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 ום של-אורן יהימאת   / ת ישראל תרבובתמורות שבע 

 .ם שמואלילפרופ' אפריהוקרה ב

  תמורות נתחוללו תרבותנו בגם  –כמו כל תרבות . כתרבות "יהדות"הקש להציג את זה מבמאמר 

הומניסטית  חילוניות  –למה שאנחנו מכירים היום כו רעיונות יהודיים מרכזיים הפ. רעיונותתגלגלו הו

 קר כאן ממעוף הציפור.זאת ייסכל  .ישראל תמדינב

 להתבונן באותן "שבע תמורות"בחירה תרבות וב מושגנכיר את אפרים שמואלי ונעסוק ב תחילה

תמורה  ; ישראלת תקומ –כרונולוגי  תמורות לפי סדרהע שבסקירת יהא אמר עיקר המ. נותבתרבו

תמורה  ת; תמורה מודרנית ו; תמורה רציונליסטימורה הלניסטית; תתיתמורה מונותיאיסט ; איתיהוד

מבקשי  אור גדול להמהווים  –שמואלי שהציע התבונן במושגי העומק סיכום נחזור לב  עברית. -משכילית

 :חילוני-ישראליהרוח בתוך הזרם ה 

 (1988 –  1908)  אפרים שמואלי 'פרופ

בית המדרש ב  וסיים את לימודיולין פוב 1908ב  נולד ואלימשאפרים 

.  על הפילוסופיה של הגל ט דוקטור ב (JTS)רסלאו נים בבהמפורסם לרב

ומוביל   מעמיקף פילוסוופת להיה מועלה לישראל בר כ 1933בשנת 

צפון  זור הש למורים ולגננות בא בית המדרמייסד  – ךחינובשדה ה

מחלקה לפילוסופיה באונ'  ממייסדי ה , ומאוחר יותרעם זרם העובדיםמט

תיו של ברוך  את איגרו יתעברלשמואלי תרגם יו, בין שלל כתב. חיפה

הם מופת לחדות מחשבה,  אמריו במשמואלי השאלות שהעלה שפינוזה. 

השכלה מקפת ושליטה מאלפת יבות להשקפה חילונית הומניסטית, מחו

 ות ישראל. במקור

 

 ם שמואלי אפרישל  תרומתו  שבע?מה ל -הקדמה אישית 

ויתוקן העניין יתן בת זמננו, ומי  ישראלבמחשבת לא זכו עדיין למקומם הראוי שמואלי כתביו של 

  –מושגים ם של לשורשבהעמקה עבר והן להבנת ההן  -מועילים וחיו הניסם. במהרה, למען הדורות הבאי

 נפלא למבוכות הזרם החילוני:מצע  ספקיםאקטואלים מתמיד ומ 

ישראל? מה חילוניים קשורים לתרבות זו אוחזת כמעט כל שיח וכל תהליך לימוד. במה קבועה המבוכה הה

 שלנו אליה? טיב הזיקה

 לדיםגני הית רשכ השהחל) הקמתי יחד עם חבריי את עמותת "חינוך ישראלי"ש, מאז עשורשך מ

התמודדתי   (מקומיותי ספר ורשויות כה בליווי בתמשיוה ר שלום" וד"תנועת המזוהה עם ה"ישראליים" 

  , בחיים –בכלל ית הספר ו ב ב, בגן לדיםלי, יספרו חילוניים את סיפורם התרבותיכיצד  –שאלה עם ה

חברה   –שאנחנו כיום י הרוח שהביאו אותנו לאן אנשכאשר אנחנו חוגגים ליל סדר, או חושבים על 

ברים מבלי משים..   עשה מדמלו נ חפה שאנ ש)זו ה" תית ילונ יח"שפה ברחת, רת, מאמינה ופו, יוצתוססת

 חילונית(. ית לאעברית ישר

לבנות את הסיפור בישראל צריך ר חילוני ת ספ : ביירתי את הסיפור כךי צד המפגשים הפדגוגיים באח

  ו, רבי נביאינ אבינו, משה  אברהם  שבעה אנשים חשובים:מרכזי, ובו יהיו לפחות החינוכי שלו על ציר 

הייתי  , אולי היום. )השופט( וחיים כהן ברוך שפינוזה, אחד העם ,(רמבם) משה בן מימוןה הנשיא, יהוד

 עשה למשאבל מה  ,אןיוזכרו כשעוד ד כמה אישים עול יתנאמנוע בנקרהייתי בטח ת, ואחר כותב את זה
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ן איכי  –שיות ת )ומערוחניוריצות דרך פגים מייצאישים הה אל -היטבתי לתאר בשעתו שמבלי ן כא היה

שונות שנים הראשלושת אלפי המהלך בתמורות ענק מדובר ב :טובה( ר יותר מעשי ממחשבהדב

 ! תנותרבושל  לקיומה

זו  . ברוח בות ישראל""שבע תמורות בתר תרתכומות תחת הולפתח השתלמאמרים כך התחלתי לכתוב 

בהמשך שינה .  'ח-'התות )כי רבות ישראל""תשיעורי ל "חינוך ישראלי"תכנית תה מאוחר יותר נבנ 

 . ("תרבות יהודית ישראלית"ה"מקצוע" את שמו ל

אפרים  של יו ב בכתנתקלתי בשפינוזה,  ך התעניינותדראת, ז לאחר כלת שנים ספורו -אלא מה?  לבושתי

 "!תרבויות ישראלשבע "  -המונומנטלי   ספרוב  –המתי תדול ,שמואלי

ות  המסוגל להתבונן לעומק ולרוחב בתרב ומצאתי איכות של ענקה בשקיקמובן שהסתערתי על כתביו כ

באשר   -וחדים כתער קולחים ניסוחיםעות צבאמפרים היהודי טה מאלפת בארון הסתוך שלי ישראל

למופת  שריד  – יהודי נלהב בגוף של דייקן גרמני להתהוות התרבות החילונית בימינו. נפש של מורה

 . ההשכלה היהודית באירופה

אלא , (תוארעוד תרת שקויבמעט )בצד  שמואלי פרופ'כתביו של ללא רק בהערצה גלויה  זה נכתבאמר מ

רים סקרנים וגם תלמידים וחברי קהילות חילוניות עמם באתי  ר, הו תי ספמנהלי ב  למורים,  צדעהבה גם

 רונות.ים השנים האחבמגע בעשר

  ו לכתבים מרכזי לתת מקו חייבת –ישראלי ההמכבדת את הנרטיב החילוני הכשרת מורים כל  –לטעמי 

נו  ויידר המושגים ש דתי בישראל לאו-ם לשיח החילוניהתייחסות ג  המאמר תוקדשיכום בסשמואלי. של 

 בו. 

 מאירות עיניים שתי הגדרות   ?א תרבותה הימ

רות והזכיר שיש  רץ כמה הגדגיקליפורד האמריקאי  האנתרופולוגליקט יות" רשנות של תרבו ו "פרפסב

 גירץ מרכזית: של ומתו את תרובכל ז .סיונות דומיםינ  90למעלה מ 

  . ת סמלים"ו"מערכ של יצרן – במהותוכלומר  סימבוליקוס",-"הומו כהאדם  אתתיאר  (Geertz) ירץג

. זה אומר ' כו", "ירוק" ו "אמא אהבה""עץ", " –משהו  בדמיון אודות ונזה כל דבר שיש ל - "סמל"

  !"אדם"אין  –בלעדיהם ו -ותוהמוח האנושי תלוי לגמרי במשאבים תרבותיים )סימבוליים( לפעילש

)תהליך  יולוגייםנו יצורים ב על היותסף התוווהיא מה ש  פעולה ייחודית לאדםכנראה סמלה היא הר הומכל

 לבדושרוד ילד אינו יכול ל– תלוי לגמרי בחינוךהפך ם דהא. ה ללא הפרד(גיג בביולוז מאבולוציוני שהת

 .(חומרייםהמשאבים התגר סלק את אזאת גם אם נ ) .קרא אדםיולה ומיום הולדת

ם, מערכת של בסמליולם ומג בדרך היסטוריתדפוס משמעויות הנמסר " :נהה   ,ירץלפי ג "תתרבו"

בצורות סמליות, המשמשת אמצעי למסירה, לשמירת  תאמושגים העוברת במורשת ומתבט

את   ישהמדגרחבה ו ההגדרה הזו   1" דעת והעמדות של בני האדם ביחס לעולם.ההמשכיות ולפיתוח ה

 כולל לעצמנו.  - ל דברכל קיםניהמשמעות שאנחנו מע

הקיום   תתופסים אוכו אנחנו תהיא מסגרת. היא ההקשר ב! לאדםשיש  סמליםהת ורכעמכלל תרבות היא 

שפת מגוון מערכות סמלים והגדולה שבהם היא פועלות תרבות בתוך . ם יוםביו לתנו כולו ופועלים את פעו

כי היא תמיד  -ייחודי ותלוי הקשר ש)!(נרכ היא עניין)כמו שפה( תרבות הדיבור שלנו. יוצא מכך ש

א תוצר פעילות יהמכאן גם אפשר לומר שתרבות ו. יםסובמקום ובזמן מ  ם מיוי ה של קשרים מסלדתו

אנשים רשים דנ  –יכול לחוות משהו, אבל כדי לתת שם למשהו אדם לבדו אנשים.  ביןקשר  –פומבית 

 
 . 91שם, ע'  1
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  ם אחד עמתקשרים בני אדם כי  –מתמדת  הלהשפע גמישא עניין ך שתרבות הירה. יוצא מכנוספים בחב 

 !( יחד.מדה)הת ב –תתרבורים ויוצ השני

יש תרבות של ירושלמים ויש בתוך תרבות ישראלית ) ן מאודווגמעניין היא תרבות  :נוספות תוהשלכו

לא כרטיס מועדון. יש זה  – ם תמיד בהיריםות אינ וגם כלפי חוץ גבולות התרב, קיבוצניקים..(תרבות של 

וך  ומת(. עד גיל הבגרות סיהברו  ולשגדישראלים  שפות )למשלשתי כמו  –ים בעלי שתי תרבויות אנש

טי של אדם על תרבותו עשוי  ווח אותנ של אדם היא הרגשתו הפנימית! רק די ותתרבו –זו ננות שכהתבו

י  בגבעה מול ישה רוסיה וישראלית. גיש ישראלי תימני. השכנה שלי מרגללמד אותנו על כך. אני מר

היא לשאול  רבותו של אדםהיא תת מה לדע לה היחידההדרך היעים שכנים בדווים ישראלים. נמצאי

בתי המשפט הישראליים אישרו זאת מאוחר  )ו קבע בשנות החמישים ת הישראלי ובלכן חוק הש   אותו!

ת  ת ביפסיקבע שהוא יהודי!  קום הוא שבשערי הארץ.  האדיבוא  –יותר( שאדם המכריז על עצמו יהודי 

יהודי  לפיה הגדרה מאלפת הן השופט חיים כ הובילכאן )יאה ה קרמזהירה ושוובעניין זה  יוןהמשפט העל

מפלגות  לחץ הב –בה הצער למר(. .. ועוד נעסוק בחיים כהןיז על עצמו ככזה "בתום לב"כרמש י הוא מ

תית אל ההלכ הגדרהמאגד את הוק השבות, הן לחתיקו כנסת ישראלקקה ח של שנות השבעים, הדתיות 

קיקה נורמה הלכתית אל תוך היכל החסה נכנ  –ב ם ל לשיש י –)אבל בכך  דים. תוך חוקיה של מדינת היהו

בהתאם לדעת בני ן לתיקו הוא פתוחו אדם חוקקו אותו, ו שבני. חוק חילוני פירושךת!  לא להיפלונייחה

 (.האדם בכל רגע נתון

ואלי ו של שמגדרתרא את הקנ ראשית . ים שמואליאפרשל המרענן אל החידוש כעת ו -ותבחזרה לתרב ו

 באר למה כוונתו:ואז נ  "תרבות"ל

מביעה מדעת או שלא מדעת תפיסת  ומגובשת יחסית, ה תנ"חטיבת משמעים מאורגהיא ת רבות

ביחסי , כגון בהתנהגות הבריות, השימושית-מציאות מסוימת. תפיסה זו מתבטאת בדעת המעשית

ל פי וכל אשר בהם עדעת העיונית, כגון בדעת השמים והארץ רה, בוהחב השלטון, בסדרי המשק

 2וויח להם מצרותיהם."ולציבור ולהר דיכיצד לסייע ליח –ובדעת הישועה  –והחכמות מדעים ה

שזה  –פתית צראו התרבות ה "תרבות ישראל"כלומר לא רק ל– במובן עקרוני  מואלי מתכוון לתרבותש

של  ב -"תרבות"נת כיה להיות מובחעשוימת בתולדות העם, הסולתקופה מבהכללה תרבות, אלא גם 

ת של חלוקה מאלפודיות והיופי בגישת שמואלי היא הייחבל עיקר הא. ההייחודיים בהגדרם דפוסיה

ל  יחודית שיה ו ברוחשונות גירץ אם תרצו( לשלוש קטגוריות ים" הללו )הסמלים של "חטיבות המשמע

כלל היא  –ת" ת והפעולות שלנו,  "דעת עיוניפיסת הנורמותהיא  דעת מעשית שימושית""  :דםהא

 הווים. לקראתו אנחנו  "ראוי"מה הוא הטוב, או ה –ה" גנטיביות שלנו, ו"דעת הישועהקו יעותהיד

 ת למערכותנ ניתהתכלית הכלומר  –יונאליות" אינטנצ"הגדרה זו של שמואלי יש חידוש וייחוד בשל הב

שמואלי  לפיכך ארגן. שאיננה משפיעה על התכלית (סימבוליתקשר" )ה"מסגרת ם סתשהרי אין סמלים. ה

  :ד מרגשד חידווחיד –הללו עולה הפאופני ת א

 
   .  16-15מ' , ע( 1988: אביב  -ים )תל ועלפה, ספרית מכות להשראה היהדות בין ס ,אלי אפרים שמו 2
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-המספק חזון פסיכולוגי!( החילוניות)לרבות  בכל התרבויות -מרכיב אנושי קבועהיא  –" ת הישועהעד"

המאפשרת לאדם גית ולמערכת קוסמו. אףו הוא שור אליביות כלליוב האדם אודות הטפילוסופי ל

  באשר לממד גישתו העמוקה ח מטפואלי כאן כבר חשף שמ. יותר טוב גבוה להתעלות לקראת 

 ועודגם בזו החילונית. דם( המצוי בכל הכרה אנושית בעליל! שמעבר לא )כלומר מה רנסצנדנטי"ט"ה

 .(י"מי הוא חילונ "ו מאמר )ראבכך עמיק נ 

גישה   –בעיקר  ה )של האליטמופתיות האת היצירות המדגישות  –ביחס לתרבות אחרות ד לגישות גוניב

באופן  ם העשייה והיצירהסיונות החייינ  לכלמביטות ב ה –י נ בצד השה (  או אללפי שמואלי "הומניסטית"

בממד   גם אהאנושית אללא רק ביצירה הביט קש להרי ששמואלי מב (גישות אנתרופולוגיותראלי )ניט

  ם ה איזה טוב ב :או במילים שלי -ת היחיד וישועת הציבור""פדו  -י התרבות רוחני המלכד את בנ -נפשיה

ואכן  .הבוחן את ממד ה"גאולה" ממדעי הדתותמושג  – רולוגית"שמואלי "סוט זו קרא ה לגיש  ?מאמינים

מעות הייחודי לכל המש מבנה, כלומר –ת הממשות" "תורכך גם . עשויה לעזור גם לנו "גאולה"המילה 

 תרבות. 

נוכל שכך נו, יונ בדמ אותן ק, ומנסים לארגןענת תופעוד על ביטים בדיעו מבאנ כי  כחנשבל  –סוף בל

כמובן לא שאותה  "אמת"קרוב ביותר למציאות, כלומר לבאופן ה –מינים אנחנו מאכך  –ן, אך גם נ ילהב

היא  ת ה תרבו"היחידשל ובר( :  וס האידיאלי"כיר את ה"טיפז)ומ  מואלי, מודה ש כךלפי נשיג במלואה.

 3א היתה' ".אות כפי שהיהאפשר ל'מציוקר עמל לקרבה ככל ה לצורכי הבנה, והחקונסטרוקצי

 

 פים גים" המשות"אבות המוש –שבע תרבויות ישראל 

"  ים משמע בותחטין "אותהן מה  –ואם כן יות שונות בתוך תרבות ישראל? לזהות תרבו אם וכיצד ניתןה

 ?שראלאחרת( בהיסטוריה של עם י)ולא  ימתמסו "אותתפיסת מצי"על נות המעידות ורגאמ

היר כי  רק כדי להב - כלפי ההיסטוריה תהשונו נקודות המבטהבדלים בה לעלרגע לעמוד מתחייב אן כ

 הנחותנו בורות עשלנו, מניחהמורשת וההיסטוריה אודות  נתקלים ביום יוםבהן אנו רבות מן הגישות 

 : "ואף מרחיקות מן ה"אמת ותלבמבל

דים תחת שלטון ולמאות השנים בהם חיו יהוד" ביחס "תקופת התלמ למשל יםמראומה הכוונה?  כאשר ל

רוב   –עיוות חמור שזה ( הרי לספירה 500לפנהס  ועד  200בין  -אופן גס ב ביזנטי-רומי-ונייו)ניסטי הל

אסף שנ וד )בטח לא על התלמלספירה( ו 200ת המשנה )שנחתמה רק בשנ לא שמעו על אל יהודי ארץ ישר

 ( אגבתרגומו היווני )בבתנך  עסקו ב היהודים בתקופה זו עדיין ו רמובן שו לספירה(  500 בערך בשנת

היו נחלת מיעוט מזהיר שהתרחב ועלה לגדולה בסוף   בה(אליהן בהרח)שעוד נחזור וגישות פרושיות 

נו הזה מרחיק אות מיוןהדפת התלמוד" אבל כ"תקו ת אז. מנקודת מבט מאוחרת אנחנו מזהים האותה תקופ

גלות" ה תקופתר אומרים "מתרחשות כאש פעות דומות תו . זו רבות יהודיתת !( שלהסוטורולוגייבה )מט

י  המצב התרבות ת סיפור שיש בו גרעין אמת אבל הוא לא מייצג את ומעמיסים על ההיסטוריה הממשי

 (.ממנה!היגרו  פשוט  –נים בכל הזמ –ראל )מה גם שרוב יהודי ארץ יש לליהכ

מהות  כל  –רכב יותר זה מווכאן   תניות!המהו –אחרות עוותות גישות מעומדות ות אלה ול גישות מעוותמ

 :ון חרוץלכשלנדונה  –ישראל לתולדות בועה( קיחידה )ת ואח

בובר  רבים כמו  כאן מבקר שמואלי)למשל( נפוצה מאוד  ת רוחנית אחת )מונותאיזםהומתאר סיון לינ ה

 חרא הנוהים (על גישתם של אלה ימאמריראו  –כמל קרונחמן ו לפניעוד ו ,אפילו אחד העםורוזנצווויג  ו
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ברוח  ישראל  סיון לצבוע את כל תרבויות יהמהות באה לידי ביטוי בנ מהויות קבועות שכאלה. לעיתים 

רפורמים(. מהות  כמו שעשו ה -היסטוריתבנביאים יסוד להתבוננות  אחת מהתרבויות )כמו למשל לראות

ומצוות למשל(  תוגלסוד אחד יציב ולא משתנה )התיח יהמנ  הרצף היא בימינו( כסיתה יותר )אורתודונפוצ

שראל"( . וגם  )את אלה מכנה שמואלי "התמימים שבין שלומי אמוני י סיני"קיבל תורה ממשה שהרי "

בריים  הע הוגיםחלק מהמו כ -ישראל רבויות ה בין תזיק הטוענים כי אין כלאלה  –היפוכה של מהות זו 

להנצל מטעויות אלה" מכריז ה קש" .חלוטין מנותק מעברויין חדש לתרבותם ענ או בכינון ר החדשים אשר

 שמואלי. 

 ע?מה הוא מציו

  לשרטט מהות  יתןנ  תשונוהבתקופות בות מתרבויות ישראל שלכל תרא אל  –הות איננה דבר מגונה מ

ל בכלהתבונן שת תה( המבקכינה או "ספקטיביזםרפ"נת )היסטורית מאוזגישה מציע ייחודית לה. שמואלי 

    :ות)משולבות(בילמק שלוש נקודות התבוננות פה דרךתקו

ב   נה!בזמ –יה אותה תרבות ראתה עצמה ואת קודמותכיצד כלומר  – יצד נתהווה העבר מבפנים"כ"  -א 

כים אותה רימע( טי"סינופ" )אנחנו היום במבט רחב ד כיצ  –, ג שו אותה הבאים אחריה וכן רפי כיצד   -

 4.נוביחס למכלול הידוע ל נוטמנקודת מב

בתום   –מש כם מפיו של שמואלי מזה אס את שונות?ף לתרבויות ישראל המשות בכל זאתמה  – הפתעהו

 . התמורותסקירת 

 נים דגשים שו –ות ושבע תמורות בע תרבויש

חטיבות  ת "הוופות מאילו תקו? עמנובתולדות שונות אהר נחלק את שלושת אלפי השניםא אפויצד כ

 ?תואר עד כהבמובן ש המאפשר לנו לקרא לכך "תרבות"ה משותף ים" בעלות מכנ משמע

 :ות בתולדות ישראל, הןתרבוישבע ה – שמואלימציע וקה שהחלוהנה 

 ך"התנ תקופת ר כלומ –תרבות המקראית ה .1

 וש הערבי במאה השביעית יבבארץ ישראל ובבל עד הכ – תרבות התלמודיתה .2

 –ולצידה נתגבשה   12וה  11הגיעה לשיאה במאות ה  -  הפילוסופית-תרבות הפיוטיתה .3

 17ת במאה ה יובתנועה השבתא 16שיאה במאה ה גיעה לה  -  מסתוריןת הרבות .4

ז משפיעה. התלמוד  ז ומאבעיקר בקרב יהודי אשכנ  17עלתה לגדולה במאה ה  – רבות הרבניתת .5

 רא שימש מקור( התלמודית המקכמו שבתרבות ור עיקרי להנהגה ולדינים  )מקהיה לה 

 ה ואמריקה ה ליהדות אירופוהתפשט 18פרצה במאה ה  – רבות האמנסיפציהת .6

 .רץ ישראל עד ימינויישוב העברי בא עם השהחלה   – רבות הלאומית ישראליתת .7

כי לכל  אףהן להבחין ביני ניתן  –רה ורבמשמעות הללו יש לחטיבות   - י שמואלילפ -סטורית ה היינ בח מ

א  יושנה ברוח לם )"חלוצים סוללי דרך"( וגם מאספים "חקיינים מחזירי עטרתה לת היו מקדימיתרבו
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נטית  ינ עלתה תרבות דומזמן שליטתה של התרבות ועל הבמה כבר חדשה. הם העידו עדות מובהקת שעבר 

 5חדשה." 

ול י, כלומר מכלונו של שמואלכלש פים דיאלקטים""רצ ,זיקהת קיימבין התרבויות , כאמור, וסף על כךנ 

את ה"רוח ומעצבת  – מתהביטה על קודהאופן בו כל תרבות מעל פרשנות לרבות  יםת ומאבקיופרשנושל 

 הלקוחמאוד עמוק וריה הוא עניין טסיההנוצרת על ידי עם בתוך ה "הרוח"  - טוי הזהביה - אגב . ר"היוצ

בים  ורנחמן קרוכמל  ר' ם" "רוח העצלינו אימץ את או ,היגלו הרדרו מכ פילוסופים של  םממשנת

 .(וי לוד הראבכבו  יןניהעבו מואר על נחמן קרוכמל מאמר  ראו) בעקבותיו

מה וד חלוקהאני הקטן מבקש להציע , העיניים שהציע ה מאירתובחלוק אליבלי לפגוע בכבודו של שמומ

 : תקצבמודת מבט שונה נקבשל בעיקר אך לא זהה.. 

ד את ממש רחב ככל שניתן לנו לאמו במבט. תהתמורו –נו ות ההתקופ נחה אותי בחלוקתשה יעיקרה כללה

נהגה, הה לם,באופן שהשקפת העו וללום נתחעמוקיויים אילו שינ יהודי: וה-הקדום הסיפור הישראלי

זה של למנט הביל לא יעה כל תרבות לשיאה, וזה אולי מקעצמה משקפים. שמואלי מתאר מתי מגיצירה וה

הערכה משמעותי של אלמנט כאן ויש כל הזמן בן שתמורות מתחוללות וגיש. כמתי להד בחרהשינוי אותו 

 . שמעמיקים חדור בתמורות נוספות ככלגם ניתן להבחין  כןובתו – מורות ענקשבע תוקה לבחלללת כו

בני אותה ועלים הקשר פבאיזה כלומר   -מדינית ההיסטורית–סגרת תרבות המענקתי משקל רב לן המו ככ

טית לקביעת תרבותם הם!   הוא המסגרת הדומיננ  תרבותי-מדיני, הרחה שההקשתקופה, וזאת מתוך הנ 

שוני  ן פרס. שלטותחת   יהד"" וות יהודים בפחמציאות הממאוד ה שונ  האשורימרחב יהודה תחת ה  למשל

 תחות. זה עומד כמובן בזיקה להשקפות המתפ

את בהכרח פות משקאינן  מתויתקופה מסמרכזיות שנוצרו ביצירות  –ר כאן בכפת לשוני עולה יבה נוסס

ו.. של עמ סטוריהמתעניין בהית את הועשוי להטעהה, ולרוב זהו כינוי בדיעבד כולשל התקופה יבה ט

חר  ר מאולהכי למדנו, אותו תקופהמאותה  אחד של תוצר מדומיינת  שה"הלב "עלולה להיווצר כלומר 

התלמוד" תקופת "כי  , למשל,נני סבוריא.  ("זםאנכרוני"קוראים לזה )ולה התקופה כטיבה של על יותר, 

רק לאחר תקופה רה ניכ פה( אך השפעתוד )בסוומתלנוצר הוא שם ראוי לחטיבה היסטורית בה אמנם ה

 .זו

היא העניין ית הלניסטית יהוד תרבות -שכן לשיטתי ( תסמנטיבלבד ) תלשוניעדפה הכך יתן לראות בנ 

מופת של יצירה יהודית   (שעוד נראה להלןכפי משקף ) ,כטקסט , ואילו התלמודבאותה תקופהומיננטי הד

ה, תרבותם של יהודי התקופ בין לעומק אתיקל עלינו לההזה ק יודהאך  - טיקהסמנ  זוולי אאז . הלניסטית

קרית זו  מסקנה מח) כמו משנה ותלמודטקסט התייחסו לקיומו של לא כלל כפי הנראה ברובם אשר 

 (.ת כתביופרופ' שמואלי אה בה כתב תקופהלאחר  –בעשורים האחרונים בעיקר התעצמה 

עונים הקודמים ועוד י הטיאת שנ הכולל קושי דומה  מייצגתמואלי אותה תיאר ש  התרבות המקראית""

 - הזמן בו נכתבומציאות ק את ר לאתארים מ  ך"תנ תבי הוכד לתלמוד הרי שבניגו: יותרי משמעות אחד

בות תקופת האבין ללא ביקורת הרי שאי המקרסיפור ס לתייחאם נ בהרבה! אלא תקופות זמן קדומות 

רבות ממלכת ישראל  הפער בין תש הרי -ואף אם נצמצם שנים!  1500 ת וח פל –ים נ למלכי יהודה האחרו

פה וקתדי כינוסו תחת נה מהותית מכגדול מדי ושו -ה פרסית יהודה תחת השפעבין ו , למשל,ההקדומ

הפרושים בתקופה  רק שכן  - ממילא מקים "ך"נ שם "תקופת התאנכרוניזם שהסף לונ ב , כאמור. זאת אחת

 ד נראה.עוכפי ש -ך"נ ת -את היצירות הללו לקאנון אחד מקודש וסכינ שההלניסטית הם 
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 :מכווןת ונ ובכ  מאוד, כללייםריכים א, והתכאןלהלן החלוקה שאני מציע  -די לקצר בכז א

הכיבוש  מעט אחרי ס  ועד "הלפנ  12ה ה מהמא - ישראל הקדוםהתהוות  – ישראליתתמורה הה .1

 .ערךס ל"הלפנ  700 יהאשור

שיבת  עד ס "הלפנ  730 סביבותתקופה האשורית מה - המאוחדתיהודה  - התמורה היהודאית  .2

 (אחד" 'ה")  530 תך בשנ ציון בער

 עד התקופה היוונית -הפרסית יהד חוות פל ובגלות ב –מונותאיסטית התמורה ה .3

 - בתקופה הערביתהדות בבל עד י החשמונאים ימי מ - ורת החכמיםמת - הלניסטיתהתמורה ה .4

 ים. החכמ תמורת ך.לער 8במאה ה 

כז היהודי עובר המרבהן ת בתקופה הערביקה מיסטילשכלתנות בין  -  התמורה הרציונליסטית .5

 .15 סוף המאה ה  עד 8  מאותב -ה אירופדרום מבבל ל

ים. בין עולם ישן לתלמוד ומתנגד וחסידות קבלה  בין– 19עד   16 מאות במודרנית התמורה ה .6

 והתבוללות. ן חילו ,יפציהלאמס

ת  בין לאומיו  )ובישראל: 20 - 19מאות  ת,ללאומיו אמנסיפציה בין – ההשכלהתמורת  .7

 . (לאן זה הולך וד?  ימים יגי לאומנית חיותימשל

 : חשובות הערותכמה  –מורות סקירת התלפני 

משתנה תרבות ון אלא בעיקר כי כרילהקל על הזכדי רק  א, לסרוך גה מאוד בתיאוט עבזהו שרטצפוי, כ

 !בחת חרבאבנוצרות   ןאינ  רוב  על פי  אנושיותיצירות  -סטוריה יהכ "בד בו לומדים   , ובניגוד לאופןלאיטה

  -מגמות למצוא שלל  מעמיקה סטוריוןיההכל יו של,למשורי הכיבוש האכמו סביב כל אירוע היסטורי  

אינה למשל, עלייתה הדומיננטית של תרבות יהודה , וםשני תועשר כמה ינ פ-עלנגד תגובות משכיות או ה

 . ישראלבירת  – שומרוןבו חרבה   חשת ביוםמתר

שר  , אלספירה( 70) ד הגדולרבימי המ( "בית השניה ")בית המקדש  סהרגם  – ד נראהכפי שעוכן, ו

המשיכו   ויהודים ותהי ,ית דרמטית מבחינה תרבותיתוה תפנ לא מהו, עד ימינורגשי עמוק הותיר חותם 

 הרבה.ים נ שותחת אותו שלטון עוד באותו מבנה חברתי צור לי

י  הר של החלוקה הגסהוב – נטיותנ יות דומיותר משתי קבוצ לעיתיםבתוך כל תקופה יש זכור כי ב לשוח

ד. כך למשל לא דומה התקופה פרמהותיים, אותם ניתן להציג בנ ם ים שינוייחשמתר תקופה כל תוך בש

ולות א ששתי אלה כלביזנטי אל-רומית הפריחה היהודית בגליל תחת שלטון לתקופ תיהריבונ אית שמונ הח

 הלניסטית. –בהשפעה רחבה אחת 

 נק הללו?ת העמורותראוי לתאר את כיצד  –יתן חשובות שתמצלשאלות ועכשיו 

ה מר מכלו (הסוטורולוגיה)הישועה  דון בממדקטן מבקש לני הברוח דבריו של שמואלי גם א ביט?מה נב

לרבות  –תר רחבה ביו ל תרבותם השר הראוי שבהק לומר על השקפותיהם של בני אותה תקופה ניתן

 .כיום , ככל שאנו יכולים לדעתיםפועל כם הםבתושלטון תרבות והה

ם כך שתרבות  ייניכיצד התפתחו הענ למעשה  לאאני שו -זה מאמר עניין חשוב במיוחד בוזה  –וסף לכך נ 

רכים הע של ההיסטוריים םהמה הם שורשי  ?ה בתוך תרבות ישראלדלמננו נות זת בייהודית הומניסט

-רוחניותר לשאלות נה זרקואפ ת והתרבותיתטוריס ההיגרת מסהבתוך כלומר   ?בתרבותנו  ההומניסטים

 (.בדרך כלל נרטיבים אחרים ב הזה )בצד תר את הנרטיות בתקווה לאערכי

עליו השלום. קב מלכין הפרופ' יעמורי ורבי  שינהג להדג , "ווהההיסטוריה מתחילה בה"  נתחיל?ה יפא

כמובן שעלינו מכך לא נוכל. גם אם נבקש להשתחרר ו מביטים לאחור מתוך ההווה אנחנו למעשה רק
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ן חולבנו עלי –ופה אך לא פחות מכך של בני התק נקודת מבטם וריה גם מתוךהתאמץ להבין את ההיסטל

 ה שאנחנו. מלה לשהוביאת השתלשלות העניינים 

בי ללמד אותן הפציר  רצאותייבהי מציע מודל התמורות שאנ  עלשוחחנו כשועקבי רופ' מלכין היה פ

 .היו נפלאותוהתגובות  –ובאמת כך עשיתי לא פעם   מהסוף להתחלה!

