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 שדוחמ ןויע - ׳םיכובנה הרומ׳ב תוריתסה לע :,תיעיבשה הביסה׳

 תאמ

 םיוברברול ריאי

 א

 הנומ )המדקמ( ,המדקה׳ יורקה עטקב /1םיכובנה הרומל אובמה לש ןורחאהו יעיברה קלחב

 /2םירובחה ןמ רובחב וא םירפסה ןמ רפסב אצמנה ךפהה וא הריתסה תובס׳עבש תא ם״במרה

 תיברמ םיניבמ ךכ - וזה הביסה לש הניינע .תיעיבשה איה ןהבש תמסרופמהו הבושחה הביסה

 ותעד תא ריתסהל ודעונש תונווכמ תוריתס אוה - ,הרומיה לש םיינרדומהו םייסלקה וינשרפ

 דמעי אוה ןכאו .ורוביחל ם״במרה םחיימ וזה הביסה תא .ןומהה ינפמ רבחמה לש תיתמאה

 לצא תורצויה ,תורתוס תויואטבתה תויוצמ םהב עגונ ׳הרומיהש םיבר םיניינעב - ׳ורובידב

 לש ןתנבה תא םג אלא ןודנה ןיינעה תנבה תא קר אל ונממ תוענומו אצומ רסוח תשוחת ארוקה

 3.תולבוג תויגוס

 השמ ׳םורפ ,יאמש ןב יגח ׳פורפ ,ןמרקא ירא :תומיכחמהו תוליעומה םהיתורעה לע ירבחלו ירומל הדומ ינא *
 ׳פורפ ,ןרטש יסוי ׳פורפ ,הזמורטס הרש ׳פורפ ,האנ המלש ר״ד ,ןוני רורד ,דיסח ןולא ,יורה באז ׳פורפ ,לטרבלה

 .רמרש לאידע ר׳׳דו ץש דוד
 ןובית ןבא לאומש לש ומוגרתל לאומש ןבא תרודהמב ןכו לאויו קנומ תרודהמב ,,םיכובנה הדומיל אובמה תרתוכ 1

 ,ולוכ רוביחל החיתפ וז יכ רורב ונכותמ םרב ,א קלחל החיתפ איה )האבה הרעהה האר םייפרגוילביבה םינויצל(
 קלח ,ץרוש לאכימ תוחתפמו תורעה ףיסוהו תירבעל תיברעמ םגרת ,ןומימ ןב השמ ונברל םיכובנ הרומ :האר

 םימדוקה םיקלחה תעברא לכ תא ןייצמ אוהו ,ילש אוה אובמ חנומה 15. הרעה 4, ימע ,ז׳׳נשת ביבא לת ,ןושאר
 המדקה חנומה וליאו ׳םיכובנה הדומיל אובמה לש ינשה קלחל ם״במרה דחיי החיתפ חנומה תא .א קרפ ,א קלחל
 .יעיברה קלחה תרתוכ אוה

 .וט ימע ,ח״משת םילשורי ,לאומש ןבא ׳י תרודהמ ,ןובית ןבא לאומש םוגרתב ),א קלחל(המדקה ,םיכובנה הרומ 2
 אירקהו קיודמה ־ שדחה ומוגרת םויה ונידיב דצמש יפ לע ףא .הילאו וז הרודהממ םה ןלהל תוינפההו םיטוטיצה לכ

 התייה ןכש ןובית ןבא לש ומוגרת תא יתפדעה 1), הרעה ליעל האר(׳םיכובנה הרומ׳ לש א קלחל ץרוש לש - רתוי
 .רמאמה ךרואל הברה םינודנ םהירבדש ,םיינרדומהו םייסלקה ,׳םיכובנה הרומ׳ ינשרפ לע העפשה ול )שי ןיידעו(

 תואבומה .חפאק לש ומוגרתלו ץרוש לש ומוגרתל םג )םיילושה תורעהב ןכו ג ףיעסב רקיעב(יתקקזנ תאז םע דחי
 ןיריאחלא ׳הלאלד :ךותמו ),ב״לשת םילשורי ,ג-א(חפאק ׳י לש תינושל־ודה הרודהמה ןמ ןה יברעה רוקמה ןמ

 .א״צרת םילשורי ,לאוי ׳יו קנומ ׳ש תרודהמ ,ןומימ ןב השמ ונברל
 הניבא [...] ןימיהל םעפו ליאמשהל םעפ׳ :׳םיכובנה הרומ׳ תודוא לע ודלוטמ יולה סורדוט ןב ריאמ ׳ר בתוכ ךכו 3

 [,Furth] 1846 אדרויפ ,רעסאזנעטטא ׳ד תכירעב ,הרומה תורגא :ן״במרה לא ותרגיא האר ,׳הברקב תוכופהת יכ
 3. הרעה 187, ימע ),ח״לשת(חכ ,ןויע ,׳ס״במרה לש היצטרפרטניאה לעי ,ןיקצומ ל״א :לצא ןיוצ 26; ימע

 )]ס״שת(ב תרבוח ,טס ךרכ ,תודהיה יעדמל ןועבר - ץיברת[
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 [2 םיוברברול ריאי 212

 טקנש רוזיפה ׳.החיתפ׳ב םיניוצמה םירחא םינווכמ םילושכמל תפרטצמ תוריתסה תייעב

 ,רוביחה לש םינוש םיקלח ןיב םיתעלו םינוש םיקרפ ןיב ןיינע לוציפ ,ונויד יאשונ יבגל ם״במרה

 - ןוידה לופרעו אשונל אשונמ םייופצ יתלבה םירבעמה ,הצממו יתטיש ןוידמ םיתעל ותחירב

 ריהצמ הכמל הפורת םידקהל ידכ וליאכו .וידי תא תופרלו דמולה תא לכסתל םייושע הלא לכ

 - ינאש ,לחיי אלו ליכשמה ינממ שקבי אלו׳ :ףיבמיה ויפוא לע רוביחל החיתפב ם״במרה

 4,םיקרפ ישארב וירבד תא בותכי אוה יכ ריעמ אוה ׳.והמילשאש - םינינעה ןמ ןינע רוכזאשכ

 םירזפמ לבא ,הז רחא הז אלו ,םירדסמ הזה רמאמב םניא׳ ,ףיסומ אוה ׳,םהה םישארה ולפאו׳םרב

 ׳.5וראבל שקבנש הממ םירחא םינינעב םיברעמו

 ,ךשמהב וליאו ׳,יתטיש יתלב׳ רוביח תארקל ארוקה תא ם״במרה אופא ןיכמ ׳החיתפיב

 וירבד יכ םירובס םיבר םינשרפ .תוריתס ףוצר רוביח תארקל ותוא ןיכמ אוה /המדקהיב

 ׳םיכובנה הרומיב תוריתסה תרתהל חתפמה םה ,תיעיבשה הביסה ןיינעב דחוימבו /המדקהיב

 ׳הרומיה ינשרפ ידי לע בורל םיטטוצמ םירבדהש יפ לע ףא םלואו .תרתסנה ותבכש תפישחלו

 .ידוסי שוריפ םהל עיצהלו קדקודמ ןפואב םהב ןייעל וחרט ,ללכב םא ,םהמ םיטעמ ,וירקוחו

 הרכזנש תועמשמה תא םהל וסחיי לוכה טעמכ ,תיעמשמ־דח תויהלמ הקוחר םירבדה ןושלש םגה

 .הלעמל

 םימעטהו תונווכמה תוריתסה ןיינעב ם״במרה ירבד לש תרחא האירק גיצא ןלהל ירבדב

 הרומיב תוריתסה לש ןתילכתו ןתועמשמ לע שדח רוא ךופשל היושע וז האירק .ןדוסיב םידמועה

 ססבתת יתאירק .וב תועקושמה תויגולואתהו תויפוסוליפה תופקשהה לע םג ךכ ךותבו ׳םיכובנה

 הרומ׳ינשרפ ברקב חוורה ונבומ עקר לע עצות איהו ם״במרה ןושל לש קדקודמ חותינ לע רקיעב

 תועצמאב הביתכל ם״במרה לש וימעט ןיב רשקה לע עיבצא ךשמהב .םהיתורודל ׳םיכובנה

 .םילעמו לפרעמ ,יתיצמת הביתכ ןונגס טקונ אוה םניגבש םימעטה ןיבל תוריתס

 ב

 הנומ אוה ובו יתטיש ןויד ם״במרה םידקמ ׳םיכובנה הרומיב תוריתסה לש ןביט תא ריבסהל ידכ

 סופרוק תועצמאב )הביס(םרוג לכ םיגדמ אוהש ךות ,םינוש םירוביחב תוריתסה ימרוג תא רומאכ

 העיבקה איה וז ׳המדקה׳לש התילכת רקיע 6.תידוהיה תרוסמה ןמ ללכ ךרדב ,םייתורפס הגוס וא

 הבסהו תישימחה הבסה יפל אוה ־ ףולחה ןמ הזה רמאמב אצמי רשא םנמאו׳ :הפוס תארקל האבה

 םזירטוזאהו ךלמה המלש ,יבלסרבךיילק ׳ש :הארו ;א׳׳ע גי הגיגח ,ילבבו א ,ב הגיגח תנשמ תובקעב ראשה ןיב 4
 109-39. ימע ,ז״נשת םילשורי ,ם״במרה תנשמב יפוסוליפה

 .ו-ה ימע ,החיתפ ,םיכובנה הרומ 5
 ירפס :תידוהיה תרוסמה לש םייתורפסה תורוקמל סחיימ ם׳יבמרהש הריתסה תוביס אוה יאמצע רקחמל יוארה ןיינע 6

 קלסל איה הריתסה תוביסב ןוידה תורטממ תחא יכ ןכתיי .תודגאו תושרדמ ,דומלת ,תותיירבו הנשמ ,םיאיבנה
 הביסה ןמ ונייה(תוישממ תוריתס .תידוהיה תרוסמה לש םייתוכמסה םייתורפסה םיסופרוקה ןמ שממ לש תוריתס

 ןישקמ ןיא׳ היפלש םינואגה תרוסמ תא ךכב ךישממ אוה .׳תודגה׳לו ׳תושרדמל קר ם״במרה םחיימ )תישישה
 .ל״מכאו 8 הרעהב ןלהל םג הארו 95, הרעה 17-16, ׳מע 1), הרעה ליעל(ץרוש :האר ;׳הדגהב
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 השק .9,ויקרפ תצקב ]8ריחתת[ ברעתת אלש האמ והרכזו ,ותתמא ןבהו ,הז עדו 7.תיעיבשה

 תידוחיי איהש ,ם״במרה לש הכירדמה ןושלה הילע הדיעמ 10.וז הרעה לש התובישחב זירפהל

 11.ולוכ ,םיכובנה הרומ׳ב

 םותס ןינע היהיש אוהו .הנבההו דומלה ךרצ;הניינע ,תיטקדיד״תיגוגדפ איה תישימחה הביסה

 ינפל דומלב םדקיש ךירצ ,רויצה לק ןינע רואבב המדקה וחקלל וא ור?זל ךרטצי ,וריצל השק

 ןמדזיש ךרד הזיא לע ןושארה אוהה ץנעה תנבהב לקיש דמלמה ךרטציו [...] אוהה ןושארה

 התע וב הצריש המ ןבויש דע ,עמושה ןוימד יפכ חני לבא ,ותתמאב קדקדי אלו ,סג ןויעבו

 ןמ הריתס .,ול תואגה םוקמב ותתמא ראבתתו אוהה םותסה ןינעה ןויעב קדקדי ןכ רחאו ,וניבהל

 לצא דחוימ ןיינע הררוע אלו ,םהמ םייתמאה םיפוסוליפה ירפסב׳ם״במרה יפל תחוור וזה הביסה

 .תיעיבשה וז ,תרחאה הביסה ןמ הריתסה ןכ אל .12,םיכובנה הרומ׳ ינשרפ

 םילעהל ךרטצי ,דאמ םיקמע םינינעב םירבדה ךריצי ,ם;,במרה בתוכ /־־ תיעיבשה הבסהו׳

 יפכ הב םירבדה ךשמהל ,תחא הרימא יפכ ,ךרצה איבי םימעפו ;םתצק תולגלו םהינינע תצק

 2), הרעה ליעל(חפאק :האר /תיעיבשהו )ףתיששהו תישמחה׳ :אוה חסונה םהיפלש די יבתכ המכ ןייצמ חפאק 7
 לכב םינפה חסונ לע ססבתי ןלהל חותינה 96. הרעה 17 ימע 1), הרעה ליעל(ץרוש :םג האר 28; הרעה ,אכ ׳מע

 תורשפאל סחייתא 64) הרעה(ןמקל ).םירחאו סניפ ,ץרוש ,חפאק ,ןובית ןבא ,קנומ( םימוגרתהו תורודהמה
 .תישישה הביסה תא ללוכ ירוקמה חסונהש

 ךתוא וכיבי אלש דאמ וב קמעתהו ותמאל והניבהו הז עד׳ :רתוי קיודמ ןפואב הזה הכרדהה ןושל תא םגרתמ ץרוש 8
 ימע 1], הרעה ליעל[ ץרוש ;׳אהלוצפ ׳ץעב יפ ריחתת אל יכ הד׳ג הרכ׳דתו הקקחתו ךל׳ד םלעאפ׳(׳ויקרפמ המכ
 תרתוכב עיפומה חיחתת(חנומב ךפוהמ שומיש ןאכ השוע םי׳במרהש הרקמ הז ןיא אמשו ).ל״י - ילש השגדה 17.

 ץרוש הארו ;ה ימע ,החיתפ 2], הרעה ליעל[ ׳ןיריאחלא ׳הלאלד׳ ,׳םיכובנה הרומ הזה רמאמה ארקנ הזלו׳(ורפס
 .ותביתכ ןפוא ןיבל רוביחה לש תרהצומה ותרטמ ןיבש דוגינה לע ךכב זומרל שקיב וליאכ 32), הרעה 6, ׳מע ],םש[

 .חי ימע ,םיכובנה הרומ 9
 הארנה ךפהה וא הריתסה׳ יכ בתוכ ם״במרה ןכל םדוק תורופס תורוש ירה ,׳המדקה׳ה ףרות איה וז הרעהש םגה 10

 ןינעה הז לאו .תיעיברהו תישילשה הבסה יפכ - אוה םלכ האובנה ירפסמ תומוקמ תצקב ןינע לש וטושפב
 הארתו [...] ומוקמב שרפ אלש יאנת׳ איה תיעיברה הביסה 0.י ׳מע ,המדקה(׳הלכ תאזה המדקהה האבוה
 וטושפ יפל אוה דחאה לש ונבומש םיניינע ינש ןיב דוגינ איה תישילשה הביסהו ,׳הריתס םש ןיאו ,רבדב הריתס

 ם״במרה ירבדל ףינס איה וז הרעה .׳ךות׳ ול םיסחיימש ילבמו וטושפ יפל שרפתמ אוה םרב ,לשמ - רחאה לשו
 שרפ אלו םיאיבנה ירפסב ואבש ,דאמ םימותס םילשמ רואב׳ :איה רוביחה לש תיזכרמ הרטמ םהיפלש ,׳החיתפ׳ב

 לע םחקיו תמאב עדויה םהב ןנובתישכו ,םהב ךות ןיאו םהיטושפכ םהש ,להבנלו לכסל הארי לבא ,לשמ םהש
 ןמ לצניו טלמי ,לשמ ותויה לע ררוענ וא אוהה לשמה ראבנשכו ;הלודג הכובמ ןכ םג ול שדחתת ,םהיטושפ

 ןייעל שי היפלש היגולודותמל םיעגונ ׳המדקה׳ב וירבדש לככ יכ רורב תאז םע דחי ).ה ימע(׳איהה הכובמה
 םינפ לכ לע ךכ .הלעמב הנושאר תובישח תיעיבשה הביסהו תישימחה הביסה ןיינעב הרעהל ,ושרפלו ורוביחב
 ןיינעב ם״במרה ירבד דועב ןכאו ).ןלהל האר(םיינרדומכ םינומדק ,׳םיכובנה הרומ׳ לש וינשרפ לכ הילא וסחייתה
 תישימחה הביסה ןיינעב ותרעה ירה ,׳החיתפ׳ב ןכל םדוק בתכש םירבד לע הרזח אלא םניא תישילשה הביסה

 הביסה ןיבל תיעיברה הביסה ןמ הריתסה ןיב הברק שי יכ בל לא םשוי .׳המדקה׳ה לש שודיח איה תיעיבשה דחוימבו
 ןיבו תישילשה הביסה ןיב םג הקיז הארנכ שי )ו ףיעס(ןלהל הארנש יפכ ).ןלהל דימ האר וזה הביסה לע(תישימחה

 .תיעיבשה הביסה

 217. ימע 1), הרעה ליעל(ץרוש :האר ׳םיכובנה הרומ׳ב תורחא תוכירדמ תונושלל האוושהל 11

 ינומדק השולש :ףסכ ידומע ,יפסכ ןבא ףסוי :האר *םיכובנה הרומ׳ב תישימחה הביסה ןמ הריתסל תואמגודל 12
 H.A ,Davidson. :הוושה .רתא לע שקשרק דשא ירבדבו 6, ימע ),צ״ד( א״כשת םילשורי ,הרומה ישרפמ

 I Twersky ,(ed.) Studies in Medieval Jewish History and ״Secret Position on .Creation ׳Maimonides׳

VP . 17 י ,Literature ,I Cambridge Mass . 1979 
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 תרתוס המדקה יפל הב םירבדה ךשמהל רחא םוקמב ךרצה איביו ,תחא המדקה תחנה

 אוה וזה הביסה לש הניינע יכ םירובס םינשרפה תיברמ ,ליעל יתנייצ רבכש יפכ .13,הנושארל

 ,רבחמה .ןומהה ינפמ רבחמה לש תיתמאה ותעד תא ריתסהל ןתרטמש תונווכמ תוריתסב

 ללכ ךרדב ־ םיוסמ ןיינע לע תיתמאה ותעד תא אטבמ ,,םיכובנה הרומ׳ב ;ם,במרה :ונניינעלו

 ובש םוקמל תוכימסב םיתעל ,תרתוס העד ידי לע הריתסהל רהממו ־־ ירטוזא יפוסוליפ ןיינע

 .םירחואמ וא םימדקומ ,רחא קלחב ףא וא קרפב בורל ,תיתמאה ותעד תא עיבה

 ריתסהל שקבמ םג אוה ,הריתס ידי לע הרתסהב קפתסמ וניא ם״במרה וז האירק יפל ,דועו

 םינפ םושב ןומהה ושיגרי אלש; ,ךשמהב דימ בתוכ אוה ,,רירצ׳ ןכש ,הריתסה םוקמ תא םעמעלו

 תיעיבשה הביסה .14,דצ לכב ותוא םילעהל הלובחת רבחמה השעי/ ןכלו ,,םהיניב הריתסה םוקמב

 תרתוס העד תעבה ידי לע תיתמאה העדה תרתסה )א( :לופכ הרתסה ןונגנמ אופא תללכשמ

 הריתסה לש המויק םצע תרתסה )ב( );ול המיאתמ וא ןומהה לצא ללכ ךרדב תחוורה(תיעטומו

 ,תרתוסה העדה לש הנשנו רזוח יוטיב :לולכל םייושע הלא - לופרעו שוטשט ינונגנמ ידי לע

 תעבומ תיעטומה־תרתוסה העדה ;תחא םעפ קר תעבומ תיתמאה העדה דועב )העטמהו(תיעטומה

 ןיב תורתוסה תועדה רוזיפ ;ףטחבו העלבהב תאטובמ תיתמאה העדה דועב המעטהבו הטלבהב

 ןלהל הנכא תיעיבשה הביסה לש וזה האירקה תא(רמאמה לש םינוש םיקלח ןיב ףא ילואו םיקרפ

 ).תלבוקמה האירקה

 ךא םילקידר ;םייסלק ןכו םיינרדומ - ,ם,במרה ינשרפ תא קיסעהל התברה תיעיבשה הביסה

 תונווכמ תוריתס לש ןמויקב ןיד לעב תאדוה ןיעכ ,קדצבו ,הב ואר לוכה - םיטסינומרה םג

 הלעמב ןושאר יגולודותמ דיקפת הל דעונ יכ םירובס םהמ םיבר ,ןכ לע רתי .,םיכובנה הרומ׳ב

