
ילוכשא באז ןרהא - חישמ לש ורפוס 
סייג בא* 

סדור טא רוזאב םימשמו ףייעמ םיאולימ תורש ןמזב ,םימיה תשש תמחלמ ירחא המ ןמז 

.האירקל םירפס הל שי םא היתלאשו ,ונינח ובש סיסבב התיהש תוברתה תלמסל יתינפ ,יניסבש 

איהו התוארל היתשקיב .הב ןיינעתמ וניא דחא ףאש "המלש" היירפס הל שי יכ יל התנע איה 

הנחבה ילב לבקמ "לייחה ןעמל דעווה"ש ארונ טושפ הזשו ,"ילש ןמזה לע לבח" יכ יל הרמא 

אלא ,םהמ רטפיהל דציכ םיעדוי םניא םהינבשו םמלועל וכלהש םינקז לש םירפס ינימ לכ 

הנהו ,הנטקה היירפסב שי המ תוארל תאז לכב היתשקיב .לארשי ילייחל םניח םתקנעה ךות 

,ילוכשא באז ןרהא רידההש "ינבוארה דוד רופיס" היה יניע הדצש םינושארה םירפסה דחא 

איבא םא היתלאש .זזה םייחל "רעי לש בושיב"ל לגופ דודל "אפרמה תיבב"ב ןיב ןותנ היהש 

?אל המל" :התנע איהו ,רפס דגנכ רפס לבקל םיכסת אורקל םיבהוא םילייחהש םירפס הל 

םירפסל התיה התנווכ ."םיריעזה םינאמורה ומכ והשמ אלא ,הזה גוסהמ םירפס איבת לא קר 

דע םיידי הברה ורבע בור יפ לעו תויתמחלמו תויטורא תולילע ופריצו לוז ריינ לע וספדוהש 

יתחקל .שדח םיארוק להקב ףסונ בוביסב ולחה םשמו ,םישמושמ םירפסל בוחר ינכודל ועיגהש 

ירבועבו - תודמע ןופידל םינטקה םיקשה הלא - "תוננוכ יקש" המכ השפוחל יתאיציב יתא 

ידכ םיריעז םינאמור ,תוחפ וא רפסל הריל יצחב ינמודמכ ,יתינק ביבא־לתב תיזכרמה הנחתב 

הנושאר השיגפבו ,"ינבוארה דוד רופיס"ב יתיכז ךכ .שרוד הל ןיאש הנשיה תורפסב םפילחהל 

.ילוכשא באז ןרהא ,ורידחמ לש הנונשה ונושלו הדחה וטע םע תקתרמו 

חכשנש ימ ךרדכש ,הז תולוכשא שיא ,ילוכשא לע םילימ המכ רמול יוארה ןמ יכ ינמוד 

,"תונורחא תועידי" ןותיעב זירז רוט לעב ידיב תודחא םינש ינפל שדחמ הנושארל רכזיהל הכז 

ומשו ינומלא ידוהיל שדקוה םלש ךרעש ותמהדתל הליגו תירבעה הידפולקיצנאה יפד ןיב ףדפדש 

.עירתהל אצי ןבומכ ךכ לעו ,(בתוכה לש)וגוסמ הינמסו תוברת יאשונל םוקמב ,ילוכשא 

דלונ (6.12.1948-25.9.1901 ,ט"שת ולסכב 'ד - ב"סרת ירשתב ב"י)ילוכשא באז ןרהא 

לעב רגניז עשוהי לארשי חיצנה הירוביג תאש ,תעדונה תידוהיה ליטסקטה ריע וז ,'חולב 

רחא םינש המכו ,1936 תנשב רוא הארש ,"יזנכשא םיחאה" ולש ידייה ןמורב "לגע עשוי" 

םאו ריע תודלות - 'זדול תליהק" ,הידוהיו דדול תורוקל ןטק רוביח שידקה ילוכשא םג ךכ 

טלק םש ,יקרוו רצחב הברה יוצמ היהו ידיסח תיבמ אב ילוכשא .(ח"שת םילשורי)"לארשיב 

ריאמל בתכמב ךכ רחא תובר םינש ותודעבש ,םיבר םינוגינ םגו הפ לעב םירופיסו תורוסמ 

םהמ םיבר עדוי ןיידע אוה ,ויתודלותו ידיסחה ןוגינה רואית לש עדונה רבחמה ,ירושג ןועמש 

1.ףייזמ אוה "הווקתה" תא וליפא ןכש ,םזמזל זעי אל לבא 

.K-183/79115 קית ,םיזנג ןויכרא ,1931 רבמטפסב 15־מ בתכמ 1 

157-147 ימע (ד"סשת) 100 םימעפ 
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149 ילוכשא באז ןרהא - חישמ לש ורפוס 

שרדמה תיבל ,ןילרבל ןושארה ועסמל אציו תונברל ילוכשא ךמסוה הרשע־עבש ליגב 

יפמ דמל םש ,(Hochschule für die Wissenschaft des Judentums)לארשי תמכוחל הובגה 

Hermann Leberecht)קראטש טכרבל ןמרה ,ןמפיוק לאקזחיכ םלועה תומואו לארשי ימכח 

 Strack) רייאמ דראודאו(Eduard Meyer). הצרא 1925־ב הלע וידומיל תא םייסש רחאל,

הנושארה ותרבוחש ,ךנאה" ומשו יתורפס ןותיע םסרפל הסינ ,ביבא־לתבו הפיחב לגלגתה 

.הב ירקיעה בתוכה היה אוהו הנורחאה םג התיה 

,ירסומה דצה ןמ ,ידמ םינרהט םהש בשח ןא ,"םולש תירב" ישנא גוחל ברקתה ןמזב וב 

בחרמב בלתשנש ידכ ונמצעמ רתוי עובתל שישו ,תיטילופה םתסיפתב תואיצמה ןמ םיקתונמו 

לעו ךכ לע ןנוק ,(ןמדלפ־רלדר עשוהי 'ר)ןימינב ר רפוסל 1925־ב בתכש בתכמב .ימשה 

ונושל ןכ - "םימע תווחאו ונכותב דיחיה תלואג םשל" תיטילופו תיתוברת תונגראתה ןיאש 

םיבר םינוטיליפו םירמאמ וב בתכ ומצע אוהש ,תורדתסהה ןותיע ,"רבד"ש ךכב תאז םיגדהו - 

שדחל ויתוחווצו ןשיל ויתוקעצ לכ איצומה" ונושלבש ,גרבנירג יבצ ירואל ותלד חתפ ,ךכ רחא 

