
גרבנזור םולש 

ימלשוריה רזעילא ןב והילא 'רל ןויגהה רפס 

א 

.ןיטולחל חכשנ טעמכ ומשש הגוהל ,ונימב דחוימו ןטק רוביח דמתשנ די-יבתכ רפסמב 

בותכ אוהש הדבועב ץוענ ודוחיי .ימלשוריה רזעילא ןב והילא 'דל "ןויגהה רפס" והז 

וחרזמב הברה ותצופת תא ריבסמה רבד ,ריהבו לק ןונגסב ,תובושתו תולאש לש הרוצב 

םיעדמה תארוהל םיארקה ושמתשה םהב םיצבקב ללכיהל ףא הכז הז רפס .ןוכיתה םיה לש 

.!םייסיסבה 

3יסמור ידו 2ףלוו .בר ןמז ךשמב לפרעב הטול התיה רזעילא ןב והילא 'ר לש ותוהז 

ההיז יגדבנטוז .והילא תרדא רבחמ ,יצישב והילא יארקה םכחה םע תועטב ותוא והיז 

םניא הלא םייוהזש הארה רדיינשנייטש רבכ ,םלוא .וגידמלד רזעילא ןב והילא םע ותוא 

והילא םע ויוהז איה ,התלעוהש תרחא תורשפא .רתוי םודק רפסה ירהש ,םיירשפא 

.5ל"נה םעטהמ תוחדל שי וז תורשפא םג .ו"טה האמב אטשוקמ ףוסוליפה 

תרדא" רבחמ ,ימלשוריה אילא 'ד םע רזעילא ןב והילא 'ר תא ההיז 8רפפוק םירפא 
רוביחה תרתוכב .(19170 'ס ,495 .רוא) הנאיצנרולדזצנריפ תיירפסב אצמנה "הנומאה 

תרדא וארקו םיהלאה שיא ימלשוריה והילא ונבר הלועמה ףוסוליפה רבח רפסה הז" :רמאנ 

לש םיקרפ 'זה לע שוריפ" : 19 ףד 1060 סירפ י"כב רמאנה םע םיאתמה רבד ,"הנומאה 

."ימלשורי אילא 'ר ללוכה םכחה םשריפ הרומה רפסמ 'גה קלחה 
,147 ןקיטו י"כב .והילא 'ר לש ונמז לע בושח ןותנ רפפוק 'א ונל ףיסוה תאז םע 
הכותב .ויבורקו ונתוח ,ויבא תריטפ לע המישר ,הידנקמ םושרג ןב דוד אפורה ונל ריאשה 

אילא אנבר ברה דובכ הלעמ לש הבישיב שקבתנ" יכ ,והילא 'ר לע הרצק העידי העיפומ 

.י י"כ רואתב ןלהל האר הלא םיצבק לע 

 Wolf, J.C., Bibliotheca Hebraea, Hamburgi Lipsiae, 1715-1727, I, p. 150;
 III, p. 94.

 De Rossi, I.B., Mss. Codices Hebraici, Parma, 1803, II, pp. 163-164.
 Zotenberg, Hirsch, Catalogues des manuscrits h6breux et samaritains de

 la Bibliotheque Imperiale, Paris, 1866, p. 177 (ms. 992,3).
.(12040 '0) 141 הנאיזיורבמא זירוט י"כ האר וגידמלד רזעילא ןב והילא לע 

 Hamazkir, Hebräische Bibliographie... redigirt von M. Steinschneider,
 Steinschneider M., Catalogus Hebraeorum :םג האר .vol. XIX, 1879, s. 63
Bibliotheca Academiae Lugduno Batavae, Lugduni Batavorum, 1858 (ןלהל 

ימע ,(ןדייל גולטק 239—240. 
ישימחה ימלועה סרגנוקה ירבד ,םיירבע די יבתכ ימולצתל ןוכמב די יבתכ יוהז :ורמאמ האר 

ימע ,'ה ךרכ ,1973 םילשורי ,תודהיה יעדמל 134—135. 
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גרבנזור םולש 64 

ךיא יל דיגה ...א"סקה עובשל 'ד םוי וב 'ג רדא שדחב ,ומתוחו וניבורק יהלאה ףוסוליפה 

.7"יכנא ונמיסו הנש דחאו םינומש ןב היה ה"ע קידצה 

םהיניב םיירקיעה .והילא 'רמ םיפסונ םירוביח ונידיל ועיגה ןויגהב ורוביחל ףסונב 
שוריפ — "ארומ דוסי" ,8הנומאה תודוסי לע יתמטסיס רוביח — "הנומאה תרדא" :םה 

רפסו .11ריהבה 'סל שוריפ ,10בויאל שוריפ ,9ג"ומב םיפסונ םיעטקלו הבכרמה יקרפל 

.12קשחה 

תרגסמב רוביחה לש ומוקמ לע דומענ חפסנב ."ןויגהה רפס" תא ןאכ ונא םירידהמ 

תובקעב הז חותינל שי תדחוימ תובישח .םייניבה ימיב תירבעה ןויגהה תרות תודלות 
.שקהה לש תיעיברה הנומתה תלבק איה ןהיניב תטלובה .הז רוביחל תודחוימה תועפות 

.ותנבה לע לקהל תויושעה תורעהו ,יעדמ טאראפא הוולי טסקטה 
.8" 2418 םילשורי .י 

.(17540 'ס) 2659,4 'גירבמק .ק 
.(13753 'ס) 772,3 אמרפ .פ 
.(28074 'ם) 52 ,14 ןדייל .ל 
.(27766 'ס) 992,3 סירפ .ד 

