
 הבלבי חיוי של המקורותלשאלת
סאת

 ניטטן'ול.וס

 משלשה מקורות מוכ.ר'ם הבלכ' הר' של הטקיר1ת בשאלת שעסקוהחוקרים,
 :מע.ם

 מבל. התורה, על nilwip כמה ח.ו. לקח מהם אשך 1המררש'ם, התלמ1רא(
 DW. להן שצתנו לתשובות לבלשים

 .שראל. תירת את המתק,פ.ם אחרות דתית של ספריםב(
 תורת על התקפות.הם אשר המוסלמי, בעולם שקמו הכופר.ם, כפרי1(

 .שראל. תרת על כהתקפות.1 מופת לח.ו. שמשוהאיסלאם
 בו ראו האלה, המקורות מן אחר מילו השאלה על שדנו הראשינ.ם,השקרים

 עם התחשבו הרק.רה שבהתפתחות ער ח'1., של העקר. אי ה.ח.ר. המקוראת
 .הר. נס מכלם או שינם טטקיר1ת הישפע שח.י.האפשרית,

 הפולמוסית בספרות כליטר השג., המ.ן מן במקורות רק .עסיק הוההמאמר
 מקורות של השאלה בשביל גם מה חשיבות יש לתוצאות'ו אך אחרות, דתותשל
 בכלל.חיזי

 של זו המוררנית בחקירה מיותרת לב לתשומת וכתה הפולמוסית הספרותמן
 בספר הבינים בימי כבר נאסר הפרסית, האמונה אחר גמשך שחיוי הפרסית.הרת
 אמנכ נאמר, שם לבח". בשרק שלא Dnl'Dn הנפש ענ.נ,על

~lspa 
 יבצירה רב

 יחשך ובהו תהו ה.תה .והארץ הכתיב דבר, את פ.רש שחיו. לנמר., ברורהשאינה
 הפרסים של השנ.ות תירת לפ. המ.ם. פנ. על מרחפת אלה.ם 1ר1ח תה1כ פג.על

 העילכ.י בר.את לפג. כבר ק"מ1ת והחשך הארץ היו הזה הכתוב שלש.באמרו,
 yew~n שח'1' הרעה, הובעה למלומדים 'רוע 1ה'ה נרפס הוה שהספר לפנ. עוראך
 הספקות', התרת .ביאיר פולימר gumanik ,Scllikancl [ן"וץ הפרס' הספרמן

 בחאג'שנתחנר
 הפרסית בלשון וכלזמר פהלו' בלשון התשיעית המאה של השנ'-

 'שראל. תירת של נם 1ב'נ'הן שינית אחרית רתית של בקורת ומכילהאמצעית(
 של הפרקים של תמצית ה'הרות למרע' הצרפת' העת בכתב פרסםכשרארמשטטר

 ובסדינם ברוחם קרובים שהם קופמן, ריר מצא .שראל, תורת את המתקיפיםהספר
 את פוונאנסק' חרק הנפש ענ'נ' על הספר שנדפם אחר שהופ'ע במאמרלחני.,

 תודת גסס גד1'דע של 1ay' )תדווש .ן ,ס' וולד!'הד. הוצאת אלנתן. סעא;' נתיגי
,wsin'עמ .)" 
 ,]relat~fs Pehlvis ~fextes Darmestete ען ,REJ, Judaisme .1 ,18 ,ק ,21-15
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 ןבנוטמןצו

 שמשאלת. ח., של הטענה כ. כן. נם והראה הנה, הספר דבר. את בהב.א1רברי1
 נמצאת נחיא, ארם איפה מעצמו ידע לא אלהים כי .יוצא ואיכה" לאדםאלה'ם
 מספר יטע ר1רסון מצא נ1ספות הקבלנת שת. הפרסי.ו בספר נם הצורהבאנתה

 הספר עברי את ר,מה הוא אותו. שרלה חיוי של השאלות על סעדיה שלהתשובות
 לא וקנאה פחסן שמתנך חייי של לטענה הרעת מעץ לאכיל האיסור עלהפרסי
 ששנ.הם הראה, כן כמו הנן. מן א1ת1 1נ.רש הה"ם מעץ יאכל שארם אלה.םרצה

