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 ןד לוצומב ידוהי ףוסוליפ-רמצ-רחוס
 יפּוצ דוקירב הייפצ תארשהב הקיסומב
 יאמש-ןב יגח

 תוטשפתה לע יתרעה ,1984 ביבאב וגקישב ,תידוהיה תיברעה תוברתה רקחל הרבחה לש הנושארה הדיעווב
 לש םיילוש תרעהמ המגוד יתאבה .הדש ירע לא )דאדגב איה קארעב( םיישארה םיזכרמהמ היפוסוליפב קוסיעה
 תידוהי-תיברעב בותכה ורוביח תא ריכזה וז הרעהב 1.םינואגה תפוקתב לצומ תליהק תודלותב ונוידב ןאמ בקעי
 באתכ" ,ותרתוכ הז ללכבו ,וכותמ םיטרפ המכ איבהו ,דרגנינלב די בתכב האר אוהש ,ןוחלצ ןב אבאט לש
 היה אל איהה םיילושה תרעהל העש התואב ףיסוהל יתלוכיש המ לכ .תויפצתה וא 'םיּפְצִמה רפס' = "ר'טאנמלא
 יתלוכיו ,ןאמ ריעה וילעש דיה בתכ לש םוליצ ידיל עיגה ןכמ רחאל   2.אוהה רוביחה רכזנ ובש ףסונ הזינג עטק אלא
 רקחל הרבחה לש תישילשה הדיעווב האצרהב ותוא יתראיתו ,ליכמ אוהש רוביחה לש וביט לע דומעל אופא
 ורוביחב יתנד ובש רמאמ יתמסרפ איהה האצרהה תובקעב .1989 ץיקב ביבא-לתב ,תידוהיה תיברעה תוברתה
 ןיידע ינא  3.לצומ תליהק לש תיתוברת-תיתרבחה הירוטסיהה דצמו ,ותביתכל תוירוטסיהה תוביסנה דצמ אבאט לש
 ,םלוא .רוביחה לכ לש ונכותו וחור תא הפי תגציימה וכותמ תחא הדוקנב זכרתא ןאכ .דיה בתכ לכ תא םסרפל םלוח
 ינשב ןייעל לכוי םיטרפ דוע תעדל הצורש ימו ,ליכמ אוהש רוביחהו דיה בתכ לע םירצק םירבד המכ הנושארב רמוא
 .םימדוקה יירמאמ

 דיה בתכ
 .םיפד 78 קיזחמ אוה Arab. 1:1679.-Evr. 4 ונמיס .גרוברטפ טקנסב תיסורה תימואלה היירפסב רומש דיה בתכ
    5.ינורזאכ השמ ןב לאומש ןב המלש ןב לאומש שידקהש ,"ארקמ ינב תסנכל" השדקה ,א1 ףד ,ושארב

 שדחב 'ט'י ,הבשב 'ד :הקתעהה ךיראת .ןזחה יולה יכז ןב דמלמה הידעס :קיתעמה ןופולוק ,א-78ב77 ףד ,ופוסב
 בותכ ןופולוקה .רכזנ וניא הקתעהה םוקמ .1131 תנשל םיאתמ הז ךיראת .תורטשל 'ב'מ'ת'א תנש ,ןושאר רדא
 ."1331=במתתא ןמ ףיוזמ" ךיראתה היפל )?יבכרה א"א לש( רחואמ טוהר בתכב הרעה וילושב .הפי עבורמ בתכב
 תופולחה לכמש אלא ,ןקות וליאכ ,ךיראתה לע םתכ ןימכ הארנ םוליצב םנמא .ףויז םוש ןאכ ןיאש הארנ םלוא

 
 .2008 רבמבונב 20 ,ט"סשת ןוושחב ב"כ םויב התריטפל רושע תאלמב הפי-סורצל הוח 'פורפ רכזל ןויע םויב םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב יתאשנש םירבד לע ססובמ הז רמאמ  1
Arabic Studies: Proceedings of the Founding Conference of the Society -Judaeo Shammai, “Jewish thought in ‘Iraq in the 10th century,” in-Haggai Ben  :ואר 2

for Judaeo-Arabic Studies, ed. Morman Golb (Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1997), 15-32; 25, n. 36. 
 השמ האר ;21-31 :)ן"שת( 41 םימעפ ",םאלסאה תוצראב תידוהי הליהק לש תיתוברת-תיתרבחה הירוטסיהל הדועת - תירישעה האמב לצומב ארקמב יפוסוליפ ןויעל גוח",יאמש-ןב יגח 3

 יתמסרפ זאמ ;חילצמ ןב בוט היה אבאט לש ירבעה ומשש רובס אוה ;405-404 ,)1997 ,קילאיב דסומ :םילשורי ;ןוחטיבה דרשמ :ביבא-לת( ,םינואגה תפוקתב לאעמשי תוכלמב ,ליג
 Haggai Ben-Shammai, "A Jewish Wool ."םיוגה ימכח" לא וגוח ינבו אבאט לש ותשיג לע ןיינעמ קרפ יתללכו ,אבאט לש ינויערה עקרה לע יתבחרה ובש הז רוביח לע ףסונ רמאמ

Merchant in 10th Century Mosul Defends the Resort to the 'Sages of the Nations': An Early Encounter between Jewish Bible Exegesis and Greco-Arab 
Philosophy,” in Pesher Naḥum: Texts and Studies in Jewish History and Literature from Antiquity through the Middle Ages presented to Norman(Naḥum) 

Golb, eds. Joel L. Kraemer et al (Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago, 2012), 11-31. 
   Monumenta)1085-1140 :ג ,ךיראת ינויצב םייניבה-ימימ ירבע בתכב די-יבתכ :םיירבעה םיפחצמה רצוא ,רצלג יכדרמו טאריס טלוק ,הירא תיב יכאלמ :וישכע האר דיה בתכ רואיתל 4

palaeographica medii aevi. Series Hebraica 3),  107-106 ,2002 םילשורי – זיראפ. 
 םירפס םג( םירפס ןפסא הארנה לככ היהש ,ןאכ רכזנה שידקמה לע 70 'עה םשו ,Cincinnati 1935, 280Texts and Studies Jacob Mann ,2 ,- ,282האר וז תיארק החפשמ לע 5

 תימלסומה הפוקתב לארשי ץרא ,ליג השמ האר םירפסב קסועה רחא ינורזאכ לע ;679 'מע ,א ,םש ,ןאמ ,דוע וילע האר .ריהקב יארקה תסנכה תיבל ףוסבל םשידקהו ,)!םיקהבומ םיינבר
 .תפסונ תורפס םשו ,12 'וש ,583 'סמ ,ג ;193-192  ,א ,ג"משת ןוחטיבה דרשמו ביבא-לת תטיסרבינוא :ביבא-לת ,הנושארה
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 םייתשהו ,ח"נר רוזחמל 'ח תנש איה ,תרבועמ התיה ב"מתא קר ,ב"מתתא וא ,ב"רתא ,ב"מתא רמולכ ,תוירשפאה
   6.ותקזח לע 1131 הקתעהה ךיראת תא דימעהל שי הז יפל .תוטושפ תורחאה

