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 תודהיה םוחתל ינוויה סותימהמ ביטומ לש וילוגלג :ןדע ןגל עסמה

 תאמ

 לדיא השמ

 אסיג דחמ :הל םינפ יתש תיתימה הבישחהו תילבקה הבישחה ןיבש הקיזה

 ירוטסיה רשק לכ היהיש ילבמ ,סותימל המוד ישפנ עקר ךותמ החתפתה הלבקה

 ,ולגלגתהש םייתימ םיביטומ לש העפשה אסיג ךדיאמ ;תועפותה יתש ןיב
 הז רמאמב -1 םישרוש הב וכיהו הלבקה ךותל ,ונל תוריהנ דימת אלש םיכרדב

 דע ,ינוויה סותימב ורוקמש ,דחא ביטומ לש וילוגלג רחא תוקחתהל הסנא

 .הלבקה תורפסב תשדוחמה ותחירפל
 ינשב שחרתהש ךילהתכ האופרה תוחתפתה תראותמ אפורה ףסא ׳ס תחיתפב

 הליחתמש השדחה החירפה ינשהו ,סויפלוקסא לש ותומ דע דחאה ;םיבלש

 ןייענ ךכ רחאו ונושלכ רופיסה תא איבנ .סונילגו סטרקופיה לש םתעפוה םע
 .2וב םילולכה םיטרפ המכב

 שחנלו רבחל ולחה.םירצמ ימכחו ץראב אפרל הנושאר ולחה ןודקומ ימכחו ...
 רוא ןב רגנק קיתעה רשא םירשכה שרדמ רפס תא דומלל םיבכוכבו תולזמב

 דחא סויפולקסא םוק דע םתמכח םהל לדגתו .םימוטרחה ישעמ לכו דשכ ןב
 םיקתענה םירפסה ידמולמ םימוטרחה ןמ ומע שיא םיעבראו ןודקומ ימכחמ
 אצמל ןדע תמדק ץרא לא ודוהל רבעמ ורבעיו ץראב ךולה ןודקומ ימכח וכליו
 יהיו ,ץראה ימכח לע םתראפת לדגת ןעמל םייחה ץעו — האופרה יצע תצקמ
 םדי וחלשיו םייחה ץע יצעו אפרמה יצע תא ואצמיו אוהה םוקמה לא םאובב
 קרבה יביבשב םלכ וטהלתיו תכפהתמה ברחה טהל תא םהילע ׳ה קרביו םתחקל

 םילשורי ,הילמסו הלבקה תנבהב דוסי יקרפ ,םולש ׳ג האר 1
 ׳ה ,תולוכשא ,ירבע שובלב סואיתימורפ ,לדיא ׳מ .113-86 ימע ,ו״לשת

 .127—119 ימע ,ם׳׳שת

 ;153—150 ימע ,ח״ישת םילשורי ,אפורה ףסא ׳סל אובמ רנטנומ י״ז 2

 םירכזומה םינוש די יבתכמ תואסריג לש בוליש לע ססובמ חסונה .םש ויתורעהו

 s. Pines, The Oath of Asaph the Phy- האר ויתורוקמו ףסא ׳ס לע .רנטנומ לצא

sician and Yohanan ben Zabda, The Israel Academy of Sciences and 

223-265 ..Humanities Proceedings, V (1975) pp 

 [ל]
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 לדיא השמ

 םיאפורה תמכח תבשתו םיאפורה ןמ האופרה בזעתו שיא םהמ טלמנ אלו
 דמע אתששחתרא ימיבו .ךלמה אתששחתרא ךולמ דע הכש םישלש תואמ שש
 ומשו רגד ךותמ רבד לכל ןיבמו תואופרה רפס תעד דמליו םכחו ןובנ שיא

 יתלעבה םודירוקסוידו ידוהיה ןתאו םיוגה ימכח ראשו ינודקומה שארקופיא
 .הזה םויה דע יהתו האופרה תדובע תא ושדחיו ...ירותפכה סוניילגו

 רופיסל רוקמ אצמנ םרט יכ הלעמ ,אפורה ףסא ׳ס לע הבתכנש ,תורפסב ןויע

 הילדג ׳רל הלבקה תלשלש ׳םב תאצמנ ונרופיסל דאמ הבורק אסריג דא .״ הז

 :ןמקלד רופיסה תא ״יקינורק״ םשב איבמ רבחמה .* אייחי ןב

 [ןולופא ל״צ] ןוליפא היה הילע ובל ןתנו האופרה תמכח אצמש םינויבש ןושארה
 וילע לפנ ויבא תתימ רחא טעמו ונב ואיפלוקס לא המכחה תאז הלבק חינהו
 םוארק ׳ינוויה םתמכח בורלו םדא םושל ותלבק חינה אלו תמיו םימשה ןמ קרב

 ימיב כ״חאו ...הנש מ״ת המכחה תאז ילב םלועה לכו ןוי ץרא דמעו ׳וקולא
 .יוכו ןויבש יניטא ריעב וטרקופיא דלונ סרפ ךלמ יסריסקראו לבב תולג

