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 ז הקירפא ןופצב הלבקה תישאר

 הכלמ ןבא םיסנ ןב הדוהי 'ר לש החוכש הדועת

 לדיא השמ

 הדיו הירא הדוהי 'סורפ לש ורכזל

 אובמ .א

 תפרצ םורדבש סנבורפמ תילבקה תוגהה זכרמ רבע 13־ה האמה לש ינשה עברב

 ,רתוי םילודג םיידוהי םירוביצל טשפתהל הלבקה הלחה ךכבו ,דרפס ןופצל

 תישארבו 12־ה האמה ףוסב ולעפש םילבוקמ לש ןטק ץמוקמ .חתפתהלו ססבתהל

 םיבחר םיגוחל הלבקה הטשפתה ,םיברב םתרות תא ץיפהל וטנ אלש ,13־ה האמה

 הנוריגב ולעפש ,הלא םידימלת .רוהנ יגס קחצי 'ר לש וידימלת םהב וטלבו ,רתוי

 ,ןהילע ופיסוהו ןתוא וחתיפ ,ולביקש תוילבק תורוסמ בתכה לע ולעה ,דרפס ןופצבש
 תילבקה תוגהה זכרמ רבע 13־ה האמה עצמאב .יפוסוליפ שוריפ ןתוא ושריפ םיתעל

 לש התצופת ךרד לע תורורבו תוטרופמ תויודע ונידיב ןיא 1.היליטסקל הינולטקמ

 קפס ןיא ךא ,13־ה האמה עצמאמ ,הינמרגלו תפרצל ,זנכשא לא תידרפסה הלבקה
 םהרבא ידיב ,הילטיאל דרפסמ תיאובנה הלבקה רבעמ 2.שחרתה הז ןיעמ רבעמש

 דרפסבש היסולדנאל ,םורדל הטשפתה הלבקהש ןכתי 3.רתוי הרורב ,היפעלובא

 תא ךראתל ףא השקו ,תושולק תועידי וליפא ונל ןיא ךכ לע ךא ,הקירפא ןופצלו

 לכ ונידיב ןיא 4,הנמיהמ יתלב תחא תודעל טרפ ,לשמל ךכ ;הז רבעמ לש ותישאר

 .רמאמה ףוסב האר — תויפארגוילכיבה תוינפהה טוריפ
 .התושרבש דיה־בתכמ םיקלח םסרפל תושרה לע קרוי־וינב םינברל שרדמה תיב תיירפסל הנותנ יתדות

 רוהנ יגס קחצי 'ר לש הלוכסאה ןיב ןיחבהל שי .תורוקמ ,םולש :האר — תאזה היגוסה לע 1
 ,רקי ןב הדוהי 'ר תלוכסא ןיבל (דועו ןזחה קחצי ןב םהרבא 'ר ,לאירזע 'ר ,ארזע 'ר)וידימלתו

 .וידימלת ידימלתו וידימלת ,ן"במרה
 .טצ-זצ ,הצ־גצ ימע ,ןד :האר 2
 התוא ץיפמ לחה רושעה ףוסמו ,1270־ב הנולצרבב תיאובנה הלבקה ירקיע תא דמל היפעלובא 3

 .היליציסו הילטיא ירעב

 :רמאנ ,ןואג יאה ברל תסחוימה ,ןויעה רפס גוח תורפסמ תרגיאב 4

 רהל אבש איליזישמ דחא םכח לע דיעמ היה ונממ הז לכ יתלבקש ר"נ לודגה םכחה הה

 םינושארה הנוכתה תמכחב קומע ןובנו םכח דחא יקורמ איליזישב הארש דיעהו שעג

 וילודגו וירש לכ יניעבו ויניעב בושח היהו איליזיש ךלמל לודג אפור היהו םינורחאהו
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 זהקירפא־ןופצב הלבקה תישאר

 שי םאה :הלאשה תלאשנו .13־ה האמב הקירפא ןופצב הלבקה לש המויק לע תועידי

 התצופת רחאל הנש האמכ אקווד הקירפא ןופצל העיגה תידרפסה הלבקה יכ ,חינהל

 ?זנכשאב

 ,(ן"ביר :ןלהל)הכלמ ןבא םיסנ ןב הדוהי 'ר היה ,רקחמה תורפסב לבוקמה יפ לע

 םרתש קהבומ רקוח ,הדיו הירא הדוהי .הקירפא ןופצב ולעפש םילבוקמה ןושאר

 תונש ףוסב לעפ הז לבוקמ יכ רבס ,החותינלו הדוהי 'ר לש ותנשמ םוסריפל תובר

 תידרפסה הלבקה הרדח היפלש ,הנומת הרייטצה ןאכמ 5.14־ה האמה לש םישימחה

 .זנכשאלמ רתוי רחואמ הנש האמכ ,14־ה האמה תיצחמב הקירפא ןופצל

 היגוסה תא ןוחבל יוארה ןמו ,תוקצומ תודבוע לע תכמסנ הנניא וז העיבקש המוד

 וירוביח לש דיה־בתכ לש ןופולוקה לע ךמתסה הדיו .רקחנ םרטש ,שדח רמוח תרזעב

 החנהל ידעלב רוקמכ (ה"כק) 1365 תנש הניוצ ובש ,(יברעה םרוקמב) הדוהי 'ר לש

 דומלל ןיא ,טאריס טלוק הנייצ רבכש יפכ םלוא .דיה־בתכבש םירוביחה ךיראת רבדב

 םירוביחה דחא :דועו תאז 6.םירוביחה ורבחתנ הבש הפוקתה יבגל רבד ןופולוקה ןמ

 קחצי 'ר לש תויתרוקיב תורעהל הכז — רזעילא 'רד יקרפל ושוריפ — הדוהי 'ר לש

 ותומ ןמזו ויתורעה תא קחצי 'ר בתכ יתמ רוריבב םיעדוי ונא ןיא וננובאדל .וכע ןמד

 יתפרצ המלש 'ר לש הבישיב םימדקתמ םידומיל דמל קחצי 'ר יכ עודי ךא :עודי ונניא

 תיתורפסה ותוליעפ יכ חינהל שי ךכיפלו ,(1291) אנ תנש ינפל וכעב (ןטקה) טיטפ

 ןופולוקה לש ךיראתהש ןאכמ .14־ה האמה לש םישולשה תונש עצמאב המייתסה
 תובישחה לשב יכ ,ןייצל שי .הדוהי 'ר לש ונמז תעיבקל קצומ סיסב שמשל לוכי ונניא

 תורעהה לש ןרוביח סוחיי רבדב קפתסהל קחדנ אוה ,הז ךיראתל הדיו סחייש הברה

 7.וכע ןמד קחצי 'רל רזעילא 'ר יקרפ לע

 תא ךראתל תרשפאמ (קרוי־וינ י"תכ) דיחי די־בתכב הרמתשהש הדועת םלוא

 13־ה האמה לש םישימחה תונש ףוסל הדוהי 'ר לש תיתורפסה ותוליעפ תפוקת

 תלבק לש התרידח ןמז תא םידקהל תרשפאמ וז הדועת 8.םישישה תונש תישארלו

 דועו .תורבסה ישנא תכמו םינייעמה תכמ ורהזה וידימלתל ימוא היהו .םיהולאה ךאלמכ
 ןאמ לע יוו יקורמה לודגה םכחה ןושל שעג רה ימכחל הארה םכחה הז וירפס ךותב איבה

