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 סנאסינירה תפוקתב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה

 תאמ

 לדיא .דשמ

 תינחור הריוואב תחתפתמ סנאסינירה תפוקתב הילטיאב תידוהיה תוגהה

 הירצוימ המכ .תידוהיה תוגהה לש םימדוקה היבלש תמועל ןפוד תאצוי
 תבשחמ לש םיבושחה הירבוד םע ונתנו ואשנ וז תוברת לש רתויב םיבושחה

 תיברעה ,תינוויה היפוסוליפה :הנימב תדהוימ איה וז העפות .סנאסינירה
 תועדה יגוה ;תידוהיה תוברתל יתועמשמ רשק אלל החתפתה תירצונהו

 תערכמ העפשה ועפשוה אל סנאסינירה ינפלש רתויב םיבושחה םידוהי־אלה
 יהוז םהיבתכב תשגרומ תמיוסמ העפשה רשאכ םגו ,תידוהיה הבשחמה ־די־לע

 עיבצהל רשפא סנאסינירה תפוקתב ,תאז תמועל -1 םירפוס יפמ אלו םירפס יפמ
 תא ריכזנ םא ידו ,םידוהי לצא ודמל רשא םירצונ םידמולמ לש רכינ רפסמ לע

 ןילכיור ,םייקלטיאה וברטיו הד וידיגאו הלודנרימ הללד וקיפ לש םהיתומש
 םירמומ ןיב םיפוכת םיעגמל ףסונב תאז ;2 יתפרצה: דראסיט האוסנרפו ינמרגה

 ןיב השדחה תוברקתהה .םירצונה םידמולמה ןיבו ,וז הפוקתב ובר רשא
 ירחא תירצונה תוברתה לש הישופיחמ קלח איה םידוהיה ןיבו םירצונה
 תודע ןאכ איבהל יוארה ןמ ;םמצע םירצונה םה וז תוברקתה לש הימזויו קיתעה

 :3 וז תוברקתה לש התמצוע תא השיחממה תירוטסיה

 תטיסרבינואב ךרענש ז״טה האמב תידוהיה הבשחמה לע סנכב שגוה הז רמאמ
 .סנכה ירבדב תילגנאב םג םסרפתהל דיתעו 1980 ראוניב דראוורה

 רפס לשו סניווקאד סאמוט לע םיכובנה הרומ רפס תעפשהל רקיעב יתנווכ

 אקווד עדונ ןיינעמ ןפוד אצוי .ינאקסיצנארפה םרזה לע לוריבג ןבא לש םייח רוקמ
 לש הרומה היהש עשילא םשב ידוהי לע עודי םש ,תיטנאזיבה תוברתה םוחתב

.Gemistus Plethon 

 ,לוצירפ םהרבא ,ןמרדור האר לוצירפ םהרבא םע הירשקו וז תוישיא לע
 .185—170 ימע

 והילא ׳ר לבוקמה ידי־לע הבתכנש הלבקה תודלות תודוא תרגיא לש אפיסה יהוז

 .ב154 ףד ,1822 םינברל שרדמה תיב קרוי ויג די־בתכ ,ןופלח םחנמ
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 סנאסינירב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה

 תובוחרבו ׳יקושב׳ ׳יטטושו ושקבו תעדה הברתנש .דנש ׳ירשגמ ונל הז יכ

 ושקב ,״ריטולהמ תכה הז הלגתנ ידחא טרפבו שדקה ןושל הז דומלל
 תראופמה המכחה תאזמ המ תילכת לא אבל הימכחו ץראה ירשמ הברה

 וראשנ יכ ונתמואמ ׳ימכתה טועמל חתפה אצמל ואליו [הלבקה ונייהד]

 ףנכב ׳ימכח ׳ישנא עבש וקיזחהו ,תוילגהו תורצה ברל רפסמ יתמ
 .המכחה תאזב ונל היהת ןיצק רמאל ידוהי שיא

 תוניינעתה לש רתא טביה םג זמורמ ,ןיפלח םחנמ והילא ׳ר לש הלא וירבדב
 אורקל ידכ תירבעה ןושלה תא תעדל קר אל התיה הרטמה ;םידוהיב׳ םייוגה
 .5 הלבקה — רקיעבו תידוהיה הבשחמה לש הימוחתל רודחל ידכ םג אלא ,הרותב

 יגוה לש םהינוידב בושח אשונל תכפוה תידוהיה תוגהה :תורחא םילמב

 הבש הריוואל עגונה לכב לטובמ אל שודיח שי ןאכ םגו םיירצונה תועדה

 םירצונה דצמ שדחה סחיל הרורב תודע .תידוהיה סנאסינירה־תוברת תחתפתמ

 איה תירצונה תוברתב םידוהיה לש םתוברועמו םתותיתפלו תידוהיה תוברתל

 תא תירבעל םגרתל םידוהיה וברה ד״יה האמה ףוס דע .םימוגרתה תשרפ

 םידוהי םימגרתמ ,ו״טה האמהמ לחה ,םלוא .תובושחה תויפוסוליפה תוריציה

 םהיתוריצימ קלח םיבתוכש וא תיקלטיאלו תיניטאלל תוידוהי תוריצי םירמומו

 .תירבעל תוגה■ תוריצי לש םימוגרת ןיאש טעמכ תאז תמועל ;הלא תופשב
 הבהאה לע הוכיו רפס םוגרתל יתנווכו-י םייוצמ הלאכ םימוגרתש הדימב

 םירוביח הלא—הדיריה םהרבא ׳ר לש םימשה רעש רפס וא לאנברבא הדוהי לש

 ,םימוגרתה לש ןוויכה יוניש לע םידע האמכ הדיעמה הבושח הדבוע .םידוהי לש
 תיטמרההו תינוטלפואינה ,תינוטלפאה תורפסה לש םיירבע םימוגרת רדעה איה

 אוצמל רשפא תאז תמועל .תורחא תויפוריא תופשלו תיניטאלל ומגרותש
 .ךשמהב רוזחנ .דז אשונלו םייגאמ םירוביח לש תירבעל םימוגרת ,דמכ

 ;תידוהיה הבשחמה לע תוניינעמ תוכלשה םג שי הווהתהש שדחה בצמל
 תיללכה הבשחמה תעפשה בקע תוררועתמש תויעבל הבוגתכ תרצונ הניא איה
 תידוהיה היפוסוליפה לש תפומה תוריצימ רכינ רבדהש יפכ ,6 םידוהי לע

 .׳ה רוא רפסו םיכובנ הרומ רפס ,ירזוכ רפס ,תועדו תונומא רפס ןוגכ

 םה ,סנאסינירב ידוהי תועד הגוה לש וירבד םא טילחהל השק ףא םיתיעל

 האר הז אשונ לע .םידוהיה תא ברקל הטנ התישארבש רטול לש ותלועפל הנווכה
 תילארשיה תימואלה הימדקאה ירבד ,״היצאמרועירה לומ םידוהיה״ ןושש ןב ׳ח

 .91—62 ימע ,(ו״לשת) ד ,םיעדמל

 ושמתשה םנאסינירה תפוקתב םיקלטיאה םירצונה םיטסיארבההמ רכינ קלח

 ותרטמ רשא ,תירבעה דומיל לע .הלבק דומלל ידכ םג תוינושלה םהיתועידיב

 .173 ימע ,לוצירפ םהרבא ,ןמרדור האר םידוהיה תודוס תנבה איה תרהצומה

 .ךליאו 19 ימע ,1970 ,ןג תמר ,השקהו םעט ,דיבש ׳א האר
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 לדיא השמ

 ורסמש ולא םה םידוהיה םאה וא ,םירצונה לצא העיפוהש הסיפת לש העפשה

 דימלתו בר לש גצמה בקע דחוימב ררועתמ הז ישוק .םירצונל וז הסיפת לע

 וז .ונל םיעודי םניא היקוחש הקיטקלאידה ןמ וב שיו יעמשמ־דח ונניאש

 םידוהיה יפמ דומלל םירצונה ןוצרב התישארש תידדה תוחיתפ לש העפות

 תירצונה תוברתהש תונויערהמ קלה טולקל םידוהיה תונכומב הכשמהו

 .החתיפ תיסנאסינירה

 הלבקל הנתינש תינוטלפואינהו תיגאמה תונשרפה דומעת ונרמאמ זכרמב

 יוארה ןמ ,וז תונשרפ לש היטרפל הנפנש ינפל םלוא .סנאסינירה תפוקתב

 םירבחמ השולש .הילטיאב תידוהיה הלבקה לש היתונוכתמ המכ לע דומעל

 :ז״טה האמה תישאר דעו התישארמ הילטיאב הלבקה לש ךוותה ידומע םה

 יטנקר םחנמ ׳ר לש ויבתכ ,הילטיאב ובתכנ םבורש היפעלובא םהרבא ׳ד יבתכ
 םירבחמ לש םהיתוטיש ןיבש םוצעה רעפה תורמל .תוהולאה תכרעמ רפסו

 תיתימה הסיפתה :בושח ףתושמ הנכמ שי תחא תיזכרמ הדוקנב יכ ינמוד ,הלא
 אל וא העודי ,דתיה אל ,רהוזה רפס תלבק תא תנייפאמה ,תוהולאה לש

 רשעב ןימאמש ימ יכ רבוס היפעלובא םהרבא .הלא םילבוקמ לצא הלבקתה

 ולאו לאה תומצע אלו םילכ תוריפסב האור יטנקד ;7 םירצונהמ עורג תוריפס

 לש םתבריקש ןאכמ .8הרורב תיטסילאנימונ המגמ שי תוהולאה תכרעמ לעבל

 וא רהוזה רפס תמועל תטלוב תיפוסוליפה תוהולאה תסיפתל הלא םירבחמ

 .םירחואמה וירפסב הליטקי׳ג ףסוי ׳ר לש ותעד

 אלש תואיצמב ושגפ םה ,שוריגה. דודב ,הילטיאל םידרפס םילבוקמ ועיגהשמ
 קחצי ׳רל ויתורגיא יתשב בתוכו רזוח םייח רמ קחצי ׳ר :הל םיליגר ויה

 ירבד םישרפמו לכשומה ןמ שדש םישועה םימכחה םתוא ךורדת לא״ :9 אסיפמ

 םיכסהל לדתשתו הלבקה ןמ שרש השעת לבא .ןויעה לא םיכסי ןפואב הלבקה

 האמה לש םיעשתה תונש עצמאב בתוכ טייח הדוהי ׳ר וליאו .״הילא לכשה

 תעדה תא םילבלבמה הלבק ירפס וחטתשנ״ש האוטנמ לילגב האר יכ יכ ו״טה

 לע םיעיבצמ הלא םירואית •10הלא םירפסב האירק ינפמ ריהזמ אוהו ,״יקנה

 םחנמ ׳ר לש םהיתועידל רבעמ היפוסוליפה לא תיקלטיאה הלבקה תוברקתה

 .436 ימע ,היפעלובא םהרבא ,לדיא האר

 האר ,תוריפסה לש ןדמעמ אשומ הלאה םילבוקמה ינש לש םהיתודמע חותינ

 .310—293 ימע ,םירקחמ ,בילטוג
 וכ ,ץיברת ,״תוחצחצה תדות לע םייח רמ קחצי ׳ר לבוקמה תרגיא׳׳ בדנ ׳י

 קחצי ׳רל היינשה ותרגיאב םג בתוכ אוה םימוד םירבד .458 ימע ,(ז״ישת)

 A. W. Greenup "A Kabbalistic Epistle", JQR n.s., ידי־לע הספדנש ,אסיפמ

370 .XXI (19311), p 
 .ב״ע—א״ע ג ףד ,ח״יש הבוטנמ ,תוהולאה תכרעמ רפס
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 סנאסינירב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה

 םג הבושח האצות שי וז תוברקתהל .״תוהולאה תכרעמ רפס לעבו יטנקר

 ךרוצ ןה תווצמה יכ העידה תא השיגדמ הלבקה :תווצמה תסיפת םוחתב

 ,הלבקה ךרד לע תווצמה םויק ידי ־לע ,םילגוסמ וגא יכ החנהה ךותמ ,הובג
 תיתפצה הלבקבו תידרפסה הלבקב .תוהולאה םוחתב תינומרהה תא ריזחהל

 הנושארבו שארב אוה לבוקמה ;הנוכנ ןראתל ןיא הידעלבש דוסי תסיפת יהוז

 ךא .תוריפסה תכרעמ ךותבש תוערואמה ידי־לע בתכומה םייח תרואב יחה םדא
 היפעלובא לש םתטיש יהוז םנמואו — םיירשפא םניא הלא ןיעמ תוערואמ רשאכ

 .12יגרואיתה הכרע תא תדבאמ הלבקה — תוהולאה תכרעמ רפס לעב לשו

 ,ז״מה האמה דע הילטיאב. הלבקה תא תונייפאמה ,הלא תונוכת אקווד ,םלוא

 הצנריפב זא הטלשש תינוטלפואינה המגמה :םירצונה לצא התטילק לע ולקה

 לש וזו היפעלובא םהרבא לש היפוסוליפל הבורקה היגולואיתה תא השגפ

 הווהתמ ךכו .13 םידחוימ םיכוכיח אלל ,יטנקר לש ותרותב ףאו תכרעמה לעב

 תמועל םירצונו םידוהי םילבוקמ ןיב ,םנמוא יקלח ,ףתושמ הנכמ שי ובש בצמ

 םהרבא לש תוינשרפהו תויטסימה ויתוטיש :דועו תאז .תידרפסה הלבקה

 םילכ ןה ;תרחא וא וז היגולואיתב תיתוהמ הינתה תונתומ ןניא היפעלובא

to, ןהו תוהולאה וא הרותה ןיבל םדאה ןיב רעפה תא םצמצל שקבמש ימ 

 .1*י וקיפ ידיב רבכ ,יקסבושריו ׳ח הארהש יפכ ,ולבקתה

 ירפס ןיבו םירצונה םילבוקמה לש םהירוביח ןיב רכינ טלובו בושח ינוש

 האמה עצמא דע ובתכנש — דחי םג תיקלטיאהו תידרפסה — תידוהיה הלבקה

 אשונל םיילבקה םהירוביח תא םישידקמ םידוהיה םילבוקמהש דועב ;ו״טה

 םיאשונש ירצונ הלבק רפס ןיא :הנוש בצמה םירצונה לצא ,דבלב הלבקה

 רוביחה ןהש —וקיפ לש תוזיתב .ילבקה רמוחה לא ופסותי אל םירתא םיבר

 קלח שדקומ הלבקלו רתויב ןווגמ רמוח יוצמ — ולש רתויב בושחה ילבקה

 תא בלשמה תוהולאה תכרעמ רפסל יתפרצ ןבואר ׳ר לש ושוריפ דחוימב האר
 הז רוביח לע .היפעלובא לש ויתוסיפתב תוהולאה תכרעמ רפס לעב לש היגולואיתה

 ימעו 12 ימע ,היפעלובא םהרבא ,לדיא ;369—357 ימע ,םירקחמ ,בילטוג האר

 .48 הרעה 43

 עיפשהל לבוקמה לש ותלוכי תא ןייצל ידכ הז חנומב שמתשמ ינא ךשמהבו ןאכ

 .תוריפסה תכרעמ לע

 ידיב תינייטאלל ומגרות יטנקר לש הרותה שוריפו היפעלובא לש וירוביחמ המכ

 האר :וקי0 לש רתויב םיבושחה תורוקמה ןיב ויהו ,סטאדירתימ סויוואלפ

 תכרעמ רפסל עודי אל םוגרת לע .30־ו 23 ימע ,ירצונ לבוקמ ,יקסבושריו

 הד ואידיגא לש וגוחב השענש ,דיפעלובא לש אבה םלועה ייח רפסלו תוהולאה

 ״היפעלובא םהרבא ׳ר לש ויבתכו וברטיו הד וידי׳גא״ לדיא ׳מ האר ׳וברטיו

 .נ—ודמ ימע ,(א״משת) 2—1 ,ב ,הילטיא

 .דועו 17 ימע ,11 ימע ,ירצונ לבוקמ ,יקסבושריו האר
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 לדיא השמ

 דבכנ ינוטלפאו יארוגאטיפ רמוח אבומ ןילכיור ןנחוי לש וירפסב ;תיסחי ןטק
 וקסיצנרפו וברטיו הד וידיגא לש םהיבתכב םג רבדה ךכו ,םיילבק םיאשונ דצב

 םיבר םיידוהי םירבחמ אוצמל רשפא ו״טה האמה יהלשמ לחה .ו׳גרוי׳ג

 תא קר הנמאו ,תורחא תויתבשחמ תוטיש דצב ,םהירפסב הלבקב. םישמתשמה

 וטקסומ הדוהי ,לאנברבא הדוהיו קחצי ,ונמילא ןנחוי :םיטלובה תומשה
 .לגי םהרבאו

 ׳ר לש ותטישב הכורכה תויתייעבה תא םאות ליעל רומאהמ רכינ קלח

 םיעדוי .הלודנרימ הללד וקיפ ,ודימלת לש ותטישל הסחיו ונמילא ןנחוי

 םתשיגפ וז התיה םא ;15 הצנריפב׳ ח״מר תנשב ושגפנ םידמולמה ינש יכ וגא

 —1486 םינשה ןיב בתכה לע ולעוהש וקיפ לש ויתועידמ המכש ירה ,הנושארה

 ,תונוש הבישח תוכרעמ ןיב הזיתניס תושעל ונויסנ לש האצות ןה 1488

 האצות ןניה ונמילא לש ויבתכב תועיפומה הלא תועיד לש ןהיתוליבקמ וליאו

 ,םדוק ושגפנ םירכזנה םירבחמה ינש םא ,םלוא .ובר לע דימלתה תעפשה לש

 התומד תעיבקב קלח היגאמו הלבק יניינעב ונמילא לש ויתועידל שי יכ ןכתיי

 המ עובקל השק .סטאדירתימ סויוואלפ לש ויתועיד דצב■ תירצונה תלבקה לש

 ודימלתמ רגובמ היה ונמילא יכ רוכזל יוארה ןמ םלוא ,העפשהה ןוויכ היה

 1470 תנשב רבכ בתכה לע ויתובשחמ תא תולעהל לחה אוהו הנש םירשעכב

 ינא הטונ ,ךכ םושמ .16רתוי םדקומ רמוח םג ונידיב שי יכ חינהל ריבסו
 ךלהמ לע הצנריפבש תינוטלפואינה המגמה לש העפשה ,דתיה םנמוא יכ בושחל

 תא הריאשה היגאמל הצנריפב סנאסינירה תקיז םגו ונמילא לש ותבשחמ
 לש יגאמהו ינוטלפואינה שוריפה יכ חינהל ריבס םלוא .ותטיש לע המושיר

 םידוהי םירבחמ לעו וקיפ לע עיפשה ,ונמילא יבתכב ויוטיב תא אצמש הלבקה
 בושח אוהש — אשונה תא ביחרהלו טרפל ןאכ יתנווכב ןיא .ז״טה האמה ינב

 דוחייב עיבצאו ונמילא לש ויתועידב וקיפ היה יולת הדימ וזיאב, — ומצעלשכ
 שיא ונמילאב תוארל ונל רשפאמ רשא ןוימד ,םהיתוסיפת ןיבש ןוימדה לע

 יוצמה רמוחה ןיב ןוימדה תא םג שיגדהל יוארה ןמ .״רבד לכל סנאסיניר
 םירקמה ינשב :םיירצונה םילבוקמה יבתכבש רמוחהו וגמילא לש וירוביחב

 .א20־ו א18 ףד ,1535 דרופסכוא T־גתכ ,תולעמה ריש רפס האר

 די־בתכב רשא ונמייא לש םיטוקילפו םישודיחב יוצמה רמוחהמ רכינ קלחל יתנווכ

 רקתמ לש אשונ היהי הז די־בתכבש רמוחה חותינ .(Reggio 23) 2234 דרופסכוא
 האמה לש ןורחאה שילשב רמוח ףסא ונמילא יכ ןאכ ריעהל יוארה ןמ ךא .דרפנ

 םושמ .ו״סר—ח״מר םינשה ןיב ובתכנש םירוביחב רקיעב וב שמתשה ךא ,ו״טה

 תונקסמ לש בתכה לע האלעהכ םירחואמה םירוביחל דימת סחיתהל ןיא דכ

 .םינשה ןתואב עיגה אוה ןהילאש

 אוהש תורמל םייניבה־״׳מיל ותבשחמ הנבימב דיש ינמילא היפל ׳הנוש העד

 .Rosenthal, Occult Science, p. 356 :האר ,סנאסינירה תפוקתב יח
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 סנאסינירב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה

 תוטישהמ תחא קר איה הלבקה .הלמה לש חוורה ןבומב הלבק ירפס ונינפל ןיא

 םניא ויתורוקמש בר רמוח םג אוצמל רשפא ונמילא לש וירוביח לכבו תוינויעה

 לש ויבתכב הלבקה תא הניש ילבק־אלה רמוחהש םייונישה לע .ללכ םיילבק

 .ךשמהב דומענ ונמילא

 תינמנ םנאסינירה תוגה לש שדחה רקחמה לש רתויב םיבושחה ויגשיה ןיב
 תודוסיה לש םתעפשה הפשחנ טא־טא .יגאמה ביכרמה לש תשדוחמה הכרעהה
 וליאו ,״וניציפ ויליסרמ ידיב םגרותש יטמרהה סופרוקב םילולכה םייגאמה

 יגוה המכ לש םהיתוטישב ולגתה—Picatrix — םכחה תילכת רפס לש ויתובקע
 .״ הלנאפמאק וסאמוטו ונורב ונדרו׳ג ןוגכ ,ז״טה האמב םיבושח םיירצונ תועיד

 המלשל םחוימה לאיזר רפס אוה ,ףסונ היגאמ דפס םיריכזמ םידחא םירבחמ

 וצנרול לש גוחה ירבחל םיעודי ול םיסחוימה םירחא םירוביח ולאו ,20 ךלמה
 תולבגהה תרגסמב התשענ וז הפוקתב היגאמה לש התייחת .2י הצנריפב יצידמ הד

 שובל הליחת השבל תיסנאסינירה היגאמה ;תילותאקה הייסנכה הליטהש
 תודוסיה וליאו ,םיילבקו םיינוטלפואינ ,םייטמרה תודוסימ בכרומה יפוסוליפ

 רתוי רחואמ קר .וקיפו וניציפ ןוגכ םירבחמ לש םהיתוטישמ וחדנ םיינומידה

 .Walker, Spiritual and Demonic Magic לש יצולחה ורקחמ תא דחוימב האר 18

 תערכמ המורת םלוא jpicatrix יפל סקדניאב האר ,םש ,רקוו רבכ דמע ךכ־לע 19
 Yates, Giordano לש הרפסב התשענ סנאסינירב הז רוביח לש ותובישח תעיבקל

Bruno רבעמ תיטמרהה תרוסמה תעפשה לע הינוידב םג תובר הפיסוה רשא 

 E. Garin, ״La diffusione di לש םיבושחה וירמאמ תא םג הארו ,רקוו לש וינוידל

un manuale di Magia", La Cultura filosofica del Rinascimento Italiano, 

Firenze, 1961, pp. 159-165; idem, "Astrologia e Magia: Picatrix", Lo 

-Zodiaco della Vita, Latera 1976, pp. 33-60; idem, "Postille sull Eime 

245-246 .tismo del Rinascimento", Rinascimento, XVI (1976), pp. לע 

 J. Seznec, The Survival af the Pagan Gods,האר רוביחבש ילילאה דצה תעפשה

1972 .Princeton U.P. לש םייטמרהה תורוקמה לע Picatrix האר .H. and R 

,"Kahane and Angelina Pietrangeli, "Picatrix and the Talismans 

574-594 .Romance Philology, XIX (1965-1966), pp. לש ותברק לע 

picatrix האר הנורחאל ולגתנש ידניכלאל תוסחוימה תורגיאל—A1vemy׳M-TD 

214 ..F. Hudry, "AI Kindi de Radiis", AHDLMA, XLI (1975), p 

 F. Secret, ״Sul quelques tra- ידי־לע ףסאנש ברה רמוחה תא הז רוביח לע האר 20

223-245 .ductions du sefer Raziel", REJ, CXXVIII (1969), pp■ 
21 ,"R.A. Pack, "Almadel Auetor Pseudo-nimus: de Firmitate Sex Scientiarum 

177-178 .AHDLMA, XLII (1976), pp. 147 ff. esp. pp. 
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 לדיא השמ

 ,תיגאמה תורפסב רתויו רתוי בושח םוקמ םיספותו םיינומידה תודוסיה םילוע
 .םייהסטנמ הפירגא סוילנרוק אוה הז אשונב רתויב עודיהו

 תידוהיה הבשחמה םוחתב היגאמה לש התחימצ רחא תוקחתהל ןאכ ונניינעמ

 ,ךשמהב ורהבוי הייוטיבמ המכש ,וז החימצ :22הילטיאב סנאסינירה תפוקתב
 םינפ ינש .םיירצונה םילאוטקלטניאה יגוחב היגאמה תעפוהמ טעמב אל הנוזינ

 ויהש תויגאמ תוסיפת :תודהיבו תורצנב יגאמה דוסיה תורבגתה ןיב רשקל

 ךותמ התע תולועו תובש ,וחדינו סנאסינירה ינפל בר ןמז תודהיב תועודי
 ומגרותש היגאמ ירפסל עגונב םג רבדה ךכ ;תיקלח וא האלמ היצאמיטיגל

 םירכזומו םיצופנ םה התעו תרכינ .דתיה אל םתעפשה ךא רבכמ הז תירבעל

 הארשה״ לש האצותכ התווהתה וז העפשה .םדוק עודי היהש המל רבעמ הברה

 ותמדרתמ הריעהש ,תורצנב הכרעהל הכוז לחהש יגאמה דוסיה לש ״קוחרמ

 ,תרחא העפשה .ותוינויחל הפיסוהו תודהיב יוצמ היהש יגאמה דוסיה תא
 תיקלטיאמו תיניטאלמ היגאמ ירפס לש םמוגרתב ןה תרכינ ,רתוי תישחומ
 ,םלוא .םיירצונ םינוקיגאמו םידוהי ןיב םירשק לש םירוכזיאב ןהו תירבעל
 םירבחמה ונהנ ,םהילע החוקפ .דתיה היסנכה ןיע רשא םיירצונה םירבחמל דוגינב

 היגאמה הכפה ,ךשמהב תוארהל הסננש יפכו רתוי בהר יתבשחמ בחרממ םידוהיה

 .הידבר לכ לע תידוהיה תרוסמה לש הפיקמו השדח הייאר ךרדל

 םידוהיה לצא היגאמה לש התיילע תא ריהבי רשא יפארגוילביב ןוידב התפנ

 .הילטיאב סנאסינירה תפוקתב

 — Picatrix — סנאסינירה תפוקתב רתויב בושחה יגאמה רוביחה (א)

 בושחה רוציקה (1) :רפסה לש םירוציק םיללוכה םיחסונ ינשב תירבעב יוצמ
 ינשב ,24םכחה תילכת :תרתוכה תחת יוצמ אוהו 23תיברעמ השענ רתויב

 םואיתמ שיטירב די־בתכו ב101 —א46 ףד ,214 ןכנימ די־בתכ :די־יבתכ

9861 .or, וא ו״טה האמה ףוסב הילטיאב וקתעוה דיה־יבתכ ינש .ב38 —א1 ףד 

 םבור ,םיקסוע הז אשונב ובתכנש םירבדהו רקחמה תורפסב ןודינ םרט אשונה
 אל ךא ,םעה ינומה ןיב םיצופנ ויה רשא ,ףושיכב וא תולפט תונומאב ,םלוככ

 M. A. Shuiwass, :האר .סנאסינירה לש יתוגהה םקרימב היגאמה לש המוקמב

;328-332 .The Jews in the World of the Renaissance, Leiden 1973!, pp 

59-63 .C. Roth, The Jews in the Renaissance, Philadelphia 1959, pp. 

