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הדיגיטציה מתוך
הדיגיטציה
פריס,.
כירושלים ,.פריס
 1886בירושלי
כשנים –1863
לאור בשני
מרכזיים" ::הלבנו",
עיתונים מרכזיי
הועלו  66עיתוני
זה הועלו
מתו האתר
ואוסטריה2,265 ..
בגרמניה ,.פולץ
19031856
יצא לאור
"המגיד" ,.יצא
חוברות ,,ככ 7.200
ולונדון770 ..
2,265
פולי ואוסטריה
 1903בגרמניה
כשנים –1856
לאור בשני
עמודים" .המגיד"
 7,200עמודי .
 770חוברות
מינכן ולונדו
מינכ
כ!4.200
כירושלים1,860 ..
19111863
יצא לאו
כ19.500
עמודים..
 14,200עמודי
חופות .כ
 1,860חוברות,
 1911בירושלי
כשנים –1863
לאור בשני
"חבצלת' /יצא
עמודים" .חבצלת",
 19,500עמודי .
חוברות ,,כ
חוברות
כשנים
"המליץ"" יצא
כ42,000
ובברלין8.600 ..
כוורשה
19311862
יצא לאו
"הצפייה"" יצא
לאור בשני
יצא לאו
עמודים" ..המלי
 42,000עמודי
חוברות ,כ
 8,600חוברות,
ורשה ובברלי
 1931בו
כשנים –1862
לאור בשני
"הצפירה
1884
כ33,000
וסנטפטרסבורג5,600 .
 1904באודיסה
19041860
כשנים –1884
אור בשני
יצא אור
''הצבי/האור/השקפה'' ,יצא
עמודים" .הצבי/האור/השקפה",
 33,000עמודי .
חוברות ,,כ
 5,600חוברות
באודיסה וסנטפטרסבורג.
–1860
וכ לפי
עירי ,,וכן
ולפי לוה
אזרחי ולפי
לוח אזרחי
לפי לוח
תאריכים לפי
עיתו מפתח
לכל עיתון
עמודים .לכל
כ"12,600
לפי
לוח עברי
מפתח תאריכי
 12,600עמודי .
חוברות ,,כ
 2,534חוברות
כירושלים2,534 ..
 ,1914בירושלי
,1914
ונושאים ))נושאי
חיפוש לפי
לבצע חיפוש
נית לבצע
ו''חבצלת'' ,,ניתן
וחוברת ..כמו
מספרי
נושאי
מהכרים ונושאי
לפי מחברי
''המניד'' ו"חבצלת"
"הלבנון'" ,/המגיד"
לעיתונים "הלבנו"
כן ,לעיתוני
כמו כ,
כרך וחוברת
מספרי כר
כמסגרת מפעל
צבי" והועלה
יצחק בן
יד יצחק
ע''יי ""יד
שנעשה בעבר
במפתח שנעשה
כלבד( במפתה
אר ישראל
ארץ
"הצבי',/
לעיתונים "הצבי"
זה ..לעיתוני
מפעל זה
לאינטרנט במסגרת
והועלה לאינטרנט
ב צבי"
בעבר ע"
ישראל בלבד(
באתר ..וכן
מפתחות מערכת
יש מפתחות
החוברות יש
לחלק מן
זאת ,8לחלק
קיים מפתח
ו''המליץ'' לא
הנמצאים גגם ההם באתר
מערכת הנמצאי
מ החוברות
נושאי ..עעפ זאת
מפתח נושאי
לא קיי
''הצפירה''" ו"המלי"
"הצפירה
וכ
פעולה עעם הספרייה
בשיתו פעולה
)hup://jpress.iau.ac.il/viewhebrewכשיתוף
אביב .asp
תלאכיכ
של אוניברסיטת
אתר של
ראה בכאתר
ראה
אוניברסיטת תל
הספרייה
) http://jpress.tau.ac.il/view-hebrew.asp
במראם
המאפשרים צפייה
וביניהם הלבנון
עיתונות יהודית
אתר עיתונות
( :אתר
הלאומית(:
צפייה במרא
דהמגיד .המאפשרי
הלבנו ו המגיד,
יהודיים וביניה
עיתונים יהודיי
המכיל עיתוני
היסטורית המכיל
יהודית היסטורית
הלאומית
לאורך שנות
המקורי וחיפוש
הופעתו..
שנות הופעתו
כעיתון לאור
שפורסם בעיתו
המלל שפורס
ככל המלל
וחיפוש בכל
המקורי
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כר חמד
מפתח כרם
פלאי  //מפתח
משה פלאי
 110משה
חמד
| 10

המעמיק
המחקר והעיו
מגמת המחקר
בכיוו מגמת
והעיון המעמיק
העברית בכיוון
ההשכלה העברית
בספרות ההשכלה
שחלה בספרות
ההתפתחות שחלה
את ההתפתחות
מציי את
חמד מציין
כר חמד
כרם
ואיטליה..
גליציה ואיטליה
ההשכלה ,תקופת
של ההשכלה,
השנייה של
בלימודי היהדות
תקופת גליציה
בתקופה השנייה
היהדות בתקופה
בלימודי
נחמ
ראפופורט )שי"ר(
בהשכלה העברית
השתתפו ב כ
)שי"ר( ,,נחמן
יהודה ראפופורט
שלמה יהודה
העברית ::שלמה
והחוקרי בהשכלה
ההוגי והחוקרים
גדולי ההוגים
חמד גדולי
ר חמד
בכרם
השתתפו
זה
ואחרים ..בכתב
ארטר ,ואחרי
ויצחק ארטר,
כיוס פרל
לוצאטו )שד"ל(
קרוכמל )רנ"ק
עת זה
בכתבעת
פרל ויצחק
סופרי כיוסף
וכ סופרים
)שד"ל( ,,וכן
דוד לוצאטו
ושמואל דוד
)רנ"ק(( ושמואל
קרוכמל
התפתחות
להתחקות
יאפשר ִ
הללו ,,ועיו
והסופרי הללו
אחר התפתחותם
להתחקות אחר
בה יאפשר
ועיון בהם
החוקרי והסופרים
של החוקרים
הראשוני של
חיבוריה הראשונים
נתפרסמו חיבוריהם
נתפרסמו
והספרותית..
המחקרית והספרותית
המחקרית
לא
ובחינת מחדש,
ישראל כלל
פרקי לא
מחדש ,פרקים
היהדות ובחינתם
לימודי היהדות
מקצועות לימודי
כללוו מקצועות
חכמת ישראל
חוקרי חכמת
דנו חוקרי
שבה דנו
הנושאי שבהם
הנושאים
המודרני
המדעיות במחקר
התפיסות המדעיות
פי התפיסות
והתלמוד על
ישראל והארת,
ידועי בתולדות
במחקר המודרני
על פי
המקרא והתלמוד
פרשנות המקרא
והארתם ,פרשנות
בתולדות ישראל
ידועים
הועלו
מסורתית ומתונה
כלל מסורתית
הייתה בדר
התלמוד וחכמיו
דאז
כי הועלו
א כי
ומתונה ,,אף
בדרך כלל
גישת הייתה
וחכמיו ..גישתם
וחקר התלמוד
המקרא וחקר
ביקורת המקרא
כגו ביקורת
דאז ,,כגון
ימי
אלה בעיו
כמו כ
מקובלות ..כמו
בלתי מקובלות
השערות ותאוריו
הוגי ימי
של הוגי
בכתביה של
מחודש בכתביהם
בעיון מחודש
חוקרי אלה
עסקו חוקרים
כן עסקו
ותאוריותת בלתי
השערות
ועוד..
ובחקירתם ,,ועוד
תקופה ובחקירת
בפרסו כתבי
הביניי
באותה תקופה
שנתגלו באותה
עבריי שנתגלו
יד עבריים
כתבייד
הביניים ,,בפרסום
בהתפתחותן..
במזרח בהתפתחות
להבנת ספרות
ישראל במזרח
וחכמת ישראל
ההשכלה וחכמת
ספרות ההשכלה
השנתו להבנת
של השנתון
חשיבותו של
מכא חשיבותו
מכאן
חשיבותו
ג לגב
ספרי על
בפתיחת ספרי
לחזור על
מצער
א חשיבותו
על אף
חמד :על
כר חמד
לגביי כרם
העתי גם
בכורי העתים
שלבכורי
שכתבתי בפתיחת
דברי שכתבתי
על דברים
מצער לחזור
הספרות
ובהיסטוריה של
מתאימה בביקורת
תשומת לב
הוקדשה ל כ
של כתב
של הספרות
הספרות ובהיסטוריה
בביקורת הספרות
לב מתאימה
חמד תשומת
ר חמד
לכרם
לא הוקדשה
העת לא
כתבהעת
של
,,1930
בשנת 1930
ומבוא מקי,
ברנרד ואכשטיי,
ספרו החלוצי
מלבד ספרו
העברית
אור בשנת
שראה אור
מקיף ,שראה
אינדקס ומבוא
הכולל אינדקס
ואכשטיין ,הכולל
של ברנרד
החלוצי של
העברית ..מלבד
העתים,,
בכורי העתי
על כר
כללי על
שהופיע ב1994/5
ע בכורי
בהקשר עם
חמד בהקשר
כרם חמד
דיו כללי
ובו דיון
ב ,,1994/5ובו
למברגר שהופיע
תרצה למברגר
של תרצה
וחיבורה של
וחיבורה
נכתבו
בשנתון ..שני
הגלומה בשנתו
מקי על
ויידונו להל,
הנזכרי נכתבו
הספרי הנזכרים
שני הספרים
התופעה הגלומה
על התופעה
חיבור מקיף
נכתב חיבור
לא נכתב
להלן 33,לא
שייזכרו ויידונו
שייזכרו
הגרמנית..
בשפה הגרמנית
בשפה
כתבו
אברה שאנ
לחובר ,,ישראל
קלוזנר ,,פפ ..לחובר
יוס קלוזנר
הספרות העברית,
שאנן כתבו
צינברג וואברהם
ישראל צינברג
העברית ,יוסף
של הספרות
ההיסטוריוני של
ההיסטוריונים
העת
רב לכתב
חמד ,וקלוזנר
ר חמד,
שהשתתפו ב כ
על סופרי
בהרחבה על
לכתבהעת
מקו רב
הקדישו מקום
א הקדישו
וצינברג אף
וקלוזנר וצינברג
בכרם
ההשכלה שהשתתפו
סופרי ההשכלה
בהרחבה
חכמת
גיבושה של
הגלומה בכתב
עצמו 44,א
עצמו,
של חכמת
ע גיבושה
בהקשר עם
העת בהקשר
בכתבהעת
התופעה הגלומה
מלוא התופעה
את מלוא
מקיפי את
אינ מקיפים
דיוניה אינם
אך דיוניהם
י
אינם מזכיר
ו ,,1937אינ
 1919ו1937
השכלת וינה,
על השכלת
ראוב פאה
ספריו של
ישראל וההשכלה
מזכירים
בשני 1919
שהופיעו בשנים
וינה ,שהופיעו
פאהן על
של ראובן
וההשכלה ..ספריו
ישראל
5
במאות
העיתונות העברית
גלבוע ,,ב ל
מנוחה גלבוע
סיכומה של
כלל
העברית במאות
קסיקו העיתונות
בלקסיקון
של מנוחה
את סיכומה
במיוחד את
לציי במיוחד
יש לציין
חמד 5..יש
כר חמד
את כרם
כלל את
6
חמד,,
ר חמד
ג ב כ
יוס פרל,
את חיבוריו
עשרה והתשעעשרה,
השמונה
בכרם
העוסקי גם
פרל ,העוסקים
על יוסף
ורסס על
שמואל ורסס
של שמואל
חיבוריו של
והתשעעשרה 6,וואת
השמונהעשרה
להלן..
יוזכר להל
ש
חלק יוזכר
שחלקם
■.