 רעתו את T"w שאלהים בארץ' הארם את עשה כי ה' .תנחם הכתוב מןמ1כ.ח.ם
 הקבלה איה הראשונה ההקבלה אך האדם.י את לברוא טוב ה'ה שלאוהכיר
 הח.ים עץ על,ן וחיו. הרעת עץ על מדבר הפרכ. שהספר מפג. רק לאאמ.ת.ת,
 ., לנמר.. אחרת בצורה OWT פה מופ.עה שהטענה מפג. בעקראלא

 מטענות.1 של4 כ. שמצא מרמ1רשטיין. הצב.ע ח.ו. של אאר ח.צ1נ, מקורעל
 ,איכה" לאדם אלהים שמשאלת והן מרציון, הגנוסטיקון אצל נמצאות כבר חיוישל

 ארם איפה .רע לא שאלה.ם .~צא. א".ך. הכל .אי לקיןומשאלתו

 נח"
 נעשה ומה

 לרבר.1 באר;., הארם את עשה כ. ה' .1.נחם הכתוב נגר טענתו 1של.שיתלהבל,
 הצורה באותה ממש מרצען אצל נמצאת הה"ם Vy בענין הטענה שנם להוס.ף.ש
 הספרות דקך או לח'ו' הגיעו מרציון שדברי חושב, מרמורשטיין חיו', אצלכמו

 הכת יריר. או עליהן לענות ומשתדלת האלה השאלות את המב.אההתלמודית

 מב.א ~הוא שהטענות ממנו נעלם אך ח.1.. של בנמנו עור ק"מ'ם שה.1 המרצ.,נ.תן
 בענין הקאלה כלומר והשלישית, במפורש שת,ם הפרס', בספר נם נמצאותאותן
 לארם אלה.ם משאלת הלקוחה הטענה מן במהותה שונה א.נה שה.א מכללא.קין,

 נמצאת י4'א אבל הפרס., כספר נמצאת אינה אמנם החיים עץ כענין הטענה.א.כה'.
 פ. על כלל,,,אף לב לה שמו לא שעזר אחרת, בספרות האחרות השאלות עםיחר
 האלה כמזבות המאנ'כאית.י הספרות והיא לחיוי, כמקור בחשבון באה היאשגם
 אחר, או זה במקור נמצאות ח.1. של מטענות.1 שאחרות העוברה. מן לה1כ.חאין

 הש1נ.ם הטק~1ת עם רברס את להשוות צר.מ.ם אנו זה. ממקור ר11קא שאבשהוא
 ער - למכריע כר. ובצורתן. שאלות.1 בתוכן ב.1תר קרוב הוא מהם לא.,הולברוק,
 ,ן אנתן. לקח מה.כן - בכלל הוא אפשר. שהדברכמה
 Davicl ,חתפות1"צא 0תsource oollvelle 17 "ט ומא ,וורה]-[ג ,REI .1 ,22.ק

,287-289

 )וכא אבן ,ו' תנאה י'ו' של יחתן ,וו. ע"' ו, ;5ר הגורן יב,ס'. ח'1' ו,וואוקק',,י
,ן 39(. עמ' פר'דלנדר )הוצאת לבראשית הארוךבפירושו
 ,egoinsl fiolemic Saadia'~ .Davidson (שוע ע ,ז"4;7,5, .ק 460-82

 ".,,"וזג. _Vol ,[ע ,ק ,57[ ,161158
 ,Ma~ian ")2 ","!,,,,,",נ הידוע נ;"ד1 ,(ן"ו"ון אקד מרדון ;ל העדויות את,
 נשסרהילן-8ל תורת על  המאניכחימ הבקורה ולמש. Gotz, fremda .2 ,ש"8טג1924
 De ,ען,יConera 5 י",ין(%1"1ג 59רו יל אחר'ס כ"רק'ן lagustinus? 1..לוו

 שם, הומצא החומר מספיק הוה המאמר למטרח  Fesstam .Cotetr(xובמאמרו
 כומננו. שנתגלו המאניכאים על החדשים בסקורות לעסוקצורך
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צו הכלכ' חיוי של המקורותלשאלת,גן

 אותנו מעמ.רה עליהם. שדברנו המקורות בכל חו,רות אחדות שטענותההכרה
 הספרות בין קשר .ש אם או ה.א מקרית הנאת ההתעטה אם הנוספת, השאלהלפג.

