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 ןמחנ ןב השמ 'ר
- 

 תינחור תוגיהנמו הכלה ,הלבק

 תאמ

 לדיא השמ

 [א]

 תוגהכ םש התוססבתהו דרפסב הלבקה תורצוויה ךילהתב ותובישחו ן"במרה לש יזכרמה ודיקפת

 הרכהל התכז הז ךילהתל ותמורת .ןיררוע הילע ןיאש הדבוע רדגב םה תדבוכמו היואר תידוהי

 הנוילע תוכמס לעב רוקמ וב ואר םילבוקמה .דחאכ םיינרדומ םירקוחו םילבוקמ ברקב הבחר

 ראות ודבל אוהו ,ולצב השעמל ודמעוה ג"יה האמה ילבוקמ ראש לכ ;הלבקב רושקה לכב

 לאטיו םייח 'ר לש ותמדקהב בטיה תפקתשמ וז השיג .וז הרות לש יתוכמסהו ןמאנה הגיצנכ

 םיבר םיילבק םירוביחב םירוזפה ן"במרה לש הצרעה יאלמ םירואיתב םג ומכ "םייחה ץע רפס'ל

 הקיטסימ לע סוניכ לגרל ילגנאה ורוקמב בתכנ הז רמאמ .ופוסב הז רמאמב םישמשמה םירוציקה תמישר תא האר
 רוא האר אל רמאמה תונוש תוביסמ .1990 תנשב קרוייוינב הקירמא לש םינברל שרדמה־תיבב ךרענש תוגיהנמו

 תירבעל םגרות ןושארה חסונה .זא ובתכנש םירבדה ירקיע לש ןכדועמ חסונ ארוקה ינפל ןתינ התעו ,ורוקמב
 תאו הז ירמאמל עמש־את לארשי 'פורפ ידידי לש וירקחמ תובישח תא ריכזהל ילע וז תונמדזהב .יררה לבוי ידיב

 ירמאמבו ילש רוטקודה תדובעב רבכ ןמתסהו ךלהש הבשחמה וק תא וקזיח רשא הירחאו ותביתכ ינפל וניתוחיש

 ןיבו הכלה ילעב םילבוקמ ןיב הכ דע וניחבה רשאמ רתוי תיתועמשמ הרוצב ןיחבהל ךרוצה וניינעו ,'ונידיב ןיא'
 ,התע תעל האר .וז היגוס לע רוביחב ביחרא הלבקה תישארב תולוכסאה יתש לע .הז םוחתב םיקסוע םניאש הלאכ
 'י לש םיבושחה וירבד תא ,רמאמה ךלהמב ורכזויש םירקחמה דבלמ

 ימע דוחייב .33-9 ימע ,הלבקו הכלה ,ץ"כ

 ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד תדובע ,'ותנשמו היפעלובא םהרבא 'ר יבתכ' ,לדיא 'מ ;31-20

 idem, 'La historia de la cabala a Barcelona', Curs la cabala, Barcelona 1989, pp. ;434 ימע ,ז"לשת

 םילשורי ,דרפס תשרומ ,(ךרוע)סראנייב 'ח :ךותב ,'םייניבה־ימי לש דרפסב תידוהיה הבשחמה' ,ל"נה ;59-74

 ימע ,'הרשע־הנומש תנווכ לעי ל"נה ;104-102 ימע ,'םוצמצ'ה גשומ תודלות לעי ,ל"נה ;217-216 ימע ,ב"נשת

 - תירצונה דרפסב היפוסוליפו הלבק ,הכלה' ,עמש־את 'י לש בושחה ורמאמ הארו ;47-42
 רפס תרוקיבל

 הריקסל .495-479 ימע ,ח"נשת-ב"נשת)טי-חי ,ירבעה טפשמה ןותנש ,'"תירצונה דרפסב םידוהיה תודלות"
 On the' ,e. Kanarphogei :האר ,הנורחאל הבתכנש וז רקיעב ,ן"במרה לע תירקחמה תורפסה לש תניוצמ

Assessment of R. Moses ben Nahman (Nahmanides) and His Literary Oeuvre', Jewish Book Annual, 

158-172 .51 (1993/1994), PP. הנורחאל האר ן''במרה לש ותוגה רואיתל: d. Novak, The Theology of 
1992 Nahmanides Systematically Presented, Atlanta, Georgia 

 ךרוצה תא ותשגדה לשב 'םילבוקמה לכ ןורחא' וא (םינושארה)'םילבוקמה ןורחא' וז המדקהב ראותמ ן"במרה
 אבוי רשא 'הרותל שוריפ'ל ן"במרה תמדקהמ םסרופמה עטקה תא טטצמ לאטיו םייח 'ר .הנמיהמ הפ לע תריסמב

 ץיברת]
- 

 [(,ד''נשת)ד תרבוח ,דס ךרכ ,תודהיה יעדמל ןועבר
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 2] לדיא השמ 536

 ןיא םידדוב םירקמל טרפש הדבועב םג היוטיב תא תאצומ איה 2.תינאירולה הלבקל םימדוקה

 3.ויתופקשה לע קולחל תונויסינל םידע ונא

 םירבחה ןמ דחא רשאמ רתוי אל ן"במרב תוארל הטונ ינרדומה רקחמה בור תאז תמועל

 ן"במרהש החנהה .הנורגמ ארזע 'ר וא רוהנ יגס קחצי 'ר דמע ושארבש םילבוקמה גוחב םיבושחה

 םיראתמה םירקחמב םויכ תחוור תוילבקה ויתופקשה בור תא הירבח םע קלחו וז הרובחל ךייתשה

 םיבושח םירקחמ שידקה רשא ,יבשת 'י רבס לשמל ךכ .ג"יה האמב הלבקה לש התישאר תא

 'רש תורשפאה תא םנמא ללש אוה .םגוחל דואמ בורק היה ן"במרה יכ ,הנורג ילבוקמל םידחא

 ן"במרה תלבק ןיב םידחא םיילוש םילדבה לע עיבצה ףאו הלבק יניינעב ורומ היה הנורגמ ארזע
 לש וזמ התוהמב הנוש ,דתיה אל ן"במרה תלבק יכ הלוע וירקחממ םלואו ,גוחה ירבח לש וזל

 לש םהיתופקשהמ תודחאל ףתוש היה ן"במרה יכ ןעטו וז הדמע טקנ ןד 'י םג 4.הלא ויתימע

 לש םיחתפמהו םילבקמה ,םיאקיטסימ ויהי הז גוח ירבח ןהו ן"במרה ןה וירבדל .הנורג ילבוקמ

 תביתכ דגנכ ותקיספ תא ולביק רשא ,רוהנ יגס קחצי 'ר לש וגוחמ ואציש םיילבקה תונויערה

 5.'םהידיל עיגהש ירטוזיאה עדיה םוסריפו םיילבק םירוביח

 רבכ הז שיגדה רשא ,םולש 'ג לש ותפקשה לע תויצאירו אלא ןניא ןדו יבשת לש םהיתודמע

 סנבורפב הלבקה לש התוחתפתהב יזכרמ בצעמ םרוגכ רוהנ יגס קחצי 'ר לש ותובישח תא

 קסע אלו דבלב הלבקל ויבתכו וצרמ לכ תא שידקה רשא ,הז לבוקמ לש ותומד .הינולטקבו

 ומכו 6.לבוקמהו הכלהה שיא ,ן"במרה לש ותומדמ רתוי הברה םולש תא הקתיר ,הכלהב

 וריכהש םגה ,הלאו ,וידימלת לע הרומה לש וז הצרעה ןאכ םג הטלתשה םירחא םיבר םירקמב

 .דרפסב הלבקה לש התוחתפתהב ילוש דיקפת קר השעמל ול סחייל וטנ ,ן"במרה לש ותובישחב

 גוחב רחא לבוקמ לכמ תוחפ וא רתוי בושח וניאש הנורג ילבוקמ גוחב רבחכ ן"במרה תגצה

 תחא המישנב םילבוקמה ןמ םידחא יבתכב רכזנ ,הנורגב יח אוה :תודבוע רפסמ לע תססובמ הז

 לש תוילבק תופקשהל ויבתכב סחייתמ ומצע אוה ףאש חיגהל דוסי שיו ,הנורג ילבוקמ םע

 יגס קחצי 'ר לצא ן"במרה דמל ןהיפלש תועטומה תורוסמה םע דחי ,הלא תודבוע .הלא םילבוקמ

 םילבוקמה גוחש החנהל םיינרדומה םירקוחה תא ואיבהש ןה 7,לאירזע 'ר ףא וא ארזע 'ר ,רוהנ

 ,ה"לשת םילשורי ,םילוגליגה רעש ,לאטיו םייח :ךותב ספדוה ,'הלבקה תמכח חבשי הארו ,[ו] ףיעסב ןלהל ןודייו
 .7 הרעה ,ןלהל דוע הארו .ד"ע-ג"ע וכ ףד

 ,1991 םילשורי ,רקשאלא השמ ןב ףסוי 'רל חנעפ תנפצ רפס לש הילימיסקפה תרודהמל יתמדקהב לשמל האר

 .25-23 ימע

 ,לנברבא קחצי 'רל ...ןהכה לואש 'ר לאש תולאש :ךותב ,'הרומה ירואב תצק' ,הליטקי'ג ףסוי 'ר :לשמל האר

 .ג"ע דכ ףד ,ד''לש היצנו

 .9 ימע ,הלבק ירקח ,יבשת

 .41-40 ימע ,תידוהיה הקיטסימה ,ןד

 וינויד םירכזנ םש) 483 ,חוהנ יגסב וינוידל הינפה םשו 481 ימע ,חתפמ ,הלבקה תורוקמ ,םולש :לשמל הוושה

 שיקהל םולש עיצמ םש 201 הרעהב .300 ימע ,םש האר ן"במרה לע רוהנ יגמ קחצי 'ר לש ותעפשה לע .(ן"במרב

 .ן"במרה לש 'הריצי רפס' שוריפמ איה איבמ אוהש הדיחיה המגודה ךא ,ותנשמ לע רוהנ יגס לש וידימלת ירבדמ
 ן"במרה יבתכב קר היוצמ רוהנ יגסל סחייל שקבמ אוהש הצילמה יכ םולש ןייצמ ןכא הז רוביחל ותרודהמב

 .5 הרעה ,401 ימע ,'יתמאה ושוריפ' ,םולש :האר .וידימלתו

 וכ ףד ,(1 הרעה ,ליעל)לאטיו םייח 'רל 'הלבקה תמכח חבשי :ןכו -,8 ,5 ימע ,הלבק ירקח ,יבשת :לשמל האר
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 537 תינחור תוגיהנמו הכלה ,הלבק - ןמחנ ןב השמ 'ר [3

 ראש לש וזל ן"במרה תלבק ןיבש םיקדה םילדבהב ןיחבהל ועדיש ףא .ידמל ינגומוה היה הנורגב

 תישאר ירואית תרגסמב הלא םילדבה לש םתועמשמ אולמ לע םירקוחה ודמע אל 8,ונמז ינב

 9.ליעל ואבוה רשא ןד לש וירבד לשמל םידיעמש יפכ ,הינולטקב הלבקה

 עגונה לכב תערכמ תובישח תלעב התיה הנורג ילבוקמ גוח לש ותויזכרמ רבדב הפקשהה

 ודבוע וז הפקשה יפ־לע .דרפסב הלבקה לש התוחתפתה תא ןיבהו רקחמה חתינ ובש ןפואל

 היה ןרוקמש תוילבק תורוסמ וז הנטק תינולטק ריעבש םילבוקמה גוח ירבח ידיב וצפוהו

 רפסי דרפסל עיגה ונממש םוקמל םג הבשחנ סנבורפ .רוהנ יגס קחצי 'ר לצא רקיעב ,סנבורפב

 תיווק־דח הירואית אופא איה דרפסב הלבקה תווהתהל רשאב תחוורה הירואיתה 10.'ריהבה

 ועיגה רשא תוילבקה תורוסמה ןתוא תא ולביק ,םכותב ן"במרהו ,הנורג ילבוקמ לכ היפלש

 11.לבוקמכ ן"במרה לש ודוחיי דואמ םעוה ,ךשמהב הארנש יפכ ,וז ךרדב .סנבורפמ

 הריבסמ ,הנורגב וחתפתנש תונושה תוילבקה תורוסמהו םימרזה ןיב הניחבמ איה ןיאש ןוויכ

 הכלה שיאכ ותוכמסבו ודמעמב לבוקמכ ן"במרה לש תדחוימה ותחלצה תא תיווק־דחה הירואיתה

 קר אל ונהנ ךכמו ,הלבקה םוחתב ותוגה לע םג הנירקה המוצעה תיתכלהה ותוכמס ;אקווד

 קר אל םלעתמ ן"במרה לש דחוימה ודמעמל הז רבסה 12.ללכב הלבקה ףא אלא ולש ויתופקשה

 ןיב יתוהמו ישממ רשק לש ומויקמ םג םא יכ תילבקה ותבשחמ לש םיידוחייה םינייפאמה ןמ

 ילבקהו יתכלהה - םינושה םיטקפסאה
 וא ילבק סיסב םייקש תורשפאה תא ללושו ,ותוגה לש -

 .םייתכלהה ויבתכל יטסימ

 היה רשא די־יבתכ לש םרליגב הקדצוה הנורג ילבוקמב םירקוחה וליגש הברה תוניינעתהה

 הניחב ורשפא הלא .הלבקה לש רתוי םלשו ףיקמ ירוטסיה רואית תיינבב עייסל ידכ םהב

 ןווגמ רואית הבינה וז הניחבו ,הנורג ילבוקמ ברקב וחוורש תופקשההו חונימה לש תיתרוקיב

 רואיבל םירקוחה ונפה םהיצמאמ רקיע תא תאז םע 13.תיתורפסה םתוליעפ לש רתוי קדקודמו

 יניינעב בותכל וברה רשא גוחה ירבח ןיבמ םילבוקמ םתוא .וללכב גוחה תופקשה לש הגצהלו

 רבדהו דרפסב וז הרות לש התוחתפתהו העבט רואיתב רתוי דבכנ םוקמל םתסה ןמ וכז הלבק

 םהמ םיבר יכ םירקוחל ררבתהש לככ ךלהו םצמטצה ן"במרה לש םיילבקה ויבתכ ףקיה .ןבומ

 םיינויערהו םיירוטסיהה םירואיתה תרגסמב דבלב ילוש דיקפתל ןכל הכז אוהו ,תועטב ול וסחוי

 .יטנקר םחנמ לש רפסמ תרוסמה תטטוצמ םש ,ב"ע
 M. Chaze, 'Le sens esoterique ;42,18 ,17 ימע ,ן"במרה ,ךונח ;9-8 ימע ,הלבק ירקח ,יבשת :לשמל האר

du voeu et du serment selon quelques auteurs des XIIIe et XIV6 siecles en Espagne et en Italie', RE J, 

219-254 .138 (1979), pp 

 .ן''במרה יבתכ ןיטולחל םירדענ םש ,תמדקומה הלבקה ,ןד :האר רתוי טלוב ןפואבו ,5 הרעה ,ליעל האר
 .41-40 ימע ,הלבקה תורוקמ ,םולש :האר

 :לשמל האר .הנורג ילבוקמ גוחמ קלחכ דימת אלא ומצעלשכ ן''במרה ןודנ אל םלועמ הלבקה תורצוויה ירואיתב

 הוושהו .רתוי תטלוב הדמע ן''במרל םולש הנקמ םשו ,383-382 ימע ,םש האר םלואו .483 ימע ,םש ,םולש

 יכ יתחנה םש :286-265 ימע ,(ג"נשת)בס ,ץיברת ,'סנבורפ תלבקב הליפתה' ירמאמב יתגצהש הנושה הסיפתל

 .הליפתה אשונב ן"במרהו ריזנה בקעי 'ר ,ד"בארה ןיב תושיג ילדבה ויה

 .66 ימע ,'תיטסימה תוגיהנמה תיעב' ,ל"נה :41 ימע ,תידוהיה הקיטסימה ,ןד :לשמל האר

 .20-6 ימע ,הלבק ירקח ,יבשת
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 4] לדיא השמ 538

 לש םהיתונויסינו ,ןייד ורקחנ אל הלבקל תועגונה תוטעומה ויתורעה .הז יטסימ םרז לש

 ורתונ הלא תוזימר לש תילבקה ןתובישח לע עיבצהל ,תינ"במרה הלוכסאה ירבח ,וידימלת

 רקיעב אופא הריוצ המודקה הלבקה .םייניבה־ימיב תידוהיה הקיטסימה לש הרקחמ ילושב

 ועיגהש תורוסמה תא וציפהו וביחרה ורמיש רשא ,הנורג גוח ירבח לש םתוליעפ רצותכ

 ן"במרה' :יכ ובתכב וז הדמע הפי אטיב ןד .אל ותו הרובחה ןמ דחאכ גצוה ן"במרהו ,סנבורפמ

 14.'[רוהנ יגס קחצי 'ר] לודגה םרומ לש [תוירטוזא לש] וז הפדעהל םינמאנ ויה הנורגב וגוחו

 ותסיפתב תנגועמכ הספתנ אל תוירטוזאה תובישח לש תשדוחמ השגדהל המזיה ךכש ןוויכ

 תועצמאב ,סנבורפמ לבוקמה לש ותעפשהמ האצותכ אלא ן"במרה לש תינייפאה תירטוזאה

 .(ןלהל ךכ לע האר)דוד ןב רשא 'ר לש 'ותוחילשו תרגיאה

 םימעט ינשמ תוחפל תאזו ,יתעדל תקיודמ הניא הלבקה לש היתודלותל רשאב וז הפקשה

 ילרגטניא קלח היה אל ן"במרה יכ ,תוארהל הסנאש יפכ ,חינהל רתוי ינויגה ,תישאר :םיירקיע

 םילבוקמ גוח ,תינש .רחא רוקממ הבאש יכ רבתסמו תידוחיי תילבקה ותוגה :הנורג ילבוקמ גוחמ

 היינשה תיצחמה תישארב רבכ גוחכ םייקתהלמ לדח השעמלו דבלב הרצק הפוקת ליעפ היה הז

 ן"במרהו ,םילבוקמ לש רחא גוח הנולצרבב ןיידע לעפ תע התואב תאז תמועל :ג"יה האמה לש

 לש הז גוח .םהילא ןריבעהש ךוותמה תוחפה לכל וא םהידיבש תורוסמל ירקיעה רוקמה היה

 דע םייקתהל ךישמה ,ן"במרה לש םייזכרמה ויתונויערב וקבד וירבח רשא ,הנולצרב ילבוקמ

 תאז טופשל םא ,ולפנ אל רשא םיינחור תוריפ בינהו ד"יה האמה לש הנושארה תיצחמה ףוסל

 בטיה ריכה רשא לבוקמ ,וכע ןמד קחצי 'ר רשאכ םוקמ לכמ .הנורג גוח לש הלאמ ,ינללוכ ןפואב

 ב"יה האמה ףוסב הלחש תיתדה החירפה תא ריכזמ ,דרפס ילבוקמ ברקב תופקשהה ילדבה תא

 זכרמה לש ידעלבה גציימכ ן"במרב אקווד רחוב אוה ,ידוהיה םלועב םינוש תומוקמב ג"יה האמבו

 15.הינולטקב

 ויתודוסי תא באש רשא םילבוקמ גוחב הרושה ןמ רבח היה אל ן"במרה ירה ,ונירבד םינוכנ םא

 לועפל ךישמה רשא ידוחיי ידרפס םילבוקמ גוח ,בציע רעזמל וא ,דסי אלא ,סנבורפמ םיינחורה

 .הנורגב ילבקה זכרמה לש ותכיעד רחאל בר ןמז דוע הלבקב יתוכמס רוקמ תווהלו יאמצע ןפואב

 ןויע םוחתל הלבקה תכיפהל ן"במרה םרת ,ונממ רתוי ףא ילואו ,רוהנ יגס קחצי 'רמ תוחפ אל

 .תודהיב תיזכרמ העפות ידכל הלבקה תוחתפתהב עירכמ םרוג התיה וז המורתו ,דבוכמו יואר

 .ותובישחל ךורע ןיאש ינחור גיהנמ וב תוארל שי ךכ םושמ

 ינשב זכרתהל לדתשאו ן"במרה לש תללוכה ותומד תא הז רמאמ תרגסמב טטרשל יתנווכב ןיא

 ללכ ךותב הלבקה לש המוקמל רשאב םישדח תונויער רפסמ גיצא אסיג דחמ :םיירקיע םימוחת

 תלבק לש ירקיעה םרזל בשחנש המל האוושהב ותלבק תחלצהב ןודא אסיג ךדיאמו ,ותוגה

 הינולטק
- 

 שמשי הנולצרב תלבק לש הלוכסאה דוסייב ן"במרה לש ודיקפת .תינורגה הלבקה

 .הפוריאב הלבקה תישאר לש הירוטסיהב יזכרמה וקלחל תערכמ החכוה

 .41 ימע ,תידוהיה הקיטסימה ,ןד 14

 הווקסומ י"כ ,םייח רצוא ,וכע ןמד קחצי 15
 ;72-71 ימע ,'הלבקהו ם"במרה' ,לדיא ;ב"ע גפק ףד ,775 גרובצניג -

 .232-231 ימע ,םירקחמ ,בילטוג
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 539 תינחור תוגיהנמו הכלה ,הלבק - ןמחנ ןב השמ 'ר [5

 [בנ

 אוה םעפ אל תאז םעו ,הנורג ילבוקמ תצובק םע תחא המישנב ן"במרה רכזנ תודחא תויונמדזהב

 .םהמ דרפנב וא םדצל רכזנ

 תויטסימה םהיתורות תאש ,הנורג גוח ישאר תומש תא וירישמ דחאב הנומ הרייפאד םלושמ 'ר

 :ם"במרה לש היפוסוליפה ינפ לע ףידעמ אוה

 .ורהד אלו ויסוס ולהצ אל / םאו 16זע לדגמל ןמחנ ונב ונל

 17.ורקש אלו ינצילה תועד / יבהא רתיו לאירזעו ארזע

 םתרות תא ררושמל תולגל םירחאה םילבוקמה לש םתונוכנ ןיבו ן"במרה לש ותקיתש ןיב לדבהה

 אוה .רהוד וניא וסוסש ימכו ,רצבמ ,'זע לדגמ' ,הביצי תומדכ ןאכ ראותמ ן"במרה .ןיעל טלוב

 ונדמלל ידכ הב שי םירחאה םילבוקמה תמועל ותטלבהו ,דרפנ קוספב תישיא תוסחייתהל הכוז

 ,וידחי םירכזנ םילבוקמה ראש תאז תמועל .ותודידב לע ףא ילואו םניבו וניב רורב קחרמ לע

 יהוז יכ דמלל היושע 'רתי' הביתהו ;ץוחה ןמ םיאבה םע התרות תא קולחל הנוכנה ,תחא הרובחכ

 .ן"במרל האוושהב החותפ הרובח

 :ג"יה האמה ףוסמ ילבק רוביחמ עטקב שי וז הנחבהל שושיא

 הסכו רבדב םכחתנו ל"ז ן"במרה היה םשו ,אנורי ריעב וז המכח הטשפ םינשה ולאמו

 18.ויתודוסב הזמרו שמוחה תשרפב םירבדה

 הנחבה .הצובקל הארנכ ובשחנ רשא ,ומוקמ ילבוקמ ראשמ לדבנו הנושכ ן"במרה ראותמ ןאכ םג

 הנורג ילבוקמל ן"במרה ןיב יתוהמ הפקשה לדבה לש ומויק רבדב החנהל תפרטצמ איהשכ ,וז

 הנמנ היפלש ,םויכ רקחמב תחוורה העדה םע תבשייתמ הניא ,הלבקה תודוס תצפה ןיינעב

 בטיה ריכה יאדוו הנורג ןב קפס אלב היה ן"במרהש ףאילע .הז םילבוקמ גוח ירבח םע ן"במרה

 הרורב תודע לכ ןיא רבד לש ותמאל .םירחא תורוקממ ותלבק תא באש אוה ,וריע ילבוקמ תא

 לא סחייתה אל םלועמ אוהו ,הנורג ילבוקמ ןיבו וניב םייתועמשמ םיינויער םירשק לש םמויקל

 .ורומ לאכ םהמ ימ

 ןיבל הנורג ילבוקמ ןיב תורוסמ ילדבהל תויודע שי ן"במרה ידימלתמ םידחא לש םהיבתכב

 ןמ םידחאב םנמא זמרנ רבכ רבדה .םתלבק לע קולח ן"במרה היה םהבש םיאשונב םמצע

 .י ,חי 'שמ :ד ,אס 'הת :הוושה
 .דק ימע ,(19381 ד ,תירבעה הרישה רקחל ןוכמה תועידי ,'הריאיפאד המלש ןב םלשמ יריש' ,ידארב 'ח :האר

 'םיקירמ ידי לע תולבקו הרזעל לאירזעו ארזע ילוי :ררושמה בתוכ בצ 'מע ,םשו
 םירכונ םדבל הלא ינש קר בוש -

 ינש םיטטוצמ םשו ,409-408 ימע ,הלבקה תורוקמ ,םולש :םג הוושה .םלושמ 'ר לש הלבקה תורוסמל רוקמכ

 האר .לאירזע 'רלו ארזע 'רל וסחי תמועל ן"במרה יפלכ ררושמה לש דחוימה וסחיב ןיחבמ וניא םולש ךא םיעטקה

 J.H. Lehmann, 'Polemic and Satire in the Poetry of the Maimonidean Controversy', Prooftext, 1 :םג

142-143 ,134 .1981), pp) 
 .8 ימע ,הלבק ירקח ,יבשת לצא טטוצמ ,388 םטשרבלה י"כ האר
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 6] לדיא השמ 540

 לש וירבד תא איבנ הז רשקהב .רתוי קימעמ ןובילל יואר אוה יכ קפס ןיא םלואו 19,םירקחמה

 .'הריצי רפס'ל ן"במרה שוריפ לע ןואג ןבא םהרבא ןב בוט םש 'ר

 [ולוכ רפסה תודוא תורוסמ] רתוי לבק אלש דבלב ןושארה קרפב הריצי רפס שריפ דוע

 20.[תרוסמב] ולבקש יפל ולכ ושרפ ל"ז רוהנ איגמ [קחצי] דיסחה ברה םנמא .לבוקמ יפמ

 רפסל שוריפ ןהיפ־לע בתכו ,'הריצי רפסי לע תופיקמו תומלש תורוסמ לביק רוהנ יגס קחצי 'ר

 ,רוהנ יגס לש ושוריפ תמלשה רחאל 'הריצי רפס'ל ושוריפ תא בתכש ,ן"במרהש הדבועה .ולוכ

 לביק אלש תדמלמ ,ודיל ועיגהש תורוסמ ךמס לע ,דבלב ןושארה קרפל שוריפ תביתכב קפתסה

 םידיעמ בוט םש 'ר לש וירבד .הנורג ינב וידימלת לש הלא תא וא רוהנ יגס לש ויתופקשה תא

 קחצי 'ר וספתנ ןיידע 1325 תנשב ,תורחא םילמב .םהיניב תורוסמה ילדבהל עדומ היה אוה ףא יכ
 'תוירעה דוסי לע ןוידה חותינמ .תונוש תוילבק תולוכסא יתשל םיכייתשמכ ן"במרהו רוהנ יגמ

 ודיבש וזש ףא רחאה גוחה ילבוקמ ידיבש תרוסמה תא לבקל ן"במרה בריס הז רוביחב םג יכ הלוע

 21.דבלב תיקלח התיה

 וסחייתהב .'הריצי רפס'ל ושוריפב ומצע ן"במרה לש וירבד תא םג ריכזהל יוארה ןמ הז רשקהב

 אל ן"במרהש הדבועה 22.'אבבה תאז ןיבמ יניא' :בתוכ אוה 'םיקמוע הרשע' לש םתועמשמל

 תיאמצע תונשרפ רוצילו תוסנל וא רתא לע םילבוקמה ויתימע לש םתונשרפ תא לבקל ןכומ היה

 ןכתיי דציכה וכע ןמד קחצי 'ר המת ד"יה האמב רבכ .הלבקל תללוכה ותשיג תא תנייפאמ

 23.םירבדה רשפ לע דומעל היה לוכי אל טלוב הכ לבוקמש

 .'םינומיר סדרפ' ורבודרוק השמ 'ר לש ורפסב יוצמ ן"במרה לש הלא וירבדל ירשפא שוריפ

 יקציבר יאו שימלח 'מ :ךותב ,'תידוהיה תוגהב לארשי־ץ־וא' ,ל"נה :ךליאו 56 ימע ,'ונידיב ןיא' ,לדיא :האר
 idem, :207-204 ימע ,א"נשת םילשורי ,םייניבה ימיב תידוהיה תוגהב לארשי ץרא ,(םיכרוע)

