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 ׳הבהאה לע חוכיווה רפס׳ב לגעמה יומיד תורוקמ

 לדיא השמ

 /הבהאה לע חוכיווה רפס׳ב םיעיפומה םיבושחה םיביטומה ןיב אוה לגעמה יומיד

 וארובו םוקיה ןיב תידדהה הבהאה תירב״ :ולא םילמב ותובישח תא רידגה ירפ .ח

 לגלגה ןמ לחה — םלועה יביכרמ לכ תא םייקמ רשא רידא הבהא לגעמ הווהמ

 אשונמ .וילאו לאה ןמ הכורבו תינויח העונתב — ץראב רשא עלסב הלכו ןוילעה

 יומיד לש ויתורוקמ 1 ״.םירחא םיאשונב םידבכנ הבישח ימרז םיגלפתמ הז יזכרמ
 .ןאכ וננויד אשונ ויהי הז

 ,ורתפ אל לגעמה תייגוסב לאנברבא הדוהי ׳ר לש ויתורוקמ תא תוהזל תועיסנה
 אל ךא ,תילבק הסיפת ימסוקה לגעמב האר סלמיצ .ב ;היעבה תא ,יתעדל

 האר 3 רנזיולק .י 2;לאנברבא לע עיפשה ותעדלש יתורפסה רוקמה תא ןייצ
 ״שממ םייח רוקמב ומכ תוירטנצואית וא ידוהי סומסיאיתנאפ״ לגעמה תסיפתב

 ;לוריבג ןבא המלש ׳ר ידי־לע וז היגוסב עפשוה לאנברבא הדוהיש רמול ותנווכו
 לע ותעדל ועיפשהש ׳םייח רוקמ רפס׳מ תורוקמה תא ןייצמ וניא אוה םג ךא

 ־ודיוספ לע העיבצה ,לאנברבא הדוהי לע הרוביחב ,ןיימאד ןאזוס ,ףוסבל .חוכיווה
 םושמ ולשכנ תונויסנה תשולש יכ ינמוד 4.לגעמה תסיפתל רוקמכ סויסינויד

 תושרופמ דיעמ ומצע לאנברבא הדוהי :תידוסי תחא הדבועמ ומלעתה םהירבחמש
 ירחא בוקעל הז ןויד תרזעב ,התע הסננ .םיברעה לצא אוה יומידה רוקמ יכ

 ינשל קלחתי וננויד .לאנברבא דעו יברעה רוקמה ןמ לגעמה יומיד תוחתפתה

 לש ותעפוה רבסה אוהש ינשה קלחל עקר שמשי היווהה לגעמב ןוידה :םיקלח
 .הבהאה לגעמ

 (circuio degii Enti) היווהה לגעמ .א

 ךרוצל .ישילשה גולאידב םיעטק ינשב היווהה לגעמ אשונב ןד לאנברבא הדוהי
 .הליחת ןאכ םאיבנ ןוידה

 .תידוהי תוברתל ןורכיזה ןרק עויסב השענ הז רמאמל רקחמה
Encyclopaedia Judaica (Jerusalem, 1971), 2:110 1 

.B. Zimmels, Leone Hebreo, Neue Studien, Wien, 1892, 1:39 2 

8 
 .95—94 :(ב׳׳צרת) ג ׳ץיברת׳ ,״ולש הבהאה תיפוסוליפו לאנברבא הדוהי ןוד׳׳

S. Damiens, Amour et Intellect chez Leon L'Hebreu, Toulouse, 1971, p. * 

162; W. Melczer, "Platon, Aristote et L60n L'H6breu", Platon et Aristote a 

299 .la Renaissance, Paris, 1976, p■ ךשמהב תדנ ןיימאד .ס ירבד לע. 
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 ׳הבהאה לע חוכיווה רפס׳ב לגעמה יומיד תורוקמ

 לגלגה דע דבלב אל הגרדמל הגרדממ םיארבנה םיאצמנה ודריש ירחא יכ

 אוה אוהה ןושארה רמוחה הנה .ןותחתה ןושארה רמוחה דע םג אלא חריה

 אוהש יקלאה תומלשה לא ברקתהל הדמחו הבהא ,היטנ םע תולעתהל רזוח

 ,רמולכ] תורוצה המילשב הגרדמל הגרדממ ותילעב ונממ קחרמה תילכתב
 םיבכרומה תורוצב תינש ,תודוסיה תורוצב הנושאר 5.[תמלשומה הרוצה דע

 ילעבה] ח״עבה ינימ לשב תיעיבר ,םיחמצה לש ןתואב תישילש ,םיימודה

 וא לעופב לכשה לא תיששה ,חכב תילכשה תישונאה הרוצב תישימח ,[םייח

 לכשה תועצמאב ןוילעה יפויה םע קבדתמה לכשה לא תיעיבש ,ןינקב

 ,תואיצמה יבובס דחא וק םייברעה םישוע הזה רדסהו ןפואה ןמו .לעופה
 עיגמש דע הזמ הז תולשלתשהב ךשמנ ונממו תוקלאה אוה ולש הלחתההש

 ברקתהלו תולעל רזוח םשמו ונממ קוחר רתוי אוהש ןושארה רמוחה לא
 הלחתהה התיהש הדוקנה התואב רמגנו הלכ אוהש דע הגרדמל הגרדממ

 6.ומע ישונאה לכשה תוקבד י״ע יקלאה יפויב ל״ר

 הנושארה הלחתההמ הגרדהב ליחתמה ותוא אוה םירבדה לכ לש לוגעה

 המצע הלחתהה ותואב רזוחו בש אוה םלוכב ךשמהב בבוס ותויהבו םהלש

 לוגעו יבובס ןפואב םירבדה תוגרדמ לכ [! ] ותויהב ןורחאה תילכתה איהש

 ול שי לוגעה הז תילכתו ףוס תויהל תרזוח הלחתהה איהש ,ונממ הדוקנהש

 הקוחר רתויה הדוקנה דע הלחתה איהש הדוקנה ןמ אוה דחאה םיאצח ינש
 בוש דע הקוחר רתויה הדוקנה התוא ןמ אוה ינשה ,לוגעה יצחב איהש הנממ

