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תא ססבל ידכב םלוא .תאז המישרב תוארהל הסנאש יפכ ,ןורמושמ םיארקה אצומב שממ ןימאה אל 

׳ונתולגל׳ דחוימה ןיינמה תא םירק ידוהיל ץיבוקריפ סחיי ,ץוח יכרצל רקיעב הדעונש ולש הירואתה 

.םינושה וייח יקרפב תונוש תופוקתל ךראת ותוא רשא ,(׳ןורמוש תולג׳ל הנווכהשכ) 

ודכנ םע דחי ,םכשב ץיבוקריפ םהרבא ההש (לירפאב 18-3) 1864 תנשב חספה גח ינפל רצק ןמז 

דיה־יבתכ ףסוא תא םש שוכרל ליכשה ץיבוקריפ .יולה דוד םשב ימלשורי יארקו <ף״שר) לאומש 

תוזינג יתשמ אב ףסואה .(םיפד 18,258 ,תודועת 1,341) םלועב לודגל זאמ בשחנש םיינורמושה 

.םכש ריעבש תשדהבש הזינגהמו (םיתגרה) םיזירג רהבש הזינגהמ :(םינורמושה ןושלב ׳הרמטמר 

ורכזוה םלוא ,<ט״סיל 200= לבור 2,000 = שורג 40,000)לטובמ אל ףסכ םוכס תרומת שכרנ ףסואה 

הדאחש ביסחו ןניאיוורה ינפט לש םרקחמ םוסרפ זאמ ,םוקמ לכמ 2.הז רשקהב םינוש םימוכס םג 

המרמב םחקל אלו ,שכרש דיה־יבתכ תרומת רחוסל רבוע ףסכ םליש ןכא יארקה ןפסאהש רורב 

םילצלצמה קר םאה ?םינורמושה תא ענכשל ץיבוקריפ חילצה דציכ לבא 3.םימימתה םינורמושהמ 

רוכמל ןוצר יאב ותואנ םה ץיבוקריפ לש ואוב ינפל ירה ?םהלש דיה־יבתכמ רטפיהל םתוא ותיפ 

!םידדוב די־יבתכ קר םירזל 

,ךרע לעב ףסוא ץיבוקריפל ורכמש וניבה הישנאש רחאל תינורמושה הדעב הריכמה תוביסנ וספתנ ךיא 

בקעי לודגה ןהוכה .סעכו הבזכא םירכינ םירחואמה םיינורמושה תורוקמב ?םיצוחנ אלו םינשי םיפד אל 

שדח רקחמ םסרפל דיתע ןיקלא באז .אשונב םינוש םירקחמב ועיפוהש םימוכסה ילדבהל רבסה םייק תעכ 

תשיכר אשונב תויוריהב יאל ץק םישיש <[2001] תודהיה יעדמל דוגיאה לש ג״יה סנכב ותאצרה לע ססובמה» 

ישארל עיגהו תינורמושה הדעה הלביקש המו ץיבוקריפ איצוהש המ ןיב שרפהה) םימוכסה ילדבהל זמר .ףסואה 
.הז רמאמל חפסנב ואר *הדעה 

T. Harviainen 8f H. Shehadeh, 'How Did Abraham Firkovich Acquire the Great :ואר השיכרה תוביסנ לע 

 73 ,Collection of Samaritan Manuscripts in Nablus in 1864?', Studio Orientalia, Societas Orientalis Fennica

 167-192 .1994), pp): 188-158 ימע ,(1995 לירפאב 13) 636-633 ,םינורמושה תושדח :.ב.א :ךותב םג ספדנ
תא שכר ׳ץיבוקריפ׳ ,הדאחש יחו ןניאיוורה ׳ט :םג ואר :*תילגנאה ותסרגל תונווכמ ןלהל הז רמאמל תוינפהה) 

t. Harviainen, H. shehadeh ä h. Hain, 'Samaritan :דוע וארו :12-8 ,6 ימע ,םש ,׳!אלמ ףסכב דיה יבתכ 

 and Karaim Commitments to Minyan: Abraham Firkovich and the Poor of Trakai', Studio Orientalia. Societas

 85-98 .Orientalis Fennica, 82 (1997), pp. ד״כרת תנש ןסינ ד״כ הריפסל ־ח ׳א םוי׳מ בתכמב בתכ ץיבוקריפ:

םדוקה יבתכמב] םודשימזאי או םידשימזאי זאריב ןוצוא רלולנורמוש ןלוא אד םכש זא ריב אזיס אד םובותכמ ןצגי 

וליפא םדי תחתמ איצוהל יתולדתשה לכב םנמא״ :[יתבתכ ךכו םכשב םיאצמנה םינורמושה לע תצק םכל יתבתכ 

רבח אזיס ידמיש יידו ״בושחא אל בהזו ףסכו הוקת שי ןיידע םלואו יוכו םויה דע יתחלצה אל בר בהזו ףסכב 