81 Universalization and Integration: Two Conceptions of Mystical Union and Mysticism', in: M. Idel' 

,1988 B. McGinn (eds.), Mystical Union and Monotheistic Faith: An Ecumenical Dialogue, New York 

27 .p. 199, η. ימע ,תידרפסה־תידוהיה תוברתה ,סומיטפס :106-75 ימע ,'ן"במרהו לאירזע ירי ,ןרפס :םג האר 

 :ךותב ,'רוהנ יגס קחצי 'ר תלבקב תוהולאה לש ןוקיתו םגפ' ,הידפ 'ח : 113-111
 'י

 הקיטסימה תישאר ,(ךרוע!ןד
 ־לש־ץרא' ,ל"נה : 12 הרעה ,188 ימע ,ז"משת םילשורי ,(ו ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ)הפוריאב תידוהיה

 .289-287 ,237-236 ימע ,םש ,יקציברו שימלח :ךותב ,'ן"במרהו לאירוע 'ר ,ארזע 'ר :שממ־ץראו חור

 עטקה לע .29 ימע ,1978 םילשורי ,רגניול 'ד תאמ הילימיסקפ תרודהמ ,ןוראה ידב רפס ,ןואג ןבא בוט םש 'ר

 רפס'ל ושוריפב ןכאו .ן"במרה לביקש תרוסמה רוריבב תשגדומ םש םג .121 הרעה ,ןלהל האר הז טוטיצ םירקמה

 לעי ,לדיא :הארו .יזמרב [םוצמצה תסיפתל תעגונה] ןינעה תרוסמ'לביק אוה יכ שרופמב ן"במרה דיעמ 'הריצי

 .22 הרעה ,ןמקלו 68-60 ימע ,"'םוצמצ"ה גשומ תודלות

 .63-52 ימע ,'ונידיב ןיא' ,לדיא :האר

 'הריצי רפסי לש ןושארה קרפה לע רצק שוריפ ותואב יכ ריעהל יוארה ןמ .407 ימע ,'יתמאה ושוריפ' ,םולש :האר

 עיפומ וניאו רזומ אוה הז יוטיב .407-406 ימע ,םש האר :'ןויע ךירצי יוטיבב םימעפ שולש ן"במרה שמתשמ

 הז ושוריפש ילוא תזמרמ 'הריצי רפס'ל שוריפב קר ותונשיה .הלבק יניינעב ן"במרה ןד םהבש םירחא תומוקמב

 .20 הרעה ,ליעל הארו :'הרותל שוריפ'ב ריכזה רשא תודוסה לש ןבומה ותואב קוידב תילבק תרוסמ הווהמ וניא

 .3 ימע ,ד"משת םילשורי ,ךירדלוג 'ע תרודהמ ,םייניע תריאמ רפס ,וכע ןמד קחצי 'ר

This content downloaded from 192.114.7.2 on Sun, 30 Aug 2015 11:41:51 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 ןמחנ ןב השמ 'ר [7
- 

 541 תינחור תוגיהנמו הכלה ,הלבק

 תורוסמ רותסל ן"במרה לש ונוצר יאלו ותועינצל יוטיב םהב האור ז"טה האמה ןב הז לבוקמ

 לע 'הריצי רפס' תא ןיבמ וניא יכ תודוהל ן"במרה רכיב ורבודרוק תעדל .ולשמ תונוש תוילבק

 הרתונ ן"במרה לש תיתרוסמה ותומד 24.םינושארה םילבוקמה תעד דגנכ תשרופמ האיצי ינפ

 .ז"טה האמה עצמאב םג הנכ לע אופא

 הרושקה ,וז הרעה .רתוי הקימעמ הריקח שרוד הז רפס יכ ן"במרה ריעה 'הריצי רפס'ל ושוריפב

 ן"במרה יכ םשורה תא תררועמ ,'הריצי רפס'ב םיוסמ ןיינעב רוהנ יגס קחצי 'ר דיסחה לש ותעדל

 די־יבתכב חסונה יפ־לע ,ןעוט אוה ושוריפ ךשמהב .וז העד לש התותמאל רשאב קפוסמ היה

 םש םגו ,'הריצי רפס'ב םיניינעה דחאל תעגונה העד לש רחא רואיב וינזואל עיגה יכ ,םידחא

 ומש תא ריכזמ וניא ן"במרה ךא ,רוהנ יגס קחצי 'ר לש העדב ,םולש רבכ ןיחבהש יפכ ,רבודמ

 לבוקמה לש ותדמע תא יולגב רקבל ץפח אל ן"במרה יכ חינהל ריבס 25.הז רשקהב שרופמב

 .הנוכנה איה ולש ותעד אקווד יכ תושרופמ עבוק היה ןכ השע וליאש ינפמ ,סנבורפמ

 'ר לש ויתועד לע 'םייניע תריאמ' ורפסב וכע ןמד קחצי 'ר לש וירבד תא איבהל םוקמה הז

 :הנורגמ לאירזע

 ןיאש וירבד ךותמ ןבומש פ"עאו םיתבתכ וירבדב שודחו הלודג תלעות יתיארש ינפמו

 שרפהה ריכהל לכוי ליכשמ לכ םוקמ לכמו ל"ז ן"ב ם"רה תלבק םע הושו תחא ותלבק

 26.םהיניבש

 ן"במרה תלבק ןיב רוריבב אופא וניחבה - ינרדומה רקחמל דוגינב - ד"יהו ג"יה האמה ילבוקמ

 .וגוח ינבו לאירזע 'ר לש וזל

 ויפב הנוכמה ,לאומש ןב ףסוי 'ר ירבדמ םג הבחרהב וכע ןמד קחצי 'ר טטצמ 27רוביח ותואב

 טוטיצב ןנשי יכ ןאכ םג קחצי 'ר ןייצמ םדוקה הרקמב ומכ .הינולטקב 'םילבוקמה ילודגמ דחא'

 ןהילע רשגל היהי ןתינ יכ ותווקת תא עיבמ אוה ןאכ םגו ,ן"במרה לש הלאל תודגונמה תועד

 םניאש םירבד טטצל שש וניא קחצי 'ר יכ םשורה תא תררועמ וז וירבד תמינ .ןהיניב רשפלו

 .תאז השוע אוהש תמיא לכ לצנתהל שקבמ אוה ןכלו ן"במרה לש ויתועד םע דחא הנקב םילוע

 םירואיב רביח ן"במרה יכ היפעלובא יולה סורדוט 'ר בתכ ג"יה האמה לש ןורחאה עברב

 םירבד 28.'ול םידומ םילבוקמה ומוקמ ימכחו ל"ז ןמחנ ןב השמ 'ר ברה בתכ ןכו' ,םידחא םיילבק

 ראש לש וזל ן"במרה תלבק ןיב הניחבה רשא תרוסמ ריכה הז לבוקמ יכ ,הארנ ךכ ,םידיעמ הלא

 .ומע ומיכסה םה הז הרקמב יכ םא ,וריע ינב

 רוהנ יגס קחצי 'ר ןיבש םיסחיל תעגונה ונידיבש הדיחיה הנמיהמה הדועתב קדקודמ ןויע

 ן"במרל
 ן"במרה לאו ידנורג הנוי 'ר לא קחצי 'ר חלשש תרגיאה -

 ויה הלא םיסחי םג יכ דמלמ -

 .395 ימע ,'יתמאה ושוריפ' ,םולש לצא אבומ ,ד קרפ ,ג רעש ,םינומיר סדרפ ,ורבודרוק השמ 'ר :האר 24

 .406 ימע ,םש ,םולש 25

 .47-46 ימע ,'הרשע־הנומש תנווכ לעי ,לדיא :דוע הארו :ומק ימע ,(23 הרעה ,ליעל)וכע ןמד קחצי 'ר 26

 .זט ימע ,םש ,וכע ןמד קחצי 'ר 27

 *רינשוק 'מ תרודהמ ,םיזרה רעש :התע הארו ,ב62 ףד ,1887 םינברל שרדמה תיב ,קרוי־וינ י"כ ,םיזרה רעש רפס 28

 .150 ימע ,ט"משת םילשורי ,ןורוא
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 ינש ול וחלשש םיבתכמ ותרגיאב ריכזמ קחצי 'ר .םראתל ינרדומה רקחמה גהנש יפכמ םינוש

 ותרגיא ףוסב ,תאזמ הרתי 29.דוסה תרותל םירושקה םיניינע דמל םהמ רשאו ,הלא םילבוקמ

 ןבומכ רשפא 30.'יתעדמ הבחר םכתעד יכ יתעדיו יתעד תוינע יפל םכילא יתבתכו' :בתוכ אוה

 לש םתמכח תא ךירעהל תיתמא הנווכ הב ןיאו קחצי 'ר לש ותועינצל יוטיב אלא וז הרעהב ןיאש

 האיצומ הניא רשא האירקה תא ףידעהל שי יכ איה יתעד תאז םע .ולשמ הלודגכ םילבוקמה ינש

 איה םימדוקה וידימלת לש םתלוויא תא וריכזהב קחצי 'ר לש וירבד תמינ ;םטושפמ םירבדה תא

 .(ןלהל ךכ לע הארו)וז הפדעה ידיל יתוא האיבמש

 תלעות החימצה הינולטקמ םילבוקמל סנבורפמ לבוקמה ןיב וז תובתכתהש רבדה ינויגהש ףא

 הבוציעב תועירכמ ויה רוהנ יגס קחצי 'ר לש ויתודמע יכ חינהל םילוכי ונא ןיא ,םידדצה ינשל

 ן"במרל קחצי 'ר שדיח דחא הרקמב קר יכ המדנ השעמל .ן"במרה תבשחמ לש
 תא ורואיבב -

 ידכ ססבתהל םולש הסינ ןהילעש תויארה ראש לכ31 .תוריפסה רשעל זמורכ םילהתב נק רומזמ

 יתיסינש יפכ ,תודמוע ןניא ן"במרל ועיגה רוהנ יגס קחצי 'רב ןרוקמש דוס תורוסמ יכ תוארהל

 .הקצומ עקרק לע 32,רחא םוקמב חיכוהל

 וניא ,הנורג ילבוקמ לש םרומ ,רוהנ יגס קחצי 'ר ,ותובישחב טיעמהל ןיא הז רבדו ,ףוסבל

 םה יכ םהירבדמ רורב רשאכ םג ,םירישיה וידימלת וא ן"במרה ידיב תחא םעפ ולו ומשב רכזנ

 רוהנ יגס לש ומש עיפומ תעגמ יתעידיש המכ דע)ול תוסחוימה תוילבקה תורוסמה תא םיריכמ

 םיריכזמ םניא הנורג ילבוקמ רחא דצמ .(תרדא ןבא םהרבא ןב המלש 'ר ידימלת לש םהיבתכב קר

 םיינורגה םירוביחה לש םתביתכ ןמזב הנולצרבב ליעפ היהש לבוקמ ,רקי ןב הדוהי 'ר תא ללכ

 ומש .וזל וז תובורק וללה םירעה יתשש םושמ דחוימב ןבומכ רזומ רבדהו .ןכל םדוק ףא ילואו

 33.םהילע םיכמסנה םירוביחב וא ן"במרה ידימלת לש םהיבתכב קר הינולטקב רכזנ רקי ןב לש

 דחא לכ - םינושה םיגוחב םירומה תומש רוכזאל רשאב ידמל הרורב תוגלפתהל אופא םידע ונא

 םילבוקמ יגוח ינש לש םמויקב הריבסהל ןתינ וז תוגלפתה .דבלב ולש וידימלת יבתכב רכזנ םהמ
 .הינולטקב םידרפנ

 [ג]

 תויזכרמה תויגולואידיאה יתש לש ןתצפה תליחת רחאל רצק ןמז ן"במרה בתכ הרותל ושוריפ תא

 איה יכ תענכושמ התיה ןהמ תחא לכ .הלבקהו תימ"במרה היפוסוליפה :םייניבה־ימי לש תודהיב

 היצטניירואהש ףא .הנוכנ התוא האטבמו הרותל תיתמאה היצטרפרטניאה תא תמלגמה וז

 .143 ימע ,'השדח הדועת' ,םולש

 .144 ימע ,םש

 תוליבקמה ללה לעופה לש תועפוהה רשע לש תינטשפ תילבק תונשרפ אוה רומזמה לש הז רואיב .143 ימע ,םש

 ,1988 הי'גרו'ג ,הטנלטא ,ןוספלוו 'א תרודהמ ,ןומירה רפס ,ןואיל יד השמ 'ר :האר הז אשונ לע .תוריפסה רשעל

 .םש רידהמה תורעהבו 64 ימע

 .57-52 ימע ,'ונידיב ןיא' ,לדיא

 .ב92 ,א91 ,א80 םיפד ,bn 774 סירפ י"כ ,בוט םש רתכ ,ןואג ןבא בוט םש 'ר :לשמל האר
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 תא ךילשהל תחאכ ןהיתש וסינ ,התוער לש וזמ דואמ הנוש התיה ןהמ תחא לכ לש תיסיסבה

 תויגולואידיא יתשמ תחא ףא תושעל אלש ן"במרה לש ותריחב .שדוקה יבתכ לע ןהיתופקשה

 ויה תולולעש תויעבה תובכרומל ותועדומ תא תפקשמ הרותל ושוריפב יזכרמ ריצל הלא

 ן"במרכ קהבומ הכ לבוקמ לש ובוריס דחוימב טלוב .ןומהה ינפב הנפשחיתש העש ררועתהל

 ירטוזקא רוביח אוהש - ושוריפ לש יללכה הנבמב יזכרמ דיקפת הלבקל קינעהל
- 

 הארש ןוויכ

 .'הרותה תודוס' שדוקה יבתכ לש ירטוזאה םנבומב

 היהש ,רוהנ יגס קחצי 'ר לש ויתורהזאב םירקוחה םילות ן"במרה לש וז הקיתשל הביסה תא

 ילבוקממ השולש לש הלבק יניינעב םרומו ן''במרה לש ורודב סנבורפ ילבוקמב טלובה רומאכ

 ותוגייתסהל הז רבסה 34.הנורגמ לאירזע 'ר םג הארנה יפכו ןזחה םהרבא 'ר ,ארזע 'ר :ונמזו וצרא

 רקחמל תינייפאה תיווק־דחה הירואיתה לע םסובמ הלבק יניינעב יבמופ ןויד לכמ ן"במרה לש

 - דבלב דחא ביתנב ורבע תוילבק תורוסמ היפלש ,ינרדומה
 ילבוקמ לכ לא סנבורפבש הרומה ןמ

 35,ןד לשמל ןעוט ךכ ,רוהנ יגס קחצי 'ר היה לוכי ורוד ילבוקמב בושחה ותויהב .הינולטק

 תוחילש האצי ןכא םא)םהילא חילש רוגישו תרגיא תחילש ידי־לע הנורג ילבוקמ לע עיפשהל

 ,תורחא םילמב .םתרות תצפהל עגונה לכב םתשיג תא תונשל ודיב הלע וז ךרדבו ,(לעופה לא וז

 םרוגב ,וז הנעט יפ־לע ,ריבסהל שי הרותל ושוריפב הלבק יאשונב ן"במרה גהנ ובש קופיאה תא

 םיניינע לש יבמופה םיוליג םע וררועתהש תויעב תובקעב סנבורפמ האציש הרהזאה - ינוציח

 םיקלחו ,םולש םסרפו הליג רבודמ הבש תרגיאה תא .ידמל יתייעב יניעב אוה הזכ רבסה .םיילבק
 האירק יכ הארנ תאז םעו 36.הלבקה תישארל עגונה רקחמ לכב טעמכ וחתונו ונודנ הנממ

 קחצי 'ר ןיבש םיסחיה לש םתוהמ לע שדח רוא ךופשל ונידיב עייסת הכותמ םיעטק לש תשדוחמ
 רואיב םישרוד הב םילולכה םידחא םיטרפ םג ומכ תרגיאה הבתכנ הבש המינה .ן"במרל רוהנ יגמ

 קחצי 'ר יכ חינהו 'םעז תרגיא'כ הראית ןד 37.ןדו םולש םהל ונתנש הזמ יתוהמ ןפואב הנוש
 ןב רשא 'ר ונייחא תא םהילא חלש תאז תחתו םדמללו םריעל אובל הנורג ילבוקמ תנמזהל בריס

 עמתשמו ,ותעפשה תאו קחצי 'ר לש ותובישח תא תיברימ הדימב ןד ביחרה וז ךרדב 38.דוד

 .6 הרעה ,ליעל האר
 .35-34 ימע ,תמדקומה הלבקה ,ל''נה ןכו ;םש

 ,32 ימע ,תמדקומה הלבקה ,ןד :404-393 ימע ,הלבקה תורוקמ ,ל"נה ;144-143 ימע ,'השדח הדועת' ,םולש

 .33 ימע ,תידוהיה הקיטסימה ,ל"נה ;35-34

 לש הקימנידה תא ראתמ ןד ,34 ימע ,תידוהיה הקיטסימה ורפסב .תמדוקה הרעהב םירכזנה םירקחמב האר

 ילוא אלא הנורגל עיגה קר אל דוד ןב רשא 'רש הרעשהה םיסב לע הנורג ילבוקמ ידיב רסומה תורפס תורצוויה

 :דוע האר .וז הרעשהב ךומתת רשא תחא עדימ תסיפ םג ולו ריכמ יניא םלוא .הב וירוביח תא בותכל לחה ףא

 .8 הרעה ,12 ימע ,'תוטילאו הלבקי ,לדיא

 לש וירוביח תא חתנל ונאובב' :ןד עבוק םשו ,34 ימע ,תידוהיה הקיטסימה ,ל"נה ;34 ימע ,תמדקומה הלבקה ,ןד

 ןהב שיש תואקספה תא ןייצ אל ןד .35 ימעב םג םש הארו ,'גיצנכו חילשכ בתכ אוה יכ רבדה הארנ דוד ןב רשא 'ר
 לבקתת םרטב וחתוניו ופסאיי הלא תואקספ יכ הווקמ ינאו ,גיצנו חילש ומצע האר רשא 'ר יכ דיעהל ידכ

 יפ־לע ,םוקמ לכמ .הנורג ילבוקמ לש תיתורפסה םתוליעפ לע תערכמה ותעפשהו ותוחילש תודוא הירואיתה
 רשא 'ר רקיב םא ףאש ןימאהל הביס לכ אצומ יניא ,הבחרהב ןאכ תחתופמו 'ונידיב ןיא' ירמאמב העצוהש השיגה

 סנבורפב זכרמלש החנהה .ידנורג הנוי 'רו ן"במרכ הבר תוכמס ילעב םישיא לע עיפשהל ודיב היה הנורגב דוד ןב

 הירואיתל תינויח איהש החנה ,הנורג ילבוקמ לכ לש תילאוטקלטניאה תרגסמה לע תיתוהמ העפשה התיה
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 ימל האוושהב דבלב ינשמ דיקפת דחייתנ תרגיאה החלשנ םהילאש םישיאה ינשל יכ וירבדמ

 .םרומ בשחנש

 תואצות וז תוחילשל ויה ןד יפ־לע .הדבוע איה דוד ןב רשא 'ר לש ותוחילש יכ וחינה ןדו םולש

 ונידיב ןיא לזמה עורל םלואו .הלבקה תישאר תא ורואיתל ירקיעה דוסיה השעמל ןהו ,לרוג תורה

 ןכא וז תוחילש יכ הנעטה תא רשאת רשא יהשלכ תודע אל ףא יתעידי בטימלו הקצומ תודע לכ

 תא ששאל תנמ לע ןד וא םולש לצא האבוה אל וז ןיעמ תודע ,םוקמ לכמו ;לעופה לא האצי

 'ר לש ונייחא ןיב והשלכ רשק לש ומויק לע םיעדוי ונא ןיא ,ילוא הומת רבדהש ףא .םתנעט

 ונל ןיא לבא ,תירוטסיה הניחבמ םיירשפא יתלב ויה אל הלאכ םיסחי .הנורג ילבוקמ ןיבו קחצי

 יגס קחצי 'ר תא תודחא םימעפ םיטטצמה ,הלא םילבוקמ יכ תופצל ןתינ .םמויקל תודע םוש

 םדמלל תנמ לע ומשב םהילא חלשנ רשא ונייחא תא תחא םעפ ולו וריכזי ,הבר דובכ תאריב רוהנ

 ,המלש ןב םלושמ 'ר תא ודמיל רשא םילבוקמה ןיב רכזנ וניא רשא 'ר הנהו .תושעל יוארה תא

 קחצי 'ר לש ודוסימ הנורגב זכרמה לש וימי ףוסב לעפ רשא ,תשש ןב בקעי 'ר יבתכב םג ךכו

 אוה הבש קחצי 'ר לש ותרגיאב ורוקמ 'תוחילשה' תשרפ תודוא ונל עודיה לכ השעמל .רוהנ יגס

 :בתוכ

 ןכ םכתא ץעיי רשא הצעה לכ ל"ז דוד 'ר םכחה יחא ינודא ןב רשא 'ר םכידע אובי םא ךא

 הארו עדי אוה םגו םדא ינבב יתצפח רשאכ ינוצר תא םכל דיגהל ויפב ירבד ןתא יכ ושעת

 39.םויה דעו יתויה םוימ ירבח םע ,תוגהנתהו ינינע

 ןיבו רשא 'ר ןיב םיירשפא םירשקל ונידיב היוצמה הדיחיה תוסחייתהה ןה הלא תורושש ןוויכ

 יכ בתוכ וניא קחצי 'ר .םעפ יא העצבתה ןכא וז תוחילש יכ ללכ חוטב יניא ,הנוי 'רו ן"במרה

 ןיא תירוטסיה הניחבמו ,'םכידע אובי םא' :יאנת ןושל טקונ אלא ונייחא תא חולשל ותנווכב

 העיגהש וליפא ענכושמ יניא תמאה ןעמל .הנורגל רשא אב םנמא םא קודבל תורשפא לכ ונידיב

 בתוכ אוה 40.םולשו ןד ונעטש יפכ ,הנוי 'רמו ן"במרה ןמ הנמזה קחצי 'ר לש וידיל םעפ יא

 ןווכתה הלא םירבדב יכ טלחהב רשפאו ,ומוקמ תא בוזעל הלעמלמ ןמיס םוש לביק אלש תרגיאב

 ,הלבק תודוס תצפה בקע רצונש ךבסה תא ריתהל רוזעלו אובל עיצמ אוה ןיא עודמ ריבסהל

 .ךכל ומרג רשא םימכחה לש םרומ ותויה תורמל

 ינשל הרומה תוכמס לעב לבוקמכ רוהנ יגמ קחצי 'ר תא הגיצמ וז תרגיאשמ רתוי יכ יל הארנ

 םיקומע תחנ יא תושגר הריגסמ איה ,םהידיבש דוסה תורוסמב גוהנל םהילע דציכ 'וידימלת'

 'ר .הלבקה תודוס יוליגב הליחתכלמ םיברועמ ויה וידימלתש הדבועב םרוקמש תושגר ,ודצמ

 זמור אוה ךכבו ,הינולטק תא בזעש רחאל קר התווהתה וז השרפ יכ שיגדהל ןוכנל אצומ קחצי

 הלבקה תודוס תצפה יאב יכ ריהבמו בש אוה ךכל רבעמ .הלקתל יארחא וב תוארל ןיא יכ םצעב

 חיכומ ובש ,'ידנורג הנוי ירי עמש־את לש ורמאמ םוסרפ רחאל ,םויכ תיסחי תולקב הכרפהל תנתינ ,תיווק־דחה
 .175 הרעה ,ןלהל הארו .הנורגמ לבוקמה לע תפרצ ןופצ ימכח תעפשה תא ענכשמ ןפואב רבחמה

 .144 ימע ,'השדח הדועת' ,םולש 39

 .34 ימע ,תידוהיה הקיטסימה ,ןד ;395 ,367 ,252 ימע ,הלבקה תורוקמ ,ל"נה 40
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 545 תינחור תוגיהנמו הכלה ,הלבק

 טילחה םרטב וידיל ועיגה םידחא םיבתכמ יכ רוריבב הלוע וירבדמ .ויתובא יכרדל אוה ןמאנ

 ,ידנורג הנוי 'רו ן"במרה לש םדצמ האב השרפה ןובילל המזיהש ןאכמ .םהבש ןורחאל בישהל

 תואינ ,םהיתורגיא וילא ועיגהשמ ,ןמז רחאל קרו .םיציפמה לש םרומ ותויהב רוהנ יגס לא ונפש

 ץלאנ וא -
 .ויבתוכמל ותדמע תא ריבסהל רוהנ יגס -

 ריאמ 'ר דיעמש יפכ ,המצע סנבורפב םג וררועתה תומוד תוקולחמו תויעב יכ קפס ןיא תאז םע

 ידיל איבהל ןויסינ רוהנ יגס קחצי 'ר לש ותרגיאב שישמ רתוי יכ רבדה הארנ ןכ לע .הנוברנמ

 ,הלבק יניינעב םתעד תא תונשל ויבתוכמ תא ענכשל וא ,תירטוזא ,השדח השיג לש השומימ

 השיגה תא ףידעמ ומצע אוה םג יכ ן"במרלו הנוי 'רל חיטבהל ודצמ ץמאמל יוטיב הב שי

 רביח אוהש הדבועה ןמ דומלל ןתינש יפכ ,הילאמ תנבומ התיה אל ןכא וז ותייטנ .תירטוזאה

 שממ יכ ויבתוכמל חיטבהל שקבמ אוהש ףא .הליפתה ןמ םיקלחל שוריפו 'הריצי רפס'ל שוריפ

 הברה רוהנ יגס קחצי 'ר לש ותלבק תודוא םיעדוי ונא ,יוסיכ לש תוינידמב לגוד אוה םג םתומכ

 .ינשרד תרמואה הדבוע ,ויבא לש וז תודוא רשאמ רתוי

 לע החתמנש תרוקיבה םהיפלש דוד ןב רשא 'ר לש וירבדמ הלוע וז ןיעמ הקיטגולופאב ךרוצה

 הלבקה
 - הב ויח רשא םילבוקמ לא ,סנבורפל ועיגהש םיבתכל רשקב הארנה יפכ -

 אל העגנ

 'ר הנפהש תרוקיבה התיה ול השעמל 41.'םהידמלמב םדי וטשפש טק טעמכ' אלא םידימלתב קר

 םידגנתמה םתוא ויה אל זא יכ ,הלבקה תצפה ןיינעב תזכרתמ םינושארה וידימלת יפלכ קחצי

 תלבק יכ איה הדבוע .התוא םיציפמה וידימלת ןיבו הלבק דמלמה הרומ ןיב ןיחבהל םילוכי

 'ר דיעמש יפכ ,הלבק ירפס םש ודמשוה םג זאו קחצי 'ר תומ רחאל רצק ןמז הצקל האב סנבורפ

 המצע סנבורפב םידימלת דימעה אל הז בושח לבוקמ יכ רבדה רזומ תאז םע 42.הנוברנמ ריאמ

 זוחמל ץוחמ םישיא םע אקווד ,ונידיבש תויודעה ןמ הלועש יפכ ,םינמנ וידימלת .ונייחא דבלמ

 43.הנורגל ועסמ ןמזב הארנה לככ וילא ורבחתנ רשא וירוגמ

 םהמ דחא תוחפלו ,ידמל םיכורא םיילבק םירוביח אוה םג רביח דוד ןב רשא 'ר ,תאזמ הרתי

 חותמלמ ענמנ אוה ויבתכב 44.םיחוכיוול דקומ הכפה הלבקה תודוס יוליג תשרפש רחאל בתכנ

 םידחא דגנכ תונעט ויפב ויהש ףאו ,תודוסה ילגמ םילבוקמה לש השעמה םצע לע היולג תרוקיב

 ופקתוה רשא ,םירחא לע ןגהל ןוכנל אצמ אוה ,וז השרפב קלח ולטנש ודוד ידימלתמ
 וירבדל -

 קדצב אלש
 וירבד תא ביחרמ אוה יכ ריהבמ ףא אוה 45.םהיתונווכ תא וניבה אלש םישנא ידיב -

 46.'לאה יכרד םייח תוחרוא ונודמל רשא ונירומ תנוכו וניניקז תעד םיברל עידוהל' תנמ לע