 שהר. כ.נ.הן. קשר ש.ש לראות כר. קל, בעיון ר. השונות. הרתות שלהפולמוס.ת
 שלמ.ם. מחשבות במהלכ. אלא בוררים ברעיונות רק לא בינ.הן .התאמה מוצא.םאנו
 א.נן כאלה טענות - אותן לטעון יכול.ם שרב.ם ופשוטות. קרובות בטענות רקולא

 אשר ומחוררות, רחוקות בטענות נם אלא - עצמו ה.1. לנב. נם הרבהמוכ.חות
 בנסוחן.' נם רמ.ון כשיש במ.והר מקר.ת, היא שהתאמה להנ.ח קשהאצלן

 ~פולמוס מ.וחרת חש.בות להם ש.ש נושא.ם שנ. לי אבחור זה. את להוכיחכרי
 וספור העולם בר.את בעית והם .שראל, אמונת נגר עליהן, רנ.ם שאנו הרתות,של

 רק קשר אמנם יש הראשון בנושא וענשו. חטאו על הראשון. הארם עלהתורה
 על התורה כספור בקורת מותחים הם רק כ' הפרס'; הספר ובין המאנכא.םבין

 אלא הבר.אה על התורה ברברי עוסק א.נו שמרציון בשעה בה בראש.ת.טעמה
 שהבורא מעולם, הנמצאה הרכזת הרעות מן כלמר עצמה, הבריאה מןסוניח
 כל א.נו פה ההקבלות מספר האחר.ם המקורות שנ. בין נם והשלם. הטוב האלאינו
 השאלות מן בחלק רק הפרס. הספר נוגע האחר הצד מן השג.. בנושא כמו נרולכך

 בעל בכלל שהוא הספר. מחבר השנ. הצר מן המאנ.כא.ת, הספרות רנהשעליהן
 האמונה של ליסודות קרוב שהוא זה בענ.ן ב.ותר עצמא. הוא עצמיות,רעות

 הרבור .ר. על הבר.אה רעיון ועל מא.ן .ש 3ר.את רעיון על מקשה הואהפרס.ת.
 אחר.ם במקורות אותן מצאת. שלא מטפ.1.ות, קוש.ות אותן לקרוא שאפשרקוש.ות,
 שמספר אע"פ אבל קטן. לא אבל פר.מ.ס.ב. אמנם ר.אלקט' כח מתגלה בהןואשר

 ב.נ.הם. קשר ש"ש להראות כר. מספ.קות הן גדול, א.נו דונקורית שנ. ניןההקפלות
 מוצא.ם שנ.הם אחת. למסורת ש.יכ.ם הם כ. ברורה, הוכחה יש מהן באחתביחור
 א.נו התורה של שהאל לכך, רא.ה טוב' כ. האור את אלה.ם .1.רא הכתובברבר.
 בפעם האור את אז ראה שהאלה.ם רעתם לפ. מוכ.הים הדבר.ם כ. אור. שלאל

 את כשמו OIJIUOIJIN מב.א פוסטוכ ננר בספרו ויפ.1. טובו על והתפלאהראשונה
 בחושך מעולמ.ם '1QY שאל אומרים, היהור.ם( ספר. ,כלומר הם האלה:הרבר.ם
 המאניכא.ם ננר בראש.ת ספר על ובמאמרו האור,; את כשראה כך אתרוהתפלא

 א.פוא היה .בחושך המאנ.כא.ת הטענה את תהום' פג. על .והשך לכתוב מביאהוא
 את טוב' כ. האור את אלה.ם .1.רא הכתוב ולדבר. האור., את שברא עראלהים
 הטוב.., את .דע שלא או האור את כה ער .דע לא שאלהים או 'NST .מ,ההטענה

 ה.ה לא שאלה.ם הוא .כדור הפרס.: בספר נם מוצא.ם אנו ממש הרבר.םאותם
 אותו ראה שלא מפג, עלט התפלא האור, את כשראה כ. (lumineux),אור.

