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 לדיא השמ

 ץוקיגאמכ וכלומ המלש

 היצנגילטניאה ןיב היגאמה לש התכרעהב הרורב תינפת התוויה 1570 ןיבל 1470 ץבש םינשה האמ

 המעו היגאמה התלע ,ונרודב םירקחמ לש הכורא הרושמ ךלוהו ררבתמ רבדהש יפכ .תיאפוריאה

 העפות 1.ויחיפסבו יקלטיאה סנאסינירב דוחייב ,לקשמ לעב אשונכ ,םינויד דקומל םינוקיגאמה

 ןיב םימייק ויה םייגאמ םירוביחש תורמל ;הפוקת התוא תב תידוהיה תוברתב םג תשחרתמ המוד

 םרוגכ חטשה ינפ לע הלוע תישעמה הלבקה ,םייניבה ימיב ןהו הקיתעה תעב ןה ,בורל םידוהיה

 תיגאמ תומד העיפומ ,הנושארל .תרכזנה הפוקתב קר תילאוטקלטניאה תיליעל רושקה יתוברת

 הפוקתה תישארב בתכנ רתויב ףיקמ יגאמ־ילבק רוביח 2;הנייר הליד ףסוי ׳ר איה ,תקהבומ

 דומילה רדסב דובכ לש םוקמ היגאמה תלבקמ הילטיאב וליאו3 ;בישמה רפס אוה ירה — הנודינה

 דצמ תקפסמ בל תמושתל הכז אל תיסנאסינירה תוברתה לש הז דמימ 4.ונמילא ןנחוי ׳ר לש

 ידוהיה שפתנ ז״טה האמב םירצונה ןיב ףאש ,תטלובה הדבועה תורמל תאז 5.םידוהיה םירקוחה

 6.תויתורפס תוריציל אשונל ךפוה אוה הזכש רותבו ,ןוקיגאמה לש סופיטיכראכ

 L. Thomdike, History of Magic :םייזכרמ םירקחמ המכ קר ן^כ איבאו הפיקמ הז אשונב היפרגוילביבה
and Experimental Science, New York 1951, IV-VI; D.P. Walker, Spiritual and Demonic Magic 

from Ficino to Campanella, London 1975; F.A. Yates, Giordano Bruno and the Hermetic 

Tradition, London 1964; P. Zambelli, 'La problème de la magie naturelle à Renaissance', Magie, 

Astrologia e Religione nel Rinascimento, Worclaw 1974, pp. 48-83; Ch. Zika, 'Reuchlin's De 

Verbo Mirifico and the Magic Debate of the Late Fifteenth Century', Journal of the Warburg and 

104-138 .Courtauld Institutes, XXXIX (1976), pp 
 — הירוטסיה ,העד ,המכח — ה׳׳דח ןיע ,׳הנייר הליד ףסוי ׳ר השעמל׳ ,םולש ׳ג :האר

 םע תודלותב םירקחמ

 .3 הרעהב ,ןלהל םושרה ירמאמבו ,חק־אק ימע ,ט״לשת המאבאלא ,ןאמטלא ׳א ׳של םישגומ ,ותוגהו לארשי

 ימע ,(ח״לשת-א״לשת)אי ,תונופס ,׳ול םיסחוימה םייוליגהו קאצאטיאט ףסוי ׳ר לש ״דיגמ״ה׳ ,םולש ׳ג האר

 ,לדיא :ןלהל] 266-185 ימע ,(ד׳׳משת)זי ,תונופס ,׳בישמה רפס לעב לש ותטישב םינויע׳ ,לדיא ׳מ .ביק-טס

 .[םינויע

-E.J.F. Rosenthal, 'Yohanan Alemanno and Occult Science', Prismata: Naturwissenschafts 

349-361 .geschichtliche Studien — Festschrift fiir Willy Hartner, Wiesbaden 1977, pp,• לדיא ׳מ, 

 ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה׳ ,ל׳׳נה ! 330-303 ימע ,(ט׳׳לשת)חמ ,ץיברת ,רנמילא ןנחוי ׳ר לש דומילה רדס׳

 שוריפה׳ ,ל״נה : 112-60 ימע ,(ב״משת)ד ,א לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ ,׳סנאסינירה תפוקתב הלבקה לש

 ימע ,(ב״משת) ד ,לבוי ,׳תודיסחה דעו סנסנרה תפוקתמ םיידוהי םיטסקטב הקיסומה לש יגרואיתהו יגאמה

 .בס-גל

 ןיב ןהו ז״י־ז״טה האמב הילטיא ילבוקמ לצא ןה ,תישעמה הלבקל סחיה תא רוקסתש היפארגונומ דואמ הרסח

 ימע ,(3 הרעה ,ליעל)םינויע ,לדיא הארו .תוגייתסה ןהו תגלפומה הכרעהה ןמ ןה םתכרעהב שיש ,תפצ ילבוקמ

 ימע ,(ב״משת) [כ] י ,די לע ץבק ,׳היתואחסונ שולשב (?)אסיפמ קחצי ׳ר לש ותרגא׳ ,לדיא ׳מ ;226-102

 .155־ו 40 תורעה ,ןלהל הארו ,25 ימע ,(4 הרעה ,ליעל)ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה ,ל״נה ;184-181

 .63-62 ימע ,ב״כשת םילשורי ,הילטיאב סנאסינירה תוברתב םידוהיה ,תור ׳ב האר
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 [2] לדיא השמ 194

 תיחישמה־תינויזחה תומדה ,וכלומ המלש תא תוראתמה תורוסמב ןודא הז רקחמב

 ונידיבש רמוחה .תויגאמ תולועפ לעפ ףא הזכש רותבו ,תיגאמ תלוכי לעב היהש ימכ ,תמסרופמה

 םלעתהל רשפא־יא יכ ינמוד ךא .ןוקיגאמכ וכלומ לש הרורב תימדת לע ,קפס לכמ הלעמל ,דמלמ

 ולש ויבתכב יכ ףא ,וז תימדת לש התורצוויהל הליע וישעמב קפיס םנמא וכלומ יכ תורשפאה ןמ

 .תויגאמ תולועפ לעופכ ומצע לע דיעהלמ ענמנ אוה

 רמוח תוקיזחמה ,תונוש תורעהו תוהגה תויוצמ ,די יבתכב עיפומ אוהש יפכ ,הנק תייח רפס ילושב

 לע רופיס תרסומה ההגה היוצמ ןהיניב .תוירוטסיה תועידי תצקמו ז״טה האמה יהלשמ ילבק

 7:הנושל הזו ,וכלומ המלש לש יחישמה ׳והשעמ׳

 :ה״גה

 לע 9קוחדל הצור היהש 8רשויו םכח המלש ׳ר תויהב בותכ אצמנש ׳ירמוא יפמ יתעמש

 .םלועה ןמ לאמס תאמוט חכ וריבעהב האיבהל רמאו ותעד לע דומעל לכה הצור היהו ץקה

 וכרא תומא ׳בכ לודג שחנ וינפל אביו והעיבשיו הדשל ול םיקודבה םישנא הרשעו אוה אציו

 :רמאיו ויפ שחנה חתפיו .וילע 10שדוקה םש רשא תלשלשב והרסאיו ובחרו ויבוע תומא ׳הו

 תיסהב ׳2םלועה םהזמ התא יתמ דע עשר :בישהו ״ינאיבה הז המלו שקבמ התא המ ׳ר

 רמול אצמתשכל אלה :ול רמאיו .םלועה ןמ ךריבעהל הצור ינא וילעבמ בוט ענמתו ךתאמוט

 השעת המו םלועה ןמ דבל יתוא ריבעת םא ךל המ לבא ימויקב הצור ינא ןיאש םוקמ לכב

 הבירח '3הבעת תיב הדשב שי ,יל עמש התעו ?תורחא האמוטה תופילק חכ לכל דוע

 םלוכ ורבעיו שאב ותיצתו ׳ישדקה תומשב ץוחבמ תיבה בבסתו ינולפ בשע הכותב 14שיש

 לעמ שחנה םורתו שחנה לעמ תלשלשה רתוה תאז המלש ׳ר תושעבו 15.איהה הפירשב

 ויהש אלמלא ומע ויהש םישנא הרשע ןתואו םלועב הברה קזהו םלועה לע שורפיו pאה

 .םלוכ ׳יקיזנ ויה ,המכחבו תודיסחבו הרהטבו תושירפב ׳יגלפומ

 תיגאמ תימדתל תקהבומה תודעה איה — דחאה :םימעט ינשמ בושח וז האבומבש רמוחה

 ׳ההגה׳בש םידחא םיטרפ לש המורתב איה — ינשה :ךשמהב ןודנ הז אשונ לעו ,וכלומ המלשל

 ידי לע האבוה איהש יפכ ,הנייר הליד ףסוי ׳ר לע תמסרופמה הדגאה לש רתוי הבוט הנבהל

 .יולה רזעילא ןב םהרבא ׳ר לבוקמה

 ז״א סיפדהש חסונה םע ותוא יתיוושה תואבה תורעהבו ,א13-ב12 ףד 1662 דרופסקוא די בתכב יוצמ חסונה 7

 .2 ימע ,ח״צרת סיראפ ,הנק תייח רפסל ותמדקהב ילוכשא

 .רתויו 8

 .ץקה תא קחדו ותעד לע לכה דומעל 9
 .השודקה 10
 .ינתאיבה 11

 .אתיל 12

 .הבעות 13

 .הפידעה איה וז הסריגש הארנכ .םיש 14

 .אתיל 15
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 195 ןוקיגאמכ וכלומ המלש [3]

 רוביח ,6.הלואגה דוס לע תמסרופמה ותרגיא תא םילשוריב יולה םהרבא ׳ר רביח ט״ער תנשב

 השעמה יטרפמ המכ תוושהל ונילעו 17,הנייר הליד השעמ לש עודיה חסונה תא וכותב ללוכ הז

 .׳ההגה׳ל םש םיאצמנה

 אצמנה תיבל רושקה השעמב רבודמ םירקמה ינשב (א) :רתויב םידחוימה םיטרפב ליחתא

 תואסריגה יתש יפל p) .הרז הדובע וב םידבועש תיב והז יכ רבתסמ םיטסקטה ינשבו ,הדשב

 םיוסמ השעמ תיישע יכ ןועיטב ושמתשהב ,עיבשמה לש ותרישקמ ררחתשהל שחנה חילצמ

 תישעמ הלבקב םישמתשמה ןולשיכ (ג) .עיבשמה לש תירוקמה ותנווכ תא רמג ידיל איבהל היושע

 תואסריגה יתש ןיב רתויב ףלאמה ןוימדה ,םלוא (ד) .םלועל קזנ ,םיטסקטה ינש יפל ,וירחא ררוג

 ׳ובחרו ויבוע תומא ׳הו וכרא תומא ׳בכ׳ :׳ההגה׳ב רמאנה יפל :שחנה לש וכרוא רואיתב הלגתמ
 — תומא יתש היה וכרוא יולה םהרבא ׳ר לש ותרגיא יפל .תומא םיתשו םירשע וכרוא ונייהד —

 ראות 2569 דרופסקוא די בתכב וליאו ,רחא די בתכ יפל — תומא עברא ,די יבתכ השולש יפל

 18.׳תומא ׳בכ׳ :ךכ ךרואה

 ׳ר ירבדמ םירדענה םייתלילע תודוסי םג םייוצמ ׳ההגה׳בש השעמה חסונב יכ שיגדהל שי

 יכ ןכתייש ןאכמ .בישמה רפס לש ותטיש תא ,ךשמהב הארנש יפכ ,םימאות רשאו ,יולה םהרבא

 ׳ר לש חסונבש תומיוסמ תודוקנ םג ריהבהל היושעה תרוסמ הרמתשה וכלומל הרושקה ׳ההגה׳ב

 עיצמ שחנהש סקטה יטרפב ץוענ ירקיעה יונישה 19.םהיניבש םילדבהה תורמל ,יולה םהרבא

 .םישודקה תומשב ץוחבמ תיבה תא בבוסל שרדנ עיבשמה ,׳ההגה׳ה חסונ יפל .ךורעל עיבשמל

 ךותמ .ועמשמ תא ררבל תוסנל ונילעו ,הנייר הליד השעמ לש םירחאה םיחסונה לכב רסח הז טרפ

 ךות יכ ןכתיי .׳בבסת׳ לעופה שוריפ והז — תיבה תא בבסל עיבשמה לע יכ רבתסמ ׳ההגה׳ה ןושל

 תיב תרעבה םע דחי ,האמוטה תוחוכ תא עינכהל יושע הז השעמ .שדוק תומש אטבל שי בוביס ידכ

 ,בישמה רפסל ךיישה עטקב תאצמנ ,׳ההגה׳בש םיטרפ המכל ןיינע תאלמ הליבקמ .הרזה הדובעה

 20:ונושל הזש

 .37-36 ימע ,ח״לשת םילשורי ,ןירטק ארשמ רמאמ ,הירא תיב ׳מ־םולש ׳ג האר וז תרגיא לע םיטרפ

 .250-244 ימע ,א חפסנ ,(3 הרעה ,ליעל) םינויע ךותב הז חסונל יתרודהמ תא האר

 .״בכ׳ הרוצהמ רצוויהל ויה תויושעש ,׳יתשכר ׳ינשכ׳ תואסריגה תואצמנ ,תואסריגה יפוליחב ,248 ימע ,םש

 םיללוכה ,׳ההגה׳בש םירבדה לשב ןהו ,ויבועו שחנה ךרוא ןיבש םיסחיה לשב ןה ,תירוקמה הרוצה יהוז יתעדל

 .יולה םהרבא ׳רל הלואגה דוס תרגאב םיעיפומ םניאש שחנה לע םיטרפ

 השעמבש תרשרשה תמועל ,יולה םהרבא ׳ר לש חסונב לאמס תענכהל יעצמאכ עבוכב שומישה תא הוושהו

 תרכזה םצעמ עמתשהל יושע אונמ ןומאו לאמס תא רושקל ידכ תלשלשב שומישש תורמל .וכלומל סחוימה

 ותרזעבש ׳עבוכה׳ לע קר רבודמ ותסריגבו ,יולה םהרבא ׳ר לצא השעמל הכלה תרכזומ תלשלשה ןיא ,הרישקה

 האר :הנייר הליד רופיס לש תורחואמ תואסריג יתשב ׳תלשלשה׳ תרכזומ תאז תמועל .האמוטה ירש םידכלנ

 ׳ר לש חסונבו ,81 ימע ,א״משת םילשורי ,ףסוי ירבד רפס ,ירבמס ףסוי לצא ,ורוואנ המלשל סחוימה ארונ השעמ

 רקוצ ׳ש תכירעב) רזוע ר״ב ביל תאמ ,יבצ יתבש ישעמ רופיס ,ר״זש ׳ז האר :ןולאיא המלש
 ,(רסלפ ׳ר —

 לע תוכמתסה ךותמ תלשלשה ביטומ רמתשה םינורחאה םיחסונה ינשבש ןכתיי .204-201 ימע ,1978 םילשורי

 .וכלומ המלש השעמ לש רבחמה יניעל רבכ התיהש ,רתוי המודק תרוסמ

 ,ליעל)םינויע ,לדיא האר הז די בתכב ורמתשהש בישמה רפסמ םיעטקה לע .190-189 ימע ,290 ןושש די בתכ
 די בתכב יוצמה ,החונמ תירב רפס לש ותטישל בורקה ,ילבקה רמוחב רמאנל הוושהו .186 ימע ,(3 הרעה

 הואתה דבאלו ׳אמוטה תוחכב חירכה אוה יצצצ אוהו הוהאב שרשנ זי הלעמו׳ :א69 ףד 1952 דרופסקוא

 שיגדהל יואר .יתיבה וא ׳מוחה תפקה תעשב םיריונסב םדא ינב ריוועלו תושעל הצרתש המ לכב ךיצפח תאלמלו

 םהיניב םירושק הלא םיאשונ ינש :תיב תפקה לע ןהו האמוטה תוחוכ ׳תחרכה׳ לע ןה רבודמ ׳הלעמ׳ התואב יכ

 ןמ׳ ,והינב ׳מ לש וירמאמ תא האר ללכב תופקהה תייגוס לע .וכלומ המלשל םחוימה השעמה חסונב ,שרופמב
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 תותכ עבש תורכל לודג םחכו ןה העבש תמה לע ןיפיקמש תופקהה .ןהישעמו תופקהה דוס

 האמוט לש תותכ עבשו הרהט לש תותכ עבש שיש יפל ,תמה שפנל ןיפצמה 21 האמוט לש

 תופקהה ןישועשכו .ןדע ןגל ולאו םנהגל ולא :המע המשנה ךילוהל הפצמ תכ לכו םדגנכ
 ףיקי רדסה והזו .תחא תחא האמוט לש תותכ עבשה ןיתרכנ ,יוארה םש ריכזמ הפקה לכו
 .הפקהה רדס והז ...ץתיגבא אוהש לודגה ךמש ןעמל ול רפכ ...׳מאי כ״חאו תחא םעפ

 גבא ריכזמ ׳ג הפקהבו ןטש ערק ץתיגבא םהש ב״מ לש תומש ׳בה ריכזמ תינש הפקהב םנמא

 ׳ה הפקהבו גתצ רטב שכי שגנ ןטש ערק ץתי גבא ריכזמ ׳ד הפקהבו שכי שגנ ןטש ערק ץתי

 ןטש ערק ץתי גבא ריכזמ ׳ו הפקהבו ענט בקח גתצ רטב שכי שגנ ןטש ערק ץתי גבא ריכזמ
 גתצ רטב שכי דגנ ןטש ערק ץתי גבא ריכזמ ׳ז הפקהבו קזפ לגי ענט עקח גתצ רטב שכי שגנ

 .תיצוקש קדס לגי ענט בקח

 ינא ךכ ,תוליבקמ ,האמוטה תותכ תא תירכהל ידכ ,שדוק תומש לש םייוטיב תוולמה תופקה ,ןכבו

 ןמ ,הז עטק לש ףסונ חותינל שגינש ינפל ,םלוא .םישודקה תומשב תיבה בוביסל ,חינהל הטונ
 22:חנעפ תנפצ רפסב בתוכה ,הווילח הדוהי ׳ר ירבד תא איבהל יוארה

 תוחכ םהו םהיבא שפנב םיזחוא םה ולש םינב םהש םינטשה ולא םלועה ןמ םדאה אצוישכו

 וז המשנה לע םיללפתמ םייחהש אל םא םדימ [! ] םתוא םיחינמ םניאו האמוטה תותכ ׳ז

 תוחפ השודקבש רבד ןיא יכ 23םינקזו םימכח הרשעב תמה ביבס םישועש תופקה עבשב

 .םדימ שפנה םיאיצומו האמוטה תותכ ׳ז לע םיטלוש הרשעו 24הרשעמ

 חסונבו ,׳ההגה׳ב ׳רשע׳ רפסמה תעפוה םאה .םימכח הרשע ידיב תופקהה תושענ הז רוקמ יפ לע

 תופקהל רושקה הזל המוד עקר לע זמרמ ונניא ,יגאמ רשקהב יולה םהרבא ׳ר לצא אבוהש השעמה

 אצ ,יניס ,׳םיתמה תלפת׳ ,ל״נה :הס-חנ ימע ,(ג״משת) בצ ,יניס ,׳תופקהה דעו תמל תובשומהו תודמעמה
 .אס מע ,(ב״משת)

 האר .רטפנה לש ירקהמ ורצונש םינטשה ידימ תמה שפנ תא ליצהל איה הנווכה ,תמה תופקה לש םיחסונה בורב
 בישמה רפסל רושקש חסונב ,םלוא . 151 ־ 148 ימע ,ו״לשת םילשורי ,הילמסו הלבקה תנבהב דוסי יקרפ ,םולש ׳ג

 יאטחל תורושק ןה ןיא הארנכו ,האמוטה םלוע הנבממ קלחכ ,יללכ ןפואב ׳האמוטה תותיכ עבשי לע רבודמ

 לש םתסיפתמ רתוי ,׳ההגה׳בש תרעושמה הסיפתל ,וז היגוסב בישמה רפסבש הסיפתה הבורק ,ךכ םושמ .תמה

 ןהכה והילא ׳רל תויפלת שרדמ רפסב םג יוצמ 290 ןושש די בתכבש םירבדל דואמ המוד חסונ .םירחאה םיחסונה

 וכילוהל הפצמ תכ לכו האמוט לש עבשו הרהט לש תותכ עבש שי יכ עד תופקהה דוסי :׳תופקה׳ ףנע ,רימזיאמ

 ,תווהמ האמוטה תותכ עבש וליאו ,ירקה ןווע רכזנ ןיא םירבדה ךשמהבו ןאכ .׳ע״גל ולאו םניהגל ולא המע

 הז חסונ יכ המוד .רטפנה רקמ ודלונ אלו ,האמוטה תוחוכ לש תכרעממ קלח ,290 ןושש די בתכב רמאנל המודב

