
 World Union of Jewish Studies / האיגוד העולמי למדעי היהדות is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and 
extend access to
Jewish Studies / מדעי היהדות.

http://www.jstor.org

World Union of Jewish Studies / האיגוד העולמי למדעי היהדות

The Function of Symbols in G.G. Scholem /
מקומו של הסמל בהגותו של גרשם שלום
Author(s): משה אידל and Moshe Idel
Source:
Jewish Studies /
מדעי היהדות

  38 pp. 43-72 )תשנ"ח(,
Published by: World Union of Jewish Studies / האיגוד העולמי למדעי היהדות
Stable URL:  http://www.jstor.org/stable/23382163
Accessed: 30-08-2015 12:01 UTC

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/
 info/about/policies/terms.jsp

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content 
in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. 
For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

This content downloaded from 192.114.7.2 on Sun, 30 Aug 2015 12:01:45 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=wujs
http://www.jstor.org/stable/23382163
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 *םולש םשרג לש ותוגהב למסה לש ומוקמ

 תאמ

 לדיא השמ

 תורוקמו תוליבקמ :תילבקה תוילמסה לע םולש לש ותפקשה .א

 .םולש םשרג לש הריבכה ותריציב תועירכמה תונשרפה תוירוגיטקמ תחא איה תוילמסה

 הירוטסיהה תא ולש־ותנבה לע ,הלבקה עבט תא ותסיפת לע העיבצמ וז הירוגיטק

 דחאב ףא אצמנ וז הסיפתל יוטיב .ולש תואיצמה תסיפתב וליפא הרושק איהו ,תידוהיה

 ףאו תוירקחמה ויתושיג תא תנגראמה הירוגיטק איה תוילמסהש ,אופא אצוי .וירישמ
 ,םולש לש בורקה ורבחו רבעשל ודימלת ,ךיירטשנטור ןתנ .תוישיאה ויתופקשה תא

 :דמולמה ורומ לש תוימדקאה תוירוגיטקה יתש תא יתוכמסו בקונ ןפואב ןייפא

 ,(םזיאתנפה תלילש ומעו)יטסימה דוחיאה לש הלילשהו ,דחא דצמ ,תוילמסה׳

 םה הלא םיריצ ינש .ידדהא םירושקה ןוידה לש םיריצ ינש םה ,רחא דצמ

 '.׳םולש לש ינשרפה ולעפמב תויוצמה תויתושיהו תויתרכהה תוניחבה

 .םולש לש םיירקיעה םיימדקאה ויתונורקע לש הז חותינ םע ןיטולחל םיכסמ ינא

 וירבד תבחרהב — וא ;םולש תריצי לש םיירקיעה םיריצה דחא ןכא איה תוילמס

 ךיירטשנטור לש
 דוחיא תייווח לש המויק ,דגנמ .ולש יגולומטסיפאה ריצה איה —

 קרש ,םילמסה לש המוצעה תובישחה תא הליבגמ ןוילעה םלועה םע תיעצמא־יתלב

 ודידלש ,יהולאה לש תישונאה היווחה תא ריבעהל תלוכי ילעבכ םולש י״ע וספתנ םה

 ביכר׳ יוטיבב ךיירטשנטור לש ושומישב הארנכ זמרנ הז טביהו שיגנ־יתלבכ ספתנ

 לש המויק תא םולש לש ותלילשל תירשפא תועמשמב קוסעא ךשמהב .׳יגולותנוא

 .בבל־רב לאירבא תילגנאמ םגרת *
 ,ח״לשת ביבא־לת ,הזה ןמזב תידוהיה הבשחמב םינויע ,׳יהולאה םוחתהו תוילמס׳ ,ךיירטשנטור ןתנ 1

 .39 ימע ,ן״שת ביבא־לת ,רבד דוע ,םולש םשרגב בוש ספדנ ; 144 ימע
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 לדיא השמ

 הסנאש יפכ .ילמסה ריצה לש ודמעמב דקמתא תעכ ךא ,הלבקב הקיטסימ־וינוא

 וקזחי םיאבה םירבדהו ,ןוכנ ןכא ריצה יבגל ךיירטשנטור לש יבויחה חוסינה ,תוארהל
 םיקלח ינשמ בכרומ אוהש ןוויכ ,רובש אוה הז ריצ יכ ןועטל הסנא םלוא .ותפקשה תא

 .האושל םולש לש תצרחנה תיגולודותימה ותבוגת תובקעב םילדבנה ,הזמ הז םינוש

 הלבק ןיב רשקה לע ותפקשה תא םימעפ המכ חסינ ומצע םולש
 השעמל —

 הקיטסימ
 חסינ אוה ׳תידוהיה הקיטסימב םיירקיע םימרז׳ יסלקה ורפסב .תוילמסו —

 ןפוא ... יתדה חישה לש יחה םקרמה תא סורהלמ ענמנ יאקיטסימה׳ :רוציקב תאז
 ־רחאל 2.׳רתויב קהבומה ןבומב תוילמס תונכל הצראש המ אוה ולש ירקיעה הבישחה

 תפקשמה הסמב ,ןכמ
 רזוח אוה ,ותוריעצב דוע ובצעתהש ויתועד תא — יתעדל —

 :התיצמתב תילמס איה תיטסימה ןושלה יללכ ןפואב יכ הפקשהה לע

 םימיכסמ םמויק רבדבש ,ןושלה לש ׳םלענ׳ה וא ׳דוס׳ה ידממ קוידב םהמ

 דע םאלסאה לש םיאקיטסימהו ודוהמ ,םינמזה לכב םיאקיטסימה לכ דחא הפ

 לש ילמסה עבטה :וז איה הבושתה ,קפס לכ אלל ?המהיב בקעילו םילבוקמל

 תולצפתמ םיאקיטסימ לש תוינושלה תורותה .הז דממ רידגמש אוה ןושלה

 דוס רחא םשופיחב םלוא .הז ילמס עבט תעיבקל עגונה לכב תובורק םיתעל

 תשמשמ ןושלה יכ אוהו ,ףתושמ סיסבל םיאקיטסימה לכ םיעיגמ ןושלה

 והשמש הדבועה :חוסינו יוטיב רשפאמה םוחתל רבעמ אוהש והשמ תרבעהל

 דחא לכב םידהדהמה ,םילמס תועצמאב ומצע תא גיצמ יוטיבל ןתינ־יתלב

 3.העבהה ינפואמ

 ,הלבקה לש םלוה רואית הב םיאורו הפשה יפלכ תילמסה השיגב םיכמות םיבר םירקוח
 ידיימ ןפואב הלוע וז ןיעמ השיגש תדמלמ הניא םיילבק םירוביח לש האירק םלוא

 יבתכב תויוצמה הלבקה לש תורדגה ףוסיא לש הנש םירשעכ רחאל ,לשמל ,ךכ .יחרכהו

 רבד 4.תילמס איה הלבקהש תעבוקה תירקיע הרדגה ףא יתאצמ אל ,םמצע םילבוקמה

2 26 .Gershom G. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, New York 1941 p (ןלהל: 

 .(םיירקיע םימרז ,םולש
3 79 ,Gershom G. Scholem, 'The Name of God and the Linguistic of the Kabbalah', Diogenes 

60,62,165,193 .1972), pp) תנבהב דוסי יקרפ ,םולש ; 27 ימע ,(2 הרעה ,ליעל)םיירקיע םימרז ,םולש 

 ימע ,1964 ןג־תמר ,תונימו הנומא יביתנ ,יבשת היעשי ;40 ימע ,ו״לשת םילשורי ,הילמסו הלבקה

 David Biale, Kabbalah and Counter-History,ואר ,םולש לש ילבקה למסה תסיפת לע דוע .22-11

Cambridge, Mass. I9822, pp. 124-125; Susan A. Handelman, Fragments of Redemption: 

,1991 Jewish Thought <fc Literary Theory in Benjamin, Scholem Sc Levinas, Bloomington 

83-84,93-114 .pp. ביבא־לתו םילשורי ,בבל־רב לאירבא םגרת ,םישדח םיטביה :הלבק ,לדיא השמ 

 .236-213 ימע ,ן״שת

 Moshe Idel, 'Defining ואר ,למסה גשומ תא תוגיצמ ןניאש ,הלבקה תא םילבוקמ לש תורדגה לע 4

Kabbalah: The Kabbalah of the Divine Names', in: R. A. Herrera (ed.), Mystics of the Book: 

97-122 .Themes, Topics and Typology, New York 1993, pp 
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 םולש םשרג לש ותוגהב למסה לש ומוקמ

 וניא הלבקה לש ינרדומה רקחב רוגשה (ילובמיס׳) ׳למס׳ חנומהש ךכב רושק הז

 עבטה תא םולש לש ותשגדה ,ךכ 5.םילבוקמה לכ ידיב טוקנה ינכטה חנומל ליבקמ

 הירוגיטק יכ החינמה ותעד תא תאטבמה ,תימדקא הנחבה איה הלבקה לש ילמסה
 םיסחיימ ,םירחא םירקוח ויתובקעבו ,םולש .ותוללכב ילבקה חישה תא תפקשמ וז

 ויתורהצהמ תחאב תוארל ןתינ יפכ ,תואיצמה לש תילובמיס־ןפ הסיפת הלבקל

 :תושרופמה

 איהה הבכשל ילמס יוטיבכ ,ןושל אלא וניא תישארב השעמ לכש רמול רשפא

 ידכ ךותש ילמס ףוג אופיא ,אוה ולוכ םלועה ... תגשמ הבשחמה ןיאש המ לש

 ולוכו ריבכ למס ולוכ ואולמו םלועה םא ...יהולא דוס וב ףקתשמ תישממה ותואיצמ

 6.ןכש לכ אל הרותה ,טרפו טרפ לכב םילמס אלמ

 רקיעב רצונש הלבקה ומכ יתורפס גוסב תוילמסה דיקפת תא םולש לש ותשגדה

 ,ללכב םייניבה־ימימ םיטסקטב וקסעש םירחא םירקוח ידי־לע םג תכמתנ ,םייניבה־ימיב

 ולשמש תומוד תופקשהמ םידמול ונא ,לשמל ,ךכ .הלבקב ףאו תירצונ הקיטסימב

 7.יקצבלב הנלהו ׳גניא ,ןוטלוק יבתכב תויוצמהו ,םולש לש ןויפאה ינפל הברה הפיכב

 תפוקתמ םירצונה םילבוקמה תובקעב .יקצבלב לש הירבד תא טטצל יד ונניינעל םלוא

 חותיפל הכז ףאו ,לבקתהש ןפואב םהלש הלבקה תסיפת תא חסנל הביטיה איה סנסנרה

 :הלבקה לש םיבר םימדומ םירקוח ידי לע ,ףסונ

 תועמשמה תא שרפמש ימ — ׳ידוס עדמ׳ לש הלוכסאה דימלת אוה לבוקמה

 לש םתותימא תא ריבסמו תילמסה הלבקה תרזעב שדוקה־יבתכ לש תידוסה

 8.הלא םיעצמא

 חרכהב איהש ,ולש תיטסימה ןושלה תסיפת תא חסינ םולש רשאכש רעשמ ינא

 היתופקשהל אל םגו ׳גניא לש רתוי יללכה רואיתל עדומ היה אל אוה ,תילמס ןיטולחלו

 תונבותב רושק וניא הלא םירבחמ לש הלבקה ירואית ןיב ןוימדה ,יתעדל .יקצבלב לש

 רואילא לחר :ךותב ,׳הלבקה תורפסב הילוגלגו היליטקי׳ג ףסוי ׳ר לש למסה תרדגה׳ ,סוה זעוב ואר 5

 תבשחמב םילשורי ירקחמ ,א ,רמייהנפוא־ץ״ש הקברל ןורכז רפס — םיבר תולוק ,(םיכרוע)ןד ףסויו
 .176-157 ימע ,ו״נשת ,בי ,לארשי

 .249 ימע ,1975 ביבא־לת ,וגב םירבד ,׳הלבקהו ידוהיה ןירותסמה׳ ,םולש םשרג 6

7 G. G. Coulton, Medieval Panorama, New York 1955, p. 519; W. R. Inge, Chrisitian 

249-332 .Mysticism, New York 1956, pp (תירצונ הקיטסימ ,׳גניא :ןלהל). ־ןפ הסיפת לע 
 Heinrich Zimmer, Philosophies of India, ed. לשמל ,ואר ברעמה תוברתל ץוחמ תילובמיס

J. Campbell, Princeton 1974, pp. 1-2; Joseph Campbell, The Masks of God: Creative 

625-626 .Mythology, Harmondworth 1968, pp 

8 H. P. Blavatsky, Isis Unveiled, Rpr. Pasadena, Cal. 1972, p. xxiv 
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 לדיא השמ

 המוד יתורפס רוקמ לע םינעשנ םהש ךכב אלא ,תיטסימה תורפסה יפוא לש תויאמצע

 9.ןילכיור ןאהוי םסרופמה ירצונה לבוקמה לצא ,ורקיעב ילמס חישכ הלבקה רואית —

 המל הנפ ךכ םשלו תינמרגה תוברתל תירוקמ המורת םורתל הסינ הז ינמרג לבוקמ

 — ידדהא םירושקה עדי ימוחת ינש ויה ותעדלש
 .תויארוגתיפה ,התחולשו הלבקה

 :ץייצ אוה De Arte Cabalistica ץופנה ורפסל המדקהב

 תא איבה לפטסאמ רבפ בקעיו ,ןוטלפא תא וני׳ציפ ויליסרמ םסרפ הילטיאב

 סרוגתיפ תא גיצאו ,ןוינפק ,הינמרג יבגל אמגודה תא םילשא ינא .תפרצל וטסירא

 קר טקלל יתלוכי ולש היפוסוליפה תא םלוא .ושארב ךמששכ שדחמ דלונה

 הודביא זאו ,הלבקה ירוממ הרוקמב תעבונ איהש ןוויכ ,תירבעה הלבקה ןמ

 טעמכ וז הביסמ .םיילבקה םיבתכה לא הילטיא־םורדמ המלענ רשאכ וניתובא

 ,הלבקה תונמא לש תילמסה היפוסוליפה לע יתבתכ ךכיפלו ןודבאל הרזגנ הלוכ

 10.םידמולמל רתוי תועודי ויהי תויארוגתיפה תורותהש ידכ

 :ךכ ןילכיור ןעוט רחא םוקמב

 ,תילמס היגולואית (םייארוגתיפ םיחנומב שמתשנ םא) תוטשפב איה הלבק

 תא ךשמ הז רבד .םירחא םירבד םיניפצמ ולאו ,םינפצ ןה תויתואו םילמ הבש

 םילבוקמה ןמ תרזגנ סרוגתיפ לש הטישה לכ טעמכ יכ ,הדבועל ונבל־תמושת
 11.תרושקת־יעצמאכ םילמסב שומישה תא ןוויל איבה אוה ךכ יכו

 ןפוצה תא חנעפל ךרוצה תא החינהש תירקחמ השיג חתיפ םולש ,ןלהל הארנש יפכ

 תחמוצ תיארוגתיפה תוילמסהש ותסיפת לע רוזחלמ האלנ אל ומצע ןילכיור .ילבקה

 :דואמ הל המוד תוחפל וא הלבקה ךותמ

 תא הטיהו הלבקה לש יפוסניאה םיה ןמ ולש עדיה ץורע תא באש סרוגתיפ

 ןיזהל םילוכי ,הרושב םינורחאה ,ונא םהמש םיינוויה הערמה־ירכל וצורע
 םירמוא םתאש המו םילבוקמה לע בשוחו רמוא 12ןועמשש המ .ונדומיל תא

 סרוגתיפל שי תרחא הנווכ ומא .ןיטולחל ההז יל הארנ םיארוגתיפה לע םיבשוחו

 םכירדהל :רמולכ 13,םילאל םדאה תעדות תא איבהל רשאמ טרפ ,לבוקמל וא

 הרעה ,ליעל) תירצונ הקיטסימ ,׳גניא ואר .ליעל וטטוצש ןילכיור ירבד לע שרופמב ךמתסה ׳גניא 9
 .268 ימע ,(7