 M. Steinschneider, Zur Pseud- לצא יוצמ ,214 ןכנימ די־בתכ יפ־לע ,טרופמ רואית

28-51 .epigraphischen Literatur, Berlin 1862, pp. םייוניש ישי הז םוגרתב 

 M. Piessner, ״a Medieval De-דמע םהמ דחא לעו יברעה רוקמה תמועל םימיוסמ

iinition of Scientific Experiment in the Hebrew Picatrix". JWCl, XXXVI 

358-359 ..(1973), pp 

 ימע ,ה״כרת ןיו ,דופא השעמ רפסב ,ןארוד טאיפורפ לצא רוביחה אבומ .דז םשב

 304 ימע ,דומילה רדס ,לדיא האר :ונמילאל עודי היה ידופא לש ורוביח .28

 .6 הרעה
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 סנאסינירב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה

 ירפס ןיב ונמילא לש דומילה רדסב רוביחה רכזנ וז הפוקתב .ז״טה האמה תישאר

 דירשה אוה ונניינעל בושח (2) .25םהב ןייעל םלשה שיאה לע רשא היגאמה

 די־בתכ :דתא סכדוקל םיכיישש די־יבתכ ינשב רמתשה רשא ינשה רוציקהמ

 די־בתכו א10—א1 ףד ,(ena 2439) 2470 םינברל שרדמה תיב קרוי־וינ

 די־יבתכ ינש םג .א5—,א1 ףד ,(kna 1920) םינברל שרדמה תיב קרוי־וינ

 רפסה הזו״ :םיארוק ונא א10 ףד ,ןושארה דיה־בתכב .הילטיאב וקתעוה הלא

 שדוקה ןושלמו .הז וניא לבא שדוקה ןושל לא יברעמו יברעל ירושאמ קתענ
 ינשה דיה ־בתכ םויסב וליאו .״[לאל הדות=] ל״ת הז קתענ זעלהמו זעלה לא

 ל״ת םיכח לא תיאג רפסמ ןושארה רמאמה תקתעה המלשנ״ :(א5 ףד) רמאנ

 לע וז תודע .״םותמ םתקתעהב ןיא תשבושמ הבורו םירצנה תקתעהמ הקתענו
 תפוקתב השענש םוגרת לע הארנכ תזמור — זעל — תיניטאלמ רוביחה םוגרת

 םוגרתה ירחא ןבומכו ןושארה ירבעה םוגרתה ירחא םוקמ לכמ ,סנאסינירה

 דרופסכוא די־בתכב רמתשה ןטק עטק (3) .26עודי ונניא ונמז רשא ,יניטאלה

1352 (288 .mc). ולש גולטקב רואביונ ידי־לע ספדנ ונממ עטק ;א171 ףד 

 .הילטיאב בתכנ הז די־בתכ םג .483 ימע דרופסכואבש די־יבתכל

 ורמתשה רוביחה לש םינושה םימוגרתה יכ דומלל רשפא ליעל רומאה ןמ

 ,ז״טה האמה תליחתו ו״טה האמה ףוסב ובתכנש םייקלטיא די־יבתכב קרו ךא
 ישנא לצא תיברימ הצופתל הכוז יניטאלה םוגרתהש הפוקתה איה איהש

 ונמילא ןנחוי ׳ר הנמנ ותוא םיריכזמה םיטעומה םירבחמה םע .סנאסינירה

 .הצנריפב הימדקאה תא םינייפאמה חורה יכלהב הרועמ היהש

 אוה םירצונה ןיב סנאסינירה תפוקתב ץופנ היהש ףסונ היגאמ רפס (ב)

 לאיזר רפסמ תובר תוניחבמ הנוש הז רוביח .ליעל והונרכזהש לאיזר רפס

 ורמאמב יוצמ ונכות לש טרופמ רואית .יגאמ רוביח אוה םגש ,עודיה ךאלמה

 ,ירבעה םוגרתה לע יעיבצהב וירבד תא םילשהל ןאכ .דסנאו הרקס ׳פ לש
 אוה םהיניבמ םלשה :די־יבתכ ינשב יוצמ רוביחה .ויניעמ םלענ ומויק רבדש

 די־בתכב ;ב100 —!59 ףד ,8117 םינברל שרדמה תיב קרוי־וינ די ־בתכ

 תוחפו הנוש הסונב רוביחהמ לודג עטק יוצמ !131 — א98 ףד ,1959 דרופסכוא

 השענש םוגרת והז יכ דמלמ הז רוביחב ןויע .קרוי־וינ די־בתכבש הזמ בוט

 :א1 ףד קרוי־וינ די־בתכב העיפומ וז העיבקל הרורב תודעו הילטיאב

 דרופסכוא די־בתכ ויטוקילב איבמ ונמילא .311 ימע ,דומילה רדס ,לדיא האר

 יניטנטסנוקלא ךונח ןב המלש ׳ר לש תוקומע הלגמ רפסמ עטק ,א121 ףד ,2234

 רפסב רמאנל הליבקמ ונמילא לש האבומה .רפסה לש יברעה רוקמה תא הארש

 .א6 ףד 59 ןאקיטאו די־בתכ ,תוקומע הלגמ

 האר ;ז״טה וא ו״טה האמהמ םה picatrix לש יניטלה םוגרתה לש דיה־יבתכ לכ

3 .Yates, Giordano Bruno, p. 15 p. 
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 לדיא השמ

 רפסה .דז יכ עדתו ןנובתת לאיזר רפס ליחתא לארשי י,דלא ׳ה םשב

 וניטאל ןושלב אוה ינשהו רבע ןושלב אוה דחאה םינפ יבב ותוא יתאצמ

 דצמ לבא ,(!)יאיצנייטניאהו םיכאלמה תומשב ׳ופלחתה םהיניב אצמנו

 םוש ןיא יכ רובעבו .רבד םושב יטאטאיראוו םהיניב יתאצמ אל לועפה

 יתרחב רפסה הז תעידי יתלב הלועפ םושמ תומלש לא אובל לעופה םדא

 לא הרקי אלש ידכ יאיצנייליטניאהמ תומשהמ דהא לכ םע ובתוכל

 .רבד םושמ תומלש םהב אצמנ אלש םירתא םירפס שקבל לעופה

 תעמתשמ ונאבהש םיטפשמה ךותמ .קדקודמ ןויע םיכירצ םגרתמה ירבד

 םייוניש ויה םהיניבו םיהז םירוביח ינש םגרתמה ינפל ויה ולאכ ,הדבועה

 םימוגרתהמ םיעטקל ותאוושהו רוביחה לש ותקידב םלוא .םיכאלמה תומשב קר

 לש בוליש אלו שממ םוגרת ונינפל יכ תדמלמ ,ורמאמב הרקס ׳פ איבהש

 המוד הנניאש תיתוכאלמה ונושלב בטיה רכינ רבדה .דבילב תונוש תואסריג

 תויזעול םילמ תובלושמ ויטפשמב ;רתוי המודקה תידוהיה תיגאמה תורפסל

 ונמילא לש דומילה רדסב היוצמ םוגרת ונינפל יכ תפסונ תודע .דואמ תובר

 ריכזמו בש ונמילאש ןוויכ .״ירצונ ןושלמ קתעומ״כ הז רוביח ראותמ םש

 רחואמה לכל השענ םוגרתה יכ הינהל ריבס ,םירתא תומוקמב םג רוביחה תא

 ריכזה רשא ידוהי רבחמ יתאצמ אל .ו״טה האמה לש םינומשה תונש תליחתב

 :לאיזר ירפס ינש םירכזנ ז״טה האמה עצמאב ,םלוא ;ונמילא ינפל הז רוביח

 אוהש לאיזר רפסש הארנכו םידמולמ ינש ןיב תובתכתהב ,רצקהו ךוראה

 .27 לודגה לאיזר רפס םשב זמרנ ,ןאכ וננויד אשונ

 תפוקתב םידוהיל םג עדונ ,םירצונה לצא דואמ עודי יגאמ רוביח (ג)
 .הנושארל הארנכ ,רכזנ אוה .28המלש חתפמ דפס אוהו הילטיאב סנאסינירה

 תישארב הילטיא ןופצב ררוגתהש 29 ןילמעל רשא ׳ר יזנכשאה לבוקמה לצא

 יניינע לע רבחש רתסנה חתפמה רפסב ה״עה המלש בתכ״ :ז״טה האמה

 .so ״אלוקיבאלק רפסה ותוא םש םיארוק םילרע םיוגהו תורתסנה תולועפ

 רפס ילעב ,איוחי ןבא הילדג h לצא המלש תתפמ רפס רכזנ ןילמעל ירחא

 םינטשה דגנ תועבשהו םירפס רבחו״ :המלש לע בתוכה ,הלבקה תלשלש

 הנחבהה .108 ׳טע ,ד״ישת םילשורי ,ישימחה סויפ דע !יעיברה ולודאפמ ,הנז ׳י האר

 J. Buxtorf, Bibliatheca Rabinica Franeqerae האר לודגהו ןטקה לאיח רפס זיב

134 .1696, p. 

L. Thomdike, A History of Magic and Experimental Science, II, New 

280 ..York 1958, p 

 ןיילמעל הנוכמה ריאמ ר״ב רשא ׳ר לש ויתונויזח״ ,רפפוק ׳א האר הז לבוקמ לע

 .423—389 ימע ,(ו״לשת) ח ,די לע ץבוק ,״ןגנילטיור

 .134 ימע ,179 ןמפיוק ףסוא ,טשפדוב די־בתכ
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 סנאסינירב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה

 32 ונילא עיגהש יפכ המלש תתפמ רפסב ןויע .31 ״המלש חתפמ ׳ארקנו
 ,דמלמ

 הילטיאב השעג םוגרתה .ירצונ יגאמ רמוח לש םוגרת אוה לודגה וקלחב יכ

 תלשלש רפס לש ותביתכ תפוקת ןיבו ןילמעל רשא ׳ר לש ונמז ןיב הארנכ

 דחוימב — םייגאמ םירוביחב דואמ ןיינועמ היה רשא ,ונמילאש ןוויכ ,הלבקה

 וניא ןילמעל רשא ׳ר םגו רפסה תא ריכזמ ונניא ,33המלשל םיסחוימה הלא

 ,״רתסנה חתפמה״ םשב והנכמ אלא ״המלש חתפמ״ ליגרה םשה תא איבמ

 .ירבעה חסונה תא ריכה אל אוה םגש ןאכמו

 םירכזנ ,רתויב םיבושחה היגאמה ירפס םע םינמנה ,הלא םירוביח דבילמ

 תוניינעתהל תודוה ורמתשהש ,םירחא םירפס םג ונמילא ןנחוי ׳ר לש ויבתכב

 אל םוגרת וירוביחמ דחאב ונמילא קיתעה ,לשמל ךכ .םהב ןיינעתה ונמילאש

 טטצמ אוה המלש קשח רפסב .בושח יגאמ רפס אוהש ,84הנבלה רפסל עדונ

 ונממ םידירשו 3•י סוינולופאל םחוימה «לכשומ תכאלמ רפס תא םימעפ המכ

 םירכזנ ויבתכב .38ז״טה האמב וקתעוהש םייקלטיא די־יבתכ ינשב יתאצמ

 .אלר ימע ,ב״כשת םילשורי ,הלבקה תלשלש
 לע רוציק יכ ןייצל 'יאדכ .(ש״ת םילשורי ,םוליצ סופד) ץנללוג תרודהמ האר
 ׳סמ 12 ימע ,1871 ןודנול ,לנורוק לש דיה־יבתכ לש גולטקב רכזנ המלש רפס

 םע תועימק יבתוכל המדקה :המלש חתפממ רוציק :בהזה חתפמ רפס״ :1123

 חתפמ רפס ןכות תא םלוה םנמוא הז רואיתו ,״תונושמ תויתואו םירויצ המכ

 ;׳תולוק םהרבא ידי־לע תיקלטיאל םגרות ירבעה חסונה .המלש
 .ךליאו 321 ימע ,דומילה רדס ,לדיא האר
 ורמאמב םולש ׳ג הנושארל תאז לע ריעה .ב64—א64 ףד ,849 סיראפ די־בתכ האר

 ימע ,(ט״פרת—ח״פרת) ה ,רפס תירק ׳״ונאמילא ןנחוי ׳רמ עדונ יתלב רובח״

 רוביחהמ קלח לש ףסונ םוגרת .1912 ןודנול ,פאנירג ידי־לע ספדנ רחא םוגרת .276

 ־הבקסומ די־בתכ ,הרייקסא םהרבא ןב ןנחלא ׳ר לש םלוע דוסי רפסב יתאצמ
 .תיניטאלבו תיברעב די־יבתכב םג אצמנ רוביחה .ב72—א72 ףד ,607 גרובצניג

 .ב118 ,א116 ,א68 ,ב65 ,ב48 ,ב47 םיפד ,1535 דרופסכוא די־בתכ ,המלש קשח רפס

 ויתורעהו Rosenthal, Occult Science, pp. 350-351 האר רוביחה לע היפארגוילביב

 ,ןלהל האר) יתאצמש דיה־יבתכב יוצמה רמוחה יפ־לע ןוקית םיכירצ וירבד ךא ,םש
 ורוד יינב לצא סוינולופא לש םירוכזיא לע .ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאו ,(36 הרעה

 ימע ,לוצירפ םהרבא ,ןמרדור ףסאש רמוחה תא האר ,הילטיאב וגמיילא לש

 .Walker, Spiritual and Demonic Magic, pp. 147-148 ןכו ,ויתורעהו 51—50

 .ב92—א83 ףד ,(25 ׳י אניו די־בתכ רבעשל) 286 ןליא־רב תטיסרבינוא די־בתכ

 יששה ףלאב הנש גקל בורקש המלשל תולעמה ריש ׳סב יתאצמ״ :בותכ ושארב

 ירבע ילל ירצונ (ןושלמ) ׳למ רובחה הז ןתנ ׳רב המלש ׳ר ללוכה םכחה קיתעה

 יכ קפס ןיא .״תלכשומ תכאלמ ארקנ רפס דאמ ןומדק ואינולופא ארקנ רבחמהו

 סופדבו ,תולעמה ריש רפסב ונמילא לצא רמאנש המל םיסחייתמ .־!דא םירבד

 רפסב סופדבו ב4ד ףד ,1535 דרופסכוא די־בתכ האר ,המלש קשח רפסל המדקה אוהש

 ,םש ונמילא לש וירבד ץוב בושח לדבה שי ,םלוא .אי׳ע ט—ב״ע ח ףד ,קשחה רעש
 םישימחכ הבתכנ הרעההש ןאכמ ,״גק״ בותכש םוקמב ״הנש האמ הז״ בתוכה
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 םהינש ,38רמתה רפסו 37ארזע ןבא םהרבא ׳רל סחוימה םימצעה רפס םג

 סוטריבלא לש ורוביח םג .סנאסינירה ינפל בר ןמז תיברעמ ומגרותש םירוביח

 רתויב םיבושחה םייניטאלה היגאמה ירפס ןיב ,םלוע תואלפ רפס — סונגאמ

 ונמילא יכ הדבועה איה תוחפ אל הבושת .39ונמילאל עודי היה םייניבה־ימיב

 ומצע לע דיעמ אוהו ״וירוביחמ דחאב היגאמל דבכנ םוקמ שידקה ומצע

 :41 םיארוק ונא ויטוקילב .םימוד םיאשונב וקסעש םייוג םע םג םירשקב היה יכ

 ןיינעהו ״תורצוא אוצמל וימיב׳ לדתשה רשא רעבשהה ילעבמ דחא יל רפס״

 ״הכאלמה ילעבמ דחא יל רפס״ ןושלב ,42 תולעמה ריש רפסב תינש אבומ ולוכ

 םוקמב .תורצוא לע תרמושה חורל וכפהלו םדא תימהל םודק גהונ לע רבודמו

 לש ויפוא חונעיפ לעו אינולוב ריעב יוג םע ותשיגפ לע ונמילא רפסמ רחא

 יניינעב ונוידב .43דואמ ומישרהש חונעיפ ,םינפה תרכה תטיש יפ־לע ונמילא

 .44 ״םירצונו םירבע יפמ יתעמש תובר הלאכ״ יכ ונמילא דיעמ ,תינומידה היגאמה

 יוארה ןמ ,ונרכזהש תיגאמה תורפסה לש התעפשה לע ןוידל רובענש ינפל

 םימרוג לע תישונאה העפשהה תורשפא אשונב׳ תונוש תוסיפת לע דומעל

 (א) :תידוהיה הבשחמה םוחתב ויה תובושח תולוכסא יתש .םדאל ץוחמש

 ןיב דוחי ידיל איבהל םדאה תבוח תא הינויע זכרמב הדימעהש ,45הלבקה

 האמה לש הנושארה תיצחמה ףוס ונייהד ,תולעמה ריש רפס תביתכ ירחא הנש
 דיה־בתכ תא וטרפ בקעי ןב המלש לאפר ׳ר קיתעה הפוקת התואב ךרעב .ז״טה

 ןליא־רב די־בתכב רשא ,םיטוקילה םייוצמ 17—3 םידומעבו ,246 ןמפיוק ,טשפדוב

 קיתעמה יכ ןייצל יוארה ןמ .רתוי בוטו אלמ טשפדוב די־בתכב חסונה םלוא ;רכזנה

 ןכתייו ,ונמילא חראתה ובס תיבב רשא אסיפמ םיסנ לאיחי ׳ר רובע דבע רכזנה

 ורוקמב היהש ,תלכשומ תכאלמ רפס ךותמ ומצע ונמילא ףסאש םיטוקיל ונינפלש

 םירבדהמ דבכנ קלח .ונמילא וראתמש יפכ ףד םייתאמכ :רתוי הברה ךורא

 .תולעמה ריש רפסב םג םייוצמ ,םידירשב םיעיפומה

 .76 הרעה 312 ,ימע ,דומילה רדס ,לדיא האר 37

 .74 הרעה 312 ימע ,םש 38

 .א116 ףד 1535 דרופסכוא די־בתכ ,תולעמה ריש דפס 39

 .34 הרעה ,ליעל ורמאמב םולש ׳ג לש וירבד תא האר 40

 .א15 ףד ,2234 דרופסכוא די־בתכ 41

 j. Dan, "Teraphim: From Popular :םג הארו א126 ףד ,1535 דרופסכוא די־בתכ 42

.Belief to a Folktale", Scripta Hierosolymitana, XXVII (1978), pp 

 רופיסלו ב92 ףד ,270 סיראפ די־בתכ ,הדעה יניע רפסל םג הוושהו .100-102

 .M. Bouisson, La Magie, Paris 1958 p. 132 לצא אבומה

 תא סיפדהל הווקמ ינאו ,םיילושב א68 ףד ,2234 דרופסכוא די־בתכ ,םיטוקיל 43

 .רחא םוקמב רמוחה

 שידראפ פע וירשק לע ונמילא רפסמ ב20 ףדב .ב47 ףד ,849 סיראפ די־בתכ 44

 האר .תויחצנה תגשה דוס תא תעדל רמייתהש םסרופמ אפור — ונאוטנומ ואיראזיצ

 .274 ימע ,(34 הרעה ,ליעל) םולש ׳ג

 .37—29 ימע ׳םירקחמ ,בילטוג האר 45
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 סנאסינירב הלבקה לש ינוטלפואיגהו יגאמה שוריפה

 המגמ .תוהולאה לש הלגתמה טביהה תא ,ללכ ךרדב ,תווהמ ןהש ,תוריפסה

 םויק ונייהד — תוישונאה תולועפה אשומש ןוויכ ,תקהבומ תיגרואית איה וז
 הצוחמש תוחוכה ,תוקוחר םיתיעל קרו תוהולאה איה — הלבקה ךרד־לע תווצמ

 םג רכשנ אצוי ,תוהולאה ךותב תגשומה הינומרהה לש האצותכ ,םנמוא .הל

 הרטמה תגשהל הווהתמה ,תינשמ האצות יהוז םלוא ,תוהולאל רבעמש םלועה

 תווצמה םויקל הקוקז תוהולאה יכ הדבועה תדחוימ השגדהל היואר .תינושארה

 לע תישונאה העפשהה לש היפוא תא םכסל רשפאו ,ומצע םדאהמ תוחפ אל

 (ב) תאז תמועל .״הובג ךרוצ — הדובע״ עודיה ילבקה רמאמב הלבקה יפ
 :תוהולאל תחתמש םלועה ,ללכ ךרדב ,אוה תיגאמה הלועפה לש אשומה

 .םיבכוכהו תולזמה לע םינוממה׳ תוחוכהו םיכאלמה םלוע ,תימסוקה שפנה

 שפנה תוקיבד לע רבודמ םיתיעל ;תונוש םיכרדב תוגשומ תויגאמה תואצותה

 תא תונשל םדאה לגוסמ וז תוקיבדמ האצותכו תימסוקה שפנב תיטרפה

 םיטסכט .תימסוקה שפנה לש התגהנהל ןותנ עבטהש ןוויכמ ונוצרכ עבטה

 םיעבונה תוחוכל םורגל תוצוחנה תולועפה רואיתב םיקסוע םירחא םייגאמ

 הז גוסב ;ןוקיגאמה ןוצר יפל לועפלו ןותחתה םלועל תדרל םיבכוכו תולזממ

 שומישהו םידשה לע תססובמה ,תינומידה היגאמה תא םג לולכל שי היגאמ לש

 םיצפחל יכ הסיפתל רושק תיגאמ תוליעפ לש ףסונ גוס .תועבשה ידי ־לע םהב■

 הלעמלמ םיעפושה תוחוכה תטילק תורשפאמה תורתסנ תונוכת שי םימיוסמ

 הנכמ .תיטאמסילטה היגאמה יהוזו—> םידסמה ץפחה יאשונ לע ןגהל וא

 הדבועה איה ,ליעל ורכזוהש היגאמה לש תונושה תורוצל יתוהמ ףתושמ

 הקוקז איה ןיאו הילא םינופ ןיא :םינושה םיכילהתב קלח ןיא תוהולאלש
 םירורבה םילדבהה תורמל .״טוידה ךרוצ הדובע״ ונינפל :ןוקיגאמה תולועפל

 תודוקנ ןיידע שי ,תורכזנה תוסיפתה יתשב תראותמה תישונאה תוליעפה ןיב
 דמעוה תוסיפתה יתשב (א) :ןאכ ןטילבהל יוארה ןמו ןהיניב תובושח עגמ

 ;םינוש םיכילהת לע הבר העפשה עיפשהל לגוסמ אוהו יזכרמ םוקמב םדאה

 וא תוריפס — ול הצוחמש תוחוכ לא תיינפ ידי ־לע תגשומ העפשהה (ב)

 ןיבל תוריפסה ןיב טלובה ינושה תורמל .תועבשהו תוליפת תרזעב — םיכאלמ
 :בושח ינבימ ןוימד לע עיבצהל רשפא ,םיבכוכו תולזמ לע םינוממהו םיכאלמה

 לגוסמה חזכ לכל דחוימ יפוא שי ״םיינחורה״ םלועב םגו תוריפסה םלועב םג

 חיטבהל וילע ,ושקובמ תא גישהל לכוי לבוקמש ידכ .םייוסמ ןוויכב עיפשהל

 תכרעמב הינומרהל םורגלו תוריפסה םוחת לא ףוס ןיאמ עפשה תמירז תא הליחת

 תא גישהל ידכ ןהמ תחאל ןווכתהלו ללפתהל לכוי אוה זא קר ;תוהולאה

 תעבשה ןיבו תונושה תוריפסל היינפ ןיבי הלבקה שי ,תינבימ הניחבמ .ושקובמ

 .םדאה תשקבל תונעל וחוכבו םייוסמ םוחת לע הנוממ םהמ דחא לכ :םיכאלמה

 לש האצות איהו תירקמ הניא היגאמהו הלבקה ןיב וז הקיז יכ חינהל ריבס

 הבולישו ,םיכאלמה תעבשהב תקסועה המודקה תידוהיה היגאמה תעפשה
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 לדיא .דשמ

 היגרואיתל הכפה היגאמה .תוינוטלפואינהו תויטסונגה תורוסמב וז היגאמ לש

 .ומצע ןוקיגאמה אלו עפשה תא לבקת תוכלמ תריפסש ןיינועמ לבוקמה רשאכ

 ישנא לש םהיניעמ ומלענ אל ליעל ונייוצש הלבקהו היגאמה ןיב תולבקהה

 הלבק—היגאמ דמצה ליחתמ הלודנרימ הללד וקיפ לש ויבתכב .םנאסינירה
 לש ותעדל .היגאמל ףדרנ םשל ״הלבק״ חנומה ךפה םיתיעלו תווד תויהל

 46 — תיעבטה היגאמה וקיפ
magia naturalis— לש שלחו םידקמ בלש אוה 

 יכ ץיצמ וק־® .״תיגאמה׳ תוליעפה לש תרתוכה תלוג תא הווהמה ,הלבקה

 תא טולקל םיכרד ןהיתש :הלבקלו תיעבטה היגאמל ףתושמ יסיסב ןורקיע

 קיתעמה שוריפ ,הלבקה לש יגאמ שוריפ ונינפל .״ הלעמלמ םיעפושה תוחוכה

 יוניש הווהמו םדאה םלועל תוהולאה םלועמ הלבקה לש יזכרמה האשונ תא

 הבש ךרדל טוריפ וקיפ לש ויבתכב אוצמל ןיא .הלבקה לש התוהמב רורב

 ותעיבק םג ךא ,וניציפ ויליסרמ חסונ תיעבטה היגאמה לע הלוע הלבקה

 תוחתפתהה אישכ ״תישעמה״ הלבקה תדמעהל ,דתיה הבושח וקיפ לש תיללכה

 .תישונאה

 יוארה ןמ ,הלבקו היגאמ ןיב סחיה לע ונמילא לש וינוידל רובענש ינפל

 תינויעה הלבקה ותעדל .תישעמו תינויע הלבק ןיב וקיפ לש ותקולח לע דומעל

 השולש ןיבש םיסחיה לע תועידיו תויתואה יפוריצ לש הקינכטה תא תללוכ

 לע ,דומילה רדסכ ונמילא תלממ וקיפ לש הלא םירבד דגנכ .49■תומלועה

 תכרעמ רפסו יטנקר ירפס ןוגכ ,תוריפסה תלבקב םיקסועה םירפסב ןויע

 .הריצי רפס לע םישוריפו היפעלובא ירפס דומיל לע ךכ־רחאו 60תוהולאה

 ,הבתכנש תרגיאב העיפומ תינויעה הלבקה לע וקיפ ירבדל הבורק הרדגה

 תורשקתה תעדל אוה ינויעה קלחה״ :51תסרוגה, ,ונמילא לש וגוחב ,יתעדל

 P. Zambelli, "La Probleme de la magie זזאר הז גשומ לש ותוחתפתה לע 46

naturelle a la Renaissance", Magia, Astrologia e Religione net Rinasci 

48-49 ..mento, Worclaw 1974, pp 

 Yates, Giordano Bruno, pp. הביהרה וקיפ לצא הלבקהו היגאמה ןיב סחיה לע 47

86-110. 