 לכו ,ולש תוערגמהו תולעמה לכ לע ,יאדיחי חסונ אופא אוה חסונה .רוביחהמ ההוזמה דיחיה דירשה והז םויה דע
 .יתנווכ המל ןיבי די יבתכ תרדההב הסנתהש ימ

 ורבחמו רפסה ןכות
    7:וז החיתפ תקסיפ המושר ב1 ףד שארב

 ]א[רקמלא אז'גא יפ 'הקרפתמ קיסאופ ינאעמ היפ באתכ חרש א'דה
 'הפסאלפלא ןמ ןיהלאתמלא אמדק ל'צאפאלא ארא ילע לקעלא 'ה'גחב
 א'ציא לוקלא ןמו :דחאו לאח ילע 'התבא'תלא 'היקאבלא רומאלא יפ
 לא ינאעמלא ןמו סאנ'גאלא 'הפלת'כמ 'היעיבט רומא עאונא יפ
 'ךישלא 'גיר'כת א'ציא אמהניב אמיפ 'הטסותמלא ר'כא
 'ה'בצ'צ'נ'ת ףאוצלא ןוחלצ ןב אבאט רי'כלא יבא רי'כלא ל'צאפלא
 'הר'צאחלא 'הוקלא בסח לאק :ראכ'דתלא םסרכ הספנל המסר
 לא באתכ הבקל :א'ציא התקבטו א'דה היאר ילע וה ןמלו
 'הפירש 'הליל'ג יתש םולע ילא ]?....[ הנמ 'העלאטמלל ר'טאנמ
 :אהב ינע עאונאלא 'הפלת'כמ

 :םוגרתבו

 ,םילועמה תועד דוסי לע לכשה תייאר יפ לע ארקמה יקלחב םירזופמ םיקוספ יניינע רואיב וב שיש רפס הז
 ינימב ןויד )וב שי ןכו( 9,דחא בצמב םידימתמה םימייקתמה םירבדה לע  8,םייהולאה םיפוסוליפבש םינומדקה
  10.םהיניב םיעצוממה םירבדב םגו םהיגוסב םיפלחתמה םייעבטה םירבדה

 וב( רמא .תרוכזתכ ומצעל ומשר  12.ה"בצנת רמצה רחוס ןוחלצ ןב אבאט רי'כלא ובא דיסחה הלועמה ןקזה  11ובתכ
    13.ותגרדמו ותעדכ אוהש ימלו וחוכ יפכ )וירבד תא

 .קסעתה םהבש ,םינוש םיניממ ,םילענו םידבכנ ,םינוש םיעדמ לא ]?....[ ונממ ןייעל תויפצתה רפס והניכ

 :ורפסב םכיס םנכות תאש םישגפמה תוביסנ לע רבחמה רפסמ ב2 ףדב ,ךשמהב

 אל'כתנ היפ י'דלא ןאמזלא 'ץעב יפ אנאפ
 א'ציא אהריגו תבסלא יה ]![י'דללא לטעלא ןאמזו 'הצא'כ אנשאעמ ןע
 םוק 'הר'צחב אנסל'ג אמברו אננארק ןמ יש יפ ר'טננ אנאפ

 
 .ףיוז ןופולוקה ךיראתש דשחה תא קדצב םיחוד םירבחמה ליעל 4 'עהב רכזנה רואיתב םג 6
 .דוקינה ןויצל םישרג יתפסוה תואבומה לכב .יקלח יטירקאיד דוקנ שי דיה בתכב 7
 .הקיסיפאטמב םיקסועה םיפוסוליפה רמולכ 8
 .םימשה ימרגל םתסה ןמ הנווכה 9

 .םיבצמה ינש ןיב 10
 .ידמל שבוגמו ףוצר טסקט אבאט רצי םישגפמ המכ לע םיתעל וערתשהש םינוידמ ירהש ,הכירע תלועפ ןיעמ לע ןאכ הרומ "'גיר'כת" חנומהש יל הארנ 11
 .ויבא לא וא וילא סחייתהל לוכי רמצ רחוסכ רואיתה הרואכל 12
 .ודמעמ :וא 13
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 'הפסלפלא עאונא יה י'דלא ר'כאלא םולעלא ןמ איש א'ציא ןומהפיו ןומהפי
 ןא אניאר ךל'ד דנעפ אהינאעמ 'ץעבב אנסופנ תקלעפ
 לא 'ה'צמאגלא ינאעמלא 'ץעבל ריסאפתו חורשמ וה אמ אהיפ
 לא אמדקלא ל'צאפא ארא ןמ ארא ןאכ 'דא ינארבעלא יפ 'הלוקמ
 לא היאג יפ יה החורשמלא םהלאוקאו 'הפסאלפלא ןמ ןיהלאתמ
 ילאעת הללא אילוא אהב תתא יתלא 'ה'צמאגלא 'הליל'גלא ינאעמלא 'ץעבל 'האטאומלאו 'הקפאומ

 :םוגרתבו

 םינפתמ ונא ובש ןמזהמ קלחב
 ,םירחא םימיבו תותבשב ןותבשה ינמזב רקיעבו ,ונתסנרפב קוסיעהמ
 תרבחב םיבשוי ונאש שיו  14.ארקמב םינייעמ ונא
 ,היגוסל היפוסוליפב רמולכ ,םירחא םיעדמב םיניבמ
 וניאר זאו ,]היפוסוליפה=[ היניינעמ המכב ורשקנ וניתושפנ .התוא םיראבמ )םה(ו
 םימותס םיניינע המכ שוריפ ידכו םיראובמ םירבד םהב שיש
 ינומדק ןיבמ םידבכנה לש תועד שי ןכש  15,ארקמב
 טלחהב םימיכסמ םהש םיראובמה םהירבדו םייהולאה םיפוסוליפה
 .םתוא םימאותו הלעתי לאה יאיבנ ואיבהש םימותסו םידבכנ םירבדל

 התייהש הליכשמה תיליעה תבכשל ךייש וניא אוה רמולכ ,ינוניבכ ומצע תא רבחמה ראתמ םירחא תומוקמב
 ויהש םירישע וא םידימא םיקסע ישנא ללכ םיתיעלש( יתליהקה דסממה ,יתדה דסממה ישנאמ הרקיעב תבכרומ
 םירוביחב האירק םג הללכ תיאופרה םתרשכהו םתלכשהש ,םיאפור רקיעב ,תועוצקמ ילעבו ,)םימכח ידימלת םג
 .םהמיע הנמנ וניא רבחמה .םייפוסוליפ