 תוריתסל וז השיג לש שבוגמו חתופמ יוטיב .,םיכובנה הרומ׳ב ם״במרה לש ויתופקשה תפישחל

 ואל לש העפשהה תובר ויתוסמב יוצמ - יטיונמרהה ןדיקפת תשגדה ךות - ,םיכובנה הרומ;ב

 15.סוארטש

 .ארקמה לש המילעמה הביתכה תוינידמ תא ,םיכובנה הרומיב ץמאמ ם״במרה ,סוארטש יפל

 השעמו תישארב השעמ( ,תיהולאה המכחה תודוס׳ תא שובכל םיבותכה לש םכרד דועב םלואו

 תונמאיב רחב ,עבוק אוה ,ם״במרה ירה ),תילוברפ ןושל( םילשמב רוביד תועצמאב )הבכרמ

 רחא לשמב יארקמה לשמה תא(=דחא ןיממ שיאב שיא םיפילחמ היהנש׳ םוקמב ;תרחא ,הביתכ

 ץילממ אוה התוא םגש ,הריתס ידי לע הרתסהה ךרד תא ם״במרה טקונ )16ותוא ראבל דעונש

 .זט ימע ,המדקה ,םיכובנה הרומ 13
 .םש 14

.L ,Strauss ׳The Literary Character of The Guide of the ,Perplexed׳ ,idem Persecution and the Art of 15 

,Writing Glencoe .111 ,1952 .pp ;68-70 ,idem ׳How to Begin to Read The Guide of the ,Perplexed? The 
.Guide of the ,Perplexed .trans .S ,Pines Chicago ,1963 ,Introduction .pp lvi־xi םוארטש לש ותעפשה לע 

 :םיכובנה הרומ לש ותרות ירתס׳ ,יקציבר ׳א :האר טרפב תונווכמה תוריתסה ןיינעבו ללכב ם׳׳במרה רקחמ לע
 םירוביחל 41. ימעב 69-23, ימע ,ח״משת(ה ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ ,׳וניתורודבו ויתורודב תונשרפה

 66. הרעה ,םש האר ם״במרה לע םוארטש לש םירחא
 תאו ׳האובנה רפס׳ תא בותכל ותנווכמ וב רזח עודמ ם״במרה ריבסמ םש ,ח ימע ,המדקה ,םיכובנה הרומ :האר 16

 ז רקיע ,קלח קרפל המדקה האר(ל״זח ישרדמלו םיאיבנה ירפסל וישוריפ - ׳האוושהה רפס׳(.
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 215 שדוחמ ןויע - ׳םיכובנה הרומ׳ב תוריתסה לע :׳תיעיבשה הביסה׳ 5]

 :יטילופ יתרבח אוה - ם״במרה לש ןהו ארקמה לש ןה ־־ הרתסהל עינמה 17.שטשטלו איבחהל

 לש ירטוזאה וביט סוארטש תעדל ץוענ תיעיבשה הביסב .ןומהה ינפמ ,םינכוסמ׳םינכת תרתסה

 ןיא רוביחבש תוריתסה תא .ויתודוס תפישחל לודג ללכ ססבל ןתינ הילעו /18םיכובנה הרומ׳

 לש ותבוח ,ךפהל .ןהמ םלעתהל ןיאש יאדוובו תוחינז וא תוידדצ תויואטבתהב רוטפל וא רשפל

 תודמעה יתשמ וזיא ןיינע לכב טילחהלו ,ןתוא ףושחלו ןהירחא רותל ,םיכובנה הרומ׳ןשרפ

 יפל 19.תמאה תרתסהל ילכ וידיב השמיש הדמע וזיאו תיתמאכ ם״במרה ידי לע הבשחנ תורתוסה

 - תכפוה ,ןומהה ינפמ תופקשה תרתסהל יעצמאכ ,םיכובנה הרומיב תשמשמה הביסה וז האירק

 לש תידוסה ותבכש תפישחל ,ויפואב ינכט אוהש ,ירקיעה יעצמאל ־־ ןמוימה ארוקה לצא

 ישאר ,לופרע - ,םיכובנה הרומ׳ב ם״במרה תא םישמשמה המלעהה יכרד ראש דועב .רוביחה

 תא שחנל ןמוימה דימלתה תא םיצלאמ׳ - 20הלאב אצויכו תפעוצמו תירופטמ ןושל ,םיקרפ

 ינשמ דחאב יולג ןפואב ןתוא ול תועיצמ׳ ,סוארטש םיעטמ ,,תוריתסה ירה ,תויתמאה ויתפקשה

 ןיביאורקל ןייעמה תא םיפוכ םניא םירחאה הרתסהה יעצמא דועב ,ןכ לע רתי ׳.הריתסה ידדצ

 תולגלו ץמאמ תושעל ותוא תוצלאמ ,תופשחנ ןהשכ ,סוארטש שיגדמ ,תוריתסה ירה ׳,תורושה

 21.תרתסנה תמאה תא

 תביס ןיינעב ם״במרה ירבד .סוארטשד אבילא תיעיבשה הביסה לש התובישחב זירפהל השק

 תוינידמ רבדב ותנעטל יזכרמ ילאוטסקט ןגוע םה ,ןאכ הראותש האירקה יפל ,וזה הריתסה

 68. ימע 15), הרעה ליעל(׳םיכובנה הרומ׳ לש יתורפסה ויפוא ,סוארטש 17
 ׳Maimonides teaches the truth not ,plainly but ;secretly .i.e he reveals the truth to :םוארטש בתוכ ךכו 18

those learned men who are able to understand by themselves and at the same time he hides it from the 
.vulgar There probably is no better way of hiding the truth than to contradict .it ,Consequently 
Maimonides makes contradictory statements about all important ;subjects he reveals the truth by 

stating it and hides it by contradicting ׳it )יבארפלאל םג סוארטש סחיימ וז הביתכ תוינידמ 74-73). ׳מע ,םש. 
 ׳ש ירבדכ(׳רתויב ם״במרה לע דבכנ היהש ףוסוליפה אוה וטסירא ירחא׳ש ,הז ףוסוליפ יבתכבש תוריתסה תא

 תודלותב םירקחמ :םימעה תבשחמל לארשי תבשחמ ןיב ,ל״נה ,׳םיכובנה הרומ לש םייפוסוליפה תורוקמה׳ ,סניפ
 ותשיגל .דבלב יטילופה יתרבחה םעטה תועצמאב ריבסה אוה 122) ׳מע ,ז״לשת םילשורי ,תידוהיה היפוסוליפה

 M ,Gaiston Politics and ,Excellence The. :האר ,וינשרפו יבארפלא ירקוח תיברמ לע תערכמ העפשה העדונ
Political Philosophy ,ofAl-Farabi Princeton 1991 

 תורתוסה ויתודמע תא יכ רובס סוארטש 70-69. ימע ),םש(סוארטש האר ם״במרה טקנש הרתסהה יכרד תריקסל 19
 .ןוימדה לע תוססובמה תויואטבתה ןיבל הנובתה לע םיססובמה םירבד ןיבש דוגינה לע דימעהל ןתינ ם׳׳במרה לש

 איבמ ם״במרה לצא הז ןורקיעל המגדהכ .םירבדה תורידנ אוה תיתמאה ותפקשה יוהיזל בושח ןוירטירק ומעטל
 ןורקיע והז ודידל 73. ׳מע ,םש :האר ;לאינד רפסב םיקוספ ינשב קר רכזומה ,םיתמה תייחת רקיעה תא סוארטש
 ),םש(ורפסב האר ,ומצע תא רתוס אוה יכ שרופמב ןייצמ וניא רבחמשכ םג שומיש וב השוע אוהו יללכ יטיונמרה

 301. ׳מע ,ז״נשת םילשורי ,היתודלותל תידוהיה היפוסוליפה רקחב םינפ :הרומתו הנובת ,ןהכ ׳י :ןכו 177; ׳מע
 .וז הרעהבש הינפהבו 5 הרעה ןויצ דיל ליעל האר 20
 Contradictions are the Axis of the Guide They show in the most׳ :סוארטש בתוכ ,סותפ רודח ןונגסב ,ךכו 21

convincing manner that the actual teaching of that book is sealed and at the same time reveal the way 
of unsealing it While the other devices used by Maimonides compel the reader to guess the true 
,teaching the contradictions offer him the true teachings quite openly in either of the two contradictory 
.statements ,Moreover while the other devices do not by themselves force readers to look beneath the 
surface [...] the ,contradictions once they are ,discovered compel them to take pains to find out the 

actual ׳teaching )74). ימע 15], הרעה לידל[ ׳םיכובנה הרומ׳ לש יתורפסה ויפוא ,סוארטש 
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 הסיפתה תא .תונווכמ תוריתס לע תתתשומה ,םייטילופ־םייגולואת םימעטמ תירטוזאה הביתכה

 תיפוסוליפה תרוסמה לע םג אלא ,םיכובנה הרומ׳לע קר אל עודיכ ליחמ אוה וזה תיטיונמרהה

 22.ללכב

 היגולודותמה תא ומשייו תיעיבשה הביסה תודוא לע סוארטש ירבד תא וצמיא םיבר םירקוח

 ותשיג לש המושייל הבושח המגוד 24.סניפ המלש אוה םהבש בושחה 23.הנממ קיפהש תינשרפה

 ותדמע תודוא לע יררה באזו ןוסדיוד טרברה ,ןלפק סנרול ולהינש חוכיווה איה סוארטש לש וז

 םג 25.ןהיניבש תוקיזבו ותומדק וא םלועה שודיח תלאשבו האובנה תלאשב ;ם,במרה לש תידוסה

 ותשיג תא ולביק ם״במרה יבתכב סוארטש לש תינשרפה וכרד לולכמ ירחא וטנ אלש םירקוח

 - םיטסינומרהכ ללכ ךרדב םינייפואמה - הלא םירקוח .,םיכובנה הרומ׳ב תונווכמה תוריתסל

 26.השעמל הכלה שומיש הב ושעיש ילבמ ךא ,םכוליה ךרד ותשיג תא המכסה ךותמ ונייצ

 םהיתופקשה תא םיריתסמ םהש ךכ לע שרופמב וריהצי אל ,םיעודי םימעטמ ,םירבחמ יכ ריעמ סוארטש 22
 יבתכב שרופמ יוטיב לבקת ץילממ אוה הילעש תינשרפה היגולודותמה יכ תופצל ןיא ןכלו ,תויסקודורטהה
 ofWriting׳ Persecution and the Art׳ יסלקה ורמאמ האר ),דבלב םיזמר הל אוצמל ןתינ רתויה לכל(םיפוסוליפ

 יפל - תיעיבשה הביסה ןיינעב ם׳׳במרה ירבד ךכ לשב אקווד 31-30. ימעב דחוימב 15), הרעה ליעל(ורפסב
 .ותניחבמ םיבושח ךכ לכ םה - חתיפו קימעה סוארטשש האירק ),ןלהל האר(םייניבה ימימ רבכ תחוורה האירקה
 In some cases we posses even explicit evidence proving that the author׳ :ובתכב הארנכ ןווכתמ אוה םהילא

.has indicated his views on the most important subjects only between the linesףיסומ סוארטש םלואו ׳ 
 Such ,statements ,however do not usually occur in the preface or other very conspicuous׳ .place:יכ דימ

Some of them even cannot be ,noticed let alone ,understood so long as we confine ourselves to the view 
of persecution and the attitude toward freedom of speech and candor which have become prevalent 

dunng the last three hundred yearsהבר הדימב הבציע ׳םיכובנה הרומ׳ל סוארטש לש ותשיג 32). ׳מע ,םש( ׳ 
 K.H ,Green Jew and. םג הארו 294-235, ׳מע 19), הרעה ליעל(ןהכ ׳י :האר ;ללכב היפוסוליפל ותשיג תא

:Philosopher The Return to Maimonides in the Jewish Thought of Leo ,Staruss New York 1996 
 היגולודותמב ךכ ךותבו ם״במרה לש הביתכה תוקינכטב תועגונה תולאשב קוסעל הברה סוארטש יכ ןייצל ןיינעמ 23

 תוזימרב קפתסהו תויגולואתהו תויפוסוליפה ויתופקשהב קוסעל טעימ אוה תאז תמועל .ותוגהו ויבתכ רקח לש
 .דבלב

 The Limitations of Human Knowledge׳ S ,Pines. :ןכו 173-103; ימע 18), הרעה ליעל(סניפ :דחוימב האר 24
,According to ,Al-Farabi ibn Bajja and Maimonidesםירקחמה 109-83. ׳מע 12), הרעה ליעל(יקסרבט ׳ 

 Maimonides׳ L.B ,Berman. תא קר ןייצא ,םלוכ תא ןאכ הנמא אלו םיבר םה סוארטש לש ותשיג תא םיצמאמה
;on the Fall of ,Man׳ AJS ,Review ,6(1981) .pp 1-16 קלח םיכובנ הרומ תא דומלל ליחתהל דציכ׳ ,יורה ׳ז 

 וקלחב םייפרגוקיסקלה םיקרפה ןיינעב סוארטש ירבד לע ססבתמ יורה 23-5 - ימע ),ח״משת( 21 ,תעד ,׳א קרפ א
 ימע 15), הרעה ליעל(׳םיכובנה הרומ׳ תא דומלל ליחתהל דציכ ,סוארטש :האר ,׳םיכובנה הרומ׳ לש ןושארה

.xxvii-xxvi 
 HTR 70 ,(1977) .pp 233-256, ׳Maimonides on the Miraculous Element of ,Prophecy׳ L ,Kaplan;. :האר 25

 Cosmogony ;40-16- ׳A Third Approach to Maimonides׳ Z.W ,Harvey. ימע 12), הרעה ליעל( ןוסדית
.Prophetology Puzzle׳ ,,HTR ,74(1981) .pp 287-301 וירבד לולכמ תא וצמיא אל הלא םירקוח יכ ןייצל בושח 

 םה םלואו ,ןומהה ינפמ )הריתס ידי לע(הרתסהב ןכא הניינע יכ םירובס לוכה .תיעיבשה הביסה יבגל םוארטש לש
 :לשמל האר .השמ תרות ןיבל תילטוטסיראה היפוסוליפה ןיב ,ם״במרל םוארטש םחייש ,הדגנהה תא ולביק אל

 ההזמה(׳םיכובנה הרומ׳ל תילקידרה תינשרפה השיגה תא ללושה ),םש(ןוסדיודו ;םש ןמסנבו 41 הרעה ),םש(יורה
 ׳תוריתסה לש הקיגולה׳ ידי לע וז היגוסב ותעדל תכרפומ וז השיג ).תילטוטסיראה היפוסוליפה םע ם״במרה תא

 ימי םינשרפמ )רקיעב וא( םג ועפשוה הלא םירקוחש ןכתיי תאז םע דחי .ורמאמב 40-39 ימע האר ,המצע
 30. הרעה ןלהל האר ,המוד ךרד טקנש ,יפסכ ןבאמ רקיעב ,םיימייניב

 תועפשומ תוריתסה ןינעב םהיתורעה יכ קפס ןיא םרב ,סוארטש לש ויתוטמ תא םיריכזמ דימת אל הלא םירקוח 26
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 217 שדוחמ ןויע - ׳םיכובנה הרומ׳ב תוריתסה לע :׳תיעיבשה הביסה׳ 7]

 תא וא התוא וטקנ ;ינרדומה רקחמל תידוחיי הנניא תיעיבשה הביסה ןמ הריתסל וז השיג

 27.׳םיכובנה הרומ׳ לש םינומדקה וינשרפ תיברמ ,תויטלחהו תוביקע לש הנתשמ הדימב ,הקלח

 תא האר ,וינשרפ ןושאר םג הארנכו תירבעל רוביחה לש ןושארה ומגרתמ ,ןובית ןבא לאומש

 :תיגולודותמה התובישח לע דמע ףא אוהו ןומהה ינפמ הרתסה יעצמאכ תוריתסב הביתכה

 םלכ ךא [...] םתצקל םתצק רותסי [...] םינינעה ןמ ותלוזב םירמאנה םירתתסמה םירמאמה׳

 ,תמאה לע ורמאנ רשא םהו ,םהמ םייקתיו רכויש בייחתיש המ ריכהל םהב ןייעמה לכויש ןינעב

 השיג 28.׳וב ראבל ןכתי אלש המב רואבה יולג בשיתי ןפ ,רתסהה ךרוצל ורמאנ םהמ רשאו

 ןתובישח תא םה םג ושיגדהש ,יפסכ ןבאו ינוברנ 29,ןח לאיתלאש ןב היחרז וטקנ המוד תילקידר

 השיגל וטגש םירחא םינומדק םינשרפ 30.׳םיכובנה הרומ׳ לש ויתודוס תפישחל תוריתסה לש

 ,,םיכובנה הרומ׳ תונשרפל יטיונמרה ילככ תיעיבשה הביסה תא םנמא וצמיא אל תיטסינומרה

 וז הירוגטקל .ןומהה ינפמ תופקשה תרתסה איה תוריתסב הביתכה תילכת יכ ורבס םה םג םלוא

 31.לאנברבא דחוימבו ידופא ,בוט םש ),א;,בטירה(יליבשא לא בוט־מוי ׳ר לשמל םיכייש

 J A Buijs ,(ed.) :Maimonides A Collection ׳Interpreting ,Maimonides׳ A ,Hyman :לשמ ךרד האר .והמ
;of Critical ,Essays Indiana ,1988 p 22 37 ,תעד ,״׳םיכובנה הרומ״ב הביתכה תונמא׳ ,רשכ ׳ח :םג הארו 

 תולוכסאה לש ןהיתושיגב בחרנ ןוידל 64-63. ימע ),וי׳נשת](רגניול בקעי ׳םורפ לש ורכזל ם״במרה לע םירקחמ[
 דקומב הריתסה תא הדימעמ הנניא תיטסינומרה תונשרפ יכ רובס יקציבר 15). הרעה ליעל(יקציבר :האר תונושה

 ןבא לאומש ןב השמ ׳ר ירבד לע ראשה ןיב ךמתסמ אוה 33-32). ימע ,םש האר(׳םיכובנה הרומ׳ לש תונשרפה
 Theory of ׳Samuel and Moses Ibn Tibbon on Maimonides׳ Z ,Diesendruck. לצא םיאבומה ,ןובית

,.Providence׳ ,HUCA 11 ,(1936) .pp 363-365 ןתומד תא טעמל הטונ וננמז ןב טסינומרה ןשרפש םגה םלואו 
 - סוארטש תעפשה לשב הארנכ - אוה םג ;ןיטולחל ןהמ םלעתהל לוכי וניא אוה ׳םיכובנה הרומ׳ב תוריתסה לש

 םיבושח םינשרפ שי תאז םע דחי 12). הרעה ליעל(ןוסדיוד :לשמל האר ,ותונשרפ ילוקישב ןובשחב ןתוא איבי
 רקיעש ,ןמטוג י״יו ןוספלוו ה״צ לשמל ךכ .תיעיבשה הביסה ןיינעב ם״במרה ירבדל )וסחייתה אלש וא(ומלעתהש

 115-101 ; ימע 19), הרעה ליעל(ןהכ :האר ץספלוו לש תיטסינומרהה ותשיג לע .סוארטשל םדק ינשרפה םלעפמ
 :ורוביחב האר סוארטשל ןמטוג לש וסחי לע 212-210. ימע ,םש :האר ןמטוג לש תינשרפה ותשיג יבגלו