לע םתמישרו ,הז רוביחמ ורמתשהש דיה יבתכ תשמחב יתשמתשה ונינפלש הרודהמב 

:ןלהל תאבומ םהלש רוציקה-ינמיס 

לאומש דימלתה ידיב קתעוה .הקיטמיתמו קודקד ,היפוסוליפב ץבוק ליכמ 'י די בתכ 

.(א"ע 213 ףדב ןופולוקהו ,א 158 ,א 58 ימע האר) ט"רת תנשב ,ןא'גבב םהרבא ןב 

הילא 'דל ןויגהה רפס ,(א58 — א1) יפסכ ך ףסויל ףסכה רורצ רפס תא ליכמ י"הכ 

— א 84) קודקדה יללכ רפס ,(א 84—א 76) שקהה תומדקה ,(ב 74—א 59) ףוסוליפה 
אובמו ,יארק-ירטטה בינה ,ונייהד ,רדק ןושלל םוגרת םע ונאמילק החמש בר,דל (א 158 

ארקנה רפס םלשנו םת" :ונא םיארוק הז רפס םויסב .(א213—א 159) רפסמה תמכחל 
."יקצול שיא (המלש ףסוי ןב םהרבא) ר"שי ןבא הנכמה םהרבא ...ונבר (ל) רפסמ הנומ 

— א233) תוחול תונורקע ,(א232 —א215) תירטטב "תרובשת יעלע" :םייוצמ וירחא 
.(ב 254 — א 249) תורגאל תוחיתפו ,(א 248 

ריכזמ ,Literaturgeschichte der synagogalen Poesie, Berlin, 1859, s. 518 ורפסב 
רפס קיתעמ רזעילא ןב אילא ונל עודי ינש דצמ .רזעילא ןב והילא לש םיטויפ רפסמ ץנוצ 
ונל עודי .(1014,4 ,םש) ילוטנא לש ומוגרתב יטסיגמלאה רפסו (1014,1 סירפ י"כ) סידילקא 
ליכמה ,27 רנרו י"כ ,(1400) ס"קה תנש 'א רדאב ו"טב ומצעל בתוכה והילא ןב רזעילא םג 
ףוסוליפה אילא 'ר ןב ןנחלא לע .(113 ימע ,ןדייל גולטק האר) רוש רוכב ףסוי לש הרות ישודיח 

.ןדייל י"כ רואתב ןלהל האר 

.(19170 'ם) 495 .רוא הצנריפב הנאיצנרול הירפסב 

1060 םירפו ,ךליאו 28 ימע (11580 'ם) 702 סירפ ,ךליאו 18 ימע (27766 'ס) 992 םירפ י"כ 
והילא 'רל שוריפה סוחיי .הז שוריפ אוה םג ליכמ 349 ןקיטו י"כ .ךליאו 19 ימע (14644 'ס) 
תאמ ןוכמב םיירבעה דיה יבתכ ימולצת תמישר האר .הדוסי תועטב וגידמלד רזעילא ןב 

.52 ימע ,'ג קלח ,ח"כשת םילשורי ,רגניול ש"דו ינולא 'נ 
250,6 י"כ :ןקיטוה תיירפסב םייוצמה םיצבק ינשב קלוחמ אוהשכ רמתשה הז שוריפמ קתוע 

.(18507 'ס) 520,30 י"כו ,(301 'ס) 
.431 ןקיטו י"כ 

.34 יעה 135 ימע ,םש ,ןוכמב די יבתכ יוהז ,רפפוק האר 
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65 ימלשוריה רזעילא ןב והילא 'רל ןויגהה רפס 

הנניאש ,םירקמהו תורמאמה לע תפסות הנשי (א"ע 75—ב"ע 74) ןויגהה רפס םויסב 

,קודקד ,ןויגה :םייסיסבה םיעדמב הכרדה דפס הארנכ שמיש הז י"כ .םירחאה י"הכב 

רורמ והילא 'ר לש ורפס ידי לע הב הגצוי ןויגהה תדות .הנשה חול תיינבו ןובשח 
.יפסכ ך ףסוי 'דל ףסכה 

והילא 'דל ןויגהו ,(1—60) ףסכה רורצ :יי י"כל המוד ץבוקמ קלח ליכמ 'ק י"כ 
ריעזהו יצה יכדרמ" י"ע קתענ .'י י"כב םג העיפומה תפסותה רפסה ףוסב .(ב 78—62) 
.(81—79) םישקה לע תומישר ןכמ רחאל ."ש'ג'וכ יגהו דבכנה ליכשמה לאשימ ד"כב 

.תורפסוממ תולאשה 

.ב 127 —א 112 ימע .(1550)י"ש תנשמ (Cod. Or 4790) warn. 52/14 ןדייל 'ל י"תכ 
רכזומ הבו ,(א 36—ב 31 ימע) ןויגהו הקיסיפ ינינע לע תימינונא הבושת היוצמ הז י"כב 

.ןויגהב םינוש םינינע הבושתה לעב תא דמילש ימכ ףוסוליפה הילא ר"הנב ןנחלא 

םירחאה ויקלחש רתוי לודג י"כמ קלח הארנכ .א"ע ג"צש — א"ע ו"פש םיפד /פ י"כ 
.ודבא 

בתכנ .והילא 'דל הבכרמ השעמ שוריפ ליכמ הז י"כ .א 57 —א 43 םיפד ,'ד י"תכ 
.אטיו אנוב השמ י"ע 

