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 ןעמל בתכנ דיה״בתכ .ותביתכ םוקמו רפוסה םש תא םג ומכ ,ותביתכ ךיראת תא וכותמ אוצמל

 5.הידרבמולב וא וטנווב ,הילטיא ןופצב ,יתבש ומשו יזנכשא רפוס ידיב ,ןהכה לאיתוקי ןב השמ

 ןותחתה ךיראתה 6.1479/80 ינפלו 1453 ירחא בתכנ דיה־בתכש הלעה הירא״תיב יכאלמ ,פורפ

 ךיראתה יבגל ותייאר רקיע 7.הפוקת התואב הילטיאמ םירחא דיייבתכל האוושה יפ־לע עבקנ

 ,הלבט תרוצב יושע הז חול .דיה־בתכ ףוסב 471א ףדב אצמנה חולה ןמ איה הביתכה לש ןוילעה

 Fund) (Howard Menzin Memorialןיזנמ יבצ ןרק עויסב בתכנ הז רמאמ *
 הפםואב ורפסמו םירפב דלישטור תחפשמ לש השוכר רבעב ותויה םוש לע דלישטור די־בתכ הנוכמ הז די־בתכ 1

 ,קרוי־וינב םינברל שרדמהדויב תיירפסל ר־ייכמל עצוהו יצאנה שוביכה ןמזב בנגנ דיהיבתכ 24. החפשמה לש
 רזחוה זא ,ב״ישת דע קרוי־וינב דיה־בתכ תא הריאשה החפשמה .החפשמל וריזחהו םכראמ ׳א ןרפסה וריכה םש

 1984, םילשורי ,םיריוצמ םיירבע די יבתכ ,סיקרנ ׳ב האר 180/51. םויכ ורפסמו ,ז״טשתב לארשי ןואזומל םרתנו
 .תפסונ היפרגוילביב םשו 179, ׳מע

 .םש ,סיקרנ 2
.Rothschild ,Miscellany Jerusalem London «*771 1989 3 םילוכי הל הוולנש תואובמה ךרכו וז םוליצ תרודהמ 

 תאצוהבש םוליצה יסופד ראש םג ומכ ,םיקיתע די־יבתכ לש םוליצ יסופד לש רואל האצוהל תפומ שמשל
.Facsimile Editions 

 השישמ םיבכרומה ,םיסרטנוקה ראשכ אלש ,םיפד רשע־דחאמ קר םויכ בכרומ דיה־בתכ לש ןורחאה סרטנוקה 4
 תוריבס וז יכ םא ,ןופולוק ליכה הז ףדש ןבומכ ןכתיי ,רסה תרחאה ףדהש ןוויכמ ,םיפד רשע״םינש םהש תונויליג

 M ,Beit-Arie The Makings of the Med1e\ah i. דיינה םוליצה תרודהמל ואובמב הירא־תיב ׳מ האר .דואמ הכומנ

,(Hebrew ,Book Jerusalem ,1993 .pp 181-215 ובו דיה״בתכב ׳אטוז ןופולוק׳ לש ותואיצמ לע 121,104. ׳מע 
 122. ׳מע ,םש ,הירא־תיב האר ,יתבש - רפוסה םש

 60-59. ׳מע ,ל״נה הרודהמל ואובמב עמש־את ׳י םג הארו 122-120. ׳מע ,םש ,הירא־תיב האר 5

 121. ׳מע ,םש ,הירא־תיב האר 6
 ׳םיגהנמ רפס׳ לש הנושארה הקתעהה תא ללוכהו וז הנשב קתעוהש 28, ׳סמ ןודנולב ןידה־תיב די־בתכ דחוימב 7

 ,לאומש ׳ר רבחמהמ הז ׳םיגהנמ רפס׳ ןיינעל 110. ׳מע ,םש ,הירא־תיב האר .דלישטור די״בתכב םג עיפומה
 60-56. ׳מע ,םש ,עמש־את לש ונוידל םג הוושה
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 םינשה קר ואלומ םכותמש 9,גפר-אער םירוזחמה לש תויועיבק חול אוהו 8עבורמ בתכב בותכ
 ־שמחה הנשה לעמ (1540/1-1370/1).10 אשיה-אלקיה ,רמולכ ,טער-אער םירוזחמה ןיבש
 גפריה( טער רוזחמ לש הנורחאהו הנושארה הנשה לעמו 1479/80) םריה(וער רוזחמב הרשע

