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לאנברבא קחצי ןוד 
הנידמהו הירוטסיהה תויעב לא וסחיו 

תאמ 

רעב קחצי 

וייח ךלהמ ♦א 

םייניבה ימי לש םידוהיה םיאנידמה ןיבש םיטעמה דחא אוה לאנברבא קחצי 

ונינפלו ,םילודג םיווקב ונל עודי וייח ךלהמ .םלש רפס ול שידקהל יוארו רשפאש 

תא םכותמ ןיבהל הקושתה תא םיררועמהו תינידמ המכח םיאלמה םייקנעה וירפס םיחנומ 

םידוהיה דחא תוחפה לכל ןיבהל חילצנ םא .ונמז לש תוינויחה תויעבה לא רבחמה סחי 

ופוצרפ לע הסכמה טולה תצקמב רסוי זא ,תדמתמה םתונמוא התיה םיכלמה תדובעש םהה 

לע אל .דחי םג תומחג תאלמו תונוסא תרה תויהל לכות ותעפותש ידוהי סופיט לש 

תוררועתמש תודחא תומילבורפב עוגנל רשפא םלוא ,וזכ הדובע רומגל לבוי ירמאמ יבתוכ 

.הלק האירקב קר לאנברבא ירפס לע רבועש ימ לצא 

ןבכ ןובסילב 1437 תנשב דלונ אוה X1 םיעודי םה לאנבדבא קחצי לש וייח 

תוכלמבש םירישעה ןמ דחא היה הדוהי ויבא .דרפסמ אוה האצומש תסחוימ החפשמ 

,(1438-1481)ישימחה וסנופלא ךלמה ימיב הנידמה לש םיפסכה תלהנהב וקסעש לאגוטרופ 

וירשק לע .ויבא תלודג תא שרי קחצי .הידדנלפל דע םיקחרמל וכלה ותלועפו ועמשו 

חלשש עודיה ירבעה ובתכמ דיעמ הילטיאבש רואנה ירצונהו ידוהיה רוביצה םע 

םייזיגוטרופח םיליצאה דחאל חלשש יזיגוטרופ בתכמ רמשנ ןכ ומכ X2 הסיפמ לאיחי 'רל 

 Conde de Faro, ויבא תומ לע ותוא םחנל ידכ Xs לע םידמל ונא הזה בתכמה ןמ

הפש םהל התיה .םהה םיליצאה יגוח ןיבו לאנברבא ןיב המייקתנש תישיאה הברוקה 

הקיטילופה .סומסינמוהה תפש איה ,דחוימ ימואלו יתד שובל לכמ תטשפומ 'תפתושמ 

 Jacob Guttmann, Die Religionsphilosophie des Isaak Abravanel, 1916 1) הוושה
"! יקצדורוה לש ורמאמ הושהוEncyclopaedia Judaica ימע םש יתאבהש המו האלהו 586 ימע 'א ךרכ 
 H. Pflautn, Die Idee der 584 לש ורפסב שי לאנברבא קחצי לש היפרגויבל שדח רמוח .האלהו

 C. Gebhardt, Leone Ebreo, 1929 (Bibliotheca לצא דותיבו Liebe, Leone Ebreo, 1926
 .(Spinozana t. III

.האלהו 65 ימע 'ב ךרכ דמחנ רצואב ילומרכ י"ע ספדנ (2 

 3) Magazin fiir die Wissenschaft des Judentums 133 ח"י ךרכ 'M האלהו.

 241 11]
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[2] רעב קחצי 242 

הקינימ לש םיבתכמהו Tullius (Cicero), De senectute ,וטסירא לש הקיתאהו 

 (Seneca) הנבה םג המייקתנ .ירצונה תא ידוהיה הקשמ םהמש םימוחנתה תוניעמ םה

לש ויחא היה וראפמ ףולאה .לאגוטרופבש םיליצאה ןיבו לאנברבא ןיב תדחוימ תיטילופ 

תומ ירחא הממוקתהש תיליצאה היציזופואה שאר ,ךלמה לש וסיג ,הצנגרבמ םוכודה 

תלוכיה תא בצייל בשח הזה ךלמה .ינשה ןאו'ג ךלמה דגנ ישימחה וסנופלא ךלמה 

םהו ,םילודגה םיליצאה ןוטלש תא רבשלו לאגוטדופב הכולמה לש תטלחומה 

1483 תנש לש ינוי-יאמ שדחב .היליטשק תוכלמ םע רשק ודגנ רומאה יפכ ורשק 

ךיסנה .ןיד תיב תתימל ותוא ןדו הצנגרבמ סוכודה דגנ טפשמ תושעל ךלמה הוצ 

םג היה היליטשקל םיחרובה ןיב .הנשה התואב םש תמו היליטשקל חרב וראפמ 

לכ לע רבדמה לאנברבא קחצי .לאנבדבא ףסוי ותב לעבו ויחא ןבו לאנברבא קחצי 

םיליצאה תא ךלמה םישאה קדצב אלש דמוא עשוהי 'ס שוריפל אובמב ןינעה 

סמח אל לע ךלמה ףנאתה יב םג» :ףיסומ אוהו ,םכלמ דגנ היליטשק םע רשקב 

יתבהא .דתיה ...םינושארה םימיב אתמדק םדק ימימ ןעי ,יפב המרמ ןיאו יפכב 

,תושק ילע ץראה ינודא שיאה רבד ,יתצע ומל ומדיו הלאה םיפדרנה םירשה תא המוצע 

יתלב ,רבד הלאה םישנאה ושעי אל יכ ,רומאל םירשוקב יתוא ןתיו ינמטשי ודי םצועב 

לש יאמ שדחמ יזיגוטדופה ךלמה ןיד־קספ אצמנ םינורחאה םינמזב ."םדוס יל הלגנ םא 

םיליצאה דאש םעו הצנגרבמ סוכודה םע ףתתשה לאנברבא קחציש רמאנ ובו ,1485 תנש 

לעבו רישע שיא- ,םהה םיליצאה לש ילודג דידיו תרשמ- היה אוה .תוכלמה דגנ הדירמב 

רצחב םדגנ השענש המ םהל עידוהו ףסכ םידרומל איצמה אוה ."ץורחו ןיבמו םיסכנ 

תוכלמ לא םינאיליטשק םיריכש סינכהל וטילחה דשאכ דמעמ ותואב חכונ היהו תוכלמה 

ךומתל ףיסוה םשמו ,היליטשקל לאנברבא חרב ,םיליצאה ורסאנ רשאכ .לאגוטרופ 

הלאה םירבדה יפ לע .הצנגרבמ סוכודה גרהנש ירחא םג םירשה תדירמב ופסכבו ותצעב 

שדחב אצוה הזל המוד ןיד־קספ .ויסכנ תמרחהלו התימל ותוחכונב אלש םשאנה ןודינ 

שדח ידחא קר לאגוטרופ תוכלמ תא בזעש לאנברבא ףסוי דגנ 1485 תנש לש טסוגוא 

ירהש ,עשפ לכמ יקנ היה לאנבדבאש הז יפל ןימאהל השק .(4 1484 תנש לש טסוגוא 

תא ךלמה הדב לאנברבא ירבד יפל םלוא .תירוטסיה אדבוע אוה םיליצאה לש דרמה 

תונותנ ויה דדמה תומזמש חינהל קר רשפא וז הריתסל ןורתפכ .ובלמ המשאהה 

קחצי 'דש - ןלהל רתוי ראוביש המ - שארמ ריכזהל שי לבא ;םינוש םישוריפל 

תולחמל הפורת הארו יטרקוטואה רטשמה דגנ תומ תאנש וירפס לכב הליג לאנברבא 

וז ותעד הארנכ .רשפאש המכ דע םילבגומ םיינויצוטיטסנוק םירדסב קר הנידמה 

תשרשומ העד אלא ,םיינידמה םייחב יסרפה ונויסנ לש האצות קר אל איה 
םיליצאה דרמב ותופתתשהל המרגש איה ילואו ,תיטירואית הבשחמ לע תדסוימו ובלב 

הבשחמב םדוקמ רבכ ולצא ןכומ היה וירפסב ןכ ירחא בתכש המ ירהש ,לאגוטרופב 

.בתכב רבכ רבוחמ תצקמבו 

־בש יתורעהב יתוריעה ןהילעש הלאה תודועתה לע (E. J.4 ורפס לש אובמב דרהבג טורטורפב ןד 

םשו האלהו ך ימע Regesten .האלהו 33 'מע 
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243 הנידמהו הירוטסיהה תויעב לא וסחיו לאנברבא קחצי ןוד [3] 

היליטשק תוכלמב הנושארב לאנברבא קחצי בשייתה לאגוטרופמ ותאיצי ירחא 

בתכ םש .(Segura de la Orden) ךדדוא הליד הרוגיש הפ הלובג הצק ריע-ב 
'וז הביבסב .לאומשו םיטפוש עשוהי יסל וישוריפ תא (1483 - 4) דימד תנש תליחתב 

.1492 תנשב דרפסמ םידוהיה שוריג דע ףסוי ותב לעב ראשנ 'Plasencia ריעב 

דצה לא יתאבו ךלמה תיב לא אובל יתארקנ םיכלמ רפס שוריפב ליחתהל יתוצדבו" 

יניעבו םהיניעב ןחל יתוא 'ה ןתיו םיבר םימי םהילא בורק יתייהו לגשהו ךלמה תיב 

תודע יפל .'םינש הנמש םתדובעב יתקסעתנו תוכלמב הנושאר םיבשויה םידשה 
1491 תנשבו 'Alcalà de Henares ריעב 1488 תנשב בשי 'תורמשנה (5 תודועתה 

לאנבדבא .(6 םימודק םינמזמ תידוהי הלכשהו הדות לש םוקמ ,Guadalajara ריעב 

התיה ותדוצמ .היליטשק תוכלמ לש םיסמה תריכחב וקסעש םיבורמה םידוהיה ןיב אצמנ 

דבע אוהו 'תוכלמה לש המורדבו הזכרמב םיבושחה תוזוחמה ןמ םידחא לע השורפ 

הכלמלו ךלמל איצמה םימוצע םימוכס .רודה ותואבש םימסרופמה םידוהיה לש ףתושכ 

םימולשת םג םליש םיתעלו ,הדאנאדג תוכלמבש םילאעמשיה דגנ המחלמה יכרצל 

לאנבדבא ףסוי לש ותלועפ .דתיה וזל המוד .הכלמה לש םייטרפ םיקסע ליבשב םילודג 

הכלמהו ךלמה ואב ,דרפסמ םידוהיה לכ לש שוריגה תדוקפ האציש ירחא .היצנזלפ ריעב 

ןינעבו םיסמה תייבגמ םהל בייח ראשנש םימוכסה ןינעב לאנבדבא קחצי םע הרשפל 

דחוימ ןוישר ולבק ףסויו קחצי .םייטרפו םיינידמ םיקסעמ ודצמ ול וראשנש תובוחה 

יללכה קוחה תורמל ,בהזו ףסכ לש םילכו בהז תועבטמ לש עודי ךס תוכלמה ןמ איצוהל 

ךלמה לצא ותולדתשה לע לאנברבא ירבד םה םיעודי .הלאכ םירבד תאצוה רסאש 

לש תטלחומה תדה תאנק ינפמ ולשכנש ויצמאמ לעו הרזגה עור תא לטבל הכלמהו 

בכעל ודננדפ ךלמה ןויסנ תא ריכזמש הדוהי ונב לש הנולתה ריש םג עודי .םילשומה 

לעב םירצונה תנומא תא לבקל דיעצה ונב תאו ותוא חירכהלו םסרופמה אפורה תא 

תחפשמ ןיבו הכלמהו ךלמה ןיב ומייקתנש םידחוימה םירשקה לע דיעמ הז לכ .(י םחרכ 

.הלאה םירשקה יפוא ירחא רוקחל רתוימ וניאו 'לאנברבא 

דגנ ואצוהו ונכוה היליטשקב לאנבדבא קחצי בשי ןהבש םינשה הנומש ךשמב 

רוביצה תא רהטל ידכ ,תוינכת ירחא תוינכת םירכזנה םיכלמה ינש םעטמ םידוהיה 

,תונימה תריקח לש שדחה ןוגראה דסונ .(8 תידוהיה הנומאה תעפשהמ ירצונה 

.ץראה לש םינושה תוזוחמה לע הרטשמ תא דעצ ירחא דעצ הביחרה היציזיווקניאהו 

תחשב ודכלנ םתדל םינמאנה םידוהיה םגו 'םוקמ לכבו שדוח לכב ופרשנ םיסונא 

 .Register ,II ךרכ Die Juden im christl. Spanien 5) ירפס הוושה
ליבשב שוריגה ןמזב וגישהש הירלבק הליד יתשנבנב לאדיב ןודו בהובא קהגי 'ר ובשי וז ריעב (6 