המילולית כולת היכאן ה סרחו יותר עיוניטיבו אשר  –ץ זה בקובתי שבחש  -מתאחר התלבטות מסויל

זמננו. ד קה עותקופה הרחנית, אולי בכל זאת עדיף לספר את הסיפור מהאיחה ספונטשבפערים על  לגשר

הדברים  לראות את יאפשרו בין התמורות החיבורים תקווה ש ליכו -כל זאתב. ו ך מורגלים רוב האנשיםכ

מש הם מ ןהמובאים כא ריםהדבך העבר. ד ההווה נוצר מתוכיצהמברר  – ראויוון הבכיגם - הדיבאותה המ

 : מוזמנים שלי! תההתבוננו –ימת מסו  נקודת מבטמזאת כל  –לשכוח ולא  – תקציר בראשי פרקים

 ה היה לפני ישראל?מ

  –קל והחיד תהפר  אזור) פורההסהר מצרים לבין  חביב ור דפרוז אוה -אסיהקדמת  – לנואזור שה

 על ידי בני אדם )מסוגים שונים( במיליון שב מיוזור האוויר הא אי מזג בשל תנ  הכנרא. המסופוטמיה(

.  עושר יישוביות יעקב או בנחל מערות בכרמל חושפים נ בשר פירות גם בחממצאיחרונות! השנים הא

ים, הקרויים על  החזק אחינו)  ליםאנדרטינ אנס )ההורים שלנו( וסאפי-ומוה חדנראה כי בכרמל אף חיו י

  שטות עלמותם קשורה בהתפהשערות הינה, ולפי רוב העצמותיהם לראשוו נמצא בו ה שם העמק בגרמני

רבות ה התבתקופות הקרובות אלינו ידוע(. כלומר הם עברו פה ..ירופהה לאפריקהורינו הקדומים מא

נו . ארצלהפסיק לנדודו לקטים שהחליט הכוללת ציידיםשנים( 12,000עד  15,000 לפני כ) "נאטופית"ה

ת  במער –ה ייצור ביר ףבורה, תכשיטים ואם כמו ק מנהגי למדנו עלם נאטופיים מהם גדושה בממצאי 

 .כרמלרקפת ב

תי של הקרקע( שהובילה צול שיטניית הגדולה )המהפכה החקלאטופית מתחוללת אנ תקופה הף הסוב

 -בעיקר של מנהל וכלכלה -תיעוד בכתבתחילת ה ומרכל-"היסטוריה"ה גון החברתי. ניכר באר לשינוי

נה הראשו, שנים 5,500ני לפר כב  נו עריםבה לראשונה נב( של ימינו יראקדרום ע) -מר"ב"שו רק ל חימת

רת אף ממתיימצפון לים המלח  ,ריחוי) משך. בו נעסוק בה –"אנכי" עירו של האל  "דּור  ְ א"א כנראה יה

לעיור מקבילה התקופה מן השנתגלו בה  הציבורומבני ה בשל החומ ולםשונות בעמהרא "עיר"היא להיות 

 . (המסופוטמי

 בבבל?  "אביב-תל"

העניק הוא התרגום שאביב" -"תל

)ארץ ישנה  "וילנדנ טאל"לב לוקוסו

 ואולם. של הרצלחיבורו  ה(חדש

יא אביב" ה -"תל:  יותר עמוקהעניין 

 יחזקאלבה ישב  דומהעיר בבלית ק

יב  ַהּגֹוָלה ת  -ָוָאבֹוא ֶאל ”:נביאה ל ָאב 

ים  ְשב  ב( -ְנַהר-ֶאל ַהיֹּ ש  ְכָבר ואשר )ָוא 

ָמה יֹושְ  ים ָשם וָ ה  ש  ב  ְבַעת ָשם ש   בא 

ים ְבתֹוכָ  ים ַמְשמ   (15ג' )יחזקאל  " ם ָימ 

קדומה עיר אותה באם מדובר ה

ו אב-תל"היא  "דּור  ְ א"שונה, רא

-לחבר את "תל יותר מקובל? ן"ריישה
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ל ָאֻבב  "  בשם  -יישוב מאוחר בהרבה  ור אאזולל יחזקאל שאביב"  כפי הנראה לבבל הסמוך  –"  ית 

שאחרי הגלות,  ביא ההתחדשות היהודית היה נ יחזקאל  –בכל אופן ך. כאישור ל כל איןהקדומה, ואולם 

 יפה מאוד.  רים כךונראה שהדברים מתחב

 

ב המכונה בכתמדובר  דומה.בשפה ת ודברת המיומיושב בתרבושלנו מרחב הס "הי לפנ האלף השנ ף סוב

בהמשך   כך הםלא ידעו שיקראו ל "פיניקים"ם ניכומה להאאפילו ו דאומאוחר מכינוי )זה "פיניקי" כיום 

יך  בתהל -השפעה מצרית ב קהפתחות הטכניתהעל מלמד של שפה זו כתב אודות ה מחקר ה .(ההיסטוריה

ארמית דרך הץ הכתב מואי .זור הזהנולד באשן ענ מרחידוש א הו –ת רעיון האלפבישאף  –וד יטי מאא

י  יושבההר, יושבי  –שונים מדוברים יאלקטים ו ודשלנ  רלו בכורה באזוניק הע –הפופולארית בשעתה

 ותה תקופהאב ורפמקומיות אלה הצטקבוצות . לחריםאו ה"פיניקים"(בצפון החוף )הסוחרים עבר הירדן, 

והביאו   ו התאפשר להם הדבראזור בל בכ הים התיכוןופי חו על פשטאשר ( "גויי הים" )ת יורדי ים וצקבו

צמד שנ מוטיב הפלישה קשור כנראה ל "פלשתים" ,הםתישמוד מחא. יתאתם תרבות שונה מזו המקומ 

נראה כי . יאיגא-רופאים האימצביעים על מוצאבימינו חקרים מ גווןמאף והכתב שהביאו שונה, להם, שכן 

הממצאים   -ד לתיאור המקראיבניגוף אוהחוף הדרומי של ישראל  היטב במרחב והשתלבם הפלשתי

 . תריו הרבהעשירה תרבותם מעידים כי 

שהתגאה בחיסול  נפתח רמרעה בכתובת של פ ס "הלפנ  1208בשנת לראשונה אל" מופיע "ישרשם ה

 " החלה" שנים אחרי שכבר 2,000יותר מ ה ם זאמנ בשם "ישראל".   -טאולי שב- כלשהי אתניתות יש

 "ישראל":בות תראודות ה שלנו מתחילה השיח, אבל כאן יהההיסטור 

 ? הקדום"  אלריש"קם כיצד מורה הישראלית:  התא: 

  ארשה לעצמי להשתמש בשמותואני  – בשתי אסכולות ןגראהמתחב ומחקר נר שיח ער זו מפרנסתאלה ש

דה  יסו –"אסכולת ירושלים" יש בכך: ן האמת שגרעיבשל – הבדיחלעיתים ב מוזכריםה, ייםמשהלא ר

  את ה אשר הדגישבירושלים ה העברית סביב האוניברסיט , בעיקרםציוניייהדות ת וספרו ת חוקריצבובק

חקר ארץ בך גם כ. (19חקר היהדות במאה ה את  אפייןאו המתבולל שהדתי  פני זה הלאומי )על פןה

היה כך  . ""לחפש את התנך באדמה -מבקריה , בלשוןצה זונוטה קבוך לכך, שהתפתח בסמול אריש

באתרים רבים  המקראיים הושוע את כיבושי יזיהה לכאורה כאשר יגאל ידין שים בשנות החמיעיקר ב

קרובים יותר  כלומר  נחשבים ל"מרחיבים"עדיין אך בימינו ביקורתיים יותר, סכולה זו א די חסי .ץארב

אילת ר, זמבנימין  –נו מבין הבולטים בדורק בו. ד נעסושעון יינ ע ולה,ל ישראל הגדי שיאור המקראתל

 . םחריאנים חוקרים מצויו ,ברקאי גביגורפינקל, וסף מזר, י

כתגובה   בחיוךא כאן אלא מובבחקר היהדות, אסכולה קיימת נשען על  נואי  " אביב -תלת כול"אסשם ה

הם  ב האחרונים םוריבעשים ים בולט יונ גים והיסטוראולוכיארבעשרות ובר דמלזו הירושלמית..  הולמת

חלק  ערערים על המ , אחריםרבים ואביב( -מאוניברסיטת תל) יץשפי עודד ל ,קלשטייןישראל פינ 

 ד יובהר העניין.מים, ושלמיהירובריהם של חת ויעקבהמ

מעיט בחשיבות  ה ל ת מבלי, זאאלה םחוקריהרצאות של ללא כל בעיה בעשרות צפות לכיום ניתן  -גב א

 .בושכת המקצועית פרותבסמעמיק הן עיוה

את מצרים המונית והתנחלות אודות יציהמפורטים המקראיים ים התיאור – 1קת?  ל מה אין כמעט מחלוע

כבד ם נ אשר קיבל מקו , סיפורשל קבוצה קטנה הסיפור לכל היותר הם – טחתמובהבארצו  רבעם  של

תיעוד חיצוני לכך או טרם נמצא . א(מקרתהליך כתיבת הל גיענ ועוד ) ירכתב הרבה אחבטקסט שנ 

ס( "הלפנ  1200תקופת הברונזה )סביבות שנת בסוף  – 2  לכך ישירים הנקשרים ממצאים ארכיאולוגים

http://www.oren-yehishalom.com/


10 

 

 

 ehishalom.comy-www.oren   רב חילוני.  שלום. -אורן יהי   

   054-3156150      :ה/ סדנההרצאל

 

נתון משכו  וגם, ים רביםמחקרבלב נסיבותיו עומדות ש ,שלנובאזור ול ה גדל משבר הגירולמתח

של  רה בסופו עשרות רבות מקל כבוות כמה עשורים( לפחשנתיים אלא  לא שנהבל זה אבמחלוקת )

 פוגשיםנו בשיאו של תהליך זה, א. ייחודייםאפיינים מ בעלי – ר המרכזיים על ההיישובי קבע חדש

כן זוהי ש -אך החיבור בין הדברים אינו הכרחי. בתיעוד מצרי - "ישראל" בשם ישות ,, כאמורלראשונה

 אינו ברור.ל" בכתובת "ישראשות טיבה של אותה יו ןמי של כנעדרו  רכתובת המתייחסת לאזו

המצריות שולטות  שושלות הפרעונים כאשר מתרחש כל זה ו א שם מצריהוען" השם "כנ כי  דעתשוב לח

 רחבבטח לא באופן אלים ונ - צב הכללידרת עם המה מסתננאיל"כנען" מצרים מ" הא"יצי ךכ. לפיונ באזורי

 .אהמתואר במקרכל כך, 

 ?דשיםחה ישראליים""ישובים היה מיוחד ב מ

התפתחה  ם אזורים ר באותב מאוחר יות, היות ובשלבדיעבדכמובן הנחה שלנו "ישראליים" משקף שם ה

חודיים  אחד המאפיינים הייזה  - כתובות!הללו נטולי ים ישוב הי אבל ויכוח. ממלכת ישראל, ועל כך אין 

  "בית   , במרכזםגדר פיםמוק, מבנים 10- 5רוב ל -ניםקטהם   :םם אותועוד כמה עניינים מייחדישלהם. 

 יםקנקנ ם נמצאו בה. רדים וחצר פנימיתדיים מופם צדים בעלי חדריטרי סימבתים  –ארבעת המרחבים" 

כל תקופת ממלכת במצאו ארבעת המרחבים שנ  בניגוד לביתאך  – (ארוןצוו )שפתרבות זו תל ייחודיים

בעלי  ת בורוופיינים באליים מאבים הישרהיישו ס. "הנ לפ 1000יב שנת בס, קנקנים אלה נעלמו ישראל

 סון. בכל היישובים אין עצמות חזיר. ח כי הם שימשו לא יםברהחוקרים סו  ובור קבועריבועי מבנה 

 אים?פרש את הממצנ  יצדכ

  רים?עם ישראל השב ממצ כיבוש הארץ על ידיאם נוכל לאמץ את הסיפור המקראי של ה

הממצאים בשטח  ום מסכימים החוקרים ששכי הרים, בשנות החמישיוחבריו  יגאל ידיןשות גרלמרות הת

 אמנם שועיהוות בספר המופיעעל כיבוש מהיר, שכן רשימות הערים  ר המקראיפוים לגמרי את הסישולל

לא   – ף עמידתן ללא תושבים וממצאים רבים נוספים אאו  נןועדי חורבמהשוואת , אך יטב בשטחה ת הוזומ

 ים על מצביעלמשל,  יאירה אמיתהם רבים, ביני מקראי קרחו –התיאורים. יתרה מכך תדרים כלל עם סמ

  יותר טוב אירה מדרך הב העולות ממנוהאידיאולוגיות המגמות שוע וכתיבת ספר יהו של וחרהמא מועדה

 סיפורים שמרכיבים אותו. את ה

 שכזו? ייחודית הביא להתנחלותמה  –בכל זאת ו

אין  – לא תומכים בכךאים ? רוב הממצ רחושב םיהיו אלא גורמים כנעניהאם  –גדולה  ןאמחלוקת כה

התפרקות ם על ממצאים מצביעיכמו כן יותר ויותר יישובי ההתנחלות. ענים להכנ ף חומרי בין רצ כמעט

 ים שהגיעו?ה גורמים חיצונים היו אלהאקופת הברונזה. תמשבר בסוף ם הכנעניים כתוצאה מובי יישה

  חברתי תהליך בר א יותת אלגנ דולה ומאורישות ג ות שלבאפשרעדר ביצורים לא תומך והי היישובים לדגו

 תלעמדוטה אני נ בעינה, והמחלוקת עומדת  מקומיים? ם . האם היו אלה כפרייליישוב קבע טיאימעבר  -

ובי  ידה ליישדנ העוברים מ )כמו הבדווים בימינו דיםוונ קבע של יישבות המצביע על תהליך התינקלשטיין פ

 .(בעק

אותנו שמעניינות  הגדולותשאלות ה עלגם משליך  –יאולוגיה וידע סוציולוגי ארכ ן עלשעהנ  - דיון הזהה

 ? ים בהרחדש "ישראלים" במה האמינו אותם  –

)רק מגיע מאוחר בהרבה  מטבעותאף השימוש ב ודבר נפוץ באותה תקופה  ואינ  בכתבשימוש , אמורכ

היעדר עצמות פתוחות. רובן בא אללות אש. ות בהשפעה יוונית(השימוש במטבע בחהורהס לפנ  5במאה ה 

  בשם ואולם ככל שנתפתחה תרבות זו, והפכה לממלכה בות נוודים. רתבמדובר פשרות שר תומך באזיח

 הרבה יותר.לנו וע שיד ריה –ישראל""
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 "יתיאופור"מרכיב ) "אל"האל  –אמונה מרכזית של קבוצה זו המרמז לכיב כולל מר שם "ישראל"ה

ה "אל" מועוד בתקופה הקדכללי לאלוהות בהוא שם  "בשפת ימינו "אל -לבל להתבולא . (קוראים לזה

 ף"ו"אל) עגלשור או הוא  " "אל הה עםמל המזוסה  .הכנעניהאלים פנתאון ראש  –י ם מאוד ספיציפהוא ש

בכתב   שסימונה "א"ה נ הראשות וא, ומכאן גם השעוד נעסוק בהם(ם סיפורי העגל וכמובן ידועי -ך"בתנ 

 "אל" . רי קדום זה(משך לכתב עבפת ההמשקנית )הלטי "אלפאה"כמו דיוק הוא בעץ( הקדום )דהעברי 

,  ני האדםכשוכן בשמים, אביהם של בדוע ( וימות, ענת, ים רבים וחשובים )בעל,אביהם של אלים נחשב ל

את  כירו די טוב הך "התנ  כותביינו אבותש מוכר, זה משוםלנו אם כל זה נשמע  עליון".-ומכונה גם "אל

 קידם של אלה. ותפ יהםותמש

תוכלו שהתפתח הרבה אחרי. למעשה  םזלמונותאי ינה קשורהל ישראל ארכזי שכאל המ "אל"אמונה בה

 –" וזה סימן למקום פולחן קדום לה "ביתמיהם מתחילים ב ים ששמותים רבשוביישראל יי בארץגוש פל

גם  –וכן  בית דגן, שאן,בית  ירח, :  בית שמש, ביתקדומהישראלית הוה תינ מהתקופה הכנעך כלל בדר

 . " בממלכת ישראלהפולחן לאל "אל רכזבית אל", מ"

ן מוצאים  אותפרטיות יות צלמ שלל יש להוסיף לכךיבוי אלים אינו עניין מפתיע בתקופה זו, ו ר

. (א"לפרק ית חל.. ראו בראש ר  כמו בסיפור -"תרפים")בלשון המקרא בכל בית לוגים כמעט הארכיאו

, ואף ת הממלכות(פקובתהמאוחר ) עצמהאלים בישראל ם עולה ריבוי בתיאורים מהה ושדגך "תנ ספרות ה

ועדף ר אל מב זה כ"הנותאיזם" כלומצמים תאראחדים מ יםחוקרה מעמדו של "אל"? אז מ  .בבית המקדש

  ם עומדים בתוקפם האלי עה ששארזאת בש ךא( לחמהאו מאוחד הזוכה ליחס מיוחד )למשל לפני יציאה למ

באלים   כהמי כמו" – , ביניהםראייםזכורים מקבכמה אציאות כזו משתקף למביטוי    .פולחן מקבילם לוזוכי

 . (11ו ")שמות טוה" יה

 . בובכת בממצאים   –תר , גדוש יוכישות מדינית ראליש לכתממפועלת ב בו לשה

  רחיבים בין המקת חלוזה הוא שיאה של המ ענייןזו, אך  התיאור ממלכמרבה ב , כידוע,ך"פרות התנ ס

 .פי הנראהין מאוחרים מאוד כינ ו על ידי בעלי עתיאורים אלה נכתבשכן  – למצמצמים

תי  ר משמעוקום מבצמפעילה כא היאל הקדום. שררת יא בישומרון הי  :םמוסכפחות או יותר פתח במה שנ 

יות  ורודות האז, אך בתעבמקראגונים משניהם  -ניהס פל 880ך משנת בעראב, של אחאביו  –בימי עמרי 

  בשם ישראל. מפוארת ממלכה אזורית שהובילה  לת רבת השפעהושש אהי יש לנו, נראה כי "בית עמרי" ש

קראי,  , ביטוי מעד דן"") לגליל עתה צפונהשפבות החתר ה , אךרעאלעד עמק יז יפונ ה בהר הצראשית

ל מעידים ע עיר שומרוןאי הממצ מאוד. ורה בר  –ומה ליהודה רדו ( ממצאים ישראליים נתגלו  דן לתוב

עוד חיצוני( מעידים  תות של ממלכה זו )המגובים בתיבריהכיבושים וה  וריתיא. של ממלכה זורב ה העושר

 . בוטלהאזורי הלא מ העל כוח

זת  מר מ, שהתקיימה במאה השמינית"בית דוד"  כפי הנראה ושלת מלכים, הקרויהשמה עוד מוסכם :  ו

 . לתיסד שושמי -בשם דודודם ק ךמללה  היהייתכן וש
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 כתובת תל דן:

תח מבנה ישראלי בתל שעים, בפבשנות התמצאה כתובת שנה

מים האר םשראלידי הידן, אותו לפי השערת החוקרים כבשו מי

והייתה ה על הרצפה ן כי הכתובת נותר. ייתכאלהגת חזבהנ

שמו של  רקום ולפאם במתוכחנולמרמס מכוון כדי להשפיל את 

מכילה ים כתובת זו שהציעו החוקרשחזור ה לפי מלך ארם.

אב מלך ן אחברם יהודו: הושמים ששני מלכל שמותיהם ש

"בית ה המיל. )רק רם מלך "בית דוד"ישראל, וכן אחזיהו בן יהו

במחצית כי עולה מכתובת זו . ואה בכתובת(דוד מופיעה במל

ון בשנת  ט עלה לשלרק  והי אחזהשניה של המאה התשיעית )

  וד". "בית ד תחת השםשושלת  המקייתה (הסלפנ 843

   כתובת: הך מתוגום משוחזר תר

   [ ]הרגתי את יהו[רם בן ]אחאב

 [הורם מלךמלך ישראל והרג]תי את אחז[יהו בן ]י 

 [ דוד. ואשים ]את עריהם חורבות ואהפוך-בית 

 [את ארצם ל]שממה... 

 

 ?תהיאו לא הייתה יה –המאוחדת הממלכה  –ב הויכוח ל

ישות  ה התקיימ ס"לפניה 930לפני הספירה עד בערך  1,030השנים  בין המקראיוהתיארוך התיאור פי ל

אי  התיאור המקר .השושלתמייסד  –בש אותה דוד ירושלים, מאז כ ה ישראל, אשר בירתהאחת גדולה ושמ

אור  הממלכה ותיגודלה של . המושל דוד –משמעותיים שני מלכים  מפליג בתיאורים מפורטים של מעללי

בר אל, כולל עזורי ארץ ישרא בברואזורית משמעותית, השולטת של ממלכה טים תמונה טמשר כיבושיה 

ואף עם  עם צידוןם ויבריתות עם מצרממלכה זו באה בפר, לפי המסוגולן ועד הנגב. ל המכרה הירדן

 ממלכת שבא באפריקה.

 אביבים: -טייתי עם התלת מודה שנ נאוני בגילוי אם, ושוני מציגות טיעוניםתי האסכולות ש

 -כמובןערבבים והדברים מתרא. קר המקגיה וחורכיאולאה וב בין שני תחומי מחקר עיקריים:נס חיכווה

 אבל אנסה להפרידם.

 אולוגיה: רכיבתחום האאשית ר

שיש בהם כדי   סלפנה גישים שאין עדיין ממצאים רציניים מהמאה העשיריתאביב מד -חוקרים מתלה

ל המתואר  דובסדר ג ותממלכ. ביבתהבסשלים ולא רויבלא  -בעת הזוגדולה קיומה של ממלכה להעיד על 

דוד  בחפירות עיר  שנמצאו ם הדליםהרבה יותר מהשרידימשמעותי  הלכלוכ הלנזקקות למרכז מנ  אבמקר

המקראיים  התיאורים  –לה כמו כן, יאמרו א. (זאתיבהירו  , למשל, שומרון הקדומהה של גודללשוואה )ה

אה ראת המרק לק יהודה בממלכתוהפך נפוץ התפתח ב כתשימוש באוד, בין השאר כי המאוחרים מ

ר של משועה למועד קיומה תבו מאוחר כנ ם המקראיים שהתיאורי בןמולכן . לפנהס תשביעי-מיניתהש

 . ממלכה זו

זאת משקפים ידע בכל  –תבו מאוחר יותרכנ אם גם התיאורים התנכיים כי  ענויטרושלים לת יאסכווקרי ח

יים  ממש ממצאים ארכיאולוגן המצמצמים שאי בניגוד לטענת . מחלוקת אשר על חלקו אין סטורי תקףהי

באזור   ה עיר מבוצרת למדינמצאנה לאחרו, הרי שולית מתקופה זראישה ממלכעוצמתה של המעידים על 

  -שמה הערבי, והחופר הראשי- חרבת כיאפה) הסנ לפ 10מהמאה ה ממצאים ובה ימינו  בית שמש של

ים לשער וטם המוזכרות במקרא( ונ )כמובן מול ערי הים באשר לזיהוי העיר תו החוקרים . גורפינקל( 'פרופ
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אלה. שכבים מים יישוגוון ממצאים ההולסמך מ, זאת על (משל)ולא כנענית ל ר ישראלית קדומהכי זו עי

מעוררת תובת עברית קדומה, משה לכתב( ועליו כששיחרס ת כחתי)אוסטרקון  –גלית משמעותית מאוד ת

עידה על כתיבה  היא מ ? והאםדווקא ישראלית יארות(, האם ה ב סירושה? )יש כמה וכמה פ  מהויכוח ער: 

ממלכת  מבוצרת מהממצאים מעיד על עיר  כלולכי מ נעוכשל מגורפינקפרופ'   ?תשיריה הענפוצה במא

 . ב בתקופה זוהכתצת ו פד על תאוסטרקון מעיהו, דוד

 

 :יותר אף רתקעניין מה –י "התנכבתחום השיח 

ם המספק תמונות יפות  תחו"כב היחשתחדל לאולוגיה הזמן שהארכיע יגכי העיר מן יקלשטיפינ  שראלי

ים פינקלשטין וחבריו.  עליהם מצביעלחזק את הממצאים  יעשוהמקרא חקר א קדווואולם  ."ראלחקר המק

 'דר טוען (קצועיומר גדוש ו ספזה –עשוי להטעות ציוני סלדעתי השם הסנ יהוה" ) ות תולד"קיצור בספרו 

של   מגמה ספרותית הם ממלכה המאוחדתרי האותיבין שולוגיה כדי להצורך בארכיאין כי א בן נוןיגאל 

המאורעות שנים אחרי  350כלומר בערך   7 –מאה ה ב י הסיפור נמצאים תב לא רק שכו . ראקמכותבי ה

בות יצירת נסיעל מלמד שניתוח הכתיבה אלא  ב חוקרי המקרא(,טענה זו מוסכמת על רו) יםהמתואר

שלטון של כתובות כרונולוגיות ) י הכותביםע ליד ם הגיים שתאריך שלטונ ד למלכים אחרגוני . בהסיפור

שלמה תקופת ם גמלכות דוד ותקופת רי שה ניתן לאמת, ואת חלקם ה(העתיקקופה רווח בתים מלכ

גדתי של תיאור  האבאופי מיד יבחין במיוחד,  תמיםשאינו קורא . "ארבעים שנה"י האגדי ויטבבם סוכמימ

 .ו שלמהדמותו של אותעל  – דה זואגות  הכותבת אסכולוהבמאבק  ואףים בספר מלכ שלמה מלכות

 ך , כלוגיותבעיות שלל  ומשכנע כי גם כאןשושלת בית דוד רציפותה של על תיאור ער מערבן נון , כן מוכ

 ם שלייהם הישראלישמות דיח מלך, ימליך את בנו של אותו מלך?ר שהגורם זייתכן כי האם  –למשל 

מלכת לכת ישראל בהמסתירים התערבויות בוטות של ממאב( אחה )ולא רק עתליה בת דיהו מלכיחלק מ

 – נהש 400על פני  שושלתרציפות  - נרטיבבדיעבד ביקשו לעצב סט י הטק, וניכר כי יוצריהודה מלכי

 . ת תקדיםחסרה תקופ

אי  קרוהמי גיאולוכארחקר הממצאי המ י שהר דת,ה קדומה מאוחממלכחלוקת על תעלם מהמאם נ  ףא

ד כל עו ישראל,הגדולה ה לאחותדת( ועב)משה וסאלית ממלכיהודה  יה, שימשהנותב שרו  כילמדים מ

ו של וחשיבות ומרכזיותאת  ויש לזכור  .ס(לפנה 732ש האשורי בשנת ת ישראל )עד הכיבוה ממלכפעל

ביר לא רק מסה, עניין (ון להם מצפמגידו ויקנעל )המעבר הבינלאומי בעמק יזרעאההר הצפוני השולט על 

