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 לדיא השמ

 בישמה רפסב עדמל סחיה לע — "םידובאה המלש ירפס"

 הבושח הפוקתל ,םטיי 'א םיסנרפ תרקוחה לש התעדל ,בשחנ ו"טה האמה לש ןורחאה שילשה

 ,תימייניב-ימיה םלועה תנומת לש התורערעתה .ינרדומה עדמה לש ותוחתפתה תישארב
 ויהש הבשחמ ינפוא לש םתרידחו ,תוילטוטסירא תוילקיסיפו תויגולומסוק תוסיפתמ הנותנש

 ורבח ,םתנאירוגתיפהו םתטמרהה תמגוד ,הילטיאב רקיעב תוגהה זכרמל םייניבה-ימיב םיילוש

 תמיוסמ המורת .1ינרדומה עדמה תעפוה תא הרשפיאש ,תוחפ תיטאמגוד הריוא תריציב

 שקשרק יאדסח 'ר ומכ ,ו"טה האמה ינב םיידוהי םיגוה לש םהיבתכב היוצמ וז תוחתפתהל
 "תלכשומ תרוקיב"ב ןאכ רבודמ .2תילטוטסירא-תימ"במרה םלועה תנומת לע תרוקיבב אציש

 ,הבר הדימב ,תישענש םלוע תסיפת םע תודדומתה ,ונייהד ,3דייבש 'א התוא הניכש יפכ —
 הבשחמ לש םילכב ,ןנד הרקמב ,וז םלוע תסיפת הרצונ םתרזעבש םיילאוטקלטניא םילכ םתואב

 ,דרפסב ,םלוא .תויפוסניאה וא ןמזה ,םוקמה רבדב םירחא םיגשומ הדימעמה תילקיסיפ
 םהש יפכ היפוסוליפהו עדמה לע תרחא תרוקיב םג היוצמ ,ו"טה האמה לש היינשה תיצחמב

 ,הלא םימוחת ינש םיניפאמה םינכתה לע הפירח הפקתהל הנווכה .םייניבה-ימיב וחוור
 לש הרומגה םתלילשל הנווכה .שקשרק לש וזמ תילכתב הנוש תיתוגה הדמע ךותמ התשענש

 .הלבקב עבטה לע רקחמ תרגסמב ,ץיברוה היעשי ןרק לש העויסב השענ הז רקחמ
Frances A. Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition Chicago A London, 1979 

H.A. Wolfson, Crescas' Critique of Aristotle, Cambridge, 1929 

 .206-181 ימע ,1990 ןג-תמר ,השקהו םעט ,דייבש רזעילא האר .ל''הירל םג שקשרק בורק וז הניחבמ

 ןיב םייגולואיתה םילדבהל םירושקה םימיוסמ םיאשונבש ,דייבש תאז השע רבכש יפכ ,ץיצל שו

 םיילבק תודוסי ,דרה באז דוע האר .הלבקה ןמ עפשוה אוה ,תימ''במרה תוילטוטסיראה ץבל שקשרק
 'מ : 109-57 ימע ,(ג''משת)ב ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ ,שקשרק יאדסח 'דל 'ה רוא רפסב

 ימו יקסנלד-רלה א"ש םיכרוע ,תידוהי תוגהב םירקחמ ,תידוהיה היגולואיתב תוריפסו םיראת ,לדיא

 .99-98 ימע ,ט''משת םילשורי ,לדיא
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 לדיא השמ 236

 לש וקסיה ירפ — עדמהו היפוסוליפה .תיטסימ-תילבק אצומ תדוקנ םשב םיפוסוליפה יגשיה

 םמוקמבו ,ןטשה לש ותולגתה תואצותכ ,םימיוסמ םילבוקמ לצא םיספתנ — ישונאה לכשה

 תא ףילחהל אבש ,ןוכנה עדיה רוקמ תא הרוהטה תולגתהב תוארל םילבוקמה דחא עיצמ

 ,בישמה רפסב םייוצמ וז המגמ לש רתויב םיבושחה םייוטיבה .4םיפוסוליפה לש םהיתויועט

 םירוביח ךרעמל ללוכ יוניכ השעמל איה וז תרתוכ .שוריגה ינפל םירושע ינשכ דרפסב בתכנש

 םייגאמ םינויד ,תוריפס רשעל שוריפ ,ארקמה תונשרפב לחה ,םינוש םיאשונב םיקסועה

 ונינפל ,וז הנורחא הניחבמ .5היפוסוליפהו םיעדמה לע תרוקיבב הלכו םיבורמ םייגולורטסאו

 הדמע םשב ,תיעדמ-תיפוסוליפה םלועה תסיפת לש ףיקתו ףירח רוערע לש תנינעמ אמגוד

 תוגהה לא םייניבה-ימימ רבעמה ךילהתב בושח הרקמ הווהמ וז הדבועו ,תיטסימ

 דחא רוביח לש יגשומה והנבמו ונכות תא ןאכ רוקסל ינוצרב .6ז"טה האמב רתוי תיטסילרולפה

 ."ןוכנה" עדמה תודוא לע רתוי זכורמ ןויד וב שיש ,בישמה רפס הנוכמה יתורפסה לולכמה ןמ

 תויעדמה "תועצה"ה ןכותו תרוקבה יטרפ .אדירג תינושאר הריקס ארוקה אצמי ךשמהב

 תא דדועי ןאכ ינושארה רואיתהש הווקמ ינאו ,םיטרופמו םיכורא םירוריב םינועט תויפוליחה

 .7הבר הבחרהב הז רוביחב קוסעל תודהיב עדמה תודלות ירקוח

 ראתנש רוביחה תא קיזחמה ,ףויסומ י"כל רקחמה בל תמושת תא בסה רבכ םולש םשרג

 רמוח קיזחמ ,ףויסומ ףסואב אוה ףא ,ףסונ די-בתכ .8ונממ םינטק םיעטק םסריפ ףאו ,ךשמהב

 ריאמ ףסואב התע — ינאמ י"כ ןיבו ףויסומ די-בתכ ןיב הקיזה לע םולש עיבצה ,ןכ ומכ .9ההז

 םיאשונה תרשע רואיתב ןוידה תא חותפל ינוצרב .10הז די-בתכמ עטק םסריפ ףאו— והינב

 ."בישמה רפס לש הז קלח לש ונכות תא ,תיטרואית הניחבמ תוחפל ,םיווהמה

 הלכו הנידמה תגהנהב לחה ,םינוש םירושימב הגהנהה יכרד ללוכ :תורמה ןוקית רפס .א

 .אבה םלועבו הזה םלועב הגהנהה ,תיבה תגהנהב

 שיש "ןדע ןג רפס" הנוכמה רפסל הנווכהש הארנכ ."ופוסל ושארמ ןדע ןג דוס אוה" .ב

 ,(זי)ינש רפס ,השדח הרדס ,תונופס ,"בישמה רפס" לעב לש ותטישב םינויע ,לדיא 'מ האר הז אשונ לע
 .[םינויע ,לדיא :ןלהל) .239-232 ימע ,1983 םילשורי

 םידירש יתיהיז םייתניב .192-185 ימע ,םש ,לדיא האר ,רושע ינפל יל עודי היהש סופרוקה רואיתל

 ,לדיא 'מ ,התע תעל האר .רחא םוקמב הז אשונב ביחרהל הווקמ ינא .בישמה רפסל םיכיישה םיפסונ