חמד בספריות
בב ..עותקי
בספריות
כר המד
עותקי כרם
טוב
ובספריות אוניברסיטאיו
מחקר ובספריות
של כרכי
העול טוב
ברחבי העולם
אוניברסיטאיותת ברחבי
בספריות מחקר
המצויי בספריות
חמד המצויים
כר חמד
כרכי כרם
העותקי של
מצב העותקים
מצב
נראי
לכתביעת אלה,
בניגוד לכתביעת
העתים ..בניגוד
כורי העתי
המאס ו ב
שבדקתי נראים
חמד שבדקתי
כר חמד
עותקי כרם
אלה ,עותקי
7בכורי
כרכי המאסף
של כרכי
ממצב של
יותר ממצבם
יותר
הכרכים..
מן הכרכי
אחדי מ
עמודי השער
ברוב הספריות,
או אחדים
השער או
חסרי עמודי
וש חסרים
פה ושם
כי פה
א כי
הספריות ,אף
למדיי ברוב
שלמי למדיי
שלמים
היו
כר חמד,
רשימה בנספח
מה היו
כמה מהן
ואילו בבכמה
חמד ,ואילו
של כרם
המקורית של
המהדורה המקורית
את המהדורה
מצאנו את
בנספח(( מצאנו
ראה רשימה
הספריות ))ראה
ברוב הספריות
ברוב
עטיפות
יורק ובספריית
קולג'' בניו
יוניו קולג
במיקרופיש ..כמ
עותקי במיקרופיש
כמה עטיפות
ייווא כמה
ובספריית ייווא
בניויורק
היברו יוניון
בספריית היברו
מצאנו בספריית
כ מצאנו
כמוו כן
עותקים
השנתון..
של השנתו
חלקי של
בעותקים אחרי
מצויות בעותקי
שאינ מצויות
צבעוניות
נכרכו חלקים
שבה נכרכו
אחרים ,,וושבהן
צבעוניות ,,שאינן
וצר
שעל פיו
עבודה שעל
חמד קבענו
את כרכי
על
פיו ננוצר
עותק עבודה
קבענו עותק
כר חמד
כרכי כרם
בדקתי את
שבה בדקתי
בספריות שבהן
העותקי בספריות
השוואת העותקים
פי השוואת
על פי
כתבהעת..
על כתבהעת
ועל פיו
ה'מפתח
המונוגרפיה על
נכתבה המונוגרפיה
פיו נכתבה
ה'מפתח'' ועל
3

4
4

5
5

6
6

Wachslein, Die hebräische
hebrdische Publizistik in Wien,
;)Wien, II (Vienna, 1930
1930); T.
T. Lemberger, Bikure
Bernhard Wachstein,
Haitim und Kerem Chemed:
Chemed: Ein Spiegelbild ihrer Zeit?, Ph.D.
Ph.D. Dissetration,
fur Judaislik,
Dissertation, Inslilul
Institut für
Judaistik,
UniversiUUWien,
1994.
Universität
Wien, 1994.
תולדות הספרות
לחוכר .תולדות
הספרות העברית
היסטוריה של
קלרזנר ,.היסטוריה
ייוסף
הספרות
 ;;3837פפ ..לחובר,
עמ'' 38–37
תש"ך( ,.עמ
)ירושלים .תש"(
ההדשה ,.בבי' )ירושלי ,
העברית החדשה
של הספרות
וס קלוזנר
)תלאכיכ
תולדות ספרות
צינכרג .תולדות
,.(1960
ומרחביה(1960 ,.
אביב ומרחביה
ישראל ,וו'' )תל
ספרות ישראל,
ישראל צינברג,
 ;22ישראל
עמ'' ;22
תרפ"ח( ,.עמ
)תלאכיכ ,.תרפ"ח(
א' )תלאביב
החדשה ,,א'
העברית החדשה
העברית
.150
העברית החדשה
שאנן .הספרות
עמ'' .150
 ,.(1962עמ
)תלאכיכ(1962 ,.
לזרמיה ,אא'' )תלאביב
החדשה לזרמיה,
הספרות העברית
אברהם שאנ,
 ;;6359אברה
עמ'' 63–59
עמ
כתבי ראובן
בוינה ,,כתבי
תקופת ההשכלה
פאהן .תקופת
כתבי ראובן
השכלה" .כתבי
ראובן
ראוב
ההשכלה בוינה
תרצ"ז(; פאה,
)סטניסלכוכ .תרצ"ז(;
פאהן ,בבי' )סטניסלבוב,
ראוב פאה,
"פרקי השכלה",
פאהן" ,.פרקי
ראוב פאה
תרע"ט(.(.
)וינה ,.תרע"ט
פאהן ,,אא'' )וינה
פאה
והתשעעשרה
העברית במאות
העיתונות העברית
לקסיקו העיתונות
גלבוע.לקסיקון
מנוחה
..71
עמ'' 71
תשנ"כ( ,.עמ
)ירושלים .תשנ"ב(
עשרה )ירושלי ,
השמונהעשרה והתשע
במאות השמונהעשרה
מנוחה גלבוע,
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והערות טכניות
11
'מפתחל.ל '7^/70והערות
תיאור 'מפתח כר חמד'
אקדמות ::תיאור
אקדמות
1

