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:1420/7 גרובצניג ,הווקסומ י"כבש םיקוספה חתפמ תדיח 

הרותל ינועמש טוקליה לש רצויה תיבל הנמזה 
תאמ 

הלואג סומע 

אובמ .א 

(ב66-א45 םירפסוממ)םיפד 22 ליכמ 1420/7 גרובצניג ףסוא ,הנידמה תיירפס ,הווקסומ י"כ 

תותכסמה רדס יפ לע ,דומלתב ך"נת יקוספ תמישר' :ש"קז יפל םרואית 1.םיקוספ תומישר לש 

ןמ תואבומל חתפמ' :בשחוממה גולטקבו 2.'רסח ףוסהו ,השקמה המהב קרפב םייסמ ,ןרדסכ 

תרכינ אל ,הרואכל 3.'ו"ט האמ ,תיזנכשא־תיקלטיא הביתכה [...] םישרדמבו דומלתב ארקמה 

ונכותב ןויע ןכ יפ לע ףא .תוימתס תוארנ ובש םיקוספה תומישרו ,תדחוימ תוהמ םוש הז רוביחב 

,'תואבומו תואובמ - ריכבא שרדמ' ,ינש ראותל רמג תדובע תרגסמב יתבתכ הז די בתכ תודוא לע םינושאר םירבד 

ותישארמ הז ירקחמ רחא ובקע םיובלא בקעי 'סורפו ןאנש רודגיבא יסורפ ירומ .119-116 ימע ,ח''נשת םילשורי 

דיה בתכ תודוא לע ןוידל ונמזמ יל שידקה ןמסוז בקעי 'סורפ .ומוסרפ םרט רמאמה תא אורקל םבוטב וליאוהו 

םיירבע די יבתכ ימולצתל ןוכמה ןמ ,רטייל רמת 'בג .הז רמאמב תועקושמ םינוש םיניינעב ויתורעהו ,ותדיחו 

תיפרגואלפ תעד תווח תתל הליאוהו יתשקבל הרתענ ,םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב דילש 

.ןאכמ םג הלא יביטמל הנותנ יתדות .דיה בתכ תודוא 

תא - ויפוא יפל - ול ונתנ התע תעל .ורבחמ םש וא רוביחה םש ןויצ אלל דיה בתכב עיפומ ןלהל ראותמה רוביחה 

בתכ)דוד ןב םהרבא 'רל 'הלבקה רפסי תא ללוכ (א39 ףד דע)דיה בתכ לש ןושארה וקלח .םיקוספה חתפמ יוניכה 

תקתעומ (א40 ףדמו ןכמ רחאל .תוירוטסיה תומישר דועו (ןהכ 'ג איצוהש 'הלבקה רפסי תרודהמב ןיוצ אל הז די 

.םיקסוע ונא ובש םיקוספה חתפמ רומאכ אב (א45 ףדמ)הירחאלו ,םיערז רדסב םיקרפה תומש לש המישר 

תביתכב בתכנ גולטקה .ךת ףיעס ,א ץבוק ,גרובצניג-הבקסומ ףסואב דיה יבתכל גולטק :ףסוי תיב ,ש"קז 'ש 

B. Richler, Guide to Hebrew Manuscript Collections, Jerusalem :האר ,הרשע עשתה האמה ףוסב ,די 

 126 .1994. p. 70-69 ימע ,םש :האר ללכב גרובצניג ףסוא לע.

.םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב דילש םיירבעה דיה יבתכ ימולצתל ןוכמה לש בשחוממה גולטקה 

,רטייל רמת 'בג לש תיפרגואלפה התעד תווח .חתפמב םיחתפוממה םירוביחה לש תיקלח המישר ללוכ הז רואית 

דיה בתכ לש ןושארה קלחה :הירבד ירקיע ןמקלו ,רתוי תטרופמו תקיודמ ,(48486 טרס)דיה בתכ םולצת יפ לע 

רוזאכ הרשע עבראה האמב זנכשא לע תועיבצמה ,תויסופיט תויפרגואלפ תונוכת לעב אוה (39-ב1 םיפד) 

לש ינשה קלחה .יזנכשאה רפוסה לש ןורחאה סרטנוקל ךשמהכ הארנכ ובתכנ א44-א40 םיפד .ותקפה תפוקתבו 

ןיבל ולא םיפד ןיב יפרגואלפ רשק ןיאש הארנו הנוש דיב בתכנ ,ונרוביח יוצמ וב ,(האלהו א45 ףדמ)דיה בתכ 

םיבתכה ינויפאמ וכותב בלשמה ,ינוניב בתכ אוה הז קלחב בתכה .תיזנכשא דיב ובתכנש ,םהל םימדוקה םיפדה 

הלא םיפדש רעשל ןתינ ,םליפורקימה ךותמ הנחבהל תונתינה ,תויפרגואלפה תונוכתה יפ לע .יקלטיאהו ידרפסה 

לעו ,ףלק לע הארנכ בתכנ דיה בתכ .היינשה התיצחמב ילוא ,ךרעל הרשע שמחה האמב ,הילטיאב הארנכ ובתכנ 

.דחא ףד דיה בתכ רסח <ב61 ףד רחאל)דחא םוקמב יכ עובקל ןתינ םיסרטנוקה בכרה יפ 

[(א"סשת)ד-ג תורבוח ,ע ךרכ ,תודהיה יעדמל ןועבר - ץיברת] 
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2] הלואג סומע 430 

,םירחאה תוחתפמה ןמ ותילכתב הנוש ,ןפוד אצוי רוביחב רבודמ יכ הלגמ חתפמה לש ויפואבו 

.רקיעו ללכ תטעומ הניא ותובישחשו 

המדקש הפוקתה ןמ רבכ םיעודי םישרדמבו םידומלתב םירכזנה םיקוספ לש תוחתפמ ירפס 

תילכתל ללכ ךרדב ודעוי רשא ,םינוש םיגוסמ תוחתפמ תללוכ וז תורפס 4.םופדה תאצמהל 

ךכ םושמ .ל"זח תורפסב רכזנ אוה םהבש תומוקמה לא םיוסמ קוספמ הינפה - תחא תישומיש 

םירוביחה ןמ םוקמה יארמ ןויצ אבומ םדצלו ,םיקוספה רדס יפ לע הז ןיממ תוחתפמה םיכורע 

יפכ ,ויפואבו והנבמב ולאמ הנוש םיקסוע ונא ובש םיקוספה חתפמ תאז תמועל 5.םיחתפוממה 

ךותמ ללכ ןבומ וניאו תוחתפמה רתי לש םדועיימ הארנה יפכ הנוש ודועיי םגו ,ןלהל ראותיש 

.ומצע 

דיה בתכ רואית .ב 

דומע לכ .םהידצ ינשמ םיבותכ ,םיפד 22 ,ליעל ונייצש יפכ ,ללוכ םיקוספה חתפמ לש דיה בתכ 

רסח (3 הרעה ליעל האר)דחא םוקמב 6.תורוש 42־כ רוט לכו ,תומישר לש םירוט השולש ללוכ 

םיגוליד ,תוקיחמ רדעיה םהיניבו ,םינוש םינמיסמ .ופוסב עוטק אוה ןכו דחא ףד דיה בתכ 

ידימ אקווד ואלו ,הקתעה אוה ונינפלש דיה בתכש רכינ ,היוגש האירקמ םיעבונה םישובישו 

7.ןדפק רפוס 

מ"מ :א"מרת הניו ,חתפמה סרטנוק ,קעניללעי 'א :האר ,םיסופדה ןמו דיה יבתכמ ,הלא םירוביח לע תוריקס 

לת ,א ,הרוסמהו הבותכה הרות ,ןמיה 'א ;14 הרעה ,חי-זי ימע ,אובמ ,ב"נשת םילשורי ,א ,המלש הרות ,רשכ 

.םסרופ וא רקחנ םרט יל עודיה לככו ,ולא תוריקסב רכזנ וניא םיקסוע ונא ובש חתפמה .חי-ט ימע ,ז"לשת ביבא 

תורוקמל הנפמו ולוכ ך"נתה ירפס יפל ךורעה ,'לובז תיב'תא ןייצל שי ,סופדל ומדקש ,םינושארה תוחתפמה ןמ 

M. Gaster, 'Eliezer Crescas and his Bet Zebul - The Bible References in Talmud :האר) םירוביח 40"כמ 

 227-295 .hu CA, 6 [ 1929], pp ,'and Midrash; תדובע ,"א קלח הבר רבדמב שרדמ' ,קאמ 'ח ךכ לע בתכש המו

םיקוספה תוחתפמ תיברמ םייפואב ול םימוד .214-212 ימע ,א"נשת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד 

דבלב םיוסמ רוביחל דחוימה ,(א"ער הניטנטשנוקו 'דומלתה תודגהיל םיקוספה חתפמ תא ןייצל שי ןכו .םירחאה 

ישרוש לש תיב־ףלאה רדס יפ לע - תדחוימ ובש םיקוספה תאבה ךרדש ,'תושרדה חתפמ' תאו ,(ילבבה דומלתה! 

םילשורי ,ןומימ ןב השמ ונבר ,ןמשיפ ל"י ,'ם"במרל תושרדה חתפמ רפסי :האר! רחבש םיקוספה ןמ םילימה 

רומאכ ולא לכ (xv-xiii ימע ,ב"נשת םילשורי ,2הבר םירבד שרדמ ,ןמרביל 'ש :ךכ לע בתכש המ הארו ;ה"צרת 

.ל"זח תורפסב קוספה רכזנ ובש םוקמה לא םינפמו םיקוספה רדס יפ לע םיכורע 

םיפד) ישילשה סרטנוקבו תורוש תחאו םיעברא ללכ ךרדב ןב60-א45 םיפד) םינושארה םיסרטנוקה ינשב 

םא ,ונינפלש םיפדב ,חתפמב םיאבומה םיקוספה לכ ךס רמולכ .תורוש םייתשו םיעברא ללכ ךרדב (ב66-א61 

.5,500־כ אוה ,תורתוכה תא ריסחנ 

ריכבא שרדמל חתפמב :המגודל)םיקוספה לש ץרה רדסב גוליד יפ לע ,תורוש לע םיגוליד םירכינ םיבר תומוקמב 

אלו ,םיבורמ םיגולידה םיתעל .גל ףיעסל י ףיעסמ גוליד שי ןכמ רחאלו ג־ו א םיפיעס םירסח [439 ימע ןלהל] 

.(446 ימע ןלהל) 'םישרדמ'ל חתפמב לשמל האר)הנוש רופסמה תנווכ אמש וא תוטמשה לש האצות םה םא רורב 

גלודש ףיעסה דיל .םנקתלו םיגוליד לע עיבצהל תדחוימ ךרד ומצעל אצמ הז קיתעמש ךכ לע הדמע רטייל 'בג 

ףאו (הדומעה תיתחתב ללכ ךרדבו ףיעסה םלשוה וב םוקמה לא הנופה תודוקנ לש תנסכולמ הרוש קיתעמה ןמסמ 

תרוש תנמסמ (א50 ימע)דיה בתכב דחא םוקמב .רסחה םוקמה לא העיבצמה תודוקנ תרוש קיתעמה ןמיס הז םוקמב 

ףיעסהש תדמלמ הז ףיעס לש הקידב .קיתעמה םש והזש ורבס בשחוממה גולטקבו 'עשוהי' םשה תא וזכש תודוקנ 

םיעבונה םיקוספ ישוביש שי םיבר תומוקמב .רחא ףיעסב םאות ןמיס לא עיבצמ הז ןמיס ןיאשו ומוקמב יוצמ ןכא 

This content downloaded from 192.115.99.134 on Wed, 24 Jan 2018 07:52:38 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



431 1420/7 גרובצניג ,הווקסומ י"כבש םיקוספה חתפמ תדיח [3 

רוביח ךותמ םיקוספ תמישר םהמ דחא לכבש ,תוחתפמ לש ףצרמ השעמל בכרומ ולוכ חתפמה 

ללכ ךרדב ללוכ חתפמה .םירוביח 30 ונינפל אוהש יפכ חתפמב םיחתפוממ לוכה ךסב .דחא 

האר)הז קוספ עיפומ הבש הרותב השרפה םשו קוספמ עטק 8,ירודיס רפסמ :םיביכרמ השולש 

םילפכנה םיקוספ יעטק וא םיקוספ דצב .(462 ,458 ,440 םידומע ןלהל ,םיפרוצמה םימולצתה 

9.ןתעברא וא ןתשולש ,תושרפה יתש תומש ומשרנ ,עבראב וא שולשב ,תושרפ יתשב הרותב 

רוביחה ןמ עטק אבומ קוספ םוקמבש וא 10יהשלכ הרעה קוספה עטק ללוכ תורידנ םיתעל 

.תושגדומ םירוביחה תורתוכ ".ומצע חתפוממה 

הליחת 12:(רוביח לכבש םיקוספה רפסמ ןיוצמ םיירגוסב)אבה רדסה יפ לע םיאבומ םירוביחה 

תותכסמה רדס יפ לע תרדוסמה ,ילבבה דומלתה ןמ םיקוספ לש המישר האב (א60-א45 ףד) 

חתפמ אבומ הירחאלו ,תוכרב תכסמ תא תללוכ וז המישר .תכסמ לכב םיקרפה יפל תקלוחמו 

רדס ;(2)'םלוע רדסיו 14(31)ימלשוריה ןמ 'םילקש' תכסמ ופוסבו 13,דעומ רדס ;(23)'ךורע'ל 

ףד)ןיקיזנ רדס רחאל 16.ןיקיזנ רדס ;(2)'הלכ' תכסמו הדינ תכסמ תופרוצמ וילאו 15,םישנ 

- הלעב לכא אל' אבומ 'תוירע יפיל חתפמב ,המגודל .תוארקמב תואיקב לע םידיעמ םניא םהו האירקב תועטמ 

תופסונ תואמגוד הארו .'שורחת אל' םוקמב (םשו יאצת - סומחת אל' •/הלעב לכוי אל' םוקמב (ב62 ףדו יאצת 

ןוגכ ,םירוביחה תורתוכב םג םישוביש שי םיתעל .163 ,155 ,153 ,148 תורעהב ןלהל תאבומה המישרה ךותמ 

תולפכה ,('הכרבה תאזו' ןויצל ךשמהכ םוקמב [ב63 ףד] 'והילא יבד אנת - הכרבה')תרתוככ קוספמ קלח ןויצ 

ךירצ ינשב ךא ,[ב45 ףד] 'םב 'רעי םיימעפ םיפדרנ םיפיעס ינש דצב בתכנ ,'ךורע'ל חתפמב לשמל)תומודה תמחמ 

.םירחא םישוביש דועו ([444 ימע ןלהל ךכ לע האר] 'ןב' תויהל 

רוקמה ןויצ וא (ילבבה דומלתה יקרפ ךותב ןוגכ)תימינפ הקולח םהב ןיאש םירוביחב ,'ץר' תיב־ףלא רדס אוהש 

תותקיספה וא הבר תישארבב תושרפל הקולחה ומכ)תימינפ הקולח םהב שיש םירוביחב ,ורדס יפ לע ,רוביחב 

.(אנהכ ברד אתקיספב 

ןלהל] אטוז םירבדל חתפמ) '(22 גכ םש)רומא (9 טי 'יו)םישודק - םכרצוקבו' :המגודל האר תושרפ יתש תומש 

ןוראו' ;(21 ףיעס ,םילקש ימלשוריל חתפמ) (1 י יבדו בקעו (1 דל ימש)אשת ־ ךל לספי ;(זכ ףיעס ,[א חפסנב 

שולש תומש .גל ,ו םיפיעס ,ריכבאל חתפמ :(24 ףיעס ,םש) (44 די םש)חלשב (33 י ימב)ךתולעהב - 'יי תירב 

.(א65 ףד)'סחנפ ירחא ארקיו - חוחינ חיר' ;(א154 ףד)'אשת האר 'יטפשמה - לשבת אל' :לשמל האר תושרפ 

ךרואל תויתטישב תרזוח וז העפות .(א59 ףד) 'ידוקפ ,אשת ,וצ ,הוצת - החשמה ןמשי :תושרפ עברא תומש 

.ךשמהב אבוי הב ןוידהו חתפמה 

,תבש ,ילבבל חתפמב ;(י ףיעס) 'ההכ די - הכדי' :ושרדמו קוספ םיאבומ (ב חפסנ ןלהל האר) 'ךורע'ל חתפמב 

לש תורחא תועפוהמ ולידבהל ידכ הארנכ תאזו 'רומא - םירופיכה םויד ןותבש' :אבומ 'םיצרש 'ח' קרפ תחת 

.רומא תשרפב 'ןותבש' 

'אמטנ םימעפ 'ב [...] רמוא יבר' :הנשמה ןמ טוטיצ והזו 'אושנ - אמטנ םימעפ 'ג' :אבומ ה קרפ הטוסל חתפמב 

השרפל הינפה אלל (כ ףיעס)'הסוי תא הסוי הכי' :אבומ (ב חפסנ ןלהל האר)'ךורע'ל חתפמב ;(א ,ה הטוס ,הנשמ) 

ך"צד' :אבומ והילא יבד אנתל חתפמב ןכו .דרפנב ןלהל ןודייו תוניחב המכמ דחוימ אוה 'ךורעיל חתפמה .הרותב 

.ןחכק ףיעס)'אשת - תוחולה רוביש' :(המ ףיעס)'אראו אב - ש"דע 

םיקוספה רפסמ תא .םיקוספ 4000־ל בורק ונממ םיאבומ - ילבבה דומלתה ןמ אוה םיקוספה לש יראה קלח 
.ונייצ אל תכסמ לכמ םיאבומה 

,תינעת ,הליגמ ,הגיגח ,הנשה שאר ,בוט םוי ,הכוס ,אמוי ,םיחספ ,ןיבוריע ,תבש :םיאבה תומשהו רדסה יפ לע 

.ןטק דעומ 

.113 הרעה ןלהל האר ,ימלשוריב םילקש תכסמ לש ב חסונל םיאתמ 

.ןישודיק ,הטוס ,ריזנ ,ןיטג ,םירדנ ,תובותכ ,תומבי :ךכ 

.הרז הדובע ,תועובש ,תוירוה ,תוכמ ,ןירדהנס ,ארתב אבב ,אעיצמ אבב ,אמק אבב :ךכ 
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ארקיו' 18,(120 ,הבר תישארב)'ר"ב' 17,(9)'םישרדמ' :םיאבה םישרדמל חתפמ אב (ב62-א60 

,(130 כ ,אנהכ ברד)'אתקיספ' ,(13)'יתבר הכיא'19,(24 ,הבר םירבדה הלא)'ר"הא' ,(43)'הבר 

,ריכבא)'ריבכא' ,(2)'שרדמ' ,(3 ,אטוז)'ץרא ךרד'21 ,(7)'ןתנ ברד תובא' 20,(57)'בוט רחוש' 

רחאל .(17)'םינהוכ תרות'ו (180 כ ,ושארב רסח ,לאעמשי יברד)'אתליכמ' 22,(ופוסב רסח ,21 

'פ' םג הללכבו 23,(25)הנשמ :םיאבה םירוביחל חתפמ אב (ב63-ב62 ףד)וז םישרדמ תביטח 

'תודמ ב"ל'25,(29)'ימלשורי' 24,(35)'אתפסות' ,(5 ,הבר ץרא ךרד לש ןושארה קרפה)'תוירע 

(א64-ב63 ףד)ןכמ רחאל27.(8)'םרמאכ יהיו'ו (14)'םירפוס 'םמ' ,(17)'תוחמש יכסמ' 26,(13) 

'הפסא' ,(4)'ריש שרדמ' ,(1)'תלהק שרדמ' :'תושרדמ' תרתוכה תחת םישרדמ תביטח בוש האב 

דע ,ילבבה דומלתל חתפמ ,בוש ףוסבלו ,(74)'והילא יבד אנת' ,(42)'יטוז םירבדה הלא' (17) 

28.דיה בתכ עטקנ ובש םוקמל 

קלח קר וב םיעיפומשו ,תיוויטקלס ךרדב ךרענ אוהש ךכ לע דומעל ידכ חתפמב לק ןויעב יד 

דבלב הרותה ןמ םה םמצע םיקוספה יכ ןיוצי ןכ ומכ 29.וב רכזנה רוביח לכב םייוצמה םיקוספה ןמ 

תולועה תויזכרמה תולאשה תחא .םיבותכה ןמ וא םיאיבנה ןמ דחא קוספ אל ףא חתפמה לכב ןיאו 

םיקוספה לש הרותב םרוקמל םוקמ הארמ אוהש הארנ הרואכל .ותרטמ יהמ איה חתפמב ןויעה ןמ 

לש הזכ שומישש ןייצל שי םיקוספה תומישר לש ןתויקלח דבלמ םלואו .םיידומלתה םירוביחבש 

.446 ימע ןלהל האר .םינוש םירוביח רפסמל תנווכמ וז המישרש ןכתיי 

.תישארב רפסמ וניא םיקוספהמ דחא ףא 

תרודהמ הבר םירבדב םרדסכ םיעיפומ (ןנחתאו תשרפ)'הבר םירבדה הלא'ל חתפמב םיעיפומה םיקוספה ןמ קלח 

יוצמ היהש ,ספדנה חסונה אוה וינפל דמעש חסונהש הארנ ןאכמ .ןמרביל תרודהמב ללכ םיעיפומ םניאו הנליו 

.xiii-xi ימע ,אובמב ,(5 הרעה ליעל)ןמרביל :האר תורודהמה יתש לע .זנכשא ינב לצא 

,2לארשיב תושרדה ,ץנוצ ל"י :האר ונינפל אוהש יפכ םילהת שרדמ לש והנבמ לע .טיק רומזמל דע עיגמ תותפמה 

,א''מרת הנליו ,םילהת שרדמ ,רבוב 'ש ;131 ימע ,ד"לשת םילשורי ,קבלא 'ח םילשהו ךרע ,קא'ז א"מ םגרת 

.132 ימע ,(םש)ץנוצ ירבדל ויתופסוהב קבלא ;אובמב 

.ןתנ יברד תובא לש א חסונל המיאתמ ,הנכות יפלו הרדס יפל ,וז םיקוספ תמישר 

.דחא ףד שלתנ הז םוקמב 

,('תוירע יפי בלושמ ןאכ)הלח ,ינש רשעמ ,תיעיבש ,תומורת ,םיאלכ ,האפ :ילבב דומלת ןהל ןיאש תותכסמל קר 

.םיידי ,הרפ ,םיעגנ 

תורתוכ יפ לע ,אתפסותה חסונ .אמק אבב ,ןיטג ,הטוס ,תומבי ,ינש רשעמ ,תומורת ,האפ ,תוכרב :תותכסמל 

.114 הרעה ןלהל הארו .טרופרא י"כבש חסונל םיאתמ ,םיקוספה ןכותו םיקרפה 

;םילקש ,הנשה שאר ,תינעת ,בלול ,אמוי ,םיחספ :דעומ רדסל :תיעיבש ,תוכרב ,תומורת ,האפ :םיערז רדסל 

וירחאלש תרתוכל ךייש חתפמב ויתחת ןיוצמה קוספה ךא ,(ןיסחוי הרשע קרפ־)'יסחוי י"פ ,תומבי :םישנ רדסלו 

לובלב רכינ ימלשוריה ןמ המישרה ףוסב .םיקוספ אלל 'קלחי עיפומ ןכמ רחאל .(ז קרפ הטוס־)'ןירמאנ ולא יפי 

.ןדייל י"כ ימלשוריבשו הנשמבש רדסה ןמ הנוש דעומו םיערז םירדסה ןמש תותכסמה רדס .םיוסמ 