 בחושך, היה ומושבו שטקוטו .כיון הנוספת: הטענה את בונה הוא זה עלטקורם'.
 אותו לראות .כול היה א.ך מקורם. האור את ראה שלא וכזון השחור.ם,ובמ.ם

 עם פוונאנסק', ככר מעיר משותפים מקורות הפרסי ולספר לח'ו' שיש האפשרות על7
'Dy130, הבעיה. לנד'קת נכנס א'נו אבל 3, הערה 

"4 XXII, FesJsAsm, .Contra 
11,3 1, 6; 1, Manichaeos, Contro  Gellesi,  .1(5 
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כלךז╨ úפ

"ק  ג,.!זקיץ הםá÷הם úךםזáה úוסה ק' ñ'óגהם ¢זץ 'úק .úג¢חו
זה  טגו. ם.¢áה í.הםו ¢áי íזגי כזקו¢ה כגí áז' כגáז .הם.ם íו

ה¢סזל ¢קףו '╞י ם'¢áהם כגí áג' כגáז ,הם.ם זו¢í ¢÷ ╨áזגá .ז'ץ'á¢ה  ה¢זפú: áוסה כזגי, ¢ףñלק íגלגה ץז╞ג וזה ÷¢ םץ ג╞ג ,קלקה טגו הגה
╨í  ¢áי .דףם ו¢á╨ק גג╞קלקה 'íהג╨ק í.ח.יזל

 ¢.יהם úו ¢ףñל í.לגה úוז íלק
íםגץה á¢.וú '╞ה םץ גúגץó גהםוקí יוםלúק םיל 'גáú áיה .י. גúזá החז╨לם כי כל.  ה╞ז ÷ז÷ס

úו  םץ כ¢ץ í¢וה כזקו¢ה ¢á╞ל í╨ .כז'פ¢ל íז÷לá .¢חו ¢קו גá וג╞ ה╨גל
זגúזגו¢  úז╨ז¢ñח ו¢גáה ¢גלץלז úíזו םזל úזםץלה םק םוה ,áזךה וזה "גáל úו
ו¢á╨ק  ¢הזגלá ¢זףñל .הז וזה הוז¢ úז¢ץ úז╨ז¢ñחם ו¢זáה ¢áי ,הסí á╞והק

╞ץ  גלםפá ,זúגל¢יג ¢פז╨ ¢זזץ ¢ñחג ,הץג¢' .דףלק טי ¢áץ םץ ה╨פלה ה╨ú.╨ק גם
םגיג  ק¢ג╨ק כל כד כ¢ץ ה1¢╨╨ג 1.םץ .הúגל ג╞י ח.יגהם ¢פז.הק הלז¢ כ÷פג╨ם ז╨גוק
"áל  úזו¢) úו á¢.í╞ה םיל íז÷ל ¢קו זá וזה ופל╨ כ╨גוקז ץ╞~' úו ,÷ה וזה

הםי  úו áגúיה ÷╨ץú áי.ףה :íז¢ך ו╨כז¢¢ו. הו¢וז הú÷ץפיה הוáה .םו גקץ
íגהםו ñזá¢ו כזקו¢ה חגיזלז ג¢í וז ום .'הץ¢ו ¢חו טי וזה ¢,זח כג╨ץיí 
á¢.í¢ה ,4ú ,הáוú. םגץםí' ה םיוג .¢ז¢¢í áץΣ 1.╨זהחםק╨. כף חגקג ז¢ג ץ 
úלחזúל ו╨÷ל .ףי הל íגופל╨ק íק íג╨¢áú (.╨זז. íגהםוק ¢ñח הץג¢. הםלה) .כ÷.  ג.ץ הםלה ú.╨זזגה ,"כק-קז ¢קו הúו¢גה ו.ה .םזוק הקץ. (היי וגה╞ז

í¢וה  .í¢וú áזגו¢ה úז¢חוה כה úזחז÷ם כל :íגáזúיה íח╨גז, 'ה גי ÷קץ úו
í.הםוק  ,Σ¢וá¢ áיק ז╨¢á╞ גגםץ .הםץלם ח¢.ג. 'ה úו ח.¢ 'חזח.╨ה הו¢לה