 רתוי יתרמא( רפסה ןכות לע יללכ דחא רבד קר רמוא .ירוקמה רוביחהמ שילשכ יתעדל אוה רפסהמ דרשש קלחה
 תנייפואמה ,חרזמהמ ונמז תב תידוהי-תיברע תיתוגה תורפסמ הנושב :ונידיל עיגהש יפכ ,)םירכזנה םירמאמב הזמ
 תוגהב קוסיע .תינוטאלפ-ואנ איה הז רוביח לש תקהבומה ותמגמ ,וילא הדומצ וא םאלכל הבורקה םלוע תפקשהב
 םידוהי ינש ןיב םינש לבוימ הלעמל ינפל סניפ המלש ירומ םסרפש םיבתכמ תפילחב דעותמ תימאלכ הניאש
  16.םש םיפוסוליפה תגהנהב יבאראפלא לש ושרויו דאדגבב םיפוסוליפה לש ירצונה םרומ ,ידע ןב איחי ןיבל לוצוממ
 תומואה ימכח לש םתרותל תוקקדזהה לע )?תוקדטצה וא( הנגהה ןויער רפסה לש וכרואל רבוע ינשה טוחכ
 ימכח וא םמאלא אמכח/אמלע םג םימעפלו ,םינומדקבש םילועמה = אמדקלא ל'צאפא ללכ ךרדב םינוכמה(
    17.םיפוצר םידומע העברא רבחמה ךכל שידקמ דחא םוקמב .)םייוגה

 תא קיסעה דחא אשונב ןוידהש רוריבב הלוע רחא םוקממ .אשונל שדקומ קרפ לכ .םיקרפ רשע םינש רפסב שי
 לע רבחמה רפסמ םיתיעל .קרפה שארב הנותנה םיקוספ תמישרב דקוממ אשונה .םישגפמ המכ ךשמב גוחה

 
 ,The Emergence and Linguistic Joshua Blau ואר םיימלסומ םייברע םיחנומב תידוהי-תיברעב תודהיב םייזכרמ םיגשומו םיחנומ ןויצ לש העפותה לע .ונלש ןארקב :תילולימ 14

Background of Judaeo-Arabic (Jerusalem: Ben-Zvi Institute 1999), 159, 271-272;  הימדקאה :םילשורי( ,םייניבה ימימ םיידוהי םייברע םיטסקטל ןולימ ,ואלב 'י ,םג וארו 
 .537 ,)ו"סשת ,ןושלל תירבעה

 .)the Hebrew Bible תילגנאב ונימיב חוורה שומישל המודב( ארקמה רואיתל הז יוטיבב תובורק םיתיעל שמתשמ אבאט .ירבעב :תילולימ 15
 םוגרתב Proceedings of the American Academy for Jewish Research Correspondence,”Shlomo Pines, "Tenth Century Philosophical (1955) 24: 103- ;136 ,ואר  16

 .43-19  ,)ז"לשת ,קילאיב דסומ :םילשורי( םימעה תבשחמל לארשי תבשחמ ןיב ,סניפ המלש :ירבע
 .)3 'עה ,ליעל( "יפוסוליפ ןויעל גוח" ,יאמש ןב 17

 



לוצומב ידוהי ףוסוליפ-רמצ-רחוס ,יאמש-ןב |  

 

4 

 ישילשה קרפה אוה הז גוסמ םיקרפה דחא .םיוסמ אשונ לע אקווד ןוידב חותפל עינמה התייהש תמיוסמ תושחרתה
 ינא םיארוקה תויחונל  18.אבאט לע ןושארה ירמאמב אורקל רשפא תושחרתהה רופיס םוגרת תאו ,הקיסומב קסועה
 .ןאכ וילע רזוח

 עימשמ היהש 20יּפוצ ימלסומ שיא םש היהו םהיתומוקממ דחאב 19םיברעה לש 'ח'ס תנשב העיסנב יתייה
 יתלאש .ופוג תועונתב תאז הוולמ היהו ,החמשלו הקושתל התוא ררועמו שפנה תא עינמה הפי ןחלב םהירישמ
 ליבומ םאהו ?םינחלה ירבחמ תנווכ המו ?וריש תרימאב ותוא עינמש והמ ,םיעמושה דחא תא 21תורגתה ךותמ
 ןמ המ רבד עדוי ינאש הארשמו ,בישהל היה לוכי אל הלה ?תלעותה יהמ ,ןכ םאו ?יהשלכ תלעותל רבדה
 קיפהל יתנווכתהו ,םיפוסוליפה ירפסב הז ןיינעב יתארקש הממ םירצק םירבד ול יתינע .וילע ינלאש הבושתה
 .םהילע הרזחה ידי לע ישפנב הלא םיניינע ססבל ,ימצעל תלעות הזב

 יפוצ סקט לש יבמופ עוציב לש ,"ינוציח" דע יפמו ,םימודקה םיינושארה םירואיתה דחא אוה הזה רופיסהש ןכתיי
 .ריש לש הרמז םג רואיתה לש וטושפ יפ לעו ,לוחמו הניגנ ובלוש ובש

 הפוצה םע אבאט לש ותחיש רמולכ ,הקיסומב ןוידל עינמה התייהש תושחרתהב ןוידל אבאט לש ומוכיס ןלהל
 .הזה םוכיסה ירחא ךשמנ ארקמה יקוספל רשקהו הקיסומב יטרואיתה ןוידה .ימלסומה

 ףוס:א26 ףד

 תיב יפ םהנוכו 'הובנלא ןאמז ליארסא ונב ונאכ דקו
 ילע 'הנסחלא ןאחלאלא עאונאב חיבאסתלא עאונא ןולוקי סדקמלא
 ספנלל 'הקושמלא תאעאקיאלאו תאוצאלא תאו'ד תאלאלא עאונא
 אמ א'דה יפ םהדצק ןאכו ףירשלא אהמלאע ילאו אהליא'צפ ילא
 לא םס'גלא םהב ידא י'דלא ףרשאלא ןאמזלא 'ץרעפ .חורשמ וה
 לא ןמ 'הפיאט ינעא םהריג אמאו .קאל'כאלא ףרשא ילא ירצנע

