
ןומע י"של "חדינה"ב תומלועה תולשלתשה 

ר ט ל א .ד ירוא 

ילקרב 

תשרופמה ותנווכ 'םיבר ונייצש יפכ .סכודאראפ לע ולוכ יונב ןונגע לש "חדינה" 

ינמיסמ המכו 'תודגנתמהו תודיסחה לש שגפמה ןמ יפא רופיס רוציל התיה ןונגע לש 

־תוצובק יתש ןיב קבאמב הלילעה דוסי - רופיסב םיטלוב יסאלקה סופאה לש רכיהה 

ינשב םירוביגה תועיס לש "םיגולוטאק" 'דחאכ הביאו הוחא ןהיניב שיש תוברת 

־לע־ףאו .םוי־פוי ייח תולועפו יווה יטרפ לש לוכיבכ םיירמוה םירואית ,תונחמה 

העשב .ברעממ חרזמ קחרמכ סופאה םלועמ קוחר רופיסה לש ינוימדה ומלוע ,ןכ־יפ 

,שמשה לש הרואל קירבמ ,רורב ,קצומ םלוע תבחרנה ותעידי לע הלעמ םופאהש 

םישמשמ םהבש הלפאו לצ לש םימוחתל אקוד ןאכ ותוא ךילומ ןונגע לש ונוימד 

תירוקמה ותינכת הצווכתהש אופיא המית ןיא .חורו תוימשג ,ץיקהו םולח היבוברעב 

םישימח ןב רופיס איצוה ףוסבו הלודג היגולורטט "חדינה" ןמ תושעל ןונגע לש 

קר תויפאה ויתונווכו ,ורופיס חורל רז סופאה היה ,ןובשח לש ופוסב :םידומע 

תדחוימה היארה־ךרד ןיבו תיפאה היצפצנוקה ןיב חתמה תא ךפהש ךכ ידיל והואיבה 

.ולש ןגראמה פיצנירפל תוחפל וא ,רופיסה אשונל ול 

סופמילואה ינב םילאה לש הפקשה התואל הרואכל הליבקמה הרוצב חתופ רופיסה 

ותוא לכ דרי בר גלש" :יסאלקה סופאה ןמ ונל העודיה ,ויקבאמו ישונאה םלועה לע 

םילאה םלועל גישו חיש ,עודיכ ,סופאב ".לפשה םלועה יפלכ ןוילע ביתנמ עובשה 

תולובגה ךא ,הדבכ העונת אלמ םג םיתעל ןוילעה ביתנהו ,םדא ינב לש םמלוע םע 

ףאו ,תירקיעה המבה ראשנ דימת לפשה םלועהו ,םירדגומ תאז לכב תומלועה ןיב 

.םימוחת שוטשטב אקוד ונלש רופיסה חתופ ,תאז תמועל ."לפש" ארקיהל יואר וניא 

ודמע םימשהו הניבלה הרוחשה המדאה" :רפסמה ךישממ ןושארה טפשמה ירחא דימ 

המו ,ןויהכב הארנ ןבל תויהל ךירצ היהש המ ,תומוקמ ופילחה וליאכ — "םנויהכב 

לכב ולש תירקיעה היצקנופהש ,גלשל ןאכ בל םישל שי .ןבל ולוכ ךפה היה ההכש 
לאירוא יברשכ :תויעמשמ־וד רופיסב ויתועפוה .םימוחת שטשטמ תויהל רופיסה 

םהיפנכמ תויושע תויטיפטכ ראותמו םימחרה תדימב גלשה רושק רפכב ותבש השוע 

תדימב התע רושקה ,גלשה ףטוע ,תססוג ילדייאשכ .תרשה יכאלמ לש תוטומשה 

תוללותשהב תומלוע תונבל ,שטשטל ודיקפת רקיע ךא .םיכירכתכ תיבה תא 'ןידה 

תומלוע .וליפאמו הליל ריאמ ,םורמ ימשמ דרוי גלש" :ויה אלכ ןבירחהלו תוחורה 
.(ז"י) "הממדב םימלענ תוביתנו םיפשחנ םימלענ 

תונומת הלעמ ןונגע :דחאכ יטאמיתו ינכט אוה "חדינה" לש ידוסיה םכודאראפה 

ימודמדב ותוקצומ תא סמהל ,םלוע ותוא גגומל ידכב ויטרפ יטרפ לע הזה םלועהמ 

הרקמ אל .םירחא תומלוע לא תושפנה לש ןתייהנ תמצע תא תוארהל 'ןוזחו הייזה 

־תדוקנמ אקוד איה תראותמ תיטסימ היווח טוריפב תראותמש הנושארה םעפבש אוה 

התוא לא ימשגה םלועה ןמ רבעמה תא טילבהל תנמ לע ,ירמגל תינוציח תיפצת 

םיסכמ םהיללצו םיעקוש תורגה" :תמלענו תוימשגה תלטבתמ הב רשא היומס הדוקנ 
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תופקדזמ םהיתובהלש .םחלה יתיתפ תאו תומצעה תא ,הלחה ירייש תא 'ןחלושה תא 

