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 דבר המערכת

לפרס�  שתי  חוברות ,  התחייבותנו  המקורית  ממשיכי�  לעמוד  באנו
 . והחוברת הבאה כבר בשלבי הכנה,  לפניכ�11חוברת . בשנה

. לפני  חדשי�  אחדי�  הכרזנו  על  מגבית  בי�  חברינו  ואוהדינו
הגדול  של  חוברות  המגבית  העלתה  סכו�  כס   שדי  בו  לממ�  את  חלק�

בשבועות  האחרוני�  החליטה  הוועדה  במשרד  התרבות .  11ֿ  ו10
קר� .  בסכו�  שיכסה  כמחצית  הוצאותינו  השנתיות,  חדש  את  תמיכתהל

יורק  הקציבה  לנו  סכו�  כס   שיסייע  לנו  להוציא  לאור  עוד ֿתקוה  בניו
אנו  מודי�  לכל  מי  שעזר  ויעזור  לנו  בכספו .  כשלוש  או  ארבע  חוברות

ומקווי�  שעניינינו  הכספיי�  ילכו ,  להמשי�  לפרס�  את  כתב  העת  שלנו
 .ויתייצבו

 

אחד ,  הל�  לעולמו  זאב  רובי�,  2009  במאי  28,  ט"  שבועות  תשסבערב
והוא  ב�  ששי� ,  ממייסדי  העמותה  וחבר  מועצת  המערכת  מתחילתה

היה ,  אביב'פרופסור  להיסטוריה  באוניברסיטת  תל,  זאב  רובי�.  ושבע
וחוקר  בעל  ש�  עולמי ,  אחד  מגדולי  המלומדי�  במדעי  הרוח  בישראל

ת  וג�  של  האימפריה  הפרסית ג�  של  האימפריה  הרומית  המאוחר
  לספירת 651'224  ,המכונה  ג�  האימפריה  הססאנית,  המאוחרת

, כולל  פרסית,  עתיקות  וחדשות,  הוא  שלט  בשפות  רבות.  הנוצרי�
  וכמוב�  יוונית  עתיקה  ולטינית –סורית  וגעז  ,  גיאורגית,  גותית,  ערבית

של  המקורות    ומחקריו  התבססו  תמיד  על  קריאה  מדוקדקת  –
, לעתי�  למד  שפה  במטרה  לחקור  טקסט  אחד.    שבה�  נכתבובלשונות

בישראל  של  ימינו  הגיע  לדרגה .  או  לקרוא  מחקר  מודרני  אחד
א�  לא  הכל  התייחסו  תמיד  בכבוד  הראוי ,  האקדמית  הגבוהה  ביותר
בעול�  הגדול  הכירו  חשובי  החוקרי� .  לרמתו  המדעית  הנדירה

כו�  לחקר  המזרח הוא  היה  פרופסור  אורח  קבוע  במ.  בגדולתו  המדעית
ומרצה  מבוקש  בכנסי� ,  ואפריקה  של  אוניברסיטת  לונדו�

כמעט  בכל  מקו�  הרצה  בשפת .  ב"ובאוניברסיטות  באירופה  ובארה
 .בעברית,  וכמוב�–גרמנית , צרפתית, ופרסומיו ה� באנגלית, המקו�
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וחבר  פעיל  בעמותה ,  זאב  רובי�  היה  ממיסדי  עמותת  מצר 
. �  החוברת  הראשונה  עד  יו�  מותו  מקתרסיסובמועצת  המערכת  של  

וסייע  למערכת ,  הוא  שימש  כקורא  מקצועי  למספר  מאמרי�  שפרסמנו
אנו  מצירי�  על  כ�  שלא  עלה  בידו .  למצוא  מבקרי�  לכמה  ספרי�

הוא  ג�  ידע  כיצד .  קתרסיסלסיי�  מאמר  בקורת  שהבטיח    לכתוב  ל
.   מציד�  של  כמה  מחבריו  לעבודהקתרסיסלעמוד  בהתקפות  על  

אביב  וג� 'ג�  בתל,  הרבות  שבה�  כיה�  בועדות  שונותבשני�  
דאג  תמיד  לרמתו  של  דור  העתיד  בהיסטוריה ,  באוניברסיטות  אחרות

שג�  ה� ,  הוא  הצליח  לוודא  שכמה  חוקרי�  אמיתיי�.  העתיקה
מבססי�  את  מחקריה�  על  חקר  המקורות  וידיעת  העובדות  מכלי 

�ת  תקניות ימונו  למשרו,  ראשו�  ואינ�  עושי�  לעצמ�  קיצורי  דר
לא  רבי�  יודעי�  ג�  כמה .  באוניברסיטות  ויגיעו  לקביעות  ולקידו�

לקריאת ,  במש�  השני�,  מאות  או  אלפי  שעות  מזמנו  הפנוי  הקדיש
בכל ,  טכסטי�  היסטוריי�  קשי�  ביוונית  ובלטינית  ע�  תלמידי�

מסירותו  להוראה  לא .  שבקשו  את  עזרתו  בהבנת  המקורות,  הרמות
כל  זאת  עשה .  מחקר  וללימוד  העצמינפלה  במאומה  ממסירותו  ל

מותו  הוא  אסו�  לא .  ובטוב  לב,  בהומור  המיוחד  לו,  בצניעות,  בשקט
אלא  למדעי  הרוח  בישראל ,  לחבריו  ולעמותת  מצר ,  רק  למשפחתו

 .בכלל�
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ועל ארבעה  על שלושה 

 יוחנ� גלוקר

 ספור פשוט

 וקצת  יש�  ספור  אספר,  מופשט  ודיו�  ארוכה'  דרשה  'במקו�,  הפע�
 ארבעת  'ספור:  הביני�  ימי  של  היהודית  ההיסטוריה  מ�  חנשכ

 מובא  עיקרו.  נ"לסה  990,  נ"תש'  ד  בשנת  בער�  קרה  הדבר.  'הגולי�
. שביעי  פרק,  )ד"ראב  (הלוי  דאוד  אב�  אברה�'  לר  הקבלה  בספר

, הקורא  על  להקל  כדי.  שוני�  במקורות  למצוא  אפשר  נוספי�  פרטי�
 מספרו  הצטוטי�  יהיו,  צטטשא  במקו�.  בלשוני  הספור  רוב  את  אספר

 .ד"ראב של

 אב�  בש�  אד�  מקורדובה  יצא,  הנוצרי�  לספירת  990,  שנה  באותה
 אשר  ישמעאל  מל�  "מטע�"  הציי�  על  ממונה  שליש",  רמחא�
 הקופה  את  ולמלא  בדרכו  שנקרו  אניות  לשדוד  היתה  ומטרתו,  "בספרד

 בקרבת).  הפרטית  קופתו  את  ג�  הנראה  וככל  (קורדובה  של  הצבורית
 מ�  יצאה  עתה  שזה  אניה  מצא  איטליה  בדרו�)  Bari  (בארי  של  הנמל
 במקור�,  חכמי�  ארבעה  היו  זאת  באניה.  עליה  והשתלט,  הנמל

 רבי:  הגאוני�  תקופת  בשלהי  בבל  של  הגדולות  הישיבות  תלמידי
 של  המפרשי�  מראשוני  לאחד  שהיה  חננאל  רבינו  של  אביו,  חושיאל
 שמריהו  רבי;  ובנו  אשתו  ע�,  חנו�  רבי  של  אביו  משה  רבי;  התלמוד

 ". שמו יודע איני והרביעי"; אלחנ� רבי ב�

 יפת  שהיתה",  משה'  ר  של  אשתו  את  לאנוס  בקש  רמחא�  אב�  אותו
 מקוראי  כמה.  (וטבעה  לי�  עצמה  את  השליכה  היא  א�,  "ביותר  מראה
 זה  ספור  זכר  ג"שיל  להניח  יש".  י�  במצולות  "ג"יל  של  שירו  את  יזכרו

" שליש  "אותו  המשי�  כ�  אחר.)  שירו  את  כשכתב  המש  רבי  אשת  על
 לקהלה  שמריהו'  ר  את  מכר  וש�,  מצרי�  של  לאלכסנדריה  בדרכו

 אנו".  לראש  והיה  למצרי�  עלה  מש�  "כי  מוסי   ד"וראב,  היהודית
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 מאלכסנדריה  עבר  שמריהו'  ר  אותו  כי  אחרי�  ממקורות  יודעי�
 בירתה  ב"הי  המאה  עד  שהיתה  לקהיר  מדרו�  עיר  אותה,  לפוסטאט

, )'מצרי�  'סת�  לפעמי�  מכונה  היא  ובמקורותינו  (הערבית  מצרי�  של
' ר  היה  בפוסטאט).    �"רמב  (מימו�  ב�  משה  רבי  ג�  כ�  אחר  גר  ובה

 רבותיו  של  ברוח�  הישיבה  את  ופיתח,  הישיבה  וראש  רב  שמריהו
 .הגאוני�

 העיר  אז  שהיתה,  קירוא�  אל  למדינת,  "אפריקיא"ל  נסע  ממצרי�
 ליהודי  מכר  וש�,  )'מאגרב'ה  ובכל  (בתוניסיה  ובהוהחש  הגדולה
 נולד  כבר,  התלמוד  פרש�,  חננאל  רבנו,  בנו.  חושיאל  רבי  את  המקו�

 .בקירוא�

 המקו�  ליהודי  מכר  וש�,  לקורדובה"  שליש  "אותו  חזר  מקירוא�
 אות�  על  דבר  ידעו  לא  הקהלה  אנשי.  חנו�  רבי  ובנו  משה  רבי  את

 בית  היה  בקורדובה.  שנשבו  די�יהו  שהיו  זאת  מלבד,  שפדו  שבויי�
 נת�'  ר  ששמו  דיי�  ש�  והיה".  "המדרש  כנסת  "שנקרא  גדול  כנסת
 רבותינו  בדברי  בקיאי�  ספרד  אנשי  היו  לא  אבל  היה  וגדול  חסיד

 יו�.  בתלמוד  שעורי�  מלמד  נת�  רבי  אותו  היה,  זאת  למרות".  ל"ז
 נסב  שעליה  יומא  במסכת  אחת  בסוגיה  נת�'  ר  אותו  התקשה  אחד
 משה'  ור.  "זאת  מסוגיה  קטע  לפרש  יודע  שאינו  הודה  הוא.  רושעו

, )משרת  בבגדי  בפנה  ישב,  כלומר"  (שמש  כמו  אחת  לפאה  יושב
 הוא,  אדרבא:  נפגע  לא  נת�'  ר.  נת�'  ר  של  לקושיתו  תשובה  והציע

, כהוג�  ופירשה  ההלכה  לה�  לפרש]  משה'  מר  [ממנו  שאלו  "ותלמידיו
 ברוב  תשובות  והשיב  לה�  היוש  ספקות  כל  ממנו  שאל  ואחד  אחד  וכל

 לבית  מחו�"  דיני�  בעלי  "וכמה  כמה  חכו  שעה  באותה."  חכמתו
 ובאותו.  "לפניו  להתדיי�  ויוכלו  שעורו  את  נת�'  ר  שיגמור  עד,  המדרש

 איני  אני:  לה�  ואמר  דיני�  בעלי  אחריו  והלכו  הדיי�  נת�'  ר  יצא  היו�
 מהיו�  האהי  תלמידו  ואני  רבי  הוא  והאורח  השק  הלובש  זה  .דיי�

 הקהל  על  לו  ועשו.  עשו  וכ�.  דיי�  קורדובה  קהל  על  מנוהו  ואת�
 השליש  ורצה.  ובמרכב  יקרי�  במלבושי�  וכבדוהו  גדולה  פסיקא
 שמחה  הדבר  על  המל�  שמח  כי  המל�  הניחו  ולא  ממכירתו  בו  לחזור
 והקול.  בבל  לאנשי  צריכי�  שבמלכותו  היהודי�  שאי�  כששמע  גדולה
 וכל.  לפניו  לקרות  תלמידי�  ובאו  המערב  ואר�  ספרד  אר�  בכל  נשמע
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 בימי  היה  זה  ודבר.  שאלו  ממנו  הישיבות  מ�  שואלי�  שהיו  השאלות
 ."מעט יתר ה� פחות ה� נ"דתש לשנת בקרוב שרירא רב

 

 יש  כיצד  ידע  שלא  למקו�  כשהגיע.  נת�  רבי  אותו  של  גדולתו  וראה  צא
, עי�  יתלמרא  תשובה'  פברק  'לא,  יודע  שהוא  פני�  העמיד  לא,  לפרשו

  פתרו�  השק  לבוש  גולה  אותו  כשהציע.  יודע  שאינו  ואמר  הודה  אלא
 מעז  הוא  רשות  ובאיזה  הוא  מי  נת�'  ר  אותו  שאל  לא,  קושי  לאותו
 –  והתלמידי�  –  הוא.  יודע  אינו  המקומי  שהרב  מה  יודע  שהוא  לומר
 ה�:  מעינ�  בראש  הוא  לשמו  שהלמוד  מאנשי�  לצפות  שנית�  מה  עשו

 נת�'  ר  ראה  כאשר,  כ�  על  יתר.  האורח  לה�  שאמר  למה  הקשיבו
 מקומו  את  פנה  מיד,  ממנו  יותר  אותו  ומבי�  בתלמוד  בקי  שהאורח

 לדיי�"  השק  הלובש  "אורח  אותו  את  למנות  עירו  מאנשי  ובקש
 .במקומו

 במדעי  העגומה  האקדמית  המציאות  רקע  על  זה  ספור  שקורא  מי
 אלא  יכול  אינו  –  בעיניו  חשוב  עדי�  המדע  אמנ�  א�  –  ימינו  של  הרוח
 החלו  השני�  באות�  מדוע  להבי�  ולהתחיל,  ספרד  יהודי  באות�  לקנא

 של  המיוחדת  היהודית  התרבות  אותה  את  ליצור  הספרדיות  הקהלות
 . 'הזהב תור 'היו� שמכני� מה
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 ירו� אזרחי

הישראלי יאלי  נ  השיח הפוסטקולו

ט" ב י מ ל א י נ ו ל ו ק ט ס ו ה, "פ י ר ו א י ת ת ר ו ק י ב �, ו ו י ל י  ג
ס 2' מ ב, 0 י ב 2 א 0 0 ר"; 2 ק ח ה מ י ר ו א י ת � ו י ד ו מ י ל  ב

� י י ל א י נ ו ל ו ק ט ס ו ה, "פ י ר ו א י ת ת ר ו ק י ב �, ו ו י ל י ס ג ' מ
2 ו, 6 י ת 2 ס 0 0 ב ;4 ה נ ש ה  ד ו ה ת, י ו י ל א י נ ו ל ו ב ק צ מ ה  ו

י ל א י נ ו ל ו ק ט ס ו פ ת, ה א צ ו � ה ו ב י ק ד ה ח ו א מ � ה ו כ מ  ו
� ר ו י � ל י ל ש ו ר י 2, ב 0 0 4–2 0 0 6. 

 בהלכי  שינוי  לסמ�  הבא  מונח  הוא"  פוסטקולוניאליז�  "כאשר
 לתופעת  ביחס  ביקורתית  תובנה  המשק   ,עהובתוד  מחשבה

 .בזמננו האקדמי בשיח  מרכזי לנדב� מתייחס הוא, הקולוניאליז�

 החברתית  בתודעה  עמוקות  מגמות  שיקו   הינו  זה  נדב�  של  עיקרו
 של"  הפרוגרמה  "מהתמסמסות  הנובעות,  המערבית  והתרבותית

 המחשבה  .לקולוניאליז�  המערב  ביחס  שינויי�מו  הנאורות
שה�   מושגי�  של  לביקורת  תורמת  במיטבה  טקולוניאליתהפוס

, "אמת  "כגו�  ,הקודמות  המאות  של  הנאורות  לאתוס  מרכזיי�
. ממנה  נבנית  וא ,  "טבע"ו"  תרבותי  פיגור",  "מתקדמת  ציוויליזציה"

 חשובה  תרומה  תורמת  הפוסטקולוניאלית  המחשבה,  כ�  על  יתר
 ֿהחברתי  עול�ב  ומסומני�  סימני�  בי�  המקובלי�  היחסי�  לזעזוע

 קבוצתית  זהות",  "דמוקרטיה  "כולל,  הפסיכולוגי  ובעול�  פוליטי
 הפוסטקולוניאליסטי�  ההוגי�".  אזרחות"ו"  חוק",  "דואליתיואינדיב

 ואת  וקולוניאליז�  מודרניזציה  בי�  טיאהפרובלמ  הקשר  את  מבליטי�
: הנאורות  של  המרכזיי�  התרבות  מפעלי  של  לוקאליֿהמערבי  האופי

 ההתייחסות  בהקשר.  ומדע  משפט,  פוליטיקה,  בפילוסופיה
 שמה  לציי�  חשוב,  המערביי�  ולטכנולוגיה  למדע  הפוסטקולוניאלית

 האינסטרומנטאלית  התועלת    בהכרח  אינו  נוקבת  לביקורת  כא�  שעומד
 הערכיות,  התרבותיות  ההשלכות  אלא,  ויישומו  המערבי  הידע  של

 שמדינות  והטכנולוגית  המדעית  המודרניזציה  של  והפוליטיות
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 א   הפוסטקולוניאלית  המחשבה.  למושבותיה�  מביאות  קולוניאליות
, המערבית  הפריודיזציה  של  האוניברסאליות  היומרות  את  שוברת

 על  מלמדת  ג�  היא.  תרבויות  בי�  הירארכיה  של  תפישות  המגלמת
 במפגשי�  הקולוניאליז�  שהשאיר  למשקעי�  שיש  החשיבות

 ועוד  ת"המזה,  אסיה,  באפריקה  מקומיות  תרבויות  בי�  הפרובלמאטיי�
 הזהויות  על  המתמשכות  �השלכותיה  ועל,  המערביות  התרבויות  בי�ל

 .הקולוניאלי הכיבוש בעקבות שנוצרו וההיברידיות ההומוגניות

 דניאל  של  מאמרו  של  הראשו�  פרסומו  מאז  שעבר  הזמ�  כל  למרות
 התיאורי"  (חיקוי,  מגדר,  ציונות:  הקולוניאלי  המסכות  נש   "ארי�יבו

, שנהב  של  ל"הנ  בספרו  מחדש  לפרסומו  ער�  יש)  1997,  11  וביקורת
 הקטגוריות  חלות  את  לבחו�  מטיטהסיס  ניסיונו  בשל  ובראשונה  בראש

.  הרחב  ישראליֿהציוני  בהקשר  הפוסטקולוניאליסטית  המחשבה  של
 כפרוגרמה  הציונות  של  הפשוטה  ההגדרה  את  שולל  בויארי�

 אחר  חיפוש  ",הרצינית  המטרה  את  מאמרו  במרכז  ומציג  קולוניאלית
". כיהודי  במודרניות  מקומו  את  שימצא  יהודי  פוליטי  סובייקט
 הוא,  שבקליפורניה  ברקלי  באוניברסיטת  פרופסור,  בויארי�

, היו�  עצמו  את  מגדיר  היה  כיצד  לי  ידוע  לא.  מיוחד  מז�  אינטלקטואל
 על  שלו  שהפרספקטיבה  כיהודי  עצמו  את  הגדיר  הוא  בעבר  אול�

 שלפנינו  במאמר.  קרתא  נטורי  של  לזו  מאוד  קרובה  הציונית  המדינה
 ברית  "של  לאומיתֿהדו  לתפישה  כקרוב  עצמו  את  מאפיי�  הוא

 לתחו�"  פוסטקולוניאלי  "המונח  את  להשאיר  מציע  בויארי�".  שלו�
 השיח  עקב  שנוצרו  תרבותיות  בעיות  של  והמחקר  התיאוריה

" קולוניאליֿאוני  "במונחי�  ולהשתמש,  הקולוניאליי�  והפרקטיקה
. מורכבי�  וכלכליי�  פוליטיי�  מצבי�  לבטא  כדי"  עצמאותֿפוסט"ו

 –  זה  במאמר  מקד�  שהוא  התזה,  כאלו  נבונות  המלצות  למרות
 גברית  הלא  או  אלימה  הלא  היהודית  הזהות  שיבוש  מהווה  שהציונות
 גורפות  הכללות  של  שורה  על  נשענת  –  והכוח  הגבריות  את  ומאדירה

 את  להשוות  מציע  בויארי�.  המאמר  של  שכנועה  כוח  את  המדלדלות
 ,התבוללות  נטיית  לדידו  המשקפי�  ,הרצל  של  יומניו  מתו�  הקטעי�

 כל  ע�.  רתנאו  וולטר  כמו  מובהק  מתבולל  יהודי  של  הצהרתו  ע�
 להבנת  חשוב  יותר  מה  לשאול  אפשר,  הללו  הציטטות  של  החשיבות

 או  אלה  אישי�  של  מכתביה�  המובאות  –  הציונית  ההיסטוריה
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 של  ההאידיא  של  הפוליטית  הקריירה,  הרצל  הל�  בו  הפוליטי  המסלול
? 1922ֿב  גרמניה  אדמת  על  נרצח  שרתנאו  והעובדה  ,יהודית  מדינה
 ומלמד  וממשי�  הרצל  של  בהתלבטויותיו  עניי�  מעורר  בויארי�  אמנ�
 א�  ;והציונות  היהודית  הגבריות  בנושא  פרויד  של  הגיגיו  על  אותנו

 לחלק  אותו  ולהדביק  הרצל  של  מעולמו  קחל  רק  לקחת  הניסיו�
 אות�  לקבע  החלקי�  שני  הרחבת  ולאחר,  פרויד  של  מעולמו  המתאי�
 היהודי�  של  עצמי  מבוז  כתנועה  שניזונה  ,הציונית  המהות  כתמצית

 ההופכת  אמת  חצי  היותר  לכל  זו  –  אנטישמיות  האשמות  שהפנימו
� אינה  אנטישמיי�  סטריאוטיפי�  של  ההפנמה  ג�.  לעיוות  זו  בדר

� מצייד  הוא  אי�.  בויארי�  כא�  שמתאר  כפי  כיווניֿוחד  פשוט  כה  תהלי
 לביקורת  עצמית  שנאה  בי�  להבחי�  בקריטריו�  ,למשל  ,הקורא  את

 גורפות  בקטגוריות  ניואנסי�  חסר  בשימוש  א   לוקה  בויארי�.  עצמית
 הפרטי�  של  בהטרוגניות  התחשבות  ללא,  "הציוני�"ו"  היהודי�  "כגו�

 הצרפתי  ההוגה  בזמנו  יצא  זו  תופעה  כנגד.  אות�  יבותהמרכ  והקבוצות
 השוני  את  למחוק  הנטייה  נגד  שהתריע,  טוקוויל  דה  אלכסיס

 אד�  בני  המצרפי�  ,היסטוריי�  בנרטיבי�  פרטי�  של  והוולונטאריות
 מגמה.  דטרמיניסטי  באופ�  הפועלי�  ידואליי�באינדי  לקולקטיבי�

 המונפשי�  אליי�ידובאינדי  לקולקטיבי�  קטגוריות  להפו�,  כזו
 .הישראלי הפוסטקולוניאלי בשיח שכיחה, ידואליי�באינדי כסוכני�

 מספרות  "במאמרו  מציע,  וישראלית  עברית  ספרות  החוקר,  חבר  חנ�
 להציב)  2002  ,20  וביקורת  תיאוריה"  (ישראלית  לספרות  עברית
 חשוב  מאמר.  וישראלית  עברית  ספרות  של  פוסטקולוניאלית  קריאה

 כלומר,  "קריאה"כ  הפוסטקולוניאלית  ספקטיבההפר  את  מציג  זה
 שלו  המרכזית  התזה.  טנטטיבית  בלשו�  המוצגת  אפשרית  כפרשנות

 הקשה  האלימות  את  רבה  במידה  מעלימה  הישראלית  שהספרות  היא
, הרשמי  הציוני  לנרטיב  הסתגלות  תו�,  הציוני  המפעל  את  שמציינת

 זו  נהטע.  עמו  מתיישבי�  שאינ�  האלמנטי�  את  משכיח  או  המדיר
 ויפארו  שישבחו  ישראל  מסופרי  גוריו�  ב�  דוד  של  תביעתו  את  מזכירה

 מצד  האמביוולנטית  התגובה  ואת  ,החדשי�  המכבי�  גבורת  את
 האלימות  של  ההכחשה  מגמת  את  מייחס  חבר.  יזהר  'כס  יוצרי�

 מחשבה.  הציוני  בנרטיב  והווה  עבר  בי�  רצ   ליצור  לרצו�  הבראשיתית
 הבראשיתית  האלימות  הדחקת.  נוס   מדמי  ע�,  לדעתי,  מתקשרת  זו
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, לכישלו�  מראש  שנידונה  הדחקה,  כההמדינה  ובמהל  הקמת  שלפני
 בי�  חי�  ליצור  המנסות  למדינות  טיפוסי  בתהלי�  ג�  כנראה  קשורה

, לחוק  שמחו�  אלימות,  מרוסנת  הבלתי  המהפכנית  האלימות
 הכפפת  של  התהלי�  לבי�,  מדינה  הקמת  של  בשלב  המופיעה
 אי  בי�  הניגוד.  המדינה  הקמת  לאחר  ולחוקי�  קהלחו  האלימות

 לאלימות,  קיי�  סדר  ששברה  זו,  הראשונית  האלימות  של  הלגאליז�
 שרידי  את  למחוק  תמרי�  יוצר,  החדש  הסדר  של  וחוק  חוקה  תלוית

 של  לתהלי�  רציפה  בצורה  ולעבור  הראשונית  האלימות
 לשימוש  מגבילה  א�  חוקתית  גושפנקא  מת�  כלומר  ,קונסטיטוציונליזציה

 משו�  ,הישראלי  בהקשר  מיוחדת  חשיבות  יש  זה  לעניי�.  בכוח
 אותה,  המדינה  להקמת  שקדמה  המהפכנית  חוקתית  הטרו�  שהאלימות

 שבה,  העצמאות  לאחר  הישראלי  מהזיכרו�  ג�  להימחק  שהחלה  אלימות
 ההתנחלויות  תנועת  בדמות  ישראל  מדינת  של  ליבה  על  והסתערה
 ממשלות  מתו�  ותומכיה�  מנהיגיה�ש  התנחלויות  ;הכבושי�  בשטחי�

 את  א   אלא,  הדתית  המשיחיות  את  רק  לא  לצידוקיה�  גייסו  ישראל
 ישראל  של  בליבה  שנטעו  כ�  ידיֿעל.  השחרור  מלחמת  של  הציוני  הייעוד
 קשות  לשבש  ותומכיה�  המתנחלי�  הצליחו  ליגאליז�  אי  של  תרבות

�כ  בשל.  ישראל  מדינת  של  הקונסטיטוציונאליזציה  תהלי�  את ,
" בדר�  מדינה  "להיות  רבה  במידה  שחזרה  מדינה  היא  היו�  של  ישראל

 במידה  נמצאת  התהוותה  שהוויית  מדינה  ,1948  מאי  לפני  שהייתה  כפי
 הטרו�  האלימות  מחיקת,  לפיכ�.  כנגדו  אלא  לחוק  מחו�  רק  לא  רבה

 פיֿעל  .מטרתה  את  השיגה  לא  והישראלית  העברית  בספרות  מדינתית
 ,הקולוניאליז�  על  ההיסטורית  בספרות  י�המקובל  האינדיקטורי�

 המקיימת  למדינה  מובהקת  דוגמא  היא  היו�  של  ישראל
 קבוצה  ששלחה  א�ֿמדינת,  כבושי�  בשטחי�  קולוניאליז�ֿניאו

 פגיעה  תו�  כבוש  בשטח  להתיישב  ותמימי�  קנאי�  אזרחי�  של  גדולה
 ומשאבי  המי�  מקורות  של  צדדי  חד  ניצולותו�    מקומית  באוכלוסיה

 המבנה  את  לשנות  במטרה  ,הכבושה  בטריטוריה  האחרי�  הטבע
 שלחלק  העובדה  ג�  .סיפוח  למטרת  המקו�  של  הדמוגרפי

 דופ�  יוצאת  אינה  ייעוד  של  ותחושה  גאולתי  חזו�  מהמתיישבי�
 .הקולוניאלית בהיסטוריה



 ירו� אזרחי

14 

 לאלימות  המדינה  הקמת  שלפני  האלימות  בי�  להפריד  לכישלו�
 נגיעה  ,כאמור  ,יש  ושליחיה  "אמוני�  גוש"  תנועת  של  קולוניאליתֿהניאו
 א�.  העולמי  הפוסטקולוניאלי  בשיח  ישראל  של  למעמדה  ישירה

 מרגשי  מעט  לא  ניזונה  1948  אחרי  בישראל  אירופה  מדינות  של  התמיכה
 ,כיו�  הרי,  בשואה  יהודי�  מיליוני  השמדת  לנוכח  אלה  מדינות  של  האש�

 מאפשר  התנחלותיה  �זקולוניאליֿהניאו  ,אלה  מדינות  של  מבט�  מנקודת
 כדי  בעבר  קולוניאליסטיות  כמדינות  שלה�  האשמה  רגשי  כל  את  לגייס
 .העכשווי הישראלי הקולוניאליז� את לבקר

 המתקיימת  ,האלימה  המתנחלית  התרבות  שחזות  ג�  לומר  מותר
 דוד  ראה  (הישראלי  הנוער  פני  מול  אל  והממשלה  הצבא  בחסות
 של  הפסיכולוגית  יכולתה  את  א   מערערת)  2007  ,מרה  תקווה  ,שולמ�
 האלימות  את  לייחס,  1967ֿל  1948  בי�  חי�  ליצור  ישראל  צעירי

 ,הקודמי�  הדורות  את  שהניע  המדינה  שבהקמת  לכורח  הראשונית
 ומתועלת  מרוסנת  האלימות  בהש  מדינה  של  חדש  ד   לפתוח  במטרה

 שנה  40ֿיותר  מו  ,המדינה  הקמת  לאחר  שנה  60ֿמ  יותר.  החוק  ידיֿעל
 מאבק  כיו�  מוצג,  הימי�  ששת  מלחמת  במהל�  שהכיבו  לאחר

 מאותה  כחלק  כאחד  ובשמאל  בימי�  חלקי�  ידיֿעל  המתנחלי�
 מלחמת  דר�,  כוחנית  כתנועה  הציונית  התנועה  ע�  שהחלה  פרוגרמה
 בחזרה  מאוחרת  סטייה  או  כרגרסיה  ולא  ,המדינה  הקמת  ועד  השחרור

 שהיא  האנכרוניסטיי�  ההיתרי�  כל  על  ,"בדר�  מדינה  "של  למצב
  .הפוסטקולוניאלי בעיד� מאפשרת

 על  מצביעה  בישראל  הפוסטקולוניאלית  הביקורת  ,זה  במצב
 להסתתר  ההתנחלויות  מנסה  צידוק  עזרת�שב  היצירתיות  הצורות
 ,חלשות  לשכבות  ועזרה  ביטחו�  כמו  ,פופולריות  פני�  מטרות  מאחרי
 במאמרו  אלגזי  גדי  של  הפשרות  חסר  ניתוחו.  עניות  חרדיות  כנשי�

 קבוצת  כיצד  מלמד  )2006,  29  וביקורת  תיאורה("  בבילעי�  מטריקס"
 המקומ  את  מוצאת  ולהכנסה  לעבודה  המשוועות  חרדיות  נשי�

 לשבחי�  זוכה  הזה  טקֿההיי  מפעל.  בהתנחלות  טקֿהיי  במפעל
 של  ומתוחכ�  ציני  הסוואה  כושר  על  לא  ,הישראלית  בעיתונות  אינסו 

 בשכבה  כלכלית  ותמיכה  רהעז  על  אלא,  ישראלי  קולוניאליז�ֿניאו
 .בישראל חלשה
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 הזה  בשיח  וכוחו"  פוסטקולוניאליז�  "המונח  של  תרומתו
 התקופה  את  מציי�  ,המילולית  בהוראתו  ,המושג  כאשר  משתבשי�

 או  לקולוניאליז�  בסתירה  העומדת  ,הקולוניאליז�  לאחרש
 הפוסקולוניאלי  השיח  בבהירות  השיבושי�.  בזמננו  לניאוקולוניאליז�

 חלק  של  העור�,  שנהב  יהודה  של  למשל,  הניסיו�  ידיֿעל  מתרבי�
" קולוניאליז�  "המושג  תחולת  את  להרחיב,  ל"הנ  מהפרסומי�  גדול

 לאותו  השייכות  קבוצות  בי�  חברתיי�ֿפני�  עדתית  אפליה  יחסי  על
. הישראלית  בחברה"  מזרחיי�"ה  כמו,  פוליטי  רוב  אותולו  ע�

 על  והאנתולוגיה  וביקורת  תיאוריה  של  החוברות  ששתי  העובדה
 המוקדשי�  מאמרי�  ותמכיל  הפוסטקולוניאלי  והמצב  הקולוניאליות

 "האשכנזית  האליטה  "שמכונה  מהעל    לביקורת  אכסקלוסיבי  באופ�
 על  מלמדת,  לבני�  לא  כלומר,  "מזרחיי�  "יהודי�  אל  ויחסה  הלבנה

� והרגשית  הביקורתית  העוצמה  את  לרתו�  מנסי�  ושותפיו  שהעור�  כ
 לנושא  ,דבר  של  בעיקרו  ,ולהפנותה  הפוסטקולוניאלית  הביקורת  של
, "טיפוח  טעוני  מחונני�  "שושנה  אבי  של  מאמרו  למשל  ראה  (זה

 ). 29 וביקורת תיאוריה

 לא  שהכותבי�  הרוש�  את  יוצרת  האלה  מהמאמרי�  בחלק  הקריאה
 למי  מאליו  מוב�  כדבר  מייחסי�  שה�  שהגזענות  ,לכ�  ערי�

 המסמ�  כסטריאוטיפ"  רחיי�מז  "או"  שחורי�  "במונח  שמשתמש
 באה  ג�  כשהיא  פוגענית  מלהיות  חדלה  אינה,  והתנהגות  תרבות

  .של�" לב� "אשכנזי ציבור של פניו את להלבי�

 גיאטרי,  באבא  הומי,  פנו�  פרנ�  של  התובנות  את  לרתו�  לניסיו�
 המזרחית  ההתנגדות  את  לתדלק  כדי  סעיד  ואדוארד  ספיבק  צקרווטי
 של  הפוסטקולוניאלי  השיח  על  כסליותפרדו  השלכות  יש  בישראל

 כיבושה  מ�  כסולדי�  ידועי�  ככול�  שרוב�  למרות.  האלה  האקדמאי�
 נגד  הביקורתי  השיח  של  חלותו  את  מחלישי�  ה�,  לו  ומתנגדי�

 לערבי�  וזרועותיה  ישראל  מדינת  של  יחסה  אל  המכוו�  ,הקולוניאליז�
 לצד  רחימז  ממוצא  היהודי�  את  להעמיד  הניסיו�.  הכבושי�  בשטחי�
 של  העוצמה  ע�  מיטיב  אינו  העכשווי  הקולוניאליז�  כנפגעי  הערבי�

 וחלק  מאחר,  כ�  על  יתר.  הכיבוש  על  הפוסטקולוניאלית  הביקורת
 הזה  המהל�  ,אשכנזי�  ה�  הפוסטקולוניאליסטי�  המבקרי�  מ�  גדול

 כא�  המכונה  שציבור  פוליטיתֿהסוציו  העובדה  את  מטשטש
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 מופלי�  עדיי�  הינ�בחלק�  ו  והי  שבאמת  ,בישראל"  המזרחיי�"
, מעטי�  לא  ותרבותיי�  חברתיי�  בתחומי�  ומשפילה  מבישה  בצורה

 ולדיכוי  לכיבוש  האשכנזי�  אחיה�  לצד  אקטיביי�  שותפי�  בעצ�  ה�
 ודרוזי�  ערבי�  של  הקשה  לאפליה,  כבושה  ערבית  אוכלוסיה  של

 פינוי  שמונע  פוליטי  קואליציוני  רוב  של  ולחיזוק  בישראל
 הניסיו�.  הסדר  השגתב  ישראל  של  גמישותה  את  ומגביל  תההתנחלויו

 הישראליי�  והמדכאי�  הכובשי�  על  הביקורת  אש  את  לייחד  הזה
 השיח  של  השכנוע  וכוח  החדות  את  משבש"  האשכנזיות  אליטות"ל

 אפליית  שלצד  להזכיר  די,  כ�  על  יתר.  בישראל  הפוסטקולוניאלי
, ל"רמטכ,  נשיא  הלאחרונ  לנו  היו,  בעבר  ובעיקר  ,בהווה  המזרחיי�

 להצביע  כדי  ,מזרחי  ממוצא  תרבות  וגיבורי  בכירי�  שרי�,  כנסת  ר"יו
 מדינת  של  ופעולות  עמדותבי�  ל"  המזרחיי�"  בי�  להפריד  הקושי  על

  .האחרונות בשני� בעיקר, הכבושי� בשטחי� הערבי� כלפי ישראל

 ביישו�  לוקה,  זו  בצורתו,  הישראלי  הפוסטקולוניאלי  השיח  כי  א 
 מהניסיו�  שצמחו  ותובנות  קטגוריות  של  מעוד�  לא  סטימכאני
 של  האפליה  בי�  קשר  כמוב�  יש,  והאמריקני  ההודי,  ירי'האלג

 שכבות  של  צנטריתואירופ  תודעה  לבי�  בישראל"  המזרחיי�"
 הזו  המוצדקת  הביקורת  את  לשלב  המאמ�  א�.  בישראל  אשכנזיות

 קימעת  ,סעיד  נוסח  ,האוריינטליז�  על  הפוסטקולוניאליסטי  בשיח
 שלא  ומחריפות  באר�  המציאות  את  תואמות  שאינ�  דיכוטומיות

� התעלמות  תו�  ,בישראל  למזרחיי�  אשכנזי�  בי�  ניגודי�  לצור
 הדוגמא.  אלה  ניגודי�  המקהות  ושותפויות  קשרי�  מאינספור
 ,שלפנינו  המאמרי�  בקורפוס  הנמצאת  ,כזה  לשיבוש  ביותר  המובהקת

 תיאוריה  של  20  בחוברת  ס�שהתפר,  חינסקי  שרה  של  מאמרה  הוא
 פע�  לפרסמו  החליט  שנהב  יהודה  הפליאה  ושלמרבית,  וביקורת

 על  :לרווחה  עצומות  עיניי�  "שכותרתו  ,במאמר.  בספר  נוספת
 חינסקי  עושה,  "הישראלית  האמנות  בשדה  הנרכשת  הלבקנות  תסמונת
 כשהלב�,  ללב�  שחור  בי�  ההנגדה  של  דיכוטומי  בנוסח  נפי�  שימוש

, אירופוצנטרי  מבט  לעצמו  המנכס,  האשכנזי  האויב  הוא  במאמרה
 שהיא  ,"הלוב�  שמחלת  "כותבת  היא.  הקורב�  כמוב�  הוא  והשחור
 הפיכת  לגבול  עד,  נכפית  ",ולתרבות�  הלבני�  לאשכנזי�  מייחסת

 היא,  כ�  כמו  .)83'  עמ,  ש�(  "לבקנות  של  פתולוגית  לתופעה  הלוב�
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 חות�  את  העצמ  על  עוטה  כמערבית  הישראלית  הזהות"ש  טוענת
 להטיל  שכוחו  תרבותי  מידה  לקנה  עצמה  את  והופכת'  הנורמטיביות'

 לדבריו  חינסקי  של  המילולי  הגרז�  הנפות  את  להשוות  ראוי  ."טרור
 ולוניאליתקהפוסט  המחשבה  של  התוו�  מעמודי,  באבא  הומי  של

 ושחור  לב�  בי�  שבדיכוטומיה  המילולית  מהאלימות  הנמנע,  במערב
 לוב�"ש  כותב  הוא.  ההתנהגותי  בעול�  שריותהאפ  הקשות  ותוצאותיה

 שחור  או  אפור  של  יותר  חיוור  גוו�  מאשר  יותר  לא  הוא  הכול  אחרי
 לאופ�  זקוקי�  אנו  ".)130–129'  עמ,  קולוניאליות"  (באור  מואר

 שנטבעו  לפרופילי�  שלישי  מימד  המחזיר",  באבא  כותב,  "הסתכלות
 לחיי�  רלהתעור  וללב�  לשחור  המאפשר  כתיבה  אופ�;  והתקשו
 למרחב  השפה  את  להביא  שתכליתו...  דיבור  אופ�;  משות   בטכסט

 ורק א�  ולעול�  לב�  פשוט  אינו  שלעול�  מרחב,  שיחה  ושל  קהילה  של
 לשדה  המוקדש,  חינסקי  של  במאמר  .)134'  עמ,  קולוניאליות("  שחור

 לנתח  או  הזה  השדה  את  להגדיר  ניסיו�  שו�  אי�,  הישראלית  האמנות
. טכסטי�  על  ממדית  חד  הסתמכות  כולו  כל.  אחת  תאמנו  יצירת  אפילו

 זה  שנאה  ומלא  מוזר  מאמר  של  ונשנית  החוזרת  שבהדפסה  האירוניה
 של  פתולוגיה  "או"  הלוב�  מחלת  "על  שכותבת  שמי  כמוב�  היא

 ,בלשונה  להשתמש  א�,  עוטה  שכולו  מאמר  כא�  כותבת"  לבקנות
 יחמהש  מפוצצות  מילי�  על  הנשע�  מאמר,  "לינגוויסטי  לוב�"

 האוכלוסייה  לרוב  נגיש  אינו  שוודאי,  האירופוצנטרי  התיאורטי
  .מגינה היא כביכול עליה, לבנה והלא, מגנה היא אותה, הלבנה

 חללי",  עצמו  שנהב  של  מאמרו  ג�,  חינסקי  של  מאמרה  לצד
 ההיסטוריה  נעלמה  לא�:  החירו�  ומצב  החריג,  ריבונות

 שנהב.  טקולוניאליהפוס  לשיח  תור�  לא  ,)29  חוברת"  (האימפריאלית
 המלווה,  סולידי  מושגי  שלד  כל  וחסר  קוהרנטי  לא  ארגומנט  כא�  מציג

 ההוגי�  ע�  והיכרותי  מאמציי  למרות.  תמוהות  אמירות  של  בשורה
 שנהב  מתכוו�  למה  הבנתי  לא,  עליה�  מסתמ�  או  מצטט  שהוא  הרבי�
 נקודת  לריבו�  אי�  בפוליטיקה,  במדע  כמו  שלא:  "כותב  כשהוא

 זו  עובדה.  לנס  המקבילה  את  לבצע  יכול  הוא  מצעותהשבא  התערבות
 תיאולוגיי�  במושגי�  רוויה  הפוליטית  הפילוסופיה  שכ�  מתמיהה
 רוויה  הפוליטית  הפילוסופיה,  נכו�  אמנ�  .)210  'עמ,  ש�"  (מחולני�
 כדי?  כא�  לומר  שנהב  מנסה  מה  א�,  מחולני�  תיאולוגיי�  במושגי�
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, הקולוניאלי  השלטו�  שבהתנהלות  והבקעי�"  החללי�  "את  לבקר
, כביכול"  התקינה  "הריבונות  של  מציאותית  לא  תמונה  מציג  שנהב

 של"  כיסי�  "היוצרת  הומוגנית  לא  מחלקיות  והחפה  חללי�  הנעדרת
 חוק  העדר  של  כיסי�"  מכנה  שהוא  מה  אבל.  החוק  בחסות  חוק  העדר

 וא�,  בעול�  מדינתית  משפטית  מערכת  בכל  קיימי�  "החוק  בחסות
 לעבוד  צרי�,  הקולוניאליסטית  התופעה  ייחוד  על  הצביעל  רוצה  שנהב
 גורפת  אמירה  ציו�  ללא  היו�  לסדר  לעבור  אפשר  אי!  קשה  יותר

 של  בהיסטוריה  מחקרי�  לאינספור  בסתירה  העומדת  ,שנהב  של  אחרת
 הניסויי�  את  אירופה  מדינות  ערכו  קולוניות"ב:  החדשה  העת  ראשית

, גזעיי�  ניסויי�,  פוליטיקהב  ניסויי�',  מודרניות'ב  שלה�  הראשוני�
 והמדע  האינדיבידואליז�  הא�  .)216  'עמ,  ש�..."  (משפטיי�  ניסויי�

