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ןמדירפ הדוהי אמש 

וספדנ אלו ומשרנש הלאכו ומשרנ אלו וספדנש תותכסמ 

המדקה 

.וניצנוש ריעל סחוימה ,אעיצמ אבב תכסמ לש ןושארה סופדב ונקסע רתוי ךורא רמאמב 

.וז ריעל תוסחוימה תורחא תותכסממ םג תועידי ונבאש ,ותספדה לע םיטרפ ררבל ידכב 

וא םיהיגמה תומדקהב תויפארגוילביב תועידי ןהילע ודרשש תותכסמהש ונל ררבתנ 

שי ,ןתהגהו ןתספדה יטרפ ,ןהיכיראת יבגל רשא ,תוגוז העבראל תוקלחתמ םינופולוקב 

ןיטיגו תובותכ ;(ד"מר) הציבו תוכרב :ןה ולאו .המצע ינפב הביטחכ גוז לכ תוארל 

ףא .(העודי יתלב הנש ,ןסינב רשע העבראל רוא)מ"בו ק"ב :(ט"מר)הדינו ןילוח :(ח"מר) 

טעמכ ומשש ,תוגוזה תעברא ךותמ השולש תספדהב יזכרמ שיא לע רובידה תא ונבחרה 

אוה אלה ,טעמכ טלחומ רסחב םש הקול ודיקפת רואיתו תיפארגוילביבה תורפסה ןמ דקפנ 

.'ל"ס יולה רזעלא ןב דוד 'ר 

ראשב קוסעל חרכהב ינאיבה אעיצמ אבב תכסמ תספדה תודלותב םידחא םיטרפ ןוביל 

,ןתספדה יטרפ יבגל ןהבו ןהמ תועידי ןהילע ונל ןיאש ,וניצנוש ריעל תוסחוימה תותכסמה 

,םש םושרש יפכ ,ןמויק םצעש וא ,תיפארגוילביבה תורפסב םימושר ולא םיטרפש יפכ 

הקידב לש אצומה תדוקנ .םיארוקה ינפל הזב תונתינ רוריבה תואצות .אוהש לכ קפסב לטוה 

,ןמרבה מ"א לש וניצנוש ינב םיסיפדמה ,ןוגכ)תמשורה תיפארגוילביבה תורפסה איה וז 

 Short-title Catalogue ךרעו ,ריאמ לש 'Incunabula' הקיאדוי הידפולקיצנאב,
,הבש םיישקה חותינו וז תורפס לש םינויפא ונילעה ףא הב וננויע בגא .(םהיתורוקמו 

רואל תנשוימ איהש וא ,תקפסמ הקידב לש תורשפא אלל וא ,תלשורמ הרוצב בתכנ הקלחש 

לע ךמתסיש ימל הארתהו הרהזא ןאכמו .םויה ונתושרל תודמועה רוריבה תויורשפא 

םיסופדל קקדזהל ,וניתורוקמ ירקחמ לש ינויחה ךרוצה רואל .ןמצע ינפב ולא תומישר 

תדוקנ ,דומלתה תותכסמ יבגל .ולא םייפארגוילביב םירוריבל ישעמ דמימ ףסונ ,םינושאר 

םעש ,ץיבוניבר נ''נררל דומלתה תספדהל רמאמ ןיידע איה תלבוקמה תורפסה בורב אצומה 

תונקפסה הרבג רבכש תועידי םג .הברהב םויה אוה ןשוימ הז רקחמ לש ותונייטצה לכ 

ןתורצוויהל ומרגש תויועטה יוליג ידי-לע ,לילכ ןכירפהל ידכ ןתולעהל ןוכנל וניאר ןהיבגל 

.רמאמה ףוסבש םייפארגוילביבה םינויצה תמישר יפ-לע — ןלהלד תורעהב תוינפהה 

.חכ-ט ימע ,(ג"נשת)ז ,תלפ70א,'וניצנוש סופדב וספדנש דומלתה תותכסמו ל"ס רזעלא ןב דוד יבר' 
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ןמדירפ הדוהי אמש 

סופד רתאל תאז לכב הסני םא תרתוימ התרטמ קרחה רקוחה תא ררחשל תאזבו ,הליחתמ 

.םיקפוסמה םימושירה יפ-לע םייוסמ ןושאר 

תוחפ אל ,ל"נה תוגוזה תעברא לע ףסונב ,תומייק יפארגוילביבה רקחמה תורפסב 

יפל ,'שרע יסופד' םהו ,דניצנוש'ב ןבור וספדנש ,הילטיא יסופדמ תופסונ תותכסמ עשתמ 

המו ברקל המ ,ןביט לע דומעל הסננ .הז עוצקמב תולבוקמה תוקיתווה תויוכמסה בטימ 

.הרז הדובעו הגיגח ,ןיבוריע ,הליגמ ,ב"ב ,ןישודיק :תותכסמב הליחת ןודנו ,קחרל 

'וניצנוש סופד' ןישודיק תכסמ 

תופסות ,י"שר שוריפ םע ןישודק תכסמ' :ןמרבה מ"א םשר וניצתש ינכ םיסיפדמ,דורוביחב 

,XII ךרכ ,ZfhB ןמרבה םשר וז העידיל רוקמכ .2'20 ,(ס"ר םדוק וניצנוש)תופסות יקספו 

:ןמיירפ 'א לש וירבדב ,םיארוק ונא םש .נ14 ימע 

 U nter den gedruckten Fragmenten der Geniza fand ich in der Pfingstwoche

 des verflessen Jahres in Cambridge Blätterdes Traktats Kidduschin(ohne

 Titelüberschrift) also wohl auch einer Soncinaten-Inkunabel4.

ןמיסה .טוריפ וא רוריב ,רושיא אלל ,תורפסב וז העידי תשמשמ הנש םינומשמ הלעמל הז 

.Titelüberschrift רדעה אוה וניצנוש סופדכ הז עטק לש ויוהיזל ןאכ רסומ ןמיירפש דיחיה 

ישארב המודכו קרפה םש לש הצר תרתוכ הלאה םיעטקב הרסחש רמול הנווכה יאדווב 

ךכב ,וראזיפל הסחיימו ןישודיק לש "רחא סופד" םש ההזמ ןמיירפ ,ךדיאמ .םידומעה 

.וללה םיסופדה לע דומעל השק ,םיפסונ םינמיס תריסמ אלל .5Titelüberschrift הל שיש 

םינמיסה ךותמ םתוא ןייפאמו רקיעב וללה םיעטקל סחייתמ ומצע ןמיירפש המודש דוע המ 
.דבלב הלאה 

— (הציב-תוכרב)ןושארה גוזב .וניצנוש לש תותכסמב הצר תרתוכ תמייק ,ללכ ךרדב 

.תועבורמ תויתואב ,קרפה םש לש דואמ תרדוסמ תרתוכ שי ,שממ 'וניצנוש' ריעב ספדנש 

תצקמבו ,י"שר תויתואב תוספדומ תורתוכה תצקמ :תכעודו תכלוה וז הנוכת תוגוזה ראשב 

רשפא .תובותכ ףוסב ןוגכ ,תכסמה ףוס תארקל דחוימב ,6ירמגל תרתוכ הרסח םידומעה 

תורתוכ ילעב םתצקמ ,'וניצנוש — ןישודיק תכסמ'מ םיעטק האר ןמיירפש ,אופיא ,ןועטל 

סופד ול ןמדזנש רשפא ,ךדיאמ .םינוש םיסופד ינשכ םתוא םשרו ,תורתוכ אלל םתצקמו 

ח"לשת תרודהמ ידומעל םינפמ ונא הז רוביח לש תורודהמה יתש ןיב יוניש לח אלש הדימב) 40 ימע 

תכסמ ףא' :ןמרבה ףיסוה ץיבוניבר נ''נר תאמ דומלתה תספדה לע רמאמ לס ותרודהמב ןכו .(יבלב 

ימע)'ורזיפבו וניצנושב ,םיימעפ םשרג סיפדה ...[ןישודיק] ...' ;<כ ימע)'ס"ר תנש ינפל הספדנ קשודיק 

.(וב 
.1908 תנשמ 

und blätter desselben Traktats mit Titelüberschrift, die aus der :הז טפשמ לש ידיימה ךשמהבו 
 ZfHB VIII, 144 nr. 24 erwähnten Ausgabe Pesaro stammen•

.תמדוקה הרעהה האר 

.(1 הרעה) ל"נה ירמאמ האר 
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תותכסמ יסופד 

אלא האב הניאש הנוכת ,תורתוכה רסוח יפ-לע אלא 'וניצנוש' יוהיז עיצה אלו ,רחא 
.וניצנוש יפד טועימב 

הנממ ודרשש ,ןישודיק תכסמב ףאו ,הצר תרתוכ הרסח דרפס סופדמ דומלתה יפדב 

ינפל ןמדזנש אוה הז סופדמ עטקש ןועטל השק ,םרב .םיקתוע השולשמ םילודג םיקלח 

יעטק 'גירבמיקב אצמש ןייצ רמאמ ותוא לש אבה רפסמב ירהש ,םשרש המ םשרו ,ןמיירפ 

תכסממ םהיניב ,(יקינולאשל םסחיי ןמיירפש אלא ,דרפס יסופדמ) תופסות ילב דומלת 

.7ןישודיק 

וקרב סופד ןישודיק 

עובקל השק ("גירבמיקב התנגה ןמ סופד יעטק')ןמיירפ לש ותיינפה ןויצ תוימתס רואל 

יעטק ןיבש סופדה יפד תא ונתקידב תליחתב ,הנהו .סחייתמ אוה םיעטק וליאל תואדווב 

ךותב .ןודינל ךיישה בושח אצמימ ונדיב הלע רבכ ,הז ןיינע רורב םשל 'גירבמיקבש הזינגה 

 12 Misc. Box תכסממ השימח ,דומלת יפד השיש (37-36 םירפסמ)דחא ףצרב םיאצמנ

ןיא ןיטיג עטקבו ,םידומעה ישארב קרפה םש ספדומ ןישודיק יפדב .ןיטיגמ דחאו ןישודיק 
.תיארנ תאזכ תרתוכ 

סופדל ךייש (ב"ע-א"ע פ ףדל ליבקמ וחסונ)ןיטיג תכסממ ל"נה ףדהש ררבתמ דוע 

לש תרתוכה הרסח ל"נה קתועבש א"עב .8ד"מהיב קתועב וליבקמל ההזו ,עודיה וניצנוש 

ןיחבהל ןתינ ףאש ינמוד .(תועבורמ תויתואב ,'קרוזה')הנשי וז תרתוכ ב"עב .קרפה םש 

הרסח תרתוכה ראשו ,קוזינ דומעה שארש הארנו ,'גירבמיק עטקב (ף"וקה לגרמ)ןטק דירש 

תועטב וסחייו ,ohne Titelüberschrift הניכ ןמיירפש דומעה והז םאה .הרתסוה וא 

?ןישודיקל 

ג — הטמל א"ע ב : 1 ,םנכות .דחא סופדל םלוכ םיכיישכ םיארנ ןישודיק יפד תשמח 

טס : 5:א"ע ונ — א"ע הנ : 4:א"ע הנ — ב"ע דנ : 3:א"ע ד — הלעמל ב"ע ג : 2:ב"ע 

ןושארה ףדב .יעיברהו ישילשה ןידה אוהו ,םיפוצר ינשהו ןושארה ףדה .א"ע ע — א"ע 

שיאה ,תינקנ השאה :תועבורמ תויתואב ,קרפה םש לש תורתוכ םלוכב .ב א :סרטנוקה ןמיס 

תורושהש אלא ,וניצנוש תותכסמל המוד יל.לכה הארמה .ןיסחוי הרשע ,רמואה ,שדקמ 

.ונינפלש סופדה יפ-לע יאדווב ספדנש ,האיציניוו סופדבכ חסונה .רתוי תצק תובחר הארנכ 

ךלע ןרדה' תולודג תויתואב ספדומ ןורחאה ףדב .קהבומ ןמיס עיפומ וללה םיפדב ,הנהו 

,תובצועמ תויזנכשא תויתוא ןה הלא תויתוא .אבה קרפה שארמ 'הרשע' תבית ןכו ,'רמואה 

םלוא .וניצנוש ריעה יסופדב תוקזחומה תותכסמבש תולודגה תויתואל ללכ תומוד ןניאו 

םותח םשרג לש ומשש ,ח"נר ןירדהנס תכסמבש תולודגה תויתואל שממ תוהז ולא תויתוא 

.Barco)9) קרבל תסחוימ איה תיפארגוילביבה תורפסבו ,הילע 

ךכ לע קלחו ,דרפסל הנושארב ןלארטס ןו הסחייש ,יטירבה ןואיזומבש ןישודיק תכסמ ףא ריכזה םש 7 

.אובמ ,יקסבורטימיד ןייע .יקינולשל םלוכ תא סחייו ןמיירפ 

.ד די :סרטנוקה ןמיס ובו 8 
.קרב ,תוחילסה רדס לע ינרעהש המ םשו ,72-69 תורעהה ןיב ,טורטורפב ןלהל האר 9 
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העודי יתלב ןישודיק תכסמ 

[ךרעל ט''נר ,קרב] 
 CUL T-S Misc. 12.37.1

'גדירבמיק ,תיאטיסרבינואה הירפסה תובידאב 
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™יושנ תונממ יניד 

תא לימ':ץנכ ןלוג וזויינחזוי ףונמה ןפו ןלמ •מ די ינ חלששמו 'י ןתקפכ יפמ תולימ י ותל ןניפליימנכ .רשימענ תונוממ יניד 
פ"ח !דימתנ לכיחתתילכחו " תנתינ תאנ!תל תולמד ןליג "קימ אל סליפ אלו תלללכא "צמת דיתתינחת 

דעומה ד;שד קזנ י תינ!ת!י יניד ונייה ךידפיוונכי ןותמכ ול תושי ןכ יטו -תיוועכ סוה ןתי 'כ שיאו אמק אכככ"ידמאדנ סירכד תשמחכ 
ו!שד ישמחו תעכדא 'תולסתו • יפו ודינ אצמת אצמת סאייתנד !דינ אצמנש תניגגד לפכ ימולשת " תולכמ ונ"ת ךידפימננ וקיותש סרא וא 

התפמו שנוא"מכת וא וחכשש הפ וא 

 ™*X'S&lT השלשכ תוגוממ יניד £w<
את ונתוא (ינד המככ ונעימשמ יכנ ■"?" טיי '' ,יס- האמ 
1תתית יושד סושמ תיתושנמיאש , , . ,י י ,1, ןנחדכ דנע לש -לודעט אגתאלד ימולשת pu יצהו קזנ 'him- vhv2תיליג -.קרפנ£ל££זגמ£פנ ט'דו 
סילעב תלימשכ דושהש ןמזכו גצכ השלשב השמחו העברא ימילשתו לפכ יי torn סיעכיא תוקלמ תממ - 
ידכ אליו ינע לש ילו דעיכ ןימלשמ השלשב ער םש איצומהו התפמהו הביאה י 'א"ייימ יי"3 ט,י:-מ 1נ3יי 1עתט 
i 1 _ י u , הנשת דונע" פת וינכ שדחת דוניע 

א אכיאאתדנאותו דפכסינעכת 1 ( ו 1, • יפ לעו דחא רע פע כייחמד דזעילח עך םיע א,צימ מיא ם,0נחן ףיאמ ר 'רבי ןי-,רג 0א .,אמי "ב",, ו 3 ,ז" 
כיקע 'דייפאד 'דכהו סתת יאדומא תושפנ 'גיד וב שיש ינפמ השלשו םירשעב פ • תכוקנתוניכאזי יצפמ וכעל 

תנווככ אלשתוכדל ד-'כ סא שידד ורמא^עמיעיר סושמ השלשכ תוכמ ? ןשמש ר :היתלימ תגכ ידמחיכ 

רייש רייס)א#ו ימכ יאגיללבחללכב . " . י ו ! v l_ יוה ינע לש -לו ינמד תיל תאינו השלשב שדחה רוביע השלשו םירשעב ינד ס^ת^ שאי-£ 
■שאיכ ינע תאיצי 'ינ דיישו ינת !3י ר>אמ ל יי1" 'רשישכ .ינשה רטיע יפכ תל ףיליתומנינ תשלשכ תנילח 

 lT u?u ןיעמש p לילמג *QX חמותגימנ שנואותישנקד-ירכיא ן'ל'חתמ השלשכ')
העבשב ןחמוגו ץנתיגו ','אשונהשמחבו ^י(מז7נ'ןיאימכוטאלנ 

'ר ירבד השלשב .רלגע תפירעו םינקז תכימס תרבועמ השלשב ורמג םאו ןנכי ןוקתי לכי ןגעכישלשכ!ויתחת 
רשעמו יעבר עטנ השלשב ןמואמו הצילחה השמחב םיא זחוהי'רוןועמש !ג3יי ן:3*-"' 1לץיכי"י)זיי1עכ 

'שלשב-'לטלטמה !יכרעה ,רשלשכתישדקהה השלשב !לוחי ו'מד ץאש ינש ןי£ 
'גיד ןירב אצויב םדאו ןהכו העשת תועקרקהו ן,רכ ןהמ דחא םוא הדוה'יז יתתנ יתכ תא כית-י תיפא תשיק 

תא תגרהו מאגש השלשו םירשעב ענרגהועבורה השלשו םירשעכ תושפנ אב סא '1'3',1"'כ יהוה ט'^ 

השלשו ם-רשעב לקסנה רוש !גחהתהמהבה תאו טואו המהבה תאו השאה ^נזיל^קח• 
'ראהוכאזה רושהתתימ ךכ םילעכ תתימכתמץץלעב םגולקסירושה 'אגש ןתחפלאכה ושיקתתו '• קושכ רעש 
םדוקה לב יא רועיל4ר השלשו םירשעכ ןתתימ שחנהו סלדרבהו רמגהו בודה ןילטלטמת ןיכדעהךמושל תשלש ייצ 

טבשה תא אל !ינד ןיא השלשו ם'רשעב ןתחמ םוא אביקע ד חבז ןגרוהל ךמ£פ ™ילכ ™ 
ןיאו דחאו םיענש לש ןיד תיב 'פ לע א14 לחג ןחב תא אלו רקשה איבנ תא אלו ייישעתויע'ירנ שדקת לשתועקיקתו 
 p ידע !יפיסומ ץאדחאו םיעבשלש ןיד תיב יפ לע א^ תושיה תמחלמל !יאיצומ א-"וטו קיתפלאכ סא ןמושל

ל תיירדנס !ישוע ןיא דחאו םיעבש לש ןיד תיכ 'פ לע אלא תורועה לעו ריעה 

יפ לע אל תחדינה ריע ץשזע ץא דחאו עענשלש ןח תיב יפילע at םיטבשל י שידק 'ת סרח ךירפידוטנו ןמושל 
ץשוע לבא שלש אלו רפסנ תחדנה ריע ץשוע ןיאו דחאו םיעבש לש ןיד תיב '•'יקל !ישלשו סירשעכ תושפנ יניד 

י ,י . י . , שיאלעפינש המתנו השאעכיש ר!ש םירשע לש הנעקו דחאו םיעבש לש .רתיה הלודג ןחד,רגס םיתש וא תחא גיפיאימומית ' 'ינתמכתלףיל■ 
שיא םיענש יל הפסא םאנש דחאו םיעבש דש איהש חלחגל ן"נמוחשלשו סחאכגיכנ לקשיל תתתכת תצתינ 
לשא',רש ,"ונטקל ן"גמו םיענש טוא,ררוחו'ר ןהיבג לע השמו לארש"נקזמ תא תמת י-חתלשיקתיאדעכתת 
, , , י מתכ חא גנפ תשא תמ תשאל תמתכ ירה תלצמ ,ריעו תשפיש הדע הדעה וליצהו הדעה וטפשו ינש השלשו םירשע ;ק-'ייאיעכור מ"תליתכתתאו'שאה 
עשוהי ואצי תאזה הערה הדעל יתמ רענש הרשע איהש הדעל ןינמו חשע ןאב מתתת1יויתנ.י תאו ימואו - גיפנ 

תיערל םיבר ירחא היהת אל טאנש עמשממ השלש דוע איבהל !"גמו בלכו תעש לקסנה רמ • כטיכענינכ 
היה סא סילעבגימימכ *' גימל סדא 

דעבד ןיד .תיכ געיימ ילייחכ ןלדיג 
סדא !חימהש הללכ באז הל י-יאה " 'רמגכ אמעט םרעמדכ אלטק כייזעטד אלל אשרד ךהל אייתי א-יק"תמלי לילעב יאהד דלשהגיתימ ךכ גב 

לזג לכ לד טכשהגיא אל ןטר ןיאל '• איה היח סלר-יכ " זירכה גיאחעש ריסכיללכדחאל רל0 דחא אמק אבבכ ןנירמאד"ילסכ הליקסב ןטתטל 
עשלהיימירלממ יכלגילשר ירק המחלמ לכגילשרהגילמ ללמכ יי דחאל סזעבש יעכד ןלגמ זעכ לוגב קנחב -יקשה איבנ " דיזמב ?ע לדגעש טבש 
ךירעס לכב ךל ןגומ'עיברכ דבלל ריע לככ גג לש הנטק ירדנס ןיבישלמ ליהס"חלירדנס * סילשלרי דבלה לע ל -ישי ץרא .חא שלככל הגיייהמ 

" אמעט למ מגבל אקימ ןללכל סימל ירשי ן יכ לידכמה ךרכ רכסכ ' ימבכ *ןילי לכל טבישמללגיאצלגייטהעיכשלכש ללדנה ן ודעייב ןיכירגל 
הרעל י ןיכזמ הרשעל ןיכייחמ היזע ליהי לקלחי סאש סי-ישע ךירצד ארק ן ןעמשמ ןיבזמ הדשש .חלנמ הדעל י קכייתמ הר61ע םיטבלש הרע 

