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 ל די א השמ

 אתיב-אפלאל דיסחה הדוהי ןב דוד 'ר לש וישוריפ

 אפלאל שוריפ דצמ 2292 דרופסכוא י"כב יכ םולש .ג ןייצ ,דוד 'ר לע ורמאמב

 דוביעב רבודמ יכ רפפוק .א אצמ הנורחאל .י וילע ארקנ דוד 'ר לש ומש רשא אתיב

 ,קיתעמה ידיב הארנכ ,תועטב סחויש ןמפיל בוט םוי 'דל אתיב אפלא שוריפ לש

 הרוצב ספדנש אתיב אפלא לע שוריפה יכ בילטוג .א תיכוה תאז תמועל .2 דוד 'רל

 לש םיפסונ םישוריפ השולש יכ ינמוד .3דוד 'ר י"ע בתכנ ,תוכלמה 'םב תימינונא

 ךא תימינונא הדוצב םלוכ ,םינוש די יבתכב םיעיפומ םה ;ונידיב םידצמ דוד 'ר

 דחא רבחמ יכ תדמלמ ,דוד 'ר י"ע בתכנ יכ עבק בילטוג .אש שוריפל םתאוושה

 ,םירחאה וירוביחב דוד 'ר לש ויתועדל ולא םישוריפ םיבורק ,ןכ ומכ .4 םלוכל

 םירכזנה םישוריפה תעברא .תורעהב הנאבותש תוליבקמהמ חכווהל רשפאש יפכ

 ,5 םולש ןבי חסוי 'ר לש אתיב אפלאה שוריפל רואיבו הבהרה אלא םניא דוד 'ר לש

 .ךליאו 303 'טע ד ,רפס תירק האר

 .5—4 ימע תואבוצה תוארמ יסל ותמדקהב טמ .ד םג הארו הפ לעש םירבדב

 .250—249 ימע הלבקה תורפסב םירקחמ

 ךל יתילג רבכ ודוס לבא" ן"יש תואה דוס לע דוד 'ר בתוכ תואבוצה תוארמ 'םב

 םהבש "םירחא תומוקמ" יוטיבה יב ןכתי ,(ד"נ ימע ,טמ .ד 'דהמ) ."םירחא תומוקמב

 ,רבדה ןכ םנמא םא .ונידיבש םישוריפה אלא םניא ן"יש תואה תודוס תא ראית אוה

 םישוריפה תשולש .דוד 'ר לש רתויב םימדקומה םירוביחה םע םישוריפה םינמנ ירה

 תוטשפה םושמ ןה דוד 'ר לש םינושארה םירוביחל ךייתשהל םייושע ךשמהב םיספדגש

 תאז תמועל .םולש ןב ףסוי 'ר לש ושוריפל הברה הבריקה םושמ ןהו םתטישבש

 תאזו ,ןאכ םינודינה םישוריפה ירחא בתכנ תוכלמה 'סב ספדנש שוריפהש הארנ

 םישוריפה לש תוברה תועצהה םושמו ףסוי 'ר לצא םייוצמ םניאש םיברח םיטרפה םושמ

 לש הביתכ יכ ןייצל יוארה ןמ ,ףוסבל •אתיב אפלאה תויתואמ תוא לכב תועצומה

 ג"י-ה האמה ףוסב תוחוורה תועפותה ןיב איה ההז תיתורפס תנוכתמב םירוביח המכ

 רשעל םישוריפ העברא תוחפל הליטקי'ג ףסוי 'ר בתכ לשמל ךכ :הלבקה תורפסב

 הארהש יפכ .ולא ןיעמ םישוריפ השולש בתכ הריבה ןשושמ אבה ףסוי 'ר וליאו תוריפס

 לש יתורפסה הנבמה תא ללכשלו רוזחל גהנ רהזה לעב םג סביל הדוהי ד"ד ידידי

 .רהזה 'סב חישמה לע םסרופ םרטש ורקחממ ררבתמש יפכ ארדיאה

 .א6—ב5 ףד 841 סירפ י"כ ,ףסוי 'ר לש תישארב תשרפל שוריפמ קלח אוה שוריפה

 ב"ע ,ד ףד ,תוכלמה 'סב ספדנה אתיב אפלאל שוריפה םויסב בתוכ ומצע דוד 'ר

 ולבק רשא המלענהו (!)הרותסה המכחה ךרד לע תויתוא ב"כ ולא 'יפב ונלבק ךכ"
 ."ונילא דע שיא יפמ שיא
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 לדיא השמ

 איבא האוושה ךרוצל .6םירחא םיאשומ םג דוד 'ר לע תובר ועיפשה וירוביחש

 םרטש דוד 'ד לש םישוריפה תשולשו םולש ןב ףסוי 'ר לש ושוריפ תא ךשמהב
 םייולת יתלב םה ולא םישוריפ יכ דמלמ םירכזנה םישוריפה לכב ןויע .וספדנ

 7 ןהכה בקעי ןב בקעי 'ר ןוגכ םהל ומדקש םילבוקמ י"ע ובתכנש םימוד םישוריפב

 יכ הדבועה ןויצל דחוימב .היואר םלוא .רהזה 'םבש תויתואה לע םינושה םישוריפהו

 עיפשה אל ,9 דוד 'ר לשו8 םולש ןב ףסוי 'ר לש תורוקמה דחאל בשחנש הנומתה 'ם

 אפלאל שוריפ אוה הז רוביח םג יכ הדבועה תורמל תאזו ל"נה םישוריפה לע ללכ
 ,דוד 'ר לשו ףסוי 'ר לש תוטימשה תסיפת לע הנומתה 'ס עיפשה םנמא םא .אתיב
 .תויתואה תועמשמ לע תונשרפב הז רוביח לש ויתובקע םירדענש הדבועה ההומת

