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 לדיא השמ

 א"בשרה גוחמ הרותל ימינונא שוריפ

 א

 הפנע התיה א"בשרה ידימלת גוחל םיכיישה םימכח לש תיתורפסה תוליעפה

 תודגאל שוריפ ,םיברה םייתכלהה וירוביחל ףסונב ,רביח ומצע א"בשרה :תנווגמו

 תודוסל שוריפ םרקיעש הלבק ירפס ובתכ וידימלת .היפוסוליפה ךרד לע דומלתה

 םיקהבומה וידימלתמ ,ביעוש ןבא עשוהי 'ר :הרותל ושוריפב םהילא זמר ן"במרהש
 לש הרוש בתכ רשא ןב ייחב 'רו ,תומסרופמה ויתושרד תא רביח ,א"בשרה לש

 לש םיבושח תודוסי םג םהב שיו היפוסוליפו הלבק םהב תובלתשמש םירוביח

 .תילבקה רסומה תורפס
 התע ףיסוהל שי ,ד"יה האמה תישארבו ג"יה האמה יהלשב החמצש ,וז תורפסל

 שוריפ אוה הז רוביח .ד"יה האמה לש ןושארה שילשב בתכנש ףקיה בר רוביח

 ומכ — הרותל ושוריפב זמר ן"במרהש תודוסל םישוריפהמ לדבנש הרותל ימינונא

 יבא ןבא ריאמ 'ר לש ומש לע ספדנה רואיבהו ןואג ןבא בוט םש 'ר לש ושוריפ

 הנוש אוה .ן"במרה תודוס תא שרפמ אוה ןיאש הדבועב — ן"במרה תודוסל הלוהס

 תילבק תורפסב שומיש ונרבחמ לצא ןיאש ,ךכב רשא ןב ייחב 'ר לש ושוריפמ םג
 איבמ ונרוביח .תויפוסוליפ תופקשהל קקזיהל הברמ ימינונאה רבחמה ןיאו הפנע

 תוארל ןיא ךא ,ךשמהב דומענ םהיתורוקמ לעש ,םיבר םיילבק םיטוטיצ םנמא

 רמוח טטצל הברמ אוהש ןוויכמ הלמה לש רצה ןבומב ילבק רוביח ימינונאה שוריפב

 .הלבקה ךרד לע רשאמ תוחפ אל טשפה ךרד לע הרותה תא ראבלו ישרדמ

 תורוקמה רקח יכ ינמודו שוריפה לש םיילבקה תורוקמה תייגוסב זכרתנ ןלהל
 הכז ןודנה שוריפה .א"בשרה גוח לש רתוי המלש הנבהל העונצ המורת םורתי וללה

 השמ לש תורצקה םהיתורעה דבלמ :םירקוחה דצמ דואמ הטעומ בל תמושתל קר

 ןיא ךא 3,רמייהנרב לש ידמל בחרנ רואית ונידיב שי 2,םולש םשרגו 1רדיינשנייטש

 .תינויערהו תירוטסיהה ותרגסמב רוביחה תא דימעהל ןויסנ הז ורואיתב

M. Steinschneider, Die hebräischen Handschriften... Muenchen, Muenchen 1895, p. 11 1 

Das Buch Bahir, Darmstadt 1970, pp. 149, 165, 168 ;286 2 ימע ,(ה/ד"פרת) א ,רפס תירק 

 תנש ינפל בתכנ שוריפה יכ ךירעה םולש 1350.