חמד
העתי – ועתה
המפעל ::המאס
לדות המפעל
גג ..תו
כר חמד
ועתה ,,כרם
בכורי העתים
המאסף ,,בכורי
תולדות
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התעניינות של
השוני וועל
היהדות השונים
של חוקרי
היק התעניינותם
על היקף
להעיד על
עשויה להעיד
הנושאי עשויה
רשימת הנושאים
רשימת
חמד..
כר חמד
וכ על
המחקר החדש
ההשכלה באמצעות
זיק
עורכי כרם
של עורכי
העריכה של
מגמות העריכה
על מגמות
החדש ,,וכן
באמצעות המחקר
קידו ההשכלה
ת ללקידום
זיקתם
בראש
המחקר ש
נושאי המחקר
ִ
ונוח וב
להבחי ולהכיר
לרא
עמדו בראש
שעמדו
מקוב& בבנושאי
ובמקובץ
ברור ונוח
באופ ברור
ולהכיר באופן
עתה להבחין
אפשר עתה
שונה אפשר
לראשונה
ג
לזהות –
לימודי היהדות
דרכ בחקר
שאפיינו את
 גם
נית לזהות
כ ניתן
היהדות ,,ווכן
בחקר לימודי
את דרכם
ובמגמות שאפיינו
חמד ובמגמות
כר חמד
חוקרי כרם
של חוקרי
מעייניה של
מעייניהם
ביחס
המאמרי המלומדי,
בהערות אישיות
נטיותיה ביחס
את נטיותיהם
– את
כמכתבי 
נכתבו במכתבים
שכאמור נכתבו
המלומדים ,שכאמור
את המאמרים
המלוות את
אישיות המלוות
בהערות
טפלות
קלוקלי ואמונות
לחסידות ולחסידי,
הסובבת אות
ואמונות טפלות
מנהגי קלוקלים
ביקורת מנהגים
ולחסידים ,ביקורת
היחס לחסידות
אותם ::היחס
היהודית הסובבת
למציאות היהודית
למציאות
והתלמוד,,
המקרא והתלמוד
למאמרי מחקר
בי היהודי
שקנו
על המקרא
מחקר על
סביבת למאמרי
אנשי סביבתם
יחס אנשי
על יחס
תלונות על
היהודים ,,תלונות
שביתה בין
לה שביתה
שקנו להם
חמד
שפרסמו ב כ
והסופרי שפרסמו
אחד מחוקרי
כל אחד
את חיבור
וכדומה
ר חמד
בכרם
ישראל והסופרים
חכמת ישראל
מחוקרי חכמת
של כל
יו של
חיבוריו
מנות את
עתה ִללמנות
נית עתה
וכדומה ..ניתן
ההשכלה..
לספרות ההשכלה
את תרומת
חו את
ולב
היהדות וולספרות
לחקר היהדות
תרומתם לחקר
ולבחון
ולדו
או אחר,
מאת חוקר
דגש ששמו
כ נית
אחר ,ולדון
זה או
חוקר זה
מסוי מאת
בנושא מסוים
חומר בנושא
פרסו חומר
על פרסום
העורכי על
ששמו העורכים
להבחי בבדגש
ניתן להבחין
כמו כן
כמו
ובהלכה,,
בתלמוד ובהלכה
עיון בתלמוד
פסוקים ,עיו
וביאוריי פסוקי,
המקרא וביאור
בו ..למשל
לעורכי בו
פרשנות המקרא
חומר בבפרשנות
ריבוי ההחומר
למשל ::ריבוי
שהיה לעורכים
עניי שהיה
בבעניין
וכדומה..
היהודית ,,וכדומה
לה היהודית
נושאי הקהי
הלשון ,,נושאי
שאלות הלשו
הקהילה
שאלות
חמד
מחקרי ב כ
ממוחשבת( ::ה'אינוונטר
לא ממוחשבת(
)אף כי
ל'שליפה'' )א
הנית ל'שליפה
לדוגמה מידע
ר חמד
בכרם
ה'אינוונטר'' ההמחקרי
כי לא
חשוב הניתן
מידע חשוב
נביא לדוגמה
נביא
התלמוד
בנושאי המשנה
ופרשנותו29 ,,
המקרא ופרשנותו
השאר ,,כ
בי השאר
כולל
המשנה ,,התלמוד
ערכי בנושאי
 29ערכים
בנושאי המקרא
שוני בנושאי
ערכי שונים
 53ערכים
כ53
כולל ,,בין
ביקורת
הלוח העברי,
והתמשכלות,
השכלה ִ
ערכי בנושאי
והמדרש29 ,,
והמדרש
בנושאי ביקורת
 – 12בנושאי
העברי12 ,
בנושאי הלוח
ערכי בנושאי
 18ערכים
והתמשכלות18 ,
בנושאי השכלה
 29ערכים
לשו עברית,
 – 10ביוגרפיות
ביקורת כללית
– 16
ספרי חדשי
הודעות על
ספרי ו
– 12
עברית12 ,
 – 13לשון
ביוגרפיות13 ,,
כללית10 ,,
 ביקורת
חדשים16 ,,
על ספרים
ו 66הודעות
ספרים
לעיתי
העתי )במספרי
ערכי על
הלכה ,,ו
וחסידים – 88 ,הלכה
חסידות וחסידי,
קבלה
יש לעיתים
הערכי יש
)במספרי הערכים
בכורי העתים
על בכורי
ו 77ערכים
– חסידות
 13
קבלה13 ,,
כפילות(.(.
כפילות
העברית
של כתב
חמד '1מצור
כר חמד
ל'
בהשכלה העברית
העת בהשכלה
כתבהעת
חלקו של
את חלקו
הבוחנת את
מקיפה הבוחנת
מונוגרפיה מקיפה
פת מונוגרפיה
מצורפת
מפתח כרם
ל'מפתח
מקי
היהדות הכלליי
והמדעית ללימודי
המאה הי"ט
בשליש
דיו מקיף
בה דיון
יימצא בה
הכלליים ..יימצא
ללימודי היהדות
המחקרית והמדעית
ותרומתו המחקרית
הי"ט ותרומתו
של המאה
השני של
בשליש השני
במכתבים,,
מאמרי כמכתבי
המיוחד של
בעיות עריכתו
הרקע להוצאתו
בו ,,הרקע
שנידונו בו
העת ובנושאי
בכתב
של מאמרים
הפורמט המיוחד
עריכתו ,,הפורמט
להוצאתו ,,בעיות
ובנושאים שנידונו
בכתבהעת
חכמת
דיו בהתפתחות
שה%עה בו
שהשתתפו בו,
בהתפתחות חכמת
וכ דיון
בו ,,וכן
משכילית שהובעה
אידאולוגיה ההמשכילית
בו ,ההאידאולוגיה
והסופרי שהשתתפו
החוקרי והסופרים
החוקרים
וכתבי
העתים ,,וכתבי
כורי העתי
העברית ,,כ ב
ההשכלה העברית
והקשר לכתבי
בעברית ,וה ֶקשר
ישראל בעברית,
כבכ/רי
של ההשכלה
בפריודיקה של
הקודמי בפריודיקה
העת הקודמים
לכתביהעת
ישראל
\כ1כבייצחק..
נחמד ו כוכבי יצחק
מתכונתו ,,כ א
את מתכונתו
ואימצו את
חמד ואימצו
וצר נחמד
כא7צר
כר חמד
בעקבות כרם
שבאו בעקבות
העת שבאו
העת
את
בגליציה ,,ומנתח
השנייה ,בגליציה
לה השנייה,
בתקופת ההשכ
ברקע להמש
דנה ברקע
ת את
ומנתחת
ההשכלה
העברית בתקופת
פריודיקה העברית
להמשך ההפריודיקה
המונוגרפיה דנה
המונוגרפיה
המחקרי,,
המצאי המחקרי
המצאי
רקע ַ
כר חמד,
שקד לו
חמד ל ב
על רקע
וסופריו על
עורכיו וסופריו
חמד ,עורכיו
הערכת כרם
לו ..הערכת
העתי שקדם
כורי העתים
לבכורי
כר חמד
זיקת כרם
זיקת
חמד
תובנה באשר
ֶה תובנה
ההערכה ַתקנ
התבוננות ב'מפתח'
מתו התבוננות
והרוחני מ
כר חמד
של כרם
לתרומת של
באשר לתרומתם
תקנה
ב'מפתח' ..ההערכה
צעת מתוך
מוצעת
התרבותי והרוחני
התרבותי
הספרות
היהדות ,ותדו
ולמדעי היהדות,
ההשכלה ,,לחכמת
לספרות ההשכלה
בו לספרות
של הספרות
חדשה של
בראייה חדשה
ותדון בראייה
ישראל ולמדעי
לחכמת ישראל
והמשתתפי בו
והמשתתפים
שחל
חמד ובשינוי
בהשתקפותה ב כ
המאה הי"
ובשינוי שחל
ר חמד
בכרם
ובאיטליה בהשתקפותה
בגליציה ובאיטליה
ט בגליציה
הי"ט
של המאה
השני של
בשליש השני
שנוצרה בשליש
העברית שנוצרה
העברית
והמדעית
תורמת מבט
המחקר וההגות
מגמת המחקר
העברית בכיוו
המחקרית והמדעית
התפתחות המחקרית
על התפתחותם
חדש על
מבט חדש
היא תורמת
וההגות ..היא
בכיוון מגמת
בהשכלה העברית
בהשכלה
חמד..
ר חמד
ביטוי ב כ
לידי ביטוי
בכרם
שבאה לידי
כפי שבאה
ישראל כפי
חכמת ישראל
חוקרי חכמת
של חוקרי
של
בספרות,,
ישראל ,,בספרות
בתרבות ישראל
שיש לו
ולקורא המשכיל
אפוא כליעזר
ה'מפתח
עניי בתרבות
לו עניין
המשכיל שיש
לחוקר ולקורא
חשוב לחוקר
כליעזר חשוב
מהווה אפוא
ה'מפתח'' מהווה
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תיאור 'מפתח כר חמד'
אקדמות ::תיאור
אקדמות
1