10 ,Johann Reuchlin, On the Art of Kabbalah — De Arte Cabalistica, tr. M. Sl S. Goodman 

39 .Lincoln 1993, p (הלבקה תונמא לע ,ןילכיור :ןלהל); S. K. Heninger Jr., Touches of Sweet 

245 .Harmony: Pythagorean Cosmology and Renaissance Poetics, San Marino 1974, p 
 .241 ימע ,םש ,ןילכיור 11

 .ןילכיור לש ורפסב םיפתתשמה דחא ,ינוימד ידרפס לבוקמ לש ומש והז 12
 .239 ,99 ימע ,םש םג ואר 13
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 םולש םשרג לש ותוגהב למסה לש ומוקמ

 תרבעהל םהלש םיעצמאה אוה םהיניב ןוימדה לש רחא ןפ ?תמלשומ הכרבל

 ,תורפסו םירפסמ ,םילשמ ,תורמימ ,םינמיס ,םילמסב םהלש הוושה ןיינעה ,עדיה

 14.םירוענה למס איה ןוליספא תואה סרוגתיפ לצא ךכ .םילמו תורבה ,תויתוא

 :וחיש־ינבל ריכזמ ,תויארוגתיפה גיצנ ,סואלוליפ ,רחא רשקהב ,בוש

 םילמסב האלמ תיארוגתיפה היפוסוליפה לכ טעמכ יכ חוכשל אלו תעדל םכילע

 — םירבד לש הווסמבו םילמ לש
 היה אוה יכ םינימאמ ונאש תורשקתה ןפוא

 15.םירבעה ןמ םינוויל ואיבהש קשארה

 השעמל 16symbola חנומב שמתשהל הברמ ןילכיור העפשהה־בר ורפס לכ ךרואל

 ,ןילכיור תעדל 17.הלבקה תא ראתל ידכ תויארוגתיפה לש תיזכרמ הסיפת ץמיא אוה

 ןכל .הכרב לש בצמ םהילע םירשמו לאל םילבוקמה לש םתעדות תא םיברקמ םילמס

 יהולאה לא םדאה תעדות תא תולעהל םתלוכיב ,םינקמ םילמסהש עדיה לע ףסונ

 .היפוסוליפ לש םימיוסמ םיגוסל דואמ המוד הרוצב

 השדח הניא המודקה הלבקה ןמ תעבונ תויארוגתיפה היפלש ,ןילכיור לש ותסיפת

 שומישהש ,ינמוד ןפוא לכב 18.םיידוהי תורוקמ המכמ דומלל ןתינש יפכ ,ירמגל

 — םייוטיבב השוע אוהש
 היגולואית׳ו ׳הלבקה תונמא לש תילמסה היפוסוליפה׳■ :ןוגכ

 .הלבקה תא םולש םשרג לש ותנבה תא םלוה — ליעל וטטוצש ׳תילמס

 ,תילבקה העפותה לש הבחרה תשקה טושיפ איה ,המצעלשכ ןילכיור לש ותפקשה

 ,׳ודכו םייגאמ ,םיילטוטסירא ,םיינוטלפ־ואינ ,םייגולותימ םיביכר לש ןווגמ תללוכה

 הז םוצמצ תולקב ןיבהל ןתינ ,ןפוא לכב .תויארוגתיפל םמצמצל ןתינ בר ישוקבש

 ידיל אובי אוה וב ידוחי םוחת ורפסל רוציל התרטמש ,ולש הקירוטרה ןמ קלחכ

 וז הסיפת :וזמ הריתי .לפטסאמ רבפ בקעיו וני׳ציפ לש הזמ הנושה םוחת — יוטיב

 תוינרדומה תוסיפתה תא הריכזמ ,תילמס ךרד הלש היפוסוליפ לש גוסכ הלבקה לש

 הנבהה 19.םולשו גנילש יפל ,׳תיביטרנ היפוסוליפ׳ לש גוסכ הלבקהו סותימה לש

 הדהדה ,םירצונו םידוהי םיגוהל תפתושמה ,סנסנרה תפוקתב הלבקה לש תיפוסוליפה

 אוה .םולש לש תילובמיסךפה ותשיגל עירכמ זמר והזש ,ינמוד 20.ינרדומה רקחמב

 .233 ימע ,םש 14

 תילמסה היפוסוליפה׳ :357 ימע םג וארו ,225 ימע ,(10 הרעה ,ליעל) הלבקה תונמא לע ,ןילכיור 15

 .167 ,147 ,145,131 ,127 ,43 ימע םג ואר .׳הלבקה תמכחו םרוגתיפ לש

 .353 ,349 ,345 ,334 ,236 ,227 ,223 ,209 ,157 ימע ,לשמל ,ואר 16

 Walter Burkert, Lore and Science in Ancient ואר symbola לש תיארוגתיפה הסיפתה לע 17

166-192 .Pythagoreanism, Cambridge, Mass. 1972, pp 

 .xiv-xi ימע ,(10 הרעה ,ליעל) הלבקה תונמא לע ,ןילכדרל יתמדקה תא ואר הז אשונ לע 18

 .86 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) דוסי יקרפ ,םולש ואר 19

 הלבק ,לדיא ואר יללכ ןפואב וז העפות לע 20
 .24-23 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) םישדח םיטביה —
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 לדיא השמ

 וזש ןכתיי 21.ןילכיור לש ותמשנ לוגלג ילוא היה ,תומשנ לוגלגב ןימאה ול יכ ריעה

 תימצעה ותסיפת רבדב רתוי יתוהמ והשמ הלגמ איה יכ ןכתייש םגה ,דבלב הרופטימ

 יעדמב רקחמה ןוויכש דבלב וז אל יכ ותנבה תא תפשוח איהש ןכתיי .רקוחה םולש לש

 ןילכיורב ליחתמ השדחה תעב תודהיה
 'der erster Erforscher ,דסיימה באה —

'des Judentums, הלבקה תא יתטיש ןפואב הנושארל גיצהש 
 םירקוח םגש אלא —

 וז העפשה .הלבקה יבגל תוחפל ,תיגשומה ותשיג תובקעב םיעסופ ץידע םירחואמ

 לש המוצעה תובישחה תא דואמ ושיגדהש ויתובקעב םיכלוההו םולש יבתכב תרכינ

 22.הל תויתוהמו הלבקה לכ תא תוגציימ ןהש הנעטה תאו ,תוילמסה תוגההו הפשה

 עיבצהל ידכ הלבקב symbola-n תא ןילכיור לש ותסיפת תובישח תא יתשגדה

 וסחויש םירחאה תורוקמה ןמ םיברל רשק ילב ,יאמצע ןפואב החוורש הפקשה לע

 רטלוו המרלמ ןפטס ,רציורק ,התג תא םיללוכה ,תוילמסה רבדב םולש לש ותפקשהל

 ־לכב םלוא ,ותוגה לע ועיפשה ןכא םהו םהיתופקשה תא ריכה ןכא םולש 23.ןימינב

 ־תברו תמייק הסיפת ץמאל :רתוי ריבס המ תיסיסבה הלאשה תא לואשל ונילע תאז

 גיצה ומצע םולשש רפסב היוצמה הסיפת — תילמס איה הלבקה היפלש העפשה

 םצע יבגל הסיפתה תא לביק םולש יכ חינהל וא — תודהיה יעדמ דסיימכ ורבחמ תא

 :וזמ הריתי .רתויה לכל תילוש התיה התוא םתורכיהש םישנאמ הלבקה לש העבט

 לש הלבקה תסיפת תא שרופמב םולש הניכ ,ותומ ינפל רצק ןמז ,תחא םעפ תוחפל

 ותסיפת תא ץמיא םולש :תבכרומ הבושת עיצמ ינא receptio symbolica.24 ןילכיור

 תוילמסה תסיפת תא בציע אוה םלוא ,תילמס הרקיעב איה הלבקהש ןילכיור לש

 ותביבסב תוילמסה לש העבטב ןיינעה :רחא ןושלב וא .ןימינבו התג תעפשהב ולש

 הבורקה
 ןימינב רטלוו :ונייהד —

 לש תונושארה ויתוסמ ומכ ,הבחרה וזב וא —

 לש ותפקשה תא ץמאל רתויב הבר תונוכנ ולצא ורצי ,תוילמסה לע רריסק טסנרא

 תיארנ איה ,וז תורשפא לסופ יניאש םגה .הלבקה לש תיסיסבה התוילמס לע ןילכיור

 ןילכיור לש תילמסה הסיפתה תא וצמיא יקצבלבו ׳גניאש ךכב בשחתהב תוחפ הריבס
 תוילמסה תנבהל תורוקמה ינש ןיב רשקה היהי .ןימינב רטלוומ תועפשומ ויהש ילבמ

 םיגוה יבתכב הנושארל תועיפומה תוסיפתמ עפשוה םולש יכ רורב — היהי רשא

 יוטיב יעצמאכ ׳הלבקה תא ותסיפתמ ףקתשמכ ןצמיאו ,התגו ןילכיור ומכ ,םינמרג

 .ילמס

 ־ןפה ותפקשהש ,הארמ תותדה תודלות לש תוארה־תדוקנמ םולש לש ותשיג תקידב

 .309 ימע ,(1 הרעה ,ליעל) רבד דוע ,םולש םשרג 21
 .26 ימע ,(2 הרעה ,ליעל) םיירקיע םימרז ,םולש וארו :320 ימע ,םש 22
 .140-138 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) לאיב ואר 23

 .323 ימע ,(1 הרעה ,ליעל) רבד דוע ,םולש ואר 24
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 םולש םשרג לש ותוגהכ למסה לש ומוקמ

 תילמסה הנבהה תא תושיגדמ ןהיתשש ןוויכ ,הדאילא לש וזל הבורק תיטסילובמיס

 25.׳תומלגתהה תשיג׳ הניכ רקירש המ וא עבטה לש

 תוילמסו הקיזיפטימ .ב

 הניא ילמסה ךלהמה תעפוה םלוא ,ילמס ןכא אוה תילבקה תורפסה ןמ לודג קלח

 תועמשמ ומכ גשומ׳ :רוציקב תאז חסינ םולש .םדקומ רסמ לש ומויקב הליחתמ

 םרג המ 26.׳םילבוקמה תבשחמל אצומ־תדוקנ שמיש אוה אל הריסמלו העבהל תנתינה

 יכ ,ויתופקשהמ תחא יפל ,תונעל היה לוכי םולש ?וז תורפסב למסה תורצוויהל אופא

 םיעגר לש קרכזה ןמ ,רבד לש ופוסב ,םידלונ םילמס׳ :תיטסימה היווחה אוה םרוגה

 יכ רמאנ ,ךשמהב ןודא ובש ,רחא םוקמב 27.׳יוטיבל ןתינ וניאש ןכות ילעב םייטטסקא

 היווחל עגונ רבדהש לככ ,םוקמ־לכמ .םילמס תורצוויהל םרוג ירוטסיהה ןויסינה םג

 הניאש תושי — התוינושארב תוהולאה םע שגפמה יכ חינהל ונא םילוכי ,תיטסימה

 םיקיודמ םירסמ הל סחייל תורשפא ןיא ןכלו תינבומ
 תורצוויהל רוקמה איה —

 :תונשרפו תולגתה ןיב םיסחיה תא ורבסה לע תססבתמ םולש לש ותשיג .למסה

 תינושאר היווחל תועמשמ הקינעמ ,הפ־לעבש הרותה םע התוהזל ןתינש ,תונשרפה

 לע םולש לש םימדקומה ויחוסינמ דחא יפל וא 28,המצע חוכמ הניבהל רשפא־יאש

 :ילבקה למסה לש ועבט

 אוה למסה םא .למסב היוטיב תא תאצומ דטיבל תנתינ יתלבו תרתסנ תואיצמ

 29.ךכמ רתוי אוה תעב הב ,גציימ וא ןמיס םג אופא

 :טורפ רתיב תחסונמ וז הפקשה רחא םוקמב

 אלא אטבתהלו תולגיהל תרחא ךרד לכ הל ןיאש תואיצמ לע רבודמ הלבקב

25 ,Paul Ricoeur, Figuring the Sacred: Religion, Narrative and Imagination, tr. David Pellauer 

48-67 .ed. Mark I. Wallace, Minneapolis 1995, pp רקיר םש הניכש המל רתוי הבורק יתשיג 

 .4 הרעהב ,ליעל רכזנה ירמאמ ואר .׳תיתרהצה השיג׳

 .40 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) דוסי יקרפ ,םולש 26

27 ,Gershom G. Scholem, Origins of the Kabbalah, tr. Alan Arkush, ed. R. J. Werblowsky 

408 .Princeton 1987, p. (3 הרעה ,ליעל) דוסי יקרפ ,םדוק רקחמב תדגונמה השיגל וושה םלוא, 

 Maurice Bianchot, ,Le secret :ושנלב לש קתרמה ורמאמ תא ואר היווחהו תוילמסה לע .9 ימע

132 .de Golem', La livre ä venir, Paris 1959, esp. p גשומ תא ושנלב לש וחותינב קוסעל יתנווכ 

 .רחא םוקמב ויתורוקמבו למסה

 ימע ,(3 הרעה ,לעל) ןמלדנה ןכו :35-33 ימע ,(3 הרצה ,ליעל) דוסי יקרפ ,םולש ,לשמל ,ואר 28

David Myers, Re-Inventing the Jewish Past; New York 1995, p. 27; 159 

 27 ימע ,(2 הרעה ,ליעל) םיירקיע םימרז ,םולש 29
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 לדיא השמ

 המצע יקוח יפלו המצע דצמש ,המלענ תישרש תואיצמ .דבלב ילמסה זמרב

 30.למסב היוטיב תא תאצומ ,יוטיב הל ןיא

 ־ואינה לש תילילשה היגולואיתה איה למוסמהו תוילמסה לע וזכ הפקשהל סיסבה

 תיפוסואיתה תבוכרתה לש בצעמ ביכרכ הספתנ תויטסונגה םע דחיש ,תוינוטלפ

 םילכתסמש ימכ םיגצומ םיפוסואיתה םילבוקמה 31.וצמיא םילבוקמה בורש תדחוימה

 לש יזכרמה יוטיבה ןפואו ,םייהולאה םייחה לש ןירותסמה תא ןיבהל ידכ םורמל

 .תילמסה ןושלה אוה םהלש תויווחה וא תויציאוטניאה

 תא םולש שיגדה ,םייזיפטימה וא םייפוסואיתה םילמסה לע ףסונ ,ןפוא לכב

 הלבקה תנבהל םילמס לש רחא גוס לש ותופידע תא ףא םיתעלו תובישחה
— 

 םילמסל האוושהב םיירוטסיהה םילמסה תובישחל עגונה לכב .םיירוטסיהה םילמסה

 היתודיח ןורתפב רתוי םולש ץינעתה ,ותוחתפתהב םיוסמ בלשמ תוחפלש ירה ,םייזיפטימה

 ראיתש רעב קחצי קדצ םאה ,ההות ינא .הקיזיפטימה תוישוקב רשאמ הירוטסיהה לש

 יסיסבה ףחדה יכ ,ינמוד 32?ולש םוצעה יזיפטימה ףחדה תורמל ןוירוטסיהכ םולש תא

 תליחתמ ךרעב ,רחואמה בלשב וליאו :קהבומב יזיפטימ היה םולש לש םדקומה

 ומצע םולש .ירוטסיה יפוא תלעב תוילמסב רקיעב ןיינעתה ,היינשה םלועה־תמחלמ

 תנשב בתכ רשאכ ,ולש םדקומה בלשה תא ןייפאש ,יזיפטימה רחא שופיחה תא ראית

 אל הז םוחתל יתסנכנ׳ :הלבקה רקחל ותוא איבהש ולש ינושארה עינמה לע 1937

 הפוקתב ןכל 33.׳הלבקה לש הקיזיפטימה תא אלא ,הירוטסיהה תא בותכל הנווכב
 קרפלו תוילמסה רושימל דעבמ רובעלו רודחל׳ ילמסה חונעיפה ךרדב ןווכתה וז