C. Bernheimer, Catalogo dei manoscritti orientali della Biblioteca Estense, Roma 1960 3 

pp. 21-23 
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 לדיא השמ

 0.7. הזנטסא־הנידומ י"כו 26 ןכנימ י"כ :די־יבתכ ינשב ונידיל עיגה שוריפה

(2,1 .26 (Or. תנש ינפל קתעוה הז די־בתכ .הזנטסא־הנידומ י"כ אוה םהבש בושחה 

 4:שוריפה תא םימייסמש םינופולוקב ןוידה תא חותפל יוארה ןמו ,ז"יק

 הז ל"י ןקזה ןושרג ר"כב דוד ר"כל יתרכמ ךיא ןקזה ןואיל ר"כ ינא הדומ

 לכמ ואיצוהל ילעו תועמה יתלבקו יצחו 'רניד 'דב 5הלבק רפס אוהו רפסה

 ינא — הריציל ז"יקה תנש ןויס שדחל םוי א"יב היה הוההו העיבתו רוערע

 ר"כ דבכנה תושרב םתוחהו בתוכה ל"ז ובלב ןהכה לאכימ ר"כב ןהכה השמ

 .'רכזה ןואיל

 'ר תנמלא אריטשופ תרמ ךיא םותחה ...ר"דה תנש ןושאר רדא שדחל םוי

 'ר ברה ינודאל םירחא [םירןפס םינשו הזה רפסה ורכמ ותיבו וקיר ...רזעלא

 הירזע ר"מ ןהילע לבקל ול היהיש ךסב ע"נ וגידמלד אבא ר"ההב והילא

 ונוצרמ הביתכ ול יתישע ולש תוכזלו הייארלו ןיטולחל ולש ויהיש רכזנה

 .ע"נ יתפרצ בקעי ר"כב ןרהא

 תנש — דיה־בתכ תקתעהל ante quem ךיראתה תא עבוק ןושארה ןופולוקה

 יתש םוקמ תא הבר תוריבסב עובקל עייסמ םינופולוקה ינש לש בולישהו ,ז"יק

 תואקסע רשקהב תורכזנה 7,וגידמלדו 6ובלב תוחפשמה .הריכמו היינק לש תואקסעה

 תביתכ יפל םג רבתסמ תואקסעה םוקמ םנמא הז יכו ,הידנאק תובשותב תועודי ,הלא

 תנשב רבכ יכ חינהל דואמ ריבס ,ןכ םא 8.תיקלטיא הביתכ איהש ,הנידומ י"כ לש דיה

 .הינולאטאקב הארנה לככ בתכנש ,ידרפס רוביח לש די־בתכ הידנאקב היה 1357

 עובקלו רודב ימינונאה שוריפה רוביח לש ןורחאה ךיראתה תא םידקהל שיש ,ןאכמ

 ןה א"בשרה תא ריכזמ רבחמהש ןוויכמ .ךרעל 1330־ל terminus ante quem תא

 םינשה ןיב שוריפה לש ותביתכ תפוקת תא עובקל רשפא ,הידעלב ןהו םיתמה תכרבב

 לש ובור בור רבחתנ ובש רעושמה םוחתה תא םצמצל רשפא םצעב .1330־ל 1305

 .23 ימע ,םש ,רמייהנרב לצא םג וספדנ .ב 188 ףד

 םשורל וא רכומל עודי היה אל רבחמה םש יכ רפסה לש וז הרכזה ךרדמ קיסהל שי יכ ןכתיי

 .ןופולוקה
 תא תונייצמה 2-1 תורעהו 370 ימע ,ו"לשת ביבא־לת ,הלבקה תורפסב םירקחמ ,בילטוג 'א האר

 ךשמה איה ו"טה האמב הלבקל ובלב תחפשמ לש הבריקה יכ ןייצל שי .ןודינב היפארגוילביבה
 .דמלמ ונלש ןופולוקהש יפכ ,ד"יה האמה עצמאב רבכ תמייקה הייטנל

 לש םסרופמה דיה־בתכ אוה ,Add. 1023 'גדירבמק י"כ לש ןופולוקל דואמ המוד ינשה ןופולוקה

 והילא ר"כ ברה ינודאל רפסה הז יתרכמ ךיא הטמ םותח ינא הרומ רדה תנש ןויסל 'ג' :רהוזה רפס

 ברל היהיש ידכו ןועריפה יתלבקו וילעב ...מב 'רניד 'ד ךסב ע"נ וגידמ לד אבא ר"כ ה''ה ר"כב

 '.ע"נ יתפרצ בקעי ר"כב ןרהא הפ ימש יתמתח תוכזלו היארל רכזנה

Bernheimer,Catalogo, p.23 
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 אי א"בשרה גוחמ הרותל ימינונא שוריפ

 ,ןלהל הארנש יפכ ,שמתשה ימינונאה רבחמהש ןוויכמ ,1330-1315 םינשל שוריפה

 רחאל בתכנש ,הלוהס יבא ןבא ריאמ 'ר םש לע ספדנה 'ן"במרה תודוס רואיב' ירבדב

 .א"בשרה תומ

 'ן"במרה תודוס רואיב' ןיבו ימינונאה שוריפה ןיב הקיזה .ב

 'ר לש ומש לע ספדנש ,'תודוסה רואיב'ב יוצמה רמוחל ימינונאה שוריפה תאוושה

 :רתויב םיקודה םירוביחה ינש ןיב םירשקה יכ תדמלמ 9,הלוהס יבא ןבא ריאמ

 םיעטקה ןיב םייונישהו ,םירפסה ינשב םיעיפומ ,םיכורא םג םיתעלו ,םיבר םיעטק

 רוקמה אוה 'תודוסה רואיב' יכ הנקסמל ינתאיבה םיעטקה תקידב .םייתועמשמ םניא

 ששאל הסנא ןלהל .ילבקה רמוחה בור תא ימינונאה שוריפה לעב באש ונממש

 .וז הנקסמ

 תוירעה רוסיא םעט .1

 רבסה הב שיש ,ן"במרל תסחוימה ,'םירתס תלגמ' תטטוצמ א"בשרה ידימלת לצא

 איבאו ,ימינונאה שוריפב םג קתעוה וז הליגמ לש הפוג 10.תוירעה רוסיא תועמשמל

 .שוריפבש חסונה דצב 'תודוסה רואיב' ירבד תא

 ג"ע-ב"ע הכ ףד ,תודוסה רואיב ב-א 118 ףד ,15 הנידומ י"כ

 רוסיא םעט .ךיבא תשא תורע

 תישארב ימי ךותב יכ תוירע

 םיפנע ושע דבל תונייעמה

 לכ ורסאנ הזל אמגודו

 דחא ךרימ םהש םיבורקה

 תוחאב הטמל דחא ןייעממו
 ופוגכ איהש ,ויחא תשאבו

 ונבכ איהש ותלכו ותבבו

 ויבא יבא ויבא הלעמלו

 תוניעמכ םה הלאו םהישנו

 רבד ונידיב ןיא ל"ז ברה 'תכו

 ברה הנה ,ול ונזמר דע לבוקמ

 רבד םוש ןאכב זמר אל ל"ז

 בותכ םירתס תלגמ ול ונאצמ לבא

 הארנ .ונושל והזו ודי בתכב

 הלבקה יפכ תוירע רוסיא םעט יל
 תישארב ימי ךות יכ ונדיב רשא

 הששה רחאו םיפנע ושע תונייעמה

 יובירה לכו םישדח םיפנע ושע אל

 אמגודו דבל םיפנעה ןמ אצוי

 תורפס תודלותל םיקרפ ,םולש םשרג האר 'תודוסה רואיב' לש יתימאה רבחמה תייגוס לע 9

 ,(ו"טשת)דכ ,ץיברת ,'"ןנברד אקולח"ו תומשנה שובל' ,אוה : 46 ימע ,א''צרת םילשורי ,הלבקה
 .13 הרעה ,294 ימע

 םירחא הלבק ירבדו הריצי רפסל ן''במרה לש יתימאה ושוריפ' ,םולש םשרג האר הז טסקט לע 10

 ןיא יכ רבתסמ םלוא .418-417,398-397 ימע ,(צ"רת/ט"פרת)ו ,רפס תירק ,'וילא םיסחייתמה
 We Have no Kabbaiistic Tradition on' ,M. idei:האר .ן"במרה ידיב בתכנש ילבק טסקט הז

This', Rabbi Moses Nahmanides (Ramban)— Explorations in His Religious and Literary 