 .ב476 הרעה 394, ׳מע ,ג״משת םילשורי ,םינורחאה תורודל דעו הימי תמדקמ תודהיה לש היפוסוליפה
 46-19; ׳מע ),ג״משת( 10 ,תעד ,׳םיכובנ הרומ לש ודוסו ןובית ןבא לאומש ׳ר׳ ,יקציבר ׳א :הבחרהב ךכ לע האר 27

 15). הרעה ליעל(םיכובנה הרומ לש ותרות ירתס ,ל״נה
 26. ימע 15), הרעה ליעל(יקציבר 362; ימע 26), הרעה ליעל(קורדנזיד :האר 28
 27. ימע ),םש(יקציבר :הארו 137, ימע ),ז״ירת(ב ,דמחנ רצוא ,לאומש ןב ללהל ותרגיא האר 29
 .א״ע בנ ףד 12), הרעה ליעל(הרומה ישרפמ ינומדק השולש ,גי ,ג ,׳םיכובנה הרומ׳ל ינוברג לש ושוריפב האר 30

 ;תוילטוטסיראה ודידל איהש ,תיפוסוליפה תמאה םע ם״במרה לש ויתופקשה תא תוהזל שי יכ םש םיעטמ ינוברג
 המוד תונשרפ 32,21,18. תורעה 31-30, ימע 15), הרעה ליעל(יקציבר :ןכו 10; ימע ),םש(יפסכ ןבא :הארו
 Aitmann, .A:הארו .א״ע בע־א״ע אע ףד 408, ןכנימ י״כ ,שפנה ייח רפס :האר ,היפעלובא םהרבא לצא היוצמ

 :ילגנאה םוגרתבו MGWJ ,80(1936) .p ,311 .n 20, ׳Das Verhaltnis Maimums zur judischen ,Mystik׳, ,
,idem ׳Maimonides׳ Attitude towards Jewish ,Mysticism׳ .A Jospe ,(ed.) Studies in Jewish :Thought 

An Anthology of German-Jewish ,Scholarship Detroit ,1981 .p ,203 .n 20 םנמא היפעלובא ,ןמטלא תעדל 
 דוסל תויטנרהניא ןה ותסיפת יפל םלואו ,ןומהה יגפמ תודוס ריתסהל איה ם״במרה יפל תוריתסה תרטמש רובס

 ,׳ותנשמו היפעלובא םהרבא ׳ר יבתכ׳ ,לדיא ׳מ :םג האר היפעלובא ירבד לע .ותוהמב ילסקודרפ אוהש יטסימה
 37-36. ימע ),םש(יקציבר :ויתובקעבו 193; ימע ,ו״לשת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד תדובע

 :ןמקלדכ ׳ןורכיזה רפס׳ ורוביחב בתוכ ,ללכ ךרדב תיטסינומרה השיגל הטונה ),א״בטירה(יליבשא לא בוט םוי ׳ר 31
 ירבדב ןיב םיבותכב ןיב ,הזל הז םירתוס םירבד תובר םימעפ םהב ואיביש ,תודוסה רקוח לצא אוה לודג ללכ׳

 ,ןורכיזה רפס(׳םדגנ ובריו תמאה ךרד לע וב םירבדה וטעמי ,ומילעהל ךירצ דוסה לדגי רשא לכו ,ל״ז םימכח
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 [8 םיוברברול ריאי 218

 סוארטש תא רקיעבו םייסלקה םינשרפה תא וז הדוקנב רקיבש דיחיה רקוחה יתעידי בטימל

 הרשע שולשכ ינפל הנושארל םסרפש רמאמב .סקופ ןיוורמ היה ויתובקעב ועספש םירקוחה תאו

 השיגל המ תדימב הבורקה /םיכובנה הרומיב תוריתסה תעפותל תרחא השיג עיצה אוה הנש

 הילעש תיגשומה תרגסמהו ויקומינ :רקיעבו ,רתיבו רסחב םיקול וירבד םלואו .ןלהל עצותש

 32.םיענכשמ םניא ותעצה תא תיתשה

 ג

 תרטמ םנמאה ?ול םיסחיימ ,םיינרדומכ םינומדק ,וינשרפש המ לכב ם״במרה קיזחמ םנמואה

 חתפמה ןה תוריתסה םנמאה ?ןומהה ינפמ ותעד תא ריתסהל איה תוריתס תועצמאב הביתכה

 ?,םיכובנה הרומ׳ב ם׳׳במרה לש תורתסנה ויתופקשה יוהיזל

 הנוש אוה הנבומ יכ תדמלמ תיעיבשה הביסה ןיינעב ם״במרה ןושל לש הריהז האירק יכ ינמוד

 :ןמקלדכ אוה יברעה רוקמה ןושל ;םפוג ם׳׳במרה ירבדל הנפנ .תילכתב

 תא שרופמב ריכזמ ונניא יליבשא לא 10). הרעה 15], הרעה ליעל[ יקציבר :הארו ;חס ימע ,ג׳׳משת םילשורי
 ידי לע םיאבומה ימינונאה םכחה ירבד םג האר .וירבד עקרב קפס אלל תדמוע תיעיבשה הביסה םרב ,ם״במרה

 םיקומע םינינעב םירבדה ךרוצ הריתסל ׳ז הבס׳ :בתוכ ,׳םיכובנה הרומ׳ל ושוריפב ,בוט םש 28; ימע ),םש(יקציבר
 [...] םירבדה ךשמהל תחא הרימא יפכ ךרוצה איבי םימעפו תצק תולגלו םהינינע תצק םילעהל ךרטצי ,דאמ

 הרומ רפס( [...]׳ ןומהה יפכ םהמ דחאהו [...] תמאה יפכ הנושארל תרתוס ,תרחא המדקה איבי רחא םוקמבו
 ,בוט םש ,ידופא ,םישוריפ העברא םע ,ל״ז ןובית ןבא לאומש ׳ר ברה תקתעהב ,ןומימ ןב השמ ונבר ברהל םיכובנ

 איבי םימעפו׳ :המוד ךרד טקונ ידופא );א״ע אי-ב״ע י ףד ],ב״לרת אשרו[ ך״שת םילשורי ,לאנברבא ,שקשרק ׳ן
 חיני רחא םוקמבו ,ןומהה רובעב תחא המדקה חיניש רפסה לעב ךרטצי חרכהה יפכ ל״ר ,תחא הרימאה יפכ ךרוצה
 )םלוכמ טסינומרהה(לאנברבא םג );ב״ע י ,םש(׳םינובנה םימכחהו תמאה יפכ הנושארל תרתוס תרחא המדקה
 ירפסב תיעיבשה הביסה לש התואיצמ תורשפא יבגל ם״במרה תרעה לע .תיעיבשה הביסה תא הז ןפואב שרפמ

 יואר היה אל השודקה וניתרותבש תויה םעש יפל הז רמא׳ :ריעמ אוה ,׳הריקחו ןויע םוקמ וב שי׳ היפלש ,םיאיבנה
 םירבד ובתכיש יואר יתלב וניא רחא דצמ הנה ,הלובחתהו םלעה דצ לע אלו םתתמא יפכ םא יכ םירבדה ובתכיש
 יכ ןייצל ןיינעמ ;ב״ע אי ,םש(׳םתושפנב םיאטחה םישנאה דיחפהל ידכ םתתמא תלוזו תוארהה דצ לע הרותב
 רפס :האר ,תיעיבשה הביסה ןיינעב לאבנרבא ירבד תא ץמאמ ,׳םיכובנה הרומ׳ל ושוריפב ,לאומש ןבא הדוהי
 יארמו תורעה ,תוהגה ,תואובמ ףוריצב ןובית ןבא לאומש ׳ר תקתעהב ןומימ ןב השמ וניברל םיכובנה הרומ

 37). ימע ,ה׳׳צרת ביבא לת ),א(ןושאר קלח ,לאומש ןבא הדוהי תאמ שוריפ םעו ,תומוקמ
.M ,Fox Interpreting :Maimonides Studies in ,Methodology Metaphysics and Moral ,Philosophy 32 

Chicago and London ,1990 .pp 67-90 (=׳A New View of Maimonides׳ Method of ,Contradictions׳ 
Annual of Bar-Ilan University (Moshe Schwarz Memorial Volume) ,22-23 ,[1987] .pp 19-43) סקופ 

 ותונשרפ .םימומע וירבדש העיבקב קפתסהו תיעיבשה הביסה ןיינעב ם״במרה ירבדל שממ לש תונשרפ עיצה אל
 רומחה ןבומב תוריתס ורוביחל םחיימ ונניא ם״במרהש הנעטה לע תססובמ ׳םיכובנה הרומ׳ב תוריתסה תעפותל

 שמשמה ),ףאלת׳כא(ףוליח חנומה לש ועפומ לע וז תונשרפ ךמוס אוה .ןצקוע לטינ ךכבו ,תוביקע רדעיה קר אלא
 אוהש ׳םיכובנה הרומ׳מ תואמגוד לע ןכו ,חא׳צת וא ׳ץקאנת ,םידוגינ וא תוריתס חנומה םוקמב(ם״במרה תא ןאכ

 לשב ןה ,תופפורה תואמגודה לשב ןה ,םיענכשמ םניא וירבד .תויגול תוריתס אלו תוביקע־יא ןהב אצומ
 םירמאמה האר תואמגודל(שממ לש תוריתסמ קמחתהל השק םהבש ׳םיכובנה הרומ׳ב םיבר םירקממ ותומלעתה
 םשו תיעיבשה הביסה ןיינעב וירבד תא ורוביחל םחיימ ם״במרה ,לוכה ירחא 26-25). תורעהב ליעל םיניוצמה

 .רומחה ןבומב תוריתס שרופמב ןייצמ אוה
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 219 שדוחמ ןויע ־־ ׳םיכובנה הרומ׳ב תוריתסה לע :׳תיעיבשה הביסה׳ 13]

 אד׳ג ׳ה׳צמאג רומא יפ םאלכלא ׳הרור׳צ ,עבאסלא בבסלאו

 /ץעב ראהיטאו אהינאעמ ,ץעב אפ׳כא יגבני

 אמ ,הלוק בסחב ,הרוריצלא ועדת דקפ

 ,אמ ,המדקמ רירקת ילע אהיפ םאלכלא יריגיל

 ריכא ע׳צומ יפ ,הרור׳צלא ועדתו 5

 ,ךלתל ,היצקאגמ ,המדקמ רירקת ילע אהיפ םאלכלא יר׳גיל

 אמהניב ,ץקאגתלא ע׳צומב .ד;גוב רוהמ׳גלא רעשי אל ןא יגבניו

 33.ה׳גו לכב ךל׳ד אפ׳כא יפ ףלומלא ליחתי דקו

 םייוניש וב יתכרע .ןלהל וררבויש םימעטמ ,ץרוש לאכימ לש ומוגרת תא ןאכ איבהל יתרחב

 :יברעה רוקמל ,תילולימ ,וברקל ידכ םילק

 דואמ םיקומע םירבדב ןודל חרכה איה תיעיבשה הביסה

 .קלח תולגלו םהיניינעמ קלח ריתסהל שי רשא

 ,תמיוסמ הרימא ךמס לע ,חרכה שי םימעפל

 ,יהשלכ תמדקומ החנה תעיבק לש ךרדב הלא םיניינעב ןודל

 רחא םוקמב ]34חרכה שי[ו 5

 .וזל תרתוס תמדקומ החנה תעיבק לש ךרדב ]35הלא םיניינעב ןודל[

 .םהיניב הריתסה תדוקנב ןפוא םושב שיגרי אל ןומההש יואר

 36.תאז ריתסהל ידכ הלובחת לכב טקונ רבחמהש שי

 ,םימיוסמ םיאשונב 371) הרוש /םאלכלא׳ /םירבדה׳ וא( ,ןודל חרכה׳ יכ העיבקב חתופ ם״במרה

 2). הרוש( ,קלח תולגלו םהיניינעמ קלח ריתסהל׳ ךירצמ /דואמ םיקומע םירבד׳ הנכמ אוה םתוא

 םיקישמה הקיזיפב םימוחתו הקיזיפטמה יניינע קפס אלל םה ם׳׳במרה ןווכתמ םהילא ׳םירבד׳ה

 תועצמאב אקווד ואל םרב ,הלא םיניינע תרתסהב ךרוצה לע רבודמ הקספה תישארב 38.םהל

 .שי ימע 2), הרעה ליעל(חפאק 12 ; ימע 2), הרעה ליעל(קנומ :האר 33
 ררבתי ךכל םעטה ,רתוי ילולימ םוגרת גיצהל ידכ הלא תובית יתפסוה .ץרוש לש ומוגרתב אתיל םיירגוסבש המ 34

 .ןלהל
 .תמדוקה הרעהב הארו יברעה רוקמל הוושה םרב ,אתיל ץרוש םוגרתב 35
 15. ימע 1), הרעה ליעל(ץרוש 36
 .חפאקו ןובית ןבא לש םמוגרתב 37
 לאה יראות תייגוס :םהו ,הל ,א קלח ,׳םיכובנה הרומ׳ב ם״במרה טרפמ ׳םיקמע םירבד׳ב םילולכה םיאשונה תא 38

 ולא׳ .דועו היתולעמו האובנה ,ותעידיו לאה תחגשה ,ותומדק וא םלועה שודיח תייגוס ,הלילשה יראות ןיינעו
 רידת םיאיבנה ירפסב ורכזי רשא ״תודוס״ה םהו ,תמאב ״הרות ירתס״ םהו םיקמע םינינע׳ םה ,בתוכ אוה ,׳םלכ

 ימע ,םיכובנה הרומ(״׳םיקרפ ישאר״ב אלא םהב רבדל ךירצ ןיא רשא םירבדה םה ולאו ,״ל״ז םימכחה״ ירבדבו
 ימוחת לכ תאו תימימשה הקיזיפה תא םג ם״במרה ללוכ ׳םיקמע םינינע׳ב ןכש הצממ הנניא וז המישר ).טס

 ןוידב ,׳םיכובנה הרומ׳ל ׳החיתפ׳ב עיפומ )ןאכ ןובית ןבא לש ומוגרתכ(׳דאמ םיקמע םינינע׳ ףוריצה .הקיזיפטמה
 תמכחו תוהולאה תמכח לע םיבסנ הלאו ,טרפב םיאיבנה ילשמו ללכב םילשמ לש יוויטינגוקה םביט תודוא לע

 .ו ףיעס ןלהל הארו ,ח ימע ,החיתפ ,םיכובנה הרומ :האר %,הל תינרצמה עבטה
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 ןמ קלח תפישחב הניינע :רחא יפוא תאשונ וז הרתסה יכ הלוע ם׳׳במרה ןושלמ יכ המוד .הריתס

 ןכ אל .תמאה לש יקלח יוליג ידי לע המלעה רמולכ ,רחאה וקלח תרתסהו קומעה ןיינעה

 רעצמל יכ םיכסנ םא םג .ולוכ ןיינעה תא ריתסהל ןיינועמ בתוכה ןאכ - הריתס ידי לע הרתסהב

 קלח ריתסהל׳ןושלה ירה ,התוא ריתסמ רחאה הדצ דועב תמאה תא ףשוח הריתסה לש דחא דצ

 תמאה תא ףשוח הריתסה לש דחא דצ ןכש ,הז הרתסה ןפוא םלוה ונניא ׳קלח תולגלו םהיניינעמ

 אוה םאה ?םירבדה תמלעהל ןאכ םעטה והמ 39.הלוכ תא ריתסהל דעונ רחאה קלחה דועב ,הלוכ

 ןייענש רחאל וז הלאשל בושנ ?רחא םעטב אמש וא ןומהה ןמ הלא םיניינע ריתסהל ךרוצב ץוענ

 .םירבדה ךשמהב

 הרימא ךמס לע ,חרכה שי םימעפל׳ 40:אבה טפשמב קר ם״במרה עיגמ הריתסה ןיינעל

 רחא םוקמב ]חרכה שי[ו ,יהשלכ תמדקומ החנה תעיבק לש ךרדב הלא םיניינעב ןודל ,תמיוסמ

 ןאכ דמוע ם״במרה 6-3). רש(׳וזל תרתוס תמדקומ החנה תעיבק לש ךרדב ]הלא םיניינעב ןודל[

 םוקמב ססבתמה ,בכרומ ןוידב אוה הריתסה לש הניינע .תוריתס הב שיש הביתכב יחרכה׳ לע

 הרימא ךמס לע׳תוביתב .הנושארל תרתוס ,תרחא החנה לע רחא םוקמבו תמיוסמ החנה לע דחא

 ),הפקשה וא העד( םיוסמ יפוסוליפ ינויע ןיינעל ם׳׳במרה ןווכתמ )׳אמ ׳הלוק בסחבו ׳תמיוסמ

 ,׳רחא םוקמב׳(םינוש םירשקהבו תומוקמב תונודנה ,תונוש תונקסמל ליבומו ףעוסמ וב ןוידהש

 םירשקהבו תומוקמב ןחביהל תוכירצ הלא תונקסמ .יפוסוליפ רוביח לש 3) ׳וש /ר׳כא ע׳צומ יפי

 וז הדוקנב .תורתוס םיתעל ןהש ,תונוש תוחנה לע תותתשומה ,תויפולח תונקסמ רואל םינושה

 ןפואב ולאב ולא םיכורכ )םלוכ תמאב אל םא(הקיזיפטמהו הקיזיפה יניינע תיברמ יכ רוכזל בושח

 הערכה תררוג )ותומדק וא םלועה שודיח תלאשב לשמל( םיוסמ ןיינעב הערכה ;יגולו יניינע

 החנה ללכ ךרדב תופתושמ הלא םיניינעל 41 ).האובנה לש הביט תלאשב לשמל( רחא ןיינעב

 םיניינעב וא בכרומ ןיינעב יכ אופא שיגדמ ם״במרה .תומיוסמ תוחנה וא )״המדקמ׳ ,׳המדקה׳(

 ךרוצ שי - ומצע ןיינעה ותוא םצעב םה היפוסוליפה לש התודיכלו התוביקע רואלש - ׳םינוש׳

 םימעפל ןהש תונוש תוחנה ךמס לע ,ןודנ אוה םהבש םינושה םירשקהבו תומוקמב םינויד להנל

 .תורתוס

 ,רמוא ונניא ם׳יבמרה ,רחא ןושל .תרבסומ הנניא ׳יתריתס׳ה ןוידה תרטמ יכ בל לא םשוי

 ׳דואמ םיקומע םירבד׳ םתואב תורתוס תוחנה ךמס לע ןוידה לש ותילכת יכ ,שרופמב אל תוחפל

 םוקמ שי תלבוקמה האירקה יפל ,דועו .תיתמא החנה לע ססובמה ובש קלחה תא ריתסהל איה

 ),ןמוימה ארוקל המיאתמ וא( תיתמא איה ׳יהשלכ תמדקומ החנה׳ יכ ןייצי ם״במרהש תופצל

 ידי לע וירבד לא תוארקנ הלא תועיבק ).ןומהל המיאתמ וא(תירקש - תרתוסה המדקהה וליאו

 .ןהמ ענמנ ם׳׳במרה םלואו 42,םינומדקה דחוימב ,וינשרפ

 [...] ׳הרור׳צלא ועדת דקפו ׳הלא םיניינעב ןודל [...] חרכה שי םימעפל׳ ןושלה יכ ינמוד