.תודימה ב"ל תא ללוכה ,אתיירבה לש ןושארה קלחה ןמ רמולכ ,דבלב ב-א תושרפמ 

םיקוספה ינש .ה-ג בושו ה-ג תויתואב הז רחא הזב םירפסוממ וז תרתוכ תחת םיאבומה םינושארה םיקוספה תשש 

,הבר רתסא :רתסא תליגמ לע םינוש םישרדמ רפסמל תזמור וז המישר הארנה יפכ .רופסמ אלל םיאבומ םינורחאה 

.ףסונ רוביח םג זמרנש ןכתייו ,ב חסונ 'םירחא םינפי והניכ רבובש שרדמ 

.(עורק הפוס!ןילוחמ קלחו תוחנמ ,םיחבז :תותכסמה תא ללוכ 

ךכ)דחא קוספ קר וניוצ תותכסמה תיברמלו ,םיקוספ 29 לוכה ךסב המישרב וניוצ ימלשוריה דומלתה ןמ ,המגודל 

המישרה ןמ לידבהל תאזו - םילקש ,הנשה שארל ךכ)םיינש וא (תינעתו 'בלול' ,אמוי ,םיחספ ,תיעיבש ,תומורתל 

.(תומביו - םיקוספ 31 םיאבומ הבשו ,ימלשוריב וז תכסמל תדרפנה 
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433 1420/7 גרובצניג ,הווקסומ י''כבש םיקוספה חתפמ תדיח [5 

רתוימ םימעפל אצמנ ,הרותב םיאיקב םניאש ימל וא םידימלתל עייסל היה לוכי םא םג ,חתפמה 

תחת] ב61 ףד)'חלשב' ורוקמ תא 'חלשב יהיו' קוספה דיל ןייצמ חתפמה לעב לשמל ךכ .ןיטולחל 

הארמ' לש ורותיי ירהו ,([אתליכמה תחת] א62 ףד)'ןנחתאו' ורוקמ תא 'ןנחתאו' דילו ,(['ריבכא' 

רתוי ,(רחא רופסמב ךא)ודצבש הינפהה םע ,קוספה ותוא רזוח ףא םיתעל .וילאמ ןבומ הז 'םוקמ 

,(א59 ףד)'חישמ ןהכ' קרפב ,לשמל תוירוה תכסמל חתפמב .רוביחה ותוא ךרואל תחא םעפמ 

'ארקיו - אטחי אישנ רשא' ףיעסהו (אי ,י םיפיעס)םיימעפ 'ארקיו - ץראה םעמ' ףיעסה רזוח 

.(בי ,ט ,ח ,ה ,ד ,ב םיפיעס)םימעפ ששמ תוחפ אל תוכימסב ותרוצכ רזוח 

ןנורבשו תוזימר - הרותה לע ינועמש טוקליו םיקוספה חתפמ .ג 

.וב םיאבומה םירפסה תמישרב ןויע ךותמ ונאצמ םיקוספה חתפמ לש ודועיי תדיח ןורתפל חתפ 

רפסמ םג תללוכ איה םייסלקה םירוביחה ןמ קלח דצב .הדוחייב תטלבתמ וז םירפס תמישר 

.אטוז םירבדו הפסא שרדמ ,ריכבא שרדמ ןוגכ ,םויכ דובא םקלחש ,םיירטוזא םיישרדמ םירוביח 

טוקלימ רקיעבו הרשע שולשה האמה תוביבסב זנכשאמ ונל םיעודי הלא םידובא םירוביח 

םג םיאבומ םיקוספה חתפמב םיאבומה םירוביחה לכ יכ הלעמ המישרה תקידב 30.הרותל ינועמש 

ולאל םיהז םהיוניכו חתפמבש םירוביחה תומש םג ,תאזמ הרתי 31.הרותל ינועמש טוקליב 

לש ןושארה סופדבו ,(22703 'ס) 2637 הנאילדוב ,דרופסקוא י"כבש תורוקמה ינויצב םיעיפומה 

,הבר רבדמב ,הבר תומש ןוגכ)םהב שמתשה אל טוקליה לעבש םירוביח ,ךפהל ןכו 32.טוקליה 

ינב זנכשא ימכח לש םתיירפס' ,עמש־את מ"י :האר ךכל הכומסה הפוקתל תינייפואה תיזנכשאה היירפסה לע 

ןיא הז רמאמב .582-581 ימע ,(ז''משת-ו"משת)אס -,309-298 ימע ,(ה"משתז ס ,רפס תירק ,'ב"י-א"יה האמה 

שולשה האמה תוביבסמ םייזנכשא תורוקמ ךותמ קר עודי ריכבא שרדמ .ונרכזהש םידובאה םישרדמה םירכזנ 

עודי אטוז םירבד שרדמ םג .([30-21 ימע] 'שרדמה תצופת' קרפב ,[תיבכוכ תרעה ליעל] הלואג :האר)הרשע 

הרעה ליעל האר)יזנכשא אוה ףאש ,'תושרדה התפמ'ב םג רכזנו הרותל ינועמש טוקלי ךותמ קרו ךא טעמכ הכ דע 

םסרפ שוריפה לש הז עטק)לאונמע החמש ר''ד ובוטב יתוא הנפה חקורל תוליפתה שוריפב הז שרדממ האבומל .(5 

,יניס ,'חקורה לעב אזיימרגמ רזעלא 'רל הרות תחמש יטויפו תארה התא שוריפ' ,ןגובלנצק ל"מ הנורחאל 

אבומ טוקליה ןמ דבלש ,הפסא שרדמל םג הארנה לככ הנוכנ וז הצופת תפמ .חצת-טעת ימע ,[ם"שת] דכק-גכק 

חקורה שוריפ' םשה תחת םסרופש) (16736 'ס) 268 הנאילדוב ,דרופסקוא י"כמ הרותה שוריפב ,'חקורה רפסיב םג 

,רקחמב התלעוה םרט דבלב זנכשאמ םרוקמב םיעודי ולא םישרדמ יכ העיבקה .דועו 'איזר ידוסיב ,('הרותה לע 

.תרחא תרגסמב תעכ ךכב קסוע ינאו קדקודמ רוריב ןיידע הנועט איה 

רכזנ אוה םגש ףא - ינועמש טוקלי ינויצב רכזנ וניא ךא חתפמב עיפומש ,'ךורע'ה אוה דיחי ללכה ןמ אצוי 

הז רמאמב ינועמש טוקליל תוינפהה .ןלהל ךכ לע הארו - ןושארה סופדבו דיה בתכ ןויליגב םידחא תומוקמב 

דיה בתכ רסח םידחא תומוקמב .2637 הנאילדוב דרופסקוא י"כ לע תססובמה ,ינוליש־ןמיה תרודהמל תונווכמ 

A. Neubauer, Catalogue :לצא דיה בתכ רואית האר .ןושארה סופדה יפ לע ומילשה וז הרודהמבו טוקליה לש 

 34-36 .of the Hebrew Manuscripts in the Bodelian Library, II, Oxford 1906, pp,• אובמ' ,ינוליש :ןכו',

.גכ-אכ ימע ,ב"נשת םילשורי ,ב ,םירבד רפסל ינועמש טוקלי 

ךרד - 'תוירע יפי ;אנהכ ברד אתקיספ - 'אתקיספ' ;הבר םירבד - 'ר"הא' ;(ארפס אלו)'םינהכ תרות' :לשמל ךכ 

רתסאל - 'םרמואכ יהיו' ;אטוז םירישה ריש - 'ריש שרדמ' ;אטוז ץרא ךרד - 'ץרא ךרד' ;(א קרפ)הבר ץרא 

.דועו ,(רזעילא 'ר תנשמ אלו)תודימ ב"לד אתיירב - 'תודמ ב"ל' :הבר 
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םג 34.םיקוספה חתפמב םג םיעיפומ םניא 33(דועו דוסה תרותב םיבתכ ,םימוגרת ,ולוביו שרדמ 

םיאבומ םניא הרותל טוקליב אל ךא םיבותכלו םיאיבנל טוקליב שומיש םהב השענש םירוביח 

םרדעיהו 36חתפמב םניא הרותל ינועמש טוקליב םיאבומה םירוביחה ןמ המכ תאז םע 35.חתפמב 

לעב לש ושומיש ךרדמ וא 37ופוסבו חתפמה ףוגב םיפד לש םנורסחמ הארנכ עבונ םהמ המכ לש 

עבונ רבדה ,חתפמב םירכזנ םניא ךא טוקליב םיאבומש םירחא םירוביחל רשא 38.םהב טוקליה 

םתעפוה ;(39ועסיו שרדמל רשאב תוחפל ךכ)ירוקמה טוקליה ףוג לע הפסוה :תונוש תוביסמ 

יברד תויתואו 4'לאומש שרדמ 40,יתבר אתקיספל רשאב ךכ)דבלב תודחא םימעפ הרותל טוקליב 

147 ימע ,(20 הרעה ליעל) ץנוצ :האר וטוקליל ףסא םהמש םירוביחה תא טוקליה לעב ררב ובש ןפואה לע 

.60 הרעהו 

.רסחה קלחל םג םינוכנ םהש רעשל ןתינ חתפמה הנבמ ךותמ ךא ,ונידיב יוצמה קלחה לע ןבומכ םילח ולא םירבד 

תומש לע גוליד ךות 'הבר םירבדה הלא'ו 'הבר ארקיו''הבר תישארב' ךותמ תומישרה תוכימסמ הלוע לשמל ךכ 

.הבר רבדמבו הבר 

ךא םיבותכהו םיאיבנה קלחב תובר םימעפ אבומה ,ילשמ שרדמ אוה הזכ .ידמל םיטעומ םה ולא םירוביח השעמל 

תודחא םימעפ עיפומ אשדת שרדמ .יתבר אתקיספ ןיינעב 40 הרעה ןלהל הארו .הרותה קלחב ללכ אבומ וניא 

.ונינפלש םיקוספה חתפמב םיעיפומ םניא הלא םירוביח .הרותה קלחב דבלב תחא םעפו םיבותכהו םיאיבנה קלחב 

אתקיספ ,ונדמלי ,אמוחנת שרדמ ,םירבד ירפס ,יטוז ירפס ,רבדמב ירפס ,ןכשמה תכאלמד אתיירב :םה ולאו 

.אביקע יברד תויתואו תודימ ט"מ ,ועסיו שרדמ ,השמ לש םימיה ירבד ,רזעילא יברד יקרפ ,לאומש שרדמ ,יתבר 

,רבדמב ירפס :םייזכרמ םירוביח המכ לש םרדעיה תא ילוא ריבסהל שי ךכ .22 הרעהו דיה בתכ רואית ליעל האר 

.רזעילא יברד יקרפו אמוחנת שרדמ ,םירבד ירפס ,יטוז ירפס 

הרותה יקוספל דומצ ןפואב ךא טוקליב בר שומיש םהב השענ יכ ןייצל שי ,ורכזנש םיאנתה ישרדמל רשא 

ירפסמו ;שרדמב םיקוספה תעפוה רדסל ליבקמבו דבלב רבדמב רפסל טוקליב אבוה אטוז ירפסמ :םהב םישרדנה 

דומצ שומיש יכ הארנ .םישרדנה םיקוספל תודימצב בושו ,דבלב םירבד רפסל דימת טעמכ טוקליב אבוה םירבד 

אבומ ונממ םג ,רבדמב ירפסל רשא .ןלהל רבסויש יפכ ,ונלש גוסה ןמ חתפמב ךרוצה תא רתיימ ולא םישרדמב הז 

.םירחא םירפסב םג ונממ תואבומה ןה תוטעמ אלש אלא ,רבדמבב םיקוספל תודימצב טוקליב 

דיה בתכ םינפב םש אבומש המ םג .חלשיו תשרפב טוקליה לש דיה בתכ ןויליגב וקתעוה ועסיו שרדממ םיקרפ 

תומחלמ רפס וא ועסיו שרדמ' ,ךברטיול ב''י :האר .('רתוי יתאצמ אל' :בותכ הירחאלו)הפסוה הארנה יפכ אוה 

איר-דר ימע ,ג"צרת הניו ,תויח ץרפ יבצ 'ר ןורכזל םירמאמ רפס ,(םיכרוע)ץראווש יזו רציבוטפא 'א ,'בקעי ינב 

;זע-זס ימע ,(ג''לשת)ג ,רולקלופה רקחל זכרמה ירקחמ ,'םלשה "ועסיו שרדמ'" ,ןד 'יו רדנסכלא 'ת :טיר-זטר 

.xi, 102 ימע ,ד"לשת םילשורי ,הרות ישמוח השמחל ינועמש טוקלי תורוקמ ,ןמיה 'ד 

הרוש ,770 ימע)דת זמר ,אשתב :הרותל טוקליה לש דיה בתכ ינויצב םיימעפ קר עיפומ יתבר אתקיספ שרדמ 

טוקליה לש הז קלחש ריעהל שי <דת זמרו הנושארה העפוהה יבגל .(27 הרוש ,441 ימעו דסשת זמר ,תקחבו ,(13 

ןעט ןייטשפא ךא ,וז האבומ לש הרוקמל רשאב טבלתה טוהנירג .'ר"פ' ןיוצמ ןושארה סופדבו ,דיה בתכב רסח 

ימע ,ח"נרת םילשורי ,א ,םיטוקילה רפס ,טוהנירג 'א :האר .םש םייוצמ ןכא םירבדהו ,יתבר אתקיספל הנווכהש 

ןויצה 0םשת זמר)היינשה העפוהל רשאב .גנש ימע ,ז"ישת םילשורי ,םידוהיה תוינומדקמ ,ןייטשפא 'א ;19 

עבונ רבדהש ןכתייו ,הכומס האבומ םע םוקמ יפוליחב ךא ,ןושארה סופדב ןה דיה בתכב ןה עיפומ 'יתבר אתקיספ' 

רסח הז ןויצ דיה בתכב ךא (גצר זמר ,ורתי)ןושארה סופדב תפסונ םעפ עיפומ יתבר אתקיספ לש ןויצ .הפסוהמ 

טוטיצ ודצב ןיאש ןויצ - 'םש ןייע יתבר אתקיספ' הז הרקמב ןושארה סופדב ןויצה תרוצ .(1 הרוש ,454 ימע) 

ליטהל שיש הארנ תאז רואל .טוקליבש האבומל רוקמ לש ןויצ אלו ףסונ ןויעל הינפה השעמל הווהמ - אתקיספהמ 

הלעמל שי םיבותכלו םיאיבנל טוקליה קלחב תאז תמועל .הרותל טוקליב הלא תורופס תואבומ לש ןתוירוקמב קפס 

.146 הרעה ןלהל הארו .יתבר אתקיספמ תואבומ 200־מ 

,764 ימע] ומק זמר ,בשיו)תואבומ יתש דצב .תואבומ שולש וא םייתש קר הרותל טוקליב תואבומ הז שרדממ םג 

("םשר הדגא' ןושאר סופדבו 'לאומש תדגא'דיה בתכב ןיוצ ,[14 הרוש ,399 ימע] טסר זמר ,ורתי ;[37 הרוש 

םיאיבנל טוקליב .רוקמ ןיוצ אל ,לאומש שרדמל המודה ,([3 הרוש ,72 ימע] געק זמר ,אראו)תפסונ האבומ דצבו 
.הז שרדממ תובר תואבומ שי םיבותכלו 
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435 1420/7 גרובצניג ,הווקסומ י"כבש םיקוספה חתפמ תדיח [7 

האבוהש ,ןכשמה תכאלמד אתיירב ןוגכ) דבלב תומיוסמ תושרפל םידחוימ םתויה ;(42אביקע 

רמול שי הארנכ ךכו)ותכירע תליחת רחאל טוקליל םפוריצ ;(דבלב ןכשמה תוישרפב טוקליב 

.(43ונדמלי שרדמו תודימ ט"מ יבגל 

ךרדב ורחבנ רומאכש - םיוסמ רוביח לש ומש תחת חתפמב םיעיפומה םיקוספה תאוושה 

הניאש ,תטלחומ טעמכ הפיפח הלגמ ינועמש טוקליב רוביחה ותואמ תואבומל - תיוויטקלס 

תמייק וז הפיפח .חתפמהו טוקליה ,םירוביחה ינש ןיבש הרורבה הקיזב קופקפל םוקמ הריתומ 

תחא ,תורתפנ חתפמה יפיעסבש תוזימרהש ךכב יוטיב ידיל האב איהו ,חתפמבש םירוביחה לכב 

ןתגצה םצעבש ,חתפמה ןמ תומישר רפסמב וז הקיז םיגדנ ןלהל 44.טוקליבש תואבומב ,תחאל 

חתפמה ןיבש וז הקיז לש הרשפ תא ןיבהל הסננ הלא תומישרב ןויעה ךותמ .ומצע ינפב ןיינע שי 

ללכב תישרדמה־תידומלתה תורפסה רקחל ותועמשמ לעו חתפמה לש ודועיי לע דומעלו טוקליל 

45.טרפב הרותל ינועמש טוקליו 

שולש .([8 הרוש ,1 ימע] א ומר)דבלב תחא םעפ ,ןושארה סופדבו דיה בתכב ,שרופמב עיפומ הז שרדמ לש ןויצ 

.446 ימע ןלהל ךכ לע הארו /שרדמיכ טוקליב וניוצ הז שרדמל תוליבקמה תופסונ תואבומ 

האבומ הירחאלו תודימ ט"מ שרדממ הנושאר האבומ העיפומ ,'תפסות' תרתוכה תחת ,תישארב תשרפ ףוסב 

השרד תאבומ ,'תפסות' תרתוכה תחת בוש ,חנ תשרפ ףוסב םג .(87 הרוש ,165 ימע)ונדמלי שרדממ הנושאר 

קר ולוכ טוקליב תאבומ תאזמ דבל .(90 הרוש ,238 ימע)ונדמלי שרדממ תפסונ האבומ הירחאלו תודימ ט"ממ 

יתש דוע טוקליב תואבומ ונדמלי שרדממ .([58 הרוש ,217 ימע] אס זמר ,חנ)תודימ ט"ממ תפסונ תחא האבומ 

הארו ;[45 הרוש ,400 ימע] ופ זמר ,םש ;[9 הרוש ,366 ימע] בפ זמר ,אריו)תישארב רפסל דבלב תורצק תואבומ 

,דיה בתכ ןויליגב תומושרה ,תחא לכ תחא הרוש תונב תואבומ יתש ;([44 הרעה ,136 ימע] חל זמר ,תישארב :םג 

ףסונ עודיכ .םירבדו רבדמב םירפסהמ תובר תואבומו ;([12 ,7 תורוש ,270 ימע] גיקת זמר ,וצ)ארקיו רפסמ 

תישארב רפסל ונדמלימ תובר תואבומ שי הז סרטנוקב .ונדמלימו ימלשורימ 'ןורחא סרטנוק' הרותה לע טוקליל 

(וקלחב תוחפל)ונדמלי שרדמש הארנה יפכ אוה הלא םינותנל רבסהה .םירבדמו רבדמבמ ארקיוומ תודחא תואבומו 

היה אל תומש רפסל ונדמלי שרדמ .הכירעה ךלהמב קר וידיל עיגהו ותדובע תישארב טוקליה לעב ינפל היה אל 

ןמיה :םג האר טוקליב הלא תופסות לע .דש ימע ,(40 הרעה ליעל)ןייטשפא ןייצש יפכ ,טוקליה לעב ינפל ללכ 

.גכ ימע ,ב"נשת םילשורי ,ב ,םירבד רפסל ינועמש טוקלי ,יאובמ' ,ינוליש 'י ;xii ימע ,(39 הרעה ליעל) 

םיפתושמ םישבושמ םיקוספ המכ .םיפתושמ םישובישכ הארנש המב םג יוטיב ידיל אב םירוביחה ינש ןיב רשקה 

המגוד .חיכבאמ המישרב ,'םידי תבחר הנה [ץראה]ו' קוספב שובישה לשמל) טוקליה לש דיה בתכלו חתפמל 

ללוכ 'םיצרש יחי קרפ .ילבבב תבש תכסמל חתפמב היוצמ ,םיעטומ לוכיבכ ,םיפתושמ םוקמ יארמל תניינעמ 

לבקתמ רופסמהו תרתוכה יפל .(וט-גי םיפיעס)םיקוספ השולש ונממ ןייצמו 'םירשק ולאו' קרפ תא םג וכותב 

תחת 'םירשק ולאו'מ הלא םירמאמ םיאבומ טוקליב .םידחואמ ולא םיקרפ ינש ויה חתפמה לעב ינפלש םשורה 

ימע] דפת זמר ,וצ :תומוקמה תשולשב ךכ)ןושארה סופדב ןה דיה בתכב ןה 'םיצרש הנומש' וא 'םיצרש יחי ןויצה 

ריכזה אל ןמיהו ,[21 הרוש ,724 ימע] חמרת זמר ,רומא ;[8 הרוש ,572 ימע] בפשת זמר ,סחנפ ;[12 הרוש ,209 

הבושח התע תעל ךא ,הז הומת םוקמ הארמ לש ותורצוויה ךרד איה המצע ינפב תניינעמ הלאש .(ללכ הז ןויצ 

.טוקלילו חתפמל ףתושמ אוהש הדבועה ונניינעל 

'םינשרדה רוא' ,ןולהצ קחצי ןב בקעי 'ר (א) :תוחתפמ רפסמ ,תונוש תופוקתב ,ורבוח ינועמש טוקליל יכ ןייצל שי 

הילטיא ,הרשע עבשה האמה ,(35305 'ס) 161 םינברל שרדמה תיב תיירפס ,קרוי וינ י"כ ,('בקעי לוק' ןכמ רחאלו) 

,םיאשונ יפל הרותל ינועמש טוקליל חתפמ והז - (םיפד 268 ,86 '0) 217 הסנטנזק ,אמור י''כב ןכו (םיפד 273) 

לבא ;הדבא :בא :לשמל)אשונ תולימ לש תיב־ףלא רדס יפל רדוסמ חתפמה ;םינשרדל רזע ילכ שמשל דעונו 

תיירפס ,השרו י"כ (ב) .טוקליבש תושרדה לש טוטיצ אבומ ןכמ רחאלו ,םיזמרה ירפסמ יפל טוקליל הנפמו (יוכו 

טוקליל טרופמ םיניינע חתפמ והז - זנכשא ,הרשע עשתה האמב ,(30847 'ס) 752 תידוהי הירוטסיהל ןוכמה 

'ר ןג) .(ת"יח תואה דע עיגמ)הטוהר הביתכב ,תיב־ףלאה רדס לע ,(עודי וניא רבחמה ;תרתוכ אלל)ינועמש 

,הרותל ינועמש טוקליב םישרדנה םיקוספל חתפמ - ט"ית גארפ ,'הדוהי תודלות' ,ץ"כ ילתפנ ר"ב ביל הדוהי 

רדס יפ לע וא םיאשונ יפל םיכורע הלא תוחתפמ .טוקליב םהיתומוקמ לא הנפמו םיקוספה רדס יפ לע רדוסמ 
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8] הלואג סומע 436 

אטוז םירבדל חתפמה .1 

אוה ונממ טטצמה ונידיבש טעמכ דיחיה רוקמהו ,םידובאה םישרדמה ןמ רומאכ אוה אטוז םירבד 

42 םיאבומ ,'יטוז םירבדה הלא' תרתוכה תחת ,םיקוספה חתפמב 46.הרותל ינועמש טוקלי 

.שרדמב ירוקמה םרדס תא הארנה לככ ףקשמה ,'ץר' תיב ־ףלא רדסב םירפסוממ ,םיקוספ 

47.(דיה בתכ ינויצ יפ לעו 'יטוז םירבדה הלא' ןויצה ןדצבש תואבומ 33 שי הרותל ינועמש טוקליב 

