(341 טירפ) הלבקהו ם"במרה סחי לע ותטיש ע"ע

 ,(ץיבבולמ ר"ומדאה) לדנמ םחנמ ןוסרואינש .189
 .74 ימע ,א"נשת ד"בח רפכ ,ם"במר יללכ
 .הלבקה תרותבו רהוזב םרוקמ ם"במרב תוכלה המכו המכ
 .295,175 ,159 ,152 ,117 ,51 םיטירפ דוע האר ,ותטיש לע

 .ו"פרת בוקרטעיפ ,אל ,א ,ריאמה רוא ,ריאמ הדוהי אריפש .190
 ןיינע שרפש ץינ'זוקמ דיגמה ירבד וקדצ ןכלו ,רהוזב אלא רוקמ ןיא ם"במרה יקספמ המכל

 .רהוזה י"פע םיכובנה הרוממ

 ותמאתהב ןד ךא ,ן-חקעה םע םיכסמה ,רפסל ותמכסהב (ץיברוה)ץטיוורוה עשוהי ברה ירבד דוע ואר 80

 .הרומאה ם"במרה תכלהל

 .ם"במרל וסחויש םירוביחה דחאב רבודמש הארנו ,ונינפלש םיתמה תייחת תרגאב וניא הז עטק 81
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 לקניפרוג ילא 456

 82ם"במרהמ עפשוה רהוזה דכהמ

 וסחיו היליטק'ג ףסוי 'ר לש תילבקה היגולונימרטב םינויע' ,ח"מ רלייו .191

 .זי ימע ,ירבעה קלחה ,(huca 7 (1966 ,'ם"במרל
 םיכובנ הרומב ם"במרה לע ךמתסהו הרותל ן"במר שוריפמ תונויערב שמתשה רהוזה רבחמ

 .םיבכוכ תדובע איה הרז הדובעש ותעיבקב

 .90-89 ימע ,ז"ישת םילשורי ,א ,רהוזה תנשמ ,היעשי יבשת .192

 ,רהוזב הבורמ םתעפשה ,םיכובנ הרומו הרות הנשמב עדמה רפס רקיעב ,ם"במרה יבתכ"

 ."םלענה שרדמב דוחיבו

 רהוזה תא האר אל ם"במרה

 תא םירחאמה רקחמ ישנא וא הלכשהה רוד ינב םימכח ללכ ךרדב םיקיזחמ וז השיגב

 המכ םג יכ הארנ ןלהל .םייתרוקיבה הלבקה ידדצממ המכ ןכו ,ם"במרל רהוזה רוביח

 .ךכב ודוה םיינבר םירבחמ

 .ץמוא ףסוי ,(א"דיח) דוד ףסוי םייח יאלוזא .א 192
 .163 טירפב ואר

 .ד"סשת םילשורי ,א ,תקח תשרפ ,לחנ יברע ,המלש דוד ץישבייא .193

 ."רהזה רפס האר אל יכ ךכ וניא תמאה" :ם"במרה לש תווצמה ימעטל סחיב

 .54-43 ימע ,1865 ונרוויל ,ד"של םעט ,והילא גזומא-ןב .194

 אל ם"במרהש רורבו ,ומוסרפל ךומס קר אוהש תומכ רדסנו ,הפ-לע תרוסמב רבעוה רהוזה

 דחא לכש רבחמה ריבסמ ם"במרה לע דוסה תרות תרוסמ גוליד תדבוע תא ןיבהל ידכ .וריכה

 תילאברו וז תרוסמ תויה לשב רשפאתה רבדהו ,ול דחוימו םיאתמל רסמנ הרותה יקלחמ

 .דבלב

 .דסש-גסש ימע ,ז"סשת םילשורי ,תויח שריה יבצ יבד ,ריאמ ץיבוקשרה .195

 ןתינ םא ןד רבחמה .המודק אתליכמב אוה ם"במרב תוכלה המכ רוקמש חינמ תויח ץ"רהמ

 ותעדלש — םירבחמ המכ וגהנש יפכ — רהוזב ןרוקמש ןייצמ וניאש הדבועה ןמ קיסהל

 .ןומדק וניא רהוזה

 .(47 טירפ) םילוגלגה דעש ,םייח לאטיו .196
 83."רהזה תמכח עדיל הכז אל ןכלו תילאמשה האפ ןמ אוה ם"במרה"

 ,58-57 ימע ,ג"נשת ,םישדח םיטביה :הלבק ,השמ לדיא דוע ואר ,הלבקה לע ם"במרה תעפשה לע 82

 .82-77 ימע ,א"סשת םילשורי ,היגאמל הזטסקא ןיב תודיסחה ,ל"נה ;271

 .רהוזה רפס הללכבו ,הלבקה תמכחל ותנווכש הארנ 83
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 הלבקהו ם"במרה
 457 תרעומ היפרגוילביב —

 .זצר-וצר ימע ,חי םיאולימ ,טי ,המלש הדות ,לדנמ םחנמ רשכ .197

 היהש םירבד אוצמל רשפאש אלא ... רהוזב שמתשה אל םלועמ ם''במרהש ,רבדה רורב"

 84."רהוזב םג אצמנ הז רבדו םודק רוקמ ם"במרל

 ;הנ ףד ,זק ,ס"שת םילשורי ,ת"וש ,םלשה דוד תיב ,ףלאוו באז רעטייל .198

 .גיק ימע ,זק ,תוטמשה
 האר ם"במרהש ןועטל יחרכה םא ,רהוזב אלא רוקמ ןהל ןיאש תונוש תוכלהל רשקב לפלפמ

 ירבדמ םירחא תורוקמ וינפל ויהש ריבסהל ןתינ אמש וא (םש לאושה תנעטכ) רהוזה תא

 .םויכ ונידיב םניאש ל"זח

 .67-66 ימע ,בכ ה ,םיקסופה יללכ ,ו ,דמח ידש ,היקזח ינידמ .199

 ... רהוזה רפס תא האר ם"במרהש היל אטישפ ... [166 טירפ] רזעלא די רפסב יתיאר"

 בתכש ...יתיב קשמ ברהל האורה יכונא ... הזב החונ היינעה יתעד ןיא ,םרה ודובכ תליחמבו

 טירפ ןמקל וושהו .163 טירפ ליעל ואר א"דיחה תעד לע ."ךפיהב ל"ז א"דיחה ן"רמ םשב

 .ג204

 .א 184 טירפ ליעל דוע וארו

 .201-178 ימע ,1879 גרבמל ,תמאה תאנק ,ביל הדוהי סיזימ .200

 המלש 'ר ,ושרפמ ןיבו ם"במרה ןיב תומשנה םלועב ךרענה ינוימד ןויד איה רפסה תרגסמ

 רבוח רהוזה רפס יכ הנעטה תא אמלח לש ויפב םש רבחמה .הנשמה תבכרמ לעב ,אמלח

 .וריכה אל ם"במרהש ןבומכו ,ישישה ףלאה תליחתב ןואיליד השמ 'ר י"ע

 .(129 טירפ) םלשה תירבה רפס ,אנליומ והילא סחניפ .201
 ךרד ,רשוי בתכ ,א"ח) וימיב ומסרפתנ םרטש ןויכ רהוזהו הלבקהו תמכח תא ריכה אל

 .(זעש ימע ,בל ,הנומא

 :בושו) 73 ימע ,1928 יירוגליב ,וס ו סרטנוק ,סחנפ שרדמ ,ץירוקמ סחניפ .202
 .(בנק-אנק ימע ,א"סשת דודשא

 תודיממ םג בושל שיש הבושת תוכלהב ובתכב וירבדל ןוויכ ,רהוזה תא ריכה אלש פ"עא
 .סעכ ןוגכ תוער

 .128 ימע ,ם"שת ביבא-לת ,א ,תירבעה הריטאסב םיקרפ ,הדוהי רדנלדירפ .203

 האמה ןב ליכשמכ ם"במרה לש ותומד תבצועמ םייחה ץראב החיש ןוספלוו לש והזחמב

 .זובב וילא סחייתמו רהוזה תא ריכמ וניא ם"במרה ,ורואית יפל .הרשע-הנומשה

 .במ-אמ ימע ,(30 טירפ) םינומדקה תבהא ,הירא לאיתוקי ראהלעמאק .204
 יאדוב" :רהוזה רפס תא ריכה אלש רבוס ,דוסה תמכחב העידי ם"במרל התיהש ותעד ףא לע
 רזעילא יבר לע וכ קרפ ב"ח נ"ומב שיערמ היה אל ,ק"הוז רפס ל"ז ם"במרה וניברל היה אול

 ."לודגה
 הלואגה תארקלש וירבדב :תירהוזה תורפסל ם"במרה ןיב הלבקה הארמ אוה םגש ,ריעהל שי

 .(פ ימע)"[רהוז ינוקת] נ"קתב ש"מל שדוקה חורב ןווכל הכז" ,האובנה רוזחת

 ירפסב םירזופמ דוסה תרותמ םיבר םיניינעש ,גנ ימע ,(ח"ישת) לבוי רפס ,יניס ,'רהוזה' ,ל"נה ע"ע 84

 .םינושארל םיעודי ויהו ונתיאמ ודבאשו ,ונינפלש םירחאה ל"זח
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 לקניפרוג ילא 458

 ונוא תירק ,ז ב תועד 'לה ,הרות הנשמ [ל שוריפו הרודהמ] ,ףסוי חפאק.א204

 .חפק-זפק ימע ,ד"משת
 ךכ סרג ש"בשרה ת"ושכ ךא ,םלענה שרדמבו רהוזב ם"במרה ירבד רוקמש ונייצ םיבר

 .ם''במרה םג סרג ךכש רשפאו ,דומלתה ןושלב

 ,הקזחה דיה ישרפמ ךותב ,ג ב תועד 'לה ,ךלמה תדובע ,םחנמ יקסוואקארק .ב204

 .זעק ימע ,ב ,ו"סשת םילשורי

 .ל"נכ בתוכו ל"נה ם"במרה תכלהב ןד

 טע ,ג"צקת יקינולאש ,גפק 'יס ,ן"יזה תכרעמ ,יתיב קשמ ,לאומש ןיפסירק .ג204

 .ב"ע

 .ם"במרה ימיב הלגתנ אל רהוזהש (163 טירפ)א"דיחה ירבד איבמ

 גרבסגינק ,ם"במרה לע םישודיח ,השמ תרשמ ,(יצפוטס ד"בא)לאומש החמש .205
 ,2 ימע ,המדקה ,ם"שת
 ."המורת תשרפ רהוזב אצמנש המ ןוויכ ומצעב ל"ז ם"במרה הנהו"

 85המוק רועיש ילבקה רוביחל ם"במרה סחי

 87ויתובושתב ,תאז תמועל .רוביחל יבויח סחי ,הרואכל ,ם"במרה עיבמ 86הנשמה שוריפב

 ןיב בשייל םיסנמה שיו ,וסחי תא הנישש םינעוטה שי .הז רוביחמ דואמ גייתסמ אוה

 .רחא ןפואב תורוקמה

 ,רתסנהו הלגנה ילגעמב ,'ם"במר תוגהב ןירותסמה דוסי' ,לארשי קוטשניו .206

 .36 'עה 118 ימע ,ל"שת םילשורי

 .המוק רועישל יבויחה וסחימ וב רזח ם"במרהש ונעטש חפאק 'יו ןמרביל 'ש תעד החוד

 הז םשב ארקנה עודיה סרטנוקה ןיבל המוק רועיש לש הרותה ץב ןיחבמ ם"במרה" ,ותעדל

 ."םינואגה ימימ רחואמ רוביח ויניעב אוה ןורחאה הז ...

 תונשרפ לע' ,בקעי םיובלא לצא םירכזנה תורוקמה ואר ,םירחא םיימייניב-ימי םימכח לש םסחי לע
 .(217 טירפ)ןמטלא ואר ,ינוברג השמ לש וסחי לע .9 'עה 670 ימע ,(ג"משת) בנ ,ץיברת ,'הדגאה

 בקעי ןב ףסוי ןב המלש 'ר םוגרתב .יעיבשה דוסיה ,קלח קרפל המדקה ,ןירדהנס ,תוינשמה שוריפ

 ימע ,(218 טירפ) רצלוה לש ותרודהמ ךותמ ןלהל טוטיצה .(ילבבה דומלתה תורודהמב םג ספדנ)

 תיתוכאלמה הלעמה דע תישונאה ןמ ותולעתה עיגה ה"ע אוה יכו ...ה"ע וניבר השמ תאובנ" : 24-23

 ... תובר תויארל וכרטצי ,דואמ םיקד םינינעה הלאש יתיארש אלול ...ןינעה הז ראבל היה ינוצר ...

 המוק רועיש הזב סנכיו ,םיכאלמלו ארובל יוארש םיאיבנה ורכזש תורוצב רבדנש דע לוגעה בחרתיו
 ותוא חינא ךכיפלו ,םיפד האמ רוצקה תילכתב רצוקמ היהי וליפאו ודבל הז ןינעב קיפסי אלו ונינעו

 רבחאש רפסב וא ,וב קסעתמ ינאש האובנה רפסב וא ,ורבחל יתרעיש תושרדה רפסב םא ,ומוקמל

 ."תודוסיה ולא שוריפב ותוא

 םלועמ יתבשח אל" :201-200 ימע ,א ,ו"משת םילשורי ,ואלב עשוהי 'דהמ ,זיק ,ם"במרה תובושת

 ותו םינויה ןינשרדה רוביח אלא אוה ןיאו .םהמ היהי הזש םהל הלילחו ,ל"ז םימכחה ירוביחמ אוהש

 ."הבר הוצמ (אוה)ונינע רכז תורכלו רפסה הז קוחמל ,רבד ףוסו .אל
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 459 תרעומ היפרגוילביב — הלבקהו ם"במרה

 ,המלש ןב רטח .207

 ,('ת) חפאק ףסוי ברה ,טמ ,חי ,(םוגרתו רוקמ) המלש ןב רטח 'ד תולאש
 .חלר-הלר ימע ,דר-אר ימע ,ד"משת םילשורי ,רסומו הבשחמ ךותב
 קקזנ אוהו ,הנשמה שוריפ לש אמק הרודהמב ם"במרה ירבד קר ודמע רבחמה ינפל

 תרות תא םידקמ אוה ,(דר-אר ימע ,חי) ןושארב :םירבסה ינש עיצמ אוה 88.םריבסהל

 אסכה לעו" לאקזחי הארמב זמרנה לכשל איה הנווכה ,ותעדל .םילדבנה םילכשה תרשע

 הנווכהש ראבמ אוה ,(חלר-הלר ימע ,טמ)ינש רבסהב ."הלעמלמ וילע םדא הארנמ תומד

 .לאה תומשל

 :ישילש רבסה וניצמ ,ולש רחא רוביחב

 קודצ ירהצי ,ח"משת ןיעה שאר ,(םרואיבו הנומאה תודוסי) דעאוקלא הרש

 .134 ימע ,('ת)
 םעה תובלבש המב ןייעמו ,ויהיש ינפל םלועב םיווהתמה םירבדה תגשה" :אוה המוק רועיש

 ."םיאורבה תודוסב ותעידיו ותומילש ינפמ ,םתנווכש המב שיגרמו

 היפוסוליפב םירקחמ ,הרשל החנמ ,"'המוק רועיש"ו ם"במרה' ,לאפר הפשי .208

 'שו טנמיד 'ד ,לדיא 'מ ,יקסנליו-רלה הרש 'פורפל םישגומ הלבקבו תידוהי

 .209-195 ימע ,ד"נשת םילשורי ,('ע)גרבנזור

 הריתסל םידמולמהו םירקוחה ירבסה תאו רפסל םינושארה תושיג תא רקוסה הצממ ןויד
 ,רוביחב הכימת עיבהל ם"במרה ןווכתה אל הנשמה שוריפבש ,ןעוט רבחמה .ם"במרה ירבדב
 .וב ןודל שיש ןייצל קר אלא

 215 טירפ ע"ע

 .חש-דש ימע ,ג בל םיאולימ ,זט קלח ,המלש הרות ,לדנעמ םחנמ רשכ .209
 םיבתוכה ,םינואגה תובושת םע התוא תמעמו ,ויתובושתב ם"במרה ירבד תא קר ריכזמ

 "ם"במרה ידיל הלא תובושת ועיגה אל הארנכ" :ותנעטל .םיקומע תודוס רוביחב םינופצש

 .(וש-הש ימע)

 .55-54 ימע ,ד"סשת ביבא-לת ,םיהלא םלצ ,ריאי םיוברברול .210
 רחא חסונבכ אלש — ם"במרה תבושתש חיכוהל לדתשמ" :ןמרביל לש ותעד תא םכסמ
 ,"ותלעמבו רפסה לש תויטנתואב הדוה ןכא ותורענ ימיבש ךכל תשחכתמ הניא — הלש

 יכו ףיוזמ רפסה יכ היה רובס וימי בורעב ם"במרה יכ רוערע ןיא ,ותסרג יפל םג" :ףיסומו
 ."'ונינע רכז תורכל' יואר

 'ע ,םידעש האמ ,'ם"במרל םיסחוימה םישוריפו תורמא' ,יבצ קחצי ןמרגנל .211

 ,רשיילפ
 'י

 ימע ,א"סשת םילשורי ,('ע)סומיטפס בדו ץיבורוה 'כ ,ןייטשדילב

 .9 'עהו 226

 ףאו המוק רועיש רוביחל וסחי תא הניש ם"במרהש (214 טירפ) חפאק ברה תעד תא לבקמ

 .ונממ רכז לכ םינושארה וירפסמ קוחמל הסינ

 חפאק ברה תנעטל המודב] ם"במרה תעד תא הנמאנ ףקשמ וניא המלש ןב רטח 'רש ןועטל םג ןתינ 88

 .[(62 'עה אר ימע :זעק-ועק 'מע> אובמב)ןאכ
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 .326 ,218 ,214 ימע ,(73 טירפ) דפוסה תסק ,ןרהא סוקרמ .212

 תובקעב דעוצ ם"במרה ,תונברקה םעט ןיינעב .החגשהה ןיינעב רהוזהו ם"במרה תועד הוושמ

 ימע) ל"ז י"ראה ירבדכ אוה יתימאה םעטה יכ םא ,הרות ימעט תולגל ושרוה אלש ל"זח

214). 