 ג�  הוא  זה  במאמר?  בקולוניות  מניסויי�  צמחו  ,למשל  ,המודרניי�
 רק  מתבטא  אינו  קולוניאליז�ֿשהניאו  "העמדה  את  לקבל  לנו  מציע

 אלא',  השלישי  העול�'  למדינות'  הראשו�  העול�'  מדינות  בי�  ביחסי�
 המכונות  חברות  בתו�  והבינעדתית  הבינגזעית  בשליטה  ג�

 אתניות  ררכיותיוה  גזעית  אפליה  ,כמוב�  .)ש�"  (מערביות  דמוקרטיות
 שנהב  של  התרכזותו  לכ�.  האנושיות  החברות  בכל  קיימות  ותרבותיות

 ורק  ,זה  י�יבענ  יחודי  על  מלמדת  אינה"  המערביות  דמוקרטיות"ב
 נגד  חוקי�  לפחות  יש  האלה  קרטיותבדמו  שדווקא  מכ�  מתעלמת

 תוצאות  לפעמי�  לה  שיש  שאיפה  על  המעידי�  גזעית  אפליה
  .היסטוריות

 מאמרי�  לצד  כלל  שכעור�  על  שנהב  יהודה  את  יש  לשבח  ,זאת  ע�
 למאמריה�  בנוס ;  עיניי�  ומאירי  מבריקי�  מאמרי�  ג�  מעורפלי�

 איתי,  יילא  גיל  של  מאמריה�  את  לציי�  יש,  אלגזי  וגדי  חבר  חנ�  של
 וטל  לח�ֿבית  לואיז  משל  מאמרי�  שני  וכ�,  קאס�  פאטמה,  מרוז

 של  האינטלקטואלית  האיכות  על  נוקבת  ביקורת  המציגי�,  כוכבי
  .בישראל הפוסטקולוניאלי מהשיח חלקי�

" חברתית  וגיאוגרפיה  לאקא�  "במאמרו  מרוז  איתי  עושה  טוב
 של  הבסיס  את  למעשה  מערער  כשהוא  ,)20  וביקורת  תיאוריה(

 בשיח  מעטי�  לא  למשתתפי�  הטיפוסית  ,הקונספירטיבית  התפישה
 סובייקט  של  העדרו  את  מדגיש  הוא  כאשר  ,הפוסטקוליניאליסטי

 כולנו  את  שסובב  הסימבולי  העול�  את  חשאי  באופ�  ומארג�  המחבר
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 סטוריו�יהה  כבר  שהראה  כפי.  ממנו  הנובעות  ההתנהגויות  ואת
 הבנת  את  לשבש  נוטות  ספירציהקונ  תיאוריות,  ווד  גורדו�  האמריקני

 בשיח.  מורכבי�  י�יהיסטור  חברתיי�  תהליכי�  של  מקומ�
 סובייקטי�  של  אינסו ,  כאמור,  לנו  יש  הפוסטקולוניאלי

 של  קטיביזציהייסוב  ידיֿעל  מתחזקת  זו  מגמה.  כאלה  י�יקונספירטיב
, "שחורי�",  "לבני�:  "מוכ  ,מופשטות  מכלילות  קטגוריות

 קבוע  באופ�  הנוטל"  ("המערב",  "אשכנזי�",  "ערבי�",  "מזרחיי�"
. 'וכו,  "הראשו�  העול�",  "השלישי  העול�",  ")הלבנה  אבקת

 חברתיות  ישויות  של  ופרסונאליזציה  להאחדה  הזה  האימפולס
, פני�  ורבי,  סתירות  מלאי,  אמורפיי�  הגדול  בחלק�  שה�  ,ותהליכי�

� כנגד  הקורא  של  המוסרי  וזעמו  רגשותיו  את  לעורר  ברצו�  כרו
 לכ�.  טבע�  פיֿעל  מעורפלי�  בעצ�  שה�  אובייקטי�  או  סובייקטי�

 שיח  אל  אקדמי  אינטלקטואלי  משיח  ברורות  סטיות  על  מעידה  זו  מגמה
 כא�  כשאי�  מגונה  או  אסור  דבר  זה  אי�  כשלעצמו.  מגייס  אידיאולוגי

 באמצעות  האידיאולוגיה  על  לכסות,  שקראתי  במאמרי�  השכיחה,  מגמה
  .יחד ג� העולמות משני ביקורת ללא נותוליה האקדמיה סמכות

� לפרסונאליזציה  המגמה  בי�  מהאנאלוגיה  ג�  להתעל�  אפשר  אי,  מאיד
 הישראלית  הפוסטקולוניאלית  בספרות  ואירועי�  תהליכי�,  קטגוריות  של

 הזמ�  כל  נאבק  ההמונית  התקשורת  שיח  ג�.  ההמונית  התקשורת  שיח  לבי�
 אלא  ,עול�  תיקו�  לש�  לא  א�,  הציבור  של  והרגש  הלב  תשומת  גיוס  על

� מסתייע  הגיוס  כא�  ג�ו  כא�  ג�;  התקשורת  ומימו�  פרסומות  לצור
 הזו  התופעה.  קונספירציה  וסיפורי  דרמטיזציה,  בפרסונאליזציה

 ג�  ניכר  בישראל.  התחומי�  בשני  השיח  רמת  את  בהרבה  מנמיכה
 .העולמילזה  הישראלי הפוסטקולוניאלי השיח בי� רמה הבדל

 שני  ,כאמור  ,נכללו  וביקורת  תיאוריה  של  29  בחוברת,  להמז  למרבה
 לח�ֿבית  לואיז,  הזאת  החוברת  למערכת  שותפות  שתי  של  מאמרי�

 בשיח  הכשלי�  לע  נוקבת  ביקורת  המכילי�,  כוכבי  וטל
. עצמה  זו  בחוברת  שמתגלי�  כשלי�  כולל,  הישראלי  הפוסטקולוניאלי

 טוריתר  כשאלה  יותר  הנשמעת  ,שאלה  שואלת  לח�ֿבית  לואיז
 התיאוריה  של  הכרחיותה  "על  שואלת  היא.  פתוחה  משאלה

 לפעילי�  וה�  אקדמיה  לאנשי  ה�  המאפשר  כפיגו�  הפוסטקולוניאלית
 ."קנוני  ורוויזיוניז�  זהויות  של  פוליטיקה  לקד�  מקומיי�  חברתיי�
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 הוא  הפוסטקולוניאלית  התיאוריה  של  שהיישו�  לדוברי�  מזכירה  היא
 ביסוד  המונחת  הפרדיגמה  של  חלקית  בהבנה  ומעוג�  חלקי"

 לדבר  אפשר  א�  מסופק  אני  כי  א ".  הפוסטקולוניאלי�  הלימודי�
 לח�ֿבית  של  האזהרה  ע�  מסכי�  אני,  פרדיגמה  או  תיאוריה  על  כא�
 הפוסטקולוניאלית  בתיאוריה  מזהה  שהיא  בנאליזציה  מגמות  נגד

 חלק  אותו  כלפי  ביקורת  היא  א   מפנה  כוכבי  טל.  המקומית  בזירה
 למאמרי�  כנראה  המתייחסת  ביקורת,  הפוסטקולוניאלית  רותמהספ
 במיוחד  ומציינת  ,)שמות  להזכיר  בלא  (ושנהב  חינסקי  של  אלה  מסוג

 קיצונית  רטוריקה,  דיכוטומית  להסתכלות  אלה  במאמרי�  הנטייה  את
 לאמ�  ילידי�  של  החופשי  מהרצו�  התעלמות,  ותוקפנות  האשמה  של

 הסובייקט  של  הנזיל  והאופי  הקולוניאלית  מהתרבות  חלקי�
 .הפוסטקולוניאלי

 הדר�  קיצורימא  ש  מדאגה  נובעת  זו  שביקורת  סבור  אני,  כאמור
 אחרי�  לדברי�  כפיגו�  הפוסטקולוניאלית  המחשבה  בגיוס  הכרוכי�

 מלעודד  מדי  קפואה,  וסגורה  לדוגמאטית  ויותר  יותר  אותה  כי�הופ
 .דינאמית מורכבות ע� להתמודד המצליחה המשגה

 

* * * 

 הפוסטקולוניאלית  המחשבה  ,קולוניאלי�  משטרי�  כלפי  מופנית  היאכש
 אנושיות  קבוצות  של  כפפההוה  ההדרה,  הניכור  כנגד  בצדק  מתקוממת

. באלה  וכיוצא  עוניי�,  שפת�,  תרבות�,  דת�,  עור�  צבע  בשל  ויחידי�
כנגד  הדרה ,  ל"כמו  בחלק  מ�  המאמרי�  הנ,  א�  כשהיא  מופנית

 הלא  בהקשרתרבותיות  או  דתיות  ,  ואפליה  בי�  קבוצות  אתניות
 יש.  שחר  חסרת  כאמור  היא  הקולוניאליז�  לביקורת  הזיקה  ,קולוניאלי

 אי  לבי�  וילידי�  קולוניאליסטי�  בי�  הרובצת  התהו�  בי�  גדול  הבדל
 הרגשי  הלהט  טיב.  רבות  במדינות  הנפוצי�  חברתיי�  ואפליה  שוויו�

 קולוניאלי  ידיכו  כלפי  מגייס  שהפוסטקולוניאליז�  המוב�  והמוסרי
 או  מעמדיות  להיררכיות  ביחס  ישו�  בר  אינו  כאפרטהייד  ותופעות

 הקו  בגבולות  הישראלית  בחברה  כמו  ,קולוניאלי  לא  בהקשר  אתניות
 וע�  אחרת  פרובלמאטיקה  ע�  להתמודד  צריכה  הביקורת  כא�.  הירוק

 קטגוריה  ג�  שאינה  הכלה  של  קטגוריה  בהיסטוריה  שאי�  הפרדוכס
 המעשה  שבעול�  ייחודית  תרבות  מימוש  של  ושגמ  שאי�ו,  הדרה  של
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יתר  על .  אלטרנטיביות  תרבויות  לממש  וביכולות  במשאבי�  פוגע  לא
 במדינה  מיעוטי�  נגד  לאפליה  קרובות  לעיתי�  שהביאה  הלאומיות  ,כ�

 האימפריות  את  לפרק  כדי  ,השאר  בי�  ,נוצרה  המודרנית  הלאומית
 נזרקו  או  אושדוכ  הלאומיי�  המיעוטי�  ו,שלמי�  עמי�  ששעבדו

 רבי�  במקומות  עכשיו  ופועלי�  פעלו  הלאומית  המדינה  לשולי
 לעודד  ,אחד  מצד  ,יכול  זה  פירוק.  הלאומית  המדינה  של  לפירוקה

 יכול  ,מאיד�  ,א�  ,המדינה  בחסות  משפילה  ובאפליה  באלימות  צמצו�
 השנוא  הקפיטליסטי  ליברליז�ֿוהניאו  הגלובאליז�  לחיזוק  לסייע  א 
, ביחס  לקולוניאליז�.  כאחד  וסטקולוניאליסטי�והפ  הלאומני�  על

�או  יותר   –  המחשבה  ,חברתיתֿ  ביחס  לאפליה  פני�,וא   יותר  מכ
  א   נוטה –  האפיסטמולוגיה  של  הביקורת  הפוסטקולוניאלית  ,נכו�

  � ,ממוסדת  לקהילה  ההופכת  ,מדומיינת  קהילה  שכללהתעל�  מכ
 בי�,  יהואשל  מציאות  בי�  הגבול  את,  היצרכ  לפי,  לעצמה  קובעת
 על  ושהוויכוח,  אוטנטיתֿזהות  אוטנטית  ואיבי�  ,  ופיקציה  עובדה
 ג�,  פוליטי  אידיאולוגי  מימד  נטול  פע�  א   היה  לא  המציאות  גבולות
  .למהדרי� מדעי כשהיה

 תכונה  אלא  אינה,  הטבעי  של,  מראש  הנתו�  של  האונטולוגיה  ,לכ�
. ותהא  המאפשרי�  הכוחות  וליחסי  מתקיימת  היא  בו  לעול�  יחסית

 ודמיו�  ניסיו�  חומרי  של  תערובת  כלל  בדר�  היא  המציאות
 להבחנות  אלא  ידידותיי�  שאינ�  פרדוכסי�  בתו�  יחד  המתקיימי�

 לעמוד  שקשה  כותבת  כשהיא  צודקת  כוכבי  טל.  וזמניות  זהירות,  דקות
. לשחור  או  ללב�  לברוח  מבלי  האפור  ע�  לחיות  קשה;  הקצוות  בי�

 והשאיפה  העול�  את  להבי�  איפההש  בי�  הזיקה,  התחתונה  בשורה
 הללו  המטרות  שתי  ההתנהגות  בעול�  א�,  מובנת  זיקה  היא  לשנותו
 .פעולה ובאסטרטגיות ברטוריקה, בהמשגה הפרדה תובעות

 

 האוניברסיטה העברית, ירו� אזרחי
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 ?מה חסר לו לאד�

 מיו� The Marker בגיליו� של העיתו�

 והילה רז דיווחו נורית רוט, 28.12.2008

 על התגובות שעוררה הביקורת שמתח

 הפקולטה דיק�, הפרופסור עלי זלצברגר

 על, למשפטי� באוניברסיטת חיפה

 עורכי הדי� ועל מקצת המכללות איכות

 .משפטי� בישראל ללימודי
, ר  דודי  שוור!"בי�  המגיבי�  לביקורתו  של  פרופסור  זלצברגר  היה  ד

בי� שאר . דמית אונוהמשנה  לנשיא  ודיקא�  הפקולטה  למשפטי� בקריה האק
 :ר שוור!"דבריו טע� ד

 היא מקנה לאד� מיומנות. השכלה משפטית היא השכלת תשתית

 , במוב� הזה. ולאו דווקא בעריכת די�, לעסוק בהרבה מאוד דברי�

 שגרסה שחיוני לכל אד� , אנו חוזרי� לקלאסיקה של יוו� העתיקה

 .השוא" לשלמות להיות בעל השכלה משפטית
ננסה  לרדת ,  שואפי�  לשלמות,  א�  לא  כולנו,  י�  מאתנומכיוו�  שרב

נניח  לעובדה  הקטנונית  שקלאסיקה  אינה .  ר  שוור!"לעומק�  של  דברי  ד
ר "ולכ#  שפירוש  המילה  קלאסיקה  אינו  מוסר  את  מה  שד,  יכולה  לגרוס

�  באחת /י�  יווני/י�  אחד/  דעה  של  מלומד–לומר  ,  כנראה,  שוור!  התכוו�
אבל  בכל  מה  שנכתב  בידי  מלומדי�  יווני� .  תיקהאו  בכמה  ממדינות  יוו�  הע

ולו  מ�  הסיבה  הפשוטה  שכלל  לא ,  או  נמסר  בשמ�  לא  תמצאו  גרסה  כזאת
לכל .  וממילא  לא  השכלה  משפטית,  היו  לימודי  משפטי�  ביוו�  העתיקה

היותר  טענו  מלומדי�  כדוגמת  ִאיס(ְקַרֵטס  שאד�  שהוא  מטבעו  בעל 
ראוי  שיקבל  חינו#  הכולל  ג�  את ,  או  ששוא"  להשגתה,  aretē,  מצוינות

אמנות  הנאו�  שימשה  ביוו�  העתיקה  בעיקר  לצרכי� .  אמנות  הנאו�
כמו  שכנוע  האזרחי�  באספת�  לקבל  או  לדחות  הצעה  לפעולה ,  מעשיי�

מי .  ולתביעה  לדי�  או  התגוננות  מפניה  בבית  המשפט,  מדינית  או  צבאית
נשאו ,    לדי�או  מי  שביקשו  לתבוע  אחרי�,  שאתרע  מזל�  להיתבע  לדי�

וג�  א�  גברו  סיכוייה�  להצליח  א� ,  בעצמ�  את  נאומי  התביעה  או  ההגנה
א�  שפת�  היתה  מדויקת  ומקושטת  וא�  ידעו ,  שלטו  בשיטות  השכנוע

 ".השכלה משפטית"הרי שה� לא רכשו כל , לצטט כמה חוקי�
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 אברה� וולפיש

ב� אבויה  החיפוש אחר אלישע 

רי וההיסטו  הספרותי 

י ר א ב ת  י ר ו א, נ צ הי ע ר ת  ו ב ר ת ל ה :   י ו ב א   ב ע  ש י ל  –א
ר' ח ת , 'א ר ד ו'ס י ש כ ע ו  � א כ ת  ו ד ה ת ' י א צ ו ה ל  ש

ת ו נ ו ר ח א ת  ו ע י ד ל, י ב ֿת י ב 2א 0 0 7. 

 הספרות מול ההיסטוריה. א

דמויות  מעטות  בספרות  התלמודית  משכו  אליה	  תשומת  לב  מרובה "
, כדמותו  אפופת  הסתירות  והמסתורי	  של  החכ�  אלישע  ב	  אבויה

יצא  לתרבות ,    כ�  פותחת  נורית  בארי  את  ספרה."'אחר'הידוע  בכינויו  
ובפרק  הראשו	  של  הספר  היא   1,'אחר  '–אלישע  ב  אבויה  :  רעה

מקדימה  לניתוח  שלה  סקירה  מקיפה  של  המחקר  מסביב  לדמותו  של 
ותעיד  על ,  ממשיכה  לרתק  את  הלומדי�זו  ציורית  דמות  אכ	  .  אלישע

 האחרוני�שני  העשורי�  מנכבדת  של  ספרי�  ומחקרי�  השורה  כ�  ה
ללא  ספק  תרמה  להתעניינות  זו  עובדת  היותו  של   2.המוקדשי�  לה

, כינוי  המשק�  את  הימצאותו  בשולי  חבורת  החכמי�',  אחר'אלישע  

 

 

 
דמותו  של  אלישע  ב� ,  הספר  מתבסס  על  עבודת  הגמר  של  המחברת.  בארי:  להל� 1

 .1998אוניברסיטת חיפה , עבודת גמר לתואר מוסמ�, במקורות התלמודיי�) 'אחר'(אבויה 

2 � .A;�"ירושלי�  תש,  חטאו  של  אלישע,  ליבס'  י:  המחקרי�  החשובי�  ביותר  ה

Goshen-Gottstein, The Sinner and the Amnesiac, Stanford 2000)  גוש�:  להל� ,
 J.L. Rubenstein, "Elisha ben Abuya: Torah and the Sinful Sage", Journal;  )החוטא

of Jewish Thought and Philosophy 7, pp. 139-225)  אלישע  ב� ",  רובנשטיי�:  להל�
: להל�  (idem, Talmudic Stories, Baltimore and London 1999, pp. 64-104;")אבויה

  אחדות  של  תוכ� –סיפור  האגדה  ,  פרנקל'  י;  )סיפורי�  תלמודיי�,  רובנשטיי�
 . 345–333' עמ, 2001אביב ֿתל, וצורה
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שכ	  מטבע  הדברי�  אנשי  השוליי�  מענייני�  יותר  מעמיתיה� 
 . הנורמטיביי� ההולכי� בתל�

 שבה�  נבחני�,  אחר  גברה  בדורות  האחרוני�ֿההתעניינות  באלישע
ובמיוחד  בחוגי�  וזרמי�  הקשורי� ,  מחדש  הגבולות  בי	  תל�  לשוליי�

בדברי  הפתיחה  של  בארי .  לחקר  המדעי  של  המקורות  התלמודיי�
שהובאו  לעיל  נרמזו  שתי  סיבות  נוספות  לעניי	  הרב  בדמותו  של 

המגרי�  את  הסקרנות  והמציתי�  את ',  הסתירות  והמסתורי	':  אלישע
רב '  אחר'מספרי�  את  סיפור  חייו  של  במקורות  התלמודיי�  ה.  הדמיו	

הקושי  לשרטט .  וא�  בגלוי  מצויות  סתירות  לרוב,  הסתו�  על  הגלוי
פי  המקורות  סיפור  חיי�  לכיד  ותכונות  אופי  בעלות  היגיו	  פנימי ֿעל

הא�  מתכווני�  המקורות  התלמודיי� :  מעלה  שאלה  מתודולוגית
  דמותו להציג  ביוגרפיה  אמינה  של  דמות  היסטורית  או  שמא  משמשת

שנועדו  לבטא  את  תפיסות ,  של  אלישע  בסיס  ליצירות  ספרותיות
עולמ�  של  המחברי�  ולא  את  תכונותיו  והשקפותיו  של  האיש  שעליו 

השלכותיה  של  השאלה  הזאת  נוגעות  ה	  לתחו�  ההיסטורי  ה	 ?  מסופר
מטרת�  של ,  מבחינת  ההיסטוריו	.  הספרותיֿלתחו�  הפרשני

תיבי�  את  טיב  המידע  הנמסר המספרי�  ואופיי�  של  הסיפורי�  מכ
, א�  מבחינתו  של  הפרש	  הספרותי.  בסיפורי�  ואת  מידת  מהימנותו

והיא ,  סוגתו  של  הסיפור  משפיעה  במידה  רבה  על  דרכי  פרשנותו
א� .  משפיעה  ג�  על  דר�  ההתמודדות  ע�  סתירות  בי	  סיפורי�  שוני�

הרי  שהפרש	  חייב  לחפש ,  הסיפורי�  נועדו  לתעד  עובדות  ביוגרפיות
א�  א� ;  ת  התשתית  העובדתית  העומדת  מאחורי  המקורות  הסותרי�א

' סתירות'יש  להבי	  את  ה,  נניח  שהסיפורי�  חפי�  מיומרות  ביוגרפיות
כביטוי  לריבוי  התפיסות  וההשקפות  של  מחברי  הסיפורי�  ולא 

 3.כעדויות עובדתיות סותרות התובעות הכרעה או הרמוניזציה

 

 

 
אני  יוצא  מתו�  הנחה  שהיעדי�  של  היצירה  והסוגה  שאליה  היא  שייכת  3

הנחה  שיצאו  עליה  עוררי�  בחוגי� ,  מעצבי�  את  חובתו  הפרשנית  של  הקורא
לא  כא�  המקו�  להארי� .  מודרניתֿה  המודרנית  והפוסטשוני�  של  ההרמנויטיק

 Umberto Eco, Interpretation  ולעת  עתה  אסתפק  בהפניה  לטיעוניו  של,בנקודה  זו
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, לה  מתודולוגית  זובארי  מודעת  לחשיבותה  המרכזית  של  שא
ולאורה  היא  בוחנת  את  תרומת�  של  המחקרי�  הרבי�  שנכתבו  על 

היא  מציינת  שרוב  המחברי�  שכתבו  על .  אלישע  ב	  אבויה
  –אחר ֿאלישע

מתעלמי	  בעצ	  מהשינוי  שחל  בשלושי	  השני	  האחרונות 

בתקופה  זו  נדחקה  העמדה  הפוזיטיביסטית .  ל"בחקר  ספרות  חז

האפשרות  לשחזר  מאורעות  היסטוריי	 והעמדה  בספק  ,  לשוליי	

 4.ל"או ביוגרפיות נבחרות על פי סיפורי החכמי	 של חז

 

 : לעומת זאת בארי מבהירה את יסודות גישתה שלה

ולאורה  אני ,  היסטוריתֿנקודת  המוצא  שלי  היא  ספרותית  וא

בוחנת  את  שתי  הסוגיות  התלמודיות  השלמות  שהוקדשו  לאלישע 

  אי�  לי  כל 5.מי  ובתלמוד  הבבלי  בתלמוד  הירושל–ב�  אבויה  

או  לשחזר  עבור  גיבור ,  כוונה  להגיע  לאיזו  שהיא  אמת  היסטורית

. איזו  שהיא  ביוגרפיה  בעלת  תוק�,  אלישע  ב�  אבויה,  הסיפורי	

אני  שואלת  מהי  משמעות  המסורות .  ענייני  הוא  ספרותי

ומה  טיב	  של  העקרונות ,  המרכיבות  כל  אחת  משתי  הסוגיות

מה  היו :  ובהתאמה.  הסדר  שבו  ה�  ערוכותהעומדי	  מאחורי  

 

and Overinterpretation (edited by S. Collini), Cambridge 1992, pp. 145 ff בעד  
, קוריתהתובעת  התחשבות  מרבית  בכוונתו  המ,  של  טקסט'  פרשנות'הבחנה  בי�  

 .התלוי לחלוטי� במטרותיו של הקורא, בטקסט' שימוש'לבי� 

אלו� ,  פרי  רובנשטיי�'יוצאי�  מהכלל  הזה  ה�  מחקריה�  של  ג.  27'  עמ,  בארי 4
אלה  נכתבו  מתו�  גישה  המתמקדת .  2גוטשטיי�  ויונה  פרנקל  שצוינו  בהערה  ֿגוש�

י  מבקרת  את א�  כי  באר,  ולא  ברקע�  ההיסטורי,  באופיי�  הספרותי  של  המקורות
, מצד  אחד:  מיטלטל  בי�  שתי  מגמות"גוטשטיי�  על  כ�  שהוא  ֿמחקרו  של  גוש�

 �ניתוח  משוכלל  ומעמיק  של  אופיי�  הדרשני  והאידיאולוגי  של  הטקסטי
�עניי�  שאינו  שוכ�  בשחזור  דמותו  ההיסטורית  של  אלישע ,  ומצד  אחר,  הרלוונטי

 ). 29' עמ, בארי" (ב� אבויה

: עוסקות  בהרחבה  בדמותו  של  אלישע  ב�  אבויה  ה�הסוגיות  התלמודיות  ה 5
במאמר  זה .  ב"  טו  ע–ב  "בבלי  חגיגה  יד  ע;  ג"ע–ב"עז  ע,  א"ב  ה"ירושלמי  חגיגה  פ

 . כל ציו� סתמי לירושלמי או לבבלי יתייחס לשתי הסוגיות האלה
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ואילו  נושאי	 ,  הנושאי	  שעניינו  את  מספרי  הסיפורי	  והמסורות

 6.העסיקו את עורכי הסוגיות

 תהמחברת  אמנ�  מתמקדת  במשמעות  הספרותית  והאידיאולוגי
ופעמי� ,  העולה  מהמסורות  המובאות  בשתי  הסוגיות  ומדרכי  עריכת	

ובאו  בסוגיות  התלמודיות  ה	 רבות  היא  א�  קובעת  שסיפורי�  שה
כל "  א�  יש  הפרזה  בהצהרתה  שאי	  לה  7".יצירות  בדיו	  ספרותיות"

שכ	  עבורה  המשמעות ,  "כוונה  להגיע  לאיזו  שהיא  אמת  היסטורית
. הספרותית  כרוכה  בקביעות  היסטוריות  במישורי�  שוני�  ומגווני�

בניתוח  סוגיית  הירושלמי  אי	  היא  מסתפקת  בעמידה  על ,  למשל,  כ�
, "את  עורכי  הסוגיות]ו...  [הנושאי�  שעניינו  את  מספרי  הסיפורי�  "

אלא  א�  מבקשת  לשחזר  את  הרקע  ההיסטורי  ליחס  המשתנה  כלפי 
  במסגרת  זו  היא  קובעת 8.אלישע  המשתק�  מרבדי  הסוגיה  השוני�

בתקופה  שבה :  "כגו	,  מספר  קביעות  באשר  לאלישע  ההיסטורי
הרואי ֿ  אלישע  אנטי  היה–נדרשה  הרואיות  כדי  להחזיק  מעמד  

משהו  באישיותו  או  בחייו  של  התנא  אלישע  ב	  אבויה   "9."במופג	
  10".'אחר'גר� לו להיתפס כדמות שלילית ולזכות בכינוי 

בארי  מניחה  אפוא  שג�  א�  אי	  לקבל  את  פרטי  הסיפורי�  כעובדות 
משהו ("כגו	  תכונות  ,  נית	  לשחזר  על  פיה�  מרכיבי  ביוגרפיה,  ביוגרפיות
הרי  שהמחברת  סבורה ").  או  בחייו("או  דפוסי  התנהגות  ")  ובאישיות

שהבנה  ספרותית  כוללת  קביעות  ביוגרפיות  באשר  לאלישע  וג� 
והפרדתה  בי	 ,  התייחסות  לרקע�  ההיסטורי  של  המספרי�  והעורכי�

 

 

 
 . 30' עמ, בארי 6

 . 47' עמ, בארי: ראה למשל 7

, באשר  לאלישע  ההיסטורי"  ריותמסקנות  היסטו"  היא  מבחינה  בי�  103'  בעמ 8
מסקנות "לבי�  ,  מהסוגיות  התלמודיות"  להסיק,  כנראה,  אי  אפשר"שאות�  

ג� .  תפסו  את  דמותו,  על  שלביה�,  באשר  לאופ�  שעורכי  הסוגיות"  היסטוריוסופיות
וכפי  שנראה  להל�  היא ,  "אמת  ההיסטורית"מסקנות  כאלה  שייכות  לתחו�  של  ה

 .חורגת ג� מהגבולות האלה

 .ש�, אריב 9

 . 30' עמ, בארי 10
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הערכה  מלאה  של  ספרה  של .  היסטוריה  לספרות  רחוקה  מלהיות  מוחלטת
	  בדרכה  של  המחברת  במישור יחד  ע�  העיו,  בארי  תצטר�  אפוא  לכלול

 . ג� התייחסות לדרכה במישור ההיסטורי, הספרותי

 העיו
 הפילולוגי. ב

בארי  משלבת  בספרה  את  כל  המרכיבי�  המקובלי�  היו�  במחקר 
היא  מתאמצת  לבסס  את  ניתוחיה .  הספרותי  של  סיפורי  חכמי�

הספרותיי�  על  טקסט  מבוקר  ועל  הבנה  נכונה  של  הלשו	  והרקע 
  ורקע הריאלי,  לשו	,  דיוניה  הרבי�  בענייני  נוסח.  הסיפורי�הראלי  של  

  מראי�  שהיא  מצויה  היטב  בספרות –  לרוב  בהערות  שוליי�  –תרבותי  
  לא  תמיד  השימוש  שלה  בכלי� 11.המחקר  ובכלי  המחקר  המקובלי�

 

 

 
11 �ההתאמה ֿבוחנת  את  אי,  67'  עמ,  בארי:  ענייני  נוסח  ולשו�)  א.  (נדגי

לבי� ,  "למבקרהלמא�  את  בעי  :  "בירושלמי  בי�  שאלת  התלמידי�  לרבי  מאיר
לדעתה  יש  לתק�  את  גרסת  השאלה  ולהחלי. ".    לרבי  קדמימיקרבאנא  :  "תשובתו

,   בהקשר  זהlectio difficiliorֿ  שהיא  ה,"למקרבה"במילה  "  למבקרה"את  המילה  
א� ,  של  רבי  מאיר  בעול�  הבא  אצל  אביו  או  אצל  רבו"  ביקור"שכ�  מוב�  מה  הוא  

פי  השערת  התיקו� ֿעל.  את  אביו  או  את  רבו"  לקרב"אי�  מוב�  מה  כוונת  הביטוי  
הזאת  היא  מפרשת  את  השמטת�  של  שתי  המילי�  כאחת  ממקבילת  הירושלמי  ברות 

כא�  היא  מפרשת  בהתא�  לפירוש  שהוצע  לתיבה  זו "  קרב"המילה  את  .  ו,  רבה  ו
כמו .  מדינה  של  גיהנו�)  במקרה  שלנו(דהיינו  ,  לגאול:  סוקולו.'  ביכלר  ומ'  בידי  א

היא  מאמצת  את  תיקו�  הנוסח  שהוצע  בידי  יונה ,  46הערה  ,  201'    ובעמ78'  כ�  בעמ
  את  המילה להחלי.,  41'  עמ,  א"גבעתיי�  תשנ,  דרכי  האגדה  והמדרש,  פרנקל

, הצעתו  של  פרנקל  נעלמה  מעיניו  של  רובנשטיי�"  (חורזי�"במילה  "  חוזרי�"
' עמ:  דוגמאות  נוספות).  14  והערה  148'  עמ,  ]2הערה  ,  לעיל"  [אלישע  ב�  אבויה"

) ב.  (ד  רבותועו;  8,  7הערות  ,  205'  עמ;  50,  49הערות  ,  201'  עמ;  39הערה  ,  200
שיח  בי� ֿהיא  מסבירה  את  בחירת  המספר  הירושלמי  למק�  את  הדו:  ענייני  ריאליה

שיהודי�  ונוכרי� ,  עיר  מעורבת"רבי  מאיר  לאחר  בטבריה  בכ�  שטבריה  הייתה  
ואת  רכיבתו  של  אחר  על  סוס ,  )51'  עמ"  (חיי�  בה  זה  בצד  זה  בשיווי  משקל  רופ.

רכיבה  על  סוס  כמעט  שאינה "שכ�  ,  )ש�"  (נוהג  מנהג  עשירי  העמי�"בכ�  שהוא  
�" כסימ�  לעשירות  או  פינוק  מופרז"והיא  מופיעה  במקורות  "  מוכרת  אצל  יהודי

אי�  בארי  מציינת  חוקרי�  שקדמוה  בעניי�  המשמעות  של ;  10הערה  ,  196'  עמ(
ישראל  בתקופת  המשנה ֿעל  סוסי�  באר1  רכיבה",  בר'  מ:  הרכיבה  על  הסוס
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ונציי	  מספר  דוגמאות  מייצגות  לנקודות ,  האלה  עונה  על  הדרוש
  :הטעונות שיפור

המוסיפה  כהסבר ,  סת  הדפוס  של  הבבליבארי  מאמצת  את  גר
מאי  טעמא ]:  למטטרו	[=  אמרי  ליה  :  "להלקאת  מטטרו	  את  המשפט

מדוע  כאשר  ראית  אותו  לא :  אמרו  לו"  [?כי  חזיתיה  לא  קמת  מקמיה
גרסת  הדפוס  בעניי	  היא "א�  שהיא  יודעת  כי  ֿזאת  על].  ?קמת  מפניו

שתוספת   אי	  ודאות  כלל  12".יחידה  כמעט  ונראית  כתוספת  פרשנית
  13.כפי שציי	 יונה פרנקל, פרשנית זו קולעת למשמעותו של הסיפור

פי  גרסת ֿבארי  מסבירה  את  עונשו  של  אלישע  בידי  מטטרו	  על
  בלי  לציי	  שבכתבי  היד 14,נמחקושזכויותיו  של  אלישע  ,  דפוסי  הבבלי

חילו� ,  עקירת�  או  שרפת�כי  א�  על  ,  הזכויותמחיקת  מדובר  לא  על  
15.כפי שהראה אלו	 גוש	, ותיתשיש לו השלכה ספר

 

היא  מבינה  כקביעה  לגבי "  הכל  צפוי"את  אמירתו  של  רבי  עקיבא  
  זאת  למרות  שכבר 16,"מראש  על  העתיד  להיות)  האלוהית(הידיעה  "

 

' עמ,  ]2הערה  ,  לעיל  [החוטא,  גוש�;  35–17'  עמ,  א"תשנ,    סקתדרה,  "והתלמוד
' דוגמה  נוספת  היא  ההתייחסות  בעמ).  10–6הערות  ,  336–335'  ובעמ,  129–128
: רקע  תרבותי)  ג.  (לשימוש  בעול�  העתיק  במלאכת  ההלחמה,  20הערה  ,  197

  �; )43הערה  ,  210'    ועמ32הערה  ,  199'  עמ(האופי  של  עונש  הרשעי�  בגיהנו
תו�  הסתמכות  על  מחקרי� של אורב� ,    הבחירה  החופשיתהפולמוס  מסביב  לשאלת

 ).28הערה , 208' עמ(ופלוסר והפניה לפסוק במגילת ההודיות 

 . 116–115' עמ, בארי 12

–342'  עמ,  )2הערה  ,  לעיל  (  אחדות  של  תוכ�  וצורה–סיפור  האגדה  ,  פרנקל 13
למרות  שהיא ,    אי�  בארי  מתייחסת  כא�  לדבריו  של  פרנקל.  ש�107והערה  ,  345

�בהתייחסה  לסיפור  בבבלי ,  ג�  במקו�  נוס..  מציינת  את  מאמרו  בהקשרי�  אחרי
בארי  מבכרת ,  )  ואיל�132'  עמ(על  טיול�  של  אלישע  ורבי  מאיר  עד  לתחו�  שבת  

. וא.  כא�  בלי  לנמק  את  בחירתה,  את  נוסח  הדפוס  על  פני  הנוסח  שבכתבי  היד
 95מינכ�  (נוסח  כתבי  היד  "  בחירת"ש)  32הערה  ,  209'  עמ(קרה  הזה  היא  מעירה  במ

בידי  פרנקל  מובילה  אותו )  כפי  שטוענת  בארי,    ולא  רק  כתב  יד  מינכ�–  134וותיק�  
 . להבנה אחרת של הסיפור

 .116' עמ, בארי 14

, לעיל  (החוטא,  עיי�  אצל  גוש�,  לתיעוד�  של  הנוסחאות  וניתוח�  הספרותי 15
 . 91' עמ, )2הערה 

 .120' עמ, בארי 16
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, ידיעת  העתיד  לבוא'  צפה'אי	  "הראה  אורב�  כי  בלשונ�  של  תנאי�  
17."אלא ראיית הקיי� והנתו	

 

הקול ֿבפי  בת)  ירמיהו  ג  כב("  שובו  בני�  שובבי�"הופעת  הפסוק  
ארבעה  חילוקי "מזכירה  לבארי  את  תפקידו  של  פסוק  זה  במערכת  של  

בקי ,  שתלמודו  שגור  בפיו,  אלישע:  "ומכא	  היא  מסיקה,  "כפרה
, כלומר(וכ�  מכיר  מעצמו  ,  בוודאי  ג�  בסוגיית  ארבעה  חילוקי  הכפרה

  א� 18."את  מקומו  במדרגות  החטא.)  ו.  א–הקול  ֿבלי  להיזקק  לבת
 19,מיוחסת  לרבי  ישמעאל"  ארבעה  חילוקי  הכפרה"המערכת  של  

 .ואי	 כל הכרח שאלישע יכיר את דבריו, דורו של אלישעֿב	

, שומה  אפוא  על  הקורא  לבחו	  היטב  את  התשתית  הטקסטואלית
. הלשונית  והפרשנית  שעליה  סומכת  בארי  את  ניתוחיה  הספרותיי�

 .נפנה כעת לעבודתה במישור הספרותי עצמו

 ריאה הצמודה של הסיפוריהק. ג

המ(כרי�  מבית ,  בארי  משתמשת  במגוו	  רחב  של  כלי�  ספרותיי�
היא  מנתחת  את  העיצוב  הלשוני  ואת .  'קריאה  הצמודה'מדרשה  של  ה

הסדר  והמבנה  ה	  של  היחידות  הספרותיות  המרכיבות  הבודדות  וה	 
  מתו�  הניתוחי�  האלה  היא  מבקשת 20.של  הסוגיה  כמכלול  ערו�

 

 

 
. 230–229'  עמ,  ירושלי�  תשכט,    פרקי  אמונות  ודעות–ל  "חז,  א  אורב�"א 17

מה ,  "�"ברוח  פירושו  של  הרמב"מציינת  שפירושה  הוא  ,  18הערה  ,  207'  עמ,  בארי
  �שצוינו  בידי ,  1"  והרשבכגו�  המאירי(שמלמד  שהיא  מודעת  שמפרשי�  אחרי

היא  א.  מפנה  ש� .  פירשו  כא�  באופ�  שונה)  המפנה  למאירי,  11הערה  ,  ש�,  אורב�
א�  אי�  היא  מנמקת  את ,  באופ�  כללי  לדיונו  של  אורב�  בנושא  ההשגחה  האלוהית

 . ידי אורב�ֿבחירתה התמוהה בפירוש שנדחה באופ� משכנע על

 .61' עמ, בארי 18

 .ב ובמקבילות"מה ע, ז"ח ה"ראה ירושלמי יומא פ 19

, עופרה  מאיר,  בכ�  היא  צועדת  בעקבות  המנחה  שלה  לעבודת  הדוקטור 20
ידי  ניתוח  הזיקה  בי� ֿהמנסה  להבי�  את  משמעות  מיקומ�  של  סיפורי  חכמי�  על

המגמה  לראות  את  הסוגיה  התלמודית .  הסיפור  לבי�  הסוגיה  שבה  הוא  מופיע
  צוברת  תאוצה  בשני�  האחרונות כמכלול  שעבר  עריכה  ספרותית  קפדנית  ומחושבת

, ל"סוגיות  בפואטיקה  של  סיפורי  חז,  מאיר'  וראה  מחקריה�  של  ע,  בעול�  המחקר
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בדלי�  בי	  סוגיות  הבבלי  והירושלמי  באשר  לאפיו	 לעמוד  על  ה
נבח	 .  להשקפת  עורכי  הסוגיות  ולמסרי�  שביקשו  להעביר,  הדמויות

ניתוח  היחידות :  את  עבודתה  הספרותית  של  בארי  בשני  המישורי�
 .  הבודדות וניתוח עריכת הסוגיה בכללותה

על  מנת  להדגי�  ולהערי�  את  עבודתה  הספרותית  של  בארי  ברמה  של 
ונתמקד ,  שיח  בי	  רבי  מאיר  לאלישעֿנעיי	  בהסבריה  לדו,  יחידה  הבודדתה

קודמיה  של  בארי  כבר  הציעו  דרכי� .  בסיפור  כפי  שהוא  מובא  בירושלמי
שונות  להבי	  את  מערכת  היחסי�  המתמשכת  והמורכבת  בי	  רבי  מאיר  לבי	 

פי  רוב  התמקדו  החוקרי�  במגמות  המסתתרות  מאחורי ֿועל,  רבו  שסרח
גוש	  מוסי� ,    מלבד  דיונו  בשאלה  זו21.הציעו  שני  האישי�הדרשות  ש

מדוע  עוזב  רבי  מאיר :  "התייחסות  לשאלה  העולה  מתו�  המצג  של  הסיפור
  א�  בארי  מתייחסת 22"?את  בית  המדרש  על  מנת  לפגוש  את  אלישע

 : לשאלה נוספת העולה מתו� מצג הסיפור

  מדוע  אלישע  רוכב  ליד  בית  המדרש  דווקא –השאלה  המתבקשת  

מתו�  סקרנות ;  כהפגנה  והתרסה:    מאפשרת  תשובות  שונות–

, לרבי  מאיר(מתו�  געגועי�  ;  )?מה  נלמד  בבית  המדרש  היו�(

ואולי  הוא  מבקש  דר�  לשוב ;  )ואולי  להוויית  בית  המדרש,  תלמידו

 

' א;  27–23,  14–12'  עמ,  סיפורי�  תלמודיי�,  רובנשטיי�'  ג  ;1993אביב  ֿתל
, עיו�  בעריכת  מסכת  קידושי�  במשנה:  העריכה  היוצרת  וכוח  היצר",  וולפיש

 ,JSIJ  7  ,2008, http://www.biu.ac.il/JS/JSIJ/7-2008/Walfish.pdf,  "ובבבליבתוספתא  
  בבא  בתרא –אות�    מעשי  חכמי�  והסוגיות  המכילות,  פיינטו�'  י;  ]47[–]1['  עמ

� ג,  179'  עמ,  בארי.  ד"איל�  תשסֿאוניברסיטת  בר,  עבודת  מוסמ�  ,ג–פרקי�  א
עיי�  אצל ,  אשר  לירושלמי.  143–142'  עמ,  ג"תשנ,  פרידמ�'  מחקרו  של  שמציינת  את  

לשאלת  שיקולי  העריכה ?  מה  בי�  איסור  צלמי�  לשעת  מות�  של  חכמי�",  מאיר'  ע
' א:  עורכי�(    מחקרי�  בסיפורת  היהודית–מעשה  סיפור  ,  "של  סוגיה  בירושלמי

' כל  זאת  בניגוד  לגישתו  של  י  .36–15'  עמ,  ו"ג�  תשסֿרמת,  )קושלבסקי'  ר,  ליפסקר
 .31הערה , 92' עמ, )2הערה , לעיל( תוכ� וצורה  אחדות של–סיפור האגדה , פרנקל

; 70–51'  עמ,  )2הערה  ,  לעיל  (חטאו  של  אלישע,  כ�  בדיו�  אצל  ליבס 21
, סיפורי�  תלמודיי�,  ל"הנ;  )2הערה  ,  לעיל(,  "אלישע  ב�  אבויה",  רובנשטיי�

 . ואיל�73'  עמ, )2הערה , לעיל(

מתו�  רצו� :  והוא  מציע  ש�  כמה  תשובות,  170'  עמ,  )2הערה  ,  לעיל(  החוטא,  גוש� 22
מתו�  כבוד  שהוא  רוחש  לרבו  או  מתו�  רצו�  להשפיע  על  רבו  לתק�  את ,  ללמוד  מרבו

לדעתי  נית�  ללמוד  על  מניעיו  של  רבי  מאיר  מתו�  העובדה  שבבית  המדרש  הוא .  דרכיו
 . עיי� על כ� להל�ו, דרש דרשות הקשורות לדמותו ולסיכויי התשובה של אלישע
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 23'תשובה'שאותיותיה  זהות  לאותיות  (מחטאיו  בהשראת  השבת  

24.ללא מענה, השאלה נותרת פתוחה? )וא" צלילה דומה

 

בהמש�  הדיו	  בארי  מציינת  שאלישע  פותח  את  השיחה  ע�  רבי 
לדבריה  ברור  שאי	  כא	 "  ?מה  היית  דורש  היו�:  "מאיר  בשאלה

 : שאלה סתמית מתו� נימוס

הוא ,  במקו�  לשאול  את  התלמיד  לשלומו  ולשלו�  בני  משפחתו

  התורה –שואלו  לנושאי�  שהיו  משותפי�  לשניה�  בעבר  

ומוכיח  זאת  לעי$ ,  מתחומי  היהדותשכבר  יצא  ,  אלישע.  ודרשתה

מתגלה  כקשור  בכל  הווייתו  לעול� ,  כול  ברכיבה  על  הסוס  בשבת

אשר  בו  שרוי  עדיי$  תלמידו  הנאמ$ ,  עול�  התורה  ולומדיה,  שעזב

25.רבי מאיר,  ראש בית המדרש–והמצליח 

 

  ובארי 26,ג�  כא	  אי	  הכרעה  ברורה  באשר  למניעיו  של  אלישע
לדבריה  רבי .  בטי�  אחרי�  של  הסיפורממקדת  את  מרבית  דיונה  בהי

  כי 27'אחרית'ו'  ראשית'מאיר  ממקד  את  דרשותיו  בפסוקי�  העוסקי�  ב
  –' אחר'רומזת ל' אחרית'המילה 

". מראשיתו'  אחר'בר�  את  אחרית  '  ה",  כביכול,  וכ�  הוא  קורא

בפסוק  הוא  מזהה  את  ההבטחה  שהקדוש  ברו�  הוא  יכפיל 

א�  רק ,  ")ממונו("ר  לאלישע  את  כל  הטובה  שהייתה  לו  בעב

28.יעשה תשובה

 

 

 

 
' שבת'ל'  תשובה'בארי  מעירה  על  כ�  שהדמיו�  בי�  )  73'  עמ(במקו�  אחר   23

', שובתא'בולט  במיוחד  לאור  העובדה  שהירושלמי  משתמש  כא�  במילה  הארמית  
 .ובהמש� נחזור לנקודה זו

 . 51' עמ, בארי 24

 . 53' עמ, בארי 25

ניינותו  של  אלישע היא  מניחה  שהתע,  )56'  עמ(בהקשר  אחר  ,  בהמש�  הדיו� 26
 .א� אי� הנמקה לבחירה באופציה זו, בבית המדרש הייתה אינטלקטואלית

טוב  אחרית  דבר ";  :)איוב  מב  יב"  (בר�  את  אחרית  איוב  מראשתו'  וה" 27
 ). קהלת ז ח" (מראשיתו

 . 53' עמ, בארי 28
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את  הדרשות  האלו  דרש  רבי  מאיר  בפני  שומעי  לקחו  בבית  המדרש 
ומכא	  עולה  הסבר  לנכונותו  של  רבי ,  עוד  בטר�  הגיע  אלישע  לש�

 : מאיר להפסיק את דרשתו ולצאת אל רבו

שזימ$  יחדיו  את  סיפור  אחריתו ',  ודאי  ראה  בכ�  את  יד  ה

ומיהר  החוצה  לחלוק  את ,    אלישעהמבורכת  של  איוב  ע�  נוכחות

29.הגילוי ע� רבו

 

לדעתה  רבי  מאיר  נכשל  במאמצי  השכנוע  שלו  בשל  חולשות 
בעוד  אלישע  מגלה .  הנופלות  בערכ	  מדרשותיו  של  אלישע,  דרשותיו

בקיאות  בתורתו  של  רבי  עקיבא  ומביא  בשמו  דרשות  מתוחכמות  ה	 
ר  דורש רבי  מאי,  פרשנית  וה	  מבחינה  רעיוניתֿמבחינה  לשונית

. דרשות  פשטניות  שאי	  בה	  דבר  מעבר  למה  שכתוב  בפסוק  במפורש
דרשתו  השלישית  איננה .  'אחרית'וה'  ראשית'כ�  לגבי  שתי  דרשות  ה

: א�  עדיי	  נכשל  רבי  מאיר  בשתיי�,  פשטנית  כשתי  דרשותיו  הקודמות
שכ	  הדימוי  של  תיקו	  כלי  זכוכית ,  יש  בדרשה  נעימה  מאיימת)  א(

צריפה  רומז  שתקנתו  של  אלישע  היא  צריפתו וכלי  זהב  באמצעות  
רבי  מאיר  שקוע  במאמצי  השכנוע  שלו  ואינו  ש�  לב )  ב(;  בגיהנו�

ובכ�  הוא ,  אלישע  ער  לשתי  הנקודות  הללו.  שהגיעו  לסו�  תחו�  שבת
ה	  במישור  העיוני  וה	  במישור ,  שוב  מפגי	  את  עליונותו  על  תלמידו

דיי� :  "משמעיֿהדו  כישלונו  של  רבי  מאיר  עולה  מהמשפט  30.ההלכתי

 

 

 
29 � . ש

, חלק  מהנקודות  האלה  הועלו  במאמרו  של  רובנשטיי�.  57–52'  עמ,  בארי 30
אשר  סמ�  את  טענתו  באשר ,  157–156'  עמ,  )2הערה  ,  לעיל(,  "ישע  ב�  אבויהאל"
 ,S. Liebermanשל  שתי  הדרשות  הראשונות  של  רבי  מאיר  על  דבריו  של  '  בנליות'ל

"Tanna Heikha Qay", Studies in Memory of Moses Schorr, ed. L. Ginzberg and A. 