לע ,אבס לארשי לע ,תוערפ לע ,הירוטסיה לע ,םד לע ,ונלש עושי לע םילימה רצוא לכ ףורצב 

2."יברעה שוכרו שפנ תא ריקפהל ידכב - ילוגנומ אלא יניטל וניאש סומטירה 

האר התע תעלש ףיסוהש ,ץראה םע םיברעל תוברקתהב שעמה רסוחמ שאונ הכ היה ילוכשא 

לעו ,תיברעל ישומיש דומיל רפס רבחל בשיש דחא ףא אצמ אל יכו שיא םוש לע ךומסל ןיאש 

.ונאצמ אל דיה בתכ תא םג םייתניבו ,ספדנ אל םלועמ יתעידי בטימלש רפס - ומצעב ורביח ןכ 

םש ,זירפב ותבישי רקיעו דומלל הפוריאל ילוכשא עסנ ,לודגה בערה תנש ,1927 תנשב 

Introduction ä l'etude des heresies religieuses parmi les juifs:המשו רוטקוד תדובע בתכ 

 1928 1a Kabbale, 1e Hassidisme, Paris (תודיסחהו הלבקה - םידוהיה ןיב הריפכל אובמ).

תישארב .היה לשמ אלא ארבנ אלו היה אל ט"שעבהש עובקל ותוא הפחס ותובהלתה הז "אובמ"ב 

ףולא םימיל ,השמ לש ותוחא) קאינר'צ תיבל םירמ ,ותייער םע הצרא רזח םישולשה תונש 

,םינש ששכ ההש הבש ,םילשוריב בשייתה םידחא םילוגלג רחאלו ,(טמחשה קחשמב ץראה 

ירבד ,םירמאמ לש ףרה אלל םוסרפ ךותו הסנרפ ירחא שופיחב תדמתמ תוצצורתה ידכ ךות 

דחי ,"םיינזאמ"ו "ריעצה לעופה" ,"רבד"ב רקיעב םסריפ הלא תא .תורוקיבו םינוטיליפ ,תורפס 

םא וא ,רוביצהו דיחיה תלואגב וניינע תא וליג רתויו רתויש ,וירפס לש תונושאר תוספדה םע 

לש תיחישמה העונתה לע ןטקה ורפס עיפוה םינש ןתואב .םלוע לש ונוקיתב - וצרת 

ןיב יקסנאיבוט תעונת" ,ט"יה האמב (Andrzei Towianski)יקסנאיבוט ינלופה ליצאה 

םינקתפרהה ינש לע םינושארה וירמאמו ,(ג"צרת םילשורי)"תיחישמ הדוזיפא - םידוהיה 

וכלומ המלשו ,שבחמ אבש ינבוארה דוד :אמורב ושגפנש ז"טה האמה ינב חישמ ירשבמ 

- (ו"צרת םילשורי)"שבח" רפסה תא םג בינה הלא םינקתפרהב וקוסיע .ירביאה יאה יצחמ אבש 

ימכח לש םכרדל ךשמנ םינש ךשמש ירחאו ,קפתסה אל ךכב ךא .התוברתו היתודלות לע 

הזט ואל לש (Tao Te Ching)"תורמאמה רפס" תא םגריתו תיניס דמל ,דיחיה תנקתל ןיס 

 (Lao Tze) ימוגרת לכמ דיחיה אוה ,ימעטלש ,(ז"צרת םילשורי)"םירשימ חרואו ךרדה" םשב

הנומשכ רובעכ ילוכשא בתכש המ םג ואר .A357/109 ינויצה ןויכראה ,היפרת זומתב יכב ופימ בתכמ 

.חוכיו ירבד ,ילוכשא :םינש 
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סירגבאז 150 

ילוכשא לש ותומ ירחא .ונתמכחל חרזמה תמכח תא ברקל חילצהש ןכ ירחאש םינשב רפסה 

Su Tzu).3)"וזט וס לש היפוסוליפה" תא ונובזעמ וסיפדה 

ביחרהלו קימעהל ידכ םירקחמו תורוסמ דוע טוקילב ילוכשא קסע רבכ םינש ןתואב 

םעו ,הב םיזחואלו תיחישמה הייפיצל תלדגמ תיכוכזכ שמשיש ,"ינבוארה דוד רופיס" תא 

."חישמה רפס" זא וארק ויבתכבש ,תודועת לש לודג ףסוא ,רוקמ רחא רוקמ ,סניכ תאז 

עזג" םשב ןטק רפס רואל איצוהל ילוכשאב וקחד תודהיהו םידוהיה לע םיצאנה תופקתה 

רפסו ;עזגה תיירואיתו םיעזגה רקח לע ולש הדמע תטיקנו רואית ובו ,(ז"צרת םילשורי)"םדאה 

אובמב חתפ ןאכ .(ז"צרת םילשורי)"ויתונושלו ויטבש ,ותוהמ ,ונמע תעידי - לארשי" םשב לודג 

יקרפ .טרפב ידוהיה הזו ,ללכב םואלו םע לש וביט לע לע ףיקמ ןויד ובו ידוהיה ץוביקה תוהמ לע 

:ונממ תועבונ תוינויער תונקסמש ןויד ,לארשי םע לש ותישארב ירוטסיה ןויד םיללוכ רפסה 

לארשי תוצופת רואית ;ילוכשא לש ונמז תב היגולופורתנאב בשחתהב ידוהיה עזגה תודלות 

ןיסולכוא ידקפמ יפ לע תידוהיה הרוזפה לש יפרגומד חותינ ;יתיצמת ןפואב ןהב םיבשויהו 

תועד תאבה ךות ,וינווגו ותמוק ,יסיפה והנבמ יפ לע ידוהיה םדאה סופיט ;1933־ל 1927 ןיב 

םידוהיה תונושל לע בושח קרפ םתוח רפסה תא ;תירב ינב םניאשו תירב ינבמ ,םינוש םיגולופורתנא 

.1937 תנשב הז לכ .םירגה לעו םיטבשה תרשע לע םיחפסנ ןכו ,ןהלש תואמגוד חפסנ ול ףסונש 