 .97—96 ימע ,םש 48

 .95 ימע ,םש 49

 .66—65 תורעה 310 ימע ,דומילה רדס ,לדיא .דאר 50

 םוקמב חיכוהל יתיסינש יפכ ,הבתכנ תרגיאה .ב28 ףד ,316 ירויפיטנומ די־בתנ 51

 השולשב אסיפמ קחצי ׳ר לש ותרגא״ האר .אסיפמ לאיחי ןב קחצי ׳ר ידי־לע רחא

 העיפומ המוד הרדגה .סופדב ,(ב״משת) (כ) י השדח הרדס די לע ץבק ,״היחסונ
 :וטאצול החמש ׳ר לש םסרופמה םואנב םג

 לש ותולת לע וד אוה :יעדמו ינויע רתוי והירה (הלבקה לש) ינשה קלחה
 םה ,סופיטבא שמשמה ישחומ יתלב םלוע ,ינחורה םלועב ימשגה םלועה
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 סנאסיגירב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה

 השלשה תוגרדמו הי זמרו הרותה תודוסו דנה תוריפס הרשעב תומלוע ׳גה

 תמכחל הלבקה תא וקיפ קלחמ 52רתא םוקמב .״םתלשממו הלאה תומלוע

 םולש ׳גש יפכ תישעמו תינויע הלבקל הליבקמ וז הקולחו תומשהו תוריפסה

 תוריפסה ךרד לע היפעלובא לש וירבדל וז הקולה הליבקמ ,53 ריעה רבכ

 תעדלש ,ןאכמ .54 ןומלש הדוהי ׳דל ותרגיאב םיעיפומ םהש יפכ ,תומשה ךרדו

 ןיב וקיפ ןיחבמ 65 רתא םוקמב .דותל לאה תומשו דוחל תויתוא יפוריצ וקיפ
 גוסכ םינוילעה תוחוכה תטילק ןיבו הלבק לש םייוסמ גוסכ תויתואה׳ יפוריצ

 תטילקו תומשב שומישהש ןאכמ .תיעבטה היגאמהמ הלועמה ,הלבק לש ינש
 תא ריהבמ וקיפ ןיא ךא ,הלבקה לש רחא גוסל םיכייש םינוילעה תוחוכה

 .תישעמה הלבקל םיכיישה םיאשונה ינש ןיב סחיה

 ,היגאמ ירפסב דומלל שי היפעלובא לש וירוביחב דומיל ירחא ונמילא תעדל
 .58תוינחורה• תטילקל תוקינכטב םינד םבורו לאה תומשב םיקסוע םקלחב, רשא

 םיסנ ללוחל םירשפאמה תוחוכ תטילקו תומשב שומיש לש בוליש ובו רואית

 :57 ונמילא לש םיטוקילב עיפומ

 (!) ובושו ותאלח לכמ ■!תוככדזהו ותונשהו ץוחב ףוגה 58רקנה ירחא

 תאירקב אנ הנת ׳וירמחה ויתונותשע לכ וריסהו ׳יקחשכ ריהבו ךז

 ׳יהלא דארמו תוארונ תודוס ולגתי הב ׳יבותכה דמשהו דבל הרותה

 59 ורמאכ לבקל ׳ונוכנ םתויהב תוריהבהו ׳וכזה ׳ושפנה לע תועפשנ

 יכ םיהלאה לומ לא םאובו םכיתולמש וסבכו ׳ימי תשלשל ׳ינוכנ ויה

 ,׳יהלאה ייוקחב ןוימדלו ׳ינפבמו ץוחבמ ףוגל ׳ונכה ׳גה הלא המה

 עוקשו עוקת לגרומ רובחה םושי דע הבורמ ןמזב םדאה היהישכו

 ׳יהלא תור ומצע לע דירוהל לכוי יכ דע בר עפש וילע עפשי הנה הלאב

 לכויש אלא דוע אלו ׳יהלאכ היהו םויה לכ וילע ףפוחו וילע תפחרמ

 ...םינושאר שיערה םישרש לע םידסוימ םיישחומה םירבדה לב יכ םירובס
 םינומ םה .דז דיקפתל ...תיהולאה הרובגה לש החוכ עפש עיגמ י .. םכותמו

 .(תוריפס) רשע
 .144 ימע ,א״ישת םילשורי ,היצנו ידוהי לע רמאמ האר

.Pico, Opera Omnia, pp. 107-108; Yates, Giordano Bruno, p. 95 

.Scholem, Anfänge der christlichen Kabbala, p. 164 n. 1 

 המגרות תרגיאה .15 ימע ,ג״ירת איספל ,הלבקה תמכח יזנג ,קניליי ׳א לצא הספדנ

 .וקיפל העודי «דתיהו סטאדירתימ סויוואלפ ידי־לע תיניטאלל

.Pico, Opera Omnia, pp. 180-181; Yates, Giordano Bruno, p. 96 

 .ךליאו 320 ימע ,דומילה רדס ,לדיא האר

 .א164 ףד ,2234 דרופסכוא די־בתכ

 .תוקנה

 .וט טי תומש
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 לדיא השמ

 אוהה רפסל היהי דע םייח ׳יהלא חור ׳יהלא בתכמ בתכמה לע דירוהל

 לכו יארגס רפה ׳יארקב הלא ימכו .םלועב ׳יתפומו תותוא שדחל חכ

 תרותו ׳ורותה והוענמ ןכ לע ,׳וער ׳וחורמ יטארגס ׳ירובד םה ׳ישחלה

 ׳ובר היתולוגס ןכלו ה״בקה לש ומשב המותחו הרוגס הלכ ׳יה השמ

 .לותלתפו רוע ןיע ותפזש אל לודג דוס והזו ןילהת רפס לכ ןכו

 :וקיפ חסונ תישעמה הלבקב םילולכה תודוסיה ינש םיעיפומ זנמילא ירבדב
 םג ׳ללוכה בלש ,ינש בלשב דרויה עפשו הרותב םיארוק ונאש לאה תומש

 תילכת רפס ירבדמ םג ונל עודי תודוסיה ינש ןיב רשקה .תופסונ תונכה

 םודקה ןמזב ...וטסירא רמא״ :ונמילאל ןהו וקיפל ןה עודי היהש ,60 םכחה
 לפשל ודרי ץראה לא תוינחורה וב דירותשכ המ רבד תויהלאה תומשב׳ היה

 ירבדב אל ןבומכו ונאבהש ונמילא ירבדב אל ,םלוא .״דירומל וגרהי םימעפלו

 דמלמ ונמילא לש וירבדב ןויע .תישעמ הלבק לע רבודמ אל םכחה תילכת רפס

 ףצר ,ותעדל ,איה הרותה ;הרותה רפסל הרושק עיצמ אוהש הקיטקארפה יכ
 הרותה לכש םדק ימכח ורמא״ :61 רחא םוקממ םידמל ונאש יפכ ,הלועפ תומש לש

 יהוז .״ומצע ינפב םש אוה קוספו קוספ לכו ׳ילעופ תומש תוביתה לכו דחא םש

 ןהו םילהת ישומש רפסו הרות ישומש רפסב הרוקמש תרוסמ לש תוחתפתה
 —ן״במרהו ארזע ׳ר—הנוריג ילבוקמל ועיגה רשא ,הל תומוד תורוסמ לש

 ךרד איה תומשה ךרד לע הרותב האירקה :רורב יגאמ יוטיב ןאכ האצמו
 :63 ונמילא בתוכ ימינונאה ורוביחב ,הנהו .«2 יגאמ יעצמאל הרותה תא תכפוהה

 ראב ליאוה ץראב ׳ידלונב םילזה תולזמהו ׳יבכוכה תמכח המ עדויה לכו

 הזה רבדבו ,היתותואו היטפשמו הנוכתה יכרד :לע הלוכ הרותה תא

 ׳יהלאה ינב השעמב עדויה לכו ׳יטפשמהו ׳ינויעה הנוכתה ילעב וללכנ

 הלעמלמ ונישאר לע וימשב ולזי וידחי אמטהו רוהטה םהילע ׳יהובגה

 .ןלהל 101 הרעה הארו ,א51 ףד ,214 ןכנימ די־בתכ 60

 .ב6 ףדל םג הוושהו ,ב92 ףד ,849 סיראפ די־בתכ 61

 ,לדיא ׳מ ;ךליאו 41 ימע ,דוסי יקרפ ,םולש ירבד תא האר הז אשונ לע 62

 תבשחמב םילשורי ירקהמ ,״הלבקב הילוגלגו תולכיהה תורפסב הרותה תסיפת״

 םידחא םימכח שי ונמילא לש ותפוקתב יכ ריעהל יוארה ןמ .(א׳׳משת) א ,לארשי

 טלתשהל לארשי ימכחל תורשפאמה תויגאמ תולוגס הרותל שי יכ םירובסה

 ,68 ימע ,1880 אשדו ,תובאל ושוריפב ץבעי ףסוי ׳ר ירבד תא האר .עבטה לע

 ־לת־טילשורי המארע קחצי ׳ר לש תינויעה ותנשמ ,יקסנליו־רלה ׳ש לש הירבדו

 ןילרב ,אסיפמ םיסנ לאיחי ׳ר לש תואנק תחנמ רפס ;131 ימע ׳ז״טשת ביבא

 קרפ ,ט״פש ,היליזאב ,המכחל ףרצמ רפסב הידנקמ ר״שיה ירבדו 108 ימע ,ד׳׳לרת
 .ד קרפו י

 .בד ףד ,849 סיראפ די־בתכ 63
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 סנאסינירב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה

 ימכח וללבנ הזה רבדבו הלבקה יכרד לע הלכ הרותה תא ראב ליאוה

 .תישעמהו ׳ינויעה הריפסה

 יתשב .הלבקה ךרד לעו הנוכתה ךרד לע :הרותב אורקל םיכרד יתש ןאכ שי
 הלבק לש ךרדב הרותה רואיב יכ ינמוד .ישעמ קלחו ינויע קלה שי םיכרדה
 הנוכנ ונחתינ םא .״הלעמלמ ונישאר לע וימשב ולזי״ש םרוגה אוה תישעמ

 ותסיפתל המוד תישעמה הלבקה תא ותסיפתש ירה ,ונמילא לש ותעד תא

 תדרוהל רושקה ,תומשב קוסיע וז הלבק תללוכ םהינש תעדל :וקיפ לש

 הלבקה לש םהיתורדגהב תפסונ עגמ תדוקנ שי יכ ינמוד .תוינחורה
 רושקל ידכ תומשב תקסועה הלוספ הלבק שי וקיפ תעדל :תישעמה

 האמטו הרוהטל תישעמה הלבקה לש וז הקולח .04תואלפ תושעלו םינומיד

 אמטהו רוהטה תא ותרכזהב ,ליעל ונאבהש ונמילא ירבדב םג תזמרנ

 ״םישחל״ לע רבודמ םש ,םיטוקילהמ האבומה םויסב ןכו םיבכוכה לעמש

 .85תרתומ איהש תיגאמ הרוצב הרות תאירק תמועל תורותה יפ־לע ורסאנש

 רישי ךשמהב :םכחה תילכת רפסל הלבקה ונמילא ירבדב שי בוש יכ ינמודו

 המ ץראה (!)תלוע רובעי אל ףושכה שחל ימאו״ :66 רמאנ ליעל ונאבהש עטקל

 ירבדל ,רסאנ ףושיכל רושקה שחלה .״דרויש המ תדרוהב תאז ץראה ברקיש

 .״תויהלאה תומש״ב שומישה ןכ אל ךא ,ונמילא

 ךילהתל הכפה הרותב האירקה .םיטוקילב ונמילא ירבדל רוזחל יוארה ןמ

 .הלעמלמ םידרויה תוחוכה תטילק ידי־לע םיגשומה ,םייגאמ תוחוכ תיינק לש

.Opera Omnia, I p. 181; Yates, Giordano Bruno, p. 97 

 ז״טה האמה לש הנושארה תיצחמב העודי האמטו הרוהטל תישעמה הלבקה תקולח

 :דמאנ ןופלח םחנמ והילא ׳ר לש ותרגיאב :הילטיאב

 לכו לאמש דצו ןימי דצ םיארקנה םיקלח ינשל הליחת תקלחנ הלבקה תמכח

 דחא לכל השעמו ןויע םהש ׳ירחא ׳יקלח ינשל ׳יקלחנ ׳זגה ׳יקלח ינשמ דחא

 ׳ישודק ׳ירבדו ׳יכאלמו ה״בק״ד תומשו השודקו הרהט ולכ ןימי דצהו ,םהמ

 תיב קרע וינ די־בתכ) האמוטה דצמ תופילקו םירשו [??] ולכ לאמש דצהו
 .(ב153 ףד ,1822 םינברל שרדמה

 תלחתהב ,םייוגה תמילכ רפסב ןארוד טאיפורפ לש וירבד תא ,הז אשונב הארו

 ויה םילבוקמ וידימלתו ירצונה ושי יכ הלבקה תמכח ישנאמ יתעמש״ :ב קרפ

 השעש המ ושי השע איהה המכחהמ יישעמה קלחבו תשבושמ םתלבק .רתיהש ךא

 יאדכ .״האמוטה דצ אוהש לאמש דצמ וב ■שמתשה יכ ...םירזה םיניינעהמ

 .היגאמה וא הלבקה תרזעב םיסיג ללוח ושי יכ העדל דגנתמ וקיפ יכ ריכזהל

 רפס תעד לע תססובמ ארחא ארטיסל הדובע הלוספה תישעמה הלבקב האורה הקולחה

 יכ תסרוגה תיאדזמה העדל הוושהו ׳הלבקה דגנכ היגאמה תא הדימעמה ,רהוזה

 J. Bidez— F. Cumont, Les Mages Hellenises,:^^ לש ןחלופ אוה ףושיכה

143 .1, Paris 1938, p. 
 .א51 ףד ,214 ןכנימ די־בתכ
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 לדיא ,דשמ

 עפשהש רחאלו עפשה ווא שיאה! לבקמ הלחת :םיבלש ינש חז ךילהתב

 ״םייח םיהלא חור״ — ףסונ עפש ומצע לע דירומ אוה ,לגרומו עובק תויהל רפוה

 בל תמושתל יואר .67םיתפומו תותוא שדחל ול רשפאמה — הריצי רפס ירבדכ

 לש דוביע ,יתעד תוינעל הווהמה ,״׳יהלא תור ומצע לע דירוהל״ ףוריצה

 ויהש םיבר םירוביחב עיפומה ,״תוינחורה תדרוה״ םסרופמה יגאמה יוטיבה

 םג אלא תינושלה הבריקה םושמ קר אל תרבתסמ וז החנה .68ונמילא יניעל

 .שדוקה תור תדרוה תרכזנ ובש יגאמה רשקהה םושמ
 *בתכב רשא ,תישעמה הלבקה ךרד לע הרותה רואיב לע ונמילא לש וירבד

 הסיפתב לגד אוה יכ המוד םלוא ,ז״טה האמה תישארב ובתכנ ,849 סירפ די

 רבחמה דעתמ וגידמ לד והילא ׳ר לש תדה תניחב רפסב .ןכ ינפל המ.ןמז וז

 רמאיש ןכתי אל םג״ :תוינחורה דירוהל יעצמא תווצמו הרותב םיאורה הלאל

 ירבדב ןייענ רשאכ יכ םסלטהו תורוצה ילעב יטפשמכ תוינחורה דירונ םבש

 חינהל שי .־־י״ז״ע ידבוע יכרדמ םהו דאמ הז לע םיקלוח םאצמנ הרותה

 העבוה איהש יפכ ונמילא לש ותעד דגנכ םינווכמ וגידמ לד לש וירבד יכ

 .ומע הנמינ היה וגידמ לד רשא ,וקיפ לש וגוחב

 םינכותה ידי־ לע הרותה תאירק לע םינוידה תוכימסל התע תונפל יוארה ןמ

 רבודמ םש ,״הריציה תלועפ דוס״ ארקנה רצק רמאמב העיפומה הסיפתה הוושה 67
 ךכ־רהאו ,״המכחה עפש״ תלבק םשל תויתוא ףוריצ לש הקינכטב שומיש לע
 םהרבא ,לדיא האר הז רמאמ לע ;םלוגה תריצי לעו שדוקה חור תלבק לע

 .131 ימע ,היפעלובא

 ןכנימ די־בתכ המגודל האר :םכחה תילכת רפסב הז חנומ ץופנ הנושארבו שארב 68

 רכזוהש ארזע ןבאל סחוימה םימצעה רפסב םג רזוח יוטיבה ;א51 ףד ,214

 די־בתכ ,יניטנטסנוקלא המלש לש תוקומע הלגמ רפסב ןהו ,די ימע האר ,ליעל

 ,ט״יש הבוטנמ ,הצרצ ןבא לאומש ׳ר לש םייח רוקמ רפסבו ;דועו א6 ףד ,59 ןקיטו

 תורפסב םג העודי ׳׳הורוה״ לע תססובמה היגאמ יכ ריעהל יוארה ןמ .אי׳ע ו ףד

 הרעה 221 ימע א ,ו״כשת ןג תמר ,םידוהיה תודגא ,גרובצניג ׳ל הארו ,תישרדמה

 רבודמ תיטמרהה היגאמבש דועב חריהו שמשה תדרוה לע רבודמ שרדמב ךא ;56

 תדרוהל יכ דחוימב ץיצל יוארה ןמ .םיימימשה םימרגה לש םתוינחור תדרוה לע

 זילא אבי חכ םכח לכל יכ״ :יתולגתה טביה םג שי םכחה תילכת רפסב תוינחורה

 עבטכ הילע וצילי רשא היהו ונממ םתסנש .ימ ול' חתפתו והריעת תוינחורהמ

 .(שדוקה חורל הבורק הסיפת ונינפלו א26 ףד ,214 ןכנימ די־בתכ) ״םלשה
 תוינחור ״תכישמ״ לע .364—361 ימע ,דוסי יקרפ ,םולש האר םלשומה עבטה לע

 איבמה ,אי חי םירבד לע רשא ןב ייחב ׳ר לש ושוריפב םג האר םיבכוכה

 ירבדל םג הוושהו םכחה תילכת רפסל דואמ המוד רמוח ״סונילאג תרגא״ ךותמ

 .ג קרפ ,ל רעש ,םינומיר סדרפ ,ק״מר

 Gellen, Faith and Reason, pp. 454-457 ;69—68 ימע ,1833 אניו ,תדה תניחב 69
 ימע ,דומילה רדס ,לדיא םג הארו ,וגידמ לד לש תרוקיבה תנווכמ ימל ההיז אל

 .74—71 תורעה 329—328
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 ®נ$סינירב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה

 תניינעמ הלבקמ ■849 סירפ די ־בתכבש עטקב הוניאר דבכש םילבוקמהו

 :70 ונמילא לש ויטוקילב העיפומ

 העבשה ׳יבככהמ בככ התא לא ׳ואצמנהמ אצמנ לכ ןכותה רוקחי רשאכ

 ׳ואצמנה לע הרותב רכזנה רובדו רובד לכ לבוקמה רוקחי ןכ סחוימ אוה

 ׳ועונת דצמ ׳וה ׳וריפההש יריפס הזיא לע דירותה תווצמב. ׳ורכזנה

 ׳ישנאה ילע אבל ׳ויוארה ׳ודיתעה לבוקמה עדי ןכ .םתלשממו ׳יבככה

 71׳ודבעהו תווצמה ילעב ׳ועונת יפל ׳ועפושה ׳ודיפסה ׳ועפשה דצמ

 .ןכותהמ םלש רתוי ןפואבו

 םירתסנה םיכילהתה תנבהב דוע קמוע ונניא הרותב קיעמה לבוקמה ןאכ

 יוזיה ךרוצל ויתועידיב שמתשמה ״ןוילע״ גולורטסא אוה אלא ,תוהולאבש

 Sicut״ :72וקיפ לש תוזיתה תחאב המוד הסיפת ונא םיאצומ בושו .דיתעה

vera Astrologia docet nos legere in libro Dei, ita Cabala docet nos 

legere in libro legisונמילא לש ותעדל הליבקמ ונינפל יכ ינמודו .״ 

 ,היגולורטסאה לש ישעמה דצה תויהל היושע תיעבטה היגאמה :ליעל ונאבהש

 הלבקהש דועב ,םינוילעה תוחוכה תטילקל ךרדה תא תדמלמ איהש ןוויכ
 ,ןאכ ןייצמ וקיפש יפכ ,הלוע ינויעה הקלחש ןוויכ ,רתוי הלועמ היגאמ איה
 תישעמה הלבקה תא ונמילא דימעמ ,תולעמה ריש רפסב .היגולורטסאה לע

 הרושקה תילארטסאה היגאמה תא לסופ אוה םעפהו היגולורטסאה ,לעמ
 :וז המכחל

 תותכב ינחור הכ שי םדאב שיש רבאו רבא לכל יכ הריפסה ימכח ורמא

 דחאב תוצמה ןמ .דוצמ םדאה תושעב רשא ...[תוכלמ] איהה הריפסה

 חכל תיבו אסכ תויהל אוהה■ רבאה זא ןוכנ היהי םיימשגה וירבאמ

 האלפנה. המכחה תאז אצמ ןושארהו ...ותמגוד אוה רשא ןוילעה ינחורה

 לע יונב הריצי רפס ורפס לכ םג האריש ומכו...וניבא םהרבא היה

 .מ בל םירבדל ושוריפב ן״במרה ירבדל הוושהו ,ב2 ףד ,2234 דרופסכוא T־בתכ 70

 ,דואמ םדקומ ךיראתב ובתכנ םיטוקילב ונמילא לש הלא וירבד יב ץיצל בושח

 ןודל םוקמה ןאכ ןיאו ,1470 תנש ינפלש ףא ןכתייו 1478 תנש ינפל הארנכ

 הזיתה ןיבו ונמילא לש וירבד ןיב ןוימדה רואל הבושח וז העיבק .הז אשונב

 הילטיאב הנודינ היגולורטסאהו הלבקה ןיב סחיה תייעב יכ ןייצל יאדכ .וקיפ לש

 האר .הלבקהו הנוכתה ןיב המאתה שי לשולבייד קחצי ׳ר תעדל ;ונמילא ינפל

 ב״נרל (1391) א״נק ןיב הילא םתקיזו לארשי־ץראל דרפס ידוהי תיילע״ רקה ׳י

 .147 ימעו ,64 הרעהו 145 ימע ,(ד״לשת) א ,םלש ,״(1492)

 .״תודובעהו״ ל״צ הארנכ 71

72 72 .Opera Omnia, 1, p. 113 — conc. לצא הלבקהו היגולורטסאה ןיב םיסחיה לע 

 F. Secret,' L'Astrologie et les Kabbalistes Chrfetiens האר םירצונ םילבוקמ

45-49 .a1 la Renaissance", Le Tour Saint-Jaques, IV (1956), pp. 

[77] 

This content downloaded from 192.114.7.2 on Sun, 30 Aug 2015 12:28:58 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 לדיא השמ

 םיבככבו םילגלגב היה ךיא רבאו רבא לכ תמגוד ותוארהב רבדה הז

 תאז ןייעו ...73 תויתואה םלוע ותוא ארוקה ינחורה םלועב איה ךיאו

 ןבומכ ואצמ רשא הנומדקה הנוכתה תמכחל המוד הנומדקה המכחה■
 םלועב הרומתה םלועמ ימשג רבד לכו הרוצ לכו רביא לכ תמגוד

 ,םתעפש לבקל רבד לכ ןיכהל וקימעהו םהיתורוצו םיבככב 74העונתה
 ׳יה םהרבא תמכחו האמטו הרסחו הרומא תימשג הכאלמ יהוזש אלא

 קחצי ,75וינב וכשמנ וירחאו הרוהטו המילשו תרתומ ,תינחור הכאלמ

 .76 בקעיו

 :הרותה לש השדחה הנבהה לש .ריפוא לע םידמלמ ונמילא לש הלא וירבד

 רשאמ רתוי הלועמ הרוצב תודיתעה תא הרותה ןמ םידמול םילבוקמה ,ותעדל

 תדמלמ ,ליעל וניארש יפכ ,תישעמה הלבקה .םיבכוכהמ םידמול םיגולורטסאה

 לש הירתסב׳ ןויעמ הלבקה תכפוה ךכו ,םייגאמ תוחוכל עיגהל דציכ ונתוא

 היגולורטסאהמ רתוי ללכושמ יעצמאל ,ומצע יגפב דמועה ךרעכ תוהולאה

 ברה לש םהיבתכב ,וניארש יפכ ,עיפומ הלבקה תוהמב הז יוניש .היגאמהו

 החנהל ןיכומית .רוקמה אוה אוה ונמילא יכ חינהל ינא הטונו דתי םג דימלתהו

 םיעטקהש הדבועהמ איבהל רשפא ,ליעל יתרכזהש יגולונורכה ןיינעה דבלמ ,וז
 ןחבנ הייוטיב תאש רתוי תללוכ הפקשהמ קלח םה ונמי לא ירבדמ ונאבהש

 םושמ .דבלב םירופס םיטפשמל םצמטצמ אשונה וקיפ לצאש דועב ,ךשמהב

 לא סחיה תנבהל ונמילא לש תללוכה ותפקשה רואיתל תובישח שי ,ךכ

 .יללכ ןפואב הצנריפב היגאמה

 ךרדה איה הלבקהו תודחוימ תולוגס תלעב איה הרותה ,ליעל וניארש יפכ
 שמתשהל דציכ עדיש ןוקיגאמ היה השמ ונמילא תעדל .הלא תולוגסב שמתשהל

 :77 ויניעב .הלבקה תמכחב

 בישמ דפסב אמגודל .דאר ;ןויעה רפס גוחבו הנוויג תלבקב עיפומ הז חנומ 73
 150 ימע ,ט״כשת םילשורי ,הדיו תרודהמ ,תשש ןב בקעי ׳ר לש םיחוכנ םירבד

 תלבקב תומלועה תרות תוחתפתה״ ורמאמב ,םולש ׳ג סיפדהש טסכטב ןהו

 חנומה לש םוגרת ונינפלש הארנכ .430 ימע ,(א״צרת) ב ,ץיברת ,״םינושארה

 S. Pines, ״Notes sur l'isniailijja״, האר ׳הילאעמשיב עיפומה ״ףורוחלא םאלע״

58 .Hermes, in (1939), p. 

 וליאו ,ויתורוצ תא ריממ אוהש ןוויכ ךכ הנוכמה ,לפשה םלוע אוה הרומתה םלוע 74

 הברמ ונמילא .דימת עעונתמ אוהש ןוויכ ,יעצמאה םלועה אוה העונתה םלוע

 .וירפס לכב הלא םיחנומב שמתשהל

 לש ורואיתל הוושהו ,א״ע אצ ןירדהנס דומלתה ירבדל זמר ןאכ שיש הארנכ 75

 .ב216 ףד ,21 האוטנמ די־בתכ ,םימלועה יח רפסב אצמנה ,םינומדקה םידוהיל ונמילא

 גל ףד קשחה רעש לש סופדה .א105—ב104 ףד ,1535 דרופסכוא די־בתכ יפל 76

 .רתויב שבושמ א״ע דל — ב״ע

 .ב8 ףד ,2234 דרופסכוא די־בתכ 77
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 סנאסינירב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה

 ינחורה םלוע ׳ואיצמב יקנ היה .ד״ע ׳יבר השמ יכ ונימאי םילבוקמה

 היהו תויתואה םלוע וא תומשה םלועו ׳ודיפסה םלוע םלצא ׳רקנה
 וירבד ךותמ ןקתמ היהש ןפואב ויתוליפתו ויתובשחמ ןווכל עדוי

 םלועב םעיפשהל ידכ 78 תורונצ םלצא ׳וארקנה ׳ויהלאה ׳ועפשהה

 רשאכ ץופחי רשא לכ ׳ועפשהה ׳תוא יT־לע שדחלו ונוצרכ לפשה

 שדחל ךירצ היהש תע לכבו תועפשהה ׳תוא ידי־לע םלועה תא ׳ה שדח

 דע תונווכו ׳ירובדו תומש ריכזמו ללפתמ היה ,םלועב ׳יתפומו תותוא

 רשא ׳ישודח םלועב ׳ושדהמו ׳ואב ויהש ןפואב, ׳ועפשהה ןקתמ היהש

 .המ אצויכו ץראה יפ חתפו םיה תא עקב הז ידי־לעו עבטה יפ לע םניא

 הייוטיבו הקיתע תרוסמ יהוז ;ןוקיגאמכ השמ תייארב שודיח ןאכ ןיא ,ןבומכ
 הלועפה תלוכיש הדבועה ונניינעל תניינעמ .ז9 תידוהי ־אלה תורפסב םג םיבר

 .תילבקה תרגסמה ךותב ןאכ תראותמ השמ לש תיגאמה
 יכ״ :יללכ ןפואב םיאיבנה לע ונמילא ירבדב םג תאצמנ המוד הסיפת

 לועפל תוכלמ תועצמאב ילויהה לע ףוס ןיאמ עפשה דירוהל חכ ודיב איבנה
 הרורב תיגאמ תוהמ .80 ״םלועל םהילע עבטה לכוי אל רשא ׳וארונ ׳ולועפ וב
 ,לודג ןמסילט ןיעמל ונמילא יניעב םיבשחנ םה ;שדקמה תיבו ןכשמל םג שי

 ,ויטוקילב .תוריפסה ךותמ דרויה עפשה תא טולקל לארשי םעל רשפאמה
 רבסהה תא ןאכ איבאו וילכו ןכשמה תוהמל םירבסה העברא ונמילא איבמ

 .81 יעיברהו ישילשה

 הלעמלמ תודרויה ׳ועפשההו תוינחורה ׳ודרוה תונומא לע ׳ילדגה םעה יכ

 ׳יניינעו ׳ילכאמו ׳ישובלמו ׳ואמסלטב םדא ידיב ׳ויושע ׳ונכהה ׳ועצמאב

 השעמב 82ה״ערמ ןיכה רשאכ ׳יהה ׳וינחורה תדרוה לא ׳ידחוימו ׳יסחוימ

 ילד ומשו היוג תרוצ תוינחורה תדרוה םא יכ וב ונווכ אל רשא לגעה

 םילכה תא אלא תוהולאה תא ןקתמ וניא השמ :בל תמושתל יואר הז חנומ 78
 םילשורי די־בתכ) הדעה יניע רפסב ונמילא ירבדל הוושהו ;עפשה תא םיריבעמה

 :םדאה תלעמ לע (ב51—א51 ףד ,598

 לבהו והות םלועה היה םלש אוהשכ ןותחתה םלועל תומלש ןתונה אוה ילול

 םלועה תועפשהו תורונצ לכ ןקתמ אוהו אוה םא יכ יקלא רבד םש ןיא יכ

 ותלבקבו ,אוה טא יכ ותומלש לע אוהה בוטהמ לבקמ ןיא יכ יעצמאהו ןוילעה

 .םתומלש ושעו ץראל הטמל תודרויה תועפשהה לכ ונכתנ זא ותוא

 J.G. Gager, Moses in Graeco-Roman Paganism, Nashville 1972, pp. האר 79

137-159. 