Weiss, New York 1944, pp. 185-186)   ויש  לציי�  שליברמ�  התייחס  רק  לאחת  משתי
בדומה  לבארי  ג� ).  וא.  ניסה  להראות  שיש  בה  מידה  של  חידוש,  הדרשות  הללו

 His exposition"(רובנשטיי�  מחלק  ציוני�  גבוהי�  לדרשתו  השלישית  של  רבי  מאיר  

of Job 28:17 is fresh and deep."(  ,  אי�  הוא  מוצא  בדרשה  זו  רמיזה  מאיימת א�
�,   ואיל�170'  עמ,  )2הערה  ,  לעיל(  החוטא,  לדעת  גוש�.  וראה  להל�,  לגיהנו

עליונותו  של  אלישע  על  רבי  מאיר  משתמעת  מעצ�  העובדה  שדרשותיו  נאמרו 
 .בשמו של רבי עקיבא
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משפט  זה  מנצל  שוב  את  המשחק !"  עד  כא	  תחו�  שבת!  מאיר
 :'תשובה'לבי	 ' שובתא'הלשוני בי	 

, השבתאלישע  עוצר  את  תלמידו  בטר�  יחטא  ויעבור  את  תחו�  

ובה  בעת  רומז  כביכול  לרבי  מאיר  שאי$  טע�  להמשי�  ולדרוש 

31.'תשובהעד כא$ תחו� 'כי , באוזניו

 

שכ	  טרחתו  של ,    חדל  ממאמצי  ההחזרה  בתשובהבר�  רבי  מאיר  אינו
אלישע  להציל  את  תלמידו  מידי  עבירה  חושפת  את  אחריותו  וחיבתו  של 

רבי  מאיר  רואה  בכ�  פתח  למאמ+  נוס�  להשיב  את .  הרב  כלפי  תלמידו
  בכ� 32"?וכל  אותה  חכמה  יש  ב�  ואי	  אתה  חוזר  ב�:  "אלישע  מדרכו

הקול כבר ֿ  לתלמידו שבתשכ	  עכשיו  מגלה  אלישע,  שוב  טועה  רבי  מאיר
המסר .  וא�  ישוב  לא  תתקבל  תשובתו,  הודיעה  שאי	  אלישע  מסוגל  לשוב

העולה  אפוא  משלושת  סיפורי  הדרשות  הוא  שרבי  מאיר  טעה  כשביקש 
, ה	  בשל  יכולתו  המוגבלת  להשפיע  על  רבו,  להחזיר  את  אלישע  בתשובה

. ובההקול  המונעת  מראש  כל  אפשרות  של  תשֿוה	  בשל  בת,  הגדול  ממנו
: לדעת  בארי  הסיפורי�  הבאי�  בסוגיית  הירושלמי  ממשיכי�  בכיוו	  דומה

,   ובגאולתו  מהגיהנו�33רבי  מאיר  ממשי�  להאמי	  בתשובתו  של  אלישע
ואפילו , לא  תשובתו  של אלישע תציל אותו.  א�  המציאות  טופחת  על  פניו

א�  האמנ�  נגאל ,  האש  כבתה:  משמעיתֿשככת  האש  מעל  קברו  היא  דו
  34?...י לא כבתה האש אלא כדי לרצות את רבי מאירואול? הרב

לאור�  הדיו	  בארי  עומדת  על  תופעות  לשוניות  המחדדות  את 
  הדרשות  על 35:חילופי  הכינויי�  לגיבור  הסיפורי�,  לדוגמה.  המסרי�

 

 

 
 . 58' עמ, בארי 31

טוענת  שרבי  מאיר  תופס  את  ההזדמנות  שנפתחה  בגילוי  האחריות  של בארי   32
א�  לשו�  השאלה  מלמדת  ששאלת  רבי  מאיר  אינה  מושרשת ,  אלישע  כלפי  תלמידו

כי  א�  בחוכמתו  המרשימה ,  בתכונות  החיבה  והאחריות  שהתגלו  אצל  אלישע
 . בחישוב מרחק ההליכה

רבי :  "65'  ולדוגמה  בעמ,  בכמה  מקומות  בארי  מציינת  את  עקשנותו  של  רבי  מאיר 33
 ." א� לא איש כמוהו יוותר', מתו� תשובה נפטר רבי'מאיר מבי� שטעה בחושבו ש

 . 66' עמ, בארי 34

 . 72–71' עמ, בארי 35
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שמקורו  בברייתא  של  ארבעה  שנכנסו ',  אחר'רומזות  לכינויו  '  אחרית'
הקול  קוראי�  בשמו ֿתבעוד  המספר  וב,  לפרדס  הפותחת  את  הסוגיה

מופיעות  כמה  דמויות  משנה  חסרות  ש� ,  לעומת  זאת.  אלישע,  הפרטי
ובפיה� ,  בתפקיד  שליחי�  המבשרי�  לרבי  מאיר  על  מצבו  של  אלישע

הנה ";  "  בחו+רב�הנה  :  "  רב�–מילת  מפתח  של  סדרת  הסיפורי�  
בכ�  המספר  מלמד  על ".    בועררב�הנה  קברו  של  ";  "רב�  נוטה  למות

. קש  של  רבי  מאיר  להמשי�  לראות  באלישע  את  רבומאבקו  העי
מופיעה  פעמיי�  בפי  אלישע  ביחס  לרבי '  רב�'לעומת  זאת  המילה  

ובכ�  מלמד  אלישע  שהוא  מסרב  לקבל  על  עצמו  את  תפקיד ,  עקיבא
 . הרב שרבי מאיר מבקש לייעד לו

: ארמית(ומה  היית  דורש  שוב  "על  שאלתו  של  אלישע  מרבי  מאיר  
יש ]  'שוב'['  תוב'ל,  כמו  בעברית,  בארמית:  "הבארי  מעיר,  )"תוב	

מה  היית 'השאלה  .  'תשובה'/'שיבה'א�  ג�  של  ',  עוד'משמעות  של  
רומזת  לשומעי  הסיפור  כי )  ?'מה  הוית  דריש  תוב	'('  דורש  שוב

36."בענייני תשובה ה� עוסקי�

 

א�  די ,  רק  חלק  מבוננויותיה  וטיעוניה  של  בארי  בדיו	  זה  הובאו  כא	
רש�  מרגישותה  ה	  לניואנסי�  טקסטואליי�  דקי�  וה	 באלה  כדי  להת

המחברת  העלתה  כא	 .  לקווי  המתאר  הרחבי�  של  הטקסט  הספרותי
והיא  תרמה  בוננויות ,  חלק	  חדשות  בעול�  המחקר,  שאלות  חשובות

לעומת  זאת .  רבות  המעשירות  את  הבנת  הסיפור  ואת  הדיו	  סביבו
ה  באופ	  רהוט  את בארי  מציג.  מתגלות  בדיו	  זה  כמה  נקודות  תורפה

ולרוב ,  תובנותיה  הטקסטואליות  ואת  המסקנות  העולות  מה	  לדעתה
  היא  ג�  איננה  מתעכבת 37.אי	  היא  מתעכבת  לדו	  בחלופות  פרשניות

 

 

 
 . 56' עמ, בארי 36

בתחילת ,  135'  בעמ:  מסביב  לסוגיית  הבבלי,  דוגמה  לכ�  מדיו�  אחר  שלה 37
היא ,  שע  לשלושה  עשר  בתי  כנסתהדיו�  שלה  על  הסצינה  של  כניסת  רבי  מאיר  ואלי

ורבי  מאיר  משמש  כצופה  וכתלמיד  פסיבי ,  הוא  היוז�  בעלילה  זו'  אחר':  "קובעת
תקפיה  עייליה  לבי "אי�  היא  מתייחסת  כלל  לאפשרות  שמשמעות  המילי�  ."  בלבד

, פירוש  שעומד  בבסיס  דיונו  של  גוש�,  היא  שרבי  מאיר  גרר  את  אלישע"  מדרשא
א�  גו.  הדיו�  של  בארי  מתעל�  לחלוטי� .  142'  עמ,  )2הערה  ,  לעיל(  החוטא
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ונעמוד  כא	  על ,  לעסוק  בשאלות  מתודולוגיות  העומדות  ביסוד  דבריה
 : כמה נקודות מתודולוגיות העשויות להשלי� על תקפות מסקנותיה

זרה  לשונית  או  לשו	  נופל  על  לשו	  יכולי�  להיחשב לא  כל  ח
מידה  המסייעות ֿוכבר  הציעו  חוקרי�  שוני�  אמות,  כמשחק  לשוני

להבחי	  בי	  דמיו	  לשוני  אקראי  לבי	  עיצוב  לשוני  מכוו	 
  דוגמה  למשחק  לשוני  משכנע  היא  דמיו	  הצלילי� 38.משמעותֿובעל

שאותה  הוא ,  ירשל  רבי  מא)  טליתו(=  '  גולתיה'שציינה  המחברת  בי	  
לבי	  הפסוק  שרבי  מאיר  מצטט  באותו ,  פרש  על  קברו  של  אלישע

שכ	  הדמיו	  בי	  שתי ,  )רות  ג  יג"  ('    אנכי  חי  הוגאלתי�",  מעמד
וה	  מופיעות  בסמיכות  זו  לזו  ובזיקה  גלויה  אחת ,  המילי�  מובהק

' אחר'ובי	  '  תשובה'ל'  שובתא'א�  הקישור  שהיא  מציעה  בי	  .  לשניה
שכ	  במקרי�  הללו  המילי�  האלה ,  בה  פחות  ברורהר'  אחרית'ל

מרוחקות  זו  מזו  וא�  אי	  זה  ברור  שה	  שייכות  ליחידה  ספרותית 
  לדעתי  אפשר  להעלות  טיעוני�  לקיי�  את  שני  משחקי 39.משותפת

 .  א� אי	 הדבר ברור מאליו והוא מצרי� עיו	40,הלשו	 הללו בסוגיה

 

א�  רק ,  הרי  בהערות  השוליי�  היא  מתייחסת  אליה�  לפעמי�,  מחלופות  פרשניות
ויש  בו  כמאה ,  יצוי�  שהספר  כולל  כמאה  ושמוני�  עמודי�.  לעתי�  רחוקות  יחסית

  �שזה מעט , מהערת  שוליי�  אחת  לעמוד  של  טקסט  פחות  –וחמישי�  הערות  שוליי
אפשר  שהמספר  הקט�  של  הערות  שוליי�  הושפע .  זמננוֿיחסית  למחקר  ב�

�, "ידיעות  אחרונות"של  '  יהדות  כא�  ועכשיו'סדרת  ,  מדרישותיה  של  במת  הפרסו
 .א� מכל מקו� התוצאה היא שרבות מהשאלות הטעונות ליבו� לא נדונו כלל בספר

' עמ,  �"ישראל  תש,  העיצוב  האמנותי  של  הסיפור  במקרא,  רתאפֿבר'  ש:  ראה 38
, פי  מסכת  ראש  השנהֿהשיטה  הספרותית  בעריכת  המשנה  על,  וולפיש'  א;  23–22

 ,A. Walfish;  20'  עמ,  א"האוניברסיטה  העברית  בירושלי�  תשס,  עבודת  דוקטור

"The Poetics of the Mishnah", The Mishnah in Contemporary Perspective, Part 

Two (eds. A.J. Avery-Peck and J. Neusner), Leiden 2006, p. 161.  

. בתלמוד  הירושלמי  נזכר  אלישע  בשמו  בלבד"במקו�  אחר  בארי  מדגישה  כי   39
וזה  נמנע  מלהתייחס  אליו  כאל ,  הסיפור  המרכזי  מתבונ�  בו  דר�  עיניו  של  רבי  מאיר

כא�  מהלכת ).  71'  וססי�  על  דיונה  בעמודבריה  כא�  מב,  182'  עמ)"  (זר  או  שונה('  אחר'
וא.  רבי  מאיר ,  שכ�  בדיו�  שהובא  לעיל  היא  טוענת  שהירושלמי,  בארי  על  חבל  דק

ואילו  כא�  היא  טוענת  שהתעלמו ',  אחרית'בדרשות  על  '  אחר'רומזי�  לכינוי  ,  עצמו
 . והוא מצרי� עיו�, מתח יש כא�, א� סתירה אי� כא�. בכוונה מכינוי זה של אלישע

, 180'  עמ,  )2הערה  ,  לעיל(  החוטא,  עיי�  אצל  גוש�'  אחרית'ו'  אחר'לגבי   40
 . המציע בזהירות ראויה ובאופ� מנומק קישור כזה
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  לשו	  בעלי ג�  א�  נסכי�  לראות  בשתי  הדוגמאות  הללו  משחקי
היא .  הפרשנות  שבארי  מציעה  לה	  איננה  מובנת  מאליה,  משמעות

מבינה  את  שני  משחקי  הלשו	  כמשקפי�  את  מחשבותיה	  של 
אלישע  עובר  ליד  בית  המדרש  בשבת  כי  הוא  מחפש  פתח :  הדמויות
הוא  חוס�  בפני  עצמו  את "  עד  כא	  תחו�  שבת"ובאומרו  ,  לתשובה

ובפרישת '  אחר'ומתכוו	  ל'  יתאחר'רבי  מאיר  דורש  ;  דר�  התשובה
א�  יש  לזכור  כי  משחקי .  הוא  מתכוו	  לסמל  את  הגאולה'  גולה'ה

ולא )  הלשו	  שמשתמש  בה  המספר(ה  'הלשו	  האלה  שייכי�  לסוֶז
ולפיכ�  סביר  לראות�  כמסרי�  שהמספר ,  )האירוע  המסופר(לפאבולה  

ולא  כאמירות  המשקפות  את  תודעת	 ,  הקורא,  מכוו	  לנמענו
א�  יש  ממש  בקישור  המוצע  בי	 ,  לפיכ�.    של  הדמויותוכוונותיה	

של '  תשובתו'הוא  עשוי  לרמוז  מה  ההשלכות  לגבי  ',  תשובה'ל'  שבת'
א�  אי	  כל  רמז  שאלישע ',  שבת'אלישע  של  מעשי�  שהוא  עשה  ב

בדומה .  עצמו  ביצע  מעשי�  בשבת  על  מנת  לקרב  את  עצמו  לתשובה
', אחר'לרמוז  ל'  יתאחר'לכ�  יש  לפקפק  א�  רבי  מאיר  התכוו	  במילה  

המופיע ,  לאלישע'  אחר'הודאות  א�  הכינוי  ֿובמיוחד  בשל  חוסר
 .היה ידוע כבר בזמנו של רבי מאיר, לראשונה בתוספתא

הצגת  דרשותיו  של  רבי  מאיר  ככושלות  נשענת  במידה  רבה  על 
ובמיוחד  בהשוואה  ליכולתו  המרשימה  של  אלישע ,  חיוורונ	  הפשטני

הבנויות  על  משחקי ,  ת  של  רבי  עקיבאלשלו�  מול	  דרשות  מתוחכמו
המידה  שבה  מודדת  בארי  את ֿ  א�  אמת41.לשו	  ותחביר  חריפי�

ויש  לפקפק  בהערכתה ,  דרשותיו  של  רבי  מאיר  איננה  מבוססת  דיה
לא  ברור  שחכמי  התלמוד  מדדו  את  תקפותה )  א:  (מהנימוקי�  הבאי�

 

 

 
41 �בר�  את  אחרית  איוב '  וה",  על  סמ�  מובנ�  הפשוט  של  שני  הפסוקי

מלמד  רבי ,  )ח:קהלת  ז"  (אשיתוטוב  אחרית  דבר  מר"ו)  יב:איוב  מב"  (מראשתו
יותר "  =  מראשיתו("מאיר  שאחריתו  של  האד�  עשויה  להיות  טובה  יותר  

לעומת  זאת  אלישע  מביא  מרבי  עקיבא  דרשות  חריפות  ההופכות  את ).  מראשיתו
ומשמעות  הפסוקי� ,  מכוח  ראשיתו"  =  מראשיתו:  "פיהֿמשמעות  הפסוקי�  על

שהייתה '  ראשית'  היא  מושרשת  בטובה  אלא  א�  כ�'  אחרית'  לא  תהיה  –אפוא  
 .טובה



 החיפוש אחר אלישע ב� אבויה הספרותי וההיסטורי

37 

ויותר  נראה  שכוחו  של  הדרש	  נמדד  לפי ,  של  דרשה  לפי  תחכומה
ה	  על  דר� ,  לתו  למצוא  יסוד  לרעיונותיו  מפסוקי�  מתאימי�יכו

שתי )  ב.  (הפירוש  המילולי  וה	  באמצעות  דרכי  דרשה  מפותחות  יותר
רבי ;  דרשותיו  הראשונות  של  רבי  מאיר  לא    נועדו  לעמוד  בפני  עצמ	

ושני  הפסוקי� ,  מאיר  דרש  בפני  הקהל  מסביב  לשלושה  פסוקי�
בשל  ביסוסו  האית	 ,  כנע  מש–הראשוני�  משמשי�  אפוא  כמבוא  

דרשה  מפותחת ,    לדרשת  הפסוק  השלישית–בפשוטו  של  מקרא  
כאילו  שתי  הדרשות ,  הטעות  האופטית.  ומעניינת  לפי  כל  קנה  מידה

נשענת  על  העובדה  שאלישע  מפסיק ,  הראשונות  עומדות  מכוח  עצמ	
ונראה  שהוא  הבי	 ,  את  מהלכו  הדרשני  של  רבי  מאיר  אחרי  כל  דרשה

הדרשות  ולא  המתי	  עד  הסו�  המתוחכ�  כדי  לקטוע מיד  את  מגמת  
התעלמותו  של  רבי  מאיר  מדרשות  רבו  רבי  עקיבא )  ג.  (את  המהל�

אפשר  שרבי  מאיר  מכיר  את .  איננה  מלמדת  על  עליונותו  של  אלישע
שכ	  בתחו�  האגדה ,  א�  איננו  רואה  את  עצמו  מחויב  לה	,  דרשות  רבו

  ואפשר  לטעו	  כא	 42.רשאי  כל  חכ�  לדרוש  בפסוקי�  לפי  ראות  עיניו
הדרשות  שאלישע  מייחס  לרבי  עקיבא  לא  נודעו  לנו :  ג�  טענה  נוספת

  הא�  אלישע  מוסר  בנאמנות  ובדייקנות  את –ויש  לתהות  ,  ממקור  אחר
או  שמא  הוא  משפ+  תורה  זו  בהתא�  להשקפתו ,  תורת  רבי  עקיבא

ואפשר  שזאת ,  לדרשה  השלישית  אי	  אלישע  מוצא  תשובה)  ד  (43?שלו

 

 

 
בהתא�  להנחה  זו  נית�  להציע  שהמחלוקת  בי�  רבי  מאיר  לרבי  עקיבא  באשר  42

להבנת  הפסוקי�  באיוב  ובקהלת  מושרשת  בהערכה  שונה  של  שני  האישי�  באשר 
מרגיש  כלפיו  תחושת  נבגדות ,  עמיתו  של  אלישע,  רבי  עקיבא.  לדמותו  של  אלישע

ומוצא ,  לתרבות  רעה'  אחד  משלנו'היא�  יצא  :  מהומבקש  להתמודד  ע�  התעלו
  אלישע  היה –)  פתרו�  שאלישע  עצמו  מזדהה  אתו(בדרשות  האלה  את  הפתרו�  

תלמידו  הגדול ,  לעומת  זאת.  ולכ�  הוא  לא  נקלט  בעול�  החכמי�,  מקולקל  מיסודו
והוא  מבקש  בפסוקי�  את  המסר  ההפו� ,  של  אלישע  מרגיש  כלפיו  אהבה  ומחויבות

 . ונית� עדיי� להצילו, ננו מקרה אבוד שאלישע אי–

בארי  מציעה  רעיו�  דומה  לגבי  דרשה )  130–129'  עמ(במקו�  אחר  בספרה   43
לדעתי  מחשבה  כזאת  אפשרית .  פי  הסיפור  בבבליֿשאלישע  מייחס  לרבי  עקיבא  על

' דרשה'לפי  הסיפור  בירושלמי  יש  עוד  .  בהחלט  ג�  באשר  לסיפור  הירושלמי
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תו�  ניצול  העובדה  שהגיעו  עד  לסו� ,  וא  קוטע  כא	  את  הדיו	הסיבה  שה
סביר  להניח ,    הרי  א�  הייתה  בפיו  תשובה  ניצחת  לדרשה  זו–תחו�  שבת  

אי	 )  ה.  (לפחות  עד  שיספיק  להציג  את  דבריו,  שהוא  היה  עוצר  את  סוסו
של  כלי  הזכוכית  וכלי  הזהב  רמז '  צריפה'כל  הכרח  לשמוע  במשל  ה

של  ייסורי�  ושל '  צירו�'  בחייו  אד�  יכול  לעבור  כי  ג�,  מאיי�  לגיהנו�
מכל  הנימוקי�  האלה  נראה  אפוא  שהכישלו	  של  רבי .  חרטה  על  מעשיו

, מאיר  במאמציו  להשפיע  על  אלישע  אינו  משק�  חסרונות  בכוחו  הדרשני
  44.כי א� את נחישותו של אלישע להמשי� בדרכו

י  מאיר יש  להטיל  ספק  ג�  באשר  לקביעה  שחוסר  תשומת  הלב  של  רב
ללא  ספק  רבי  מאיר .  לתחו�  שבת  משקפת  כשל  שלו  במישור  ההלכתי

מכיוו	  שהוא ,  א�  יש  ללמד  עליו  סנגוריה,  כמעט  נכשל  כא	  בדבר  עבירה
יחד ,  המאמ+  הנפשי  והאינטלקטואלי.  'טועה  בדבר  מצווה'היה  בבחינת  

  מסבירי�  מדוע 45,ע�  מערבולת  הרגשות  הכרוכה  בהתמודדותו  מול  רבו
, לעומת  זאת,  אלישע.    רבי  מאיר  פנוי  לשי�  לב  לתחו�  שבתאי	  לבו  של

א�  יש  להניח ,  מפגי	  מודעות  עמוקה  וחוכמה  רבה  בספירת  פסיעות  סוסו
כ�  שלבו ,  שהייתה  לו  בשיחה  זו  פחות  מעורבות  רגשית  מזו  של  תלמידו

הא� :  סיכומו  של  עניי	.  פנוי  יותר  לתת  את  הדעת  לענייני  תחו�  שבת
על  עליונותו  של  אלישע  ביחס  לרבי  מאיר  במישור המספר  ביקש  ללמד  כא	  

או  שמא  על  ההבדל  בי	  שני  האישי�  מבחינת  השקעת�  הרגשית ,  ההלכתי
ושמא  נאמר  ששתי  האפשרויות  הללו  קיימות  בסיפור ?  שיח  ביניה�ֿבדו
תלמידו  רבי  מאיר  מתגלה  כא	 ,  מזווית  ראייתו  של  אלישע:  זמניתֿבו

; ית  ורשלנותו  בתחו�  ההלכתיבשל  חולשתו  הדרשנ,  בשלהֿכאישיות  לא

 

וא.  לגביה  יש  לפקפק  א�  הוא  הבי� ,  הקולֿזו  של  בת,  שנודעה  לנו  רק  מפי  אלישע
 . לנקודה הזאת נשוב בהמש�. אותה נכו�

באמצעה .  הסיבה  להתפקרותו  של  אלישע  איננה  ברורה  כל  צרכה  מהסוגיה 44
  �  אירועי�  שגרמו  לאלישע  לפקפק –מביאה  הסוגיה  כמה  הסברי�  אפשריי

לשונו  של ,    שילוח  הק�סיפור  מותו  של  אד�  שקיי�  את  מצוות(בהשגחה  האלוהית  
או  השפעת�  של  מעשי�  שוני�  של  אביו )  רבי  יהודה  הנחתו�  הנתונה  בפי  כלב

 ). ראה על כ� להל�(ואמו של אלישע 

מתאר  יפה  את  המורכבות  של  מערכת ,  170'  עמ,  )2הערה  ,  לעיל(  החוטא,  גוש� 45
המתאר  את  מאמציו  של  התלמיד ,  רבו  בסיפור  בירושלמיהיחסי�  בי�  רבי  מאיר  ו

 . לשמש בתור רב לרבו
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  ההבדל  האמיתי –?    ושל  המספר  עצמו–א�  מזווית  הראייה  של  רבי  מאיר  
 . ולא לרמת� ויכולותיה�, בי	 האישי� קשור לשאיפותיה� ומבנה נפש�

יש  להעיר  ג� ,  מלבד  הליקויי�  המתודולוגיי�  באשר  לנקודות  פרטניות
' קריאה  הצמודה'  המאפיי	  מרכזי  של  שיטת.  על  היחס  בי	  הפרט  למכלול

 �הוא  החתירה  לפרש  את  כל  התופעות  הספרותיות  בתור  מכלול  ולא  כאוס
מאחדת  את  הפרטי� '  קריאה  הצמודה'  בדר�  כלל  ה46.של  פרטי�  בודדי�

ואילו ,  והתופעות  מסביב  לעיסוק  מעמיק  בעולמ	  הפנימי  של  הדמויות
� בעוד  דיוניה  בפרטי�  רבי�  אחרי,  בארי  עוסקת  לסירוגי	  בעניי	  זה

 . מתמקדי� בהיבטי� אחרי� שאינ� מצטרפי� לכדי מכלול מלוכד

בשני  מקומות  בדיו	  זה .  נדגי�  את  הדברי�  מתו�  הדיו	  שסוכ�  לעיל
במקו�  אחד  היא  תוהה  מה .  בארי  מתייחסת  לעולמו  הפנימי  של  אלישע

, סקרנות,  התרסה(ה�  מניעיו  של  אלישע  להתקרב  על  סוסו  לבית  המדרש  
או  רצו	  לחזור ,  געגועי�  להוויה  של  בית  המדרש,  געגועי�  לרבי  מאיר

ובשני  היא  מציעה  הסבר  לאזהרת  אלישע  לרבי  מאיר  לא  לצאת )  בתשובה
א�  אי	  היא  קושרת  בי	  שני ).  אהבה  ואחריות  כלפי  תלמידו(מתחו�  שבת  

, הדיוני�  על  מנת  שהאזהרה  לרבי  מאיר  תלמד  על  מניעיו  בתחילת  הסיפור
  שהועלו  להסביר  את  תחילת  הסיפור   כדי  שהאפשרויות–או  לחלופי	  

 . תספקנה הסברי� נוספי� לאזהרה לגבי תחו� שבת

בארי  מתמקדת ,  אשר  לויכוחי�  הדרשניי�  בי	  אלישע  לרבי  מאיר
לפי (בחוכמתו  של  אלישע  ובעליונותו  על  רבי  מאיר  בתחו�  זה  

 

 

 
בעניי�   (27'  עמ,  ז"ירושלי�  תשכ,  המקרא  כדמותו,  ויס'  מ:  ראה  לדוגמה 46

, א"גבעתיי�  תשנ,  דרכי  האגדה  והמדרש,  פרנקל'  י;  )'האינטרפריטאציה  הכולית'
הרחיקו  לכת .  יש  מקו�  כמוב�  לבחו�  את  תקפותה  של  הנחה  זו.  242–241'  עמ

שבכל  טקסט  מונחות  סתירות  פנימיות ,  הדקונסטרוקציוניסטי�  בהנחת�  ההפוכה
א�  ג�  בלי  להגיע  לקיצוניות  כזאת  נית�  לתהות  א� ,  את  משמעותו'  מפרקות'ה

אפשר  שטקסט  ספרותי .  פירוש  ראוי  של  טקסט  ספרותי  חייב  לחתור  למסר  אחד
�יד  נית�  יהיה  לארוג  את  כול� ולא  תמ,  יציב  לעצמו  מספר  מטרות  במישורי�  שוני

בי� ,  א�  נראה  עדיי�  שעוצמתו  של  פירוש  לטקסט  ספרותי  תימדד.  למארג  אחד
באמצעות  זיקה  הדדית ,  ביכולתה  לחבר  בי�  מרכיבי  הטקסט  השוני�,  השאר

� .ידי אריגת� למסר אחד ואחידֿא� לא על, ביניה
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ואיננה  מבקשת  לחבר  בי	  תכונות  אלישע  המתגלות ,  )הבנתה
א�  רכיבתו  של .    שנחשפו  בתחילת  הסיפורבהתנצחות  לבי	  התכונות

אלישע  בשבת  ליד  בית  המדרש  בתחילת  הסיפור  עשויה  ללמד  על 
ע�  עול�  בית ,  התרסה  מחד  ועל  רצונו  לשמור  על  קשר  ע�  רבי  מאיר

משמעות ֿהרי  שדו,  מאיד�,  או  ע�  עול�  המצוות  וההלכה/המדרש  ו
רסה הת,  מצד  אחד:  דומה  נית	  למצוא  בהתנצחות  שלו  ע�  רבי  מאיר

תו�  ניסיו	  להפרי�  כל  אפשרות  שיש  לו  תקנה  לחזור ,  כלפי  תלמידו
א�  מאיד�  צור�  עז  להוכיח  את  תפיסתו  העצמית  מתו� ,  לעול�  התורה

. והלמדנות  שהוא  כביכול  בעט  בה	)  רבי  עקיבא(המסורת  ,  התורה
 –שכ	  הירושלמי  ,  הקולֿמשמעות  ג�  בסיפור  בתֿאפשר  למצוא  דו

האמנ� .  ולא  מפי  המספר,  י  אלישע  בלבד  מביאו  מפ–בניגוד  לבבלי  
חו+  מאלישע  ב	 ...  שובו  בני�",  הקול  השמיעה  קריאה  בנוסחֿבת

פרשנותו  של /או  שמא  ניסוח  זה  כולל  ג�  את  הבנתו,  ..."אבויה
שובו  בני� "הקול  לא  אמרה  אלא  ֿ  אפשר  שבת–דהיינו  ,  אלישע

והתכוונה  לרמוז  לאלישע  שלמרות  חטאיו  החמורי�  הוא ,  "שובבי�
א�  אלישע .  'הנקראי�  לשוב  אל  ה,  "בני�  שובבי�"דיי	  בבחינת  ע

שאי	 ,  פי  השקפתו  ותפיסתו  העצמיתֿהקול  עלֿהשלי�  מדעתו  את  בת
ידע "תקנה  של  מי  שֿאלא  בקטגוריה  חסרת,  "שובבי�"הוא  כלול  ב

הרי  שג�  סיפור  זה  עשוי  ללמד  יותר  על  אישיותו ".  כוחי  ומרד  בי
רכה  האובייקטיבית  של  סיכויי והשקפותיו  של  אלישע  מאשר  על  ההע

העלאת  דרכי  הקריאה  האלה  לא  נועדה  אלא  להדגי�  כיצד .  גאולתו
עשוי  חוקר  ספרותי  לקשור  בי	  השאלה  הפרשנית  שהעלתה  בארי 

ובניגוד  לדיו	 ,  בתחילת  הסיפור  לבי	  פרטי�  העולי�  בהמש�  הסיפור
  47.של בארי שהפריד בי	 הדברי�

 

 

 
חס  לעולמו בדיו�  שלה  בהמש�  סדרת  הסיפורי�  חוזרת  המחברת  לעתי�  להתיי 47

א�  ג�  כא�  בלי  מאמ1  שיטתי  להעמיד  זה  מול  זה  את  אפיוני ,  הפנימי  של  אלישע
�  היא  מתייחסת 63'  בעמ,  לדוגמה,  כ�.  אלישע  העולי�  מחלקי  הסוגיה  השוני

משמעות  של  מותו  של  אלישע  מתו�  בכי  בעקבות  דרשת  רבי  מאיר  על  הפסוק ֿלדו
  א�  עשה  אלישע  תשובה  א� איננו  יודעי�):  "תהלי�  צ  ג"  (תשב  אנוש  עד  דכא"

הקול ֿאפשר  שהבכי  מלמד  שדרשת  רבי  מאיר  הזכירה  לו  את  בת,  לדבריה."  לאו
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ביחידות  הספרותיות  הבודדות  איננו טיפולה  של  בארי  ,  בסיכומו  של  דבר
א�  חלק ,  דיונה  של  בארי  עשוי  להעשיר  את  הקורא  במישורי�  רבי�.  אחיד

וא�  אי	  הפרטי�  מתלכדי�  למכלול ,  מתובנותיה  מחטיאות  את  המטרה
במסגרת  דיונה  על  עריכת  הסוגיות  ועל ,    בהקשר  אחר48.פרשני  אחד

ת  של    דמותו  של בארי  מנסה  לבנות  מכל  סוגיה  תמונה  מלוכד,  משמעות	
ג�  במסגרת  זו  אי	  היא  משלבת  באופ	  מלא ,  א�  כפי  שנראה  להל	,  אלישע

 . ושיטתי בי	 הדיו	 בפרטי� לבי	 הדיו	 במכלול

  ספרות והיסטוריה–ניתוח העריכה . ד

דיונה  של  בארי  במלאכת  העריכה  של  סוגיות  הירושלמי  והבבלי  כולל 
) 2(;  ההיסטוריותחלוקת  הסוגיה  לשכבותיה  )  1:  (שלושה  מרכיבי�

, ניתוח  מסכ�  של  הדמויות)  3(;  דרכי  העריכה  המחברות  בי	  השכבות
חלוקת  הסוגיה .  האירועי�  והמסרי�  העולי�  ממכלול  הסוגיה

, )עברית,  ארמית(פי  בחני�  של  שפה  ֿעל,  כמקובל,  לשכבותיה  נעשית
לגבי  סוגיית  הירושלמי  המחברת  מבקשת  ג� (  ועיצוב  לשוני  49תוכ	

ונדו	  בזה ,  ת  העריכה  לתקופות  היסטוריות  מסוימותלשיי�  את  שכבו
הברייתא :  את  סוגיית  הירושלמי  בארי  מחלקת  לשלוש  חטיבות).  להל	

 

נמנעת ,  לדבריה.  ועוררה  מחדש  את  הייאוש  שלו  לגבי  האפשרות  לשוב  בתשובה
לשוב  בו ,  כלומר",  ממנו  התשובה  כי  אי�  ביכולתו  לחזור  ולהשתנות  לחלוטי�

צדיק ,    באל  מנהיג  עול�–אמי�  זה  מכבר  מכפירתו  ולחזור  ולהאמי�  במה  שחדל  לה
אעיר  כא� ,  הקולֿבלי  להיכנס  לשאלה  א�  כ�  יש  להבי�  את  בת).  ש�...  "  (וישר

הא� ?  מדוע  חשוב  לו  לשוב,  א�  אלישע  כופר:  שההסבר  המוצע  הינו  חלקי  בלבד
או  שמא  קיי�  מתח  בי� ,  כל  הסיפורי�  בסוגיה  זו  מציגי�  את  אלישע  באופ�  עקיב

י�  כופר  המבקש  להרחיק  ילדי�  מתורת�  ולמנוע  ממבוגרי� הסיפורי�  המתאר
לשמור  שבת  לבי�  אלה  המתארי�  רב  המתעניי�  בלימוד  תורתו  של  תלמידו  וא. 