ב א "גןיה^ סהייזיא ךלת אל ןיבייחמ בתה סא ^יגערל י ''/ט סילג-ימכ העיה 

ןירדהנס תכסמ 

ח"נר ,[קרב] 

ןירדהנס תכסמ 

ח"נר ,[קרב] 
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ןמדירפ הדוהי אמש 

,קרב יסופדל סחוימה ,םשרגמ ח''נר ןירדהנס תכסמל ,אופיא ,המוד הז עדונ יתלב סופד 

יבגל תופסונ תועידי ולגתיש דע .10תותכסמה תספדה תודלותב 'גוז' דועל ,אופיא ,וניכזו 

תדידש אלל ,וניצנוש סופד ןיטיג תכסממ דחא ףדש הארנ התע תעל ,ןמיירפ לש ומושיר 

םשרש וניצנוש סופד [!ן ןישודיק תכסמל ונאצמש ידעלבה סיסבה אוה ,עטק ותואב תרתוכ 

,ורזיפ סופדכ ודי-לע ומשרנש ,םידומעה לעמ תרתוכ םע ןישודיק יפד תשמח וליאו .ןמיירפ 

.קרבב הארנכ וספדנ 

תכסמל תיפרגוילביבה תורפסב תוסחייתהה לכש ףיסוהל ונילע ,אופיא ונכרד יפ-לע 

ןישודיק הספדנ אל ,ונל עודיה לככו הלא ןמיירפ ירבדל הארנכ תרזוח ורזיפ סופד ןישודיק 

.ורתפ תותכסמ ןיב 

 2-s-tC, היצקודורפרל אוהו ,שרע סופד ןישודיק תכסמל ףסונ ןויצ עיפומ ,52 'סמ

ףקומ הז ןויצ תמאבו ,שפחמה שפחי אוושל ,םרב .A51 ורפסמ םע ,סכראמ-ןמיירפ רצואב 

רוא ואר אלש ,רצואה לש םיפסונה םיקלחב עיפוהל היה רומא הז טירפש ךכל ןמיס ,םירגוס 

קיפסה אלו ,ל"נה Zjhß-y ותמישר יפ-לע ןמיירפ ידי-לע הז םולצת ןנכות יאדווב .םלועמ 
.ורתאלו רוזחל 

.וניצנוש סופדב ןישודיק תכסמ לע תואתכמסא שמח תודיעמ1 ,ריאמ לש ל"נה ותמישרב 

לש סוזנצל ןויצה הרואכל .דחא םניינע םינורחאה םינויצה ינש .רבכ ונקסע ןהמ שולשב 

 12Heb 114, Goff השולש לש םמויק םשרנ םש .וניצנושב ןישודיק תכסמ הספדנש עירכמ

:תרעושמ סופד תנש ,הקירמאב םינברל שרדמה תיב תיירפסב וניצנוש ריעה סופדמ םיפד 

ןויצה אוהו) םש ול ןיוצש יפכו ,13םדוקה סוזנצה אוה הז ןויצ לש ורוקמש קפס ןיא .1489 

לצא הנומשו ,ל''נה היירפסה לש השולש ,םיפד רשע-דחא םירכזומ םש .(ריאמ לש ןורחאה 

.ולא םילע יוהיזב קוסענ ןלהל .14לקנרפ דוד םירפסה רכומ 

שקיהו הרגש ךרד השענ ,'תופסות יקספ' ללוכה ,ןישודיק תכסמל ןמרבה לש ומושירש אטישפ 

טרפ ,אופיא ,הזב ןיא .ןמיירפ לש ימתסה ורוכזא יפ-לע אלא םשר אל ירהש ,תועודיה וניצנוש תותכסמל 

דובכה ראות .תופסות יקספ אלל (54 ימע)ןמרבה ידי-לע םשרנש ןירדהנסמ ןישודיק ןיחבהל יושעה 

שמחה האמב וניצנוש םשרג ידי לע ספדנש ןורחאה רפסה' :ןירדהנס תכסמל תיפארגוילביבה ונתנש 

.ןישודיק תכסמל ,ל"נה יפל ,ילוא ךייש ,(דועו ןמרבה)'הרשע 
 .S-1C, no. 52

.34 הרעה ,גנ ימע ,(ה''לשת)וע ,יגיס ,ירמאמב יתנייצש המב הז םושירמ יתיעטוה ינא םג 

 'Hebrew Incunabula in America (A Census)', Journal of Jewish Bibliography, 2 (1940), p. 77,
 .no. H60I

 'Kiddushin... First Edition. Folio. [Soncino, Joshua :ןושלה הזב ,לקנרפ לש גולטקב םשרנ ןכו
 Solomon ben Israel Nathan Soncino.ca. I486], 8(IMPERFECT) LEAVES. No copy known.
 See Zeitschrift... Few leaves found in the Genizah at Cambridge.' Catalogue No. 80, Hebrew

.Incunabules, David Frankel St Sons, New York City, p. 4, no. 8. ףוסבש םיריחמ תמישרב 
 J. Marcus, Journal of Jewish Bibliography :הארו .$100.00 :הז טירפ לש וריחמ עבקנ תרבוחה

p. 141 ,(תויתואה"ש ללגב ,ד''מר תוכרבמ וליפא לקנרפ לש ויפד םידקהל הצר סוכרמ 2 (1940 

תורעה ןיב ,ןלהל האר ,הז ןיממ הנעט לוטיבל !"תויביטימירפ 61-59. 
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'י* 'אכעייכ .ורכב • ךיהמפבי-ייק י 
*ימ.יכ:>.דנf?'ft v!!,^ ?4 יבדזלי"ממניו®'ינידכ 
*®-י#* ימךמימיייןףי יק1יד6*ג"יהש,{מעאדי1'י ממ©-1י^-זי.פ 
י•י>ייי;יקזמא1י>3ןךי)מק ,"Va**יעדמתי"י&נוי8?יימת0וימ * ןניגי""זצכמי&ו?*■.* 

 j1^'^ יי* ^•**55*6**8* *5י ה ח כ ן!ט .ד-ין?מ *<יירא•cfc
 ^■.2| W*ssseמגאכ זח$בןסךנ3ומ!ודייש6נאןדפקד ך>> מי*לא'p?mx>$9vpריבה- ■
מ קיןלמיימףשכ^גמיכיל&י fttJg?Sיאד ®יעדידגייימיקדתצ *•' ס--י ךיימיסמדמש;.-#'® 

 a£S:t; אייי"""י"^רי•" "?SSSSK
ומי* •>*>rx>wpfo •רזג חל2ק! הדי ftSJS ,דיל WtfStfla ז>■ \-ז*שיש'די דכ'•:-- ידמ 
 y 8Wrt■ ;ימיי^י*"יףמיא י'מ ב השיקה אמנאק יכ אגימאק *ד ל9א מ!ד'ג-יזיז

י-מ> גי00,>אה0ימ> - t"<m mU ! ז^:>י11;ד-יהמ 
orp!k.irsec"s-^a-w)" כ חילש חתמי ישנ ימ מ יילה <י);> > . 
 rpttf* ^-לכמ 1 'מימ:js-®mjj4ג,ימ7ס,ך-^י ה-י1ח בדיכשיבי pci ס
* •ייהולא ?-?י^מזוןי-^י יםאברימא הרנחיגויימאד"ע*גי"מה ,יי* מ*אי 

 3TSS?3te'n.pA. fe""""--SSJS^ w<p^
i'' ^ןע^ןיג"יפני"ימןימ" WU • הנידמ .ן.לנסחידכ-ד fijr,'. כט3ו א-יכףמכומכי 
וא כמףגכקיייהלמ3ליג0 •ן 4m^י®*בי"ש*:הדוהיכיימא I ישיאל* י-זשבימי 

•ז" ''.יימנ'דיךיככיממ l,' -w"*""."-,,. *יל-י* א0 0 0י!מי) *יכקל 
 jpJvn® <*>••*• oyo ^ אלו ירוצ ףסכ ■ .רותכ 'וממד ®j>!9r• (שריג הנעע ייה
שא .יאןיבש*.• ■י-יזמייאקהי יד,-מ *ןה אליכו י הש •יפ ,?מ □הייבר אלfe 5*3• 1~ •י^אדדמ!• י 
י*• 8^ק"י>גמיגי^*גזמוזי *ran 103ל*-:ש1?ןזו•יב*תבי הנקמ *יי vm.k*> **"ע ®י 
W א? •כ יווא• יריכזמ יילמ זי>*וויזו"וד-~יות1י "י"י*י5י ,*U •w f* ®סיאצכומגל-;•ת; ז!בןי 
2vfm9mx9bvo 5? מגיל'י דמשל םילכ.* ע ..-art <ד5ש*ןאו מ ■כ-ל 
 pc05מת2;"^/רל^ אלמ' StfUpan•,*לטע.^ה'סה.עץכך;כח:-0©' ® היש האדוההו <יקכ
*-י:: ;.-)קו^ה-ל'♦*" םילכהמ ם'לכדוכרעיה זומתב דדב *??®י^ךיהימי"ס 

..->. 1 -.-י .•~:ירככליאגי י •ימ בושחדגדמיה*,* כו#ח י ** שימ^ע 
 n{-^!V43V אצמט'יי 7* ויוימשממ #נ• *יי ?רממי
יי-• יג^יימימדגיייה-ייגבהדהואתי-יתס^מגימ ןיי •י>ייי^דתכ(זייא3א|-*זיק?:הזלת>י*,ן?1,-.^;<.י 
ד"מ> א/גצמ לןמא^לףק'ןמןומ"ואל אמייייש fas נ^מיאמיןעןדלואי niti fwj&op6■',©pאי 

*: וה> p'xo*''jt*>jfmmy^p>p'SiKaprmswsps'iP wpi o ןךש*ב¥®6אתי.י!ל 
יהו ב♦.; ^'קה איק •fa ו*• י"*ממעט<>^ ןגמ ו •fc• יימגיגב קמ .יאמי אלזיב •גיקיימ >04•*;יגו 
ל?• מג0^ן *** ימי י*50 מימ> גסממ אממממ ימי? fa.nw jwus >ע*קי• אלי *w c'# t? ישי 
vs w ?1 ימ6מ0וייני# לב ףאכממיקי ףשכ הייהב "ןי*0יקן>0ממ אגי-תביגנמימיעו"ל *,"•בי/אי ,ב שא 

" גיאריה ביימןי^ימימימשג^ייייד^'^-לזף® •ידג מךמ*יjnnf;ייגי'לימ: 
m ist ל5בגדי>י^'מ^0*מיל8יל5יאו• ךכלקממיא ?-9$*^ ס3יג'-ה?גגי w! rj-fo-אל סיי ,vtj)>:t• ימ 

; אכי-עי TJistJtKP ante ***"BefinppW• יא 'י>^^"ץ5^ליאאןיסקכתה^ל#ב?ש-י|רןוכן 
i 8-י ass י jw!wte*1e1ne1#mpyw^s זא*!**•'•י^ימ 

ג אבימר-בא^י'י^יאמביטזייסי זימיגכמילביףשע pw גמי^ממ^ןמ^י^לבא^יישגאזאי 
א.;.א <עז-3 אי|י יגיטיסו0י5^^למן>#י Hp ןעבלע •sWAsina אבא 
,'ג"היגכ המ •עיימ/ל tf0^ •ה אהה•:סמיי '*זיייק , 
י0*(י זלאע1ו !?ש^ס-לי אג• ןבל ג^ייגהמאאמאיזי מ60 •טימדי ימ במידמס&מי •wfcn^fwowft ף♦ 
מעא'{^ אש-מקיט ףשכ) w ימי 8*נf>svnxi<p 3 איאגעאהמיג"דןיאאדהגויבי ןזמי 

ןישודיק תכסמ 

[ךרעל ה"נר ,אטשוק] 

והינב ריאמ 'םורפ ףסוא 
(17 הרעה האר)"י"שרג" :ארמגה םינפב 
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ןמדירפ הדוהי אמש 

אטשוק יסופדב ןישודיק 

םילולכ ,Heb- 114 רפסמב ,שרעה יסופד ןיב ,הקירמאב םינברל שרדמה-תיב תיירפסב 

םיעטק הלאש ררבתמ הקידבה ךותמ .ץשודיק תכסממ (םיעוטק םקלח) םיפד הנומש 

םיעטק ינשו ,ןו"ד :ןלהל] האיציניו סופדל םיכייש םיפד השולש ,םינוש םיסופד השולשמ 

.'5ג"יש ,הטנויבס סופדמ םיאב 

,אופיא ,םתוושהל ןיאו ,רתוי תיביטימירפ הרוצב םיספדומ םש םיפסונה םיפדה תשולש 

םימודה ,'גדירבמיקבש ל"נה ןישודיק יפדל אלו ,ןרודיהב תועודיה ,וניצנוש תותכסמל 

.האיציניו סופדמ הנוש וללה םיעטקבש םיפדה דומיע ,ךדיאמ .[קרב] ח"נר ןירדהנסל 

רשא ,וניצנושב תותכסמה יסופד רשאמ רתוי רידנ סופדמ םיאב הלאש ,אופיא ,בושחל ריבס 

ןורחאה ןמזב .םיעטוקמ וא םימלש ,םיקתוע רפסמב ודרש ולש תויתימאה תותכסמה 

תספדנ תכסמל ."םדוקמ עדונ יתלב ,ןישודיק תכסמל םודק סופד לע תודחא תועידי ונועיגה 

םיפדה תקולח .ןהיניב הפלחהל םורגל תויושעה ,וניצנוש יסופדל תופתושמ תונוכת המכ וז 

,וניצנוש יסופדל דוגינב ,לבא) דבלב קרפה םש לש הצר תרתוכ .האיציניו יסופדמ הנוש 

תיצחמבו ,תומוקמ המכב .'השאה קרפ' :'תינקנ השאה קרפ' :('קרפ' הלמה תפסותב 

.,7וז תרתוכ הרסח ,רקיעב תכסמה לש היינשה 

'שרע סופד'מ הלא םיעטק השולשש אדוול ונל תרשפאמ וישכע ונכרעש הקידב 
יביטימירפ ,יחרזמ סופדב רבודמ ,והארמ יפל !ל''נה סופדל םיהז שרדמה-תיב תיירפסבש 

הזחתה הזה חותינה יפל .אטשוקב ספדנש םירקוחה ורעישו ,הילטיא יסופדל האוושהב 

,ןמיירפ לש ומושיר ףוריצב ,ךכו ,ןישודיק תכסמ ,וניצנוש סופדל רתוי רחואמ סופד 

בורק םהיניעב הארנ היהש םושיר ,'וניצנוש ,ןישודיק' םושרל םיפרגוילביבל רשפאתנ 
."יאדוול 

ימע ,רמאמהאר הז סופד לע .ןיסחוי הרשע קרפ תליחת די לע ,(יבצק')ןויליגב 'ןמיס'ל .לשמל ,בל םיש 

.44-41 ימע ,(א''משת) ט ,דפס ילעב יתבתכש המ ןייעו .םש וללה םינמיסה ריכזה אלו .חנ ,הנ 

וידסח ראש לעו ,וקדובל תורשפאה לע ול הנותנ יתדותו ,והינב ריאמ 'פורפ ףסואב אצמנ ונממ קתוע 

.רחא קתועמ עטק םג יתאצמ ופסואכש םידדובה םיפדה ןיב .ינפל רידאה ופסוא תולגהב ימע השעש 

,ו"לשת םילשורי ,סידפסתלחע ,ןמלהמ 'י ןייע .ןמלהמ לארשי ר"ד ףסואב םג םייוצמ םידחא םיעטק 

,ה"משת םילשורי,לארשי יזע ,בולדוי 'י :495 הרעה, 110 ימע,אלכמ ,יקסבורטימיד ; 1 'סמ ,107 ימע 

ןיש^ק תכ0מב םירקחמ ,עבחרט ריאמ קחצי לש רוטקוד תדובעב םג ןודינ הז סופד .143 'סמ ,42 ימע 

:התספדה תנש רעישו ,23-20 ימע ,1975 ,הטיסרבינוא הבישי ,םינושארל די יבתככ תואסריגח דואל 

(Unknown incunabula Box)דרופסקואב הנאילדובה תיירפסב םיפד המכ ההיז ףא אוה .ה''סר ס"ר 

יפד תא ריכה אלו ,הז סופדבש םיסרטנוק ינויצ ןיעכ םינויפיאב קסע אל עביורט .הז סופדל םיכיישכ 

'גירבמיקב התנגה יעטק לש הספוקב הז סופדמ עורק ףד יתאצמ ףא תעכ .קרבל םונרעישש 'גדירבמיק 
.ל"נה 

,וז הסריג העיפומ ונינפלש סופדב ."וכ הדוהי בר רמא אפוג ג"הי :י''שר בתכ ,א"עס אי ףד ןישודיקב 

הדוהי בר ימא אפוג (פ"יש .י''שר תויתואב וז הבית)י"שרג' :ארמגה םינפב,י"שר תסריגל ןויצ םע 

ףא ספדומה ,ו"דבו) .הז סופד קתעומ ונממו ,[קרב] סופדב רבכ היה ןכש רמול ריבסו !יוכו 'יסא בר ימא 

.וז הקסיפ תרסחמה הסריג ונאצמ דיה-יבתכב .ךומסב ןלהל האר .('י"שרג' וטימשה ,[קרב] יפ-לע אוה 

.י"שר עבקש תואסריגל ארמגה יסופד חסונ תמאתהל תישחומ תודע ונל שי ןאכ 

,םיירוביצ םיפסאב שרע יסלפד ,גרבנפוא לצא הנורחאל ומשרנ ףא שרדמה-תיב ףסואמ םיפדה תשולש 
.133 'סמ 
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[ךרעל ט"סר ,אטשוק] העודי יתלב ןישודיק תכסמ 

והינב ריאמ 'סורפ ףסוא 
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ןמדירפ הדוהי אמש 

וישכע קר ונל ולגתנ םהיטרפש ןישודיק תכסמל םיסופד ינש ונינפל םיחנומש תויה ,תעכ 

םסחי תאו ידדהה םסחי תא עובקל ונילע ,(אטשוקל רעושמה סופדו ,קרבל סחוימה סופד) 

אלו ,[קרב] סופדמ תורישי ספדוה אטשוקל והונרעישש סופדהש ונתקידבמ רבתסמ .ו"דל 

המגודב ןאכ םיגדנ .[קרב] סופד יפ-לע ,ביתכ יטרפ יבגל וליפאו ,אוה ףא ספדוהש ,ו''דמ 

ערז לת' :[קרב] סופדב ,א"ע ד ףדב .[קרב] סופדל [אטשוק] סופד לש רישיה וסחי תא תחא 

ו''דבו ,שוביש אלא הניא 'אה יאה' תלפכה ."ערז ערזל היתקיפא אה יאה הל ןייע הל ןיא 

סופדב םלוא .,9הליבקמבו דיה-יבתכב אוהש יפכו ,'היתקיפא אהו' :ןוכנל וסיפדה 

[אטשוק] סופד ,התעמ רומא .שממ [קרב] סופדבכ !'היתקיפא אה יאה' :ןדיד [אטשוק] 

,(ל"נה יפ-לע)רמול ריבסו ,[קרב] ,ןושארה יקלטיאה סופדל םה םיאמצע םידע ינש ו"דו 

הנוכתש הדימ התואב םינוקית סינכהל הטונ וניאש ןבומב ,רתוי ול ןמיהמ [אטשוק] סופדש 

.(ןלהל ןייע ,תואב תוא קתעוה אל יאדווב [ל"נה אטשוק] סופד ,םוקמ לכמ)ו"דב תמייק וז 

ןטק עטק יתאצמ ,ותיירפסמ יל תוארהל והינב ריאמ 'פורפ ליאוהש ארמג יפד ףסואב 

ארמג ,ו"ד גוסל ךייש וחסונ אוה ףאש ,(ב"עו א"ע זכ ףד)ןישודיק תכסמ לש רחא סופדמ 

תורוחש תויתואה .ל"נה אטשוק סופדמ הנוש ףאו ונממ הנוש ודומיעו ,תופסותו י"שר 

רידנ סופדל ותוושהל םוקמ שיש םירמוא ונייה וינפ לע .ל"נה סופדה תמועל הפי תורדוסמו 

האר) ט"סר אטשוק ף"ירל תומוד ויתונוכתש ,אטשוקל סחוימה תותכסמה לש םייוסמ 

י"שר תויתוא תורוצ ןוגכ ,תוניחב המכמ הלא םיסופד ינש םילדבומ ,םוקמ לכמ .(ןלהל 

תויתואב אוהה סופדה לש ה"ר תכסמב תופסותה ירוביד ישאר :(ו"יתה לגר הוושה) 

שומישה טלוב הז ןישודיק עטקב .י"שר תויתואב ונינפלש ןישודיק עטקבו ,תועבורמ 

לש הז סופד .ט"סר אטשוק ף"ירל הז עטק המוד ןכא הזבו ,20('ת ,'ר ,'ה)תובחרומ תויתואב 

ל"נה [אטשוק] ןישודיק תכסמ יפ-לע ספדוה אל ,ונינפל חנומה עטקה דרש ונממ ,ןישודיק 

א"ע זכ ףדב י [קרב] סופד חסונמ אוה רישי אצאצ אוה ףא אלא ,('והינב קתוע' = 16 'עהב) 

יאדוובו ,'ןנעב' ,'ןנעב אל' :ו"דב אוה ןכו ,'ןנעב ינקו [בגא ןנעב אל םירובצ]' :עטקה חסונ 