דמלו דמיל ןהבש ,םייתנשכ הב ההשו זירפב םלתשהל בוש ילוכשא אצי הנש התוא ףוסב 

םש .ןוברוסל ףנוסמה (Ecole Nationale des Langues Orientales)חרזמה תונושלל ןוכמב 

,הדמח אלמ ןטק ילכ םסריפ םשו ,"חישמה רפס"ו ינבוארה דוד לע וירוביח תא ןיכהל ךישמה 

תורוקמ טוקיל ךות השע תאז .וכלומ המלש לש ונוזח ,(ח"צרת סירפ)"הנק תיח" סרטנוק אוה 

,תיפרגוילביב המישרב הליחת רוא וארש)וז תידוהי הדע לש תוברתהו ןושלה דומילו םיישלפ 

סיפדתב ןכ ירחאו ;[ז"צרת-ה"צרת] גי-בי רפס תירקב העיפוהש ,[ז"צרת םילשורי] "םישלפה" 

:הז רדסב הרדוס איהו ,תיפרגוילביב המישר קר איה המישרה .(ג"שתב ,םילשוריב דחוימ 

םיירבע תורוקמ .ב .םיישבח תורוקמ .א :תורוקמ - 2 .םישלפה לע תויפרגוילביב - 1 

ובתכנש תיזעולב םירמאמו םירפס .ג .וז הנש ירחא וספדנ םא ףא ,ר"תה תנש ינפל ובתכנש 

.תד .ג .היגולונתאו היפרגונתא ,היגולופורתנא .ב .םייללכ .א :םירקחמ - 3.1800 ינפל 

ירופיס .ז .םירחא םיניינעב ךא םישלפה לע רמוח .ו .םיטבשה תרשע .ה .םישלפה תונושל .ד 

תודוא לע הפי תורפס .ב .תוכרעה ,םימוגרת ,םיטסקט .א .תישלפ תורפס - 4 .תועסמ 

תירק)תירצונ תירנויסימ תורפס - 6 .םדגנו םישלפה דעב תודהיב סומלופ - 5 .םישלפה 

.(255 ימע ,ו"צרת־ה"צרת בי רפס 

זאש ,"חישמה רפס" תא "קילאיב דסומ"ל ,הנושארל ,זירפמ ילוכשא עיצה 1938 תנשב 

תמחלמ הצרפ ,ותעצהב ןודל ולחהש דע 4;סופד תונוילג השימחו םישולשכ וירבדל קיזחה 

בקע ןהו וביחרהל הצרש ןוויכ ןה ,עקתנ הז רפסו םילשוריל בש ילוכשא .היינשה םלועה 

.היפוסוליפה ,ילוכשא ואר 3 

ןויכראה ואר - זירפב ילוכשא לש ותבותכ וילושבו "םילשורי'' וילע ספדנ ;1938 רבמצדב 14־מ בתכמ 4 

ןהבש ,ךכ רחאש םינשב קילאיב דסומ םע ילוכשא תובתכתה לכ םג היוצמ הז קיתב .S83/1533 ינויצה 

.ןלהל הארנש יפכ רפסה לדגו חמצ 
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151 ילוכשא באז ןרהא - חישמ לש ורפוס 

איהש ,וז היגולותנא .רואל ותאצוה םודיקב קילאיב דסומ לש תיתורפסה הצעומה תוהתשה 

ובש םויב ,די בתכ ידומע 1,600 ,התומכב הלופכ שדחמ השגוהש הפוס ,תילטנמונומ הדובע 

ותב .1948 רבמצדב 16־ב ,רורחשה תמחלמב םיעגפנ ןיצקכ ביבא־לתל וכרדב ילוכשא רטפנ 

רבעל ויתועורז לע רקוב ותואב דבכה דיה בתכ תא בחס היבאשכש יל הרפיס רירפצ תור 

."ילש הבצמה תא םשל חקול ינא" המאלו הל רמא ,קילאיב דסומ 

:לאומש ןבא הדוהי ,ורבח תכירעב ,וז הלודג הדובע ךותמ דחא ךרכ קר םסרפתה הכ דע 

רפס .ז"טשת םילשורי ,דרפס שוריג דעו אבכוכ רב דרממ ,א ,לארשיב תויחישמה תועונתה 

םיכרכ ינש .לארשי םע תודלותב תויחישמה תועונתה תודלותל תודועתה ברמ תא ללוכ הז 

.ארוקל הנש םישימח טעמכ םיפצמ םיפסונ 

,תילארשיה תירוטסיהה הרבחה םשב ,רגניטא לאומש 'פורפ ילא הנפ הנש םירשע ינפל 

היה רבדה .רוא ןיידע ואר אלש "חישמה רפס" יקלח ראש לש דיה בתכב לפטל ינשקיבו 

דגנתה םולשש יל ריבסה אוה .ד"משת תנשב ונייהד ,םולש םשרג לש ותומ רחאל םייתנש 

,תואובמ תפסותב תורעומ תודועת םרקיעש ,"חישמה רפס" לש םיפסונה םיקלחה תספדהל 

ןמיתב תיחישמ העונתל דעו תיטסיקנרפה העונתל הילוגלג ,תיאתבשה העונתה תודלות לע 

ורפס תביתכ לש המוציעב היה ןכש ,תודועתה םוסרפל םולש דגנתה הארנה לככ .ט"יה האמב 

תנשב רוא הארשו ,תודועתה ןתואמ תוברב שומיש השע ובש רפס ,"יבצ יתבש" ילטנמונומה 

ומיכסה םהינש יכו ,לדיא השמלו סביל הדוהיל ןכל םדוק הנפ רבכש יל רפיס רגניטא .ז"ישת 

יתוא הנפה אוה .םמצע לע תאז לבקל ומיכסה אל לבא ,רפסה יקלח ראש תא םסרפל בושח יכ 

ותקתעהו ירוקמה דיה בתכ תא הנממ לבקאש ידכ ,רירפצ תור ,ילוכשא לש הדיחיה ותבל 

ינונבל רישע הנבש תיבב ,אביקע יבר בוחרב ,םילשורי זכרמב הרג רירפצ תור .הביתכ תנוכמב 

