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 תואתבשל השדח השיג :יבצ יתבשו בכוכה יתבש

 תאמ

 לדיא השמ

 תידוהיה תוברתה לע םירוהרה :המדקה .א

 תוינללוכו דחא דצמ (םזירלוקיטרפ) תוידוהי :םיבטק ינש ןיב תדמתמה הדונתה

 תוליהק .תידוהיה תוברתה לש תונוש תורוצ תנייפאמ ינש דצמ (םזילסרבינוא)
 םיגוסמ תובושח תוילאוטיר תושיג וחתיפ ףאו ןמויק ךלהמב ורמיש תונוש תוידוהי

 היזכרמב הנושארל וחתפתה תוידוהיה תושיגה .הרז תיתוברת הביבסב תאזו ,םינוש

 ךותמ תונטק תוידוהי תוליהקב ךכ רחא ורמתשה ןה ךא תודהיה לש םילודגה
 לע ןה העיפשה םיבטק ינש ןיב הדונתה .בורה־תוברת לש םיגוס םע תודדומתה

 ויהש םיגהנמ וצמיא תויממע תובכש .תודהיה לש תיליעה לע ןהו םייממע םייוטיב

 תיליעה תוברתל תובורק םיתעל המצע תא החתפ תידוהיה תיליעהו ,ןתביבסב םיצופנ

 םיגציימ תוינללוכ לש םיטביה וליאו ,ףתושמ הנכמ גציימ תוידוהיה בטוק .בורה לש

 .םידוהיה לש םבשומ םוקמ תא הפיקהש ,תידוהי-אלה תוברתה יסופיט לש בוליש

 השיגה וליאו ,זכרמה לא תנווכמ ,תילטפירטנצ איה תוידוהיה תשיג ,רחא ןושל

 גשומב םישמתשמ רשאכ .ץוחה לא זכרמה ןמ ,תילגופירטנצ התייטנ תינללוכה

 תויוברתה יסופיט לש ידמל לבגומהו רדגומה םעבטל בל םישל שי ׳תוינללוכ׳

 םיכרע לש םושיי רשאמ רתוי תפקשמ ׳תוינללוכ׳ה ןיא םויכ ףא .םידוהיה תא וחריאש

 רוספורפ יתייהש תעב ,1994 תנשב בתכנ הז רמאממ לודג קלח .בבל־רב לאירבא תילגנאמ םגרת *

 ,וז הנמזה לע הדות ריסא ינא .ןוטסנירפ תטיסרבינואב תותדה עדמל הקלחמב טראויטס םש לע חרוא

 יתעמשה רמאמה לש ןושאר חסונ .סופדב תעכ יוצמה תויחישמה לע ירקחמ תמלשה תא הרשפאש

 חותינ בורקב םילשהל הווקמ ינא .1995 ץרמב ,םילשוריב םיעדמל תילארשיה תימואלה הימדקאב

 .ןאכ קסוע ינא םהב םיאשונ לש הברהב טרופמ
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 לדיא השמ

 לש םמויק תא לטבל תוחילצמ ןניא הלא תויוברת .דבלב תויוברת המכב םילבוקמה

 .ןהיכרעמ קלח ולבקי םיטועימהש ידכ ןייד תוקזח ןה םלוא ,ןכותב םייחה םיטועימה

 תושיג יגוס ינש ובציע תידוהיה תיתוברתה הירוטסיהב ולא םיבטק ינש

 תא השיגדה ט״יה האמב תידוהיה היפרגוירוטסיהה .תידוהיה היפרגוירוטסיהב

 טביהה תא תידוהיה היפרגוירוטסיהה שיגדה יכה האמב וליאו ,ינללוכה טביהה

 ,הינמרגב רקיעב ,הפוריא תויולגב םידוהי םינוירוטסיה ולעפ ט״יה האמב .ידוחיה

 תירצונה תיברעמה הלכשהה תוברת תשיכר ובש ןמזבו תידוהיה היצפיצנמאה רשקהב

 לוציפ רוציל םידוהי םינוירוטסיה וסינ תאז תמועל יכה האמב .לאדיאכ הספתנ ןיידע

 םיביכרה ןיבו ,םיילילש םתעדל ויהש ,׳םיילגופירטנצ׳ה םיביכרה ןיב

 הלבקה תא ספת לשמל ץרג ךירנייה יבצ .בויחב ואר םתואש ,׳םיילטפירטנצ׳ה

 .תידוהיה תוברתה תפומכ רייצ ם״במרה תא וליאו ,םייניבה ימי תודהיב רוחש םתככ

 :ךופה אוה בצמה ,םיילארשיה םינוירוטסיהה לודג ,רעב קחצי לש היפרגוירוטסיהב

 ימיב דמשל תירקיעה הביסה התיה םייניבה ימיב תידוהיה היפוסוליפה ותעדל

 .םייניבה

 תויולת עדי לש ילטפירטנצ גוסכ התסיפתו הלבקל תיבויחה השיגה תוחתפתה

 הקיטסימה לש הדיקפתו העבט לע הפקשהב לחש יתוהמה יונישב הבר הדימב

 תדהואהו תיבויחה ותשיג .םולש םשרג לש וירקחמ ול ואיבהש יוניש ,תידוהיה

 תייארל םכרד תאו םידוהיה םינוירוטסיההמ קלח לש םבל תא החתפ הלבקל

 האלימ ךכב יזכרמ דיקפת .תידוהיה הירוטסיהה בוציעב יבויח םרוגכ הקיטסימה

 ףיקמ רואית ללוכ הז ורוביח 1.יבצ יתבש לע םולש םשרג לש תיתפומה היפרגונומה
 תינויערה תיתשתה לש בקונ חותינו ,תואתבשה לש םיירוטסיהה םיטביהה לש

 ,תודהיב תויחישמה לע רתויב בושחה ןוידה והז ךכ לע ףסונ .העונתה לש תיטסימהו

 ,תודהיב תויחישמה לש הירוטסיהב םג אלא דבלב חישמב קסוע אוה ןיאש ןויכ

 .הלודג תיממע תיחישמ העונת לש התיילעב ןכו ,תורצנב םג םיתעלו

 רקחמב רתויב תועודיה תוזתה תחאל הכפה תואתבשה תיילע לע םולש לש ותחנה
 תועצמאב הטשפתה תילבקה תויחישמה יכ תסרוג וז החנה 2.תודהיה לש ינרדומה

 בחרומ ילגנא חסונ :ו׳׳טשת ביבא-לת ,וייח ימיב תיאתבשה העונתהו יבצ יתבש ,םולש םשרג ואר 1
Gershom G. Sholem, Sabbatai Sevi, The Mystical Messiah 1626-1676, trans. R.J.Z. 

Werblowsky, Princeton 1973 

 ילבמ הילע ורזחש םירקוחה תמישר יכ דע תובר הכ םימעפ התנשנ ,הזת־רפיהכ הראתל ןתינש ,וז הזת 2

 :יקסבולברו צ״יר התוא םכיס הנורחאל .ןטק ןורפס ףיקהל הלוכי ,הקזחל ידכ ףסונ רמוח ףיסוהל
 ראתמ יקסבולברו .542-535 ימע ,ב״נשת םילשורי ,טראנייב םייח תכירעב ,דרפס תשרומ ,׳יבצ יתבש׳

 רקוחה תריטפ רחאל ובתכנש םירקחמה לכמ תוביקעב םלעתמו ,םולש תופקשה תא הבר תונמאנב
 ,תיאתבשה הנומאה דוס :סביל הדוהי לש אשונל תירוקמה ותשיג תא ואר תאז תמועל .לוגדה

 ןתנ יבתכב הנומאה דוס ,םייקלא םהרבא ואר יתזעה ןתנ לש ותוגה לע שדח ןויד .ה״נשת םילשורי
 .10 ,3 תורעה ,ןלהל םג ואר .ג״נשת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד תדובע ,יתזעה
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 תואתבשל השדח השיג :יבצ יתבשו בכוכה יתבש

 תואתבשה תוחתפתהל ינויח סיסב התיה י״ראה תלבקו ,י״ראה תלבק לש התצפה

 דבכו דיחי רבסה םולש לש ותניחבמ היה הז יללכ רבסה .תיללכ תיחישמ העפותל

 הקיטסימה לש הירוטסיהה לא תויטמרדב תואתבשה תא ףרצל ידכ וב היה ידו ,לקשמ

 לש םהייח לעו םתבשחמ לע ,םהיתונומא לע העיפשה תואתבשהש ףא .תידוהיה

 תוברת ירוזאבו םינוש תומוקמב ויח רשא ,םימכח ידימלתכ םע יטושפ ,םיבר םידוהי

 ,קיפסמ ףתושמ הנכמ םהל התיה י״ראה תלבק יכ םולש רבס תאז לכב — םינוש

 תויחישמה תא הבציעו הניזה רשא הדיחא תיתוברת תיתשת רוציל החילצה איהו

 םולש םלוא ,דבלב דחא רבסה גוס קר תללוכו תלבגומ םנמא וז הירואת .תיאתבשה

 ליעל יתיניכש תיפרגוירוטסיהה תרגסמב קימעמ רואית תואתבשה תא ראתמ

 תידוהיה הירוטסיהל קהבומב ךיישה עוריא אוה תואתבשל ירקיעה םרוגה .׳תוידוחיי

 תידוחי השיג 3.התויחישמו י״ראה תלבק תצפה :תימינפה תידוהיה תוברתלו תימינפה

 וא םיזונגו תוינוטלפואנ ןיב הזתניס ךותמ התלע הלבקה יכ םולש לש וירבדמ הנוש וז

 תודהיה ןמ םילדבנה ,םיינחור םימרז ינש ןיב שגפממ הרצונ רמולכ ,תידוהי הקיטסונג

 הלבקה תכפוה ,םולש לש היפרגוירוטסיהה יפ לע 4.הל םידגנתמ ףאו תינברה

 הבוגתכ תודיסחה תיילע תא ורואיתב םג תטלוב וז המגמ .ימינפ ידוהי ןיינעל הגרדהב

 .ןהלש לורטינכו תויאתבש תומגמל

 ימרוג יפלכ הלודג תינושאר תוחיתפמ דח הכ רבעמ הלבקה תפקשמ ןכא םאה

 תא יכ הארנ .הכובס ךכל הבושתהש המוד ? ׳הרוהט׳ תידוהי תימינפ תושחרתהל ,ץוח

 ךשמהב 5.תוימינפ תוידוהי תורוסמ ךותב רקיעב שפחל שי הלבקה תורוקמ

 ןה ,היזכרמ וחתפתה ןהבש תויוברתל רתוי החותפ הגרדהב הלבקה הכפה התוחתפתה
 תוינויע תופקשה לש תועפשה תובקעב ןה ,הלא םיזכרמ ודימעהש םירגתאל הבוגתב

 רתוי םיירצונ םיביכר העימטהש ,רהוזה תלבקב רבדה ךכ .ולא תויוברתב תונוש

 םיביכר המינפהש ,תיטטסקאה הלבקב ךכ 6:הל תמדוקה תיפוסואתה הלבקה רשאמ

 ןמ העפשוה הליחתבש רחאל ,התוחתפתה לש ינשה בלשב םייפוצו םיינוטלפואנ

 תואתבשה תיילעל ורבסהב י״ראה תלבק לש דיקפתה תא םולש שיגדהש רתיה תשגדה לע תרוקיב 3
 ימע (ט׳׳ישת)גל רפס תירק ,יבצ יתבש ,םולש םשרג לש ורפס לע טחוש לאירזע לש ותרוקיבב ואר

 ;53-53 ימע ,(ג״משת) 15 םימעפ ,׳ןמיתב תיאתבשה העונתה׳ ,ןמרולק יקארע ןויצ־תב :420-416

 ,זי ימע ,ן״שת םילשורי ,ט״שעבה לש וידיסח ייחב המוקמו היתודלות :תוגהנהה תורפס ,סירג באז

 - החפשממ םיינשו ריעמ דחא׳ ,לדיא השמ :45-44
 י״ראה תלבק לש התצופת תייעבב שדוחמ ןויע

 .30-5 ימע ,(ן״שת) 44 םימעפ ,׳תואתבשהו

 Gershom G. Scholem, Kabbalah, Jerusalem 1974, p. 45; idem. Origins of the Kabbalah, ואר 4

404-414 .trans. Alan Arkush, ed. R.J. Zwi Werblowsky, Princeton 1987, pp 

 .ג״נשת םילשורי ,בבל־רב לאירבא םגרת ,םישדח םיטביה :הלבק ,לדיא השמ ואר 5

 ,(ג״משת) ב לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ ,׳רהוזה רפס לע תוירצונ תועפשה׳ ,סביל הדוהי ואר 6
 .74-73 ימע
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 לדיא השמ