.חפסנב סחייתנ הז י"כל .1318 ילדוב י"כב םג ודמתשה םירצק םיעטק 

םיבתכה ודיעיש יפכ ,והילא 'ר לש ותלועפ םוחתל בורק אוה .דחוימב בושח 'ד י"כ 

.תולאשה לש תבנה רדסה לע רמשש ידיחיה י"הכ םג אוה .ץבוקב ודמתשהש םירחאה 

לע םג רמש 'ר י"כ .'ד י"כל טרפ ,י"הכ לכב ביק הלאש רחאל תועיפומ טיק—ק הולאש 

תורמל .טאדאפאב םיאבומה םיעטק ,רבחמה לש ודי תחתמ ואצי הארנכש םינוש םיחוסינ 

בותכו ,םיקויד-יאו תויועטב עוגנ ותויהב ,ונתרודהמל סיסב שמשל היה לוכי אל 'ר ,לכה 

,ךפהתמ—ךפהתת :המגודל ,תובר תואיגש וב תויוצמ ןכ .בל תמושת רסוחו תונלשרב 
,ינש דצמ .הזב—בזכ ,אב —הב ,הרובגהו—לובגהו ,דציכ—תצק ,ןמ—ןיד ,ורמ—ורוי 

רוקמ הארנכ ל פ י"בל .ירוקמה טסקטב בותכש לש האצות 'ר לש וחוסינ הארנ םימעפל 

תורדגומ תוחפשמ יתש ונינפלש רוריבב תוארל ןתינ .הזב הז םייולת םניא ךא ,ףתושמ 
.םיבר םירקמב וז תא וז תומילשמה ר לפו ק ו :בטיה 

םיילושב יתפסוה ,קי י"כ לש ביתכה לע יתרמש .יטקלקא אוה ןלהל אבומה חסונה 

תא יתמלשה .ןויעה לע לקהל ידכ ,ק יפל תולאשה רופסימו י י"כ לש םיפדה רופסימ תא 

.ירוקמה רדסל תורזחומ טיק—ק תולאש .תולאש רפסמל חכש קיתעמהשכ רופסימה 

יתפסוה תומוקמ רפסמב .םייתועמשמ יתלב ביתכ ילדבהמ יתמלעתה יתרוקבה טאראפאב 

תא םג יתנקיתו שי .תויאדו תוטמשהב יל תוארנש ,(תועבורמ םירגוסב) םילמ יתעדמ 

םג יתמלעתה יתרוקבה טאראפאב .תועטב קפס היה אלשכ ,הבושתל הלאש ןיב הקולחה 

העפותמ יתמלעתה ןכ ומכ .תויתועמשמ יתלב וארנשכ 'ר י"כ לש תוסגה ויתואיגשמ 
,וז העפות יתמגדה .הבושת לכ לש התליחתב הלאשה חסונ לע רזוחה ,הז י"כ לש תפסונ 

.תרתוימ יל התארנ הילע תדמתמה הרזחה ךא 

נ 

יהלאה ףוסוליפה הילא 'ר רמא [א"ע 59] 1 
ול יוארה יפכ אשנתיו 'תי לאל הלהתהו חבשה תתל ירמאמ תישארו ירבד תלחת 
7 ר אתיל [תי/ ק אתיל י רבד דל (ירבד 2 /ר ינבר םכחה רמא [רמא 1 
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תונוילע יפכ ראפתיו ,ותודחא םצוע יפל ול תואנה יפכ ללהתיו ,ותואיצמ בויח קוחב 

הלחתהו חבשה ירחאו .ותוכלמ דובכ םש ךורבו ,ותלוז הילע ףיקשי אל רשא ותגרדמ 

רשא םדאה ינב םהב וסנכי תורשימ תואובמ הזה רמאמב לולכאש ןווכמ ינאש רמוא 
היתולוצמל ועיגיש דע הילולסמב לולסלו היתוילע לא המכחה תולעמב תולעל וצפחי 

ולוע דבכי רשאמ אל ולבס םדאה לע לקיש הממ איה דומלב החיתפה יכ ,היתוקומעו , 

םילידבמב םעפ קולחה לאו ,םירבדה ירדג וב ןתאש וללכב הזה רמאמב ןווכאו .ולבסו 

ת"ישהמו ,הרעה דמלתמלו הריכז םכחל וב ויהיש ידכ םירקמב םעפו תולוגסבו 
.רזעה לאשנ 

.ןויגהה תכאלמ איה המ .א 

.אטחה ןמ תויקנ תולכשומה גישהל םדאה לכש ךירדת המכח איה — 

.גישהל םדאה לכש תאזה הכאלמה ךירדת ךרד הז יאב .ב 

לע קזחי םדאה םרמשישכ םיללכ ול ןתתש אוה לכשל תאזה הכאלמה תכרדה — 

.םהב העטי אלו תולכשומה ןיינק 
.תולכשומה ויהי םינפ המכ לע .ג 

תולכשומ וארקי ןויע ילב םדאה םגישי תולכשומ םהמ .םינפ 'ב לע םה תולכשומה — 

.תוינויע תולכשומ וארקי ןויעב םא יכ םדאה םגישי אל םהמו [ב"ע.59] תונושאר 

.ןויעה והמו .ד 

.עודי רחא רבדמ עודי וניאש רבד איצוהל םדאה תבשחמ קסעתה אוה — 

.ןויגהה לא םיכירצ ונא ולאה תולכשומה יגוס ינשמ הז יאב .ה 

יכ .תונושארה תולכשומ אל תוינויעה תולכשומה תגשהב ותוא ךרטצנ ןויגהה — 
ןכיהמ עדנ אלו םהמ םקיר םינפ םושב ונימצע אצמנ אל תונושארה תולכשומה 