 .א287 ףד ,140 הבקסומ די־בתכ המלש קשח רפס 80

 .ב22 ףד ,2234 דרופסכוא די־בתכ 81

 תירבעה תורפסב הלבקה ול יתאצמ אלו רתויב רזומ השמל לגעה תיישע םוחיי 82

L. Smolar — M. Aberbach, "The Golden Calf Episode in Post-Biblical. 

91-116 .Literature", HUCA, XXXIX (1968), pp. םלוא Giordano Bruno 
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 לדיא .דשמ

 יחרכהה ןודעה לעב רה יכ חמוצ רושו 83ע״א תעדכ םימשה יצחב

 84 ן״במרה תעדל לאמשהמ דושה ינפ לא ונווכו םמש םוקמ רבדמב םהל

 לא ׳ינכומ םילכו ןורא םהל תושעל וחרכוה ןכל ,ןידה תדממ רמשהל

 ררמושה ׳ונברקה השעמכ ׳ישעמה לידגהל ׳יעיברה .׳ועפשהה םתוא תלבק

 85תוליסמו ׳יבככהמ ׳וערה ׳ועפשהה ׳וענומו ׳ובושה ׳ועפשהה ׳ודירומו

 לע דרויה יאובנה עפשה רומשלו תורותה יבור תנווכ רה רשאכ

 ׳ידבכנו םילודג םינוש םילכמ םילכל חרכוה 86הלעמלמ ישונאה לכשה

 .׳תחונמל ןכשמו

 .תוינחורה תא ״דירומ״ו ״רמוש״ה בכרומ ןמסילט ןיעכ ןאכ ספתנ ןכשמה

 ןועט ״רמוש״ חנומה םלוא ,ליעל ונוריעה ״הדרוה״ה לש יגאמה הביט לע

 אשונש ןוויכ ,״תוער״ ינפמ הרימשל הנווכה ןיא יכ רורב רשקהה ןמ .הרהבה

 דחאל תונפל ונילע יוטיבה תנבה םשל יכ ינמוד ןכל .ךכ־רתא רכזנ הז

 ,הצרצ ןבא לאומש ׳ר לש 8׳םייח רוקמ רפס אוהו ונמילא לש ויתורוקממ
 :םיארוק ונא םש

 :םייגאמ םיכרצל תשוחנה שחנ תאו לגעה תא ןיקתה השמ יכ ״םילבוקמ״ םשב איבמ
De Imaginum, Signorum et Jdearum Compositione (Opera Latine 

Conscripta, II, pars III, Stuttgart 1962) p. 102: "Cabalistarum doctrina 

confirmat et exemplum Mosis, qui interdum, veluti necessitate quadan 
coactus, ad Cereris atque Jovis favorem comparandum. vitulum aurem 

,erexit ad Martis item temperandam simul atque Satumi violentiam 

"aeneum serpentem adorandum obiecit. הקינכטכ לגעה השעמ תסיפת לע 

 המלש ׳ר לש שוריפבו ב״ע זי ףד ,קשחה רעשב םג האר תוינחורה תא דירוהל

 .ב—א268 ףד ,15 ןכנימ די־בתכ ,ארזע ןבא לע וקנרפ

 .בל תומש לע ושוריפל ארזע ןבא םהרבא ׳ר לש המידקמה הרעהב האר 83

 .א בל תומשל ושוריפב האר 84

 .וישרפמ לצאו ארזע ןבא םהרבא ׳ר לצא תונברוקל םיבושחה םירבסהה דחא והז 85

 ,א״ע ט ףד .םייח רוקמ רפסב .רצרצ ןבא לאומש ׳ר לש וירבד תא אמגודל האר

 .א״ע אי — ב״ע י ףד ,ד״יש היצנו ,םירתס תלגמ רפסב טוטומ ןב לאומש ׳ר ירבדו

 די־בתכ םיטוקילב ונמילא םאיבמ רשא טוטומ ןבא לאומש ׳ר ירבדל הוושה 86

 שדוקה חור הרשת שדקמה תדובע לארשי ורמשישכ״ :א127 ףד ,2234 דרופסכוא

 .״ואבנתיו ישונאה שפנה חכ רבגי יכ םהיליצא לע

 Vajda, האר תויטמרה תוסיפת ןיבו הז עטק ןיב ירשפאה רשקה לע ,א״ע ט ףד 87

1 .juda ben Nissim, p. 154 n ןיבו םיאיבנה תותד רפס ןיב רשק שיש ןכתיי 

 יוצמה תא ףפוח ,השולב ידי־לע ראותש יפכ ,ונכותש תוינחורה תוליע רפס

 E. Biochet, Etudes sur le Gnosticism האר ,הצרצ ןבא לצא העיפומה האבומב

96 .Musuiman, Rome 1913, p. ןארוד טאיפורפ ,.רצרצ ןבא לש ריעצה ונמז ןב. 

 תא עבק רשא ןומדקה ךונח אוה סמרה יכ ,וט קרפ דופאה בשח רפסב עדוי

 הדוהי לש הדוהי לוק רפס ךותל םג הקתעוה וז העידיו ׳תונושה תורותה

 .89 הרעה ,ןלהל םג הארו ,א ,א ירזוכ לע וטקסומ
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 סנאסינירב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה

 סינכהשו דיסחו לודג םכח היה ךונח יכ םיאיבנה תותד רפסב בתכנ יכ

 םששו 88םיבכוכה תמכח תלחת איצוהשו ׳תי לאה תדובע תחת םימע

 עבט יפל תואי רשא תדה דחא לכל םימילקא העבשה יבשוי לכל 89 תד

 םינמזב תומדק םהב ושעישו םידעומ ושעיש םהל .דוצו םילקאה ותוא

 בכוכה ותוא יפל דחא לכ יפכ םהב םיבכוכה תולעמ יפכ םידחוימ

 םהמ תצקל הוצו םילקא ותוא לובק תא רומשל םילקא ותואב טלושה

 .םתצקל םתוא ריתהו םיעודי תולכאמ ולכא אלש

 ׳רל ןארוד טאיפורפ תבושתב העיפומ ,הרותה תוהמ לע םעפה ,המוד העד

 :90 שקשרק ריאמ

 לצאנו טשפתמ וחוכו םלועה אלמ ׳תי ׳ה דובכ יכ םלוכמ םכסומו

 ונכוה רשא יחהו חמצכ ולובקב םידחא יתלב םהש םע םללכב םיאצמנב

 רתויל ולובק ןכוה רשא םדאהו ,םמודהמ רתויב יהלאה וינעה לבקל

 םדאה ןימב םגו תואצמנה תוגרדמ ופלחתה הנכההו לובקה הזבו ,םהמ

 תיהלאה הרותה החינה רבכו לובקה הזב ׳ישיא ןיב רבכ ופלחתה

 .רשפאה יפכ לובקה הז תכשמהב היתולועפ

 :לעל ונאבהש ונמילא ירבדל המודב ,ןארוד רבוס תונברקה לע וליאו

 ...הנושארה הבסל תונברקה העבש אוה רשא םלש רפסמה תתב יכ

 ...יאובנה עפשה לובק לא ןכומ אוהו הניב חור בירקמל שדחתת זא

 A. J. Festugiere La .דארו המודק וז הפקשה .וט קרפ דופאה בשח רפסל םג הוושה

Revelation d'Hermes Trismegiste, I, Paris 1950, p. 334; Y. Marquet, 
"Sabeens et Ihwan al Safa" Studio Islamicä, XXIV (1964), p. 58. "Liber 

Hermetis Mercurii Triplicis de Rerum Principium", ed. Th. Silverstein, 

AHLDMA, XXII (1955), p. 247: "Hermes... astronomiam Prius 

".elucidavit 

 ׳יסומינו תותדו ׳ושולחו ׳וקזח ׳ודלותו ׳ונבו ׳ינב״ ךונח דילוה ונמילא תעדל

 ךשמהב יכ ריעהל יאדכ .(א125 ףד ,270 סיראפ די־בתכ ,הדעה יניע רפס) ״םיברל

 רקח חלשותמ :ךונח יאצאצ םע תילרטסאה היגאמה תא ונמילא רשוק וירבד

 םתוינחור דירוהל ׳ינוילעב ךלמ״ ךמל וליאו ״םהיליסכו םמצעו םימשה תושפנ״

 ךונח לש ורואית ,יכ חינהל ריבס .״׳יבכוכה ׳וינחורו תודיתע תעדל ׳ינותחתב

 ןיב הדעה יניע רפסב לצפתה — ןוקיגאמו גולורטסא ,קקוחמכ — םיאיבנה תותד רפסב

 םדאמ רוד לכש ונמילא לש ותסיפתמ קלח אוה הז לוציפ ;ויאצאצל ךונח

 האר םיקוח ןתונכ ךונת לע .ול תדחוימ המכחב קסע וניבא םהרבא דעו ןושארה

 .א249 ףד ,832 ןילרב די־בתכ ,המולש קשח רפסב םג

 די־בתכ ,ונמילא לש םיטוקילב קתעוהו 183 ימע ,דופא השעמ רפסב ספדנ

 .םיירעזמ םייונישב א105 ףד ,2234 דריפסכוא ,
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 לדיא .דשמ

 רובעב לעופה ןכויש המב תודיתעה תודוס ולגי הלועה תברקהב יכ

 .91 יאובנה עפשה לובק לא הז

 לש ותלועפ תא וראתב .ויטוקילב ונמילא לצא םג העיפומ המוד הסיפת

 ׳ינוקתה ינשב תוצמה יטרפ לבקל ׳ה לא הלעא רמא״ :92בתוכ אוה השמ
 יכ ונא םידמל ןאכמ .״וילכו ןכשמה ןינע רהו למקה חכ תרימש ןוקת דחא

 תטילקל הנכהכ ,ויתורוקמ תובקעב ,ונמילא יניעב הספתנ ןכשמב. הדובעה

 תונוכתל תעייסמ הלועפ ותועמשמ 93״למקה חכ תרימש״ חנומה ;עפשה

 חיטבהל התרטמ רשא ,עפשה תא טולקל תורשפאמהו םייוסמ םצעב תומייקה

 ,ףסונ טוריפ :ותרטמו ,ןכשמה לש דבלב יללכ רואית והז .הטילקה ךשמה
 ריש רפסב עיפומ שדקמה תיב לש הדובעה לש יגאמה יפואה תטלבה בגא

 :94 ונמילא בתוכ םש תולעמה

 האיסנאמורישו האיסנאמורוגינה תכאלמו םיימשה ירבוהל שיש ומכ יכ

 םילכאמו תורטקהו תומוקמו תולועפו םירדס תורזה תוכאלמה הלאלו

 תואמטה תוינחורה תוחכה םתוא לבקל תונכהו םינמזו םירותעו םישובלמו

 ,םהה תוהכה םע םהה םירבדה יסחי ינפמ םהילא םידתעתמה לע תודרויה
 םישובלמו תולכאמו תולועפ שי ןכ תוכאלמה ולא ילעבל ראובמכ

 קבדהלו לבקל םידותעו תומוקמו תורטקהו תונברקו תותעו תונכהו
 הרות ירתס םהו ,הריפסה םלועמ תודרויה תורוהטה תוינחורה תוחכב■

 הרות הנממ רשא תוכלמה םע תוירבעה תושפנה תוקיבדמה םהש היתוצמו

 .היתוצמ יטרפו הרותה תודוס לכ תראבמה הפ לעבש

 הענ לדבהה .95םיביכרמה םתוא תללוכ םיינחורה תוחוכה תדרוהל הקינכטה
 דועב םיבכוכהמ עפשה תא דירוהל םישקבמ םינוקיגאמה :שקובמה אשונב

 .1 ימע ,דופאה השעמ תמדקהל הוושהו ,182 ימע דופא השעמ רפס 91

 .ב201 ףד ,2234 דרופסכוא די־בתכ 92

 .זט אל םירבדל ושוריפב ארזע ןבא םהרבא ׳ר לצא רבכ עיפומ יוטיבה 93

 םלועב ורוקמש רוהט עפש ןיב ונמילא לש ותקולחל .ב״ע אמ ףד ,קשחה רעש 94

 האר —םילגלגה םלוע ונייהד—העונתה םלועמ עבונה אמט עפש ןייבו תוריפסה

 ךמתסמ אוה םש ,א100 ףד ,140 הבקסומ די־בתכ ,המלש קשח רפסב וירבד תא

 .13 ימעב םש רמאנל ותנווכ הארנכו רמתה רפסב חלפובא לע

 דוס״ ב95 ףד ,2234 דרופסכוא די־בתכ ,ויטוקילב ונמילא לש ותרעהל הוושהו 95

 ומכ תונוילע ׳ינחור תועפשה לבקל תומתוחו תורוצ םה יכ — תויתואה םלוע

 היגאמה לע ןאכ רבודמ יכ קפס ןיא .״םיבככ,ד ׳ועפשה ׳ולבקמה תומתוחה

 לש המגידאראפה איהש ״םיבככה ׳ועפשה ׳ולבקמה תומתוחה״ — תיטמסילטה

 סוימלטב ירבד ילושב העיפומ ונאבהש הרעהה .תוילבקה תומתוחה תלועפ

(Ptolemeus) הוושהו .תואמסילטה יניינעב ןדה ,׳ט רוביד ,ה רפס ,ירפה רפסמ 
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 סנאסינירב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה

 לש התדמעה .תוריפסב ורוקמש עפשב קבדהלו לבקל םישקבמ םידוהיהש

 לש וירבדב אישל העיגמ ךלמה המלש לש ותוליעפ רקיעכ תוינחורה תדרוה

 :96המלש קשח רפסב ונמילא

 וניאר רשאמ ץראל הטמל םיינחורה דירוהל וינפ תמגמ םש וימי לכ יכ

 תונברק ובירקהב תאז לכ לעפ אוה יכ .םירעוכמהו םיבוטה וישעמ
 לודג תיב השעו ...י״ םישודק םיקלא חור וילע דירוהל תובברלו םיפלאל

 .ץראל 98 הניכשה דירוהל ויקלא ׳ה םשל

 :ונמילא לש תידעלבה ותלחנ הראשנ אל שדקמה תיב לש ותוהמל וז הסיפת

 ונמילאש —»»אסיפמ לאיחי ןב קחצי ׳ר ידי ־לע ,יתעדל ,הבתכנש תרגיאב

 וליאל דואמ םימוד םירבד םירמאנ —100 תולעמה ריש רפסל ותמדקהב וריכזמ

 :ליעל ונאבהש

 תודובעב הכה דובעיש ךירצ ,העודי הלועפ תושעל ינוילע חכ דירומה לכ

 ...תשקובמה איהה הלועפה תושעל ןכומ היהיש דע וילא תוסחיתמה

 .תיהלא הבושו שפנה תחלצה איהו היהתש הנוילע רתויה החגשההו

 הזלו הרותה דצמ העודיה הדובעה איהו היהתש תדבכנ רתויה הדובע

 לארשי ינב ךותב יתנכשו ןכשמה תכאלמ לע יווצה ירחא ׳ה ימא

 תונוילעה תוהכה תדרוהב תביוחמ לובקה חכ תרימש רשאכ ׳טולכ

 תומוקמו תועודי תורטקהו םיעודי םישובלמב סחיה תרמוש התויהל

 ןמ דחא רצביש דוע לכו .םיעודי םינמזב תועודי תולועפו םיעודי

 תרומת קזהה עיגיש אלא דוע אלו שקובמה עיגי אל םהה םיטרפה

 .101הווקמה תלעותה

 תוינחורל הנומת לכ תושעל עדנ הכיא״ :ב77 ףד ,849 סיראפ די־בתכב רמאנל

 לש הייוטיבל דוקינה ךפה ןאכ .״תויתואב תויתואה תעונת הארהו ?תוריפסה

 תומתוח םה םירוציעהש דועב — תוריפסהמ עבונה עפש ונייהד — תוריפסה תוינחור

 .ןמצע תוריפסל

 .א157 ףד 1535 דרופסכוא די־בתכ 96

 .ב164 ףד ,םיטוקילהמ האבומב ליעל האר שדקה חור תדרוה לע 97

 ,ב ,רהזה תגשמ ,יבשת ׳י לש וירבד תא האר רהוזה רפסב הניכשה תדרוה לע 98

 .הז בצמל יגאמ ךרע ןיא ךא ,זסר ימע 2.ד״לשת םילשורי

 םג םיללוכה ׳וז תרגיא לש םינושה םיחסונה .ב28 ףד ,316 ירויפיטנומ די־בתכ 99

 ןיב םירשקה תא םג דימעא םש ,די לע ץבוקב וספדוי ,ןאכ יתאבהש עקטה תא

 .אסיפמ םיסנ לאיחי ׳ר ןיבו וז תרגיא

 .Perles, Savants Jugs, p. 256 ידי־לע ספדנ 100

 היגאמ ירפסמ העודי ןהיטרפב םידיפקמ ןיאש תויגאמ תולועפב הכורכה הנכסה 101

 םאו״ :גי ימעב סרוגה ,םימצעה רפס תעפשה העיפומ ןאכ יכ חינהל ריבס ;םיבר

 ימע ,םש םג הארו ,״והגרהי — ויתונברקבו ותדובעבו ותדרוהב עדויו יקב היהי אל

[83] 

This content downloaded from 192.114.7.2 on Sun, 30 Aug 2015 12:28:58 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 לדיא השמ

 אוהו ,תרגיאה לש םידחא םיחסונ ינשב םג םינטק םייונישב1 רזוח הז עטק

 תאמ םייח ירעש רפס לש תואסריגה יתשב א״יש תנשבו. ׳ש תנשב קתעוה

 םיסנ לאיחי ׳ר לש תוריפס רשעל שוריפבו ,וליסור לאפר יכדרמ ׳ר לבוקמה

 השולש יכ הדבועה :דבלב יפארגוילביב ןיינע ןאכ ןיא יכ ינמוד .אסיפמ

 יכ תדמלמ ,ונמילא ירבדמ ועפשוה —הילטיא ינב םלוכ — םיפסונ םירבחמ

 .תובושק םיינזוא לע ולפנ וירבד
 רמוחב .ורקיעב יגאמ /׳לוביקה חוכ תרימש״ ףוריצה ,ליעל וניארש יפכ

 םלוא ,הלבקל רשקתמ הז ףוריצ ןיא התע דע ונמילא לש וירוביחמ ונאבהש

 לשמל ךכ .שממ תוריפסל לוביקה חוכ תרימש תרשקנ םהבש םידחא םינויד שי

 :102 םידמל ונא

 תוישעמ לב וזש תראפתמ לובקה תכ רומשל םא יכ שרד אל ה״ערמ יכ

 השמ ןימיל דילומ ורמאב ה״ערמ לש וחכ הפי הזב יכ .היתוצמו הרותה

 למקה חכ רוא ןוכשי ךרד הז יא שורדלו רוקחל הצר אלו ותראפת עורז

 .ןוכלהתי תראפת ביבס תוירכנה םישנהמ ףלאה תותכהמ

 ולכוי המב תעדל״ הצר אוהש ןוויכ ,תוירכנה םישנב המלש העט ,ותמועל

 תכלל ול היה אל יכ לובקה תכ רמש אלו״ 103״םהב קובדה חכ ורמשי

 למקה חכ רמש אל״ :אבש תכלמ םע ודועב רזוח הז אטח .104״םהירחא

 רמש אל״ רשא ןושארה םדא לש ואטח םג והז .10B ״השעמב אלו רויצב אל

 תריפס ותועמשמ ״דסח״ חנומה ןאכו ,106״םייחהו ׳ימחרהו דסחהמ למקה חב

 :תוכלמ תריפס תעפשהל לובק תיב ןיעמל ךופהל םדאה לע .107 דסח

 ירבדבו א״ע גמ ףד ,קשחה רעש האר ,ונמילא לצא םג עיפומ הז עטק .וט—די
 .א51 ףד ,214 ןכנימ די־בתכ ׳ליעל ונאבהש םכחה תילכת רפס

 ,1535 דרופסכוא די־בתכ ,המלש קשח רפסל הוושהו א״ע זט ףד ,קשחה רעש 102

 .ב146 ףד

 .א״ע וט ףד ,קשחה רעש 103

 .א״ע דמ ףד ,םש 104

 .םש ,םש 105

 .ב121 ףד ,849 סיראפ די־בתכ 106

 םיפסונ םיטסכטב םג ,ונמילא לש ולאל םימוד םיחוסינ םירחה ז״טה האמב 107

 םיסנ לאיחי ׳ר לצא המגודל האר .םייח ירעש רפסו אסיפמ קחצי ׳ר לש ותרגיאל

 ימע ,ח״נרת ןילרב ׳תואנק תחנמ רפסב בתוכה ,קחצי ׳ר לש ונייחא ,אסיפמ

 םישמתשמ םייוגה ןכל האמוטה תוחכ דצמ ׳יאב תולועפה ולא לכש יפלו״ : 50—49

 יכ תרחבנה השודקה ץראב דוחיבו ׳הל שודק םע םתויהל לארשיל ורסאנו םהב

 רואה לבקל תנכומ התויהל תוצרא ראשמ רתוי ןוילעה לובקה חכ הלגתי םש

 םיארוק ונא יאבג ןבא ריאמ ׳ר לש שדוקה תדובע רפסב .״יהלא ץוצנהו

 רזגנה בוטה לבקי ולובק תיב רמושו ומותב ךלוהה יכ״ :(ב־י קרפ ,א קלח)
 .דועו ,״ה״בקה תאמ .
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 סנאסינירב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה

 דחאו דחא לכב תושעל ומצע םדאה ןיכיש הנכהה והזש הלמה תיב

 ליכהלו לביקל תיב ומכ ,עפש וילע לוחיש ןוכנ תויהל יואר רבד וירבאמ

 יארע תריד אל עבק תריד ותיבב רדה םדאה ומכ ,תועיבקב התעפשה

 תוכשלו תוילעו םירדחב םדאה וב רודיש ותיב תוריד לכ ןיכיו השעי ןכו

 ולכש ןיכי ןכו דימת ונילע הנממ דרויה אוהה עפשהמ לבקל תונכומ

 ,10»לכשהו עדמו המכח הנממ לבקל ןוכנ ךרדב 10s ותרותו ושפנו

 ? עפשה לש תדמתמה הלבקה םשל ומצע ןיכהל םדאה לעש הנכהה תוהמ יהמ

 תוצמה לכ״ :״הריפסה ימכח״ לש העד תועצמאב וז הלאשל בישמ ונמילא

 םעיפשהלו םדירוהלו םימחרהו דסחה תוחכ ריעהל הטמל םוקמ ןיכהל ׳ודסוימ

 ןמ הרובגהו האמוטה חכ ריבעהלו תיתחת לואש דע םהמ הטמלש המב

 תא טולקל תווצמה לש ןחוכל תודחא תואמגוד איבהל רשפא .«״״ץראה

 :111 הליפתה לע ונמילא ירבד תצקמב קפתסא ךא ,עפשה

 העפשהה תאזל היואר הלפת וזיא ׳יעדויה ׳יליבשמה ׳ישנאה תולפת

 ןפואו ׳ועפשהה ןפוא ותעידי ינפמ ,העפשהה תאזל היואר הלפתה תאזו

 ןפוא ינפמ ׳ונושארה ׳ולועמ תועפשהה ולוחי ןהילע תונותחתה תונכהה

 ומכ ׳הה ׳ירבדה לכ ןוכנו רשיה ךרדב ןיכהל ןיבמל ול שיש העידיה

 .׳,לכשומה ׳היניינעו םהישעמ יפכ ׳ועפשהה ׳ולבקמה ׳וישונאה ׳ושפנה

 תוצמה ןמ .דוצמ םדאה תושעב״ :תולעמה ריש רפסב עיפומ רתוי יללכ רואית

 ינחורה תכל תיבו אסכ תויהל אוהה רבאה לא ןוכנ היהי םיימשגה וירבאמ דחאב׳

 ותמדקהב הליטקי׳ג ףסוי ׳ר לש וירבדל רתויב הבורק הסריג ונינפל .״2 ״ןוילעה

 לצא ״הבכרמ״ הביתה תפלחה אוה רתויב בושחה יונישה ;113 הרוא ירעש רפסל

 !14 ״,-ט לעבש הרותה יעד לכ״ יכ ריבסמו ךישממ ונמילא .״תיב״ חנומב הליטקי׳ג

 הדעה דיל) ליעל ונאבהש רמאמב םג האר ,עפשה תלבקל יעצמאכ הרותה לע 108

 .א164 ףד םיטוקילהמ ,(57

 .ב״ע גל ףד ,קשחה רעש 109

 .ב137 ףד ,849 ©יראפ די־בתכ 110

 .א3 ףד ,2234 דרופסכוא T־בתכ 111

 .םש ,םש 112

 .50—49 ימע ,א״לשת םילשורי ,א ,המלש ןב ףסוי תרודהמ 113

 ןאכ ליבקמ ״הפ־לעבש הרותה יניד״ חנומה :א׳׳ע דל—ב״ע גל ףד ,קשחה רעש 114

 ןושל ,האובנ ,הרות םע דחי ,849 סיראפ די־בתכמ האבומב אצמנה ״םיניד״ חנומל

 איבהל רשפא ,הפ־לעבש הרותל הליבקמכ ״םינידה״ תייארל החכוה .שדקמה תיבו

 לש תומכחה תקולח רפס ךותמ; םימלועה יח רפסב קיתעמ ונמילאש וירבדמ

 אלש רבדב טפשמ תונקל םדאה לכזי הב רשא איה ׳ינידה תמכח״ :יבאראפלא

 .21 האוטנמ די־בתכ) ״הרותה חינמ ׳ירבדה וליבגהב ,הרותה חינמ ותוא ראיב

 .(ב195 ףד
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 לדיא השמ

 המכח לבקל הנכהו םיינחורה היתוחוכל אמגוד״ םה ,תוכלמ תריפסמ םיאצויה

 115 דמל המלש וליאו ,״הנממ

 תיב הל תויהל וישעמ לכו ותמכחו תוכלמ תיב ותיבו ומצע ןיכהל

 הרות ינידמ אוהו תורצח יבורע הל ןקתו הדי לע תוכלמ דוה לבקל

 החלצהו הכרב לבק ךלמה תיב הנב רשא ויתונכה די לעו ...פ״עבש

 .תומכחה לכבו תוירמחה תובוטה לכב

 ידי ־לע ולוביקלו עפשה תדרוהל תנווכמ הפ ־לעבש הרותה םג ,ןכ םא הנה

 ונמילא יניעב הפ ־לעבש הרותה לש תדחוימה התובישח תא .ךכל ןכומה םדאה

 :118 תולעמה ריש רפסב וירבד ךותמ רעשל רשפא

 ומכ םא יכ הז ןיאו ןוערגהו תפסותה לע לוחי אל ינחורה רבדה לבא

 םיקדקדמה לע םא יכ םילח ויה אלש תוינומדקה תוינחורה ידבוע

 תויהלאה תודובעה רמחו לקמ אל םא םילבגומ םה םא ,םתדובעב

 אלש ורמואב וב עגי אלו דבועה ףיסוי אלש תולבגומ תויהל תוכירצש

 .וערגי אלו ופיסוי

 םישוריפ ליעל וניארש יפכ ,הפ־לעבש הרותה לש התוהמל יגאמ שוריפ ונינפל

 .שדקמה תיבלו האובנל ,בתכבש הרותל הלא ןיעמ

 וירבד תא ןיבהל רשפא ,תידוהיה תדה תודוסי לש יגאמה םייפוא רואל

 :117 סיראפ די־בתכבש ימינונאה ורוביחב ונמילא לש

 יכ ׳רמאו ...תולזמה תחת הנושאר בשויה יתבש לגלג אוה ישילשה

 אוה יתבש לש וכאלמו ה״ער השמ ילש וברכ אוה יכו תמא ןייד אוה

 ורש אוהו םייהלאה ׳ירבדב לודגה וחכ בורמ לודגה רשה לאכימ

 יפל .דנבגש ןיסב לכיה לע ב״ע—א״ע וב ףד ,םש ונמילא ירבדל הוושמו םש ,םש 115

 יעצמאה םלועה לש ויתועפשה לע דומלל הנווכ ךותמ ,יעצמאה םלועה תינבת

 Yates, Giordano Bruno, האר picatrix ־ב םג עיפומ המוד הסיפתו .ונמלוע לע

367-371 .pp. 54-56 pp האר וגמילא לש ורוקמ לע Magic Temples״ ,M. idei 

and Cities in the Middle Age and the Renaissance. A Passage of Masudi 

as a Possible Source for Johanan Alemanno", Jerusalem Studies in 

(1982) ,.Arabic and Islam, III 

 .ב״ע גמ ףד ,קשחה רעש 116

 אוצמל רשפא האבומהמ םידחא םיעטקל תוליבקמ .ב94 ףד ,849 סיראפ די־בתכ 117

 ־בתכ האר :ארזע ןבא םהרבא ׳ר ישרפמ ךותמ ויטוקילב ונמילא קיתעהש רמוחב

 .רצרצ ירבדל הליבקמל ףסונב תאזו ,ב128 ,ב126 ,ב125 ףד ,2234 דרופסכוא די

 ויתובקעבו ראקו ןבא לצא העיפומ יאתבשל הניב ןיב הלבקהה .ךשמהב אבותש

 .טוטומ ןבא לצאו ינוברג השמ ׳ר לצא
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 םנאסינירב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה

 וילע ורמא ולדג בורלו םכרש לאכימ םא יכ ורמאכ ״8 לארשי לש

 לאכ אוהש הז אוה ימ ויתולועפ לדוג לע רמאי ולאכ לאכימ ארקנש

 יתבש יבככ וראת רשא םימש ירבוה ׳יראתמו ...ותוינחורו ולדג בודל

 תוינחורה תומכחהו םינידהו הבשחמה קמוע ןתונ ׳והש ורמא יכ עז

 המואה וקלחבו .תולבויהו תוטימשהו ׳ודיתעה תדגהו ףושכהו האובנהו

 םיגדב קדצ םע הלודגה ותרכהמו שדקמה תיבו שדקה ןושלו תילארשיה

 םעל החלצה ןתונ אוהו ״9היאיבנו הרותהו המואה תרזעל .רתיה

 אוהש ותוממור בורל ויתוצמו ׳ה תרותכ םייהלא ׳ירבדבו ׳ומכחב

 הניבבו הבשחמב םא יכ םיימשגה ׳ירבדה אנושו ותוא בהואו ינחור

 ועבטמ יכ תבשה םויו ותרותו ׳ה תדובעו תודוסה תעידיו ימדמו

 .תירמחה היוהה תיבשהל

 עיפומה עטקל םתוושהל ונילע ,םרושאל ונמילא לש וירבד תא ןיבהל ידכ

 :120 ,רצרצ ןבא לאומש ׳ר לש םייח רוקמ רפסב

 אוהש יעיבשה םויב רמשמה בכוכה יכ ׳ידמוא תולזמה ימכח יכ עד

 תמאה יפלו םיעבטה קזוח תופוגב שדחתיש תכה הז ול שיש יאתבש

 םויקהו הניבהו ׳בשחמה חכ וקלחבו...דאמ לודג תבש םויב ןורתי שי

 לארשי בכוכ אוהו ׳תי םשה תדובעו תודוסה תעידיו המיזמהו םיניינעב

 קלחמ יכ בתכ ל״ז ראקו ׳ן ףסוי ׳רהו םינינגטצאה לכ םירמואש ומכ

 ול וסחייו םיניינעב םויקהו הנובתהו בשחמהו תרבדמה שפנ יאתבש

 יקלחמו ׳ידוהיהו םיירברבהו םייבטהו םיידנסהו םישוכה תומואה ןמ

 תורותהמו ירבע ןושל תונושלהמו שדקמה תיב ול וסחיי היתועקבו ץראה

 .לארשי תרות

 םג האר אוה יכ ןכתייו ,121 קפס אלל ונמילאל עודי היה םייח רוקמ רפס

 קיתעה אל ונמילא יכ הארנ ,םלוא .רכזנה אשונב ןדש ראקו ןבא לש רוביח

 דבלב םידוהיל יאתבש לש ותעפשה תא םצמצמ אוה :םנושלכ ויתורוקמ תא

 תעדל תפסותה רתוי הבושח .םירחאה םיממעה לש םהיתומש תטמשה ידי-לע

118 112 .Vajda, Samuel ibn Motot, p. 59 n. 

 Vajda, Recherches, :האר קדצו יאתבש ןיבש לודגה קובידב תותדה רוקמ לע 119

!3 .p. 264 n. 

 .Or 2065 די־בתכל האוושהב ד״ע—ג״ע ו ףד 120

 םייח רוקמ רפסש ןכתיי .דועו ב163 ףד ,א43 ףד ,1535 דרופסכוא די־בתכ האר 121

 Kibre, The Library of Pico הוושה :הלודנרימ הלד ו קיפ לש ותיירפסב יוצמ היה

della Mirandola, New York 1936, p. 160: Samuel Sarsa, de Secretis Legis 

 שוריפ אוה םייח רוקמ רפס ,עודיכ .שמוחה לע שוריפ םשרנ 210 ׳םמ 149 ימעבו

 .הרותה לע ארזע ןבא םהרבא ׳ר לש ושוריפ לע
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 ,לארשי תרות לע קר אל הנוממ יאתבש :ויתומגמ תא הטילבמה תפסות ,וימדוק
 תומכח ונייהד — ״תוינחורה תומכחה״ לע םג אלא ,שדוקה ןושלו שדקמה תיב

 תוסיפתל המיאתמ וז תפסות .תודיתעה תדגה לעו 123 ףושיכה לע —122 תויגאמ

 .תיגאמה הלבקה םע ונמילא יניעב תורשקתמש ונאצמש

 תרוסמה לש יגאמה יפואה לע וינויד תא ססבמ ונמילא יכ לעל וניאר

 טוטומ ןבא ,יניטנטסנוקלא המלש ,ראקו ןבא ןוגכ םירבחמ לע תידוהיה

 תומוד הבשחמ יכרד תלעב הצובק םיווהמ הלא םירבחמ -רצרצ ןבא לאומשו

 לע ןה ועיפשה ראקו ןבא לש זיתועיד .ירקמ ונניא ןוימדה יכ חינהל ריבסו

 לע ועיפשה יניטנטסנוקלא לש ויתועיד ,126הצרצ ןבא לעו 124 טוטומ ןבא

 127 הצרצ ןבאו טוטומ ןביא לש ויתועד ןיב םיסחיה וליאו 128 הצרצ ןבא לאומש

 הצובק לש היתועיד תא יללכ ןפואב ראתל ןתינ .קדקודמ ןויע ןיידע םינועט

 תויפוסוליפה תוסיפתה תא גזמל ןויסינ שי םירבחמה לכ לצא (א) :דכ תאז

 תינוטלפואינ הבשחמ ימרז לש םהיתועפשה (ב) ;תחא הטיש לותב תוילבקהו

 לש םתובישח תיילעל דחוימב יתנווכ :םלוכ לצא ,הנוש המצועב ,תורכינ

 םתקיז (ג) ;םירכזנה םירבחמה לש םהיניעב אניס ןבא לשו ארזע ןבא םהרבא ׳ר

 אניס ןבאו ארזע ןבא חסונ תינוטלפואינה הסיפתה לש םידחא תודוסי לש

 שממ היגאמ ירפס לש תועפשהל עקרקה תא הרישכה ,םיסנ ללוחל תורשפאל

 רשפא ונרכזהש םירבחמה לכ לצא (ד) ;128 םימצעה רפס אוה םהיניב בושחהו

 הניב סחיה לע ףאו 129 היגולורטסאה לש התובישח לע םיבר םינויד אוצמל

 .״י> היגאמה ןיבו

 .69 הרעה 311 ימע ,דומילה רדס ,לדיא האר 122

 .ם״וכע ידבועל ךייש אוזזש ןוויכ ,תינחורה המכחהמ ונמילא יניעב הנוש ףושיכה 123

 ...תורז תודובעו ףושכה תבס יתבש תויהלו״ :רמאנ א״ע דמ ףד קשחה רעשב

 תיאבה ויתוצמבו ותרותב לארשי חא רומשל ץרפב דומעל ה״ער השמ ךרצוה

 .״יתבש אבה ףושכ ינימ לכו ז״ע ינימ לכמו תארפתמ

 .Vajda, Samuel ibn Motot, p. 31, 35 :האד 124
 .ג״ע—ב״ע ו ףד ,םייח רוקמ רפס האר 125

 c. sirat, Hanokh b. Salomon ai- ׳יפוי לולכמ רפסב רכזנ יניטנטסנוקלא 126

5 .Qostantini, Jerusalem 1976 (Hebrew part), p. 

 תלגמ ןיבו הצרצ ןבא לש םייח רוקמ רפסבש םידחא םיעטק ןיב הבר הבריק שי 127

 תלגמל ג״ע טכק ףד ,טייח רוקמ רפס אמגודל הוושה ;טוטומ ןבא לש םירתס

 .ג״ע בנ ףד ,םירתס

 .גי׳ע תק ףד ,םייח רוקמ רפס ,Vajda, luda ben Nissi, p. 154, n. 2 האר 128

 ־סנוקלא לש תויגולורטסאה םהיתוסיפת .Vajda, Recherches, pp. 249-253 :האר 129
 תוקומע הלגמ רפסב היגולורטסאה לע ;והשלכ ןויעל וכז שרט הצרצ ןבאו יניטנט

 .דועו ,א10 ,א9 ,ב6—א5 ףד ,59 ןקיטאו די־בתכ האר

 לצא םגרותש טוטומ ןבא לאומש ׳ר לש תוביתנ בבושמ רפסמ עטקה תא האר 130

.Vajda, Juda ben Nissim, p. 120-121 
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 סנאסינירב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה

 םתיילע ;תידוהיה הבשחמה- לע תערכמ העפשהל וכז אל הלא םירבחמ

 הלבקה לש התורבגתהו היגולואיתה םוחתב ובלא ףסויו שקשרק יאדסח לש
 םירבחמה בור לש םהיתורות תא החיכשה ,ו״טה האמה לש היינשה תיצחמב׳

 ראקו ןבא לשב דחוימב ,םהיבתכב ונמילא לש בחרנה ושומיש .ונרכזהש

 .ורוד תב תיקלטיאה תידוהיה הבשחמה תרגסמב הגירח הווהמ ,טוטומ ןבאו

 האמה לש הלא םירפסב תדחוימה ותוניינעתה׳ תא ריבסהל רשפא יכ ,ינמוד

 .םידוהיה לצא תועיפומה תויגולורטסא תויגאמ תורוסמ רתא וישופיחב ,ד״יה

 היגאמה ירפס בור יכ חיכוהל יתיסנ ,ונמילא לש דומילה רדס לע ירמאמב

 וא ךלמה המלשל תרחא וא וז הרוצב םירושק ,םהב אורקל ץילממ ונמילאש

 בושח ,םינוש םירוביחב אצמ רשא היגאמה לע רמוחה .יללכ ןפואב׳ םידוהיל

 תמלשומה ךרדה תא תודהיב האורה תפקמ הטיש תונבל לכויש ידכ ונמילאל היה

 ותלוכי אוה ונמילא יניעב ״השעמה״ וליאו ,תחאכ תישעמו תינויע הניחבמ

 יתבשחמה וניינב ,תוהולאה ךותמ םיעפושה תוחוכה תא ןווכלו טולקל םדאה לש

 ןויעה ימוחת לעמ היגאמה לש תינטשפ הדמעה לע ססובמ ונניא ונמילא לש
 התיה רשא ,הלבקב םיינשמ ויהש תודוסי טילבמ אוה ;םירחאה השעמהו

 תונקהל ,וז ״תונשרפ״ ידי־לע ,שקיבו רתויב בושחה ינויעה םוחתה ויניעב
 קלחהש תודוסיב ונמילא שמתשה וז ןיינב־תכאלמב׳ ,הרוכב דמעמ היגאמל
 ,״לוביקה חוכ תרימש״ לש הסיפתל יתנווכ :ךכ־לכ טלוב וניא םהבש יגאמה

 המב דצמ הפירח תודגנתהל וכזש תוסיפתב שומישמ םג עתרנ אל אוה ךא

 ״תוינחורה תדרוה״ תייארל יתנווכ .םימדוקה םידוהיה תועידה יגוה יבושחמ

 טלוב ןפואב תרתוסה תייאר ,ךלמה המלש לש רתויב תובושחה ויתורטממ תתא

 יהלאה ןינעה תא לבקל״ שקבמש ימ יכ יולה הדוהי ׳ר לש ותכרעה תא

 תישעו תוינחורה תדרוהו םיזוחה ירפסב אצמיש הממ תושקהו תורבסו רקחמב

 .131 ״הרממ אוה — תואמסילטהו םימלצה

 ואבוהש דשור ןבא ירבדב םג עיפומ תיטאמסילטה היגאמה לש הפקות לוטיב

 םיסנ השעמ רפסבו גס ,א םיכובנ הרומל ושוריפב ינוברג השמ ׳ר ידי־לע

 ףירח יוניגל םג התכז ״תוינחורה תדרוה״ .1•י2 היליסרממ השמ ןב םיסנ ׳ר לש

 ןב .דשמ ׳ר לש ורוביחב ,הצנריפב ו״טה האמה לש םישימחה תונש עצמאב

 תא ללוש וגידמ לד והילא וליאו ,״3רבד לכל הרז הדובע הב האורה ,באוי

 יולה הדוהי ׳ר לש ורפס הכז ונמילא לש ותפוקתב יכ רוכזל שי .טע ,א ירזוכ 131

 ,סנאסינירה תפוקתב הילטיאב תונברה ,ליפנוב ׳ר האר .הילטיאב הבר העפשהל

 .200 ,188 ,186 ימע ,ט״לשת םילשורי

 םינושארה ןיב אוה םיסנ ׳ר יכ ריכזהל יאדכ .ב32 ףד ,720 סיראפ די־בתכ האר 132

 ;םיסנ השעמ רפס תא ריכה ונמילא .רמתה רפכ תא ריכזמה ,ןושארה ףא ילואו

 .א123 ףד ,2234 דרופסכוא די־בתכ האר

 ד״מ האר הז רבחמ לע .א58 ףדו א12 ףד ,17 ירויפיטנומ די־בתכבש ויתושרד .דאר 133
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 לדיא השמ

 יגאמה דוסיה תכרעהב יונישה .134 לכו לכמ הרותה לש תיגאמה תונשרפה

 .תוידוהי תורוסמ לש תימינפ תוחתפתהכ קד יל הארנ וניא ונמילא יניעב־

 ינוטלפואינה גוחב :ץוחב ,יתעדל ,היוצמ ונמילא ןהל הנקהש תובישחל הביסה

 םניא ונמילא לש וייח לע ונידיב םייוצמה םילדה םינותנה .135הצנריפב

 יכ רורב .הז גוח ןיבו ונמילא ןיב םירשקה לע יתועמשמ ןויד םירשפאמ

 ךא ,יצידמ הד וצנרול תא םג הארנכו הלודנרימ הללד וקיפ תא ריכה אוה

 אוהש ןכתיי ,םלוא ,ח״מר תנשמ לחה בתכנש תולעמה ריש רפסב קר םירכזנ םה

 ןיא היגאמל ,םוקמ לכמ .םהיתורות לע תוחפל עמש וא ןכל םדוק םג םריכה

 —136 חוכ חקפ רפס אוהו — םימלועה יח רפס לש ןושארה חסונב הבר תובישח

 ותבשחמב ינוטלפואינה דוסיה לש ותיילע .בתכ ונמילאש ןושארה רוביחה אוהש

 גוחמ לביק ונמילאש הארשהל היאר איה—י ךשמהב ןודנ הילע —ונמילא לש

 םישופיחב םצמטצה אל ונמילא יכ הדבועה תדחוימ׳ בל תמושתל היואר .הז

 םישנא ,ליעל יתנייצש יפכ ,ריכה אוה ;תירבעה תורפסב היגאמה תובקע ירחא

 םייגאמ םירוביח םגש הארנכו היגאמל תובורק וא תויגאמ תוקיטקרפב וקסעש

 תואלפ רפס תא ליעל ונרכזהו ול םיעודי ויה ,תירבעל ומגרות אלש ,םיירצונ

 תאצמנה הרעהה תא םג ןאכ איבהל יוארה ןמ .סונגאמ סוטרבלא לש םלוע

 םינושה היגוסב ונמילאל התיהש הברה- תוניינעתהה לע הדיעמה ,ויטוליקב-

 :137 הרז הדובע לש

 םסרופמ אוה ׳ימעפ ףלא רתויו ,ז״ע ינימבו ׳ידשב ל״ז ׳ובר ימאש המ לכ

 ינימ לכו םהלש ז״עה שומש ינפוא יבתוכ ׳ינומדקה יליטנייה ירפסב

 םתוא ודבעו ימורב וצבקתנ םלועב ויהש ז״עה לכ יכ דבלמ םהיהלא

 .ירצונה■ לאוג אב דע םלוכ

 ״ז״עה שומש ינפוא״ לעו ״ינומדקה יליטנייה״ לש םתוהמל רבסה יכ ןכתיי

 : ״a םיטוקילב רחא םוקמב הלודג הרעהב יוצמ

 ׳יבככה ׳ודמעו 139 תורוצה תמכח ולחתה רשא לבב ישנאו םידשכה ...

 .200—194 ימע ,ו״כשת םילשורי ,סנאסינירה תפוקתב הצנריפב םידוהיה ,וטוסאק

 .הרותל תיגאמה תונשרפה אשונב ליעל וננויידב האר 134

 לש דחוימה הדמעמ לע Yates, Giordano Bruno, pp. 80-82 לש הירבד תא האר 135

 .הצנריפב היגאמה

 .רחא םוקמב ביחרא ,םימלועה יח רפסל וסחיו הז רוביח לע 136

 .א125 ףד ,2234 דרופסכוא די־בתכ 137

 .א129 ףד ,םש 138

 הארו ,םינמסלטל הנווכה הארנכ ,תיגאמ תועמשמ שי ״תורוצ״ חנומל 139

M. Steinschneider, Die Hebräischen Übersetzungen, des Mittelalters, 

.Gratz 1956, p. 846 n. 8 
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 סנאסינירב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה

 ושע רשא לדגמב םתישאר היה דורמנ רשא םימשה ירבוה תכאלמ לכו

 ובנו לב וירחא ראשנו ראובמכ םידאמ תרוצמ הילע השע רשא ז״עו

 םהרבאב הליהתה רשא האובנהו בככ תרוצ אוה ובנ יכ ע״אה רמא רשא

 ומוקי ורמאב׳ וימיב םילשה היעשיו םהיתועד ץראל ליפהו םהילע הקלח
 םירצמ איה תינשה .איהה השרפה לכו ׳יבככב ׳יזוחה םימש ירבוה אנ

 140ץראהו ׳ימשה ןיב רשא רחורה ׳ולועפב םניינע לכ רשא הימכחו

 םהילע הקלח האובנהו הזב םהיקסע לכו םירז ׳יניינע ׳יעבטב ׳ילעופהו

 ןב רמאת יכו ימא כ״ג היעשיו םבזכ חיכוהו 141הצרא םליפה ה״ערמו

 .׳יהה השרפה לכו ינא ׳ימכח

 אוהש םירפסה יבגל הרורב הנקסמ קיסהל השק ונמילא לש הלא וירבדמ םא

 ,849 ׳סיראפ די־בתכבש ימינונאה ורוביחב עיפומה■ רמאמב יכ ינמוד ,142 האר

 .סנאסינירה לש היגאמה לע תובר העיפשה רשא תיטמרהה תורפסה תרכזנ

 םיסחוימה םהירפסב וראפתה יכ הנומדקה םתמכח העיגה המכ דעו

 ושע םיבר םימלשו םדא לכמ םכחתנ המלשלו לאה וחקל ךונחל

 ףסכב תושדח תורוצ לבקל תויוכיא תאושהו ׳ירבד יבוריעב םישעמ

 ,תודיתע ׳ירבדמ ׳יתלא תורוצו םימלועל ויה אל רשא ׳יחבו חמצבו בהזבו

 ,143 םידשו םיכאלמ םיבככ תוחורו ׳יסומינו תותד

 םימלצ רותב םילאה תטילק לש תיטמרהה הקינכטה לש רואית ונינפל יכ ,ינמוד

 .144יחהו חמוצה םלועמ םירחא םיביכרמו תורקי תוכתממ םייושעה םילספו

 ירבדל .״יי תודיתעה יוליג איה השעמה תרטמ ,ןאכ םג תיטמרהה תורפסב ומכ

 .לאנברבא קחצי ׳ר לש ןוידב ךשמהב םג האד 140

 די־בתכ האד .םירצמ תדל וענכנ םידשה ינ ונמילא בתוכ הדעה יניע רפסב 141

 :האר ןילכיור לצא תינומידה היגאמהו םירענ ןיב רשקה לע .122 ףד 8״ 598 םילשורי

Chj Zika, "Reuchlin's De Verbo Mirifico and the Magic Debate of 

.the late fifteenth century", JWCI, XXXIX (1976). p. 112 n. 25, p. 123 

 תואמסילטה תמכח רבעמ לע םיעדויה ,םירוהטה םיחאה לש העפשה ונינפלש ןכתיי 142

 ימע ,(88 הרעה ,ליעל) Marquet האר ׳םינוויל םירצמהמו םירצמל םירוסהמ

 .53 ימעו 36

 .טכ ,ג םיכובנה הרומ רפסל םג הוושה .א26—ב25 ףד ,849 סיראפ די־בתכ 143

 Corpus Hermeticum (ed. A.D. Nock-AJ. סויפלקסא לש גי קרפל הוושה 144

(358 .Festugiere), Paris 1945, pp. 347-349 (ed. Scott, III, Oxford 1926, p 

 חמ לע תערכמ העפשה ועיפשהו םנאסינירב בטיה םיעודי ויה הלא סויפלקסא ירבד

 Walker, Spiritual and Demonic Magic, pp. האר :וניציפ ויליסרמ לש ותבש

42—40. 

 תסיפת לש העפשה׳ לע .(םש) ed. Scott, 1, p. 338 ,סויפלקסא לש ג קרפ האר 145

 לש םיבושחה וירבד תא האר ,ןויח ןבא רב׳ג לע תיטמרהה םימלצה־תאייחה
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 לדיא השמ

 הליבקמ שי ,״םיסוממ תותד תודיתע ׳ירבדמה ׳י״דלאה תורוצה״ לע ונמילא

 תיתוכאלמה הנכהה תאצות הנוכמ םש ,ןייה ןבא ריב׳ג לש ויבתכב תיברע

 ,הלאשה הלאשנ .«8״!הקוחמה״ ונייהד ,״םימואנ לא באחצא״ םשב םדא לש

 תוזונג וראשנש דיחי תועיד ןה ״7היגאמה לע ונמילא לש ויתועיד םאה

 ןהיתובקע תא אוצמל רשפא םאה וא ,םלועמ וספדנ אל םבורש םירוביחב

 ונמילא לש ותסיפת יכ ,ליעל וניאר רבכ .םירתא םירבחמ לש םהירוביחב

 ינמוד .1«םיפסונ םירוביח השולש ךותב הלגלגתה תונברקהו שדקמה תיב תא

 .149 לאנברבא קחצי ׳ר לש וירוביחב םג תויוצמ ונמילא לש ויתוסיפת תובקע יכ

 םהו — םיינחור לש ךומנה גוסה תא ראתמ אוה ,ח ז תומש רפסל ושוריפב

 ימוטרח תא ןייפאמ םהב שומישהו ״חריה לגלג תחת״ םמוקמ רשא — םידשה

 םיקסעתמה״ :םש תראותמה תיגאמה הקינכטה בל תמושתל היואר .םירצמ

 םיעיפשמה ימשר לבקל םינותחתה םיפוגה תא וניכי ףושיכה ינינעב

 לכש הנש ,ו״סר תנשב בתכנ תומש לע לאנברבא לש ושוריפ .150״םילבחמה

 תועיפומ ונמילאל תובורק תועד ,םלוא ;ובתכנ רבכ ונמילא לש וירוביח

 תסיפת .ילופאנב ג״נר תנשב בתכנש םיכלמל לאנברבא לש ושוריפב םג

 קחצי ׳ר לש ותרגיאבו ונמילא לצא העיפומה וזל המוד ,שדקמה תיב לש ותוהמ

 תמכח תא המלש עדי ,םיכלמ רפסל ןשוריפב ,לאנברבא תעדל .אסיפמ

 ותחלצה תא החיטבהש איהו םיפוסוליפה יניעמ המלענ רשא תואמסילטה

 :.דמלש לש

 ,ןותחתה םלועה הז תגהנהש םיפוסוליפה לצא םכסומ תויה םעש יפל

 ורמאש ומכו םילגלגתמ תועפושה תוחכב אוה דספההו הייוהה םלוע ל״ר

 ותוא הכמ עיקרב לזמ ול ןיאש הטמלמ בשעו בשע לכ ךל ןיא ל״זח

P. Krauss, "Jabir Ibn Hayyan et la Science greque", Memoires presentes 

126-134 .a rInstitut cTEgypte, XLV (1942), pp. ןייצמ 11 הרעה 133 ימעב 

 ,סויאמיטל ושוריפב סולקורפ תעדל םג אבנמ יפוא שי םילאה ימלצל יכ םוארק

 ןאכ רמשמ ונמילאש ןכתייו רב׳ג לש ותסיפתל רתוי םיבורק ונמילא ירבד םלוא

 .יברעה רבחמה לע העיפשה רשאו הדבאש תיטמרה תרוסמ

 .133,106,104 ימע ,םש ,םוארק 146

 .194 הרעה ,ןמקל האר המודקה המכחה תסיפת לע 147

14s אסיפמ קתצי ׳ר לש תרגיאהמ עטקה לע ןוידב ,ליעל האר. 