 :םהיניבש קיתעה אוה הילדג ׳ר לש חסונה יכ ,תדמלמ םירופיסה ינש תאוושה

 ,יניטא ,ןולופא :ףסא ?סב םיאצמנ םניאש םיינווי תומש םיעיפומ הז חסונב (א

 םיביטומה (ב .הילדג ׳ר לצא רופיסה ךשמהב םיעיפומה םירחא תומש ןכו

 ׳םב עיפומה ,ןדע ןגל הכילה לע רורבה זמרה תמועל ,םיטעומ םה םיידוהיה

 לש ותומ :ינוויה סותימב עיפומש ,ביטומ רמתשנ הילדג ׳ר לצא םג ;ףסא

 רופיסה יכ ,חינהל ריבס ןכל .5קרב לש האצות אוה (סויפלוקסא) סויפלוקס

 חסונבש יונישהו ,ותוא ראתמ סותימהש יפכ ,סויפלוקסא לש ותומב ןד ירוקמה

 רופיסה תא םיאתהל ושקיבש ,רפסה יכרוע לש םהידי השעמ אוה אפורה ףסא ׳ם

 האצותכ ,סויפלוקסא לש ותומ רואיתב אטבתמ יונישה .תידוהיה םלועה תפקשהל

 תמכח] תאזה המכחהו״ :ונושל הזו ,הריצי רפס ךותמ עטק איבמ רנטנומ .ז 3
 וסינו ורקחו ושרדו םילודג םיפוסוליפ ומק דניה ץראבו הקומעו הלודג איה [האופרה

 שוריפה רבחמ .״םתומש הלאו םתחת םירחא ומק אתששחתרא ימיבו המכחה תאזב
 ץבוקב הדיאו ׳י י״ע המסרופ רוביחה לש תיעדמ הרודהמו רקי ןב ןנחלא ׳ר אוה
 יניעמ .ךליאו 316 הרוש 172 ימע ,ו״כשת םילשורי ,׳ו (השדח הרדס) די לע

 ורפסב ונאבהש עטקה תא םסריפ רבכ קנילי ׳א יכ ,הדבועה המלענ הדיאו

Der Mensch als Gottes Ebenbild (Leipzig, 1854) p. V, VII. לצא יכ ןייצל שי 

 יכ קפס ןיאו ,״םתחת םירחא״ םוקמב ״םתחת םינודקומ״ אסריגה העיפומ קעלי

 ,ןודנה רופיסה לש רוציק אוה ןנחלא ׳ר לש חסונ,דש חינהל ריבס .הפידע וז הסריג
 .אפורה ףסא ׳ס חסונל ,רוקמ התיה אל יאדווש ,הקוחר הליבקמב רבודמ דא

 .ד״נר ימע ,ב״כשת םילשורי 4

 Apollodorus, The Library (J. G. Frazer, London-New York, 1921) האר 5

3 .pp. 18-19, n. סויפלוקסא לש ותגירה לע םירפסמה ,תורוקמ לש עפש אבומ םש 
 ,ןוטלפאל הנידמה ׳ס תא ףיסוהל שי ולא תורוקמל .סואיז לש וקרב ידי לע

 .(םביל ׳י םוגרתב 274 ימע) 408 ףיעס
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 תודהיה םוחתל ינוויה סותימהמ ביטומ לש וילוגלג :ןדע ןגל עסמה

 ־לוקסא לש ונוצר—תוומה תביס .»תכפהתמה ברחה טהלב ורוקמש ,קרב לש
 סויפלוקסא לש ותגירה תביס תא הריכזמ — טייחה ץעב די חולשל וירבחו סויפ
 ונויסינ תא ודביע ףסא ׳ס יכרוע .7 םיתמ תויחהל הצר סויפלוקסא :סואיז ידיב

 וילע רמאנש ,םייחה ץע ירפמ תחקל ןויסנל—תוומה לע רבגתהל סויפלוקסא לש

 .״םלועל יחו םייחה ץעמ םג חקלו״

 ורישכה ,ןדע ןגל הכילה לש ביטומה תסינכ ונייה ,ירוקמה רופיסב לחש יונישה

 — ןדע ןג יגוס ינש לע ונוידב .תומדא ילע ןדע ןג לש ומויקל אתכמסא שמשל

 ףסא ׳סמ רופיסה תא ן״במרה איבמ—תוריפסה םלועב ןוילעהו ץראב ןותחתה
 תומוקממ םוקמב הזה םלועב יוצמ״ ןדעה ןג יכ ,ותנעטל החכוהכ אפורה

 תובישחה ירסח םייונישהו ףסא ׳סל דואמ הבורק ן״במרה לש ותאבה .8 ״ץראה

 לומגה רעש .רצקל ן״במרה ןוצר לש האצות ,קפס אלל ,םה םיחוסינה ןיבש

 היה ן״במרה ;םייניבה ימיב תידוהיה תורפסל רופיסה רדח וכרדש ,רעשה היה

 םחנמ ,1״ביעוש ןבא עשוהי :9רופיסה תא וירתא םימכח ובאש םשמ ,רוקמה

 w ונמילא ןנחוי ״ ץ״בשרה ,13 בוט םש ןב בוט םש ,12 ינויצ םחנמ ,״ חרז ןב

 האר .קרבה ןיבו ןדע ןג ןיב קודה רשק היה הקיתעה תעב רבכ יכ ריעהל יאדכ 6
 קרוי ויג ,רוש השמ רכזל יעדמ ץבוק ,םיהולא ןג ןדע ,וטוסאק ד׳׳מ

 .24—23 תורעה 256 ימע ,ח׳׳שת

 .ליעל 5 הרעה האר ,רזיירפ איבמש תורוקמה בורב ךכ 7

 ,ב ךרכ ,ו״כשת םילשורי ,לעוועש .ח ׳דהמ ,ן״במרה יבתכ ךותב) לומגה רעש 8
 942 ןגניביט ןילרבו ב56 ףד 763 םירפ י״כל האוושה ךותמ ,(ו״צר—ה״צר ימע

 םוקמב ״סוניפלקסא״ ןכו ״ילע״ םוקמב ״יצע״ סופדה חסונ תא ןקתל שי .ב182 ףד

 ,המימת ׳ה תרות ותשרדב םג הז רופיסל זמור ן״במרה .״סוניקלפסא״
 .םש ,לעוועש ברה לש 26 הרעהו ,ס״ק ימע ,א ן ״ ב מ ר ה יבתכ