 האמה ףוס ןמל יפוסוליפ ןפואב הנבוהש ,הילטיאב הלבקב ךכו 7:תוילטוטסיראואנה

 הסיפתמ העבנש ,י״ראה תלבק וליפא 8.ז״יה האמה לש ןושארה שילשה דעו ו״טה

 םיחנומב התורצוויה רחאל דחא רוד קר השרופ ,תוידוהי לש הרוקמב התיהש

 9.םיקהבומ םייסנאסנר

 הבשחמ תורוצ יפלכ הטקנ ,הדוסיב תיחישמ העונת איהש ,תואתבשה םאה

 העבט ?ולא הבשחמ תורוצ לא םיירקיעה הלבקה יגוס לש םסחימ הנוש סחי תוינוציח

 רבסה עיצהל ןתינ יכ המוד םלוא ,ךכ לע תורוהל יושע םנמא העונתה לש יחישמה

 השגדוה הנורחאל .םולש לש ורבסהמ רתוי ינוגבר אוהש רבסה ,העונתה תיילעל רחא

 תוערפ תעפשה השגדוה ןכו ,תואתבשה לש התולבקתהב םיסונאל התיהש תובישחה

 התצפהל םיאנתב םידקמתמ םהו ,יגולויצוס ןווג ילעב םה הלא םירבסה 10.ט״תו ח״ת

 יכ תורשפאב קוסעא ולא ירבדב .התורצוויהב רשאמ רתוי הזכ סופיטמ תויחישמ לש

 אוה יתבש בכוכ יכ הסיפתה :התוטשפתהלו תואתבשה תורצוויהל םרת ףסונ םרוג

 תירצונה ,תיברעה היגולורטסאב העיפומה הסיפת ,תד ייונישל רושקה תכלה בכוכ

 דציכ ףוסבלו ,חישמה לא םיילבק תורוקמב וז הסיפת תרשקנ דציכ םיגדא .תידוהיהו

 םרוגה תא ןובשחב איבהל עיצמ ינאש ףא ״.יבצ יתבשל יתבש בכוכ תואתבשב רשקנ

 תא םצמצל יתנווכב ןיא ,התולבקתהו תואתבשה תעפוה ימרוגמ דחאכ יגולורטסאה

 .וז תינומה העפותל יווק־דחו שדח יפילח רבסה גיצהלו ,דבלב הז םרוגל רבסהה

 תמועל .ליעל יתרכזה ןהמ המכו ,םינוש םיגוסמ תובר תוביס שי תואתבשה תעפותל

 יכ ינמוד תאז לכב .עונצ יגולורטסאה םרוגה לש ומוקמ ,םירחא םייזכרמ םימרוג

 Alexander Altmann, 'Maimonides' Attitude toward Jewish Mysticism', Studies in Jewish ואר 7

Thought, ed. A. Jospe, Detroit 1981, pp. 200-219; Moshe Idel, 'Maimonides and Kabbalah', 

54-70 .Isador Twerskey (ed.), Studies in Maimonides, Cambridge, Mass. 1990, pp 

 Moshe Idel, 'Major Currents in Italian Kabbalah between 1560-1660', Italia Judaica II ואר 8

54-70 .1986), pp) בוש ספדנ David Ruderman (ed.), Essential Papers in Jewish Culture in 

345-368 .Renaissance and Baroque Italy, New York 1992, pp 

 לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה׳ ,לדיא השמ ואר ;י״ראה תלבק תיילע ינפל ףא לחה הז שוריפ גוס 9

 לע .111-60 ימע ,ב״משת ר/א לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ ,׳סנאסינירה תופקתב הלבקה

 Alexander Altmann, 'Lurianic Kabbalah in a Platonic Key: ואר רתוי תורחואמ תועפות

.Abraham Cohen Herrera's Puerto del Cielo', Hebrew Union College Annual 53 (1982), pp 

 תלבקל הריריה ןהכ םהרבא ׳ר לש תיפוסוליפה תונשרפה :הרופאטמו סותימ ,עשוי םיסנ 321-324

 .ד״נשת םילשורי ,י״ראה

 Yaakov Barnai, 'Christian Messianism and the Portuguese Marrans: The Emergence of ואר 10

Sabbatenism in Smyrna', Jewish History 7 (1993), pp. 119-126; idem, 'The Outbreak of 

4 Sabbateanism - The Eastern European Factor', Journal for Jewish Thought and Philosophy 

1994), pp. 171-183; Silvia Berti. 'A World Apart? Gershom Scholem and Contemporary) 
-212 .Readings of 17th Century Christian Relations', Jewish Studies Quarterly 3 (1996), pp 

214 

 Jacques Haibronn, Le Monde Juif et l'Astrologie, ואר יללכ ןפואב היגולורטסאו הלבק לע 11

289-234 .Milano 1985, pp 117 הרעה ,ןלהל ןכו. 
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 רבסהה וליאו ,תואתבשה תולבקתהב רתוי םיקסוע רקחמב םויכ םילבוקמה םירבסהה

 .התעפוה םצעב רקיעב דקמתמ ןאכ עצומה

 ׳תוינללוכ׳ו תויחישמ ,היגולורטסא .ב

 הכפה ,םדוביעבו םיברע םירבחמ ךוויתב הפוריאל ועיגהש םירחא עדי יפוגכ

 ,םייממעו םיילאוטקלטניא ,םינוש םיגוחב לבקתהש עדי לולכמל היגולורטסאה

 םיגוחב .ותוכמסב וריכה ברעמבו חרזמב םיברש עדמ ,ףתושמ סיסב ןיעמ השענו

 שממ ,לקשמ ידבכ םינועיט םימשה ימרג לע וססבתהש םינועיט ובשחנ םידחא

 תויגולורטסאה תוסיפתבו תיגולורטסאה ןושלב .שדוקה יבתכ לע וססבתהש םינועיטכ

 םירוזאה ןמ םיברב העפשה ברו ץופנ היהש חונימ ,תוינללוכ לש חונימ אוצמל ןתינ

 לכל םיינייפואה םיחנומ ומכ אלש .םייניבה ימיב תידוהיה הקיטסימה החרפ םהבש

 םיגוחב הלקנ לע ןבוה יגולורטסאה חונימה ,םירחאה תידוהיה הקיטסימה יסופיט

 תוסיפת ילעב םילאוטקלטניא ןיב תרושקת לע לקה ףא יכ המודו ,םיבחר םיידוהי

 המויקל תונושארה םינשה תואמ ךשמב התיה תידוהיה הקיטסימה .תונוש תוינומא

 .תוינללוכ לש ןושלכ הראתל ןתינ היגולורטסאה וליאו ,דוחיי לש ןושל

 ימיב יתבש בכוכ לש יגולורטסאה יפואה לש ותובכרומ לע ועיבצה םינוש םירקוח

 סונורכ לש תיטנלוויבמאה ותומד דחא דצמ :תונוש תורוסמ ףקשמה ,םייניבה

 תומדה .תימורה היגולותימב ןרוטס לש יבויחה ויפוא ינש דצמו ,תינוויה היגולותימב

 יתבש 12.הילוכנלמה לש ילילשה ןייפאמל הרשקנ הז ףוריצמ הרצונש תבכרומה

 םוחתב .דדובתמה לש בושחה ובכוכ םג אוהו ,רשואה ייא לעו בהזה רות לע הנוממ

 קוסעל םוקמה ןאכ אל .םימיענ יתלב םיקוסיע ןכו ,תובר תוינחור תונוכת ותוסח
 המכ לע קר עיבצא .ול וסחויש ׳תועפשה׳ה לעו הז ךובס בכוכ לע הבחרה תורפסב

 םיטסקטב ךכמ רתויו ,םימודק םיטסקטב רבכ .ינועיטל תוצוחנה תויסיסב תודבוע
 המכ יפלש ןוויכמ ,יתבש בכוכ ןיבו םידוהיה ןיב רשק לע ועיבצה ,םייניבה ימימ

 ןרוטס ארקנ ךכ םושמ 13.םידוהיל שודקה םויה ,יעיבשה םויב בכוכה טלוש םיטסקט

 R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturne et Melancancholie, ןכדועמה יתפרצה םוגרתה ואר 12

210-212 .trans. L. Evard, Paris 1989, pp רחא הרשקנש ,הילוכנלמה לש הקיתעה היגולוכיספה לע 

 Jean Pigeaud, Aristote L'Homme de genie et la Melancholie, Paris 1988; Jean ואר ,ןרוטסל ךכ

1989 Starobinski, La melancholie au miroir, Julliard 

 Eric ואר םידוהיהו ןרוטס לע דוע .208 ימע ,הילוכנלמהו ןרוטסב ןודנה ,סויטיבקלא לש טסקטה ואר 13

.Zafran, 'Saturn and the Jews', Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 42 (1979), pp 

 היפוסוליפ דחי םיכרוכה ,ו״טהו ד״יה תואמה ןמ םיירבע םיטסקטב הברה עיפומ ןרוטס 16-27

 ןרוטס לע .15 הרעה ,ןלהל ואר .ץרווש בד תונורחאה םינשב רקח הלא םיטסקט .היגאמו היגולורטסא
 Gianni Guastella, 'Saturn, Lord of the Golden Age', Saturn from Antiquity to ואר בהזה רותו

1-23 .the Renaissance, Ottawa 1992 (University of Toronto Italian Studies 8), pp 
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 יפוא ילעב םבור ,םיבר םיטסקטב הז רשק עיפוה םייניבה ימיב .׳יתבש׳ תירבעב

 ןבא םהרבא ׳ר העפשהה בר ידוהיה הגוהה לש ומשב אבומ לשמל ךכ .יגולורטסא

 תומוקמב יכ שיגדהל שי 14.׳םידוהיה — יתבש קלחב שי תומואה ןמ יכ׳ ,ארזע

 ינפל םידוהי םירבחמ לש םייגולורטסא םינוידב יתבש בכוכ רכזנ םהבש םידדובה

 תויבויח תונוכת .םיילילש םה וירואית לכ ,תיברעה היגולורטסאה םהילע העיפשהש

 ולא תויבויח תופסות קר יכ הארנו ,ב״יה האמה זאמ תוילילשה ויתונוכתל ופסונ

 האמה ףוס תארקל .תידוהיה הבשחמב תורחואמה תויוחתפתהה תא ריבסהל תולוכי

 :ולא םירבד ׳לוענ ןג׳ ורוביחב היפעלובא םהרבא ׳ר בתכ ג״יה

 הדגנכ יתבש חכ יכ עודיו
15 

 יואר הובגה הנהו וירבחמ הובג 16אוהש םיבכוכב

 םיהובגו 17רמוש הובג לעמ הובג יכ תומואה לכמ הובג המוא לארשיו הובגל

 יתבש אוה ורמושש הובג וילעו לארשי ץראה 18רפע אוה הובגהו םהילע

 19.םהינש לע םהילע םיהובג םה לארשיו

 אוה .יתבש בכוכל לארשי ןיב םיסחיה תלאשב ביחרה אל היפעלובא ,רעצה הברמל

 בכוכש החנהה רתוי הצופנ .הגירח היכרריה וז .יתבש בכוכ לע ןוילע לארשי תא האור

 בתכש םירבדה תא הצממ רבסה ריבסהל יתלוכיב ןיא .לארשי םע לע טלוש יתבש

 רפס ,םלע בוט ףסוי ׳ר ,ארזע ןבא לש ד״יה האמה ןב ונשרפ לש ורוביחב טטוצמ ,המכח תישאר 14
 תודדובתה׳ ,לדיא השמ ואר הז טוטיצ לע .49 ימע ,ב׳׳ערת אקארק ,גוצרה דוד תרודהמ ,חנעפ תנפצ

 ,לדיא השמ תכירעב ,הנש םינומש ול תאלמב סניפ המלשל לבויה רפס ,׳תידוהיה היפוסוליפב תכירכ
 .42-41 ימע ,(ז לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ) ח״משת םילשורי ,א קלח ,דיבש רזעילא ,יורה באז

 Y. Tz vi Langermann, ׳Some Astrological ואר ןרוטסו םידוהיה לע ארזע ןבא לש ותפקשה לע דוע

Themes in the Thought of Abraham Ibn Ezra', Isador Twersky and Jay M. Harris (eds.), 

Rabbi Abraham Ibn Ezra: Studies in the Writings of a Twelfth-Century Jewish Polymath, 

59-60 .Cambridge, Mass. 1993, pp 
 לש הדמעמ :בכוכו םוקמ ,ץרא׳ ,ץרווש בד ואר יתבשל לארשי ץרא ןיב רשקה לע .לארשי ץרא דגנכ 15

 תידוהיה תוגהב לארשי-ץרא ,׳ד״יה האמב ינוטלפואינה גוחה לש ותסיפתב לארשי-ץרא

 .40 הרעהו 148 ימע ,א״נשת םילשורי ,יקציבר רזעיבאו שימלח השמ תכירעב ,םייניבה-ימיב

 .יתבש בכוכ 16

 .ז ,ה תלהק 17

 ,היפעלובא םהרבא יבר לש ודוסימ ׳ינומלא׳ הריצי רפס שוריפ ואר יתבשו ׳רפעה חכ׳ ןיב סחיה לע 18

 .34 ימע ,ד״משת םילשורי ,קוטשנייו לארשי תרודהמ

 ,ד״מרת לשימעזרפ ,האילפה רפסב טטוצמ הז טסקט .א״ע 327 ףד ,58 ןכנימ די בתכ ,לוענ ןג רפס 19

 ,ןורוא-רינשוק לכימ ואר רפסה לע .ןלהל הארנש יפכ ,הז רפס ריכה יבצ יתבש .ג״ע וע ,א קלח
 תדובע ,יתורפסה םבוציע ךרדו תיתרבח תיתדה םתדמע ,םהבש הלבקה תודוסי :הנקהו האילפה

 היפעלובא תעפשה הנודינ םש ,76-75 ימע רקיעב ,ם״שת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד

 םהרבא ׳רל זונג ןדע רצוא רפסב ואר לארשי ץראו ידוהיה יומיד ,יתבש בכוכ לע דוע .רפסה לע

 הרמו יתבש בכוכ לע .א״ע 102 ףד ,םש םג ואר .ג״ע 95 ףד ,1580 דרופסקוא די בתכ ,היפעלובא

 םיפתושש ,תיחישמ תומד ידי לע שרופמה םשה יוטיב ,רחא אשונ לע .א״ע 109 ףד ,םש ואר הרוחש

 Moshe Idel, Messianic Dimensions of Jewish Mysticism, New ואר ,יבצ יתבשו היפעלובא ול