.א חפסנבש הלבטב המגוד םשל תגצומ םירוביחה ינש ןיב הלבקהה 

הרותה ןמ םלוכ רומאכש) חתפמב םימושרה םיקוספה 42 ךותמ ,הלבטב תוארל ןתינש יפכ 

תניוצמה השרפב דימת טעמכ תאזו ,אטוז םירבד ןויצה תחת טוקליב םיעיפומ ןכא 37 ,(דבלב 

(זל ,בל ,גכ ,די ,גד םיפיעס השימחל 48.הרותב םיעיפומ םה הבש השרפב רמולכ ,חתפמב םדצב 

רמול םוקמ שי (בל ,די) הלא םיפיעסמ םיינשב .ינועמש טוקליב המיאתמ העפוה ונאצמ אל 

םיפיעסה תשולש .(הלא םיפיעסל תורעהב האר)ינועמש טוקליב ןויצה לש הטמשהב רבודמש 

ןניאש אטוז םירבדמ תושרדל הארנכ םיזמור (זל ףיעסל הרעהב האר)םהמ םיינש וא םירתונה 

49.חתפמב תזמרנ הניא טוקליב תאבומה תחא השרד תוחפל תאז תמועל .טוקליב תואבומ 

תחא העפות .חתפמבש תומישרה תא תונייפאמה תופסונ תועפות לע הלבטהמ דומלל ןתינ 

.הרותה ןמ ןהיקוספל ןתוא קרפלו םיקוספ תובורמ תושרד רוחבל חתפמה לעב לש ותייטנ איה 

םיקוספה תוצובק ןה הלאכ .רתוי וא השרדבש םיקוספה דחא ביבס הלא תושרד תואבומ טוקליב 

ל-וכ םיפיעסבש םיקוספה תשמח ,לשמל .ל-וכ , בכ-כ ,בי-אי ,ז-ד םיפיעסבש םיבקועה 

תשמחמ דחא ביבס טוקליב תאבומ וז האבומ .שרדמה ןמ תחא האבומב הז רחא הזב םיעיפומ 

תרחא העפות .אב תשרפב ,המישרה ןמ ףסונ קוספ דצב תלפכנ איהו ,רומא תשרפב ,םיקוספה 

ךכ .דבלב דחא םוקמב אב טוקליב ןנורתפש חתפמב תולופכה תוינפהה איה המישרה ןמ תדמלנה 

.'רומא 'ישודק - םכרצקבו' :חתפמב קוספה ותוא דיל תושרפ לש תומש ינש םימושר זכ ףיעסב 

הבש אטוז םירבדמ האבומה תאבומ טוקליב .תושרפה יתשב המודב הרותב עיפומ ןכא הז קוספ 

.תרחאה השרפל הינפה המשרנ םשו ,רומא תשרפב הזה קוספה עיפומ 

טוקליל חתפמ ךרע ןמיה .םיקסוע ונא ובש חתפמה ירמגל םהמ הנוש .םהילאמ םירורב םתוציחנו םדועייו ,םיקוספה 

םיאבומה םירוביחה רדס יפ לע ךורע ותויהב םיקוספה חתפמל המודה ([39 הרעה ליעל] ןמיה :האר)ינועמש 

.ותוהמבו והנבמב ונממ הנוש אוה ךא ,טוקליב 

ינועמש טוקליב תועיפומה תואבומה תא טקיל רבוב .123 ימע ,(20 הרעה ליעל) ץנוצ :האר אטוז םירבד לע 

םישרדמ יטוקיל ,'אטוז םירבדה הלא שרדממ םיטוקיל' ,רבוב 'ש :האר ,םיסופדה ינויצ לע ססבתהב ,אטוז םירבדמ 

.30 הרעה ליעל הארו .ד"מרת בובל ,םינוש 

ינשב .הכ ,הי ,ח ,ה םיפיעסל תורעה ,א חפסנב ןלהל האר ,'אטוז םירבד' לש םינויצ העברא םירסח ןושארה סופדב 

הרעה ןלהל אבומ דחאה .'ר''הא' ןיוצ דיה בתכב וליאו 'זי'הא' ןושארה סופדב ןיוצ (חתפמב םיזמרנ םניאש)םירקמ 

,םש רידהמה תעדל .(24 הרוש ,332 ימעו זקתת זמר ,(18 זט יבד)'םירטישו םיטפש' קוספל האבומ האר רחאהו 161 

טוקליב תאבומ ךכ לע ףסונ .אטוז םירבד שרדמ תא םלוה האבומה לש הנונגס םג .תועט אוה דיה בתכבש ןויצה 

הרוש ,716 ימע] וסקתת זמר) 'ז"הא' ןויצב םיסופדב ןהו דיה בתכב ןה תניוצמה הרותה תא םתוחה קוספל השרד 

.הרותה ןמ קוספ הב ןיאש םושמ וא ןורחאה ףיעסה התויה לשב הטמשנ ילואו ,חתפמב תזמרנ הניא וז השרד :([93 

.(הז ףיעסל הרעהב א חפסנב האר)טוקליב הזמרנ חתפמב תרכזנה השרפה ךא הגירח שי ןוט ףיעסו דחא הרקמב 

.םיקוספ תובורמ תושרד םה םירקמה רתי 

.47 הרעה ליעל האר 
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ןנורבש תא תווהמ טוקליבש תואבומה - טוקליל חתפמה ןיב ימינפ רשק םיגיצמ הלבטה ינותנ 

תורבתסה החודה תוקהבומ תמרב איה תואבומל תוזימרה ןיב המאתהה .חתפמבש תוזימרה לש 

.םירקמ ףוריצ לש 

םילקש ,ימלשורי .2 

ףוסב ימלשוריב םילקש תכסמ תחתפוממ הנושארב .םיימעפ חתפמב עיפומ ימלשוריה דומלתה 

הניא וז המישר 50.חתפמה לעב ינפל ךורכ היה ךכ יכ הארנו ,ילבבה דומלתה לש דעומ רדס 

הנשמה רחאל רתוי האלמ הרוצב ימלשוריה עיפומ היינשב .םיקוספ 31 תללוכ איהו תרפסוממ 

רדסמ קלח תללוכ איהו הרוציקב תנייטצמ וז המישר .תונטק תותכסמ רפסמ ינפלו אתפסותהו 

םיקוספ ינש הנממ םירכזנו ימלשוריב םילקש תכסמ העיפומ וז המישרב םג .םישנו דעומ ,םיערז 

.(24 ,17 םיפיעס)הנושארה המישרב םג םיעיפומה ,דבלב 

המיגדמ הרותל ינועמש טוקלי ןיבל ימלשוריב םילקש תכסמל חתפמה ןיב הלבקהה תניחב 

:תינוויכ־וד הניחבל ןתינ הז רשק .טוקליל חתפמה ןיבש קהבומה רשקה תא ,התמדוקכ ,בטיה 

המישרב ורחבנ (ב"ונ)ימלשוריב םילקשב םירכזנה הרותה ןמ םיקוספה 70־כ ךותמ דחאה דצה ןמ 

תאזו ,הרותל ינועמש טוקליבש םילקשמ תואבומה ךותב םיעיפומ 51םהמ 23 .דבלב םיקוספ 31 וז 

םילקש תכסממ תואבומה לכ רחאה דצה ןמו .חתפמבש הינפהב תניוצמה השרפב בור יפ לע 

תינוויכ־וד הלבקה 53.םיקוספה חתפמבש המישרב תוזמרנ 52הרותל ינועמש טוקליבש ימלשוריב 

ןמש וז המגודמ ,ונידיב וניאש ,אטוז םירבדמ לידבהל .תירקמ תויהל הלוכי הניאש יאדו וזכ 

םאות חתפמב םיקוספה םיעיפומ ובש רדסה יכ תוארל ןתינ ימלשוריב םילקש תכסמל חתפמה 

תורפסב םירקחמ ,'ימלשוריה לש חסונ תרוסמו דומיל תרוסמ' ,ןמסוז 'י ;x ימע ,(39 הרעה ליעל)ןמיה :האר 

לע םג דמע ןמסוז .22-17 ימע ,ג"משת םילשורי ,(ןמרביל לואשל הנש םינומש תאלמ לגרל ןויע םוי)תידומלתה 

הלולכ התיה םילקש 'שוריש ,והשלכ זמר וב אהיש די בתכ םוש ונדיב ןיא םסרופמה (95)ןכנימ י"במ דכליש ךכ 

תוצופת בורב ,רבד לש וללכי :םכיסו ,(20 ימע ,םש)ידעומ רדסב רחא םוקמ לכב וא אמוי תכסמ ירחא וא ינפל - וב 

לכ ראשמ רתוי התיה הצופנש וא ילבבה תותכסמ תרגסמב הללכנ וז תימלשורי תכסמש ,ןמיס םוש ןיא לארשי 

ףוריצל תודע ןמסוז אצמ ,זנכשאב יוצמ היהש ,דומלתה לש ןכנימ י"כ דבלמ .(21 ימע ,םש)'ימלשוריה תותכסמ 

הרעה ,םש :האר) 88 ירויפיטנומ ףסוא ,ןודנול י"כבש ילבבה תודגא ץבוקב םג ילבבל ימלשוריבש םילקש תכסמ 

רוביח הארנה לככ אוה ףאש ,םיקוספה חתפמ .(32 הרעה ,17 ימע ,םש)יזנכשא רוקממ אוה ףאש רוביח ,(54 

ילבבב דעומ רדסל ימלשוריבש םילקש תכסמ ףוריצל הלא םידעל ףרטצמ ,(ןלהל דוע ךכ לע הארו)יזנכשא 

וליאו ,הליגמ תכסמל הציב תכסמ ןיב ימלשוריה לש םילקש תכסמ תבלושמ ןכנימ י"כבש ריעהל שי ךא .זנכשאב 

בוליש לש רתוי םודק בלש םיקוספה חתפמ ילוא גציימ ךכבו ,דעומ רדס ףוסב םילקש תכסמ האב םיקוספה חתפמב 

.זנכשאב ילבבה דומלתב םילקש 

.ןלהל ךכ לע הארו 29 ,26 ,25 ,23,19 ,18 ,15 ,14 :ולא םיפיעס הנומשמ דבל 

ואבוהש ימלשוריה ןמ תואבומה .738 ימע ,(39 הרעה ליעל)ןמיה ךרעש תורוקמה חתפמ יפ לע התשענ וז הקידב 

לע הארו)חתפמב וזמרנ אלו ימלשוריב םילקש תכסממ תואבומ תוללוכ ןניא - רפסמב ו"נר - 'ןורחא סרטנוק'ב 

.(144 הרעה ןלהל ךכ 

תשרפל טוקליב תולולכה ימלשוריב ןהילע םיטעמ םיעטקמו הנשמב םילקש תכסממ תודחא תואבומ ילוא טעמל 

,724 ימע ;(א ,ב םש) 13 הרוש ,722 ימע ;א ,א םילקש ,הנשמו 76 הרוש ,721 ימע] ופש זמר ךרואל)אשת יכ 

םילקשה תשרפ ביבס תורודס ןה השעמלו הרותה ןמ םיקוספ םירכזנ ןיא ולא תואבומב .([(ב-א ,ד םש) 58 הרוש 

.חתפמב תוזמרנה תואבומל ךומסבו 
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,חתפמב םיעיפומה םירוביחה רתיל םג הנוכנ וז הדבוע .ומצע רוביחב םתעפוה רדס תא 

.ונידיב םיאצמנהו 

טוקליב םיאבומ םניאש םיעטקל םינווכמ ימלשוריב םילקש תכסמל חתפמה ןמ םיקוספ הנומש 

וניא (15 ףיעס)ולא םיקוספמ דחא 54.רחא רוקממ הליבקמ תאבומ םתיברמלו ,ימלשוריה ןמ 

לש םירקמ ינשב 55.חתפמה לעב ינפל יוצמ היה ךכש הארנ ךא ונינפלש ימלשוריה חסונב עיפומ 

םה ןהבש תושרפה יתש תומש םדצב חתפמב וניוצ (24 ,21 םיפיעס) הרותב םילפכנה םיקוספ 

תרחאה השרפבו ,21 ףיעסב ךכ)ןהמ תחאב קר האבומה האבוה ומצע טוקליבש ףא ,םיעיפומ 

םיבר םירקמב .(חתפמבש תושרפה יתשב הזמרנו ,24 ףיעסב ךכ)תרחא השרפב האבוה וא (הזמרנ 

קר (28-27 ,21-20 ,12-10 ,9-8 ,7-3 ,2-1) םיקוספ יבורמ םיעטק טוקליב ואבוה םירחא 

.חתפמבש עטקה יקוספ לש תוינפהה ללכ ךותמ דחא םוקמב 

'ריש שרדמ' 'תלהק שרדמ' .3 

'תלהק שרדמ'ל 56.תורצק תומישר יתש תועיפומ 'ריש שרדמ'ו 'תלהק שרדמ' תורתוכה תחת 

ביבס ,טוקליב רתפנ הז ףיעס .('ןנחתאו - [11 ד 'בד] שאב רעוב רההו')דבלב דחא ףיעס ןווכמ 

ןויצ 57.'תלהק שרדמ' ןויצה םשרנ הדצבו ,אטוז תלהק הנוכמה שרדמהמ האבומב ,קוספה ותוא 

המישרה ןיב המאתהה הז הרקמבש אצמנ 58.הז םוקמב ,דבלב תחא םעפ טוקליב עיפומ הז 

.האלמ איה טוקליה ןיבו חתפמבש 

םיפיעסבש םיקוספה תעברא 59.םיפיעס העברא חתפמב םיעיפומ 'ריש שרדמ' תרתוכה תחת 

ןויצה אבומ הרותל ינועמש טוקליב 60.אטוז םירישה רישב תחא השרדב הז רחא הזב םיעיפומ הלא 

ןורחאה קוספה אוה ,(15 ה 'יו)'לעמת יכ שפנ' קוספה דצב 61,דבלב תחא םעפ 'ריש שרדמ' 

רישמ השרדה עטק ,בורק חסונב ,אבומ טוקליב הז ןויצ דצבש האבומב 62.חתפמבש המישרבש 

ובש השרדה עטק תאז תמועל .הז קוספל ןווכמהו ,םיקוספה חתפמב זמרנה אטוז םירישה 

דחא ףא דצב טוקליב אבומ וניא (םירבד רפסמ)המישרבש םינושארה םיקוספה תשולש םיעיפומ 

,טוקליב העיפומה השרדל אופא זמור חתפמה הז הרקמב םג .םש רחא םוקמ לכב וא ולא םיקוספמ 

.טוקליב ןיאש המ חתפמב שי ןאכש אלא 

םג תאבומ 14 ףיעסל .םינהוכ תרות ךותמ תוליבקמ טוקליב תואבומ ,23 ,19 ,18 םיפיעסל .51 הרעה ליעל האר 

.ןכשמה תכאלממ הליבקמ 26 ףיעסל .וילעש ארמגל אלו הנשמה עטקל קר ךא ,םינהוכ תרותמ הליבקמ ןכ 

.113 הרעה ןלהל האר 

.ינשל ןושארה קוספה ןיב ,הרושה התואב וז דצב וז תורתוכה יתש תומושר דיה בתכב 

.(1 הרוש ,88 ימענ הכתת זמר ,ןנחתאו ,טוקליב הארו .(134 ימע ,רבוב תרודהמ)ה ,ז אטוז תלהקמ האבומה 

.776 ימע ,(39 הרעה ליעל)ןמיה :האר 

יכ שפנ' ;'האר - (8 םש)חתפת חתפי ;'האר - (11 םש)ןויבא לדחי אל' ;'האר - [4 וט יבד] ןויבא ךב היהי אל' 

.'ארקיו-(15 ה 'יו)לועמת 
.(18 ימע ,רבוב תרודהמ)וט ,א אטוז םירישה ריש 

בתכנש ןויצהש האבומל םינווכמ ןמיה םש ןייצש םירחאה םוקמה יארמ ינש .776 ימע ,(39 הרעה ליעל)ןמיה :האר 

.אטוז םירישה רישל קוחר ןוימד קר הל שישו ,םתס 'שרדמ' אוה (ןושארה סופדב ןה דיה בתכב ןה)הדצב 

.(8 הרוש ,176 ימעו העת זמר ,ארקיוול טוקליב 
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ריכבא שרדמל חתפמה .4 

ינועמש טוקליב רקיעב ורמתשנ םהמ םידירשש םידובאה םישרדמה ןמ אוה ףא ריכבא שרדמ 

('ץר' תיב־ףלא רדסב םירפסוממ)םיפיעס 21 חתפמב םימושר 'ריבכא' תרתוכה תחת 63.הרותל 

,םינווכמ (י-ה ,ד ,ב םירפסוממ)םינושארה םיפיעסה תנומש .דיה בתכ עטקנ ובש םוקמה דע 

דחא קוספ קר םהב רכזנ ךא ,תישארב רפסל ריכבא ךותמ תואבומל ,המישרה הנבמ יפ לע 

םיקוספה לכו ,תומש רפסל ריכבאמ םיחוקל חמ-גמ ,אמ-גל)םיפיעסה רתי .(ט ףיעס)תישארבמ 

יכ הלוע הלא םינותנמ .רפסב םתעפוה רדס יפל ללכ ךרדב ,תומש רפס ךותמ םה םהב םיאבומה 

הכירע ילוקיש הארנכ םיפקשמ םהו ,הנוש ןפואב וכרענ ריכבאמ המישרה לש ולא םיקלח ינש 

.חתפמה לעב לש םינוש 

וב םיאבומה םיקוספה תא אקווד חתפמה לעב ןייצ תישארבל ריכבא שרדמ ךותמ יכ הארנ 

לעב גהנ הז ןפואב 64.ולא םיקוספ ביבס הלוכ השרדה תא ץבשל הנווכ ךותמ תאזו ,בגא ךרדב 

דחא אל ףא ןיא ותמישרב םיעיפומה הז שרדממ םיקוספה 120 ךותמ - הבר תישארבב םג חתפמה 

םיקוספה רדס יפ לע םדוסיב םיכורע ולא םישרדמש ןוויכמ :הטושפ ךכל הביסה .תישארב רפסמ 

תמועל 65.רדסה לע םישרדנה תישארב יקוספל תושרדה לכ תא םושרל ךרוצ חתפמה לעב האר אל 

ךכמ תעבונ איה ילואו ןויע הכירצמ תומשל ריכבאמ םיקוספה ןויצב חתפמה לעב לש וכרד תאז 

66.חתפמה לעב ינפל דמעש תומש רפסל דיחיה ישרדמה רוביחה אוה הז רוביחש 

.תחא םיקוספ תבורמ השרדל םיזמור (י-ה)תישארבל ריכבאמ םיפיעסה תנומש ךותמ השיש 

העיפומ ןכ ומכ 67.(ז ףיעס)םירכזנה םיקוספה תשש ךותמ דחא םוקמב טוקליב העיפומ וז השרד 

םיפיעסה ינש ןיבמ .המישרב רכזנ וניא הז םוקמו 68,תישארב רפסל טוקליב ףסונ םוקמב וז השרד 

הינפה) ךייש אוה הלש השרפה התואב טוקליב העיפומה האבומל זמור ןושארה ,םירתונה 

אלא המישרבש השרפה התואב טוקליב העיפומ הניאש האבומל זמור ינשה וליאו (תמאותמ 

המישרה לש ינשה קלחה ןמ םיפיעסה 13 .(תמאותמ הניאש הינפה) תישארב רפסל טוקליב 

םתוא ביבס טוקליב תועיפומה תואבומ 12־ל םיזמור םהו ,האלמ המאתהב טוקליב םירתפנ 

.האבומה התואל םינווכמ (טל ,זל)םיפיעסה ןמ םיינש .תומש רפסמ םיקוספה 

ומצע טוקליב תאז תמועל .תואבומ 15 ־ל םיזמור םהו טוקליב אופא םירתפנ המישרה יקוספ לכ 

ןמו חתפמב המישרה לש העוטיקמ הארנה יפכ עבונ הז שרפהו ,ריכבא שרדממ תואבומ 48 שי 

עיפומ (ו ףיעס)דחאה ;תולופכ תוינפה שי (גל ,ו)הלוכ המישרב םיפיעס ינשל .הבש םיגולידה 

עיפומ ('רבדמב תומש - תומש הלאו' :גל ףיעס)ינשה וליאו (ליעל האר)רחא םוקמב טוקליב 

.הנושארה הינפהה םוקמב קר טוקליב 

.102-11 ימע ,(תיבכוכ תרעה ליעל)הלואג :האר ריכבא שרדמ לע 

.443 ימע ןלהל תאבומ חתפמה לעב לש וז וכרדל הפי המגוד 

.חתפמב ונינפל םיאצמנ םניאש םיאנתה ישרדממ המכ לע 38 הרעה ליעל הארו 

.חתפמב אבומ וניא אמוחנתו וידיב ויה אל הבר תומשו תומשל ונדמלי 

.(35 הרוש ,246 ימע)גמשת זמר ,חלש 

.(29 הרוש ,788 ימע)חמק זמר ,ץקמ 
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תוחמש תכסמ .5 

רדסב םירפסוממ םינושארה םיקוספה 13 .םיקוספ 17 חתפמב םיאבומ 'תוחמש' תרתוכה תחת 

תואבומ שולש תואבומ טוקליב 69.ח קרפ תוחמש תכסמל םיזמור םהו ,(גי-א)'ץר' תיב־ףלא 

ןמ םיינש 70.טוקליב תומוקמ ינשב תלפכנ תואבומה תחא .ח קרפמ ןלוכ ןה ףא ,תוחמש תכסממ 

רוקממ טוקליב תואבומ ןניאש תוחמש תכסממ תוכלה יתשל םיזמור (ג ,א)המישרבש םיפיעסה 

ףיעסב .טוקליבש תואבומב םירתפנ םיפיעסה 15 רתי 71.הכלהה ישרדמב ןהיתורוקממ אלא ,הז 

האבומ ךא (יחלשב - םתנאמ הנא דע')תוחמש תכסמב ונינפל רכזנ וניאש קוספ ןיוצמ (ב)דחא 

,גי-ד) םיפיעסה ראש 72.קוספה ותוא ביבס טוקליב העיפומ ןכא <ז ,ח) תוחמשמ המיאתמ 

םיינש ביבס דחא הרקמב אב טוקליב םנורתפו םיקוספ תובורמ תוכלה יתשל םיכייש ([זי-די] 

.םהמ דחא ביבס רחאה הרקמבו המישרבש םיקוספהמ 

?טוקליה תנכהל תיתשת תדובע וא טוקליה ךותמ חתפמ .ד 

םירוביחה לכ ךרואל רזוח הרותל ינועמש טוקליל חתפמה ןיב יכרע דח־דח טעמכ סחי 

,תוירקיע םיכרד יתשב ריבסהל רשפא טוקליל חתפמה ןיבש סחיה תא .חתפמב םיחתפוממה 

יארמ תווהל ודיקפתשו ,טוקליה יפ לע ךרענ הז חתפמש איה תחאה תורשפאה .וזמ וז תוכופה 

חתפמה ןיעמ)טוקליל רוקמ םישמשמה םירוביחה רדס יפ לע ,טוקליב םישרדנה םיקוספל םוקמ 

תא ןיימ חתפמה לעבש רעשל ונילע וז תורשפא יפ לע .(טוקליל תורוקמה רפס ףוסב ןמיה ךרעש 

ןרוקמב תחאל תחא ןתוא קדב ןכמ רחאלו ,ןהיתורוקמ ינויצ יפל הרותל ינועמש טוקליב תואבומה 

,תלברוסמו הדבכ איהש ףא ,וזכ הדובע .ירוקמה רוביחב ןרדס יפ לע יתפומ ןפואב ןתוא רדיסו 

.חתפמב םיעיפומש םירוביחה םתוא לכ םיחנומ ויה חתפמה ךרוע ינפל יכ חיננש דבלבו ,תירשפא 