 לש תילכתהו הלחתהה ןוילעה איצממה תויהב ...הלחתהה תדוקנ לא

 קוחר רתויה לפשה ןורחאה דע ונממ הדיריב אוה ולש יצחה ,לוגיעה
 ויתוגרדמב יכאלמה עבטה הנושאר ונממ ךשמנ יכ הזו ןוילעה ותומלשמ

 שמנה ויתוגרדמב יימימשה עבטה וירחאו הנטקה לא הלודגהמ תורדוסמה
 ןטק רתויה דע לודג רתויה אוהש 7,ואיריפמיא ארקנה םימשה ימש ןמ תוכ

 ןושארה רמוחה לא ל״ר לפש רתויה רמוחה לא אב םשמו .חריה לגלג אוהש
 לש ןוילעה תומלשהמ קוחר רתויהו םייחצנה םימצעבש םלש תוחפה אוהש

 טלחומה תוינחכה אוה רמוחה ךכ רומגה לעופה אוהש ומכ יכ הזו .ארובה

 ארובה ןמ םידרויה (יטניא) םיאצמנה לוגעמ ןושארה יצחה רמגנו לבגנ ובו

 תוחפה הזה ןושארה רמוחה דע ןטקה לא לודגה ןמ תורדוסמ תוגרדמב
 ןטקה ןמ תולעל ינשה יצחב לוגיעה רזוח ונממו תואיצמה תוגרדמה לכבש

 כ״חאו תודוסיה לא ןושארה רמוחה ןמ ל״ר הלעמל ךל ש״מב לודגה לא
 םדאבו םדאה לא כ״חאו ח״עבה לא כ״חאו םיחמצה לא כ״חאו םיממודה לא

 ״ascendendo di grado in grado :רמאנ תיקלטיאב ;שבושמ ןאכ ירבעה םוגרתה 5
"ne le forme e perfettioni formali 

 :טרהבג תרודהמ יפל תיקלטיאב .א ,חס—ב ,זס ףד ,1871 ,קיל ,׳הבהאה לע חוכיווה רפס׳ 8

C. Gebhardt (ed.), Leone Ebreo. Dialoghi d'Amore, 1929, III:76v-77r 
 empyreum ־ל הנווכה 7
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 לדיא השמ

 ןמ תוילכשה תולועפבו תלכשמה לא הנממו תשגרמה לא תחמוצה שפנה ןמ
 יקלאה ןוילעה לכשומה לש ילכשה לעופה דע לודג דחאו ןוטק דחא לכשומה

 ותועצמאב אלו יכאלמה עבטה םע דבלב אל דחאמה ןורחאה לעופה אוהש
 ותויהב לוגעה לש ינשה יצחה ךיא יטיבה .יחצנ ןוילעה תוקלאה םע םג

 אוהש תיקלאה הלחתהב לבגומ תויהל עיגמ אוה םיאצמנה תוגרדמב הלוע

 8.םיאצמנה לכ לש יגרדהה םלשה לוגיעה םילשמו ןורחאה תילכתה

 .ןהיתשב היוטיב תא האצמ תחא הפקשה יכ תדמלמ תואבומה יתש ןיב האוושה
 רכזנ הנושארה האבומב (א) .םהילע דומעל יאדכש םילדבה ינש ןהיניב שי ,םלוא

 תקולח (ב) .הז ןיעמ ןויצ רדענ היינשה האבומב וליאו — םיברעה — רוקמה
 .דבלב היינשה האבומב העיפומ םיאצח ינשל לגעמה

 לש ׳תוינויערה תולוגעה רפס׳ אוה ,תואבומה יתשב עיפומש לגעמה יומיד רוקמ

 :םיארוק ונא הז רוביחב 9;יסוילטבלא דיס לא ןבא

 תנומת םתנומת הנושארה הבסה ןמ תועפשנה תואצמנה ולא תויהש ינפמו
 ולה רשאכ םדאה ךירצ היה ןושארה רעשב ונרכז ומכ םדאה הפוס הלוגע

 לא תאצמנה ותגרדממ דריו תולכתשהה םע הלוגעה ךפהיש ותואיצמ תגרדממ

 רחאו הטמלמ וילא הבורק רתויה הלעמה איה רשא םירבדמ יתלב ח״ב תגרדמ

 לא ןכ רחאו תודוסיה לא ןכ רחאו םיבצחמה לא ןכ רחאו םיחמצה לא ןכ
 צמנה תוגרדב הלפש רתויה לא עיגה רבכ ילויהה לא עיגה רשאכו ילויהה

 וצה לא ותילע תלחת היהיו הנושארה הלחתהה לא הנממ הילעב ליחתיו תוא
 לא ןכ רחאו םיבורקה םיכאלמה וארקי רשא םיינשה העשתה לא ןכ רחאו הר

 אלו הלוגעה המלשנ לעופה לכשה תגרדמ לא עיגה רשאכ אוהש לבא ארובה

 וילאו ליחתה ונממ ירבדה וחכ יכ לעופה לכשה רובעיש התומלשב ךרטצי
 10.בושי

 .144r—143v ill תיקלטיא .ב ,בצ תירבע י
 לש הז — תירבעל םימוגרת ינשו דרפסב ב״יה האמה תליחתב תירבעב בתכנ רוביחה 8

 .ןמפיוק דוד ידי־לע וספדנ — טוטומ ןבא לאומש ׳ר לש הזו ןובת ןבא .דשמ ׳ר
D. Kaufmann, Die Spuren al-Batlajusis in der jiidischen Religionsphilosophie, 

Leipzig, 1880 

 תירבעה תורפסה לע הז רוביח לש הברה ותעפשה לע ינמרגה ואובמב דמע ןמפיוק

 הלגתה ,ןמפיוקל עודי היה אלש ,ישילש םוגרת .לאנברבא הדוהי ׳ר תא ריכזה אל ךא

 :הדייו ידי־לע ראותו םולש .ג ידי־לע

G. Vajda, "Une version h6bra1que inconnue des Cercles Imaginaires de 

,1947 ,Batalyawsi", Semitic Studies in Memory of Immanuel Low, Budapest 
202-204 .pp 