 ינבמד אימיכחו איאיבנד איח קיבשו יהולגר רתב הישיר ליזאו הינויעבו היפרוחב ךימסד
 אימסוקו אישרחד אתמכח ןיעב אזיחא אתמכח איהד איפוסלפד אתמכח ץיליו לארשי
 אלו ריבסד ןאמ לע יוו .איריחנ אלב אחירבו הניע ילב איבקנכו אחומו אשיר אלב הילגרב

 ףקות הז אבלו אניעבו אברד אמופמ אתמכח ףלימב ןוהיורתד ריבס אלו ליבק ,ליבק
 .(א207 ףד ,1959 4ס םילשורי י"כ) .ונושל

 לבוקמ םשב ימרא טוטיצ יכ ,ןייצל שי .329-328 ימע ,תורוקמ ,םולש :האר תרגאה לע
— 

 ומצעלשכ הז אשונו ,תורעהה ,הדד :האר — םיסנ ןב הדוהי 'ר לצא יוצמ — ההוז אל ןיידעש

 .גת-בת ,ונ ימע ,ךיירדלוג :םג הארו .ןוביל ןועט

 .398 ימע ,יקרפ ,םולש ; 64-63 ימע ,הלבק ,םולש ! 9 ימע ,באתכ ,ל"נה ; 6 ימע ,ן"ביר ,הדיו

 ,טאריס םג האר :הדוהי 'רל תוליפתל שוריפב 1260 תנש העיפומ הירבדל .71 ימע ,טאריס

 .5 הרעה 201 ימע ,הלבקה

 ןופצב היה קחצי 'ר יכ תורשפאה לע .תורעהה ,הדיו לצא תרתוכבש הלאשה ןמיס תא האר

 .חסש ימע ,ךיירדלוג :האר ,הקירפא

 :221 ימע ,סכראמ :האר — ללכב דיה־בתכ רואית :הדיו לש וירקחמב הרכזנ אל וז הדועת
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 לדיא השמ

 ןיא המצע הבש םגה ,תוחפל הנש האמב — 9וקוראמל — הקירפא ןופצל דרפס
 לולכמ תא חתננ אלו הדוהי 'ר לש טסקטה לכ תא ןאכ םסרפנ אל .ילבק רמוח

 .ונניינעל דבלב םיבושח םיעטקב קפתסנ אלא ,הדועתב םינודינה םיאשונה

 הכוראיתו הדועתה .ב

 תלטונ הימונורטסאה .םייגולורטסא םילוקיש סיסב לע ,ץקה בושיחב תקסוע הדועתה

 םינויד ךכל שידקהו הימונורטסאב ןיינעתה הדוהי 'רש עודיו ,וז הדועתב בושח םוקמ

 םיעטקה הלאו .הדוהי 'רל הדועתה סוחייל קוזיח שי תאזבו — וירוביחב םיטרופמ

 :ץקה יכיראתב םיקסועה

 11 הדמ pאמ הכרא המכחה תאז יכ 10ילכש טעמ גישה רשא תא לחא התעו

 ילב התנוכת דע אבל ויתונש רצוקבו ןמזה קחדבו ויתואלת בורב לוכי םדא ןיאו

 יתגגש לכו ילכש טעמ הבריש הז יבתכ ארוק לכ ינפ הלחמ ינא הז ...הגגש

 לכ תושרבו '2הכלמ ןב םיסנ 'ר תושרבו לאה תושרב (?)הואו החילסו הליחמ

 ןינמל '3ה"סרא תנש איהו ןסינ שדחב וניניינמל ה"כה תנש יכ בל םכח

'A short astrological treatise by Juda ben Nissim ben Malka, dealing with 

conjunctions of planets in 1265 is entirely unrecorded. The homonymous 
comentator of the Book of Creation and other works is evidently a descendant of 

this author' 

 ,באתכ ,ל''נה !9 ימע ,ן"ביר ,הדיו :האר :סאפב ילוא ,וקוראמב לעפ ן"ביר ,תחוורה העדה יפל
 .יתייעב רוקמ לע םיכמתסמ םהימדוקו הלא םירקוח יכ המוד םלוא .63 ימע ,הלבק ,םולש : 9 ימע

 העד .םש לעפ ,הכלמ ןב םיסנ 'ר ,ויבא יכ תודעב קרו ךא היולת סאפב לעפ הדוהי 'רש תורשפאה

 לש ולש ספוטה ילושב ריעה םולשש יפכ)הריצי רפסל לירטוב השמ 'ר לש ושוריפמ החוקל וז

 ,םולש)הדיו לש ותעדב לוגדל ךישמהו ותרעהמ הנקסמ לכ קיסה אל םולש .(9 ימע ,ן"ביר ,הדיו

 ,ללכב וקוראמב וא ,סאפב ן"ביר לש ומוקימל דיחיה רוקמה אוה לירטוב ןכא םא .(63 ימע ,הלבק

 תאירק יכ ,ףיסוהל שי .םיפסונ ןיכומית ונידיב ויהי רשא דע הבר תונקפסב ךכל סחייתהל שי
 ,הדוהי 'ר יבתכ לש םיפוא תא ריכהלירטובש תדמלמ (םיסנ 'ר לש ומשב)לירטוב לצא האבומה

 ןיפולחל :םיסנ 'רל וסחייש טוטיצ הדב אוה וז תורכה ךמס לעו
 יפכ ,םיסנ 'ר לש ותסיפת —

 .היגולורטסאו היגאמ ,הלבק לש בוריעב — ונב לש וזל המוד ,לירטוב לצא תטטוצמ איהש

 י"כ ,ירזוכה רפסל לוצירפ םייח ןב בקעי 'ר לש שוריפב יתאצמ םיסנ 'ר לש ומשב רחא טוטיצ

 — ב125 ףד ,268 ירויפיטנומ
 תורצוויה ,הז אשונ ;ילבק אלו ,יפוסוליפ אשונ ורקיע ךא

 ןדה ,(10 ימע ,ן"ביר)ומצע הדיו .72-71 ימע ,ן"ביר ,הדיו :האר:ן"ביר לצא םג עיפומ ,םירפסמה
 עדומ — ('הכולמה ףינצ')ומצע םיסנ ןב הדוהי 'ר לש (?המודמ)רוביחמ לירטוב לש טוטיצב

 לע ,יאקוראמ תועד־הגוהל ן"ביר תא תויטלחהב ךפה תאז לכב ךא ,לירטוב לע ךומסל ןיאש ךכל

 תילבקה תורפסב ן''ביר תודוא םירוכזיאו תואבומ רדעה יכ ,ןייצל שי תאז תמועל .לירטוב ךמס
 .הל הצוחמ לעפ אוהש ,הדבועה לע עיבצהל יושע 13־ה האמב דרפסב

 ויתורוקמו הז יוטיב לע
 ,וכע ןמד קחצי 'ר יכ ,ןייצל ןיינעמ .דצש־גצש ימע ,ךיירדלוג :האר —