 'סבש וליאל דוד 'רו ףסוי 'ר לש םישוריפה תאוושה ךמס לע ,ונא םיבייח ילואו

 — דוד 'רו ףסוי 'ר לש םירוביח יכ עובקלו היפ לע הרעקה תא ךופהל ,הנומתה

 'ס לש תורוקמה ןיב ,םינמנ רשא םה — אתיב אפלאל םישוריפל יתנווכ ןיא
 10 ? הנומתה

 יזנכשא ףסוי 'ר לש ב "א 'יפ

 11 א6—ב5 ףד 841 סירפ י"כ

 תרוצ דומל 'יפ תיב ןושלמ תיב .12 המכח ךפלאאו ןושלמ דומל "פ ףלא

 לומגי זאו 'יפ ל"מיג .ןיאמ שי תואיצמ אוהו לכל רוקמ אוה יכ תיבה

 ךלמה תלדב דמועה ילד אוהש ת"לד .13דמל ל"ד ןיבייחל םיבוט םידסח

 ל"ד 15םידומעה יוו ןושלמ אוהש .הז "רובד תא ךל אה א"ה ול רומאו

 תירק "וירפסו ד"בארהל סחוימה הריצי רפס שוריפ לש יתמאה רבחמה" םולש .ג האר 6
 .320 ימע ,'ד רפס תירקבש דוד 'ד לע ורמאמבו 295 ימע (ח"פרת—ז"פרת) 'ד ,רפס

 .219—201 ימע (ז"פרת) ב ,תודהיה יעדמב םולש .ג י"ע ספדעז 7

 ויה רהוזה 'ס םגו הנומתה 'ס םגש שמשכ דורב םנמאו" 280 ימע ,ד רפס תירק האר 8

 :האר ,הדיאו י"ע םג הלבקתה םולש .ג לש וז ותעיבק .ףסוי 'רל הנווכהו "ול םיעודי

"Un Chapitre de lUistoire du Conflit entre la Kabbale et la Philosophie", 
.Archives d'histoire doctrinale et litteraire du Moyen Age, 23 (1956) p. 55. 59 

 לצא םידחא םירמאמ ןיב הבריקה .75—74 ימע ,טמ •ד םגו 326—325 ימע ,ד רפס תירק 9

 הרודב הנומתה "ס ןיבו ,תואבוצה תוארמ 'סבש רהב תשרפב וירבד דחוימב ,דוד 'ר

 םושמ תאח ;הנומתה 'סב דוד 'ר לש שומישל החכוה שמשל הלוכי איה ןיא םלוא

 וארה טמ .דו םולש .גש יפכ ,הז רוביחב .תואבוצה תוארמ 'ס לש דחוימה וייפוא

 ןיא תאז תמועל .תאז ריכזהל ילבמ םג ויתורוקממ םיפוצר םידומע רבחמה קיתעמ

 .ינשרד תרמוא וז הדבועו הנומתה 'סמ הקתעה וא האבומ לכ

 'סל שדקויש רקחמב תאז תושעל ינא הווקמו וז היגוסב ביחרהל םוקמה הז ןיאו 10

 םילשורי ,רוטקוד תדובע)ותנשמו היפעלובא םהרבא 'ר יבתכ לשא .מ האדו .הנומתה

 .64—63 ימע (ו"לשת

 .ב=א4—ב3 ףד 842 סירפ י"כ פ"ע חסונה ייוניש 11

 .33 ,גל ,בויא 12

 .ב .ל 13

 .ב •רבד 14

 .10 ,זכ ,תומש 15
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 אתיב-אפלאל דיסחה הדוהי ןב דוד 'ר לש וישוריפ