.הרותל ינועמש טוקלי רוביחל המדקש תיתשת תדובע אוה הז חתפמש איה הכופהה תורשפאה 

תומיאתמה תושרדה תא םיחתפוממה םירוביחה ךותמ רורבל חתפמה דעונ וז תורשפא יפ לע 

תמלוה וז תורשפא .ולוכ טוקליה תכירעל םיסבכ ןעיצהלו םינושה הרותה יקוספ ביבס ץובישל 

חינהל שיו ליעי וניא טוקליה תנכה ךרוצל ןהש יפכ הלא תומישרב שומישה ךא ,חתפמה הנבמ תא 

אלש הדובע ,ןותנ קוספל חתפמב תונושה תוזימרה ןיב הרשקש תפסונ םייניב תדובע התייהש 

תדובע אלא וניאש הז לודג רוביח תקתעהב םעטה המ הלאשה הלוע תאז דבלמ .ונידיל העיגה 

.רחא רוביחל הנכה 

תונעטהמ קלח לש יגולוטואטה ןייפוא לשב הטושפ הניא הלא תויורשפא יתש ןיב הערכהה 

.רגיה תרודהמ יפ לע ,גי ,ז קרפל זמורה א ףיעס איצוהל 

.737 ימע ,(39 הרעה ליעל)ןמיה :האר 

תרודהמ)גיר םירבד ירפסמ ([418 ימע] הכקתת זמר ,אצת יכ)טוקליב תאבומ (גי ,ז)א ףיעסב תזמרנה הכלהה 

([599 ימע] טמש זמר ,םיטפשמו טוקליב תאבומ (ח ,ח תוחמש)ג ףיעסב תזמרנה הכלהה .(246 ימע ,ןייטשלקניפ 

םיקוספה םתוא ביבס טוקליב םיאבומ תורוקמה ינש .([313 ימע ,ץיבורוה תרודהמ] הי ןיקיזנ) אתליכמהמ 
.חתפמבש ולא םיפיעסבש 

.(64 הרוש ,370 ימע)אסר זמר ,חלשב 
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תולוע ינועמש טוקליבו םיקוספה חתפמב קדקודמ ןויעמ תאז םע .הזכ ןיינעב תולעהל רשפאש 

הנושארה תורשפאה תא תוחדל ונתעדל ןתינ הלא תונעט דוסי לעו ,תויעמשמ־דח תונעט רפסמ 

היפלש ,וז תורשפא 73.חתפמה רבסהל רתויב הריבסכ היינשה תורשפאה תא לבקלו ונעצהש 

איהו ונייצש תועפותה ללכ תא בטיה הריבסמ ,טוקליה רוביחל תיתשת תדובע חתפמה הוויה 

.ןלהל טרופיש יפכ ,תויבויח תונעט רפסמ ידי לע תחכומ 

טוקליל חתפמה תמדקהל תויאר .ה 

חתפמה תא תונייפאמה תועפותה רבסה .1 

תכאלמל יעבט הז הנבמו םירוביחב םיקוספה תעפוה רדס יפל תוכורע תומישרה .חתפמה הנבמ 

םשו קוספמ עטק ,רופסמ וא הקולח :םיביכרמ השולש תללוכ המישר לכ .םירוביחה ךותמ הקירס 

אוהשו ,טוקליה יפ לע ךרענ חתפמהש תורשפאל םיאתמ וניא הז הנבמ .קוספה רכזנ הבש השרפה 

רורב אל ,תישאר .ינועמש טוקליבש םינושה םירוביחה ןמ תואבומל םוקמ יארמ תתל היה רומא 

שיא ידיב היוצמ הניא וז הקולחש העשב חתפמב 'ץר' רופסמ יפ לע הקולח ןויצב םעטה והמ 

רדס ,תינש .(וינפל ויהש םירוביחב הז רופסמ ןייצל היה לוכיש ,ומצע חתפמה לעב ילוא איצוהל) 

השרפה תא ןייצל היה ריבס ןכלו ,ינועמש טוקלי לא אוה חתפמה לש הז דועייל םיאתמה הינפהה 

לכל םימושרה םיזמרה ינמיסל רכז ןיא ולוכ חתפמב יכ הז רשקהב ריעהל שי דוע .קוספה ינפל 

אוהש יפכ טוקליה םדק ןכא וליא 74.טוקליה ךותב םוקמל םוקממ תונפהל ודעונשו ,טוקליה ךרוא 

תרחא ךרדב םרוכזאל וא ,הקולח ינמיסכ ,הלא םיזמרב שומישל תופצל םוקמ היה ,חתפמל ונינפל 

ויה ובש רדסה תא תוגציימ ןהש ךכ לע הרומ תומישרה רדס יכ איה תפסונ תינבמ הרעה .חתפמב 

ךותמ הקירס לע דמלמ הז אצממ םגו ,(ןלהל ךכ לע האר)חתפמה לעב ינפל הלא םירוביח םיכורכ 

תומישרה יתש תעפוהב תוליפכה תא ונרבסה לשמל הז ןפואב .טוקליה ןמ אלו םמצע םירוביחה 

וליא רבסה הל היה אלש העפות ,(דרפנב ימלשוריה ללכו דעומ ילבב ףוסב םילקש)ימלשוריה ןמ 

.םירוביחה לא טוקליה ןמ תוינפה תומישרה ויה 

ךרענ וז תורשפא יפ לע .תורעה וא םיזמר ,תואבומ תפסוהל תיתשת תדובע הווהמ חתפמהש איה תפסונ תורשפא 

טוקלי' ,ןילבה ז"ש :האר ,םיזמרה תכרעמ תפסוהל סחיב לקניפ ז"ח רעיש רבכש יפכ) םיבלש ינשב טוקליה 

ןושאר בלש לע רבודמ םא הלאשה השעמל םלואו .ןהע-דע ימע ,[ח''לשת] י-ח ,ז ,הירומ ,'ויזמר רשפו ינועמש 

תא אליממ תופיקמ חתפמב תוזמרנה תואבומה יפלאש םג המ :תיתוהמ הנשמ הניא טוקליה תכירעב ינש בלש וא 

.ולוככ ובור תכירעל תיתשתה תא תווהמו טוקליה תיברמ 

וספתנ ,(ףוגב - ןושארה סופדבו ,ןויליגב - דיה בתכב)ולוכ טוקליה ךרואל םיניוצמה ,הלא םייתיב־ףלא םיזמר 

המרג וז תיעטומ הסיפת .הקולח ינמיסכ ,0"כש) היצנו סופדב טוקליה לש םיפדמה ,ץנירפ ריאמ ידי לע רבכ 

ןייטשפא לצא םיאבומה ץנירפ ירבד האר)םירקוחו םיסיפדמ ברקב תוהימת התלעהו טוקליה תורודהמב םישובישל 

,יודנל 'ב :146 ימע ,[20 הרעה ליעל] ץנוצ :הכש ,גפר ימע ,[םש] ןייטשפא ירבדו אפר ימע ,[40 הרעה ליעל] 

ימע ,[31 הרעה ליעל] יבוליש :15-12 ימע ,ך"שת םילשורי ,ינועמש טוקלי ,'ורבחמו טוקליה לע אובמ ירבד' 

םוקמל םוקממ תוירושיק שמשל היה הלא םיזמר לש ירוקמה םדיקפתש ךכ לע דמעש אוה לקניפ ז"ח .(אכ-חי 

:147-144 ימע ,[ך"שת] בי ,םורדה ,'ינועמש טוקלי יזמר' ,ןמיה 'ד הנושארל םסרפ וירבד תא) טוקליה ךותב 

.(בצ-ס ימע ,[73 הרעה ,ליעל] ןילבה םירבדה תא םסרפ ונובזיעמ רתוי רחואמו 
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,םיקוספ תובורמ תושרד רקיעב רוחבל חתפמה לעב לש וכרד .םיקוספ תובורמ תושרד 

תואבומ בור יפ לע .הרותב םרוקמ תא םדיל ןייצלו ,ןהב םירכזנה הרותה ןמ םיקוספל ןתוא קרפל 

בטיה תרבסומ וז העפות .םירכזנה םיקוספה ללכ ךותמ םיינש וא דחא קוספל טוקליב הלא תושרד 

השרדו השרד לכ ץובישל תונושה תויורשפאה תא גיצהל התייה חתפמה תרטמש רמאנ םא 

תוברהל אלש תנמ לע תאזו ,תודדוב ףוסבל ורחבנ הלא תויורשפא ללכ ךותמשו ,טוקליב 

ןיכומית תאצומ הניא טוקליה ךותמ ךרענ חתפמהש תורשפאה תאז תמועל .טוקליב תויוליפכב 

תאבומ הניא האבומה םא השרדה יקוספ לכ תא ןייצל םעט לכ היה אלש םושמ תאזו ,וז העפותב 

.טוקליב םביבס 

םיקוספ ירבש לש וליפאו םיקוספ לש תורזוח תועפוה ןייצמ חתפמה לעב .תולופכ תוינפה 

השרפה ןויצ .טוקלי תנכהל תיתשת תדובע לש קהבומ יפוא תאשונ וז העפות םגו 75,הרותב 

הזימר םשל וא הז רוקמ תלפכה םשל שמשל יושע םיוסמ קוספ עיפומ הבש תישילשה וא היינשה 

םוקמ יארמ תומישרה יפיעס ויה וליא תולופכה תוינפהה תעפותל רבסה ןיא תאז תמועל .וילא 

(טוקליב)תמיוסמ השרפמ תאצל התייה הרומא הז הרקמב הינפהה ןכש ,םירוביחה לא טוקליה ןמ 

היינשה השרפב ללכ תאבומ הניא האבומה התוא תובר םימעפ ךכ לע ףסונ .רוביחב המוקמ לא 

.ףיעסב המושרש 

תואצמנ ןכאש תואבומל םינווכמו חתפמב םימושרה םיקוספ שי .תומאותמ ןניאש תוינפה 

ףיעסב המגודל .הז קוספל חתפמה הנפמ הילאש וזמ הנושה השרפב וב תוטטוצמ ךא ,טוקליב 

הינפה תניוצמ (3 זט 'יו)<שדקה לא ןרהא אבי> תאזב' קוספה דצב ,ריכבא שרדמל חתפמב ינשה 

תא תללוכה ריכבא שרדמ ךותמ השרדה תאבומ ינועמש טוקליב םלוא .'ירחא' תשרפב ורוקמל 

קוספה תא תשרודה ,וז השרד ןכאו .ירחא תשרפב אלו (זי זמר) תישארב תשרפב ,הזה קוספה 

רכזומ 'ןרהא איבי תאזב' קוספהו ,ריכבא שרדמ תליחתל תכייש ,(4 ב 'רב)'םימשה תודלות הלא' 

ןייצ חתפמה לעב :טושפ אוה חתפמבש הז ףיעס לש ושוריפ ונרבסה יפל .בגא ךרדב קר הפוסב 

הרמאנש ־ הלוכ השרדה תא ץבשל העצהכ ,ירחא תשרפמש ,'ןרהא איבי תאזב' קוספה תא 

לעב רחב רבד לש ופוסב ךא .תומ ירחא תשרפב - תישארבבש 'תודלות הלא' קוספה לע הרוקמב 

הז הרקמב 76.ירחא תשרפב םג הקיתעה אל ןכלו תישארבב המוקמב השרדה תא ץבשל טוקליה 

ךותמ חתפמה ךרענ היפלש ,תרחאה העצהה יפ לע חתפמבש הינפהה תא ריבסהל תורשפא ןיא 

לע ריכבא שרדממ השרד ללכ תטטוצמ ןיא ירחא תשרפל ינועמש טוקליבש םושמ ,טוקליה 

תייחדל תיעמשמ־דח החכוה שי ,חתפמה ךרוא לכל תרזוחה ,וז העפותב השעמל 77.רכזנה קוספה 

תא התווילש תיתשת תדובע חתפמה הוויה היפלש ,היינשה העצהה סוסיבלו הנושארה העצהה 

.הרותל ינועמש טוקלי תנכה 

.9 הרעה ליעל תואבומה תואמגודב האר 75 

.73 הרעה ליעל הארו .זמר אל המ םושמ ךא תישארב תשרפל תומ ירחא תשרפב זומרל ןווכתהש ןכתייו 76 

.םיסופדה יפל ןה טוקליה לש דיה בתכ יפל ןה ךכ 77 
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טוקליב ןניאו חתפמב תוזמרנה תואבומ .2 

.ללכ טוקליב תואבומ ןניאש תושרדל םיזמורהו ,חתפמב םייוצמה םיקוספ וננוידל םיבושח 

.ליעל ונראיתש תומישרב תויוצמ ךכל תואמגוד 

תואבומ ןניאש תושרדל םיזמורה םיקוספ השולש שי (א חפסנ ןלהל) אטוז םירבדל חתפמב 

הארנה יפכ זמור - "יטפוש - ריע לא ברקת יכ' - גכ ףיעס המגודל .<זל ,גכ ,גי םיפיעס)טוקליב 

הז קוספל טוקליב ךא ,םיטפוש תשרפל טוקליב אצמיהל התייה הרומאש אטוז םירבדמ השרדל 

שרדמל תכיישכ בשחיהל הלוכיש האבומ וא אטוז םירבד ןויצה םע האבומ םוש ןיא (10 כ יבד) 

חתפמב םירחא םיפיעס ינש .הז קוספ רכזנ הבש אטוז םירבדמ האבומ ןיא טוקליה רתיב םג .הז 

האר)אטוז םירבדב ןרוקמ ןויצ אלל טוקליב תועיפומה תואבומל הארנה יפכ םיזמור (בל ,די)הז 

םיפיעסה תא בואשל חתפמה לעב היה לוכי אל הלא םירקמבש ןבומ .(הלא םיפיעסל תורעהב 

.טוקליה ןמ ןייצש 

ןמ תואבומל םיזמור (23,19 ,18 ,14) םיפיעס העברא ימלשוריב םילקש תכסמל חתפמב 

.ליבקמ רוקממ טוקליב תואבומ ןהמ המכשו ,הרותל ינועמש טוקליב ללכ תויוצמ ןניאש תכסמה 

ריש שרדממ האבומל םינווכמ 'ריש שרדמ'ל חתפמב םירכזנה םיפיעסה תעברא ךותמ השולש 

תוכלהל םינווכמ (ג ,א) םיפיעס ינש תוחמש תכסמל התפמבו ,טוקליב הניאש אטוז םירישה 

םניאש םיעטקל םיזמורה חתפמב םיפיעס לש וז העפות .הז רוקממ טוקליב תואבומ ןניאש 

78,םיקוספה חתפמב םירחא םיבר םירוביחמ תואבומה תומישרב תינשנו תרזוח טוקליב םיאבומ 

.טוקליה יפ לע ךרענ חתפמהש תורשפאה תייחדל תערכמ היאר ונתעדל איהו 

'ךורע'ה ןמ םיקוספה תמישר .3 

חתפוממה רוביח לש ותואיצממ הלוע טוקליה ךותמ ךרענ חתפמהש תורשפאה דגנכ תפסונ היאר 

תכסממ םיקוספה תמישר רחאל .'ךורע'ל חתפמל ונתנווכו ,טוקליה ינויצב רכזנ וניא ךא חתפמב 

ינשב ליחתמ הרואכלש ,םיקוספה רופסמ .'ךורע' תרתוכה תחת םיקוספ 23 םיאבומ תוכרב 

השעמל ךא ןושאר טבמב ךיבמ ,(ב חפסנב ןלהלש הלבטב האר)םינוש םיגוליד ללוכו םירוזחמ 

תישאר הקולחב תקלחנ המישרה .הלופכ ותנווכ ךא תיב־ףלא יפ לע אוה רופסמה .טושפ ונורתפ 

לע אוה תויתואה ןמ תחא לכ תחת םיקוספה רדס .'ךורע'בש םיכרעה תומש לש תיב־ףלא יפ לע 

:םיכרעה םיזמרנ ף"לא תואה תחת לשמל) םיקוספה םינווכמ םהילאש םיכרעה לש םרדס יפ 

.(יוכו 'יקנה' - א''ה ;'אמזוג' - ל"מיג ;'ןב' ,'םב' :ת"יב תואה תחת .דועו 'רמא' ,'יא' ,'אמסמ ןבא' 

,אוה ףא יתיב־ףלא ,ינשמ רופסמ 79.(דחא איצוהל)המישרב םיניוצמ םניא םמצע םיכרעה תומש 

ךא םיוסמ רוביחמ טוקליב תואבומה תושרד רמולכ ,הכופהה העפותה תא םג ונאצמ םירקמ המכב יכ ריעהל שי 

וליאו (ישישה קרפה ןמ)תואבומ יתש חתפמב תוזומר 'םלוע רדס'מ לשמל ךכ .הז רוביחל חתפמב תוזמרנ ןניא 

רחאל טוקליל הפסוהמ עבונ חתפמב הז רסחש ןכתיי .(םימדוקה םיקרפהמ) תואבומ 16־כ דוע תואבומ טוקליב 

רחא ירשפא רבסה .(ותדובע תליחתב טוקליה לעב ינפל ודמעש םירסח די יבתכ לשב ילוא) הנושארה ותכירע 

הניא ךא טוקליה תא תמתוחה אטוז םירבדמ האבומה לע רמול שי הארנכ ךכו)קיתעמה לש הטמשה אוה וז העפותל 

.(47 הרעה ליעל האר ;חתפמב תרכזומ 

קיתעמהו המישרב וניוצ םיפסונ םיכרע תומשש ןכתיי .173 הרעה ןלהל הארו /םב תרבדו' קוספה דצב /םב' ךרעה 
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הארנה לככ שי הז רופסמב .וז תואמ םיפיעסה יוביר לשב הארנכ תאזו ,ף"לא תואה תחת שי 

(י ףיעס)דחאב .םיליגר 'םיקוספ' םניא 'ךורע'ה ןמ ונינפלש םיפיעסה 23 ךותמ םיינש .םיגוליד 

הכי')יאנת רוקממ עטק אוה (כ ףיעס)ינשהו ('ההכ די - הכדי')וילעש דומילהו קוספ םיפרוצמ 

.('הסוי תא הסוי 

המישרבש םיקוספה םינווכמ םהילאש םיכרעה תיברמ תא 'ךורע'ה רפסב תוהזל רשפא 

'ךורע'ה יכרעבש תואבומה תאוושה 80.(ךרעה ףוגב םיעיפומ ןכא דימת טעמכ ולא םיקוספו) 

הגיצמה הלבט תאבומ ב חפסנב ןלהל)הרורב הקיז ןהיניב שיש הלגמ ינועמש טוקליבש תואבומל 

וא דיה בתכ ןויליגב תניוצמ םידדוב םירקמב .(ינועמש טוקליו 'ךורע'ה ,חתפמה ןיבש רשקה תא 

81.'ךורע'ל תעגונה הרעה ןושארה סופדה ףוגב 

המישרבש םיקוספה .תומישרה רתימ ולעש ולאל םימוד םיאצממ םילוע וז המישר חותינמ 

םיאבומ ןכא לודגה םקלחב הלא םיעטקו ,'ךורע'ב םיאבומה םיידומלת םיעטקל םיזמור 

ףסונ .חתפמב תניוצמה השרפב ללכ ךרדבו - 'ךורע'ב רכזנה רוקמה ותואמ בור יפ לע - טוקליב 

,טוקליה ךותמ ךרענ אל חתפמהש דומלל שי ןהמשו ,תורחאה תומישרב ונאצמש תועפות ךכ לע 

82הבש הרותה יקוספל וז המישרב תקרופמש םיקוספה תבורמ השרדה :וז המישרב םג תויוצמ 

'ךורע'ב םיאבומ המישרבש םיקוספה ןמ םידחא תאז דבלמ 83.תומאותמ ןניאש תוינפההו 

םישרדנ םניא ןכו ,תונודנה ארמגה תויגוסב םיעיפומ םניאו ומצע 'ךורע'ה לעב לש תואמגודכ 

ךותמ הכרענ וז המישר יכ תואדווב עובקל ידכ הלא םינותנב יד 84.'ךורע'ב ןודנש רשקהב טוקליב 

.טוקליה ךותמ טקליהל התייה הלוכי אלו 'ךורע'ה 

,תישאר .וז המישרל םידחוימה םיפסונ םינייפאמ ךותמ םג ירמגל הרורב ונל תיארנ וז העיבק 

(רזע רפס אלא וניאש)'ךורע'ה ןיא (רוקמ ירפס םהש) חתפמבש םירוביחה רתי לכמ לידבהל 

הז הרקמבש ןבומ 85.םיסופדב אלו דיה בתכב אל ,ינועמש טוקלי לש תורוקמה ינויצ ןיב עיפומ 

טוקליה תורודהמ יפ לע - תאצמנ טוקליה ינויצ יפ לע ויתומישר תא ךרע חתפמה לעבש הנעטה 

םיכרעה רדס יפ לע תרדוסמה ,וז המישר לש הנבמה ,תינש .לילעב תירשפא יתלב - ונידיבש 

.המישרל יעיבר רוט לש הגירחה הפסוהה לשב □טימשה 

אל ךא (האלהו 2 ימע ,תוחתפמ ,ו"טשת קרוי וינ ,ח ,םלשה ךורע)'ךורע'ב םיעיפומה תוארקמל חתפמ ךרע טוהוק 

המישרבש םיפיעסה .ללכ םש םירכזנ םניא ןלהלש המישרבש םיקוספה בורו ,יקלח אוהש םושמ וב רזעיהל ןתינ 

אלא יאדו יוהיז עובקל ונלכי אל (מ ,הכ ,טי םיפיעס ןלהל)םירקמ השולשב .הדיח בתכבכ ,דחאל דחא ,וחנעופ וז 

.דבלב רעושמ 

.132 הרעה ןלהל האר 

תרזוחה השרדל םיזמורו הז רחא הזב ייא' ךרעב ךורעב םיעיפומ ,חי-די םיפיעס ,א תואבש םיקוספה תשמח 

.ילבבה דומלתב םינוש תומוקמב 

וליא .(177 הרעה ןלהל האר)'אשת אל'ו (175 הרעה ןלהל האר)'תולודג םירע' ;'תרמאה 'יי תא'םיקוספה יבגל ךכ 

.לעופב טוקליב השרדה תאבומ ובש םוקמל תונפהל ךירצ היה ,טוקליה ךותמ וחתפמ תא ךרוע חתפמה לעב היה 

,'ךורע'ה ךותמ הכרענ וז המישרש ןאכמ קיסהל ןתינ ,תרחא השרפ חתפמה לעב ןייצ הלא תומוקמבש ןוויכמ ךא 

.'ךורע'ב אבומה שוריפל וא חסונל טוקליב םיאתמה םוקמב שרדיהל הנווכ ךותמ 

הארנה יפכ ןכו .166 הרעה ןלהל האר ,ןוי-די םיפיעסו 'יא'ךרעהמ םיאבומה םינושארה םיקוספה תשולש םה הלאכ 

.180 הרעה ןלהל האר ,י תואב המישרב אבומה ,'ןרהא הטמ עלביו' קוספה 

.ןלהל אבויש יפכ ,ןושארה סופדבו דיה בתכ ןויליגב תורעה איצוהל ,(39 הרעה ליעל)ןמיה יפל ךכ 
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ךותמ הביכרהל היה ןתינ אלשו ,ומצע 'ךורע'ה ךותמ הבכרוה איהש הילע דיעמ ,'ךורע'בש 

אל ףא רומאכו)טוקליב םיניוצמ םניא םיקוספה םיאבומ םהבש םיכרעה תומשש םושמ ,טוקליה 

,קוספ וניאש ,(כ ףיעס)'הסוי תא המוי הכי' ףיעסה לש ותואיצמ םג תפרטצמ ךכל .(ומצע חתפמב 