 76. ימע 32), הרעה ליעל(סקופ :הוושה 39
 .טפשמה לש ינשה קלחב - רחא קוסיפ יפל וא 40
 25). הרעה ליעל(יורהו ןוסדיוד ,ןלפק לש םהירמאמ האר 41
 31-30. תורעהב ליעל תואבומהו תוינפהה האר 42
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 221 שדוחמ ןויע ־־ ׳םיכובנה הרומ׳ב תוריתסה לע :׳תיעיבשה הביסה׳ 13]

 mm,׳(דואמ םיקומע םירבדב ןודל חרכה׳תוביתה לא רזוח 4-3) רש ,׳אהיפ םאלכלא יר׳גיל

 תומדקה ךמס לע םיניינע םתואב ןודל ךרוצה ,רמולכ 1). רש /אדיג ׳ה׳צמאג רומא יפ םאלכלא

 םתוא לש םייפואמ רזגנה ,ןוידה ביטב ץוענ אוה ;ריתסהל ךרוצה ןמ ךשמנ ונניא תורתוסו תונוש

 ןוידל ןיינע םניא ,ם׳׳במרה ןושלמ רבתסמ ךכ ,הלא םיאשונ 43.דואמ םיקומע םירבד׳

 תארקל יתפומ ןפואב םדקתמו ,הילאמ תנבומו הרורב ,הטושפ החנה לע ססובמה ,יוויסרוקסיד

 .תיעמשמ־דח הנקסמ

 םילולכה םיאשונ םלוה הזכש ןויד .יטקלאיד יפוא לעב ןויד יתכרעהל ראתמ ם׳׳במרה

 הקיזיפב רתויב םיקומעהו םיכובסה םיאשונל רומאכ איה ותנווכ :׳דואמ םיקומע םירבדיב

 הרומ׳ל ׳החיתפ׳ב ם״במרה עבוק ,הלא םיניינע ).44הבכרמ השעמו תישארב השעמ(הקיזיפטמבו

 תומדקהה 45.׳רדסכ םלש רואיב׳ םראבל ןתינש ׳םסרפמ םדומלש תומכחה ראש׳כ םניא ,׳םיכובנה

 ןהש תונוש תוחנה ןובשחב איבהל עבתנ םהב ןוידה ןכל ;תויאדו ןניא םיססובמ םה ןהילעש

 ןויד תרגסמב וז לומ וז ־ ןהמ תורזגנה תונקסמה תא וא - ןתוא דימעהלו תורתוס םיתעל

 ןוידה ;הרתסה ונניא ןדועיי םרב תועדומו תונווכמ תוריתס לע רבדמ ןכא ם״במרה .יטקלאיד

 ותוא םלוה ןיאש ןיינע ,ומצע ןודנה ןיינעה תוהממ עבונ ,תורתוס תוחנה ךמס לע ,יטקלאידה

 החנה יכ עבוק ונניא ם״במרהש הדבועה םע בטיה תבלתשמ וז האירק .יתפומ יוויסרוקסיד ןויד

 תמדקומ העיבק וב ןיא - יטקלאיד ןויד לש וביט והז .תירקש ,תרתוסה ,תרחאהו תיתמא תחא

 העיבק .ססבתמ אוה ןהילעש תודגונמו תונוש ךא תוריבס תוחנה לש ןתוירקש וא ןתותמא יבגל

 46.ןוידה לש ופוסב קר ,ללכב םא ,אובת הז גוסמ

 ארוקה תא לבלבלו ךיבהל הלולע ,תורתוס תוחנה לע תתתשומה ,תיטקלאיד הביתכ םלואו

 םולגה תואדווה רדעיה תא תאשל לוכי ונניא - ןומהה :ם״במרה ןושלב ־ הז דימלת .ןמוימ יתלבה

 הניאש המגודל קוקז ןומהה 47.תיעמשמ־דחו הקצומ הנקסמ רדענ הז םא דחוימבו ,יטקלאיד ןוידב

 הקספה תא םייסמה טפשמב ןכל .הזה גוסה ןמ יפוסוליפ ןויד לש ודוגינ איהו ,רוערעל תנתינ

 רבחמהש שי .םהיניב הריתסה תדוקנב ןפוא םושב שיגרי אל ןומההש יואר׳ יכ ם״במרה שיגדמ

 שרופמב ם״במרה ריכזמ ןאכ קר יכ בל לא םשוי 8-7). רש(׳תאז ריתסהל ידכ הלובחת לכ טקונ

 אלא הריתס תועצמאב הרתסהל ןיינע םניא ןאכ וירבד .ונממ ריתסהל ךרוצה תאו ןומהה תא

 48.׳םהיניב הריתסה תדוקנב ןפוא םושב שיגרי אל ןומההש׳ ידכ ,התמלעהל

 יכ רשפא 2-1). תורוש(הקספה תישארב םירבדה תרתסהל םעטה רבדב הלאשל התע בושנ

 54. הרעה ןלהל האר 43
 ,רוביד ילולימה השוריפש ,וז הבית .םאלכלא תיברעה הביתה םג תדמלמ הלא םיניינע לש םביט לע יכ רשפא 44

 הרעה ליעל(ץרוש :האר ;תויגולואת תולאשב ילנויצר ןויע )סוגול ,תינוויה הליבקמל המודבו(ללכ ךרדב תנייצמ
 10. הרעה 2, ימע 1),

 .ז ימע ,החיתפ ,םיכובנה הרומ 45
 .ו ףיעס תליחתב ןלהל האר 46
 .ו ףיעס ןלהל האר ם״במרה לצא הקיטקלאידה לש םינוש םיירשפא םינבומ לע 47
 םוקמב ןומהה ושיגרי אלש ךריצה׳ ןיב ץימא רשק ונממ הלוע ןכש ,קיודמ ונניא ןובית ןבא לש ומוגרת וז הדוקנב 48

 קיודמ ץרוש לש ומוגרת ).זט ימע ,םיכובנ הרומ(׳וכו ׳םילעהל הלובחת רבחמה השעישו׳ הצלמהה ןיבו ׳הריתסה
 .תוריתס וב שיש ןויד לכב תשרדנ הנניא איה ךא תצלמומ םנמא הלובחתב הטיקנה ויפל ןכש ,רתוי
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 הביסה ןיינעב ם״במרה ירבד תא חתופה טפשמה לא רזוח 8-7) רש(ןומהה ןמ המלעהה ןיינע

 אוה ,הריתס תועצמאב רומאכ ונניאש ,אשירב רומאה ׳)אפ׳כא ׳יגבני(ריתסהל שי׳ :תיעיבשה

 יפל ׳).רוהמ׳גלא רעשי אל ןא יגבניו׳ ,,שיגרי אל ןומההש יואר׳(אפיסב רומאה הרתסהב ךרוצה

 םיקומע םירבד׳ריתסהל ךרוצה :םפוסב אבה םעטה אוה םירבדה תישארב המלעהה םעט וז האירק

 .ןומהה ןמ דואמ

 לש הניינע תרחא תירשפא האירק יפל .הגוש םעט םג ןכתיי אשירב המלעהה ןיינעל םרב

 ארוקל תודוסה תריסמ ןפואב אוה הניינע ;ןומהה ןמ היפוסוליפה תותמא תרתסהב ונניא וז המלעה

 קלח ריתסהל שי רשא ,דואמ םיקומע םירבדב ןודל חרכה׳יכ ם״במרה תעיבק .םכחל ,הלועמה

 ,ןכל םדוק תורופס תורוש בתכש םירבדמ תכשמנ 2-1) תורוש( ׳קלח תולגלו םהיניינעמ

 ןפוא תא תוקחל הכירצ ןמוימה דימלתל םתארוהו תודוסה תביתכ ךרד םהיפלש ,׳החיתפיב

 ורבדב וז העצה יפל ׳.49םלעתי רחאו ,ץיצמ ,הארתמ ןינעה תויהמ׳ :םלשה רבחמה ידי לע םתגשה

 ינפל )ידואמ םיקומע םירבד(׳תודוסה תעצה ןפוא יכ העיבקב ם״במרה חתופ תיעיבשה הביסה לע

 יוליגו םהיניינע תצק תמלעה ידי לע אלא 50ירדסכ םלש רואיב׳לש ךרדב ונניא הלועמה ארוקה

 בתוכה שרדנ םיתעל יכ ףיסומו ,החיתפיב רבכ עיפומה הבשחמ וק ךישממ אוה ׳המדקה׳ב .םתצק

 .םתוהממ אוה יטקלאידה ןוידה ןכש ,תורתוס תוחנה ךמס לע הלא םיניינעב ןודל

 םעטה וניינע 2-1) תורוש(יוכו ׳ריתסהל שי רשאי ןושלה היפלש ,היינשה האירקה לש הנורתי

 םעטה(ןומהה ןמ ריתסהל ךרוצה תודוא לע ם״במרה ירבד ןיב לוציפ הב ןיאש ךכב אוה ,יתוהמה

 הרתסהה ןיינע ,ם״במרה ןושלב קיידנ םא ,דועו .אשירב וירבד ןיבל אפיסב )יטילופה יתרבחה

 היושעה הדבוע ,תיעיבשה הביסה ןיינעב וירבד תא םייסמה טפשמב קר שרופמב עיפומ ןומהה ןמ

 תא ץמאנ םא ןיבו הנושארה האירקה תא ץמאנ םא ןיב .רחא אוה אשירב המלעהה םעט יכ דמלל

 - תיעיבשה הביסה דקומב דמועה ןיינע - ם״במרה רבדמ ןהילעש תוריתסה ,היינשה האירקה

 יטקלאיד רומאכ אוהש(ןוידה לש ותוהמבו וביטב תוצוענ ןה ;ןומהה ןמ הרתסהל יעצמא ןניא

 .דואמ םיקומע םיניינע םתואב )ודוסיב

 ם״במרה ןושלב תמייקה הנחבהה איה תיעיבשה הביסל ןאכ תעצומה האירקל היאר יכ רשפא

 שמשמה יברעה חונימה ןיבל המלעהב ךרוצה תא ןייצמ אוה ותועצמאבש תיברעב חונימה ןיב

 ךרוצה לע הז עטקב בתוכ ם״במרהשכ .תורתוס תוחנה לע ססובמה ןוידב חרכהה ןויצל ותוא

 ןא יגבנייו 2) הרוש(הקספה תליחתב [...]׳ אפיכא יגבני׳ :יגבני הביתב שמתשמ אוה המלעהב

 םיניינעב ןודל ׳חרכהיה תא שיגדמ אוהשכ םלואו 7). הרוש(הפוסב [...]׳ רוהמ׳גלא רעשי אל

 ׳הרוריצלא ועדת דקפי ׳:הרור׳צ׳יברעה חנומב שמתשמ אוה תוריתס תועצמאב דואמ םיקומע

 עיפומ הז חנומ הנהו 5-3). תורוש( [...]׳ ריכא עיצומ יפ ׳הרוריצלא ועדתו [...] ׳הלוק בסחב

 ךכב 1). הרוש( ׳אדיג ׳ה׳צמאג רומא יפ םאלכלא ׳הרור׳צ׳ :תיעיבשה הביסה לש חתופה טפשמב

 רזוח ״)הרוריצלא ועדת דקפי(תורתוס תוחנה לע םסובמה ןוידב חרכהה יכ ליעל הנעטה תקזחתמ

 .ידואמ םיקומע םירבדב ןודל ׳)הרור׳צלא(חרכה׳ןושלה לא

 .ז ימע ,םיכובנה הרומ 49
 .םש 50
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 223 שדוחמ ןויע ־־ ׳םיכובנה הרומ׳ב תוריתסה לע :׳תיעיבשה הביסה׳ 13]

 תוחנה לע ךמסנה ןוידב ךרוצה לע ורבדב דחא חונימ לע דיפקמ ם״במרהש קר הז ןיא םרב

 תועמשמ לדבה ונשי ;ןומהה ןמ תוריתסה תא םילעהל ךרוצה לע ורבדב רחא חונימ לעו תורתוס

 םיניינע יבצמ לש רואיתל שמשמ אוהו ,חרכה אוה ,הרוריצ יברעה חנומה לש ונבומ .םיחנומה ןיב

 וא םייתביס םירשק רואיתל םג שמשמ הז חנומ(םירבדה עבטב םיצוענה )תולועפ םג םיתעלו(

 ךרדב וניינעו ,יואר אוה יגבני חנומה לש ונבומ ,,הרוריצ לש ירואיתה וביטמ הנושב ).םייגול

 תוגהנתה ןפואל וא הלועפ ןפואל תועגונה ),תויטמגרפ םג םיתעלו(תויוויטמרונ תועיבקב ללכ

 םירבדה חרכה אוהש ,תורתוס תוחנה סיסב לע ןודל חרכהה תא אופא ראתמ ם״במרהשכ51 .םייואר

 לש ועבט תאו הלא םיניינע לש םתוהמ תא ןייצמה חנומב שמתשמ אוה ,דואמ םיקומע םיניינעב

 שמתשמ אוה ןומהה ןמ ןוידה תא םילעהל ךרוצה לע רבדמ אוהשכ םלואו 52.םתוא םלוהה ןוידה

 53.תיטמגרפ תיוויטמרונ ןושלב

 ,םש ,׳יגבנא׳ ךרעה E.w ,Lane Arabic-English ,Lexicon ,1 Cambndge ,1984 .p 1777. :״הרור׳צ׳ ךרעה האר 51
 231—232. ׳מעב

 ןבא לש ומוגרתכ(׳הנבההו דומלה ךרצ - תישימחה הבסהו׳ :חונימ ותואב ם״במרה שמתשמ תישימחה הביסב 52
 ליעל[ חפאק 11; ימע 2], הרעה ליעל[ קנומ(׳םיהפתלאו םילעתלא ׳הרור׳צ ,סמא׳כלא בבסלאו׳ ),זט ימע ,ןובית
 ןפוא לשו יפוסוליפה ןוידה לש ועבטב ןה םג תוצוענה )הרואכל(תוריתסל תעגונ וז הביס ןכאו ).חי ׳מע 2], הרעה

 דומילה(חרכה׳ :ומגרתל שיש ,׳הרור׳צ חנומה םיאתמ ןכא וז תועמשמל ).ב ףיעס ליעל האר(ותביתכו ותארוה
 ידיל םיאיבמו םידמלמש ]העשב רצוויהל רשעש[ חרכה איה תישימחה הביסה׳ :ץרוש םגרתמ וז חורב .׳)הנבההו

 14). ימע 1], הרעה ליעל[ ץרוש(׳הנבה
 ,ל״נה :לשמל האר ,לאירונ ׳א דימעה םירחא םירשקהב ם״במרה שמתשה םהבש םיחנומב קוידה תובישח לע 53

 הרומב יקולאה ןוצרה׳ ,ל״נה 287-272; ימע ,ח׳׳כשת(גל ,ץיברת ,׳ם׳׳במרה יפל ותומדק וא םלועה שודיח׳
 ),ט״לשת-ח״לשת( 3-2 ,תעד ,׳ם״במרה לצא הנומאה גשומ׳ ,ל״נה 61-39; ימע ),ל״שת(טל ,ץיברת ,׳םיכובנ

 ימע ,ח״נשת( 33-32 ,םש ,׳םיכובנ הרומ לש ודוס חונעפב לאירונ לש וכרד׳ ,יורה ׳ז :דוע הארו 47-43; ימע
 ,יקולאה ןוצרה :לשמל האר(םיפדרנ םה ימוי םויה םשומישבש - םהב לפיט לאירונש םיחנומה ומכ אלש 71-67.

 ,ליגרה םנבוממ רבכ הרורב ,םתועמשמב תיקלח הפיפח תורמל ,יגבני ןיבל ׳הרור׳צ ןיב הנחבהה 39) - ימע
 תואקספ המכ איבא ,ןזואה תא רבסל ידכו ,תאז םע דחי ).׳םיכובנה הרומ׳ל תידוחיי הנניא ןבומכ איהו(ינולימה

 הרעה ליעל(חפאק תרודהממ םה ןלהל םיעטקה לש רוקמהו םוגרתה .םהיניב לדבהה תא ומיגדיש ׳םיכובנה הרומ׳מ
 םישאהל ןיא׳ יכ )החוד אוהש(החגשהה ןיינעב תופקשהה שולש תודוא לע ם״במרה ריעמ ,זי ,ג קלחב 2). (1)
 ואיבה םהמ דחא לכש ינפמ ]הלזתעמהו הירעשאה ,וססירא[ החגשהב וללה תופקשהה שלש ילעבמ דחא ףא יתעדל
 יגול אוה ןאכ חרכהה ).יקת ימע(׳]לאק אמל המי׳טע ׳הרור׳צ התעד םהנמ דחאו לכ ןאל[ רמאש המל לודג קחוד

 הלעתי וידסח ראתמ אוה ולאכו ,תישיא אל ,תינימ החגשה הלא לכש יפל׳ :בתוכ אוה ךשמהב (2).יזיפטמ וא
 דימו ).זטקת ימע ,םש(׳]המאוק ׳הדאמו ירור׳צלא האידג עונ לכל[ ומויק רמוחו יחרכהה ונוזמ ןימ לכל ונמזב

 היאנעלא ןמ וחנלא א׳דה ןא וטסירא ירי א׳דכהו[ יוצמ יחרכה החגשה לש הז גוס יכ וטסירא רבוס ךכו׳ :ךשמהב
 תילכתב ונוידב ,אנ ,ג קלחב (3).םירבדה עבטב ץוענ תונורחאה תואמגודה יתשב חרכהה ).םש(׳]דו׳גומ ירור׳צ
 ובש בצמ ,גישהש המב קשחהו תמאה תגשהמ תיב היהי םדאה ינבמ דחאה אהיש לבא׳ :ם״במרה ריעמ ,םדאה
 ןאכ חרכהה ).טערת ׳מע( ],המס׳ג תאירור׳צב לגתשי(ופוגל םייחרכהה םירבדב קסעתמו םדא ינב םע רבדמ היהי
 ותומלשב ול תיחרכהו יחה תומלשמ איה העונתה יכ עדוי התאו׳ :בתוכ אוה ,וכ ,א קלחב (4).ףוגה לש ועבט אוה

 .יעבט ןבומכ אוה ןאכ חרכהה ).חנ ימע(׳]הלאפכ יפ הל הירור׳צו ןאויחלא לאמכ ןמ יה הכרחלא ןא םלעת תנאו[
 ,הלחת הרותה תעידיב עבתנ םדאה יכ לד םימכחה דוע ורמאו׳ :ם״במרה בתוכ ,דנ ,ג קלחב - (5) יגבנאל רשאבו
 ינעא[ תושעל יוארש המ תנבה רמולכ הרותה יטפשממ וילע לטומש המב עבתנ ךכ רחאו ,המכחב עבתנ ךכ רחאו

 תועמשמל תפסונ המגוד (6).יוויטמרונ בויחב רוריבב רבודמ ןאכ ).צרת ימע(׳]לעפי ןא יגבני אמ ׳גאר׳כתסא
 םיקומע םירבדב תויאר איבהלו רוקחל םיפוסוליפה שאר אב רשאכ׳ :ה ,א קלחב היוצמ יגבני לש תיוויטמרונה

 וא הפצוח וילע רקחש המב ול סחיל וירפסב ןייעמל ]יגבני אל[ יואר ןיאש םנינעש םירבד ותולצנתהב רמא דואמ
 אוצמל ותולדתשהו ותוטיהלל רבדה תא םחייש ]יגבני לב[ יואר אלא ,העידי וב ול ןיאש המב רבדל תוצרפתהו תוסג

This content downloaded from 132.72.154.95 on Mon, 6 May 2013 02:18:12 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

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


 [10 םיוברברול ריאי 224

 ןושארה וקלחב המלעהה לש הביט היפלש ,ליעל תעצומה היינשה האירקה תא לבקנ םא םג

 ךמס לע ןודל חרכהה יכ רוריבב הלוע הז ינושל חותינמ ירה ,יתוהמה םעטב ץוענ עטקה לש

 הרוש( ,םיקומע םירבדב ןודל חרכה;ל םחייתמ 3]) הרוש[ ,וכו ,חרכה שי םימעפל׳(תורתוס תוחנה

