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 :ךורטטמד אתיב־אפלא'ל ימינונאה שוריפה

 איבנה המלש ןב הימחנ 'ר לש ףסונ רוביח

 תאמ

 לדיא השמ

 ,םינוש םיאשונ לע םישוריפ לש הרוש תוהזל יתעצה הנורחאל ומסרפתנש םירקחמ המכב

 'ר לש םירוביחכ ,םינוש םיטויפ לעו ןורטטמ לש ויתומש לע ,לאה תומש לע םישוריפ דוחייב

 ינמוד 1.איבנה ןילטשיורט 'ר םג די יבתכב םיתעל ארקנה ,טרופראמ איבנה ,המלש ןב הימחנ

 קוטשניו לארשי סיפדהש ימינונאה שוריפה אוה ,ויבתכ תמישרל שוריפ דוע ףיסוהל רשפא יכ

 ,םיכאלמ לש וא םיבכוכ לש תותיב־אפלאה תחא ונייהד ,ךורטטמד אתיב־אפלא' ארקנש המל

 2.םילוגיעו םיווק לש תדחוימ הרוצב ובתכנש

 ןיבל סיפדהש שוריפה ןיב הברקה לע הנוכנ רידהמה דמע הז שוריפל ותרודהמב רבכ

 3.'קשחה רפס' םשב םג תרחואמ הפוקתב ספדנש ,'ןורטטמ לש תומש [םיעבשל] 'על שוריפ'ה

 ־אפלאל שוריפ'בש תונושלב שמתשה 'ןורטטמ לש תומש 'על שוריפ'ה לעב יכ רבס קוטשניו

 קיסה אל אוה םלוא .םירוביחה ינש ןיבש הברקל תובושח תומגוד המכ איבהו 4,'ןורטטמד אתיב

Μ. Idel, 'Some Forlorn Writings of a Forgotten Ashkenazi Prophet: R. Nehemiah ben Shlomo ha-Navi', 

 jqr, 96 (2005), pp. 183-196■ רפסו תויתוא ב־מ םשל איבנה המלש ןב הימחנ 'ר לש םישוריפה לעי ,ל־נה

 ןב הימחנ 'ר לש ושוריפ' ,ל־נה ;261-157 ימע ,(ו"סשת) 14 ,הלבק ,'סמרוומ רזעלא 'רל םחוימה המכחה

idem, 'From Italy to ;36-25 ימע ,(ו־סשת)ב ,לארשי תשרומ ,'''ץרעות םלועל אנ לא" טויפל איבנה המלש 

;Ashkenaz and Back: On the Circulation of Jewish Mystical Traditions', Kabbalah, 14 (2006), pp. 47-94 

 איבנה המלש ןב הימחנ ירי ,ל־נה ;(סופדב)יאיבנה המלש ןב הימחנ 'רל םירופיכה םויל עודי אל טויפ' ,ל"נה

 הימחנ 'ר לש וגוחב ־תושרד ירעש"ו ,תומישר ,תועבשה■ ,ל־נה ;(סופדב) '752 תיטירב הירפסה ,ןודנול י־כו

 'י ,'םינפה רש עושיו רפושה לוק יכאלמ' ,סביל 'י :םג האר .(סופדב) ךהיתועפשהו - איבנה המלש ןב
 ןד

 םירוביחהמ המכ ןיב תוקיזה לע דמעש ,195-171 ימע ,ז"משת םילשורי ,המודקה תידוהיה הקיטסימה ,(ךרוע)

 .וללה םיימינונאה
 'י

 .וע-אנ ימע ,(ב"משת)ב ,ןירימט ,'השוריפו ןורטטמ לש אתיב אפלא' ,קוטשניו

 .הע ,בע ,זס ,דס ,גס ,בס ימעב ולש רתוי םיטרופמה םינויצהו ,ס ימע ,םש

 .י"שר לש וגוחמ רידההש שוריפה אצי ילוא יכ רידהמה רעיש םשו ,ס ימע ,םש

 [(ז"'סשת)ב-א תרבוח ,וע ךרכ ,תודהיה יעדמל ןועבר - ץיברת]
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 2] לדיא השמ 256

 ,דחא רבחמ לש וידי השעמ םה וללה םישוריפה ינש יכ איהו ,יתעדל תשקבתמש הנקסמה תא

 אוה 'ןורטטמ לש תומש 'על שוריפ'ה לש ורבחמ יתעדלש ןוויכ .ךשמהב תוארהל הסנאש יפכ

 .ךורטטמד אתיב־אפלאל שוריפ'ה לש ורבחמ םג אוה ירה 5,המלש ןב הימחנ 'ר

 רוקממ טוטיצב רבודמש והשלכ ןמיס אוצמל ןיא קוטשניו ןייצש תוליבקמה לכב יכ ןייצל שי

 ןאכמ .וינפל דמעש רוקמל תוסחייתה לכ אלל םימוד תונושלב שמתשה רבחמה אלא ,םייק

 'על שוריפ'ה לעב ידיב היה רבכ 'ןורטטמד אתיב־אפלאל שוריפ'ה יכ רידהמה לש ותנקסמש

 ןאכ איבא וז העיבק ששאל ידכ .יהשלכ תישממ תודע לע תכמסנ הנניא 'ןורטטמ לש תומש

 תחא תא - תידוהיה הקיטסימה תוחתפתהל עטקה לש ותובישח לשב - תמיוסמ הבחרהב

 ;םירוביחה ינש ןיבש הברקה תניחבמ רתויב המישרמה יתעדל איהשו ,קוטשניו ןייצש תוליבקמה

 רבדב הבחרהל אצומ תדוקנו םירוביחה ינש ןיב הברה הברקל המגוד םג שמשת וז הליבקמ

 .תירהוזה תורפסב תואצמנה תוסיפת לע ועיפשה הלא םירוביחבש םינוידה יכ תורשפאה

 אצמנה חסונ ,רכומה הזמ בוט חסונ יפל ,היינשה הקספב בותכ 'ןורטטמ לש תומש יעל שוריפ'ב