םתפזש אל אפורוויי ימכחמ םכח ןיע [בר רצוא] אנז׳כ בויוב ת״ישה ידסחב [יכ םכעידוא תעכ] יכ םירייארו 

ירחוש רודה ימכח [שורג ףלא םיעבראב םינורמושהמ הנוק ינא] שורג גיב קריק םישימלאניטס ןד רלולנורמוש 

היישותה ירחוש רודה ימכח תושפנ] ...ריליקיס יראלנא׳ג גינ תמאה יאנוש ,רינאווק ירלנא׳ג גינ הישותה 

ונויכראב רומש בתכמה .,חמשי ודבעו ושוביו ומוקי ךרבי ׳הו המה וללקי [הנבצעית תמאה יאנוש תושפנ ,הנחמשת 

תלעב איה בתכמבש תיכרותה .[פ״סס :ןלהל] גרוברטפ־טקנסב תימואלה תיסורה היירפסב ץיבוקריפ לש ישיאה 

לש ומא תפש) היצילגךילהוו בינב תימיארקו תינאמ׳תוע־תיכרות לש םירורב תודוסי הב שיו ,ברועמ ינושל יפוא 

םידומילל ןוכמה לש c 130 י״כבש ןייצא אחרוא בגא .ואולמב הז בתכמ בורקב םסרפל הווקמ ינא .*ץיבוקריפ ׳א 

ללוכה סקנפ ,(יראו אד רטפד וב גינתעמ׳צ אפכ או יטאכלוס רטפד וב יטחלוס סקנפ׳»גרוברטפ־טקנסב םייחרזמ 

סיליגניא אד םשי :וניצמ םילשוריבו זאקווקב ץיבוקריפל ונתינש םיכמסמ םגו ,תכלוס תליהקמ םיבושיחו תומישר 

תודוא לע קשמדב ילגנאה לוסנוקה לש בתכמ] פיאטסיא ינ שט ןליא סיזאי ןורמוש ןט ףשר ןבא יבותכמ גינילוסנוכ 

זילגנא גינמאש בותכמ וב :[*תיברעב 31 ףד הוושה) ף״שר ץבא לש קשמדבש תינורמוש תבותכ םע וריעבש ןבאה 

קשמדב ילגנאה לוסנוקהמ בתכמ] בייטסיא ינישאט ןלוא ןט יסיזי ןורמוש אי ימלש בקעי ןט ז׳גור רטסימ ולוסנוק 

.׳[תינורמושה תבותכה םע ןבאה תודוא לע המלש בקעי לא ז׳גור רטסימ 
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,ץיבוקריפ םהרבא 
לאירבג ונתח ,ונישא 

.הכלימ ותבו 

ליאנימ תובידאב 

תא אצמש בוליזיק 
תקלחמב הנומתה 

לש דיה־יבתכ 

הימדקאה תיירפס 
םיעדמל תיאטילה 

םאכאחלא [דוהילא אאמלע ןמ ליגר] םידוהיה ידמולממ שיא׳ יכ ןעט (1987-1899) בקעי ןב יזע ןב 

ןה הנומאה סיסב לע םיארקה םידוהיה םע דוחיא םהל עיצהו םינורמושה תא תומרל הסינ ׳םיהארבא 

םהיר׳עי ןא לואח רכאמלא םאכאהלא א׳דה ןאר םילשורי תשודקב ןה (םיזרגרה) םיזירג רה תשודקב 

םיזיר׳ג יפ בנא׳גלא אלכ ןמ םהדאקתעא דחוי ןא סאסא ילע ןיאארקלא דוהילא ילא םאמ׳צנאלאב 

5.םלושש םוכסה לע הברהב הלוע ץיבוקריפ שכרש דיה־יבתכ יוושש ןעטנ ןכ ומכ 4.<׳אעמ םילשרואו 

.18-17 תורעה ,171-170 ימע ,<םש> ׳ץיבוקריפ שכר דציכ׳ ,הדאחשו ןניאיוורה לש םרמאמב אבומ 4 

םריחמ תא ךירעהל השק םלוא ,ץיבוקריפ לש ינורמושה ףסואה לש המוצעה תובישחה לע קלוח ןיא :שלח ןועיט והז 5 

ךרעב תצקמב זירפהל - םירחואמ םינמזב דוחייב - םיתעל וטנ תינורמושה הדעבש יל הארנו ,ללכב די־יבתכ לש 



אריפש ןד הודתץ 

הסינש ,חכאמלא) ׳יאמרה׳ ץיבוקריפ יפלכ ןיוע סחי ףקתשמ בקעי ןב יזע ןב בקעי לש וירבדב 

ןכאש הארנ .׳תירוטסיה הרשפ׳ םהל עיצהו הקיתעה םתד לע ןורמוש יבשוי לארשי ינב תא ריבעהל 

םירפסה תריכמ .תד יניינעב הוושה קמעל עיגהל ,ינורמושהו יארקה ,םידדצה ינשמ םיצמאמ ושענ 