 .תובלמה אוהו המחלמו ןייז ילכ ןושלמ 'יפ ן"יז .וילע 16 ןינעשנ לכהש דתי 5

 היתאטאטו ןושלמ 18 ת "יט .לודגה דחפה אוהש "םיהלא תתח ןושלמ ת"ח

 אוה הלכמו תירכמ 'יפש 20הקני אל הקנו ןושלמ 'יפש 10דמשה יטאטמב

 'יפש 21ודי הטנ םלשורי לע ןושלמ 'תי 'ייב םידרומה תא הלכמ אוהש ד"וי

 רשא קדצ ינזאמ לש תופכ םה ףכ .22 ויביוא שפנ תא עלקה ףכב ךילשמ

 24תעד םדאל דמלמה ןושלמ ד"מל .ף"כ ף"כ ןכלו םהמ 23דוהו חצנ 10

 החותפ ם"מ .2י ע"כו 'אפת תעד 'טעל עידומה םלוע דוסי קידצ אוהו

 איה המותס 20םמו הכופה םמ תרוצ איה ףלאה יכ תעדל התא ךירצו

 27םדיחי ןושלב ארקת אלו רז הל סנכי לבל המצע תרמוש איה יכ 'טעה

 גד אוה ןונש אלא ,28ןונ ןכו .-ו-ימ לדבנ אוהש ינ-א דוס לע עידוהל

 .50רוצ ילע שחנ 29ןותלקע שחנ ךרדה דוס לע חירבי שחנ ןתיול ל"ר ןוילע 15

 ןתדל .31ינומדקה םיה ןמ ןושאר ןוגו ןורחאה םיה שחנ אוה ןונו ה"בה הז

 .8-םיקידצל אבל דיתעל םהמ דחא חלמש אלא וגוז תבו אוה 32ארבנ

 34םיפורשה 'ישחנה ןמ ךושנה לכ היהו תשחנ שחנ השמ שעיו 'יפלו

 ךיתחת 'יפש ךיתשתנ ןושלמ תשתנ יכ 36 יחו 35 תשוחנה שחנ לא טיבהו

 םיארנ םיעבצה לכ יכ ן"יע .םלוע דוסיו 39 רזועו ךמוס אוהש ך"מס 38 דוסו 20

 'פתמ ל"ר 40וב רבדא הפ לא הפ אוה ה "פ .הריאמ הניאש אירלקפסאב

 .ב .ןעשנ
 .5 ,הל ,תישארב

 .ב .'יפ תאט
 .23 ,די ,היעשי
 .ד ,דל ,תומש
 .8 ,ב ,הכיא

 .29 ,הכ ,א''מש פ''ע
 .ב •דסחהו
 .10 ,דצ ,םילחת

 .ב .ןוילע רתכו
 a .םש

 .ב .הדיחי
 .ב .ןונ

 .ב .אתיל — ןותלקע שחנ .1 ,זכ ,היעשי
 .19 ,ל ,ילשמ

 .20 ,ב ,לאוי פ"ע — ינומדקו ןחחא םי
 .ב .וארבנ ןתדל 'כ

 .ב"ע ,דע ,ב"ב פ"ע
 .ב .םיפרשה

 •ב .תשוחנ 'טע
 .9 ,אכ רבדמב

 .יתאצמ אל
 .ב .דוסיו
 .ב .רזעו ךמס

 .8 ,בי ,רבדמב
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 לדיא השמ

 תויתוא יתש ןירוקש רמוקמ שי ידצ ידצ .תודיתב אלו הארמב 411יטעל

 םלועה לכ ובג ילע 43אשונכ יכ ראובמ אוה הנהו קידצו 42קידצ ץ"צ

 םלועל ועיפשמ ותיתחתבו םלוע דוסי קפס ילב אוהו ובג לעש 44דוקינב

 לודגה ובוטב ונילא ותוא תעפשמו הבל לע אשמה תלבקמ ח •ויתחתש 25

 בגל בג 'טעל תראפת יכ 45דצ דצ ידצ דוס אוה הנה ידצ ןושל אוה םאו

 47 אל םאו םדא הכז ףוק .48 היתועלצמ תחא הקד 'אנש
 אדו םדא ןוימד

 .50תלשה דוס הבר תישארבבו אמק 48אבב 48אקרפב ןייע ףוק תארקנה

 ןיא יכ הלחנ תשורי איה יכ הלחנה לאו השוריה לא ל"ר לא זמור ש"יר

 רדעכ ןושלמ ן"יש .51הלתנ תשרוי תב לכ 'יפלו תבה תאז אלא ןב דוסיל 30

 תיותהו ןושלמ ו"ת .54הפוצל המוחה 53ןינב תרמוש איה יכ 52םילחרה

 ."ו"למכשב םינוילעה לכ 56 ורייוצ הב יכ 55 'ישנאה תוחצמ לע וית

 193—192 ימע 290 ןושש י"כ ,דוד 'ר לש 'א תסונ

 םהו 58אלפ ןושלמ ףלאהש ע"כל זמור ף"לא .57אביקע 'ר לש תיבפלא"

 .ב .הרטעל תראפתמ
 •ב .קדצ

 .ב .אשונ צ יכ
 .ב .הדוקנב

 .ב .אצ אצ ץצ
 .21 ,ב ,תישארב

 .ב .ואל
 .ב .'קרפב
 .ב .אבבד

 תדירי איה ותועמשמו ףסוי 'ר לצא דאמ חוור חלשה דוס חנומה .ףוקב םדא לוגלגל זמר
 לש יגו 'ב חסונל הוושהו .םמודה דע ולוגלגו תוהלאה םוחתמ תומשנה וא תורוצה

 .וז תואב דוד 'ר
 .םוקמב 'א חסונל הוושהו ג ,ו ,תובותכ ,אתפסות פ"ע

 .6 ,ו ,ש"הש
 .ב .ןשכ

 ב .הפוצה לא
 ." 'ישנא" אתיל ב י"כב .4 ,ט ,לאקזחי
 .ב .ורייוצי

 רואיב וב האור אוהש ןכתי .הז םשב ושוריפ תא דוד 'ר הנכמ עודמ תעדל השק
 חשמנו תישארב השעמל םישוריפ בתכ דוד 'ר יכ רוכזל יאדכ .אביקע 'רד תויתואל
 וחורב בורק אביקע 'רד תויתואו ,דבא הארמש המוק רועישל שוריפו הבכרמ

 .הלא םירוביחל

 ףד יזנכשא םולש ןב ףסמ 'ר לש הריצי 'ם 'יפ האר רתכ תועמשמב "אלפ'ר "ףלא"
 תכרעמהש םירוביחב עיפומ רתכל למסכ "אלפ" .חי ימע תואבוצה תוארמ 'סבו ג"ע ,וט

 יתפרצ ןבואר 'ר לש תעו לאה תכרעמ 'יפ ןוגכ דוד 'ד לש וזל המוד םהלש תילובמיסה
 הארו א122 ףד 224 ןקיטאו י""כ תוריפס רשעל שוריפבו ב"ע ,נ ףד (הבוטנמ 'דהמ)

 עיפשה 'א תואל דוד 'ר רואית יכ חינהל ריבס .א"ע הלק ףד 'ע רהז יגוקת 'סב םג,

 אלפ ןושלמ ףלא רתכב יכ הארנו" :'ד קרפ ,זכ רעש םינומיר סדרפ 'םב ק"מר לע

 האר ק"מר לע — ול המוד חסונ וא — 'ג חסונ תעפשה לע •"םלעהה תילכת לע הרומה
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 אתיב-אפלאל דיסחה הדוהי ןב דוד 'ר לש וישוריפ