 םושמ תאז :ירקהו תופקהה ןיב רשקב תקסועה ,תרחאה תופקהה תשיפתל םדקומ בלש וניה תופקהה לש

 ןפואב רבוד האמוט לש תותכ ׳ז םוקמבו ,הז רשק שטשוט ךכ רחא קרש ןכתיי .תופקה ׳ח תותכ ׳ז ןיבש המאתהה
 ,חנעפ תנפצ רפסמ ךשמהב איבנש םירבדב ףקתשמ הז רבעמ לש םייניב בלש .ירקהמ םידלונש םידשה לע יללכ

 .יולש םינב׳ ןתויה לע ןהו האמוטה תותכ עבש לע ןה רבודמ םש

 ׳ס ורוביחו הווילח הדוהי ירי ,לדיא ׳מ :האר ורבחמו רוביחה לע .א29 ףד ,B, V ,27 ׳גלוק יטינירט ,ןילבד די בתכ

 .148-119 ימע ,(ד׳׳משת) ד ,םלש ,יחנעפ תנפצ

 ,׳םימעפ ׳ז תמה תא ןיפיקמו םינקז הרשע וא םימכח הרשע ןיאבו׳ :לימולש המלש ׳ר לש ותרגיאב רמאנל הוושה

 ,רמת ׳ד הארו :הכק ימע ,(ש״ת)[גי] ג ,די לע ץבק ,׳למולש המלש ׳ר לש תפסונ תרגא׳ ,ףסא ׳ש ידי לע ספדנ
 םילשורי ,הילטיאבו לארשי ץראב םידוהיה תודלותב םירקחמ ,׳ץינזערדמ לימולש המלש ׳רל שדח סרטנוק׳
 .8 הרעה ,139 ימע ,ג׳׳לשת

 .ב׳׳ע גכ הליגמ
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 197 ןוקיגאמכ וכלומ המלש [5]

 תומשב שומישה םירקמ ינשב וליאו האמוטה תוחוכ תתרכה לע רבודמ םירקמה תשולשב ?תמה

 ב״מ ןב םשה רכזנ הלואגה דוס תרגיאבש הנייר הליד השעמב ;תרחא דועו תאז .רורב שדוקה

 םירחא תומוקמבו בישמה רפסל בורקה חסונב םג תמה תופקהב יזכרמה םשה אוה אוהש ,תויתוא

 תרתתסמ תיבה בוביס לע ׳ההגה׳בש תורופסה םילמה ירוחאמ יכ חינהל ריבס ,ןאכמ .הז רוביחב

 םוקמב יתיארהש יפכ .בישמה רפסב םג רתיה ןיב היוצמה ,ערה תוחוכב המחלמ לש תיגאמ השיפת

 רפסב םירזופמה םינוש םינוידב םיזומר הלואגה דוס תרגיאבש השעמה יטרפ לש םבור בור ,רחא

 השעמה תא תונבל ידכ ,יולה םהרבא ׳ר לש רוקמה ידיב ,יתחנה יפל ,ופרוצ הלא םיטרפ 25 ;בישמה

 ,רבדה ךכ םא .׳ההגה׳בש השעמה חסונ יבגל םג עריא הזכ הרקמש ןכתיי .הנייר הליד לש יחישמה

 — ותרגיא תביתכ ינפל בר ןמז ,רפסב ותוא ארק אוהש — יולה םהרבא ׳ר לש ורופיסב תוארל שי

 תחא לכ ,תופקשמ ןה תאז תורמל .וזב וז תויולת יתלב תואסריג יתש ׳ההגה׳בש רופיסה חסונבו

 .בישמה רפסב םיצוענ — םתצקמ וא םלוכ — ויתוסיפת יטרפש ,ףתושמ רוקמ ,הלש הכרדב

 .יתזעה ןתנ לע רפוסש השעמ ןיבו וכלומ תודוא רופיסה חסונ ןיבש ןוימדב םג ןודל םוקמה ןאכ

 לש תוכלמה תיבב וידחי םהינש וכלה םויה רואיש םדוקו׳ 26:אמורל יאתבשה איבנה ךלה ,עודיכ

 תרטמ .ךיוכמו ארוק היהש תולודג תונווכ םע תוכלמה תיבל ביבס ביבס םש בכעתנ םויה לכו ׳יפה

 לש ותלפה לע השרד ךותב אצמנ ליעל אבוהש עטקהו ,ימור לש הנברוחל םורגל התיה השעמה

 תיב ונניא ,וכלומ השעמב ןהו יולה םהרבא ׳ר לש חסונב ןה ,רכזנש תיבה ,םנמא 27.לאמס

 תיב ביבס הכילהבש ןוימדה ,תאז תורמל 28.הייסנכל התיה הנווכה יכ חינהל ריבס ךא ,רויפיפאה

 יוארה ןמ .ירקמ תויהל לוכי ונניא ,תורצנה תא ליפהל ידכ ,תונווכ וא תומש תרימא ידכ ךות

 תרוסמ התיה יתזעה ןתנ ינפל יכ ןכתייו ,ימורל אוה םג ךלה וכלומ המלש יכ הדבועה לע עיבצהל

 הלועפ ,ימורב אקווד השעתש תיגאמ הלועפ ידי לע תורצנה תא רובשל ךרוצה לע הרבידש

 ומדקש םיבלשב יתזעה ןתנ לש וישעמ ,םוקמ לכמ .ונילא ועיגה אל היטרפו וכלומל הסחויש
 רפסב ומצע לע וכלומ לש ורופיסל 29,םולש ׳ג הארהש יפכ ,םה םימוד רויפיפאה ןומראל ותעגהל

 .הנק תייח

 ירבד יפל .הלואגה דוס תרגיאבש הז תמועל ׳ההגה׳ב ןולשיכה תואצות לש רואיתב התע ןייענ

 םיעבראב הלואגה תייחד — אסיג דחמ :הנייר הליד לש ונולשיכל תואצות יתש ,יולה םהרבא ׳ר

 .232-226 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) םינויע ,לדיא האר

 שוגפל תרחא תיחישמ תומד לש הנויסינ לע .78 ימעו 60 ימע , 1964 ןג תמר ,תונימו הנומא יביתנ ,יבשת ׳י האר

 ,AJSreview ,׳לשכנש ןויסנ לש וילוגליגו ותועמשמ — רויפיפאהו היפעלובא םהרבא׳ ,לדיא ׳מ האר רויפיפאכ

 ןיבו הנייר הליד השעמ ןיבש ירשפאה רשקה לע יתוריעה רבכ ,101 הרעה ,זי ימעב .זי-א ימע ,(1982/3) 8-7
 רשקה תא םש יללושב .׳ההגה׳ב הרמתשהש וכלומל תסחוימה הדגאה ינממ המלענ ךא ,יתזעה ןתנ לש והשעמ

 תייח רפסבו ראופמה רפסב יוצמה וכלומ לע רמוחל יתנווכתה ,וכלומ ץכו יאתבשה איבנה השעמ ןיב ירשפאה

 .הנק

 .59 ימע ,םש ,יבשת

 רבדב ,םש יתרעשה תא קזחמ ׳ההגה׳ב אצמנה ׳הבעת תיב׳ יוניכה .8 הרעה ,246 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) םינויע

 .הייסנכ םע הרז הדובע תיב יוהיז

 לש תרחא העפשה לע ,250-249 ימעו 184 ימע ,םש םג הוושהו ,657-655 ימע ,1967 ביבא לת ,יבצ יתבש האר

 םירקחמ ,םולש ׳ג הילע ריעהש ,ראופמה רפס לע ןתנ לש ותוכמתסה םג הארו .יתזעה ןתנ לע הנק תייח רפס

 G. Scholem, Kabbalah, :286 הרעהו 276 ימע ,ד״לשת םילשורי ,הילוגלגו תואתבשה תודלותל תורוקמו

438 .Jerusalem 1974, p 
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 ׳ההגה׳ה חסונב .׳אשנ םיבר אטח אוהו׳ :העטש עיבשמה לע לטוהש שנוע — אסיג ךדיאמו ,הנש

 תייחד דגנכ לוקש הז רואית ןיא םלוא ,׳םלועב הברה קזהו׳ רמאנ םנמא .רתוי ןותמ יללכה קזנה

 םלענ ,הנייר הליד לע רחא רופיסמ םג עודי היהש ,יטרפה שנועה וליאו .חתפב הדמעש הלואגה

 התיה דיסחו םסרופמ שודקכ וכלומ לש ותומד :הבר תועמשמ ילעב םה הלא םייוניש .ירמגל ןאכ

 תימדתב ׳חפישה׳ תמגמ 30.רוביגה תימדת תא ׳םיתכהל׳ ידכמ ׳ההגה׳ה חסנמ יניעב ידמ הקזח

 הרהטבו תושירפב ׳יגלפומ׳ ויה םימכחה :׳ההגה׳ה םויסב םג תרכינ השעמב םיפתתשמה

 הפיקע תרוקיב שי ,תאז תמועל ,יולה םהרבא ׳ר חסונ ,הנייר הליד השעמב .׳המכחבו תודיסחבו
 ,׳םשפנ לא וסוניו םש םתזחא הדער הזה לודגה הארמה תא םימכחה ואר רשאכ הנהו׳ :םהילע

 םהל היה םימכחה רשא יכ ןעי ץימא רשקה ןיא׳ :הנעטה תא רבחמה םישמ םידשה יפב וליאו

 .׳ושע אלו ךישעמכ תושעל

 הליד :׳תועט׳ה רואיתב םג תרכינ וכלומ המלש השעמב םיפתתשמה תימדתב ׳ץופישה׳ תמגמ

 הז יכ ...ןכ םהל שעיו ...ךכו ךכ תרטק ריטקתו ןחלש ךורעתו הזה תיבב׳ סנכיהל התפתה הנייר

 ,בשע :הטוב ךכ לכ הרוצב רדגומ ונניא והשעמ ךא ,אוה םג םנמא לשכנ וכלומ .ד״ע היה השעמה

 בשע תפירשל איה הנווכהש קפס ןיא י שאב ולוכ תיבה הלעוה רשאכ ףרשנ ,רורב אל ועבטש

 וליאו ,תרוטקו ןחלוש :םיטרפ תטמשה ידכ ךות ,ןיטישה ןיב זמרנ קר רבדה םלוא ,תרוטקל ךפהש

 :שחנה תוטלמיה רואיתבש ןותימה תא םג ןיבהל שי וז המגמ רואל .׳הבירח׳כ תראותמ הייסנכה

 .תלשלשה תרתה לע קר רבודמ וכלומ השעמב !תעבטה תשודק לוליחב םשאומ הנייר הליד

 חינהל ריבס ,םלוא 31.(1676)ו״לתתנשב ,קיתעמה ירבדכ ,וקתעוה הנק תייח רפס ביבסש תוהגהה

 תולילגב הביס התיה וזו ...׳ 32:רמאנ ןהמ תחאבש ןוויכ ,ב״ית תנשב םדקומה לכל ורבחתנ ןהש

 תוהגהה יכ ונדמלל .׳ק״פל אית איהש דיקתשא לש הנשב םימה תורובגתל הל ךיישדו אינמלא

 יכ ,םידמל ונא וכלומ לע ׳ההגה׳ה לש החיתפה ןושלמ ,םלוא .ב׳׳ית תנשב רבכ ,הארנה לככ ,ובתכנ

 יפמ יתעמש׳ — הפ־לעבש הילוח :תומדוק תוילוח יתש תוחפל הל שיש תרוסמ לע רבודמ

 לע תרוסמה תורצוויה דעומ תא םידקהל שיש ,ןאכמ .׳בותכ אצמנש׳ — בתכבש הילוחו ,״ירמוא

 רוזעל תויושעה תופיקע תויודע ונידיב יכ ןכתיי םלוא 33.םינש תורשע המכב וכלומ לש והשעמ

 םייוטיבב םלוא .הנייר הליד לש ורואיתמ הנוש רואית והזו ,׳רשויו םכח המלש ׳ר׳ :יכ רמאנ ׳ההגה׳ה תחיתפב

 .תילילש המינ לכה תורמל שי ,׳ותעד לע דומעל לכה הצור היה׳ ,׳ץקה תא קוחדל׳
 .ב16 ףד ,1662 דרופסקוא די בתכ

 .ב9 ףד ,םש

 ,ז״טשת םילשורי ,לארשיב תויחישמה תועונתה ורוביחב .׳ההגה׳ה לש הרבחמ לע ילוכשא לש וירבד םיהומת

 ויקומינ .גרובנטור אפזי ףסוי ןב םהרבא ׳רב שרופמב הנייר הליד לש השעמה סוחיי תא ילוכשא הלות ,378 ימע
 ימע ,(ג׳׳שת) בי ,יניס ,׳תויחישמה תועונתה תודלותל תודחא תורעה׳ ורמאמב :םימדוקה וירוביחב םייוצמ

 .ז״יה האמה עצמאב ,גרובנטור םהרבא ׳ר ימיב רבכ דואמ ץופנ היה הנייר הליד לש רופיסה יכ ןעוט אוה ,צ־טפ

 םהרבא ׳ר לש חסונה ןה אצמנב היה גרובנטור םהרבא ׳ר לש ותפוקת דע .ךכ לכ הטושפ הנניא וז העיבק םלוא

 .(השודק ירעש רפסמ האבומה לע וננויד תא ,ןמקל האר)י׳׳ראה םשב לאטיו םייח ׳ר איבמש רופיסה ןהו יולה
 םירכינ ןיא תאז לכבו ,יולה םהרבא ׳ר לש הלואגה דוס תרגיא רשאמ רתוי יאדו ,ידמל ץופנ היה הז רוביח

 הלידמ רופיסה תרבעה יכ ילוכשא סרוג יניסב ורמאמב ,בושו .׳ההגה׳ב י׳׳ראה םשב אבומה רופיסה לש ויתובקע

 ׳ר לש יזנכשאה ואטבמבש הכלמו ,הכלמה לש = הנייר הליד :תומשב הבריקה לשב התשענ וכלומל הנייר
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 םייח ׳רל השודק ירעש רפסב ןכש ,ב״ית תנשל הברהב םדקומ terminus ante quem תעיבקב

 הלבקב ושמתשנש ונלומ המלש ׳רו הנייר הליד ףסוי ׳רמ היאר חק׳ 34:רמאנ (ו״חרה) לאטיו

 ושמתשה םה ותעדלש ןוויכ ,םילבוקמה ינש תא וידחי ךרכ ו״חרה .׳םלועה ןמ ודבאתנו תישעמ

 רבתסהל היושע דחי הלא םישיא לש םהיתומש תרכזה .ושנענ הז השעמ תמחמו תישעמ הלבקב

 רושקה רחא עוריא לע תודע אצמית רשא דע .ןכל םדוק ונאבהש תרוסמה תעידימ האצותכ

 וכלומ תודוא רופיסה תא ריכה לאטיו יכ חינהל ונילע 35,וכלומ ידיב תישעמ הלבקב שומישב

 יכ ןכתייש ןאכמו ,ז״טה האמה יהלשב הארנה לככ בתכנ לאטיו לש ורוביח 36.ליעל ספדנש

 .תאזה האמה ףוס ינפל רבכ הרצונ וכלומ לע תרוסמה

 ,ח׳׳ש תנשב רבכ בתכנש ,םינומיר סדרפ רפסב (ק״מר)וריבודרוק השמ ׳ר ירבד םגש ןכתיי

 תומשב] םהב שמתשי אמש׳ 37,תישעמה הלבקב שומישב הנכס שי ותעדל .ונתייגוסל םירושק

 הליד ףסוי ומכ ונילא םיבורקו ,הברה םהירחא ויהש םתואב וניארש ומכ ןוגה וניאש םדא [לאה

 לש הלא םירבד ןיב ןוימדה לע .דיתוצירפ תא םיברמו וניהלא תיב םיבירחמה וב אצויכו הנייד

 ויה רשא םישיאה לש םתוהזב קסע אל אוה ,םלוא 38.םולש ׳ג רבכ ריעה ו״חר ירבד ןיבל ק״מר

 ןווכתמ אוה יכ החנהה תא ששאל היושע ק״מר לש רחא עטקל ל״נה ןוידה תאוושה .׳ונילא םיבורק׳

 יניינעב תושירד םשה תחת ספדנ ונממ קלחש ,םירישה רישל ושוריפב .וכלומל םג ,רתיה ןיב

 39:רמאנ ,םיכאלמה

 ביכרמו 40האמוטב תושודק תויתוא ריכזמש םעטהו לודג ושנוע ,םשב ז״הועב שמתשמה יכ

 אלו ךלמב שמתשמ שי יכו ,וב דבכתמו םשב שמתשמ הז תלוזבו שדוקב לוחו לוחב שדוק

 אגתב שמתשמהו 41׳מואכ ותרכנ םיבר וניארש ומכ דבל ז״הועה תתימ אלו ?התימ בייחתי

 יפמ יתעמש׳ יכ שרופמב ןייצמ ההגהה לעכ ,םלוא .החותפ ם״מה יכ החנהב ,׳וכלומ׳ ומכ עמשיהל יושע םהרבא
 אוה םהרבא ׳רש תורשפאה יבגל אל תוחפל ,יטנאוולר ונניא אטבמה ןיינע ךכ םושמו ,׳בותכ אצמנש םירמוא
 ,ליעל)הנק תייחל ילוכשא לש אובמב םג הארו .יזנכשאה אטבמה ךמס לע וכלומל המיר הליר השעמ תא סחיש
 םתמגורש םייגאמ תודוסי וכותב רמיש וכלומל סחויש השעמה חסונ ,ךשמהב הארנש יפכ .2 ימע ,(7 הרעה

 ןיב ןוימדהש ןכתייו .רתוי תמדקומ הפוקתב התשענ הז רוביחמ הביאשה יכ חינהל ריבסו .בישמה רפסב םייוצמ
 ןכתיי :התוא ששאל תויאר ידיב ןיאש ,הרעשה ןאכ רעשל ינא שקבמ .ירקמ ונניא הנייר הלידו וכלומ תומשה
 ,ןוקיגאמה לש תומדה םע ההדזה ,ותוייגב דוע הנייר הליד לע עמשש ןוויכ ,החפשמ םשכ הז םשב רחב וכלומש

 .ודיגי םימיו .המוד םש ומצעל לגיסו ,וכלומ לש ונמזב רבכ םסרופמ היהש

 .ו רעש ג קלח

 שילחת ,הלגתי םאש ,הנייר הליד השעמ לש םיביכרמ וב ויהי רשאו וכלומל סחוימ היהיש רחא השעמל הנווכה

 רורב ןוימד וב היהיש ,וכלומ ישעממ םיוסמ השעמ לע עיבצהל ונידיב ןיא התע תעל .ןאכ ונתנקסמ תא ותואיצמ

 .הנייר הליד לש םירחאה וישעמל

 ׳י לצא האר םילבוקמה ינש לש םהיתומש תודימצל רחא רבסה
 תפצ רפס ,׳הנייד הלד ףסוי יבר רופיס׳ ,ןד

 ׳י תכירעב)
 הנייר הליד ףסוי ןיבש ףתושמה דוסיה יכ סרוג ןד !גיש ימע ,א ,ב״כשת םילשורי ,(והינב ׳מ־יבצ ןב

 .וכלומ לש ץקה תעל בורקה ,ץ״ר תנשל הנייר הליד לש ואטח ידי לע םרגנש ץקה תייחד אוה וכלומ המלשו

 .(א׳׳ע זצ ףד ,א ,שטאקנומ תרודהמ) א קרפ ,תומשה יטרפ רעש
 .אק ימע ,(2 הרעה ,ליעל) הנייר הליד לע ורמאמב

 .חע ימע ,ה״שת םילשורי ,ןוילע יכאלמ ורוביחל חפסנב ,תוילגרמ ׳ר ידי לע ספדנ

 הב ושמתשהש ,׳הרוהט׳ :תישעמ הלבק לש םיגוס ינש לש םמויק תא סרג ק״מרש רורב .הפ ימע ,םש םג האר

 תוחוכל תורבחתהל הרושקה ,האמט תישעמ הלבקו ,דועו סמרוומ רזעלא ׳ר ,דיסחה הדוהי ׳ר :םידחא םילבוקמ

 שוריפה ,לדיא האר תישעמה הלבקה לש וז ןיעמ הקולח לע .םירחאו הנייר הליד הב ושמתשהש ,האמוטה

 .56 הרעה ,75 ימע ,(4 הרעה ,ליעל)ינוטלפואינהו יגאמה

 .גי א תובא
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 [8] לדיא השמ 200

 תושודקה תויתואה דחיימו רבחמ היה אוהש ומכ יכ 42דש ותויהו שפנה תרכ םג אלא ףלח
 הדמ דגנכ הדמ ךכ ,ותרהט טועימ ינפמ םינוציחל רוביחב םשה וריכזהב האמוטה חכל