ימי
תלמוד ,,שירת
המקרא ,,תלמוד
פרשנות המקרא
עברית ,,מקרא
ספרות עברית
היהדות הכלליי
שירת ימי
מקרא ,,פרשנות
הכלליים ::ספרות
לימודי היהדות
בתחומי לימודי
ומחקר בתחומי
הגות ומחקר
הגות
במאה הי"ט.
יהודית ותפיסתה,
יהודית ,,היסטוריה
הגות יהודית
הביניי
הי"ט.
בהתפתחות במאה
ותפיסתה ,בהתפתחותם
היסטוריה יהודית
הביניים ,,הגות
משמעות
ומאיר על
מערת וממוינת
ה'מפתח'' מאפשר
ה'מפתח
על משמעותם
חמד ומאיר
כר חמד
מאמרי כרם
כל מאמרי
של כל
וממוינת של
לרשימה מוערת
ישירה לרשימה
גישה ישירה
מאפשר גישה
ראפופורט,,
ש ..יי ..ראפופורט
בה ::ש
המדברי בה
התפתחותה של
וחשיבות לאור
וראשי המדברים
ואיטליה וראשי
בגליציה ואיטליה
ישראל בגליציה
חכמת ישראל
של חכמת
לאור התפתחותה
וחשיבותם
ואחרים..
לוצאטו ,,ואחרי
דוד לוצאטו
שמואל דוד
נחמ קרוכמל,
קרוכמל ,שמואל
נחמן
מקוריי
כר חמד
המקורי של
של ה'מפתח'
סטטיסטי של
ערכי מקוריים
 266ערכים
נמצאו 266
חמד '1נמצאו
מפתח כרם
של ''מפתח
במאגר המקורי
ה'מפתח' ::במאגר
סיכו סטטיסטי
סיכום
תחת
של  99הכרכי
הרצוף של
בסדר הרצו
] (([bytesבסדר
ביטי ][bytes
) 27,954מילי
)27,954
המקורית תחת
בהקלדה המקורית
שנרשמו בהקלדה
הכרכים ,,שנרשמו
 1,334,784ביטים
מילים1,334,784 ,,
תוכנת
לש רפרור
נושאי ִמ
שמות המחברי
רפרור ..תוכנת
וער לשם
ער וערך
כל ערך
בתחתית כל
אות בתחתית
שרשמנו אותם
שנה שרשמנו
משנה
עוד נושאי
נוספו עוד
אלה נוספו
על אלה
המחברים ..על
שמות
יצרה
נושאיה השוני
ראש הערכי
את ערכי
וכ יצרה
השונים ,,וכך
לפי נושאיהם
הערכים לפי
אות בבראש
והציבה אותם
האלה והציבה
הרפרור האלה
ערכי הרפרור
עתיקה את
המחשב ֶהןןעתיקה
המחשב
השונים..
הרפרור השוני
בכותרי הרפרור
זהי בכותרי
ערכי זהים
ערכים
בשלב
ערכי לער
הכול במאגר
נמצאו בס
המקוריי נמצאו
לאחר ה'הרחבה
לאחר
לערך ..בשלב
 1,828ערכים
במאגר 1,828
בסך הכול
הערכי המקוריים
 266הערכים
של 266
ה'הרחבה'' של
151,447
של ה'מפתח
כפולי טורי
פוליו כפולי
עמודי פוליו
האחרו של
הכוללי 151,447
ה'מפתח' ,',הכוללים
טורים של
 227עמודי
התוכנה 227
דפיסה התוכנה
העריכה ִההדפיסה
של העריכה
האחרון
).(.(bytes
ביטי )bytes
בס כולל
מילי
 3,237,376ביטים
של 3,237,376
כולל של
מילים ,,בסך
בעשרת
הערכי המורחב
מצאנו כי
שהוצאנו ::מצאנו
הקודמי שהוצאנו
המורחב בעשרת
מספר הערכים
כי מספר
המפתחות הקודמים
שני המפתחות
ע שני
השוואה עם
לצור השוואה
לצורך
..3,532
היה 3,532
הערכי ב ב
ואילו מספר
הגרמני ,,ואילו
המוס הגרמני
היה 3,518
העתי היה
כורי העתים
בבכורי
מספר הערכים
כולל המוסף
 ,,3,518כולל
המאס היה
של המאסף
הכרכי של
הכרכים
לכדי
קט ב כ
ואילוו ִמ
הקודמים ,,ואיל
העת הקודמי
בשני כתבי
דומה בשני
משמע
חמד לכדי
ר המר
בכרם
ספר קטן
מספרם
כתביהעת
היה דומה
הערכי היה
שמספר הערכים
משמע ,,שמספר
לערך..
 1,828לער
1,828
עמ''
 2,976עמ
המד ,,לעומת
ר חמד
עמ'' ב כ
 2,072עמ
יש הבדלי
העת יש
לושת כתבי
של ש
העמודי של
לעומת 2,976
בכרם
הבדלים2,072 ::
כתביהעת
שלושת
במספר העמודים
ג במספר
גם
שנכללו
עמ'' של
 414עמ
בהמאסף ,ועוד
העברי ב המאס,
 3,064עמ
העתים ,,ו
כורי העתי
בב
בגרמנית שנכללו
המוספי בגרמנית
של המוספים
ועוד 414
החומר העברי
של החומר
עמ'' של
3,0641
בבכורי
של
כי ה'מפתח
כורי העתי
מאשר ב ב
שה כ
 3,478עמ
בו ..דהיינו,
בו
ה'מפתח'' של
מצאנו כי
זאת מצאנו
ע זאת
העתים ..עם
בבכורי
יותר מאשר
 1/7יותר
כ1/7
עמ' ,',שהם
הכול 3,478
ס הכול
דהיינו ,סך
בגודל
 133עמ
לעומת כ
עמ'' פוליו
 227עמ
ה'מפתח'' של
מן ה'מפתח
בהיקפו מ
עמ'' בגודל
כ133
טורי לעומת
כפולי טורים
פוליו כפולי
המאס227 :
שלהמאסף
גדול בהיקפו
העתי גדול
בכורי העתים
בכורי
..227
הוא 227
ב'מפתח'' ל כ
העמודי ב'מפתח
דומה,
חמד הוא
ר המד
לכרם
מספר העמודים
ואילו מספר
דומה ,ואילו
א
ותי )שהוא
ולא האיכ
היקפה הכמותי,
התפוקה ,,מבחינ
כי התפוקה
מראי כי
נפרד אך
נושא נפרד
)שהוא נושא
האיכותי
הכמותי ,ולא
מבחינתת היקפה
אלה מראים
מחכימי אלה
מספרי מחכימים
מספרים
12
מאס לעומת
 10ב ה
ההפרש במספר
הייתה דומה
שני כתבי
חשוב( ,,של
חשוב(
לעומת 12
בהמאסף
הכרכי ))10
במספר הכרכים
א ההפרש
על אף
דומה ,,על
הקודמי הייתה
העת הקודמים
כתביהעת
של שני
משניֵי
בהרבה משנ
הוא קט
ובמספר העמודי
העתים{( ובמספר
כורי העתי
בב
קטן בהרבה
והפריטי הוא
הערכי והפריטים
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שבא לפני
סימ שבא
הוא סימן
)( הוא
שהמתג
א"בב שוטף
ג'אנח' ,',בסדר
אחרי ''בן
ממוק אחרי
אייזיק'' ממוקם
'בןיעקב ,,יצחק
בא
אגרת גג'' – ספור
)עמ'' (178
ו'זקש'' )עמ
'הזוהר'' ו'זקש
בי 'הזוהר
'ז"ק ,,חיי
וכך' ,ז"ק
המחשב ..וכ,
של המחשב
במיון של
האותיות במיו
ספור'' בא
'' ;;(178אגרת
הוזז בין
חיים'' הוזז
האותיות
המחשב..
של המחשב
האותיות במיו
נמצא לפני
 ((223אע"
)עמ'' 223
]על) ''...עמ
אגרת גג'' ]על...
במיון של
לפני האותיות
שהסוגר נמצא
אע"פפ שהסוגר
לפני ''אגרת
לפני
שלישיתת
ואגרת ש ל י ש י
אגרת ש ל י ש י
אחרי אגרת
אגרת ש נ י
המיון האלפביתי,
בגלל המיו
שלישיתת ואגרת
בסדרה אחרי
שניהה בסדרה
מופיעה אגרת
האלפביתי ,מופיעה
 ..33בגלל
אגרת
מכתב ט"ו
אגרת רביעית;
מכתב ט"ו[
אגרת ראשונה;
מכתב ט"ו
אגרת ר ב י ע י ת
לאחר אגרת
ט"ו[[ אגרת
רביעית; ]]מכתב
ט"ו[ אגרת
ראשונה; ]]מכתב
ט"ו[[ אגרת
רביעית]] ::מכתב
מופיעה לאחר
מופיעה
..(237236
)עמ'' (237–236
שניה )עמ
]מכתב ט"ו
שלישית;; ]מכתב
שלישית
אגרת שניה
ט"ו[[ אגרת
להתחשב
את המיו
והעדפתי את
המחשב והעדפתי
המיו של
בלא להתחשב
ההגיוני בלא
האלפביתי ההגיוני
המיון האלפביתי
של המחשב
מ המיון
התעלמתי מן
הפעמי התעלמתי
ברוב הפעמים
ברוב
קוד
על פי
א על
'מקרא ..משלי
אחרי 'מקרא
האלפבית אחרי
לפי סדר
בא לפי
'מקרא ,,פרשנות
כגון' ,מקרא
בפיסוק ,,כגו,
בפיסוק
שהפסיק קודם
פי שהפסיק
משלי'' אף
סדר האלפבית
פרשנות'' בא
''
ו"וו )')'דד –
לאות ו"
לאחר 'דוקעס
של המחשב
קוד לאות
שהמק קודם
פי שהמקף
על פי
א על
'דוקעס'' אף
הובא לאחר
המחשב;; ''דד – יי'' הובא
הסימני של
בסדר הסימנים
לנקודה בסדר
לנקודה
יי
פי שהגרש
'ש"ד"ל'' וכדומה
לפני 'ש"ד"ל
'י"ה"ש';; 'שד"ל
לפני 'י"ה"ש'
וכן' ,,יה"ש'
'דו' .(...וכ
לפני 'דו'.(...
שהגרשיים
על פי
א על
וכדומה ,,אף
יבוא לפני
'שד"ל'' יבוא
יבוא לפני
'יה"ש' יבוא
בא לפני
בא
)'שד'(.(.
דל"תת )'שד'
האות דל"
באי לפני
)'ש"ד'
לפני האות
)'ש"ד'(( באים