 :דיה יבתכמ דחאבו םיסופדה דחאב

 שודקה] ה"בה הזה רועשכו .הסרפ אובר 'יפלא חכ ברו אוהש יפל 6,"חכ ברו" 'יג והיחרז

 ןיאש יפל 7וכרי 'יגו .וב ץפח רשאל ודובכ האריו אסכה לע ודובכ חירזמ [אוה ךורב
 בשיל תושר ול םינתונ לארשי לש תוכז םתוחו בתוכ אוהש העשב אלא 8הלעמל הבישי

 אביו ,רפוסכ תילאמשה לע תינמיה וכרי ןתונו ,דובכה אסכ ןיעכ יושע דחא אסכ לע

 .לאימתח 'יג איהו ,תמדמדא ומשו המודא שאמ ףרפרש וילגר םודהל ןתיו רשה "לאימתח

 לאה ףכ לע רפסה ןתונ לארשי לש תוכזה בתוכ אוהש רחא יכ 10,לאה ףכ לע 'יגב והיחרז

 ".ומע םתוחו םיכסמ ה"בהו

 אסכ לע ודובכב בשוי ,חכ ברו וננודא לודג' :בותכ 'ןורטטמד אתיב־אפלא'ב 'ג תואה לע שוריפב

 .190-187 ימע ,(1 הרעה ליעל)םיחונז םירוביח המכ ,לדיא

 .לאה תמוקל 'המוק רועיש■ רפסב עיפומש םסרופמה לדוגה אוה ,236 ־ הכ ברו = והיחרז .5 ומק 'הת

 .236 היירטמיגב

 ולובלבל םרג רבדהו ,בשוי בותכל ךירצ אוה רשאכ ןורטטמ ךא ,םיבשוי םיכאלמה ןיא תישרדמה הסיפתה יפל

 ליעל) םישוריפה לע ירמאמב יתספדהש הימחנ 'ר לש וגוחמ עטקה ירבדל םג הוושה .רחא עשילא לש

 .233 ימע ,(1 הרעה

 .489 = לאימתח = תמדמדא

 .6 הרעה ליעל האר .236 = לאה ףכ לע

 ראמע ירגס ףסוא ,(ץייווש)הנטנומ י'־כ יפלו ,1858 ונרוויל ,ןיד תיב רדס רפסב יומח םהרבא ·ר לש וסופד יפל
 .שבושמ ,א־ע א ףד ,ו''כרת בובל ,קשחה רפסב ספדנה חסונה .556 ימע ,(290 ןושש י''כ רבעשל) 145
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 257 'ןורטטמד אתיב-אפלאיל ימינונאה שוריפה [3

 ארקנו םילת שולש לע דמוע ףרפרשו אסכה לע תולעל תולעמ השלש םש םיקוקחש דובכה

 13.'לאימתח 'יגב תמדמדא 12ןכו תמדמדא

 דובכה אסיכ ןהו ףרפרשה ןה יכ קפס לכ ןיא 'ןורטטמד אתיב־אפלאל שוריפ'המ האבומב

 האבומב תאז תמועל .'המוק רועיש' רפסב םג םיטוקנה םיחנומב ראותמה ,לאה תא םישמשמ

 בשחנ אוה .ןורטטמ םג הב עיפומו ,רתוי תבכרומ הנומתה 'ןורטטמ לש תומש 'על שוריפ'מ

 יכ הארנ .םתוח ה"בקה ןכמ רחאלו ,אסיכ 'ןיעכ' לע בשוי אוה תאז ותושעבו ,תויוכזה בתוכל

 .דובכה אסכ ןיעכ'ל ליבקמ ףרפרשה ןכלו ,לאה תא אלו ןורטטמ תא ןאכ שמשמ ףרפרשה

 הלצאה לש גוס אסיכה לע שי היפלש ,רתוי תינויע היצטניירוא תלעב הסיפת העיפומ וז הסרגב

 תורוקמ תפקשמ וז האבומ יכ רורב תאז תורמל .המוק רועיש לש םידממ ילעב דובכ וא

 לאה לש ודי ףכ לע הב ןוידה דמלמש יפכ ,ונידיבש חסונב םג תיפרומופורתנא הייטנ ילעב

 .םתוחה

 ןיבמ תמדקומה יתעדל איהש ,'ןורטטמד אתיב־אפלאל שוריפ'בש הסרגב תאז תמועל

 םג ןאכ ןיאו ,4,זנכשא ידיסח לש יזכרמה גוחל ינייפואה ,'חרז' לעופב שומיש ןיא ,םייתשה

 לש האצותכ ,דובכ תרוצב לאה לש הלצאה קר תבשוי דובכה אסיכ לע ןכא יכ הרורב הסיפת

 :הזב הז םירושק םינוידה ינש יכ קפס ןיא לודגה ינושה תורמל .בשוי ומצע לאה אלו ,החירזה

 .ןכ לע םידיעמ ,תמדמדא ־ לאימתח לש תדחוימה היירטמיגה ןהו םילהתמ קוספה ןה

 רשא .טוטיצ לש וא והשלכ רוקמ לש הרכזה לכ הלא םירבד ינפל ןיא םישוריפה ינשב

 םישרדמהו יתבר אתקיספב כ הקספ תא דחוימב ןייצל שי לאה ףרפרש לע םינוידה לש תורוקמל

 העיפשה אתקיספה יכ ררבתמ ".יתימא 'ר לש םיטויפה דחא םהבו ,הנממ םירזגנש םירחואמה

 ,הרעגו הלחלח םיזחוא םלוכ םיעיקרה' :רמאנ ובשו ,הימחנ 'ר ידיב בתכנ יתעדלש טויפ לע

 ןיבל ליעל יתאבהש םינוידה ינש ןיב ינושה רכינ ןאכ ,7.'ארונ סכ "ףרפרש ינדא דימ םישערתמ

 ןאכ םינוכמה ,תויח וא תוחוכ לש תכרעמ אלא ,ךאלמ ףרפרשה ןיא הבש ,תישרדמה הבשחמה

 .לאקזחי רפסבש שדוקה תויח תא הריכזמה תכרעמ ,םינדא

 תסיפת לע עיפשהל התייה היושע ןורטטמל םירושקה םירוביח ינשב ףרפרשה תעפוה

 הביתב שמתשה ,הימחנ 'ר לש םירוביח □הינש ,'הרטפהל שוריפיהו 'ןורטטמ לש תומש יעל שוריפ'ה לעב םג
 .הירחא האבש תפסונ היירטמיג ןייצל ידכ וז