 .89-75 ימע ,(ג"נשת) 53 ,םימעפ ,תרוטקה ףכ רפס לעב לש םיחונז םירוביח

 .ישונאה ןוצרה תיגוסב סטיי לש התדמע לע ,רמאמה םויסב ,ןמקל דוע האר

 הכאלמהו ,הלבקה רקחב תושקובמה ןיב אוה בישמה לש םינושה ויקלח לש אלמה םוסריפה ,ןבומכ

 .דואמ הבר

 אי ,תונופס ,ול םיסחוימה םייוליגהו קאצאטיאט ףסוי 'ר לש "דיגמה" ,םולש םשרג האר

 .["דיגמה" ,םולש :ןלהל] ביק-יק ,דע ימע ,(ח"לשת-א"לשת)
 .186 ימע ,םינויע ,לדיא

 .טצ-צ ,אפ ימע ,דיגמה ,םולש

 ,םולש ידיב ספדנ רמוחה .ךליאו ב130 ףד ,5 ףויסומ י"כב םייוצמה םירבדה לע םסובמ ןמקלד רואיתה

 .בק-ק ימע ,םש
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 237 בישמה רפסב עדמל סחיה לע — "םידובאה המלש ירפס"

 — האופרב ןהו "ןוילעה םלועה דוס לכ"ב קסוע רשא ,דובאה "המלש תמכח" רפס םע תוהזל

 .12ךלמה המלש לש םסרופמה "תואופר רפס"

 דוסל ךשמהב יוצמה ןוידה יפל יכ חינהל ריבס ."ויתורודממו ופוסל שארמ םניהג דוס" .ג

 רשקהב ורכזנש ,תואופרב ןהו ויתורודמל ןדעה ןג הנבמל המודב ,םנהיגה הנבמב קסע אוה ,הז

 .ןדע ןגל

 ."תולזמהו םיבכוכה תמכח דוסב םימשה תמכח" .ד

 ."םילגלג 'זה דוסב" .ה

 .חריהו שמשה ,תומכחה דוסבו םילגלג 'זב ,בוש ,ןד הז קלח .ו

 .ןהלש הרזה הדובעה תריקעו ,"תומוא 'ע" ,"הזה םלועה תיוה" .ז

 .אוהה ןמזב תומכחהו ,ינימשה ונייהד — "'חה םלועה דוסב" .ח

 ."הטמ הנוילעה םילשורי תדרב 'ה חישמ אבב ושקוי ךאיה ,םילגלג 'ט דוס" .ט

 ."םלועה ינב ותוא וארי ךאיהו pאב הטמ לאה בשי ךאיה" .י

 המגמב בלתשמ ונניאו דרפנב ,הקיתאב קסועה ,ןושארה רפסה דמוע ,ואשונ תניחבמ

 םינבמב םיקסוע ז-ב םירוביח ."םירפסה" רתיב םינודינה םיאשונה תוביטח יתש תא תניפאמה

 רפס לש םיאשונה דחא וליאו ,הזה םלועה תויווהב הלכו ויתורודמו ןדעךגב לחה ,םייגולומסוק

 .'י דעו 'חמ — םירפסה רתי לש "תיתדה" הקיטמיתה תא רבכ רשבמ "הרז הדובע תדיקע" 'ז

 ותוהמ :היגולוטכסא — םתועמשמ רקיעש םייתד םיאשונ םיללוכ םינורחאה םירוביחה ,ןכא

 'יו ,חישמה ןמז 'ט — הלואגה תא המידקמה הפוקתל הארנכ הנווכהו — "ינימשה םלועה" לש

 .םלועל תוהולאה תדירי

 םילשורי תדיריבו חישמה אובב םיקסוע םינורחאה םיאשונה .הרורב תיגולוטכסאה המגמה

 .ה"בקה לש ותדירי רבד לש ופוסבו ,הטמל

 וז הרימא יכ המוד ,םלוא .םיזונגה המלש ירפסב םילולכה םיאשונ תמישר יהוז ,יתנייצש יפכ

 "יעדמ"-ילבקה רוביחל ךיישה ,ינאמ י"כב .הלא םירוביח לש הלענה םדמעמ תא הצממ הניא

 :רמאנ ,וב םינד ונאש

 דימש ףושיכו רושיק ןיאו םהב תזנגנ איה האופרה תמכח לכ יכ ,תויתואה ולא דוס והזו

 יפל הצרתש המ לכ םלוכ םישנבו ךתשאב השעת דוסה הז םעו ...דוסה הז םע ריתת אל

 דוסה הח ... ךתשאל עריאש ומכ םדה ןמ הרגהב ןה םאה ילוחב ןה ןוירהב ןה ,העש

 .13תומשה ולא תמכח אוה תנגה תואופר רפס דוסו ןדע ןגמ המלש איצוה

 המלשל העדונ איהש יפכ — האופרה ,םיזונגה םירפסה יאשונמ דחא אשונ תוחפלש ,ונדמלל

 קמטה חכב שמתשה רבכ רשא ימינונאה לבוקמל לאה ידי-לע הלגתנ — תואופרה רפסב

 ליעלד האבומה ןכותמ .הב שמתשהל לכוי יכ הרורב החטבה אוה לבקמ תוחפל וא ,וז העידיב

 'ר ,בישמה לעב לש ונמז-ןב לש ותעד תא האר ,ולש היגאמ ירפסו ךלמה המלש לע ,ב''ע י תוכרב האר

 ,326-322 ימע ,(ט''לשת)חמ ,ץיברת ,ונמילא ןנחוי 'ר לש דומילה רדס ,לדיא 'מ לצא ונמילא ןנחוי
 םיידוהי וניטסקטב הקיסומה לש יגרואיתהו יגאמה שורפה ,לדיא :םש המושרה היפרגוילביבהו

 Magic and" ,M. idel םג התע הארו .המ-זל ימע ,(ב''משת)ד ,לבוי ,תודיסחה דעו סנסנרה תפוקתמ

.6 .Kabbalah in the Book of the Responding Entity", The Solomon Goldman Lectures, vol 

125-138 .1993) pp) ךשמהב ןאכ ורקסנש םידחא םיאשונ רוציקב ונודינ םש. 
 ימע ,םינויע ,לדיא האר .הז רוביחל תיניפוא ימינונאה לבוקמה לש ותשא תרכזה .חצ ימע ,דיגמה ,םולש

188. 
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 לדיא השמ 238

 .לאה תומש תויתואב תוחנגה תונוכתה לע ססובמה ,קהבומ יגאמ שומישב רבודמ יכ ,רורב

 ןיא רבדה ןמזבו" :הלבקל םיבשחנ היתודוס יכ רורב ,האופרה תמכחב קסועה רחא עטק יפל

 .הדוהי ךלמ והיקזח זנגש רפסה ןמ דוסה והזו .רפע ילחוז תמחו דימ לאמשה דצ חירבהל והומכ

 .14"םהב תזנגנ תבשויה הלודגה הלהקהו ולאה תויתואה ןמ דוסה הז תמכח אוה

 יוטיבה יכ ריכזהל שי .תישעמ הלבק ונייהד ,היגאמ אלא הניא האופרה תמכחש ןאכמ

 ,ללכב בישמה רפסב ידמל חוור אוה ,שוריגה ינפלש הלבקב רידנ אוהש — "תישעמ הלבק"