 .(128 ימע) לאקזחי הארמבש תומדה ןיינעב םילבוקמו ם"במר תועד הוושמ

 .(326 'מע> ל"חמרו םילבוקמה י"פע ןימאהל הווצמ הנמש ם"במרה תטיש ראבמ

 .ול-הל ימע ,(30 טירפ) םינומדקה תבהא ,הירא לאיתוקי ראהלעמאק .213
 ,םינושה תורוקמה תביתכ רדס תא ףילחהל ןתינ ,וימי ףוסב לבוקמ תויהל ךפהש הדגאה י"פע

 יכ תויהל לכויש ,אלפ םוש ןאכ ןיא ידידלו" :תרחואמ הנשמה שוריפב הקספהש ןועטלו
 שי לארשי לכ תנשמל םפריצו ותונקז תעל רבח לארשי לכ תנשמבש םירקע רשע השלש

 אלא ונידיבש המוק רועישל סחייתמ וניא ם"במרה תובושתבש םג רמול ןתינ ."קלח םהל
 .ףיוזמה אוהש ,רחא רוביחל

 .ףסוי חפאק .214

 .במק ימע ,('ת) חפאק ףסוי ברה ,ןיקיזנ ,ם"במרה שוריפ םע הנשמ
 .םימדוקה םימוגרתב עיפוהש "ונינעו המוק רועיש הזב סנכיו" טפשמה טמשוה ומוגרתב

 וניבר ןקחמ" ךא ,הנשמה שוריפ לש אמק הרודהמב עיפוה םנמא הז טפשמ יכ ריבסמ ברה

 תועט םושל ןכ השע אלש המ" :דואמ גירח הז ןוקית ןפוא ."םשור םוש ןהל ריאשה אלש דע

 תא הארו ,"הז רפס רישכהל רשפאש המד ותוריעצבש רכזייש הצור וניא ולאכ לשמ ,תרחא

 .(42 הרעה) רוביחה תא רקבמה ויתובושתב ם"במרה ירבד

 .זי ימע ,ג"נשת םילשורי ,6 הרעה א א םיכובנה הרומ

 םהיניבו םיבותכה יטשפ י"פע ,םזיפרומופורתנא לאל םיסחיימו םיעוטה שי יכ ןייצמ ם"במרה

 י"פע ,המוק רועיש דגנכ םג איה ותנווכש הארנש ריעמ חפאק ברה ."םיהלא םלצ" יוטיבה

 לש ושרדמ תיבל סחוימה המוק רועיש לש די-בתכ ודיבש ןייצמ ברה .תרחואמה ותעד

 ,ודי לע םסרופ הז די-בתכ .ורבחמ לעו רוביחה לע הפירח תרוקיב הפסונ וילעו ,ם"במרה

 ימע ,ט"משת םילשורי ,א ,םיבתכ ,'המוק רועיש רפס יניינעב קיתע ינמית רוביחמ דירש'

478-475. 

 תרבוח ,ושרדמב רשא ןסחמב םירפסה יאלב וב ןיזנוגש ונבר תיב תזינגב אצמנש ,ורמא"

 ,המוק רועיש אוה הז' :ונושל הזו ,ושוריפו אוה ,קלח קרפב רכזנה המוק רועיש חסונ הבו
 ."המירו העלותל ונימאמה

 ינמית רוביח והזש ,רעשמ חפאק ברה .ורבחמו ונמז ,ומש תניחבמ ימינונא רוביחב רבודמ

 .ו"טה האמה ןמ

 ספדנה ןמ הנוש אוהש הלוע ,ם"במרה לצאו הז רוביחב המוק רועישמ ואבש םיטוטיצה ןמ

 .הז םשב םויה

 םלועמ יתבשח אל" טפשמה םוקמבו ,ם"במרה תבושת חסונ תא שדחמ ברה םגרתמ 1 יעהב

 םימכחל אוהש ללכ רובס יניא" :ברה םגרתמ ,ואלב לש ומוגרתב "םימכחה ירוביחמ אוהש

 ."ל"ז

 ,ם"במרה תנשמב יפוסוליפה םזירטוזאהו ךלמה המלש ,הרש יבלסרב-ןיילק .215
 90.1 'עה 31 ימע ,ז"נשת םילשורי

 ןודל אקווד דעונ הנשמה שוריפב רוכזיאה םהיפל (208 טירפ) הפשי לש ותעד תא החוד

 .חפאק ברה ינפל םייקה ןוקיתה דמע אל הז רוביח רבחמ ינפל ,רמולכ 89
 .הז רוקמל יתוא התנפהש תכרעמל יתדות 90
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 ,רפסה לש (ותועמשמ-)וניינעב ןודי אוהש בתוכ ם"במרה ירהש ,ולטבלו וכירפהל ידכ רפסב
 .ושרפלו וב ןודל שי ןכלו םימכחה י"ע בתכנ רפסהש הדבועכ לביקש עמשמו

 .172-171 ימע ,ז"לשת םילשורי ,הילמסו הלבקה תנבהב דוסי יקרפ ,םשרג םולש .216

 רבודמש ם"במר רבס ותוריעצב :(217 טירפ) ןמטלאו ןמרביל לש םהיתונקסמ תא לבקמ

 .הפירח ןושלב רפסה תא ללשו ותעד תא הניש ,ושרפל שיש רוקמב

Altmann, 'Moses Narboni's Epistle on the Shi'ur Qoma', Jewish .217 

Medieval and Renaissance Studies, Cambridge, 1967, p. 231 and notes 

35-36 (Reprinted in: Studies in Religious Philosophy and Mysticism, 

Ithaca, 1969). 

Holzer J., Zur Geschichte der Dogmenlehre, Berlin, 1901, pp. 11-12 .218 

 .(יברע ןושלב קלח קרפל אובמ :תירבע הקתעהבו)

 ם"במדל םיילבק תודוס ייור םירוביח םוחיי

 לוחהו שדוקה תומש רואיב

 ירקחמ ,'ם"במרל סחוימה "לוחו שדק תומש רואיב" רפסה לע' ,בקעי רגניול .219

 .30-19 ימע ,(ה"משת) ב-א ,ד ,לארשי תבשחמב םילשורי

 דוחייה רמאמ

 .ז"רת ןילרב ,תורואמה ינש ,('ע) השמ רדיינשנייטש ךותב ספדנ

 ,רואינש ש" קז .220
 .61-60 ימע ,(י"רת ןילרב) א היחתה

 .34-23 ימע ,(ד"ירת ןילרב) ח דמח םדכ
 .תודוס ליכמ אוהש תויה ם"במרל סחויש 91'אצמנה רפסי לש וסוחיי החוד

 ,ץיברת ,'ם"במרל סחוימה דוחיה רמאמב שדוחמ ןויע' ,יבצ קחצי ןמרגנל .221

 .128-109 ימע ,(ו"נשת) חס

 אוה .יברעה רוקמה ייוליג רואל ם"במרל דוחייה רמאמ לש וסוחיי תלאשב ןוידה תא רקוס
 תא איצוהל הביס םוש האור ינניא לבא ,וז הלאשב עירכהל ידיב ןיאש ינששוח" :םכסמ
 :(111 ימע)"ם"במרה לש תויטנתואה ויתוריצי תמישרמ רמאמה

 ,'תיפוצ' ילוא ,תיטסימ הסיפת הלוע םהמ ,הז רוביחב םיעוקשה םידחוימ םיחנומב ןד

 םיתיעל שמתשי הגוהש ןכתי ןכש ,ולא ןושל ישומישמ תונקסמ תקסהב זירפהל ןיאש ןעוטו

 .(119-114 ימע) תרחא הריזמ םיחונימב

 .הפרת ימע ,ה"נשת םילשורי ,ם"במדה תורגיא ,('ע) קחצי תליש .222
 ."ם"במרה יצירעממ דחא לש תרחואמ הריצי קפס ילב אוה"

 .ט"רת-1849 תנשב םסרופש דוחייה רמאמל ותנווכ ,הארנה לככ 91
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 םירתס תליגמ

 הדמח ךותבו ,84-81 ימע ,(258 טירפ) תודוס ןשוש ךותב ספדנ הז רוביח

 .המ-במ ,ז"טרת גרעבסגינאק ,ןאמלעדע שריה יבצל ,הזונג

 .286 ימע ,א"סשת םילשורי ,היגאמל הזטסקא ןיב תודיסחה ,השמ לדיא .223

 'הרשע עשתה האמב הילטיאב הלבקה תשיפתב קרפ' ,ימענ האל דלפדלוג .224

 .265 טירפ םג ואר .הסק-גסק ימע ,(69 טירפ)

 192 ימע ,ז"נרת אשראוו ,ר"פש 'דהמ ,ה לארשי ימי ירבד ,יבצ (ץרג) ץטארג .225

 .1 'עה
 !ףויז השעמ איה םירתס תליגמ

 .וצרת-הצרת ימע ,(222 טירפ) ם"במדה תורגיא ,('ע) קחצי תליש .226

 .281,258 םיטירפ ע"ע

 .193-193 ימע ,(286 טירפ)'לבוקמל רקוחמ' ,םשרג םולש .227
 תיאובנה הלבקהמו םייפוסוליפ תודוסימ עפשוהש ילבק הגוה י"ע ד"יה האמב הרבחתה

 .תישעמהו

 החלצהב םיקרפ

 ,('ע) צ"ד טענב ,אובמ ,ם"במרל םיסחוימה החלצהב םיקרפ ,ד"ש ץיבודיוד .228
 .ט"צרת םילשורי

 ימע ,(ד"כשת) הנ ,יניס ,'ם"במרה רקוח רותב רכב באז ןימינב' ,'י 'י גאטסניד .229

 .טע-חע

 ,ם"שת םילשורי ,ג ,תוחפסנ ,י"בשדד אתליכמהו ם"במרה ,לדנמ םחנמ רשכ .230

 .חכר-גכר ימע

 .וצרת ימע ,ב ,(222 טירפ) ם"במרה תורגיא ,קחצי תליש .231

 .190 ימע ,(286 טירפ)'לבוקמל רקוחמ' ,םשרג םולש .232

 Bacher W., "The Treatise on Eternal Bliss attributed to Moses Maimuni",.א232

.270-289 .JQR, vol. ix, pp 
 .231,229 םיטירפ וילע ואר
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 463 תרעומ היפרגוילביב —

 92(רסומה תרגא) ם"במרה תאווצ

 ,ןורצב ,'תפרצ ימכחל וסחי לעו "ם"במרה תאווצ" יוהיז לע' ,ריאמ תלצבח .233
 .243-241 ימע ,(ח"לשת טבש-תבט ,חל הנש) חס

 .ךכב םיקפקפמה ינועיט םע דדומתמו ם"במרל הסוחיי תא תמאמ

 Rabbi Abraham ךותב ,'?ם"במרה לע ע"באר עיפשהה' ,קחצי יקסרבט .234

Ibn Ezra: Studies in the Writing of a Twelfth-Century Jewish Polymath, 
9 .Isadore Twersky 8c Jay M. Harris, Harvard, 1993, pp. 22-25, 42 note 

 ןסינב 'ב) בכ ןוילג 14 הנש ,ראודה ,דיתורגא יפ-לע ם"במרה' ,ר"א יכאלמ .235
 .410 ימע ,(ה"צרת

 .ם"במרל תרגיאה סוחיי לע סומלופה תא רקוס

 .אק ימע ,במ ט ,(183 טירפ) םירפס תחפטמ ,בקעי ןידמע .236
 .תפיוזמ תרגיאה

 ל"שר לודגה םכחה ןואגה ברה יבתכ' ,(ר"יש) הדוהי המלש טרופפר .237

 .55-48 ימע ,(ז"ירת) ב ,ןורשי ,'טרופאפר
 ר"יש .הב רומאה ןיגב םג ם"במרה תא רקיבו ם"במרל הסוחייב ןימאהש ל"דש דגנ אצוי

 .תפיוזמ תרגיאה יכ חיכומ

 ,קחצי תליש .238
 .טצרת-זצרת ימע ,(222 טירפ) ם"במרה תורגיא

 הכ ,תוילעמ ,'הנומאל םיכרדב ם"במרהו ירזוכה תוטיש לע — היארו היאר'

 .16 'עה 109 ימע (ה"סשת)
 רוביחה יכ רואית עיפומ דיה-יבתכמ קלחב .ם"במרה י"ע בתכנ אלש רוביחב רבודמש רורב
 ."ונכותמו ,ותרוצמ ,וכותמ ףיוזמ" רוביחה ,תאז דבלמ .יקלח ןפואב בנגנ

 .190 ימע ,(286 טירפ)'לבוקמל רקוחמ' ,םשרג םולש.א238
 ."תפיוזמ איהש הילע םימיכסמ לכה"

 לבוקמל וימי ףוסב ךפה ם"במרהש הדגאה

 ותנשמ לע םחינו ,וימי ףוסב הלבק דמל ם"במרה יכ ונל םירפסמ םיבר תורוקמ

 .תיפוסוליפה

 הלבקבו תידוהי היפוסוליפב םירקחמ ,הרשל החנמ /תורצנל הסחד "ם"במרה תאווצ"' ,הנח רשכ ע"ע 92
 .237-229 ימע ,('ע)גרבנזור 'שו טנמיד 'ד ,לדיא 'מ ,יקסנלד-רלה הרש 'סורפל םישגומ
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 93םיינושאר תורוקמ

 .טר ימע ,ג"ישת קרוי-וינ ,ג קרפ ףוס ,תובא תלחנ ,קחצי לאנברבא .239
 יל רמוא דחא םדא ילא אב ימי ףוסב' :םירבדה ולא ולש תרגאב בתכש יתעמש ינא םגו"

 םיבר םירבדמ רזוח יתייה ,םלועב ירובח וטשפתנו ימי ףוסב יתייהש ילולאו ,םעט לש םירבד
 ."וימי תירחאב עמש רשא ויה הלבק ירבדש ,קפס ןיאו .'םהב יתבתכש

 .('תפצמ אנתה') ףסוי יזנכשא [לע] .240
 .66 ימע ,ז"שת ביבא-לת ,ןויצ ילוע ,אבא לאומש יקצדורוה

 .וז הדגאב ןימאה יזנכשא י"ר

 רפס לע תוגשה) זיק ,רקשאלא ם"דהמ תובושתו תולאש ,השמ רקשאלא .241

 .ביש ימע ,ט"ישת םילשורי ,(תונומאה
 ."הלבקה ךרדב ךלוה היה םא וארו וטיבה" :לבוקמ היה ם"במרה יכ 'םירתס תליגמ'מ חיכומ

 .אק-ק ימע ,ב"כשת םילשורי ,הלבקה תלשלש ,איחי ןוד הילדג .242
 .תירוטסיה תמאכ םלבקמו ,(247 טירפ)זוע לדגמו (243 טירפ) תודומח תרגא ירבד טטצמ

 ימע ,הצנריפ 'דהמ :7 ,4-3 ימע ,ןודנול 'דהמ ,(31 טירפ) הילא ונזניג .243

130-129, 139. 