 A. Marx, The expulsion of the הוושה .לאגומרופ תובלמל הסינכה ןוישר תא םיידרפסה םידוהיה
jews from Spain, J. Q. R. 20 (1908) pag. 259 sq. n. 6, 37. דרפסב םידוהיה" ירפס הוושהו 

'348 ימע 'ב ךרכ ''תירצונה 517, 8 ! 5• 

'דרהבג הז לע הוושה (Regesten 7 .האלהו 45 'ינעי ז0 ימע 
תודלות לע ירפסב טורמורפב וראבתי םירבדהו 'האלהו 336 ימע 'ב ךרכ ירפס הוושה (8 

.דרפסב םידוהיה 
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[4] דעב קחצי 244 

ליבשב ,שאה דקומ לע הבש םיסחוימה תולעב הברחנ המלש הלהקש הרקו ,םירקוחה 

שוריג לע זרכוה היליטשקל לאנברבא לש ואוב תנשב .הבושת ילעבו םירג ולבקש 

ףוסבלש דע ,ועצוה םייזוחמ םישוריג לש תונוש תוינכתו ,היסולדנא ירעמ םידוהיה 

תואצותה ויה ולא .הכלמהו ךלמה לש תוצראה לכמ יללכה םידוהיה שוריג לע וטילחה 

םרטשמ תא ומיקה "םיילותקה םיכלמה- .שארמ תנווכמ תיטילופ־תיתד תינכת לש 

'דרפס תמדא לעמ םילאעמשיה תלשממ ידירש תא ודימשה ,םתוכלמב יטולוסבאה 

ןיעכ דסילו םצרא לש םייתדהו םייתרבחה םיקזנה תא אפרל ובשח הז םע דחיבו 

םינווכמ ויה םהלש הקיטילופה ינפש יפ לע ףא .תודחאתמה םהיתונידמב ידש תוכלמ 

תונורשכ ילעב םידוהי תרזעב שמתשהל וסאמ אל ,םידוהיה דגנ דחאה דצה ןמ 

,לאנברבא קחצי 'ר ומכ שיא םהיניב ,םיבר םידוהיו 'םייביטדטסינימדאו םייטילופ 

*יאורו םירבזג ,םיסמ יבוג לש תורשמב םידוהיה ותרש רקיעב .םתאירקל ונע 
לכו .םהיתורשמ תומש ימוחתב תמצמוצמ התיה אל םתלועפ לבא ,תונובשח 

םתייטנש יפ לע ףא ,(Conversos) םיסונאהו םירמומה םידוהיה יבגל ולטוב תולבגהה 

אצמנ םהיניב .לכ ןיעל היולג םיתעל התיה םהיתובא תנומא ירחאו םעזג ירחא 

תוכלמב ודננרפ ךלמה לש רלצנקה םוקמ אלממ ,הידלבק הל יד וסנופלא ומכ שיא 

,תימינפה הקיטילופה ינינעב הפל ול היהו תוכלמה אסכ לע תולעל ודננרפל רזעש ,ןוגרא 

םיתעל םייקש קפס לכ לעמ הלעמל טעמכ איהש העידי םיעדוי ונא הזה שיאה לע אקוודו 

לבאתהו ,רשפאש המכ דע ,םידוהיל רזע ,דמתשהלמ ריעצ ידוהי ענמ 'הרותה תווצמ תא 

ינרפצמ הזה שיאה תא ךלמה ליצה תאז לכבו .םתמוקתב המחנ אצמו םתרצב 

היה םהיתויכלמ ןיבו לבזיאו ודננרפ ןיב תירבה תריציל םירזועה דחא .(9 היציזווקניאה 

ותונקזב רצנתהש ,םידוהיה לש!ישאר ברו ,היליטשק תוכלמב רבזג ,רוינש םהרבא 

תחת ודמתשה הארנכ .שוריגה תדוקפ האציש ירחא ,דמלמ ריאמ 'ר ותב לעב םע דחיב 

תחפשמ תא בכעל ידכ ,םהיתולובחתב ןכ םג וזחאש ומכ ,םיכלמה לש ישעמו ירסומ ץחל 

םידוהיה תרזעמ וקיפהש הלודגה תלעותה תא וניבהו ואד לבזיאו ודננרפ .םצראב לאנברבא 

םתוא וברק רקיעב םידוהיה לש תויפסכה תולוגסה אלו ידוהיה ףסכה אל .םיליכשמה 
רוינש םהרבא ומכ םישנא .םייטילופה םהיתונורשכו ההובגה םתלכשה אלא ,תוכלמל 

.יטולוסבאה רטשמה לש םיטלחומ לגד יאשונ קפס ילב ויה הירלבק הליד וסנופלאו 

םהירבחו םירכזנה םישנאה ןמ רתויו ,תומ תאנש הזה רטשמה תא אגש לאנבדבא קחצי 

םידוהיה לש םהיתווקתו םהיתולבס םע רושק ובל היה דמשל םיטונה וא םידמושמה 

דועו .הלאכ םיכלמ תדובע לוע תא ומצע לע לבק תאז לכבו .דרפסב םיפדרנה םיסונאהו 

"םה דסח יכלמ היכלמ רשא- ילופאנ ריעב המוד תורישל סנכנ דרפס שוריג ירחא םעפה 

רתויב םילוונמהו םיירזכאה םירשה ןיב ונמנ תמאה יפלו /םיכלמ 'סל אובמ) וירבד יפל 

םידיעמ הירלבק הליד וכנופלא לש תיטילופה הלועפה לע .האלהו 449 ימע 'ב ךדכ ירפס הוושה (9 

Jaume Vicens נ Vives, Ferran II i la לש ורפסב שי הז ןינעב שדח רמוח .תונוש תודועתו םירפוס 

 37—1936 ,ciutat de Barcelona.
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ןמ וידי תא ךושמל ליחתה 1495 תנשב איהה תוכלמה ןברוח ידחא קר .םנמזבש 

וירשק תא ירמגל קתינ אל הארנכ לבא 'תיתורפסה ותדובעל תונפיהל ידכ 'הקיטילופה 

,(10( 1503-1508/9)תונורחאה וייח תונשב 'ףוסבלש דע 'ילופאנ תוכלמב םילשומה ירצח םע 

הקוח לש לאידיאה ותעד יפל םשגתנ הבש היציניו תנידמ לש הויזמ תונהיל הכז 
.תישונא 

ךותמ הארנש יפכ .הכלהל ריכהש המ השעמב וייח לכ ךשמב לאנבדבא רתס הככ 

תויקנב 'טעומב תוקפתסה לש בצמב םיכלמה ירצחמ קוחר תויחל עגעגתה וירפס 

תוישונאה תרזחהל תונלבס רסוחב הפיצ אוה .ןדע ןגב ןושארה םדאכ תומימתבו 

ייע הקיטילופה לש שערה ךות לא שדחמ רזחוה דימת לבא ,תיחישמה הלואגלו התומדקל 

ףוסוליפל רתויב היוארה הדובעה ,תינידמה הגהנהה לא ותקושת ייעו ןוטלשה תואת 

.תולודגל ףאושה סנסנרה רוד ןבלו םלטוטסירא לש הנידמה תמכח תא דמלש 

ותוקבדתהב םהינימל םידמושמהו םידוהיה םיאנידמה וירבחמ לדבנ םוקמ לכמו 

.ותדו ומעב תטלחומה 

ןוירוטסיהו ןוטסינמוה רותב לאנברבא •ב 

אל הארנכש השדח המגמ שי לאנברבא קחצי לש ויתועדלו תיתורפסה ותדובעל 

םירצויהו םירומה ןיב הנמנ וניא יאדווב .יוארכ םיארוקה וישכע דע התוא וכירעה 

ומצעל רחוב אוה .ןוקיטקילקא אוה תיפוסוליפה ותבשחמב .לארשי םע לש םילודגה 

ול הארנש המ דועו ובלא ףסויו שקשדק יאדסחו ןידהו ן"במדה ,ם'במרה לש םהירפסמ 

רקיעב ותלודג ןיא ןכ ומכ .לארשי תדועתבו השמ תרותב הנומאה תא רתויב קזחל יואר 

רוקמש םימדוקה תמועל לבא .םיברו םירחא ול ומדק ובש םירצונה םע וחוכיווב 

תונייעמה ןמ אוה קני םיברעה היפוסוליפה ירפסמ רקיעב עבונ תינוציחה םתלכשה 
.תיטסינמוהה הלכשהה לש םישדוחמהו םיחותפה 

לארשי תרותל סנסנירה תועד תא ףריצש םידוהיה ןיב ןושארה אוה לאנברבא 

.תיטסינמוה תירוטסיה המיש לש הריאמה אירלקפסאב תובאה תרוסמב לכתסהל ליחתהו 

הפוקתב לארשי ירפוס לצא רבכ םשו הפ םיצצונתמש תונויער תולגל הכז וז ךרדב 

תונויערה ורבחתנ לאנברבא ייע קר לבא .ב"יהו א"יה האמה לש תידדפסה־תיברעה 

היהי לאנברבא לש ויתועד לע םומסינמוהה לש ותעפשה תדמ תא .המלש הטישל הלאה 

םידחא םירבד ןייצל שי ןפוא לכב .(11וירפס לש טרופמ mm ירחא קר עובקל רשפא 

.האלהו 55 ימע Regesten 'דרהבג הוושה ותומ םוי לע (10 

'האלהו 41 ימע ןמטוג לגא האר ,םתומש תא איבמ אוה רשא םיימורהו םיינויה םירבחמה תמישר תא (11 

תונורכז ןיבו םמצע םירכזנה םירפסה ךותמ חקול אוהש םיטטיצ ןיב ןיחבהל ךירצ דוחייב .עורגלו ףיסוהל הב שיו 

הקיטילופה תא ארק םא ,תעדל ונלש אשונה ליבשב בושח ,םלטוטטיראל עגונש המב .ינש ילבמ םיחוקלה םישולק 

ירפסמ .םרבחמ טש תא ריכזמ אוהש םיירצונה םירפסה תא ארקש קפס ןיא .(יניטל םוגרתב ןבומכ) הקיטיאופהו 

ןה לאינד יסל סויריפרופ לש תורעהה לע ויתועידיש ןבומ .(Civitas Dei) "טיהלא ריע• תא ארק סוניטסוגוא 