הובאו
המחברי בלועזית
העיולי וכ
הרישו של
בלועזית הובאו
ה הובאו
א הם
בלועזית אף
שמות המחברים
וכן שמות
של העיולים
בסו הרישום
הובאו בסוף
הכותרי בלועזית
הכותרים
תי"ו..
האות תי"ו
)*( הובאו
בכוכבית )*(
שצוינו בכוכבית
ה'מפתח' ,',וכ
בסו ה'מפתח
לאחר האות
בסו לאחר
ה בסוף
א הם
הובאו אף
מחברי שצוינו
שמות מחברים
וכן שמות
בסוף
הכותר
לא בה"
התחשבנו בה
לצורך המיו
[ :לצור
סוגריי מרובעי
של הכותר
הראשונה של
במלה הראשונה
הידיעה במלה
בה"אא הידיעה
וכ לא
בהם ,,וכן
לא התחשבנו
המיון לא
מרובעים[:
]]סוגריים
המילי
חי"ת ..א
באות חי"ת
החברה היהודית
הראשיי כנושאי
והמש המילים
אחרי והמשך
כותרי אחרים
תחילת כותרים
אך תחילת
נדפס באות
היהודית'' נדפס
וכ ''החברה
כנושאים ..וכך
הראשיים
'הכהן''
בה"א' ::הכה
ימוינו בה"א
המתחילי בה"
כה"א ..שמות
ימוינו כה"א
הידיעה אכ
בהן ה"
שיש בה
בה"אא ימוינו
משפחה המתחילים
שמות משפחה
אכן ימוינו
ה"אא הידיעה
בכותרי שיש
בכותרים
או
באות יו"ד
חי"ת,יהי1נהי' באות
באות חי"ת' ,היונה
יד,הל7ץי' באות
כגו 'החלו
בה"אא הידיעה
המתחיל בה"
ש כתב
)עמ'' ;(169
)עמ
יו"ד ,,או
הידיעה ,,בל\ך
עת המתחיל
כתבעת
א שם
 ;(169אך
כמקובל..
זי"ן ,כמקובל
באות זי",
'הזוהר' ,,באות
'הזוהר'
ש לל יי
שהנהגתי בהערות
גם' ::הכתיב
ו'ראה ג'
ראה '' ו'ראה
איות השמות
הכתיב ,,איות
 ..44הכתיב
והרישומי ש
בהערות והרישומים
הכתיב שהנהגתי
הרימוז ''ראה
ושורת הרימוז
השמות ושורת
שמות
הוא 'איגרת'
ואילו בהערות
הובא כנתינתו,
אגרת א'
כתיב התקי
'איגרת' ..שמות
האיות הוא
בהערות האיות
כנתינתו ,ואילו
א"' הובא
הכותר ''אגרת
וכ הכותר
התקין;; וכך
הוא ההכתיב
הוא
לאפשר
ג בהערות
המחבר
כדי לאפשר
אז כדי
מקובל אז
שהיה מקובל
באיות שהיה
כנתינת באיות
הובאו כנתינתם
בהערות הובאו
ולעיתי גם
בעיולי ולעיתים
והכותרי בעיולים
י והכותרים
המחברים
המחבר,,
אותו המחבר
מות שונ
איותת ֵש
בי אי
וכדי ל ַקשר
בהמשך( ..וכדי
ג בהמש(
של אותו
ה של
שונה
שמות
לקשר בין
ראה גם
במקור ))ראה
השמות במקורם
את השמות
לבדוק את
לחוקר לבדוק
לחוקר
'ראה'::
באזכור 'ראה'
השתמשתי באזכור
השתמשתי
השונים,,
במאמרי השוני
רי דאז
לאיות המקו
האזכור ' ראה
שנדפס במאמרים
כפי שנדפס
דאז כפי
המקורי
מודרני לאיות
מאיות מודרני
הקורא מאיות
את הקורא
מפנה את
'ל* '',7מפנה
האזכור
בער..
דב בער
ראה ::גאלדענבערג
בער ראה
דב בער
כגון ::גולדנברג,
שמו ,,כגו
של שמו
המחבר ,,או
לכינויי המחבר
גאלדענבערג ,,דב
גולדנברג ,דב
תיבות של
לראשי תיבות
או לראשי
לכינויי
ליב;;
יהודה ליב
שמואל יהודה
גאלדענבערג ,שמואל
יהודה; גאלדענבערג,
מואל יהודה;
גאלדענבערג ,,ש
ראה ::גאלדענבערג
ליב ראה
יהודה ליב
גולדנברג
שמואל
שמואל יהודה
גולדנברג ,,שמואל
טוביהו
יהודה ..פדר,
שמואל יהודה
הרזהב ]גאלדענבערג[
לאור;; הרזהב
המוציא לאור
שמואל ליב
גאלדענבערג
פדר ,טוביהו
]גאלדענבערג[ ,,שמואל
ליב;; המוציא
גאלדענבערג ,,שמואל
נחמ
רנ"קל^ל' :.קראחמאל
יצחק ..רנ"ק ראה
ערטער ,,יצחק
ראה ::ערטער
יצחק ראה
וכן ::ארטר
טוביהו ..וכ
פעדער ,,טוביהו
טוביהו;; פעדער
ל.'#7פעדיר ,,טוביהו
ראה:פעדיר
קראחמאל ,,נחמן
ארטר ,,יצחק
חיים..
משה חיי
רמח"לל^ל' :.לוצאטו
פלאי;ש"ש ..רמח"ל ראה
נחמן;; פלאי; ש"ש
קרוכמאל ,נחמ
הכהן; קרוכמאל,
נחמ הכה;
הכה; קראחמעל
לוצאטו ,,משה
הכהן;קראחמעל ,,נחמן
קראחמעל,,
כגון ::קראחמעל
שמו ,,כגו
של שמו
ני ור"ת
או פסבדו
שונה של
אה ג
האזכור ' ר
ור"ת של
פסבדונים
הסופר או
ש הסופר
של שם
לאיות שונה
מפנה לאיות
גם'' מפנה
'ל*,7
האזכור
צבי
וכן ::פיניליש
 .(.(317וכ
)עמ'' 317
ש )עמ
פלאי;; ש"
נחמן; פלאי
קרוכמאל ,,נחמ;
הכהן; קרוכמאל
נחמ הכה;
גם ::קראחמאל
ראה ג
נחמ
פיניליש ,,צבי
ש"ש
קראחמאל ,,נחמן
הכה ראה
נחמן הכהן
של
גרסות באי
מענדיל;; פינליש
מנח מענדיל
צבי;; פינעלס
מנח צבי
גם* :.פינעליש
ראה ג
מנח
דומה של
באיותת דומה
מנח ))גרסות
צבי מנחם
פינליש ,,צבי
פינעלס ,,מנחם
פינעליש ,,מנחם
מנחםל^ל'
באזכורי
המובאי כנתינת
איות שמות
)עמ'' 303
ש )עמ
שמו(; של"
שמו(;
כנתינתם ..באזכורים
המחברי המובאים
שמות המחברים
שינוי בבאיות
לעתי שינוי
יש לעתים
כ יש
משו כך
 .(.(303משום
של"ש
לא
אחרי 'בלו
אבל אחרי
ל'בלוך ,שמשו',
רימוז ל'בלו,
הובא רימוז
שמשו הלוי
אחרי 'בל=
הדוגמה הבאה
נהגתי לפי
'בלוף' לא
שמשון' ,אבל
הלוי'' הובא
'בלאך ,,שמשון
הבאה ::אחרי
לפי הדוגמה
נהגתי
.(.(147
)עמ'' 147
ל'בלאף' )עמ
חוזר ל'בלא
רימוז חוזר
נית
ניתן רימוז
רבני
יהודי איטליה
ראה ג
כגון' ,רבני
קרובים ,,כגו,
לנושאי קרובי
אה ג
האזכור ' ר
האזכור
איטליה;; רבני
גם* :.יהודי
איטליה ראה
'רבני איטליה
ג לנושאים
מפנה גם
גם '1מפנה
'/7a7
.(.(343
)עמ'' 343
כרונולוגיה'' )עמ
ישראלראהגם* :.כרונולוגיה
'תולדות ישראל ראה ג
' ;;(332תולדות
)עמ'' (332
פאדובה'' )עמ
פאדובה
המודרני
רפרור מהאיות
נתתי רפרור
בעריש ]מכותב[
לדוגמה' ::בלומענפעלד,
רפרור ,,לדוגמה
נית רפרור
מהאיות המודרני
לא נתתי
]מכותב['' לא
'בלומענפעלד ,בעריש
לא ניתן
לעיתי לא
לעיתים
רפרור
לא נתתי
יהודה ]מלבה"ד[
'דוקעס ,,יהודה
'בלומענפעלד';; 'דוקעס
לפני 'בלומענפעלד'
'בלומנפלד
נתתי רפרור
]מלבה"ד['' לא
בא לפני
ממילא בא
היה ממילא
הוא היה
כי הוא
'בלומנפלד' ,',כי
'סטרעליסקער,,
'; 'סטרעליסקער
רפרור מ'סלונימקי
נתתי רפרור
חיי זעליג
וכן' ,,סלאנימסקי
סיבה ..וכ
מאותה סיבה
מ'דוקס
מ'סלונימקי';
לא נתתי
זעליג'' – לא
'סלאנימסקי ,,חיים
מ'דוקס'' מאותה
מ'סטרליסקר'..
רפרור מ'סטרליסקר'
מרדכי
ללא רפרור
מרדכי'' ללא
המודרני
לא רשמ
ל'אפענהיים ,,שמעו'
רימוז ל'אפענהיי
הבאתי רימוז
ב'אופינהיים ,שמעו
ב'אופינהיי,
האיות המודרני
את האיות
תי את
רשמתי
ולכ לא
שמעון' ולכן
שמעון'' הבאתי
בא
ל'חורין ,,אהר
רפרור ל'חורי
אהרן'' הוספ
'חארין ,אהר
אבל' ::חארי,
ל'אופינהיים' ..אבל
דומה ל'אופינהיי'
'אופנהיי
שהוא בא
מכיוו שהוא
אהרן'' מכיוון
תי רפרור
הוספתי
הוא דומה
כי הוא
'אופנהיים'' כי
ביניהם..
אחד ביניה
עיול אחד
לאחר עיול
לאחר
הראשונה((
בשורה הראשונה
כנתינת במקור
שמות מחברי
כנושא ))בשורה
המחבר כנושא
ש המחבר
במקור ..שם
מופיעי כנתינתם
מחברי מופיעים
שמות מחברים
מחברים ::שמות
 ..55שמות
הובא
ש המחבר
מיון אלפביתי
לש מיו
ש פרטי
תחילה ואח
נית
הכותר הובא
לאחר הכותר
המחבר לאחר
ואילו שם
אלפביתי ..ואילו
פרטי ,,לשם
ואחרר ככך שם
משפחה תחילה
כש משפחה
ניתן כשם