.ונועיגה דציכ אלו ונועיגה 

.ןויגהה לא תוינויעה תולכשומב ךרטצנ המלו .ו 
ךותמ םגישהל הבשחמה קסעתהב אלא םגישנ אל תוינויעה תולכשומהש יפל — 
ךלנ תמדוק העידי וז יאמ אלו ןמדזיש תוקסעתה הזיא ןיאו ,עודי רחא רבד 

ונעידות תאזה הכאלמ לא ךרטצנש המ יכפל ןמדזיש תרחואמ העידי וז יאל 
[לולכאש 5 /פ רחאו [ירחאו 4 /פ אתיל [ול / פ קזוחב רקי [קוחב 3 
/ ק לע [לא 6 / רפ תורשוימ [תורשימ / ק רמאמה [רמאמב / פ לולכל 
/ ר אתיל [איה / פ תוחיתפה [החיתפה 7 / לפקי היתולולסמ [ר היתולוצמ 
[ת"ישהמו 9 /ר םעפ... םעפ .ק דעבו ...דעב [םעפו ...םעפ 8 / פ המ [הממ 
הילא אנבר םכחה רמא [רזעה / רפ לאשא [לאשנ 10 /ר 'גתיו 'עתי לאהמו 
ךרד לע ותוא רדסאשו ןויגהל אובמ ומישהל הזה רמאמב יתנווכ יהלאה ףוסוליפה 
לאהמו ודומל םהל ברעיו המכחב םיסנכנה םירענה לע ותסרג לקאש ידכ הבושתו הלאש 
[ךירדת 12 /ר איה ןויגהה תכאלמ [איה 11 /ר .רזעהו חכה לאשא 'תיו 'תי 
רפ [ןיינק 15 /ל םרמשיש [םרמשישכ / ר ונלכשל [לכשל 14 /פ הכאלמה 
תולכשומ [םהמו 18 /פ אלב [ילב / רלי אתיל [תולכשומ 17 / לקי אתיל 
[ינשמ 21 /ל קסעתמ [קסעתה 20 / פ אוה המו קי [והמו 19 /פ 
םיקר [םקיר 23 /פ גשהב [תגשהב 22 /ר אתיל [ןויגהה / פ 'במ לי ינימ 
ןיאו [ןיאו 27 / לקי תולכשומה .פ [תולכשומב 25 /פ אתיל [םהמ / רק 
תרחאומ [תרחואמ / ר ןמדזתש [ןמדזיש 28 / פ ךל [ךלנ / ל הז ןיאו .ק הז יא 

יפל ,(תוינש =) תוינויעו תונושאר תולכשומל תוקלוחמ תולפשומה :ו-ג .ןויגהה תרדגה :ב-א 
.(ב) "אטחה ןמ תויקנ (תוינויעה) תולפשומה" תגשה אוה ןויגהה דיקפת .ב"היב לבוקמה חונימה 
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עיגיש רוד0 תומדוקה תועידיה רדסלו גישהל הצרנש רבדה גישהל קסעתנ דציכ 

איהש רמאנ ךכיפל .ןויגהה תכאלמ איה הכאלמה תאזו ,תורחואמ תועידי םהמ 

.םירחואמה םיעודיה לא םימדוקה םיעודיה ןמ םדאה וב ךלי רשא רשיה ךרדב 

.הרקמב םא יכ ושקובמל עיגי אל הב ךלי רשא ךרדה עדי אלש ימו 

םהמע ןועטיו ונעטי ןויגהה תכאלמ ועדי אלש יממ הברה אצמנ כ"א המלו .ז 
תכאלמ היהי ,ןכ אוהש רחאו םייתמא םירבד תומכחב ורבדיו םהיתונעט ומייקמ 

.רתומ ןויגהה 

םישנאה בורל עבטב םיאצמנ םהש םייולג םיכרד ןויגהה יכרדב שי יכ הבושתה — 

,םייתימא-םירבד תומכחב ורבדיו םהמע ןועטמ ןומהה ונעטי םיכרדה ולאבו 
ולכוי אל םלעג רתומ קוחר רתוי אוהש המב םלואו לכשל םיבורקה םיניינעב 

רשא םיקומעל םירבדה בישהל לוכי םדא אצמי םא [א''ע 60] וליפאש דע וילע 

אל ןויגהה יכרד דומל יתלבמ םוגישי םהו גלפומ ינויגה תולדתשהל וכרטצי 
בורב םישנאה בור לבא .םינמזה ןמ טעמבו ,םדא ינב ןמ טעמב אלא הז היהי 

יכ ןויגהה תעידי םהל םדקתש יתלבמ יוארכ תומכחה גישהל ולכוי אל םינמזה 

ךרד תביזעב ואטח היה תולכשומב םינומדקה ןמ אטחש ימ לכ אצמנ ונחנא 
לבא ,בורה לטבי אל טעמה ,טעמב ותואו בורב הז היה רשאכו ןויגהה יכרדמ 