ופז.  ÷ז÷ז úז╨á¢÷ם ה╨ה╨ז ח.¢ל  ,¢קáה íגהםוהז. הú ╨ñו 'íה¢áו הקו ¢לל
גז.¢.úץה  כ.í á.הםוק וזה ץ¢ כגá ז╨.וק ץ¢ז. úו

.í.╨ק   .¢á¢ל  כג.פ¢ל םץ í¢וה כקו¢ה íגופל╨ה úזלז÷לí áג¢חו .¢ ñ.óגóם
╨í  úו כגקו¢ה ¢áי ז╨¢יגה ,הםץלם וזה וגáל ה.ו¢ ¢ñזחם הץ.¢.ה םק áגהםו
÷ףñם  זúםוקל í╞ום כ..'הי.ו. ג╨קם קג úזá.קח ú¢חג.ל .דףל ז╨.וק חג╨ל íג÷╞

זו  םץ ¢ק÷ה ג╨.á כגיז ¢וק .úז¢ז÷לה ¢גñ.ום םגיום Σץל úץ¢ה גוזה ¢גץל :
ה¢÷לי  í.הםו ץ¢, קו¢ל í¢וק ום ¢זלקג úו זúגפל זו ום ץ¢. úו ה, .קץ¢ל

םוה  כגקו¢ה הגה í¢וה ח¢יזל úזקץם הל ¢áיק ה.ה ¢ל╨ קו¢ל םץ úץ.¢.כ,'¢'
╞גúץה  סוז הלקוה ום í¢וá וםו .íגהםוá ה¢÷לá '╨קה íגהםו ז╨גו 1ץ¢זג úו
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072).  412ץ. '[[[זך11כ"ח ,÷╨¢ה) חגחףñ) 'ךץ
 ╨,ג18%0161)ז[ג"

02 11 

¢úזג  51 2  111, ז6כ""ה1ז%,  411ג.  111ךסá0.ץסז41כ, ,÷ז¢הם ,íק 'לץ (172 ה¢זפáז
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נוטמןק

 של התקופה טן אהר.ם Q"DDTJJ ורמ.ם נם אל.ד לחשוב צריךבלבד.
 דת,ר~ של פ'לוסופ. טבקר כן וכמו .שראל באט,נת בקורת מתחוהם
 הראשו' הפרק על קוש.ות שת. מוצא.ם אנו אצלו אשר צלסוס,כסו

 דפר, ולספר המאניכא'ת לספרות משותפות למעלה שראינו כפ.שהן
 השג בריאת לפנ' לילה וב.ן 'ום בין להבר.ל אפשר היה איךמקשה.
 ל צריך שה.ה כ.1ן הבריאה, מן אלהים טתעיף התורה שלפ.ואומר,
 בוראו לאמר א.ן צרכה, כל נתקרה לא הנאת שהספרות עודכל

 א,1 אבל מרצ.11. ע'. דוקא והפרסה הטאנ.כאית הספרותהושפעו
 מרצ של 1Jere אחת מסורת .ש פנ.ם כל ועל ממנו, במיותרששאבו

 י אמצעי . ת ל ב ה המקור הפרס.. הספר נתחבר בה אשרהתשיעית
 הרבה לו קרובה היא המאנ'כא.ת. הספרות שנראה, מה כפ'היה,
 האחרים. הסקורות בשנ' הנמצאים רבר'ם כמה הכרים בואשר
 1 בה הסרים רבר'ם וכמה שלמה בלת' אטנם היא מרצ.ון עלבידינו

 בקו ממנו לנו נשמרה לא מקרה ררך שרק להניח. קשה אבלמקרה.