55-63 .Virtuosity (ed. I. Twersky), Cambridge, Mass. 1983, pp 
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 לדיא השמ

 ורקה ורתוהו םיברתמ ןניאש
 םהש וכרי יאצוי ןניאש םיב

 םהמ אצמנ יובירהש םיפנעכ

 ךותב וארבנש לבהו ןיקו
 םה תישארב ימי תשש

 'ז ויהש תונייעמה תמגוד

 םהיתומואתב ורתוה ןכלו

 ירפ תושעלו ףנע תאשל

 תוניעמש האירבה תמגוד

 םיפנע ושענש דע וברתנ

 דסח םלוע פ"ע ימאש והזו

 דוסי תלחת םשמ יכ הנבי

 אבב והזו ןלוכ תונייעמה

 לבת רמאש ותלכ לע

 ןייעמה לבלבמש ושע
 רבד ןיאו אוה דסח תוחאב

 יתזמר רשאכ יובר וב יואר

 הלבנ 'ושלמ דסח 'יפ וא

 וניאש רבד אדוסיח 'וגרתש

 הדנ ימא חא תשאבו ןקותמ
 ןייעמה קחורמ אוהש איה

 תומבו תוחא םוקמב אוהש

 שבי ירה םינב אלב חאה

 יהושרש םרב ורקיעמ ןייעמה

 ריזחהל ךירצו קבש ותשאב

 אוה יכ וגוז תבמ ומש םוייק

 וישרש רצנמו ולש עלצ ןינב

 ןיא ןבו תומי יכ שיאו הרפי
 איהה תלעותה אצמי ול

 בורקו וכרי יאצוימ דחאב

 תא תמה כ"א םדוק בורק

 םינפ כ"ע חקל רשא ותשא

 םאש הב ול היה תוקבד

 תלעות ותוא הנממ דלוה

 הנממ היה םוביה ןמ אבה

 וכרי יאצוי וארקי הז לע

 ןיבורקה לכ ורסאנ הזל

 דחא ןייעממו דחא ךרימ ןהש

 אוהש ויחא תשאכו תוחאכ הטמל

 .ונבכ איהש ותלכו ותבכו ופוגכ

 םהישנו ויבא יבאו ויבא הלעמלו

 ןיברתמ ןניאש תוניעמה ןה וליאו
 וכרי יאצוי ןניאש םיבורקה ורתוהו

 םהב אצמנ יוברהש םיפנעכ ןניאש

 ךותב וארבנש (לבהו ןיק ל"ר) םיחאהו
 תעבש תמגוד םה תישארב ימי תשש

 ־ומואתכ ורתוה ןכלו תונייעמה

 תושעלו ףנע תאשל ןהית

 האירבה תמגוד ירפ

 דע וברתנ תונייעמהש

 והזו םיפנע ושעיש

 ה"בה השע דסח ל"זר רמאמ

 ־ומואת השעו ןאשע לבהו ןיק םע

 דסח םלוע יתרמא רמאנש ןהת

 דוסי תלחתה םשמ יכ הנבי

 לע אבב והזו םלכ תונייעמה
 לבלבמש ושע לבת רמאש ותלכ

 ןיאו אוה דסח תוחאבו ןייעמה
 יתזמר רשאכ יוביר יואר

 ןושלמ אדוסיח דסח שרפנ וא
 ןקותמ ןיאש רבד הלבנ

 אוה הדנ רמא חא תשאבו

 ןייעמה דצמ קחורמ אוהש
 תומבו תוחא םוקמב אוהש

 שבי ירה םינב אלב חאה

 רקיע םרב ןליאה ץצקנו ןייעמה
 ךירצו קבש ותשאב יהושרש
 יכ וגוז תבמ ומש םויק ריזחהל

 הרפי וישרש רצנמו ולש עלצ ןינב איה

 ןיא ןבו תומי יכ שיאו
 דחאב איהה תלעותה אצמי ול

 םדוק בורקו וכרי יאצוימ
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 א"בשרה גוחמ הרותל ימינונא שוריפ

 םהמ הנבנ אוהש םינב

 יתש תינוליא וא סירסהו

 ןגוויז יכ רורב רבד הלא
 תלעותל םלועל אב היה אל

 שבי שיאה תומבו אוהה

 לטבו ןליאה ץצקנו ןייעמה

 .ערזה

 רשא ותשא תא תמה חאו

 הב ול היה תוקבד חקל

 תלעות ותוא הנממ דילוה םאש

 לע הנממ היה םוביה ןמ אבה

 וכרי יאצוי וארקי ןכ

 םהמ הנבנ אוהש םינב

 רבד תינולייאה וא 'ירסהו

 היה אל ןגווז יכ רורב

 תלעותל םלועל אב

 שבי שיאה תומבו אוהה

 ראי ובו ןייעמה ץצקנו ןליאה

 ל"ז ברה ןושל כ"ע ונילא וינפ

 ןיעל היולג הריתס הב שי יכ םא .'תודוסה רואיב'ב האבומה תחיתפב הליחת ןייענ
— 

 — "ומשב הזכ שוריפ אבומ ןלהלו תוירעל ילבק שוריפ ודיב ןיא יכ ןעוט ן"במרה

 רתכ' רפסב םג העיפומ איהש ןוויכמ םירתס תליגמ התיה ראבמה ינפל יכ קפס ןיא
 שוריפה לעב תאז תמועל .םימיוסמ םייונישב ,ןואג ןבא בוט םש 'רל 'בוט םש

 אצמ 'רואיבה' לעב יכ חינהל השק ;רוקמה ןויצ לכ אלל םירבדה תא קיתעמ ימינונאה
 תואחסונה תאוושה .ן"במרה לש 'םירתסה תלגמ'ב ותוא ההיזו 'שוריפ'ב טסקטה תא

 ,'תודוסה רואיב'בש וזמ רתוי הרצק אסריגה ימינונאה 'הרותה שוריפ'ב יכ תדמלמ
 חסונה 'שוריפ'ב :אמגודל .(homoioleuton)תומודמ עובנל יושע רוציקה םיתעלו

