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 םלענה שרדממ עודי אל עטק

 תאמ

 לדיא השמ

 תועט לשב '.וילע ארקנ אל ורבחמ םשש רצק טסקט יוצמ די־יבתכ המכב

 :היפעלובא יולה סוררוט ׳רל ןילכיור ןנחוי ידיב הז רוביח סחוי ,תיפרגוילביב

 סוררוט ׳ר לש םיזרה רעש רפס לש םויסה רישש ,הדבועה ןמ תעבונ וז תועט

 לש תוביתה ישארש ןויכ :ןאכ וב םינד ונאש ימינונאה רוביחה תלחתהב ךרכנ

 ןוכיטסורכאה תא ןילכיור חנעיפ ,סורדוט םה רישה יתב
 תתוועמ הרוצב —

 תצקמב
— 2.Tedacus רוביחה ןיב תיתועמשמ הקיז לוקשל םוקמ ןיא ,םלוא 

 ותוכייש תא הרומג תואדווב חיכוהל רשפאש ןויכ רכזנה לבוקמה ןיבל ימינונאה

 .םלענה שרדמה :רהוזה תורפס לש תמדקומה הבכשל ןודינה עטקה לש

 וירוביחמ השולשב :לאטיו םייח ׳ר יבתכב היוצמ הז רשקל תערכמ החכוה (א

 :אמגודל דחא הרקמ איבאו םלענה שרדמה םשב ונרוביחמ עטק טטוצמ

 ימינונאה רוביחה 3:םייח ךדד

 תולושכמ האילמ רכזנה ךרדה יכ

 םהמו םיבוט םהמ ,םיכרד ירבועו

 שרדמב רכזנכ ,םיללושו םידדוש

 :ונושל הזו םלענה

 רטפנ םדאהשכו הזה םלועה ןמ רטפנ םדאהשכ

 .ןמקל אובת דיה־יבתכ תמישר 1
 .ןילכיור לש וירבדמ איבנש יניטלה םוגרתה ןמ טוטיצב ןמקל האר 2
 קרב ינב ,תונויזחה רפסמ םיטוקילו השודק ירעש םע דחי ספדנ ,םייח ךרד רפס האר 3

 .בי ימע ,ג״לשת

 תידוהיה הקיטסימה תודלותל ישילשה ימואלניבה סנכה ירבד • (ט״משת)ח לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ
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 לדיא השמ

 םע םילוע םדאל םיולמ םיכאלמה
 םהו :הנש ק״ת ךלהמ המשנה
 םא :םירמואו םורמ ימשל םילוע

 איה איהה המשנל תוכז שי
 ולעיש םדוקו .הילאמ הלעת

 שיש םוקמב םתוא םיחינמ םה
 תובבר ףלא םיתשו םישולש םש

 םהמו תורשי םהמ תוביתנ

 ישקומ׳ תוארקנ םלוכו תולקלקע
 ביתנ לכבו .׳לואש יכרד׳ ,׳תומ

 םירמוא םהו הלכוא שא־ביתנו
 הארת םא :דחא לא דחא
 ךרד םושב סנכתש המשנ םוש

 שיו .יל רמא וללה םיכרדהמ
 ךרדה ותואבו דחא ךרד םש
 ןמזבו בלכ ומכ דחא קיזמ שי

 ביתנ םושב תסנכנ המשנהש
 האור בלכה — הלאה תוביתנהמ

 ...קעוצ אוה דימו ותוא

 םילוע םיכאלמה
 ...הנש תואמ שולש ךלהמ דע המשנה

 םא ימואו םורמ ימשל םלוע םהו
 איה המשנל תוכז שי

 לעיש םדוקו הלעת
 שיש םוקמב התוא םיחינמ םה
 תובבר ףלא םיתשו םישלש םש

 םהמו םירשי םהמ תוביתנ

 ישקומ תוארקנ םלוכו תולקלקע
 ביתנ לכבו .לואש יכרדו תומ

 םירמוא םהו הלכוא שא ביתנו
 הארת תא דחא לא דחא
 ךרד םושב סנכתש המשנ םוש

 שיו יל רומא וללה םיכרדהמ
 ךרד ותואבו רחא ךרד םש
 ןמזבו בלכ ומכ תחא הרמ

 ,ביתנ םושב תסנכנ המשנהש
 ותוא האור בלכה ,תוביתנהמ

 .קעוצ אוה דימו

 ךא הברהב הלודג ימינונאה רוביחה ירבדו ו״חרה לש האבומה ןיב הלבקהה
 םשב תפצב טטוצ ימינונאה רוביחה יכ חיכוהל ידכ ליעל ונאבהש רמוחב יד

 רכזנכ׳ רוביחה ירבדמ טוטיצ ינפל ו״חרה בתוכ ,רחא םוקמב 4.׳םלענה שרדמה׳

 רמוחה םע דחי יכ ,ונדמלל 5.׳די תביתכב םלענה שרדמ לש רמאמה ותואב

 לצא היה ,הילטיאב רהוזה לש תונושארה תורודהמב ספדנ אלש םלענה שרדממ

 ,םלוא .םלענה שרדממ קלחכ םהידיב היה קזחומש ,ונרוביח םג תפצ ילבוקמ

 ספדנ ,םיקלטיאה םיסיפדמה ידיב ספדנ אלש רהוזה ןמ רמוחה בורש דועב

 ןאכ ןודינש ימינונאה רוביחהש ירה ,תפצבש דיה יבתכ ךמס לע ,רתוי רחואמ
 .די־יבתכב םויה דע ראשנ

 רבדב תודיעמ ,םלענה שרדממ קלחכ רוביחה לע ו״חרה ירבד דבלמ (ב

 .׳ל״כע ׳וגו ידמע התא יכ׳ הייד ,גי ימע ,םש םייתסמו םינש יפ ךורא םלשה טוטיצה השעמל 4
 דוע האר .ב״ע גצ ףד ,ו ילשמ לע ינש קלח ,ב״משת םילשורי ,בוט תעדה ץע ,ו״חרה האר 5

 איגב ךלא יכ םג פ״ע םלענה שרדמב י״כב רהוזה ׳סב ש״מב ןבוי בוטה׳ :א׳׳ע ,ה ,םש
 ,ה׳׳לרת אלשימערפ ,םילוגליגה רפסב םג טטוצמ ימינונאה רוביחה ןמ ךורא עטק .׳תומלצ