 ךלמה איהש המכחל זמור ת"יב .59יסכתי ירא ומוגרת ףלא תויתוא

 דצמ 61-החותפו הז 60(דצמ) הרוגס ב הז הרוצכ 'בה הז ליבשב ןוילעה

 .62תושי טעמ וב שי אוה חותפה דצהו גישהלמ םלענ רוגסה דצה ת ז

 תזמור ל"מיג .הנמיה הטמלש תומלועל עיפשמ אוה דצה הז ליבשבו

 ונתוא תרהטמו 64תורומתב ונודנש םתוא םע 63 םידסח תלמוג איהש דסחב

 יתקרזו ביתכ דועו 65'יי לארשי .דוקמ ינש ומכ רוהטה הוקמה אוה

 ןושלמ א"ד .67ךלמה תלדב תדמוע איהש ת"לד .66םירוהט םימ םהילע

 .68רבד המצעמ הל ןיאש תומלועה לכמ תלדלודמו הינע איהש תולד

 ןותחתה םלועל ימוא 69ןוילעה (193 ימע) םלועש ל"ר ו"או .ךל א"ה

 ילכ ן"ייז .דומלת ןושלב תקת ןושלמ 'אה .70 ךילע עיפשהל תווצק 'ו ךלשה

 ת"יח .שודקה ןוילעה ךלמה המחלמ ילכ איהש 71תוכלמה איהש ןייז

 74היתאטאטו ןושלמ ת"יט .73הרובגה תדמל דחפ ל"ר 72םיהלא ןושלמ

 ז- םיעשרל הלכמו תירכמ איהש הרובגל ל"ר התרכהו הילכ ןושל אוהש

 חצנל ל"ר ףכ ף"כ .76המכחל ל"ר ד"וי .הירב םושל םינפ תאשונ הניאו

 ,םילשורי) דשא ןב ייתב ונבר יבתכב הלבקה ,בילטוג .א הוארו .'ג חסונל המדקהב
 .137 ימע (ל"שת

 .'א תוא 'ג חסונו 8 ,זי ,םירבדל םוגרתב האר

 .ןיינעה יפ לע וז הבית יתמלשה

 דצמ םותסו דצה הזמ חותפ 'בה" :רמאנ ד"ע ,ב תוכלמה 'סבש אתיב אפלא 'יפב

 דצו ...'עה 'יעמ לבקמ אוהש דצמ רתסנו םלענ אוהש זמור אוהש םותסה דצו רוחא

 תואה תזמרמ תוכלמה 'םב ,םנמא ."ונידגנכ אוהש ע"כ לש דצה זמור חותפ רחאה

 .62 הרעה הארו םירבסהה ןיב ןיימד שי ךא ,המכחל ,'א חסונב וליאו רתכל תיב

 תצק םש שיש ...זמור ...חותפ רחאה דצו" תיב תואה לע רמאנ ,םש ,תוכלמה 'סב

 .המכחל תזמור "תושי" ."שיו ןיא ארקנ אוה המכחה דצ דגנכו ...הגשהו רוהרה

 .א"ע ,דק ,תבש האר

 םינודינה תא תרהטמה דסחה תריפסל הנווכה .דוד 'ר לש ותטישל ינייפוא הז חנומ

 .ערה תוחוכ ךותב לוגליגל

 .13, י ,והימרי

 .25 ,ול ,לאקזחי

 ירבדל הוושהו ." 'יעה 'יעל תלד אוהש תלד ןושלמ יכ" רמאנ א"ע ,ג ,תוכלמה 'סב

 .יגו 'ב חסונו וז תוא לע ףסוי 'ר

 ."ללכ המצעמ רוא הל ןיאש הנקנעו תלד ןושלמ תלד" רמאנ ,םש ,תוכלמה 'סב

 .חיכות (70 הרעה האר) תוכלמה 'סל הלבקההש יפכ רתכ ועמשמ "ןוילעה םלוע" חנומה

 הוושהו "רתכ" תועמשמה הז חנומל שי אפר ימעו הער ימע תואבוצה תוארמ 'סב םג

 ."האלע אמלע" לע (הרות ירתס)א"ע ,פ ,'א רהזל םג

 םהש תווצק 'ו ךל אה :הרטעל ע"כ רמוא :ו"או" רמאנ ג"ע—ב"ע ,ג תוכלמה 'םב

 .יגו 'ב חסונל םג הוושהו "'יעה 'יעמ לבקמ ינאש בוטמ ךל םיעיפשמ

 .יב חסונבו ףסוי 'ר לש ושוריפב םג ךכ

 .5 ,הל ,תישארב

 .םיחסונה לכב ךכ

 .23 ,די ,היעשי

 .םיחסונה לכב ךכ

 .םיחסונה לכב ךכ
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 ל דיא השמ

 דמלמה ינש ד"מל .78םיפכ לא ונבל אשנ 'טאנ ןכל 77תופכ ןהש דוהו

it ןידב 'טעל .המחלמ ןינע תדמלמ איהש 80הרובג ל"ר .79המחלמל 

 הרימש ךירצ וניאש הותפ אוהש רכזל החותפ ם"מ .'יי יביוא םע םחלהל

 ם"מה הז ליבשב 81רז הל הנכי אלש הרימש הכירצ איה הבקנה לבא

 אוהש ןוילעה גדל ל"ר םיגד םהש ינונ ןושלמ ןונ ן"וג .82םותס ינשה

 םילפונל ךמוסש ךמס ןושלמ ך"מס חירב שחנ ןתיול ינש ומכ 83 ןתיול

 םיארנ תוארמה לכש תוכלמ איה ן"יע .85דסחה תדמ איה תורומתה ןמ

8e. 88וב רבדא 'טע ת"ת הפ לא הפ רמאש והז 87ט"ע ת"ת הז ה"פ. 