 'ג תואה לש תינוציחה התרוצל ללכ רושק ונניא הזה ןוידה יכ ןייצל שי .דס ימע ,(2 הרעה ליעל) קוטשניו

 .תואה לש ירפסמה הכרעל ךכ רחאו קוספה תישארב העיפומ איהש יפכ תואל אלא ־ןורטטמד אתיב־אפלא'ב

 .ז-א ימע ,(ם'־שת)ופ ,יניס ,'םייניבה ימיב יאובנ ןוזח לע המודק הקינכט לש הילוגלגל' ,לדיא 'מ

 ספדנש היטפש ןב יתימא 'ר לש וטויפב הארו .(ב''ע חצ-ב"ע דצ ףד ,םולש שיא תרודהמ)כ יתבר אתקיספ

 םילשורי ,יתמא יריש ,דוד 'י תרודהמבו ,91 ימע ,ד"לשת םילשורי ,ראלק 'ב תרודהמ ,2ץעמיחא תליגמ ףוסב

 יתימא 'ר לש ויטויפ תעפשה לע .םירחואמה םישרדמב ומכ ,'ףרפרשה ינדא· □ש םירכזנ ;101 ימע ,ה"לשת

 .71-58 ימע ,(1 הרעה ליעל)הרזחבו זנכשאל הילטיאמ ,לדיא :האר הימחנ 'ר לע

 ינדא םישערתמ' :ונממ םירזגנש תורוקמבו (א"ע דצ ףד ,םולש שיא תרודהמ)כ יתבר אתקיספב אצמנש יוטיב

 .ףרפרשה

 .(1 הרעה ליעל)עודי אל טויפ ,לדיא
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 4] לדיא השמ 258

 שוריפה ירבד ןיב הלבקה לע ריעה קוטשניו .'אנמיהמ איער' רפסב לאה ףרפרשב ןורטטמ

 'אנמיהמ איער'מ אבה עטקל הלבקהה יכ ינמוד ךא ,ךשמהב איבאש 'רהוז ינוקית' רפסמ עטקל

 :רתוי הברה תענכשמ

 ,ן"ורטטמ 18.אכלמד ארבד רתאב והיא היתוער דבעמל היבר תוחת רשקתאד דבע האכזו

 ןיגבו] ד"גבו .ךראמד אתושר תוחת ןילפתב ןידיקעו ןירישק ןוניאד ךנב ןיאכזו תנא האכז

 לע אכלמ ,ןימע ראשד ןנממ לכ לע תנא אכלמ ,ךראמל דבע תנאד [בג לע ףא] ג"עא ואד

 ףרפרש תנאד ןיגב ?אד םירג ןאמ .ךנמ ןילחד היתיירשמ לכו םידשד אכלמ ,ןיכאלמ לכ

 ךראמ והיאד 2'ד"ודי ,חתפה רמוש רבל הזוזמד 20ידש ,ךראמל שמשמ תנאו 19,ךראמל

 והיאד ,ערו בוט תעדה ץע לע האטלשל תיחנ אוה ךירב אשדוק דכ :והיא יכהו .ואגלמ

 22.םידשד אכלמ דש לאמס ער ,ן"ורטטמ בוט

 םג יוצמ ,תידוהיה היגולולגנאב דואמ רידנ םש ,לאימתח ךאלמה יכ הז רשקהב ןייצל ןיינעמ

 :תירהוזה תורפסה לש וז הבכשב אוה

 ןהמש אוה ךירב אשדוק היל ארק ן"ורטטמד 23:האמדק םדאל ביהייתאד ל"איזר רפסב

 ן"ורגס ן''וחתפ ירקתא ןינמזלו ארטמ לע אנממד אנמזב ר"וטטימ ירקתא ןינמזל ,ןיאיגס

 ן"ומטא 24,ן"ומטא
 ן"ורגס ,לארשיד ןיבוח םטוא והיאד אנמזב -

 ןיערת רגסד אנמזב -

 ן"וחתפ ,אתולצד
 ן"וקספ ,אתולצד אערת חתפד אנמזב -

 תוכלה קסופד אנמזב -

 ינתשא ךאלמ לכ יכהו ,היתוחילש םופכ ןהמש לכ יכהו .האתת אתביתמב ןיתינתמד

 אסינ םופכו 25'יאלפ אוהו ימשל לאשת הז המל' ביתכד אוה אדה ,היתוחילש םופכ הימש

 ,אעידי אתעשו אעגר תיא ןוהליד אתוחילשו אתוחילש לכלו .והיימש והיא יכה ןידבעד

 ןהמש אובר םיששב ירקתא ךאלמ יאה ,ינתשא ןמתו ,עידי בכיכו ,עידי םויו ,עידי לזמו

 ,הבחרהב הב יתנד רבכו ,ךורטטמ לש תומש יעל שוריפיב היוצמ לאה לש ןב ןיעמ אוה ןורטטמש הסיפתה
 .(סופדב) M. Idel, Ben: Sons hip and Jewish Mysticism :האר

 לש תונוש תועפוה ןיבו הלא םיטסקט ןיב הקיז תמייק םא איה ןאכ ןודיהל הלוכי הניאש תניינעמ הלאש

 :הוושה .ב''ע גכר ףד ,ג ,רהוז ,אנמיהמ איער :לשמל האר .ןיפנא ריעזכ עודיה יהולאה חוכל הבכרמב ןורטטמ

E. R. Wolfson, Along the Path, Albany 1995, pp. 128-129, η. 121 

 .314 = ידש = ןורטטמ לש םיניכה ימיב העודיה היירטמיגה לשב

 .תולכיהה תורפסב וב הנכתנ ןורטטמש 'ןטק הוהי' יוניכה לשב הארנכ

 רפס ףוגב ןויד לע עיפשה הימחנ 'ר ידיב ןודנש רחא אשונש תורשפאה .ב''ע בפר ףד ,ג ,רהוז ,אנמיהמ איער