תסנכנ העשו תאצוי העש 'תולוקשמה ןמ הציצמ הדולחה 'תועשה ילכ יפלכ והשמ 

ויתועורז יתב ךותב תונותנ וידי .העונת םוש ילב תורנה לע דמוע לאירוא יבר ןיידעו 

התיהש שפנה תויח תמחמ ,ןהילאמ תוענענתמ ויתויציצו ויתויציצ דע ףטונ ונקזו 

ןשע התושו ומוקממ קתענ וניא ברהו 'הלועו רמתמ ןשע דומעו םיכעוד תורנה .ןהב 
.(ו"ט) "תבשה תורנ 

ידכ תומצע םימסרכמו םחל םיסעול וב רשא םלוע ,הזה םלועה ןמ הנומת הנה 

ילכ) םדאה לש תינכימה ותסיפת יפל ןמזה וב דדמנש םלוע ,ףוגב שפנה תא םייקל 

תולוקשמה)ןוילכו תורדרדיה לש םיכילהתל ועבט םצעמ ןותנה םלוע ,(רדחב תועשה 

"הריוא" הוושמ קר אלש בהבהמה תורנה רואב ראומ לוכהו .(הדולח ןהב התלעש 

חומ תקזחמ םאיצומ םיישחומה םירבדה ינפ לע וקחשמ ךות אלא הנומתל המיאתמ 

תובישח תעדונ 'ללכב) .ןידה אמלעמ אלש תויח םהב ןתונ ,וגב םירבדל םכפוה ,תויש 

טפשמה .(םירחא םיעטקב םג הארנש יפכ ,החילבמ הרואת לש םיטקפאל רופיסב הבר 

זיחממ ,"תבשה תורנ ןשע התוש" ברה לש זעונה רויצב ,הזה ףיעסה לש ןורחאה 

ברקתמה ימשג ץפח אוה אליממ רנה :תוינחורל תוימשגמ הזה רבעמה תא םכסמו 

ןוימדה ןמ הקוחר אל םלועל המשנ־רנ תיתרוסמה האוושמהו - חורה םוחתל ותלועפב 

שאה לש ,ישממ־אל ,יריוא דירש אוה ךעדש רנה לש ונשע ירהו - רופיסב טלושה 

.חורהו רמוחה ,םילדבו םידגונמ םימוחת ינש לש תובלטצה תדוקנ ןיעמ ,תישחומה 

הציחמ אלב תסנכנ ןאכ ףוגה לש הסגה הלועפה :לאירוא יבר "התוש" ןשע ותוא 

.ותוימשגמ קידצה טשפתמ שפנה־תולעתה לש הז ךשוממ עגרבש ינפמ תוינחורה ךותל 

תישחומה תואיצמה ןמ ת ו ט מ ת ש מ "חדינה"ב תולעופה תושפנהש רמול רשפא 

תיארנ הניא ,תואיצמכ התוכז ףקות ןיינעב תענכשמ הניא וז תואיצמ .הזה םלועה לש 

אוה עירכמש המ .וב קבדיהלו וב ןימאהל ,אוהש תומכ וב לכתסהל יאדכש רבדכ 

תוריפס יתש ןיב ןותנ רופיסה לש "לפשה םלוע"ה .תושפנה תוטמתשמ ןוויכ הזיאל 

םייתתה תומלועהו תודיסחה תרות ךותמ םיפקשנה םייאליעה תומלועה ,תודגונמ 

אוה הלילעה רקיעו :ולש םימעוזה רסומה ירפס לע ידגנתמה יווהה ךותב םירועפה 

יבר לש רואה תומלוע לא תוומהו ךשוחה תומלועמ םושרג לש תגרדומה ותיינפ 

,ברה לש תיטסימ היווח לש ימינפ רתוי רואית הנה .אוה ןכ ומשכ רשא ,לאירוא 
:ומויס דע רופיסה תוחתפתהל חתפמ שמשל לוכיה 

ופוגב לכתסנו לאירוא יבר םק .תכלוהו תקתענ תילולפאהו אציו לפקתמ הלילה" 

