התייגויותיו של הרמב"מ מהוראת
מטפיזיקה להמונימ
עמירה ערנ
תקציר
ׅגׄגל  ׄה ׅהמ ׄמ הגכב הב אזגׇמ םא לגׅ"ב םׄד אאגׇ גטכ
אגד לׅ .ׅאא םכא םא לגׅ"ב הגהב ׆לגב טאב מׄא׆ב ,םׄטםל
אטלםב ׆לגב הב גםב םלגׅ"ב ׄגד םמטכׇ םא ׅל ׄ אה ׄמ
ׄל אגזםב גולב אׇזמ גזאמ.
לגׅ"ב ,לׄ ׄמ זךג ד טלםד םא מׅב גכׇםב ד טלםד םא ׄגממ
טאוטמ ,גמגׇׇ זב םׄא ׄב לׄ אך׆ ׇז גלׅ גטם ׅטםמ ׄ ׅךל
גטלמ .׆םמ םא לגׅ"ב ,הלׄמ ב ׄאומ ,גזא ׄא טה ם ׄמ
אםמ םא מטו המ ׇגכלמ ׄמ וה.

מילות מפתח :לגׅ"ב; גטכ; ה; ׄגה; ׇמ; טאוט;
ׄלו; טאוט גואגמ ׅג ׅהב

מבוא
גׄטד גׅכ םא ה לׄ ׅגה ׄ םכטמ ׇז גהמ .טממ
ׇז ה׆םמ ד מהׄב הב אהאמ ׇז .מלׅמ גהב גׇלהמ מׅזמ
׆ב אלׄמ ׅא ו׆ אגׇב — גךהב ,גגךזב ׅזא ךלב גׇב —
גזגׇב םב אכאמ ׇז ׅא לגמ.
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ׅגׄגל  ׅלךה אלׄמ םוא ׇז םךז אׄם גםא ׅג ׅהב אׄ
אא ׇז גט .מל ג ,םא םאא ׄהאכׄא המטו ׅג ׅהב
וגב ׅטה כא אגׇב ׅאמ ואכׅ.
ׇׅׅל ׅׄב ׄמו ׄא לגׅ"ב ׄא הך׆ גׅכ םא ׄוא ׄאומ.
ׄוא  םכט ׄמ ל ג ׅהב ,כםל כםל ׅלל ׅד םאא ׇז גׇמ
גלׅמ ׅד גׇמ מטך לׄ א.
לגׅ"ב ׅׄ ׅ׆א ׄמ זגׇ םׄד אםח ׄמ ׄם גגךז אׇז גטם.
ׄ ׅךל ׄמ זגׇמ גמהםׄמ ׅםה זגב ׅללב :לׄםד ה׆ז אגמ ׇז,
ׄא םה ה׆ז אׅ םא ׇז .לגׅ"ב ׄגד םׇז גט ,הםזד זא
מ םאמ גמ , אׇז ׄא הםזד זא ׄגה םׇׅל ׄא ׄגמ
ׇ ג .ׄ ׆ב ל ׅ םאׄ א ׄהםב גההב גׅזב ׅאמ אזגכ
ׅאגׇב ׆ׅב.
מךׄ םא גט׆ם ׅד םמ המ אא ׄ גז גל :ׅזׇ םאטךמ
ׄגממ םא ׇׅל ׄא הלמב לגׅ"ב ׅלךד ,הלׄמ א האמ ׇז גט
אגהב גוהמ .ׄ וׅל םוה הׅזמ גזגכב גוׅב םא מה ׇז.
לגׅ"ב םם םלׅ ׄהםב מׄם ׇׅׄ ׄמ ׄגהמב ׅםא ׄ־ה׆םמ םא
גטכ.

הדיציפלינה הפילוופית כתחומ ידע וכדרכ לידע
ההיבט השיטתי :המתאמ בינ היררכיית המציאות להיררכיית הידע
ׄלו לׄ ׅגטכ ׄמ םׄ ל ׄהםמ .ׄ וׅל םלח גׄגי זאד
הׇלם גאגׇ ׄ  אל ׄמ ם ל גׇזמ אאמ גכט םׄה
הכזמ זא ׇ גד גכב .ׅ ךטד א זה׆ זאד ,טל ךלטב ׇ םא ׄםל
םׅגגם ׅז ׇׄב ךל םאׄ ,םל ׇז וה ׅמל ,ׄםל ךטד
ׇׅזמ מאמ ׇׄב וׇל זאב.
םא םׄ אזךג ׄ םא םא ׅ ׅמל םׄ אזךג,
םא ׅגאׄ גׅד גא ׄ םאמ מל ׅ ׅגאׄ גׅד גא.
ג םגםא םא ׄ זךג םל אכ ׄ אכ ׅגםא  ה ׄ
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זךג אגםא ] [...אט הלׄ םג םם אםא גד ׄא ׄ  ][...
זד ׄ הזב ׅ גא )ׄלו ,מםג"ׅ ,זג' .(46-45
גׇ אטאוטב כאׄוב אטאוטב ׇמב םא ג ׅהב םלם
ׄמב ׄ ׄגהמב םם מׄב גא ׅד ׄטה כא םא ׇז ׅד מה
ׇז :מלםגמ םהמ הכאמ ׅׄגךזמ ׅׄל ם ,ׄא גטכ,
גךׄמ גטםמ ,הכאמ ׅׄגךזמ םא .המ אכאמ ׇז גט,
אׄךלמ אהאמ ד ׅוו אא ׇד טאוט ,מכטמ םא ׇז גמהמ
ׅכטׇ זא םממד.
גםטב ׄםל ׇז אׄ הךל לׄ ׄא ׄגממב ׄלׅז גהב:
גםב — ׇזמה ם םל  אׅד , גמכ  גל; גםאמ
לׄםהמ — ׇזמה םא מל ׆ׇא גד אכ ,םםהב — גוטל ׆,
םׇׅלב םב ׅזךגב ׅזהב אׇׅל ׄל אב םב )לגׅ"ב ,גאמ
׆ד ,םזל  ,זג' .(44
"גםאמ לׄםהמ" ד המ וׇ ׄכוגמ ׄטללמ גםמטמ
אא ׅזא םא .אךׇ כאמ לםג םב מהומ םׄד זאד זללד ,ד
ׅוו ׄאגהל ׇׄ אגוכהמ ׆המ גםאאמ מל גמב הׇו
ׄולהג:
א ג םם׆ ׅם םאב  ג׆ז גגה ׄגמ אד ,לׄםהמ םהמ,
ׄגממ ,ׅא וטכ; ד גםאמ לךה אגל ,ׅגםאמ םהמ ,ׅמגהמ
הׇו םׅהמ גמה ,ה  א גםא ׄגמ , ׄ מׅׄל
ׅכׇגמ כלׅמ לׅד אגםאמ לׄםהמ; ד א ג םךׄ ׅהוד
] [... ׆ב ד א ג םׇג א ׄגמ ,א ג םמ׆ז ׇזמ ׇׅׄ גׄא
ׇלב ׄגמב .ׄהם ׆ד כלׄ ׄמ גםטב ג׆זב ׇׅׄ גׄא
1
םאם ׇלב — ׄגמב )םב ,זג' .(45
ׄ 1א־טׄלׅׄ ,טאוח גואג ׅד גׄ מםזמ זםלמ ) ,(950-870םםטזמ זא לגׅ"ב
גמ )לׄ אגםא ,טהו ,1977 ,זג'  ,(136-122וׅל ם"גםאמ לׄםהב גםמטב
ב גםאם ו׆ב :לׄםד — זכלהמ הׇו זהמ; םה — זכלהמ םׅׄגךזמב
ׇזב ׄמ ט ׄמ גזל ׅגזם ׄטםלב םא ׇׄב; םאם — זכלהמ םׅׄגךזמ
םגם ׅב גמׇזב אגךׅב םא הגךׄב םׄהב אב אמ ׅמב זםמ םא
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המ ׄא ד ׅוו אאכמ ׇז םממ למ ׅג ׅהב .ׇז האכ
מא אא׆כ ,אאמ ׄמ גמגכ םגםמ גטםמׄ .ל גׇזב
םגםב ׅׄמ טכ טאוט גזםמ .טכ אאמ ד ׄמ ׆טב
ׅזאב ד ׄמ ׆ח ׇׄב ,אט ׄ כםל ׅטאוט גזםמ ,םגגה
ה׆למ המ מה׆מ גולמ.
ׄגהב ה׆מ ׇׄב הטם ׄ םכה ׄמ גׇמ הׇׅמ ול גגה
טממׄ ,ב ד ׅל ׆ז .גׇמ ד מהמ הטםמ םמ׆זה ׅהטם
זׇ םזל מד אכהד וׇל גד טזאמ .טאוטב מׄל גׇמ
ׅגזאמ טממ גׇמ )םב ,םזל ׇ ,זג' .(75
גלגב ,האגׇ ׄל אגׇ גמגכ גׇז
ָ
גטכ ׄ גׇז מׄל
ׅז .גכג ׅללמ ׇז אב ׄמ לל כוגמ םךל ׄלו.
ׅמלמ םא לגׅ"ב ׆ׇא גםכא םא גטכ לׅ גזׅל אג םׄלו
זא ׇׅזמ .ם הׄטאהמ ,םו ׅזמ אׄלו אגד ג ׅהב
גכׇגב ,ךל גׅה כוגא׆ — גׅוו זא םלםלמ םאב םלׄםמ
ׅׄא וט ׅםא ׄהם — טזא ׅגךׄמ גגםמ ׅגכׅא אגׅה מׇזמ
גל םא םׅ א׆מ םממ .םלםלמ םמ םאמ םלמ
ׅםׅ מגׇמ הגממ גד זאב זא־גל ,גט ,גך גזא ׆א׆א ל
גזא אזאב גל גגכב גממ א׆א׆א ל .א  האמ ׆ח וט׆מ
םטז םא גכלד גד  םגזא ,גזמל ׄמ ׇׅכהמ אאׄ גׄגי זא
 םגממ .ׇ׆ב זאד  ,םא םׅ גגכׇמ ׅזךג גםמזמכמ אאׄ
םה ׅגזד טל אׇ זךגמ ,גםגם םלׄ אכל זהמ ׄהםמ,
גמׅוומ זא לטאכךׄ ,םל למ גׄםלמ ׄמ טזאמ מׇז טזא םאמ
הזלךמ.
טאוט זהמ האכמ אםאם אכב ,ב :אגׇמ ,ׅזמ
ׄאמ.
ׄגהב ג אגׇמ אׄ מזד ׅ׆םגב ׅג םב זאׄ ,ׅא מזד
ׅזההב גםאאב גגלב ,זב מ זההב ב ׅאמ הגךׄב , ׄב
ׇׄב ] [...ג אגםא לכזב וׅ לׄםה" )ׄא־טׄלׅׄ ,2007 ,זג'  .(129ם םב,
זג' ) 23-20גטכ(.

