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 ולש "ימלשוריה רפסה"ו 'גארפלאובא יארקה םכחה

 תאמ

 ליג בקעי

 :םיחטש השלשב םיארקה ונייטצה הרשע תחאהו תירישעה האמב

 :תירבעה ןושלה תריקחבו ארקמה תונשרפב (א)

 :תימואלה־תיתדה םתבשחמב יזכרמ ןויערכ לארשי תלואג לע ןויערה חופיטב (ב)

 .הלעמב הנושאר הווצמכ םילשוריב הבישי (ג)

 בתכ ,םחורי' ןב ןומלס :וללה תורודב םיארקה ימכח ןיב םירבדמה ישאר תא ןייצנ

 םילשוריב בתכ ,ילע ןב תפי .ארקמל שוריפ תירישעה האמה עצמאב םילשוריב

 תא םכיס םג ובו ,ארקמה לכל ףיקמ שוריפ תירישעה האמה לש הינשה תיצחמב

 א "יה האמה תליחתב ןאכ בתכ יסאפלא םהרבא ןב דוד .וימי דע תיארקמה תונשרפה

 ,זעוב ןב דוד אישנה :ןוגכ םיארק םידמולמ דוע ריכזנ .תיארקמה תירבעל יעדמ ןולימ

 .דועו ינאסקרק בקעי

 שפחל םתוא הצירמה 1 "ריפש אתיירואב ושיפח" םהיפב הרוגש התיהש הרמיאה

 ארקמב םהישוריפ .תירבעה ןושלה רקחבו ארקמה תונשרפב תושדח םיכרד

 ושמתשה (םיינברה) דרפס ימכח ילודגו ,דרפסל םג ועיגה ןושלה קודקדב םהירקחמו

 שמתשהל הברה .םמש תמלעהב םימעפלו םירבחמה תומש תרכזהב םימעפל ,םהב

 .ארזע ןבא םהרבא יבר םיארקה ימכח לש תונשרפב

 ןשרפכו קדקדמכ םיארקה ימכח ןיב תוטלובה תויומדה ןמ אוה 'גארפלאובא ןרהא

 ,"ימלשוריה םכחה" והוניכ דרפס ימכח .ט"יה האמה דע עודי היה אל ומש .ארקמה

 תא לבא ,ותרותמ ואיבה םה ,2 "שדקמה תיבב היהש קדקדמה" ,"ימלשוריה קדקדמה"

 'גארפלאובא ןוראה :ומשש ררבתנו ,וירפס ולגתנ ט "יה האמב קר .וריכזה אל ומש

 האמה לש הנושארה תיצחמב םילשוריב יח אוה .(העושי ןב ןרהא) 'גארפלא ןבא

 :םירפס העברא רביחו ,א"יה

 קודקדה רפס (א)
 הנומש רפסב .3הינארבעלא הגללא יפ לוצפלאו לוצאלא ילע למתשמלא באתכלא"

 .הרותב בטיה ושפח 1

 ןפואב םגרית תירבעל םגרתמה ;תיברעב םילשורי לש המש — "סדקמלא תיב" יברעה רוקמב 2
 ."שדקמה תיב" :ילולימ

 תודוסי תא ללוכה רפסה — רמולכ .תירבעה ןושלה לש םיפנעה תאו םישישה תא ללוכה רפסה 3

 .למתשמ — רוציקב ותוא םינכמ .הנממ ףעתסמה לכו תירבעה ןושלה
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 ולש "ימלשוריה רפסה"ו 'גרפלאובא יארקה םכחה [2]