 תווצמה ימעטב בתכש הממ טרחתנ וימי ףוסב יכ ,ל"ז ם"במרה לודגה ברה לע דיעמ יננהו"

 ."הרומה רפסב

 לכה" תנשמ)כ ,ג ,תובא תכסמ לע ןשוש ןב ףסוי ועבר ישוריפ ,ןשוש ןב ףסוי .244

 .אפ-פ ימע ,ח"כשת םילשורי ,(יע) ץיבורכלב עשוהיו רשכ ש"מ ,("יופצ
 :הזה ןושלב הב רמואש ,ל"ז ברה רבחש תחא תרגא תיארנ יכ ,אלטיילוטב םירמוא יתעמש"

 ףילחמ יתייה ימי ףוסב יתייהש ילולאו םעט לש םירבד יל רמאו דחא םדא ילא אב ימי ףוסב
 יפל ,הלבק ירבד ויה ול ורמאש םעט לש םירבדה יכ ,ןינד ויה לכהו .םיבר םימעט ירובחב
 וחוכ לכב לדתשמ ל"ז ברה תויה םע ,הלבק ירבדל זמר אלו ןורכז ןיא ל"ז ברה רובח לכבש
 .(פ ימע)"איפוסולפהו תדה ירקע ןיב רשפל
 .(אפ-פ ימע)וב רזחש ןועטל ןתינש ןויכ ,ם"במרה לע קולחל תוכמסה ןאכמ

 ,ח"נרת ןילרב ,('ע)ןנאמפיוק דוד ,תואנק תחנמ ,אסיפמ לאומש ר"ב לאיחי .245
 .109 ימע

 לאנברבא ירבד איבמו ,הלבקמ היה אוה תרתסנה הרותה תא דמול היה ם"במרה םא יכ רורב

 .וימי ףוסב הלבק ם"במרה דמל םהיפל (239 טירפ)

 ,גי ,הדובעה קלח ,ןידמע בקעי 'ר תוהגה םע ,שדוקה תדובע ,יאבג ןבא ריאמ .246

 .אק ימע ,א ,ב"נשת םילשורי
 ,תורורצה תא וידימ ךילשה תילגרמה אצמשכו ,ל"ז ם"במרהכ איפוסולפב לודג ונל ימו"

 לע .(286 טירפ)'לבוקמל רקוחמ' ,םולש 'ג ואר ,!תולשלתשהו הדגאה לש תונושה תויצאירווה לע 93

 תמכח לש השרושמ וניא ם"במרהש לאטיו םייח 'ר ירבד ןיבל הניב הדגאה יתמעמ ולעהש הריתסה

 .הז ךרכב דמלמ 'א לש ורמאמ וארו .51-47 םיטירפ ואר ,הלבקה
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 בקעי 'רו' :ןושלה הזב חלשב תשרפב בתכ ל"ז ן"במרה תודוס ראיבש תמאה ימכחמ דחאו
 .וידימלתל הב חבתשמ היה הב ותחמש בורלו ,ל"ז ם"במרהל הלבקה רסמו םירצמל ךלה הז

 ."כ"ע .'םויה םיאצמנה םירפסה לכ רבח רבכש וימי תירחאל בורק דע הזל הכז אל ,םנמא

 המוד רוקמ ףיסומו ,'ם"במרה תרגא' םשב (239 טירפ) לאנברבא איבהש הטטיצה תא איבמ

 ומשב דחא רפסב בותכ יתיאר ינא לבא" :הלבקה תמכח היה דמלש םוחתהש שרופמ וב

 ירפס וטשפתנש ילולו ,הלבקה תמכחב יניע ריאהו דחא ןקז ילא אב ימי ףוסל' :ןושלה הזב

 .'יתבתכש םירבד המכמ יב רזוח יתייה םלועב

 ,הדות הנשמ ךותב ,אי-י א הרותה ידוסי 'לה ,זוע לדגמ ,ןואג ןבא בוט םש .247

 .זל ימע ,א"סשת קרב-ינבו םילשורי ,לקנרפ 'דהמ

 עדי ל"ז מ"רש ,יתעדלו ... םילגנו םירתסנ הרותל םינפ המכ רמוא ינאו ,ברה ירבד כ"ע"

 ןשוימו ןשי ףלק לש הלגמב בותכ ונתדלומ pא דרפסב יתיארש דיעמ ינאש ,וימי ףוסב םהב

 םיבורקו .יוכו בורקה ןינעב יתוניב הבכרמה ירדחל יתדרישכ ןומימ ר"ב השמ ינא' :הז ןושל
 .םיפסונ תורוקמ ךכל איבמו ,'"םייתמאה םילבוקמה ירבדל וירבד ויה

 .288 טירפב ןלהל םיאבומה וירבדב ע"ע

 םיטטצמ תורוקמ

 תורוקמ ןלהל .תנמיהמכ ללכ ךרדב הספתנו 94,תינברה תורפסב תובר הטטוצ וז הדגא
 התונימא יבגל ןויד םהב שיש תורוקמ .תונוש תונקסמ הנממ םיקיסמו הדגאה תא םיטטצמה

 .וירחאלש קרפב ואבוי

 .(48 טירפ) םילודגה םש ,(א"דיח) דוד םייח יאלוזא .248
 בתכב קפתסמש די בתכ 'תודוס ןשוש' רפסב יתיאר ךא" ףיסומו ,זוע לדגמ ירבד תא טטצמ
 וניא ם"במרה םהיפל לאטיו םייח 'ר ירבד ןיב הריתסב ןד ."ם"במרהמ אוה םא רכזנה

 .(480 טירפ ואר)וז תידגא תרוסמ ןיבל הלבקה תמכח לש השרושמ

 .גי-אי ימע ,(118 טירפ)ןומדקה םינומא רמוש ,ףסוי סאגריא .249
 הצרת םאו" :השיחכמ וא תרשאמ הדמע טקונ וניאו ,הדגאה לש תונושה תורוסמה תא גיצמ

 ... לבקל הכז וימי ףוסב ם"במרה םג הנה ,םינורחאה ירפסב בותכ אצמנש המ לא ןימאהל

 ."היהיש המ היהי ,רבד ףוסו

 .א"ע הק ,דצק ,ריאי תוח ,ריאי ךרכב .250

 .ותונקזב הלבק דמלש הדגאה תא לבקמ

 .ב"ערת בורקטעיפ ,הבר אחוכיו ,בורימענמ ףסויו םינאלסמ באז ןימינב .251

 ותודגנתהמ וב רזח היפלו ,ם"במרל תסחוימה תרגיאה תא (258 טירפ)תודוס ןשושמ טטצמ

 .תיתימא הלבקה תרות ןכאש עמשמ ,וב רזח םימכחה לודג ם"במרה םא :ןעוטו ,הלבקל

 .חצ-זצ ימע ,ה"סשת םילשורי ,אל ,ח"וא ,הדוהי תכרב ,הדוהי הכרב .252
 ל"זח רתיהל וננמזב סחיה לע יתכלה ןויד תרגסמב .לבוקמל ךפה ם"במרהש חינמ רבחמה
 ירבדש ם"במרה ןב םהרבא 'ר ירבד םירכזומ ,תוברו תורפ ןניאש ןויכ תבשב םיניכ גורהל

 .ךליאו ז"טה האמה לש היינשה תיצחמה ןמ תורוקמ ןאכ ואבוה 94
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 הרומב ם"במרה ויבא תבר ןכו ,וירבדש ריעמ רבחמה .םיבייחמ םניא עדמ יניינעב ל"זח
 ךא ,הלבקה תמכח תא ודמלש ינפל ורמאנ ,האירבה תילכת וניא םדאהש בי-בי ג"ח םיכובנה

 .םהב ורזח ןכמ רחאל

 .55 ימע ,(146 טירפ) המילש הנומא ,ףסוי םהרבא ןאמסעטאג .253

 ,גי קרפ ,(3 טירפ) המכחל ףרצמ ,(האידנקמ ר"שי) המלש ףסוי וגידמליד .254
 .81 ימע זי קרפ :69-67 ימע

 ם''רהמ תוגשהבו תובא תלחנב ,שדוקה תדובעב ואבוהש תונושה תורוסמה תא טטצמ

 הלבקה תומדק דגנ םהונ תא תונעט תא תוחדל ידכ ולא תורוסמב שמתשמ אוה .רקשאלא
 .וימי ףוסב הלבק דמל ם"במרה םג ירהש ,ם"במרה לצא הרבע אל תידוסה תרוסמהש ךכמ

 ,ס"שת םילשורי ,תוכלמ שובל ךותב ,גנ א ב"ומל ,תרקי תנפ שובל ,יכדרמ הפי .255

 .זט-וט ימע

 תורמל יכ םיעטמ אוה .םילבוקמל תסחייתמ (םש) הרומב ם"במרה לש ותרוקיב יכ ןעוט

 ותורענב ברה יכ" :'תמדקומה' ותפוקתל תכייש וז תרוקיב ,לבוקמל ךפה ומצעב ם"במרהש

 ."ויתובושתב אצמנ ןכ יכ ,וב רזח ותונקזב לבא ,שרושב ןיידע הדמל אל וא הלבקב ןימאה אל

 יכ ןיבה אוה .הלבקל ותודגנתהמ קר אלא תיפוסוליפה ותשיגמ וב רזח אל ם"במר ,ותעדל

 ."םייתמאה םיפוסוליפה ירבד לכמ ו"ח לאמשו ןימי וטנ אל םילבוקמה"

 ימע ,גע 'עה ה ,(170 טירפ) םימלענ חנעפמ לע תורעה ,ריאמ ןרהא שילזיימ .256

 .בר

 לש השרושמ וניא ם"במרהש ו"חר ירבד ןיבל הניב הריתסה בושייב קסועו ,וז הדגא לבקמ
 .(49 טירפ ואר) הלבקה תמכח

 .(81 טירפ) םייח תמשנ ,לארשי ןב השנמ .257

 .84-80 ימע ,ה"נשת הוקת חתפ ,תודוס ןשוש 95,בקעי ןב השמ .258

 יתיארש תמא אוה םאו" :םידקמו ,(םירתס תליגמ) ודימלתל ם"במרה בתכש תרגא איבמ

 ירבד וארו ."וידי השעמו וירבד םה יאדוב זא ,הלבקה תועד ירחא הטנ וימי ףוסבש בותכ

 רכזנה בתכב קפתסמש ,די בתכ תודוס ןשוש רפסב יתיאר" :(ונק ימע ,248 טירפ) א"דיחה

 96."ם"במרהמ אוה םאה

 .164-162 ימע ,ד"נשת םילשורי ,ןועמש רבוטש ,ףסוי ירבד ,ףסוי ירבמס .259

 .52-47 ימע ,מ"רת אנליו ,םולש ירבד ,השמ ןאסנעזאר .260

 .134 ימע ,ו"פרת קרוי-וינ ,שדוק דב ,דוד ךורב ןיבור .261
 ברה' ארקנ היה ם"במרהש" 97ןיסחוי רפס ירבדמ טטצמו תונושה תודגאה תא טטצמ

 98."הלבקה לע םיקלוחה דימשהש 'ןימאמה

 .ן"במרה ידימלתמ דחאל ,ד"מקת ץעראקב הנושארל ל"יש ,רפסה סחוי רבעב
 .וז תרוסמ תמאל הטונ תודוס ןשוש יכ הארנ ילו ,תובר טטוצ הז טפשמ
 .168 טירפ

 ץבור ןיבהש יפכ אלו ,תיארקה תרוסמה לע תינברה תרוסמה ןוחצנל םש ם"במרה תנווכ ,הרואכל
 .הלבקה תרותל הנווכהש
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 ,לדנמ םחנמ ןוסרואינש .262
 .טכק ימע ,ד"נשת ד"בח רפכ ,בלש'ח ,(ג"כשת-ב"כשת) בכ ,שדוק תורגא
 ,ח"משתה ,תוחישה רפס ;אעק ימע ,(ד"וי) ב ,גהנמו הכלה ירעשב םג ספדנ)

 .(2 'עה 392 ימע ,ג"סשת ןילקורב ,ב

 ,םייחה רוא ,ףסוי ץ"בעי ךותב ,םינג ןיעמ ,בונידמ ךלמילא יבצ אריפש .263
 .ב"ע-א"ע כ ,1888 אלשימרפ

 הרותה תודוסיב רקח ותקושת לדוגמש ףיסומו ,וז הדגא לש תונושה תואסריגה תא טטצמ
 ."תמאה תמכח תעד ודמלל ךאלמ ול חלש" ,וצפחו ותקושת לדוג 'ה הארשכו ,ולכשמ

 תרוקיבו רקחמ
 .77-75 ימע ,ה"סשת ,לודגה רשנה ,לאכימ רשוא-רב .264

 תרוסמהמ ם"במרה תא קתנל אלש ימואלהו ישפנה ךרוצהמ ועבנ וללה תויודעהו תודגאה לכ"

 ס"במרה לש וכרע דרי אלש ידכו ,םילבוקמה תרוסמ — תודהיב העיפשמו תטלושה תירקיעה

 ."ךישמי ורואו םעה יניעב

 'הרשע עשתה האמב הילטיאב הלבקה תשיפתב קרפ' ,ימענ האל דלפדלוג .265

 .וסק-דנק ימע ,(69 טירפ)
 ןיבו ,דמח םדכ תעה בתכ ךרוע ,גרבנדלוג ביל לאומש ןיב הלבקה לע חוכיוה תא תרקוס

 תעגונ םתקולחמ .1852-1829 םינשב הבודאפ לש הבר היהש ,ידנוריג לאומש יכדרמ 'ר

 ם"במרה ךפה היפל הדגאה תא ןייצמ ידנוריג ברה :הלבקל ם"במרה לש וסחי תלאשל םג

 סוחיי לש תויטנתואב טבלתמ אוה רתוי םדקומה רוקמב רשאכ ,תורוקמ ינשב לבוקמל

 ,גרבנדלוג .תירוטסיה תמאכ התוא טטצמ אוה רחואמה רוקמבו ,ם"במרל 'םירתס תליגמ'

 .הז סוחיי החוד ,ותמועל

 .109 ימע ,ו"סשת םילשורי ,תונתמדאה ,האובנה ,םידממה ,בוט םש ןפג .266
 טירפ] ץרג" ."הירוטסהה תודעב םיכומס הל שי וימי ףוסב פ"כע ,הלבקהל ם"במרה תייטנ"

 םיפיוזמ הלאה םירבדה יכ דשח ליטהל — הלאכ םיניינעב וכרדכ — םנמא טילחמ ... [267

 ובתכנ אל םא "ונרמאש המ יפל ךא ,"הלבק ירבד בותכי ם"במרהש רשפא יאש הנעטב ,םה

 .44 ,43 תורעה וארו ."!ודי לע בתכיהל ויה םייואר — ם"במרה ידיב

 .1 'עהבו 192-191 ימע ,(224 טירפ)לארשי ימי ירבד ,יבצ (p2) ץטארג .267
 איה םירתס תליגמ ,ותעדל .וימי ףוסב הלבק דומיל ם"במרל תוסחיימה תודגאה תא החוד

 .ףויז השעמ
 .266 טירפב ע" ע

 תולגתה ,'גארפמ ל"רהמה לש ותנשמב היפוסוליפו דוסה תמכח' ,ןימינב םורג .268

 .87 ימע ,ו"לשת ןג-תמר ,('ע) prro ימו שימלח 'מ ,הנובת הנומא
 לש םתמגמ" לע הדיעמ ,הלבקה תוטישל וימי ףוסב ם"במרה רבע היפל הדגאה תוטשפתה

 א"מר תטישל המודב ,"דיחא רוקמ םהינשל עובקלו היפוסוליפה יכרע לא רוזחל םילבוקמ
 .הלבקהו היפוסוליפה ןיב דחאמה

 .297 טירפ ואר 99
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 .16 ימע ,(147 טירפ) קחצי גרובצניג .269

 תמכח ,דוסה תמכחב ם"במרה ריכה םאה הלאשה תקולחמב היונש לארשי ילודג ןיב"

 דיה רפס רוביח םויס רחאל קרש םירמוא שיו ,אלש םירמוא שי ,ןכש םירמוא שי .הלבקה
 ."הלבקה תמכחל הכז םיכובנה הרומו