 M. Asin Palacios, Al-Andalus 5 לצא ספדנ ,ידרפס םוגרת יווילב ,יברעה דוקמה

45-154 :(1940) 
 .24 ימע ,ןמפיוק תרודהמ 10
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 ׳הבהאה לע חוכיווה רפס׳ב לגעמה יומיד תורוקמ

 לש וירבדל ׳הבהאה לע חוכיו׳מ הנושארה האבומה ןיב םילדבהה תורמל

 .לאנברבא הדוהי לש ורוקמ תא ׳תוינויערה תולוגעה רפס׳ב תוארל שי ,יסוילטבלא

 לש וירבדב הנניא םיאצחל לגעמה תקולח יכ תדמלמ היינשה האבומל האוושה םלוא

 ליעל ונאבהש עטקה לש הזרפרפב אוצמל שי היינשה האבומל הליבקמ .יסוילטבלא

 איהו לאנברבא קחצי ׳ר ידי־לע התשענ וז הזרפרפ ;׳תוינויערה תולוגעה רפס׳מ

 .תישארבל ושוריפב תאצמנ

 ךרדכ ובושי וילאו לאהמ םיאצוי םיאצמנה לכש םינומדקה רמאמ תעדי רבכ'
 ׳תי כ״ג אוה הדוסיו הפוסו ׳תי לאה אוה התלחתהש תינויערה הלוגעה

 אוהו םלועל הנושאר הרוצו לעופ ׳תי אוה 11ףוסוליפה רכזש ומכש יפל

 הלעמלמ תדרוי התיצחמ ולאכ איהה הלוגעה ורייצ הנהו ןורחאה ותילכת

 הליחתהש םוקמה לא הלעמל הטמלמ הלוע התיצחמו תילכתה דע הטמל

 םילדבנה םילכשה תגרדמ וירחאו .׳תי לאה םלועה תלחתה התיהו ונממ

 שא םילקה תודוסיה ׳ב תגרדמ םהירחאו םיימימשה םימרגה תגרדמ םהירחאו

 ףוס םהו רפעו םימ םידבכה תודוסיה ׳ב םהירחאו הרוצב םינש םה םא .ריואו
 םהש תוחפהמ תולעל ליחתת םהמו תומלשו הלעמב הלוגעה תדירי

 םידבכנ רתוי םהשכ םיבצחמה םהש םינושארה םיבכרומה לא םהה תודוסיה

 םיבצחמהמ םידבכנ רתוי םהש םיחמצה הלעמב םיבצחמה רחאו תודוסיהמ
 םיבצחמהמ םידבכנ רתוי םהש םישיגרמה ח״בה הלעמב םיחמוצה רחאו

 12.םדאה הלוגעה ףוסב הלעמב םהירחאו [םיחמוצהמ :ל״צ]

 .תיעמשמ־דח הנקסמ הלעמ וניא ליעל ונאבהש תואבומה ןיב םיסחיה חותינ

 ורוביח לש לודגה קלחה תא בתכ לאנברבא הדוהיש ןויכ :טושפ ןורתפה ,הרואכל

 תעדל בתכנש תישארבל ושוריפב וירבדמ עפשוה ויבאש ירה 13,1502 תנשב רבכ

 ־טבלא ידי־לע םג עפשוה לאנברבאש ןכתיי .ט״ס ,א ׳םיכובב הרומ׳ ,ם״במרה האר 11
 ןינע לע םלועה תבס ׳תי ארובהש עבטה רחאש המ ארקנה ורפסב רמא רבכ״ :יסויל
 וז הסיפת .(37 ימע־ ,ןמפיוק ׳דהמ) ׳רתרוצ אוהשו ול תילכת אוהשו ותוא לעופ אוהש

 .141r—140v ill תיקלטיאב ,ב—א ,אצ ,׳חוכיווה רפס׳ב םג תרזוח
 רבכ הניוצ ןבהו באה ירבד ןיב הלבקהה .ג ,טי ףד ,ט״לש ,היצנו ,׳הרותה שוריפ׳ 12

 :והינתנ ידי־לע

"Close similarity of views between Don Isaac and his son is also evident... 

as well as concerning the theory of the 'circle of beings' which occupies a 

central position in Leone Ebreo's thought",. B. Netanyahu, Don Isaac Abra 

vanel: Statesman and Philosopher, Philadelphia, 1953, p. 287 n. 71 

 לש וירבד תאו לאנברבא הדוהי לש וירבדמ תואבומה יתש םוקמ תא ןייצמ והינתנ

 ,דאמ ריהז והינתנ לש חוסינה .׳םיהלא תולעפמ רפס׳בו ׳הרותה שוריפ׳ב לאנברבא קחצי

 לע דמע אל והינתנ .14 הרעה .ןלהל האר הז אשונ לע .העפשהה ןוויכ תא עבוק וניאו

 הרותה שוריפב לאנברבא קחצי ןיב רשקה לע .׳תוינויערה תולוגעה רפס׳ב יומידה רוקמ

 .2 הרעהו 62 ימע ינמרגה ואובמב ,ןמפיוק רבכ דמע יסוילטבלא ןיבל
13 

 .א ,חנ ףד ,׳חוכיוו׳ה
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 לדיא השמ

 השענ תישארבל שוריפה רוביחל ךיראתה תעיבק ,םלוא 14.1505 תנשב םירקוחה

 תרודהמב רבכ :הז אשונב הרורב תודע ונדיב ןיאש ןויכ ,דבלב הכרעה יפ־לע

 תשמח תנש ...יתבר ילופאנ ריעב ותוא יתמלשה״ יכ שוריפה םויסב רמאנ היצנו

 לאנברבא קחציש ןויכ ,ליבק וניא ךיראתהש רורב .״םיתשו םינומשו םיתאמ םיפלא

 שי ילואו השק ב״פ םוקמב ה״ס תנשל ןוקיתה ".1509 תנשב ,רחואמה לכל ,רטפנ

 ןיב םיסחיה תייעב ראשית הז ןוקית לבקנ םא .ב״ס אוהו רתוי לק ןוקית ןקתל
 קחצי .ילאוטסכט ןויד הב ןודל ךרטצנו תירוטסיה הניחבמ החותפ ןבהו באה ירבד