 — רהה ןכש .הירוטסיהה תמוח תא
 קר :חתפמל ללכ קוקז וניא — םירבדה ףוג

 והז — התוא עיקבהל .עיקבהל שי ותוא תפפואה הירוטסיהה לש לפרעה תמוח תא

 יכ ןבומכ ןכתיי׳ יכ תודוהל ןוכנ היה אוה :וזמ הריתי 34.׳ימצעל יתבצהש דיקפתה

 ןיא וז ןיע־תיארמ ידעלב ךא .ןיע־תיארמ אלא הניא ,רבד לש ודוסיב ,הירוטסיהה
 35.׳םירבד לש םפוגב הנבהה לא ןמזה ךותמ רודחל תורשפא

 ילב ,תינש הגצוה ,1941 תנשב החסונש ,וז הפקשה .248 ימע ,(6 הרעה ,ליעל)וגב םירבד ,םולש 30

 םצע לש וגיצנ אוה למסה׳ש ,רמא ובש ,הלבקב למסה לע יבשת היעשי לש ורמאמב ,הרוקמ ןויצ

 ,ורפסב ואר .׳הרישיה העבהה רדגב וניאו ללכ יוליג ידיל אב וניא ומצע דצמש ,םלענ ךילהת וא

 ואר םייניבה־ימיבו םדק־ימיב וז הפקשה תורוקמ לע .13 ימע ,(3 הרעה ,ליעל)תונימו הנומא יביתנ

9-14 .Umberto Eco, The Limits of Interpretation, Bloomington 1990 pp 

 .(הלבק ,םולש ,ןלהל) Gershom G. Scholem, Kabbalah, Jerusalem 1974, pp. 45,98 ,לשמל ,ואר 31
 ,129 ימע ,(ו״כשת) בל ,ןויצ ,׳זנכשא ידיסח לצא ןומדקהו יעבטה ןויוושה תרות׳ ,רעב קחצי ואר 32

 .225 ימע ,ב ,לארשי םע תודלותב תוסמו םירקחמ ורפסב ספדנ

 .29 ימע ,(1 הרעה ,ליעל) רבד דוע 33

 .30 ימע ,םש 34

 .םש 35
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 םולש םשרג לש ותוגהב למסה לש ומוקמ

 וא — תידוהיה הירוטסיהב םולש האר אל ימדקאה וקוסיעב הז םדקומ בלשב

 תצצוחה המוח יהוז :אוה ךופהנ .רקחמב תיפוסה ותרטמ תא — ללכב הירוטסיהב

 יזיפטימה רחא שופיחהש ינמוד .הקיזיפטימל ולש הרופטמכ שמשמה ,רהה ןיבל וניב

 יפל .תימדקאה ותדובע לש רחואמה בלשב התחפש ,תישיאו תיתייווח השיגב רושק

 םייחרכה םיבלש ןה הירוטסיההו תוילמסה ,ליעל טטוצש ,ןקוש ןמלז המלשל בתכמה

 ןהילע רבגתהל שיש תועינמ ןה ולא .רהה לש ונכותל תוכילומ ןניא ןה םלוא ,עסמב
 חנעפל ךרוצ דוע היהיש ילב תואיצמה תייארל הירוגילא איה העגההו ,וילא עיגהל ידכ

 :ילק לופ לש ורויצב ךאלמה תא םולש ראתמ םימדקומה וירישמ דחאב .התוא

Ich bin ein unsymbolisch Ding 

bin bedute was ich 

Du derbest umsont den Zauberring 

Ich habe keine sinn.36 

 ־אלה דמעמה תא ורואיתל תעגונ הנוילעה תולגתהה לש ילמס־אלה יפואה תשגדה

 .רהה לש ילמס

 רחואמה בלשב רתוי תיטננימודה ,תירוטסיהה תוילמסה תעפוה יכ ,ןייצל רתוימ

 ,הקיזיפטימל אובמכ תוילמסב ולש םדוקה ןיינעה תא הלטיב אל ,םולש לש ותוגהב
 ינפל .רחא גוסל תוילמס לש דחא גוסב תוניינעתהמ רבעמ והז .הלש ןפוצכ אל לבא

 תושיג יתש ןיב ןיחבהל ינוצר ,םולש לצא תירוטסיהה תוילמסה חותינל רובעאש

 .ותוגה לש יזיפטימה בלשב

 קרעה אוה למסהש ןוויכמ יתוהמ ןפואב תילמס איה תילבקה ןושלה ,םולש תעדל

 רשאכ םלוא .תרחא ךרד לכב האטבל ןיאש ,תיהולאה תואיצמה תסיפתל דיחיה

 רשאמ רתוי לושכמ רדגב היה למסה ,רהה רחא ומצע־ולש שופיחה תא חסינ אוה

 שגפמ רשפאל ידכ — התוא קרפל ףא וא — המוחה ךרד רודחל שי .השיג־ליבש

 םולש לש ותנבה ןיב ןיחבהל ונילע ןכל .תואיצמה לש ילמס־אלה ןיערגה םע רישי

 תנבהל לושכמכ תוילמסה תא ותייאר ןיבו ורקחמב תילבקה תוילמסה דיקפת תא

 ןיערג תא שוגפל ןתינ ,םולש תעדל .ומצע־ולש ינחורה שופיחב תילמס־אלה תואיצמה

 בצעל הרומאה ,המצועה־תבר תילילשה היגולואיתה תא ותנבהל דוגינב ,תואיצמה

 .תילבקה תיפוסואיתה תא

 תילמס יתלב תוהמ ינא 36
 יננהש המ ועמשמ

 ,תיחשת הביס ילבמ םסקה תעבט תא םא
 יל ןיא ןבומ

 .81 ימע ,ןימינבו םולש יבתכמ .(מ״ר םוגרת)
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 לדיא השמ

 ביתנה םלוא ,לאל לבוקמה ןיב רישיה ץורעה תא תרגוס תיטסימה תודחאה תלילש

 ורבעש תויווח םע קר לבוקמה תא ריתומ אוה ךכו ,הרישי השיג רשפאמ וניא ילמסה

 טטוצש — םימאותה םיריצה ינש רבדב ךיירטשנטור לש וחוסינ וז טבמ־תדוקנמ .ךווית

 — ליעל
 םהיתויווח תא םולש לש ותנבה :רתוי יתודחאו תצמותמ ןפואב רואיתל ןתינ

 םילבוקמה .קחרמ לש השוחת תרמשנ דימת יכ החנהה לע תססובמ םילבוקמה לש

 תיתדה תרוסמהש וא ,יהולאל יאקיטסימה ןיבש לדבהה תא קוחמל םילוכי םניא

 םיגציימה םילמסב תוגהב םיעוקש םילבוקמה ןכל .תאז תושעל םהמ תענומ םהלש

 לש האצותה איה הקיטסימ־וינואה תלילש םא .הגשהל תנתינ יתלבה תוהולאה תא

 ,דיחיה יבויחה ריצה תרתונ תוילמסה ,תילמסה הרכהה תובישח לש רתיה־תשגדה

 הסיפת תמיוסמ הדימב .םילמסה תויזכרממ תעבונה תילילש הנקסמ קר איה הלילשהו

 תללושה ,׳הייחד ךותמ םייח׳ רותב תידוהיה תדה תא םולש לש ותנבהב הרושק וז

 יכ ,ןעוט ןכא םולש 37.הלואגה ינפלש תואיצמב אולמה תא תווחל תורשפאה תא

 38.ןיאל יהולאה אולמה תכיפהב ךורכ תוליצאה לש ןושארה ךלהמה

 יכ ןייצל יד .יטסימה דוחיאה תלילש — ילילשה ריצב ןאכ קוסעל יתנווכב ןיא

 םילבוקמהש ,ינמוד .תיתייעבל וז הלילש םיכפוהה םיילבק םיבתכ יד שי ,יתעדל

 תילמס הנבהל הטונה הלבקה גוסב םג ירשפא אוה יהולאה םע רישיה שגפמה יכ םירבוס

 .תרדענ תילמסה ךרדה םהבש םיגוס םתואב ךכמ רתוי ףאו ,םייארקמ םיטסקט לש

 הבשחנ הרישיה השיגה ,הקיטסימ לש םירחא םייתד םיגוסבכ ,הלבקב םגש ינמוד

 39.הלענ ףאו תירשפא תובורק םיתעל

 תידוהיה הירוטסיהה תא םולש לש תילמסה האירקה .ג

 לש ירוטסיהה ןויסינה שבוג ,י״ראה תלבקב דחוימב ,תילבקה תורפסב ,םולש יפל

 ברקב ןכמ־רחאל וצפוה וללהש ןוויכמ .המצוע־יבר םייטסימ םילמסל ידוהיה םעה

 לש הגשמהה .תידוהיה הירוטסיהה ךלהמ לע עיפשהל םילוכי ויהש ירה ,בחר ןומה

 רבעמ ,תוילמסל םולש לש תירוקמה ותמורת איה םיילבקה םילמסה לש הירוגיטקה

 The Messianic ורפסבו ; 155 ימע ,םש וושהו ,190 ימע ,(6 הרעה ,ליעל)וגב םירבד ,םולש ואר 37

202 .Idea in Judaism, New York 1971, p (יחישמה ןויערה ,םולש :ןלהל). 

 .34 ימע ,(1 הרעה ,ליעל) רבד דוע ,ה רמאמ ,׳םיירוטסיה־יתלב םירמאמ הרשע׳ ואר 38

 ,תילמסה הסיפתה לע ,העידי ןפואכ ,תופידע תוהולאה לש תילמס־אלה הסיפתל יכ הנעטה לע 39

 Paul Tillich, *The Religious Symbol', in: Rolo May (ed.), Symbolism in Religion and ואר

96-97 .Literature, New York 1960,pp: םיטביה :הלבק ,לדיא ואר הלבקב יטסימה דוחיאה לע 

 ימע ,1990 םילשורי ,תיאובנ הלבקב םיקרפ ,לדיא השמ :91-77 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) םישדח
t 

Moshe Idel, 'Umversalization and Integration: Two Conceptions of Mystical Union :38-5 

in Jewish Mysticism', in: M. Idel and B. McGinn (eds.), Mystical Union and Monotheistic 

Faith: An Ecumenical Dialogue, New York 1989, pp. 27-58 
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 םולש םשרג לש ותוגהב למסה לש ומוקמ

 הקיזיפטימל תוילמס ןיב רשקה לע תמדקומה ותפקשהב היוצמה תיטנמורה השיגל
 לע רקחמב םייוצמה םירואיתה .תידוהיה הירוטסיהה תנבהל היגולודותימל רבעמו

 ותמורתמ ומלעתהו ותפקשה לש ןושארה בלשב קר וקסע םולש לש תוילמסה תסיפת

 םילמסש הסיפתה ןמ יתוהמ ןפואב הנושה ,תוילמסה לש היפוסוליפל תירוקמה

 40.תויזיפטימ תויושי לע םיעיבצמ

 1955 תנשב .ירוטסיהה למסל םולש תשיג לש םיבושחה םיחוסינהמ דחא תא ןחבנ

 לש םירוהרה׳ תרתוכב ספדוה ןויארה .Du ירציוושה תעה־בתכל ןויאר םולש קינעה

 םינש שמח 41.הנוקסאב סונארא סוניכב םולש לש ותופתתשהב הקסעש ,׳הלבק רקוח

 ,׳התוילמסו הלבקה לע׳ לש ירוקמה ינמרגה חסונל אובמב םירוהרהה וספדנ ןכמ־רחאל

 ןכ־ירחאו
 תא םולש ראית ךכ .׳הילמסו הלבקה תנבהב דוסי יקרפ׳ל רבדה־חתפב —

 :םיילבקה םילמסה

 יאקיטסימה לש םיישפנה ויתונויסינ םהבש םילמס ונייה ,דחוימ גוסמ םילמס

 רוביצה ללכ לש תוירוטסיהה ויתויוסנתה םע הרתה־אלל טעמכ תורזתשמ

 ,םימוחתה ינש לש וז תורזתשה .המולעת־תבר תודחא םיווהמ השעמלו ,ידוהיה

 העבטש איה ,ךכ לכ םידרפנ ללכ ךרדב םה תיתדה הקיטסימה תודלותבש

 42.הלבקה לש דחוימה היפוא תא הבציעו

 והז .1955 תנש ינפל םיירוטסיהה םילמסה לש קיערב שמתשה אל םולשש המוד

 םע לש תרבטצמה תירוטסיהה תוסנתהל ילבקה למסה ןיב המאתה עיצהל ןיינעמ ןויסינ

 היווחה ןיב גוזימ ,היוטיב ךרדבו ותייווחב ,רציש יאקיטסימל רבעוה הז ןויסינ .לארשי

 .תירוטסיהה הייטנה תלעב תיצוביקה היווחה ןיבו תיזיפטימה הייטנה תלעב תישיאה

 הריתי .תידוהיה תימואלה הירוטסיהל ילבקה למסה ץב ירותסמה ןוימדל הביסה וז

 :םולש לש האבה ותנעטב ידמל ריהב ןפואב תרבסומ םימוחתה ינש ןיב המאתהה ;וזמ

 םידוהיל הנתינש תירוטסיה תואיצמ־תכיתח התוא הלדלדהו הרצוהש לככ

 התופיקש הכלהו הקימעה ןכ ,היתומיאו התוירזכא וברש לככ ,תולגה תורעסב

 הווקתה רהוז ךלהו ריהזה ןכו ,וז תואיצמ לש ילמסה היפוא לש קוידה לדגו

 הלודג הנומתכ ,וז תואיצמ לש הבלב .התונשלו הצצופל הדיתעה תיחישמה

 םילבוקמה לצא לביקש ,הלואגו תולג לש סותימה ןכוש היה ,השדח הדיל לש

 Joseph Dan, 'Gershom Scholem's Reconstruction of Early קו ,61 הרעה ,ןלהל לשמל ,ואר 40

166 ,162-163 .Kabbalah', in: Harold Bloom (ed.), Gershom Scholem, New York 1987, pp 

41 64-65 .Du, 15.4.55, pp הפסונ ,308-306 ימע ,(1 הרעה ,ליעל)רבד דוע ,ןויארה לש ירבעה םוגרתב 

 .׳םיחמוצו םיחתפתמ םילובמיס׳ תרתוכה ול

 ,ריעהל שי .307 ימע ,(1 הרעה ,ליעל) רבד דוע וושהו ;6 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) דוסי יקרפ ,םולש 42

 .דוסי יקרפל ואובמב ,המלש־ןב ףסוי לש ומוגרתב רבכ עיפוה טסקטה יכ
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 לדיא השמ

 תדמתמה תירוטסיהה העפשהה תנבהל חתפ ונינפל חתופהו םימוצע םידממ

 43.םהל התיהש

 ,םידוהיה לש תירוטסיהה תוסנתהה ןיב הקומע תויכשמה חינהל םיבייח ךכ בקע

 תעדות .הנממ קלח תוחפל וא ,םהלש תילבקה תוילמסה ןיבו םהלש הקיזיפטימה ןיב

 ריבעמה םרוגל םגו ,תימיכלאה תונתשהה לש ירותסמ ףרצמל הכפה ידוהיה יאקיטסימה

 תא ללוכ םולש ,ךשמהב הארנש יפכ .ורוד לש הירוטסיהה תועמשמ תא ילמס ןפואב

 תירוטסיהה תואיצמה יכ ,חינהל ןתינו ירוטסיהה למסה לע ותפקשהב חוכה גשומ

 ףאו דיחיה לע עיפשהל םילגוסמה ,היגרנא־יריתע םילמס תרצוי המויאהו תירזכאה
 םילמסל וכפהו ושבגתה יהנה לש הירוטסיהה תועמדש ,איה הסיפתה .ןומהה לע