 .בתרבותה המובהקותוניות פצהת ההשפעות ל ישראל ביחס לירושלים, אלא גם אתה שעוצמאת 

ות התרבות הכנענית שקדמה שרכיוהן תית ארוכת שנים, תרבוסימביוזה ויהודה משקפות ישראל מלכות מ

אלים  העבודת וון ההשקפות וגמ הם. ומנהגיבה הסבי עם תרבויות באו במגע משך השנים בהן להן, והן 

ות הפולחן והאגד הפסילים, בתי ללבשידי ביטוי כפי שבא ל בתרבות המקומיתהיטב תלבו שההשונים 

ממלכת  עם התמוטטותטי דרמ  ךעברה מהפזו תקופה פה. בסושנכתבה  פרות המקראדות בסהמהדה

י שיתואר והפרסים כפ ליםהבבם אשוריהחסות ב- נסיקתה של יהודהודרומה  התאוכלוסיי, הגירת ישראל

 להלן.
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 ! גדולהיהודה  תמורת!  "ישראל ע שמ"ב :  

   היסטוריקע ר

  בכיבושי ממלכת ישראל שטפה ס נ לפנה 720 – ל 730עשור שבין ב: אימפריות ת שנות יהודה תח 400

  למנסרש לכיםהמ ת וף במסע, ולבסו)שכובש גם את בבל( של תגלת פלאסר השלישי ילה במסעוחאשור, ת

תות  מאומאלה עובדות . גלוהוישראל  ק מתושבילחרבה שומרון ו ח 720נת בש ,אשר בסופם ןוסרגו

  או הגירה  בריחההכולל  -זוריבתהליך א ר מדוב יאולוגיה של ארץ ישראל. ארכוב קות הבבליותיבכרונ 

הודה שהופכת לימסעות אשור נמשכים גם . מתרחבת ירושליםו ,יהודהד ת מאוכו מתחזקהלמבדרומה 

 610עד  פנהסל 630שנת מ -האחרונים רים העשועד  ביעיתהמאה השמשך רוב  אשור וסאלית של

, אף אשוריתההתקופה  –שנים  120כ של  –ה זו אפשר לכנות תקופשור. ן מתפוררת אך בהלער ס"נהפל

 ית קצרה: מצר פהשבסופה תקו

נגד  אשורים בקרב לסייע לכדי  ,ארוכה ךבדר ,צפונה ממצרים "נכו"עה פרס צועד "לפנה 610ך ב ערב

חשיבות  אירוע רב ל מתרחש ארץ ישראו בבמהלך מסע סיפור המסגרת. אבל:ה ז ל.בב –עולהריה ההאימפ

יש לציין  -מלך יהודה בשיאו יאשיהו  ן. באותו זמ ס נמצא נכו במגידו"לפנה 609בשנת  עד ימינו ממש:-

,  תליטיפו-ולחניתה פמהפכ עק לבצם, הספידושנים ק 31בערך , 8בגיל שעלה לשלטון כי יאשיהו זה, 

וק ועוד נעס -לדות ו מיאות שליוו סופריוחוג  עם דיח כנראה, צפונה את גבולות יהודהולהרחיב ק לחז

 . בהם

(. צפונה )עניין המלמד על התרחבות יהודה דו ים במגיפגשנ ם והוחר להתעמת עם נכו בשיהו אכי יראה נ 

הגרסאות השונות )ראו ג ו מוצא להורארג בקרב נהיאשיהו  – הסוף ידועהפגישה מתוארת בתמצית, אך 

וגם   מכונן בספרות המקראודתי זה הפך לעניין קנ אירוע  ה( "ל -הימים ב'רי ג, וכן דב" כב'  ם כימלב

 . (16 –  14)יוחנן טז    !ארמגדוןהיא דו  גימ  –וצרית הנ גיה מיתולו ב

בלים את  בה יםמרסקספורות בתוך שנים . קצר יחסיתלזמן , אך זאת מצריםשל וסלית יהודה  ,ה שנהאותמ

אימפריות    קרב כרכמש(.- ס"פנהל 605)סוריה מובס על אדמתו נכה פרעמה שהיה אימפריית אשור, וגם 

ק חלבוכדנצר הבבלי, על ידי שריו של נ  כולה יהודהגם נכבשת ם ינ כמה שבתוך  –אבל בטוח ת לאט זזו

ת  חורבן בי")זהו . ס"לפנה 586בשנת נחרבת ירושלים ו ,בכמה גלים מוגלית לבבליהודה  מאוכלוסיית

עם עליית רשמית " מסתיימת בבל גלות" תודעת עמנו כ, הנחשבת בזו הפתקו(. מורשתנוב "ראשון

 חווה"פ"בכל  –למקומם דש בתי המקדועה של כורש להחזרת תו הירהצוהס "פנהל 538בשנת  הפרסים

 .תחת שלטונו

עיצוב  טלטלות ברבת אמנם   - בבל ו  אשור: יות מזרחיהודה בחסות אימפריות הצפון  בה –זו טיבת זמן ח

אשר ספרות הכתובה, הות פתחנוכח הת ,לא פחותהד העתי תרומתה לעיצובאך , בשעתה ראלשיתרבות 

 !ך"התנ  -לספרות הקודש חלקה )הקטן( יהפוך מאוחר יותר 

 תנךחות ספרות התפתה

בדיעבד  וות התמונה עימר משיהלעלינו  :מעוף הציפורמ ןיניאת העבטרם נסקור מהירות ערות ה

 : המקובלים במחקרם עניינישהם  ,מכמה טעמים)אנכרוניזם( 

. תהליך ביחס להיקף הכתיבה באותה תקופהספרות חלקית ב מדובר אך עדיין  ,מספק מידע רבך "תנ ה - א

פי שמספרת  )כהלניסטיתה הופבתק קרארוך שסיומו הוא תהליך  הקאנוניזציה )גיבוש ספרות המקרא( 

ו עד רובם לא שרד– סרונאוכל השאר  םכקדושיאלו ספרים יישמרו סופית הוכרע אז ( עצמהה במשנ ה

 זמננו.
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ף לא ספר ח כי אלהנימקובל . המדוברתופה התקמהלך ברובן  –י עריכהכמה גלרו עב ך"נ י התתבכ - ב

 .לש, למ תה אחנכתב כך במקור כיחידכיום, קים שאנו מחזי אחד

, שכן חשובזה ן יי. ענ שונות כדי לבטא השקפות, בעיקר ופרים רביםדי סה ביכתוב ך"נ התספרות - ג

אופי הכתיבה בעוד  ות שלנוסדר העדיפויגבוה ב עומד ות( )העובדנית ערך האמת דרהמונו בתקופת

 .השונ  המחשב א סגנוןמבט ,ף תחכומו הרבאעל  ,הקדומה

 םתוקפרער על היה מי שיעלא  –יניים מי הבסוף יועד  נוןהקאבוש גי חראלפות תקוב הכמובן שרו

  איכותם מעבר ל -וריתההיסט השפעתםן עיקר מכאיב המשתקף מהם. נרטהכתבים וה של ההיסטורי

 . המרשימה

שבהן היא האסכולה המשנה החשובה  – תנכית ם מקובל להניח קיומן של מספר אסכולות כתיבה יוכ

ראשית אסכולה זו  .דויטורנימוס בלטינית ונההמכ תורה" נהמש"רים, הוא בד שם ספר על ,תורתית

  ושיבת ציון  בבל בימי גלותגם  –רמי מעלה ביהודה רים סופאליטות והמשכה ב הואשיר של יצחה בסופרי

אותותיה  אסכולות נוספות כמו זו שם של כמה גליפעלו  או בתוכה הדצילמובן ש. בתקופה הפרסית

של אסכולת  היא עריכה מאוחרת יותר -. כתיבהשוניםנביאים ופרי , או ספרסיתה הפמן התקוברורים 

 . יבית השנ בראשית הם הניכו

"רקע" הו בהסגנון הכתי ,ח ההשקפותניתו על ידיהשונים בעיקר ה "גושי" הכתיבחינים בין מב  חוקריםה

שכבת הסיר י לדכ קיזמל דעם זאת, לא פעם נדרשת עבודת א. גאוגרפי הנשקף מן הכתבים-הפוליטי

ונולוגיית  כראו שושלות  םגך כו ירה משמרת טקסט קדום יחסית,שמשל כי מקובל ל  :תוחרמא עריכה

שי הכתיבה  גוך א  -נים המאוחריםחן מתאימים יותר לכוה. דקדוקי פולם פריסובידי ופקדו שה יםלכמ

 ה הואוהבנת -כאמורת יט רנומיסולאסכולה הדויטוחסים מי –א במקריסודיות התמות הועיצוב המרכזיים 

 כרת אבותינו!להצוהר 

 

 "ראןקומ"צות היהודים בחרבת קבומגילות 

קומראן גילות תקופה הלניסטית ובכל זאת מר במנם מדובא

  –תהליך פענוחם נמשך עד היום ו 1947שנתגלו בשנת 

טקסט.  רתציוקדומה ספריה היא מה  – ושהתחלנו מספקים 

גולים ם כהנישל תת תרבות זו, מדובר בה מומקיחלק ות בלפח

הם שלמרכזי  ועיסוק – מירושליםלבית צדוק  המייחסים עצמם

ים מקודש –סטים חדשים יצירת טקתוך  טיםת טקסקהוא העת

בה תקופה ב מקראיות""חלקן  – ות מגילותמאב ראף הם. מדוב

גושי ם של שוואת נוסחי, וההושלםטרם ניזציה והליך הקאנת

ספרות  מחקר אודותלם עצו רשים עופקמסכתיבה שונים 

 םשל מאות כתבים מקבילי הכתיבה תהליכי -ובכלל ך "תנה

 .תיבהכ גותסובמגוון 

 

תוץ שאר מוקדי הפולחן שאינם כלומר ני -את ריכוז הפולחן השקפה הדויטורמוניסטית מקובל לייחס ל

 ו יאשיההמלך טקסטים אודות ב בטהית במהותה, המתואר רוחנית-יטיתוגיה פולזו אידיאולו ,םבירושלי

 14קצרה יחסית, של בתקופה שמית רלמרות שמדובר . מאותה תקופהיים  לוגכיאונת בממצאי ארוגמעואף 

.  טס קטהכותבי  –התומכים בה  לוגיםקרב האידיאובלפחות  –עוד זמן רב עתה ניכרה שנה, הרי שהשפ

  – הושיבבגלות  –עם ות הקוראת אותה ומסבירים ההולמים ית והחוקים פיתחה את רעיון הברולה זו כסא

 .עונשושכר כ
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לה. טוב יותר אם קוראים אותו מהסוף להתח ר להביןתנך אפשא בהשטחה:  את האחט, יצורהק מעןל

הימים   דברי –מקבילו  , אוסוףמה – גית של המלכים )ספר מלכים בכלומר מסוף הכתיבה הכרונולו

ר  המדבסיפורי  –ים סיפורגנים הה, מתארור כל אלדברים(, ולאתורה )משנה  –ספר הברית דרך  ף(מהסו

תי דומים ברצף עלילהמיתוסים הקנערכים טים ומלוק –ותר מאוחר י)כורת הברית(, וכן  משה נביאוה

נים  י אבולוציה הפוכה לסדר הזמהוזגדול ש אפשר לומר ב.  ריאת העולם עד יציאת העם למצריםגאוני מב

קף שמ חרבידי סופר מאווב הכתם יתוס מסויכי מייתכן  –להתבלבל לא  –עם זאת אר במקרא. והמתו

בעיקר כאשר מדובר  , מאתיים או שלוש מאות שנים לאחורכדי עד  – רדום יותקמוטיב  פור או סילהדהוד 

 . יותר לאורך זמן רב נשמראה כנרעניין ש -או שירה , נולוגיות של מלכיםרובכ

  – מעט מהםכאן באתמקד  –שוב רבים, ומתחים  סתםהמקרא משקף מן הויוצרי ספרי של ם העצו מגווןה

 נו: לענייניבמיוחד   יםבחשוה

למעשה ככל שישראלים מציפים את יהודה  יהודה. מתחזקת  –ת ממלכת ישראל שוחלבימי ה אמורכ

יהודה תובעת  – ך("ה מספרות התנ כפי שעול )לפחות רתק מך מתרחש תהלי ,מתחזקתוירושלים 

  השוניםלים האזוג ך מי תהלי אל! של ישרוננים טיבים המכהמו ן עלהן על שטחי ישראל, והנטיות נ ידומ

תאוצה ממשית  צובר  – וה"יה"ני", ו"אנוכי", "אדו ,אל""בין  –   בה קודםהרחל שה –  זם(נקרטייס)

"שמע ישראל, יהוה    -ביעהברית משמשים רקע לתם והמצרי  פורסי :ות מלאהכאשר יהודה תובעת אחד 

בכל ודוע "בכל לבבך הי ביטוילב למו שיו – 'ום דברי –רק כולו הפ )קראו את אלוהינו, יהוה אחד"

 (.נפשך.." 

 : את כיבושי יאשיהו כל נפש"אינה מקבלת "בכל לב וב "בית אל"כי  יכרנ 

ד ַהֶמֶלְך ַעלוַ  ְפנ י יְ ַהבְ -ת ֶאתְכרֹּ ַוי  ד ָהַעמּו-ַיֲעמֹּ ית ל  ְצֹו ַחר ְיהָוההָוה ָלֶלֶכת אַ ר  ר מ  ְשמֹּ ְדֹו-ְוֶאת יו תָ ְול  -תאֶ ָתיו וְ ע 

ָתיו בְ  ב ּובְ -ָכלֻחקֹּ ים -ָכלל  י ַהבְ -ֶאתֶנֶפש ְלָהק  ְבר  ים ַעלד  ֹּאת ַהְכֻתב  ית ַהז ד ָכל-ר  ֶפר ַהֶזה ַוַיֲעמֹּ ית-ַהס     ... ָהָעם ַבְבר 

 : נכתב משךובה

י -ָכל-ַגם ֶאתוְ  ְמרֹון ֲאֶשר ָעׂשַהָבמֹות ֲאֶשר ְבעָ ָבת  י שֹּ ל לְ ּו ר  ְׂשָרא  י י  יַמְלכ  ס  יס ה  ָיהּוַהְכע  ֹּאש  -ָכלַיַעׂש ָלֶהם כְ וַ  ר י

ים  יתַהַמֲעׂש   ל א  -ֲאֶשר ָעָׂשה ְבב 

ה מגמה פנטסטית של לאותים וחס מי –י יהושוע למשל כיבושהדויטורנומיסט. מספרות קלה הי טעימה וז

 (.שוע" לא במקרה דומה ל"יאשיהו""יהו)ו יאשיהוהאדרת 

ורמת "יהוה אחד"  רפ כותבילב כי  יםלשאבל יש  -יסטותאנ ורא המוטעות את הקלה טקסטים עלוליםה

 : אשיהו מורהכאשר י , למשל ,סביבהאלילית על המציאות  בעצמם מדים  למ

ת ָכללְ  יַכל ְיהָוה א  ה  יא מ  ם ַלַבַעל ְולָ הָ  יםל  ַהכ  -הֹוצ  ח ָרה ּוֲאש  ֲעׂשּוי  ם מ  ְׂשְרפ  ם ַוי  ל ְצָבא ַהָשָמי  ירּוָשַל   ּוץְלכֹּ . םל 

 ם ב כג( )מלכי

 עם השקפותמ חלק היא טבפר והשמש כביםהכו ודתבע – המקדש מלב וצאשה השמים" צבאל" בל מוש

  בתקופה  גם זה נייןע גושנפ עודו – התרבותית סביבהמה גרליאינט כחלק רבות, קופותת משך ישראל

 ו: יאשיה של רהסופ מדגיש והנה   .תההלניסטי

תוַ  ים אֲ -תאֶ  ַיְשב  יֶשר נָ ַהסּוס  יתמֶ ְיהּוָדה ַלשֶ  ְתנּו ַמְלכ  בֹּא ב  ְשכַ -הָוה ֶאליְ -ש מ  יס ֲאֶשר  -ת ְנַתןל  ֶמֶלְך ַהָסר 

ים ְוֶאת  . ג(כם ב מלכי) שא  בָ  ףַמְרְכבֹות ַהֶשֶמש ָׂשַר -ַבַפְרָור 

 

 נמנע לישרא םשע לקוות רוצים ינושהי ,זמננו בני יהודים עבור מופרך כך כל כ"אל" משהש של הדימוי

 השמש,  את עבדו יהודה שמלכי מעיד ירמיה הנביא .רתאח לגמרי מלמדת ות ציאהמ אבל זו, זרה מעבודה

ת   אב  "ַויָ  המקדש: בית בתוך כזה פולחן בחזונו רואה זקאליח וגם ית ֲחַצר ֶאל יאֹּ יתַהפְ  אדני ב  ימ  נ ה...  נ   ְוה 
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יםְכֶעׂשְ  ָשה ר  ְשַתחֲ  ... ישא   ַוֲחמ  יֶתםמ  ְדָמה ו    בעודו  המקדש על תיו ידיעו את יחזקאל שואב מניין ֶמש".ַלשָ  ק 

 .ראח עניין זה ?כבר בנהר

 

 הלניסטית. ה בתקופה גם ו,של בה"מרכ"ה את אפילוו -שהשמ אל את נפגוש עוד נחנוא

ה  וממשיכי למוס עם ממלכת הצפוןהמשתלב בפו –רת מתח גדול במקום אחד מייצפורמת ריכוז הפולחן ר

כי -על ,כיםונה מאוד בספר מלגהמבט נ ם בן סיפורו של ירבעאת לפרש למשל  ניתןך . כה האשוריתפבתקו

 . )מלכים א יב( .אל ובדןבבית  –גל לע מותב תיה שבנ 

 אהרון הכהןחסות שבנה העם ב העגל  –דומה מאודלסיפור  גם ת אחראידאי ו הזה,  כותבי הסיפורסכולת א

  –עם של ירב נדב ואביהו, ובניו הם הרון א ו שלניבי ציין בתמצית כת. נ בלות רבוההק. (דל-לא  שמות )

בתום הבנייה של "עגל זהב"   וה" חג ליה"יש בשניהם תם. ירומתים בצע בשני הסיפורים הםואביה. נדב 

יותר וך". וכן "אשר העל " נאמר בשני הסיפורים,"אלה אלוהיך ישראל. כחטא כמובןהם זה מוגדר ובשני

יֶהם וַ ֹוצְ מ  -ָכל-ַוַיַעְזבּו ֶאת - כתבם נ ילכספר מ. במסכה"ר ל"מעניין החיבו שנים  ָכהַיֲעׂשּו ָלֶהם ַמס  ת ְיהָוה ֱאֹלה 

כָ  -הרון נאמר גם על או  . ( 16מלכים ב  יז  ) םי)ְשנ י( ֲעָגל   ֶגל ַמס  הּו ע   ( 4)שמות לב  הַוַיֲעׂש 

ר ַיֲעֶׂשה  ָהא   ר ּור  אָ : "בספר דברים הברית  איסוריאינם מנותקים מדברים אלה ראה כי נ  ל  ס  פ    יש ֲאֶש 

כ   ּו ָו   הַמסֵּ ת ְיהֹּ  .הפועל "ויעשה" מודגשי הסיפורים בשנ  ".  התֹוֲעַב 

נגד   ממוקדאבק מ מסמלסיפור ירבעם לי נראה כי  וונות.געות מהד  סיפור נולד קודם?איזה  –אולם ו

ואילו , הגלות עד הם ממשיכישיהו או סופרי יאיותר  םולהה דה(ישראלים תחת השפעת יהו)צפון היושבי 

, עניינים המתאימים יותר  אהרוןהים כבני כהנים המזוטות אלי מול ח תמשקפת מ רן דמותו של אהמצת שה

מאוחר  "שתול"  בכל אופן היכרת עבודת עריכה שהותירה את הסיפור. או אף לאחריה תבגלולמתח 

  חר מאומוקדם ו"אין לומר ם בגמרא הדרשנינאלצו )לכן ן. שוארה נייססיפור מעמד הר לאחר יחסית, 

 .(ויבל לנאחז בכך בכורש"י  בתורה"

סיום ההיסטוריה בגלות  הרושם הזה עולה מבבל. גם ב משנה תורתית נמצאת הכולה אסה -כל מקרהב

ת  יזו רמ אפילו מתוך "רבים" ור הגולים כ, או בתיאו )כך מסתיימת ההיסטוריה המקראית( הגדולה

  20ו ט  מלכים ב,)   ץם ָבָאֶר שָ ָעַמד -ּור ְולֹּאֶלְך ַאשַוָיָשב מֶ  ם" בארץ:"שאשור ור מלך ואליות כמו תיאטקסט

דברי  ספר  –לות ושבי יהודה שאחרי הגיבקרב  –החוקרים מוצאים את המשכה גם בתקופה הפרסית . (

  ם מן הסת א ונחמיה י עזררגם ספ כךתרבות פרסית. תבים בעלי נוף יהודאי בוס לכהימים כולו מיוח 

סטים  בטקיכות לא מבוטלות כי ערמקובל  – . ועם זאת הספריםעוט מי אלה , אך ת ציון(יבים את ש )המתאר

במהלך ולי אף )אם כי בשוליים( גם בעת העתקות הספרים וא –ת פרסיפה ההמקראיים בוצעו גם בתקו

 .ראן(הסתבר למשל מספרות קומימי בית שני כולו )כפי ש

נו יתקופות שונות. חשוב לעניינ  סת אלמתייח וות שונות שקפת תקופך מ"נ ספרות התה כי עולמכל זה 

הם שהיו  -בחזרה לפחוות יהדובמיוחד אלה ששבו עם הטקסטים  -ם הגוליםיהודיהקבוצת כי  –לזכור 

 משמעותיים מאוד בכינון מדינת המקדש החדשה. אףכולנו, ו דומיננטיים בעיצוב הזכרון שלה
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עם  ח של ך הטווארולסיפור  נטיות רלוו רומותה כמה ת כותשלזהרי  –דאית התקופה היהות א כםנס אםו

 : בזמננוהכיר ליחים לשאנו מצככל  –ישראל 

 ם של-ירו רתהלכה אחת שביאל ממהישראלים טת יתוך קלצפונה  תרחבות יהודהה .1

 שלם-חדת שבירתה ירו אודות ממלכה מאו כרון ההיסטוריייצוב הזע .2

 עהן תודכאלמנט מכונ  לותאליוהמאבק בחן ול הפ ריכוזמורת ת .3

 רבותי ת ליסוד תשהופכבכתב רית בלרבות –הז'אנרים הכתובים ו בכתתפתחות הה .4

נמצא  ,השקפות בתוכוהעל שלל ך "מצד אחד התנ שכן  –ומבלבל זו הותירה חותם דרמטי יהודאית תמורה 

ים עיינו יודה ך"נ הת מלאאל –שני ומצד  ,מתאך מזווית מאוד מסוי  אלה,לסערות קדומות כעדות בידינו 

 . ופה זואוד על תקמעט מ

 

 

 טון פרסה תחת שליהוד –מונותאיסטית תמורה  ג:

 בפעם הראשונה"  םיהודי"  – רקע היסטורי

כוהנים  לרבות  –לוכניות מ –העביר אליטות יהודאיות ורבן יהודה שהתרחש על פני כמה עשורים ח

 -ךרותהליך ארובה. בפעתם מגבל, אך השמו היה יםהגולף היק –בפועל וסופרים, לאזור פורח בבבל. 

 !ועד ימינ ת השפעה בהתחדשות ר תמהוו   ,ו בגלותמצאיש השקפותה לא שליהודה, א םחלק שבים

כעת  ש–בבל ממלכת על  )פרסית(ת השושלת האחמניתשתלטוהעם מתאפשרות שויות האלה חרההת

ם  אלים למקדש כל המלהחזיר את התלהב ל" כל הזמנים לפניה. "כורש הגדוה הגדולה באימפריהופכת ל

לכיבוש  עד  –שנים  200 יותר מ נשארים באזור  םהפרסי. (ס"לפנה 538)  דועההי הכרזתופרסם ב וכך

 ס. "לפנה 330שנת סביב  –יווני ה

זו   –רו בה הודאים שנותמהיעד היום( )ל להתעלמותהוביליהודה היהודאית ת האליטה שיבהליך ת

נדחקו אשר יהודאים רואים עצמם  -המקומיים כי ף א -רא ונחמיהספרי עזהמשתקפת גם ב המציאות 

נת מקדש נאמנה הובילה להקמת מדי הפרסישל השלטון והממון  סמכותהבחסות האליטה החדשה . החוצה

 החדשה של מקדש ה טונומיית אוהיא  –פחוות יהד" "לאחיה המקומיים.  מפנה עורףאך לפרסים, 

  בית תלמיי תקופת  עקרוני זה גם בתוךשמרה על מעמדה   יש "יהודים"(ראה " )כאן לראשונה כנ יהודים"ה

סופה של  את  יתרשמ סימנו – ס"הלפנ  330נת בש ןוקדמואלכסנדר כיבושי בר כשאך אין ספק - ים(נ ו)היו

 זו מתהווה בהדרגה.  , אם כי היבטים התרבותיים בהם אנו מתמקדיםבבעיקר  – תקופה זו

 

( קיהו ויאשיהומימי חזבמאה השביעית )התפתחו ביהודה לפני החורבן שיוצא שההשקפות מבט רחב ב

גו מיעוט  ייצולי א ,יכללכחני ורו-וגיאידיאול-פוליטיכעניין  ןכוז הפולחהמעדיפות את ירושלים ורי

ידי של  משקל מכריע בעיצוב העתזכו לת אלה ויטשאלרי ה – לבבל  ההגליותעם ן, אך בשעתאליטיסטי 

 וף אותה תקופה.בס ם נת המקדש שתקומדי
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ף וא קדוםלחן הופהציעה חלופות טקסטואליות ל, הקצינה נורמותגלות העצימה רעיונות קודמים, וויית הח

  – הבתוקשר לברית כהנ  לוגיהיסטורי תיאועניין כ-גאולה גלות וחורבן  וכמחדשים  םיייונ רעשים יצרה דג

 פה הפרסית: בתקו יסטיתזו התמורה המונותיא 6. אל אחדעם 

רגנים ספרי התורות לכדי "תורה"  הפרסית מתא ד ן פחוות יהכינוולאחר , קופה זוכך רק בסוף תיפל

טקסטים  עה עשרות פעמים ב יפה" מו"תור המילהאפשר להבחין כי הקאנוני.  -קודש מהבמובנה 

העוף" )ויקרא ובהמה ורת ה:  "ת" קונקרטי"קובץ הוראות כלומר  –עניינים ון מגוב זאת אך  –המקודשים 

ההוראות  קבצי  –, או בהכללה (13דבר ו במהנזיר" )(, "תורת 59)ויקרא יג נגע הצרעת"  א מו(, "תורתי

 (, 26וע כד )יהושתב יהושוע ווכו כתב "ת אלוהים"ספר תורואף , (9ל  הויע)יש של האל "תורת יהוה"

לקובץ בעיקר מכוון  מיה(נח  דברי הימים אוו המאוחרים בלמעט אזכוריולי א)ת משה" "תור  ולפיכך

תאכי: כדברי מל!  משהסות להמיוחטיות קונקרוראות ה ה ֱאֶמת   תֹוַרַ֤ יהּו ָהְיָת  ה ְבפ ִ֔ א־לֹּא ְוַעְוָלָ֖ ְמָצ  יו נ  ְׂשָפָתָ֑ ...   ב 

ת ּוְכר  ז  ( 6ב  )מלאכי ה תֹוַרָ֖ ֶש  י מֹּ ָ֑ י ֲאֶשר   ַעְבד  ית  ּו ִ֨ ר   ֹואֹותַ֤  צ  ׂשְ ־ָכל־ַעל ב  ְבחֹּ לי  ים ָרא ִ֔ ָ֖ ים ֻחק  ִֽ ְשָפט  )מלאכי ג   :ּומ 

22) 

 שלי:  מ לה שלפטים כמו את מקומות משא בעשרוטבעי למצוכן ל

רנְ  י צֹּ  נ  ְצַו ת ְבְ֭ יָך מ  ָ֑ ש־ְוַאל ָאב  ּטֹּ  ת ת ִ֝ תח  מתפ לו בסינייתן כונ שן מקודש נואק"התורה" כ עיוןר     :ָךֶמִֽ א   תֹוַרַ֥

 . בכךועוד נעסוק  - תההלניסטי בתקופה - ל"בספרות חזרק 

י  רחב אליל)בתוך ממאבק באלילות הרעיונות  נעוצה בהתגבשותת פרסיהתקופה הרוחנית בתמורה יבת הל

זהו  . סייםפר רעיונות וח רב  אוניברסאלי רמוס יביכרהכוללת מ -יותרסדורה לכדי משנה ( טיסאיהנותאו 

 אל אחד.בעיקר עובדת נת מקדש ה למדיולמעש טונומיה פרסיתאובצורת ש מדיני הזוכה למימו מונותאיזם

 ?איסטיתתעומת חשיבה פוליל  יזםמה המשמעות של מונותיא

פה מאוחר  ירוד לאדולנו ונ שזור המתפתח בא  תלוי תרבותכי מונותאיזם הוא עניין ינו לזכור אשית עלר

קר, ובין עיבה הפרסית לכממ ה –ות אימפריאליות ת ההיסטוריבין ההתפתחויו קיש קשר הדו יותר.

  -אוניברסאלית היא של מערכת אחת פריה תמונת העולם של יושב אימ עולמי. –ת אל אחד דואוונות ירע

 (.כושתים ו)מואב, עמון, פלהם הנלחמים באמצעות האל שלעמים יותר  יןא

בות מתפתחת כך גם רעיונות מונותיאיסטים  שכל תר כמווניזם. רכ)כרגיל( אנ שלא לעשות חשוב  –עוד ו

שבה המונותיאיסטית  המח ה שלראשיתלכן אין טעם לדמיין את תרבויות. ך יסטים בתואורעיונות פולית

משקפיים ל נו מודעותל לא תזיקימי הביניים או בעת החדשה. כמו כן בית מונותאיסטמתוך הפרשנות ה

ואחרי  . מורכב פוליתאיסטיעולם בביקורת בבואנו לתאר בעיקר  –םי נו מרכיבשא יותהמונותאיסט 

 :של שונות לייםכל  פייניםכמה מאנה ההמגבלות, 

את כלל התופעות המחבר עקרון כלומר שיש אחדות התופעות.  - ניחה אחדותבה מונותאיסטית משיח

(.  בעשל אותו מט שני הצדדים האל– רים כמובן לאל אחדוש)הקים כללי משחק משותפשאנו פוגשים. 