, לעיל(,  "אלישע  ב�  אבויה",  עיי�  על  כ�  אצל  רובנשטיי�?  בשמירת  השבת  שלו
 . 167' עמ, )2הערה , לעיל( החוטא, ואצל גוש� 171–170, 149' עמ, )2הערה 

בארי  מתייחסת  באופ�  שיטתי  יותר  למניעיו ,  אשר  לדמותו  של  רבי  מאיר 48
א�  ג�  באשר  לאפיו�  דמותו  של  רבי  מאיר  לא  כל  טיעוניה  של  בארי ,  ולתכונותיו

� . כפי שהערתי לעיל, משכנעי

בי�  דרכי  ההתייחסות  לדמותו  של  אלישע  בחלקי� ,  ואולי  א.  סתירות,  תחי�יש  מ 49
' עמ,  )2הערה  ,  לעיל(,  "אלישע  ב�  אבויה",  כפי  שהראה  רובנשטיי�,  שוני�  של  הסוגיה

 . 47הערה , ועיי� לעיל, 86' עמ, סיפורי� תלמודיי�, ל"הנ; 171–170, 149
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בתוספת  סיפורי�  המתארי�  את  חטאיו ,  על  הארבעה  שנכנסו  לפרדס
; של  אלישע  ומאמציו  להרחיק  את  הע�  מתורה  ומשמירת  שבת

בתוספת ,  ישעהכוללת  את  סיפורי  רבי  מאיר  ואל,  החטיבה  העיקרית
; הסיפור  על  מסיבת  הברית  של  אלישע  והסיפור  על  בנות  אלישע  ורבי

שלושה  סיפורי�  המציעי�  את  הסיבות  והשורשי�  לקלקולו  של 
יש  להניח  שג�  בחיבור  הסוגיה ",    אשר  לסוגיית  הבבלי50.אלישע

51".א� קשה יותר לעמוד על טיב�, היו שלבי עריכה, בתלמוד הבבלי

 

  סימני  העריכה  של  העור�  ששילב  ביחד  את בשתי  הסוגיות  ניכרי�
בבבלי  הסימ	  המובהק  לתרומתו  של  העור� .  החומרי�  שהיו  לפניו

הכניסה  לפרדס  והעימות  ע� :  הוא  סידור  הסיפורי�  בסדר  כרונולוגי
כולל  ההוספה ,  סיפורי  אחר  ורבי  מאיר;  חטאו  ע�  הזונה;  מטטרו	

  גאולתו  של בבבלי  של  הסיפור  על  מותו  של  רבי  יוחנ	  המשלימה  את
בסו�  הסוגיה  מצור� .  ולבסו�  הסיפור  על  רבי  ובתו  של  אחר;  אחר

דיו	  של  חכמי  התלמוד  לגבי  היבטי�  שוני�  של  סיפורי  אחר 
בשתי  הסוגיות  התלמודיות  מלאכתו  של  העור� ,  בנוס�.  ומשמעות�

  הסוגיה  השוני�  וא� יהמחבר  בי	  רובד,  ניכרת  דר�  העיצוב  הלשוני
א�  בנקודה .  הסוגיות  הסמוכות  אליה  בתלמודקושר  בי	  הסוגיה  לבי	  

, לגבי  הבבלי.  זו  ממצאיה  של  בארי  אינ�  אחידי�  ברמת�  ובתקפות�
: כגו	,  היא  מציינת  לשונות  חוזרות  השוזרות  ביחד  את  חלקי  הסוגיה

המופיע  שלוש  פעמי�  בסוגייתנו  ופע� ,  "שיצא  לתרבות  רעה"הביטוי  
מופיע "    חכ�  שסרחתלמיד"  הביטוי  52;נוספת  בסוגיה  הסמוכה  אליה

ביטוי ,  "כבר  שמעתי  מאחורי  הפרגוד"וכמו  כ	  ,  פעמיי�  בסוגיה
  הלשונות 53.שמתאר  בסוגיה  הסמוכה  לסוגייתנו  את  מלאכי  השרת

החוזרות  האלה  אכ	  עשויות  לסמ	  את  ידו  השוזרת  והמשלבת  של 

 

 

 
 . 95' עמ, בארי 50

 . 177' עמ, בארי 51

52 � .בארי מציינת שבתלמוד הבבלי כולו הביטוי מופיע תשע פעמי

היא  ג�  מציינת  קישור  נוס.  בי�  סוגייתנו  לבי�  הסוגיה .  180–179'  עמ,  בארי 53
יד (אלעזר  ב�  ער�  '    רהמוטיב  של  האש  היורדת  מהשמי�  בסיפורי:  הקודמת  אליה

 .  ובתו של אחר) ב"ע
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היא "  הסימני�  החיצוניי�  לאחדות  היצירה"א�  בראש  רשימת  ,  העור�
 :  פחות משכנעתמציבה נקודה הרבה

'מה  ראה'יוצרות  השאלות  ]  לסוגיה[את  המסגרת  
54

מיד  אחרי (  

 'מה  דרש'ו)  בפתיחת  סיפור  מטטרו�,  בברייתא'  אחר'פסוקו  של  

, השאלה  השנייה  הזו  נשאלת  על  רבי  עקיבא.  בסיו�  היחידה

55.ובאה אחרי פסוקי הסיו� של הברייתא המוקדשי� לו

 

ה	 ,  משמעותֿית  בעלתספרותֿספק  רב  א�  לפנינו  תופעה  לשונית
. מבחינת  הקישור  הלשוני  כשלעצמו  וה	  מבחינת  תיחו�  היחידה

בנוי  על  מילת  השאלה  הנפוצה "  מאי  דרש"ל"  מאי  חזא"הקשר  בי	  
קשה  עוד  יותר .  המופיעה  לאור�  סוגייתנו  עוד  כעשר  פעמי�',  מאי'

פותחת  את  סדרת  סיפורי "  מה  ראה"שכ	  שאלת  ',  מסגרת'לראות  כא	  
56.מתייחסת לסיפור על רבי עקיבא" מאי דרש" שאלת ואילו, אחר

 

. בארי  מצאה  סימני  עריכה  מפותחי�  ומרשימי�,  אשר  לירושלמי
כמילת  מפתח '  רב'בסיפורי  רבי  מאיר  ואלישע  משמשת  המילה  

, "  בחו+רב�הנה  ",  "רבועבר  אלישע  :  "החוזרת  בסיפורי�  רבי�
, "רביר  דומה  שמתו�  תשובה  נפט",  "  לא  היה  דורש  כ�רב�עקיבא  "
  בשלושה  מסיפורי  רבי  מאיר  ואלישע 57".  קוד�רביאני  מקרב  את  "

מופיעה  סדרה  של  משחקי  לשו	  מסביב  לצורות  שונות  של  האותיות 
ר ק  קוברי�אחרי  ש,    את  אלישע  כשהוא  חולהמבקררבי  מאיר  :  ב

רות "  (בבקרוהיה  "רבי  מאיר  דורש  את  הפסוק  ,  קברואותו  אש  עולה  מ
ולפי  תיקו	   (לבקר  את  מי  הוא  היה  מעדי�  ושואלי�  את  רבי  מאיר:)  ג

את  אביו  או  את :  בעול�  הבא)  לקרב  –ידי  בארי  ֿהגרסה  המוצעת  על

 

 

 
ודוחה ,    ועדי  נוסח  נוספי�140י  מינכ�  "כא�  בצדק  מאמצת  בארי  את  גרסת  כ 54

 . ועיי� דקדוקי סופרי� על אתר, בצדק את נוסח הדפוס

 . 179' עמ, בארי 55

, א�  רצונה  של  בארי  לכלול  את  סיפור  רבי  עקיבא  בתו�  הסוגיה:  ממה  נפש� 56
הרי  שיש  לראות  את  הברייתא ,    לברייתא  הפותחת  את  הסוגיהבשל  התייחסותה

אינה  פותחת  את "  מאי  חזא"או  ש:  יוצא  אחד  מ�  השניי�.  עצמה  כפתיחת  הסוגיה
 . 'מסגרת'ואי� כא� , אינה חותמת אותה" מאי דרש"הסוגיה או ש

 . 72' עמ, בארי 57
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  מלבד  משחקי  הלשו	  האלה  בארי  מוצאת  בקוב+  הסיפורי� 58.רבו
המתבססת  בי	 ,  תבנית  כיאסטית,  בירושלמי  מבנה  ספרותי  מובהק

 : השאר על ההקבלות הפנימיות הבאות

  מסמני�  שני  ביטויי�  יוצאי  דופ�  כבר את  התבנית  הכיאסטית

ביטויי�  יחידאיי� .  'הספרלפני  '  ו'  תורהרבי':  בראשית  הקוב!

ע� הספר  מצילי�  תיק  'בסיו�  הקוב!  ול'  בתורהיגע  'אלה  ה�  הד  ל

, שני  זוגות  הביטויי�  פותחי�  וסוגרי�  את  הקוב!.  לפניו'  הספר

 ...הסובב ציר הסיבה למצבו של אלישע 

הסיפור  על  תפילתו  של  אבויה (=  האמצע  במרחק  שווה  מציר  

נמצאות  בצד  אחד .)  ו.  א–שלא  לש�  שמיי�  שבנו  יגדל  בתורה  

של  רבי  מאיר  שרבי  מאיר  מכנה  בה�  כנראה  את '  ראשית'דרשות  ה

  סיפורי  הסיבה –ובצד  האחר  ',  ראשית'ההווה  הסיפורי  בש�  

ומול  סיפורי  החטא .  שה�  סיפורי  ראשית  החטא  לאמית�

 . מצאי� סיפורי הגאולה וההצלה לקראת סופובפתיחת הקוב! נ

  השבתת  השבת  והרכיבה  בשבת –מול  שני  חטאי  חילול  שבת  

כתיק  הספר  שחובה '  אחר'ניצבת  הצלתו  של  ,  בראשית  הסיפור

שבניגוד  לה ,  תורתו  של  אלישע.  להצילו  ע�  הספר  משרפה  בשבת

במעשה  של ,  מצילה  אותו  מעונש  גיהנו�,  חילל  שבת  במתכוו�

, ותו  מנע  אלישע  מחילול  שבת  כשספר  את  צעדי  הסוסא,  תלמידו

  59.איתו חילל את השבת

 : נראה אפוא כזה, אליבא דבארי, המבנה הכיאסטי של סוגיית הירושלמי

 

 

 
 . 74' עמ, בארי 58

, )2הערה  ,  לעיל(,  "�  אבויהאלישע  ב",  והשווה  רובנשטיי�,  97–96'  עמ,  בארי 59
מול  השאלה  הרטורית  הכופרת :  בנוס.  בארי  מציינת  את  הנקודות  הבאות.  168'  עמ

אלישע  עצמו  מצטט  את  דרשת  רבי  עקיבא  על ',  זו  תורה  וזו  שכרה,  'בשכר  מצוות
טענת  בנות ';  ידו  מראשיתובזכות  מצוות  ומעשי�  טובי�  שהיה  ב'שכרו  של  איוב  

עומדת  בניגוד  אירוני  מול  מעשה  החטא '  תבט  בתורתו,  אל  תבט  במעשיו,  'אלישע
 .'המלאכה–השבתת לימוד התורה בש� המעשה'של 
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כגו	  הקישור  הספרותי ,  א�  כא	  ניתוחה  של  בארי  מכיל  בוננויות  חשובות
ד   ליד  בית  קודש  הקודשי�  וליעובראלישע  :  'מעבר'בי	  שלושת  סיפורי  ה

  א� 60.ואילו  אמו  עוברת  ליד  בתי  עבודה  זרה,  בית  מדרשו  של  רבי  מאיר
בסופו  של  דבר  קיימות  בעיות  קשות  ה	  בטיעו	  המרכזי  כאילו  סוגייתנו 

חלק .  בנויה  לפי  תבנית  כיאסטית  וה	  בפרשנות  שהיא  מציעה  למבנה  זה

 

 

 
בית :  ששלושת  המעברי�  היו  ליד  בתי�,  יש  להוסי.  כא�  על  דברי  בארי 60

 . בית קודש הקדשי� ובתי עבודה זרה, המדרש
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מהקישורי�  שעליה�  היא  מבססת  את  התבנית  הכיאסטית  מפוקפקי� 
" בתורהיגע  "בפתיחת  הסוגיה  ו"  תורהרבי  "קישור  בי	  כגו	  ה,  למדיי

המופיעה  במקומות  נוספי� ',  תורה'  קישור  זה  מתבסס  על  המילה  –בסופה  
כ�  שהופעתה  בפתיחת  הסוגיה  ובסיומה  אי	  בה  כדי  לעורר  עניי	 ,  בסוגיה
סדר	  של  ההקבלות  אינו  מתאי�  בכל  המקומות  למבנה ,  יתר  על  כ	.  ספרותי

לשה  העיקרית  של  הטיעו	  לגבי  המבנה  הכיאסטי  היא   בר�  החו61.הכיאסטי
ההתעלמות  מהקבלות  פנימיות  נוספות  בסוגיה  שאינ	  תואמות  את  המבנה 

החלטת  אבויה  לגדל  את  בנו  לתורה  ולא  לעסקי� ,  לדוגמה.  הכיאסטי
מקבילה  על  דר�  הניגוד  לחטא  של  אלישע  בשליחת  ילדי�  למלאכה  תו� 

  זו  מרשימה  יותר  מההקבלה  של ודומה  שהקבלה,  הרחקת�  מלימוד  התורה
:   קיצורו  של  דבר62".מצילי	  תיק  הספר  ע�  הספר"ו"  טלייא  קומי  ספרא"

והתמקדותה  של ,  הסוגיה  שלנו  משופעת  בהקבלות  פנימיות  והדי�  פנימיי�
 . המחברת באות	 הקבלות המסתדרות לפי מבנה כיאסטי נגועה במגמתיות

. תי  של  הסיפורנפנה  עתה  למשמעות  שבארי  מפיקה  מהעיצוב  הספרו
לדעתה  העור�  ביקש  בעיצוב  הכיאסטי  של  הסוגיה  לבטא  עמדה  סלחנית 

 : הביסוס להבנה זו של התבנית הספרותית נמצא במשפט קצר. כלפי אלישע

הסדר  הלא  כרונולוגי  מדגיש  את  אשמתו  של  אלישע  ואת  שאלת 

, והמבנה  הכיאסטי  של  הסוגיה,  א%  סדר  זה,  יכולתו  להיגאל

63).נגאל, כ�(שובה מספקי� ג� את הת

 

שהועלתה  במחצית ',  יכול  להיגאל'אמנ�  השאלה  א�  אלישע  
א�  אי	  היא ,  זוכה  לתשובה  חיובית  במחצית  השניה,  הראשונה

 

 

 
השיי�  לסדרת ,  עבר  של  אלישע  ליד  בית  קודש  הקודשי�  המ–על  הקבלה  אחת   61

לא "מעירה  בעצמה  שמיקומה  הוא  ,  97'  עמ,    בארי–ר  ֿבֿהשימושי�  בפועל  ע
ובטבלה  המציגה  באופ�  גרפי  את  המבנה ,  "בדיוק  בהתא�  לתבנית  הכיאסטית

 .  היא משמיטה הקבלה זו) 99' עמ, ש�(הכיאסטי 

�  הסיפורי�  המסופרי�  על    אביו  של נית�  למתוח  קו  ישיר  בי:  דוגמה  נוספת 62
ולבחו�  את  הדומה  והשונה  ביניה�  באשר  להשפעת� ,  על  אמו  ועל  בנותיו,  אלישע

 .על הדמות הראשית

היא  מציינת  שהמבנה  הכיאסטי  מעמיד )  177'  עמ(במקו�  אחר  .  100'  עמ,  בארי 63
 . במרכז את האמירה המטילה את האחריות לחטאו של אלישע על אביו
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מצדיקה  את  בחירתה  להעמיד  נקודה  זו  במרכז  פירושה  למשמעות 
עריכת  הסוגיה  ואי	  היא  מסבירה  בפרוטרוט  כיצד  כל  אחת  מההקבלות 

אפילו  א�  נסכי�  להעמיד  במרכז  הסוגיה .  והפנימיות  תורמת  להבנה  ז
אי	  זה  מעיד  בהכרח  על  יחס ,  את  השאלה  א�  אלישע  יכול  להיגאל

עדי�  לראות  בגאולתו  של  אלישע  שבח .  סלחני  לאלישע  ולחטאיו
ויוכיח  הסברו  של  הירושלמי  לדבקותו ,  למסירות  נפשו  של  רבי  מאיר

  ע� מצילי	  תיק  הספר"של  רבי  מאיר  במשימת  הצלת  רבו  משו�  
אי	  הצלתו  של  אלישע  מושרשת  בהקלת  ראש  בחומרת ".  הספר

כי  א�  בכבוד  האדיר  שרוחשי�  רבי  מאיר  ובעל  הסוגיה ,  חטאיו
 . לתורתו של אלישע

במקומות  רבי�  בניתוח  המסרי�  והמשמעויות  של  הסוגיה  מצהירה 
בלי  להסתמ�  על  תופעה  טקסטואלית  או ,  ex cathedraבארי  הצהרות  

ארי  מוצאת  בהצגת  דמותו  של  אלישע  בסוגיה   ב64.ספרותית  כלשהי
אופי  שחינו�  לקוי  מצד  הוריו  הובילו  להערצת ֿתמונה  של  אד�  חלש

ואי	 ,    לצדק  אלוהי  כא	  ועכשיוההתרבות  ההלניסטית  ולציפיי
זו  מכשירה  אותו  לעמוד  באתגרי�  שהציבה  בפניו  שעת '  ראשית'

  א�  הסוגיה  מייחסת  להוריו  של  אלישע  כשלי�  שאינ� 65.השמד
זהירה  בשעת ֿ  אמירה  פסולה  של  האב  והליכה  לא–קשורי�  לחינו�  

  והציפייה  לשכר  ועונש  כא	  ועכשיו  מוצגת –  66  מצד  הא�	ההיריו

 

 

 
א�  בדיו� ,  יעות  מסתמכות  כמוב�  על  הדיוני�  בסיפורי�  הבודדי�חלק  מהקב 64

 .המסכ� היא מוסיפה נקודות רבות שלא נאמרו בדיוני� האלה

פי ֿהמבקשת  רווח  ושכר  על,  העמדה  הנפשית  הזו:  "101'  עמ,  כ�  כותבת  בארי 65
, של  אלישע'  ראשיתו'מקורה  ב.  היא  חולשה,  המצפה  לצדק  כא�  ועכשיו,  די�

כב�  עשירי�  זכה  אלישע  בוודאי  ללמוד  תורה  מפי .    בבית  הוריוובחינו�  שקיבל
� –  ולו  בתורה  –גדולה  (א�  בחינוכו  היה  תפקיד  ג�  למאוויי  הוריו  ,  טובי  המורי
ולכ�  לא  עמדה  לו  חוכמתו ,  )  תרומת  הא�–והערצת  התרבות  הזרה  ,  כשאיפת  האב
 ."בשעת מבח�

יחה  מאותו  המי� ריח  שהר"הסוגיה  מייחסת  את  השפעת  בתי  עבודה  זרה  ל 66
ספק  רב  א�  נכו�  לפרש  את ".  והיה  אותו  הריח  מפעפע  בגופה  כאירסה  של  חכינה

הריח  המפעפע  בגופה  של  הא�  כסמל  למאווייה  ולחינו�  שהיא  עתידה  להעניק 
שכ�  אפשר ,  "הערצת  התרבות  הזרה"ג�  אי�  בסיס  לייחס  לאמו  של  אלישע  .  לבנה
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ג�  א�  נניח .  תיאולוגי  ולא  כחולשת  אופיֿבסוגיה  ככשל  פרשני
התיאולוגית  של  אלישע  משקפת  כשל  במישור ֿשטעותו  הפרשנית

  הסוגיה  מספקת  בסיס ,ולא  במישור  האינטלקטואלי  בלבד,  הרוחני
וביניה	 ,  להשערות  רבות  שאינ	  קשורות  לחינו�  לקוי  ולחולשת  אופי

רוע ;  תאוות  כמוסות;  לעמו  ולאלוהיו,  מספקת  לתורתוֿאהבה  בלתי
 . לב ועוד

קביעותיה  של  המחברת  לגבי  חולשת  אופיו  של :  סיכומו  של  דבר
ר שאיננו  בנמצא  בספ,  אלישע  ולגבי  הרקע  שמאחוריה  טעונות  ביסוס

על  הקורא  מוטלת  אפוא  מלאכת  הסינו	  בי	  בוננויותיה  של .  זה
 .המחברת העומדות בביקורת לבי	 הרעיונות החסרי� ביסוס של ממש

 שחזור שלבי העריכה ורקע� ההיסטורי. ה

סוגיית  הירושלמי  קושרת  בשני  מקומות  בי	 ,  בניגוד  לסוגיית  הבבלי
הדרמטיי� סיפור  חייו  של  אלישע  לבי	  האירועי�  ההיסטוריי�  

אחד  ההסברי�  שהוצעו :  שהתרחש  בימיו'  שמד'הקשורי�  ל
שראה  לשונו  של  רבי "בירושלמי  למשבר  האמונה  של  אלישע  הוא  

  ואחד  מחטאיו  של  אלישע 67"יהודה  הנחתו�  נתו	  בפי  הכלב  שותת  ד�
להכריח "  בשעת  שומדא"הוא  שיתו�  פעולה  ע�  מאמצי  הרומיי�  

 : סקנת בארימכא	 מ. עבדי� יהודיי� לחלל את השבת

יש .  בתלמוד  הירושלמי  סיפורו  של  אלישע  מעוג�  בזמ�  ובמקו�

. בו  תפקיד  לתקופה  ולאירועי�  ההיסטוריי�  המאפייני�  אותה

והאירוע ,    המאה  השנייה  לספירה–הזמ�  ,    אר!  ישראל–המקו�  

... הוא  מרד  בר  כוסבה,  צירה  ולבה  של  מערכת  הסיפורי�,  המרכזי

מרקע  היסטורי  ומגיאוגרפיה בתלמוד  הבבלי  הסיפור  מנותק  

68.קונקרטית

 

 

חוסר  תשומת  לב  לסכנה  הרוחנית שהיא  עוברת  לתומה  ליד  בתי  עבודה  זרה  מתו�  
 .ב"ע–א"ועיי� לדוגמה בבבלי עבודה זרה יז סע, הכרוכה במעבר כזה

לישנא  דחוצפית  המתורגמ�  חזא :  "יש  לזה  מקבילה  בסוגיה  בבלית  אחרת 67
 ). ב"בבלי קידושי� לט ע" (דהוה גריר ליה דבר אחר

 . 175–174' עמ, בארי 68
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לשכבות  היסטוריות ,  לדעת  בארי,  סוגיית  הירושלמי  ג�  מתחלקת
שנית	  לפרוש  על  פני ,  המשקפות  יחס  משתנה  כלפי  אלישע,  ברורות

 : הלוח ההיסטורי

שבו  כנראה  לא ,  בעקבות  מרד  בר  כוסבה'  אחר'ההתייחסות  אליו  כ
ו  לנוכח  החורב	 לעמוד  אית	  באמונת]  אלישע[היה  מסוגל  "

  69;"והשמד

  המשתקפת –  א�  לא  למעשיו  ולמניעיו  –האהדה  לתורת  אלישע  
מסיפורי  מפגשיו  ע�  רבי  מאיר  והמושרשת  בעייפות  הציבור  מעמדת 

 ; הגבורה ששררה בזמ	 המרד

על  כל  חולשתו ,  הבנת  עורכי  הסוגיה  האחרוני�  לליבו  של  אלישע
החיי�  באר+ "אל  מתו�  ראיית�  המפוכחת  של  תושבי  ישר,  האנושית

 70".ישראל המתרוקנת לאטה מתושביה

עבודתה  של  המחברת  במישור  הדיאכרוני  כוללת  אפוא  את  בחינת 
סיפורי  אלישע  בירושלמי  ה	  לאור  תקופת  מרד  בר  כוסבה  וה	  לאור 

מיצוב .  התקופה  המשוערת  שבה  נוספה  לסוגיה  כל  אחת  משכבותיה
  בארי  להאיר  על סיפורי  אלישע  בתקופת  מרד  בר  כוסבה  מסייע  בידי

 : כגו	, מספר נקודות מתו� דברי� הידועי� על תקופה זו

תאור  חטאו  של  אלישע  כשיתו�  פעולה  ע�  הרומאי�  בגרימת  חילול 
גזירה  הקשורה  בתודעה  ההיסטורית  ע�  גזירות  הרומיי� ,  שבת

71.בתקופת השמד

 

ראיית  לשונו  של  רבי  יהודה  הנחתו�  בפי  כלב  מוסברת  על  רקע 
בלי  שתינת	 ,    הרומאי�  על  קבורת�  של  הרוגי  מלכותהאיסור  שהטילו

  72.רשות מיוחדת

 

 

 
 . ש�, בארי 69

 . ש�, בארי 70

בארי  מציינת  מחלוקת  בי�  ההיסטוריוני� .  9הערה  ,  196'  בעמ.  45'  עמ,  בארי 71
והיא  נוטה  להכרעת ,  בשאלה  א�  אמנ�  גזירות  אדריינוס  כללו  גזירה  על  השבת

א�  ג�  לא  אפשרו  שמירת ,  הפשרה  של  אופנהיימר  שהרומאי�  לא  חייבו  לחלל  שבת
אשר כ�  שבשעת  צור�  בעבודת  אנגריה  לא  נעשו  הנחות  ליהודי�  ב,  שבת  מלאה

 . למלאכה בשבת
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' וה"בארי  מעגנת  את  ההיזקקות  של  רבי  מאיר  לדרשה  על  הפסוק  
בתמורות  שחלו )  איוב  מב  יב"  (בר�  את  אחרית  איוב  מראשיתו

בהתייחסות  החכמי�  לדמותו  של  איוב  לרגל  מרד  בר  כוסבה 
שטענו  שהוא ,    על  איוב  רבי  מאיר  נמנה  ע�  המסנגרי�73.ותוצאותיו

 74.א� הקושי שלו לעמוד בייסוריוֿעל, עשה מאהבה

בארי  מבקשת  לגזור  מהרקע ,  מלבד  הבוננויות  הללו  ודומיה	
פיה	  היא  תפרש  את  תפיסותיה� ֿההיסטורי  את  אבני  היסוד  שעל

 : ומטרותיה� של המספרי�

, כנראה,  אפשרֿעל  סמ%  העדות  הספרותית  בתלמוד  הירושלמי  אי

א%  נית�  להציע  מסקנות ,  קנות  היסטוריותלהסיק  מס

בימי '  אחר'אלישע  ב�  אבויה  הפ%  ל  :היסטוריוסופיות  אחדות

משו� ,  כנראה',  אחר'הוא  הוגדר  כ.  מרד  בר  כוסבה  או  בעקבותיו

, שלא  היה  מסוגל  לעמוד  אית�  באמונתו  לנוכח  החורב�  והשמד

בתקופה  שבה  אזרו  שלומי ...  שלא  היתה  לה�  כל  הצדקה  בעיניו

; ני  ישראל  את  כל  כוחות  הנפש  כדי  להתחזק  באמונת�אמו

, בתקופה  שבה  אימצו  רבי�  את  השקפת  העול�  של  רבי  עקיבא

בתקופה  שבה  נדרשה  הרואיות  כדי ';  חביבי�  ייסורי�'לפיה  

כדי ,  משו�  כ%.  הרואי  במופג�ֿ  היה  אלישע  אנטי–להחזיק  מעמד  

להתגונ�  מפני  הסכנות  שהציבה  עמדת  חכ�  במעמדו  לכוח 

. ונידו�  לגיהנו�'  אחר'הוקצה  אלישע  כ,  דתה  של  האומהעמי

 

רדיפת  דת ",  ליברמ�'  היא  מסתמכת  כא�  על  מחקרו  של  ש.  91'  עמ,  בארי 72
 . רכה' עמ, ה"ירושלי� תשל, ספר היובל לשלו� בארו�, "ישראל

א "היא  מציינת  את  דבריו  של  א,  16–15הערות  ,  197'  בעמ.  54'  עמ,  בארי 73
ירושלי� ,  חכמי�מעולמ�  של  :  בתו�,  "ל"אסקזיס  ויסורי�  בתורת  חז",  אורב�

באשר  לחידוש  המסורת  על  אברה�  בכבש�  האש  כסמל  לקידוש ,  449'  עמ,  ח"תשמ
,   ואיל�354'  עמ,  )17הערה  ,  לעיל  (  פרקי  אמונות  ודעות–ל  "חז,  ל"הש�  ואת  הנ

באשר  לדומה  ושונה  בי�  איוב  לאברה�  בעיני  חכמי�  שוני�  שחיו  מסביב  לתקופת 
 . השמד

ת  דברי  התגובה  של  אלישע  לאור  הניגוד  בי�   בארי  מבקשת  להבי�  א55'  בעמ 74
לדעתה  אלישע  מצטט  מדברי  רבי  עקיבא  כדי  לרמוז  לרבי  מאיר  על .  אברה�  לאיוב

לבי�  חולשת ,  הדומה  לאברה�,  הניגוד  העמוק  בי�  מסירות  נפשו  של  רבי  עקיבא
, דרשתה  של  בארי  היא  יפה.  שאיננו  מגיע  אפילו  לרמתו  של  איוב,  אופיו  של  אלישע

� יש לה בסיס של ממש בסיפורא� ספק א. 
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קרוב  לאותה  תקופה  יכלו  להיווצר  לפחות  חלק  מסיפורי 

75.הסיבה

 

השלבי�  הבאי�  בעריכת  הסוגיה  בירושלמי ,  לדבריה  של  בארי
המושרשות ,  מבטאי�  תמורות  בהערכת  דמותו  של  אלישע

גה היא  משחזרת  תהלי�  שבו  שוקמה  בהדר.  בהתפתחויות  היסטוריות
סמו�  לחייו ,  בשלב  הראשו	:  לפי  השלבי�  הבאי�,  דמותו  של  אלישע

', אחר'המתייגת  את  אלישע  בכינוי  ,  חוברה  הברייתא,  של  אלישע
', הסיבה'מעט  אחר  כ�  נתחברו  סיפורי  .  ובכ�  מוציאה  אותו  מהכלל

וסיפור  מסיבת ,  המתארי�  את  האירועי�  שהובילו  את  אלישע  לכפירתו
מפסילה   "–מה  בהתייחסות  אל  אלישע  ֿויואלה  משקפי�  שינ,  הברית

שיח  בי	  אלישע ֿ  סיפורי  הדו76".ותיוג  אל  ניסיו	  להבי	  את  מניעיו
מתארי�  את  דמותו  מזווית ,  שהוא  גו�  הסוגיה  העיקרי,  לרבי  מאיר

נטייה  ליתר  סובלנות "הראייה  של  תלמידו  האוהב  ובכ�  ה�  משקפי�  
ת  בהוספת   היחס  הסלחני  כלפי  אלישע  מתבטא  ביתר  שא77".והבנה

שיח  ע�  רבי  מאיר ֿהסיפור  על  אביו  של  אלישע  והעמדתו  במרכז  הדו
  78.וכ	 בחתימת הסוגיה ע� סיפור בנותיו של אלישע

היחס  הסלחני  כלפי  אלישע  הל�  וגבר  בשל  תהלי�  של ,  לדעת  בארי
 : התפכחות האומה ממיתוס הגבורה

נראה  שבתחילה  היתה  עמדתו  של  רבי  מאיר  כלפי  רבו  עמדת 

. מבוססת  כולה  על  רגש  בלבד,  אולי  אפילו  עמדת  יחיד,  מיעוט

א%  תו%  זמ�  לא  רב  זכתה  עמדה  זו  לאהדה  בציבור  שעייפה  נפשו 

 

 

 
 . 103' עמ, בארי 75

 . 176' עמ, בארי 76

 . ש�, בארי 77

. דברי  בארי  אינ�  נהירי�  כל  צרכ�  בכמה  נקודות.  176,  102'  עמ,  בארי 78
בירושלמי '  מסיבת  הברית'היא  טענה  שסיפור  )  שהובא  לעיל(במקו�  אחר  ,  לדוגמה

ואילו  כא�  היא  טוענת  שהסיפור ,  )או  מעט  אחריה�('  הסיבה'נוצר  יחד  ע�  סיפורי  
דומה  שהיא  מבחינה  כא�  בי� .  שיח  ע�  רבי  מאירֿנכנס  לסוגיה  אחרי  חיבור  הדו

א�  ראוי  היה ,  )מאוחר  יותר(לבי�  שילובו  ע�  עיקר  הסוגיה  )  קדו�(חיבור  הסיפור  
 .  להבהיר נקודה זו
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ברוח  אהדה  זו  נוצר  הסיפור  הגדול  על  מאמצי  רבי .  להורגי�

חיי�  בדורות ...  עורכי  הקוב!...  מאיר  לגאול  את  אלישע  רבו

ל יו�  הקטנות  של  החיי�  באר!  ישרא.  מאוחרי�  עוד  יותר

המתרוקנת  לאטה  מתושביה  מביא  אנשי�  להכרה  שההרואיות 

בני  דורות  אלו  אולי  מתקשי�  יותר .  היא  נחלת  מיעוטי�  בלבד

להבי�  את  גבורת  מקדשי  הש�  מאשר  את  חולשתו  האנושית  כל 

מביני�  ללבו ,  על  שתי  שכבותיו,  עורכי  הקוב!.  כ%  של  אלישע

  שתסביר מערכת  סיפורית,  כל  אחד  בתורו,  ויוצרי�,  של  אלישע

. ותדגיש  את  מעלת  תורתו  מאיד%  גיסא,  את  חולשתו  מחד  גיסא

79.בכ% ה� משלימי� את גאולתו

 

בלי  ראיה  כלשהי  לתיארו� ,  ex cathedraטיעוני�  אלו  נאמרי�  
הפוליטי  שהיא  מייחסת ֿ  ולתהלי�  הנפשי80המשוער  של  חלקי  הסוגיה

זמננו  יזהה  בקלות  את  האסכולה  הפוליטית ֿהקורא  ב	.  לע�
חסת  באהדה  לעייפות  מהמיתוס  ההרואי  ולספק  המושרש המתיי

אידיאולוגי ֿא�  מניי	  יודעת  בארי  על  קיומו  של  דור  פוסט;  בחולשה
נראה  שלאור�  תקופת  התנאי� ?  בתקופת  אמוראי  אר+  ישראל

והאמוראי�  כאחד  אפשר  למצוא  גישות  יותר  מיליטנטיות  ויותר 
המבוססת  על   "–כיווני  המוביל  מהערצה  ֿואי	  תהלי�  חד,  פייסניות

  לגיבורי  המרד  אל  עבר  הבנה  למניעיה�  ולאישיות� –"  (!)  רגש  בלבד
 . של הבוגדי�) האנושיי� כל כ�(

, היסטורי  שבארי  מתארתֿאי	  יסוד  היסטורי  אפוא  לתהלי�  הסוציו
שכ	  הוא  מושתת  על  יחס ,  ושחזורה  כושל  ג�  במישור  הספרותי

חד  נשלטת בדור  א.  ערכי  לאלישע  בכל  אחד  משלבי  העריכהֿחד
הספרות  בידי  המזדהי�  ע�  המרד  נגד  רומי  ואלה  יגנו  את  אלישע  בכל 

 

 

 
 . 104–103' עמ, בארי 79

  א� –רית  לעומת  ארמית    עב–התיארו�  מבוסס  באופ�  חלקי  על  בוח�  לשוני   80
). 8181עיי�  עוד  להל�  בהערה  (מידה  זו  מספקת  ביסוס  לכל  קביעותיה  ֿאי�  אמת

נראה  אפוא  שהשחזור  של  שלבי  העריכה  מבוסס  על  פרשנותה  למשמעות  של 
� . ויש כא� מידה של מעגליות בטיעו�, השלבי
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הערכה  לתורתו  של  אלישע .  יוציאוהו  מהמחנה  וידינוהו  לגיהנו�,  פה
או  הבנה  כלשהי  למניעיו  תבואנה  לידי  ביטוי  רק  בדור  שהתרחק 

ספק  א�  הנחת  עבודה  רדוקציוניסטית  של .  כרונולוגית  ונפשית  מהמרד
tout comprendre c'est tout pardonner מאפיינת  את  המספרי�  

שהוציאו  מתחת  יד�  יצירות  רבות  בעלות ,  והעורכי�  התלמודיי�
, בקוב+  הסיפורי�  שבירושלמי  רק  סיפורי  הפתיחה.  עומק  ומורכבות

, ערכיֿמציגי�  אותו  באופ	  חד,  המתארי�  את  חטאיו  של  אלישע
בדומה   –  שאר  סיפורי  הקוב+  81.כרשע  החוטא  ומחטיא  בזדו	

אלישע  הוא .    מתארי�  מציאות  מורכבת  למדיי–לסיפורי�  שבבבלי  
המיטלטל  בי	  בעיטה  באמונות  ובמצוות  שעליה	  גדל ,  פני�ֿאד�  רב

עול�  התורה .  לבי	  הגעגועי�  לחזור  לחיקו  הח�  של  עול�  התורה
והיא ,  משיב  לאמביוולנטיות  של  אלישע  באמביוולנטיות  משלו

המציג ,  גו	  בסיפור  בנות  אלישעכ,  משתקפת  ברוב  סיפורי  הקוב+
כפי  שהתווכחו .  'תורתו'ל'  מעשיו'באופ	  החד  ביותר  את  הסתירה  בי	  

כ�  כנראה ,  רבי  ובנותיו  של  אלישע  על  ההערכה  הנכונה  כלפיו
רבי  מאיר  דורש  בטבריה .  התעמתו  רבי  מאיר  ותלמידיו  באותו  עניי	

דרשה  שנועדה  לשכנע  את  קהל  שומעיו  שיש  תקווה  לאלישע 
אפשר  לשמוע )  הרי  רב�  בחו+"  (הא  רב�  לבר"ובדבריה�  ,  יתובאחר

רכיבתו  על .  נמצא  בחו+'  רב�'  האד�  שאתה  רואה  כ–דחייה  וזלזול  
  מעמידה  אותו  מחו+  לבית  המדרש –  כנראה  חזו	  נפר+  –סוס  בשבת  

 

 

 
הסיפורי�  האלה  אינ�  נכנסי�  באופ�  חלק  לשחזורה  של עוד  יש  להעיר  כי   81

א�  הערכת�  השלילית ,  מעידה  לכאורה  על  איחור)  ארמית(שכ�  לשונ�  ,  בארי
המוחלטת  כלפי  אלישע  קושרת  אות�  דווקא  לשלב  הקדו�  ביותר  של  גיבוש 

במועד  כלשהו :  "  היא  מסבירה177–176'  ובעמ,  בארי  מודעת  לבעיה  זו.  הסוגיה
ה  האחרו�  נוצרו  סיפורי  החטא  כדרשות  יצירתיות  על  הברייתא לפני  שלב  העריכ

של '  פרשני'האופי  ה,  לדעת  בארי."  שעניינה  הוא  הארבעה  שנכנסו  לפרדס
" קיצ1  בנטיעות"לביטוי  בברייתא  '  דרשות  יצירתיות'הבנויי�  על  ,  הסיפורי�  האלה

, "בויהאלישע  ב�  א",  על  נקודה  זו  כבר  עמדו  רובנשטיי�;  43,  41'  עמ,  ראה  בארי(
מפקיע ,  )  ואיל�82'  עמ,  ]2הערה  ,  לעיל[,  החוטא,  וגוש�,  152'  עמ,  ]2הערה  ,  לעיל[

� . אות� מהמיצוב ההיסטורי המאפיי� את שאר הסיפורי
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  ולפיכ� 82,ולא  רק  במוב	  הגיאוגרפי,  הרוחני  והחברתי,  במוב	  הנפשי
לדעת�  רבי  מאיר .  שתכנעו  ממנהרומזי�  שומעי  הדרשה  שה�  לא  ה

. 'בחו+'בעוד  המציאות  מעידה  עליו  שהוא  ',  רב'מתעקש  לראות  בו  
הרי  קברו  של  רב� "  (הא  קבריה  דרב�  אייקד"בהמש�  ג�  האמירה  

הנה  הוכחה :  כאילו  לומר,  נאמרה  כנראה  בנימה  אירונית)  בוער
ההתגוששות .  חותכת  שכל  מאמצי�  להציל  את  רב�  היו  לשווא

רבי  עקיבא  מש� ,  	  רבי  מאיר  לבי	  אלישע  מכא	המתמדת  בי
היכולת ֿותלמידיו  מצד  שלישי  מבטאת  את  חוסר)  מחלוקות  דרשניות(

ערכית  כלפי ֿמשמעית  וחדֿשל  עול�  התורה  להגיע  להערכה  חד
 .דמותו המורכבת של אלישע

, ערכיותֿג�  באשר  לפרטי  הסיפור  נוטה  בארי  לעתי�  להערכות  חד
: לדוגמה.  ייחסות  מורכבת  יותרבמקומות  שהסיפור  מזמי	  הת

ועל  אמו  של  אלישע  העוברת  ליד  בתי '  ברית  המילה'בסיפורי�  על  
של  הפחתת  אחריותו '  סלחנית'עבודה  זרה  רואה  בארי  מגמה  

  א�  אי	  זה  ברור  כלל  שחכמי  התלמוד  סבורי�  שיכול  אד� 83.לחטאיו
. ידי  תליית�  בכשלי�  של  הוריוֿלהפחית  את  אחריותו  למעשיו  על

  מקורות  תלמודיי�  רבי�  מלמדי�  שעוונותיו  של  אד� ,אדרבה
  כפי  שג� –נחשבי�  יותר  חמורי�  כשהוא  ממשי�  בדר�    אבותיו  

  א�  ההקשר 84.זכויותיו  שוקלות  יותר  כשהוא  ממשי�  בדר�  אבותיו
בסוגייתנו  מלמד  שהוא  לא  נועד '  ברית  המילה'שבו  מובא  סיפור  

 

 

 
  במונחי�  של  מקו�  ותנועה  לסמל משמעיֿהסוגיה  שלנו  עושה  שימוש  דו 82

ערה  למשמעות ,  52–51'  עמ,  בארי.  לגבי  תחו�  שבת,  אמירות  רוחניות  ג�  בהמש�
והיא  ג�  מציעה  הבנות  שונות  למניעיה�  של  שומעי  דרשת '  חו1'המטפורית  של  

 . א� פירושי לנקודות האלה שונה מפירושה', הנה רב� בחו1'רבי מאיר באמירת 

וראה  דיו� .  190'  עמ,  )2הערה  ,  לעיל  (החוטא,  ה  גוש�והשוו,  87'  עמ,  בארי 83
 .65ֿ ו63מסביב להערות , לעיל

 יש  מה  מפני!  עול�  של  רבונו:  לפניו  אמר:  "א"עיי�  לדוגמה  בבלי  ברכות  ז  ע 84
, משה:  לו  אמר?  לו  ורע  רשע  ויש  לו  וטוב  רשע  יש,  לו  ורע  צדיק  ויש  לו  וטוב  צדיק
 רשע  –  לו  וטוב  רשע,  רשע  ב�  צדיק  –  לו  ורע  צדיק,  צדיק  ב�  צדיק  –  לו  וטוב  צדיק

 ".רשע ב� רשע – לו ורע רשע, צדיק ב�
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יפור  זה  על שכ	  אלישע  מספר  ס,  להפחית  את  אחריותו  של  אלישע
פי דרשת ֿעל', אחריתו'שאי	  תקווה  ל:  מנת  להוכיח  רעיו	  כמעט  הפו�

  85.טובה' ראשיתו'מכיוו	 שלא הייתה  , רבי עקיבא

בארי  יודעת  לעתי�  לתאר  את  דמותו  של ,  במהל�  פירושיה  וניתוחיה
אלישע  ואת  התייחסות�  של  החכמי�  אליו  באופ	  מעמיק  יותר 

דמות "גת  אלישע  בירושלמי  כהיא  מתארת  את  הצ.  ומורכב  יותר
בי	  מרידה "  על  קו  הגבול"בשל  הליכתו  "  אד�  חצוי"וכ"  טרגית

  ובמקו�  אחר  היא  מתארת  את  התמודדותו  של  הבבלי  ע� 86,לתשובה
, השפעת  אישיותו  של  רב  על  תלמידו:  כגו	,  "שאלות  קשות  מאוד"

באיזו  מידה  מגנה  התורה  על   "87;ובמיוחד  כשהרב  הוא  אישיות  פגומה
  א�  בבואה  לשרטט  את 88"?  ועל  החכמי�  מפני  החטאלומדיה

התעלמה  בארי  ממורכבויות ,  השתלשלות  עריכת  סוגיית  הירושלמי
יש  מקו� .  כאלה  ונזקקה  לתפיסה  רדודה  של  הערכות  מגנות  וסלחניות
לא  בטוח .  לתהייה  א�  כל  רובדי  הסוגיה  עשויי�  להתיישב  זה  ע�  זה

  את  הרשע –סוגיה  שעור�  אחד  מסוגל  להכיל  ביחד  את  כל  רובדי  ה
יחד  ע�  הדאגה  לשמירת  השבת  של  רבי '  סיפורי  החטא'המזעזע  של  

  א�  מכא	  ועד  לשרטוט  קו 89.מאיר  תלמידו  וע�  הבכי  בשעת  מותו
המתח  בי	  ראיית  השחור .  התפתחותי  ברור  המרחק  הוא  רב  מאוד

לראיית  הלב	  באישיותו  של  אלישע  נולד  בעודו  בחיי�  ונשאר  עד 
בכל  דור  ובכל  שלב .  ובעצ�  עד  ימינו  אנו,  לזמ	  עריכת  הסוגיה

בעלת ,  התמודדו  החכמי�  ע�  ההיבטי�  השוני�  של  דמות  מורכבת

 

 

 
 .עומדת על יעד זה של הסיפור, 85' עמ, בארי 85

 . 183, 78' עמ, בארי 86

 .170' עמ, בארי 87

 . ש�, בארי 88

�  ניתני� עבודתה  של  בארי  מושתתת  כמוב�  על  ההנחה  שהמתחי�  בסיפור  אינ 89
לדעתי  אי� ).  49,  47ראה  הערות  (וא.  חוקרי�  אחרי�  מסכימי�  אתה  ,  לגישור

  מורכבת –ואישיות  אחת  ,  המתחי�  בסוגיה  מגיעי�  לכלל  סתירה  של  ממש
לבטי� ה�  את  ה,    יכולה  להכיל  ה�  את  הרשעות  של  סיפורי  החטא–ומסוכסכת  

 . משמעי של שעת מותוֿוההתנצחות של הוויכוחי� ע� רבי מאיר וה� את הבכי הדו
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וכ	  התמודדו  ע� ,  סתירות  פנימיות  וגווני�  שוני�  של  אור  וחוש�
 . ההתנגשות בי	 ערכי� מקודשי�

 סיכו�. ו

שחזור  שלבי  עריכת  הסוגיה  בידי  בארי  מחזיר  אותנו  לנקודה  שבה 
הדיסציפלינות  של .  הזיקה  בי	  היסטוריה  לספרות:  ננופתחנו  את  עיו

היסטוריה  וספרות  עשויות  להעשיר  זו  את  זו  בהבנת  סיפורי� 
המידע  ההיסטורי  מסייע  לקשור  בי	  הדמויות  והאירועי� .  תלמודיי�

לבי	  רקע�  החברתי  והתרבותי  ולהבי	  את  ההיבטי�  החברתיי� 
  לספק  הסברי� הניתוח  הספרותי  עשוי.  והפוליטיי�  של  הסיפורי�

למטבעות  לשו	  ועיצובי�  לשוניי�  מיוחדי�  ולהעמיק  את  הבנת 
  השילוב 90.הרוחניי�  והמוסריי�  של  הסיפורי�,  ההיבטי�  הנפשיי�

של  שתי  דרכי  העיו	  עשוי  אפוא  להביא  לתמונה  מלאה  ועשירה  של 
תמונה  המכילה  ה	  את  המישור ,  משמעויות  הסיפורי�  והשלכותיה�

 .  די וה	 את המישור הכללי והחברתיהפנימי והייחו, הפרטי

של '  היסטוריותֿא'א�  הצהרותיה  באשר  לֿעל,  ספרה  של  בארי
. עוסק  בהרחבה  בצדדי�  היסטוריי�  של  חקר  סיפורי  אלישע,  מחקרה

, שיח  מפרה  בי	  העיו	  ההיסטורי  לעיו	  הספרותיֿליד  מקרי�  של  דו
לעתי�  דוחקת  החתירה  לעבר  הצגה  ברורה  וסכמטית  במישור 

טורי  את  רגליה  של  ההתמודדות  הספרותית  המעמיקה  ע� ההיס
למרות  מגבלותיו  של  ספר .  המורכבויות  והמתחי�  של  סיפורי  אלישע

הוא  עשיר  בבוננויות  חשובות  העשויות  להעשיר  את  הבנתו  של ,  זה
א�  ג�  א�  ניקח  בחשבו	 ,  רמת  הספר  איננה  אחידה.  המעיי	  והחוקר

יישאר  מספר  נכבד ,  ורתאת  כל  הנקודות  בספר  שאינ	  עומדות  בביק

 

 

 
פי  התפיסה  הקלסית  והרווחת  של ֿהאמירות  האלה  נאמרות  על  דר�  הרוב  ועל 90

בדורות  האחרוני�  קיימות  מגמות  שונות  בשתי .  הדיסציפלינות  הנדונות
ות  המתמקדת   היסטוריה  המתמקדת  בעולמו  של  הפרט  וספר–הדיסציפלינות  

דומה ,  א.  המגמות  האלהֿעל.  החברתית  והפוליטית  של  היצירה'  אמירה'ב
�ומכל  מקו�  ה� ,  שהקביעות  שלי  כא�  מאפיינות  את  רוב  העשייה  בשני  התחומי

� .מציגות את התפיסה שלי של שני התחומי
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, ג�  אחרי  קריאת  הספר  הזה.  של  בוננויות  ופירושי�  מבוססי�  וראויי�
אשר ,  רב  העלו�  על  המפורש  באשר  לדמותו  החידתית  של  אלישע

. ודאי  תמשי�  לגרות  את  דמיונ�  של  הלומדי�  והחוקרי�  ג�  בעתיד
א� ,  הפירושי�  והרעיונות  בספרה  של  בארי  לא  יתקבלו  במלוא�

  בעתיד  ע�  החידה  ששמה  אלישע  ב	  אבויה  ימצאו  בספר המתמודדי�
 .הרבה נקודות מעשירות ומגרות

 

פ  והחוג  למחשבת "החוג  לתורה  שבע,  מכללת  הרצוג,  אברה�  וולפיש
 ישראל
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 מאיר ליטבק

בישראל אירא�   קריאה מעוותת של 

� ר י  ג ל, ח א ר ש י ב  � א ר י א א  ו ר ק ר. ל ח א ה ו י  מ צ ע ת : ה ד

ת ו י נ ר ד ו מ ב, ו י ב א ל  ר:ת י ל   ו   ו כ מ ד  ח ו א מ ה  � ו ב י ק ה ו  , 

 � י ל ש ו ר 2י 0 0 6. 