 הכז אוה ,רקחמה יניעמ םלענ רצקה רוביחהש תורמל יכ ,ונדמלל .ד״ע-ג״ע זי ףד ינש קלח
 .ןילכיור ןנחוי לע וננויד תא ןמקל םג הארו :םילבוקמה ילודגמ דחא לע תרכינ העפשהל

 רפס ,א׳׳דיח לצא וקתעוה ,ו׳׳חרה לש םייחה ךרד רפס ךותמ ,רצקה רוביחה ןמ םיעטק
 .ב׳׳ע אל ףד ,ד״לרת אשראוו ,שדוקה תדובע
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 םלענה שרדממ עודי אל עטק

 .ספדנה םלענה שרדמב רזופמ רמוח ןיבו וכותמ םיטפשמ ןיב תוברה תולבקהה

 ןויד קר איבהל ינוצרב ןאכ 6:טסכטה תרודהמל תורעהב הנייוצת הלא תולבקה

 תוינעל ,הב שי וז אמגוד .ליעל ונאבהש האבומה לש אפיסב רושקה ,דחא רצק

 רפס לש תמדקומה הבכישה תורצוויה יכילהת תנבהל העונצ המורת םושמ ,יתעד

 הלבח יכאלמו ןיידאו ץרמנו ןיבוד המכ׳ :רמאנ םלענה תור שרדמב .רהוזה

 7.׳יתדיחי בלכ דימ ישפנ ברחמ הליצה׳ :דוד רמא אד לעו ןמת אבלכו ןמת ןיבתיד

 הכוז וז היח אקווד יכ רורב ,תונוש תויח םע דחי ןאכ רכזנ בלכהש תורמל

 ,תויחה רתי לכל ליבקמב ׳ןמת אבלכו׳ הרתי השגדהב רכזנ בלכה :דחוימ דמעמל

 ,הנהו .ושוריפ תא קזחל ידכ קוספב שמתשהל רבחמה חרוט בלכה הרקמב קרו

 :דחוימ דיקפת אלממכ בוש בלכ לע רבודמ ,ךשמהב ספדויש ימינונאה טסכטב

 םושב תסנכנ המשנהש ןמזבו בלכ ומכ תחא הדמ ךרד ותואבו רחא ךרד םש שיו׳

 .״וכו התוא האור בלכה ,תוביתנמ ביתנ

 רחאל המשנה תכלוה םהבש תוביתנה תא רמושכ בלכה לש ודיקפת ,יתעדל

 םא 8.תינוויה היגולותימב Cerberus בלכה אלממש דיקפתל דאמ המוד ,תוומה

 ,ךשמהב ספדויש םלענה שרדממ ימינונאה טסכטה יכ חינהל רשפא ,רבדה ךכ

 ׳בלכה׳ לש ודיקפת תבחרהב תוארל ריבסש םושמ ,םלענה תור שרדמ תא םידקמ

 תוארל רשפא ,רבדה ךכ םא .תור שרדמב תועיפומה תויח המכל ,ןושארה בלשב

 רפס תביתכש לככ ןושארה בלשב רתוי טלובה ,יגולותימה רוקמה שטשוט דציכ

 ול שמישש רמוחל םיפסונ םיטרפ ףיסוה רבחמה לש ןוידהו המדקתה רהוזה

 רהוזה רפסב תומוקמה ינשבש הדבועה תורמל יכ הז רשקהב ןייצל בושח 9.רוקמ

 השמ ׳ר לש םיירבעה וירוביחבש ירה ,סורברק בלכה לש תינוויה השיפתה תרכינ

 ךרדב בלכה לש ומוקמ לע םיטרפ םש אוצמל ןיא ,רכזנ בלכה רשאכ ,ןואיל יד

 10.םונהיגל הליבומה

 איה רהוזה תורפסל ימינונאה רוביחה תוכיישל תרחא תכתוח החכוה (ג

 .תימראב םיבר םייוטיב וב שיש ,רמוחה לש ינש חסונ לש ותואיצמ

 .54 ,42 ,41 ,28 ,12 ,8 ,7 ,5 ,3 ,תורעה ,ג קלח ,ןמקל האר

 .ב״ע ,הע ףד תוילגרמ תרודהמ ,שדח רהוז

 ,םיידוהי תורוקמב בלכה לש תינומיד השיפת אוצמל השק ג״יה האמה ינפל יכ ןייצל יאדכ

 .רהוזה רפס תעפשהב ,הארנה לככ ,הרק ךפהמהו

 ביטומ לש וילוגלג :ןדע ןגל עסמה׳ ירמאמב ןואיל יד השמ ׳ר לצא המוד העפותל הוושה

 ימע ,(ב״משת)ב ידוהי רולקלופב םילשורי ירקחמ :ךותב ,׳תודהיה םוחתל ינוויה סותימהמ

7-16. 

 האיליסב ,המכחה שפנה רפסב :א״ע דצ ףד 2922 םילשורי די־בתכ ,תודע ןכשמ רפסב האר

 .דועו ב״ע ג ףד ,ד ןוילג :ח״סש
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 לדיא השמ

 ןיב אוה ל״נה ירהוזה טסכטה יכ ,הדבועה לע עיבצהל ינוצרב ,ףוסבל

 ךשמהב איבא .תיניטל :תיאפוריא הפשל ומגרותש םינושארה םיירהוזה םיקלחה
 לע עיבצאו רוקמה ודיצלו ירבעה רמוחה ןמ עטקל "ןילכיור לש ומוגרת תא

 .יניטלה םוגרתבש ׳דוחיה׳

 ירהוזה טסכטה
 1887 ל״מהב קרוי־וינ י״כ יפל

 וארבנ תוחור עברא אנאת

 חור ןופצ תנפ חור םלועב

 חרזמ תנפ חור םורד תנפ

 עברא ולאלו .ברעמ תנפ חור

 ןינממד םיכאלמ עברא ארב תוחור

 .הלילבו אממיב ןוהילע

 דצמ אוהש לאכימ

 דסחה

 אוה םימחרהו

 לע הנוממ

 תיחרזמ חור

 םויה יצחמו םויה יצח דע

 הלילה דעו

 הנוממ אוה לאפר

 ומכ אוהש תיברעמ חור םע

 לאירבג .... דסחה דצמ ןכ

 ןידה חכמ אב אוהש
 תינופצ חור םע הנוממ

 יתשו הלילה יצח דע

 לאירונ ... םלועב שי תודימ

 .תימורד חור

de arte cabalistica 

Rabi Tedacus Levi in üb. de 

decern Numerationibus, Aquilo 

marem, Meridionalem, Orientalem 

et Occidentalem, tandem sic scribit: 

 םיכאלמ עברא ארב תוחור עברא ולאלו

 הלילבו המויב ןוהילע ןינוממד

Et illis quator ventis 

creavit quator angelos quae prae 
fecti sunt super eos in die 

et in nocte. Deinde sequitur 
eodem auctore, quod Michael 

qui est de parte clementiae 

ac miserationum constituitur 

Mamona; id est praefectus 

superventum orientalem usque 
ad dimidium dei, et usque 
ad noctem. Regit que ventum 

occidental Raphael qui 
similiter est de parti clementiae. 