 תירבעה ןושלה לש קוסיפה תרותבו הריזגה יקוחב וב ןד רבחמה .(ז'ג תיברעב)םיקרפ

 םייונישה יקוח תא איבמ אוה תוכימסה יקוחב ןויד רחאל .תיברעה ןושלל האושהב

 רדס ךופיה לע ,תופדרנ םילמ לע קרפ וב שי .("קספה םוקמב") דרפנב םיאבה

 רדס ךופיה ידי לע תורצונה תונושה תויועמשמה לעו םישלושמ םישרשב תויתואה

 הששב רדסל רשפא 4"רבע" שרושה תא :אמגודל .שלושמה שרושב תויתואה

 רובעל :תויועמשמ הרשע־תחא לבקמ אוהו ,בער ,עבר ,ערב ,רעב ,ברע ,רבע :םינפוא

 האובת ,יעיבר קלח ,שפט ,סעכ ,תומוקמ תומש ,םדא תומש רבעל ,רוקמל רוקממ

 .ןוזמ רסוח ,תויחו תומהב ,(רובעב) ליבשב ,השדח

 ןושלל האושהב ,הקודקדו ארקמבש תימראה ןושלה רקחל שדקומ ןורחאה קרפה
 םירסחה תורזג תא ןיידע עדי אל רבחמה .םהיניבש םילדבהה ןומיסו תירבעה

 .5םיחנהו

 לאומש יארקה .הז רפס לש דחא די־בתכ ףא עודי היה אל ט "יה האמה דע

 רכמ אוהו ,1856 תנשב חרזמה תוצראב ועסמב הז רפס לש די בתכ אצמ ץיבוקריפ

 .(דרגנינל)גרוברטפב תיתוכלמה הירפסל ותוא

 ףלודאו יבצבוקוק .פ ;6רקסניפ החמש :הז די בתכב וקסע םירקוח השלש
 לע ףלאמ רקחמ םסרפש ,רכב באזל הז יוליג לע עידוה בצבוקוק .5ראיוביונ

 ,תיברעב הז רפס לש םיפסונ םיעטק םסרפו אצמ ראיוביונ .8ורפס לעו 'גארפלאובא

 א "ש םג ."ילמתשמלא הבאתכ יפ יסדקמ ל'גר ךלד יפ םלכתו" :בותכ םהילעו

 לש ורמאמל המלשהכ רבחמה לע תועידי ףיסוהו ,הז רפסמ םיעטק םסרפ יקסננזופ

 .10דלפשריה .י י"ע םסרופ אוהו ,רפסה לש ףסונ עטק אצמנ תיריהקה הזינגב .9רבב

 :'גארפלאובא לש ושוריפ ךרדל אמגוד ןלהל

 חא ינענכה ץראה בשוי אריו ;םימי תעבש לבא ויבאל שעיו" :אי-י /נ תישארב

 רשא םירצמ לבא המש ארק ןכ לע םירצמל הז דבכ לבא ורמאיו דטאה ןרגב לבאה

 בהא ,בצח ומכ ,לבא שיא־לבא הלמה תא 'גארפלאובא שריפו ,"ןדריה רבעב

 .תולבא :שוריפה תא החדו ,םהימודו

 רוציל ידכ שרושב תויתואה רדס ךופיהב ונינומדק שומישל אמגודכ הז שרוש איבה חאנ'ג םג 4

 .5 הרוש ,א"מ ימע ,יקסנליו תרודהמ ,"המקרה רפס" האר .םישדח תומש

 . 156 ימע Notice sur la Lexicogr. Hebr.ראוביונ לש ורפס האר 5

 .ט"ק ימע ,ך"רת הניו ,"תוינומדק יטוקיל" האר 6

 .(תיסור) 'ב ךרכ ,"םיניכה ימיב תירבעה תונשלבה תודלותל" ורפסב 7

 .256-232 ימע (1895) 30 ךרכ REJ^ םסרופ 8

 ךרכ RDJ^i .1895 תנש ,ךליאו 155 ימעמ Die Anfaenge der Hebr. Gram..ורפסב םסרופ 9

 .218-197 ,39-24 ע"ע ,ג"ל

 .5 ימע ,ג"י ךרכ ,השדח הרודהמ J.Q.R^ םסרופ 10
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 [3] ליג בקעי

 ארקמה רפס .ב

 שוריפה .תיברעב ך"נתל שוריפ בתכו ,ותוא דקינו ,ך''נת רפס בתכ 'גארפלאובא

 םירומש הז די בתכמ םיעטק .ינשלב שוריפ אוה ורקיעמו ,ןינעה יפלו טשפה יפל אוה

 .12ןילרב תיריע לש הירפסבו "יטירבה ןואיזומב
 תואבומ םהירפסב ואיבהו /גארפלאובא לש וירפסב שמתשהל וברה םיארקה ימכח