תורפסב ותואיקבב .לאינד רפס לע סומינוראיה לש ושוריפמ רמולב ,ונל םג ראשנש ידיחיה רוקמה ןמ תוחוקל 

.םידוהיה ןיב השדח ךרד ללוס וניא אוה תידצונה־תיגולואיתה 
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ןושארה ידוהיה לאנברבא היה ירבעה ןופיסוי רפס לש ינומלאה רבחמה ידחא .םיטלובו 

םוגרתה יפ לע תומלשב (םידוהיה תמחלמו תוינומדק) סופסוי ירפס תא ארקש 

הארהו '(13םיידרפסו םייניטל ,םיינרדומו םייטלק הירוטסיה ידפס ארק אוה .(18יניטלה 

הריתי הבח .(14ןוטסינמוהה לש תיסופיטה הצרעהה תא תיאמורה הקילבופירה תודלותל 

לש םינוש תומוקמב שוריפב ריכזה ומש תא .(Seneca) הקיניס יאמורה ףוסוליפל הליג 

האוטסה לש היפוסוליפה .ןלהל הארנש ומכ ,ויתורותמ לביק ,הליגש הממ רתויו ,(15וירפס 

 (Stoa) המכ לש םבל תא המחינו הקזיחש ומכ ,וחוד תא הקזיח יאמורה הנונגסב

תא חקל םשמ .ךליהו הקדדטפ לש וימימ תודודה םתוא לש םירצונ םיאנידמו םיליכשמ 

וז הלכשה לש עקרקה לעו ,םיירצונה םיאנידמה םע ול ףתושמ היהש ינחורה ןוזמה 

.םהמ ותוא ודירפהש םיימואלהו םייתדה םידוגינה תודמל םהמע שגפנ 

תוכירא ךותמ .וירבדב תמעפמש השדח םייח תשגדה אלא ,םתס תונדמל ןאכ ןיא 

תררועתמה 'השדח םייח תרות לש הרורבה הפשהו ךזה לוקה םימעפ המכ הלוע וירבד 

ןמ דבוע לאנבדבא .השדח תיטסינמוה הנבהמו קיתו יאנידמ לש ויתונויסנמ 

.םיישונאה םיגינעה עבט תנבה לאו תואיצמה לא הקיטסלוכסה 
הנומאה תא קיזחהל אב אוה םיאיבנהו הדותה ירופיס לש תיעבטה ותנבה ידי לעו 

"הרוצהו תודוסה ילעב' לש לפרעב זא דע םיסוכמ ויהש םתיוהכ םיבותכה םירבדב 

 (figura) ךינתה ירמאמש יפל '(הרותה לע שוריפל אובמ) עיבארהו םיבמרה ומכ

וניא לאנבדבא .םיניבה ימי לש םישרפמה ורעישש הממ רתוי עבטה לא םיברקתמ 

םעפו שרדה דצ לע םעפי םיבותכה תא ושרפש ול ומדקש םישרפמה תדובעב הצורמ 

לש תיטמגרפו תילאיר הנבה שרוד אוה אלא ,(עשוהי יסל אובמ) "טשפה תויחטש יפכ 

לש תיתורפסה ,דדמה הנקב שדוקה יבתכ תא דדומ אוה .םירבחמה תנווכ לשו םישעמה 

םיאצמנה םירישה ינימ לע םלש רמאמ םידקמ אוה םיה תריש לע ושוריפל .ןוטסיגמוהה 
לאומש 'סל ושוריפב .וטסירא לש "רישה רפס"מ םירבד הרבסה םשל איבמו לארשיב 

לצאו ."םימחולה ושעיש תורובגהמ םיריש ושעיש םודק גהנמ" ריכזמ אוה ח"י 'א 

רפס" תא שוריפב ריכזמ אוה .האלהו 24 ימע ןמטוג הוושה לאנברבא לגא םופסוי לש םיטטיצ לע (12 

ןכו" ."םידוהיה תומחלממ םיימורל בתכ רשא" רפסה תאו (ז תוינומדקה ל"צ) "תינומדקה רפס" וא "םינומדקה 
.םיטסינמוהה לש םיפויזה ןמ והז הארנכ .(ו"ט 'א םיכלמ) "יה תיבל השע רשא דוד תבדנ ורפסב בתכש יתיאר 

בשח הככו) ירבעה ןופיסוי רפס לש סגו ל"נה םירפסה לש יתמאה רבחמל "ןוירוג ןב ףסוי" תא בשח לאנברבא 

ירבעה רפסהש דועב /םהל ףינחהל ידכ /םיימורה ליבשב בתכ םיינויה וירפסש אלא ,(םימודאה ןמ הירזע םג 

ולצא םיאצמנה ןופיסוי רפסמ םיטטיצה :בגא ךרדב -.ןומאל רתוי יואר אוה ןכבו דומלתה ירבדל רתוי םיאתמ 

.רכזנ ינאש המכ דע ,הבוטנמ תאצוהל אלו ,אסשוק תאצוה חסונל םה םיבורק 

איבמ אוה 'ט םיטפושל שוריפב .ארקש ימור תודלות לש םיירוטסיהה םירפסה םה ימ ,טילחהל השק (13 

ןיא .םש וירבד תא יתאצמ אל לבא ,"ורפסב (Valerius Maximus) ומישקאמ וירילאוו ינידמה" ירבד תא 

וב שמתשה אוה .ונמזב תוליגרה תואחסונה תחאב Cronica general de Espana רפסה תא ארקש קפס 
תא .א"י 'ב לאומשל ושוריפב וגירדור ןוד ךלמה לע וירבד תא םג לשמל חקל םשמו .א"י תישארבל ושוריפב 

םיסונא י"ע הרבחתנש ןהה תואחסונה תחאמ חקל דרפסב םידוהיה תומדק לע םיכלמל ושוריפ ףוסבש רופיסה 

R. Menendez Pidal, Cronicas générales de Espana, 1918 הושה .ו"טה האמה עצמאב ודילוטב 
 159 .p•

.29 הרעה הטמל האר (11 

.Seneca, de dementia I c. 19 לש ישפח םוגרת אוה 'י 'כ םירבדל טטיצה .42 ימע ןמטוג האר (15 

This content downloaded from 132.74.55.200 on Wed, 08 Nov 2017 07:42:13 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



247 הנידמהו הירוטסיהה תויעב לא וסחיו לאנברבא קחצי ןוד [7] 

תומדקהה תא דוחיב הוושה)"הצילמה תוחצ-ב םנורסחו םתומלש תא קדוב אוה םיאיבנה 

.(הימריו היעשי 'סל 

םידפסה שוריפל דוזויב ובל תמושת תא ידוהיה יאנידמה הנפה הרקמב אל 

.הירוטסיה אלא ,תונשרפ לש ןינע וליבשב היה אל הז .ך"נתה יבתכבש םיירוטסיהה 
םיכלמה ירצחב תחתופמהו הגוהנה תימשרה היפרגוירוטסיהה יכרד תא ריכה לאנבדבא 

קפס ןיא' .םודקה לארשי םע לש היפרגוירוטסיהה תריצי תא םג ןיבה הז יפלו ,םיידרפסה 

,םיכלמ רפסב ורכזנש םימיה ירבד ירפסב םינמזה םתואב ובתכנ םירבד םיאיבנה ואצמש 

1Ton דאש וא םיכלמהו םיטפושה ידי לע םא 'ןמז ותואמ םירבדה םתוא םיבתכנ ויהו 

םהב ויהו ,דחא הזמו דחא הזמ םידרופמו םירזופמ ויה רשאמו ,םהידפוסו תורודה םתוא 

םירפוסה ךדד והז יכ ,םירתוימ םירבד םהמו תמאה יפכ אלו ןוצרה יפכ ובתכנ םירבד 

ושעש יפכו-"מתאנשו םתבהא יפכ יוארה ןמ רתוי תונגלו חבשל םירבדה ידיגמו 

רתומהו דקשה םע תמאה םהב ברועמ ןכ סא היהו- ,- לאנברבא לש ונמזב םיטסינמוהה 

םהה םירופסה לכ דפס לע רבחל םוציו םהה םיאיבנה לע 'ה חוד החנ ןכל .יחרכהה םע 

םתוא תמלשה ותאובנב 'תי לאה םעידוהו םהה םיבתכה לכ םהילא ופסאיו תמאו תומלשב 

המדקה) 'יחרכה יתלבה ןמ יחרכההו דקשה ןמ תמאה תלדבהו םקדצהו םתתמאו םירבדה 

.היתוכלהו תירוטסיהה תדוקבה פ'ע דמוחה תפיסא לש הדובעה תא דמולכ - (עשוהי 'סל 

לכ רפסב בותכל תומואה ברקב םויה םג אוהש ומכ לארשיב גהנמה היהש קפס ןיא- 

םיבתכנ ויהש יפל ,םימיה ירבד םיארקנ ויה םהה םירפסהו ,םהישעמו םיכלמה ינינע 

םהה תודגההו םירופסה ללכב ויהו ,ךלמו ךלמ לכל דשא םימיה ידיליו ןמזה תורוק םהילע 

השעמ לכ רפס לע בותכל דבלב רופסה תילכתל םא יכ םירתוימ םירבדו םייחרכה םירבד 

םג ויהו- — דרפסב תיתכלממה הקיטסינורכה יגהנמ יפל — "ומויב םוי רבד םיכלמה 

ןמ רתוי תונגלו חבשל םירבדה ידיגמ םירפוסה ךרדכ ןוצרה יפכ םיבתכנ םירבד םהב ןכ 

ינינע רפס לע בותכל איבנל תווצל היבקה הצרשכ הנהו .םתאנשו םתבהא יפכ יוארה 

עידוהל דבלב היה לבא ,םימיה ירבד תדגה ןינעב רופסה תילכתל היה אל ,םיכלמה 

םתעשר וא םתקדצ עידוהל ןכ םגו הזמ הז םיכלמה תולשלתשהו תודודה תופעתסה 

.(םיכלמ 'סל המדקה) "םהילע ושנענש שנועה וא םהישעמ לע םשהמ ולבקש רכשהו 

םיירוטסיהה םירפסה לש םירבחמה ויה ימ ,הלאשה תא קודבל אב אוה הלאכ תוחנהמ 

הזב עיגמו ,יוכו םינושה םירפסמה לצא תונורסחהו םידוגינה תובס תא קודבל ,םינושה 

.םלוע רדסבו רפוסה ארזע ירבדב תואיגש תולגל אבש דע ,תרכינ תרוקב תדימ ידיל 

.םימודאה ןמ ע"רל הברהב םדק תיתרוסמה היגולונורכה תרוקבב 

.ך"נתה יבתכ ןכות לש תילאירה תרוקבה הלוע תיתורפסה תרוקבה םע דבב דב 

הסונמה יאנידמה לש תועידיה תאו תולכתסהה רמוח תא ותא איבמ לאנברבא 

הירוטסיהה יניינע תא תוושהל הברמו םימעה תודלות ירפסב יקבה ארוקה לשו 

תואוושההש םיקמב םג .םירחואמה םינמזה לש םייטילופה םירדסה םע תילארשיה 

תא ברקל תולגוסמ ויה ונמזב ירה ,ונא וננבומ יפל תוירוטסיה יתלבו תוילנב ןה הלאה 

שאר רמאמכ- ותדובע דעב ומצעל הדות רבחמה ריכה קדצב .תירוטסיהה תואיצמה לא ארוקה 
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םע יכ ,תוריקחב םיליחתמה םינושארל תודוהל ונילע :םלועהו םימשה רפסב םיפוסוליפה 