 ושע תונייעמה' :רואיבה חסונל ליבקמב אב 'אמגודו םיפנע ושע דבל תונייעמה'
 'אמגודו דבל םיפנעה ןמ אצוי יובירה לכו םישדח םיפנע ושע אל הששה רחאו םיפנע
 אוהש' םוקמב 'ןייעמה דצמ קחורמ אוהש' :רתוי רורב 'רואיבה' חסונ בורל .יוכו

 עיפומ וניאש ,'ונילא וינפ ריאי 'הבו' 'רואיב'בש האבומה םויס .'ןייעמה קחורמ

 םשה' 12:ןקיטאו י"כבש תרגיאב 'תוירעה רואיב' לש ירוקמה חסונב אצמנ ,'שוריפ'ב
 .יוכו 'ותרות רואמב וניניע ריאי

 'םירתסה תליגמ' חסונל 'שוריפה' ירבד ןיבש הבריקל בל םישל שי תאז תמועל
 'רואיבה'ש םוקמב :ןואג ןבא בוט םש 'רל 'בוט םש רתכ' רפסב העיפומ איהש יפכ

 ןיאש רבד הלבנ ןושלמ אדוסיח דסח שרפנ וא יתזמר רשאכ יוביר יואר ןיאו' סרוג
 וב יואר ןיאו' :תפתושמ אסריג ןואג ןבא לש וירבדו 'שוריפה' ירבד םיסרוג ,'ןקותמ

 13'.ןקותמ וניאש רבד אדוסח ומוגרתש הלבנ ןושלמ דסח 'יפ וא יתזמר רשאכ יובר

 .10 הרעה ,ליעל רכזנה ירמאמב הבחרהב האר וז הריתס לע 11

 .רחא םוקמב ספדוי ,המצעלשכ תניינעמ תרגיא אוהש ,הז טסקט .א 116 ףד ,211 ןקיטאו י"כ האר 12

 .ב 100 ףד ,774 סיראפ י"כ יפל 13
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 לדיא השמ די

 רתוי ןקיטאו י"כבש תרגיאה ירבד תא ימינונאה שרפמה ירבד םימאות רחא םוקמב

 חקל רשא ותשא תא תמה חאו' סרוג 'רואיבה'ש םוקמב :'רואיבה' ירבד תא רשאמ

 םהל התיה תוקבד םינפ לכ לע תמה תשא כ"א' תרגיאה לעב סרוג 'הב ול היה תוקבד

 תמה ב"א' :םיחסונה ינש תא תבלשמה אסריג סרוג 'שוריפה' לעב וליאו 14,'ומע [י ]

 יתאבהש תויעבה יתש תורמל '.הב ול היה תוקבד םינפ כ"ע חקל רשא ותשא תא

 .'שוריפ'ל רוקמה תא 'רואיבה' חסונב תוארל ינא הטונ ליעל

 העיפומ תיקודמה ותליבקמש ךורא עטק 'שוריפה' לעב איבמ 'אצת יכ' השרפב .2

 חותינב קפתסאו ליבקמה טסקטה לכ תא ןאכ איבא אל .'בשיו' תשרפב 'רואיב'ב

 .דבלב החיתפה

 .בשיו .תודוסה רואיב 178 ףד ,הנידומ י"כ

 םוביה ןינע .ודחי םיחא ובשי יכ

 תשאב הוטצנו דאמ אלפנ

 רומש ומש םויק חכ יכ תמה

 תונביל הכז םאש הב

 ולש תלשלש התיה הנממ

 ארקנש והמ .םהינש ףותישמ
 הנבנש ,םינב םדא ערז

 סירס תשאב ןכ לע םהמ

 םש ןיא תינוליא השאב וא

 יואר היה אל יכ םובי

 .םהינש ןיבמ ומש ןורכז תויהל

 ירומ יפמ ללכב יתלבקש המ בותכאו

 תרזעב לכואש רצוקב רתוי ו"רנ

 חאה תשאב םוביה הוטצנ .םשה

 רומש ומש םויק תכ יכ תמה

 הנממ תונביל הכז םאש הב

 םהינש ףותישמ ולש תלשלש התיה

 םינב םדא ערז ארקנש והזו

 הנבנש

 סירס תשאב ןכ לע םהמ

 םש ןיא תינוליא השאב וא

 תויהל יואר היה אל יכ םובי

 .םהיניבמ ומש ןורכז

 רוציק םה וירבד יכ שרופמב בתוכ 'רואיבה' לעב :ןיעל הרורב םיעטקה ןיב הבריקה
 יפלו 'שוריפ'ב םג עיפומ הז 'רוציק' ,5.א"בשרה ,בילטוג תעדל ,אוהש ,ורומ תעד לש

 .ימינונאה 'שוריפ'ב 'רואיבה' ירבד תקתעה לש תפסונ אמגוד ונינפל יתעד תוינע

 :רתויב הבושחה איה הקתעה לש תישילשה אמגודה .3

 תודוסה רואיב ב 19-ב 18 ףד ,העדומ

 ל"ז ברה 'תכו .ןיק תא דלתו רהתו רגו עלצה תא םילא 'יי ןביו

 .א 116 ףד ,211 ןקיטאו י"כ 14

 .249 ימע ,ל"שת םילשורי ,רשא ןב ייחב ועבר יבתכב הלבקה ,בילטוג םירפא 15
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 וט א"בשרה גוחמ הרותל ימינונא שוריפ