 רפס /תודיסחה תורפסב עדמה רפסו םיכובנ הרומה' ,בקעי לארשי גאטסניד .270

 .לש-זש ימע ,ד"כשת קרוי-וינ ,סייוו םהרבא דובכל לבויה
 סנכנו לבוקמל וימי ףוסב השענ ם"במרהש הלבקה ימכח המכמ הזיתה תא הלביק תודיסחה"

 .(זש 'מע> "ןירותסמה סדרפל

 .125 ימע ,ב"סשת םילשורי ,םיכרעו הירוטסיה הנומא ,והיעשי ץיבוביל .271

 ."הלביקו הלבקה תא דמל וימי ףוסב ם"במרהש תיליוואה התודבה" תא געלב ןייצמ

 ימעט ,םחנמ יטאנאקיר ךותב ,'הלבקה תלשלש' ,םנוב החמש ןאמרעביל .272

 .ח 'עה וכ-דכ ימע ,ג"כשת ןודנול ,תווצמה
 .וז הדגא לש םינושה םיינושארה תורוקמה תא זכרמ

 .אמ-מ ימע ,בי קרפ ,(29 טירפ) םהונ ירא ,הירא הדוהי אנידומ .273

 אוה ימו ,םתעומשל ןימאי ימו ... ברה םשב בותכ אצמנש רמול בזכ הסחמ םהל ושקב"
 תכמ תואפרל םאובבש ,תמאבו ... ? םנומהמ וא םהמ אלו תאזכ האצי ל"ז ברהמש דיעמה

 וב ופיסוהו ,םתעידיל רזחו תונושארה לע ההת וימי ףוסבש םרמאב והוכה רשא ל"ז ברה
 הרות ינקז יכ ,םולשו סחו — ותעדמ אצי ותונקז תעלש וילע ורמא יכ ,הירט הכמו עצפ

 ."םהילע תבשיתמו תפסותמ םתעד

 .269-257 ימע ,(200 טירפ)תמאה תאנק ,ביל הדוהי סיזימ .274
 עדי אל ם"במרהש הלוע תרגאה ןמ .תפיוזמ תרגא לע תססובמ איהו ,הנוכנ הניא הדגאה

 :ךכמ הרתי .הנממ עדיש הארנ תומשה ינימאמל ילילשה וסחימ ךא ,וימי ףוס דע הלבקהמ
 ,םהל הדוהו רזח ירהש ,ותוא םיפיקתמ ויה אל ם"במרה יפיקתמ ,הנוכנ התיה תרגיאה ול

 ויבתכ לכבו !בהזה ונושלמ הניאש הארמ הנונגס :ותנגהל הב םישמתשמ ויה ויקידצמו
 .ותונקז דע וירוענמ תינורקעה ותעד תא הניש אל ם"במר

 ב-א ,ףסויל הרוסמ ,'חפאק י"רגה תורעהבו ם"במרב םינויע' ,והילא רגנ .275

 .51-38 ימע ,(ז"סשת ,תנקותמ 'דהמ)
 תרכומ — עיבהש תשרופמ העדמ הרזח םכחל םיסחיימ הבש העפותה" :תיללכ הרעה

 רתיהה ןמ וב רזח אדנל לאקזחי ברה יכ תמסרופמה העומשל ןייצמ אוה .(38 ימע)"העודיו

 וטסירא היפל תרגיאה תא ריכזמ ןכו ,דעומה לוחב תחלגתל (הדוהיב עדונ ת"ושב) שרופמה

 ;ידוהיל ךפהו ולש היפוסוליפה ןמ וימי ףוסב רזח

 ידוסי 'לה) ל"נה הדגאה תא ןואג ןבא בוט םש 'ר איבה הילעש הכלהה תא חתנמ אוה

 םיפח וירבדש איה ם"במרב הטושפה הנבהה יכ הארמ ,(247 טירפ ליעל ואר .אי א הרותה

 הריתס םיללוכ ןואג ןבא ירבד יכ ןעוט ףא אוה .םידגונ רמול אלש ,תילבק תוסחייתה לכמ

 :תימינפ

 עויס :ותנשממ הלועל םאתהב תאזו ,תפיוזמ ם"במרל תסחוימה תרגיאה יכ עבוק רבחמה

 ם"במרה יכ הדבועב וריכה םינושארה תורודב םילבוקמהש הדבועב רבחמה אצומ ותטישל

 .חפאק ברה יבתכמ תואבומבו ,לבוקמ וניא
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 .38-36 ימע ,(114 טירפ)ונמזו זנג דוד ,הרדנא רהנ .276
 דובכ סחיב הפוס דעו התליחתמ ם"במרה לש ותריצי היוור המכ דע ... ריכמש ימ יניעב"
 ודימלתל ם"במרה ץעוי וב ... בתכמה תא םג ריכמש ימל !ןויגהלו היפוסוליפל טהול

 אוה ןיא יכ המירצמ תונכסה תבר ךרדל תאצל אלש ... ןוכית ןבא לאומש ונמגרותמלו
 םע החישל ןשידקהל ידכ ותופייעמו ותדובעמ תוקד המכ לוזגל לכוי יכ ןימאמ ... ם"במרה
 שגד יאבג ןבא ריאמ יבר איבמש םיעטקה םילבקמ — ולא םיטרפ עדויש ימ יניעב !ודימלת
 ."דחוימב יטתאפ

 .93,34 ימע ,(139 טירפ)לארשי תעד ,לארשי רטרופקנארפ .277
 .תקפוסמ — לבוקמל ם"במרה תכיפה לע הדגאה יכ ןייצמ רבחמה

 .221 ימע ,(3.9.1861 ,ב"כרת לולאב ח"כ) 35 ה ,דיגמה ,רזעילא לפיווצ .278
 השענ הנש םישש רחאלש ,וילע ואדבש המ ואדבו םתלבקלו םשפנל םילבוקמה וששח"

 ."דוס לעבו לבוקמ

 .(283 טירפ) ץיבוניבר לש ותבוגתב ע"ע

 .(30 טירפ) םינומדקה תבהא ,הירא לאיתוקי ראהלעמאק .279
 ד"בארה לש םיסרטנוק הארש ןכתיו ,וימי ףוסב הלבק דמל ם"במרהש הדגאה תא לבקמ

 רפסל י"תכב שוריפה רבחמ סומינולק רב ףסוי 'רש ,ןכתי .(גמ-במ ,בל ימע) וז המכחב
 טירפ ליעל ואר ,יאבג ם"רהמ לצא) הדגאב רכזנש ןקזה אוה (321 טירפ ןלהל ואר) הריצי

 ,[בל ימען (246

 ףסוי ר"קהב ףסוי ר"רה םכחה ירבד לע דחא םכח ןמ תוגשה' ,םירפא רפפוק .280
 ימע ,(ה"משת) אי ,די לע ץבק ,'ם"במרה דגנ לודג לוקב ארקו בתכש יזעולה

243-242. 

 יאבג-ןבאו (239 טירפ) לאנברבא ירבדב תאבומה הדגאה תא איבמ 'תוגשה'ה לעב 'םכח'ה

 המכמ וב רזוח היה וירוביח וטשפתנש אלולש" רמאו וימי ףוסב הלבק דמלש תנעוטה ,(246)

 הייטנכ 'םינושארה' וירבד תא האר אל ם"במרהש ,עמשמ וז הדגא ןושלמ ."בתכש םירבד

 קועצל ול היה הז ששח םהב היה םאש ,דוי לש וצוקב וליפא הרותה תליפנ וא תדה ןמ
 !(השובה ינפמ ךכמ ענמנש אלא ןכ רבסש וב דושחל ןיא יכ ,רורב) םלספלו איכורככ

 ,הז הדגא רופיס תונוכנב חוטב היה אל יכ ,הארנ 'תוגשה'ה לעב תמינמ יכ ,ןייצמ רפפוק

 — תמאכ ותוא ץמאנ וליפאש ןייצ קרו
 .ם"במרה ירבד תא וניגב ףיקתהל ןיא

 .ב"ע בכק ,(50 טירפ)יאחוי ןב ,לדנעמ השמ ץינוק .281

 100.'םירתס תליגמ' ול סחוימה רוביחהמ הארנ ןכו ,הלבק וימי ףוסב דמלש הדגאה לבקמ

 .הכ-גכ ימע ,המדקה ,(158 טירפ) הקזחה די ינדא ,והינודא םוארק .282
 ,םיאבה תורודבו וימי ףוסב וללוחתהש ם"במרה תנשמ לע םיסומלופה .א :וז תרוסמ החוד
 היה םא .ב !םילבוקמה תעדל הדוה אלו וב רזח אלש םיחיכומ ,'ןימי ם"במרה הנוכ םהב
 המוד וניא הנונגסו תרגאה ןושל .ג !םהרבא 'ר בוהאה ונבל תאז הלגמ יאדוב היה ,וב רזוח

 .ותריטפ רחא םינש תואמ התלגתה איה .ד !וירפסב ם"במרה ןונגסל

 .ם"במרל םיילבק תודוס ייוור םירוביח סוחיי :קרפב ,ןאכ ואר 100
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 לקניפרוג ילא

 ימע ,(24.7.1862 ,ב"כרת זומתב ו"כ) 29 ו ,דיגמה ,רזעילא לואש ץיוואניבאר .283

230. 
 תמכח .ם"במרה דובכ לידגהל לפיווצ לש ותמגמ יכ רכינ :(278 טירפ) לפיווצל הבוגת

 יכ ,הארנ ןכלו ,ונממ 'המכסה' הכירצ הניא ,םילודגהמ םיבר דואמ ובישחה התואש ,הלבקה

 ןייצמ םנמא .ם"במרה דובכמ ערוג רבדה ןיא ,לבוקמל ךפה ם"במרהש הדגאה תא לבקנ םא
 .הנוכנ הדגאה םא עירכהל עדוי וניא תירוטסיה הניחבמ יכ

 .(188 טירפ) ךלמה רצוא ,(ןילבולמ)ןהכה קודצ ץיבוניבר .284
 זוע לדגמ תעדכ ותעד ,תמאה ימכח תעדל םידגונמ ם"במרה ירבדש ןידמע י"ר ירבדל דוגינב

 .םלענה שרדמבו שדח רהוזב ותעדל תוליבקמ שיש ןויכ לבוקמ היה ם"במרהש

 ל"שר לודגה םכחה ןואגה ברה יבתכ' ,(ר"יש) הדוהי המלש טרופפר .285

 .55-54 ימע ,(ז"ירת) ב ,ןורשי ,'טרופאפר
 םילבוקמה םהל ושע" :ל"נה הדגאה הללכבו ,ם"במרל םיילבק םיבתכ סוחיי תעפות לע דמוע
 הלבקה לא איפוסוליפה ןמ הבושתו הטרח ירבד ותונקז תעל ם"במרה יפב תתל החמשו קוחצ
 ."הב ויניע ריאהש דחא ןקז י"ע

 .וצרת-הצרת ימע ,ב ,(222 טירפ) ם"במדה תורגיא ,קחצי תליש .286

 אל דובכ תופיסומ ןניא ,'וב רזח ם"במרה וימי ףוסב' גוסמ תודגאש ,רמול שי יללכ ןפואב"
 ."הלבקל אלו ם"במרל

 ,ץיברת ,'ם"במרה לע םילבוקמה תדגא :לבוקמל רקוחמ' ,םשרג םולש .287

 ,ם"במדה רקחב הארקמב בוש םסרפתה ;342-331 ימע ,(ה"צרת) ו
 ,ח"נשת ביבא-לת ,הלבק ירקחמ ורפסבו :98-90 ימע ,ה"משת םילשורי

 101.198—189 ימע

 .שדחמ וילע ןודל םעט ןיאו וב קפס תויהל לכוי אלש רבד ... תודגאבש ףויזה השעמ םצע"

 ם"במרהל העודי התייה רהוזה רפסבש תירותסימה תרוסמהש חיכוהל םילפלופמה תונויסנה

 הלאשה םצע לע חוכיוה שודיחל םורגל ידכ םהב ןיאו הרעשב םייולתה םירה אלא הניא ...

 תודגאהו תאזה העדה תולשלתשה םצע לע ןאכ דומעל יואר לבא .הלבקל ם"במרה סחי לש

 ."םילבוקמה יגוחב הלאה

 לע תונוש תודגא וצופנ ומצע ם"במרה ימיב רבכ ... ףויזה תכאלמב וחתפ םילבוקמה אל" (1

 םינפייז לצא תולגתהל הליחתמ ם"במרה לש ויתודוס םניאש 'תודוסיל הייטנה ...ויתודוא

 ."ותריטפ ירחא תורוד ינש וא רוד םיפסלפתמה לש םשרדמ תיבמ

 תרוסמ םויקל ןמיס לכ םיאצומ ונא ןיא ם"במרה תריטפ ירחא םינושארה תורודה תשלשב" (2

 הדגאהש ,ללכ ךרדב ,ןיבהל שי ... הלבקל וימי ףוסב ם"במרה הנפ וליאכ המודמ וא תיתימא

 רפסב ם"במרה תועדל הצרעהו הביח לש סחי םהל ןיאש םיגוחב קר חומצל הלכי תאזה

 םתלומעתל ם"במרה לש לודגה ומש תא לצנלו ליצהל םיניינועמ ויה תאז לכבשו ,הרומה

 תיגולוכיספה החנההש טלחהב החיכומ ג"יה האמהמ הלבקה תורפס לכ לבא .םה תילבקה

 תיעטומה העדה ...העיפומ םיבר םירפסב ...םהה םילבוקמה יגוחב ללכ תמייקתמ הניא תאזה

 ירבד ידיב ויהש םהירפסב אוצמל יתיכז אל ינאו ,ם"במרה ידגנתממ ויה םילבוקמה ינושארש

 העיפומ איה א"בשרה ידיב הינשה המחלמה ירחא רצק ןמזש ןויכמ ... הז ןיממ יונגו תרוקב

 ."תאזה הינשה המחלמה ימיב םדקומה לכל הדלונש קיסהל ונל שי ירה — הנושארה םעפב

 .וז הרודהמ י"פע ויהי ןלהל םידומעה ינויצ 101
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 ןושארה .ד"יה האמהמ ואב ם"במרל ביבסמ תילבקה הדגאה לע תונושארה תויודעה לכ" (3
 ."הרותה ידוסי תוכלה לע 'זוע לדגמ' רפסב ןואג 'ן םהרבא ןב בוט םש 'ר אוה

 ."ם''במרה םש לע העודיה 'םירתס תליגמ' התוא השבגתה ד"יה האמב" (4

 תושבגתהל ,ילוא ,ועייס םימדוקה םינמיסה ינשב תורכזנה ולא ןוגכ תורגא לש ןתואיצמ" (5

 'ר הארנה לככ אוה בקעי 'ר ןקזה .שדוקה תדובע רפסב הנושארל םיאצומ ונאש הדגאה

 חרזמב היה ... בקעי 'רש ... הדבועהש רעשמ ינא" .תירוטסיה תוישיא היהש ,'ריזנה' בקעי

 ."ם''במרה לא םירצמל ותכילה לע הדגאל דוסי התשענ ,ם''במרה לש תונורחאה ויתונשב

 העיגה הנממו ,ונזנג והילא 'ר לש 'תודומח תרגא'ב דרפס שוריג ינפל העיפומ המוד הרוצ (6

 .לאנברבא קחצי 'ר ינזאל

 םיבחר םיגוחב אוהה רודב קר הדגאה הטשפתנ ,וללה תורוקמה לכ תודע יפל" :םכסמ םולש

 102.'"הלבקה תלשלש' לעב ןוגכ ,םיבר םירבחמ י"ע ךליאו ןאכמ המסרפתנו

 .(247 טירפ)זוע לדגמ ,ןואג ןבא בוט םש .288
 ואר) הב הדוהו וימי ףוסב הלבקה תא דמל ם"במרהש הדגאה תאבה דבלמ
 :םיפסונ תומוקמב היגוסל סחייתמ אוה ,(247 טירפ ליעל

 .מ ימע ,בי-ז ב הרותה ידוסי תוכלה
 אלא ,תורתסנב לבוקמ היה ל"ז מ''ר יכ הרומ ןושלה הזו" :םיכאלמה תומש רשעמ דמול

 .'"ךשובלל םישבכ דבל ךל ויהי' ל"ז ורמאש המ ומצעב םייקש
 .איר-יר ימע ,ד-ב ח הבושת תוכלה

 "תומלענה תומכחה ירדחב יקב היהש וילע ומייקו" ,'אבה םלוע' תרדגה לע חוכיוה תא רקוס

 ןימאה ,המשגהה תקחרה לע ושפנ תא ם''במרה רסמ וירפסבש ףא יכ םיעטמ אוה .(יר ימע)
 הז ךרד לעו ... םהב סנכיל םינווכ םיכובנה הרומב ונל חתפ ונל חתפ ,הברדאו" :הלבקב
 מ"רל דשוח ינא ... םינובנל םינוכנ םירבדה השועו ריתסמו עדויב ל"ז מ''ר יתדשחו יתמכסה