 חירטמ אוהש-תוחוכה םתוא לכו .םינוציחב התוא דרוטו שדקהמ ותמשנ דירפמ ה׳׳בקה

 םיעטמו ותוא םיתיסמ םימעפה בורו ב״הועבו ז״הועב ותער ישקבמו ויביוא םלוכ ׳ולועפב

 וממורל ידכ איבנ וא חישמ ומצע תושעל עגתשיש תומש ול םיארמו חישמה יניינעב ותוא

 םלועמו 45.הפרחו תשובב ראשנ כ״חאו חישמב 44םתואתו םקשח בורל 43לארשי םע יניעב

 ׳רו דיסחה הדוהי ׳ר ןוגכ םירוהטה םישודקה תלוז הזב לופי אלש הזב סנכנש ימ וניאר אל

 אלו םשה חכ םיעדוי ויהש םיבר אצויכו ן׳׳במרהו אזימרגמ רזעלא ׳רו איליטקיג ףסוי

 .םנוק וחירטה אלו תולועפב אלו וב ושמתשנ

 ריכזמ הז רמאמ לש אפיסב .הרורב םינומיר סדרפ רפסב ק״מר לש וירבדל וז האבומ ןיב הלבקהה

 ינפל תודחא תורוש ,םינומיר סדרפ רפסב םג תאצמנ וז המישרו ,׳םירוהט׳ה םילבוקמה תא רבחמה

 ימיב היולג התיה רשא תישעמה הלבק לא הבס התיה דוע׳ :םש וירבד ולאו .הנייר הליד לע ןוידה

 .׳םתומכ םלוע ידומע איילטאק׳ג ףסוי ׳ר ברהו46 (!)ובר אשימרגמ רזעלא ׳ר ברהו ה׳׳ע ן״במרה

 ,תישעמ הלבקב קוסיעה ינפמ ריהזהל ידכ םינומיר סדרפב םירכזנה םישיאה יכ ,חינהל שיש ןאכמ

 ימע ,(3 הרעה ,ליעל)םינויע ,לדיא ;הווילח הדוהי ׳רל חנעפ תנפצ רפסב אבוהש הנייר הליד לע רופיסל הוושה

 .ותומ ירחא םידשה םע רבחתהל שנענ הנייר הליד יכ םיימעפ רמאנ םש ,230

 תאזה התסהה תביסלו׳ :רמאנ חמ ימעב האבומה ךשמהבו ׳וב רבכתמו םשב שמתשמ׳ :ליעל וז האבומב האר

 .׳םשה חכב דבכתהל ר״הציל שיש

 יכ׳ : 18-17 ימע ,ו׳׳טשת םילשורי ,(יבשת ׳י תרודהמ)יבצ לבונ תציצ רפס ,שטרופשש בקעי ׳ר ירבדל הוושה

 .׳חישמ הזו איבנ הז תויה ומדנ םנוימד הריבגה םתוואת ,ןומהה

 לע םדא אבנתמש הארת םא׳ :ור ןמיס ,הצק ימע ,ד״כשת םילשורי ,תוילגרמ ׳ר תרודהמ םידיסח רפסב האר

 תא םיחירטמ םהש ליבשבו שרופמה םש השעמב וא םידש השעמב וא םיפשכ השעמב ויקסע ויה יכ עד חישמ

 הפרחלו תשובל היהי ףוסבלו (םיכאלמה תא וחירטהש לע)םלועל הלגתיש ידכ חישמ לע ול םירמוא ,םיכאלמה

 םינימאמה תשובלו ותשובל תדוסו תונובשח ול םידמולו םיאב םידשה וא םיכאלמה וחירטהש לע םלועה לכל

 ק׳׳מר יניעל היה ןכא םידיסח רפס יכ םידמלמ םיטסקטה ינשב ׳חירטי׳ו ׳הפרחו תשובי םייוטיבה .׳וירבדב
 ידי לע םיחרטומה םיכאלמה ,םידיסח רפס ירבד יפל .םיטרפ המכ הניש אוה םלוא ,הלא וירבד תא ובתוכב

 ףיסומ ךא ,וז השיג לבקמ ק״מר .הלואגה דעומ תא ול םעידוהב עיבשמה תא םיעטמ שדוקה תומשב שמתשמה
 לע ,ק״מר תעדל ,העיבצמ וז תפסות .איבנ וא חישמ ומצע תושעל םדאה תא םיתיסמ ערה תוחוכש ׳התסהה׳ תא

 לע .הלבק לש הז גוסב קוסיעב הנומטה הנכסה לעו תיגולוטאכסא תוליעפו תישעמה הלבקה ןיבש רשקה

 ׳י :האר םהילע ונזמרש םידיסח רפסמ םירבדה לש ירוטסיהה םרשקה
 תינויעה התרותב םשה שודיק תייעב׳ ,ןד

 םילשורי ,תילארשיה תירוטסיהה הרבחה ,היגולוריטראמו שדוק תמחלמ :ךותב ,׳זנכשא תודיסח תעונת לש

 ירעשב ו״חר לש וירבד לע עיפשהש ,הר ןמיס (דצק ימע ,םש) םידיסח רפסב םג הארו .125-123 ׳מע ,ח״כשת

 חסונב שמתשמה ו״חר ירבד יכ ,ריעהל שיו .תועבשהל םישנועה דחאכ דמשה רכזנ םירוביחה ינשב .ו ,ב השודק

 םידמלו ,הלואגה דוס תרגיאבש רואיתה יפל ,הנייר הלידל זומרל םייושע ׳ףלח אגתב שמתשאדו׳ גי א תובאבש

 ינפמ תורהזא .ו ,ג םש ,הנייר הלידל רשקהב רמאנל ו ,ב השודק ירעש לש תונושלה תאוושה ךותמ םג תאז ונא

 ׳י ׳דהמ) הליטק׳ג ףסוי ׳ר לש הרוא ירעש רפסב םג תורזוח הלאה תומשב שומיש
 ,א״לשת םילשורי ,(המלש ןב

 .46-45 ימע ,א

 ׳י רייד ידידי ינריעה ,םיזנכשא םידוהי םע ן״במרה לש הלבקה ידומיל תא תורשוקה תורחא תורוסמ לע
 .רקה

 הנואיל היראל ןורכז רפס ,׳״אטוז והילא רדס״ לש הירלקפסאב תירצונה הפוריא ידוהי׳ ,ןוסנומיס ׳ש :האר

 הרותה שוריפל ושוריפל טורקאלד והיתתמ ׳ר לש ותמדקהל םג הוושהו :69-68 ימע ,ז״כשת םילשורי ,יפראק

 ׳ידימלתמ דחא חלש אוהו אשימרגמ רזעילא יברל...׳ :א 169 ףד ,1623 דרופסקוא די בתכ ,יטנקר םחנמ ׳ר לש

 .ך׳׳במרהל הלבקה יכרד תורוהל דרפס תנידמ לא
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 .םיכאלמ יניינעב תושירדב םג תימינונא הרוצב םיזמרנ ,׳ונילא םיבורק׳הו הנייר הליד ונייהד

 אוה ףא (א) :הנייר הליד לש ותוישיא תא הפי םימלוה ןורחאה רוביחבש םיטרפה בור ,םנמאו

 םשה וריכזהב האמוטה חכל תושודקה תויתואה דחיימו׳ ,׳האמוטב׳ שדוקה תומשב שמתשה

 ותמשנ דירפמ׳ םילמב ק״מר לצא זמרנ הז ןיינעו ,לגלגתה אוה ףא (ב) ;׳םינוציחל 47רוביחב

 טרפ םלוא 49.׳ףלח אגתב שמתשהו׳ רמאנ הנייר הליד יבגל (ג) :׳םינוציחב התוא 48דרוטו שדקהמ

 תושעל׳ שקיב אל אוה :הנייר הליד לע ונל עודיה תא םאות ונניא ק״מר לש ורואיתב אצמנה דחא

 ,וכלומ המלש לש ותומדל םיאתמ הז רואית .׳לארשי םע יניעב וממורל ידכ איבנ וא חישמ ומצע

 ינפל רבכ היה ליעל ונאבהש וכלומ השעמ לש חסונה םא 50.חישמ םגו איבנ םג ומצע בשחש

 ול םיארמו חישמה יניינעב ותוא םיעטמו ותוא םיתיסמ םימעפה בורו׳ :וירבד םינבומ ,ק״מר

 רשקהב ול ולגתהש ,םינוציחל רשקהב לאה תומשב השמתשהש ,תקהבומ תיחישמ תומד .׳תומש

 תא םג תמאות וז החנה 51.׳ההגה׳בש השעמה חסונ יפל וכלומ המלש תויהל היושע ,יגולוטאכסא

 ירה 53,ק״מר לש ויזמר תא הנוכנ ונחתינ םא 52.׳ונילא םיבורקהו׳ :םינומיר סדרפב ק״מר ירבד

 .42 הרעה ,ליעל האר
 .42 הרעהב ,ליעל זמרנה טסקטב האר
 .225 הרעה ,229 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) םינויע ,לריא האר

 רשא ׳רו היפעלובא םהרבא ׳ר םה ,שדוקה תומשב ושמתשהש תורחא תויחישמ תויומד יתש םג ויה םנמא

 ץא ךכ םושמו ,ערה תוחוכל רשקהב לאה תומשל וקקזנ אל הלא םישיא ,תעגמ יתעידיש המכ דע ,םלוא .ןיילמעל
 ,האר :היפעלובא לש ותלבקמ גייתסמ ונניא ק״מר ,הרקמ לכב .םהילע ונל עודיה תא םלוה ק״מר לש ורואית

 תוחדל שי ךכ םושמ .ב״ע-א״ע וצ ףד ,םינומיר סדרפ ;פ ימע ,(39 הרעה ,ליעל)םיכאלמ יניינעב תושירדב ,לשמל

 וירבדב היפעלובאל ןווכתה ק״מר יכ רעשמה ,97 ימע ,צ״רת םילשורי ,הלבקב די יבתכ ,םולש לש ותרעשה תא

 תודדובתהה׳ :ירמאמ האר ק״מר לע היפעלובא לש ותלבק תעפשה לע .חע ימע ,םיכאלמ יניינעב תושירדבש

 .(סופדב)׳הילוגליגו תיטאטסכאה הלבקב הכירכ

 זמר םש ןיא ךא ,ותויחישמ תא חיכוהל ידכ ןטשב רזענש ינבוארה דיוד לע תרחואמ הדגא ונל העודי םנמא

 .חעק־זעק ימע ,ש״ת םילשורי ,ינבוארה דוד רופיס ,ילוכשא האר .תומשב שמתשהל ותיסה ןטשהש התסהל
 ,תמאתת ותרעשה םא .ינבוארה דיודב וכלומ המלש לש הפלחה וז הדגאב שי יכ (זעק ימעב)רבכ רעיש ילוכשא

 A.Z. Aescoly,םג הארו ,ןטשהו וכלומ ןיב והשלכ רשק לע העומש תמייק התייה יכ תפסונ החכוה ונינפל ירה
120-124 .La Fin de David Reubeni', REJ, CV (1940), pp' 

 אל הנייר הליד השעמ לע יל תועודיה תואסריגב .׳םישודק תומשב ץוחבמ תיבה בבסתו׳ :׳ההגה׳ב רמאנל הוושה

 .תאז תושעל שחנה תתסה לש האצותכ לאה תומשב שומיש יתאצמ

 חירטהל ןיא יכ םג׳ :(ואו תוא)ד״ע גי ףד ,ב׳׳רעת שטאקנומ ,דוד ןגמ רפסב ארמיז ןב דוד ׳ר לש וירבדל הוושה

 הז יתבתכו ,הנכסהו דמשה ןמזבו לודג ךרוצל אלא תומשב םישמתשמ ויה אל םינושארה םידיסחהו ונוק תא םדא

 הנהו הפ לא הפמ הלבק ילב םירפסב םיבותכ םיאצמנה תומשב םישמתשמ םדא ינבמ תצקמ ינמזב יתיארש יפל

 שולש ,הייצר תנשב ובתכנ ז׳׳בדרה לש הלא וירבד .׳םמלוע תא ודבאו הלהבל ודליו קירל ועגיו הער םשפנל ולמג

 אוה יכ דמלמ ,ונאבהש האבומה ינפל דימ ז׳׳בדרה איבמש רמוחב ןויע .וכלומ המלש לש ותפירש ירחא םינש

 ,ל״ז ם״במרה תונושלל ת״וש ,ו״צקת באקלידס ,ז״בדרה ת״וש האר)ויתובושתמ תחאב יוצמש המל ידמל המוד

 הבושתה ןמז .הבושתב תאצמנ הנניא תומשב שומישה תנכס ינפמ הרהזהה ,םלוא .(ב״ע־א״ע בפ ףד ,דל ןמיס

 ,רתוי הכורא הבושתהש ןוויכ ,םלוא .דוד ןגמ רפסב ןוידה ןיבו הניב ינמזה סחיה םג ךכו ,העיבקל ןתינ ונניא

 ערואממ האצות איה רוביחב ןיינעה תפסות יכ ןכתיי יזא ,הנוכנ וז הרעשה םא .תמדוק איה יכ חינהל ינא הטונ

 שומישה לע תרוסמה םע דחי ,וכלומ לש ופוס ןיינעב ז׳׳בדרל ועיגהש תועידיל הנווכה ילואו ,םייתניב שחרתהש

 .יעדומל םיכירצ ונא ןיידעו .לאה תומשב השע אוהש

 וראק ףסוי ׳ר :וגוח ינבמ םיינש .ומשב וריכזהל ילבמ ,וכלומל הזימרב קפתסהל תוביס ויה ק״מרלש ןייצל יאדכ
 R.J.Z. Werblowsky, Joseph Karo — Lawyer and ™ר :וכלומ תא דואמ וכירעה ץבקלא יולה המלש ׳רו

97-100 .Mystic, Philadelphia 1977, pp [וראק ,יקסבולברו :ןלהל]. 
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 הבר הבריק םושמ הב היהש ,וכלומ המלש לע תרוסמ התיה (1548)ח״ש תנש ינפל רבכ יכ ןכתייש

 :תפצב םילבוקמה יבושחמ םיינש יניעל רבכ הארנכ התיה וז תרוסמו ,הנייר הליד לש ותומדל

 המלש ידיב תישעמ הלבקב שומישל זמור טורקאלד המלש ןב והיתתמ ׳ר םגש ןכתיי .ו״חרו ק״מר

 54:יכ ,שדוקה תומשב לעופש ימ לע ,סרוג אוה תוהולאה תכרעמ רפסל ושוריפב .וכלומ

 לכ יכ הארת ןכלו וארוב ןוצרל רשעל טעומה ןמ טעומו ומצע תאנהל םהב לועפלמ טלמי אל

 תתימ ותמ אלו בוטב םהימי ולכ אל וללה ׳ורודב תומשב וקסעו ׳ולועפה וליא רחא ופדרש

 םחינהל ידכ רפע ינכוש לע רבדל ןיאש םיתפש תוזל םושמ אלולו .םימי וכיראה אל וא םמצע

 .ונתא ׳ורודב ויה רשא םתצק םשב ריכזמ יתייה ,(!)דובכ ׳תחפטמב

 לש רודב ,תישעמה הלבקב ונייהד ,לאה תומשב וקסעש םישנא המכ לש םמויק לע ונא םידמל

 ןכתיי .אקווד וכלומ לש ותומ תא הפי םלוה ,םמצע תתימ ותמ אלש ימכ םרואית ,םלוא .טורקאלד

 םינשה ןיב ,הילטיאב ותוהש ימיב ,תישעמה הלבקב וכלומ לש וקוסיע לע עמש טורקאלדש

 .ד״יש־י״ש

 לגי םהרבא ׳ר ידי לע הבתכנש תרגיאב הרמתשנ וכלומ המלש לש דחוימה ועבט לע תניינעמ תודע

 56:בתוכ אוה 55,ןילופבש קדורגמ אלפה־דלי לש תדחוימה העפותב וקמועב .1620 תנשב

 דיגה אוהו םהמ ןורכז שי ןיידע רשא ל״ז א״בשרה ימיב ונל דלונה 57דליה תואובנ ןכו

 םימיה ךשמב רשא ןיכלמ תמקהו ןיכלמ רבעה םירה טומו וירחא תודיתעה תומחלממ

 תולילפ השוע 59 היהש ונל ורפסו וניתובא ימיב היה רשא וכלמ המלש ׳רו 58.וירבד ומייקתנ

 אל ,חק ימע (2 הרעה ,ליעל רכזנה ורמאמב)טורקאלד ירבד תא איבהש ,םולש !ב56 ףד , 1640 דרופסקוא די בתכ

 לאירזע ׳ר לש תרגיאב וכלומ לע בסומה ישחל ןובנ׳ יוניכה תא ןאכ ןייצל יוארה ןמ .הז רשקהב וכלומ תא ריכזה

 'den in der praktischen ךכ ,םיימעפ עיפומה ,יוטיבה תא םגרת ,הנז ,תרגיאה לש סיפדמה רבכ ;הנייאר

,(1931)Kabbala vertrauten', I. Sonne, 'Neue DokumenteliberSalomo Molcho',MGWJ, LXXV 

134 ,132 .pp (תירבע), 94 הרעה דיל ,ןמקל אבויש ירבמס ףסוי ירבדב הארו ,(ינמרג םוגרת) 131 ,128 ימעו. 

 D. Ruderman, Three Contemporary Perceptions of a Polish Wunderkind of the :האר

143-163 .Seventeenth Century', AJS review, IV (1979), pp. עטקה תא רוציקב ןמרדור ריכזמ 156 ימעב 

 .הטמל ןודיש

 ןאכ הב קוסענש האבומה לש רשקהב עיפומה רמוחהמ קלח .א 111-ב 110 ףד ,129 גרובצניג־הבקסומ די בתכ

 .ןמרדור ידי לע ןודינ
 ׳מ — םולש ׳ג :האר .ינומימ םהרבא ןב דוד ׳ר ימיב ,יולה םהרבא ׳ר תודע יפל ,ובתכנש דליה תואובנל הנווכה

 ׳ר לודגה ברה לא ובתכ יכ׳ דליה תואובנל ושוריפב ריכזמ יולה םהרבא .35-32 ימע ,(16 הרעה ,ליעל) הירא תיב

 ׳ץקה דוסב רבדה הז ולצא אצמנ םא םעידוהל ,הנוליצרב ימכחמ םידבכנו םיבר ל״ז ם׳׳במרה לש ודכנ דיגנה דוד

 א׳׳בשרה ףא יכ העידי לגי םהרבא ינפל התיה םאה .(א 13 ףד ,803938 ימואלה םירפסה תיב ,םילשורי די בתכ)

 היה יושע ,הנוכנ דליה תואובנל שוריפבש תודעה םאש ,תורשפאה ןמ םלעתהל ןיא ?דוד ׳ר לא םינופה ןיב היה

 ותבושת הדיעמש יפכ ,תיחישמה העפותב הב־»ותוניינעתה רואל ,הנולצראב ימכח ןיב תונמיהל א״בשרה

 .ח״מקת ׳א תמסרופמה
 .א40-א39 ףד ,ל׳׳נה דיה בתכ ,דליה תואובנל ושוריפב האר

 .א׳׳ע דמ ןירדהנס יפ לע
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 ישבכ ידהב הלבקמ תודוס ןיקיתע םירבד םיברב שרוד היהו רפס עדי אל אוהו ,ונוק םע

 אל 6׳ןיע ,ןיע ףרהכ הנק רשא ותמכחמ דעל תויהל וירבדמ תצק 60רפסב בתכו .תונמחר

 לש ונושבכ [י ]םב יכ םכ[]עו םאצומו ולא ׳ירבד לש םכרע שונא עדי 62אל רבד ףוס .התאר

 65ביתכו וב רבדא םולחב 64ביתכ םולחה ןיינעב 63ל״ז ורמאש ומכ רמאנ ןכ ,םלוע

 חורה תא שיאה לע חונכ היהו .דש י״ע ןאכ ךאלמ י״ע ןאכ אישק אל ורבדי אוש תומולחה

 עמש אל רשא תומותסב ןיביו תונופצמ הלגיו תודיתע דיגי אד ארטסמ ןיב אד ארטסמ ןיב

 אל יכ ,ונניאו וב הרבע חור 66יכ הברה ןמז רבדב ךיראי אל יכ ,תמאה םב ןיבה אלו םלועמ

 םידחא םימי ברקב ומת ופסנ םימי וכיראה אל ,ונינומדק ירבדב ורכזנש םלועמ רשא םישנאכ

 ךלמה דיב ףוסב הלפנ יכ 67,תרכזנה הרענל הרקש ומכ ,הנושמ התימ םהל הרק םתצקל םגו

 .עודי וכלמ המלש ׳ר ייח ףוסו ,שאב התוא ופרשו הוצו 68[!]הריטליגניאמ

 :ןוקיגאמכ וכלומ לש תימדתה תא םימלוהה םיטרפ המכ וכלומ המלש ׳ר תודוא לגי ירבדב שי

 ןניא ךא ,וכלומ לש ותוליעפ לע לגיל תועודי ויהש תועומשמ תוגייתסה תשגרומ הנושארבו שארב