 .,5ונממ ועפשוהש םירוביחבו

 ,ל"נה םירפסה תמישרל אובמה יטפשמב היוצמ ,הזונגה המלש תמכח תפישח לש ,וז המגמ

 :לבוקמל ה"בקה רמוא םש

 אל תונליאה יניממ וב 16'בשויה 'ירבדהו ע"ג דוס לכ חותפלו רבדלו רפסל יתאב םאו

 'א רפס תושעל ךירצ התא דבל ובו ןוילעה םלועה דוס לע רתסוי םש יכ ןעי רפס םיליכי

 םלועה דוס לכ בשוי םשו ותמכחו ע"ג רפס אוה ,זנגנ רא המלש תמכח רפס אוהו ,םלש

 .17רפסה הז םע תאופר רפס ללכנ ןאכו ןוילעה

 קודה רשק תורושק ןהו ינשה רפסה לש ואשונ ןה ,ןדעה ןג תודוא לע תועידי יכ ,ונדמלל

 ןגמ םיאצומש האופרה ילע לש תמסרופמה השרפה תא ,ןבומכ ,ריכזמ רבדה .תיאופר היגאמל

 טקיבואב תויאופרה תונוכתה ורבעוה ןאכ ךא ,המודקה תיפירקופאה תורפסה זאמ תחוורה ,ןדע

 אב ה"בקה ,ןכבו .לאה תומשכ הבחרהב םישרפתמה ,ןדעה ןג תורהנ לש תומשל ,רחא וא הז

 ןנכותמ "םלש 'א רפס תושעל ךירצ" לבוקמה וליאו ,וללה תודוסה לכ "חותפלו רבדלו רפסל"

 ,ןדע ןגב םיזונג וללה תודוסה יכ ,םימעפ המכ רזוחה ביטומ יפ-לע ,רבתסמ .הלא תויולגתה לש

 .ךלמה המלש םאיצוה םשמ

 בתכה לע םלעה אוהו ,ןדעה ןג תודוא לע םייוליג לביק םנמא לבוקמה יכ קפס ןיא ,הנהו

 ןג רפסמ 'גה םעפה ןמ ו"טה חתפמה לע" רמאנ םש ,ינמ י"כב רמתשה ונממ דירשש ,רוביחב

 ולא הנהו ...ןדע ןג תורהנ תומש דוסמ 'גה םעפה" :רמאנ רחא םוקמב וליאו ,18"ךוראה ןדע

 דוס חתפת תומשה ולא םעו תולכיהה ירעשו ןדע ןג ירעש תוחתפמ לכל תומש םה תומשה

 .,9"םלועה הזב רבגת םהמעו האופרהו המכחה דוסמו החלצהו הכרבה

 ,תואיצמב םיוסמ םוחת לש והנבמל תורושקה תועידי קר םניא ןדעה ןג תודוס םגש רורב

 לש םירחאה םיאשונה ןמ המכ םג ךשמהב הארנש יפכ .תקהבומ תיגאמ הנוכת םהב שי אלא

 לע הליחת בכעתהל ינוצרב םלוא .בישמה רפס לעב לש וירוביחב הבחרהב םילוע המלש ירפס

 לש הינממסמ םה תודוסה ייוליג יכ ונעט םילבוקמ ,עודיכ .וז תולגתה לש תללוכה תועמשמה

 תועפותה יתש ןיבש הקיזה ךא ,ג"יה האמה יהלשב רבכ בטיה רכינ רבדה .תיחישמה הפוקתה

 .זצ ימע ,םש ,םולש
 .19 הרעהו 8 ימע ,םיחונו םירוביח ,לדיא :וע-הע ימע ,םש ,םולש םג האר

 .בפ 'םע ,דיגמה ,םולש האר .תואצמיהה ןויער תא "בשוי" לעופה ןייצמ ללכ ךרדב

 אצמנב ויהש ןימאה אוה םא םגש ,המלש ירפס ריכזמ בישמה לעב יכ שיגדהל שי .ק ימע ,םש ,םולש

 ןנחויש דועב ,םימשה ןמ םתוא דירומ וא — םתוא ףשוח אוה התעו וזנגנ םה ירה ,הקיתעה הפוקתב

 .וידיב ויה ןכאש הלאכ ךא ,ייפירקופאה ךלמה המלש ירפס לע ךמתסה (12 הרעה ליעל האר)ונמילא

 .גצ ימע ,םש ,םולש

 .הצ ימע ,םש ,םולש
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 הלבקה תא תדחימה העפות יהוז יכ וסרגש םירקוח שי ,ךכ םושמ .20שוריגה רחאל בטיה תרכינ
 רוביח אוה ,שוריגה ינפל המ ןמז רבחתהש ,בישמה רפס רבכ יכ ינמוד ,םלוא .21ז"טה האמב
 רפס תודוס תא הלגי ה"בקה יכ ,החנהה רשקהב טלוב רבדה .וז הסיפתב לגודה רתויב בושח

 ךותב .םיעדמה לש תודוסה לש םהייוליג תא ףיסוהל שי הלא םייוליגל .הרותה תודוסו 22רהוזה
 'ה יצע דוס והזו ולאה תומכחה ירפס הצוח אצי 'ה חישמ אבבו" :רמאנ ל"נה םירפסה תמישר

 .24"ולאה רפסה דוס םה 'ה יצע ,23ועבשי

 לש ותעגה לש האצות אוה ,ומצע בישמה רפסב שחרתמה ךילהת אוהש ,תומכחה יוליג

 םינוידל םג תיניפוא איה חישמה לש רתויב בורקה ואוב לש העדותה ,ןכא .יחישמה ןדיעה

 ,םיזונגה המלש ירפס תרשע לש הפישח ןה תולגתמה תומכחהש ,ןאכמ .בישמה רפסב םירחא

 המודב ."המלש ירפס" ןה תומכחש ןויכ ,רהוזה תודוסו הרותה תודוס יוליג םע דחי תוללכנ ןהו

 ועמשמ םיזונגה םירפסה ןכות יוליג יכ חינהל דאמ ןכתיי ,ןונאקב וללכנש ולש םירפס השולשל

 קלחה תא הלגמה יכ הדבועה ידי-לע תכמתנ וז הנבה .יארקמה ןונאקה לש זונג קלח לש הפישח

 לבוקמה ,תמדסמ הניחבמ .ומצעבו ודובכב ה"בקה אוה בישמה רפסבש םיטסקטה ןמ דבכנה

 רביחש וניבר השמל אוה המוד הרובגה יפמ תומכחה לש הנבהה תא בתכה לע הלעמה ימינונאה

 הפי תרכינ איה ךא ,תומכחה יוליג תיגוסב שרופמב היוצמ הנניא וז ןיעמ האוושה .ארקמה תא

 תרדגומה ,די ילב הביתכ ,ונייהד ,הנוילע הביתכ לש הקינכט לבוקמה םרוג ובש ,רחא ןוידב

 האובנ וז הקינכטב שומישב לבוקמה האור ,הרקמ לכב .25"טיהלא עבצאו םיהלא בתכמ"כ

 .26שממ

 ובורו ,םישנאה תגהנה לע ןוידב התישאר .המלש ירפס לש המישרה הנבמ לע ןוידל התע רובענ

 ,הלוע רדסב םירדוסמ 'י-'ה םירפס .הזה םלועה ינינעב קסוע רפסה ןכות רואית לש ולוככ

 ,ןדע ןגב םיקסועה 'ד-'ב םירפס יכ חינהל ריבס .תוהולאהו יעישתה לגלגה דעו םילגלג העבשמ