 .151 ימע ,'השדח הדועת' ,םולש :האר

 .147 ימע ,םש

 'ר םע סנבורפב ודמל לאירזע 'רו ארזע 'ר יכ םש חינמ םולש - 396 ימע ,הלבקה תורוקמ ,ל"נה ;143 ימע ,םש

 הנורגל אב רשא אוה אקווד הז היה יכ חינהל רתוי ינויגה ותרגיאב קחצי 'ר לש וירבד רואל םלואו .רוהנ יגס קחצי

 .סנבורפבש זכרמל רבעמ הלבקה תצפהב אקווד לחה אוהש ירה רבדה ךכ םאו ,הלבק הב דמלל תנמ לע

 .401 ימע ,הלבקה תורוקמ ,ל"נה :151 ימע ,'השדח הדועת' ,םולש

 .151 ימע ,'השדח הדועת' ,ל"נה

 .םש
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 12] לדיאהשמ 546

 יגס קחצי 'ר ידיב חלשנ הז לבוקמ יכ םירקוחה תנעט תא לבקל דואמ השק ליעל רומאה לכ רואל

 .הלבקב תוירטוזא לש השדח תוינידמ ביתכהל תנמ לע רוהנ

 תא ועינה רשא סנבורפ ילבוקמ הלא ויהש חינהל הריבס הביס לכ אצומ יניא ,תוטושפ םילמב

 תא ןיבהל שי .הלבקה תודוס תרתסהל עגונב םתעד תא תונשל ידנורג הנוי 'ר תאו ן"במרה

 תעשב תרחא םילבוקמ תצובק םע ףתושמ הנכמ אוצמל ןויסינכ רוהנ יגס קחצי 'ר לש ותרגיא

 הטעמ תא וריסה ,ומצע קחצי 'ר לש וידימלת הארנה יפכ ,םילבוקמה ןמ םידחאש רחאל ,רבשמ

 תרגיאב שרדנ וניא ן"במרהש קר אל םוקמ לכמ .ירוביצ חוכיו ךכב וררועו הלבקה לעמ תוידוסה

 תעגונה תוינידמב והשלכ יוניש וגוחב שחרתה יכ חינהל הביס לכ ןיאש אלא ,יוניש םושל וז

 הנחמב הז ןיינעב תוטעמ אל תויעב ,וניאר רבכש יפכ ,קפס אלל ויהש ףא־לע תאז)תוירטוזאל

 .(םיילסנבורפה־מייגורגה םילבוקמה

 ,דוד ןב רשא 'ר לש ותצעל תועשל ידנורג הנוי 'רלו ן"במרל קחצי 'ר ץעיימ ובתכמ םויסב

 לש הנכות היה המ םיעדוי ונניא רעצה הברמל 47.{הנורגל הארנה יפכ)םהילא עיגי םנמא םא

 .והשלכ ןפואב ונממ הלא םילבוקמ ועפשוה םאו הנורגל עיגה רשא 'ר םא רורב אל ןכו ,וז הצע

 יוליג תובקעב הינולטקב דוד ןב רשא 'ר לש ורוקיבל םירקוח םיסחיימ דבלב תורעשה ךמס לע

 אצמית םא ודיגי םימי .תירטוזאה השיגה לש תיטאה התרדחהב עירכמ דיקפת םש הלבקה תודוס

 .הלא תורעשה ססבל לכות רשא ,רתויב הלק םג ולו ,היאר

 לש ןיטולחל הנוש הנבה עיצהל שקבמ ינא ,ותרגיא לש םויסה טפשמ לע יכמתסהב ,םייתניב

 .ויבתוכמל ץעייל ,הנורגל אובי םא ,לכוי רשא 'ר יכ בתוכ קחצי 'ר .רוהנ יגס קחצי 'ר תנווכ

 ,תעה התואל דע ותוא םיבבוסה םע ותוגהנתהל דע היה רשא 'ר יכ רפסמ אוה וירבד ךשמהב

 גהנ הבש ךרדה תא רשא 'ר ריכה םא :קחצי 'ר לש ותנווכל זמר ךכב שיש רשפא יכ יל הארנו

 םג הלא תוגהנתה יסופד דמלל וא ריבעהל .דתיה ותוחילש תילכתש רשפא ,םירבחה םע רוהנ יגס

 םירקוחה ןמ םידחא ועיצהש יפכ - םהלש םהיתורות תא ריתסהל דציכ אל .םיינורגה םילבוקמל

 יל הארנ .םצראב הלבקה יוליגל ביגהל דציכ םא יכ ,םיבתוכמה תא דמלל רשא 'ר רומא היה -

 לש דובאה םבתכמש רעשל ןתינש ירה ,איה הנוכנ ןכא םאו ,טסקטה תא רתוי תמאות וז הנבה יכ

 אוה ףא רושק היה ,ול הנעמ איה ןאכ הב םינד ונאש תרגיאהש הז ,סנבורפל םילבוקמה ינש

 רומאכ תנייפאמה תיטגולופאה המינה םג רבסות הז ןפואב .רוהנ יגס ידימלת וררועש תויעבל

 ןמ שרוד אוהש העש וירבד תא רוהנ יגס םייסמ ובש יתוכמסה ןוטל בטיה עדומ ינא .ותבושת תא

 תאצוה םצעל תודע וז םירבד תמינב ןיא תאז םעו ,רשא 'ר לש ויתויחנה יפ־לע לועפל םיבתוכמה

 .הנורגל עיגה ןכא םא ותחלצהל תודע אל יאדוו ,לעופה לא רשא 'ר לש תוחילשה

 קחצי 'רב הלבקה תצפה דגנכ קבאמה תא תולתל קיודמ הז היהי אל יזא ,ונירבד םינוכנ םא

 אקווד הלא ויה יכ חינהל טלחהב רשפא .ליעפ קלח וב לטנ םא רורב אל ףאו ,ודבל רדונ יגס

 ןכתיי .תאזה הכרעמה תא ומזי רשא ,ן"במרהו ידנורג הנוי 'ר :םימיוסמ םיינורג םילבוקמ

 םתלועפל עינמהש
 תורות ץיפהל יתכלהה רוסיאה אלא היה אל - םירבדה וחתפתה ךכ ןכא םא -

 .144 ימע ,םש 47
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 תינחורה הטירוטואה תאו ,סנבורפב ודמל אל הנוי 'ר ודוד ןבו ן"במרה ,תרחא וא ךכ .םיברב דוס

 לשב םתעד תא וניש יכ חינהל שי עודמ ןכ לע עדוי יניא .תפרצ ןופצ ימכח ברקב אקווד ואצמ

 .רוהנ יגס ידימלת וררועש תויעב

 [ד]

 :ןמקלדכ ויתובא תא רוהנ יגס קחצי 'ר ראתמ םינד ונא הבש תרגיאב

 םיגהנתמו םהיפמ [הלבקל עגונה] רבד אצי אלו םיברב הרות יציברמו ץראה יליצא ויה

 48.[הלבקב רמולכ] המכחב םיאיקב ןיאש םדא ינב רשאכ [רוביצה םע] םהמע

 ןיטולחל תומימת םינפ ודימעהש ימכ רוהנ יגס ידיב אופא וראות סנבורפב ב"יה האמה ילבוקמ

 ן"במרה ינפב גצוה תוגהנתה לש הז לאידיא 49.רוביצל רבדה עגנ דוע לכ הלבקל רושקה לכב

 .השעמל הכלה ושמימ אוה םא םיעדוי ונניאש םגה ,וב ךמות קחצי 'רש תפומכ ידנורג הנוי 'רו

 ירהש ,וידימלת ויה אל תרגיאה יבתוכמ יכ תדמלמ הז רואיתל ותוקקדזה םצע יכ שיגדהל שי

 הלגמ וניא 'הריצי רפס'ל קחצי 'ר לש ושוריפב ןויע .ןושאר ילכמ ויגהנמ תא דומלל ולכי הלא

 רבחמה ןיא ,הנבהל לק תויהלמ קוחר שוריפה ןכותש יפ־לע־ףאו ,תוירטוזאה תייעבל תועדומ

 .הלאכ תורות לש ןמויקל סחייתמ וניאו תולגל יאשר אוה ןיא ןתואש תופסונ דוס תורות ריכזמ

 יוטיב אצומ יניא הרותה תודוס תא ריתסהל יוויצה תא םיתעל ריכזמ אוהש ףא ,תאזמ הרתי

 שמתשמ אוהש ףא־לע .דוד ןב רשא 'ר ,ונייחא יבגל םג ןוכנ רבדה .וידימלת ברקב המוד הסיפתל

 ,ודוד רוהנ יגס לש וזמ רתוי הברה הרורבו הפוקש ותלבקש ירה ,'ןיבי ליכשמהו' יוטיבב תחא אל

 שי היפלש הסיפתה .ן"במרה לש תינדפקה תוירטוזאל תוושהל רשפא יא ירטוזאה העבט תאו

 אופא הארנ .הז לבוקמ לש ויבתכב שממ לש םוקמ הל ןיא יוליגב םירוסאה םיבושח הלבק ירבד

 םצמטצמ רוהנ יגמ קחצי 'ר לש וגוחב הקירטוזאב הקומע תוניינעתה רבדב הירואיתה סיסב יכ

 ,דתיה אל תרגיאב וז המגמ תשגדה יכ ןכתיי םאה .הז אשונב תורבדמה ותרגיאב תורוש ןתוא ידכל

 תא רוביצב וליג רשא וידימלת לע תופקתהה ורבגש העש ברה טקנש תוננוגתה השעמ אלא

 רשאב קחצי 'ר לש ותנעט תונוכנב קפקפמ יניאש םגה ,יניעב דואמ ינויגה רבדה ?תודוסה

 יפלכ ד"בארה לש תרוקיבה תורעהמ תחאב שי וז הנעטל רושיא .תוידוסל וימדוק לש םתוביוחמל

 ןיינע יכ ד"בארה ןייצמ (י ,א הרותה ידוסי תוכלה)'הרות הנשמ לע תוגשה' ורוביחב .ם"במרה
 יגס יבתכ לש םייטנתואה םידירשה םוקמ לכמ .'םדא לכל ותולגל יואר ןיאו אוה לודג דוסי םיוסמ

 הדמע םיפקשמ םניא ,ללכ הכ דע ונודנ אלש הלא ןהו םולש ידיב ונודנו ומסרפתנש הלא ןה ,רוהנ

 .וזכ

 .143 ימע ,םש 48

 רואית ליעל ואבוהש רוהנ יגס לש וירבדב םש אצומ םולש - 200 ימע ,הלבקה תורוקמ ,ל''נה ; 145-144 ימע ,םש 49

 וליאכ גהנתה ד"בארהש אוה םירבדה לש םנבומ יתעדל וליאו ,בחרה רוביצה יפלכ ד''בארה לש דחוימ סחי לש

 .םיילבק תודוס ול םיעודי ןיא
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 14] לדיא השמ 548

 ינא .ידנורג הנוי 'רל דחוימב תועגונ ומצע לע לבקמו ריכזמ ד"בארה רשא תולבגהה יכ הארנ

 ולש ותוגהנתה תאו ויבא תוגהנתה תא ורואית ןיבש ןוימדל עדומ היה רוהנ יגס קחצי 'ר יכ חינמ

 ףא־לע ;ךכ לכ תורומח תולבגה ומצע לע ליטה אל תאז תמועל ן"במרה .הנוי 'ר לש וכרד ןיבו

 ,ךפיהל .הלא םיניינעב רבד ול עודי אל וליאכ םינפ דימעה אל םלועמ ,הלבקה תצפהב קסע אלש

 תועודי תוילבק תורוסמ יכ זמר ףאו ,תרוסמה לש וז תינחור המר לש המויק לע יולגב ריהצה אוה

 ךרדב ן"במרה אופא גהנתה הז ןיינעב .ויתושרדמו הרותל ושוריפמ רוריבב הלוע רבדה - ול

 וניא ךא דוס תורוסמ לש ןמויקל זמור אוה :ונידיב םייוצמ םהיבתכש םירחא םילבוקממ הנוש

 .רוביצה ינפב ןתוא ףושחל ןכומ

 [ה]

 ורוביח ךותמ בטיה תראבתמ ןומהל ותעדל םיאתמה רסמה לש ועבטל רשאב ן"במרה לש ותדמע

 תא הז רוביח לש ותשיג תפקשמ תרחא הבותכ תודע לכמ רתוי .'הרותה שוריפ' - יזכרמה

 תא םיריהבמ ורואיב תא םיחתופה רישה ירבד .רבחתנ ןהבש תוביסנב ן"במרה לש ותוגיהנמ

 םישרדמו םיבותכב םיטשפ םהב בותכל ... הרותה שורפב םישורח בותכל ליחתא' :וז ותשיג

 ן"במרה האור הדגאהו שרדמה ,טשפה לש םייולגה םימוחתב אקווד רמולכ 50.'הדגאו תוצמב

 רשאב תושדח תונבה לש הגצהה תא רמולכ ,םישודיחה תא .הרותה תנבהל ותמורת רקיע תא

 תא שיגדהל ידכו ,םייסאלקה תונשרפה ימוחת תשולשל ליבגמ אוה ,שדוקה יבתכ תועמשמל

 .ארזע ןבא םהרבא 'רו י"שר :הארשה באש םהמש םישרפמה לש םהיתומשב בקונ אוה רבדה

 רכזנ הז שולישש הדבועה 51.הדגאלו שרדמל ,טשפל סחייתמו ן"במרה בש י"שר תא וריכזהב

 ינוויכל םחייש תובישחה לע הדיעמ ושוריפ לש ועבט תא ן"במרה ריבסמ ובש דומעב םיימעפ

 םיטשפב םישודח ונישוריפב' תוזחל ן"במרה ץילממ וז המדקה לש הפוסב .הלא תונשרפ

 זמרנה ירטוזאה רושימב תויצלוקפסל ןויסינ לכ ינפמ שרופמב ריהזמ ךא 52,'םישרדמבו

 .(ןלהל ךכ לע האר)53ושוריפב

 םיאתי רשא שוריפ רבחלו וימדוק וביצהש םגדה תא תוקחל ותעדב יכ אופא שיגדמ ן"במרה

 המכלו טושפה ןבומל םבל תא ןווכי רשאו ,םוי־םויהו תולגה תואלתמ םיעגיה םידמולה תנבהל

 54.הדגאה וא שרדמה יאדווב ותארוה 'םימיענ םירבד' יוטיבה - םימיענ םירבד

 ,[א ,הרותה לע ן''במרה שוריפ :ןלהל] םירפסוממ אל םיפד ,לעוועש ד"ח תרודהמ ,א ,הרותה לע ן''במרה שוריפ
 .129-122 ימע ,'תמאה ךרד לעי ,ןוספלוו :הוושה .הדגאו הכלה ,שרדמ ןיב ןאכ ןיחבמ ן"במרה יכ חינמ ינא

 .םש ,א ,הרותה לע ן"במרה שוריפ

 .ח ימע ,םש

 .ח־ז ימע ,םש

 ,הקיטיונמרהו הרות ,ןושל ,היפעלובא םהרבא ,לדיא 'מ :האר הדגאה לש וז הסיפתל םירושקה םימודקה תורוקמל

 ,ןמלא :התע האר הלבק יניינעב אלש ן"במרה לש תינשרפה וכרד לע .95-94 ימע ,ד"נשת םילשורי-ביבא־לת

 .יאוה קיר רבד אל'
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 ךרד וא דוסה לש וז - תועמשמ לש ףסונ רושימ הרותב שי יכ ןימאה ן"במרהש קפס לכ ןיא

 .םלוכ דוסה יניינע תא ףיקהלמ ודי הרצקש ןעוט אוה תאז םעו ,תמאה

 וחוכ רקיע תא עיקשהלו םיינשרפה וישודיחב דוס תורות לולכל אלש ן"במרה לש ותנווכ

 תונשרפה םוחת ןיב 'תלהק לע השרד'ב ותנחבהב קוזיח תאצומ םייולגה תונשרפה ירושימב

 :רוסאל רתומה

 וניביו לשמה [םיארוקה] וניביש רמולכ 55םתוריחו םימכח ירבד הצילמו לשמ ןיבהל

 56.ושרפל רוסאש דוס רמולכ ,הדיחו המכח םהש המ וניביו ,טשפ אוהש הצילמה

 םייק יכ ן"במרה ןעוט ,תערכמ תיטיונמרה הרהצה השעמל איהש ,'הרותה שוריפ'ל ותמדקהב
 תומוקמב םג .שרופמב וגיצהל רוסיאה ןיבו םיוסמ קוספב דוס לש ומויק תעידי ןיב קומע חתמ

 :'שוריפ'ל 'דוס' ןיבש הז חתמל זמור אוה ויבתכב םירחא

 הלבקה ןמ םהל םיכוזה ןמ דבל [םדאה ינב תנבהמ] ומלענש הרותה תודוסמ אוה לבא
 57.תלעותה דבוא זמרהו בתכב רוסא ןהב שוריפהו

 דוע שי יכ הזמ רתוי ןינעב שרפל תושר ןיאו' :'תלהק לע השרד'ב םג בתוכ אוה םימוד םירבד

 59.'הרותה ירתסמ אוהש אלא ...קוספ שרפל ןאכב יוארו' :םש רחא םוקמבו 58,'ןינעב לודג דוס

 ץמאמב םרוקמ ןיא ,הרותל ושוריפב םירכזנ ןכא הלא ןיעמ תודוס םא םג יכ קיסהל אופא ןתינ

 םניא ,ן"במרה ירבדמ רווחתמ ךכ ,םיירטוזאה םיאשונה ןכש ,טסקטה לש וקמועל תדרל ינשרפ

 לש ומויק לע העידיה .ליגרה יוויטלוקפסה ץמאמל המודה ךרדב םייארקמה םיקוספה ןמ םידמלנ

 .ותוא תבכעמ ,ךפיהל םא יכ ינשרפה ךילהתה תא וירבדל תזרזמ הניא דוס

 ויתוריצי ןויצל ן"במרה שמתשמ ובש ,'םישודיח' חנומה לא בלה תמושת תא תונפהל םוקמה הז

 יניינעב םכח לש וישודיח ןויצל הב תשמשמ איהו תינברה תורפסל תינייפא וז הלמ .תוינשרפה

 םישודיח' ורוביח תרתוכ .רתויב יתרגשה ןפואב אופא הב שמתשמ ן"במרה 60.הדגא וא הכלה

 ימוחתב ולשמ תוינשרפ תואצמה ןייצל ידכ וז הלמב שמתשה אוה יכ איה םג תדמלמ 'דומלתה לע

 ללוכה םשה תחת קוסעל שקיב םהבש הרותל תונשרפה ימוחת תשולש תא וגיצהב .הלגנה

 לע ןווכמב ן"במרה עיבצמ ,הרותה לש ,ירטוזאה ,רחאה רושימה ןיבו םניב וניחבהבו 'םישודיח'

 .הרותל ושוריפב ותמורת יוטיב ידיל האב ובש יזכרמה םוחתה

 'ויתשדיח' .חנומב רחא שומיש תאז תמועל השוע ,תשש ןב בקעי 'ר ,ן"במרה לש ונמז ןב

 ויתוכלשהו שרופמה םשה לש הנוש יוטיב :ילבק וניינעש שודיח אקווד וירבדב ןייצמ

 .ו ,א 'שמ
 .[א ,ן''במרה יבתכ :ןלהל] פק ימע ,ג''כשת םילשורי ,לעוועש ד"ח תרודהמ ,א ,ן"במרה יבתכ
 .[ב ,ן"במרה יבתכ :ןלהל] טער ימע ,ד"כשת םילשורי ,לעוועש ד"ח תרודהמ ,ב ,ן"במרה יבתכ ,'םדאה תרות'
 .בר ימע ,א ,ן"במרה יבתכ
 .בצק ימע ,םש
 .135 הרעהב ןלהל רכזנה ךברוא לש ונוידו ןג"ע בכו ה ןיבוריע ,ימלשורי דומלת :לשמל האר
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 תא הפי המיגדמ ן"במרה ןיבו הנורגמ ארזע 'ר לש וגוחמ לבוקמה ןיב וז הנחבה 61.תויגרואיתה

 .ריעה התואב ולעפש םילבוקמה יגוח ינש ןיב הררש רשא המאתהה יא

 [ינ

 היווחמ תעבונ הניא וז הקירטוזא .ירטוזאה העבט איה ן"במרה תלבק לש רתויב הרורבה התנוכת

 ךרוצ לכ ןיאש הסיפת ,הרותה תודוסל רשאב הליגרה תינברה הסיפתה ןמ אלא תדחוימ תישגר

 .תוינוציח תוביסנב הצומיא תא תולתל

 :'הרותה שוריפ'ל ותמדקה ףוסב יוצמ הקירטוזאל ן"במרה לש וסחיל רתויב רורבה יוטיבה

 לבל ,הזה רפסב לכתסמ לכל ,תנגוה הצע ,תנתונה איהו ,תנמאנ תירבב איבמ יננה ינאו

 יכ ,הרותה ירתסב בתוכ ינא רשא ,םיזמרה לכמ רבדב ,תובשחמ בושחי לאו ,הרבס רובסי

 לבוקמ יפמ יתלוז ,הניבו לכש םושב ,ללכ ועדוי אלו ,ירבד וגשוי אלש ,הנמאנ ועידומ ינא

 תעונמ ,ןיקיזנה תבר ,תלעומ הבשחמ ,תלויא ןהב ארבסהו ,ןיבמ לבקמ ןזואל ,םכח

 62.הער קר ויתורבסב והאובת אל יכ ,העתנ אושב ןמאי לא ,תלעותה

 ךמס לע קר הרותה תודוס לש קיודמה םנבומ תא גישהל תלוכיה רסוח אוה וז האבומ לש הניינע

 ןאכ תרכזנ הניא המצע הרותה ןמ תורישי םדמלל תורשפאה .שוריפב םירוזפה םהילא םיזמרה

 הרבסה ךרד לע הלא תודוס ןיבהל רשפא יא םא יכ ןיבהל ןתינ תאז םעו ,שרופמב אל תוחפל ,ללכ

 השעמל .םייוצמ הלא ןיאש העש רבדה ךבוסמ המכו המכ תחא לע ,ךכל םיזמרה םינתינ רשאכ םג

 ויתודוס תא תולדל ןיאש הדבועה קוידב אוה יארקמה טסקטה תא ן''במרה יפ־לע ןייפאמש המ

 םיקוקז ונא ,ונינפל ן"במרה לש ויזמר םייוצמ ובש הז הרקמב םג ךכו ,דימת .יאמצע ןפואב וכותמ

 :ן"במרה בתוכ תישארבב ןושארה קוספל ורואיבב .הפ לעב תונמיהמ תורוסמל

 הלבקה יפמ אלא וירוב לע עדווי אלו ,תוארקמה ןמ ןבומ וניא קומע דוס תישארב השעמ

 63.ותוא ריתסהל ןיבייח ויעדויו ,הרובגה יפמ וניבר השמ דע

 .הפ לעבש הרותה תריסמ תרשרש לש וזל ההז תנוכתמב הז רואית יפ־לע םירסמנ דוסה יניינע

 םע יניסמ השמל הכלה םהבש םידיחיל העידיה ראשתו' :הלבקה תעידי ןיינעב ףיסומ ן"במרהו

 םגש שיגדהל יוארה ןמ .51 הרעה ,28 ימע ,ןי'במרה ,ךונח -,58 הרעה ,68 ימע ,'ונידיב ןיא' ,לדיא :האר וז היגוסב

 ףשוח אוהש ןיינעב האור אוה ומצע לשמ שודיח איבמ וניא אוה רשאכש עמתשמ תשש ןב בקעי 'ר לש הרקמב

 .135 הרעה ,ןלהל הארו .הלבקה תא ןייפאל ידכ הז יוטיבב שמתשמ אוה ףא ךכל םאתהב .'יניסמ השמל הכלה'

 ,ן''במרה יבתכ :ךותב ספדנ ,'םירישה רישל שוריפ'ל ותמדקהב הנורגמ ארזע 'ר לש המודה ותדמע תא םג האר

 הפ לעב הריסמ ץורע דוע היה הפ לעבש הרותה תריסמל ליבקמבש ארזע 'ר םג חינה ן''במרה ומכ .חעת ימע ,ב

 .148 הרעה ,155-154 ימע ,'תמאה ךרד לע' ,ןוספלוו :האר .ולש ונמזל דעו יניסבש תולגתהה ןמ

 .114-113 ימע ,תידרפסה־תידוהיה תוברתה ,סומיטפס :םג האר .ח־ז ימע ,א ,הרותה לע ן"במרה שוריפ

 .ט ימע ,א ,הרותה לע ן"במרה שוריפ
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 551 תינחור תוגיהנמו הכלה ,הלבק

 איה הלבקה תא ן"במרה לש ותסיפת תנבהל םתובישח רשא םירבד - 64'הפ לעבש הרותה

 דחי ,םידחוימו םימצמוצמ םיגוחב רודל רודמ הרבעוה רשא המודק הרות הב האור אוה .תערכמ

 הלבקה תודוס תריסמל רשאב וז הפקשה .הל ההז איה ןיא התוהמבש ףא ,הפ לעבש הרותה םע

 תאירק לש ידוסה ןפואה יכ רמוא אוה םש - 'הרותה שוריפ'ל ותמדקהב רחא םוקמב םג העיפומ

 איה הרותה לש וז האירק יכ קפס ןיא .השמל הפ לעב הלגתנ םייהלא תומש לש ףצרכ הרותה

 65.'הלבק יניינע'ל המגוד לאכ הילא סחייתמ אוה ןכש ,הלבקה ןמ קלח ן"במרה תעדל

 לש ותסיפת יפ־לע יכ קפסל םוקמ ריתומ וניאש ןפואב תוחיכומ תונורחאה תואבומה יתש

 דבורה תא ןיבהל שקבמש ימל הדיחי אצומ תדוקנ שמשל הלוכי הניא המצע הרותה ן"במרה

 לשמל ומכ ,לודג דוס ליכמ םיוסמ ןיינע וא קוספש םיעדוי ונאש הדבועה .הב יוצמה ירטוזאה

 תדרל םדאל רשפאל ידכ המצעלשכ הב יד ןיא ,תישארב לש ןושארה קוספב יובחה האירבה דוס

 .דוסה לש ותועמשמ לאו וקמוע לא

 :ן"במרה בתוכ האירבל רושקה ןיינעב ןוידב

 ירתסמ אוה ןינעהש רבד וב בותכאש ינממ הוקת לאו אוה תישארב השעמ ןינעמ הזו

 רוסא שוריפהו ונינעב בותכה ךיראי אל יכ הזה רואבל ןיכירצ םיקוספה ןיאו ,הרותה

 66.ונילא ןכש לכו ויעדויל

 הז ושוריפב ול ץוחנ אוה ןיאש אלא ,ולוכ תישארב השעמל ירטוזא שוריפ םייק ן"במרה ירבדל

 המויסב יכ הארנ םלוא .דוסה םוחתמ תוינשרפ תורוסמ תצפה לע רוסיא לח תאז דבלמו ,הרותל

 ןיעמ האדוה .תישארב השעמ תודוא תואלמ דוס תורוסמ ודיב ןיאש הדומ ן"במרה וז האבומ לש

 תועמשמב ןוידה :תוחפל דחא ףסונ בושח ןוידב המוד האדוה םיאצומ ונאו ןפוד תאצוי הניא וז

 יניעב הלבקה לש העבט תנבהל המוצע תובישח ילעב יתעדל םה ולא םירקמ ינש 67.תוירעה

 תופיקמ ודיבש תורוסמהש ןועטל רמייתמ וניא ,תוכמס לעבו ץרענ לבוקמ ,אוה וליפא .ן"במרה

 םנבומל םיזמרה וליפא יסחי ןפואב םירידנ הרותל ושוריפב .תודהיב םיבושחה םימוחתה לכ תא

 םיקוספ לש טעומ רפסמל תולבגומ הלאכ תורעהש הדבועה .םימיוסמ םיקוספ לש ירטוזאה

 תורוסמב יכ החנהה תא תקזחמ הלא םיקוספל היולגה תונשרפה לש הפוסב ללכ ךרדב תועיפומו

 .תובר תוצרפ ויה ן"במרה ריכהש דוסה

 .םינוילעל םג זמור אלא דבלב םינותחתב רבדמ וניא יארקמה האירבה רואית ן"במרה תנעטל

 םינוידה ןמ םידחאל םג ומכ רתוי תומדקומ הבשחמ תוטיש המכל ינייפאה ,היגולנא לש הז ןורקיע