םיינועבצ םיחיראב ףצורמ ,הפהפי תיב ;היבא ותוא הנק ונממו םילשוריב ויתושפוח יוליבל 

םישדחה םילדגמה לכל רומג דוגינב הז לכ .ןטק ןתסוב אצמנ רצחב תיבל וניבש ,המוח ףקומו 

ןוימ רחאל .בר רמוח םהבו ןוטרק יזגרא המכ יל האיבה תור .וביבסש םיינרדומ םינבמ ראשו 

םוימ ,ההגוה אל םלועמ הביתכה תנוכמ תקתעה יכו דבא דיה בתכמ קלחש יל ררבתה רמוחה 

.קילאיב דסומ ןומימב דלקוה דיה בתכש 

,הביתכ תנוכמב ותקתעה לש הגומה קתעההו דיה בתכ לש דובאה קלחה ירחא ישופיחב 

היה רומא ובש רדחל יתוא הנפיה בואט רמ .דסומה להנמ ,בואט קחצי לצא השיגפל יתאב 

תונובשח תלהנה יספוט ויה םינוילעה ויפדמ לעש ,תכתמ ןורא תיתחתב ,ובו ,ןויכרא תויהל 

אל "חישמה רפס" לש דיה בתכ תא .די יבתכ המכו המכ ויה ,םיטיווקסיבו רכוס ,הפק םגו 

ירפסמ דחא לש סופדל הנכומ תרעומ הרודהמ םהיניבו ,םירחא תורצוא יתאצמ לבא ,יתאצמ 

הרודהמ ,רקלופ קחצי תאמ "תדה רזע" רפס אוה ,םייניבה ימיב םיבושחה םיירבעה סומלופה 

לש סופדל ןכומ אלמ םוגרת היה ודצל .רטפנ םייתניבש ,לטנזור הדוהי בושחה דמולמה ןיכהש 

ןוזח" תרתוכב רחא םוגרתבו תרחא האצוהב רוא האר ךכ רחא םיבר םימילש ,התג לש ונמוי 

ןמ םימגרותמ ץנוצ ןמפיל בוט םוי ירמאמ לש לודג ףסוא םש חנומ היה הלא לכ לעמו ."תמאו 

היהש ,רגניטא 'םורפל יתנפליט .סופדל ןכומו ןקתומ אוה ףא ,ךורב ל"י ידיב ינמודמכ ,תינמרגה 

.ישופיח לע ול יתרפיסו ,הקתפרהה לש םזויה רומאכו ,קילאיב דסומ לש ןוירוטרוקה רבח 
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תיתרוקיב הרודהמ תספדה לש המוציעב ,וירבדכ ,זא היהש ,רגניול בקעי 'םורפל םג יתנפליט 

רחואמש יל רמא רגניול 'פורפו ,העייתסנ אל הבוטה יתנווכ ינובאדל .רקלופ לש ורפס לש 

היישעתה רוזאב)רחא םוקמב ןוכשל רבע קילאיב דסומ .ורפסב לטנזור תדובע תא ןייצל ידמ 

.וללה דיה יבתכ לרוגב הלע המ עדוי וניא שיאו רטפנ רגניטא 'פורפ ,(תויפלת תנוכשב 

תועונתה" לש ןושארה ךרכה תא ךרעש ,טחוש לאירזע 'פורפל יתוא ונפה קילאיב דסומב 

וירוגמ םוקמל וילא יתעסנ .לאומש ןבא הדוהי םע ףותישב ,דסומה םעטמ סופדל "תויחישמה 

הלא לבא ,"חישמה רפס" יקלח ראשמ יקלח רמוח םהבו םיקית המכ יל רסמ אוהו ,הפיחב 

יכו ולש גגה תיילעב רמוח דוע שיש ןכתיי יכ ףיסוה אוה .יל רסחש הממ ריעזמ טעמ ךא ויה 

יל עדונו יתנפליט ,בר ןמז העדוה ונממ יתלביק אלשמ .ינעידוהלו וניימל הרזע לבקל לדתשי 

רמוח שופיחב יל עייסל לכוי אלש ךכ ,ךורא ןמזל הרכשוה ולש הרידהשו רטפנ אוהש ונב יפמ 

םשרג לש ויקית ןויכראל םידובאה דיה יבתכ וללוגתה םא תוארל יתשקיב .גגה תיילעב ףסונ 

.רבד יתאצמ אל םש םגו ,יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבב דקפוהש ,םולש 

קילאיב דסומל יתעצהו ילוכשא ןיכהש אובמב ןרואית יפ לע תורסחה תודועתה תא יתרזחש 

,יבצ יתבש לש ותומ דעו וייח ימיב תיאתבש העונתה לע ןושארה ,םיפסונ םיכרכ ינש סופדל ןיכהל 

לש היואר הרדההל הללסנ ךרדה התעמ יכ היה המוד .היחיפסו תיטסיקנרפה העונתה לע ינשהו 

,ןנוקיתו תודועתה ןוכדע לש הדובעה .יתידבתה לבא ."חישמה רפס" לש םיפסונה םיכרכה ינש 

,המוצע הדובעכ התלגתה ,ופלחש םינשה םישימח ךלהמב רקחמב שדחתהש המ לכ יפ לע 

שומיש .םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב תורצואב דימתמ שומיש הכירצמה 

תונפתהל יל רשפאיש ימדקא תיב ןורסחו ייח ילוטלט לשב ,הברה םינש ךשמ ינממ ענמנ הז 

אלש הווקמ ינאו ,קילאיב דסומב סופדב ףסונה ןושארה ךרכהמ קלח רבכ יוצמ וישכע .רקחמל 

,הלודג ותובישח הז לעפמ .ילוכשא לש לודגה ולעפמ לש רואל ותאצוה םלשותו ןמזה ךראי 

,לארשיב תויחישמה תועונתה תודלותל תודועתה לש רעומ ףצר ונינפל היהי הנושארל ןכש 

תללוכה ,םולש םשרג לש הריבכה ותדובע .םיליכשמו םירומ ,םירקוח שמשל ולכויש תודועת 

לש רדוסמ סופרוק דימעהל האב אל ,"יבצ יתבש" ורפס םלוכ לעמו ,תואתבשב םיבר םירקחמ 

אלפומה הרופיס תא ירקחמ ירוטסיה ןמור ןיעמב רפסלו ,רקחמל תויתשת תונבל אלא ,תודועת 

.לודג רפסמו רקוח לש ןמא דיב בותכש רופיס ,הירוביגו תיאתבשה העונתה לש 

תגהנהב זא ,"תילארשיה תירוטסיהה הרבחה"ו ,"ינבוארה דוד רופיס" הכז תאז תמועל 

הייפיצ ךות ,הלאהו םהה םימיה ךרדכ ןבומכ ,רואל ואיצוהל רבחמב הקחד ,רעב קחצי 'פורפ 

ריכזמל הנפ ילוכשא .ותיבל ןוזמ איבהל וחור ראשב חילצי ילוכשאש קילאיב דסומו הרבחה לש 