 ב26 ףד

 'הענצלא ה'דה יפ ןילואלא םוסר ]?[ופדרא םהאסע ןימלסמ
 ו'צעתאו תאלאלא ןמ עאונאלא ךית וגלאו .םהל 'הקושמלא ינאעמלא ילע
 םהתאור יפ אהנולמעתסי יתלא תאכרחלאבו אהריגב אהנע
 םהמדקת ןמל םהעאבתאב ןימלסמלא ןמ 'היפוצלא ליאוא 'ץרגפ
 ןמ ןילואלא הילא דצק אמב ]![אהיבש ]![וה יסע 'הענצלא ה'דה יפ
 ה'דה םהפ ילע עמתסמלא א'דה אוקי םלפ .עפנלאו 'הדיאפלא
 .הת'טלגל ךל'דו 'הפיטללא ינאעמלא

 :םוגרתבו

 
 .24-25 ,)3 'עה ,ליעל( "יפוסוליפ ןויעל גוח" ,יאמש ןב 18
 .נ"הפסל 978/9 ,הר'גהל 368 19
 .ךשמהה יפ לע ,ףוצתמ :ל"צ ,ףרצתמ :רוקמב 20
 .'ץירעת :רוקמב 21
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 ףוס:א26 ףד

 תיבבו האובנה תפוקתב לארשי ינב ויהש ןמזב
 )םינוש( םיגוסמ םיאנ םינחלב ללה יריש םירמוא ויה שדקמה
 שפנל םימרוגש 22םיבצקהו תולוקה םהל שיש )םינוש( םיגוסמ םילכ לע
 התיה הזב םתנווכ .דבכנה המלוע לאו היתולעמ לא קקותשהל
 ףוגה םתוא איבה ובש רתויב דבכנה ןמזה עיפוה זאו .תראובמ
 ןמ הצובק רמולכ ,םתלוז לבא .רתויב תודבכנה תודימה לא  23ירמוחה

 ב26 ףד

 וז תונמואב םינומדקה יגהנמ תובקעב וכלה םהש רשפא ,םימלסומה
 םמוקמב םהל וחקלו ,םינימה םתואמ םילכה תא ושטנ םהו .הקושת םהל םימרוגה םיניינעה יפ לע
 ... ב ןהב םיגהונ םהש תועונתו םירחא םילכ
 םהימדוק תובקעב םתכילהב הלאה םיפוצה םימלסומה תרטמ
 ןיבהל לוכי אל הזה עמושה לבא .םינומדקה הילא ונווכתהש תלעותל ילוא המוד וז תונמואב
 .ותוסג םוש לע הלאה םינידעה םיניינעה תא
 :םדאה שפנ לע הקיסומה תעפשה לע אבאט ירבד רקיעל התע הנפנ

 19:ב23 ףד

 'העאנצ וה ןאחלאלא ףילאת ןמ ינעמלא א'דה ןא תיארו
 רי'תכת ידתבא דנעו ןאמזלא םידק 'הערתכמ 'הפירש 'הליא]..[
 'הפירשלא עיאנצלא לוצאל םהעאדתבאו ןאסנאלא עונ ץא'כשא
 א'ציא 'העיבטלאו ילואלא 'הפסלפלא םלע ספנלא 'גאר'כתסא יה יתלא

 א24 ףד

 לאו ןאחלאלא ףילאת 'העאנצו הריג ןמ קדאצלא לוקלא אהתפרעמו
 עימ'ג רכ'ד ןאל א'ציא 'הינהמלא עיאנצלא לוצאו רידאקמלאב םלע
 תעסתא אהנא ם'תו .'הינארבעלא בתכלא םדקא יפ ןודמ וה ךל'ד
 ל'צאפאלא דהע ןמ ךל'ד דעב ןאל ןאמזלא יפ ןוחללא ףילאת ינעא
 לא ילע אהובכרו אהליא'צפ אורה'טאו אהעאונא וחרש ןי'דלא
 יקיסומלאב אהובקל ןי'דלא רכאלא ל'צאפאלא ם'תו .'היהלאלא חיבאסת

 
 םשל בצק חנומב ןאכ יתשמתשה ."יבצק סודומ" םגרת ;)1976 ,ביבא לת תטיסרבינוא :ביבא-לת( )תירישעה האמה,דדגב( םינמאנה םיחאה לש הקיסומה לע תרגאה ,חוליש ןונמא 22

 .רוציקה
 םירבדה="הירצנעלא רומאלא" 7:ב51 ףדב ןכו .)ירצנעלא םס'גלא א'דה( "ירמח" ןבומב "ירצנע" ראות רבחמה רזוג מ1:א26 ףדב 7.:ב51 ףד ;מ-3מ4:א25 ףד - "רצנע" הנוכמ רמוחה 23

 רהאו'גלא יפ 'דופנלא 'הערס יפ אהנאטלסו ראנלא רהו'ג" רכזנ 15-14:ב48 ףד ."יבארתלא רצנעלא" - דוסי ןויצל "רצנע" חנומה שמשמ ,מ3:א60 ;א26 ףדב םלוא .םיירמוחה
 Richard Walzer, al-Farabi on the Perfect State: Abu Nasr al-Farabi's mabadi' ara' ahl al-madina al-fadila ואר ידנכלא ףוסוליפה לצא םישומיש לע ."היעיבטלא

(oxford: Clarendon Press, 1985) revised text with introduction, translation and commentary),  370, n.213.. םוגרת םע לאינד ,)רידהמ( חפאק ףסוי םג האר ,םג ואר 
 Harry A. Wolfson, "Arabic and Hebrew Terms for Matter and Element with Especial Reference to ,םגו ;אק ,)א"משת ,ם"במרה תנשמ ןוכמ :םילשורי( הידעס 'ר שוריפו