 יללכה העבט לשב תאז םע .הלבקב האירבה תסיפתב דוסי תחנה אוה 68,הז אשונב םיינורגה

 יפ־לע ,וא האירבה רופיס יטרפ תנבהל םדאה תא ןווכל הלוכי המצעלשכ וז החנה ןיא רתויב

 .םש
 .ו ימע ,םש
 .חי ימע ,םש

 .'ונידיב ןיא' ,לדיא :הוושה
 .120-110 ימע ,'תמאה ךרד לע' ,ןוספלוו :האר ותוללכב אשונה לע .68-66 ימע ,םירקחמ ,בילטוג :לשמל האר
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 18] לדיאהשמ 552

 םישוריפה חותינמ רוריבב הלוע וז הפקשה .ןוילעה םלועה תלצאה רואית ,תירטוזאה תועמשמה

 ןויער תא בטיה האטבמה ,ןמקלד המגודה ןמ ןכו הנורגב ורבחתנ רשא האירבה רופיסל םינושה

 :היגולנאה

 ...המכחב זומרת תישארב תלמו ,םינוילעב זומריו םינותחתב דיגי בותכה ,תמאה ךרד לע

 69.ת"יב רתכב תרתכומ הלמהו ,אתמכחב ימלשורי םוגרתב ומגרת ךכלו

 ארוקה לוכי ימלשוריה םוגרתה תייוולב יארקמה טסקטב תוקמעתה ךותמ יכ הארנ ןושאר טבמב

 - היינשה הריפסל תזמור איה ,'אתמכח' תימראב תמגרותמ 'תישארב' הלמהש ןוויכמש קיסהל

 ,תוריפסה תכרעמ םע תמדקומ תורכיה אלב וז הנקסמל עיגהל רשפא יא השעמל םלואו .המכח

 וז האבומל םדוק םידחא םידומע .לילעב תקפסמ הניא וז תמדקומ העידי וליפא ן"במרה תעדלו

 הרותל אסיג דחמ התוא םירשוקה םישרדמ המכ 'תישארב' הלמל ורואיבב ן"במרה טטצמ

 לארשילו הרותל עגונה שרדמה תא ™.תורשעמלו הלחל ,םירוכיבל אסיג ךדיאמו לארשילו

 אופא תוחותפ ודיב יוצמ וניא ירטוזאה זמרהש ימ ינפב םג .'םותחו םותסי םילמב ן"במרה ראתמ

 ןיאו ,תידוהיה תרוסמב םיבושח םיגשומל 'תישארב' הביתה תא רושקל תונוש תויתרוסמ םיכרד

 .התועמשמ רואיבל דיחיה ןמיהמה רוקמה תא ימראה םוגרתב אקווד תוארל הביס לכ

 םיגשומה לכל םיעגונה םינושה םיישרדמה םינוידה ןיב סחיה רוריבש המוד רבד לש ותמאל

 םג תעב הבו היינשה הריפסה תא תנייצמ ןכא 'תישארב' הלמה יכ ףוסבל ריהבהל ותילכת וללה

 ףשוחו ומצע ולש רוסיאה תא השעמל רפמ ן"במרה יכ המדנ וז הדוקנב71 .ןלוכ תוריפסה רשע תא

 תועט יהוז ךא .האירבה דוסל הרושקכ תישארבב הנושארה הלמה לש תירטוזאה התועמשמ תא

 יפ־לע :ורקיעב יפוסואית אוהש עדי הלבקב האורה תחוורה תינרדומה הסיפתה ןמ תעבונה

 תא הלגמ אוה 'תישארב' הלמה לש תיפוסואיתה תועמשמה תא ףשוח ן"במרהש ךכב וז הסיפת

 חרוט ובש םוקמה קוידב םג והז לבא .ילבקה השוריפ תא ארוקה ידיב רסומו תירטוזאה התועמשמ

 :שיגדהל ן''במרה

 ןיא תורבס וב ורבסי יכ ,קזנה בר זמרהו ,בתכמב ןינעה הז שוריפב ךיראהל רשפא יאו

 ירבד לע 72םיגיעלמה ,המכח יטועמ הנמא ינטק יפ םולבל הז יתרכזה לבא .תמא םהב

 73.וניתובר

 חנומהש ףא ,הלבקכ ויניעב ספתנש המ ורואיבב ףשח אל יכ ,הארנ ךכ ,ומצע לע דיעמ ן"במרה

 .וט ימע ,א ,הרותה לע ן'יבמרה שוריפ
 .אי ימע ,םש
 .םש

 ןובית ןבא לאומש 'ר יכ ןעט ,ן"במרה לש ותירב לעב ,האילפנוממ המלש 'ר .דלק ימעב םש ן"במרה ירבד הוושה
 הספדנ ,קחצי ןב לאומשל ותרגיא האר ,ן"במרה לש וזל המוד ןושל טקנ סנבורפמ םכחהו ל"זח תופקשהל געול

 Samuel ibn Tibbon and the Esoteric' ,a. Ravitsky :דוע הארו ,12-11 ימע ,(ח"ערת)ד ,תורתסנ יזניג :ךותב

91-92 .Character of the Guide of the Perplexed', AJS Review, 6 (1981), pp. 
 .אי ימע ,א ,הרותה לע ן"במרה שוריפ
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 לע עיבצהל דעונ םישרדמה טוטיצ 74.וב ורכזנ ןכא תוריפסה תומשמ םידחאו תוריפס

 רתסנה דוסה .םימותחו םימותס םיארנ םה ןושאר טבמבש ףא ־לע םהלש תימינפה תויטנרהוקה

 יוטיב ידיל םיאבה םינוש םיגשומ ןיבש סחיל םג אלא םייארקמ םיקוספל קר אופא רושק וניא

 תרשפאמ איהש ךכב הלבקה לש התובישח .ארקמה ןמ תרחא וא וז הלמל םיעגונה םישרדמב

 ל"זח .ארקמה יקוספ תרהבהל רישכמכ הפ לעבש הרותב שמתשהל ןתינ דציכ רתוי בוט ןיבהל

 ורואית יפ־לע ,ורסמנ ןהיתש הפ לעבש הרותהו הלבקהו 75/לכב םילבוקמ' ן"במרה ירבדל ויה

 וליאו ,הרותה לש הלגנה רואיבה איה הפ לעבש הרותה םלוא .שממ ךרד התואב ,ליעל אבוהש

 תא ףשוח ירטוזאה עדיה .ושוריפ תא ןהו ארקמה תא ןה :םהינש תא הריהבמו תראבמ הלבקה

 תויובח תורתונה הלא ,םינושה םייולגה םירואיבה ןיבש הקומעה תימינפה המאתההו תודיכלה

 תואמגודב יוטיב ידיל האב ן"במרה לש וז הפקשה .ומצעלשכ םהמ דחאו דחא לכ ןבוהש רחאל םג

 וירבד םג 76.'המימת םשה תרות' ותשרדב הרותה הנבמב ונוידב לשמל ומכ ,ויבתכב תופסונ

 ריכזמ אוה .וז הנקסמ םירשאמ 77הרותה תויתואל םירושקה םיטרפה יטרפ תודוא ן"במרה לש

 חנומה ןויגיההש חינמו ך"נתבש תויתואה ירתכב הבחרהב קסועה 'יגת רפס' םשב שרדמ םש

 .הפ לעב רבעוה אלא בתכנ אל וללה םיטרפה סיסבב

 יוטיב ידיל םיאבה םינושה םיגשומה ןיבש םיסחיה הנבמ לש ילבקה רואיתה ,תרחא וא ךכ

 דחא ידוס טביה רתונ .יתישארב' הלמה לש תילבקה התועמשמ תא תוצמל ידכ וב ןיא םישרדמב

 ןיינע ,ת"יב תואה לש הרתכל תוסחייתה םוש םהב ןיא :םישרדמה ןמ ותולדל רשפא יאש תוחפל

 .רתכ - הנושארה הריפסב השעמל ליחתמ האירבה ךילהת יכ ונדמלל לוכי ודבל אוה קר רשא

 .הז שוריפל הזימרב קפתסמ אלא הריפס םע 'רתכ' הלמה תא שרופמב ההזמ וניא ן"במרה תאז םע

 הלבקל ינייפאה יפוסואיתה חונימה תא ריכמ וניאש ימ לכו ,יעמשמ־וד אוה 'רתכ' הלמב ושומיש

 םג .ת"יב תואב הליחתמ 'תישארב' הלמהש הדבועל רבעמ והשמל ןווכתמ שרפמה יכ ןיחבי אל

 ,שרופמ ןפואב עבומ וניא ,האירבה ךילהת תישאר תא תנייצמ הנושארה הריפסהש ןויערה

 'תישארב' הלמל ן"במרה לש ורואיבב תרכזנ הניא תוהלאב חוכ איה המכחש הדבועה וליפאו

 לש התועמשמ ףוסל תדרל לוכי ירטוזאה עדיה תא ודיב קיזחמש ימ קר ןכ לע .'תמאה ךרד'ב

 יטרפ ןיבש םינטקל וליפא תידוס תועמשמ תמייק היפ־לעש השיגה .הרותב הנושארה הלמה

 ןפואב ן"במרה לצא תעבומ ,ןלדוג וא ןתביתכ ןפוא ,תויתואה רדס ןוגכ ,הרותבש םיטרפה

 ןהיטושיקו תויתואה תרוצ יטרפב םייוצמה םיזמרה לש תועמשמהו שוריפה תא םלואו ,שרופמ

 לש וז ותפקשה רואל 78.השמב הרוקמש הפ לעב תרוסמ אלב ,ותסיפת יפ־לע ,ןיבהל ןתינ אל

 הנבמה לש תיחטשהו תיללכה העידיה ןיב ןוימד לכ ןיא ןכא יכ ררבתמ ירטוזאה עדיה לע ן"במרה

 .[ב] ףיעס ,ליעל םג האר 74

 .עק ימע ,א ,ן"במרה יבתכ 75
 .טסק-חסק ,וסק ימע ,םש 76
 .ד ימע ,א ,הרותה לע ן''במרה שוריפ 77

 .םש 78
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 תורוצה יטרפ לכ תא ריבסהל ידכ הב שי רשא תטרופמה הלבקה ןיבל תוריפסה לש יפוסואיתה

 .הרותה תויתוא לש

 הנבומ תא ,דחא םוקמב תוחפל ,הליג ןכא ן"במרה ,'תישארב' הלמה לש התועמשמל רשא

 םלואו .דוסה תורות תצפה לע ולש רוסיאה תא הלאש ןמיסב דימעמ רבדהו ,וז הלמ לש ילבקה

 לעי יוטיבה רחאל גצומה)'יוליג'ה םרט ריהבמ אוה הלא ןיעמ תוקפס ארוקה ןמ עונמל תנמ לע

 ארב םיהלא ,רמול םידקה אל המלו תישארב תלמ דוס ןיבתו הכזת םא לבא' :('תמאה ךרד

 הארנ ונל םא םג ,ושוריפב המואמ הלגמ אוה ןיאש ןימאמ ן"במרה יכ אופא המדנ 79.'תישארב

 תיפוסואיתה תועמשמה ןיינעב רובידה תא ביחרמ וניא ן"במרה ,ליעל יתרעהש יפכ .תרחא רבדה

 שחנל והשימ היה לוכי םא םגו ,תמאה ךרד תרכזה רחאל םגיצמ אוהשכ רתכו המכח םיחנומה לש

 היה אל רשא דוס הליג אוהש בשוח היה אל ן"במרה יכ חינמ ינא ,תוריפס תומשכ םתועמשמ תא

 רשא 'רו לאומש ןב ףסוי 'ר רבכ ובתכ 'תישארב' הלמל רבסה ותוא קוידב ןכאו .בתכב רבכ יוצמ

 80.תישארב השעמל םשוריפב ,ונממ םירגובמ ויהש ן"במרה לש ונמז ינב ,דוד ןב

 אל דוע לכ םינותחתל םינוילע ןיב הלבקהה לש דואמ יללכה יוליגה ןמ דרטוה אל ן"במרה

 יוליג םהב תוארל רשפא רשא ,םיאבה םירבדל םג וסחי והז .וטעמ הז דוס לש ויטרפ ופשחנ

 :תישארבב ןושארה קרפה לש תירטוזאה תועמשמה

 םירבוחמ שממ םימי ץראהו םימשה תאירבב ויה תישארב השעמב םירכזנה םימיה יכ עדו

 ןינעה תוימינפבו .ארקמ לש וטושפכ השעמה ימי תששכ השש ויהו ,םיעגרו תועשמ

 יכ ,השש ויהו .םוי ארקת היוה לעופ רמאמ לכ יכ ,ןוילעמ תולוצאה תוריפסה םימי וארקי

 82.םהב ספתנ םוי םש ןיא תונושארה יכ ,הרשע םירמאמהו 81,הרובגהו הלודגה 'הל

 הבר הדימב שחנל םילוכי ונא ,הלבקה לש תיפוסואיתה תכרעמה תא בטיה םיריכמ ונאשכ ,םויכ

 לש ןושארה קרפב םירכזנה םימיה תעבש :הז עטקב ן"במרה ירבד לש םתועמשמ תא תוריבס לש

 תשולשב תוזמרנ תונוילעה תוריפסה שולש וליאו ,תונותחתה תוריפסה עבשל םיזמרמ תישארב

 םלועה לש ודוקפתל וא ותאירבל רושקה חוכ םושל םיסחייתמ םניא רשא ,םירתונה םירמאמה

 .ן"במרה תלבק ישרפמ לש םהירבדב רושיא אצומ אוהו ,ןוכנ שוריפ והזש רעשמ ינא .ירמוחה

 .וט־די ימע ,םש
 םירבד בישמ ,תשש ןב בקעי 'ר :ךותב טטוצמה יתישארב השעמ שוריפ' לאומש ןב ףסוי 'ר לש ורוביח האר

 סירפ י"כ יפ־לע ספדנ דוד ןב רשא דל סחוימה שוריפה .193 ימע ,ח"כשת םילשורי ,הדייו א"י תרודהמ ,םיחוכנ

823 bn ךותב: 
 'י

 קר ילבק ןיינע ףשוח ן"במרה יכ הארנ .52 ימע ,מ"שת םילשורי ,ידוד ןב רשא 'ר תלבק' ,ןד

 ילבקמ' םשב ן"במרה לש וטוטיצ תא לשמל האר .יבמופב הפ לעב וא בתכב וינפל ותוא הליג רחא לבוקמש רחאל

 :האר .דוד ןב רשא 'רו ד"בארה ועיבהש תופקשה לע םש רזוח אוה :ביק ימע ,א ,הרותה לע ן"במרה שוריפ :'תמאה

 ,'תמאה ךרד לעי ,ןוספלוו :תאז םע הוושה .186 הרעה ,357 ,150 ,145-144 ימע ,םישדח םיטביה :הלבק ,לדיא

 .159-158 ימע

 .אי ,טכ א''הד

 ,לדיא 'מ :האר הינולטקו סנבורפ תלבקב ויתוליבקמו הז עטק לע .זט־וט ימע ,א ,הרותה לע ן"במרה שוריפ

 ימע ,'תמאה ךרד לעי ,ןוספלוו :םג האר .249-244 ימע ,(ב''משתז אנ ,ץיברת ,'תוריפסל לעמש תוריפסה'

121-120. 
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 םתועמשמ יטרפ תא תעדלו ןיבהל ןיינועמש ימל ליעוהל ידכ הב ןיא וז תיללכ הלבקה ,םוקמ לכמ

 םיוסמ םוי ןיבש תקיודמה הקיזה תלאש איה הז רשקהב הבושחה הלאשה .וללה םיקוספה לש

 ירבדב וליפא זמרנ וניא הז ןיעמ רבד םושו ,יהשלכ הריפס רמולכ ,וילע הנוממה יהלאה חוכל

 תודוס יוליג םושמ תיללכה הלבקהה לע העבצהה םצעב ןיא ן"במרה תעדל ,תאזמ הרתי .ן"במרה

 83.שרדמ וב האר אוהש ,'ריהבה רפס'ב רבכ הרכזנ וז הלבקה ןכש ,םהשלכ

 ,םלענו בגשנ הזב םיבותכה רודסב שוריפהו' :ן"במרה עבוק ליעל ואבוהש םירבדה ךשמהב

 םיעגונה תודוס לש םמויקל רושיא הלא םירבדב שי - 84'לודגה םיה ןמ הפטמ תוחפ וב וניתעדו

 .זמרב םריכזהלמ וליפא ענמנ ן"במרה םלואו ,תוריפסל םהלש רשקלו םימיה לש םיוסמה רדסל

 םיילושב םיגצומ ול ועדונש הלאו ,הז אשונב םיבר תודוס עדוי וניא ומצע אוהש ןעוט ףא אוה

 םאה ?ן"במרל ועדונ אל רשא תודוסה לש םדמעמ והמ ,רבדה אוה ךכ םא .םייתועמשמ אלו דבלב

 הלוכי םאה וא ?הלעמל רכזנ רשא הלבקהה לש יללכה ןורקיעב שומיש ידי־לע םרזחשל רשפא

 עייסל לכותש הדותמ ןיא ן"במרה תעדל יכ חינהל שי ?םיוליגב ונל רוזעל יהשלכ תינשרפ הדותמ

 רשפא .הפ לעב תושרופמ תורוסמ תרזעב קר ןיבהל ןתינ תישארב השעמ תא ,וניארש יפכ .ךכב

 ימי ןיבש קיודמה רשקה תא טרפמ וניא ן"במרהש הדבועה יכ ,רבדה הארנ ןכא ךכו ,ןכ לע

 אלש אלא ומצע לע הפכ רשא תוידוסה הטעממ קר תעבונ הניא תויהלאה תוריפסל תישארב

 ןבא ריאמ 'ר טטצמ ן"במרה לש הרותה תודוסל ורואיבב .הז אשונב תוקיודמ תורוסמ ודיב ואצמנ

 :ןכמ רחאל בתוכו ןוילע דוס הזה רשקה תויה רבדב ן"במרה ירבד תא הלוהס יבא

 דיסחה םגו 86םירישה רישבו 85הגיגח לש תודגהה שוריפב ארזע 'ר םכחה וב בתכ רבכו

 ךרוצה לכ ורווחתנ אלש םירבד םהב שיו הזב בתכ [רוהנ יגס קחצי 'רל הנווכה] 87ל"ז

 88.ןאכ םיתבתכ אל ןכ רובעבו

 לש וגוחמ הז ןיינעב ןהשלכ תוילבק תורוסמ וידיל ועיגה אל יכ הלוע הלוהס ןבא לש וירבדמ

 םינבומ וא םייתוכמס ויניעב ויה אל הנורג גוח ירבח הז אשונב ופשחש םירבדה וליאו .ן"במרה

 ן"במרה יפמ תונמיהמ תורוסמ ואצמנ אל ובש םוקמב תויתמא הלבק תורוסמכ םגיצהל ךרוצה יד

 .ומצע

 [ז]

 אל תוירטוזא תויועמשמל ן"במרה םחייתמ םהבש םירקמב יכ םשורה רצונ ליעל רומאה ןמ

 תורוסמל עיגהל רשפאש זמרב וליפא ריכזמ וניא אוה ר"נתב םידחא םיניינע לש תועודי

 .אפ ימע ,חלק ףיעס ,ומ ימע ,הק ףיעס ,תוילגרמ 'ר תרודהמ ,ריהבה רפס
 .זט ימע ,א ,הרותה לע ן"במרה שוריפ
 .א31 ףד ,294 ןקיתו י''כ :האר

 .איקת ,הקת ימע ,ב ,ן''במרה יבתכ
 .הז ןיינעב רוהנ יגס יפמ םיקיודמ םירבד רתאל יתלוכי אל

 - ד"ע ג ףד ,ה''לרת אשרו ,ן"במרה שוריפל רואיב
 .א"ע ד ףד
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 22] לדיא השמ 556

 תינשרפ הטיש - הירטמיגל ן"במרה לש וסחיב ןויע .יהשלכ תינשרפ הדותמ תועצמאב תומלענה

 ותשרדב .הז םשור קזחל וב שי - ל"זח תפוקתב םג ומכ םייניבה־ימיב דואמ תלבוקמ ,דתיה רשא

 :בתוכ אוה 'המימת םשה תרות'

 ויניעב המדיו אירטמיג ןירוקש תויתואה ןובשח לע ךמוס ינאש ינפמ םדא םוש געלי לאו

 ,תויתואה ןובשחב םיער םיניינעו םיקוספ זמר איבהל םדא לכויש רובעב קירו לבה אוה יכ

 לבא ,ותעדב הלע רבד םשמ איצוהל תויתוא ןובשחב ןודל יאשר םדא ןיאש אוה תמא יכ

 רמאנה ןיינעל ןמיסו רכש םתויהל תועודי תואירטמיג יניסמ השמל ורסמנ יכ ,'ובר דיב

 89.רתיהו רוסיא ןינעב ןהמו תודגה יניינעב ןהמ הפ לעבש הרותה ראש םע הפ לע

 וינפלש רודב זנכשא ידיסח ברקב תינשרפ הקינכט לש הבחרה התצופת ן"במרה תפקשה יפ־לע

 שומישה תא ריתהל ידכ םהב ןיא 90,סמרוומ רזעלא 'ר ,וילע ץרענה ורוד ןב הב השעש שומישהו

 םיבושיחל רשק םוש ילב השמל ורסמנ םלוכ תרוסמה ינכות יכ סרוג ן"במרה .הב ישפחה

 ן"במרהו ,ןורכיזה לע לקהל קר הלא םיבושיח לש םתילכת לכ .םהב תולת םוש ילבו םיירטמיגה

 תיזכרמ הפקשה ןכא יהוז םא .הלא םיעצמאב טסקטה לש וקמועל תדרל ןויסינה דגנכ אצוי

 .רחא הרקמל םג ןאכמ ךילשהלו תוסנל םילוכי ונא ,רבדה ךכש ןימאמ ינאו ,ן"במרה תבשחמב

 ארקמ יקוספ לש יפוסואיתה רואיבה ןפואב שמתשהל ותסיפת יפל יאשר ן"במרה היה םאה

 לע ךמתסהב ?םהיבגל תויפוסואית תורוסמ ודיב ויה אלש ,םירחא םיקוספ וראבב םימיוסמ

 שדח שוריפ רוציל תישונאה היצלוקפסב יד היה וליא .אל - איה ךכ לע הבושתה ליעלד םירבדה

 ,תורחא םילמב .יניסמ הלבק לש גשומה םצע תא םינפבמ סורהל ידכ ךכב היה ,והשלכ קוספל

 גשומ תא תנייפאמה איה רחאל דחא קוספ לש תירטוזא תונשרפ םיאתהלו ץמאל תורשפאה אל

 הרושקה תרוסמל םיוסמה קוספה ןיבש רשקה תוידוחיי אקווד אלא ן"במרה לש תוירטוזאה

 ספתנ רשקנ אוה ובש טסקטה ןיבו ירטוזאה ןכותה ןיב רעושמה רשקהש לככ .ידוסה ונכותב

 בשחנ דוסה תרות רוקמש לככו ,תיוויטלוקפסה הבישחה לש הכרע הלוע ןכ ,רתוי רישיו יעבטכ

 ןיבו רצוי ןוימד תועצמאב ןיב ,הלבק שדחלו איצמהל רוסיאה םצעתמ ךכ ,רתוי בגשנו הלענ

 .טסקטה ןמ םיינשרפ םיעצמאב התריזג ידי־לע

 [ח]

 תינברה השיגב ותוקבדמ ,האראש יפכ ,העבנ הלבקב םישודיח תאצמהמ ן"במרה לש ותוענמיה

 הבוט הביס אוצמל רשפא תיתורפסה ותוליעפ תא לחה ןהבש תוביסנב תאז םע .תוירטוזאה יפלכ

 תופירחב ףקתוה ,הכלהה ישנא ילודגמ ,ם"במרה .תיגולואית תונשדחל וז ותודגנתהל תפסונ

 דגנכ הנווכ רשא המוד הפקתמ םע .םייגולואית םישודיחכ וידגנתמ יניעב הארנש המ לשב

 הירטמיגו ן"במרה לע .79 ימע ,(ל"שת)מ ,ץיברת ,"'המימת 'ה תרות"ן"במרה תשרד םולשת' ,רפפוק 'א :האר 89

 .טל ימע ,(23 הרעה ,ליעל)וכע ןמד קחצי 'ר ;76 הרעה ,131-130 ימע ,'תמאה ךרד לעי ,ןוספלוו :םג האר

 .348-346 ימע ,א ,ן"במרה יבתכ :האר 90
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 ןמחנ ןב השמ 'ר [23
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 557 תינחור תוגיהנמו הכלה ,הלבק

 ,ומצע אוה .ן"במרה לש ורוד ינב ,הנורג ילבוקמ םג דדומתהל וצלאנ םייפוסואיתה םהישודיח

 ,היפוסוליפה יפלכ תיעמשמ־דח תילילש הדמע טקנ ,וריע ינב יפלכ וסחיב דואמ ריהז היהש םע

 .הנורג ילבוקמ ראשמ ותוא תדחיימ וז ותדמעו

 רשנה יפלכ תוניתמב ן"במרה םנמא אטבתה ם"במרה תבשחמ תודוא חוכיוול הרושקה תרגיאב

 אוה ם"במרה לש יתכלהה ודמעמ .רתוי הברה יתרוקיב אוה הרותל ושוריפב םלוא 9,,לודגה

 םיינאגפ םיפוסוליפ ריכזמ אוהש העש םלואו ,ן"במרה לש ותרוקיב תוניתמ דוסיב יאדווב דמעש

 ,הנורג ילבוקממ םידחא לש תיטסינומרהה םתייטנמ הנושב .ןידע סחי טוקנל הביס לכ ול ןיא בוש

 היפוסוליפה ןיב המכסהו המאתה לש ןמויקל םיתעל ונעט רשא ,תשש ןב בקעי 'רו לאירזע 'ר ומכ

 ן"במרה לש וסחי היה 92,הנוש חונימ תכרעמב תשמתשמ ןהמ תחא לכ םא םג הלבקל

 .הרותל ושוריפ ךותב והשלכ דיקפת הל קינעהל ןכומ היה אל אוהו ,רתויב ילילש היפוסוליפל

 ןייטצמ ,ג"יה האמה ילבוקממ םידחא יבתכב הטעמ אל הכרעהל הכז רשא ,ןוטלפאל וסחי וליפא

 ןמד קחצי 'רל ןהכה דוד 'ר ידי־לע הרסמנש ן''במרה לש ומשמ תרוסמ יפ־לע .הרתי תוריהזב

 הרעשהה יפ־לע שגפ ותואש ,הימרי איבנה דגנכ ונועיטש ותומ רחאל ןוטלפא הדוה ,וכע

 םולש תנעטל התיה רשא - תינוטלפאה היפוסוליפה 93.תובזוכ תוחנה לע םסובמ היה ,םירצמב

 94המודקה הלבקה דוסיב ודמעש םייזכרמה םיביכרמה ינשמ דחא
 ן"במרה לש ותריציב האצוה -

 ןכש ,הזמ רומח היה וטסירא לש ולרוג םלוא .תוימיטיגלה תויצלוקפסה םוחתמ יעמשמ־דח ןפואב

 תופירחב ףיקתמ אוה אניס ןבא תא םגו 95,הלילשל תאז השוע אוה וריכזמ ן"במרהש םעפ לכב

 96.'אניס ןב הטושה' ותוא הנכמו

 ויה אל ,תידוהיה וז לע םג םיתעלו ,תינוויה היפוסוליפה לע תופירחה תופקתהה יכ הארנ

 לש םייפוסוליפה םימרזה תא בטיה קפס אלב ריכה ן"במרה .תורובב תנגועמה תוניוע לש האצות

 - ריכזה ףאו 98,ם"במרל 'םיכובנ הרומ' תא תוידוסיב דמל אוה 97.ונמז
 תא - ריכהש ןאכמו

 םירבסהה ןמ המכ השעמל לביק וליפא אוה ".ןובית ןבא לאומש 'רל 'םימה ווקי רמאמ'

 ;117-81 ימע ,ח"סרת)ה ,ןרוגה ,'ם"במרהו ן"במרה ןיב יעדמה סוחיה' ,םיורק 'ש :האר ם"במרהו ן"במרה לע

 Open Rebuke and' ,B. Septimus ;58 הרעה ,32 ימע ,ן"במרה ,ךונח ;403 ימע ,הלבקה תורוקמ ,םולש

Concealed Love, Nahmanides and the Andalusian Tradition', in: I. Twersky (ed.), Rabbi Moses 

Nahmanides (Ramban): Explorations in His Religious and Literary Virtuosity, Cambridge, Mass. 