 שלאחר  אירא	  של  הייצוג  על  חרי�  אשמה  כתב  הוא  ר�  חגי  של  ספרו

 מעלה  הספר.  בישראל  והאקדמית  העיתונאית  בכתיבה  1979  מהפכת

 שבו  שהאופ	  היא  הראשונה.  בזו  זו  הקשורות  מרכזיות  טענות  שלוש
 ואנשי  י�פרשנ,  עיתונאי�,  זיכרונות  כותבי  –  הישראלי�"  הידע  יצרני"

 לוקה  בישראל  אירא	  את  ומייצגי�  מפרשי�,  קוראי�  –  אקדמיה

 זאת  וראייה,  "קולוניאליסטית"  ואוריינטליסטית  ובראייה"  עיוורו	"ב

 של  האסלאמית  לרפובליקה  ביחס  אירציונאלית  ומזינה  פוביה  משקפת

 . אירא	

 עיסוק"ל  כי  היא,  קודמתה  את  המסבירה,  השנייה  הטענה

 "עמוקי�  תרבותיי�  שורשי�"  ישנ�  באירא	  י  הישראל"האובססיבי
 אלא,  אירא	  של  מאופייה  או  ממעשיה  נובעי�  שאינ�,  בישראל  בחברה

 אירא	  את  הרואה,  אשכנזיתֿישראלית  אוריינטליסטית  תפיסה  מתו�

. הישראלית  ההוויה  של  לאומניֿדתיֿהמזרחי,  האפל  הפ	  של  כבבואה
 על  הזה  תיהדֿהמזרחי  מהמרכיב  הפחד  את  משליכה  היא,  לפיכ�

 . אירא	

 את  להפרי�  מנסה,  הספר  של  השני  בחלקוהמובאת  ,  השלישית  הטענה

 של  שוני�  היבטי�  ניתוח  ידיֿעל  אירא	  של    הישראלית"קריאה"ה

 ובמשטר  במהפכה  מדובר  כי  להראות  במטרה,  האסלאמית  הרפובליקה

 רציונאלית  בצורה  נוהג  האיראני  המשטר  וכי,  במהות�  מודרניי�

 . י�תחומ של בשורה
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 על  הישראלית  הכתיבה  של  שוני�  היבטי�  לבקר,  ראוי  וא�,  נית	

 באר+  שוני�  אירועי�  התקשורת  הציגה  בה  הצורה  את  ובמיוחד,  אירא	

 הראשונות  טענותיו  שתי,  זאת  ע�.  האחרונות  השני�  30ֿבזו    חשובה

 על  מבוססות  שה	  מפני  היתר  בי	,  כשלי�  במספר  לוקות  הספר  של

 ישראליי�  מקורות  של,  ביותר  יצירתית  א�  י�ולעת,  סלקטיבית  קריאה

 לערער  העשויות  מהותיות  סוגיות  של  משורה  התעלמות  תו�,  שוני�

 שהיא,  השלישית  לטענה  באשר.  להציג  ר�  מנסה  אותה  התמונה  את

 שנכתב  למה  בהשוואה  מהותי    באופ	  מחדש  אינו  ר�,  בבסיסה  נכונה

 לב  בביקורת  תשומת  לה  פחות  ולפיכ�  אקדיש,  האקדמי  במחקר  בעבר

 בעיתיות  אמירות  או  קביעות  של  שורה  בספר  מופיעות,  לכ�  נוס�.  זו

 המוצא  שבנקודת  הבעיות  את  המשקפות,  משניי�  בנושאי�  ביותר

 .המחבר של המתודולוגית

 התיאורטית  בספרות  ר�  של  ביותר  מרשימה  שליטה  משק�  הספר

 של,  )לעייפה  עד  לעתי�(ציטוטי�    עמוס  והוא,  החברה  מדעי  בחקר

 Subaltern  (הכפיפי�  ולימודי  קולוניאליתֿהפוסט  הגישה  נציגי

Studies(  .הוא  � אירא	  על  התקשורתי  בסיקור  מעטי�  לא  כשלי�  חוש

 ישראלי�  פרשני�  של  התבטאויות  לעתי�  ומצטט,  השני�  במש�

 מצד.  לעי	  ניכרת  שנה  פשטנות�  30  של  לאחור  במבט  אשר,  שוני�

 בהערכה  רבות  פעמי�  מצטט  הוא  אותו,  סעיד  לאדוארד  בדומה,  שני

 צבא  ואנשי  דיפלומטי�  שותפי�  לו  ,אחיד  ישראלי  שיח  ר�  יוצר,  רבה

 ללא,  אקדמיה  ואנשי  סופרי�,  עיתונאי�,  באירא	  ששירתו  לשעבר

 לעתי�  יוצר  הוא  כ�  ובשל,  השוני�  השיח  סוגי  בי	  מספקת  הבחנה

 השיח  את  להכליל  נוטה  ר�,  לדוגמה  ,כ�.  ופשטנית  מכלילה  תמונה

 בי	  מהשוני  מתעל�  או,  אחד  כשיח  התקשורתי  והשיח  קדמיהא

 העוסקי�  אלה  לבי	  התיכו	  ובמזרח  באירא	  העוסקי�  מומחי�

 של  היחסי  משקל�  מהו  בוח	  אינו  הוא,  כ	  כמו.  אחרי�  בתחומי�
 ,"הידע  יצרני"כל    את  לכלול  הזו  הנטייה.  בשיח    השוני�"ידעה  יצרני"

 במטרה,  ר�  כאשר,  ההתמו  לעתי�  נראית  אחת  בקבוצה  ,כלשונו

 שכנראה(  ישראליי�  אקדמיה  חוקרי  על  מסתמ�,  טיעוניו  את  לאשש

 מורכבת  תמונה  המציגי�)  "ידע  יצרני"ל  הקשר  באותו  נחשבי�  אינ�

. שלו  לטיעוניו  תחתמ  הקרקע  את  לעתי�  משמיט  הוא  ובכ�,  אירא	  על
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 אלה  דברי�  להביא  קרובות  לעתי�  נוטה  הוא  הזו  הבעיה  את  לפתור  כדי

 .ממשקל� להמעיט וכ�, שוליי� בהערות ורק א�

 אי	  וכי,  באירא	  המשטר  של  סנגור  להיות  שוא�  אינו  כי  טוע	  ר�

 מודה  א�  הוא.  לישראל  הנשק�  האיראני  מהאיו�  להתעל�  בכוונתו
 1979  מאז  לו  נתוני�  אירא	  שאזרחי  והתרבותי  הפוליטי  שהדיכוי"

 תחת  סבלו  ה�  שממנו  הדיכוי    מ	)ל"מ  שלי  דגש("  שבעתיי�  חמור

 סנגוריה  מלמד  אכ	  מעטות  הוא  לא  לעתי�  א�  .)25'  עמ(היש	    המשטר

 התפיסה  על  שלו  הביקורת  להט  מתו�  המשטר  על  מוצדקת  בלתי

 במדיניותה  נעימי�  הפחות  מהצדדי�  לחלוטי	  ומתעל�,  הישראלית

 . לישראל ביחס אירא	 של

 

 

 א�(סט  ופו  קולוניאליתֿפוסט  אידיאולוגית  מוצא  נקודת  משק�  הספר

 מתיימר"  אינו  הוא  כי  ,לומר  נית	  ר�  של  לזכותו.  ציוניתֿ)  אנטי  לא

 גורס  אינו  שהוא  מפני  ,)25'  עמ"  (מדעית  לניטרליות  אופ	  בשו�

 בה  הסוגיה  אופי  בשל  וכ	  ,מחקרו  מנשוא  החוקר  את  לבודד  שאפשר

 הפוזיטיביז�  שעיד	  לאחר  במיוחד,  לגיטימית  גישה  זוהי.  עוסק  הוא

 המובהקת  האידיאולוגית  המוצא  נקודת,  זאת  ע�.  העול�  מ	  פס  הנאיבי

 קורא  הוא  בו  מהאופ	  החל,  שבספר  מהבעיות  חלק  ביסוד  עומדת  הזו

 או  דעות  לה�  ולייחס  קש  אנשי  ליצור  הנטייה  דר�,  ממקורותיו  חלק

 או,  אות	  לנת+  עליו  יקליש  כדי,  הביעו  שאות	  מאלה  השונות  קביעות

 חלק  תחת  החותרות  שונות  תמסוגיו  או  מראיות  להתעל�  הנטייה

 . לעתי� תמוהות בפרשנויות וכלה, מטיעוניו

 

 הישראלי ע� משטר השאה" רומ�"ה

 לתאר  נהגו  בישראל  השוני�  הכותבי�  כי  ,היא  ר�  של  הראשונה  טענתו

 ,1979  במהפכת  שהודח,  פהלווי  ריזא  מחמד,  השאה  של  אירא	  את
 תעלמי�מ  שה�  תו�,  ונאורות  קידמה  של  כסמל  וורודי�  בצבעי�

 הכבד  האנושי  זה  ומהמחיר  משטר  של  והדכאני  הערי+  מאופיו

 השאה  משטר  של  זו  מעוותת  הצגה.  האיראני  מהע�  גבתה  שמדיניותו

 של  איי�  שני  ובישראל  באירא	  לראות  הישראלי  הרצו	  מתו�  נבעה

 הפגנה נגד ישראל באירא�
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ר�   מאשי�  זה  בהקשר.  והמאיי�  הנחשל  האסלאמי  המזרח  מול  המערב
 ע�  פעולה  לשת�  נכונות�  על  מוסרי  ו	בעיוור  הישראלי�  הכותבי�  את

 .ומדכא ערי+ כה משטר

 המוסד  איש  בי	  תכתובת  ר�  מצטט,  זה  מעוות  לתיאור  כדוגמה

 כ"הסווא  איש  איראני  קצי	,  ידידו  לבי	  צפריר  אליעזר  הישראלי
 ההפלגה  כי  לעובדה  לב  ש�  לא  ר�  אול�.  )המשטרה  החשאית(

 כביטוי  מצטט  ואה  שאותה,  לישראל  ובדמיונה  אירא	  של  בהישגיה

 לעמיתו  האיראני  הקצי	  של  במכתביו  מופיעה,  הישראלית  לראייה

 ידע  האיראני  שהקצי	  אמנ�    יתכ	).9–7'    עמ  צפריר,35  'עמ(הישראלי  

 בכל אמור חוקר אול�, אוזנו  את  לסבר  ורצה  הישראלי  עמיתו  חושב  מה

 .דוברי� בי	 להבחי	 זאת

 רבי�  במקומות  ג�  כמו,  בישראל  שאכ	  מהעובדה  להתעל�  אי	

 משטר  את  לראות  המהפכה  שלפני  בשני�  נטייה  הייתה,  בעול�  אחרי�

 לקדמה  מנחשלות  אירא	  את  המצעיד  כמשטר,  חיובי  באור  השאה

 ברור  כ	  כמו.  יותר  האפלי�  מצדדיו  התעלמות  תו�,  המערבי  בנוסח

 שורשי  של  פורה  היסטורי  מחקר  שנות  30  לאחר  ובוודאי,  לחלוטי	

 מכל  מיליוני�  נגדו  לקומ�  שהצליח  משטר  כל  כי,  באירא	  המהפכה

 קונסנזוסג�    קיי�.  חמורי�  וכשלי�  בפגמי�  נגוע  היה  הציבור  שכבות

 פוליטית  שגיאה  כל  כמעט  השאה  ביצע  שלטונו  שנות  במהל�  כי  מחקרי

 על  צדק  של  רבה  במידה  אותו  השניאו  יחד  שכול	,  אפשרית  אנושית  או

 :בעיות מספר ישנ	 ר� של המכלילה בקביעתו אול�. האיראני הע�

 זו  שראייה  העובדה  משמעותמ  ממעיט  או  מתעל�  ר�,  ראשית

, המהפכה  עד  ובאירופה  ב"בארה  רבי�  כותבי�  אצל  ג�  התקיימה
 הוא  אות�  הייחודיי�  הישראליי�  למניעי�  אותה  לייחס  קשה  ולפיכ�

 כשליו  על  יותר  הרבה  היו�  יודעי�  שאנו  ספק  אי	,  שנית.  מגנה

 בזמ	  מהכותבי�  שלרבי�  שעהב,  השאה  שטרמ  של  וכישלונותיו

 מתעל�  ר�  של  מביקורתו  וחלק,  בידינו  המצוי  חסר  הידע  היה  המהפכה

 משטר  על  מהכותבי�  חלק  לפני  שעמדה  החלופה,  שלישית.  זה  מהבדל

 שני�  מספר  לאחור  במבט  אירא	על    שהביטו  אלה  במיוחד,  השאה

 דמוקרטית  חלופה  ולא  ומיניסטית'הח  החלופה  הייתה,  המהפכה  לאחר

 משטר  את  לראות  נטייה  היתה,  זו  לחלופה  בהשוואה,  לפיכ�.  אוטופית

 .יותר חיובי באור השאה
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 ניכר  עצמו  ר�  של  תיאורו  מתו�  כי  היא  יותר  החמורה  הנקודה  אבל 

" התכחשות"ה  על  מדבר  הוא  בסיס  להכללה  בה  אי	  כי  מייד
 את  מצטט  הוא,  למשל  ,כ�.  האיראני  הע�  מסבל  התעלמותהו

 האפלות  פניו  המראי�  את  עזרי  מאיר  לשעבר  השגריר  של  ותיוזיכרונ

 הממסד  איש  של  דבריו  ואת,  )37  'עמ(כ  "הסווא  של  והברוטאליות

 עשירי�  בי	  העיניי�  ומנקרי  העצומי�  הפערי�  על  צדוק  חיי�  הישראלי

 ידו  את  מתאר  המוסד  איש  צפריר  ג�  ).39,  36'  מע(  באירא	  לעניי�

 של  היותו  את,  ומדכא  מושחת  טרמש  היותו  את,  המשטר  של  הקשה

' מע(הצבא    אנשי  של  היהירה  התנהגות�  ואת,  יכול  כל  ארגו	  כ"הסווא
37 ,46 ,50 ,52 ,54 ,57.(  

מצטט   עצמו  ר�  כאשר  שאת  ביתר  בולטת  הזו  הפנימית  הסתירה
 יצרני"ב  מהבכירי�  כאחד  מתאר  הוא  אותו,  מנשרי  דוד  את  )81  'עמ(

 משטר  של  עריצותו  כי  הקובע,  בישראל  אירא	  על  האקדמי"  הידע

 המדיניות,  הלבנה  המהפכה  של  המזיקות  הנסיבות,  השאה

 עושק"ו  פהלווי  מלוכת  של  קלריקאליתֿהאנטי  החילונית  התרבותית

 לפרו+  שהביאו  המשמעותיי�  הגורמי�  בי	  היו"  האימפריאליז�

 ביקורת  של  מביטויי�  להתעל�  בוחר  הוא,  כ	    כמו.1979ֿ  בהמהפכה

 לסתור  כדי  בה�  שיש,  אקדמיי�  בחיבורי�  מופיעהה  השאה  משטר  על

 :אביב  תל(  במהפכה  אירא�  הקצר  בספרו,  למשל  כ�.  טענתו  את
, באירא	  החירויות  דיכוי  על  מנשרי  מדבר)  1988,  המאוחד  הקיבו+

 באירא	  החינו�  מערכת  על  היסודי  במחקרו  המרכזיות  המסקנות  ואחת

 משמעותי  מצו�לצ  הביאו  לא  בחינו�  הרפורמות  כי  אהי  הפהלווית

 1.אות� הרחיבו א� ואולי, באירא	 החברתיי� בפערי�

 בדבר  ר�  של  קביעתו  את  סותרות  הראיות  בה�שמקרי�    שבאות�  אלא

 פסולי�  מניעי�  בדבריה�  מוצא  הוא,  הישראלי�  של  התעלמות�

 אות�,  צדוק  חיי�  ודברי  מאחר,  לדוגמה  ,כ�).  כנראה  לו  רק  הנהירי�(

, מדיכוי  התעלמות  על  עצמו  שלו  הקודמי�  דבריו  את  סותרי�,  ר�  מצטט

 

 

 
1 David Menashri, Education and the Making of Modern Iran (Ithaca: Cornell 

University Press, 1992), pp. 241-268, 300-306. 
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 הבלתי  תמיכתו"את    זה    בתיאור"חוש�  "הוא  כי  צדוק  את  ר�  מאשי�

 הפסקה  את  לקרוא,  כנראה  ,צרי�).  38'  עמ  ("השאה  בעריצות  מסויגת

 הפשוט  האיראני  האזרח  של  פחדיו  את  והמתארת  צדוק  מדברי  המובאת

 אפילו  בה�  למצוא  כדי  מאד  יצירתית  כ  בצורה"הסווא  של  הארוכה  מידו

 מדבריו  להתעל�  יכול  אינו  כאשר  ר�,  כ	  כמו.  ר�  של  מהאשמותיו  שמ+

 את  ר�  פותר,  לעניי�  העשירי�  בי	  העצומי�  הפערי�  על  צדוק  של

 הפאר  בשכונות  שגרו  הישראלי�  על  בביקורת  להאשמותיו  הסתירה

 ).36' עמ ("עברה לדבר שותפי� "היו ה� ולפיכ�, באירא	

 המדוכא  ההמו	  של  הסתערותו  של  האפשרות  על  מדבר  צפריר  כאשר

 את  מציג  שהוא  על  ר�  אותו  מגנה,  בטהרא	  העשיר  הצפו	  על  והעני

 לא    וחמור...מובחנת  בלתי,  הומוגנית  אנושית  כמסה  "הפרולטריו	

 אלה  המוני�  של  סבל�  את  "משתיק"  הוא  וכ�,  "אנושיות  חסרת  פחות

 קשה,    ראשית.מצב�  את  ולשנות    לנסות"הזכות  את  מה�  שולל"ו

 הוא,  הוא    נהפו�;הסבל  של  הצדקה  צפריר  של  בתיאורו  לראות

 ג�  כמו  ,זה  בתיאור,  שנית  .זה  סבל  לתאר  חזקי�  די  בביטויי�  משתמש

 האיראני�  של  זכות�  לשלילת  ראייה  אי	  ,צפריר  של  אחרי�  בתיאורי�

 צפריר  כי  ר�  של  לקביעתו  בסיס  שו�  פה  אי	,  ושלישית  .להתקומ�

 כמי,  מובהקי�  אוריינטליסטיי�  מושגי�"ב  ני�האירא  את  תופס

 נכו	  ".ובחנופה  בכניעות  ,בפסיביות,  עיוור  בציות  שמתאפייני�

 זה  תיאור  אול�,  הקי�  שהשאה  החנופה  משטר  את  מתאר  שצפריר

 בתיאורי�  דווקא,  כ	  כמו.  הע�  המוני  על  ולא  השאה  על  ביקורת  גדוש

 מדובר  אי	  כי  לחלוטי	  ברור  המהפכה  תחילת  על  צפריר  של  אחרי�

 הביטוי  כי,  לומר  ג�  כדאי.  עיוור  ציות  המצייתי�  פסיביי�  באנשי�

 במזרח  רבי�  מהפכניי�  ארגוני�  של  בשיח  מאד  שגור  "המוני�"

. התודה  ,הקומוניסטית  המפלגה  של  הרשמי  שמה  א�  וזהו,  התיכו	
 ידיֿעל  במושג  השימוש  נעשה  בה�  במקרי�  ג�  הא�,  השאלה  נשאלת

 דווקא  שאז  או,  אוריינטליסטי  בתיאור  מדובר  להא  מהפכניי�  גורמי�

 .לשבח הזה הביטוי ראוי

 השאה  משטר  של  מאד  הרבי�  השליליי�  מהיבטיו  להפחית  בלי

 השחורה  התמונה,  לאחור  במבט  כי  לומר  ג�  נית	,  הדכאני  ואופיו

, ר�  של,  מתלהמי�  לומר  שלא,  החריפי�  ביטוייו  מציגי�  אות�  משחור
 שאל,  באירא	  הנוכחי  המשטר  כי  מודה  צמוע  ר�.  מסוי�  בעיוות  לוקה
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 ממשטר  מובני�  בכמה  גרוע,  רבה  כה  רגישות  מגלה  הוא  תחושותיו

 את  הבוחני�,  הישראלי�  הכותבי�  יעדיפו  לא  מדוע,  כ�  א�.  השאה

 ר�  ?הנוכחי  המשטר  פני  על  השאה  משטר  את,  לאחור  במבט  אירא	

 רמספ  אול�.  השאה  משטר  של  הדכאני  אופיו  על  בהתקפות  מרבה
 פסולה  שכה  הציונית  בהטיה  חלילה  אות�  להאשי�  שאי	  ,חוקרי�

 א�  במיוחד,  אלה  בתיאורי�  רבה  הגזמה  הייתה  כי  מראי�  ,בעיניו

, י'באע  די	ֿאל  עמאד  האד�  זכויות  פעיל.  הנוכחי  למצב  זאת  משווי�
 המהפכנית  באירא	  )שהידא	  יֿבניאד(  החללי�  קר	  ידיֿעל  מונה  אשר

 נרצחו  או  שנהרגו  המשטר  מתנגדי  של  ויקהמד  מספר�  היה  מה  לבדוק

ֿ  למספר�  הגיע  1979–1963  בשני�  כי  למסקנה  הגיע,  השאה  בתקופת

 ,הנותרי�  מבי	.  עצמה  המהפכה  בתקופת  נהרגו  2,781  ומתוכ�,  3,164
 כוחות  ע�  בהיתקלויות  שנהרגו  מהפכניי�  ארגוני�  פעילי  היו  177

 להורג  הוצאו  אחרי�  טרור  או  גרילה  פעילי  157ֿו,  האיראניי�  הביטחו	

 בניגוד  זאת.  השאה  של  הכלא  בבתי  מחשידות  בנסיבות  מתו  או

 שנמסרו  כלואי�  ונרצחי�  אלפי  עשרות  של  המנופחי�  למספרי�

   ג�2.באירא	  השוני�  האופוזיציה  גופי  ידיֿעל  השני�  במהל�

 המשטר  של  רשמיי�  נתוני�  שבדק,  קורצמ	  רלס'צ  הסוציולוג

 שנמסרו  ,המהפכה  בזמ	  ההרוגי�  פרימס  כי  למסקנה  הגיע,  האסלאמי

 בהשוואה,  מאד  נמוכי�  ולפיכ�,  בהרבה  מדויקי�  היו  ,המשטר  ידיֿעל

 אי	  אמנ�.  המערבית  והתקשורת  השאה  מתנגדי  בידי  אז  שנמסרו  לאלה

 במספר  מדובר  כי  ברור  אול�,  אלה  מספרי�  של  מחומרת�  להמעיט

 המשטר  בתקופת  להורג  שהוצאו  האסירי�  מאלפי  בהרבה  נמו�

 אנשי  אסירי�  של  רבות  מאות  חיסול  לשמצה  אלה  בולט  בי	.  האסלאמי

 בחירתו  מאז  כי  להזכיר  ראוי,  כ	  כמו.  1988  בשנת  אלק'ח  אהדי	'המג

 ר�  מתפעל  ממנה  (2005  באוגוסט  לנשיאות  אד'אחמדינג  מחמוד  של

 אחת  רק  אינה  אירא	,  )האסלאמית  באירא	  השורר  לפלורליז�  כביטוי

 במספר  עלייה  כולל,  להורג  בהוצאות  ל�בעו  המובילות  המדינות

 

 

 
2 Cyrus Kadivar, "A Question of Numbers," Rouzegar-Now, August 08, 2003: 

http://www.emadbaghi.com/en/archives/000592.php#more 
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, ילדי�  של  להורג  הוצאהה  ג�  ב  שנהוגה  אלא,  למוות  נשי�  סקילות
 .השאה של הדכאני במשטרו התקיימה שלא תופעה

 בביקורת�  חוסכי�  הישראלי�  הכותבי�  אי	  שבה�  מקרי�    באות�

 לכאורה  ניטרלית  עמדה  הצגת  על  ר�  אות�  השאה  תוק�  משטר  על

 מניעי�  לישראל  מייחסי�  שה�  כ�  על  או,  וישראל  א	איר  יחסי  כלפי

 ר�  תיאור  מבקר,  למשל  ,כ�.  השאה  כלפי  למדיניותה  אלטרואיסטי�

 המזכיר,  )34'  עמ(אלה    שורות  כותב  של  במאמר  שורות  שלוש  ב	  קצר

� ארגו	  ע�  כולל,  לאירא	  ישראל  בי	  ובטחוני  צבאי  פעולה  שיתו

 שמדובר  א�  על  כי  ענהבט,  והנפט  החקלאות  בתחומי  וכ	,  כ"הסווא

 מחמאות  של  בקורטוב  להבחי	  שלא  קשה,  משהו  אדיש  תיאור"ב

 למצוא  נית	  זה  קצר  בתיאור  א�  הקורא  ישפוט.  לישראל"  עצמיות

 למחמאה  ביטוי  או,  ישראל  של  אלטרואיסטי�  מניעי�  בדבר  טענה

 אקדמית  בכתיבה  מתלה�  בלתי  סגנו	  ר�  בעיני  כי  נראה  אול�.  עצמית

 .האידיאולוגית מטרתו את משרת הוא אי	 א�, לגנאי הראוי דבר הוא

 כביכול  מתעלמת  שהיא  על  הישראלית  הכתיבה  מבקר  אתג�    ר�

 לאיבה  הגור�  היו  השאה  משטר  ע�  ישראל  של  ההדוקי�  שקשריה  מכ�

 מקצועי  עת  בכתב  במאמר,  מזו  יתרה).  72'  עמ(ישראל    כלפי  האיראנית

 כי  וטע	  לכת  ר�  הרחיק,  זה  ספרו  על    המבוסס,2008ֿ  בשפרס�

 ישראל  של  אחריותה  את  להפני�  המסרבי�  ,הישראליי�  החוקרי�

 לע  האיראנית  איבהב  האשמה  את  משליכי�,  האיראנית  לאיבה
 ביקורת  על  3".הדתית  בתרבות�  טבועות  להיות  האמורות  פתולוגיות"

אי	  בכתיבה  האקדמית  באר+ ,  ראשית  :דברי�  ארבעה  לומר  נית	  זו
 השאה  משטר  לבי	  ישראל  בי	  קשרי�ה  של  מתרומת�  התעלמות

 ביחס  משקל�  על  אלא  ויכוח,  לישראל  האיראנית  האיבה  להעמקת

 ראו(המשטר    של  הבסיסית  האידיאולוגיה  בעיקר,  אחרי�  לגורמי�

 מרכיב  היא  לישראל  האיבה  כי  הקביעה  בי	  אי	,  שנית).  להל	

 

 

 
3 Haggai Ram, "To Banish the 'Levantine Dunghill' from Within: Toward a 

Cultural Understanding of Israeli anti-Iranian Phobias," International Journal of 

Middle East Studies Vol. 49, No. 2 (2008), p. 257 
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 באירא	  הנוכחי  המשטר  של  הבסיסית  האידיאולוגיה  של  אינטגראלי

 זו  שקביעה  מפני,  דבר  וחצי    דבר"פתולוגיות"על    דיבורי�  לבי	

 המשטר  דוברי  ידיֿעל  לאור  היוצאי�  וחיבורי�  כתבי�  מבוססת  על

.   לדורותיה"האיראנית  הנפש  "בסבכי  כלל  עוסקת  ואינה  באירא	
 הביאו  השאה  ע�  ישראל  קשרי  דווקא  מדוע  מסביר  אינו  ר�,  שלישית

 וביטחוניי�  כלכליי�  קשרי�ש  למרות,  ישראל  של  לחיסולה  לקריאות

 דומות  לקריאות  הביאו  לא  השאה  למשטר  אירופה  מדינות  בי	  ענפי�

 האשמה  כל  את  ישראל  על  המטילה,  זו  בטענה,  רביעית.  אליה	  ביחס

 ר�  כי,  עצמו  ר�  של  בטכניקה  להשתמש  א�,  נדמה,  אירא	  של  איבתהב
, לישרא  לחיסול  האיראנית  הקריאה  את"  מצדיק"א�    אולי  או"  מבי	"

 כהומניסט  עצמו  המגדיר,  ר�  אולי.  בעבר  מדיניותה  על  הולמת  כתגובה

 לשאה  ישראל  בי	  פעולה  שיתו�  מדוע  להסביר  יכול,  אוניברסאלי

 את  או,  אירא	  ממנהיגי  רבי�  על  המקובלת  השואה  הכחשת  את  יצדיק

, הנוכחי  במשטר  2  מספר  לאד�  הנחשב,  אני'רפסנג  האשמי  של  דרשתו
 ה�  כי  בטענה  באירופה  היהודי�  כנגד  היטלר  של  מעשיו  את  שהצדיקה

 הרב  הפרסו�  את  או,  באירופה  הציונית  השליטה  נגד  כוונו

 .באירא	 יהודי� נגד הד� ועלילות ציו	 זקני של לפרוטוקולי�

הישראליי�   הכותבי�  שאפו  זו  בכתיבה  כי  וטוע	  לכת  מרחיק  א�  ר�
). 33'  עמ  ("1979ֿשהתרחשה  ב  למהפכה  מאחריות  ישראל  את  לנקות"

 על  עצמו  ר�  של  דבריו  מתו�  ג�,  המעטה  בלשו	  תמוהה  הזו  הטענה

. המהפכה  של  העמוקי�  והפוליטיי�  הכלכליי�,  החברתיי�  שורשיה
, באירא	  השפעת�  בהאדרת  שוני�  ישראליי�  כותבי�  מאשי�  ר�  א�
 השפעה  לישראל  המייחסת  ,הפוכה  במגלומניה  לוקה  זו  שטענתו  הרי

 את  להשוות  כלל  נית	  הא�.  האיראנית  ההיסטוריה  על  בעליל  מופרזת

 ב"ארה  של  לאלה  אירא	  לבי	  ישראל  בי	  הצבאי  הפעולה  שיתו�  היקפי
 מתקרב  המדינות  שתי  בי	  הסחר  היק�  הא�  ?עת  באותה  ובריטניה

, מזו  יתרה  ?השונות  אירופה  ארצות  ע�  אירא	  של  הסחר  להיקפי  אפילו
 יראני�הא  של  השפעת�מ  כמעט  מגוחכת  בצורה  ממעיטה  זו  טענה

 התנשאות  משו�  זו  בקביעה  אי	  הא�.  ארצ�  של  ההיסטוריה  על  עצמ�

 היסטורית  אחריות  חיצוני  לגור�  המייחס  תרבותי  קולוניאליז�  או

  ?1979 מהפכת כמו אדיר כה לאירוע
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 ביקורת מוסרית

 משטרי�  ע�  פעולה  שיתפה  שישראל  על  כ�  גדולה  לגאווה  מקו�  אי	

 סתרי  את  לחשו�  המתיימר  	היסטוריו  אול�.  חשוכי�  רודניי�

 ממציאות  ג�  להתעל�  יכול  אינו  הישראלית  הנפש  של  הפסיכולוגיה

. להציג  מבקש  הוא  אותה  התמונה  את  מסבכת  א�  היא  ג�,  היסטורית
 הייתה  אירא	  כאשר,  60ֿ  וה50ֿה  בשנות  לעשות  ישראל  יכלה  מה

 מאד  גבוה  במחיר  �ג  ולו(נפט    לה  למכור  שהסכימה  היחידה  המדינה

 הכלכלה  יכולה  היתה  אי�?  )אז  העולמי  בשוק  לערכו  אהבהשוו

 שעה,  אירא	  ע�  הקשרי�  מערכת  על  לוותר  ,יחסית  הקטנה  ,הישראלית

 ר�  תובע  מדוע?  סחר  קשרי  עמה  לקיי�  סרבו  בעול�  רבות  שמדינות

 ממנה  עשירות  שמדינות  בשעה  יותר  נעלה  ומוסרית  התנהגות  מישראל

 גדולי�  היו  אחרות  ותרב  ארצות  ע�  שלה	  הסחר  שקשרי,  בהרבה

 ע�  כלכליי�  קשרי�  לקיי�  להוטות  היו,  ישראל  של  מאלה  בהרבה

 לוותר  צריכה  הייתה  ישראל  כי  ולומר  צדקנית  גישה  לנקוט  נית	?  אירא	

 להיות  יכול  אינו  כ�  שאומר  מי  אול�,  הצרו�  המוסר  למע	  אלה  כל  על

 בזמ	  מדינאי�  של  האילוצי�  מערכות  את  המנתח  רציני  היסטוריו	

 .אמת

 כי  ג�  משתמע  הישראלי�  של  המוסרי  עיוורונ�  על  ר�  של  מביקורתו

 אול�,  השאה  ממשטר  יותר  ומוסריות  טובות  חלופות  בנמצא  אז  היו

 ממשלתה  ראש,  מצדק  מחמד,  למשל  כ�.  בסיס  חסרת  טענה  זוהי

 של  בהפיכה    שהודח,)1953–1951  (אירא	  של  יוהדמוקרט  הליברלי
 אמיתית  הזדהות  מתו�  כהונתו  קופתבת  ישראלי  אנטי  קו  נקט,  CIAֿה

 פתיוהמ  ע�  התכתב  וא�,  הפלסטיני�  ובפרט  ע�  ערב  מדינות  ע�

 קו  נקטו  הלאומית  בחזית  יורשיו  ג�.  חסיניֿאל  אמי	'  חאג  הגולה

   שיתו�:חלופות  שתי  עמדו  הישראלי�  המנהיגי�  בפני,  כלומר.  דומה

 הבגיש  לדבוק  יכול  אקדמאי.  כלו�ֿלא  או  ,מדכא  משטר  ע�  פעולה
 מותרות  אי	  חו+  מדיניות  לקובעי  אול�,  כלו�  לא  המעדיפה  המוסרנית

 .כאלה

 אירא	  בי	  שקירבו  האסטרטגיי�  הקשרי�  של  בחשיבות�  מכיר  ר�

" השאה  משטר  ע�  הישראלי�  של  ההזדהות  "כי  טוע	  אול�,  לישראל
 עמוק  נטועה  "והייתה,  האסטרטגיי�  האינטרסי�  מתחו�  בהרבה  חרגה

 לבני  לגרו�  היתה  הבסיסית  שמטרתו,  השאה  שהוביל  הקדמה  במצעד
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 להיטמע  וא�  הקפיטליסטי  המערב  ע�  להתיישר  האיראני  הע�

 הישראלי�  ג�,  ר�  אומר,  המערב  בארצות  המשקיפי�    כיתר".בקרבו

 תפיסת  של  להתממשותה  מבח	  שדה  בו  וראו  זה  ממפעל  נחת  שבעו

 על  אותו  לאכו�  שיש,  וטוטלי  יחיד  כמפעל  המערבית  המודרניות

 לה�  אפשר  הוא  כי,  השאה  ע�  היה  הישראלי�  של  לב�.  כולו  עול�ה

 –  אחד  במרחב  וישראל  אירא	  הוצבו  שבה  מדומיינת  מפה  לשרטט

 כי  הישראלית  האמונה.  התיכו	  במזרח"  לב	"ו  חילוני  ,מתקד�,  מערבי

 סייעה  הצלחה  סיפור  הוא  הפהלווי  המשטר  תחת  האיראני  הניסיו	

 אמריקאניות  וצפו	  אירופיות  תבמחלצו  ולהתעט�  להמשי�  "לישראל

 ). 35' עמ ("התיכו	 מהמזרח חלק אינה היא כאילו בעצמה להתל ובכ�

 כחלק  להיראות  הישראלי  הרצו	  בדבר  בטענה  האמת  מ	  הרבה  יש

 אול�  ספק.  זו  למציאות  שותפה  באירא	  לראות  והשאיפה,  מהמערב

 חלק  שאינ�  בעצמ�"  להתל  "הישראלי�  של  מרצונ�  נבע  הדבר  �א

 מעט  לא  נבע  זה  רצו	  וכי,  הנכו	  הוא  ההיפ�  כי  לומר  נית	.  ת"זהמהמ

 ג�  שהיו  לומר  ג�  כדאי.  קיומ�  את  שולל  תיכו	  מזרח  שאותו  מההכרה

 בדג�  ה�  א�    שראו,20ֿ  ההמאה  מחצית  עד,  מעטי�  לא  איראני�

 נטו  רבי�  ישראלי�  וכי,  לצעוד  צריכה  אירא	  לפיו  המופת  את  המערבי

 בחוסר  אות�  להאשי�  שנית	  יתכ	.  האיראני  הטיעו	  את  לקבל

 סוגית    כי,לומר  ראוי.  המטעה  האיראני  הייצוג  כלפי  ביקורתיות

 להעסיק  וממשיכה  העסיקה  אליו  ההידמות  או  במערב  ההשתלבות

 השני�  במאתיי�  התיכו	  חבמזר  רבי�  ואינטלקטואלי�  הוגי�

 ללא  מודרניזציה  תיתכ	  הא�    בשאלהו  אלהבעיקר  עסק.  האחרונות

 לדג�  חלופיי�  דגמי�  קיימי�  הא�  ,אחרת  בלשו	  או,  תהתמערבו

 אינטלקטואלי�  של  הכני�  המאמצי�  א�  על  כי  ,לומר  כדאי.  המערבי

 ,שכזה  דג�  למצוא  כה  עד  ביד�  עלה  לא  ,תיכוניי�  מזרח  מדינאי�  או
 חלופי  דג�  מציג  לא  עצמו  ר�  ג�.  נמשכי�  עוד�  וההתלבטות  והחיפוש

  .משכנע

 בהסתכלות  כביכול  "מערבית"ה  התפיסה  על  ר�  של  התקפתו,  שנית

 את  בוחני�  כאשר  במיוחד,  תמוהה  לעתי�  נראית  אירא	  על

 ממחברי�  ציטוטי�  עמוס  שספרו  העובדה  את,  שלו  המתודולוגיה

 עמוק  הנטועה  האידיאולוגית  תפיסתו  את  וא�,  "מערביי�"  �והוגי

האוריינטליז�   ביקורת.  מגנה  הוא  אותהש  מערבית  תרבות  באותה
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 ג�,  המערב  תרבות  אותהות  של  ריפה	    קולוניאליותֿפוסט  ותותיאורי

 העצמית  הביקורת  תרבות  של  תוצר  ששתיה	  כיוו	,  אותה  מגנות  ה	  א�

 ג�.  אחרות  בתרבויות  ולא  דכאנית  תרבות  באותה  דווקא  שצמחה

 תפיסות  נגד  אמנ�  יוצאת,  ר�  מאמ+  אותהש  ,הכפיפי�  תיאורית

 ואת  צמיחתה  את  לנתק  נית	  לא  אול�,  מערביות  אפיסטמולוגיות

 את  ר�  של  גישתו  מזכירה  מסוימת  במידה.  המערב  מתרבות  רעיונותיה

 יֿאל  לאל'ג  האיראני  הסופר  של  ההשפעה  רב  מספרו  העולה  הפרדוקס
 את  תק�  אשר  ,)המערב  רעל(  רבזדגי'ע  ,1963  משנת  אחמד

 על  כולו  מבוסס  היה  א�,  המערב  לתרבות  אירא	  של  השתעבדותה

, מערביי�  הוגי�  של  ציטוטי�  עמוס  היה,  ביותמער  תרבות  תפיסות
 המערבית  התרבות  השפעת  את  כמשק�  ממבקריו  אחדי�  ידיֿעל  והוצג

 . אירא	 על

המערבי   הקולוניאליז�  את  שתוק�  מי  מדוע  לתהות  ג�  אפשר
 שערכי�  מכ�  מתעל�  הומניסטיי�  אוניברסאליי�  ערכי�  בש�  )בצדק(

 אליה,  האסלאמית  ליקההרפוב  של  הבולטי�  ההיכר  מסימני  אינ�  אלה

 ר�  בה�ש  מקרי�  באות�.  להבי	  מתאמ+  הוא  ואותה,  יהתאמפ  חש  הוא

 אות�  בש�  זאת  עושה  הוא,  האסלאמית  הרפובליקה  את  מגנה  עצמו

 את  משבח  ר�,  שני  מצד.  "המערב  ע�  מזוהי�  "שהיו  ערכי�

 דמוקרטיי�  מרכיבי�  מספר  שהפנימה  כ�  על  האסלאמית  הרפובליקה

 של  תוצר  הזו  הדמוקרטיה  אי	  הא�.  משטרה  במבנה  משמעותיי�

 הדמוקרטיה  כי  ר�  טוע	  הא�  ?אירא	  על  והחלתה  מערבית  השפעה

 את  ר�  משבח  הספר  בהמש�  ?האותנטית  האיראנית  בתרבות  מקורה

 את  שאב  לא  הפמיניז�    הא�;המהפכנית  באירא	  הנשי�  של  מאבק	

 בתרבות  מקורו  הא�  ?משוקצות  מערביות  תפיסות  מאות	  השראתו

 ר�  א�  לתהות  אפשר  מסוימת  בציניות  ?המסורתית  תיכונית  זרחהמ

 .לנשי� יחסה שזהו בחברה לחיות מוכ	 היה עצמו

, השאה  מפשעי  עי	  העלימו  כיעל    הישראליי�  הדוברי�  את  מגנה  ר�
, אכ	.  המודרניזציה  בתהלי�  נמנע  בלתי  במחיר  מדובר  כי  תפיסה  מתו�
 תהליכי  ובי�ג  אות�  מהמחיר  התעלמות  לבקר  ראוי  וא�  נית	