ךלה וז ותדובעב .(עשוהיל המדקה) "קפסה תרעה לע ודמע הגה ,תמאה לע ודמע אלש 

הירוטסיהבו תורפסב רקיעב וקסע םהש אלא ,הילטיאב םיטסינמוהה תובקעב לאנברבא 

הדקמב אלו ,םהלש הקיטילופלו תוברתל תודוסיה תא וחינהש םידחואמה תורודבו תימורה 

םע לש תוינומדקה רפס ,ךינתה רפסל םתטיש תא דיבעהש ןושארה ידוהיה רבחמה היה 

דועב ,לאנברבאמ דומלל םירצונה לש הנידמה ימכחו םיגולואיתה ואבש דע 'לארשי 

תא ףסא אוה .ולש תינומרהה הפקשהה תומלשל ועיגה אל וירחא וכלהש םידוהיהש 

תבר 'תיתטש תירוטסיה הפקשהל םתוא דחיאו תידוהיה תרוסמה לש םינושה םיקלחה 

םימרוג םה סנהו תיהלאה החגשהה .דחי םג םיילנויצר תודוסי לע תדסוימו הנומא 

תיבה ןברוח דע ןושארה םדאמ הירוטסיהה הלגתמ םוקמ לכמו ,לארשי תודלותב םיילאיר 

דע הלימקו החירפב םייעבט םיירוטסיה םיקוח יפל תחתפתמה תיעבט העפותכ ןושארה 

:(םיכלמ 'סל המדקהב) "םתמידקו תוילגה רודס- לע וירבד יפכ ,תיבה ןברוח 

ןמ הנושאר ודספי תוישפנו תוינויח תויעבטה תוחכה דספהבש ומכ יכ עדתש יואר» 

דספי דשא ןורחאהו וילא םיבורק רתויהמ ןכ רחאו בלה ןמ םיקוחד רתויה םירבאה 

תוכלמ ןכ רחאו ,לארשי יכלמ הנושאר ולגוה הלאה תוילגב הככ 'בלב רשא חכה אוה 

.יוכו 'ןדריל רבעמ ויה רשא םיטבשה םתוא לארשי תוכלממ הנושאר ולגו 'הדוהי 

לאנברבא לש תויטילופה ויתועד •ג 

תמושת שידקהל ךירצ ותוישיא תנבה םשלו ,ינידמ שיא רקיעב היה לאנברבא קחצי 

תססובמ תיטילופ הפקשהל ףאש אוה .וירפסב תורזופמה תויטילופה ויתורותל תדחוימ בל 

קוקז היה אוה .ול ומדקש םידוהיל דוחיבו םיניכה ימי לש תורודל בורל הרסחש הרורבו 

רתיו ,וירחא ךשמנ אוהש הזה יטילופה םלועב ותדמע תא ריכהל ידכ 'הלאכ םירקחמל 

תרותב תקקוחמה תילאידיאה הקוחה לש הביט תא ןיבהל ידכ ,םהל קוקז היה ןכ לע 

ריזחה הככ .הקזחה תיחישמה ותוקת יפכ וימיב הרהמב םשגתהל הכירצ התיהש השמ 

.תיטסיניליהה הפוקתב האצי ןהמש תויטילופה היתומדקהל תודהיה לש הקיטיגולופאה תא 

אלו ,םיזמרב קר ןינעה לע ורבדש ל"זח ישרדמב אל קפתסהל לוכי היה אל לאנבדבא 

תורותה םגו ,תיטילופה תואיצמה ןמ רתוי וא תוחפ וקחרתנש ונלש םיפוסוליפה ירבדב 

תיטסינמוהה תורפסה י"ע ויניע ולגתנ רקיעב אלא ,טעמ רזעל קר ול ויה היסנכה תובא לש 

ןיבהל ידכ .(וטסירא תמכח לע לודג קלחב תדסוימה)ונמז לש הקיטסיצילבופה י"עו 

לש םינושארה םיקרפה לע ושוריפב הנושארב ןייעל ךירצ ,לאנברבא לש וכרד תא 

ןומדק יעבט בצממ הדיריו הדיגבכ תישונאה תוברתה תלחתה לע םינדה תישארב 'ם 

םיגולואיתה לכל תפתושמ .דתיה תידוסיה החנהה .ישונאה ןימה לש ירוקמ יעבט טפשממו 

שובלה תא ריסה לאנברבא לבא .וניווקאמ סאמוט דע היסנכה תובאמ םיירצונה 

ותוא אצמש יפכ ,ירוקמה ןחסונו הנושארה ןתרוצ לא ובושב ןהה תועדה ןמ יגולואיתה 
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הסוכמה םיבותכה טשפ תא הליג וז ךרדב .(16תימורה האוטסה לש החכ־אב ,הקינימ לצא 

.וננמז לש ךינתה ירקוח לש םשוריפל םדקו תרחואמה תונשרפבו שרדמב 

תא םילשהל לדתשיש ידכ ,ילכשה ומלצב םדאה תא םיהלא ארב- תישארב 

םירבדה לכ וייח ןוקתל כ"ג איצמהו ....וישעמ תגשהו וארוב תרכהב ושפנ 

העיגיל ךרטצנ יתלב יעבט תואיצמב הז לכו ..ומויקל םייחרכהה 
םינוכמ ויכרצ לכ ויהיש לבא ,(17תישונא הכאלמל אלו למעו 

אלא ,ופוג יכרצ תשקבב ושפנ דירטי אלש ידכ ,ולצא (18דימת םיאצמנו (?םינכומ) 

םירבדב קפתסיש ותוא הוצ הז ינפמשו ארבנ הרובעב רשא ושפנ תמלשהב 

יקסעל תוכרטצמה (19תורתומה דחא ךשמי אלו וכרצל איצמה רשא םייעבטה 
ותאירבב האוצהו הרזגה התיהו- .(יה 'ב תישארב) "םימסרופמה םירבדלו תוכאלמה 

םייחרכהה םירבדה ךילע רסוא יניא רמולכ ,לכאת לוכא ןגה ץע לכמ 

תעדה ץעמ לבא ,םייחה ץעמו ןגה יצעמ ךשפנו ךפוג ןוזמל ךתסנדפל 
ףודרל בוטה והמ ,םימסרופמה םירבדב העידיהו תוקסעתהה אוהש ערו בוט 

הארתש תויה םע ,תאזה הצעהו ץעה הזמ הנה 'ונממ קחרתהל ערה והמו וירחא 
הליכאה יכ ,«20ונממ לכאת לא ,יחרכהה יפכ תטעומ האנה איהש וב עגתו ותוא 

םצעל ןוזמה ותוא בושישו אוהה לכאמהמ ףוגה תנזהו תועקתשהה לע הרות 

ץעמ קחרתת תעדה ץעב דורט ךתויהב יכ ,תיישפנה תומה הזמ ךשמי הנה יכ ,ןוזנה 

לכשב עבטה םש הז המל ליד ,תעדה ץע ארבנ עודמ- :ןכ םא ."תומה אוהו םייחה 

היחאלש• :איה הבושתה *?אטחל לושכמ ותויהב ,םסרופמה תלכשה לע חכ םדאה 

הארבנ ןכ לע .'תינידמ הרבח ילבמ םלועב דיחי היהיש ותומלש יפכ םדאב רשפא 

הזמ אציו" ."הרבחה ךרוצל ותשאב קבדו ומא תאו ויבא תא שיא בוזעיש דע- .השאה 

'הקיניס לצא אצמנ םיאבה םירבדל ירקיעה רוקמה (Epistulae morales 16 בתכמ go. לע 
 R. W. and A. הוושה םיביבה ימי לעו היסנפה תובא לע ןהיתועפשה לעו האוטסה תועד יפל יעבטה טפשמה

 J. Carlyle, A History of mediaeval political theory in the West, I (1927, הינש הרודהמ)
 E. Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kirchen, 1912 םשמ איצוהש תונקסמהו
ובירי לעב ירבדו Schilling, Die christlichen Soziallehren, 1926 .תוליבקמה תורותל עגונש המב .0 
קר ןהב הלפט תינרדומה לארשי תמכחש תויעב ןאכ שי ירה ,ונלש םישרפמהו םיפוסוליפה ירפסבו שרדמבו דומלתב 

דמל הרשי־יא וא הרשי ךרדב .הקידב םינועטו םיירקמ ויהי ירבד סגש חרכהה ןמו ,תירוטסיה הנבה ילבו הרקמב 

םיחמומה םירחא ונודי ותרותל לאנברבא לש וסחי לעש הווקמ ינא .סלטוטסירא לש הקיטילופה ןמ םג לאנברבא 

.הז עוצקמב ינממ רתוי 

 Seneca epist. 90 ed. Hense pag. 371 sq. quam nihil nobis natura (גז
 durum ac difficile i m p e r a v e rit ..., posse nos habere usibus nostris
 necessaria, si contenti fuerimus iis, quae terra posuit in

 .su m m o

 .ib. p. 373: ad par at a nati sumus (8ג
 .supervacua (Seneca) (19

 ib. p. 371: omnia enim ista sagacitas hominum, non sapientia invenit ... (20
 utraque invenit aliquis ezcitati ingenii, acuti, non magni nec elati. p. 379 : hanc
 philosophiam fuisse illo rudi saeculo, quo adhuc artificia deerant et ipso usu dis

 .cebantur utilia, non credo
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רהזו 'תומסרופמב הנוגמבו האנב ישעמה לכשה יפכ הגהנהה הכרצוה הרבחב םתויהבש 

*..םלכ הנידמה ישנאו םינבהו השאה תרבח ינפמ ליד ,עדו בוט תעדה ץע םלועל איבהש 

•(ביכ 'ג תישארב) 

וליחתה ,ןדע ןגמ םדאה דרטנש ירחאו ,ןומדקה אטחה י"ע ערפוה יעבטה רדסה 

רחבי ןיק .הרוראה תוברתה יפנע תא םרציב הגרדמ דחא הגרדמ לופלו תדרל וינב 

םיידמחה םירבדה דחא ףדרנ תויהל המדאה תדובע ול הלחנל 
דובכה רחא ףדור בלה לודג תויהל לבה' םנמא ...(21"םימודמה םינינ ק ה ו 

םהיניב לודגו דש היה ןכלו .. ח"בב הדודו גיהנמ ןאצ העור השענ הרדשהו המודמה 

."םיעותעת השעמ המה לבה תורדשהו תודובכה יכ ,לבה ארקנ הזלו ,.. םגיהנמו 

.המדאה דבוע יבגל ןאצה העורל עודי ןורתי ראשנ תללוקמה תוברתה תולשלתשהב 

הגהנהה ןעי ,לכשההו הלעמה רחא ףודרל לבה לש ותנווכ התיהש ךרבתי הארש- 

ןכלו ,התוחפ .דדמ לכמ םדאה תא ענומ דובכהש םג 'לכשל ךומסו ןרצמ אוה דובכהו 

דבוע היה ןיק לבא .ותוא גיהנמו ותכאלמ לע טפושו דש ,ועבטמ דבכנ לבה היה 

שקבמ םשה ללק דשא ,ירמחה לא הטונ ועבט ,המדא 
דבע ומצעב השענ ,ולאכ םיירקמ םירבדו תוכאלמה 
םג .(22ם הילע לשומ אלו םיימהב ה םינינקלו המדאל 
אובי דובכה לא שוחי אלו ןוהה שקבמה יכ ,תותיחפ לכ תבס םה דובכה ילבמ םינינקהש 