 וד וקלחנ כ"חאו 89וארבנ דצל דצש דצ ןושלמ 'טע ץ—ת"ת י"דצ

 ןושלמ 'טע איה ש"יר .92 ףוק ואל 91 (!)ראו םדא הז ף"וק .90 ןיפוצרפ

 ן "יש .95םיסכנ רושע תשרוי תבה to והז 94הינע איהש 93רשועו שר

 םג הארו דוה — היופר ףכ ,הצנ — השוגד ף"כ םישרפמ דוד 'רו ףסוי 'ר יכ הארנ
 .ה"פ תואב
 .21 ,ג ,הכיא

 .הי ימע תואבוצה תוארמ 'סב םג הארו 25 ,הי ,םילהת
 .תוכלמה 'סבו ב חסונב ךכ
 .הי ימע תואבוצה תוארמ 'סבו ן"יש תואב ןמקל הארו ףסוי 'ר לצא ךכ
 ובתוכב ירהז חועמב דוד 'ר טקונ א"ע ,ג תוכלמה 'םב ,ףסוי 'ר לש ושוריפב ךכ

 ''רכזה םלוע" חנומה •"הבקנ ומכ רכז ןיא ךכל 'רכזה םלוע אוהש ,תראפתל זמור ם"מ"
 תודע םושמ וב שיו: ,םירחאה םיחסונב עיפומ וניא "ארכודד אמלע" לש םוגרת אוהש

 ם"יממה יתשל תוכלמו תראפת לש הקילובמיסה .רתה רחואמ תוכלמה 'סבש חסונה יכ
 והזה 'סב אל םגו (ופ—דפ םינמיס ריהבה 'ס הוושה) המודקה הלבקב תלבוקמ הניא

 רתוי רחואמ תיחישמ תועמשמ לביק תוכלמ — המותס ם"מ יוהיזה .(ד"ע ,וס ,ג הוושה )
 הברמל ןיאו ץקה םתסנ יכ המותס ם'מ" תובלמ תריפס לע בתוב םשה 'ם לעב רשאכ
 תוחתפתהה לע .(א"ע ,בל ףד ,א"גש ,היצנו ,'ה לכיה 'ס) ."(9 ,ט 'עשי) הרשמ

 — םלוע דוסי קידצ רפס" סביל .י האר הניכש — המותס ם"מל תונשרפה לש תרחואמה
 .165 הרעה דחוימבו טש ויתורעהו 104—103 'טע (ח"לשת) 'א ,תעד "יאתבש סותימ

 ושוריפב ומכ ,תוכלמ םע המותס ם"מ תא דוד 'ר ההזמ 'ו ימע תואבוצה תוארמ 'םב

 .אתיב אפלאל

 תבו ןתיול דוס אוהש ןתיול ארקנש דוסיל זמור תג" א"ע ,ד—ד"ע ,ג תוכלמה 'סב

 .'גו 'ב חסונלו םוקמב ףסוי 'ר ירבדל הוושהו "וגוז

 .1 ,זכ ,היעשי

 םיקמו ךמוס אוה יכ דסחה לא זמור ךמס" א"ע ,ד תוכלמה 'םב םג דוד 'ר לש ותעד ךכ
 ."תורומתה םלועב םיחדנהו םילפונה

 .'ב חסונ םג הארו ."הב תוארנ תוארמה לכש ליבשב הרטעל זמור ןיע" א''ע ,ד 'םש

 .''ידצ" לע וירבדו דד הרעה הארו .םיחסונה לכב ךכ

 .8 ,בי ,רבדמב

 .יגו 'ב חסונב ךכ

 רודואית 'דהמ תבר תישארב האר .תוכלמו תראפת םילמסמ םהש ,דוחו םדאל הנווכה

 .55 ימע קבלא

 .םאו ל"צ

 .50 הרעה ליעל האר

 .8 ,ל ,ילשמ

 .םיחסונה לכב ךכ

 .ג ,ו תובותכ אתפסות פ"ע
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 אתיב-אפלאל דיסחה הדוהי ןב דוד 'ר לש וישוריפ

 םהיניב םיבשויש המותל םהש םיניש םה 98 םילחרה רדעכ ךיניש ןושלמ

 ישמרמ המצע תרמוש איהו לארשי תארקנ תוכלמה כ"ג .8י ריעה םירמוש

 ןושלמ ו"ית .88 לארשי רמוש ןשי אלו םוני אל הנה ימאנ ןכל -דליל
 הב םימשרנ םינוילעה תומישר לכש ל"ר םשור ןושלמ .88ות תיותהו 30

 ,"!00 םיארנו

 181 ב חסונ

 ב8 ףד 80 2922 םילשורי י"כ

 רתכל 'זמור ףלא .188דהא רפסב יתאצמש המ יפכ רוציקב תויתואה 'יפ"