 תמייתסמ הלוגעה םהינש לצא (א) :יסוילטבלא לש חסונל וירבדב בורק לאנברבא

 לאנברבא קחצי (ב) .לאנברבא הדוהי לצא יוצמ ונניא הז ביטומ ;םדאל העיגהב

 רסח הז חנומו יסוילטבלא לצא הרוקמש ״תינויערה הלוגעה״ חנומב שמתשמ

 רבכ יסוילטבלא לש ותסיפת תא ריכה לאנברבא קחצי (ג) .׳חוכיוו׳ה ןמ תואבומב

 רמאמ עיפומ הז רוביחב .׳םיהלא תולעפמ רפס׳ בתכנ הבש הנשה איה ,ט״נר תנשב

 16.םיאצחל לגעמה תקולח ילב ךא ׳תוינויערה תולוגעה רפס׳ל בורקש

 ותפקשה תא לביק לאנברבא קחצי ׳רש החנהה לע תושקמ הלא תודבוע שולש
 היעבה דבלמ — דיחיה ילאוטסכטה ישוקה .ונב לש ורוביחמ יסוילטבלא לש

 ריכזמ לאנברבא הדוהי יכ הדבועה איה — תיפוס ןיידע הרתפנ אלש תירוטסיהה

 ומדק״ יוניכב ורוקמ תא ןייצמ ויבאש דועב ,״םיברעה״ :הנוכנ הרוצב רוקמה תא
 לאנברבא קחצי יכ תרמואה החנה ידי־לע הז ישוק רותפל רשפאש ןכתיי .״םינ

 תועט .סוימולוטפ ןאכמו סוימלטבכ יסוילטבלא םשה שוריפ תמחמ ויוניכב ״העט״

 העיפשה איהש ןכתייו "ונמילא ןנחוי ׳ר לש ויבתכב תודחא םימעפ העיפומ וז
 ,ינמוד .רוקמה תא הנוכנ ןייצו תועטה תא הדוהי ׳ר ןקית תאז תמועל .לאנברבא לע
 תחנה תא תבייחמ םיאצחל לגעמה תקולח העיפומ ןבהו באה לצאש הדבועה יכ

 ויבא ירבדב ןבה שומישב ,הארנכ ,אטבתמ הז רשקו תואבומה ןיב יתורפסה רשקה

 .הנושארה האבומב ׳תוינויערה תולוגעה רפס׳ ירבדבו היינשה האבומב

 הבושחה הסיפתל עקר הווהמ אוה .םוקיה לש יטאטס יומיד הווהמ היווהה לגעמ

 יומידב היוטיב תא האצמש הסיפת ,םינוש תואיצמה יבלש ןיב םיסחיה לש רתוי

 .הבהאה לגעמ :ףסונ

 s. Levy, ״La cite Humaine יול ויתובקעבו ; 16 הרעה 288 ימע ,והינתנ .ב האר 14

17 .d'aprts Isaac Abravanel", Ph.D. diss., Strasbourg, 1970, p. 373, n 
 .22 הרעה 289 ימע ,והינתנ האר 18
 לש תופסונ תואמגוד לע .ד—א ,בנ ףד ,1863 ,גרעבמעל ׳דהמ ,׳םיהלא תולעפמ רפסי 18

 קלחב ןמפיוק לש ורקחמב האר לאנברבא קחצי לע ׳תוינויערה תולוגעה רפס׳ תעפשה

 .3—1 תורעה 62 ימע ינמרגה
 שקה לע .3 ,1 תורעה ,58 ימע ןכו ,5 ,3 תורעה ,57 ימע ,ינמרג קלח ,ןמפיוק האר 17

 .רחא םוקמב ביחרהל הווקמ ינא לאנברבא קחצי ׳רו ונמילא ןנחוי ׳ר ןיב םיר
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 ׳הבהאה לע חוכיווה רפס׳ב לגעמה יומיד תורוקמ