יהשלכ ןויצ תדוקנ תווהל לוכי אל הז טפשמש ןבומ .הרותה ןמ השרפל הינפה לכ ודצב ןיאשו 

ורדס יפל 'ךורע'ה תא רקס חתפמה לעבש רמול םיביוחמ ונאצמנ ךכ םא 86.טוקליה ךותב הינפהל 

המישר .טוקליב םג עיפוהל תולוכיש וא תועיפומש תואבומ םהב שיש םיכרע רפסמל וכותמ זמרו 

תפסוה םשל ,ותויה רחאל וא ,ותנכהמ קלחכ ,טוקליה תויה ינפל ,'ךורע'ה ךותמ ןכ םא הכרענ וז 

.טוקליל תורעה 

'םישרדמ'ו 'שרדמ' ךותמ םיקוספה תומישר .4 

תורתוכ שולש .תימתס תרתוכ תואשונה חתפמה ןמ תומישרב שי ונניינעל תרחא תניינעמ היאר 

םישרדמ רפסמל תיללכ תרתוכ איה - (ב63 ףד)'תושרדמ' - ןהמ תחא .חתפמב תורזוח תוימתס 

(א60 ףד)'םישרדמ' - תורחאה תורתוכה יתש .ליעל ונד םקלחבשו ,םמשב היתחת ורדסנש 

רזוח הרותל ינועמש טוקליב .םיקוספ לש תומישר שארב ןמצעלשכ תודמוע - (ב61 ףד)'שרדמ'ו 

87.םימעפ 21 לוכה ךסב 'שרדמ' ןויצה 

םירפסוממה םיפיעס העשת םיעיפומ - 'םישרדמ' תרתוכה תחת - הנושארה המישרב 

סופדב ןה דיה בתכב ןה)םדצבו ,טוקליב רוריבב םירתפנ םהמ העבש .חל ףיעס דע םיגולידב 

:'שרדמ' ןויצה (ןושארה 

חתפמב 

הינפה קוספ רפסמ 

ןנחתאו (6 ה 'בד)'ה יכנא ב 

תומש (12 ד ימש)ךיפ םע היהא ה 
ןנחתאו (11 ה 'בד)אשת אל ו 

טוקליב 

זמרו השרפ 

8([8 הרוש ,1 ימע] א זמר ,תישארב) 

(8 הרוש ,60 ימע)עק זמר ,תומש 

 [?]89

'יו)'םשה תא תילארשיה השאה ןב בקיו'קוספה לע ,רומא תשרפב הז טפשמ אבומ טוקליב ,464 ימע ןלהל רומאכ 

היה לוכי אל חתפמה לעבש רורב ןכלו ,'ךורע'ה לש רוכזא ןאכ ןיא (ב144 ףר)טוקליה לש היה בתכ ןויליגב .(4 רכ 

ףוליח לשב 'כ' ךרעב הז טפשמ ןייצ חתפמה לעבש אוה וז המגורל רבתסמה שוריפה .טוקליה ךותמ הז ףיעס ןייצל 

.וינפלש (ארמג וא הנשמ)רוקמה ןמ קיתעיש העשב ורכזל ירכ ,וב עיפומה חסונה 

'שרהמ'ןויצה לש תועפוהה תא רקס ןייטשפא .786 ימע ,(39 הרעה ליעל)ןמיה יפל ,טוקליה לש היה בתכב ךכ 

.חש-גצר ימע ,(40 הרעה ליעל)ןייטשפא :האר ,ןקויר תא ןחבו היצנו סופדבו יקינולס סופדב 

הבותכ השרפה לכו .יא זמרב 'תכ יכנא' :הינפהה המושר (81 הרוש ,97 ימעו טכתת זמר ,ןנחתאו ,ינועמש טוקליב 

סופדב ךכ)'אביקע 'רד תויתוא' ךותמ האבומ תאבומ ,(8 הרוש ,1 ימע)א זמר ,תישארב ,םשו .'תונושאר תורבדב 

יברד תויתואב ,האלמ הסרגב ,ונינפל)'יכנא' קוספה לע השרדב תמתוחה ,('אביקע 'רד ב"א' :דיה בתכבו .ןושארה 

,תושרהמ יתב ,רמייהטרו 'א ;55-50 ימע ,ח''צרת םילשורי ,ג ,שרדמה תיב ,קנילי 'א :ךותב ,ב חסונ ,אביקע 

תנווכ .ישרדמ' ןויצב האבומ ןיא ,'יכנא' קוספה לע ,ורתי ,ינועמש טוקליב .וגת-וצש ימע ,ו"טשת םילשורי ,ב 

.רכזנה ב חסונ אביקע יברד תויתואל הארנה יפכ איה וז הזימר 

זמרנה רוקמה ךשמהב .רורב אל הרוקמש וא ישרדמ' תניוצמה הז קוספל האבומ ןיא ,ןנחתאו ,ינועמש טוקליב 

.הז ףיעס זמור ךכל ילואו ,ןזצש ימע ,ב חסונ ,[םש] רמייהטרו)'רקשו אוש' לע השרד תאבומ ב ףיעסב 
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טוקליב  חתפמב 

זמרו השרפ  הינפה  קוספ  רפסמ 

(73 הרוש ,83 ימע)אפק זמר ,אראו  אראו  (9 ז םש)ךטמ תא חק  וט 

(14 הרוש ,85 ימע)בפק זמר ,אראו  אראו  (14 םש)הערפ בל דבכ  וי 

(28 הרוש ,86 ימע)םש ,אראו  אראו  (25 ,םש)םימי 'ז אלמיו  90ךז 

(72 הרוש ,163 ימע)הנתת זמר ,בקע  בקע  (12 י םש)לאוש 'ה המ  טי 

91(5 הרוש ,154 ימע)דמ זמר ,תישארב  ירחא  (8 זט 'יו)'אזעל דחא לרוג  הכ 

(52 הרוש ,197 ימע)אעתת זמר ,בקע  בקע  (21 אי 'בד)םכימי וברי ןעמל  חל 

לעב היה וליא .הרותב ןרדס יפ לע תורדוסמ ןניא ןהש הלגמ וז המישרב תושרפל תוינפהב ןויעה 

ופוס דעו ושארמ טוקליה תא רקוס היהש חינהל שי ,טוקליה ךותמ ותמישר תא ךרוע חתפמה 

היה יכ תדמלמ ךכ גהנ אלש הדבועה .תושרפה רדס יפל 'שרדמ' םשב תואבומה תא וינפל ןייצמו 

אוהשו ,תוישרפה רדס יפ לע רדוסמ היה אלש (םידחא םירוביח ילואו)םיוסמ ישרדמ רוביח וינפל 

.ורדס יפל וז המישרב ותוא 'חתפמ'ו רקסו 'שרדמ' ותוא הניכ 

תשמח 92.ונתנעט תא תקזחמ וז המישרב תוזמרנה תואבומה לש םיירשפאה תורוקמה תקידב 

תעברא 93.אביקע יברד תויתוא לש תואחסונהמ תחאל הארנה יפכ םיזמור םינושארה םיפיעסה 

ןרוקמש רמול ריבס ןהמ קלח לע תוחפל ךא עודי וניא ןרוקמש תושרדל םיזמור םיאבה םיפיעסה 

,ונינפל וניאש ,דחא שרדמל תזמור איה םא עירכהל ונידיב ןיא ,הלוכ המישרל רשא 94.דחא אוה 

.זי :תויהל ךירצ הארנכו דיה בתכב ךכ 

,הלבטב תניוצמה השרדה תאבומ םשו ,2 ו ירבל הנפמ ,(72 הרוש ,511 ימע) 8 זט ייו לע ,ירחא ,ינועמש טוקליב 

.ארקיוומ רכזנה קוספב תמתחנהו 

אל ןיידע בור יפ לע םהירבד ךא ,םתס 'שרדמ' ךותמ טוקליב תואבומה לש ןרוקמ תא תוהזל וסינ םידחא םירקוח 

הרעה ליעל] טוהנירג ;[40 הרעה ליעל] ןייטשפא ;149 ימע ,[20 הרעה ליעל] ץנוצ :האר) הרעשה רדגמ ואצי 

- ןמיה תרודהמב ינועמש טוקליב ןכו ;786 ימעב חתפמה יפל ,[39 הרעה ליעל] ןמיה :םינוש תומוקמב ,[40 

קלח .םידובאה םישרדמל ןבומכ ונפוה םייוהיזל תועצהה תיברמ .(תומיאתמה תואבומל רידהמה תורעהב ,ינוליש 

ןוגכ)טוקליה ינויצב םירחא תומוקממ בטיה םיעודיה םידובא םישרדמל ונווכ ,ןייטשפא לש ולא ומכ ,תועצהה ןמ 

םיירוקמה תורוקמה ינויצ תא ונישש םה םיסיפדמ יכ הנעטה לע ססבתמ הז יוהיז ןויסינ .(הפסאו ריכבא ,ונדמלי 

הרעה ןלהל האר) תששואמ האצמנ אל - ריכבא שרדמל עגונב תוחפל - וז הנעט םלואו .ישרדמ'ימתסה ןויצל 

 96).

,[88 הרעה ליעל] קנילי :ב חסונ־)'אביקע 'רד תויתוא'ל תושרופמ תנייצמה האבומל הארנה לככ זמור ב ףיעס 

ןויצה אוה [8 הרוש ,1 ימע] א זמר)טוקליב הז ןויצ יכ רבכ ונרעה .(גת ימע ,[88 הרעה ליעל] רמייהטרו ;50 ימע 

הבחר הרוצב ,ונינפל היוצמה השרדל זמור ה ףיעס .(42 הרעה ליעל האר)'אביקע 'רד תויתואיל דיחיה שרופמה 

ףיעס םג .ב ףיעסב זמרנל ךשמהב תאבומה השרדל הארנה יפכ זמור ו ףיעס .א חסונ ,אביקע יברד תויתואב ,רתוי 

,א חסונ ,אביקע יברד תויתוא הוושה)תיקלח הרוצב קר ךא ,רוקמה ותואל הרורב הקיז הל שיש השרדל זמור וט 

יוצמ וניאו וט ףיעסבש רוקמה לש רורב ךשמה אוה וי ףיעס .ןטפש ימע ,[םש] רמייהטרו ;44 ימע ,[םש] קנילי 

,םש רידהמה תרעהבו ,[14 הרוש ,85 ימע] בפק זמר ,אראו ;ינועמש טוקליב האר)אביקע יברד תויתואב ונינפל 

רפסי ,ןמרבה מ"א :לשמל האר זנכשאב היוצמ התייהש אביקע יברד תויתוא לש תרחא החסונ לע .(22 הרעה 

הרעה ליעל)ץנוצ :ךותב ,קבלא תרעה םג הארו ,צ ימע ,(ז"צרת)ג תירבעה הרישה רקחל ןוכמה תועידי ,'הבורק 

.67 הרעה ,334 ימע ,(20 

רידהמה תרעה האר1 'ונדמליב יולגה שרדמבו' םשב 'רומה רורצ'ב עבצ םהרבא 'ר איבמש השרדל זמור (?)זי ףיעס 
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לש רדסה יפל הכורע וז המישר יכ ונל הארנ ןפוא לכב ךא ,םידחא םישרדמל תנווכמ איהש וא 

םישרדמב רבודמש תורשפאב תכמות 'םישרדמ' תרתוכהשו םינווכמה םישרדמה לש וא שרדמה 

.םידחא 

ףיעסה .םירפסומ םניאש ,םיפיעס ינש םיאבומ - 'שרדמ' תרתוכה תחת - היינשה המישרב 

ףיעסהו 95.טוקליב האבוה אלש האבומל הארנכ זמור - 'וניזאה - םימע תולובג בציי - ןושארה 

ןויצב ,םיימעפ טוקליב העיפומה האבומל זמור - (2 די ימש)'חלשב - 'ונחיו ובושיו' - ינשה 

תא תוהזל ונידיב ןיאש ףא .עודי וניא טוקליב ונינפל איהש יפכ וז השרד לש הרוקמ 96.'שרדמ' 

וא שרדמה ןמ דרפנ רוביחב רבודמש ןכתיי טלחהב ,וז הרצק המישר תזמור וילאש 'שרדמ'ה 

.'םישרדמ' תרתוכה תחת המישרב םיחתפוממה םישרדמה 

('םישרדמ')ןהמ תחאש ,םיימינונא םישרדמ לש תודרפנ תומישר יתש ללוכ חתפמהש הדבועה 

הלא תומישרש תדמלמ ,תורוקמה םתוא רדס יפל הכורעו םידחא םישרדמל הארנה יפכ תנווכמ 

לעב ינפל םיכורכ ויהש יפכ הארנכ) םמצע םירוביחה ךותמ אלא טוקליה ךותמ וכרענ אל 

97.(חתפמה 

וז הקיז .הרותל ינועמש טוקליל הרורב הקיז תרכינ םיקוספה חתפמ וניניכש רוביחב ,םוכיסל 

דחא - חתפמה יפיעס לש םנורתפב ןה ,חתפמב םיעיפומה םירוביחה תמישרב ןה יוטיב ידיל האב 

ינשל םיפתושמה םישובישהו םיחסונה ,םייוניכה יקוידב וליפאו טוקליבש תואבומב - דחאל 

םיקוספ בושיח ןיינעב תחאהו תוירטמיג יבושיחב תוקסועה תושרדל םהינש םיזמור חלו טי םיפיעס .(טוקליב 

םימשמ קחרמה דגנכ תובאה ייח ינש בושיח ןיינעב תרחאהו םדאה לש וייח ימי דגנכ םוי לכב רמוא םדאש תוכרבו 

יאזחמש תודוא לע השרדל זמור (הכו םהיניבש ףיעסה .ש-טצר ימע ,(40 הרעה ליעלו ןייטשפא :האר ,ץראל 

שי םינורחאה םיפיעסב םיזמרנה שרדמה יעטקל יכ רמול ןתינ תיללכ .יתבר תישארבב המודב היוצמש ,לאזעו 

השמ 'ר לש ושרדמ תיבמ תועודיה תושרדל הקיז םהב תילגתמ ןכו םיינוציח תורוקממ ועפשוה ילואו רחואמ יפוא 

.ןשרדה 

הרוקמש האבומ לכ (ןושארה סופדב אלו דיה בתכב אלו ןיא (8 בל יבדו הז קוספ לע ,וניזאה ינועמש טוקליב 

ימע] במקתת זמר) ,(18 ט ירבו 'םיאצויה חנ ינב ויהיו יספב 'תכ' :הז קוספ דצב ןיוצ דיה בתכ ןויליגב .'שרדמ' 

וניזאה תשרפמ קוספה לע השרד תאבומ ,([58 הרוש ,217 ימע] אס זמר)חנ ,ינועמש טוקליב .([30 הרוש ,632 

ןהו תואבומ שולש טוקליב שי תודימ ט"מ שרדממ .('תודמ ט"מ שרדמ' :ןושארה סופדב)'תודמ ט"מ' הרוקמש 

ךא הז שרדמל זמור הז ףיעסש ןכתיי .(43 הרעה ליעל האר)טוקליה לש הנושארה הכירעה רחאל הארנכ ופסוה 

.רבדב חרכה ןיא 

ןושארה סופדב ןה דיה בתכב ןה ךכו ,(36 הרוש ,312 ימע)זע זמר ,ךל ךל ;(17 הרוש ,271 ימע)אלר זמר ,חלשב 

היצנו סופדבו (תומוקמה ינשב) ונרוויל סופדב ,םיסיפדמה ונייצ הז הרקמב םג .תומוקמה ינשב ,(יקינולס) 

םהמ ערגו טוקליה ינויצ לע ףיסוה ,היצנו סופד לש סיפדמה ,ץנירפ יכ חיכוה ןייטשפא .'ריכבא שרדמ' ,(חלשבב) 

רעיש 'ריכבא שרדמ'מ םינויצל רשאב םנמא (חש-חער ימע ,[40 הרעה ליעל] ןייטשפא :האר)ותעד יפ לע 

הניא וז הרעשה לבא .ןגנש ,אש ימע ,םש) שרדמה לש די בתכ היה היצנו סופד לש סיפדמה ינפלש ןייטשפא 

שרדממ תכמסומ האבומ םושמ אלו (ןייטשפא ינפל היה אל רומאכש)טוקליה לש דיה בתכ ינויצ ךותמ אל תרשאתמ 

ובשיו - רבודמה קוספה ,ךכ לע ףסונ .(543 הרעה ,115 ימע ,[תיבכוכ תרעה ליעל] הלואג :האר) ריכבא 

םירחואמה םיסופדב הוולנה 'ריכבא'רוקמה ןויצ תא תוחדל שי ןכל .ריכבא שרדמל חתפמב עיפומ וניא - 'ונחיו 
.וז האבומל 

תוינפה :וז המישרב םג הארנכ תויוצמ ,טוקליל םדק חתפמהש תודמלמה תורחאה תומישרב תועפותה רתי יכ ףיסונ 

המישר םג ילואו א ףיעס ,ב המישר)ונינפל ןניאש תואבומל תוינפהו (הכ ,ב םיפיעס ,א המישר)תומאותמ ןניאש 

.(ו ףיעס ,א 
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ןניא םיקוספה תומישר יכ יעמשמ־דח ןפואב הלוע םירוביחה ינש ןיב סחיה תקידבמ .םירוביחה 

הדובע אוהש תודמלמ רוביחה ךרוא לכל וניהיזש תונוש תועפות .טוקליה ךותמ ךרענש חתפמ 

תויוצרה תואבומה תא רורבל אופא התייה רוביחה תרטמ .הרותל ינועמש טוקלי תנכהל המידקמ 

הדעונש ,םיזמרה תכרעמ תריצי תא לקהלו ןמקמל ןתינ ןהבש תושרפה תא ןייצל ,טוקליה ךרועל 

הארנ ,ונידיב יוצמה רוביחל תיתשת תדובע אוה הז רוביחש יפ לע ףא .תורתוימ תויוליפכ עונמל 

.ינועמש טוקלי רקחלו תישרדמה־תידומלתה תורפסה רקחמל הבושח המורת ובוחב ןמוט אוהש 

תישרדמה־תידומלתה תורפסה רקחל םיקוספה חתפמ לש ותובישח .ו 

םירוביח לש ימינפה םרדס לע תודע .1 

תומישר ללכב ןויע .וב םיחתפוממה םיברה םירוביחה לש םנבמ לע דמלמ םיקוספה חתפמ 

םירוביחב םיקוספה תעפוה רדס יפ לע קודקדב תוכורע ןה יכ הלגמ חתפמבש םיקוספה 

,חתפמה לעב ינפל ויהש םירוביח לש הרקמב דחוימב הבושח וז תינבמ תודע .םיחתפוממה 

.ןמזה תצורמב ונתאמ ודבאשו 

ףיעסב רכזנה קוספה דצב הניוצ ריכבא שרדממ םיקוספה תמישרב ןושארה ףיעסב המגודל 

תשרפב תאבומ ןכא טוקליב .'אשת' :ךייש אוה הילאש השרפה ,(20 גל ימש)'ינארי אל יכ' ,הז 

ירוקמה המוקימש הארנ חתפמה הנבמ יפ לע ךא 98,ריכבא שרדממ הז קוספ לע השרד אשת יכ 

רפס תחיתפל דואמ ךומס תויהל ךירצ ריכבא שרדמב (ב תואב חתפמב תנמוסמה)וז השרד לש 

יכ' קוספהשו ,יארב תישארב' קוספה לע הבסנ איהש דמלמ המצע השרדב ןויעה ןכאו .תישארב 

ירוקמה רודיסה תא המישרב ןויעה יפ לע עובקל לכונ וז ךרדב .בגא ךרדב קר הב רכזומ 'ינארי אל 

םג קיפהל רשפא תאזכ תלעות .שרדמה לש והנבמ תא רזחשלו טוקליב ריכבאמ תואבומה לש 

די בתכב דחא עטק אל ףא ונידיב ןיא .אטוז םירבדו הפסא םידובאה םישרדמה ןמ תומישרה ןמ 

אוהו ,םהילע - תיקלח םא םג - הנימב הדיחי תינבמ תודע הווהמ חתפמהו ,הלא םישרדממ 

99.ירוקמה םנבמ יפ לע הלא םידובא םישרדממ תואבומה תא ןגראל רשפאמ 

םירוביח לש םתקולח לע תודע .2 

לע תודע הווהמ הבקסומ י"כבש םיקוספה חתפמב םיחתפוממה םירוביחה לש רופסמה תטיש םג 

תומישרה ןמ .והנבמ לעו חתפמה לעב ינפל חנומ היהש יפכ רוביח לכ לש ותקולח יפוא 

.(7 הרוש ,759 ימע)דצש זמר ,אשת יכ ,ינועמש טוקלי 

תומישר יכ תואדו לש הבר הדימב עובקל ןתינ ,'ץר'רדסב אוה חתפמב םרופסמו ,ונינפל םניא הלא םירוביחש ףא 

תדובעל סיסב תווהל תולוכי הלא תומישר .ירוקמה םרדס יפ לע ןה ףא תוכורע חתפמב םהמ םיאבומה םיקוספה 

טוקליה ןמ תועודיה ולא דצב תופסונ תואבומ לע ךמתסהב ,ולא םידובא םישרדמ לש - ספיספ השעמ - המלשה 

םיעודיה הרותל הדגא ישרדמ' אשונב רוטקוד תדובע תביתכ תרגסמב תעכ קוסע ינא וז הכאלמב .ינועמש 

לש 'םיטוקיל'ב תואבומה רדסב םישוביש ןקתמ הז רוזחש יכ ,ןאכ ריענ בגא ךרד .ידבלב םייזנכשא תורוקממ 

תגצומה האוושהב ןלהל הארו ,(46 הרעה ליעל האר)הרותל ינועמש טוקלי ךותמ רבוב ךרעש ולא םידובא םישרדמ 
.א חפסנבש הלבטב 
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הלא םירוביחל יכ דומלל ילוא ןתינ 10'ללכ תורפסוממ ןניאש וא 100יתורירש ןפואב תורפסוממה 

םיקרפל וא '03תותכסמל ,תוקספל 102,תושרפל הקולחה ומכ תדחוימ תימינפ הקולח התייה אל 

הקולחה יפ לע עבקנ ןרופסמש תומישרה ןמ תאז תמועל .םירחא םירוביחמ תומישרב העיפומה 

ודמעש םיספטה לש ימינפה רודיסה לעו בכרהה לע טעמ אל דומלל ןתינ םירוביחה לש תימינפה 

.אנהכ ברד אתקיספה איה ,'אתקיספ'ל חתפמב שי ךכל תניינעמ המגוד .חתפמה לעב ינפל 

הנבמ לע תודע הווהמ ,םלש וניא ילואש רדס ,םיקוספה חתפמב עיפומה תותקיספה רדס 

ורודיסב ההז היה אל אתקיספה לש הז ספוט 104.חתפמה לעב ינפל הדמעש אנהכ ברד אתקיספה 

חול רדס יפל ךשמנ אלו הנשה שארל אתקיספב חתפ אל הז ספוט .םיעודיה םיספטה ןמ דחאל ףא 

דיה יבתכמ דחאב אצמנ ןכאש יפכו 105,ץנוצ לש ותרעשה יפל תויהל היה ךירצש יפכ ,הנשה 

;'תוישרפ עברא' ואב הירחאלו ,הכונחל אתקיספב חתפ אלא ,תופסונ תויודע המכבו הלש 

םיקוספה תמישרב ןויעה 106.אתקיספה לש םיעודיה דיה יבתכ תיברמל הז ספוט המוד וז הניחבמ 

לשמל הלגתמ וז ךרדב .אתקיספה ןכות תא תוהזל רשפאמ חתפמבש תותקיספה ןמ תחא לכבש 

תאזו תשרפל ,'א חפסנ'כ םיובלדנמ םיפדהש אתקיספה איה חתפמבש 'תאזו' אתקיספה יכ 

תפקשמ איהו ,הרות תחמשב הרותב האירקה אוה וז אתקיספ לש יגרוטילה הדועיי 107.הכרבה 

םינפ שרדמו (הבר רתסא)'םרמאכ יהיו' ,תוחמש תכסמ ,ריכבא ,בוט רחוש ,'םישרדמ' ,הלכל תומישרה ןוגכ 