 מעניק  "עצמו  ר�,  זאת  ע�.  מתפתחות  בארצות  שוני�  מודרניזציה

 למשל,  הנוכחי  המשטר  של  פחות  לא  מוסריי�  בלתי  למעשי�  "הנחות

 עצמה  להציב  אירא	  של  מניסיונה  חלק  זהו  כי  בטענה,  טרור  הפעלת
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 בש�  דיכוי,  כלומר.  אימפריאליסטיֿהאנטי  המחנה  בראשות

, טרור"  להבי	  "נית	  אבל,  מוסרית  פסול  הוא  המערבית  המודרניזציה
 .המערבי לאימפריאליז� ההתנגדות בש� נעשה הוא א�

רציונאלית  והנגדתה ֿגינוי  המהפכה  כאיעל    מדבר  ר�
 אומר  לא  הוא,  ראשית).    41  'עמ  ("השאה  משטר  של  להומניטאריות"

 דבריו  ה�  אלה  כי  ונראה,  ההומניטאריות  בדבר  לקביעה  המקור  מהו

 ניטאריותומה  על  דיברו  ציטט  לא  שהוא  הדוברי�  כל,  ניתש.  עצמו  שלו

 מודה  עצמו  שר�  כפי,  השניי�  בי	  גדול  פער  ויש,  מודרניות  על  אלא

 המשטר  של  המודרני  אופיו  על  ידבר  כאשר,  הספר  בהמש�  במובלע

 . הנוכחי

 

 השיח הישראלי והמהפכה באירא�

 דמיי�והאק  העיתונאיי�  והפרשנות  הסיקור  את  רחבה  בחזית  תוק�  ר�

 כותבי�  שגילו  והפחד  העוינות  את  בעיקר,  באירא	  המהפכה  של

 להצגת  שהביא  באופ	,  ומיני'ח  תומכי  של  כוח�  שגבר  ככל  ישראליי�

 היה  שמדובר  שעהב  זאתו  ,ריאקציוניתֿדתית  כתופעה  המהפכה

 ההתייחסות  את  להסביר  נית	  לא,  לדבריו.  אדירה  חברתית  במהפכה

 של  הקולוניאלי  לסיקור  האות  משווה  והוא,  רציונאליי�  במונחי�  הזו

 של  מסבל�  שהתעל�,  1947ֿב  חלוקתה  בעת  בהודו  האלימות

 רציניות  בעיות  בכמה  לוקה  זו  טענה  שג�  אלא).  41'  עמ(המדוכאי�  

 .בהמש� שיפורט כפי, ר� של לכתיבתו האופייניות

 לראות  יכלו  לא  בישראל    השוני�"הידע  יצרני"כי    ר�  קובע  בהקדמה

 משו�  בעיקר",  המהפכה  את  שהולידה  והקשה  סבוכהה  המציאות  את

 בו  וראו  באסלא�  ניתלו"  ה�  וכי  ,"האיראנית  ההיסטוריה  מ	  שהתעלמו

 אול�).  19'  עמ"  (המהפכה  את  להסביר  שבכוחה  יחידה  קטגוריה

 תחילה  "כי  ומציי	  קביעתו  את  עצמוב  ר�  סותר  'ב  בפרק  דיונו  בתחילת

 של  למורכבות  רבה  רגישות  והמומחי�  המשקיפי�  גילו  דווקא

 ,"המאבק  של  העומק  לגורמי  להיוודע  ורצו	  המהפכנית  הסיטואציה
� של  מרשימה  הבנה  שיקפה  "המהפכה  סיקור  של    תחילתו  כי  ומוסי

 אחרי�  במקומות  ג�).  45–44'  עמ"  (באירא	  שהתחוללו  המאורעות

 ישראלי�  אקדמיה  אנשי  כי  מראה  הוא,  )82–80  'עמ(  הספר  בהמש�
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, זאת  ע�.  המהפכה  של  כלכליי�ֿהחברתיי�  שורשיה  את  לתאר  היטיבו
 ובראשונה  בראש  "  נבעה  זו  אמפתיה  כי  בקביעה  דבריו  את  מסייג  הוא

 נציגי,  החילוניי�  המהפכה  כוחות  של  שיד�:  בסיסית  לב  ממשאלת

). 44'  עמ"  (העליונה  על  דבר  של  בסופו  תהיה,  המערבית  הקדמה
 והסמלי�  �הדימויי  במהפכה  שהתרבו"  ככל,  ר�  מתרע�,  אול�

 היושב  ומיני'ח  איתאללה  של  מרכזיותו  שגברה  וככל  האסלאמיי�

 הרגרסיבי  אופיה  ומפני  המהפכה  מפני  הפחד  והתעצ�  הל�  כ�,  בגלות

 ֿואנטי  ריאקציונית  תופעה  בה  לראות  מיהרו  "והפרשני�,  "כביכול

 ).47, 45 'מע" (מודרנית

 שגבר  ככל  למהפכה  יהתוהאמפ  ההבנה  אובד	  הזו  על  הקובלנה

 עצמו  ר�  של  המוקדמי�  דבריו  נוכח  ומיני  תמוהה'ח  תומכי  של  כוח�

, המהפכה  של  בדרכה  הסטייה  על  ר�  מיצר  בהקדמה.  הספר  בראשית
 אידיאולוגיית  פינתה  מהפכניתֿהבתר  למדינה  במעבר  "כי  ומסביר

. שעבוד  של  אידיאולוגיה  לטובת  מקומה  את  המהפכה  של  השחרור
 של  השחרור  סמלי  את  ו	השלט  מיחזר  אמנ�  זו  באידיאולוגיה

 סדר,  חדש  הגמוני  סדר  לכונ	  כדי  ובראשונה  בראש  זאת  א�,  המהפכה

' עמ"  (המדינה  מזבח  על  המוות  אידיאל  את  היתר  בי	  שקידש,  אסלאמי
 הפרשני�  של  יהתהסימפ  או  יהתהאמפ  אובד	  מדוע,  כ�  א�).  25

,   הסיבה?ר�  של  מצערו  גרוע  המהפכה  התגלגלות  כלפי  הישראלי�
 יחס�  היא  –  הספר  כל  במהל�  להתעל�  ר�  מתעקש  וממנה  –  כנראה

 אלא).  בהמש�  ראו(והיהדות    ישראל  כלפי  ותומכיו  ומיני'ח  של  העוי	

 אינה  זו  א�  ורק  א�  מהמהפכה  להסתייג  מותר  ר�  בעיני  כי  שנדמה

 נראית  היא  א�  ממנה  לחשוש  אסור  אבל,  האיראני  הע�  את  משרתת

 .לישראל כמסוכנת

 ושוחר  הדמוקרטי  באופייה  מפריז  ר�  כי  העירל  ג�  זו  ראוי  בנקודה

 הציבור  של  מכריע  שרוב  הוא  נכו	.  דרכה  בראשית  המהפכה  של  החרות

 דגלו  בה  החלופה  אבל,  השאה  של  הרודני  משטרו  נגד  יצא  באירא	

 שזיהוי,  להתפלפל  יכול  כמוב	  ר�(דמוקרטית    היתה  לא  מה�  רבי�

 מערבית  ייהלרא  נוס�  ביטוי  הליברלי  הוא  הדג�  ע�  הדמוקרטיה

 אמיתי  חלופי  דמוקרטי  דג�  ק�  לא  כה  עד  אול�,  'וכו  צנטריתֿאתנו

 .)הליברלית לדמוקרטיה
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 יותר  מאוחר  יצא  א�  במהפכה  שהשתת�  איראני  עיתונאי,  י'גנג  אכבר

 כי  הסביר,  בכלא  שני�  חמש  כ�  על  ישב  וא�  האסלאמי  המשטר  נגד

 א�  ,"�אימפריאליזֿואנטי  עצמאות,  צדק"על    נסוב  המהפכני  השיח

   הגו�4.האד�  חירויות  או  דמוקרטיה  איזכר  לא  הוא  במקרה  שלא

 ידיֿעל  שדוכאה  הלאומית  החזית,  בדמוקרטיה  שדגל  היחיד  הפוליטי

 עוצמה  ביתר"  הפוליטית    לזירה  שבה    ר�  לדברי    ואשר,1953ֿ  בהשאה

 של  לחבורה  והפכה  בעבר  כוחה  לעומת  חיוור  צל  הייתה  ,"1977ֿב

 החסר  ואשר  רחבה  עממית  מתמיכה  עוד  תהנהנ  שלא  פוליטיקאי�
 מהדי  של  )אזאדי  יֿנהזת(החופש    תנועת.  ממש  של  ארגונית  תשתית

 מערכת  לבי	  דמוקרטיה  בי	  סינתזה  ליצור  אמנ�  ניסתה  באזארג	

 ארגוני.  למדי  מצומצ�  היה  בציבור  כוחה  אול�,  האסלאמית  האמונות

 הדי	א'המג  ארגוני,  הקומוניסטית  התודה  מפלגת,  השוני�  השמאל

 הזר�  אפילו.  בורגני  כשקר  הדמוקרטיה  את  שללו,  והפדאיא	  אלק'ח

 דרש  מדאריֿשריעת  איתאללה  של  בראשותו  הדתי  בממסד  המתו	

, ומיני'ח  בלי  ג�,  כ�.  הדתית  החקיקה  על  וטו  זכות  הדת  לאנשי  להעניק
 שוחרת  מהותה  את  לראות  קשה,  לדמוקרטיה  בעליל  מנוגדת  שתפיסתו

 .יתהבראש המהפכה של החירות

 בראיה  צנטריותֿאתנו  בדבר  ר�  של  לטענתו  בסיס  למצוא  נית	

 בפרשנות  שנית	  הדגש  קרובות  לעתי�  כאשר,  המהפכה  של  הישראלית

 הפיל  בחינת,  ישראל  על  השלכותיה�  על  היה  מסוימי�  אירועי�  על

 רצוי  כא	.  מקומיי�  בהקשרי�  עמוק  דיו	  במקו�,  היהודית  והשאלה

 הישראלית  לתקשורת  ורק  א�  פייניהאו  בכשל  מדובר  א�  לברר  היה

 ע�.  בכלל  התקשורתיי�  המדיה  של  בכשל  או,  הציוני  אופייה  בשל

 כדוגמה.  בעיות  כמה  ר�  של  בהאשמתו  יש,  זה  לגרעי	  מעבר,  זאת

 כי  הישראלי  הסיקור  את  ר�  ישראלית  מאשי�  צנטריתֿאתנו  לראייה

 בעת  הפלסטיני  הטרור  לבי	  באירא	  המהפכה  בי	  מסול�  קישור  יצר

 בעודו,  בטהרא	  האמריקאית  בשגרירות  הערובה  בני  פרשת  סיקור

 

 

 
4 Memritv, clip. No. 1575, 5 October 2007 - http://www.memritv.org/clip/en/1575.htm; 

www.bostonreview.net/BRwebonly/ganji.php ,32008 אוגוסט ב. 
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" הטרור  ברית  ".שלה  ההיסטורי  האיראני  מההקשר  מתעל�
 הציבורי  בשיח  ברזל  צא	  לנכס  לדבריו  הפכה  פלסטיניתֿהאיראנית

 אקצאֿאל  אנתפאדת  בעקבות"  פנטסטיי�  למימדי�  "והגיעה,  בישראל

 .2001 בספטמבר ב"בארה הדמי� ומתקפת

 המהפכנית  אירא	  בי	  בישראל  שנעשה  החיבור  את  לתקו�  כדי

ולפיו   עיתונאי  דיווח  ר�  �  מביא"אש  לבי	  דרכה  בראשית
 סיסמאות  בטהרא	  השמיעו  ב"ארה  שגרירות  את  פסותש"  הסטודנטי�"

 אול�).  64'  עמ"  (ארצנו  ברית  בעלת,  פלסטי	  "כגו	  פלסטיניותֿפרו

 אינו  אשר,  ר�  של  הבכתיב  מתודולוגי  כשל  משתק�  עצמו  הזה  בתיאור

 הזו  באפיזודה  יצר  מי.  עליה  הדיווח  לבי	  התופעה  בי	  לעתי�  מבחי	

 או  הישראלית  העיתונות  ?הפלסטיני  למאבק  אירא	  בי	  החיבור  את

 עובדתי  בסיס  אי	  לתיאור  כי  ר�  רומז  הא�  ?האיראני�  הסטודנטי�

 עולה,  זאת  אומר  הוא  ואי	  מאחר  א�?  המצאה  בבחינת  כולו  והוא

 הנושא  לבי	  המהפכני�  בי	  כלשהו  קשר  שנוצר  שמא  הרוש�השאלה  

 .ר� שטוע	 כפי בסיס חסר כה אינו הפלסטיני

 שיתו�  על  הישראלית  בעיתונות  הדיווחי�  כי  וטוע	  ממשי�  ר�

. מוגזמי�  היו  70ֿ  השנות  במהל�  �"אש  לבי	  אירא	  בי	  הפעולה
 שמעו	  של"  והיסודי  מקי�"ה  מחקרו  את  מביא  הוא  לדבריו  כהוכחה

 המתאר,  )ר�  של  הגדרתו  לפי,  ידע  ליצר	  נחשב  אינו  שכנראה(  שפירא

 שהביאו,  שני�  אות	  במהל�  לפלסטיני�  השיעי�  בי	  המתחי�  את

). 63'  עמ(�  "אש  לבי	  האיראני�  המהפכני�  בי	  היחסי�  להתערערות
, האלה  הקשרי�  בתיאור  הגזמה  הייתה  לאחור  במבט  כי  להניח  סביר
 אמת  בזמ	  המציאות  ראיית  בי	  הבדל  שיש  לדעת  צרי�  היסטוריו	  אול�

 על  דבריו  את  לבסס  כדי,  שנית.  זמ	  של  מרחקמ  לאחור  בחינתה  לבי	

, דאז  האיראני  ההגנה  שר,  מרא	'צ  מצטפא  את  ר�  מצטט,  מתחי�  אות�
 מעמדו  א�  עצמו  את  שואל  אינו  אול�,  בלבנו	  �"אש  במחנות  שהתאמ	

 אמור  היה  לא  המהפכה  לאחר  האיראנית  בצמרת  מרא	'צ  של  הגבוה

 הקשרי�  לחשיבות,  לפחות  התקופה  בני  של  בעיניה�,  ביטוי  להוות

 על,  משתיק  לזה  נקרא  שמא  או(השאלה    מתעל�  מ	  ר�,  כ	  כמו.  הללו

 ערפאת  יאסר  כי  העובדה  הישראלי�  בעיני  אז  נתפסה  כיצד)  סגנונו  פי

 התקבל  הוא  כי,  המהפכנית  באירא	  שביקר  הראשו	  הזר  המנהיג  היה
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 בטקס  �"לאש  העניקה  אירא	  וכי,  המהפכה  מנהיגי  אצל  רב  בכבוד

�"אש כשגרירות שישמש כדי הישראלית השגרירות בני	 את חגיגי. 

 התקשורת  של  גרידא  בשטחיות  מדובר  אי	  ,ר�  של  לדבריו

 דבר  כל  כנגד]  הפרשני�  [שעושי�  האדירה  בצנזורה"אלא  ,  הישראלית

 יצרה  זו  צנזורה"  כי  מוסי�    והוא,"שלה�  בקטגוריות  משתלב  שאינו

 לרדת  ביד�  עלה  לא  שבעטיי�  פרשניי�  מסנני�  וסיפקה  השתקות

   כדוגמה).58  'עמ"  (הערובה  בני  פרשת  של  המורכבי�  לשורשיה

 שנער�  אירא	  על  ל"בינ  כנס  על  ר�  מספר,  שכזו  להשתקה

, שי�  זאב  העיתונאי  את  ומצטט,  1980  בשנת  אביב  תל  באוניברסיטת
 דיבר"בולייט    רד'ריצ  האמריקאי  וריו	שההיסט  על  פליאתו  את  שהביע

 את  מגנה  ר�".  במהפכה  ההומאני  הצד    ועל...החיוב  על  בהתלהבות

�זאת   לעומת  והסתפק,  בולייט  של  בטיעוניו  התעמק  שלא  על  שי
 את  שראתה,  הדוברי�    של"המרכזי  הזר�  "של  עמדתו"  בשעתוק"

 הבנה  לחוש  1980ֿב  היה  אפשר  אולי.  שלילי  באור  המהפכה

   אבל,"המהפכה  של  ההומאני  מהצד  "המתלהב  אמריקאי  יו	להיסטור

, לולכ  ידועות  באירא	  המשטר  שעוולות  לאחר,  שני�  28  של  מרחקמ
 הא�.  מגוחכת  כמעט  זו  האשמה  נראית,  בה	  המודה  עצמו  לר�  כולל

 של  מפוכחת  ראייה  אולי  או,  יהתאמפ  והיעדר  השתקה  פה  יש

 את  תואמת  היא  	אי  כאשר,  להשתיק  עצמו  ר�  נוטה  אותה,  המציאות

 בדבריו  כי  שי�  את  מאשי�  ר�,  מזו  יתרה?  שלו  הפוליטי  היו�  סדר

 משטר  של  באופיו  ד	  ששי�  בעוד,  האיראני  הע�  של  מסבלו  התעל�

 מפני,  1917ֿב  הבולשביקית  המהפכה  את  לשלול  אסור  הא�.  המהפכה

 הא�  ?הצאר  תחת  הרוסי  הע�  של  מסבלו  התעלמות  משתמעת  כ�מש

 ככל  בעיתיי�,  המהפכה  משטר  של  שמעשיו  בהנחה  רק  פה  מדובר

 ג�  פה  יש  שמא  או,  האיראני  הע�  של  סבלו  נוכח  מוצדקי�  היו,  שיהיו

 ג�  כדאי  ?המקורות  את  ר�  של  ויצירתית  מגמתית  לקריאה  דוגמה

 אהדה  שגילה,  בולייט  כמו  חוקר  השתת�  בו  אקדמי  שכנס,  לומר

 .האקדמיה מצד להשתקה ביטוי בדיוק אינו, למהפכה

 היא  הישראלי  ההשכחה  למנגנו	  ר�  של  האולטימטיבית  הההוכח

 הרקע  את  כלל  לא  הערובה  בני  פרשת  של  הישראלי  הסיקור  כי  הטענה

 הזו  הקביעה  שג�,  אלא.    לפריצתה"הקולוניאלי  ההקשר"ו  ההיסטורי

 אריק  הצרפתי  הפרש	  של  מאמר  מצטט  הוא  שכ	,  במקצת  מתמיהה
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. הללו  ההיבטי�  את  לעומק  המנתח  ,"האר+"  לעיתו	  שתורג�  רולו
 בישראל  העיתונאי  מהסיקור  חלק  אינו  בעיתו	  מתורג�  מאמר  הא�

 ?הישראלי ההשתקה סיפור על בכ� המערער

 ר�  מספק,  חסר  קולוניאלי  הקשר  אותו  את  לקורא  להעניק  מנת  על

, המערב  מעצמות  ע�  אירא	  של  הכאובי�  יחסיה  של  היסטורית  סקירה
 בה  ג�  אול�.  19ֿ  ה  המאה  ראשית  מאז  שיטתית  בצורה  אותה  שעשקו

 בניתוח  הפוגעת  שלו  החזקה  האידיאולוגית  ההטיה  לעתי�  ניכרת

 וברית  בריטניה  של  פלישת	  את  מציי	  הוא  ,לדוגמה,  כ�.  ההיסטורי

 על  להג	  לנטיית	  כדוגמה  1941  באוגוסט  לאירא	  המועצות

 מעיניו  נעלמו  כנראה).  61'  עמ(שלה	    האימפריאליי�  האינטרסי�

 של  השפל  מנקודות  אחת  היותה,  תקופה  אותה  של  יוחדותהמ  הנסיבות

 אירא	  מנפילת  וחשש	  הנאצית  בגרמניה  במלחמת	  הברית  בעלות

 ,שאה  ריזא  ,אירא	  שליט  של  הגלויה  אהדתו  נוכח  גרמניות  לידיי�
 בעלות  של  הנואשת  מלחמת	  בי	  להבחי	  מסוגל  ר�  אי	  הא�.  להיטלר

 ?"רגילי� "בזמני� תאימפריאליו שאיפות לבי	 עת באותה הברית

 וישראל  מאחר  כי  ר�  טוע	  משלו  קונספירציה  תיאורית  בניית  תו�

 תשק�  הערובה  בני  במשבר  �"אש  של  המוצלחת  שהתערבותו  חששה

 בעודה  הזו  האפשרות  את  לסכל  אומר  גמרה  "היא,  ב"בארה  דימויו  את

 ישראל  פעלה  אנוכי  שיקול  מתו�,  כלומר).  187,  64'  עמ  ("באיבה

 ור�  מאחר.  בשלו�  הערובה  בני  את  לחל+  ריאלית  ותאפשר  להכשיל

 מכ�  להבי	  עשוי  א�  הקורא,  התיוו�  פעולת  לכישלו	  בסיבות  ד	  אינו

 הערובה  בני  של  בשבי  סבל�  להארכת  בעקיפי	  אחראית  ישראל  כי

 בחייה�  שעלתה  הכושלת  החילו+  לפעולת  א�  ואולי,  מי�י  444  למש�

 בי	  היסטורי  פיוס  להכשלת  א�  לא  יודע  א�  ומי,  אמריקאי�  חיילי�  של

 הגורמי�  כי  סבורי�  רבי�  אמריקאי�  היו,  כה  עד.  לאירא	  ב"ארה

 וכשליו  באירא	  פנימיי�  כוח  מאבקי  היו  הערובה  בני  משבר  להימשכות

 :יותר  הרבה  חמורה  אמת  מתגלה  ר�  מדברי  אול�,  קרטר  הנשיא  של
 כוח�  על  יותר  עתיקות  תיאוריות  אולי  המזכירה  ישראלית  בחישה

 התגלית  את  אימצו  לא  כה  עד  כי  הדבר  מוזר.  היהודי�  של  אדירה

 אותה  ההוכחה  מהי.  חשובי�  אמריקאי�  היסטוריוני�  הזו  המרעישה

 סודיי�  דיוני�  חלילה  לא?  חמורה  כה  להאשמה  ר�  ההיסטוריו	  מביא

 על  סודיי�  דיווחי�  או  ההחלטה  את  המאשרי�  הישראלי  הקבינט  של
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 קשר  שיצרו  הישראלית  בעיתונות  ותפרשנ  מאמרי  ציטוט  אלא,  ביצועה

 אשר,  "האר+"  בעיתו	  מערכת  מאמר  ובעיקר,  �"אש  לבי	  אירא	  בי	

 ערובה  בני  החזקת  בפרשיות  כמתוו�  לפעול  �"אש  ניסה  בעבר  כי  הזכיר

 שהתנגד,  "האר+"  עיתו	  שעורכי,  ספק  אי	.  מעורב  היה  עצמו  הוא  בה	

 כתיבת�  כיצד  עלשמו  מאושרי�  יהיו,  הליכוד  לממשלת  מאודו  בכל  אז

 שאי	  דומה.  פני�  ורבת  מתוחכמת  ישראלית  עלֿמתוכנית  חלק  הייתה

 המסבירה  מערכת,  זו  טענה  של  רדידותה  על  הדיו	  את  להרחיב  צור�

 של  במסע  אמריקאיי�  פוליטיי�  ותהליכי�  לאומית  בי	  יחסי�

 . הישראלית העיתונות

 של,  והאקדמי  הפרשני,  המעוות  הסיקור  בשורש  ר�  לדעת  עומד  מה

 של  היותו  הוא    האחד:עלֿהסברי  שני  לכ�  מספק  ר�?  בישראל  אירא	

 וההיסטוריה  האסלא�  של  אוריינטליסטיות  בתפיסות  שבוי  זה  סיקור

 לזהות  ביחס  קמאי�  פחדי�  של  השלכה  הוא  והשני  ;האיראנית

 . אירא	 על השברירית הישראלית

 

 אוריינטליז� ישראלי

 אדוארד  של  ההשפעה  רב  ומספר  שואבת  ר�  של  האוריינטליז�ביקורת  

. עליונה  אינטלקטואלית  כסמכות    רבותפעמי�  ר�  מצטט  אותו,  סעיד
 לבי	  אמת  טענות  בי	  ערבוב  קיי�  ר�  אצל  ג�,  לסעיד  בדומה  אול�

 בלתי  וקריאה,  שוני�  שיח  סוגי  בי	  אבחנה  היעדר,  גורפות  הכללות

 כמו.  מצטט  הוא  אות�  מהמקורות  חלק  של,  במכוו	  או  בטעות  ,מדויקת

 החוקר  לבי	  של  העצמיות  מסקנותיו  בי	  ההבחנה  טשטוש  ניכר  ,כ	

 ,או.  האסלאמית  הדוקטרינרית  המבט  נקודת  את  ר�  מציג  שבה  הצורה
 טענות  בעצ�  	הינ  ר�  תוק�  אות	  מהטענות  גדול  חלק,  אחרות  במילי�

 את  המשקפות,  השוני�  האסלאמיסטי�  המנהיגי�  או  ההוגי�  של

 ביחס  ר�  של  טענותיו.  האסלא�  את  �מציגי  או  מפרשי�  ה�  בה  הצורה

 :עיקריות קטגוריות לשתי מתחלקות הישראלי לאוריינטליז�

, האיראנית  בחברה  ומרכזיותו  האסלא�  של  מהותנית  תפיסה.  1
 :ונגזרותיה

 המהפכה  באירועי  האש�  את  תלו"כי  על    הישראלי�  את  תוק�  ר�

 גתהנוה,  משתנה  ובלתי  אחת  תרבותית  כישות  תפסו  שאותו,  באסלא�

' עמ"  (אלימות  באמצעות  שתיה	  את  ולבטא  פוליטיקה  ע�  דת  לערבב
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 או  פרשני�  של  בעיקר,  ציטוטי�  מספר  מביא  אכ	  כ�  הוא  לש�).  31

 מהותנית  תפיסה  המשקפי�,  התיכו	  במזרח  עוסקי�  שאינ�  אקדמאי�

. האלימות  בכבלי  כשבוייה  האיראנית  החברה  של  או,  קפוא  אסלא�  של
 מיכאל  פרופסור  של  1979  משנת  יתונאיהע  מאמרו  היא  לכ�  דוגמה

 נטועה  האלימות  כי  הטוע	,  בהכשרתו  אירופה  של  היסטוריו	,  הרסגור

אחרת   ראויה  דוגמה).  65'  עמ(באירא	    החברה  בתולדות  שנה  250  זה
 על  המדבר  ,לבציו	  נחמיה  פרופסור  ע�  מראיו	  הלקוח  משפט  היא

 קריאה    אול�,אומלל  אכ	  הוא  הספציפי  המשפט.  האסלא�  של  קיפאונו

 ושינויי�  התפתחויות  על  מדבר  עצמו  לבציו	  כי  מראה  כולו  הראיו	  של

 מאשר  כושל  בניסוח  יותר  טמונה  הבעייתיות  וכי,  המודרני  באסלא�

 5.לבציו	 של כביכול הכוללנית" האוריינטליסטית "בגישתו

 בהכללות  מדובר  כי  מראי�  עצמו  ר�  של  דבריו,  שני  מצד  ,אבל

 חוקרי�  כי  הודה  עצמו  ר�,  לעיל  כבר  צוי	ש  כפי,  ראשית.  גורפות

לא   האסלא�  כיו,  רבי�  גורמי�  היו  באירא	  למהפכה  כי  הראו  ישראלי�
 לא  א�,  הרבה  חשיבותה  בדבר  הטענה,  שנית.  בלעדי  גור�היה  

 אינה  האסלאמית  העול�  ותפיסת  האידיאולוגיה  של,  המכרעת

 וחמהויכ  מהותי  חלק  היא  אלא,  לאוריינטליז�  ביטוי  עצמהלכש

   על,העולמית  המחקר  קהילת  בקרב  המתחולל  ,ההיסטוריוגראפי
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 זו  לא.  התפתחה  בו  הייחודי  מהפכה  ובהסבר  לכיוו	ה  לפרו+  הגורמי�

 ההולכי�  אלה  דווקא  אלא,  לאוריינטליז�  ביטוי  זו  בטענה  שאי	  בלבד

 כגור�  השיח  של  חשיבותו  את  ומדגישי�,  פוקו  ומישל  סעיד  בעקבות

 חהשי  של  ממרכזיותו  להתעל�  יכולי�  אינ�,  בהיסטוריה  מעצב
 של  התפתחותה  ובתהלי�,  למהפכה  שקדמו  באירועי�  דתיֿהאסלאמי
 .עצמה המהפכה

 תפקידו  הצגת  על  ר�  של  בביקורתו  לראות  נית	  זו  לראייה  נוס�  ביטוי

 ראקיע  נגד  הקשה  במלחמה  אירא	  של  בעמידתה  האסלא�  של  ומשקלו

 אחדי�  ישראלי�  שחוקרי�  הדגש  את  מבקר    ר�.80ֿ  השנות  במהל�

. הלוחמי�  של  למוטיביציה  כגור�  האסלא�  של  תפקידו  על  שמו
 של  עוצמתו  את  המראה  ומעניי	  מורכב  ניתוח  מציג  הוא,  זאת  במקו�

 ושליליי�  חיוביי�  תמריצי�  של  שורה  וכ	,  האיראני  הלאומי  הרגש
 לחזית  לוחמי�  של  יציבה  זרימה  להבטיח  כדי  הפעילו  שהשלטונות

 עצמו  ר�,  בספר  אחרי�  רבי�  במקרי�  כמו,  זאת  ע�).  78–73  'מע(

 כ�,  אלה  תופעות  על  ה�  א�  המצביעי�  ישראלי�  חוקרי�  מצטט

 את  מדי  רבה  בקלות  פוטר  הוא,  זאת  ועוד.  בסיס  אי	  הגורפת  שלהכללה

 של  הנלהבת  הנכונות  והיא  ,חוקרי�  מאות�  חלק  הצביעו  עליה  התופעה

 שמדובר  בטענה,  עיראק  נגד  במלחמה  נפש�  את  להקריב  רבי�  אלפי�

 רוב  פיֿעל  שנחשב,  "המדינה  קידוש  על  המוות  "לתופעת  זהה  בתופעה

 בי	  הבולט  מהשוני  פה  מתעל�  ר�).  74'  עמ(מכובד    ואפילו  לנורמלי

 התופעה  ,למשל  :תהמודרני  הלאומיות  לבי	  האסלאמית  אירא	

 שהיו  ,ילדי�  של)  בכפיה  גיוס  יותר  ומאוחר(התנדבות    של  ההמונית

 הדר�  את  לפלס  כדי  מוקשי�  שדות  מעל  ולהתפוצ+  לרו+  אמורי�

 א�  חלק�(עד	    לג	  יגיעו  כי  אמונה  מתו�  ,שבעקבותיה�  ללוחמי�

 לג	  הנכס�  המפתח  את  לסמל  האמורי�,  מפלסטיק  מפתחות  קיבלו

 מאד  שקשה,  האיראנית  המדינה  מטע�  המוות  פולח	    ובעיקר;)העד	

 דמוי  סילו	  המתיזה  המזרקה  כדוגמת,  אחרות  בארצות  כמותו  למצוא

 אד'אחמדינג  הנשיא  של  הצעתו  או,  בטהרא	  המרכזי  תהקברו  בבית  ד�

 ותמרכזי  בכיכרות  המלחמה  מחללי  חלק  מחדש  לקבור  שנתיי�  לפני

 .והמדינה המהפכה למע	 בקרב המוות את לרומ� כדי בערי�

 'ורג'ג  ניתח  אותה,  העול�  מלחמות  בשתי  באירופה  הנופלי�  תרבות
 שהיה  מכפי  נורא  פחות  כדבר  המוות  את  להציג  כלל  בדר�  ניסתה  ,מוסה
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 בניתוח  להתעל�  אפשר    אי9.לשאו�  יש  אליו  כאידיאל  לא  אול�,  באמת

 חייה�  על  הדגש  מ	  ובמיוחד,  הדת  של  מתפקידה  הזו  התופעה

 האיראני  בשיח  ,בקרב  נפילת�  לאחר  ג�  ,החללי�  של  הנמשכי�

 המוות  אל  היחס  בהצגת  למשל  בולט  הדבר.  המודרני  והאסלאמיסטי

 המושפעי�(חמאס    דוברי  כאשר,  החמאסית  האסלאמיסטית  בראייה

 רצו	  בי	  מנגידי�,  )ר�  של  הנוסח  לפי,  אוריינטליסטית  מראייה  כנראה

 ר�.  מוות  אלי  הפלסטיני�  של  שאיפת�  לבי	  היהודי�  של  החיי�

 אולי  פרט,  מודרניות  "חילוניות  "במדינות  מנהיגי�  למצוא  יתקשה

, מלחמה  מפרו+  פומבית  רצו	  שיביעו  שביעות,  היטלר  או  למוסוליני
 מלחמת  פרו+  את    כאשר  שיבח,1981ֿ  בומיני'ח  שעשה  כפי

 .באסלא� הדבקות את שתחזק כברכה עיראקֿאירא	

 החוקרי�  כי  דבריו  את  הספר  בהמש�  סותר  עצמו  ר�,  מזו  יתרה

. משתנה  ובלתי  מונוליתי  כאובייקט  האסלא�  את  מתארי�  הישראליי�
 כי  המסביר  מנשרי  דוד  את  ר�  מזכיר  82–81  'בעמ,  לדוגמה  ,כ�

 ממהפכה  פחות  לא  בשיעה  מהפכה"הייתה    ומיני'ח  של  המהפכה

 השינויי�  אחרי"  מרשימה  בקפדנות  עוקב  מנשרי"כי    ומוסי�  ,"שיעית

 20ֿה  במאה  באירא	  ופוליטיי�  תרבותיי�,  כלכליי�,  החברתיי�

 אפילו  שמכיר  מי.  70ֿ  הבשנות  המהפכני  המצב  יצירת  על  והשפעת�

הרדיקלי   האסלא�  על  של  עמנואל  סיו	  חיבוריו  את  שטחית  היכרות
 יישות  באסלא�  רואה  הוא  כאילו  הטענה  של  שייחוס  לסיו	  יודע

10.בעליל מגוח� הוא משתנה בלתי מונוליטית

 

 של  המוצא    נקודת:טוטלית  לאסלא�  חיי�  תפיסת  של  ייחוס  1.2

 תו�  ר�  קובע,  )הכלל  מ	  יוצא  ללא,  כנראה  כול�(אירא	    על  הידע  יצרני

 בה  שאי	,  טוטלית  דת  הוא  האסלא�"ש  היא  ,מנשרי  מדברי  וטציט

 לדפוסי�  הדת  בי	,  למדע  הדת  בי	,  לפוליטיקה  דת  בי	  הבחנה

 

 

 
 .1994 ,עובד ע�: אביב תל .בקרב הנופלי�,  מוסה'ל 'ורג'ג 9

 עמנואל    וכ�;1986  ,עובד  ע�:  אביב  תל.  האסלא�  קנאי,  סיו�  עמנואל,  ראו 10

, איסלא�,  נצרות  ,יהדות  :מודרנית  דתית  קנאות,  אפלבי  וסקוט  אלמונד  גבריאל,  סיו�
 .2004 ,אחרונות ידיעות: אביב תל. הינדואיז�
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 קביעה  כי  מראה  הפסקה  המש�  אול�).  79'  עמ"  (כלכליי�  או  חברתיי�

 התפיסה  של  תיאור  אלא,  עצמו  מנשרי  של  מסקנתו  בהכרח  אינה  זו

 כל    את'מכסה'  "האסלא�  כי  מנשרי  מסביר  כ�  .האסלאמית  העצמית

 מונח  שהשמת  לעובדה  מודע  לא  כנראה  ר�  ...".החיי�  תחומי

 המשכו  על  לדבר  שלא,  המשפט  את  לסייג  לפחות  נועדה,  במירכאות
 את  מציגה  כולה  הפסקה  ,כלומר".  הצרופה  הדתית  ההשקפה  פיֿעל"

 ר�  מכחיש  הא�.  הכותב  של  דעתו  את  בהכרח  ולא  הדתית  המבט  נקודת

 טענתו  בדיוק  שזוהי  לעובדה  מודע  הוא    הא�?הזו  תיתהד  התפיסה  את

 של  תפיסתו  במרכז  נמצאת  א�  והיא,  המודרני  האסלאמיסטי  השיח  של

 השיח  שרוממות  מי  יכול  כיצד,  ושוב  ?הדת  חכ�  לשלטו	  ביחס  ומיני'ח

 השיח  של  מעוצמתו  להתעל�  ,הזרה  לפרשנות  בכל  מה  שנוגע  ,בגרונו

 ?האיראנית בחברה מדובר כאשר

 שלא  "לפרשני�  גורמת  זו  תפיסה  כי  ר�  בהאשמה  יוצא,  דומה  באופ	

 המדינה  של  שוני�  מהלכי�  ולייחס  "האסלא�  מלבד  דבר  שו�  לראות

 הכותרת    תחת,"האסלא�  של  הרגרסיבית  הקטגוריה  תחת  "האיראנית
 ).80'  עמ  ("אסלאמיזציה  תהליכי  "או,  "אסלאמית  אינדוקטרינציה"

, המהפכה  שלאחר  הראשונות  בשני�  במיוחד,  נטייה  שהייתה  נכו	
. אחרי�  היסטוריי�  לגורמי�  ביחס  האסלא�  של  מקומו  את  להעצי�

 של  השיח  מציג  כ�  כי  מהעובדה  ר�  מתעל�  זו  בנקודה  ג�  אול�

 של  תמונותיו  ע�  שטרות  הכנסת  ,  למשל.הללו  התהליכי�  את  המשטר

 כחלק  הוצגו  ,בפסוקי�  ועיטור�  ,השאה  של  תמונותיו  במקו�  מיניו'ח

 החיי�  של  שוני�  לביטויי�  אסלאמי  גוו	  להעניק  שמטרתו  מתהלי�

 נוטי�  שה�  על  החוקרי�  את  לבקר  זה  בהקשר  נית	  היותר  לכל.  באירא	

 רצוי  אבל,  המשטר  של  המרכזיי�  הטיעוני�  את  ביקורת  ללא  לקבל

 . אחרי� חוקרי� דברי של פשטנית מהצגה להמנע מאד

 אחת.  המי�  �ע  התינוק  את  לשפו�  לפעמי�  ר�  נוטה,  זה  בהקשר

 הלאומיות  היתה  כיצד  המראה  ניתוח  איה  בספר  המעניינות  הנקודות

 כ	  כמו.  מראשיתה  כבר  במהפכה  ואינטגראלית  עמוקה  בצורה  משולבת

 האסלא�  בי	  המהפכנית  באירא	  הלימוד  ספרי  שילבו  כיצד  ר�  מראה

 האיראני  הלאו�  את  מותירי�  שה�  תו�  ,הלאומיות  מכונ	  לבי	  כמיתוס

 אימצו  וכיצד,  לאסלא�  קודמות  שתולדותיה  ונבדלת  בחנתמו  כקהילה

 ר�.  מאליה  מובנת  היסטורית  כאמת  אסלאמיֿהקד�  הארי  העבר  את
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 מלואב  או  זו  בתופעה  להבחי	  שאיחרו  חוקרי�  של  שורה  מבקר

 המתח  לניתוח  ומדביק  לכת  מרחיק  הוא,  זאת  ע�).  83'  עמ(משמעותה  

 השיעי  האסלא�  בי	ל  לאומיות  בי	  ובעיקר,  לאסלא�  לאומיות  בי	

 מהעובדה  פה  מתעל�  ר�.  אוריינטליסטי  הגנאי  תואר  את  ,באירא	

 את  ושללו,  הזה  למתח  התייחסו,  ומיני'ח  ביניה�,  מוסלמי�  שהוגי�

 המוסלמי�  את  לפצל  נועד  ואשר,  לאסלא�  המנוגד  זר  כנטע  הלאומיות

 הלימוד  ספרי  כי  מראה  עצמו  ר�.  האימפריאליז�  על  להקל  כדי

 ופסול  שלילי  ,מערבי  כרעיו	"  נאסיונליז�  "בי	  דילי�מב  האיראני�

, אסלאמיתֿהאיראנית  )מליית,  פרסתיֿמלת(  הלאומיות  לבי	  ,במהותו
 חוקרי�  לבקר  ר�  רשאי.  ואסלא�  איראנית  זהות  בהרמוניה  המשלבת

 על  ובביקורת  צודק  והוא,  השיעית  לאירא	  הסוני  מהאסלא�  המשליכי�

 הלאומיות  את  בהספיד�  מדי  נמהרי�  היו  שוני�  שחוקרי�  כ�

 על  אות�  לעקו+  ואפשר  ,המהפכה  של  הראשוני�  בשלבי�  האיראנית

 להביא  בלי,  אסלאמיי�  והוגי�  מנהיגי�  של  הצהרות  כפשוט	קיבלו  ש

 נית	  א�  רב  ספק  אול�.  פנימיות  סתירות  ע�  חיי�  אד�  שבני  בחשבו	

 .אוריינטליז� לכ� לקרוא

 עצמו  ר�,  כאמור  :האסלאמית  בתחייה  לעבר  ושיבה  חידוש  1.3

 שאירעו  התהליכי�  במורכבות  הכירו  ישראליי�  חוקרי�  כי  הודה

 ,האחת.  טענות  בשתי  ר�  אליה�  בא    ולפיכ�,)83'  עמ(באירא	  
 בדבר  היא,  אמת  של  קטנה  לא  מידה  בה  לתקשורת  ויש  בעיקר  המופנית

 בתוכה  הנושאת  מודרנית  תופעה  היא  באירא	  המהפכה  כי  ההבנה  אי

 לעיד	  לחזור  בשאיפה  מדובר  אי	  וכי,  רבי�  �מודרניי  מרכיבי�

 האקדמיה  אנשי  כאשר,  שני  מצד.  השביעית  המאה  של  טכנולוגיֿהקד�

 על  ר�  אות�  מבקר,  המודרניי�  המאפייני�  על  מצביעי�  בישראל

 והצגתה  המהפכה  של  וטבעה  לאופייה  ביחס  האמביוולנטית  עמדת�

 דומה  זו  הבהצג.  העבר  אל  וכשיבה  חדשה  כתופעה  אחת  ובעונה  בעת

, זה  בהקשר  מנשרי,  החוקר  של  פרשנותו  בי	  אבחנהאי  ב  חוטא  ר�  כי
 מנהיגי  ידיֿעל  הדברי�  הצגת  לבי	,  חדשה  באידיאולוגיה  מדובר  כי

דפוסי� "בניית    על  המדברי�  במשפטי�  מתבטא  שהדבר  כפי  ,אירא	
 של  הישני�  העקרונות  על  המבוססי�,  )במקור  מרכאות"  (חדשי�

 כחלופה  לאסלא�  החזרה  את"הציע    ומיני'ח  כי  הקביעה  וכ	  האסלא�

). 83–81  'מע"  (מהמשבר  האיראנית  החברה  את  לחל+  שיכולה  היחידה
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 שאינ�  דברי�  הספר  בהמש�  אומר  עצמו  ר�,  הפליאה  למרבית,  אול�

 ומחכי�  מעניי	  בהסבר,  כ�.  מבקר  שהוא  מאלה  בהרבה  שוני�

 כי  עקוב  הוא,  המהפכה  של  האידיאולוגיה  הבניית  על  לעצמוכש
 חסרות  תמורות  לחולל  ביקשו  באירא	  1979  מהפכת  של  הרדיקלי�"

 דג�.  'קדמוני  דג�'אל    )שלי  דגש  (  אחורה  מופנות  כשפניה�  תקדי�

 שעה".  האסלא�  ימי  משחר  המופת  חברת  לה�  שימשה  כזה

 היש	  בביעור",  תקדי�  חסרות  משימות  קבלת  בפני  ניצבו  שהרדיקלי�

 והסכנות  הוודאות  אי  מפני  נסוגו  ה�,  חדשה  וחברה  חדש  אד�  וביצירת

 שישרתו  כדי  העבר  רוחות  את  באוב  והעלו  ,זה  פועל�  בבסיס  שעמדו

 למי  רק  מותר  כאלה  במטאפורות  שימוש  הא�).  103'  עמ  ("אות�

 ?למבקריה ולא מהמהפכה שמתפעמי�

 תו�,  ר�  מלעיג  ,"הקונספטואלית  המבוכה  את  לפתור  כדי"  1.4

 הידע  יצרני  פנו",  מורכבות  גתהצ  לבי	  מבוכה  בי	  ההבדל  טשטוש

 בהנחה  ולדבוק  להמשי�  לה�  שאפשר,  'פרגמטיות'למושג  

 כללי�  של  סדרה  לפי  ורק  א�  חיי�  שהמוסלמי�  האוריינטליסטית

 כושר  את  לציי	  בזמ	    ובו  ...שלה�  הקדושי�  בטקסטי�  הכתובי�

 ".האסלא�  מתחו�  החורגות  חדשות  המהפכה  לנסיבות  של  ההסתגלות
 ותועלתני  ארעי,  חיצוני  כפנומ	  נתפס  הפרגמטיז�ש  "מכיוו	  זאת