11-25 .1983, pp 

 M. Idel, 'Jewish Kabbalah and Platonism in Medieval and Renaissance Period', in: L. Goodman :האר

326-327 .ed.), Neoplatonism and Jewish Thought, Albany 1993, pp); 58 הרעה ,32 ימע ,ן"במרה ,ךונח, 

 .363-355 ימע ,'תינוטלפואינ היגולוטנוא' ,גרבנזור ;213 ימע ,המצעו תודיסח ,םומיטפס

 .חנק ימע ,א ,ן"במרה יבתכב םג הארו :ב"ע בכ ףד ,115 הרעה ,ליעל)םייח רצוא :האר
 .45 ימע ,הלבק ,םולש :האר

 .הצק ,זנק ,הנק ,זמק ,כ ימע ,א ,ן"במרה יבתכ ;אצ ימע ,ב ,הרותה לע ן"במרה שוריפ :לשמל האר
 .זפק ימע ,א ,ן"במרה יבתכ
 רואל ןדע ןגב ןושארה םדא לע ן"במרה ירבד' ,סניפ 'ש :ןכו ;91-90 ימע ,'ן"במרהו לאירזע ירי ,ןרפס :האר

 םירקחמ :הלוג רחא תולג ,(םיכרועו ןלפק 'יו ןמסורג 'א ,יקסרימ 'א :ךותב ,"גו 'ב תישארב לע םירחא םישורפ
 .164-159 ימע ,ח"משת םילשורי ,טראנייב םייח 'פורפל םישגומ לארשי םע תודלותב

 .79-68 ימע ,ןז"משת)זנ ,ץיברת ,'תיברעהו ן"במר' ,הפשי 'ר

 .זפק ימע ,א ,ן"במרה יבתכ :האר
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 24] לדיא השמ 558

 ץמאל ןכומ היה אל הקיסיפאטמל עגונה לכב ןכ־יפ־לע־ףאו ,ילקיסיפה םלועל םיילטוטסיראה

 שמתשה אוה וז ךרדב .ולש ותטיש יפ־לע םתועמשמ תא רזחשש רחאל אלא םייפוסוליפ םיחנומ

 תא ןייצל םידוהיהו םיברעה םיילטוטסיראה םיפוסוליפה וגהנ ובש - 'תורוצה ןתונ' חנומב לשמל

 לעופה לכשה
 ודיקפת תא ןיטולחל הז ןפואב לטבמ אוהש ךות 100,ומצע לאה לע בסומ אוהשכ -

 יוויטלופינמ שומיש השע ן"במרה .םיהלאל םדאה שפנ ןיב ךוותמכ לעופה לכשה לש ותובישחו

 עודיש יפכ ,בתכנו ,וטסיראל סחוי רשא ,'תודוסיה רעשי םשב ינוטלפואינ רוביח ךותמ עטקב םג

 ןמ הלצאה לש רצותכ תיללכה שפנה תראותמ הז רוביחב 101,ילארשי קחצי 'ר ידיב ,םויכ ונל

 ןתינש יפכ ,עיפשה רוא לש יומידב שומיש ךות הלצאהה ךילהת רואית 102.יללכה לכשה

 :הרותל ושוריפב ן"במרה בתכש םירבד לע ,תולקב חיכוהל

 לכשה ןמ [עבונ אוהש] וירקוח [תיללכה שפנה תא רמולכ] והואריש 103ינויה ךרדה לעו

 104.המהבה שפנ ץוצנ אצי [לעופה לכשה] ונממו .ריהבו דאמ חצ רהוזו ויז ץצונתה לעופה

 םיהובגה םיישונאה םירשכה וליאו ,לעופה לכשב הרוקמ המהבה שפנ קר יכ הלוע ן"במרה ירבדמ

 תגצה יכ קפס ןיא 105.תוריפסה םלועמ ,ויבתכב תינשנו תרזוחה הפקשהל םאתהב ,ולצאנ רתוי

 לש הלצאהב קר ןודל םילגוסמ םיפוסוליפה :תימלופ הרטמ תתרשמ 'ילטוטסירא'ה טסקטה

 תנבהל חתפמה יוצמ םדיב רשא הלא םה םילבוקמה תאז תמועלו .םיכומנה םיישונאה םירשכה

 .רתוי ההובגה שפנה לש התאירבו העבט

 תועדה יגוה לע תרוקיב ן"במרה חתומ תיפוסוליפה הקיסיפאטמה לע רתוי היולג הפקתהב

 - 106יולה היחרז 'ר םשארבו - םידוהיה
 107.'לכשה לגלג'מ תלצאנ םדאה שפנ יכ םינעוטה

 לש םיילטוטסיראה םירבסהה םע ,תינוטלפואינה היפוסוליפב הרוקמש ,וז הפקשה ההזמ אוה

 הלא םיפוסוליפ יפ־לע יכ סרוגו ,ישונאה לכשה רוקמ אוה לעופה לכשה םהיפלש םייניבה־ימי

 .לעופה לכשה ןיבל םילגלגה ןיב לדבה לכ ןיא

 .הפק-דפ ימע ,םש
 ·A. Altmann, 'Isaac Israeli's Chapter on the Elements [Ms. Mantua]', JJS, 7 (1956), pp. 31-57 :האר

 a. Altmann <fc s. stern, Isaac Israeli,:ןכו ;32 ימע ,םש האר הנורגמ לאירזע 'ר לע הז טסקט תעפשה לע

130-132 .Oxford 1958, pp. תינוטלפואינ היגולוטנוא' גרבנזור לש ורמאמב ןכ ומכו'. 

 .52 ,42-41 ,38 ימע ,םש ,ןמטלא

 .םיינוטלפואינה םיבתכה ,הינוריאה הברמל ,וסחוי ולש ,וטסירא רמולכ

 תידוהיה תורפסב םג ,ן"במרה לש ותעפשהב ,דהדהמו רזוח הז טוטיצ .זצ ימע ,ב ,הרותה לע ן"במרה שוריפ

 שוריפ ,ינויצ םחנמ 'ר ;ג"ע טס ףד ,ז"מרת השרו ,הנומא יליבש ,יבדלא ריאמ 'ר :לשמל האר .רתוי תרחואמה

 ,ישימח רמאמ ,ם"רת אשרו ,ירזוכל שוריפ :הדוהי לוק ,וטקסומ הדוהי 'ר :ד"ע טמ ףד ,ד"כשת םילשורי ,הרותה

 ,ןארוד חמצ ןב ןועמש 'ר לש ורוביחב יוצמ ן"במרה לש הז טסקט לש ןויצל רתויב יוארה רוכזאה .16 ימע ,ה ףיעס

 ורוקמ לע עיבצהל ןושארה ןכ םא אוה ןארוד .וטסיראל סחייתמ אוה םש ,ב"ע גפ ףד ,ה"קת ונרוויל ,תובא ןגמ
 .טוטיצה לש יתימאה

 .383-382 ימע ,םירקחמ ,הדייו :םג האר הז אשונב .גצש ,דפש־גפש ימע ,א ,ן"במרה יבתכ :האר

 .377-372 ימע ,םש ,הדייו :האר

 .10 הרעה ,150 ימע ,(ה"לשת)נ ,רפס תירק ,'לינולמ םלושמ ןב רשא 'רל ינויע עטקי ,לדיא 'מ :האר הז אשונב
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 תא תוצרהל ן"במרה לש ובוריס איה היפוסוליפה יפלכ וז הקומע תונדשח לש הרישי האצות

 לככו ,הנורג גוח תלבק ןיבש םייסיסבה םילדבהה דחא השעמל .תיתטיש הרוצב ולש היגולואיתה

 ילבוקמ .תויתטישל הנושה םסחיב אוה ן"במרה לש וז ןיבל ,רוהנ יגס קחצי 'ר לש וז םג הארנה

 ,ידמל תיתטיש ךרדב םהיתופקשה תא גיצהל וטנ ,תשש ןב בקעי 'רו לאירזע 'ר דחוימבו ,הנורג

 ,ןיא תאז תמועל ן"במרה תלבקב .םהיבתכל ינייפא םייתטישו םיינשרפ םינויד לש בולישהו

 תא רבד לש ופוסב ןנוכל ידכ וז המגמב היה ןכש ,תויתטישל ןויסינ לכ ,יתעדל ןווכמ ןפואב

 חתפמה יגשוממ םידחא לש תויפוסוליפה תויונשרפה .תוירטוזקאה לא תוירטוזאה ןמ רבעמה

 תויפוסואיתה־תויגרואיתה mythoiogoumena־^ תא רתוי בחר להק ינפב וחתפ הנורג תלבקב

 ןיבו הלבקה לש תיפוסוליפה הסיפתה ןיבש ינגרואה רשקה תייאר .הלבקב םדוקה בלשה לש

 םיבלשה לש םינמאנ רואיתו הנבה םשל רתויב הצוחנ םיברב התצפהו ירטוזקא עדיל התכיפה

 ןיב לאירזע 'ר יבתכ תא ונמ םירקוחהש ךכ לע הומתל ןיא 108.הלבקה תוחתפתהב םימדקומה

 הלאשה לע וז תרגסמב תונעל לכונ אל 109 .הנוברנמ ריאמ 'ר אצי םדגנש םיילבקה םירוביחה

 הנכות ףוליס ךות הלבקה תא וציפה רשא םילבוקמה דגנכ התנפוהש תרוקיבה ןיב רשקה רבדב

 .וז תונשרפ לש תויפוסואיתהו תויגולואיתה היתוכלשהו הלש תיפוסוליפה תונשרפה ןיבו

 ,ללכב הרותה תודוסלו תוילבקה ויתוזימרל תועגונה תויצלוקפס ינפמ ריהזמו רזוח ן"במרה

 .הנורג ילבוקמ ברקב וחוור רשא תויפוסוליפה תויטנל דגנ־תבוגת ןה הלא תורהזא יכ ינמודו

 יפלכ םג אלא ויזמר לש םנבומ תא שחנל וסניש ימ יפלכ קר אל ונווכ ןה יכ תעדה לע לבקתמ

 המגמל רע היה רשא ,ן"במרהש אוה ינויגה ךא .יוויטלוקפס ןפואב םשרפל ולדתשי רשא הלא

 לאירזע 'ר תא הנייפאש תיוויטלוקפסה
 רוהנ יגס קחצי 'ר תלבק לש ןתריזשב האטבתהש המגמ -

 .יפוסוליפ הטעמב שבלות ולש ותלבק םגש ששח - תינוטלפואינ היפוסוליפ םע ארזע 'ר לש וזו

 תויוצמה ,הלא תורהזא ובתכנ ןהבש תוביסנה יכ הארנ תאז םעו ,דבלב הרעשה םנמא יהוז

 :ימלופ רשקהב םירבדה תא אורקל ןכא יוארה ןמש ךכ לע תועיבצמ ,הרותל ושוריפל המדקהב

 תוריפסל תיתומצעה השיגה ןיב הקיז אוצמל הסניש דרפנ רקחמב וז הרעשה ששאל הווקמ ינא

 היפוסוליפה ןמ ועפשוהש ,הנורג ילבוקמ לצא תוריפסל 'תילכ'ה השיגה ןיבל ן"במרה תלבקב

 .'ריהבה רפסיו תינוטלפואינה

 [ט]

 םיידוהיה הבשחמה ימרז ינש לש תינושארה םתושבגתה רחאל בתכו רצי ן"במרהש םגה

 יתטיש יגולואית הנבמ תונבל אלש רחב אוה .הלבקהו היפוסוליפה - םייניבה־ימיב םייזכרמה

 תפוקתב םיבחר םיגוחב התצפהו ירטוזקא עדיל התכיפה ,הלבקה לש היצזיפוסוליפ ןיב הקיז לש המוד הרקמ לע
M. Idel, 'Major Currents in Italian Kabbalah between 1560-1660', Italia Judaica, 2 :האר סנסנרה 

(1986), pp. 244, 248-249; idem, 'Particularism and Universalism in Kabbalah: 1480-1650', in: D. 

Ruderman (ed.), Essential Papers on Jewish Culture in Renaissance and Baroque Italy, New York 

1992, pp. 324-344 

 .397-396 ימע ,הלבקה תורוקמ ,םולש
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 םיתעל קר רשא ךרד ,תונשרפ תרגסמב ןוידה תא תיזכרמ יוטיב ךרדכ ףידעה אוה תאז תחת

 ךרדל תיגייפא ינשרפה םגדל וז תונמאנ .םייגולואית םיאשונב בחרנ קוסיעל הליבומ תוקוחר
 תורוקיבל הבוגתב ,חסנל ךרוצה ררועתהש םדוק ,ל"זח תפוקתב תודהיה לש תיתרוסמה

 תושימג תרשפאמ וז תיטסלוכס אל השיגב הריחבה .בטיה תודבועמ תונירטקוד ,תויגולואית

 השעמל .הגוהה לש תיזכרמ הרטמ הנניא תויטנרהוקה וז תרגסמב ןכש ,תיסחי הבר תירנירטקוד

 אוהש העש לקתנ אוה ובש ךבסה תא ריתהל תנמ לע וזמ וז תונוש תופקשה םג לבקל ןשרפה לוכי

 יפכ - תמיוסמ תד לש ןונאקה תא םיגציימ םיראובמה םיטסקטה רשאכו ,טסקטה םע דדומתמ

 - דומלתה לע םישודיח רבחמו ך"נתה ןמ דבכנ קלח שרפמה ,ן"במרה לצא הרוק ןכאש
 ךפוה

 .הליהקה ןיבו תרוסמה ןיב בושח ךוותמל ןשרפה

 חתופ ,תיסחי םצמוצמ להקל םתוהמב םינווכמו רתוי םייתטיש םהיבתכ רשא םיגוהל דוגינב

 תועירכמ תוכפוה רשא ,תועפשה לש רתוי בחר םוחתל ,תורוקמה לא ורזחב ,ןשרפה ומצע

 תובישח ןהל ןיא תיוויטלוקפסה טבמה תדוקנמ םא םג ,תרוסמה לש רתוי תרחואמה תוחתפתהב

 ידי־לע רתוי בוט ללכ ךרדב לבקתמ תוירנירטקודל תוחפ הטונה שוריפ ,תאזמ הרתי .הבר

 ינפ לע י"שר תא ופידעה ,היגולואידיאב רשאמ רתוי ך"נתב םיניינועמ ויהש ,םידוהיה .רוביצה

 םיגשומה םירידנ ובש ,הרותל ארזע ןבא םהרבא לש ושוריפ תא ופידעה ,רחא שרפמ לכ

 לש ושוריפ תא ופידעהו ,תילטוטסירא היפוסוליפ שודגה ,ג"בלרה לש הז ינפ לע ,םייפוסוליפה

 םחנמ 'ר לש הז לשמל ומכ ,םילבוקמ ידיב ובתכנ רשא םישוריפה ראש לכ ינפ לע ן"במרה

 וא רתוי ירנירטקוד ןשרפהש לככ .תילבק הקילובמיסבו הלבק ירפסמ םיטוטיצב אלמה יטאנקר

 .בחרה להקה ןמ רתוי םיקחורמו םימוטאל וישוריפ םיכפוה ,רתוי ישיא ןויבצ לעב

 ןמ םידחא ונעטש יפכ ,ודעונ אל הרותל ושוריפב ן"במרה ץבישש םיילבקה םיזמרה

 דגנ לקשמ םהב האר ן"במרה יכ חינהל ריבס .הלבק דומלל ןומהה תא ךושמל 110,םירקוחה

 היה תיפוסוליפה הירוגלאל 111.םיפוסוליפה חסונב תירוגלא תונשרפ לכמ תטלחומה ותוענמיהל

 יגוחב הכסנ איהש םושמ ,הינולטקו סנבורפ ידוהי לש יתוברתה םמלועב בושח דיקפת

 ,תטלחומה ,הנוילעה תועמשמה התוא היוצמ םתרוסמב םגש ןוחטיבה תא תידוהיה היצנגילטניאה

 יכ הז רשקהב ריכזהל שי .םהינכש לש רתויב םיהובגה םייפוסוליפה םיגשיהה ןמ תלפונ הניאש

 םימדקתמ תיתוברת הניחבמ יכ ןנואתה ,םילבוקמה ינושאר לש םנמז ןב ,ןובית ןבא לאומש 'ר

 תרוסמה תקדצהב בושח דיקפת אופא האלימ היפוסוליפה 112.םידוהיה ןמ רתוי הברה םירצונה

 .םימיוסמ םיגוחב רזומ םשור ררועל ,רתיה הלולע הל תודגנתהו ,תידוהיה הטילאה יניעב

 - תרחא תינשרפ הלוכסא לש המויקל םיזמרה
 הכילומ תינשרפה התטישש הלוכסא ,הלבקה

 תרוסמה לש הקמועב ןומאה תא רמשל תנמ לע אופא םיצוחנ ויה ,תודהיה לש תיתמאה הנבהל

 םוקמ ןיא םא םגש ויארוקל חיטבהל םירומא ן"במרה לש וירוביחב םיילבקה תודוסיה .תידוהיה

 קפקפל הביס לכ ןיא ,תיפוסוליפה תונשרפה לש התוכמס תא ,תיגולואית טבמ תדוקנמ ,לבקל

 .51 ימע ,הלבק ,ל''נה ;385 ימע ,םש 110

 .388 ימע ,הלבקה תורוקמ ,ל"נה 111

 .175 ימע ,1837 גרובסרפ ,םימה ווקי רמאמ ,ןובית ןבא לאומש 'ר :האר 112
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 םישנא ךושמל ן"במרה הצר ןכא וליא .תיסיפאטמ הניחבמ שדוקה יבתכ לש םתובישחבו םקמועב

 תא לכסתל וילע היה אלו ,תאז תושעל תוליעיו תוטושפ םיכרד וינפב תוחותפ ויה הלבקה לא

 תא ולבקי אל דוע לכ םהינפב םימותס ,ינורקע ןפואב ,ורתוויי רשא םילפרועמ םיזמרב ויארוק

 ויח ,ן"במרה ריכה םתוכמסבש ,הלאכ םילבוקמ המכ "3.אכמס רב לבוקמ יפמ קיודמה םנבומ

 היה םא קפס ןכ לעו 114,ויניעב הנימא התיה אל וריע הנורג ילבוקמ לש םתרות וליפא ?ונמזב

 ירטוזאה שוריפה איה וידיבש תרוסמהש רבס ן"במרהש ןוויכ .הזכש דחא לבוקמ ולו אצמנב

 - וידימלת קר ירה ,הרותה לש יתמאה
 - '15םהיתומשב ונל םירכומה םימכח השימח־העברא

 לא בחר להק ךושמל דואמ דע הנושמ ךרד ןכ םא וז התיה .ויזמר תא שרפל םיכמסומ תויהל ולכי

 .לביקש דוסה תרות

 לש דואמ םצמוצמ גוחל הלבקה תצפה תא ליבגהל ןווכתה ן"במרהש חינהל רתוי הברה ינויגה

 רתוי הברה תוקומע תויועמשמ הנועט תידוהיה תרוסמה יכ בחרה להקל זומרל תעב הבו םידימלת

 ילבק ןיינע לש הגצה םג הרותל ושוריפב אוצמל ןתינ םשו הפ תאז םע .רעשל וגהנש הממ

 היגטרטסאה אקווד וז התיה ,םוקמ לכמ 116.תידוהיה הנומאה לע םיגיעלמה ירבדל הבוגתב

 .םיאבה תורודה יניעב םג םא יכ וגוחב קר אל חתפמ תומדל ן"במרה תא הכפה רשא תיטסיטילאה

 וייח לכ ךשמ ן"במרה רתונ ,בתכה לע וידיב ויהש הלבקה תודוס תא הלעה אל םלועמש רחאמ

 םילבוקמל ףא רגתא ורתונ ושוריפב תורוזפה תולכסתמה ויתוזימר .הלא תורוסמל דיחי רוקמ

 117 .בתכב המסרפל ורהימ אל ,ויפמ ותלבק תא ודמל רשא ,וידימלתש םג המו ,םמצע

 אלש םגה ,םהלש םתלבק יפ־לע ן"במרה תורוסמ תא שרפל םינוש םילבוקמ לש םהיתונויסינ

 ץוחמ הז לבוקמ ררועש תוניינעתהה תדימ לע דיעהל ידכ םהב שי 118,קדצ ומע ושע דימת

 .וגוחל

 ותויהב ,תינמז הליהת ן"במרל הקינעה קר אל ול העדונ רשא תרוסמה תצפהמ ותוענמיה

 ידיב עדי לש הז גוס תצפה דגנכ תאצל ול הרשפא םג אלא ,דחוימ ירטוזא עדיל ידעלבה רוקמה

 הכלהכ הניבהל םילגוסמ ויהש םידימלת םתואל קרו ךא ותלבק תא ריבעה ומצע אוה ;םירחא

 אל ותלבקו רוהנ יגס קחצי 'ר ביבס החתפתהש וזל המוד היירורעש .תוויעו ףוליס ינפמ הרמשלו

 רשא םידימלתה תא הליחתכלמ ן"במרה רכיב הכלה שיאכ .ן"במרה ביבס םלועמ הררועתה

 יוליגל וסחייתה םה .תינחורה םתריציב תפקתשמה הדבוע ,הכלהב ןהו הלבקב ןה וניינעתה

 יכ חינהל ןתינו ,רוהנ יגס ידימלתמ רתוי הבר הרמוחב ודמלש תודוסה לש םיברב הפישחלו

 םימרוגה ןמ היה הבכרמ השעמו תישארב השעמ תודוסב םיברב קוסעל אלש יתכלהה רוסיאה

 היה ג"יה האמב דרפסב םירחאה םילבוקמה יגוחבכ אלש .הלבקל דחוימה םסחי תא ובציע רשא

 אקווד ,תאזמ הרתי .ן"במרה לש וגוחב הלבקל השיגה בוציעב ,הארנ ךכ ,עירכמ דיקפת הכלהל

 ,[ו] ףיעס תישאר ,ליעל האר
 .58-56 ימע ,'ונידיב ןיא' ,לדיא :האר

 ,[גי] ףיעס ,ןלהל האר

 .72 הרעה ,ליעל האר

 .10-9 ימע ,ajs Review, 5 (1988),'םיעברא ליג ינפל הלבק דומלל רוסיאה תודלותל' ,לדיא 'מ :הוושה

 .126-121 ימע ,(ט''לשת-ח''לשת) 3-2 ,תעד ,'ן''במרה תודוסל עודי אל שוריפ' ,ל"נה
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 28] לדיאהשמ 562

 ןתונימאו ןנרק תא ,םדצמ תדחוימ הנווכ לכ אלב ,התלעהש איה הכלהל הז גוח ינב לש םתייטנ

 לדג דוס לש וכרע ,לוכה תולככ .דחאכ םילבוקמ םניאשו םילבוקמ יניעב םהידיבש תורוסמה לש

 לש ילמרופה יוויצה תא תמאות וז תויאשח רשאכ דחוימבו ,רתוי תינדפקו הרומח ותרימשש לככ

 .ךכב םינדה םייתוכמסה םיבתכה

 אלל עדומ היה ן"במרהו ,ם"במרה תודוא ןושארה חוכיווה תעב ובתכנ ן"במרה לש ויבתכ בור

 תועדומ .לודגה רשנה לש םייגולואיתה וישודיח דגנכ התנפוה רשא המישאמה עבצאל קפס

 זמרמ ומצע ן"במרה השעמלו 119,הרייפאד םלושמ לש וירישב םג תרכינ הלא תומשאהל תיללכ

 לש וזכ הריוואב יכ חינהל רזומ אופא הז היהי 120.ם"במרל הסחויש תונשדחל תודחא םימעפ

 לש וזמ הנוש ,השדח הלבק לש התאצמהב ן''במרה ןכתסה םייגולואית םישודיח יפלכ תונדשח

 םג)הנורג ילבוקמ לש הזל המוד יפוסואית םגד עיצמ אוה ויתוזימרבש הדבועה .וריע ילבוקמ

 הרוקמש הרעשהה לע השקמ (תוירטוזאל סחיה םצעב ףאו םיטרפב םידחא םילדבה םהיניב שי םא

 לביק וידיבש תורוסמה תא יכ ןעוטו ן"במרה רזוח בושו בוש .וישודיחבו ומצע וב היה ותלבק לש

 תורוסמה יסיסרל דעבמ תפקשנ הקיתע תרוסמ יכ ותנומא תא יתעדל ריגסמ רבדהו ,יניסב השמ

 רואלו היפוסואית לש שדח גוס תעצהל יולג עינמ לכ רדעה רואל ,תרחא וא ךכ .וידע ועיגה רשא

 הרות ריתסה אוהש תעדה לע לבקתמ הז ןיא יכ הארנ ,תוירטוזאל עגונה לכב ן"במרה לש ותשיג

 וכרד יכישמממ היהש ,ןואג ןבא בוט םש 'ר .תודהיה לש הבל בל תא האר הב רשאו איצמהש

 םוקמו םוקמ לכב תורתסנב זמרו' :קימעמ ןפואב הז ןיינעב וכרד תא םכיס ,ן"במרה לש תילבקה

 ,21.'רתויב וירבד םתס םנמא .לבקש המ יפכו יוארכ ררועל

 רישי יוליגב תוילבקה ויתורוסמ תא לביק ן"במדה יכ ונעט אל םלועמ הנולצרב גוח ילבוקמ

 .ונא םג הצמאנ יכ עיצמ ינא וז הפקשה תורתוסה תוקצומ תויודע הנאצמית אלש דעו ,הלעמלמ

 [י]

 .ולש תיתכלהה היצטניירואה ןמ רומאכ עבנ הלבקה תצפהל עגונה לכב ן"במרה טקנש קופיאה

 ,תודהיה ?ן"במרכ הלבקו הכלה שיא לע עיפשהל ויה םילוכי רשא םיינברה דוסה ימוחת םה המ

 ךרוצה .תירטוזקא תד התיה ,ינשה תיבה ןברוח רחאלש תואמב השבלש םינושה םינווגה לע

 ונברדו ורפה רשא םייזכרמה םימרוגה דחאל ךפה תווצמה םויקל םיעגונה םיטרפה תא ריבסהל

 יטרפ תעידיש םגה ,תאז לכב .וז תיוויטמרופ הפוקת לש תיתורפסהו תינחורה הריציה תא

 יתד עדי לש םימוחת רפסמ ורתונ ,םייתדה םייחה םויקל יחרכה יאנת התיה תווצמה לש םיטרפה

 אל תינברה תודהיהש םימוחת ויה הקיטסימו היגולורטסא ,ףושיכ .םציפהל אל ודיפקה ל"זחש

 הדיעמש יפכ ,החסונ םייוויטלוקפס םיניינעב קוסיעל תודגנתהה .היסהרפב םהב ןודל השש

D.J. Silver, Maimonidean Criticism and the Maimonidean ;410-408 119 ימע ,הלבקה תורוקמ ,םולש :האר 

Controversy: 1180-1240, Leiden 1965, pp. 187-188, 195 

 .43-42 תורעה ,45 ימע ,'הלבקהו ם"במרה' ,לדיא :האר 120

 .םש םג הארו :29 ימע ,120 הרעה ,ליעל)ןואג ןבא בוט םש 'ר 121
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 563 תינחור תוגיהנמו הכלה ,הלבק - ןמחנ ןב השמ 'ר [29

 ,לאה םש ומכ םיאשונב קוסיעה תלבגה דבלמ הנהו .םיאנתה תפוקתב רבכ ,א ,ב הגיגחב הנשמה

 ירטוזא אשונ דוע ונשי ,רקחמב הברה ונודנ רשא 122,תוירעו הבכרמ השעמ ,תישארב השעמ

 - ללכ ךרדב ונממ םלעתה ינרדומה רקחמהו ,לבגוה וב קוסיעהש
 העש 123.תווצמה ימעט

 רסאנ ,תיתד הבוחל ובשחנ ןעוציב לש םיטרפה יטרפ תודוא יתכלהה לופלפהו תווצמה םויקש

 הז אשונ .הלא םימעט רעשל תוסנל וליפא וא תרחא וא וז הווצמ לש הימעט תא ףושחל ןיטולחל