Saadia,” Jewish Quarterly Review 38 (1947): 47-61. רמוחה ןויצל רצנע חנומב שמתשה לוריבג ןבא םגש הארנ .23 'עה ,)2 'עה ,ליעל( קארעב תידוהיה הבשחמה לע ירמאמבו. 
 .)!הז שומיש םימעפ המכ םש שי( 54-52 ,)16 'עה ,ליעל( לארשי תבשחמ ןיב ,סניפ :ךותב ,"'םייח רוקמ' רפס ךותמ םיעטקה :'םשובה תגורע' רפס" ,סניפ המלש האר
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 לא ןמ עאונאב ךל'ד יפ ףרשאלא דצקלא ןאכו ןוחללא ףילאת יא
 לוקמלא ןינרלא 'הנסחלא תאוצאלא תאו'ד תאלאלא ילע 'הנסחלא תאעאקיא
 'הקושמלא אהל 'הלכאשמלא 'הנחלמלא 'הנסחלא ליואקאלא אהילע
 א'דא י'דלא ףירשלא אהמלאע 'הרכא'דמו אהליא'צפ וחנ ספנלא
 אדידש אלימ ספנלא אהילא תלאמ  25אהעמ 24תפלתאו אהל תעמת'גא
 אהרכ'דו 'הפירשלא אהאוק וחנ אהנמ רה'טיפ אהב תמגנתו תלא'גפ
 'העיבטלא ךית תאר א'דאפ 'הדאמלל ןיאבמלא ףירשלא אהמלאע
 'ץרעתתפ אהתלא רמאב אהלאפתחא ןמ היפ תנאכ אמ עד]ת[
 לאזת אלפ אהלאכשא עימ'גב אהי'גאנתו אהדה'ג עימ'גב אהל
 לא 'הפירשלא 'העיבטלא ךית רחב יפ 26'הציאר אהנאכ יתח ךל'דכ
 לא ילע ליא'צפלאו רורסלא לכ לחמ ןמ בירקלא רצנעלא ןע 'הדיעב
 לאקי הנאפ .םלאעלא א'דה יפ יהו ףירשלא םלאעלא ךא'ד ירתפ 'הקיקח
 'הלילגלא 'הפירשלא ספנלא יוק ראה'טא ילע קטנמלא ]![אוקי םל אמל
 אמלפ אנחל ספנלא ילא אהת'גר'כא התרדק יפ אהילע ךל'ד ר'דעתפ
 אהנא ם'ת ]![אמי'צע ארורס אהב תרס אהל 'הרוצלא ךלת תרה'ט
 'הדאמלל ןיאבמלא ףירשלא אהמלאע ילא אלילק אלילק אהב תקארת
 ןיקילא רורסלאו קחלא לימ'גלא ןא ןורי ל'צאפאלא ילואה ונאכ 'דא
 לאכ וה אמנא אנהה ךל'ד ןמ ןאכ אמו ךאנה ליא'צפלא עימ'גו

 ב24 ףד

 לא ךית ספנלא תחמל אמ לכפ םס'גלא םסר וה י'דלא ]![ל'צלאכ וא לאי'כ
 ינעמלא 'הפרעמ ילא אהנמ אקוש אהב תתבשת םוסרלאו תאלאי'כ
 עאונא ןמ א'ציא ר'כא עאונאו .הל םוסר ה'דה י'דלא קחלא יהאלאלא
 אמב לאדתעאלא דח ןמ 'ה'גרא'כלא ספנלל 'המוקמ יה תאעאקיאלא
 לא ולאק אמכ 'הינאספנלא 'ץארמאלא 'ץעב ןמ אה'צרתעי
 לאק .ןיב'גלאו ןינ'גלאו  27ב'צגלאו ]!['ץיגלאו ףו'כלאו םגלא יהו .אמדק
 למעתסיפ אה'צרתפ ספנלל 'ץרעת דק 'ץראוע סמ'כלא ה'דה ןא
 לא ןמ עונ העיבט 28אה'צאגמ]א ן[מ עונ לכ דנע אה'גאלע יפ
 30םהנמ ]?[לכ לדעתל הניעב 29'ץגמלא ךלד העיבטל ד\א/'צמלא תאעאקיא
 ]?[רקתפ .ארורסמ ןאכ ןמל ןזחמלא וא ןימתגמ ןמ ברטמלא וא
 אמ התעיבט ןמ בסתכתו הל 'הדידש 'ה'דל 'דלתו הילא חאתרתו

 
 המידקמ וז תורקיה .)91§ ,82 'מעל הפסוה( 300 ,)ם"שת ,סנגאמ :םילשורי( םייניבה ימי לש תידוהיה תיברעה קודקד ,ואלב עשוהי ואר ו"פ ומכ ינימשה ןיינבב הזמה 'פ ילעפ תייטנ לע 24

 .םש ירזוכהמ האובמה תא הנש םישימחו האמב
 .םש 25
 די בתכב העפותה תורקיה .252 'מע ,)14 'עה ,ליעל( Blau, Emergence ואר ,םייניבה ימימ די יבתכב דעותמו ונימיב דאדגב ידוהי לש גהלל ינייפוא אר>ןיג םיאגהה קתעמ ;'הציאג= 26

 .ואלב טטצמש רתויב תומודקה תויורקיהה תא הנש םייתאמב המידקמ הז
 .תמדוקה הרעהב ואר ,ל"מיגל ןקית ש"יר יבג לעו ב'צרלא הליחת בתכ קיתעמה 27
 .26 'עה ,ליעל ואר= ,אה'צארמא= 28
 .תמדוקה 'עהב ואר ,'ץרמלא = 29
 .גוליד שי וז הלימ ירחאש הארנ 30
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 לא ןמ הארנ אמ וה ךל'ד לא'תמ לדתעתפ ךא'ד 31אה'צגמ דא'צי
 היפ בלגת ןאב 33ה'צגמתפ םס'גלל 'ץרעת יתלא  32ה'צגממלא 'ץארעאלא
 העמ למעתסיפ הנע 'ה'גרא'כ ר'כא רומא ןמ וא תאיפיכלא 'ץעב
 .לדתעיפ ה'צרמ 'היפיכל דא'צמלא א'דגלא וא אודלא 'העיבט
 לא ןמ 'הדחאו לכב ןדבלא 'העיבט ןמ 'הדחאו לכ ךרחתת דקו
 'הכרחל אהעאבתאב אהתעיבט ילע יה יתלא ןאחלאלאו תאעאקיא
 אנרצע יפ 'הלמעתסמלא תאלאלא ל'צפא וה י'דלא דועלא ןאכ 34'דא ספנלא
 ראתוא 'ח וה ןאחלאלא ףילאת 'הענצ יפ תאקואלא ןמ הריג יפו
 'העיבט אהנמ ןינתא לכ ץחיל אהנמ ןינ'תא לכ ילע עאקיאלא עקי
 עאבראו רוהשלא עאבראו םלאעלא אהב ןוכי י'דלא עיאבט 'דלא ןמ
 סופנלא יוקו ןדבלא 'העיבט רוצו ןאדבאלאו ןינסלא עאבראו םוילא
 לאו תאעאקיאלא דנע ספנלא 'הכרח א'ציא ךל'דכו א'ציא 'הינא'תלא
 ספנלא תא'ד 'הכרחל 'העבאת ךל'ד יפ יה אמנא ןאחלא

 :םוגרתבו

 19:ב23 ףד

 תונּמוא אוה םינחל רוביח רמולכ ,הז ןיינעש יתיאר
 תוברתהל םדאה ינב ולחה רשאכ .םודק ןמזב הרצונש הדבכנ ]...[
 ,תודבכנה תוכאלמה תא רוציל ולחהו
 הקיסיפה תא םגו הקיסיפאטמה עדמ תא שפנה תריצי רמולכ