 .םהמ תובר

 ,ןשלבו קדקדמ ,םילשוריב תיארקה הבישיה רבח ,ב"יה האמה ןב ,ןאמילוס ןב ילע

 .13'גארפלאובא לש ארקמל שוריפה תא תצמיתו רציק

 לש הנושארה תיצחמב ריהקב הדעה ןיידכ שמישש ,יברעמה לארשי יארקה ןטיפה

 דחוימבו ,בתכש םירפסה תעבשב 'גארפלאובא ירבדמ תואבומ איבה ,ד"יה האמה

 השמ יארקה .14"ןורה 'גארפלאובא ךישלא" ול ארוק אוהו ,רביחש "תווצמה רפס"ב

 השמ יארקהו ,"חספ חבז" ורפסב 'גארפלאובא לש הרותל ושוריפ תא איבה יציישב

 ירבדמ איבה ,אטשוקב ז"טה האמה לש הינשה תיצחמב יחש ,יגב ןימינב ןב

 ."השמ תווצמ" ורפסב 'גארפלאובא

 ושמתשה לארשי ימכחו ,תימורדה תפרצלו דרפסל םג ועיגה 'גארפלאובא ירפס

 ושמתשה דחוימב .ארקמה תונשרפב םגו קודקדב םיאשונ םג םהמ ואיבהו ,םהב

 .קיודמה דוקינה תאו הנוכנה הסריגה תא עובקל ידכ בתכש "הרותה רפס"ב

 רמ םילשוריב קיתעה 15'גארפלאובא לש "הרותה רפס" תא יכ ,בתוכ חאנ'ג ןבא

 שדקמה תיבמ (הסוגרסל)ונלצא איבהו "ןואיל יד בקעי םשב עודיה 16גגוחה בקעי

 יבר ,חאנ'ג ןבא הנוי :ןוגכ ,םיבר ושמתשה הז רפסב .18ודי בתכב היהו (םילשורימ)

 דוקינו הנוכנ הסרג אדוול ידכ רקיעב ,דועו יחמק דוד 'ר ,םעלב ןבא ,ארזע ןבא םהרבא

 תא וריכזה אל לבא ,"תימלשורי ארקמ" ,"ימלשוריה רפסה" והוניכ הלא לכ .קיודמ

 ,"שדקמה תיבב היהש קדקדמה" ,"ימלשורי שיא" :םייוניכב אלא רבחמה לש ומש

 רבחמה םש וליאכ ,םתס "ימלשוריה" וא ,"ימלשוריה קדקדמה" ,"ימלשורי םכח"

 .עודי היה אל

 ,OR 2499 רפסמו OR 2493 ורפסמ 11

 .351 ורפסמ 12

 ."תימלשורי ארקמ" ול ארק ןובת ןבא .ימלשורי רפס — "ימאש ףחצמ" הז רפסל ארק חאנ'ג 13

 .קרוי וינב רטכש ש"ע םינברל שרדמה תיב לש הירפסב רומש הז די בתכ 14

 The Karaite Literary Oponents ורפסב יקסננזופ א"שו ,ג"לר ימע ,"תוינומדק יטוקיל" האר 15

of Sadiali Gaon, 37 רפסמ. 

 ימע ,1885 תנש Aus der Schrifterklarung des Abulwalid ,רכב לש ורפס 'ר ,'גחה — גגוחה 16

113. 