.2,ביתכה ןוכדע ,'ןניעב' ,'ןניעב אל' :ל"נה ןישודיק תכסמב וליאו .[קרב] 'דב היה ךכ 

דחא לכ ,(ו"ד ישילשהו ,אטשוקל םירעושמ םינש)ןישודיק תכסמל םיסופד השלש ירה 

,[קרב] :ןושארה יקלטיאה סופדהמ (הארנכ) רישי אצאצ 

'שדחמ ספדנ' ,ארתב אבב 

וניצנושה סופדב ספדנ היה םג' :ס"/קדלעב ריעה רבכ ,וניצנוש סופד ,ארתב אבב תכסמ לע 

תכסממ רעשה לעו ,תינש ספדנ רמוא ורזיפ סופד ןיטיג 'םמה רחאש ,ב''ב 'סמו ןיטיג 'םמ 

.(ס ימע) א"ע ע תומביל םלשה [0"קד=] םירפוס יקודקד ןייע 

.תובחרומ 'הו 'ר ,'הרשכ' :ןשיה קרפ שאר ירחא 'וש 20 ,לשמל ,הוושה 

לש דיה-יבתכב חיכש אוה רבד לש ותימאל ,םינואגה יבתכ יפ-לע ורקיעמ ןיוצ 'ןנעב' ביתכה יכ םא 

ירייש' ,ירמאמ האר הז ביתכ לע .ןאכ ררבתמש יפכ ,םינושארה םיסופדב ףאו ,םיגוסה לכמ דומלתה 

.ש''נבו 30 29 ימע ,(א"משת) ט ,רפס ילע ,'אעיצמ אבב תכסמל םימודק די-יבתכ 
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תותכסמ יסופד 

,ק"ב ,ןיטיג ,תובותכ 'סמש ונל ררבתנ הנהו' :ןלהלו .22'שרחמ ספדנ רמוא הז סופד ב"ב 

.23'םימעפ םשרג סיפדה ןילוחו ,ב"ב 

ספדנ' ,'שדחמ ספדנ' :ןודינב תונונגס השולש ונאצמ ורזיפ סופדמ תותכסמה ירעשב 

לש ותקולח יפל ,ורזיפ תותכסמ לש הנושארה הצובקל םדוק סחייתנ .'ספדנ' ,'תינש 

ספדנ' רומאכ ב"בלו ,'תינש ספדנ'.ןילוחו ןיטיג לצא םיאצומ ונא ןאכ .24יקסבורטימיד 

רחאל 'תינש ספדנ' ןילוחו ןיטיגבש רמול וללה תונושלה תנווכש טושפ יל הארנ .'שדחמ 

,שממ שדח ,שדח הז ואר :רמול הצור 'שדחמ ספדנ' ב"בב וליאו ,25וניצנושב ספדנ רבכש 

.26םכל איצומ ינא ןשי ךותמ שדחו ,ותרודהמ השדחתנש רמול הנווכה ןיאו ,םלועמ היה אל 

הספדהב ורזיפ סופד ב"ב םשר ,הנאילדובה גולטקב ,רדיינשנייטש ףא ,ץיבוניבר ומכ 

המכב עיפומה 'שדחמ' ןושלב אצמש 'תונושאר' לש ןבומה רואל ,םימיל ,םרב .תרזוח 

.27ןושאר סופדכ ורזיפ סופד תא עבקו וב רזח ,םיסופד 
שי תותכסמ המכב .'תינש ספדנ' אלו 'שדחמ ספדנ' אל ונאצמ אל ורזיפ תותכסמ ראשב 

תותכסמב וליאו .ללכ 'ספדנ' ןושל םהב ןיאש ,הזמ הז םינוש ,םירחא תונונגסב םירעש 

,ןטק דעומ :28הרז הדובע ,הליגמ ,תינעת ,הגיגח :ןה ולאו ,םתס 'ספדנ' רמאנ תודחא 

אלא ורזיפב ונייצ אלו ,וניצנושב רבכ הספדנש (הציב) תחא תכסמ תוחפל שי .29תוכרב 

ורזיפב וניצנוש ינבו םשרג ויה םיליגר םלוא .הנושארה הצובקב איהו ,'ספדנ' :ימתס ןונגסב 

,ליעל רכזומה רמאמב ןייע לבא ,כ ימעב אוה (ב"ישת)ןמרבה תרודהמב .54 ימע ,(0"ק7)ז"לרת ,רמאמ 
.וז הרודהמ לש הייפוא לע ,1 הרעה 

וניצנוש ריעב רבכמ תספדומכ וז תכסמ ןמרבה םשר ךכו .וכ ימע ,ב''ישת : 58 ימע ,ז"לרת ,םש 

רלדא לצא םשרנ ןכ .'שדחמ ספדנ' יפ-לע (!הז ןויצ אתיל ג"צרת תרודהמב וליאו : 40 ימע ,םיסיפדמ,ד) 

 (17 .Talmud MSS\ p'), ריאמ לצא םשרנ ףאו ,(492 ימע) רשכ (55 .S-1C, no) ןמרבה יפ-לע,
.תירבעמ תידפולקיצנא 

.115 ימע ,אובמ 

ץוחמ .ןלהל האר ,יוכו 'קקוחמה ידי לע ספדנ' :הציבב .'ספדנ' וליפא ןיאו ,טושפ רתוי ןונגס תומביב 

ןהש הלאמ ורזיפ לש תותכסמה תחאל ןופולוק וא רעש חסונ יתאצמ םרט ,ןילוחו ןיטיג ,הציבל 
.וניצנוש תותכסממ תורזוח תוספדה תואדווב 

ימי לש תירבעה הפשב שודיח אוה 'שדחמ' ןושלהש (תדחוימ הקידב אלל) רעשל בורק יל הארנ 

תחוורה תועמשמה םנמא .הנממ תורוזגה תופשה וא [•de novo =] denuo תימורה יפ-לע ,םיניכה 

ןיעמ ,ןאכ ןודינל הבורק תועמשמ תמייק תופש ןתואב םג ,םרב .יתינש םעפי איה הלאה םייוטיבל 

תויהל איה תכסמ לש הנוקיתו הנכ ,סופדה תאצמה רחאלו .יונכ לע רבד בישהל' ,יתובש בישהל' 

,א ,י"שר לכי,ד,ירניבא 'י איבהש י"שר תונושל הארו .התלצה יהוזו ,םדוקמ הספדנ אלשכ םג ,תספדנ 

.ןודינב םש בתכש המו ,לת-טכת ימע 

ןבומב ףא 'שדחמ ספדנ' םשר ,LXV-LXIV ימע ,םשל אובמב .Ed. repet. םשר ,1551 'סמ ,242 ימעב 

Ed.טימשהל הרוה (Lxxvi ימע)םינוקיתו תופסוהבו ,(תובר תואמגוד יפ-לע)הנושאר הרודהמ לש 

 .rep רדיינשנייטש לש וירבד הוושהו .ב"במ, Hebräische Bibliographie, XV! (1876), p. 92; XIX

 18 .1879), p). ונוקית תא האר אלש ךכ לע ,ס"קדלעב לע הינורט לש המינב םשו.

.יקסבורטימיד לש היינשה הצובקב תואב וליא 

קתוע יפ-לע וקיתעמ ינאו ,(60 ימע ,וניצנוש ינב םיסיפדמה)ןמרבה לצא אבוה אל תוכרב לש רעשה 

ם''במרהל תוינשמה שוריפו / תופסות יקספו תופסותו י"שר שוריפ םע תוכרב תכסמ' :שרדמה-תיב 

שיא לארשי / ערזמ םידימלתה ןוטק םיקקוחמה ריעצ / ידי לע הילטיא תנידמב ספדנ / יכדרמהו 

.88 'עה ,ןלהל הארו .'[ ןרותב /ץק ןיא ה[ ן תושעל ונכזי לאה / ומש לארשיב [ ןוניצנוש 
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ןמדירפ הדוהי אמש 

היינשה הצובקה לש תותכסמב .31'תישילש ספדנ' ,30'תינש ספדנ' ןייצל םירחא תומוקמבו 

הילטיאב רבכ ספדנש הממ תרזוח הספדה איהש רוריבב ונל עודיש תחא ןיא תישילשהו 

'ספדנ' ןושלב ושמתשה ,ללכב הז ןונגס וטקנש הדימב ,ולא תושדח תותכסמל .(ןלהל האר) 

,'שדחמ' ןה תוספדהה בור ךליאו ןאכמ תמאבש ,ישדחמ ספדנ' רמול וחרט אלו ,ימתסה 

הנועמ ןכוש תרזעב' :שיגדהל ןוכנל ואר הנשה שאר תכסמב םנמא .שממ שדח ,רמולכ 

."'...וספדנ אל ןיידע רשא תותכסמה רתיל שארו הלחת הנשה שאר תכסמ ליחתנ 

."שדחמ ספדנ" ארתב אבב ףא ,הומכו 

,וניצנוש ריעה לש שרעה יסופדב ארתב אבב תכסמל איהש העידי לכ ,אופיא ,הל הלזא 

.33הזה םויה םצע דע הנממ דירש וא קתוע םוש הלגתנ אל םנמאו 

ארקנה)םינידה םוקמ האלמ רוביחה .וז הנקסמל תעייסמ היאר ףא איבהל לכונש רשפא 

סופדב .מ"ב ףא ונתרעשה יפלו ,ב"ב ,ק"ב תכסמב ורתפ סופדב ספדוה 3,(םיניד רוקיח ףא 

ספדוה אל ו"ד מ"בש 35וניארה רבכ .מ"בו ק"בב עיפומ וניא לבא ב"בב ללכנ אוה האיציניו 

רשי הספדוה ו"דבש ק"בש רמול ריבס ףא .וניצנוש סופדמ רשי אלא ורזיפ סופד יפ-לע 

.36וז החנה אדוול ןויסינב םיאצמימה תא קודבל םידמוע ונאו ,ורתפ סופד יפ-לע אלו ש"דמ 

,מ"בו ק"בל דוגינב ,(הז רוביח ללוכה)פ"ד יפ-לע הספדוה ו"דבש ב"בש רבתסמ הז יפל 

ש"דמ מ"בו ק"ב) הז בצמל טושפ רבסה .(הז רוביח ללוכ וניאש) ש"ד יפ-לע וספדוהש 

יסיפדמו ,ורזיפב ןהו וניצנושב ןה וספדוה מ"בו ק"בש ךכב יאדווב אוה (פ"דמ ב"בו 

וססיב ב"בלש דועב ,םתרודהמל סיסבכ ש"ד תא (תחקל ודיפקהש ןכתייו)וחקל האיציניו 

אל םלועמ ,התעמ רומא .וז תכסמ לש ןושארה סופדה ותויהב ,פ"ד לע םתרודהמ תא 

.שדחמו ןושאר אוה פ"דו ,וניצנושב הספדוה 

'וניצנוש סופד' ,הליגמ 

רוטקורפ עידוה ,ןכ ינפל עדונ יתלב ,'וניצנוש סופד ,הליגמ תכסמ' לש דרופסקואב קתוע לע 

וניצנוש סופדמ וז תכסמ םשר רוטקורפש הביסה .1485:ךיראת הל רעישו ,37ולש גולטקב 

רדיינשנייטש לש גולטקב אל המושר הניאש העשב ,1898 תנשב ,הנאילדובב קתוע ןייצו 

.(83 ימע) "ינש ספדוה' !(89 ,75 ,72,58 ימע)'תינש ספדנ' :(46 ימע ,ןמרבה)'וספדנ תינש' 
רבסה וניצנוש ינבו םשרג ופיסוה םירפס המכל .םתס 'ספדנ' אב םימעפ המכ .(םיימעפ) 70,69,66 ימע 

.80 41 ימע ,ןמרבה ןייע ,תוכיראב רפסה תספדה תודלותו 

.גרבדירפ יפ-לע ,115 ימע ,יקסבורטימיד הוושה .62 ימע ,ןמרבה 

יתאצמ םנמאו .וניצנוש סופדמ ב"ב עטק לש ומויקל ץיצ ,83 ימע ,'Talmud Printing' ורמאמב ,רלדא 

הקידבה ןמ םלוא .וניצנוש יכרכ םע ,הקירמאב םינברל שרדמה-תיב תיירפסב ב"במ םידדוב םיפד ינש 

סופד ב"ב ךרכל היירפסה ישנא הוריבעה יתעצה יפ-לעו ,ורזיפ סופדמ עטק אוהש ררבתה תידיימה 

.52 הרעה ,ןלהל ןייעו .םש ורזיפ 

.3 הרעה ,(1 הרעהב) ל"נה ירמאמב ןייע 

.74 73 ימע ,ו''נשת םילשורי ,חסונה ךרכ ,ךורע דדמל/יל אובמ 

.שרדמה-תיב תיירפסב אצמנ ורזיפ סופד ק"ב לש םלש קתוע 

 '[.p. 512, no. 7296: 'Not in H. [or St. 39 הרעהב הארו.

 [16]

This content downloaded from 46.116.86.16 on Mon, 16 Jul 2018 11:21:42 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



תותכסמ יסופד 

תויורשפאה יתשמ תחא תויהל הלוכי ,1894 תנשמ ולש תפסותב אלו 1860-1852 תונשמ 

ורזיפ סופד ,הליגמ תכסמל ההז אוהש וא ,1897-1894 םינשה• ןיב שכרנ רפסהש :וללה 

אלא ,הנוכנה איה היינשה תורשפאה .38רדיינשנייטש לצא רבכ המשרנש ,וז היירפסבש 

רודמב קר ,םש עיפומה ,רדיינשנייטש לש ל"נה םושירה לע דמע אל רוטקורפש 

לע ורמאמב ,רלדא .40איהש לכ תוגייתסה ףיסוה לבא ,התוא םשר ןמיירפ ףא .39תוטמשהה 

דרופסקוא :םשר הליגמ תכסמ די לעש ,פ"דכ הז קתוע ההיז ,ורזיפמ דומלתה יסופד 

םינש המכ רחאל ונממ ענמ אלש רבד ,41(רדיינשנייטש לש תוטמשהה רודמ יפ-לע יאדווב) 

סופד .42ורזיפ סופדבש וז די לע ,'1485?' ,וניצנוש יסופדב הליגמ תכסמ םושרלו ליפכהל 

ןמזב וז תכסמב ןייעיש ימ ,םרב .43םויה ונינפב תושמשמה תומישרב עיפומ דוע הז שרע 

.44וינפל ורזיפ סופדש לילעב הארי ,לגס 'א הנורחאב השעש יפכו ,הזה 

 .p. 2786, no. 7482

יאדווב םלענש ,תוטמשהה רודמב ,ינשה ךרכה ףוסבש תפסותב אצמנ רדיינשנייטש לצא הז םושיר 

תא ךקת'ל ןויסינ היהש המוד .260 ימעב ליעל הז םושיר בלשל שיש ןייצ םש רדיינשנייטש .רוטקורפמ 

ריאמ .רדיינשנייטש לצא המושר הניא ,םשר רוטקורפש ,וניצנוש סופדב תאזה תכסמהש הדבועה 

 S-1Q} 1413'ויתואתכמסא שארב דימעה .CB 217; No' רדיינשנייטש לש הנאילדוב גולטק ,רמולכ,

ורפסב הז דומע םשרש ,ל''נה Jewish Encyclopedia יפ-לע ןכ השע יאדווב .(1403 :ל"צו) 1413 'סמ 

,ומוקמ רקיעב הז סופד לע העידי ונל ןיינמ ,הישוקה תא ץרתל ידכ ,ב''ב תכסמל רדיינשנייטש לש 

םושיר םוקמ לכמ ,'הליגמ' םגו ,'וניצנוש' םש הארי ןייעמה יכ םאו .רדיינשנייטש לש לודגה גולטקה 

ג"כה דוס יוליג אוה םש רדיינשנייטש לש וניינע .םייניע תזיחא אלא וניא ךרע ותוא יפ-לע ןיתליכמ 

שלש ...יתספדו' :ג"צר ,אטשוק ,לולכמ,ד רפס רעשב וניצנוש םשרג לש םימסרופמה וירבדב ורכזנש 

םדוק .(24 הרעה ,זכ-וכ ימע : 16 הרעה כ ימע ,ב"ישת ,רמאמ ןייע)''תובישיב תוגוהנה תותכסמ םירשעו 

:ולש ותרעשה תא ךכ-רחאו (ZfjW, ו [p ,[1822. 369 יפ-לע)ג''כה לע ץנוצ לש ותרעשה תא איבה 
,הנאילדובה תיירפסב תותכסמ לש ןתואיצמב ללכו ללכ ןד וניא ךרע ותוא .הליגמ :ורכזנ ןהיתשב 

לצא םושיר םוש לע ךמתסה אל רוטקורפש וכותמ חכומ ,םוקמ לכמ .ל"נה 260 ימעב ןמוקמש 
.רדיינשנייטש לצא אלו Hain לצא אל ,אצמנ וניא :(37 הרעה האר) בתכ ירהש ,רדיינשנייטש 

 Habe ich in Oxford nicht gesehen, und ist nur nach Proctors Angaben hier aufgenommen";'

 114 .."Über hebräische Inkunabeln", p
.12 'סמ ,100 ימע 

.רשכו ןמרבה לצא םג ונשי אוהו ,ל''נה je יפ-לע השענ יאדווב הז םושיר .17 ימע ,םש 

סיסיפדמה,ןמרבה :וינויצ ןיב .תואתכמסא שמחמ תוחפ אל ולו ,34 רפסמ (S-/Q ריאמ לש ותמישר 

לע רמאמב .רוטקורפ אוה ןמרבה לש ורוקמ .(6 'סמ ,28 ימעב אוה ח"לשת תרודהמב) וניעתש ינכ 

קרפה ותואבו' :םיארוק ונא ,וניצנוש יסופד םע ,זט ימע ,ןמרבה תרודהמ ,ץיבוניברל דומלתה תממדמ 

םילמה ,הנהו .רכו '(היתיאר אלו) הליגמ תכסמו (היתיאר אלו) אעיצמ אבב תכסמ הספדנ 

רבחמה ירבד םניאו ,םיעבורמ םיירגוסב הנמסל היה יוארש ,ןמרבה תאמ תפסות אלא ןניא יתשגדהש 

תפקומ לבא , A. 33 'סמ ,דעדאל הינפה םש הנתינ ףא .(ןאכ ןלהלו ,34 הרעה ,1 'עהב ל"נה ירמאמ האר) 

תרכזנ 'דרופכואב' [1485?] הליגמ 'סמ .רעואה לש םיננכותמה םיקלחל דעוימ ,רמולכ ,םיירגוסב 

.ענמנ גרבנפוא .(1985)ןייטשדלוג לש ותמישרב 
,(א''משת)ט ,דפס ילע,'הנאילדובה תיירפסמ ,ורתפ סופדב ,הליגמ תכסמ תונוילגבש תוהגה' ,לגס 'א 

,[78 'עה ןלהל הארו] ןודינה ןיינעב ,1 הרעהו 130 ימע ,םש וירבד הארו .139-130 ימע 
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הרז הדובע ,הגיגח ,ןיבוריע 

ןיבוריע :ןהיכיראת םע (S-tQ ריאמ לש ותמישרב תואב שרע יסופד תותכסמ שולש דוע 

'הלובנוקניא' ךרע :הדיחי אתכמסא םלוכל .45[ 1489] הרז הדובע ,[1488?] הגיגח ,[1484?] 