 ,(ו"סשת) 59-57 ,תעד ,'םשה שודיקו היורטמ הנלה לש הירופרופ■ ,סביל 'י ידיב הנורחאל התלעוה 'רהוזיה

 .113-110 ימע

 ורוביח ומכ ,ןורטטמל םירושקה םיכאלמ לש תומשב ,ינוימדה וא יתואיצמה ,'לאיזר רפסי קסע הז רואית יפל

 הריצי אוהש ,ספדנה 'ךאלמה לאיחי רפס ףוסב יכ ןייצל שי .ךורטטמ לש תומש יעל שוריפ' הימחנ 'ר לש

 .הימחנ 'ר לש וגוחב ורוקמש יגאמ רמוח םג הארנכו ,המלש ןב הימחנ 'ר תאמ רמוח שי ,תרחואמ תיטקלקא

 .(1 הרעה ליעל)תומישר ,תועבשה ,לדיא :האר

 .רתא לע י"שרו ב"ע דמ ןירדהנס ,ילבב

 .18 גי יפוש
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 אנמזב - ל"אירבג ,אמלע םע דסח דיבעד אנמזב - ל"אידסח ירקתא אוה ,איכאלמד

 ,הלבח יכאלמ ןילאמ יופדגב אמלע ינב ריתסד אנמזב - ל"אירותס ,אמלעב הרובג דיבעד

 ןווכז םיתחד אנמזב - 27ל"אימתח ירקתאו 26.'הנצ הסחת ויפנכ תחתו' ביתכד אוה אדה

 28.ןווכזו ןיבוח בתכד אנמזב - ל"איבתכ ,אמלע ינב לע ןיבוחו

 בתוכש רפוסכ ,ןורטטמ לש םיעודיה וידיקפתמ דחא תא לאימתח ךאלמה אלממ ןאכ יכ רורב

 יכ שיגדהל שי .הימחנ 'ר ירבדמ םג הלועש יפכ ,ויתומשמ דחא םג אוהו ,תובוחהו תויוכזה תא

 ןה ,הלבקב ןורטטמ לש תומדה לש התובישח התלע הרשע שולשה האמה לש ןורחאה שילשב

 הימחנ 'ר לש ויבתכ םג יכ חינהל שיו ,תירהוזה תורפסב ןהו היפעלובא םהרבא 'ר לש ויבתכב

 .וז תומצעתהל םתמורת תא ומרת

 תוהזל םיקומינ המכ ףיסוהל רשפא קוטשניו איבהש תורחאה שמחלו וז המישרמ הליבקמל

 ודמעמ ןודנ שוריפב תומוקמ ינשב .הימחנ 'רכ 'ןורטטמד אתיב־אפלאל שוריפ' לש רבחמה תא

 לכו [...] הנטק איה' :יי תואב בותכ לשמל ךכ .ןטק ותויהל רשקב וניבא בקעי לש דחוימה

 בקעיו ךלמה דוד תביסמב [...] בהזלש ארדתק לע ןדע ןגב בשיל הכוז הזה םלועב ומצע ןיטקמה

 קקחיהל הכז בקעי [...] 29."ןטקה הנב בקעי תא שבלתו" 'אנש הזה םלועב םמצע וניטקהש וניבא

 םיקידצה םידיתע ךמצע תא תטעימש ליאוה הל ימאו הנבלב 'קה רעגשכו [...] דובכה אסכב

 ךורדי ןטקה בקעי אובל דיתעלש' :ןשרפה בתכ 'ר תואב וליאו 30.'ןטקה בקעי ךמש לע וארקיש

 םירזוח ןוילעה םלועב אצמנה ןטקה בקעי לע םינויד 32.'ונממ לודגה 31,עשרה ושע יתומב לע

 לש חותיפ אלא תוילולימ תוקתעה םה ןיאו ,םימוד םירשקהב הימחנ 'ר לש םירחא םירוביחב

 דחאב רמאנ לשמל ךכ .הבכרמה םלועב וז תומד לש הידיקפתו המויק לע םצמוצמ סותימ

 "ו"אסכ ל"ע" "ד"בכנה י"פוי" 33'טמיגב ק"זפ' :תויתוא ב"מ ןב םשל הימחנ 'ר לש םישוריפה

 .4 אצ 'הת

 .3 הרעה ,דס ימע ,(2 הרעה ליעל)קוטשניו ריעה רבכש יפכ ,זנ-ונ ,רהוז ינוקיתב תפסונ םעפ עיפומ הז ןאלמ

 רהוזה תורפסב תיטמוטוא הביתכו ־בתוכה םש־' ,ךיירדלוג 'ע ידיב התע ןודנש ןיינעמ רשקהב םש עיפומ אוה

 .(סופדב)'םזינרדומבו

 .3 הרעה ,דס ימע ,(םש)קוטשניו רבכ זמר הז טסקטל .ב־ע אצ ףד ,זנ ,רהוז ינוקית

 .15 זכ 'רב

 .ע ימע ,(2 הרעה ליעל)קוטשניו

 .חס ימע ,םש ,יח תואה לע שוריפב בוש עיפומ 'עשרה ושעי יוטיבה

 .הע ימע ,םש

 :האר ןאכ הליחתמה האבומה לש חותינ .187 ־ זפ לע = הנבל לע = ואסכ לע = ןוילע היהא = דבכנה יפוי ־ קזפ

 יעו ןורוא 'מ ,יזנכשא תודיסח לש דוסה תרותב ףסונ ןויע - דובכה אסכב הקוקחה בקעי תומד' ,ןוספלוו 'א

 םירפא יפורפ לש ורכזל םישדקומ לארשי תבשחמו הלבקה תורפסב םירקחמ :תואושמ ,(םיכרוע)ךיירדלוג

 .160-159 ימע ,ד־משת םילשורי ,ל־ז בילטוג
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 34.'הנבלבו ואסכב קוקחה בקעי תומד לע ותניכש ויז ריאמו ואסכ לע בשוי אוה יכ "ה"נבל ל"ע"

 בקעי תומד לש ץופנה ביטומה םע דחי ,יוצמ וניאש ביטומ ,הנבלל בקעי ןיבש הקיזה תזמרנ ןאכ