Tum Gabriel in virtute 

indicij et severitatis praefectus 
est cum vente boreali super 
dimidium noctis et duas mensuras 

Mundi. Noriel vero praesidet 
austro. Hucusque Tedacus Levi. 

 רוקמבש םירבדה םוגריתב קדקדל לדתשה ןילכיור יכ לילעב תוארל רשפא
 יוטיבה :טסכטב רמאנה ןמ תטלוב הגירח שי דחא םוקמב קר .ירבעה

'constituitur Mamona' הווהתה אוה יתעדל .ירוקמה טסכטב הליבקמ ול ןיא 

Johann Reuchlin,ed. J. Pistorius, Basel 1587, p. 726; F. Secret, La Kabbale, Paris, 

1973, pp. 302-303 
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 םלענה שרדממ עודי אל עטק

 ןילכיור :׳הנוממ אוה׳ ירבעה יוטיבה לש '2תיעטומ ילוא וא ,תיתמגמ האירקמ

 השיפתה הרצונ ךכ .Mamona לע תזמרמ איה וליאכ ׳הנוממ׳ הביתה תא דקינ

 ,תירצונה תורפסב רורב םידקת הל יתאצמ אלש העד ,ךאלמ אוה Mamona ולאכ

 ןמ תעפשומ תויהל הלוכיש 13,תילגנאה תורפסב רתוי רחואמ איה היוצמ ךא

 ,4.תירצונה הלבקה

 יתיהיזש דיה־יבתכ תא הנמא :די־יבתכ המכב ונילא עיגה ןטקה ירהוזה רוביחה

 :םהיניב םיסחיה לש רצק רואית ףוריצב ,התע דע

 הז די־בתכ .א198-ב196 ףד 1959 80 תימואלה הירפסה םילשורי די־בתכ .1

 ילבקה רמוחה .א אלגיסב ןמוסי אוהו ,ךשמהב ספדנה טסכטה לש סיסבה הווהי

 תובורק ויתואסריג ךא 31 ןקיטאו די־בתכבש הזל המוד דיה־בתכב יוצמה

 .הנאיצנרואל־הצנריפ די־בתכל

 יוצמ הז די־בתכב .א2-א1 ףד 1887 ל״מהב ,קרוי־וינ ,444 םטשרבלה די־בתכ .2

 ת״ר׳ רמאנ ,תרחא דיב ,רישה ילושבו היפעלובא יולה סורדוט ׳ר לש רישה

 ונממו ןילכיור ןנחוי לש וידיב היה הז ץבוק ,םולש םשרג תעדל .׳יולה סורדט

 ורוביחב ילבקה רמוחה תקידב ,םנמאו 15.ותלבק לש יראה קלח תא באש אוה

De arte cabalistica םיטוטיצה חסונ לש תטרופמ הקידב ךא ,וז העיבק רשאמ 

 בכרה תניחבמ םטשרבלה די־בתכל המוד די־בתכ היה וינפל יכ הלגמ ןילכיור לש

 המוד ,ילבקה רמוחה בכרה תוניחבמ 16.םירוביחה חסונב ונממ הנוש ךא ,רמוחה

 אצמנ א25—א24 ףדב : Acc. 78467 ,2194 ל׳׳מהב קרוי־וינ די־בתכל הז די־בתכ

 ,ןילכיור יניעל היה אל יאדווש ,רחואמ די־בתכ והז ךא ,ירהוזה רוביחה ןמ ןטק

 ןמוסי הזה דיה־בתכ .וב שמתשה ירצונה לבוקמהש ץבוקה תא אוצמל שי ןיידעו

 .ב אלגיסב ןמקל

 ׳המדקה׳ הלמה תא קיתעמ ןילכיור .637 ימע םש הוושה
 יכ קפס ןיא ןאכ .׳Hacadma׳ —

 ךאלמה לש ותעפוהל המרת תרצוי הנבה יא יכ ןכתיו ךרוצה יד תירבע עדי אל ןילכיור
 .Mamona שדחה

Milton, Paradise Lost, I, pp. 678-681; Spenser, Fairie Queen II, pp. 8, 2 ect. 

 Frances A. Yates, The Occult Philosophy in the Elisabethan Age, London, האר

177-181 ,95-108 ,17-27 .Boston and Henley 1979, pp 
Gershom Scholem, Die Erforschung der Kabbala von Reuchlin bis zum Gegenwart, 

12 .Pforzheim 1969, p 
 Moshe Idel, Studies in Ecstatic Kabbalah, Albany 1988, pp. 54-55 האר
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 לדיא השמ