 תעפוהו ן״במרה לש לומגה רעש ןיבו אפורה ףסא ׳ס ןיבש רשקה 9

 לצא הרצקב ןודנ ,ןלהל םתוא ריכזנש ,םייניבה ימימ םימכח המכ לצא רופיסה

 ;34 הרעהו 74—75 ימע ,׳ד ר י כ ז מ ה ב רדינשנייטש השמ (א :םירקוח השולש

 —35 ׳mAsaf Judäus (Budapest, 1915)ורפסב רנאיצנו (ב .44 ימע ׳ט ריכזמ ה

 ימע ׳א ךרכ ,ו״כשת ןג תמר ,םידוהיה תודגא ,גרובצניג יול (ג .38

 םהבש ,תורוקמה לש תיקלח המישרב וקפתסה הלא םירקוח .75 הרעה ,249—248

 ןויד .רופיסה תולשלתשה תא חתנל יניצר ןויסינ לכ תושעל ילבמ ,רופיסה עיפומ

 ורכזל םינויע ,םימעבו לארשיב םייחה ץע ,יונ ׳ד לצא םג האר רופיסה לע רצק

 םיינחמ האופרל הדגאה סחי ,ל״נה :ןכו 142—162 ימע .1972 ׳ד ,ןותניג ילתפנ לש

 .גצ—חס ימע ל״שת ,ב״כק

 ׳ס ירחא עיפומה עטקב םגו ,א״ע א״דו ג״ע ׳ג (אקארק סופד) תושרד האר 10
 .א103 ףד 771 תיטירבה היירפסה י״כב ,דיסחה הדוהי ןב דוד ׳ר לע עורז רוא

 .ד״ע נק ,ם״רת אשרו ,ךרדל הדצ 11

 .א״ע גנ ,ד״כשת םילשורי ,ינויצ 12

 .ב״ע—א״ע הס ,ז״יש הראריפ ,תונומאה ׳ס 13

 .ב״ע הפ ,ונרוויל ,תובא ןגמ 14

 עבונה ,ינויגהה ישוקב שיגרה ונמילא .א192 ףד 270 סירפ י״כ ,הדעה יניע ׳ס 15
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 לדיא השמ

 18 לארשי ןב השנמ ,17 אייחי ןב הילדג ,16 ןדע ןג ירעש ׳ס לש ימינונאה רבחמה

 .דועו

 יכ ,תדמלמ ן״במרה חסונו ונרכזהש םירבחמה לצא רופיסה חסונ תאוושה

 ן״במרה ירבד תא וקיתעה םהו ,רופיסה חסונב המואמ ושדיח אל ולא םירבחמ

 רובענ .ולא םירבחמ לע דוע בכעתהל וננוצרב ןיא .רוקמל הרומג תונמאנ ךותמ

 תא תונשל ופחד רצויה וחוכ רשאו ,םיקיתעמה תרושמ גרחש ,שיאל התע

 יכ קפס ןיא .ןואיל יד השמ ׳ר והירה ,השדח תועמשמ וב סינכהלו רופיסה

 ןואיל יד השמ לש ותרות לע םתעפשהש ,םירפסה ןיב אוה לומגה רעש

 רעשב תועבומה ,תועדהמ המכל תופירחב דגנתה םא םג ,19הלודג .דתיה

 השדח הסריג איבמ ןואיל יד השמ ׳ר ןושארה ירבעה ורפסב רבכ .לומגה

 :־»רופיסה לש

 וכלהו [ןדע ןג] הזה םוקמה לע תעדל וצר קר יכ םינומדקה ןווי ימכח לע ורמאו

 רשאכ הברה ןמזלו ע״גמ אצוי אוה רהנהש ינפמ רהנה תפש לע תרפ רהנ ךרד

 תכפהתמה ברחה טהל םתוא טהל לימ יצחכ םש אוה רשא םוקמה לצא ועיגה

 .םינומדקה םינויה תמכח הדבאו ופרשנו

 :רופיסה חסונב סינכה ןואיל יד השמש ,םייוניש המכב ןיחבהל רשפא

 הביתה העיפומ רוקמבש ״םינודקומה״ םוקמב (ב .ומלענ םייטרפה תומשה (א

 המ םיעדוי ונא תאז לכבו ,ןדע ןגל וכלהש הלא לכ םיפרשנ רופיסבש הדבועהמ

 דחא שיא םא יכ םהמ טלמנ אלו״ :בתוכ אוה הז ישוק לע רבגתהל ידכ ;םש הרק
 י״כ ;רכזומה ישוקה תא ימינונא רבחמ רתופ תצקמב הנוש הרוצב .״הז רפעש

 םיבותכה טשפמ עודי שגדומב ןדע ןג ןינע דוס״ א״ע בצ ףד Add. 651 ׳גדירבמק

 הברהב ולש םיחתפהו לפשה םלוע ץראה יקלח םוקמ אוהו תישארב תשרפב ורמאש

 וכליו יצראה ןדעה ןגל ברקתהל ושקב םינומדקה םיפוסוליפה יכ ורמאו תומוקמ

 ןגה ירמושו תכפהתמה ברחה טהל ינפמו ורואל ועיגהש דע םיבר םימי ולהמ

 וגאבה ונממש ,ןדע ןג לע דוסה .״םתמכח םהמ חכשנ הז ינפמו המיא םהילע לפנ

 776 סיראפ ,ב11 ףד 441 ןקיטאו י״כ האר :םירחא די יבתכב םג עיפומ ,האבומה תא

 .דועו א216 ףד 112 ןכנימ ,א189 ףד

 לש היינשה תיצחמב הילטיאב בתכנ רוביחה .ב—א 79 ףד 1307 דרופסכוא י״כ 16

 אוהו תויה וא ,אפורה ףסא ׳ס תא ריכזמ אוה א21—ב20 ףדב .ז״טה האמה

 .רישיה ורוקמ הזש ןכתיי בוט םש ׳רל תונומאה ׳ס תא ריכה

 ׳ר לצא העיפומה תועטהמ עפשוה ולש חסונה .ו״טר ימע הלבקה תלשלש 17

 הבריקב ןיחבה אל הילדג .״ידוהיה ףסא״ םוקמב ״ידוהיה אסא״ בוט םש ןב בוט םש

 .ד״נר ימעב ״יקינורקה״ םשב איבהש המ ןיבו הז רופיס ןיבש

 .ד״ע זט ףד ,ו״לרת אשרו ,םייח תמשנ 18

 G. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, New York, 1967 האר 19

79 .p. 