 לע םינוידה ןיבל הזה םלועב ןדה 'א רפס ןיב רשג תווהל םייושע "םימשה תמכח"ו םוניהג

 ,יעישתה לגלגה דעו הזה םלועהמ הלוע רדס ונינפל יכ חינהל ריבס ןכל .םילגלגה תעבש

 ץבל ןוידה לש הז הנבמ ץב תמיוסמ היצלירוק שי ,אסיג ךדיאמ .תוהולאה תרכזנ וירחאלש

 ,חישמה אובב — יעישתב ,אוהה ןמזב תומכחה לע רבודמ 'ח רפסב :ונמלועב תוערואמ

 ,יבשת היעשי :15-14 ימע ,ז"כשת ביבא לת ,וייח ימיב תיאתבשה העונתהו יבצ יתבש ,םולש םשרג האר
 .40 ימע ,'א ,ז''ישת םילשורי ,רהוזה תנשמ

 Rachel Elior, "Messianic Expectations and Spiritualization of Religious Life in ,לשמל ,האר

.37 .the Sixteenth Century, REJ, CXLV (1986), p 
 .79 ימע ,םיחונז םירוביח ,לדיא האר

 .זט דק םילהת פ"ע

 .234 ימע ,םינויע ,לדיא :איק ימע ,דיגמה ,םולש

 דרפס ישוריג רודב תויחישמ ,יבשת היעשי םג הארו .258,256 ימע ,םש ,לדיא :אצ ימע ,םש ,םולש האר

 .198 הרעה 65 ימע ,160 הרעה 56-55 ימע ,ה''משת םילשורי ,לגוטרופו

 הרושק יאדוו וז הדבועו ,ימינונאה לבוקמל הבושח יאובנה טביהה תשגדה .דצ ,בצ ימע ,םש ,םולש
 ןכו ,ליעל 12 הרעה האר .םירפס תדרוה ידי-לע ידוהיה ןונאקה תא םילשהל לגוסמ אוה יכ ותנעטל

 .88,77 ימע ,םיחונז םירוביח ,לדיא
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 ע"ג ,הקיתא :םיאשונה לש הלועה העונתה דגנכ ,השעמל .תוהולאה תדרב — ירישעבו

 םילשוריו חישמה ,תומכחה יוליג :תדרוי העונת םינורחא םירפסב שי ,תוהולא ,םילגלג ,םוניהגו

 .תוהולאה לשו הלעמ לש

 תא םשיל תלוכיה תא תואטבמ אלא ,תויולת יתלבו תודרפנ ןניא הלא תועונת יתש יכ המוד

 לש "יעדמה" ןכותל רובענש ינפל .השעמל הכלה שומיש ךרוצל יפוסואית-יגולומסוקה עדיה

 תאיבב קסוע יעישתה רפסה :םינורחאה םירפסה ינש לש םתוהמב ןייעל ינוצרב ,המישרה

 ,םלוא .ללכ תישונא תוברעתה ילבמ שחרתהל םילוכי הלא תוערואמ .םילשורי תדיריו חישמה

 — תישונא הלועפב ךרוצ שי ,בישמה רפס לש היגולוטכסאה יפל
 האמוטה םלוע יגיהנמ תרישק

 םיאטבמה ,הנייר הלד ףסוי 'ר השעמ לש םימודקה םיחסונב עודי רבדה .שממתת הלואגהש ידכ

 .27בישמה רפסל תורושקה תוירוטסיה תוסיפת

 ינב ותוא וארי ךאיהו ץראב הטמ לאה בשי ךאיה" :ירישעה רפסה ןכותל התע רובענ

 וליאכ הארנ ,הנוילעה םילשורי תדיריו חישמה אוב רחא שחרתי הז ערואמש ןויכ .28"םלועה

 .הטמל תוהולאה לש הדיריה ינפלש ןדיעב םייחה םישנאה תעידיל רבעמש אשונ לע רבודמ

 הלגמ ,תוריפסה רשע תאו הרותה תא םישרפמה םירוביחב רקיעבו ,בישמה רפסב ןויע ,םלוא

 זומרל— ירצה" יכ רמאנ ,לשמל ,ךכ .הטמל ותדרוהו לאה תייאר אשונב הבורמ תונינעתה

 דצו רוהט דצ ולוכ תוהלאה הארא םימשל יניע אשאש פ"עאו" .29"הטמל תוהלאה בל דירוהל

 אבצ לכו ולוכ תוהולאה תוארל םימשל יניע אשאש פ"עאו ותוא םיפוכו ... ךאיהו האמוטה

 לכ הארו ולכ תוהלאה לכ ךירבחו התא הארו טבהו ...י םיליאמשמו םינימימ םידמוע םימשה

 .30"עימקב ארקתש תעב ךמע ',דמועהו התא םימשה אבצ

 ותמכחמ םלענש אשונ ונניא ,התייארו תוהולאה תדירי :ירישעה רפסה לש ונכות יכ ,ונדמלל

 דציכ תוארוה ונידיב שיו ,וירוביחבש רמוחב עיפומה אשונ והז ,אברדא .ימינונאה לבוקמה לש

 רשפאמה יגאמ חסונ םג שי ךא ,הלעמל איה רשאכ םנמא ,תוהולאה לש הייארה תא תווחל

 .הטמל דרתש ידכ תוהולאה תא עיבשהל ישעמה לבוקמל

 םיעודי ויה קר אלש םיאשונ לע םיעיבצמ הפוסו םירפסה תמישר לש התישאר ,ןאכמ

 הצלמה תמייק התיה תוחפל וא ,השעמל הכלה םהב שמתשה ףא אוה אלא ,ימינונאה לבוקמל

 .לבוקמה לש ותחפשמ ינבל רשקהב ףא ,הלא םייגאמה םימשרמב שמתשהל הלעמ לש םלועמ

 םג ,הלבקה תמכחמ קלחכ ושרפתה םהש ,התע דע ונרכזהש םירחאה םירפסה יאשונל המודב

 ,ו ,ה ,ד םירפס לש םיאשונה תמישרב ןויע .תויפוסואית תותימא תאטבמכ הראות הימונורטסאה

 .ךלמה המלש לש וירפס יאשונב עירכמו יזכרמ םוקמ הספת הימונורטסאה יכ דמלמ 'טו ח

 :האבה האבומב יוצמ ,לבוקמ ידימ הימונורטסאב וז תזכורמ תונינעתה לש הרשיפ

 ,הנוכתה תמכח איהו םילגלגה תמכח ידי לע השוע םיהלאה רשא תא ןיבתו עדת המעו

 .31תוהלאה דוס לכו הלבקה דוס לכ וב חתפנ יאמ העשה הז תמכח דוסלו

 תודלותב םידקתמ ,הירוטסיה העד המכח — ה"דח ןיע ,הנייד הליד ףסוי 'ר השעמל ,םולש םשרג האר
 ימע ,םינויע ,לדיא :חק-אק ימע ,ט"לשת המאבאלא ,ןאמטלא 'א 'צ 'של םישגומ ותוגהו לארשי םע

244^250. 

