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 לד י א השמ

 י"ראהו דיסחה הדוהי ןב דוד 'ר לע דוע

 האצמש ,תילנק תרוסמ דציכ תוארהל יתיסינ (55—41 ימע ,4 ,"תעד" האר) ירמאמב

 דע הלגלגתה ,וידימלתמ דחאל דיסחה הדוהי ןב דוד 'ר בישהש הבושתב היוטיב תא

 ,ףסונ הדקמ לע עיבצהל רשפא יכ ינמוד ."ןומדקה םדאה" ןויער תא החימצהו י"ראה
 תרחא תיפרומופורתנא הסיפתל רוקמ תויהל היה יושע דוד 'ר לצא יוצמה רמוח ובש

 .וז הלבקב "ףוצרפה" תסיפתל יתנווכ .י"ראה לצא

 םייח 'ר לש ודימלת ,ירייצניפ םירפא 'דל רסמנש רמוחב םיעיפומה הלבק ישודיחב

 ידכו םינוקתבו רהוזב םוקמ לכב שרופמ תוליצאה תואיצמ יכ עד" :םיארוק ונא ,לאטיו

 אינוחנ 'רכ םינושארה ירבד ןכו ויריבחו ן"במרה ומכ םילבוקמהו רהוזה ירבד שרפל

 טק טעמ אלא ללכ םיפוצרפה יניינע ולג אלו ס"י אלא ורכז אלש ,ויריבחו ל"ז הנקה ןב
 אלא ,םיפוצרפב םיעדוי ויה םינושארהו ל"ז ן"במרה יכ עד .תורדאב ןכו מ"רכו רהוזכ

 ,םינוילעה תורואה טשפתהלו תולגל תושד ןתינ אלש תולגה בורמ לודג םלעהב ורבדש

 וליחתה ונרודכ אחישמ תובקעב םנמא .שדק לכאי אל רז לכו הפילקה הרבגש רחאמ

 ןקתתהל ליחתהש ןקותמ םלועה ןמזב היהש ומכ ,הנושארבכ תויהלו טשפתהל תורואה
 םתחנ לקלקתמש המ לכו לקלוקמ םלועה היה ,םימותס תורואה ויהש הליחתמו ,טעמ

 ןיפוצרפה ןינעמו 'ימ הלולכ א"כ תודוקנ דוסב םותיסכ ם"י אלא םיגישמ ויה אלו תולגה
 הנעטה .1"םירבדה קמוע ועדי אל םימותס םינושארה ירבדב אצמש יפל .ללכ םהל הלגתנ אל

 ןהו םינושארה יבתכב ןה תורתסנ הלא תורות .ןומדקה םדאה אשונב וניצמש המל המוד ןאכ
 הרשפאתה וז הלועפ .חטשה ינפ לע ןתוא התלעהו י"ראה תלבק האב התע קר .םיקומע םירבד

 הסיפתה תא םינורחאה םילבוקמה וריכה ,ירייצניפ וא ,לאטיו תעדל .הלואגל הבריקה י"ע

 ומדקה תסיפת םהיניעמ המלענ ךא ,תורחא תוריפס רשע שי הריפס לכב יכ תסרוגה
 םדא לש תוינבת ונייהד םיפוצרפ םיווהמה תוריפס רשע לש םינבמ שי יכ םינ

 ול שי ,רהוזה תרות ןיבו םיפוצרפה תרות ןיב רשקה .תוריפס רשעמ תובכרומה םלש
 םוקמ םיספותה םיפוצרפ ינש שי ,תורדאב דחוימבו ,תירהוזה היגולואיתב .ךומסל המ לע

 הז עטק .ב"ע חנ ףד ,X 893 ,11-533 היבמולוק קרוי-וינ י"כ ,א323 ףד 8() 3731 םילשורי י"כ 1

 םג הארו .544 יטאניסניס י"כ ,חמצ בקעי 'ר לש בקעיל ו"נר 'סב םילק םייונישב קתעוה
 היכרב ןורהא 'ר לש וייחבו ויבתכב ק"מרה תלבקל י"ראה תלבק ןיב תומיעה ,יבשת 'י

 .289 'עה 80 ימע ,ד"לשת ,טל ,"ןויצ" ,הנידוממ
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 לדיא השמ 70