>>עמוד<<

תוכן עניינים

קטלוג

כר המד
מפתח כרם
פלאי  //מפתח
משה פלאי
 116משה
חמד
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אי
הוא כנ"ל
שני מחברי
של שני
ש משפחה
בסדר הפו
כאשר אין
כנ"ל;; כאשר
הסדר הוא
מחברים ::הסדר
במקרה של
משפחה ..במקרה
ואחריו שם
תחילה ואחריו
ראשו תחילה
ש ראשון
הפוך ::שם
בסדר
שני
במקרה של
]מחבר משוער['
מיימו ]מחבר
משה ב
אברה ב
כנתינתו ,,לדוגמה
הש כנתינתו
ש משפחה
של שני
משוער[';; במקרה
בן מיימון
בן משה
לדוגמה'' ::אברהם
מופיע השם
משפחה ,,מופיע
שם
המחברי
וישייר' ..שמות
צונ& ויש"ר'
'שד"ל ,,ליאופולד
כגון' ::שד"ל
הראשון ,,כגו
הש הראשו
נשאר הסדר
שמות בנושא,
שמות המחברים
ליאופולד צונץ
פי השם
על פי
הסדר על
בנושא ,נשאר
שמות
של
ברפרור מר"
אך ברפרור
זכאי' ..א
ב זכאי'
מאור הגולה';
'אייבשיץ ,,יהונת
וכך' ,אייבשי&
כינוייהם ..וכ,
ללא כינוייה
מר"תת של
יוחנ בן
הגולה'; ''יוחנן
גרשו מאור
'; ''גרשום
יהונתן';
הובאו ללא
הובאו
ראה
כינויים' ::רמח"ל,
אזכור כינויָי
המקובלי תו
השתמשנו בר"
כפי שניתנו
'רמח"ל ,ראה
תוך אזכור
בר"תת המקובלים
שניתנו ,,השתמשנו
לשמותיה כפי
חכמי לשמותיהם
שמות חכמים
שמות
וכדומה..
'רש"י' ,וכדומה
'רמב"ם'' ,רש"י',
מלא – 'רמב"',
חיים' ,',או
משה חיי
לוצאטו
עיול מלא
א עיול
או אף
לוצאטו ,,משה
כל
']המערכת['' יו>
הכינוי ']המערכת[
 ;;(136ואילו
)עמ'' (136
']אנונימי['' )עמ
הכינוי ']אנונימי[
מחבר הנהגתי
שם מחבר
שאין ֵש
קו שאי
במ
ָ
יו^ם ללכל
ואילו הכינוי
את הכינוי
הנהגתי את
במקום
)עמ'' .(280–278
וכדומה )עמ
תיקוני הטעויות,
השערים ,התוכ
המערכתיות ,,השערי,
ההודעות המערכתיות
.(280278
הטעויות ,וכדומה
התוכן ,,תיקוני
ההודעות
וכך,,
להקשר ..וכ
בהתא להקשר
באיות המודרני,
באיות המקורי
בהערות יובאו
המודרני ,בהתאם
ולעיתי באיות
המקורי ולעיתים
לעיתי באיות
יובאו לעיתים
המחברי בהערות
שמות המחברים
שמות
.(.(181,145
)עמ'' 181 ,145
'סלונימסקי'' )עמ
וג 'סלונימסקי
הוזכר 'סלאנימסקי
'סלאנימסקי'' וגם
הוזכר
מקובל
של שמ
מכ ר"ת
שמ במלואו,
סופרי במו
באזכור ראשו
א מקובל
שמם ,,אם
ר"ת של
ולאחר מכן
במלואו ,ולאחר
הובא שמם
נוגרפיה הובא
במונוגרפיה
של סופרים
ראשון של
באזכור
הדיו
)שי"ר(( )'(1867–1790
ראפופורט )שי"ר
יהודה ראפופורט
שנותיהם ,,כגו
ובסוגריי שנותיה
לכנות בר"ת,
בהמש הדיון
) ..'(18671790בהמשך
שלמה יהודה
כגון'' ::שלמה
בר"ת ,ובסוגריים
לכנותם
שמם..
של שמ
הובאו ר"
ר"תת של
הובאו
כמחבר
בלא הסב
מחברי כנושאי
הסברי על
מופיע כמחבר
שמו מופיע
מרובעי – שמו
בסוגריי מרובעים
הסברר בסוגריים
מחבר בלא
ש מחבר
כנושאים ::שם
על מחברים
הסברים
אברה
אב עזרא
כמחבר ,לדוגמה
מרובעי כמחבר,
בתוכ הענייני
במאמר או
עזרא ,,אברהם
לדוגמה'' ::אבן
בסוגריי מרובעים
המזוהה בסוגריים
מחבר המזוהה
ש מחבר
העניינים ..שם
או בתוכן
במאמר
'קרוכמאל,,
וכן' ::קרוכמאל
המאמר ..וכ
בגו המאמר
ושמו א י נ
פי מקורות
)עמ'' (127
]מחבר['' )עמ
]מחבר[
מופיע בגוף
אינוו מופיע
שוני ושמו
מקורות שונים
על פי
ידי על
על ידי
זוהה על
 ,,(127זוהה
.(.(317
)עמ'' 317
ברורה )עמ
במקו שהוודאו
מחבר משוער[
נחמ
אינה ברורה
שהוודאותת אינה
משוער['' – במקום
נחמן ]]מחבר
)עמ''
כתבהעת['' )עמ
על כתבהעת[
ועל כתבעת' :
על אודותיו
ליד ש
ההסבר ']עליו[
ההסבר
החלו ]]על
כתבעת":ל/'7</7,
אודותיו ,,ועל
כללי על
דבר כללי
מציי דבר
אד מציין
שם אדם
']עליו['' ליד
.(.(187
187
כנתינת
ביקורת ניתנו
במאמרי ביקורת
במאמרים ::במאמרי
המוזכרי במאמרי
 ..66תי
המבוקרי כנתינתם
הספרי המבוקרים
שמות הספרים
ניתנו שמות
כותרי המוזכרים
קו כותרים
תיקון
לדוגמה::
מרובעים ..לדוגמה
יי מרובעי
אות בסוגר
ובמקו שנפלו
ר חמד
בכ
בסוגריים
תיקו אותם
בכותר תיקנו
שיבושי בכותר
שנפלו שיבושים
חמד ,,ובמקום
בכרם
חלק
ובלשו אשכנזי
תלמוד ירושלמי
]ב[[ – בקורת
ל"דד ]ב
מכתב ל"
אשכנזי ,,חלק
הקדש ובלשון
בלשו הקדש
בבלי בלשון
ותלמוד בבלי
ירושלמי ותלמוד
קצור תלמוד
] [:קצור
בקורת ][:
מכתב
הגדול