 .ביק-איק ימע ,דיגמה ,םולש
 ,םינויע ,לדיא האר ,בישמה רפסל הז די-בתכמ רמוח לש ותוכייתשה לע .ב 12 ףד 152 יול-גרובמה י"כ
 .בישמה רפס םשב םינוכמש םירוביחה תא ןיפאמ "תוהולאה בל" יוטיבה .192-188 ימע

 .ב-א 18 ףד ,152 יול-גרובמה י"כ

 .ב 80 ףד ,5 ףויסומ י"כ
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 םיגשומ יכ עובקל םירשפאמ ףויאסומ י"כב הימונורטסאה לע םיבורמה וינויד ,השעמל

 תכרעמל ךרד ירומל םתוא וכפהש ,תילובמס הרוצב ושרפתה םיימייניב-ימי םיימונורטסא

 המ העוצרה דוס ךיתירוה רשא רחא ,התעו" :וז ןיעמ תונשרפל תחא אמגוד איבאו .תוריפסה

 ,םה המ ועדי אלו םהירפסב םרואיבב וכיראה הנוכתה ימכח ילתה בנז דוסו ילתה שאר דוסו איה

 ילתה דוס אוה יכ עדת עודי :והמ ילתה שאר דוס ךל הדיגא .םימש ידומע םתוא םיארוקש תלוז

 תיילע ילתה בנז ארקנו ילת וית דוס והזו ואו דוסמ שמשה אצי דצמ יכ ,תראפת דוס אוהו ןוילעה

 דחי רשקתיו ןוילעה לגלגה שארל עיגיו ץראה תחת בשויה קתחתה לגלגה ןמ ןותחתה דומעה

 .32"לכשה לגלג עוצמב ןותחתה רושק הז תוכלמ דוס והזו בנזה םע שארה

 ,ונייהד ,"םידומעה" ינש תא רבחמכ ןאכ שרפתה ,חירבל וא םלועה ריצל בשחנש ,"ילתה"

 תילבק היצטונוק יפ-לע .ןוילעה לגלגה— ינשהו ןותחתה לגלגה לש דחאה ,םיזכרמה ינש

 וקה תא תווהמה תוריפס המכ וא ,תחא הריפסל זמור יעצמאה וקה וא יעצמאה דומעה ,הטושפ

 ,לבוקמה תעדלש ןאכמ .תראפת — דוסי — תוכלמ :ללכ ךרדב ,תוריפסה תכרעמב יזכרמה

 .תיהולאה תכרעמה לש ימינפה הממה תא ןמסמ תירמוחה תואיצמה לש ימונורטסאה הנבמה

 הלגתמה ,םתועמשמ קמוע תא וניבה אל ךא הלא םיגשומב וקסע ,רבחמה תעדל ,הנוכתה ימכח

 ידיחיה ונניא ובנת ילתה שארל ילובמסה שוריפה יכ המוד ,םלוא .בישמה רפסב הרובגה ידיב

 ינשל יגאמ שוריפ לע םידמל רחא םוקמב .רתויב בושחה אל ףא ילוא ,לבוקמה תא ןינעמה

 :הלא םיגשומ

 םיכורא םייחו החלצהו בוט הרוי לוחה לרוג יטפשמב ילתה שאר תרוצ דוס יכ עדת עודי"

 המוא לובלבו תונידמ לובלב הרויו תומה תיב ארקיו תומ הרויו ער הרוי ילתה בנז דוסו הרוי

 לוחה לרוגמ תמכחה תאזו ,םהיטפשמו תומש 'בה ולא דוס והז .םיב תוניפס תעיבטו המואב

 בורו םלכ תומשה דוס תעדיש רחא םיזמרה 'יטפשמ ישרש עדויה לע תיתמא איהו הבוט אוה

 דוס לע וגעל םיברו ויאריל יי דוס ומוקמ ןאכ ןיא יכ ךראב םיטפשמב רבדנ אל ןאכו םהיטפשמ

 לכ 'ימ יכ עדת ותמכח ישרש עדתשכ לבא .העות וילע ורבדו אוה המ ועדי אלו לוחה לרוג

 .33"וטפשמ לכ 'ומו ותילכת גישהו ויטפשמו ואצומו ורוקמו ותמכח ועדי םינומדקהו וטפשמ

 תויגולוטכסא תועידי :'יו 'ט םירפסה יאשונל הרושקה וזל המוד העפות ונינפל יכ המוד

 תלחנ אוה יטרואיתה עדיה םא .יגאמה רושימב תרחא וא וז הרוצב תומגרתימ תויפוסואיתו

 .חישמה רודב יחש לבוקמל התע הלגתמ — תיגאמהו — תידוסה תועמשמהש ירה ,תומואה

 דוסל הרושק וז המכח ."רפסמה תמכח" אוה ללכ ךרדב יבויח סחיל הכוז רשא רחא "עדמ"

 םהב יכ עדתש תלוז ףוס אלו שאר אל הב ןיא ולאה תויתואה תמכח דוסלו" .תוירבעה תויתואה

 םפוסל םשארמ םלכ םימשה תמכח דוסו הלכ רפסמה תמכח דוסו הלכ הלבקה תמכח דוס רתסנ

 .34"םתעונת דוסו

 ומכ ,וז המכח .הימונורטסאהו לאה תומש לע תובר תויצלוקיפס םע דחי הכורכ הקיטמתמה

 דוסל יכ עדת התעו" :התוא ודמלש הלא יניעמ םלענ הרשפ יכ ףא איה העודי ,הימונורטסאה

 וז המכח יכ ,ךראב םינומדקה ירפסב םיבותכ םה אלה היתודוס היזמרו היללכו רפסמה תמכח

 העיגי ןכיהל הדוס ועדי אלו רפסמ ןיא דע בוטב התוא ועדיש םיבר םימכח שיו םלועב המסרפתנ

 .ב-א 81 ףד ,םש 32

 .א82 ףד ,םש 33

 .ב84 ףד ,םש 34
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 דוס אוהש ןורסחה דוס אוה המו תפסותה דוס אוהש ,היילעה דוס והמו דרי ןכיהו הלעי ןכיהו

 .35"תואושהה דוסו םיכרעה דוסו םירבשה דוס והמו הדיריה

 :תחא "המדקה" הרסח םירפסב יכ ,רבחמה תעדל ,רבתסמ ,המסרפתנ וז המכחש תורמל

 לכ וניבי אל יכ ןעי םירפסב םירסח םה רפסמה תמכח ןמ 'ותמדקה יכ 'ירפסה רפסמ תמכח ןיבת"