:הנשה ןויצו סופדה םוקמ םע ,ומשרנ םש .46ןמרבה בתכש ,תירבעה הידפולקיצנאב 

ןיוצ םלוכל :ט''מר ,וניצנוש ,הרז הדובע :ח"מר ,וניצנוש ,הגיגח ;ד"מר ,וניצנוש ,ןיבוריע 

וללה תותכסמה שולש .הקירמאב םינברל שרדמה-תיב = "קרוי-וינ" :קתוע לש ומויק 

.שרע יסופד ןתושעל רשפא יאו ,רבד לכל ורזיפ יסופד תצובקל תוכייש ל''נה היירפסב 

הליגמ 'סמ היגמ אוה ,יזנכשא לארשי 'ר היגמהו ו"ריטופ דוד 'ר םירכזנ ןיבוריע רעשב 

ינב' — הגיגחב ;יבצ יזנכשא לארשי 'ר ל"נה היגמהו 'וניצנוש ינב' — ז"ע רעשב ;ל"נה 

הלודגל הלעש ,'י"ריבור ה"ליד ה"אירמ ו"קשיצנרפ סוכודה תירק ורזיפ ריע' ,רניצנוש 

ןמרבה איבה וניצנוש ינב םיסיפדמה לש ח"לשתו ג"צרת תורודהמב .471513 תנשב איהה 

[EJ:ןלהל]49Encyclopedia Judaica'nv ריאמ תמישרבו ,48דבלב ורזיפל ולא תותכסמ 
.50וטמשוה רבכ 

הליחתכלמ ומשרנש דוע המו ?ויה אל וליאכ בוש ומלענש ,וללה תועידיה לש ןרוקמ המ 

םיסיפדמה לש םתלחתה םצע לש הדבוכמה הנשה ,ד"מר ףא םתאו ,הנש ינויצ םע 

ןרוקמש המוד ?הציבו תוכרב ,ןושארה תותכסמה גוז תא רואל ואיצוה הבש ,וניצנושב 

,תותכסמה לש םימודק םיסופד לש הלבט רלדא רדיס םש .5י 1942 תנשמ רלדא לש ורמאמב 

שרעה יסופדל ינש רוט ,לגוטרופו דרפס לש שרעה יסופדל רוט :םירוט השולשב םינויצ םע 

.492 ,487,486 ימע ,רשכ לצא ומשרנ ןכו .56 ,48 ,32 םירפסמ 
המלש עשוהי סיפדמל םחיי תותכסמה שולש תא .988-987 ימעב םש המישרה ןמ ,993-984 ימע ,ב ךרכ 

.וניצנוש 

M. Marx, 'Gershom (Hieronymus) Soncino's :רקיעבו ,103 ימע ,'Les editions' ,רלדא ןייע 
 [39=] 465 .Wanderyears in Italy 1498-1527 Exemplar Judaicae Vitae', HUCA ,11 (1936). p

.רצלמש לש ומשמ ,529 הרעה ,116 ימע ,יקסבורטימיד הוושה .ינוזנמ יפ-לע 

.םש רלדא ןייעו .116-115 ימע ןייע ,'הינשה הצובק'ל ןתוא ךייש יקסבורטימיד 
 .Vol. 8, cols. 1338-1339

'יפ םע ,םיחספ תכסמ' :(52 'סמ ,63 ימע ,ח"לשת ,וניצננש ינב םיסיפדמה)ןמרבה םשר ורזיפ יסופד םע 

,ורזיפ יסופד תמישרב םיחספ תכסמ תא ןמרבה ףיסוה ןכו)'20 ,(ךרעב א"ער ורזיפ) .תופסותו י"שר 

ףיסוה תאזל . 15 'סמ ,(3 הרעה די לע ,ל"נכ)ןמיירפ :הדיחיה אתכמסאה .(וכ ימע ,ותרודהמבש רמאמב 

לש ומושיר .3 ימע ,המדקה ,תינעת תכסמ לע ס"קדןייעו .'ןמזה ךשמב הדבאנ תאז תכסמ' :ןמרבה 

רשא .זכ ימע ,ב''ישת ,רמאמ ,ץיבוניבר הוושהו .הרעשה ,רמולכ ,םיעבורמ םיירגוסב אלא וניא ןמיירפ 

,גרבמוב סופד ,םיחספ תכסמב .המויק יא לע המודק הרידנ תודע תמייק ,ורזיפ סופדב וז תכסמל 

ימע ,ב"ישת ,רמאמ ,ץיבוניבר האר !'ספדנ אל םלועמ ר ש א...םיחספ תכסמ' :רעשב עבקנ ,האיציניו 

.97 הרעה ,ןלהל ןייעו .(384 ימע [90 'עה ,ןלהל] לטנזור הארו)זכ 
;י''שר שוריפ םע םיחספ תכסמ' לע 'םינש ינפל' תודע איבהו ,הכר ימע ,רמאמב ןמרבה ירבד ןייעו 

ועצוה ןורחאה ןמזב .'ס"ר ינפל יקלטיא סופד הז היה וירבד יפלו .ש"ארה ספדנ תופסותה םוקמבו 

ךשמהב ,ףדה לעו ,(תופסותו י''שר םע) םודק סופד תוכרב תכסממ םידחא םיפד םילשוריב הריכמל 

(םיחספל) תאזכ הרודהמ אמשו .(תועבורמ תויתואב) ש"ארה יקספ רוציקמ טקל ספדוה ,תופסותה 
.ל''נה תודעה ירוחאמ תדמוע 

 .'Talmud Manuscripts...', p. 17
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,Feb., 1484 ןיבוריע תכסמ וניצנוש רוטב ומשרנ ןכאו .ורזיפ יסופדל ןורחאו ,וניצנוש לש 

םויס םוי ךיראת לש העידיל ףא וניכז ןאכ ,ןכבו .ca. 1489 הרז הדובע ,1488 ,רדא 'ו הגיגח 

וז ,תורושה תופיפצב תספדומ רלדא לש ותמישר .היה ךכ היהש השעמ יאדווב !הספדהה 

תותכסמה ןמ תחא לכש רבתסמ .תילגנאב תיבפלאה יפ-לע ןרדסכ תותכסמה רדס .וז רחא 

ךיראתה עיפומ הבש ,(הירחא וא הינפל) תרחא הרושל הכומסה הרושב תדמוע ל"נה 

תכרעמל רסמש ,ודי תביתכב רלדא לש ותמישר ףאש רמול ריבס .ןידכו תדכ ל"נה עיתפמה 

רתויל תכיישכ שרפתהל הלוכי יהשלכ הביתכשכ ,תופיפצב תרדוסמ התיה ,ורמאמ םע 

.התרבחל תחאמ ןהיכיראתו תותכסמה ידועית ולפכוהו ורבעוה וז ךרדב .תחא הרושמ 

.Feb., 1484 :םש םושרה ךיראתה תא הלפכהב הטלקו הציב רחא םש המושר ןיבוריע 

שארב האב הרז הדובע .1488 רדא 'ו :(הכלהכ) םשרנ הב ףאש ,ןיטיג רחאל האב הגיגח 

ךומסב תואבה ,תובבה שולשמ תחא לכ הוולמה ןויצה אוה ,ca. 1489 ןויצה םע ,המישרה 

ל"נה םוקימה ןויצ תא ותא ררגש אוה יאדווב רלדא לצא םושירה ,דועו .52המישרב 

.קרוי-וינ :תירבעה ה ידפ ו לק 'ענאב 

תבש תכסמ 

£/-ב .התוא סחייל הפוקת וזיאל ,איה הלאשה .תבש תכסמ :םייק ןכאש סופדל הנפנ וישכע 

about :ךיראתהו ,וניצנוש ריעב ,וניצנוש המלש עשוהיל ,תרעושמכ ,וז תכסמ המשרנ 
 1484".

:וז תבש תכסמ לע בתכ ם"קר לעב 

תותכסמה לכב יכ איה יתייארו 54הז סופד לש תותכסמ ראשל םדוק ספדנש יל 'רנ... 

קר תאז אצמנ אל וז תכסמבו קרפה םש עצמאב הלעמל דומע לכב ספדנ הזה סופדמ 

תותכסמ ראש רבכ םיספדנ ויה םאו ,הריכו ןיקילדמ המב קרפב ,תודחא םימעפ 

וז תכסמב ונשי ןכו .הערל יוניש הב השועו וז תכסמב הטמשמ היה אל ,הז ןוקתב 

'טגה ןיבו ימגל י"שר ןיב לודג חויר שי 'א דומעבש םינושארה םיקרפב םיפד המכ 

•Talmud Printing before) 1923 תנשמ רלדא לש ורמאמב המוד הלבטב העריא המוד הלקתש ינרובס 

 83 .p ,'Bomberg). קתועל תחא תיבכוכ ידי-לע רבחמה לש ופסואב עטק וא קתועל ןיוצ רמאמ ותואב,

תועיפומ (עטק ,רמולכ)תויבכוכ יתש ,םרב .קיר הגיגח דיל וניצנוש רוט ,ןכא ,םש .עטקל תויבכוכ יתש 

,הקירמאב םינברל שרדמה-תיב תיירפסל רבע רלדא לש ופסואש תויה .הרז הדובע דילו ןיבוריע דיל 

.תוכומסה תורושל םיכיישה םינויצה ולפכוה ןאכ ףאש רמול הארנ ,םימייק הלאכ םיעטק ןיא םשו 

הירחא הכומסה ,ארתב אבבבכ ,תויבכוכ יתש ז"עלו ,הינפל הכומסה הציבבכ ,תויבכוכ יתש ןיבוריעל 

לש םדוקה וסוחיי קויד יא לע ('Les editions', p. 102)ומצע רלדא ירבד ןייעו .(ליעל ןייע ,ב"ב לע) 

.וז תכסמל םסרופמה וניצנוש סופדמ עטקכ ותוא ההיזו וב רזחו ,ורזיפל הדינ עטק 

הליגרה תרעושמה הנשה יהוזו ,'1489 about' :(Goff יפ-לע)ולש 5-/0ב םשר ,ךרעה רבחמ ,ריאמ 

יפ-לע ,תכסמה תא םידקהל רבחמה טילחהש וא ,שוביש ןאכ לח הידפולקיצנאב םאה .תורפסב 

.טורטורפב ןלהל האר י ץיבוניבר 
.וניצנוש 
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ןמדירפ הדוהי אמש 

הארנ הזמ .המינ אלמ קר קספה םהיניב ןיאו הזל הז םלוכ םיכומס םה ב"עבו /סותל 
.55בוטהו האנה יפכ תושעל םדיב הנוכנ סופדה תכאלמ דוע התיה אלש 

הסינ ,סופדה תומדק לע םידמלמ ולולכשו רודיסה רודיהב םימגפש תנעוטה ,וז הטיש 

:(הטמשה תמלשה ןיינעב)בתכו ,וניצנוש סופד אמק אבב תכסמ יבגל ףא םשייל ץיבוניבר 

הארמש ...סופדה ןונגסמ ןילוחו תובותכ 'סמל םדוק 56וספדנש הרעשה תצק ל"נו 

,האנ אלל האנ ןיב בטיה וניחבה אלו ,סופדה תכאלמב דוע םיליגר ויה אלש ז"ע 

תאזכ םישוע ויה אל הרודיסב דאמ הפיה ןילוח 'סמה תספדנ רבכ התיה ילמלאו 

.57ףדה יפוי תא תיחשהל 

היב אדש ומצע ס"ק'דלעבו .58מ"בו ק"ב יבגל ספות וניא הז חותינש טורטורפב וניארה רבכ 

תודוקנ יתשש וז 'סמב יתאצמו ,אמלעב הרעשה קר ז''כו' :בתכו ,מ"בו ק"ב יבגל אגרנ 

.59'עדויה ךורבו ,תצק איה תדחואמש 'רנ הזמו ,ןינעל ןינע ןיב 'מגב תוקיספמ 

חכומ תוכרב יבגל ירהש ,תוכרבל תמדוק תבשש ,וז העצה לבקל רשפא יא ,ןבומכ 

ןמ רודיהה תראפתב תוספדומ הציבו תוכרבש ףאו .וניצנוש סופדל הנושאר איהש הכותמ 

ועיגה אל ,הברדאו ,םהלש תא ושע הספדהה יאנתו ןוזפיחה ןכא ,תורכזנה תוניחבה 

תואב מ"בו ק"ב תא תונייפאמה תועפותה ןמ המכו .תונושארה לש קודיהל תורחואמה 

ןיינע ןיב הדרפהל םייתדוקנ תושמשמ ,תכסמב םירזופמ תומוקמב ,תבשב םג .תבשב 

תופסותה ירוביד בורב (תודחא תורושב קיר חטש לש)'ןולח' ןיא תומוקמה בורב .60ןיינעל 

תונושארה תותכסמכ אלש)י"שר תויתואב םיאב םירוביד הברה ישאר ןכו ,רובידה שארל 

ףוס תארקל תורבוג תונוכתה יתש .(ןולח ךותב תועבורמ תויתוא וספדנש ,וניצנוש יסופדב 

םימעפל 'הריכ' קרפב) םידומעה ישארב קרפה םש יבגל היבוברעו םירוסיח .תכסמה 

ינויצמ הברה .(הכפהנ הביתהש שיו ,י"שר תויתואב םימעפל ,תועבורמ תויתואב 

.6'םירסח םיסרטנוקה 

םע תבש תא ללוכ אוה םש רמאמב ןלהל ןכש ,וז העדמ וב רזח ומצע נ"נררש חכומו 

,וניצנוש םשרג ידי-לע וספדוהש רעשמו ,(הדינ ,ןילוח ,ק"ב)וניצנוש יסופד לש הצובק 

.11 הרעה .זט-וט ימע ,ב"ישת :די הרעה ,49 ימע ,(0"ק1)ז"לרת ,רמאמ 

.דחא דעומב וספדנש ,מ''בו ק"ב ,רמולכ 

.(12 הרעה זט 'מע> וט הרעה ,49 ימע ,רמאמ 

.(1 הרעהב ל"נה)ירמאמב 

,[57 הרעה ,ליעל] םש 

הדוקנ וא תודוקנ ארמגה לכב אצמנ אל ...תבש 'סמבו' :רמאמב ס"קד לעב בתכש המ ןתמל שי הזבו 

.(טי ימע = 53 ימע)'הנשמל ימג ןיב אל ףא .ןינעל ןינע ןיב הקיספמה 

רב אבר ךרעבו אפליא ךרעב ןיסחויה הריכזה תספדנה וז 'סמו' :םש תבש לע 0"קר לעב בתכ דוע 

הסריגל עגונבו .ובש דומלתה יסופד תואבהו ןיסחויה רפסב יקסבורטימיד ז''חר קסע רבכ .יאריש 

וניצנוש סופדל אלו ,עדונ יתלב ידרפס סופדל ןיסחויה רפסבש האבהה תא סחיי ב''ע ס תבשב 'אפליא' 

המית תצקו .(ןודינה סופדב 'הפיא' :אוה ןכ ןכאו ;דועו ו"ד יפ-לע ש"ד תסריג רעיש םש ; 80-79 'מע> 

.ודי תחת התיה 'וניצנוש' סופד תבש תכסמו ,ןכ בתכש ס''קד לעב לע 
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תותכסמ יסופד 

התינבתב המוד הילע ומש םתחו ח"נר תנשב םשרג הסיפדהש ןירדהנס 'סמ ןכש 

יכ ןיצנוש ריעב וספדנש תאז םג עדונ םשרגמ וספדנש אוה ןכ םאו ,תותכסמה ןתואל 

תותכסמ יתשבו] ם"במרה תא םש סיפדהו וניצנושב םשרג דוע רד היה ן"ר תנשב 

ולאה תונורסחה לכ ...ןפ"יש .ט"מר :הנשה המשרנ ,הדינו ןילוח ,וז הצובקבש 

,עירכהל ןיא תויתואה תינבתמו .םשרג לצא הספדנש ןירדהנס 'סמב ןכ ומכ םיאצמנ 
.62םשרגו המלש עשוהי יסופדב םה םיוש יכ 

ןכ השעש רורבו ," 1489 :תבש תכסמל רעושמ ךיראת םשר ,1902 תנשב רבכ ,ןמיירפ 'א 

ותוליעפ םויס עובקל ידכ 1489 עיצהל טילחהש הארנו .64םינורחאה ץיבוניבר ירבד יפ-לע 

לעב ריכזהש יפכ 'וניצנושב םשרג דוע רד היה' זאש ,ן"ר תנש ינפל וניצנושב םשרג לש 

הטיש יפ-לע אופיא אמש ,'about 1484' םשרנש £/-ב ריאמ לש המישרבו .םש ס"קר 

! 1489 םושרל ןווכתהו ,סופדה תועט אמש וא ,ץיבוניבר לש הנושאר 

,תועבונ (ן"ר תנש ינפלו ,וניצנוש ריעב ,םשרג ידיב התיה הספדההש)וללה תועידיה לכ 

ןירדהנס ןיבל (ל"נה תותכסמה ראשו) תבש ןיב ס"קר לעב אצמש ןוימדה ןמ ,אופיא 

רבד לש ותימאל .ל"נכ ,הדינו ןילוחבש ךיראתה ןמו ,םשרג לש ומש םותח הבש ,65ח"נר 

ראשו) תבשבש הלא ןיבל ח"נר ןירדהנס תכסמבש תויתואה תרוצ ןיב רכינ שרפה םייק 

וליאו .תוגוזה תעבראו תבשבש תולודגה תויתואל דיחא ןונגס םנמא .(ל"נה תותכסמה 

בוציעבו רתוי תולוגע ןהו ,קרפה שארו 'ןרדה' לש תולודגה תויתואה תונוש ח"נר ןירדהנסב 

יסופדל תדחוימ הנוכת לע תיפארגוילביבה ודימעה י"שר תויתוא יבגל .66קהבומ יזנכשא 

תוגוזה תעבראב העיפומ וז תיפוס ן"ונ ,הנהו .67הנימי הנופ תיפוס ן"ונ לש השאר :וניצנוש 

תיפוס ן"ונ שאר הנופ ןהבש ,ןירדהנסו ןישודיק ,תבש תותכסמב הנניא לבא ,ונינמש 
!הלאמש 

,הדינ ,ןילוח לש)תואדו לש סוחייה ,םשרגל ס"/לדלעב עבקש רשקה ,אופיא ,הזב קתינ 

תותכסמה לכ לש ןתספדה ןמזש רעשל ךרוצה :רקיעהו ,ןיצנוש ריעל (תבשו מ"ב ,ק"ב 

יפל ,וספדוה הדינו ןילוח .וניצנושב םשרג ההש דועשכ ,(1489)ט"מר :תחא הנשב וללה 

,דחא סופד תיבב ,הארנה לכ יפלו ,(באב ה"כב הדינ) ט"מר יהלשב ןהב בוקנה ךיראתה 

ןיאו)רשפא יא ,סופד תיב ותואב השענה לע ונל עודיה ףוריצבו ,מ"בו ק"ב םג סיפדהש 

לכש ,תמדוקה ותסיפת תא ןקית הזבו ,טורטורפב םש ןייעו .(16 הרעהו ב טי ימע)טי הרעהו 55-54 ימע 
.ורבחמ רחואמ סופדה תכאלמב ורבחמ חבושמה 

שרעה יסופד ףסואל ורואיתב ןכו !114 ימע ,םייפארגוילביבה םינויצה תמישרב רכזנה ורמאמב 
'Die hebräischen Inkunablen der Stadtbibliothek zu Frankfurt a.M.\ Festschrift :טרופקנרפב 

 .56 .für Friedrich Clemens Ehard, Frankfurt a.M. 1920, p. 16, no. 29 רצואב ןכו A. הוושהו

 s-tC. גרבנפוא לצא אוה ןכו.
.(ז"לרת תרודהמ ידומע יפל) םש רצואב םשל הנפהש יפכו 

הרעה ,ליעל)סכראמ האר ,ךכ לע תושקהל רבסש המו ,הז סוחיי לע .(Barco)קרב ריעל הסחייל לבוקמ 

.12 הרעהו 436-435 ימע ,(47 

.A84,2 ,רצואב תואמגוד האר 

.368 ימע ,יבשת האר 
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רעשל שיו ,הפוסב אלו איהה הנשה תליחתב אל ,תותכסמה ראש תספדה תא סוחדל (ךרוצ 

ןתספדה תא רחאל שיש ונרעיש רבכ מ"בו ק"ב יבגל .רתוי ךורא ןמז לע תרזופמ ןתספדהש 

התספדה ןמז תא תוטמ ףא ,תבש םע תופתושמכ ,ןהל ונינמש תודחא תונוכתו ,ט"מר תנשמ 

ןירדהנסל התוא תורשוק תבש תכסמבש (י"שר בתכב)תיפוס ן"ונ תויתוא .68ןוויכ ותואל 

.וניצנוש תותכסמל הבש תולודג תויתוא וליאו ,ןישודיקו (ח"נר) 

גהנמ תוחילסבש הלאל תוהז ח"נר ולסכ א"כ ןירדהנס תכסמבש תויזנכשאה תויתואה 

ומשש) םשרג עידוה רפס ותואל ןופולוקב .69(ז"נר) לז5 ירשת 'ח ,(Barco) קרב ,זנכשא 

ןירדהנס תכסמ לחתהל ולמחב ה והרזעי ןכ' :ןירדהנס תכסמ תנכה לע (םש םותח 

.יוכו 'שדק ירפס ראש םע המילשהלו 

תווצמ רפס דמוע ,רוריבב ונל עודיה לככ ,שדקה תכאלמב םשרג לש ותיישע שארב 

.וניצנושב ,ן"ר ןסינ ח"ר ,הרות הנשמ םלשוה ךכ-רחא רצק ןמזב .ט"מר ,תבט ו''ט ,לודג 

לע ריש תפסותבו תויגיגחב רובידה תא ביחרה ם"במרבו ,םהינשב םותח םשרג לש ומש 

תצובקבש ולאל תומוד וללה םירפסב תולודגה תויתואה ,םנמא .ותספדהו רפסה תובישח 

לטנש העשב הב ,ןתספדהב קסע םשרגש תעדה לע תולעהל השק ,םרב .70ל"נה תותכסמה 

ךכל בל םישבו ,(ג"מסה תספדה רחאל)7'ם"במרה תספדה לש הלודגה המישמה תא וילע 

.איהה הצובקב תותכסמה ןמ תחא ףא לע םותח אצמנ אל םשרג לש ומשש 

וכרד תישאר איה ןירדהנס תכסמ תא סיפדהל תונכהה לע ל"נה העדוההש ,אופיא ,רשפא 

,הללכו ,קרב ריעל תסחוימ וז תוליעפ .תותכסמה תספדהב וניצנוש שיא השמ ןב םשרג לש 

,רניצנוש' תותכסמ לעפמ וליאו .ליעל ונרעישש יפכ ,ןישודיק תכסמ ,ןכמ-רחאל ךומסב 

אלו ,רחא סיפדמל ףוקזל שי ,המלש עשוהי (תוכרב תכסמב) בר ראפב םהב ליחתהש 

וררשש ןוזפיחה יאנתו םימודמידה ימיל תבשו מ''ב ק"ב תא אופיא ריאשהל ונילע .םשרגל 

,[קרב] ןישודיקו (ח''נר)ןירדהנס ןיבל ,(ט"מר) דחמ הדינו ןילוח ןיב ,רבעמה תפוקתב 

.ורזיפ תותכסמל תבש ןיב ןוימד יוק המכ תמאבו .ךדיאמ ,ורזיפ תותכסמו 

וניצנוש תותכסמ לש תורזוח תוספדה 

,םרב .הילע ונעדי אלש השדח תכסמ הלגתת דוע םא בר קפס ,םמצע 'וניצנוש' יסופדל רשא 

תספדהו ,72הקתעהה רפס ,'ספוט'ה תכירעב ךורכה לכ םע ,תכסמ לש הרודיסב רבודמה 

.(1 הרעהב) ל"נה ירמאמב רתוי וטרופ הז ףיעס יניינע 

ירבעה סופדה ירוכיב ןיבש הקיזה' ,הירא-תיב 'מ : 52 ימע ,ז"טשת ,גרבדירפ הוושהו .A83,3 רצוא 

.32-31 ימע ,ו"לשת םילשורי ,ןמרוו ד7ד טרוקל םישגומ ,תונרפסב םירקחמו תוסמ ,'דיה-יבתכ ןיבל 

'ד תכירעב ,סכראמ רדנסכלא רוספורפ דובכל לבויה דפס :ךותב ,Gershom Soncino' ,M. Marx'ןייעו 

.תוסופדה יתש ןיב רשקו לודיב לע םשו ,11-1 ימע ,ג"שת קרוי-וינ ,ליקנערפ 

יתאצמנו ינולאש רשאל יתשרדנ וניצנוש שיא ה''הלז השמ ר"חה ןב םשרג ...םיקקוחמה ריעצ רמא' 

לודג םש ךל תישעו ...ךשפנל ונבטיהו ךצעינ ונתא ךל ורמאיו ...ץראב רשא םילודגה ינושקב רשאל 