ינב לש םתובייחתה היה רחא ביכרמ ;םימי םתואב המקרנש הליבחה תקסעב דחא ביכרמ קר התייה 

םיארקה םידוהיה תא דחאל ןויסינה לע 6.ןיינמב ללפתהל ץיבוקריפ ינפב בתכב םינורמושה לארשי 

,תידוהי־תירבעב 1900 תנשב הבתכנש תינורמוש הקינורכב םג רסמנ םינורמושה לארשי ינב םע 

:תניוע הנניא המינה םשש אלא 7,הפוריאב הציפהל הרטמב 

תיבב ;/דיל םהרבא ומשו םיארקה םידוהיה ימובו7 ןמ אוהו אי0ור ץרא ןמ םכח םכש ריע לא אב םהה םימיבו 

תמא לע םתובילה הזה תקל הלודג הבהאמ םירמשה לארשי ינב תדע תא בהאיו יפנדה הקדצ ןב בקעי 

םוי לכב רקובבו ברעב ןכו םירמשה םע השינכה תיבב ללפתי תבש לכב ,דוהו [השודקה ונתרות] ק״הות 

ןעיו [דהא] ׳א םעל םיארקהו םירמשה ויהי8ןה םרמע ןהכה ןמ שורדיו םהב תמאה לע הדע ןיא יכ דעיו 

הרותה] ק״הותה תווצמ רמשמ רובעב בר [קוליח ,תודפ ] ןקרופ םכניבו ונניב םכח תא םרמע ןהכה 

לכ בוט ריכוזו םהרבא םכחה ןעיו ׳א םעכ ונייהו ק״הותה ירפס תשמח ליבש לע ונומכ ויחת םא [השודקה 

הלאה םירבדה תא םהינזאב רבדאו םיארקה יתדע ינקז לכ תא להקהו יצרא לא ךלא יכנא ילא תרבד רשא 

9.םימיב אב ןקז היה יכ [ושקובמ ונייה] ושרדמ גישי ןה םרטב ךרדב תמיו וצרא לא ךליו ׳א םעכ היהנו 

תא םזיש אוה ,0,׳םיארקה םידוהיה ימוכח ןמ׳ דחאכ ומצע תא גיצהש ,ץיבוקריפש הלוע הז חסונמ 

ובש ןפואה לש הרישיה העפשהב םא קפס)׳םידוהי׳כ םיארקה םיהוזמ הזה ינורמושה טסקטב .דוחיאה 

תנומאל רובעל ותדע ינב תא ענכשל ןוכנ היה ץיבוקריפש רמאנו ,("ומצע תא ץיבוקריפ גיצה 

תונוכנל הביס םוש ןאכ תרכזנ ןיא תינורמושה לאה תדובעל ץיבוקריפ לש ותבהא תלוז .םינורמושה 

םיראתב ומצע תא תונכלו םירתכ ומצעל רושקל גהנ ץיבוקריפש ףא .(םירפס לבקל ונוצר לשמל)וז 

.םיינחורה היסכנמ הדעה דוש לש היגולותימ ןיעמ הרצונש דע ,1864 ביבאב ורכמנש דיה־יבתכ לש (ירקחמהו)יפסכה 

L.x. Vil'sker, Samaritjansie Dokumenty :וושה .<3 הרעה ,ליעל) ׳ןיינמל תובייחתה׳ ,הדאחשו ןניאיוורה :ואר 6 

 ,1992 Gosudarstvennoj Publicnoj Biblioteki imeni M.E. Saltykova-Scedrina: Katalog, Sankt Peterburg

 78 .p■ םיינברה םידוהיה תעפשהב ,תיסחי רחואמ ןמזב ןיינמב הליפתה הסנכוה םמצע םיארקה לצאש ןייצל שי

תויתואל קתעוה הדאחשו ןניאיוורה ומסרפש יברעה טסקטה .(ךליאו 92 ימע ,[םש] הדאחשו ןניאיוורה :וושה) 

ריכה הז םדא .יאתבש םשב הפוריא חרזממ יארק ידיב הארנכ ,הרשע־עשתה האמה לש תיארק הביתכב תועבורמה 

ובתכמ תא לשמל ,תועבורמ תויתואל תוינורמוש תודועת המכ ץיבוקריפ ליבשב קיתעהו ינורמושה בתכה תא 

,Sam x 88 הקתעהה ;Sam x 89 רוקמה) <!?) ןונבל ינורמושל ינורמושה ירטמה ,דיבט לש תינורמושה הפשב 

לכוי ץיבוקריפש ידכ הקתעוה יאדוובש ,1830 תנשמ תינורמוש הבותכ ןכו ,(ומשב קיתעמה םתח םשו ,פ״סס 

׳ארקה יתבש׳ ותוא .<פ׳׳סס ,Sam x 90) םהלש ךוראיתה תטיש תא דומללו תינורמושה הבותכה חסונל עדוותהל 

ץיבוקריפ לא ינורמושה המלש ןב םרמע לש בתכמב תינורמושה הדעב םישנאל ץיבוקריפ ןיב םייניבה שיאכ רכזומ 