 רשא תומדקה הל שי המכח לכו םהיתורצואב התוא ורצאו תומדקהה לכ וריסה 'ימכחה 'יעשר

 איה רשא המדקהה םעש ידכ המדקהב סנכנ יננה התעו איהה המכח ןיעמו רוקמ םה היתומדקה

 .36"ןכ ירחא ןיבת 'יפה

 ןיבהל לכות אל המדקהה תאז ילבמו" הקיטמתמה לכל חתפמה איה וז "המדקה" ,ןבומכ

 תוא םדבל םהלו ויאריל אוה רפסמה תמכח דוס יכ ויאריל יי אוה המ רפסמה תמכח דוסב רבד

 םא םלוע ןברח היהי יכ 'יעשר וניבי אל יכ ןעי םירפסהמ הרסוה רפסמה המדקה דוס ןכלו

 .37"ועדי

 רבחת התעו" :וז המכחב םירפס רבחי אוה םכותמש םיאשונ לבוקמל תולגל חיטבמ לאה

 ךילא 38ןיכא רשא םיזמרבו םיללכב ןכ ירחא הארת םא הלוכ רפסמה תמכח דוסב םירפס השעתו

 .39"הארת רשא לככ

 הזלה רפסמה תמכח דוס אוה 'ימשה רעש יכ" ,יגאמ טביה שי רפסמה תמכחל םג ,ןבומכ

 .40"ויאריל 'ה דוס הצרת רשאכ דרתו הלעת המעו

 ,םיימונורטסא םיגשומל יגאמ-יטסימה שוריפהו הימונורטסאל יבויחה סחיה תא תוושהל שי

 הקיסיפה לש םיגשומה ןמ המכלו ,ללכב היפוסוליפל ימינונאה לבוקמה לש וסחיל

 רפס ביבס םילבוקמה גוחב הרומח תרוקבל התכז היפוסוליפה םצע .טרפב תילטוטסיראה

 תידוסה תועמשמה הנניא ,הז הרקמב ,הלבקה .םינוויה תמכח לש היצזינומיד ידכ דע בישמה

 ינב תנומא ימכח תסירה דוס" אלא ,תילטוטסיראה הקיזיפטמה וא היגולוכיספה ,הקיסיפה לש

 םג הנומ אוה םינוידה דחאב יכ ףא ,ימינונאה לבוקמה לש ותרוקב דקומ ןה הלא תומכח .41"ןוי

 יכ ןכתיי .םתוא דומלל םידוהיה לע רוסאש תומכחה ןיב "הנוכתהו רפסמה תמכח" תא

 רקבמה לבוקמל רתוי הברה החונ התיה ,יגאמ-יגולורטסא שוריפ השרפתהש ,הימונורטסאה

 .ונמז ינב םיעדמה רתי תא

 ,הימונורטסאה ומכ .42הימיכלאה תנבהל יתנווכ ,עדמל סחי לש המוד גוסל התע רובענ

 תוארל בישמה רפס לעבל היה חונ ךכ םושמו ,יגאמ שוריפ םייניבה-ימיב וז המכח השרפתה

 ןינעב בתוכ אוה ,לשמל ,ךכ .תינוויה עבטה תמכח רשאמ הלבקל רתוי הבורק המכח הימיכלאב

 .א85 ףד ,םש
 .ב94 ףד ,םש
 .א95-ב94 ףד ,םש

 ."ןתא" איה אסריגה ב"ע זט ףד ,24 ףויסומ י"כב
 .ב92 ףד ,ףויסומ י"כ

 .ב95 ףד ,םש

 .233 ימע ,םינויע ,לדיא האר

 Gershom Scholem, "Alchemie und Kabbalah", Eranos Jahrbuch, האר ,הלבקהו הימיכלאה לע

1-96 .46(1977), pp: 55 ,םימעפ ,וקוראממ לבוקמו יאמיכלא םלסמא ףולכמ יבר ,(ןוטנפ)ןוני ףסוי 

 Μ. !del, "The Origin of Alchemy According to Zosimos and a Hebrew 123-92 ימע ,(ג"נשת)

117-124 .Parallel", rej, vol. cxlv (1986), pp וספדנ בישמה רפסמ הימיכלאה תודוא לע םיטסקט 

 .234 ,230 ימע ,םינויע ,לדיא :זפ-ופ ימע ,דיגמה ,םולש ידיב
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 243 בישמה רפסב עדמל סחיה לע — "םידובאה המלש ירפס"

 דוסו ןוילעה ףסכהו בהזה דוס םכל ראבתי ןאכבו .תוהולאה תמכח דוס" ןהש תוכתמה עבש

 איה תאזו תכתמה עבש ינימ לכמ עבטב לעופב ותושעל ולכות ךאיה ןותחתה ףסכהו בהזה

 .43"יתימאה עבטה תמכח

 איה ,תיתימאה תוהולאה תמכחל תזמרמ איה :הימיכלאה תעידיל םידבר ינש יכ ,ונדמלל

 — תישעמה הימיכלאלו ,הרובגו דסח תוריפסל למסכ בהה ףסכל הארנה לככ הנווכהו ,הלבקה

 תוהולאהו עבטה תמכחל ףילחתכ ,הימיכלאה .הרקיל הלוז תכתמ ךופהל ךרד ,ונייהד

 ,םיכילהתב תקסוע איה :הלבקה לש היפוא תא ,יתעדל ,תמאות ,תילטוטסירא-תיסאלקה

 יגשומ תא תניפאמה תויטאטסה תמועל ,תילבקה תוימנידה תא ריכזמה ימניד םלועב ,םייונישב

 .תוילטוטסיראה הקיסיפטמהו הקיסיפה

 ולצא תעדומ ,אסיג דחמ .םיעדמל בישמה רפס לעב לש הדמעה תובישח תא ריאהל ינוצרב

 תא הריכזמה הדמע ,הנממ תועבונה תויסיפטימה תונקסמהו עבטה תמכח יפלכ תיתרוקב הדמע

 ,ינויע קומינ וינועיט תא קמנמ ידוהיה ףוסוליפהש דועב ,םלוא .שקשרק יאדסח 'ר לש תרוקבה

 .דומלב הרוסאו ,לאמש דצמ תולגתה לש האצותכ םינוויה תמכח תא בישמה רפס לעב רתופ

 יטנאה תרוקיבה לש דחוימ ןווגכ םשריהל בישמה רפס לש הדמעה היושע ,וז הניחבמ

 .ו"טה האמב תילטוטסירא

 לש תפומל םיכפוה ,הימיכלאהו הנוכתה ןוגכ ,םיעדמה לש םימיוסמ םיאשונ ,אסיג ךדיאמ

 ןיב הז בוליש .תויגאמ הלועפ תוארוה ןהו תיפוסואית תמא ןה ןכותב תולפקמה ,"תומכח"

 הסרגש סטיי לש הזיתה רואל דוחייב ,תדחוימ בל תמושתל האר םייטלוקואה םיעדמהו הלבקה

 ,סטייד אבילא ,םרגנ הז יוניש .םלועה תוסיפתב ידוסי יונישל םרוג התיה תיסנסנרה היגאמה יכ

 התיה תיסלקה תינוויה הבישחה ,סטיי תעדל .ישונאה ןוצרה לש ותובישח תיילע לשב

 תא הפידעהו ,קוסיע לש ההובג הגרדכ תוליעפה תא בישחהלמ העתרנו ,התוהמב תיטרואית

 לש אישה תא היגולואיתב ואר ,סטיי תסרוג ,םייניבה-ימיב םג .44רוהטה ילנויצארה ןויעה

 תיסנסנרה הבישחב שודיחה .ןטשה תארשה לש האצותל בשחנ לועפל ןוצר לכו ,היפוסוליפה

 הכרעה ידי-לע ,סטיי י"ע רבסומ הז יונישו ,תוננובתהל סחיב תוליעפה לש הנרק תאלעהב ץוענ