 .םימוד םיפוריצב שמתשהל דאמ הברמ ,ן''ביר לש דחא רוביח תוחפל ריכהש

 .ט:אי בויא

 .ב80 ףד ,קרוי־וינ י''כב םג העיפומ המוד רשקהב באה םש תרכזה

 .1265 ונייהד
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 ?הקירפא־ןופצב הלבקה תישאר

 ןכו [...] ,,םלועה תנש תלחת איהו הלטב שמשה סנכי 14סרמ שדחב םירצונה

 ה"סרא תנשמ ירבמיזד ד"כ ליל אוהו זכה תנשמ תבט שדחב הנבלה הקלת

 יעיבר םוימ םויה יצח םדוק הרוא ךישחתו הלכ המחה הקלת ןכו [...] היהיו

 תנשב יאמ ה"כ אוהו הריציל ז''כ תנש ןויס שדח שאר םדוק םימי ינש תבשב

 טעומ יתגשה הזו [...] קדצו יאתבש קובד היה רשא םוקמב םירצונל ז''סרא

 17.ו"רנ הכלמ ןב םיסנ 'רב הדוהי םאנ םיבכוכה תנוכת יפכ '6ילכש

 ,ונייהד ,1265 אוה הדועתה תביתכל terminus ante quem :הקצומ העיבק ונינפל

 :ינשרד רמוא םיירצונהו םיירבעה םיכיראתב שומישה .הז דעומ ינפל הבתכנ איה

 םיירצונה םיכיראתה ,תושולק וקוראמב הדוהי 'ר לש ותוליעפ תודוא תועידיהש ןוויכ

 וז תונמדזהבש תורשפאה לע םג ןאכמו ,תירצונה דרפסב ורוקיב לע הארנכ םיזמרמ

 רזוח הדוהי 'ר יכ ,ףיסוהל שי .וירוביחבש תוילבקה תורוסמה יטרפ תא םג דמל

 ךכ .הקירפא ןופצב ןהו דרפסב ןה ,םירעו תוזוחמ תומש לע םימעפ המכ הדועתב

 תא ,(ודילוט ונייהד) '9הליטלוט תא 18:סינות תא םיימעפ ריכזמ אוה לשמל

 ןופצו דרפסל ץוחמ םירחא תוזוחמ תומש תרכזה תורמל 21.הדנארג תאו 20הזוטרוט

 דרפסב תומוקמה תומש לע הרזחה יכ חינהל ריבס 22,(הינמרא תמגוד) הקירפא

 .הלא םירוזא ינשב ולש תדחוימה תוניינעתהה לע העיבצמ 23הקירפא ןופצבו

 יכ בתוכ רבחמה :התביתכ לש תקיודמה הנשה תניוצמ הדועתב יכ יל הארנ

 ךכ :ותוליעפל קיודמ ןויצ ןאכ שי יכ חינמ ינאו /הריציל ד"כ תנש'ב התיה 'הלאשה'

 'ה תנשב בתוכש ימ יכ ןכתיי 24.'םינשב ךותב היהי הזו' :רחא םוקממ םג רבתסמ

 הנש התואב ונייהד .םייתנש ךות שחרתהל םייושעש תוערואמ לע רבדמ ד"כ םיפלא

 .ה"כ תנשב םיליחתמש ,םייתדה םייונישה תלחתה תא הזוח אוהש

 ןתינ ירה ,םיבושיחה לש םתליחתל תיגולורטסא תועמשמ תלעב איה ה"כ תנש םא

 :הדועתה םויסב רמאנ לשמל ךכ :בושח ערואמ ללוחתי (1276)ו"ל תנשבש עובקל

 ךלה הנש א"י ו"ל דע ה"כ תנשמ ותלחתו קדצו יאתבש קובד ךותב יתיאר הזו
 25.ץראה לכב ועמש היהיש דע לדגו

 דועב ,ינשרד תרמוא םישדוחה לש םיימורה תומשלו ירצונה םינשה ןיינמל הפוכתה תוקקדזהה

 !םיברעה תא אל ךא ,הדועתב םיחלגה תא ריכזמ רבחמה ,ללכ רכזנ אל יברעה םינשה ןיינמש
 .עודי יגולורטסא גשומ אוה םלועה תנש
 יבתכ ריכהש ,וכע ןמד קחצי 'ר .דצש-גצש ימע ,ךיירדלוג :האר — ויתורוקמו הז יוטיב לע

 .םימוד םיפוריצב שמתשהל הברמ ,ן"ביר
 .א79 ףד ,קרוי־וינ י"כ :האר 20 .א79-ב78 ףד ,קרוי־וינ י"כ :האר

 .ב79 ףד ,קרוי־וינ י"כ :האר 21 .ב79 ,א79 ףד ,קרוי־וינ י"כ :האר

 .א79 ,ב78 ףד ,קרוי־וינ י"כ :האר 22 .ב79 ףד ,קרוי־וינ י"כ :האר

 ןופצב רבדמל זמר והז יכ ןכתייו ,'היצ חאב ינאו' :רבחמה בתוכ םש ,ב80 ףד ,קרוי־וינ י"כ :האר

 .הקירפא
 .א79 ףד ,קרוי־וינ י"כ :האר

 .התומלשב ןלהל ספדות האבומה .ב80 ףד ,קרוי־וינ י"כ :האר
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 לדיא השמ