 (circuio degii amori) הבהאה לגעמ .ב

 חמה תעבוק ,לאנברבא הדוהי לצא לכשהו הבהאה לע ןיימאד .ס לש הרוביחב

 לצאו הירדנסכלא ישנא םיניקיטסימה״ לצא ורוקמ לגעמה יומיד ,קפס אלל ,יכ תרב

 וניציפ ויליסרמ לש טסכט האיבמ איה התנעט תא רשאל ידכ 18.״סויסינויד־ודיוספ

 :סויסינויד־ודיוספ ידי־לע עפשוהש ,ימסוקה לגעמה לע

Si Dieu ravit le monde et le monde est ravi de luy, il y a un certain 

continuel attrait entre Dieu et le monde qui commence de Dieu et passe 

par le monde et finalement se termine en Dieu et comme par un certain 

cercle retourne d'oii il est party. Si que c'est un seul et mesme cercle 

que celuy de Dieu au monde et du monde k Dieu.19 

 ,סויסינויד־ודיוספ תעפשהב ,וניציפ לצא לגעמה תסיפת ןיב םיוסמ ןוימד שי םנמא

 לש ותעד תא הליחת איבנ .םילודג םהיניב םילדבהה םלוא 20,לאנברבא ןיבל

 .וז היגוסב לאנברבא

 האב איה ונממו םלועה לש ןושארה באהמ הלחתהו דוקמ הל שי הבהאה

 .םלש יתלבל םלשמו ןטקה לא לודגה ןמ דימת תדרויו בא תניחבב ךשמהב

 שהלו ותומלש תא ול תתל ידכ הפי תוחפל הפי רתוימ רמאנש רתוי קדציו

 םלועב ךכ םיאצמנה תוגרדמב תדרוי איהו רשפאה יפכ ויפוי וילא עיפ

 ךשמנה תדיל בבסמה אוה ןמחר באכ םהמ דחא לכש ימימשב ומכ םיכאלמה

 י״פעא בא ומכ יפויה תא וא ותואיצמ תא ול עיפשמו ונממ ןותחתה ירחא

 לוגע יצחה לכב רדסה .ךלוה ןכו .יוארה ןמ אוהש ונממ תוחפ הגרדמ אוהש

 הבהאה תלחתמ ונממו םיאצמנהמ התוחפה הגרדמה אוהש ילויהה דע ןושארה

 םלשה לא םלש יתלבהמו ןוילעה לא ןותחתהמ ינשה לוגעה יצחב תולעל

 הזו .ויפוי תא גישהל ידכ הפי רתויל הפי תוחפמו ותומילש לא עיגהל ידכ

 ןתויהל ,תוידוסיה תורוצה תא דמוחו הואתמ אוה עבטב ןושארה דמוחה יכ

 םיחמצהו םיממודה תורוצ תא תודמוח תודוסיה תורוצו תומלש רתויו תופי

 הבהא םע איהש תילכשה הרוצה תא תשחומ הבהאב םיבהוא םה םישיגרמהו

 רתוי רחא לא הפי תוחפ רחא לכשומ תלכשה לא רחא לעופמ הלוע תילכש

 הבהאה םע יקלאה ןוילעה לכשומה לש ןורחאה ילכשה לעופה דע הפי

18 (162 .les mystiques alexandrines et... Denis Ar60pagite" (Damiens, p" 
19 

 Festugtere, La philosophic de :ריי׳זיטספ לש ורוביחמ עטקה תא האיבה ןיימאד

34 .I'amour de Marsile Ficin et son influence sur la litterature frangaise, p 

(162 .Damiens, p). ינפל היה אל הז רוביח. 
 לש ויתוסיפתב שמתשה םויסינויד־ודיוספ :תורוקמה םתואב שומישמ עבונ הז ןוימד 20

 :םוארק האר .יסוילטבלא לע ועיפשה םוניטולפ לש וירבד וליאו ,סוניטולפו םולקורפ
P. Krauss, "Plotin chez les Arabes", Bulletin de I'Institute d'Egypte 23 (1940 

1941):275 
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 לדיא השמ

 ןוילעה בוטב רמגנ אוה הבהאה לוגע השעש ןוילעה ויפוי לא הנורחאה
 21.ארובה באהו ןושארה בהואה היה אוהש ןורחא בהאנ

 לגעמ תא ותסיפתמ לילעב תעפשומ הבהאה לגעמ תא לאנברבא לש ותסיפת

 — הנותחתה הדוקנה םירקמה ינשבו םיאצחל םיקלחתמ םילגעמה ינש :היווהה

 םירסח הלא תודוסי ינש .ןושארה רמוחה איה — העונתה לש הנפמה תדוקנ

 הכישמה לע יללכ ןפואב בתוכ ןורחאה .וניציפ ויליסרממ ןיימאד .ס האיבהש עטקב

 הלאשה תלאשנ .הבהאה לש םינושה םיבלשה רואית ילב ,םלועהו לאה ןיב תידדהה

 שי םאה ,הבהאה לגעמ לש הסיפתה רוקמ וניציפו םויסינויד־ודיוספ ןיא םנמא םא

 תולוגעה רפס׳ל רוזחל ונילע הז הרקמב םג יכ ,ינמוד .אצמנב הז ןיעמ רוקמ

 ןיעמ חנומ ,הבהאה לגעמל רושקה רבד הז רוביחב אוצמל ןיא םנמא .׳תוינויערה
 לש ותטישב בושח םוקמ ספות ונניא הבהאה גשומ וליאו ,ללכ עיפומ וניא הז

 ,לאנברבא לצא הבהאה תא תנייפאמה ,תוחפל תחא הסיפת םלוא .יסוילטבלא
 הלעמלש האבומה ןמ דומלל רשפאש יפכ .׳תוינויערה תולוגעה רפס׳ב הרוקמ

 ,עבטל המודבו ,הל הכומסה הגרדה תא תבהוא הגרד לכ ,׳הבהאה חוכיו רפס׳מ
 יבקמ וז הסיפת .(non facit saitus) תגלדמ הניא איה יכ הבהאה לע םג רמול רשפא

 ןושארה תגרדממ ותגרדמ קחרת אצמנ לכ יכ״ יסוילטבלא לצא הגשהה ךרדל הל

 תומדוקה תואצמנה ןמ וניבו וניבש המ ליכשיש דע והליכשיש ול רשפא יא

 ךרטצי אל וילא תואצמנה לכבש בורק רתויה אוה רשא ינשה אצמנה םלואו הלעמב

 אלא ןושארה ליכשי אל אוה הנה ישילשה אצמנה םלואו יעצמא לא ומצע םילשהב

 ״.״׳רכו ינשה תועצמאב

 יהוזו תואיצמה תוגרד לכ לש ןתלכשה תמלשה העמשמ הלכשהה ךילהת תמלשה

 היווהה לש דחא :םילגעמ ינש יסוילטבלא לצא םג שי ,ןכ םא .״תינויערה הלוגעה״

 ולא ךיא תנבה״ יכ תושרופמ דיעמ ומצע לאנברבא םלוא .הלכשהה לש רחאהו

 לפשה םלועה ףוס דע יכאלמה םלועה שארמ תדרוי איה הבהאהש םיבשוח םייברעה

 אלפנ רדס םע הגרדמל הגרדממ ךשמהב לכה הנושארה ותלחתה דע הלוע כ״חאו

 אלא תירוקמה ותריצי ונניא הבהאה לגעמ ,לאנברבא יניעב 23.״תיבובס הנומתב

 הבושח לאנברבא לש וז תודע .תיברע הסיפת ,היווהה לגעמ לע ןוידב וניארש יפכ

 החסונ הבהאה לגעמ תסיפת יכ ,ינמוד .תוריהזב הילא סחייתהל שי םלוא ,דואמ

 .ידוהי אלא יברע ונניא הרוקמ םליא ׳תוינויערה תולוגעה רפס׳ל רשקהב םנמא

 ןב — ונמילא ןנחוי ׳ר קסוע ,יסוילטבלא לש ויתועדמ ועפשוהש ,םינויד ינשב

 רבחמה לש ויתועדל רשקהב ,״קשחה״ ,הבהאב — לאנברבא לש ןקזה ונמז

 רפס׳ אוה — םירישה רישל ושוריפל המדקה אוהש ״תולעמה ריש״ב 24.יברעה

 :ונמילא בתוכ — ׳המלש קשח

 .145r—144v ill תיקלטיא ;א ,גצ — ב ,בצ /חוכיווה רפס׳ 21
 .23—22 ימע ,ןמפיוק ׳דהמ 22
 .77r—76v III תיקלטיא ;א ,חס ףד ,׳חוכיווה רפס׳ 23
 חתנמ ונניא אוה ךא ,הדייו לצא עיפומ ונמילא לש הבהאה תסיפת לש יללכ רואית 24
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 ׳הבהאה לע חוכיווה רפס׳ב לגעמה יומיד תורוקמ