 :רמאנ הימחנ 'ר לש רחא רוביחב .הבכרמב הקוקחה

 לארשי לע גרטקל ןטש סנכנ ובו הלעמל שי ןטק רעש .'ןטק רעש' תויתוא :'ןטש ערקי

 הניכש ינפל אבל 35לכוי אלש ,רעשה תא םהיפנכב ןיקישמו שדקה תויח ןיאור דימו

 ןטק יכ 36בקעי םוקי ימ' :רמאנש ןטק ארקנש בקעי לש תוכז םיריכזמו ,לארשי לע גרטקל

 יפוסו] ת"סו 38,'ךינפ ומדקי תמאו דסח ןאסכ 'ןוכמ 'טפשמו 'קדצ' רמאנ הז לעו 37.'אוה

 39.ןטק [תובית

 :ןורטטמ לש הזל המוד דיקפת בקעי אלממ הימחנ 'ר לש ףסונ עטק יפל

 ה"סש רוניד רהנב םילבוט םה םגו הריש רמול הלעמ לש אילמפ לכ םיצבקתמ דימו

 רוניד רהנב םילבוט 42םימעפ ה"סש 'יגב 'ר"הנ י"לע' 41,'רהנ ילע תונגכ' ינש 40,םימעפ

 ,םנהיג לוקמ 43'םבקעי אל' :רמאנש הריש םירמואו ה''ע וניבא בקעימ תושר ןיחקול זאו

 45.םבל לע קוקח אוהש יפל 44,הז םשב ןיררושמ םה דימו ,'בקעימ' תויתוא 'םבקעי'

 איה יכ הנעטה םע דחי אסיכה לע הקוקחה בקעי תומד לע .251 ימע ,(1 הרעה ליעל) םישוריפה לע ,לדיא

 הרעה ,148 ימע ;116 הרעה ,156-154 ימע ,(םש)ןוספלוו :ןכו ;ב־ע ס ןילוח ,ילבב :האר הנבלב הקוקחה

192. 

 .'לוכי וניאש' :(752 תוילגרמ) 15299 תיטירבה היירפסה ,ןודנול י'יתכב

 .דיה בתכב אתיל

 .5 ז ימע

 .15 טפ 'הת

 ךותמ 'תויתוא ב''מ םשל רחא שוריפ' תא יתספדה םש ,233-232 ימע ,(1 הרעה ליעל) םישוריפה לע ,לדיא
 15299 תיטירבה היירפסה ,ןודנול י"כ ךותמו ב''ע-א''ע המ ףד ,א'־סת םדרטשמא ,ךאלמה לאיזר רפס■

 .(752 תוילגרמ)

 םיטסקט הברהב ומכ ,םיבוטה םיכאלמה תא הלכמ הניא הז רהנב הליבטה יכ איה ןאכ תעלבומה החנהה
 'י ,·םדא תומדב םיכאלמה םלוע' ,לדיא 'מ :האר .םירחא

 היפוסוליפב ,הלבקב םירקחמ ,(םיכרוע)רקה 'יו ןד

 ימע ,ו"משת םילשורי ,םינש שמחו םיעבש ול תאלמב יבשת היעשיל םישגומ תוגההו רסומה תורפסבו תידוהי

 .135 הרעה ,36

 .6 דכ ימב

 .ךאלמה לאיזר' רפסבש חסונב אתיל 'רוניד' דעו 'םימעפימ
 לש וטויפל ןייצ אוהש םוקמה הארמו 203 הרעה ,150 ימע ,(19 הרעה ליעל)ןוספלוו :םג האר .4 זל בויא

 'ר םשב לאירזע ןב םהרבא 'ר איבהש םירבדל הוושהו .ב"ע אצ ןילוח ,ילבב :םג הארו .קחצי ר''ב ןועמש 'ר

 ,ףברוא א"א תרודהמ ,ב ,םשובה תגורע)'בקעי דע ררושל תושר םהל ןיאש תויח יפנכ ו''נרל זמר ונר· :הימחנ
 הליבקמ ירה ןכ םאו ,ב''מ םשל שוריפב יוצמש המל המוד העד ונינפל יכ חינמ ינא .(298 ימע ,ז"שת םילשורי
 .ומצע הימחנ 'ר לש ומשב הבושח

 ילודגו ןושמש ר"ב םירפא וניבר שוריפ :םג האר םיכאלמה תרישל תושר ןתמו בקעי לע .רקשי םשל הנווכה

 טסקטל הוושה .הלר ימע ,ג''נשת םילשורי ,הרוק 'עו רנטייל י"צ תרודהמ ,ב ,הרותה לע םינומדקה זנכשא
 ונקויד תומד אוהו דובכה אסכ תחת תויחה 'ד לע הלעמל הלודג תחא היח 'יפ■ :דחוימה בורכה גוח תורפסמ
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 רבודמ יכ חינהל ריבס .הריש רמול ידכ התמכסהל םיקקזנ םיכאלמהש תומד אופא אוה בקעי

 לצא םגו זנכשא ידיסח ןיב הברה יוצמה ביטומ ,דובכה אסיכב הקוקחש בקעי לש ותומדב ןאכ

 הרוצב רכזנ לאה אסיכ 'ןורטטמד אתיב־אפלאל שוריפ'ב םג 46.שרופמב רחא םוקמב הימחנ 'ר

 .תיחישמ תועמשמ םג בקעי לש ותומדל הימחנ 'ר סחיי רחא םוקמב יכ הארנ םלוא ,תשרופמ

 תורצק תוימינונא תומישר ךותב ,(752 תוילגרמ) Add. 15299 תיטירבה היירפסה ,ןודנול י"כב