1 Haven 1998, appendix 
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 בושח ךשמהב וננוידל .שרופמ אוה תויושיה יתש ןיב רשקה ,םוקמ לכמ .היפעלובא

 1290 תנש לע עיבצמכ הז רשקהב שרפתה עטקב רכזנה ׳ץרא׳ חנומה יכ ןייצל

 - ׳א :הלואגה ןמז ,םניינמל
 ץ ,םייתאמ - ׳ר ,ףלא

 תוחפל ,רושיק ןאכ שי .םיעשת -

 לש ורוביחב שרופמב עיפומה רושיק ,הלואגה לא יתבש בכוכ לש ,עלבומב

 .ןלהל הארנש יפכ ,היפעלובא

 ןרוטס-יתבש ןיב רוביח יכ הסיפתה ונניינעל רתוי הבושח ,םוקמ לכמ

 תע אוה ,conjuctio maxima ,׳לודגה קובידה׳ ארקנה רוביח ,רטיפוי-קדצו

 זאמ םידוהי םירבחמל בטיה העודי התיה וז הסיפת 20.תושדח תותד לש ןתולגתה

 עצמאב בתכ ,לשמל ,ךכ 21.תויחישמ תויפיצל שרופמב הרשקנ םיתעלו ,ב״יה האמה

 יבתכב ץופנ היהש רוביח ,׳תויתואל שוריפ׳ רוביחב הדוהי ןב השמ ׳ר ג״יה האמה

 22־די

 ׳זעב וניתלואג היהת הכו 24יאתבש תלשממ ליחתתו 23׳כו םיפלא ׳ה לכה הלעי

 25.׳תיו ׳תי ידש

 ןבא םיסנ ןב הדוהי ׳ר ,השמ ׳ר לש ונמז ןב םג .ללכו ללכ הגירח הדמע הניא וז הדמע

 תובישח לע .תיחישמ תומד לש האובל זמר םיבכוכה ינש ןיב רושיקב האר 26,הכלמ

 ףא םידמל ונא ,חישמ וא איבנ ,הבושח תידוהי תומד לש התיילעל ׳לודגה קובידה׳

 ונמז ןב ,ונמילא ןנחוי ׳ר 27.ז״טה האמה תליחתמו ו״טה האמה ףוסמ תורוקמ המכמ

 O. Loth, 'Al-fCindi als Astrolog', Morgenlandische Studien, Leipzig 1875, pp. 263-309 ואר 20

 Frederik A. de ; 159-156 ,142-139 ימע ,(11 הרעה ,ליעל) היגולורטסאהו ידוהיה םלועה ,ןורבלה

'Armas, 'Saturn in Conjunction: From Albumasar to Lope de Vega תעהמ ןרוטס ךותב 

 .171-151 ימע ,(1133 הרעה ,ליעל) סנאסנרל דעו הקיתעה

 ימע ,ד״פרת ןילרב ,ןמטוג קחציו יקסננזופ באז תרודהמ ,הלגמה תליגמ רפס ,אייח-רב םהרבא ואר 21

119, 128. 

 66b ףד ,711 תימואלה הירפסה ,סירפ די בתכ 22

 .1260 תנש 23

 .66a ףד םג ואר 24

 הפוצה ,׳הלואג תנש לע רמאמ׳ ,סכראמ רדנסכלא איבמש בורק הנמזש תיגולורטסאה הסיפתה 25

 לע .׳לארשיל הלואג אבת קדצ לזמב יתבש לזמ סנכישכ׳ : 198 ימע ,(א״פרת) ה לארשי תמכחל

 Georges Vajda, Recherches םג ואר ,קדצו יתבש ןיב לודגה קובידל רושק תותדה רוקמש הסיפתה

3 .sur la philosophie et la kabbale dans la pensee juive du Moyen Age, Paris 1962, p. 264, n 

 ,׳הכלמ ןבא םיסנ ןב הדוהי ׳ר לש החוכש הדועת ?הקירפא ןופצב הלבקה תישאר׳ ,לדיא השמ ואר 26

 Georges ואר היגולורטסאה לע ויתופקשהו רבחמה לע .10 ימע רקיעב ,15-4 ימע ,(ן״שת) 43 םימעפ

,136-141 ,45-46 .Vajda, Juda ben Nissim ibn Malka, Philosophe Juif Marocain, Paris 1954, pp 

143 

 דנ רפס תירק ,יתוכז םהרבא ׳ר תאמ תונינגטצאהו ץקה לע רמאמ׳ ,לדיא השמו הירא-תיב יכאלמ ואר 27

 .826-825 ימע ,םש ,לדיא השמ לש המלשהו ;194-174 ימע ,(ם״שת)
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 ןושלה לעו שדקמה תיב לע ,הרותה לע הנוממ׳ יתבש יכ רמוא ,תוכז םהרבא ׳ר לש

 םוקמ דיקפת יתבש בכוכל היה ז״טה האמה ףוסב ןלהל הארנש יפכ 28.׳תירבעה

 .הילטיאב תודהיה לש םירואיתב

 חישמו הניב ,יתבש .ג

 התברק רשא ,הניב ,תישילשה הריפסל יתבש בכוכ רשקנ םיילבק םיבתכ המכב

 לש היתודוסי יכ ןכתיי .םיילבק תורוקמ לש םיגוס המכב העודי הלואג לש תוסיפתל

 היפוסואתב דאמ הבושח הניב תריפס ירהש ,הלבקה תישארב רבכ םימולג וז הפקשה

 רפסב יכ המוד םלוא 29.׳הבושת׳ םלצא הנוכמ איהו ,וגוח ינבו רוהנ יגס קחצי ׳ר לש

 רשאמ רתוי הלואג יחנומב הניב תריפס תראותמ היליטקי׳ג ףסוי ׳ר יבתכבו רהוזה

 הניב ירעש םישימח תא חתפ לאה יכ רמוא לשמל רהוזה .םילבוקמה ינושאר לצא

 ןיערת ׳נ׳ :חישמה תומיב םג השעי ךכו ,םירצמ תאיצי ןמזב (דומלתב םירכזנה)
 המודב 30.׳אחישמ אמויל דיבעי ןידכ ... ןמתמ ןול אקפאל ה״בק חתפ ה״ניבד

 31.לארשי תלואג אובת וז הריפסמ יכ רהוזה רמוא ,היליטקי׳גל

 הרורב הרוצב יתבש בכוכ םע תישילשה הריפסה ההוזמ הבש הנושארה המגודה

 .ליעל רכזנ רבכש ,׳לוענ ןג׳ ,היפעלובא םהרבא ׳ר לש ורוביחב התע תעל היוצמ ידמל

 וערז׳ :תויחישמה תיצמת איה ותומדש ,ךלמה דוד לע קוספה תא שרפמ היפעלובא

 :בתוכ אוה ךכו 32,׳ידגנ שמשכ ואסכו היהי םלועל

 36שמשכ ואסכו 35ש״פנה ר״כה ףרוצמ הנהו 34ץ״ק ת״ע ודוסו 33ם״ירמש ל״יל

 םימדו ידגנ שמשכ ה״נבלו ה״נבל ו״אסכ דוסו ו״אסכ ה״מ י״לב ידוסו ידגנ

 .87-86 ימע ,(99 הרעה ,ליעל)ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה ,לדיא ףסאש םיטסקטה ואר 28

 הלבקה תורפסב םירקחמ :תואושמ ,׳רוהנ-יגס קחצי ׳ר לצא הרשע הנומש תנווכ לע׳ ,לריא השמ ואר 29
 סומעו ןורוא לכימ תכירעב ,ל״ז בילטוג םירפא יפורפ לש ורכזל םישדקומ לארשי תבשחמבו

 .29-28 ימע ,ךיירדלוג

 .ב״ע אסר א״ח רהוז 30

 יקלטיאה לבוקמה לצא לשמל ואר .תילבקה תורפסב תועיפומ תומוד תופקשה .ב״ע ומ ,ב״ח ,םש 31

 ,1912 ןודנול ,פונירג ו״א תרודהמ ,תודומח תרגא ,ונזניג ןימינב ןב םייח הילא ׳ר ו״טה האמה ףוסמ

 Charles Mopsik, Les grands textes de la Kabbale, Lagrasse 1993, pp. 304- לצא ןוידו ;60 ימע

305 

 ףא ,ץופנ הז קוספל יגולוטכסאה שוריפה .ךחישמ׳ :אמ קוספ ,םש דחוימב ואר .זל ,טפ םילהת 32

 .הליבקמ ןיא היפלעובא דמול ותואש ךיראתלש
 .תיחישמ תועמשמ לעבכ ןבוה הז יוטיב .במ ,בי תומש יפ לע ,םירומיש לילל הארנכ הנווכה 33

 .36 הרעה ,ןלהל ואר .660 הירטמיגב םניינמ םייוטיבה ינש 34

 .660 הלוע הז יוטיב םג 35

 .660 אוה ףא וניינמ ׳שמשכ׳ 36
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 תואתבשל השדח השיג :יבצ יתבשו בכוכה יתבש

 41יתרשמ םהש 40י״לדו 39,״דג תללוכ 38הניב אוהש 37י״דגנ דוס םהמע ןבהו

 יתבשחמ ןיבה הגישמהו יתבשחמ הניב לכהו 43יתבשחמ ודוסש יתבש 42בכוכ

 דלומה דשק ריכתו םניבתשכו םעדו 45המחכ המכח םג 44הניבכ הנבל הנהו

 יכרד יכ עדו ולבקמה לא עיפשמה ןמ עפשנה עפשה ןיבת םהמ 46הפוקתב

 םילועהש ה״נ םימעפ] ב״י ושוריפו 48ה״ניב םדוסב םה ךל יתבתכש 47תוריפסה

 52.ר״תס 5'אוהו ס״ס לכהו 50ץ״ק 49[ת״ע

 דצמ ׳יתבשיו ׳הניב׳ םיחנומה ןיב רשק שי היפעלובא לצאש ךכב קפס ליטהל ןתינ

 ,חישמ תויהל רמייתה ומצע אוהש ימ לש ודידל .ינש דצמ הלואגה תודוס ןיבו דחא

 תואמגודב .םייתנש רתויה לכל ,רוביחה תביתכ רחאל רצק ןמז עיגהל הלואגה הדיתע

 בוריקב רביח ׳לוענ ןג׳ רפס תא .1290 אוה הלואגה ןמז יכ היפעלובא ןעט תורחא
 םש רמאנ .םייגולורטסא םיטסקטב עודי ׳יתבשיו ׳יתבשחמ׳ ןיב רשקה 128953. תנשב

 .67 הירטמיגב וניינמ ׳ידגנ׳ 37

 .67 הלרע איה ףא ׳הניב׳ 38

 .67 םניינמ (דחיב)׳ילד׳ו ׳ידג׳ 39

 ,ליעל) הילוכנלמו ןרוטס ,לסקסו יקסבונפ ,יקסנבילק םיאיבמש םירויצה ואר תולזמה ינשו ןרוטס לע 40

 .313-312 ,306-304 ימע ,(12 הרעה

 .75 הרעה ,ןלהל ואר 41

 .760 הירטמיגב ׳יתבש בכוכ׳ 42

 .760 איה ףא הירטמיגב ׳יתבשחמ׳ 43

 .87 םילוע םהינש ׳הניבכ׳ו ׳הנבל׳ 44

 .73 םניינמ םהינש ׳המחכ׳ו ׳המכח׳ 45

 .הלילהו םויה ןיב ןויוושל הנווכה 46

 קסועה ךומנה גוסהו ,םישודקה תומשב קסועה הלבקה לש ןוילעה גוסה ןיב ןיחבמ היפעלובא 47
 Moshe Idel, 'The Contribution of Abraham Abulafia's Kabbalah to the ואר .תוריפסב

Understanding of Jewish Mysticism', Joseph Dan and Peter Schäfer (eds.), Gershom 

124-127 .Scholem's Major Trends in Jewish Mysticism: 50 Years After, Tübingen 1993, pp 

 Moshe Idel, 'Secrecy, Binah and Derishah', H. Kippenberg and G.ואר הלבקל יוניככ ׳הניב׳ לע 48

331-333 .Stroumsa (eds.), Secrecy and Concealment, Leiden 1995, pp 

 .ןכנימ די בתכב אל ךא האילפה רפסב תויוצמ םיירגוסב םילמה 49
 ׳ץק׳ הירטמיגה תא גיצמ היפעלובא רפסב רחא םוקמב .660 םילוע םהינש ׳רתס׳ו ׳ץק תע׳ 50

= 190 
 .האבה הרעהב םג וארו ,338b ףד ,58 ןכנימ די בתכ ואר .׳רתס׳ לש תועמשמל המודב ,׳םלעני =

 לצא תיחישמ תועמשמ ול שיש רפסמ ,660 רפסמה תא גציימ ׳רתס׳ ,רפסב םיבר תומוקמב 51

 .יגולוטכסאה הז אוה ירקיעה רתסה ,רחא ןושל .328b ףד ,58 ןכנימ די בתכ לשמל ואר .היפעלובא

 םג והז .׳הניב׳ לש םיביכרמה ,׳הנר ׳בי׳ םהש ,55 םע 12 תלפכה לש האצותה םג אוה הז רפסמ

 Moshe idel, ׳The Time of the End:ואר ץקהו היפעלובא לש ויבושיח לע דוע .׳שמשכ׳ לש ךרעה

(Apocalypticism and its Spiritualization in Abraham Abulafia's Eschatology' (forthcoming 

 ,א קלח ,האילפה רפסב קתעומה 323b ףד ,58 ןכנימ די בתכ ,לוענ ןג היפעלובא לש ורוביחב ואר 52

 לצא יתבש בכוכ לש ודמעמ לע ףסונ ןויד ,תמדוקה הקספב ליעל םג ואר .יוקל חסונה םש ,א״ע הע