,תראובמ לבה לעו ןיק תלעמ .דתיה ןכ םא הנה .תותוחפה תודמה ראשו לזגהו הבנג דיל 

םייתוכאלמה םירבדב ןיק קסעתהב םאו ,םהיתוכאלמ אשונ תאפמ םא 
,ותמדא ד ד שיו חתפי עורזל שרוחה שורחי םוי לכש 
.תישעמ הכאלמ ילב עבט יפכ םירבדה גיהנמ היה לבהו 

,הלעמ לכ שקבמו תותיחפ לכמ חרוב לבהו דובכה לא הטבה ילבמ ןוהל להבנ היה ןיק 

הלועמ ,םידוח ןב היהש תדבכנה ותנוכתב חיגשהו הנפש ,לבה לא 'ה עמשיו ןכלו 

יפכ דלונ שיגרמה יחה ןמ ה ת י ה ש ותחנמ לאו ,ויכרד לכב 
ותחנמ לאו ותנוכת עור יפלנ ןיק לאו .ללכ הכאלמ ילב ועבט 
,יוארכ םלש היה אל לבה םגי לבא .(23'העשאל תיתוכאלמ הדובע איהש 

תא /םימסרופמה םיינידמה םייחל אלא ,םיינויעה םיילכשה םייחל ךשמנ היה אל יכ 

םופיסוי לש תוינומדקה רפסמ חוקל הז (21 (II ,1) 'ומשב תישארב לע לאנברבא שוריפב רכזנש 

 Κάϊς δέ τά τε άλλα πονηρότατος ήν καΐ προς τό κερδαίνειν μόνον ά πο
 ·βλέπων γήν τε άροϋν έπενόησε πρώτος

 Seneca ρ. 373 : omnes istae artes ... corporis negotium gerunt, c u i (22
 omnia olim tamquam servo ρ r a e s t a b a η t u r , nunc tam

 .quam domino parantur
 Josephus ib.: ό δέ θεός ταΰττ] μάλλον ήδεται ττ| θυσία τοις (23
 αύτομάτοις και κατά φΰσι γεγονόσι τιμώμενος, αλλ'
 ούχί τοις κατ' έπίνοιαν ανθρώπου πλεονέκτου βίρ,

 ·πεφυκόσιν
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ירחא ךשמנ םדא לש ילכשה ומלצב ותומדב« היהש ,תש קר גישה יתמאה לאידיאה 

.('ד תישארב)"םייקה יתמאה יישפנה תומלשהו ילכשה ןינעה 

:ישונאה ןימה לש םיפיטוטורפה תשלש לש ורואת תא דמוג לאנבדבא 

ךרדכ ...םיימהב םייח םא ,םינפוא 'גמ תמאב םה םדאה ייחש םיינידמה ורכז רבכו• 

תגהנהב םיקסעתמה הלעמה יפכ םיינידמ םייח םאו .המדא ידבוע םישנאהו תומהבה 

תכה הזמו ,םירשימו טפשמו קדצב רשויב תוקפתסהב ותנידמ ישנאו ותיבו ומצע םדאה 

ןויעה יפכ םה רשא םיילכש םייח םאו .אבצה ידשו םיטפוש ץרא יצעויו םיכלמה םה 

ייע תוגצוימ ןה ישונאה ןימה לש הלאה תומגמה שלש ."תיינידמה הריקחהו ילכשה 

תרבסל ךשמת םהמ תכש .םלועב םדא ינב תותכ לכ וכשמנ- הז יפלו .תשו לבהו ןיק 

ןומה אוה ןימה הזמו ,רקעהו תומלשה אוה הרשעו היתוריפ תליכאו המדאה תדובעש ןיק 

בושחתו תונידמה יגיהנמל אנקת תאזה תכהו ,המדא ידבועו תונמוא ילעב ץראה םע לכ 

לבה תרבסל ךשמת תרחא תכו .לבהל ןיק השע דשאכ םוגרה םימעפ המכו םגרהל 

ןאכו .(24 "לבה השע דשאכ ,הז לע םמצע ונכסיו רקעה אוה דובכהו הגהנההש בושחתו 

לכבש םיכלמהו םיצעויהו םישישיה המוד ריע יגיהנמ ויה תכה הזמו- :ןוטסינמוהה ףיסומ 

ךשמת תכו- "...םימש םשל םיקסוע ויהשכ םמע לע םידמועה םיסנרפהו ,דודו רוד 

.(יד תישארב) ירקיע םיהלא תדובעש בושחתו תש תרבסל 

דילוה- ןיק .ישונאה ןימה תערל תוברתה תא חתפל וכרדב ךישמה ןיק םלוא 

חקלו התללק ינפמ המדאה תכאלמ בזע יכ ,ןיק לע הנוכהו ,ריע הנוב יהיו ךונח 

איה ,תיצראה הנידמה ןינב א"ז ,ריעה ןיגב .(זיי 'ד תישארב) ךינבה תכאלמ ול 

תוחתפתה .(25 סוניטסוגוא לצא ומכ ,ןטשה תכאלמ אל םלוא ,ערה רציה תאצות 

אוהה רודה ישעמ תביתכב .הגלפה דודב קר הרמגנ תוישונאה תערל תוברתה 

רמואו• .הקיניס לש ויתועד לע בוש וכמסב ול תדחוימה וכרד תא לאנברבא ךלוה 
ואטחו ולשכנ םהש אוה םעשפו הגלפה רוד אטחב ילצא בשיתמו הארנ רתויהש 

רמאנש המ לע רזוח לאנברבא .יכיג וערזו ןיק ונבו אטח ןושארה וניבאש המב 

וינבל דמלמו ךנחמ היה יכ 'ךונח המש תא ארקיו ריע הנוב היה• ןיק .םדוקמ 

וזחא םלכ ןיק ינב ןכו ,הנידמה ץובקבו דיעה ןינעב תולתנה תוכאלמה תיישעב 

םלכ ןיק ינבו ...תוידתומה תוכאלמה דחא ךשמהל םהידיב םהיתובא השעמ 

דע ,םמע ךותב וברי דושו סמח תורתומה ירחא םפדרב 
םהל תויהבש יפל ...הגלפה רוד תאטח היה ןכו ...לובמה ימיב ושנענ הז ינפמש 

ןמ 'ה תאמ םמויקל םייחרכהה םייעבטה םינינעה יובד 
קסעתהל םינכומו למע לכמ הכאלממ םייונפ םתויהב םימשה 
ותנתמב םארוב םהל ןיכהש המב םתעד החנ אל ,םשפנ תומלשב 
םתובשחמ לכ םישלו די חולשל ושקביו תיעבטה הבחרה 

.קיודמהו ףתושמה םרוקמ תא יתאגמ אלו 'ו"ט 'ג םירקיעה 'ס ,ובלא ףסוי לגא ורמאנ םירבדה םתוא («4 
.De civitate Dei 5! .9—1 הוושה (25 
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םלכ תוכאלמה תללוכ איהש ריע תונבב תוכאלמה אוצמל 

םיינידמ םמצע תושעלו םש רבחתהל ידכ הכותב לדגמו 

ץובקה היה םהל דחוימה תילכתהש םבשחב ,הדש ינב םתויה תחת 
,תוישונאה תויתילכתב הלועמה וזשו הרבחהו ףותשה םהיניב ךשמתהל תונידמה 

תולשממהו םייונמהו תומשהמ םהמ הזמ ךשמיש המ םע 
סמחהו םינינקה תפיסא תדמחו תוינוימדה תודובכהו 
אצמנ רבד היה אלש המ ,םיכשמנה םימד תוכיפשו לזגהו 

הז לכ תויהלו ...ומצע ינפב דחא לכ הדשב םתויהב הזמ 

שנועה היהו ...הלאה םיאטחה םישנאה ושנענ ןכל ...יעבט יתלב רתומ 
תודחאב ץראב דחא יוג הזל םדוק ויה םה .הדמ דגנכ הדמ סחיתמ 
אלו ,מ לכל יעבט דחא גהנמו תחא הפש תויה דצמ ,יעבט 
ייתוכאלמ תודחאו הרבח תושעל ושקבו םב םתעד החנ 
יעבטה תודחאה םהמ ללוש ,םייתוכאלמ םירבדו הנידמה ץובקב 

.(א"י תישארב) ."(26 םנושל לובלבב הז השענו םדוקמ םהל היהש 

.עבטה לא ןסחי יפל תוישונאה תוכאלמה תא לאנברבא לידבמו רידגמ ףוסבל 

לא תורזוע םהמ שי יכ ,(27 םינפוא 'גב עבטה לא תוכרענ ןה תוישונאה תוכאלמה» 

אל הזב וליפא לבא ,"םהימודו האופרה תכאלמו המדאה תדובעכ והשעמ תושעל עבטה 

םיקיפסמה םייעבטה םירבדה םשה תוצרב הנה יכ« .םיהלאה הצר 
ןהש תוכאלמ שיו" ."הכאלמה רזע לא וכרטצי אל םמצע לא 
םהב אובמ עבטל ןיאש םירבד ושעיש יפל ,עבטל תורזו תופלחתמ 
תיישעו םיתבה ןינבושובלהמ תוישעמה תוכאלמה בורכ 
תודגנמהו תויכפהה םה תוכאלמהמ יגה ןפואהו ..םתלוזו (28תוינאה 
ולא םע ולא תוררשה תשקב םישנאב ןכ םג הזכו ..עבטל 
םדאה ינב תא השע עבטהש יפל ,ולאל ולא דבעתשהו 

הלבח יכאלמ םה הלאכ רשא םישנא- ."םהיתודלותב םיוושו ןירוח 
םירבדה ויה» תישארב ירדס יפל ."ותוא םיתיחשמו יעבטה גהנמה םיסרוה 

 Seneca p. 379 ; fortunata tempora, cumin medio iacerent(26
 bénéficia naturae promiscue utenda, antequam avaritia atque
 luxuria dissociavere mortales et ad rapinam ex consortio
 discurrere ... apud quos "nulli subigebant arva coloni, ne signare quidem
 aut partiri limite campum fas erat: in medium quae rebant, ipsaque tellus omnia
 liberius nullo poscente ferebat" (Verg.). quid hominum illo genere felicius? in

 .commune rerum natura fruebantur

 Seneca p. 373: a natura luxuria descivit ... primo supervacua (27
 .coepit concupiscere, inde contraria, novissime animum corpori addixit

לוכי היה אל םייניבה ימי לש תודודה ינב לצא .היולג איה הקיתעה תיניטלה תורפסה ןמ הלאשהה (28 

ישונאה ןימה הדבש תואצמהה ןיב הקיניס ןתוא ריכזמ הז תמועל .רתוימו קיזמ רבד ןה תוינאהש תעדה לע תולעל 

.(375 '®ע םש) עבטה דגנכ 
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.דיה אל יכ ,.דושב םלבל םידחא םלצא םיאצמנה 

יב ,ו ש ו מ ש ל יטרפ דחא רבד אלו הלחנ יטרפ םדאל 

וטנשכ םנמאו .ןושלה ומכ םלוכל .דושו ללוכ דחא היה לבה 
פ י נ י נ ק ה ושענו הוחאה ןמ ןמצע וריסה ,לדגמהו ריעה ןיגבב תוכאלמה שודחל 

לכ סחילו תחקל םתדמח ךותמ דוחיו ףולח ידיל ואבו תויטרפה תולחנהו 

םעסנב יהיו ושרד לדחו ... ךלש ךלשו ילש ילש רמולו םידחוימ םירבד ומצעל דחא 

םודקה יעבטה גהנמהמ ועסנש הזב וצר .םלוע לש ונומדקמ ,םדקמ 
םייחרכהה םייעבטה םירבדב קפתסהלו שמתשהל 
םייתוכאלמה םירבדה תשקבב ולבהיו לבהה ירחא וכליו 
,תויהלאה תויתמאה תעידימ םלכש ודירטה הזבש ינפמו ,תוידתומב םהיתואת תואלמל 