,םיחצחוצמה תומלועה ןמו תומלועה תולשלתשהמ הארונ תובהלתה בהלתנו םלוע לש 

ןנצל ידכ ןולח לש תיכוכז לע וחצמ חינה .תואיצמה ןמ לטבתי אלש ארייתנש דע 

תדמו םלועל םלועמ לשלתשנ הלילה .ופוגב ושפנ תא קיזחהל לכויו האלפנה ותוקיבד 

.(ב"כ) "הלועו תטשקתמ םוי 

ךפוה תילולפאל דעבמ עיצפמה רחשה :לודג רוא האור ךשוחב דמועה םדאה 

תעפוהו תיאליע הרהנ לש םימיב תגזמתמ הזה םלועה לש ושמש — ימסוק ערואמל 

קידצה לש ימינפה קוניזה לע הרומ '"תומלועה תולשלתשה" ,ינכטה ילבקה חנומה 
ךכ־רחא דימ ,תאזה היווחל םאתהב) .ףוסךיאה לא תוליצאה ךרד תוימשגה םלועמ 
היהש המ ךופהל דמולכ ,"הנוילעה תוריהבב" הינסכאה תא תוסכל ,גלשה בוש עיפומ 

ומוקמל תניוצמ המגוד איה ןולחה לא ןאכ חדוקה חצמה תציחל .(םיימשל ץרא תניחבב 
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־תדוקנ איה תננוצה תיכוכזה .םיישחומ םירבד רואית לשו 'רופיסב רמוחה לש 

'ונל הריכזמ םגו ירמוחה םלועב לאירוא יבר תא הקיזחמה השלחו הקיקד הזיחא 

'תיכוכזה ךא .תישחומ תואיצמב תמייקתמ ןיידע תאזה תלעפתמה שפנהש 'םיארוקה 

תושילקה לע ונתוא דימעהל םג היושע 'רמוחה לש וז הריבשו הפוקש תושבגתה 

ךכ לכ תמצמוצמה ותלוכי ,ולש תיתימאה תושממה רסוח ,רמוחה לש תיתוהמה 
.םירחא תומלוע לא תאצל תסרוהה המשנה תא אולכל 

רוחבה לש רואיתה תא דימעהל יואר לאירוא יבר לש וז שפנ־תולעתה דגנכ 

,לאירוא יבר לע ונאבהש ןושארה עטקב ומכ ,ןאכ ףא .הלילב ודבל אוהשכ םושרג 

ןמ רזוח אהשכ םשג לילב םושרג הארנ םדוק .התרואת ידי־לע הנומתה תרגסמ תעבקנ 

דימ .םיללצ לש תואבצ ררועמה ודיב חילבמ סנפו םילפא תואובמ ךרד הבישיה 

ךישממ ,"תולילב דחפמ" תארקנה הקסיפה תלחתהב ,תיבל סנכנ אוהשכ ,ךב־רחא 

הנטק הרונמו הבכ םרט רונתה רוא" :הרואתה לש רידגמה החוכ תא שיגדהל רפסמה 

תאו ןמשה יקיקר תאו תרשמה תציב תאו ןחלושה יצח לע הסורפה הפמה תא הריאמ 

תולילב דחפמ םימוה ןיסירתה ...הלילה תדועסל תיבה תלעב ול הניכהש בלחה סוכ 

בכש ןשי קפס רע קפס ...ןידשו ןלילו ןיחור ינימכ ךליאו ךליא םיחרופ םיללצ יתכו 

הל הצוענ הדילחהש טחמו תינלחפ 'הכלמ תב' ןימכ הארו ץיצה .ותטמ לע םושרג 
."םתוא ורפת וז טחמבו ומא לש םיכירכתמ ורייתשנ ולא םיטוחש ול המיד ...הרתכב 

וניא רנה רואו םיפגומ םיסירתה" :טיוסמ הליל ותוא לש ורחש ראותמ ךשמהבו 

"...םייח חור םהב ןתונ המדמה חכו םיכוראו םירוחש םיללצ םישוע תיבה ילכו עיקבמ 

לא אצויו ,םימייאמה םיללצה והופטחי אמש ,ותטיממ הלהבב ץפוק םושרגשכו 

ךכ ,המהב לש תיפוחלש דעבמ עיצפמ בולעה ורואש סנפ םע 'רחש לש ותילולפא 

חלו ןנוצ רקובו חרזמה ןמ אצויו ץבצבמ ההכו לשורמ רוא" :ץוחב םלועה הארנ 

.(ב"ל־א"ל) "הליל קפס םוי קפס ,םשג קפס גלש קפס .הלועו עקוב 

.ןה תודגונמ תולבקהה לכו ,לאירוא יבר לש וזל םיליבקמ ותיווח יבלש לכ טעמכ 

לוח לש הדועסל תונכה ןאכ :הנממ ונהנ רבכש תבש תדועס ירייש לאירוא יבר לצא 

יבד לצא .הזה םלועה תואנהמ ללכב וידי תא ךשומ אוהש םשכ ,הב עגי אל םושרגש 

תורואה םיררועמ ןאכ :םיראומה םירבדב האלפומ תויח הלגמ תורנה רוא לאירוא 

לאירוא יבר לצא .השודק אלו איה תידש תויחהו םיינתמיא םיללצ ךא םיחילבמה 

,רופא ,ימתס שוטשט ןאכ וליאו ,ץראל םיימש תדרוה ושוריפ םימוחת שוטשט 
םלועה וליבשבש םדאכ תומלוע ןיב יולתה םושרג לש ובצמ תא ףקשמה ,ךדכדמ 