במשמעות   הטבע"או "חוקי "טבע",  גם כךחשיבה כוללת שכזו. נו אפשרי אלא בהמושג "עולם" למשל אי

  , ימתמסו לויים במערכת תים מהגש: ים שוניםבוי תופעות בעלות מנגנונ רילית יש במחשבה אלי . אחידה

א אל – זאת א רקל (. יםים שונ ת )אלוראחמאיות צע תוכמערהנן תוצר השפעת מלחמות או  מחלותבעוד 

ם נחנו מכניה שאלמ לומרעדיפות, כ סיון במציאות(י)הנ העניק לתופעות נוטה לריבוי האלים ש

 ה"אופי"ן !  על כבלתי צפויותעיקר וב –מזו זו הן שונות כל כך והרי  –ופעות הטבע" במונותאיסטית "ת

 
 .  2010 פרדס ,   , ו לפנהס(-ת ח)מאובבל באשור וגלות ישראל ויהודה  ודד בוסתנאי   ע 6
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ה אל חוסר  נוטזי הירלפולחן הקפ רו עניין זהויש שיחב י.זיקפר –המיוחס לאלים מרובים הוא לא פעם 

 הנלווים לכך!האנושיים ולי גם להלכי הרוח סדירות ואה

אך יש גם  את הדברים.כותב  יתמונותאיסטתרבות בן כך שנובעת מ טחבזו הרי  מת ביקורתניתם שחם א

ובעני  והת םי האליעל האופדו מעס ובר( מק –וטובים )הידוע שבהם בים ר: כמובן זםעל המונותאי ביקורת

ות אל אחד  ת אודכדי לחבר בין ההשקפוך " יאת כמה עמודי תנ די בקר. תאיסטיות פות המונוקששל הה

עד העת  -ייקח המון זמןכיו. תומשהעניין הזה מעורר בקרב  ובלנותסחוסר הן ובי (אחדפולחן ומקום )

ת  ונ סובלה של יד בו מויכניסו  נותאיסטיומדוגמטיזם האת ה מתנו במשהוספקניים יבה רעיונות  -החדשה

 . סטיתפלורלי

נוכח העקרון  תולהבין או , כי יש תקווהדםלאנתון . הוא יותר מזמין יותר שליטה "טבע" המונותאיסטיה

האדם. כך גם  לידי  –הטבע הוא סיפור שחרור אשית ברהבריאה בסיפור . מסביר אותוש)האל( אחיד ה

ת של  ורשח אפתתפת  –במהלך ימי הביניים –מאוחר יותר וים בטבע. עניינ מגוון עשוי להסדיר  -ציות לאל 

 .וכשלעצמהטבע קר ח

בני האדם יד מציב את אחמי עולמתבקש כי סדר  –עת למוסר זם נוגיותר של מונותאיבה בוששלכה חה

הרי  –)שיסודן באל(  אחת של טבע ונורמותערכת אל מול מ. ואם הם עומדים ני אדם"ב" –אחת  תופעהכ

זאת גם   רשוניתן לקמול האל.  -םדדות הא, אואוניברסאלית - ניתשוויוהשקפה מזמנת שכזו  תמהוש

בכך ו (!)דםכולל בטבעו של הא - לאל באפשרות השליטה בטבעהמידמה  –שת החירות של האדם וחלת

שעוד כפי  – ם "נת רמבבמש, בהמשך, ה הזו היטבהפילוסופיפרשה התנו תרבותב ! לשנותת חירותו רניכ

 נראה.

 :  יותרמעמיקות  כמה הערותו

 בתרבותנו יש תופעות של םג - כבת יותריאות מורהמצ, אך שלם זםימונותאתקופתנו ם לייחס לאנחנו נוטי

 ותעומדה (ת)ספירו ק האל לחלקיםפירוו( ים קדושים, קבר)קמיעות ותאליל, ( לל, מז)גור ריבויאמונת 

 . סטיי תיאונ ון המלרעיו בסתירה

כת מערוב שפהרח להתנסח בלוהים אחד" מוכ"אשכן , שלא התממזם טהור מעולם מונותאי -מכך יותר ו

נות רבה זו עוימגלות  –ו בימינ גם  –המיות אברה דתותתרבויות הת לכך שו בזו אחת הסי . ימתסמלים מסו

נות בין סובלדות וא לאחם דווקמצפיהיינו  –כאלה  יו אכןהלא במידה והסמלים האוניברסאליים ה לזו.

דרכים  בתלויה ית ט סהתיאוריה המונותיאי. היפךק את הבדיומלמדת  אותמאמינים באל אחד. המציה

לא נוכח הסמל גם  – ה מבוטלתשאינ  נוצרת שונות ממשית ומכאן –ל זה ת לחשוב עובדיות לכל תרהייחו

 .האוניברסאלי לכאורה

 - בעקבות מרסל גושה –סקירה שלנו המהווה אולי סטייה מהיותר עוד ה קעמוה תי מוסיף הערכך הייל

)דעת   של קולקטיב תרבותילרוחניות ד אחאפשרי טוי בירק הן ם( )כמערכות סמלי דתות עצמן  דעתיל

ל עלמשל )ימים סו סים מדפווותר על עשויים ל םישקולקטיב ןאמכו(  שמואליהדגיש י שפכהישועה 

למשל  -ל שזה אכן מתרחשככ – ויים רוחניים הולמיםבמציאות חברתית המספקת מאולהסתדר ו( ""דת

זו  כמו  –שמרנית מסורתית בחברה , )או לכתחילה מזרח אסיה , או במשטרי צות לאום מודרניותקבוב

באלמנטים הרוחניים  די  – עם פולחן קבוע דת""של  דורהסמלים מערכת סב  צורךאין  – בדווית למשלה

 (.  טקת מסורת השבשמספ

א ל רוי קיצמטעמו, במהלך התקופהבנות קורהאנו מזהים דפוסים משתנים של תפיסת –הערה על פולחן ו

 –להתבלבל  בנושא זה. אבל לא מתחשונות והיווכח בהשקפות כדי ל ך"קריאת התנ די בכך. התמקדתי ב
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בתוך   !ם()ביזנטי לספירה המאה החמישית ךבער עדם משיך להקריב קורבנות בעלי חייה יבם סבהעול

 .ה קודםהרב רבנותלקו את עם ישראל לפתח חלופותהובילו ן מקדש שני( נסיבות חיצוניות )חורב ,כך

חטיבת  מתהווה ה בה פתקו –משמעותית  מורהת כ תקופה זוראוי לתאר וע ד מניכר לעיל כל האמור מ

 : בעלת תרומה משמעותית תרבותית חדשה  שמעותמ

אי הזה אינו היהודהאל  –יברסאליים )ולא להתבלבל אונ תיאיסטים תפתחות רעיונות מונוה .א

 . (.תח בהמשך עניין שיתפ -ואינו רחוק  מופשט

או בתקופה לבתי המדרש שיבובסיס  – תרבותי דויסלהתקופה( )בסוף  התורה שהופכתיאת רק .ב

 ההלניסטית. 

 תובהבהתאם לברית הככר ועונש שמציאות כה סטורייור ההיצ .ג

 ית הגלות כתולדה של חוויתרבותית -גזעיתהתבדלות ו נורמטיבית נאותק .ד

 

   -של אריסטותלמידו  - ממוקדון דולגה נדרכסאל בפיקודיווניים לפנהס מגיעים כוחות  333ת בשנ 

.  נצחון איסוס קרב - באסיה הקטנה )טורקיה של ימינו( בקרב אדיריםשים את צבא הפרסים ופוג

רק לא  – הפרסית חוות יהדפ 332שנת בוכך  –ה ולארץ ישראל בפניו את הדרך לפיניקי דר פתחכסנ אל

 . .אזורם חדש מתחיל בעוללא א –ליפה ידיים חמ

 

 רומא וביזנטיון  ודים תחת שלטון יוון,יה  -ית הלניסטתמורה  :ד

קף  גם בהי –ההלניסטית בתרבותנו של המהפכה  למעט בגודלהשלא להכיר או נוטים  ונ ים בני זמנ הודי

י  לעיקרן אתייחס פה עומק ההשפעות ההלניסטיות עד ימינו ממש.  לכללו וגם בושנתחהשינויים 

,  המרכזיותהיצירות , פההשהחדשה,  ההנהגהעולם, הת שקפווה זרמים החדשיםה –ה זו ים בתמורהחידוש

 : תסטוריי ההרת מצית המסגתבועוד.  אפתח  תהכנס יתב  ,המדרש יתב

 סטורי יה רקע

ק  סממן מובהחדש. עולם פציע כך הו – ס"הלפנ  332ווניות בשנת ית ידיים ופלת תחנ ד הפרסית ת יהחוופ

באחד  רסנדאלכ לש חונואו נצמותו ל סהמיוח רות"ן השט"מניי :למהפכה גדולה הוא מניין שנים חדש

עד  ן מבקרב יהודי תיו) !אמצע ימי הביניים עדבקרב יהודים שרד מניין זה  -לפנהס( 312)בפועל  הקרבות

 תאריכים לפי מניין השטרות. יין צמ( 12של )במאה ה למ ם"רמב (.20המאה ה 

אל ישרץ ארואזור -יריבות אימפריות  ית לשלושרי מותו של אלכסנדר מתפלגת האימפריה היוונ יד אחמ

דה היא  יהובתקופה זו . במצריםבית תלמי" שמושבו "תחת עלה ממאה שנים מלנותר ( "יהפיניק-סוריה")

באמצעות   לאוטונומיה יחסיתהזוכה ( שקדמה לזו לתקופה הפרסית ם )בדומה ידה מנהלית של מסייחתת 

י את ד בית תלמסימפס "נהלפ 200בשנת . בהדרגההתחזק שמעמדו  כהן גדולאף ונהלת מה עצמוכרה בה

מרד עד למתועדים ת רבת מעללים קיסלווה תקופביהודה  כך מתחילהוב, הצפוני ,וקוסידי בית סלולהאזור 

שושלת של ות אעצממאה שנות ס. "לפנה 142שנת ערך בכת החשמונאים בבהקמת ממלסופו שהמכבים 

במיוחד  פעלתן  וריאזך מל-את הורדוס  רומאנה כאשר ממס "לפנה 37בשנת מסתיימות מונאי ש בית ח

ים  אבל היהוד. ודה לפרובינקיה רומיתיהת הופכ, כשלון בנולאחר לאחר מותו,  שור. עשנים 33 ששרד

(  Pax Romana)בה הכי יציהרומית תקופה בדווקא  –ידות מרים כמה מנהלרים( )כולל יהודי מצ 

,  ביל הרומיםי בש מדר בר כוכבא היה קצת יותמרד . עולםית הש מאוכלוסיכאימפריה השולטת בשלי

http://www.oren-yehishalom.com/


22 

 

 

 ehishalom.comy-www.oren   רב חילוני.  שלום. -אורן יהי   

   054-3156150      :ה/ סדנההרצאל

 

 רחו השאר ב ,טבחו רוב היהודים נ  –ה פיהודה מהמנמחקה  135ך בשנת ליהודה. בערטו לשים קץ שהחלי

שנה קודם בתום   65מקדש עם חורבן הולא ) היהודים לש גלות הגדולה""ה באמת ה החלרק אז לגליל ו

,  נבטים  ,סת בשומרוניםלאכמתעל חורבות יהודה שהוקמה  "סטינהסוריה פל"ינקיה פרוב . (ד הגדולהמר

מעותי  עוט משמי כהיהודים בגליל ים גשמשגר בתוך זמן קצ –למרות החורבן ביהודה . ודיוונים וע

טנטינוס סקונ עליית  –מאה הרביעית חל מהפך במהלך הפלגת. מתאט אט  יתצרנו-ודיתיהוהקבוצה ה

 הנידחאת האזור  מן קצרז וךבת תכהופ ,שאימצה את הנצרותון( אמפריה הרומית הקדושה )ביזנטיוה

  –ינטציה והיהודים הנוצרים מחליפים אורי, יהה הרוחני של האימפרעניינ  מוקד- ש"הקוד ל"ארץשלנו 

על  פוליטי-הכלכליהלחץ גובר ( 400שית )משנת במהלך המאה החמי .אימפריהה מזוהים עםהם מעתה 

בבבל  כז מרגליל והיהודים במעט ם רינותשנים  150שבתוך כ ולבבל עד  הנדחים צפונה לגולןהיהודים 

 מים. מוסלידי ה אזור עלייכבש המאה שנים לאחר מכן ח מזמן. רפו כבר

 ,שראשיתה בימי החשמונאיםן לחלוטיה יהודית חדשה מונ ת העיצב –זו בתקופה הכוללת הלניזציה ה

 ם:מהה נסקור כמ  של יהדות זו?החדשים  מה הם המאפייניםבבל. יהדות  פה בסוו כה בגלילהמש

 י ישראל גבח הלניסטית   המורת

ילו נותרה יוונית, וא כלומר תרבות יוון. העמים הקיימים תרבות יוונית בתרבות גמיזו פירושו " זםניהל"

ש היווני  כיבושכבר עם המקובל למשל לתרבות היוונית. בעלת זיקה ו ייחודית במרחב יצרו תרבות העמים

אנטיוכוס  את לנו כך קיבאל.  הוא עצמומלך מקובל שה  ר(יקערים בזור שלנו )במצא שביוון טי שליגילו 

 .(וסזא האל שלהידוע מו שכ ,"גלהמתה" פירושו ס אפיפאנ ) .צמו לאלב עשחש  "נסאאפיפ" –הרביעי 

על אף חילופי שמות האלים   ת )ביזנטית(אוחרתקופה הרומית והרומית המב  תרבות ההלניסטית נמשכתה

ן אופב החל -מערביים כמו שאנחנו כלשהי לימינו, הרי זה ה בלקאם נחפש ה .רבים אחריםשינויים ו

הות" כלומר  "זשל ופה בתקחיים אנחנו   -הבחיןחשוב לאבל שאנו לובשים. נס ועד הג'ישלנו החשיבה 

לפיכך  ך זהותו, וגם נכדיו יהיו כאלה.ולד אל תונ אדם ות שלפני המודרנה בתקופ. זהותבחור לחירות 

 – יהודי נשאר יהודי   ת!לא התבוללו זוכיהודים. , שמאמצים מנהגי יוון ים ודהיהודים "מתיוונים" הם י

ופעות יותנו מיעוט, ניתקל בתבהעמנו,  דותאוחר יותר בתול רק מבכל מקרה.  מהקולקטיב היהודיחלק 

 נעסוק בהן.שעוד  –המרה 

כה במהל -דיםהוהיה ושל ל יהודזציה שבהאצת ההלני נקודת מפנהנחשבות ל סהורדושנות שלטונו של  33

למשל כמו ת תרבות השפעות רצוי לדעת שקליט. לניסטיהמרחב המרי ב ות לג משתלביהודה ירושלים ו

  הופך מנהג חדש לחלק מהמסורת מן קצר זבתוך א במודע. למעשה דע, או שלנעשית במו-שונים  מנהגים

   . ובדרך זו "מגוייר"

 

 מא: לדוג ג הפסח חהנה ו

מושם על ומובן שהדגש  ל"בית אחד יאכאשר "בות "חוקת הפסח" ודא מפורשים תורה אומרת דבריםה

קופה מהלך התב. שמות( יג בספר -פרקים יב)קראו  מץשל אכילת ח סור הכללי קורבן הפסח ועל האי

 ה ח הצידפסה קורבןאת דחקו ה גרובהדהיווני נהג הסמפוזיון את מאבותינו ו ונ יאמהות אימצו ההלניסטית 

ילת ושא גי הירקות, שירת ההלל, סוית הייןשתיין, ישיבת המסוב. גהחל את טיבו החקלאי שף וא

. לנוש סדרהליל  אהו ,ןימפוזיוסה -סדר המשתהממש ועוד הם כל אלה  -יחה הערה שה כלומר -השאלות

)פטר רחם(   הפסח קורבן תשדגהך"  נאמר כחלק מבחין כי "והגדת לבנ היוכל לסביר ך "תנ קורא כל 

מספרים ביציאת מצרים ועם הזמן  בו  נוךחילחג פסח ההפכו את נו ההלניסטים תיבואאבל . אכילת המצותו

המנהג די הוא: ו, אך יהןימפוזיוסאמנם זה . של החג הות החדשלמהואימרות )ההגדה( ו קישוטים הוסיפ

אמור להסתיים  סימפוזיון . ראלממורשת ישכן הולבשו על תו( ק)בה עוד נעסו מדרשיה , ורוח השיח היווני
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וניסוס  ו זו של דיתהלוכות כמלרוב והיין מצוי ביב, בו עיקר בא ב, (ביוונית -"ןאפיקומ") ה חגיגיתוכהלבת

כי "אין מפטירין אחר הפסח ל חז"הדגישו אולי בגלל זה . ועיר כפר נחגגו בכל –פריון היין והאל  –

 .מנהג רווחלעדות , כידוע, הוא דווקא והאיסור –אפיקומן" 

 :"ראש השנה" וא ולט בהם הוהב -ת חגיםומשמעו גיםחידוש ח ב ת רכינ  ההלניסטית "כבהש"ה

חודשי העונה  צףבר האחרון, הוא החודש שביעיההחודש תחילת ציון לכ- ה" ערו"יום ת מוזכר  ך"תנ ב

 חיטהוצרים קר לפי הסדבהם  שבועותשבעה קפיצות של סופרים  , מאזהחקלאית שראשיתה בפסח

"  דבש ")תמרים ודדים את הזית וג את ה מוסקיםטפים רימון, קו , יםאורים תאנ בוצרים גפן,  שעורה,ו

ָרהר?  נשמע לכם מוכ(. ך"נ בת ָּטה ּוְׂשעֹּ נָ ֶאֶרץ ח  מ, ְוֶגֶפן ּוְתא  (   8)דברים ח  .ֶשֶמן, ּוְדָבש ז ית-ֹון; ֶאֶרץה ְור 

 ה שבעת המינים.לא

גיה  בארכיאולו. ת מיוחדיםומשם חודשילואין  –ך בתנ  אשון"ש הרודהח"הוא  חודש האביב""  -אמהתהב

  " זיו " ,בול""איתנים", "ירח ) ך"נ רים בתזכאף מו הם שלושה מו-קדומים לירח שמות  12נהגו מצאנו ש

השנה אלא יבו את ספירת אך שמות חביבים לירח לא הכת – (2ח' ספר מלכים א, ל למשראו . ועוד.

 אלא חג האביב! ה"שנ ה ראש"לכן בתורה אין קלאיות. ת חופתקוארבע  –תקופות השנה 

אותה ל רולחנם קשושפ הם אלים למשל זתמוו סיון.. בלליים מובהקיםת בהם שמו וכו  ייר מות ניסן, אשה

מציאות מורכבת  מעידה על ת במילים "ארבעה ראשי שנים" ה )במשנה( הפותחנת ראש השמסכתקופה. 

ץ לוח  ואימ ים עלרים מקסימ פוסי( )כולל בגמראבתוך המסכת . אגב נהשל לוחות ש דרמטי  נוישיתהליך ב

על תצפית ההסתמכות  ביות שלוסר העקגם עם ח ץ להתמודדהזרם הפרושי שנאלעל ידי הירחי השנה 

 וסים(. נים הביית )למשל הכוהם מתנגדיזרמים  ות עם התנכל ח, וגםיר

רך עב כיה בקומראן:  מסתבר גלשנת המדהיםלאוצר ן רק הקדימושנה היו חביבים במ סיפורים  –אולם ו

- קדשהמ יתבבהוחלף לוח השנה השמשי , על ירושלים קיםות הסלוושתלטהעם ס "הפנ ל 180סביב שנת 

ועסקה   אל המדבר לבית צדוק העצמת סהמייח  כוהניםטת אליברחה  סמוך לכךב  !יירחה -לווקיסהבלוח 

החינוך  ישמאאדם שאותו למדו בני ה ,הנצחיהי אלוהזמן הטימאו את בירושלים ש שךאנשי החובגידוף 

 .(מגילת חנוךלפי )כך  ת ספירת הזמןא ללמד צהארר ה ללמוד וחזמייהשמעלה אשר  – חנוך –הראשון 

מקבילה לזו  ת בראשית ה גרסף נמצאאבקומראן ) זובתקופה  יכהפתוח לער עדייןהיה ש –ת אשיספר בר

ְך ֲחנֹוְך ֶאת ":כולל את סיפורו המצונזר של חנוך( המוכרת ְתַהל  יֶננּו כ  ֹלאֱ הָ -ַוי  ים ְוא  ת-יה  יָלַקח אֹּ  "םֹו ֱאֹלה 

י  ": מוכרלנו  טיים של חנוך נשמעו הפנטסמספר שנות חייכי ( , ואולי אין זה מקרה 24)בראשית ה  ַוְיה 

אֹות ָשנָ -ָכל ים ָשָנה ּוְשֹלש מ  ש  ש ְוש  י ֲחנֹוְך ָחמ   .(23)בראשית ה  "הְימ 

דין בראש השנה, יום ות רבל –רא במקשאינם הלניסטיים ים ושידח ידוש ראש השנה הביא עמו שללח

ה שביום נ , אלא ציילא ידעה על כל אלה ך"תנ ספרות הם הבא. עול, בשאחרי החייםהנקשר לחיים 

כפי  – סיבה לשחרורוזו . י כולםהכהן מכפר על חטאהעם צם ובו  – קולקטיביכפרה יום  יתקיים -יעשירה

כחמישה  לישראל ם טובים ימי"לא היו   (סוף בית שנימציאות של קפת שתענית )המ ת במסכשמשתקף 

 ה בציבור.חגיג  ימיופר כי אלו ומס.. "  שר באב וכיום הכיפורים.ע

חידוש של חג פגאני כנראה , הוא שחנוכהעברי קדום, הרי חג דוש ם הם חיה ויום הכיפוריראש השנם א

רה, ח'  עבודה זלי, ראו בב) ימים" 'חמשך "שנ ג חה   - "סטרנורא"את רה מתארת ה זעבודכת קדום. מס

בחג  אגב  אור.ן היפוך החושך ל ינ בסוף דצמבר, שעניטורן לאל ס חגיגות ימי ה –והכוונה לסטורנליה ( ע"א

 . ה(יקוביבהימורים.. )שולחנות להתיר  זה נהגו גם

זירות  בג כלל מאבק אים שמונ ד החמר הבהיר:לראוי , אז הכבר חנוכאם  –טעות בעניין החשמונאים  יקוןת

פוליטי הר ל אלה בהקשיש לראות את כיוונים, אך בעידוד יהודים מתהיו חלקן אשר  כוסאנטיושהטיל 
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חובה  לעצם העניין קום לפרט(. המט ללמוד ולא כאן ראוי פשו )זאת ודי וגם האזוריהפנים יה גם – הראוי

 יוונותההתי תהאצבנטלו חלק פעיל  –ם ובבר -םעצמבית חשמונאי מלכי שגיש וצה ולהדת נפלתקן טעו

ו  ר מנהיג צבאי( כול כלומ וס" סטרטגול ו"אימצו )הכולל "הגמון", כוהן גדלי שהמבנה המנהה. ביהוד

זהב על קרני שור עיטור צו לרבות קביעת לוח הזמנים מיום מינויו של מלך, קסים שאימהט  !הלניסטי

, וכן (ג יכורים, פרקמשנה, בראו  –קדש ת המלבי קה של יהודים בעלותםמהאסתטיחלק הפך )עניין ש

רקנוס, הו  המלכים עצמם: ם שלשמותיה -ן, וכמובמעוטר וכתוב יווניתצד בהן  –המטבעות שטבעו 

 יוונים! כל אלה חלק מתרבות היהודים ה - ונוס ג, אלכסנדר, אנטי יסטובולוסאר

 עומק: הרות לתמוקצה הקרחון  היא חוללות שנתתמורוב  גים,חדרך תבוננות ה

 . עלי התרבותמפוב קיקהבח ,תי, בספרותנה החברמבב הלניסטיתמורה ת

גם ) זנון. מדרש הם חלק מהנוףלאה, בתי עם יוון הקדומה וההמזוהות ות ריהאימפבכל  – ית המדרשב

הם   לכך שהיהודיםלא , אכה לא רק לבתי מדרששז-" "אפיקורוסוס, ואפילו טי, דמוקרבעזה(נו אצל

. העהיו בעלי השפשכנראה  – אפיקורסים" " ים מתוכה כשזיהתה קבוצת אנש עולםדה בהקבוצה היחי

המשנה . בן אבויהאלישע  –בו  להכירדיו תנגאת מגם אילצה  שגדולתורסי אפיקומשנה, ה ב דמות חשוב

כמו בשאר רחבי   בדיוק –הפזורים ברחבי הארץ ם של בתי מדרש אים בתיאוריד שלנו מללמווהת

ות  רבו, במקור מחןם במוזיאון הגולכיו) נוידינמצאים ביו שרידשכן  -במיוחדרגש ממהם ואחד  -האימפריה

"כאן בית מדרשו של אליעזר  ובות ורסים וכתלל תבליטי עופות דהכווף משק:(הכפר דבורה שבגולן

כר  ם המוזשר מדובר בחככזה, ועוד כאשל כל ארכיאולוג למצוא כתובת עם זיהוי שחלומו  – הקפר"

ל תהא כמשקוף העליון שאין יד אדם יכולה ליגע א"  בשורהח הפותאחר חביב מדרש ב ןכת ובמסכת אבו

 .(ו פרקבי נתן, )אבות דר ו..."  ב

מים שיצרו סיפורים בעלי  בדגמי חשיבה מסוי התאפיינו  ( הכלל זביהודיים )וה ההלניסטיםתי המדרש ב

:  למודמשנה והתה  האליטה שלת ספרוגם ב כל אלה תוכלו לזהות ואת  – קובלים מ )ז'אנרים( דפוסים 

 "נוסח "שקלא וטריהב, דיונים אודות הלל הזקן, או רבי יהודה הנשיאלל הה סיפוריקצר, ר היווני ההסיפו

 קיקה עצמה:הח -וכן  , ת לכךומובהק ותגמאדוה אלכל  –

ה פען הש, אבל ההלכות היהודיות ברובן הונ יהודים רבים בדורבמיוחד תיע יפאמנם זה  – וק והלכהח

למקובל  נורמות יהודיותשל אמות ובר בחידושים והתמדי מקובל. חוק הלניסט שלאו עקיפה  ישירה

אימוץ מלא של הן  –מסכתות קידושין וכתובות  צית:ממש בתמ זמספור, א ותרבאות גמה. הדו בסביב

ה  גדוללרבות קהילה יהודית פים שרים ענ רבות מצרים ההלניסטית )עמה היו קבת כנראה  –המקובל 

ג( ופקסרארונות האבן )לרבות  –רה היהודיים הלכות ומנהגי הקבו .פון מצרים(צבה גוררשפיעה שהתומ

– טן, פרק א משנה ה(משנה, מועד ק -ראו למשל )נאים ספרות התבט העצמות המוזכרת קות ליבותרו

ך יש כל. (מהן במוזיאון הכט בחיפהרבות ות . תוכלו לראגלוסקמא)ייעודית  תיבהיית נ בהקשורה ב

ל חפירות ארץ ישראת מהן כבר נתגלו במאואשר  –הלניסטי נון גסודיות ב היההקבורה  להוסיף את מערות

  –נהג הלניסטי עמוק יותר , אשר משקפת מהקדום ים"בית שער" שוב ייצמוד ל מכולם הידוע  – זו מתקופה

 למשל, –לרבות  ,ותדמויואף  שלל עיטורים הלניסטיםללים כלי הקבורה כומתים! )נקרופוליס(. עיר 

 בבית שערים(. ) אוסזהאל  ופג עם דמותסרק

רכו ניתן להבחין  וה צוהר דמהו - מתחזקמיעוט  בוצתקל אף היותה פרי ע -המשנה והתלמודפרות ס

ירושים  טו פאף הם ליקאבותינו  -בדיוקובאותו הזמן בדיוק כמו חכמים רומיים, ניסטית: במהפכה ההל

גת קבוצה  צ אותו מייהמיוחד הבליט את גת רצון ליצ ה מינ שכמעט כל מסכת במ -י לדעתקים קדומים. לחו

מסכת   . , מול שאר הזרמיםם זהנציגי זר  יםבו פועל המתחהו זב רו ל –ים מסו אקטואלי שר הקתוך זו, ב

  -יםבייתוסו יםחרים )צדוקנסיון מכוון להעלים זרמים א ציגי הזרם, תוךזועקת את גדולתם של נ אבות 

ה קיבל ה "משבשרשת המסיר הנקשרת נית זו פרש יה של שושלתעל הלגיטימצודגש  משל(ים להנ הכו
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שם כנראה  –הזרם ה"פרושי" ות על קשר המתקפבה דיעבד של נרטיבצוב ב . זהו עיתורה מסיני...."