 רבד לכ איבמה אוהו איצומה אוהו ,לכה תא הנעי קשחה יכ אצמת אלה

 דעו ותישארמ ולוכ םלועה ארבנ ונוכמ לעו ותומלש תילכת לאו ורושאל

 רדסב םאצמת הנה םלוכ תואצמנה תא הניחב טעמ תנחב םא יכ ותירחא

 הובגה אוה ׳ה יכ הניב תעדי םא אנ האדו םילוע ךכ רחאו םידרוי הגרדמה

 וירחאו הריפסה םלוע אוה הדיריב וירחאו הנוילעה הגרדמב הובג לעמ

 תא םיעינמה םיקושחה םילכשה וירחאו הניכש הנחמב ונוצר ישוע ויכאלמ

 שולחה םצעה אוה הגרדמה לכ לפשבו םהיבכרו םימשה יעיקר כ״חאו םיקחש

 תילכתב םלשה ןושארה תואיצמהמ קחרמה תילכתב יכפהה תואיצמה

 25.טלחומבו תומלשה

 ילויהב ןתנ לאהש רמאנ ךשמהבו

 ואיש םימשל הלעיש דע הגרדמ רחא הגרדמו טעמ טעמ תולעל הרובגו חכ

 תולעמב אוה םג הלעי ינחורו קד רחא םצע הלעי וילעו םיקחש דע ותלעמו

 אוה ארונו שודק ריפסה תנבל םצעכ םצע וילעו .םיקלאכ היהו םיקחש לעמ

 םלועב ףוסי אל ותעפשו ׳ה חכ יב דע ויקלא ׳ה לא הלעי יכ ויתוילעב

 לבא .ותעפשהו ׳ה חור הלכי אל יכ הלעיו לואש דרי לבא וזכרמו ןותחתה

 ערה הלוגעב בטיה ראובמכו26 וילאו ונממ ,יקלאה חודה דלוה בבוס בבוס

 הלעמ הזבנה לפשה הז הלעי ימ תעדל תצפח ול התא םאו .יסוימטלבל תינוי

 חכהו תלוכיה ימל אנ רכה הטמ הטמ ןוילעה דירומה אוה ימו הלעמ

 ךיתובאב קר םרמאב םיאיבנה יפב רבדנה קשחה םא יכ תאז תושעל הרובגהו

 .והטלפאו קשח יב יכ רמאו .׳ה קשח

 עפשומל ןוילעהמ שיש קשחה אוהו יקלאה״ הז קשח ונמילא רידגמ ךכ רחא

 עיפשהל קשוח ןוילעה ןכ ובוט וילע עיפשיש ןוילעב קשוח ןותחתהש ומכ יכ ,ונממ
 ןוילעב לפשה קשח תצק ותצק קשוח תואיצמהש 27 דמחובא רמאש ומכ ןותחתה לע
 ינש .״ותומלש וב האריו וילע עיפשיש לא לפשב קושחי ןוילעהו וב המדתיש לא

 יעבטה קשחהו ןותחתל ןוילעהמ יקלאה קשחה יכ״ ךכ רחא םירדגומ קשחה יגוס

 28.״׳ה תיב אוהש םהילע ןוכנ תיבה רשא םידומעה ינש םה ןוילעל ןותחתהמ

 G. Vajda, L'Amour de Dieu dans la theologie juive .הבהאה לגעמ תייגוס תא

280-285 .du Moyen Age, Paris, 1957, pp 
 ,1535 דרופסכוא י״כל האוושהב ,א ,טל — א ,חל ףד ,ן״קת ,וניוויל ,׳קשחה רעש רפסי 25

 .א 103 ףד
 ארוב לבא״ ם״במרל תסחוימה הליפתב אוה ״וילאו ונממ״ ףוריצה רוקמש הארנ 28

 ־לע הספדנ הליפתה) ״לכה וילאו ונממו וב יולת לכה הי ,ודבלמ דוע ןיא ׳תיו ׳בתי לכה

 תא האר רישב העיפומה הסיפתל עקרה לע .(350 : (1866) ו ,׳למרכה׳ב רדיינשנייטש ידי

 ינריעהו .163 ימע ,ה״כשת ,םילשורי /תירבעה תורפסב םירקחמ׳ ,ןמפיוק .ד לש וירבד

 Goidziher .1, ״Ueber eine ritueiie Formel :רהיצדלוג ירבד לע רשיילפ .ע יפורפ

95-100 :(1894) 48 der Muhammedaner", ZDMG 
 .ילאזגלא יבתכמ דחאב האבומה תא יתאצמ םרט 27

 .ליעל 25 הדעה האר 28
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 לדיא .דשמ