 םייגאמ-םייטמרהה םיבתכה וררועש תוררועתהה לש האצות איה וז הכרעה .ןוצרה לש השדח

 .45"שדח ןוויכל ןוצרה תא ןווכל הליחתהש איה ,(gnosis)תעדל רזעכ ,היגאמה" .םיילבקהו

 ןיידעו ,עדמה תודלות ירקוח דצמ תרוקיבו סומלופ הררוע ,רוציקב ליעל יתמכיסש הזיתה
 לש העפשה אלל יתעדל רבחתהש ,בישמה רפס יכ ריעהל שי ,יתניחבמ .םיניועמ םיינזאמה

 הרורב השגדה םנמא וב שי ,הלבקהו היגאמה ןיב בליש ,הילטיאב המגרותש תיטמרהה תורפסה

 ,הלבקב אל יאדוו ,תודהיב השדח הניא וז תובישח .תישונאה תוליעפה לש התובישח לע
 הלבקב ןהו תיפוסואיתה הלבקב ןה םלוא .תישונאה תוליעפה לש התובישח תא החפיטש

 .יזכרמ אשונכ התחדנ ינוציחה עבטה תא תונשל תרמיתמה תיגאמה תוליעפה ,תיטטסקאה

 .ופ ימע ,דיגמה ,םולש 43
 .156-155 ימע ,ונורב ונאדרו'ג ,סטיי 44

 .156 ימע ,םש 45
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 םהרבא וליאו ,46תוריפסה תכרעמ ךותב םיסחיה יונישב רקיעב ןינועמ ,לשמל ,רהוזה

 תוליעפכ תספתנ היגאמה ,םירקמה ינשב .47ימינפה עבטה יונישב רקיעב קסוע היפעלובא

 .תילילש

 ךותמ ,ליעל וניארש יפכ ,תישענ תילבקה תרגסמב תיגאמה תוליעפה לש השדחה הכרעהה

 הלבקה :עדמה לש ימינפה ןכותה ,אסיג דחמ ,איה תינויעה הלבקה .םיעדמל הרורב הקיז

 ינויעה לכשה ,אסיג ךדיאמ ,םא ,דועו תאז .השעמל הכלה םיעדמה תלעפה איה — תישעמה

 הלבקהש ירה ,תינוויה הקיסיפטימהו הקיסיפה תיינב לש ןונגרואה היה
 תדמלמ איה רשאכ —

 םילקוקמה םיעדמה תא ונקתיש תותימא קיסהל ךרדה תא
 הדותימכ היפוסוליפל ףילחת איה —

 ןה תאטבתמה ,בישמה לש תקהבומה תיטסילרוטנ-יטנאה הייטנה יכ ,ינמוד .תמאל העגהל

 המודיק תניחבמ תלעותה רסוחל אמגוד איה ,תויטלוקואה תומכחה לש ןתפדעהב ןהו הדותמב

 םנמא יושע היגאמ לש םיוסמ גוסש ירה ,הנועיטב סטיי תקדוצ ןכא םא .תיעדמה הבשחמה לש

 ,התסריגל ,הרקש יפכ ,עדמה תומדקתה רשפאל םגו םלועהו םדאה תסיפתב יונישל םורתל

 יונישל םורתל היושע ,בישמה רפסבש וז ,תרחא היגאמ ,תאז תמועל !סנסנרה תפוקתב הילטיאב

 יעדמה בשחמה ,עדמב םינוקיגמה-טילבוקמה לש םתונינעתה תורמלו ,םלועהו םדאה תסיפת

 .תואצותב הז ינוש קמנל תוסנל ינוצרב .היגאמה לש התיילעמ רכשנ אצי אל

 הקיסיפל רבעמ רובעל התסינ — תחאכ תידוהיהו תירצונה — הילטיאב תיסנסנרה היגאמה

 ונמילא ןנחוי ,וקיפ לש םלועה תנומתל הסנכנ הלבקהש הדימב .התוא סורהל ילבמ תלבוקמה

 הלבקה .הבר הדימב ןתמתה יגרואית-יפוסואית-יתימה דצהש ךכ התנוש איה ,ןילכיור ןנחוי וא

 היפוסוליפה ץבש חתמה :היתונוכתמ המכ לע הרתיו איהש ךכב ןוילעה עבטה לש עדמל הכפה

 לש דרפסב רשאמ הילטיאב רתוי ןטק היה ,אסיג ךדיאמ ,הלבקה ןיבל ,דחא דצמ ,הקיסיפהו

 איהש םיעדמה לע המצע הפוכש איה בישמה לש הז חסונ הלבקה ,תאז תמועל .48הפוקת התוא

 .םייטלוקואה םיעדמה אלא ,עבטה יעדמ — יתשגדה רבכש יפכ — םניא הלאו ,הפידעה

 םג אלא ,ינוויה עבטה תעידי לש הילגר תא קוחדל קר אל התצר תישעמה הלבקה ,השעמל

 .םייקה יעבטה רדסל דוגינב היגאמה לש הנרק תאלעה ידי-לע ללכב עבטה לע טלתשהל

 תיסנסנרה היגאמה :תרחא היגוסב םג היגאמה יגוס ינש לש הנושה סחיה תא םיגדהל רשפא

 ררושה ירוטסיהה רדסב אל םגו םייקה יעבטה רדסב אלו םימייקה עבטה יעדמב תמחלנ הנניא

 ןכ אל .ידדצ אוה תינוטלפואינ-תיטימרה תילבקה הגיזמב יגולוטכסאה טביהה .אוהה ןמזב

 הסנמ אוה .התוא תאשל לוכי ונניא לבוקמהש תניוע הירוטסיהל הפורת איה היגאמה :דרפסב

 ינוא ,רוטקוד תדובע)רהוזה רפסב ףושיכהו היגאמה ,ורולא-ןהכ תתור האר ,היגאמל רהוזה סחי לע

 .(ט''משת םילשורי ,תירבע
 ימע ,(ו''לשת םילשורי ,תירבע ינוא ,רוטקוד תדובע)ותנשמו היפעלובא םהרבא 'ר יבתכ ,לדיא השמ

.132-129 

Moshe Idel. "Jewish Magic from the Renaissance Period to Early Hasidism", Religion, 
and Magic in Concert and in Conflict, eds. J. Neusner, E.S. Frerichs, P.V. McCracken 

 ,Flesher, (New York, Oxford, 1989) pp. 82-117 Science ורודב הילטיאב תיגאמה הלבקה רואיתל

 ירקחמ ,סנאסינירה תפוקתב הלבקה לש ינוטלפואינהו יגאמה שוריפה ,לדיא 'מ האר ,בישמה לעב לש
 הרעהב רכזנה ,ד ,לבויב ,ירמאמ האר ןכו : 112-60 ימע ,(ב"משת)ד ,א ,לארשי תבשחמב םילשורי 12

David Ruderman, Kabbalah, Magic and Science, the Cultural Universe of a Sixteenth —;ליעל 

.Century Jewish Physician (Cambridge, 1988) 
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 245 בישמה רפסב עדמל סחיה לע — "םידובאה המלש ירפס"

 עבטה תודוסל רודחל ןויסנ ונניא עדמה .וניבהל הסנמ אוה רשאמ רתוי םייקה םלועה תא ץצופל