 .היפעלובא

 תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד תדובע ,ותנשמו היפעלובא םהרבא יבר יבתכ ,לדיא השמ ואר 53

 .19 ימע ,ו״לשת ,םילשוריב
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 לדיא השמ

 ןבא םהרבא ׳ר לש ותעד םג לשמל יהוז .׳תבשחמה חכ׳ לע הנוממ יתבש בכוכ יכ

 םלוא 54/תודיתעה לע דומעל׳ חכה םג רושק יתבש בכוכל יכ רבס ףא אוהו ,ארזע

 היגולומיטאב זמרנ אוה .רתוי םודק יתבש בכוכ ןיבו הנבה וא הבשחמ ןיב רשקה

 סורוכ חנומב ודוסי םשה היפל ,יתבש בכוכ לש ותומד ןב ,סונורכ םשל תעצומה

 56.םייניבה ימיב טלוב הלכשהה חכ םע ולש רשקה 55;(לכש) סונ חנומבו ,(עפש)

 .ישונאה לכשה תועצמאב הארנכ ,הלעמלמ עפש תלבקל הז רשק סחיימ היפעלובא

 ,דיתעה תעידיל היפעלובא לצא הרושק הז ילכש עפש תלבק יכ רעשל קר ןתינ

 רשקש המודו ,יתבש בכוכ רכזנ םהבש םירחא םירקמב ומכ ,האובנל וא תוננובתהל

 ,בורקה דיתעה תודוסב קסוע קר אל ליעל טטוצמה עטקה ,םוקמ לכמ .ריבס ןכא הז

 תועמשמ .׳תיחישמ׳ תועמשמ ול שי קפס אלב רשא ארקמה ןמ קוספ שרפמ םג אלא

 הבשחמב יובחה הלואגה דוסב הקמעה תויהל הלוכי ׳יתבשחמ הניב׳ יוטיבה

 רפסמה תא גיצמ ׳ץ״ק ת״ע םילועהש ה״נ םימעפ ב״י ... ה״ניב׳ יוטיבה .תיהולאה

 המכח ירוכזא יכ ןכתי ,וזמ הרתי .ץקה תא למסמה רפסמה הז היפעלובא יפלו ,660

 תומד לע הניבו המכח חור החנ ויפלו ,ב ,אי היעשי קוספה לע םיעיבצמ הניבו

 .ןלהל הארנש יפכ ,היפעלובא לש ונמז ןב יבתכב יחישמ רשקה הז קוספל .תיחישמ

 ,םייגולוטכסא םיטביה תולגל ןתינ ליעלש הטטיצה לש הריהז האירקב ,ךכיפל

 .יחישמה הנעטמ ףא ףשחיי רתוי תזעונ האירקבו

 תועמשמ ול שיו ,׳הנבה׳ איה חנומה תועמשמ .׳הניב׳ חנומה תובישחב תעכ ןייענ

 לע האירק לש םיוסמ גוסמ םלעתהל ןיא םלוא .תוריפסה תכרעמ תרגסמל ץוחמ ףא

 ׳הניב׳ .׳תוריפסה יכרד׳ תא שרופמב ריכזמ היפעלובא םהרבא ׳ר ירהש ,תוריפסה יפ

 ,הנוכנ וז הרעשה םא .יתבש בכוכל הרושקו ,תישילשה הריפסה לע םג אופא העיבצמ

 תע ,הלואגהו הניב ,יתבש בכוכ ןיב ןושארה רשקה יוצמ ליעל טטוצמה טסקטב ירה

 ותעפוהל הבר תובישח שי תישילשה הריפסה דיקפת לש הז שוריפ תודלותב .ץקה

 ,ג״יה האמה ףוסמ הרופ לבוקמ ,יזנכשא ךוראה םולש ןב ףסוי ׳ר לבוקמה יבתכב

 חישמה ןיב רשקה לע הבורמ העפשה עיפשה רשא בושח רואית יוצמ ויבתכבש

 לע היפעלובא לש טסקטה עיפשה םא איה הלודג הלאש 57.תישילשה הריפסל

 םג וושה .42-41 ימע ,(14 הרעה ,ליעל) תכירכ תודדובתה ,לדיא חתנמו איבמש ומשב טוטיצה ואר 54

 .101 הרעה ,ןלהל

 יברל ןאויד םג ואר הניב שיאו יתבש בכוכ לע .247 ימע ,(12 הרעה ,ליעל) הילוכנלמו ןרוטס ואר 55

 .143 ימע ,ו״מרת ןילרב ,רגיא אביקע תרודהמ ,ץיקמ ןב יח תרגא וכותבו ארזע ןב םהרבא

 .255 ימע ,(12 הרעה ,ליעל) הילוכנלמו ןרוטס ואר 56

 Georges Vajda, 'Un Chapitre de l'Histoire du :הדיו לש בושחה ורקחמ ואר הז לבוקמ לע 57

Conflict Entre la Kabbale et la Philosophie: la Polemique anti-intellectualiste de Joseph b. 

,(1956) Shalom Ashkenazi', Archives d'histoire doctrinale et literaire du Moyen Ages XXXIII 

45-127 .pp 18-2 ימע ,א״צרת םילשורי ,הלבקה תורפס תודלותב םיקרפ ,םולש םשרג ןכ ומכו, 

47-44. 
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 תואתבשל השדח השיג :יבצ יתבשו בכוכה יתבש

 ׳ר בתוכ ךכו 58.הב ןודל םוקמה ןאכ אל ךא ,ןלהל טטוצמה העפשהה בר טסקטה

 :יזנכשא ךוראה םולש ןב ףסוי

 ןושאר םויו םלועב יתבש וב רצו רתכ ול רשקו םייחב ׳ב תוא ךילמה ,דציכ
 ןוילע רתכב ןושאר תויהל תיבה תא הלעהש רמול הצור ,שפנב ןימי ןיעו הנשב
 אוה אוהו 59ץ״תיגבא םשל תחתמ רשא יתבש בכוכ וב רצו המכחה חכ וב םשו

 תוטימשה דוסב ןברח לע בכוכ אוה יתבשש יפ לע ףא יתבשל המכח רסמ רשא

 ןינעב ץפח וניאש יפל ןברח לע הנוממ ותויהל םעטו 60.המכחה חכ וב שי
 םילכשה לע אלא ןטושקב אלו ןהב חיגשמ וניאו ןבירחמ ךכיפל ףוגה ינינעמ

 לע הנוממ ותויהלו ... תויעיבשה תגשה לעו ת״ישה תגשה לעו םיטושפה

 ... םלועה הזב הרצב םה ךכיפל ,םידוהיה לע הנוממ תועדה לעו תומכחה

 יפלו 61... הרוחש הרמ לעו רוחש רבד לכ לעו לדבה לע דבוכ לע הרומ ותויהלו

 62רמאנש תימלוע דרי אל ותיילע עגיכש ךכיפל הדמתהה לע הנוממ אוהש

 ...63׳ה חישמ דוס אוהו .הניבו המכח חור וילע החנו

 בכוכ לש ועבט תנבה לע דואמ עיפשה ,ןלהל הארנש יפכ ,רשא רישע ןויד ונינפל

 לש םינפה תבר ותומד לע הפיקמה רקחמה תורפס ונממ המלעתה תאז תורמל .יתבש

 ןויד יכ קר ריעא .טוריפב עטקה ןכות תא חתנל םוקמה ןאכ אל .בכוכה־לאה

 תורמל ,היפעלובא םהרבא ׳ר יבתכב םיניינעו יזנכשא ףסוי יבר תלבק ןיב ןוימד יווק המכ שי 58
 ןיידע אוה םיינשה ןיב םיירשפאה םירשקה לש רתוי טרופמ חותינ .םהיניב םימוצעה םילדבהה
 .ג״יה האמה תלבק רקח ישקובממ

 שש תב ןהמ תחא לכש ,ב״מ ןב םש תא תוביכרמה תוצובקה ןיבמ הנושארה תויתואה תצובק יהוז 59
 יוטיבה .תכלה יבכוכמ דחא דגנכ תדמוע הצובק לכ יזנכשא ףסוי ׳רל הריצי רפס שוריפ יפל .תויתוא

 רתכ חכ׳ יבצ יתבש תא הנכמ יתזעה ןתנ .יזנכשא ףסוי ׳ר לש ונונגסל ינייפוא ׳ןוילע רתכב ןושאר׳

 ה תונופס ,׳וייליראמא לואש יבר יזנגמ תויאתבש תודועת׳ ,וייליראמא םהרבא לשמל ואר .׳ןוילע

 בוש ,ג׳׳ע זנ ,א קלח ,האילפה רפסב םג עיפומ ׳ןוילע רתכ חכי יוטיבה .ער ימע ,י הדועת ,(א׳׳כשת)
 .יזנכשא םולש ןב ףסוי ׳רל הריצי רפס שוריפ תעפשהב

 .56-55 תורעה ,ליעל ואר 60

 תעה ןמ ,םיבר םיטסקטב שגדומ הילוכנלמו יתבש בכוכ ןיב רשקה .הילוכנלמ איה הרוחש הרמ 61

 הילוכנלמו ןרוטס היפרגונומה הבחרהב המיגדמש יפכ ,סנאסנרה תפוקתמו םייניבה ימימ ,הקיתעה

 המכב הז רשק רכינ היפרגונומה ירבחמ יניעמ ומלענש םיירבע תורוקמב םג .(12 הרעה ,ליעל)

 ,שדח רהוז :רהוזה תורפסב ואר ,ב״יה האמב התליחתש תיגולורטסאה תורפסה לע ףסונ .םירקמ

 איער) ב״ע זלר ,ג״ח רהוז :ד׳׳ע גל ,א״ע בל ,ח״לשת םילשורי ,תוילגרמ ןבואר ברה תרודהמ

 רהוזה תדמעב קוסעל יתנווכב .ב״ע-א״ע דכק ,ע ןוקית :ב״ע ונ ,אכ ןוקית ,רהוז ינוקית ;(אנמיהמ

 .הז רקחמ לש בחרומ חסונב

 .ב ,אי היעשי 62

 יתבש תבשי ,הידפ הביבח ואר הז עטק לע .א״ע בנ-ב״ע אנ ,א׳׳כשת םילשורי ,הריצי רפס שוריפ 63

 ראב לשא) הידפ הביבח תכירעב ,תודהיב סותימה ,׳הנומתו תוא :שודקה רוביחה - חריה טועימו

 לש ויתויופקתשה לשמל ואר .םיבר םיגוה לצא ודהדה ולא םירבד .153-150 ימע ,(ו״נשת ,ד עבש

 עטק לש הסרג .׳םשה רצוא׳ תרתוכב םיסופדב עיפומה ,הריצי רפסל בויקמ השמ ׳ר שוריפב טוטיצה
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 לדיא השמ

 וא ,תימסוק היגולוטכסאב קסוע ונממ קלחש ,יגולוטכסא ןוידל ףרוצ יגולורטסא

 ירוטסיהה ןמזה ,סונורכ-וזמב קסוע ,יתניחבמ רתוי בושח ,רחא ןויד .סונורכ-ורקמב

 ותמועל ךא ,ישונאה חישמל יתבש תא רשיק אל היפעלובא 64.ימואלה לאוגה לש

 רואיתה איה ״ה חישמ דוס׳ תרכזה :יזנכשא םולש ןב ףסוי ׳ר שרופמב תאז השע

 .תידוהיה תורפסב יתבש בכוכ לש רתויב יבויחה

 תא .תוחפ םיעודי םיטסקטב וז הפקשה לש היתויופקתשה תא גיצהל ינוצרב

 ולש הלבקה רשא ,דיסחה הדוהי ןב דוד ׳ר ידרפסה לבוקמה ךרע םהבש ןושארה

 לש רתויב םישרופמה םירואיתה דחא .יזנכשא ףסוי ׳ר גיצהש תונויערב השודג

 :ןלהלש רואיתה אוה תישילשה הריפסה תא למסמה חישמה

 אוהש ה״בה זא לארשי לש ןתלואג תעש עיגישכ הניבה דוס אוה חישמה ךלמ

 הדימה ...ןומסרפא ירה לש ןימסובו םיבוט ןיחיר ינימ ןתוא לכב וחירמ ע״כ

 לש וחור והז 65.םימה ינפ לע תפחרמ םיהלא חורו ד״הה חישמ ארקנש איהה

 ,לארשי תסנכ אוהש םילד קדצב טפוש אוה חישמ אוהש ,הניבה יזא ... חישמ

 66.םלועה תומוא לע טפשמהו ןידה ררועמ אוה יכ

 םוחתב הלצאה לש המרד לש םיחנומב ןאכ תשרפתמ הלואגה לש היגולותימה

 תישילשה הריפסה לש התולעתהל תמרוג הנושארה הריפסה .תוריפסה לש ןוילעה

 וז תולעתה תובקעב ,ךכ רחא .יהלא עפש לש םילמס ,םימשבו תוחיר תועצמאב

 תא תישילשה הריפסה תקלחמ ,תוהובגה תומרה ןמ עיגהש חכה תוכזב הארנכו

 ןמ הז עפש תענומו ,לארשי תסנכ תלמסמ התואש ,הנורחאה הריפסל הלש עפשה
 לש המלש הרדס ןייפאמ הז רואית .םלועה תומוא תולמסמ םתואש ,םיינומרה תוחכה