 ,התועמשמל הכוז תידוהיה הירוטסיהה ןתועצמאבש תוירלקפסא םישמשמה ,םיילבק

 :םולש תאז חסינש יפכ

 לש האובבכ םלועה דוס תא ,ראתל םינפ לכ לעו ,חנעפל ושקב םילבוקמה

 םהיתויווח ושבגתנ ןהבש םייומידהו תונומתהו ,םפוג םייהולאה םייחה תודוס

 44.ידוהיה םעה לש תוירוטסיהה ויתויוסנתהב רתויב קומע רשק םירושק ויה

 .ירוטסיהה דוסיל רושק ןכא ,ןאכ םייק ןיידעש ,יזיפטימה דוסיה דציכ תוארל לק

 ־םהיתויווח תא םילבוקמה וחסינ תויטמרד תויווח לש םייביטקלוק םיסופד תעפשהב

 םג ןכש׳ ,הירוטסיהה ןמ קמחתהל םילוכי םניא םילמס .םיירוטסיה םיחנומב םהלש

 45.׳ירוטסיהה ןויסינה ןמ םיוורתמו םיחמוצ םילמס

 תרכינ ,1955 תנשב החסונש ,הירוטסיהל וז תיבויח השיגבש שודיחה תדימ

 :׳םיירקיע םימרז׳ ורפסב םולש לש ותפקשהל ולא םירבד תאוושהמ

 רבד לש ופוסב םה ... תילבקה תוגהב םייגולוטכסאהו םיימסוקה םימרזה

 תועמשמ .תירוטסיה הנבהל םילכ רשאמ רתוי הירוטסיהה ןמ החירבל םיעצמא

 46.הירוטסיהה לש תימינפה תועמשמה תנבהל עייסל ידכ םהב ןיאש ,רבדה

 ,םסרופמה ורפסל וכפהש תואצרהה תא קרוי־וינב 1939 תנשב םולש אשנ רשאכ ,ןכ םא

 םהש קומינב ׳םייגולוטכסאהו םיימסוקה םימרזה׳ ןמ תירוטסיה תובישח לכ ללש אוה

 .׳תירוטסיה הנבהל םילכ׳ םניא

 .6 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) דוסי יקרפ 43

 .5 ימע ,םש 44

 ,וייח ימיב תיאתבשה העונתהו יבצ יתבש ורפסל המדקהב ,םולש ירבדל םג וושה .7 ימע ,םש 45
 םירועמ םמצע לכ הרואכלש םירויצו םילמס ,ןיאלע ןיח לש ןושל־ימוגמג׳ :י ימע ,1967 ביבא־לת

 םיכילהת תנבהל םילודג תוחתפמכ יל ולגתנ ,הבכרמב םישרודה לש רהוט ילפרעבו דוסה םלועב

 .׳שאר דבוכ ךותמ ןוידלו חותינל םייוארכו ,םידבכנ םיירוטסיה

 ,רוכז ,ימלשורי םייח ףסוי לש ותנחבה םג ואר ,20 ימע ,(2 הרעה ,ליעל) םיירקיע םימרז ,םולש 46
 .26 הרעה ,146 ימע ,ח״משת ביבא־לת ,ביבש לאומש םגרת
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 םולש םשרג לש ותוגהב למסה לש ומוקמ

 המצוע־בר רגאמל — םולש תעדל תבשחנה ,ז״טה האמב הלבקה יבגל תוחפל םלוא

 יפל .׳םיירוטסיה׳ םתונכל ןתינש םישדח םילמס םירכזנ אל — םיירוטסיה םילמס לש

 היווח ךותמ ׳םיעבונ׳ םניא םילמס וא היגולואית ,ומצע םולש לש ויחוסינמ דחא

 םתובישח תא וקימעה םימיוסמ םיירוטסיה םיעוריאש ןכתיי יכ ,ינמוד 47.תיטסימ

 לע ססבתהב ,חינהל ריבס הז ןיא ךא ,רבכ םימייק ויהש םילמסה ןמ קלח לש

 ,םולע אופא ראשנ םרוקמ .םישדח םילמס ורצי םיירוטסיה תונויסינש ,ליעלש םירבדה

 רבדה ךכש המוד .דרפס שוריג תפוקתל המדקש תידוהיה הקיטסימב ושפחל שיו

 תרייטצמה היגולונמונפב ןיחבהל בושח םלוא .םילכה תריבשו םוצמצה תסיפת יבגל

 יאקיטסימה רשאכ — ותעדל — שחרתמה םיקפואה גוזימ תא םולש לש ורואיתמ

 סותימה לש ובלב םינכושה ,רתויב םיבושחה םילמסה ,ותטישל .םיילבק םילמס רצוי

 םה ןכלו םיבר םידממ םילבוקמה וסחיי םהל׳ש ,הלואגהו תולגה ילמס םה ,ילבקה

 48.׳תכשמתמ תירוטסיה תובישח ילעב

 ,׳הלואג׳ו ׳תולג׳ ןוגכ ,םייתרוסמ םיגשומ לש תירשפאה םתכיפה יכרדב ןודל ינוצרב

 תורצוויהב םירשקנ םיינויח תודוסי ינש יכ ,המוד םולש לש ורבסה יפל .םיילבק םילמסל

 ,הנממ רכינ קלח לש תוחפל וא המואה לש ירוטסיהה ןויסינה ,דחא דצמ :למס

 רזוח םולשש אמגודב שמתשנ םא ,׳הלואג׳ו ׳תולג׳ םיגשומב הארנה לככ םצמטצמה

 תרוצב הלא םיגשומ ץיפמו בלשמה ,יאקיטסימה לש תימינפה היווחה ,ינש דצמ .הילע

 יכ ,איה החנהה .דיחיה תייווחו המואה תייווח תא תחא הנועבו תעב םיאטבמה םילמס

 םבוחב םירצוא םה ףאש ,םייתרוסמ םיגשומ הווחו יאקיטסימה בצעמ יגשומ ךווית אלב

 .דיחיה תייווחו ללכה תייווח תורישי אופא וגזמתה ךכ .ץפנא ריעזב תוירוטסיה תויווח

 ןיב תררושה תיעצמא־יתלב םירישי םיסחי־תכרעמ החינמ וז הפקשה יכ ,הארנ םלוא

 .הלא םיגשומ ןיבו ,לבוקמה הז הרקמב ,יאקיטסימה

 םיחותפה םיגשומ הווחי אל ידוהי יאקיטסימ םירקמה בורב יכ ןועטל ןתינ ,םרב

 רבכ םיגופסה םיגשומ הווחי אלא תישיאה־ותייווחל םאתהב השדח תועמשמ תנעטהל

 היווחב לבוקמה תעיקשל םדוק ,םימייקה םיילבקה םיטסקטה ךותמ תילבק תועמשמ

 תא ןירשמב הליבגהש איה תילבקה הירואיתה — יתעד תוינעל .וזכש םילמס־תרצוי

 ןויסינה יוצימ אלו ,םאקיטסימ םתויה ףקותב םילבוקמה שומישב ויהש םיגשומה
 ינשרפ ןפוצ הריכזמ תיפוסואיתה תינבתה יכ ,הארמ ינא רחא םוקמב .ירוטסיהה

 שיגדנ םא 49.ירוטסיהה ןויסינה יוצימ תא הגפסש תינבת אלו ,שדוקה־יבתכ חונעפל

 לע וא םיילבקה םילמסה לע ססובמה ירוטסיהה ןויסינה לש בצעמה דיקפתה תא

 ,התישארב רבכ הלבקה לע הירוטסיהה תעפשה תא חינהל ונילע זא יכ ,םהמ קלח

 .9 ימע ,(2 הרעה ליעל) םיירקיע םימרז ,םולש 47

 .םש 48

 .(םסרופ םרט) הלבקב תוילמסה לע ,לדיא ואר 49
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 לדיא השמ

 ,םולש לש ותפקשהל םיאתמ וניא הז ןועיט .םינושארה םיילבקה םילמסה ורצונ רשאכ

 יפכ ,םלוא .ירוטסיהה ךילהתל המודקה הלבקה לש התושידא יבגל ליעל הרכזנש

 יכ חינהל שי תומודק תויטסימ תויווחו תוטיש יבגלש המוד ,סנוי סנה הארה רבכש

 רבדה היה םייניבה־ימיב יכו ,תיטסימה היווחל בושח םרוג איה תילנירטקודה תרגסמה

 50.תורחא תויטסימ תוריצי המכ יבגל םג ךכ

 ןיבו םיילבק םילמס לש םתועמשמו םתישאר ןיב תפרוג הרוצב ןיחבהל ןיא ,דגנמ
 ,׳תירוטסיה׳ תוילמס יכ ,חינה םולש .הקיטסימה לש היתורוצ רתיב םיריכמ ונאש המ

 הקיטסימב יקבה ןנובתמ יניעב תיארנ׳ ,תידוהיה הקיטסימה תא ןייפאל הרומאה

 ,תמיוסמ הדימב 51.׳ול םירכומה ״הקיטסימ״ה יגוסל ץוחמ היובשכ ,לשמל ,תירצונה

 ןכלו ׳תרחואמ׳ הירוטסיהב רקיעב תקסוע ,התוא ןיבה םולשש יפכ ,תילבקה תוילמסה
 תוערואמ לש הרדס ללוכ אוה היפלש ,ארקמה לש תיגולופיטה הנבהה ןמ הנוש איה

 ,תושיגה יתש םלוא .רוגס רבעמ קלח ןה ןהיתשו ,םיעוריא לש תרחא הרדס הוותמה

 תניחבב םהש םירצונה םילמסה ןהו םיירוטסיהה םילמסה לע םולש לש ותפקשה ןה

 ףא עיבצהל רשפא םיתעל .טסקט ותוא לש תיגולוטכסא הנבה רדגב ןהירה ,םיסופיט
 52.םילבוקמה לע תירצונה תיגולופיטה תונשרפה תעפשה לע

 םימייקה םייפוסוליפו םייגולואית םיגשומ לש םתובישח רבדב ונתחנה יפל םלוא
 ןפואה ןיב ינורקע לדבה ןיא ,ילבקה םזילובמיסה תורצוויה םניינעש דימתמו זאמ
 םירקמ םתוא לכב .תיטסימ תוילמס לש םירחא םיגוסו תילבקה תוילמסה וחמצ ובש
 ידכ םייטנבלרה תורפסה יגוס תאו המיאתמה היגולואיתה תא לוכ־םדוק קודבל ריבס

 תייעבב הקסע תידוהיה היגולואיתה .יאקיטסימה לש םייתורפסה תורוקמה תא אוצמל

 ורופיסב תקסוע תירצונה היגולואיתהש םשכ ,ארקמה זאמ לארשי םע לש הירוטסיהה

 ובליש ,תירצונהו תידוהיה ,הקיטסימה יגוס ינש .השדחה תירבה רוביח זאמ ושי לש

 םיעוריאב וא עוריאב םירושק ילוא ויהש םייגולואית םיגשומ םהלש םילמסה תוכרעמב

 תודוסיה ינש םוקמב .הלאכ םיעוריאב םירושק ויה אל ילואו ,׳םייתימא׳ םיירוטסיה

 :השולש עיצמ ינא םיילבקה םיירוטסיהה םילמסה תיילעל — םולש תעדל — ועייסש

 ןעטמה (ב) ;ימואל בצמכ וא עוריאכ ןבוהש ,׳תולג׳ :לשמל ,יתרוסמה גשומה (א)
 ־באכ הניכשה בור יפ־לעו ,תוהולאה תולג הז הרקמב ,הז ןויער לש ילמס־ילבקה

Hans Jonas, 'Myth and Mysticism: A Study of Objectification and Interiorization of 50 

Religious Thought', Journal of Religion, 49 (1969), pp. 238-329 

 רשפאו ,גייווצנזור לש וזמ ןיטולחל התש טולש לש ותשיג .6 ימע ,(3 הרעה ,ליעל)דוסי יקרפ ,םולש 51

 םניאש םירצונ םיאקיטסימ תמועל הירוטסיהב הכורכ תידוהיה הקיטסימה :הכופה טעמכ ףאש רמול

 .הילא םירושק

Arnos Funkenstein, Perceptions of Jewish History, Berkeley 1993, pp. 98-121; Marc 52 

Saperstein, 'Jewish Typological Exegesis after Nachmanides', Jewish Studies Quarterly, 1 

(1993), pp. 167-168 

[56] 

This content downloaded from 192.114.7.2 on Sun, 30 Aug 2015 12:01:45 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 םולש םשרג לש ותוגהב למסה לש ומוקמ

 ,דיחיה לבוקמה לש תיטסימה היווחה (ג) ;םעה לש ותולג תופקתשה וא ,סופיט

 ,יגולוכיספ עוריא איה תימינפה תולגה .תימינפ תולג ,ישיא רוכינ לש בצמ וא השוחת

 תא דומאל השק ןכלו ,למסכ בצוע יתמ תיעמשמ־דח עובקל השק ,ותובישח לכ םעש

 .תיסחיה ותובישח

 םיגשומה דמצ דיקפת אוה ילבקה למסה לש יגולונמונפה ןפב רושקה רחא אשונ

 ,רבוס ומצע םולשש המוד .תילבקה תוילמסה לש תיללכה תכרעמב ׳הלואג־תולג׳

 הריתי .תילבקה תוגהה לש תיסחי־רחואמ בלשב תובישח הסחוי הז תוילמס גוסלש

 לש הבלב יוצמ ןכא ׳הלואג־תולג׳ ןיינע םאה ,הלאשל י״ראה תלבק יבגל ףא :וזמ

 הכובס י״ראה תלבק לש הפנעה תורפסה .ןאכלו ןאכל םידדצ שי ?וז תילבק תכרעמ

 תויבטוקה ,םינוש חתפמ־יגשומ תשגדה ךות ,םינוש םינפואב הארוקל רשפאו דחוימב
 ,םיעודי םילמס לש םתובישח תא חינמ םולש רשאכ .םהמ דחא קר איה ׳הלואג־תולג׳

 םילמסה לש םמוקמ תעיבקו ילבקה רמוחה לש תיביטקלס האירק םושמ ךכב שי

 תוריח לש הדימ ןוירוטסיהל היהתש ךירצ ,ומצע םולש ןייצש יפכ .רתויב םיבושחה

 ךפהיש הדצר־יתלבה תורשפאה ןמ ענמיהל ידכ ,ףלוחה תמועל יתוהמה דוסיה תריחבב
 םיבתכה םיגיצמש ןוידה ימוחת לש בחרה חווטה ".אדירג םיתעה תורוק םשורל

 שיגדהל אופא רחב םולש .הטושפ הריחב רשפאמ וניא י״ראה תלבק לש םיבורמה

 .הילאמ תנבומ הניא וז תורשפאש ינמודו ,תירוטסיהה תוילמסה לש התויזכרמ תא

 םאה .םולש לש ונועיט תא תוכבסמ ןה ףא ןאכ ןהב קוסענ אלש תורחא תולאש

 קר ףתושמה ירוטסיהה ןויסינה ןיבו םיילבקה םילמסה ןיב םיסחיה תא ליבגמ אוה

 ןיב החיבמיס תיתלואג־אל תוילמסל םגש חינמ אוה םאה ? הלואגהו תולגה ילמסל
 למסב יטרפה שומישה דציכ ;וזמ הריתי ?ירוביצהו יטרפה — היווחה ימוחת ינש

 ןויסינה תא וכותב ליכהל רומאה ,תולג לש תונשרפכ ימינפה רוכינה :לשמל —
 ךרוצ ץא יכ חינמ םולש ?ןומהל וא םירחא םילבוקמל וז היווח ריבעמ — ירוטסיהה

 ,ץינבייל לש תודאנומה לצא ומכ ,םידוהיה םילבוקמה לצא ןכש ,וזכ הרבעהב דחוימ
 לש שרופמה םחוסינ יפל .םיילבק תורוקממ תעבונ וז הפקשה .׳תוילוכ אוה דיחי לכ׳