 ילבקה רמוחה .א25-א24 ףד Acc. 78467,2194 ל״מהב ,קרוי־וינ די־בתכ .3

 אמרפ די־בתכב יוצמה רמוחל םג בר ןוימד שיו ב די־בתכל המוד הז די־בתכבש

 .ךליאו 46 הרושמ לחה קלחב קר הז די־בתכב יוצמ ירהוזה עטקה .130 יססור יד

 .ג — הזה דיה־בתכ לש אלגיסה

 עיפומ הז די־בתכב (13278 ׳ס) .א14-א13 ףד 130 יססור יד ,אמרפ די־בתכ .4

 .ג־ו ב די־יבתכל המוד ובש ילבקה רמוחהו ,היפעלובא סורדוט ׳ר לש רישה

 לודגה רזעילא ׳רל סחוימה ,םייח תוחרוא רפס אצמנ ב7-א1 ףדב יכ ןייצל ןיינעמ

 לש אלגיסה 17.ןואיל יד השמ ׳ר ידי לע ,סרוג םולש םשרגש יפכ ,רבוח רשאו

 וב שיו טסכטה תנבהל טעמ קר תומרות הז די בתכב תואסרגה .ד היהת דיה־בתכ

 .homoioteleuton :תומוד המכ

 הז די־בתכ .ב203-ב202 ףד (17803 ׳יס) 41 ,ב הנאיצנרואל־הצנריפ די־בתכ .5

 רמשמה ,הלבק יניינעב רתויב םימודקה דיה־יבתכ ןיב אוהו ח״פ תנשב קתעוה

 ־בתכ .ה היהת דיה־בתכ לש אלגיסה 18.ג״יה האמה יהלשמ ינאיליטסק רמוח םג

 ונרחבש חסונה לש ותומדק תא רשאמו א די־בתכל ויתוסרגב דואמ בורק הז די

 .הרדההל

 רמוחה בכרהב המוד .ב269-א268 ףד (670 ׳יס) ׳רא 31 ןקיטאו די־בתכ .6

 .ו היהת דיה־בתכ לש אלגיסה .א די־בתכל

 לש אלגיסה .א96-א94 ףד (10829 ׳יס) 1731 ורקימ ל״מהב קרוי־וינ די־בתכ .7
 .נ היהת דיה־בתכ

 (17404 ׳יס) 1663 רואביונ גולטק .Add. 4 ,40 הנאילדוב ,דרופסכוא די־בתכ .8

 רוביחהו ,ךרעל ז״יה האמה עצמאמ ,רחואמ די־בתכ והז .א136-א134 ףד

 ןמ תוחוקלה תוכורא תוהגה שי .אגרש ןבא ףסוי ׳ר לש תודוס םע דחי קתעוה

 םלענה שרדממ עטק קתעומ א137-א136 ףדב .יטנקר םחנמ ׳ר ירבדמו רהוזה

 ,םלענה שרדממ םיעטק םע דחי ירהוזה רמוחה תואצמיה לע תודע ונינפלש ןכתיו

 יתשמתשה אל הקתעהה רוחיא לשב .לאטיו םייח ׳ר ידיב היהש דיה־בתכ תמגוד

 .הז די־בתכבש תואסריגב

 השישב :תיטסיטאטס הניחבמ תועמשמ תלעב איהש העפות ןייצל ינוצרב

 דיה־יבתכ תמישר יפל .ב חסונ םיזרה רעש רפס יוצמ דיה־יבתכ הנומש ךותמ

 .274-275 ימע ,1975 ביבא לת ,וגב םירבד ,םולש םשרג האר 17

 די־בתכב קזחומה רמוחה בור .ה־חאל ריעב קתעוהש ולח ףסוי ןב קחצי ׳ר לש דיה־בתכ והז 18

 סוררוט ׳רל םיחה רעש רפסו הליטק׳ג ףסוי ׳רל הרוא ירעש רפס :ינאיליטסק אוה הז

 ,היפעלובא
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 םלענה שרדממ עודי אל עטק

 רשע העבראב יוצמ םיזרה רעש רפס לש םיוסמ חסונש ירה 19ןורוא לכימ הכרעש

 וז הדבוע ,קפס ילב .ןאכ ספדויש רצקה רוביחה יוצמ םכותמ השישבו די־יבתכ

 סורדוט ׳ר לש רפסה םע דחי ירהוזה רוביחה תריסמב םדקומ רשק לע העיבצמ

 היפעלובא תחפשמ םע םירשקב ןואיל יד השמ ׳ר היה ,עודיכ .היפעלובא יולה

 תא וטטיצש םילבוקמה ינושאר ןיב היה היפעלובא סורדוט ׳ר20:תינאיליטסאקה

 ידיל העיגה םלענה שרדמה ןמ תמדקומ הריצי יכ ,ןכתי 21.םלענה שרדמה

 .ורוביח םע דחי די־יבתכב הדדנו היפעלובא סורדוט

 םילשורי ,היפעלובא יולה סורדוט ׳רל םיחה רעש רפס ,ןורוא־רינשוק לכימ האר
 .7 ,6 ,5 ,3 ,2,1 דיה־יבתכ .38-39 ,36 ימע ,ט״משת

 .93-95 ימע א קלח ,ז״ישת םילשורי ,רהוזה תנשמ ,יבשת היעשי

Elliot R. Wolfson, The Book of the Pomegranate: Moses de Leon's Sefer Ha 

Rimmon, Atlanta, Georgia 1988, pp. 6, 14, 49, 56, 66 

Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, New York 1967, pp. האר 

187-188 
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 לדיא השמ

 וארבנ תוחור ׳ד יאנאת .םיקעוצ םיבלכ היינש .רעונ רומח דע רכו רזעילא

 .םורד תנפ חור ןופצ תנפ חור ברעמה תנפ חור חרזמה תנפ חור םלועב

 .הלילבו םויב םהילע ןינוממש 6םיכאלמ ׳ד ה״בה ארב וללה תוחור עבראלו

 יצח דע תיחרזמ חור לע הנוממ אוה םימחרהו דסחה דצמ אוהש 7לאכימ

 ומכ אוהש תיברעמ חור םע הנוממ אוה 8לאפר הלילה דע םויה יצחמו .םויה

 ודסח ׳יי הוצי םמוי 10׳יתכו םויה לכ לא דסח 9׳יתכ םהילעו דסחה דצמ ןכ

 חור םע הנוממ אוה ןידה חכמ אב אוהש "לאירבג הלילה עיגמשכ .׳וגו

 12רומחו רוש םיארקנה םהו םלועב שי תודמ יתשו הלילה יצח דע תינופצ

 ןבל םע "רגו רמאל םתוא וציו '4רגו וינפל םיכאלמ בקעי חלשיו ,3׳יתכד

 ויה םלועה לכ אלא ,יתרג ןבל םע ושעל בקעי ימאש ונדמלל אב המ .יתרג

 .ב עברא — ׳ד / .ד הנושאר — דע
 .ב ברעמ תנפ חור חרזמ תנפ חור םורד תנפ חור ןופצ תנפ חור — םורד ....חור