 ןיפוצרפ וד וארבנ הוחו םדא

 הלעמלש אמגוד ןיעכ

 ודריו םינש הטמל ולעו

 ימי תעבש ךות העבש

 שודיחה ןמז אוהש תישארב

 חכ אציש ידכ תוטשפתהו

 םללכמ לעופב העבשה

 ותואב עייסש הניכש םעו

 םוייקש 'ח ךל ירה השעמ
 לכ םלשנו 'חב לכה

 תנוכו תינבתה תכאלמ

 העברא 'מאד ןאמו האירבה

 םה יכ תומואתה בושחי אל

 יכ םג םינבה עלצ ןינב

 טרפ םה 'זו ללכ םה 'ד

 תחא הנוכו דחא לכהו םהל

 לעופב ואצי דהש רחאו

 םהמ דוע הנבי אל םללכ וא
 ןכ םא אלא םינש םעפ

 והבו והתל םלועה רוזחי

 שמשה תחת שדח לכ ןיאו

 רבד לכהו הזה םלועב

 םרמאמ והזו רבדמ

 pאהו הבר תישארבב
 םדא הז והת התיה

 אללו המל היהש ןושארה

 ל"ז ברה 'תכו .ןיק תא דלתו רהתו
 דע דאמ לודג לכה ןינעב לבוקמה דוסהו

 םע אב רודו ךלוה רוד דוס ברה זמר ןאכ
 ןינעב .הזמ לודג ןינע וב ללכש המ

 לבה תתימ ןינעבו לבה לש ותמשנ

 המ יפכ וב הלעאו רצקא ינאו

 םדאש הלעמל יתזמר רבכ .יתלבקש

 אמגוד ןיעכ ןיפוצרפ וד וארבנ הוחו

 אתיירבב ל"זר ובתכ רבכו הלעמ לש

 הטמל ולע השעמה ימי תעבש ךות יכ

 םינש

 ןיפוצרפ וד ןינע ןיבתו ...העבש ודריו
 ןמז ךותב הנהו ךשמנ המכ

 ידכ הז לכ היה תוטשפתהו שודחה

 םללכמ לעופב 'זה חכ אציש

 התואב עייסש הניכש םעו

 םויקש הנומש ךל הנה השעמ
 לכ םלשנו 'חב לכה

 תנווכ תינבתה תכאלמ

 יד רמאד ןאמו האירבה

 תומואת 'ג יכ תומואתה בושחי אל

 םיתש לבה םעו תחא ןיק םע .ודלונ

 אלש םהבש ןייתאהמ ושרדש ומכ

 ןה יכ רובעב תומואתה ריכזה
 וזו ללכ [!ןוז יכ םג תיבה עלצ ןינב

 תחא הנווכו דחא לכהו טרפ

 םללכ וזו לעופב ואצי 'זהש רחאו

 םהמ דוע הנבי אל

 ןכ םא אלא תינש םעפ
 והבו והתל םלועה רוזחי

 שמשה תחת שדח לכ ןיאו

 רבד לכהו הזה ימלועב

 'רמאמ הזו רבדמ

 הבר תישארבב

 םדא הז והת התיה

 אללו המל היהש ןושארה
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 לדיא השמ זט

 לובמה ינפמ רמול םולכ

 ריזחהל שקבש ןיק הז והבו

 בשחש והבו והתל םלועה

 ומאו ויבא השעמבש רחאש

 הליל תדמו םוי תדמ םהש

 ולע םהו דבל 'ז םתוליצאש

 אוהש 'דל וא 'ז ןינמל

 חכ ואצי רבכ םללכ

 ודילוי אלו לעופב 'זה

 זא םינפ לכ לעו דוע

 והתל םלועה רוזחי

 תיו אוה דבאיו והבו

 היהי וא םירחא 'ז ושדח

 ןיאש רחא םוייקה ונממ
 ונממו תמ םא יכ יח לכה

 חצרש םוייקה יואר היה אל

 םלועה יואר היהי שריי אלו

 בשח םשהו והבו והתל

 חדנ ונממ חדי יתלבל תובשחמ

 יכ לבה תחת תש תתשוהו
 תמ אל םאש ןיק וגרה

 תש דלונ היה אל לבה

 םש אוה םג ראשנ ןיקמו

 חנ תשא המענב ראשו

 'זה ללכמ היהש ינפמ

 ןתתו םש רמאש והזו
 לכאתו המע השיאל םג

 התמ ינאש רובס תא המ

 ןיא ךל תארבנ תרחא הוחו
 המ שמשה תחת שדח לכ

 התאו התמ ינאש רובס התא

 הארב והת אל סילטיא בשוי

 לובמה ןמזבו הרצי תבשל

 וראשנ '6ינש שודחכ היהש

 לובמה ינפמ היה םולכ

 ריזחהל שקיבש ןיק הז והובו

 בשחש והבו והותל םלועה

 ויבא השעמבש רחאש הער הבשחמ

 הליל תדמו םוי תדמ איהש ומאו

 ולע םהו דבל העבש םתוליצאש

 וא ןינמ ותואל

 חכ אצי רבכ םללכ

 ודילוי אלו לעופב העבשה

 זא םינפ לכ לעו דוע

 והתל םלועה רוזחי

 ושדחתיו אוה דבאיו והבו

 היהי וא םירחא העבש

 םשה בשחו םויקה ןינממ

 אלו חצר אוהו הבשחמ

 שרי

 לבה תחת תש תתשהו
 אל לבה תמ אל םאש

 תש דלונ

 םש ראשנ ץקמו

 חנ תשא המענב

 דה ללכמ היהש

 הבר תישארבב ורמאש והזו

 השיאל םג ןתתו

 התמ ינאש רובס תא המ

 ןיא ךל תארבנ תרחא הוחו
 המ שמשה תחת שדח לכ

 תאו התמ ינאש רובס תא

 'ארב והת אל סילטא בשוי

 לובמה ןמזבו 'ובו

 וראשנ ינש שודחכ היהש

 יבתכ ,'המימת 'ה תרות' ותשרדב ן"במרה לצא הרוקמ םלועה שודיחכ לובמה תפוקת תרדגה 16

 .דמק ימע ,ג"כשת םילשורי ,א ,(לעוועש 'דהמ)ן"במרה
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 א''בשרה גוחמ הרותל ימינונא שוריפ