.'םלוע לש ונומדקמ ןמצע ועיסהש ושרד ןבל 

אלא ,תירקמ הניא הקיטילופלו היצזיליביצל לאנברבא שחרש תאזה האנשה 

תא אנשו הכאלמה תא בהא :רמואה היעמש ירבדב רושיא הל אצמ אוה .ובלב תשרשומ 

ירצחב ןיבו ידוהיה רובצב ןיב 'הררש לכו יונמ לכ הז יפל' .תושרל עדותת לאו תונברה 

אובי ,ןכ השוע וניאש ימו ,םהמ קחרתהל םדאה ךירצש םירבדה ןמ אוה ,םימה לש םיכלמה 

ןכלו" .,ויפכ עיגימ םגרפתהלו תועינצב תויחל םדאל בוט .תורבדה תרשע לכ תא ללחל 

,זיכ ילשמ) הז לע דמאש המלש ירבד ופי המו- .''הכאלמ ילעב לארשי ימכחמ םיבר ויה 

תונברב אל ,ךיתובשחמ לכ ויהת םהבו םירדעל ךבל תישת הזבו ךנאצ ינפ עדת עודי ...:(ג"כ 

ריצח הלג והזו ,תדמתמ החלצההו הבוטה היהי ןאצה הערמב לבא ,... הנידמה תוררשו 

ראשיו םידהה תובשע ופסאי בייחאו ריצחה אובי ליד ,םירה תובשע ופסאנו אשד הארנו 

אל ,שובלל דגב הצדת םא יכ ,הנידמה רבדל ךרטצת אלו ... רמצה תאובת ןאצהמ ךל 

,...ךישובלל דגב ךתיבב השעת םישבכה רמצמ יכ ,ונממ ותונקל ריעה רחוס לא ךלת 

אוהש חטבי ריפככ קידצו ...תוטטק דימת איה יכ ,ןכ הניא ריעב הרדשהו תונברה םנמא 

אלא ,תטשפומ הירואית הניא ןאב ידה .(תובא תלחנ) "ונאצ תכאלמ םע הדשב בשויה 

.Vergilius לש Bucolica רפסב הארנכ ארקש ןוטסינמוהו ןרצח לש םיעוגעג ירבד 

ןוצר דגנו עבטה לא דוגנב ורצונ תישונאה הרבחה ירדסו הנידמה ,ןכ םא 

הנידמב ץוביקה םגו תוירתומה תוכאלמה ולא ויה םא ,רמאתש ךל ןיא- לבא .םיהלאה 

,תראובמ הזב הבושתה הנה יכ .כיחא לארשיל םתוא רסא אל ךיא ,'ה יניעב ער ריעבו 

תוידתומה תוכאלמה תוואתב ועקשג רבכ ויצלח יאצוי לכו םדאש 'תי האר רשאכש 

לבא ,רשב אוה םגשב וילעמ םריסי אלש טיבהו הפצ יכ ,ומע לע םרסא אל ,םהב ועבטנו 

ףכב םייתוכאלמה םירבדה םתואב וגהנתיש לארשי ינב תא (ז) ורז 
יניעב ונינע סאמנ היהש ךלמה ןינעכ הז היהו ,הנוגמ אל ,תואג ךרדבו רשויה 

ברקמ היהישו ויאיבנ ייע ותריחב היהתש הוצ ,וב ורחבי פ"כעש האר רשאכ לבא ,םשה 

.(איי תישארבל 'יפ)"ךלמה ןינעב תויולתה תווצמהמ המכו םהיחא 

ל"זח ירבדמ תוטשפומ תונקסמ קיסהל היסנכה תובאמ דמל לאנברבאש קפס ןיא 

,ערה רציה תריצי איה הרבחהו הנידמה .ךכ לכ תטלחומ הרוצב םלצא ואצמנ אלש 
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יכרד יפל תויחל לארשי ינבל הרותה הריתה ערה רצי דגנכ קדו 
הניא הנידמה םוקמ לכמ .ראות תפי תשא ןכ םג הריתהש ומכ 'ינידמה ץוביקה 

הנתנ אל ירוקמה המות יפל .םיירצונה םיגולואיתה םיתעל ורוהש ומכ 'ןטשה השעמ 

ןוטסינמוה אוה לאגבדבא הזל ףסונו .הלאכ תוינוציק תופקשהל םוקמ תידוהיה תרוסמה 

םהישעמ םיאנ המ ,םיימורהו םינויה ואב םהמש תפי ינב םנמאו• .ימורו ןוי לש ץירעמו 
יפיו ראות יפי םלוכו םהיתורובגבו םתגהנה ינפואו םתוינידמו םגהנמו וז המוא לש 

.(29'םינינפמ םצע ומדא בלחמ וחצ ,האדמ 

ושוריפב תראובמ רתויב היוארהו הבוטה תינידמה הקוחה לע לאנברבא לש ותעד 

םתוא בתכש יפל 'דוהיב םייפוא םה םירבדהו ,('ח 'א לאומש) לואש תכלמה לע עודיה 

הרותה לע ושוריפב םהילע רזחו לאגוטרופ יכלמ לש םנחלושמ הלגש ירחא הנושארב 

תנכומ רבכ התיהש תינכת לש הדוסי לע דרפסמ שוריגה ירחא בתכש (םיטפוש תשרפב) 

םישרפמה לש םכרדמ לאנברבא לש ושוריפ ךרד הנוש ןאכ םג .לאגוטרופב דוע ותויהב 

אוה .לאנברבאל םיעייסמ תיבקע תינידמ הפקשהו ינידמ ןויסנ .םירצונו םידוהי ,םימדוקה 

תואנ רבד היה םתסב ךלמ תלאשש- ודמאש םישרפמה תועדבש הריתסה תא הלגמ 

רתוי ."התנווכב וא הנמזב וא הלאשה ןפואב םא יכ אטחה היה אלו הדותה תוצממ הוצמו 

הז רבחמ .(30•שוגרובב היה דשא ןומגאה ולבאפ ןוד- לש ותעד תואיצמה לא תברקתמ 

תואנ אוה הזכ ךלמו- '(31"תוצמהו הדותה יטפשמל ענכנ-ה ,יקוחה ךלמה ןיב לידבמ 

—ךלמ ךילע םישת םוש :הרותה הרמא הזכ ךלמ לעו ''(32תיעבטה תדה יפכ םעב יחרכהו 

"ץירע עשר ךלמ- (33'ונוצרכ תורותהו םיטפשמה תושעל טלחהב ךלמ- ןיבו 
 (34 (tyrannus) - לאנברבא לבא .הרותה תוצמב אלש לארשי יגב וצר הזכ ךלמבו

ךלמהש- הרוי םיקוספה טשפ .הזה שוריפה תא םג םילבוס םניא ןויגההו בותכהש חיכומ 

שוריפל המדקהכ ."ילילפ ןוע אוהו הלודג הער היה ,היהיש ןפוא הזיאמ היהי 'םתסב 

עדנש יואר• .המצע דצמ הבוטה הקוחה תייעב תא ראבל ךרוצ האוד אוה םיקוספה 

.'ותלב רשפא יא ימצע בויח בייוחמו יחרכה רבד םעב ךלמה תואיצמ היה םא 'הנושאר 

תבוטל םייניבה ימיב איבהל םיליגר ויהש תוינויעה תונעטה תא הנומ לאנברכא 
:םירבד השלש רוזגי תוכלמהש ונימאי םה םא• .םהל םיכסמ וניא אוה לבא '(35 הכולמה 

ינייעמ 'סב םייטפילקופאה ויתונויזח ךותב וליפא עילבמ אוהש ימור לע חבשה יאלמ וירבד םג הוושה (29 

בוטל םיתרשמ ויה• :'ובו (Scipiones) שינואיפיסה ,שילושנוקה לע דוחייב .יה רמת 'ח ןייעמ העושיה 
םתדובע לכ לע ןמעע םינהמו םינהנ ויה אל ,..םינברסה םישקה םימעה םיכתוחו תועראה ישבוכ ויה םה ,יללכה 

."הלשממה רבדמ 

םיתעל וב ליגר אוהש ונונגס יכרדמ קר הז לבא .יוכו "ולבאפ ןוד םשב יתעמש» :בתוכ לאנברבא (30 

ומכ ,Nicolaus de Lyra לש ושוריפל ןומגהה לש תופסוהה תא ארק תמאה יפל .םיוגה ירבד איבמ אוהשכ 

.ןומגהה ירבד לש םלש םוגרת אוה ןאכ איבמש המו 'םירחא תומוקממ םג אעויש 

 31) (rex cum potestate limitata (Burgensis.
 32) rex absolutus legibus (33 .conformis iuri naturali.

אוה אלא ,ןפוא לכב tyrannus וניא rex absolutus legibus ■ה ןומגהה ירבד יפל םלוא (31 
.tyrannus תויהל ךכל הטונ 

ימע (1881) 'ג ךרכ O. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht הוושה (35 
.האלהו 557 
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תלוכיה תישילשהו 'ףולחה רדעהו הדמתהה ינשהו ,ףותשה רדעהו תודחאה ןושאר 

לטבהמ וניאש יפל ,תבזוכ ותויחרכהו ךלמה בויחב םתבשחמ תמאב היהי הנה ,טלחומה 

היהת םהיפ לעו תחא הצעב םימיכסמו םיפסאתמו םיצבקתמ םיבר םיגיהנמ םעב ויהיש 

עיגהבו ,רתוי וא תוחפ וא הנשל הנשמ תוינמז םהיתוגהנה ויהי אל המלו .טפשמהו הגהנהה 

המלו ...םתונמואב ועשפ םינושארה םא ואריו םהיתחת ומוקי םירחא םירטושו םיטפוש רות 

עשפיש אוה בורק רתוי ...?םיטפשמהו תורותה יפכ רדוסמו לבגומ םתלכי היהי אל 

ואטחישמ ...וסעכ וא ותואת ינפמ םאו ותולכסל םא ,תוכלמב ידיחיה םדאה אטחיו 

.יוכו "..םיברב הלכשההו דיחיב אצמנ רתוי תולכסה ...וילע דחי םדסוהב םיבר םישנא 

וטיבה .שקהה לע רבוג ןויסנהש םכחה ונדמל רבכו ,תוילכש תונעט הזב איבהל ונל המו- 

שיא 'םהילולג תאו םהיצוקש תא וארתו םיכלמ ייע םתגהנה היהתש תוצראה ואדו 

םויהו .השעת המ ול רמאי ימו ,םהינפמ סמח ץראה האלמו ,השעי ויניעב רשיה לכ םהמ 

םהיניב ,םירחבנ םיינמז םילשומו םיטפוש ייע םתגהנה היהת תובר תוצרא וניאר הזה 

לבגומ רודסב םהל הרחבנ טפשמ םהמע םוקלא ךלמו םישדח השלשל םישדח השלשמ 

םא טבשל םא םהינפב שיא דומעי אל תומחלמה תכאלמב םישועה םעב םידורה המהו 

ימו ,םהיתחת םידחא ואובי טעמ דוע ,המ רבדב םהמ אטחי שיא םאו ,דסחל םא םצראל 

ימור שמשת אמגודל ."דוע תושעל ןודיזי אלש ןפואב ,יוארכ ושנע לבקי אטח רשא 

הב ךלמש ירחאו ... שילושנוקה ייע התגהנה תויהב ... הפכב תלשומ התיהיש 

:תויקלטיאה תוקילבופירה אמגודל הנשמשת ןכ ומכו .ידבוע סמל היה ודבל רסיק 
איה יבצ ,האייצנידולפ תוכלמו תונידמב יתרש םיוגב יתבר תרבגה איי"ציניו תוכלמ- 