 2). 54 הרוש(רכו ,םהיניינעמ קלח ריתסהל שי/ ויפלש ,טפשמה ךשמהל אלו 1)

 ןושלב םיחנומה ןיב לדבהל ןאכ םישיגר חפאק לש הז םג תמיוסמ הדימבו ץרוש לש ומוגרת

 )ןומהה ןמ(תוריתסה תא ריתסהל ךרוצה ןיב הנחבהה םהב תרמשנ ךכ ךותב 55.תיברעב רוקמה

 טקונה ,םתמועל ןובית ןבא .תורתוס תוחנה ךמס לע ,םיקומע םירבד׳ב ןודל יתוהמה חרכהה ןיבו

 םהינש תא םגרתו םייברעה םיחנומה ןיב לדבהה תא ןאכ שטשט ,ילולימ םוגרת ללכ ךרדב

 ]יגבני[ ךרטצי [...] דאמ םיקמע םינינעב םירבדה ],הרור׳צ[ ךרצ :ך״רצ לש תויטהב

 ך ריצ ה איביו [...] ]׳הרור׳צלא[ ך ריצ ה איבי םימעפו [...] םהינינע תצק םילעהל

 ךכ לשב םג אמשו[...]׳.56 ןומהה שיגרי אלש ]יגבניו[ ךרצו [...] רחא םוקמב ]׳הרור׳צלא[

 דבכנהו לודגה ןינעל ץרפתהל םדאל ]יגבני[ יואר ןיאש ונא רמאנ ךכו .םדאה תלוכי יפכ תונוכנ תועד גישהלו
 ריבסהל הנופ אוהשכ ,א קלחב גל קרפ ףוסב תאז תמועל ).םש ,ךשמהב האר תופסונ תואמגודל .בל-אל ימע(׳הזה

 ןויעה יכרדב ןומהה דומל תעינמ תובס ךל ראבמ יננהו׳ :ם״במרה בתוכ ,היפוסוליפ ןומהה תא דמלל רוסיאה תא
 ]אירור׳צ אמזאל ארמא ךל׳ד ןובו[ יחרכה יבויח רבד הזשו ,םהש יפכ םינינעה תוהמ תלכשהל םתאבהו םייתמאה

 ןאכ חרכהה .׳ךכ אלא היהי אלש אוה חרכהו הבוחשו׳ :ץרוש לש ומוגרתל הוושה ),דע ימע(׳ךכ אלא היהי אלש
 ינינעב םידומלה תחיתפ תא תוענומה תובסה׳ :בתוכ אוה ,דל ,א קלחב ןיינע ותואב (7).ןומהה לש ועבטב עובט

 ךרוצה .׳תובס שמח [...] ]הילע היבנתלא יגבני אמ ילע היבנתלאו[ וילע ריעהל ךירצש המ לע ריעהלו תוהלאה
 .יוויטמרונ אוה ןאכ ריעהל

 ;םיקומע םיניינעב ןודל ךרוצה םצעל איה ם״במרה תנווכ ׳םיקומע םירבדב ןודל חרכה׳ב יכ שרפל םנמא ןתינ 54
 חרכהה אוה־אוה ןאכ רומאה חרכה יכ יל הארנ םרב .אבה טפשמב קר עיגמ אוה ןוידב תומולגה תוריתסה ןיינעל
 הביס איהש ,תיעיבשה הביסה תא רידגמ הז חרכה ,לוכה ירחא .תוריתס ליכמה ןויד להנל ונייהד ,ןלהל רומאה

 הרומ(׳הנבההו דומלה ךרצ - תישימחה הביסה׳ :תישימחה הביסב ם״במרה ןושל םג איה ךכל היאר .הריתסל
 אוה ),םש ץרוש לש ומוגרת האר(חרכהה קויד רתיל וא ,ךרוצה 52); הרעה ליעל הארו ,זט ימע ,המדקה ,םיכובנ

 .תוריתס תועצמאב דמלל חרכהה אלא אדירג דמלל חרכהה אל
 חרכהכ תחא םעפ ׳הרור׳צ תיברעה הביתה תא ןאכ םגרתמ חפאק .הז ףיעס תליחתב האר ץרוש לש ומוגרת יבגל 55

 קחודה םורגר [...] םיוסמ רבדב קחדה םרוג םימעפו׳(קחדכ תורחאה םימעפבו )׳םירבדה חרכה תיעיבשה הביסהו׳(
 ךירצו [...] םהינינע תצקמ ריתסהל ךירצש׳(ךרוצכ תוביקעב םגרתמ אוה יגבני הביתה תא דועב ),׳רחא םוקמב

 רא׳ג י״כמ ץרוש איבמש הסרגה תניינעמ ,ונניינעל .טי ימע 2), הרעה ליעל( חפאק :האר ),׳ןומהה שיגרי אלש
 החנהה ךמס לע הלא םיניינעב ןודל ,תמיוסמ הרימא ךמס לע ,חרכה שי םימעפל׳ םגרתל שי היפלש 1279, הללא

 ליעל[ ץרוש(׳וזל תרתוס תמדקומ החנה תמייקש החנהה ךמס לע רחא םוקמבו ,יהשלכ תמדקומ החנה תמייקש
 תורתוס תוחנה סיסב לע ןוידב ךרוצה ןכש ,ונתעצה תא איה םג תמלוה וז הסרג 80,79). תורעה 15, ימע 1], הרעה
 ךירצ אוהו - בתוכה לש הטלחהב יולת ונניאש םויק - תורתוס תומדקומ תוחנה הלא םיניינעב תומייקש ךכמ עבונ

 ;ןומהה ןמ הרתסה םשל ודעונ אל הלא תורתוס תוחנה ,תורחא םילימב .וכוליה ךרד ןררבלו הלא תוחנה לוקשל
 .׳דואמ םיקומע םירבד׳ םתואב ןוידה סיסבב תוחנומ ןה

 הביסהו׳ :יזירחלא הדוהי ׳ר לש הזל ןובית ןבא לש ומוגרת תא תוושהל ןיינעמ .זט ימע ,המדקה ,םיכובנה הרומ 56
 .םתצק תולגלו םהיניינע תצק םילעהל םייואר םהש דואמ םיקומע םיניינעב רבדל םכחה ךרוצ אוה ,תיעיבשה

 רמאמה וב רדסל ינש םוקמב ךרוצה חירכיו ;תחא המדקה רועיש לע וב רמאמ רדסל ,דחא ןינע יפל ךרוצה חירכיו
 רשא הריתסה םוקמ תא םינפ םושב ןומהה וב ושיגרי אלש רבחמה ךרטציו .הנושארל תרתוסה המדקה רועיש לע

 תרודהמ 2,יזירחלא הדוהי ׳ר לש ומוגרתב םיכובנה הרומ(׳םינפ לכ לע המילעהל תולובחת השעי לבא ,םהיניב
 וניחבהל ידכ הארנכ ,׳םכחה ךרוצ׳ )ישפוח ןפואב(םגרתמ יזירחלא 44). ימע ,ג״ישת ביבא לת ,קנומ ׳שו רעייש ׳ש

 לש םביט לשב אוה ׳וכו ׳תחא המדקה רועיש לע וב רמאמ רדסל ךרוצה חירכי׳ יכ זמור אוה ךכב .׳ןומהה ךרוצ׳מ
 ןורחאה טפשמל ומוגרתמ הלועש יפכו ,תאז םע דחי .יטילופה יתרבחה םעטה ןמ אלו דואמ םיקומע םיניינע םתוא
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 ילואו ־ )ומצע ןובית ןבא םללכבו(םייניבה ימיב םידוהיה ,םיכובנה הרומ׳ינשרפ לכ טעמכ וטנ

 57.תיעיבשה הביסה לש תיטילופה תיתרבחה האירקל ־ םיינרדומה םינשרפה םג םהיתובקעב

 םוגרת העפשהה בר ילגנאה ומוגרתב טקונ ,םיינרדומה םיירבעה םימגרתמה ומכ אלש ,סניפ

 האירק ,תלבוקמה האירקה ןוויכל םי׳במרה ירבד תא הטמה ,תיעיבשה הביסל והשמ״ישפוח

 .58,םיכובנה הרומיב וירקחמב ןומא היה אוה רומאכ הילעש

 איה תוריתסב הביתכה תרטמ ,ליעל הגצוהש תיעיבשה הביסה לש תלבוקמה האירקה יפל

 יתעידי בטימל .ונממ ריתסהל בתוכה ךירצ תוריתסה לש ןמויק םצע תא םגו ,ןומהה ןמ הרתסה

 וא סוארטש אל - רומאה עטקה לש תקדקודמ האירק עיצה אל ׳םיכובנה הרומ׳ ינשרפמ דחא ףא

 םלוהה ןבומה והז יכ ,וילאמ ןבומ רבדכו ,וחינה לוכה .םינומדקה וינשרפמ דחא אל ףאו רחא רקוח

 קלח ריתסהל׳ ךרוצה לש וניינע - ם״במרה ןושלב וז האירק ךומתל הסננ םא 59.וז הקספ

 טפשמה לש טקידרפכ שמשמ הז ןושל ;יטילופה יתרבחה םעטה אוה ׳קלח תולגלו םהיניינעמ

 ירבד לש יניטלה םוגרתה יכ ןייצל ןיינעמ .םייברעה םיחנומה ןיב הדרפהה לע דיפקמ ונניא יזירחלא ,עטקה לש
 Moses ,Maimonides Dux :האר ,יזירחלא לש ירבעה ומוגרת לע הזרפרפ אוה תיעיבשה הביסה ןיינעב ם״במרה

.seu director duhitantium aut ,perplexorum Paris ,1520 fol . 4 תא הנפהש ץרוש יסוי ר״ד ידידיל הדומ ינא 
 .ךכל יבל תמושת

 96. הרעה ןלהלו ,ז ףיעס ףוס ןלהל האר ,וז הייטנל תירקיעה אל םגו הדיחיה הביסה הנניא הארנכ 57
 הביסה תא .תלבוקמה האירקה רשאמ ןאכ תעצומה האירקה רתוי תמלוה ומוגרת תא םג ןכש דבלב היטה וז 58

 ׳The seventh .cause In speaking about very obscure matters it is :ןמקלדכ סניפ םגרתמ תיעיבשה
necessary to conceal some parts and to disclose .others Sometimes in the case of certain dicta this 
necessity requires that the discussion proceed on the basis of a certain ,premise whereas in another 
place necessity requires that the discussion proceed on the basis of another premise contradicting the 
first .one In such cases the vulgar must in no way be aware of the ;contradiction the author accordingly 

 ןושארה עפומה לע גלדמ סניפ 18). ימע 15], הרעה ליעל[ סניפ( uses some device to conceal it by all means׳
 לש ןושארה עפומה תא םגרתמ אוה המוד ןפואב necessity. התוא םגרתמ ךשמהבו ׳הרוריצ תיברעה הביתה לש

 ראש לכמ הנושב .תרחא הביס לשב גירח םעפ לש ומוגרת םרב must. םג ךשמהב תמגרותמה ,יגבני הביתה
 Sometimes in the case :׳אמ הלוק 0בחב ׳הרור׳צלא ועדת דקפ׳ תוביתה תא םגרתמ אוה )׳םיקיתעמ׳(םימגרתמה

 הריזחמ this הביתה יכ עמתשמ הז םוגרתמ ).ל״י - ילש השגדה( of certain dicta this necessity requires ..].ן־
 יפל רמולכ ׳it is necessary to conceal some parts and to disclose others׳, םילימל necessity הביתה תא

 תא טימשה סניפש הדבועה רואל תקזחתמ וז תועמשמ .םילעהל חרכהל שוריפו ךשמה אוה רותסל חרכהה ומוגרת
 לש ינשה עפומה לש םוגרתה לשב םעמעתמ הז ןבומ תאז םע דחי .עטקה לש ןושארה טפשמה ןמ ׳הרור׳צ הביתה
 ׳הרור׳צלא הביתה ןכש קרדמ ונניא הז םוגרת יכ תדמלמ יברעה רוקמל האוושה this). אלל( ^necessity הז חנומ

 עפומה םוגרתב קיידמ ונניא םג סניפ .םניפ לש ומוגרתכ this) (necessityהז חרכה אלו )חרכה וא(חרכהה העמשמ
 ןבא לשמל ומגרתש יפכ the necessity, םגרתל שי דועב necessity םגרתמ אוה :׳הרור׳צלא הביתה לש ינשה

 רומאכ םיוושמ ןושארה טפשמה ןמ הרומאה הטמשהה תפסותב הלא םילק םייוניש ).קחדה(חפאקו )ךרצה(ןובית
 הרומ׳ לע וירקחמ לש רכינ קלחב סניפ ןכש ,ךכ לע אלפתהל ןיא אמשו .תיעיבשה הביסל תינאיסוארטש תועמשמ

 ןיינעבו ללכב ם״במרה תונשרפב סוארטש ירחא ההג )תילגנאל ׳םיכובנה הרומ׳ תא םגרתש ןמזב יאדווב(׳םיכובנה
 הרעה ליעל דוע הארו 42; ימע 15), הרעה ליעל(יקציבר 104 ; ימע 24), הרעה ליעל(סניפ :האר .טרפב תוריתסה

 דומלל ליחתהל דציכ׳(׳םיכובנה הרומ׳ לע סוארטש לש תיסלקה ותסמש הדבועה תדמלמ םהיניב הקיזה לע 24.
 םע דחי .סניפ לש םוגרתל המדקהה ןמ קלחכ )הנושארל אל םנמא(העיפוה 15]) הרעה ליעל[ ״םיכובנה הרומ׳ תא
 השעמ לכב יכ רורבו ינקווד ילולימ םוגרתל שרדנ ונניא םגרתמ ןכש ,ירשפא יתלב ונניא סניפ לש ומוגרת תאז

 .ותוחדל שי יכ ינמוד הלעמל ולעוהש םיקומינה לשב םלואו ,ינשרפ דממ שי םוגרת
 76-74. ימע 32), הרעה ליעל(סקופ :הוושה םרב 59
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 [16 םיוברברול ריאי 226

 ?דציכ .ןומהה ןמ דואמ םיקומע םירבד׳ ריתסהל שי יכ ם״במרה תנעט הנומט ובו ןושארה

 תוחנה סיסב לע םימיוסמ םירבדב ןודל חרכהה רבדב ם״במרה ירבד .תוריתס תועצמאב )םימעפל(

 .׳קלח תולגלו םהיניינעמ קלח ריתסהל׳ךרוצה רבדב וירבד לש המגדהו שוריפ ןיעכ םה תורתוס

 ידכ ,הריתסה םוקמ תא םג ריתסהל )ם״במרה יפל( ךירצמ ומצע חרוכה ותוא וז העצה יפל

 .׳וכו ׳שיגרי אל ןומההש׳

 םכסל ןתינ .םירכינ םיישק החתפל םידמוע ,תירשפא יתלב הנניא ,תלבוקמה ,וז האירקש םגה

 השיגר הנניא וז האירק ,תישאר :ןמקלדכ ןאכ תעצומה האירקה ץומיאלו התייחדל םיקומינה תא

 ;םהיניב תועמשמה ילדבהל רקיעבו ,תיברעב םינושה םיחנומב ם״במרה השועש ביקעה שומישל

 יכ ,שרופמב אל תוחפל ,רמוא ונניא אוה ןכש ,ם״במרה ירבדב ידמ רתוי תארוק וז העצה ,תינש

 יפכו ,תישילש ;הריתסה לש קר איה הרתסהה ונושל יפל ;הרתסה םשל אוה הריתסב חרכהה

 [...] חרכה׳ ןיב הפיפח ןיא יכ תדמלמ [...]׳ חרכה שי ]דקפ[ םימעפל׳ הביתה ,ליעל יתנייצש

 לע םימיוסמ םיניינעב ןודל רמולכ ,יוכו ׳תמדקומ החנה תעיבק לש ךרדב הלא םיניינעב ןודל

 םילעהל רמולכ ,יוכו יקלח תולגלו םהיניינעמ קלח ריתסהל שי רשאי ןיבו ,תורתוס תוחנה ךמס

 .המלעהה ןיינעל תונשרפ ונניא הריתסה ןיינע ,רחא ןושל .ותצקמ תולגלו ןודנה ןיינעה תצקמ

 הנעטל םיילגר שי ,וינפל רכזומה המלעהה ןיינעל רושק תוריתס ךמס לע ןוידה םא םג ,ןכ לע רתי

 .יטילופה יתרבחה םעטב רשאמ רתוי יתוהמה םעטב הצוענ וז המלעה יכ

 ריתסהל ךרוצה אוה יטילופה־יתרבחה םעטה ןמ הרתסהל עיגמה ןאכ תעצומה האירקה יפל

 ,תומגודל קוקז רומאכ ןומהה .ןומהה ןמ יזיפטמה ןויעה לש ,יטקידופא־אלה ,יטקלאידה וביט תא

 תיעיבשה הביסה ןיינעב םי׳במרה ירבד ,תאז העצה יפל .ןקפסל לוכי וניא יפוסוליפה ןויעהש

 תנעט ןוגכ ,יהשלכ תיסקודורטה הפקשהב ץוענ וניא ןומהה ןמ המלעהה םעטש ךכל םיזמור

 .הקיזיפטמהו תימימשה הקיזיפה יניינעב םינויעב םולגה יטקלאידה דוסיב אלא ,םלועה תומדק

 רכזנה(יטילופה־יתרבחה םעטה ןמ ׳םיכובנה הרומיב ירטוזאה דוסיה לש ונכות רבדב וז העצהל

 ,יתוהמה םעטה ןמ הז רוביחבש ירטוזאה דוסיה ןמ לידבהלו ,תיעיבשה הביסב קסועה עטקה ףוסב

 דוסיה תא ההזמה השיגה ינפ לע ןורתי )תיעיבשה הביסה לש ירקיעה הניינע ונתעצה יפל אוהש

 ןכש ,וז השיג לבקל םיוסמ ישוק שי עודיכ .תילטוטסיראה היפוסוליפה תונקסמ םע ירטוזאה

 תופקשהה תא לכ ןיעל ףשוח ם״במרה ,׳עדמה רפס׳ב ןוגכ ,ם״במרה לש םיירלופופה ויבתכב

 םיירלופופה םיבתכב יוטיב לכ ןיא ,תאז תמועל );60םלועה תומדק תסיפתב םג(תוילטוטסיראה

 וא( הקיזיפטמב תונקסמ ססבל יפוסוליפה ןויעה לש ודי רצוק רבדב הפקשהל ם״במרה לש

 םניא וז הפקשהב םינומטה םייטילופה םייתרבחה םיקזנה יכ שיגדהל בושח ).תומגוד קידצהל

 םילוע ףא יתכרעהלו ,הקיזיפטמה םוחתב תוקצומ תויסקודורטה תוסיפת לש הלאמ םילפונ

 .ןהילע

 Studies in Mysticism and Religion ׳Book of ,Knowledge ׳Notes on Maimonides׳ L ,Strauss. :האר 60
 :הארו 295. ימע 25), הרעה ליעל(יורה Presented to Gershom .G ,Scholem Jerusalem ,1967 .pp 269-283,׳

 ימע ,ס״שת םילשורי ,סנבורפב םינומיימה הכלהה ילעבו יריאמה םחנמ יבר :המכחל הרות ןיב ,לטרבלה ׳מ
.120-119 
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 לש ירטוזאה דוסיה יכ הנעטה םע תבשייתמ תיעיבשה הביסה לש תלבוקמה האירקה םנמא

 האירק לע ססבתהב סניפ רבס ךכ - הקיזיפטמה יניינעב יטסונגא וא ינקפס אוה ,םיכובנה הרומ;