 כדי  בו  היה  לא  –  יסוד  ועקרונות  מאידיאולוגיות  חלק  היה  לא  שמעול�

). 82'  עמ  ("האסלא�  של  הכוללניות  הנחת  על  ממש  של  איו�  לאיי�
 "חזו	  "בי	  "קשוחה  בינארית  "להבחנה  ר�  כזה  טוע	  לכשל  כדוגמה

 של  במאמר  ,לה  שמעבר  מה  כל  לבי	  האסלא�  ממלכת  בי	  ",מציאות"ל

   מאחר11."ומציאות  חזו	  :ההלכה  חכ�  שלטו	"על    אלה  שורות  כותב

 המאמר  כי  רק  אומר,  כתבתי  אותו  המאמר  את  מבי	  אני  כי  לי  ונדמה

באירא	    הדת  חכ�  שלטו	,  אכ	.  טוע	  שר�  ממה  ההיפ�  את  מראה
 המנהיג  ולפיו,  ומיני'ח  את  שהנחה  החזו	  הוא,  )פקיה  יֿולאית(

 מעי	,  ההלכה  חכ�  הוא  היחיד  והלגיטימי  האידיאלי  מיהאסלא

. האסלא�  חוקי  פיֿעל  אירא	  את  ינהיג  אשר,  אפלטו	  של  פילוסו�ֿמל�
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 היו�  עד  מהווה  והוא,  האיראנית  החוקה  של  התוו�  הוא  עמוד  זה  חזו	

 רבות  במהפכות  כמו,  שנית.  באירא	  למשטר  האידיאולוגי  הבסיס  את

 לבי	  המהפכני  האוטופי  החזו	  	בי  פער  נוצר,  בהיסטוריה  אחרות

 ע�  המהפכני�  התפשרו  ,בהיסטוריה  אחרי�  במקרי�  וכמו,  המציאות

 הדברי�  של  זה  בתיאור  יש  הא�.  תורת�  את  מחדש  ופירשו  המציאות

 טענה  בדבר  או,  האסלא�  של  הכוללני  אופיו  על  התעקשות  משו�

 כיצד  להראות  ניסיו	  פה    יש!הוא    נהפו�?קפוא  האסלא�  של  היותו

, היסטוריי�  ומקו�  זמ	  תלוית,  מאד  ספציפית  פוליטיתֿדתית  פיסהת
 שאיפת�  תוצר  השינוי  היה  הא�.  לנסיבות  בהתא�  שינויי�  עוברת

 החוקה  שבתיקו	  מפני,  רב    ספק?אירא	  מנהיגי  של  הראשונית

 כתנאי  בהלכה  גדולה  על  וויתר  אשר,  ומיני'ח  של  מותו  לאחר  האיראנית
 הבסיסית  תפיסתו  עומדת  עליו  היסוד  רהתערע,  העליו	  המנהיג  למינוי

 המל�  חזו	  של  האפשרות  אי  בדבר  הודאה  משו�  בכ�  והיה  ומיני'ח  של

� מה  כל  לבי	  האסלא�  ממלכת  "בי	  הבחנה  כא	  יש  הא�.  הפילוסו

 פה  יש,  המאמר  את  שכתב  כמי,  בעיני.  ר�  בעיני      אולי?"לה  שמעבר

 אי	,  רכלומ.  הדוגמה  את  המציאות  שינתה  כיצד  מובהקת  אמירה
 ניתוח,  להיפ�  אלא,  אוריינטליז�  ע�  דבר  וחצי  דבר  זו  לקביעה

 אחרות  מהפכות  על  הנעשה  מזה  במהותו  שונה  שאינו,  היסטורי

 .בהיסטוריה

 ג�  תור�,  אידיאולוגית  תפיסה  בש�,  פרגמטיז�  במונח  הזלזול

 פרו+  לאחר  הראשונות  בשני�.  אירא	  של  מהלכיה  של  הבנה  לחוסר

 לציבור  וקראה,  המהפכה  הפצת  בחזו	  רשמיתה  אירא	  המהפכה  דגלה
 אול�.  הרקובי�  מערביי�ֿהפרו  המשטרי�  את  להפיל  המאמיני�

 נגד  במלחמה  וקשייה  ל"הבינ  בידודה    נוכח,80ֿ  השנות  במחצית

 אחדי�  ע�  יחסיה  את  הפשירה  וא�  אלה  מקריאות  אירא	  חדלה,  עיראק

 בה  י	א  הא�  ?התפתחות  זו  ר�  יכנה  כיצד.  ערביי�  משטרי�  מאות�

 המדינה  אינטרס  לבי	  המהפכני  החזו	  בי	  למתח  ביטוי  משו�

 בעומק  שינתה  אכ	  האיראנית  המנהיגות  הא�?  מלחמה  בזמ	  האיראנית

 כווית,  סעודיה  שליטי  כלפי  רגשיתֿהאידיאולוגית  גישתה  את  לבה

? מושחתי�  שליטי�  בה�  לראות  וחדלה,  אמריקאיי�ֿהפרו  ובחריי	
 ביטוי  עמוק  ערכי�  בשינוי  מלווה  ינושא  מדיניות  בשינוי  אי	  הא�

   שאלה?התופעה  לתיאור  אחר  במונח  ר�  מכיר  שמא    או?לפרגמטיז�
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 בארמניה  אירא	  של  תמיכתה  בי	  לסתירה  ביחס  לשאול  נית	  דומה

. המוסלמית  א	'אזרביג  ע�  קאראב�ֿנגורנו  על  שלה  בסכסו�  הנוצרית
 בקיה�במא  לתמו�  אירא	  את  מחייבת  האיראנית  שהחוקה  למרות  זאת

 החו+  מדיניות  של  כזה  ניתוח  הא�.  העול�  ברחבי  המוסלמי�  של

 של  מהשפעתה  אירא	  של  חששה  בי	  המתח  את  המציי	,  האיראנית

 לבי	  שבקירבה  האזרי  המיעוט  על  משגשגת  חילונית  א	'אזרביג

 בדבר  אוריינטליסטית  תפיסה  משק�,  האידיאולוגית  המחויבות

 מאשי�  שר�  כפי,  סטי�טק  פיֿעל  והחיי�  האסלא�  של  הטוטליות

 שונה  חו+  שאינו  מדיניות  של  בניתוח  מדובר  שמא  או?  אחרי�  כותבי�

 ?כלשהי אידיאולוגית למחויבות אחרות הטוענות במדינות העוסק מזה

 בהתלהבות  מאמ+  שר�,  סעיד  של  האוריינטליז�  ביקורתש  מאחר

, בהיסטוריה  אחרות  מתופעות  האסלא�  בידול  את  שוללת,  רבה  כה
 לחקר  בהשוואה,  ר�  של  בטיעוניו  הפירכה  את  ותלרא  אפשר

 הא�.  הקודמת  המאה    של20ֿה  בשנות  הסובייטית  המדיניות

ת  מדיניות  כלכלית "ר(פ  "הנא  מדיניות  אימו+  את  הבודק  היסטוריו	
שכללה  היתר  פעילות  כלכלית  פרטית  כדי  לחל+  את  רוסיה ,  חדשה

 לבי	  ינהב  מהפער  להתעל�  אמור)  1921ֿלני	  ב  ידיֿעל,  )מרעב  כבד

 ביטוי  אוה  פ"הנא  אימו+  כי  קביעה  הא�?  המקורי  הלניניסטי  החזו	
 כנגד  או,  רוסיה  נגד  כלשהי  קדומה  לדעה  ביטוי  היא  פרגמטיז�  של

 מדובר  כי  בקביעה  אי	  הא�?  לניניסטיתֿהמרקסיסטית  האידיאולוגיה

 בכורח  הכרה  מתו�  אותו  אימ+  לני	  כי  הכרה  משו�  פרגמטי  במהל�

 הא�  ?הבסיסית  אמונתו  על  ויתר  שהוא  הדבר  פירוש  י	א  וכי,  המציאות

 א�  חי  הקומוניז�  כי  יסוד  הנחת  משו�  יש  כזה  בניתוח  כי  מישהו  יטע	

 התעלמות  תו�  ולני	  מרקס  של  המקודשי�  הטקסטי�  פיֿעל  ורק

 המקרה  את  לבחו	  ר�  של  סירובו  שמא  או?  יותר  מורכבת  ממציאות

 עצמו  מהפכני�  הוא  משטרי�  של  יותר  רחבה  בפרספקטיבה  האיראני

 נית	  לא  בספר  אחרי�  מקרי�  במספר  כמו  כי  דומה?  צרה  לראייה  ביטוי

 פרשנות  על  אותו  לבקריש    אלא,  הנקרא  הבנתֿבאי  ר�  את  להאשי�

 את  לשרת  במגמה,  קורא  הוא  אות�  הטקסטי�  של  ביותר  יצירתית

 למצוא  יכול  היה,  ר�  טרח  לו,  למשל  ,כ�.  האידיאולוגית  תפיסתו

 לבי	  הקומוניסטי  החזו	  בי	  הפער  על  רבי�  טוריי�היס  מחקרי�



 אה מעוותת של אירא� בישראלקרי

85 

 חלומותיה�  בי	  הפער  על  וא�  ,המועצות  בברית  ההיסטורית  המציאות

 .היו� של בישראל המציאות לבי	 הציונות ראשוני של

 הכשל  ולפיה,  בסיס  חסרת  בהאשמה  ר�  יוצא,  זו  סוגיה  בסיכו�

 לאסלא�  חסליי  אירא	  על  שראלי  ההידע  יצרני  את  שהביא  המתודולוגי

 את  משקפי�  נורמטיביי�  שטקסטי�  להנחה  קשור  טוטלית  חיי�  תפיסת
 שהוא  בלבד  זו  לא).  83'  עמ  ("באמת  שהיא  כפי"החברתית    ציאותהמ

 כאילו,  ישראליי�  �חוקרי  של  כזו  לאמירה  הוכחה  שו�  מביא  לא

 שהוא  שהדוגמאות  אלא,  החיי�  מציאות  את  משקפי�  אכ	  הטקסטי�

 בשיח  ר�  מתמקד,  לדבריו  כדוגמה.  היפ�ה  את  מראות  מביא  עצמו

 בעיתונות  מאמרי�  מספר  ומצטט,  באירא	  הנשי�  דיכוי  על  הישראלי

, רעלה  ללא  ברחוב  להסתובב  יכולות  אינ	  "באירא	  הנשי�  כי  הקובעי�
   ה	...לגברי�  להתקרב  יכולות  לא  ה	,  לעבוד  כמעט  יכולות  לא  ה	

 הזיות"ה  את  ולדעת  משק�ה  ,אחר    מאמר".ותודעתית  פיזית  כלואות

 של  המיני  דיכוייה  על  מדבר,    הישראלית"הכותבת  של  הפורנוגרפיות

. המיני  המשגל  בעת  הגבר  של  מאוויו  כל  את  ספק  להחייבת,  האישה
, המדוכאות  נשי�  ע�  יהתאמפ  משקפי�  אינ�,  ר�  לדעת,  אלה  מאמרי�
, וככנועות  כמדוכאות'  האסלא�  נשות  'של  זה  מסוג  ייצוגי�"מפני  ש
 מיני  יצר  בעלי  מוסלמי�  גברי�  של  הארוטי  קסיפו  לידתמ  כזמינות

� קולוניאליז�  לבזמנו  שנית	  המוסרי  לצידוק  הד  משמשי�,  עוד

 לעצמיות  הזכות"מהנשי�  את    שה�    שוללי�  מפני    וכ	,"האירופי

 שה�  כ�  על  כאלה  מאמרי�  לבקר  נית	).  85–84  'מע(  "אוטונומיות

 לא  כי  א�,  אירא	ב  הנשי�  מצב  של  ומוטה  פשטנית  תמונה  מציגי�
 תקפו  המאמרי�  כותבות  כאשר  במיוחד,  יהתאמפ  �בה  אי	  מדוע  ברור

 כי  הוכחה  לכ�  האלה  בתיאורי�  אי	,  כ	  כמו.  הגברי  הדיכוי  את

שוליי�   בהערת,  בעת  בה.  הנורמטיביי�  לטקסטי�  מתייחסי�  הכותבי�
 תל  מאוניברסיטת  בעבורֿהנדלמ	  ליאורה  של  הדוקטורט  על  ר�  מדווח

 את  מפרק"ה  ,")הידע  יצרני"ל  שייכת  אינה  �  היא  כנראהשג(אביב  

 ".הנשי�  של  וייצוג	  למעמד	  ביחס  רובֿפיֿעל  המוטעות  ההנחות
מראה ש  מורכב  מכפי  יותר  הרבה  אכ	,  האקדמי  במיוחד,  השיח  כלומר

 לבי	  הדתיי�  הטקסטי�  בי	  פער  קיי�  כי  מראה  והוא,  ר�  של  ההכללה

 חוקרי�  של  דבריה�  ה�ב,  אחרי�  במקרי�  כמו.  החיי�  מציאות

 את  מזכיר  הוא,  ר�  של  הגורפות  הכללותיו  את  סותרי�  ישראליי�
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 בטקסט  ולא,  השוליי�  בהערת  ורק  א�  בעבורֿהנדלמ	  של  עבודתה

 . עצמו

 בדיכוי  יותר  ומתוחכמת  מושכלת  בצורה  לדו	  במקו�,  מזו  יתרה

 כי  טוע	  שהוא  בכ�  הישראלי  השיח  את    ר�"מפרי�",  באירא	  הנשי�

 פעיל  גור�  ה	  וכי,  זכויותיה	  על  נאבקות  האיראניות  הנשי�

" אירא	  נוסח  גירושי	  "בסרט  מתמקד  הוא,  זה  לצור�.  בהיסטוריה
 טענה  שוב  סותרת  שהקרנתוו(הישראלית    בטלביזיה  1  בערו+  שהוקר	

 על  הנאבקות  בנשי�  העוסק,  הסרט).  השתקה  בדבר  ר�  של  אחרת

 אד�  וכל,  עוצמה  רב  	אכ  הוא,  באירא	  גירושי	  במשפטי  זכויותיה	

' עמ  (	כאב  ע�  ויזדהה  נשי�  אות	  של  רוח	  מעוז  יתפעל  אכ	  בו  שיצפה
 שבכל  והיא,  בסרט  המשתקפת  המציאות  מער�  ממעיט  ר�  אול�).  85

 כאשר  במאבק	  הנשי�  הפסידו  בו  המתוארי�  ללב  נוגעי�  מקרי�  אות�

 שהוא  כפי,  האסלא�  חוקי  פי  על  אות	  שפט  גבר  אשר  שופט  מול  ניצבו

 הרבה  מורכבי�  אכ	  החיי�  א�  ג�,  כלומר.  אות�  הבינו  המשטר  או

 כפי,  להתעל�  נית	  שלא  הרי,  המקודשי�  הטקסטי�  מאשר  יותר

 של  מעמד	  עיצוב  על  הדת  חוקי  של  מהשפעת�,  ור�  סעיד  שעושי�

 לכל  וראויות,  נאבקות  שנשי�  העובדה,  כ	  כמו.  התיכו	  במזרח  הנשי�

 או  הדת  בש�  דיכוי  של  משקלומ  להמעיט  אמורה  אינה,  כ�  על  שבח

 הציוני  השיח  את  לכאורה  משרת  כזה  בדיכוי  שדיו	  משו�  רק,  המסורת

 .פוליטיי� מטעמי� ר� שולל אותו, האימפריאליסטי או

 הנטייה  את  ששלל,  לסעיד  בדומה  כי  להוסי�  נית	,  זה  בהקשר

 להקצנה  ר�  מגיע,  באסלא�  דבר  כל  לתלות  השגויה  האוריינטליסטית

 של  או  הדת  של  השפעתה  את  לחלוטי	  כמעט  שולל  ואוה,  ההפוכה

. האיראני  בציבור  חלקי�  או  המנהיגי�  של  מהלכיה�  על  הדתי  השיח
 ובראשונה  בראש  שינק,  האיראני  הטרור"כי    טוע	  הוא  ,לדוגמה  ,כ�

 של  האסלאמית  הרפובליקה  את  להציב  החותרת  חדשה  מאידיאולוגיה

 "השלישי  העול�  של  אימפריאליסטיֿהאנטי  המאבק  בחזית  אירא	
 ".באסלא�  המולדת  והאלימות  הטוטאליטריות"  של  הוסבר  במונחי�

 על  איראני  טרור  של  בקיומו  מכיר  שהוא  על  ר�  את  לשבח  יש,  ראשית

� מנהיגי  רצח(אימפריאליסטי  ֿאנטי  כמאבק  אותו  מרכ�  שהוא  א

 שהפור  לשעבר  הממשלה  ראש  ורצח,  בגרמניה  כורדי�  אופוזיציה

). אימפריאליסטיתֿהאנטי  בקטגוריה  ה�  א�  ראהכנ  נכללי�,  טיאר'בח
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 את  המכוו	  האסלאמי  מהשיח  ר�  של  התעלמותו  ניכרת  פה  ג�,  שנית

 .איראני�ֿוהפרו האיראני� הארגוני� של פעילות�

 :הרדיקלי האסלא� של" אחרותו"ו, ומערב מזרח בי	 דיכוטומיה. 2

 יצר  זה  כי  האשמה  עומדת  האוריינטליז�  על  סעיד  של  ביקורתו  בבסיס

לבי	 ,  במהותו  ודתי  כנחשל  שהוצג  "המזרח  "בי	  מסולפת  הבחנה
, במלואה  זו  תפיסה  המאמ+  ,ר�.  וחילוני  כמתקד�    שהוצג"המערב"

 ייצור  על  לדעתו  הבנויה,  כולה  הציונות  של  מהותה  לגבי  אותה  מרחיב

 את  לשרת  ג�,  לדבריו,  נועדה  זו  מלאכותית  הבחנה.  זו  דיכוטומיה

 בלב  מערבי  ח+  כראש  ישראל  את  להציג  שבאה  הישראלית  התעמולה

 א�  ואולי  ,אמריקאית  תמיכה  להשיג  ובכ�,  והמאיי�  הפראי  המזרח

לישראל   לאפשר  נועדה  היא,  כ	  כמו.  בפלסטיני�  במאבקה  ,אירופית
 ובכ�  אמריקאניות  וצפו	  אירופיות  במחלצות  ולהתעט�  להמשי�"

 לש�).  35'  עמ"  (התיכו	  מהמזרח  חלק  אינה  היא  כאילו  בעצמה  להתל

, הישראלית  בתקשורת  התבטאויות  של  ארוכה  שורה  מביא  כ�  הוא
 כי  א�,  למדי  פשטנית  בצורה  כזו  דיכוטומית  חלוקה  מתארות  אכ	  אשר

 ראו(לה    מייחס  שר�  הפוליטית  המשמעות  לגבי  להתווכח  אפשר

 ר�  מציג  שבו  האופ	  על  הערות  מספר  להעיר,  זאת  ע�  ,נית	).  בהמש�

 של  הכללית  הכתיבה  לצורת  האופייני,  ומשמעויותי  ואת  הדיו	  את

 .הספר

 יחידות  ולא  ,תרבותיותֿהיסטוריות  הבניות  ה�  "מערב"ו"  זרחמ"

. המילה  של  הפוזיטיביסטי  במוב	  קונקרטיות  גיאוגרפיות  או  פוליטיות
, הללו  מהגושי�  אחד  בכל  השונות  החברות  בי	  הקיי�  העצו�  הגיוו	

 הבעייתיות  על  עידי�מ,  וגבולותיה�  מאפייניה�  על  הוויכוח  וכ	

 משתי  אחת  לכל  המייחסת  מהותנית  גישה.  אלה  במושגי�  בשימוש

 ,ומקו�  זמ	  תלויות  שאינ	,  וניצחיות  כוללניות  תכונות  האלה  ההבניות
 למזרח  בניגוד  העומד  והמתקד�  החילוני,  הרציונאלי  המערב  כגו	

 מוצדקת  לביקורת  וזכו,  ההיסטורי  במבח	  עומדות  אינ	,  והדתי  הנחשל

 .האוריינטליז� ביקורת פרותבס

 מזרח  בי	  פשטנית  דיכוטומית  בראייהכשל    המאבחנת,  זו  לגישה  דוגמה

 היא  ,היסטוריות  ותופעות  תרבויות  בי	  מהבדלי�  ג�  מתעלמת  א�,  למערב

 הומניז�  "ברטוב  חנו�  הסופר  של  מאמרו  על  ר�  של  ביקורתו

 �ר  לדעת  המעוג	  ,1979  בפברואר  16  ,"מעריב"ב  ,"ומייניז�'וח
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. "מודרניות/ואסלא�  מערב/מזרח  בדיכוטומיות  המהפכה  פרשנות"ב
 לוקה  ברטוב  של  במאמרו  המוצג  הניתוח  כי  לעי	  ברור,  לאחור  במבט

 באות	  האיראנית  בחברה  שהתחוללו  העומק  תהליכי  בהבנת  בפשטנות

 יצר  שהוא  הניגוד  על  ברטוב  את  ותוק�,  לכת  מרחיק  ר�  אול�.  שני�

 היוצרת,  אוריינטליסטית  לראיה  כביטוי,  "ומיניז�'וח  הומניז�  "בי	

 בי	  סתירה  או  ניגוד  אי	  כי  ר�  יטע	  הא�.  למערב  אסלא�  בי	  תהו�

 את  המכפיפה  דתית  תפיסה  לבי	  במרכז  האד�  את  המעמידה  תפיסה

 באחדי�  הטוענת  תפיסה  ?האל  של  המוחלטת  למרותו  האד�

 הפירוש  עצמאי  הוא  כי  הטענה  וכי  "עבד  הוא  האד�  "כי  מפירושיה
 רק  כי  ומיני'ח  של  דבריו  לבי	  הומניז�  בי	    או12?האל  ייחוד  שלילת

 מתנגד  האסלא�  כי  טועני�  האסלא�  על  דבר  יודעי�  שאינ�"אלה  

 "?בנו  יהרגו  שה�  כפי  הכופרי�  להרג  מטי�  האסלא�  שכ	,  למלחמה
 למע	  המוות  רעיו	  את  שקידש  מנהיג  לבי	  הומניז�  בי	  סתירה  אי	  הא�

 תפיסות  על  בביקורתו  כי,  איפוא,  לומר  נית	?  )אסתשהאד(  האסלא�

 .המי� ע� יחד התינוק שפיכת לידי ר� מגיע פגומות

 בדחייה  לכת  הרחיקה  האוריינטליז�  שביקורת  נראה,  שני  מצד

 מוחלטת  שלילה  כדי  עד"  מערב"ל"  מזרח  "בי	  ההבחנה  של  המוחלטת

 לראות  שבכ�  נית	  לקושי  ביטוי.  שונות  תרבויות  בי	  הבדלי�  של

 לחלוטי	  להתחמק  יכולי�  אינ�  האוריינטליז�  מבקרי  שג�  בדהבעו

 כאשר  בעיקר,  המערב  תרבות  או"  המערב  "הלשו	  במטבע  מהשימוש

 על  לעתי�  מדבר  עצמו  ר�  ג�.  עולמ�  תפיסת  את  משרת  הדבר
 שהוא  למרות,  שליליי�  בהקשרי�  כלל    בדר�,"המערבית  התרבות"

 לעתי�.  הומאניות  ותמוסרי  מסיבות  החלוקה  את  מקבל  אינו  כי  מדגיש

 למשל  בביקורתו  כמו  ,אבסורד  לידי  עד  הללו  ההבדלי�  שלילת  מגיעה

 ר�  .המהפכה  תוצאות  על  שגב  שמואל  העיתונאי  של  מאמר  על  ר�  של

, רדיקלית  אחרות  של  מעמד  לאסלא�  מייחס  "הוא  כי  שגב  את  מאשי�

 

 

 
 ,"אסלאמיהֿאל  יה'ראֿאל  פי  חריהֿאל  אבעאד  ",יזדיֿמצבאח  תקי  מחמד 12

, טהרא�(עצאמי  ֿאל  ליל'ח  תרגו�  ,אסלא�ֿאל  פי  סיאסיֿאל  פכרֿאל  אלא  ל'מדח
 . 245' עמ, )2001
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 והחילוניות  שהאסלא�  המקובל  הטיעו	  את  מאמ+  הוא  כ	  ובעשותו

 דיבר  ששגב  לעובדה  פרט).  42'  עמ"  (מנוגדות  תופעות  ה�  המערבית

 על  אמר  שלא  דברי�  לו  מייחס  שר�  בעוד,  ומיני'ח  של  משטרו  על

 אי	  הא�.  תמיהה  מעוררת  ר�  של  קביעתוֿתלונתו,  בכללותו  האסלא�

 ידחה  הא�  ?חילוניות  לבי	  כלשהי  דת  בי	  מובנה  ניגוד  ר�  של  לדעתו

 האורתודוקסית  היהדות  בי	  מהותי  ניגוד  קיי�  כי  הטענה  את  למשל  ר�

 הוא  האסלא�  שמא  או  ?צ"מר  נוסח  חילוניות  לבי	  ישראל  אגודת  נוסח

 ?זה בהקשר מיוחד מקרה

 תמצית  "את  לדבריו  המהווי�,  שגב  של  דבריו  ניתוח  כי  להוסי�  ראוי

 הינו  ,1979  שלאחר  בשני�  שהתפתחו  כפי"  הישראליות  ההנחות

 את  לנת+  שיוכל  מנת  על  קש  אנשי  ליצור  ר�  של  לנטייתו  בולטת  דוגמה

, שגב  של  דבריו  את  קטנה  לא  במידה  מעוות  המאמר  ניתוח.  טיעוניה�
 משטר  בי	  הנגדה  יוצר  אכ	  שגב.  למסובב  סיבה  בי	  לעתי�  ומבלבל

, אול�.  ומיני'ח  לבי	  ,"מערבי  בסגנו	  מודרניזציה  הנהיג"ש,  השאה
 כי  ר�  כלפיו  טוע	,  ומיני'ח  של  המהפכנית  אירא	  על  מדבר  ששגב  בעוד

 תוצאות  על  מדבר  שגב,  שנית.  אוניברסאלית  כתופעה  לאסלא�  התכוו	

 את  הסיגו  לאחור,  החילונית  החינו�  מערכת  את  שהרסו",  המהפכה

 משתמש  ר�    ואילו,"למדינה  התיאורקרטיה  את  והחזירו,  הנשי�  מעמד

 המהפכה  את  מציג  הוא  כאילו  שגב  את  להאשי�  כדי  אלה  בדברי�

 אחת"ב  מדובר  ר�  שלדברי    בעוד,"מובנת  ובלתי  שחר  חסרת  תופעה"כ

 ".20ֿה במאה המרכזיות החברתיות המהפכות

 ר�  של  נטייתו  את  ג�  המשקפת,  זו  בעיתית  לראייה  נוספת  דוגמה

 הבדלי�  למצוא  נסיו	  כל    הצגתהיא,  מקורותיו  של  יצירתית  לקריאה

 ראייה  שק�כמ  בהיסטוריה  אחרות  מהפכות  לבי	  באירא	  המהפכה  בי	
 היו  באירא	  שלא  למהפכה  מאפייני�  היו,  כאמור.  יינטליסטיתאור

, כ	  כמו.  בהיסטוריה  אחרות  מהפכות  שהולידו  מאלו  במהות�  שוני�
, זאת  ע�.  באסלא�  לתלות�  שאי	  רבי�  מודרניי�  מאפייני�  ג�  לה  היו
 משאר  אותה  המבדילי�  ייחודיי�  מאפייני�  כמה  ג�  1979  למהפכת  היו

 הבולשביקית,  הצרפתית:  המודרני  	העיד  של  הגדולות  המהפכות

 הפעילות  את  שהובילו  העיקריי�  מהכוחות  שניי�,  לדוגמה.  והסינית

 שסבלו,  מסורתיי�  מעמדות  היו,  הדת  ואנשי    הבזאאר,המהפכנית

 לתזה  בניגוד  זאת.  השאה  של  משטרו  תחת  ומשקיעה  מירידה
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 חברתיי�  מעמדות  של  תוצר  במהפכות  הרואה  ,הרגילה  המרקסיסטית

 שהתהלי�  ככל  מרכזי  תפקיד  בה  מילא  הדתי  השיח,  שנית.  עולי�

 ואותה,  מנשרי  ציי	  אותה  האבחנה  שלישית  היא.  התקד�  המהפכני

� האוטופיי�  החזונות  בי	  השוני  בדבר,  מסוי�  עיוות  כדי  תו�,  ר�  תוק

 בדפוס"השוני    על  מדבר  מנשרי  בעוד,  כ�.  השונות  המהפכות  של

 אוטופי  חזו	  היווה  תמיד    אשר,במערב  דעות  הוגי  שהתוו  המופת  חברת

 בעבר  מוחשית  מציאות  היתה  האסלאמית  המופת  חברת,  עתידי

 בי	  מעוותת  דיכוטומיה  יוצר  הוא  כי  ר�  אותו    תוק�,"הרחוק
 מוסלמיות  חברות  לבי	  המודרנית"  יהודיתֿהנוצרית  הציביליזציה"

 הטוטלית  הכוללניות  "בשל"  בבו+  שקועות  כשה	,  מאחור  נותרו"ש

 לגבי אבחנה פה מרחיב  שר�  לעובדה  פרט).  79'  עמ"  (סלא�הא  דת  של

 ציביליזציות  שתי  על  נאמרה  שלא  הכללהכדי  בלבד  ל  אחד  מאפיי	

 המופת  חברת  דפוסי  לגבי  הטענה  א�  שואל  אינו  עצמו  ר�,  עולמיות

 של  קיומה  את  שולל  ר�  הא�.  היסטורית  מבחינה  מופרכת  או  נכונה

 המייסדי�  האבות  תבחבר  הרואה  הסוני  באסלא�  נפוצה  גישה

 אי	    הא�?אסלאמית  חברה  לכל  המופת  דג�  את  )צאלחֿאל  סל�ֿאל(

 )660–656  (עלי  של  הקצרה  שלטונו  תקופת  את  מביאי�  השיעי�
 הדת  חכ�  שלטו	  אידיאל  הא�?  אידאלי  אסלאמי  לשלטו	  כדוגמה

 הוא  שמא  או,  עתידית  אוטופיה  על  שדיבר  אידיאל  היה  ומיני'ח  שהציג

 באסלא�  לכאורה  שהתקיימו  ושלטו	  חברה  של  ימית  דג�  על  נשע	

 בספרו  משכנעת  בצורה  עצמו  ר�  ניתח  אותו  דג�,  הרחוק  בעבר

 דיכוטומיה  בדבר  לטעו	  כדי  אלה  בשאלות  אי	,  כאמור  13?הקוד�

 ג�  אמורי�  היסטוריוני�  אול�,  למערב  האסלא�  עול�  בי	  מובהקת

 פירוש  על  לדבר  שלא,  היסטוריות  תופעות  בי	  הבדלי�  מדחיית  להיזהר

 .שלה� הפלוגתא ברי של ,המעטה בלשו	 ,מדויק לא

 רצויי�  לא(בהבדלי�    להבחי	  נסיו	  כל  ר�  דוחה,  דומה  באופ	

 הוא,  לדוגמה  ,כ�.  לאוריינטליז�  כביטוי  שונות  תרבויות  בי	  )בעיניו
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 של  ההגדרה  את  אמנ�  שדחה,  שקד  חיי�  ההיסטוריו	  את  מאשי�

 כללי  את  מקבלת  שאינה  ינהמד  כלומר"  ,מטורפת  מדינה"כ  אירא	

" ,שונה  שלה�  ההיגיו	  "כי  זאת  בכל  טע	  א�,  אומיתהבינל  הקהילה
 שונות למדינות כי ההנחה הא�).  66–65  'מע(אוריינטליסטית    באמירה

 היסטורית  הנחה  או,  אוריינטליסטית  קביעה  היא  שוני�  הגיונות

 הרי  ?הגיו	  אותו  מתו�  המדינות  כל  פועלות  ר�  לדעת  הא�?  לגיטימית

 עולה  וכא	,  בישראל  לדבריו  הקיימות  שונות  פוביות  מגנה  עצמו  ר�

 ?ישראל  כמו  אלה  בפוביות  נגועה  מדינה  כל  לדעתו  א�  השאלה
, אירופה  מדינות  של  מיחס	  עמוקה  השפלה  תחושת  קיימת  באירא	
 בכל  קיי�  זה  רגש  הא�.  איתה  ומזדהה  בה  מכיר  עצמו  שר�  תחושה

 על  משפיע  הוא  אי	    הא�?גמהלדו  ,אינדונזיה  או  יפ	  –  מדינה

, מדינות  של  שונה  הגיו	  על  לדבר  מותר  שמא    או?אירא	  של  התנהגותה
 ?ר� מאמ+ אותו הקו את משרת הוא א� רק, ולרע לטוב

 תרבות  בי	  הדיכוטומית  שההבחנה  העובדה  היא  חשובה  פחות  לא

 המזרח  תרבותיֿהפוליטי  בשיח  מאד  נפוצה  המערב  לתרבות  המזרח

 ,אפשר.  האחרונות  השני�  במאה,  בפרט  והאיראני,  בכלל  תיכוני
 המזרח  תושבי  של  כוזבת  לתודעה  כהוכחה  זו  תופעה  לדחות  ,כמוב	

 את  להצדיק  שנועדו  אימפריאליסטיות  קטגוריות  שהפנימו  ,התיכו	

 כדי  דווקא  הזו  ההבחנה  מודגשת  תיכוני  המזרח  בשיח  כי  א�,  נחיתות�

 המערב  פני  על  ימוסרֿהרוחני  המזרח  של  עליונותו  את  להראות

 נר  המשמשות  סעיד  של  קביעותיו  את  נקבל  א�,  שני  מצד.  החומרני

 ,)זה  בהקשר  תיכוני  מזרח(שיח    שקיי�  שברגע  הרי,  ר�  של  לרגליו
 בעיצוב  השפעתו  מאשר  פחות  הרבה  חשובה  האונטולוגית  נכונותו

, ומזרח  מערב  של  במונחי�  מדברי�  איראני�  א�,  כלומר.  המציאות
 ,אחמד  יֿאל  הסופר  טבע  אותוש  ,)המערב  מכת(זדגי  רב'ע  המונח  וא�
   השני�45ֿב  האיראני  פוליטיֿהתרבותי  בשיח  מעצב  למונח  הפ�

 כתפיסה  ורק  א�  האלה  המונחי�  את  לפטור  נית	  שלא  הרי,  האחרונות

. ההיסטוריה  על  השפעת�  את  לבדוק  יש  אלא,  מעוותת  מערבית
 ראה  והאיראני  יתיכונ  המזרח  השיח  כי  להוסי�  ראוי,  הישראלי  בהקשר

 נגד  המערבית  המתקפה  של  שיאה  את  ובישראל  בציונות  תמיד

 השפיעה  הציונות  של  זו  שלילית  ראייה  כי  להניח  מאד  סביר.  האסלא�

� .המהפכנית אירא	 את הישראלית התפיסה על היא א
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 את  המאפיי	,  נוס�  לכשל  ר�  את  מביאה  האוריינטליז�  ביקורת

 או  המערב  את  להאשי�  הנוטה  ,תיכונית  המזרח  האפולוגטית  הכתיבה

 תושבי  של  וכישלונותיה�  בעיותיה�  לכל  כאחראי�  חיצוניי�  גורמי�

 שגזר"הוא    האסלא�  ולא  האימפריאליז�  כי  הטענה,  למשל  ,כ�.  האזור

 ומהווה  ,אמת  חצי  היא  באירא	  דמוקרטיזציה  תהליכי  על"  כלייה

 האוריינטליסטיות  הגישות  א�.  מהופ�  אוריינטליז�  רבה  במידה

, כפסיבי  המזרח  את  והציגו  למערב  הקידמה  את  לייחס  נטו  הקלאסיות
 היא  שהפע�  אלא,  בדיוק  דבר  אותו  עושה  החדשה  שהגישה  הרי

 הגורמי�  את  והופכת,  חיצוניי�  לגורמי�  הרע  כל  את  מייחסת

 ת	מהשפע  להפחית  קשה.  משמעות  לחסרי  או  לפסיביי�  המקומיי�

 �כֿרואח  הרוסית,  יתהבריט  האימפריאלית  המעורבות  של  השלילית
 זו  תהיה  אול�.  באירא	  הדמוקרטי  המאמ+  של  בכשלונו  האמריקאית

 :מקומיי�  שחקני�  של  השלילית  מתרומת�  להתעל�  רבה  פשטנות
 הרעיו	  את  ששללו  ,דת  ואנשי  בכירי�  ביורוקרטי�,  האדמות  בעלי

 או,  1911–1906  בשני�  החוקתית  במהפכה  והדמוקרטי  הפרלמנטארי

 פזלאללה  הדת  איש  זה    היה.1953ֿ  במצדק  של  תוממשל  תחת  שחתרו

 עלי  מחמד  של  הנגד  למהפכת  הדתית  הלגיטימציה  את  שהעניק  נורי

 מנוגדת  הדמוקרטיה  כי  הסביר    כאשר,1908  ביוני  הפרלמנט  נגד  שאה

 העימות  בעת  בשאה  תמכו  אָמָלהע8  מרבית,  כ	  כמו.  לאסלא�  במהותה

 עצמו  ומיני'ח  לע  לדבר  שלא,  50ֿה  שנות  בראשית  מצדק  ע�  שלו

 טענה  ר�  מצטט  הקשר  באותו.  הדמוקרטיה  אביר  היה  לא  שמעול�

 המסביר  ,אלדי'ח  רשיד  אמריקאיֿהפלסטיני  ההיסטוריו	  של  דמגוגית

 הדמוקרטיות  המערכות  את  לטובה  זוכרי�  התיכו	  המזרח  תושבי  כי

 בידי  תקנה  ללא  שנפגמו  מערכות  ",פגמיה	  א�  על,  באזור  שהתקיימו

 מעצמות  של  השלילי  בתפקיד	  להפחית    בלי".זרי�  ושוכיב  מעורבות

 כשלו	  את  להסביר  מרובה  פשטנות  זו  תהיה,  זה  בתחו�  המערב

 היו  הא�.  השלילית  במעורבות	    ורק  א�  הערבי  בעול�  הדמוקרטיה

 השני�  80ֿב  גורל�  בעיצוב  כלשהי  השפעה  חסרי  האזור  תושבי

 טריי�אותורי  למנהיגי�  הנרחבת  ההערצה  אי	  הא�?  האחרונות

 60ֿוה  50ֿה  בשנות  נאצרֿאל  עבד  כדוגמת,  לאומית  גדולה  שהבטיחו

 פנימיי�  גורמי�  ג�  שישנ�  אולי  מרמזת,  יותר  מאוחר  חוסי	  צדא�  או

 ?באזור דמוקרטיה להיעדר
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 דתי האפל של ישראלֿאירא� כבבואה של צידה המזרחי

 חולשות,  בעיות  זיהוי  כי  הטוענת  ,קולוניאליתֿהפוסט  התיאורה  פיֿעל

 של  והפנטזיות  פגמיו,  פחדיו  של  השלכה  אלה  אינו"  אחר"ב  פגמי�  או

 הישראלית"  אובססיה"ה  תא  ר�    מסביר,"אחר"אותו    על"  כותב"ה

 אלא,  האסלאמית  הרפובליקה  של  ומאפייניה  במעשיה  לא  באירא	

  במטרה "לישראל  מנטאלי  כאנטיפוד"אותה    להציב  הישראלי  בצור�
 שהדגשת  מפני    זאת".וחילוני  רבימע  כאובייקט  הישראליות  את  לכונ	"

 את  האפיינ  והמוסלמי  הערבי  לעול�  ישראל  בי	  התרבותי  השוני

 הישראליות  תודעת  בגיבוש  הוסייע  דרכו  מראשית  הציוני  המפעל

 הצור�).  90'  עמ(התיכו	    במזרח  המערבית  הקדמה  כנושאת  היהודית

 ,לדבריו.  הארצות  שתי  בי	  הדמיו	  בשל  דווקא,  לדבריו  ,בולט  הזה
, פנימיי�  תהליכי�  מפני  הידע  יצרני  של  חשש  מבטא  הישראלי  הדיבור

 לכידה  ישות  בישראל  בחברה  הרואה  התפיסה  את  המאתגרי�

 במזרח  המערבית  והחילוניות  הקדמה  בשורת  את  הנושאת  והומוגנית

 משיחיות,  דתיות,  כריזמטי  מנהיג  בידי  מוסתי�  המוני�.  התיכו	

 לחילוניות  דתיות  בי	  ועירוב  יפהחפ,  "מזרחי  אספסו�",  ופונדמנטליז�

 באירא	  1979  במהפכת  שהופיעו  האלה  היסודות  כל  –  ללאו�  דת  ובי	

 את  כ�  אגב  וחשפו,  ישראל  על  לאחור  בהילו�  הוקרנו  חריפות�  במלוא

, ר�  ממשי�,  לאירא	.  החילונית  הישראליות  של  בטבעה  הסתירות
 עשיהמ  משו�  לא,  רדיקלית  אחרות  של  משמעויות  בישראל  מיוחסות

 הדמיו	מ  גדול  מחשש  ובראשונה  בראש    אלא,תרבותה  מאפייני  או

 הדיכוטומיה  את  פניה  על  להפו�  שאיימו,  לישראל  אירא	  בי	  והקרבה

 1979  מהפכת).  20'  עמ(הציונית    ההכרה  התבססה  שעליה  מערב/מזרח

 החילוניות  על  רק  לא  הדתי  האיו�  את  הישראלי�  הידע  ליצרני  הדגימה

 את  לדבריה�  שערער  איו�",  הישראלית  זו  על  ג�  אלא,  האיראנית

 את  להפו�  כדי  בו  היה  וא�  הציונות  אבות  של  החילונית  המורשת

 השאה    בעוד,1979  בינואר  כבר  ,  כ�".תיאוקרטית  למדינה  ישראל

את   לזהות  שנטו  מי  כבר  היו",  מוסי�  הוא,  הישרדות  קרב  מנהל
 ליז�הפונדמנט  ע�  ומיני'ח  של  מדרשו  מבית'  הדתית  הריאקציה'

 לחילוניות  המנוגדות  תופעות  כשתי  הציונות  של  היוצר  מבית  היהודי

 ר�  דבריו  מביא  להוכחת).  91'  עמ"  (הרציונאלית  החשיבה  ולדפוסי

, ישראליי�  ופוליטיקאי�  עיתונאי�  של  התבטאויות  של  ארוכה  שורה
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 את  המשווי�,  הרדיקלי  החילוני  האג�  או  השמאל  מקרב  בעיקר

. אירא	  של  החרדי�  להתנהגותה  ושל  מוני�א  גוש  אנשי  של  התנהגות�
 נתונה  היתה  כשאירא	,  בישראל  1981ֿב  הסוער  הבחירות  מסע  במהל�

 ,ר�  אומר,  ומחו+  מבית  יריביו  לבי	  המשטר  בי	  אלי�  כוחות  במאבק
מקרב "  הכיכרות  אספסו�"בי	    הישראלית  בתקשורת  ההשוואה  גברה

 של  יטיתהפול  התנהגות�  לבי	  ,בליכוד    שתמ�,"המזרח  עדות"

 הרפובליקה  מוסדות  התבססות    ע�,1982  לאחר.  באירא	  ההמוני�

 המשטר  של  התיאוקרטי  בטבעו  להתמקד  הישראלי�  שבו,  האסלאמית

 העירוב  את  ג�",  ר�  אומר,  לה�  הזכיר  זה  ששלטו	  אלא,  באירא	

 הגדרת  את  הר�  ללא  המסכל  עירוב,  ללאו�  דת  בי	  בציונות  המתקיי�

 היתה  לכ�  מובהקת    דוגמה."ליברלית  כחילונית  בישראל  התרבות
 קשורה  היתה  זו  סיסמה.  צ"מר  מפלגת  של"  אירא	  לא  כא	"הסיסמה  