לברכה[ ,,וההבדל
]זכרונו לברכה[
ז"לל ]זכרונו
יוחאי ז"
בן יוחאי
שמעו ב
התנא הגדול
ויתרו הגדול
וההבדל ויתרון
רבי שמעון
הגדול רבי
ומעשה התנא
חיי ומעשה
ימי חיי
כולל ימי
ראשו כולל
ראשון
פינער
מאתי
מאת ] ִ
וחבר מאת
וח%ר
נאס ?
לתלמוד ירושלמי
בבלי לתלמוד
אלכסנדר פינער
בר אלכסנדר
משה בר
אפרי משה
]מאתי[[ אפרים
ירושלמי ,,נאסף
תלמוד בבלי
בי תלמוד
יש בין
אשר יש
אשר
הספר
מרובעי על
בהערה הוספנו
] 1832ביקורת
]פיננער
שער הספר
פי שער
על פי
בסוגריי מרובעים
בכותר בסוגריים
התיקוני בכותר
הוספנו ::התיקונים
]ביקורת[ .[.בהערה
בערלי 1832
]פיננער[[  בערלין
.(.(146
)עמ'' 146
במקור )עמ
במקור
שבו
תוכ הענייני,
על פי
מרובעים ,,כאמור
בסוגריי מרובעי
למאמר ,הוספנו
כותר למאמר,
העניינים ,שבו
פי תוכן
כאמור ,,על
כותר בסוגריים
הוספנו כותר
שאי כותר
במקו שאין
 ..77במקום
ככותר..
המאמרר ככותר
תמצית המאמ
את תמצית
העור את
הביא העורך
הביא
ביוגרפיה
']מאמר כמכתב[
כגון]' ::מאמר
מרובעים ,,כגו
בסוגריי מרובעי
הובאו לאחר
כמכתב[']']' ,',ביוגרפיה
הכותר בסוגריים
לאחר הכותר
העיול הובאו
הגדרות העיול
 ..88הגדרות
חדשים''
ספרי חדשי
כגו 'בשורת
במונחי הזמ
וא מודרני
כמכתב['.
'בשורת ספרים
הזמן ,,כגון
שימוש במונחי
נעשה שימוש
כי נעשה
א כי
מודרני ,,אף
ההגדרות ההוא
ינוח ההגדרות
כמכתב[' .ממינוח
בה
הציון ']מכתב[
 ..(150הציו
)עמ'' (150
חדשי )עמ
ויש בהם
קצרי ויש
כלל קצרים
בדר כלל
שה בדרך
למכתבי שהם
נית למכתבים
']מכתב['' ניתן
ספרי חדשים
על ספרים
להודעות על
להודעות
']מאמר[''
או ']מאמר[
מאמר כמכתב[
בה מאמרי
נושאים ,,א
כמה נושאי
תשובה עניינית
כמכתב['' או
ואילו ']']מאמר
מאמרים ,,ואילו
אי בהם
אך אין
של כמה
זכור של
ואפילו ִאאזכור
עניינית ,,ואפילו
תשובה
רי
'פולמוסים'' הובאו
במסגרת 'פולמוסי
של המכתב
אופיו המאמרי
על אופיו
מעיד על
פומביי ֵעערים
ויכוחי פומביים
הובאו ויכוחים
המכתב ..במסגרת
הממוקד של
מחקרי הממוקד
המאמרימחקרי
מעיד
בניגוד
במסגרת פולמוסי
אינ נכללי
דרשות ,,לדוגמה
או דרשות
דקדוק ,או
בנושאי דקדוק,
וחריפי
פולמוסים ,,בניגוד
נכללים במסגרת
לדוגמה ,,אינם
והערות בנושאי
ויכוחי והערות
וחריפים;; ויכוחים
מאמרי
ספרים'' הובאו
ביקורת ספרי
ואמת לוויזל
הובאו מאמרי
במסגרת ''ביקורת
לוויזל ..במסגרת
שלו ואמת
דברי שלום
פולמוס דברי
או פולמוס
ואייבשי& או
עמד ואייבשיץ
בי עמדן
לפולמוס בין
לפולמוס
כביקורת ספרי.
לא הוגדרו
א הערות
ביקורת ארוכי
ביקורת
ספרים.
הוגדרו כביקורת
ספרי לא
על ספרים
קצרות על
הערות קצרות
ארוכים אך
בכרכי
שנתפרסמו ב כ
נוספים באותו
מאמרי נוספי
רימוזי על
אותו נושא
חמד בכרכים
ר המר
בכרם
נושא שנתפרסמו
באותו נושא
על מאמרים
נושא ::רימוזים
מאמרי בבאותו
 ..99מאמרים
בהערות..
מופיעי בהערות
אחרי מופיעים
אחרים
לציו
אות נוטה
משו שה
מרובעי ']ספר[
כנושא ללאא ציינתי
 ..10ליד
10
נוטה ,,לציון
נית ְבבאות
כותר ניתן
שהכותר
']ספר['' משום
בסוגריי מרובעים
ציינתי בסוגריים
ספר כנושא
ש ספר
ליד שם
ספר..
של ספר
כותר
כותר של
ראשי
בלועזית ותאריכיה,
סופרי בלועזית
קצרים ,שמות
ביבליוגרפיי קצרי,
11
זיהוי ראשי
ותאריכיהם ,זיהוי
שמות סופרים
ציוני ביבליוגרפיים
הובאו ציונים
הערות הובאו
 ..11בבהערות
וצוינו
על ידי
נבדקו על
חוזרות לעתי
של מחברי
ידי וצוינו
הביקורת נבדקו
במאמרי הביקורת
שהוזכרו במאמרי
ספרי שהוזכרו
לעתים ..ספרים
ההערות חוזרות
מחברים ..ההערות
תיבות של
תיבות
בידי
בביבליוגרפיה בנספחי
תחת ידי
שעברו תחת
עלה בידי
שלא עלה
ספרי שלא
בנספחים;; ספרים
ג בביבליוגרפיה
יצוינו גם
ידי יצוינו
ואלה שעברו
הביבליוגרפיי ))ואלה
פרטיה הביבליוגרפיים
פרטיהם
שחיבוריה
וכן ניתנו
לביבליוגרפיה( .(.וכ
נכנסו לביבליוגרפיה
לא נכנסו
יובאו פרטיה,
להשיג
בלועזית שחיבוריהם
סופרי בלועזית
שמות סופרים
ניתנו שמות
ה לא
א הם
פרטיהם ,אך
להשיגם ,,יובאו
הפריט..
ליד הפריט
לעברית ותאריכיה
נדפס ליד
לא נדפס
ששמ לא
מחברי ששמם
וזיהוי מחברים
ותאריכיהם ,,וזיהוי
תורגמו לעברית
תורגמו