 רהוזה 'סב ,םלוא .ןיפגא ריעזו ןיפנא ךיראל הנווכה .י"ראה לע םג ועיפשהש ,יזכרמ

 ,2רהוזב לבוקמ הז ןיא יכ םא ,"םיפוצרפ" םתונכל םנמא רשפאש "םישאר" לע רבודמ

 .םדא תרוצב תוריפס רשעמ םיבכרומכ ןיפנא ריעז וא ןיפנא ךירא לע םש רבודמ ןיא ךא

 ,םדא תרוצ התרוצש תוריפס רשע לש תכרעמל יוניככ "ףוצרפ" חנומב שומיש ,הנהו

 הדוהי ןב דוד 'רל תואבוצה תוארמ 'סל יתנווכ .י"ראה ינפל היה קפס ילבש רוביחב עיפומ

 'ס לש ספוטה ךותל י"ראה לש ודי-בתכב וקתעוה ונממ תואבומש ,הז רוביחב .דיסחה

 םדאה ףוצרפ אוה ל"ז וריכזהש ףוצרפהש תעדי רבכו" :*רמאנ ,'ותושרב היהש רהוזה

 ןטק םלוע ארקנ אוה םדאהש יפל ,םדא ןב הנוכמה תוגרדמ רשע לש םלוע אוהש ןוילעה
 ארקנ הנוילעה הרוצהש אצמנ ןיפוצדפ וד ל"ז וריכזהש דוס והזו ןוילעה םלוע דגנכ

 תאז ופקנ ירוע ירחא [26 טי בויא] ד"הה ןוילעה םדא ןבכ אוה ףוצרפ ותואו ףוצרפ

 ןוילעה םדא-ןב ןיבו ,ףוצרפה ,הנוילעה הרוצה ןיב רורבה יוהיזה ."הולא הזחא ירשבמו

 עויס .י"ראה תלבק ךותל לגלגתה הז שודיחו ,שודיח םושמ וב שי תוריפס רשע ללוכה

 תוניחב 'ב ןיפוצרפה לכב" .םייח ץע 'סב עיפומה רמאמב אוצמל םילוכי ונא וז החנהל

 תוינוציחה הזמו םינפבמ רשא המשנה לא ףוג ןוימדכ םהב רשא תוינוציחה 'יחב אוה 'אה

 תוירבה לכו םיארבנה לכ יכ עדונכ ע"יב ןלוכ תומלועה לכ וארבנ (ןיפנא ריעזד) א"זד

 יפיישו יפייש לכד תודלות תשרפ רהוזב רכזנכ םדא ףוצרפ תומד רויצב םלוכ שיש

 םש ךא ,6ב"ע דלק א"ח ,רהוזה ירבדל ןאכ זמור י"ראה ."םיכאלמה וליפאו םדא ירקתיא

 ירבד יפל .םדא ארקנ רביאו רביא לכש הסיפתל אלו ףוצרפ חנומל אל רכז אוצמל ןיא

 ,םדא ףוצרפ תומד ףקשמ אוהש םושמ םדא ארקנ רביאו רביא לכ יכ רבתסמ י"ראה

 .י"ראה לש ושודיח ונניא הז שוריפ םג יכ ינמוד .תוריפס רשע לש תכרעמ וב שי ונייהד

 .םינפל איה הנווכה — הרורב איה תועמשמה ,ףוצרפ חנומב שמתשמ רהוזה לעבש תומוקמב
 ליטשקלא ףסוי 'ר לש ויתובושתב עיפומה "ףוצרפ" חנומה .א"ע גכק ,ב"ע ולק ג"ח רהוז האר
 ךא ,וכרוצ יד רורב ונניא ,י"ראה תפקשהל רוקמ וב האור םולש 'ג רשא ,טייח הדוהי 'רל

 ברע דרפסב הלבקה תעידיל ,םולש 'ג האר .י"ראה לש ןוקיתה תסיפתל םרת אוהש ןכתי
 לש ורומ ,ארמיז ןב דוד 'ר ירבד םג הארו .173 ימעו 193 ימע ,ו"טשת ,דכ ,"ץיברת" ,שוריגה