,םיסיפדמה,ןמרבה)'ובו 'לודגה ברה רפס ריהמ טעב תקקחו תמקו ...ךינפל ויה םיקקוחמה םשמ 
.(50 ימע 

.1 יעהב ליעל רכזומה רמאמה :ךליאו 61 ימע ,אובמ ,יקסבורטימיד ןייע 
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תותכסמ יסופד 

וא םילודג םידממב ,תורזוח תוספדהל רשקב רמול שי המ .םדוקמ הספדנ אלש תכסמ 

הספדהל רתויב םיבוטה םידמעומה אמשו ?ולזאו רבכמ וספדנש תותכסמ לש ,םינטק 

ומרגש תוביס ןתוא אמש ?הציבו תוכרב :וניצנושב ספדנש ןושארה גוזב ויהי תרזוח 

הפוקתבש בושחל ןתינו) הילטיאב תוספדנה תותכסמה תישאר ויהש ,הלא תא םידקהל 

?תרזוחה ןתספדהל ףא םורגל ויה תויושע ,(םצמוצמ םיקתועה רפסמ היה איהה 

יסופד טוריפ ףוסב ,ותרודהמבש רמאמב ןמרבה ףיסוה ,הציב תכסמ יבגל ,םנמאו 

.74ולש םיסיפדמהב התוא םשר ןכו ,73'תינש הציב תכסמ הספדנ ג"נר תנשב' :וניצנוש 

םייקש ןויצ םע ,םיפדמכ םשרגו ,1493 ,וניצנוש יסופדל וז תכסמ המושר (1904) 7£-ב 

ןו לש גולטקב .ודוסי תועטב הזה םושירה לכש חכומ םרב .75יטירבה ןואיזומב קתוע 

ספדוה ,ד"מר תנשב תוכרב םע העיפוהש תכסמכ הז רפס םשר יכ םא ,(233 ימע)ןלארטס 

םינויצה .76תחא הרפס לש סופדה תועט ,1483 ל"צ יאדוובו ,1493 תנש ךרעה שארב 

עקר לע יאדווב ,77השדחה תורפסב ועיפוה אלו ורשנ רבכ הז עודי יתלב שרע סופדל 

,הדלונ אלש הציב איה 1493 הציבש יפ-לע-ףא .םדוקה ןועיטה לש תקדצומ השחכה 

תכסמ לש עודי יתלב סופד גווסל המרג הילע 'העידי' ,תאז לכב ,הדוסי סופדה תועטבו 

,שרע סופדכ ,הקירמאב םינברל שרדמה-תיב תיירפסב דרש ונממ יקלח קתועש ,הציב 

.78רכזנה סופד ותוא ןמ קתוע אוה וליאכ 

עדונ יתלב סופד ,הציב תכסמ 

םייונישה .וניצנוש סופד חסונ יפ-לע ספדוה ,ובש חסונה תניחבמ ,ל"נה הציב תכסמ סופד 

םתוא וראשנ ו"דב וליאו) ןאכ ובחרוהש ,ש"דב םירוציק אלא םניא םניב םיירקיעה 

תקולח םלוא .(ןודינה סופדה ךרד ונילא עיגה אל וב ספדוהש ש''ד חסונש רמול ,םירוציק 

תרוצמ תצק תקחרתמה ,דומעה תרוצמ הרישי האצות יאדווב וזו ,ש"דמ הנוש דומיעה 

םש .(מ"ס x 16.3 23 רדסה חטש)עבורמל רתוי תברקתמו דומלתה יסופד בורבש ןבלמה 

.כ ימע 

,5-ז(י-ב הז לויע אבוה ןכ .(הכומסה הרעהב ןלהל ,ינשה קיצה אוה ולש הדיחיה אתכמסאה) 51 ימע 
.םיירגוסב רצואל הינפה םע ,88 'סמ 

 40 .Jewish Encyclopedia, 6, p. 579, no. 90; 11, p. 463, no ןואיחמב 'קתוע'ה רכזנ קשארה ןויצב
.יטירבה 

.Dec 1483 — Feb 14 1484 :הציבל (512 ימע) רוטקורפ לצא הוושהו .1483 = ד''מר תבטב 'כ 

.גרבנפואו ןייטשדלוג 

ךותמ M. J. Heller, Printing the Talmud, Brooklyn, 1992, :רואל אצי רמאמה תריסמ רחאל] 

המ רקיעב יתאבהו ליעל יתרציק ,(95-87 ימע)םש רבכ הררבתנ הציב תכסמ לש וז השרפש יתיארש 

רבחמהש ריהזהל שי ,םלוא .וז תכסמ ןיינעב ןלהל אוביש המל ןידה אוהו ,ןקתל וא ףיסוהל ינוצרש 

ומצע אוהש ,(402 ימע)וז הציב תכסמ סופד ןוגכ ,ךרפומ םמויקש םיסופדל סחייתהל ךישממ ל"נה 

סופדל ןייצל וכישמהש םירחואמ םימשור רחא ררגנש םושמ תאזו ,לבוקמה םושירבש תועטה תא רריב 

,(44 'עה ליעל האר)לגס 'א ירבד איבהש ףא לע ,רניצנוש לש שרע סופד' הליגמ תכסמ יבגל ןכו ,הז 

הז רפסב םירבד המכ .(402,82,76-75 ימע) ,Uncertain'7Ta וא ,םייק סופדכ וז האצוהל סחייתמ אוה 

,[ןייעמה האריש יפכ ,יחכונה רמאמה יפ-לע ןקתל שי 
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 *P*r נ ו
םאיבי אל ו בולע 'ע יא סוחאח ןיתנ סוקתיל סזקממ אטחה קיע ןטסב ןיייתאל תמיא)לסכ סאיבי אלימ ן" •רכ אינמה 
םא0>)הפוק ךואכ עניאוסל0 מתל הפוקבו לסכ אהיט ןכשלכו הסמח ואאופוקהעכיאץנעמןינעמ 
1פאכ לא איבמ לכא י איאסח אאסל להל הסעמכ האינל םושמ ןיאו זיחל איניזיל לי3'יכ'/יכ ,י"ת ®'"י "יל סי ל"3 0'י? י')מ 
ד'למהמו וזדיגוינסלואוסיןיוכליחכומיסיאסואאחא ן-גחל גאימהל למסמסיטיי"אאכמראימןכלעמאגאן'אח 
נ4פ■ הנזיתהכנ 1א קסהל !באהאא . ייסאאה-זכ לעויאוא ן'אויו 
תאייס א!ה ש''אנה )ייחאל חפוק ^ םוקמל םוקממ זיי ידכ איבטח ל,חדיינל יתיא "ייא '.1ל'י1י" 
ךילוהל וא הכיהכאלמלןייכאתכ 4,_א Um/sm םאיבי איסקס-קחלכמנ"סאיבהלוסאוא 
ןיליחאמי ו לוח יידכ ק!חי סנקמל לב* הפוקבו יסב םא ב ^ wp5 ל,,ן™ א)ה לבא יתאי 
הלס יפ לע ףאו חסהל סאה אמיעכ רילי^חןכו וינפל וא שתכ לע איה איבמ סאה יחאקואכולהכ הכיתי עזשח 

חיפהל ליגי היה אלו םוי דועבמ הנמז וירוחאל חפוקה תא לישפי אל ןכתח תא ףייע אכולהכ יטועמל ;ססאכשתב 

 S&r "ימזא^י" -""ן'-"י" SarSpSSB
אוהססשלע הנקומ הריק םיאבה העקומבשסיע^באל לכא ןכתח אחינ ליפיפל החלל לי) התנע 
סל ויאנויו ןיסנכנ ןיאו ימאל הנקומ רתומ תונשל רש0א יא םא אנת 01 יינועב 'וחאציאכסניי"תסאהל 
יכל לכו סינע סינאונ סכו יילא ."L "__"",ןררד א"חםב אבד .ירתא >-"לי''ח ? 'כ לתלתמ ןיאס לי"י 
המלח ןת' יע לוטיל יאעד ןיאכ ידדי "קחודב ורררוא"חסבאבר ןיקתא •טועמל ימאק ןכל, איב ומואב 
אמסהל אסייל אפיס לייע איחנכו "דד אדגאב ורדלאלגרכ ורדד אלגדכ אחיטסושת יעט רייפאכולהכ 
ו הנקות היל א-אלעחסת אפכאבורדד אפכאב הדל ארנאכ סוטמל טיב יי"עאכה לבא אייתי 

to '*™",לס""■*.™-"® 
יד" נ^"ר"יידיכר-י^ו^ יי"0 ייונשיירשפפיפםמרס דספי הסעי) הכנלהב 'מהאל יעט וירע 
לע אפמ ליחי סראט יוסח אקח,•לכ ימא 'שא ברל אבי יב ןת ביתיל רמא יינעל יזחאל אלר •כ\י •כ ינגס ןיי 

ואואאאסלאכםאחיוטכלוחכמכ אםי'בןנינשמ ייונשלרשפאד .רמכ ןנבר י^^רא' 

£י אויפ אלמוייקסכ,אא^ יהיכעח ןיילמ אקדישנינח אהי אבט ,לי" ןיימ הנלמ ,:•אש ,נ'- א-,להנ 
ךייכליט 'יוקס יתע ה5ניכ טיכ 1עימא איי 1"נשם "P אלי אבט אמויכ יאעב שוריפ אלמכ ,ילל 
יונפל יינפ ינפמ ימתל חלמ 'אהונ רשפא אלד םושמ היל דמא ירמ אלו ותל ')שע' ',!יל151'י)1י0 ,, 

fw(H1 לקהל סמ• תנסעסזהסכ) *-ת הכי *™ו- -הל-" ירוסיי 

"''0י •,בולהכ הטיפס הקמםוו הכעחב קיה ומי ההק. 0י--וקה>נ 
. אוה לקהל ,ינפסואככ אאפנח *ישפמאק הכר 'בעחב 'לסת אטוז לעחב 1,(י?מ ייכ תסמל עמשמ ןינמואה 

 ow? י סוקמנכמ יאו יכנמ וילחג תיבח י,פמ י אלנינ!וידי יתאו ל'פנד ןינסיז םתבנכ חייסכת רשמכ * לכמ kW",","."או", K וייל ואלניכחאואאאסלןיליניפ
 3'P נ;ב> ל)",ויימ הנכ'יי? ?V , גמז ה יט1רחI ינכ ינפכ בוט סויכ הואפי איגאכ י ת*י 1ל ס£נםד
יאנ וניהי סהיפאכלעטוחכסרא m"P"5, אדדמסחפח חירטקמל יפא)אפנאב וייצ אינאכ יילד יבג 
לע טמכ אינאכ וייד י לקהל יונפ ךכלה הטיחס היל יתאו אימכ שימטמד ,ז"," '",1י 

S5S? -""** *ל אכולתנ אספת אק אפ אטוז אכנחכ ^ 
'ונפסוקתלנח לקהלוניאולעא, אכולהכ'פופאיליעל'ימאאחואכולגכאפפסאהוןייפ'אמתיינ 

,ףנפנ חיוש הכימוניא, איה ',30י ',3'ל""יימי'יתי ימיל סיו ימש ןיל השעישכ יחי י-פס 

 3r.S35te* ""' .sssi
f'Tir .זייטנ•וטעיrnי)"יה, h ^'ייס(י1 תיכחכ 'י"מ ליעלי ימולסיוהטיחס 'יילןניפ"חאלוהיולע 
וווכילהר חיפפחד וינמ" ר-,רר \ hi"3 ^ 'י'ינ!י י" 0V אכ!יי '"ל ס'יי"'הטיחסל ןניש"ח אל ןכלו רנ ויפו וליב םואסס 
םיממטי אוי יכאלמ דא pB1P 11 ל'רנפ וייסבחי א.ת p-h3 ליפג 'כ ןכ סאו ןמל סוסמ היופאל סימ אטיחסב •ר"מ 

י י I י ^ '}סעזי יה'ר'ה,ל0ויתל ימאו סוסמ היופא ולס הטיחסל היכ 'י"מ סמה לכא הטיחס •ייל 'אא 

• 'י' ס-תכהיסנסאיתנ , o"^pp>ppjp אלו לוכאל ןלנהאעיאלל'פניכןכסאו שלח 
הציב תכסמ 

ורזיפל וניצנוש ןיב תפסונ הספדה 

.הקירמאב םינברל שרדמה תיב תיירפס 

הנוילע-תילאמש הניפב סרטנוקה תונוילג ינמיס 
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תותכסמ יסופד 

תופסותב םירובידה תוליחת .דומלתה חסונ לדוג לש תויתואב ,םידומעה ישארב קרפה 
.י"שר תויתואב 

ימאו רזעלא ןב ןועמש 'רכ הכלה לאומש ימא הדוהי בר ימא' :(ש"ד) ב"ע דכ ףדב 

ימאו 'סיפ ".' וסיפדהו ופיסוה ונינפלש סופדב .קוסיפ וא םיחוור אלל ,יוכו ,'םה 'ירתומ 

.(ןאכ קוסיפ תודוקנ ודימעה ו"דב ןכו) הנשמה ןמ הקסיפ ןאכש תוארהל ,יוכו 'ןירתומ 

דומלתה לש דרפס יסופדו ,םייחרזמו 79םיידרפס די-יבתכ גהנמכ אוה "סיפ' ןויצב שומישה 

.ט"סר ,אטשוק סופד ף"ירב ףא ליגרו 

ינמיס :תדחוימ תיפארגופיט הנוכת תמייק הציב תכסמ לש הז עדונ יתלב סופדב 

השולש)'וכו 'ג ז' ,'ב ז' ,'א ז' :'א דומע לש הנוילעה תילאמשה הניפב םייוצמ סרטנוקה 

.80(סרטנוקל תונויליג 

ןטקה אטשוק סופדב הציב 

לכ רסח אוהה קתועה .ד"מר הציב תכסממ םלש יתלב קתוע םג אצמנ ל"נה היירפסב 

סופדמ םיפד העברא ,ינוציח רכיה ןמיס לכ אלל ,ומע םיכורכש אלא ,(ופוסמ ץוח)'ב קרפ 

,'בוט םוי קרפב םינושמה םיפדה'ל תוסחייתה שי םימדוקה רפסה ילעב תאמ סיטרכב .רחא 

םוש אלל םתוא תורשקמ םיפד םתואב תודחא תונוכת ,הנהו .81סופדה תא תוהזל ןויסינ ךות 

'בוט םוי קרפ' םידומעה ישארב .(16 'עהב) ל"נה אטשוק ןיעמ ןישודיק סופדל קפס 

,'קרפ' תלמ םע ,םידומעה ישארב י"שר תויתוא .(םידומעה תצקמב רסח)י"שר תויתואב 

יפוס ואלומ ,ןאכ ףא .ןישודיק תכסממ רתוי ,אופיא ,ללכש ,אוהה סופדל רכיה ןמיס ןה 

חסונב ןאכ) האבה הרושה ןמ ןניאש טושיק תויתואב לודג חוור ןהב ראשוהש תורוש 

.(םלש קתוע יפ-לע ררבל ילעו)ש"ד דומיע יפ-לע הארנכ רדוסמ הזה סופדה .(מ ,ה :ארמגה 

סופד יפ-לע .82וט :סרטנוק ןמיסכ (הטמל תילאמשה הניפב)ןושארה דומעה ילושב 

.50-49 ימע !,לבכ ידילש ,יקסבורטימיד !922 ימע ,הנשמה חסונל אובמ ,ןייטשפא נ"י האר 

הל אקילסו / ןילישמ ךלע ןרדה' :בותכו ,דומלתה תסונ ףוס אב (א"עב)ונינפלש ךרכה לש 21 ףדב 
תורוצ) תונוש תויפארגופיט תונוכתו תודידמ המכ יפ-לע .יכדרמה ליחתמ 'ב דומעב .'הציב תכסמ 

הציב סופדל ךייש הז ףד ןיאש חכומ (תועבורמ תויתואב ןאכ תופסותב רובידה תליחת :תויתואה 

,וניצנוש תחפשמ יסופדל המוד הז ףד םנמאו .(םהמ קתונמ אוה תמאבו) םימדוקה םיפדה 20-בש 
שוריפ ,תופסות יקספ ,יכדרמ)םיפד העברא דוע םיאב וירתא .(ררבל שיו)ורזיפ סופדמ אוהש רשפאו 

,הזב ןיא .'ג דוי' :'ב דוי' הנותחתה תילאמשה הניפב סרטנוק ינמיס ינש םהילעו ,(תוינשמל ם"במרה 

הז ךרכ אשונ ןיידע היירפסב .םה רחא סופדמ הלא םיפד ירהש ,םדוקה רואיתל הריתס לכ ,אופיא 
.H-104 :וניצנוש סופד הציב תכסמ לש הרפסמ 

'יסיפדמה ןמרבה' :םש ףיסוה ךכ-רחא .וראפ וא רשיאמ אמש ,שרע סופד אוהש רעיש הרעהה בתוכ 

.'ילש וניא ,זא ספדנש תמא םא ףאו ג"נר וניצנוש םשור וניצנוש 
in the Annals (reel 2),:ל"הזב ,(Annaien)י"כ סכראמ 'מ לש ורוביחמ איבה .(78 הרעהב ל"נכ)רלה 

 Marx's handwritten notation says that "The first of these L. (= leaves, S.F.) has a sign
 therefore it must have been preceded by one other treatise". This writer was unable to: ומ

 find any such notation (95 ימע). לש ('עדונ יתלב')ינשה קתועל תאזה הרעהה תא סחיי רבחמה
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This content downloaded from 46.116.86.16 on Mon, 16 Jul 2018 11:21:42 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



ו .י בה> 0יי קיש 

,>'אי 'י*ינהב),רי1ו.ימ אמלי !מלעב רבוד ימלש ללה ,ריבה יאממו 1x1(0 אתלד ,!גללה דיני-אממו 
ק האכנ ינר •מ אנו ♦רטנ הרזח תלועימאמלר 'ומנ ■ידדו ',,-י ^קיימנ אל הבינה הביח 
hi:ק'פדאלבמקלטהפןיהה סנ הכזחתלושבאסלד וסנ. בינ מ!ןי ,ןי^ , 

פל\-ס רמלק יכד שיפמטיקגינמ אנש 'SD אר ק אי עב הפמ הביח תלועו s הכיח ?ליפ ךגלק ?01 אמלועה 
דמול שיו בא ץנמ דילו ■דוא מ'א מ ןייןעס ןבש י-ימנאלד הבדנ יטלשמ יטמ הויהל לשתני 'יןי יא,י א-מ 
ימלתו *ת םא ■זסזכ איק אימי ןכש ירמנ אל יםנ הכז!ו תלומב ®י" ןניעל• הזה אל אל •אז הב 
0א ימאקאנקוואלסאנאןינככ י . , יהז ,ינואד ,הגשב אלו ,-לדגש אל 
שקיהנ ץימלןגוץיוו■ יוהל •גהני 'אמשתיכירבסו - איניבסאיהאא א אןתא .א'קצבה"סיאניטזמ 
מ קגוזיר הל'יך"קגןהמלונגמ אינתהי תביבס זעב אל הבזה יפלש י אנ,ר ojrityu םלועל א :•גמ 

ןאגלב אטקי י קטל• הבוחה ל;ן ללה תיבו ש ב וקלחנ אל יסוי יי ישא א'ענ יסנל יליפא!איקלנה•ינל 
אקימי-י י הד זעכ ילק 1 , ! ח גילזעכ הכיגביליקלדל-אמז א-ק 
יעיל שי היאמ קליה ץאימיץא V^J ,דמ דיצעה-צע'הכ טהר >מ;0 מ• ^ א ,א_ת ממ 
?יכה ימ אלא הריכ א,ית !אצי ש יאטש היבש םיחש בימסל ף לי"י 1יע ןילזעמז הנינ •הלשמ והיזימי הכזה 

ןושל -קיפ קזיודפ •קוי-ש > סייפואללהתיבי ךירע ןניא בירמ:א ש הבינ •הלשנ ',;יגוי קמ קכיק 
יט סקצ הינד זיט יזרל הנייד , י , הגיהנ ינעה• !;י:טסילצש:הס X- " 'טא א'יתדאנתיאה'בימאדהייהךי r "מ"י^מייסץ-ומ-0 

ואינו• ?ינ-נו שטינ • הלמנ יאהש היב וקלחנ אל הדוהי יב יסיר p pe הגוי •הלשל הה השיכיגי 
שיי-הל יתיש •p;a ע הטיחש הכימל ףבח לע ללה חיבו קיי'-ש .ייגטנניחדל-גץי-נה 
לכ תושעלש-וידהלכיידאישםלקהכ --,•!יכה לעזקלהנהכלע ךירעש א •נאןאזיכיהכמיעזגיהיהנה 
כיק*ל ןייזעח :?)ט סגיכ קגכ י . _ ^גמןנ"^יעעא&יכאיימלם^יכא 
ע ps לבז סיגלש יליפא חסנל יכו ךירע וני> בוא יאסשתיבש דמצע ..פ ;יגואו-ליעל המ הגיהנ גנעיני 

יאהג • /יליע השעמ ןנבר דה י ךירציסזאילר - ,יניאש הכימ •הלשב ימאמ :ייב 

'ובכריועליתיועאיבהשןקוהילירב ןח•' ■",יי'"יניי•יי-יי3'"ל1'•'■כ 

לש הבט רמ ול ורמא ןקיח 'אפש -דדצח וילע ירבח בוט בויב הלע 

כ םהל שכשכ היתאבה בימלש -חכויו איה הבקנ סהי רשא זז המהב -קל s-j,w i ?•איג הכ•-" 
ללה יתיב לע *אמש תיב לש ברי הרמנ סליה ותואו בהל וכלהו ,-יבנזב 0 'יי אל> אמ'נ סני'י ה.דעכ האי 