 ,םיכובנה הרומ;לש ירטוזאה וביטש ךכב ץוענ ןאכ תעצומה האירקה לש הנורתי םלוא - 61וז

 אל ;ם,במרהש ןועטל ידכ ןאכ עצומה חותינב ןיא יכ שיגדהל בושח .ומצע ;ם,במרה ירבדמ הלוע

 לש הניינע הנניא הזה גוסה ןמ הרתסה יכ אוה ןעטנש לכ .הרתסה םשל תוריתסב שומיש השע

 .תיעיבשה הביסה

 .תיעיבשה הביסל ןאכ תעצומה האירקב םיכמותה םיפסונ םיקומינ ינש גיצא םיאבה םיפיעסב

 ם״במרה ירבדמ הלוע רחאהו ),ד ףיעס ןלהל(תישישה הביסה ןיבל הניב האוושה לע ססובמ דחאה

 ןודל שי תישונאה הגשהה תולבגמ לשב יכ ררבתמ םהמש /םיכובנה הרומ;ב םינוש תומוקמב

 תורתוסו תונוש תוחנה ךמס לע רמולכ ,יטקלאיד ןפואב ,םיקמע םירבד׳ב םילולכה םיניינעב

 ).ה ףיעס ןלהל(

 ד

 הביסל התאוושהמ הלוע תיעיבשה הביסל ןאכ תעצומה האירקל תפסונ הכימת יכ רשפא

 :ןמקלדכ אוה וז הביס לש הניינע .תישישה

 לכו .תובר תומדקה רחא אלא תראבתמ יתלב התויהו הריתסה תומלעתה ־־ תיששה הבסהו

 בשחיו ,רבחמה ןמ הז םלעיו .תמלענ רתוי איה רתוי תומדקה לא התוארהל ךרטציש המ

 הילא רבחתו םהמ הרזג לכ חקלתשכו ;םהיניב הריתס ןיא ־־ תונושארה תורזגה יתשש

 תקדוצ המדקה הילא רבחת :הדלות לכב השע!ןכו ;ביחתיש המ םהמ דלויו תקדוצ המדקה

 תודלותה יתש ןיב הריתס לא ,תובר תושקה רחא ,ןינעה עיגי ־־ ,ביחתיש המ דלויו

 תורזגה יתש ויהישכ ךא .םירבחמה םימכחה ןמ םלעיש אוה הז ומכו ;ךפה וא תונורחאה

 ןמ רחא םוקמב תרחאה בתכשכ הנושארה חכשש אלא ,הריתסה תוארנ תונושארה

 62.וירבד ונחביש ימ ללכב הז הנמי אלו ,דאמ הלודג תותיחפ איה תאז - ,רובחה

 תורזגהר תונקסמ יתשש ךכל רבחמ דצמ בל תמושת רסוח אוה וזה הביסה ןמ הריתסל םרוגה

 )תקדוצ המדקה־( תוחנה לשב - רבד לש ותמאל ,וז םע וז תובשייתמכ תוארנה ),תונושארה

 ,תונוש תונקסמ ךותב קומע היובח התויה לשב .וזל וז הריתסב תודמוע - ןהב תועלבומה תורתוס

 םימכחהר םירשכומ םיגוהמ םג הריתסה תמלענ ,םינוש םירשקהבו תומוקמב תונודנה

 אלא /הריתסה תוארנ תונושארה תורזגה יתש ויהישכ׳ יכ שיגדמ ם״במרה םלואו ).,םירבחמה

 יטקלאידה וביט רבדב הנעטה ןיב םיקומע םילדבה םנשי 24). הרעה ליעל(תישונאה הרכהה תולבגמ ,סניפ :האר 61
 יניינעב תיטסונגא הפקשה תאטבמ ,םיכובנה הרומ׳ לש תירטוזאה הבכשה יכ סניפ תנעט ןיבל יפוסוליפה ןוידה לש

 םייתרבח םימעטמ ןומהה ינפמ רבד םילעהל חרכהה לש טבמה תדוקנמ םלוא 83), הרעה ןלהל הארו(הקיזיפטמה
 .הברק ןהיניב שי םייטילופ

 .זט ,מע ,םיכובנה הרומ 62
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 ונחבידי דש ימ ללכב הז הנמי י אלו ,דאמ הלודג תותיחפ איה תאז׳ - חכש וא לשרתה רבחמהש
 ׳.וירבד

 ־ תלבוקמה התאירק יפל תיעיבשה הביסה ןמ הריתסה תא קיודמב תפפוח וז הריתס הנהו

 תועלבומה ,תורתוס תוחנהב תוצוענ ןה ןכש ןיעל תויולג ןניאש תוריתסב רבודמ ןהיתשב

 תישישה הביסה לש הניינע :דחא לדבה ןהיניב ןיחבמ ךא גז םע וז תובשייתמכ תוארנש תונקסמב

 תיעיבשה הביסה לש הניינע דועב ,ול תעדומ יתלבו רבחמה ידי לע תנווכמ יתלב הריתסב אוה

 םלואו ).ןמוימ יתלבה( ארוקה ןמ תופקשה ריתסהל הדעונש ,תעדומו תנווכמ הריתסב אוה

 רבחמה לשרתה יתמ עדי דציכ ןכש ,ןהיניב לדבה תמאב ןיא )ןמוימה(ארוקה לש טבמה תדוקנמ

 ךילוהל היושע ןאכ ם״במרה ירבד לש תינדשח האירק ?תונווכמ תוריתס וירבדב םש יתמו

 עדומב אלש ומצע תא רתס םהבש םירקמב תרוקיב ינפמ ומצע לע ןנוגל איה ותרטמ יכ הנקסמל

 ם״במרה תרהזה לשב - ארוקה ירה ,תישישה הביסה םהב תלעופ לעופבש דועב .תונלשר ךותמו

 הביסה תדמעהב ירה ,וז תיוויסנפד תונשרפמ ענמינ םא םלואו .תיעיבשה הביסה תא ול םחיי -

 ,ןמוימה ארוקל אקווד הכובמ ם״במרה םרוג תישישה רחאל דימ )הליגרה התאירק יפל(תיעיבשה

 .תנווכמ הריתס ןיבל תינלשר הריתס ןיב ןיחבהל ךרד ,וטבמ תדוקנמ ,ול ןיא ןכש

 הריתסב רבודמ ןיא וז העצה יפל .תיעיבשה הביסל ןאכ תעצומה האירקה תא לבקנ םא ןכ אל

 ןתינ זא וא .דחוימב םיקומע םיניינע לע בסנה ,יטקלאיד יפוא לעב ןוידב אלא הרתסה םשל

 דימת הנניא םהיניב הנחבהה ארוקה לש וטבמ תדוקנמש םגה .םינושה הריתסה יגוס ןיב ןיחבהל

 הביסה תא דחיימ ם״במרהש םושמ ןה ,הריתסה יגוס ןיב ןיחבהל וילע לקיי ןיידע ,הדחו הרורב

 ןויד תרגסמב תוריתסש םושמ ןהו )הקיזיפטמהו תימימשה הקיזיפה(םימיוסמ םימוחתל תיעיבשה

 אשונה לש תובכרומה ןמ תורזגנ הזכש ןוידב תוריתסה .הנוש יפוא תואשונ יטקלאיד יפוא לעב

 תויאדו ןניא םדוסיב תודמועה תוחנההש ךכב םינייפאתמ וב םינודנה םיניינעה יכ הרכהה ןמו

 64.ןהיניב הנחבהה תא תושקהל היושע הריתסה םוקמ תמלעה תאז םע דחי .ןהילאמ תונבומו

 ה

 לע ם״במרה לש תובר תויואטבתה םע בטיה תבלתשמ תיעיבשה הביסה לש הנבומ יבגל ונתעצה

 לש ויפוא לע םג ךכ ךותמו ,הקיזיפטמהו הקיזיפה ,דאמ םיקמע םינינע׳םתואב הגשהה תורשפא

 .תיתפומ ,תיאדו העידי ןכתית אל םגו ןיא הלא םיניינעמ םיברב יכ רובס היה ם״במרה .םהב ןוידה

 תאז יפל הבר הריתס׳ םהבש(הדגההו שרדמה תורפסל םג תינייפוא וז הריתס יכ ם״במרה ןייצמ וירבד ךשמהב 63
 6. הרעה ליעל הארו ,הי ימע ,המדקה ,םיכובנ הרומ :האר ),׳הבסה

 הלועש יפכ ),תיעיבשהו תישימחה םע דחי(תישישה הביסה תא ורוביחל םחיימ ם״במרהש חינהל השק ךכ לשב 64
 ןמ ־ וז הסרג ,תיעיבשה הביסה לש תלבוקמה האירקה יפל 7). הרעה ליעל האר( חפאק ןייצמש דיה יבתכמ

 ןיב הנחבה תרשפאמה ,ןאכ תעצומה האירקה יפל .תעדה לע ללכ תלבקתמ הנניא ־ ליעל ולעוהש םילוקישה
 ארוקל זמור ,תועינצ לש עבמב ,ם״במרהש ןכתיי ןכש ,תירשפא יתלב הנניא וז הסרג ,תיעיבשל תישישה הביסה

 םירבחמה ירפס בור׳ל וז הביס םחיימ ם״במרה לוכה ירחא .תונווכמ יתלב תוריתסמ םג ףח ונניא ורוביחש
 .הריבס הנניא וז תורשפא ליעל ולעוהש םילוקישה לשב םלוא .׳םישרפמהו ]םיפוסוליפה־[
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 לע דימעמ אוהשכ ,ה קרפב /םיכובנה הרומ׳לש א קלחב רבכ 65.וירבדמ המכ הרצקב רוקסא

 :ריעמ אוה ],הקיזיפטמ[ ,יהולאה עדמה׳תא דומלל ידכ תכשוממ הנכהב ךרוצה

 ,רמא דאמ םיקמע םינינעב םיתפומ תושעלו רקחל 66םיפוסוליפה שאר לחה רשאכ

 תוזעל ,וילע רקחיש המב ,והסחלש ,וירפסב ןיען?ל יואר ןיאש :ונינע הז ,רבד ,לצנתמ

 והסחייש ול יואר לבא ,וב ול העידי ןיאש המב רבדל סרוהו ראפתמו חבתשמ ותויה וא

 67.םדאה תלכי יפכ ,תויתמא תונומא דימעהו איצמהב תולדתשהו תוזירזל

 תורשפא תא ליבגמ אוהו הלא םיניינעב ,תיאדווה וז תוחפל ,העידיה רדעיה תא ןייצמ ם״במרה

 ,ב קלחב בוש ריכזמ אוה וטסירא יפבש ולא הגשה תולבגמ תא .68,םדאה תלכי יפכ׳םהב הגשהה

 רזוח ם״במרה ,דל-אל םיקרפ ,א קלחב 69.הימונורטסא יניינעב ןודל הנופ אוהשכ ,טי קרפ

 אוה ךכו /םייהולאה םינינעה׳לא הסירה עונמל ידכ לוכהו ,תישונאה תעדה תולבגמ תא שיגדמו

 - תואיצמבו ;םגישיש ועבטו וחכנ ,תוגשה ישונאה לכשל יכ ־ עדי :אל קרפ תליחתב בתוכ

 /וינפב םילוענ םתגשה ירעש לבא ,הבס? אלו םינפ םושב םגישיש ועבטב ןיא ,םינינעו תואצמנ

 הז לע הז ןימה ישיאל שי)׳,תוינפוגה תוחכב׳ ומכ(תוילכשה תוגשהב יכ ריעמ ם״במרה םנמא

 :ישונאה עבטב תוצוענה ,תולבגמ שי רתויב םירשכומל םג ,שיגדמ אוה ,םלואו ,,ןורתי םהב

 /70ולצא דמעי ,קפס אלב לובג ישונאה לכשל לבא ,הלכת אלל וניא ןכ םג ןורתיה הזו׳

 ,המוצע םתגשהל ותקושת םדאה אצמי ,םירבד שי׳יכ ם״במרה ףיסומ )אל(קרפה ךשמהב

 ,םלואו ׳.71ןמז לכבו םדא ינבמ תניעמ תכ לכב אצמנ םשפחלו םתתמא שקבל לכשה תורבגתהו

 ינפמ ,תוקפסה ושדחתיו ,םיניעמה ןיב תקלחמה לופתו ,תועדה וברי םהה םירבדב׳ ,עבוק אוה

 אוהש ,בשוח םדא לכ תויהו ־־ םהילא הקושתה :רמולכ ־־ םהה םירבדה תגשהב לכשה תולתה

 לכ יכ ;תפומ אוהה רבדה לע איביש ישונאה לכשה חכב ןיאו .רבדה תתמא הב עדי ךרדה אצמ

 תלבגומ םהבש םימוחתה תא ׳.העינמ אלו הבזכה אלו וב תקלחמ ןיא ,תפומב ותתמא העדונש רבד

 םינינעב דאמ הברה ־־ לובלבה הז םהב לפנ רשא םינינעה ולאו׳ :ןמקלדכ ם״במרה גווסמ הגשהה

 סניפ :האר ,תוהז ןניא םהיתונקסמ ךא ,רמרק לאוי םהב קסע ויתובקעבו ,סניפ ידיב ונודנו ופסאנ ןלהלד םיעטקה 65
 ול תאלמב סעפ המלשל לבויה רפס ,׳ם״במרה יפל תיעדמה הדותמהו וטסירא לע׳ ,רמרק ׳י 24),״ הרעה ליעל(

 224-193. ׳םע ),ן״שת](ט ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ[ ב ,הנש םינומש
 .טי ,ב קלח ,םיכובנה הרומ :הארו ךליאו 24)ב(291 12 ,ב ,םימש לע :האר ,וטסיראל הנווכה 66
 0.כ ׳מע(ה ,א קלח ,םיכובנה הרומ 67
 הכלהבו )טצקת ימע( דנ ,ג קלח ,םיכובמ הדומ :האר )׳ןאסנאלא הרדקמ בסח׳(׳םדאה תלכי יפכ׳ ףוריצה לע 68

 .ויתוינפהבו 14 הרעה 65), הרעה ליעל(רמרק :הארו .בי ,אי םיכלמ תוכלה ,הרות הנשמ לש הנורחאה
 .םיבכוכהו םילגלגה תעונתל תועגונ םש ןהב ןד אוהש תולאשה ,זסר ימע 69
 ןמ הבש המו התמצעו התלדג םע - הגשהה תאז עבטש׳ :בל ,א קלח םג םש הארו ,ונ ׳מע ,םיכובנה הרומ 70

 ןזאמ קרפה ךשמהב ).טנ ימע ,םש(׳ןורסחל ךפהת ,הרימשב הב וכליו הלובג לצא הב ודמעי אל םא ,־ תומלשה
 לכשה לטבלו ירמגל ןויעה רעש םתסל [...] םיבותכה ולאב ןוצרה ןיאו׳ :לכשה תולבגמ רבדב וירבד תא ם״במרה
 ישונאה לכשל שיש דיגהל - הלכ הנובה לבא [...] םילשרתמהו םיאתפה ובשחיש ומכ ,וגישהל רשפאש המ גישהמ
 ).םש(׳ולצא דמעי ,לובג

 .זנ ימע ,םש 71
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 םיידומלה םינינעב םירדענו ],הקיזיפ־[ םייעבטה םינינעב טעמו ],הקיזיפטמ־[ םייהולאה

 72.׳]הקיטמתמ־[

 איהש ־־ ׳םינומדק וא םיווה׳ םיימשה םא הלאשב ןודל הנופ אוהשכ ,בכ קרפ ב קלחב ןכאו

 :בתוכ ם״במרה ־ ןומדק אוה אמש וא ארבנ םלועה םא הלאשל ףינס

 תמא אוה - ץראה זכרמ דע חריה לגלג תחתמ רשא אצמנה לכב וטסירא ורמאש המ לכש

 םהמ קיחרהל הצרי ,תועד ול ומדקש ימ וא והניבי אלש ימ אלא ונממ הטי אלו ,קפס אלב

 רבדיש המ לכ םנמא ;הארנ ןינע שיחכהל םהה תועדה והוכשמיש וא ,םרמשלו רתוס לכ

 לכ - ,םירבד תצק דבלמ ,הרבסו הבשחמ תומדכ אוה - הלעמו חריה לגלגמ וטסירא וב

 - םהבו ,םנימאי רשא תויהולאה תועדה ולא תצקו םילכשה רדסב והרמאיש המב ןכש

 ןיאו 73,תוערה תוטשפתהו תומאה לכב םיראבמה־םיארנה םידספההו תומוצעה תוקחרהה

 74.םהילע ול תפומ

 75.דכ קרפ ,ב קלחב תופירח רתיבו רזוח אוה הלא םירבד לע

 )ימימשה םוחתה לש רקיעב(הקיזיפה ימוחתב תעתפומ תותמא גישהל תישונאה תלוכיה רצוק

 תודמלמ וילעש תלוכי רצוק ),ומצע לאהו םילכשה ,רתוי תונוילע תויושיל תעגונה(הקיזיפטמהו

 .תוססובמו תויתמא )׳תומדקה׳(תוחנה לש ןרדעיהמ ראשה ןיב עבונ ,ןויעה ילעב לצא תוקולחמה

 יבגל .הגוש הקיגולב וא תויגול תויועטב הצוענ הנניא םיפוסוליפה תולוכסא ןיב תוחצנתהה תביס

 םינינע׳ב ןכש ,לקנב הערכהל ןתינ אוה חוכיו שי םא םגו ;המכסה תררוש ,ם״במרה יפל ,הלא

 תוחנה רדעיהב אופא אוה תוקולחמה רוקמ .רדענ ׳לובלב׳ה )הקיגולה תללכנ םהבש(׳םיידומילה

 תא וז הדוקנב ץמאמ ,סניפ הארהש יפכ ,ם״במרה .יפוסוליפה ןוידל קצומ סיסב וקינעיש תויאדו

 :׳וטסירא תעד יפל לוכה תונורקע׳ ורמאמב סאיסידורפאמ רדנסכלא ירבד

 ,בשחת אלו׳ :דבלב הרותב הרוקמ ןיא הרכהה תולבגמ רבדב הפקשהה יכ ם״במרה ןייצמ אל קרפ ףוס תארקל .םש 72
 אוה לבא ;דבל הרותה יפכ רמאנ רמאמ אוה ,ולצא דמעי ,לובג ול תויהו ישנאה לכשה די רצקמ והונרמאש הזש
 וז העד רמולכ[ הרבס לאו תעד לא תוטנ יתלבמ ,תיתמא הגשה והוגישהו ,ןכ םג םיפוסוליפה והורמא רבכ ,ןינע
 אב רבכש םירבדה לכסיש ימל אלא וב קפס ןיא ,יתמא רבד אוהו ];תמיוסמ תיפוסוליפ הלוכסאב היולת הנניא
 .תיתפומ החכוהה לש הביט לע םינומא םניאש הלא אלא וב וקפתסי אלש ןוכנ רבד והז רמולכ ,׳תפומה םהילע
 תרוקיבב טנק תסיפת ןיבל ם״במרה לש הלא םירבד ןיב הברקה לע דמע םניפ 53. ימע 1), הרעה ליעל(ץרוש :האר

 Dictionary of Scientific ,Biography ,IX New York ,1974 .p 29 ׳Maimonides׳, S ,Pines;. :האר ,הנושארה
 היפוסוליפל ם״במרה לש תוירוקמה ויתומורתמ תחא יכ שיגדמ סניפ יכ ןיוצי 100. ׳מע 24), הרעה ליעל(ל״נה

 .׳םיכובנה הרומ׳ב ידדצ ןיינע ןניא ותעדל הלא תורעה .הרכהה תולבגמ יבגל ןועיטה חותיפ איה
 35. הרעה ,חמש ׳מע ,ינש קלח 2), הרעה ליעל(ומוגרתל ויתורעהב חפאק ירבדב ןייע וז הבית לע 73
 .חער ימע ,םיכובנה הרומ 74
 הולאהש [...] טעמה ידומלה רועשה הזב אלא ,ונממ רבד םדאה עדי אל ־ ,םימשבש המ לכ םנמא׳ :םש ונושל הזו 75