 וא ,רבעה ןמ ערק ,ונימב דחוימ עגר הז ןיא :הלואגה תועמשמ לע תוילובמיס תואירק

 הנושארה הריפסה ןמ םייהלא תוחכ לש הקולחכ הלואגה תספתנ השעמל .ךפהמ

 ומויק .עפשה לש הווש יתלבה הקולחב ליעפ םרוג אוה חישמה .הנורחאה הריפסל
 וניא םג ךא שרופמב רכזנ וניא אוה ,שארמ חנומ ירוטסיהה יטפילקופאה ןידה םוי לש

 רשאמ רתוי יזנכשא ףסוי ׳רל הבושח םינוילעה םייהלאה םיכילהתה תנבה .שחכומ

 םילשורי די בתכ ,רקשאלא המלש ןב ףסוי ׳רל חנעפ תנפצ רפסב היוצמ ,םיטרפ המכב תלדבנה ,הז
 ןיבו יתבש ןיב יוהיז .א״ע 71 ףד ,1989 םילשורי ,לדיא השמ תכירעב הילימיסקפ תרודהמ ,4» 154

 ילבק שוריפ :יזנכשא ףסוי ׳דל רחא רוביחב ואר ,תויחישמ תויועמשמ ילב םלוא ,תישילשה הריפסה
 ימע ,ה״משת םילשורי ,שימלח השמ תרודהמ ,יזנכשא (ךוראה) םולש ןב ףסוי ׳רל הבר תישארבל

 לש ורואית יפ לע ואר הילעמשיב תלאוג תומד ןיבו המורילפב ישילש חכ ,ןרוטס ןיב הקיזה לע .236

 Henry Corbin, Cyclical Time and Ismaili Gnosis, London 1983, pp. 91-92, 94 :ןברוק ירנא
 Moshe Idel, 'Some Concepts of Time and History in Kabbalah' ואר הלא םיגשומ ינש לע 64

(forthcoming) 

 .ב ,א תישארב 65

 .101-100 ימע ,1982 הטנלטא ,טמ לאינד תרודהמ ,תואבוצה תוארמ רפס 66
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 תואתבשל השדח השיג :יבצ יתבשו בכוכה יתבש

 תעפשהב הארנכ ,חישמהו תישילשה הריפסה ןיב המוד רושיק .תישונאה הירוטסיהה

 רפס׳ 67,ד״יה האמה תלבקל ךיישה יסאלק רוביחב עיפומ ,ונרקסש תופקשהה

 :ימינונאה ׳הנומתה

 תונוילע תולואגה ויהי זאו 68ףוגבש תומשנה לכ ולכיש דע אב דוד ןב ןיא יכ

 הדפ רשא ןושארה לאוגה לא בושי לכה יכ ...ןושארה רואב תוקובד תונותחתו

 70.ןוילע חישמה ימי םהש 69,אצי לבויבו הלואג היהת רכמנלו לכה םולשב

 היליטקי׳ג ףסוי ׳ר יבתכב תויוצמה תוליבקמ המכמ ןכו ,עטקה אב ובש רשקהה ןמ

 חישמ׳ל ההזה ,ןושארה לאוגה יכ המוד 71,הלואגה לע םיעיבצמה םיחנומב תוקסועו

 תויושיה תלואג לע ןה העיבצמה הריפסה ,תישילשה הריפסל םחייתמ ,׳ןוילעה

 .הזה ןותחתה םלועה תלואג לע ןהו ,תונוילעה תוריפסה עבש רמולכ ,תונוילעה

 ךורכה ,ימסוק ךילהת אלא תישיאה וא תימואלה העושיה תא אל תלמסמ הלואגה

 דואמ עפשומה ,יטסינימרטד ךילהת והז .תואיצמה לש םיינחורו םיימשג םיביכרב

 םיחנומב גצומ תויהל ידכ תויגולוטכסא תוסיפתב שמתשמו ,תויגולורטסא תוסיפתמ

 חישמ׳ו ׳לאוג׳ הנוכמה ,תישילשה הריפסה לש לאוגה העבט שגדומ ךכ .םייתרוסמ

 םומיק ךות ,ורוקמל תוליצאה ךילהת לש ותרזח תא ראתל הרורב המגמב ,׳ןוילע

 אלו ,׳ימסוק סונורכ־ורקמ׳ תונכל ןתינש המ לש תילגעמ הסיפת יהוז .ינושארה בצמה

 72.יחישמה ןדיעב האישל וא הצקל העיגמה הירוטסיהה לש תיווק הסיפת

 ןב דוד ׳רו יזנכשא ףסוי ׳ר לש םגוחמ תונויער לש רתויב הבושחה תופקתשהה

 ד״יה האמה ףוסב תיטנזיבה הירפמיאב רבחתנש ,האילפה רפסב היוצמ דיסחה הדוהי

 עטקה םללכבו ,םינווגמ םיילבק תורוקמ לש לודג ףסוא והז .ו״טה האמה תליחתב וא

 לש ךשמהכ הז עטק ןיבהל שי 73.ליעל טטוצמה יזנכשא ףסוי ׳רל הריצי רפס שוריפמ

 ,(4 הרעה ,ליעל) הלבקה תורוקמ ,םולש ואר ג״יה האמה ףוסב הז רוביח לש רעושמה ךיראתה לע 67

 ,לדיא השמ םייתניב ואר :דחוימ רקחמ הז אשונל שידקהל הווקמ ינא .233 הרעה 461-460 ימע

 תוגהה תורפסב םירקחמ :רפש ילע ,׳םתועמשמו ׳דיסחה הדוהי ןב דוד ׳רל םיאמטה תופועה ימעט׳

 ימע ,ח״משת ןג תמר ,שימלח השמ תכירעב ,ןרפש רדנסכלא ר״ד ברה דובכל םישגומ תידוהיה

21-18. 

 .א״ע בס תומבי 68

 .דכ ,הכ ארקיו 69

 הריפסל תורושק ויתונוכתמ המכו יתבש בכוכ הז רפסב .ב״ע דמ ,ב״נרת גרבמל ,הנומתה רפס 70

 .רוהנ-יגס קחצי ׳ר תלבקב םג רבדה ךכ .א״ע זט ,ב״ע ג ,םש ואר :דוסי ,תיעישתה

 תויחישמ ,׳םייניבה ימיב תלאוג תוליעפ לש םיסופד׳ ,לדיא השמ לצא הלא תורוקמ ואר 71

 הנ ,הנומתה רפסבו ,271-270 ,265-264 ימע ,ג״משת םילשורי ,סרב יבצ תכירעב ,היגולוטכסאו

 .ב״ע-א״ע

 .64 הרעה ,ליעל ואר 72

 ,ןורוא-רינשוק לכימ ואר הז רפס לע יזנכשא ףסוי ׳ר תעפשה לע .ג״ע-א״ע זנ ,א קלח ,האילפה רפס 73
 .193-187 ימעו ,48 הרעה ,94 ימע ,(19 הרעה ,ליעל) האילפה רפס
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 לדיא השמ

 .תישילשה הריפסל רושקש ימכ ןבוה חישמה ־ ליעל רכזנש םילבוקמה גוח תפקשה

 הרושקה ,היעיבשה ןמו ,תוטימשה רוכזאמ /הניב׳ חנומה תעפוהמ תאז דומלל רשפא

 בכוכה-לאל ליבקמה ,יתבש בכוכה םש לש ותעפוה .תישילשה הריפסל וניארש יפכ

 .הז טסקטב דחוימב הבר תועמשמ תלעב איה ,ןרוטס עודיה יניטלה

 תפקשמ איהו ,רקחמב בטיה העודי יתבש בכוכל תוסחוימה תונוכתה לש ןתומימע

 ביחרהל םוקמה ןאכ אלו ,תויגולורטסאו תויתימ ,תויגולוכיספ ,רתוי תומודק תורוסמ

 ,המכחב הטילשה תנוכת תא הז בכוכל וסחיי םייגולורטסא םיטסקט רופסניא .ךכ לע

 יפואל יארחאה ימימשה חכה תא ןכו ,תוינואגה רוקמכ הנבוה סנאסנרה זאמ רשא

 ז״טה האמב רבכ העיפומ ןרוטסל יתבש ןיב רשקל תועדומה .ילוכנלמו ינסרה ,יביספ

 De Harmonia העפשהה בר ורפסב ,היצנומ וי׳גרו׳ג וקסצנרפ ,ירצונ לבוקמ לצא

74.Mundi 

 ףוסב יחש הגוה לש ותבשחמ בוציע לע ועיפשה יזנכשא םולש ןב ףסוי ׳ר ירבד
 :בתוכ אוה ךכו ,לגי םהרבא ׳ר ,הילטיאב ז״טה האמה

 ולאה ׳ולזמהש יתבש אוה ןבכוכו 75ילדו ידג אוה לארשי לש ןלזמ יכ עד התאו

 תאפמו .הריצי ׳ס ׳יפב ל״ז ד״בארהו 76םימצעה ׳םב ארזע ׳ן ש״מכ ויתב םה

 ןעי .םירצמב וניתובא ויהש ומכ אשמלו דובעל הסישמלו זבל םה םייואר ןלזמ
 ןכ לעו .הזה םלועב תורצו תוער עימשהל םהמ ער םימשה אבצ לכב ןיא יכ

 םירוסאה תיבו תורבקהו םידבעהו ׳יאולחתהו הרוחש הרמ וקלחב םיזוחה ומש

 77.אוה םש םיללח םוקמבו

 תשש לע בתכ לגי םהרבא ׳ר .דיתעב םתחלצהב הווהב םתקוצמ לע וצופי םידוהיה

 אוה 78.׳םהמ דחאל םחכ ןתי אל אוהו יאתבשל םחוכ ונתי לכהו׳ םינותחתה םיבכוכה

 :ךכ ודמיל ודוה ימכח יכ רפסמ

 םהו םהל ווחתשיו םתרותל ודוי םיוגה לכ םידוהיה לע הרומ יתבשו ליאוהש

 Shalom ואר ,ז״טה האמה ןב ,שעמ ןבא םהרבא ׳ר לש ותוגהב יתבש לע .86 הרעה ,ןלהל ואר 74

Rosenberg, 'Exile and Redemption in Jewish Thought in the Sixteenth Century: Contending 

,Conceptions', Bernard D. Cooperman (ed.), Jewish Thought in the Sixteenth Century 

406-407 .Cambridge, Mass. 1983, pp םש תורעהבו. 

 .41 הרעה ,ליעל ואר 75

 יגאמה שוריפה ,לדיא ואר ,ארזע ןבאל סנסנרה תפוקתב תועטב סחויש ,הז יגאמ רוביח לע 76

 חמ ץיברת ,רנמילא ןנחוי יבר לש דומילה רדס׳ ,לדיא ; 70-69 ימע ,(9 הרעה ,ליעל)ינוטלפואינהו

 .76 הרעה 312 ימע ,(ט״לשת)

 ימע ,(סופדב) םילשורי ,ןמרדור דוד תונשרפו אובמ ,ןויזח איג רפס ,לגי היננח ןב םהרבא ואר 77

 David B. Ruderman, Kabbalah, Magic and Science: The ואר לגי םהרבא ׳ר לע .135-134

1988 .Cultural Universe of a Sixteenth-Century Jewish Physician, Cambridge, Mass 

 .135 ימע ,ןויזח איג ואר 78
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 תואתבשל השדח השיג :יבצ יתבשו בכוכה יתבש

 אורקל הרורב הפש םימע לא ךופהא זא יכ׳ 79איבנה רמאש ומכ םהילא ודוי אל
 80.׳ה םשב םלכ

 הווהב םתולפש :םידוהיה לש םיינוציקה םיבצמה ינשב תוקסוע תוטטיצה יתש

 ריכזמה ,יבויחה דיתעה וליאו ,סונורכ ינויה לאה לש תוילילשה תונוכתה תא הריכזמ

 ינפל ,ןרוטס ימורה לאה לש ויפוא תא רתוי המודמכ גציימ ,יחישמה ןדיעה תא דואמ

 תראותמ ובו ,רתוי הברה טרופמ ןויד תחתופ הינשה הטטיצה .ינוויה לאה םע דחואש

 ,ובלא ףסוי ׳ר עודיה ידוהיה הגוהה לצא .קהבומ יפוטוא רואית יתבש בכוכה תיילע

 ימיב ץופנ היהש ילטוטסירא־ודיספ רוקמ השעמל ךא) וטסירא לוגדה ףוסוליפה

 לע ךמסנ לגי 82.׳לארשי תרותל ודוי לכה אובל דיתעלש׳ דיעמה אוה 81(םייניבה

 .םילבוקמה לש םתפקשהל עיגמ ןכמ רחאלו ,לוגד ינווי ףוסוליפ לעו ידוה גולורטסא

 :ולא םירבדב ,וניארש תונויערה סיסב לע ,ותעד תא גיצמ אוה

 ל״זח ןושלב תארקנה איהו האליע אמיא הניבהמ םיקנוי ןבכוכו ולאה תולזמה

 הבש ׳לבוי׳ םג .לכה ובושי הבש ׳הבושת׳ תארקנ םג .׳לארשי לש ןלזמ׳

 83.םירצממ לארשי ואצי הבו תוריחל םידבעה םיאצוי

 םולש ןב ףסוי ׳דל הריצי רפס שוריפמ תוכיראב לגי םהרבא ׳ר טטצמ ולא וירבד ירחא

 תונוש תויגולוטכסא תוסיפתל תישילשה הריפסה הפרוצ הזכ ןפואב 84.יזנכשא

 יפואה רבדב תיגולורטסאה הפקשהל ןכו ,םיידומלת םינוידלו םייחישמ םיקוספלו

 ,לגי לש ויתופקשה םלוא 85.וילע םיטלושה םינוילעה תוחכהו ןרוטס לש יחישמה

 ךכל תובישח שי יכ המוד .תידוהיה תוברתה ילושב וראשנ ,ויהיש לככ תוניינעמ

 ,וי׳גרו׳ג וקסצנרפ ירצונה לבוקמה ,ונממ רגובמה ונמז ןב לצא היוצמ המוד הפקשהש

 De Harmonia Mundi.86 העפשהה בר ורפסב הניבו ןרוטס ,יתבש ןיב רשקב ןדה

 הדימבו ,הילטיאב תיתוברתה הריוואה לע הלבקה תעפשה לע ךכמ דומלל ןתינ

 תנשב וי׳גרו׳ג לש ורפס לש יתפרצה םוגרתה תספדה הדיעמש יפכ ,הפוריאב תמיוסמ

 סנאסנרה תוברתש ונייהד ,הנוכנ היהת תדגונמ העיבק םג יכ ינמוד םלוא .1556

 .ט ,ג הינפצ 79
 .135 ימע ,םש ,ןויזח איג 80

 ימע דחוימבו S. M. Stern, Aristotle on the World State, Columbia, S.C., 1968, pp. 78-85 ואר 81

 ,1 הרעה 85

 .136 ימע ,ןויזח איג 82

 .םש ואר 83

 .תורעהבו ,136-135 ימע ,םש ואר 84

 .םש ואר 85

 De Harmonia Mundi, I, 4, 5; Catherine Swietlicki, Spanish Christian Cabala, Columbia ואר 86

140-145 .1986, pp 143 ימע דחוימבו. 