ןקית -אסעיריסלהמדהא :קיקש .ההו ןהומכ הכלה עובקל ושקבו 
לב איבהו חלשו לל,ר הבכ הכלהש ערזי היהש ושש אטובןבאבבו מ'הכ ד'נימיננינ'הלשנל'ל 

אבי ךימסל הצורש יש לכיטאו הרזעב קימעהו םלטתיבש רדק ןאע קלניני ןיייינלע ןמש סשקיגס 
*לי ןחימנ הכלה ועבקו ללה תיב לש קי הדבנ םזיה ותואו וימס'ז 

ש דחא דימלתב השעמ בזש ,םולג רבדב דערעשםדאששהיה "p.'^סה-נשנש הישה ינק 
,ךמלת ואעםהילעךומסלירזעלותלועואיבהשילהתיבידיםלתם לכאטזי•נאןאםיבפנ;:געסיק 
טחש הקיתע וו המ ולימא הביסכ זז ,דפ זליבאישיב •ריסלתס רחא י יי'י• קקחנו ';שנן'עמי וקתש הקיתע וו המ וליסא הביסכ זז ,דפ זליבאישיב •ריסלתס רחא י יי'י קיקא הי טמןיעמי 

>רבח היל םאר ןנברדמ אברוצ יאה ךכלה ייבאיכא ול ךלהו הפיזנב jV'X'm ליאתע" יאנמ ימי" 
"טא והיאר דירמה הילשאה יאממ יפט אתלימ היל -ידהל אל אתלט אלא -,יינש הגוי '.-לשג נג'מסק 

שיל וישא אפה י הקיתש !ז המ ,ר-ל רההמ אקו הבישס n המ היל {.יילע^יניזא-אהשהף'יקךכ 
V םזקםהזבנלרתזם טוידהל רוסאש בוקבכ המו יאמש תיבליהיב '( 

תובדנוייררנישב םהל ורמא !רמנל רתומש ץר יניא טוידהל רתומש ף5י לעי אגש 'אה ט יהאי איה 
(שרדנל הר ללה תיב םחל ורמא חובנל רוסאו טוידהל רתימש וחיכוי קעסנ-טיב-קנש ?שיאש'ג-מסל 

ןמז תל עטקש הייאר תליעב רפאת ן0ז טהל עובק ןיאשתוביני 
וו ףא יאמש תיב בהל תמא ע ,.אג א.,,קגי: .הכי1.ק ?גייי 

סיייאנק 'תלש'שנולו מץנ,-!>ע 
,ינשמ היה לז34ג!נ>:נת:עניימ 

זיזה השביי •ייחאל ימו הגיכהניש * ןיה כיי'ועה י-ק ןאכ י הגדכ איהש ם"סס.יה'שקוועטהל •יג •-בש:ב הל נ:שג שונשנ ינעה 
ש ווהי ול ימא• סניצע ץקגות י;א חלהויש 'ג 'יבר לע רטעל ןומכל נגת תמאש הכי)•'® וז הת• 'וכייתחייפלמננעמ-יס 
סטגל ימומ .שיגנ ףיי-קנ תשעל רישיש• x>erA רושאש סינה י !ייעננ שמימ ),דש ק;® ןניא• קידשצ ןל היהש• •יהי?® 
,.'•גאטיגצגקטנלימןגשץי וג 'איה'•.•;א •גיב לג מ שגלהשע• וטל אוהכ-דכריס• שויזקנידויהששיקמ' ץג-וה' ,"ינע 

W ,T™ ן'יגנחש על • :■ו.® א;ק שויזקל ipwp שוקהינ® ואטוידןג-נו שירר • ?"הל ד''•* טייזאנזה 

הציב תכסמ 

[ךרעל ה"נר ,אטשוק] 

הקירמאב םינברל שרדמה תיב תיירפס 

י"שר תויתואב קרפה םש תרתוכ 

"וט" ןוילג ןמיס 
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תותכסמ יסופד 

ותואב .גציימ אוהש םיפדה תומכו הז ןמיס לש וביט תא ררבל ןתינ ל"נה [אטשוק] ןישודיק 

.םיפד ינש לש ןויליג ןייצל אב ןמיס לכ אלא ,םיסרטנוק ןויצל אל הלאה םינמיסה םיאב רפס 

,ונינפל ראשנ הלאה םיסרטנוקבו ,םיפד השיש לש סרטנוק רצוי תונויליג השולש לופיק 

,וז ךרדב .סרטנוק לכ לש םינושארה םיפדה תשולשב קר םיעיפומ וינמיסש רופסמ ,אופיא 

םהירחאש םיפדה תשולש וליאו ,םיפוצר םיפד השולשב םיעיפומ 'וט' ,'די' ,'גי' ,ןישודיקב 

םהו ,סכראמ 'מ ידי-לע הראות םינויצ לש וז הרידנ הטיש .הלילח רזוחו ,ןויצ אלל םיראשנ 

ךכ-רחא םגו ,83ד"נר אטשוק ,םירזע :םהיניבו ,דועו ,לגוטרופו דרפס יסופדב רבכ םיעיפומ 

.ט"סר אטשוק ,ף"ירב ןוגכ ,אטשוקב 

ףדבש ארמגה חסונ אב הז ףדב .ךרכ ותואבש 27-ה ףדל ךרעב ךייש 'וטי ןמיסה ,הז יפל 

ןיא .ש"דמ טסקט רתוי ףא םיללוכ האיציניו יפדש יפכ ,רתויב ריבס סחי והז .ו"ד לש א"ע כ 

.84ךרכ ותואב תרחא תכסמ ירחא הספדנ וז תכסמש חינהל ,אופיא ,ךרוצ 

ןאכ ונראיתש המל תומיאתמ ויתונוכתש ,ה קרפ הציב תכסממ ףד םג יניע דגנל היה 

.(ב''ע בי — א"ע בי) עטק םג אצמנ והינב ףסואב .ןודינה סופדב 

תויתואל ,תוהז ינרובסו ,שממ תומוד ,85ד"נר אטשוק ,ל"נה עידזעבש י"שר תויתוא 

הנמז תא רעשנ םא .תיפוס ף"כל דחוימב בל םיש .ונינפלש הציבו ןישודיק תכסמבש י"שר 

תטיש — הלאה תופתושמה תונוכתה יתש ךותמ םירזעה ןמזל ךומס וז ןישודיק תכסמ לש 

יסופד ינושארמ אמשו ,ונינפל שדח שרע סופד יזא — י"שר תויתוא תרוצו תומילגה רופסמ 

י 86[אטשוק] 

ד"מר תוכרב לש עדונ יתלב ליפכ 

םינברל שרדמה-תיב תיירפסב יתאצמ א"נשת תנש ףרוחב ,הנה ,תוכרב תכסמל רשאו 

יבגל ,הארנכ ,וליפכ אוה לבא ,עודיה וניצנוש סופד ונניאש 87תוכרב תכסמ סופד הקירמאב 

.חסונהו ןכותה 

,ךדיאמ ותואמצעו ,דחמ ש"דל ותברק דימעהל ידכ ,הרצקב םיטרפ תצק ןאכ םושרא 

רמ' אל םש אורקל שיש טושפ יל הארנ .(הז ןויצ אוצמל ,אופיא ,חילצה אלו) היירפסבש הציב תכסמ 

.(ד"מר)ישארה קתועה םע םיכורכה ,ולא םיפד העבראל אלא ,ףסונה קתועל ותנווכ ץאו ,'וטי :אלא 

.double leaf signatures תאזה הטישה תא הניכ סכראמ .הנורחאה הרעהבו םש ןייע ,22 ימע ,יגולטק' 

וט ןויצ אשונה ןישודיק תכסמב ףדה ,הציבל המודב .סרטנוק ןויצ והזש החנהה ךמס לע התלע וז הרבס 

.םש ןישודיקב תופסות לש הלודגה תומכה רואל רתויב ריבס סחי ,ו''דבש א''ע זי ףדמ טסקט ללוכ 
.CI, 1-4 רצוא 

ךיראתה תורמל) םינש רשעב עידזטה תא רחאל ,רדיינשנייטש הטנ ויתובקעבו ,יסור הד הצר ותעשב 

סופד,7)וז הטישב ךלה ירעי 'א ףא .ד"סר דע ד"נר ןמ םירחא םירפס וספדוה אלש הנעטב ,(שרופמה 

ךיראת היגהל רשפא יאש םירקוחה ודדטצה רבכ ,םרב .(59,17 ימע ,ז"כשת םילשורי ,אטשוקכ 'דבעה 

ןיב םש סכראמ הוושה דוע .סכראמ 'א לש ומשמ ,33 ימע ,'גולטק' ,סכראמ ןייע .םילמב שרופמה 

לע ,גרבנפוא לש יתפומה רקחמב רקיעב ןייעו !ב"נר ,ילופנ תוינשמב (י"שר)תויתואל דזטה תויתוא 

.אטשוק יסופד 

.121 ימע ,רלה הארו .T-18 ורפסמ 
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חאורה 

טל אנ םוי ,יייקה יניעש ן'יאי0 דימלתש הדועסמ הנהגה ילכ 'וילה ]'בא -ואו ■ הרוק יווש היכרעכ סנכיש 
סינכה ננ0 נקעי ימינכ ןינכנ ן ! ■ ! ז ! ו ז 1 ?י!-, ?f ", י®'יגקי ידנו ןרהא אביו ינש הניכש ודמ הנהנ וילאכ הכותב יורש םכח • 
םהילע שקכ' םילחגכ חיטי ילש אדייי ויבא םיהלגה ינפי יכו םידלאה ינפל השמ ותח םע םחל לוכאל 

ניהשכעמה ן י יטעמ ■ סיייחי יורש םכח דימלתש הדועסמ הנהנה לכ ךל טול אלא ולכ.ו השמ ינפל 

םיקמל םיקחמ תינייא קכילף לא ןרבחמ רטפנה 'ולה ןיכא ר טאו :הניכש ודמ הגהנ ולאכ הכותב 

םשמ יזי"י ןיממ ידחא) £ יר,לחז 'ן ! ן ! ! ! ! ן Zrl _ll-l יל 'ישמל ול טאש ורתי ירהש םולשל ךל אלא םולש:י ולתל טאי 
'•לטיניחטענ •יק ןיי"חהייאלהי חלתגו ךלה םולשכ ךל םולשבאל ול טאש דור חילצהו זולע םולשל 
>ינמ םהל !יא י ינתמיטפהלמישי םולשכ ךל אלג.'ולשל ךל ול טאי לא תמה ןמ רטפנה 'ולה ןיכא'ר טאו 

.י שייתליייתייייניפיל הנישית תסנכה 'יכמ אצויה א"ח רב 'ול ריא :םולשכ ךיתכא לא אכת התא)יגש 

אקידסו חאויח ךרע ןרדה ו 1 1 ו ז 1 - !"" "."■. ,!", , , וכלי טאנש הניכש 'גפלכקמו הכוז הרותכ קסועו שרדמה ה'כל סנכנו 
תונויד !תמנ ייד ידימלת בר טא 'שא רכ א"ח בר טא יוויצכ םיהולא וארי ליח ".ליחמ 

א 'ט® י אתע"סג ליחמ וכלי יגש אבה םלועכ אלו הזה םלועכ אל החונמ םהל ןיא םימכח 
םיכרמחחאנינחירטארזעלארמא ןויצכ םירלאלא הארי ליח לא 

'בהואל בר םולש ךינוב אלא ךינב ירקת לא ךינכ םולש ברו'ה 'דומל ךינב לכו טאנש םלועב םולש 

לב םולש אג הרכדא יערו 'חא ןעמל ךיתוגמראכ וחולשו ךיליחב םולש יהי לושכמ ומל ןיאו ךתרות 
י םולשכ ומע תא ךרכ' 'ה ןתי ומעל זוע 'ה ךל בוט חשקכא ונירלא 'ה תיב ןעמל 

 ,/ur. . rvp- י

תוכרכ תכסמ nh.ijjkhp\ האורה ולע ןררזו^ 
םימכח יפיסיהשנ"ם לע קיקיל שי'יניח ןמ סו}נ וי}!השע אל י 

עעססיה אלנסתנלקנהינמהיקיעס"קסאןאסיצמלכלע שלכ תייקל ביט 'יקח לכמ יקיע תסינה עינ לש עמש חידק 
י םילכ סייק א)!לאנ יה סרינח יעישינש ',ששיג אלני סיטמ ':נצ^-''., 

1 סייטיע ן ינע הי 'ןינ שניש מניני חידיש תנינ שחנתק גלפמ גייעח תלשמ' שיעסדעשחנ התלגל" 
י איתיחל ארכשינ ס "שי אימחיש יסיפ י ריענ אלי שישנ ללפתהל ינניג?' 

1 זיכלניתיתחנתנשל טי ןינ ןכי ינושלנ העטי ן"יישם עדי• (ה 1 אנר שימש אה• שיייפ 
י תילילה ךתניחאח שחימ י תמ לש תמיא עביא ןיתנ שיית 'ינד יביל ןיא 

י תיכיג יאש םיישנ וא הלויתנ אלי סחימש עייכ ןאיש > ללפתיש יע הליל לש שק ןח)עיגששמיייעס תל'ית ינאל ןיא 
תישעג יפיסיהש המ ןני ןייעטי טעשמה ןלתתי שידקה ךלמה !תיכרעיתייחפ הלפתל הלאג ןמיסל 

י יתשש' השישמ ימי י גיעמל תיזמ ןינ סיטמ לגי יא שאד םישל אלש 
:דטמילטקיי י ייקה ןיבל יניב ץניחרגדאהיאלס 

י עמשתירקשתירבדהתישע סילילנ ןאיש י יתלפת סייק יקבב הכאלמתיפעל ןיא 
> ינלש תייסנכ סיננ 'ישחל ןיתמהל ןיינ ןיא 

•ריק היה י •תסאט •ןיוע ןרדה 'תשננקתיגיחביליפאיתלפתלסיקחעישקלןירצ 
,- -הנקתנ סמלהכרגקתיאי היניע וארי סויקדייקיספ לע סעט 
יפיקה ןישלש גג רזא יגיל רישאש םיקמ לכיסלפתשי ש"קג יתסננ,יתיג •ייחא לששיריפ המ 

י דיגכש ינעת גישהל ןא הלפתכ _ -סטימהןייייימ שיייפ 
י בל לכג עמשתחקל י ללפתיש סייק ההש טויתפינשסנכיל ןיינד שיייפ 

. . . ינלה תנמ ןיינ דחא דע לארשי עמש י איישציקסיילנ ןיעה ללפתהל ןימ• יתישנ ללפתמה ידי• 
.י" ,י י זתנמי דחא תלמ י י הירקה תעשש ייחלל ריסא 

י■ ■ י ןישאי קיספש דימעל ;יינ חיש ללהתה י סטית ןישלש סיקיספי יעל ןישלש אלי סטותיאי איקמיב 
.'•: י תשע ילילש ללשתהיניגילדג ללק ימאשכ ןא ללה עג י תידעו יה תיישרפ 
הנת ש תלכתה אלי עמפתייקענתאה השירק תינעל יתי. י יושנה סעייתייפ יפתמלשה 

1. י םרותל יישנ חילש עיגישכ השעי ןאו הינע י 'רישעי יעישת הנעתה •לאכשיייע 
י" י י י יייייתינג 

, י ללפתיש םדיק ירי'ר 
לש יילע ןינל סא סיתיי י 

י ייייתינעתב המיעט ןיד י תמיא עשיא קיחיג חכחתא י•:ישמ ש:י'' 
- •יי ! ןיז r;. ,דזל ,י י".י - • ללפתיש סייק n.ל,י 'ל'' 'ק אלסאוימחקןנהל ןימש עתפ קיקתייקל ינ יי הל"- 

תוכרב תכסמ 

ורזיפל וניצנוש ןיב תפסונ הספדה 

הקירמאב םינברל שרדמה תיב תיירפס 
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תותכסמ יסופד 

,דומלת ,וניצנוש , 1,483' (תיזעולב) די בתכב םשרנ רפסה יבג לע .(ו"דו)88פ"ד ,ש"דמ 

הספדנ איה לבא ,ד"מר ,וניצנוש לש העודיה תוכרב תכסמ וז ןיאש רורב םלוא .'תוכרב 

האורה ךלע ןרדה' :ןופולוקה חסונ אב ארמגה חסונ ףוסב .רתויב הדומצ הרוצב היפ-לע 

אתכסמ' :וניצנושב םנמא .וניצנוש ,תוכרב ןונגסכ ,'יעאו ךל"נב תוכרב תכסמ הל אקילסו 

(יוכו ןתונ ךורב=)'יעאו ךלנב' םויסה םלוא .תינונגס הכירע ,אופיא ,ןאכ התשענו ,'תוכרבד 

אקילסו האורה ךלע קדה' :ורזיפ סופדב !89אקווד וניצנוש לש ןושארה גוזה תא ןייפאמ 
.'תוכרב תכסמ הל 

יתלבה ,ש"ד :ןאכ םינודינה םיסופדה לכ ןיב הנוש (םידומעב חסונה תקולח)דומיעה 

ש"דל תומוד ארמגה חסונבש הז עודי יתלב סופדב תויתואה !ו"דו ,פ"ד ,ונינפלש עודי 

תומש .פ"דל רתוי תומודו ,ש"דמ תונוש י"שר תויתוא לבא ,(ול תומוד פ"ד לש ףאו) 

תואבו ,יוכו ,'האורה' ,'ארוק היה' :ןוגכ ,דבלב קרפה םשב םידומעה ישארב םיקרפה 

רתוי הלודג תואב תספדומ וז תרתוכ פ"דב .ש"דבכ ,ארמגה תואמ רתוי הנטק ,תעבורמ 

םישמתשמה (ו"דו)פ"דו ש"דל דוגינב ,ארמגה תואב המודכו 'ןרדה' ירוביד .ארמגה תואמ 
.תולודג תויתואב 

תא רפשל תוהגה והיגה הז עדונ יתלב סופד יסיפדמ ,וניצנוש חסונל תונמאנה תורמל 

אוה איבנ' :ו"דבו ש"דב ,ב קרפ ףוסב .םישודק תומשב תוריהז יביתכ וסינכה וא ,חסונה 

ף"לא םשב .רדסמ :הכלהכ ןקות עדונ יתלבה סופדבו ,'אנמחרד היחבשל רדהמ אקד 

.'ה םוקמב 'דב וא 'קב הלא םיסיפדמ ושמתשה ד"מל 

,תורפס תרוצב ,םירפסמב אצמנ (ליעל רכזנה לע ףסונב)ורזיפ יסופדל םיוסמ ןוימד 

ןתינ םא ,אופיא ,קפס .םיפדה ןמ קלחב 'א דומע לש הנוילעה תילאמשה הניפב םיעיפומה 

הז עדונ יתלב סופד ףאש בורקו .שרעה יסופדל תוכרב תכסמ לש וז תרזוח הספדה סחייל 

תרושב ,בוש תוכרב תכסמ תא סיפדהל ךרוצה רצונ ןאכמו ,רצק ןמז ךותב קושה ןמ לזא 

,ונל עודיש המכ דע ,הז סופד דרש אל םג ךכ םושמ .ורזיפמ רתוי םירכומה תותכסמה יסופד 

ספדוה פ"דו ,ש"ד יפ-לע ספדוה ל"נה עדונ יתלבה סופדהש המוד .90הז דיחי קתועב אלא 

םיסופדה ינשמ דחא לע אלו ,ש"ד לע ךמוסו רזוח ו"ד וליאו)9'ש"ד יפ-לע אלו וי פ -לע 

.(ל"נה 

הרעה ,ליעל האר .517 הרעה , 114 ימע ,*דכמ ,יקסבורטימיד ןייעו ,שרדמה-תיב תיירפסב קתוע יפ-לע 

התכוה ךכב ןיאו ,הקבדמב םש קבדומ רעש חסונ ותואש ןייצל שי ןאכו .רעשה תסונ יתקתעהש ,29 

לכמ .(הרעהב 72 ימע ,35 'עה ליעל ןייוצש ,ךורע דומלתל אובמב טורטורפב האר)ומוקמ תישאר םשש 

.דרפנ סופד אוה תאז לכבש ,ונניינעל תעגונ תאז הלאש ןיא ,םוקמ 

.טורטורפב (1 'עה)ליעל רכתמה ונרמאמב האר 

.58 'סמ ,272-270 ימע ,ג ךרכ ,Manzoni לש ךרעל ינאיבה (םכראמ 'א לש וטעמ)רפסה יבג לע םושיר 

:םש םושרה ןופולוקה חסונ יפל ,ונינפלש תכסמל יאדווב םיאתמ םש ראותמה (ונירוט) עטק ותוא 

ךכב ותנווכ יאדוובו ,'תוכרב תכסמל וראזיפ יסופד ינשי לע רביד סכראמ 'מ .(ל"צכ)'י"עאו ךל"נב' 
'א לצא ומשמ אבוהו ,רבחמה לש ודי בתכב דרשש Annalen ורפסב ללכנ הז רבד .ונינפלש סופדל 

,'Daniel Bomberg and his Talmud Editions', Gli Ebreie Venezia, Milano 1987, p. 384 ,לטנזור 

.121 ,108-107 ימע ,(78 'עה ל"נכ) רלה לצאו 

ךרדב המוד םיסופדה ינש חסונ .רתוי הפיקמ הקידב יפ-לע אדוול שיו ,תימגדמ הקידב יפ-לע הארנ ךכ 

סופדב :"קיעמד' :ש"דב .('םוי' --)"וי' :עדונ יתלב סופדו ש"ד ,םיעבש ןבכ ה"ד ,א"ע גי י"שרב .ללכ 
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ןמדירפ הדוהי אמש 

ןטקה [אטשוק] סופד תוכרב 

תיירפסב יתאצמ דעומ ותואב .תוכרבל םיעדונ יתלבה םיסופדה ומת אל תאזב ףא 

רחואמ יחרזמ סופדמ םידחא םיפד ןב עטקל ףרוצמ היהש תוכרבמ דחא ףד שרדמה-תיב 

ונממש ,ל"נה םודקה [אטשוק] סופדל ךייש ,וינמיס לכ יפל ,הז ףד .(T-33 ורפסמ)רתוי 

ךיכרבמ דציכ' :י"שר תויתואב ,'ב דומע שארב .הציב תכסממ םיפדו ןישודיק תכסמ ודרש 

אמ ףדל ליבקמ ובש דומלתה חסונ .(קיר 'א דומע שאר) — הז סופדל קהבומ ןמיס אוה — 

םיפד יאצח ינש לע יל עדונ םימיל .(אנליו סופדב) 20 הרוש א"ע במ ףד דע 12 הרוש ב"ע 

ש"ד יפ-לע הספדוה ,וללה םיפדב םינותנה יפ-לע ,וז תכסמ .92והינב ריאמ 'פורפ לש ףסואב 

ןיב ,(ר"פע) תורושה וליפאו םידומעה תועיבק יבגל ףא אלא ,חסונה יבגל קר אל ,ד"מר 

תויתואב םילודג םיחוור ואלומ ןאכ םג .93הרוש ייולימ ללוכ ,תופסותבו י"שרב ןיבו ארמגב 

,ארמגב ןלדוגב ,תועבורמ תויתואב וספדוה תופסותב םירובידה ישארמ קלח .טושיק 

חנזוה הז גהונש המודו ,(תונטק תועבורמ תויתואה םשש אלא) ש"דל יוקיחכ הארנכ 

רתוי וא תובית שולשל רוציק ונאצמ וז תכסמב .תיטיתסאה ותחלצה-יא םושמ ךכ-רחא 

.(ל"נה ןישודיקב הזב אצויכו)י''אב ,כ"פעא :תוביתב ןוגכ ,תודוקנ שולש ידי-לע 

תוהגה המכ ועצוב (פ"ד וא הז סופד יפ-לע אלו ש"ד יפ-לע רומאכ ספדוהש)ו"דב 

םינאת םהינפל ואיבה' :ב"ע אמ ףדב .ש"ד חסונ ראשנ [אטשוק] סופדב וליאו ,םינוקיתו 

אוה םשו)'םיבנעו' :ןקות ו"דב .' ם י נ ו מ ר ו ' :ונלש ףדב ןכו ," י נ ו מ ר ו ' :ש"דבו ,' ם י ב נ ע ו 

.ןאטשוק] סופדב ה"כו ,רכו 'אלא .ולא אנפכ ידע' :ש"דב א"ע במ ףדב .(א"ע גמ ףדב 

הסנכוהו ,י"שר יפ-לע ,'ידע' שרפל ןויליגב הפסונ יאדווב איהו)"ולא" תבית הקחמנ ו"דב 

.94(תועטב םינפל 

'ותמש ימי :םידומעה ישארב .ג קרפמ ,הז [אטשוק) סופדמ ףסונ ףד יניע דגנל היה 

הזינגה ןמ ןטקה עטקהש המודו .והינב ףסואב (א"ע ה)עטק יתיאר םג .(י"שר תויתואב) 

 (316.40 TS NS) 95הז סופדל ךייש ילבב ידירשל אובמב ספדוה ומולצתש.