 עמתשמ 54.תורחאה תומשנה לכ תא הכותב תללוכ המשנ לכ ,םיינאירול םילבוקמ

 םיוסמ גוסל ותוילוכב ףתוש היה םידוהי לש םיוסמ רוד יכ איה ותחנה יכ ,אופא

 ובש ןפואל רודחל תורשפא רוד ותוא ינבל חותפל התיה הלוכיש ,תימינפ היווח לש

 — רחא םדא
 לבוקמ ,הז הרקמב

— 
 תכל־תקיחרמ החנה .למסה תועמשמ תא ןיבה

 תודחא םה םידיחיו תונוש תוידוהי תוליהק היפלש ,תפתושמ הייאר לע תססבתמה ,וז

 .188 ימע ,(1 הרעה ,ליעל) רבד דוע 53

 .םיבר תומוקמב תוילוכה תסיפת לע רזוח םולש .א״ע ,במ ףד ,ח״ת םדרטשמא ,ךלמה קמע רפס ואר 54

 .74 הרעה ןלהל ,לשמל ,ואר
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 לדיא השמ

 לש ויבתכב הזכ רבסה אוצמל ידיב הלע אלו ,בחרנ רבסהל היואר ,תחא תינגרוא

 .רוא ואר רבכש םולש

 למסכ םוצמצה .ד

 לש יגולוטכסאה שוריפב יוצמ הלבקל תידוהיה הירוטסיהה ןיב רשק לש רחא גוס

 ןעטנ ךכ — ושדוחש םיילבק םיגשומ
 םוארש ,ו״טה האמה ילבוקמ ידי־לע —

 ,לשמל ,ךכ .שוריגה רחאל דרפס תודהי לש הווקתהו הקוצמה תא לילעב םיפקשמכ

 רבכ םוצמצה ןויער לש תיטסימה תובישחה תא םולש לש ורואיתמ דומלל רשפא

 :1939 תנשב

 קוליס לש ,תולג לש םיחנומב ותייווה ךותל לאה לש וז הגיסנ שרפל יותיפ שי

 םוצמצה ןויער ,תאז םיאור ךב םא .תטלחומ תודידב לא 55תוילוכה ןמ ומצע

 56.תעדה לע תולעהל רשפאש תולגה לש רתויב קומעה למסה אוה

 גיצהל חילצמ וניא אוה תאז־לכב םלוא ,׳תולגה לש למס׳ לש הסיפתב קסוע הז עטק

 :בתוכו תמדוקה ותסיפת תא םולש חתפמ ךכ־רחא .ירוטסיה למס לש רורב גשומ

 לאה לש אלא ,םיארבנהמ דחא לש תולג אל ,רתויב תימינפ תולג םושמ ךכב שי

 ינאירולה גשומה והז .םלועל םוקמ ןתינ ךכ ידי־לעו ומצע תא םצמצש ,ומצע

 םילבוקמה לש האירבה לש רתוי טושפה גשומה תא ףילחהש םוצמצה לש
 57.םידרפסה

 אוה ׳ומצע לא ומצעמ׳ לאה לש ותולג תא ,תילמסה המרב ,גציימ םוצמצהש ןויערה

 יטמרד חרואב םרת םולשש ,ינאירולה סותימה לש קתרמ יביטלוקפס שוריפ ןכא

 ,ליעל וירבדב היוצמה תענכשמה המינה תורמל .תינרדומה תידוהיה היפרגוירוטסיהל

 .ותעצה לש רתויב יביטלוקפסה יפואל ,םיתעל תוחפל ,עדומ היה ומצע םולשש המוד

 היוצמ הניא איהש ,שרופמב הדומ אוה ותפקשה לש םימדקומה םירואיתה דחאב

 .74 הרעה ,ןלהל ואר 55

 תורוסמ לש ןמויק לע .(א״מ — ילש תושגרהה) 261 ימע ,(2 הרעה ,ליעל) םיירקיע םימרז ,םולש 56

 השמ ואר תידרפסה הלבקה תישארמ יהולאה םוצמצה ןויער לש תיפוסואיתה תונשרפה יבגל תומודק

 ,(םיכרוע) סביל הדוהיו רואילא לחר :ךותב ,ירקחמבו הלבקב םוצמצה גשומ תודלות לע׳ ,לדיא

 סותימ׳ ,סביל הדוהי : 112-59 ימע ,(ב״נשת) י ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ ,י״ראה תלבק

 ,עבש ראב לשא ,הלבקב סותימה ,(תכרוע) הידפ הביבח :ךותב ,׳י״ראה תלבקבו רהוזב למס תמועל

 .209-192 ימע ,(ו״נשת) ד

 הרעה ,ליעל)וגב םירבדב םסרפתה ירבעה חסונה .44 ימע ,(37 הרעה ,ליעל)יחישמה ןויערה ,םולש 57

 .רתוי רצק אוהו ,208 ימע ,(6
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 םולש □שרג לש ותוגהב למסה לש ומוקמ

 תויגולואיתה תויצלוקפסה םוחתב תראשנ ותפקשה ךכיפל .םמצע םיינאירולה םיבתכב

 ,םירחואמה ויחוסינמ דחאב ,רחא םוקמב .םירקוחה לש תויביטיאוטניאה תועצהה וא

 םילבוקמה׳ש ךכ לע ידמל רורב ןפואב עיבצמ אוה ,׳יבצ יתבש׳ ורפס לש ירבעה חסונב

 םוגרתב םלוא .׳הב שי תולג לש ינומדק םשור םוצמצ לש וז הלועפש שוריפב ורמא אל

 הנבומ תיארנ היגולנאהש תורמל׳ :םילימה הז טפשמל ופסונ ,יכרע םולשש ,ילגנאה

 ןויערכ ול הארנש המ ןיבל הירוטסיהה ןיב רשקה לע םולש לש ותפקשה 58.׳הילאמ

 םילבוקמה לש םישרופמ םירבדמ אל — יתעדל — החתפתה ,תוקלתסה לש שדח

 ףא טטיצ אל אוה .םילבוקמה ירבד לש ימינפה ןויגיהה ךותמ אל וליפאו ,םמצע

 רבדב תוינשדח תומדקומ תוחנהמ אלא ,םירחא םירשקהב וא ,הז רשקהב טסקט

 .םימיוסמה םיירוטסיהה וירשקו י״ראה תלבקב תולגה ןויער לש המוצעה תובישחה

 ,ילמס גשומ וב תוארלו םוצמצה גשומ לש תילמסה תועמשמה תא חנעפל ץמאמה ןכל

 םיינוגואית תוערואמ השעמל ראית םיבר םימדקומ םיינאירול םילבוקמד אבילאש

 הטישב הנופצה תועמשמה תא אוצמל םולש לש ללוכה ץמאמב רושק ,םיינוגומסוקו

 לעש המוח הירוטסיהה ןיא בוש .ירוטסיה ךרע הל שיש תועמשמ — תילבקה

 ,םירבדה לש יתימאה עבטה תא תולגל ידכ וירוחאמ החינהל זאו הכרד ץורפל רקוחה

 רקוחה לש תיפוסה ותרטמ ,לבוקמה ידי־לע למסה תריציל הנושארה הביסה איה אלא

 .ןדמלה

 תחימצ רבדב םולש לש ותפקשהב ךורכה ךילהתה תא המ־טוריפב ראתל הסנא

 םהו ,המנפה לש ךילהת דרפסמ םידוהיה שוריג רבע םילבוקמה לצא .ירוטסיהה למסה

 המצמוצ וז השוחת .םיימסוק םידממ תלעב תולגכ דרפס לש היופכה הביזעה תא וראית

 ,תיפוסואיתה וא ,הקיזיפטימה .תוקלתסהה ןויער תועצמאב הגצוהו יזיפטימה רושימב

 .תילמס םתועמשמש םיחנומב אטבתהש ,ירוטסיהה ןויסינה לש הכלשה אופא איה

 רשק לכ אלב ,דבלב יפוסואית גשומב יולגב קסועה למסה תא חנעפל רקוחה לע
 הליחת :ךופהה ןוויכב םדקתמ אוה ךכב .הלואג וא תולג ,והשלכ ירוטסיה ערואמל

 רחאו — יזיפטימה ןכותה :רמולכ — למסה לש הטושפה תועמשמה תא ספות אוה

 .הז למסב היצרוגיפסנרט רבעש ירוטסיה עוריאל הז יזיפטימ ןכות םגרתל וילע ךכ

 תורשע השחרתה איהו ,תעדומ הניא ,היצרוגיפסנרטה וא ,םוגרתה תלועפ ,םולש יפל

 הנש םינומשכ ,1570 תוביבסב :רמולכ ,יטמוארטה ירוטסיהה עוריאה ירחא םינש

 שקבתמ ,ילמסה םוגרתה ירחא םינש תואמ יחה ,רקוחה ןכל .דרפס שוריג רחאל

 השעמל .למסה תא רציש יגולוכיספה ךילהתה תא ףשוחה ,ןקיטילנאוכיספל ךופהל

 יכ חינמ םולשש ןוויכ ,ןומהה לש היגולוכיספ אלא ,םידיחי לש היגולוכיספ קר וז ןיא

 יזיפטימה ןמ רבעמה .ולוכ ידוהיה ץוביקל תפתושמה המוארטה תא האטיב הלבקה

 .25 ימע ,(45 הרעה ,ליעל)יבצ יתבש ,םולש 58

[59] 

This content downloaded from 192.114.7.2 on Sun, 30 Aug 2015 12:01:45 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 לדיא השמ

 עלבומב קינעה םיירוטסיהה םיעוריאה לש תיביטקייבוסה היצמרופסנרטל יביטקייבואה

 תויתריציה לש עירכמה ךלהמב םיבצעמ םיעגר לש דמעמ םייגולוכיספ םיכילהתל

 ורצונ םהש םושמ ,רידח־יתלב אופא רתונ תילבקה םילמסה תריצי ןיערג .תילבקה

 תעדלו ,םהלש שפנה ייח תא ראתל וחרט אלש םילבוקמה לש םשפנב קוחרה רבעב

 .עדומ היה אל םהלש יתוהמ קלח ,םולש

 ,ולש המוחה יומיד תא ךופהל ןתינ ,םולש ירבד תא ןיבהלו ביטיהל ידכ ,השעמל

 הקיזיפטימה .םימדקומה היבלשב ותוגה תא גציימה
— 

 היפוסואיתה ,הז הרקמב

 — תינאירולה
 ףאו ,הכרד רודחל שיש המוחה איה ןכלו הירוטסיהה תא תפקשמ

 המוחה םלוא .םילבוקמה תנבה יפל רעצמל ,הירוטסיהה תא ןיבהל ידכ הנממ קלתסהל

 ספות לבוקמהש יפכ הירוטסיהה ןמ דרפנ־יתלב קלח אלא ,דבלב לושכמ הנניא רבכ

 ןוויכ ,יזיפטימ ביכרמ םג אלא ,הקיזיפטימה לש יומיד קר אל איה ׳המוח׳ה .התוא
 בלשב הירוטסיהה החנזנו הצתונש ןפוא ותואב תצתונמ איהשכ התוא חונזל ןתינ אלש

 .וזב וז תעכ אופא תוכורכ הקיזיפטימו הירוטסיה .םולש לש ותוגה לש םדוקה

 ללכנה ,1958 תנשמ םולש לש בושח חוסינ חותינ תועצמאב וז הפקשה םיגדא

 הלא םירמאמ 59.׳הלבקה לע םיירוטסיה־יתלב םירמאמ הרשע׳ תמסרופמה ותסמב

 םולש ןיבה ובש ןפואה תא תפשוחה תידוהיה הקיטסימה לע םיגיגה לש הרדס םה

 הירוטסיהה תסיפת תא ןיבה ובש ןפואה תא רשאמ רתוי הלבקה לש הקיזיפטימה תא

 תא הירוטסיהה הדביא םולש לש ימדקאה ולעפמ לש ינשה קלחב ,הרואכל .הלש

 חתפא .ינועיט תא רתוס הז ירה ,רבדה ךכ םא .הקיזיפטימה האב המוקמבו ,המוקמ

 תא וא ,תואיצמה תא םולש ןיבה ובש ןפואב םיקסוע םניא םירמאמה היפלש הנחבהב

 שופיחל הרזח וא ךשמה םיגציימ םניא םה .הלבקה תא ןיבה ובש ןפואב אלא ,רהה

 לש הקיזיפטימה תא ולש יגשומה רואיתה תא אלא ,םולש לש ישיאה יזיפטימה

 .םירמאמה דחאב ינאירולה םוצמצב םולש לש ונוידב המ־טוריפב קוסעא .םילבוקמה

 :תיתוהמה הלאשה תא גיצמ אוה יעיברה רמאמה תליחתב

 ,םוצמצה תא תרחג איהש דוחיב ,י״ראה תלבק לש תיטסילאירטמה ןושלה

 הלאכ םייוטיבו םייומידל תקקזנה םילמסה תכרעמ אמש הבשחמה תא תררועמ

 60.ומצע ןיינעה ףוג אלא הניא

 םולש לש ןושלה תסיפתל הלא םירמאמב ירקיעה יוטיבה ילוא איה וז הנעטש םגה

 ןמ המכ טרופמ ןפואב וחתינ אל םיינרדומה םינשרפהש ירה ,הקיזיפטימל הסחיו

 .37-32 ימע ,(1 הרעה ,ליעל) רבד דוע 59

 David Biale, ׳Gershom Scholem's ואר ינמרגה רוקמה תא שרפל ןויסינ .33 ימע ,םש ,ד רמאמ 60

'Ten Unhistorical Aphorisms on Kabbalah, 110-108 ימע ,(40 הרעה ,ליעל) םולב לש ורפסב. 
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 םולש םשרג לש ותוגהב למסה לש ומוקמ

 ,המומע הבר הדימבו ,דואמ תזכורמ הקספ ןכא וז 61.הז טסקט לש םיירקיעה םיטביהה

 שומיש תרזעב היטביהמ המכ חנעפל הסנא .םהב ולקתנש םיישקה לע וחספ םינשרפהו

 .ותוגה לש ינשה בלשב למסל םולש לש וסחי תנבהב

 שומישב תאטבתמה ,תוילמסה לש םיינושל םיגציימ םה ׳םייוטיבו םייומיד׳

 הליבקמ ׳תיטסילאירטמה ןושלה׳ .׳םוצמצ׳ ומכ ,םיגשומב
 חנומל — יתעדל —

'symbolik'. אוה םוצמצה .למס אלא ,ערואמ גציימ וניא ׳םוצמצ׳ חנומה ,ךכ םא 

 ההז וניאש למסב םולגה ,רחא ןכות גצייל ידכ וב תשמתשמ םילמס־תכרעמש ,יומיד

 אשונ — רחא והשמ גציימ ומצע למסה ,יומידל רבעמ דמועה למס ונשי םא .יומידל

 בוש ומצע םוצמצה יומיד ,הז שוריפ יפל .הז רשקהב שרופמב וב קסוע וניא םולשש

 הניא בוש תוילמסה :רחא ןושל .ותוא אטבמ וא למסל ליבומה יומיד אלא ,למס וניא

 .׳םייוטיבו םייומיד׳ה תנבה ירחא ותולגל רשפאש והשמ אלא ,העיקבהל שיש המוחה

 לש ועבט תעכ ,ןושארה בלשב םולש לש ותוגה תא ונרבסה ובש ןפואה ומכ אלש

 ןורחאה בלשה איהש ןכתיי ,רתוי תיפוס תוילמסהש רחאמ .רתוי הברה יפוס למסה

 יטיונמרהה ךילהתה ומכ אלש .תויהל םירומא םירמאמהש יפכ ,תירוטסיה־אל הריקחב

 — וכישמהל רשפא־יאש ,ןושארה בלשב
 ךכ רבדה ןיאש המוד — המוחה תעקבה

 :בתוכ אוה רמאמה ךשמהב .םירמאמב

 אוהש םושמ הז קוחל םיפופכ ונאש רמאנ םא דירומ הז ןיאו הלעמ הז ןיא

 .תוהולאה לע םג ׳לוכיבכ׳ ותוא ׳םיקיתעמ׳ש וא ,המצע תוהולאה ייח לש קוחה

 ־תדוקנ וזיאמ הנשמ הז ןיאו לוכה תא אקווד ףיקמ קוחה לש ותלועפ םוחת

 62.ךכ לע ףיקשנ טבמ

 קוחה תלועפ תא תוארל תחא ךרד :םירמאמה תנבהל ינויחה אשונב ןאכ קסוע םולש

 ךרדה .םינותחתה תומלועב םג ףקתשמה ,רוהט יפוסואית ךילהת אוה יכ ,חינהל איה

 םצמוצ :רמולכ ,זזוה הטמל ןאכ והשמ יכ חינהל איה םוצמצה תא ןיבהל תרחאה

 יתש .רתוי יטנמס ןפואב םגרות וא יהולאה םוחתה לא ,(übertragt) ךלשוה וא

 ,ןפוא לכב .ןהיתשל ןווכתה םולש ,יתעדלו ,übertragt לעופל תומיאתמ תויועמשמה

 ירוטסיה רבסה החינמה ,תויועמשמה יתשמ תחאב הריחבה תובישח תא שיחכמ אוה

 ־תדוקנ ,הנושארה האירקה יפל .ףצרה לש טבמה־תדוקנמ רחואמהו םדוקה לש םיוסמ

 הדוקנמ םירזגנ םינותחתה םיכילהתהו ,תיזיפטימה הנבהה איה תירוקמה תוסחייתהה

 בלשל ,ההז אל יכ םא ,המודה ןפואב ,הקיזיפטימל תופידע ןתת וזכ האירק .וז תיתלחתה

 םשרגל הלבקה לע םיירוטסיה יתלב םירמאמ הרשע תנבהל — למוסמה לא למסה ןמי ,ןד ףסוי 61

 הרעה ,ליעל) לאיב םג וארו .385-363 ימע ,(ו״משת) ה ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ ,׳םולש