 ינפל בתכנ דיהיבתכש ןאכמ 11.תועיבקל ׳םינוקית׳ רפוסה ןמיס 1540/1) אשיה 1522/3,
 בטיה ןייעמה םלוא .ויה רבכש םינש לש תויועיבק ןקתי רפוסהש ינויגה הז ןיא ירהש 1479/80,

 םיאב ןכא טער רוזחמ יבגלש העש .םיקיודמ םניא םירבדהש הלגי וללה ׳םינוקיתיה תוהמב
 13.מ״ר :בתכנ ישה׳הנשה תועיבק ׳ןמיס לעמ :הנוש וער רוזחמב םושירה 12,םינוקית
 472א ףדבו 471ב ףדב .תויועיבקה חול רחאלש םידומעב אצמנ המוד ןומיס ,אלפה הברמל
 רוזחמ לש םינשה הנומשו םירשעב ןייצמה חול והז ׳.14העש וזיאבו םוי הזיאב תופוקתה חול׳אצמנ

 ,תבט תפוקת ,ירשת תפוקת :תופוקתה עברא תולח םויב העש וזיאבו עובשב םימי וליאב המחה
 אב הז חול ירחא 16.םינש הנומשו םירשע ידמ הנשנו רזוח הז חול 15.זומת תפוקתו ןסינ תפוקת
 עברא ולוחי שדוחב םוי הזיאב ןייצמ הז חול 17.ישדחב המכב תופוקתה חול׳ 472 - ףד ךשמהב
 תינשנו תרזוח ובש ,המחה רוזחמ ומכ אלש .הנבלה רוזחמ לש םינשה הרשע״עשתב תופוקתה

 םידחוימ םיטסקט המכ לש לודגה עבורמה בתכה ןמ ןטקו רוזחמה םינפ לש ליגרה עבורמה בתכה ןמ לודגה בתכ 8
 ).ב146-ב(144 ,םיעשופל די ןתוג התאר )א118-ב(117׳ונעידותו׳ ),ב102-ב(101׳ןיקילדמ המב׳ :דיה־בתכב

 תורבועמה .תורבועמ םינש עבשו תוטושפ םינש הרשע־םיתש ןהמ ,םינש הרשע־עשת שי רוזחמ לכב ,עודיכ 9
 הרשע־עבשה ,הרשע־עבראה ,הרשע־תחאה ,תינימשה ,תישישה ,תישילשה הנשה ,רמולכ ,ט״זדא ח״וג :ןה

 רוטה לעמ ובתכגש ,׳רוביע׳ רמולכ ,׳יע תויתואב תורבועמה םינשה וניוצ דיה־בתכב .רוזחמב הרשע״עשתהו
 ,הנשה שאר לוחי ובש םויה תא תנייצמ הנושארה תואה :תויתוא יתשב תנמוסמ הנשה תועיבק .וללה םינשה לש

 הרדסכ וא )םוי ט״כ ינב ולסכו ןוושחרמ( הרסח ),םוי ׳ל ינב ולסכו ןוושחרמ( המלש הנשה םא היינשה תואהו
 ךא ,חספה גח לוחי ובש םויה תא תנייצמה ,תישילש תוא ףיסוהל גוהג םויכ ).םוי ׳ל ולסכו םוי ט״כ ןוושחרמ(
 תווהמה ,תויועיבק הרשעיעברא ןנשי .תומדוקה תויתואה יתשמ רזגנ הז םויש ןוויכמ ,ךרוצ ךכב ןיא השעמל

 469-463). םיפדב ,דיה־בתכ לש םיילושה קלחב םיאצמנ וללה תוחולה לכ(םיירבע הנש תוחול רשע״העברא
 ןכו(ח״כשת םילשורי ,לארשי ןואיזומ 40, ׳םמ גולטק ,םילשוריב םיפסואמ םירייוצמ םיירבע די״יבתכ ,סיקרנ ׳ב 10

 רורב .אער רוזחמב הנושארה הנשה 1470, ינפל בתכנ אל דיה־בתכש הז חולמ קיסה 1) הרעהב ןיוצמה ורפסב
 חול׳ :ורפסבו ,׳)םינש 19 לש הנבל ירוזחמ(תופוקתל םינש חול׳ :םש תיעטומ חולה תרדגה םג 1370. םש ל״צש