 אוהש המכחל 'זמור תיב 103המכח ךפלאאו ןושלמ ףלא ארקנש ןוילע

 דסחל זמור למיג .ןוילע רתכל לוביק תיב אוהו 184ןוילעה םלועה תיב

 דסח תולימג השוע אוהש 188ליבשב 185םידסח תולימג ןושלמ אוהש

 !07 רט£מש רחאל 'יפ .דסח יפלכ םתוטהל תוכז םהילע דמלמו םיארבנה לכל 5

 188 םנהיג אוהש 188 דסחה תרומתב ושנוע *187 לבקי םלועה הזמ עשרה

 תריפסל רוזחי דימו ףורצ ףסככ ןבלתיו ףרוצי שדח ב"י ול ומלשיש רחאל

 יכ םדא דוס והזו םירוהט םימב והרטמו ותלבקמו ןדע ןג אוהש דסחה

 .םיחסונה לכב עיפומ הז קוספ 6 ,ו ש"הש 96

 .ב"ע ,ד תוכלמה 'ס ירבדל דחוימב הוושה 97

 .4 ,אכק ,םילהת 98

 .4 ,ט ,לאקזחי 99

 .םיחסונה לכב ךכ 100

 .ןאכ ספדנש ב8 ףד 802922 םילשורי י"כ (א T-יבתכ העבראב ונילא עיגה 'ב חסונ 101

 י''כ (ד .ב=ב63—א63 ףד 1943 דרופסכוא י"כ (ג .א=א63 ףד 108 ל"מהב סירפ י"כ (ב

 .ג=ב76—א76 ףד 134 הבקסומ

 חתופ ג י''כ ."(?!)ארונה הרוצה תויתואה 'יפ ךל בותכא התעו" םילמב חתופ ב י"כ 102

 .םילשורי י"כ ומכ

 .ףסוי 'ר לש אתיב יפלא 'יפל הוושהו .33 ,גל ,בויא 103

 .ליעל 69 הרעה האר 104

 ,ב ףד 771 םואזומ שיטירב י"כ ,עורז רוא 'סב דוד 'ר ירבדל הוושהו .א"ע ,דק תבש 105

 'ירוציה לכל םידסח תולימג השוע אוהש דסחה םלועל זמור םידיסח תולימג" :א"ע

 םידגב םטשופו םירוהט םימב םרהטמו םלעמ אוהש תוחדנה תושפנב ךל יתזמרש ומכ

 םידגבה יריסה ד"הה תוכלמ ישובלמ םישיבלמו םיפנוטמהו םיכלכולמהו םימהוזמה

 ינפל ןבירקמ כ"חאו תוצלחמ םתוא שבלהו ךינוע ךילעמ יתרבעה האר .וילעמ םיאוצה

 םימשב לודג ןהכ לאכימ ונינשש והת .ןוילעה חבזמה ינפל ןיברקתמ ןהש דע ןאוב

 עורז רוא 'םבו הטמל 111 הרעה הארו ."הז ןבהו 'יקידצ לש תומשנ בירקמ אוהו

 .ג תוא 'א תסונ אתיב אפלא 'יפו רמאמה לש 'א קלחב 115 הרעה ,א"ע ,זע ףד רכ)זנה

 .ב .א .ינפמ 106

 .ב .רוטפיש 107

 .ג .דחפ 'יפ — ושנוע ולבקי *107

 .ב .דסח 108

 הלמה תא םניהג הלמה לעמ דוד 'ר בתוכ א45 ףד 62 ןקיטאו י"כ רהזל ומוגרתב 109

 ."הרובג"
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 לדיא ,דשמ

 ארקנ ןכלו "1לודג ןהכ לאכימ והת שממ םכמ ."0ןברק םכמ בירקי
 הלד איהש ליבשב תוכלמל 'זמור תלד .םיבייחל בוט למוג "2אוהש למיג

 רחא רבד דועו םירחאל הכירצ איהו "4המצעמ רוא הל ןיאש "3היינעו

 'רקנ
 א"ה .ןוילעה *"8 םלועל 118 רעש 117 תיבו 113 חתפ איהש תלד 115

 הלודג םהש *"8תווצק 'ו ךל אה תוכלמל ןוילע רתכ "8רמוא ו"יו

 **"8ןוילעה העפשה ךב םיעיפשמ םהש דוסי דוה חצנ תראפת הרובג

 ליבשב ןיז ילכ תארקנש 120תוכלמל 'זמור ןיז .רבד ךל רסחי יתלבל

 םחלהל ידכ 121הכותב םירומשו םיזוחא ןוילעה ךלמה תומחלמ ילכ לכש

 .הארי ןושל אוהש 122 טיהלא תתת ןושלמ הרובג ל"ר ת"יח .היביוא םע

 ליבשב 124דמשה יטאטמב היתאטאטו ןושלמ הרובג ל"ר 123אוה םג תיט

 .הידב םושל םינפ אשונ וניאו טפשמו ןידב לכה הלכמו תירכמ אוהש

 ומכ קדצ ינזאמ תופכ םהש דוהו חצנל 'זמור ף"כ המכחל 125'זמור ד"וי

 ןושלמ תוכלמל 'זמור דמל .126םימשב לא לא םיפכ לא וניבבל אשנ ינש

 רכזה הז ליבשבו תראפת אוהש רכזל 'זמור החותפ ם"מ .127ברקל יידי

 אלש הרימש הכירצ תוכלמ איהש המותס ם"מה לבא .הרימש ךירצ וניא

 םישמח הב שיש הניבל 'זמור הפופכ ן"ונ .128תורומתהמ רז הל סנכי

 לש דוד תדוצמ 'סב האר תוחנמב רמאמה ןיבו הז קוספ ןיב רשקה לע .2 ,א ארקיו 110

 .א"ע ,בגו ב"ע ,אנ ףד (ב"כרת ,אווקלאז)ז"בדרה

 יכ" :הער ימע תואבוצה תוארמ 'סל הוושהו א"ע ,בי הגיגח ,א"ע ,יק תוחנמ האר 111

 םתוא רהטמו םיקידצה לש תומשנה םהש תונברקה בירקמה אוהו םימשב לודג ןהכ אוה

 .105 הרעה הארו ." 'תיו 'תי ןוילעה ךלמה ינפל

 .ב .ןושל .א .ןושלמ 112

 .וז תוא לע תוכלמה 'סבש םירבדהו א חסונ הוושה 113

 .ומר ימע תואבוצה תוארמ 'ס הוושה 114

 .ב .א .ןושל איהש — 'רקנ רחא רבד 115

 .ב .א •חתפו — חתפ איהש 116

 .ב .תיבה 117

 .חלר ימע תואבוצה תוארמ 'סב האר "רעש תיב"כ תוכלמה יוניכל 118

 .ג .םלוע *118

 .ג"ע—ב"ע ,ג תוכלמה 'סבו 70 הדעה ליעל הוושה 119

 .ג .אתיל *119

 .ג .יבש ןוילעה **119

 .71 הרעה ליעל האר 120

 .ב .א .וכותב 121

 .5 ,הל ,תישארב 122

 .ב .א אתיל — אוה םג 123

 .23 ,די ,היעשי 124

 .ב .אתיל 125

 .םירחאה םיחסונב םג ךבו 21 ,ג ,הכיא 126

 .1 ,דמק ,םילחת 127

 .ליעל 82 הרעה האר 128
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 אתיב-אפלאל דיסחה הדוהי ןב דוד 'ר לש וישוריפ