.ןויגהה לא םיכירצ ונחנא ךכיפלו .ךפהה 

.המילשהל תאזה הכאלמה דסי רשא םכחה אוה ימו .ח 

עדונ רשאמ םלוכ םינומדקה ןיבמ ודבל אוהש הזו 'וטסירא ומש םסרופמה אוה — 

עידוהו הינימ לאו היגוס לא התוא קלחו םירפסב תאזה המכחה דסי םתומש 
.םהיניינע 

םכרד היה אל םינומדקה םלואו ,םינומדקה ןמ הלבק 'וטסירא יכ רמאנ אל המלו .ט 

.ומש לע וארקנ אוה םבתכ רשאכו םירפסב המכחה ובתכיש 

םינומדקה תועיד ויה 'וטסירא ידעלבמ םינומדקה תמכח ןויגהה היה ולא ,הבושתה — 

ורמש אל רשאכ אוה םהיתויעט לכ יכ ,ןכ ןיינעה ןיאו ,ןויגהה יכרד לא םיכלוה 

.וב ושמש אל יכ ונרמא ןכל ,ןויגהה יכרד 

.רלפ [תועידיה / פ וגישהל [גישהל 29 /פ תאזב [תאזה / ק וזיאל [וז יאל / ל 
[רשיה 31 / רפ הב [רמאנ / לקי תורחאומ רפ [תורחואמ 30 / קי תועדה 
/ פ וישקובמל [ושקובמל / רפ אתי> [ךרדה 32 / (רשיה םיילושב ןוקית) קי רישה 
םא [רתומ ...םייתמא / רפ תונומאהו [תומכחב 34 / רלפ ןעטיו [ןועטיו 33 
םאו ןויגהה תכאלמ דומלל םיכירצ ונחנא המ עבטב םהב םיאצמנ םיכרדה יכ רמאת 
[בורל ...הבושתה 36 / .ר .םהמע ןועטיו ונעטי דציכ עבטב םהב םיאוצמ םניא 
סחיו לכשל םיקוחר םהמו לכשל םיבורק םהמ םינשל םיקלחנ םה ןויגהה יכרד יכ 
םה םיבורקה הלאו .םהירחאש המל תונושארה תולכשומה סחי םיקוחרה לא םיבורקה 
םיאצמנ םהש םיולג םיכרדה ולאבו 'ישנאה בורל םעבטב םיאצמנ םהש םיולג םיכרד 

/ ל רתוי קוחר [קוחר רתוי 38 / לפ ןעטיו [ןועטיו 37 / .ר .בורל עבטב 
ינבמ [םדא / ר אתיל [לוכי ...םא / פ רשפאש [וליפאש / ר דומל יתלב [וילע 39 
/ ר תמכח [יכרד / ר דומליש יתלבמ [דומל ...םהו 40 / י 'ילוכו ...םדא 
/ פ תולוכשמב [תולכשומב 43 /ל ינב ריפ ינבמ [ינב ןמ/ר הזה [הז 41 
[אוה 46 /ר תכאלמ דומל [לא 45 /ק בורה [בורב הז/ל אתיל [הז 44 
'ומכחה [המכחה 51 פ וירפסב [םירפסב 48 /ר ומש ארקנה םסרופמה םכחה 
אתיל [וב ושמש ...ןיאו / רפ לע לק [לא 53 / רפ ידעלב [ידעלבמ 52 /רפ 
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.תאזה הכאלמה 'וטסירא דסי דציכ .י 

ולכש תלעמל םינומדקהש דע עבטב ךז לכש ול היה רשאכ דחאה ,םינפ ינשב — 

המ וילאמ וגישהל לוכי עבטב שודקה לכשה לעבו ,יהלא ותוא םיארוק ויה 

םינומדקה ירפס ןייע רשאכ 'וטסירא יכ ינשהו ,דומיל ידי לע םירחא וגישיש 
םיגוסל םינימהו םינימל םיטרפה ריזחהו םתועט םוקמ בתכ םהיתויעט ריכהו 

.ןויגהה הזמ דמעו יתוכאלמ רדס םהל ןתנו 

.ןויגהה םש 'וטסירא קיתעה ןכיהמ .אי 

םסרפתהש הממ ןויגהה [ב"ע 60] םש תאזה הכאלמה תא קיתעה 'וטסירא — 
םירויצה וארקי ןכו ,ןויגה הפה תועונתב םיטלשנה םיאטבמה אורקל תומאב 
םירויצ ועיגיש אוה תאזה הכאלמה תילכתש יפלו ,ימינפ רובדו ןויגה שפנבש 

ארקת רשאכ ןויגה הכאלמה תילכת םש לע תארקנ ךכיפל תומילשב שפנל 
.האופרה תכאלמ ףוגל תואירבה ןתת רשא הכאלמה 

.תוינויעה ןמ וא תונושארה תולכשומה ןמ ןויגהה תכאלמ אוה םינימה ןמ הזיאמ .בי 

רחא ןויגה לא ןויגהה ךירצ היה ןכ אל םאש תוינויעה תולכשומה ןמ וניא ןויגהה 

ןויגהה היהיש רשפא ךיא תונושארה תולכשומה ןמ לבא ,תילכת אל לא ךליו 

ןויגההו דומל אלב םדאה םעדי תונושארה תולכשומהו תונושארה תולכשומה ןמ 

.דומל אלב ועדוי םדא ןיא 
אל ולאו תומסרופמ םהמ .םינפ 'ב לע םה תונושארה תולכשומה ,הבושתה — 
רובעב ולאו ,תומסרופמ יתלב םהמו .הרעה לא 'יפאו ללכ דומל לא וכרטצי 