קפס גלש קפס" ומלוע ףא "ןשי קפס רע קפס" אוה המ :הרוצ־רסח ובמיל ןימ הזה 

לכתסמו רחש תארקל ןולח די לע דמוע לאירוא יבר ."הליל קפס םוי קפס ,םשג 

םושרגו ,רקובב םג הלילב ,םיסירתה םיפגומ ןאכ וליאו 'םלוע לש ופוג לא הצוחה 

קר אלא ול רבעמש תומלועה תא אל יאדובו הזה םלועה תא אל תוארל לוכי וניא 

שרופמ ןפואב שגדומ הז ןויער .ןידשו ןיליל ןיחור לש םתוכלמ — ול תחתמש המ 
ויניע" :ומא תומ ירחא רודגיבא יבר תיבל רזוח םושרגשכ רופיסב ןלהל רתוי דוע 

תומלוע ינשכ הליחת ויהש םיכשחמהו לואשה םלועו הזה םלועהו ןהיתועמדב וקקפתנ 

לועה ינש תודכלתהל 'ןבומכ ,ליבקמ הז עגר .(א"מ) "דחא םלועל םואתפ ודכלתנ 

לגוסמ וניאש ימש אלא ,לאירוא יבר לצא ,םדא ינב לש הזו ןוילע דסח לש הז 'תומ 

רבסה הפ ןתינ ףא .םיבשחמו לואש קר תוארל וניד ה"בקה לש ומלועב לכתסהל 
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לוכי ונניא אוה :ךשוח־תונויזח לא םושרג לש הנושמה ותורסמתהל יגולוכיספ 

שלפתמ אוהש ינפמ 'ןהיתועמדב וקקפתנ ויניעש ינפמ וביבס םלועה תא תוארל 
ןדעתמ" 'רחא םוקמב רפסמה ריעמש יפכ 'וא .םהמ הנהנ 'םתוא בהוא 'וירוסיב 

ינש תודכלתה תראותמ וב רשא 'הז ירחא ףיעסב .(ב"ל) "תעלותכ וירוסיב ךלוהו 

לע ףוגנה ףוגה ול בכוש" :לאירוא יבר לא תדגונמה הלבקהה תמלשומ 'תומלועה 

'תינושלה הלבקהל בל םישל שיו) ".תומלועה תוימינפב לכתסמו ןבת לש עצמ 
יכאלמ ידודגו דג" (."םלוע לש ופוגב לכתסמ"ה לאירוא יבד לא ,תועמשמב לדבהלו 

".םתיווח םצעב םואתפ ולשלתשנ דבלב היאר ימודמדב הליחת םתוא הארש הלבח 

דבלב םידש תולשלתשה ןאכ ,תומלועה תולשלתשהו םיחצחוצמה תומלועה םוקמב) 

סותאפב ומצע לע םושרג לבוק קדצב ןכלו (.תישממ תוחכונל תונוימד ימודמדמ 
תוכורכ תורצ המכ ,תא הללמוא המכ ,תא הבולע המכ ,ישפנ ,ישפנ" :ול יעבטה 

.(א"מ) "אבה םלועב ןיב הזה םלועב ןיב ,ךירחא 

תא ריסהל ישפנ חוכ םושרג האדמ ןורחאה קרפה ינפל רופיסב דחא םוקמב קד 

וריעב חספ דעומה־לוח לש םוי ותוא :האירבה ויז תא תוארלו ויניעמ תועמדה ךסמ 

סנפ וא רנ אל ,הריאמ שמשהו םיפגומ םניא םיסירתה ןאכ - הצוחה לכתסמ אוהשכ 
לש ורואמ תוקיהבמו תוחצחוצמ"ה בוחרה ינבאמ וליפא ,ביבאה יפימ הנהנו- 
לש שפנה־תולעתה רואיתמ ילולימ דה רפסמה ונל עימשמ הנווכב .(ח"ל) "םלוע 

תוארל תלוכיל םדוק יאנת איה הזה םלועה לש ורוא תא תוארל תלוכיה :לאירוא יבר 

לא הנושארה םעפב םושרג ךשמנ ,הזה ביבאה םוי םצעבו ,םימלועה־רוא תא 
ליגר אוהש הרוחשה הרמה תומוהת לא בוש שלוג אוה כ"חא דימ .ידיסחה ל"ביטשה 

רזוחה לש ותרות תא טולקל לגוסמ היהיש ונתוא דמלמ הז עגר ךא ,ןהב טושל 
ריזחהל אוה רזוחה ןמ םושרג דמולש המו .ותוא דמליו ותיב לא לגלגתי הזשכ ידיסחה 