 ."םניינעו הכרב לש סוכו םמשו לוחמהו הדועסה דוס עדוי הרצק ךרד לע ל"ז

 םייללכ םירקחמו תושיג

 ,ח"נשת קרב ינב ,חי םינוש םיניינע ,ה ,עשוהי רבד ,םחנמ עשוהי גרבנרהא .289
 .צ ימע

 םינווכמ םה ,תווצמל ל"ז ם''במרה ןתנש םימעטה לכש ...ל"צז עליטסואמ ק''הגהמ יתעמש"
 ."הלבקה ךרדל םימאות תווצמה םעט שרפמ ם''במרהד ... הלבקה פ''ע

 האמה ןמ תידוהיו תיעדמ הידפולקיצנא :םיגונעתב הבהא רפס ,רתסא ןמנזייא .290

 .29-28 ימע ,ב"סשת םילשורי ,תירבעה 'ינואה ,רוטקוד תדובע ,ד"יה

 "ירוחא" היפל ,רוצה תרקנל ם''במרה שוריפל ד''בארה תגשה תא ...ריכזמ הדוהי ןב השמ 'ר

 ףא ריכה ם''במרהש ןעוטו ם''במרה לע ןגמ י"במר .תוריפסל הארנכ ןווכמה לודג דוס אוה

 םגש אלא ... העט ד''בארש ןעוט וניא י''במר ... ד''באר זמור וילעש לודגה דוסה תא ריכה

 י"במר לצא תמייקש ,הנקסמה הלוע ןאכמ ... דוסה ותוא תא ועדי ם"במרה םגו ד''בארה

 ."הלבקהו היפוסוליפה ןיב דחאל המגמ
 .'תוכלמיה תריפסו לעופה לכשה — 'דובכ'ה יוהיזל סחיב תפסונ המגוד תרכזומ 31 ימעב

 .הז ךרכב ספדנה הרמאמב ע"ע

 .242 טירפ ואר 102
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 .786-785,712-711 ,19-17 ימע ,ו"סשת ףוצ הונ ,ףוצ תפנמ ,ןתנוי סלב .291

 ןונגסב שמתשמ ךכיפלו ,בחרה רוביצל הלבקה ינכת תא גיצהל — םיכובנה הרומ תרטמ
 .ילבק וניאש

 .57-55 ימע ,(194 טירפ) ד"של םעט ,והילא גזומאךב .292

 תידוס תרוסמ לש המויק לע עדי אוה ,(194 טירפ ואר) רהוזה תא ריכה אל ם"במרהש ףא

 ,לבא !?העדיש אל םא םינוש תומוקמב היתודוא לע קחשו זגר המל ם"במרה" :תודהיב

 דומלתה ימכח ימיבש הרומה ורפסב דיעמה אוה .םרופס ךראי תובר תוביסמ הב ןימאה אל

 תאז היהתש שיחכמ אוה םאו ,הלוגס ידיחיל תדחוימ תיידוס המכח הל ןקו תיב האצמ

 תא ותבהאמ ,שחומה שיחכהלו ןכ רמול האנ ול ? ץיח ונא ויפמ יכו 'הלבק' םשב הל ארוקש

 ."ונינובנ תניבו ונימכח תמכח איה איה ולאכ םייקו רשאש ותמכחו ינודז

 קרוי-וינ ,('ע)זיורג המלש עשוהי ,הדובעה דומע ,בוסוקמ םהרבא ןב ךורב .293
 .א"ע גכ — ב"ע בכ ,ח"משת

 .םילבוקמה ירבדל וירבד ןיב תומאתה שי ,לבוקמ היה אלש ףא

 .114-113 ימע ,(146 טירפ) המילש הנומא ,ףסוי םהרבא ןאמסעטאג .294
 ןושלב בתכש אלא ,דוסה תרות תא עדי ם"במרה יכ ,תווצמה ימעט תייגוסב ןויד בגא ריעמ

 .םוקמ לכב וירבד ריתסהו ,טשפ ךרד לעו םירקוחה

 ,ד"בח תודיסחב ם"במרה תנשמ לש תיטסינומרהה הסיפתה ,בקעי בילטוג .295
 .ג"סשת ןג-תמר ,ןליא-רב 'ינוא ,רוטקוד תדובע

 ןפואה תא חתנמו ,ידאלמ ז"שר לע תוינומימ תועפשהו תורוקמ םינייצמה םירקחמה תא רקוס
 לש ובולישל ךרדה תא ללס ז"שר :םתנשמ ךותב ם"במרה ירבד תא ד"בח יגוה ובליש ובש

 חורב תינומימ הנשמ גיצהל ףאש ישילשה רודב 'קדצ חמצ'ה :ת"ידבחה תוגהב ם"במרה
 ףסוי 'ר ,'קדצ חמצ'ה לש ונינ 103:ם"במרה תא םיליכשמה לש םתסיפתל הפולחכ ,ד"בח

 העיגה אל ןיידעש ינפמ ויתועד תא ריתסהל ץלאנש 'לבוקמ'כ ם"במרה תא גיצמ ,קחצי

 קוסיעה תא ןוסרואינש מ"מר דואמ םיצעמ וירחאש רודב :'דוסה תרות' תא תולגל העשה
 .(10-9 ימע ,אובמ)ותוליעפ תונש ךרואל וז המגמ תורבגתה תוהזל ןתינו ,ם"במרה תרותב
 תא ןקתל .2 :תיטסינומרה .1 :תומגמ שולשמ עבונ ד"בח תבשחמב ם"במרה לש ובוליש

 .(33 ימע)'דיסח'ו 'לבוקמ'כ וגיצהל . 3 :ם"במרה לע 'גורטיקה'
 מ"מר .לבוקמ היה ם"במרה יכ "ט"שעבה דע" תיתחפשמ תרוסמ איבמ קחצי ףסוי 'ר

 תורחואמ םינשב .(וימי ףוסב הלבק דמל ילואש ןייצ יכ םא) הליחתב ךכמ גייתסמ ןוסרואינש

 לבוקמ היהש הסיפתה םע ההדזמו ,תוידיסחהו תוילבקה תוסיפתל המאתהב וראבמ אוה ,רתוי

 .(146-115 ימע)

 ,קחצי גרובצניג .296
 .(147 טירפ)'ישילשה רוזחמה תלחתה'

 םינווכמ וירבדש רורב ,המשל הרות דמלש ןויכ ךא ,הלבקה תמכחמ עדי םא םימכח וקלחנ
 .תאז םיגדמ אוהו ,הלבקה םע םימיאתמו

 .דל-גל ימע ,ח"נשת תובוחר ,יניע אשא

 .325,143 םיטירפב ואר קדצ חמצה לע 103
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 473 תרעומ היפרגוילביב — הלבקהו ם"במרה

 ךרדה תא רשיל היה ... הנוילעה החגשהה י"פע" ודיקפתש ןויכ ,הלבקה תמכחמ עדי אל
 .(ד 'עה)"אקוד הריקחה ירורב י"ע תמאה תמכח יוליגל

 ט''שעבה רודב [ןכש לכו=] ש"כו ,ל"זיראה רודב היה םאש ,ונידיב תרוסמ ןכו ,רבדה רורב"

 .(גל 'מע> "ותימאל תמאה יוליג רואל וז וכרדו ותעד תא לטבמ היה ,וידימלתו

 .וכ ימע ,(98 טירפ) תעדו םות
 ם"במר דועב ,לבוקמ היה ן"במר יכ ןייצמ אוה ,ן"במרו ם"במר תטיש ןיב הנחבה תרגסמב

 תא ררבל וא ,(ם"במר) רקשכ ,ותוחדל םאה :ערל סחיב םהיניב לדבהה ןאכמו ,רקוח היה

 .(ן"במר)ובש בוטה קמוע
 ץפוה) םסרופ םרט ,('ע) ידעלג לאיתיא ,'ם"במרה תטישב םלועה שודיח'
 .(ינורטקלאה ראודב

 קרפ ףוס נ"ומב וירבד תא םג ריכזמו ,'הליגר' תינויע הדותמב ם"במרה תעד תא חתנמ ברה
 .תורותפ יתלב תוינויע תולאש המכ הנייהת ,םלועה שודיח תחנה תא לבקנ אל םאש ,הכ

 תוריפסהו בלה תודימ עבש דגנכ תויעבה עבש תא "תוימינפ יפ לע" ןווכמ אוה הרעהב
 104.תונותחתה

 .חק ימע ,ט"סשת ,שטיוואבוילמ ד"ומדא ק"כ ירמאמ
 המכ לע םתוא ליחמו ,ן"במרל ם"במר ןיב םיניחבמה ,(47 טירפ) ו"חר ירבד תא ראבמ

 .םיאשונ

 .109-104 ימע ,ו"סשת םילשורי ,תונתמדאה ,האובנה ,םידממה ,בוט םש ןפג .297

 אל ,רבד לש ורקיעב" ,הז יפל .טנאק לש היפוסוליפל המיאתמ םיראתב ם"במרה תטיש

 םתריסמ דצמ םא יכ ,םמצע דצמ תומשה יפוריצו םייבויחה םיראתהל ךכ לכ ם"במרה דגנתה

 ;(31 יעה םש) םיטויפל דגנתהש י"ראה ירבד םע םימיאתמ םירבדהו ,(105 ימע)"םדא לכל

 תעדה לע תולעהל לוכי רשאמ רתוי הלבקה תמכחל וחורב בורק היה ם"במרה יכ ,ונל אצוי"

 ;(109 ימע) "דבל תיחטש הפקשהבו ןושאר ןויעב

 ךיא יהי ךא ,הירוטסהה תודעב םיכומס הל שי וימי ףוסב פ"כע ,הלבקהל ם"במרה תייטנ"
 — היהיש

 ןורתיה' תולילשב יראותב םג יכ רמאש המ וירבדל םוקמ היהי ךרדה וז לע קר

 .(םש)'"דואמ םוצע םיגישמה ןיב

 .הז ךרכב ספדנה ,בושי ראש ןרהא לש ורמאמב ע"ע

 ,ןיזדארמ ךינעה ךונח ןושרג .298

 .מ-הל ימע ,ו"נשת קרב-ינב ,תודיסחה דוסיו הנומאה דעש

 הרותה ירבד לכש" ,ינתלכש ןונגסב וירבד תא ףטעש אלא ,תיתימא הלבק ם"במרל התיה

 ,(מ ימע)"דחי םידחאתמ ,םה דחא דוסהו טשפה ... הזה םלועב םג שובל םהל שי תווצמהו

 105:תמאה ךרד לע ם"במרה לש תווצמה ימעט תא שרפמ (134 טירפ)ז"בדרש יפכו

 ;(במ ימע) הטושפ י"פע קר הניא 'הבכרמ השעמ'ו 'תישארב השעמ' םיגשומל ורבסה

 ,םוקמ לכמ ...ןותחתה שובלב שרפל ספת אוהש ,םינינע המכב וילע גישהל וברהש המ ןכו"
 ;(גמ ימע)"ויתפשב הזמר קר הריתסה אוהו תיתמא הלבק םהב ול היהש םינינע המכב זמר

 זכק ,חיק ימע ,ט"נשת קרב-ינב ,תלכתה ירפס ךותב ,תלכת ליתפ רמאמ
 ךירצש ם"במרה תטישכ ראובמ רהוזב :ם"במרהו רהוזה ןיב (רוקמ אל) הקשה תודוקנ אצומ

 .תלכתה ליתפ םע תוכירכה תא תושעל שיש ןכו ,דחא תלכת ליתפו ןבל יטוח העבש תיציצב

 (354 טירפ) לואש דיגמ

 תנווכל דוגינב שדקומה טסקטה תא שרפל ןתינ ןהיפל תויטיונמרה תושיג ךכב ץמאמ ברה יכ הארנ 104

 .הז רודמל החיתפב ונעצהש יפכו ,ורבחמ

 .לש-חכש ימע ,ד"כשת קרוי-וינ ,סייו םהרבאל לבויה רפס ,גאטסניד 'י 'י לש ותריקס ע"ע 105
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 .ןיזדארמ ר"ומדאה תטיש חותינו היגוסה תריקס
 .(ילגנאה קלחב) הז ךרכב ספדנה רמאמב ,דנלור לשטג לצא דוע ואר

 האיליסב ,המדקה ,המכח תולבונ ,(האידנקמ ר"שי) המלש ףסוי וגידמליד .299

 .(ל"שת ביבא-לת צ"ד) א"צש
 .הלבקה תונורקעל םיעייסמכ וירבד שרפמו ,ם"במרה ירבדמ הברה טטצמ

 ,(ג"לשת) בע ,יניס ,'ם"במרה רקוחכ תוילגרמ ןבואר ברה' ,'י 'י גאטסניד .300
 ןבואר ברה לש ורכזל םירקחמו םירמאמ ,תוילגרמ רפסב בושו) י-ה ימע

 .(בל-זכ ימע ,ג"לשת םילשורי ,תוילגרמ
 תשירד :םירחאו ,(זוע לדגמ)ןואג 'ן םהרבא ןב בוט םש 'ר (א :תונושה תומגמה תא רקוס

 תילבק הרבסה :היפוסוליפהו הלבקה ןיב םידחאמה (ב .ם"במרה תוכלהל רהוזב תורוקמ
 לע םיסומלופה (ד .הלבקה 'תשר'מ ם"במרה תלצה :םיליכשמה (ג .תויפוסוליפה ויתורותל

 וא ,הלבקה תומדק תחכוהל הדות הנשמל רהוזה ןיב תוליבקמה לוצינ :הלבקה תומדק

 .רהוזה תורפס לע ם"במרה תעפשה :ךפיהה

 .252-244 ימע ,(ז"לשת) דמ ,םינזאמ ,'י"ראהו ם"במרה ןיב ונרוד' ,ףסוי ןד .301
 תויטנוולרב ןדו ,תויחישמו ,םדאה תילכת ,דעיה להק תניחבמ םיגוהה ןיב םילדבהה תא דדחמ

 .םויכ ןהלש

 ,(ה"צרת) ג ,םינזאמ ,'תודיסחבו הלבקב ם"במרה' ,אבא לאומש יקצדורוה .302
 .453-441 ימע

 םע השיגפל הדגנתה אל הדצמ הלבקהו ... הלבקה םע ... תודהיה תשיגפל ם"במרה דגנתה"

 היפוסוליפל הרומג תודגנתהב הלחתב הלבקה הדמע ,תאז תמועל ...תינוטלפאה היפוסוליפה

 ."לדבה ילב דחי הלבקו היפוסוליפ וכרכש םילבוקמ ואצמנ םלוא ...וטסירא לש

 :תופוקת יתש שי ,ם"במרל םילבוקמה לש םסחי יבגל
 :םיסומלופה תפוקת :םהיניב רעפה תשגדה ,'תילילש' — הנושארה

 תדגא ,וירפסל תילבק תונשרפ :הלבקה ךותל ם"במרה תסנכה ,'תיבויח' — היינשה

 .םילבוקמה
 איהו ,הצרעהו דובכ לש היה הסחי ,ם"במרל םינפ הלבקה הריבסה ללכ ךרדב יכ םכסמ אוה

 .הירבדל דעסו ךמס וירבדב השקיב

 ,דוד םייח יולה .303
 .103-102 ימע ,א"לשת ביבא-לת ,ויתונויערו רהוזה תוחתפמ

 ."תמאה תמכחב םג ם"במרהל התיה דיש ,ילוא ,דומלל רשפא ןאכמו" ; 167 טירפ ואר

 .210 ימע ,ח"נשת ביבא-לת ,ג ,םייח םימ
 ."תמאה תמכחב םג ם"במרל התיה די

 .אכ ימע ,ו"משת ביבא-לת ,ז ,בר ךל השע

 ,תווצמה ימעט ןיינעב םיכובנה הרומב ותעדמ הרות הנשמב וב רזח ם"במרה םא הלאשב ןד
 .הלבקה ךרדל תדגונמה

 ,םיינומימ םינויע ,'יולה ד"ח ברה םע םיבתכמ תפילח :חפסנ' ,רזעיבא יקציבר
 םייוג לש םדמעמו "םולש יכרד'" :בושו) 275-248 ימע ,ו"סשת םילשורי