אל שקיבו ,קילאיב דסומ להנמ ,ןודרוג השמלו רעבל ףירח בתכמבו ,ןירפלייה לארשי ,הרבחה 

,תוריל 128 לכה ךס ,ספדנה רפסה ףקיה יפ לע ,תרמוא תאז .סופד ןוילגל י"אל עבראמ רתוי 

5."ותדובע רמגב תוצוחב םינבא קסרמה לטב דבוע רכש"מ רתוי אל םה וירבדכש 

רצק ןמז ,'ץיבוביל היעשי יפורפ ,ורבח םיניינעמ םיטרפ יל רפיס ילוכשא לש ותסנרפ לע 

םעטמ ברעל ,ילוכשא תודלותל החיתפ ירבד ןיכהל יתשקבתהש ןוויכ וילא יתינפ .ותריטפ ינפל 

ןויכראב היוצמ סופדל ינבוארה דוד רופיס תנכהו תיפרגוירוטסיהה היירפסה ןומימ לע תובתכתהה לכ 

.S83/935 קית ,ינויצה 
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דוד" רפס לש תשדוחמה ותעפוה דובכל ךרעיהל דמעש ,תילארשיה תירוטסיהה הרבחה 

תואובמ תפסות םע ,(ד'־נשת םילשורי)קילאיב דסומ תאצוהב ,ילוכשא רידההש "ינבוארה 

יתיצר ןכלו ילוכשא לש בורק רבח היה ץיבוביל יכ יל עדונ .רניפיל והילאו לדיא השמ תאמ 

חחושל ינוצרב יכ יתרבסהו ימצע תא יתגצהשכ דימו ,ץיבוביל 'פורפל יתרשקתה .ותוא שוגפל 

המכ גשומ ךל ןיא" יל רמאו הבר תושגרתהב ץיבוביל ביגה ,ילוכשא באז ןרהא ורבח לע ותיא 

."דימ ,וישכע" בישה אוהו ,"?יתמ" :יתלאש ."אובת השקבב" :ףיסוהו ;"הזה שיאה תא יתבהאש 

,"?םיירהצב אובל רשפא ילוא ,תבשל תוינק קיפסהל ילעו ישיש םוי הז" יתרמאו ,תוכובנ 

םיירהצב שגפיהל ונעבק ."תבשה תסינכ ינפל ,םויה הצור התאש יתמ אובת" :הנע ץיבובילו 

התיה תירבעה הטיסרבינואב ךירדמכ הנושארה ותרוכשמש ץיבוביל יל רפיס ונשגפנשכו 

תכירעב רוזעל ועיצה ילוכשאלש העש 6,שדוחל תוריל הרשעדכיתש םישולשה תונש עצמאב 

רודה ימכחמ םיינשש הכזו עיפוה רפסה ףוס ףוס ,ןכא 7.שדוחל תוריל שמח תרומת "םינזאמ" 

8.תופיקמ תורוקיב ול ושידקי ,הנז היעשיו ומצע רעב ,םיקהבומה 

הרכמ אוה ורוביח ,וכלומ המלשכ זע ןוימדו ןושל רשועב ןחינ אל ינבוארה דודש יפ לע ףא 

ןבל .םלאגל הצר אוהש םידוהי ,הפוריא םורדבו ןוכיתה חרזמב םידוהיה ייח תודלותל םוצע 

ידסחל הכז תאז לכב שיאה לבא ,חרזמה ןמ אמורל הלעש ףרוטמ תומדכ ותומד תיארנ ונרוד 

הכחמש ידוהי אבצ םע ,םירצונל רוזעל תינוימדה ותינכותל תבשק ןזואלו אמורב הייסנכה שאר 

םוש לע ?רויפיפאה ידסחל הכז עודמו .םימלסומה םירפוכה ידימ שדוקה ץרא תא ררחשל ,ול 

יעדמו יפרגואג עדי טטומש ,שדחה םלועה יוליג םע םלוע ירדס יוניש הווחש רודה לש ויפוא 

תא ינוציק ןפואב תונשל םדא ינב ידיב התע ענומ ןיאש בושחל םיבר זריזו ,הנש יפלא לש 

'.תימלוע הלואגל איבהלו הירוטסיהה ךלהמ 

,ינבוארה דוד לש ויתולובחתו ויתואלת תא טורטורפב רפסמו תוטורפל טרופ רופיסה 

ואובמב רניפיל 'א שדחמ ןד היטרפכו הבש - לגוטרופב ותומלעיה דע ,ודגנכ תולילעו ויתולילע 

ילוכשא שידקהש בחרה אובמב קתרמו בל ךשומ ןפואב םיראובמ הלא לכ .השדחה הרודהמל 

ןכו ,םהה םימיה תוערואמ לש ,יתדהו יתרבחה ,יטילופה עקרה תא סרפ ובש אובמ ,רוביחל 

.רפסה ףוסב ףיסוהש םיחפסנ תרוש תרזעב 

,הביחרה ילוכשא ךא ,ברע דעו רקובמ םדא קיסעהל תאזה תיתורפסה תוליעפה לכב יד 

"תורפסה רמאמ" ןטקה ורוביח תא הבינהו הכלהו הפעתסה תיתרוקיבהו תיתורפסה תוליעפהו 

ןמזה ךשמ וחכשנש םיבושח םירמאמו ,לארשיב רפסהו רפוסה בצמ לע ,(א"שת םילשורי) 

הרצקה תרוקיבה איהו ,(ד"שת)ז"ט ךרכ "םינזאמ"ב םסריפש "םירתסמ יולג" רמאמכ 

.1993 רבמצדב 24־ב ומיע החישב יל רסמ ךכ 

ובתכמב ,323/30234/1 קית ,םיזנג ןויכראב וינפל זא ודמעש הדובע תויורשפא ראש ןיב תאז העצה ואר 