 קפס ילב תזמרנ ,יאד ארטסמ ןיב אד ארטסמ ןיב חורה תא שיאה לע חונכ היהו׳ הקסיפב .ונידיב

 םירמאנה םירבדל תמיוסמ הבריק שי ךכב .ארחא ארטסב הרוקמש חור וכלומ לע החנש תורשפאה

 השוע היהש׳ יוטיבה םג .וכלומ המלש לע םונשריפש ,ק״מר לש םיכאלמה יניינעב תושירדב

 רמתשנש השעמה יפל ,ץקה תא קחדש ימכ וכלומ לש תימדתל רושק תויהל יושע ׳ונוק םע תולילפ

 .׳ההגה׳ב

 םב ןיבה אלו׳ הליגש תודוסב קמעתה אל וכלומ :םירחא םיאשונ ינשב םג תרכינ תיתרוקיב המינ

 עדי אל אוהו׳ :קרא׳ד ןא׳גכ הרעב הרענ םע תחא הרושב ותוא דימעמ הנושמה ותומ וליאו ,׳תמאה

 דחא וכלומ המלש היה עודיכ .תוחפל תחא הניחבמ יתייעב אוה הז טפשמ יכ המוד ,םלוא .׳רפס

 העודי התיה יכ חינמ ינאש ,וז הדבוע םולהל השקו ,תודהיל ותרזח ינפל לאגוטרופ ךלמ ירפוסמ

 יוליגבש תויאלפה תא הטילבמ 70ותורוב תשגדה .׳רפס עדי אל׳ש ימכ ורואית םע 69,םיברב

 ־רדעהב ןאכ רבודמ יכ החנהב ץוענ וז ההימת ןורתיפש ןכתיי .ללכ הב רפוכ לגי ןיאש ,תודוסה

 .םיברב םתצפהו הלבקה תודוס תלבק םע הריתסב דמועש ,וכלומ לש ודצמ תודהיב םדקומ תועידי

 לגוסמו הלבקב םירומל קוקז ונניאש ןוקיטסימכ ונרק תא הלעמ וכלומ לש תאזכ הגצה יכ ,ינמוד

 המלש לש ןיינעמ עטק ונידיב רמתשנ ,הנהו .ותורוב תא ךכ ידי לע ףוקעלו ,הלעמלמ יוליגל תוכזל

 .וכלומ לש ויתושרדמ קלח לש ףסוא וניהש ,ראופמה רפסל הנווכה
 .ג דס היעשי
 .גי חכ בויא

 .ב״ע הנ תוכרב
 .ו בי רבדמב
 .ב י הירכז
 .זט גק םילהת

 ימע ,(55 הרעה ,ליעל)ןמרדור ידי לע ספדנ היתודוא ןוידה .דומע ותואב ןכל םדוק הרכזנש קרא׳ד ןא׳זל זמר

 ןא׳ז תא ריכזמ ,(7 הרעה ,ליעל)הנק תייח רפסל ותרודהמל המדקהב ,ילוכשא םגש רבדה ןיינעמ .39 הרעה ,155
 .תוינטש תויולגתהב היציזיווקניאה ידי לע קרא׳ד ןאד המשאוה ,עודיכ .וכלומל רשקהב קרא׳ד

 .40-39 תורעה ,155 ימע ,(55 הרעה ,ליעל)ןמרדור האר .םירחא תומוקמב םג הילגנא םש תא בותכל לגי גהונ ךכ
 .אע־ע ימע Joseph Ha-Kohen, Sefer 'Emeq Ha-Bakha (ed. Karin Almbladh), Uppsala 1981 :האר

 .156-155 ימע ,(55 הרעה ,ליעל) ןמרדור האר תודיתעה־ילגמ אלפה־ידלי לש םתורוב לע
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 תא שיגדה ומצע וכלומ יכ םידמל ונא ונממו ,רקחמה תורפסב ןודינ אלו ספדנ םרטש ,ומצע ונלומ

 7,:ותוא ודקפש תוערואמבש תויאלפה

 תוארמה לכמ 72[!]הכירעב רוביח השעא םודא pאל [!]םלשל ה״בקה ינעיגישכו...

 ירחא ושדחתהש ׳ירבדהו .׳ה אריל ונחלשא םשמו [!]ביטה 73 [!]ריאב שריפ םע יתיארש

 דסחב חטוב 75ינאו 74קירו יתילבו שונא תפרח תונלבסו יבבל םות לעו ילע ודיעי םש יאוב

 ינב ונימאי םהה םימיבו רושימב הדמע 76ילגרו ימוגו ךילא ימותב ינאו ׳ב םייקי ׳תי ןוילע

 מ״ד ל״ר ׳תמא לעבו לכש לעב לכ יניעבו אמזוג רבדו רז היהי אל ,קפס ילב ילא לארשי

 יתעסנש ׳וימש ךעידואו .רתכאש המ לכמו רתכש המ לכמ [לשמ ךרד רמול הצור]

 לכו ילע אובל םידיתעה םירבדה לכ ינוארה םש יכ 77םולחב תוארמ ילא וארנ לאגוטרופמ

 הירא הדוהי ׳ר לש ונתח ,לגס סומינולק ןב בקעי ׳ר לש ורואיתל הוושה .ב5 ףד ,80165 ןיימד טרופקנרפ די בתכ

 אלו השחנ אל וניניעב אלפנה אלה ןויצ ןעמלו׳ :ב84 ףד 1955 דרופסכוא די בתכב ורמתשה וירבדש ,העדוממ

 ל״זוכלומ דיסחה ךיא הזב שיחכיש ׳א םג ןיאו תמא בתכב םושר ונאצמ יכ בוט המ ותעב רבדו וריכזהלמ ענמנ

 .׳םלוא לש וחתפכ ובל וחתפ אימש ןמד םא יכ ול האב ןיאמ עדונ אלו תאז המכח חור וילע החנ םאתפ עתפב

 .73 הרעה האר .׳הכוראב׳ :ל״צ

 ,םודא pאל םולשל אוה ךורב שודקה ינעיגישכו׳ :6 ימע ,הנק תייח רפסב יוצמה טפשמל הוושה .יראב׳ :ל״צ

 .א״ע אכ ףד ,ראופמה רפסל הוושהו .׳בטיה ראב שריפ םע יתיארש תוארמה לכמ הכוראב רובח השעא

 .הילטיאב ותוהש ןמזב וכלומ תא ווילש תודגנתהלו םיקופקפל זמר

 .׳הנומא ךרדב ינכירדי ןוילע דסחב יתחטב׳ :ראופמה רפסל וכלומ תמדקהל הוושה

 .בי וכ םילהת

 יכ ,ןייצל םוקמה ןאכ .ינבוארה דיוד לש ותעגה ינפל ולחה םהו ,הנק תייח רפסב בורל םירכזנ םולחה תוארמ

 דוס לעי ריש רכזנ ,ב62 ףד ,1545 דרופסקוא די בתכב .ידיגמ׳ וכלומל היה ז׳׳טה האמה ףוסב לבוקמ לש ותעדותב

 תסרוגה ,התע תעל ,הדיחי תודע יהוז .יוב רבודה דיגמה ךאלמהמ ולבק ל״צז וכלומ המלש ׳ר ודסי הלואגה

 אל אוה ךא ,דיגמ היה וכלומל יכ ןלפק ׳א ןעט הנורחאל .דיגמ היה ,וראק ףסוי ׳ר תמגוד ,וכלומל יכ תושרופמ

 A. Kaplan, Meditation and Kabbalah, York Beach-Maine 1982, pp. :האר :וז ותעדל רוקמה תא ןייצ

 ׳ר שודקה לבוקמה ברה׳ תא ריכזמה ,יתפצ חילש ,יחמק לארשי לאפר ׳ר לש וירבד תא םג הארו .173-174

 וטאצול םייח השמ ׳ר :האר .ל׳׳חמר לש ויתויולגתהו והילא תעפוהל רשקהב ,י״ראה םע דחי ׳ל״ז וכלומ המלש

 — ורוד ינבו
 .אכ ימע ,א ,ז׳׳צרת ביבא־לת ,(גרובצניג ׳ש תכירעב) תודועתו תורגא ףסוא

 םא .םישרוגמה ןיבמ םילבוקמל הרק רבדהש םשכ ,םולחב עיפוה הז דיגמ יכ ,החכוה ןיידע ןועט רבדהו ןכתיי

 ,וראק וא בישמה רפס לעבל המודב ,וכלומ םג יכ חינהל זא היהי ריבס ,חכוי דיגמהו םולחבש תוארמה ןיב רשקה

 יפואה .81 הרעה םויסב ,ןמקל הארו .יעדומל םיכירצ ונא ןיידעו ,םולח תולאש לש תויגאמ תוקינכטב שמתשה

 תונשרפ לש תנוכתמ לע יונב הז רפס .בישמה רפס לש ויפואמ םנמא הנוש וכלומ לש ויתוארמ לש ינויזחה

 יכ תודעה יפ לע)וכלומלו בישמה רפסל תפתושמ תאז תורמל .תוילוש ןה ןוזחב תויושחרתההש דועב ,ארקמה

 ,ויסומאר אטסיטאב ןא׳ג לש ורואית תא םג רוכזל שי .ןויזיחהמ קלחכ הלגתמ ךאלמש החנהה (דיגמ ול היה

 המכחב דוחייבו תירבעה תורפסב דמולמ שיא׳ היה דיוד יכ ררבתמ ויפל ,ואצומ תודוא ינבוארה דיוד תא רקחש

 'et maxime de quelle scientiachechiamano Cabbala, che vol dir)׳יוליג השוריפש הלבק הל םיארוקש

'revelation; בברע׳ דיוד יכ סרוג אוה בושו .(187 ,184 ימע ,[50 הרעה ,ליעל] ינבוארה דוד רופיס ,ילוכשא 

 ידכב יכ ,םהלש הימיכלאב םיחוטבה םיטסימיכלאכ שממ חוטב אוה הב רשא ,ולש הלבקה תא שדקה יבתכב

 ילבמ [םיפוצר] םימי ׳ו תובורק םיתעל ראשי אוה ,םייהלא םילכש [םע] וא םיכאלמה דחא םע םירבדב אובל
 שחומל רבעמ וחורב רבוע אוה תאז השעש רחאו .[םויה] רחשב ולש תועודי תוליבט השועו ,רבד לכ לוכאל
 יקלטיאה רוקמהו ,185 ימע םש)׳אובל דיתעה תא האורו ל״נה םילכשה לא רבדמו רשקתמ אוה זאש המדמו

 תלאשנ .תולגתהב רושק חנומה ןלוכבו ,Cabbala חנומב םימעפ שולש שמתשמ ירצונה דמולמה .(188 ימעב

 ויתועידיש ןכתיי םאה וא ,וכלומ וא בישמה רפס לעבל המודה גוסה ןמ ,לבוקמ םנמא היה ינבוארה םאה הלאשה

 םא .ינבוארה דיוד לש ורואית ךות לא ,תצקמב קר םא וליפא ,וסנכוה הלבקה תודוא ירצונה דמולמה לש

 יפד׳ ,יבשת ׳י םג הארו .וכלומ לש ותברקב יחישמ־ינויזח חור־ךולה לע הבושח תודע ונל ירה ,תילילש הבושתה
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 205 ץוקיגאמכ וכלומ המלש [13]

 םיחותפ םירפסו םימכח תבישי התע 78האור ינא םימעפלו .ימיב שדחתהל ׳ידיתעה ׳ירבדה

 ךותמו ל״ז וניתוברמ םירמאמו ׳יקוספ ׳ישורפו ןתמו אשמ םישועו הרותב ׳יקסועו ׳הינפל
 יתנבה אלו שדקה ןושלב יתלגרוה אלו יתדמל אלש יפלו ,רבד הזיא דמלו עמוש ינא ׳הירבד

 79בישמ ינא השודקה הבישי איההמ יתוא םש [!]׳,דמולמש הממ לבא ,םהירבד לכ תא

 לאשי הצריש ימו רודה ימכח יניעב [!]׳תניבה השק רשא ׳ירמאמו ׳יקוספו ׳ישוריפ םלאושל

 לאוש לכל 80בישהל יתחטב ת״ישה רזעב םימותס ׳ירמאמו ׳יקוספ שרפל הצריש המ ינממ

 ותוהש המ ׳ירפסב אצמנ אלש המ לכש לעב לכ בל לע םיבשיתמו ׳ינוילע ׳ירבד וקופיס יד

 המ לכו 82.ימימ 81 םדו רשב רבחו בר יפמ המכח יתדמל אלו םימשה ןמ [הקוחמ הבית]

 .102-96 ,61-55 ימע ,(ג״משת) חמ ,ןויצ ,ילאגוטרופו דרפס ישוריג לע יטסימ־יחישמ רוביחמ הזינג

 די בתכ האר :הרובגה ירבדבש ׳יתוהמ׳ו ׳יתרובג׳ םילמה ףוריצ ןיב תירשפא הבריק לע ריעהל םוקמה ןאכ

 בישמה רפס לעב ןה יכ הדבועה תועמשמ תלעב תויהל היושע ,ןכ ומכ .א100 ,ב-א99 ,ב98 ףד ,8מ147 םילשורי

 טסקטב האר .רתוי לבוקמה ףסוי ןב חישמ םוקמב ,םירפא ןב חישמ יוניכב אקווד שמתשהל םיברמ וכלומ ןהו
 ,א21 ףד ,766 תיטירבה היירפסה די בתכבו 86-85 ימע ,(90 הרעה ,ןמקל)ירמאמב יתספדהש בישמה רפסבש

 .הברה תומוקמב ,ראופמה רפסבו ,א90

 םאו תולודג תודוס ןיבת הז pתנשכו׳ :יגולוטאכסא רשקה ךותב ,ב״ע בכ ףד ,ראופמה רפסב רמאנל הוושה

 ויה םלוכש ,םירחא םירבדב אלו הזב אל קפס םוש ךל היה אל רמאמה הז רמאנ ובש שרדמה תיב גישמ תייה

 םישרדמ יתבכ שרדמה תיב הז ןיאש אוה רמאש המ אלא ,דוסה התע תולגל תושר יל ןיאו ךל םישרופמו םיצרותמ

 .יוב דומלל תוכז וב שיש ימל חותפ שרדמה תיב הז םויה דועו .הזה שרדמה תיכב םידמול םימשה ןמ יכ םירחאה

 ,840 סיראפ די בתכ ,ןורא ידב רפסב ןואג ןבא בוט םש ׳ר לש וירבד תא האר הלעמ לש הבישיל תיטסימ היילע לע

 ,(3 הרעה ,ליעל)םינויע :ירמאמב יתאבהש תרוטקה ףכ רפס לעב ימינונאה לבוקמה ירבדל םג הוושהו ,א45 ףד
 האבומכ ןכל םדוק רכזנש ,םולחב הלעמ לש הבישיה תא האר וכלומ יכ ןכתיי .240 ימע ,םש םג הארו ,237 ימע

 הארו ,זע ןמיס ,הכ ימע ,ב״לשת םילשורי /חרממ בקעי ׳רל םימשה ןמ תובושתו תולאשב רמאנל הוושהו ,וז

 .תמדוקה הרעהב
 ונממ עומשל םימכח לש םהיתושקבל הנענוכלומ יכ שיגדהל אב אוהו ,םימעפ שולש ןאכ רזוח ׳בישהל׳ לעופה

 םיבשויה םיבהאנה יערו יחא ןעמלו׳ :ראופמה רפסל ותמדקהב וירבדל הוושהו .םיבותכה לש ןוכנה שוריפה תא

 רמאמ וא השרפ םוש לע שוריפ הזיא וא תמאה ךרד לע שורד וזיא םהל חולשל ונממ םישרודה יקינולאסב

 .ראופמה רפס םויסב םירזוח םימוד םירבדו ,׳םתלאש תואלמל ידכו ל״ז וניתוברמ

 I. Twersky, Rabad of Posquieres, Cambridge Mass. 1962, pp. 293-295 :האר הז ףוריצ לע
 ׳ה יפ לע םא יכ ,םדו רשב יפ לע יתעסנ אלו יתלמ אל יכ׳ : 5 ימע ,(7 הרעה ,ליעל)הנק תייח רפסב רמאנל הוושה

 אלל ,הלימ תירבל הווטצה אוה םהבש תוארמל רשקהב ותשיגפב וכלומ תונעט תא קזחמ הז טפשמ .׳וניהלא

 זאו׳ ,׳...הלעתי יארוב תוצמ יתמייק יכ׳ וכלומ סרוג םש ,5-4 ימע ,הנק תייח רפס האר .ינבוארה דיודל רישי רשק

 ירה ,םישנאמ הדימל ךותמ אל תודוס תלבק לע וכלומ ירבד םינוכנ םא .׳המרגות תוכלמב אובאש ילע וויצ

 יכ החנהל הטונ הנז ׳י :וכלומ לש הלבקה ידומיל ךרד תודוא םינוש םירקוח לש םהיתורעשה תא שוטנל ונילעש

 I. Sonne, 'Idati biograficicontenuti :האר .תילותאקה הייסנכה לש םידומיל תרגסמב הלבק דמל וכלומ

negli scritti di Shelomoh Molco riesaminati alla luce di un nuovo documento', Annuario di Studi 

197-198 .Ebraici, I (1935), pp. הייסנכה יכ תסרוגה ,הנז לש רתוי תיללכה ותסיפתמ קלח איה וז הנעט 

 לש המוקמ׳ ,הנז ׳י :האר .תודהיב הקבאמב קשנ ילכ ושמשי םהש ידכ הלבק ידומילב םימיוסמ םישנא הרישכה

 ,ל״נה :65-57 ,12-7 ימע ,(ז׳׳טשת)ול ,ןורצבה׳,׳הרשע עבשה האמב היסנכה לש התסהה תלועפב הלבקה

 ,רפס תירק ,םולש ׳ג לש ותעד האר הז דגנכ .98 ימע ,(א׳׳ישת)זכ ,רפס תירק ,יחמצ בקעי ׳ר לש וינפ רתסלקל׳

 וכלומ יכ ,ויתובקעב םירחאו ,ץרג ׳צ סרג ,תאז תמועל .לכו לכמ הנז לש ותסיפת תא ללושה ,109-107 ימע ,םש

 תרודהמ)ז ,לארשי ימי ירבד רפס :האר ;יקינולאסב קאצאטיאט ףסוי ׳ר לש וגוחמ הלבקב ויתועידי תא לביק

 הלבק וכלומ דמל וליאכ ,172 ימע ,םש ,ןכל םדוק סרג אוה תאז תמועל !174 ימע ,ח״סרת אשרו ,(ר״פש
 ,לדיא האר .קאצאטיאט לש וגוחב העודי התיהש הלבקה גוס היה המ קיודמב רידגהל השק ,םלוא !םיסונאהמ

 ימע , 1976 ביבא לת ,ג ,לארשי תורפס תודלות ,גרבניצ ׳י לש םתעד הארו .239-238 ימע ,(3 הרעה ,ליעל)םינויע

 תועפותה לע ועיפשה וכלומ לש ויתונויזחש ןכתיי יכ סרוגה ,99,98 ימע ,(53 הרעה ,ליעל)וראק ,יקסבולברו : 42
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 [14] לדיא השמ 206

 ונממ יכ וב יתשרוה אל יכ לאינד רפסב יתלוז עבראו ׳ירשעב בישהל תושר יל שי ינולאשיש

 ןיב ל׳׳זר ירבד לכב םגו 83׳תע ונממ רבד םוש הלגא אלש ילע ווצו יתיארש המ לכ יל וזמר
 ילע הבוט ת״ישה די יכ תקפסמ הבושת ורוסחמ יד לאוש לכל בישא ול הצוח ןיב ׳מלתהמ

 אל וב םיבותכ םיקוספה רשא רפסה םש ׳יפאו ינממ ולאשש קוספ ׳יפב קסוע ינא רשאכ

 .ןהב אצויכו תור תלהק םירישה ריש ומכ םלועמ יתעדי אלו יתיאר

 םייוליגל הב עיגה וכלומש ךרדה תפישח לש הדצב ,העידיה רסוח תנעט לש הפירח הפישח ונינפל

 איה וכלומב תמעפמה חורה :םיבותכה לש תיטאמיונפ תונשרפב ןאכ רבודמ :םיימשה ןמ

 ןכתיי יכ ,םולש לש ותרעשה .ע ימע ,(3 הרעה ,ליעל)םולש האר תאז תמועלו :וראקו קאצאטיאט לש תוידיגמה
 יתש רואל ,החכוה ןיידע הנועט חור־ראש לעבכ קאצאטיאט לש ןיטינומה לשב יקינולאסל ךשמנ וכלומש

 וליאו (וז הרעה ךשמהב האר)ןטלושה םע רבדל ידכ ,ינבוארה תוחילשב ץנאזיבל עסנ וכלומש ןכתיי :תודבוע

 .טרופמו ףיקמ רוריב הנועט קאצאטיאטל דיגמ לש ומויק תייעב

 םא ןיב ,ודבל הלבק דמל אוה יכ קיסהל שי םדו רשב הרומ ול היה אל יכ ומצע וכלומ ירבדב בשחתהב יכ ,ןכתיי