 פורשים. = נאיג

ות  צבמעת רבומסכתות  חי. היר –טי החדש ניסההללוח השנה את עלה על נס מ ,כאמור ,סכת ראש השנהמ

שהמשיכה  –זרם זה, תוך העלמת השקפות האליטה הכוהנית ת של בני פות ייחודיוהשקפרי  –נורמות 

ים  והמדרש ספרות התלמוד חלק מהוסיף כי לכך יש ל  ות. בוע עליונ לתו  -, גם בגליללימקבלפעול ב

של  הרוכה אפ כלומר מדובר בתקו. הכנסייה אבותמול יכה ילות של ערבים מקכוללבה למשל( רא ר)ויק

 במרחב.   שתלבתיצירה המ

ך כאילו לחלק הפי בנ אשר אחרי מאות שנות כתיבה של זרם ר)יהודה הנשיא(  רבי"" ו של סיפורהנה ו

לוגי, כי דמות  כיאואר-ההיסטורימהמחקר ניתוח הטקסטים אודותיו, וגם מובן גם מ הרי ו –ם זה מזר

ושומרים  קרקעות בות )לר ל רומיותר לאציה ידומ הייתה –לל בית הנשיאי שושלת מ – "נשיא"ו ה זחשוב

ל  למש)ים שוגאנחנו פם להרים שאי הכנסת המפותשאת ב, ליטת העשיריםחלק מא -מטעם הממשל( 

כן ו ם" )בבלי, עירובין פו ע"א(כי הוא "מכבד עשירי לא במקרה ועל רבי נאמר חמת טבריה( " ב "סוורוס

די ואולם  .(א"צא, עף סנהדרין, דבבלי,  - למשל) ארומ קיסר עםושיחותיו ודות קשריו ם אוריפשלל סי

 הקבורה שם.היהודית ה יטהאל מעמדהבין עד כמה רם כדי ל שעריםנות במערך הקבורה של בית בהתבונ 

מית  רוהיוונית, הקופה תבהיהודים  ם שלוגיי ( מן הממצאים הארכיאול70%)כ  ברוררוב  – הפש

מתי   רמית, ואילוייתה אה תהשפה המדובר. ( 90%בבית שערים ) יווניותובות ב כתנושאים  ביזנטיתהו

ם  זכיר שחלקילקורא הישראלי בן זמננו רק נסמלי. עיקר ב -כתוב נו לה ביטוי ברית או נתידעו עעט מ

אלה כל  –המסורתית  הכתובהלרבות  –כתבים  שללוך, "מים מהתנ וימהתלמוד, חלקים מס  ליםגדו

 – ייםבשולה קבוצות אליט  ייניםבצד זאת החוקרים מצת. שילוב מילים ארמיו, או בכתובים ארמית

לא במקרה  . לכתיבת המשנהי הנראה כפ, והן אלה הקשורות עברית, שהעדיפו לטפח בעיקרליות גלי

פנהס ה ליאה השנימב השבעים""תרגום )ם! הודי ילמען  –על ידי יהודים ליוונית  -ך"תורגם התנ 

 .(של המסורה או של קומראןשונה מזה  מעט .. וזהו נוסח ריםבמצ

 

 בות החומרית? ם התרומה ע

!  כלומר תרבותם החומרית כולה היא ייחודית אין תרבות חומריתכי ליהודים רים מסכימים קוב החור

 לא מעט:אותנו למד  ים לעשויממצאים חומריים ח ניתואך ה. בהשאלה מהסבי 

ם  הולמיוכולם  בגלילרובם  –רחבי ארץ ישראל כבר נמצאו במאות בתי כנסת שרידי   - סתת הכנ יב

   :רלוונטית לעניין התרבותי שלנותמצית , ואני מביא כאן מחקרמרכזי ב שא זהו נו ה.תקופאדריכלות הל

ם  ש )ההלניסטי( אך בתרגוהמדרכהתפתחות של בית , תנסכבתי ם צצי הלך בית שניכבר במנראה כי 

  כנסת מירושלים בית הונית מתוך ויידועה כתובת כסממן זהות שכזה: שחיבר אותו ייחודי  –ודי קהילתי יה

ילות אחרת עעדות לפה. אין ראורחים ולימוד תוכי המקום שימש לקבלת  ההמעיד קדש(מי בית הממי)

וניים  המביקורים  ובידינו שלל עדויות עלמית מהאימפריה הרו  10%מהווים התפוצות יהודי  .תבבתי הכנס

 . רושלים בפרטארץ בכלל וביב

)כלומר בהשפעת מוסדות  רת ת מאוחנטיפרי השפעה ביזהם  –המקום בכלל  תדושקוגם פיוטים כי ראה נ 

מבנה בית  הלניסטית.  שנתקבלה בהשפעההיא מילה יוונית בעצמה ה "פיוט" המיל .ם(הנוצרים המקבילי

פה  יחיד א כבוד כסמעט )ל סייהבין קבוצות אוכלום לנשים או בין גברי  ותדפרהאין   וני!שווי – הכנסת

 (.ושם
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  –יכול להתעלם מכך שרוב הפסיפסים ששרדו לא  –ארץ עתיקים ברחבי הת הי שמטייל בבתי כנסמ

  לסו/האל הליוסאל השמש!   -ובאמצע  החודשים  12ארבע התקופות,  –מציבים במרכזם את גלגל השנה 

   . וכנראה: וואדי חמאם , נערן רי, חמת טבריה, עוספיה, סוסיא אלפא, ציפו ביתעל מרכבת האש שלו.  –

ו בשל לעיטורים אלרוחנית ף גישות המעניקות משמעות שיש להעדינראה לי  –חקר במ ף המחלוקתעל א

בית  ון גכת שמעום בעלי מנוספי מודים לדפוסים ותם צגם היכמו  -כנסתם המרכזי בבית השכיחותם ומיקומ

הושקעה סברה כי מחזקת את הלא מבוטלת הועלותם  לכל אלה יש משמעותלו.  לים הנלוויםהסמדש והמק

, אך גם עניין מקובליצובים אלו לשאולי הפכה עקהילות בין דדית השפעה ה, , כמובןבצד –בהמחשם בה

 .לאופנה יש משמעות

הן ו למקד כברפוליס )ולוגם קיסריה ירושלים  והפכשלטון הורדוס  במהלך  -כפוליס  - בנים בירושליםמ

  יתאטרון  אמפרושו גם פיס ליפו יוונית(. הבתקופה  – ומרשה , בית ירחבית שאן כוען גוכ –כמה 

  ידועה . עם זאת יהודים נהנו מזה מאוד )עובדה שזה צמוד לבית המקדש!( ונראה כי  -היפודרום  ו

כנראה עם המאבק  שהחל עניין (סהמבנים שהציב הורדו  םלעצמים בירושלים )לא לצלאבותינו דות נגהת

  כ–טית הלניספה התקוואמנם בת( ויוממה יש דבמקדש שלולל כא לשכוח שבתיאור המקראי לביוונים. )

  כי החוקרים סוברים  דוס. מי הורבישתנה בערך ין זה מוענישנים ראשונות אין אמנות דמות  300

ספרות  שהוא מוצג בטונומי כפי לך, ולא גוף יהודאי אות למסנהדרין אינו אלא המועצה המייעצה

 הפרושית.

כן  וכתובת יוונית בפנים  תלרבו יםל מידות ועיטור ת כולבנוי לפי תכנית הלניסטי - בירושליםית המקדש ב

נשר כמו דו רק לצלמים איסורים המקובלים במקדשים הפגאניים על כניסת זרים וכו'.   יהודים התנג

 . דשהמק בכניסה לבית

 

הילות  חיו בקארץ ההודי ירוב  -ברורה די עולה תמונה ההלניסטית התקופה דות אומכלל הממצאים 

רכו מאות תם אוהפצשכתיבתם  –ד נה והתלמוהמשה לתקנות ישירה לא בזיקות, אך או פח עשירות יותר

שנים   200כ יבה אה הראשונה, ורוב הכתיא רק במההכתיבה המשנאית הקדומה ביותר שנים, מה גם ש

קבוצה  ב הזמן הזה מהווים החכמים רץ ישראל כולו אמנם מתפתח אך רוד החכמים באמעמ  לאחר מכן.

 . ועוד שיריםעיהודים   ,ניתהטה הכוהאלין בה –קות צות חזבומה קאחת בין כ

)המקווה הפך  הטהרהו המילה -ם לטים שבהת ההלניסטית שמרה על מאפיינים ייחודיים לה, והבויהדוה

מקורות של כך יש להוסיף את הפרשנות לו (אכלאבן למריבוי כלי ה, כך גם של יהודיםטוס סטא סמל

 . הריבונות שאבדה כסמל דשולבית המק ץ ישראללאר , יתישראל וכמובן הזיקה לעבר

על כל המשתמע מי חדש עול תחת שלטון -בתוך זמן קצרו ממשיכה להתפתח בבבל  , על מאפייניההדות זוי

ספרות התלמוד   שבאמתחתו מים כחזרם ה . ובית עבאסמיה של בית אומוסלמית היה ר האימפ –מכך 

ר מהוות בתוך זמן קצהנגדות נות קבוצות התמתארג אל מולו וד מתחזק מאו( 500שכבר נאספה עד שנת )

ארץ  מצרים וגם בורי באזהיהודים דומיננטיים בקרב אים נראה כי הקר  הקראים. –שפעה רב ה םרז

מאוד על משפיעים בראשם אשר  "אוניםג" וה –רבנים לו הואי( 1099בשנת  הצלבניש בוישראל )עד הכי

ויש  יזנטיון באירופהאזורי בכת כוזר ובבממלגם ים יהודיים קים מרכזחזמתפה זו תקובשלהי  יהדות בבל. 

 . ספרדו היהודים באירופהמרכזי התחזקות למרכזית  תשתית אלה בהרואים 
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 ד סולשכל בין הפיוט בות ררציונליסטית :  תהורה מתה : ה

על ה המהלך הז והשפעתממלכת כוזר של ף ההתייהדות היק אודות למחלוקת בין החוקרים כנס יבלי להמ

  –קהילות היהודיםבמשמעותית חדשות התניכרת  15המאות התשיעית וה  יןב שהרי  – יהודי אירופה

  , ספרדי –בהקשר מערבי ות י שפעות המוסלמעל יהודי בבל והמשכה בה  בהשפעות המוסלמיותשראשיתה 

 בבל.ב  היהודי מרכזהם היחלשות ע

  ת והתאמשחייבה  קורתית סלית ואף בייבראונ  תרציונליסטיי מתמצת תמורה זו בהתפתחות מחשבה ייתה

פועלות שתיהן וד בע שיצרה את ספרות הקבלה,  ה מיסטיתם היהודי, ובצדה מגמארון הספרי ופירוש 

 .ל"הלכה"תקופה זו סוף וך ב יהפ תלמודה שהיה פעם אוקיאנוסמה  – תרונורמטיבי סדור יקודקס  לעיצוב

   קע היסטוריר

.  ם בפיה אנדלוס" "אל  -ד של ימינוספר התרחבו מערבה עד בגלים שונים , שבוצעויבושי האסלאםכ

  ב )ברו  , בית עבאס(וסלדאנ פרס עד מ) מיהאו בית : ות שונותתחת שושלאימפריה ם אלה עיצבו יבושכי

בין ענפים, מסחר תרבות וי קשר עם, (בעיקר בצפון אפריקה) םפאטימי( סלודאנ אזורי בית אומיה למעט 

. תקופות הפריחה כללו עיסוק ערבית –ובלית גלבשפה וכל זאת אנדלוס צרים ומבבל, ב םמרכזיה

ובן מוכ , פיסיקה, הנדסה ,, מתמטיקהונומיהרפואה, אסטר -תחומי דעת לרבות  אינטנסיבי בפיתוח

של   תרגומיםמגוון על כל אלה נשענו רדים(. הללו נפהדברים בימינו פיסיים ) -טהיה המפענ על פילוסופיה 

 ית.רומית לשפה הערבמה היוונית והמיטב החוכ

  אימפריה הרומית המערבית(ה) דושה""רומא הקחלשות היברקע עומדים מערבה המוסלמים  יבושיכ

מאזורים  נודדים ים אותם שבט מר כלו -ן ורומאבלשון יוו " יםיברבר "ו פולשים שבטים החלתחתיה אשר 

יזיגותים  והודווקא . יםי הרומהתרבות ות מוסדאת מוטטו , גאלים, סקיתים ואחרים( שניםאגרמ)שונים 

)כולל   תמו להשכלה היחסיחות או יותר על כנו ובכך תררומי פאת המצב השכבשו את ספרד הותירו 

פולשים  במהלכם אות שניםכמה מ יך שלבתהל ורריםומתפשים ס נחללודבאנ המוסלמים  .קריאה וכתיבה(

זה נבלם  עקבי ך תהלי, ומחדשוש כיב – "היסטונקבפיהם "רקהמכונים , בכמה גליםכוחות צפון ספרדיים 

  :הןלמי תחת כנפיסלכות מוסלמיות מצפון אפריקה מאחדות את האזור המוממבהן  בשתי תקופותזמנית 

על ידי  סופית  נכבשת ספרד  15 ה הף המאסוב   .12ה ה , והמווואחידון במא11ה מאה בורביתון המ

 .(עשרות שניםל תהליך שעל זהו בפו) 1492של ע גירוש הנודוהיהודים חווים את ה , נוצריםה

אים שלל השפעות , מבי(אך לא רק) לירושליםנוצריים מסדרים )צלב( של מסעות  – במזרח  במקבילו

בידי   ,)ביזנטיון( ית המזרחיתרומה- וצריתהנהאימפריה נופלת  1453נת שבעד ש לאירופההדדיות 

 . המוסלמים מאנים'העות

ם כאשר ערילעתיד, רב משמעות ך ומי אמקתהליך יה באיטלפתח מת ( 14-15) מאות שנים ןאותב

פתחות  ומאפיפיור מעול התחררות מש (ליטית )בין השאר בשל הסחר עם הצלבניםכלכלית ופו עצמאיות

איטלקי זה   "רנסנס". )הומניסטיקה( פועלודם ום באשעניינ  סייםיים הקלאהיוונ ות של חזרה למקורות בתר

אחד היסודות  וה הושי בתהליך איטי  (אירופהניות )צפוה לנסיכויותר חדואך יי הכנסייה על יד במעט ם ייבל

 ה.עת החדשן בלחילו

 ין גאונים לרבנים ב

האליטה היהודית   במסורת גןמעומדיני כללי התפקיד  –לה" ו"ראש הג על מנהיגות הסתמכהבבל הדות י

ודים  יההש רהמד תיב) ורא ופומפדיתהסבראשם -המרכזים המדרשיים  עם עליית, אך בלרבת השנים בב 

בות בבל  ישי. גאון"" –קיד רוחני רם מעלה לראש הישיבה תפגם נוצר  – ( כו ל"ישיבות"שהפהלניסטים 

סעדיה   –רוני הגאונים אחאחד מחרים. אהמתנגדים וגם  ו הקראיםמדעומולם התלמוד ספרות בו התמקד
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נהלות ל התהן מו –ים עימותעט מזמנו לא מלקדיש , שהיה ראש ישיבת סורא ה(1038 – 939) גאון

כל ש –כי בלי ה ו ויכמו זה של ח חיבוריםמול קראים, והן המול הן ( "הראש הגול")של  היהודים הכללית

כי  ייתכן . הלא מבוטלתשפעתו על הם ג , המעידים ום אודותיו באמצעות מתנגדייואנו למד הועלמו כתביו 

גה בפרס  שנהזורואסטרית דת שים )גואמהתעוררות מהושפע  (אזור פרס של אז–כסן )בלוי הבלכי וחי

היה  ,דחה את הניסים בין השאר. נראה כי ך"גות על התנ הש  200ניסח . הוא לפני הכיבוש הערבי(

אך בר התפוררו ישיבות בבל העשירית כ מאהב 7.ריאה(שלל את הבבקדמות העולם ) ןאמיוה טדטרמיניס

 .1038ת שנ ה על כנו עד מוסד ז הותירה ם, ון הגאוני, אחר רב האי גאוןגדולתו של 

נשענה על ם שאמנ  -מוסלמית בעיקרהוסופיה עוררה פריחה עצומה של פילב שבין פרס לספרד התרח מב

המחשבה היהודית   .היחרח לאודרני שיתפתמם התשתית לעולהניחה את ה תהיווניים אך בה בע הכתבים

גדול הפילוסופים  "  (950 – 872)אל פראבי  צית: בתמכאן רק יר נזכ  עולם המחשבה הזה! בתוךנמצאת 

נחשב לאבי הרפואה  חיבר מאות ספרים ו (1037 – 980) נאאיבן סי   . ם" כינה אותו רמב "מאז אריסטו 

רם רבות  ות -ד ה האריסטוטלית בספר ד האסכולייסמנחשב ל (1138 – 1085) ג'האבן ביא   .ודרניתהמ

השפיע מאוד על  נוצלאופיה מתוכה. את הפילוסביקר  – (1111 – 1158) 'זאלי ע אל  אסטרונומיה. גם ל

טען כי   זאליג'לאל  אשר בניגוד פרשן אריסטוטלי (1198 – 1126)דש ואיבן רדה הלוי. רבי יהו

מחשבתו  ו במורה הנבוכיםמוזכרים ים עוד אחר"ל ונ החכמים כל ה. ת עם האסלאםבפיה מתיישהפילוסו

 תרכיב של אלה.היא למעשה  ם"של רמב

של  ר הזהב "תוחכמי ארץ ישראל, הרי שזיקה לכמי שחיים במאות שנים מם ראו עצבבל ב היהודים ם א

את תרבות  ( "חידשו " ודית ה)ומבחינה יאימצו  הםרבת השפעה.  מאיתעצבות יהודית תרהיוו יהודי ספרד 

 – שקדמה להם תורת הסודהוסיפו נדבך משמעותי לאף ו, מקראאת פרשנות ההיהודית, שירה הו וטיפה

 .וק בהמשך(בה נעס) הקבלהספרות את 

היא   –לעתיד היהודית השכלה והעתיד המחשבה על והמשפיעה עננת התרומה המר  -ב כל אלהבל אולםו

 טית. ס התמורה הרציונלי

 זם ציונלירהפכת המ

" או תאמ"ולא חשבו שיש לחפש ני ביסוס שכלתה קדומים לא חתרו לגדפורי אסי  נליזם?ה הוא רציומ

  החוויה החושית. ו פנטסטיה הייתה הדמיון טיתוצא הדומיננ המ . נקודתסבירות בדברים הנאמרים

קריטריון כשכל שימוש בוא ה ןמשותף להבסיס ההבימינו, אך מעויות לכמה משמשמש  "זםרציונלי"

יו עד  מאלכל כך מובן זה נו בעולם שלבו אנו שוקלים מה סביר.  אופןהיקש שכלי הוא ה. אנושי שיפוטל

אנחנו  כי  – ש לא בנוחנחו – פניו על ישהו מספר לנו סיפור בלתי סביראם מ. כךבבחין קשה לנו להש

 . תרציונליבה חשמ לשמובנה חלק היא  - קורתבי. ות(לפח רובנונליים )רציו

נסיון העל רערות המעהשקפות ר די לתאיונליזם גם כנעשה שימוש ברצה ילוסופית הפום התפתחע

" הוא מערך ריבוע"למשל  . מבחינה זונצחי  – שכליתמכות על ההיקש הומסזמני( נחשב שהוא )החושי, 

  אבל מים. חומר או צבע מסוי  ם, בעלריבוע מסוי ללא הכרח באמת, כשיב ח ההנדסי שאני יכול ליחסים 

 הביניים: נחזור לימי 

  שופט וגוזר שלי השכל אם ם. מן הסת עצוםאתגר מהווה  –רציונלית עם המסורת מפגש של המחשבה הה

בלשונו  שועה"!הי דעת)והייתי אומר " קלקת המשבהעתמדובר  –על פניו  הלא -מתלא אה ומ אמתמה  –

 האדם ותבונתו!אל  –( של אפרים שמואלי

 
בספרו של תמציתי אודותיו .. או פרק גיל, חיוי הבלכי,  צועי ממש:  משהשר לקרא ספר מקפחיוי הבלכי אעל  7

 ס. של אפיקורוהגן  – יעקב מלכין

http://www.oren-yehishalom.com/


29 

 

 

 ehishalom.comy-www.oren   רב חילוני.  שלום. -אורן יהי   

   054-3156150      :ה/ סדנההרצאל

 

באופן כללי את ההנחות ת של ימי הביניים אימצה רת הרציונליוהמס–נוקבים יותר דברים ה

עד  ים אפשר לומר י פסורעיונות הפילווב שנה 1,500ך בערפיזיקה שלט באריסטו  ,אגב .האריסטוטליות

 דעכך שהחזיקה  האסטרונומיהחלק מזה –" גלגלים ") ראנחנו חיים בתוך טבע סדולפי אריסטו   ימינו!

שהוא "הכרחי  -של הטבע "מניע"ה הז –ובעים מאל אחד נ ותבוניים  ענות הטב. עקרו(קופרניקוס

פועל  ולכן ר שמהווה את הטבעהדב -מופשט לגמרירעיון או  –לוגי וא מושג ההאל כלומר  – המציאות"

וזה  ,"השכל הפועל"– ה עניין שמקייםצם הקיום מחייב איזע!  הטבע קיום שלוצא הכרחי מעובדת הי

הכללת ההכללות. קבוצת  –ות גמורה מדובר באחד -כלומר  . וכל הזמן -ת בכלולהי כךפילמוכרח 

   ופיה. ושאר ביטויים מוכרים מן הפילוס, תהקבוצו

 : יותוגדוש בהשלכות דרמט אדיר ממדיםש פה מהלך ית ילוגבחינה תיאומ

  לפי אריסטו )ם מסויתבוני  חכויש בו והאדם  –של הקיום התבוניות  הוא כלל "השכל הפועל" ו תהיו -  א

 לאל "להצטרף" ומר כל – " גלהשי"דם בכוחו השכלי יכול האהרי ש( המדברהכוח  –האדם  נפשזה חלק מ

משנה "ה איתה פתח את בשורה הידוע ם"רמבהרוחנית מאז המהפכה מצת את פשר לתאימת. ה מסובמיד

ה למצית הפעותהאל היא ידיעת  –י ראשון..." ת לידע שיש מצווד החכמוסודות ועמיסוד הי " :תורה"

מר לימוד  בעיון, כלוהכרוכה  – לוגית –שכלית פעולה היא ידיעה  של האדם!  חייו תיתכלרוחנית וה

 . המדעים כולם

זה  אני הרי שמעתה ( = מוסר י""נכון" )ומכאן גם "ראו " או אמת כל מה ש"צג את מיי אם "אלוהים"  - ב

יוצא שאין לי   מכאןלוהים. אכלומר כלי להשגת האמת, ה איכול להכיר את האמת הזו. השכל שלי הוש

?  ..רתייםמסוהטקסטים של ה מעמדם מה –חמורה יותר מבוכה צה מיד צו( הדת צורך במתווכים )כוהני

 . "מורה הנבוכים"  שלאתגר מצית ההו תז

ופי מחייב  ספילושג כזה של אלוהים אימוץ מוטית:  הטקסטים המקודשים כולם עומדים מול בעיה קרי -  ג

. ברגע  כחולאיננו  אדוםפוח ת :צר חלוקהיותואר כל והיות  מדוע?  שקרי! –האל  כל תיאור שלכי 

שאמרתי "אדום" זה כבר לא שאר הצבעים, כלומר יש כאן  געוח, זה כבר לא תפוז. ברשאמרתי תפ

את האל  םכל אלה וכל השאר פשוט מקטיני – שמייםשוכן באו  גדול"ה " הנטייה לומר האלפיחות. 

 . עצמםריים מצד ושק

ה היה וז ,חו של האל לפרוע את הטבעכומבוססים על  , על פניהם,כתבי הקודש  -שוב ות חלא פחו  ד

ד  לא יכול להחליט בוקר אח -הנצחי הזה השכל  –כעת , אבל פנטסטיתדמות יה כשאלוהים המקובל 

אני  :אמתמלהסור מעיד על מח -בכלל  ן"ו"רצאחדותו. ת זה סותר אלברוא עולם.  ם סוף..  אולבקוע את י

 . יםתבמשהו בתחום ה חסר לי  רוצה לבנות בית, כי 

גומל   –גיח מש בבני אדם?קא וודמתעניין הנצחי הזה,  השכל הפועל""ם הא  אדם?ומה עם בני ה  - ה

 בע למגרש משחקים שלנו.הטכל ואת .. גננתל, תשרתדמות מל זה יהפוך אותו נש?ועו

ואין  זה עניין אוניברסאלי שהרי  – ם ביותרהחשובי יניםינ בע קובעשכל האם   ישראל? איפה עם  - ו

, ובכך מעל ם"הפציר רמב  "שאמרהאמת ממי "שמע )י או בני עמי של אבותיהם ירדבסיבה להעדיף את 

 .(זה על לוויתרו מבקריו לא -ארוכת שנים מסורתית  הקונצפציב

ניברסאלי  האושכל ה מול אלוהי או חוויה פרטיתתכן קדושה תכיצד ושה?  מה עם החוויה של הקד  - ז

 ?לאיש הקטן היכן החמלה  יא אהבת האל?מה ה הזה?

 ם יהודי!הפני יחהפכו לחלק מהששמעתה  –נות מסק , אוות של אתגריםלפחות שבע קבוצבר  דובמ
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 ליסטית נ וירות היצירה הרצי פ

רוח  ב –יעת האל פדגיש את שלה ש מי שנטו י  – אלהאתגרים דדו בדרכים שונות עם התמו קופהכמי התח

והיתרונות שלו תוך ילוסופי ביקשו לתחום את העיסוק הפשמי שלמה בן גבירול( והיו כמו )משנת אפלטון 

 .למשל( )רבי יהודה הלוי אישיתהההתגלות  תהפרד

בחידוד  ן ה –ב ביותר והנוקטקסט המקיף ללא ספק ההנבוכים הוא מורה :  תאמת המסורת לפילוסופיהה

ק לכת  ם הרחי" רמב   ו!ר של יסודות מסורת ישראל לאור האמת הזותנועז ביהוש רפיוהן ב האתגרים

והיסטוריה התפתחות כמו ת רעיונו)שאבד בגלות!  ידע -נו יאבותנחלת  ןה ות יהפילוסופיתות וטען כי האמ

ללא ספק המילה  – ם"רמב סכם במילה אחת את המפעל שליתי צריך לאם הי. (הבינייםנולדו בימי טרם  –

לה אמוקים עעניינים  דבוק באמת.נאית לקבות מחוי יפוש האמת, ולחרות פש נטולור ביר"אמת".  אהי

 רדים בקובץ זה. פשל שני מאמרים נ  עומדים במרכזם

–אבן כספי  יוסף ובוני, , משה נרשקקרשחסדאי  –הפרשנים הנועזים של מורה הנבוכים במאות הבאות 

מצד מגיני המסורת   עמיםהתעורר כמה פ" ם" במ "פולמוס ר .בכפירהונלי נוקב והואשמו יצבקו רהמשיכו 

 ד.באירוע אח כיםה נבושריפת מורלדברים ההובילו ואף ומתנגדי הפילוסופיה 

 ש ופיריצר , וםתו משורר ואסטרונ מלבד היו– ם"רמבבן תקופתו של  -ן עזראבאאברהם :  פירושי המקרא

 גיון. אבן עזרא בהות מובהקת דבקו ודמים ם הקיהפרשנ ורת גלויה על ך ביקות אך זאת מ  ,מקראלמקיף 

פוש  תוך חיכל ועקש לפרש את המקרא בהתאם לשכך משמעות רבה( והתלעוד תהיה כתב בעברית )ו

בין.  חכם י וה -לרמוז להאלא די  ,נו יכול לתארעם רמז שיש אמת שאי. לא פבשפה האמת הדקדוקית

שראה בו מורה דרך   -הרבות שפינוזלמאוחרים דורות ושל  – ם" במזכתה להערצה של רגישתו זו 

 .נגיעעוד ואל משנתם  – כמלנחמן קרו כך גםלביקורת המקרא, ו

חוקים  הנורמות והה של מר כינוס והתאמוכל –א הקודיפיקציה היה זו אחד מפירותיה של תקופ : הלכה

אדם  הת תבונ   :ציונליסטי ריבה השלהלך החכמובן והעניין קשור  - והרנטיקלכדי מערך אחד )הלכות( 

ואלה   –ה והחבר תיקון הנפש ותיקון ,הגוףתיקון  –כוללת אמת , וכך ספרות הקודש האמת מגלה את

 . בספרות הקודש גיוניתהתכלית  – "המצוות "טעם

כונסו אלה כל  – ת("וילות )שהקה גישובות למנהיהתשאלות והספרות והתלמוד, הלכות המקרא, מצוות 

חיבור הלכתי אודות שלושה סדרים )מתוך  ף( ")הרי אלפסי יעקב  ןצחק ביניסח ילה תחתי:  רגדבתהליך ה

"משנה  ספרה פרקי די"פק ללא סהיה ביותר ף המהלך המקיעל מפעלו.  ( בתלמוד, וזכה לתהילהשישה

שאחרי ספר זה לא יהיה צורך יותר  ריז מפורשותם הכ", שכן רמבאינו מקריהשם ו –ם"רמבל תורה"

הן חולקים על רמב"ם אחד ה. א צירף מובאות לפסיקותיו, ולק לכתחירועוד ה -תלמודה והמשנ את היבקר

ליקט קובץ רד וז לספכנ מאש רשהיגש( "יחיאל )הרא היה אשר בן לוסופיה הפימוס בפולבהלכה והן 

חרים  איאסוף את אלה וש)יעקב בן אשר( בנו י זכה להוקרה בידי מפרשיו ובעיקר על ידאשר חלקי הלכות 

לאור  1475 רק ב  כהסום משמעותי זפרלך א 1340בשנת ) ם"רי"ארבעה טו לכדי חיבור שזכה לשם

שלושת  ספרות התלמוד. וקות מלד לרמב"ם הקפיד בן אשר לצרף מקורות ומחובניג(. דפוסהשימוש ב

 ןאת ה"שולח קארויוסף  (1563וחר יותר )פיק מאם ינ"ל נחשבים ליסודות מההההלכתיים החיבורים 

 .ה(ה שנ )שפרסומו והתקבלותו בקהילות יארך כמא ערוך"

הקדמה למורה נבוכים  ב השורה הראשונה  :ה להאיר את רוח התקופהויעש  אחתמא גדו  - ושירה יוטפ

וניים  עניינים העיקה הגדולה לני התשו:"מפ ם כותב את הספר לתלמידו "ההסבר לכך שרמב כוללת את 

ם שמשו  ופיוטי שירים –ילוסופיה. ם עיוניים" כלומר פ"ענייניכוללים השירים אשר מצאתי בשיריך". 