.(?םיגולידב)והילא יבד אנתו יטוז םירבדה הלא ,הפסא ,רתסא תליגמל תורחא 

'ריש שרדמיו (אטוז)'תלהק שרדמ' ,'תוירע קרפי ,םינהוכ תרות ,'ץרא ךרד' ,ןתנ יברד תובא ,יתבר הכיא ןוגכ 
.(אטוז םירישה ריש) 

םירבדה הלא' .הלא םישרדמ לש דיה יבתכב לבוקמכ ,'תושרפ'ל םיקלוחמ הבר ארקיוו הבר תישארב םישרדמה 

תירוקמה ותקולח יפל אלו 'עובשה תושרפ' תומש יפל חתפמב קלוחמ ,זנכשאב היוצמ התייהש הרודהמב ,'הבר 

י"כ תמגודכ ,זנכשאב הרשע שולשה האמה ןמ שרדמה לש תוקתעהב היוצמ רבכ תושרפל תאזכ הקולח :םירדסל 

תורפס תכרעמב ומוקמו וביט ,ספדנה הבר םירבד שרדמ' ,רגרביונ 'ז :האר) 1240 הניטלפ תיירפס ,המרפ 

םירבד חסונ לע :290 ,14 ימע ,ט"נשת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד תדובע ,'ונדמלייאמוחנתה 

.(50-46 ימע ,םש :האר ,ינועמש טוקלי לעב ינפל היהש הבר 

יוניכה אלל) תואבה תורתוכה יפל חתפמב תקלוחמ אתליכמה .רסח אתליכמה לש המישרה שאר ליעל רומאכ 

אביו' ,יהשמ עסיו' ,'רישי זא' ,'חלשב יהיו' ,(ה השרפמ) אחספד אתכסמ תא ,ונינפלש קלחב ,תללוכו (יתכסמ' 

.'אתבשד' הנורחאה איצוהל תותכסמה לכ רמולכ .'הולת ףסכ םא'ו 'םיטפשמה הלאו' ,"שילשה שדחב' ,'קלמע 

.תיב־ףלא רדסב תורפסוממה תושרפ יפל תימינפ הקולח שי תכסמ לכב 

,ישילשה שדחב (9),רמוע (8),חלשב (7),יצחב [יהיו] (6),שדחה (5),הרפ (4),רוכז (3),םילקש (2),הכונח (1) 

(17),הכיא (16),ועמש (15),[והימרי] ירבד (14),[הכרבה] תאזו (13),רשע (12),ינברק [תא] (11),רוש (10) 

ח"רא (25),םתחקלו (24),ירחא (23),תוחילס (22),הבוש (21),ה"ר (20),יכנא (19),[ןויצ] רמאתו (18),ומחנ 

.תרצע (26),(יפכ ןויקנב ץחרא) 

.84-81 ימע ,(20 הרעה ליעל)ץנוצ 

.זי-ח ימע ,ז"משת קרוי וינ ,א ,אנהכ ברד אתקיספ ,םיובלדנמ 'ד :האר 

,אתקיספה ןמ תואבומב ,ינועמש טוקליב םג םיעיפומה ,םיקוספ השולש חתפמב םימושר 'תאזו' תרתוכה דצב 

:םיוהיז ןלהלו 

םיובלדנמ תרודהמ ,אוהכ בדד אתקיספב טוקליב חתפמב 

12 הרוש ,439 ימע ,א חפסנ ,הכרבה תאזו ,495 ימע)עשת זמר ,קלב קלב - תאזו - םעלב אריו 
זמר ,הכרבה תאזו :(38 הרוש 

(1 הרוש ,666 ימע)נקתת 
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451 1420/7 גרובצניג ,הווקסומ י''כבש םיקוספה חתפמ תדיח [23 

אתקיספה לש םידחא םיספטב תאבומ וז אתקיספ 108.ץראל ץוח ינב לש םגהנמ תא הארנה יפכ 

110.ןויע ךירצמ הז המוקמו רוביחה עצמאב אוה חתפמב המוקימ ךא 109,םפוסב אנהכ ברד 

חתפמבש םירוביחה תואחסונ לע תודע .3 

לעב ינפל ודמעש םירוביח לש תואחסונל תעגונ חתפמה ןמ קיפהל ןתינש תרחא תינבמ תודע 

היירפסה .תיתועמשמ הרוצב הזמ הז םילדבנה חסונ יפנעל וכז םינוש םירוביח עודיכ .חתפמה 

תקידבמ 111.הלאכ תודחוימ תואחסונ רומישב הנייטצה ,הז חתפמ ךייש הילאש ,תיזנכשאה 

היהש הבר םירבד ,א חסונ ןתנ יברד תובא ודמע חתפמה לעב ינפל יכ לשמ ךרד הלוע תומישרה 

י''כבש וזל המודה אתפסות ןכו 113ימלשוריב םילקש תכסמ לש ב חסונ 112,תפרצבו זנכשאב יוצמ 

114.טרופרא 

םיובלדנזנ תרודהמ ,אנהנ ברד אתקיספב טוקליב חתפמב 

3 הרוש ,442 ימע ,םש ,667 ימע)םש ,הכרבה תאזו תאזו - תאזו - הדוהיל תאזו 

(22 הרוש 

1 הרוש ,449 ימע ,םש אנקתת זמר ,הכרבה תאזו תאזו - תאזו - אב יניסמ 
(!אמוחנתמ - 3 הרוש ,676 ימע) 

.437 ימע ,ב ,םש :וט-די ימע ,(106 הרעה ליעל)םיובלדנמ :האר 

,הטיסרבינואה תיירפס ,ילומרכ י"כ)כ י"כב ,(H47A ה"יכ ,זירפב סנאילאה תיירפס ,תפצ י"כ)צ י"כב אוה ךכ 

המודקה ילוא ,תפסונ תודע .(2334/11 ,תינאילדובה היירפסה ,דרופסקוא י"כ)!א י"כבו (Add. 1479 ,'גדירבמיקב 

.אתקיספה לש ספוט לש ןורחא דומעב הנורחאל התלגתנ אנהכ ברה אתקיספב 'תאזו' אתקיספ לש הבולישל ,רתויב 

.152-151 ימע ,חפסנ ,ח"נשת םל'גנא סול ,דיסחה הדוהי 'רל תואירטמיג רפס ,עמש־את מ"יו םמרבא 'ד :האר 

אלו (19-14)המחנו תונערופ לש הצובקה ןיבו (11-6)תועובש-חספ לש הצובקה ןיב ןאכ האב 'תאזו' אתקיספה 

.יופצכ תוכוסל תותקיספה רחאל 

.(30 הרעה ליעל)עמש־את :האר 

.19 הרעה ליעל האר 

םילקשל חתפמב 16 ףיעס .ונינפל םניא ךא ימלשוריב םילקש תכסמל חתפמב םיעיפומה םיקוספ ךותמ הלוע ךכ 

ימלשוריב םילקש תכסמ לש ב חסונב קר אצמנש עטקב היוצמה האבומל זמור - 'םייולת ךייח ויהו' :ג קרפ - 

,ב קרפ ,םש 15 ףיעס .(29 הרוש ,ג"ע - 51 הרוש ,ב"ע זמ ףדל הרעה ,49 ימע ,[50 הרעה ליעל] ןמסוז :האר) 

השרד .םילקשב םיאתמה םוקמב עיפומ וניא רשא ,(10-9 ד יבדל הארנכ ןווכמה)'יי םתעדוהו' קוספה תא ריכזמ 

ימלשורימ וז האבומ לש הרוקמ לע ןמרביל בתכש המ הארו)ב ,א תבש ,ימלשורימ ןאכ טוקליב תאבומ הז קוספ לע 

תבשב וז השרדל .(20 ימע ,ה"נשת םילשוריו קרוי וינ ,וטושפכ ימלשוריה ,ןמרביל 'ש ,[םילהתל] טוקליב תבש 

םיקוספה תשרד אלל רומאכ ךא ,לודיג 'ר לש הז ורמאמ עיפומ ז ,ב םילקש ,ימלשוריב .לודיג 'ר לש רמאמ דומצ 

ילוא)וכותב ללכש םילקש לש די בתכ דמע חתפמה לעב ינפלש הארנ חתפמבש ןויצה ןמ .תבשב וינפל תאבומה 

ךורא עטק ךותב ןאכ םילקשב העיפומ לודיג 'ר לש וז האבומ .תבשמ הכומסה םיקוספה תשרד תא םג (הסולג ךותמ 

ינפלש ןאכמ הארנ .(46-9 תורוש ,א"ע זמ ףדל הרעה ,48 ימע ,[םש] ןמסוז :האר)ב חסונמ תורוקמב קר אצמנש 

;[םש] ןמסוז :האר)זנכשאב יוצמ היהש ימלשוריה לש דבועמה חסונה אוה ,ב חסונ ימלשורי דמע חתפמה לעב 

י"כ ימלשורי"' ל"נה ;120-1 ימע ,[ד"נשת] [בכ] בי ח"ס ,די לע ץבק ,'יזנכשא י"תכ ימלשורי ידירש' ,ל''נה 

:האר)ב חסונ ימלשורי דמע טוקליה לעב ינפל םג .(63-37 ימע ,[ו"נשת] הס ,ץיברת ,'"ימלשורי רפס"ו "יזנכשא 

.(114 הרעה ,35 ימע ,[50 הרעה ליעל] ןמסוז 

חתפמב ,ןה תומורת) 'טקולה 'פ' :ןוגכ ,טרופרא י"כבש ולאל ההזה ,חתפמבש םיקרפה תורתוכ חסונמ הלוע ךכ 

קיזהש רוש' תמועל - (ג אמק אבב) 'היהש רוש 'פ' ןכו •/טקול היהי :םירחא די יבתכב וליאו - טרופרא י"כבו 

חסונב תופתושמ תויועטמ םג הלוע וז הנקסמ .(ןמרביל תרודהמ אתפסותב חסונה יפוליח האר) דעומ היהש 

עיפומ אתפסותב /ארקיו חלש - תחא תאו' :םותס קוספ עיפומ ,(ג האפ)'לבקמה'תחת ,חתפמב :ןוגכ ,םיקוספה 

םא' ןאכ עיפומ טרופרא י"כב תאז תמועל .(17 ה 'יו)"גו התשעו אטחת יכ שפנ םאו' ארקיוומ קוספה (ח ,ג)ןאכ 
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םירוביח יצבוק לש םרדס לע תודע .4 

ונל םיארנה םירבסהה דחא .יתטיש רוריב יאדווב שרוד חתפמב םירוביחה םיכורע ובש רדסה 

ודמעש םיכרכב םרדס יפ לע חתפמל רחבש םירוביחה תא רקס חתפמה לעבש אוה הז רודיסל 

םוקמב תקתעומ ןכא איהו ,ילבבה לש דעומ רדס ףוסב איבה ימלשוריב םילקש תכסמ תא .וינפל 

ןיאש תותכסמ קר ללוכה ,הנשמל חתפמה םג 115.ילבבה דומלתה לש םייזנכשא די יבתכב הז 

תותכסמ ללכ אלש הנשמ ספוט ילוא ףקשמ ,ןרדס יפל ןרקיעב תורדוסמהו 116,ילבב דומלת ןהל 

יבתכמ העודי (הלח רחאל חתפמב) הנשמב 'תוירע קרפי תללכה םג 117.ילבב דומלת ןהל שיש 

די יבתכב היוצמ (הדינ רחאל חתפמב)ילבבה תרגסמב הלכ תכסמ תאבה ףאו "8,םינוש די 

"9.םינוש 

תרתוכה תחת חתפמב אבומה םישרדמה רוזחמ לש ורדס תא םג שרפל שי וז ךרדבש ןכתיי 

אנת'ו 'יטוז םירבדה הלא' ,'הפסא שרדמ' ,'ריש שרדמ' ,'תלהק שרדמ' תא ללוכהו ,'תושרדמ' 

ןמ דרפנב ואבוה ןכלו םישרדמ לש ץבוקכ וידחי םיכורכ ילוא ויה הלא םירוביח .'והילא יבד 

.תיזנכשאה היירפסל ולא םירוביח לש הקיזב ילוא שי וז הנעטל םיוסמ קוזיח .םירחאה םישרדמה 

היירפסה ןמ בטיה םיעודי ,רבוב םתוא הניכש יפכ ,'אטוז םירישה רישיו 'אטוז תלהק' םישרדמה 

120.דבלב וז היירפסמ םיעודי אטוז םירבדו הפסא םישרדמהו ,תיזנכשאה 

הרותל ינועמש טוקליב תורוקמ יוהיז .5 

ינויצ תא חתפמה תרזעב ןוחבל ןתינ הרותל ינועמש טוקלי ןיבו חתפמה ןיב רורבה רשקה ךמס לע 

םינויצ ןיב עירכהל וז הניחב הלוכי םידחא םירקמב .טוקליב תונוש תואבומ לש םוקמה יארמ 

ינויצ לש םתובישח 121.םירסח םוקמ יארמ םילשהל הלוכי איה םירחא םירקמבו ,םיקפוסמ 

רקיעב תססבתמ איה הכ דעו ,העודי תישרדמה־תידומלתה תורפסה רקחל טוקליבש תורוקמה 

ןאכ הניש לדנמרקוצ יכ ריעהל שי .'םאו' םשו) 27 ד 'יול הארנכ ןווכמה ,,ץראה םעמ הגגשב אטחת תחא שפנ 

תשרפל םג הנפהו (ותקתעהב העטו)טרופרא י"כב רכזנה קוספה תא ןייצ חתפמה לעב .(ךכ לע ריעה אלו דיה בתכמ 

תשרפב ,וז אתפסות תאבומ טוקליב .(27 וט ימב)'הגגשב אטחת תחא שפנ םאו'ליבקמ קוספ עיפומ םשש ,חלש 

ןויליגב הנהו .חתפמבכו טרופרא י"כבכ ,27 ד 'יומ קוספה םע (19 הרוש ,185 ימעו טעת זמר (17 ה קרפל)ארקיו 

אתפסותהש ןייצל ותנווכו 'לבקמה 'יפ האפ אתפסות' :ןויצה (ןושארה סופדב אל ךא) 27 ד 'יו דצב בתכנ דיה בתכ 

טוקליבש הז בצמ .27 ד קרפב ,ןאכ ,טרופרא י"כבש חסונה יפ לע ,המוקמ 17 ה קרפל טוקליב תאבומה ,ונלש 

.ובש חסונה יפוליחל טוקליה לש דיה בתכ ןויליג לעב לש ותונרע לעו טרופרא י"כב ורבחמ לש שומישה לע דיעמ 

ימע ,(113 הרעה ליעל)'יזנכשא י"כ ימלשורי' ,ןמסוז :האר זנכשאב אתפסותה לש הז די בתכ לש ותואיצמ לע 

ירחאמ דמועש הזל המודב יתמגמ דוביע ירפ אוה אתפסותה לש הז חסונ יכ םש הארה ןמסוז .166 הרעה ,63-61 

.'ימלשורי רפסי 

.50 הרעה ליעל האר 

.23 הרעה ליעל האר 

םילשורי ,ג ,תודהיה יעדמל יעיבשה ימלועה סרגנוקה ירבד ,'הנשמה לש חסונ־תורוסמו די־יבתכ' ,ןמסוז 'י :האר 

.250-215 ימע ,ז''לשת 

.ןישודיק תכסמ רחאל ,םישנ רדס תרגסמב ,תוירע קרפ אבומ הנשמה לש ןמפיוק י"כב 

.ילבבה לש םישדק רדס ךותב הלכ תכסמ תאבומ (18351 'ס) 370 הנאילדוב ,דרופסקוא י"כב לשמל 

.30 הרעה ליעל האר 

.(אטוז םירבד לעו 160 ,151 תורעהב ןלהלו (ריכבא לע) 96 הרעהב ליעל ונאבהש המ המגודל האר 
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453 1420/7 גרובצניג ,הווקסומ י"כבש םיקוספה חתפמ תדיח [25 

עויסל המגוד .ןושארה סופדהו דרופסקוא י"כ - םיהז דימת םניאש - םינמאנה םידעה ינש לע 

.הפסא שרדמל םיקוספה תמישרב שי הז ןיינעב חתפמב אוצמל ןתינש 

אי ימבו 'שיא םיעבש יל הפסא' קוספב רעושמה יפ לע חתפ ,ונידיל עיגה אלש ,הפסא שרדמ 

אוהו םינואגה תפוקתב הפסא שרדמ לש ורוקמ רקחמב תחוור העד יפ לע 122.ומש ןאכמו ,(16 

תחא האבומ לע תנעשנ וז העד 123.תיעישתה האמה תליחתל תינימשה האמה ףוס ןיב לבבב בתכנ 

םא םג ,הבושח תירוטסיה הזימר הב שיש ('שיא םיעבש יל הפסא')רכזנה קוספל ינועמש טוקליב 

ויסופדב וא טוקליה לש דיה בתכב ןיוצ אל וז האבומ לש רוקמה םלואו 124.ירמגל הרורב הניא 

תסחוימ טוקליב תמדוקה האבומה 125.שרדנה קוספל רשקה לע קר ססבתמ הפסא שרדמל הסוחייו 

הזימרה תא תללוכה האבומה סוחיי ךכ םושמ126 .'ךורע'ב םג ומשב תאבומו 'ונדמלי'ל דיה בתכב 

האבומש רתוי ריבס ילואו ,ויד ססובמ וניא הפסא שרדמל ,הנממ עמתשמה לכ לע ,תירוטסיהה 

הל התנק הפסא שרדמל וז האבומ תסחיימה העדה ןכ יפ לע ףא .ונדמלימ טוטיצה ךשמה איה וז 

,ונידיל עיגה אל ינועמש טוקלי ךרוע ידיב היהש ונדמלי שרדמ םג עודיכ 127.רקחמב התיבש 

.ומצע הז שרדמ ךותמ וז העד ךירפהל ןתינ אל ןכלו 

העדה תייחדל עויס וב אוצמל ןתינש הארנ ,םיקוספה חתפמ לש ורשפל רשאב ונירבד רואל 

תא םבורב םימאותה ,'הפסא'מ םיקוספ 17 םיאבומ חתפמב .הפסא שרדמל וז האבומ תרשוקה 

'יל הפסא' קוספל םיכומס ןכא וז המישרב םינושארה םיקוספה 128.טוקליב הז שרדממ תואבומה 

:האבה הלבטב תוארל ןתינש יפכ ,המישרב רכזנ וניא ומצע הז קוספ ךא 

.141 ימע ,(20 הרעה ליעל)ץנוצ :האר 

.127 הרעה ןלהל האר 

:(טוקליה לש דיה בתכ חסונ יפל)רמאנ וז האבומ ףוסב .(76 הרוש ,212 ימע)ולשת זמר ,ךתולעהב טוקלי :האר 

יאנינח אנבר [אנרמ] אצומ ץיברתב םתוא דמלו בוטל רוכז םירמו סחנפ לש יחא לאומש בר יפמ םתוא ונבתכו' 

הנורחאל .וז הבושח תבותכל הכ דע עודיה דיחיה רוקמה איה ינועמש טוקליבש וז האבומ .'ןואג תבישי שאר אנהכ 

חסונ םסרפל יתנווכב .םייתועמשמ חסונ ייוניש ובו טוקליב יולת יתלב אוהש ,וז תבותכל ףסונ חסונ דע יתאצמ 

.רחא םוקמב ותועמשמב ןודלו הז שדח 

,לארשי תסנכ ,'הפסא שרדמ' ,רבוב 'ש :לצא אבוה) 103/3 הניטלפ תיירפס ,ןקיטו י"כב ןייעל הנפה םנמא ץנוצ 

.(149 ימע ,ד"נרת השרו ,םילעפ בר ,'הפסא שרדממ םיטוקיל' ,סענאח מ"ש לצא ןכו ,320-309 ימע ,(ז"מרת)א 

ןיאש תיקלח הליבקמב <ב61-ב59 ףד)םש רבודמ השעמל ךא .9 הרעה ,426 ימע ,(20 הרעה ליעל)ץנוצ :האר 

.תרכזנה תבותכה תא תללוכ הניאשו ,הפסא שרדממ איהש היאר הילע 

(132 ימע ,טוהוק תרודהמ)'ןיטנתמא' ךרע ,ךורעבו ([64 הרוש ,211 ימע] ולשת זמר ,ךתולעהב)ינועמש טוקליב 

,ותרודהמבש אמוחנתל אובמו רבוב לע םכסומ ונדמליל וז האבומ לש סוחייה .(180 ימע ,םש) 'אלוכסא' ךרעבו 

,ד ,[40 הרעה ליעל])טוהנירג ,(311-310 ימע ,םש ,'הפסא שרדממ םיטוקיל'ל ותמדקהב ןכו ,א הרעה ,זצ ימע 

ו ,דמח םרכ)ר"יש תעדל וליאו .(4 ףיעס ,הש ימע ,[40 הרעה ליעל])ןייטשפאו (ב ,דכ ימע ,ס"רת םילשורי 

לש דיה בתכל עדומ היה אל ר"ישש אלא)הפסא שרדממ אוה הז רמאמ םג (ח ןמיס ,די בתכמ ,241 ימע ,[1841] 

.(טוקליה 

;148 ימע ,(125 הרעה ליעל) םענאח ;310 ימע ,(125 הרעה ליעל) רבוב 'ש ;(םש) ר"יש ;(םש) ץנוצ :האר 

M. D. Herr. 'Midrashim, Smaller', Encyclopedia Judaica, XVI, col. ;טר ימע ,(88 הרעה ליעל) רמייהטרו 

,יניס ,'הרות ישמוח השמח לע ינועמש טוקלי תורוקמ' ןמיה 'ד לש ורפס לע תרוקיב רמאמב ,םואבנירג 'א ;1516 

הרעהו 28-27 ימע ,ג"נשת םילשוריו קרוי וינ ,תוקוספ תוכלה רפסל אובמ ,גיצנד 'נ ;חכק-הכק ימע ,(ה"לשת)וע 
.םש 63 

.תומיאתמ תואבומ טוקליב ןיא ןוט ,גי ,אי ,י )וז המישרמ םיפיעס העבראל 
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26] הלואג םומע 454 

חתפמב 

הינפה !?וספ ־סמ 

ךתולע (24 אי ימב)םתוא [דמעיו] דומעיו א 

רומא (9 בכ 'יו)יתרמשמ [תא] ורמשו ב 

ךתולע (3 בי ימב)השמ שיאהו ג 
ךתולע (4 בי ימב)השמ לא םואתפ ד 

ךתולע (7 בי ימב)השמ ידבע ןכ אל ה 

טוקליב 

זמרו השרפ 

(13 הרוש ,217 ימע)זלשת זמר ,ךתולעהב 

(רומא תשרפב אבוה אלו)םש 

(6 הרוש ,225 ימע)טלשת זמר ,ךתולעהב 

129(9 הרוש)השרדה ךשמהב םש אבומ 

(49 הרוש ,226 ימע)טלשת זמר ,ךתולעהב 

דיה בתכ ינויצל ףרטצמ הז ןותנ .הז קוספל הפסא שרדממ האבומ אופא תללוכ הניא המישרה 

האבומב תירוטסיהה הזימרה לעו הפסא שרדמ לע ןוידב ןובשחב ואיבהל שיו ,ןושארה סופדהו 

130.ול הסחויש 

'ךורע'ב טוקליה לעב לש ושומיש .6 

םיכרעב ןויע .ךורעבש תואחסונב הארנה לככ שמתשה ינועמש טוקלי לעבש ךכ לע ליעל ונדמע 

131,ארמגה ןמ בור יפ לע ,תואבומ לש תואחסונ יפוליחב םיעגונ םה ללכ ךרדבש דמלמ םינודנה 