 תיחישמה הייפיצהו םילוגנומה .ג

 הדיתעה הפוקתה תנבהל דיחיה עינמה םניא םייגולורטסאה םיבושיחה יכ קפס ןיא

 :ךכל תפסונ הביס תרכזנ הדועתה תחיתפב .םיבכוכה תועצמאב

 ונמע תלחותו םירתת םיארקנה םיה רבעב הנוחה םעה רבד עמש ונילצא תוברב

 תותדה יניינעב ורבדי םיבר םישנא יכ תוארל וימחרב םשה ם[? ]א רשאל

 םיבכוכה ךלהמב רוקחלו שורדל ינוריעה הלא לכ ,וב בורק ןמזה יכ םרמאב

 וציו 'תי םארוב ןוצרב ונמלועב םישדחתמה המהו חכה םהל הנתנ רבכ רשא

 יאתבש םהש םידבכה םיבכוכה קובד רבד לכ םדוק שורדלו רוקחל םינומדקה

 26.קדצו

 םוחתב שחרתהל םידיתעה םייונישה ונייהד — 'תותד'ה רבדב רוקחל תוררועתהה

 תשילפ רבדב תובר תועומש הל ומדק :היגולורטסאה ןמ הרוענ אל — תותדה

 הרושב לע תורשבמכ הלא תועומש שריפ הדוהי 'ר .םילוגנומה ונייהד ,'םירתת'ה

 תשילפב תוכורכה תועידיהש ,ןאכמ .'וימחרב םשה' ,'ונמע תלחות' ,תיבויח

 תלעב ,תמיוסמ תינחור הסיסת וררוע לארשי־חאלו הירוסל ,הפוריאל םילוגנומה

 לש יגולורטסאה חונעיפב יוצמ 'תלחותה' לש קיודמה הרשפו ,יגולורטסא ןווג

 וז תלחותל יכ הדיעמ ,ךשמהב תאבומה ,הדועתה ףוס לש האבומה .שחרתהל דמועה

 ,םינשה הרשע־תחא ךלהמב שממתהל הדיתע הלואגה :יטננמיא יחישמ יפוא

 תבלתשמ וז הרורב תודע .הדועתה תביתכ זאמ םייתנש — דואמ הבורק התליחתו

 תינחורה הסיסתל התועמשמ ךא ,רבכמ הז העודי התיהש ,רתוי תבחרנ העפותב הפי

 וחיפהש דודיעלו תווקתל הנווכה !היד הפשחנ אל 13־ה האמה לש הינשה תיצחמב

 הפיסומ הנודינה הדועתה .םילוגנומה ידיב םירצונה תולפמ לע תועומשה םידוהיב

 לש ןויפיא יווק רפסמ לש תשדוחמ הכרעה תרשפאמו ,וז העפותל הדבכנ תפסות

 .דרפסב תידוהיה תוגהה

 םילוגנומה תונוחצנ ןיב דרפסב םיגוהה וסחייש הקיזל רתויב הרורבה תודעה

 אוה 1260 תנשמ וירישמ דחאב 27.הרייפאד םלושמ 'ר לצא היוצמ לארשי תלואגל

 ,םידוהיה ברקב תויחישמ תויפיצ ,רמולכ 28'תורוגש םיבר יפב תודגהו ןוזח' ריכזמ

 29.'תורוגמ pא ובזע התעו — םינפל ולג רשא םה םיטבש' םג ןייצמ אוה הז רשקהבו

 ארומ יכ הדבועה לעו ,קשמדו בלח ,לבב תדיכל :םנוחצינ לע עיבצמ אוה ךשמהב

 ןיא ,םירקוחה ועיבצה רבכש יפכ 30.'תורוגמ ואב םינזור המכל' :םיליצא לע לפנ לודג

 .בד8 ףד ,קרוי־וינ י"כ :האר
 ,165 ימע ,ילוכשא :האר — הרייפאד לש רישה לעו ,'םיזונגה' רבד לע תועומש לש היגוסה לע

215-212, 219-217. 

 .214 ימע ,ילוכשא :האר

 .214 ימע ,ילוכשא :האר

 .214 ימע ,ילוכשא :האר
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 זהקירפא־ויפצב הלבקה תישאר

 תועומשה לש הברה הצופתה תא שיגדמ הרייפאד .םילוגנומב ןאכ רבודמש קפס

 ,ליעל ונאבהש הדועתה לש החיתפב ךמתנש חוסינ — 'תורוגש םיבר יפב' םילמב

 .'םעה רבד עמש ונילצא תוברב'

 הלואגל הייפיצ רקיעב תררועמ םילוגנומה תשילפ הרייפאד םלושמ 'ר לצא

 ךלהממ דומלל ןויסינ :תוליעפ ןהירחא תועומשה וררג הדוהי 'ר לצא וליאו ;הבורק
 תונש לש הנושארה תיצחמב יכ ,ףיסוהל שי .םיידיתעה תוערואמה יטרפ לע םיבכוכה

 היפעלובא םהרבא 'ר לש ותעיסנ :הלא יתש לע תפסונ המוד העפות הרכינ םיששה

 ושלפש ,םילוגנומה לא עיגהל הסינ היפעלובא 31:1260 תנשב ןויטבמסה רהנ רבעל

 תדמלמ וז ותחנה לע .םיטבשה תרשע םה־םהש החנה ךותמ הארנכ ,לארשי־ץראל זא

 :הרייפאד םלושמ 'ר לש ורישב םיזמרנ ךכל ןיכומיתו ,ןויטבמסה רהנ תרכזה יתעדל

 לעב עודיכ היה היפעלובא 32.'תורורצמ רהנל תחינ הכו — הציחמ יררה ילאוג ץרפו'

 33.הדוהי 'ר יניעב םג תיחישמ התארנש הפוקתב החתפתהש ,תטלוב תיחישמ העדות

 דיעמש יפכ ,אמור ידוהי ברקב םג הררש םישישה תונש תישארב תיחישמ הייפיצ

 הדועת םג ךכ לע הדיעמ ותעדל 34.אמורב תירצונ תינפגס העונת לע ורקחמב ףאוט 'א

 הנמזש ,הילטיאב תקהבומ תיחישמ הסיסת לע םידמלמ הלא לכ 35.היליציסמ תרחא

 ירבחמל תמצמטצמ הנניא וז הרע הסיסת .ליעל הדעותש דרפסב הסיסתל ליבקמ

 ךראתל ןתינ .רתוי הבחר הבכשב תררושה השוחת תפקשמ אלא — דבלב תודועתה

 תונש תליחתל תיחישמה הסיסתה רבדב וללה תויודעה תא ידמל ההובג תונימאב

 .םיששה

 לש וטע ירפמ ,יגולוטאכסא יפוא ילעב םינויד ונידיב שי ,הלא םינויד לע ףסונ

 'י ידיב וראות ןוידה יטרפמ המכ .ןהכה בקעי ןב קחצי 'ר לבוקמה
 הארש ,ןד

 תודע ,רכזנה לבוקמה לש הנימב תדחוימ תיתריצי תוצרפתהל תודע םתעפוהב

 לע הבוגתל וא ירוטסיה ערואמל אלו' ...'תדחוימה ותייטנלו תישיאה תושיגר'ל

 הרשקה ךותמ הנודינה תילבקה הריציה תא העיקפמ וז הסיפת 36.'םידחוימ םיעוריא

 ערואמ ,םילוגנומה תשילפ לש ריבכה ירוטסיהה ערואמהמ תמלעתמו ,ירוטסיהה

 םידוהי לש — םתעדותב ןהו הפוריא יבשות לש תואיצמב ןה קומע םתוח עבטש

 םיכלוה ,13־ה האמה תישאר דע וררשש ,הנידמהו הרבחה ירדסש השגרהה :םירצונכ

 לש דיאל החמשו ,אסיג דחמ ,םירצונה תדרח .םילוגנומה לש םצחל תחת םיסרוקו

 יחרכה עקר תושמשמ — אסיג ךדיאמ ,תיחישמ הווקתב הבולשה — םידוהיה

 דחא :13־ה האמה לש היינשה תיצחמב םינוש תויחישמ יגוס לש םתחימצ תנבהל

 אוה — 37 ונידיל עיגהש רתויב ירויצהו יתימה ילוא — תויחישמה תויפיצה ייוטיבמ

 .ןהכה קחצי 'ר לש וטע ירפ

 .216 ימע ,ילוכשא :האר 31

 .214 ימע ,ילוכשא :האר 32

 .74-51 ימע ,םיקרפ ,לדיא :האר 33

 .ףאוט :האר 34
 .21 הרעה 121 ימע ,ףאוט :האר 35

 .250 ימע ,תישאר ,ןר :האר 36

 .250 ימע ,חישאר ,ןד :האר — הבחרהב ךכ לע 37
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 לדיא השמ 10