 רםולפ ׳ד תא ועטה סיקרנ לש ולא םירבד .תויועיבק אלא תודלומ אלו תופוקת אל ולא ןיא .׳חריה דלומ לש
 ,ליעל(עמש״את הארו 4. ׳מע ,ןופיסוי רפסל ואובמב דיה־בתכ תא וראתב םנושלכ סיקרנ ירבד תא וקיתעהב

 25. הרעה 61 ׳מע 5), הרעה
 ׳Other versions ). (םש ,היראדויב ירבדל ךכ 11
 ,׳א״ס׳ יביסרוק בתכב בתכנ ׳חב׳ לעמשכ ,׳חב׳ל עבורמ בתכב ןויליגב ןוכנל הנקות גפר הנשה לש ׳שז׳ תועיבקה 12

 ).׳א״ס׳ ילב םעפהו(׳שה׳ל ןויליגב ןוכגל הגקות אש הגשה לש ׳כה׳ תועיבקהו ,׳םירחא םירפס׳ ,רמולכ
 .דיה־בתכ ילושבש םיטסקטה לש בתכה ומכ ,יביסרוק יצח בתכב בתכנו רתוי ההכ וידב השענ הז ןומיס 13
 תועובצו תולודג תויתואב רפוסה בתכ רוזחמב הגש לכל לעמ .יביסרוק יצח בתכב בתכג ,ומדוקכ אלש ,הז חול 14

 םידיגנ יכ ילא ועמש אג םינב / רבגי םב בשחי בל :ריש ןיעמ תורצוי םילימה הנומשו םירשעשכ ,תחא הלימ בהזב
 .תוקומע םוהתה ינמ / רבס וב רשא שיא לכ םרדסב ליכשיו ןיבי / רבחי תופוקתה םג תעד חקי ןובנ / רבדא

 ,יתפרצ ע״בג הנורחאל האר .יווישה וא ךופיהה תודוקנ עבראמ תחאב תרבוע שמשה ובש עגרה איה ׳הפוקת׳ 15
 353. ׳מע ),ו״נשת(טנ וננושל

 ושומשו חולה ,איבקע א״א םג הארו .ט״פ ם״במרהל שדוחה שודיק תוכלהב האר תופוקתה בושיחו רבסה 16
 .אכ ׳מע ,ג״ישת םילשורי ,איגולונורכב

 יחול ומלשנ :בהזב רטועמו רתוי לודג לבא ,בתכ ותואב בתכנ חולה ףוסב .יביסרוק יצח בתכב בותכ הז חול םג 17
 -בתכ ףוס השעמל והז .קזחתנו קזח :אוה ףא בהזומו לודג עבורמ בתכב ףוסבלו .תופורצ םגו תוקקוזמ / תופוקתה
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 רוזחממ הפוקתה הלח ובש שדוחב םורד הנתשמ הנבלה רוזחמב ,העשהו עובשב םויה תועיבק
 קר םיאתהל לוכי אוה ,םינש הרשע״עשת לש דחא רוזחמ רפוסה איבה םאש רורב ןכל .רוזחמל
 קוידב םימיאתמ םהש ררבתמ הז רוזחמב תופוקתה ידעומ תא םיקדוב ונאשכ .םיוסמ רוזחמל
 18הביתכ התואב ,מ״ר :ןויליגב בתכנ רוזחמב הרשע״שמחה הנשה דיל ,ןכ לע רתי .וער רוזחמל

 !19א471 ףדבש חולב םדוקה ןויצה ומכ

 (1479/80).םר;ה תנש ־־ הנשה רפסמ אלא ונניא ׳מ״ר;ןויצה ?וללה םינויצה ינש רשפ המ
 .הביתכה םויס תעב דמע הבש הנשה וזש םושמ םיימעפ וז הנש טילבה רפוסהש רבתסמ
 םיאצומ ונא 20דיה״בתכ לש 108א ףדבש ךכמ הרואכל הלוע וז העיבק יבגל םיוסמ ישוק
 שאר לח םר תנשבש ,אקע אד .,הבוטל ונילע אבה תבשה םויב ןסינ שדח שאר׳ :שדוחה תכרבב
 .וינפל היהש דיה״בתכמ ךיראתה תא קיתעה רפוסהש ןבומכ ןכתיי !ןושאר םויב ןסינ שדוח