>>עמוד<<

קטלוג
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והערות טכניות
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'מפתחל.ל '7^/70והערות
תיאור 'מפתח כר חמד'
אקדמות ::תיאור
אקדמות
1

הכותב(,,
ידי הכותב(
לעיתי בציטוט
נמסר במכתב,
תארי המכתב,
על ידי
שנרש על
כפי שנרשם
בציטוט ,,כפי
המקו ))לעיתים
במכתב ,המקום
הוא נמסר
א הוא
המכתב ,אם
הובאו תאריך
כ הובאו
כן
המכתבי
דבר הגיעו
של דבר
צוי הש
לפי הרישו
המכותב אליו
הגיעו המכתבים
בסופו של
כי בסופו
א כי
השם ,,אף
אכ צוין
א אכן
הרישום ,,אם
המכתב ))לפי
נשלח המכתב
אליו נשלח
וש המכותב
ושם
את
וממוען(( – בדר
כמכותב וממע
מופיע כמכותב
שמו מופיע
אכן שמו
ולעיתי אכ
אל המו"להעור,
אל
ולשק את
לתעד ולשקף
כדי לתעד
בציטטה כדי
כלל בציטטה
בדרך כלל
המו"להעורך ,ולעיתים
ונשלח
שנת תקצ"ח
עשר לחדש
נחשון[[ בשמֹ
בשמיני ]חשו
)כגון' ::ב"
המכתב )כגו
של כותב
סגנונו
תקצ"ח"" ונשלח
לחדש ,,שנת
נה עשר
בשמנה
פאדובה בשמיני
'ב"פאדובה
כותב המכתב
סגנונו של
א
)עמ'' (153
'לבוב'' )עמ
כגון' ::לבוב
המקורי ,,כגו
באיות המקורי
במכתבי נמסרו
עמ'' (207
לי"ש"ר'; עמ
לי"ש"ר';
 ,,(153אך
נמסרו באיות
שהובאו במכתבים
הערי שהובאו
שמות הערים
ג שמות
 ..(207גם
ג
)עמ'' (173
ספר )עמ
לאור של
מקו הוצאתו
כ בהקשר
ג למברג
לבוב נקראת
לבוב
וכ גם
 ,,(173וכן
של ספר
הוצאתו לאור
ע מקום
בהקשר עם
וצוינה כך
למברג וצוינה
נקראת גם
'וין'(.(.
במקו 'וי'
מלבד 'וינה
בנספחים ניתנו
בביבליוגרפיה בנספחי
'וינה'' במקום
כנתינת ))מלבד
כלל כנתינתן
בדר כלל
הערי בדרך
שמות הערים
ניתנו שמות
בביבליוגרפיה
מוקדש
מכיוון שכתבהעת
הקודמי מכיוו
ההערות ב'מפתח
שכתבהעת מוקדש
המפתחות הקודמים
בשני המפתחות
מאשר בשני
יותר מאשר
מפורטות יותר
ה מפורטות
זה הן
ב'מפתח'' זה
ההערות
מאשר
לחומר מחקרימדעי
יותר מאשר
מפורטי יותר
והסברי מפורטים
הערות והסברים
ניתנו הערות
לה ניתנו
הנלוות לה
בהערות הנלוות
במונוגרפיה וובהערות
מחקרימדעי ..במונוגרפיה
לחומר
הם,,
א ה
ונדפסו כעבור
שנחזרו ונדפסו
החוקרי שנחזרו
הדפסות חוזרות
ב'מפתח' ..הדפסות
ב'מפתח'
צוינו אף
אחרי צוינו
באוספי אחרים
זמ באוספים
כעבור זמן
מכתבי החוקרים
של מכתבי
חוזרות של
רמח"ל,,
של רמח"ל
הביוגרפיה של
בהמש כספרי
מאמרי שנדפסו
אגרות שי"ר
אגרות שד"ל
כגו אגרות
כגו הביוגרפיה
כספרים ,,כגון
שנדפסו בהמשך
וכ מאמרים
שי"ר ,,וכן
שדייל ,,אגרות
כגון
בהערות,,
צוינו בהערות
חמדד צוינו
ר חמ
שנידונו ב כ
במחקר המודרני
דיוני במחקר
)עמ'' 135
לוצאטו )עמ
תולדות רר'' משה
בכרם
בנושאי שנידונו
המודרני בנושאים
( .דיונים
.(135
משהלוצאטו
תולדות
ופרשנות המקרא.
שד"ל ,ופרשנות
פולמוסי שד"ל,
עזרא ,,פולמוסי
אב עזרא
המקרא.
על אבן
מאמרי על
כגו מאמרים
כגון
דהיינו,,
מלאכותי ,דהיינו
באופן מלאכותי,
לעיתי באופ
 ..12תאריכי
12
נעשתה לעיתים
לועזיי נעשתה
לתאריכי לועזיים
עבריי לתאריכים
תאריכי עבריים
המרת תאריכים
תאריכים ::המרת
התארי
היה לבדוק
להיות 1840/41
צוינה כ
תר"
הובא התאריך
לבדוק ,,הובא
שאפשר היה
מקו שאפשר
ְ ..1840/41בבמקום
יכולה להיות
זו יכולה
שנה זו
כי שנה
א כי
 1841אף
כ1841
תר"אא צוינה
לוחות
הלוח(; וכ
בדיקת הלוח(;
 78במונוגרפיה
) 1838עמ
כסליו תקצ"
המדויק,
וכן ::לוחות
לאחר בדיקת
במונוגרפיה ,,לאחר
)עמ'' 78
ולא 1838
 1837ולא
הוא 1837
ח הוא
תקצ"ח
וכ כסליו
המדויק ,וכך
במונוגרפיה(.(.
 83במונוגרפיה
) ((1852עמ
דצמבר 1852
יולי –1833
טבת תרי"
אב תקצ"ג–
)עמ'' 83
1833דצמבר
תרי"גג ))יולי
תקצ"ג טבת
חודש אב
החמה ממחודש
וליקויי החמה
המולדות וליקויי
המולדות
..1856
הוא 1856
דפס בו
הלועזי הנ
נדפס בתרט"
בו הוא
הנדפס
התארי הלועזי
א התאריך
בתרט"זז אך
כר טט נדפס
כרך
•.
העברית,,
האוניברסיטה העברית
בדורנו ,מ
ההשכלה בדורנו,
חכמי ההשכלה
שמואל ורסס
שלוחי לפרופ
ע סיו
מן האוניברסיטה
זק חכמי
ורסס ,,זקן
לפרופ'' שמואל
תודה שלוחים
שלמי תודה
סיום ,,שלמי
עם
הספרי
אלחנן אדלר
פרופ'' אלחנ
בראילן ,,פרופ
מאוניברסיטת בראיל
יהודה פרידלנדר
לו ,פרופ
מוקדש לו,
מבית הספרים
אדלר ,,מבית
פרידלנדר ,,מאוניברסיטת
פרופ'' יהודה
שספרי מוקדש
שספרי
את
ההכנה השוני,
שעיינו ב'מפתח
והאוניברסיטאי בירושלי,
והעירו את
השונים ,והעירו
בשלבי ההכנה
ובמונוגרפיה בשלבי
ב'מפתח'' ובמונוגרפיה
בירושלים ,שעיינו
הלאומי והאוניברסיטאי
הלאומי
בספריות
על עזרת
חי צבר
ולמנהל ההוצאה,
הערותיה המאירות
לספרני בספריות
תודה לספרנים
אסיר תודה
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