 ורסאנש ינפמ 'ח םלועה םויקל

 'חב םוייקו היברו הירפב

 ןינמה היהו םלוכ רפסמ אוהש

 הניכש ףוריצב םדא ןינמכ

 תלקת אבש ינפמ םדא ילואו
 חילצה אלו ודי לע אטח

 לכונ וא 'ח ןינמל הלע אל

 'כ 'ד 'ז ןובשחב יכ 'מול

 העבש ןינמ ךותב ללכנ אוה

 דחא חילצה אל חנ ןכ לע

 'מאנ וילעש םחכ וינבמ

 תיבב דוע ינענכ היה אלו
 םשמ החמי יכ ןוילעה ל"ר 'יי

 לבה תחת תש םקש ינפמו

 לובמה רחא ויתודלות וראשנ

 ערזמ דחא ראשנ אלש המ

 םע הביתב וראשנש םדא

 וילע 'מאנש והזו וינבו חנ

 היהש ומלצכ ותומדב דלוי

 .העבש ןינממ

 הנומש םלועה םויקל

 הניכש ףוריצב םדא ןינמכ

 הלקת אבש ינפמ וא
 םדא די לע

 ירומו העבש ןינמל הלע אל

 'ז ןובשחב יכ רמוא היה ו"רנ

 העבש ןינמ ךותב היה 'כ 'ד

 דחא חילצה אל חנ ןכ לע

 רמאנ וילעש םחכ וינבמ

 תיבב דוע ינענכ היהי אלו

 םשמ החמי יכ ןוילעה 'ה

 לבה תחת םק תשש ינפמו

 לובמה רחא תודלות וראשנ

 ערזמ ראשנ אלש המ

 םע הביתב וראשיש םדא

 וילע 'מאנש והזו וינבו חנ

 היהש ומלצכ ותומדב דלויו

 .העבש ןינממ

 תוינע יפל ,םיעיבצמ םהיניב םייונישה :לילעב הארנ םירמאמה ינש ןיב רשקה

 תחיתפב דיעמ 'רואיבה' לעב .'רואיבה' ירבדב ימינונאה שרפמה שומיש לע ,יתעד

 יכ חינהל השק ,ונינפל רוציק םאו :'יתלבקש המ יפכ וב הלעאו רצקא' יכ רמאמה

 איה הכופהה החנההו ,וב שמתשהו ימינונאה 'שוריפ'ב ןכומה ןמ רוציק אצמ אוה

 .רתוי הריבסה

 .םירוביחה ינש ןיב הבריקה לע עיבצהל ידכ קר אל ךוראה רמאמה תא יתאבה

 הדבוע לע תעדה תא תתל יאדכו םיפסונ םירבחמ לע העיפשה וב העיפומה הסיפתה

 17:'תוהלאה תכרעמ רפס' לש ימינונאה רבחמה בתוכ לשמל ךכ .וז

 ויתומואת יתשו לבה םהמ ודלונו וארבנ הוחו םדא :עבשב היה םלועה םויקו

 חינהו ללכה ריכזה העברא ודריו םינש הטמל ולע רמאש ימו .ותמואתו ןיקו

 םג ....18טרפה ןה תומואתהו ללכה םה ןיקו לבהו ותשאו םדאה יכ טרפה

 .א"ע העק-ב"ע דעק ףד ,ח"יש הבוטנמ 17
 .ב"ע צ-ב"ע טפ ףד ,םש הוושה 18
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 לדיא השצ חי

 חנ העבש השדח האירב ומכ התיהש לובמה רוד רחא םלועה םויקל וראשנ

 לע תפדוע התיהש חנ תשא המענ הראשנ ילואו וינב ישנ 'גו וינב השלשו

 ויהש 'תואמ םמש ירמגל 'וחמל 'תי םשה הצר אלש רובעב ןיק ערזמ 'זה רפסמ

 םנמא ...םלועה םוקל םייוארה עבש ללכמ איה התיהש וא האירבב םינושאר

 ינא וא 'ז רפסמ םילשהל ופולחב המענ הראשנ ןכ םא וערז לקלקתנו םח לקלק

 .הנומשב אוה לעופה לא הכה ןמ איצוהל םלועה םויק רקעש ילואב רמוא

 .19 רמאנ רוביח ותואב רחא םוקמב

 ופא הרח ותחנמ לא העש אל יכ ותוארבו העש אל ותחנמ לאו ןיק לאו

 לבהו ותמואתו אוה יכ עדי יכ לבה תגירהב רתוי סורהל וכלמב ףא ףצקתהו

 םלועה םויק םהבו ....ןינבה תמגוד ויה 'עבש ויהש הוחו םדאו ויתומואתו

 יכ עודי תויהבו .םיפנעל שרש ןליאהש ומכ םינבל שרש ויה הוחו םדאו

 ינפמו ....דוע דילוי אל ויבא יכ בשח םיפנעה ךא תוריפ ואיצוי אל םישרשה

 דבכנה ןינמה ןמ רסחי רשאמו ויחא תא גורהל בשח ותחנמ לא 'שה העש אלש

 וגרהו וילע םקו 'ינפ לכ לע ונממ 'ייקתי וא והבו והתל םלועה רוזחי וא דחא

 הראשנ יכ ילואו הדנ ונממ הדי יתלבל הבשחמ בשח 'תי 'שהש אלא

 .ןיק לש וערזמ התיהש חנ לש ותשא

 ,'רואיבה' חסונל ןהו 'שוריפה' חסונל ןה םיליבקמ 'תוהולאה תכרעמ רפס' ירבד
 :קוספה תאבה םושמ וילע עיפשהש אוה ימינונאה 'שוריפה' אקווד יכ יל הארנ םלוא

 היה אל ןיק יכ הדבועה תשגדה ללגבו 'חדנ ונממ חרי יתלבל הבשחמ בשח 'שהש'