 ןתנ - םימשה תחתש המ םנמא ;תומלשה יפל םתובסו םתועונתו םתרוצו םמצעו םעבטו םימשה תתמא עדי ודבל
 לע היארה תובס יכ ׳תמאה והזו .ונממ קלח ־ אוהו ,וב דרי רשא ותיבו ומלוע אוהש ינפמ ,ותעדל םדאל תלכי

 ,םעינמ לע ונורוה םהש ־ םהמ תללוכה היארהו ,הלעמבו םוקמב ולענו ונממ וקחר רבכ ,ונלצא תוענמנ םימשה
 ילכ ןיאו ותגשהל ועיגי אלש המב תובשחמה חירטהו .ותעידיל םדאה ילכש ועיגי אל ןינע אוה םנינע ראש לבא
 ).הפר ימע ,םיכובנה הרומ(׳תלכיה לצא דמענ לבא .ןועגשהמ ןימ וא תעד ןורסח אוה םנמא ־ וב ועיגיש םהל
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 שדוחמ ןויע - ׳םיכובנה הרומ׳ב תוריתסה לע :,תיעיבשה הביסה׳

231 

 תונורקעהש ררבוי םא ,בוט רתויה דצה לע ,יתעדל ,םיראבתמ ןימה הזמ םירבד

 תועודיהו רוריבב תוארנה תועפותל םירבוחמו םינווכמ םהילע ונמכסהש ]׳תולחתה׳ה[

 ירהש החכוהה ךרדב שמתשהל ענמנה ןמ ]יזיפה םלועה תונורקע[ הז ןיינעב יכ .בטיה

 תונושארה תולחתההה םדוק וליאו ,תוביסבו ומדקש םירבדב ליחתתש חרכהה ןמ החכוה

 76.הביס ןהל ןיא ףא ;רבד םוש ןיא

 ,,תועפותה תא םימלוהה [...] תונורקע1 רדעיהב הצוענ הלא םיניינעב ןוידה לש תויתייעבה

 םג ויתובקעבו ,רדנסכלא עבוק ,ןהידעלב .תויטווקדא תומדקה רדעיהב ,תורחא םילימב

 .77,רבד םוש ץא׳ ,ם״במרה

 ,הקיזיפטמהו הקיזיפה יניינעב הרכהה תולבגמ רבדב וז הסיפת רואלש םירקוח וריעה רבכ

 םישחומ וא םינושאר )תאלוקעמ( תולכשומ - תויאדו תומדקה לש ןרדעיה לשב רקיעב

 הכומנ תואדו תמר ילעב םיטפשמ לע ם״במרה תעדל ססבתהל לוכי םהב ןוידה ירה - )תאסוסחמ(

 - קפס אלל םייאדו םהש ,תושחומהו תולכשומה ומכ אלש ).78תארוהשמ(תומסרופמה לע ,דבלב

 תומדקה - םעבטבו םהישוחב םימלש םהש םדא ינב לצא תיללכ המכסה םהיבגל תררוש ןכש

 םיטפשמ לש םתוריבס .םדאה ינב ללכ לע אל םרב ,תמיוסמ המוא לע תומכסומ םנמא תומסרופמ

 הנומאה ךכ רתוי תובר תומוא לצא םסרופמ ןיינעהש לככ ןכש הגרדל ןיינע איה םימסרופמ

 .רתוי הקזח וב )קידצת(

 םייטקלאיד םינועיט־(תומסרופמ תומדקה לע וא םיטפשמ לע םיססובמה םישקיהו םינועיט

 לשב ,ןכ לע רתי .הכומנ תואדו תגרד ילעב םה )79םייניבה ימיב םיברע םיפוסוליפו וטסירא יפל

 ןוידה תא להנלו תורתוס תוחנה ןובשחב איבהל ךרוצה בייחתמ םהיתומדקה יבגל תואדו רדעיה

 הביסה ןיינעב ם״במרה ןושל תאירקל ונתעצה תא תמאות וז הנקסמ .ןהילע ססבתהב םג

 תעיבק לש ךרדב הלא םיניינעב ןודל ,תמיוסמ הרימא ךמס לע ,חרכה שי םימעפל׳ :תיעיבשה

 החנה תעיבק לש ךרדב הלא םיניינעב ןודל רחא םוקמב חרכה שיו ,יהשלכ תמדקומ החנה

 תומדקה רדעיה לשב - םיקומעה םיניינעב ןוידל יטנרהניא אוהש חרוכה .רזל תרתוס תמדקומ

 תוססובמה תונקסמ ןיגוריסל לקושה ,יטקלאיד ןויד םתודוא לע להנל אוה - תולכשומ ,תויאדו

 80.תורתוס ׳תומסרפמ׳תוחנה לע

 ליעל(רמרק :ןכו 24); הרעה ליעל(ל״נה :םג הארו 114. ימע 18), הרעה ליעל(םניפ יפל 253, ימע ,יתב תרודהמ 76
 40. הרעה 204-203, ימע 65), הרעה

 רדנסכלאש׳ :סאיסידורפאמ רדנסכלאמ םיפסונ םירבד איבמ ם״במרה ),טער ׳מע(בכ ,ב קלח ,׳םיכובנה הרומ׳ב 77
 לכל ביחתי המ האריו ,אוהה ןינעב רתוסה תוצק ינש ־עוניש ךירצ - תפומ וילע דמעי אלש המ לכש ,ראב רבכ
 .׳תוקפס םהב טעמה ןמאיו תוקפסה ןמ םירתוסה ינשמ דחא

 תולימ :האר םיטפשמה יגוס ןיב הנחבהה לע .רתוי דוע הכומנ ןתואדו תגרדש ),תאלובקמ(תולבוקמ לע ףא ילואו 78
 סניפ :האר ם״במרה לש וז ותדמע לע .ח קרפ ,זי׳משת םילשורי ,ןובית ןבא לאומש ןב השמ ׳ר תקתעהב ,ןויגהה
 94. ימע 24), הרעה ליעל(

 65), הרעה ליעל(רמרק :ןכו 21);ב(100 12-8 ,א ,הקיפוט האר וטסירא לצא הקיטקלאידה לש הזה ןבומה לע 79
 221. ימע

 74-69. תורעהו 209, ימע ),םש(רמרק :ןכו );גנר ימע(וט ,ב קלח ,םיכובנה הרומ םג האר 80
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 [22 םיוברברול ריאי 232

 ו

 תא תאטבמכ תיעיבשה הביסה ןיינעב ם״במרה ירבד תא אורקל העצהה ןיב ונרשק םדוקה ףיעסב

 ןויד־(תורתוס תוחנה סיסב לע הקיזיפטמהו תימימשה הקיזיפה ימוחתב ןוידה תא להנל חרכהה

 ונניא ם״במרה .הלא םימוחתב תוחנהה לש יאדו יתלבה ןביט רבדב ותפקשה ןיבל )יטקלאיד

 .ץילממ אוה וילעש יטקלאידה ןוידה לש ויתורטמו ותילכת תודוא לע רובידה תא ביחרמ

 איה יטקלאידה ןוידה לש תחא תירשפא תילכת .םיכרד המכב שרפתהל הלוכי וז הקיטקלאיד

 תועגונה תולאשב יתפומ ןורתפל עיגהל םנמא ןתינ אל וז תורשפא יפל .תיטסירוה ,תיגוגדפ

 רבחמהש רחאל קר לבקתהל יושע הז ןורתפ .רבתסמ ןורתפל עיגהל ןתינ םלואו הלא םיאשונל

 הדוקנב .תורתוס תוחנה לע ראשה ןיב תוססובמה ,תונוש תוירשפא תונקסמ ארוקה ינפל שורפי

 םיבר םירקוח .ליחתמה דימלתל ןווכמה ,,םיכובנה הרומ׳לש יגוגדפה וביט תא ריכזהל בושח וז

 הארוה תמגודכ וא האצרהכ ןגרואמו חסונמ הז )רמאמ וא(רוביח יכ ומיעטה סוארטש םשארבו

 ארוקה תא ךילוהל שקבמה ,ינוטלפא גולאיד ןיעכל רוביחה המוד וזה הניחבה ןמ 81.הפ לעב

 .תויפולח תונקסמ לש ןווגמ תניחב ךות ,הקיזיפטמהו הקיזיפה לש םירתוסהו םינושה םיביתנב

 82.רבתסמה ןורתפה לש תקמונמ העידי ללכל דימלתה עיגי וז ךרדב קר

 ־ םייפולח תונורתפ לש הגצה תויהל היושע יטקלאידה ןוידה לש תרחא תירשפא תילכת

 ןניא הלא תויורשפא .םהיניב ,תשרופמ אל תוחפל ,הערכה אללו - תורתוס תוחנה לע םיססובמה

 תרחא היגוס וליאו תרבתסמ הנקסמל ם״במרה עיגה תחא היגוסבש ןכתיי ןכש ,וז תא וז תואיצומ

 83.תיעמשמ דח הנקסמ אלל ריתוה אוה

 26). הרעה ליעל(רשכ xxiv-xxin; ימע 15), הרעה ליעל(׳םיכובנה הרומ׳ תא דומלל ליחתהל דציכ ,סוארטש 81
 םג תסחוימ תיטקלאיד השיג 65). הרעה ליעל( רמרק ךלה ,תוריתסה ןיינעל סחייתהש ילבמ םנמא ,הז ןוויכב 82

 סניפ :האר ;םייפוסוליפה ןוידהו הביתכה יכרד יניינעב םג ם״במרה לע תערכמ העפשה לעבכ בשחנש ,יבארפלאל
 תא הריבסמ איה ךכו ,תיטקלאיד איה יבארפלא לש ותביתכ ךרד יכ הרובס ןוטסלג ׳מ 122. ימע 18), הרעה ליעל(

 ילעב םידגונמ םינועיט תדמעהב אוה ,ןוטסלג הרובס ,יבארפלא לצא הקיטקלאידה לש הניינע .ויבתכב תוריתסה
 רשפאל ידכ תונושה תופולחה יבגל רקוחה תנבה תא דדחל התרטמו ,יפוסוליפה רשקהב הז לומ הז המוד עונכש חוכ
 היגולנא ם״במרה לצא תאצומ ןוטסלג 10. ׳מע 18), הרעה ליעל(ןוטסלג :האר .םיעטומ םינועיטו תוחנה קלסל ול

 52. ימע ,םש :האר ,יבארפלאל תסחיימ איהש הקיטקלאידל
 םוחתב םג תיטקלאיד השיג ם״במרה טקנ היפלש ,ןייטשדילב ׳י הלעמש תורשפאה תא ריכזהל יאדכ וז הדוקנב 83

 I Twersky. ׳?Where do We Stand in the Study of Maimonidean ,Halakha׳ G.J ,Blidstein. :האר .הכלהה
,.(ed.) Studies in ,Maimonides Cambridge .Mass ,1990 .pp 19-21 הלועה הנקסמה ןיב ןיחבהל בושח 

 ם״במרה ינויד לש יטקלאידה םביט יבגל ךכ ךותבו תיעיבשה הביסה לש תיטקלאידה התועמשמ יבגל ונתעצהמ
 תימימשה הקיזיפה ימוחת יבגל תיטסוגגא הדמעב קיזחה ם״במרה היפלש סניפ לש ותנקסמ ןיבל ׳םיכובנה הרומ׳ב

 שפנה תוראשיה תורשפא תא לולשל ם״במרל המרג וז הפקשה םניפ תעדל 24]). הרעה ליעל[ םניפ(הקיזיפטמהו
 האר סניפ לש ויתונקסמ תרוקיבל .םדאה לש תיפוסה ותילכתכ ןויעה ייח תא אלו תיטילופה תוליעפה תא דימעהלו
 A ;212-198. ׳מע ),ח״לשת( טכ ,ןויע ,׳ם״במרה תנשמב הכלהל תינידמ היפוסוליפ ןיב׳ ,יורה ׳ז :לשמל

,Altmann ׳Maimonides on the Intellect and the Scope of ,Metaphysics׳ Von der mittelalterlichen zur 
modernen Aufklarung - Studien zur judischen ,Geistesgeschichte Tubingen ,1987 .pp ;60-129 .H.A 

,Davidson ׳Maimonides on Metaphysical ,Knowledge׳ Maimonidean ,Studies 3 ,(1992-1993) .pp 
 תודוא לע ם׳׳במרה ירבד לע ראשה ןיב תכמסנ יטקלאיד ןפואב תיעיבשה הביסה תאירקל ונתעצה םנמא 49-103.

 הסיפת רבד לש ופוסב טקנ ם״במרה יכ הנקסמל חרכהב הליבומ הנניא איה םלואו ,תויאדו תוחנה רדעיה
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 233 שדוחמ ןויע ־־ ׳םיכובנה הרומ׳ב תוריתסה לע :׳תיעיבשה הביסה׳ 23]

 ידכ .תפסונ תילכת ןכתית תיעיבשה הביסה ןיינעב ם״במרה זמור וילאש יטקלאידה ןוידל

 רבדב ונתעצה ןיב המאתה שי .ומצעל ןיינע םג וב שי ונניינעלש ,םידקמ ןויד שרדנ הגיצהל

 הרומ;לש ,יתטיש יתלביה והנבמ דוסיב םידמועה םימעטה ןיבל תיעיבשה הביסה לש התועמשמ

 ,םיכובנה הרומ׳לש יתורפסה ונונגס תא רשוק ם׳׳במרה 84,ליעל יתזמר רבכש יפכ .,םיכובנה

 לע קלחת אלש דע;־־ יטילופה יתרבחה םעטה תא ןייצמ םנמא אוה .וב םירסמנה םינכתה יפואל

 תומלענ ותגשהב תודחימה תויתמאה המש רשא ,- הילע קלחל יואר ןיא רשא ־־ תיהולאה הנווכה

 תויתמאה׳תגשה ןפואב ץוענ הז יתורפס ןונגסב הריחבל ירקיעה וקומינ םלואו ־־ 85,םעה ןומהמ

 ןיבהש הממ רבד רכזל ,ותומלש תגרדמ יפכ ,םימלשה ןמ דחא הצרישכ יכ - עדו; :,תודחימה

 רואב והגישה רשא רועשה טעמ ולפא ראבל לכוי אל ,וסומלוקב וא ויפב םא ,,,תודוס׳׳ה ולאמ

 והאצמש המ ותלוז וד?לב והגישי לבא .םסרפמ םדומלש תומכחה ראשב השעיש ומכ ,רדסכ םלש

 הזה ןינעה עבט וליאכ ;םלעתי רחאו ,ץיצמ ,הארתמ ןינעה תויהמ :רמול ינוצר ־־ ומצעל ודומלב

 ם״במרה ןייפאמ הלא םיניינעב הגשהה ןפוא לש היגולונמונפה תא .86,אוה ןכ טעמהו ונממ ברה ־־

 םתירחאו םתילכת דע תועודי םהה תומוצעה ,,תודוס״הש בשחת אלו׳ :קרבה לשמ תועצמאב

 םיעבטה והומילעי ןכ רחאו ;םוי ונבשחנש דע ,תמאה ונל ץצוי םעפ לבא !ןכ אל .ונממ דחאל

 םעפ קרבה וילע קרביש ימכ היהנו ,הלחת ונייהש המל בורק ,ךשח לילב בושנש דע ,םיגהנמהו

 לע;תיתפומ הליכש ירפ הנניא םימוצעה תודוסה תגשה .87,ךשחה קזח לילב אוהו ־־ םעפ רחא

 הסיפת .תיטסונגא הסיפת ןיבל )תויאדוומ לידבהל(תוריבס תוחנה לע תססובמה הסיפת ןיב לדבה שי .תיטסונגא
 תיטסונגא הדמע דועב )תויזיפטמ תולאשב(יפוסוליפה ןוידל תובישח סחייל הטונ תוריבס תוחנה לע תססובמה

 ןויעלו ןוידל הבר תובישח סחיי ם״במרה /םיכובנה הרומ׳ יפד ןיבמ הלוע רבדהו ,יתכרעהל .וכרע תא תללוש
 רבס ם״במרה ,ןלהל רומאכ ,דועו 70). הרעה ליעל האר( תויזיפטמ תולאשב )דחוימב אמשו( םג ,יפוסוליפה

 הז ידוחיי יתרכה בצמב .תמאה לש תיוויטיאוטניא הסיפתל ונייהד ,קרב תקרבהל איבהל יושע יפוסוליפה ןויעהש
 הנבנו וב יולת םג אוה העשב הב ךא ,יוויסרוקסידה ןוידה תא תונייפאמה תויתרכה תולבגמ לע ףוסוליפה רבגתמ
 םוקמ ןיא יתכרעהל .דבלב םיאיבנל הז יתרכה בצמ סחיי אוה ךא ,רכזנה ורמאמב הז ןיינע ןייצ םנמא םניפ .ונממ

 .איבנ אוה הז יתרכה בצמל עיגמה ףוסוליפ ןכש ׳,םיכובנה הרומ׳ל החיתפב ם״במרה ירבדב אל תוחפל ,וז הנחבהל
 ,דועו .לאה לש ותוברעתהב היולת הנניא איה ןכש ,תיעבט איה וז תיאובנ הרכה תגרד ם״במרה לש ודידל

 הרומ׳ לש ינאיסוארטשה האירקה ןפוא לע ראשה ןיב רכזנה רמאמב ותנקסמ תא ססבמ סניפ ,רקיעה ונניינעלו
 הסיפתב היולתה הדמע(שפנה תוראשיה םניינעש ,אניו דנ םיקרפ ,ג קלחב ם״במרה ירבד תא לשמל ךכ .׳םיכובנה

 תא ריתסהל קר ודעונ הלא םירבד ,סניפ יפל .םייטילופ םייגולואתכ ראתמ אוה )םילכשה תגשה תורשפא רבדב
 ינויע יפוסוליפ לקשמ הלא םיקרפב ם״במרה לש וירבדל ונתעצה יפל יכ ןייצל רתומל .תיטסונגאה ,תיתמאה ותעד

 Worship׳, D ,Shatz. :האר ,םירחא תומוקמב ולש ,םירתוס ,םירחא םירבד לש הזמ תוחנ חרכהב ונניאש
,Corporeality and Human :Perfection A Reading of Guide of the ,Perplexed ,111:51-53׳ Studies in the 

History of .Philosophy , 17 ,(1992) .pp 77-129 
 50-49. תורעה ןויצ דיל 84
 .ו-ה ׳מע ,׳החיתפ׳ ,םיכובנה הרומ 85
 .ז ימע ,םש 86
 ול קרביש ימ ונממ שי הנהו׳ :תיאובנ תולגתהל ם״במרה יפל ההז הז הגשה ןפוא .ו ׳מע ,׳החיתפ׳ ,םיכובנה הרומ 87

 תאזו ;םויכ ולצא הלילה בושיו ,רוסי אל רידת רואב אוה ולאכ דע ,םהיניב שרפה טעמב ,םעפ רחא םעפ קרבה
 היהיש ימ שיו ,׳וגו ״וינפ רוע ןרק יכ״ וב רמאנו ׳״ידמע דמע הפ התאו״ :ול רמאנ רשא ,םיאיבנה לדג תגרדמ איה
 םיפוסוליפ ויה ם״במרה תטישל םיאיבמ ןכאו ).םש(׳וכו ׳םיאיבנה בר תגרדמ איהו - ,בר שרפה קרבל קרב ןיב ול

 הרכה לש תונוש תוגרדמכ ראשה ןיב ריבסה אוה תונושה היתוגרד לע תולגתהה תא .רתויב ההובגה הגרדב
 .ךליאו בל ,ב קלח ,םיכובנה הרומ :האר ,תינויע תיפוסוליפ
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 ןייעמה רבגתמ הז הלענ יתרכה בצמב .תיוויטיאוטניא איה ,ם״במרה שיגדמ ,םתעידי ;,רדסה

 ןיבמ ונניא ןמוימ יתלבה ארוקה 88.ןירשימב תותמאה תא גישמו יוויסרוקסידה ןוידה תולבגמ לע

 לש הארוההו הגשהה יכרד םע םתוא ההזמ ןכלו הלא םיאשונב יפוסוליפה חישהו הגשהה ביט תא

 דומילה ימוחת ),הלאב אצויכו הנוכתה תמכח ,הקיגול ,הקיטמתמ( ,םסרפמ םדומלש תומכח׳ה

 ,רדס־יאכ המדמ הז ארוקש המ תא .89,תיהולאה המכחה תודוסיב ןויעל אובמו הנכה קר םהש

 .,דאמ םיקמע םינינע׳ םלוהה הביתכ ןפואכ ם״במרה אופא גיצמ ,תוריהבו תויתטיש רדעיהכ

 .,םלעתי רחאו ,ץיצמ ,הארתמ ןינעה; ,קרב תקרבה ומכ ,הבש הביתכ ךרד המיאתמ הלא םיניינעל

 תכוותמ איה ,ןירשימב םדאה לא העיגמ הנניא ם״במרה יפל תיוויטיאוטניאה הראהה ,דועו

 .ןתוא דמלמ םג אוה ךכו ,םייוויטרוגיפ םייומיד ךרד ול תוצצונתמ תותמאה .םילשמ ידי לע

 הז קומינ ןאכ םג םרב ןומהה ינפמ תופקשה ריתסהל םג ודעונ םילשמה יכ ןייצמ םנמא ם״במרה

 שידקמ אוה - ,םיכובנה הרומל החיתפה לש יזכרמה הניינע - םילשמב ונויד רקיע תא .ינשמ אוה

 .ותעבהלו םהבש ףות;ה תגשהל םתוינויח תררבתמ ךכ ךותמו יתרכהה םדמעמ תרבסהל

 ינפוא לע היתוכלשהו תודוסה לש תיוויטיאוטניאה הרכהה תודוא לע וירבד רחאל דימ

 לכ ןוכש? ׳הז רובעבו׳ :ם״במרה בתוכ ,,םיכובנה הרומ׳ תביתכב וכרד לע ךכ ךותבו ,םתריסמ

 תודיחו םילשמב םא יכ וב רבד אל ,ןינעה הזמ רבד דמלל ,תמא לעב ,ינובר ,יהולא ,לודג םכח

 םהינינע םוכשמיש ומכ ,יהולאה ןוצרב הזה ןינעה רחא םיכשמנ םיעדויהו םימכחה ולאכ [...]