 131 ןוגסי אמי ינונכו ןושלמ 130דוסיל 'זמור הטושפ ן"ונ .129הניב ירעש 25

 םינוילע תכמוס איהש דסחל 'זמור ך"מס .ןתיול אוהו ןוילעה גדה אוהש

 םינוילעה תוארמו *132 םייניעה לכש ל"ר תוכלמל תזמור ן"יע 132 םינותחתו

 רבדא הפ לא הפ דוס והזו תוכלמו תראפתל 'זמור ה"פ .133הב םיארנ

 אל םדא הכז ףוק .133וארבנ דצל דצ ןושלמ תוכלמו תראפת ידצ 134וב

 !מרשועו שר ןושלמ תוכלמל 'זמור ש"יר ."3לוגלגה דוסב ףוק הכז 30

 'ירמושש המוחה לש םיינישה ל"ר "8םילחרה רדעכ ךיניש ןושלמ ן"יש

 אלש ךלמה רעש תרמוש ןיש תארקנ תוכלמ הככ .ריעה רומשל םש ןיבשוי

 ןושל אוהש 141 וית תיותהו ןושלמ תוכלמל זמור ו"ית .140 רז וב 139 סנכי

 ."מ"כע .וב םיארנ םינוילע לש תומושרה לכש ל"ד142 םשור

 'ג חסונ

 ירחא דימ עיפומ אוהו ,א90 ףד 62 ןקיטאו י"כ ,דחא די בתכב ונילא עיגה הז חסונ

 דוד 'ר יכ יתרעשה תא תקזחמ וז הדבוע .תישארב לע רהזה 'סל דוד 'ר לש ומוגרת

 יבש םע דחי ,הז רוביחש ,ליעל 4 הרעהב יתחנהש החנהה םגו רבחמה אוה

 םוגרתהש ןויכ תאזו ,דוד 'ד לש םינושארה םירוביחל ךייש ,םירחאה םישוריפה

 ןקיטאו י"כל ףסונב "תובר וב שמתשמש ,תואבוצה תוארמ 'ס ינפל השענ רהזל

 ןודנול י"כ ןורכז ינבא 'סב לאיטודרא םהרבא 'ר וקיתעהש תוקתעהב רזעא ,62
 רעש ,זכ רעשב ;םינומיר סדרפ ורפסב וריבודרוק השמ 'רו א111 ףד 956 רטסאג

 םיקרפב רוביחה לש ובור בור תא "שרפש ימ שי םשב" ק 'ימר קיתעמ ,תויתואה

 זבלא ןומימ ןב השמ 'ר ינפל םג היה הז חסונ יכ חינהל ריבס .רעשה לש םינושה

 'ג חסונ .355 ירויפיטנומ י"כבש תויתואל ושוריפב תודחא םימעפ וב שמתשהש

 אפלא תרזעב םיבותכ תויתואה תומש :טלוב דחא טרפב םירחאה םיחסונהמ הנוש

 "ף"גא" תויתואה תרזעב הזומר "ףלא" תואה לשמל ךכ ;ר"כב ק"יא לש אתיב

 םיפוריצה תועמשמ תא חנעפא תורעהב ;'ל תואה תא הפילחה 'ג תואה רשאכ

 רמתשה אוהש הארנו "ןיז" תואל שוריפה רסח הז חסונב .שוריפב םיעיפומה

 .דנ ימע תואבוצה תוארמ 'סב האר 129

 .א חסונו א"ע ,ד—ד''ע 'ג תוכלמה 'סב ךכ 130

 ."אמי ינונ" איה אסריגה םש 22 ,אי ,רבדמבו 2 ,ט ,תישארבל םוגרתב 131

 ■הז םוקמב 'ג חסונ הארו (גפש ימע ,ב ,תושרדמ יתב) 'א חסונ אביקע 'רד תויתואב ךכ 132

 .ג .םיניינעה *132

 .תוכלמה 'סבו 'א חסונב ךכ 133

 .דוד 'ר לש םירתאה םיחסונב םג ךכ 8 ,בי ,רבדמב 134

 .ליעל 90 הרעה האר 135

 .לגלגה איה אסריגה י"כב .ליעל 50 הרעה האר 136

 .8 ,ל ,ילשמ 137

 .6 ,ו ,ש"הש 138

 .ב .סינכי 139

 .תוכלמה 'סבו א חסונב ךכ 140

 .4 ,ט ,לאקזחי 141

 .ב .תומישר 142

[33] 

This content downloaded from 192.114.7.2 on Sun, 02 Aug 2015 09:27:22 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 ל דיא השמ

 חקולש הרובגה תדמל תזמור 'ז 'יפש ימ שיו" 'י קרפ זכ רעש םינומיר םדרפב
 ."םיעשרב םחלהל ןייז ילכ