תיתלשממ הרשמל היינפ התיה ילוכשא לש ויתונויסנ ןיב .1933 ראוניב 11־מ ירופצ־יולב םהרבא ורבחל 

.תיטלב הטיסרבינואב הרוספורפ ול העצוהו ,םש רפוסמכ ,ש שדוחל י־אל םישימחב 

הריקס .הנז :תויומד יתש ,ילוכשא :רעב :הנז לש ותרוקיבו ,ילוכשא לש ותבוגתו ,רעב לש ותרוקיב ואר 

.XX1V-XX ימע ,לדיא לצא ואר תורוקיבה לכ לש תטרופמ 

תואמ שמח תאלמ דובכל קרוי וינב תירוביצה היירפסה הניכהש הכורעת הווילש רפסב הנורחאל ואר 

.ןוטפרג :הקירמא יוליגל הנש 
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Major Trends in ,תילגנאב בתכנש םולש םשרג לש בושחה ורפס לע תיניצרה הנושארה 

 wmv>Jewish Mysticism תידוהיה הקיטסימב םיירקיע).

לע תוננגל רנימסה להנמל ילוכשא לש ויונימב םנורתפ תא ואצמ םיקחוד הסנרפ יכרוצ 

השעש הדמעב .ומצע ילוכשא םש לע ארקנ םימילש ,םילשוריב ןייטשפא קחצי ךנחמה םש 

הסימעהו תירקחמהו תיתורפסה ותדובעל ותוא הררחשש ,םירמ ותשאב תובר עייתסה םש 

וב ילוכשא תוליעפש ,תיב הז היה .תיבה יניינע םע ךוניח יניינע לוהינו לופיט לוע היפתכ לע 

חור ישנא רואל םירפרפכ וילא הכשמ תור ותב ירבדלש ,תוליעפ - הרמגנ אל םלועל וליאכ 

ןאכ .ילוכשא ידודיחו יאבה ירבדב תולבותמ ,תוקומע תוחיש לש םיכוראו םיבר םיברעל רפסו 

,ןורשכ תבר ךוניח תשא ,םירמ ,ילוכשא לש ותשא לש היתולוגס תא דחוימב ןייצל חרכהה ןמ 

דצב בל" ,לייזרטפ־רתפ ינד ,הנייחא רואל איצוהש תוחישו תונורכז רפסב .היישותו חור ראש 

םישנא ויה םא תוחישה תחאב רבחמה לאשנ (2000 ביבא לת)"הרבחו ךוניח לע - לאמש 

:בישה ךכו .דחוימב וילע ועיפשהש 

לע תערכמ העפשה הל התייהש ,ילוכשא םירמ יתדוד ילש תכנחמה לכ םדוק ,ויה ןכ 

הרידב ,םילשוריב תולעמה בוחרב ונרג ןוכית ליגב .ךנחמ תויהל יתכלהש הדבועה 

היה ומוקמבו ,ריק רסח רדח םש היה .ןטנטק חבטמו םיתוריש ,רדח ונל היה הבש 

יגוגדפה ןורכיזה ילוא .ילוכשא םירמ לש םידליה ןג ןיבל ונלש הרידה ןיב דירפהש ,ןוליו 

היה ןגב .ונלש רדחב הטימב יתבכשו הלוח יתייהש אוה ,רכוז ינאש ןושארה יעוצקמה 

םירמ הסנכנש דע ,םתוא קיתשהלו םידליה לע טלתשהל התסינ תננגהו .םימיא שער 

םידלי" :הקעצב אל ,הלש ליגרה לוקב תרמוא םירמש עמוש ינא ןוליול רבעמ .ילוכשא 

:היינש םעפ הרמא איה זא ,בישקה אל דחא ףא ."והשמ םכל דיגהל הצור ינא ,טקש 

םעפהמ טקש רתוי היה הלש לוקה הינשה םעפב ."והשמ םכל דיגהל הצור ינא םידלי" 

לוקה םעפהו ,"והשמ םכל דיגהל הצור ינא םידלי" :םעפ דוע הרמא איה זא .הנושארה 

:םואתפ ורמא םידליהש דע הכישמה איה ךכ .תמדוקה םעפהמ טקש רתוי דוע היה הלש 

הממד התייה תוקד שולש ךותו ,רתוי דוע לוקה תא הדירוה איה זא ."םיעמוש אל" 

לככ ,ךפהל .הככ גהני הרומש הפצמ אל התאש ינפמ ,יתוא םישרה ךכ לכ הז .תטלחומ 

קוידב התשע איהו ,שערה לע רובגל ידכ ,רתוי ולוק תא םירי אוה רתוי לודג שערהש 

.(29 ימע)דאמ יל םסק הז .ךפהה תא 

תושעל חרכההו ותחפשממ ןילופב םיראשנל הגאדה ,הצרפש היינשה םלועה תמחלמ עוזעז 

ךות לבא ,טושפ לייחכ ליוח הליחת 10.תידוהיה הדגירבל בדנתהל ילוכשא תא ועינה ,והשמ 

שמשיו תונברל ותכימס תא לצניש "הנגהה" ןמ וירבח והושקיבשמ ,ודועיי תא הניש רצק ןמז 

.הדובעה תעונת שיא םג אלא ,תאז הרשמב "יחרזמה" ישנא קר ויהי אלש ידכ ,יאבצ בר 

תסנכה תיב תדובעלו ןיליפת חינהל רזחו ,ותיב תא רישכה אלא קחשמכ תאז האר אל ילוכשא 

ןמ םיקוחר הכ דע ויהש ותיב ינב לע וישעמ ועיפשה ךיא איה המצעל השרפ .ליגרו יקבכ 

,םיזנג ןויכרא - 1940 ינויב 3־ב ("תונוילג" ןרוע ררושמה)ןדמל 'י ורבחל בתכש שגרמה בתכמה ואר 10 

.196 קית 
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לש די בתכ התיבב וניתושיגפמ תחאב יל התארה תור ותב .ןשיה ומלוע לש יווההו םיסקטה 