תטמשהב םיווש םינודינה םיסופדה ינש .'ארקיעמד' :ו"ד ;'ארקעמד' :פ"ד :'הרקעמד' :עדונ יתלב 
יפ-לע ספדנ עדונ יתלבהש ליעל רמאנ רבכ .ינשה יפ-לע ספדוה םהמ דחאש רבתסמ ןכלו .םש ד"וי 

.'יה תא רמוש דוע ו"ד .'אל פ"דב הנקות 'הב הביתה םויס תפסות .ש"ד 

.א"ע ה ףדמ עטק םש דועו .ב"ע בל ףדלו ב''ע-א"ע טכ ףדל םיליבקמ םה 

אל ,יולימ וטקנ ןאכו ,הרוש ףוסב תדמוע בד תלמ .יוכו 'םיאבה 'ירבד אתכלה בד אפפ בר ימא' :ש"דב 

.['ק] 'דב ה"כו ,היינשה ןמ אלא ,האבה הרושבש הנושארה הלמה ןמ 

.ס'7דהארו 

תיתועמשמ האוושה ךורעל השק ןאכמו ,דבלב ארמגה ןמ ,תועוטק תורוש המכ אלא ללוכ ונניא 

תורעהו 118 ימע)'ןושארה אטשוק.סופדמ תוכרב תכסממ דירש' ותוא הניכ יקסבורטימיד .ויפ-לע 

רתוי הארנ ,ונתקידב יפל .אטשוק סופד ף"ירל תומוד ויתונוכתש סופדל הז יוניכב ותנווכ .(532-531 

'ד ונתעדל םנמא אוהו)ל"נה הציבו תוכרב יפדו ,ןישודיק תכסמ ונממ ונל שי רשא סופדל ותוא ךיישל 

תא אוה ףא ללוכ (םש ילככ ידירשב עיפומ וניאש)עטקה לש ינשה דצה .(ןלהל האר ,'ןושארה' אטשוק 

,ש''דל האוושה ךותמ .י''שר שוריפמ תורוש המכ םג ותא תואב ,םרב .(ןלהל)א"ע ז ףדמ ארמגה חסונ 

רחאלו) שממ וניצנוש סופד יפ-לע אוה ,תורושה ףא בורלו ,דומיעה בוציעש לילעב תוארל רשפא 

תא תנייפאמ ,ש"ד בוציע יפ-לע הספדה ,וז הנוכת .(םש עיפומה עטקה לש דצ ותואל ןידה אוה ,הקידב 
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תוכרב תכסמ 

[ךרעל ה"נר ,אטשוק] 

T-33 הקירמאב םינברל שרדמה תיב תיירפס 
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ןמדירפ הדוהי אמש 

אטשוקב דומלתה תותכסממ םימודק םיסופד ינש 

לש םימודק םיסופד ינשל תוסחייתה תיפארגוילביבה תורפסב ונאצמ תונורחאה םינשב 

ןישודיק תכסמ יפ-לע רקיעב רכוה דחא .אטשוקל םיסחוימה ,םיעודי יתלב בורל ,דומלתה 

קילס')ובש תולודגה תויתואהש סופדמ םידחא םיפד יפ-לע ינשהו ,והינב ףסואב ל"נה 

."ט"סר ,אטשוק ,ף"ירבש תויתואל תומוד 96('אקרפ 

המודה הרודהמה לש רעושמה ןמזה תא םידקהל היה םירקוחה ירבדב ירקיעה וקה 

םוקמ שי ליעלד םינותנה יפלש יל הארנ .98היינשה הרודהמה תא רחאלו אטשוק ף"ירל 

לש תדחוימה הטישה ןהו תויתואה ןונגס ןהש וניאר רבכ .הכופהה תורשפאה תא ףא ררבל 

תותכסמ לש תיסחי העונצה ןתרוצ ףא .ד"נר אטשוק ,םיליטל שממ םימוד תונויליגה רופסמ 

היושע ,ראפ לש תולודג תויתואב תרדוסמה ,ף"ירה לש המודה הרודהמה תמועל ולא 

.תאז הכרעהב ךומתל 

חנ ןיבוריעמ י"שר שוריפו ארמגה חסונמ תועטוקמ תורוש המכ ללוכה ,עורקו ןטק עטק 

תוכרב יפד םע ,הקירמאב םינברל שרדמה-תיב תיירפסב אוה ףא אצמנ ,א"ע טנ — ב"עס 

וז תרתוכש תויה ."י"שר תויתואב 'ןירבעןמ דציכ]' :'ב דומע שארב .T-33 רפסמבש 

ונממ הדרשש ןטקה סופדה ןמ עטק ןאכ תוארל הנושארל יתעד לע הלע ,י"שר תויתואב 

תעבורמ ,ן"יע תואל דחוימב בל םיש)ל"נה סופדבכ ןה עטקב תויתואה תורוצ ףא .ל"נה תוכרב יפד 
םיאתמ אוהו ,םיסופדה ינשב תורוש רשע הבוג לש הדידמ יתכרע ,הו סחי אדוול ידכ .(י"שר בתכו 

.(מ"מ 54 :ךרעל ט"סר ה"רב וליאו :מ"מ 56) קוידב 

הליגממ הרמימ וז ,(םש ,ילבב ידירש)ש"דב הרסחו פ"דבו עטק ותואב העיפומה ןושלה תפסותל רשא 

יאדווב אוה הרוסיחו ,אתיל 671 זירפ י"כו ש"דבו ,תוכרב לש דיה-יבתכ תצקמב הקתעוהש ,א"ע וט 

לע דימעהל רשפא יא ,ל"נה עטקה ןיבל פ"ד ןיב וז תפסותבש ןונגסה ייוניש ללגב .תירוקמה הסריגה 

.הז רוביד יפ-לע וללה םיסופד ינש ןיב םחי םוש 

!'ןיד תיב והואר ךלע ןרדה' םוקמב 

,493 הרעהו 110 ימע ,אובמ ,יקסבורטימיד : 107 ימע ,[16 הרעה ,ליעל] םירפס תוחננ ,ןמלהמ האר 

'י : 45 'עה 115 ימע ,מ"שת ביבא-לת ,הילטיא ידוהיל ןווי ידוהי ןיבש םיסחיה ,והינב 'מ : 118 ימעו 

המדקה ,לטנזור ש"א :ךותב ,לטנזור 'א : 141 'סמ ,41 ימע ,ה''משת םילשורי ,לארשי יזנג ,בולדוי 

,ןיבוריעמ םיפדה •, 3 הרעה ,5 ימע ,ה"משת ןודנול ,רצתל-ןושש די -בתכ ,םיחספ תבסמ ,ילבב דימ לחל 

תופסות' ,בולדוי 'י :ןקוש תיירפסב ,םהימוליצ וא םה םויה םיאצמנ םש ריכזהש ,ה"רו אמוי ,םיחספ 

התספדה תנש תעיבקו ,םיחספ יבגל .ח ימע ,(ט''משת)ג תרבוח ,א הנש ,תונופצ ,'אמוי תכסמל םישדח 

תמייק ,ראשה ןיב .'ספדנ אל םלועמ' :(50 הרעה ,ליעל)ו"ד רעש ןושלל תעדה תא תתל שי ,הז סופדב 

,90 'עה ליעל ,לטנזור 'א הושהו)הז סופד לש ומויק (ןמ םלעתהש וא)הז רעש חסנממ םלענש תורשפא 

.(82 'עה ,409 ימע 

יפדל 'ה"פר-פ"ר ךרעב' וליאו ,אטשוק ף''ירל םימודה םיפדל 'ט"סר תנש ביבס' רעיש םש ןמלהמ 

'סמ"ש םג ןכתיי םלואו' :ונויד ףוסב םש בתכו ףיסוה םנמא .והינב קתועל םיוושה ,ולש ףסואב ןישודיק 

יוניכב שמתשה יקסבורטימיד .'עירכהל השקו ,ד"סר תנש ינפל דוע וספדנ "םינהכה תרות"ו "ןישודיק 

הרעהו 118 ימע ,110 ימע ,אובמ ןייע ,ט''סר אטשוק ף''ירל םימודה םיפדל 'ןושארה אטשוק סופד' 

.ךרעל ע"ר :82 'עה ,409 ימע ,(90 'עה ליעל) לטנזור 'א .531 

תויהל הז סופד רעשמ אוה הבש ,(20.7.08 ךיראתמ) ןמיירפ תאמ היולג הוולמ עטקה 
 .aus Konstantinopel aus dem Anfang der XVI Jhr. ותעדל תפרטצמה העד תאצמנ ,ףסונ קתפ לע

,[סכראמ השמ =] M.M. תמיתחב ,ןמיירפ לש 
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הנשה שאר תכסמ 

[ךרעל ט"סר ,אטשוק] 

תודהיה רקחל ןקוש ןוכמ 

"ךלע ןרדה" םוקמב ,קרפה ףוסב "אקרפ קילס" 
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ןיבוריע תכסמ 

[ךרעל ט"סר ,אטשוק] 

הקירמאב םינברל שרדמה תיב תיירפס 

י"שר תויתואב קרפה םש תרתוכ 
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תותכסמ יסופד 

סופדל ותוא ךיישל רתוי יל הארנ ,תואוושהו תודידמ המכ יפ-לע ,םלוא .ןישודיק תכסמ 

ירהש ,םידממ בר ףדמ ערקנ הז ןטק עטק ףאו .םילודג ויפדש ,אטשוק ף"ירל המודה 

יתלב בושיחב ,םיזוחא 25 ךרעב)ו"ד יפדמ רתוי ללוכ ףדהש הארמ טסקטה תומכ בושיח 

םא .אטשוק ף''ירל המודה ,לודגה סופדה ןמ ןיבוריע יפדב ףא תמייקה הנוכת ,(קייודמ 

ישאר ל"נה םיפדב ירהש ,הז סופדב י"שר תויתואב תרתוכ שיש עובקל לכונ ,קדוצ הז יוהיז 

לע תורומ י"שר שוריפב "מגי ןויצל תועבורמה תויתואה ףאש המודו .םיעוטק םידומעה 

•יכ 

הילטיא יסופדלו ,הזל הז אטשוק יסופד סחי 

תואסריגו קיודמ חסונ תנכה לע םיסיפדמה ירבדב שגדה םשוה ורזיפ סופד תותכסממ המכב 

:(הרז הדובעבו הנשה שארב ךכו) הליגמ תכסמב .תורשי 

ןתנו םרכה ןמ םיצוק הלכ רשא יבצ יזנכשא לארשי 'ר ברה אוהו ורוא היגי היגמהו 
תופסותה םגו י"שר ישוריפ םע ארמגבו תוינשמב תורשיה תוסרגה תרות ונל 

...ונילע הבוטה 'ה דיכ ונישע ןכו וניאר םהמו םלופלפב 'ירה ירקוע תוגוהנה ךוטמ 

:(,00תינעתב ךכו) הגיגח תכסמבו 

וניצנוש ינב ידי-לע ספדנ תופסות יקספו תופסותו י"שר שוריפ םע הגיגח תכסמ 

...'ויתמאו תוברע תוסרגבו בר ןויעב םיקקוחמה 

,תורשיה תואסריגה תנכה תא שיגדהל וללה םיסופדה יסיפדמ ואר המ םימכח והמת רבכו 

םידמועה ,וניצנוש יסופדמ תורזוח תוספדה אלא ןניאש תותכסמב ,תוברעו תויתימא 

ןקתל ןאכ וליחתה אל םא ,הלאשה תא יקסבורטימיד 'פורפ הלעהו ? םהיתוסריג לע םימייקו 

:בתכ ל"נה תורהצהה ןיינעבו ,101דרפסב וספדנש תותכסמה יפ-לע תואסריג 

רבכש תותכסמב דוחיבו ,ולא תורמגב שדחמ חסונה תכירע לש וז השדח העפות 

ויה תונורחאה תורמגה תא ירהש ,ינשרד תרמוא ,וניצנושב תחא םעפ וספדנ 

.,02ןיטיג תכסמ לש הרקמב ושעש ומכו וניצנוש סופד פ"ע סיפדהל םילוכי 

,הליגמ ,תינעת ,הגיגח :תללוכה ,ורזיפ תותכסממ םש עבקש 'היינש הצובק'ב רבודמה 

אתילו ,םייונישב ,63 ימע ,ןמרבה לצא .114 ימע ,יקסבורטימיד בתכ ןכו ,שרדמה-תיב קתועב אוה ןכ 
.םירעש ינש וא םיסופד ינש ויה םא ררבל שי דימת הזב אצויכב םנמא ."ויתמאו תוברע תוסרגבו' םש 

ףוסבו' :רמאנ תינעת תכסמ תא םשרש רחאל .םש ןמרבה לצא םישוביש המכ ןייצל ונילע ונלש ןודינב 

ךייש וניא הז רישש אטישפ .יוכו ,"תפסי םה תועורש רמותב/תועשעשמ תושפנ תומכח שורד" :רפסה 

רמוחב' :ןוכנל םשו ,55 ימע ,גרבדירפ הוושה .תועובש תכסמ ,םדוקה ךרעל אלא ,תינעת תכסמל 

!'תולולכ םה םיקרפ הנומשבו' :דימ רישה ךשמהבו .(ל"נה 'תועורש' םוקמב)'תועובש 
ורזיפב ועפשוהש החכוה יד ןיא ,2 ימע ,תינעתל המדקהב ס"קר לעב ירבדמ .118-111 ימע ,םש 

.דרפס סופד תותכסממ 

.השגדה יתפסוה .116 ימע 
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ןמדירפ הדוהי אמש 

ןיכומיס ונדיב ןיא ,ליעלד'ונירבד יפל ,הנהו .ןיבוריעו (ןלהל האר)הנשה שאר ,הרז הדובע 

םיפארגוילביבה ירבד לטבל שיו ,וניצנושב הספךנש וללה תותכסמה ןמ תחא ףאל שממ לש 

.ןכ ועבקש 

וספדנ אלש תויה .ומצע הזה רבדה לע הלאה תונושלה תא בסהל תאש רתיב ןתינ תעכ 

סנכיהלו ,שארמ קתעה רפס ןיכהל ורזיפ יסיפדמ לע לטומ היה ,וניצנושב הלא תותכסמ 

.תורחא תותכסמב וניצנושב ושעש יפכ ,תונוכנה תואסריגה תעיבק לש הרוקה יבועב 

בוציע לע אוה ףא הארמ (הרז הדובעו הליגמ) ל"נה ךוטמ תופסותה רוכזאש המוד 

.('ונישע ןכו וניאר םהמ') םתעיבקו תופסותה יצבוק תריחב םע ,הליחתכלמ ולוכ חסונה 

סופד לולכמה רפסבש עודיה רעשה חסונב ומצע םשרג ירבדב ירמגל שרופמ הז ךילהתו 

:אטשוק 

וריהזי תאזה שמשה ןיעל םיתאצוהו זאמ םימותחו םימותס ויה םירפס יתאצמו יתעגי 

לא הרביניזו ירבמקו תפרצ דע יתכלה ת"רו י"ר לש ךוטמ 'סותה ומכ עיקרה רהוזכ 

אל תוצראה לכבו אילטיאבו דרפסב יכ םיברה תא םהב תוכז ןעמל םתרוה ירדח 

.,03םהירבחו ןועמש יברו ץרפ 'ר לש ץנאשמ קר ונעמש 

םשו ,ורזיפ לש הנשה שאר תכסמב ףא אב 'תורשיה תוסרגה תרות' לש ןיינע ותוא ,תמאבו 

ןיידע רשא תותכסמה רתיל שארו הליחת הנשה שאר תכסמ ליחתנ' :שרופמ רמאנש אוה 

םה ולא ורזיפ יסופד :וז הצובקבש תותכסמה ראשל ןידה אוה ,ל"נה יפלו .'וספדנ אל 

.,04הילטיא תנידמב הנושארה ןתספדה 

םהיתונוכת תניחבמ ליעל םהב ונקסעש ,אטשוקל םירעושמה םיסופדה ינשל התע רוזחנ 

ת"פג חסונ (א :םיניינע ינשל אוהו .ןכותה תניחבמ םהל סחייתנ ןאכו ,תויפארגופיטה 

.וספדנש תותכסמה ןה המ (ב !םהב בותכה 

אבה ,אטשוק ף"ירל המודה סופדב העיפומה 'אקרפ קילס' החסונה תא ליעל ונייצ רבכ 

וליאו .די-יבתכב ןהו םיסופדב ןה ,אובל הליגרה 'וכו 'ךלע ןרדה' םוקמב ,ארמגה קרפ ףוסב 

ףוסב 'אקריפ קילס' ונאצמ אטשוק ף"ירב ףא .הנשמ לש קרפ ףוסב הליגר 'אקריפ קילס' 

.קרפ 

ותוללכב אוה המוד יכ םא ,ארמגה חסונ .ל"נה ה"ר עטק תא ונקדב ,ת"פג חסונ יבגל 

םימוד םהו ,סופדל סופדמ ליגרה ןמ הברהב םילודג םייוניש וב שי ,םיסופדה חסונל 

הז סופדש ,אופיא ,קפס ונל ןיא .םינוש די-יבתכ ןיבש תואסריג ייונישל םתומכבו םתוכיאב 

טכ ףדב .יאמצע די-בתכמ ספדנ אלא ,האיציניו-ורזיפ-וניצנוש יסופד תחפשמב יולת וניא 

רוד היה אוהו ...ט"ריפ ריעב םחלנ אוהו ל"ז השמ ר"רה ןב ...' בתכו ויתובא תומש תא טריפ םש ליעלו 

,ךברוא א"א ירבדו ,24 'עה ,וכ ימע ,רמאמןייע .ךוטמ תופסותב רכזנה אריפשמ השמ ר"רהל ישימח 

.30 29 ימע ,2מ"שת םילשורי ,תופסותה ילעב 

תותכסמל תתל הארנ הז חותינ יפלש הדוהו ,ו"רנ יקסבורטימיד ז"חר ר"ומ ינפל יתיצרה הלאה םירבדכ 

ןינעל .ול הדומ וברש דימלת ירשאו .םדוקמ הילטיא תמדא לע סופדב ויה אל ,תושדח לש ןיד וללה 

'םיפוצ תפונו שבדמ םיקותמ תוברע תוסרג' :(ינימיר)ונימירא רוזחמב הוושה יוכו תוברעה תואסריגה 

.שדחמ ופסונש תושקבו תוחילסב רבודמו ,(70 ימע ,םיקרפ ,ןמרבה האר) 
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תותכסמ יסופד 