 םידוהיה ברקב תויחישמה תויפיצה תא יכ ,רבתסמ תורומאה תויודעה ךותמ

 וא םישוריג ,תואלת אלו ,םירצונה לע םילוגנומה תונוחצינ אקווד 13־ה האמב ודילוה

 תלפמ' ונייהד ,תורצנה לע ירשפא ןוחצינל ףאו ,בורק רופישל תווקתה .תומוארט

 ןמ קלח םג ,יתעדל ,ריבסהל היושעה ,רתויב הבחר תיחישמ העדות וררוע ,'םודא

 אל ךא ;16־ה האמב תומיוסמ תועפות ףאו 15־ה האמב דרפסב תיחישמה הסיסתה

 .וז היגוסב ןאכ ביחרנ

 ונא ןיא הרבחמ לש תיתרבחה הבכשה תאש — הילטיאמ תודעל טרפ יכ ,ןייצל שי

 קחצי 'רו היפעלובא םהרבא 'ר ,םיסנ ןב הדוהי 'ר ,הרייפאד םלושמ 'ר ירה — םיעדוי

 יאשונב םיניינועמ תוחפל וא ,םהייח לש רחא וא הז בלשב ,םילבוקמ םלוכ ויה ןהכה

 הפוקת התואב בתכנש ,ן"במרה לש הלואגה רפסבש ץקה יבושיח לע ףסונ .הלבק

 תויחישמה ןיבש הקיזה רוריבב תרכינ ,(13־ה האמה לש םיששה תונש תליחת)

 38.הלבקה ןיבו היתורוצל

 — הלבקה תישארב — םילבוקמה ברקב יכ ,רקחמב תחוורה העיבקהש ןאכמ

 תונש יבגל רמוחו לק :תקיודמ הניא 39,םייחישמ םיניינע יפלכ תושידא הררש

 רפסב ןה ,םייחישמה תודוסיה תורבגתה םע 13־ה האמה לש םיעשתהו םינומשה

 ךפונ הפיסומ ן"ביר לש ותודע 41.היפעלובא םהרבא יבתכב ןהו 40ויתובכשל רהוזה

 הנודנה הדועתב 42.ורודב םילבוקמה ןיב וררשש תושיגה ןווגימל ,יגולורטסא ,דחוימ

 יוארה ןמו ,תידוהיה תרוסמב חישמה דיקפתל המוד הדיקפתש ,תלאוג תומד העיפומ

 :הרואית לע בכעתהל

 םקובד היהי 43הנשה תאזבו רוש לזמב יאתבש םשו יעישתב קדצ יתאצמו

 הז לכ הרוי ,המכחהו 45רמאה 44לזמ אוהו .הנשה ירישע אוה רשא םימואתב

 שקביו ודיב הפולש וברחו ^אה יבשוי לע הררש ףדור 46לשומ ןוטלש לע

 םוקמ הרויו םדק ינב לכ וינפל וענכיו חאה יבשוי לכ וב ונימאיש ידכ הררש

 חכב לבא תמאה תנומאו (?)קדצהו רסומהו המכחה תיילע לע יאתבשו קדצ

 לש ורפסל אובמב יתורעה :האר — םילוגנומה לע תועומשהו הלבקב תויחישמה ןיב הקיזה לע
 .15 ימע ,ילוכשא

 .176 ימע ,םג האר םלוא ; 195-194 ימע ,וגב םירבד ,םולש :האר

 .סביל :האר

 .74-51 ימע ,םיקרפ ,לדיא :האר

 הסיפת — (1260) 'כ תנשב הלואגה תלחתה תא האבנמה תיגולורטסאה הסיפתה ןיב סחיה

 איה ,ן"ביר לש ויתועד ןיבל ,(ב66 ףד ,711 סירפ י"כ) הדוהי ןב השמ 'ר לש רוביחב היוצמה

 — ודלוטמ ןהכה המלש ןב הדוהי 'ר םג ,עודיכ .ןאכ הב קוסענ אל ךא ,תניינעמ היגוס
 ןימאהש

 — הנותמ תיטסיוגניל הלבק סרגו היגולורטסאב
 .יכ תנשב אובת הלואגה יכ ןימאה

 .(1265) ה"כ תנשל הנווכה ,רשקהה יפ לע

 המכחה לע הנוממה אוהש הסרג םייניבה־ימיב היגולורטסאהש ,יאתבשל ,הארנה לככ ,הנווכה
 .87-80 ימע ,שוריפה ,לדיא :האר —

 .רוביד ונייהד ,'רמוא'ל הארנכ הנווכה

 .הררש ףדורכ ראותמה ,לושמיש שיאל הנווכה
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 I 11 זהקירפא־ןופצב הלבקה תישאר

 אבטרקו ןארמהו אקרבבו םירצמבו האינמראב לעפה הז תארתה היהיו ןוטלשה
 חוצנה היהיו םימואתו רוש תלשממ תחת היהיש םוקמ לכו הרצנ 'א הוזגו