תואיצמה ינפ תא תוארלו ןידשו ןילילו ןיחור לש הלפא תוכלמ התואמ ויניע תא 
הלודג הגירדמל םושרג עיגה" :רופיסה תישארב לאירוא יבר םתוא הארש םשכ 

תלחתהב וניארש המ .(ד"נ) "תומלועה ינשב תולכתסהו הניחב ול הנקו םשה יכרדב 
ערואמל ןאכ השענ ,גלשה תועצמאב הווהתנש ,ירואית־ינוציח ערואמכ רופיסה 
היהש המ ,ילכשה םלועב חרופו טשו רבגתמ אוה" :םושרג לש וייחב עירכמה ימינפה 

םושרג ןיב לדבהה תא חסנל רשפא .(ה"נ) "ץרא םויה אוה םימש תניחבב לומתא 

הליחתב .תחדוק תוליעפל תינלוח תוליבסמ רבעמכ ףוסב םושרגל רופיסה תישארב 

ךשומ ,םיפגומ םיסירתל דעבמ וילא רדוח ,ותוא ףיקתמ היה םיבשחמה םלוע 

תאלמתמ יתימאה רואה תא האור אוהש ירחא 'תאז תמועל .ןוימד ילבחב הטמל ותוא 
הרוצב ךא הזה םלועה תא אוה לטבמ בוש .הבהאו םיעוגעג לש המוצע היגרנא ושפנ 

ךותמ אלא ,טויס־יללצל תכפוהו תגגומתמש תואיצממ העיתר ךותמ אל ,הכופה 

הוואתמ איהש ,התבצחמ־רוקמ ןיבל הכורדה ושפנ ןיב תצצוחש תואיצממ חור־רצוק 

ברח תמשו ןדע־ןג תארב ,ובל תמהנמ םושרג קעוצ ,ירמ" :תחא הפונתב וילא ץופקל 

".םשה ךילא םהמ ןטק ריגרג עיגיש דבלו םונהיגב יתומצע ופרשיש ןוצר יהי 'וחתפב 

קפס שיגרמ אוה 'ונוק ןיבל וניב םידמועש םיעיקרה לכ לע ובל ןתונ םושרגשבו 

.(ה"נ) "וב דוע ונל המ תארבש לפשה םלועה" :המתו ,הבהא־לש־הזעה קפס שואי 
לוכיבכ תיפצתב ,לפשה םלועה לא ןוילע ביתנמ הדיריב ,וניארש יפכ ,חתפ רופיסה 

רופיסה תויושחרתה לכ ךא .ןהינימל תונווגמה וייח־תורוצ םע םלוע ותוא לע תיפא 
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.יאדכ וניא אוהש תוארהל ,לפשה םלועה ןמ רורחש לש ךילהת םילשהל אלא ואב אל 

ןמ ,ךופה ןוויכב ,רופיסה לש םינושארה םיטפשמב חתפנש לגעמה רגסנ ףוסבו 
ץראל הכומסה עיקרה תפיכו ןימידאמ חרזמה ינפ" :ןוילע ביתנ לא לפשה םלועה 

"תבשה תורנ תשודק רואמ םיריאמ רבכ לארשי לש םהיתב לבא ,תכלוהו הריחשמ 

רופיסה תחיתפבש םשכו ,ישונאהו יהולאה לש ןמזב תמוצ איה תבשה ירה .(ו"נ־ה"נ) 

ץראל הכומס הרוחשה םיימשה תפיכ ןאכ ,םימשה ןויהכ לומ הניבלה הרוחשה ץראה 
םיריאמ הדגנכו - םינוילעה תומלועה לא םושרג וב הלעיש םלוס דרומ וליאכ - 

לפשה םלועהש רופיסה תחיתפב בושחל היה רשפא .שודק רואב רפע ינכוש יתב 

דממ ול ףסוותמ ,יסאלקה סופאב ומכו ,ןוילעה םלועה ןמ הרתי תויביסנטניאב ראומ 

םיאור ףוסב ןאכ אלא .תיאליע הריפס התואב רושק ותויהמ תויחו תובישח לש 
תאז ,ןוילעה םלועב גזמתמ אוהשכ קר ודועי תא םישגמ לפשה םלועהש לילעב 

לועה ינפמ ולוכ לטבתמ אוהשכ קר ,תיאמצעה ותוהז תא דבאמ אוהשכ קר ,תרמוא 
.ול רבעמש םיחצחוצמה תומ 

This content downloaded from 140.254.87.149 on Thu, 20 Apr 2017 14:52:34 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. 14
	p. 15
	p. 16
	p. 17