 אוה 'תלהק לע השרד'ב .השמב הרוקמ רשא תירטוזאה תרוסמה ןמ קלח ן"במרה יניעב בשחנ

 :שוריפב בתוכ

 ןינעה הזו ,הלבקב אלא ומצע תעדמ םתתמא לע דמוע םדא ןיא םהב אצויכו וללה םירבד

 השמ דע לבקמ יפמ לבקמ והז ,יוארכ הלבקב תוצמה םעט עמשש ימ לכל הרותב ראובמ

 124.תולבויהו ןיטימשה םעט והזו ,הרובגה יפמ וניבר

 תיאלקחה תוליעפה תקספהל םירושקה תווצמ ימעט שי יכ ן"במרה ןעוט וז השרדב רחא עטקב

 תימסוק הנבהב הלא םימעט ורשקנ םויכ םיעדוי ונאש יפכ .עשתו םיעבראהו תיעיבשה הנשב

 תעבשל זמרכ םילבוקמה ידי־לע ושרפתה הטימשה תונש עבש :ארקמב ורכזנ רשא םירפסמה לש

 - לבויה תונש עשתו םיעברא וליאו ,הנש םיפלא
 ומצע ן"במרה 125.הנש ףלא העשתו םיעבראכ

 .ארקמב הרוקמש תירטוזאה תרוסמה ןמ קלח איה הלא םיטרפ לש תיגולומסוק הנבה יכ ןימאה

 תרגסמ אלא ןניא ןה ןכש ,וינייעמ שארב תודמוע ןניא ןמצעלשכ תוימסוקה תויושחרתהה םלוא

 ירה ,םיימסוקה םירוזחמה תרות ףשחית םא םג ,ךכש ןוויכ .תווצמה לש תירטוזא הנבהל

 ןיב םירשוקה םינוידה תאז תמועל .ן"במרה יניעב אל תוחפל ,הלבק תבשחנ איה ןיא המצעלשכ

 .וז דוס תרוסמל ויניעב םיכייש םיימסוקה םיכילהתה ןיבו תומיוסמ תווצמ

 .ן"במרה יבתכב םייפוסואיתה םינוידה לש םדמעמ תנבהל בושח חתפמ ונידיב תנתונ וז הנחבה

 ,םיימסוקה םירוזחמל המודב ,אמש וא וריתסהל שיש דוס םה םמצעלשכ תוריפסה תומש םאה

 תיצמת םה תווצמל הז יפוסואית עדי ןיבש םירשקה קר אלא םיוסמ םוחת לש יללכה עדיה אל

 ן"במרה לש ודוחיי תנבהל תערכמ תובישח תלעב איה וז הלאשל הבושתה ?ן"במרה תלבק

 לע עיפשהל לוכיה ירטוזאה לעה־הנבמ ןיבו םייתכלהה ויבתכ ןיבש סחיה רוריבלו לבוקמכ

 יוטיב םוש ןיא תעגמ יתעידיש המכ דע .ןהב הרושקה הקיטקרפה לעו תויתכלהה תוערכהה

 םנמא ולעפ ותביבסב .תוריפסל תווצמה ןיב תקהבומ הקיז לש המויק רבדב ן''במרה יפמ שרופמ

g.a. Wevers, Geheimnis und Geheimhaitung :האר תוירטוזא לש תינברה הסיפתה לע תובושח תויפרגונומל 

im Rabbinischen Judentum, Berlin-New York 1975; D.J. Halperin, The Merkava in Rabbinic 

Literature, New Haven 1980 

 'ברל ושוריפב םישרמ עטקב שומיש ן''במרה השע הלא תורוקמ ינשב .ב''ע אכ ןירדהנס :א''ע טיק םיחספ ,ילבב

 ימע ,ב ,הרותה לע ן''במרה שוריפ :האר .ם"במרה תפקשהל תודגנתה ךות תווצמה ימעטב ןד אוה ובש ,ו ,בכ
 .אנת־חמת

 .צק ימע ,א ,ן''במרה יבתכ

 ימע ,רתסנהו הלגנה ילגעמב ,קוטשניו :האר תידוהיה הבשחמב םיימסוקה םירוזחמה לש םהיתודלות לע
248-177. 
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 30] לדיא השמ 564

 ותדמע תנבהל יכ הארנ ךא ,םינוילע םייהלא תוחוכל םילמס תווצמב ואר רשא ,הנורג ילבוקמ

 תרדא ןבא המלש 'ר קהבומה ודימלת לש וירבד רתוי הברה םיבושח וז היגוסב ן"במרה לש

 תא םג וז הדמע תפקשמ ןכא םא .תוריפסה תכרעמב רמולכ ,הבכרמב תויולת תווצמה םהיפלש

 שי תוריפסה תכרעמ תא םג זא יכ ,אוה ךכ ןכא יכ חינהל הטונ ינאו ,ומצע ן"במרה לש ותעד

 126.תווצמה ימעט תנבהל יאנת איה ותנבהש זמרכ תוארל

 םרזה לש הקימנידה תסיפתל יתעדל רתויב בושח היגרואיתל היפוסואיתה ןיב הז קודה רשק

 היפוסואיתה לש תויטנוולרה תא השיגדה רשא ,תיסאלקה תילבקה השיגה .הלבקב יזכרמה

 םויק לש רתוי הברה תובישחה םע יפוסואיתה ןויעה תובישח תא וידחי הכרכ ,תווצמה תנבהל

 ליבומ היה אוה ,תויפוסואית תויצלוקפסב דרפנ קוסיע לש ומויקל חתפ חתפנ וליא .תווצמה

 ינפב תילכת אוה תוהלאה הנבמ רואיתב טוריפה הבש תיטסונג־ומכ הטישל רבד לש ופוסב

 יפכ ,ן"במרל היה הכלה שיאכ .םלועה ןמ ררחתשהל ךרד לפרועמב הוותמה הטישל וא ,המצע

 :ןוידה ירושימ ינש ןיבש הקומעה הקיזב דחוימ ןיינע ,ותלבק לש ידוחייה היפוא תא ספות ינאש

 ויבתכב רחא יוטיב לכמ רתוי .אסיג ךדיאמ תוריפסה םלועב הלש לעה־הנבמו אסיג דחמ הכלהה

 הנכמ ובש 'תווצמה איבנ' יוניכה ךכ לע דיעמ ויניעב תווצמה לש ןתויזכרמלו ןתובישחל עגונה

 .ן"במרה ינפל םלועמ השמ ךכ הנוכ אל יל עודיה לככ 127.השמ תא ן"במרה

 'י הארהש יפכ ,תמיוסמ המאתה תמייקש טלחהב רשפא ,םיימסוקה םירוזחמל רשא

 ,קוטשניו
128 

 ןעטש יפכ ,תססובמה המאתה ,תישארב השעמ לש ולאל תוטימשה תודוס ןיב

 תוריפסה עבשל תישארב רפס חתפב םירכזנה םימיה תעבש ןיבש הלבקהה לע ,טהלב ן"במרה

 םשה תרות' ותשרדב יוטיבל האב וז הלבקהל ן"במרה סחייש הברה תובישחה .תונותחתה

 יכ ,ויבתכ לש וז ןיעמ האירק לבקל תובוט תוביס שי יתעדלו ,רבדה ךכ ןכא םא 129.'המימת

 תווצמה ןיבש הקיזה תיינבב ךוותמ םרוג תשמשמ םילבויהו תוטימשה תרותש חינהל רשפא זא

 ארזע ןבא םהרבא 'ר רבכש ןייצמ ן"במרה יכ בל םישל יוארה ןמ הז רשקהב .תישארב השעמל

 תזמרנ תמיוסמ תירטוזא הרותש הדבועה .םיימסוקה םירוזחמה דוס תא הרותל ושוריפב ריכזה

 ויניעב אוה רחאה רוקמה .ולש ותלבקמ קלח איה יכ ן"במרה תפקשה תא תדגונ הניא רחא םוקמב

 .יניסב תולגתהב רבד לש ופוסב הרוקמ רשא ,תירטוזאה תרוסמה לש המויקל אתכמסא

 .תודהיה לש תיפוסואית־תירטוזא הסיפתב תווצמה תא תבלשמ ן"במרה לש תילבקה ותסיפת

 םישודיח' - ולשמ קהבומ יתכלה רוביחב ףאו םיינשרדהו םיינשרפה ויבתכב רוריבב רכינ רבדה

 היה אל יכ ןכ םא הארנ .יתכלהה ןוידה לש תיפוסואית הנבהל זמרמ אוה ובש ,'תועובש לע

 דחוימב טלוב רבדה .הכלהה שיאל לבוקמה ןיב ,ללכב םא ,קומע ערק ן"במרה לש ותומדב

 תווצמה לע .47 הרעה ,119 ימע ,'תמאה ךרד לעי ,ןוספלוו ;33 הרעה ,43 ימע ,'הלבקהו ם"במרה' ,לדיא :האר

 :ךותב ,'תילבק היגולוטכסאב ןויע :םייחה רואב' ,לדיא 'מ :האר הנורג תלבקב יגולוטנוא דמעמ תולעבכ
 ינפג 'י

 ,ב"נשת םילשורי ,לאיתוקי רימא לש ורכזל םירמאמ ץבוק :שפנה ףוריחו םייחה תשודק ,(םיכרועו יקציבר יאו

 .195-194 ימע

 .אפר ימע ,א ,ן"במרה יבתכ

 .16 הרעה ,156 ימע ,הלגנהו רתסנה ילגעמב ,קוטשניו

 .טסק־חסק ימע ,א ,ן"במרה יבתכ
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 אשונב יתכלה ןויד אוהש ,הז רוביח .'םדאה תרות' לודגה יתכלהה ורוביח לש ןורחאה וקלחב

 ןבא ךפה רשא העפשה בר טסקט ,תוומה רחאל המשנה לרוג לע הכורא האצרהב םייתסמ ,לבאה

 םייוצמ םידחא םייטסימ תודוסי יכ המדנ ,תאזמ הרתי .םייניבה־ימיב תידוהיה היגולוטכסאל הניפ

 :'ארתב אבב לע םישודיח'ב בתכ ךכ .הכלהה תא ן"במרה לש ותסיפת םצעב וליפא

 ,תוחילש לש איבנ לבא םכח לע אלא קספה אלב ותניכש הרשמ ה"בקה ןיאש ובישהש שיו

 י''פעא רמאק יכה אלא .החונ יתעד ןיאו .הונינ תוחילשב יתימא ןב הנוי תאובנ ןוגכ

 אל ,המכחה ךרדב איהש ,םימכחה תאובנ ,ןוזחהו הארמה אוהש ,םיאיבנה תאובנ הלטנש

 ףא ותניכש אוה הרשמ העש יפל אוהש ,םברקבש שדקה חורב תמאה םיעדוי אלא הלטנ

 130.םימכח םניאש םידיסחה לע

 לאירזע 'ר יפמ המוד הרעה .האובנכ ן"במרה תפקשה יפ־לע הומכ תמאה תא םימכחה תעידי

 לארשי ינבב תנכושה הרתיה המשנה הז לבוקמ לש ותעדל .םירבדה תא ריאהל ידכ הב שי הנורגמ

 הלועפכ ךכיפל האור אוה התדירי תא .שדוקה חור אלא הנניא 131,דומלתב רכזנש יפכ ,תבשב

 ןיבהל חכ'ב הכוז וז חור וילע החנש ימ ךא ,דחוימ רבד םוש הב ןיא המצעלשכ רשא תיתרגש

 חינהל רשפאו ,תבשה תאצ רחאל םג ךשמיהל היושע םדאב שדוקה חור תניכש 132.'ליכשהלו

 133.עובשה ימי ראשב םג איה הרוש םידחא םישנאב יכ

 רוציל לאירזע 'ר ןווכתה םא בר קפסו יהשלכ ךרדב הכלה יניינעל םירושק םניא הלא םירבד

 ןיבהל רתוי לק הרגשבש ןיינעכ שדוקה חור תדירי רבדב ותפקשה עקר לע םלוא .הזכש רשק

 הכלהה םוחתל הצחמל תיאובנה הנבהה תא ן"במרה ליבגה הכלה שיאכ .ן"במרה תדמע תא

 .יטסימה ןויעה םוחתל ,חינהל ןתינ ךכ ,התוא וסחיי הנורגמ םילבוקמה ויתימעש העש ,דבלב

 תוחפל יכ הארנ ?הכלהה םוחתב וילוקיש לע ןהשלכ תוכלשה ן"במרה לש וז ותדמעל שי םאה

 םכחה תא ותסיפת םע תלבוקמה תיתכלהה הפקשהה ןמ ותייטס תא רושקל ןתינ דחא הרקמב

 ותקיספב תוגשל לוכי ינברה ןידה־תיב ןיא היפלש היגוסב ן"במרה ןד םיימעפ .שדוק חור לעבכ

 םיטסקט המכב לבוקמה שוריפה תא שיגדמ אוה 134.תעדה לוקיש תעשב וב חכונ לאהש ןוויכ

 יכ ,בר טהלבו ,ןועטל תנמ לע תאזו ,םיטפוש תארוהב 'םיהלא' הלמל םיישרדמ־סיידומלת

 תוומ ורזגו רקש ידע ידי־לע םיטפושה ועטוה םא םג ךכיפל .ןוידה לע העיפשמ ןכא לאה תוחכונ

 תובותכ לע 'םשה תומחלמ' יתכלהה ורוביחב ן''במרה לש ותדמעל םג הוושה .א"ע בי ארתב אבב לע וישודיח האר
 .135 הרעה ,ןלהל םג האר .םיהלאה דוס רכזנ ובש ,די ,הכ 'התל לכשה לע תלצאנה הנבהה תרשקנ םש ,א"ע נ

 םיידומלת םיאשונל הרושקה תינשרפה המישמה תא ומצע לע לטנ אוהש ריכזמ ד"בארה םג יכ ןאכ ןייצל יוארה ןמ

 ימע ,הלבקה תורוקמ ,םולש :האר .לאה תצע לע תוכמתסה ךות קר אלא ןהשלכ תורוסמ וינפל ויהש ילב

 I. Twersky, Rabad of Posquieres: A Twelfth-Century Talmudist, Cambridge, Mass. :םג האר ;207-206

291-299 .1962, pp. םוקמ לכמ .רבחמה לש ותעד תא קידצהל םתילכת תולגתה ייוטיבש ןכתיי יכ ןייצמ יקסרבט 
 .ימיטיגל יתריצי טקא איה תונשדח הכלה יניינעבש ךכב ריכה ד'יבארה

 .ב''ע זכ תבש ,ילבב
 .35-34 ימע ,ה"שת םילשורי ,לאירזע 'רל תודגאה שוריפ ,יבשת 'י

 .35 ימע ,םש

 .359-355 ימע ,ן"במרה ,ךונח :דלת־גלת ,טמש ימע ,ב ,םש :זטת ימע ,א ,הרותה לע ן''במרה שוריפ :האר
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 םדא ותואב ויה יאדו ןכש ,םתמיזמ הפשחנש העש םידעה תא תימהל ןיא ,ןידכ אלש םדא לע

 ןידה תערכהב ישממ םרוג אוה ןידה־תיבב חכונה לאה .תומל וילע רזגנ םייטעבש ,םירחא םיאטח

 .העטי ןידה־תיב יכ ןכתיי אל ןכ לעו

 .הכלהה םוחתב רתוי הבר תויתריצי אופא ול הרשפא יוליגה תייווחל ן"במרה לש ותוחיתפ

 ויה ן"במרה לש תרוסמה תסיפתל .הלבק יניינעב המוד ןויד ן"במרה יבתכב ןיא יל עודיה לככ

 רוקמ יכ רמול םימכחה ונווכתנ ובש 135,'יניסמ השמל הכלה' יוטיבה תא אסיג דחמ :םינפ ינש

 תא ריבסה אסיג ךדיאמו ,הלבקה תריסמ לע םג בסה אוה ,יניסב לאה תולגתהב אוה הכלהה

 לע תלבוקמה הפקשהה לש וז הכיפה .שדוקה חור לש הירוגטקה לע תתתשומכ הכלהה תורצוויה

 תניחב .ן"במרה לש ותריצי ימוחת תוגלפתה ידי־לע תקזוחמ הלבקה לשו הכלהה לש ןהיתורוקמ

 ונימאה םהש ףא יכ תדמלמ הלבקה רוקמל רשאב ן"במרה ידימלת תפקשה לע תונמיהמ תויודע

 הרוקמ םג יכ וחינה אל םלועמש ירה 136,ותלבקל רוקמכ רוהנ יגס קחצי 'רל והילא לש ותולגתהב

 137.וז ןיעמ תולגתהב היה םבר תלבק לש

 [אי]

 .ותוליעפמו ויפואמ תורדענה תונוכת אקווד ןייצא גיהנמכ ן"במרה לש ותומד תא גיצהל ידכ

 דוגינב .ויפואב יטמזירכ טנמלא םוש וריכזה אל ונמז ינבו ,תיטטסקא תומד היה אל ן"במרה

 ןויבצ תלעב ,רתיהש ,ותוישיא התכז אל םידוהיה םינקיטסימה ברקמ תורחא תויזכרמ תויומדל

 תודוא םידחא םיטרפ הנושארל םירכזנ ד"יה האמה תישארב קר .הרתי בל תמושתל ,דחוימ

 רשאו ,םישודק תודגאב דחוימ ןיינע ול היהש לבוקמ 138,וכע ןמד קחצי 'ר יפמ ותוגהנתה

 דוגינב .היפרגויגהל ותביחל תוברה תואמגודה ןמ תחא קר אוה ן"במרה לש ותומדב וקוסיע

 ,תועמשמ יברכ וספתנ היטרפ ,הבר תוסחייתהל רוהנ יגס קחצי 'ר לש ותוגהנתה התכז ן"במרל

 ,יוקיחל םגדכ הגצוה םג ותוגהנתה 139.ותוישיא לש הקומעו תללוכ הסיפתמ קלח ,דתיה איהו

 סותא לש היח תומשגתהל היה אוה וייחב דועו 140,הגיצהל ומצע קחצי 'ר ןווכתה ךכ תוחפל וא

 ,הנשמ :האר (יתכלה אוה אשונהש ףאו םייזכרמ םה הפ לעבש הריסמהו תודוס ובש רשקהב הז יוטיב לש ותעפוהל
 ויאריל 'ה דוסי :םילמב םיוסמ אשונ לע תויצלוקפסב םיקסועה םיאנתה ןמ המכ דדועמ רזעילא 'ר :ג ,ד םיידי

 וברמ עמשש יאכז ןב ןנחוי ןברמ ינא לבוקמ .םכנינמל ושוחת לא :םהל רומאו אצ ,[די ,הכ 'הת] םעידוהל ותירבו
 שומיש השענ ובש קבאמ ,הכלהה תוחתפתהב תרוסמל תונשרפ ןיב קבאמה לע .'יניסמ השמל הכלה דע וברמ וברו

 .104-103 ימע ,1987 םילשורי ,התוחתפתהו היתורוקמ ,הכלהה ,ךברוא א''א :האר ,הז יאנשמ עטקב ראשה ןיב

 .28-27 ימע ,'הרשע־הנומש תנווכ לעי ,לדיא ;243-238 ,39-35 ימע ,הלבקה תורוקמ ,םולש :האר

 .121 הרעה ,ליעל ןכו ;םש ,םולש :האר

 - ב"ע אק ףד ,(15 הרעה ,ליעל)וכע ןמד קחצי 'ר האר
 ףדב םש רכזנ ידנורג הנוי 'ר יכ ןייצל יוארה ןמ .א''ע בק

 .תילבק המינ וב שיש רשקהב ןושארה הרקמב ,ב"ע ער ,א-''ע גצ
 .257-255 ימע ,הלבקה תורוקמ ,םולש :האר

 תרשפאמ וז היצטרפרטניא .([ג] ףיעס ,ליעל)ותרגיא םויסב רוהנ יגס קחצי 'ר ירבד שוריפל יתעצה תא םג האר

 יטרפ ויה הלבקה תישארב רבכ :לבוקמה ןמ דואמ הנוש ןפואב תוגיהנמל הקיטסימ ןיב םיסחיה לש הנבה

 :תאז תמועל הוושה .וידימלת יניעב ןה ומצע יאקיטסימה יניעב ןה דואמ דע םיבושח יאקיטסימה לש תוגהנתהה

 .67 ימע ,'תיטסימה תוגיהנמה תיעב' ,ןד
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 הקיטסימה לש רתוי םירחואמ םיבלשב רתוי החוור םינקיטסימה ישאר יפלכ וזכ השיג .יטסימ

 .ט"שעבהו י"ראה לש הרקמב דחוימבו תידוהיה

 לש אלו תינחורה ותומד לש רצות םרקיעב ויה וירחא ן"במרה ריתוהש העפשההו םשורה

 תרגיאה לש הניינע 141.ונבל ן"במרה חלשש תרגיאב ןיפיקעב רשאתמ הז רבד .ותוגהנתה

 תינחורה ךרדב רקיעב אלא תוגהנתה יטרפב תועגונ ןניא הב תולולכה תויחנההו ,םייח תוחרוא

 ן"במרהש רבדה רזומ .תכלל שי הבש
 ןוכנל אצמ אל - תרגיאה תא רביח רשא אוה ןכא םא -

 .וז תרגיא וילא בתכ ובש גלפומה ליגל עיגה םרטב היוארה תוגהנתהה תודוסיב ונב תא תוחנהל

 .יוקיחל םגדכ עיצמ אוה התואש ולש ותוגהנתה וז ןיא ,םוקמ לכמ

 הפאש רשא הבחר העונת ן"במרה םיקה אל ונמז ינב םירצונה םיגיהנמה ןמ םידחאב אלש

 ותוגיהנמ תא דסי אל אוה םירצונה םירוטמרופרל דוגינב .תידוהיה תדב הפיקמ המרופרל

 ינב לש םייתדה םהייח תא ,וכרד יפ־לע ,רפשל הסינש ףא ,םייקה יפלכ תרוקיב לע תינחורה

 המינה .תובורק תויגולוטכסא תווקת חפיט אלו תיחישמ תומד היה אל םג ן"במרה .ומע

 אל ןכא הז רוביח .דואמ הנותמ ,שממ הז אשונל שידקה ותואש ,'הלואגה רפסי תא תנייפאמה

 ןויסינ רשאמ רתוי ותוהמב יגולואית רוביח והז .םידוהיה ברקב יחישמ דה ,עודיה לככ ,ררוע

 ורוד ןב לש ויבתכל רומג דוגינב .חישמה לש אבו שמשממה ואובב ןימאהל ןומהה תא בהלשל

 רתונ ,המוצע ,דתיה תירצונה היגולוטכסאה לע םתעפשהש ,ירויפ יד םיכאוי ריזנה ונממ רגובמה

 .תוידוהיה תויחישמה תויצלוקפסה ילושב ן"במרה לש 'הלואגה רפסי

 םיטלובה ןמ דחאל ן"במרה תא הכפה רשא ,הלמה לש קהבומה ןבומב ,הקיטסימה וז התיה אל

 וז יכ הארנ השעמל .תיטסימה היווחב ךכ לכ ןיינועמ היה אל ן"במרה .דרפס תודהי יגיהנמבש

 תומוקמב .תיטנתוא הלבק ותפקשה יפ־לע ןהש דוסה תורוסמל תיטנוולר יתלב ויניעב התיה

 הארנ ,תיטסימה היווחל רתויב בורקה אשונה ילוא איהש ,תוקבדה תלאשב קסע םהבש םירופסה

 ונממ רתוי הברה וטנ הנורגב ויתימע 142.'תמאי וא דוס לש הירוגטקב התוא ללוכ אוה ןיאש

 הברה יזכרמ הז אשונ היה ידנורג הגוי 'ר לש ויניעב םגו 143,תוקבדב םירושקה םיניינעב קוסעל

 הטיש הדימעמ איהש ךכב תנייפאתמ הניא ן"במרה לש ותריצי 144.ן"במרה רבסש יפכמ רתוי

 הזכרמב רשא הסיפת וגיצהש דרפסב תונושארה ןמ התויהב אלא בטיה תדבועמו השדח תיתד

 יפכ היהש 145,היפעלובא יולה ריאמ 'ר לש ויבתכל המודב ;םייתרוסמה םיידוהיה םיכרעה

 .זעש־דעש ימע ,א ,ן"במרה יבתכ
 'ילוא'םילמב שומיש ךות םש םיגצומ תוקבדב םירושקה םינוידה ·,הצש ימע ,ב ,הרותה לע ן''במרה שוריפ :האר

 קיר רבד אל' ,ןמלא :םג האר .ן"במרה יבתכב םיירטוזא םיאשונל תוחיתפב םיינייפא םניא הלא םייוטיב .'ןכתייו
 G. Schoiem, The Messianic idea in :האר תוקבדה יבגל ן''במרה תפקשה לע .173 הרעה ,77 ימע ,'אוה

204-205 .Judaism, New York 1972, pp,· ימע ,ן''במרה ,ךונח ·,ךליאו 99 ימע ,'ן''במרהו לאירזע 'ר' ,ןרפס 

131-120, 139-138, 261-243. 