המוסלמית   ההאליטה היהודית מהסביב גהאותו ספנון גלתוכן וס אנושים מדיו   –ובל קחשוב וממצע 
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שירה לרבות  נושאי מגוון גם וטים, מלבד הפי–זו  אמנותיתפעילות  ה כי לראשונה, כללהנדמ . הספרדית

 :.. ייןאףנישואין ואהבה, , חשק, טבע, (יהפילוסופדעת )ם שבענייני

נוך הישראלי הדגיש יותר  רד החיך נראה שמשא ירים שכאלהש ודים יצרו הרוב המשוררים הי  -ייןרת היש

מת  "מת אב וגיד הנ  שמואלירו של ת שפתיח -והנה  .(ל"הרישל  " זרחליבי במ " למשל) את הכמיהה לציון

 .נתןבזכות נתן יו ה עד אלינולהתגלג אלול"

כמיהה וכוללת  ל "שי חזרמד ללא תיווך של חזרה לעברית משקפת ירת ספרד היהודיתש -גיש וב להדחש

 .ק העבריקדותייחסות מיוחדת לדהתוך לאסתטיקה 

מי הביניים  בים למים החילוניים ואוהרבה לזרגש כאן בשל תרומתו הרציונליזם הוד - התפתחות הקבלה

פרות ההיכלות ס עליונים. בעולמות  –וחקר לא שיטתי  ןדמיודגישה המה ביותר, חשובמתפתחת ספרות 

.  " ספר הזהר, כ " אספויותר נ אוחר שמ – 13רות, בעיקר במאה ה ון יצימגולהידרש ב הקדומה החלה

 מושכת יותר.אך  קוהרנטית פחות אולי ספרות זו 

  ונליזם הרצישל בעיקר ו טיקה המיס של הן  עהההשפאיכות ולהיקף חולקות באשר להדעות מן במרחק הז

העיקרי של פרי זיהוי הב –ובעיקר נת חנבת ההיהודיתקופה מאוד ב התלויסוגייה זו לדעתי היהודי. 

 זם: הרציונלי

 של חילון זרעים 

ית  היהודהם נפגוש במחשבה אותותישאת  –ן לחילוים זרעים כולל תיבתמצכאן שתוארו  ים אלהנ אפיימ

 רך.לאורך כל הד

ייעודו של האדם ים". האלו צלם " לתמצת במיליםשאפשר ת ופטימיאשקפה ההיא  ליבת הענייןדעתי, ל

ית האדם  למרות שתיאורט האדם יכול לדעת!לפיה  –זו עמדה מהפכנית עות שכלו. ות לאל באמצמלהיד

מי  רווחות בי גישות ונה בעליל משה זו שגיל לדעת. שהוא יכוי הר –כולה גיע לאמת עולם לא יולמוגבל 

נתנו יהדם לדעת, את היכולת של הא שות את איגידמה –פאסימיות גישות  –( ד היוםער ע)ולמצהביניים 

, הדגש על פולחן מתחזקהלא נודע. מכאן עה )מאגיה( על או להשפכאן לפאסיביות ת ממעל ומלכוחו

מי שירצה יוכל להבחין   . את רצון האלהמפרשים  למתווכיםיות צבהתאמה ו  ( קרללא ח)בדוגמות אמונה ו

ני  ית הטוב בעיי)עשמוסר  ת שהדגת לנוטוים אגישות הנבי: בעוד איתרבספרות המקגם  המה לזדומתח ב

ך בספרות  כמושיעה. כרוטינה פולחן מדגישות  -כוהניות אולי  –, הרי גישות מתוך הכרה פנימית '( ה

להתפרש במסגרת  ה עשוי –  ( ב ,)אבות, ד ר מצווה מצווה"ושכרה יירה עב"שכר עב כגון טענה ל"חז

 . המתח ז

 )לאדינו( די וייחיהודי דיאלקט חות תהתפה כללאף ארוכת השנים  ושפריחת יהדות ספרדשל  "תור הזהב"

 נו.עד זמנ מעשה ל –הילות ישראל כלל קורב שנים על הותיר חותם עז 
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 סיפציהנואמ , כפירהתמשיחיוהלכה לבין –מודרנית התמורה הו : 

   היסטוריקע ר

  -ל אדמת אירופה בעיקרה עחשת רמת 1850ל  1500למקם בין אפשר שבאופן גס תמורה יהודית זו, 

 יות: עיקרממלכות תחת שלוש 

ם  רה באזוריתישה –( 1805)עד שנת האימפריה הרומית הקדושה ה אירופה המערבית שלטאזור ב

חצי האי האיברי הושלמה  ב ך כך,בתו .וטסטנטיים(גם מלכים פר קיבלהכלומר ) מים סובלנות דתיתמסוי 

לקן, הבים כולל יאזורים המזרחב .המקומיות קתוליותהממלכות על ידי ה (טהקיסרקונ דש )ההשתלטות מח

הרומית  את האימפריה ( 1453)ן לא מזממוטטו אשר  ות'מאניםעים השולט -ומצרים רץ ישראלאבבל, 

מהווה איחוד  , (1795 – 1536)ית ליטאיתפולנ הממלכה ה -בין אלה לאלה ו . של מזרח אירופה ביזנטית ה

במהלך  " םעמיאביב "ו   –פציה( )אמסירור כי שחבתהלייות תסתיים קופת האימפרת. משגשגמעניין ו

 .19ה ה המא

 .בותלתשהל מתחילה תקופה זו בשפל חמור ומסתיימת בתקווה גדולהבור היהודים  ע

ספרד  ב -מעמד חדש של "מראנוס" ידוער היה בכ (1492צו הגירוש ) דיםהיהוהקתולי על הלחץ  שיאב

ן הסביבה אותם, ובזיהוי של ההן  –הודים ינחשבים דתם, אך ב יהודים לשעבר אותם  -פורטוגל והסביבה 

קיבל  – רק דת דות מעולם לא הייתההוכחה שיהמי שהיה זקוק ל -והנהבזיהוי של רבים מהם את עצמם! )

עד   –ה ואף מזרח אירופההגדולות של ודיות יה הקהילות לצמוד  התיישבו  – יהודים אחרים שברחו (. אותה

 . ומצרים אלארץ ישר

עם   בתקופה זו,מחשבה היהודית על המטילה צל הזה פרדי מהווה טראומה עתמוטטות העולם היהודי הסה

 .תחילת תהליכי המודרניזציה של אירופה

 מה היא נאורות? ה היא מודרנה? מ

 ! ן למחוללימנת :האדםתודעת הפכה את  מורה המודרניתלומר כי התפשר א

  סאלים ווה(, כעבדים לאדמ צמודיםכרים )איים צמיתבמבנה של , עמדותמבנוי משל אירופה  ן"ש"סדר היה

 כות הקשורה עם בית מלוכה. יתחת נס, וכל אלה ופים לאדוניםפכאחראיים אך 

הם  ך החשיבה לשינויים בה :ומזינים הדדית כים קשוריםהיא שרשרת תהלינה ודרמ – גדולהתמצית ב

חב  נרר הוביל לעיוואץ , שש משתרמה לתיעו וגיהנולהם טכד גילויים ובעקבותיהוליחקר, שיעו נ שה

שינויים פוליטיים    -כאןמו זקכו למעמד בינוני ח שהפ -החופשייםת מקצועושחייבו ת רבות תמחויוולה

 בני תרבות אחת, עיקרשהם ב מורכבת מאזרחיה, הביורוקרטיתחלפת הסדר הישן במדינה הובילו לה

. המודלים  בידיהמרכזת את הכוח ו, (ות במעמד או עדהתל ללאאפשרות קידום )יחסית  ביליותממוהנהנים 

 חיקוי. לים חשובים למודהיוו   –, צרפת וארה"ב אנגליה –במקביל או יותר  התפתחו פחות ש

  ר ששורשיו כב –ילון ח אף היחלשות הכנסייה ותחילה ב  :  )!(שינוי תודעתי  -ועיקרהנה המודר סודי

ת )ועל כך מאמר פילוסופיה האירופאיפורמציה הנוצרית וברגם באך , האיטלקי סרנסנ הומניזם של הב

מצע  הפך ש ,הזמןאפילו  האומה,ינה, , המדכשורימ ההטבע, ברה, חה פיסת רד(, וההמשך בתנפ

 ון. בדם עצמו, כריהא –כי חשוב וה , "התקדמות"ל

וש  דהחיי ממליץ לזכור את גיה, הייתכנולועם ט במיוחד ת המודרניות אהמזהה  –הרווח  לשיח גודבני

 . את עצמו צמובעגדיר ההמודרנה מאפשרת ליחיד ל :הות"ז" –החשוב מכל  אולי  -רניהמוד
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"העז  בעצמו: שיכול לדעתיצור כ –באדם אמונה ר כלומ -אוטונומיהצא של יוהיא פועל   "זהות"ואולם 

  ית תנועת האחות של ההשקפה ההומניסטזו  –ת" סמת ה"נאורויסאת  8עמנואל קאנט עבק "!לדעת

מהקיבעון שבטבע   ממד השונהכי טבוע באדם יסטים מאמינים הומנ ס אל העת החדשה. נתגלגלה מהרנסנ ש

ככל לכלל בני האדם ולפיכך שווים הם בערכם.  פתזו משותתכונה  דעתו. כלומר  –כושר שיפוטו והיא  –

ונות כאים כמו אממדם העוז להשתחרר מכבליכאן , ומ)אוטונומי( יביקורתוא שהאדם מעז לדעת ה

איננה  )חירותו(של האדם המלאה אוטונומיה להדגיש כי ה ראוי ולם ואים פאסימיים. ר ילדותיות או משט

לכן  עצם הכרתו.לתלוי הוא בה קהילה בכמו גם  ,טבעכוחות תמיד יפעל בתוך והיות שאיפה עובדה אלא 

קבלת   -ים לבויש לש  א של הומניזם.כפועל יוצ –זם כאן נולד פלורלית בידיים, והאמכל יש את אין לא

  סיות י איננו יחליזם הומניסטפלור. ותונ ש לש האפשרות  תחתודה בה השונה חותר נקמת בסתיי מהשונה 

 . נטולת אמות מידה

משה  וזה, שפינ ברוך כמו  – רביםיהודים בפועל,  !יהודיותאמונות אינן זרות להומניסטיות השקפות 

 ניסוחן!מו רבות לתרף א – , שלמה מימוןןמנדלסו

 

 מודי תלה -תמורה המודרנית בעולם היהודי ה

במציאות  נתקלו זציה יכי המודרניתהל עםאך  ,בסדר הישןכבר  "נפלו בין הכסאות"יהודים הילות הק

רב פולני  -מה מימוןשלשל האוטוביוגרפיה את לקרא כדאי בהקשר זה   מבפנים!גם  –ד יוח תגרת בממא

תוך  בעולם היהודי השל ם סוחף ומאיר עינייתיאור  . זהו רבדולי הפילוסופים במעגמ -ך לחילוני אדוקשהפ

 . נחשב לתעודה היסטורית חשובהולכן   – 18אה ה במגם החדש של ברלין ך א ,של פולין הסדר הישן

ים  ת יהודים מלהתגורר בערהמגבילושל תקנות בו אדמת אירופהעל יושב י של יהודי העולם ענף העיקרה

שהתפתח באזור גרמניה  די יהוהיאלקט אמצות את הדהמ (לע)שטייטעיירות רבים מהם בנמצאים  –

 – מון הקהילהבמי  ם"מלמדי " ם כגשים המשמ תלמוד דנילמאליטת מעצימות היהודים הילות ק. (יידיש)

ארצות האסלאם(. יהודים בקהילות הגם את מאפיינים אלה ) קטנים ה"חדר"פרטיים ובתי מדרש בתוך 

היגים  מנ  –דים העשירים הויהלכתית אשר יחד עם "בעלי הבתים" ה מתוך אליטה זו צומחת מנהיגות

 . פרעות אכזרייםסבל מ בצד ,שליטיםמטעם ה , כעדה, מעת לעת לזכויות ותזוכ, התקהילו

בתי  לומדים. חברת  –די וייחנה חברתי בבמ  ול גדג זרם יהודי יהמנה אליטיסטי רבני וט במיעלפיכך דובר מ

תהליך חדירת למעשה,   :גם בחוכמות החיצוניותובהלכה, אך  למודים בתתפלפלמ רם זהשל ז שהמדר

 . כים המודרנייםילפתחים התהאץ מאוד ככל שמתם מושל ימי הביניי מדעים הכללייםה

רפואה עת הטבע, דישל יתשלובת  – ה"אלכימיה"ספרות ה על אליט ם בימי הביניים היה נהוג לחנך ילדיא

 העיוניות יות כי ההתמחותהליהרי שעם  -( דותוביללימוד שכאלה  אף הואקיבל  ,שללמ י"האר)ומיסטיקה 

 : שמדרה דור אל הלימודים בבתי כתבים רבים לחהחלו  – התפשטות הדפוסו

 ודד ועה באופן טבעי עוכניסים פניממהמדרש  ובתי -הקהילות היהודיות  מחלחלים אל הליכי המודרנה ת

,  דשומודי הקד לי בצ ,עבט בלימודי המאוד עמיק ה (1797 – 1720הגאון מוילנא ) -משל ל. לימודי חול" "

  –מתרחבת זו מגמה ילדיו.  וגיאומטריה. כך גם חינך את מתמטיקה ,ונומיהבנושאי אסטררסם ספר פואף 

 ב מאוחר יותר עוד תעורר התנגדות.ובשל

 
: הנאורות, ידידיה פלס, בתוך: ע' בשארה )עורך( תרגום:נאורות מהי?", לה קאנט, "תשובה לשאעמנואל  8

 . 45, ע' ( 1997: אביב-תל) בוץ המאוחדהקי ,שלא נשלם? פרויקט
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ת וק בתנועלמאבוקדש ה – יורשי הזרם הרציונליהרבנים, חרים מאנא ושל הגאון מויל םעיקר מרצ ,אולםו

 . דיותחסי-המיסטיותהתנועות  : ותרציונליאנטי ה

 דות קבלה לחסי ביןטיים  רמים מיסז

ה  מאותבעיקר ב – טימיס  –תקופה סוערת של מתח משיחי סימן  ספרד ששבר היהודי הגדול של גירו ה

 ל.ף אל מדינת ישראואלים שונים אל תוך העת החדשה בגלגול את עם ישראילווה אך למעשה  18- 16

 הסוד: מילים על ספרות ם כמה צריך להקדיו

ה את היצירה ו מלו )האל( ומעשה מרכבה  בריאה()ה שה בראשית, בעניין מעכתובהפרות היכלות ס

 (זהחום בת וראה מאירי העיניים של פרופ' רחל אליספריאת  להכירץ מלומ ) שני היהודית עוד מימי בית 

תקופת . אלץ ישרבאר לניסטיתהה העהשפבקשורה  –רה השניה עד החמישית לספיבמאות  –עיקרה אך 

( 12)במאה ה  "ר הבהירפספרסום "ן את נהוג לצייו –הקבלה  –סוג חדש הולידה ספרות מהזוהר בספרד 

ריו , תאת האלרמיזות לשמו ומשלבת מיסטית לספרות המקרא עוסקת בפרשנות יתה. ספרות זו כראש

אשית התקופה בולטים משערים שנכתב ברואולם חוקרים  במחלוקתחיבורו שמועד  –עוד. ספר יצירה ו

להאיר קום וכאן המ. זו תספר זה שימש מקור השראה מרכזי בספרו-  9בית הספרדית ולאור ההשכלה הער

של  ממד ים משקפצמו, פר יצירה עסמחברו של , כמו כי חלק מזרמים אלה - סף דןדבריו של יוברוח  –

, בעם ישראל(במוסר או  לאף וא) אל והאדםיחסי הב שלא מתעניין  הכזכלומר  – עיסוק חילוני באלוהות

  דוגמות ר גם לאתגעשויות יסטיות מ גמות שמציין הובאה כאן כדי לארה זו ה 10עצמו.בהכרת האל אלא 

 נמשך לאורך כל הדרך:ומתח זה  -מקובלות דתיות 

תקבלותו הך א – 13הלך המאה ה רות הקבלה ומשערים כי נכתב בממרכזית בספזהר מהווה יצירה פר הס

 .15המאה ה  ףבסו –רד רוש ספדפוס והן עם גירה הן עם המצאת הבחוגים רחבים יותר קשו

תחת   -ושם (1517 משנתהעותומנית ) אל צפתם ג קבוצות יהודים ספרד הביא  יהדות מפץ הגדול של ה

 : בלתי צפוי בספרות הקבלה הפךמתחולל מ -ההמתח העצום של ציפייה לגאול

  שאירים חותם מ, מאוד זה מזה השונ באופן העוסקים בקבלה אך של מורים ותלמידים  רותרבעה דוא

( 1575)ד בספרד מסיים את חייו בצפת שנולקארו סף ות: ר' ימשמעון רב עניישיהפוך מאוחר יותר ל

ם  יבפירוש מתמקד (ק")רמ ובירומשה קורדר'  תלמידו. ן ערוך""שולחספר ההלכות את לאחר שסיים 

בן יצחק בשם  צעיררב מופיע בצפת , ק"רמ ת, עם מו1570בשנת . ובספר יצירה זהרר בבעיקקבליים 

,  תלמידיו זע ותיר חותם מילולי מלה בגיל צעיר יחסית, חממ עד שמת  ,שנתייםוב (י"האר) לוריאשלמה 

 פנית:תחולל  17אה ה במסומו  שפר – חיים" "עץ לספר י"דברי הארשאסף את חיים ויטל בהם 

ורמות  הנ מאיימים על המישות ג לשמונים זרעים ט והמיסטיקה בכלל  ספרות הקבלהב   ?י"רה חידש האמ

מונח   – אנטינומיזם"". ותתי אמצעית עם האלוהקרבה בללשאיפה הנוכח ה ובנוהג אמונ המקובלות ב

 -את חוקי הכנסייהרפורמציה בנצרות מובילי הוחים דש בעת ,עולה בדיוק במקביל, דחיית החוק שפירושו

פרות התלמוד  ר ס החכמים המעוצבות לאווות רכן של מצעמה פשוטות: במילים .  הטהורה ם האמונהבש

כי אציין  –)מבלי להרחיב כאן ? בקרוב ממש..גאולה האו וודאות  ?ידיעת האל עצמומול  –והמדרשים 

שיח בתוך ! ממש משיחכ  -כל אחד מהםזיהו  םכך, או שתלמידיהל , או רמזוראו עצמם רוב חכמי צפת

 
 .  579 – 545  עמ', כרך ב, ריתסוד העברת התו תולדות יוסף דן,  :לטות בעניין שייחסויותיו המפורראו הת 9

 . 558ע' שם,  :הראניין מועד חיבור הספר,יה אלוני וטיעוניו בענחמטט דן את ו פרק מצותבא

כחיבור  הספרבעות ממנו, מקשה מאוד לראות את ינן נוהנחות שא הקשר וללאא , ללגופוקריאה בספר "  10

 . 557' ע, שם  : דתי..."  מבהיר דן
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אחריו מריחוק ובידול:  הבאים את  הצילאולי ש –תרון גאוני ק פסיפ י"האר . ( ולה אקטואלי מאודגא

, ואז "קלקול" כתוצאה מ נשברואשר  "כלים"בתוך אורו הנצחי " "צמצום ךהאל ביצע תהלילדידו, 

הכי  ומכירים. שאנו  ויצר הרע ת" החומר בתוך "קליפו , והן כעת שרויות"ניצוצות" נפלו ארצה לעולמנו

קיום עות באמצ -לה השלמה גאובדרך ל –העלאת הניצוצות אל הקודש  – קידלעם ישראל תפ חשוב:

יקה עולם המיסט בתוך ?( מאגית)משיחית עילות כפ)התלמודיות( ת מחדש המצוות ורשמתפכך   המצוות!

 . היהודי

 ני: הרבזם רציונלימול הק איכותי דלכמעתה ש שמת (יר"הא)של  "יתלוריאנ "ה הקבלה

, (1676 – 1626)בתאי צבי ש - בהם הידוע. מהעולם היהודיגדולים ים חלקהחלו סוחפים לים משיחיים ג

נתן  –תלמידו ומפיץ דרכו ה עם הלוריאניות של במפגש יעילה מאודלת הפכה פעורתו המנ אשר מש

 -קבליתלהפצת המשנה הבעצמה ים ותרמה רב השבתאית סחפה עה התנו. (1680 – 1643)העזתי

 לוריאנית!ה

( ירשה את 1760מת בשנת פועלו של הבעל שם טוב )עם  18-במאה ה תנועה החסידית שנולדה ה

ה העיסוק תמעבמזרח אירופה. בעיקר  –תנועה עממית רבת השפעה והפכה ל המוטיבציות המשיחיות

 – ר"אדמות הודמבעיקר באמצעות  ,לכל אדםנה באל נתוה"דבקות" . דשומרי סול מעגל איננו שבקבלה 

סיפורי  באמצעות  מיתעמהשתתפות של  מובחנת תרבותטיפחה  דיתחצר החסיה. "דיק יסוד עולםצ"

 . חמורה בבית המדרשנות למדה תלויה עוד באינ זו תרבות  –קר יעבו -לותישינוי תפ ,, לבושחסידים

ול הפלפתרבות  של  - האליטיסטי –בי נורמטי ר הסד לתגובה במידה רבה  יםמהוו  תלי המשיחיות והחסידוג

כתבי שטנה, הסגרות   שכללו איםגיע לשיעות המתח בין התנוהבתי המדרש. ב   -הרציונלי –התלמודי 

" מוילנא, כאשר הכריז על החסידות כ"מינותגאון ה –סידות בח  מיםגדול הלוחלעשות ל יהגדלשלטונות ו

 11כפירה. סטייה ו –

של  ד רודימוי הי בערות ולורם מרכזי לגכחסידות העל הצביעו , (רבים משכיליםבהם ) "מתנגדים"נועת הת

 המערב אירופאים. בעיני דן( יו-במזרח אירופה )אוסט  יהודיםה

  ה החסידית תנועני ובין הזרם הרציונלי הלמדה בין  ממשי בפני פילוג ימד העולם היהודע 18סוף המאה ה ב

 פילוג זה. הוא שמנע  –רנה דה איתה המורים שהביאהחילון האדיתהליכי  ום מצדהאי כי הנרא. העל ענפי

 סיפציהנ ואמ תוללו, התבילוןח

 : דיתחברה היהוב עומק  שינוייים ניכר 19אה ה  וראשית המ 18מאה ה ב

ים  הדתי ים הכופרים מתואר ( פיקנטייםפרטים דוש בגספר ) "שורשי החילון" -פיינר שמואל של ספרו ב

ת  אות הממשיכ –יות כילגמות משומ רקי עולשל פומגמות הדוניסטיות בצד  -םהמשיחיי – הקיצוניים

שמלות הנשים, ם רבים, בה תחומים ה בדרות ניכרפריצת הג .בהמשך(נלית )בה אתמקד יוהמחשבה הרצ

יות שסימנו ומכלול התנהגוויים בבתי קפה, בילחבישת פאות נכריות לשני המינים, , גבריםל גילוח הפאות

  לזכור, בצד , יש , וזאתאליטה הרבניתשסימנה הם ז ימקונפורהתרחקות מההמבטאת למעשה חדשה אופנה 

 שליטת הרבנים. והן למרחב הציבורי שמחוץ ל לבתיםהן לחדור שהמשיכו  כללייםעניין ות ותחומי ספר

 : יוחדחשובה במתמורה מרכזית כולל  –במובנו החברתי   ,ןילוחאולם ו

 
)הרב . " קרובה ליהדותה הכת"   ד" ה את חבכנולית כאשר יה המילפאת המתקך הרב שחדד י – 20במאה ה  11

  . (102ן , והוא ב2001נת מת בשל. בישראליטאי -החרדיהזרם  מנהיג –שך 
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, מצביע גלית(נ באעדיין רק  – ארוך מאוד ספר -  Secular Ageחילוני" ) "עידןונומטלי המספרו ב

  חת האפשרויות אלאלא הפך אותה  -ביטל את הדתהחברה לא  :  חילוןעל לב העניין יילורצ'ארלס ט

 . זהו שינוי עמוק וכולל !בעולמו של האדם

 וכזהות –היום ו לנ  המוכרן באופהמושג "דת" התחדד  –אפשרות רק היא  דתהמהרגע ש  דת:בי גלהערה ו

 שם כללי לחוק היא "דת"ביניים בימי ה)וש של משמעות! וזהו חיד –ל אדם שאיננו דתימו של אדם

השימושים  רוב  ,, ולטעמיתופעה כוללת בשם דתתאר הסוציולוגיה ת 19מאה ף הסורק ב (. ולמוסר

 .אנכרוניזםה מהוו –עבר תופעות אודות  דרני זהבמושג מו

  –ופאית סביב האיר ה הם לחברן שלובתחומי הענייבחיצוניותם היהודים הדומים  ה שכבתהתרחבכל שכ

האמנסיפציה   – השחרור מהעולם הישןת בשוראשר ממילא היה חלק מילוב חברתי אפשרות של שנפתחה 

 . ותוהאזרח

צד בברלין  בסלוניהמשתלב אל ואינטלקטמופת לעצמו היה  ,תיהודיההאמנסיפציה חלוץ – שה מנדלסוןמ

  . "יהודית". דת"" – ניינה בביתו של אדםעיקר שע פרטית זהות – (תממצומצו )חדשה פוח זהות יהודית טי

שאכן מה  –(יל"ג ) לייב גורדוןיהודה מעט קודם תבע  "באהליךהיה אדם בצאתך, ויהודי "מרה:  את הא

 חלה להתעורר.ההשכלה שהעת תנוו ןמנדלסומרה המזוהה עם אך להפ

ם, פרסם  רבנים השמרניעם הקשרים רב בעל בה שימש  על הקהילה היהודיתד השפעתו הרבה בצ

בם, והנאורות הגרמנית  שראת רמבה .מוסרהלת קֹּ  - בעבריתראשון ה המשכילי את כתב העת סוןמנדל

סר  המאפשרת חתירה למו (פרטיקולארית)ייחודית מערכת כהיהדות מן מנדלסון את סיבתוכה פעל, 

 אוניברסאלי. 

 :מגווניםות פתרונ לכך ניתנו   צליחו היהודים להשתלב?האם יאך 

  מבט יהודית מנקודת  . םר על יהדותויתותוך אה מל תהובילו יהודים רבים להשתלבוציה סיפנ אמהליכי הת

 העם היהודי. עתיד על המאיימת  "התבוללות"זו 

דד עם המצב , משקפים למעשה נסיונות להתמומודרניתגרסאות שונות של זהות יהודית  -אותו זמןב

 החדש:

, ומה שהחל  חותנויים של פתי הוביל שילתי כנסת בהילות החלו ק 19ת המאה ה וראשי 18סוף המאה ה ב

אלמנטים ויתור על וך ת הדתכולל של כדי מחשבה סדורה אודות תיקון משיך להקלים,  ותתפילבתיקוני 

  פורשים , יחד עם קבוצת תנועה משפיעה מאודהפכה  הרפורמה  בנות, משיח ועוד(.)קורים מודרניאנטי 

ר מדעי של חקמדגישים מגבילים את תיקוני ההלכה וה– "רבטיביםקונס" חר יותר לכדי שתתגבש מאו

 .ותהיהד

אירופה  מערב  –אמנסיפציה בפועל ם בהם קיבלו יהודים ו תנועות התיקון הדתי באזוריה פרחא במקרל

 ואמריקה.

הובילו   -בתי המדרש בתוךאך בעיקר פתיחות ותשוקה לידע כללי , ריצת הגבולותפו רבות הכפירהת

  ות דעכלול המ. דוכסיה = רישהקו ה ת שמיר= )אורתו   "אורתודוכסיה"  –משמעותית גד לתנועת נ 

 .(והנורמות

 –ואסרו על ספרות חול ופתיחות לסביבה  –תלמוד וההלכה כל שהצטמצמו בתי המדרש בדלת אמות הכ

: היום עדמלווה אותנו הפנימית מעגלית דינאמיקה היהודית מבטאת האורתודוכסיה   הנוטשים!גברו כך 

)השקפות  גדרותירים מגב, כך תגובר בני הקהילהיחת ובר יםוימפני שינ ציה לשמור המוטיבש ככל

מדובר   –חשוב להבחין בכך  ! המייחד את הקהילה -נויכשלעצמו שי ך זהא- השינוי  נגד ונורמות( 
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ף חס מת בלי  –ורה תכלית ברמתוך תחומים שונים, ביהודית המטפחת השקפות מחמירות זהות   !חידושב

 .נכפתה עליהם שזומשום   –התמקד בהסתגרות ללהתאמץ ויהודים קו לא נזקעד המודרנה  החילון. 