םתויה םושמ אלא םהילע וריעהל ול ומסרפתה אלש ימ ךרטצי תומסרופמ םניאש 

.םהמ רבדב קפתסי אל םהילע םדאה ררועתישכ תונושארה תולכשומה ןמ םעבטב 

תא םהירבדב ושמש אל ל"ר הושמש [וב ושמש / לפ אתיל [וב ...ןכל S4 /ר 
רפס [ירפס 58 / רלפ גישהל [וגישהל 57 / י (ןוילגה ילושב) ןויגהה תכאלמ 
[וטסירא / ל וקיתעה [קיתעה 61 / רלפ םהמ רומשל [םתועט 59 /ק 
/ פ 'ומואב [תומאב 63 / רפ לא ל אתיל קי [תא 62 / רפ תאזה הכאלמה 
תילכת 65 /פ םירויצה [םירויצ 64 /פ אתיל [ןויגה / ר העונתב [תועונתב 
/ פ םוש ל םשב [םש / לפ ןכ לע [ךכיפל / רלפ תכאלמ התילכת [הכאלמה 
/ קי אתיל [וניא ...תולכשומה ןמ 68-67 / רלפ םדאה ףוגל ףוגל 66 
[ךליו 69 ר אל םא לבא [ןכ אל םאש 68 /ר אתיל [תוינויעה ...תונושארה 67 
/ לק םדאה [םדא 71 /פ ילב [1אלב 70 ר י"פע [תונושארה ...ךיא / ר ןינעה 
לפ םתויהלש [םתויה םושמ 74 /ר אתיל [לא / פ וכרטציא [וכרטצי 73 
/ לקי אתיל פ [ןמ 76 ר אתיל [תונושאר ...תונושאר 76-75 / ר םתוימלש 

תוביטנרטלאה ?ומצע ןויגהה יונב ךיא ,ןויגהל ונא םיקוקז והשלכ עדמ תיינבב םא :גי-בי 
םא .תונושאר תולפשומ ןה ,ןויגהה תונעט (1 :אצומ אלל הרואכל ןהיתשו ,םייתש ןה תוירשפאה 
עדמ לככ ךכ םא ;תוינויע תולכשומ ןה ןויגהה תרות תונעט (2 .תרתוימ איה ןויגהה תארוה ,ךכ 
אל לא ךליו" :תיפוסניא היסרגר ותא ררוגה רבד .ותיינבב ןויגהה לאו ןויעה לא אוה םג ךרטצי 
דחא דצמ ,"ןושארה לכשומ" גשומה תנבהב תמייוסמ תומימע והילא 'ר לצנמ ותבושתב ."תילכת 
"יעבטה גהנמה לע רשא םדא ינב לכ םהב ופתתשי רשא" תולפשומה ןתוא ןה תונושארה תולכשומה 

היאר ךרטצנ אלו ועדוי רשא םיטפשמ" לש תואמגוד םהב תוארל ןתינ ינש דצמ .(בי ,ה ירזוכה) 
לש םינימ יגש לש םמויק לע והילא 'ר דמוע וז תומימע תובקעב .(ח ןויגה תולמ) "םתותימא לע 
תורמלש ,תומסרופמ יתלבה לומ ,הנושארה תועמשמה יפל "תומסרופמה" :תונושאר תולפשומ 
,תונושארה ןיב "עצוממ טפשמ" ןיעמ תווהמ ולא תולכשומ .דומיל תוכירצ — היאר תוכירצ ןניאש 
הקולח לע רבדל ןתינ יטמיכס ןפואב .תוינויעה תולפשומה ןיבו ,"קלחהמ לודג לכה" תמגוד 

This content downloaded from 192.115.99.134 on Sun, 22 Sep 2019 10:54:30 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



ימלשוריה רזעילא ןב והילא 'רל ןויגהה רפס 

יתלבה תונושארה תולפשומה עבט ועבטש ל"ר הזה ללכה ןמ אוה ןויגההו 
.ןויגה לא ךרטצי אלו דומל לא ךרטצי הזלו תומסרופמ 

.הזה עצוממה טפשמה לא ןויגהה בייחתה ןכיהמו .גי 

תונושארה חולכשומה ןיב ךרד אוהש יפל הזה עצוממה טפשמה לא בייחתי ןויגהה — 

סב ךרטצנ רשא תוינויעה תולפשומה ןיבו ,ןויגהו דומלל םב ךרטצנ אל רשא 80 
.תווצקה ינש ןידמ וב וצבוקי תווצקה יתש ןיב עצוממ לכו ,ןויגהו דומל לא 
תולפשומה דצמו דומלל ךירצ תוינויעה תולפשומה דצמ ןויגהה אוה ךכיפלו 

.ןויגה ךירצ וניא תונושארה 

.תומכחה ןיינק ךרדב ןויגהה תכאלמ םנתת רשא םיללכה ויהי םינפ המכ לע .די 

תואיצמה תעידי הנקיש המ םהמ דחאה ,םינפ ינש לע םיקלחנ םהה םיללכה — 85 

.תוהמה תעידי הנקיש ינשהו [א"ע 61] 

.םיקלחה הלא ןויגהה יקלח ויה המלו .וט 

.םיקלח ינשל תקלחנ ללכב העידיהו ,תואיצמה עדנ ךיא ונעידוי ןויגההש יפל — 

.היקלח םיקלח וזיאו ,העידיה איה המ .וי 

םהש ומכ שפנל ץוח םיאצמנה םירבדה יללכ ילשמ שפנב ועיגיש אוה העידיה — 90 

.רויצהו הנומאה םהו ,םינש םה היקלחו .וילע םיאצמנ 
.הנומאה והמ .זי 

המ ןיגעב המ תואיצמב וא ,ותואיצמ אל וא רבד תואיצמב העידיה איה הנומאה — 
.ותואיצמ אל וא 

.רויצה והמ .הי 95 

.וקולס וא תואיצמה וב חגשויש יתלב המ ןיינעל שפנב לשמ אוה רויצה — 

.הנומאה הנקנ דציכ ונדמלי רשא ןויגהה ןמ קלחה והמו .טי . 