 א90 ףד 62 ןקיטאו י"כ

 "י א'ד'אב א'ח'גא דוס

 ומוגרת אלפי יכ ןושל אוה ךפהל אלפ וב אצמתו141 ף'גא ארקנש ע"כל זמור 1

 .י44 ף'גא ארקנ ןכל לכ ןיעמ 146 םלענו רתסנ אוה ע"כש 'יפ 145 יסכתי ירא

 :המודקה המכת איה תל3 ארקנו148 םל'ע'ה147 ת'אב איה 2

 םרהטמו150 םייחל בוט למוגש ליבשב דסחל זמור148 גדאג 3

 ."2 (דיינע ךלמ,ד לש תלדב תדמועש 'טעל זמור151 ד'גד 4

 עיפשהל י"הנתגג םהש תוצק ו"או לד אה 'תעל ע"כ זמור 154 'ו'א6 153 'א5 5

 105 ךל

 דחפ איהש 158 םיהלא תתה 'ושלמ הרובגל זמור 157 'ת'א8 156 'ן'א'ח 7

 היילכ 'של אוהש 160דמשה יטאטמב היתאטאטו ןושלמ הרובג איה 158תא9 9

 .ןידב לכה הלכמ איהש

 .162 הרוצ ילב םלוג איהש וייד ארקנש המכחל זמור161 'ד'ו'א 10

 •"אתיב אפלא'' ר"כב ק"יא לש ב"אב 143

 ."ףלא" 144

 .ליעל 59 הרעה האר 145

 .'ד קרפ ,זכ רעש ,םינומיר סדרפ האר 146

 ."תיב" 147

 .ליעל 69 הרעה האר 148

 ."למיג" 149

 ."םרהטמו םיבייחל בוט למוגש ליבשב דסחל זמור למיג 'יפש ימ שיו" 'ו ,זכ ר"פב 150

 .רתוי ןקותמ ר"פב חסונה

 ."תלד" 151

 .א חסונבו ףסוי 'ר לש חסונב האר 152

 .ה ונייהד 5 הרפיס אוה ןושארה ןמיסה 153

 .'ו ונייהד 6 הרפיס אוה ןושארה ןמיסה 154

 .*119 הרעה האר 155

 .תרתוימ וז הביתש הארנכ 156

 ."תיח" הלוב הביתהו ח ונייהד 8 הרפיסה אוה ןושארה ןמיסה 157

 .5 ,הל ,תישארב 158

 ."תיט" הלוכ הביתהו 'ט ונייהד 9 הרפיסה אוה ןושארה ןמיסה 159

 .23 ,די ,היעשי 160

 ."דוי" 161

 ףסוי 'ר לש הריצי 'ם 'יפ האר דוד 'ר לש וגוחב ילויהכ וא םלוגכ המכחה תסיפת לע 162

 לבקל ןכומ איה ךא הרוצ ילבמ םלוג ןיעכ אוה יכ דויה המכח םלג" ב"ע ,ב יזנכשא
 ונוריעהש יפכ ,ליכמה 196 ימע 290 ןושש י"כב םג קתעוה הז עטק ."תורוצה לב

 סדרפבו דנ ימע תואבוצה תוארמ 'סב םג הארו .דוד 'רל ךיישה רמוח ,'א קלחב

 .גי ,זכ םינומיר
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 אתיב-אפלאל דיסחה הדוהי ןב דוד 'ר לש וישוריפ

 אשנ ד"הה דוהו חצנ םהש קדצ ינזאמ תופכ ינשל םיזמור 183'הכ ח"א'ב

 .דרהו ת'צנ םהש184 םיפכ לא וניבבל

 .18a המחלמל ידי דמלמה 'אנש תוכלמל זמור180 דידג

 איהש הבקנל המותסו הדימש ךירצ וניאש רכזל החותפ 187 'ד'ד 'ד'ד 'ד'ד

 .הרימש הכירצ

 .חירב שחנ ןתיול אוהש דוסיל זמור םיגד םהש ינונ ןושלמ 188 'ה'ה 'היה

 לבקמ אוהש דוסיל טושפה «0הרהו תטמל תו'כלמל םוקעה 189.דוה

 .עיפשמו הלעמלמ

 .172 םינותחתו םינוילע ךמוס אוהש הלרדגל זמור נ" בוס

 הב םיארנ תוארמהו םיניעה לכש 'יפ תוכלמל זמור "3 ן'א'ז

 ימוג «5וב רבדא הפ לא הפ דוס והז 'טעו יפת 'יפ 174 א'חפ א'ח

 .םדירפהש דע וארבנ דצל דצ 'טעו יפת 'יפ 178 א'דט א'דט

 םדא תדוצמ דרי ואל םאו לוגלגה ןינעב םדא תרוצב היהי הכז 177 'ח'ו'א

 .178היח ןימ איהש ףוק תרוצל

 לא רשועו שיר ןושלב הלולדו הינע איהש תוכלמל זמור 179 'ג'א'ב

 .!so וענפל ןתת

 םינש איהש 'יפ 182םילחרה רדעכ דיניש ןושלמ תו'כלמל זמור 181האג

 איה ךכ םיביואה וסנכי אלש ידכ םש םיבשוי ריעה (!)ירמושהש המוחל

 .רז הל סנכי אלש ת'וכלמה רעשב תבשוי

 לכש .רג 184םישנאה תוחצמ לע וית תיותהו 'למ תרכלמל זמור 183וא'ד

 .םלוע םשב םלשנ תב םיארנ תוארמהו תומישרה

 ."ףכ ףיכ" 163

 .21 ,ג ,הכיא 164

 ."דמל" 165

 .25 ,חי ,םילהת 166

 ."םמ םמ םמ'' 167

 ."ןנ ןנ" 168

 ."ןונ" 169

 ."ןוג" 170
 .ךמס ונייהד "במס" אוה חוגעיפה 171

 אסרגה ךכו ,"ודסחב םינותחתו םינוילע ךמוס" רמאנ ןורכז ינבא 'סב .132 הרעה האר 172

 .ב53 ףד 355 ירויפיטנומ י"כ זבלא ןומימ ןב השמ 'ר לצא םג

 .א54 ףד ירויפיטנומ י"בב הז ,'יפ קיתעמ זבלא השמ 'ר ;"ןיע" 173

 .(!) "יפפ יפ" אוה חוגעיפה 174

 .8 ,בי ,רבדמב 175

 ."ידצ ידצ" 176

 ."ףוק" !77

 .ליעל 50 הרעה האר 178

 ."שיר" 179

 ."ונינפל" םוקמב "יל" סרוג קוספה 8 ,ל ,ילשמ 180

 ."ןיש" 181

 .6 ,ו ,ש"הש 182

 .4 ,ט ,לאקזחי 184 ."וית" 183
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