 רפוסה ןייצ ,ינולפ םויב ינולפ שדוח שאר;בותכל םוקמבו יביטקיפ ןויצ והזש ,איה תרחא תורשפא
 יתמא ךיראת והזש ןכתיי ןכ ומכ לבא .תבשה םוי תאו ,םישדוח ישאר שאר - ןושארה שדוחה תא
 תבשב ןסינ שדוח שאר לח הבש םר תנש ינפל הנורחאה הנשה .וז הרוש ובתכב רפוסה דמע ובש

 22.דיה״בתכ תא םילשהל הצחמו םייתנשכ ושרדנש ןכתיי טלחהבו 21,זלר תנש .דתיה
 הממ רתוי בר קוידב דלישטור די־בתכ לש ותביתכ ךיראת תא ליבגהל ונחלצה םוקמ לכמ
 .הביתכה םויס תנשכ (1479/80)םריה תנש לע עיבצהלו הכ דע לבוקמ היהש

 4). הרעה ,ליעל האר(רסח - ירוקמה ןורחאה ףדה .דיה״בתכ ןכות אב ),א(473םויכ ןורחאה ,אבה ףדב .דיה
 13). הרעה ,ליעל האר(יביסרוק יצח בתכבו רתוי ההכ וידב 18
 ימ / םעה וארי האר הזב :ריש ןיעמ תורצוי ןה בושו ,םדוקה חולב ומכ םילימ ובתכנ הז רוזחמבש םינשל לעמ םג 19

 ילבב(׳רוביעה דוס׳ אוה ׳חולה דוס׳ש ןכתיי .םעונ ירבד רמוא ןיא אוה / םע הזה חולה דוס לש / םעט תא אצמיש הז
 רמולכ ,וער רוזחמל קרו ךא ןווכמ הז חולש ,אוה ׳דוסיהש םג ןכתיי לבא ),ב״ע חג ו״ה ב״פ ה״ר ׳וריו ב״ע כ ה״ר

 .דיה־בתכ בתכג ןהבש םיגשל
 ילשמו בויא ,םילהת םירפסה תא םיללוכד 78-1, םיפד(ושארבש ארקמה קלח ללוכ ,ולוכ סומוטה לש 108 ףד והז 20

 םירפוס ידיב בתכג הז קלח .ריוא אוהש ינפלו דיה-בתכ ראש תביתכ הרמגגש ירחא וילא ףסונש ),י״שר שוריפ םע
 דיה־בתכ יפד ).םש 21 הרעהו 93, 101 ימע 4, הרעה ,ליעל ,היראדויב האר( דיה־בתכ רקיע לש הזמ םירחא
 .דיה־בתכ רקיע לש ל ףד אוה 108 ףדו תוירבע תויתואב םירפסוממ ירקיעה

 הביתכה חווט תרחאש ןוויכמ ,זלר איה הביתכה תנשש החנהב ושענ ןלהלש םיבושיחה .זכר ,לר ,דלר - ןכ ינפלו 21
 .רתויו ,יצחו םינש שמחכ :דואמ לודג היהי

 ,טלר-זלר םיגשב הדובע ימי יפל בשוחמ .םויל ףד יצחכ עצוממב( םיפד 363 רפוסה בתכ הדובע ימי 740״כב 22
 בשחתהב ,ריבס הביתכ בצק והז ).םר תנש תישארב 471 ףד תאו ,זלר ןסינ ח״רל ךומס 108 ףד תא בתכש החנהב
 קלחש חיננ םא .דקונמ 274-79) םיפד לש םיגפה ללה(דיה־בתכבש רוזחמה קלחש ךכבו הקוידב ,הביתכה יפיב

 שיש ירה ,הנשה תא ןויליגב ןייצ רפוסהש ינפל וילא הפוסו ירקיעה דיה־בתכ תביתכ הרמגגש ירחא בתכג ארקמה
 440־כ ובתכג םימי 740־כבש ךכ ),דקונמ םינפד קלה םהב םגש(ארקמה יפד 78 תא םג םיפדה ןובשחל ףיסוהל