 בקעי ריעצה אבישכ םלש היהי םשה יכ' :רמאנ ,הימחנ 'רל םיינייפואה םיביטומ תופוצרו

 לש התעגה ךכ םושמו 48,יחישמ יפוא תלעב תוחתפתה איה לאה םש לש ותומלש 47.'וניבא

 ,ריעצ בקעי הנוכמ ןודנול י"כבש חסונב .יחישמ דממ תלבקמ וניבא בקעי םשב הנוכמה תומדה

 .המוד םירקמה ינשב הנווכה יתעדלו 49,ןטק הנוכמ אוה 'ב"מ םשל שוריפ'בש דועב

 תרכזהב 50,ארמגבש םינוידה תא ןשרפה לש וינויצ יכרד לע קוטשניו לש תניינעמ הרעה

 ויבתכב תורוקמ ןויצב הימחנ 'ר לש וכרד תא לוכב תמלוה ,קרפה םש םיתעלו תכסמה םש

 51.םירחאה

 יבתכב רושק 'ןורטטמד אתיב־אפלאל שוריפ'ה רבחמכ הימחנ 'ר יוהיז תא ששאמה רחא טביה

 ,ןודנול י"כ אוה שוריפה יוצמ םהבש םיברה דיה יבתכמ דחא .שוריפה קתעוה םהבש דיה

 די בתכ והז .ליעל רכזנש ,א84-ב82 ףד ,(752 תוילגרמ) Add. 15299 תיטירבה היירפסה

 דע תלחתמ הניא איהו .הליחתמ איהש דע ררושל יאשר 'ינוילע תואבצ לכמ דחא ןיאו .ה''עא בקעי לש
 .(ב187 ףד ,[1267 ראואביונ] Seid. Sup. a 104 הנאילדוב ,דרופסקוא י־כ)'הטמלמ לארשי וליחתיש

 אוה םיכאלמה בל לע תויתוא ב"מ לש םשה תקיקח ביטומ .236 ימע ,(1 הרעה ליעל) םישוריפה לע ,לדיא

 .98,97 תורעה ,177 ימע ,םש ,לדיא :האר .הימחנ 'ר לצא םג דואמ הברה עיפומו ,םודק

 ,(םש)םישוריפה לע ,לדיא :האר הימחנ 'ר לש רחא שוריפבו :רמאמה לכ ךרואל ,(33 הרעה ליעל)ןוספלוו

 .251 ימע

 .ב33 ףד

 .95-73 ימע ,א־סשת םילשורי ,רוהנ יגס קחצי 'ר תנשמב שדקמהו םשה ,הידפ 'ח :האר וז היגוס לע

 p. schaefer et ai. (eds.), Synopse zur Hekhaiot-Literatur, Tubingen :ג ךונח רפסב האר ןטקכ ןורטטמ־ךונח לע

 אסיכה לע הקוקחה בקעי תומד לש ביטומה ןיב בוליש וב שיש רקי ןב הדוהי 'ר לש ןיינעמ טסקט לע . 1981, §6

 images of God's' ,e.r. Woifson :ןכו :117 הרעהו 156 ימע ,(33 הרעה ליעל)ןוספלוו :האר ןטקה בקעי ןיבו

:Feet: Some Observations on the Divine Body in Judaism', H. Eilberg-Schwartz (ed.), People of the Body 

158-159 .Jews and Judaism from an Embodied Perspective, Albany 1992, pp ילבב :האר 'ןטקיכ קידצה לע, 

 ןטק חנומהו ןבה ןויער ןיבו תירהוזה היפוסואתב ןיפנא ריעז חנומה ןיב הקיז לש תורשפאה לע .ב''ע ס ןילוח

 הרעה ,245 ימע ,(19 הרעה ליעל)ןוספלוו :האר תיחישמ תומדכ בקעי לע .4 קרפ ,(18 הרעה ליעל)לדיא :האר

130. 

 .40 הרעה ,טנ ימע ,(2 הרעה ליעל)קוטשניו

 'י תרודהמ ,ךובנה רפס' :לשמל האר
 .117,116,115 ימע ,1975 ןג תמר ,זנכשא תודיסח תורפסב םינויע ,ןד

 .186-184 ימע ,(1 הרעה ליעל)םיחונז םירוביח המכ ,לדיא :האר רפסה רבחמכ הימחנ ■ר לע
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 שטינ ובש םירוביחה תורוקמ לעו ונכות לעש ןוויכ ,תידוהיה היגאמה תודלותב ידמל םסרופמ

 אתיב־אפלאל שוריפ'ה תא קוטשניו םסרפ רשאכ 52.םולש םשרגל קוטשניו ןיב ףירח חוכיו

 ןא שרופמב תקולחמה תא ריכזה אל אוה ,חוכיווה ידה ךוש רחאל םינש רשעכ ,'ןורטטמד

 רוקמ יכ זמר השעמלש הארנו 53,םינואגה תפוקתמ רמוח קיזחמ דיה בתכ יכ ונייצב הילא זמר

 ,רתוי תורחואמ תורעה וילא וחפסנ ךא ,רתוי םודק ותעדל אוה שוריפה לש ירקיעה רמוחה

 תותיב־אפלא שי הז די בתכב תומוקמ המכב יכ ןייצ םג קוטשניו 54.י"שר לש תונושל ןוגכ

 ףאו םירמוח שי רכזנה ןודנול י"כב הנהו 55.'ןורטטמ לש אתיב־אפלא'ל תומודה ,םיכאלמ לש

 יוצמ הז די בתכב םיפדה דחאב ,תרחא דועו תאז 56.ומש םוליעב םנמא ,הימחנ 'ר לש םירוביח

 שי ,תומוקמ המכב יתרעישש יפכ 57.רחא די בתכב הימחנ 'ר םשב תטטוצמ ותמגודש ןויד

 די בתכ 58.וגוח ינב לש ןהו הימחנ 'ר לש ןה רמוח ,33 ףדמ לחה ,הז די בתכ לש ינשה קלחב

 Mich. 473 הנאילדוב ,דרופסקוא י"כ אוה 'ןורטטמד אתיב־אפלאל שוריפ'ה וב רמתשנש רחא

 ןייצאו ףיסוא 59.הימחנ 'ר לש רמוח קיזחמ אוה ףא הנהו ,דואמ רחואמ אוהש ,(1960 ראואביונ)