תויכלמו א"ינולובו הינישו ה"קולו אפיקתו אליחד איבוניג תוכלמו 'תוצראה לכל 

'םיבוצק םימיל םיבוצק םימימ םירחבנה םיגיהנמה תגהנה םא יכ ,םהב ךלמ ןיא ,תורחא 

הרויש הממ ולכ הזו ... שקעו לתפנ םהב ןיא 'תורשיה תויכלמה המהו ,יתרכזש ומכ 

הנכס ונינעו דאמ קיזמ אוהש ןכש לכ ,םעב בייוחמו יחרכה וניא ךלמה תואיצמש 

."וחור לע הלועה יפכ דבאלו גורהל דימשהל ודיב היהיש וידבע לאו ומע לא המוצע 

אוהו ,דועו םלצא תורשה לעו םיכלמה לע םיפירח םירבד רבדל לאנבדבא ףיסומ הככו 

לכו הקזחב םא יכ .םעה תריחבב םיכלמה ושענ אל הנושארבש בושחא ןכלו- :רמוג 

ומעב רוצעיו דחא שיא םוקיש תאזה תראממה תערצה הטשפתנו .. רבג םילאד 

היהי םתצקב יכ ,הושב וניא תויכלמה לכב הז םגו .םירבדמ יתלבה םירומחכ םגיהניו 

אל ןידע דשא םהינשמ בוטו ,טלחהב היהי םתצקבו ן"וגרא תוכלמכ לבגומ ךלמה תלוכי 
."יתרכזש ומכ ,היה 

הדותל תדגנתמ איהש כרכאע יעבטה טפשמה יפל הניא הכולמה םא םלואו 

םעה תא וטפש םהש םיטפושה ןמזב קר המייקתנ תילאידיאה תילארשיה הקוחה .תיהלאה 

המ יפל- ,םיכלמה ידיב אלו ,ומצעב ה"בקה ידיב התיה תיתמאה תוכלמהו הדותה פ"ע 

,'תינרוחא םבל תא ובסה לארשיב המה ,רוא ידרומב ויה המה ,ןויסנב םנינעמ וניארש 

ןינע ומכ ערה רציה לעפמ-ו תושר אלא "דוצמ הניא לארשיב ךלמה תכלמה ןכ םא 
.יראות תפי 
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תיארנ ונמז לש םיינידמה םירדסה ןיבמ .עבשומ יאקילבופר םג אוה ןוטסינמוהה 

הקוחה לבא .(36 רתויב הבורקכ טלחומה לאידיאל היציניוו לש הקילבופידה לאנבדבאל 

טופש ימיב היכרצ לכל המשגתנו השמ תרות ייע קר הנקות תיהלאה תילאידיאה 
המכב םינושארה םיאיבנלו םיטפוש יפל 'ורתי יפל ושוריפ הוושה) .לארשיב םיטפושה 

רשפאש המכ דע ,ןומדקה יעבטה בצמל םיבורק לארשי ינב ויה םינמזה םתואב .(תומוקמ 

.ןדע ןגמ שרוגש םדאל 

הארת תיהלאה הגהנהה יפ לע רבדמב לארשי ינב וכלה דשא םימיה לכ םנמא- 

םע דע ראבהו ולשהו ןמהמ םייהלאה םייעבטה םירבדב אלא םכרצ היבה קפס אלש 

תבשונ ץרא לא םאובבו .... םייתוכאלמ םירבדב אל 'דובכ יננעו םילענמהו שובלמה 

זא םג לבא .(איי תישארבל 'יפ)"תומסרופמה םהיתוכאלמ ישומש לכב םעבטל םחינה 

.(איכ םירבדל 'יפ)"רקבו ןאצ יעור וא המדא ידבוע• לארשי ינב ויה 

םדיקפת .תיהלאה החגשהבו םעה םעטמ םירחבנה םיטפושה ידיב התיה הגהנהה 

לארשי ינב .העשה יכרצ יפל קד ומחלנ 'ה תומחלמ תאו ,םעה תא טופשל רקיעב היה 

םייסומנה םיטפשמה ןמ םילדבנה השמ תרות לש םיקידצה םיטפשמהו םיקוחה פיע זא ויח 

רכש םיחיטבמ םהש דבלמ ,םייהלאה םיטפשמה .(37חנ ינב תוצממ םגו תומואה ראש לש 

המ .*ותוקדו טפשמה רשוי- תדמ ,הלמחהו תונמחרה תדמ םיללוכ םהירמושל יחצנ לומגו 

תטרופמ האוושה הרותה יקוח תא הוושמ לאנברבא .(םיטפשמ יפ) םהיסומינב ןכ ןיאש 

שפחל אוה יוארה ןמו 'ול םיעודיה םירחא םימע לש םייטפשמה םיגהנמהו םיקוחה םע 

תיעבטו תיעדמ הטישב .(38 ויתואוושהל יריפמאה רמוחה תא איבה ויפלש הדמה־הנק תא 

הרותה יקוחל ריזחהל הצר אוה .םיקידצ םיטפשמו םיקוח לארשי םעל שיש חיכוהל הצר 

ימי לש תיפוסוליפה הקיטיגולופאה י"ע חנזומהו םהל יוארהו םודקה םמוקמ תא 
.(39 םייניבה 

.ז"כ-ג"י 'ח"י תומש 'ורתי יפל שוריפה תא הוושה איציניוו לע (36 

.יעבטה טפשמה טע חנ ינב תוצמ 'ז תוהדזמ לאנברבא לצאש 52 ימע "תולג" ירפסב יתרמא תועטב (3ז 

םדאל ונתנש םהה תוצמהש" ם"במרה תעד התיה םהיפלש םירבחמ לש םהירבד לע (ט"י תומש) קלוח אוה ,ךפיהל 

."םצובק תדמתהל המכסהב םהמ ושענ ,תויסומנ וא ,םעבט יפכ םהב רזג ,תויעבט ויה חנלו 

(םיטפשמ יפל שוריפב) ותאוושה איה תניינעמ ?De legibus, Cicero לש ורפס תא ארקש רשפא (38 

.הילגנאבו (Mesta) דרפסב ןאצה יעור יגהנמ םע בלחב רשב רוסיא ןיב 

.ירמגל טעמכ וישכע דע חנזומ אשונ והז ! םייניבה ימי לש םיטיגולופאהו םיפוסוליפה לצא הרותה יקוח (39 

והז ,חישמה תומיב םשגתהל הכירצש תילאידיא הקוחכ הרותה .הקיטגולופאה תודלותב םירקיעה ןמ אוה םוקמ לכמו 

Leo Strauss, Philosophie und Gesetz, 1935 הוושה .הלכשהה תפוקת דע ןימאמ לכל תודוסיה דוסי 
Quelques remarques sur la science politique de Maïmonide et de Fârâbî ורמאמו 
 (1936) R. E. J. ioo לש תטרופמ תרוקבב -.םיכובנה הרומב הרותה תוצמ לע 2,30 ימע םש ותרעה דוחיבו

םירבדב קר ול ונע םידוהיה לבא 'הרותה תא לטבל הנווכב ןבומכ 'רמומה רנבא קר לאנברבאל םדק הרותה יקוח 

.תואיצמה יטרפל רתוי וברקתה תיטסיניליהה הפוקתה לש םיטיגולפואה .םייללכו םימותס 
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לאנברבא לצא הלואגו תולג •ד 

הנברח לבא .ןושארה תיבה ןברוח י'ע הקספנ לארשי םע לש תיעבטה הירוטסיהה 

הכישממ המואה אלא ,(ו'כ ב"ל םירבד ,וניזאה 'פ) אייורט לש הנבדחכ הניא םלשודי לש 

קלוח וניא ינשה תיבה תפוקתל .תיהלאה החגשהה פ"ע עבטה ךרדכ אלש םייקתהל 

םירובגה• םתוא הצרעהב רכוז אוהש פ'עא ,תילארשיה הירוטסיהב דחוימ םוקמ לאנבדבא 

ןכל' .םמע לש הנורחאה תורחה תמחלמ תא ומחלנ רשא 'םשה ישנא םלועמ רשא 

ץובק הב היהת אל יכ ,המלש הלואג היהת אל לבב תדיקפש ...(לאינדל) ךאלמה ועידוה 

םגו לבבב ויהש םתואמ םהילע םיולנהמו ןמינבמו הדוהימ טעמ קר םלכ םיטבשהו תוילג 

םידבעושמ ויה קד ,ןירוח ינב ויה אל םלשודי םתולעבו ,םהבש תלוספה קר ,םלכ אל 

תיבמו םינומשחה םיכלומו םהב םידרומ ויה םעפו 'םיימורל םגו ןויו ידמו סרפל םעפ 

םירוא םש ויה אל םג ,דוד ערזמ םהילע םדא ךלמ אלו ,רבג םילאד ןאמ לכ ,סודודוה 

התיה אלש הדומ ולכ הזו ,האובנו החשמה ןמשו הניכשו םיבורכו ןורא אלו םימותו 

םידבעושמ דימת ויה לבא- .'םתמדא לע םבישהל 'ה דקפש הדיקפ א"כ המלש הלואג 

ושעי הככ ,םשה ישנא םלועמ דשא םידובגה םהיניב ורבגו תיב ונב םאו ,םירחאל 

רמת 'י ןיעמ) 'הזה םויה דע דימתמ רצנדכובנ תולג ןכ םא .הירדנסכלאבו רתיבב כ'ג 

תויחישמה תואובנה ואלמתנ םהיפלש םירצונה דגנ קד םינווכמ םניא הלא םירבד .(יז 'ו 

.תססובמ תיחישמו תיטילופ העד לש קצומ דוסי לע םידסוימ םה אלא ,ינשה תיבה ימיב 

ותגהנהבו לארשימ דיחי לכ לשו המואה לש תורחב קר תמייקתמ תילאידיאה הקוחה 

.ינשה תיבה ןמזב היה אלש המ ,תיהלאה החגשהה דואב ישונאה ןימה לכו לארשי לש 

.ןושארה תיבה תפוקתל השעש ומכ ,(40טרופמ רקחמ איהה הפוקתל שידקה אל ןכ לע 

.(41תיעבטה תוחתפתהה לש רקחמה ירעש ולעננ ,תולגה תודלותל עגונש המב 

לש תונושה תוגרדה תא עבוקה םיצק בשחמו יממע ןשרדל ךפהנו רזח ןוטסינמוהה 

קימעמו ביחרמ לאנברבא .תישפנ תורח לשו תיטילופ הדירי לש תוגרד ,הלואגה ךלהמ 

תויחישמה תויזהה ןמ םג חקולו ם'במרה ןמו יולה הדוהי ירמ לביקש תונויערה תא 

.ןוקיטפילקופאה דיב רמוחכ קד ולצא םה םיירוטסיהה םינותנה רקיעב •(42דרפסב תוחוורה 

ףוס לש םיללוכה םישוריגה לשו דרפס שוריג לש דירחמה ןויסנהו תירוטסיהה תואיצמה 

,הדגאה קיח לא םירזוח םה אלא ,בבוסמו הביס תניחבב םישרפתמ םניא םייניבה ימי 

ןאכ ןיא יתמאה ןבומב .תילארשיה הירוטסיהה תא לואגל לאנברבא ליחתה הידימ דשא 

םיכלמה יקסעב וימי לכ עוקש היהש ףוסוליפה .ידוהיה ןוטסינמוהה לש וחורב הריתס 

ףוסבל .םימלוע קדצ לש רטשמ םוקי ומוקמבו ףולחי ףולח הזה םלועהש חטובו עדוי 

העודי ,דתיה אלש המלש הטיש יפל לבוקמה יחישמה רמוחה תא םג רדיסו קדב 

תונעטמ לצנהל ידכ ,היטרפ לכל תרדוסמ תיחישמ הרותל קוקז היה דודה .זא דע 

םלוא ,םימודאה ןמ ע"רל םדק םהבש םינינעמ תרוקב ירבד םשו הפ איהה הפוקתל םג שידקה םוקמ לכמ (40 