 .םש ,(3

 .םש ,ד רמאמ 62
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 לדיא השמ

 שארמ חינמ ףצרה לש ינשה הנבהה ןפוא םלוא .םולש לש תוילמסה תסיפתב ןושארה

 ןותחתה םלועב הלחתה־תדוקנ
 לע עיבצמ אוהש ךכ ראותמו ןאכ שחרתמה עוריא —

 םילמסה תא ןיבהל יתעצה ובש ןפואל ההז וז הנבה .תיפוסואיתה תכרעמב והשמ

 ־לעה ןויזיחב אלא ,ירוטסיהה ףצרב ןיינועמ וניא םולש םלוא .םולש לש םיירוטסיהה

 ותואב םירושימה ינש לע ,תודימצב לעופ םוצמצה גשומ ובש ןפואב :רמולכ ,ינמז

 תוארל תורשפאה ,הליחת הנווכ ךותמ תרכזנ הניא הירוטסיהה רשאכ םג ןכל .ןמז

 .תזמרנ ןיידע ,תולגה םתסה־ןמ ,ןותחתה םלועב םיעוריא לש הכלשהכ םוצמצה תא

 ?בושח וניא ףצרה יכ ,ותנעטב וז הקספב הירוטסיהה ןמ קמחתהל םולש חילצה םאה

 .טוריפב ךכ לע תונעל הסנא

 רמאמה תנבהל תינויחה תרחא הלאשב םג הרושק ליעל הרכזנש תוינטלומיסה

 ,יתימא עוריא אוה םוצמצה םאה :רמולכ .םייומידה תועמשמ לש התוירמוח :יעיברה

 ןפואב הז חנומ ןיבהל שיש וא ,םיוסמ ללחמ תיהולאה תוחכונה קוליס ותועמשמש

 — תגהונה איה היינשה האירקה םא ?םילבוקמ המכ והוניבה ןכאש יפכ ,ירופטימ

 :רתוי םיאתת תיטסילאירטמ הנבהש ירה — ׳הכלשה׳ רותב יתמגרתש המ :רמולכ

 תינכותל ךפה ,רחא םוקמל הז םוקממ לארשי םע לש ישממה וקוליס ,ירוטסיה עוריא

 — תוהולאה ךותב םיעוריאה תנבהל
 .םיוסמ ללחמ תיהולאה תוחכונה לש התוקלתסה

 — ׳העבטה׳ תונכל רשפאש המ :רמולכ — הנושארה האירקה תא ףידענ םא םלוא

 ןכתייש ךילהת ,רתוי הובג ךילהת לש ףוקיש ןותחתה םלועב םיעוריאב תוארל רשפא
 םינורחאה םיקלחה תאירק ,יתעדל .ירמוחה רושימב ףקתשמ אלא ׳ירמוח׳ וניא יכ

 תעלבומ הפדעה םג — ףיקע ןפואבו ,תיטסילאירטמ הנבה תרשפאמ רמאמה לש

 .העבטהה תורשפא לע הכלשהה תורשפא לש

 וניאש רעפה תא םולש שיגדמ ,ישימחה רמאמב דחוימבו ,םירמאמה ךרואל ,דגנמ

 תא חיטבמ הז רעפ .הנושארה הריפסה ,הריציה תליחת ןיבל ףוסךיאה ןיב רושיגל ןתינ

 ףוסךיאה לש יטנדנסנרטה ודמעמ
 דעכ םוסחמ לש ומויק חוכמ םג חטבומה דמעמ —

 לש העבטה ,ךכ םא .תיטסיאתנפ היגולואית לש הדוסיב תדמועה ,תיטקלאיד־אל תוזח

 היפלש ,ריכזמ םולשש היינשה תורשפאה רשאמ הנבהל רתוי השק רעפה תריצי רואית

 ,הנושארה הריפסה איה גישהל הלוכי תישונאה הרכההש ןוילעה יזיפטימה דבורה

 תוחפל ךכיפל .היתובקעבש האירבה ךילהת לכ תא תמחותה םוצמצה תלועפ וא

 תשיג רשאמ ישימחה רמאמל רתוי תמאות הכלשהה תשיג תיגולומטסיפא הניחבמ

 ובש ,יעיברה רמאמה ןמ זא יכ ,הכלשהה תאירק תעצהב ידמע קדצה םא .העבטהה

 תעמתשמ ,םיירוטסיה־יתלבה םירמאמה תרשעב תוילמסב דיחיה יתוהמה ןוידה יוצמ

 רוקמכ התעבטהו הקיזיפטימה ינפ־לע ילמסה רושימב המוגרתו הירוטסיהה תפדעה
 .תועמשמל

 בתכל םולש קינעהש ןויארה ירחא םינש שולש ,1958 תנשב וספדנ םירמאמה

 םייוצמ הבש ,׳הלש תוילמסהו הלבקה לע׳ל תינמרגה המדקהל ךפה רשאו ,Du תעה
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 םולש םשרג לש ותוגהכ למסה לש ומוקמ

 בשחתהב .ליעל ונטטיצש ירוטסיהה םזילובמיסה לש רתויב םישרופמה םיחוסינה

 :רמולכ ,היינשה תורשפאל רתוי הבר תובישח סחייל ריבס יכ ,המוד ןמזה תברקב

 םייוטיבה ינש ןכל .׳העבטה׳ה תאירקל רשאמ ,יעיברה רמאמה לש ׳הכלשה׳ה תאירקל

 התואב וחסונ םה אלא ,םולש לש תוילמסה תסיפת לש רתוי בחר בלשמ קלח קר םניא

 .הפוקת

 תא קיסמה אוה רקוחה ,םילכה תריבש ,רחאה בושחה ינאירולה ןויערל רשאב םג

 .האירבה ךילהת ךותל יטמרד דוסי תסנכה םושמ הב שי וז ״הריבש״׳ .תולגל רשקה

 ,ירוטסיהה קיסינה 63.׳תולגב היוהה לכ ... תולגה תרבסה םושמ שי תאז ״הריבש״ב

 יפכ — האירבה .תואיצמה לש התיצמת תא בצעמ ,יזיפטימה דממה לע ךלשומה

 םע לש הירוטסיהה תא הסכמה הלגחה איה — םינאירולה םילבוקמה התוא וניבהש

 ,שרופמב רכזנ אוה ןיא ובש רשקהב תולגה לש ימואלה םותימה הלוע בוש .לארשי

 תועמשמה תא קקזל הסנמה ,ןשרפה רקוחה לש יגולואיתה ךלהמה ןמ קלח בוש אוהו

 הארנ ןפוא לכב .וזכש תונשרפל םירסמתמ תולקב אלש גשומ וא טסקט לש תיתדה

 וכפהי אל ךכ־רחאש יאנתב ,םייד םיימיטיגל ןכא םה םולש לש הלא ויתונויסינש ,יל

 םלוא .תויטתופיהה תורעשהה םוחת — םהל יוארה םמוחתב וראשיי אלא ׳תודבוע׳ל

 ,םיילבק םיאשונב םיקסועה םירקוח םללכבו ,םיבר הכ םירקוח עודמ ,הלאשה תלאשנ

 ומרגש קזנה ?תודבוע רותב ,תורעשהכ ןגיצה םולש וליפאש ,הלא תויצלוקפס ואר

 אלש תועצה ,יתרוקיב־אל ןפואב ולביק ויכישממש ךכב ץוענ םולש לש תויצלוקפסה

 םולשש ומכ ,יתריצי רקוח לש ודיקפתש ינמוד .תודבוע לאכ ןהילא וסחייתהו וחכוה

 התועצמאבש תחא ךרד רשאמ רתוי שי רשאכ םייטתופיה םישוריפ םדקל ,היה ןכא

 קוסעל רוזחי יניצר רקוחו ,הקידב תונועט ולא תורעשה .תמיוסמ העפות ןיבהל רשפא

 .ףסונ רמוחב ןיכומית ןהל שי םא קר ןהב
 ףא תטלוב ינאירולה האירבה סותימל םולש קינעהש תפרוגה ׳תיתולג׳ה תונשרפה

 תינושארה תולגל יוטיב אלא וניא םלועב הווהתמש המ לכ׳ :תודחא תורהצהב רתוי

 םוקיה לכבו ארבנה ימוחת לכב׳ :ךכ־רחא דימ וא 64,׳תאזה תירקיעהו
 רסוח —

 קינעמה ,קצומ ןועיטל וזכ האלפנ היציאוטניא ךופהל ידכ 65.׳תולג ,םגפ ,תומלש

 — י״ראה לש ותוגהל ךכ־לכ ׳יתולג׳ שוריפ
 תפצב רטפנו םילשוריב דלונש לבוקמ

 .לוגד רקוח לש הארשה־תוריתע תורהצה רשאמ רתויב ךרוצ ,יתעדל ,שי —

 יבגל תילבקה תורפסה לש םימיוסמ םיטביה תעפוה לש תילמסה הסיפתה תועמשמ יהמ

 םנויסינ תא וניפצה םילבוקמה םא ?הלבקה רקח לש ותרטמ תא םולש האר ובש ןפואה

 ןויסינה תא ןיבהל ידכ הלא םילמס חנעפל שקבתמ רקוחהש ירה ,םילמסב ירוטסיהה

 .209 ימע ,(6 הרעה ,ליעל)וגב םירבד 63

 .םש 64

 .ןולשיככ הירוטסיהה תא םולש לש ותסיפתב ןוידה ןלהל םג ואר .םש 65
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 לדיא השמ

 םולש גיצה ךכ ,ןכאו .ילמסה חוסינב המולגה ותועמשמ תא תוחפל וא ,ינושארה

 :וז הרטמ

 הנפמה תדוקנ לא תילקידר העקבה ךותמ ,הלש הירופה הקיטקלאידה ךותמ

 םג התעמ 66תירוטסיהה תרוקיבה תשמשמ ,הנבמה תודוקנ ןהש ,הכרדבש

 לש םילודגה םילמסה לש ,רבעה לש םירתסה־בתכ לש יביטקודורפ חונעפב

 67.הירוטסיהב ונייח

 תילמסה היצמרופסנרטה תא חנעפל ארקנ רקוחה ,הלבקה רקחמל עגונה לכב תוחפל

 ירותסמ רפסכ ספתנ רבעה .תירוטסיה תוחתפתה לש םיעירכמ םיעגרב השחרתהש

 ילבק רוביח ומכ — .םוטאו
 והשימ רשאכ קר בושח השענש ידוס ןפוצב בתכנש —

 לש ותלוכיבו ,םייטסילובמיס םינוירוטסיה םה םילבוקמה .וילמס קמועל תדרל לגוסמ

 רבעמש רסמה תא ףושחל דמול אוה רשאכ רבעה לפרע ךרד רודחל ינרדומה רקוחה

 לש ןירותסמה ןיינעב ומכ דיקפת ותוא םיאלממ םילמסה הירוטסיהה רובע ןכל .למסל

 הייאר תמסוחה תיחרכה תוסכ :רמולכ ,ארקמב םיילבקה תודוסהו יפוסואיתה םוחתה

 םולש ןורחאה טוטיצה ינפל דימ .תמיוסמ הנבה הכוויתב תרשפאמ תעב־הבו ,המלש

 :עיצמ אוהש תירוטסיהה תרוקיבה ןמ ויתויפיצ תא ריהבמ

 תובותכהו םיריתסמה םידוגרפהו םיכסמה תרסה ידי־לע םיזונגה םייחה יוליג

 68.תולישכמה

 םאה ?תמאה תנבה תא םיריתסמה ׳םידוגרפו םיכסמ׳ םתואל םיהז םילמסה םאה

 ירבעה תא תויחב ןיעטהש יח חוכ םע הרופ עגמ םירשפאמ הפישחהו חונעיפה

 :ידמל תיגרט המינב םולש בתכ ,1942 תנשב ,ןכל־םדוק

 לולכשב וחסונ ןאכ םינומדק ילמס

 .רסח אל לבוקמה הניב

 לוגלגב תעה תדלויש המ ךא

 69.ראשנ אוה רוכינבו םוליעב

 םירפסמ םה םלוא .הקיגול לש גוס םהמ תוצמל רשפאו ,שרפתהל אופא םייושע םילמס

 ךרע ואר .םילשוריב דסייש הלוכסאה תא ןייפיא םולש תעדלש ,רקחמה גוס תא ראתמ הז חנומ 66
 יכ ,רמוא אוה םש ,132 רוט ,ז״לשת םילשורי ,טכ ךרכ ,תירבעה הידפולקיצנאב בתכש ׳הלבק׳

 .׳תיתרוקיב־תירוטסיה הלוכסא׳ הרצונ םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
 .׳םירתסה־בתכ לש יביטקודורפ חונעפ׳ :ךשמהב וירבד םג ואר .399 ימע ,(6 הרעה ,ליעל)וגב םירבד 67

 .םש 68

 — (ב״משת־ח׳׳נרת) םולש םשרג .רקוצ המלש םגרת 69
 ,ותריטפל םינש שמח תאלמב הכורעת גולטק

 .אמ ימע ,ז״משת םילשורי
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 םולש םשרג לש ותוגהב למסה לש ומוקמ