 - תימינונא הרוצב בוש - וב אצמנש ,302 גרובצניג ,הנידמה תיירפס ,הווקסומ י"כב םג יכ

 שי יכ אופא רבתסמ 61.םיכאלמ לש תותיב־אפלא הברה שי 60,המלש ןב הימחנ 'ר לש רוביח

 'ר לש םירוביח לש םתואצמיה ןיבו םימיוסמ די יבתכב תותיב־אפלא לש ןתעפוה ןיב הקיז

 .די יבתכ םתואב הימחנ

 איבהש תובר תוליבקממ הלועש יפכ ,ילרטסא דממ הב שי םילוגיע תרזעב תויתוא תביתכ

 שוריפה תביתכ ךרוצל ץמיא אוה .הימחנ 'ר לש ותריצי יהוז יכ חינהל ןיאו ,ותמדקהב קוטשניו

 'י
 ,םולש 'ג ;159-153 ימע ,(ג"כשת) בל ,ץיברת ,'ילבבה ןורהא ובא לש "תודוסיה ןובזע יוליג' ,קוטשניו

 'י ;265-252 ימע ,םש ,'?ילבבה ןורהא ובא לש תודוסה ןובזע הלגתנ םאה■
 ובא לש "תודוס"ה רצוא' ,קוטשניו

 ןורהא
 .טנר-וכר ימע ,(ד"כשת)דנ ,יניס ,'(םולש םשרגל הבושת)תואיצמו ןוימד -

 .ס-טנ ימע ,(1 הרעה ליעל)קוטשניו

 .44 הרעה דוחייב ,םש

 .דיה בתכ לש ינשה וקלחב הלאכ תותיב־אפלא שיש ןייצ םשו ;43 הרעה ,ס-טנ ימע ,םש

 ימע ,(1 הרעה ליעל)םישוריפה לע ,לדיא :א106-א105 ףד ,םש קתענש תויתוא ב"מ םשל שוריפה תא האר

237-230. 

 .(1 הרעה ליעל)ןודנול י"כו איבנה המלש ןב הימחנ 'ר ,לדיא :האר היגוסה לכ לע

 .241 ימע ,(1 הרעה ליעל)םישוריפה לע ,לדיא

 .162 ימע ,(םשו לדיא :האר ,ב122-א121 ףד

 ,40 6246 םילשורי י"כב םג אצמנ הז שוריפ ;'אסכ תועבורמ תויחו■ טויפל שוריפ רמתשנ םש ב329-א324 ףדב

 ,ב"ע זכ-ב"ע בכ ףד ,א"פרת םילשורי ,המלש הבכרמ ,ףויסומ 'ש :הז די בתכמ ספדנו ,א"ע אי-א"ע ח ףד

 אצמנש די בתכ אוה םג ,ב13-א10 ףד ,Add. 838.1 הטיסרבינואה תיירפס ,'גדירבמיק י"כב שוריפה אצמנ ןכו

 .הלא די יבתכ יפ לע הז רוביח סיפדהל הווקמ ינא .הימחנ 'ר לש ףסונ רמוח וב

 .א99 —א98 ,ב-א94 ,א84-א82 ףד
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 תורוצ יטרפ תא שריפו ,'ןורטטמד אתיב־אפלא' התוא הניכ ,תומייקה תותיב־אפלאה תחא תא

 לש המישר ץמיא אוה :ךורטטמ לש תומש 'על שוריפ'ב הימחנ 'ר לש וכרד איה וז .תויתואה

 ,'הביקע 'רד תויתוא'בו תולכיהה תורפסב רבכ הז העודי התייהש ןורטטמ לש תומש םיעבש

 םיעבשל שוריפ' םג ,רחא םוקמב האראש יפכ .וללה תומשל ושוריפ תביתכ ךרוצל הב שמתשהו

 בתכב תימינונא הרוצב דרש רשאו 'הביקע 'רד תויתוא' לע אוה םג ססובמה ,'ה''בקה לש תומש

 םשו 62תויתוא ב''מ ןב םש תויתואל םיברה וישוריפב םג גהנ ךכ .הימחנ 'ר ידיב בתכנ ,דיחי די

 ריעהל שי ללכב 64.תומישרב בר ןיינע היה וגוח ינבלו הימחנ 'רל יכ קפס ןיא 63.תויתוא ב"ע ןב

 הב שיגדהשו ,ואובמב קוטשניו שביגש 'ןורטטמד אתיב־אפלאל שוריפ'ל תורוקמה תמישר יכ

 הברהש יפכ הימחנ 'ר לש ויתורוקמ תא לוכב תמאות 65,םירחואמה םישרדמה לש םמוקמ תא

 .וירוביחב םנייצל

 שוריפ' לש רשקהב ועיפוי יכ תופצל היה רשפאש תודוסי ינש לש םרדעיה לע ריעהל שי

 תורוצל הרושקה תילרטסא תונשרפו 'הריצי רפס'בש תויתואה תסיפת :'ןורטטמד אתיב־אפלאל

 םהרבא 'רל רבכ העודי התייה רשאו ,ןרוקמב אתיב־אפלאה תומישר לש תודחוימה תויתואה

 יאש יפכ ,ןאכ ןודנה שוריפב וללה תורוקמה לש םייתועמשמ םימושיר אוצמל ןיא 66.ארזע ןבא

 ותשיג תא הניחבמה הדבוע ,הימחנ 'ר לש וירוביח רתיב יתועמשמה םמושיר תא אוצמל רשפא

 ןייצל שי הז רשקהב 67.סומינולק תחפשמל רושק היהש ,זנכשא ידיסח לש יזכרמה גוחה לש וזמ

 ןייצש יפכ ,ריכזמה רואית ,הריציה תמכחלו הלימל הכזש ימכ וניבא םהרבא לש ורואיתב יכ

 לעב ידיב ומשב רכזנ הז רוביח ןיא תאז לכב ,םימיוסמ םיחסונב 'הריצי רפס' םויס תא ,קוטשניו

 ,הימחנ 'ר עודמ - רבסה הנועט ןיידעש הגירח העפות יהוז 68.'ןורטטמד אתיב־אפלאל שוריפ'ה