[ 175 ] 

This content downloaded from 192.114.7.2 on Sun, 30 Aug 2015 12:05:11 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 לדיא השמ

 ללכבו ,הירחאל םגו ז״טה האמה ףוסב הילטיאב ידוהיה רוביצה לע העיפשה הקזחה

 .םילבוקמ לע הז

 ןרוטסו יבצ יתבש .ד

 .תבשב דלונש ןוויכמ יתבש םשב יבצ יתבש םג ארקנ םירחא םידוהי תוקוניתכ

 ומכ .יגולורטסא שוריפ ומש תא שרפל תורשפאה ותוא התוויל ותדלוה זאמ ,ךכיפלו

 םשרג הארהש יפכ ,ונממ עפשוהו ותורענב רבכ ׳האילפה רפס׳ תא דמל יבצ יתבש ,ןכ

 הז רפסמ םיעטק השולש .ונניינעל רתוי הבושח איה יכ המוד וז הדבועו ,םולש

 םולש ןב ףסוי ׳ר תאמ ישילשהו היפעלובא םהרבא ׳ר תאמ םיינש ,ליעל ונודינש

 .המודק הלבק לש לודג ץבוק אוהש ,רפסב רבחמה םש ןויצ אלל םיעיפומ ,יזנכשא
 לע םייזכרמ םיעטק השולשש הדבועה ריהז ארוק לש ויניעמ המלענ יכ ןכתי אל

 טטיצ ךכ .תיחישמו תיגולוטכסא תועמשמ ילעב םה ,הז רפסב םייוצמה ,יתבש בכוכה

 :האילפה רפסב יזנכשא ףסוי ׳ר ירבד תא םייאתבשה םיגולואדיאה דחא

 האילפה ׳ם ׳קנה שודקה הנקה רפסמ יהלאה אנתה ארונו שודק יפ ירבד םה

 לע הריצי ׳סב ד״בארה םקיתעה וירבדו די תביתכב ונלצא אצמנ ךא ׳אלפ אוהו

 ... 87ל״זו שודקה הנקהל ט״טמ ירבד םהו ת״רפכ ד״גב תולופכ ׳ז הנשמ

 האמה ןמ תיאנת תומדל םחוימ ,יתזעה ןתנ לש ודימלת טטיצ ונממש ,האילפה רפס

 ולש םייטסימ םיגולאיד םיראותמ רפסב .הנקה ןב הינותנ ׳ר םשב ץרענ ןקיטסימ ,׳בה

 ספתנ רפסהש הדבועה ןכו ןקיטסימה לש ומש .םיכאלמבש ןוילעה ,ןורטטמ םע

 .חישמהו ןרוטס־יתבש ןיב הברקה לש התוכמסל םיפיסומ ,םורממ הלגתהש רוביחכ

 יטרפה ומשל ההז אוהו ,״ה חישמ דוס׳ לא ליעלש עטקב בכוכה םש רשקנ השעמל

 יכ ענמנה ןמ הז ןיאו ,הז רפסב דמל יבצ יתבש .הרקמ הז ןיאש רשפא .יבצ יתבש לש

 תא חיכוהל ידכ שרופמב עטקב שמתשה ואיבנ ,םוקמ לכמ .וילע עיפשה עטקה

 ,תואתבש ירקחמ ,םולש םשרג לש ורפסב הספדנ ,׳םהרבא ןגמ׳ היורקה ,pD םהרבא ׳ר תרגיא 87

 ,האילפה רפסבש הזמ הנוש תרגיאב חסונה .176-175 ימע ,ב״נשת ביבא-לת ,סביל הדוהי רידהה

 רפס לש די יבתכ תעפוה לע .םייתועמשמ-יתלב םיטרפב קר ,ו־ז״יה האמב רתוי רחואמ ספדנש

 ,ןוויב תיאתבשה העונתה ,והינב ריאמ לש תובושחה ויתורעה ואר םייאתבש םיגוחב האילפה
 ןיב יתורפסה רשקל םיעדומ ויה םיאתבשה .דנש-נש ימע ,(די תונופס) ח״לשת-א״לשת םילשורי

 ימעו ,עש-טסש ימע ,םש ,והינב ואר ;האילפה רפס ןיבו יזנכשא םולש ןב ףסוי ׳רל הריצי רפס שוריפ

 םג ואר .טסר ימע ,(59 הרעה ,ליעל) תויאתבש תודועת ,וייליראמא סיפדהש הדועתל םג וושה .אנק

 יבצ יתבש ןיב ןכו ,תילארטסאה היגאמהו תואתבשה ןיב תוקיזה רבדב ףסונה בושחה רמוחה תא

 ,ןאכ ירבד לש ינושארה חסונב ןויעל ךשמהב ,םייקלא םהרבא חתינו ףשחש ,הרוחשה הרמהו
 רקחל תע בתכ :הלבק ,׳רעטפעהלרעפ רעב ׳רל םישדח םייוליג :חישמה לש הינשה ותדיל׳ ורמאמב

 .162 ,57 תורעהו ,140-139 ,136 ,129 ,111-104 ימע ,(ו״נשת) 1 תידוהיה הקיטסימה יבתכ
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 תואתבשל השדח השיג :יבצ יתבשו בכוכה יתבש

 תורפסב םירחא תובקע םג ריתוהש ,הז טוטיצל סחייל הטונ ינא .ותויחישמ

 ותועמשמ תא לביקש רחואמ טסקט וב האור יניאו ,בושח דיקפת 88,תיאתבשה

 ללגב חישמכ יבצ יתבש ומצע תא האר יקלח ןפואב תוחפל יכ חינהל שי .דבעידב

 רפסב חישמל תוסחייתהה .״ה חישמ דוס׳כ יתבש בכוכ ראותמ םהיפל ,הלא םירבד

 וא בכוכל הנווכה םא ירמגל רורב אלש רחאמ ,תצקמב תלפרועמ איה האילפה

 חישמהש וא ,יתבש בכוכל רושקה ,יופצה חישמב קסוע עטקה יכ ןכ םא הארנ .שונאל

 ףסוי ׳ר לש וגוחמ ,ג״יה האמה ףוסב הלבקה יזא ,הנוכנ וז הרעשה םא .יתבש ומש

 התמורת לכ רשאמ רתוי יבצ יתבש לש תימצעה תיחישמה העדותל המרת ,יזנכשא

 89.יי׳ראה תלבק לש

 תונכל ןתינש המ לש תירשפאה המורתל תואמגוד המכ גיצהל ינוצרב

 תועודיה ויתורגיאמ תחאב .יתזעה ןתנ בתכש םיבושח םירבד תנבהל ,׳יתבש-יזמר׳

 ,וירבדל ,וז הנומא .יבצ יתבשב םינימאמה לש םתנומא לע בתוכ אוה

 הלגתיש לבויה דוס אוהו 90׳ה תלחנל ןיכוזו לארשי הב ןילחונש הנומאה איה

 ןיפנא ריעז הלגתיש אשידק אקיתע יוליג דוס אוהש החונמה לאו ןמזה הזב
 91.ל״ת תנשב

 .(1670)ל״ת תנשב .םהבש שרופמב ליחתאו ,הז עטקב םישרופמ םינוש םיאשונ ינש

 אקיתע ,תוליצאה תכרעמבש ןוילעה ביכרה הלגתי הבש ,ההובג תולגתה שחרתת

 לא׳ ועיגי ךכל וכזיש ולא 92.תוהלאה תכרעמבש ךומנה ביכרה תא ריאיו ,אשידק

 המרדה לש םדקומ בלש םלוא .׳דוס׳ חנומב םג תזמרנ הלואג לש תועמשמ .׳החונמה

 גוסל הנווכהש הארנ .׳לבויה דוס׳ אוה הז בלש .׳ןמזה הזב׳ רבכ שחרתמ הלואגה לש

 זמורש טסקטהו ,288 הרעהו 267 ימע ,הילוגלגו תואתבשה תודלותל תורוקמו םירקחמ ,םולש ואר 88

 םג וושה ; 143 הרעה ,175 ימע ,םש ,םביל הדוהי לש ותרעהו ,44 ימע ,תואתבש ירקחמ ,םולש וילא

 סופד ,הנרימס סופד ,ירמתיאה ןהכה והילא ׳רל תויפלת שרדמב אבומה האילפה רפסמ טוטיצה

 .א״ע גסק ,ג״כשת םילשורי םוליצ

 הנקה רפס ןהו הנומתה רפס ןה ,קדצב םולש ןייצש יפכ .רחא םוקמב וז הרעשה לע ביחרהל יתנווכב 89
 ־

 Gershom G.ורפסב ואר .תואתבשה לע דואמ ועיפשה - האילפה רפס תא ףיסוהל היה לוכי ףאו

111 .Scholem, The Messianic Idea in Judaism, New York 1972, p יבתכ םיגציימש ילבקה םרזה 

 הלבקב העפשהה-יבר םימרזה דחא אוה ,והוצמיא םירחא םיבושח םילבוקמ רשאו יזנכשא ףסוי ׳ר

 Moshe Idel, 'An Anonymous Commentary on Shir ha-Yihud, Karl E. ואר .יללכ ןפואב

Groezinger and Joseph Dan (eds.), Mysticism, Magic and Kabbalah in Ashkenaii Judaism, 

151-154 .Berlin 1995, pp 

 ,שטרופשש בקעי ׳רל יבצ לבונ תציצ ,(חווש הירכז םע דחי)ותרודהמב יבשת היעשי לש ותרעה ואר 90

 .8 הרעה ד ימע ,ד״ישת םילשורי

 .םש ויתורעהו 270 ימע ,(11 הרעה ,ליעל)ילגנא חסונ ,יבצ יתבש ,םולש ;8-7 ימע ,יבצ לבונ תציצ 91

 ואר .הלואגה רואל םיתעל תרשקנ איהו ,י״ראה תלבקב םגו תירהוזה היפוסואתב םג היוצמ וז הסיפת 92

 ,׳יאחוי רב ןועמש ׳ר לש תיחישמה ותומדל :רהוזה לש חישמה׳ ,סביל הדוהי :ב״ע ולק ,ג״ח ,רהוז

 .189-187 ,167-165 ימע ,ב׳׳משת םילשורי ,לארשיב יחישמה ןויערה
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 לדיא השמ