.רמאמל חפסנב ןלהל הז בתכמ ואר ;<םכש תא אצי ץיבוקריפש ירחא הארנכ חלשנש) 

,תירבע תונשלב ,׳םידוהי לש תירבעב בותכה ינורמוש רוביח - הוכס בא לש ״השדח הקינורכ״ה׳ ,ןיטנרולפ ׳מ 7 
.72 ימע דוחייב ,73-63 ימע ,<ט״נשת> 44 

.(ןא :תיברע)ידכ ,-ש 8 
 E.N. Adler 8/ M. Seligsohn, 'Une nouvelle chronique samaritaine', REJ, 46 (1903), pp. 123-146, esp. p. 143 9

ונניא ׳םיארק םידוהי׳ ףוריצה לבא ,לארשי תנידמב הדעה ינב ידי לע ץמוא אוה םנמא ;ןיינע רסח ונניא הז חונימ 10 

.המודכו ׳ארקמ ינב׳ ,׳םיארקה לארשי ינב׳ םישמשמ ומוקמבו ומצע ץיבוקריפ יבתכב רקיעו ללכ יוצמ 

דובכ»׳שוכרפ םארבא םאכחלא ןימרכמלא ןיארקלא אננאוכא םאכאח שאב תדאיס׳כ הארנכ ומצע תא גיצה אוה 11 

.(ץיבוקריפ םהרבא םכחה ,םידבכנה םיארקה וניחא ימכח שאר 



הודתץ 891 םינורמושה לצא ץיבוקריפ םהרבא :םכשל ׳ונתולג׳ ןמ 

הליהקב והשלכ ימשר דמעמ רבודמ הבש הפוקתב ול היה אל /ארקמה ינבל ןושארו שאר׳ ןוגכ 

ןחינ ,ןרקסו קירבמ םדא היה ץיבוקריפ .ותוליעפמ וגייתסה ףא היסור יארקמ םיברו ,תיארקה 

ן׳׳צחי ףא היה אוה ,םיגולויצוסהו םיגולופורתנאה יבוטמ תויהל ותוא תורישכמ ויה ונימיבש תונוכתב 

םיזירג רהו םכש 

תחפשמ לש םולצתב 

יהלש ,סיפנוג 
הרשע־עשתה האמה 

אוה םא תאז םע .ןוילע דסחב ומצע תושרב 

לש םהינזואב רבדל םינורמושל עיצה ןכא 

דחא םע תויהל היסורב םיארקה תדע ינקז 

ירפס תשמח ליבש לע׳ םינורמושה םע 

חיטבמ אוהש עדי יאדווב ,דבלב ׳ק״הותה 

.ומייקל לוכי ונניאש רחש רסח רבד םהל 

תא תרסומ תינורמושה הקינורכה םא 

המיר ןכא ץיבוקריפ ירה ,םתייווהכ םירבדה 

ול האנ ילוא ןכ םאו - םינורמושה תא 

ןב בקעי ׳ר ול דימצהש ׳רכאמלא׳ ראותה 

.בקעי ןב יזע 

רבודמש ןיבה אל הקינורכה לעב יכ הארנ 

ךכ לע רעטצה אוהו ידמל הפוקש תימרתב 

דוחיאה תא איצוהל חילצה אל ץיבוקריפש 

ךרדב תמיו וצרא לא ךליו׳ יכ לעופה לא 

אב ןקז היה יכ ושרדמ גישי ןה םרטב 

הבישב ץיבוקריפ רטפנ לעופב 12.׳םימיב 

תשרפ׳ רחאל רושע ,1874 תנשב הבוט 

ןימלעה תיב תא רדיג הז רושעב .ולש ׳םכש 

םלישש ריחמהמ השימח יפ - לבור 10,000 לש תולעב ,1869 תנשב םירקבש העלק־טופו׳צב ידוהיה 

,תיסורה תירסיקה היירפסל 1870 תנשב ינורמושה ופסוא תא רכמ ;םיינורמושה דיה יבתכ רובע 

םירפס ינש ךרע ;1871 ינוי דע 1870 ראורבפמ הריכמה יפסכ ןובשח לע הירטסואבו הינמרגב רקיבו 

תינורמושה הקינורכה לעב לבא .(1872)׳ןורכז ינבא׳ תא רואל איצוהו ,(׳םימודק לחנ׳ו ׳ןורכז ינבא׳> 

קתינ אל םכשמ עסנש ירחא םג יכ המדנש יפ לע ףא ,הלאה תולודגה לכ לע הארנה לככ עמש אל 

13.יארקה ןפסאה לש ותריטפ לע ועמש ךכו ,םינורמושל ץיבוקריפ ןיב רשקה לילכ 

J.P. Rothschild, 'Une variant de la "Chronique Adler": le manuscrit :□ג ואר ץיבוקריפל םינורמושה סחי לע 