 .עבטה תא ץפנל ידכ תודוסב שמתשהל ץמאמ אלא — תנעוט התיה סטייש יפכ — םמצעלשכ

 'ילגלג 'ט דוס" ,םילשורי תדיריל רושקה עבטב יוניש לע "יעישתה רפס"ב זמרנ ,לשמל ,ךכ

 עבטב םיגילפמ םייונישב םיוולמ םייגולוטכסאה תוערואמה יכ המוד ,ןכא ."ורשקוי ךאיה

 תובשי יזאו םלכ חישמה תומיב אציו הזה רואה אצוי" :ליגרה יגולומסוקה הנבמל םירושקה

 לגלגו ימויהו ,ךלי אוה יעיבשה דוסב יאתבש דוס לגלגתיו םלועה ןמ תימויה העונתה לגלג דוס

 תעב םוי היהי ולכ יכ יאתבש ךלהמ דוסב רחא רדסו רחא ךלהמ חקי שמשהו ותבשי תולזמה

 .4,"הליל אלו איהה

 רדסב תלגודה ,םייניבה-ימיב הגוהנה עבטה תסיפת דגנכ תיסומלופ הד/כע ונינפל יכ רורב

 והמ ועדי אל יכ ועט כ"ג הזבו" :רחא םוקמב ורמואב הז רדסל םחיתמ םנמא לבוקמה :עובק

 תאז היהי עודי ןמזל לגלגתמ בושיש יאתבש לגלג תעונת דוס ועדיו ואר יכ ,םוקמ לע ןמז דוס

 ועדי אל יכ ורמאו הב ושחכ םירחאהו ,םינומדקה םיפוסולפה תולזמ ב"י תמכחב וארו .העונתה

 אל ןמז םושש ורמאו העות י"י לע ורבדו אוה המ ועדי אלו עיגי ןכיהו הלעי ןכיה םוקמ לע ןמז

 םשורו עודי ןמז שיש ושחכו ...תורודה לכ ףוס דע הנתשי אלו תימויה העונתה לגלג יונש לבקי

 יתרמא ינא pאה ידסומ לכ וטומי וכלהתי הכשחב וניבי אלו ועדי 50אלו תאזה העונתה דוסל

 ."ךותומת םדאכ ןכא [?]'ז ירמוש לע רבדמ םכלכ ןוילע ינבו םתא םיהלא
 ,םיימסוקה םירוזחמה תסיפתל הבורקה עבט תסיפת דימעמ בישמה לעבש ןועטל רשפא

 הברה תימניד עבט תסיפת ,תורחא םילמב .םינתשמ םניאש םיכילהת ךרעמכ עבטה תסיפת דגנכ

 ןיעמ תמועל הנוכנכ תראותמ ,היגולורטסאל רתוי הברה הבורקה הפקשהמ קלחכ תראותמ רתוי
 םג םייניבה-ימיב הל שי םלועה לש תימנידה הסיפתה ,הרקמ לכב .םלועה לש תיטאטס הסיפת

 .תותדה ביטב םייונישב םג םיפקתשמ םימשה ימרג תועונתב םייונישהש ןוויכ ,תיתד תועמשמ

 לע עובקל השק ,בישמה רפסב םג יחישמ רסמ ןיעמ וכותב לפקמ יגולורטסאה עקרה םנמא םא

 לטומ ונניא הז רוביחב טלובה יגולוטכסאה דוסיה לש ומויק ,םלוא .הז רוביחמ רמוחה ךמס

 .קפסב
 ינאש הנחבהב עירכמ םרוג אוה תילבקה היגאמב יגולוטכסאה דוסיה לש ותובישח יכ ,ינמוד

 וז ןיבו — תחאכ תידוהיהו תירצונה — הילטיאב תילבקה היגאמה ןיב ןיחבהל עיצמ

 ידי-לע עובקה יעבטה רדסל רבעמ רובעל ןוצרה .בישמה לש וגוחב הפוקת התואב החתפתהש

 תא אקווד השיגדמ תילבקה היגאמה הילטיאבש דועב ,52בישמה רפסב לילעב רורב ,ותריבש
 הנבה יכ ,ןכתיי .ןוקיגאמה ידיב תלצונמה ,תיעבט-לע תויקוחב תיעבטה תויקוחה לש הכשמה

 היגאמה יגוסב בשחתהל הכירצ ,םטיי לש הזיתה לש תירשפאה המורתה לש רתוי הבוט

 .הירוטסיההו יעבטה םלועה רדס יפלכ תירבשמ השיג וחתיפ אלש ,הילטיאב ויהש םימיוסמה

 םתחימצל — ללכב םא — והשמ םורתל יושע תיעבט היגאמ לש ירבשמ אל גוס קר יכ ןכתיי

 .ב88 ףד ,5 ףויסומ י"כ

 תרחא הרוצב הלא םיקוספ םישרפתמ ,א180 ףד ,845 סיראפ י"כ ,תרוטקה ףכ רפסב .ז-ה בפ םילהת

 ומ ,ץיצ ,בישמה רפסב תורצנל סחיה ,ירמאמב הז גוחמ יתאבהש רמוחה תא האר ,םלוא .ירמגל

 .30 הרעה דוחיבו ,81-80 ימע ,(א"משת)

 .א90 ףד ,5 ףויסומ י''כ

 תינוויה עבטה תמכחש הנבה קר אלא ,ומצע עבטה לש היצזינומיד בישמה רפסב אוצמל השק ,תאז לכב

 .תינטש תולגתהב הרוקמ
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 לדיא השמ 246

 וא המצעלשכ היגאמה ,תורחא םילימב ."סטייד אבילא — ינרדומה עדמה תודוסי לש

 תינויסנ השיגל םורתל חרכהב היושע הנניא ,תונוש תויטלוקוא תומכח םע התובלתשהב

 השיג תחתפתמ אל ,עבטל יבויח סחי אלל יכ ,המוד .עדמה תוחתפתה תניחבמ תיתועמשמו

 טולשל תלוכיה תשגה איה הז שופיח לש תיפוסה ותרטמ םא םג ,עבטה תא ריכהל תשרודה

 הפוקת התואב שממ יכ ,ןייצל ןינעמ .עבטב
 איה — ו"טה האמה לש ןורחאה שילשה —

 דרפסב — םינוש םיידוהי םילבוקמ םיחתפמ — הבר תובישח הל הסחיי סטייש הפוקתה

 תרוסמה לש השעמלו ,הלבקה לש הפירח תיגאמ תונשרפ ,היולת יתלב הרוצב — הילטיאבו

 הרזח שי ,דרפסב בישמה לש הזבו הילטיאב ונמילא ןנחוי לש הרקמב ןה .הללכב תידוהיה

 ,תיגאמה ותמגמל אקנפשוגה תא שפחמה ידוהי סנסנר תניחב ,ךלמה המלש לש ותומדל תטלוב

 .קמדקה ךלמה לש םידובא םירוביחב

''60984 811 

 ר"שיו לגי םהרבא תמגודכ — ז"יו ז"טה תואמב םילבוקמ לש עדמב הרעה תונינעתהה יכ ןייצל ןינעמ

 םייוצמה םייחישמה תודוסיה תשגדהב התוול אל ,תיעבט היגאמב םג תונוש תורוצב ולגדש — הידנקמ

 ןוגכ — תויתוגה תויוחתפתה יפלכ הרוגס וא החותפ הנניא תאזכש רותב הלבקה יכ ,ונדמלל .הלבקב
 תודוסיל הלבקה תורבחתה לש האצות איה ,בישמה תמגוד תינחורה תוריגסה .תונמואה וא עדמה

 .םייטפילקופא
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