| 242

|

החינוכ וביבו ל"ט | תשע"ז2017-

ׅגלב .אכ ג ׄםל ב םלם ׄלׅז ,ב :גמ גוטלב,
גמ םזלב ,גמ ׅב ,גמ ׅל ה׆הב ׄ גוכ.
כלׄ א ׄא אכב — ג םגםמ.
ג ׅזמ מזד ׅ׆םגב הגךׄב ׅׅז אׄ ׅלךד ׇׄב ,גה
גכלב גה ךגב גה ׅזא ב .ה ג ׅזמ מזד ׅא
ׄא ׅא ג םגךׄ ׅב )םב ,םזל ׇ ,זג' .(73
ׅלג םא ואב ׇז גגכגמ גטכ ,אגל גׇז ׄא ,ׇד ׅמהמ
םא ם ׅאמ גל םׅגל ׄא .לכ ג םלם אזךג ׄמ גׇזב כׇגב
גו׆א אזטא ׄא:
ג ׄאמ מאכ אםה אכבׄ ,ׇ גב ׄ זד ׅא הגךׄ םׄה
׆םב אׄ  ׅ׆םב ,ׄ ׇׅל ׅג םהמא ׅׄא מזא םג ׅגאׄב
׆ב ד ,אט ׇזמב;  ב אׄ וׅל םגאׄב ׆םגבׄ ,ׅא כלׄ ׄמב
םאב הטלׇב ,לך ׅ; םב הׇׅאב גד גל .אכ םה ׅג
ׄאמ ,זד ׅוׅמ לכמ גׇׄ גא ג םאא זא םׄל גמ
ׄלמ .כלׄ ׆ב ד ׄמ ג ׄאמ ג םׄל ׅז )םב ,םב(.
םא ׄ ו׆אמ ׇׄב גלׅמ ׅמלׄ , ךׄמ ׄא טזא זה גׄגי
אגׇ , מ׆ׅמ א׆ל ׄה גָ ׇמ גל מ׆ׅמב םא ׅׄל ם .אד כד
ו םמה גטכ ט אהאמב םא ׄהםב םׄהב טא־וטב )ו׆ׇ,
 ,1992זג'  (13-7ׅגמב םל ׇזמ גׅזב .ׅאגׇ גטכ גמאׇמ
ׅׄמ ׄגמ זב ׅא זךג .מהׄ אכג םא ׇז גטם זאדׄ ,ׅ
א ג ,ׄ ׅךׅמ ׄגמ זל זאד.
אוב :מׅזהמ לגגמ םא גטכ הׅזמ ד גמה ל ד
גםל ל .לגׅ"ב ,׆ב ׇב לׅב ׅג ׅהב ,זגׇ ׄמ גטכ
ׅלׄם ואב ׇז .מה גטכ זוכב ׅ םׄ אזךג ,גזא גטז
ׇׇׅ ,גזׅל אגל גׇׇ אגד הגה .גׄל םׄ גׇז זה אאד ׄ
מׅזמ ה גולמ אךׇ םל ׄהאכׄאמ ׅוׇמ גמגכ ,א׆כ
טכ )אטוד ,1978 ,זג' .(174-138
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הזיקה בינ הידע העליונ לשיקולימ דידקטיימ
כב מ טך ׄ וׅׅ ׅזמ םא ׇז .ׅגכל טל םא ׇז ם
ה אםגל ,אטךמ אלׅמ ׄהה גמהא ׅד םב .ם  ,׆ד ם
וכל ,גמזׇ ׇׅׄא׆ב םא ׄטאדׄ , ם מל םׅזא ט ,גמזׇ
ׅגׇלם ׄ׆ׇ םא "א ,גמהא ׅד ג םׇז אג םזׇד ׄה ׇז .ם ל
ׅםכאב ׇׇכב ,םמטכׇב אכא זא ׅד ם אט אׅזא ׇז אםממ
ׄא )זלד ,2008 ,זג' .(193-190
גׅה ׅאמ םה םא ם ׄהה גזכל ׄמ גטלמׄ , ׄ ט
ׄמ ׇׇמ םׅם אׄלהמ )םכאהכׅ ,2008 ,זג'  .(31-19גמׅההב גד
ךׇׄ ,א םׄהב ׇזב ,זׅל ׄל םהכאז אם ׄהאכׄא ,ׇׅג
אׅה טא׆מׄ םא וכלו ׄ אמאגׇב ׅה גהה ,םב טזגב לׅמ םב
גׄגב זא ׇ ׇז ,םׄגמ םמםח גוהמ ׄמ ׄםלב .ׅזהמ  ,םׅׄ
אםׄ ׅ׆ל ׇד גמ ם׆ל טלה ם ׄמהׄב זא וכלו ,המכא א
גל 2.ׄגהב ,גלםמ םה ׄל וכלו ׄ םלכ גמ ׄגה ׅזאהמ
םא ׄגמ ה ׇׄב ׄמ ׇמ  הכ ׅזהב טכמ אלמ מ׆םםמ זב
3
מׇז זךא ׄ םגמ.
ׄח םא אב םׅ ׄל ׄגמ כםלב ׅד ׇזמ ׅד גך םאמ,
גגם זךג ׄםל ךטד אׅד ׄהם ,ׅל אא  לׅ ׅה ׇׄב גךׄב ׄמ
ׄםלב ׇׅלב ׄהאכׄאמ טמ )א ,1986 ,זג'  ;82-53אׅלא.(2001 ,
מםכמ ׇז אהא ׄמ ׇזמ ,מםכ הה גל ׅזאהמ גאמ
םא ׄגמ זא א אט ׄלמ ,המטומ ׅזה מאגׇ גגךז מהםׄמ א׆א׆
זא .ׄגהב ךׇכ מאגׇ ,םד םב הא םא ׇז ׄה ׄטםלמ ׅא םמכׅא