	Issue Table of Contents
	דברי 퐅픅툅העולמי ��팅�יהדותⰠ噯氮 퐠⠅� ‱㤶㤩⁰瀮‱ⴳ㜶Ⱐㄭㄱ�
	שער 팅��
	呈䔠≁乔䤭䡅剏∠䅎䐠䡉匠協剉噉乇⁆佒⁈䕒佉卍⁉丠䉒䕎久刧匠坒䥔䥎䝓  퐢לא 툅�픅הרוצה �퐅�גיבור∠ביצירתו 퐅�픅�של � 턅孰瀮‱ⴵ�
	䵁䥍低䥄䕓⁁匠䩕剉協⁁乄⁃佄䥆䥃䅔佒  턅�שה 턅�מימון 𑜠וכפוסק⁛灰⸠㜭ㄲ�
	協啄䥅匠䥎⁓⸠央⁁䝎低❓•呈䔠何呃䅓吢  퐅��픅העולמות 턢הנידח∠לש∅�גנון⁛灰⸠ㄳⴱ㝝
	䍏乓䥄䕒䅔䥏丠䥎⁊䕗䥓䠠䱁圠⼠תמורה 䍯湳楤敲慴楯温 턅��עברי 픅턅��אנגלי⁛灰⸠ㄹⴲ㉝
	呈䔠䕓卅乔䥁䰠偒䥎䍉偌䕓⁉丠呈䔠䍏剒䕃呉低匠䵁䑅⁉丠呈䔠坏剋⁏䘠䡁䥍⁈䅚䅚⁂䕔坅䕎⁔䡅⁆䥒協⁁乄⁌䅓吠䕄䥔䥏丠⼠לעיקרי �השינויים 턅��חיים 퐅혅혠שבין �퐅팅픅퐠קמא ��퐅팅픅퐠בתרא⁛灰⸠㈳ⴳㅝ
	呈䔠䕁剎䥎䝓⁏䘠坏䵅丠䅃䍏剄䥎䜠呏⁊䕗䥓䠠剁䉂䥎䥃䅌⁊啒䥓䑉䍔䥏丠⼠מעשי ��אשה 턅�픅�רבני 턅�퀅�孰瀮″㌭㌶�
	䅃呓⁏䘠䵕剄䕒⁉丠呈䔠剅卐低十⁌䥔䕒䅔啒䔠⼠הריגת 픅ודיניה 턅픅השו∅⠅בדיני 픅במשפט 퐅턅�灰⸠㌷ⴴ㥝
	呈䔠䍌䅒䥆䥃䅔䥏丠但⁔䡅⁃低䍅偔匠但•䝒䅍䄠䅎䐠䝒䅍䔢 剅䵏呅久卓⁏䘠䑁䵁䝅⤠⼠גרמא 픅툅��瀮‵ㄭ㘵�
	协䵅⁁卐䕃呓⁏䘠呈䕏剅呉䍁䰠≈䅌䅋䡏吢  퀅��אחדים 턅퐅��העיוניות 턅픅התנאים⁛灰⸠㘷ⴷ㥝
	呈䔠佒䑅删但⁔䡅•䡁䱁䍈佔∠䥎⁔䡅⁍䥓䡎䄠䅎䐠呈䔠呏卅偈呁  팅ההלכות 턅�퐠ובתוספתא 퐅퀅�נמצאים �픅�של•סדר 팅픅� 턅�픅픅�픠孰瀮‸ㄭ㤴�
	䕌䥊䅈⁂䕎⁓䡅䵁䥁䠧匠偏䕔剙  �픠של  퀅��ברⴅ��孰瀮‹㔭ㅝ
	呈䔠䍏乔剉䉕呉低⁏䘠呈䔠䙉剓吠≁䍈剏义䴢⁉丠䅓䡋䕎䅚⁔传呈䔠呅䅃䡉乇⁏䘠䵏久夠单䥔匠⼠תרומתם �ראשוני 퐢אחרונים∠באשכנז �퐅픅퀅퐠בדיני ��픅픅孰瀮‱〳ⴱ�
	䍁呅䝏剉婁呉低⁏䘠呈䔠乁剒䅔䥖䔠䵁呅剉䅌⁉丠䅓䡋䕎䅚䤠–⁈䅓卉䑉䌠䱉呅剁呕剅  �툅픅��של �픅�סידי 퀅�혠孰瀮‱ㄱⴱㄹ�
	呁乎䅉呉䌠偒佅䵓⁁乄⁔䡅䥒⁆佒䵁䰠䍈䅒䅃呅剉協䥃匠⼠פתיחתאות �תנאים 픅�픅��הצורניות⁛灰⸠ㄲㄭㄳ㑝
	䥒低夠䥎⁔䅌䵕䑉䌠䕘偏卉呉低  퐅퀅�픅�במשאⴅ픅��התלמודי פרק 턅팅�התלמוד⤠孰瀮‱㌵ⴱ㐲�
	义卓䥍⁏䘠䵁剓䕉䱌䕓Ⱐ䄠ㄴ呈⁃䕎呕剙⁐䡉䱏协偈䕒  턅�יסים ��� 퐅픅툅퐠דעות 턅�퀅퐠הי∅팠孰瀮‱㐳ⴱ㐹�
	呈䔠剏䱅⁏䘠剁䉂䤠䅂剁䡁䴠䉉䉁䝏⁉丠呈䔠偏䱅䵉䌠低⁔䡅⁐䱁䍅⁏䘠偈䥌体佐䡙⁉丠䩅坉午⁌䥆䔠䥎⁓偁䥎⁉丠呈䔠ㄵ呈⁃䕎呕剙  �픅�픠של  퀅턅퐅�ביבאג✠במחלוקת �לימוד 퐅픅픅�ומעמדה 턅팠במאה 퐅�⁛灰⸠ㄵㄭㄵ㡝
	䵉協䅋䔠䅎䐠䵉卒䕐剅卅乔䅔䥏丠䥎⁃低呒䅃吠啎䑅删䩅坉午⁌䅗  �픅בדיני 휅픅혅לפי 퐅��עברי⁛灰⸠ㄵ㤭ㄷ㑝
	≈䕋䅈⁉呈䵁删䡁⁄❒䅖⁐䱏义∠⼠∅픅퐅�퀠איתמר 팅턠פלוני∠孰瀮‱㜵ⴱ㠴�
	呈䔠䥁䵂䥃⁃䱁啓啌䄠䥎⁎⸠䅌呅前䅎❓⁁乁偁䕓呉䌠噅剓䔠⼠העצר 퐅��턅�טור 퐅퀅퀅�של 퀅���孰瀮‱㠵ⴱ㠹�
	呈䔠䕌䕍䕎呓⁏䘠䩅坉午⁐䕎佌佇夠⼠יסוד �픅�픅툅�עברית⁛灰⸠ㄹㄭ㈰㉝
	卐䕃䥁䰠偒佂䱅䵓⁉丠呈䔠䡅䉒䕗⁔剁乓䱁呉低⁏䘠偈䥌伧匠坏剋  퐅턅�המיוחדות 퐅�픅�בתרגום �턅�ילון 퐅퀅��팅픅�עברית⁛灰⸠㈰㌭㈰㝝
	呈䔠䍏乃䕐吠但⁒䕐䕎呁乃䔠䥎⁔䡅⁐䡉䱏协偈夠但⁒⸠䄮⁉⸠䭏佋  픅התשובה 턅�מרן 퐅퀅� 픅זצ∅�孰瀮′〹ⴲ㌴�
	呈䔠偌䅃䔠䅎䐠剏䱅⁏䘠䉏佋匠䥎⁔䡅⁗佒䭓⁏䘠䉒䕎久删⼠מקומם 픅��של 퐅ביצירתו �י∅휠ברנר⁛灰⸠㈳㔭㈴㝝
	≁呈乁丠䱅ⵔ䅎䄠䭁䵁∠⼠שילובים 턅�퐠⠢אתאן �퀠קמא∩⁛灰⸠㈴㤭㈵㡝
	卉䱅乃䔠䅎䐠呈䔠䡉䑄䕎⁇佄⁉丠偒佐䡅䍙  퐅פנים 픅팅��퐠בנבואה⁛灰⸠㈵㤭㈶㉝
	呈䔠呅前‟㠃뼃씃됃넃쨃쌟쐃뼃술㨠低⁔䡅⁓䕌䘠啎䑅剓呁乄䥎䜠但⁈䕌䱅义協䥃⁊啄䅉卍  퐅�픅휠Ἰουδαϊσμός להבנתה 퐅��של 퐅�팅픅ההלניסטית⤠孰瀮′㘳ⴲ㘸�
	呈䔠䥍䅇䔠但⁍体䕓⁍䕎䑅䱓佈丠䥎⁔䡅⁈䕂剅圠≈䅓䭁䱁䠢⁌䥔䕒䅔啒䔠但⁇䕒䵁乙  팅�픅픠של �퐠מנדלסון ��היא �בראשיתה �ספרות 퐅퐅퐠העברית 턅툅��⠅퐅�퀅 �ד—תקנ∅혩⁛灰⸠㈶㤭㈸㉝
	呈䔠䍏乃䕐吠但⁔䡅⁔䅌䔠䥎⁈䅓卉䑉卍  �הסיפור 턅휅�픅 턅�픅팠במסכת �픅�של  휅��מברסלב⁛灰⸠㈸㌭㈹そ
	䥎兕䥒䥅匠䥎⁔䡅⁓呒啃呕剅⁏䘠呈䔠䍌䅓卉䍁䰠≑䕄啓䡔䄢  �במבנה 퐅팅픅퀠הקלאסית⁛灰⸠㈹ㄭ㈹㕝
	䱅䝁䰠剅䡁䉉䱉呁呉低⁏䘠呈䔠但䙅乄䕒⁁䍃佒䑉乇⁔传䡅䉒䕗⁌䅗  �턅��של 퐅턅��לפי 퐅��עברי⁛灰⸠㈹㜭㌰㑝