,'ךורע'ה ןמ המישרב חתפמב תוזמרנה ,הלא תואבומ .תוידומלתה תואבומל םינוש םישוריפב וא 

דצב ,טוקליה לש דיה בתכ ןויליגב תועיפומ םירקמ המכב .רחא וא הז חסונב טוקליב תועיפומ 

תומוקמב 'ךורע'ל הינפההש ןבומ 132.ונממ תוטטצמ וא 'ךורע'ב ןויעל תונפמה תורעה ,תואבומה 

סענאח ;(125 הרעה ליעל)רבוב :האר .ונייצ אלש רבוב לע המתו םיירגוסב ואיבה סענאח .הז עטק ןייצ אל רבוב 

.ןושארה סופדבש ןויצה יפל ןכו הפסא שרדממ אוה דיה בתכבש ןויצה יפל .150 ימע ,(125 הרעה ליעל) 

שרדמל בסהל שי (124 הרעה ליעל האר)וז האבוממ עמתשמה ירוטסיהה עקרב ןוידה תאש הארנ הלא םירבד רואל 

רשקהב .(43 הרעה ליעל ךכ לע ונבתכש המ הארו ,חתפמב חתפוממ וניא ונדמלי שרדמ רומאכ) .ומצע ונדמלי 

.המצע ינפב הקידב ךירצמ הלא םירוביח ינש ןיבש סחיהו ונדמלי שרדמל הקיז שי הפסא שרדמל יכ ריעהל שי הז 

םוקימה .ילבבה דומלתה ןמ תומישרה ךותב 'ךורע'ל חתפמה תא םקמל רחב חתפמה לעבש ךכל הביסה ילוא וזו 

הנושארה תכסמה לש תותפמה רחאל ררועתהש ךרוצ ,תואחסונ לע תורעהב ךרוצ ילוא ףקשמ תוכרב תכסמ רחאל 

ןכתיי ןכ ומכ .ןהיתואסרגל תוסחייתה שי 'ךורעיבש תואבה תותכסמה ןמ תואבומה תא ןייצלו םידקהל ןוצר ךותמו 

.דעומ רדסמ דרפנב חתפמה לעב ינפל הכורכ התייה תוכרב תכסמש 

ליעל] ןמיה ןייצ הלא תורעהמ המכ)'ךורע'ה לא תונפמה טוקליה לש ןושארה סופדבו דיה בתכב ןויליג תורעה ןלהל 

'ד [שרפמו־] יפמו םיליק לי'ש 'סריג םייקמ ךורעב' :(4 הרעה ,179 ימע)דנ זמר ,חנ (1) :(788 ימע ,[39 הרעה 

ףסונ 29 הרוש ,179 ימע ,םש טוקליבש ןכתיי .([ח] 'לק'ךרע ,'ךורעי)'עפושמה גגכ דרויו [...] הבחרב ויה ןיליק 

הנתמו חוליש רטש 'יפי :דיה בתכ ןויליגב ,(40 הרוש ,501 ימעו יק זמר ,הרש ייח (ב) .טוקליה ךותל 'ךורע'ה ןמ 

:(63 הרוש ,818 ימע)בנק זמר ,שגיו (3) .40 הרעה ,טוקליב םש ןייעו (יטג' ךרע ,'ךורעי)'ןוטקול סרוג ךורעבו 

תמה תא ןיצמעמ ןיא לאוש קרפב .התימה רחא ךיניע תא ץמעי 'יפ ךורעב (4 ומ 'רב)ךיניע לע ודי תישי ףסויו' 

,(22 הרוש ,457 ימע)דצר זמר ,ורתי (4) .63 הרעהב טוקליב םש ןייעו .([א] 'ץמא' ךרע ,'ךורעי)'ןימתוס 'יפ 

חשת זמר ,אשנ (5).('אשת אל' קוספב ,ה תוא ,ב חפסנב ןלהל האר)'תסה ךרעב ךורעב ע"צ' :דיה בתכ ןויליגב 

דסשת זמר ,תקוח (6).('יקנה'קוספב ,ה תוא ,ב חפסנב ןלהל האר)'יקנה ירעב ךורעב ע"צ' :(52 הרוש ,67 ימע) 

,ןנחתאו (7).(י ףיעס ,א תוא ,ב חפסנב ןלהל האר)'יא 'רע ךורעב ע"צ' :דיה בתכ ןויליגב ,(79 הרוש ,448 ימע) 

ןלהל האר)"ק ךרעב ךורעב ןויע ךירצי :בתכנ ןושארה סופדבו דיה בתכ ןויליגב ,(95 הרוש ,134 ימע)דמתת זמר 

ליעל)ןייטשפא :האר .יבתוכ הזיא תפסוה' ןה הלא תורעה ןייטשפא תעדל .(המישרבש ןורחאה ףיעסב ,ב חפסנב 

ודי בתכב תובותכ ,'ךורע'ל תונפמה ,טוקליה לש דיה בתכב ןויליגה תורעה ראואביונ תעדל .דפר ימע ,(40 הרעה 

ינוליש ןייצ ןכ ;(31 הרעה ליעל) ראואביונ :האר .רתוי רחואמ היגמ לש אלו (בקעי ןב סומינולק)קיתעמה לש 
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תוליבקמ טוקליה ןויליגבש הלא תוינפהמ המכ .היגוסה שוריפב וא הסרגב ןויעל תנווכמ הלא 

ןושארה סופדב דיה בתכ ןויליגב 'ךורע'ל תוינפה םג שי יכ םא 133,חתפמב םיזמרנה םיפיעסל 

םיגוליד לש םינמיס לע ונרעה רבכ ךא 134,ונינפל איהש יפכ םיקוספה תמישרב תורכזנ ןניאש 

תאבומה)וז המישרמ םיפיעס רפסמב המגודל ןייענ .םיפיעסה רופסממ הלועש יפכ ,המישרב 

.(ב חפסנב ןלהל 

.אשנ תשרפב ורוקמל הינפה ףוריצב 'םירמה יממ יקנה' קוספה אבומ ה תואל ךיישה ףיעסב .א 

יקנה' םוחנת 'ר תשרד תא ילבבהמ איבה 'ךורע'ה .'יקנה' ךרע 'ךורע'ב אוה הז ףיעס לש ונורתפ 

ותואמ אשנ תשרפל וז השרד תאבומ טוקליב .'ךפוגמ ךחור יקנה 'יפ" :התוא שריפו 135'ביתכ 

ןכנימ י"כב עיפומ ןכאש יפכ ,'ביתכ יקנח' איה הסרגה טוקליה לש דיה בתכב םלואו .רוקמה 

וז הרעה .'יקנה ךרעב ךורעב ע"צ' :ןאכ בתכנ טוקליה לש דיה בתכ ןויליגב 136.ימור י"כבו 

יקנה' הסרגה העיפומ םש האבומב ךא ,רפסה ףוגב ,טוקליה לש ןושארה סופדב םג העיפומ 

עיפומה חסונה ףוליח תא ןייצל המישרב הז ףיעס לש ותנווכש הארנ .'ךורע'ב יוצמכ ,'ביתכ 

ןייעל הנפה ךא ,ארמגב וינפל הארנכ היהש חסונה ןמ הז הרקמב הניש אל טוקליה לעב .'ךורע'ב 

ריאשה ךא ,'ךורע'ה תסרגל הסרגה תא םיאתה רבכ טוקליה לש ןושארה סופדה לעב .'ךורע'ב 

.וב ןייעל הנפמה הרעהה תא 

תשרפל הינפה תפרוצמו ,'ההכ די - הכדי' :ותשרדו קוספ םיאבומ י תואל ךיישה ףיעסב .ב 

תוחנמ)ילבבב ישא בר לש ותשרד תואבומ םש ,ידי' ךרע ,'ךורע'ב אוה הז ףיעס לש ונורתפ .אב 

תואחסונמ קלחב .'הבקנ ןושלב 'הב ביתכדמ לאמש די' :השוריפו 137'ההכ די הכדי' :(א"ע דל 

הסרגה ילבבה ןמ תאבומ טוקליב 138.'ההכ די' השרדה הרסחו 'י"הב הכדי' :קר בותכ דומלתה 

.'ךורע'ה לא הינפה אלל ,'ךורע'בש 

ןמו הנשמה ןמ 'ךורע'ב אבומ ,כ תואה תחת המישרב אבומה ,'הסוי תא הסוי הכי' טפשמה .ג 

תא הסוי הכי' איה 'ךורע'ה תסרג .רוקמה ותואמ ,תחא םעפ וז האבומ העיפומ טוקליב 139.ארמגה 

.ארמגה לש ןכנימ י"כבו הנשמה לש ןמפיוק י"כב הסרגה איה ןכו ,חתפמב ונינפלש יפכ ,'חסוי 

יפכ ,'יסוי תא יסוי הכי' איה הסרגה ןושארה סופדב ךא ,טוקליה לש דיה בתכב הסרגה םג יהוז 

םוקמה יארמ םימושר הבש תנוכתמה התואב תומושר הלא תורעה יכ ףיסוהל שי .בכ ימע ,(31 הרעה ליעל) 

הרבסל היאר .קיתעמה ינפל תוחנומ ויה ךכש הארנו ,(43 הרעה ליעל האר)ןורחאה םרטנוקלו םיזמרל תוינפההו 

לש היה בתכב יולת יתלב ןפואב עודיכ ,תאזו ,טוקליה לש ןושארה סופדב תועיפומ הלא תורעהש הדבועב שי וז 

.טוקליה 

.תמדוקה הרעהב 7-4 םיפיעס 

.3-1 םיפיעס ,םש 

.ב"ע בס ןישודיק ,ילבב 

יקנה' איה הסרגה ןישודיקל ןכנימ י"כב ךא .(םש)ןישודיק ,ילבב ,ימור י"כ ;א"ע ול תועובש ,ילבב ,ןכנימ י"כ 

:אבומ א"ע זי הטוסל ןכנימ י"כב וליאו .םש י"שר שוריפב ןייעו ח"ויב)'יקניה'מ לידבהל ,'ךורעיב אבומכ ,יביתכ 

.יביתכ יקנח יקנה' 

.א"ע זל תוחנמ ,ילבב 

.ר הרעה ,םש םירפוס יקודקד ןייעו ,םש ,(123 הניטלפ תיירפס ,ןקיטו)ימור י"כבו ןכנימ י"כב אוה ךכ 

.א"ע ס םש ,ילבב ;ה ,ז ,ןירדהנס ,הנשמ 
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'יסוי' הסרגה תא 'רחא שוריפ' תחת וירבד ףוסב איבמ 'ךורע'ה םג 140.םינוש תומוקמב עיפומש 

.תואסרגה יתש תא שרפמו 

יפוליח .וב םיאבומה םידחוימ םישוריפלו חסונ יפוליחל תזמור 'ךורע'ה ןמ וז המישרש אצמנ 

לעב יכ הארנ .ונממ םינוש םיתעלו טוקליה לש דיה בתכב אבומה תא םימלוה םיתעל הלא חסונ 

קלח ודלונ ןאכמו ,טוקליב םימיאתמה תומוקמב הב עייתסהל הנווכ ךותמ התוא ךרע המישרה 

תורוקמה ינויצ 141 .'ךורע'ב ןייעל תונפמה ןויליגבש תורעהה ןמ קלחו טוקליה תואחסונמ 

סופדה ןיבו טוקליה לש דיה בתכ ןיבש םיקד חסונ יפוליחב וניניע תא םיריאמ םג וז המישרבש 

.םתווהתה ךרדבו ולש ןושארה 

טוקליה לעב לש ותדובע רדס .7 

בטיה ןייעמה 142.םייניבה ימיב וכרענש םיילטנמונומה םיטוקליה דחא אוה הרותל ינועמש טוקלי 

תעיבקב ותוליעיו '43תורוקמה ינויצב ותונקייד ,ופקיה חכונל תואתשהל אלש לוכי וניא טוקליב 

טוקלי לש הריציה ךילהת .םיזמרה תטישב רוביחה ךותב םוקמל םוקממ תוינפהבו תושרדה םוקימ 

תאוושה ,םינושה םירוביחה ןמ תושרדה תרירב לש המידקמ הכאלמ יאדווב שרד הזכ 

תושרד איבהל ןכיה הטלחההו םינושה םיקוספה ביבסש םיקלחל תושרדה קוריפ ,ןהיתוליבקמ 

לש וביט לע ונתנקסמ הנוכנ ןכא םא .טוקליב םיבר תומוקמב ןלפכל ןתינש םיקוספ תובורמ 

הז לודג רוביח לש רצויה תיב לא סנכיהל הרידנ תונמדזה ונל ןמזמ אוהש הארנ ונינפלש חתפמה 

.ותריצי ךרד תא ןיבהלו 

חתפמב ןויעה ךותמ רהבתהל ילוא ולכוי הרותל ינועמש טוקליל תועגונה תונוש תולאש 

םיאיבנלו הרותל - טוקליה יקלח ינש ןיב סחיה תלאש איה הלאה תולאשה תחא 144.םיקוספה 

,םלשה ךורע ,טוהוק :האר ולוכ ןיינעה שוריפל .ל הרעה ,א"ע ס :נ הרעה ,א"ע ונ ןירדהנסל םירפוס יקודקד האר 

.119 ימע /הסוייךרע 

.ךורע'ב שומיש םישועה ןיב טוקליה תא הנמ אל 'ךורעיל ואובמב טוהוק 

רפס והומכ ןיא .ונימב דיחיו ךרעה לודג רפס אוה ינועמש טוקליה' :ןייטשפא לש וירבד תא ןאכ ריכזהל הפיו 

ילבמ ל"זח ירבדב תוגהל רשפא יא טעמכ .נ"פסל ג"יה האמב התיהש ומכ תינברה תורפסה תא וברקב רצואה 

ויתורוק לע וננובתי רשא המה םיטעמ לבא ,םיבר וב םישמתשמ תמאב .טוקליב רשא תואחסונה לע ןנובתהל 

התייה הלוכי אל וזכש קנע תדובעש ןעט רטסג יכ םג ריכזנ .ןזש ימע ,[40 הרעה ליעל] ןייטשפא) 'ויתונוכתו 

לישבהש ירוטסיה ךילהתב רבודמ השעמלשו ,תורחא תונטק תודובע הל ומדקש רעיש ןכלו ,ימואתפ ןפואב חומצל 

אל !דרפס ,הרשע עבראה האמהו הרותל ינועמש טוקליה לש ומוקמו ונמז לע ותעיבק תא םלואו .יתגרדה ןפואב 

M. Gaster, The Exemple of the Rabbis, New York 1968. pp. 21-39 :האר .לבקל ןבומכ ןתינ 

םידומ לכה .תורוקמה ינויצ התיה טוקליה רוביחב רתויב תובושחה תוכאלמה ןמ תחא' :ץנוצ לש וירבד לשמל האר 

,תודגהה ירפס ךותב עטק לכ שפחל ודיב היה אל וירחאלש םימיב שיא םוש .ומצע רבחמה ידיב השענ הז רבדש 

רהזהל וא ,ךכ לכ הבר תונמאנב םייונבה לש םתרדגהב קיידל ,הזל הז םימודה םישרדמה ןיב הזכ בר קוידב ןיחבהל 

םיסופדל םינווכמ םניא הלא םירבדש ןבומ .1148 ימע ,[20 הרעה ליעל] ץנוצ)'שדחה ןמזה ןמ תודגה סינכהל אלש 

.הייכש היצנו סופד לש םיפדמה ,ץנירפ ןושל רבכ וזו)'תויועטה ילורח םהינפ וסכי עודיכש ,טוקליה לש םירחואמ 

.(םש ןייעו ,אפר ימע ,[םש] ןייטשפא לצא ואבוה וירבדו 

סרטנוקב ופסונש ימלשוריה ןמ תואבומה ןיבל ינועמש טוקליב ימלשוריה ןמ תואבומה ןיבש סחיה רוריב ןוגכ 

דומלתה לש תיללכה המישרב וזמרנש תואבומה לש ןהיתורוקמ תאוושה .(43 הרעה ליעל האר)טוקליב ןורחא 

סרטנוק'בש תואבומה תורוקמל (ימלשוריב םילקש תכסממ תדרפנה המישרה דצב תאזו) חתפמבש ימלשוריה 
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טוקליל תדרפנ הנכה תדובע לע תודע וב שי ירה חתפמל ונתונשרפ הנוכנ םא 145.םיבותכו 

הרושל ףרטצהל הלוכי וז תודע .הרותה יקוספל תושרד קרו ךא וניומ הבש ,הרותה לע ינועמש 

יקלח ינש יכ תחוורה העדה תא קפסב םידימעמה םילדבה ,טוקליה יקלח ינש ןיב םילדבה לש 

146.רבחמה ותוא לש ודי תחתמ ואצי טוקליה 

יכ ונל הארנ .המויסבו ותדובע תישארב טוקליה ךרוע ידיב ויהש ימלשוריה יקלח לע דמלל ילוא לכות 'ןורחאה 

ןיקיזנ רדסו םישנ רדס בור לשמל)הזב אלו הזב םימייקה םירדסו תותכסמ לע םיאצממ בינת ןכא וזכ האוושה 

הדבועה ןוגכ)ןאכו ןאכ תואבומה לש ןייפואב םילדבה לע עיבצת ןכו (טוקליבו חתפמב אל ךא סרטנוקב םיאבומ 

ולאו הרותה ןמ םיקוספ םיללוכ םניאש וא ללכ םיקוספ םיללוכ םניאש ימלשוריה ןמ םיעטק םיאבומ סרטנוקבש 

.ומצע ינפב ידוסי רוריב שרוד הז ןיינעש ןבומ .(חתפמב ללכיהל ולכי אל יאדווב 

םדק הרותל טוקליהש ןעט רטסג םנמא .ךרועה ותוא ידימ ואצי טוקליה יקלח ינשש איה רקחמב תלבוקמה העדה 

תא םילשהל ושקיבש ,םינוש םירבחמ ורביח םיבותכלו םיאיבנל טוקליה תאשו ,םיבותכלו םיאיבנל טוקליל 

ןייטשפא לבא ,rej, 25 (1892), pp ,'11 M. Gaster, *La source de Yalkut. 44-52 :האר .ך"נתה לכל טוקליה 

:זכש ימע ,(40 הרעה ליעל)ןייטשפא :האר .ידוסי רוריבל וז הלאש התכז אל זאמו רטסג לש ויתויאר תא החד 

 A. Epstein, 'Le Yalkut Schimeoni', REJ, 26 (1893), pp. 75-82

.םייתוהמ םהמו םיינכט םהמ ,םהיניב םילדבה רפסמ לע תאז לכב עיבצהל ןתינ טוקליה יקלח ינש ןיב ןוימדה תורמל 

,אטוז ירפס ןוגכ)הרותה קלחב םיאבומה םינוש םירוביח .טוקליה יקלח ינש לש תורוקמה תמישר ןיב לדבה שי (א) 

העפותה .םיבותכהו םיאיבנה קלחב ללכ םיאבומ םניא (הלכו תוחמש תותכסמו אטוז םירבד ,הפסא ,ריכבא 

םג ךא רתוי הרידנ - הרותה קלחב ללכ םיאבומ םניא ךא םיבותכהו םיאיבנה קלחב םיאבומה םירוביח - הכופהה 

םיאיבנה קלחב בורל םיאבומה םירחא םירוביח .(35 הרעה ליעל האר ,ילשמ שרדמ יבגל תוחפל ךכ)תמייק איה 

,יתבר אתקיספ יבגל ךכ)הפסוהב רבודמש ןכתיי םקלחבו דבלב תודדוב םימעפ הרותה קלחב םיאבומ םיבותכהו 

.םיקלחה ינשב ישרדמ' ןויצה תועמשמב לדבה םייק (ב) .(35 הרעה ליעל האר ,אשדת שרדמו ,40 הרעה ליעל האר 

שרדמל אלא ,ןתישארב רפסב הבר תישארב תמגודכ)רפסב ליגרה שרדמל ןווכמ וניא 'שרדמ'ןויצה הרותה קלחב 

ןושארה סופדב ןיוצמ טוקליבש םיבותכהו םיאיבנה ירפסמ המכב תאז תמועל .םשב עודי היה אל ילואש ,םיוסמ 

ייוניכב ינוש אצמנ םיתעל ןכ ומכ .(ילשמו םילהת ,לאומש םירפסל ךכ)הז רפסל ליגרה שרדמל הנווכהשכ ישרדמ' 

'תוינעת'ו 'ןיקשמ' תמועל התפמבו הרותה קלחב 'תינעתיו 'ןטק דעומ'ןוגכ) םיקלחה ינשב םיאבומה םירוביחה 

םיאיבנל טוקליב אבומ תחא הסרגב הרותל טוקליב אבומה רמאמ םהבש םירקמ שי ןג) .(םיבותכהו םיאיבנה קלחב 

יכ ןייצל שי םנמא .66 הרעה ,בי ימע ,(31 הרעה ליעל)ינוליש :האר .תרחא הסרגב ךא רוקמה ותואמ םיבותכלו 

םירחאה םישמוחה תמועל רבדמב שמוחב רבדמב ירפסמ ויתואבומב ,ומצע הרותל טוקליב םג האצמנ וז העפות 

הנפהש המ ןכו 17 הרעה ,45 ימע ,ב"משת םילשורי ,רבדמב ירפס לש השדח האצוהל תומדקא ,אנהכ 'מ :האר) 

היתוביסנו הרותל טוקליב וז העפות לש הפקיה ךא ,וו קרפ ,המדקה ,ד"כרת הניו ,בר יבד ירפס ,ש"אמר ירבדל 

טוקליה ןמ תוינפה ופסונו ,ונדמלימו ימלשורימ 'ןורחא סרטנוק'ףרוצ הרותל טוקליל ח) .ידוסי רוריב םינועט 

היה םירקוחה תעדל םלואו ,'ןורחא סרטנוק' ונידיב ןיא טוקליה לש םיבותכהו םיאיבנה קלחל תאז תמועל .וילא 

,יאובמ' ,ןומימ ל"י ;76 ימע ,[םש ,REJ] ןייטשפא :האר)טוקליה לש םיבותכהו םיאיבנה קלחל םג הזכ סרטנוק 

,ה"כשת םילשורי ,ך"נל ינועמש טוקלי תורוקמ ,ןמיה 'ד ;6 ימע ,תוילגרמ 'מ תרודהמ ,תישארבל לודגה שרדמ 

אוה ךכ .הרותה לכ ךרואל 'ץר' רדסב םירדוסמ םהו תוירושיקכ םישמשמ םיזמרה הרותה קלחב ןה) .(8 ימע ,אובמ 

םיאיבנל טוקליה ןמ םיעטק לש די יבתכ המכב םלוא ,םיבותכלו םיאיבנל טוקליה לש דיה יבתכמ קלחב םג רבדה 

הקולח ינמיסכ ולא די יבתכ יעטקב םיזמרה םישמשמ ילואו ,רפס לכב שדחמ םיזמרה רופסמ ליחתמ םיבותכלו 

םיבותכהו םיאיבנה קלחלש דועב דחא די בתכ קר עודי הרותה קלחל (ו) .(זי-זט ימע ,[םש] ינוליש :האר)םיפיעסל 

ךא םיבותכהו םיאיבנה קלחל תודדוב תוינפה שי הרותה קלחב יכ ןייצל שי דוע ןז) .םיטעמ אל די יבתכ םיעודי 

.(7 ימע ,[םש] ןמיה :האר)הרותה קלחל תוינפה ללכ ןיא םיבותכהו םיאיבנה קלחמ 
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(59 1420/7 גרובצניג ,הווקסומ י"כבש םיקוספה חתפמ תדיח 