 2ה ,אׇ׆ג ,מלומ םא וכלו ׅטה כא ׅל ׇלם ׄמ גמ" :ׄם ׄה ׇז ׄמ
גמ ] [...ב גטׇב גטה ׄא ׇז אׅ ,םׄ ׆ׇא םׅלזמ ,ךׇ אׄ מ ׄמ
ׄמ ואמ ג׆ה?" )ׄטאד ,1979 ,זג' .(34
 3לכ גמ  םוכלו מטו ׄמ ׄגמ זל זאד ׄ לׄ ׄמ זךג ג ם ׇׄב לכ
ׄב הכ זא ׄל ׄמה ׄמ ׅׅ ׅכל הךגׇ א׆ׅ םא וו ׄךא זךא גׇלׅד ׄמ א
גגכג ,ׅגל וה םמח גז ׅגמ הׅ )םב ,זג'  .(36זגמ זב ׄל טם ׄד
טלם םׇז ׄ טם .ׄ גׅׄ ׄ־מטםלמ זא ׄגמ זאה םׇט ׄמ וכלו
אםׄמ ׄמ ׇׅל ׅא גלׅ םׄ .זא  לׄ ו׆ׇ ,1992 ,זג' .55-15
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זא ׇזמ מא םם ׇׅא הלי ׅד ׄגמ אםכל ,םׄגמ זׇט גםכל ׅא
מהׄ.
ׅזׇ מאגׇ םל ׅההמ זךגמ ,ם אזגא ׇ אזלל ׅ ׄמ מםכ
אׇזמ ,ׅזא םא ׇז ׅלג זאה ,טאוח ,גל ׄ הׅׄ ,גׅכם אׄךא
גׇזמ זׇ זׇ .מל ג ,א םׇז ׇז מל ,א םׇז םא זאד
מל , הׅז גגה ,זב ׇז ,׆ב לךד אכהמ ׄמ אאמ; ׄא  ׇז
גטא םא גב ׄ ׄל זא זא ׆ׇמ גׅכם א אב אׄוח ׅמב אםמגל
ׅב.
א ו׆ גםה ו׆ב לׄםהב האכ אםה אכב ג םׅׄלה ,ׄ
םםטז ג׆ז ׄא א ו׆ גב ׄ : ׇׅ אםאג אׄ מלׄ , ׇׅ
םזׇח זא םאגמ ג םםאב ׅ אמ .ה ו׆ לׄםד ב גב
טזגב  םטז זא  ׆ה םא ׇׄ גב ׇׅ אזםמ ׅזא
גכל ׅה ׇז ׅד ,אׄ מזלל אאגׇ אאמ אׄ אׅל וטל אׄ
גךׄ מםכ א ,ׄד א אמ א .ם ם םטז זא ׇׅ אזלל
ׅל אׅל אאגׇ.
 ׄ גךׅ ׅו׆ םה :ם םׅׄ גד ד ׇׅ םאגמ ׄמ הׅׄ
אׄ מל ,ם םׅׄ גגה ג ם׆לב א אכלׄ אׅה ׇׄב אאגׇב
אםטז זאב גםאגמ )לגׅ"ב ,גאמ ׆ד ,םזל ׇ ,זג' .(73
לגׅ"ב גׅד ׅד םאם טוב ,הׇׅאב  ג ׅםלב אׅד ׄמ גךׄמ
וׅׅמ ׄמב :ׅזא םל םא ב טאוטב; ׄא הזׇלב םל םא
הזב ׅגךׄמ ׅׄגךזמ ׇגד ׅאׇׅ ב גה׆ גׇה ,גהםב כוגב,
כלׄב ׅכט טמל אגמ; ׅד םה טו כך ׄא — לגׅ"ב גה ׄמ
טאוח מא ׄמ גה׆ גׇה ׅוח — גךׅ לגׅ"ב ׄמ טו ׅהב
גהד ׅםל םא ׅ ׆ב ׅםל ׇגד ׅ ,הׅׄ .לגׅ"ב ׄה גטל ׄמ
כ ׅד םאםמ טוב אאׄ , גׄל םגה׆ גׇה טזא ׅמ גו׆למ
ׄהםמ לׅ ׅמל ם ה אׅד ׆ב ׄמ גזאמב םא טאוח םא
הׅׄ ׅכםל ה־טא.
ׄל  ,ׇז  םטז  םאׄ ,א  םטז זא  ׆ה ׅאׇׅ,
ׄה םטז גגה גׄג זא  גׇג ,ׅד גגמ גז ׇׅל םטז
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ׄ גגמ ג׆לזמ םמ ׅגׇג גזכל ךל ,זׇ םׄה א אכׅא
םטז םא — ה  ׄ ו׆ םא גב ׅזא זד .ׄב  ׄמ םטז
זא םה מ ׇ אגל :׆ה גׇג ג םׅׄלה ׅׄל ׆ב אמה
גד טאוטב , גׇג ]ׇגד[ ׅמאמ םאגמ ךלממ —
ה  ׄ ו׆ הׅׄב .ׄב  םטז זא גׇג ]ׇגד[ ׅאׇׅ ,
׆ה ג׆ׅא ] — [...ל ו׆  ב גה׆ גׇהמ גוׇ כב,
כוגב גהםב ,ׅזא אגמ ךׇכב ,ד זם טאׄמ זא ׇ
4
מׅאמ גטאׄמ גזם אב )לגׅ"ב ,גל הׅב ,ׅ ,א(.
טו הׅׄ ,גהד ׅםל ׇגד הוח זא אמ םאמ גׅלכ ,ׄ ׅזא
םלב הב ׇלםב ׇ א׆םל ׅד גטכׄ אכא לׅ .אזגמ
טאוח ,םׄ גה׆ ׄכׇג ,טה ׄא גהב גג׆ׇא םד הםׄ ,ל
גו׆ל ,הׅׄ ,ׇׅל ׅםטמ םא ׇגד ׄמ ,גו׆א אמל׆ב ׄמ ׄגממ
טאוטמ ,הטלׇמ ג גזם ,אםטמ גםא ׇג אטלככ גגמ
גולמ.
כׅזמ הׅׄ אמ ׅהב ׅד טאוח ׅאמ זגג ׅזאא ׅד
טאכׄ ׅאמ ׄהאכׄא ׅזאא ,גאגׇמ םלגׅ"ב מטו ׄמ םאמ
ׇׅג אמטכׇ גלב :מ ׅד א־ׇזב ,טאוטב ,ׅד ׇז־אב
׆הׅ ׇזמ .ׅה גהה ׇׅׄ מאׅ םלגׅ"ב גטכׇ ׄמ הׅׄב זא ךלמ
ם גלמכ ,םׅ גך׆מ אגד ׄגממ וׅמ גטםמ ׇׅג וו׆ה ׅם.
טאוטבׄ , ׄכׇגׄב גזאב ׄגהב גמגכׇב ׅמאמ ׄמ לׄ,
ׄ ב הב אומ׆ל ׅׄכׇגׄ .א גׅהב טהב ׄא ׅל גמטמב אך׆
גזגׇמ אהםׄמ גׇה םׅ האׇ הזםב לח כא אגה׆ גׇה כׅזב
ׄמ ׄ׆'הׇ המ .ול טהכךהאמ ׅלׇטמ ׄגמ םאב המטו למ
מלהמ 5.ׄא גה׆ גׇה ,גםאא םא ׄ לגבׄ ,גהב גם׆לב
גולב זגגב כאב טטאובׄ , ׄהב זםב ׄמ מל׆א ׅו ךׅל,

 4ךב גגל הׅב ב גמל׆ג םא "ׇ כׄטׄ ,1977 ,אׄ ׄב ד ךד ׄלמ.
 5אט המ םא םטה ׄמ מטומ םא לגׅ"ב ,ׇגד ט םׅ הה הׅׄב כה
אב מלד לׅ גל גול ׄ אׄ ׅזא םא זה . ׄגל ,מלהב םא הׅׄב ׅזה
לגׅ"ב ׄ גכל אםמב ׄאׅׄ ׇםטה .לׄ םׇׅ ,2001 ,זג' .59-55
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 ׄב טזא ךׄ גזׇל אמ ׅכל םאמ גאכ גׅה ׅמטומ גךׄמ
לׄאמ.
ׅׄמ ׄגמ ,זא זא ׆ׇמ ׇכמ ׅׅזא אה ׄמ ׅמ ׄ אמ׆ו
אםאמ אגזד לׅ ׇגב ,ׅאמ םא ול א גׇזמ אולהמ ,ׄ
מה המ ׅאמ ׅמל םא גה׆ לגׅ"ג ,גםב םׅמ ךׄמ
אׄל ךהמ םאמ ׅׄ ׅג׆ז זב א םׅמ ׄאו.
 ,ׅכׅך לׄםה ,ב גב ,ם ׇׄב םםזל ג םםטז זא 
גׇׅל ]וטכ[ אזםׂ מ ׅזא כל ׅה ,ׄ ל ׅד אׄ מזלל
אאגׇ ׄמ אמ אׄ אׅל וטלב .ׄ אׄ ל׆ם מםכ א ,אׄ מ
א אמ אזםׂ מ ׄמ .ם ג םג םםטז זא םזל הז ׄמ ׅל
אׅל וטלב אאגׇ .ד ׇׅל ׅכׅך םה .ם הׅׄ םמׅׄ א מ׆אמ
םמׅׄ ׄמ אׇ םאגמ אׄ מל ,ם ג םׅׄ זא ג םׅ ׄמ
אכלׄ ׄמ ׅה־ׇׄב )ׄא ׄגמ( אאגׇב ,ׄ גםטז זאב גםאגמ.
ל םמׅלל א םאאׄ ׄמ םאגמ מל אׄ  גהוב ׄמ גמ
ׅוטלב הׅׄב אׄ  כלׄב ׄמ ׅה־ׇׄב אׇזמ ׄמ ׄגמ . ב
אׄ ׅל ׅל אזךג ,אאגׇ ׄמ זךג ׄמ ג םׄ ׅל ׇזׄ .אׄ ׅז
םא םׂ א  ׄ  םׄ םטז מגׇ הגם גגכׅא םטז  ׄא גכׅא
ׄל )לגׅ"ב ,גל הׅב ,ׅ ,א(.
ׅזאמ זא ׇז ׄ גׅז ׄלׅמ ,םד זא ׇז אמ הׄגד אׄגמ,
םׄ וׇ כג ,ׅז ׄ ט אהו אגה׆ אגהב ,אגל אמאגׇב.
׆ב ׅל ׄהםמ טזא ׄמ ׇ׆ב זאד םא זמכמ םאמ גםמ אםמ,
טזא ׅזאב גט .גםז םׇז ט הׄגד אׅזא ׇז מל גׄםל אגכל,
ׅׄמ ׄגמ טמ אׅׄמ וגמ המ ,ם וה םׄמ ׇז גל
ׅגהטאך טאמ.
ׅגׇ ׇז ׄלמ םא ם גאגׇ ׄ טל טׇ כג גד ׄגמ
אׄ לכ מךׄמ אׄ םא םכאב טאב ,הׅזב גמה׆םמ ׅד םמ
ׄלמ גאמ ,ט םׅׄב אךל ׄמ 6.ׅזׅל טהמ מםגמ אׅ מל
 6לׄ אׇ׆ג ׄמ ׄגלמ גטלוגמ םא ל' זכׅׄ" :מהׄ ׄגל לׅ זכׅׄ םמ זב ׄלי
ׄגלמ ג מד א מאגׇ ב ׄהםה גל ׄגל א מאגׇ לׅ ׄגל אׅ ׄגל אד 
הם םׅל זךב  הם ׄה םׅל זךב" )מאגׇ ׅׅא ,טוב ג ,ׅ(.
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אזגב ׄלב םהא ׇל כׅז אוטלמ ׇלםהמ טלםהמ .המ גךׄ
מ םכו םׅׄ ׄמ ׄגממ גך׆מ טלםהמ אמׅ כׇם ,ׇה
טלםהמ אׇׅל ׄא ,ׅ ׄמ ׄאגממ א םאזאב אׄ ׅד זׇ ׆גלׄ.
טלם ךׅ ׄטׄ ׅזא גזגׇ טא :גךׇ ׇׄׄ ,גממ גאמׄ , ׅםא 
ׅאמ גׅהמ אהזׇל ׇז ׄא ,גט ,גךׇ םה ,גהמ אמׇזמ גהב
למ ׄ ׄאי ה ,םׄה מל גׄאולך ׄ גטל אׄגמ זא־
גהמ .ׅטה טלםד כו גׇז ,גגם ג ׅטה טלםד כו גכׇם ,זגׇ
ׅללמ גה׆ׇמ :אךׅז זא ׄגמ גאמ ,םׄ גגאׄ ׄהׅלואמ,
םמ ֵ
זא־גהמ ,גטםמ ,םאמ זהמ ,אט כם אם׆ זׇ ׅא ׇ; ׄ אׅׄל
ׄמ ׄגמ גאמ ׅׄגךזמ ך׆ אכ ג׆ׅא ,גם ה׆ם אמׇז ,ט׆ב
ׅמכטמ ׄאגׅמ .טלםהב םהב ׅל ׇׅלב םהמׄ , גׄטד ׄמ
טלםד ׇמ ,טלםד גׅ גאמא אכ אמ־גזם )גך׆ ׄח ׄ ׄגמ
ׄאמ זא־גהמ גׄד ,טלככ גגמ ,ט אטאה־ׄאגה ,גׄד( ,ׄ
7
ׇמ ׇז גט גזגב טאב־ׅלמב.
וׅ א הזך ׅה גכׇגמ םׄאמ םא אא גזם ׄאמ םא
אא למ גׅמ ׄמ םהב אוב  זב  ׅגכב אם ׅגד אם.
טםל גכׅאמ כׅזמ םמטכׇ זם )גולמ( ׄ אה אל זהמ,
םזׇטמ מׅא ׄמ ׅזא אמל זא גזלׅמ ׅ ׅל 8.מטו  זׇ
אׄלמ מטכׇ ה לׅ םׅמ.
אוב :גלמ םא ךהזמ ׄגמ גכא ׅאמ גםא מ אכ ׄמ ׄגהמ
םא ׄם טם ׅגלמ גהמ הלׄמ אזד ,אםגל גטה זמ ׇׄׄא׆מ
9
כהוטׄאמ למ ׄוד םמ מכד.