 האר הלבק ירפסב וכלומ לש ויתונויזח רוקמ לע .הירחאל היה הז םא ןיבו לאגוטרופ תא ותביזע ינפל היה הז

 .379 ימע ,(33 הרעה ,ליעל) תויחישמה תועונתה ורפסבו ,צ-טפ ימע ,(33 הרעה ,ליעל)ילוכשא לש ורמאמב

 :ךכ ינבוארה דיוד לש ותרשמ תא ראתמ רשא ,ויסומאר אטסיטאב ןא׳ג לש וירבד תא ריכזהל שי הז רשקהב
 'suo) ׳השאב םיהרביא לאו יכרותה טילשה לא תונמיהמ בתכמ םע הלבקב דמולמה ,יזיגוטרופה ותרשמ׳

'...servitor portogese, dotissimo nella caballa, con lettere credential al Signor turco; ילוכשא, 

 ,וכלומ המלש לע אלא ויסומאר ירבד תא םולהל השק .(189 ,185 ימע ,[50 הרעה ,ליעל] ינבוארה דוד רופיס

 יאדוול דואמ בורקו ,ןוכנ הז יוהיז םא .לאגוטרופב ינבוארה לש ותרשמכ ורואיתל עגונה םיוסמ ישוק תורמל

 ךה־ונייה םה תונויזחו הלבקש ןוויכ ךא .לאגוטרופב רבכ לבוקמכ וכלומ תא ראית ינבוארה יכ ןכתיי ,רבדה ךכש
 קר ויה וכלומלש הלא םירבדמ דומלל שיש ןכתיי ירה ,(77 הרעה ,ליעל האר)ויסומאר לצא וא ,ינבוארה לצא

 הנק תייח רפסב וירבד רואל דחוימב ,יחרכה ונניא הז שוריפ יכ םא ,הנק תייח רפסמ ררבתמש יפכ ,תונויזח

 הבודרוקב האובנ תעונת׳ ,טראנייב ׳ח האר םיסונאה ןיב םייטפילאקופא תונויזח לע .5 ימע ,(7 הרעה ,ליעל)
 הלאוריסו ןוילי׳צ יסונא׳ ,ל״נה !200-190 ימע ,רעב קחציל ןורכז רפס :(ט״לשת)דמ ,ןויצ ,׳1502-1499 םינשב

 םינוידה דחאב יכ ןייצל שי .272-241 ימע ,(ג״משת) חמ ,ןויצ ,׳ןאביטסא ןאוח תב ס ;!יאו סמוג יראמ תואיבנהו

 הארמב עמשנש לוקב רבודמ יכ רורב םירבדה רשקהמ ךא ,׳יבר׳ תא וכלומ ריכזמ םנמא ,6 ימע ,הנק תייח רפסב

 האר ,תיטסימ העפותל רשקהב לעופה לכשה תא ןייצל ידכ ׳בר׳ חנומב שומישה לע .ןוילע חוכב ורוקמ רשאו

 G. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, New לצא ספדנש ,היפעלובא םהרבא ׳ר לש טסקטב

75 .York 1967, pp. 140-141,382 n. תוביתנ ב׳׳ל שוריפל אובמב האר תובאה לש ׳םבר׳כ םינוש םיכאלמ לע 

 ףד ,ה״כשת םילשורי ,הריצי רפסל ושוריפל יזנכשא םולש ןב ףסוי ׳ר תמדקהבש
 רפס ירבדבש ןכתייו .א׳׳ע י

 .77 הרעה ,ליעל הארו ,ידיגמ׳ היה וכלומלש תורשפאל זמר אצמנ הנק תייח

 וכוניח תודוא הנימב הדיחי התיה ,׳שדקה ןושלב יתלגרוה אלו יתדמל אלש יפלו׳ טפשמל תפרטצמה ,וז תודע

 יכ וכלומ ירבד תא שרפל רשפא !רייגתנש רחאל קר תירבע דמל אוהש ירה הנושלכ הלבקנ םא .וכלומ לש ירבעה

 רפסב רואית יכ הז רשקהב ריענ .תודהיל םירושקה םירבדל ילוא הנווכהו ,שדוקה ןושלב אלש היה דמלש המ

 ,המודק תידוהי הסיפת םאות ,הלימה־תירב בקע שחרתהש תודוסה יוליג תא ,5 ימע ,(7 הרעה ,ליעל) הנק תייח
 ,׳רהוזה לש חישמה׳ ,סביל ׳י :האר .תודוס תלבק ןיבו הלימה תירב ןיב קודהה רשקה לע ,הלבקב םג החתופש

 םיטרפב םיסונא לש םתעידי .205 הרעה דוחייבו 140-138 ימע ,ב״משת םילשורי ,לארשיב יחישמה ןויערה

 ימע ,(81 הרעה ,ליעל)הלאוריסו ןוילי׳צ יסונא ורמאמב ,טראנייב לש וחותינמ תרבתסמ םימיוסמ םייגולוטאכסא

244-243. 

 :6 ימע ,הנק תייח רפסל הוושהו .לאינדבש ץקה תודוס תא דיתעב םסרפל וכלומל היהי רתומ יכ ןכתיי ןאכמ

 ףרצל עדת םאו׳ :(א״ע בכ ףד)רמאנ ראופמה רפסב וליאו ,׳שרפש הממ רבד םסרפל [י ןתושר ינא ןיא ןיידעו׳
 ןינונהש ומכ יכ לאינד השעש ןובשחה הזב םיפלא ׳ה לע ףסונ היהי ןובשח המכ עדת ...ןמוקממ ץוח ןהה ןינונה

 הלגיו ונתעושי הבורק לבא ,םותחה תולגל תושר יל ןיאו םיקלחב קלוחמ לאינד ןובשח ךכ ,ןיקלחל םיקלחנ ןה
 .׳ונימיב הרהמב לכל
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 עדיה םרוז וכרדש ילכל ךפוה וכלומ .הלעמ לש הבישיב דמלנל םאתהב ,םיבותכה תא תשרפמה

 םימלוה וז הניחבמ .ריבעמ אוהש םירבדה תנבהב ןייטצי הז םוידמש ילבמ ,םילאושה לא הלעמלמ

 .ךרוצה יד םהב קמעתי וכלומש ילבמ תודוסה יוליג לע לגי לש וירבד
 לש ורוד ןב לש ומשמ ויתודוא תפסונ תודעב תרכזנ שדוקה יבתכב וכלומ לש תדחוימה העידיה

 84:וכלומ

 וחמשי 86׳יפב שיש וכלומ ש״רהכ שודקה םכחה 85יפמ עמשש ל״ז יולה ץבקלא ש״רה בתכ

 ויה יכ זמ אלא ואצמ אלו םירפסה לכב וקדבו .הריפסה ימיב םהב ןיוכיש תויתוא טמ וננריו

 םינשי ׳סב וקדב כ״חאו םיעטומ םלכש ׳זנה שודקה רמאו .םירסח רושמו טופשת תובת

 .ל״ז וירבדכ םיאלמ םהינש םואצמו םיקיודמ

 אלא .ץבקלא המלשכ בטיה עודי םכח יניעב ףא תגלפומ התיה םיבותכב וכלומ לש ותואיקבש ירה

 הקידב קרש ,יעבט־לע עדי גוסב אלא תגלפומ תונדמלב רבודמ ןיא וז האבומב םג יכ המוד

 ןיבש ןוימדה תא הז רשקהב שיגדהל יוארה ןמ .ותקדצ תא חיכוהל היושע תורוקמה לש הקימעמ

 םירקמה ינשב :ליעל והונרכזהש בישמה רפס לש ויפוא ןיבו וכלומ לש תיטאמיונפה תונשרפה

 םירקמה ינשבו ,םינוילע תוחוכ ידימ תילגתמה 87,םיבותכה לש תידוסה תועמשמב קוסיעב רבודמ

 ׳ר לש תילבקה ותביתכ ךרדב םג היוצמ המוד העפות 88.יוליגה ךרדב בושח םוקמ ספות םולחה

 דלווי םירפא ןב חישמ יכ סרג בישמה רפס לש ימינונאה רבחמה ,רוכזל שי תאז ףאו 89.וראק ףסוי

 לש ולרוגל ןוימדה הימתמ 90.וז המחלמב תומיו םידוהיה ןעמל םחלי ,רייגתיו סונאכ םירצונה ןיב

 דחאב .תיגאמ תוליעפב קהבומ ןפואב וכלומ ש״ר תא תרשוקה תודע איבנ ףוסבל .וכלומ המלש

 :םיארוק ונא תישעמ הלבק לש םיפסואה
91 

 עימקה בותכל ךירצו ל״ז pm? ףסוי ר״רהל הדמלו ל״ז וכלמ ש״ר לבוקמה לש עימקה וז
 בותכתו ןבלו יקנ קולח שובלתו הליבט ךירצ בותכתש םדוקו םידרוו ימב קוחש םוכרכב

 ...הליפתה וז רמאי הביתכה םדוקו לישבת םוש הב םשוה אלש ןבל ינווג לש השדח הרעקב

 ׳ר ברה ׳א לבוקמה וילע [!]לומחו תומל הטנו יוד שרעב היהש ׳א שיאב קדב ל״נה לבוקמהו

 .םינש ינש כ״חא יחו ותנעשמ לע ץוחב ךלהתיו שיאה םקו ע״נ וכלמ המלש

 .א79 ףד ,466 רטסאג-רטס׳צנאמ די בתכ

 ,(53 הרעה ,ליעל)יקסבולברו האר ,יקינולאסב םילבוקמו וכלומ ןיב םירשקה לע תויודעה תא תקזחמ וז העידי
 .99 ימע

 .ה זס םילהת

 .211 ,190-189 ,186 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) םינויע ,לדיא האר

 .220-210 ימע ,םש ,םינויע ,לדיאו ,77 הרעה ,ליעל האר

 .226-220 ימע ,םש ,םינויע ,לדיא

 רפסבש ׳תויסונא׳ה תומיענה .88-87 ימע ,(א״משת)ומ ,ןויצ ,׳בישמה רפסב תורצנל סחיה׳ ,לדיא ׳מ :האר

 .78 ימע ,םש האר :וכלומ לש וחורל הז רוביח ברקל ויה תויושע בישמה

 לע .םינבומ יתלב שדוק תומש הב שיש הליפת עצמאב יתטמשה .א112-ב111 ףד ,1070 ,םילשורי די בתכ

 .120 הרעה ,ןמקל האר לאה תומשו םיעבצה

 ,א״ע חכ ףד ,(4440 די־יבתכ ימולצתל ןוכמב טאטסוטופה ׳סמ)ודאינאל די בתכ ,יגאמ רמוח לש רחא ץבוקב

 ברה ירבד םה [!]ולא םירבדהש םירמוא ונעמשו׳ :יגאמה ושומישו תויתוא ב׳׳מ ןב םש לע ןויד ירחא רמאנ

 .תמה תופקה לע וננוידב ,ליעל םג הארו ,ראופמה רפסב תובר םימעפ רכזנ הז םש .׳ל״ז וכלומ המלש ׳ר דיסחה
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 [16] לדיא השמ 208

 לש ושובלמו ולרוגל םיעגונהו ,הילאירב ,חינהל ריבס ךכ ,םירושקה םיאשונ ינשל התע הנפנ

 יגאמה דוסיה הפי רכינ ,הלא םיאשונ ינש לע ונל םיעודיה םימיוסמ םיטרפב יכ ינמוד .וכלומ המלש

 .וכלומב ךורכ היהש

 ויפב ןסר םע׳ וכלומ תא ופרש יכ 92הלבקה תלשלשב רסומ אייחי ןבא אילדג ןוירוטסיהה רבכ

 תא הווילש ירצונה רמוכה יכ דיעמ 93ירבמס ףסוי וליאו ,׳חרביו העבשה רמאי אמש ודחפ יכ

 הזיא רמאי וא םיפשכב 94שחול אמש רמוא יכ וייחלב ןסר םישהל׳ הוויצ דקומל וכרדב וכלומ

 םירצונה ןיב יכ ,ונדמלל .׳םיצעה לע והוכילשיו וייחלב ןסר ול ומישיו היה ךכו .חרביו העבשה

 ריבס .לצניהל ידכ םיפשכב שמתשהל ,לולע וא ,לגוסמש ימכ וכלומ לש תימדתה רבכ תמייק התיה

 אמורב הפרשה שנועמ וכלומ לש ההומתה ותולצניה תשרפל הרושק וז תימדת יכ ,חינהל דואמ

 ונימאיו׳ 96:תיאלפ תודרשיה לע הדגא הרצונ ,וכלומ לש ותפרש לע תועידיה תורמל 95.ץ״ר תנשב

 98 אלדו 97ותמכחב ,התופסל ושפנ ישקבמ דימ וכלמ המלש יבר לצנ יכ םהה םימיב הילטיאב םיבר

 םימי הנומש הפרשה רחא ותיבב דמעש הדעו להק יפב עבשנו דיעה רשא שיו .הימשגב ארונ טילש

 תנשב .וישובלמל הנווכהו ,וכלומ תפרש רחאל ודרשש םידירשב התע ןייענ .׳וכרדל ךלה םשמו

 99:ךכ וכלומ לש וידגב םיראותמ ו״כת

 י״קקו וכלמ המלש ׳ר שודק שיא רבעשל ׳ינש תואמ ׳בכ טעמכ םש היהו הגארפ המשו

 ןורא לצא המוחה ךותב כ״הב ותואבו החנמ תסנכ המש ׳או תויסנכ יתב המכ שי הגארפ

 ׳דה קר ...תופנכ ׳דו ל״טיקו ל״יטנמ ונייהד ל״נה שודקה לש ׳ישובלמה ׳יחנומ שדקה

 ׳ירזופמ ל״נה תומשהו ישממ וילע ׳ימקורמ שדקה תומש ויה יכ תוארל ׳יחינמ ויה אל תופנכ

 תומשה קיתעהלו בותכל כ״הבמ שמשה הצור היה ׳א םעפ םגו .הז לא הז וברק אלו ׳ידרופמו

 ותואבש ט״וי תופסות עב ןאמפיל ר״רהמ הגארפ י״קקמ ןואגה םג דועו .רועתנו ל״נה שדקה

 ימע ,ג״משת םילשורי ,(ראיורב ׳מ תרודהמ)דוד חמצ רפס ,ץנאג דוד ׳ר לש וירבדל הוושהו .65 ימע ,נ״רת אשרו

 םימאות ,ךשמהב דימ איבנש הז ןהו ,הלא םירואית .׳והופרשו המואמ רבדל לוכי היה אלש ויפב ןסר ושעו׳ : 138

 ןסרה ןיב ירשפאה רשקה לע .ךסר׳ל ׳יגאמ׳ה רבסהה אצמנ אל םש יכ ףא ,הנק תייח רפס ףוסבש רואיתה תא

 ,דוד ׳א הארו .4 הרעה ,164 ימע ,(50 הרעה ,ליעל)ינבוארה דוד רופיס ,ילוכשא רבכ דמע תישעמה הלבקהו

 רוטקוד ראותה תלבק םשל הדובע ,׳הלבקה תלשלש לעב אייחי ןבא הילדג לש יפרגוירוטסיהה ולעפמ׳

 .192-188 ימע ,ו״לשת ,תירבעה הטיסרבינואה לש היפוסוליפל

 .175 ימע ,(9 הרעה ,ליעל) ףסוי ירבד רפס

 .54 הרעה ,ליעל הא1

 .9 ימע ,(7 הרעה ,ליעל) הנק תייח רפס האר

 הירצונה׳ המשאוה ,המסרופ םרטש תינויכרא הדועת יפ לע יכ ,ובוטב ינריעה רעניפיל והילא רמ .11 ימע ,םש

 ,וכלומ המלש ונייהד ,Diogo Pierez יכ הדבועב התאגתה איה יכ ,Joana Rodrigues הסונאה ונייהד ,׳השדחה

 המידקה לאגוטדופב הכלהתהש הדגאה יכ ונדמלל .1538 תנשל הרושק וז הדועת .סנ ךרדב תובהלהמ לצינ

 .הלש םיירבעה םיחסונה תא הברהב

 םגו ,תופשכמה דיצ לש איש תפוקתב העריא וכלומ לש ותפרש יכ שיגדהל יאדכ .ףושיכה תמכחל זמר הארנכ

 H.R. Trevor-Roper, The האר :תופשכמב המחלמב ןייטצה השחרתה איה ובש יפארגואיגה רוזיאה

55-64 .European Witch-Craze of the 16th and 17th Centuries, Penguin Books 1969, pp 
 .זכ ג לאינד

 ,ב ,(29 הרעה ,ליעל)יבצ יתבש ,ל׳׳נה !145-144 ימע ,(ה׳׳שת)י ,ןויצ ,׳םייאתבש םיטוקיל׳ ,םולש ׳ג ידי לע ספדנ

 .466-465 ימע
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 םבתכלו תומשה קיתעהל הצור אוה ותודיסח לע ךמס הגארפ י׳׳קקב ד״בא היהש ןמזבו םעפ

 וינייעמ ומלענו ומתתסנ ולש םירפוסה תסקו ריינה לבא ,קוזינ ראשנ אלש ותודיסח ול עייסו

 דמעי יתלבמ ,ש׳׳חנ תרזגב ל״נה ד׳׳באה דימ רזג ךכל .וכלה ןכיה םויה דע עדונ אלש ןפואב

 ויה אל ןכלו םקיתעי יתלבל כ״כו ל״נה ׳ישודקה תומשה תא תורקל תשגל םדא םוש דוע

 ויהש ׳ישנאל לואשל ינודא לכוי תאז לכו .ל״נה םישודקה תומשה תוארלו תשגל דוע ׳יזיעמ

 עבראה לע ׳יבותכה ׳ישודקה תומשה םה ולאו .רומג תמא אוה לכה יכ ןעי הגארפ י״קקב

 :תופנכ

 ידש הוהי ׳יהלא

 עינכי םחרי טופשל

 ׳מ ׳י ׳ג

 ׳יקלא לש םשה דוע ...םפרצל שיכו תומשה םתוא בותכל םדא םושל תוכז היה אל ןכלו
 הזלו ימוכרכ ישממ םקורמ אוה הוהי לש םשהו ןיד לע הרומ הזו םודא ישממ םקורמ אוה

 .רומג תמא אוה לכהו הזמ לודג תפומ ונל ןיא

 ןהו — הילע םיבותכה תומשהו גארפב וכלומ לש תילטה לש ןתואצמיה — הילאירה ןה יכ ינמוד
 םימיוקמ 100,םירקוחה וריעהש יפכ .הרורב תיגאמ תימדת לע תודיעמ ,ןתודוא תורפוסמה תודגאה

 101:דיעמה ,ומצע ןאמפיל בוט םוי ׳ר ירבד ידי לע תיאתבשה תרגיאה ירבד תצקמ

 תופנכ עברא שי ד״באל יתינמתנש םדוק הב ליגר יתייהש סחניפד נ״כהבב גארפ ק״ק הפ

 ואבוהו ,הציב ןומלחכ קורי ישממ כ״ג ובש תויציצה ןכו הציב ןומלחכ קורי עבצב ישממ

 קרובשנגערמ ןכל
 םגו ולש םילדג ינש דוע .ד״יה וכלמ המלש יבר שודקה לש אוהו 102

 .לטיק ץרוקש סוניגרס

 לש וירבד יפ לע תאזו ,םינוש םיעבצ הב ויהו ןפוד־תאצוי התיה וכלומ לש ותילט םנמא יכ ,ונדמלל

 ןכש לכ אל ,תילטה לעש שדוקה תומש תרכזה ותודעב הרסח ,םלוא .בוט םוי ׳רכ ןמיהמ הייאר דע

 ידוהי ידיב וא ,לאה תומשל םיעגונה םיטרפה לכ לש םתיידב לע עיבצהל יושע הז רדעה .םטוריפ

 יתבש לש ואוב תא אבינש ימל וכלומ תא ךופהל ידכ םהב ושמתשהש ,םיאתבשה ידיב וא גארפ

 יכ .יחרכה רבסה אל ףאו ירשפאה דיחיה רבסהה הז ןיא יתעדל ךא ,ירשפא רבסה םנמא והז 103.יבצ

 רתויב תקפקופמ ,אתכמסאל םתוא ךופהל ידכ ,תילטה לע םימושרה תומשה יטרפ לש םתיירב ירה

 .178-177 ימע ,ב ,ג״כשת םילשורי ,םירקחמו םינויע ,קוק ח׳׳ש : 19 הרעה ,144 ימע ,םש ,י ,ןויצ ,םולש 100

 םג הוושהו .ה״כ ןמיס ,תיציצ תוכלה ,ש״ארה לש תונטק תוכלה לע ,ל״נה בוט םוי ׳ר לש תודומח ירבד רפס 101

 םרפסמב םגו ירמגל םיוש םניאש ל״צז וכלמ המלש יבר שודקה לש תויציצ יתיאר לבא׳ :ח״מ ןמיס ,םש רמאנל