א חפסנ 

ינועמש טוקליל ותאוושהו אטוז םירבדל חתפמה 

ורפסמ ינועמש טוקלי 147םיקוספה חתפמ 

םיטוקילב אטוז םירבדמ תומאות תואבומ 'יטוז םירבדה הלא' 

רבוב לש  ומרו השרפ  הינפה  קוספ  רפסמ 

ו  (42 הרוש ,11 ימע)זצשת-הצשת םיזמר ,םירבד  יירבד  םירבדה הלא  א 

ח  (29 הרוש ,40 ימע)חתת זמר ,םירבד  'ירבד  רצת לא 

ט  (44 הרוש ,51 ימע)גיתת-ביתת םיזמר ,ןנחתאו  'נחתאו  ןנחתאו  ג 

י 
(11 הרוש ,58 ימע)וטתת זמר ,ןנחתאו  'נחתאו  תוליחה התא  ד 

149(27 הרוש ,473 ימע)אש זמר ,ורתי ןכו (םש)  ורתי  148השמ דמעיו  ה 

ד  (42 הרוש ,437 ימע)גסשת זמר ,תקוח ןכו (םש)  תקוח  םתרבדו  ו 

םש  וניזאה  והקיניו  ז 

(16 הרוש ,276 ימע)אלר זמר ,חלשב  150חלשב  'חיר'ת [ח]קיו  ח 

אי  (63 הרוש ,96 ימע)טכתת זמר ,ןנחתאו  'נחתאו  ןדריה רבעב  ט 

בכ  (82 הרוש ,609 ימע)אמקתת זמר ,ךליו  ךליו  רתסה יכנאו  י 

גי-בי  (12 הרוש ,108 ימע)הלתת-דלתת םיזמר ,ןנחתאו  'נחתאו  לארשי עמש  אי 

םש  יחיו  וצבקה  בי 

'נחתאו  תבהאו  גי 

 151 אשת  ןונחו םוחר 'יי  די 

ב  152(51 הרוש ,659 ימע)זסש זמר ,המורת  בקע  ןורא ךל תישעו  וט 

די  (75 הרוש ,284 ימע)הצתת זמר ,האר  האר  רשעת רשע  וי 

(45 הרוש ,579 ימע)חלקתת זמר ,אובת יכ  אבת  ימע לכ וארו  זי 

.דרפנב ךכ לע ונרעה ןקתל ונל הארנש םוקמב .דיה בתכב םהש יפכ וקתעוה חתפמבש המישרה יטרפ 

.(18 כ 'מש> 'לפרעה לא שגנ השמו קיחרמ םעה דמעיו' :קוספל הנווכה 

ורתי תשרפבש וז האבומ .רמאמה רוקמ ןיוצ אל םיסופדה רתיבו ןושארה סופדב .'ז''הא'ןאכ ןיוצמ דיה בתכב 

.ורתי תשרפב קר העיפומ וילעש הרצק השרד םע 'םעה דמעיו' קוספה תרכזה ךא תמדוקה האבומה ןמ עטק תפפוח 

רחאלו ,('חקיו' םוקמב)'תקרי בתכנ הליחתב .ותביתכב שבתשה קיתעמה יכ הארנו האירקל השק הז ףיעסב בותכה 

'רוחב בכר תואמ שש חקיו' קוספל זמור הז ףיעס .הקיחמ ןמיסל תודוקנ שולש וניוצ הילעו ,'ח'ר'ת הלימה ןכמ 

דיה בתכב לבא םיסופדב ןיוצ אל וז האבומ לש הרוקמ .(?'תואמ שש' תונייצמ 'ר'ת תויתואה ילואו .7 די ימש) 

.'ז"הא' םשרנ 

,763 ימע - 27 הרוש ,762 ימע)וצש זמר ,(6 דל ימשו 'ןונחו םוחר לא 'ה 'הי קוספה לע ,אשת ,ינועמש טוקליב 

םוקממ ונל רכומ וניא אוהו ,ויסופד לכב ןה טוקליה לש דיה בתכב ןה ,רסח ורוקמ ןויצש לשמ אבומ (36 הרוש 

.הז שרדמל וכיישל עיצהל ןתינ עטקה לש ונונגס יפ לעו חתפמה לש הז ןויצ יפ לע .רחא 

המ ינפמ' :(10 הכ ימש)םיטש יצע ןורא ושעו'קוספה לע אטוז םירבדמ השרד ינועמש טוקליב האבוה זסש זמרב 

,(1 י יבד)'ץע ןורא ךל תישעו' קוספה לע ,(23 הרוש ,158 ימע)גנתת זמר ,בקע תשרפל טוקליב .יוכו 'ץע לש 

.'ז"סש זמרמ הטמל בותכי :דיה בתכב בתכנ ,המישרב ןאכ רכזנה 
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 32] הלואג סומע   460

ורפסמ  ינועמש טוקלי  םיקוספה חתפמ 

םיטוקילב  אטוז םירבדמ תומאות תואבומ  'יטוז םירבדה הלא' 

רבוב לש  ומרו השרפ  הינפה  קוספ  רפסמ 

154(71 הרוש ,45 ימע)זסק זמר ,תומש  תומש  !53'יי עמשיו  הי 

זט  (35 הרוש ,361 ימעו וטקתת זמר ,םיטפוש  'יטפוש  טפשמ היהי הז  טי 

זי  (5 הרוש ,397 ימע)גכקתת זמר ,םיטפוש  'יטפוש  155בר םע תיארו  כ 

םש  'יטפוש  ךיניע סוחת אל  אכ 

םש  'יטפוש  המחלמל אצת יכ  בכ 

 156 'יטפוש  ריע לא ברקת יכ  גכ 

חי  (34 הרוש ,483 ימע)דלקתת זמר ,אצת יכ  אצת  הנחמ אצת יכ  דכ 

157(16 הרוש ,487 ימע)םש ,אצת יכ  אצת  ךל היהת דתיו  הכ 

158אבה ףיעסב האר  האר ךירעשב רשא רגל  וכ 

(א")ג  '59רומא 'ישודק (2 הרוש ,716 ימע)המרת זמר ,רומא  םכרצוקבו  זכ 

םש  חלש  תחא הקוח להקה  הכ 

א  (26 הרוש ,215 ימע)ריר זמר ,אב  אב  תחא הרות  טכ 

םש  האר  יולה אבו  ל 

טי  (51 הרוש ,550 ימע)חלקתת זמר ,אצת יכ  אצת  רשא רוכז  אל 

 160
ולול  ךאלמה האצמיו  בל 

כ  (42 הרוש ,574 ימע)חלקתת זמר ,אובת יכ  אבת  השמ רבדיו  גל 

אכ  (35 הרוש ,588 ימע)םקתת זמר ,םיבצנ  םיבצנ  םיבצנ םתא  דל 

ה  (55 הרוש ,542 ימע)זעשת זמר ,סחנפ  סחנפ  'יי דקפי  הל 

גכ  (10 הרוש ,670 ימע)אנקתת זמר ,הכרבה תאזו  תאזו  הכרבה תאזו  ול 

דכ  161 (47 הרוש ,672 ימע)םש 

.(24 ב יומש)'םתקאנ תא םיהלא עמשיו'קוספל הנווכה 153 

.רמאמה רוקמ ןיוצ אל םיסופדה לכב ,'ז"הא' ןיוצ טוקליה לש דיה בתכב 154 

.(1 כ יבד) 'ךממ בר םע בכרו סוס תיארו ףבייא לע המחלמל אצת יכ'קוספל הנווכה 155 

.טוקליה רתיב אל ןכו אטוז םירבדמ השרד תאבומ ןיא (10 כ יבד)הז קוספל טוקליב 156 

.(הבר םירבדה הלא) 'ר"הא' ןאכ ןיוצ היצנו סופדבו ןושארה סופדב .'ז"הא' ןיוצ דיה בתכב 157 

רומא תשרפל טוקליב תלפכנה אטוז םירבדמ האבומב הז רחא הזב םירכזנ ל-וכ םיפיעסבש םיקוספה תשמח 158 

.המישרה ךשמהב האר ;אב תשרפלו 

.(22 גכ םש! רומא תשרפבו (9 טי ייו) םישודק תשרפב הרותב לפכנ יוכו 'םכצרא ריצק תא םכרצקבו' קוספה 159 

המצע אטוז םירבדמ האבומה םלואו .'ויהת םישודק תשרפב בותכ קוספה לכי :בתכנ (םש)רומא תשרפב טוקליב 

.תרכזנה הרעהה רחאל דימ ,רומא תשרפב אלא ,םישודקל טוקליב האבוה אל 

ןה דיה בתכב ןהו רוקמה ןויצ אלל הרצק השרד תאבומ ([58 הרוש ,324 ימע] טע זמר ,ךל ךל)הז קוספל טוקליב 160 

טמשנ ןויצהשו ,ןאכ אטוז םירבד שרדמב הרוקמש ןכתייו ,םירחא תורוקממ ונל העודי הניא וז השרד .(םיסופדב 

.האבומה רצוק לשב (הליחתכלמ בתכנ אל ףא וא) 

.הז קוספ לש םינושה ויקלחל דרפנב תואבומ אטוז םירבדמ תואבומ יתש 161 
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ורפסמ  ינועמש טוקלי  םיקוספה חתפמ 

סיטוקילב  אטוז םירבדמ תומאות תואבומ  "יטוז עירבדה הלא" 

רבוב לש  זמרו השרפ  הינפה  קוספ רפסמ 

 162 תאזו  אב יניסמ 'יי זל 

וכ  (67 הרוש ,679 ימעו בנקתת זמר ,הכרבה תאזו  תאזו  תד שא ונימימ חל 

זכ  (37 הרוש ,682 ימעו םש  תאזו  בבוח ףא טל 

חכ  (9 הרוש ,686 ימעו דנקתת זמר ,םש  תאזו  ןבואר יחי מ 

טכ  (74 הרוש ,707 ימע)גסקתת זמר ,םש  תאזו  השמ לעיו אמ 

ל  (49 הרוש ,714 ימעו דסקתת זמר ,םש  תאזו  163הנש ב''ק השמו במ 

ב חפסנ 

,'ךורע'ל חתפמה ינועמש טוקליל ותאוושהו 'ךורע'ב ונורתפ 

טוקליב ךורעב  ךורע - םיקוספה חתפמ 

זמרו השרפ ךרעה  הינפה  קוספ יסמ 

ערוצמ 164(78 הרוש ,475 ימעו חסקת זמר ,ערוצמ (13 ימעו 'אמסמ ןבא'  בכרמה לכ א 

(42 הרוש ,473 ימעו םש  םש  ערוצמ  ילכה לע בשויהו ו 

166 165'יא'  אצת  ארקי יכ די 

םש  בקע  ךבבלב רמאת יכ וט 

םש  האר  חתפת חתפ יכ וי 

167(78 הרוש  ,448 ימעו דסשת זמר ,תקוח  םש  תקוח  ןרהא עוג יכ זי 

(28 הרוש ,502 ימעו ולקתת זמר ,אצת  םש  אצת  תורע הב אצמ יכ חי 

הניוצ םיסופדה רתיבו ןושארה סופדב .הז קוספל אטוז םירבדמ האבומ ונינפל ןיא טוקליה לש דיה בתכ ינויצ יפ לע 

האבומ דיל ןיוצ דיה בתכב .([58 הרוש ,672 ימע] אנקתת זמר)'אטוז םירבדה הלא' ןויצב הז קוספל הכומסה האבומ 

ימע ,רבוב תרודהמ] הכ ,חס םילהתל יריכמ טוקליב םג ןייעו)ונינפל היוצמ איה םש ןכאו ,'הבר םירבדה הלא'וז 

.םש טוקליל הרעהבו 693 ימע ,(39 הרעה ליעל)ןמיה :האר .תועט אוה םיסופדבש ןויצה ןמיה תעדל .([330 ,10 

.(7 דל יבד)'הנש םירשעו האמ ןב השמו' קוספל הנווכה 

,הלא םיקוספ ינש יכ ריעהל שי .אבה ףיעסה יבגל ןכו םינהוכ תרות ךותמ האבומב הז קוספ אבוה טוקליבו 'ךורעיב 

רורב אל ןכלו ,רכזנה גשומה שוריפ תרגסמב ,הז רחא הזב 'אמסמ ןבא' ךרעב ואב ,'ילכה לע בשויהויו 'בכרמה לכי 

.חתפמב (ו ,א)ףיצר אל רופסמ םיקוספה ינשל ןתינ עודמ 

תוארוהה לש ןתוציחנ לע ןויד ךותב ,ייא' ךרעב ,'ךורע'ב הזה רדסכ םיאבומ ,'יכ'ב םיחתופה ,הלא םיקוספ תשמח 

א''ע ט תינעת)ילבבה דומלתב םינוש תומוקמב אבומש יפכ ,(יאהד ,אלא ,אמלד ,יא)'יכ' הלימל ונתינש תונושה 

ב"ע טמ תועובשו ;ירבד תורע הב אצמ יכ' קוספה לע א"ע צ ןיטג •/ןרהא עוג יכ' קוספה לע ,א"ע ג הנשה שארו 

.(ןאכ רכזומ וניאש ,[4 ה 'יו] 'עבשת יכ שפנ וא' קוספה לע 

ארמגה תויגוסב םיעיפומ םניאו ,'ךורע'ה לש תואמגוד םה םיאבה םיפיעסה ינשבש ולא ןכו הז ףיעסבש קוספה 

.הז רשקהב טוקליב םישרדנ םניא ןכו ,תורכזנה 

.ייא ירע ךורעב ע"צ' :ןאכ ןיוצ טוקליה לש דיה בתכ ןויליגב 
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463 1420/7 גרובצניג ,הווקסומ י"כבש םיקוספה חתפמ תדיח [35 

טוקליב ךורעב ךורע - םיקוספה חתפמ 

זמרו השרפ ךרעה הינפה קוספ יסמ 

([39 הרוש ,71 ימע] חשת זמר ,אשנו 168([122 ימע] 'הנמא') אשנ ןמא השאה הרמאו טי 

יכבו (1 הרוש ,317 ימע)דמר זמר ,חלשב (127 'מע1 'רמאי אבת תרמאה 'יי תא גכ 

זמר (64 הרוש ,571 ימע)חלקתת זמר ,אבת 

169הלשבל 

([55 הרוש ,238 ימע] גצת זמר ,וצ) 170('רמאי) וצ הדות לע םאש הכ 

171(5 הרוש ,460 ימע)וסקת זמר ,ערוצמ (1 ימע)'אבי 'רוצמה ןהכה בשו ב 

172(22 הרוש ,125 ימע)במתת זמר ,ןנחתאו (107 ימע)'םבי 'גחתאו םב 'עב םב תרבדו 

174(47 הרוש ,82 ימע)דנת זמר ,ארקיו (109 ימע)'ןב' 'רקיו 173םב 'עב חלמת חלמב 

175(28 הרוש ,34 ימע)התת זמר ,םירבד (266 ימע)'אמזוג' בקע תולודג םירע ג 

176(52 הרוש ,67 ימע)השת זמר ,אשנ (226 ימע)'יקנה' אשנ םירמה יממ יקנה ה 

"י(39 הרוש ,455 ימע)דצר זמר ,ורתי (229 ימע)'תסה' 'נחתאו אשת אל 

178(83 הרוש ,244 ימע)גמשת זמר ,חלש (79 ימע) 'ןטרט' חלש טומב והואשיו ט 

םיכרעה םהש רעשל היה ןתינ רשא ,'רמאי ךרעבו 'ןמאי ךרעב ,'ךורע'ב .תואדווב יתיהיז אל וזה הזימרה תא 

אבומ םשו ([71 ימע] השת זמר)אשנ תשרפב הז קוספ לע תושרדה תואבומ טוקליב .רכזנ הז קוספ ןיא ,םיזמרנה 

'הנמא' ךרעב 'ךורעיל זמור חתפמה לעב יכ יל הארנו ,'םירבד תנמאה וב [...] ןמאי א"ע ול תועובשמ רתיה ןיב 

אשנ טוקליב ןכו העובש לוגלג ןיינעב ,(ה)לגלג ךרעב ,'ךורע'ב הז קוספ עיפומ תאז דבלמ)הז גשומ שוריפל 

.([םש] 

,חלשב)אתליכמה ןמ איבה טוקליה .דגבה תרמא ןושלמ 'תרמאה' שריפו (א''ע ג)'הגיגח שאר' ךותמ איבה 'ךורע'ה 

:םיסופד ראשבו ,'הרמאי :ןושארה סופדב וליאו)יוכו 'הרמיא ינאשע' :'ךורע'כ (דיה בתכבו םרגו (ג ,הריש 

.'הרימא' :(הגיגחבו ושריפו וסרגש ,םירחאל דוגינב תאזו ,('הרימא' 

הלימה שוריפל 'ךורע'ה הנפמ ובש ,(ז)'רמאי ךרעל וז הזימר תנווכש יל הארנ .תואדווב יתיהיז אל וזה הזימרה תא 

,'חבזמל ןירומיא' :(םשו רבודמה קוספל טוקליב תרכזנה הלימ ,'םירומא' 

קרפ ףוס ,תומביב םג העיפומ וז הרמימ 'ךורע'ה יפל .ארפסה ןמ טוקליבו 'ךורע'ב תאבומ הז קוספ לע השרד 

.(1 הרעה ,[םש] טוהוק :האר)םש הניא איה ונינפל ךא ,ישילש 

,רוקמה ותוא תא איבה טוקליה .התוא שריפו 'םב תרבדו' קוספה לע ב"ע טי אמויב ארמגה תשרד תא איבה 'ךורע'ה 

.(23 הרעה ,[םש] טוקליב רידהמה תרעהב האר)ןכנימ י"כ תסרגכו 'ךורעיה תסרגכ 

.ילש םדוקה ףיעסבו הז ףיעסב השגדהה .ןב יעב :תויהל ךירצו הקתעה תועט הארנה יפכ 

חלמה יגוסל םישוריפ רפסמ ףיסוהו 'חלמת ל"ת והניבת לוכי' :םינהוכ תרותמו (א"ע אכ)תוחנממ איבה 'ךורעיה 

הלימל יכ ריעהל שי .תוחנמל ןויצ םע וז השרד האבוה טוקליב .(תינקורתסיאו תימודס)וז השרדב םירכזנה 
.םיבר חסונ יפוליח וז השרדבש 'והניבת' 

ןמ םש תואבומה תואמגודה תחא תא ריבסמו 'יאבה ןושלב הרות הרבד'רמאמה תא םירבד ירפסמ איבמ 'ךורעיה 

םירבד תשרפב קוספל םג תופתושמ ולא םילימ .'םימשב תרצבו תלדג םירעי ופוסש ,(1 ט יבד)בקע תשרפב קוספה 

קוספל טוקליב תאז תמועל .םירבד תשרפב קוספל ,םירבד ירפסל ןויצ ףוריצב ,וז השרד תאבומ טוקליב .(28 א) 

.ללכ שרדנ וניא הז קוספ (האלהו ,[34 הרוש ,155 ימע] אנתת זמרו בקע תשרפב םיאתמה 

.455 ימע ליעל האר הז ףיעס לע 

קוידב לופכ הז ףיעסב רכזנה קוספה .תסיהה תעובש רדס רבסה ךותב ב"ע חל תועובשמ השרד איבה 'ךורע'ה 

,457 ימע)םשו תועובשמ השרדה תאבומ ורתיל טוקליב .'ןנחתאו' קר ןיוצ חתפמב .ןנחתאוו ורתי תושרפב הרותב 

.היוצמ הניא וז השרד ןנחתאוול טוקליב .'תסה ךרעב ךורעב ע"צ' :דיה בתכ ןויליגב םשרנ ,(22 הרוש 

.(א"ע דל)הטוסמ טוקליבו 'ךורע'ב תאבומ הז קוספ לע השרד 

This content downloaded from 192.115.99.134 on Wed, 24 Jan 2018 07:52:38 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



36] הלואג סומע 464 

טוקליב ךורעב ךורע - םיקוספה חתפמ 

זמרו השרפ ךרעה הינפה קוספ 'סמ 

179(78 הרוש ,234 ימעז גכר זמר ,אב (109 ימענ ידי' אב ההכ די הכדי י 

180(12 הרוש ,85 ימע)בפק זמר ,אראו (117 ימע)'ארממו ינחוי' אראו ןרהא הטמ עלביו 

182(73 הרוש ,753 ימע)זנרת זמר ,רומא 181(219 ימע)'כ' הסוי תא הסוי הכי כ 

183[?] [?] שגר ונתייחה רמאיו מ 

184(53 הרוש ,644 ימעו בסש זמר ,םיטפשמ (114 ימע)'רלק' 'יטפשמ םיהלאה תא וזחיו ק 
 184,

185 (95 הרוש ,134 ימע)דמתת זמר ,ןנחתאו (228 ימע)'לתק' 'בחתאו םיאלמ םיתבו 

.455 ימע ליעל האר הז ףיעס לע 

עלביו' קוספה תא תללוכ הניא ילבבש וז הדגא .ארממו אנחוי לע הדגא (א"ע הפ)תוחנמ ךותמ תאבומ 'ךורעיב 

.(וינפל היהש רחא רוקמ יפל ילוא)הז קוספב םתוח 'ךורעה' לש ורבסה ךא ,(12 ז ימש)'םתטמ תא ןרהא הטמ 

תכסממ וילעש השרדו רכזנה קוספה םיאבומ הירחאל דימו תוחנממ הדגאה רכזנה קוספל תאבומ אראוול טוקליב 

תובקעב תויהל הלוכי 'ךורע'ב רכזומה אראוומ קוספה ותוא ביבס טוקליב תוחנממ השרדה תרכזה .(א"ע זצ)תבש 

.ילוקש אקרי אקרי תמל' םגתפב תואסרג יפוליח שי וז האבומב .'ךורע'ב שומישה 

.(ד) 'ןכ' ךרעב אבוה גארפו םדרטסמא סופדבש ריעה ,119 ימע ;המוי'ךרעה ,טוהוק 

.00 ימע ליעל האר הז ףיעס לע 

קר וב רכזנ אוהו ,ומוקמב טוקליב שרדנ אל (25 זמ 'רב)'ונתיחה ורמאיו' קוספה .הז ףיעס לש ונורתפ יתאצמ אל 

קוספה אלל ,וז השרד לש התישאר .ו ,הבר תישארבמ ,[71 הרוש ,779 ימע] חמק זמר)ץקמ תשרפב ,תחא םעפ 

שקבל שי המישרבש םיכרעה רופסמ יפ לע םלואו ,'היקנפיו 'יניטסלפ' ,(ד)'ברעי םיכרעב 'ךורע'ב תאבומ ,רכזנה 

.ם"מ תואב זמרנה ךרעה תא 

.הב תרכזנה 'ןירוליק'הלימה תא שרפמו אנהכ ברד אתקיספמו הבר ארקיוומ הז קוספ לע השרד איבמ 'ךורע'ה 

.אתקיספה ןמ וז השרד תאבומ טוקליב 

ןדו ,יבוט לכ םיאלמ םיתבו' רכזנה קוספל רשקב ,א"ע זי ןילוחב רכזנה ,'יריזחד ילתוק' יוטיבה תא שרפמ 'ךורע'ה 

בתכ ןויליגב .'יריזחד ילתכ' חסונב ןילוחמ רוקמה ותוא הז קוספל אבומ טוקליב .םש ןייע :ולש הנוכנה הסרגב 

הרעה)םש טוקליה לש רידהמה ךכ לע בתכו ."ק ךרעב ךורעב ןויע ךירצי :בתכנ ןושארה סופדבו טוקליה לש דיה 

.הז יוטיבב ןויעל 'לתק' ךרעל הנפמ וז הרעהש הארנ רומאה יפלו .'וז הרעה תנווכ יתנבה אלו' :(94 
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