 7ׇ׆ג גׅכמ א ׄ טמ םא לגׅ"ב אזׇטמ גול ׅד־ׄם )וׇ ,ךׇכ גםט(
זא טה ׇז םאמ ׅוח גל הׅב ,גכׇם א אׅהמ םא ׄגה םאמ.
 8זא מטו םׇז גט גוד אגד ׅגולמ ׄטאהמ ׄךא לגׅ"ב לׄ כאד־
ׅלואׅ ,מםה" ,זג'  .30-15ם אׅלא ,2009 ,זג'  ;250-244ל ;2002 ,םלׄו,2001 ,
זג' .167-157
 9אׇ׆ג גׄגה םׄא ׄ ׅזא ׆ח ׄ ,׆לז ג ,םׄד ם׆.
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הקושי בלימודי ידע גבוה
כם זכל ׅאגׇמ גטכ הׅז גמ גׇז םא ,גגאׄ גׇז גטם.
םה ׄטהב ׄא םל אזגׇ ׅלׄם גׇזב טאוטב ,םד ׄ ׅ׆ׇל
םׄ םאא םא.
ׅכם גמ םא הזי ׆ב מלה :ׅמ גהמכמ גזאב גל ׄ
גםׄמ הטם םא טאוח םל ׄאגמ םא מׄא׆ םל כלׅמ ׄא.
מלד  מלב מל גא א זב גׇז ׄא ׅג ׅהב .ׅםא םאמ
םא גטכ ,א׆מ םא וכ םלםלמ כםב גוׅמ כםלמ ׅד
המ אגוכהמ גאי לגׅ"ב זא וה .גׄל םגטכ ׇלםמ גׅז
ׄגד םא גׇכׇכ ,אגׇ אׄל גד ,םגל כטׇהמ םא כמ אגׇ ,לוד
זךג מ׆ומ גאמ ,גאי לגׅ"ב םאׄ אטמ ׄמ ׇז גט ׅטה
גהב )גל הׅב ,ׄ ,אׇ(.
אומ׆מ ׄכׇגמ ׄ וח ׆ב ומ׆מ טאמ־המ .אׇׅל,
ׅםא ׄ־ה׆םמ םא ׇז טאוט גטם ׅזההב טאוטב ׄד וג
גאמ:
ׄ ם ׇׅלב ׄםל ׇׄב גל׆ם םמםכמ אםׂ ׆ב ]ׇׅזמ[ ׆ׇא.
םמאמ םׂ א אׅכם ׄמ גמב ׄגממ אכל ׄמב גך ׅא
כׅךמ ׄהםב ׅזא זד ׅא גד .זא ׇׄמ ׇׅלב ׄא גלׅמ ׇזמ,
גמ׆אזמ גאכמ ׅד גזהב ,וטכמ גמזללב ׅ׆אא ׇׅכמ םׂ א
םא ׇׄ םׅ
ׅםׂ ׆מ ׇׅלב ׄא ,אגל ,מםכ ׄאב ,גטה ּ
םׄ גךׄ ׇל אׇזמ ׅ ׄמ גמ ׄגממ םא ׇׅלׄ . ׄד ׅ
םא םׂ א ׄהם אׅׄ  גטממ א . א ׇׅל ׇז זא וג
 גטממ — ׄד א׆ׅ גאכמ ,מגׇׇמ ׄ ולׅהמׄ ,אׄ גךׇ ׅל
ׄםל ג׆א ׄמ זכםמ כל "מזכםמ אה ג" ,׆ד םׄמ
גךׄ ׄהםב ׄםל ולׅ ׅזכםהמ אכׅא םׄלי ׇלמ ם׆א׆א וׅׅ
ךׄ ׅ .אא ׄהב ה׆זב אזההה .ׇׅלב ׄא ,םמזלל א׆ׅב
גׅ ,לׅב גׇׄ ׅזההב גטב ,גזב ׅזההב טכאב,
הזׇלב ׅזההב גמגב )לגׅ"ב ,גל הׅב ,ׄ ,אׄ ,גׇלמ םלי,
ׄ ,זג' .(71
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ׅםא גטםמ ,גלׅמ זׇל ה׆םמ אׇז זה ׆ׅלמ וה םםלאהב
ׄ ׅלב טך ׇזמ ם׆מ ׅגו םא ׇזמ ׄגממ .גׄל םאגםאא ׇז
םל םאמ ׄד םל ׅכל םא ,ו םאב אט׆ז גׇזמ גזמ
ׄ ׆ׅ ׅמל.

הכנה שבחשיפה לידע עליונ
לגׅ"ב וׅל םוה םׇׄב םח אׇז םׄה גו׆א אכא ׆ׇא גד וה
םאׄ אגׇ אא .אׇׅל ,א אגׇ םאׄ גך ׄמ זׇ גמל ׄמ ׇׄב
10
ׅגׅ גׄאמ .אגׅ כגמ ׄהם  ׄ גךז גלטׄ ׅוטל גל הׅב.
גׄל םא א אגׇ גםממ זא טלמ ׇזמ כׇגמ טאו ׇל אׇזמ
לׄמ ,כזמ א  ׅׅׄ מׅא ׄמ אגׇ אׇׅׄ ׄמ ׇזמ גךכמ
םםגם א ז׆ד ׅוׅ  זׇ לב כה הכׇמ גׅ ׇם ,םזא א אםזד
גזמ .ׄ המל ׄטׄ ׇׅׄ ׇל ,םא ׅגוז; ׇל אׄל ׅל הם ׄא
ׇל אטהב זׇה וג.
זׇ גמלז לגׅ"ב ׅטה ול מאמ םׅםהד גםׄ םׅ גלגגב
ג ם׆ .מזכםמ אטך ׇ םאמ םׄ גזׅל א ם׆ ׅז
םא גד ׄהם מהׅ טמלד מׄל ,גׇג אׄגמ לכ ׅךהמ .אׄגמ םא
ׇׅל ,הוב גךאךאב םאב זמׇב אמ׆אמ ׄגממ ולמ םל
םהו הוׄ ,ב ׅמב אׅ ׄב גמ ׅה ם׆.
ׅגכב םׅ גמט׆׆ ׇז גט טלמ םזלמ טהומ ג׆ׇאב
ׅׄל .לגׅ"ב גׇז א םאםא ׄהם ם ׆ׅא 11,םמב למ ׄה ׄד־
וט .ׄ וׅל םׄךא ׄהםב ׇׄב ׆ׅא הג גםא ׄלב.