 תיפוסואתה תועמשמה יהמ .(1665) ה״כת תנשב שחרתמ רבכש ,תולגתה לש ךומנ

 ,טעמכ תיללכ המכסה שי ילבקה םזילובמיסב ? ׳ןמזה הזב הלגתיש לבויה דוס׳ לש

 .תישילשה הריפסה למס אוה לבויה יכ ,ליעל ורכזנש םינוידב םג תפקתשמ איהו

 .הניב תריפס ,הווהב טלושה חכה תוחכונ לע העיבצמ וז תוילמס

 לע ,קדצב ,עיבצהש ףא .םיבלש ינש ןיב הנחבהה ןמ וחותינב םלעתה םולש

 היתויועמתשהל בל םש אל אוה ,הז רשקהב הניב תריפסל שיש הלואגה תועמשמ

 עוריאב רבודמ יכ השוחתב ארוקה תא ריתוהו ,םיבלשה ןיב הנחבהה לש תוירשפאה

 תוערואמה תא ראתמה ,תרגיאב ןורחאה עטקב ,וזמ הרתי 93.דחא ילבולג הלואג

 רהוזה רפסב םירכזנה םיסנה יכ שרופמב ןתנ בתכ ,תואבה םינשה עבשב םייופצה

 :אבה בלשה דע ושחרתי

 תיעיבשה תנשבו 95אב דוד ןב ,תיעיבשב והזו האבה 94הטימשה תנש דע היהו

 תב םע ןויטבמס רהנמ רכזנה ברה אבי איהה תעבו .ךלמה יאתבש אוהש תבש

 96.ה״ערמ תב איהש וגוז

 רואיתה תא תעב הבו ,לבויה דוס תא הריכזמ תיעיבשה .הרורב ׳תיעיבש׳ה תשגדה

 .׳תוטימשה דוסיל יתבש בכוכ לש רשקה ראותמ ובש ,האילפה רפסמ ליעל רכזנש

 לש וז םע ותוכלמ תא לבלבל ןיאש הארנ .׳ךלמה יתבש׳ שרופמב רכזנ ןורחאה עטקב

 ענמנ ךכו ,ומצע יבצ יתבש ונייהד ,׳ברה׳ רכזנ יתבש ךלמה ירחא דימ ןכש ,יבצ יתבש

 לש התויזכרמ יכ ולא םירבדב תוארל ןתינ ,רחא ןושל .םיינשה ןיב ירשפא לובלב

 שי .תימסוקה המרדה ןמ קלח איה ,יעיבשה בכוכה ןכא אוהש ,יתבש בכוכ תלשממ

 ג״יה תואמה תלבקב םיירשפאה הארשהה תורוקמ לש רישי טוטיצ רשאמ רתוי ןאכ

 ךשמנ אוה האילפה רפסב ותורענב יבצ יתבש דמל רשאכ יכ ענמנה ןמ הז ןיא .ד״יהו

 ריבסה יבצ יתבש .חישמל יתבש בכוכ ןיב רשקהמ עפשוה ףא ילואו ,רכזנה טסקטל

 ךכ ןכא םא .םמש הזש בכוכה תא ןהו םדאה תא ןה אתחמ אדחב ללכ הזו ,ןתנל תאז

 עיפשהל םילוכי םיילבק םירפס לש םינכת הבש ךרדל תניינעמ המגוד יהוז ירה ,רבדה

 תויוחתפתהל אצומ תודוקנ םיכפוה םהבש תונויערה .םימיוסמ תוישיא יגוס לע

 םיעוריא לש םתעפשהמ הבר תויהל היושע םתעפשהו ,תועמשמ תובר תוישיא

 .םיירוטסיה

 לש םיימינפה םיינחורה וייח לע ףסונ זמר ונדיב שיש ןכתיי הלא םיטסקט יפ לע

 תלחמב יבצ יתבש לש םינתשמה חורה יבצמ תא ריבסהל עיצה םולש .יבצ יתבש

 .276-275 ימע ,ילגנא חסונ ,יבצ יתבש ,םולש 93

 .םינש שש ךות רתויה לכל רמולכ 94

 .ב״ע זי הליגמב הליבקמל הנפמ ,9 הרעה 11 ימע ,יבצ לבונ תציצ ,יבשת 95

 .274-273 ימע ,ילגנא חסונ ,יבצ יתבש ,םולש ;11 ימע ,יבצ לבונ תציצ 96
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 תואתבשל השדח השיג :יבצ יתבשו בכוכה יתבש

 רערעל יתנווכב ןיא .תיבטוק-וד תוישיא םויכ הנוכמש המ וא 97,היסרפד הינמ :שפנ

 ינפל רטפנש הלוח לש שפנ תלחמ לש תינרדומ הזונגאידב קיידל תורשפאה תדימ לע

 ןיב תישיאה הברקה תסיפתמ עפשוה יבצ יתבש יכ העיבקב קפתסא .םיבר תורוד
 דחוימה ישגרה ןייפאמה תא םג םינפהל היה לוכיו ,יתבש בכוכ ןיבו הניב תריפס

 םויכ .רחא םוקמב וז העיבק חתפל הווקא .הילוכנלמ וא הרוחש הרמ :בכוכל רושקה

 תוששח יפודר הירוטסיהב םישיא רתויו רתוי ויה סנאסנרה תפוקת זאמ יכ בטיה עודי

 זמרש הווקמ ינא 98.ןרוטס לש ולזמ תחת ודלונש רחאמ יתייעב םלרוג יכ ונימאה ןכש

 םלוא .יבצ יתבש לש ותוגהנתהב םיטביה המכ לש רתוי הבוט הנבהל ליבוי הז

 םיקוקז ןיידע ןרוטס לש םיילוכנלמה םידברה תעמטה לש םייגולוכיספה םידדצה

 .בחרנ ןוידל

 יתבש לש ונמז ןב ירבדב היוצמ ,בכוכל חישמה ןיב הברקה לע תשרופמ הרהצה

 99:ול שידקהש רישב ,יבצ

 םיחא ומכ דחי ופסאה

 םיחדנל חלש תודפ ןעי

 העבש שארו ןוילע יאתבש ךל

 העד לדג לאה ךמש ןכל

 תוחבשתב תכל יבכוכ לכ

 תוחלצהב בל יחמש םלוכ

 הלשממו וז הלודג האנ

 .הלימ םויב ארקנ ומש ךמש

 לש ודמעמל הקיזב ותוא תוראתמו ,חישמה יתבשב תקסוע הלא תורוש יכ שרפל ןתינ

 תא ריבסמ ףא הז רבד .יתבש בכוכ אוה אלה - תכלה יבכוכ תעבש ןיב ןוילעה בכוכה

 תסיפתמ ןאכ דומלל חרכה ןיא .יתבש קוניתל הלימה תירב סקטב וקינעהש םשה

 יכ הארנ לבא ,יבצ יתבש שיאה לש תימצעה ותעדות תוחתפתה לע בכוככ יתבש

 ןיב רשקהמ םלעתהל ולכי אל יבצ יתבש ינימאממ םיברש ןועטל רשפא רעצמל
 ומצע יבצ יתבש םג יתעדל .יתבש חישמה ןיבו יתבש בכוכ לש רתויב הובגה ודמעמ

 ,חישמלו םש ותוא לעב בכוכל ומש רושיק ,רחא ןושל .ךכמ םלעתהל היה לוכי אל

 דמל רשא ,תיסחי ריעצה יבצ יתבש לש ותומד תא בציע ,רוזא ותואב רבחתנש רפסב

 .דלונ ובש יפרגואגה רוזאב תיסאלק תילבק תורפס

 יוצמ ,קהבומ יגולורטסא רשקהב ,בכוכהו חישמה ,יתבש ןיב רחא בושח רשק

 .138-125 ימע ,םש ,םולש 97

 Rudolf Witkover, Born Under Saturn, London 1963 יאר 98

 Simon Bernstein, 'The Letters of Rabbi Mahalija of Ancona' Hebrew Union College ואר 99

515 .Annual! (1930), pp חסונב םגרות אל הז עטק .405 ימע ,יבצ יתבש לש ירבעה חסונב ,םולשו 

 .493 ימע ,ילגנאה
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 לדיא השמ

 תא ראתמ ,שטרופשש ידיב רמשנש רחא טסקט ,וזמ הרתי 100.וניפוס לאפר ׳ר תרגיאב

 :הלא םילמב ,יניכי םהרבא ׳ר ,בורקה ורבחל האובנה תנתמ תא ריבעמ יבצ יתבש

 תא ברה וילע ךמסש םירמואש יפל רבדב עגונ עמשנה יפכ יניכי םהרבא ר״רהו

 .ריהזמ בכוכ ןימכ וחצמב חורפל הכזו וילע האובנ לש וחורמ ליצאהו ודי

 101.יתבש בכוכ תויהל יתעד יפל בורקו

 ,יתבש בכוכל שרופמה רושיקה ילב וליפא ,בכוכה תרכזה ןהו האובנה חור ןה

 היה ומצע יניכי םהרבא ׳ר םא .האובנה תנוכתל רושק היהש הז בכוכ לע םיעיבצמ

 וגוחמ תאצויה ,דיאמ הנימא תודע ונינפל ,רבדה ךכש המוד ןכאו ,הז רופיסל רוקמה

 הניא וז תודע .בכוכל יבצ יתבש ןיב רשקה תייאר לע הדיעמו ,חישמה לש בורקה

 .האילפה רפס תופקשה לע הרזח הב שיש ,וינימאמו יתזעה ןתנ לש םתודעב היולת

 — הבשחמ ךרדל הקיז תוישיאה תמייקמ ובש יסאלק בצמ ונינפל ,ךכ ןכא םא

 תיחישמ הנעט לע קר אל עיפשהל הלוכיש — יגולורטסא לדומל הז הרקמב

 ענמנה ןמ הז ןיא .םיימינפה הייח לש םירחא םידדצ לע םג אלא ,תטשפומ

 ארק ובש ןפואהמו תינחורה ותוישיאמ קלח קר הניא יבצ יתבש לש ׳הילוכנלמ׳הש

 יתבש תפוקתב הילוכנלמל תיללכ השיגמ קלח םג איה אלא ,האילפה רפסמ עטקה תא

 ןרוטס-יתבשל םיעגונה תונויער ץמיא ריעצה יבצ יתבשש תורשפאה לע ףסונ 102.יבצ

 רחא בושח אשונ ןאכ וננויד לש טבמה תדוקנמ ןוחבל יואר ,דיתעבש חישמב רושקה

 .155 הרעה ,647 ימע ,םש ,םולש םג ואר ;93 ימע ,יבצ לבונ תציצ ,שטרופשש בקעי ׳ר לצא ספדנ 100

 ואר .הרורב היגולורטסא יניינעב יקלטיאה רשקהה תובישחו ,יקלטיא בר היה ,היוללהמ ומכ ,וניפוס

 .11 הרעה ,ליעל םג

 .186 ימע ,םש םג ואר ; 166-165 ימע ,יבצ לבונ תציצ ;430 ימע ,ילגנא חסונ ,יבצ יתבש ,םולש וושה 101

 רפסב וקתעוהש יפכ ,ליעל ןודנ םהמ קלחש יזנכשא םולש ןב ףסוי ׳ר ירבד ואר האובנו ןרוטס לע

 םג ואר .איבנכ ספתנ יבצ יתבש םג יכ שיגדהל שי .54 הרעה ,ליעל םג ואר .ב״ע זנ ,א קלח ,האילפה

7 Giacomo Saban, 'Sabbatai Sevi as seen by a Contemporary Traveler', Jewish History 

106 .1993), p) 

 Michael Heyd, Be Sober and Reasonable:ואר יבצ יתבש תפוקתב הילוכנלמה לש הלועמ חותינ 102

,1995 The Critique of Enthusiasm in the Seventeenth and Early Eighteenth Centuries, Leiden 

pp. 44-70; Samuel L. Macey, Patriarchs of Time: Dualism in Saturn-Cronos, Athens, Georgia 

1987, pp. 23-39; H. S. Versnell, Transition and Reversal in Myth and Ritual, Leiden 1993, pp. 

136-227; Frank E. Manuel and Fritzie P. Manuel, Utopian Thought in the Western World, 

,Cambrdige, Mass. 1980, pp. 62-94; Vito Teti, La melanconia del vampiro: Mito, Storia 

161-200 .immaginario, Roma 1994, pp וייח תפוקתב הילוכנלמה ןויער לש ויתויופקתשה לע דוע 

 Lawrence Babb, The Elizabethan Malady: A Study of Melancholia in ואר יבצ יתבש לש

English Literature from 1580 to 1642, East Lansing 1951; John Owen King III, The Iron of 

Melancholy: Structures of Spiritual Conversion in America from the Puritan Conscience to 

1983 .Victorian Neurosis, Middletown, CT ןוטרוב לש ורפס לע המוצעה רקחמה תורפס םג ואר: 
1621 Robert Burton, Anatomy of Melancholy, Oxford יתבש תדלוה ינפל רצק ןמז ספדנ רפסה 

 .יבצ
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 תואתבשל השדח השיג :יבצ יתבשו בכוכה יתבש

 לש ילרטסאה דיקפתה תורמלו ,בכוכ היהנ לאה ןרוטס :סותימה דמעמל רושקה

 תוילרטסא תוסיפת ,קנזס ןייצש יפכ .םודקה לאה לש ויתונוכתמ המכ וב ורתונ ,ןרוטס

 םאה 103.םינומדקה םילאה לע תויתימ תוסיפת ורבע ובש יעצמאה םייניבה ימיב ויה

 לש תימצעה ותסיפתבו ותוגהב םודקה םותימה לש רתוי ףא הלודג היחת אוצמל לכונ

 ,חישמכ קר אל ומצע תא יבצ יתבש האר םאה :שרופמ ןפואב לאשנ םאו ?יבצ יתבש

 ימכ םג אלא ,תישילשה הריפסה ידי לע וא ,םיבכוכבש ןוילעה ידי לע טלשנה םדאכ

 העונתב תיסחי המודק הפוקתב הרוקמש ,תינמית הספילקופאב ?יהלא דמעמל עיגיש

 :חישמה םש ראותמ ךכ .הניב תריפסל יבצ יתבש לש ותיילע ידמל תטלוב ,תיאתבשה

 תוכלמ דע הלודגמ תוריפס ׳ז תלעמ הלעמב הלעמ הגרדמל הגרדממ אבחנו

 תוברעה לטבלו רסומ לבקל ליחתה רשא והפדרו םולש ש״קב תנשמ ןתלחת

 ליחתהו ... המכח ץל שקב ונדעב ץצולתמה ץלה תא תוחדלו תוריבעה ינפמ

 104.םש ומא רשא הלעמב הלוע םינש ׳ב ירחא םולש לבקל בוט

 איה םאה רשא ,תישילשה הריפסה לע עיבצמ הז טסקט יכ םולש םשרג ןעט קדצב

 לש שפנה ייחב שחרתה יטסימ עוריא יכ הז עטק יפ לע חינה ףאו ,הלש ץופנ למס

 ךא 105,׳תוהלאה דוס׳ תנבה איה וז הגשה תועמשמ יכ ןוכנ לא שח םולש .יבצ יתבש

 הריפסל הילעכ קר אל ןבוה תוהלאה דוס יכ ינמוד .דוסה לש ויפוא תא רידגה אל

 לש רתויב רומשה הדוס רמולכ ,ומצע תוהלאה דוס תויהל הלוכי וז הריפס .תישילשה

 ,רתוי ינדפק ןויע הנימזמ וז העצה .ומצע יבצ יתבש גיצהש תיאתבשה היגולואתה

 דחי ,ןמזה ךלהמב חתפתהו הנתשה יאתבשה תוהלאה דוס יכ תולעהל יושע הזכ ןויעו

 תיחישמה המרדהש לככו .תוריפסה לש תיטנואה היכרריהה םעו ןמזה תומדקתה םע

 רושק וא יבצ יתבש לע הנוממה יהלאה חכה רתוי הובג ךכ ,ןורחאה הבלשל הברק

 ,רופיצ ןק ,תרגיא התואב רחא םוקמב ,םוקמ לכמ .תוהלאה דוס אוה אוהו ,וילא

 106.תישילשה הריפסה רשאמ רחא אל אוה ,חישמה לש יטסימה ומוקמ

 קוחר ןיידע הז דוסו — ויהי רשא יבצ יתבש לש תוהלאה דוס יטרפ ויהי

 Jean Seznec, The Survival of the Pagan Gods: The Mythological Trdition and its Place in ואר 103