 א24 ףד

 ,םינחלה רוביח תכאלמ תא התריציו רקשל תמא ןיב התנחבהו
 רכזנ הז לכש םושמ ,םיחמומה תוכאלמ תודוסי ןכו 35םירועישה עדמ
 בחרתה ןכמ רחאלש ןמזב  36.רתויב םימודקה םיירבעה םירפסב בתכנו
 םילועמה תפוקת התייה ,זאש םושמ ,םינחלה רוביח
 לע םתוא וביכרהו םהיתולעמ תא וארהו םהיגוס תא וראיב רשא
 ,"הקיסומ" המשב ובקנ רשא 38םירחאה םילועמה ויה ןכמ רחאל  37.םייהולאה םירומזמה

 
 .23 'עהב ואר ,אה'צרמ= 31
 .תמדוקה 'עהב ואר ,ה'צרממלא = 32
 .ליעל תמדוקה 'עהב ואר ,ה'צרמתפ = 33
 ?'דאו ל"צ 34
 توریب ,ءافصلا ناوخا لئاسر( הרהטה יחא תורגאב לשמל ואר ,תיברעה הקיסומה תרותב הז חנומל שיש תדחוימה תועמשמל םתסה ןמ הנווכה יחכונה רשקהב לבא ,ןובשחל הנווכה ילוא 35

 :ירבע םוגרתבו ,188-194 ,)تاوصالل ةعماسلا ةوقلا كاردا ةیفیك يف( "םילילצה/תולוקה תא עמושה חוכה תגשה תוכיא" לע קרפב ,)הקיסומה לע( תישימחה תרגיאה ,א ךרכ ,)1992
 .21-17 'מע ,)22 'עה ,ליעל( תרגא ,חוליש

 ."לזרבו תשחנ שרוח לכ שטול" ןיק לבותו "בגועו רונכ שפות לכ יבא" לבוי ,"הנקמו להא בשוי יבא" לבי לע בכ-כ:ד תישארבב םיקוספל םתסה ןמ הנווכה 36
 'ר שוריפו םוגרת םע םילהת ,)רידהמ( חפאק ףסוי ואר ,םיליהתל ותמדקהב ג"סר ירבד לא ןאכ זמור אוהש ןכתיי ןכ םאו ,שדקמה תיבב םיליהתה ירומזמ תרישל ןאכ הנווכהש הארנ 37

 ןלהל הארו ,41-27 ,)ג"משת ןליא-רב תטיסרבינוא :ןג תמר( )ב ,םירקחמו תורוקמ( םילהת רפסל תושיג עברא ,ןומיס לאירוא ;דל-חכ ,)ו"כשת ,ם"במרה תנשמ ןוכמ :םילשורי( הידעס
 רשקה .Uriel Simon, Four Approaches to the Book of Psalms (New York: State University of New York Press, 1991) :ילגנא םוגרתב םסרופ ןומיס לש ורפס .53 'עה
 .15 'מע ,)22 'עה ,ליעל( תרגא ,חוליש תאמ תירבעל םוגרתבו ,186 'מע ,א ,)35 'עה ,ליעל( אפצלא ןאו'כא ליאסרב רכזנ ללכב תותדה ינחלופלו םילהתל

 ”,VII), 2009New York: Facts On File, ( ,Encyclopedia of Islam in O. Wright, "Musiki: 687-682 ,ואר ,םיברעה םהיכישממו םינוויה רמולכ 38
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 יגוסב >...< התייה 39הזב רתויב הדבכנה הרטמה .םינחלה רוביח רמולכ
 םירמואש םיאנ םהילילצש תולוק ילעב םילכ לע םיאנ םיבצק
 תקושת תא תוררועמו םהל תומודה תונחלומ תואנ תורימא םהיפ לע
 רשאכו .דבכנה המלוע םע ּהחיש לאו היתולעמ לא שפנה
 הקזוחב שפנה ןהילא הטית ןתא דחאתתו ןהמיע שגפית
 תא התריכזו םידבכנה היתוחוכ הנממ ולגתי זאו ,ןתוא רמזתו טטושתו
 אוהה עבטה תא הארת )שפנה( איה רשאכ .רמוחמ דרפנה דבכנה המלוע
 רסמתתו 40הלש ילכה ןיינעב התדיקש/התוקסעתה תא חינת
 דימתתו ויתורוצ לכב ותא חישתו החוכ לכב 41ול
 ,אוהה דבכנה עבטה םי ךותב לוכיבכ לולצתש דע ךכ
 תולעמהו תוחמשה לכ םוקמ לא בורקה דוסיהמ קוחרה
 םירמוא ירהש .הזה םלועב הדועב אוהה דבכנה םלועה תא הארת איה זא .תויתימאה
 הלועמה הדבכנה שפנה תוחוכ תא תולגל  42ןויגיהה לש וחוכב ןיא רשאכש
 רשאכ .ןחל תרוצב שפנל םתוא הלגמ ילכשה חוכה )לכשה לש( וחוכמ הנממ רצבנ רבדהו
 ךכ רחא .המוצע החמש הב החמש איה 43תאזה הרוצה הל תילגנ
 ,רמוחהמ דרפנה דבכנה המלוע לא הגרדהב םתועצמאב הלוע איה
 תיאדווה החמשהו יתימאה יפויהש םירובס ויה הלאה םילועמה ןכש
 אלא וניא ןאכ ןהמ שיש המו ,םש תואצמנ תולעמה לכו

 ב24 ףד

 הציצמ/הניחבמ שפנהש לככ .ףוגה תומד אוהש לצכ וא ןוימדכ
 ןיינעה תעידיל הקושת ךותמ ןהב הקבד איה וללה תויומדבו תונוימדב
 יניממ םירחא םינימ .ולש םימשר םה וללה רשא יתימאה יהולאה
 ללגב ןוזיאה רדגמ תגרוחה שפנה תא םינקתמ/םירשיימ םיבצקה
 ורמאש יפכ הב םיעגופה שפנ יילוח
 46רמא  45.בצעהו 44הניטהו סעכהו זגורהו דחפהו הגאדה םהו ,םינומדקה
 שמתשהל שי .התוא רובשלו שפנל תורקל םייושע הלאה םירקמה 47תשמחש
 יניממ דחא לש ותוכיא/ועבטב ָהֶייָלוחמ ןימ לכ דגנכ הב לופיטב
 48םהמ ]?[דחא לכמ הטיתש ידכ ילוחה ותוא לש ותוכיא/ועבטל קוידב דגונמה םיבצקה
 ]?[עגרתו 49חמשה תא ביצעמה וא םיגאוד חמשמה וא