 .׳היוה םש תויתואכ ונייה ׳ה כ״חאו ׳ו כ״חאו ׳ה כ״חאו הרשע ןה תילטה לצאש תונושאר תוכירכהש יתיאר

 תויתוא וילעו וכלומ לש ולגד תא האר יכ דיעמה ,Widmannstadt לש ותודע תא םג ריכזהל שי הז רשקהב

 ויה ינבוארה דיוד לש ולגד לע וליאו ,(411 ימע ,[33 הרעה ,ליעל] תויחישמה תועונתה ,ילוכשא האר)׳יבכמ׳

 .4 ימע ,(7 הרעה ,ליעל) הנק תייח רפס האר :שדוקה תומש םיבותכ

 ימע ,(ג״לשת) במ ,ץיברת ,׳גרובשנגרל ועסמב וכלומ המלשל ינבוארה דוד הוולתנ םאה׳ ,גרבלדיא ׳ש האר 102

 .ןאכ ואבוהש בוט םוי ׳ר ירבדל גרבלדיא קקזנ 150 ימעב .153-148
 .99 הרעהב ,ליעל םיזומרה םולש ירבדב האר תילטה לע םימוקרה תומשה לש יאתבשה שוריפה תשרפל 103
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 [18] לדיא השמ 210

 תומש לע גארפב העודי התיהש הדגא תוחפל תמייק התיה אל םא ,תויפיפ ברחכ לועפל היושעו

 ולעה םיאתבשה ךא ,תמסרופמ התיה תומשה לע הדגא םנמא יכ ןכתיי :דועו תאז .תילטהו שדוקה

 השק תאז תורמל .ידש ,הוהי ,םיהלא = וכת הירטמיגב ולעי םהש ןפואב תומשה תא בתכה לע

 יעבצ תא ,תיחישמה ותנומא תקדצ תחכוהב ןיינועמ אוה םא וליפא ,יאתבש הדבי עודמ ןיבהל

 .הלואגה תלחתה ןמז רבדב ותנעטל רבד םילעמ םניאש ,תומשה

 ןושאר זמר .תוליבקמ תועפותל תומשה יעבצ לש םהיטרפ תא תוושהל ןיינע שי ,תאז תמועל

 אשונב ליעל אבוהש רמוחה תא תוושהל עיצהש 104,קוק ח״ש לש הרצקה ותרעהב יוצמ הז ןוויכל

 ׳י ידי לע המסרופש ,היליציסב הרוקמ רשא ,תרחא תקהבומ תיחישמ הדועתל ,הז
 ינשב (א)105.ןאמ

 ,אלפ ךרדב ,ועיפוה וז תילט לע יכ רפוסמ תינאיליציסה הדועתב p):תילט לע רבודמ םירקמה

 ,ךכ ןידוי ׳ג׳ '06ךכ רחא ,׳ינא׳ תויתוא
 הביתכהו דחא הלע תילט לש תרחא הצק לע רחא דועו ייי

 ׳ולעיש תורחא תובית םג הנומו רבחמה ךלוה ךשמהבו ,״וכו ךייחל תויתואה ויהו ןרפעזב התיה

 םיטסקטב קר םלוא 107,העודי העפות איה םידגב לע םישדוקמ םינמיס תעפוה ,םנמא .תילטה לע

 היליציסמ הדועתב ןרפעז :םימוד םיעבצה םג ,08.שדוק תומשו תותילט לע רבודמ ליעל םירכזנה

 תודחא םימעפ רכזנ תיחישמה הדועתב יכ ,ץייצל ןיינעמ (ג) .תיאתבשה הדועתה ירבדב םוכרכו

 וכלומ המלש ,אסיג ךדיאמ ;אסיג דחמ 109,אבנתהל השא לע הווצמה הרורב יתלב תומד ,׳שודקה׳

 110.םיבר םירבחמ ידיב הז יוניכב ,ותומ ירחא םנמא ,הנוכמ

 .178 ימע ,(100 הרעה ,ליעל)ורמאמב האר

 ירבד לש ירוטסיהה עקרה תעיבק לע .J. Mann, Texts and Studies, Cincinnati 1931,1, pp. 38-44 :האר

 S. Krauss, 'Zu Dr. Mann's Neuen Historischen :האר .םינוירוטסיהה ןיב ףנע חוכיו םק הדועתה

297-308 .Texten', HUCA, X (1935), pp. 265-296; J. Mann, 'Rejoinder', ibid., pp. לעי ,ילוכשא ז״א 

 ,׳היליקיסב תיחישמה העונתל׳ ,ןייטשפא נ״י :217-207 ימע ,(ש״ת) אי ,ץיברת ,׳היליקיסב תיחישמה העונתה
 .289-286 ,244-240 ימע ,(33 הרעה ,ליעל) תויחישמה תועונתה ,ילוכשא :ךכ רחאו .219-218 ימע ,םש

 ו״טה האמל ,(ןייטשפאו ןאמ)ג״יה האמל ,(ןאמ) ב״יה האמל הנמז תא םיעבוק םהו ,תוקולח םירקוחה תועד
 ,תונושה תונעטה תא טרפל םוקמה ןאכ אל .(סיורק)ינבוארה דיוד תשרפל רשקהב ז״טה האמלו ,(ילוכשא)

 הילע שיש ןוויכ ,ונלש ןוידה תניחבמ• דואמ החונה ,סיורק לש ותעיבקב שמתשא אל .ידמל ךבוסמ םנמא ןיינעהו

 .תועפותה ןיב שיש ןוימדל קר ןאכ קקדזא .ילוכשאו ןייטשפא ,ןאמ ודמע ןהילע ,תובר תוירוטסיה תוישוק

 תושדח תויאר איבהל ילבמ ,ג׳׳יה האמב בתכנ רמוחהש ,ןייטשפאו ןאמ תעדכ S. Bowman סרג ,הנורחאל

 'Messianic Expectations in the Peloponnesos', HUCA, LII (1981), pp. 195-202 :האר .רבדל

 םג עיפומ רבדה יכ ןייצל שי ,תידוהיה היגאמב העודי ןרפעז לש וידב הביתכש תורמל .39 ימע ,םש ,Texts ,ןאמ

 ואשעש ףלק ךירצו■ :א 151 ףד ,(הינרופילק ,דרופנטס)ןמרב די בתכב רמתשהש ,בישמה רפסמ עודי אל עטקב

 ןמ הלעמל ןארפעז לש טוטרש ךירצ םגו [עימקה לש] הביתכ תעשב שאר לש ןיליפתו הליבטו תינעתבו ידוהי
 לכ ומע גישתו השודקו ובוט תפסות אוה ופוס דעו ותלחתמ הזה םשה לכ הז וידמ תושעל ךדי אצמת םאו תומשה

 .א152 ףד ,םש םג הארו /הצרתש רבד

 .241 ימע ,(33 הרעה ,ליעל) תויחישמה תועונתה ,ילוכשא

 ,תיחישמה םתייפצל רשקהב ,ה״נ תנשב םירופיכה םויב םידוהי לש ישמה ידגב לע בלצ ינמיס לש םתעפוה לע

 .166 ימע ,1965 ביבא לת ,תירצונה דרפסב םידוהיה תודלות ,רעב ׳י :האר

 .40-39 ימע ,(105 הרעה ,ליעל) Texts ןאמ

 תועונתה ורפסב ,רתוי רחואמ םלוא ,217 ימע ,(105 הרעה ,ליעל)ורמאמב ילוכשא רבכ דמע וז תורשפא לע

 ןייצל שי .ו״טה האמה איה ,רתוי תמדקומ הפוקתב תקסוע הדועתהש ועבקב ,וו תורשפא שטנ אוה ,תויחישמה
 תא הוושהו .םייחב דוע היה אוה רשאכ וכלומ לע לוחל יושע תינאיליציסה הדועתב אצמנה ׳שודק׳ יוניכה יכ

 אבוה)׳םידוהיה ברקב השודק לש לודג םש ול אצייש ימכ וכלומ תא ראתמה ,אמורב יזיגוטרופה רירגשה ירבד
 יקסרבט לש וירבד תא תאז תמועל הארו .(180 ימע ,[50 הרעה ,ליעל] ינבוארה דוד רופיס ,ילוכשא יפ לע

 .(34 הרעה ,27 ימע ,80 הרעה ,ליעל רכזנה ורוביחב)
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 211 ןוקיגאמכ דכלומ המלש [19]

 .תקהבומ תיחישמ תרגסמ ךותב םיאצמנ היליציסב תילט לע תויתואה תעפוה תודוא םיטרפה
 שוריפה ףאו)ומצע וכלומ והירה — תיחישמ תומדל םה םג םירושק וכלומ לש ותילט לע תומשה

 :ןודינ אלש ףסונ טביה תילטה לעש תומשב שי יכ ינמוד םלוא .(יחישמ ןוויכל םתוא הטמ יאתבשה
 הנושארבו שארב .םיעבצב תומשה תמיקרבו '״תויציצה הארמב רכינה יגאמ דוסיל יתנווכ

 תידוהיה היגאמה ירוביחמ דחאב ראותמה יגאמה שובלמה תא וכלומ לש ותילט הריכזמ

 "2:שובלמה רפס אוה ירה ,םינושארה

 איהו הקופו לושכממו הקוצו הרצמ ןישבול ליעמה ,הקדצה ליעמ ןוקיתו שובלמה רפס הז

 תאמוטב אל ופוג אמטי לאו םימי ׳ז םדא םוצי :הקוח תאזו הקותמ [!]רבדמו הקומע המכח

 רשכ יבצ ףלק חקיו לובטי םימי ׳ז ףוסלו הדנ השא עגמ לכאי אלו pש תאמוטב אלו תמ

 ףתכה ןכו הזחה םע רוביטהו ףתכה קר הסכמש דופאו ןשח ןיינעכ דחא שובלמ ונממ השעיו
 תועורז יתב ךירצ וניאו אוהה שובלמב רבוחמ עבוכ ףלקה ןמ ןכ םג השעיו םינתמה דע

 שובלמה [י ]תויצ הז רוחאו םינפ שובלמה לע בותכ ׳רונהו לודגה םשה הזו אוהה שובלמל

 םויבו ..."3הרוצה איה תאזו עבוכה לע רחא םש שי וירבע ינשב בותכה הזה םשהו ותיישעו

 ריואב הארת העש התואבו םימה לע םשה ארקו םימה לא אצ ינימש לש הלילב יעיבשה

 םימי תעבש דוע הנעתת האמוט הילע שי יכ עד הקורי םא ;הרוצ תומד םימה לע ךומס

 ךמחל בערל שורפו םיינעל הקדצ ןתו ןושארה טפשמכ השע ינימש לילבו הנושארבכ
 תרהט יכ עד "4םודאו חצ תומדה הארת םאו .דוע םלכת אלש ךארוב ינפל שקבתו ללפתהו

 אצו "5םימה ךותב ארונהו דבכנה םשה שבלתו ךינתמ דע םימב סנכת זא שובלל תיבמ

 [י ]העשב עיבשת קר ,לודג ליח ךתא שיש ךיאור לכל הארי יכ ץופחתש ימ לכב םחלהו
 ...םיכאלמה הלא תומש השיבלה

 תוריכזמ תוארוהה יכ קפס ןיא .לאה תומש וילע שיש ,יגאמ שובלמ תנכהל תוקיודמ תוארוה ונינפל

 רוחאו םינפ תומשה תביתכ וליאו ,ףלקהו תוינעתה :הרות רפס תביתכל תונכהה תא תצקמב

 תא םג הפי םאות שובלמה רואית ,תאז תמועל םלוא *"5.רוחאו םינפ תוחולה תביתכ תא תוריכזמ

 .101 הרעה ,ליעל האר 111

 ,םייונישבו וקלחב ,יוצמ הז רוביח יכ ןייצל יאדכ .א93-א92 ףד ,(Add. 15299) 752 תיטירבה היירפסה די בתכ 112
 דוסי ןשוש רפסי ,והינב ׳מ האר .םסרופמה 290 ןושש די בתכב ,הנייר הליד לש וגוחמ ילבקו יגאמ רמוח םע דחי

 .גד ימע ,(ב״לשת) א ,ןירימט ,׳םושרית ףסוי יברל םלוע

 הוושהו .השיבלה סקט ינפלש תורהטיהל תוארוהו םינבומ יתלב תומש ,שדוק תומש לש הכורא המישר האב ןאכ 113

 ה״בקה לש ויתומש אשי לוכי׳ :ךכ ,אוושל ׳ה םש תא תאשל רוסיאה תא שרפמה ,ןשרדה השמ ׳ר לש וירבדל
 ןתא תיציצו ןיליפת לבא הרהטב [אשת :ל״צ] עמשת אל אמש םנחל אושל ךיהלא ׳ה תא אשת אל ל״ת — וילע

 .במר ימע ,י״שת םילשורי ,ןייטשפע םהרבא יבתכ :ךותב ,ןייטשפע ׳א לצא ספדנ .יימש ןורכזל םתוא תאשל ךל

 יאדכ .תינומיד העמשמש ,הקוריה הרוצה תמועל ,תיהולא תולגתה לע םיזמרמ הלא םייוטיבש יאדוול בורק 114

 ׳םודאו חצ׳ םוקמב וליאו ,הקורי אלו הרוחש איה תילילשה תומדה ,155 ימע ,290 ןושש די בתכב יכ ריכזהל

 .׳שא תומד׳ בותכ

 ׳י האר !זנכשא ידיסח לצא םימה לע םשה תריסמ סקטל הוושה 115
 םילשורי ,זנכשא תודיסח לש דוסה תרות ,ןד

 .םש ויתורעהו ,75-74 ימע ,ח׳׳כשת

 תולכיה רפסב .ה״בקה לש קולחה לע תולכיהה תורפסב העודיה הסיפתל שובלמה רפס לש וירבד תא תוושהל שי *115

 אלמו קוקחו / ודובכ אסכ לע אבו רטועמש / לארשי יהלא הוהי לאיררהז לש קולח לש הדימ׳ :םיארוק ונא יתבר

 יניע אלו םדו רשב יניע אל / וב לכתסהל הלוכי הניא הירב לכ יניעו / הוהי הוהי ןוצחה ןמו םינפבמ ולוכ
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 [20] לדיא השמ 212

 אוה ,שובלמה רפסבש תידוהיה תרוסמה יפ לע ,יגאמה שובלה יכ ונדמלל ;הנטק תילט לש התרוצ

 .םיעבצ לע ללכ רבודמ ןיא יגאמה טסקטב ,םלוא .םינוש שדוק תומש םיבותכ הילעש תילט תרוצב

 ,תיגאמ הלועפל רשקהב ,שודקה םשל ןכ ומכו היוצרה הלועפה ביטל םיעבצה תמאתה יכ ינמוד

 [!]תומשה והז׳ ״6םילמב ליחתמה עטק .הנייר הליד ףסוי ׳רל הרושקה הקיטקארפב העודי

 הלבקה׳ םילמב םייתסמ ״7,׳ךאלמה ינפל לבוקמו קומע רבד אוהו אניאר אליד ףסוי ׳ר לבוקמהמ
 דחפ לע היפטפט לש םשב ןיוכיש איה הלבק .ריואב םיחרופ קורי ןווגב טהי םשה הזב ןיוכיש איה

 חרופה םדא ןיעכ םשה הזב ןיוכיש אוה׳ "9:רמאנ ךשמהב וליאו "8.׳ריואב חרופהו תשקה ןיעכ

 ןוגכ הוהי םשב ןיוכיו׳ :רמאנ דומעה ךשמהב יכ הדבועה רואל ,׳םודא׳ אורקל שיש ןכתייו ,׳ריואב
 םהש םהב ןיוכתו שאר לש ריואב םהש היפטפט תויתואב ןיוכתו תשקכ קרי אוהש ולש תויתואה

 ורכוז אוהש םשה הזב ןיוכל ךירצו׳ ׳אלגא םשב הלבקה׳ יכ רמאנ ךכ רחאו ,׳תשקבש קוריכ םיקורי

 יכ ונדמלל .׳המודא איהש הרובגה םש אוהש ינפמ ויתויתואב ל״ר תומדא ןווג הלש תומדכ אוהש

 םג הרושק איהו ,תיגאמ הלועפב רשקתמ םודאו קורי ןווגב שדוקה תומש לש םהיתויתוא ןוימיד

 םושמ .תראפת וא דסח לע קורי הארנכו םודא — הרובג :םשה לע הנוממה הריפסה לש העבטל

 ,וכלומ יכ המוד .וכלומ לש ותילט לע שדוקה תומש תמיקרל תיקלח הליבקמ ונינפל יכ הארנ ,ךכ

 וילעש שובל תשיבל לע המודקה תיגאמה תרוסמה תחאה :תורוסמ יתש ובליש ,ויתורוקמ וא

 ידכ 120,םינוש םיעבצב שדוק תומש ןיימדל שי יכ תסרוגה ,רתוי תרחואמ תרחאהו ,שדוק תומש

 .עבטה רדגמ תואצוי תואצות גישהל

59 .York 1965, p). רפסל ןוימדה לע ריעה ףא אוהו ,132-131,64-58 ימע ,םש ,ללכב קולחה תסיפתכ ןד םולש 

 יא תולכיהב :ןפוד תואצוי תונוכת לאה תומשל שי םיטסקטה ינשב יכ שיגדהל שי . 13 הרעה ,60 ימעב שובלמה

 ימע ,םש ,ריעה םולש .ותוא שבולש ימ לש וינפמ דומעל רשפא יא יגאמה רוביחב וליאו שובלמב טיבהל רשפא

 רושקל שיש ןכתייו .יתבר תולכיה רפס ירבד ןיבו תירבה תוחולב תויתואה תקיקח ןיבש ןוימדה לע ,13 הרעה ,60
 ימע ,(133 הרעה ,ןלהל זומרה)ירמאמב האר .לאה ףוג לע הבותכ התיה הרותהש הסיפתל םג קולחה רואית תא

 .132 הרעהב ,ןמקל רמאנלו ,45-43

 הרותל יתבר תולכיה רפס ירבד תא הוושמ אוה רשאכ ,Nicolas Sed ךמתסמ וילעש רוקמה והמ עדוי ינניא

 .La mystique cosmologique Juive, Paris 1981, p. 220 :האר .שודקה םשה ׳םוקר׳ו ׳קוקחי הילעש ,המודקה

 ךיישה רוביחב .םייניבה ימיב ומצע ה״בקה רואיתל הרבעוה יתבר תולכיהבש קולחה תסיפת יכ ןייצל ןיינעמ
 ארקנ אל ה״בקה יכ הבכרמה ילעב ורמא הז לעו׳ :םיארוק ונא ,ינומדקה דוסיו דוס ומשו ,ןויעה רפס גוח תורפסל

 [תוינוציחב ונייהד] תציחמבו הבשחמה תוימינפב ׳מולכ ץוחבמו םינפבמ םיניע אלמ אוהש ינפמ אלא הלפת

 ןב םשכ ושרפתה ןאכ ׳םיניעה׳ יכ ןכתיי .(ב198 ףד ,80 1959 םילשורי די בתכ)׳לכשה ןמ ץוח אוהש ,הבשחמה
 G. Scholem,:האר .םילוגיע ד״כ תרזעב ונייהד ,׳םיניעה׳ בתכ תועצמאב ןויעה רפס גוחכ בתכנש ,תויתוא ׳ד

346-347 .Les Origines de la Kabbale, Paris 1966, pp 
 .155 ימע ,788 ןושש די בתכ

 .226-201,192-189 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) םינויע ,לדיא האר הנייר הליד לש וגוחב םיכאלמ לש םתולגתה לע

 ףסוי ׳ר איבהש האבומב האר םיעבצלו שרופמה םש תויתואל רשקהב ׳החירפ׳ לע . 156 ימע ,788 ןושש די בתכ

 סחוימה הריצי רפס שוריפ לש יתמאה רבחמה׳ ,םולש ׳ג סיפדהש ,תישארב תשרפל ושוריפב יזנכשא םולש ןב

 .120 הרעה ,ןמקל םג הארו .299 ימע ,(ח״פרת-ז״פרת) ד ,רפס תירק ,׳וירפסו ד״בארהל

 .157 ימע ,םש

 הלוע םייגאמ םירשקהב ךא ,ג״יה האמה יהלשב רבכ יוצמ םינוש םיעבצב הליפתב שדוקה תומש תויתוא ןוימד

 םיעבצ ןיב רשקה לע .הלבקב םיעבצה לע ירקחמב הז אשונב ביחראו ,בישמה רפסב וז הקינכט לש התובישח

 וירבד רקיעב ,א קרפ ,םינווגה רעש ,םינומיר סדרפ רפס ,וריבודרוק השמ ׳ר ,וכלומ לש ורוד ןב לצא האר היגאמו

 חתלא ףסוי ׳רל וכלומ רסמש עמקה ןיינעב הארו ,םינוש םיעבצב שדוקה תומש םיבתכנ ןהבש תועימקה לע
 .118 הרעהבו ,91 הרעה דיל ,ליעל ונאבהש
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 213 ןוקיגאמכ וכלומ המלש [21]