 10לׄ זא  ׅטלל זלד ,מםה"ׇ .ם םלי ,מםו"ׅ ,זג' .28-11
 11לׄ ׅלׅ  .Pines, 1979; Aleph Forum, 2008זד םא םאג טהו ׄ כ׆ל מל
גהו םא לגׅ"ב ׅטלכב זוכב ׅהאמ םא ׇז ׄא ׅגל הׅב ,םב גםׄ
גכלה ה .טהו וׅל םמלמ מׄלב םאאמ םׅ כ לגׅ"ב ג םׅומל
אׅ ׄ ׄגד םׄד םב ׇׄב א א׆ז אׇז גגם ׅ זא ׇׄמ ׄא .אׇזמ םא
טהו ,ׇז גט וב אא ׅטה ׇׄבׄ .ב ׄגהב זד  הד , ׄ ׅא ׆ב ׄגהמ
םא לגׅ"ב ׅםׄלמ הטם־םא ׄל גמ.
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ׄ ׄב מׅכם םׂ ׆ םׄ גזא אםׂ ׆מ ׄ מגל אם ׄמ ׇׅלב
ׄםל טב אׄ  ׅ גטממׄ , םב ׄטםלב אּ ׅׄטםלמ
לכ ׅמל ] [...אׄ לכ םאׄ מ םאבׄ ,אׄ מט ט׆ב םׅט׆גב,
ׄ ׄלז א םמ׆ׅל זא ׇגהמ ה אט׆גב ,מזׅמ לזמ ,גד
םםׂ א לׇ ׄל ׅ ,ג גה ׇגהמ ׅב גׇגהב אזד,
ׄםל האםמ ל לׄ ׄךא אבׄ , ׄךא הזךב זהב אומא
ׇׅׅלב גׄלב ׄ ׇׅׅלב ׇככב .זא זהד  הׄגל :ׇׅם גךׄמ ֹׄא
ׇ ֶ ָּּ טד מםֹׅזה ַ ֲ ֵכׄמֹ )גםא  [...] (16 ,המ ׇׅלב םאׄ מטזא
ׄא ג םׄד ׅׅז ׇׄב
ׄמ םׂ א ׄאׄ ׅג םׇׄב גו׆א אםׂ ׆ִ .
אםׂ ׆ ,זוכ ׅ גכ גׇׄ ,ט םוׅלה )לגׅ"ב ,גל הׅב ,ׄ ,אׅ(.
םב םטמ ׄמ םא ׇׅם ׄה לומ ׄמ גזלמ זא , ׆ב כלׅ םא
גוכ ה ׄל מםׅמ זגגמ ׄד ׅב ׇ אלו ׄמ הטם .ׄאב
ׇל זכםמ ׄא מב גטם זאא אׅאׅא ׄמ ׇׄב א׆גל ,זׇ ׇ 
םׇׅׄ ׄמ גךטד כג.
ׄד ה ׇׅׅלב גטלםב ׄא ׄםל ׄגלב הׅׄב גב "א
אומב ׄמ םזל זד א׆גל אםׅמ ׄמ םׂ א גאםׂ ׆ ׄמ ג םׄ
א אםׂ ׆ ג םםׅב ׅלב גמלטבׄ ,םל כוב אב אטלם ׄמ
ולהב טםמב םאגמ ג ,ׄמ םאגמ אמב גמ ולד
ל׆ גד מל ,םגב ֹם אׄל ׄל אֹם )םז ׄ ,(20 ,אׄ א
ה ׄ אׇז  אםׂ אב םא ׅה־ׇׄב ם ׆ׅא ׄםל ׅ ב הזךלב
)םב ,םב(.
םׄאמ ׆ׅא ׇז ׄה לכ םׄא גמׇמ טׇ׆׆מ . םׄא ׄטוגא׆מ
ׄהא׆מ ,גםב םלגׅ"ב ,ג א טאוטב לךהאב ׅג ׅהב,
ׄגד ׅאג גםאגמ ׅד כב גגםמ ׅד םאמ ׅׄםל ׄ .ה
גׅאזמ ׄ  ׇׅלב כגב ׅגךׄמ כגב ׅלׄם ׅלׄםה ׇׄׄמ
)ךלמ( ׅגםׅמ םא ׄא .כב ט גׄל ׄטׄ ׅגמ גכב גט,
לזז גגה.
ׄאב ׆ב זא ט המ גׇזמ כאׄומ ג ׅהגמ גׅכמ,
כב גט ׄ אאׄ ,הׅלוא )אלׅ ׄטלל( ,ׄא כב ט ׄ
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טל טלכאל .אט כב גט ׄה ג׆ׅא זא ׇ גל לטומ
כג ,ׄא כב ט הז ׅג׆ׅאמ םא אא גד ,טאםמ אמ זךב כג.
אגלׅ ךזל ,ׇׄב ,ׅ זא ׇׄגמ ,הךל ׄח ׄ ׆ח .׆טהמ ׄ
םגכׅזמ ׄמ טאה ׄאגה ׅטומ ב םא ,ׅהמ םא ול גוגמ
ׅ םא מׅהמ םאמ ,םׄאב האׇ ׅמב ךג .מטומ זאב טו־
כהׄהמ ׆לומ םמׇזמ םא ׇׄב ׆ב ׄ ׄה גהמכמ גכג גאא םא
12
ל מלםגמ ,םא גל ,גטםמ מטםמ.
לגׅ"ב ,גׄגד ,ג ׅה ׇל לךהאב ,ׅהמכ םא מׇז גד ,
ׇז ם׆טהמ םא ׇׄב ׄ גוב זךב ׅטה אגׇ זהׄ , ׄ גםהז
 ׅםממ גׇכׇכמ ,ׅלוד זךג ׅכטׇ גמגׇמ םגׄ א םאא ׄל
גׇ ׆טהמ אםמ ׇגה ,גו׆א ׄם ל אמכׇב אזׅל לםמ ׇז
גט.
ׇז םגכ גׇׄ אמא ׅג ׄמ ,ׇה ,גטכ ד אׅל
ׄמ גםגזמ גםא הׅׄב אךׅז זא םׄאמ גםגםמ ׅהׄגב
םוטל הׅׄ גאׄב ׅבׄ ,אׄ ךל אה ׄמ כהב אה אכךל־
ׇזמ אמ ׄמהב ׇׅז אט לגמ םׂ ׆מבׄ . ג םהלׄ םאב ׇׅזמ
גד אׇל׆ ׆ׅ ׄמ ,ׇל׆מ זד זא ׇל  גטממ ,לׄמ
םׂ אמ ׄגממ ,גזאב ׄמ גז גז זׇ ם׆ז אםאגמׄ ,ב זא־
ׇ ג םזלל א ׄב גזךג.
ׄא ׄםל ׇׄב גמא ׅגטכ ׄמ ,ׄלז אׄ לכ ׅאׅא ׅׄגהמ
ִ
ׄאׄ ׅא ׆גל .גםא אג ׇׅל ׇג? אג םגׄא אׇ הכ אב־
ׅםׂ ל גםכ ד ,  ל׆ה ׅא וטכ ,אׄ גטה םׄא גהמ ׆לזב
ׄהב ׅזב אׇׄבׄ ,אׄ גד םהד גב אם גאזאב אטכ
גב מזאמ .ד גומלמ ׇזמ ההמ ׄא הלגמ ׇׅמ א ב
גׅא מׅאמ אאגׇד םאׄ ׅגטלם ,אׄ גטה םם ׅד מ לז ׄ גטה
 12ם אׇ׆ג אׇׅל םא כׄה זא גטכ" :א טאוט ׅגׇ םׄ גמׅוומ זא
וׇמ הוד א אכלׄ טאוט הוהמ , גךז ׄמ אגׇ לכ זא ט זכלב
ׄטללב א אכלׄ טאוט ל .ׄלה םׄ ךלהמ ׅאׇׅ הכלׄמ מלמ
׆ד םׄ גךגךגמ גוׅמ זא הםׄב גׇב םא םא ,ל הכלׄמ גטכ"
)כׄה ,מםה" ,זג' ׄ .(7ח זא ט ד א ׇז ׅׄםל ׄ ,מׅהמ הוהמ ,ׅהמ ׄמ
גגםמ זא ט טלׇ׆גמ כׅזמ גלׄם גהמ ׄמ ל.
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םד לומ ׄמ וׇמ ׄגה ,ט םםׅב ואב זהב םב
׆ז אגזאמ זדׄ ,אׄ ד ומל , םׂ אב כךלב ׅמא גאכׅאד,
לגב ׄאד ׇ םםאב ׇז ׄמד )לגׅ"ב ,גל הׅב ,ׄ ,א׆(.
מל ג ,לגׅ"ב ,ׇ׆א ׅכג הטלׇ םא םא ׄהם ,גׄגד ׅםׄלמ
אׄל גמ ׆ח .םא הםׄל ׄהה םא טהךׄא םזג ׅׄ ׇׄב אזאב,
 ׄב םא םםמלל גמאמ ׅ׆ח ׆ב ׅגא  ׇׄב ׅזכׅמ גׄגך
ׄךל
הב גמגםב אׇׅכ ׅגׇזב גטב .אט זכלד אג ׅד א ֵ
מהב ׅד מהב ׄךלב ׅא ,םא גל ׅׄגמ ׄךל ׄמ ׅמ הזם
ׄח ׄ הך גׄ ,׆ׅ ׇמ זג .ׅל םמהב טב ,םב גאמא מא
׆חׄ ,הב אב אמגל ׄמ מׇז ׄהםמ אט ׅאמ גלמ .א זׇ
הטם גלמ א א ,ׄ מׅׄ ׄא ִכך גא זב מׅאמ גל .לכ מהב
גטב ׇט ׄמ מׇז ׄהםמ אכב לה המכ ׄמ גמאמ ׅגל;
מא ממהמכ גךל ׆ח גגב ,גמה׆מ וטההמ גמטלךמ
אגמ ל׆ם ,ׄל  — ׄב זגׇ אׇׄב מ — מ׆ז אמׅהמ להמ
אמׄלמ זא ׇׄמ ׅז זאב.
זמ ׅמטומ ׇז גט לכמ ׄמ ׇאמ ׅטה כב ׄהם גםגז
ׇ .אאׄ גטכ ׄד אׇׄב הׅ א ה׆םמ אכםל וׅמ וד םׅד
מטזמ הךטמ אכמד הךמ .אאׄ גטכ טםל כב ׄהם םא
הםׄל מב ׅטה ׄם םל ׇזמ .ׄ גמלךי ׄה ׄה ׅד מלםמ
ׄכלׄמ םׄד אד וׅל ׄאׄ ׅזךב כלמד וומ.
אאׄ גטכ ׇׄב ׅאב זא ׇ ׆טהמ זא ׇ ממׅ גד גכב.
אא גםמאב זא זךב כג םאאב גגה ׄמ זה׆ ל גטםמ ׄמ
ו אמכב םא ל )ׄב ׅזאב  ׄב ׅ"זאב ׅׄ" ,םׄהה ׄאׄ זאב
13
םא הםׄל(.
אוב :לגׅ"ב גׇ׆ם ׄמ םׅמ ואכׅמ ׅטךמ אגׇב גטב
גםב םׄ גםהז  הכ ה׆לב אל ׅאמ ׅםא ׄ ׄכׅמ זא זםלמ

 13אׇזמ םא כאהל וׅ ׄגממ אול וׅאהמ םא לגׅ"ב אם׆ׄמ ׄהאכׄאמ,
אזגמ טםלהמ ומ ׅכׅזמ א ,ׄ ׄגהמ םםׄלמ םא ׇׄב ׄל גמ םא
)הכה( מא ׇׅזמ ׄמ ׄגמ .לׄ כאהל ,2002 ,זג' .405
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גהב זא הכ םׅׄ־ׇז טוׅמ .ו טמ ׅטה גמאגׇ ו׆ל אהך ׅטה
טל מז.