 .ב תוחור עברא ולאלו — וללה ...עבראלו
 ןינוממש / .ב עברא — ׳ד / .ב אתיל — ה״בה

— 
 םהילע / .ד ןינממ ׳ד — .ב ןינממד

— 
 .ד איילילבו — הלילבו / .ד אמויב — .ב אממיב — םויב / .ב ןוהילע

 .ד אתיל — םויה יצחמו

 .ד אתיל — לאפר

 .דב איליל יתאדכ — הלילה עיגמשכ

 םיארקנה
— 

 .ה םיארקנ

 .דב ימאד ל״מק יאמו — ימאש ....המ

 .דב ולכ םלועה — םלועה

 תובשנמ תוחור עברא קחצי ר״א :אנת׳ :םלענה שרדמל ךייש ,א״ע גי שדח רהוזל הוושה
 .׳םלועה תוחור עבראמ םוי לכב

 .ד קרפ רדעילא יברד יקרפ יפ־לע
 חרוממ יתאד אחור אוההב םויה יצח דעו רקבהמ הנוממ ךאלמ שי׳ :א״ע גי שדח רהוזב

 .יחרזמ דצמ הנוממ אוהש ומש לאכימו
 דצל הנוממ אוהו הימש לאפרו הלילה דעו םויה יצחמ הנוממ ךאלמ :אנאתו׳ ב׳׳ע גי ,םש

 .יברעמ
 .ד ,בנ םילהת
 .ט ,במ םילהת

 .ליבקמ ןויד שדח רהוזבש םלענה שרדמב ןיא
 דיסחה הדוהי ןב דוד ׳ר לש ומוגרת׳ ,לדיא השמ ןכו .ב״ע ופ ,גייח רהוזה רפסל הוושה
 .90 ימע ,(א״משת) ט רפס ילע ,׳רהוזה רפסל

 .ד ,בל תישארב

 .ה ,בל םש

 .םש ,תישארב
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 םלענה שרדממ עודי אל עטק

 היה רבד םוש ול השוע היהש ימ לכש '6ןבל ומכ ףשכמ םלועב ןיאש ןיעדוי

 יל יהיו '7יתכד םהב לבוקמ היהש תודמ שמח חכ םע ויתפש חכב ותוא גרוה

 תדמו .םיאב םה םחכמ םלועבש ןיקיזמה לכו החפשו דבעו ןאצ רומחו רוש

 ה״בה לש ודסחש ינפמו .הלילב רומחה תדמו םויה לע הנוממ אוה רושה

 תדמש ינפמ הלילבו .םלועה גרטקל רושה הז לוכי וניא םויב םלועה גיהנמ

 הרמשמב רעונ אוהשכו ,גרטקל תושר רומחל שי הלילב תטלוש ןידה

 םיעמוש העש התואבו .םה םג םירעוגו ולוק תא םיעמוש םירומחה הנושאר

 18׳יתכ תודמה ולא לעו .הדמה וז םע םלוכ םיאבו ולוק תא ןיקיזמה לכ

 םיבלכ הינש הרמשמ .םירהצ דושי בטקמ '9םיבותכבו ירירמ בטק הרותב

 םימחר לש דחא ,םיכאלמ ינש ול ןתנ םדאה תא ארב ה״בהשכ .םיקעוצ

 ןתוא הלילו הליל 2'לכבו ׳וגו ךל הוצי ויכאלמ יכ 20׳מאנש ןיד לש דחאו

 ינפל תרמואו ףוגל םייח תבאוש איהו ה״בה ינפל המשנה ןילעמ םיכאלמה

 ׳יפאו ,רבד ןכו ךכ ,השע ךכו ךכ וב יתסנכנש ףוגה ,םלוע לש ונובר ה״בה

 22ותתימ תעשב םדאל ול ןידיגמ ותשאל וא וריבחל םדא ןיבש הלק החיש

 ןידיעמ המשנה םע םילועש םיכאלמהו .וחיש המ םדאל דיגמו 25׳מאנש

 ןבל ומכ 17
— 

 .וה ער רבד םוש — דב הער — רבד םוש / אתיל — השוע / .דב ןבלכ

 .דב חורב — חכב 18

 .ד זירכמ — םחכמ 19

 גרטקל ...וניא / דב תא גיהנמ — גיהנמ 21
— 

 .דב גרטקל לוכי רושה ןיא

 .דב ינפמו — ינפמ הלילבו / דב םויב םלועה — םלועה 21

 — הרמשמב / .והדב רומחל תושר — תושר רומחל 22
 .ו הרמשא — דב הרמשמ ךותב

 .ב אתיל — הרותב 25

 .ב אתיל — ׳וגו 27

 .דב םיכאלמ ינש — םיכאלמה ןתוא 27-28

 ןילעמ 28
 .דב םילוע —

 .ב אתיל — השע ...ךכ / .ו יתסנכהש — והב ונתסנכהש — יתסנכנש 29

 .דב רחאל — תעשב / .והדב אתיל — וא וריבחל 30

 ןידיעמ ...ימאנש 31
 .ב םילעמה — םע םילועש .(תומוד) ד אתיל —

 .ב״ע וסק ,א״ח :לשמל האר :רהוזה רפסב תחוור השיפת יהוז 16

 .ו ,בל תישארב 17

 .דכ ,בל םירבד 18

 .ו ,אצ םילהת 19

 .אי ,אצ םש 20

 םג הארו ,א״ע אי תינעת : 133-134 ימע קבלא־רודואית תרודהמ ,ט די הבר תישארב יפ לע 21

 .א״ע בצ ,א״ח רהוזה רפסב

 .ב״ע ה הגיגחל ,אמגודל ,הוושה 22
 .גי ,ד סומע 23
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 לדיא השמ

 םילוע םיכאלמה רטפנ םדאהשכו .לא ינאו ׳יי םאנ ידע םתאו 24׳מאנש

 עיקרה דעו חאה ןמ 2,ל״זר ונש ךכש הנש תואמ שלש ךלהמ דע המשנה

 איה המשנל תוכז שי םא ימואו םורמ ימשל םילוע םהו הנש ק״ת ךלהמ

 ףלא םיתשו םישלש הל שיש םוקמב התוא ןיחינמ םה ולעיש םדוקו .הלעת
 יכרד תומ ישקומ וארקנ םלוכו תולקלקע םהמו םירשי םהמ תוביתנ תובבר