 ורמאמב םולש ׳ג י״ע ספדנ .(ו״מ םיפלא ׳ה תנשב בתכנ) תודע ןשוש ׳ם 20
 .363 ימע (ו״לשת) די לע ץבק ,״ןואיל יד השמ ׳רל םיסרטנוק ינש״
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 תודהיה םוחתל ינוויה סותימהמ ביטומ לש וילוגלג :ןדע ןגל עסמה

 רבודמ ״םיאפור״ םוקמבו :םילילצה תבריק ללגב קפס ילב הרצונש ,״םינומדקה״

 תא םיראתמה ,םיטרפ לש עפש ףיסומ ןואיל יד השמ ׳ר (ג .21 ״םימכח״ב ןאכ

 .22 רתוי ירויצל רופיסה תא תכפוה וז הדבוע ;ןדעה ןגל עסמה

 רחואמ םינש עברא בתכש רפסב ;הלא םייונישב קפתסה אל ןואיל יד השמ ׳ר

 ןשוש ׳סמ חסונה לש הקתעה וז ןיא םעפה םג ךא ,רופיסה לע רזוח אוה רתוי

 :23 םישדח םיטרפ ףיסומ אוה ןאכ ירהש ,תודע

 ,בושיה יקלח לקש ןינעב םתמכחב םתוארב םימודקה ןוי ימכח יכ ,םירמואו

 ולכי םא דחיב םתצע וחקלו םשמ ׳יאצויה תורהנ עברא וארו הזה םוקמה ועדי

 םירחאל םג וליכאיו םלועל ויחיש ןגב רשא םייחה ץעמ תחקלו םש תכלל

 לימ יצחכ םוקמל בורק ועיגהש דע הלעמל תרפ רהנ ךרד ךולהל וליחתהו

 הדבא זאו ופרשנו תכפהתמה ברחה טהל ברחה םתוא הטהל (!)םברקהבו
 התיה םתמכחו םידמולו םיעמושו דימת ןיברקתמ ויה וניתרות ימכח םעו .םתמכח
 המכח וחקלו ויריבחו סילטוטסירא םינורחאה ואב ןכ ירחאו .תמאה לצא הבורק
 .ללכ היכרדבו וגיתרותב ןיינע דצ םהל ןיאו תעדה דמוא ךרדב

 המודקה האופרה תוחתפתהב םיבלשה ינש :בושחו שדח ןויער ללוכ הז חסונ
 ןוי ימכח״ בלש :תינויה היפוסוליפה תוחתפתהב םיבלש ינש תויהל םיכפוה

 ״םינומדק״ל דוגינב ;םתמכח ןדבואב םייתסמ תמאה לצא םיבורקה ,״םינומדקה
 .״תעדה דמואב״ איה םתמכחש —ותעיסו וטסירא ,״םינורחא״ה םיאב

 ,21שדקה לקש ׳םב רופיכה לע תישילשה םעפב רזוח ןואיל יד השמ ׳ר
 :תודע ןשוש ׳םבש רופיסל רתוי בורק םש חסונהו

 ןדע ןג הזל תכלל ושקבש םינומדקה ןוי ימכח לע ורמא רבכ יכ ונררועתה רבכו
 רהנ ךרד וכלהו הזה םוקמה לע המכחה לקשמ ןכותב םיעדוי םתריחב ץראבש

 ברחה טהל םתוא הטהל לימ יצחכ םהו ןדע ןגל ךומס ועיגהש דע הלעמל תרפ
 .הז ונבתכ דבכו ופרשנו תכפהתמה

 די ,דתיה ,׳׳אפור״ו ״םכח״ ,תיברעב ״םיכח״ הביתה לש הלופכה תועמשמל םאה 21

 .ואל םא תיברע עדי ןואיל יד השמ ׳ר םאה עובקל ונידיב ןיא התע תעל ז הז ףוליחב
 התכמסא אוצמל רשפא ךא ,ןואיל יד השמ ׳ר לש ונוימד ירפ ויה תופסותה בור 22

 רופיסב ב״ע בל ףד דימת תכסמב תרכזומ רהנ ךרד ןדע ןגל הכילה :ןהמ תחאל
 .ןחקומ רדנסכלא לע

 ןאכמ קתעוה רופיסה .ב״ע ב ,ד ןוילג ,ח״סש ,דאיליזב ,המכחה שפנה ׳ס 23
 ק ב י דבעמ ׳סב) א16 ,1875 אנליו ,ריכמ ׳ר לש לכור תקבא ׳ס ךותל

 המכ ףרצמ רבחמה ב״ע דלק ףד ,ב״צת םדרטשמא ,העדוממ היכרב ןרהא ׳ר לש

 ,׳א םידוהיה תודגאב גרובצניג יול לש ותחנה (רופיסה לש םיחסונ

 אצמנה הזמ ידוהיה ףסא ׳ס לש רחא חסונ היה״ ריכמ ׳ר ינפל וליאכ ,248 ימע

 .הדוסימ תיעטומ ,״ונידיב

 .(1292) ב״נ תנשב בתכנ רפסה .102 ימע ,1911 ןודנול 24
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 לדיא השמ