 1 המקורות רבר' כ.ן חשוב: שיותר ומה בכלל. התורה שלהראשון

 ב, מתכוון אג' מרצתן. של הת'א1ל1ו'ה לרוח ור'ם שהםכאלה,

 ה את הראשונה בפעם כשראה והתפלא בחושך מעולם 'שבשאלהים
 או האדם מן למנוע רצד 'שד,ד'ם דטענד, נם קנאן ש"כתדנראד,

 בבור רואה טרצ'ון כ' הנחש. ע" רק לו באה 11 ושיריעהוהרע
 למנוע רצה שאלה.ם אמר, הוא שנם להנ.ח, קשה כך ומפנ'המחוקק
 פ' אצל נם אטנס, וטצאת, הגאת השניה הטענה והרע. הטוב.ר'עת
 1 אבל אפוסטאטא.ינ 'וליאנוס הקיסר אצל ובמ'וחר פורפ'ר'וסכמו

 שהספר להניח. אין כן וכמו הפרס', הספר למחבר 'רוע.ם ה'1לא
 למצ, אפשר 'היה אם אפילו אחר, ננוסט' ממקור הראשונההטענה
 ' ספרות המאנ'כא'ת הספרות היתה ואת לעומת ננ,סט'ת. כתאתו
 של והמחבר התקופה, באותה נרולה חשיבות עורלה

~DDn 
 הפרג

 המאנ'כא.ת. הדת ננד לפולמוס ספרו של חלק הקר.ש כיהיטיב,
 בם,1ה1 לו. 'רועות ה'1 התניך נזר המאנ.כא.ם טענות שנם מארהוא

 r~dische ג1ש4מ2מק4י מוו .מ"1"1ע"ש;ה"ינ"ןא"" ,lekalter השחה20

 1. הערי48,
 ,,der Akade~/sie Berlilser 4 ע.ין פורפ'ריוס על21

 "ש4מאו4מ4י
 ר בחלק נמצאים י,ל'אנוס הקיסר דברי ,מ"4.4"רי"יר;'יז' ,1916 .ק?6

 lvlenschheit der Niedergang vom Lehre Abravanels הנוצרים.עד

  וך.מירי המובאת שהקושיה כך על מעיר 7יה;(,2, ,82 .ק390
 ח. נבוכ'ם.

 להיוד צך'ך האדם דיה הבורא של הראשונה הכתה לפי כי חכם', .א'שכשם

 ד .1 להכרה הזיע חטאו ע" ושרק והרע דטוכ 'ד'עת ובלי שכל בליהחי'ם

 ספד איזה ע" הוה לכחם הו'עו שדבריהם חושם. הוא העלה,הפילוסופים

 והפרם'ת דמאניכאיח בממרות נם (a'NSD הדברים שאוחם כיון אבלעל'הם.

 לעס, הארוכה, התקרח אותה של מאוחר הד היא ושק,ש'חו ה,ה למקשההנ'עו
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קא הבלכ. חתי של המקורותלשאלת,ו[

 בפילמים מאר. אקטואל. ענ.ן אלא העבר של ענ.ן רק לא- האלה הטענותהיו
 בארצות ק"מ1ת שהר הש1נ1ת, הרתות ב.ן האיסלאם של הראשונית במאיתשפרץ
 על וחורה העת.קה הפול.מ'ת בספריתה רת כל השתמשה הערבים. ע"שנכבשו
 22aw אותן שמצאה והטענותהרעות

 ח.1., של המקורות שאלת ממנו, שיצאנו השאלה לברור זה מכל לנו יוצאמה
 רתות של הפולמוס.ת הספרות וב.ן כ.נו המנע שנקורות רואים אנותחילה

 ברעיונות בין בצרט'ם ב'ן עכשו עד ידוע שהיה ממד, יותר רבות היואחרות
 נמרה הקבלה לה ש.ש הח.ים עץ ענ.ן על שאלתו את מזכיר אני מפרטיםיס1ר.ים.