השולש םימותח ויה האווצה לע .תידוהיה הדגירבב בר שמשל ותאצ ברע ,היבא ןיכהש האווצ 

,ילוכשא לש ורבח ינשהו ןונגע י"ש רפוסה היה ןושארה .יל םיעודי םכותמ םיינש קרש ,םידע 

לאומש ונב תליפנ םדוק הז היה ןכש ,ןמפיוק ןושארה ומשב ןיידע זא)לאומש ןבא הדוהי 

הרשכ לארשי תב לש ךוניח לבקת תור ותבש ילוכשא שקיב האווצב .(רורחשה תמחלמב 

,ידוסיה רפסה תיב לש דוסיה תותיכב זא הדמלש ,תורש השקב ,יתד ךוניח ונייהד ,הנמאנו 

.אלמל ובריס ,םירמ המאו 

וטע תא לצינ ףאו ,תיתורפסה ותדובע תא ילוכשא חנז אל יטירבה אבצה םע וילוטלט ךות 

ונתיא יוצמ .תודימו הרהט תרימש ןיינעב תולייחלו םילייחל תונטק סיכ תורגיא תביתכל לקה 

ושקיב ובש ,"הקירמאב תירבע תורדתסה"ה ישארמ זא ,יקסרפ לאינדל ילוכשא בתכש בתכמ 

םינוש תואבצב ותרישש םידוהיה םילייחל שרדמ תיב דסייש ידכ הילטיאל םירפס ול חולשל 

רודה ךרדכ ,ולא םילייח .חתפש תוברת תיבל םיצבקתמ ולחה רבכו תירבה תונבל ופרטצהש 

".שידיי הרקיעב התיה תפתושמה םתפש ,אוהה 

תמישר דוסייב םירחאו 'ץיבוביל היעשיל ילוכשא ףרטצה 1944־ב ותוריש םות ינפל דוע 

תנקתל תפאושה ,םהומכ הליכשמ תיתד הייסולכואל יוטיב תתל ידכ ,תורדתסהב "יתדה דבועה" 

.םירחובה להקב דבלב העונצ החלצה ,עודיכ ,התיה העיסל .לארשי תרוסמ תרימשו הרבחה 

הרודהמ םוסרפל ןיכהו דובעל ילוכשא ךישמה רורחשה תמחלמל הדגירבהמ ורורחש ןיב 

,י''ראה ידימלת לודג וירחא ריאשהש בלה ךשומ יטסימה ןמויה לש ףרגוטואה ןמ הנושאר 

ילתפנ תאמ תופסות טעמ םע ,ותומ ירחא קר רוא התאר הרודהמה .לטיו םייח 'ר אוה אלה 

דסומ" תאצוהב רואל אצי רוביחהש הנשב ."תונויזח רפס" ,רוביחל םש ןתנ ילוכשא .םחנמךב 

,ןמויה ןושל .יתדה רוביצב םויה שיש ולאמ תורחא תויושיגר ויה ,ד"ישת תנש ,"קוק ברה 

,לארשי ינומא ימולש ברקב תעד ינינא לש םמעטל יידמ םיינפשוח תומולח האטיב הקלחש 

.אצמנב רוביחה היה אל תובר םינשו ,הזנגלו תויונחה ןמ הרודהמה תא ףוסאל השירדל המרג 

םהיתויושיגר ונתשהש ,"םיאריה" ברקמ םישנא וררועתהש דע הנש םיעבראמ הלעמל ורבע 

'ר לש וירפס ראשל האוושה ןהבו תופסות המכ ףוריצב ,שדחמ ילוכשא תרודהמ תא ואיצוהו 

לארשי תוליהק רקחל יבצךב ןוכמ" םעטמ רוא הארת בורקב .תוטמשה המכב ףאו ,לטיו םייח 

תורעה הברהו בחר אובמ תפסות הבו תנקותמ הרודהמ ,"יבצךב קחצי די"ב רשא ,"חרזמב 

.ןייטשריופ השמ ןיכהש 

תימייניב ימי תיתורפס היגולותנא אוהו ,"לאמחרי רפס" לש די בתכ םג סופדל ןיכה ילוכשא 

,ףיטי ילע רוביחה תא רידהה הנורחאל .ונל דבא ילוכשא לש ודי בתכ וננובאדלו ,ףקיה תבחר 

12.(א"סשת)ביבא־לת תטיסרבינוא תאצוהב 

.21 קית ,םש ,ה־שת טבשב 'גמ בתכמ 11 

.(2 'סמ עטקל 5 הרעהב) 68 ימע ,תועונת ,ילוכשא - סופדל ןכומ דיה בתכ יכ ילוכשא לש ותעדוה ואר 12 

חפסנב ,רפסה ףוסבו ,40-18 ימע דחוימב ,ףיסי 'ע בתכש אובמב דיה בתכ תקתעה ילוגלג לע ואר דוע 

.524-453 ימע ,תוליבקמו תורוקמ לש 
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רוביח ,"ןילופ תודיסח" לע ,ןורחאה הכ דעו ,ןושארה ףיקמה רוביחה תא םג בתכ ילוכשא 

תא חיצנהל ושקיבש םידמולמו םירקוח רבח ומזיש םיכרכ ינשב ץבוקל בותכל שקבתהש 

רחאל עיפוה ,"תונויזח רפס"כ ,הז רוביח .הינשה םלועה תמחלמ ימיב וברחש לארשי תוליהק 

רואל ואיצוה תובר םינש רובעכו ,(ד"ישת םילשורי ,ב)"ןילופב לארשי תיב" ץבוקב ותומ 

.(ט"נשת םילשורי)"ןילופ תודיסח" :תיאמצע תרבוחב אובמ תפסותב ףסא דוד שדחמ 

דומילו ,םויב רקחמ תצקו הסנרפ ,םיקסע - רצקו ךלוה ונמזש שיגרה וליאכ ילוכשא 

,ותב ירבדל) תובר תונושלב ותטילש .רחשה תולע דע ,הליל ידמ הרונמ רואל הביתכו 

וירקבממ המכ םעטל יכ םא ,ויקפוא תא הביחרהו ותבשחמ תא התרפה (!הנומשו םירשע 

תחא הפשמ גלדל ונוצרו גלדל ותלוכיש ,וילעב תערל רומשה רשועב הדוסיש תוזיזפל המרג 

.תויועטל ואיבה היינשל 

ףא .רקחמב זכרתיו ללכה ןמ לדבתי ילוכשאכ שיא אלו רורחשה תמחלמ הצרפ ,בוש ךא 

תאצמהל ךרדו ןוקית םזיו דלונש אבצל בדנתה אוה ,ולש םיעבראה תונש ףוסב רבכ היה יכ 

תובבלה תרבוש הדובעב קוסעל והפכו הלואגה שקבמל ףרטצה ובש ברה .םיללחל הנוכנ החונמ 

יוזיב תעינמ ,םיללח יוהיזל תונורתפ תאיצמ ךות ,הרובקל ל"הצ יללח לארשי יריעצ תאבה לש 