וכיצד היא האהבה הראויה?
בינ הולמ הארוטי לולמ הידע
׆מ המ םא לגׅ"ב ׅה זא טלׇ ׅד אגׇ גמהמ אאגׇ ׅאמ
גמהמ .לׄםה גמׄלמ טזא םאׄ אםג ,ׄא םה ׄ אםג .
אגׇ גׅׄ.
]ׇ[ ׄגל גב לׄםהב ,םגׄ מׄגל לה אגׇ מל ׅםׅא םׄ
זםל ,ׅםׅא םׄכלׄ לׅ ,ׅםׅא םׄכׅא םל ׅזאב ׅׄ; מאגׇ אגל,
"אׅׄ ׄמ '" )ׇׅלב ׄ ,׆( א םׄמב זםב ,אׄ מזם ׄאׄ גׅׄ
)לגׅ"ב ,גםה מל ,אמ מםׅ ,טלכ  ,א (.
כםל ׅד ׅׄ אאגׇ הׅז ג םםמד ׇגמ ׅׄאמ םאד ׅהז
םאד .׆ב ׅׄ ׆ב אגׇ ׅמ אהׅז גגזלׅמ גאמ םא לךד . ׆ב
 גׅמ מל זא ׄה מגולמ גאמ אׇׄׄא הטלׇׄ . ׄטםל אטמ
ׅה זא מאגׇׄ ,אׄ לכ םהד ,םב םׄ ׄטםל אטמ ׅׄׄ ,אׄ לכ ךמהמ.
ל גב זא  ׄגל )ׅׄמ ט"ׇ ג"( "אׄ מזםב זל אמ׆ׇא
ׅב אׄ כלׇב אטל ׅ" .לג אג םׅׄלמ א ,םאׄ םב מאמ
ג אׄ ם׆ׇא ׄמ ׅה ׇׄב ,אׄ םל גגד ,אׄ כ א ׇמ '
אטלהו ,אׄ מ ׄךא מאמ ג ׄאׄ ׇזמ ׅאׇׅ .ד ׄד מאמ
ׄגמ — ׄאׄ םׇז םׄ ׄגמ גךמ ׄגמ אט מאמד — כגד
)לגׅ"ב ,כׇגמ ,זג' כאׅ(.
ׄ־טהכךהאמ םא כל טאוטמ ׄ םזם ׄמ גכׅא אׅׄ.
םלגׅ"ב גׇׄ ׄמ ׅׄ זב ׅכם ׄל ׄגמ ׄ ׅזךב ל זא מ׆אמ
זכלמ םא וכלו ,םםמב ׄא אמ אמכב ׄ לכ ׄםל גמׅאמ
ׇלם אמךׄמ וטמ ׇ־גםגזמ )ו׆ׇ ,1992 ,זג'  .(24-23םׅ
גכׅא אׅׄ ׅמ ג ולמ וח הזׇלמ מאמ:
]׆[ ךׇ ׄ ׅׄ לׄ :ׄ םׅׄ ׄמ ' ׅׄ ׆ׇא מל לׅ,

| 254

|

החינוכ וביבו ל"ט | תשע"ז2017-

ז זׇ גׇׄ ,זׇ םמׄ הטם כםל ׅׅׄמ ' ,הגךׄ ם׆ ׅ מגׇ —
ׄא א ׅׄ ,םׄד ׇזמב טה גׅׄמ ׄמ ׄם םׄ ם׆ ׅ
מגׇ ,ׅד ׅםׅ ׅד ׅכג ,ׅד ׅםז םׄ ׄא םמ )לגׅ"ב ,גםה
מל ,אמ מםׅ ,טלכ  ,א (.
לכ ׅׄ םׅ ד ׄד־וטמ ,ד ׇטמ א מה .אט לכ ׅד
אךל מהז םגכל ׅלמ גאמ .למ  הלמ ׅמהמכמ גד זאב
זׇׅמ ׅלׇטמ ׄגמ גךכ םׄה מא ׅ .לכ גםב םׄ גׄגד ׅׅׄ
ׄד טאוח א אמ אאׄ ׄגמ .ׇל זד גט ׄ ׅזךב גכׇם ׄמ
ׅלמ אׅ גמל מל ׆לח זא זׇׅמ גכלמ םא כב ׆טה ,גׇׇ
מךׄמ.
גׇזמ א םטזאמ ל ,םׅ מא טך גםגזמ כבׄ ,הה
וטההמ 14גׅׄ ׄמ לגׅ"ב אהו ׆ם המ ,לׄ ׅאגׇ טהכךהאמ
םאׅ ׅהב ל זׇ אלמ זל ׄגמ .םם ׇׅ ׅמל םא לגׅ"ב ׄ
םגׄ גט הטם ךט אא ג םגםמככ אׄ ׅׄגמ םׄד ׅאמ זאא אׇלׇל
אגוכה םׄד ׄגמ אא . ,זא ׄח כם זךב א ׄמ כגד םא ׄגממ
ׅאמ גמהמ ,כגמ ׅהטלׇ גד ׇׄב גמ׆אמ אזד םאמ לכ ׅׅכ,
גמ׆ו לגׅ"ב אׅהמ ׄגה םמׅךל ׄמ וטכהמ מלטׄ ׄמ גׅ.
לגׅ"ב גגםא ׄמ כם אׇלׅד ׇׄב אםכז גׄגי אם׆ זׇ םלב
הׅם אגׄגךב םזם גל גהו א׆לב אמאגׇ ךזל אמא ׅמא אגׇ
ׄל מׅזה .אׄ  ׅאׇׅ םזׅל מאגׇ ל אםׅ ׄ גזגו גלׅמ
כם ׅמלׄ ,אׄ םׄד ׅמ ׆ב אזל ׄמ מ׆גא םכׅא ׅזׅל גׄגך,
םל ׇז הםׅ ׅזה טמ זל.
םב ׇׅזמ  הזל כד ׅׄ ׄךא גאגׇ אאגׇ מל . ׅ
׆ׇא א אזהד ג םם׆ גד םאגמׄ .אׄ םׄ ,אגז םהמ אםמ
םאׄ ,ה גׅד גזאמ ׄמ ׅ ,ׄא ג ם׆ז ׅםׅא גד םאגמ.
אט ׅל ךל גאגׇ ,םׄ מל םאב גגה ,םל ׄמ זא
אגׇ ׇׅׅלב םב ׅׄב ׄךא אכהמ םהמ .ׄגל א" :כלׄ ׄמד
א ׄ׆ב ׄ מׄהב ,ׄמד א גז ׇׅם" .ׅ ׄ כלׄ גםמׇא .אׄ
 14זא םאמ גׄלמ םא מטו  לׄ ׅאל ,1999 ,זג' .44-43
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אזךב כלׄ ,אט םׄה ׇז גזאמׄ ,אׄ ׇ םמה א ׄמ גׄא.
ׄאמ ׄמד ג׆ׇב ׄךא כל ׅזה גד כלׄ ,ׅ לׅ ׅאׄ וטכ.
אט םׅ אגׇ זגא ׆ז ,ׄ זגא ׅ ׇ ם׆ז א ׅׄמ זגא
מאמ ׅׄ ׄךא ,ׄ ׄ׆ ׇׄ ׄ מ ׇׅם .ׄםל ׆ׇא מכ
םא כא ׅזה ׄמ ׇׅל ם גםׅ גכׇב ,ל אםׅ אמ,
זלל םׅ םכ ׇׅׅל מל םׅ ׄךא ,ׄגל א גאגׇ :כלׄ ׄכה
א גהזאב טב ׄ ׅ׆ׇב ׅמׄל   ,םמׇא ׄ ׆ב ד ,אׄ אזךב
אגׇׄ ,אׄ אׄמ גאׅם )לגׅ"ב ,כׇגמ ,זג' כאׄ(.
לגׅ"ב גה ׄמ מא ה גמה ׄמ לׇטמ ׇז ׅמאמ ׇז גלׄם
גמׄגמ — טהכךהאמ ׄטלׅמ — אלךה אםׄטמ םא מאגׇ "םאׄ
אםג":
 א ג׆ה .ׄגהב ךלב א ׅ׆אא אםמ םא ׇׄבׄ ,םל םב
מאמ ג ׇׅל ׄל אמ ג ,ׄגל אג ׄאגׇ ׄמ גׄ ,ב
אׄ ׇ אם׆ ׅ ג םׄ  אט ׄגמ . ׄ ׄךא גב "םאׄ
אםג" ,אגל ,םׄ כב גךמ זםד אגׇ םמׇא אׄ א ׇׅל
15
ׅזךגׄ ,אׄ אׇׅל ׄל )םב ,םב(.
לכ ׅמב גוז זטא גגם ,םׅ מאגׇ גמגאׄ מםכ ׅזלמ הלכ ׅא
טזב גׇם אׅׄ גׇג םה גםמאמ זא הטם ׅםמ ׄמ ,׆ז מאגׇ
אׅׄמ אגׇ אםג .מטו ׇׇכמ םגך׆ ׄד לגׅ"ב גזךׅמ ׇׅטו
מטו וכלמ םא ׅׄ אׄגמׄ .טאד גמׄל ׄמ מםכ ׄלמ
וכלמ טו ׅואב םׅא םאׅ םא ׅׄ א םׅ ׄל ׅׄ כהכלמ
ׄלמ ,זׇ ׄםל ׄ ג׆ז אׅוח ׄא ׅׄ ׄגממ ,ׅאמ ג׆ׅאמ םׄ מאמ
אזךג 16.וכלו כׇם ׆ב ׄ ׄמ טזאמ המ אׅאד םא מאמ
ׅהב .זא הםמ אךגׇ אׄגממ גאמ ׅאמ טהכךהאמ םאב ׅגל
 15ם לגׅ"ב ,וטל גׇז ,אמ מםׅ ,טלכ  ,אמ -.
 16ׅםאׅ לׄםד אמ הטם םׅ ׄל זה׆ ׆טה ג׆ׅא; ׇׅל׆ ׄ גמזא אזׇטמ ט
הטם זא טה ׆טה .ׅלׄםמ ךזׇ ׄ גלמכמ גד טזאמ ל ׅגזםב ׅכב,
ׇׅל׆ ׄ גםמׄ גד גׇזב לזהמ םב גאׇב .לכ ׅםאׅ זאד  גׅד ׄם ׇזמ
וכל םׇג םה םא ׄגמ ׄה ׄאׄ ׄ םא גםגזמ ׄגממ אאמ
)ׄטאד ,2001 ,זג' .(140-138
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 .לגׅ"ב ׄח ׄ כגב זא גהב ׄםל ׅא אא ׄמ ׆גא ׆ב ׅזאב
ׅׄ )ולגׄ .(1999 ,גהמ םא לגׅ"ב ׇג אׅׄמ ׄגמ וכלמ" :ד
ׄד מאמ ׄגמ ׄאׄ םׇז םׄ ׄגמ" )לגׅ"ב ,כׇגמ ,זג' כאׄ( .ׅזׇ
ׅׄ מא ׇׅׅל ׄה ׅׄ ׅׄגמ ,םׅ םׄה טםמ אׄ מׅא אׄגמ.
ׅא מאמ ׅהב ׄ ׄטׄ וגד לׄםד אהמ ׄאמ ׄאמ
םא ׅׄמ ׄגמ גםמאמ זא  ׆לטמ ׄמ מׇז:
ׄא א ׅׄ ,םׄד ׇזמב טה גׅׄמ ׄמ ׄם םׄ ם׆ ׅ
מגׇ ,ׅד ׅםׅ ׅד ׅכג ,ׅד ׅםז םׄ ׄא םמ )לגׅ"ב ,וטל
גׇז ,אמ מםׅ ,טלכ  ,א (.
מל אׄגממ הטלׇמ ,הׇׅאמ גד זאב גגם זׇׅמ ,גכׅא
אמ גםגזמ אׄל׆מ ׅׄׄ , ׄ ׆לגמ ׆ב אמהמכמ גד זאב
לׄא .הכׇמ גׅ טאוטמ גׇזמ ׇלםמ גד כל אמזאב גלזם
זאב זׇׅמ אטם גםגזמ ׅ ׅזגכ מלםמ.
ׇׅל ׇז ׅלל םׄד ׅׄמ כׇם ׅל ׄ הכםלמ ׅאׅ םא ׇׄב ,זׇ
םם׆ ׅ מגׇ לׄ זׅ א םׅזאב י גגה ג םך ׄגל
"ׅא אׅׅ ׅא הטם" ]ׇׅלב  ,; ׇׅלב  ,ׅ; ׇׅלב א ,[ׄ :אׄ ׇׅז
םׇז .זא ט ׇז ,ׅׄ — ׄב גז גז ,ׄב לׅ לׅ )םב,
םב(.
גמ גׇזמ א םא ׅׄ זל זאד גכה א לגׅ"ב גזגׇ ׇ םא
מאמ ׄלה" :מאמ ׇזמ אזםמ" )גםא מאגׇ ,זג'  253אזא(.
הׄב מא ,םׅ גמׇ וכלו זא םמזׇׅמ אמאמ ׄמ — גׇז םא
ט םאזךג )ׄטאד ,2001 ,זג'  ,(89כל ׅט מלמ ׅׄ 17,ׄ מל
גלךד זא א מאמ ׅהב ,םׄח ׄמ גד ׄה גמאאמ אמאמ וטמ
אד ׄמ ג׆זמ א:
ׄב מלׄ ׄמ ]ׄמ ט םאזךג[ א טזב ׄמ אׄ  זׇ םׅב
ׅזה אׄ ׅ אׄ ׅ׆ׇב ׄטא אׄ אׇ ׄ הזלב טב )םב ,םב(.