 'ךמסומ'ה רוביחהמ תויבקעב םלעתה ,תויתואו תומש לע תויצלוקפסל ולוכ לכ ןותנ היהש

 ?ומוקמו ונמז ינב לצא ךכ לכ דבכנ םוקמל הכזש ,הז אש1נב רתויב

 ביחרה אל ךא 'ןורטטמד אתיב־אפלאל שוריפ'ה רמתשנ םהבש די יבתכ העברא ריכזה קוטשניו

 םיינש יכ הדבועל בלה תמושת תא בסהל ינוצרב 6,.הלא די יבתכ לש םביט לע ןוידה תא

 .168-160 ימע ,(1 הרעה ליעל)םישוריפה לע ,לדיא

 .רחא םוקמב ביחרא ב־ע ןב םשל הימחנ 'ר לש וישוריפ לע

 .(1 הרעה ליעל)תומישר ,תועבשה ,לדיא

 .טנ ימע ,(2 הרעה ליעל)קוטשניו

 .49 הרעה ,חנ ימע ,םש

 .195 ימע ,(1 הרעה ליעל)םיחונז םירוביח המכ ,לדיא

 .ע ימע ,'כ תוא ,(2 הרעה ליעל)קוטשניו

 רושקש רמוח םג ליכמה ,687-676 ימע ,1367 תנשמ ,1 ונוא תירק י''כ :םיפסונ די יבתכ העברא והוז םייתניב

 ראואביונ) 0pp. 432 הנאילדוב ,דרופסקוא י"כ ;10080 םינברל שרדמה תיב ,קרוי וינ י"כ ;תמדקומ הלבקל
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 םהו ,הרשע שולשה האמה לש םינומשה תונש עצמאב אמורב וקתענ וללה העבראה ךותמ

 רמוחו הלבק ירבד םהב ורמתשנש רתויב םימדקומה דיה יבתכ לש הנטקה החפשמל םיכייש

 ,(1198 רל'ציר ;1390 יסור הד) 2784 הניטלפ ,המרפ י"כ אוה דחאה .תיזנכשאה דוסה תרותמ

 תניחבמ רתויב וילא בורקה דיה בתכשו 70,1286 תנשב אמורב קתעוהש ,א109-א108 ףד

 הלא די יבתכ ינש ןיב תוברה תולבקהה ;ליעל רכזנש ןודנול י"כ אוה ובש םירוביחה בכרה

 —א103 ףד ,(756 תוילגרמ) 0r. 1055 תיטירבה היירפסה ,ןודנול י"כ .ומצע ינפב ןויע תונועט

 ידיב ,1284 תנשב ,אמורב אוה םג קתעוה ,וב קתענ 'ןורטטמד אתיב־אפלאל שוריפ'הש ,א106

 שולשה האמה לש םינומשה תונש עצמאב לעפש ,הררפמ רזעיבא ןב ןהכה ןתנוהי קיתעמה

 ,םיקיתעמה ינש ןיב רשק היהש ןוויכ ,המרפ י"כ קתעוה הז די בתכמש הארנ 71.אמורב הרשע

 הדבוע הריכזמ אמורב הז רוביח לש ותוחכונ .דיה יבתכב םיאצמנה םירמוחה ןיב רשק רכינו

 ,1279 תנשב הימחנ 'ר לש רחא רוביחב היפעלובא םהרבא 'ר השעש שומישה :תרחא תניינעמ

 שוריפ'המ המלש הקספ 'םיכובנ הרומ' רפסב לוכיבכ םיאצמנש תודוסל ושוריפב טטיצ רשאכ

 ,0r. 46 הקיל'גנא ,אמור י"כ אוה ,אמורל רושקש ףסונ די בתכב 72.'ןורטטמ לש תומש 'על

 וירוביחמ השולש םייוצמ ,תיזנכשא הביתכב ,הרשע שולשה האמה יהלשב הארנה לככ בתכנש

 םוליעב םלוכ ,'ןורטטמ לש תומש 'על שוריפ'הו 'הרטפהל שוריפ' ,'ןובנה רפסי :הימחנ 'ר לש

 לש וירוביחמ המכ ויה רעושמה ותוליעפ ןמז רחאל הנש 50־כ יכ אופא הארנ 75.רבחמה םש

 ,וז ריעב לעפש בושח לבוקמ ,היפעלובא םהרבא לע עיפשה ףא םהמ דחאו ,אמורב הימחנ 'ר

 האמה יהלשב .היליטסקב הבתכנש תירהוזה תורפסה לש תרחואמה הבכשה לע עיפשהשו

 ,'האילפה רפסי בושחה ילבקה רוביחה לע םג הימחנ 'ר לש ותעפשה תרכינ הרשע עבראה

 74.תיטנזיבה הירפמיאב בתכנש

 רוביחה ארקנ ומש לעש ךאלמה לש ומוקמ יכ דמלמ 'ןורטטמד אתיב־אפלאל שוריפ'ב ןויע

 תומדקומה ויתוריצימ תחא אוה רוביחה יכ תדמלמ וז הדבוע יתעדלו ,דבלב ילוש אוה רצקה

 וירוביחב לבוקמהמ הברהב ןטקה ,וב תוירטמיגה רפסמ תא םג תמלוה וז הנקסמ .הימחנ 'ר לש

 רצק שוריפ יכ הארנ ןכל .שוריפה תא םינייפאמה םיטושפהו םירצקה םינוידה תאו ,םירחאה

 טרופרא ריעב הארנה לככ ,הרשע שולשה האמה לש םינושארה םירושעה דחאב רבחתנ הז

 .הינמרגבש

 יבתכ תעבראב םג .א22-א17 ףד ,Add. 3.4 הטיסרבינואה תיירפס ,'גדירבמיק י"כ ;א206-ב205 ףד ,(1539

 .רבחמה םש אלל עיפומ רוביחה וללה דיה

 .44 ימע ,ח"נשת ביבא לתו םילשורי ,א ,לבוקמה יטאנקר םחנמ 'ר ,לדיא 'מ

 .41-40,38 ימע ,םש

 .89-88 ימע ,(1 הרעה ליעל)הרזחבו זנכשאל הילטיאמ ,לדיא

 .94-86 ימע ,םש

 ליעל)ןודנול י"כו איבנה המלש ןב הימחנ 'ר ,ל"נה ;256-243 ימע ,(1 הרעה ליעל) םישוריפה לע ,לדיא
 .(1 הרעה
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