 ה.א שנם אברהם, של IT'D1n על שאלתו ואת המאנ.כא'ם אצל בין מרצ.1ן אצלבין
 של בספרות נם הנמצא.ם חיו. של .סור.ים רעיונות מרצ.ון.', אצל נמצאתכבר
 עם .הר המשמ.ר וחמה אף בעל הוא התנ.ך של שהאל דעתו, הם אחרותרתות

 כל של לספרות משותפת שה.א טענה מפשע, חפ.ם אנש.ם 1םהרשעים
 נאצל מרצ.ון אצל הקבלה לה שיש הקרבנות, למעשה ובקורתו האלה.,,הרתות

המאנ.כאים.,!
 בפרספקטיבה עכשו חיוי את רואים אנו ביותר, חשוב הדא זה ודבר -שגית
 של או בורר פרס. ספר של ענ"ן לא בזמנו היתה החנ.ך, של הבקורתהנכונה.
 ש1נ.ם רת,ים ורמ.ם בו שהשתתפו ענ.ן אלא המרצ,1נ, הכת של קטנ.םשר.ר.ם
 מתברר זה ע" ח.1.. על שהשפיעו הם הם האלה והורמ.ם נרול,ם, נםוב.1.הם
 וב., ח.1. כ.ן הקבלה שא.,1 הוה. המאמר בתחילת אמרת. שכבר מה .ותרעור
 .ש מטענות.1 לכמה שהר, ממנו, דוקא שהושפע כלל מ1כ.חה אינה זה או זהמקור

 ב.1תר קרוב הוא ח.ו. מקור לא.,ה לברוק צורך W1w1 המקורות, בכלהקבלות
 את כשבורקים nwlo~. הוא צר מא.,ה להכר.ע כר. ובצורתן טענ1ת.ובתנכן
 ה.ה הפרס. הספר שדוקא להנחה, .סור שום שא.1 לנמר. ברור 11, בררךהשאלה
 אחרים. במקורית הקכלה נם .ש שם. הקבלה להן שיש שאל1ת.1 לכל כ.מקורו,
 האחר.ם, במקורות הנמצאות חשובות נם .וב.נ.הן שאלות שם חסרות ,אתלעומת
 הקרבנה. במעשה ובקורתו אברהם של נס.1נ1 ועל הח"כ, עץ ענ.ן על שאלתוכמו
 אחר נמשך שהנא אלנפס מעאנ. בכתאב נאמר עמו בקשר אשר הענ.ן. בא1ת1נם

 פג. על וחשך ובהו תהו ה.תה .והארץ הכת"כ מן הוכחתו 1ה1א הפרס.ם,רעת

 ש"ג הגרכ' ;ךגגר דגר.!ו
~pyJ 

 "תנך ננד לעע;ו".ו מג11).ס הס"ניכאית הסירת "ן

 נודא' קאוב'ג ב:ן::י:ן.גן::"::::ו:::ןגא,רגךג'ודית:ן::::(

 ,Augu~tinus וצו DY' דו"חות ךד1ק חדוה הראשותך ~nlyo 'ו. ov~ ,,. עמ' רודקוןו!
4xxi[, העעע"ע, .CenZra שם. תרנק השוות השניה לטענה 

 שם, אתוסט'ו1ס, המאניכאים על שם: הרנק, השויה מרציון על 66ן עמ' 62, עמ' דורסון,24
 ,1[(1. ,18 .9 11-12 .קדושן( x[vt )1 הפרסי המחברעל

 עמ' )דורסון י,ח לכראש,ת כדגריו אחרית, פעמ,ם ה,ה לדבר חוור חי1'5:
 יכטעעתיו 8"

 94( עמ' )דודסין, 'רותם כן סלמון הקראי ע" פזמונאית הקרבטת על התורה מצו,תמר
 1', ספר הנרן,)'פו.נאנסק',

 הגוכר'ם כמקומות והסאמכאים סרציון אצל ה"קבלית י2ן(. עם,
למעלה.
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יוטמןקב
 האור של קרומה שנ.ות wf~l העולם לבריאת קורמות ה.1 1הה1שך שהארץתה1כ',
 המסקנה הפרס,. לספר מאשר למאנכא.ם .ותר קרוב הוא הוה בענ.ן נבוהחושך.
 לאמונת ראןה אבל הפרסית, לאמונה גם אמנם מתאימה הכתוב מן מסיקשהוא
 הם המאניאק. אצל רק אלא הפרסי בספר נמצאת לא הוה הכתיב מןהשננת
 כבר לארץ אם הארץ. ואת השמ.ם את ראש.ת ברא שאלה.ם יתכן איךשואלים:
 1,5[5[5[יחן incompo-1 "1 מסודרת יכלת. העק מן סמ1.ה נמצאת מקודםהיתה