" 17׆ב ׄה זךג גׇׅ ׄמ מלמ ׅׄ גכב ׄמ ׅגׇ" )ׄטאד ,2001 ,זג' .(90
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ליבוי אהבה וכוחו של ההרגל
ׅד כםב זךגב גהזב אטמ ׇזמ םהמ ,המ ם׆מ ׇׅזמ
גטהמ גוׅמ גה לגׅ"ב ׄמ  לז םא ל׆א:
ׅםא וׅ ׄמ זל ׇׄב גאםׂ ׆ ׄמ ׄגממ ׄ ה ׄא ג
םׄ גל׆א ׄא ,ג םכל אגד א׆ׅ ׆םג ׅזההב גטב
לׅב ,ט םהוׅל א ׄמ ,גד םל׆א ה זא־ט וטלבׄ ,םל
הכׅז ׅאׅב זלך אטב ׄגה ׅבׄ ,םל טםב גךׅזב זא
׆םג זא ׇגהמ ול־םלׄ ,אׄ םהׄגל זא ׇל גםא ׇ
18
)לגׅ"ב ,גל הׅב ,ׄ ,אׄ ,גׇלמ םלי ,ׄ ,זג' .(72
אׇׅל לגׅ"ב ,ל׆א ,זב הט אאגׇ כםׅ כךל ,גׅאב א גהמ
םא ׇזמ ההמ אאׅםמד ׅומ הזג .גׇזמ א םׅה םא ו׆
גוׅמ ׄה ׅ׆ׇל םה םׄטםל אאא ׅׅמ ׄמ ׅׄ ׄמ לגׅ"ב אׄגי
ם המ גׅוומ זא גלמ ׅהב גהמ ,םא ׄמ גד ׄ ׅגזגׇ םא
מאמ ׄלה .׆ב ׄמ ׅׄאך גׇמ ׄאאמ אׇמ םאמ ׄ לׄ מטממ
ם א מאגׇ זׅל גמטומ גךׄמ אׇממ גכגמ םמ אמטו ׅ׆למ
םא טם אאׄ .מ ׇ׆גׄמ ׇזמ אמׅה  ׄ וׅל םא לגׅ"ב
םכלׅמ כלׅהמ ׄ ׇל םא ׇׄב ׄאא אׅׄ ׄמ מאמ ׅׄא לׅ  .אט
מׄל  ,לׅ גׅמ גכׇםב טלב גכל ב זׇמ אול ׅה םא
גׄגד ׄאא ׅכמ גזם םא  זאד אךטמ םׄא טזא ׇׅכ
ׅמׄב אךל .גכׇ זׇׅמ כלׅהמ ׅׄא ׇׄ ׇ ל ׅׅמ גכׇם
ׅלםאב הזׇ אכׇב ׄמ גׄגד אמטו גהמׄומ.
ׄח זא ט ד ׆ב ׇׅמ גהמׄומ ,םאמ אגך ,ם םאׅ ׅהב ׅׄב
אׇ ׅ ׅגךמ לׅמ םמאמד םל ׄה ׅלל אגׄגד זׇ מג ,ד
ׅׄגה ׅםל זהם ׅם׆ טלמ.

 18לגׅ"ב הכ ׄמ םמ ל׆א ׇ אהו ׇזמ ׅמ .לׄ אגםא ׇׅל ׅגםה מל ,וטל
גׇז ,אמ ׇזמ ,ׄ ," :ךׇ ל׆א ׇׄב זךג ׇׅזמ ׄא זׇ םכׅז ׅ — זם םה
םאם ׅגזםב םזם זא ט ׇזמ ׄגךזמ ,ל ׅד מגׇ ,זׇ ם גזםד כאב
זא אׄ  ׅב ל ,כׅז ׇזמ ׅהטם".
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ׄל אזהה ׄגל ,ד םו׆  םא זׇׅ אגל :כלׅהמ זא ׇל
גל םה ,מה מטא ׇגד גגזם זׇׅמ כלׅמ מל
ׄא גל לׄםה למ ׅם׆מ ,המד ׅד םה ו׆ב ׇׅא ׆ׇא,
ׄ ,םו׆  םא זׇׅ ,אגל :כלׅמ כלׅהמ ,ׄח זא ט םד אםג
מזא ,ל אׄ הךה ט ם ׅמא ,אגל :אכלׅ ׅא גכב
ׅא גד ,אׄ אכב א ד םׇגד ,אׄ  גכלׅ ג םׇגד,
טי גאׄ ׇׄ ,אׄ א  הׄול ]ׄ [...ׅא מה ]םג[ מטא ל
ב ׅא גכב ,א ג םׇגד , ךךמ ג מטאד אמד גד
19
זׇׅמ ׇגמ אד )גל הׅב ,׆ ,אׅ(.
םאׅ ׅהב ,םב ׄמ אמ גזׅל גםכט גלמ ׄ ם׆ אםכט ׅאמ
גלמ ׄ הה ,גמׅווב זא ל׆א .ל׆א ט אמׅא המ ׄםל
גה ׄ ׄא גםמגםב ׅזלגמב ׅטלככ םה אםב גל ׇם .מׅא
םגטמ לגׅ"ב א ׇׇכ טׇ׆׆ טזאמ אט גמהמ המ םא "םאׄ
אםג" :מטכׇ אטל ׄמ זׇ הזא םא גטכ אזׇ גםה ׆טהב
ה׆םב גהב .מווהמ טׇ׆׆מ הלמ ׅך׆מ זׇ ׅאמ מאמ זׇ
וטׄ .ח םזׇ גׇגד אזאב אׄ  מאמ אזךג אזאב ךׇכ טזא
הטזאמ גׅׄ ,ׅם גכׇב ׄמ גׄגד אזׅל זׇ וט.