 ,םייח לש תודהי ,'יולה דוד םייח ברה םע םיבתכמ תפילח :ם"במרה יפל
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 הלבקהו ם"במרה
 475 תרעומ היפרגוילביב —

 איגש 'או רהוז 'צ ,יולה דוד םייח ברה לש תיתכלה-תיתוגהה ותריציב םינויע

 .(271-269 ימע ,ז"סשת םילשורי ,('ע)
 ןתינ הז רשקהבו ,תיטסימ איה םייתדה םייחה לש תיתימאה תועמשמה ,יולה ד"חר תטישל
 רוביח ירהש ,םינמז רדס לש ןבומב הרזחל ותנווכ ןיא .וב רזח ם"במרהש ותטיש תא ןיבהל
 ימע)"םימוחתה ינש ןיב יכרריה סחילו ינורקע רדסל" אלא ,םיכובנ הרומל םדק הרות הנשמ
261); 

 "וימי ףוסב לבוקמ השענש ם"במרה לע םילבוקמה תדגא ירחא ךשמנ יולה ברהש ,ןכתי"

 .(56 'עהב 367-366 ימע)

 השמ ונבר ,'ם"במרהל "הרות הנשמ"ב םירפסה רדס' ,יולה קיזייא קחצי גוצרה .304

 .בסר-סר ימע ,ה"צרת םילשורי ,('ע) ביל הדוהי (ןומימ)ןמשיפ ,ןומימ ןב
 םלועמ יכ ,ריעמ אוה ."הריקחו ןויע שרודה ןיינע אוה הרותה תודוסל וניבר לש ותוסחיתה"

 איה תקולחמהו ,תודוס םיללוכ טרפב םיכובנ הרומ רפסו ללכב הרותה יכ םדא קלחנ אל
 תא ללוש ם"במר יכ הלכשהה רוד ימכח לש עונכשה תורמל .הלבקה תמכח תודוס ולא םאה
 ירבד תא ןייצמ ברה .וזכ הקיז תמייק יכ הלוע הליעמ תוכלה ףוסב וירבדמ ,הלבקה תרות

 תמכח תודוס תא עדי ם"במרה םאה קפתסמה ,הרות הנשמ לע הנושארה ותגשהב ד"באר
 .ץחה

 ,'םולש םשרג לש ויתונחבה רואל םיכובנ הרומב ערו בוט לע' ,לטיבא ןמלוו .305
 ,[(ז"סשת) כ ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ--] םולש םשרגל ןורכיז רפס
 .363-349 ימע

 םימודקה תורוקמב הנושה םשומיש לע דמועו ,םיפוסוליפהו םינקיטסימה ןיב ןיחבה םולש 'ג
 תובישח ערל ןיא םיפוסוליפה לצא דועב .ערו בוטה תייגוס החקלנ ןחוב ןבאכ .ל"זח יגשומבו

 ערל רשפאמ וישעמב םדאהש םיריבסמו ומויק תא םיחינמ םבורב םילבוקמה ,ומצע לשמ

 :וב קובדל
 ןיב רשק ללוש יורה .ם"במרה לצא ערה לש ומויק תייגוסב יורה 'ז םע תסמלפתמ ןמלוו

 קודהה רשקה תא שיגדמ ם"במרהש ףא" :תובכרומל תנעוט ןמלוו דועב ,םיכרעל הקיסיפטמ
 שי ערו בוט רצוי םדאהש בשוח ונניא אוה ,ערו בוט ןיבל תישונאה הריחבהו הנחבהה ןיבש

 אוהש ,ערל םדא חינה ,היוגשה ותריחבב יכ ם"במרה ףא בשוח רהוזה רפס רבחמכ .ןיאמ
 :(358-357 ימע)"וב קובדל ,ינשוחה רמוחה

 תניחב ,ם"במרה לש הלופכה ותוחרזאל םיווק אוצמל ןתינ ולא םירבדב" :תמכסמ איה

 .(363 ימע) "ןקיטסימו ףוסוליפ

 .148-107 ימע ,(206 טירפ)'ם"במר תוגהב ןירותסמה דוסי' ,לארשי קוטשניו .306

 ןירותסמה דמוע ... הריציה זכרמבש ... הרכהל ...יתוא איבה םיכובנה הרומב ךשוממ ןויע"
 :(116 'מע> "!ןירותסמ לעב היה ם"במרה ...

 אלא ,"בר תלבקב אלו תובא תרוסממ אל ודיב ןיא חתפמו ... רתסנה תרותב בר ול היה אל"

 ראש לש וזמ הנוש ם"במרה לש ןירותסמה תסיפת :(133-132 ימע)"הנוילע הראהל הכז"

 .(144 ימע) םילבוקמה

 לצא טטוצמ] זפק ימע ,ז"ישת קרוי-וינ ,דסומו המכח ,לסיז החמש ויז .307

 .[די ימע ,אובמ ,(330 טירפ) םייח רדנלדירפ
 .ידיסח' היה תאז לכבו ,הלבקה תמכח תא עדי אל ם"במרה
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 לקניפרוג ילא

 ,רואינש ש"קז .308

 .61-60 ימע ,(י"רת ןילרב) א ,היחתה
 .תודוס ליכמ אוהש תויה ,(220 טירפ ואר)י"כב אצמנש רוביח לש ם"במרל סוחייה החוד

 לגיה וא הזוניפש לש תויפוסוליפה תוטישה י"פע םג ם"במרה תא שרפל ןיאש ,בתוכ אוה

 .תומישגמ ןה םגש ןויכ ,(ק"ת גהנש יפכ)

 .38 ,15-9 ימע ,(ז"ירת ןילרב) ב ,היחתה ע"ע

 .34-23 ימע ,(ר"ירת ןילרב) ח ,דמח םרכ
 לעש ,ףיסומ אוה .תודוס ליכמ אוהו תויה י"תכב אצמנש רוביח לש ם''במרל סוחייה החוד

 יכ םא ,יבויח סחי הלגמ ע"באר :תודוסל סחיב ם"במרו עבאר םילדבנ ,םהיניב ןוימדה ףא
 דגנתמ ם"במר וליאו (ןוטלפאו סרוגתיפ תעדל הטונ אוה ךכבו תרוסמב םשוריפ תא לביק אל

 .(וטסירא תעדל הטונ ךכבו)
 םינויע ,ורואב ,'רוויעה ןינתהו ה''יארה' ,גרבנזור םולש :דוע ואר ,ותשיג לע

 'י םייח ,התארוה יכרדבו ל"צז קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה לש ותנשמב

 .4 'עה 312 ימע ,('ע) לאימח

 בנ-אנ ימע ,(4 טירפ) תוהולאה תכרעמ [לע] ,הדוהי תחנמ ,הדוהי טייח .309

 .(א"ע הל ,ח"יש הבוטנמ)
 איה המכחה םאו ... ללכ הלחנו קלח ל"זר תודוסבו הרותה תודוסב םהל ןיא יכ תמאב עד"

 ."ונתרות תמכח הניאש רורבבו תמאב עד המכח

 ,השמ שימלח .310

 ,תיתוברתו תירוטסיה הריקס ,ז"טה האמה ןמל הקירפא ןופצב הלבקה

 .12-7 ימע ,אובמ ,א"סשת ביבא-לת

 ,הלא םירוזאב הלבקהו היפוסוליפה לא סחיב תונושה תומגמה לע רבחמה דמוע ואובמב

 .הלבק ירבד דצל הרומב ם"במרה ירבד ואיבהש םירפס םללכבו

 .הז ךרכב ספדנה ורמאמ םג ואר

 .זכ ימע ,(ז"נשת)י ,תופוסא ,'ם"במרה לש ותומדל' ,קחצי יקסרבט .311

 וסינ" ןב] :ףקות לכב ותנשמ תא וחד [א] :םילבוקמה יגוח ברקב ם"במרל תושיג עברא רקוס
 ךא תונתלכשל ודגנתה ןג] :"ןה תחא תוטישה יתשש תוארהלו הלבקו היפוסוליפ ןיב רשגל
 וידימלתמו וימגרתממ והוקיחרהו ,היפוסוליפה ןיבו וניב וניחבה ,ם''במרה לע תוכז ודמיל

 ותנשמ ןיאש ונעט אליממו ,לבוקמל ם"במרה תא וכפה" ןד] :וירבד ףוליסב ומשאוהש
 ."הפקת תיפוסוליפה

 .ו"סשת םילשורי ,םיכובנה הרומ םוכיס ,הבשחמו רובד ,המלש ונאדילוט .312

 ןכו ,הרומל המדקהב וירבד לע תססובמ ותנעט .הלבקה תמכח תא עדי ם"במרה יכ ןעוט רבחמה

 ףוסב הלבק דמל ם"במרה יכ הדגאב אצומ אוה ךכל סוסיב .הז רפס לש םותסה והנבמ לשב

 לביק יכ דיעמ רבחמה .(33-30 ימע ,א"ח) היפעלובא א"ר לש םיילבקה וישוריפבו ,וימי

 התלגתנ דוסה תמכחש פ"עא יכ ומשב ףיסומו ,(33 ימע ,םש)ינמחנ יול ברה ,ורוממ וז השיג

 :(4 'עה 126 ימע ,ב"ח)"האלפנ הרוצב היתודוסל עלק" אוה ,דבלב תוננובתה ךרד ם"במרל

 :42-34 ימע ,א"ח) תומוקמ המכב הלבקה תרותל םיכובנה הדומ ןיב תולבקה אצומ רבחמה

 :(9 'עה 69 ימע :5 'עה 67 ימע :90 'עה 63 ימע ,ב"ח
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 477 תדעומ היפרגוילביב — הלבקהו ם"במרה

 רפס"כ םיכובנה הרומ תא שרפמ הז רוביח יכ רידגמ ,רפסל ותמכסהב ,ומח ןב המלש ברה

 .(ה ימע ,א"ח)"ילכש שובלב תידוהיה הקיטסימה

 ,הריצי רפס ךותב ,י א ,הריצי רפסל שוריפ ,יזנכשא םולש ר"ב (ךוראה) ףסוי .313
 im ב"ע אל ,ד"בארל סחוימה שוריפה ,ך"רת בובל

 :הלבקה ד"ע וירבד שרפל תורשפאל זמורו ,נ"ומב ם"במרה ירבדב תוינטשפ תונבה החוד
 םיקרפ ישארב וירבד םנמא ,והומכ םינואגב םק ימו ל"ז מ"רה הזל ןיוכיש היהיש ו"ח"

 ."הפ לא הפמ ויתודוס לבקש ימל םינבומ

 .321 טירפ ע"ע

 ,ץיברת ,'םידיסחה לודג ,ןיידה לאומש ןב לאננח 'ר לע דוע' ,ףסוי (ןוטנפ)ןוני .314
 .107-77 ימע ,(ו"משת) הנ

 אלו ,ם"במרה תפקשה לש יפוסוליפה טביהה לע רובידה תא םירקוחה וביחרה הכ דע"
 .(81 ימע)"תיטסימ טעמכ ,תימינפ תינחור הפיאשב הרושק איה המכ ושיגדה

 טל ,דמח הדשב ,'ל"היר לש ותוגהב תילבק-תיאובנה הדותמה' ,רמתיא ןהכ .315

 .30 ;15 'עה 23 ימע ,(ו"נשת)
 הל דגנתה אוה םאהו ,ונמזבש הלבקה תמכח תא ריכה ם"במרה םאה תולאשל סנכהל ילבמ"

 לארשי םעב איהש לכ תמכח תואצמיהל עדומ היה ם"במרה ,הרקמ לכבש םינעוט ונא ...
 הריכה ם"במרש הלועו ,הלבקה תמכח ןכא וזש רבתסמ ,ותעדל ."םיאיבנהמ דוע הרוקמ רשא
 ;(15 'עה 23 ימע)

 ימע) םיברב הלבקה תרות לש התצפה תא רתוי רחואמ רשפיא המשגהב ם"במרה לש וקבאמ

30). 

 ,ויחא ריזנ ,'תידוהיה תיתדה איפוסוליפל אובמ' ,("ריזנה ברה") דוד ןהכ .316
 .טיש-חיש ,אצר ימע ,ב ,ח"לשת םילשורי

 יפל ,ם"במרה לש תיתדה איפוסולפה םג ... דוסב הרוקמ תידוהיה תיתדה היפוסוליפה"
 ,יהלאה עפשה איה ותטיש רקיעו ,הבכרמ השעמו תישארב השעמ דוסל שוריפ איה ,וירבד

 היפוסולפה" .(אצר 'מע> "האובנה רפס — םיכובנה הרומ רפס לש ןושארה ומש היה הזו
 ."ויכרדמו דוסה לש ואצוממ הב שי ךא ... תויעבטה ןמ האצוי איה ם"במרה לש תיתדה

 ,והיעשי ץיבוביל .317

 אשונב קוק ברה םע ול התיהש החיש בושו בוש טטצמו ,תוינומימל תדגונמ הלבקה ,ותעדל

 לש התכרעהב קר םהיניב םיקלוח םהו ,ל"נה ותנחבא םע םיכסה קוק ברה ,ותנעטל .הז

 107:ויבתכמ םיברב תרזוח ותשיג .הלבקה

 ,םיכרעו הירוטסיה הנומא ,(1977) 'לארשי תנידמ לש תיתדה התועמשמ'
 .125-124 ימע ,ב"סשת םילשורי

 התיה ,תאז תמועל ,הלבקה .'המשל הרות'ב תלגודה הפקשהה תא ם"במרב הלות ץיבוביל

 ,'וירפסו ד"בארל סחוימה הריצי רפס שוריפ לש יתמאה רבחמה' ,םולש םשרג ואר ,הז שוריפ לע

 ףסוי 'ר לש ויתודלותלו אשונה לש ינכדע םוכיסל .136-112 ימע ,1998 ביבא-לת ,א ,הלבק ירקחמ

 ,ה"משת םילשורי ,יזנכשא םולש ןב ףסוי 'רל הבר תישארבל ילבק שוריפ ,שימלח השמ ואר ,ךוראה

 .22-21 ימע ,םש ואר ם"במרה לא וסחי ןיינעלו .16-11 ימע

 .םמוסרפ רדס יפל ונייוצ ןאכ תורוקמה
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 לקניפרוג ילא

 יבגל לארשי םע לע לטומה בויחה תא הכפה ... תודהיה תנומא לש המלועב" ירוטסיה תוויע
 ךרוצ'כ תווצמה — ומצע ת"ישה יבגלו תימסוקה תואיצמה יבגל ול דעונש דועייל ,ומצע
 ןיב ןמית תודהיב הלודגה תקולחמהו" ,תוינומימל תדגונמ הלבקה ."'םלועה ןוקיתכו הובג

 ."חיכות — 20-ה האמה תליחתב (רהזה ידיסח) םישקעה ןיבו (ם"במרה ידיסח) םיעדרדה

 ךא ,הלבקל ם"במרה תנשמ ןיב לדבהה לע ומע ברה םיכסה ,קוק ברה םע ול התיהש החישב
 108.ם"במרל "הנוילעה החגשהה" הדיעוהש המשגהה תקחרה לש ירוטסיהה דיקפתה לע דמע

 וחוכ וליפא ,ותעדל .הגשוה וז המגמ םא וילע קלוח אוהש ףא ,ברל הנע אל יכ ןייצמ ץיבוביל

 .הלבקה המרגש (היחיפסו תואתבשב)ז"על תורדרדתהה תא ענמ אל ם"במרה לש םוצעה

 .95-93 ימע ,ח"משת םילשורי ,רשש לאכימ םע תוחיש ,ואולמו םלוע לע

 אנת'כ ואיבמ ץיבוביל .תועש המכ הכשמנ (1929) ט"פרת תוכוסב קוק ברה םע ותחיש

 ,תאז תמועל ,הרז הדובע .'המשל הדובע'ב ךרוצה תא ם"במרב הלותה ותטישל 'עייסמד

 םילודג םישנא אקווד ןכלו ,ותוא ריכהלו לאל ברקתהל םדאה לש יביסנטניא ןוצרמ תעבונ

 .תילילא איה תילבקה תורפסה ,ותעדל .ךכב םילשכנ

 ברה .'תמאה תרות' קר אלא 'הלבק' הלבקה תא הנכמ וניא םלועל קוק ברה יכ ,ןייצמ אוה

 תרות'מ עונמל 'דוחייה תנומא' דיקפת תא שיגדהו ,תוינומימל 'תמאה תרות' ןיב ןיחבה קוק

 תועפותהמ ול חיכוהו ברה םע חכוותהש ןעוט ץיבוביל .הרז הדובעל רדרדיהל 'תמאה

 קוק ברל יכ ןייצמו ,'תמאה תרות'בש הנכסה לע ,תואתבשה הררגש דמשה לש תוירוטסיהה
 .ויתוישוקמ ךובנ היה אוהו תובושת ויה אל