.שקהה תמכח איה ןויגהה ןמ הזה קלחה — 
/ קי בייחתי פ [בייחתה 78 / לקי אתיל פ [ךרטצי / פ ךרטציו [ךרטצי הזלו 77 
...ןיבו 81-80 / לקי אתיל פ [םב / ר אתיל [אל 80 / לפ אתיל [הזה ...ןויגהה 
/ ר היה [אוה 82 /ל אתיל [תווצקה / לפ ינש [יתש 81 פ אתיל [ןויגהו 
/ קי ינשו פ 'בהו ל [ינשהו 86 /פ דחא [דחאה 85 / לקי דומל פ [דומלל 
אתיל פ [ותואיצמ ...המ תואיצמב וא 93 /ר אתיל [םיקלח / פ הזיאו [וזיאו 89 
רדג רבד ףוס [וקולס / רפ יתלבמ [יתלב 96 /פ אוה המו [והמ 95 / לקי 
/ פ וקלוס [וקולס / (םיילוש תפסות) תדרפנ העידי רויצה רדגו תצבוקמ העידי תומאה 
[וחמ 99 /ל ןויגהה ןמ קלחה [ןויגהה ןמ קלחה / ל אוה המו פ המו [והמו 97 

*■ תונושארה תולפשומה (2) .ןויגה לאו דומיל לא תוכירצה — תוינויעה תולפשומה (1) :תשלושמ 
לא אלו דומיל לא תוכירצה — ןויגהה תולפשומ (3) .ןויגה לא אלו דומיל לא אל תוכירצ ןניאש 
לש התארוה דיקפת .תידיימ אל ךא ,תיביטיאוטניא הסיפתל תונתינ ןויגהה תרות תונעט .ןויגה 
קלוחמ ןויגהה :בכ-די .ןייעמה ינפב ,שקה י"ע אלש ,הזה םוחתה תא תולגל אוה ,וז הרות 
.שקהה תרותו רדגה תרות ונייהד ,(הנומא =) תומיאל איבמה קלחהו רויצל איבמה קלחה ,םיינשל 
םונגמ סוטרבלאש יפכ .םייניבה ימיב םידוהיהו םייברעה םינקיגולה לע תלבוקמ !דתיה וז הקולח 
C. Prantl, Geschichte der Logic in :האר .וטסירא יבתכב תמייק הניא איה ,דיעמ 
 16 .II p. 310 n , (ןלהל: [Abendlande, Leipzig, 1885, ([GLA. םג הארו : ,H.A. Wolfson
 The Terms Tasawwur and Tasdik in Arabic Philosophy and their Greek,
 .114-128 .Latin and Hebrew Equivalents, The Moslem World, 33 (1943), pp
הבורק ותדמע .תומיאו רויצל הקולחל הליבקמ ,תואיצמו תוהמל הקולחה והילא 'ר יפל :חי-זי 
תומיא לכ אל דא ,תומיא איה תואיצמ תנעט לכ תמאב ךא ,תיסאלקה הקיגולב תלבוקמה הדמעל 
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גרבנזור םולש 

.שקהה והמ .ב- 

םהמ בייחתיש ,ההגהו הבכרה םייאשמ םירמאמ ינשמ בכרוי רמאמ אוה שקהה — 0 
.ותלוז דחא רמאמ םצעב 

.רויצל ליעומה ןויגהה ןמ קלחה והמו .אכ 

.רדגה תמכח אוה ןויגהה ןמ הזה קלחה 
.רדגה והמ .בכ 

ותושי םהמ דמע רשא םיימצעה ויקלחב רבדה תוהמ הרוי רמאמ אוה רדגה — 5 
.תילכתו לעופו הרוצו רמוח תובס 'ד םהמ דחא לכלו 

.שקמה רמוח והמ .גכ 

וארקי שקהב םיקלח ומשוישכ םדאה שפנב תומדוקה תועידיה םה שקהה רמח — 

.תומדקה הז רובעב 

.שקהה תרוצ המו .דכ 10 

,םצעב םהמ בייחתיש ןיינעב תומדקהל ןתני רשא רודסה אוה שקהה תרוצ — 

.שקובמה 

.שקהל לעופה והמו .הכ 

םיטרפה ןמ םתוא איצומהו תומדקהל ץבקמה םדאה לכש אוה שקהל לעופה — 
.םישחומה 15 

.שקהה תילכת והמו .וכ : 

ראבתיש םדוק ארקיו שקהה ןמ ותוא איצוהל שקובמה תעדה אוה שקהה תילכת — 

.הדלות ארקי שקהה ןמ ראבתיש רחאו שורדה שקהה ןמ 

.תומדקהה ודמעי רבד הזיאמ .זכ 

םירובדה וילע ורוי רשא שפנב םיאצמנה םיניינעה יטרפמ ודמעי תומדקהה — 20 
.םידרפנה 

.רובדה והמ .הכ 

המ לע םדא ינב םהב ודוי תורבוחמ [ב"ע 61] תוישונא תולוק אוה רובדה — 
.םתצקל םתצק םשפנבש 