 תיקלח תמאות תיאתבשה תרגיאב ונלומ לש ותילט לש רואיתה יכ ינמוד ,ןאכ דע רומאה רואל
 לש תויטנתואה תא קזחמ הז אצממ .רואיתה לש םינוש םיטביהל תועגונה ,רתוי תומודק תורוסמ

 ,התע דע ונאבהש תורוסמל ףרטצהל יושע אוה ,ןכ לע רתי .תיסחי רחואמ אוהש ,תילטה רואית

 .וכלומ המלשל הרושקה הרורב תיגאמ תימדת הרצונ ןהמש

 רקיעב תועגונ הלא תויודע .ןוקיגאמכ וכלומ לש הנומת הלוע ןלוכמש ,תונוש תויודע ליעל ונפריצ
 תא התע קודבל ינוצרב .וירוביחמ תרייטצמ איהש יפכ ,ומלוע תשיפתב אלו וכלומ לש ותומדב

 הריהבה התפישח .ראופמה רפסב העיפומ איהש יפכ ,הזה לבוקמה לש ותבישחב יגאמה דוסיה

 .׳ישעמ׳ ןוקיגאמכ וכלומ תודוא ונחותינ תא דואמ ששאת תיגאמ הייטנ תלעב הבישח לש

 לע טלתשהל טלחומ חוכו תומלשומ תועידי לעב רוציכ רצונ ןושארה םדאה ,וכלומ תעדל

 12,:עבטה

 תוביתו תוישרפ ילב '22המימתו המילש הרותה ול תתל הבשחמב הלע םדאה אטחיש םדוק

 תויחהלו םינותחתו םינוילעב לושמלו '23ליכשהלו גישהל לכוי הבש ,םימעטו תודוקנו

 רשאכ הרותה לבקל יואר הז ןיא ,ה״בה רמא אטחש ןויכו ,ןבירחהלו תומלוע תונבלו םיתמ

 .תואלפנו םיסנ תושעל חכ ול היהי הבש יפל ,ינפל הבותכ איה

 ,תאז .םירצימ אלב עבטב טולשל לגוסמ היה אוה םדאה לש ילאידיאהו ינושארה בצמבש ,ונדמלל

 וכלומ ידיב תרדגומה ,הרותה :לוחנל היה יושע אוהש המצוע בר ילכ ףקותבו םלשה ועבט תוכזב

 :ךכ
 תומלוע תונבל םדאה לוכי היה החכבש תינחור 125 תוהולא םצע וינפל הבותכ התיה רשאכ׳ 124

 ה״בקהל המרד ותויהב םדאה לש ותומלש תא ראתמ ונלומ יכ שיגדהל יוארה ןמ .א״ע ז ףד ,ראופמה רפס
 רמא הליחתב יכ ...םינוילעה תודוסה ליכשהלו ןיבהל תעד ול היה אל םדאה ארבנשכו׳ :וחוכו ויתועידיב

 םדא תושעל הצור ינא ךכ הלשמ לכב ידיו םלועה ןודא ינאש םשכ ׳יפ ונתומדכ ונמלצב םדא השענ בותכה
 חכה ןתנ דבל םדאלש ...תוארבנה תוירבה לע הלשממו חכ ול ןתנ ...היתוירב לכבו חאב הדריו טולשיש

 לש תיגאמה תלוכיה הזמרנ םהבש ,ראופמה רפסב תומוקמה תצקמ לע .(ג״ע ב ףד ,ראופמה רפס)׳הלשממהו
 11 ,תעד ,ידרפס שורג רחאל תיחישמ־תיטילופה תוררועתהה לש התומדל םיוק׳ ,ץ״ש ׳ר התע האר ,םדאה

 ׳י ; 64 ימע ,(ג׳׳משת)
 תפוקתב הילטיא ימכח יפל ןושארה םדא לש אירלקפסאב הנורחאה הלואגה׳ ,ןוסבקעי

 .75-74 ימע ,םש ,׳סנסנרה

 הב ןיאש ,הרותה לש תטלחומה התומלשו התודחא תא ,ךשמהב דימ איבנש תואבומבו ,ןאכ שיגדמ וכלומ

 תרשעב לעופ דחא םצע ןה תוריפס רשע לכשי תסרוגה ,ולש תוריפסה תסיפת תא תפפוח וז הדמע .ללכ הקולח

 תארבנש השודקה ותרות ...׳ :(ג״ע-ב׳׳ע ו ףד ,םש)הרותה לע רמאנל הוושהו .(ג״ע ג ףד ,ראופמה רפס)׳םיכרד
 תוביתו םיקוספו תוישרפ קולח הב היה אל זאו ,םיארבנ תומלועה לכ ויה המעו םלוע תאירבל םדוק הנש םיפלא
 .ד״ע-ג״ע ז ףדו ,125 הרעה דיל ,ןלהל םג הארו .׳דחא םצעו דחא רבד התיה הלוכ אלא ,םימעטו תודוקנ

 לע (זט ימע ,^רבדוא תרודהמ)י קרפ ירבעה ךונח רפסב רמאנל הוושהו ,ג״ע ז ףד ,ראופמה רפסב םג האר

 האראש יפכ .׳םינותחתו םינוילעה תמכח ודמלל ול םיתרשמ הניבה רשו המכחה רשש ינפמ ...׳ :ןורטטמ

 אורבל לאה ןוצר תמלשה ןיעמ הווהמ ,ןורטטמל ךפהש ךונח יכ ,םודק רמוח ךמס לע ,וכלומ סרוג ,רחא םוקמב

 .ל׳׳מכאו ,םלש םדא

 .א״ע ז ףד ,ראופמה רפס

 .122 הרעה ,ליעל הוושה
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 [22] לדיא השמ 214

 ־לעה ויתוחוכ תומלעהל םרג ןושארה םדאה לש ואטח .רדיב רוסמ היה לכה ,םיתמ תויחהלו

 איה רשאכ הרותה םדא ינב וליכשי אלו וניבי אלש ידכ ׳תי אוה רזגו םדא אטחש רחא׳ 126 :םייעבט

 ןקות הדירי לש הז בצמ ,םלוא .ךבירחהלו תומלוע אורבל ולכי היתודוס גישי םאש ,וינפל הבותכ

 127 :יניס־רה דמעמב

 םינכומ ויה ןכו םיארונהו םימלענה היתוביתנו הרותה ולבקש ןמזב לארשי ויה יאדכו

 ,יניס רהב ולבקש הנכהה הלטנ אל לגעה ןועבו םלועל םימייקו םייח תויהלו םיתמ תויחהל

 ולבקיש הצרו תוינש תוחול םהל ןתנו רזחו לגעה השעמ םהל חלסו רפכ ה״בקהש יפל

 ידכ ...םייחה ץע אוהש הב קיזחהל חכ לארשיב היהו םיארונה היתודוס ועדיו הרותה

 ויהי זאו ,םינוילעה הרותה ירתס תעדל תומלשב םייחה ץעב קיזחהל םייוארו םיכז ויהיש

 ׳תי וינפל הבותכ איה רשאכ הרותה ירתס תומולעת םהל ורסמיש םה יאדכ םירוהטו םישודק

 תלעמל ועיגה םלכ יכ ופוס דעו םלועה ףוסמ ולשמיו ...הלעמ ירשב םילשומ תויהל

 .יניס רה דמעמב האובנה

 רשבל תוכזל לארשי לש םתשקב ךא ,חלסנ םנמא לגעה אטח .תונמדזהה הצמחוה םעפה םג ,םלוא

 לע לארשי ורזח הזב ׳2«.׳יניס רה דמעמב םהל היהש םחכו םתנכה׳ ןדבאל המרג םיסג תולכאמו

 םירשה תעפשה תחת לארשי םינותנ התע .תעדה ץעמ ותליכאב העטש ,ןושארה םדאה לש ואטח

 ררבתמ ,ראופמה רפסב תויוצמה ,תורחאו הלא תואבומ ךותמ .םהילע םינוממ םהש תומואהו

 ,םנמא .יגאמ שומיש הב שמתשהל תלוכיה ןיבל הרותה תודוס תעידי ןיב קודה רשק שי יכ לילעב

 לש םאטחמ הרזח םלוא ,יגאמ שומיש םירשפאמה תודוסהו הנכהה םויה ונידיב ןיא ,וכלומ שיגדמ

 הרטעה תא ריזחהל היושע — םיסג תולכאמל תורכמתהל הנווכה — הנכהה ןדבאל םרגש לארשי

 ,29:הנשויל

 — לכא אל םחל
 םינעתמ םה השודקו האובנ רבד םישקבמשכ םידיסחהו םיאיבנה ןכו

 שדוקה חור חונתש ןכתי אל יכ לאינדב וניצמש ומכ ינפוג '30גונעת לכמ םמצע םיקחרמו

 .ףוגה יגונעתבו הליכאב קוסע אוהש ימ לע *'30הניכשה רואו

 .ג׳׳ע ח ףד ,ראופמה רפס 126

 .ד״ע-ג״ע ח ףד ,םש 127

 .לגעה אטחמ רומח םיסג םילכאמב אטח עודמ וכלומ לש ותקמנה תא ,ב״ע י-ג״ע ט ףדב הארו .ד״ע ח ףד ,םש 128

 רואיתלו ,77 הרעה ,ליעל ונאבהש ינבוארה דיוד לע ויסומאר אטסיטאב ןא׳ו ירבדל הוושהו .ד״ע ו ףד ,םש 129

 ,השודקה רעש ,המכח תישאר ,שאדיו יד והילא ׳ר לצא ,וכלומ לש ויעדויממ ,קאצאטיאט ףסוי ׳ר לש ותונפגס

 ליעל רכזנה ורפסב ,רמת ׳ד : 159-151,69 ימע ,(53 הרעה ,ליעל)וראק ,יקסבולברו לש וירבד תא םג הארו .ז קרפ

 םג הרושק תויהל היושע ,ימשגה גונעתה ןמ תוקחרתה תניחב ,תונפגסה לש התרדאה .13-11 ימע ,(23 הרעה)

 I. Robinson, 'Messianic Prayer Vigils in :האר :וכלומ לש ונמזב הצופנ התיהש הבושתה תעונתל

32-42 .Jerusalem in the Early Sixteenth Century', JQR, n.s., LXXII (1981), pp. םע קדצהש ןכתיי 

 תוררועתהה לע יולה רזעילא ןב םהרבא ׳ר לש תיתורפס־תיחישמה תוליעפה לש התעפשהל עגונה לכב ןוסניבור

 הוושה .תמזגומ איה (40 ימע)וכלומ יבתכב הליפתה תובישח תא ותלילש ךא ,סוורט ילתפנ ׳ר הילע דיעהש

 םהרבא ׳ר לש ויבתכמ ןהו הריוואהמ ןה עפשוה וכלומש ןכתייו : 10 ימע ,(7 הרעה ,ליעל)הנק תייח רפסב רמאנל

 .א23 הרעה ,63 ימע ,(121 הרעה ,ליעל) ץ״ש הארו !יולה

 ףד האר .ראופמה רפסב תובר םימעפ רזוח אטחה תביסכ ׳ינפוג גונעת׳ יוטיבה 130
 .א״ע י

 G. Vajda 'Ôr Ha-Sekhînâ', REJ, CXXXIV (1975), pp. 133-135 :האר הז יוטיב לע *130
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 אליממו ,תודוסה תעידילו ׳הנכה׳ל םדאה תא ברקל היושע תוירמוחה ןמ תוקחרתההש ,ןאכמ

 ,31.תע לכב ,הארנה לככ ,ירשפא רבדהו ,תיגאמ תלוכיל

 תויוצמה הרותה לע תומודק תוסיפתל ךשמה תווהמ וכלומ לש ויתועד יבורש קפס ןיא

 תפוקתב ובתכנש הלאבו 134םיימיניב־ימי םיטסקטב ןכו 133,תולכיהה תורפסבו 132שרדמב

 לש יגאמה החוכב ןודל הברמ ,רחא רבחמ לכמ רתוי ,וכלומ יכ שיגדהל שי םלוא 135.סנאסינירה

 עיגהש וכלומ לש וטע ירפמ בותכה רמוחה טועימ תא רוכזנ םא םייתעבש טלוב רבדהו ,הרותה

 תיאדיא השיפת הניה הרותה תודוס תעידיל רושקה יגאמה חוכה לע וכלומ תשגדה יכ ןכתיי .ונידיל

 היה יושע ,ליעל ונחתינש ,ראופמה רפסמ רמוחה יכ חינהל שי ,הז רבסה לבקנ םא םג םלוא .אדירג

 שרד אוהש הדבועה לשב רקיעב תאזו ,ןוקיגאמכ וכלומ לש ותימדתל תמיוסמ המורת םורתל

 ןמ םלעתהל ןיא יכ ינמוד ,םלוא .םוסרפל בתכה לע ןתוא הלעהש ינפל ויתושרד תא םיברב

 אוה יכ ,ורוד ינב תנעטו ,ותנעטל רשקהב הנבהל תנתינ הרותה תא וכלומ לש ותסיפתש תורשפאה

 הלעמ לש הבישימ ותלבק לע וכלומ ירבד תא ליעל וניאר רבכ .הרותה תודוס תעידיב ןייטצה

 יכ הדומ אוה (5 ימע)הנק תייח רפסב ,תרחא דועו תאז .ארקמה יקוספל םירושקה ׳םינוילע םירבד׳

 םיפורצו השודקה הלבקה תמכח תומולעת ינועידוהו םילודג תודוס ילא ולגנו׳ הלימה תירב רחא

 .׳וניהלא תרותב יבבל תא וריאהו המכח תורצוא ינוארהו תוריפסהמ םילודג

 136:הלואגה ןמזב הרותה תודוס ולגתי ,ומצע וכלומ לש ותעד יפל

 ונממ ולטנ רשא הרותה תודוס לכ ונל םייולג ויהי זאו .םלועל לארשי לע ךלמ '37דודו...

 םינוילעה תודוסה התע םיגישמ ונא ןיאש .תודעו םיקוח הרות ונל ושרפתי זאו .וניתונועב

 ךל שרפנש ןמז אבי ׳יפ ,ךל השענ בהז ירות 138םולשה וילע המלש ימאש והזו ,םהבש

 תועצמאב אוהש שוריפה אלא םיגישמ ונא ןיא התעו .בהזמ םידמחנ םישוריפ הרותב

 תודוקנ םע רמא הזלו .בהז ךרעב היהיש אוהה ןמזב עדנש המ ךרעב ףסכ אוהש תודוקנה

 ידי לע ונתודפ רהמי םימשבש וניבא ינפל ללפתהלו שקבל ןנחתהל הלא ירבד תילכת .ףסכה

 דע 139יכ ךעידוהל יתלוז .יבבל םע רשאכ ךיראהל יאנפ יל ןיא התעו ...ונקדצ חישמ

 .ןמאו ןמא םלועל ׳ה ךורב .וחיר ןתנ ידרנ ,ובסמב ךלמהש

 הרותה תודוס לש םתומלעה לע וכלומ לש תללוכה ותשיפתב בלתשמ הז עטק הנושאר האירקב

 ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה :ירמאמב יתספדהש ,ונמילא ןנחוי ׳ר יטוקילב היוצמה המודה הסיפתל הוושה
 .74-73 ימע ,(4 הרעה ,ליעל)

 חוכה ץוענ היה הרותה לש המודקה התרוצב יכ סרוגה ,(33 ימע ,רבוב תרודהמ)ג רומזמ ,בוט רחוש שרדמב האר

 .התע הנתשנ הרותה תוישרפ לש ירוקמה רדסהש אלא ,םיתפומ תושעלו םיתמ תויחהל ,םלוע אורבל יגאמה

 — ל״זח ,ךברוא א״א הארו
 רפסב הז שרדמ טטצמ וכלומ .277-276 ימע ,ט״כשת םילשורי ,תועדו תונומא יקרפ

 .ג״ע ו ףד ,ראופמה

 א ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ ,׳הלבקב הילוגלגו תולכיהה תורפסב הרותה תסיפת׳ ,לדיא ׳מ האר

 .37-36 ימע ,(א״משת)

 ףד ,ראופמה רפסב שדוק תומש לש ףצרכ הרותה לע ן״במרה ירבדב שמתשמ וכלומ ; 53-52 ימע ,םש ,לדיא האר
 .ד״ע גי ףדו ג״ע ו

 ר״שי לש וירבד יכ חינהל ריבס .62 הרעהו 74 ימע ,(4 הרעה ,ליעל)ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה ,לדיא האר

 םיבורק ,׳תוארונ תולועפ לועפל םיהלאכ היהנו הרותה תודוסל הכזנו׳ :י קרפ ,המכחל ףרצמ רפס ,הידנקמ
 .הז אשונב וכלומ לש ותסיפתל דחוימב

 .ד חכ א םימיה ירבד 137 .ד״ע אי ףד ,ראופמה רפס

 .בי א םש 139 .אי א םירישה ריש
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 וכלומ לש תיטרואיתה ותסיפת יוטיב קר אל יכ המוד םלוא ,ותפוקתב הז ללכבו תולגה ןמזב

 ,ןכ לע רתי .ילאוטקא ךפונ ןוידל ףיסוהלו ,ינבוארה דיודל זומרל היושע דיוד לש ותרכזה :ונינפל
 תצקמל הכזש ימכ ומצע האר וכלומ יכ הדבועל לילעב תזמור בי א םירישה רישבש קוספה תאבה

 לוכי ,הלא תודוסל הכזש ימכ ,וכלומ יכ הדבועה תעמתשמ ףיקע ןפואבו ,חישמל םינופצה תודוסה

 ימכ ומצע האר וכלומש איה הדבוע .תודוסה תעידיל םיוולנה םייגאמה תוחוכב שמתשהל היה

 האר וכלומש ,ןאכמ 140.ג״צר תנשב ףא שממתהל ליחתהל היושעש ,הלואגל הבר תוכימסב יחש

 :תולגתהל וליחתה הלבקה תודוסש הפוקתב יחש ימכ ומצע
 ,תינויער הניחבמ ,רושק הז יוליג 141

 לש הרורבה ותסיפתש ,ןאכמ .ליעל וניארש יפכ ,תודוסה תעידיל הוולתמה יגאמ חוכ תיינקהב

 ,תיטרואית העד קר אל תויהל היושע ,יגאמה חוכהו הרותה תודוס תעידי ןיבש הקיזה לע וכלומ

 ־לע תוחוכ ול שיש ימכו תודוס ייוליגלו תוארמל הכזש ימכ תימצעה ותסיפת תא ףקשל םג אלא

 .םייעבט

 רותב 142.םירפא ןב חישמכ ףא ילואו ,תיחישמ תומד ףא ומצע האר וכלומ ,תרחא דועו תאז

 תומוצעה ויתועידימ םיעבונ םידחוימ תוחוכש ימכ ומצע תוארל היה יושע אוהש קפס ןיא הזכש

 .הרותה תודוסב

 יפכ ,וכלומ המלש תודוא תועידיל םולחבש תופקתשה ,יתעדל ,הווהמ רשא רופיס ףוסבל איבנ

 רסיק׳ ידי לע שקבתנ אוה וכלהמבש םולח לע רפסמ לאטיו םייח ׳ר .לארשי pאל ועיגה ןהש

 ,43:לאה תומשו הרותה תודוס ול רוסמל (!)ימור

 דע םש אבחתמ היהאו םיינע םישנא םינכוש הבו ימורב רשא תחא הרעמב אבחאו חרבאו ...