 לאנברבא לש ושוריפ לע ונמילא לש תורחא תוסיפת לש ןתעפשה לש תורשפא לע 149

 M. Steinschneider, Die Handschriften — Verzeichnisse des :האר ,תומש לע

6 .Königlichen Bibliothek zu Berlin, IT, Berlin 1897, p. לדיא ׳מ םג הארו 

 ימע ,(ט״לשת) חכ ,ןויע ,״הבהאה לע חוכיווה רפסב לגעמה יומיד תורוקמ״

 .17 הרעהו 160

 B. Netanyahu, Don Isaac Abravanel, Philadelphia, 1953, pp. םג האר 150

124-125. 
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 סנאסינירב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה

 חכו םיבכוכה תוחכ גישהל םינייעמה די הרצק הנה ,לדג ול רמואו

 ותעפשה תדרוה ךרדו םילפשב ותלועפ ןפואו טרפב םהמ דחא לכ

 השעמ המה; לבה טפשמה ילעב הזב ובתכ רשא םירפסה יכ...םהב

 תיישע תעדל םישנא וצמאתה רבכו ;ודבאי םתדוקפ תעב םיעותעת

 עפש דירוהל ידכ תועודי תועשב תושענה תורוצה םהו ,תואמסילטה

 ירחאש ןכ תויהל היה יוארו םדיב הלע אלו םיעודי םירבד לע םיבכוכה

 רשפא יא םהיתונוכתו םיימימשה םימרגה יעבט םיגישמ יתלב םתויה

 עיגהש יפל המלש םנמא...םהמ תוכשמנה םהיתולועפו םחכ וריכיש

 המ הלעמל המ גישה /תובס תאפמו אלפה ד״ע איהה המכחה תתמא לא

 גישהו םהיתועונת רודסבו םהיתותנמו םרפסמבו םייממשה םיעבטב הטמל

 הכולמבו איה ךיא םילפשה םירבדה תגהנב םהיתוחכ תמא הז םע

 השעש תולועפהמ ל״ז םימכח ורכזש ומכו חילצהו אסכב השע תיישעמה

 השעש תורוצה ראשו םירמנו תויראמ השע רשא תורוצהו אסכב

 .151תודחוימ ׳ולועפל

 ,םהיתועפשהו םילגלגהו־םיבפוכה־יעבט תעידיל לאנברבא ףרצמ רתא םוקמב

 תגהנה ינפוא״ תעידי תא ןכו ״תואמסילטה השעמ״ב המלש לש ותעידי תא

 דירוהל ידכ ותדובעו ותורש ןפואו םהמ (םיבכוכהו םילגלגהמ) דחאו דחא לכ

 תדרוה ןפוא״ תא םיאיבנה םיעדוי ,תאז תמועל .152״ותמוא לע ונממ עפשה

 התואנה העידיהו תושודקה תוריפסה תועצמאב המואה לע ךרבתי ונממ עפשה

 עפשה דירוהל דציכ עדיש ימכ םג ספתנ ךלמה המלש .15י ״םילדבנב םהילא

 :154 רביח אוהש םירישה תועצמאב םירשה לש

 וריש יהיו 155רמאש ומכ םיבר םיריש המלש השע םילדבנה תמכחבו

 רבדל םינומדקה גהנמ היהש יפל ,םיפלא תשמח ושוריפש ףלאו שמח

 לודגה רפסמה הז השעש המדיו ׳15»ריש ךרד לע םייקלאה םינינעב

 המואל ותגהנה יפכ ומצע ינפב דחא לכל םינוילעה םירשל םירישהמ

 םירישה ריש רפס השעו ,וילא דחוימה תורשו יונמה יפכו תומואהמ

 .דעת ימע ,ו״טשת םילשורי תרודהמ 151

 .פת ימע ,םש 152

 .םש ,םש 153

 .זועת ימע ,םש םג הארו ,העת ימע ,םש 154

 .בי ה א םיבלמ 155

 ימע ,(194 הרעה ,ןלהל) Walker, The Ancient Theology, האר הז אשונ לע 156

 םילשורי ,תירצונה הלבקה תודלותב םיקרפ השולש ׳יקסבושדיו ׳ח ;41—22

 .27—11 ימע ,ה״לשת
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 לדיא .דשמ

 שדק םירישה לכ 158 ורמא «רזלו 157 לארשי לע תיקלאה הגהנהב דחוימ

 םלכ ויה השע רשא םירישה ראשש יפל םישדק שדק םירישה רישו

 שדק אוהש ךרבתי וילא דחוימ היה םירישה רישו םישדקה םיכאלמל

 ,םהיתוגהנה ינפואו םילדבנה םינינעב תפקמ המלש תעידי תויהלו םישדקה

 עפש דירוהל תוכירצה תונכההו םייעצמאהו םיכרדה תעדל עיגהש היה

 .ותלחנ לעו ומע לע םילדבנהמ רשו רש לכ

 :159 רמאנ דחא םוקמבו

 ורבחתנ אל םתומיאל םינוילעה םירשה תגהנהב השעש םירישה ראש לכו

 לשכי לבל 180 םוזנג םרוד ישנאו והיקזחש המדיו ואצמנ אלו שדקה יבתכב

 .ותדובע הירכנ ותדובע דובעלו והשעמ תושעל םדא םהב

 תונוכתה ןיב איה םייגאמ םינחלופב הבולישו הרישה לש תיגאמה התלוכי

 לש וז םג תמיוסמ הדימבו 181 וקיפ לש ,וניציפ לש םתטיש תא תונייפאמה

 ,עפש דירוהל םייושעה םיריש רבחמכ המלש לש ורואית .162ומצע ונמילא

 םידמולמה גוחב השבגתהש הבשחמה תרגסמ ךותב לאנברבא תא דימעמ

 .הצנריפב

 םייגולורטםא־םייגאמ תודוסיב ונמילא שמתשה דציכ ליעל תוארהל וניסינ

 .שדח שוריפ הלבקה תא שרפל ידכ ,תיברע־תידו״דיה תרוסמב םירוזפ ויהש

 הדילוהש הריווא ,הצנריפב הררשש הריוואה תעפשה לש האצות אוה הז שוריפ

 יקלטיאה םנאסינירה ישנא תעפשה יכ ינמוד .ו,קיפ יבתכב םג המוד שוריפ

 הנבהל הב שומישלו תינוטלפואינה תורפסב ונמילא לש ותוניינעתהל םג המרג

 .הלבקה לש השדח

 .תוכלמ תריפס אוה ןאכ הז חנומ תועמשמ יכ חינהל ריבס 157

 .ה ג םידי ,הגשמ 158

 .ועת ימע ,םיכלמל שוריפ 159

 וספדנש ןונבלה רעי תיב רפסמ לגי םהרבא ׳ר לש וירבדל הוושהו ,א״ע ונ םיחספ 160

 עפשוה לגי .52—51 ימע ,(1836) ב ,דמח םרכב ,וייגיר לאומש קחצי ידי־לע

 .םיכלמ ׳סל שוריפב לאנברבא לש וירבדמ ןהו ונמילא לש ויתועידמ ןה םש

 Walker, Spiritual לש וירבד תא ןהו ליעל 156 הרעהב ונאבהש רמוחה תא האר 161

62-63 ,3-24 .and Demonic Magic, pp. 

 I. Adler, Hebrew Writings לצא ומסרפתהש וגמילא לש םיטסכטב האר 1612

41-45 .Concerning Music, München 1975, pp. הקיסומה לע רתוי טרופמ ןויד 

 יגאמה שוריפה״ ׳לדיא ׳מ האר ,יגאמה החוכ לע טוריפו ונמיליא לש ותטישב

 ,״תודיסחה דעו סנאסינירה תפוקתמ םיידוהי םיטסכטב הקיסומה לש יגרואיתהו

 .סופדב ,(א״משת) ד ,לבוי
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 סנאסינירב הלבקה לש יגוטלפואינהו יגאמה שוריפה

 ,גשומה לש קהבומה ומומב ןוקינוטלפואינ ונמילאב תוארל ןיאש תורמל
 רורבה היוטיב .וירוביחב יגוטלפואינה דוסיה לש תטלוב׳ תורבגתה תרכינ

 םיינוטלפואינ םירוביחו םירבחמ לש ברה רפסמב יוצמ וז תורבגתה לש רתויב

 ־ואינה תורפסה לש הבור בור תא ריכמ אוה .ונמילא לש וירפסב םיעיפומה

 !a* לוריבג ןבא לש םייח רוקמ רפס ,נ63 ילארשי קחצי ירפס :תידוהיה תינוטלפ

 ןבא םהרבא ׳ר לש ויבתכ ,185ארזע ןבא ,דשמ ׳ר לש םשובה תגורע רפס

 ינוטלפואינה רמוחה דחוימב בושח .167ףיטל ןבא קחצי ׳ד ילשו 168ארזע

 הנושארבו שארב .דואמ וב ןיינעתה ונמילאש רמוח ,תירבעל תיברעמ םגרותש

 רכזומה ,יסוילטבלא לש תוינויערה תולוגעה רפס ידי־לע ונמילא עפשוה

 רפס תא םג ונמילא ריכזמ תובר םימעפ .1«8וירוביח תיברמב תובר םימעפ

 .1־9 תוינויערה תולוגעה רפסב םיעיפומה תונויער דביעש ,םינויעה ינזאמ

 ,תינוטלפואינ המגמ לעב אוהש ,תויהולאה תורואה רפס ,ילזגלא לש ורוביח

 םיקהבומ םיינוטלפואינ םירוביח םג ,םלוא .״יי ונמילא יבתכב םיתיעל רכזנ

 .ב88־ו א58 ,ב42 ףד ,2234 דרופסבוא די־בתכ םיטוקילב האר 163

 רפסמ תוחוקל ׳ומדקה יתש״ :א13 ףד ,270 סיראפ די־בתכ ,הדעה יניע האר 164

 םיעטק ונמילא איבמ ךשמהבו ,״שפנה■ תוהמב לוריבג ןבא .דמלש ׳רל םליח רוקמ

 ימע הרומה הרומ רפסמ האבומל ליבקמה) 8 ףיעס ׳ג רמאמ ,םייח רוקמ יטוקילמ

 םג עודי היה םייח רוקמ רפס יכ ריעהל יוארה ןמ .10 ףיעס ׳ג רמאממו ׳(86

 האר ;ןואיל רסמ הדוהי ׳ר ,ויבא לש ודימלת היה ונמילאו ןואיל רסמ דוד ׳רל

 ,ו״לש אטשוק ,דודל הלהת רפסו א149 ףד ,290 ירויפיטנומ די־בתכ ,דוד ןגמ רפס

 רפס תא םיריכמ ,הדוהי ,ונבו לאנברבא קחצי ,׳ר יכ ריעהל יאדכו .א״ע במ ףד

 ׳ד לש וירבד תא לבקל ןיא ךכ םושמו ,אקווד הילטיאב םתויהב םייח רוקמ

 תא לאנברבא ריכמ ׳ידרפס ידוהי יפבש היחה תרוסמה חוכב קרש״ ,ןמפיוק

 תורפסב םירקחמ ,ןמפיוק ׳ד האר .םהילאמ םינבומכ — םייח רוקמ רפס לש ורבחמ

 .158—157 ימע ,ה״כשת םילשורי ,םייניבה ימי לש תירבעה

 .וטסירא לש היגולואיתה לע ןוידב ,178 הרעה ,ןמקל האר 165

 ע״א םכחה ירבדכו״ :רמאנ ב163 ףד ,1535 דרופסכוא די־בתכ ,המלש קשח רפסב 166

 .״הנומאבו תמאב םכח ארקהל יואר רשא

 .64 הרעה 311—310 ימע ,דומילה רדס ,לדיא האר 167

 D. Kaufmann, Die Spuren ai- האר ונמילא לע יסוילטבלא תעפשה לע 168

56-60 .Batlajusis in der jüdischen Religions philosophic, Leipzig 1880, pp. 
 יכ ןייצל שי .ךליאו 160 ימע ׳(149 הרעה ,ליעל) לדיא ׳מ םג הארו

 הלא רשאמ רתוי תובורמ ,ונמילא יבתכב תוינויערה תולוגעה רפס לש םירוכזיאה

 .ןמפיוק לצא וניוצש

 :דועו א215 ׳ב14 ףד ,21 הבוטנמ די־בתכ ,םימלועה יח רפס המגודל האר 169

 הז רוביח לע .דועו א169 ףד ,א15—ב14 ףד ,2234 דרופסכוא די־בתכ םיטוקיל

 הלבקב םירקחמ a. Altmann, "The Ladder of Ascension״ האר ויתואחסונו

 28 הרעה 8 ימע ,ח״כשת םילשורי ,םולש םשרגל םישגומ תותדה תודלותבו

 .11—10 ימעו

 .ב187—ב186 ףד ,2234 דרופסכוא די־בתכ ,םיטוקילב אמגודל האר 170

[95] 

This content downloaded from 192.114.7.2 on Sun, 30 Aug 2015 12:28:58 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 לדיא השמ

 םימצעה רפס תא ריכזהל שי הנושארבו שארב :ונמילאל םיעודי ויה רתוי

 הדבועל תודוה ורמתשה הז רוביחמ םיעטק :סלקודפמאל םחוימה השמחה

 םג הכז ונמילא לש ודצמ. הבר תוניינעתהל .״1וירוביחב םקיתעה ונמילאש

 איבמו הז רוביחל ונממ הדוהי ׳ר לש ומוגרת תא ריכה אוה :תוביסה רפס

 הזרפרפו ,173ןטקי ןב יח רפסל ויתורעהבו 172םימלועה יח רפסב עטק ונממ

 וקיפ םג יכ הדבועה דחוימ ןויצל היואר .174המלש קשח רפסב הז עטק לש

 ,י75 םש םולעב תאזו ,ןושארה ףיעסהמ עטק ונממ איבמו תוביסה רפס תא ריכה

 לש העפשה ונינפל יכ ןכתיי ;ונמילא לצא םימעפ המכ רזוחה עטקה אוהו

 רפסמ תרחא הקסיפ .176 ןטקי ןב יח רפס תא ולצא דמל וקיפש ןוויכ ,ונמילא

 ,היפעלובא םהרבא ׳ר לש רפש ירמא רפסב העיפומה (ו הקסיפ) תוביסה

 םירבחמ י די ־לע הקתעוה איה םשמו 177תודחא םימעפ ונמילא יבתכב תרזוח

 עיגה רשא וטסירא לש היגולואיתהמ רמוחב םג ןיינע אצמ ונמילא .םינוש

 אריקלפ ןבא בוט םש ׳ר לש תולעמה דפס ךרד וילא
 םשובה תגורע רפסו 178

 ,112—106 ימעב ספדנש עטקה .125—78 ימע ,(164 הרעה ׳ליעל) ,ןמפיוק האר 171

 ־בתכ םויכ ,ונמילא לש ימינונא רפסמ השעמל חוקל ,301 סיראפ די־בתכ ךותמ

 —112 ימעבש רמוחה .העדי אל (87—06 ימע) ןמפיוקש הדבוע ,849 סיראפ די

 ולפנ םיטוקילה ךותמ הקתעהב יכ ןייצל יאדכ .ונמילא לש ויטוקילב ורוקמ 118

 .תועירכמ תויועט םיתיעל ,תויועט המכ

 .הנושארה הקסיפהמ עטק ב22 ףד ,21 הבוטנמ די ־בתכ 172

 םימלועה יח רפסב ןוידל םיליבקמ רשקההו עטקה .ב87 ףד ,59 ןכנימ די־בתכ 173

 Steinschneider, AI Farabi, St. Peterburg 1869, p. 249 ירבד תא הארו
 די־בתכמ רמאמה לע וננוידלו ב124 ףד ,849 סיראפ די־בתכל םג הוושהו

 .ךשמהב סיראפ

 .א146—ב145 ףד 1535 דרופסקוא י״כ האר 174

 רבכ דמע תוביסה רפס לש הנושארה ,דקסיפל Heptapius vi, 4 ־מ עטקה תברק לע 175

O. Bardenhewer, Die Pseudo-Aristotelischen Schrift üeber das reine 

301 .Gutte, Freiburg 1882, p. לש הז רוביח לש םירידהמה לכמ ומלענ וירבד 

 רפס לש יניטאלה םוגרתהמ הנוש וקיפ לש וירבד חסונ יכ ןייצל שי .וקיפ

 .תוביסה

 סולפטפה יכ ריכזהל יאדכ .pico, Opera Omnia, p. 1371 לש ותודע תא האר 176

 .וקיפ םע םירשקב זא היה ייכ דיעמ ונמילאש הנשה איהש 1488 תנשב בתכנ

 —א91ףד ,849 סיראפ די־בתכ ,ב21 ףד ,2234 דרופסכוא די־בתכ םיטוקיל האר 177

 היפעלובא לצא ;א83 ףד ,832 ןילרב די־בתכ ,המלש קשח רפס ;א123 ףדו ב91

 .״םינוילעה םימצעה ׳ס״ םשב הקסיפה האבוה ונמילא לצא תואבומהמ המכבו

 .115—114 ימע ,(173 הרעה ,ליעל) רדיינשנייטש ידי־לע הספדנ וז האבומ

 ,תולעמה רפס ךותמ ונמילא קיתעמ ב71 ףד ,2234 דרופסכוא די־בתכ ,םיטוקילב 178

 ימע תולעמה רפסב יוצמ דחא עטק .וטסירא םשב םיאבומה םיעטק ,ד״נרת ןילרב

 שמתשה ונמילאו ,1 ׳1v 8, 6 הדאנא = 29—1 א היגולואיתל ליבקמ אוהו 23—22

 רפסב יוצמ רחא עטק .א98 ףד ,598 םילשורי די־בתכ ,הדעת יניע רפסב םג וב
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 סנאסינירב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה

 רקיעב ונמילאל םיעודי ויה ומצע ןוטלפא ירפס .179ארזע ןבא השמ ׳ר לש

 אוה ךא ,180המכה תישאר רפסב אריקלפ ךרעש המישרה ךותמ ,םהיתומשב

 .m דשור ןבא לש שוריפ םע ןוטלפא לש הנידמה תגהנה רפסב שמתשהל הברמ

 ויהש רתויב׳ םיבושחה טייגוטלפואיגהו םיינוטלפאה םירוביחה םה ולא

 האוושהב יכ ינמוד .תיברע ־תידוהיה תיפוסוליפה תרוסמה ךותמ ונמילאל םיעודי

 רמוחה ברימב. שמתשהלו טקלל םיסנמה ןיב ונמילא היה ,וימדוק בורל

 :ודוחי לע ונתוא הדימעמ וז הדבוע .וילא עיגהל לוכי היהש ינוטלפואינה

 רסמ הדוהי ׳ר היה ךכ :םיאקילטוטסירא ויה ורוד ינב םידוהיה םיגוהה

 וז הניחבמ .ןואיל רסמ דוד ׳רו ונרופס הידבוע ,וגידמ לד הילא ׳ר ,ןואיל

 הכשמה לעש המגמה ,הילטיא ידוהי לש םתוברתב השדח המגמ ונמילא חתיפ

 לצא תינוטלפואינה המגמה םוכיסל רובענש יגפל ,ךא .ךשמהב דוע ןודנ

 םהימשר םג וירוביחב אוצמל רשפא יכ הדבועה תא םג ריכזהל ונילע ,ונמילא

 אוה יכ חינהל ריבס רשאו תירבעל ומגרות אלש םיינוטלפואינ םירוביח לש

 ונמילא לש םיטוקילב .הצנריפב סנאסינירה ישנא םע ויעגמ ךותמ םריכה

 יכ ימאש ואיריפרופ םשב אצמ יכ (!)׳והרי רדאה יל ימא״ :182םיארוק ונא

 ןפואב׳ לקשמבו .דדמב ׳ילכואו ׳ישודק ויהש תחא תכ ויה תילארשיה ׳מואב

 : !83 םיטוקילב בוש העיפומ תרחא תודע .״םהיבקנל תאצל ׳יכירצ ויה אלש

 המדמה אל דבלב תלכשמ שפנ ילעב םימשה יכ ורמא ןוטלפ תכ יכ

 ,1v 8, 8 1—23 הדאנא = 50—41 ,ז היגולואיתל ליבקמ אוהו 27—26 .ימע תולעמה

 לע .ב99 ףד 598 םילשורי די־בתכ ,הדעה יניע רפסב םג ותוא בלשמ ונמילאו

 :האר תולעמה רפס םוקמב ״המכה תישאר״ העטומה םשב הריקלפ ירבד תאבה

 ונמילא יכ ריכזהל יאדכ .973 הרעה 243 ימע ,(139 הרעה ,ליעל) רדיינשנייטש

 סוחייב הארנכ הרושקה ,הבושתב וטסירא לש ותרזח לע תרוסמה תא םג רייכה

 ןבא ףסוי ׳ר לש תודימה רפסל שוריפב העיפומש תרוסמ ,וטסיראל היגולואיתה

 ףד םיטוקילב התוא האיבמו (ב171 ףד ,1267 דרופסכוא די־בתכ האר) בוט םש

 וז תרוסמ לע .א105 ףד 140 הבקסומ די־בתכ המלש קשח רפסל הרעהבו ,א50

 .S. Munk״ Melanges de Philosophie Juive et arabe, Paris 1953, האר

3 .p. 249 p. 

 ״ירזוכה ׳יפמ״ םשב הרעה העיפומ ,א72 ףד ,2234 דרופסכוא די־בתכ םיטוקילב 179

 םשובה תגורע רפסב ארזע ןבא השמ ׳ר ואיבמש חסונב ,המשנה תולעתה לע

 ימע תולעמה רפסב אבומה עטקל ליבקמו 121 ימע (ב״רת) ב ׳ןויצב ספדנש יפכ

 A. Altmann—s. M. stern, Isaac Israeli, האר הז עטק לש וילוגלגו ויפוא לע .22

191-192 .Oxford U.P. 1958, pp. 
 תישאר רפסל ליבקמ ,ב140—א140 ףד ,2234 דרופסכוא די־בתכ םיטוקיל האר 180

 .77 ימע ,ב״סרת ןילרב ,המכח

 .32 הרעה 306 ימע ,דומילה רדס ,לדיא האר 181

 .א22 ףד ,2234 דרופסכוא די־בתכ 182

 .א125 ףד ,םש 183
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 לדיא השמ

 ׳ונטלושה תבהא לא םדאה תאבה תבס ׳יה המדמהו ...׳ינויחה אלו

 ינב ׳ובל ׳יבשומ דצה הזמו דבכנ היהישכ לודג ׳ויהל המדי יכ הררשהו

 אלו ׳ויתמאה וליכשי אלש לכשה ךרדמ םתוא םיטמו ׳תדובעל םדא

 ׳יפואנ וא ה״ב וא ׳ישנא גורהל תורז ׳ודובע םהינפל ׳ימישמו םודבעי

 םתואב דימת םודבעי ןעמל תמאה וליכשי אלש תילכתב ׳ירז ׳ירבד וא

 תלוז ולוכ םלועה לכ ׳יעות ויה הזבו ׳ה ודבעי אלו ׳וירכנה רדובעה

 תחא םעפ יכ שוב אלו הדוהו תכה הזמ היה שואיריפורפו לארשי

 לכ ולדח םהל רטקלמ רמואה ולדח זאמ יכ ימאו ומצע גורהל הצר

 יכו חובזל ומע דליש 184 וניטולפ ׳קנה וברל רמא תחא םעפו .בוט

 ול אוה חבזישמ וילא חובזל הולא אביש יואר רבדה היה רתוי יכ ול הנע

 .הזמ שואיריפורפ להבנו וניטולפ יניעב דאמ תוחפ היה יכ

 ,םוניטולפ ייח רפס תא ריכה ונמילאש הדבועה םושמ קר אל ןיינעמ הז עטק

 ונמילאש סויריפרופ לש ורפסמ הקסיפה ;ןאכ םכוסמ 35—34 ,י רמאמ רשא

 לש םסרופמה ומואנב ,ירמגל הנוש רשקהב םנמוא העיפומ הב שמתשה

 ,18־יילילש סויריפרופל ונמילא לש וסחיש תורמל .!־*םדאה דובכ לע וקיפ

 םהל ויהש םיינוטלפואינ םיטסכטל השיג .דתיה ונמילאל יכ הדובעה הבושח

 .הצנריפב׳ ורוד ינב לצא םיכלהמ

 לש ורוד ינב ינשמ םידמל ונא תוינוטלפאה ןיבו הלבקה ןיב הקיזה לע

 המכחה ינושאר״ :187הלבקה לע בתוכ ,ןואיל רסמ הדוהי ׳ר ,ורומ .ונמילא

 ןמ םהב רשא תצקמב. תוינוטלפאה תועדה לא םימיכחמ םהישרש יתאצמ איהה

 יכ רבוס 188 ןואיל רסמ דוד ׳ר ,ונב .״םיליכשמל םלעי אלש המ תוברעה

 םילודג תודוס םהב׳ הארי וירפסב ןייעיש ימ יכ״ ,״יהלא ארקנ ןוטלפא״

 תניוע הדמע ךותמ .״תיתמאה הלבקה ישנא תועד םהיתועד לכו םימוצעו

 ףד ,140 הבקסומ די־בתכ ,המלש קשח רפס ילושבש הרעהב יב ריעהל יאדכ 184

 השבתשה הארנכ .םניגירוא ונייהד ״וניירוא״ לש ודימלתל סוניטולפ ךפוה ,א210

 לש וידימלת ויה סניגירוא םגו סוניטולפ םגש הדבועה לע הנוכנ תרוסמ ןאכ

 .הירדנסכלאב סאקאס סוינומא

 .Pico, Opera Omnia, p. 328 האר 185

 ,א105 ףד ,140 הבקסומ די־בתכ ׳המלש קשח רפס ילושב ונמילא תרעהל םג הוושה 186

 .״הרותה דבאל וצר״ סוירופרופו ינאמ יכ

 ,״םילשוריב םירפסה תיב יזנגמ״ ,ףסא ׳ש ידי־לע ספדנ ,היצנירויפ ידבכנל ובתכמב 187

 .וז האבומ לש יסנאסינירה עקר לע .זכר ימע ,ה״צרת םילשורי ,דודל החנמ

 Scholem, Anfänge der christlichen Kabbala, האר ךשמהב איבנש האבומהו

192-193 .pp. 

 s. Schechter, ״Notes sur ידי־לע ספדנ ,25 ףד ,290 ירויפיטנומ די־בתכ ,דוד ןגמ 188

122 Messer David Leon", RE J, XXTV CI 892), a. 
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 סנאסינירב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה

 רסמ דוד ׳דו הדוהי ׳ר לש םהיתונקסמל וגידמ לד והילא ׳ר עיגמ ,הלבקל

 תא ןהו תוינוטלפאה תא ןה החוד אוה קהבומ ןוקילטוטסירא רותב :ןואדל

 .189תדה תניחב. רפסב יוצמ רתויב עודיה ןוידה .היתובקעב תכלוהה הלבקה

 :םהירבד יכ םילבוקמה לע בתוכ אוה

 לצא םלוטב ראבתה רשא םיפוסוליפה ימודק ירבדל םיתואנ םבור

 םיינוטלפא ירבד תצק םגו םיפוסוליפה ימודק ירבד האר רשאו םיעדויה

 םעפה ןכלו190 רחא םוקמב.הזמ יתרבד רבכו ןכ תמאהש עדי הלא ירבדו

 .ךרדה תאז ךורדל ץרפתא אל

 :191 בתיכ אוה םש ,לגלגה םצעל ושוריפב הז אשונב וגידמ לד ביהרה םנמאו

 הכב ׳ילעפ םהו םתגרדמ יפכ ׳וריפס םוארקי רשא םיאצמנה הלא

 ונממ םהל עיגמה עפשבו 192 ףוס ןיא םה והוארקי רשא ירישעה

 הלא ירבד יפל כ״או ונממ םילצאנו וב םילתנ םה יכ וחכב לכה ןכלו

 םיניינעה הלאו עיגי םתאמ וא ׳ודיפסה םה םלועל דשא הזה רודסה

 םהירפסב אצמת ןינוטאלפאה טרפבו ׳יפוסוליפה ינושאר ׳ירבדמ ׳יחוקל

 ורמא םהו םכרד יפכ הלא לע תויאר ונביו ׳וכיראב םירבדה הלא

 תלפהב ןמשב ר״ב רכז רשאכ לכשיו םש ׳יפא ףוס ןיאה לע ׳טול ןיאש

 ימרדק ירבדו ןיינוטלפאה הלא ירפס האר רשאל עודי רשאכו 193 הלפהה

 רמשנה׳ לוגלגו ונינבו םלועה ןברוחו תוטימשב םב כ״ג אצמת ׳וליפה

 דמשב רלא ׳ילברקמה ןיבו הלא ןיב לדבה אצמת אל טעמכ ללכבר

 הלאו ׳ונברקה ינינעבו םישרשב םיווש טעמכ םה רבד ףוס ../ותמרבו

 .םהישרשו םיאשמה ירבדמ דאמ ׳יקוחר ׳ירבדה

 .48 ימע ,1833 אניו ,ויגיר ׳דהמ 189

 :ןאכ וגידמ־לד ירבד םינווכמ הובייח הזיאל אוצמל יניצר ןויסינ םוש יתיאר אל 190

 Geffen, ףאו 75 ימע ,לוצירפ םהרבא ,ןמרדורו ,םוקמב ויתורעהב ויגר האר

435-436 .Faith and Reason, pp ןוידה תא ריכה אוה יכ םא רבד ריעמ וניא 

 .לגלגה םצעל שוריפבש הלבקה לע

 .ב41—א41 ףד ,968 ס׳יראפ די־בתכ 191

 ירקיעה הגיצנ רשא הסיפת ,רתכל ףוס ןיא ההז היפל תילבק הסיפת ונינפל 192

 ינבמ םילבוקמ ינש יכ ץיצל יוארה ןמ .הליטקיג ףסוי ׳ר היה תידרפסה הלבקב

 והילא ׳רל יתנווכ :הילטיאב ויח םהינשו וז הסיפתב ולגד וגידמ לד לש ורוד

 לאומש ןב קחצי ׳ר ידרפסה לבוקמהו ,תודומח תרגא רפס לעב ונאזנגמ ןימינב ןב

 ורוביחב .תדה תניחב רפס תא בתכ וגידמ לדש הפוקתב ילופאנב יחש ,םייח רמ

 .רתכו ףוס־ןיא תוהז תייעב לע תקולחמה לע רבחמה עדוי ,46-^5 ימע ,הז

 יואר אשונהו ״הנומדק המכח״ יוטיבב שמתשהל הברמ ונמילא יכ ריכזהל יוארה ןמ 193

 .דחוימ ןויעל
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 לדיא השמ

 האוושה לכ םהב ןיא ,רתויב םייללכ ליעל ונרכזהש םירבחמה לש םהירבד

 הבושת ,תאז תורמל .ינוטלפואינ וא ינוטלפא טסכט לומ ילבק טסכט לש

 ;סנאסינירה תוברת לש המוחתל הלבקה תסינכל עקרה תנבהל תינורקעה םתנעט
 ישנאש המודק היגולואית לש הליה הל התנקה םימודקה םיפוסוליפל התאוושה

 התוא הכפה ,אקווד ןוטלפאל הלבקה תבריק .194 הידירש ירתא והנ סנאסינירה

 םיפוסוליפה רובע .ותחירפ אולמב זא אצמנש ינוטלפאה הבשחמה ךלהמ קלתל

 הלבקה ןיבו תוינוטלפאה ןיבש הקיזל .דתיה אל ,ליעל ונרכזהש םידוהיה

 ,םלוא .195 תילטוטסיראה הבשחמה ךרדל וטנ םהש ןוויכ ,תינויע תועמשמ לכ

 תא אוצמל הסינ ,ונמילא תמגוד ,תוינוטלפאל ןהו הלבקל ןה בורק היהש ימ

 ,ןבומכ .הלאה תוטישה יטרפ תאוושה ידי ־לע תאזו תוטישה יתש ןיב המאתהה

 םירקמה תיברמב ;תויתרוקיב הדימ תומא יפ־לע השענ אל המאתהה שופיח

 הרורב הייטנ שי ,דועו תאז .תוינוטלפואינהו תוילבקה תוסיפתה ןיב רשק ןיא

 תחאמ םלעתהלו הלבקה לע ינוטלפואינה וא ינוטלפאה הנבימה תא תופכל

 ,תוהולאה ךותבש תימינפ תוימאניד לש הסיפתה איהו ,תויתוהמה היתונוכתמ

 .תוריפסה תכרעמ תא ןקתל םדאה לש ויתונויסנ לעו הב םיכורכה םירבשמה לע

 תילטוטסיראה היפוסוליפה ןיב הזיתניסה תונויסנל ךשמה ונינפל שי וז הניחבמ

 ןבא לאומש ׳רו ראקו ןבא ףסוי ׳ר לצא רקיעב ושענש תונויסנ ,הלבקה ןיבל

 לש םילדבנה םילכשה םע תוריפסה תכרעמ ההדזמ םהינש לצא .טוטומ

 ,196 םידוהיהו םייברעה םינאקילטוטסיראה

 תחאל תונוש תוילבק תוסיפת תוושהל תונויסנ ירחא בוקעל הלתת הסנא

 התעפשה .סולקורפ לש ותטיש איהו רתויב תובושחה תוינוטלפואינה תוטישה

 םוקמ וקיפ שידקמ ולש תוזיתב :רתויב הלודג .דתיה וקיפ לע וז הטיש לש

 secundum תוזית שמחו םישימח תסנמ אוהו סולקורפ לש ותטישל ישאר
Procium, םיינוטלפואינה םיפוסוליפמ תוחוקלה תוזיתה לכ רשאמ רתמ ןהש 

 לש ותטיש יפ־לע תוזית רשע םג תסנמ וקיפ ,דועו תאז .דתי םג םירתאה

 D. P. Walker, ״The Ancient לש םהירקחמ תא האר המודקה היגולואיתה לע 194

Theology", Studies in Christian Platonism from the Fifteenth to 

the Eighteenth Century, London 1972, pp. 1—131 ; Ch. B. Schmitt 

"Perrenial Philosophy: From Agostino Steuco to Leibniz", Journal 

505-531 .of the History of Ideas, XXVII (1966), pp. יכ ריכזהל יוארה ןמ 

 .דחוימ ןויעל יואר אשונהו ״הנומדק המכח״ יוטיבב שמתשהל הברמ ונמילא

 ידמל תומצמוצמ תוילבקה ויתועידיש ,ןואיל רסמ דוד ׳ר יבגל םג ןוכנ רבדה 195

 איבהש וירבד תא הארו ,ותלוכי לבב לכשה לא הלבקה תא ברקל הסנמ אוהו

Schechter (188 הרעה ,ליעל), רפסב יוצמה ילבקה רמוחהמ קלח .126—125 ימע 

 יפכ ,אסיפמ קחצי ׳ר לא םייח רמ קחצי ׳ר לש ותרגיאמ הקתעה אוהש דוד ןגמ

 .422—404 ימע ,םירקחמ ,בילטוג חיכוהש

 .Vajda, Samuel ibn Motot, p. 35 האר 196
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 סנאסינירב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה

Abucatem Avenam. לוגלג ונינפל ירהו ,19ז תוביסה רפס רבחמ ותעדל אוהש 

 םואנה ןיב רשקה לע דמע e, Wind .וקיפ לש תוזיתב סולקורפ לש ףסונ

 תעפשה לע דמע יקסבושריו ׳ח וליאו סולקורפ ןיבו םדאה דובכ לע

 ונמילאש םידחא םירקמב הנהו •199תוילבק תוזית לע םג וקיפ לש ותרות

 רבא סולקורפ לצא הרוקמש הסיפת הווהמ ,תומיוסמ תוילבק תוסיפת הוושמ

 עטק ונמילא קיתעמ ,849 סיראפ די־בתכב יוצמה ורוביחב .האוושהל ינש

 לש הדוהי תחנמ רפס לש ונוידו ,רהוז ינוקית רפס לש היינשה המדקההמ

 קר איבאו ,תוליעה תליע תא ראתל ונתלוכי יא לע ־״«טייח הדוהי ׳ר
 .םידחא םיטפשמ

 ׳ודיפסה לכל רקע אוה יכ דחאה טפשמ ול שי [ןוילע רתכו =] ע״כו

 םהילע ותומלש דצמ רפסמה ללכמ וניאו לעפב׳ םהב אוהו תכב וב םהו

 הרשעב ׳ישארב ׳רפב ומש רכזנ אל יכ דע ותלעל לולעה תומדהל

 201 אוה רמאמ זמרב ׳ישארבו ׳וריפסה םהש םלועה ארבנ םהבש ׳ורמאמ

 ׳ימלועה ןוברב לבא ,המכח תישאר המכחמ רפסמה תלתתו ע״כל זמור

 יכ רפסמה םע ול שיש ףזתשה ינפמ םצעב וב רמאי אל דחא םש ׳יפא

 התא המ דחאה ינפלו ימא הזלו וללכמ אוה דצה הזמו לעפב וב אוה

 ׳יפא ללכ רפסמ םש לפונ ׳ימלועה ןובר אוהש ע״כ ינפל ןיא יכ 202 רפוס

 הנושארה הלעה :רמא ןוטלפאל ׳ינוילעה םימצעה רפסבו .דחאה םש

 רובעב הרפסלמ תונושלה ואלנ םנמאו רופסה ןמ הל תונוילע רתוי

 ותרודהמב Dodds אלו תוביסה רפסל ותרודהמב Bardenhewer אלש רבדה רזומ 197

 סולקורפ לש הז לוגליג לע םיריעמ םניא ,סולקורפ לש היגולואיתה תודוסיל

 לכמ יל עודי וניא ״Abucatem Auenam"^ תוביסה רפס סוחי .וקיפ יבתכב

 רבהמכ בשהנ רשא ,יבארפלא רצנובא םשה לש לוגלג ונינפלש ןכתייו ׳רחא רוקמ

 .310—309 ימע ,(175 הרעה ,ליעל) Bardenhewer איבהש םירבדה תא הארו ,רפסה

 הלש אשונב תפפוח תוביסה רפס יפ־לע תישילשה הזיתה יכ ןייצל יוארה ןמ

 .הנוש חוסינה ךא ,(ןמקל האר) סולפטפהב אבומה תא

E. Wind, Pagan Mysteries in the Renaissance, Harmondsworth Middlesex 198 

.1967, pp. 134, 174 

 שרפתמ דניו חתינש עטקה יכ זאכ ריעהל יוארה ןמ .18—16 ימע ,ירצונ לבוקמ 199

 רשקה תא ואר אל םירבחמה ינש ךא ,יקסבושריו חתינש הזיתה ידי־לע הפי

 .רחא םוקמב הז לע ביחרהל הווקמ ינאו וקיפ לש םינוידה ינש ןיבש

 במ—ב״ע אמ ףד ,ח׳׳יש הבוטנמ ,תוהולאה תכרעמ רפס ךותב הדוהי תחנמ רפס 200

 *בתכ םיטוקילב רבכ רבדה ךכו רוביחהו רבחמה םש םוליעב אבומ הז עטק .א״ע

 ירמאמל חפסנ האר טייח הדוהי ׳רו ונמילא לע .א158 ףד ,2234 דרופסכוא די

 .331—330 ימע ,דומילה רדס

 .דועו א״ע אכ הנשה שאר 201

 .ה א ,הריצי רפס 202
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 לדיא השמ

 רשא תולעה ורפוסי םנמאו תודחא לכ לע הלעמל איהש יפל ׳תודחא

 .203 הנושארה ,דלעה רואמ ורוא

 עטקה ינפל םידחא םיפדב םג ונמילא ןד ,יוניכה רסח ףוסידיא תשרפב

 התישארש תוביסה רפסמ הקסיפה תא ,בוש ,טטצמ אוה הליחת .ונאבהש

 :םכסמ אוה ןכמ־רחאלו ,ליעל האבוה

 הלוכ הרותה לכבו הבכרמב ופצ הברהו ואר רבעו םש (!)ינב ינבמ םיבר

 אצמנ לכל רוקמה לע הרומ תחא תוא אלו הבת אלו םש אל ואצמ אלו

 .204 אצמנה לכבש טושפ רתויהו ןושאר רתויה לולעה לע םא יכ

 עבוקה ,תוהולאה תכרעמ רפס ירבדל ונמילא זמור ןאכ
 ...ףוס ׳יאה יכ״ 205

 ולבק םא ל״זר ירבדב אלו םיבותכב אלו םיאיבנב אלו הרותב אל זומר ונניא

 לע טרופמ ןפואב םיימעפ ונמילא עיבצה ןאכ .״זמר תצק הדובעה ילעב וב

 ,תוביסה רפס לש היגולואיתל ףיוס־ןיא לש תילבקה תיביטגנה היגולואיתה תבריק

 ןוידב בזש רכזנ תוביסה רפס .206 וגידמ לד והילא הב שיגרה רבכש הבריק

 ףוס־זיא ןיבש סחיה לע רבודמ םעפהו ,207 הדוהי תחנמ רפסמ דביע ונמילאש

 דוגינב יכ ,וחתנל םוקמה ןאכ ןיאש ךורא רמאמב ,חיכומ טייח הדוהי ׳ר .רתכו

 רתכל ההז ונניא ףוס־ןיא ,208 ונאזננגמ והילא ׳רו הליטקי׳ג ףסוי ׳ר לש םתעדל

 שמתשמו טייח לש וז ותנקסמב ןיינועמ ונניא ונמילא .ונממ הלעמל יוצמ אלא

 יוניכ אלא ונניאש ,םינוילעה םימצעה רפס לע ,א123 ףד ׳849 סיראפ ־זי־בתכ 203

 .177 הרעה ,ליעל האר תוביסה רפס לש רחא

 .ב91 ףד ,849 סיראפ די־בתכ 204

 ב29 ףד ,859 סיראפ די־בתכבש רמאמל הוושהו .ב״ע בפ ףד ,תכרעמה רפס 205

 ,״זמרב ׳יפא הרותב רכזנ אל הנושארה הליעה״ :א55 ףד ,428 ןקיטאו די־בתכו

 .א121 ףד ,224 ןקיטאו די־בתכ ,תוריפס רשעל שוריפבש םירבדו

 לע ;ונמילאל עודי היהש ןכתייו ,1485 תנשב רבכ בתכנ לגלגה םצעל שוריפה 206

 .M. Steinschneider "Elia del Medigo״, H.B., xxi :האר שוריפה תביתכ דעומ

68 .1881-1882), p). היגולואיתה לע רתוי בחרומ ןויד יכ ןייצל יוארה ןמ 

 ונמילאש תוביסה רפסמ האבומה ,ילבקה ףוס ןיא ןיב האוושה ךותמ תיביטגנה

 רעי תיב רפסב עיפומ ,תיטמרהה הסיפתה ןיבו ,היפעלובא לש ורוביחמ איבמ

 יכ קפס ןיא ;א48—ב4ד ףד ,1304 דרופסכוא די־בתכ ,לגי םהרבא ׳ר לש ןונבלה

 הליעהו ףוס ןיא ןיב ונאבהש ותאוושהב הז ןוידל הארשה רוקמ שמיש ונמילא

 האר ,ףוס־ויאל רשקהב תיביטגנה היגולואיתה אשונל .תוביסה רפסמ הנושארה

 .4 ,ד ,הדיריה םהרבא ׳ר לש םימשה רעש רפסב םג

 .ב״ע—א״ע דמ ףד ,תוהולאה תכרעמ רפס 207

 לש יוהיזה תורשפא .ב״ע במ ,א״ע אמ ףד האר ,״סרטנוקה לעב״ ולצא הנוכמה 208

 ,בילטוג ידי־לע התלעוה ונאזנגמ והילא ׳רכ ״ונאילטיא שיא״ ״סרטנוקה לעב״

 ,25 הרעה 430 ׳טע ,םירקחמ
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 ףוס־ןיא סחיל המוד המכחל רתכ תריפס לש הסחי יכ תוארהל ידכ וינועיטב׳

 :תוריפסה תכרעמ תא םייקמה עפשה לש רוקמה אוה אוה ףוסדיא דא ,רתכל

 ע״כ יכ .ע״כ לע ץצונ ס״אהש ומכ הילע ץצונו המכחה לצאה ע״כהו

 תגרדמב המכחה לא ע״כה םש ,לולעב שי הלעב שיש המ לכש דצמ

 ׳ודיפסהש הבס אוה ס״אהו .עגונ וניאו עגונ ונרמאש ומכ ע״כה לא ס״אה

 ׳ואיצמהו עפשה לבקמ ע״כו ע״כ לא ׳ולוע םלוכ יכ ,וזב וז ׳ורשקנ

 ס״אמ עפושה עפשה ידי לע וזב וז ׳ורשקנ םלוכ כ״א הנה .ס״אמ

 עדמ יעדוי ורמאש ומכ לכל תואיצמ ןתונו דחאמו רשוקה אוהו םלוכל

 ןיאש ןפואב רחא רבד תואיצמל הבס אוהש רבד לכ יכ תובסה רפסב

 אוהה בבוסמהו ותבס דצמ ול אבה ׳ואיצמה םא יכ בבוסמל תואיצמ

 תיגשל הבס הנושארה הבסהש ןפואה ותואב ותלוז רחא רבדל הבס אוה

 תואיצמ תבסב תסחוימו תדחוימ רתויו תיתמא רתוי הנושארה הבסה הנה

 .209 יגשה בבוסמל הבס היהת תינשה הבסהש הממ ינשה בבוסמה

 תוביסה רפס לש ומוקמ תנבהל תובישח תבר העפות הז עטקב שי יכ ,ינמוד

 רפסמ עטקה רזוח ;ליעל ונוריעהש יפכ :ונמילא לצא הלבקה לש המוקמו

 ובתכנ .דלא תורוקמ .ונמילא לצא םיפסונ תומוקמ השולשב םג תוביסה

 ןיב בתכנ הדוהי תחנמ רפס .ה״סר תנשב ובתכנש ,ליעל ונאבהש םירבדה ינפל

 אוה ,טייחה לש וירבד תא ארק ונמילא רשאכש ,ןאכמ ;ז״נר—ה״נר םינשה

 רשא תוביסה רפסבש םירבדה יפ־לע אלא ,םתרטמו םטושפ יפ־לע אל םניבה

 אלא הלבק ירבד לש רומג ףוליס ונינפל ןיא ,םנמוא .דואמ ולצא םירוגש ויה

 איצומה ינויע דוביע ךותמ ,ונוידב וילא ןווכתה אל םרבתמש קיפאל םתייטה

 טייח ריהזמ ותמדקהב :הלופכ הינוריא ירהו .210יתימה דוסיה תא םכותמ

 ושרפב יתפרצ ןבואר ׳ר השעש יפכ ,היפוסוליפה ךרדב הלבקה תנבה ינפמ

 ובתכנ המדקהה ירבד יכ יתרעיש רחא םוקמב .2״תוהולאה תכרעמ רפס תא

 ,הנהו .212הנגמ טייחש םירפסב אקווד ןיינעתהש ,ונמילא לש ותמגמ דגנכ

 ,דועו תאז .תויפוסוליפ תוסיפתל ומיאתיש דכ טייח ירבד תא ונמילא דביע

 רפש ירמא רפסב ורוקמ ,לעל יתרכזהש םינוילעה םימצעה רפסמ עטקה

 .ב124 ףד ,849 סידאפ די־בתכ 209

 םייוטיב ףילחהל םגו רהוזה רפסמ תואבומ טייחה ירבדמ איצוהל הטונ וגמילא 210

 ,וליאו וליא ,תוריפסה לכ״ :טייחה בתוכ לשמל ךכ .םייפוסוליפ םיגשומב םייתימ

 ע״כ לא תולוע םלוכ יכ״ סרוג ונמילא וליאו ,״הננגמ סרפ לבקל הילא תולוע

 לבקמ״ ףוריצב ״סרפ לבקל״ יוטיבה תפלחה .״ס״אמ ׳ואיצמהו עפשה לבקמ ע״כו

 .ונמילא לש ותמגמל איה תודע ״תואיצמהו עפשה

 .ב״ע—א״ע ג ףד ,תוהולאה תכרעמ רפס 211

 .331—330 ימע ,חפסנ ,דומילה רדס ׳לדיא האר 212
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 21* רתויב תוטובה םילמב הנגמ טייחש לבוקמה אוה ׳213 היפעלובא םהרבא לש

 בוש התע הנפנ •היפעלובא לש ורוביחב יוצמש המל וירבד םימיכסמ הנהו

 רפסב .היפעלובאמ קיתעהש תוביסה רפסמ האבומב ונמילא לש שומישה לא

 אוהש רחאל :תוריפס רשע לש ןתואיצמ תחכוהב ונמילא קסוע המלש קשח

 ןב אימחנ ׳ר לש םהיתומש תא ריכזמו תוריפסל םיזמורה םיקוספ איבמ

 בתוכ ,תוריפסה תואיצמב ונימאהש ימכ יאחוי רב ןועמש ׳ר לשו הנקה

 :215 ונמילא

 םהש ובשח םב ורבד םאו םב ונימאה אל ונמע ינבמ ׳יפסלפתמה ךא

 ושחכ םהמו םתואיצמב ונימאה םהמ תומואה ימכח ןכו 218 ׳ימשה יעינמ

 217הרשע םילדבנ ׳ירפסמ תואיצמ ונימאה ׳ינומדקהש הנהו ...םב

 ןוטלפא תעדש האדי ןכו .הז לע תפומ ןיאש ינפמ הז ושחכ ׳ינורחאהו

 הנושארה הלעהמ אל רבודי םהמ רשא םילדבנ ׳ירפסמ שיש אוה

 םילולעה ולא םשב ארקתש דע תואיצמב הילא ׳יבורקה םהו ,המלעה בורל

 תעד יפל ׳וריפסב רמאי ןכ לבא ,םימרגה יעינמב רמאי אלש המ

 ׳ינוילעה םימצעה רפסב ןוטלפא בתכ הז ונרבדמ ררבתיש ומכ ׳ילבוקמה

 תעד יכ האדי הזמ הנה »8 רפש ירמא רפסב ,הירכז ואיבהש יפכ

 אל ורפוסי םהש ינפמ תוריפס ארקי ׳ינושארה ׳ילולעהש אוה ןוטלפא

 .׳יעינמ םארק אלו הנושארה הלעה

 האצמש יפכ ,םיילאידיא םירפסמ הרשע לע תינוטלפא העד ףרצמ ונמילא

 .א114 ףד ,285 ןכנימ די־בתכ האר 213

 .ב״ע ג ףד ,תוהולאה תכרעמ רפס 214

 .ב83—א83 ףד ,832 ןילרב די־בתכ 215

 A. Altmann, ״Moses Narboni's האר הז אשונב ינמרנ השמ ׳ר לש ותעד לע 216

Epistle on Shiur Qoma", Jewish Medieval and Renaissance Studies 

243-245 .ed. A. Altmann), Cambridge Mass 1967, pp). רזעילא ןב םהרבא ׳ר 

 רשא םיפסלפתמה ונרוד ימכח תצק תרבס״ יכ בתוכ ,ונמילא לש ורוד ןב ,יולה

 רשעה ולאש םירמואו ...םיכאלמ תוארקנ תוינחור תולעמ רשע״ שיש אוה ,״דרפסב

 תירק ,םולש ׳ג ידי־לע ספדנ ,המכחה תרוסמ רפס ,״תוריפס רשע םה םה תולעמ

 .126 ימע ,(ו״פרת—ה״פרת) ב ,רפס

 מ רמאמ הקיזיפאטמה רפסב וטסירא ירבד תא ונמיילא איבמ ונטמשהש עטקב 217

 ,תינוטלפאה הסיפתל סחיתמ ונמילא .תואידיאהו םילדבנה םירפסמה לע ,1084 (גי)

 תאוושה לע .10—1 םיירפסמל קר תואידיא שיש ,התוא רותסל ידכ איבה וטסיראש

 לע .םש ,(51 הרעה ,ליעל) ,וטאצול לצא האר ׳תוריפסל םיירוגתיפה םירפסמה
 L. Robin, La theone האר םיילאידיאה םירפסמה לע וטסיראו ןוטלפא לש םתעד

Platonicienne des idees et des nombres d'apres Aristote, Hildesheim, 

..1963 p. 267 ff 

 .213 הרעה ,ליעל האד 218

[ 104] 

This content downloaded from 192.114.7.2 on Sun, 30 Aug 2015 12:28:58 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 םנאסינירב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה

 ךכו ,תוביסה רפסב העיפומ איהש יפכ סולקורפ ילש ותעד םע ,וטסירא לצא

 ,רמוחה ןמ םילדבנ םירפסמ הרשע שי יכ רבס ןוטלפא יכ םשורה לבקתמ
 ״םילולע״ םג םה הלא םירפסמ :הנושארה הליעל דוגינב תאזו ,םראתל רשפאש

 הנושארבו שארב הנווכהו ,םינומדקה יכ ,ונמילא יניעב ,תיכומ הז בוליש .הזמ הז

 וטסיראל דוגינב תאז ,םילבוקמה לש תוריפסל המוד הסיפתב׳ ונימאה ,ןוטלפאל

 תעד תא תמאות םתטיש ןיאש וירחא םיכשמנה םיידוהיה םיפוסוליפהו

 ,219 םיאיבנה

 םיעיפומ םהש יפכ ,סולקורפ ירבדב ונמילא אצומ דציכ התע דע וניאר

 לע ,ףוס ־ןיא לע םילבוקמה תסיפת תא ,תוביסה רפס לש תונושה תואסריגב

 ךישמהל רשפא יכ המוד ךא .ןרפסימו תוריפסה תוהמ לעו תוריפסל וסחי

 עיפומ תולעמה ריש רפסב •תתוריפסל תחתמש תומלועה לע םג ןוידה תא

 : 220 תוריפסהו העונתה ,הרומתה םלועב יוצמ רבד לכ יכ ןויערה

 םלועבש המ הכו העונתה םלועב אוה הרומתה םלועבש המ לכש

 תודספנהו תווהה תואצמנהש ומכ יכ...הריפסה םלועב אוה העונתה

 העונתה םלועבש תוינחורה תורוצל תומדו םלצ םה הרומתה םלועבש

 אלא םניאש םיידוהה ורמאש תורוצה לכ לע 221 רצנובא בתכש ומכ

 םישנאב םיארנה םיעבטה תעידי תועצמאב תועדונ תוינחור תורוצ

 תורוצ ח״מה ומכ העונתה םלועבש תורוצהש ומכו םהמ םילבקמה

 ומכ הריפסה םלועבש תוינחור תורוצ לע תורומ םה הנבל תונחמ ת״כו

 .הניכש תונחמ ת״כ

 ,1535 דרופסכוא די־בתב ,המלש קשח רפסב האר םיאיבנל ןוטלפא לש ותבריק לע 219

 .56-55 תורעה 332—331,325 /»ע ,דומילה רדס ,לדיא ;ךליאו ב162 ףד

 רפס ,רחא םוקמב .ב63—א63 ףד ,1535 דרופסכוא די־בתכ ,תולעמה ריש רפס 220

 הרוצמ תולועה תורוצה״ לע רבודמ ,א23 ףד ,140 הבקסומ די־בתכ ,המלש קשח

 אוהש ,ררוצה תרוצ איהש הנושארה הרוצה לא םאוב דע הגרדמה רדסב הרוצל

 םא יכ תרחא תילכת םהל ןיא יכו ותילכתל תושענ םלכ םהש ׳תי םלועה תרוצ

 רתויהו טושפ רתויה ןפואב ׳תי וב םהש תומייקה תורוצה םתוא לא תומדתהל

 Simon Van den האד לאה ךותבש תורוצה לע .״תויהל רשפאש יחצנו ףיקתו חבושמ

88-89 Bergh, Averroes Tahafut a!\ Tahafut II, Oxford 1954, pp. תרוצ לע 

 F. Cumont, "Astrologia", Revue Archeologique, האר םיבכוכל רשקהב םירביא

III (1961), pp. 7-10; A. Sharp, The Universe of Shabbetai Donnolo, 

..Warminster 1976, pp. 52 ff 

 םכחה תילכת רפסב יכ ריכזהל שי םלוא ,יבארפלא לש וז ןיעמ העד ריכמ ינניא 221

 רבחמהו ,הנבלה תונחמ ח״כ לע רבודמ (ב47—א46 ףד ,214 ןכנימ די־בתכ)