 תרודהמ ,המקרב וליאו ,'גארפלאובא ןרהא •ע ,161 ימע 'א ךרכ "לארשי רצוא"ב בותכ ךכ 17

 ."ינוילה" בותכ ,ח"לש ימע ,יקסנליו

 .ל"נה "המקר" 18
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 ולש "ימלשוריה רפסה"ו 'גרפלאובא יארקה םכחה 14]

 :םירבד השולשל בל םש אוה למתשמ לש דיה בתכ תא לביק רכבש רחאל

 .ומש תא רכוז ינניא :ףיסוהו ,"םילשורי שיא" רבחמה תא הניכ חאנ'ג ןבא (א)

 ,רכב קיסה הזמ .ומשב ארוק ינניא — ושוריפש ,הימסא אל בותכ יברעה רוקמב לבא

 םרח — רמולכ ,יארק ותויה םושמ וריכזהל הצר אלש אלא ,ומש תא עדי חאנ'ג ןבאש

 םעלב הדוהי יבר הצר אל הביס התואמש ןכ םג רעיש רכב .םש תמלעהו הקתשה לש

 ."שדקמה תיבב היהש קדקדמה" ול ארקו ,ומש תא ריכזהל

 תירפסב םייוצמה 19"לארשי תריש" לש די יבתכ ינשב יכ ,רכבל בתכ רצבוקוק (ב)

 ,"ןורה 'גארפלאובא ךישלא" בותכ דחאב ,'גארפלאובא לש ומש רכזנ גרוברטפ

 — ויבא םש םג ףסונ ינשבו
 ."'גארפלא ןב"

 בתכ "...רוע וא חקפ וא שרח וא םלא םושי ימ" :אי ,'ד תומשב בותכל ושוריפב (ג)

 םינזא חקפ בותככ רועהו שרחה דגנכ חקפ תלמ יכ תמאהו" ארזע ןבא השמ יבר

 שרח לש םג דוגינה אוה חקפ — רמולכ ,(ז ,םש)"תורוע םיניע חקפל (ב"מ והיעשי)

 .רוע לש םגו

 'גארפלאובא לש ורוביחב יתיאר הזה שוריפה תא :בתוכ ארזע ןבא השמ יבר

 — "קשהןמ עצרמה אצי" ןאכ .ונתדמ אציש לאה והמחרי ,ימלשוריה

 ךפהו לארשי תיבמ שרפ אוה יכ ,ומש תמלעהל הביסה יהמ ררבתנו ,ותוהז הפשחנ

 .םימש ימחרל קוקז אוה ןכל ,יארקל

 דרפס ימכח וטקנ דרפס תוליהקב תוארקה תוטשפתהל תוששחה ינפמש ,רמאל ןתינ

 ירקחמ תא וכירעה םה :"ורמש יתרות תאו ובזע יתוא" תניחב ,המלעה לש וז הטיש

 תא ריכזהל אלש ופידעה לבא ,םיארקה ימכח לש תונשרפה תאו קודקדהו ןושלה

 'גארפלאובא לש ומש תא םילעה עודמ — ןיבהל ןיא ע"בארה תא ,םלואו .םהיתומש

 איבה םג אוה :םירחא םיארק םיקדקדמו םינשרפ לש םהיתומש תא ריכזמ אוהש העש

 ימתס ןפואב הניכ 'גארפלאובא תא קר ,םמשב טקנו םהישודיחמ םיבר וישוריפב

 ותוא הנמ אוה "םינזאמ"ל ותמדקהב !ריכזהלמ סה ומש תא לבא ,"ימלשורי םכח"

 :וילע בתכ ךכו ,ןואג הידעס בר ירחא "שדקה ןושל ינקז" ןיב

 ,ומש ונעדי אל ,ימלשורי םכחו"

 ,20םירפס הנומש ןושלה קודקדב ןקית

 ."םירקי םיריפסכ

 :וירפסב ארזע ןבא ללכש 'גארפלאובא לש וישוריפמ המכ ןלהל

 רמא רשאכ ,תרחא חור ףיסוהל ,"ףחרי וילזוג לע" ומכ "תפחרמ" :ב /א תישארב

 ."ימלשוריה קדקדמה"

 ."תלעופ" — ימלשוריה קדקדמה תעד לעו — העגרמה :בי ,ח"כ והיעשי

 .ד"ס ימע רפלה םוגרת 19

 .םיקרפ 20
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 [5] ליג בקעי

 תלמ רסחת יכ ,ימלשוריה רמאיו — "בירא יכנא ךבירי תאו" :ה"כ ,ט"מ והיעשי

 .בירא יכנא ךבירי רשא תאו :רמא וליאכ רשא

 ןבא) .תחנז ףאב םעטהו /ב רסחי יכ ,ימלשוריה רמא "תחנז ףא" :י ,ד"מ םילהת
 .(הז ושוריפ לע קלוח ארזע