 יכ םשרתהל היה יושע יאדו 29ונמילא לש ולא וירבד תא ארק לאנברבא םא

 .ילאזגלאו יסוילטבלא :םיברעה לצא אצמנ הלעמו דירומה קשחה תסיפת רוקמ

 םרת ילאזגלאו היווהה לגעמ תא םרת יסוילטבלא :ומע קדצה רבד לש ותימאל

 וכפהש ,ולא תוסיפת רביחש אוה ונמילא םלוא ;הלועהו דרויה קשחה תסיפת תא

 וריפב ;ונמילא לש רחא רפסב םג תרזוח המוד הסיפת .קשחה לש ימסוקה לגעמל

 החונמב לכה םישל קשחה הז לצאנ״ רמאנ — ׳הדעה יניע רפסי אוה — הרותל וש

 תיבובס העונתב ותוא תושעל ומלוע תא יקלא ארב רשא תיתילכתה הנוכה איהו

 הנורחאה הדוקנה דע הנוילעה הדוקנהמ עפוש עפשה יכ וילאו ונממ בושיש ידכ

 לא בוש דע הגרדמל הגרדממ הלועו בבוס בבוסו ילויההו [ןוילע רתכ] ע״כ אוהש

 אציש דימת תושעל וילאו ונממ איה רשא תיבוביסה העונתב הנוילעה הדוקנה

 30.״וילאו ונממ תואיצמה רוא

 הליאש אלא ונניא לאנברבא הדוהי לש ושודיח יכ דמלמ ונמילא לש וירבדב ןויע

 יצח שי יכ ,ויבא לצא םג העיפומה הסיפתה תא בליש לאנברבא .ונמילא יבתכמ
 הבהאה לגעמ תסיפת הרצונ ךכו ונמילא תסיפת םע ,הלוע לגעמ יצחו דרוי לגעמ

 ריש״ ;ההובג לאנברבא לע ונמילא לש ותעפשה תוריבס .םיאצחל קלוחמה

 אצמ לאנברבאש החנהב ישוק ןיא יכ ינמודו 31,1490 תנשל ךומס בתכנ ״תולעמה

 םיידוהיה םידמולמה ילודגמ דחא ידי־לע בתכנש םירישה ריש לע שוריפב ןיינע

 .הילטיאב

 םיטבלתמ םהינש :הלאה םירבחמה ינש לצא אצמנה ףסונ טרפ לע דומעל יאדכ

 בהאת תיהלאה תומלשהש ןכתיי דציכ :םלועה יפלכ לאה לש הבהאה תייגוסב

 הרומ״ לאה תבהא :ךכ חסונמ לאנברבא לש ונורתפ .הנממ התוחנ תואיצמ תגרד

 היהיש המ יפכ םתומילש תא ףיסוהלו תואיצמה לכלו ויארבנל ביטיהל ונוצר לע

 העיפוהש ילאזגלא לש ותסיפתל דוגינב ,בתוכ ונמילא וליאו 32.״לבקל םעבטב

 :םואלפ לצא רבכ אצמנ לאנברבא הדוהי לע ונמילא לש תירשפאה ותעפשה לע רצק ןויד 28
-H. Pflaum, Die Idee der Liebe. Leone Ebreo, Zwei Abhandlungen zur Ge 

67-70 ,1926 ,schichte der Philosophie in der Renaissance, Tubingen■ אוה םלוא 

 ,ותעדל ,המודה ׳םימלועה יח רפס׳בש חיש־ודה תרוצ ןוגכ םיינשמ םיטרפ לע קר דמע
 ינש לצא עיפומה הבהא ןיבו המלש תמכח ןיב רשקה ;םיחוכיווה לש תיתורפסה הרוצל

 הנעטה .ג״בשרל ׳םייח רוקמ רפס׳ תא םיטטצמ םירבחמה ינש יכ הדבועהו ;םירבחמה

 ג״סר תנשב קר םלשוה ׳םימלועה יח רפס׳ .תוביס יתשמ הרקיעמ תכרפומ הנושארה

 לש הז ורוביחב ןויע ;׳חוכיווה׳ תביתכ ירחא תרמוא תאז ,ךכ רחא וליפא ילואו (1503)

 הסיפת הגיצמ תחא ךא תושפנ יתש שי םנמא :חיש־וד ללכ ןיא יכ ונדמלמ ונמילא

 ורבחמ לע ועדי םירבחמה ינש יכ הדבועה םג .התוא תשרפמ היינשהו הרצקב תינויע

 םג עודי היה הז רבדש ןויכ םהיניב רשקל היאר הניא ׳םייח רוקמ רפס׳ לש יתימאה

 יניעב הריבס .(ישילשה ןימה ,ב רעש ,ג ,א םיכלמ רפסל ושוריפב האר) לאנברבא קחציל

 ךמס לע וירבד תא בתכ אוהו ונמילא לש היבתכ תא ללכ האר אל םואלפ .ח יכ החנהה
 .רדיינשנייטש לצא אצמש םיירקמה םיטרפה

 .א57 ףד 8״ ,598 םילשורי י״כ *0
 .153 ףד ,1535 דרופסכוא י״כ 31
 .43r ill תיקלטיא ;א ,הנ ףד ,׳חוכיווה רפס׳ 52
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 ׳הבהאה לע חוכיווה רפס׳ב לגעמה יומיד תורוקמ

 םויב םיהלא לכיו ורמאב םמילשהל םב קשח [לאה] אוה םג יכ״ :ליעלד האבומב

 לעופה אוה םיהלא ,דחאה ...םירבד ינש ונל הרומה השע רשא ותכאלמ יעיבשה

 יאדסה ׳ר לש ותסיפתל םיפיסומ ונמילאו לאנברבא הדוהי 33.״ותכאלמ קשוחהו

 תומלשל םרוג לאה :המלשהה ביטומ תא ,הבטהו דסחכ לאה תבהא לע שקשרק

 ימסוק דוסיכ הבהאה תא דחי םג םירבחמה ינש םיאור שקשרקל דוגינב ;ויארבנ

 לש ותשיג תא ןייפאמה ,ישיאה דוסיה :וללכב םלועה לא הנפומו לאב ורוקמש

 34.״תומילשה תא דילוהל תימסוק הפיאש״ל השעגו ״חפקתנ״ שקשרק

 העיבקה איה ונמילאו לאנברבא לצא תוסיפת תוהז לע העיבצמה ,תפסונ הדוקנ
 רבכ העיפומ וז הסיפת .ומצע לאב תוקבדה דע הבהאה תוגרדב תולעל רשפאש