	卅䱆⁉乃剉䵉乁呉低⁉丠䩅坉午⁌䅗⁁丠䡉協佒䥃䅌⁁乁䱙卉匠⼠ההודאה 퐅��במשפט 퐅턅��픅휠היסטורי⁛灰⸠㌰㔭㌱㍝
	≔䡅⁃低䙌䅇剁呉低∠—⁁丠啎䭎佗丠偏䕍⁂夠央⁌⸠偅剅呚 •השרפה∠— 픅퀅퐠בלתיⴅ�픅퐠של � 孰瀮″ㄵⴳ㈰�
	呈䔠佌䑅協⁆佒䴠但⁒䅂䉉义䌠䵉䑒䅓䡉䴠䅃䍏剄䥎䜠呏•䝅义婁䠢⁍䅔䕒䥁䰠⼠לצורתם 퐅팅픅�퐠של �팅�ז∅�孰瀮″㈱ⴳ㈴�
	呈䔠䡉協佒䥃䅌⁔䡏啇䡔⁏䘠呈䔠䵁䡁剁䰠但⁐剁䝕䔠䅎䐠刮⁁⸠䤮⁋住䬠⼠ההגות 퐅퐅���במשנתם �המהר∅�והרב 픅孰瀮″㈵ⴳ㌱�
	呈䔠䱅䝁䰠䉁卉匠但⁔䡅⁐剏䡉䉉呉低⁁䝁䥎協⁒䕐剉乔䥎䜠䥎⁔䡅•䡁卋䅍佔∠呏⁂住䭓  퐅�픅팠המשפטי �איסור 퐅퐅팅퐠ב∅퐅픅 �孰瀮″㌳ⴳ㐳�
	呈䔠偒佂䱅䴠但⁔䡅⁓何剃䕓⁏䘮⁁⸠䐮⁇佒䑏丧匠偈䥌体佐䡙  �턅�המקורות �משנת 퀢ד 툅픅팅픅�孰瀮″㐵ⴳ㔱�
	䥍偏呅乃䔠䅓⁁⁇剏啎䐠䙏删䑉噏剃䔠⼠חסר �גברא �퐠לגירושין⁛灰⸠㌵㌭㌶㝝
	תקצירי 퐅�퀅�המופיעים 턅휅�הלועזי⁛灰⸠㌶㤭㌷㙝
	לחידוש 휅משנתו �שפינוזה 턅⼠剅乏啖䕁唠䑅匠쥔啄䕓⁓偉乏婉協䕓⁅丠䙒䅎䍅⁛灰⸠ㄭ㙝
	הערכת 퀅휅팠העם 퀅השימוש 턅�픅툅�הגיון 턅�턅�רמב∅�⼠呈䔠啓䔠但⁒䕁协丠䥎⁍䅉䵏义䑅匠ᐠ䅎⁅噁䱕䅔䥏丠䉙⁁䡁䐠䡁ⵁ䴠孰瀮‷ⴱ㙝
	יהודים 픅�팅픅בספרות 퐅�퀭יהודית ⁔䡅⁉䵁䝅⁏䘠呈䔠䩅圠偏剔剁奅䐠䥎⁌䥔䕒䅔啒䔠孰瀮‱㜭㈵�
	∅��הגאולה∠לפרנץ 픅혅픅픅�ומשמעותו 턅�픠⼠䙒䅎娠剏卅乚坅䥇匠≓呅剎⁄䕒⁅剌홓啎䜢⁕乄⁓䕉久⁂䕄䕕呕乇⁆�⁄䥅⁇䕇䕎坁剔⁛灰⸠㈷ⴳ㙝
	ממאפו 픅팠מנדלי ⁆剏䴠䵁偕⁔传䵅乄䕌䔠孰瀮″㜭㔰�
	יהודים 픅�팅픅בכתבי 턅팠מלמוד ⁊䕗匠䅎䐠䩅坉午久卓⁉丠䉅剎䅒䐠䵁䱁䵕䐧匠䙉䍔䥏丠孰瀮‵ㄭ㘰�
	רבי �퐠מנרבונה 픅혅�픠לאסטרולוגיה ⁍佉卅⁄䔠乁剂低久⁅吠䰧䅓呒佌佇䥅⁛灰⸠㘱ⴷ㉝
	השירים 턅턅�ייטש 턅툅�קהיר㨠סקירה �תוצאות 퐅�휅⼠呈䔠䩕䑁䕏ⵇ䕒䵁丠偏䕍匠䙒位⁔䡅⁃䅉剏⁇䕎䥚䅈 卵牶敹映剥獥慲捨⁒敳畬瑳⤠孰瀮‷㌭㜶�
	ABSTRACTS OF ARTICLES IN THE HEBREW SECTION [pp. 77-118]