 5am. 38 de la Bibliotheque National de Paris', idem 8; G.D. Sixdonier (eds.), Etudes Samaritaines: Pentateuque

 et targum, exegese et philologie, chroniques: Actes de la table ronde: 'Les manuscrits samantains: Problemes et

 ,1988 methodes', (Paris, Institut de recherche et d'Histoire des Textes, 7-9 IOctober 1985]), Louvain 81 Paris

 181-192 .pp

רמאמל חפסנב ואר ;שכרש המ תא שכרש ירחא םג קתינ אל תינורמושה הדעה ךותב םישנאל ץיבוקריפ ןיב רשקה 

,ליעל) רקסליו :וושהו .ארקה דוואדו ארקה יתבש ךרד (?םיינורמוש ןיבל וניב םייאשח םיעגמ לע דיעמה בתכמ הז 
.76 ימע ,<6 הרעה 



אריפש ןד 90 הודתןי 

ךכ ;ץיבוקריפ לש ותומד תא תמלוה תדדובמ הליהק ינבל תולקב תנתינה יתד דוחיא תחטבה ןכא 

וסומלוק ומב ראיתש יפכ ,םייררהה םידוהיה םע ןתמו אשמב זאקווקה ןופצבש דנברדב גהנ אוה 

הרשע־עשתה האמה ףוסב היסור יארק ברקב הלגתה המוד סופד 14;ךורכז ינבא׳ ורפסל אובמב 

,היפויתאב (לארשי אתיב)םישאלאפה םע רשק רוציל םיצמאמ ושענ רשאכ ,םירשעה האמה תליחתבו 

15.חוכב םיארקל ובשחנש 

םדא היה ץיבוקריפ .׳םכש תשרפ׳ לש ףסונ טביהב תפקתשמ ץיבוקריפ לש תדחוימה ותומדש המוד 

תוכילה ומצעל לגיסו ,ויגהנמבו ושובלב ,ןווכמב תאז ןיצחהו טילבה ףא אוה ;ך״נתה םלוע היה ומלועש 

וירכמ תא דואמ םישרה רבדהו ,<בקעיו םהרבא לש דחוימבו) תילארשיה המואה תובא לש תונוכתו 

םיעבש ןב היה רבכ םכשב ורוקיב תעב .קדציכלמלו וניבא םהרבאל תחא אל והוושה רשא ,םירצונה 

קצול דילי יארקב םיזע תושגר ררוע ,לארשי תכלממ תריב ,םכשב רוקיבש קפס ןיא 16.טעמכ עבשו 

יפכ ,םכשב םינורמושה לארשי ינב ישאר םע ויתוחישב םיחוסינהש אוה יעבט קר ךכ םא .ןילהוובש 

עיפומ אוהש יפכ אקווד םכשב היהש השעמ לש רואיתמ םיחוקל ,תינורמושה הקינורכה לעב םרסמש 

:וניבא בקעיל םכש ןב רומח לש ותעצה תדהדהמ ׳דחא םע ...ונומכ ויהת םא׳ וירבדב .תישארב רפסב 

איבמ הקינורכה לעב ;זט־וט ,דל תישארב)׳דחא םעל ונייהו ...םכל וניתנב תא ונתנו ...ונימכ ויהת םא׳ 

הקינורכה ןיא .(םירבדה רוקמ תא בטיה ןיבהש ןאכמו ,׳[דח]׳א םעכ׳ ,ינורמושה חסונה יפל םירבדה תא 

ינבל חיטבה ץיבוקריפש ןעטנ םלוא ,׳םכל [וניתונב :ןורמוש חסונ] וניתנב תא ונתנו׳ל תסחייתמ 

תויארק תורענ םהל איבהל - םישנב רוסחממו םירבג ףדועמ עודיכ םילבוסה - םינורמושה לארשי 

ול היהש ,ץיבוקריפש הדבועה 17.דראנייד םירפא הארנה לככ היה רופיסה תא ץיפהש ןושארה .תואנ 

םיגוויז יניינעש תזמרמ 18,תב דילוה ףאו םכשב ורוקיב רחאל רצק ןמז תינשב ןתחתה ,רגוב דכנ רבכ 

ןוכמ לש זקווק חרזמ ידוהי סנכל םירבד ,דאקווקב ץיבוקריפ׳ ,אריפש ׳ד :ואר ;<1 הרעה ,ליעל) אריפש :וושה 14 

.(הכירעב) ,<2002 רבוטקוא) םילשורי ,יבצ־ןב 

תנשב תינמרגב הנושארל רוא האר רפסה) 156 ימע ,ט״ישת ביבא־לת ,םישלפה לא עסמ ,ץיבולטיפ נ׳׳י :ואר 15 

:[unknown author], 'Imejutsja Ii v Abissinii Ii karaimy?', Karaimskaja Zizn, 2 (1911), pp. 12-23 :וושה :(1910 

ףסואמ ירבעה חסונה .ט״יה האמה עצמאב לארשי־ץ־וא לא (היפויתא ידוהי) לארשי־אתיב׳ ,אריפש ׳ד :םג ואר 

Jewish Texts and Studies, i, .׳1864 תנשב םילשוריב ץיבוקריפ םהרבא תוליעפ לע םישדח םינותנ :ץיבוקריפ 

 Sankt-Petersburg , (הכירעב).