 םדאב תודמ ג"י שי יכ יתיאר יכ ינרכוזו" :(ה"צר תנשב בתכנ) דוד ןגמ 'סב בתוכה ,י"ראה

 והזו ןושארכ םיטושפ םניא לבא םימחר םהו ר"הדאב תודמ ג"יו םיטושפ םימחר םהו ןוילעה

 אכיאד הלעמל ךל יתבתכש המ רוכזו ןושארה םדאד ףוצרפ ןוילע םדא דוס והזו דוע בותכש

 הריציד םדא — ריכזהש ןוילעה םדאו ,הישעד םדאו האירבד םדאו הריציד םדאו תוליצאד םדא

 ,ב"רעת שטאקנומ ,"האירבד םדא אוה ר",רדא לש ףוצרפ אוהו אסכה תומד לעש םדא אוהו

 .ד"ע 'ט ףדב ונוידל "הלעמל ךל יתבתכש המ רוכז" םילמב זמור ז"בדרה .(ג"ע—ב"ע בכ

 אסכה תומד לעש םדאב שי ןכ םירביא ןוקת ןוילעה םדאב שיש ומכ" ,רמאנ א"ע מ ףדב

 ,האלמ תיפרומופורתנא תומד איה ןוילעה םדאהש ןאכמ ."םהיתולועפב םיפלחתמ םירביא

 ."האירבד םדא" וא "ןושארה םדא" :רחא יפרומופורתנא הנבמ לש "ףוצרפ" םשב הנוכמה

 ,עודיכ .ג"ע בכ ,דוד ןגמ 'סב האר ,םירביא ה"מר םהב שיש ןושארה םדאו ןוילעה םדא לע

 .דוד לדגמ 'ם :רתוי רחואמ 'סב תואבוצה תוארמ 'ס י"ע תובר ז"בדרה עפשוה

 .193 ימע ,ג—ב"שת ,טי ,"רפס תירק" ,י"ראה לש םייתימאה ויבתכ ,םולש 'ג האר

 ,4 ,"תעד" הארו .בר ימע ,1977 סיידנרב ,רוטקוד ראות תלבק םשל הדובעב ,טמ 'ד תרודהמ

 .43 ימע

 .'א קרפ ,בי רעש ,'ה לכיה

 רואיב רחאלו םייח ץע 'סל ו"חר לש הנושארה המדקהב וקתעוה ימראה םרוקמב רהוזה ירבד

 הארנכו "ומוקמ התע ןיאש הז רמאמ רואיבב התע ידו" רמאנ ,ןאכ וננינעל רושק ונניאש ,רצק

 .'ה לכיהב רמאנל זמור ו"חר
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 71 י"ראהו דיסחה הדוהי ןב דוד 'ר לע דוע

 םדיצבו ,םינווג הרשע הב שי ןיעה יכ םידמל ונא דיסחה הדוהי ןב דוד 'ר לש 7לובגה 'םמ

 תינבתב תוריפס רשע לש תלבוקמה תנוכתמב םינווג הרשע לש רויצ שי הלא םירבד לש

 ריבס םלוא ,םהב ןייעל ץילמה י"דאהש םירוביחה ןיב רכזנ ונניא הז רוביח םנמא .םדא

 תנשב בתכש יתפצ לבוקמ ,ןומה הידבוע 'ר ןכש ,י"דאה גוחב עודי היה אוה יכ חינהל

 קיתעמ לאטיו לאומש 'רו ,8םהב שמתשמ אוהש תורוקמה ןיב לובגה 'ס תא הנומ ,ו"כש

 ינוצרב .9לאטיו םייח 'ר ,ויבא תירפסב יוצמ היהש ילבקה רמוחה ךותב לובגה 'םמ עטק

 יבגל דוד 'ר לש ויבתכב עיפומה ,"דמוע" לעופב ההזה שומישה לע ,ףוסבל ,ריעהל

 ינשבו ,ינוברג השמ 'ר תעדל לאב תואצמנה תורוצהו ,ףוסדיאב תומייקה תוחצחצה

 .10"המוק רועיש" לע רבודמ םירקמה

 א"אב םהש םינווג 'י םה ןאכ םירכזנה םייניעה ולאש" רמאנ םש ,א"ע גי ,1193 אשרו י"כ

 תלבקב םיפוצרפה דחא לש םש אוה ןיפנא ךירא עודיכ ."הל עודיה ןווגב ,דדמו ,דדמ לכש

 תווהמה תוריפס רשעל זמר ,תואבוצה תוארמ 'סב ומכ לובגה 'סב אצמ הז לבוקמו ,י"ראה

 .ףוצרפה תא

 ירוביחב עיפומה ילבקה רמוחה לע .ב54 ףדב הז רוביחמ האבומ .ב29 ףד ,1597 דרופסכוא י"כ

 ,דוד 'ר לש תואבוצה תוארמ 'סב םג שמתשה אוה ,בגא .רחא םוקמב ביחרא ןומה הידבוע 'ר

 .דועו ,ב43 ,ב29 ףד םש

 ארדאה רואיבמ אוהו לובגה רפסמ יתטקלש המ הז" .ב87 ףד ,L899 ל"מהב קרוי-וינ י"כ

 .י"ראה לע דואמ לבוקמ היהש החונמ תירב 'ס םג קתעומ הז י"כב יכ ןייצל שי ."אבר

 תרכזנה לכ תלמב ןוצרה הזו" :ינוברג השמ ירבדל ,55 ימע ,4 ,"תעד"ב יתבתכש המ הוושה

 תוארקנ תואצמנה לכ ל"ר אוה יכ רמא ,דחא עודיהו עדויהו תעדה היהש המלו .קוספה הזב

 םשב תודמוע ןלוכ תואצמנה יכ קוספה הזמ הארנ הנה ...ומצעב תודמוע ןהש הצרי ,ומשב

 םדא לכה וארקו הזה יהלאה דוסב םיאיבנה וראב ונממ בייחתנ ןמצעב ןהש יפלו דובכה

 Moses Narboni's Epistle on" ,A. Altmann ."יוכו םילגר םשב המ םיקלח ונכו
,Jewish Medieval and Renaissance Studies (ed. A. Altmann ,"Shi'ur Koma 

255 .Cambridge, Mass. 1967) p. עיפומה "ונממ ץוח ןיא" יוטיבה יכ ןייצל םג יוארה ןמ 

 .הנוריגמ לארזע 'ר יבתכב יוצמ אוהו ןכ םג ילבק ורוקמ ,ליעל יתטטצש םירבדל תוכימסב
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