 םירכזנה תומוקמב םוקי רשא אוהה שיאה לעופו תומחלמהו ברחהו

 [...] םינש 'ב ךותב היהי הזו ^אה רובט ל"ר בושיה תועצמאבו

 ושדחתיו וב לעופה הארתיו תוקלה תאזב םייקתי הלעמל יתרבדש המ יכ הרוי

 םוקי רשא שיאה תרובגו חוצנו ןדבאו גרהו ברח תכמו תולודג תומחלמ םלועב

 [...] וינפל םיכלמ תענכהו

 יער תצק ינולאש .םיבכוכה ךלהממ ילא ררבתנש הממ טעמ דוע ףיסוא לבא

 תואלתה וליאמ םרזעב היהי ולאה םידוהיה ןינע ךיא המכחה תאזב האראש

 תורצה ירחא ותבוטל היהי תירחאה תיב לעב תויה רובעבו [...] םלועב תואבה

 ימכחו 47.וניתדוקנ םוקתו וניצחול דימ רכזנה שיאה ונעישויו ונרזעיו תורכזנה

 ורמאו (!)שדח תד השעיש שיא םוקי רכזנה קובדה הזב יכ ורבד המכחה תאז

 ומכ ותד היהי םינפ לכ לע םהמ היהי אל םאו 48.'רשי םהו היהי יאתבש םעמ יכ

 דחא 'יי היהי אוהה םויב היהיו 'ותכש ארקמ ונב םייקי איהה תעבו .'רשי תד

 [...] 49דחא ומשו

 ךלה הנש א"י ו"ל דע ה"כ תנשמ ותלחתו קדצו יאתבש קובד ךותב יתיאר הזו

 טעמ טעמ ותעיסנו הקוחר pאמ ותאיציו pאה לכב ועמש היהיש דע לדגו

 האדוה ונתיו וערז pקיו תבשל םוקמ רחבי תומחלמה רחאו .תעדבו המכחב

 החונמו םולש תורודה לכ ףוס דע וערזלו ול היהו ויביוא דימ וליצמלו ארובל

 ואריו 5'ה''ב םשה תאריו תעדו המכח pאה האלמו 50דירחמ ןיאו ובשיו

 52.ןמא ןמא ונשפנ לגתו ונבל חמשיו וניניע

 יאתבש לש םתויזכרמ ;תקהבומ ,תיגולוטכסא הסיפת לע םידמלמ ליעלד םיעטקה

 השיג םידוהיה ןיב וניצמ .לארשי םע לש ולרוג יבגל םהיניב קובידהו קדצו

 םלוא ,אייח רב םהרבא 'ר תמגוד ,ן"ביר ינפל םג הירוטסיהה רבסהל תיגולורטסא

 ן''ביר לש ושודיח
 תסיפת אוה — תויללכ תויגולורטסא תושיגל םאתהב —

 תוערואמהמ קלחכ אלא ומצע ינפב דמוע וניאש רבדכ תידוהיה הירוטסיהה

 הנניא ונייהד ,ךכ לכ 'תיחישמ' הנניא וירואיתב תלאוגה תומדה :דועו תאז ;םיימלועה

 הספילקופאבו דומלתב תידוהיה תורפסל םיינייפואה םייגולוטאכסא םיעבצב תעבצנ

 תיעצמא וא ץראה רובטל ןווכתמ אוה םאה :'וניתדוקנ' לש תקיודמה תועמשמה יהמ ןיבמ ינניא
 תוחפל ,החנהה ונינפל ירה ,רבדה ךכ םא י 'לשומה' לש ובשומל רשקב ןכל םדוק ורכזנש ,בושיה

 .ךשמהב הפי תררבתמ םנמא וז ןיעמ הקיז .לארשי םע ןיבל לשומה ןיב הקיז שי יכ ,עלבומב
 ימע ,שוריפה ,לדיא :האר — תיגולורטסאה תורפסב דאמ תחוור לארשיל יאתבש ןיב הקיזה
88-86. 

 .ט:די הירכז

 .חכ:דל ארזע יפ לע

 .ב:אי היעשי ןוגכ ,םיקוספ ירבש

 .א81-ב78 ףד ,קרוי וינ י"כ :האר
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 לדיא השמ 12

 תומדל 'שיאה' וא 'לשומה' תא בריק ן"ביר .רתוי תילסרבינוא אלא ,תיממעה תידוהיה

 םא .תודהיל הבורק תד הדסיש תומדל תוחפל וא — אקווד םידוהיה תא תלאוגש

 ידוהיה חישמה ירה ,םידוהיה חישמל הברקתהו התנתשה ילסרבינואה לאוגה תומד

 ,הבושח המגמ יהוז .רתוי תילסרבינואה תלאוגה תומדל ברקתהו אוה ףא הנתשה

 העמשמו — הלבקה לש תיגאמ־תיפוסוליפה תונשרפב םג העיפומ איהש ןוויכ

 לש םייטסיראלוקיטרפה תודוסיה ןובשח לע תיטסילסרבינואה המגמה תורבגתה

 תודוסי לש םתטילק אקווד ,תורחא םילמב .13־ה האמב תידרפסה הלבקה

 ירקיעה םרזב םייטסיראלוקיטרפה תודוסיה תופפורתהל המרת םייגאמו םייגולורטסא
 53.תידרפסה הלבקה לש

 ותסיפת !רשמ ובא יברעה גולורטסאה לש ותטישמ עפשוה ן"ביר יכ ,חינהל ריבס

 םידוהיה לש םייגולורטסאה םיבושיחה לע ףא רוריבב העיפשה רשמ ובא לש

 54.16־ה האמה תליחת — 15־ה האמה ףוסב םירצונהו

 הלבקב ן"ביר לש ומוקמ .ד

 תא תצקמב תונשל יושע ן"ביר לש תיתורפסה ותוליעפל ןאכ עצומה ךוראיתה

 יפל .הלבקל היגולורטסאה ןיבש םיסחיה תוחתפתה רבדב תלבוקמה הנומתה

 םילבוקמה לש םהיבתכב ינשמ םוקמ קר היגולורטסאה הספת ,תחוורה הסיפתה

 וז הנומת הנשמ הנניא ן"ביר לש תוליעפה ןמז תמדקה 55.13־ה האמב םידרפסה

 הנתשמ ,הקירפא ןופצל םג רואיתה תבחרהב םלוא ,13־ה האמה לש דרפס רואיתב

 תונשמ הלבקל היגולורטסאה ןיב גוזימה הארנה לככ רצונ וקוראמב :הנומתה

 םירבחמה ברקב דובכ לש םוקמ ספות ן"ביר הז גוזימבו ,ךליאו האמה לש םישימחה

 גוזימה תריציב ,הנושארהו ,תיזכרמה תוישיאה יכ ,החנהה החוור התע דע .םידוהיה

 יהלשב ודלוטב לעפש ,ראקו ןבא םהרבא ןב ףסוי 'ר היה הלבקל היגולורטסאה ןיב

 ןבא לאומש 'ר לש םהיבתכב תרכינ ותעפשה ;14־ה האמה לש הנושארה תיצחמה

 56.הצרצ ןבא לאומש 'רו טוטומ

 דרפסב תועדה יגוה תצובק לש דחוימה הלקשמ לע יתוריעה תומוקמ המכב

 הליד וקיפ לש ףא ילואו ,ונמילא ןנחוי 'ר לש הלבקה תסיפת לש הבוציעב

 תלבק :תויסאלקה תוידרפסה תוילבקה תוריציב תיטסיראלוקיטרפה המגמה ןיעל תטלוב
 תוגהה ןמ תיטסימה תידוהיה הבשחמה לש הקותינ .וגוחו בישמה רפס ,רהוזה ,ן"במרה

 תואמל םיינייפוא ,אסיג ךדיאמ ,דרפסב תירצונה תוגהה ינפמ התוריגסו ,אסיג דחמ ,תימאלסאה
 ואבש םייטלוקואה םיעדמה יפלכ השדח תוחיתפ תרכינ ,14־ה האמב תאז תמועל .15־הו 13־ה

 .תמיוסמ תיטסילסרבינוא המגמ תרצונ ךכו ,םאלסאה ןמ

 .46 הרעהו 182 ימע ,לדיאו הירא תיב :האר

 .339-321 ימע ,םירקחמ ,הדיו :רנייק :האר

 .297-249 ימע ,םש ,הדיו :האר
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 I 13 זהקירפאףופצב הלבקה תישאר

 המגמ תלעב תיפוסואית היגולותימ אל — הלבקה לש הנוש הסיפת 57;הלודנרימ

 תבלשמה ,תיתוגה תכרעמ אלא ,תוריפסה תכרעמ לע עיפשהל התנווכש ,תיגרואית

 לש תונוש תוסיפת ונייהד — תויפוסואית תוסיפת םע תויפוסוליפ־תויגאמ תושיג

 ןוחבל ןיינעמ ,רחא ןושל .ן"ביר לש ומוקמ תא קודבל שי הז רשקהב .תוריפסה רשע
 ן"בירש החנהב)13־ה האמה עצמאב הקירפא ןופצל דרפסמ הלבקה רבעמ תא קר אל