 .76-71 ,65-64,60-59 ימע ,םישדח םיטביה :הלבק ,לדיא -,307-300 ימע ,הלבקה תורוקמ ,םולש :האר

 .םידחא תומוקמב ,ז''משת קרב־ינב ,הדובעה ירעש רפס ,ידנוריג הנוי 'ר :האר

 .115-104 ימע ,תידרפסה־תידוהיה תוברתה ,םומיטפס :האר
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 34] לדיא השמ 568

 תכייש ן"במרה לש ותריצי םג ,ידנורג הנוי 'ר ודוד ןב לעו ן"במרה לע תרכינ העפשה לעב הארנה

 .תויגולואדיא תופקתהל אשומ םלועמ וכפה אל רשא םיבתכ לש יסאלק גוסל הרקיעב

 .םילאוטקלטניאל הארנה לככ ובתכ רשא םילאוטקלטניא ויה ,רחאה דצה ןמ ,הנורג ילבוקמ

 הטילאב קבאמל םיפתוש ויה םהמ םידחאש ףאו ,םייגולומסוק םיבתכ םרקיעב ויה םהירוביח

 םתרות לש תויבקעה לע הדפקהו םהיתופקשה תפישח .הטילא ויה םמצע םה ·46תיפוסוליפה

 ןיעל תטלובה הייטנה .שדוקה יבתכ לש ילולימה גראמה תנבהמ רתוי םהיניעב ויה תובושח

 המרג ,תחאכ הלבקלו היפוסוליפל תינייפא התיה רשא הייטנ ,תיתדה תמאה לש יתטיש רואיתל

 .לאה תודוא תיתרוסמה תידוהיה תואטבתהה ןמו יארקמה טסקטה טשפמ הלא תוטילא לש קוחירל

 הברקהש ירה ,הנורג ילבוקמל רשאמ רתוי ם"במרה ירחא וטנש םיגוהל ינייפא הז קוחירש ףא

 תידוהי תרוסמ לש בוליש .ן"במרל םיפוסוליפה ןיבש וזמ הלודג הלא תוצובק לש ןהיתושיג ןיב

 תורוקמ לש הריהז היצטרפרטניא םע הכלהה תורוקמ לש הקימעמ תורכיה לע תתתשומה תינבר

 .הנורג ילבוקמ לש םינייפאמה ןמ וניא םייתרוסמ

 םייתכלה םירוביחו הרותל ושוריפ תא בתכ אוה :םינוש םירושימ ינשב רציו לעפ ן"במרה

 תוירטוזאה תורוסמה תא דביע אוה תעב הבו ,בחרה להקל ונווכו םיירטוזקא ויה רשא םיפסונ

 ימוחתב בטיה םייוצמ ויהש םידימלת לש םצמוצמ גוחל ןריבעהל תנמ לע וידיל ועיגה רשא

 איה תיתרוסמה תידוהיה תוגהה ימוחת םע ן"במרה לש הקימעמה ותורכיה .םייתרוסמה דומילה

 ריבס תאז םע .םיליכשמה ברקב ןה םעה ברקב ןה ומצעל שכרש הברה תוכמסה דוסיב הדמעש

 ריאהלו ריבסהל ועייס רשא - דוסה תורוסמל היה ,ולש ויניעב ףא יאדוו ,וידימלת יניעב יכ חינהל

 לכ לש וזב ומכ ,ולש ותלודגב עירכמ דיקפת - הפ לעבשו בתכבש הרותה לש םינוש םיטביה

 תדה לש םיוסמ טביה יקמעב יובחה יתמאה םעטה תא גישהל םדא חילצמש העשמ קר .רחא בר

 .םירשכומ םיינחור םיגיהנמ לש רתויב דבכנה דמעמה ינב םע תונמיהל אוה לוכי תידוהיה

 רוסיא ,םיירטוזא םיאשונב יבמופב קוסעל ינברה רוסיאל ןמאנ ן"במרה רתונ רבד לש ודוסיב

 לש תויפוסואית תויונשרפב יולגב וקסע הנורג גוח ילבוקמ .רוריבב ורפה הנורג ינב ויתימעש

 תא ויארוק בלב רידחהל שקיב ן"במרה וליאו ,םיברב םהיתורות תא וציפהו תידוהיה תדה ירקיע

 אלב ןומהה לא תונפל תאז םעו ירטוזא דבור ןומט תודהיב תויזכרמה תויגוסה תיברמבש השוחתה

 ךשמ ,הלבקה תצפהל דגנתה רשא ,אוה אקווד יכ רבדה ןיינעמ .הז דבור לש ותפישחל קקדזהל

 .םהידעלב ורתונ ,הפשחל םינכומ ויהש ,הנורגב ויתימעש דועב ,םידימלת וילא

 'ר ומכ םיפוסוליפל תינייפאה ,דוס יניינעב ןוידל םייתרוסמ םיאשונב ןוידה ןיב הדרפהה

 םילבוקמה תא םג תנייפאמ ,ם"במרה לש וכרדב וכלהש ·47,ילוטנא בקעי 'רו ןובית ןבא לאומש

 שיאו לבוקמ תחא הנועבו תעב היה ומצע ד"בארה .דוד ןב םהרבא 'ר לש ונב לצא ודמל רשא

 .דבלב םילבוקמ ויה ,ודכנ דוד ןב רשא 'רו ונב רוהנ יגס קחצי 'ר דחוימבו ,וידימלת .לוגד הכלה

 ותדמע ·48.הלבקב קוסיעל הכלהב קוסיעה ןיב ןיטולחל םה םג ודירפה הנורג ילבוקמב שממ

 .'תוטילאו הלבק' ,ל"נה :41-31 ימע /הלבקהו ם"במרה' ,לדיא :האר 146

 .263-262 ימע ,םישדח םיטביה :הלבק ,לדיא :האר 147

 .'תוטילאו הלבקי ,לדיא :הלבקו הכלה ,ץ"כ :ןכו :[אי] ףיעס ,ןלהל םג האר 148
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 569 תינחור תוגיהנמו הכלה ,הלבק - ןמחנ ןב השמ 'ר [35

 הדבועה ןמ תעבונ ,ם"במרה ידימלת לשו הנורג ילבוקמ לש וזמ טלוב ןפואב הנושה ,ן"במרה לש

 תדקמתמ וז הנבה .ארקמה לש תידוסה תונשרפה הנושארבו שארב ותפקשה יפ־לע איה הלבקהש

 הריסמה תורוניצו ומויק רשא בוציע ,םייולגה םייארקמה םינכתה לש שדוחמ ירטוזא בוציעב

 :ןמקלדכ תידוהיה תרוסמה תספתנ וז השיג יפ־לע .הרותב םייולת םניאו םייאמצע ולש הרבעההו

 לפרועמו יובח ןפואב קר .תוירוטסיה תודבועו תווצמ םעה תא דמללו גיצהל הנווכתה הרותה

 ךותמ םתנווכ ףוס לא תדרל רשפא יאו ,םידחא םייגרואיתו םייפוסואית םיאשונ הב םיזמרנ

 ןהו הרותה לש ,ידגאה־יתכלהה ,יולגה שוריפה תא ןה יניסב לביק השמ .ומצע יארקמה טסקטה

 התלעוה הרותה לש תידגאה־תיתכלהה תועמשמה .םיאבה תורודל הפ לעב םרסמו ,רתסנה הז תא

 תועמשמה תנבהל תפסונ אצומ תדוקנלו הבותכה תידוהיה תרוסמה ללכמ קלחל הכפהו בתכה לע

 יפמ השמל התלגתנ הלבקהש ותעד לע רוזחלמ האלנ וניא ן"במרה .ארקמה לש תירטוזאה

 הנעטלש חינהל השק .ולש וידיל העיגהש דע הפ לעב הרבעוה המצע וז הלבקשו יניסב הניכשה

 ן"במרה לש ותשיגמ 149.ינחור גיהנמכ ודמעמו ותוכמס תיינבב קלח היה אל וז ןפוד תאצוי

 תעבומ הניא וז הנעט יכ םא ,בתכבש הרותה ןמ התובישחב תלפונ הניא הלבקהש עמתשמ

 תירטוזאה םתועמשמל םיעגונה םישוחינ וא םישדח םינכת לש תינשרפ הריצי .ויבתכב שרופמב

 םנמא 150.יהלא דמעמ םישודיחל שי יכ עובקל ןויסינ ן"במרה יניעב אופא ויה ארקמ יקוספ לש

 םעו ,ולש וישודיחב ףא ילואו תויתכלה תוערכהב תברעתמ שדוקה חור יכ רומאכ רבס ן"במרה

 ךא .הלבקה תורצוויה ךילהתב םג הברעתה ותסיפת יפ־לע יכ חינהל ךרוצ לכ האור יניא תאז

 ולו ונאצמ אל ,רורב ןפואב תרתומ תויתריציה תיארקמה תונשרפהו שרדמה ,הכלהה ימוחתבש

 תורוסמל רבעמ גורחלו םישדח םינוויכב הלבקה תא חתפל תורשפאל ן"במרה ירבדב זמר םג

 .וידיל ועיגה רשא

 בתכבש הרותה לש תירטוזאה התועמשמל וא בתכבש הרותל הפ לעבש הרותה ןיבש סחיה

 ,דיעהל ידכ הב ןיא םיוסמ קוספל תישרדמה תונשרפב םיתעל היוצמה תוינוג־ברה .רתויב בכרומ

 .רחא אוה סחיה .הז קוספ לש תוירטוזאה תויועמשמה רושימב םג תוינוג־בר לע ,ן"במרה יפ־לע

 תועצמאב הילע דומעל ןתינו ,רתוי הבחר הנומת לש המויקל תזמור תישרדמה תוינוג־ברה

 לשב ודבא הרותה תודוס יכ ם"במרה לש ותדמעל ן"במרה לש הלא םישגדה הוושה .135 ,124 תורעה ,ליעל האר

idem, *sitre Arayot in Maimonides' Thoughtןכו ;62-61 ימע ,'ונידיב ןיא' ,לדיא :האר .תולגה תואלת:,' 
in: S. Pines 8c Y. Yovel (eds.), Maimonides and Philosophy, Dordrecht-Boston-Lanchester 1986, pp. 

 תררועתמ תימ"במרה תרוסמה יבגל יכ שיגדהל יוארה ןמ .150-131 ימע ,'הלבקהו ם"במרה' ,ל"נה ;79-91

 וניא וידימלתמ שיאו ,יהשלכ תירטוזא תרוסמ תורישי לביק אוה יכ חינמ וניא ם"במרה :תדחוימ היעב הז רשקהב

 ,ליעל)יקציבר םסרפש ןובית ןבא לאומש לש בושחה טסקטה תא האר .ויפמ וז ןיעמ תרוסמ לביק יכ רמייתהל לוכי

 םיניינעב ברה רביד אל'ש ,םילבוקמה ינושארל המודב ,םיבתוכ ם"במרה ידימלת .9 הרעה ,90 ימע ,(72 הרעה

 זמר ם"במרהש עמתשמ 'רביד' לעופב שומישה ןמ .'םיקרפ ישאר תריסמו םיזמר ךרד לע קר הרות ירתס םהש

 ןמ ילולימ ןפואב ורבעוה רשא תודוסל וסחייתה ן''במרה לש וגוחב םילבוקמה תאז תמועל .ויבתכב תודוס המכל

 תוחפל חנעפל םיפוסוליפה לע היה ידוסה עדיה תודוא שוחינל עיגהל תנמ לע .וידימלתל ,ן"במרה רמולכ ,הרומה

 היה םילבוקמה לצאש העש ,'םיכובנ הרומ'ו הרותה - הרותה תודוס ןיבו םניב וצצח רשא םייטמגינא םיטסקט ינש

 :דוע הארו .(124 הרעה ,ליעל האר) הלבקה תודוס תרבעהל ,ן''במרה ןייצ םנמאש יפכ ,ינויח רישיה עגמה

 .45 הרעה ,119-118 ימע ,'תמאה ךרד לעי ,ןוספלוו

 .166-158 ימע ,םש ,ןוספלוו :הוושה
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 36] לדיא השמ 570

 הדיחאו תללוכ הנבהל זמרכ וז הפקשה יפ־לע תספתנ תירטוזאה תרוסמה ;תירטוזאה תרוסמה

 תרוסמה לש הפקיה ן"במרה תעדל .וזמ וז הרואכל תונושה ארקמל תוישרדמ תויונשרפ לש

 ימכח ידיל עיגה הז רתסנ עדימ ןטק קלח קר םלוא ,היולגה לש הז לע הברהב הלוע תירטוזאה

 רשפא יא יארקמה טסקטה תא קר אלש איה וז הדבוע לש תירקיעה התועמשמ .םייניבה־ימי

 תועמשמ תא ףא ,יניעב םירבדה םיארנש יפכ ,אלא ,ירטוזאה וטביה ךמס לע ואולמב ןיבהל

 .הז טביה ךמס לע תוצמל רשפא יא הפ לעבש הרותה

 םג ינורקע ןפואב לבוקמ היה תידוהיה תרוסמב םינושה םידברה ןיבש סחיה רבדב הז ןויער

 היה ן"במרה ;םינוש ויה ן"במרה יבתכב םישגדההש הארנ תאז םעו 151,הנורג ילבוקמ גוחב

 הכלה אלא ינורקע אשונכ קר אל זכרמב םדימעהו הרותה ירתס תובישח תא שיגדה רשא דיחיה

 ןפואב ובבס ןדבל הנולצרב גוח תלבקו ותלבקש הביסה וז .וירחא וידימלת םג ושע ךכו ,השעמל

 הרותל דחא שוריפ םג ולו רצונ אל הנורג ילבוקמ ברקבש הדבועה .הרותה ביבס ךכ לכ טלוב

 הלא םילבוקמ לש םתוניינעתה םג ,תאזמ הרתי .וז הנקסמ לש התונוכנל תקהבומ היאר איה

 הניא ,דומלתה תודגאל םהישוריפב יוטיב ידיל האב רשא ,הפ לעבש הרותה לש ירטוזאה טביהב

 ארקמה ןהו תוידומלתה תודגאה ןה .הרותב םיזונגה תודוסה תרהבהל רבד לש ופוסב תנווכמ

 ןתינ וילא טסקט וא תוירטוזאה תורוסמה תא איצוהל ןתינ ונממש רוקמ קר הז שוריפב םישמשמ

 .םיילמס םיינשרפ םיעצמאב שומיש ךות קימסהל

 [בינ

 ףקותב ורוד ינב לע עיפשה ,ונמז ינב םידוהיה לש תדה ייחב יזכרמ דיקפת אלימש ,ן"במרה

 ףיקה רשא עדי ,ךרבתה ובש ברה עדיב היה וז תוכמס לש הרוקמ .ומצעל הנקש הברה תוכמסה

 ,תולגתה לש הירוגטקה ןיטולחל תרדענ ן"במרה לש ויבתכמ .רתסנה תא ןהו הלגנה םוחת תא ןה

 וא רישעהל היה לוכי ותוהמ םצעמ רשאו ,שדח עדי תלבקל שמשמה ילמרונ־אראפ ץורע רמולכ

 לש הזל דואמ המוד ן"במרה לש ודמעמ ןושאר טבמב .תילבקה ומלוע תפקשה תא רשאלו ססבל

 ;תויפוסוליפה תויצלוקפסה םוחתב ןהו הכלהה םוחתב ןה תחא הנועבו תעב רצי רשא ,ם"במרה

 תידוהיה היפוסוליפה .המוד תינחור הביבסב ורצי הלא םישיא ינשש םושמ רקיעב טלוב רבדה

 תוכזב קר תאז םעו ,הכותב וכרד תא ם"במרה לחהש העש תיסחי תססובמו תמייק התיה רבכ

 ידיב ,תורחא םילמב .תידוהיה תרוסמב תלבוקמה תשרומה ןמ קלחל איה הכפה הל ןתנש הפיחדה

 היפוסוליפ לש הזיתניס רוציל הנווכ לכ התיה אל ם"במרל ומדק רשא םידוהיה םיפוסוליפה

 קר אל םתמועל ם"במרה .םילאוטקלטניא להק לא םינופה םילאוטקלטניאכ ובתכ םה .הכלהו

 - תיתרוסמה תורפסה ךותב ולש תויפוסוליפה תויצלוקפסה תא בלשל הסינ
 טלובה ךילהת

 היפוסוליפה ךותב שדח הבשחמ קיפא חתפ אלא - 'הרות הנשמ'בו הנשמל ושוריפב דחוימב

 .םייניבה־ימי לש תוילטוטסיראה תא הכותב ותויחהב ,תידוהיה

 .35-31 ימע ,הלבק ירקח ,יבשת :האר 151
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 ןמחנ ןב השמ 'ר [37
- 

 571 תינחור תוגיהנמו הכלה ,הלבק

 - בליש ן"במרה
 יתעדל רתוי הברה ינגרוא ןפואב

 םע ולש תיתכלה־אטמה הירואיתה תא -

 תורמלו ,ונמז ינב לש תיוויטלוקפסה תרגסמה תא לביק אל אוה םג ם"במרה ומכ .המצע הכלהה

 רוקמ השמישו ףוסבל הלבקתה רשא תדחוימה ותפקשה וז התיה ,הנורג תלבק לש תמיוסמ הצופת

 תועד הגוהכ תינרמשה ותייטנמ עבנ ינחור גיהנמכ ן"במרה לש ודוחיי .וידימלת תלבקל ירקיע

 קקוחמו זעונ יתכלה הגוה רבד לש ודוסיב היה ם"במרהש העש .תיתכלהה ותוכמסמ רשאמ רתוי

 ילקידרה וכלהמ .הכלהה לש הזב רשאמ רתוי הלבקה םוחתב ן"במרה לש ותונרמש הרכינ ,רימחמ

 אלל היה תילטוטסיראה היפוסוליפה לע קהבומ ןפואב תססובמה היגולואית ןוויכל ם"במרה לש

 הדימבו ם"במרה דגנכ לועפל ידכ 152.הלבקה לש התחימצל םייזכרמה םימרוגה ןמ דחא קפס

 לע .היפואב תינרמש תוגיהנמ ן"במרה לש ורודב השרדנ תירטוזקאה הלבקה דגנכ םג תמיוסמ

 םישודיחל היה םא קפס הנורג ילבוקמב הרשקנש השרפהו ם"במרה ביבס חוכיווה עקר

 .הינולטקב חילצהל והשלכ יוכיס םייוויטלוקפס

 ךשמ הנכ לע הרתונ הינולטקב תינחורה הגהנהל ידנורג הנוי 'רו ן"במרה וליחנהש תונרמשה

 ןבא םהרבא ןב המלש 'ר ,ן''במרה ידימלתבש בושחה לע ראשה ןיב העיפשהו ,םידחא תורוד

 - ונמזב החתפתה רשא ,הלבק לש רחא גוס יפלכ תינרמש השיג ץמיא אוה .תרדא
 הלבקה

 ןבא אצי ךכ ,הנורג ילבוקמ לש תוירטוזקא תוסיפתב קבאנ רשא ,ן"במרה ומכ שממ .תיטטסקאה

 .היפעלובא םהרבא תלבק תא םינייפאמה םייחישמהו םייטטסקאה תודוסיה דגנ תרדא
 ומכ 153

 דרפס שוריגל דע ןכאו ,םלוכ דרפס ילבוקמ לע ותפקשה תא תופכל תרדא ןבא םג חילצה ן"במרה

 אל םירקוחה .ירביאה יאה יצח ילבוקממ שיא לצא היפעלובא יבתכמ םיטוטיצ םיאצומ ונא ןיא

 התיה אל םג ךכ ,םילבוקמ םידימלת ודימעה אל הנורג ילבוקמש םשכ יכ הכ דע השעמל וניחבה

 ןיבו וניב סומלופה רחאל דרפסב הלבקה לש התוחתפתה ךלהמ לע תיניצר העפשה היפעלובאל

 .הנולצרבמ ברה

 תוינשדחה תומגמה עקר לע תולקב ןיחבהל ןתינ הנולצרב ילבוקמ ברקב תונרמשל הייטנב

 העש .תרדא ןבא לשו ן"במרה לש םנמזב היליטסקב ולעפ רשא םילבוקמה תא ונייפאש

 םייח היליטסקב וחתפתה ,ן"במרה תורות תא תונמאנב וריבעהו םילבוקמה ודמל הנולצרבבש

 לש םייסאלקה םיבתכה ורבחתנ דבלב הב השעמלו 154,םיירופו םייוויסנטניא םייטסימו םיילבק

 דבוכה זכרמ רבע לארשי־ץראל וכרדב דרפס תא ן"במרה בזע רשאכ ןכ לע .ג"יה האמה תלבק

 ץוחמ לא ףא ,תיטטסקאה הלבקה לש הרקמב ומכ ,וקלחבו ,היליטסקל הינולטקמ הלבקה לש

 155.דרפס תולובגל

 .50-31 ימע ,'הלבקהו ם"במרה' ,לדיא :האר 152

 .חמקת ןמיס ,א ,ת"וש ,א"בשרה :האר 153
 ,'תוטילאו הלבקי ,ל"נה :231-223 ימע ,םישדח םיטביה :הלבק ,ל"נה :72-70 ימע ,'ונידיב ןיא' ,לדיא :האר 154

 M. Idel, Studies in Ecstatic Kabbalah, Albany 1988, p. VIII :האר 155
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 38] לדיאהשמ 572

 [גינ

 ןלהל ומע םינמנה ןמ םידחאש ףא .םידימלת לש םצמוצמ גוח ,יתנעטל ,רומאכ דימעה ן"במרה

 ריכזה אל םהמ שיא ,הנולצרבל רקיעבו תורחא םירעל ורבע םרטב הנורגב הארנה יפכ ודמל

 לעפש םילבוקמה גוחש החנהל דואמ תיתועמשמ וז הדבוע .ן"במרל טרפ רחא לבוקמ הרומ

 הבשחמה תויכשמה רבדב םולש לש ותפקשה תא .הנורג גוח לש ךשמה היה אל הנולצרבב

 קלחכ ןיבהל שי ,תמיוסמ תונטשפמ יתעדל תלבוסה הפקשה ,הלא םיזכרמ ינשב תילבקה

 .הלבקה תישאר לש הירוטסיהל רשאב תצרמנה תיווק־דחה ותסיפתמ
 שי תאז םעו ,ילבק וגווסל ןתינש רוביח םלועמ בתכ אל ,ן"במרה לש ודוד ןב ,ידנורג הנוי 'ר

 םע םיבוטה ויסחי .לבוקמ היה אוה יכ ,םירקוחה םויה םימיכסמש יפכ ,חינהל תובוט תוביס

 תינפומה רוהנ יגס קחצי 'ר לש ותרגיאב ראשה ןיב יוטיבל םיאב ,ותחפשמו וריע ןב ,ן"במרה

 156.וידימלת יבתכב הלבקל דחויש והשלכ דיקפת לע עיבצהל רשפא יא תאז םע .וידחי םהינשל

 :ויה הז גוח ישנא ;ן"במרה ידימלת גוח םע ותוא םינומ ונא ןיא םוקמ לכמו

 תא רסמו דמל אוה .ן"במרה ידימלתבש קהבומהו בושחה ,תרדא םהרבא ןב המלש 'ר (א)

 הינולטק תודהי לש יזכרמה גיהנמהו בושח הכלה שיא םג היהו ובר לש תוירטוזאה ויתורות

 םיבר יבתכב ומשב ורסמנ תוילבק תורוסמ .ד"יה האמה תישארבו ג"יה האמה ףוסב

 הבוט המגוד םיווהמ רשא ןב ייחב 'רו ןואג ןבא םהרבא ןב בוט םש 'ר ירוביח ;וידימלתמ

 157.ךכל

 שוריפ' ילבקה ורוביח תא בתכ הבו הנולצרבב לעפ רשא לבוקמ ,סורדוט קחצי 'ר (ב)

 ןואג ןבא בוט םש 'ר לש ורוביחב רקיעב ואבוה ומשב תופסונ תוילבק תורוסמ .'רוזחמל

 158.'בוט םש רתכ'

 ועדונ תומשנ לוגלגל תועגונה דוס תורוסמ .תודחא תוניחבמ תלפרועמ תומד ,תשש 'ר (ג)

 היה ומצע ול .ן"במרה לש דימלת וב ואר ד"יה האמה תישארב םידחא םילבוקמו ,ומשב

 159.וכע ןמד קחצי 'ר ידיל ויתורות ועיגה וכרד רשא הלבק יניינעב דחא דימלת תוחפל

 ץורע תוחפל היה םייק לארשי־ץראל ן"במרה לש ותעיסנ רחאל יכ םידמל ונא ןאכמ

 .תרדא ןבא המלש 'ר לש הז דבלמ ויתורותל דחא הריסמ

 האמה תישארבו ג"יה האמה ףוסב ודלוטב ליעפ היהש הכלה שיאו לבוקמ ,ןהכה דוד 'ר (ד)

 .היליטסקבו הנורגב וחוורש הלבקה תורוסמ לש בולישל הארנה יפכ םרת אוה .ד"יה
160 

 .193-191 ימע ,'ידנורג הנוי 'ר' ,עמש־את :האר

 .אכ־ט ימע ,(ט"משת)אי ,לאכימ /א"בשרה גוחמ הרותל ימינונא שוריפ' ,לדיא 'מ :לשמל האר

 ,םולש 'ג :האר הז קחצי 'ר לש הלבק ירבד לע .דועו ב79 ,76 ,א75 ,ד־ג74 ףד ,bn 774 סירפ י"כב לשמל האר

'1933 C. Bernheimer: Codices hebraici Bibliothecae Ambrosianae. Florentiae' (תרוקיב), אי ,רפס תירק 

 .אעק ימע ,(23 הרעה ,ליעל)וכע ןמד קחצי 'ר :םג הארו .190 ימע ,ןה"צרת-ד''צרת)
 ימע ,123 הרעה ,ליעל)וכע ןמד קחצי 'ר ; 150-135 ימע ,וה''שת)זט ,ץיברת ,'לוגלגה תרות רקחל' ,םולש :האר

 .193-192 ימע ,וג''משת)חנ ,רפס תירק ,'ן"במרה דימלת ,תשש 'ר לש ותרותמ םידירש' ,לדיא 'מ :זל

 .134-131 ימע ,123 הרעה ,ליעל)וכע ןמד קחצי 'ר ,ךיירדלוג :האר
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 573 תינחור תוגיהנמו הכלה ,הלבק

 ,ן"במרה לש דוסה תורותל תועגונה הלבק תורוסמ ודיב ויה ךא ומשב עדונ אל דחא דימלת (ה)

 161.יאטרופס תלבק' יוניכה תחת םידחא תורוקמב תורכזנ ןהו

 [די]

 םנקוידב םג הזמ הז ולדבנ םהו ,םיירקיע הלבק יזכרמ ינש הינולטקב ולעפ ג"יה האמב

 ילסנבורפה לבוקמה לש ותוליעפ ידי־לע רקיעב בצועו רצונ הנורגב םילבוקמה גוח .יגולויצוסה

 וניינעתה םא קפסו הכלה ישנא ויה הנורגב וידימלתמ שיא אלו הז לבוקמ אל .רוהנ יגס קחצי 'ר

 לככ .דבלב הלבקה םוחתל תלבגומ תינחורה םתריצי התיה ךכש ןוויכ .הז םוחתב קימעמ ןפואב

 הדימב .הנורג ידוהי לש םייתליהקה םייחב יזכרמ דיקפת גוחה ירבח ןיבמ שיא לטנ אל ונל עודיה

 'ר לש םהיבתכב תרכינ ףא התעפשהו ,היפוסוליפב םג הלא םילבוקמ וניינעתה תרחא וא וז

 היפוסוליפה תעפשה גוחה ירבח ראש לש םהיבתכב תאז םע .תשש ןב בקעי 'רו הנורגמ לאירזע

 ךילהתש רשפאו ,םהיבתכל םיפתושמ םידחא םיינוטלפואינ םיגשומ ,םוקמ לכמ .דואמ תלבגומ

 ,62.סנבורפב הרומה ידיב רבכ לחה תילבקה הטישה לא םצומיא

 התיה םבורל .םתליהקב 'תטלש'ה הטילאל םבורב וכייתשה ,םתמועל ,הנולצרב ילבוקמ

 םידוהיה לש הרבחהו תוברתה ייחב ליעפ קלח ולטנ ףא םהמ םידחאו ,הבחר תיתכלה הלכשה

 הניאש היצנגילטניא וא 'תינשמ הטילא' ויה הנורג ילבוקמש העש .היליטסקו הינולטק תוריבב

 ן"במרה ידימלת .'תישארה היצנגילטניא'ה םע ונמנ הנולצרב גוח ירבח ירה ,הליהקב תטלש

 םהידימלת ברקב ףאו ,היליטסקבו הינולטקב תוידוהיה תוליהקה תגהנהב חתפמ תויומדל וכפה

 םידחא .יליבשא בוט םוי 'רו ןואג ןבא בוט םש 'ר ומכ ,םיבושח הכלה ישנא םיאצומ ונא םהלש

 םהיתודובע הלא אקווד ויה םיבר םירקמבו ,םיילבק םניאש םירוביח םג ורצי הנולצרב ילבוקממ

 בוט םוי 'רו ןואג ןבא בוט םש 'ר ,רשא ןב ייחב 'ר ,תרדא ןבא המלש 'ר לש םהיבתכ .תויזכרמה

 .הז גוח ירבח לש תיתורפסהו תינויערה תויגוג־ברה תא בטיה םיפקשמ יליבשא

 ידימלת לש םסחי - היפוסוליפל םסחיב םג טלוב הנורג ילבוקמל ן"במרה ידימלת ןיבש לדבהה

 ומצע ן"במרה לש ותפקשהב רומאכ וז המגמ לש הרוקמ .ללכ ךרדב ילילש היה היפלכ ן"במרה

 ןבא המלש 'ר לש ילילשה וסחי .תוחפ םיפירח הייוליג יכ םא ,וידימלת ברקב םג הדימתה איהו

 םגהו 163,וז היגוסל יתועמשמ אוה תינוויה המכחה דומיל לע חוכיווה תעב היפוסוליפל תרדא

 םייפוסוליפו םיילבק תודוסי םתרותב םלועמ ובליש אל םה ,ונממ תוחפ הל ודגנתה וידימלתש

 ייחב 'ר יבגל וליפא ,הארנ ךכ ,הנוכנ וז הנחבה .היפוסוליפה ךרד לע הלבקה תא שרפל וסינ אלו

 .82-76 ימע ,םש 161

 תוביסה תחא היה םייפוסוליפ םיגשומ ץומיאש תורשפאה לע .281 ,272-270 ימע ,הלבקה תורוקמ ,םולש :האר 162

 .רחא םוקמב ביחרהל הווקמ ינא הלבקה ביבס ררועתהש חוכיוול

 ןיבי ,ץרווש 'ד ;A.S. Halkin, 'Why Was Levi ben Hayyim Hounded?', PAAJR, 34 (1966), p. 65 :האר 163
 .180-143 ימע ,(ה"נשת! 33-32 ,תעד ,'א"בשרה גוח לש תינויעה ותוגה :תונתלכשל תונרמש
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 40] לדיא השמ 574

 םייולת םניא וישוריפ םלוא ,יפוסוליפ רואיב הז ןשרפ םנמא טקנ הרותל ושוריפב ןכש ,רשא ןב

 .הלבקב םבורב

 רבכ האמה התוא עצמאבו ג"יה האמה תישארב תיתוגהה םתוליעפ תא ולחה הנורג ילבוקמ

 האמה לש היינשה תיצחמב ורציו ולעפ רשא םילבוקמה ןמ דחא אל ףא .ךועדל ריעב זכרמה לחה

 אל הלא םילבוקמ יכ הארנ .הלבקב ורומ לאכ ,ן"במרה איצוהל ,הנורג ילבוקמ לא סחייתמ ג"יה

 דבלב םיבותכב ןכ לע ורתונ ולאו ,הפ לעב םהיתורוסמ תא ריבעהלו םידימלת דימעהל וחילצה

 הלבקה תכיעד .ןיינועמה לכ ינפב תוחותפו ,הפ לע הריסמב ךרוצ לכ אלל ,תושרופמו תויולג -

 תא םנמא ריבעה רוהנ יגס קחצי 'ר .הפוריאב ירוטסיהה התדלוה םוקמ ,סנבורפב םג ןיעל תטלוב

 ןורחאה לבוקמה היה רשא 'ר יכ הארנ םלואו ,דוד ןב רשא 'ר ונייחאל הנקש ירטוזאה עדיה

 יטסימ םרז ררועש תודגנתהה ןמ הקלחב תוחפל העבנ סנבורפ תלבק לש התומלעיה .ותחפשמב

 תדמשה תודוא וירבדש רשפא .הנוברנמ ריאמ 'ר לש ותודע תדמלמש יפכ ,םוקמה ידוהי ברקב הז