,רפוס אל םויה דעש השעמ - ףולאל יארוט ןיב לידבמ וניאש הבצמ חסונ תריצי וליפאו תמה 

ןוחטבה תכרעמ לש ןושאר ריכזמ" היהש ,ילאערזי ףסוי תונורכזב רומש ונממ קוחר דה קרו 

.וביל םדנ ואולימ םצעבש השעמ 13;"ןוחטבה דרשמו 

,הסנרפ לש תומא 'דב והועיקשה אל םידודנהש הארי ילוכשא לש תישיאה וכרד תא ןחובה 

ללכה ןוקיתו דיחיה תלואג .רוביצהו דיחיה יניינעב ,ביגהלו םסרפל ,רוקחל ץר ץא םלועל אלא 

ול השחל םימשמ לוק־תב וליאכ .וכרד ךרואל םירוזפ ויתותואש ,םייח םסו םייח תווקת ול ויה 

יעדמב רקחמ לש ומלועב הסנתהש ימ לכ .ול ובצק הנש םישימחמ תוחפו הרצק וימי תדימ יכ 

,רוקחל ושפנבש ימל םיצוחנ תונשקעו חור זוע המכ עדוי ,טרפב תודהיה יעדמבו ללכב חורה 

באז ןרהא לש לודגה ירקחמה לוביה חכונל קר תואתשהל רשפא .היוצמ הניא ותסנרפ לבא 

ומכ ,םישלפה לש םתוברתו םתפש דומילל ותורסמתה דיעת ולש לארשי תבהא לע 14.ילוכשא 

,ותובישחב הרכהל םויה דע הכז אלש רפס ,"לארשי" בושחה ורפס תא רבחל ותוררועתה םג 

.םתוברתו םהיתונושל ,לארשי תודע רקחמב ותויצולח םוש לע ,ההימת ררועמה רבד 

,לארשי םע תודלות רקחב קר אל ךרד ןויצו רורמת אוה ,"ינבוארה דוד לש ורופיס" ורפס 

ילוכשאש ןיינב ,ונמעב הלואגהו לאוגה תסיפת לש לודג ינחורו יתורפס ןיינבב הרקי ןבא םג אלא 

.ונוצרכ ודיב הלע אלו תוחפטל דע דסמה ןמ תונבל הצר 

תיחישמ הווקת ,םיחישמ לש רקחמה איה ילוכשא לש תיעדמה ותדובע לש תרתוכה תלוג 

תועונת"כ סופדב ושובלב ,"חישמה רפס" ורוביח ,הלא ךותב .לארשיב תויחישמ תועונתו 

.וייחב הכז אל הלש הכרעהב ,ותספדה תמלשה םע ,והכזי חטבל ,"לארשיב תויחישמה 

,ןוירוגךב וושהו .תוחפשמה רעצב ןוירוגךב תופתתשה לע וירבד ,117 ימעבו ;138 ימע ,,לאערזי ואר 13 

.1948 רבמבונב 3־מו ,1948 רבוטקוא 28־מ םימושיר ,221 ימע ,א"ח 
.יזנכשא ואר ילוכשא יבתכ לש תיפרגוילביב המישרל 14 
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םייפרגוילביב םירוציק 

.ד"נשת םילשורי ,ינבוארה דוד ,ילוכשא באז ןרהא לש ורפסל אובמ ,לדיא השמ לדיא 
,(ג"צרת-ב''צרת)ג וניתופיאש ,"םולש תירב םע חוכיו ירבד" ,ילוכשא באז ןרהא חוכיו ירבד ,ילוכשא 

.116-105 ימע 

םעוניבא ןבואר תכירעב ,שא יליוג ,(Su Tzu)"וזט וס לש היפוסוליפה" ,— היפוסוליפה ,ילוכשא 
.173-172 ימע ,ח"ישת ביבא־לת ,ב ,(ןמסורג) 

.105-101 ימע ,(א''שת)ו ןויצ ,"?ינבוארה דוד לש תויומד יתש" ,— תויומד יתש ,ילוכשא 
םילשורי ,לאומש־ןבא הדוהי סופדל איבה ,לארשיב תויחישמה תועונתה ,— תועונת ,ילוכשא 

.ז"טשת 

.1959 םילשורי ,"לד ילוכשא באז ןרהא רייד יבתכ" ,יזנכשא היבוט יזנכשא 
ביבא לת ,ט"שת-ת"שת - תואמצעה תמחלמ :המחלמה ןמוי ,ןוירוג ןב דוד ןוירוגךב 

 1982.

רפס תירק ,"'ינבוארה דוד' ,ילוכשא באז ןרהא לש ורפס לע תרוקיב" ,רעב קחצי רעב 
.312-302 ימע ,(ש"ת)זי 

Anthony Grafton with April Shelford and Nancy Siraisi, New World Ancient ןוטפרג 
 Texts — The Power of Tradition and the Shock of Discovery, Cambridge
 1992 .MA

Isaiah Sonne, "Bibliotheca Historiographica Hebraica", JQR, N.S. 34 הנז 
 243-295 .1943/44), pp)

.1972 ביבא לת ,תינוחטב תוחילשב ,ילאערזי ףסוי ,לאערזי 
.א"סשת ביבא לת ,לאמחריל םימיה ירבד אוה - תונורכזה רפס ,ףיסי ילע ףיסי 

תרתוכ אלל ,ןבר באז 
ץולח לע ףיקשמ יברע) 

1916 ,(הדשב שרוח 
עבצ ,הוותמ ,בוריקב 
ףסוא .ריינ לע םימ 

,ןיקסר םדאו הרואמ 
בקעי ןורכז■ 
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