 .85 ימע ע"ע .הרעהב 28 ימע ,ם"שת ,ם"במרה לש ותנומא

 .1995 ,ל"חמדל "םירשי תליסמ" לע תוחיש
 ;הרז הדובע הב האור היהו ,הריכה ול ,הלבקה תרותל דגנתמ היה ם"במרה
 טטצמו ,(27-26 ימע) הלבקה תא עדי אל ם"במרהש ומע םיכסה קוק ברה יכ ןייצמ רבחמה

 םולשו סח היה לולע ולוכ לארשי םע ,תמאה תרות תא עדי אלש ם"במרה אלמלא" :וירבדמ

 .(50 ימע)"הרז הדובעב עוקשל

 .485,483-482 ימע ,ז"נשת ,הטמלש המו הלעמלש המ

 .259 ימע ,ט"נשת ,ץיבוביל 'סורפ ךתוא לואשל יתיצר

 .206-205 ימע ,ג"סשת ,תווצמה ימעט יקרפ לע תוחיש

 זומת) ב-א ,ד ,תויפלת ,'רתסנהו הלגנה שיא ל"ז א"רגה' ,םחורי רענייל .318

 .174-173 ימע ,(ט"שת
 .התוא עדיו הלבקה תמכחל ןווכ ם"במרהש '09ןיזדארו אציבזיאמ ויתובא תרוסמ איבמ
 הריצי רפס שרפמ ד"באר ירבדמ תאז קייד ןיזדארמ ה"הללז לישעה עשוהי םהרבא 'ר ,ויבא
 .(313 טירפ ואר)

 ,יבצ קחצי ןמרגנל .319

 .227-224 ימע ,(212 טירפ) ,'ם"במרל םיסחוימה םישוריפו תורמא'

 :ם"במרל םיסחוימה םיילבק םישוריפו תורמא ,ראשה ןיב ,רקוס
 תוקחרתהל םיפסונ םידה שפחמ רבחמהו ,המוק רועיש רוביחל וסחי תא הניש ם"במרהש חינמ

 רצי' לע בי ב נ"ומב וירבדב הריצי רפסל ותודגנתה לע ם"במרה זמר ,ותנעטל .תודוסה ןמ
 .'ערה

 .221 טירפב ע"ע

 .(58 טירפ) המלש-ןב ףסוי ,לשמל ,ואר ,קוק ברה תנשמב 'החגשהה תמרע' לע 108
 .176 טירפ ואר 109
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 הלבקהו ם"במרה
 479 תרעומ היפרגוילביב —

 ,ב"סרת סנות ,'ה דובכ רעש ,םירפא הוקנלא ךותב ,בתכמ ,קחצי ילערמ .320

 .ד 31 ימע ,המדקה

 וילע ורוגנסו םיכובנה הרומב ותקמעה םע 110רבחמה לש תילבקה ותסיפת תבשייתמ ךיא ןד

 הלבקה ודמלש םינושארה יאדו" :ריבסמו .ן"במר תוישוקמ
 ב"ע ,לכשומ ךרדב לכה —

 אל רשא וננמז ילבוקמ ןכ אל :הריקחה םע דחי תכלל הלבקה תמכחמ ןוימדה הווסמ וריסה

 ."ליכשהל עדי

 .(73 טירפ)רפוסה תסק ,ןורהא סוקרמ .321
 השע אוה" :וירבדלו ,(313 טירפ) סומינולק רב ףסוי 'ר לש הריצי רפס שוריפמ טסקט איבמ

 הארנה לככו ,ושארל הרטע םדנעו ויתועד איבהש ,ם"במרה ןיבו םילבוקמה תועד ןיב םולש

 ימע ,(30 טירפ) ראהלעמאק י"ע טטוצמ :א"ע זל-ב"ע ול ,תישארב תשרפ] "ודימלת היה

 .[גל

 .(אל ףד ,חנ תשרפ)"םידחאתמ הלבקה ךרדו ם"במרה ךרד" :רפוס ם"תחה םשב

 .401-397 ימע ,א"לשת םילשורי ,ב ,לארשיב היפוסוליפה תודלות ,דוד קרמינ .322
 זמורש תודוסה לעו ,הלבקה לע ןהו ם"במרה לע ןה תינוטלפואינה העפשהה לע דמוע

 ימע) "ונלש הרות ירתסו תואיצמה תודוסל ינומימ ןאכ זמרמ" :םילגלגה תרותב ם"במרה
 תואיצמה תודוסב" :םיפתושמ הקיני ישרש לע אלא ,הלבקל תוהז לע רבדמ וניא אוה .(399

 קחורה תורמל ,הלבקבו היפוסוליפב הרוסמה ישרש םה םיבורק המכ םיאור וננה ינומימ לש
 .(400 ימע) ךהיתודוסי ןיבש לודגה

 ,(ד"ירגה) בוד ףסוי קי'צייבולוס .323
 ,(ח"נשת)זס-וס ,םודדה ,'(ם"במרה לש ותטיש תמועל)רהזה יפל "תישארב"'

 .127-122 ימע

 ,[םלועה תריצי תייעבב] הנקסמ התואל םהינש םיאב ,הלבקב ןיינועמ ם"במרה היה אלש ףא"
 םיירויצ םייוטבב השמתשה הלבקהו םייפוסוליפ םייוטבב שמתשה ם"במרהש הז לדבה דבלמ

 ."םייצילמו

 .196 ימע ,ט"משת םילשורי ,('ע)יאלפ סחנפ ,הבושתה לע
 ."'היב אסיפתד הבשחמ תיל'ש הלבקה ימכחל לכב טעמכ םיכסמ ם"במרה"

 :לצא הבחרהב תרבסומ ד"ירגה תטיש

piw ח"סשת ,ב ,ןג-תמר ,קי'צייבולוס ברה לש תיפוסוליפה ותוגה ,בד. 
 ,(הזמ י"ראה לשו הזמ ם"במרה לש חיננ)תורתוסו תודגונ תוינויער תושיגב שמתשה ד"ירה"

 ימע) םהל םרגש יתדה-יתעדותה הנבמב הצמתמ ונינעש רחאמ ,תוריתסלו םידוגינל שח אלו
53): 

 ... הלבקה לשו תינתלכשה היפוסוליפה לש תונושה תויצטניירואב ןיינעתמ וניא ד"ירה"

 :(106 ימע)"ןתוא םיגוהה לש תיתדה העדותה תא תופשוח ןה ובש ןפואב קרו ךא ןד ד"ירה

 .(115 ימע)י"ראהו ם"במרה לצא תומוד תויטנ אוצמל ד"ירל הרשפא תיגולונמונפה השיגה"

 : 120 ימע ע"עו

 ךכב תוארל ןתינ" :דוסה תורפסמו ם"במרה יבתכמ תורוקמ ונויד ךלהמב טטצמ ד"ירה

 רשפאו :םינש תואמ לש תרוסמ תלעב איה וזכ האירקו ,ם"במרה ירבד לש היצקיפיטסימ

 ןיב תדדונתמ ןכא תיתדה העדותה — יגולונמונפ ןויד לש הרגשכ ןוכנ לא וז העפות שרפל

 אולמ תא הליכמכ תספתנ ם"במרה לש ותעדות .דוסה תרותל תונתלכש ןיבו הלגנל רתסנ

 .(133 ימע)"התלודג הנומט ךכבו ,תיתדה העדותה לש םינווגמהו םיידוסיה םיביכרה

 .20-18 ימע ,(121 טירפ)והילא לקניפרוג ואר .הילאמ הרורב הניא ,לבוקמ היה הוקנלא יכ ותחנה 110

This content downloaded from 83.137.211.198 on Mon, 22 Jun 2015 04:51:26 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 לקניפרוג ילא

 .133-109 ימע ,(10 טירפ)'הלבקהו — ם"במרה' ,השמ הסיוס .324

 .ןיינעב הפ-לע תורוסמ איבמו תינברה תורפסה ןמ תורוקמ רקוס

 הכרב רה ,תידוהי תוהזבו הירוטסיהב ןויע ,ב ,םיתיעל הניב ,באז 'ץיבונטלוס .325

 .184-180 ימע ,ה"סשת

 ןתינ םאה :הלבקל ם"במרה סחי ןיינעב תינברה תורפסב תונודינה תויגוסה לע תיללכ הריקס

 הלבקל וסחי לע המוק רועיש רפסל ללושה וסחימ דומלל
 םהילא 'תודוסיה תועמשמ המ י

 ;'הבכרמ השעמ'ו 'תישארב השעמ' םיחנומל ורבסה ?זמור אוה

 הדוהי יבצ ברה תעדו 111,לבוקמ היה ם"במרהש ןעוטה 'קדצ חמצ'ה ר"ומדאה תעד ןייצמ

 תומאתהה ןאכמו ,היתונורקעמ םיברל ןווכל הכז ךא ליגרה ןבומב לבוקמ היה אלש קוק
112 

 .תובורמה

 .דכק-זיק ימע ,ב''סשת םילשורי ,הכ ,ה ,םולש תחונמ ,םייח בקעי רפוס .326

 ם"במרהש םינעוטה (םידיסחה ירבדמ רקיעב) תינרותה תורפסה ןמ תוטטיצו תורוקמ ףסוא

 דחוימ רמאמב ד"סב יתכראהו" :םייסמו ,הלבקה י"פע וירבד תא שרפל ןתינש וא לבוקמ היה

 ם"במרה וננודא ירבדש ,הז ןינע תותימא תוארהל ,ע"נ יארתבו יאמק םירפוסו םירפס יפמ

 ."תמאה ימכח ל"ז וניתובר תנשמ םע םינווכמ

 ,'"םיכובנה הרומ" ורפסל לודגה הרומה תחיתפב ןויע יקרפ' ,לאקזחי אנרס .327

 ,אנרס לאקזחי ברל ןורכז רפס ,לאקזחי תסנכ
 יקסבוכוז ינו טדימשדלוג 'י

 .טי ימע ,א"לשת קרב-ינב ,(יע)

 תלבק ךרד לע !תויהלאה תומכחה=] ל"נה תומכחב ויתוברמ הלבק ול התייה םא עודי ןיא יכ ףא"

 ."ע"בארה םהילע דמעש ומכ ,הלודגה ותעדמ הרותה תודוס לע דמעש קפס ןיא ,ל"ז ן"במרה

 .(זצ-גצ ימע) אל ,ח ,(183 טירפ) םירפס תחפטמ ,בקעי ןדמע .328
 !הלבקב אוה איפוסוליפה רוקמ

 .93,34 ימע ,(139 טירפ)לארשי תעד ,לארשי רטרופקנארפ .329
 דמל םאה טילחהל לוכי וניא אוה ,וימי ףוסב הלבק דמלש הדגאה תונמיהמב קפסה לשב

 .םהיתודוסל םינווכמ וירבדו ,םילבוקמה ירבדל ם"במרה ירבד ןיב תומאתה שי ,פ"כע .הלבק

 ,םייח רדנלדירפ .330

 ,ל"חמר ידעש ,(ל"חמר)וטאצול םייח השמ :ךותב ,'חוכיוה רמאמל אובמ'

 .בכ-אכ ימע ,ט"משת קרב-ינב

 וז הדבועל םירבסה ןתמב קסוע אוהו ,הלבקה תמכח תא עדי אל ם"במרה יכ רורב רבחמל

 ,[ותדמעב ךמותכ ודי לע טטוצמה (307 טירפ) םלקמ ויז לסיז החמש ברה ירבד דוע ואר]

 קרב-ינב ,המכח יחתפ ח"לק ,(ל"חמר) וטאצול םייח השמ ךותב ,ל"נה

 .אובמב ,ב"נשת

 .(22 ימע)'דיסח' היה ב"פעאו ,הלבקה תמכח תא עדי אל ם"במרה

 הכז התיה ולש 'ה תדובעש ןויכ ,תוקבדל עיגהל הכז ,הלבקה תמכח תא עדי אלש פ"עא

 .(29 ימע) תימינפו

 .295,143 םיטירפב ואר הז ר"ומדא תטיש לע 111

 .337 טירפ ע"ע 112
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 הלבקהו ם"במרה
 481 תרעומ היפרגוילביב —

 .138 ,128 ימע ,(203 טירפ) א ,תירבעה הריטאסב םיקרפ ,הדוהי רדנלדירפ

 האמה ןב ליכשמכ ם"במרה לש ותומד תא בצעמ םייחה ץראב החיש הזחמב ןוספלוו
 .תווצמה וא הנומאה לש ילבק-יטסימ רבסה לכל דגנתמה הרשע-הנומשה

 ,ס"שת קרב ינב ,ם"במרה תורצוא — א ,לארשי ילודג תורצוא ,השמ לאירוצ
 .גי ימע

 דומלל ם"במרה הכז אלש עריא הז ךיא ,ל"קוצז ריבד לאומש ברה ר"ומ תא יתלאש רבכו"
 םג בטיה ם"במרה עדי וליא יכ ,ובכע םימש ןמ :יל הנעו ?הלבקה תודוס ,הרותה תוימינפ

 לארשי ויה ,לקו ךורע רודיסב תונקסמה תאצרה וב םג השוע היהו ,הז ארונו בגשנ חטש
 דובכ ןוכשל לכוי אל ונבר השמ עודמ תוביסל המוד הזו ... תע םרטב םתולג ןמ םילאגנ

 ."תע םרטב םלוע ןוקית עונמל רמולכ ,לארשי pאב
 היפל הדגאה תאו ,ןה תחא היפוסוליפהו הלבקהש א"מרה תשיג תא ןייצמו ךישממ רבחמה

 .וימי ףוסב הלבק ם"במרה דמל

 ביבא-לת ,הלבקהו תודיסחה סדרפב ,'לארשיב ןירותסמה תומדק' ,ללה ןילטייצ

 .102-53 ימע ,ז"נשת

 ם"במרהו םילודגש אופא ןכתי ךיא הלאשל הבושתב .דוסה תרות תומדק תא חיכוהל הסנמ

 ,שיאל שיאמ ,רודל רודמ רסמתש הלבקל הל רשפא" :בישמ אוה ,וז הרות ועדי אל םשארב

 רזעלא 'ר םא ... האריב וליפאו המכחבו הרותב םילודגל אקוד ואל .הל םידחוימל קר לבא

 ם"במרהו ןואג הידעס בר םא אלפ ןיא ,הלבקה תא וגישה אל וא ועדי אל 'אתידפמופד יבס'ו

 ורסמנ ,המכחבו הרותב םהמ םינטק ילוא ,םירחאל יכ ףא ,הלבקה תא וגישה אל וא ועדי אל

 .(102 ימע)"רודל רודמ היקרפ ישאר

 .גמ-זל ימע ,(30 טירפ) םינומדקה תבהא ,הירא לאיתוקי ראהלעמאק
 םישרפמה ותוא וראיבש ומכ אלו ,רתסנה תמכח רואיבל ליבקמ ם"במרל הבכרמ השעמ רואיב

 תומוקמה לכמ הז קרפב םשה תרזעב יתרריבש המ יפל הנהו" :םייסמו .םייפוסוליפ םירואיבב
 אלו הבכרמ השעמב ם"במרה עדי אל יכ' טלחהב רמול רשפא יאש ,הארנ ל"נה םישודקה

 ירחא ךשמנש ינפמ ... ש"ע ח"י ק"ס ומר ןמיס ד"ויל א"רגה ירואיבב טילחה רשאכ 'םולכ
 הלמח ילב ל"ז ם"במרה דגנ ותשק ךרד רשא ,ל"ז יאבג ןב מ"רהמל שדוקה תדובע רפס לעב

 :"תוכז ףכל םעפ ונודל
 וימי ףוסב דמלש רבוסש תורמל תופירחב ם"במרה תא ףקותש ,שדוקה תדובע לעב לע המת
 .הלבקה תמכח תא

 .345 טירפב ע"ע

 .243-242 ימע ,(280 טירפ) םירפא רפפוק

 ורימג אמלע ילוכ אלד ,[הלבקה ירבדל=ן םעדי אל םא ל"ז ברה םישאהל ןיאש ,ןיבי ןיבמה"

 ועקת רשא רעזמ טעמ ויה ל"ז ורודב ילואו ,הלבקה תמכח [תא םיעדויו ודמל םלוכ אלש=ן
 ."ותמו שדוקה תא עלבכ וארי ןפ םתאריל ,הדמולל הב םמצע

 ,(ה"יאר) קחצי םהרבא קוק
 .305 ימע ,ב"סשת ןויצל ןושאר ,ב ,ה"יארה תורצוא
 ."וכרדב םיכלוההו ל"ז ם"במרהכ ,לארשי ימכחמ םידחא"מ הענמנ "תמאה תמכח"

 .ט"נשת םילשורי ,דפ ז ,םיצבק הנומש
 תבשקהל רשא םידדצה ינשמ ... ן"במרהו ם"במרה ... לארשיל ודמע םיבוט םיסנרפ ינש"
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 לקניפרוג ילא

 עבונ קומעה הנומאה שוח םשמש — תינמיה האפה — ימינפה ירותסמה דצהמ :חורה
 לכש אלמה ירכהה דצה — ילאמשה דצהמו ... תילבק תימינפ הניב לכל תואצות ונממו

 תויהל תירותסמה התיה תחרכומו .ויתורדגהב ךרע לכ תא טפושה ןויגהו רוריב ,ןובשחו
 בשקה ןואגמ עורזב היוחד תויהל המצעב הרכהה התואו ,תחתנמה הרכהה ןואגמ המולע
 ."דחא הזמו דחא הזמ ,לארשי תיב תא םינוב םה דחיו — הנומאה רידא ימינפה

 ,135 םיטירפ ע"עו ,(317 טירפ) ץיבוביל והיעשי לצא ומשב אבומה דוע ואר
152. 