ףסונ ןאכ .'ל"מק ,ובייחיל אל הנשה שארה הוצמב אמיא םלועל' :ונינפלש םיסופדב א"ע 

םידבע חולישבו םיפסכ תטמשהב תועקרק תטמשהב והניתילד יהנ' :ל"נה [אטשוק] סופדב 

יהנ ןל עמשמ אק' :םש תופסותב ובתכש אוהו ,'05דיה-יבתכ תסריג אוה .'והנתיא אהימ 

בורב בותכ ךכ ,והנתיא אהימ םידבע חולשו םיפסכ תטמשהב עקרק תטמשהב והנתילד 

רשפא יאש תואסריג ףאו .(י"שר הוושה)'וכו 'אל ותו ,ןל עמשמ אק סרג סרטנוקבו ,םירפס 

.'הלוכ' :ףסונ ל"נה סופדב .'הנשה לכר תועיקתב' :ו"דב .תופסותה ןמ ןתוא דומלל 

יבגל .דועו ,'קיפמ אלו אוה הבוח ואל הכרב' :הז סופדב ,'איה הבוח ואל יכרב' :ב"עב 

ספ אלא ראשנ אל ה"ר עטקב .106אמוי תכסמב םיבר םייוניש לע וריעה רבכ ,תופסותה חסונ 

תואסריג ייוניש םע ,ונלש תופסותה ןהש ןיחבהל רשפא ,םוקמ לכמ .תופסותה ןושל לש רצ 

לבוקמכ ,םינטק םייוניש םג שי !י"שר שוריפ יבגל ןידה אוהו .*106די-יבתכ ןיב לבוקמכ 

ףא אצמנש יפכ ,םיפסונ םירוביד לש םילודג םייוניש ןכו ,ושוריפ לש דיה-יבתכב 

םלש רוביד ףסונ ,אציש פ"עא ה"ד ינפלו ל"מק ה"ד ירחא ,א"ע טכ ףדב ,הנה .דיה-יבתכב 

הז רוביד !י"שר לש ובר ,'ל"ז הדוהי 'רב [קחצי 'ר]' :בותכ ופוסבש ,םירחא איצומ ןיינעב 

.107דיה-יבתכב ליגרש יפכו ,י"שר לש ויתורודהממ תחאל ךייש 

,די-יבתכ יפ-לע ,תופסותו י"שר ,ארמג לש תינושאר הכירעב הז סופדב ,אופיא ,רבודמה 

דומלתה חסונש ,םיחספבו אמויב ןידה אוהש המודו .המצע ינפב תיניצרו הדבכ המישמ 

.(םילק רתוי םייונישה הארנכ םשש ףא ,ןיבוריעב ןכו)ו"דמ יאמצע 

ןלוכ ,ונל ולגתנש המכ דע ,רתוי עונצה טאמרופבש [אטשוק] סופדב וספדנש תותכסמה 

ןתספדה תמאבו ,ןישודיק ,הציב ,תוכרב :וניצנוש תחפשמ ינב יסופדמ תורחח תוספדה 

.תורושהו דומיעה יבגל םימיוסמ םירקמב ףאו ,חסונה תניחבמ וניצנוש תותכסמל הדומצ 

לע ןיידע וספדנ אלש תותכסמ וסיפדה ,ט"סר אטשוק ,ף"ידל המוד ותרוצש סופדב וליאו 

.ספוטהו חסונה תנכה ףא תלטומ התיה הלא אטשוק יסיפדמ לעו ,הילטיא תמדא 

יסופדמ ינשה אוה ף"ירל המודה סופדהש ,ונילעהש תורשפאב עייסמכ הארנ הז סחי ףא 

יפ-לע תותכסמו ,0ידלע:רבכ סופדב םימייקה םירפס אטשוקב וסיפדה שארמ .הלא אטשוק 

רואל ואצי ף"ירהתוכלהמב .וספדוה םרטש םירוביח םג וסיפדה ךכ-רחא .וניצנוש יסופד 

םא ונא םיקפוסמ ףאו ,109דרפס תרודהמ לע ף"ירה יסיפדמ ועדי םא קפס .108ט"סר תנשב 

.דועו ,ת תוא ,0"קד ןייע 105 

אשראוו ,לארשיב סופדה השעמ תישאר)'ונינפל רשא תופסותה ןניא םש תופסותה םגו' :ןאסלאווח 106 
הארמל ויה ןושארה אטשוק סופדמ אמוי תכסממ םידחא םיפד' :יקסבורטימיד .(הרעהב 28 ימע ,ז"נרת 

התע הארו .(494 הרעה 110 ימע ,אובמ)'ונינפלש םינשיה 'סותה םע תוהז ןניא הז סופד לש 'סותהו יניע 

.אמוי עטקב תופסותה חסונ םסריפש ,(97 'עה ליעל) בולדוי 
.3 'עה ח ימע ,97 'עה ,ל"נכ בולדוי הושהו א106 

יפדמ דחא םג יתקדב תעכ] . 175-147 ימע ,ג"נשת ןג-תמר ,ותריציב םינויע ,'"שר רפסב ירמאמ האר 107 

ילבב ,דלוו 'ס לש ורוביחב םיחסנה רודמל האוושהב (11 'וש א"ע המ — 11 'וש א"ע דמ)םיחספ 

חסונ דע הווהמ הז עטק ףא .(ד"נשת קרוי-וינ ,יתכרדהב רוטקוד רוביח)ןירבוע ולא קרפ — םיחספ 

.[134 וקיטו י"כל המוד םייונישה תצקמב ,יאמצע 

.םש ןמסנהו 479 ימע ,(ב"לשת)ה ,תשרא ,רקה 'י ; 5 'סמ ,63-61 ימע ,[86 הרעה ,ליעל] םש ,ירעי האר 108 

.אובמ ,יקסבורטימיד האר 109 
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ןמדירפ הדוהי אמש 

וללה םיסיפדמה ,םוקמ לכמ ."0ף"ירה תוכלה לכ תא הללכ (תידרפסה) הרודהמ התוא 

וללכש ,םייזנכשא די-יבתכ ויה םקלחב רשא)םייאמצע די-יבתכ יפ-לע ף"ירה תא וסיפדה 

."2וידחי וכרכנ ךכ-רחא קרו ,םיכשמהב רואל ואצי ף"ירה תותכסמ ."1(ם"בשרה תופסות 

ךורעל היה ץוחנ ןהיבגל ףאש ,דומלתה תותכסמ תספדהל ושגינ הז ןמז קרפל בורקש רשפא 
.שדחמ חסונה תא 

.ורזיפב הלהנתה קרבב וא וניצנושב וספדנ םרטש הילטיאב תותכסמה תספדה 

לעפמב ט"ער-ט"סר םינשה ןיב קוסע היה וניצנוש םשרגש םיעדוי ונא ודרשש םיכיראתמ 

אטשוק יסיפדמ ויה ,התליחתב — תוריבס רתיב וא ,הפוקת התואבש רעשל בורק .הז 

הלודגה הדובעב ליבקמב םיקוסע ויה סופד יתב ינש ,ןכבו .תותכסמ ןתואמ קלחב םיקוסע 

וא הזמ הז ועדי הדימ ומאב ,המלשה תשרוד דוע הלא םיסחי תשרפ .שדחמ ת"פג תנכה לש 

לע דיפקה תאז לכבו ,ותימע ינפל תוחנומ הרחתמה תותכסמ ויה הדימ וזיאב :ועדי אל 

קוסעל סופדה יתבמ דחא תקספהל איבה הז בצמו ,תנתונה איהש וא ,שדחמ הכירע 

.(? אטשוקבש הז) תותכסמה תספדהב 

לע ורזיפ תותכסמ ירעשב םיאבה תונושלה תא בוש לוקשל יואר ,הז רשקהב םג 

'הילטיא תנידמב' םש וריכזהש המב ןכו ,תויתימאהו תוברעה ,תורשיה תואסריגה 

?םירומא םירבדה אטשוק יסיפדמ יפלכ אמש ,י 13שרופמב 

םוכיס 

רפסמ אוהש-לכ םוצמצ םצמטצמ ,וספדנ אלו ומשרנש תותכסמ לע ליעלד ונירבד ךותמ 

יישקל רהוצ חתפנ ןכ .תיפארגוילביבה תורפסב ,תונוש תונדמוא יפל ,גוהנה שרעה יסופד 

הלא :תורמגומ תודבועכ תוקפקופמ תועידי םימעפל ועבק הירבחמש ,תאזה תורפסה 

השורד ,שרעה יסופד תומישרל רשאב .תרוסמל םא קר אלא ,ארקמל םא ןהל ןיאש תועידי 

ףיקהו ,"4םיגייס המכב וירבד תא גייס ,ריאמ מ"ה ,םכסמה םשורה ףאו .הרתי תוריהז 

,ס"ר תנש רע הנושארה ירבעה סופרה תכאלמל רצואה רפסל ויתוינפה תא םיירגוסב 

,השענ המו .ומסרפתנ אל םלועמו דבלב וננכותש תוילימיסקפל תוסחייתמ תוינפה ןתואשכ 

'א ! j הרעהו ,31 ימע ,ד"לשת םילשורי ,יספלא קחצי וניברל ימכ ד תדכלמ רפסל אובמב ירבד האר 

.24-23 ,19 ימע ,ה"משת קרוי-וינ ,םיעודי יתלכ םיפד לש םידירש ,תדות תנשמל אובמ ,ץיברוה 
.32-31 ימע ,יתבר תדכלמ רפסל ל"נה אובמב יתבתכש המ האר 

.ירדסה לע אלש ואציש ינפמ םירשוקה ולבלבתי אלש תותכסמה רדס הזו' 

.115-114 ימע ,אובמ ,יקסבורטימיד האר 

יסופד םניאש םהיבגל חכוהש ולא ףא ,דעלאמירפס לכ תא תללוכ ותמישרש ןייצ םש ,ותמדקהב ןייע 

המישרהש ןכו ,רואל ואצי אלש ,רצואה לש םיננכותמה םיקלחה תא םג תללוכ ותמישרש ,שרע 

עדמ ןייעמל קפסל ידכ ,העטומ םילויעה ןמ קלחש ןוכיסה ףא לע ,תומייקה תומישרה יפ-לע הבחרוה 

ותספדה לע וא ,רפסה םויק יא לע רעוה אל ,ןאכ םהב ונקסעש םירפסה יבגל .ןמז הלוע ושופיחש 

,םיעבורמב אב םיוסמה ךיראתהש ארוקה אצמי ,רתויה לכל .שרעה יסופד רחאלש הפוקתב תרעושמה 

.שרעה יסופדל ותוכייתשה לע קפס תלטה אללו ,דבלב ךיראתה תעיבק םצעב קפסכ ,הלאש ןמיסב וא 
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תותכסמ יסופד 

ומויקש בושחל ןייעמה העטומ םימעפלו ,םיירגוס םתוא ורסוה £/-בש רבחמה תמישרבש 

.םלועמ היה אלו ,ונתא ומוליצ םא ,יאדו תניחבב אוה םיוסמ רפס לש 

המב .יבשת חפ לש בושחה ולעפמב אבה אלמה שרעה יסופד םושיר לע ךרבל שי 

עגונש המב אלא ןרואית יטרפב ונקסע אל וספדנו ומשרנש תותכסמב ןאכ ונרכזהש 

וירואית םע ,בורקב יבשת לש ולעפמב 'וניצנוש' קלח ךשמהל הכזנש יאוולו .ונניינעל 

ץיצל ונקפסה אלו ,ןאכ םהב ונקסעש ,וספדנו ומשרנ אלש םיסופדה דחוימב ."5םיפיקמה 

תושירד ןתוא יפ-לע ףיקמה םמושירל םה םיהמכו םייואר ,שממ ונל ץוחנה ןמ תצקמ אלא 

.תוינדפק 
יבגל תמשורה תיפארגוילביבה תורפסב ונאצמש המ רותסל וא אדוול וניסינ ונירבדב 

אלש םידחא תותכסמ יסופד ונילעה ףא םירוריבה ךלהמב .םינושארה תותכסמה יסופד 
וניארש םע .אלמה יפארגוילביבה םרואיתל םייואר וללה םירפסה לכ .וז תורפסב וראות 

,םינוש םיפסואב םיעודי יתלב םיסופדמ םיפד וניליג ףאו תודחא תוירפסב תותכסמ יסופד 

,אטישפ .יתורפסה רוריבה בגא קר השענ רבדה :ונתדובע לש אצומה תדוקנ וז התיה אל 

םיבושח תוריפ בינהל היושע דוע ,הז ללכב םייטרפהו ,םינושה םיפסואב הפיקמ הקידבש 

יסופד לע םה ועידות ומוקי ףאו ,םירעשה תא תורצואה ילעב וחתפיו ןתי ימ .ונניינעב 
.םדיבש דומלתה 

תוכרב :תוגוז העברא וניצנוש ריעל תוסחוימה תותכסמה ךותמ ונרריב ,וז ונכרד בגא 

ונפריצ קרבב הספדנש ןירדהנס תכסמל .מ"בו ק"ב ,הדינו ןילוח ,ןיטיגו תובותכ ,הציבו 

תותכסמה ןיב תבש תכסמ עובקל הארנ ןיא .תולודגה תויתואב הל םימודה ,ןישודיקמ םיפד 

תיפוס ן"ונ שארש ,תוגוזה העבראבש הלאמ תונוש הבש י"שר תויתואש תויה ,תונושארה 

התוא ברקל שי םא וא ,איה שרעה יסופדמ תבש םא ףכ ונל עקתי ימו .הנימי הנופ ןהבש 

בצמ ותוא ריכזמ הבש םידומעה תורתוכבש תויבקעה רסוח ,םוקמ לכמ .ורזיפ תותכסמל 
.םינורחאה תוגוזבש 

םוקמ רעוש ,םייחרזמ םיסופדכ םיארנה ,תותכסמה לש םירחא םיסופד ינש ךותמ 

עונצ הארנה סופדה תא אקווד םידקהל תורשפא הלוע ןוידה ךותמ .אטשוקב םתספדה 

ףסונב .וניצנוש תותכסמ םע םימשורה וא םיפארגוילביבה לצא הז סופד ףלחוהש שיו :רתוי 

,רחא סופדמ תותכסמ המכ לע .ןיבוריעו הציב ,תוכרבמ םיפד ודרש ,ןישודיק תכסמ לע 

אקווד ואל לבא המוד תכסמכ ,ונפסוה ,ט"סר אטשוק ף"ירל תופתושמ תונוכת ןהל שיש 

.ןישודיק תכסממ עטק ,ההז 

ןידה אוהו ,םיעודיה ורזיפו וניצנוש יסופד די לע ףסונ סופד ונראית תוכרב תכסמל 

ראש'ב ,(ד"מר הציבו תוכרב תותכסמב טרופמה וקוסיע בגא) אחרוא בגאכ םש עגנ םנמא יבשת 115 

עודיה לככ ,רפסמב רשע)וניצנוש תחפשמ ידיב <פ"יש ,ל"צכ)הלובנוקניאה תונשב וספדנש תותכסמה 

תותכסמה ןמ תודחא לטיב רבכש האור התא אללכמו ,ןטוריפ םש ןייע .382,373 ימע ,'(םויכ ונל 

ילב הליגמו תופסות יקספ םע ןישודיקל םש ותוסחייתהל רשא .תורפסב אוהש-לכ םושיר ומשרנש 

ךשמהב םלש רוריבל ןתעש אובת יאדווב ,(10 הרעה ,ליעל ןייעו)ןמרבה לצא ןמושירכ ,תופסות יקספ 

.ליעל ונרמא רבכ ,תמייקה תורפסבש תואתכמסאה יפ-לע ,ונירבד תא .אלמה ומושיר 
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ןמדירפ הדוהי אמש 

וז תונוש (העודי יתלב הציבו העודי יתלב תוכרב)הלאה תותכסמה יתש ,םרב .הציב תכסמל 

.םהמ הנוש היינשהו ,ורזיפ יסופדל תיפארגופיט הניחבמ תברקתמ הנושארה .הברהב וזמ 

:הלאב ליעל ונקסע וספדנש תותכסמה ךותמ 
וניצנוש ינבו וניצנוש סופד גוסמ תותכסמ 

[ח"נר-ט"מר] תבש 

[ח"נר ירחא ,קרב] ןישודיק 

הציב ,תוכרב :ורזיפ תותכסמ ינפל וספדנש וניצנוש תותכסמ לש תורזוח תוספדה 

וניצנוש תותכסמ יפ-לע וספדנש ,אטשוקל תוסחוימה ,ןטק טאמרופב תומודק תותכסמ 
תוכרב 

הציב 

ןישודיק 

ט"סר ,אטשוק ף"ירל המודה סופד .די-יבתכ יפ-לע וכרענש ,אטשוקל תוסחוימה תותכסמ 

ןיבוריע 
םיחספ 

אמוי 

הנשה שאר 

[קרב] ןישודיק יפ-לע הספדנ .הנממ הנוש םגו ,הנורחאה הצובקל תצקמב המודה תכסמ 
.ל"נה 

יוארש םידחא םימוסריפ ריאל ואצי זאמ .א"נשת תנשב תכרעמל רסמנ רמאמה .ההגהה תעשב תפסונ הרעה] 

הבורמ הדימב רבחמה לש ותוכמתסהו ,דומלתה תספדה לע רלה לש ורפס לש וייפואל .ןאכ םהילא סחייתהל 

ףסוי תאמ אנליו ס"שלאדבמרפסה .םיעבורמ םיירגוס ןיב ,78 'עהב ליעל יתרעה ,תמייקה היפרגוילביבה לע 

לש םלוצמ ףסוא ללוכ ,יעדמ יפרגוילביב רפס תויהל רמייתמ וניאש ףא ,(ד"נשת םילשורי)דלפניו יולה םולש 

םיניע הארמ תגשהב םיארוקה בורל לקהל יושע רשא ,דומלתה לש תונושה תואצוהה ןמ םיפדו םירעש 

דפסה רצוא ,דרגוניו 'י לש ורפס .םימלשה םיס"שהו דומלתה תותכסמ לש תוברה תואצוהה ןמ אוהש-לכ 

תמשור-תיפרגוילביבה תורפסה ןמ םימושיר ץוביק לע ועבטמ ססובמ (ד"נשת םילשורי .ב"ח) ירבעה 

תותכסמ הברה לולכל וז הטיש הלולע ,תותכסמה יסופד ,ןאכ וב ונקסעש בכרומה םוחתב דחוימב .תמייקה 

לעב ידיל עיגה יחכונה רמאמה לש קתוע .ומשרנ אל לבא וספדנש תורחא לע הקיתשב רובעלו ,וספדנ אלש 

רודיסב םייוסמ שומיש וב תושעל קיפסה אוהו ,(ה"נשת םילשורי) תוחתפמה ךרכ םויס ינפל ל''נה רצואה 
,[גי ימע ,םש וירבד הארו .תותכסמה תוחתפמ 
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תותכסמ יסופד 

םייפארגוילביב םינויצ 

ט"לשת קראיונ ,ירוטסיה יפרגוילביב אובמ ,ילבב ידירש ,יקסבורטימיד ז"ח 

,םירבעה םיסיפדמה תודלוחב םיקרפ ,ל"נה :ךותבו :ג"צרת הניו ,וגיצתש יגב םיסיפדמה ,ןמרבה מ"א 
ה"לשת םילשורי 

993-984 ימע ,(א"ישת) ב ,תירבעה הידפולקיצגאה ,'הלובנוקניא' ,ל"נה 
497-475 ימע ,(ח"שת)ג ,תויפלת ,'ילבב דומלת לש השדח האצוה רבד לע' ,רשכ מ"מ 

ז''טשת ביבא-לת ,'ובו הילטיא תוגידמב ירבעה סופדה תודלות ,גרבדירפ ד"ח 

,היינש הרודהמ ; 1925-1924 ןילרב ,ס"ר תגש דע הגושארה ירבעה סופדה תכאלמל רצואה ,ןמיירפ 'א 
Hermann M.Z. Meyer, 'A Short-title Catalogue of the :הילא הוולנו ,1969-1967 םילשורי 

 (Hebrew Incunabules and other Books Illustrated in the "Thesaurus'" (= S-1C

ב"ישת םילשורי ,ןמרבה מ''א תרודהמ ,דומלתהתספדה לע רמאמ ,ץיבוניבר נ"נר 

406-361 ימע ,(ט"משת-ח"משת)בס ,דפסתירק,'הילטיא ,(ד)םיירבע (םילובנוקניא)שרע-יסופד' ,יבשת 'פ 
 E.N. Adler, 'Talmud Printing before Bomberg', Festschrift Simonsens, Copenhagen 1923, pp.

 81-84

 idem, 'Talmud Manuscripts and Editions', Essays in Honour of the Very Rev. Dr. J. H. Hertz,
 London 1942, pp. 15-17

 idem, 'Les editions du Talmud de Pesaro', REJ, 89 (1930), pp. 98-103

 A. Freimann,'Über hebräische Inkunabeln', Centralblattfür Bibliothekwesen, 9 (Leipzig 1902), pp.
 108-117

 F.R. Goff, Incunabula in American Libraries, A Third Census of Fifteenth-Century Books
 Recorded in North American Collections, Millwood, N.Y., 1973

 D. Goldstein, Hebrew Incunabules in the British Isles, London 1985

 G. Manzoni, Annali Tipografici dei Soncino, III, Bologna 1883
 M. Marx, 'A Catalogue of the Hebrew Books Printed in the Fifteenth Century now in the Library of

 the Hebrew Union College', Studies in Bibliography and Booklore (1953-54), pp. 21-47
 A.K. Offenberg, Hebrew Incunabula in Public Collections, Nieuwkoop 1990
 idem, 'The First Printed Book Produced at Constantinople', Studia Rosenthaliana, 3 (1963), pp.

 96-112

 R. Proctor, An Index to the Early Printed Books in the British Museum: From the Invention of
 Printing to the Year 1500. With Notes of those in the Bodleian Library, London 1898; 1960

 M. Steinschneider, Calalogus Librorum Hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana, Berlin 1931

 S. van Strallen, Catalogue of the Hebrew Books in the British Museum Acquired during the Years
 1868-1892, London 1894

םירוציק 
האיציניו סופד = ו"ד 

ורזיפ סופד = פ"ד 

וניצנוש סופד = ש"ד 
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