.שפנבש םיניינעה לע ורויש דצב תולוקה רובח תלחתה .דתיה המ .טכ 25 
.הנוילע תילכש הרעהמ רבד וב רבחתנש המ לעו םדא ינבמ המכסהה .דתיה — 

[אוה 3 /ר ןויצל [רויצל 2 /רפ בכרומ י הרוי ק [בכרוי 0 /רפ אוה והמ 
לעופ [לעופו / ל הרוצ [הרוצו / י רמח [רמוח / לקי לכו פ [לכלו 6 / ק איה 
/ ל וארקי [וארקי / ר אתיל [שקהה רמוח 8 / י רמח [רמוח 7 / לפ 
פ [שקהל לעופה 14 / קי אתיל פ [שקהה תרוצ 11 /פ איה המו [המו 10 
[שורד 18 / לקי לא פ [ןמ / פ ץבקתמה [ץבקמה / ק םדא י [םדאה / קי אתיל 
/ פ אתיל [םיניינעה 20 / קי שקה פ [שקהה / ק שקובמ שורד רלפ שקובמ 
[רובח 25 /ר אתיל [םתצקל 24 / לקי רובדה [םירובדה / ק אתיל [םיאצמנה 

תורמל ,תומיאה לש הירוגטקל איה םג תכייש תיתוהמ היצאקידרפ ,לשמל רכ .תואיצמ תנעט אוה 
וניינע רויצה יטסאלובסה דוביעה יפל .היצאקידרפה אשונ תואיצמ לע םולב אלו תנעוט הנניאש 
הוושה .שקהה :זכ-כ .(complexum) בכרומה םע תומיאהו ,(incomplexum) טושפה םע 
תויצאירווב שמתשמ רבחמה :וכ .(An. Pr. I, 1, 24 b 18 ff) שקהה 'סב וטסירא לש ותרדגה 
.םיבורק םיגשומ ןיב ןיחבהל ידכ ,םיירבעו םייברע ,םינוש םימוגרתב בור יפ לע ןרוקמש ,תוינושל 
הפשה :אל-טכ ."םשור"ו "קוח" ןיב ןלהלו ,"הדלות" ןיבל "שורד" ןיב ןאכ אוה ןיחבמ ךכ 
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71 ימלשוריה רזעילא ןב והילא 'רל ןויגהה רפס 

.םייעבט םירובדה יכ רמאנ אל המלו .ל 

תופלוחמה תונושלב אצמנ הנהו .דחא דצמ דחאל דחא היהיש אוה יעבטהש יפל — 

ןיינע לע ורויש אטבמב םיפלוחמ םירובד דחאה ןושלב םג דחא ןיינע לע ורוי 
.דחא 30 

.ןהילע םכסומ תונושלה ראש ויהיו יעבט דחא ןושל םש שי יכ רמאנ אל המלו .אל 

ךרדכ םדא ינב לכל אצמנ אוהה רובדה היה יעבט דחא רובד םש היה ולאש יפל — 

.םיארפה לכל הקיהנהו םיבלכה לכל החיבנהו םיסוסה לכל תאצמנה הליהצה 33 
[דחא דצמ דחאל 28 / פ ןכ [יכ 27 /פ םענ [לעו 26 / לפקי רובד ר 
[םיפלוחמ / ל םירבד [םירובד 29 /פ תופלוחמח קי [תופלוחמה / קי אתיל 
/ ר אתיל [םדא ינב לכל ...יעבט 32-31 / ל אתיל [שי 31 /פ םיפלחומ 
...ךרדכ 33-32 / קי אתיל [ אוהה רובדה היה / ל םדא ינב לכל [יעבט 32 

.ר םידרפ [םיארפ 33 /פ תאצמנ הליהצהש ךרדב [תאצמנה 
תילכש הרעהמ רבד וב רבחתנש המ םע" ,תיימכסה הפשה והילא 'ר יפל ז חיימכסה וא תיעבט 
םש לאה ךא ,תיימכסה הפשה ע"בארה יפל םג .שריפ אלו םתס ,וז הרעה תסחייתמ המל ."הנוילע 
האר וז היגוס לע .(59 ימע ,רדנלדירפ 'צו.ד ,תישארבל שוריפ) "ןילמ איצוהל ליכשמ הב" םדאב 
תלבק םשל רוביח ,[אול :ןלהל] ד"יה האמב תידוהיה היפוסוליפב היגולוטנואו הקיגול :יתדובע 
:רבייש רדנסכלא לש ורמאמ םג האר .171-146 ימע ,יא ךרכ ,ד"לשת םילשורי ,רוטקוד ראות 
 Das Problem des Ursprungs der Sprache in Jüdische Schriftum. Magyar
 .334-349 .Zsido Szemle Liv., 1973, pp. האב וז הרעהש ןכתי .דחאה ןושלב םג :ל
."ףורחלא" ורפסב וז העד חתיפ יבאראפלא ."םימילקאה ףלחתה דצמ םיפלחתמ" ןתויה ןיגב 
ברה לש ומוגרתב ,ם"במרה תורגא) ה"כ רמאמ ,"האופרב השמ יקרפ"ב הילא םחייתמ ם"במרה 

.ךליאו 167 ימע [א"ולנ הארו .(טמק ימע ,ב"לשת םילשורי ,חפאק ףסוי 

(אובי ךשמה) 
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