 לכ ואיצוה :וציו .וינפל ינוכילויו רסיקה ישנא יב ועגפיו יתאצי זאו .תבש םוי לש החנמ תעש

 .יתולגה ףוס׳ איה וז הנש יכ וכלומ סרוג םש ,ב״ע-א״ע זי ףד ,ראופמה רפס האר

 ,(132 הרעה ,ליעל)ךברוא האר .המודקה תידוהיה הבישחב רבכ הצוענ תודוס יוליגו הלואג ןיב הקודהה הקיזה
 G. Quispel, 'From Mythos to Logos', :האר .םינורמושה ןיב םג עודי היה רבדה .278-275 ימע

330 .Eranosjahrbuch, XIX (1970), p. יבתכ) הלואגה רפס ,ן״במרה האר .וז הסיפת הצופנ םייניבה ימיב 

 ׳ר יבתכ׳ ,לדיא ׳מ האר ,היפעלובא םהרבא יבתכב ;צ׳׳ר ימע ,(ד׳׳כשת םילשורי ,א ,לעוועש תרודהמ ,ן׳׳במרה

 תירבעה הטיסרבינואה לש היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק םשל הדובע ,׳ותנשמו היפעלובא םהרבא

 ינוקית רפסב תומוקמ המככ םג הארו : 175-170 ימע ,(82 הרעה ,ליעל)סביל ;403-402 ימע ,ו״לשת ,םילשוריב
 , 18 ימע ,(29 הרעה ,ליעל) ,יבצ יתבש ,םולש ׳ג לש וירבדו ,(א״ע טנק ףד ,ג ,רהז ,המגודל) אנמיהמ איערו רהוז

 246 ימע ,א ,ב״משת םילשורי ,היתוחולשו הלבק ירקח ,יבשת ׳י : 69-68 ימע ,(םש ,ליעל) Kabbalah ל״נה : 54

 ק״מר ירבדב התעו ,237 ימע ,(3 הרעה ,ליעל)םינויע :ירמאמב יתספדהש תרוטקה ףכ רפס ירבדבו 279 הרעהו
 ׳צ תכירעב)היגולוטכסאו תויחישמ ,׳וריבודרוק השמ ׳רל ״רקי רוא״ב הלואג ינמז השולש׳ ,קז הכרב הסיפדהש

 .292 ימע ,ד״משת םילשורי ,(סרב

 ,ד׳׳ע אי ףדו ,ג׳׳ע וט ףד ,ראופמה רפסב ילוח עודיו תובואכמ שיאכ םירפא ןב חישמ לש ורואית תא האר

 ,ליעל] הנק תייח רפס)׳ילוח עודיו תובואכמ שיאכ׳ םש ותבישיו ימור יינע לא ומצע וכלומ לש ותכילה רואיתלו

 תוירצונ תוסיפת ןיבו םירפא ןב חישמכ וכלומ ןיב םירשקה .ג הקסיפ םויסב ,ליעל םג הארו ,(6 ימע ,[7 הרעה

 תירבעה תורפסה לע םירקחמ לש ׳ב ךרכב םסרפתהל דיתעה ,וכלומ לש ויתושרד לע ןרפס ׳ב לש רקחמב ונודינ

 ׳י תכירעב ,םייניבה ימיב
 .(Cambridge Mass.) יקסרבט

 לש ונויסינל םג הוושהו .ז׳׳סש תנשמ םולח והז .חס ימע ,ד״ישת םילשורי ,(ילוכשא ז״א תרודהמ)תונויזחה רפס

 םש ביבס תבבוסה תדכ תודהיב ,ותנווכל ןתונ ינאש שוריפה יפל ,ומע ןודלו רויפיפאה םע שגפיהל היפעלובא

 .(26 הרעה ,ליעל) ירמאמב האר :שרופמה
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 םכלכ הנהו ?ינגרהל שקבמ התא המ לע :ול יתרמא .ונידבל אוהו ינא ראשאו יילעמ שיא

 רמאיו .תמא התלוז ןיאו ודבל השמ תרות קר תמא תרות ןיא יכ .םידועה ומכ םכיתדב םיעות

 ךומכ םכחו ןובנ ןיא יכ יתעדיש יפל ,ךשקבל יתחלש ןכל ,הז לכ יתעדיש יפל הנה :יל
 ינא רבכ יכ ,םכיהלא ת״ישה תומש תצקו הרותה תודוס ינעידותש ינא הצורו תמאה תמכחב

 וזמ טעמ ויתעדוה זא תמאב ךבהוא ינא יכ ,ךירחא יתחלשש הממ ארית לא ןכל ;תמאה ריכמ

 .ץקיאו .המכחה

 סנימילקו וכלומ ןיבש םיסחיה לע וניתועידי ןיבו םולחה ןכות ןיב ברה ןוימדה ןמ םלעתהל השק
 הנווכה יכ יל הארנ ,רסיק םשב הנוכמ אוהש תורמלו ,ימור טילשב רבודמ יכ ןאכ רורב .יעיבשה

 ינפל ימור יינע ןיב וכלומ לש ותבישי ןיבש הלבקהה ןמ הפי תרבתסמ וז הנבה .רויפיפאל איה

 סחי .רסיקה לא אבומ אוהש ינפל ,םיינעה םע ,םולחב ,לאטיו לש ותוהש ןיבו '44רויפיפאל ותכילה

 לאטיו ,דועו תאז .וכלומל סנימילק לש הרתיה ותביח תא ריכזמ לאטיוול סחייתמ רסיקהש הביחה

 דמצה םע ההדזה אוהש הארנ וז הניחבמ םגו 145,תיחישמ תוחילש הז םולחב אלממ

 ותוא תובבחמ הלבקב לאטיו לש ויתועידי לדוג יכ הדבועה דחוימב תניינעמ ךא .וכלומ-ינבוארה

 הלבקל םיליבקמ הארנכש — הרותה תודוסב קר אל ןיינועמ היה רסיקה יכ הארנ ,דועו .רסיקה לע

 ,ונדמלל 146.תישעמה הלבקה לע םיזמרמ יאדוול דואמ בורקש ,לאה תומשב םג אלא — תינויעה

 ,ולש םגדה אוה וכלומ יכ ןכתייש השעמל דהוא םחי אוצמל רשפא לאטיווכ ינרמש לבוקמ יניעב יכ

 147.הלבקה תודוס תריסמו ימור טילש םע שגפמ ורקיעו

 ותוישיא לש עודי אל טביה הלגמה הנומת ידכל תובלתשמה ,תואבומ לש הרוש ליעל ונילעה

 תיתורפס הניחבמ הנוש תונמיהמ תגרד ילעב םהו םינווגמ םנמא תורוקמה .וכלומ לש ותוליעפו

 לילעב םישיגדמ ,תודגאה הז ללכבו ,םירחואמ םירבחמ לש םהירואית אקווד .תירוטסיה הניחבמו

 .6 ימע ,הנק תייח רפס האר
 .ל׳׳מכאו ,ואולמב םולחה חותינ ךותמ רורב רבדה
 .229-211 ימע ,(ד״משת)ד ,םלש ,׳לאטיו םייח ׳ר לש םייחישמה ויתונויזחו ויתומולח׳ ,רמת ׳ד :םג התע הארו

 ינשל ...תקלחנ ...תאזה המכחב...׳ :אסיפמ קחצי ׳ר ידי לע יתעדל הבתכנש תרגיאב רמאנל הוושה

 קלחה ...היזמרו הרותה תודוסו ׳זנה תוריפסה הרשעב תומלוע ׳ג תורשקתה תעדל אוה ינויעה קלחה ...םיקלח
 ,ליעל)לדיא לצא ספדנ .׳...םהב שמתשה ןפואו ףוריצה ךרדב שדקה תומש תאצוהו דבלב רובדב אוה ישעמה

 .199-198 ימע ,(5 הרעה

 הלבקה תודוס תא ׳שוכרל׳ תורצנה ךותב המגמ לש המויק לע לאטיו לש הז ומולחמ הנז ׳י דמל דציכ יתוניבה אל
 יתודידי הארנ רסיקה ןאכ :66-65 ימע ,(81 הרעה ,ליעל)ןורצבהב ורמאמב הנז האר .םידוהיה דגנ קשנל םכפהלו

 םולחה םויס יפ לע .הלבק םג דומלל שקבמ אוה ךכ םושמו תודהיה תתימאב ענכתשהש ימכ ומצע גיצמו דואמ

 — םירצונה לש םתונוכנ לע קר דמלמ םולחה .תודוס ול רסמו ותנעטל ןימאה םנמא לבוקמה יכ הארנ
 הרקמבו

 .אל ותו הלבק דומלל — רויפיפאל ףא הנווכה יתעדל הז

 ללכבו ,תויטלוקואה תומכחב ינשה ףלודור לש ותוניינעתהמ עפשומ תויהל היה יושע לאטיו יכ ןכתיי ,תיטרואית

 קר החרפ וו תוניינעתה ךא .ל״רהמה םע ףלודור לש ותשיגפ לאטיו לש ומולח רשקהב ילוא הבושחו ,הלבקב הז
 R.J.W. Evans ,Rudolf 11 :האר .העפשהה תוריבס לע השקמה הדבוע ,לאטיו לש ומולח ינפל תוטעמ םינש

236-242 .andHis World, Oxford 1973, ch. 6: 'Rudolf and the Occult Arts', pp. 196-242, esp. לע 

 ותוא ןיינעל הסינ וידיגא יכ הדבועה דבלמ ,רבד םיעדוי ונא ןיא הלבקב ישימחה סולראק רסיקה לש ותוניינעתה

 ותכילה ןיבו רויפיפאה םע וכלומ לש וירשק ןיב רשיק לאטיו יכ םג ןכתיי .151 הרעה דיל ,ןלהל האר .היתודוסב

 .סולראק רסיקל
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 שיגדהל םיטונו רתוי הברה םיגייוסמ םה וירבד וליאו ,וכלומ לש תוליעפה לש יגאמה טביהה תא

 לע וינוידב םג יכ ינמוד ,םלוא .םייגאמה ויתוחוכב קוסעל ילבמ ,ויתורוק לש יעבט־לעה דצה תא

 יפכ ,תישיא המינ הבנגתה ,עבטה לע טלתשהל םדאה תלוכי ןיבו הרותה תודוס ןיבש קודהה רשקה

 לש םינושה םיגוסה ןיבש תינורקעה המאתהה .בי א םירישה רישבש קוספב ושומישמ רבתסמש

 רתיב רבתסהל היושע ותומל דואמ ךומס המקרנש הדגאה .תירקמ תויהל הלוכי הניא תורוקמה

 .תודחוימ תויגאמ תועידי תוחפל וא ,תוחוכ ויה וכלומל יכ תרוסמ לש המויק עקר לע תולק

 ,םנמא יקלח ןפואב ,ריבסהל היושע ירוטסיהה וכלומ לש ותומדל תפסיותמש ׳תיגאמה׳ תפסותה
 אל םירצונה םילבוקמה לצא השפתנ הלבקה .תיקלטיאה היצנגילטניאה ןיב וכלומ לש ותחלצה תא

 היגאמה לע הלועה ,הנוילע היגאמכ םג הבר הדימב אלא םייפוסואית תונויער לש תכסמכ קר

 םלשה היוטיב תא האצמו 148,הלודנרימ הליד וקיפ לש ויבתכב לחה הצופנ התיה וז העד .תיעבטה

 תא לביק אוה ,ויסומאר אטסיטאב ןא׳ג לש ותודעמ םידמל ונאש יפכ ,49.הפירגא סוילנרוק לצא

 ללכנש אשונ 150,םיכאלמ םע תוחיש ידיל עיגהל הלבקה תרזעב לגוסמ ינבוארה דיודש םשורה

 יאדו ׳םילבוקמ׳כ וכלומו ינבוארה לש םתימדתש ,ןאכמ .תישעמה הלבקה לש המוחתב ללכ ךרדב

 ומעש רויפיפאה ,יעיבשה סנימילקל יכ ריכזנ םא יד .ירצונה םלועה םע ןתמו אשמב םהל הרזע

 םילבוקמ ידי לע ובתכנש רתויב םיבושחה םיילבקה םירוביחה ושדקוה ,ינבוארהו וכלומ ושגפנ

 ורפס וליאו ,רויפיפאה תשקב יפל בתכנ 151 וברטיו הד וידיגא לש ורוביח :הפוקת התואב םירצונ

 ןושארה רוביחה לש ורבחמ 152:ול שדקוה וי׳גרו׳ג וקסצנרפ לש ,םלועה לש הינומרהה לע

 ישימחה סולראקל תולגל הז ורוביחב שקיב וידיגא ,דועו תאז 153.וכלומבו ינבוארהב עודיכ ךמת

 ,ןופלח םחנמ והילא ׳ר לש וירבד ודיעי הלבקה ירחא םירצונה לש םתייהנ לע 154.הלבקה תודוס תא

 ונל היהת ןיצק רומאל ידוהי שיא ףנכב ׳ימכח ׳ישנא עבש וקיזחהו׳ 155:רפסמה ,וכלומ לש ודיסח

 .רויפיפאה דע ,ליעל וניארש יפכ ,העיגה וז תוניינעתה .הלבקה תמכחל הנווכהו ,׳המכחה תאזב

 ןיב ןהו םידוהיה ןיב ןה םידקת אלל הרקוהל התכז תישעמהו תינויעה הלבקהש ,וז הריוואב

 .108-86 ימע ,(1 הרעה ,ליעל) Yates לש הירבד תא האר

 Cornelius לש ותעד תא תוושהל ןיינעמ .141-138 ימע ,םש האר .De Occulta Philosophic!םסרופמה ורוביחב

Agrippa ונניא ארקמה לש ןוכנה שוריפה הפירגא תעדל .וכלומ לש וזל ,הרותה תא שרפל הנוכנה ךרדה לע 

 ימל קר םינבומ שדוקה יבתכ :ונתוא תוחנהל םיכירצש האובנה וא שדוקה חור לש אלא ישונאה לכשה לש וניינע

 Opera, האר .וכותב רבדמ לאה ןכ םא אלא םניבהל לוכי ונניא שיאו םעמשמ תא תולגל הצור לאהש
310-312 .Hildesheim 1970, II, pp. ירמאמ לשו םיקוספה לש םהישוריפ תא ,וניארש יפכ ,לבקמ וכלומ םג 

 ,ירמאמב התוא יתראיתש יפכ ,בישמה רפס לעב לש הבורקה ותדמע תא םג הארו .הלעמ לש הבישימ ל״זח

 .243-232 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) םינויע

 םצע .ויסומאר יניעב הזחתהש וא לבוקמ היה םנמא ינבוארה םא בושח הז ןיא ,ונניינעל .77 הרעה ,ליעל האר

 ׳ותולבוקמ׳ .םירצונה יניעב תובישח תויהל התיה היושע וז הדבועל יכ החיכומ ךכ תואריהל הסינ אוהש הדבועה
 .ותחלצהל המרת יאדו ,קפסב תלטומ הניאש ,וכלומ לש

,'Egidio da Viterbo, Scechina; cf. J. Fabry, 'La Kabbale chrétienne en Italie eu XVIe siècle 

58 .Kabbalistes Chrétiennes (ed. A. Faivre — F. Tristan), Paris 1979, p. ןיב תויחישמ תוסיפת לע 
 M. Reeves, The Influence of Prophecy in the Later Middle Ages, :האר וידיגא לש וגוחבש םירצונה

441-448 ,268-273 .Oxford 1969, pp 
Francesco Giorgi, De Harmonia Mundi, 60 ימע ,םש ,ירבאפ לצא האר. 

 .דועו ,152 ,דיק ,ביק ימע ,(50 הרעה ,ליעל)ינבוארה דוד רופיס ,ילוכשא האר

 .58 ימע ,(151 הרעה ,ליעל)ירבאפ

 .61 ימע ,(4 הרעה ,ליעל)ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה ,לדיא לצא ספדנ
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 תודוס תא תעדויהו תונויזח תלעב תוישיא לש הלודגה התעפשה תא ןיבהל רשפא ,םירצונה

 הארו — םידוהיה לע עיפשהל ידכ קר אל הלבקב ויתועידיב שמתשהל היה לוכי וכלומ .הלבקה

 ודיקפתב חילצהל ידכ םג אלא — םידוהיה תולאשל הנע וכלומש תובושתה תא הז רשקהב
 עונכש יעצמאב לעפ — ינבוארכ והומכ — וכלומ יכ לולשל ינוצרב ןיא .םירצונה ןיב יחישמה

 לע םינוידב םלעתהל היהי רוסא םלוא 156.תינידמ תוליעפכ םויכ םתוא םיראתמ ונייה ונאש

 — יגאמה דצה ןמ וכלומ הזוחה לש ויתולועפ
 ויתויווחל םג קודה רשק הארנה לככ רושקה

 יגוחב ותולבקתהב ןהו ימצעה ונוחטיב קוזיחב ןה לקשמ לעב םרוגכ — ׳57תויטסימה

 158.תידוהיה םג ילואו תירצונה היצנגילטניאה

 ,םלוא .הלבקה תודוס תא וכלומ דמל םהמש תורוקמה לע תערכמ הבושת ,התע תעל ,ונידיב ןיא

 ןמ ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,עפשוה וכלומ יכ החנהה תרבתסמ ,ליעל ונודינש תוליבקמה ךמס לע

 ןיב רשקה לע תרוסמה ףא יכ ןכתייו ,בישמה רפסמ ונל העודיש תיגאמ־תיחישמ־תינויזחה הלבקה

 ,ונתחנה תמאתת םא .הז רשקהב תועמשמ תלעב תויהל היושע 159םירצונה ךלמו הנייר הליד ףסוי

 בתכה לע ולעוהש תויחישמ תוילבק תורוסמ תוחוור ויה לאגוטרופב םיסונאה ןיב יכ העדה רבתסת

 160.וכלומ לש ותוליעפ לש היפואל ומרתש ןהו ,ןכ ינפל תורוד ינשכ

 יתש׳ ,ילוכשא ז״א האר ,וכלומ לש וז םג עלבומבו ינבוארה לש ויתולועפבש ינידמה טביהה תכרעה תייעב לע
 ,׳ותדועתו ונושל ,ואצומ ינבוארה דוד׳ ,הדוהי ש״א ; 105-101 ימע ,(א״שת)ו ,ןויצ ,׳ינבוארה דוד לש תויומד

 .64 ימע ,(121 הרעה ,ליעל) ץש ׳ר םג התע הארו .625-599 ימע ,(י״שת) הל-דל ,הפוקתה

 ,(3 הרעה ,ליעל)םינויע ,לדיא ; 83-38 ימע ,(53 הרעה ,ליעל)וראק ,יקסבולברו לצא ןהו ,77 הרעה ,ליעל האר
 ,ויגרוק הד וירוקרמ ינאבוי׳ג איה ,םייגאמ תוחוכ תלעב איה יכ הנעטש ,תרחא תינויזח תומד .226-201 ימע

 תנכדועמ היפארגוילביבו הז שיא לע םיטרפ .ו״טה האמה לש םיעשתהו םינומשה תונשב הילטיא ירעב בבסש

 D. Ruderman, 'Giovanni Mercurio da Correggio's Appearance in Italy as :האר ,ויתולועפב התה

309-3.22 .Seen through the Eyes of an Italian Jew', Renaissance Quarterly, XXVIII (1975), pp. לע 

 וגוחל הז ללכבו ,סנאסינירה תפוקתל דעו םייניבה ימימ תיברע־תידוהיה תיטמרה־תיגאמה תרוסמה לש הילוגלג

 שדקומה םירמאמ ץבוקב רוא תוארל דיתעה ,'Hermeticism and Judaism'ירמאמב האר ,ויג״ווק הד לש
 F.A. Yates לש הרכזל

 תישעמ הלבקל ,ןפלח םחנמ והילא ׳ר ,וכלומ לש ודיסח לש — גייתסמ אל םוקמ לכמו — יבויחה וס היל הוושה

 ,75 ימע ,(4 הרעה ,ליעל)ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה ,לדיא האר :הלבקה תודלות לע תרגיאב ,ןימי דצמ רשא
 יד תחפשמו לאנברבא תחפשמ — ינבוארה דיודב וכמתש תובושחה תוחפשמה יתשב יכ ,ןייצל שי .65 הרעה

 ימע ,םש ,ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה ,לדיא האר .היגאמל תויבויח תויוסחייתה אוצמל רשפא — אסיפ

 לש רתויב בושחה יקלטיאה ידוהיה גיצנה אוה ,אסיפ יד תחפשמ לש התיב יאבמ היהש ,ונמילא וליאו .המ-במ

 ,ליעל הארו ,ללכב ,4 הרעהב ,ליעל םימושרה םירמאמבו במ-זל ימע ,םש האר .היגאמה לש תיבויחה הכרעהה
 .38 הרעה ,70-69 ימע ,(4 הרעה ,ליעל)ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה ,ירמאמב דחוימבו ,155 הרעה

 חתפתה רתוי רחואמ .אשונה לש תומדקומה תואסריגה לע ,231-230 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) םינויע ,לדיא האר

 .חק ימעו ,הק ימע ,(2 הרעה ,ליעל) םולש האר .ךלמ תשאו הנייר הליד ןיב יטנמור רשק תודוא ביטומה
 ימע ,(77 הרעה ,ליעל)יבשת :האר ,לאגוטרופ ךלמ ,לאונמ םע תימינונא תינויזח־תיחישמ תומד לש היעגמ לע

 שחרתהל ודמעש םיעוריא הזח ׳הזינגה יפד׳ לש ימינונאה רבחמה יכ הדבועה ןויצל דחוימב היואר : 101-100

 הימונורטסאב ,םש יבשת הארהש יפכ ,יקב היהו ,לאגוטרופ ךלמל םתודוא םיטרפ רסמו בורקה דיתעב

 ימור תפצה תא הזח אוה רשאכ ,רתוי רחואמ וכלומ לש וישעמל ןוימדה םיהדמ הלא תוניחבמ .היגולורטסאו

 .1531 תנשב לאגוטרופב המדאה תדיער תאו 1530 תנשב

 תפוקתב תירצונהו תידוהיה תויחישמה ןיבש םיידדהה םירשקה לע .90 הרעהב ,ליעל רכזנה ירמאמ האר

 D. Ruderman, 'Hope Against Hope — Jewish and Christian לש ורמאמב האר ,סנאסינירה

Messianic Expectations in the Late Middle Ages', Perspectives on Jewish Messianism, Columbia 

1984 University Press, New York 
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