 עליתם אשר המים באו מהיכן המיש: על גם שואלים הם השאלה ואוחה5118(?
 כמה ער המ.םויו את נם ברא שאלה.ם נאמר לא שהר. מרחפת. ה.תה אלהיםרוח

 על המכרעת ההשפעה אחר למקור ל.חס הזה החומר .סור על בכללשאפשר
 הפרס.. הספר ולא המאנ.כא.ת הספרות רק לה.1ת .כול הוה המקורח.ו.,

 שאלות שיה עכשו ער .רוע שה.ה סמה .ותר עור מרבר.נו מתבררשליש.ת
 שאלות ,ש 1במדרש.ם.,ן בתלמוד 1ב.1 אחרות רתות של בספרות ב.ן נמצאות ח.1.של

 רבר.1 הח.צונ.ת,,כמו בספרות ום נמצאות ושהן התלמור.ת בספרות מקורן אחשראו
 ן את עשה פי ה' "ועתם הכתוב על דבריו כמו במררש גם נמצאות ושהןהחיצונית ן כספרות מקנין את שראו שאלות 1.ש הקרבנות נגר 1טענ1ת.1 אברהם של נס.ונועל

 ן מאחר כאיה. רבר'ם ח'ף לקח מהיכן השאלה איפוא, מתעוררת, פה נםבארץ'.יו
 שנראו האגשים שלשת על הספור ופיריש השניות, אמתת לפי ובהו דתהושפירוש
 בעל.ל, מרייכ אחרים. רבר'ם עם .חד הש.לוש, אמונת לפ. ממרא באילם.לאברהם
 הראשונה בשזרך קושי1ת.1 את ששאב להנ.ח .ש לחיו.. ,רועה היתה הורהשהספרות

 אותן *סוף תחת ש.טתי באופן לפנ.1 מ1כנ1ת ה.ו בהם אשר האלה המקורותמן
 1 הספרות להשפעת נם מקום נשאר אך התלמור.ח. הספרות של Q1nrlenממקומות
 ח.1,,, במאמרון,על ג'ל מור. אב. הראשונה בפעם אוחה שהב.ע וההשערההזאת,

 עומדת ,מור 11, בכפרות השתמש שח.1. אחר.1 שבאו הח1קר.ם רוב ע.יושנתקבלה
 בודאי וכרונולוגין29 גיניאלוגיות בסתירות העוסקות העי של שאלותבתקפה.
 מצא שלא הצ'לן של הרת, התוכן נזר טענות נם התלמ1ר.ת מהספרות שאבשח.1. מאר ,4.תכן בהם. נ1נע'ם אינם הח.צונ"ם המקורות כ. יהור.ים, ממקורותלוקחו
 הבא.ם הטק,רות כל גבר.קת צנרך .ש וו בבעיה וב אך אחר.ם. במקורותאנתן

 שמספר ?ה וכל בטוחות, למסקנות להגיע כדי המדויקת, ובהשוואתןבחשבון
 שהערגת. הע1בר91, לאור .ותר. מסתבכה הבעיה מתרבה, בחשבנן הבאיםהמקורנת
 צר.ך וקולה, .ותר בבה.ר1ת ח.1. של ההיסטור. מק1מ1 את מראות ושהןעליהן.
 הזה. הצנרך על לדצב.ע ה.א העקרית 1כו1נת. מחרש, טק1ר1ת.ו שאלת אתלברוק

 "ערה ,,. 1"' דוך"ון, א!, )יובא 1 גין, רנה. ביארת,1
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יוטמןקב
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 בודאי וכרונולוגין29 גיניאלוגיות בסתירות העוסקות העי של שאלותבתקפה.
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 שמספר ?ה וכל בטוחות, למסקנות להגיע כדי המדויקת, ובהשוואתןבחשבון
 שהערגת. הע1בר91, לאור .ותר. מסתבכה הבעיה מתרבה, בחשבנן הבאיםהמקורנת
 צר.ך וקולה, .ותר בבה.ר1ת ח.1. של ההיסטור. מק1מ1 את מראות ושהןעליהן.
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