 עיפומ ,ןואיל יי השמ ׳ר ידי תחתמ אציש ןורחאה הארנבו ,בחרומה חסונה

 :25תודע ןכשמ ׳ם והירה ,(1293) ג״נ תנשב בתכנש רפסב

 םהו תמאה ךרד לע םיבורק םימכח ויה םהש םינומדקה ןוי ימכח לע ורמאו

 םהירחא םיאבה םתואמ רתוי תמאה לא הבורק איהש םתמכח דוסב םיעדוי ויה

 דאמ םהל הלגנו םתקולחמב ץראה תולובג לכ לקשמב ועדי המכחה דצב םהו

 תקולחמב עודי םילקאב אוה יכו [ןדע ןג םוקמ] הזה םוקמה ןינע המכחה דוסמ

 ץע םגו םייחה ץע אוהו ןמענ עטנ עוטנ ןגה ךותב םש יכ תמאב ועדיו ץראה

 ואצמ יכ םגו ...הזה םלועב םיקלא ׳ה עטנ רשא םש םיעוטנ ערו בוט תעדה

 ורמשנ אל ואצמ םאו תכפהתמה ברחה טהל דוס ואצמ אל םוקמה המכחה דוסב

 תרפ רהנ ךרדב אוהה םוקמה לא תכלל םתצע וחקל הלאכ םימכחו ...ברחה ןמ

 םנמא םלועל יחו לכאו םייחה ץעמ לוכאלו ןגב סנכילו הלעמל םימה תצורמב

 םוקמה לא וברק רשא דע ...לכסי םתעדו רוחא םימכח בישמ ׳תי אוה יכ
 ותרורממ קרבו ותרבעב ץח חלש ברחהו וילא וברקתי םרטב קוחרמ ותוא ואריו

 ברחה קוח יכ םלועה ןמ ודבאנו ופרשנו הדשה קרי תא רושה ךוחלכ םתוא דחלו

 ,2«וביבס לימ רועיש ףרשנ וילא ברקה לכ

 השגדהו הרזח שי ;המכחה שפנה ׳סמ ונאבהש המל ברקתמ הז חסונ

 ןיבו םניב הנחבהו ,תמאה ךרדל םיבורק ויה םינומדקה ןוי ימכחש ,הדבועה לש

 .םהירחא םיאבה

 .תמאה לא הבורק ןוי תוכלמש ,ההומתה העיבקה העיפומ רהזה ׳סב ,הגהו

 לבב תוכלמ אד המודא״ א״ע ז״לר ףד ב׳׳ח רהז (א :םימעפ עיפומ הזכ טפשמ

 רז םומ הב ןיא רשא ,ידמ תוכלמ אה המימת ,אבהד יד אשיר אוה תנא ביתכד

 המודא הרפ לש האושהה רוקמ .״אתונמיהמ יחראל ןיבירק 21 ןוניאד ןוי ןוכלמ

 ׳םב ספדנ עטקה .א51 ףד 1500 ׳גדירבמק י״כו ב146 ףד 133 תוקסומ י״כ יפ לע 25

 .ג״ע בפ ףד ,ג״בשת םילשורי ,רימזיאמ ן,דבזו והילא ׳רל תויפלת שרדמ

 אשרו ,יבדלא ריאמ ׳דל הנומאה יליבש ׳סב תרכינ הזה חסונה תעפשה

 .לומגה רעש חסונמ עטק הז חסונב בלשמה ,ב״ע—א״ע טפ ףד ,ז״מרת

 ןדע ןג רדס שרדמב רזוח ״לימ״ קחרמב תלעופה תכפהתמה ברחה ביטומ 26
 השמ ׳ר לש וידי השעמ אוה הז יפרגיפא־ודואיספ שרדמ .םילימה ןתואב טעמכ

 ברחה טהלו״ :85 ימע ןייטשנזיא לש םישרדמה רצוא האר :ןואיל יד

 ברקה רבד לכו הדשה קרי לכ לכואו תטקוש הניאו הלילה לכו םויה לכ תכפהתמה
 ,םולש ׳ג האר ןואיל יד השמ ׳ר ןיבו הז שרדמ ןיבש רשקה לע .״לימ רועישב ןגה לא

 ,וגב םירבד ,הלבקה תורפסב ״קוניתה לאידג יבר השעמ״ לש ויתורוקמ
 .Z75—2ד4 ימע ,ו״לשת ביבא לת

 תועיפומ ״אתונמיהמ יחראל ןיבירק ןוניאד״ םילימה רהזה לש םיליגרה םיסופדב 27

 זק ףד הנומירק סופדב (א .םירתוימ ולא םיירגוס יכ חיכוהל רשפא ךא ,םיירגוסב

 II ׳סמ ספוט) 1560 האוטנמ סופדב (ב .םיירגוס ילב תועיפומ םילימה ה״כת ימע

 .םיירגוס ילב ,רדסכ תועיפומ םילימה (םילשוריב ימואלה םירפסה תיבב 37 ,2030 א

 רוקמ הזש ןכתייו םילימה לע וק וריבעה A2030 2, 37 ׳סמ האוטנמ ספוטב קר
 ןהו ,תורכזנה םילימה תא ליכה יטנקיר ינפל היהש רהזה חסונ (ג .םירגוסה תעפוה
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 תודהיה םוחתל ינוויה סותימהמ ביטומ לש וילוגלג :ןדע ןגל עסמה

 ןוי תוכלמ לע רמאנ םש ,28 א נ ה כ ב רד אתקיספ אוה תויוכלמה עבראל
 .״ףיכו קידצה ןועמשל ימח הוה דכ ןידקומ סורדנסכלא .ןוי וז םומ הב ןיא רשא״