 הלבקה לע ותעפשהו ,דרפסל םש רצונש גוזימה רבעמ תא םג אלא ,(םש לעפ ןכא

 .הלעמבו ןמזב וז הגיזמ לש ןושארה ץולחה תא ן"בירב תוארל שי .תידרפסה

 גשומ ןוגכ תפצבו הילטיא ,דרפסב 15־14־ה תואמב וררשש תובושח תוסיפתל

 לע תדמלמה ,ן"ביר לש וירוביחב תחוורה תילרטסאה היגאמל הקיז שי 58,תולכיה

 59.תידוהיה דוסה תרותו תיברעה תיפוסוליפה היגאמה ןיב גוזימ

 םיידרפסה םילבוקמה לע ן"ביר יבתכ לש הרישיה םתעפשה תדימ יהמ תעדל השק

 ־םייגאמה תודוסיה תובישחב המוצעה תורבגתההש רורב םלוא 60;14־ה האמב

 :תיברעה תיטלוקואה תורפסה תעפשהמ העבנ 14־ה האמב דרפסב םיילרטסא

 ־תיפוסואיתה הלבקה לש יעבט ךשמה התיה אל הלבקל תילרטסא־תיגאמה תונשרפה

 תינושלה הלבקה לש יעבט ךשמה אלו — הזכרמב רהוזה רפסש — תיגרואית

 השמ 'רו הליטקיג ףסוי ,היפעלובא םהרבא 'ר חסונ ,תיאובנה ונייהד ,תיטאטסקאהו

 תינפת הרכינ תיגרואיתה היפוסואיתה תשגדהמ 61.םינושארה םהירוביחב ןואיל יד

 62.םייברע תורוקמ לע לילעב הכמסנש ,תילרטסא־תיגאמה הנבהה תשגדה לא הרורב

 תוארל ןתינש ינמוד ,ן"ביר לש הרישיה ותעפשה תדימ תא עובקל םדקומ ןיידע םא

 הלבקה לש הינפ תא תרכינ הדימב התנישש ,תינפתה ןומיס תא גציימ אוהש המגמב

 יברעה הבשחמה םלוע ןיב רשג תידוהיה תוברתה השמיש ןאכ םג .סנסנרה תפוקתב

 .תירצונה הפוריא לש הז ןיבל

 ימע ,טוטומ ןבא לאומש ,הדיו : 30,27 ימע ,ץרוש :האר :ראקו ןכא תא םיטטצמ םירבחמה ינש

35. 

 .90-88 ימע ,שוריפה ,לדיא :רקיעב האר

 ,חנומה לש תילרטסא־תיגאמה תועמשמה לע .53 ,32 ,25 ,24 ,20 ימע ,באתכ ,הדיו :האר

 תסיפת ,הדיו ;150-149 ימע ,תוסיפת ,לדיא :האר — תודיסחה דע םיירבעה וילוגלגו

 .492 ימע ,היגולורטסאה

 הרורב ן"ביר לש היגולורטסאה לש הרישיה התעפשה .64 הרעהו , 145,143-142 ימע ,רקה :האר

 םג הארו ;רעשמ רקהש יפכ ,הלבקה ןיבל הניב גוזימה לע עיפשה ףא אוהש ןכתייו ,142 ימעב

 ן"ביר לצא היגולורטסאה לע .165 ימע ,ן"ביר ,הדיו ;147 ימע
 תסיפת ,הדיו :האר —

 ן"ביר לצא תמיוסמ תיגולונומד תרוסמ לש 'תיעבט' האירק לע .היגולורטסאה
 ,הדיו :האר —

 .תודע

 ,היווחה ,לדיא :האר — רזעילא 'רד יקרפל שוריפה תא ריכה וכע ןמד קחצי 'ר יכ הדבועל ףסונ

 .202-201 ימע ,הלבקה ,טאריס : 75 ימע ,טאריס : 31 ימע ,טוטומ ןבא לאומש ,הדיו : 74,68 ימע

 .ומצע ינפב ןויע םישרוד ראקו ןבאל ן''ביר ןיב םיסחיה

 ן"ביר לצא תויטסימ תומגמ ןיבל תיאובנה הלבקה לש םינושארה םיבלשה ןיב תירשפאה הקיזה
 ,הלבקה ,טאריס ! 75 ימע ,טאריס : 74,68 ימע ,היווחה ,לדיא :האר :טרופמ ןוביל ןיידע הנועט

 .202-201 ימע
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 לדיא השמ 14

 תיגאמ־תיפוסוליפ־תילבקה תורפסה תא הנושארל ףשח הדיו הירא הדוהי
 63.הלבקה רקחל בושח ךבדנ ףיסוה ךכבו ,הלא םיבתכ חתינ וירוביחבו וירמאמבו

 ןכתיי ;הלבקה תודלותל םתמורת רהבתת זאו ,ונינפל ונדוע הלא םירוביח םוסריפ

 64.ן"ביר לש יצולחה ודיקפת רבדב ונתרעשה רתוי ססבתת םג זאש

 קחצי 'ר לש תויתרוקיבה ויתורעהב רורב ן"ביר לש ותשיג ןיבל תיפוסואיתה הלבקה ןיב חתמה 63
 ,תיפוסוליפה השיגל דגנתמ וכע ןמד קחצי 'ר ,(63-62 ימע ,תורעהה)הדיו ריעהש יפכ .וכע ןמד

 רפסל ראקו ןבא ףסוי 'ר לש וסחי ,תאז תמועל .הב לגוד אוהש הלבקה תואמצע לע דומעל הסנמו

 וב שי יכ סרוג אוה אלא וירוביחב הבר תובישח ול סחיימ וניא אוהש קר אל ;ידמל הנושמ רהוזה

 וכע ןמד קחצי 'ר לש ותרוקיב :דועו תאז .124 הרעה 387 ימע ,םימרז ,םולש :האר — םישוביש

 :ארוקל ץילממש ,ימינונא רבחמ לש תננוצ הבוגתל התכז ן"ביר לש ותונשרפ לע
 ל"ז םיסנ ר"ב הדוהי 'ר שודקה ירבדמ תחא תוא ןיבה אל ע"דיה םכחה יכ יחא ךל עד

 קמועל דרת ע"דיה םכחה ירבד ךותמש בושחל ךמצעב העטת לא ןכ לע .דחא ןינע ש''כ
 אלב ונושל וניצמ אלש יפל הז ונקתעה ונחנא יכ ל"ז םיסנ רב הדוהי ר"ה ש''החה תנווכ

 ,תורעהה ,הדיו) .תונמאנו תובר תוסיפת וילע יל שי יכ םג הזב ךיראהל יתיצר אלו הקתעה

 (.5 הרעה 61-60 ימע םג הארו ,68 ימע

 ראקו ןבא לש תיפוסוליפה ותייטנ תא בוט םש ןב בוט םש 'ר החדי רתוי תרחואמ הפוקתב
— 

 .159 ימע ,יברעה ורפס ,םולש יפ־לע ,ו קרפ ,ד רעש (ויש ,אראריפ) תונומאה רפס :האר

 'ר ,הנוריגמ לאירזע 'ר לש םהיבתכב הלבקה לש תיפוסוליפה תונשרפה ןיב בטיה ןיחבהל שי 64