תנשב ריהקמ חלשש בתכמב םלוא ,1796 תנשב וא 1787-1785 םינשה ןיב דלונ יכ וילע רמאנ .תיתייעב ותדלוה תנש 16 

גח לולא ט״י ׳ד םוי תבשה רחא יכ ידלח ימיל םימי ׳ה ןורסחב םינש זע ןב אוה םויה יכ םהרבא דוע בר׳ :בתכ 1864 

,ןוששךב ימו ןיקלא ׳ז התע וושה .1787 תנשב דלונש עמשמ ,׳ז״ע תנש השדח הנשל ׳ה םשב וב סנכיש יתדלוה םוי 

.96-51 ימע ,(ב״סשת ףרוח) 90 ,םימעפ ,׳ישיאה ונויכראב ןויע תובקעב - ריהק תוזינגו ץיבוקריפ םהרבא׳ 

אשמ ,דראנייד ׳א :ורפסב ענצומ הז רופיס .1875 השרו ,ף״שר ן״בא תודלות ,דראנייד ׳א :םסרפש הקדה תרבוחב 17 

.1878 השרו ,םירק 

T. Harviainen, ׳The Cairo :ואר ,׳הנח הריעצה ותשא םע׳ םכשב 1864 לירפאב היה ץיבוקריפש ןעט ןניאיווראה 18 

 Genizot and the Other Sources of the Second Firkovich Collection in St. Petersburg', Proceedings of the Twelfth

 25-36 .International Congress of the International Organization for Masoratic Studies, 8 (1996), pp יתכלהו

- [א״נקת] 1790 ,קצול) לוגוג/לגוג בקעי ןב קחצי תב הנח םלוא .(תיבכוכ תרעה ,ליעל)ירמאמב וירחא ללוש 

(א״לרת) 1871 תנשב השיאל אשנ ץיבוקריפו ,היסורל ובוש רחאל התמ [ו״כרת תבטב ד״כ] 1866 ,העלק־טופו׳צ 

יכלוה דגנ םיכילה טקנ ץיבוקריפו ,תיארקה הדעב םיכוחיג הררוע תבה תדלוה .הרשע־עבשה תב תימולש הרענה תא 

םהרבאש המוד .ותונקזב םידלי דילוהש ,וניבא םהרבא לש ותמגוד התייה יפודה יליטמ דגנכ ויתונעטמ תחא :ליכר 

.הרוטקל וניבא םהרבא ןיב םיסחיה ןיעכ הריעצה ותשא םע ויסחי תא ספת ץיבוקריפ 



הרדתץ 911 םינורמושה לצא ץיבוקריפ םהרבא :םכשל ׳ונתולג׳ ןמ 

לעב לש חוסינה םוקמ לכמ ;םירק יארק תונב חבשב רבדל לחהש הז אוה ילואו ,ובלל םירז ויה אל 

19.תולכה תחטבה רופיס תא ןיפיקעב ששאל יושע תינורמושה הקינורכה 

תולגל םירק יארק תא תרשוקה הירואת ץיבוקריפ חתיפ הרשע־עשתה האמה לש םיעבראה תונשב 

םידוהיהו (םיארקהו םיינברה אובל דיתעל) םירק ידוהי לש םהיתובא (ןמ קלח) היפלו ,ןורמוש 

יסומלופ־יטילופ ךרוצ שמשל הדעונ תאז הירואת .ןופצה יטבשמו ןורמוש תולגמ םאצומ םייררהה 

יכרוצל הדעונ איהש ךכל עדומ היה אמש וא ,וז הירואתב ומצע ץיבוקריפ ןימאה םאה לבא 20.םיוסמ 

ואובב םאה ?הנכס תעשב תיתימאה תדה לש הרתסה ונייה ,תיארק ׳היןית׳ ןיעמ תויהל ,דבלב העשה 

תולגמ םה היצילגו םירק יארק ףא יכ ץיבוקריפ םהל רפיס המודקה םתריבב השנמו םירפא יאצאצ לא 

ילוג םהו ןופצה תכלמממ םאצומ ותדע ינב ןה אוה ןהש ןועיטב םכשב שומיש השע םאה ?ןורמוש 

םיריכזמ םניא םיינורמושה םיטסקטה .הלא תולאש לע תויעמשמ־דח תובושת ונידיב ןיא 21?ןורמוש 

לש ויבתכמב םג רבדל רכז ןיאו ,תודעוימה תולכה ןיינע תא םיריכזמ םה ןיאש יפכ ,תאז לכ 

,ןורמוש תולג לע ומצע ולש הירואתב ןימאה אל ץיבוקריפ יכ אופא הארנ העש יפל .ץיבוקריפ 