 רקוחל רכונמ רתונה רופיס
 ונבוה םה רבעבש םגה .הרורב הניא ותועמשמש רופיס —

 ןפוצה חתפמ םולש יפלש ירה 70,תטטורו היח התיהש תוברתה תרגסמב רישי ןפואב

 תרזחהל םולש לש לעפמה ,העודי הדימב 71.ורזחשל השעמל הסנמ רקוחהו ,דבא םהלש

 — דובאה חתפמה
 הלבקה לש ילמסה ןפוצה

 יכ ןילכיור לש ותנעט תא ריכזמ —

 תובר תואמ ךשמב החכשנש רחאל ,סרוגתיפ לש תילמסה היפוסוליפה תא ריזחמ אוה

 הילטיאמ תילבקה תוילמסה תא איבה סרוגתיפ יכ ,ןילכיור לש ותנעט תאו י2׳,םינש לש

 המוד םיטביה המכבש ,הדובאה הקיתעה תמאה לש שדחמ־יוליג לש םגד והז .ןוויל

 ןמ תויומד המכ .prisca theologia — סנסנרה לש תינושארה היגולואיתה תסיפתל

 73.םימודק םיטסקט לש ילמס חונעיפב וקסע סנסנרה

 ילעב םיכילהתו תויושי םניינע — םולש םתוא ראיתש יפכ — םילמסהש ןוויכ

 רשאכ וליפא .רזחושמה רבעה םע שגפמ םירשפאמ םה ןיא ,תילאקידר תויפוסניא

 וכפה ובש ןפואה תא אלא ,רבעה תייווח תא םמע םיאיבמ םה ןיא ,םתוא םיריבסמ

 םיניבמ רשאכש 74,תמיוסמ תוילוכ םהב שי םלוא .ילמסה םמוגרת תעב םיגשומל

 ינוצר ןכ־יפ־לע־ףא .היגרנאבו הנבותב תמרסמה תוברתה ןב תא הניעטמ איה התוא

 אוה םידוהיה לש הירוטסיהב הנפמ־תדוקנב תירוטסיה היווח רוזחש םא :לואשל

 ?ילמסה טסקטה חונעיפמ תופצל םולש היה לוכי המל ,תירוטסיהה תרוקיבה תרטמ

 המ ,םיליגר םיירוטסיה םירקחממ העודי רבכ תימואלה הירוטסיהב הנפמה־תדוקנ םא

 ושמתשה רשא ,םידוהי םירבחמ המכ ואטיבש תוסיפתה ןה תולגל רקוחל רתונש

 .םהלש ירקיעה חישה גוסכ הלבקב

 תינומדכ תידוהיה הירוטסיהה תא םולש לש ותייאר .ה

 ובש ,1944 תנשמ רוביח ותואב רחא םוקמב היוצמ ליעלש הלאשל הבושתהש ,ינמוד

 תא םולש לש ותסיפתב קוסעל ינוצר ךכב ןודאש ינפל .ולש היגולודותמה תא בציע

 ירחא קר רוא התאר םלוא ,1946 תנשב אשנש האצרהב .׳הירוטסיהה לש למסה׳

 :רמוא םולש ,׳תידוהיה הירוטסיהב היפוטואו ןורכיז׳ המשו ,ותומ

 .258-257 ימע ,(37 הרעה ,ליעל)יחישמה ןויערה ,םולש ואר 70

 .6 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) דוסי יקרפ ,םולש 71

 .11-15 תורעה דיל טטוצמה עטקה ,ליעל ואר 72

 Arnos Funkenstein, 'Gershom Scholem: Charisma, Kairos and the Messianic ואר ךכ לע 73

123-139 .Dialectic', History and Memory, 4 (1992), pp 

 תוילוככ למסה לש ורואית .55 הרעה ,ליעלו ,258 ימע ,(37 הרעה ,ליעל)יחישמה ןויערה ,םולש ואר 74

 ,יתעידי בטימל ?סותימה ןיבו ללוכ יוטיבכ למסה ןיב סחיה והמ :המוקמ הז אלש הבחרה שרוד

 .תילאוטקלטניאה ותטישב הלא םיבצעמ םיגשומ ינש ןיב םיסחיה תא ריהבה אל םולש
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 לדיא השמ

 לש םילמס שי ילוא ,רומג רבד לש למס אל ילוא .למס לש יפוא ונשי רבעל

 לש למס הווהמ הירוטסיהה ,ונלש רבעה תעדותב יכ רורב לבא .תומלש רסוח

 ןקתל שיש ןולשככ ונל תיארנ תידוהיה הירוטסיהה ,דחא דצמ .דימתמ ןולשכ
 75.וימגפ תא

 ףא ילוא אלא ,אדירג ןולשיכ הניא ,ללכב הירוטסיהה ילואו ,תידוהיה הירוטסיהה

 םלועה־תנומתל םולש ןתנש שוריפה תא הארנכ תקזחמ וז הפקשה .עובק קלשיכ

 ונקסעש אשונ — המוצע תולג לש השוחת הריבעמ איהש רמא הילע רשא ,תינאירולה

 ,םולש רבס הארנכ ?הז רשקהב ׳למס׳ חנומה לש ותועמשמ יהמ .םדוקה ףיעסב וב

 .הירוטסיהב ןנובתהל רשאמ ןולשיכה גשומ תא םיגדהל רתוי הבוט תורשפא ןיאש

 תשוחתל םרוגה אוה ,רחא רבד לכ רשאמ רתוי ,תוננובתה לש הז גוס ,וז השיג יפל

 אוה הז ןולשיכ לש למסה ,וז ןולשיכ תשוחת תורמל יכ חינהל ןתינ םלוא .ןולשיכה

 לש יפוא שי רבעל׳ יכ םידמל ונא םוקמ ותואב .תוילוכ וא ,תמלשומו המלש תודחא

 הז טפשמ ןיבמ ינא 76.׳ולש תומלשומה רסוחו תועיגפה דממל דוגינב דמועה למס

 לש למסהמ קלח איהש תומלשה תשוחתל תירוטסיהה תומלשה רסוח ןיב חתמ ראתמכ

 בואשל םג רשפא קלשיכה תשוחת לע ףסונש ךכל הביסה יהוזש ןכתיי .הירוטסיהה

 :םיארוק ונא ךשמהב דימ .רבעה לע תוגההמ חוכ

 לש תוגה תמייק .יתורירש הארנ ירוטסיהה רבעה הביטקפסורטרב ,ינש דצמ

 ול שי תואיצמה לש למס רותבו — ומצע ךותב םלש היהש תואיצמה לש למס

 הנומתה .הב םולגה טלחומה חכה חרכהב איה הירוטסיהה לש תוילמסה .חכ

 ונכרד תא הריאמ דחא לודג למסל םיכפוהו םינושה םילמסה ןמ םיפרצמ ונאש

 77.רבעב םיבצמלו םיעוראל ונתשיג תא הנממ םיבאוש ונאו — והשמ לא

 הרוצב המצוע קיפהל הלוכי ,הירוטסיהה תא םג תללוכה ,רבעה לש תוגהה ןכל

 סחייתמ םדא הבש ךרדה תא ריאהל םילוכי םייקלחה םייצוביקה םילמסהו 78,יהשלכ

 הארנכ עיפשהש ,ןילכיור לצא המצועהו למסה ןיב רשקה תא שיגדהל ינוצר .תואיצמל

 לש ףוריצכ ונתעדותב תחכונ הירוטסיהה 79.הלא םיגשומ ינש ןיב םולש לצא הברקה לע

 לש וזה הלופכה תועמשמה תא תוושהל ינוצרב .רחא דצמ המצועו ,דחא דצמ ,ןולשיכ

 היוצמה ,אקווד תידוהיה הירוטסיהל ,הירוטסיהל תרחא השיגל הירוטסיהה לש הנבומ

 ףיעסב וניארש יפכ ,םיירוטסיה םילמס חונעיפב םולש קסע ובש ,1944 תנשמ רוביחב

 .190 ימע ,(1 הרעה ,ליעל) רבד דוע 75

 .םש 76

 .םש 77

 .258 ימע ,(37 הרעה ,ליעל)יחישמה ןויערה ,םולש ואר חוכו למס לע 78

 .353 ,351 ,349 ימע ,(10 הרעה ,ליעל) הלבקה תונמא לע ,ןילכדר 79
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 םולש םשרג לש ותוגהב למסה לש ומוקמ

 ללגב 80,תוינומד תודמד ויהש ךכב ׳לארשי תמכוח׳ ידסיימ תא םישאה םולש .םדוקה

 היצזילאוטיריפסה׳ ללגבו םהלש תוילנויצרה בקע :רמולכ ,םהלש תינוציקה תוינחורה

 .םתטישל — ׳לארשי תודלות לש

 לע-תידוהיה הירוטסיהה ץמ ינומדה טהלה תקחרהו ילנויצר־יאה ץקועה תאצוה

 עירכמה קמדקה אטחה םצעב והז .תחפומ היצזילאוטיריפסו היצזיגולואית ידי

 ,תודעל תארקנ ,ונלש הירוטסיהה :הזה תיעבמה קנעה .םינזאמה ףכב םלוכ תא

 ,תוינויחמ בכרומה ,ץצופמ חוכ אלמה ,הזה םוצעה ריציהו — הדועתלו הרותל

 וניאש ומצע לע זירכמו םצמטצמ ,ותמוק רועיש תא ךימנמ ,תומלשו עשר

 82...םימת הטוש אלא וניא ינומדה קנעה 8,.םולכ

 דצמ ,עשר תאלמו תינומד איה :רעצמל הלופכ תועמשמ תידוהיה הירוטסיהל ןאכ

 םלשומכ קנעה לש ורואית .ינש דצמ ,תמלשומ וליפאו המצוע תאלמ םג ךא ,דחא

 םיעוריאה ומכ אלש ,המלש איה הירוטסיהה תועמשמ ,למסכ יכ הפקשהב רושק

 ינמוד .תוילוכה תומלש תא םיחינמ רבעה יעוריא ,ילמסה םגוצייב .רבעב ושחרתהש

 וניא ןורחאה טוטיצבש קנעה .רחאה לש האובב אוה םינייפאמה ינשמ דחא לכש

 אל םה םילמס ןכל .ןושארה טוטיצב גציימ למסהש המל הליבקמה ,הירוגלא אלא

 חוכ םיקינעמה םיצירממו םיילוכ םייומיד םג אלא ,רבעב םיעוריא לש םיגוציי קר

 חכ ותוא׳ םיליכמ םהינשש ןעוט אוה ,החכשבו ןורכיזב ןד םולש רשאכ .הארשה םגו

 — 83׳םילמס לש יפוסניא
 ותודדומתה לש ליעל טטוצמה רואיתה תא הריכזמה הפקשה

 .׳םיזונגה םייחה׳ םע םילמסה תא חנעפל לגוסמש ימ לש

 שמשמ הז חנומ ,לאיב תעדל .׳ינומד׳ חנומב שומישה תועמשמ תא ריהבהל ינוצר

 הלמל התג לש ושוריפ ומכ .ליגרה שומישה ןפואמ עמתשמ רשאמ רתוי יבויח ןפואב׳

daemonisch, היינבל תינויחה הסירה :יתריצי חוככ תינומד תוילנויצר־יא ספות םולש 

 רמאמב שמתשמ ומצע םולשש ןוויכ ,ילע תלבוקמ לאיב לש הבושחה ותעצה 84.׳דיתעב

 תקידב תועצמאב חנומה תא ןיבהל עיצמ ינא םלוא .היינבו הסירה לש יומידב הז

 היוצמ וז הקספל תמלשומ הליבקמ ,השעמל .הסמה לש ירבעה הרוקמב ושומיש

 :לארשי תמכח ידסיימ תא ראתמ םולש רשאכ ,דואמ בושח רשקהב רחא םוקמב

 םישנא השולשב תיעבמ חכב טלוב לארשי תמכח ילודג ישעמב הז ׳ינותכ׳ דצ

 .391 ימע ,(6 הרעה ,ליעל)וגב םירבד ,םולש 80

 .ט״יה האמה ימכח לש םהיפב 81

 ,ליעל) סרייאמ :4-3 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) לאיב ;396 ימע ,(6 הרעה ,ליעל) וגב םירבד ,םולש 82

 .23 ימע ,(28 הרעה

 .188 ימע םג וארו ,190 ימע ,םש ,םולש 83

 .47 הרעה 241 ימע ,(28 הרעה ,ליעל) סרייאמ ;4 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) לאיב 84
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 לדיא השמ

 םוי אובי דועש יתוקת ... יוארכ ךרעוה אל םהבש 85׳ןוינומיד׳ה יתעדלש

 ־ירש לש תיתימאה םנקויד תומד תא ונל רייציו ררועתי םייניעה ייולגמ דחאו

 תומשנ םה ... הגונה תפילקמ תומשנ לש תירוטסיה היגולוכיספ :וללה המכחה

 האירק ךותמ ,םואתפ־עתפל 86.קזח ׳ארחא־ארטס׳ םג םהב שי ...תמאב תוינומיד
 םיקנע ךינפל האור התאו ... החדמה לש הינפב וליאכ טיבמ התא םהירבדב

 87...םינדפס וליפאו םיטנחו םינרבק םמצע תא ושע םהמע םיסומכה םימעטמש

 ,רגייגו רדיינשנייטש ,ץנוצ לש םרואיתב םיעיפומה ,׳ינומד׳ ,׳תיעבמ׳ 88,׳קנע׳ םיחנומה

 טוטיצב .תידוהיה הירוטסיהה לש ליעל טטוצמה רואיתב םיחנומל ןיטולחל םיהז

 ץא ןכלו תילילשה המינה תטלוב ןורחאה
 יתוהמ ןפואב שילחהל הביס — יתעדל —

 וב שמתשה רשאכ דיחפמה קנעה תא ראתל ואובב םולש לש ילילשה ךרעה תא

 קתניי־לב רשק אופא הרושק הירוטסיהב תוינומרה .תידוהיה הירוטסיהל הרופטימכ
 התוא םיוושמש תוליעפ תרוצ יהוז :ט״יה האמב לארשי תמכוח ירקוח לש תוינומדב

 ןיא .ןיטולחל תילילש איהש ׳ארחא ארטס׳ לש תילבקה הסיפתל וא םירבק תריפחל
 רקחמה לש ןה הירוטסיהה לש ןה תרדוקה הנומתה יכ ,ךכב קפס אופא

 ינש —

 ,תידוהיה הירוטסיהה לש רתויב השקה הפוקתה ךלהמב הפיוז — םיירוטסיה םיאשונ

 תמגמ לע הז עוריא עיבטהש תוטלובה תועפשהה תחא תא הב תוארל שיו ,האושה

 .תידוהיה הירוטסיהה ׳קנע׳ לש רקחמה

 רוקמב הבתכנ םא םגש ,תפסונ הקספ טטצל ינוצר וז הנחבה לע ףסונ םלוא
 בלשה תנבהל עייסל תלגוסמה למסלו הירוטסיהל תמיוסמ השיג תפקשמ ,1940 תנשב

 תא ללוכ הירוטסיהה ךאלמ תא ןימינב רטלו לש ורואית .םולש לש ותוגהב ןורחאה

 :םיאבה םירבדה

 האור אוה ,םיעוריא לש תלשלשב םיניחבמ ונא רשאכ .רבעה לא תונפומ וינפ

 .וילגרל םתוא חיטמו הברוח רחא הברוח םרעמו ףיסומה ,דיחיו דחא ןוסא

 םלוא .סרהנש המ תא תונבלו םיתמה תא ררועל ,ראשיהל היה הצור ךאלמה

 89.ןדעךגמ תבשונ הרעס־חור

 .רתוי תיבויח הכרעה הארנכ תפקשמ ׳ןוינומיד׳ תיזעולה הלמה 85
 .םיינומד תוחוכל יסלקה ילבקה חנומה אוה יארחא ארטס׳ 86
 .392-391 ימע ,(6 הרעה ,ליעל)וגב םירבד ,םולש 87

 .395 ימע ,םש םג ואר 88

89 Walter Benjamin, 'Theses on the Philosophy of History', Illuminations, Hannah Arendt <fe 

257 .Gershom Scholem (ed.), tr. Harry Zohn, New York 1983, p. ואר הז עטק לע Walter 

Benjamin und Sein Engel: Vierzehn Aufsatze und kleine Beitrage, ed. by Rolf Tiedmemann, 

Frankfurt am Main 1983, pp. 64-73; Stephane Möses, L'Ange de I'Histoire: Rosenzweig, 
171-174 .Benjamin, Scholem, Paris 1992, pp (הירוטסיהה ךאלמ ,סזומ :ןלהל);,Richard Wolin 

61-62 .Walter Benjamin: An Aesthetic of Redemption, Berkeley 1994, pp ; לייווצרוק ךורב, 

 .240-213 ימע ,ט״כשת םילשורי ,תודהיה יכרע לע קבאמב
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 םולש םשרג לש ותוגהב למסה לש ומוקמ

 ילק לש ורויצל ןימינב לש ושוריפ םג ךכ ,םולש לצא תידוהיה הירוטסיהה קנע ומכ
 ,םירקמה ינשב .וזככ הירוטסיהה לש התוהמ םצעל הרופטימ אוה ׳סובונ םולגנא׳