 םע תבלושמ איה רשאכ םירבחמה ינש לש םהיבתכמ ליעל ונאבהש תואבומב

 לכשב קר קובדל לגוסמ םדאה יברעה רבחמה לצא יכ םא ,יסוילטבלא לש וירבד

 סואימולאט איבה ןכו״ :וז היגוסב ונמילא לש וירבד תא הליחת איבנ .לעופה

 שפנב םא יכ קבדהל רובעת אל םדאה שפנש תועד שי יכ תוינויער תולוגעב

 שפנהמ הלעמל אוהש לעופה לכשה דע תיללכה שפנה רובעתש תועד שיו תיללכה

 35.״הנושארה הלעה דע םילדבנה םילכשה לכ תדבוע איהש תועד שיו תיללכה

 יסוילטבלא ירבדל דוגינב .לאב שפנה לש תוקבדה תורשפאב וז האבומב רבודמ

 ערה הלוגעה ךא לעופה לכשל רבעמ גורחל רשפא העידיה תניחבמש רמואה

 וילאו [לעופה לכשה ןמ] ונממ ירבדה וחכ״ יכ 36 לעופה לכשה םע תמלשנ תינוי

 וזכו ונויעו ותעידי תלוגע תמלשהל אל ׳תי וב ומצעתהו״ ונמילא בתוכ 37,״בושי

 הבהאה״ :לאנברבא בתוכ ול המודב 38.״םיהלא לא בושת שפנהו המלש רמא

 ןפואב ונלכש הלעתיש דע לודג כ״כ ןויעב גילפנש הביס איה המוצעה הדמחהו

 תלוכיהמ הלעמל רתוי ריכהל עיגמ אוה יקלא יטרפ ןחמ הראה לבקמ ותויהבש

 אוה יכ ומצעב ריכמ אוהש דע לאה םע כ״כ קבדתמו דחאתמ אוהו ישונאה ןויעהו

 38.״יקלא קלחו ץוצינ

 תישארב לע הרותל ושוריפב ג״בלרה לש וירבדל הוושהו ,א ,טל ,׳קשחה רעש רפס׳ 33
 לש ושוריפ תא החד לאבברבא קחצי יכ ןייצל יאדכ .ונמילא לע קפס ילב ועיפשהש 2 ,ב

 בתוכ הבהא ךותמ האירבה תמלשה לע .ונב תסיפתל םג תוניחב המכמ בורקה ,ג״בלרה
 ונממ לעפנב קשוחה ,לעופב תוקשוחה תואצמנה קשח לכב הארת האר״ דוע ונמילא

 קשח רפס׳ ךותמ 70 ימע ,1836 ,אניו ,ב ׳רשי תורגא׳ב ספדנ .״ומילשהלו וילע עיפשהל
 .׳המלש

 .237 ימע ,ג״כשת ,םילשורי ,׳תודהיה לש היפוסוליפה׳ ,ןמטוג .י 34
 .5 הרעה 58—57 ימע ינמרגה קלחב ,ןמפיוק ידי־לע ספדנ 35
 .׳תהינויערה תולוגעה רפס׳מ הנושארה האבומב ליעל האר 38
 .158 ימע ,ליעל האר 37
38 

 .35 הרעה האר ,ןמפיוק לצא האבוהש האבומה ףוס
 ןיא .דומע ותואב בוש העיפומ המוד הסיפת .28v I תיקלטיא ;א ,י ףד ׳חוכיווה רפס׳ 39

 הרעה 116 ימעו 71 הרעה 287 ימע ליעל רכזנש ורפסב) והינתנ .ב לש ותרעה תא לבקל

 שפנה תוקבד אשונב ויבא תעד ןיבו לאנברבא הדוהי לש ותעד ןיב הברק שי וליאכ (102

 הלכשה ידי־לע לאל תומדיהב תישונאה תוחתפתהה איש תא האור לאנברבא קחצי .לאב

 .א ,נ ףד ,ט״פקת ,סייהלדער ,׳םישדח םימש רפס׳ האר .תוקבדב אלו ,תלוזה לע העפשהו
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 לדיא השמ

 לאנברבא לצא לגעמה יומיד לש ויתורוקמ תייגוס תא םכסל רשפא יכ ינמוד

 םהיבתכב ול ופסוותנש תונושה תופסותבו יסוילטבלא לש וירבדב רצוי שומישכ

 ךילהתב אופיא חתפתה ימסוקה לגעמה ביטומ .ונמילא ןנחויו לאנברבא קחצי לש
 ורוביחב רתויב ףיקמהו םלשה ויוטיב תא אצמו 40 תידוהיה תוגהה תרוסמב ימינפ

 41.לאנברבא הדוהי לש

 םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה

 ׳ר׳ ,יקסנליו רלה .ש האר לאנברבא קחצי לש וגוחב םדאה תא לאה תבהא תסיפת לע 40
 ,שקשרק ומכ ,המארע .199—198 ימע ,ז״טשת ,ביבא־לתו םילשורי ,׳ותנשמו המארע קחצי

 ןיאש ,הדבכנ היגוס .תימסוקה המינה ולצא הרסחו טרפכ םדאה תא לאה תבהא תא שיגדמ

 שאדיו יד והילא ׳ר לבוקמה לצא הבהאה לש תימסוקה התוהמ איה ,הטרפל םוקמה ןאכ

 לע רבודמ ,לאנברבא הדוהילו ונמילאל המודב ,הז רבחמ לצא םג .׳המכח תישאר׳ רפסב

 ,רטכפ .מ האר .לאה לא הרזח םדאה ןמו םדאה לא לאה ןמ ,לולעל הליעמ תרבועה הבהא

 תדובע) ״םיירקיעה היתונויער תכרעמו ז״טה האמב תפצ ימכח לש רסומהו שורדה תורפס׳׳

 היתורוקמש ןויכ .ךליאו 468 ימע ,(ו״לשת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד
 הבהאה תסיפת תא תוושהל םוקמ שי ,םאולמב ופשחנ אל שאדיו יד לש הבהאה תסיפת לש

 .שאדיו יד לש ולאל סנאסנרב תועודי ויהש
 ,״סנסנרה תפוקתב הילטיאב לארשי םע דוחיל םייוטיב״ ליפנוב .ר לש וירבד תא האר 41

 .34 הרעהו ה״מ :(.ד״לשת) וע ,׳יניס׳
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