,תומיוסמ תונטק תוליהקש ןייצל שי תאז םע 22.(לוכיבכ ןורמושמ)׳ונתולגל׳ ןיינמה תא החימצהש 

ינב םיחא םהל שי םש יא יכ ונימאה ,קארע םורדב םיעדנמהו םינורמושה ,םמצע םירק יארק ומכ 

23.ואצמנ םהיחאש ןימאהל ויה םייושע טלחהב םינורמושהש ךכ ,םתנומא 

,איהה תעב ירקחמה םכרע תא החוכנ וכירעה אל םמצע םהש םהירפס תא ודביא םינורמושה ,םוכיסל 

הרתי תומימתב וא ףסכ עצבב ,ןוזפיחב תינורמושה הליהקה יגיהנמ תא םישאהל האיגש וז היהת לבא 

התייהש ־ הליהקה תבוט תא םהיניע לומ ואר םהש הארנ .םהיתוזינג תלוכת תא רוכמל וטילחהשכ 

ואצמנש םהיחא םע דוחיא ידי לע ןה ,הפקיהב ץורפת תאז יכ וויקו - השק הקוצמב תע התואב היורש 

.הבזכנ םתווקתש םתמשא תאז ןיא .הנאובתש תולכה תרזעב (ילוא)ןה 

הקינורכה לעב לצא םיאבומה םיקוספה יעטק ינשב קר םינורמושה םע ויתוחישב שמתשה ץיבוקריפש ןבומכ ןכתיי 

תא ,שקיהה ךרדב ,ףיסוהש דראנייד הז היה ,םכשב וישעמ לע דראניידל רפיסש רחאלו ,<דחא םע ...׳ונומכ ויהת׳) 

,םהירפס תרומת תויארק תולכ םינורמושל חיטבה אל ץיבוקריפש םג ןכתיי .׳םכל וניתנב תא ונתנו׳ קוספה עטק 

.וירופיס תא דראניידל רפיסשכ הזה טרפה תא ףיסוה לבא 

.(14 הרעה ,ליעל)׳זאקווקב ץיבוקריפ׳ ,ל״נה ;<1 הרעה ,ליעל) אריפש :וושה 

סרפל רסאנמלש ידי לע ןורמושמ ולגש םינורמושה לארשי ינב ק״הק׳ :זאקווקה ידוהי לע ץיבוקריפ בתכ ויתומישרב 

םיקיזחמ שממ םינבר םניא ךא וארקנ םינברה םשב רבכו םויה דע סרפ ןושלב םירבדמ ןכלו ידמ ירעל ואב סרפמו 

A. Harkavy, Altjüdische :לצא אבומ)׳ןאכמ יצחו ןאכמ יצח םיארקה יגהנמ תצקמו םינברה יגהנמ תצקמ םדיב 

 Denkmäler aus der Krim, mitgetheilt von Abraham Firkowitsch [1839-1872] [Memoires de l'Academie Imperiale

 1 .des sciences de St.-Petersbourg, Vile serie, 24, no. 1], Sanct Petersbourg 1876, p. 88, no). בגא ךרד ןייצנ

םיירבעה שדוקה יבתכ תא שודקה ליריק דמל ונממש) םירקבש סנוסר׳חמ ׳ינורמוש׳ב תוארל שקבמ קילימש 

דה תיבאלסה־תירצונה הדגאב תוארל עיצמו תכל קיחרמ וליפאו ,ןורמוש ילוגמ יארק (םירזוכה ךלמ לא וכרדב 

J.T. Milik, 'Abba Zosimas et le theme des Tribus Perdues', Bulletin d'Etudes Karaites, :ואר .ירגנס קחצי ידל 

 7-18 .1 (1983), pp. לע ץיבוקריפ קפיסש רמוחב תיתרוקיב אלה הנומאב ודוסי הז הומת רוזחשש רמול ךרוצ ןיא

.<ז הרעה ,ליעל) אריפש :טוריפב ואר .ירגנס קחצי תודוא 
.(םש) אריפש :וושה 

ןעטש *בוריקב 1762 תנשב)ןוטגניטנה ׳ר ילגנאה עסונל הרשע־הנומשה האמב ונימאה םה ,תומוד תוביסנב ,ךכ 

שכר דציכ׳ ,הדאחשו ןניאיוורה :לשמל ואר .םידחא םירפסו םהילא בתכמ ודיב ורסמו ,הילגנאב םינורמוש שיש 

.168 ימע ,<3 הרעה ,ליעל)׳ץיבוקריפ 
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ינורמוש בתכמ :חפסנ 
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לש דיה־בתכ 