 םיינודקמה םימכחה תא םיירבעה וירפסב האר רשא ןואיל יד השמ ׳רש ,אלפ ןיא
 .״אתונמיהמ יחראל ןיבירק ןוניאד״ טפשמה תא סינכי םינומדקה ןוי ימכחכ

 ירה ;רהזה ׳סב ההומת ״תמאה ךרד״ל ןוי תוכלמ ןיבש הבריקה לע השגדהה

 ונמזב ,תמסרכמ .רתיהש ,היפוסוליפה תוטשפתהל ומרגש םה ןוי ימכח אקווד

 ר ה ז ב טפשמה תא ןיבהל שי ,יתעדל .תודהיה לש הקיחב ,ןואיל יד השמ ׳ר לש

 ,הדבא םתמכח ,תמאה ךרדל םיבורק ויהש ,ןוי ימכח :ונחתינש רופיסה עקר לע
 .תירוקמה המכחה הנניאש ,״תעדה דמואב״ המכח וז םמשב ונילא עיגהש המו

 אליממו ליאוה ,הרותל הבורק המכח םינומדקה םינוויל סחייל ישוק ןיאש ,ןאכמ

 .אצמנב דוע הנניא המכח התוא

 תוילגרמ ׳דהמ) שדח ר ה ז ב הספדנש ,ורתי תשרפב תיגש עיפומ טפשמה (ב

 הגנ והב אלו הגונ ןול ארחכד ןוי תוכלמ והיא אד — ביבס ול הגנו״ :(ב״ע חל

 אתונמיהמ חרואל ןיבירק ןוניאד ןווכלמ לכב תילד ןיגב ביבס והב ביתכד

 .״והיתווכ

 םיירבעה וירפס ךותמ הלבקה תורפכב התע אבומ תושדחה ויתואחסונב רופיסה

 יטנקיר םחנמ ׳ר .יתועמשמ יוניש לכ וב השעייש ילבמ ךא ,ןואיל יד השמ ׳ר לש
 :29 בתוכ

 ילעב ויה םלכו ברחה טהל ךרדב ופרשנש םישנא םימעפ המכ ודיעה רבכו
 הכרבל םתרכז וניתובר ירבד רחא םהירבד בורב וטנ רשא המודק איפוסוליפה

 רחא ירמגל הרותה ךרדמ וטנו םיעשרה וידימלתו וטסירא ואבו ולטבתנ זאמו
 .םיניע תזיחא הלבקה ילעבל תארקנה םהיתפומו םתרבס

 ׳םב רהזהמ רכזנה עטקה תא םגריתש ,בוט םש ןב בוט םש ׳ר ינפל םג ויה

 איבמ ונמילא ןנחוי ןכו .ןודנה טפשמה תא םג איבמו ,א״ע טמ ףד תונומאה

 2234 דרופסקוא י״כב ולש םיטוקילב םיירגוסבש טפשמה תא םג ליכמה רצק טוטיצ

 .ב162 ףד

 תקוח תשרפ ינועמש טוקלי םג האר .ב״ע מ ףד (רבוב ׳דהמ) הרפ תשרפ 28

 השמ ׳רש ןכתי .א׳׳ע גי ףד ׳א ר ה ז ב תוילגרמ ברה לש א״י הרעהו ,ט״נשת זמר

 ן׳׳במרה שחיפב העיפומש ,״תמאל הבורק ...תוכלמ״ ןושלה תא ריבעה ןואיל יד

 .םינומדקה םינוויל ,םימלסומל הנווכ רשאו ג ,ב תישארב לע

 היהש ,יטנקיר לש ושוריפ .א״ע וט ףד ,א״כשת םילשורי ,הרותה שוריפ 29

 ירעש ׳ס לעב (א :םירבחמ המכ וקיתעה ונממש רוקמה אוה ,דאמ ץופנ רפס

 רהזה לע שוריפב איבל ןועמש ׳ר (ב .ב 16 ףד 1307 דרופסקוא י״כ ןדע ןג

 ודיעה רבכו תכפהתמה ברחה טהל תאו״ ב״ע ונק ףד (הבר׳גד ׳דהמ) זפ םתכ

 ףסוי ׳ר (ג .״ברחה טהל קרבב םשל רובעל וצרש םישנא םימעפ המכ ופרשנש

 ןקיטאו י״כב (ד .א״ע זכ ףד ,ט״ירת גרבמעל ,םינומא רמוש ׳סב סאגריא

 הרואל ןיבירק ןוניאד ןוי תוכלמ אד םומ הב ןיא רשא״ רמאנ .א—ב21 ףד 228
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 לדיא ,דשמ

 םוקמב .המכחה שפנה ׳םבש חסונה לש לק דוביע ןאב שיש קפס ןיא
 ןבהו״ :30 בתוכ אוה ,א״ע זלר ׳ב ר ה ז מ עטקה תא איבמ יטנקירש רחאל ,דחא

 םימודק םיפוסוליפה לע רמא אתונמיהמ יהראל ןיבירק ןוניאו ןוי תוכלמ לע ורמוא
 לצא ,לקנב תוארל רשפאש יפכ .״ל״ז וניתובר ירבדל םהירבד תצקב הטונה

 םימודקה םיפוסוליפל תמאה יכרדל םיבורק ויהש ,םינוויה םתואל הנווכה יטנקיר
 .ולטבתנש

 םימודקה םיפוסוליפה תא תוהזל וליחתה םינוש םירבחמו ,בר ןמז רבע אל
 ןב בוט םש ׳ר בתוכ דכו .ןוטלפאו סטרקוס :וטסירא ינפל ויהש םימכח םע
 :3!בוט םש

 תומואב תועדה ובר בוטה תקחרהו האובנה תמיתסבו ןמזהו םימיה ךרואב
 םיפסלפתמה ירבדמ ידיל עיגהש המ יפל ןוטלפא ומכ םינומדקה םיפוסוליפהו