.תרוקבה ןמ דאמ םיקוחר םהו ירוגילאה שרדה פ"ע בורל םיכלוה שרדמהו דומלתה ירבדל וישוריפש ןאכ רמאל ךידב 

.האלהו Schocken Verlag ®5 ־ב תינמרגב אציש "תולג" ןטקה ירפס הוושה (41 
.האלהו א"ע ימע ג"גרת "ןויצ" ףסאמב יתאבהש המ הוושה הז ןינעל (42 
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רשפא יאש חיכוהו םיאיבנה ידועי לע לאנברבא רבע ןכ לע .םיסורוקיפאהו םירצונה 

לעו ,"תישפנו תינחור הלואג• לע ,'ינחת ךות• יפ לע וא ינשה תיבה לע םתוא שרפל 

ובש ןמזה לש םיעודיה םיירצונה םירוביחה דחא דגנ "וחישמ תועושי• רפס תא בתכ ןכ 

תיחישמה הנומאה השבל הנושארה םעפב .(43 דומלתה ישרדמ לע םתנומא תא ססבל וצר 

ןייעי הלא תויעבב רקוח לכש ןידה ןמ םויה דוע היהיו ,תיעדמ הרוצ לארשי םע לש 

.(44ותרותבש םידחא םיילאיר םיווק לע ריעהל קפתסא יתאצרה תנווכ יפל .וירבדב 

תומחלמל דע םג תויהל בשחו חישמה ילבח תאו דרפס שוריג תא ויניעב האר לאנברבא 

ימע ןיבו םיקרוטה ןיב המחלמה רבכ הליחתהש ירחא ,לארשי ץראל ביבסמ תונורחאה 

התיה םאיש ,העמשמכו הטושפכ םיוגב 'ה תמקנ תואדל הואתה אוה .םיירצונה הפורייא 

,לאקזחי לע העושי עימשמ) "םתמלכ וחכשי אל ,םהמ המקנ יתלבמ םיוגה ןוצרב םתלואג 

םהיטבשל התוא ולחניו ץראה תא לארשי ינב ושבכי ףוסבל .(תינימשה האובנה ףוס 

לע וחפסנש םירגה םגו ,עשוהי י"ע שובכה ימיב ושע רשאמ תקדוצ רתוי הקולח פ"ע 

לצא אוה יעבט ילכלכ בצמ לאו עקרקה לא הבישה .םהמע ולחנתי םתרצ ימיב לארשי 

ילכלכה רדסה תפרח תא הלגש ןושארה אוה .הלואגה לש דרפנ יתלב קלח לאנברבא 

םאו• :שודק רותב ולצא ץרענה ן"במרה דגנ םירבד חיטהל ךרוצ הארש דע ,תולגב 

תורתשעו וניפולאו ונידי ישעמ וללקתנ אל תולגב ונתויה ירחא :ן"במרה בתכש תויה 

ימחרב םהמ בוטו םימעה ראשכ ונחנא לבא ,הדשב ערזנ רשאו וניתיזו ונימרכו וננאצ 

ונאצמ תובר םימעפ תולגבש תויה םעש ,ותרות דובכמ ץוח ןכ וניא ,ונילע 'תי םשה 

רבג ךרובי הב רשא המדאה תדובעב הנה ,הרוחסבו ונידי למעב ונלגר ףכל חונמ 

תדובע לכמ םידוהיה וענמנ הז ינפמ רשא דע ,ונצרא הללקתנ דימת תולגב ונתויהב 

הנממ תאצ םוימש תרחבנה ץראב ןכש לכו ,םהילגד ףכ הכרד רשא םוקמ לכב המדאה 

ילכלכ בצמל םידוהיה ובושי הלואגה ןמזב .(45(ויל ח"כ םירבד) "הויז הנפ הניכשה 

- ינרדומ יוטבב שמתשנ םא - ץראה לש הטילקה חכ םג קיפסי סנ ךרד לעו ,יעבט 
חישמה תוכלמ לש םייטילופהו םייתרבחה םירדסה .תווש תולחנ םלוכל ליחנהל 

.לארשיב ךלמ ךלמ יגפל םיטפושהו עשוהי לש םיילידיאה םינמזל םימוד ויהי 

.השוטרוס ריעבש חוכיווב הרותה דובכ לע ונגהש לארשי ימכח לאנברבאל ומדק םירבד המכב (43 

Gesammelte Aufsâtze אוהה חוכיווה לע ירמאמב הרצקה יתרעה האר .תמאב 0ש רמאנש המ עדי אל לאנברבא 

 zur Kulturgeschichte Spatiiens. Spanische Forschungen der Gôrresgesellscliaft t. III
 307 .p. תריציל ומרגש םימרוגה תא ריכהל רשפא םשמ .טורטורפב תוחכוהה תא איבא היוארה תונמדזהב

.חישמה תנומא לש המלש היגולואית 

Sarachek, The טגו האלהו 98 ימע ירפכב ןמטוג ןד לאנברבא לש תיחישמה הרותה לע (44 

 .Doctrine oftheMessia in Mediaeval Jewish Literature, 1932, p. 225 .-q, שפנ לעב לבא

.םמצע לאנברבא ירפסב ארקי 

בשחש יברעהש 'יוכו יאדוהי דחב הוה אדבועב 'ב קרפ 'ב ןויע וחישמ תועושיב וירבד םג הוושה (45 

ותמדא דבוע היהיש וצעיו םילכהו םירפה רשקיו בושיש ידוהיל רמא« תיבה ןברח ןמזב חישמה תדיל לע תועטב 

.-המדא דבוע תויהמ ומצע לדחו םהילע רשא אשמהו םירושה רכמ" אלא 'ןכ השע אל ידוהיה לבא ."םחל עבשי 

ןתמו אשמהמ טעמב וקסעתי לבא ,םתמדא לעמ ולגש ירחא 'המדאה ידבוע ויהי אלש םילוגה לע האנ דומל אוהו« 

טועמו םיקסעה תחיתפל לשמ אוהו ,תוקוניתל םילק םירבד רכומ השענש רמא הזלו ,ובערי יכ טשפנ אלמל תורוחסב 

."םערי אל בקיו ןרוג ,תינז יכ ,םימעב ליג לא לארשי חמשת לא :איבנה רמא ןכ יכ 'הרוחסה 
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259 הנידמהו הירוטסיהה תויעב לא וסחיו לאנברבא קחצי ןוד [19] 

ןכו .לארשיב םיטפושה דחאכו אישנ אלא 'ךלמ היהי אל חישמה תמאה יפלו 

,היקזח ימיב והולכא רבכש לארשיל חישמ םהל ןיא :ללה 'ר לש רמאמה תא שריפ 

אוה יכ 'לארשי ךדעב אל ". ךלמכ םהמע םחליש יפל ,ךלמ ארקנ םלועה תומוא ךרעבש- 

עשות וימיבשו טפושה ךרדכ ץראב הקדצו טפשמ השעיש ... העורו אישנל םהל היהי 

'ה היהי תוילג ץובקבש ,... לארשי יטפושב רמאנש ומכ 'חטבל ןוכשי לארשיו הדוהי 

ימיבו השמ ימיב היהש ומכ ,ויטפושו ויאיבנ י"ע ומע תא גהניו ץראה לכ לע ךלמל 

.(יג 'ב וחישמ תועושי) "םכלמ םיהלא 'ה היהי יכ ,ךלמל וכרטצי אלשו ,לאומשו עשוהי 

םיבורמה וירבדל םאתהב ומצע תעדכ הזה שוריפה תא לבקל ךירצש קפס ןיא 

תדחאמה תחא הטיש ןאכ שי ידה .לאומשו םיטפוש עשוהי 'ם לעו הרותה לע םירורבהו 

היוארה הניחבב תילארשיה הירוטסיהה תא קדבש ומכ .לאנבדבא ירבד לכ תא 

לש םיגשומה תאו תולכתסהה רמוח תא יחישמה ורויצ ךותל םג סינכה הככ ,ןוירוטסיהל 

קפתסה אל אוה .םנוקיתל עגעגתמו תישונאה הרבחה תונורסח תא האורה ןוקיטילופ 

לכו- :ם"במרה קספב ותעד החנ אל םגו 'תבשק ןזא ןהל הטהש תויחישמה תויזהב קד 

,חישמה תוכלמ ,תאז לכבו .'ויהיש דע ,ויהי ךיא ,םדא עדי אל ןהב אצויכו םירבדה ולא 

- הוקיחדה הנממש עקרקה לא הריזחהלו םירצונה לש תומשנה םלועמ הדירוהל בשחש 

הלואגל תנווכמ התרטמו ,םיסנה םלועל תכייש וז תוכלמ .הזה םלועב המוקמ ןיא 

,"איהה המוצעה האילפה תילכת- לע וירבדכ ,תימלועהו תישפנה ,תיללכה תישונאה 

יתמאה תילכתה- לאו "םתואירבב ןווכמה ךרדה- לא ישונאה ןימה לכ תא ריזחהל 

תירחאבש היבקה האד הז ינפמו 'ודבעלו וללהלו םארוב ריכהל אוהש ,ורצוה ורובעבש 

וכלי ךרדה תא םהינפל תורוהל תמאו דסח םלוכ םדא ינבלו םלועל תושעל תע םימיה 

םדאה ינב ובושי חישמה תומיב הזה ךרדבו• .יוכו 'ץראה ןמ םיאטח ומתיש ןפואב ... הב 

.(46 (ר 'ג וחישמ תועושי) "אטחש םדוק הב דלונש ןושארה םדא היהש הגרדמ התואל 

תופיאשה ןמ הישמה תוכלמ תא םילידבמה םילובגה תא לטבל םדאךב לכוי ךיאו 

שיבלהל ילב ,תילאידיא הנידמ לע םולחלו בושחל רשפא ךיאו !תוישונאה תויטילופה 

תויחישמה תווקתה תא קזיח לאנבדבאש תודמל םלוא ? Utopia לש תראפת ידגב התוא 

םישעמב ןבומ םושב ףתתשה אל ,םיניבה ימיב לארשי ימכח לכמ רתוי וירפסב 

הריתסה .םהיתובעותו םיכלמה ירצחל בורקו םימעה ץראב ראשנו הלואגה תנכהל 

,הנורחאה אנקסמה דע ומצעל ןמאנ ראשנ ויתועדב לבא .היולג איה וייחבש 

םומעשה ךותמ םילועה םייחה ןמו ןויגהה חכמ םלעתהל לכוי אל ,וירבד ףוסל דריש ימו 

.םייקנעה וירפס לש 

 e*) םהב ףסותיש םעבטב וכרבתיש ןליאה תוריסו ץראה תוריסו םייחה ימי תוכירא" לע ףוסב רבוו םש

."רשבה תליכאל ךירז םדא היה אלש דע הנושארב היהש ומכ ,הנזהה הכ 
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