 ,הדוהי יבצ קוק .337
 :םינושה וידימלת י"ע ומשב ואבוה תונוש תורוסמ

 ,('ע) המלש רניבא ,הדוהי יבצ ברה תוחיש

 אבומ ;(77 ימע ב"ח :תוחישה יכרכב) 12 ימע ,תודגנתמו תודיסח ,27 ןוילג

 .311 ימע ,ג"נשת םילשורי ,תישארב ,םש םג

 םושמ רתסנבש םירבד ריתסה אוה ,לבא .לודג לבוקמ היה ם''במרהש בתוכ אינתה לעב"

 רוקמהש ןייצ תורעהבו .(297 ימע ,םש ,הדוהי יבצ ברה תוחיש ךכ לע ואר) "םעה ךוניח
 היה ם"במרה" :הדוהי יבצ ברה ריעה ורפס ןוילג לעו ,קחצי ףסוי 'ר לש תוחישה רפסמ אוה

 אלש ןכ םג ותרות תוהמו וחוכ רקיעמ רתסנהו םינפה ,דוסה תמכחבו תמאבו הלבקב לודג

 ."םיליגרה תונושלה דומיל ךותמ

 .128-127 ימע ,(10 טירפ ליעל)ןופצ ירוע ,השמ הסיוס
 .אינתה לעבל סחיימ אוהש העדה תא ץמיא קוק ה"יצרה ,וירבדל םג

 .בס ימע ,ד"נשת םילשורי ,השומיש לודג ,םהרבא רמר
 הברה ןנשיש ,הנע ?ברה רמוא המו :ולאש .לודג לבוקמ היה ם"במרהש רמוא אינתה לעב"
 וניא ם"במרהש רבוסו אינתה לעב לע קלוח קוק ה"יצרה ,וירבדל ."הלעמל עיגהל םיכרד

 113.לבוקמ

 114.(325 טירפ)'ץיבונטלוס לצא יוצמ ומשב המוד ןוויכ

 .וכ-גכ ימע ,המדקה ,א (158 טירפ) הקזחה די ינדא ,והינודא סוארק .338
 הארמו ,הלבקב וימי ףוסב ןימאהו היפוסוליפה ןמ וב רזח ם"במרה היפל תרוסמה תא החוד

 םשורה ונשי" יכ םיעטמ ףא אוה .הלבקל תודגונמכ ויתועד ובשחנ םינושארה תורודב יכ
 ןיב קומעו לודג לדבה שי ולאכו ,הלבקהמ ןושארה קלחה לכב טעמכ הטוס הרומה רפסש

 הרומהש איה הרותה ילודגו םילודגה םימכחה תעד" ךא ,(הכ ימע) "היפוסוליפהו הלבקה
 היפוסוליפה ,הרותה ,עדמה יכ תוארהל וניבר ורבחו ,הרותה תודוסי לע יונב שדוק לכיה אוה

 אוה ם"במרה שדיחש תוכלה המכ לש ןרוקמ יכ הארמו ,(םש)"וזל וז תוביוא ןניא הלבקהו
 115.תמאה תמכחב

 ךא הלבקה ינכת תא ריכה ם"במרהש עמשמ ,60 ימע ,ד"נשת לא תיב ,םהרבא תריש ורפסב ,םנמא
 ויה וליאו" ,הרותה תא רתוס וניא ישונאה לכשהש ריבסהל התיה ותמגמש ןויכ הרומב םאיבה אל

 ."ותרטמ תא איטחמ ם"במרה היה ,םיילבק תודוסי םיעיפומ

 הנומש לע ,יקרש ירוא ברה ,ודימלת לש ורפס תא ןייצל יואר ,קוק הדוהי יבצ ברה תעד לע ןוידב

 טירפב ואר)הלבקל ם"במרה ןיב םילדבה ןייצמ אוה .הנורחאל עיפוהש ,(75 טירפ) ם"במרל םיקרפ

 תונברקה םעט טרפבו ,תווצמה ימעט תייגוס ןוגכ ,תונוש תויגוסב הז רעפ םצמצל הסנמ ךא ,(349

 .(איש-הש ימע ,םש)

 תוארהל ידכ הלבקה ינכתל דגונמ הארנה ןונגסב בתכ ם"במרהש איה ותנווכ ,ד"נעל .םימותס וירבד

 .ולא םינכת םע םיכסמ אוה תמאב ךא ,לארשי תד תא תרתוס הניא היפוסוליפהש
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 ,לאמכורק ןמחנ יבתכ ךותב ,וט רעש ,ןמזה יכובנ הרומ ,ןמחנ לאמכורק .א338

 .זנר ימע ,('ע) ץיבודיבאר ןועמש
 הדמל אלש הרומה תמדקהב ריהצה אוה ירהש ,הלבקה תרות הניא ם"במרה לש רתסנה תרות
 .בר יפמ

 םילשורי ,ו בי הרז הדובע ,ם"במרה לע חנעפ תנפצ ,('יבו'צוגורה')ףסוי ןיזאר .339

 .13 ימע ,א ,ט"לשת
 ."תורעש 'ד ןומדק םדאד האפל שיד הלבק ירפסב ראובמד" :הלבקה י"פע הכלה ראבמ
 ןיזאר ףסוי ברה לש וירדג רוריב ,תונופצ חנעפמ ,לדנמ םחנמ רשכ וילע כ"שמ הארו

 ם"במרה תא שרפל 'יבוצוגור'ה לכי ךיא ןד אוה .די-גי ימע ,ו"לשת םילשורי ,('יבו'צוגורה')
 ףוסב לבוקמל ךפהש רבוס .1 :עיצמ .המוק רועיש דגנ םיפירחה וירבדל דוגינב ,הלבק י"פע
 .םיפפוח הלבקהו היפוסוליפה ינכתש רבוס .2 .וימי

 לשו ם"במרה לש םייגולה םהירדנ לע תססובמ 'יבו'צוגורה' לש תיתכלהה ותטישש ןייצמ
 .הלבקה תרות

 ןב השמ ונבר ,'ם"במרה לא תודיסחהו הלבקה םחי' ,ריאמ יבצ ץיבוניבר .340

 .זפר-טער ימע ,ה"צרת םילשורי ,('ע)ביל הדוהי (ןומימ)ןמשיפ ,ןומימ
 .(טער ימע) "ילילש תויהל ךירצ ם"במרה לא תודיסחהו הלבקה לש ןסחי ירה הרואכל"
 לש ןחותיפ תא רשפאש ,הלבקהו ם"במרה ןיב הוושה דצה תא ריבסמ רבחמה ,ךכיפל
 ,תועד ,תונומאל םג םוקמ ןתנש ןושארה היה ם"במרה" :ןהיניב תולבקההו תונושה תודגאה
 .(פר ימע) "תווצמהו םיקוחה רפס דצב תודהיה רסומו

 קודצ 'ר ירפס ךותב ,ח ,םירמאמ יטוקיל ,(ןילבולמ) ןהכה קודצ ץיבוניבר .341

 .מ ימע ,א ,ב"סשת םילשורי ,ןילבולמ ןהכה
 שוריפה והז :הבכרמו תישארב השעמל ם"במרה תרדגה לע שדוקה תדובע לעב תנעטל סחיב

 ,םיימינפה םינכתל רחא שובל איה היפוסוליפהש ,רמואו ביחרמ אוה .הלבקה יפל םג ןוכנה
 ."ללכ הרות ירבד וניאו — תוינוציחה דצמ" שובל

 .(188 טירפ) רהוזהו ם"במרה סחי לע ותטיש ע"ע

 תבשחמב םילשורי ירקחמ ,'םולש םשרג יפל תודהיו הקיטסימ' ,רזעילא דיבש .342

 .68-49 ימע ,(ג"משת) ב ףסומ ,לארשי
 תא רקבמו ,הקיטסימל תימייניב-ימיה תונתלכשה ןיב ןיחבמה םולש 'ג לש ותטיש תא חתנמ
 .ולא תושיג ןיב ףתושמה בר יכ הארמ דיבש 'א .ם"במרה תטיש

 בוט םש 'ן" .232 ימע (95 טירפ)בוט םש 'ן קחצי לש ותוגה ,הילוי ןמצרווש .343

 ."ם"במרה לש וישוריפ ןיבל םניב רשפל הסנמו םיילבק םישוריפב עייתסמ

 .הז ךרכב ספדנה ורמאמ ואר ,ףסוי ץרוש .344

 ,א"סשת םילשורי ,הנותאו םילשורי ,'הביתכה תונמאו הפידר' ,ואיל סוארטש .345
 .176-175 ימע

 רוקמ יכ ,תיללכ הנקסמ קיסהל הרואכל ןתינ ןמית תרגאב האובנה תרזח לע תרוסמה ןויצמ
 הלבקהש הדגאב ןימאהל" קר אל ונילע היהי .הקתונ אלש הפ-לע תרוסממ אוה ולש עדיה
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 לקניפרוג ילא

 הלבקהש ררבתהש ןוויכמ ...ותורגב ימי לכ ךשמ לבוקמ היהש אלא ,ותנקז תעב ותוא השבכ
 היה ם"במרהש תעדה לע תולעהל ןתינש ירה — הרומה תמלשה ינפל תמייק התיה אל

 תחיתפב "םישרופמה וירבד יפ-לע תולטבתמ הלאכ תוזעונ תוזתופיה ,לבא .םילבוקמה ןושאר
 .בר וא הרוממ הבכרמ השעמ תא דמל אל יכ הרומה

 .334 טירפב ע"ע

 .וצרת-הצרת ימע ,(222 טירפ) ם"במדה תורגיא ,קחצי תליש .346
 גוסמ תודגאש ,רמול שי יללכ ןפואב" :ףיסומו ,'ם"במרל םירתס תליגמ' סוחיי תא החוד

 הנוכנה ךרדה .הלבקל אלו ם"במרל אל דובכ תופיסומ ןניא ,יוב רזח ם"במרה וימי ףוסב'
 ןהיתש לש ... קמועל הדיריב איה הלבקה תמכחל ם"במרה לש תינויעה ותנשמ תאוושהב

 ."ןהל ףתושמהו ההזה יוליגבו

 רפס ,(82 טירפ) 'הלבקה תישאר תודלותל השדח הדועת' ,םשרג םולש .347

 .162-141 ימע ,ב ,קילאיב

 האמל םישולשה תונשב הללוחתנש ם"במרה דגנ המחלמה ירוחאמ" יכ ,רעשמ םולש 'ג

 קחצי 'ר בתכש תרגאב אצומ אוה ךכל החכוה .(144 ימע)"הלבקה ילעב רבכ ודמע ,ג"יה
 ,144 ימע) םילבוקמה גוחל וכייתשה ם"במרל םידגנתמה ישאר יכ הלוע הנממ ,רוהנ יגס

153); 

 .82 טירפ ליעל ואר ,ם"במרל וסחי לע םג הדיעמה הנוריגמ ארזע 'רמ תרגא םש םסרפמ

 םתובלתשהב רתסנהו הלגנה ,םלוע יזרו םלוע תקוח ,'י רדנסכלא ןרפש .348

 .154-124 ימע ,ו"נשת םילשורי ,הלבקב

 ם"במרה םה היגצימש ,תודהיב תיתכלה-תילנויצרה השיגה ןיב ינחורה ןוימדה תא עיצמ

 תיבמ תיטסימה השיגה םע ,א"רגה לש ושרדמ תיבמ םייאטילה 'םידגנתמה' ןכמ רחאלו

 :עבוק אוה ראשה ןיב .תידיסחה העונתב כ"חאו םילבוקמב הכישממו ,ן"במר לש ושרדמ

 םירייטצמ םה ןיא ,תיביטקייבוא תואיצמ םדהמ הרותה יקוח לש םייטסימה םישרושה יכ ףא"

 .(141 ימע)"םהב םיננובתמה םינושה םישנאה יניעב דיחא ןפואב

 .חנ-דנ ימע ,(75 טירפ) ם"במרל םיקרפ הנומש לע ,ירוא יקרש .349
 .'שפניה ןינעב םילבוקמהו ם''במרה תוטיש ןיב םיטלוב םילדבה העברא הנומ

 תונויער לע עדי ם"במרהש ,הארנ ... תועדה ובר הלבקה תמכחל ם"במרה ןיבש סחיב"
 .(חכ 'עה חנ ימע)"םהילע קלח ךא הלבקה תמכח לש םימיוסמ

Altmann Alexander, 'Das Verhältins Maimunis zum jüdischen Mystik', .350 

MGWJ, Vol. 80 (1936), S. 305-330 (= Altmann Alexander, 
'Maimonides' Attitude toward Jewish Mysticism', A. Jospe (ed.), Studies 

in Jewish Thought: An Anthology of German Jewish Scholarship, Detroit, 

1981, pp. 200-219). 

Blumenthal David R., Philosophic Mysticism, Studies in Rational .351 

Religion, Ramat Gan 2006. 
 ףוסוליפ" היה ם"במרה יכ ,יטסימה םלועב םרוקמש םייוטיבו םילימ ךמס לע ,תוארהל הסנמ

 .תיטסימה היווחה ינפל בלש אלא תיפוסה הגרדמה הניא תינתלכשה הבישחה ."יטסימ

This content downloaded from 83.137.211.198 on Mon, 22 Jun 2015 04:51:26 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 485 תרעומ היפרגוילביב — הלבקהו ם"במרה

 ,ם"במרה יאצאצ לצא ןקיטסימכ ספתנ ם"במרה יכ הדבועב רבחמה האור ותשיגב הכימת

 .ד"בח תורפסבו ,ןמיתב ם"במרה ידימלת לצא ,היפעלובא א"ר יבתכב

 .הז ךרכב םיספדנה ,לטנדיורפ 'גו רשכ 'ח ,לטנמולב 'ד לש םהירמאמב ע"ע

Idel Moshe, 
'Maimonides and Kabbalah', Studies in Maimonides, Isadore Twersky 

(ed.), Cambridge, 1990, pp. 31-79. 

'Sitre Arayot in Maimonides's Thought, Maimonides and Philosophy, 
Shlomo Pines <fc Yirmiyahu Yovel (ed.), Dordrecht, 1986, pp. 84-86 

 י"עו ונממ תטלחומ תומלעתה י"ע השענ תולכיהה תורפס סופרוקב ם"במרה לש וקבאמ
 .וב םייזכרמה םיאשונל םיפוסוליפ םירואיב רוביח

Maimonide et la mystique juive, Paris, 1991, pp. 11-104. 

Kellner Menachem, Maimonides' Confrontation with Mysticism, .353 

Portland, Oregon, 2006. 

Magid Shaul, 
Hasidism in Transition: The Hasidic Ideology of Rabbi Gershon Henoch 

of Radzin in Light of Medieval Philosophy and Kabbala, A Dissertation, 
Brandeis University, 1994, pp. 147-300. 

 .ןיזדארמ ר"ומדאה לש ותשיג תא ןייפאמו הלבקהו ם"במרה אשונב תושיגה תא רקוס
Hasidism on the Margin, Wisconsin, 2003, pp. 40-71. 

Scmidmann M. A., 'On Maimonides' "Conversion" to Kabbalah', 
Studies in Medieval Jewish History and Literature, Isadore Twersky 

(ed.), Vol. II (1984), pp. 375-386. 
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