 םוש הארת םא דחא לא דחא ׳ירמוא םהו הלכוא שא ביתנו ביתנ לכבו .לואש

 ותואבו רחא ךרד םש שיו .יל רומא וללה םיכרדהמ ךרד םושב סנכתש המשנ

 ,תוביתנהמ ביתנ םושב תסנכנ המשנהש ןמזבו 26בלכ ומכ תחא הדמ ךרד

 תא הלבח יכאלמו ןיקיזמה ןיעמוששכו קעוצ אוה דימו התוא האור בלכה

 ןיעלוק םהו המשנה ןישפותו םיאב םה דימ המשנ םש שיש ןיעדוי ולוק
 התוא ןיכילשמש דע עלקה ףכ ךותב הנעלקי ךיביוא שפנ תאו 27׳יתכד התוא

 28׳מאנש בלכ ותוא ןמ ונליציש ה״בה ינפל שקב ה״ע ךלמה דודו .םנהיגב

 בלכמ ארייתמ היה לארשי ךלמ דוד יכו .יתדיחי בלכ דימ ישפנ ברחמ הליצה

 לארשי לש ןתמשנ ןיאש ורמא דועו ,בלכ תארקנש הדמה התואמ אלא .דחא

 .דב םילעמ — םילוע / דב םלועה ןמ רטפנ — רטפנ 32
 עיקרה דעו / וה וניתובר — ל״ח 33

— 
 .וב עיקרל

 .(תומוד) ד אתיל —הנש ....ךכש 33-34
 ק״ת 34

 .ב תואמ שולש —

 .ודב םש — הל 35

 .דב תורשי — םירשי 36

 ךרד / ד ול — יל 38
 .ב דחא — רחא / ד אתיל —

 .ו אתיל — תסנכנ 39

 .דב םש רשא — המשנ ...תא 40-41

 ץעלוק םהו 41
— 

 .דב ןיעלוקו

 .ו בלכה — בלכ / ודב ותואמ — ותוא ןמ 43
 .ד ארי — ארייתמ / ב אתיל — היה / דב אתיל — דוד 44
 תארקנש / ב הדמ — הדמה 45

 .דב בלככ — בלכ / דב איהש —

 .ח ,דמ והיעשי
 .דועו ,ב״ע דצ םיחספ
 .תינוויה היגולותימבש סורברקל הנווכה יכ ,אובמכ יתעבצהש יפכ ,חינהל דאמ ריבס

 ןואיל יד השמ ׳ר לש ותעד יפל שפנה תואלתל הוושהו .ב״ע בנק תבשו ,טכ ,הכ ,א לאומש
 ח די לע ץבק ,׳ןואיל יד השמ ׳דל םיסרטנוק ינש׳ :םולש םשרג תרודהמ ,תודע ןשוש רפסב
 .352-353 ימע (ו״לשת םילשורי) (חי)

 .ב״ע הע שדח רהוז ,םלענה תורל הוושהו ,אכ ,בכ םילהת
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 םלענה שרדממ עודי אל עטק

 29׳מאנש ןתוא קיזמ בלכה הז ןיאו תוביתנה ןתואבו םוקמ ותואב תוסנכנ

 םש שי םיכרדה ןתוא ןיבש ורמא דועו .ונושל בלכ prr אל לארשי ינב לכלו

 רוסל ליכשמל הלעמל םייח חרא 30׳מאנש םייח חרוא ארקנש דחא ךרד

 רמוש םייח חרוא 32׳יתכו ׳וגו סלפת ןפ םייח חרוא 3,׳יתכו תומ ישקוממ

 הזה םלועב הרותה רומשי אל םאש ׳מול יצור .העתמ תוחכות בזועו רסומ 50

 אוה םייח חרוא ארקנש ךרדה ותואבש ורמאו .ונרמאש תוביתנב העטיש

 ךרד םהינפל עסונ ׳יי תירב ןוראו 33׳מאנש םימי השלש ךלהמ דע ךשח

 חרואו 34׳מאנש רוא ולוכ ךליאו םשמו .החונמ םהל רותל םימי תשלש

 ןמ אצוי הצור אוהשכ ל״ר ,םויה ןוכנ דע רואו ךלוה הגונ רואכ םיקידצ

 דע .םויה ןוכנ דע רואו ךלוה ךליאו םשמו םימי ׳ג ךלהמ אוהש שאהו ךשחה 55

 ןתלחת םלוכ םה הזמ ץוח תוביתנה ראש לכו םוי רוא ארקנש אבה םלועה

 םיארקנו םנהיג דע םיכלוה םלוכו חדונמ הלפאו ךשחו הלכוא שא 35ןפוסו

 תומלצ יג ארקנ ךשח אוהש םייח חרואב אוהש םוקמ ותואו .לואש יקמע

 לא ה״בה ימא .רוא ולוכ והשעיש ךרד ותואש ה״בה ינפל שקב ה׳׳ע דודו

 ררושמ ליחתה העש התואב .םוקמ ותואב ךמע היהא ינאש ותוא ארית 60

 ןתואבו / ב תסנכנ — תוסנכנ 46
 קיזמ בלכה הז / דב ןתואב אלו —

 לוכי הזה בלכה —

 .דב קיזהל

 .דב שיש — שי ...ןיבש 47

 .ב םייחל — םייח 48

 .תגב אתיל — הזה 50

 .ג חרא — חרוא / ב תוביתנה תא — תוביתנב 51

 .תג אבי — אצוי הצור / ב אתיל — הצור 54

 םויה / גדב םשמ — םשמו / נ אתיל — אוהש / תגב ךשחהו שאה — שאהו ךשחה 55
 .תגב ׳טולכ םויה —

 .תגב אתיל — םה ...ץוח תגב/אתיל — ראש / ד םויה — םוי 56

 .ג םלכו — םלוכו / ג הלכא — הלכוא 57

 .דגב איג — ׳ג/יג חראב — חרואב / (תומוד) ד אתיל — םייח ...אוהש 58

 .ג ולכ — ולוכ / תגב אוהה ךרדה השעיש — והשעיש ...ותואש / ג אתיל — ה׳׳ע 59

 םוקמ ...ימא 59-60
 .תגב ךרד ותואמ והליציו ומע היהיש וחיטבה ה״בהו —

 .ד אתיל — העש 60

 .ז ,אי תומש 29
 .דכ ,וט ילשמ 30
 .ו ,ה םש 31
 .זי ,י םש 32
 .גל ,י רבדמב 33
 .חי ,ד ילשמ 34
 ןאכו ,תוריפסה לש ןפוסו ןתלחת לע רבדמה הריצי רפס ןושל תעפשה ןאכ שי קפס ילב 35