 :רמא ימלשוריהו "ומדנ תומהבכ לשמנ ןילי לב רקיב םדאו" :גי ,ט"מ םילהת

 .ללכה — "ומדנ" ,טרפ אוהש ,דחאה "לשמנ"

 ומש תא ריכזהל ילבמ ,'גארפלאובא ירבדמ איבמ םעלב ןב הדוהי יבר םג

 :"שדקמה תיבב היהש קדקדמה" ותוא הנכמו
 .העדה םש אוהש ,"עוד" ןמו "המ" ןמ תבכרומ "עודמ" הלמה

 רפס"ל טרפ "ימלשוריה קדקדמה" לש וירפס תא ריכזה אל ק "דרה

 ,די יבתכ קדבו תובר למע ק "דר ,עודיב .חסונה תעיבקל וב עייתסהו ,"ימלשוריה

 "ימלשוריה רפסה"ו ,רתויב קיודמה חסונל עיגהל ידכ ,ונושלב "םיקייודמ םירפס"

 .םהמ דחא היה

 ךדבעא םילמה יתשב 'ע-ה ;"ימלשוריה רפסה" תסריג תא איבה א"ע ,ז"ל ללכמב

 .(ךבזעא ,ךדבעא) ץמק ףטחב תדקונמ (וט ,ח"כ םש) ךבזעאו (הי ,ט"כ תישארב)
 .עשר ייואמ 'ה ןתת לא — ט ,מ"ק םילהת איבה ,ב"ע ,ד"סק ללכמב
 ונחנא והונאצמ אלו ,הפר הנושאר דוי — ייואמ בתכ :חאנ'ג ןבא הנוי 'רש ריעמ

 יכ ,הנוי 'ר וילע ךמסש רפסה אוהו ,(ץמקב 'רהו הפר י) :ימלשורי דחא רפסב אלא .ךכ
 םינש הז (הסוגרס) אטסוקרסב היהש והזו ,ימלשורי ארקממ דימת היאר איבמ אוה

 .תובר
 ,ד"י תומש)"ילבמה" יכ (חאנ'ג ןבא) הנוי יבר בתכו :ק"דרה בתוכ 21"ללכמ"ב

 הזו (ג ,'א ב"למ) ...ילבמה ומכ חתפבו אושב היואר התיהו ,ודבל חתפב אוה (אי
 אושב והונאצמ ונחנא לבא ,וילע ךמס רשא רפסב ןכ ותוא אצמ ילואו ...יניעב ההומת
 ,וילע ךמס רשא ימלשוריה רפסה יתיאר ןכ רחא .םיקיודמה םירפסה לכב חתפו

 .ודבל חתפב אה :בתכש ומכ ותוא יתאצמו
 דרפסל םילשורימ איבה "ימלשוריה רפסה" תאש האניג ןבא רמא ,רומאכ
 םורדב בשיש ,ק"דרל רפסה עיגה דציכ ."ינוילה רפוסה ,גגוחה בקעי" הסוגרסל

 ןכתיו ,ןושארה ינומימה סומלופה ןמזב דרפסב ורוקיב ןמזב ותוא הארש ןכתי ,תפרצ
 ותוא האר ק"דרהו ,דרפסב תופידרה ימיב םילוגה ידיב תפרצל אבוה רפסהש

 .הנוברנב
 ונא ןיא ;םיקדקדמהו םינשרפה ירפסב "ימלשוריה רפס"ל רכז ןיא ק"דרה ירחא
 ןיב אלו גרובצניג םהב שמתשהש ארקמה לש דיה יבתכ 71 ןיב ותוא תוהזל םילוכי
 םהב שמתשהש דיה יבתכ ןיב אלו ,"יש תחנמ"ב יצרונ םהב שמתשהש דיה יבתכ

 !ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח .לטיק ףלודור
 .ב"ע ,ו"מ ףד 21
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