 
 .'וכו יגוסב השעיי אוהש איה םינחלה רוביחב הרטמה :רמולכ ,םינחלה רוביחב רמולכ 39
 .ירמוחה הפוג 40
 .אוהה עבטל 41
 .לכשה םתסה ןמ 42
 .ןחלה 43
  ,c403 ),1984, Cambridge: The Islamic University( English Lexicon-ArabicEdward W. Lane ,ואר نینج לש וז הארוהל 44
 םיידוהי םייברע םיטסקטל ןולימ ,ואלב ; ,Leiden: E. Brill 1881( Supplément aux dictionnaires arabesR. Dozy(201a I:, I ואר )הבקנה תמויס םע םנמא( نیبغ לש וז הארוהל 45

 .ב474 ,םייניבה ימימ
 .רמאמה ףוסב ןלהל האר ;ןוידב םיפתתשמה דחא ירבדמ וא בותכ רוקממ ןאכ טטצמ רבחמהש הארנ 46
 .השיש ןאכ הנומ אוה השעמל 47
 .30 'עה ,ליעל ואר 48
 .םיילוחה ןיב התנמנ אל רתי תחמש םנמא 49
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 המ תא ותוכיא/ועבטמ חיוורתו בר גנוע וללגב גנעתתו
 םיאור ונא הזל המודב .ןזאתתו ָּהיְלֹוח תא דגונש
 תורבגתהב ףוגה יילוחל םימרוגה םירקמה תא
 םישמתשמ הזכ הרקמב .ףוגל ץוחמ םירחא םימרוג וא  50,תויוכיאה תחא
 .ןזאתמ אוהו ותלחמ תוכיא תא דגונה ןוזמה וא הפורתה תוכיא/עבטב
 דחא לכ יפ לע הָעָנ ףוגה לש תויוכיאהמ תחא לכ
 תעונתל התמאתהב הל םימיאתמה םינחלהו םיבצקהמ
 וננמזב םישמשמה הניגנה יֵלכב הלועמה אוהש ּדועבו 51ליאוהו .שפנה
 ,םירתימ הנומש שי םינחלה רוביח תכאלמב םירחא םינמזבו
 תוכיא/עבט םהמ םיינש לכל תוצקהל ידכ םהמ םיינש לכ לע בֶצֶקה לח
 יעברו ,םישדוחה יעברו  52,םלועה בכרומ םהמ רשא תודוסיה תעברא דגנכ
 שפנה תוחוכ םגו ףוגה עבט תורוצו ,םיפוגהו םינשה יעברו םויה
 םיבצקה )תעימש( תעשב שפנה תעונת ןכו ]?[היינשה
 .המצע שפנה תעונתל הזב אקווד המיאתמ םינחלהו

 קלחב תוארל רשפא ."םעט ןתונ" תניחבב ,)רמתשה אבאט לש ןוידה לכ אל( םירבדהמ קלח קר ןאכ יתאבה
 ;םדאה ינב לש תינחורה הריציה תודלותב הקיסומה םוקמ :אבאט קסוע םהבש םיירקיעה םיאשונהמ המכ יתאבהש
 תועצמאב וליפא( תומלשל התפיאש תמשגהב שפנה לש תיבויח תוליעפ תררועמכ ןה ,שפנה לע הקיסומה תועפשה
 ;ישפנהו ינפוגה גזמה תא ןזאמו אפרמ חוככ ןהו )יּפוצ וא ינוטלפא-ואנ ןרוקמש ,יידמל תוינוציק תויטאטסקא תויווח
 תונושו תובר תויעיברו םהיתולועפו ,העברא ,וירתימ רפסמ ןיב תולבקהה תועמשמ ןכו ,ותובישחו ּדועה לש ומוקמ
 .םוקיב

 רבחמה .שי ןכא ?רבחמה לש ומוקמו ונמז תב תידוהיה תוברתב היתועפשהו הקיסומב ןוידל םידקת שי םאה
 ג"סר .רוד תונשב ונרבחמל הארנכ םדקש ,ןואג הידעס בר אוה הקיסומב ןדש תידוהיה-תיברעה תורפסב ןושארה
 ןכו ,)תועדהו תונומאה( תאדאקתעאלאו תאנאמאלא באתכ ףיקמה יגולואיתה ורוביחב :תומוקמ ינשב הקיסומב ןד
 םשו ,שדקמה תיבב םילהתה ירומזמ עוציב לש רשקהב הקיסומב ןד אוה הבש ,םילהת רפס לע ושוריפל המדקהב
 לע חי קרפב( ירישעה רמאמב יגולואיתה ורוביחב אצמנ הקיסומב ינורקעה ןוידה  53.הניגנ ילכ המכ םג ריכזמ אוה
 ךרד לש ןורקיעה יפ לע םדאה לש וייח רודיס אוה ורקיעו ,ירסומ ךירדמ םצעב אוהש ,)תלבוקמה הקולחה יפ
 הקיסומה רקוח .ול םיעודי ויה ונמז תב תילקיסומה הירואיתב םיבושח םיגשומש הארמ אוה הז ןוידב .עצמאה
 דחוימ רפסב יידמל ידוסי רקחמ )דחא דומע ג"סר לש ורפסב ספותה( הז ןוידל שידקה רמראפ 'גרו'ג ירנה תיברעה
 ג"סר לש יברעה ןוידה תא שדחמ רידהה רלדא לארשי  54.ג"סר תריטפל הנש ףלא תאלמב רואל אציו וילע בתכש

 
 .humors תורמה ,ֹתוחֵלה 50
 .רוקמב ןוקיתה תעצה האר 51
 يدنكلا تافلؤم :ךותב ,ىقیسوملا يف ةیربخ ءازجا يف ةلاسر يدنكلا بوقعی ,ידנכ יפ לע ,תודוסיה תעבראל ןווכתמ אוהש ןיבהל יתפדעה .שבויו תוחל ,םוח ,רוק םה םיעבטה תעברא הרואכל 52
 הנומש ּדועב שיש ויליאמ ןבומ אבאטל .תרגאה לש ןושארה קרפה,ינשה רמאמה תרתוכב ,)122-121 ,2009 תוריב ,דאדגב( 100 ص ,1962 دادغب ,فسوی ایركز قیقحت ,ةیقیسوملا
 הרשע לעב ּדוע ריכמ ידנכלא .H,G, Farmer-J-Cl. Chabrier, "ʿUd,”in Encyclopedia of Islam, X: 768-773 ואר ,םירתימ הרשע לעב ּדוע רכוה רבכ ונמזבש יפ לע ףא ,םירתימ
 חנומה תא רוריבב ההזמ אוה ובש ,ד-א:גל םילהת לש ברוקמ יברע םוגרת ידנכלא איבמ )108( 90 'מעב ;)111-81( 93-67 'מע ,םש ,ةیرتولا تاتوصملا باتك ותרגיאב האר ,םירתימ
 .יראשע דוע :הק 'מע )34 'עה ליעל( ומוגרתב ג"סר ;םירתימ הרשע לעב ּדוע םע "רושע לבנ" ירבעה