 — רבעב תורושקה תויומדהו ,ינורקע חרואב תילילשכ תספתנ הירוטסיהה
 ירקוח

 ןימינב לש הירוטסיהה ךאלמו םולש לש ט״יה האמה ינב תודהיה
— 

 .תוומב םיקסוע

 ןולשיכ׳כ תראותמה ,םולש לש הירוטסיהה ומכ .דיתעה תא האור וניא םהמ שיא

 תישונאה הביטקפסרפה ,ןימינבד אבילא .׳דיחיו דחא ןוסא׳ איה ןימינב לש וז ,׳דימתמ

 לש רמוח ותואמ היושע הירוטסיהה תא םיביכרמה םיעוריאה תרשרשש ןוויכ ,העטמ

 ריבס שוריפ יפ־לע :וזמ הריתי .ותוא האור הירוטסיהה ךאלמ קרש ,לחלחמה ןוסאה

 דוסי :רמולכ 90,ןטשל קודה ןפואב רושק תוחפל וא ,ההז אוה ,ןימינב לש ךאלמה לש

 לש ורויצ תא בטיה ריכהש קר אל םולש .וז הרופטימל אוה םג רשקנ רורב ינומד

 ,ןימינב לש תיעישתה תירוטסיהה הזיתל המדקה שמשמ רביחש רישהש אלא ,ילק
 ךאלמ תא ןימינב לש ורואית ,םולש לש ותנעט יפ־לע :דועו תאז .ליעל הטטוצש

 ןכל 91.ילבקה ןוקיתה ןויער תא ריכזמ ׳סרהנש המ תא תונבל׳ הצורה הירוטסיהה

 .ילבק והשמ וז תומדב שי ,ןימינב לש הירוטסיהה ךאלמ תא םולש לש ותאירק יפל
 תיעבמה קנעה ןיב ,םולשד אבילא רעצמל ,רעפה תא והשלכ ןפואב תמצמצמ וז הרעה

 .ןימינב לש תיללכה הירוטסיהה ךאלמו תידוהיה הירוטסיהה ןיבו הרופטימכ ינומרהו

 תונקסמ המכ .ו

 לש ינומדה העבט לע וירבד תא םולש חסינ ובש ןמזל תעדה תא תתל ךרוצה תורמל

 תאטבתמ איהש יפכ האושה תובישח תא הדימה לע רתי שיגדהל ןיא ,הירוטסיהה

 תא תקפסמ וז תירוטסיה המוארטשמ רתוי יכ ,ינמוד .ולש תיפרגוירוטסיהה הסיפתב

 לש עקרל רשקהה תא תקפסמ איה ,םולש תופקשה לש תינושארה הגשמהל תרגסמה

 הסיפתל םימדקומה ויבתכ ךותמ עיגהל היה בייח אל םולש :רחא ןושל .םייוטיב

 ןכל־םדוק וותוה הלש דוסיה־תונורקעמ המכ יכ םא ,תידוהיה הירוטסיהה לש תינומד
 יווק 92.׳הריבעב האבה הוצמ׳ ,1937 תנשמ ,רתויב תובושחה ויתוסממ תחאב לשמל —

 ,תילפורטסטקה הירוטסיהה לע ןימינב לש וירבד ןיבו תורחואמה ויתופקשה ןיב ןוימדה

 לש ןיטולחל השדחו הנוש השיגל רוקמכ האושה תא תוטשפב גיצהל םירשפאמ םניא

 שדח וניא תידוהיה הירוטסיהה לש העבט רבדב 1944 תנשמ חוסינה ךכ םושמ .םולש

 דקמתהש ,םדקומה םולש לש ךשמה קר אוה ןיאש ףא־לע ,יופצ־יתלב אל ףאו ןיטולחל

 .169 ימע ,(3 הרעה ,ליעל)ןמלדנה :73-35 ימע ,ולש ךאלמהו ןימינב רטלו ,םולש ואר 90

 .67-66 ימע ,םש ,םולש 91

 5 ג״לשת םילשורי ,המצע ינפב ןקותמ חסונבו ,392-347 ימע ,(ז״צרת) ב ,תסנכב הנושארל הספדנ 92

 .67-9 ימע ,ר״לשת םילשורי ,הילוגלגו תואתבשה רקחל תורוקמו םירקחמ ,םולש לש ורפסב בושו
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 לדיא השמ

 םה םיילרוגה םיירוטסיהה תוערואמהש ,חינהל שי .תואיצמה ןיערג ךות לא הצירפב

 תוחפ תוטלוב ראשיהל ויה תולוכי ןכ אלמלאש ,תומגמ לש ןשוביגל עייסש רשקהה

 ינשמ םרז ןיב תיביטקלס הברק תוארל ןתינ העודי הדימב .ורקחמב תוחפ תויזכרמ וא

 ןימינב לצא יזכרמ ןכא אוהש םרז — םולש לש תמדקומה ותוגהב
— 

 ןפואה ןיבו

 .הקיזיפטימה לע העיבצמכ תוילמסה תא םולש לש ותנבהב ירקיעה
 םיירוטסיה םיעוריא לש ילמסה חונעיפה תא הפידעמה ,תימדקא השיגל היינפ רחאל

 המויסל הברקתהש ,היינשה םלועה־תמחלמ ךלהמב קוידב ןמתסהל הלחהש השיג —

 הירוטסיהה דחוימבו ,הירוטסיהה יכ הנקסמל םולש עיגה — ידמ הבר תויטאב

 הענכש םינמרגה וללוחש המויאה האישה .ינומד חוכ לש ינוציחה ויוליג איה ,תידוהיה

 ןפטס ןיחבהש יפכ .למסה יפלכ התג לש תיטנמורה ותשיג תא חונזל םולש תא

 רחאל קוידב הלחהש ,תויחישמה לש השדח השגדה םג ללוכ הז יונישש ןכתיי ,סזומ

 תיטסילסרבינוא ןכלו תיזיפטימ ,תיטטס ,רתוי תישיא השיגמ 93.היינשה םלועה־תמחלמ

 תימניד ,תידוהי ,רתוי תירוטסיה השיגל ותוניינעתה תא םולש ריבעה ,למסה לש

 וז השיג תארשהב הרצונש הלבקה רקחמ תסיפתש ,אקע עד .תיטסירלוקיטרפו

— 
 םהיארוקל םייניבה־ימימ םילבוקמ לוכיבכ וריבעהש םירסמ חונעיפל הרושקה

 טסקטה תועצמאב םירחואמה
 .םישדוקמ םיטסקטל תילבקה השיגל המוד —

 היפלש ,הקיזיפטימה לש העבט יפלכ השדחה השיגב םג הז יוניש ףקתשמ םאה

 המורלפל וא ,יטסונגה סוגרוימדל ההז ,ינומדה קנעה ,הירוטסיהב שדחה עינמה חוכה

 םצע לע עיפשה םיזונגה ,הלבקה לש הירוטסיהה תא םולש לש ורבסה יפל ?תיטסונגה

 העצהב יכ יל הארנ יכ םא ,וז הלאש לע תונעל השק .ילבקה תוריפסה םוחת לש והנבמ

 ינפל הברה םולש יבתכב היוצמ התיה תיטסונגה הירואיתה ,ןפוא לכב .שממ שי וז

 .תידוהיה הירוטסיהה לע ותפקשהל רשק םהב היה אל יתעידי בטימלש ףא־לע ,האושה

 לש תינשדחה ותמורת תנבהל הז ןויד לש תירשפאה ותובישח תא שיגדהל ינוצר

 .ט״יה האמב לארשי תמכוח לש התשיגל האוושהב רקיעב ,הלבקה רקחל םולש

 היתונבות תניחבמ ,הלבקה תנבהל ירקיעה חתפמה תא תוילמסב תוארל עיצה םולש

 רבדב תיכרע־וד השיג הבר הדימב הרושק ךכב .דחאכ תוירוטסיההו תויזיפטימה

 .ימיטפואו יטסינויצולובא ,ינטשפ ןפואב וניבה וימדוקש ,הירוטסיהב המדקה ןויער

 לע תינומד הפקשה לש התסנכה לע תנעשנ םולש לש תיטקלאידהו תבכרומה ותשיג

 תיסקודרפה ןושלהו םולש לש הקיטקלאידה .תידוהיה הירוטסיהה דחוימב ,הירוטסיהה
 .תידוהיה הירוטסיהב לועפל םירומאה תוחוכה לש הלופכה תויכרעה ידי־לע תונזומ

 השיג לא תוילמסל תיזיפטימ המגמ םע השיגמ רבעמל ןאכ עצוהש שוריפה ןוכנ םא

 ומירפ לש ורואיתל המוד םולש לש ךלהמה .188 ימע ,(89 הרעה ,ליעל) הירוטסיהה ךאלמ ,סחמ 93

 Moshe idei,ואר .הניכשל ליבקמה יבקנ ילילש דוסי ידי־לע טלשנה ,ץיוושוא לש ןואיאה תא יול

(The Concubine of God' (forthcoming'. 

[70] 

This content downloaded from 192.114.7.2 on Sun, 30 Aug 2015 12:01:45 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 םולש םשרג לש ותוגהב למסה לש ומוקמ

 לש תימדקאה ותוליעפב םיווש טעמכ םיבלש ינש ןיב ןיחבהל רשפאש ירה ,תירוטסיה

 ־תדוקנ תנמתסמ המחלמה תפוקתב .הירחאלו היינשה םלועה־תמחלמ ינפל :םולש

 האמב הינמרגב תודהיה רקחמ לש תינוציקה הייחדב יוטיב ידיל האבה ,ותוגהב הנפמ

 רקוח לש ןה לבוקמה לש ןה ירקיעה אשונכ הירוטסיהה תא תוארל האירקבו ט״יה

 ינויצה־ץירמתה רשאמ רתויש רמול ןתינ .תודהיה ירקוח לש — עמתשמבו ,הלבקה

 התישארב רבכש םיעבראה תונש לש הנושארה תיצחמב האושה ,םירשעה תונשב

 הקיזיפטימב םולש לש תמדוקה ותנומאב רבש הללוח ,ויחאו רתויב בורקה ורבח ופסנ

 הספתנש רבעה לש הירוטסיהב תוניינעתה רתי םולש הליג האושה תובקעב ,הרוהטה

 רבעמה שחרתה האושה ךותמ .עשורמ ינומד קנע לש ותטילשל הנותנ איה וליאכ

 לש רקחמ לא תיטנדנסנרט הקיזיפטימ רחא שופיחמ — םולש לש רתויב יטמרדה

 שירוה תמה ןימינב .םיילנויצר־יא תוחוכ ידי־לע תטלשנה ,ימניד יפוא תלעב הירוטסיה

 ףירח ןפואב ץמאמ היה אל םולשש ,הירוטסיהה לש תיגרטה הפקשהה תא ודידיל

 תוחפ ןפואב תידוהיה הירוטסיהה החתפתה ולו םייחב ומצע ןימינב רתונ אלול ךכ־לכ

 םוצע רבשמ ונמע תורוק ורבע ובש רודב׳ :םולש לש ויתולמב :רחא ןושל .יגרט

 םילכתסמ ונא .ךכ לכ רזומ הלאה םימודקה דוסה־ילעב לש םייומידה־םלוע ןיא בוש

 םייניעה׳ 94.׳הרהבהלו חונעפל םייואר ונל םיארנ םימותחה םילמסהו ,תורחא םייניעב

 רשפא היה אל ,האושה רבדב תועידיה ומרגש רבשמה ינפל יכ ,תוחינמ ׳תורחאה

 .םהמ םלעתהל תוחפל וא ,׳םימולעה םילמסה׳ תא ןוכנ־לא ןיבהל

 יושע םולש תא ארוק ינא ובש ןפואה .בושח ןיינע ריהבהל שי תונבה־יא עונמל ידכ

 תא שיגדה הז תורפס רקבמ .לייווצרוק ךורב לש הפירחה ותרוקיב תא הרואכל ריכזהל

 ויתופקתהב עודי היהו ,תחתפתמה תינוליחה תידוהיה תוברתה לש םיינומרה םידדצה

 .ןאכ תעצומה הפקשההמ ידמל הנוש ותפקשה השעמל םלוא 95.םולש לע תויסראה
 ךילהת ותואמ קלח םה תינרדומה תירבעה תורפסה ןהו םולש ןה ,לייווצרוק יפ־לע

 ללגב םיינומדל םתוא ךפהש ןוליח לש ינוציק ךילהת םהב לח :יתד וא יתוברת

 םנמאש ,תיתד הפקשה גיצמ םולש ,יתעדל ,םרב 96.תיתרוסמה תודהיהמ םתוקחרתה

 המצע־איה םלוא ,׳השודקה הירוטסיה׳ל תיסקודותרואה השיגה ךופיה לע תססבתמ

 אוה ׳יהולא׳ חנומהש םשכ יתד חנומ אוה ׳ינומד׳ חנומה ,לוכה תולככ .קהבומב תיתד

 היפוסוירוטסיהה ןיב הברקהו יתד םדאכ םולש לש תימצעה ותוהז ;וזמ הריתי .הזכ

 איהו ,ינומד אוה תידוהיה הירוטסיהה לש הזו ,ילמס אוה הלבקה עבטש ותסיפתו ולש

 וושה .403-402 ימע ,(6 הרעה ,ליעל)וגב םירבד םג ואר .6 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) דוסי יקרפ ,םולש 94

 .םולש תרכזה אלל בוש ,22 ימע ,(3 הרעה ,ליעל) תונימו הנומא יביתנ ,יבשת ירבדב ההז ןויערל

 David Myers, 'The Scholem-Kurzweil Debate and Modern ואר לייווצרוק־םולש תקולחמ לע 95

261-268 .Jewish Historiography', Modern Judaism, 6 (1986), pp; (28 הרעה ,ליעל) ורפסבו, 

 .174-172 ימע

 .134-99 ימע ,(89 הרעה ,ליעל) תודהיה יכרע לע קבאמב ורפסב ,לשמל ,ואר 96
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 לדיא השמ

 לש םתללכה תאו לייווצרוק לש ותרוקיב תא םישילחמ הלא לכ — םילמסב תנפצומ

 .תילארשיה תינוליחה תורפסב םולש יבתכ

 םולשש ,הירוטסיהה לש תילמס האירקל ימדקא ךרע שי םאה :לואשל ןתינ םויסל

 תינויחו הננער וז השיג ?׳תירוטסיהה תרוקיבה׳ תלוכסא — ולש הלוכסאה בלכ הגיצה

 לש תיתד הסיפתבש ןכתיי :רתוי תיללכ םלוע־תפקשהב הרושק הבושתה .תחאכ

 תקסוע וזכ הסיפתש ןוויכ ,םיוסמ דיקפת םילמסל 97,םולש לש וז ומכ ,הירוטסיהה

 םלוא .אדירג םיעוריא לש ףצרב אלו ,הירוטסיהה לש תויטסימה תוגשמהה חונעיפב

 התוא םיספותש יפכ הירוטסיהה תא ריהבהל רוזעת וז תורשפא םא קפוסמ ינא

 וירבד לקשמ לע .םימדומ םינוירוטסיה ןכש־לכ־אל ,םייתרוסמ םייטסימ־אל םיגוה

 תאירקל רתויב העורגה ךרדה הארנה לככ איה תילמסה האירקה׳ יכ ,ושנלב סירומ לש

 העורגה ךרדה הארנה לככ איה תילמסה האירקה יכ רמול רשפא 98,׳יתורפס טסקט

 תודבועה לש והובו־והותל תועמשמ הקינעמ איה ,ןכאו .הירוטסיהה תאירקל רתויב

 .תועמשמ תועצמאב רדס תריצי לש קומע ףחד תאלממ איה וזכש רותבו ,םיעוריאהו

 The Mystical Dimension of History :םולש םשרג לע ןד ףסוי לש ורפסל הנשמה־תרתוכ תא ואר 97

 .125 ימע ,(27 הרעה ,ליעל)ושנלב 98
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