 רתוי 'שוריפה' חוסינ תא 'תכרעמה' לעב ףפוח ולא תודוקנ יתשב .םלועה םויקל יואר

 .'רואיבה' ירבד תא רשאמ

 רפס' לש ימינונאה רבחמה אוה ליעל יתאבהש רבסההמ עפשוהש רחא רבחמ

 :בתוכה 'הנומתה

 ןינבה רסוחב םלוע תאירבב ומכ המוקמב הניכשו הרות ןתמב הרסח תואה
 קידצ אב רבכש הרמה רואו ןח ןמז חנ ימיבו ןינבה םילשהל םמע הניכשו
 םויקל ומוקמב ומויקב ותומילשב היה תואה םשש ויתורודב היה םימתו
 ותוליצא דוחיב דסחה תטמש ימי ומכ ןהש ןמזה ותוא ימי ןמ יכ ודוחיו ומלוע

 20.חנ ימיכ ורואו

 ,253 ימע ,הלבקה ,בילטוג לש ותעדל תאז תמועל הוושה .תוטמשהב ב''ע-א"ע זכק ףד ,םש 19

 ,ןואג ןבא בוט םש 'רל 'בוט םש רתכ' רפסב אוה 'תוהולאה תכרעמ רפסי ירבדל רוקמ יכ רבוסה
 .א"ע טכ ףד ,ט''צקת ונרוויל ,טאירוק הדוהי 'רל 'שמשו רואמ' רפסב ספדנש

 .א"ע בס ףד ,ב"נרת גרבמל 20
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 טי א"בשרה גוחמ הרותל ימינונא שוריפ

 שרפמ אוה רשאכ רוביחה לש ויתורוקמ תא הפי שיגרה 'הנומתה רפס' לש שרפמ

 ומכ המוקמב הניכש הסנכנ' — 'ןינבה רסוחב םלוע תאירבב ומכ' םותסה דטיבה תא

 הניכשה הסנכנ םלועה םויק רובעבו ויתוילמפ לכ םע 'ז םדא ויהש תישארב השעמב

 רוקמה והמ עירכהל תורשפא ןיא יכ ינמוד 21'.ןינבה םילשהל 'ח אהיש ידכ םהמע

 'תוהולאה תכרעמ רפס' ירבד אל יכ הארנ םלוא 'הנומתה רפס' לעב לש קיודמה

 עובקל רשפא יא םא .'רואיבה' וא 'שוריפה' :םיחסנה ינשמ דחא אלא וילע ועיפשה
 הניחבמ יכ ינמוד ,חסונה תאוושה יפ לע 'הנומתה רפס' לש קיודמה רוקמה תא

 ןאכ אלש ,םינוש םימעטמ .ימינונאה 'שוריפ'ל הטונ ףכה תיפארגואיג־תירוטסיה
 יפכ 22,רתוי רחואמ קר אל רבחתנ 'הנומתה רפס' יכ חינהל שי ,םטרפל םוקמה

 הזמ רחא יפארגואיג רוזיאב םג אלא ,א"בשרה גוחמ תועד לע ותוכמתסה תדמלמש

 ןמ הנהו .הינולאטאקב אלו תיטנאזיבה הירפמיאב ונייהד ,רקחמב לבוקמה

 רוזיאב אצמנב היה ימינונאה שוריפה יכ רבתסמ ליעל ונספדהש םינופולוקה

 ינאש הפוקתה איה ,ד"יה האמה עצמאב הארנכ תאזו ,הידנאקב ונייהד ,יטנאזיבה

 .'הנומתה רפס' רבחתה הב יכ רעשמ

 'תוהולאה תכרעמ רפס' ,ד"יה האמב הלבקה לש דוסיה ירפסמ םיינש יכ ונדמלל

 ןושארה רוביחה יבגל .ימינונאה שוריפה ןמ הארנה לככ ועפשוה ,'הנומתה רפס'ו
 תישארב הארנה לככ רבחתה אוה יכ עובקל ימינונאה שוריפבש רמוחה עייסמ

 רבחתה אוה יכ ררבתי ןכא םא ,'הנומתה רפס' יבגל .ד"יה האמה לש ינשה שילשה

 שוריפבש רמוחה לכוי ,ססובמ ןכא ימינונאה שוריפה ןיבו וניב רשקהו ץנאזיבב

 .ד"יה האמה לש ינשה שילשה יהלשב רפסה ךוראיתב עייסל

 'םכחה תעד'ל ימינונאה שוריפה ןיב הקיזה .ג

 תודוס לע שוריפה אוה ימינונאה שוריפה לע עיפשהש א"בשרה גוחמ ףסונ רוביח

 םיחתופ ובש ,ןואג ןבא בוט םש 'רל 'בוט םש רתכ רפס' םע דחי ספדנה ן"במרה
 ןבא לש ורוביחמ קלח ונניא הז שוריפ .'םכחה תעד' םילמב תודוסל םירואיבה

 םירוטב קתעוה ,די־יבתכב תיאמצע הדיחיב יוצמה דרפנ רוביח אוה אלא 23,ןואג

 ןבא ירבדב וירבד ובלוש רתוי רחואמ קר יכ המודו 24,'בוט םש רתכ רפס'ל םיליבקמ
 לעב יכ המודו ,םילבוקמה לע העפשהל הכז אל הז שוריפ ,התע עודיש המכ דע .ןואג

 .א"ע בס-ב"ע אס ףד ,םש 21
 26 ימע ,(ב"משת)י ,רפס ילע ,'אתיב־אפלאל דיסחה הדוהי ןב דוד 'ר לש וישוריפ' ,לדיא 'מ האר 22

 G. Scholem, Origins of the Kabbalah, Philadelphia Princeton 1987, :םש 10 הרעהו

460-461 .pp 
 .2 הרעה ,214 ימע ,הלבקה ,בילטוג האר 23

 .66 ןכנימ י"כ לשמל האר 24
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 לדיא השמ כ

 קיתעמ 25םיבצינ תשרפב .'םכחה תעד'ב שמתשמה דיחיה אוה ימינונאה 'שוריפה'
 'שמשו רואמ רפס'ב ספדנש עטק ,'םכחה תעד'מ דואמ ךורא עטק 'שוריפה' לעב