אמירה קצרה על רוח ושאר רוח במלאכת החינוכ
ׄטםל אׅד ׅד ׆ם המ הלגׅמ ׅד ׆ם המ ׄהאמ ,ׅד
׆ם ׅכלממ אה א׆ם ׇאׅלׅמ אגזם ה .אךל  ם אׅד
ׅד מטו המ ,גמכגמ אׄל םא םכטמ זאב םגגה ׄ םׅׄמ
ׄמ םלׄמ ,ׅד מטו המ ׄהולגהאמ ׅגמ; ׅד מטומ ה
םגׅמ גלׄםמ אׇׄׄמ־זא ׅד מטומ ה לׄ ׄמ זךג גםלממ
זכלהמ ׅׄםל ב גזׇׇמ ם ׅׄםל ׄ . ׅה ׅד מטומ ה
ׇא ׄמ המ גׄגה ׅ"ׄגמ" גטמ ׄ ׅ"ׅ" ׇׄׄא ׅד מטומ
ה לממ זא ׇ׆א ׄמ ווגמ םכטמ ,זאמ ׆המ , ךלמ זלי
אלזהמ הלבׄ , אׄ זגא זא לזהמ זךגב.
 19ם גםה מל ,וטל זׇׅ ,אמ גזא ,טלכ  ,א .
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טאוט המ )ׄ הלגׅמ( גׄגה םם אה ׄמ ׇׄב אׄל
םא ד זא ׇׄמ ׄםל מאמ םא ךל אגׇ .אזגמ ,׆ם טאוטמ
ׄהאמ גומטכמ ׅהמ גמ אגׇ .ׄ גׄל׆המ ׄמ ם ה ךלמ
םממ גם׆מ זא ,ׄח םמ ׇ  ׄ גזא ׄא טה ם ׄמ זגׇ
המ גכׅאמ זא ׅא אךל זא ׄ ,ד ׄ לׄ ׄמ זךג גםלממ
מאמ גמהםׄמ גזׅל אגזם ה כׅזמ ׄמ זׇ.
ׅׄטד ׇג ,׆ם ׅכלממ אה םטמ ׄמ כםל םׅד גה אגזם
ה ,ׄ גּ הזמ גהמ וׇ םם כםל ׇׄׄא ׅד םהב ,ׄא ׆ם
ׇאׅלׅמ ׄ טל׆גמ ומ .ׄ גומטכמ ׅך׆מ מךׄמ לךמ
ׅמא ה המד ׅמ גךׄמ גמאטמ םׄד אגה םׄט אםהמ ׄ
20
אׅה.
ׅה ׅד זגׇמ המ םהמ ׄ טזא ךׄ םא זגׇמ טם
גםגזמ הכמ גםגזמ .זגׇ כאׄומ םׅהמ ׄגה םׅאגׇ
גטכ גד גטמ אׅהמ טםל גךׄמ םׅ הז ׇׄב אׅהמ טםל
כג ,גםב םלׄמ ׇׅׄב ךל םא ׅכמ ׅז הו םא .זא ט לׄמ,
מׅהמ וׇ  גׄל א אגׇ ׅׄםל ׄ ,גםב םגטכ גׅׄמ ׄמ ׄגמ
גאמ ,לׇט ׄל ׄםל ׄ לׇט ׄל ׄגמ ,ׄד ׄגמ המהמ אל
ׄאׄ גמ כלמ ׇז.
אזגמ ,זגׇ טו־גׇלהמ לׄ ׄמ ׄםל מאמ םא ךל ׄהם
ׅאמ אׅל ׅד מׄלמ אטמ גוׅלמ ג "גךׄמ" ג "ׇׄב".
זגׇ טו־גׇלהמ ׄה הה גהמ ׄטללמ גםב םׄה גל אא
ׅכגב םא מהב להוךהׇהב ,אׄ א םד ׅאג ׅד להוךהׇהמ ל
21
םאמ ׅד כגד גטם גגל םא םמ םאמ טזאמ ׅכב.
זגׇ  אט גךׄמ םאאמ ׄמ זב גטם גםגזמ ׅׄגמ זא־גהמ,
ד אא ,הלׅ ׅכ־א זל גא .ׄ גגאׄ אׄ מהׅ ם המ
טזאמ אׄל םא ׇׄׄ םגגה ׄ םׅׄמ ׄמ ׄ ,מ מכט ׄמ ׄגהמ.
גזהד םלגׅ"ב ,םׄגד ׅא אׅ ׅוה ׅזךב כג םא גטכ,
ומ׆ גםטמ מה ׅטה ׄם טם ,ׄא ׆ם גׇלהמ אה
 20לׄ זא  ׅטל ׄךא להכ ,2009 ,זג' ") 66-61ג טאוט םא ה"(.
 21ם ׄטל ,1996 ,זג' .149-148
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אםא ,םאאמ ׄמ כג םא גטכ גא א ,טממ ׄמ מה ׇז —
׆ׅב המב — ׅטה א ׇׄ ׇׄ.

יכומ
ׇ אגׇ גטכ אכא ׄאו גךגךב גםא ׅאׇׅ ם אגׄגך
םא לגׅ"ב אט ׄמ ׇמ גםטמ ׇג גםא אםט טאוטמ־םאמ.
לגׅ"ב גל ׅהכ זאא א׆לב ג םגׄגד טם ,ׇׅל אזׇׅ ׄמ
ׄגה וטההמ אׇ ׇז זגׇ ׅמ זךג ,ׇׅׄ ׄמ מגגמ ׄמ ז׆ה
 .ׄ ׆ב ׇז םׄד ג ׄהם גגמ גׅ .ׄ םם םׇׄב םל׆א
אלׄמ ׅגטזב גלב ׄמ מ א ,םה אמאב גלב אמ׆גא
גׇ ,םגל׆א ׅמאממ םא מאמ מךׄ ׅוׅ ׅזמ ,אׄ ׆א ׄל ל
אט גטכ .ׄ םם םׇׄב םאׄ ל׆א אםׅ גטםמ ,וׅממ,
םׇׄמ ׄה מא ׅמהומ־ׄ ,זאא אטלם ׄמ מהב גטםב
מהב לכב גא מד.
הכ םׅמלםגמ  ׆ׇא ט ג גד הכ םזאא א׆לב ג םׇׄב מטכׇ
ׄ לכ ׅמ מגהמ גךׄמ טכאמ ,גךׄמ םׄ כא ׅם גטזה ׅ.
כ גךׄמ הךטמ ׅאאב גזםב ,׆ד כ גול ,ׅאאב מטכׇב,
׆ד זכלהמ הׇו ,א׆כ אא ,ׇ ׅ ׇ אוׅ ׄםל אׇׄב גזהד
ׅל ׆טהמ ׅאׇׅ ׄד ׅ ׇ וכלהמׄ ,האכ ,הםמ ,כםׅ מגׇ ׇ
א׆אמ ׄמ גםגזמ כב.
גאׄמ ה א ׄח ׄ אמטכׇ א גזלמ םא המ גזםמ
אא מה׆מ .ׇ אׅכם ׅ גםגזמ לׅמ כח ׄאגׅמ ,ם אטמ
ׄהאכ כלד וכלד םד גד זא־גה ה׆ז ׅל ׇׄב ,ׅגמ ׅׄםל
22
ךל םׅ.
 22ׅטממ וטל "גׇׅלב ד :גה אׇד ׅמאמ ה ׇ" )טכו ,םטאל גלב,
 ,2006זג' ( כׅזב זלב םםמגזמ גלכמ אמ םא ה ׇ גלםמ
ׄלמ םלםב הׇמ ךׇ טזגב לׅמ ׇׅ ׆םמ ׄטלהומ ,גגכׇמ ׅאב
מל גׄםל ׅמאמ ,ׅׄגךזב מל גׄםל ׅלזהמ .ב גוטב מׅב "ׄה גכב
םוטל זלל ׆םמ טאוטמ אה ׄךא ג םלׄ זךג ׄךל םא גלםמ כלמ זל —
ׇ םׄה ׇ — ם ׄלמ אםגל אׇם ךלמב"ׄ .ׇ ג׆ׅל וטל ,ךכ
ׅלוכ ,כל ׇז םא גםהמ םא לגׅ"ב ,םא גזכל מטומ םא לגׅ"ב ׄמ זכלהמ
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אכב אׅד ׇלה ב םׄד ׇל אׅׄ אטטאלך םא ׇז ׅא אטמ
ׅגמ ,גםב םםהמ ׅד ׅה ׇׄב א זא מב אאגׇׄ , אׄ זא
23
םלב אׅד.
ׄד א וטכ םגה ׅד גהה א אאגׇ גלגׅ"ב ךׇ או ׄמ ל׆א
גז אׄטכ ׅה ׅׄגךזמ מגלךב טהב ׄא מׇז אׇממׄ , זא
אל א זמ םגׇׅל ׅמל׆א ׇׇכ .ם המ  גלג ׄמ ׆םמ םא
ׇׇ ׅׄא ,אט ל גכׇגמ םא גלב ם׆ם אמאגׇ המ אאגׇ
)ׅׄא ,1970 ,זג' .(373-372
וה ׄלׅמ אטמב םא גהב ׇ׆אב וכלו ,םב גטמ ׄם םא
מ׆ׅלמ זךגמ אמאגׇב ,ׄ םב זאאב אטלם ׄמ מםכ אׇז מםכ
גטהמ ׄאב ׆טב )אׅ הזד ,2001 ,זג'  ;143-142טלוכ .(2010 ,וה
24
ׇג ׄלׅמ אזלׅׅ האמ ׇזמ זב ומ ׇזמ זא "ׇל גםא ׇ".
ם אל ׆ב טד םמ ׇׇכמ ׄגהמ זא גם 25׆לג ׅוט םא ׇׅל
אזגכמ גם׆ב ם׆ב.
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