 .תוביתנל רבעוה ףוריצה
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 לדיא השמ

 אל תומלצ יגב ךלא יכ םג ,רסחא אל יעור ׳יי דודל רומזמ 36רמאנש רמזמו
 ותוא םהל ןיננצמ םוקמ ותואב תורבוע ןתושפנשכ םיקידצהו .רג ער אריא

 38׳מאנש םנהיג ול ןיננצמ היתויתואב ש״ק ארוקה לכ 37ל״זראש ומכ שאה

 הלילה יצחב :הלילה יצח דע הנוממ אוה לאירבגו .יוכו םיכלמ ידש שרפב

 שממ ןדעב לכתסמ ה״בה העש התואב .הרמשמ התוא םייסתש דע שממ

 39לאירונ םק העש התואבו םהל ןתיל דיתע אוהש םקלח םיקידצל תוארהל

 לאירונש ל״ר רגו ינג יחיפה ןמית יאובו ןופצ ירוע40 ימואו תימורד חור םע

 חור הז ןמית יאובו .וילע הנוממ התאש תינופצ חור םע לאירבג ירוע ימוא

 ויציעו ויחיר ולמ — וימשב ולזי ינג יחיפה .וילע הנוממ ינאש תימורד

 וננקי םירפצ םש רשא ימואו רגו ןונבל יזרא ׳יי יצע ועבשי 4"יתכד וימשבו

 ידוד 42אובי .ןדע ןגב םייחה רורצב תורורצ םהש םיקידצה תושפנ ולא רגו

 .ה״בה ינפל הליכא שי יכו 43.וידגמ ירפ לכאיו .ןדע ןגל ה״בה אבי ונגל

 גג אתיל — רמאנש 61
 .ב איגב — יגב / ב דע רסחא — רסחא 61

 ןתושפנשכ םיקידצהו 62
 .נ םיקידצ לש תושפנשכו —

 .ג ויתויתואב — היתויתואב / הג ל״ז וניתובר ורמאש — ל״זראש 63

 גג איליל — דרב הליל — הלילה / ודגב תוגלפב — יצחב 64

 .ג ׳זנה — ה״בה / תגב איהה םייתסתר — התוא םייסתשו 65

 יל ןימז אוהד ןוהיקלוחל האזחאל — העש ....תוארהל /גדגב אתיל — העש התואב 66

 אתעש איההבו ןוהל אתימליל ןימת אוהד ןוהיקלוח האזחאל וב אתעש הבו ןוהל אתימל

 .תג

 גוהדגב לאירבגל רמוא — ימואו 67

 גדגב יאוב — הז 68

 — וילע 69
 גג ויחכ — ויחיר / נדגב ןדע ןג יחיפה ינג — ינג / תגב ךילע

 .דב אתיל — וימשבו 70

 ןדע 71
 .ג ונדע —

 אלו שממ הליכא רמימל ואל ה״בה יבג הליכא אכיא יכו רמאת םאו — הליכא תעד ...יכו 72-73

 .(ב אתיל — רמאת םאו) — תגב םולשו סח רמאנ הליכאד אתעדא

 .תב יכה — הז רבד 73

 .ו ,א ,גכ םילהת
 .ליעל 1 הרעה האר

 .וט ,חס םילהת
 .׳לאירוא׳ אוה ךאלמה ,ב׳׳ע גי שדח רהוזבש ,םלענה שרדמב

 .םוקמב הבר םירישה רישב הארו זט ,ד םירישה ריש
 .ןאכ וננוידל ליבקמהו ג״ע גי שדח רהוזל הוושהו .זי-זט דק םילהת

 .ג׳׳ע-ב׳׳ע גי שדח רהוזלו ,ב״ע ול ,ב׳׳ח רהוזה רפסל הוושהו .זט ,ד םירישה ריש
 ימע ,ב ,א׳׳כשת םילשורי ,רהוזה תנשמ ,יבשת היעשי האר ה׳׳בקה לש וירפכ המשנה לע
 .אכ
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 םלענה שרדממ עודי אל עטק

 המל לשמ אלא .הז רבד המלש ימא הליכא תעד לע אלו שממ הליכא אל

 ויבא היהו םויה לכ ויבא ינפל אטוח היהו דחא ןב ול שיש ךלמל המוד רבדה

 חקול ךניא המכ דע ינב ול ימא רסומ חקול היה אלו םויו םוי לכב ותוא הקול
 אלו רהסה תיבב ךיתכלשה ,ךנזא תיטה אלו ךיתיקלה ךל השעא המ רסומ