 ן"ביר לש ילרטסא־יגאמ־יפוסוליפה שוריפה ןיבל ,היפעלובא םהרבא 'רו ףיטל ןבא קחצי

 ןמ םיימינונא םיילבק םירוביחל ן"ביר לש ויתונויער ןיבש הקיזה לע .14־ה האמב ול םיליבקמהו
 הדיוש יפכ .94 הרעה 74 ימע ,היווחה ,לדיא :האר םייתניבו :רחא םוקמב ביחרא 13־ה האמה

 שמתשה אל הדוהי 'ר ,(51 ימע ,טוטומ ןבא לאומש ,ל''נה : 1 הרעה 73 ,71 ימע ן''ביר) ןייצ

 לש הלבקל ירקיעה קהבומה רוקמה יכ ,הדבועל וז הרעה ףרצנ םא .קהבומ יפוסואית חונימב

 — רוריבב םיהוזמ םניא םירחאה ויתורוקמש דועב — ריהבה רפס היה ן''ביר
 יכ ,קיסהל ןתינ

 .רתוי רחואמ הנש האמכ אלו ,13־ה האמה עצמאב לעפ ן"ביר

 תמפארגוילביב תוינפה

 .ח"משת םילשורי ,היפעלובא םהרבא לצא תיטסימה היווחה ,לדיא 'מ היווחה ,לדיא
 ,'סנאסינירה תפוקתב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה' ,לדיא 'מ שוריפה ,לדיא

 .112-60 ימע ,(ב"משת) ד ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ

 .ן"שת םילשורי ,תיאובנה הלבקב םיקרפ ,לדיא 'מ םיקרפ ,לדיא

 M. Idel, 'Die Rezeption der Kabbala in der Zweiten Haelfe des 18. תוסיפת ,לריא

Jahrhunderts', Hebraeische Beitraege zur Wissenschaft des 

.136-159 .Judentums, II (1986), pp 
 .2ח"משת םילשורי ,לארשיב תויחישמה תועונתה ,ילוכשא ז"א ילוכשא

 תירק ,'תוכז םהרבא תאמ תונינגטצאהו ץקה לע רמאמ' ,לדיא ימו הירא תיב 'מ לדיאו הירא תיב

 .194-174 ימע ,(ט"לשת) דנ ,רפס

 .ד''משת םילשורי ,וכע ןמד קחצי 'רל םייניע תריאמ רפס ,ךיירדלוג 'ע ךיירדלוג

 ןר
 'י

 הלבקב םירקחמ ,יזנכשא ידיסח לש דוסה תרות לש ירוטסיהה הלרוג' ,ןד
 .טצ-זפ ימע ,ח"כשת םילשורי ,םולש םשרגל םישגומ תותדה תודלותבו

 ־שולשה האמה לש הלבקה תרותב יחישמה סותימה לש ותישאר' , תישאר ,ןד

 םילשורי ,סרב 'צ ךרוע ,םירמאמ ץבוק ,היגולוטכסאו תויחישמ ,'הרשע

 .252-239 ימע ,ד"משת
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 I 15 ?הקירפא־ןופצב הלבקה תישאר

 רקה
 'י

 ב"נרל (1391)א"נק ןיב הילא םתקיזו לארשי־ץראל דרפס ידוהי תיילע' ,רקה

 ךרוע ,םלש ,(1492)
 'י

 .156-105 ימע ,(ד"לשת)'א ,רקה

 G. Vajda, ,Une citation kabbalistique de Juda ben Nissim', Revue הדיו

.89-92 .des Etudes Juives, vol. 116 (1956), pp 

 , 'Les observations critiques d'Isaac d'Acco(?) sur les ouvrages תורעהה ,הדיו

115 .de Juda ben Nissim Ibn Malka', Revue des Etudes Juives, vol 

.25-68 .1956), pp) 

 .ד"לשת ןג תמר ,דיספתו סנא באתכ ,הכלמ 'ן הדוהי 'ר ,הדיו א"י באתכ ,הדיו

 G. Vajda, Recherches sur la philosophie et la kabbale dans la pense'e םירקחמ ,הדיו
.1962 juive du Moyen Age, Paris-La Haye 

 מ ,ץיברת ,'הז רחא הז םילשומה "םינטש"ה לע העודי יתלב תודע' ,הדיו א''י תודע ,הדיו

 .258 ימע ,(א"לשת)

 G. Vajda, Juda ben Nissim Jbn Malka, Paris 1954. ן''ביר ,הדיו

 , 'Recherches sur la synthe'se philosophico-kabbalistique de לאומש ,הדיו

 Samuel ibn Motot', Archives d'histoire doctrinale et litte'raire du טוטומ ןבא

.29-63 .Moyen Age, vol. XXVII (I960), pp 

 , 'La doctrine astrologique de Juda ben Nissim ibn Malka', תסיפת ,הדיו

 HomenajeäMilläs-Valicrosa, vol. II, Barcelona 1956, pp. 483-500. היגולורטסאה

 ןליא־רב ,'א"כה תנשב אמורב תיחישמ העונתל םיזמר' ,ףאוט 'א ףאוט
 רפס —

 .121-114 ימע ,(ז''לשת)וט-די ,הנשה

 ןוכמב ונמיס) Mic. 818 Acc 0385 םינברל שרדמה תיב ,קרוי וינ די־בתכ קרוי וינ י"כ
 .(11309 םילשוריב ימואלה םירפסה תיבב די־יבתכ ימולצתל

 .234-87 ימע ,ב''משת םילשורי ,לארשיב יחישמה ןויערה ,'רהוזה לש חישמה' סביל

 A. Marx, Bibliographical Studies and Notes on Rare Books and סכראמ

Manuscripts in the Library of the Jewish Theological Seminary of 
.221 .America, New York 1977, p 

 Collette Sirat, Im philosophie juive medievale en pays de chretiente, טאריס

.1988 Paris 

 , 'La qabbale d'apres Juda b. Salomon ha-Cohen', Hommage ä הלבקה ,טאריס

-191 .George Vajda, eds. G. Nahon-Ch. Touati, Louvain 1980, pp 
.202 

 R. Kiener, 'The Status of Astrology in the Early Kabbalah: From רנייק

'the Sefer Yezira to the Zohar, הפוריאב תידוהיה הקיטסימה תישאר, 

 קלח) 42-1 ימע ,(ו ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ) ז"משת םילשורי

 .(ילגנא

pw םשל הדובע ,'הצרצ ןבא לאומש 'ר לש תיתד־תיפוסוליפה ותנשמ' ,חוש 'ד 

 .ט''משת ,ןליא רב תטיסרבינוא לש היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק

 .ו"לשת ביבא לת ,וגב םירבד ,םולש 'ג וגב םירבד ,םולש

 G. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, New York 1976. םימרז ,םולש

 , Origins of the Kabbalah (translated by A. Arkush), ed. R. J.Z. תורוקמ ,םולש

.1987 Werblowsky, Princeton 

 , Kabbala, Jerusalem 1974. הלבק ,םולש

 תירק ,'היפוסוליפהו הלבקה לע ראקו 'ו ףסוי 'ר לש יברעה ורפס' ,םולש 'ג יברעה ורפס ,םולש
 .162-153 ימע ,(ד-ג''שת) כ ,רפס

 .ו"לשת םילשורי ,הילמסו הלבקה תנבהב דוסי יקרפ , יקרפ ,םולש
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