פכו מובילי  חסידים שההרה, הן ם יחד באותה סימצאו עצמ)וההשכלה מאוחר יותר( בלימת החילון קרב ב

 .( ם סופר "החתק זה לעיקר עניינם )כמו למשל סידים, שבחרו במאבהמאבק, והן המתנגדים לח 

המהפכה בצל   , ומדעית,פריחה פילוסופיתמן ומדת בסיעכבר  19ראשית המאה ה סוף  ירופה שלא

קה התשוכאן מ  – כחלק מהטבעבתוך כך נתפס האדם ו  –לחקר ך עניין גלוי ה"טבע" הפ : הניוטונית

 .הגדולה לחקר והשכלה

גם   -מרכזיכמחולל  –ודות האדם השקפה חדשה אבמרכזה ש וההשכלה האירופאית תמורה המודרניתה

 !היהודית ההשכלה –תת קרקעי אדיר ניעה זרם היהודים ורגה גם אל קהילות החדרה בהד, זהותושל 

לה מתנגדי השכ, זרמיםגוון רשים אותה מיו –אים כה על הקרה תרבות התלמוד וההלאז גברלראשונה מ

, ולא  (היהודי המתחדש "זהות")ל אהמקור השרכרק מעתה את ההלכה לראות מבקשים ה  -או חלק ממנה

 . כבעבר סמכות

 

 

 אמנסיפציה ללאומיות בין   -ההשכלה העברית  תמורת ז: 

ופחות את עומקה  התיישבותעלייה וי של מעש צד ישים לרוב בישראל מדיג לימודי היסטוריה וציונות 

מהפכה תודעתית תוצר א דינת ישראל הימ -ולם וא זו, ועוד פחות מכך את שורשיה. ה של מהפכהועוצמת

חדש  היהודי ה שעיצבו את דמותצים ובחלובמשכילים  והמשכה השכלת אירופהב שראשיתההומניסטית 

 של ארץ ישראל. ביישוב העברי

  כולן עומדת ביסוד תנועות האמנסיפציה - רחבים מדעיםעל יסוד עיון יהודי של כתופעה נרחבת השכלה ה

ת זהוהות היווצרבנתמקד , בתמורה זו, ואילו כאן. רה לעילאתוש הדתיתרפורמה הלרבות תנועת  –

היהודי   –שאיננה דתית במהותה דשה האוטונומית החהזהות  –השכלה ת הך תנועשבתוהחדשה והייחודית 

 . העברי ילכהמש

 

 קע היסטורי ר

:  ופהרתקופה מלאת טלטלות עוברת על אי. אימפריה הרומית הקדושהמתפוררת ה 19ראשית המאה ה ב

המייצגות   בסדרת מדינות מודרניות הישןמפריאלי איהסדר המחליף את של אירופה " םעמיאביב ה"

רים מסיימים  גההונ גרמניה,  המתאחדות למדינות: ספרד, צרפת, איטליה, כויות נסי –תרבויות מקומיות 

ות  י חת חסום נותרים עצמאיים מעת לעת תת, והפולניהונגרי-אוסטרוריה ד שלהם תחת אימפאת המר

 שממזרח. סיה רובהן  –שונות 

על  היהודים רוב ה יעד מלחמת העולם השני -זכור יות הללו. יש ל ההתרחשו תוך בהודי נמצא עולם היה

 –קן אשר בחל, שראלשאר קהילות יל ומאוחרן מוגבל אופבחודרת  המודרנ ה  !ואמריקה פהאדמת אירו

 . 20ה ה עד המא מבודדותנותרו  -פיהיהדות תימן ויהדות אתיו למשל 

http://www.oren-yehishalom.com/


38 

 

 

 ehishalom.comy-www.oren   רב חילוני.  שלום. -אורן יהי   

   054-3156150      :ה/ סדנההרצאל

 

קמים  בהם  –גרמניה וצרפת  בעיקר –ב ין אזורי המערלקים היהודים בלאמריקה נחרות להגי םד קודעו

ן",  יוד-"אוסטה  – המזרח""די וסיפציה ליהודים, ולעומתם יהיעניקו אמנ אשר ליברליים משטרים בהדרגה 

 .ותגבלות שלטונימ, תחת ועל בגטאותו היהודים בפנותר םבה, הרוסיין ופולב םמשטריהבשטחי ש

ושמדים  מ. בתוך כך , בעיקר לאמריקהו גלי הגירה חסרי תקדיםיצר  20במאה ה  מלחמות העולםטלטלות 

כוז יהודי גדול  רינותר  –ארצות ערב ה( ורופה ומלבד שרידים באזורי המזרח )רוסי רבים מיהודי אי

 בארץ ישראל.ודים ליהתפתח בית לאומי מאט אט  מריקה, ובצדו בא

 ?ההשכלה ד החלהכיצ 

נפתלי של  ום ואמת"וברת "דברי שלואל פיינר מחשיב את החשמ

כילית המש יגר ת התקריאל 1782שפורסמה בשנת  –ייזל רץ וה

ועמד   -משוררהיה בלשן עברי ורץ וייזל ה דוע?מ. הראשונה

נייר ווה מההפרסום ! רבהיה לא ך אנדלסון, מעם קים בקשרים הדו

תוכן  -ועוד! מת הרבניםסכלא הליהודי  ינוךח עמדה רוחני בענייני

זף  יו קיסרתקנות ה לאמץ אתקורא הרץ וייזל  : פכניוברת מההח

  ודים בהן אפשרות לפתיחת מוסדות חינוך מודרניים ליה, השני

היהודי, כדי  לחולל רפורמה בחינוךו -בלבד(  גרמניתבשפה )

ס  סוד לנימושהם גם הי  המדעים, – לול גם "תורת האדם"שיכ

פני  רה זו עלות תואת ראשוניאף מרחיק וקובע הוא . ות טובותומיד

ליץ ללמד מקרא, אך לא בהכרח תלמוד.   וממ ""תורת האלוהים

לי הרץ תחוברת נשרפה ונפה – תגובת הרבנים לא אחרה להגיע

 צורר ישראל".זל הוגדר "ויי

, ההדוניסטים וגם   יםהכופרכיתות באותה עת כבר נתרבו אלא ש

 נגד מפורשותיצאו רבים כילים מש. שבתאיםרבות לפורקי העול 

המשכילים בו חש נ  מרניםף שבעיני הרבנים השא  -הכיתות אל

תיארו אותם )היו ש "אפיקורסים " –פילוסופיים לכופרים ם עצמ

ו בכך ראאולם רבים ויפו זאת בחוקי הטבע. והחלגחת האל ק את השים רכלומר השולל -כ"דאיסטים"

 .תם משכילים(כיסוי ל"אתאיזם" של או

    לאיש חשוב מאוד: כבוד כאןתת ראוי גם לקשר זה בה

 1800 - 1753  ה מימוןשלמ

"חופשי"  ל משכילוהפך ן דרך הגיע לברליאשר בדרך לא , אוטודידקט, יפולנ רב 

ולמית!  העבכך ו- מניתרה לפילוסופיה הגר דיאמה אך תרם תרו  ק,בהמו  (חילוני)

  יהושוע בן )  .מימון ם המשפחהאת שבילה אותו לאמץ הומשנתו ו  ם" רמבלהערצתו 

  – המורה" גבעת" –ילוסופיה הראשון בעבריתספר הפ מימון כתב את  (.במקור

ץ מימון את  מרביבפועל ( אך 1791)של מורה הנבוכים  'לחלק א הפרשנות זו 

נט. את הספר  מודרניות כמו זו של עמנואל קבוכים וגישות משנתו לאור מורה הנ

רפיה "חיי  , אך האוטוביוגר(ב? פנו למחניינים בכל זאת)מעו הזה קשה להשיג

 מאוד לקריאה.  מצויה וראויה ון"  ה מימ שלמ

 

ה והערכים , זו הנסמכת על התבונ "דת טבעית" השל תיאור היסטורי מימון העמיד  התקופהברוח 

ק מימון כי  "ם הסימתוך משנת רמב ו. תוותת בתקופעהמדת הד לגוליה עתיאר את ג ים, וברסאליהאוני
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האלוהים ר את הותי" בכך .רעיון התבונהתכלית השלמות אינו יכול להתגלות אלא כעצם השלם ה"

יטת  ש"לרחוק מ . מכאן ביקשתבונה עצמהשיש להניחה כדי לתת טעם ל אידאה  –כ"מושג גבולי" 

 12המסורתיות.  הדת ברכותלברך את  וסירב "בדת ההגשמה

"התבונה על  ת רוביקכתב , ובין השאר מאודאותו העריך  ןאצל מנדלסומימון גם ארח התבברלין 

 אכן אחדתו, "י" כתב קנט בתגוב יקאנט קנתה למימון את מקומו: "מכל מבקרתשובת  .קאנטשל  הטהורה"

יאליזם  "אידוב להתהוות הון היוותה גשר חשילוסופית של מימטתו הפשי". מון זהמיון האד.. הבין אותי

 ג והגל! לינ פיכטה, שרות יממנו ישוהושפעו  –רמני" הג

 . מחוץ לגדר ,ככופר -בבית העלמין היהודי הוא נקבר 

 

 ה שפינוז ל ברוךמיסודו שהפילוסופיה של האימננטיות  -שורשי ההשכלה  

שאר  או שלמה מימון ולסון דאת משנתם של מנ  אפשר לתאר , ואולם איקקום להעמיכאן המלא 

  "הכופר הארור"–נוזה שפי ךדמותו ומשנתו של ברוורה אל לי ללכת אחשונים, בים הראהמשכיל

 .  (הגבר"ברוך " –י)ראו מאמר .שכלהההגיבור  הפכו להמשכילים למרבה השמחה אשר , רדםמאמשט

 בהקשר. משנתו חשובה גם שוןולחילוני הרא שוןהרא " רנימוד"ל נחשב( 1677 – 1632ה )שפינוזרוך ב

בספרו   הכוונה? ולמה  –"פילוסופיה של האימננטיות"  - יתהעיקר את תרומתוכינה יובל ירמיהו  :זהכללי 

אלוהים. הכל זה הים. כאלו -עשה את ההוויה כולהולמ)קוסמוס(  אר שפינוזה את הקיום כולו"אתיקה" מת

י לפ ( מו של העולם!ם, אלא בקיולא כפר בקיומו של אלוהיכי הוא  שפינוזהלהגנת טען שלמה מימון )

וק ורח לתחום הדמיון האנושישייך  –הטבע רע את טבעי הפו-אלוהים על אודותסורת סיפורי המ שפינוזה

הללו המסקנות אם  תבונה.הבת אלוהים שכלית" = ה"אאליו מתקרבים באמצעות , מאוד מאלוהים

 !זה מקרהאין  – ם" ממשנת רמבמוכרות נשמעות 

במה א עוסקת עוד הישאין ום מש –ה שבאו אחריו , לאלגם אם לא מודע ,משנת שפינוזה מהווה מצע

ניוטון  סם עשור לאחר מות שפינוזה פר. ("אימננטי"= )בתוך ההוויה קיים מה ש בא אל –שמעבר לקיום 

.  םפיסיקליי תחת אותם חוקים פועליםים בכוככולל ה-יקום כל הגופים ב פיה ל טיקה"פרינציפיה מת"את ה

א מחפשים יותר את קסמי האל לל העולם. פנימיים ש ך חוקים מתום קיוהחקר  –גמה המאן הושלמה מכ

 על הטבע מבחוץ. 

, והוא עושה זאת י כתבי הקודש נכתבו בידי אדםיע כהצב"מאמר תיאולוגי מדיני" העז שפינוזה ל

 הראשון. למבקר המקראגם היה בכך   –קסט באמצעות חקר הט

ץ ליבו  ומבאכמו גם  ,או בה עניין רבלים את עומק משנתו ומצהמשכי "גילו" שנים לאחר מותו מאה

 . שנידתה אותוהיהודים  בלא תלות בקהילת  -"יהודי"כ לל זהותו, כוקש על האמתשהתע

 

 ( 1840- 1785)  נחמן קרוכמל 'ר :משכילים אבי ה

פחות  ו שהתייחס אליוגל ההשכלה תרומתו לבשל לים" אבי המשכי"נחשב  – )רנ"ק(  וכמלנחמן קר

 13. (מנסיפציהא –  וב היהודיםשילהיה תו בשעיקר עניינה עש) דלסוןלמשנת מנ 

 
 . 160,  210' מיי שלמה מימון, עח אה:ר 12

 יעזר שביד. אחדים, בהם אל נים חוקריםכך טוע 13
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משכילים  בצד ( ואחרים הגל שלינג, פיכטההרדר הגרמניים )קנט, את הפילוסופים קרא ה כי קרוכמל נרא

עת "בעל גבוכן בן עזרא )עליו כתב( א אברהם ,ן"רמב ,)אותו העריץ(ם " רמב, בהם לו שקדמו יהודים 

השתמש שהראשון  -ועז יהודי איטלקי נ  (1578 – 1513)ה מן האדומים עזרי' רו )שלמה מימון( המורה"

 ל! "כתבי חז ביקורתעד כדי בכלים מעין היסטוריים 

 כן שלוהרבים קל של תלמידיו ספר אחד שאותו לא הספיק לסיים, אך המשאיגרות ו הותיר כמל קרו

  כים" כמו ש"מורה הנבוו14עברית נכתב ב – "מורה נבוכי הזמן":  עצומה –משמעות הכתוב בספר זה 

מורה הנבוכים  ביקש קרוכמל לעשות עם למקורות ישראל, כך  ריסטוטליתה האפילוסופימיישב בין ה

  היסטוריה במודרנית התבוננות  –נוספת משמעות כאן מקבל  " זמן"ה שג מו. מודרניתה הפילוסופיה ו

 . םיהיהוד להארצית ש

ג  קרוכמל מיז  ןנחמ בתמצית: .( רוכמל""נ, נח, נחמן ק : יכך במאמרהרחבה על ) כמל?מה חידש נחמן קרו

כאן של עם ישראל. ריאלי  היסטורי ניתוח תוך  –של האידיאליזם הגרמני   חלט" מו ניג "רוחאת המוש

 היהדות להיסטוריה! סה נכנ 

  :("חכמת ישראל"  אלעמוד דלגו   - אם לא בא לכם פילוסופיה) קעומהערת כעת ו

וריות האנושיות שהוא הקטגקיבלו את שלא  – קאנטו של עמנואל על ידי מפרשינוצר  יזם גרמנ אידיאלי

בהמשך  -גרסוא ( אל"הדבר כשלעצמו"את המציאות )ומכיר לנו שופט השכל שלנו  הןלפי –סח ני

ה, אלא ההכרה היא ההכר יאות מובאת בפנילא המצ :וונטיאיננו רל כי "הדבר כשלעצמו" -לשלמה מימון

ננו קטגוריות אנושיות אלא איה . מקור ההקרנ קיוםבאופן חלקי ומוגבל את ה עבורנוקרינה ומייצגת שמ

תוכנו באמצעות במובנה ה –ך בהמשך ל"רוחני המוחלט" שהפ –אור המוחלט" המוחלט" או ""האני ה

שם וע לשמעדיין תוכלו  -לים הרבים על אף הגלגו –ביטויים הללו אוזן על הניחו ה)  הקולקטיב הלאומי!

 .(ם" רמבבין השאר את... 

 (1744 - 1668) קו וימבטיסטה ז' קי בשם גאון איטל   :ףיוון נוסמכתחו התפ –לתרבות ות גישות לאומי

את  רת יוצהתרבות  - א קיים קודם לנו, ולאצלינונוצר  –הידע אודות הטבע כי  טעןהקדים את זמנו ו

 נדמה לנוקה למשל( כך יטמתמ ינו יותר )ב אלקרו ךמייצרים רחוק מהטבע א שאנוידע כל שהכהידע. 

תיאר את ש תקופות והתרבויות לשלוויקו חילק את ההיסטוריה של יותר. יתי אמם יותר ושלוא שה

 )העם( בותגישות המדגישות את תפקיד התר –הגישות ההבנייתיות לאבי בכך הפך עצמו התפתחות הידע. 

 15ה שלנו.בתודע

ך אוקמילה,  עוז  צמיחה, :לשלוש תקופותתבל ההיסטוריה של תרבויות חילק את , כמו ויקו, וכמלקר

לא ירד עם ישראל מעל במת ההיסטוריה לאחר  מדוע . לדידוה כאלשלושה מחזורים עברה בות ישראל תר

 רוח המוחלט.ההוא  –ם זה אליו חותר עַ משום שהרוח   מחזור אחד?

"ה'רוח'   :  ר שבידאליעז נה סיכומו שלוה - הלמעשחילונית  –וח חדשה למחקר ולר כאן נפתח פתח 

ך. היא ספירת המציאות שהאנושי לאדם. להיפ שמעברות אלוהית ת מציאספיראיננה א.י[ ]לרנ"ק. 

ר לומר אפש 16כי אם ביצירה התרבותית הארצית".  -,'רוחני'שוכן ה 'בשמים'...לא  תקיים ומתייחד בה.מ

 כתרבות. כאן נולדה היהדותש

 
, הוצאת כתבי רבי נחמן קרוכמאל)עורך(,  בידוביץ'שמעון רא אה:ר. . זה לא מובן מאליו1830מדובר בשנת  14

  . מהדורה שניה( -מהדורה ראשונה, אלול תשט"ז -עינות )ברלין: תרפד

 .  57 – 75, עמ' האנושות בול עץ עיקשישעיהו ברלין, : ראו .יטב בידי אחד ממעריציוקת הה ומנומענה נפלאט 15

 . 3-72, עמ' לקראת תרבות יהודית מודרניתשביד,  16
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 השתלבות ללאומיות בין  –  " כמת ישראלח"

-"בין השבילין" צעוד ביקש להוא  תה גלים: כת הדתו הנועזעמו בות ישראלתר חקר נרחב בב כמל שילקרו

"זה רודף מהתלות וזה חושק תיאטראות, זה רץ   הדוניסטים וגם את הרבנים:א מבקר את התוך שהו

  –חדש מרכזי דגל כך הורם ה אפים או מרמס רגלים". וחכמה או מסלרשות וזה נבהל לרבנות, ולשניהם ה

 !של עם ישראלור סיפהעל יסודות  –תמודרני  רוחנית-ותיתתרב ת התחדשותלקראעברית השכלה 

פוש האלמנטים הרוחניים  ולחיההיסטוריה של עם ישראל  חקרבאדירה תנופה לעידוד ת ה זו קריאיתה

 בפרשנות מודרנית.– העם תויצירב

הם אבר ,סיה(משכילי רו לוץ ח – ל"ריב) ק בר לוינזוןיצח, והחוקרים בעקבותיו תלמידיו תעשרובין 

-בברסלאו יםמייסד בית המדרש לרבנ ) זכריה פרנקל ועה הרפורמית( נ הת, ממחוללי חוקר חשוב) גייגר

JTS - מחקר ורוחענקי ועוד , בטיבית(התנועה הקונסשל   אביה. 

 להדפסת "מורה נבוכי הזמן"דאג ש – ץטוב ליפמן צוניום  –כמל ם של קרואחד מתלמידיו המובהקי 

נז ..  עד שבא זה קרוכמאל  והביא את אשכלעומת חכמי   'חזקה האפלה' "  :דמהבהק וסיףה –בברלין 

יהדות המזרח  בעוד הולידה משכילים וחוקרים  ,המערבית, כנזיהדות אשהתכוון צונץ ? למה  " האור

 . כמההחאור לא ממש הצטיינה ב –( וכו' יהרוס-אליט-)פולין

 הסיפור הציוני: בנת לה אודבה חשוב משבין מזרח אירופה למערהבדל זה 

מחקרים  שלל אלה פרסמו תנועה שכונתה "חכמת ישראל". לל הפך גל החוקרים עם מותו של קרוכמ

ואולם שראל, רבות י אודות ת האקדמיהמחקר לבסיס פכו שה כתבי עתבתוך מגוון ולדות ישראל בת

ממצב  ותק במנ  – בתולדות ישראלעיון טהור  :יהודי מזרח אירופהשל ף ע מהאגהחלה להשמביקורת 

מדובר במיליוני יהודים   בלתי משתלבת.  שנותרו עדה  המזרחהודי לייק מספלא היהודים ובעייתם, 

 אלה.סיה השולטת בורו ,נהאוקראי ,ליטא ,פולין -" תחום המושבב"

 סיפציה!האממול  - אוטונומידחפו לכיוון ההיו אלה שלים במזרח המשכיקא וודלכן 

סיפקה שלל  19-המאה הת! איאומיות האירופקשורה בטבורה ללת ודיההלאומיות הי חשוב לדעת כי 

הלך בצד עצמם, והיסטוריה של שכלה ם סביב ההאירופאים מתלכדי ם העמי –ת יים ללאומיוגירו

אחרות  צרפת, גרמניה, רומניה ומדינות ועוד.  נות חברתיותאמ –"רוח האומה" שכולל את " "רומנטי

 .יםהעמ של ים לעצמאות לאומיתמהוות מודל

לזכויות היהודים בתחום  טוי פוליטי לתת בי שביקשה ועת ה"בונד"התעוררה תנ  20בראשית המאה ה 

ה הגדול פהיקאת ורא הציוני בישראל צריך להדגיש לטובת הקסוציאליסטית. חילונית ברוח  -המושב 

עיתונות,  ן,ורתיאט  – החילונית ישהיידות התשתית העשירה של תרבובעיקר את  ,זולא ציונית תנועה 

 בשואה(.ה ונמחקלמרבה הצער תרבות זו כמעט )ריחה פ יגילוי ספרות הומור ושלל  

מדובר במכשיר יעיל  התעוררות יהודית לאומית. צנים של ניכ העברייםכתבי העת תוך כך פעלו גם ב

ם ה –הזו מדיה ורי ה גיב -שמור, ולראשונה היות והתייחסו לכתבי העת כספרים שיש ל ת ההשכלההפצל

 .משכילים - (י דעותהוג"פובלציסטים" )חוקרים ו

החלו ללמוד גם לימודים כלליים ברוח  בו  חדר המתוקן""ההמשכילים היה נוסף למהפכת  אמצעי

 –אלה שכחדרים  1,000 קרוב ל. השלטון הרוסי קשיים שהעריםוהרבנים ת ומחאאף על  – משכילית

קונגרס ראשון ה )תתנועה הציונית עם הקמה  הגמות שטיפחבמ השתלבו עברית ום גחלקם החלו ללמד 

ם רבים  אישיתשתית הפדגוגית של החינוך העברי בארץ ישראל.  הפוך לי עוד זה חינוכי מפעל (. 1897

 .קןדר המתובחמדו אף ליאו התחנכו נועה הציונית לי התממובי
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 :אחד העםשל  הרוחנית המהפכל  –דסהבאובין המהפכנים 

אי השבר  אחד משי)ם ידהושתלבים היהודים כילא ממש מגם במערב אירופה התברר כי  19ה ה בסוף המא

 (.הרצלזהותו של העיתונאי בנימין זאב את שעורר   –היה משפט דרייפוס 

 תוך כדי)יסח סביב הרעיון שנ  בארץ ישראלתיישבות לה ודיםגודות יהות אנות עשרתארגכבר מ חר במז

ו בעצמם לאמנסיפציה של  ידאגהיהודים  –בפשטות  –ה" יאמנסיפצ-אוטו" –יהודה לייב פינסקר  (פעילות

תקנות השלטון הפרעות, , ההתבוללותאבל לחץ  -לעצמוכשרעיון משוגע . ועוד בארץ ישראל -עצמם

 ר. זהיהיו מיעוט מ אף ש –ם לעניין להוטי קבוצת יהודים  הותיר –  ותרההגיו

גונית עוד תהווה מודל לציונות המעשית רהאשפעילותו "ועד אודיסאי" מקימות אלה  גודות "חובבי ציון"א

מכיסופי   יהודיםעולים ה שגם מתימן בה בשע) בארץ ישראלמושבות כמה  כך מוקמותמאוחר יותר. 

 .(רכש קרקעות בארץ ישראלגאולה ושמועות על 

ים בהם שאול טשרניסחובסקי,  יוני צ שורריםומ  פריםסו -משכילים קד פעילות וקשר למהווה מו האודס

ברדיצ'בסקי,  מיכה יוסף  צקי יוסף קלוזנר, יהושוע רבני, נדלי מוכר ספרים(' )מרבמוביץקב אביע לוםש

נות עיורנגד בים הנוקבכתביו  ג )אחד העם(גינזבגראשר . יותר מכולם התפרסם ביאליקחיים נחמן 

ת קמה יותצריך לה היעדכי גרס  –חובבי ציון השתייכותו לעל אף , אך גם רופהאוטונומיה ליהודים באיה

ל הרצל אבק בציונות המדינית שמאוחר יותר נ  .ישראלבארץ  – יציב לעם היהודיאיכותי ומרכז רוחני 

 דה.כמו גם בתכנית אוגנ 

דור  "ההוגה והמחנך המובהק של 'כינה אותו: י שמואלאפרים  : ת חבריו בחוג אודסהזכה להערצעם אחד ה

  –( צבי צמרת כינה אותוך )כ "ך הישראלינוחי"אבי ה פועלו בארץ ישראל הפך אותו ל. התחיה' " 

היה אף וקידם  ,חזהאותם לק מהמפעלים ינוך הכללי  היו רק חוזרם הח הטכניון,האוניברסיטה העברית, 

 ף פעיל בהנהלתם.שות

  חברתיים שפע מהוגים הוא הורבת חשיבות: כנציג של בני דורו אחד העם אותה מסמן המהפכה 

ם  "לפני רמב"ואמר כי  ם"רמביץ את הערמחשבה יהודית רוחנית:  שת שלאך גם משרזיטיביסטים( פו)

קרא בשקיקה את מורה נבוכי הזמן , כך !" לכדות היא השהיהומאז רמבם  יתה מה שמעל השכלהיהדות הי

התרבותית  להיסטוריה  –ת רוחניתמהותניגישה  –ה"רוח הטמיר" של עם ישראל על ד עמשל קרוכמל ו

בתקופות  " לבוש"שהיה רות תרבותו של העם כי הדת היא אחת מיצי ןהאמי אחד העםישראל.  של עם

"להרים את ההכרה הדתית והמוסרית למעלה מכל  :העם וייעוד ,ניצב מעליהעליון ההמוסר מות אך וי מס

  17כל תמונה"ן לו לת ולקשרה בלי אמצעי באידיאל מופשט, שאיצורה מוחשית מוגב

רי  גמספרות ומוסר לקראת אידיאל עליון מופשט לה שפמצעות תפתחות תרבותית, באהרעיון של ה

 הדברים  לוני שליפי החעל האו, וסחהחינוכי שניחזון תמצית ההיה  –( ומתחייבת לקראת)ששום דת לא 

  :להאדבריו אפשר ללמוד מ

 לא 'רה כולה כשהוא עומד על רגל אחת, הייתי אומר לו: לו בא לפַני אותו גוי שבקש ללמוד כל התוא  "

 18 !"זו היא כל התורה כולה – 'פסל וכל תמונה תעשה לך

 

 
, הורד מפרויקט בן יהודה, ראה קישור על פרשת דרכים בתוך:,דברי אחד העם מתוך "על שתי הסעיפים" 17

 <.כאן> 

 שם. 18
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 ת ההשכלה תמוריצירת  – מדינת ישראל

 – חלוציותת ציוניות עליולרבות  – ארץ ישראלב ריעביישוב שנות  70קדמו כמעט להקמת מדינת ישראל 

היה  1897ונגרס הציוני הראשון שים לב כי כבר הקסטית )ויש להומני תברוח משכילי דותמוסעיצבו אלה 

מיעוט  חברו  אליהם ו לבניין הארץ חילונית סוציאליסטיתן אימצו רוח ן גוריוב בני דורו שלוקרטי!(. דמ

מול רוב זאת  –ולה" לתא דגאח"אתכציונות את הפירשו אשר  מתנועת המזרחי באירופהרבנים ציוניים 

  19.(גאולההבכוח את לדחוק שלא  –תלמודי איסור )"עלייה בחומה" את הכל ו מכלו שדחמוחץ שמרני 

 20של המאה ה 80ב קוק ובנו ותלמידיו )רק בשנות ה הרזרחי מבפנים על ידי זרם המ לימים "נכבש" 

 הלך(.ם המהושל

זון  לא בחאך  –וסוציאליסטים סטים רוויזיוני  –ברתיות ים נחלקו בשאלות הח הזרמים הציוניים המרכזי

צא הן של ההשכלה פועל יודק, כוצן ירות שוויועל נס חהמעלה  –חברת מופת  המשותף של ההומניסטי

עמי אירופה לאמנסיפציה  זכובשמה הלאומית הנאורה רוח העל יסודותיה ההומניסטים והן של  יהודיתה

 וריבונות. 

מיעטו  – ( נפתלי הרץ וייזל קריאתו של ברוחכאילו )יצוב "יהודי חדש" זרמי החינוך הציוני לעמאמצי 

 להתפעמות לאומיתצב הני –חילוני ה כקאנון לראשונ  – ך"תנ מידו את האך הע ימוד תלמודמאוד בל

 .ארץיולים בשפה והטה, הספרותבמרכז לימודי המולדת, השירה 

 זו: שקפה המשכילית ים להברורכה רמזים  ובתאות של ישראל מקפלת מגילת העצמ

בות...  בה יצר נכסי תר" , במצרים(לפי ההשקפה המסורתית היינו לעם ) "היהודיארץ ישראל קם העם ב"

כור לנרטיב הפרושי "משה קיבל תורה מסיני"  רק שאין אזלא  – הנצחי"וריש לעולם את ספר הספרים וה

ספר  השאר התהליך בו נולד בין זהו  –ובמרומז  סי תרבות" רה אנושית של "נכדובר ביציאלא שמ

 . הספרים

אורה ציה הנ סיפ נ רות עם האממתכתב ישיעם ועם" ככל "של עם ישראל להיות  הטבעית" זכותו"

של נם לאור חזו ירות צדק ושלוםקוקים למילה "דמוקרטיה".. לנו יש "חלא ז היהודים, אלא שבאירופה

במגילת העצמאות ה עימופ – מילה "שלום"הנביאי ישראל" ומכאן "שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור". 