 הארי ,ונושלב אל םאו וילע קלוחה ודימלתו וטסרא רחא םתעד בורב םיבשחנה
 ותעד לע ודמע אל םינורחאה ואב רשאכו הרותה תעדל תובורק םה ויתועד יכ
 .ונתמואמ םירפוכהמ םיבושח ויה אל יכ

 :32 בתוכ לארשי ןב השנמ ׳ר ,ליעל ואבוהש ,יטנקיר ירבד לע וכמתסהב

 ירבדל םהירבד תצקב ׳יטונו טארקאסל םינומדקה םיפוסוליפה לא וזמרש״

 .״וניתובר

 ןיבו םינומדקה םימכחה ןיבש יוהיזה יכ רורב ליעל ונאבהש רמוחה יפ לע

 בורב וטנ רשא המודקה היפוסוליפה אוהו ל״זר ירבד רחא .םהירבד םהש אתונמיהמ
 הרותה ךרדמ המכחה תאז וטנ רשא םה ׳יאמטה וידימלתו ולטוטסירא לבא (!)ורבד

 הירזע ׳ר (ה .״.םיניע תזיחא הלבקה ילעבל ׳יארקנה םהיתפמו ותמכח רחא ׳רמגל
 .א״ע ול ,הניב ירמא קלח ,םייניע רואמ ׳ס ,יססור יד

 יכ״ :הז רמאמ תונומאה ׳סל רשקב ,עיפומ שוריגה רודב .א״ע זע ףד םש 30
 םוחקלש םינויה דיב וניתונועב ולפנ םתואולמב [ךונח ׳סו הריצי ׳0] ׳זנה םירפסה
 היה םרמאמ לכ ןוטלפא דע םינושארה םינויהו .םילשוריב ךלמה המלש שרדממ
 םמצע תוריקחל םיסחימ ויה האושל המהו םשמ םתעידי היהו טעמו תוירות תורבס

 ופייזו ויריבחו וטסירא אבש דע ,רפס לע םיבותכ ואצמש תולבקו המכחו המכח לכ
 רוקמ״ והינב .מ לש ורמאמ ריתמ אבומ .״םלועה לכ וירחא וכשמנו תוקלח ןושלב

 תונופס ״יקינולאשל ו״סר תריזג ירחא םתאצו לאגוטרופב דרפס ישרוגמ לע
 N. Roth, The Theft of Philosophy by the הארו .ד״סר ימע /ח—א״לשת ,א״י

53-67 .Greeks from the Jews. Classical Folia XXXII 1978, pp. 

 הרומה הרומ ׳סב העיפומ הכופה העד .ב״ע—א״ע זכ ףד תונומאה ׳ס 31

 ודעב רמאש המ ילצא ןוכנהו״ :109 ימע ,1837 גרובסרפ ,אריקלפ בוט םש ׳רל

 ימ לכמ הלועמ אוהש רמא יכ ינוי היהו (!)וחכמ היהש סויריפרופ [וטסירא דעב]
 ימכחמ אלא םימכחה לכמ רסא אל יכ לכתסהו םינויה ימכחמ תמאה ךרדב ךלהש

 .״םינויה
 .א״ע הפ ףד םייח תמשנ 32
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 תודהיה םוחתל ינוויה סותימהמ ביטומ לש וילוגלג :ןדע ןגל עסמה

 .רהזה תאו ןואיל יד השמ ׳ר לש ותנווכ תא איטחמ רחא וא הז ףוסוליפ

 תינוויה המכחהש ,הדבועה תא שיגדהל התיה ןואיל יד השמ ׳ר לש ותמגמ

 סטארקוס וא ןוטלפא תייארש דועב ,הפוליס קר עיגה ונידילו הדבא תירוקמה
 ליאוה ,היפ לע הרעקה תא תכפוה ,רהזה ןווכתמ וילאש ,ןומדק םכחכ

 ינפלש היפוסוליפל השדח הכרעה הרציש ,וז הנבה יא .38ונידיב םהיתורותו

 יקצדורוה א״ש הלבקה רקוח .דבלב םייניבה ימי ימכח לש םתלחנ הניא ,וטסירא
 הילא ועיגהש ,תוינוטלפאה תועדל םג םוקמ החינה תאז לכב [הלבקה]״ :3*בתוכ