 האר ןהיתודלותו תונחמ ח״כ לש תומישר לע .״םידוהה״ לע ךמתסמ אוה יכ ןייצמ

M. Plessner, "Hermes Trismegistus and Arab Science", Studio Islamica, 

.II (1954), pp. 57-58; C. Agrippa, De Occulta Philosophia II, ch. XXXIII 
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 סולקורפ וחסינש ןורקיעה חנומ ונמילא לש הלא וירבד ירוחאמ יב ינמוד
 לכב יוצמ רבד לכ יכ הרוגה ,תוביסה רפסב םג תונוש תורוצב רזוח רשאו

 הז אשונב רתוי הברה טרופמ ןויד ,םלוא .222 הז םלוע לש ותוהמ יפ־לע םלוע

 םהרבא ׳רל יתנווכו ,ונמילא לש וכרדב םירחאמ רתוי ךלה רשא לבוקמה לצא יוצמ

 תודוסיה העברא לש םלוגלג תא ראתמ אוה ןונבלה רעי תיב ורוביחב .לגי

 De Occulta רפסב האצמ רשא ,תינוטלפואינ הסיפת תרזעב םינדשה תומלועב

Phiiosophia. םהירבד תא איבא הפירגאב לגי לש ותולת תא טילבהל ידכ 
 :הז דצל הז

 (9 ויגר) 1304 דרופסכוא י״כ

 ב6—א6 ףד

 223 ןוטלפא ףוסוליפה רמאמ היה הזו״

 אוה לבה םלועה המגודבש ומכ יכ

 לכה ימשגה הזה םלועב ןכ ,לכב

 ינפמ לדבנ ןפואב םנמא לכב אצמנ

 2״תודוסיה ב״ע םידרפנה ׳ירבדה עבט

 םלועה הזב דבל אל םיאצמנ העבראה

 ׳יבכמהו םימשה יפוגב כ״ג לבא לפשה

 הלעמלש המלו םילדבנהו ׳יכאלמה

 דוסיו תולעה תלע םלועה תמגודב םהמ

 ׳יאצמנ םלועה הזב םנמא ...תודוסיה

 ומכ םימשב ,םירמוחהו ׳יגיסה ןפואב

 ומכ םיכאלמב ,220 ונרמאש תוהכה

De Occ. Phil. I. via, Hildesheim 
— New York, 1970, p. 18 

"Est Platonicorum omnium una 

nimis sententia quemadmodum 
in archetypo mundo, omnia sunt 

in omnibus ita etiam in hoc cor 

poreo mundo, omnia in omnibus 

esse modis tamen diversis, pro 
natura videlicet suscipientium. 
Sic et elementa non solum sunt 

in istis inferioribus, sed in coelis, 
in daemonibus, in angelis, in 

ipso demique, omnium opifice 
et archetypo. Sed in istis infe 

 :רפש ירמא רפסמ ונמילא איבמש הקסיפה איה ,תוביסה רפס לש 5 הקסיפ האר 222

 ׳׳אשנו דבכנ רתוי ןימב הלענ אוהש אלא ב״ג הלעל אוה לולעל שיש המ יכ״

 תאו תוביסה רפס לש 11 ,7 םיפיעס םג הארו .(ב91 ףד ,849 סיראפ די־גתכ)

 .Secundum Proclum וקיפ לש הנושארה המתה

 !םלוכ םיאקינוטלפאה תעד יהוז יכ ןעוטה ,הפירגא לש וירבד חסונ תא הניש לגי 223

 ותסיפתל הפירגא לש וירבד םיבורק יל הארנ םיאקינוטלפואינה תועדה יגוה ןיבמ

 רפסב תולבקה שי ״לכב אצמנ לכה״ יפיטיכראה םלועב יכ העדל :סולקורפ לש

 .176,173,170 םיטפשמ ,סולקורפ לש היגולואיתה תודוסי

 התוא ראיתש יפכ ,סולפטפהבו תוזיתב תודוסיה לע וקיפ לש ותעדל הוושה 224

 E. H. Gombrich, ״icones Symbo- םגו 36—35 ימע ,ירצונ לבוקמ ,יקסבושריו

,(1948) licae•—The Visual Image in Neo-Platonic Thought", JWCI, XI 

167-168.pp. ושוריפב וקיפ ירבד תא ףיסוהל שי ל״גה םירבחמה ינש לש םהירבדל 

 סואיתימורפ״ ,לדיא ׳מ םג האר .ב״י קרפ G. Benivieni לש Canzone d'Amore־^

 .127—119 ימע ,(א״משת—ם״שת) 6—5 השדח הרדס ,תולוכשא ,״ירבע שובלב
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rioribus elementa sunt crassae 

quaedam formae immensae ma 

teniae et materialia elementa; in 

coelis autem sunt elementa per 
eorum naturas et vires; modo 

videlicet coelesti et multo ex 

cellentiori quam infra lunam". 

 םהמ םימלשו םילועמ רתוי תוהכ

 ןושלב ארקנה ,םהמ הלעמלש םלועבו

 האירב אוהש ,דובכה אסכ םילבוקמה

 ׳יארקנה תונוילעה תוריפסל אסכו לצ
 ולא ויהי ,תוליצאה םלוע םנושלב

 םלענו קד רתוי ןפואב העבראה תותכה

 םהש תוליצאב ןוילעה םלועב ןכש לכו

 תותכהו םיבאושו ׳יקנוי לכה םהמו םולכל רקעה שרשה םהו הקדה ןמ הקד

 הרובג ,םימה דוסי הלודג ׳ילבוקמה ןושלב ארקנ רהה םלועב ולאה העבראה

 תכרעמה לעב בתכ ירהו .רפעה דוסי תוכלמ חורה דוסי תראפת ,שאה דוסי

 השלש םהש לפשה םלוע ידוסי יכ 227 רפסה תלחתב יתרכז רמא 226 םלועה רעשב

 לכל יכ עודיש אוה הזב אלפומו לודג שרש םהל שי יכ טרפב העבראו ללכב

 בבוסמ ןורחאהו בבוסמ לכ תבס אוהש אצמנ לכ תלחת דע אוצמ אצמנ רבד

 .״לכה תבס ׳והש ומש ׳תי ןושארה בבסמה ינפ דע וינפ וינפלמ וינפלשו וינפלמ

 ,ע״יבא תומלוע לע הפירגא לצא אצמש םירבדה תא שרפמ לגי יכ רבדה רורב

 תילבקה הסיפתה תאוושה בגא .האירבהו תוליצאה םלוע תא ריכזה אוה םהמ

 ־ואינ תואידיאכ תוספתנ ןה :תוריפסה תוהמב יוניש לח תינוטלפואינה וזל

 : 228 תובעתמו תודרויש תוינוטלפ

 םילהת) דומעיו .דוצ אוה יהיו רמא אוה האצי תואבצ ׳ה תאמ לכה יכ

 אצמנה חכהו ...םידמוע ויפ חורב הטמו הלעמ ירוציו יאורב לבא (ט גל

 רתויבו םינוילעב אצמנ בגשנו הלענ רתוי ןפואבו תוקד רתויב םינותחתב

 תמאב םהש תורוהטהו תושודקה תונוילעה תוריפסב אצמנ רהוטו תוכז

 לע ׳יבבוס ויתולועפ לכו לא יכרד תישאר םה ׳ירבדה לכל יאידיאה

 .ע״יבא דוסב תוגרדמ העברא

 :229 לאה תעדב תויוצמ ולא תוריפס־תואידיא

 לע תושפנה לע ׳יפוגה לע הטושפ הרוצ רמול הצור יאידיא ׳יפש

 .זזז ןויד ינפל אצמנש עטקב 225

 .א׳׳ע דסק ףד 226

 .ב׳׳ע טפ ףד האר 227

 לש תורשפא רבדב תונקסמ לגי קיסמ ךשמהב .ב10 ףד ,1304 דרופסבוא די־בתכ 228

 .םינושה תואיצמה ירושימ ןיב תולבקהב הצוענה תיגאמ הלועפ

 היפוסוליפה לע ,ספירגא לש ורפסב ,בוש ,יוצמ לגי לש וירבד רוקמ .א10 ףד ,םש 229

 "Platonici omnia inferiora ferunt esse ideata : א״י קרפ ,א רפס ,תרתסנה

a superioribus ideis: ideam autem definiunt esse formam supra corpora 
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 לדיא השמ

 תקלחתמ יתלבו תיארנ יתלבו תוטישפה תילכתב הטושפ אוהו 230 םילכשה

 רצויו ארוב תעדב תבשויו תיחצנ איהו םשגב חכ אלו תימשג הניאו

 תרוצ ותעדב הקחתמ רבד הזיא ותושע םרט םדאהש ומכו ה״ב לכה

 םהיאצאצו םימשו ץרא םיקלא השע אל דע לוכיבכ ןכ ,ותוכיאב רבד ותוא

 ׳והה ןושארה יוקחהו...ןוילע תעדב םתוכיאו םתומכ םתרוצ הקחתנ

 טושפה םצעב יובר םינתונ הזב אלו יאידיא יצינוטלפאה ןושלב ארקנ

 .ללכ ןוצר תונתשה אלו ןפוא םושב הלילח

 רשא יפוא ,תוריפסה לש ימאנידהו יטסונגה ןייפוא תא לגי לטבמ ,השעמל

 תיפוסוליפ השיגל רזוח אוהו הלבקה לש ,תוירקיעה ,היתונוכתמ תתא הווהמ

 :דבלב לגי לש ותלחנ וז המגמ ןיא יכ שיגדהל בושח .231ןוליפ חסונ הרומג

 לגי ןיבו ונמילא ןיבש הפוקתב הילטיאב ובתכנש םיטסכטב םג היתאצמ

 בתוכ ןהכה לואש 7רל לאנברבא קחצי ׳ר לש ויתובושתב .ןאכ םאיבאו

 : 232 רבחמה

 איהה הלועפה תואיצמל חרכהב םדוק לעופה רויצב רבדה תואיצמ יכ

 תמאה ימכח ונרכזש תוריפסה םלוע אוה קפס ילב הזה םלצהו ,לעופב

 םניא תוריפסהש ורמא ןכלו םלועה ארבנ םהבש םייהלא ׳ירויצ םהש

 ותודיסח רויצ םה יכ ׳תי וב תודחאתמ םלכשו תולצאנ אלא תוארבנ

 רללוכה תולדבנה תורוצה תעד תמאב היה הזו ארבש המב ונוצרו

 .ןוטלפא חינהש

animas, mentes, unam simplicem, puram, immutabilem incorpoream et 

aeternam; atque eandem idearum omnium esse naturam. Ponunt autem 

ideas primo in ipso quidem bono, hoc est Deo, per causae modum 

 .י קרפ ,ג רפס ,םש םג האד .solum״

 ורוד ןב לצא םג העיפומ םילדבנה םילכשה לעמ תוינוטלפאה׳ תואידיאה תדמעה 230

 גכ ףד ,1859 בובל ,ח שורד ,הדוהי תוצופנ רפסב .וטקסומ הדוהי ׳ר ,לגי לש

 םוקמ תא הנכמו ,הלודנרימ הללד וקיפ לש וכרדב וטקסומ ךלוה א״ע דכ—ב״ע

 .תואידיא—תוריפס יוהיזה תא ולצא אוצמל ןיא םלוא .ןושאר ארבנ םשב תואידיאה

 סנאסינירה תפוקתב תירבעה שורדה׳ תורפסב ןויע״ ׳ןד ׳י האר .דז שורד לע

 ימע ,(ז״לשת) ג ,תודהיה יעדמל ישישה ימלועה סרגנוקה ירבד ,״הילטיאב

 ףיטל ןבא קחצי ׳ר לצא חוור ״ןושאר ארבנ״ חנומה יכ ריעהל שי .108—107

 רפסב האר ,וטקסומ תא ריכה לגי .וטקסומל ןהו וקיפל ןה םיעודי ויה ויבתכש

 .א23 ףד ,1306 דרופסכוא די־בתכ ןונבלה׳ רעי תיב

 H. A. Wolfson, "Extradeical and Intradeical Interpretations of האר 231

37 .Platonic Ideas", Religious Philosophy, Harvard 1965, p. 

 .ד״ע ,בי ףד ,ד״לש איציניו תרודהמ 232
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 בתכנש ,אסיפמ םיסנ לאיתי ׳ר לש תוריפס רשעל שוריפב העיפומ המוד העד

 : 233 ׳ש תנשב

 והכ ול שי ןותחת רבד לכ יכ הזו םינוילעל אמגוד םה םינותחתהו

 לצמה לצא לצא ומכ אוהו ןותחתה הז הווהתנ ונממ רשא ינוילעה

 סרוגאתיפ ומכ םינומדקה םיפוסולפה ׳יפאו לצמה אוה לצה תבסש

 רורבב רבדה םהל הלגתנ אלש אלא הזב םירומו םירמוא ןוטלפאו

 םימוד ןוטלפא רמוא היה רשא םיללכה יכ ...234 ה״ע םיאיבנה תלבק ומכ

 תבס איהו תיהלאה הבשחמב דמחמ תולדבנ תורוצ םה יכ .דזל

 .םיטרפה תייוה

 ריבס .235 םימודאה ןמ הירזע םג עיבצמ האידיאו הריפס חנומה ןיב ןוימדה לע

 וניציפ דיליסרמ לש םהיבתכב תחוור התיהש הסיפתב שומיש ונינפל יכ חינהל

 לכשב אלו 236 ומצע לאב תויוצמ תואידיאה היפל ,הלודנרימ הללד וקיפ לשו

 לש ותעדכ סוגולב וא ,סוניטולפב לחה םינוקינוטלפואינה ירבדכ ,יללכה

 הבישחה לש הכרד תא יתרכזהש םירבחמה םיכישממ וז הניחבמ םג .ןוליפ

 ״דפירגאו וקיפ ,וניציפ לצא הייוטיב תא האצמש יפכ תיסנאסינירה

 לצא תוריפסה תסיפת לש ינוטלפואינה יפואה אשונב ןוידה תא יתבחרה

 האמה תלבקב הבושח תוחתפתה תנבהל הברה ותובישח םושמ הילטיא ילבוקמ

 הכוז ,גורס לארשי ׳ר לש ותסריגב הילטיאל העיגמה ,י״ראה תלבק :ז״יה

 ר״שיהו הדיריה םהרבא ׳ר לש םהיבתכב םיקהבומ םיינוטלפואינ םישוריפל

 יתימה יפואה תא לטבל התיה הלא םילבוקמ לש תירקיעה םתמגמ .237 הידנקמ

 ןיא ,ליעל ונאבהש םיטסכטב ומכ .שדח שוריפ השרפלו י״ראה תלבק לש

 םג האבומה העיפומ ךבו ,ב91 ףד piut, 11 38 הנאיצנרואל הצנריפ די־גתכ 233

 .ב38 ףד ,49 ןכנימ די־בתכב וליסור יכדרמ ׳ר לש רחואמה דוביעב

 :49 ימע ,ח״נרת ןילרב ,תואנק תחנמ רפסב אסיפמ םיסנ לאיחי ׳ר ירבדל הוושה 234

 הטנ הזלו ומויקו ותרוה תבס אוה רשא ומצע ינפב חכ ול שי רבדו רבד לכל״

 רשקה לע .84 ימעו 53 ימע םש םג הארו ׳״תורוצ ׳קנה ׳יללכה ומושב ןוטלפא

 .רחא םוקמב ביחרא וליסור יכדרמ ׳ר ירבדו םיסנ לאיחי ׳ר ןיב

 וטאצול לש וירבד תא םג הארו ד קרפ ,הניב ירמא ,םייניע רואמ רפס האר 235

 .145—144 ימע ,(51 הרעה ,ליעל)

 E. F. Rice, The Renaissance Idea of Wisdom, האר וניציפ לש ותעד לע 236

.Cambridge Mass. 1958, pp. 61 ff. האר וקיפ לש ותעד לע Comento Sopra 

Canzone d'Amore Composta da Girolamo Benivieni cap. XII (ליעל האר, 

 .(224 הרעה

 ןכו ,243—214 ימע ,(ט׳׳שת) .ד ,ןויצ ,״? י״ראה דימלת גורס לארש״ ,םולש ׳ג האר 237

 םילשורי ,התעפשהו ותריצי וייח — םימשה רעש לעב הריריה ןהכ םהרבא ׳ל״נה

 .ומ—הל ימע ,ח״לשת
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 לדיא השמ

 טסכטה תייטה לע אלא ,היפוסוליפה ןיבו הלבקה ןיב הזיתניס לע רבודמ

 תוינוטלפואינה תייפכ לש וז המגמ .רבחמה תנווכמ ירמגל הנוש ןוויכל ילבקה

 לע תיסנאסינירה תוברתה לש היגשיה תייפכ הבר הדימב איהש ,הלבקה לע

 יכ ינמוד .ונמילא לש ויבתכב העונצה התישאר תוירוקמ תוידוהי תוסיפת

 לש הבריקה תשגדהב קר אל ןאכ רבודמ יכ דמלמ ויבתכמ ןודינה רמותה

 ןוטלפאל הלבקה
 תרזעב הלבקה לש השוריפב דוחייב אלא —סולקורפ ירק — 238

 .לגי לצא עיפומש רמוחב םג רבדה ךכו ,סולקורפ תרות לש םינושה םילוגלגה

 ר״שיהו הדיריה ירפס ןיבו ונמילא לש םיטסכטה ןיב בר ינוש שי ,םנמוא

 םישמתשמו םיינוטלפואינה תורוקמב רתוי הברה םיאיקב םירבחמה ינש :הידנקמ

 דוסיב תחנומה תיתוברתה העפותה ,םלוא .הלבק לש שדח גוס שרפל ידכ םהב

 םה תעדמ אלש וא תעדמ :איה תחא ,ונרכזהש םילבוקמה לכ לש םתשיג

 הנשמה שובלב םתוא םישיבלמו םטושפמ םיילבקה םהיתורוקמ תא םיטישפמ

 .ירוקמה םייפוא תא

 רתי תופירתב השיחממה המגודב ,וז הדוקנב ןוידה תא םייסל יוארה ןמו

 .תיהולאה הגוחמה םשב הנוכמה וטקסומ הדוהי ׳ר לש השרדל יתנווכו ,וז המגמ

 םיידוהיה ויתורוקמ תא וטקסומ לש ותנבה תא טרופמב חתנל םוקמה ןאכ ןיא

 תחוור התיהש הסיפת ידי ־לע תכרדומ תורוקמב ותאירק .וז השרדב םיאבומה

 ואירוקרימ ירבדבו״ : 239 ותשרדב התוא איבמ וטקסומ רשאו םנאסינירה תפוקתב

 בבוסה ווקו םוקמ לכב אצמנ וזכרמ םלש לוגע ׳תי ארובה יכ רמאל בותכ

 לש םהיתועד תושרפתמ סוטסיגמסירט סמרה לש ותעד םשב .״םוקמ םושב ונניא

 אוה לאה יכ ןויערה תא וחיכויש ךכ ,םילבוקמה לשו ארזע ןבא םהרבא ׳ר

 :וירבדמ תצקמ איבאו .24״ תיהולא הגוחמ וא יהולא זכרמ

 רתכ וקחי םימעפל יכ וז הגוחמ ןינע לע תמאה ימכח וניניע ולג המכו

 הלוגע רותב הדוקנכ עצמאב םימעפלו תוריפסה ראש ףיקמו בבוס ץוחמ

 .ול—הל ימע ,םש ,הדיריה ןהכ םהרבא ורוביחב םולש ׳ג לש ותעדכ 238

 הרדגהה ,א׳׳ע פ ףד ,אל שורד ,1871 אשרו תרודהמ ,הדוהי תוצופנ רפס האר 239

 ״Liber xxiv Phiiosophorum״, ב׳ייה האמה ןב רוביחב הרוקמ וטקסומ איבמש

ed. C. Baeumker, Das Pseudo-hermetische Buch der XXIV Meister, 

208 .Münster 1928, p. האר וז הסיפת תוצופת לע D. Mahnke, Unendliche 

1937 Spkaere und Allmittelpunkt, Halle; ףיסוהל שי וילע Yates, Giordano 

247 .Bruno, p ןכו Ch. Wirszubski, "Francesco Giorgio's Commentary 

;154 .on Giovanni Pico's Kabbalistic Theses", JWCl, XXXVII (1974), p 

14—1 .G. Foulet, The Metamorphoses of the Circle, Baltimore 1966, pp. 

 ינינפה היעדי ׳ר לש םלוע תניחב רפסב רבכ העיפומ ״תיהולא הגוחמ״ חנומה 240

 וטקסומ לש ותסיפת םלוא .64 ימע ,(168 הרעה ׳ליעל) ןמפואק רבכ ריעהש יפכ

 לצא הלגלגתה ״תינויערה הלוגעה״ תסיפת .יסוילטבלא לש וזמ ןיטולחל הנוש
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 ארקנו תוריפסה לכ ףיקמ רתכהש ״1קדצ ירעש רפסב בותכ יתאצמו
 .רוחס רוחס ןושלמ תרתוס

 ותעדל עיגהל ידכ ,ירמגל תונוש תוילבק תוסיפת יתש ןשרדה ףרצמ .דנה
 לע רבודמ ןיא םעפה :וטקסומ לש וכרדב דחוימ והשמ שי .סמרה־ודיוספ לש

 הסיפת ןאכ ;השרדב אלא לגי וא ונמילא ירפסכ םיקהבומ םיינויע םירוביח

 .החיכוהל ידכ תסרתסמ םיידוהיה תורוקמה תועמשמו רקיע תכפוה הרז
 הרישי העפשהב. םהיתוטיש תא וחתיפ םיידוהי םירבחמ ,ליעל ונארהש יפכ

 איה םתבישח לש וז תדחוימ הנוכת יכ ,המוד .תויסנאסיניר תוסיפת לש
 :וז העפשה תשלחהל ומרת םיירקיע םימרוג ינש .הטעמה םתעפשהל הביסה
 תוהולאה תכרעמ רפסו 2«רהוזה רפסכ תיסאלקה תילבקה תורפסה תספדה

 ינשב .אסיג ךדיאמ תפצב הלבקה לש הלדגו תכלוהה התעפשהו ,אסיג דחמ

 ,תאז תורמל .היפוסוליפה םע הבובריע ינפל הלבקה לע השגדה שי םירקמה
 לצאו תפצב תשגרומ ןיפיקעב וא ןירשימב ,ונמילא לש ותעפשה יכ יל הארנ

 .םירחא םירקחמל אשונ תויהל דיצ הז ןיינע ךא ,םיזנכשא םירבחמ

 ימע ,(149 הרעה ,ליעל) ירמאמב יתיארהש יפכ ,סנאסינירה תפוקתמ ,םירבחמ

 I. E. Barzilay, Between Reason and Faith, The 0ג הארו .166—156

175-176 .Hague-Paris 1967, pp. 

 ףא הליטקי׳ג ףסוי ׳ר לש קדצ ירעש רפסב וטקסומ איבמש ןושלה תא יתאצמ אל 241

 ״תרחוס״ .158 הרעהו 152 ימע ,םירקחמ ,בילטוג :האר .ילצא אצמנ םנמוא ןויערה יכ

 .יל עודי וניא רתכל למסכ

 םיכמותה ןיב תויפוסוליפ־יטנא תודמע תואצמיה איה הבר תועמשמ תלעב הדבוע 242

 א ,םיקרפ ,״רהוזה רפס לע סומלופה״ ,יבשת ׳י האר :רהוזה רפס תספדהב

 .au!—101 ימע ,(ח״כשת—ז״כשת)
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 לדיא השמ

 רמאמל םירוציק תמישר ןלהל

 הדובע ,״ותנשמו היפעלובא םהרבא ׳ר יבתכ״ ,לדיא ׳מ —היפעלובא םהרבא ,לדיא
 ;ו״לשת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק םשל

 חמ ,ץיברת ׳דנמילא ןנחוי ׳ר לש דומילה רדס״ ׳לדיא ימ — דומילה רדס ,לדיא

 ,הלבקה תורפסב םירקחמ ,בילטוג ׳א —םירקחמ ,בילטוג ;331—303 ימע ,(ט״לשת)

 ארוק ירצונ לבוקמ ,יקסבושריו ׳ח—׳ירצונ לבוקמ ,יקסבושריו !ו״לשת ביבא־לת

 ,לזצירפ םהרבא״ ,ןמרדור ׳ד —לוצירפ םהרבא ,ןמרדור ;ח״לשת םילשורי ,הרותב

 םשל הדובע ,״סנאסינירה תפוקתב הילטיאב תידוהיה הרבחה תרגסמב ותוגהו וייח

 ;ד״לשת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק

 •ו״לשת םילשורי ,הילמסו הלבקה תנבהב דוסי יקרפ ,םולש ׳ג — דוסי יקרפ ,םולש

AHLDMA — Archives d'Histoire doctrinale et littdraire du Moyen Ages; 

Gellen, Faith and Reason — D. Geffen, "Faith and Reason in Elijah del 

Medigo's Behinat ha-Dat and the Philosophic Backgrounds of the Work", 

Ph.! D. Thesis, University of Columbia, 1970; JWCI — Journal of the 

Warburg and Courtauld Institutes; Perles, Savants Juifs — J. Perles, "Les 

Savants Juifs a Florence a l'epoque de Laurent de Medicis", RE J, XII 

(1886), p. 244-257; Pico, Opera Omnia — Gianfrancesco Pico della Miran 

dola, Opfro Omnia, Basel 1573; REJ — Revue des Etudes Juives; Rosenthal, 
Occult Science — E.J.F. Rosenthal, "Yohanan Alemanno and Occult 

Science", Prismata: Naturwissenschaftsgeschichtliche Studien: Festschrift fur 

Willy Hartner, Wiesbaden 1977, pp. 349-361; Scholem, Anfänge der christ 

lichen Kabbala — G. Scholem, "Zur Geschichte der Anfänge der christ 

liehen Kabbala", Essays presented to L. Baeck, London 1954, pp. 158-193; 

Vajda, Juda ben Nissim, — G. Vajda, lud a ben Nissim ihn Malka, Phi 

losophe Juif Marocain, Paris 1954; Vajda, Recherches — G. Vajda, Re 

cherches sur la Philosophie et 1a Kabbale dans la Pensee juive du Moyen 
Äge, Paris 1962; Vajda, Samuel ibn Motot — G. Vaijda, "Recherches sur la 

synthese philosophic« — 
Kabbalistique de Samuel ibn Motot" AHDLMA, 

XXVII (1960), pp. 29-63; Walker, Spiritual and Demonic Magic — D. P. 

Walker, Spiritual and Demonic Magic from Ficino to Campartella, London 

1975; Yates, Giordano Bruno—F. Yates, Giordano Bruno and the Her 

metic Tradition, London 1964. 
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