 לע בושח רקחמל . ,Hebrew Union College Annual  ”Preface and its Musical Aspects,-A Geniza Find of Saadya's Psalm“Hanoch Avenary(1968) 39: 162-145 ,ואר 53
 .)26 'עה ליעל( ןומיס האר םיליהתל המדקהב ילאקיסומה ןוידה לש ומוקמ

  ,Arthur Probsthain: London( Sa'adyah Gaon on the Influence of MusicHenry George Farmer, 1943( ,ואר 54 
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 ןיבל ג"סר לש ונויד ןיב ןוימדה תא תוארהל שקיב תיברעה הקיסומב קוסעל הברהש רמראפ  55.תירבעל וימוגרתו
 רוקמה היה ידנכלא לש ורוביחש קיסהו ,)תיעישתה האמה עצמא( ג"סרל םדקש ידנכלא יברעה ףוסוליפה לש ונויד
 .ג"סר באש ונממש

 אל לבא ,םנמא בושח ידנכל ג"סר ןיב ןוימדהש איה תשדחמה ותנקסמ  56.וז הלאשל שדחמ שרדנ חוליש ןונמא
 ףיעסכ ול שרדנ ג"סר .עדמ שיאכ ,ףוסוליפכ ,ופוגל הקיסומה רואיתל שרדנ ידנכלא .םילדבהה םיבושח תוחפ
 לכ םוקמ ספותה דועה רקיעבו ,הניגנ ילכ לש רוכזא ג"סר לש רואיתהמ ןיטולחל רדענ לשמל ךכ .תירסומ תכסמב
 םושמ תנווכמ איה דועה רוכזאמ ג"סר לש וז תוענמיהש ןכתיי .םירחאו ידנכלא לש םייטרואיתה םינוידב בושח ךכ
 תאז 57.הניגנ ילכב שרופמב ןד אוה םיליהתל ותמדקהב ירהש ,שדקמה תיבב קר םילכב ןגנל רתומש בשח ג"סרש
-ואנה תוגההמ ,הטעמ וא הבורמ ,המ תדימב םיעפשומ תיברעה תוגהב הקיסומב םינוידהמ רכינ קלח :דועו
 הפיאשה אוה םיקהבומה הייוטיבמ דחאש תומלשל םדאה תפיאש תדמוע הדקומבש תוגה ,תינוטלפא
 בושח יעצמא איה הקיסומה .וב תוגזמתהל וא רמוחמ דרפנ ,הובג םלועל תוברקתהלו רמוחה ילבכמ תוררחתשהל
 דומיל וליפא הבש ,ג"סר לש עצמאה ךרדמ דואמ הקוחר וז המגמ .אבאט ירבדמ םג ונדמלש יפכ ,וז הרטמ תגשהל
 .הדימב תושעיהל הכירצ העידי תשיכרו הרות

 שוריפ אוצמל איה אבאט לש תיסיסבה ותרטמש רחאמ .אבאט ול המוד םש ,ידנכלאמ הנוש ג"סרש םוקמב ,ןכא
 לש תיסיפאטמהו תיסיפה תואיצמה לש ןוכנ רואית איה ותעדלש היפוסוליפל םיאתיש 58םימיוסמ ארקמ יקוספל
 ןוימד אבאט לש ונוידב םיאצומ תמאבו .רשכ היה הז ךרוצל יברמ עדימ ול קפסל היה לוכיש רוקמ לכ ירה ,םלועה
 ותרתוכב עודיה ידפולקיצנאה ףסואב הלולכה הקיסומה לע היפארגונומל םג אלא ידנכלא לש וינוידל קר אל
 הקיסומה לע תרגיאה ןכש ,ליאסרב אצמנ םהיגהנמלו םיפוצל רשקה םג 59."אפצלא ןאו'כא ליאסר" תיברעה
 תיצמת תאו ,םירפס המכב הקיסומה לע ארקש רמוא אוהשכ אבאט לש ותודע הנמאנש הארנ .יפוצ קרפב תמתחנ
 תחיתפמ דירש וליפא תוארל רשפא דחא םוקמב יתרעהש יפכ .ןאכ יתאבה ונממ ירקיע קלחש ןוידב רסמ ותאירק
 ןיעמ וירבדב תוארל רשפא םייתניבו ,תילקיסומה ותנשמל קיודמ רוקמ יתרתיא אל םייתניב םלוא .)לאק( טוטיצ
 .םינוש תורוקממ תטקולמ הנשמ

 םימלסומל םידוהי ןיב ,הפ לעב רקיעב ,רישי עגמ לע דחוימב החיכש הניאש הדועת ןאכ איבהל יתיצר :רבד לש וללכ
 ותביבס תוברת יבגל ידוהיה לש ותונרקס לע תניינעמ תודע יהוז הזל ףסונב .יניינע לבא יממע חיש לש המרב ילוא
 ןיידה תוחכונב ,תסנכה תיבב להנתמ הזה חישהש רוכזל יואר ,ףוסבלו .ותוניינעתה ימוחתו ותלכשה תמר לעו
 שדוק לא היפוסוליפב קוסיעה תסינכ לע תודע ונינפל ןאכ שי :רחא ןושל .רוביחב תודחא םימעפ רכזנה ימוקמה
 ןיינעמ רואב ריאמ אוה ,בחר םרז גציימ וניאו יסחי ןפואב רידנ הזכ רוביחש יפ לע ףא .לוכיבכ יתליהקה םישדוקה
 .תירישעה האמב לבב ידוהי תא

 
 ,Printed Books from Geonic Times up to 1800 (Répertoire international des Hebrew Writings Concerning Music in Manuscripts and Israel Adler ,ואר 55

sources  musicales, B9,2) (München: G. Henle Verlag, 1975), 288-295.. םג ךלה הז ןוויכב Ulf Haxen, Saadya Gaon on Music - Melody or Rhythm?, in Jewish 
Studies at the End of the 20th Century: Proceedings of the 6th EAJS Congress, Toledo 1998, eds. Judith Tarragona Borrás and Angel Sáenz-Badillos (Leiden-

Boston-Köln: Brill. 1999) I: 406-413. 
56 282-265 :4 (2004) Alephorks of Saadia Gaon,” Woncepts in the CAmnon Shiloah, "Musical  
 .282 'מע ,םש ,חוליש הוושה 57
 .)וט:ג ב"למ( "'ה די וילע יהתו ןגנמה ןגנכ היהו ןגנמ יל וחק התעו" עשילא לע רפסמה אוה קרפב םישרופמה םיקוספה רשע םינשמ ןושארה קוספה 58
 .22 'עה ,ליעל האר וז תרגיא לש ירבע םוגרתל ."םינמאנה םיחאה תורגא" וז תרתוכ םגרתל םיגהונ 59