 םיחבושמ םידגב שבול תייה ןאכ דעש יתיבמ ךתוא שרגא ,רסומ תלבק

 היהת ירכנ תיבבו עבש תייה יתיבב .תוצראב םורע ךלת ךליאו ןאכמ םיאנו

 לארשיל ה״בה ימא ךכ ,הזבנ היהת ירכנ תיבב דבכנ תייה יתיבב .בער

 םיכלמבו ןירדהנסבו םיאיבנבו הניכשב לודג דובכב םתייה םיבוט םתייהשכ

 השעמ םיהלא םש 44םתדבעו תולגה רובב םכתא ךילשא םתאטחש וישכע

 ולא לכ וחירי אלו ןולכאי אלו ןועמשי אלו ןוארי אל רשא ןבאו ץע םדא ידי

 46׳יתכו האראו אנ הדרא 45׳נש האור ה׳׳בה ןוארי אל רשא ןהב שי תודמה

 םהל םינזא וארי אלו םהל 47םיניע ןבאו ץע לבא לארשי ינב תא םיהלא אריו

 עמשיו 49׳יתכו ׳יי םינויבא לא עמוש יכ 48׳אנש עמוש ה״בה ועמשי אלו

 הליכא המ .ןולכאי אלו ועמשי אלו םהל םינזא ז״ע לבא .םתקאנ תא םיהלא

 .ד אוהו — היהו / נ'וינפל — דב ויבאל — ויבא ינפל 74

 הקול 75
— 

 .תב הקלמ

 ךיתיקלה 76
 ךנזא / נ1ב ךתוא יתקלה הנה —

— 
 ךיתכלשה / תב הנה ןזוא

 יתכלשה —

 .גד ךתוא ךיתכלשה הנהו — ב ךתוא

 — שרגא 77
 ןאכ / תב דעו — דעש / תב שרגאש אלא הצע יל ןיא

 / גדב התע —

 .נוהדב םיחבושמו םיאנ — םיאנו םיחבושמ

 .וה תיבב — תיבבו / ב תיבב עבש — עבש / ב התע דעו — יתיבב 78

 — בער ....תיבבו 78-79
 .גב ירכנ תיבב בער היהת ךליאו ןאכמ

 .ד ושכע — ירכנ 79

 .תב םיכאלמבו — םיכלמבו 77

 ןבאו ...םיהלא 81-82
 .נדב םדא ירי השעמ ןבאו ץע םירחא םיהלא —

 ןהב 83
 ןיא ה״בה לש ויתורמב הליכא אתיא יכו תרמא יאו ה״בקה לש ויתודמל ךפה סהל —

 לכואו וינפלמ שא אצויש ץליא לכ היב תיאד ה׳׳בה לש ויתודמ ךפה םהל — גב

 .גד יוכו לכאתו וינפלמ שא אצתו ׳יתכר תונברקה

 .ו ולכאי אלו ועמשי — ועמשי 85

 .חכ ,ד םירבד
 .אכ ,חי תישארב

 .הכ ,ב תומש
 .ו ,וטק םילהת
 .דל ,טס םילזדת
 .דכ ,ב תומש
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 לדיא השמ

 שא אצת אל ז״ע ירהש ה״בהב שי תודמה ולא לכש ונרמא ירהש ה״בהב שי

 ׳יי ינפל שא אצתו 50׳יתכ ה׳׳בהב ׳ותכש ומכ היתונברק תא לכאתו הינפלמ

 חיר תא יי חריו51 היב ׳יתכ ה״בה ,ןוחירי אלו .הלועה תא חבזמה לע לכאתו

 העש 54התואבו .ןוחירי אלו םהל 53ףא םה לבא ׳ייל חוחינ חיר 52לכו חוחינה

 םינפוא םיבורכ םילארא ומע םיאב םימשה אבצ לכ ןדעב לכתסמ ה״בהש

 ךאיריל תנפצ רשא ךבוט בר המ 55׳ירמואו תחאכ ןירמזמ םלוכו םיפרש

 םע חמשמ ה״בהש העש התוא עדוי היה דודו .׳וגו ךב םיסוחל תלעפ

 תודוהל םוקא הליל תוצח 56׳יתכד הלילה תוצחב םק היהו ןדע ןגב םיקידצה

 רונכה הלות היה דודד אלא .יתמיא הליל תוצח עדוי היה ךאיה 57דודו ךל

 היה וב תבשנמ היה תינופצ חור םע לאירבג ךלוה היהשכו תינופצ חורב ולש

 .וה ה״בקה ינפל — ה״בהב 87
 ןוחירי ...םה 90

 .תגב אתעש איההבו — העש התואבו / תב שממ הכ ןיא ז״ע —

 ןדעב / דגב ה״בה — ה״בהש 91
 ןיתא אימש יד אליח לכו — ומע ...לכ / דג ע״גב —

 אדחכ ירמזמ והלכו — תחאכ ...םלוכו / ה םלכו — םלוכו / Q ןאיתא) תגב הימק

 .דגב

 .ד חמש — חמשמ 93

 .תגב רמזלו ררושל — הלילה תוצחב 94

 יוה יתמ — יתמיא הליל תוצח / ודגב דוד היה ךאיה םימכח ורמאו — עדוי ...דודו 95

 .דב הליל תוצח

 .דב חור דגנכ יולת ול היה רונכ — חורב ...דודד 95-96

 .גד ךלוה לאירבג — לאירבג ךלוה 96

 .ו היהו — גב היה רונכהו — היה 96

 .דכ ,ט ארקיו
 .אכ ,ח תישארב

 .דועו ט ,א ארקיו
 .ו ,וטק םילהת
 ןבא קחצי ׳ר ידי לע רבכ טטוצ הז עטק .א׳׳ע ו-ד״ע ה שדח רהוזב םלענה שרדמל הוושה

 ,םולש םשרג האר .א48 ףד 343 דרופסכוא די־בתכ ,םירישה רישל ושוריפב הלוהס יבא

 ;! 10 ימע ,(ט״פרת)ו רפס תירק ,׳רהוזה רפסו הלוהס יבא ןב המלש ןב קחצי ׳ר תלבק׳

 ימע ,1911 ןודנול ,A.W. Greenup תרודהמ ,שדוקה לקש ,ןואיל יד השמ ׳רל םג הוושהו

88-89. 

 .כ ,אל םילהת

 .בס ,טיק ,םש

 א״עזכ ,ב״ח :ב״עבפ ,א״ח האר :רהוזה רפסב דאמ רוגש ביטומ והז .ב״ע ג תוכרב יפ לע

 .(םלענה שרדמ) א״ע חי-ב״ע זי שדח רהוזבו
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 םלענה שרדממ עודי אל עטק

 אבצ םע ףתתשמ היהו הלילה יצחב םק עמוש דוד היהשכו וילאמ ןגנמ

 איהש העש התואבו .רחשה רומע הלעיש דע רמזמו ררושמ היהו םימשה

 .ללפתמ היה רקבה תרומשאב

 םת

 ףתתשמ / נדגב תוצחב — יצחב / דגב היה רונכה עמוש — עמוש 97
— 

 ומצע ףתשמ

 .תגכ רמזלו ררושל

 .ב אתיל — רמשמו ... היהו / תב םורמה — םימשה 98

 וב חמש ה״בקה היהו ללפתמו ש״ק ארוק היה רקובה תרומשאבו — ללפתמ ...התואבו 98-99

 רחא סג ולש תוחבשותבו תורישבו תורממ שדקמה תיבב ורישיש הכז ןכלו וישעמבו

 חורב ורמאנ םלכ ה״בקהל םיחבשמ םה וירמאבו וירישב לארשי תולפת בור ןברחה

 םימש תוכלממ האצוי דוד תיב תוכלמש םילשמו תודיחו הלבק ירבד שי םבורבו .שדקה

 ־בתכבו) .תגב ו׳׳למכשב םש תארקנו תוריפסה לכמ תקנויו לארשי תסנכ תארקנה הדמו

 .(םכותבו — םבורבו :ויתורימזבו — וירמאבו :ויתורישב — וירישב :נ די
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