 ןויליגב רפוסה םשר הגשה ןויצ תאש ןכתייש ,אוה ןובשחב איבהל שיש ףסונ רבד ).םויל םיפד 0.6 עצוממב(םיפד
 םגו דקונ םג ,דיה־בתכ םלשוה םג הצחמו םייתגשד ךותב ןכ םאו 20), הרעה ,ליעל האר(ריוא דיה־בתכש רחאל
 םילשורי ,םיירבע די־יבתכ לע תואצרה ,רדיינשנייטש ׳מ לצא תוניוצמה תונוש הביתכ תויוריהמל הוושה( .ריוא

 הרישי תודע םהב שיש די־יבתכ האמכב )״יתא םוקמב ה״יא ךכ לע(יתכרעש תונוש תוקידבמ 68.) ׳מע ,ה״כשת
 הביתכה ךשמ ).םויל םיפד 1.6 עצוממב(םויל םיפד 26.2יל 0.1 ןיב הענ הביתכה תוריהמש הלוע ,הביתכה ךשמל

 םיווש דיה־יבתכ לכ אלש ןובשחב איבהל שי .םויל ףד אוה הרשע־שמחה האמב םייזנכשא די־יבתכ לש עצוממה
 לכמ .הביתכה ןמזב רפוסל ויה םיפסונ םיקוסיע וליא םיעדוי ונניאו הנוש הביתכ תוריהמ רפוס לכלשו םלדוגב
 .ריבסד ןמ תג־יות דגניא דלישטור די־בתכ רפוס לש הביתכה תוריהמ םוקמ



 ENGLISH SUMMARIES IX

 reveals an interesting attitude of Gabirol towards the aristocratic way of life of the Spanish

 Jewish courtiers of his time. In the poem, composed of dialogues between a friend and the

 author, the friend invites the poet to a typical Andalusian banquet/wine party, such as are often

 described in Hebrew wine poems. Ibn Gabirol does not completely reject this invitation, yet

 suggests that his friend join him in a different kind of entertainment. The ideal party according
 to Ibn Gabirol contains a combination of Jewish traditional and intellectual endeavours as

 well. The kharja which is probably quoted from an Arabic poem for which no parallel source
 has been found, also merits attention.

 This poem is the second extant known girdle poem of Ibn Gabirol, and thus sheds further
 light on the early stages of the history of this genre among the Hebrew poets of Spain. The

 author also edits two other poems found in the same MS. One of these is probably by Abraham

 Ibn Ezra and one (incomplete), written in a rather mannerist fashion, is thought to have been
 composed by Ibn Gabirol as well.

 DATING OF THE ROTHSCHILD MISCELLANY

 by Binyamin Elizur

 The magnificent manuscript MS Rothschild 24 has no colophon, so we do not know the exact

 year when it was written. In the last pages of the manuscript we find a short calendar
 (qvicuyot) of the years 1370/1-1540/1 (cycles 271-279). Above the fifteenth year of cycle 276
 we find a note added:'מ"ר'. The same note we find on the side of the fifteenth year of the

 tekufot calendar, two pages later. These notes would seem to indicate the year (240 ־ םר) in
 which the Rothschild Miscellany was completed, i.e. 1479/80.

 JOSEPH OF ROSHEIM

 Book Review on: Joseph of Rosheim - Historical Writings, edited with Introduction,
 Translations and Indices by Chava Fraenkel-Goldschmidt, Jerusalem (The Magnes Press,

 Hebrew University, Jerusalem) 1996, 420 pp. [in Hebrew]

 by Eric Zimmer

 The historical writings of Joseph of Rosheim are well known and have been investigated by
 scholars. His life and work were the subject of a popular novel by Marcus Lehman, and his

 'Chronicle' was published by I. Kracauer, both over one hundred years ago. L. Feilchenfeld
 and S. Stern presented definitive works, Stern providing an exclusive biography and
 Feilchenfeld valuable additional archival data. Chava Fraenkel-Goldschmidt herself pub
 lished a critical edfition of Joseph of Rosheim's Sefer ha-Mikne.

 The new volume contains complete critical editions of Joseph's 'Chronicle' and his 'Letter
 of Consolation'. It also includes extensive notes and relevant bibliographical data. In addition,

 Fraenkel-Goldschmidt analyses the data from a socio-historical perspective, and adds a work

 ing apparatus to the text proper. All these features enhance the edition of the 'Chronicle'

 immensely. The 'Letter of Consolation' is presented in the original German with a Hebrew
 translation and is prefaced by an insightful introduction. The work concludes with appendices

 containing additional archival material, a glossary of foreign terms and very useful indices.
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