 הנבה ידיל ונואיבי םיפסונ םיאצממש םג רשפא תאז םעו ,תוומ תמולהמ לע םידיעמ הלבק ירפס

 לע .וז תרגסמב וב ביחרהל לכוא אלש אשונ ,הלבקה יפלכ ותדמע לש ,רתוי תנדועמ ,השדח

 יטסיטילא גוחל ןליחנהלו הלא תורוסמ דבעל ן"במרה לש ותחלצה רתוי הברה המישרמ הז עקר

 ותוליעפב ךישמה רשא םצמוצמ גוח ברקב הנולצרבב המייקתהו הדימתה הלבקה .הנולצרבב

 .הנורג ילבוקמ ולעפש הזמ שלושמ ףא ילואו לופכ ןמז ךשמ תיתורפסהו תיתוגהה

 יתועמשמ אוהו ,רורב רעפ הלגמ הלא םיגוח ינשב וקסע ןהבש תויתורפסה תוגוסה תניחב

 לאירזע 'רו ארזע 'ר ,רוהנ יגס קחצי 'ר .םהמ דחא לכ ןייפא רשא ינחורה ןיינעה לש הנוכנ הנבהל

 שי תאז תמועל ן"במרה לש וגוחמ .דחוימ ןיינע ואצמ ובש ,'הריצי רפס'ל םישוריפ םלוכ ובתכ

 קרפל ומצע ן"במרה לש ושוריפ והז - הז רפס שרפל ,עוטק אוה ףאו ,דדוב ןויסינ קר ונידיב

 לש ןיינע הארנה יפכ התיה אל םהלשמ םישוריפ בותכלמ וידימלת לש םתוענמיה 164.ןושארה

 ןיינעב בתכ ןואג ןבא בוט םש 'ר .ן"במרה לש וגוחב הררשש תודיחאל יוטיב הב תוארל שיו הרקמ

 :הז

 רפסי יתלבק אלש הזה רוביחה תחיתפב םג ילש 'בוט םש רתכ'ב יתעדוה רבכ יכ רמואו

 יתובר תריטפ ירחאו יתונש עצמאב יתייהשכ םיבר םימי ירחא קר יתובר יפמ 'הריצי

 .[ויתלביק]
165 

 הטלחה לש האצות איה 'הריצי רפס'ל ן"במרה לש וגוחמ םיפסונ םישוריפ אצמנב ןיאש הדבועה

 ומויק עקר לע דחוימב תטלוב וז הטלחה לש התוינוציק .גוחה לש דומילה רדסל וסינכהל אלש

 .אקווד הז רפסב היה וניינע רקיע רשאו ,1270 תוביבסב הנולצרבב לעפש ףסונ םילבוקמ גוח לש

 םישוריפ רשע־טינש הנולצרבב ומצע אוה דמל היפעלובא םהרבא 'ר לש הנמאנה ותודע יפ־לע

 יוארה ןמ 166.שרופמב ריכזמ אוה םתואש ,לאירזע 'רו ארזע 'ר לש הלא ללוכ ,'הריצי רפס'ל

 .3 הרעה ,52-51 ימע ,'ונמיב ןיא' ,לריא ;417-415 ימע ,'יתימאה ושוריפ' ,םולש :האר 164

 .35 ימע ,(20 הרעה ,ליעל)ןואג ןבא בוט םש 'ר 165

 .XL111 ימע ,1967 םילשורי ,ג ,שררמה תיב ,קנילי 'א :האר 166
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 ןמחנ ןב השמ 'ר [41
- 

 575 תינחור תוגיהנמו הכלה ,הלבק

 הביסה יהוזש רשפאו תווצמל םירושקה םיאשונב וא הבלה יניינעב קסוע וניא הז רפס יכ רוכזל

 וז תוינידממ גרח רשא דיחיה לבוקמה .ן"במרה לש וגוחב תויוויסנטניאב וב קוסעלמ תוענמיהל

 'ר לש ודימלת ,הלוהס יבא ןבא ריאמ 'ר היה 'הריצי רפס'ל שוריפ רביחו ן"במרה ידימלת לש

 יבא ןבא םגש הארנ םוקמ לכמ .ובר תומ רחאל הנש םירשעכ קר תאז םגו ,תרדא ןבא המלש

 גוח תוקרפתה רחאל קר 'הריצי רפס' תא בישחהל לחה ,ןואג ןבא בוט םש 'רל המודב ,הלוהס

 .ן"במרה ידימלת

 וניינעתה רשא תולוכסא יתש תוחפל הינולטקב ןיידע ויה ג"יה האמה לש היינשה תיצחמב

 תפסונ הלוכסאו ליעל ונראית התואש תיטטסקאה הלבקה לש הלוכסאה :'הריצי רפס'ב דואמ

 ןורחאה שילשב הארנה יפכ םיליעפ ויה הלא םיגוח ינש .יזנכשא םולש ןב ףסוי 'ר ביבס השבגתנש

 הדיעמ הנולצרב לש םילבוקמה גוחב 'הריצי רפס'ל שוריפ רצונ אלש הדבועהו ,ג"יה האמה לש

 .םירחאה םיגוחה ינש ןיבו םניבש לדבהה לע רוריבב

 השעמלו תישארב השעמל םג םישוריפ הנורג ילבוקמ ורביח 'הריצי רפס'ל םהישוריפ דצל

 םהישוריפב .יצראה םלועה תאירבו תוהלאה תורצוויה ךילהתל םיזמרמכ םתוא וגיצהו 167הבכרמ

 'ןוראה ידב רפס'ב דיעמ ןואג ןבא בוט םש 'ר .הלא םיאשונב ןוידה תא ומילשה םה 'הריצי רפס'ל

 דיסחה ברה יפמ ולבק רשאמ הבכרמ השעמו תישארב השעמ םש ושריפ' לאירזע 'רו ארזע 'ר יכ

 168 .'רוהנ איגמ

 קר השעמל .םקיסעהל וברה אל הלא םיאשונ יכ רוריבב הלוע ן"במרה ידימלת לש םהיבתכמ

 169.ומצע ן"במרה הארנה יפכ בתכ רשא הרצק תכסמב - הבחרהב םינודנ םה דחא םוקמב

 טלובה רשקה הנולצרב גוח ירבח לש םיבושחה םיילבקה םהירוביח תא ןייפאמ רחאה דצה ןמ

 וידימלתו ן"במרה תלבק לש התימדתל תערכמ תובישח לעב היהש רשק ,הרותה תודוסל םהלש

 ירתס' םתוא ,םינעוט םילבוקמהש יפכ ,הלבקה התיה ןכא םא .רתוי םירחואמ םילבוקמ יניעב

 וז הנעט הלבקב וידימלתו ן"במרה לש םכרד המאת זא יכ ,םיינבר תורוקמב ורכזנ רשא 'הרותה

 שוריפ'ה ,הרותב זכרתהש הז םרזמ דיחיה גירחה וליפא .הנורג ילבוקמ לש םכרדמ רתוי הברה

 ןיינע לכ הלגמ וניאו הינוגומסוקב רושק וניאש יתרוסמ טסקטב קסוע ,סורדוט קחצי 'רל 'רוזחמל

 .הב

 וידימלת לש תינחורה םתוחתפתהל ן"במרה לש ותוגה תובישחש שיגדהל יוארה ןמ ףוסבל

 םימעפה רפסמ .וידימלת תבשחמל רוהנ יגס קחצי 'ר תריצי לש תובישחה לע ךורע ןיאל התלע

 יבתכב רוהנ יגס יטוטיצ לע םינומ תורשע הלוע וגוח ילבוקמ ידי־לע טטוצמ ן"במרהש

 יגולואדיא ןוויכ חרכהב םיפקשמ םניאש ,םייטסיטטס םינותנ אלא הלא ןיאש ףאו 170,וידימלת

 .87-59 ימע ,םירקחמ ,בילטוג :האר

 ,'ןנוכ שרדמ שוריפ'תא ןאכ ריכזמ וניא ןואג ןבא יכ ןייצל ןיינעמ .28 ימע ,(20 הרעה ,ליעל)ןואג ןבא בוט םש 'ר
 לבוקמ לש ורוביח אוה יתעדל - רוהנ יגס קחצי דל םידחא םירקוח ידי־לע סחוי רשא האירבה לע ילבק רוביח

 .רתוי רחואמ

 .ן"במרל תישארב השעמל שוריפה סוחיי לש תויטנתואב םיקומע תוקפס יל שי .164 הרעה ,ליעל האר

 תא ךנחמ אוה תכשמתמה ותעפשהבו ונמז ינב לכ לע ותוכמסב הלע רוהנ יגס קחצי ירי יכ עבק םולש תאז תמועל

 םויקב רתוי ינוציק טושפ היה ...ידנורג הנוי ירי יכ ןעט ןדו .253 ימע ,הלבקה תורוקמ ,םולש ;'םילבוקמה ינושאר
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 42] לדיא השמ 576

 םירגובמה ורוד ינב לש וז לע ולש וידימלת יניעב התלע ן"במרה לש ותוכמס יכ הארנ ,םיוסמ

 ,םמצע לע ן"במרה ידימלת ולטנש הרומחה תוירטוזאה .דוד ןב רשא 'רו רוהנ יגס קחצי 'ר - ונממ

 תונמאנל תניינעמ המגוד .ךכל הרורב החכוה הווהמ ,הנורג גוחב הלבקה תצפה תוריחל האוושהב

 דחאל רשקב ;הלוהס ןבא ריאמ 'ר בתכש 'הרותה תודוסל שוריפ'ב היוצמ םברל ן"במרה ידימלת

 ברהש המב אלא קסע יל ןיאו ורכוז וניא ברה יכ' בתוכ אוה הרותל ן"במרה שוריפ לש םירוכזאה

 םיבורק ויה אל וגוח ינבו ן''במרה לש םיינחורה םהינייעמ יכ ררבתמ ליעל רמאנה ןמ 171.'בתוכ

 .הנורגב םהיתימע לש הלאל השעמל

 .ינחור גיהנמכ הברהב דבכנ דיקפת ן"במרל סחייל ונל תורשפאמ ליעל ונקסהש תונקסמה

 ךוכישב המוצע תובישח התיה ותדמעלו ,ם"במרה יבתכ לע חוכיווב ליעפ ןפואב ברועמ היה אוה

 ול היה תעב הב .לודגה רשנה לש וידימלת ןיבו תרוסמה ירמוש ןיב ררועתהש ףירחה חוכיווה

 יפ־לע תואדווב ךירעהל השק ותובישח תאש דיקפת ,הנורג ילבוקמ לש םדמעמ תשלחהב דיקפת

 העבוה דימת אלש ,הלבקה לש התונוילע תוכזב תימינפה ותרכה תורמל .םויכ ונידיבש תויארה

 תוכזלו םייתד תקולחמ יאשונב תונותמ םייניב תודמע עיצהל לגוסמ ן"במרה היה ,שרופמב

 עקרקה תא הרישכה רשא איה םייניבה ךרדל ולש וז הייטנ .דחאכ םידדצה ינשמ הצרעהו דובכב

 םהב ויגשיהש םימוחת ,הכלהב םירושק םניאש םימוחתב םג תיסחי תולקב ויתופקשה תולבקתהל

 םיכרד תמוצ לע ןואג' היה ,סומיטפס 'ד עיצהש יפכ ,ן"במרה .םמצעלשכ םיבושח ויה

 תויסולדנאה תורוסמה תא ןתינש המכ דע בלשל ,דתיה גיהנמכ תיסיסבה ותפיאש .'ילאוטקלטניא

 תורפסה ןיבו ןניב םידוגינ לש םומינימ תריצי ךות תאזו ,הפוריא ןופצ לש הלא םע תורישעה

 .היולגה תיתרוסמה

 בשחנו הינולטקב רתויב תיתוכמסה םילבוקמה תצובק לש הבצעמו הדסיימ אופא היה ן"במרה

 תא הארנכ הבתינ ותעפשה .דחאכ רתסנבו הלגנב רערועמ יתלבה הרומל םיבר םילבוקמ יניעב

 הנוש היהש ןוויכל םהידימלת לש וז תא וליפא תמיוסמ הדימבו וידימלת לש תיתורפסה םתוליעפ

 תורוסמה תא ריבעה קר ן"במרהש חיננ םא םג .הנורג ילבוקמ תא ןייפאש הזמ יתוהמ ןפואב

 הסיפת ץמאל וגוח ינב תא עינה אוהש ירה ,יתוהמ רבד םוש ןהב הנישש אלב וירוממ לביקש

 לש תינחורה םתעפשה תא לרטנל ותלוכיב היה יכ ןכ םא רבתסמ .הלבקה לש תדחוימו תמיוסמ

 .םיברב םוציפה ףאו םידחא םיילבק םירוביח בתכה לע ולעה רבכ ולאש רחאל םג הנורגמ ויתימע

 וקלח רשא םילבוקמ לש םייזכרמ םיגוח ינש דוע תוחפל ולעפ המצע הינולטקבש העידיה

 לש התחימצל ומרתש םיכילהתה לש רתוי הבוט הנבה תרשפאמ תומוד תויפוסואית תופקשה

 הפוקתב תוילבק תורוסמ לש לודג ןווגמ תחנהב הצוענ וז הנבה .דרפסב התוססבתהלו הלבקה

 רשא ,הפוריא ןופצב תידוהיה הקיטסימה ומכ .הפוריאב הלבקה לש תווהתהה בלשל תבשחנה

 תא הוושה .35 ימע ,תידוהיה הקיטסימה ,ןד ;'תטלחומ תוידוסב הנרמשת תוילבק תורוסמ יכ קחצי 'ר לש ותעיבת
 ויבתוכמ יכ ותרגיאב רוהנ יגס קחצי 'ר עבת םא הלאשב תואדווה יאל רשאב ליעל ונתדמעל םג הלא םהירבד
 .178 הרעה ,ןלהלו [ג] ףיעס ,ליעל האר .תירטוזא הרותכ הלבקה תא ורמשי הנורגב

 .ב"ע גי ףד ,(88 הרעה ,ליעל)הרותה תודוסל שוריפ 171
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 577 תינחור תוגיהנמו הכלה ,הלבק - ןמחנ ןב השמ 'ר [43

 לע 173,ןד הארהש יפכ ,תססובמ התיהו 172,םינוש םיזכרמב המייקתהש חכוה הנורחאל

 תורוקמו םימרז ןייצמה ללוכ םש אלא הניא 'הינולטק תלבק' םג ךכ ,תונוש תויגולואית תופקשה

 ןיא םלואו תינולטקה הלבקה לש םיירקיעה הייוליג ינשל קר ונתעד תא ןאכ ונתנ ונא .םינוש

 ,לשמל 'ריהבה רפס' לש הז ומכ ,םירחא םיילבק הבשחמ יגוס לש םתמורתבו םתובישחב טיעמהל

 תורוסמ לש ןתמורת תא רוכזל רתוי דוע בושח ;הנורג ילבוקמ ברקב תרכינ העפשהל הכז רשא

 הינולטקבו ללכב דרפסב הלבקה תוחתפתהל הינמרגמו תפרצ ןופצמ ועיגה רשא דוסה

 םיגוחה לש םכווית אלב ,תורישי דרפסל ועיגה רשא תורוסמש המוד 174.טרפב

 םיילבק םינויד ןיב רבכ .םש התווהתהש הלבקה תא הבר הדימב ובציע 175,םיילסנבורפה

 םיאצומ ונא ,ריזנה בקעי 'רו דוד ןב םהרבא 'ר ,רתויב םימודקה םילבוקמל םיסחוימה םירצק

 הלא תועד יקוליח םירושק םאה 176.הליפתה תנווכ - רתויב יזכרמ אשונב םיטלוב םילדבה

 קחצי 'ר ידיל העיגהש וז ןיבו ן"במרה תלבק ןיבש םילדבהל והשלכ ןפואב ד"בארל בקעי 'ר ןיבש

 רשק ןיא יכ חכוי םא םוקמ לכמו .דבלב הרעשה רדגב ןיידע איה וז הלאש לע הבושתה ?רוהנ יגס

 תוילבקה תויפוסואיתה תוטישב תוגלפתההש רבתסי יזא ,תועד יקוליח לש וללה םירקמה ינש ןיב

 וז תיווק־בר הפקשה רואל הלבקה תורפס תניחב .ונרעיששמ רתוי דוע הבר התיה תונושארה

 הלבקה לש התחימצ תודוא
- 

 - םיטרופמ םירקחמב הריבסהלו הססבל יוארה ןמ רשא הפקשה

 ;הלבקה תא ורצי רשא הלא םניא הינולטקב וא סנבורפב םירומהש הנקסמ ידיל איבהל היושע

 הלא םילבוקמ .הלבקה תודלות לש רתוי הנוכנו הקימעמ הנבה ךרוצל יתעדל תינויח וז הנקסמ

 לבוקמש יפכמ רתוי הברה הארנכ םודק היה ןרוקמש תונוש תוירטוזא תורוסמ וביחרה וא וזמר

 לש וזל סנבורפ גוח תלבק ןיבש םילדבהב ריכנש רחאל קר .ינרדומה רקחמב הכ דע רעשל היה

 ,ןהל םיפתושמה םייגרואיתה־מייפוסואיתה םימוחתה לש הגצהבו שופיחב םעט היהי ן"במרה

 .הלבקב תומודקה תובכשה לש שדוחמ בוציעלו השדח הייארל ונליבוי הז רקחמו

 'ר עדיו ריכהש תיתלבק תרוסמ :ן"במרה תלבק תווהתה לש רואית םוכיסל עיצהל שקבמ ינא

 הזו ,ן"במרה ידיל העיגה ,תפרצ ןופצב ותוריעצב דמל ךא הנולצרבב יחש ימ ,רקי ןב הדוהי

 ןויסינב הנורג ילבוקמ ראש ולשכנ הפוקת התואב .הנולצרבב םירחא םימכחל םג ךכ רחא הרסמ

Μ. Idel, Golem: Jewish Magical and Mystical Traditions on the Artificial Anthropoid, Albany :האר 

1990, pp.81-86 

idem, 'Pseudepigraphy in Medieval Jewish Mysticism in ;25-24 ימע ,תמדקומה הלבקה ,ןד :לשמל האר 

Germany', Falschungen im Mittelalter, 5 (1988), pp. 519-533 

 'ר אלימש דיקפתה אוה וב ןודל םוקמה הז ןיאש בחר אשונ .114-113 ימע ,םישדח םיטביה :הלבק ,לדיא :האר

 דיקפת ול היהש תורשפאה תא וחינזה םירקוחה .הנולצרבל תוינופצה תורוסמה לש הרבעהה ךילהתב רקי ןב הדוהי
 םיבתכ וז הפוקתב הינולטקב ויהש תורשפאל יתסחייתה אל ליעל ירבדב .תינלטקה הלבקה תוחתפתהב שממ לש

 תא םיפקשמ םה ןיאו היליטסקב םבורב ובתכנ הלא םירוביחש רעשמ ינא .'ןויעה רפסי גוח ירבח תאמ םיילבק

 הלא םירוביחש ןמרו קרמ לש ותרעשהל ףתוש םג ינא .הינולטקו סנבורפ תלבקל םייזכרמה תויתייעבה ידקומ

 .הנולצרב גוח תלבק לע שממ לש העפשה םהל תעדונ ןיא םוקמ לכמו .ג"יה האמה עצמאב ,רתוי רחואמ ובתכנ

 דרפסבש לארשי תוליהק ןיב םירשקה :תפרצל דרפס ןיבי ,ןמסורג 'א ;173 ימע ,'ידנורג הנוי ירי ,עמש־את :האר

 .102 הרעה דחוימבו 101 ימע ,(97 הרעה ,ליעל)ןלפקו ןמסורג ,יקסרימ :ךותב ,יתפרצ תוליהק ןיבו תימלסומה

 .172 הרעה ,ליעל םג האר

 .211-208 ימע ,הלבקה תורוקמ ,םולש :האר
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 םע הלועפ ףתישש הדבועהו הינולטקב ן"במרה לש םרה ודמעמ .םהלש םהיתורוסמ תא חיצנהל

 םילבוקמה זכרמ לש תיטמרדה ותעיווגל תויזכרמ תוביס יתעדל ויה 177ידנורג הנוי 'ר ודוד ןב

 גוח רוציל חילצה תאז תמועל ן"במרה .המצע ינפב הלוכסאכ ףוסבל ותומלעיהלו הנורגב

 לעפו יח ן"במרהש ןמז לכ .דחוימ ןיינע ול היה ןהבש תורוסמה ביבס הזכרתה ותוליעפש םילבוקמ

 הינולטק תא ותביזע םע קרו ,תוינשדח תומגמ ילעב םיילבק םימרז הב וחתפתנ אל דרפסב

 178.היליטסקב החתפתה רשא ןוימדה תברו תיתריציה הלבקה לש הזע הצירפ התוא הרשפאתה

 תוביבסב הנולצרב לש הטילאה ברקב ידנורג הנוי 'רו ן''במרה תגהנהב לעפש העפשהה בר גוחה םרגש ךפהמה לע
 התיה ן''במרה דמע השארבש הצובקהש הדבועה .המצעו תודיסח ,סומיטפס לש בושחה ורמאמ האר 1240 תנש

 ן"במרה ידיב היה יכ הדיעמ םימרה םייוויטרטסינימדאה םהידיקפתמ העפשה יבר םידוהי םיגיהנמ ריסהל תלגוסמ

 ויביתכתל 'עמשנ' ן"במרה יכ החנההש תדמלמ םג איה .הינולטקב תידוהיה הטילאה לש םיינחורה םינפה תא בצעל

 ,ליעל םג האר .ג''יה האמה לש םישולשה תונשב וליפא ן''במרה לש ודמעמ תא תמאות הניא רוהנ יגמ קחצי 'ר לש

 .170 הרעה

 ימע ,'תוטילאו הלבק' ,ל"נה ;233-231 ימע ,םישדח םיטביה :הלבק ,ל''נה ;73-67 ימע ,'ונידיב ןיא' ,לדיא :האר

18-13. 
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 ןמחנ ןב השמ 'ר [45
- 

 579 תינחור תוגיהנמו הכלה ,הלבק

 םירוציקה תמישר

M. Idel, 'We Have No Kabbalistic Tradition on This', in: I. Twersky (ed.), ־ 'וניליב ןיא' ,לליא 

Rabbi Moses Nahmanides (Ramban): Explorations in His Religious and Literary 

Virtuosity, Cambridge, Mass. 1983, pp. 51-73 

M. Idel, 'Maimonides and Kabbalah', in: I. Twersky (ed.), Studies in הלבקהו ם"במלה' ,לליא' 
 ־

Maimonides, Cambridge, Mass. 1990, pp. 31-81 

 'מ :ךותב ,'רוהנ־יגס קחצי 'ר לצא הרשע הנומש תנווכ לעי ,לריא 'מ ־ 'הרשע־הנומש תנווכ לעי ,לריא

 ורכזל םישרקומ לארשי תבשחמו הלבקה תורפסב םירקחמ :תואושמ ,(םיכרוע)ךיירדלוג יעו ןורוא

 .52-25 ימע ,ד"נשת ביבא־לת-טילשורי ,ל"ז בילטוג םירפא 'פורפ לש

 'ר :ךותב ,ירקחמבו הלבקב "םוצמצ"ה גשומ תודלות לעי ,לדיא 'מ - "'םוצמצ"ה גשומ תודלות לעי ,לדיא

 ,ב"נשת םילשורי ,(י ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ)י"ראה תלבק ,(םיכרוע)סביל 'יו רואילא

 .112-59 ימע

 .ג"נשת םילשורי-ביבא־לת ,םישדח םיטביה :הלבק ,לדיא 'מ ־ םישדח םיטביה :הלבק ,לדיא

 M. Idel, 'Kabbalah and Elites in Thirteenth-Century Spain', Mediter- - 'תוטילאו הלבקי ,לדיא

5-19 .ranean Historical Review, 9 (1994), pp 

 Y. Elman, "'It is No Empty Thing": Nahmanides and the Search for - יאוה קיר רבד אל' ,ןמלא

1-83 .Omnisignificance', The Torah u-Madda Journal, V (1994), pp 

 םירקחמ ,בילטוג.
 'י תכירעב ,הלבקה תורפסב םירקחמ ,בילטוג ־

 ו"לשת ביבא־לת ,רקה

 'י - 'תיטסימה תוגיהנמה תיעב' ,ןד
 תוגיהנמ ,(תכרוע)רפלב הלא :ךותב ,'תיטסימה תוגיהנמה תיעב' ,ןד

 ימע ,ב"משת ביבא־לת ,דעיו השרומ ,ונימיב תינחור 69-63.

J. Dan, Jewish Mysticism and Jewish Ethics, Seattle 1986 - 
 תידוהיה הקיטסימה ,ןד

J. Dan, The Early Kabbalah, edited and introduced by J. Dan (translations - 
 תמדקומה הלבקה ,ןד

by R.C. Kiener), New York 1986 

E.R. Wolfson, 'By Way of Truth: Aspects of Nahmanides' Kabbalistic - 
 'תמאה ךרד לעי ,ןוספלוו

Hermeneutic', AJS Review, 14 (1989), pp. 103-178 

G. Vajda, Recherches sur la philosophie et la Kabbale dans la pensee juive du - םירקחמ ,הדייו 

MoyenAge, Paris 1962 

 'י - הלגנהו רתסנה ילגעמב ,קוטשניו
 היפוסוליפה תודלותב םירקחמ :הלגנהו רתסנה ילגעמב ,קוטשניו

 .ט"כשת םילשורי ,לארשיב ןירותסמהו

 ן"במרה ,ךונח
 .ח"לשת םילשורי ,לבוקמכו רקוחכ ן"במרה ,ךונח 'ח ־

 הלבקו הכלה ,ץ"כ
 'י -

 ,תיתרבחה התקיזו הירודמ לע לארשי תד תודלותב םירקחמ :הלבקו הכלה ,ץ"כ

 .ד"משת םילשורי

 B. Septimus, Hispano-Jewish Culture in Transition: The - תידרפסה"תידוהיה תוברתה ,םומיטפס

1982 .Career and Controversies ofRamah, Cambridge, Mass 
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Β. Septimus, 'Piety and Power in Thirteenth-Century Catalonia', in: - המצעו תודיסח ,סומיטפס 

I. Twersky (ed.), Studies in Medieval Jewish History and Literature, I, Cambridge, Mass. 

1979, pp. 179-230 

B. Safran, 'Rabbi Azriel and Nahmanides: Two Views of the Fall of - 'ן"במרהו לאירזע 'ר' ,ןרפס 

Man', in: I. Twersky (ed.), Rabbi Moses Nahmanides (Ramban): Explorations in His 

Religious and Literary Virtuosity, Cambridge, Mass. 1983, pp. 75-106 

 טנמיד 'ד ,לדיא 'מ :ךותב ,'תינוטלפואינ היגולוטנוא' ,גרבנזור 'ש ־ 'תינוטלפואינ היגולוטנוא' ,גרבנזור

 'א הרש 'פורפל םישגומ הלבקבו תידוהי היפוסוליפב םירקחמ :הרשל החנמ ,(םיכרוע)גרבנזור ישו

 .366-347 ימע ,ב"נשת םילשורי ,יקסנליו־רלה

 הלבקה תורוקמ ,םולש
- 1987 G. Scholem, Origins of the Kabbalah, Princeton 

 ו ,רפס תירק ,'הריצי רפסל ן"במרה לש יתימאה ושוריפ' ,םולש 'ג = 'יתמאה ושוריפ' ,םולש

 .419-385 ימע ,(ץ"רת-ט''פרת)

 הלבק ,םולש
- 1972 G. Scholem, Kabbalah, Jerusalem 

 ,ד"צרת ביבא־לת ,קילאיב רפס ,'הלבקה תישאר תודלותל השדח הדועת' ,םולש 'ג - 'השדח הדועת' ,םולש

 .162-141 ימע

 ,'ולעופו שיאה - ידנוריג הנוי וניבר :דרפסב זנכשא תודיסח' ,עמש־את 'י ־ 'ידנורג הנוי 'ר' ,עמש־את

 לארשי םע תודלותב םירקחמ ,הלוג רחא תולג ,(םיכרוע)ןלפק 'יו ןמסורג 'א ,יקסרימ 'א :ךותב

 .194-165 ימע ,ח"משת םילשורי ,טראנייב םייח רוספורפל םישגומ

 הלבק ירקח ,יבשת
 .ב"משת םילשורי ,היתוחולשו הלבק ירקח ,יבשת 'י -
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