 ןוידה ןמ עטק ןכ ומכ .וירבדל רוקמה תא ןייצל ילבמ ןאכ םג ,א"ע גנ-ב''ע בנ םיפדב
 תעד'כ יוצמ /תודוסה רואיב'ב ונניא רשאו ,ליעל ונספדהש תוירעה תועמשמ לע

 שבי שיאה תלעותל אב אל ןגוויז תינוליאהו סירסה יכ' :'שמשו רואמ'ב 'םכחה

 .(א"ע בנ ףד)'ד"כע ןליאה ץבקנו

 ימינונאה שוריפב רכזנה ףסונ ילבק רוקמב ןודל שי 'םכחה תעד'ל הקיזב יכ ןכתיי
 תודוסל' םינושארה םישוריפה לע עיפשה אל הז רוביח .רהוזה רפסל יתנווכ —

 רפס'ב היוצמ רפסה תעפשה םא קפסו ,'תודוסה רואיב'ו 'בוט םש רתכ' :ך"במרה

 יפכ 'בוט םש רתכ' רפס חסונב ספדנ רהוזה ןמ ךורא עטק םלוא .'תוהולאה תכרעמ

 26.'שמשו רואמ' רפסב רסמנ אוהש

 רפסל תכייש וז האבומ ןיא יכ תדמלמ 'בוט םש רתכ' לש דיה־יבתכ תקידב םלוא

 תויצאלופרטניאה תמגודכ היצאלופרטניא ונינפל הארנה לככו 27,ומצע 'בוט םש רתכ'

 ןועט ןיינעהו — רהוזה רפס תא ריכה ימינונאה 'םכחה' יכ ןכתיי .'םכחה תעד' לש

 תשרפב .ימינונאה שוריפה לש רבחמה םג ול המודבו — תקדקודמ הקידב ןיידע

 רדגב םיררגנ ןיאש טעמכו םימלענו םירתסנ תומלוע' לע רבודמ 'שוריפ'בש ינימש

 אפקדזאל יעבו אלאמש לע אנימיד אחבש םושמ 'יתכ רסח וידי רכזוה רפסבו רפסמ
 חכתשיא אלאמש ,אנימי חכתשאדכד .ךב לושמי אוהו אד אזרו אלאמש לע אנימי

 אנידו אמלעב ןיניד ןירעתמ אנימי קלתסיאדכו אמלעב ןיניד ןטלש אל 'ידכו הימיע

 28'.אירש

 רפסב ורוקמ ןכא יכ קפס ןיא ךא ,ףוצר טסקטכ רהוזב יוצמ ונניא ימראה עטקה

 :רמאנ א"ע ומק ףד ,ג ,רהוזב ;רמאמה יקלח םייוצמ םידרפנ תומוקמ ינשב .רהוזה

 ןרהא אשיו ביתכד אלאמש לע אנימי אפקזל יעב ןהכ ,קחצי יבר רמא אנאת
 .אלאמש לע אנימיד אחבש םושמ וידי אלו ביתכ ודי .םכרביו םעה לא ודי תא

 .ךב לושמי אוהו ביתכד םושמ אוה אזר רזעלא יבר רמא

 :א"ע זנ ףד ,ב ,רהוזב אצמנ טוטיצה לש ינשה קלחה וליאו

 ט"מ .אמלעב ןיניד ןיטלש אל ןידכו הימע חכתשא אלאמש חכתשא אנימי דכו

 — 'בוט םש רתכ רפס' לש די־יבתכ המכב רסח הז עטק .ב185-א185 ףד ,הזנטסא־הנידומ י"כ 25

 .774 סיראפ י"כ לשמל האר

 .רהוזבש הזמ רתוי רצק חסונה 'שמשה רואמ'ב .ב"ע גלק ףד ,ב ,רהוזב האבומה רוקמ .א"ע אנ ףד 26

 'ר לש ורפס דירש' ,םולש םשרג ךכ לע ריעה רבכו :ב111-ב109 ףד ,774 סיראפ י"כ לשמל האר 27

 .2 הרעה ,399 ימע ,(ב"צרת-א"צרת)ח ,רפס תירק ,'תוריפסה תרות תודוסי לע ןואג ןבא בוט םש

 .א 115 ףד ,הנידומ י"כ 28
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 אכ א"בשרה גוחמ הרותל ימינונא שוריפ

 ןיניד ןידכ תנמדזא אלאמש אה תקלתסא אנימי יאו הימע חכתשא אנימיד ןיגב

 29.אלכב אירש אנידו אמלעב ןירעתמ

 רהוזה רפסב םיאצמנה םירמאמה ינש תא ףריצ ימינונאה שרפמה יכ ןכתיי

 רפסב םירכזנה םישיאה לש םהיתומש תטמשה ידכ ךות םתוא דחיאו םידרפנ םינוידב

 שרפמה יכ חיננ םא קר תעדה לע תלבקתמ איה ךא ,הריבס וז תורשפא .רהוזה

 ותואב םינדה םינוש םירמאמ ךימסהל לוכיו רהוזה רפס תא בטיה ריכה ימינונאה

 שוריפב דחא הרקמב קר עיפשה רהוזה רפס עודמ דואמ הומת ,רבדה ךכ םא .אשונ

 ינפלש איה ,הריבס תוחפ אל ,תרחא תורשפא .םידממ בחר רוביח אוהש ,ימינונאה

 אל רשא ,'שוריפ'ב היוצמ איהש יפכ ,רהוזה רפסמ האבומ התיה ימינונאה שרפמה

 האבומה תא טטיצ ימינונאה שרפמהו ,ונידיב אוהש יפכ רהוזה רפסב הרמתשה

 .הנושלכ

E. Wolfson, 'Left Contained in:האר לאמשו ןימי t 29 לש תילבקה תועמשמה לעו וז האבומ לע 

the Right — A Study in Zoharic Hermeneutics', AJS Review, ix (1986), No 1, pp. 27-52 

 .(45 ימע דוחייב)
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