 הרשבמ רשבל ויהו הב ועלבנו הברקב ואב וז איפוסוליפ לש תונויערו ,ץוחה ןמ

 םומ הב ןיא רשא זירכמו דמוע ,רהזה ,הלש םירפסה רפס אלה .המדמ םדלו

 לבוקמה ראיבש יפכ ותנוכו אתונמיהמ אחראל תיבירק ןוניאד ןוי תוכלמ אד

 וטפשמ .״ול ומדקש הלאו ןוטלפא וטסיראל ומדקש םיפוסוליפה לע יטנקיר

 הלבקה תורצוויהב תינוטלפואינה היפוסוליפה לש הקלח יבגל יקצדורוה לש

 .ושוריפ תא לבוס וניא וירבד תחכוהל אבומה רהזה ןושל ךא ,ומצעלשכ ןוכנ

 םניא םידוהיה םיאקיטסימה״ :35 בתוכש לאיתלאש םוחנ לש ורמאמב ןידה ךכ

 לע ישרדמה שוריפה תא שרפמ רהזה המגודל ,תמאה לע ןילופונומ םיעבות

 .״םירחאמ רתוי תמאל םיבורק ויהש םינויל תוסחיתהכ ׳םומ הב ןיאש׳

 .רופיסה תוחתפתה לש האצותה הניא ,ליעל הילע ונדש ,תיעטומ הנחבה

 ירהז ביטומ בולישב ורוקמש ,שדח רופיס דילוה ןדע ןגל עסמה רופיסש ינמוד

 דכו ...״ (הרות ירתס) א״ע אפ א״ח רהזב .תמדוקה תירופיסה תרגסמה ךותל

 .3«״ע״גד אחתפ והינז ןמתה אתרפכו אתרעמב תלאע אמלע יאהמ תקפנ אתמשנ

 רעש״ םשב הלפכמה תרעמ תא הנכמ רשא רשא ןב ייחב רהזה תובקעב

 .88״ןדע ןגל וסנכי םש ךרד יכ ...ןדעל רעש תיב״ ותוא הנכמ יטנקירו ,37״םימשה

 ,הלפכמה תרעמל םיסנכנש ,םישנאה תפירש לע רופיסה תעפוהל דעו ןאכמ

 .םירחואמ תורוקמב עיפומ הרעמל םיסנכנה לרוג לע רופיכ םנמאו .הרצק ךרדה

 לצא העיפומ תיתימאה היפוסוליפכ המודקה היפוסוליפה תייאר יכ ןייצל יאדכ 33

 אוה תיתימאהו המודקה היפוסוליפה שאר ותעדל :ידרוורהוס יברעה ףוסוליפה

 A History of Muslim ךותב s. H. Nasr אשונב בתכש המ האר :סדיפלקסא

376 .Philosophy, ed. N. M. Sharif, Wiesbaden, 1963 I p. 

 .442—441 ימע ,(ח״צרת) ג םינזאמ ,תודיסחבו הלבקב ם״במרה 34

Jewish Mysticism in the Modern Age, Judaism, XX (1971) p. 195 35 

 .םירחא תומוקמ הברה דועו א׳׳ע זכק ףד םש ;ב״ע זנ ףד א רהז דוע האר 36

 .2 ,ג״כ תישארב לע ושוריפ האר 37

 ףד ינויצ לצא תרכינ הז אשונב יטנקיר תעפשה .ד״ע וכ ףד הרותל ׳יפ 38

 ףסוי ׳ר תעד ,םלענה תור שרדמ תעד תא ינויצ בברעמ םש ,ד״ע אי

 .הלפכמה תרעמ אשונב יטנקירו ,א״ע בל ףד ,קדצ ירעשב היליטקי׳ג

 .הרש ייח תשרפ ינבואר טוקליב וסנוכ הז אשונב םירחואמ תורוקמ
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 לדיא השמ

 ףד ,יה קרפ) םיארוק ונא לאינד ׳רב לאנתנ השמ ׳רל 39םיסדה ןג •יסב

 (ב״ע אי

 םייחה םיסנכנ םניא המ ינפמ הלפכמה תרעמ חתפ לכל עודיש רחא ,רמאת םאו״

 ברחה טהל ירעושמ הביבס תרגוסמ איהש םשכ םגמא ז הלפכמה תרעמ ךרד

 םירמוש םיכאלמ המינפ שי וז הרעמל הככ .םירמושה יכאלמ ולא םיבורכהו

 סנכיל םישקבמ םיבר ויה וניבא םהרבא אבש םדוק אנוה בר רמא תור רהזב ןכו

 בותכ אצמנ ןכו .הז םוקמב רז סנכי לב התוא םירמוש תרשה יכאלמו הכותב

 תרעמ תא תוארל וצרש םישנא השלשב היה השעמ הנש תואמ יתשכ הז יכ

 ליחתה ישילשהו ופרשנ םהמ םינש דימ המש ודריש ןוויכו המינפ הלפכמה

 רפסו תאז המ ץוחב ורצעש םישנאה ולא ותוא ולאשו .הלודג הקעז לוקב קועזל

 תוישעמ ,דמכ ועריא ןכו אוה םג ףרשנ תטעומ העש רחאו םינש ולאמ םהל

 .40 ״המש תכלל םילאעמשיה םג וארי כ״ע .ותמו המש וסנכנש ולאמ תואלפנ

 םיסנכנה לע רופיסה לש ויתורוקמ םהמ תואדווב עובקל רשפא יא יכ םא

 .ןדע ןגל עסמה ןיבו רופיסה ןיב הלודגה הברקהמ םלעתהל ןיא ,הלפכמה תרעמל

 וקרבב סויפלוקכא תגירה — יתימ ביטומ דציכ תוארהל ונידיב הלע יכ ינמוד

 ,םינושמ םילוגלג םש לגלגתמו תירבעה תורפסה םוחתל סנכנו רבוע — סואיז לש

 :רוכזל שי תאזו .הלפכמה תרעמב ןוכשל סופמילואמ אצויש קרבל ורשפיאש

 ,םייתוהמ םייוניש וב הניש דחא קר ,רופיסב ולפיטש םירבחמה תורשע ןיבמ

 ןוכנ אוהש ,ללכ תדמלמ ותריצימ ןטק עטקב וננויע ;ןואיל יד השמ ׳ר והזו

 ;םהש יפכ וירפסל וסנכנ אל וינפל ויהש תורוקמה :התומלשב ותריצי יבגל

 .רכיה ילב דע םימעפל םהינפ תא ונישו ,רצויה וחוכ לש ךותיהה רוכ תא ורבע םה

 ףרצמ אוה (א״ע ו ףד) ׳ג קרפב .רופיסה לש תואחסונ המכ ריכה לאנתנ השמ ׳ר 39
 ןואיל יד השמ ׳ר לש חסונל ךרדל הדצ ׳סבו לומגה רעשבש חסונה תא
 .תודעה ןכשמ ׳סב

 265 ימע ,ל׳׳שת םילשורי (רשיבא דדוע ךרוע) ןורבח ׳סב האר םימח םירופיס 40

 ,1926 םילשורי ,ףסוי ר״כב ףסוי ׳רל ףורצ ףסכ ׳סב ןהו .13 הרעה 290 ימע ןכו
 .תצקמב הנוש הסריג איבמש א״ע במ ףד
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