חפסנבש בתכמה 

םידומעב קיתעתה) 
(םיאבה 



הודתץ 931 םינורמושה לצא ץיבוקריפ םהרבא :םכשל ׳ונתולג׳ ןמ 

Sam x)94.25) 1864 תנשב בתכנש 24,המלש ןב םרמע תאמ ץיבוקריפל בתכמ 

26רתי ינמ ךל םלש 

׳תישע המ לע ךל עדות 

ך׳תא "םלשנ לכונ אל ונחנא 

הלדגה הכרבה ךל ןתי 

׳תישע המ ונרכז 

םולש ךל ורקי [םלוכ] ןולהכו 

ךמע ןמלו ךילע 

[חכשא אל] ישנתא אל ינאו 

דימת ךל אשנ 

ךבתכמ תרכת אלו 

ד רשאכ ינחכשת אלו 

רבד [רמאנ] רמינ םרטמו 

ודסחב אוה ךורב 

[וניפב] ונאיפב ומש ךורב 

דמלנ לודגה ורפסבו 

ארקא הוהי םשב יכ 

ונבבלו ונשפנ ןמ 

ונמע דסחה 

וניהלא ןמ לאשנ אלא 

ונשעת רשא לכב 

ונירבחו וניחא ןיב 

[וננושלו דחא הפב] ונשלו דחא םפב 

ונכשת ותיבב ןמלו 

ונתיוצ המ 

ונרכז םעפ לכב 

28ונשקבת ךירצת המב 

[וננושלב] ונשלב ילא ׳תרב 

וניהלאל הכרב רמינ 

[וניתולאשל הנעי וימחרב] ונילאישל ינעי ומחרב 

ונילהק לכ יפבו 

ונייח ימי לכ 

וניהלאל לדג ובהו 

.ןמא וייח רמשי הוהי םהרבא םכח ינודא 

ff דגבה ןודאל השעא [יכ] ןא יל תרמא 29םילשרוי לא ךלת םרטמ 

יתרמשו יתישע ונמע רשא 30שודקה בתכמל םה רשא 

ילע היהו [ולגתי אל] ןובותי לע םתא יתישעו ינודא תוצמ 

[ימולשת תא שקבא] ותקדצ ןמ ןודא ןמ שרדא םהישעמב הלודג* הכאלמ 

ןב המאלס ןב ןארמע) המלש ןב םרמע לודגה ןהוכה םע ותוהזל שי .המ ךמס לע עדוי ינניאו ,תיסורב בותכ ךכ 

הקדצ םימינב יכ ןיקלא באז רמ ינריעה 2000 רבמצדב .169 ימע ,(םשי הדאחשו ןניאיוורה :וילע וושה .(לאז׳ע 

וושה ;39-38 ימע ,(1991 רבוטקואב 21> 547-546 ,םינורמושה תושדח :.ב.א :ואר ,ןויד אלל ,בתכמה תא םסרפ 

םע בתכמה חלוש תא ההזמ הקדצ ;תצקמב תונוש יתואירק .14 הרעה ,170 ימע ,<םש> הדאחשו ןניאיוורה :םג 

.,ןרהא ןב בקעי ול חלסנה לודגה ןהכה׳ 

םיירבעה דיה־יבתכ ימולצתל ןוכמב .1999 ויתסב גרוברטפ־טקנסב תימואלה תיסורה היירפסב בתכמה תא יתארק 

.תאז הדועת לש םליפורקימ םייק םילשוריב תיאטיסרבינואהו תימואלה היירפסב 

.[רתי ינממ ךל םולש־] <76 ימע ,[6 הרעה ,ליעל] רקסליו)׳רתא ינמ ךל םלש׳ :החיתפה תא טטצמ רקסליו 

.וננושלב רוקמה תרוצ םוקמב תינורמושב תשמשמה הרוצה תאז 

.דיתעב םג רשק םייקל הנווכ התייהש הלוע ןאכמ 
.בתוכמה דובכ תאפמ ,תינורמוש אלו ,תידוהי איה תאז הרוצ 

.ינורמושה ׳הרותה שובל׳ ,שדוקה יבתכ דגב 
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31ארקה יתבש די לא התא יל חלשו [ןמז] ןבז הזב יקדצ 

ילפה ןוכדבע ינא ןכ אל םלכ םתא ללכה [יתשקב] ישרדמ היהו 

חלשא [דחא שדוח ירחא] שדח דחא רתבמ :השעמה לע הלוכי יל [ןיאו] תילו 

ישרדמ ןכ אל 32ארקה דוואד ןודא די לא םתא 

עבשיו 33וניבו יניב היהי דוסב רבד :ינודא לא 

הנטקה הרותה ןמ טעמ ימע שי :הזה רבדה לע :יל 

םתא חלשאו יל חלש ינודא יצרת ןא הנשיה 

.םיארקה לכ לע םולש .דוסב 

.6 הרעה ,ליעל ואר .תועבורמ תויתואל םיינורמוש םיטסקט קיתעהש יארקה והז 31 

.םילשורימ יארקה יולה דוד 32 

התא רשא ךסה ןמ ץוח ךסו ךס ׳ה ינהכ ונל ןתת םא לודגה ןהכה יל רמאיו׳ :םסרפל דיתע ןיקלאש טסקטב וושה 33 
.(2 הרעה ,ליעל ואר> ״ה תיב שודיחל תתל הצור 
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