 תישארב השעמ יניינע - תותמאה תא םירסומ ל״זחו ארקמה עודמ ריבסמ אוה ךכ .90,םייעבטה

 הרצק ונתלכי תויהו ותרקיו ןינעה םצעלו׳ :ונושלכו ,דבלב םילשמ תועצמאב - הבכרמ השעמו

 המכחה חרכה איבה רשא ,םהה םיקומעה םינינעה ונל דיגה ,םהש המ יפכ םינינעה םצע גישהמ

 םירבדבו תודיחו םילשמב ,ונל םדיגהל ]היהאלאלא המכחלא ׳הרור׳צ תעד יתלא[ תיהולאה

 ןאכ ראתמ ׳םיקמעה םינינעה׳ יוטיבל םילשמב שומישה תא יכ בל לא םשוי 91.׳דאמ םימותס

 ומכ׳ :ריעהשכ םדוקה עטקה ףוסב וילע זמר רבכש ןיינע ,יעבט )׳הרור׳צ( חרכהכ ם״במרה

 .׳םייעבטה םהינינע םוכשמיש

 הרומ׳ לש ׳יתטיש יתלב׳ה ונונגס תודוא לע ׳החיתפ׳ב ם״במרה ירבד ןיב רשקמ רורב וק

 יפל תירקיע הביס יכ קר ןייצא .הלא םיניינעב יוויסרוקסידה ןוידה תולבגמל תוביסה תא טרפל םוקמה ןאכ אל 88
 :ימשג םדאה תויה איה םהל םיקישמה הקיזיפה יניינעבו םייהולאה םיניינעב ינורקעה הגשהה רצוקל ם׳׳במרה
 :רמול ינוצר ־־־ דבכנו ךז רמחה היה ולפאו ;אוהש המ יפכ דרפנה לכשה תגשה ענומ ךסמו הלודג הציחמ - רמחה׳
 גישהל ונתעד לדתשי רשא לכ הז ינפמו .וגלש רמחה אוה רשא ,רכעה ,ךושחה רמחה הז ןכש לכ - ,םילגלגה רמח

 ןכתיי ]).גצש ימע[ ט ,ג קלח ,םיכובנה הרומ( ׳םניבל וניב לידבמ ךסמו הציחמ אצמי םילכשה ןמ דחא וא הולאה
 ירוביחב יתנד הז אשונב );ןלהל האר(יפוסוליפה ןוידל סוסיב וקינעיש תויאדו תומדקה לש ןרדעיהל םעט םג הזש

 תדובע ,׳ם״במרה לש לשמה תסיפת לע - ״יהולאה ןוצרב הזה ןינעה רחא םיכשמנ םיעדויהו םימכחה וליאכ׳״
 92. ׳מע 24), הרעה ליעל(םניפ םג הארו (1991).םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רמג

 וטסירא ירבד לע םסובמ םש םיעדמה ןוימ .אנ ,ג קלח ,׳םיכובנה הרומ׳ב ןומראה לשמ האר הז ןיינע לע 89
 ,ןוספלוו ה״צ :ןכו 114-101; ימע ,די קרפ 78), הרעה ליעל(ןויגהה תולימ :הארו 33,־6א1026 ,הקיזיפטמב

 ,םירקחמו תוסמ :םייניבה ימיב תידוהיה הבשחמה ,ל״נה ,׳םייניבה ימיב תידוהיה היפוסוליפב םיעדמה תקולח׳
 176-138. ׳מע ,ח״לשת םילשורי

 88). הרעה ליעל(םיוברברול :האר הלא םירבד לש טרופמ חותינל .ז ימע ,החיתפ ,םיכובנה הרומ 90
 .ח ׳מע ,םש 91
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 לש ןתילכת ןיינעב ׳המדקהיב וירבד ןיבל םילשמה לש יפוסוליפה םדמעמ תודוא לעו ,םיכובנה

 הרכהה לש הביט תא ןייפאמ ס׳׳במרה ובש ןפואב םיצוענ הלא לכ .תונווכמה תוריתסה

 יכ סוארטש תנעטב םיוסמ קדצ שי .הנממ םירזגנה הביתכהו העבהה יכרדבו תיפוסוליפה

 ,םיכובנה הרומ׳ב הפלחתה ,ל׳׳זחלו םיאיבנה ירפסל סחיימ ם״במרהש ,םילשמה לש תוירטוזאה

 ןונגסב םג ומכ - ןהיתשב ןיא ,ותרבסל דוגינב םלואו 92.תוריתס לע תססובמה תוירטוזאב

 ,הלא לכב 94.םייטילופ םייתרבח הימעטש ןוצרמ תוירטוזא קר - 93לפרעמהו ,לבלובמה הביתכה

 םלעתהו םייטילופ םייתרבח םימעטמ המלעהה תשגדהב םיזגהל סוארטש תובקעב רקחמה הטנ

 םלוהה ןפואלו ,תיפוסוליפה תמאה לש הגשהה ביטל םתקיז לע ,ם;במרה לש םישרופמה וירבדמ

 .התריסמ תא

 .ם״במרה לצא יטקלאידה ןוידה לש ותילכת יבגל תפסונ תורשפא עיצהל ןתינ יכ ליעל יתנייצ

 הביט ןיבל יפוסוליפה ןוידה לש יטקלאידה וביט ןיב ,רתוי יתוהמ ,ףסונ רשק םייק יכ רשפא

 ןניא הלא תותמא .הקיזיפטמהו תימימשה הקיזיפה ימוחתב תותמאה תרכה לש יוויטיאוטניאה

 .הנקסמל תיאדו החנהמ יתטיש ןפואב םדקתמה ,יוויסרוקסיד ןויד תועצמאב רומאכ תוגשומ

 םתרכה ןיבל הלא םיניינעב יוויסרוקסידה ןוידה תולבגמ ןיב רשוק ,ליעל וניארש יפכ ,ם״במרה

 םימוחתב העידיה ןפוא יכ רובס היה אוה וליא יכ רמול ילוא ןתינ רחא ןפואב .תיוויטיאוטניאה

 תולבגמ יכ ןכתיי .רתוימ היה תיוויטיאוטניא הרכהב ךרוצה זא וא ,,רדסה לע;ןויע ירפ אוה הלא

 וירבדב זמור אוה ןהילעש תולבגמה ראשה ןיב ןה תינובתה הראהה הלח ןהילעש יפוסוליפה ןוידה

 היולת יתלב הנניא תונושה היתוגרדל תינובתה הראהה םלואו .תיעיבשה הביסה תודוא לע

 אוה :יטקלאיד רומאכ אוהש ,יפוסוליפה ןויעב הצוענ וז הנכה .הרקיעב תינויע איהש ,הנכהב

 - קיפסמ אל יכ םא - יחרכה יאנת הווהמ אוה םרב דחא דצמ תיתפומ הנקסמב םייתסמ ונניא

 .רחא דצמ תמאה תוצצונתהל

 הרכהה יאשומ וא םיאשונה לש קיודמה יוהיזב היולת איה ןכש ,ןויע ןיידע הכירצ וז הנעט

 ילואו ,םיהז םניא הלא םיניינעש ןכתיי .תיוויטיאוטניאה הרכהה ,ם״במרה יפל ,הלח םהילעש

 ,תורחא םילימב .תיעיבשה הביסה ןיינעב וירבד םיבסנ םהילעש םיניינעה תא ,םיפפוח םניא ףא

 תיוויטיאוטניאה הרכהה תודוא לע וירבדב ם״במרה ןווכתמ ןהילאש יוויסרוקסידה ןוידה תולבגמ

 ךמס לע יפוסוליפה ןוידה תא להנל חרוכה תודוא לע וירבדב זמור אוה ןהילעש הלאמ תונוש ןה

 95.תורתוס תוחנה

 68. ימע 15), הרעה ליעל(׳םיכובנה הרומ׳ לש יתורפסה ויפוא ,סוארטש 92
 הרעה ליעל(יקציבר :האר ,יטילופה יתרבחה םעטב םינומדק םינשרפ ףאו םיבר םירקוח תעדל ץוענ הז ןיינע םג 93

 .םש תוינפהבו 36 ׳מע 15),
 ),םייטילופו םייתרבח םילוקיש לשב ריתסהל(בתוכה תטלחה לע תססובמה ,ןוצרבש תוירטוזא ןיב הנחבהה לע 94

 ,ןיפיקעב קר אלא יטווקדא ןפואבו ןירשימב ועיבהל ןתינ אלש(ןודנה ןיינעל תיתוהמ איהש תוירטוזא ןיבו
 ימע ,ח״לשת םילשורי ,המלש־ןב ׳י תואצרה יפל ךרע ,הנוריגב הלבקה ,םולש ׳ג :האר ),םילמס תועצמאב
 ריתסהל ידכ קר םילשמב םישמתשמ םיאיבנהו ארקמה יכ הפקשהה תא ם״במרל םחיימ ןכא סוארטש 24-16.
 :האר ,יוויטינגוקה יתרכהה םדיקפת תודוא לע ס״בפרה לש םישרופמה וירבדמ םלעתמ אוה .ןומהה ןמ תודוס

 59-57. יבע 15), הרעה ליעל(׳םיכובנה הרומ׳ לש יתורפסה ויפוא ,סוארטש
 88). הרעה ליעל(םיוברברול התע תעל האר 95
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 ז

 אוה הניינע ;הרתסה ןתילכתש תוריתסב ונניא ונתעצה יפל תיעיבשה הביסה לש הניינע ,םוכיסל

 לש רתויב םיקומעה םימוחתה - הלאה םיניינעה תא .ןודנה ןיינעה תוהממ תורזגנה תוריתסב

 לע תוססובמה תונקסמ ןחובו לקושה ,יטקלאיד יפוא לעב ןויד םלוה - הקיזיפטמהו הקיזיפה

 תא לכעל ןמוימ יתלבה ארוקה לש תלוכיה רסוח לשב .תורתוסו תונוש אצומ תודוקנ לעו תוחנה

 .וינפמ וריתסהל ם״במרה ץילממ יטקלאיד ןוידב םולגה תואדווה רדעיה

 ןיא יזא תוריתסה ןיינעב ם״במרה ירבד תא ןיבהל שי ובש ןפואה יבגל ונתעצה הנוכנ ןכא םא

 הביתכה םא .,םיכובנה הרומ׳ לש ודוס תפישחל ינשרפ יגולודותמ ילכ ןהב תוארל םוקמ

 היגולודותמה יזא ,יטקלאיד אוה הלא םיניינעב ןוידהש הסיפתה ןמ תעבונ תוריתס תועצמאב

 םיינוציח ,םימיוסמ םילוקיש יפל טילחהלו ,םיכובנה הרומיב תוריתסה תא תוהזל שי היפלש

 הנניא ,התוא ריתסהל הדעונ הרימא וזיאו ם״במרה לש ׳תיתמאיה ותדמע יהמ ,הנודנה היגוסל

 ,היתוריתסו היתויטס לע ,,םיכובנה הרומיב היגוס לכ לש השיגר האירקמ אופא סונמ ןיא .הפקת

 .ץוחבמ הילא םיאבומה םיינכט רזע ילכ אלל

 עודמ ההימתה הלוע ,רתוי תרבתסמ וא הנוכנ תיעיבשה הביסל ןאכ תעצומה האירקה םא

 ןורתפ .תלבוקמה האירקה תא וצמיא - םיינרדומה םירקוחה םהירחאו - םלוכ םייניבה ימי ינשרפ

 לע םג ךכ ךותמו ,םיכובנה הרומ׳ לש תונשרפה תודלות לע שדח רוא תורזל יושע וזה ההימתה

 בושח וז הלאשל הבושתב .ם״במרה רחאלש תורודב תידוהיה היפוסוליפה לש התוחתפתה ינוויכ

 הבושתה אהת 96.םינורחאה תורודה ןמ םירקוחה ןיבל םייסלקה םינשרפה ןיב דירפהל ןבומכ

 םתסיפת ראשה ןיב ןחביהל הכירצ הז ןויד תרגסמב .םיבר םיטביה ,םייסלקה םינשרפל רשקב ,וז ההימתב ןוידל 96
 .ללכב יפוסוליפה ןויעה לש ירטוזאה וביט יבגלו טרפב ׳םיכובנה הרומ׳ לש ירטוזאה וביט יבגל םינשרפה לש

 דוגינב יכ רוכזל בושח הז רשקהב .לקשיהל אוה םג ךירצ תידוהיה הרבחב היפוסוליפה דומיל לש יתרבחה רשקהה
 םניא םהינויד - ירטוזא ןפואב ובתכ אל םמצע םה ,ם״במרל םיילקידרה םיימייניב ימיה םינשרפה וסחייש המל

 םתוא ךירדהל םוקמב .תוריתס תועצמאב אלו םיקרפ ישארב םיבתוכ םניא םה ),ןווכמב אל תוחפל(םילפרועמ
 םינכת ׳םיכובנה הרומ׳מ ׳ץלח׳ל ינשרפ ילכ םייטילופ םייגולואת םימעטמ תוירטוזאה םהל הקפיס םתביתכב

 יכ ינמוד .תויתרוסמ תופקשהל תודגונמה ,תוילטוטסירא תופקשה ללכ ךרדב םניינעש ,םיילקידר םייפוסוליפ
 וסחיי הבש הדימה אוה ראשה ןיב וניינע .רתוי יתועמשמ הרומאה ההימתב ןוידב יפוסוליפה ינויעה טביהה

 תעצומה האירקה וניארש יפכ ).הל םיקישמה הקיזיפה ימוחתבו(הקיזיפטמה ימוחתב תונקפס ם״במרל םינשרפה
 ם״במרה לש )תויטסונגאה םיתעלו( תוינקפסה ויתויואטבתה לע ראשה ןיב תתתשומ תיעיבשה הביסל ןאכ

 הקירוטר קר םהב ואר םה ילואו ?הלא וירבדל יוארה לקשמה תא וסחיי םייסלקה וינשרפ םאה .הלא םיניינעב
 יזכרמ ןיינעב םתפקשה אמשו ?תמלוה הנכה אלל הקיזיפטמה לא סורהלמ ויארוקלו בתוכל הרהזא ירבד הניינעש

 יכ ינמוד ?וירחאלש תורודב ם״במרה שרפתה םהיפלש ,לשמל םיטסיאורווא ,םירז הבשחמ יכלהמ העפשוה הז
 לש ןורחאה עברב קר התלעוה שממ לש תיפוסוליפ הדמע תופקשמ ם״במרה לש תוינקפסה תויואטבתההש הנעטה
 ׳י :לשמל האר(םירחא םירקוח םג וז הנעט ולעה ויתובקעבו 24), הרעה ליעל(סניפ לש ורקחמב ,םירשעה האמה
 תילקידרה תונשרפה 166-137). ימע ],ט״משת[ חל ,ןויע ,״׳םיכובנה הרומ״ב דוסל חתפמכ יגולה ריבחתה׳ ,ןרטש
 ול הסחיי תיטסינומרהה תונשרפה דועב תוילטוטסירא תופקשה ם״במרל סחייל רומאכ הפאש םייניבה ימיב

 דוסיה לש ותובישחב וטעימ הלא ומכ הלא .תויתרוסמ תוסיפת םע תובשייתמה ,תונותמ תויפוסוליפ תוסיפת
 תעד לע התלע אל ןאכ תעצומה האירקה עודמ ריבסהל יושע הז ביכרמ לש ורדעיה .׳םיכובנה הרומ׳ב ינקפסה

 .רחא םוקמב ךכל שרדיהל הווקמ ינאו ןובילו ןויע ןבומכ תונועט הלא תורעה .םהיתולוכסאל םינומדקה םינשרפה
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 ,תובר תויגולודותמו תוינויע תוכלשה ןאכ ןוידה ןמ תולועה תונקסמל ,אהת רשא וז ההימתל

 לכוא אל .טרפב ,םיכובנה הרומ׳ תונשרפ לעו ללכב ם״במרה לש ותוגה לע ,תכל תוקיחרמ ןקלח

 .םירחא םירקחמב ןהב קוסעל הווקמ ינאו ןאכ ןטרפל

 לש ותפקשהל יזכרמה ילאוטסקטה ןגועה רומאכ םה תיעיבשה הביסה ןיינעב ם״במרה ירבד

 יתעידי בטימל 97.םייטילופ םייגולואת םימעטמ היפוסוליפה לש תוירטוזאה רבדב סוארטש ואל

 םש אוה יכ - ןבומכ סוארטש לש ותאירק יפל - שרופמב בתוכ ףוסוליפ ובש דיחיה עטקה והז

 - המוד תואטבתה לע יל עודי אל .ןומהה ינפמ תופקשה ריתסהל ידכ ורוביחב תוריתס ןווכמב

 ונמז ינב םיברע םיפוסוליפ לצא תוברל ,םירחא םיגוה יבתכב - התמגודכ איבמ וניא סוארטשו

 יזכרמה ילאוטסקטה רוקמה תחתמ עקרקה אופא תטמשנ וזה האירקה לש התייחדב .ם״במרה לש

 98.עיצהש תיטיונמרהה המגידרפל

 22. הרעה ןויצ דיל ליעל :האר 97
 22. הרעה ליעל :האר 98
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