תם הארצית ממלכתית  וונ הוא לכ ףאמרמז משל( ל  "יהודה")ולא " שם "ישראלהבחירה ב . בע פעמיםאר

 יושב בארצו. ה מאוד עם מגווןעל האידיאל הארצי של הצביע לשל המייסדים 

ה הטוב של  שמאל ליבת החוק הישראלי ורכים המשכיליים הומניסטים אימצה את העישראל נת ימד

הובילו   ריוןגו התרבות הממלכתית שהובילו בני דורו של בןהחזון ו ים.קמערכת המשפט שלה יצא למרח

עם קליטת גלי העלייה מארצות ערב, עניין  (אידיאולוגי-ממשלתי" )ממלכתי"חינוך השאר להקמת  בין

בצד ירידת  , ותטכנולוגיתמורות  20בסוף המאה ה זהותי ופדגוגי.  חברתי, –יכוח עז רר ועוש

 ל.כיה וזהותה של ישראחדשים לעראתגרים מכלול הציבו   -תאליטו ךומהפאידיאולוגיות  

 בידינו היא.   -בכל מקרה.  דוו בפתחה של תמורה חדשה?  ימים יגיהאם אנ 

 

 
 .  דף קי"א , מסכת כתובות- דף ק"י, מסכת כתובות, תלמוד בבלי — ורא  19

 

http://www.oren-yehishalom.com/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%99_%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%90_%D7%90


44 

 

 

 ehishalom.comy-www.oren   רב חילוני.  שלום. -אורן יהי   

   054-3156150      :ה/ סדנההרצאל

 

 רוח החילוניתוההישראלי  "רקע "ה :תי ביקור  סיכום

 ?בעלות ערך ממשיהאם ניתן לחלץ מכך תובנות  בימינו?תמורות שבע מה המשמעות של 

 השיח אתגר  – שראלבים חילונייישראלים 

ך  ומתועצמם כחילוניים מאזרחי ישראל מזהים  40%  כ האמריקאי PEW"ס וכן של הלמ ריםי הסקפל

 . 49%מדובר ב מאזרחי ישראל(  81%ווה כ די )המהיהוה  רזהמג

וחלקה עשוי להיחשב רלוונטי   –ה כמסורתית וכלוסיה המזהה עצמגם את הא ם מביאים בחשבוןא

רות מכון המחקר ל אינו דתי. לפי הגדיה היהודית בישראהאוכלוסי מקרבי רוב הר ,להגדרות של חילוניות

PEW ם  צמם לא דתיים או אתאיסטיגדירים עהמ 65%עם  ם הרביעי בעולםמוקמת במקומ  לא, ישר

ברור בין רמת החיים  הפוך ובאותו סקר אגב גם נמצא קשר   20בריטניה(.קונג, הולנד ו-ונג)אחרי ה

 "ב. ארההוציא ל –שלה הדתיות  רמתבין ו נהבמדי

ת אדירה  ה רוחניהקמת מדינת ישראל בעבר, אלא גם ליצירבלא רק שחקן דומיננטי הנו הזה  גדולהזרם ה

 אמנות ועוד ועוד.תקשורת, , ספרות קדמיה,א –בימינו  יםבמכלול תחומ 

רתודוכסים  האו –, וליתר דיוק "הדתיים"רושם כי ציבורי של העשורים האחרונים התקבע הח השיב

 להבנתה. מפתחותבום במסורת ישראל הקדומה אוחזי–בישראל

,  יב חדשני אך זהו מרכ -סי העברכנ מחלק על  נרטיב של "שמירה"לעצמה  עיצבהמנם אורתודוכסיה אה

ת  וולעי הובילמה - על מדובר בשמרנות חד ממדית בפו. רנההמודפני גרותה מסתהקשור להכאמור, 

בשל  ,מעמיקהציבורית ביקורת ה כנגד זלזהות קשה  –. למרות זאת עם ישראל רבותל תמורכבות שה

היא בעית טה שתגובתו  –החילוני רים ממש על ידי הרוב ם המסאותמת נ פ ה –ובראשם  - ים רביםטעמ

ך  ריחוק גובר כהריחוק גובר, וככל שה כור גוברככל שהני : מעגל המעצים את עצמור נוצכך .  ניכור

שהרי  –גה בפני כלל הציבור ולהצילפרש את מורשתנו כרצונם, חשים בטחון דוכסים אורתו רבנים

שיש לה עניין קבוצה ורשת בידי קדו מפתחות המכך הופ . תרבותי שיח לכ ב הכרחי בורשת היא מרכי מ

  ר בלב למורכבות ולערכים ההומניסטים אשא החוט, בהיקפול בומוג הציג את העבר באופן חד ממדי ל

 .מורשתנו

נותרו  כך הדתיים , ולפי)בלבד( היא דת הפנים את המסר כאילו יהדותטל לא מבו ילוני חיבור צ -ברוח זו

ה' כלומר  –ה'" "אחת בעזרת ה ת כמקשה גדת( מוצ) ""יהדותת, אלא שאותה ק זאר אל . ם יותר""יהודיי 

ציוויים  כסדרת  ת""היהדות סנתפ ע, הרי שבקרב רביםכדי להוסיף חטא על פש, והיהדות"" – הידיעה

למי אסור להכנס לבית  ,מה לא לאכול, מה לא לעשות בשבת –תה חיצונית בעיקר ואיסורים שתוצא

 .וכו'  באשהלגעת  סורמתי א ,למיןע

עולם שלם וחשוב  ברור כי  מצוות ההלכהביקים של המחז ם מתוך עולמ הרי אפילו ש ,ה במיוחדתמו דברה

משמעות זו  ניים רבים מאמצים ובכל זאת חילו. חמהשיזנח הו – "רודם לחב אשבין מצוות "ה –עוד יותר 

 .מכל מה שנשמע "יהודי"חייה ד -עת נ כמעט בלתי נמית אך רדוכסלפהוהתוצאה  –ל"היהדות" 

 
 ון פוסט:  בוושינגטקר נאית אודות הסעיתוקירה סראו  20

-dsworl-the-are-heset-map/post.com/news/worldviews/wp/2015/04/14gtonhttps://www.washin

53d624594660rm=.teutm_ntries/?uco-ligiousre-least 
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של עם נחשפים יותר להיסטוריה ככל שהיכרות עם תרבותנו. היא  –זו ההתבוננות החילונית תרופה לה

עולה מיד דמותה פורצת הדרך של תרבותנו, הרי ש , בכל הדורות תשבה היהודילמחו , לטקסטיםישראל

ת כוללת גם את תרבו   בות!רשזו היא ת משום – בהו חוללתנ שענק התמורות על  –ף וא הוייגילשלל על 

 מהווה אתגר כשלעצמו:וזה מה שעכשיו. 

 

 "רקע"בשושר הע

אבל . המעצבןהמלהיב או , המשתנה, בולט בעבראו ה חדשעל ה :געל מה שחרי  ?ביום יום מה מדבריםעל 

נחנו לא שעליה אוד גדולה מא בתוך תפאורהיצבים  נ  –תנהגויות שלנו והערכים שלנו שלנו, הה כל המילים

  אסתטי, והן -תרבותיבדגש הן  –הזה "רקע"סקו ב חוקרים רבים ע :לנו שקופההיא כמעט מדברים, כי 

 . וקם ביחס ל"אחרים המשמעותיים"ממ (הנרטיבאישיותי שלי )הסיפור ההאופן בו   -יותר   פנימי חתובני

כל הוא כולל למעשה את  מאוד:גוון ומ –עבה מאוד  -אודשראל משמעותי מם בישל חילוניי הרקע

לרבות מה שאנחנו עכשיו. זו  בותהשכבות של התר. הרקע שלנו הוא הצטברות ההתמורות שנדונו עד כ

 היא תרבותנו.

( אמר  חוקרי הקבלה הציונייםמאבות ם )ולגרשום ש : בעל משמעות עצומה –דיבור בעברית עצם ה

מדליקים ו כשאנ . בעתידהשלכות ו לכך חשש כי יהי, ונפץ של משמעויותר חומ בהעברית טעונה שהשפה 

שנמצאת  "כנסת ישראל"על "בימת"  זיון""ח משאו מ "נאום",בת ופצבאמצעות "חשמל", כדי לרה" "מנו

צור לחשוב על  נעככל ש.. מרכיבים רותחים במיוחד בידינו כבר הרי  ..  שלים" רוב"משכן" הכנסת ב"י

 כמובן.  ריתמשמעותם המקו

כל אחד שה" )כיום מס בריאות( אנחנו חלק מ"קופלא רק שאז  –" ליםקופת חו"בדים בתור עומאנחנו כש

ג קריטריון ממש  יצהמיבאופן רו דשהאנשים לפנינו הסתאלא גם באשר הם, תנו נותן לרפואת חולים מא

.  ..  עודאו אחר, חכמים וה זבעלי צבע עור , צעירים ,היותם זקניםקשר לבלי  – שהגיע קודםמי  –קראי א

 מהאמונה שלנו בשוויון ערך האדם. זה נובע

ם  חומי תסיקה ברדיו, ריחות האוכל ועוד מאות ב, המוהשלטים ברחו, בבים לנוושל הסו נהגות שלנותהה

)המערך הסימבולי(. ! חלק מה"שפה" הייחודית שלנוכולם  -הדעת אם מתאמציםשאפשר להעלות על 

זה חלק  שלה. כל תרבות ושפת הסימנים - לאומית!אין שפת סימנים בינ וורים: ים של עימניסשפת הב

 אותו עניין. מ

לא   –בכל תרבות כמו  –. רוב האנשים בעלת מטען מורשתי עצוםאליות החילונית היא תרבות עבה הישר

  –ם להתמצא ולחדש את תרבות הבה וסקרנותאנכים להעניק לדור הבא קידם של מחתפ. ים בהתבוננ מ

 תרבותנו.

התרבות החילונית?  בתוך  –התמודד עם סוגיות הרוח ללוניים נכים חיד יוכלו מחוכיצהאם  – אבל

מאירת  גישתו ם עם סכואולם לעת עתה נ  בזוויות שונות של שאלה זועמיקים בץ זה ממאמרים נוספים בקו

 שמואלי: עיניים של ה

 ם שמואלי של אפרירוחנית -ילוניתהחגישתו 

גים  מושמגוון  –לה לתפיסת הממשות שבהתאם  –בדרכה הייחודית  מפרשתיות ישראל מתרבו ל תרבותכ

ת של אבות ימיסה מסו"אי אפשר לנו לתאר תרבות יהודית בלי תפ  ות ישראל!סמלים( בתוך תרב)

מעויות  מקבלים מש –" הללו"אבות המושגים ריז שמואלי.כמ"   המושגים: אלוהים, תורה וישראל.
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ם דומים, אבל אין ליסמות ל הן מתייחסבאשר  –ותף בין התרבויות משזה אומר שיש !  ל תרבותשונות בכ

 .בשל הפרשנות השונה שלהם בכל תרבות תתפמהות אחת משוזו 

תשובתו  החילונית?גם לתרבות  דבר רלוונטיהאם ה  ה פה אלוהים?ה עושמ–תהות ל עשוי ילונ החיקורא ה

שיאם, -כלל כל הערכים ורום"הוא אלוהים    :לטעמי ומושכת לב -חיובית –של שמואלי חדה 

ע אלא הוויה ום, וכל עצמו לא נצח קבונחלשת על פי מעשי האדפת או מתחסרת שעוצמתו מיתוס

אירה, הכל לפי  חסרת ומידלדלת וגם מתמלאת ומה, להלכה, שהיא מתת של כוונדינאמית, מליאו

 המעשים בעולם. " 

סיה  רגילה אותנו האורתודוכשהממה ונשתחרר  –ם הזה על מושג האלוהילחשוב  רגעלרק נעצור ם א

  אלי טעם הרי שיש בדברי שמו( בדיעבד תנו את המורשת כולהרשנוהשפיעה על פ כאמור גםהשמרנית )ש

 המושג הזה:של לה משמעותו המהותית צצה   –ים שונ מבעד למושגי האלוהים הגם לומר ש אפשר  ושכל!

נת  ו בבחיהאדם!  "קיומו" איננ ר שיצ – מושג דות הבלתיאומושג הוא אלוהים  –אנושית בט מנקודת מ

גדרה החילונית קווה לטוב יותר. זו היא ההשו בתהממלא נפ שי האדם"עמ"אלא כתלות ב פועלת,ישות 

 יש בכך טעם!(. - רהסתיכשמע לאלוהים )למרות שזה נ  רביות

מואלי כמובן ששו -הנבוכיםה רם במו"של רמב ה למשנתוישירשמואלי זיקה  אני מוצא בגישתו זו של

 .("י החילונייםמורה הנבוכים אב" –מאמר  ורא) היטב גם בכךהעמיק 

איננה המצאה של שמואלי   -תחדשתם במשמעות מוהטענתסמלים המרכזיים של תרבות ישראל בשימוש ה

רבים  העם וד אח כמל מן קרו, נחשפינוזה, שלמה מימון ,ם" רמב -הוא ממשיך נאמן לקודמיו למעשה  –

 !ומוצדק)אופן טבעי אלא ב -יתרה על מושגי העל הללוונית )החילונית( לא וחם אחרים. משנתם הרירב

 ! חוצת זמניםהיא  -באופן הזה  רקש –מהותם הפנימית  אל תייחסה ברצינות ה( משום שזה קוהרנטי

 ובן השלילי: במגם  –הים וח אודות אלוגמורה ממשיך שמואלי את הניתטבעיות  ב

אדם..  ע חולשת הדעת והמעשה של ההמבי, "ליקוי מאורות "הוא  " אומר שמואלי,סילוק שכינה"מן של ז

עיקר אותם ארבעת וב האדם למלא חסרונות  .  האלוהים מפעים את תשוקתו שלמות האלוהים שבאדם

 רת הזמן )מכאןנכנע לגזי ,נוצץ ונובל ,בשר ודם -1":  אבות הצרות של קיומנוהחסרונות שהם "

ת אשמה  הרגש  -3וא אדון השלום(  והים הסכסוכים  )אל  -2  ה(הכמיהה להישארות הנפש בכל צורותי

ת החוגגת תמיד את הוא סמל המליאו"אלוהים  -   ;שממון הרוח, כלומר וונההיעדר כ -4וחטא   

 21מל זה." האפשרות של ההתגברות על אבות הצרות, ואין לבטל ס

צון  יחסת רהמיל פעילות הדתות!  כיב הוא או -ג מופשט שכזה  כמושאלוהים  –עומק ל ם תחשבו על זהא

( וכו'דת  י, מעניק סמכות לכוהנ עושה ניסיםעס, מעניש, )כו ל במציאותשהי של האולה גשמית כלפע או

ההיבט הזה.  כלומר  מן  –הים מושג האלואת טיבו הנצחי של והורסת גשמות( )מלשון היא מגשימה  הרי

נגועות בו. שן הן .. ה העממיות תתודהשדווקא  – כל מסיכה"ך פסל ושה לא תעל "לעבירה עש ממד של י

נו את כל ומבקש שילמדן( גיע במקור אל הלל הזקה)ששאילו היה בא אצלו אותו גוי עם לכן אמר אחד ה

)ויש לשים לב    גמור.זיל  מסכה"  ואידך כלה אומר לו: "לא תעשה לך פסל ו, היעל רגל אחתהתורה 

ליתר   –את המוסר כלל ה ששנוי עליך לא תעשה לחברך" אלא למעשה את "מעם ל אחד השבכך לא ביט

 . (כהולמסלפסל  – עשיית הרע , ככניעות לדמיון שואדיוק את 

, אומר לםהכוונה המוחלטת בעושמתה של שת השלמות בהגדמות הייתה בקם בתרבויות קות אלוהיקשב

 !גם בימינושבעולם, באושר , ב"הצלחה אמיתית", היא הכרח לאדם   בטוב אמונה -ומכאן . מואליש

 
 246-244, עמ'  ראהסמכות להשיהדות בין ה 21
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יוחד כדי לראות שכל תרבות מעמיק במ עיוןלא צריך  הם "אבות מושגים": אף שראל, ו"תורה" י"

  -מסמך נרחב רה היא התושה כה ולמע, מדגישה צדדים בדרהתורהאת  יות ישראל מפרשת אחרתמתרבו 

טקסט עשיר  ם את זה. מדובר בויש המרחיבים ג נביאים והכתובים ספרות ההוא שם כללי גם ל ""תורה

ה היא בקדושת ערכיה!  . קדושת התורערכים שעלינו לפרש–ובליבו  ,רי סטויהספרותי וד ממל כולה

-מעיין הסמלים הקדום שלנו א תורה היתרבותיים ובמובן זה הם סמלי מחייבערכים בכל דור הקידוש 

 . מרכזי אך לא יחיד

א רק לכעם. דהים כל המזבין  –עמיות  –מל למשותף סכתרבויות ישראל בכל ומשמש שימש  אל"ישר"

אלא שיש לשים לב   פגום ביסודותיו, ל מבלי ך את המושגים "ציון" ו"ישראל""ר להוציא מהתנ אי אפשש

 היו אלה גם כאשר -מהות אמונית או פולחנית כלשהיסתפקה בהלא  –ומעולם מאז  -לכך שתרבות ישראל

ג  זהו המוש   רי!לידאסוהודים חלק מקולקטיב הרגישו יד מיאחת מתרבויותיה, אלא שתב מובהקים

 –נה חשוב לא פחות משעמו מושג  מביא ישראלסולידאריות פאסיבית. המושג . ולא מדובר ב"ישראל"

אולה זו הג עם ישראל. היות נעלה יותר, למיצוי טוב יותר של ידארי סולתקווה עקרונית למימוש  משיח!

 .)אימננטי(רצי אה – במובנה הקולקטיבי

בהיסטוריה.. )כמאמרו של אביעזר י כלל "ץ שלוחח"רוב השנים כמו  ה" הייחמש"  :חדותן ביש להבחיו

שבא הוא משיח  ח משי ! לעולם ואיב המשיח "קבים של ישעיהו לייבוביץ ונ הבריו או כד –רביצקי( 

 אולה משעבוד.ג לקבועה עממית קווה תמופשט של מושג  כלומר זהו 22".שקר

כמו  – בט זההי לים בילעבודת אבמדובר ת. קווה המשיחי לתמבצעת קונקרטיזציה  –מסוכנת חיות הימשה

שווא  דמיונות שעבוד ל, יורד נשגברוחני מופשט ומניע  מושג ך כ –( קצדי) כוח השגחה לקברהעניק ל

 חולפים.  נושייםא

מימי  :  של הגשמת המושג אל "תאונות"ת ישרתרבו ופגתסו גהספ   -, בעיקר בימי מתח ומשברעת לעתמ

מאה ה )בצפת ב בלהחכמי הקכמה מדרך שו אותו, יגי החסידות שירומנה בתאי צביבר כוכבא, דרך ש

ף לתופעות המשותקוק. די הרב צבי יהודה תלמיזו של בעיקר  – נוהלאומנית בדור חיותשיהמעד ו, (16

. בין  ושגים"אבות המ"באופן המסכן את  שה עליונהודדרגת קלמושג משני עלאת ה – הגשמה""הללו הוא 

 "ארץ ישראל" שקידשו את  ( או23שבי הקיציןזמן )מחת הדשו איקאו ש כבא,כמו בר כו דםקידשו אש

 ם. ימושג הלשאר מעבר 

במובן זה לראות בהם וניתן  –כך זה בזה ים לפישורק –ו"ישראל"  "תורה"  ,"אלוהים" –ות המושגים בא

ני התרבות היהודית  במנהלים אל, באמצעותו חודי( של עם ישר)הייהפרטיקולארי ים סמללמערך ה סגרתמ

אלא להיפך: זהו תנאי  – "לילכ"ידע למדעים או סתירה אין בכך כל ואודות העולם. עצמם  אודות שיח

שהיא בהגדרה  כל תרבות  מו, כהיא תמיד ייחודיתשהשפה  –עולם, כלומר רת הכההכרחי לאפשרות 

 "ידע כללי"  חידוד:ועוד    לפרש את העולם כולו! סמלים באמצעותו אנחנו יכולים מערךא היייחודית, 

המיתולוגיה  עם היכרות  – ותרות אחתרבוישמקורו בומדובר למעשה בידע היות  -שם מעט מבלבלא וה

,  סטינית אה מתקרת הקפלה הס, כך גם הנ יטב מתרבות זוהמאלא  –" יכלל"ידע סתם היוונית היא לא 

 אף לכאורה( " )"ניטראלירונומי י או אסטפיזיקלידע . תוםלושל אום כ היאו שירפוריו של נג'יב מחפוז סי

רח לעבור  מוכידע אך  –ם שאנחנו חלק מהן וייתכ –ימים פיינים תרבותיים מסו הוא תוצר שיח בעל מא

 
 Jw47xiOndh?v=Wqatcw/s://www.youtube.comhttp  את: אפשר לצפות בו אומר ז 22

קיצין  לחשב מהיהודיםנטו חלק רבות משבר ת פו, הרי שבתקוהסטוריבהיח ידועות ות משין דמויותמעבר לא 23

מנהיגי זוק חילתימן" הידועה  תאיגר" ם ברמב" ד תופעה זו ממש יצא ת העולם ובוא המשיח. כנגאת גאוללקר

 . רבםקב יחיותשהמ תויצד להתמודד עם תופעכ ותוהים ים בסבלםן האומללתימ

http://www.oren-yehishalom.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Wq7xiOndJw4
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הנו  –עות צלשווה  משולשהרעיון המופשט של אפילו . ם של תרבות אחת או יותררכת הסמלי מערך ד

 להבין זאת.ברצונה אם  –צה רבות לאמל כל תעו, בותנובתר מאמצים פרי מערכת לוגית שאנו

.  תמיד ייחודי -אותה מלבישים שבו אנו רטי קהקונ בעצם היותנו "אדם". האופן מובנה יב היא מרכ רוח""

בכל דור  ראל. עולה מכך כישל עם ישבשלושת אלפי השנים הראשונות  -תרבות מורות עמדנו על שבע ת

ור  ך, קשלפיכ חילוני-הישראליזרם של ההמרכזי האתגר ו. , בידינ רוח זועיצוב  –נו , וכך גם בדורודור

   .יויופכוחו ושומר על  -מורשת העבר לבזיקה ו –ק מהגשמה הרוח –אמיתי ה הרוחניבטיפוח 

  בלבל ובלי להתבטל.  בלי להת
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 :המלצות עםקורות משימת ר

 :  בויותפרשנות של תר, רץיגקליפורד 

"דת"  ם לרבות גוון ענייניבמק שעוס – ענקולוג ופשל אנתר ויצירת גתפס הוא גירץ של  הספר הזה]

ושוב אפשר לחזור אליו  בשו, פשוט משום שדעתפץ ח בה בכל ביתחו פר הזההסלדעתי  . אולוגיה"אידי"ו

ך את הקריאה לעונג הופ לעברית לו שהמעולה התרגום שונים. ם ענייני –מוק יותר ב ועותר טן יוהבילו

 [צרוף. 

 

 . 1988 ,, ספריית פועליםראהכות להשסמת בין היהדו  י,אלשמו

אחרי  נכתב הוא נכון. ה ר הספזה  – ת עם משנת שמואלילהיכרו י קל ותמציתי מתלבטים מה הכ ם אתםא]

 [ .קודמוביחס ל ותרה י ונהיר ויש בו מעין התבוננות רחבה שראל"ויות יע תרב"שב

 .  1980הוצאת יחדיו, , תרבויות ישראל שבע,  פרים שמואליא

כנסו  –התוכן והדעות י דקדוק –ם יסטורייפרטים הההואלפי ם חיאל הניתום בא לכם להעמיק ולצלול א]

ספר מקצועי   ל!  זהוע תרבויות ישראשבי בפרקים לפר ד לא מסוהוא  –שלא תופתעו  אבלספר הזה. ל

הבדל  מן התחומים יש  כיח שבכל תחוםי להו, כדיותכן של התרבוונים לאורהמנתח תחומים שמאוד 

 [ .ריךכמו שצ "הקי" – תרבותי עיוןמביא שמואלי ביניהן. 

 

 .2010 פרדס ,   ,ו לפנהס(-אות ח)מבאשור ובבל גלות ישראל ויהודה  ,דדעו וסתנאיב

 [אותה גלות.  לא דחוף לקרא.החידושים בחביבים על טים פרמש מעניין עם זה ספר מ]

 

 (.1994אביב:  -עם עובד )תל ,עיקש האנושות בול עץ, ישעיהו ברלין

 [ ברלין תמיד כותב טוב!ו .רתק לחובבי פילוסופיה ספר מ]

,  רא והמזרח הקדום קר המקשנתון לח" גלערבעם לפרשת הורמה של י"בין תיאור הרפלום גיא, חוה ש

 .15-27עמ'  ,(ו"סכרך טז )תש,  דעי היהדות על שם מנדלמכון למה

 גישה מקורית[.עיניים באבל מאיר  -ממצה גם לאי ולדעת –ספציפי מדי ]מאמר 

 יתה הישראלת האמונ ולדותאופמן, ק

של קפותיו השזאת ובכל  –קרא חקר המב "הקצת "ענתיקכרכים, המון פרטים וארבעה ענק בעל זה מפ]

 [קר ענק. לא חייבים להסכים עם הכל.והוא חוגשות מר אופמןק

  ר, ירושלים, כתדפוס ק בן צבי, צחיד י, ודתקופת התלמים בארץ ישראל במעמד החכמ , ישראלין לו

 2006 ,ה רביעיתהדפס

 , יות ויהודיותיוונ שראל, וין יל

 :[שווה –ר היגנון הגון וזבס  רחני, ט לא אך  וט שיטתיליקו של ישראל לוין הם מופת של ספרי]
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 . 0092ספרי חמד, -תיעות אחרונויד , וב בידי עצמוכת -חיי שלמה מימוןלמה מימון, ש

דיעות שו ביב ומלמד המון על התקופה. יפה עף, מצחיק עצובית חילוני לדעתי. כיבכל ספר חובה ]זה 

 [ ם"רמב –מימון במשנת רבו  עורים שמעניק לכםו לסוף את השיאחרונות שהעביר

 :הנאורות, ידידיה פלס, בתוך: ע' בשארה )עורך( תרגום:נאורות מהי?", לה , "תשובה לשאנואלעמ קאנט

 . ( 1997: אביב-תל) בוץ המאוחדהקי, פרויקט שלא נשלם?

 [בכל אלהאו  –או בקאנט  מוסרב ואת חובה לכל מי שעוסק בנאורו ]זה מאמר

 היהודית הקדומה  במיסטיקהוהיכלות קדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל מ, אוראלירחל 

כל מי שמכיר ל . ממש מאיר עינייםא הו –ית טרחנ כתיבה הקצת למרות ה –יע עליי מאוד פר הזה השפ]הס

 [מש מענייןזה ספר מ  – תרבות ישראל

 היכלות ומסורת המרכבה ספרות האליאור   חלר

 תר מקצועי למי שממש בתחום []זה מעט יו

 ה"תשנ שזר,  ז זלמן, מרכ השכלה והיסטוריה, יינרפ

 ( 19+  18 ותלה במאל ההשכקירה מקיפה שמהווה יחסית סאבל  –צוענים ]ספר למק

 זר, תש"עש , מרכז זלמןשורשי החילון יינר, פ

ת ה תחושומעניקהמתגלה מאלפת אבל התמונה  סיפורים חביביםבעובדות ו זמפגיינר פי  -ספר גדוש ]

 [זה..כ תיאורטי א הושתמיד היכרות מקרוב עם תהליך החילון 

 .1965פריית פועלים, ס, סאןמחור הכופר  – כיוי הבלחיול משה, יג

 דמות לא ידועה ולכן כל מה שכתוב עליו מאיר עיניים[.וי חיו –'אנר החילוני ממש  בבי הזולח]

 . 2013, מודן,  הגן של אפיקורוסב , כין יעקלמ

ן את משנתו אבל בתמצית  פורש גם כא  -ו השלוםעלי ורבי מורי -מלכיןיעקב  -סית ן יחטקזהו ספרון ]

 ס והשפעותיו[ופרטים מרתקים מהידוע לנו על אפיקורהקושרת 

Charles Taylor, Secular Age 

 [. . בהצלחהנגליתבא עמודים מרתקים 900מעל – זה ממש למקצוענים בתחום החילון ]

 (. 1996  ביב:א-)תל עם עובד,  לקראת תרבות יהודית מודרנית, אליעזר שבייד

גרמני  חינוך בן ש  הוט כמוור , שקדןעהאחד מהם. תמיד רחב ירירק זה  –ספרים יון מיל  אולי ]שבייד כתב 

 [יםממצים תמציתיים יחסית ופרק. וה מאוד לקראוטוב צריך להיות.. ש
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 שלום -שבע תמורות בתרבות ישראל / אורן יהי

 הערות ירההנהגה ויצ  )גס( מועדים תמורה ורקע

)ישראל תמורה ישראלית 

 הקדום(
 

1200 (-) 

 (-) 730עד  

 מלכי ישראל : 

 שכבות אצולה

יהודה תחת  

השפעת 

 ראליש

 תמורה יהודאית

 תחת אשור ובבל 

720 (-) 

 (-) 580עד 

 מלכים וסופרים 

)כתיבת כרונולוגיות מלכים, שירה 

 ועלילות ראשונות(

 

 ונותאיסטית  תמורה מ

 ל ופרס תחת בב יהודה

600(- ) 

( בין -) 300עד 

גלות בבל  

 לכיבוש היווני 

מנהיגות שבי ציון ואליטות  

 המקדש 

 ם(על פני מקומיים )שומרוני

 .ספרות מגילות )חלקן בתנך(

 

תחת תמורה הלניסטית 

, רומי,  בית סלווקוס

ביזנטיון עד הכיבוש 

 הערבי..

180 (-) 

 )+( 650עד 

בין ארץ ישראל 

 לבבל 

דרש, תי המ)ב מים"עליית ה"חכ

 : ד(חכמה, הלכה ועוספרות 

הכהונה והאצולה  ד אליטותאת בצז

  הכלכלית 

שומרונים  

קבוצת זהות  

 מקבילה 

 תמורה רציונלית 

תחת שלטון אימפריות  

 ת בעיקר מוסלמיו

700 

 1490עד 

הזרם הרבני בין בבל לספרד :  

פיוט, פילוסופיה ותגובה של תורת 

 הסוד )מיסטיקה( 

 

 1500 תמורה מודרנית

 1900עד 

והחסידות מיסוד  עליית המשיחיות 

 עליית זרמי האמנסיפציה. ההלכה 

תיקון, התבוללות וכפירה. –

ההתכנסות לאורתודוכסיה  

 )חסידים ומתנגדים יחד(

 

 ורת ההשכלהתמ

במדינות אירופה, אמריקה 

 וארץ ישראל

)פרסום   1850

מורה נבוכי  

 עד ימינו הזמן( 

 : מעמד המשכילים 

שלל יצירה יידית, גרמנית, עברית 

 ית )כתבי עת(ואנגל

לתרבות   בין יהדות האמנסיפציה

 יהודית לאומית  

 )לקראת תמורה ישראלית?(

תרבויות  

ישראל 

בארצות ערב  

 עולים לישראל
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 :  )בתהליך כתיבה( שלום-אורן יהימאת  אל""שמע ישר ספר ב  מאמריםהשימת ר

 

 ' יעקב מלכין לפרופבהוקרה  – רוח חילונית חדשה -  "ע את עצמךד" .1

 לפרופ' אפרים שמואלי בהוקרה  – "ישראל תמורות בתרבות שבע " .2

 ואתגר השיח הישראלי לחילוניות הגדרות  –"חילוני"?  הוא מי  .3

 כהן  חיים לשופט בהוקרה – זרם המשפיע בתרבויות ישראלה - חילונית ישראליות  .4

 אבי החילוניים   -מורה הנבוכים  .5

 הצדעה לשפינוזה    ברוך הגבר!  .6

 שכח פרק פילוסופי שהו -  ורוח העולם מימון השני  .7

 היהודית  ההשכלה אבי  –קרוכמל  ...נ נח נחמן .8

 חילוני הראשוןההרב , "העםאחד "  – " היהדות היא השכל" .9

   חילונית -אונישראלית ה  פדגוגישל התנך במקומו  –" לשמע ישרא " .10

 נוקבולבול של תיעבר למ  יהדות -  ברית מילים  .11

 לוני ומשבר בחינוך החיאתגר  –והילד ה"כללי"  –חינוך ישראלי   .12

 הרוח המנשבת בחינוך החילוני   -אוטונומיה ואותנטיות  .13

 "הדתה".  במקום  חג וטקס נורמות:  החללה""ן, לא לכן לחילו .14
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