1972 Renaissance Humanism and Art, Princeton 

 ואר ,וז תכסמ לש ירשפאה ינמית-אלה עקרה לע דוע .215-214 ימע ,תואתבש ירקחמ ,םולש ואר 104

 ,הז עטק לש ינאידיורפ חותינ .17-5 ימע ,(ו״נשת) 65 םימעפ ,׳ןמיתב תיחישמ תואתבש׳ ,ינינ הדוהי

 Avner Falk, *The Messiah and the Qelippoth: On the Mental ואר ,׳ומא׳ תובישח תא שיגדמה

25-26 .Illnes of Sabbatai Sevi', Journal of Psychology and Judaism 7 (1982), pp ינאיגנוי חותינ 

 Siegmund Hurwitz, 'Sabbatai Zwi: Zur Psychologie der Haeretischen ואר עטקה לש

Kabbala', Studien zur analytischen Psychologie C. G. Jungs: Festschrift zum 80 Geburtstag 

239-263 .von C. G. Jung, Zurich 1956, vol. II, pp 

 ,׳רהוזה רפס רבחתנ דציכ׳ ,סביל הדוהי ; 149,147-146,123-119 ימע ,ילגנא חסונ ,יבצ יתבש ,םולש 105

 .34-30 ימע ,(ט״משת ,ח לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ) ,ןד ףסוי ךרע ,ורודו רהוזה רפס

 .222 ימע ,תואתבש ירקחמ ,םולש 106
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 לדיא השמ

 סותימה תוחתפתה לע תורעה :ןורטטמ׳ ,לדיא השמ ואר תידוהיה הקיטסימב יטואיתופאה רציה לע 107

 תמורת ,לדיא םג ואד .44-29 ימע ,(63 הרעה ,ליעל)הידפ הביבח תכירעב ,תודהיב סותימה ,׳ידוהיה

 .127 ימע ,(47 הרעה ,ליעל) היפעלובא םהרבא

 .432-389 ימע ,(12 הרעה ,ליעל) הילוכנלמו ןרוטס ואר 108

 .122-119 ימע ,(א״משת) 6-5 (השדח הרדס)תולוכשא /ירבע שובלב סואיתימורפ׳ ,לדיא השמ ואר 109

 ללוכה ,יעצמאה וק לש תוילמסב שומיש אוצמל ןתינ םירחא םירקמב םג ,רחא םוקמב האראש יפכ 110

 ןודל םוקמה ןאכ אל .ינוויה סותימה ןמ תונויער תסנכה ךות ,תראפתו תוכלמ תוריפס תא רקיעב
 ןיא ןוגכ ,ןרוטס לש ותומדל םיינייפואה םיאשונל הקיז םהלש ,תואתבשב םירחא םיבושח םיאשונב

 ןיב הקיזה וא ,יבצ יתבש לש תוינימה ויתויעבו ,ןרוטס לש ותעפשה תחת ודלונש םישיא לש םתונוא
 .תויאתבשה תוינימה תויגרואהו תוילנרוטסה

 לש בכוככ יתבש תא וראיתש ,םינכותה ,םימונורטסאה לש ןועיטה לע שטרופשש לש תוכמתסה ואר 111

 ימע ,יבשת תרעהו ,100-99 ימע ,יבצ לבונ תציצ ;יבצ יתבש תא רקבל ידכ ,וינב תא גרוהה ,םימד

 .298 ימע ,םש םג ואר .2 הרעה ,100
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 תואתבשל השדח השיג :יבצ יתבשו בכוכה יתבש

 שפחל אל ףידע ,רחא םוקמב יתעצהש יפכ .הפוריאב תוברת ירוזא המכב רעצמל

 תוליהקה לכל ףתושמ אוה יכ ןועטלו ,תואתבשה תיילעל דיחאו יללכ יסיסב רבסה

 יבגל 112.תונוש תוליהקל םיאתהל םילוכיה םינוש םירבסה עיצהל אלא ,תוידוהיה

 הילטיאב םידוהיהמ קלח לע עיפשהש רשפא סנאסנרה תפוקתב ןרוטסב ןיינעה ונדיד

 .חרזמב ויחש םידוהיה לע ול התיה התוחפ העפשה .הפוריא ברעמב וא

 ,יתבש בכוכב םיקסועה םיילבקה םינוידה לש םתעפשהב תקסוע הינשה העצהה

 תעל .חישמכ יבצ יתבש לש תימצעה ותסיפת שוביג לע ,האילפה רפסב םייוצמה

 הרמוי ומצע לע לביק יתבש ריעצה לבוקמה עודמ ריבסהל ןויסנ השענ אל ,התע

 םיקלוח ןיאש תודע תללוכ איה .ריבס קסיה הארנש המ לע תססובמ יתעצה .תיחישמ

 יפלכ תיבויח השיג שי הז רפסב .ריעצ ליגב האילפה רפסב דמל יבצ יתבש יכ הילע

 טרפ לע ססבתמ הזכ רבסהש יפ לע ףא .לאה חישמ וב רכזנ ףא םעפו ,יתבש בכוכ

 תיגולוכיספ הניחבמ ריעצה יבצ יתבש עימטה הבש הדימה ונייהד ,ודמאל רשפא יאש

 תישממה העצהה וז רקחמה לש הז בלשב יכ הארנ תאז לכב ,האילפה רפס ירבד תא

 ריכהל ןתינ תינורקע יכ שיגדהל שי .תיחישמה ותעדות תורצוויה תרבסהל הדיחיה

 ןכא וזכ השיג .הינשה העצהה תא לבקל ילב ,׳תולבקתה׳ה תיירואת תופקתב

 .דחוימב הריבס הניא יתעד תוינעל ךא ,תירשפא

 ןמ קלחכ תיאתבשה היגולואדיאה לש המוקמב תיחפהל תונווכמ ןניא יתועצה

 ,יגולורטסאה ביכרה לש רתי תשגדה תועצמאב ,תידוהיה הקיטסימה לש הירוטסיהה

 שי םלוא .ימורה וא ינויה סותימה תויופקתשה לש הירוטסיהל הסינכהל אל ףאו

 .הלבקה ירפסב הרבע ןהבש םיכרדב ,תילרטסאה היגולותימה תא םג ןובשחב איבהל

 תבחרהלו תואתבשה תיילעל םירשקהה תניחב תא ביחרהל תושקבמ יתועצה

 תוחפל וא הל דגנתה יבצ יתבשש ,י״ראה תלבק דיקפת תא שיגדה רקחמה .התצופת

 ינא ,תידוהיה הקיטסימה לש הירוטסיהה לש יווק אל רבסה גיצהל ידכ .הנממ םלעתה

 113,םימרז-תתו םימרז לש םתובישח תא השיגדמה ,תיתוחתפתה תוחפ הנומת רייצמ

 םתובישח תא הז הרקמבו ,י״ראה תלבק ינפלש הלבקה יגוס לש םתובישח תאו

 לש תוינגורטהה .האילפה רפסב ורמתשנש םיינגורטה םיילבק םיביכר לש תדמתמה

 תא ראתל שקבמ ינא הבש ךרדה תא תלמסמ הז רפסב םיגצוימה םיילבקה םימרזה

 ,תוטיש לש ןווגמ דרש די יבתכב .תילבקה תויחישמה תאו הלבקה לש הירוטסיהה

 ובלוש םהמ בושח קלח .תיגולורטסא המגמ ילעב םינוידו ,תיטטסקאה הלבקה דבלמ

 םיגוסב הארשה ררועל םהבש תונויערה ולכי ךכו ,םייסאלק םיילבק םירוביחב

 םיגוס לש היצזינונאקהו הילעה רחאל וליפא ,תידוהיה הקיטסימה לש םירחואמ

 .י״ראה תלבק ומכ ,הלבק לש םירחואמ

 .94 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) ריעמ דחא ,לדיא ואר 112

 .44 ,32 ימע ,(107 הרעה ,ליעל) ןורטטמ ,לריא ואר 113
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 לדיא השמ

 תוסיפת רבעמל םיצורעב דקפתל הנלכות תויגולורטסא תוסיפת יכ יל הארנ

 תורומאש ,תוינאירול תוסיפת רשאמ רתוי הברה ,יתבש־ןרוטסל תורושקה תויחישמ

 חינמ ליעל עצומה תואתבשה תעפות לש רבסהה .ףירח יחישמ ןעטמב תונועט תויהל

 תדל תכיישה תורפס ןיבו ,תויתורפס תוגוס ןיב תונחבהל רבעמ םמורתהל ךרוצ שי יכ

 הדבל תילבקה תורפסה תניחב .םיתעל תויתוכאלמ ןהש תונחבה ,רחא וא הז גוסמ

 ,ולש היפרגונומב םולש ןחובש יפכ ,העפשה תובר תויתד תויוחתפתה ןיבהל ידכ

 תא הנוש רואב ריאהל םילוכי הלאו .םירחאה תורוקמה תצמחהל האיבמ איהש המוד

 .תואתבשב םימיוסמ םיבצמ לש םתעפוה

 םייתד םירשקה םע בלושמב התוטשפתה תאו תואתבשה תיילע תא תוארל יתעצה

 רקחבו ללכב תודהיה רקחב םיאשונ ןווגמל םורתל הלוכי ,םיבחר םייתוברתו

 םיידוהי םיאשונ תייארבש תלעותה לע ביחרהל ךרוצ ןיא .טרפב תידוהיה הקיטסימה

 .ןאכ ונצמיאש וקל תורושקה תועצה המכ עיצהל ןתינ םלוא .בחר יתוברת עקר לע
 115,םלוגה תסיפתב 114,תולכיהה תורפסב םיצנצנמ תינוויה היגולותימה ןמ םיביטומ

 תידוהיה הקיטסימב םירחא םיאשונבו ,תורחאו תויגולוטכסא תוילבק תופקשהב

 הקיטסימה ןיב הדימה לע רתי תיתוכאלמו הפירח הדרפה 116.סנאסנרה תפוקתב

 ימיבו הקיתעה תעה ףוסב ץופנ היהש יטלוקוא עדי לש תורחא תורוצ ןיבו תידוהיה

 ,םייניבה
117 

 רקחמה יכרד תא תונייפאמה תודרפהה ומכ 118,היפוסוליפל הלבק ןיב וא

 םינוש םירקוח .םוחתה םודיקל תומרות ןניא ,תידוהיה הקיטסימה רקחב תוטלושה

 .הירוטסיהבו לאוטירב רקיעב ,םירצ ןיינע ימוחתב םיניינעתמכ םיידוהי םיגוה וגיצה

 ורציש םיילאוטקלטניאה תואטגה ךותמ ידוהיה רמוחה לש יתגרדה רורחש ידי לע קר

 תויתוכאלמה תומוחהמ תומלעתה ךות םיידוהי םיטסקט תריקח ידי לעו ,םירקוח

 םירעשה ולכוי הלא ידי לע קר ,תוירוטסיה תוביסנ לש וא םייתורפס םיגוס לש ,בורל

 .חתפהל תוינרדומה רקחמה יכרד ינפב םילוענה

 Guy G. Stroumsa, 'Mystical Descents', John J. Collins and Michael Fishbane (eds.), ואר 114

137-151 .Death, Ecstasy and Other Worldly Journeys, Albany 1955, pp שידקהל הוקמ ינא 

 .תולכיהה תורפסב ינוויה ןונמוגולותימל דרפנ רקחמ

 .49-48 ימע ,יתוכאלמ םדא תריצי לע תודהיב תויטסימו תויגאמ תורוסמ :םלוג ,לדיא השמ ואר 115

 .207-194 ימע ,רהוזה לש חישמה ,סביל ;(109 הרעה ,ליעל) סואיתמורפ ,לדיא ואר 116

 ואר תודיסחהו הלבקה לש רתוי הבוט הנבהל תיגולורטסא-תיגאמה היגולונימרטה תובישח לע 117

1995 Moshe Idel, Hasidism: Between Ecstasy and Magic, Albany ךרע ,חתפמה יפ לע 

Astrology ליעל) היגולורטסאהו ידוהיה םלועה ,ןורבלה ואר יללכ ןפואב היגולורטסאו הלבק לע, 

 Ronald Kiener, 'Astrology in Jewish Mysticism from the Sefer ;334-289 ימע ,(11 הרעה

1-42 .Yesira to the Zohar', Jerusalem Studies in Jewish Thought VI/3-4 (1987), pp לע 

 Eugenio Garin, Astrology in the ואר יללכ ןפואב סנאסנרה תפוקתב היגאמו היגולורטסא

Renaissance, London 1983; Frangois Secret,' L'Astrologie et les kabbalistes Chretiens a la 

45-49 .Renaissance', Le Tour Saint-Jacques 5 (1956), pp 
 Moshe Idel, 'Abulafia's Secrets of the Guide: A Linguistic Turn', par. I, Perspectives in ואר 118

(Jewish Thought and Mysticism, ed. Alfred Ivry, London 1997, pp. 269-272. (forthcoming 
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