, ס"ש  של  מעלייתה  שמאל  וגורמי  צ"מר  של  לחשש�  הדוק  באופ	
, האירופית  הישראליות  של  ההגמוניה"את  "  ומערערת  מאתגרת"ה

 )מזרחי(  'יעדת'וה  הדתי  צביונה  את  ועדה  ע�  קבל  ומציגה,  החילונית
 שהוליד  הוא,  מסכ�  הוא  ,הזה  האתגר).  93'  עמ"  (בישראל  החברה  של

 נעשה  הזה    והנסיו	,"הרדיקלית  האחרות  לתחומי  לגרשה"הרצו	    את

בכלל   באירא	  ולנעשה  באירא	  המהפכנית  לתנועה  השוואתה  ידיֿעל
 ). 93' עמ(

 בי	  שוני�  ישראלי�  כותבי�  שעשו  בהשוואות  מסתפק  ר�  היה  לו

 מועט  לא  הגיו	  היה,  אירא	  בישראל  לבי	  חרדיֿילאומנֿהדתי  הזר�

 לאחר  במיוחד,  הישראלי  בציבור  חלקי�  בקרב  החרדות  בדבריו  על

 בישראל  אלה  זרמי�  של  כוח�  עליית    מפני,1977  של  הפוליטי  המהפ�

 ג�  סביר.  הגמוני  אז  עד  שהיה  ישראליות  של  סוג  אותו  על  והאיו�

 של  הפוליטי  העולה  הכוח  בדבר  ניזונו  מההכרה  אלה  להניח  שפחדי�

 האתגר  של  בעלייתו  היתר  בי	  שהתבטא,  כולו  בעול�  הדת

 הנשיא  ברצח  היה  משיאיו  שאחד,  הערבי  בעול�  רדיקליֿהאסלאמי

 ב"בארה  האוונגליסטי  הנוצרי  הימי	  של  בהפיכתו    וכ	,1981ֿ  בסאדאת
 .1980 של הבחירות מאז עוצמה רב פוליטי לכוח

 ישראל  של  אופיה  משינוי  הפחד  כי  וקובע  נוס�  צעד  הול�  שר�  אלא

 שישראלי�  באיבה  מרכזי  גור�  והיווה  אירא	  של  ייצוגה  לעבר  הושל�

 אותו  בקרב  עורר  הארצות  שתי  בי	  הדמיו	,  כלומר.  אירא	  כלפי  פיתחו
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 השוני  את  כמעט  להדגיש  האובססיבי  הצור�  את  בישראל  ציבור

 את  ציגולה  גיסא  מחד  ישראל  של  המערבי  צביונה  את  להבליט,  ביניה	

 הדיו	"כי    קובע  הוא  כ�  לש�.  גיסא  מאיד�  כמעט  דמונית  בצורה  אירא	

 זו  למדינה  ביחס  הדומיננטיות  התפיסות  כי  מלמד  אירא	  על  הישראלי

 א�  ואולי  פחות  לא,  הישראלית  בחברה  לתהליכי�  בעבותות  קשורות

 גירוש  "".והטרור  הגרעי	  בתחו�  מציבה  שהיא'  איו�'ל  מאשר,  יותר

 השד  את  לגרש  בעצ�  נועד  המתורבתות  האומות  תממשפח  אירא	

   הוא,"עצמה  הציונות  מ	  והפונדמנטליסטי  החרדי,  הדתי,  העדתי

 .מסכ�

 לרטוריקה  פרט,  זו  לטענתו  אמפירית  הוכחה  כל  מביא  אינו  ר�

 קולוניאליתֿהפוסט  מהאסכולה  חוקרי�  של  וציטוטי�  מרשימה

 מאני�'לעת  אירופה  מדינות  של  התיחסות	  על  דומה  אשמה  המטילי�

 מביא  שהוא  הציטוטי�  שלל  את  שקורא  מי,  מזו  יתרה.  19ֿ  הבמאה

 או  ס"ש  על  הושלכו  מאירא	  השאובי�  שדימויי�  אולי  ישתכנע

 דימויי�  כיצד,  אחת  פע�  לא  א�,  יראה  לא  א�,  החרדי�

 ללא  יבי	  הקורא,  כלומר.  אירא	  לגבי  יושמו  או  הופנו  ישראליי�ֿפני�

 שבמבט,  ס"מש  פחדי�  הביעו  וני�ש  ישראלי�  כותבי�  מדוע  בעיה
 לא  אבל.  התנשאות  מעט  בלא  ולוקי�  כמנופחי�  אולי  התגלו  לאחור

. אירא	  של  השלילית  לראייה  משכנע  הסבר  אלה  בציטוטי�  לראות  נית	
 שהנהיג  שוני�  דיכוי  שלצעדי,  למשל,  דעתו  על  עולה  שלא  נראה

 יהתה,  י�מסוימ  חיי�  אורחות  כלפי  או  נשי�  כלפי,  באירא	  המשטר

 אפשר(  בישראל  כאלה  דפוסי�  כונויי  שמא  לחשש  כלשהי  תרומה

 דתית  כפייה  של  שוני�  בצעדי�  נלהב  תומ�  אינו  עצמו  שר�,  להניח

 ר�,  שנית).  הציוני  ההגמוני  לשיח  מנוגדת  היא  א�  ג�,  בישראל  בוטה

 חילוניֿהשמאלי  לחלק  שלו  הניתוח  ואת"  הידע  יצרני  "את  גבילמ

 הצטרפו  מדוע  שואל  הוא  אי	.  הישראלית  ההוויה  של  בלבד

, לאומיֿהדתי  הימי	  כולל,  הימי	  ע�  המזוהי�  כותבי�  או  פוליטיקאי�
 בי	  העירוב  הרי.  אירא	  של,  לדבריו,  מוצדקת  בלתי  דמוניזציה  לאותה

. הכוללת  לתפיסת�  המנוגד  דבר  אינו  ,לפוליטיקה  דת  בי	  או  ,ללאו�  דת
 ,ונמרודי  ירצפר  (לבישרא  מזרחי�  ג�  מדוע  מברר  ר�  אי	  ג�  כ�

 שפעו,  )ספרו  של  הראשו	  בחלקו  בהרחבה  מצטט  הוא  אות�,  לדוגמה

 לוקי�  שה�  סבור  הוא  כ	  א�  אלא,  האסלאמית  הרפובליקה  על  ביקורת
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ר�  לא ,  יתרה  מזו.  ישראל  של  ומהותה  מיקומה  לגבי  כוזבת  בתודעה
דתי  אפל  לא  מנעה ֿמסביר  מדוע  האיבה  כביכול  כלפי  אותו  צד  מזרחי

אשר  ודאי  אינ	 ,  ע  להסכמי  שלו�  ע�  מצרי�  וע�  ירד	מישראל  להגי
 .פחות מזרחיות מאשר אירא	

 הוא  בישראל  אירא	  של  פניה  להשחרת  ר�  מוצא  אותו  אחר  הסבר

 כמו.  ת"במזה  שלה  האזורית  ההגמוניה  את  לשמר  הישראלית  השאיפה

 את  לשכנע  רבי	  ממשלת  של  מאמציה  במסגרת  כי  מסביר  הוא  ,כ	

   נופחה,1993ֿ  באוסלו  הסכמי  של  בנחיצות�  	הספק  הישראלי  הציבור

 ממשלה  כאשר  ג�,  כלומר.  מלאכותית  בצורה  האיראנית  הסכנה

. הזדו	  אלמנט  בה�  בולט,  באזור  פיוס  לכיוו	  צעדי�  עושה  ישראלית
 באות	  השלו�  לתהליכי  עוי	  או  שלילי  קו  נקטה  לא,  במשתמע  ,אירא	

 .שני�

 ומהותה  אופייה  את  רלהסבי  בניסיו	  לכשל  העיקרית  דומה  שהסיבה

 של  בטכניקה  טמונה  המהפכנית  לאירא	  הישראלית  ההתייחסות  של

 לגבי  שתמש  בה	מ  שהוא,  עצמו  ר�  מדברי  לשאול  א�,  הדרה  והשתקה
 במהל�.  והציונות  היהדות,  ישראל  על  האיראני  השיח  של  השפעתו

 של  לתמיכתה  ישראליות  התייחסויות  פעמי�  מספר  ר�  מזכיר  הספר

 אול�.  הגרעיניות  לשאיפותיה  או  ישראל  כלפי  מופעלה  בטרור  אירא	
 טכניקות  מספר  באמצעות  שיטתי  באופ	  במשמעות	  מפחית  הוא

 אי	,  כלומר  –  במירכאות  איו�  המילה  הצגת  הראשונה  היא  :כתיבה

 בתודעת�  רק  קיי�כזה  ש  או  מנופח  במשהו  אלא,  ממשי  במשהו  מדובר

 בראל  צבי  תא  בהסכמה  ר�  מצטט  דומה  באופ	.  בו  המשתמשי�  של

 לכאורה  הטמו	  האיו�  משמעות  את  המבטל  ,"האר+"  מעיתו	

 מעצמת  להיות  המבקשת,  הפונדמנטליסטית  אירא	  "של  בשאיפתה

 מאחר).  17'  עמ  ("ומפוררת  ענייה  מדינה  אלא  אינה"ש    בכ�,"גרעי	

 הייתהש,  זו  קביעה  על  לבראל  לסלוח  אפשר,  לשוטי�  ניתנה  והנבואה

 לחסידי פרט, לכול� היו�  ברור  שכ	.  1995  ,כתיבתה  בשעת  כבר  שגויה

. גרעינית  מעצמה  להיות  שואפת  אכ	  אירא	  כי,  ביותר  האדוקי�  אירא	
 האיו�  את  מבטלת  אינה  ענייה  היא  כלשהי  שמדינה  העובדה,  שנית

, מזו  יתרה.  קוריאניֿהצפו	  המקרה  שיעיד  כפי,  בהתגרענותה  הטמו	
 לאחר,  יותר  א�  תמוהה  זו  קביעה  נראית,  2009  משנת  לאחור  במבט

 לאחר  ובמיוחד,  האיראנית  בפוליטיקה  הנוקשה  הזר�  של  נצחונו
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 במפר+  עולה  לכוח  אירא	  את  שהפכה,  לעיראק  האמריקאית  הפלישה

 .כולו התיכו	 ובמזרח הפרסי

 ותו  ישראלית  כטענה  אירא	  של  מעשיה  הצגת  היא  שנייה  טכניקה

   בי	'קדושה  הבלתי  הברית  'חשיפת"כי      כותב  ר�,למשל  ,כ�.  לא

 שחיל"  כשדווח  "2002ינואר    בראשית  הושלמה"  לפלסטיני�  אירא	

 של  טו	  50  סיפונה  כשעל"  אייֿקארי	"  הספינה    את  תפס  הישראלי  הי�

 המולה  יצרה"  "אייֿקארי	  "פרשת.  עזה  לרצועת  שנועד  מאירא	  נשק

 כל  לסכל  כדי  בו  לחפור  קרדו�  אותה  לעשות  מיהרה  וישראל,  רבה

, ר�  אומר,  המטרה"  .לאירא	  הברית  ארצות  בי	  פיוס  של  אפשרות
 ב"ארה  את  ולשכנע'  הרעי�  של  קטגוריה'ל  אירא	  את  להחזיר"היתה  
: ר�  של  הניסוח  לטכניקת  לב  לשי�  ראוי).  187'  עמ  ("אירא	  נגד  לפעול

 שמדובר  יתכ	  כלומר,  ספינהה  תפיסת  על"  דווח"ש  כ�  על  מדבר  הוא

 של  מחירֿבכל  וריהסנג  מקרב  חוגי�  ישנ�  ,ואכ	  ;שקר  בדיווח  פה

. ישראלית  פרובוקציה  היא  הפרשה  כל  כי  היו�  עד  הטועני�  אירא	
 אכ	  עת  שבאותה  לארגוני�  נשק  נשאה  אכ	ספינה  שה  העובדה,  שנית

 סיבה  לכ�  שו�  ואי	  כלל  חשובה  אינה,  ישראל  נגד  אלי�  מאבק  ניהלו

 כגרורה  זה  בתיאור    המוצגת–  ב"ארה  ישראל  או  על  תפיסת  שתשפיע

עשתה   שישראל  הוא  שחשוב  מה.  אירא	    את–  ישראל  של  הבינ  חסרת
, כלומר.  אירא	  את  להכפיש  כדי,  "בו  לחפור  קרדו�"  את  הפרשה

 אפשרות  המכשילי�  ,הישראלי�  ה�  זה  בסיפור  האמיתיי�  הרעי�

 זכותו.  לחמאס  נשק  המספקת  אירא	  ולא,  ב"לארה  אירא	  בי	  לפיוס

 ,"הרעי�  של  ריהקטגו"ל  שיי�  אינו  החמאס  שארגו	  לחשוב  ר�  של
 זה  אינהה  בארגו	  אירא	  של  זו  תמיכתה  כלל  א�  שואל  הוא  אי	  אול�

 .הישראלית התפיסה על להשפיע זאת בכל אמורה

 ניכר  חלק  בעייתי  באור  המציגה,  מכל  החמורה  ההשתקה  אול�

 של  הישראלית  וההבנה  הפרשנות,  הסיקור  כלפי  ר�  של  מטענותיו

 הרשמי  האיראני  מהשיח  לטתהמוח  התעלמותו  היא,  1979  מאז  אירא	

 וא�,  ישראל  של  לחיסולה  הקורא  הבוטה  והאנטישמי  ציוניֿהאנטי

 מקו�  בשו�.  בישראל  הלוחמי�  טרור  לארגוני  הגישה  שאירא	  מהסיוע

 הרפובליקה  של  מנהיגיה  כי  העובדה  את  מזכיר  ר�  אי	  בספר

 שאת  וביתר,  60ֿ  השנות  מראשית  עוד  כזו  תפיסה  אימצו  האסלאמית

 של  רבות  במאות  מאז  ונשנתה  חזרה  היא  וכי,  ואיל�  מהפכהה  מתקופת
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 של  בהצהרותיו  ורק  א�  המדובר  אי	.  והצהרות  נאומי�,  התבטאויות

 כלל  של  בהתבטאויות  אלא,  אד'אחמדינג  הנוכחי  אירא	  נשיא

 ושני  י'אמנא'ח  העליו	  המנהיג  ובראש�,  אירא	  של  הבכירי�  המנהיגי�

 ר�  אי	  מקו�  בשו�.  אתמי'וח  אני'רפסנג,  הפרגמאטיי�  הנשיאי�

 רק  ולא,  ביותר  הבכירי�  אירא	  שמנהיגי  לתופעה  מתייחס

 אירא	  וכי,  השואה  הכחשת  דגל  את  ובהווה  בעבר  נשאו,  אד'אחמדינג

 אי	,  כ	  כמו.  אירופי�  שואה  למכחישי  וסיוע  חסות  העניקה  כמדינה

 המסמ�,  ציו	  זקני  של  שהפרוטוקולי�  העובדה  את  מציי	  הוא

 זכו,  הדיבור  את  להרחיב  צור�  אי	  ההרסנית  השפעתו  שעל  האנטישמי

 איראני�  דוברי�  וכי,  המהפכה  מאז  באירא	  חוזרות  ולהוצאות  לתרגו�

. היסטורית  כאמת  היהודי�  נגד  הד�  עלילות  סיפורי  על  חזרו  מכובדי�
 א�,  מתבצע  אירא	  את  הישראלית  הקריאה  על  ר�  של  הדיו	  כל,  כלומר

 הצד  נעדר  ממנו,  "בלבד  אחד  צד  במעמד",  משפטית  בלשו	  להשתמש

 של,  ומעשיו  הצהרותיו  של  מוחלטת  השתקה  תו�  לחלוטי	  האיראני

. אסטרטגיֿהפוליטי  ההקשר  של  או,  מה�  לנבוע  העלולות  המשמעויות
? כזה  לרקע  להתייחס  בלי  כלשהו  שיח  ניתוח  רציני  חוקר  יקבל  הא�
 עמהרק  התעלמו  שלדבריו  אלה  את  בחריפות  מגנה  עצמו  ר�  אי	  הא�

 או  ?בטהרא	  ב"ארה  בשגרירות  הערובה  בני  תפיסת  של  הקולוניאלי

 האידיאולוגיי�  שמניעיו  מפני,  לר�  מותר  לאחרי�  שאסור  שמא  מה

 ?יותר נעלי�

 איראניות  התבטאויות  של  ת	וומשמע  חשיבות	  את  לבטל  ר�  רשאי

 אדוארד  של  כחסידו,  אול�.  בלבד  כרטוריקה  ישראל  לחיסול  הקוראות

 את  לבטל  יכול  הוא  אי	,  הישראלי  השיח  של  י�חר  וכמבקר  סעיד

 משקל  לשיח,  שלו  תפיסתו  פי  על  שכ	,  האיראני  השיח  של  משמעותו

 עצמו  את  לשאול  חייב  הוא,  חשוב  פחות  לא.  המציאות  בעיצוב  רב

 ההנחה  מנקודת  נצא  א�  ג�,  הישראלי�  על  האיראני  השיח  ישפיע  כיצד

 אמורי�  ,משלל  ,כיצד.  קולקטיביות  בנוורוזות  לוקי�  אלה  כי

 כמעט    הנישאת,"לישראל  מוות  "הסיסמה  את  להבי	  הישראלי�

 בכל  בטלביזיה  המשודרות  בטהרא	  השישי  יו�  בדרשות  בקביעות

 ישראל"  (שווד  מחו  ביאד  יל'אסראא"  הסיסמה  את  או,  אירא	  רחבי

 איראניי�  טילי�  גבי  על  היתר  בי	  שנכתבה,  )להימחות  צריכה

, לפחות  תיאורטית,  אפשרות  אי	    הא�?שנה  מדי  צבאיי�  במצעדי�
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 של  והצפוי  הרצוי  חיסולה  בדבר  השונות  האיראניות  שההתבטאויות

 א�  ואולי  ,פחות  לא  אירא	  של  הישראלית  התפיסה  על  ישפיעו  ישראל

 ?אירא	 כלפי ס"לש אשכנזית טינה של השלכה מאשר ,יותר

, ישראליֿלא  יעד  לקהל  כוו	  אשר,  לעיל    שהוזכר,2008ֿמ  במאמרו
 האיראנית  לאיבה  ישראלי�  חוקרי�  של  התייחסויותיה�  את  ר�  ביטל

 לאיבה  כי  הטענה  את  שלל  הוא.  כדמגוגיות  ישראל  כלפי  האידיאולוגית
 האחריות  את  והטיל,  המשטר  של  באידיאולוגיה  משמעותי  בסיס  זו

 מסביר  הוא  כיצד  אול�.  השאה  במשטר  ישראל  תמיכת  על  להיווצרותה

 עמוקה  באהדה  להאשימ�  שאי	,  איראני�  שחוקרי�  התופעה  את

 של  מושרשת  אידיאולוגית  איבה  בדבר  דומות  טענות  מעלי�,  לציונות

 של  בעיניה�  כי  תקייה  ריי  קובע  ,למשל  ,  כ�?ישראל  כלפי  אירא	

 לזהות�"אישוש    היהודית  במדינה  המאבק  מהווה  אירא	  מנהיגי

 חמורה,  לדבריו,  לישראל  איבת�."  אסלאמי  ולאידיאליז�  המהפכנית

 המעצמה  היתה  שזו  א�  על,  ב"לארה  מהתנגדות�  א�  ריות
 של  התנהגותה  את  שללו  האיראני�    שכ	;הידיעה  בהא  האימפריאלית

 כישות  נתפסה  שישראל  בעוד,  להתקיי�  זכותה  את  לא  א�,  ב"ארה

   הא�14."בפועל  למדיניותה  או  להתנהגותה  קשר  ללא  "לגיטימית  בלתי

 הוא  אליה�  ישראליתה  הנפש  לתסביכי  מעבר  כי  ,ר�  של  בדעתו  עולה

 ההנהגה  של  או  הציונות  של  והשפל  התככני  לאופייה  או,  מתייחס

 של  הישראלי  הייצוג  נובע,  מוקיע  הוא  אותו,  הישראלית  הפוליטית

 אירא	  של  ויחסה  מהתנהגותה  אמיתי  מחשש  ג�  המהפכנית  אירא	

ישראל   של  ,הקיימת  לדבריו  ,תנגדותהה  כי  יתכ	  הא�  ?ישראל  כלפי
 שינוי  יכלול  שלא  שפיוס  מהחשש  ב  נובעת"לארה  רא	אי  בי	  לפיוס

 גור�  של  כפייסנות  יותר  יתגלה  ישראל  כלפי  אירא	  של  במדיניותה

 כל  של  מודעת  בהשתקה  חוטא  ר�  אי	  הא�  ?אמיתי  פיוס  מאשר  תוקפ	

 ?כתיבתו את משרתות שאינ	 תופעות אות	

 

 

 
14 Ray Takyeh, "Iran, Israel and the Politics of Terrorism," Survival, Winter 2006 

(Electronic Edition)  .�ראו  ג  ,Behrouz Souresrafil, Khomeini and Israel (London: 

C.C. Press, 1989). 
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 את  להראות  כדי  תופעות  מספר  ר�  מנתח  הספר  של  השני  בחלקו 

 באירא	  הפוליטי  השיח  ושל  המהפכה  של  המודרני  �אופיי

 כרזות  בניתוח  ומעניינת  משכנעת  תמונה  מציג  ר�.  מהפכניתֿהבתר

 מוטיבי�  של  שילוב  המראות  ,המלחמה  ובזמ	  המהפכה  בזמ	  תעמולה

 אירועי�  של  מודרנית  ברוח  מחודשת  פרשנות,  הדתי  בשיח  מודרניי�

 ויזואליי�  סמלי�  וניכוס  אימו+  ובעיקר  ,השיעי  בעבר  מכונני�

 הסוציאליזציה  מערכת  לטובת  האיראני  שמאל  בשמקור�  ומילוליי�

 מהווה  הוא  אי	  כי  א�,  ומשכנע  מעניי	  בניתוח  מדובר.  המשטר  של

 את  המנתחי�  ,ובעול�  באר+  קודמי�  למחקרי�  בהשוואה  דר�  פריצת

 15,באירא	  המשטר  של  השיח  את  וכ	  בכללותה  הפונדמנטליז�  תופעת
 של  דבריה�  בציטוט  רב  שימוש  תו�  זה  בספר  עשהנ  הדבר  א�  ג�

 .הודו על המערבי האקדמי השיח את המגני� י'אטרג'וצ קרברטי'צ

 והיא,  יותר  בעייתית,  נוספת  טענה  לכת  ומעלה  מרחיק  ר�  אול�

 לתהליכי  החילו	  כייתהל  בי	  המנגידות  פרשנויות"להפרי�    הרצו	

 כבי�המור  הפתרונות  את  ממנה  והשוללות,  באירא	  ההדתה

 את  בהסכמה  מצטט  הוא).  152'  עמ"  (המודרניות  של  וההיברידי�

 אנליטיות  קטגוריות  מהיעדר  נובעת  זו  הנגדה  כי  המסביר  ,קרברטי'צ

 ע�  צדק  לעשות  כדימ"  אגרסיבי  באופ	  חילוני"שהוא    ,האקדמי  בשיח

 למודרניי�  הפיכתנו  שבתהלי�  מה  ע�  לנו  שיש  הרבי�  הקשרי�

 שר�  דומה,  ראשית).  176–175'  עמ(י  רציונלֿכאי  לראות  הורגלנו

, תפיסות  של  עוצמת�  על  העניפה  האקדמית  מהכתיבה  מתעל�
 החל,  המודרני  בעיד	  רציונליותֿאי  ואידיאולוגיות  דימויי�,  אמונות

. באירופה  רדיקלי  ימי	  בתנועות  וכלה  הלאומיות  של  שוני�  ממרכיבי�
 טיבי�מו  של  מרכזיות�  או  קיומ�  מערב  בי	  הוא  כי  נראה,  שנית

 

 

 
 אלמונד  ואפלבי,  סיו�  ראו,  הפונדמנטליסטי  השיח  של  תהמודרני  מהותו  על 15

 ,Ervand Abrahmianראו, האיראני בשיח המודרניי� המרכיבי� על. )10הערה , לעיל(

Khomeinism: Essays on the Islamic Republic (Los Angeles: University of California 

Press, 1993); Daniel Brumberg, Reinventing Khomeini (Chicago: Chicago University 

Press, 2001). 
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 אסלאמיות  תנועות  בקרב  ובמיוחד,  השונות  בדתות  פוליטיי�ֿארציי�

, חילו	  לבי	,  מרכזית  חשיבות  הפוליטית  לזירה  המעניקות  מודרניות
 הניגוד  אכ	  א�.  האנושית  מההוויה  האלוהי  המרכיב  דחיקת  שפירושו

 מדוע,  קלוקלת  מערבית  מחשבה  תוצר,  מלאכותי  כה  הוא  הזה  הבינארי

 תהליכי  נגד,  אירא	  של  מנהיגיה  ובתוכ�,  השונות  הדתות  נאמני  נזעקי�

 למילת  הפכה  ההיברידיות  ?האחרונות  השני�  במאתיי�  הללו  החילו	

 ליצירת  מקו�  אי	  הא�  ,זאת  בכל  אול�,  האחרונות  בשני�  קס�
 ?היסטוריות ותופעות תהליכי� בי	 הבחנות

 את  לשבור  וכדי,  ההיברידיות  את  המדגישה  מתפיסתו  כחלק

 בי	  דמיו	  קווי  ר�  מראה  ,למערב  מזרח  בי	"  השקרית  "ומיההדיכוט

, "המערבית  "היהודית  ללאומיות"  המזרחית  "האיראנית  הלאומיות
 הדת  מספקת  ובשתיה	,  זו  את  זו  מכוננות  והדת  הלאומיות  שבשתיה	"

" .לאומי  –  ולדיכוי    –  לשחרור  תמרי+  ליצירת  והסמלי�  הדימויי�  את
 חוקרי  בקרב  שכ	,  הזו  יכוטומיההד  את  יוצר  מי  ברור  כ�  כל  לא

, המורכב  הקשר  על  להצביע  מקובל)  המערבית  ג�(  הלאומיות
 הקתולי  המימד  את  להזכיר  די.  לדת  לאומיות  בי	  ,לעתי�  הסימביוטי

 בלאומיות  האורתודוקסי  המימד,  הפולנית  הלאומיות  של  המובהק

 בהווה  מוסלמיֿותורכי  בעבר  שיהודי  העובדה  ואת,  והיוונית  הרוסית

 נולדו  א�  ג�,  הגרמני  הלאו�  בני  היו�  נחשבי�  אינ�  או  נחשבו  אל
 ר�  כי  נראה,  קודמי�  במקרי�  כמו.  נוצרי�  ה�  שאי	  מפני,  בגרמניה

 משבח  ר�  בעוד,  מזו  יתרה.  אות�  לגנות  עליו  שיקל  כדי,  קש  אנשי  יוצר

 ובגאווה  בגלוי  מצהירה"שהיא    על,  האיראנית  הלאומיות  את

 לאומיות  על  לדבר  אפשר  ושאי"  עורבתמ  קטגוריה  היא  שהלאומיות

 יהודה  של  קביעתו  את  בהסכמה  מצטט  הוא,  הדת  מ	  כמנותקת  חילונית

 אותה ומטהרת  בלאומיות  הדיו	  מ	  הדת  את  מוציאה  הציונות"כי    שנהב

 ). 178' עמ" (התיאולוגי הבסיס מ	

 שטע	  וכפי,  תיאולוגי  בסיס  על  פעלה  לא  החילונית  שהציונות  נכו	

 הדתית  הכמיהה  של  אריילינ  המש�  אינה  הציונות  ,אבינרי  שלמה
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 ,משבח  הוא  אותה  ,האיראנית  הלאומיות  ג�    א�16.המשיחית  היהודית
 ע�  ה�  שהאיראני�  טענה  אי	  הרי.  תיאולוגי  בסיס  על  עומדת  אינה

 בחובה  נושאת  באירא	  הדת  ר�  לדברי  כי  העובדה  על  לדבר  שלא,  נבחר

 ללחו�  המתיימר  חוקר  רעבו,  כ	  כמו.  מובהקי�  חילוניי�  מרכיבי�

 ר�  של  הציונות  ניתוח  לוקה,  לאסלא�  מיוחסת  זו  א�,  במהותנות

 מקיומה  מתעל�  ור�,  אחת  ציונות  אי	,  ראשית.  פחותה  לא  במהותנות

 הוא  לדת"  החילונית"הציונות    של  יחסה,  שנית.  הדתית  הציונות  של

 יותר  רב  במגוו	  נוע+  ר�  היה  לו.  מתאר  שר�  ממה  מורכב  יותר  הרבה

 השותפי�  חוקרי�  באות�  רק  מסתפק  ולא,  הציונות  על  מחקרי�  לש

 כפי,  רואה  היה,  קביעות  באות	  אלה  את  אלה  והמזיני�  לדעותיו

 יחס  קיי�"והדת    הציונות  של  	בהקשר  כי,  אבינרי  שלמה  זאת  שהגדיר

   קצת17."ולאומיות  דת  בי	,  יותר  הרבה  ודיאלקטי,  יותר  הרבה  מורכב
 ההגדרה כאשר,  מהלאומיות  הדת  את  ציאהמו  הציונות  כי  לטעו	  מגוח�

 מאות  במש�  כאשר,  דתית  הגדרה  רבה  במידה  היא  יהודי  מיהו  של

 אד�  היה  לא,  )המועצות  מברית  האחרונה  הגדולה  לעלייה  עד(שני�  

 מעלי�  קרובות  ולעתי�,  בדתו  לא  א�  בלאומיותו  יהודי  להיות  יכול

 אינה  שהיהדות  הטענהאת  ,  למיניה�  ציוני�ֿהאנטי  או,  ציוני�  ֿהפוסט

 בפני  מאד  בעייתי(  ביקורת  במאמר,  שנית  .בלבד  דת  אלא,  ע�  או  לאו�

 נית	  לא  כי  עצמו  שנהב  טוע	,  )פה  לנושא  שיי�  זה  אי	  א�,  עצמו

   וכי,לדתית  חילונית  מחשבה  בי	  המודרנית  היהודית  במחשבה  להפריד

 דתיי�  במטעני�  רוויה  לכאורהֿהחילונית  הציונית  המחשבה

 ציוניי�  חוקרי�  של  ארוכה  שורה  מצטט  הוא  כאשר,  ותיאולוגיי�

 

 

 
 גאולה  של  הדיאלקטיקה  :היהודית  הדתית  והמסורת  הציונות",  אבינרי  שלמה 16

 ודת  ציונות,  )עורכי�(שפירא    ואניטה  רינהר+  יהודה,  אלמוג  שמואל  :אצל  ,"וחילו�

 .20–9'  עמ,)ד"תשנ, שזר זלמ� רכזמ: ירושלי�(

, שלמו�  יוס-,  ציפרשטיי�  סטיב�  של  מאמריה�  את  ג�    ראו.10'  עמ,  ש�,  אבינרי 17
 של  יותר  הרבה  מורכבת  תמונה  המראי�,  כר.  באותו  שפירא  ואניטה  אלמוג  שמואל

 .ר� שמציג מזו, לדת ויחסה הציונות
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 את  מעט  היה  ר�  מרחיב  אילו,  זו  נקודה  בסיכו�,  היה    טוב18.למהדרי	

 שייכי�  שאינ�  כאלה  ג�  וכולל,  משתמש  הוא  בו  המקורות  מגוו	

 כה  והכללות  יוצא  בקביעות  שהוא  לפני,  שלו  האידיאולוגי  למחנה

 .פסקניות

 מוכשר  היסטוריו	  הוא  שר�  �בכ  ספק  אי	  כי  לומר  נית	,  לסיכו�

. עצמה  אירא	  של  בהיסטוריה  עוסק  הוא  כאשר  במיטבו  המתגלה,  מאד
 אינו  האידיאולוגי  הלהט  הישראלי  לתחו�  גולש  הוא  שכאשר  אלא

 תהליכי�  בניתוח  מתמקד  ר�  היה  לו  היה  עדי�.  עבודתו  לאיכות  מועיל

 רב  ליצירת  כה  מאמ+  להקדיש  במקו�,  באירא	  תרבותיי�ֿפוליטיי�

 .בישראל אירא	 קריאת על בעייתי כה חיבור

 

 אביבֿאוניברסיטת תל, החוג להיסטוריה של המזרח התיכו	, מאיר ליטבק

 

 

 
, ספרי�  מוס�  :האר�,  "?חילונית  יהודית  תרבות  בכלל  יש  הא�"  ,שנהב  יהודה 18
 .2007,  בספטמבר11
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 וחוזר חלילה

 על נכונותו של יעקב שביט להעמיד פני�

 –כאילו היה מומחה בכמה וכמה שפות 

  ועל–גרמנית וצרפתית , לטינית, יוונית

 השגיאות והשטויות שנבעו מאותה

 .ממבקריו כבר עמדו אחדי�, דת פני�העמ

 מאמרו של בצלאל, למשל, ראו

 בי� מדע: יהדות ויוונות", כוכבאֿבר

, חוברת  ג,  שנה  סג,  רבעו�  למדעי  היהדות,  תרבי�,  "לפובליציסטיקה

יהדות ",  עמיתֿוכ�  מאמרו  של  רפאל  פרוינדלי%;  480–451עמודי�  ,  ד"תשנ

, ד"אביב  תשס,  1  קתרסיס,  "טעל  ספרו  של  יעקב  שבי.  ויוונות  בראי  מעוות

 .53–12עמודי� 

, ט"בתשרי  תשס'  ל,  מיו�  רביעי,  "ספרי�/האר�"  של  818בגליו�  ,  והנה

מופיע  קטע  הפתיחה  של  הנובלה  החדשה  של ,  3עמוד  ,  2008  באוקטובר  29

בקטע  זה  כותב .  שיצאה  לאחרונה  בהוצאת  נהר,  שנות  אור,  יעקב  שביט
 :היסטוריה עמנואל אורהפרופסור ל, שביט על גיבור סיפורו

 

זה  שני�  שהוא  אד�  חופשי  ממשא  של  הרהורי  חרטה  או ,  אדרבא               

ובשני�  האחרונות  הרבה  להרהר  בשאלה  הא�  הגיע ,  של  אכזבה

כלומר  לשלוות  הנפש  שאליה  מגיעי� ,  de tranquilitate animiֿל
 ...או מתו% השלמה, מתו% סיפוק

 

אלא ,  de tranquillitate animiאינו  "  שלוות  הנפש"הביטוי  בלטינית  ל

tranquillitas animi  .המילית  ,  כידוע  לכל  תלמיד  מתחיל  בלטיניתde 

היא  מופיעה  לעתי�  רבות .  וכיוצא  באלו"  בדבר,  על  אודות,  על"פירושה  

טבע ,  בשמותיה�  של  יצירות  עיוניות  הדנות  בנושא  מופשט  כגו�  האלי�

ואמנ�  ש�  אחת .    או  שלוות  הנפש–�  נצחיות  העול,  הזקנה,  הידידות,  היקו�

 De,  "על  שלוות  הנפש"מיצירותיו  הפילוסופיות  של  סנקא  הוא  בדיוק  
tranquillitate animi  .מצא  שביט  כותרת  זאת  ותרגומה ,  ככל  הנראה

ולא  הבי�  מה  מקומה  ותפקידה  של ,  במקו�  שמצא)  או  לאנגלית(לעברית  

מעתיקי�  את  הכותרת ?  מה  זה  חשוב.    באותה  כותרתdeאותה  מילה  קטנה  

והרי  לנו  הפרופסור  הוותיק  להיסטוריה  עמנואל  אור  שירשי�  את ,  כפי  שהיא
 ?מי יבדוק: והרי אנו בישראל. הקורא בשליטתו באיזו שפה נידחת
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, 9גליו�  (כפי  שהעיר  כבר  המבקר  במאמר  באחד  מגליונותינו  הקודמי�  

א� .  ותיה  משנה  את  צורת  הש�  שבא  בעקבdeאותה  מילה  ,  )70–69עמודי�  

הרי  אחרי ,  ביחסת  הנומינטיבוס,  tranquillitasהמילה  הלטינית  לשלווה  היא  

deהיא  הופכת  ֿל  tranquillitate  ,מ� '  נוריד'א%  א�  .  ביחסת  האבלטיבוס

על "א�  במקו�  ,    כלומר–  de  את  המילית  de tranquillitate animiהביטוי  

מה  שהפרופסור והרי  זה  "  (שלוות  הנפש"נרצה  לומר  סת�  "  שלוות  הנפש

  יהיה  עלינו  שוב  לאמ�  את  צורת –)  אור  הניח  שאולי  הגיע  אליו

דבר  זה  ידוע  לכל  תלמיד .  tranquillitas animiולכתוב  שוב  ,  הנומינטיבוס

ואני  מניח  שהפרופסור  עמנואל  אור  ידע  זאת  עוד  מ� ,  שנה  ראשונה  בלטינית

ללמוד השני�  הטובות  שבה�  כל  סטודנט  בחוגי�  להיסטוריה  היה  חייב  

יתכ�  שהקורא  הזהיר  בספרו  החדש  של  יעקב  שביט .  לפחות  שנתיי�  לטינית

והיו�  שוב ,  יגלה  עוד  כמה  דברי�  שפע�  היו  נהירי�  לכל  תלמיד  היסטוריה
 .אינ� נהירי� לפרופסור להיסטוריה יעקב שביט

טעויות "ומחפשי�  בנרות  "  פולי�  שגיאות"שוב  יאשימו  אותנו  בכ%  שאנו  

א%  לא  אנו  בקשנו  מיעקב  שביט  שישתמש .  קות  ומתותבשפות  עתי"  זניחות

, מרצונו  החופשי  ומיוזמתו  חסרת  המעצורי�,  הוא  החליט;  בביטוי  לטיני

מי .  להראות  שוב  את  כוחו  ועוצ�  ידו  בלשו�  המלומדי�  של  העול�  המערבי

שמחליט  מרצונו  להשתמש  בביטוי  לטיני  מעמיד  את  עצמו  מיניה  וביה 

יודעי )  לפחות(  ויש  עדיי�  כמה  מאות  –קרבנו  למבחנ�  של  יודעי  הלטינית  ב

? למה  הדבר  דומה".  טעות  זניחה"אי�  כא�  :  ועוד.  לטינית  בישראל  של  היו�

למי  שמתימר  לדעת  עברית  וכותב  כי  גיבור  סיפורו  היה  בקי  מאי�  כמוהו 

או .  בתקופה  שאחרי  יהושע,    כלומר–"  ויהי  בימי  שפוט  השופטי�"ב

 .בעקדת יצחק,  כלומר–" וישכ� אברה� בבוקר"ב
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ליבובי� הו  ו�: ישעי נ ולחי לו   !?מה 

ה נ ח ו א ל  א כ י �, מ י ב ו ב י ל ו  ה י ע ש �: י ו נ י ח ל ת  ו ג ה , מ
 � י ר פ ס ת  א צ ו ח"ה ע" א ת "ב י מ ד ק א ה ה  ל ל כ מ ה ו מ 

� ו נ י ח �, ל ו ד ר ו ס, ג ש 2, ז"ת 0 0 7 ,3 1 7� י ד ו מ ע  . 

 גילוי נאות: הקדמה. 1

 ינו�מהגות  לח:  ישעיהו  ליבובי�ניגשתי  אל  הספר  .  אפתח  בגילוי  נאות
ביני  לבי� ,  אמרתי  בפסקנות,  כבר  למקרא  כותרת  הספר.  בדעה  קדומה

, לא  כל  שכ�,  אי�  לליבובי�  שו�  דבר  חשוב  לומר  על  חינו�:  "עצמי
 �כלל  לא  ברור  כיצד  נית�  לחנ�  אד�  לאמונה  הדתית  כפי  שליבובי

. מזה  עיד�  ועידני�,  זו  הייתה  הדעה  שנקבעה  בי".  נקודה.  מגדיר  אותה
�  עמו�  שליבובי�  עצמו  מתבטא  בספקנות  לגבי זכרתי  ג�  באופ

, אפוא,  אי�  פלא.  האפשרות  לחנ�  בכלל  ולחנ�  לאמונה  הדתית  בפרט
שביותר  משמ�  פליאה  קראתי  את  השורות  המבטיחות  המופיעות  על 

המחבר  מצליח  לדלות  מכלל  כתיבתו  של  הפילוסו  :  "גב  כריכת  הספר
". מרתקתמעניינת  ו,  המעמיק  והמקי   תפיסה  חינוכית  יחודית

פליאתי  א   גברה .  עלה  בי  מיד  קול  קט�  א�  טורד,  "?באמת"
הבאות  למשו�  את  ליבו  של ,  משהבנתי  שאי�    אלה  רק  מילות  פיתוי
כדרכ�  של  המלי�  המופיעות ,  הקורא  הפוטנציאלי  לקרוא  את  הספר

�אלא  שזוהי  באמת  מטרתו  המובטחת  של ,  על  גבי  כריכות  הספרי
, חיבורנו  אמור:  "יד  במבוא  לספרוכפי  שמצהיר  עליה  מחברו  מ,  הספר

�שאותו  נציג ,  לחשו   מתו�  הקורפוס  ההגותי  של  ליבובי�,  כ�ֿא
אשר  ציבור  המחנכי�  וחוקרי ,  תפיסה  חינוכית,  בחלקו  הראשו�
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, לעסוק  בה  ולחקור  אותה,  החינו�  באר�  ובתפוצות  יוכלו  להידרש  לה
1".לפרש אותה ולהתמודד ע� תוכנה

 

מיד  ע�  תחילת ,    הבלתי  נשלט  שחשתיאולי  זו  הייתה  הסיבה  לדח 
המהווה  שני  שלישי�  של ,  לדלג  על  כל  חלקו  הראשו�,  הקריאה  בספר

  �תורת ",  "תורת  האד�",  "תורת  היהדות"הספר  וכולל  את  הפרקי
�תפיסתו ",  כדי  להגיע  מיד  לחלקו  השני,  "תורת  העול�"ו"  האלוהי

�ר משל  היה  החלק  הראשו�  המדב,  "החינוכית  של  ישעיהו  ליבובי
החוצ�  ביני  לבי� ,  שאני  סובבת  בו  כבר  למעלה  מארבעי�  שנה,  המוכר

אשר  ציבור ,  תפיסה  חינוכית"הלא  היא  אותה  ,  האר�  המובטחת
 ". המחנכי� וחוקרי החינו� באר� ובתפוצות יוכלו להידרש לה

לא  הצלחתי  לכבוש  את .    לא  עמדתי  בפיתוי–אודה  לבושתי  
.   אל  חלקו  השני  של  הספרסקרנותי  ולעצור  את  עצמי  ודילגתי  היישר

המחלי  ,  חסר  סבלנות  וקצר  רוח,  נהגתי  כדרכו  של  קורא  תכליתי,  בכ�
את  ההנאה  שבתחושת  המתח  הנבנה  במאמ�  שבקריאה  איטית  חסרת 

ידי  הגילוי ֿתכלית  בהנאה  שבהפגה  המהירה  של  המתח  שבעלילה  על
החש  שמטרת  קריאתו ,  כמו  הקורא  הנמהר,  ג�  אני.  החטו   של  סופה

אינה ,  או  בתיאורי  מסעות  לגילוי  יבשות  חדשות,  ביומ�,  ברומ�,  בספר
אלא  ההצלחה ,  המאמ�  לשהות  בעול�  השל�  ההול�  ונפרש  לעיניו

מיהרתי  להגיע  אל  הסיפוק ,  להגיע  אל  התכלית  הדמיונית  של  הספר
, במטרה  לכבוש  את  סופה  של  העלילה  ולגלות  אר�  לא  נודעת,  המהיר

  לא  נדרשת  סריקה  נרחבת וכי.  "שרגל  אד�  עדיי�  לא  דרכה  בה
וסבלנית  של  מימיו  הרבי�  של  האוקיינוס  כדי  לשלות  מתוכ�  כמה 

�לא  בלי  תחושת  אשמה  על  קוצר  רוחי ,  שאלתי  את  עצמי,  "?פניני
ואולי  צרי�  ג�  לסרוק .  "ובניסיו�  להניא  את  עצמי  מצעד  חפוז  שכזה

כדי  להצליח ,  את  כל  מימיו  הרבי�  של  האוקיינוס  ההגותי  הליבוביצי
מעניינת ,  תפיסה  חינוכית  יחודית...  דלות  מכלל  כתיבתול'

, אלא  שנווה  המדבר.  עשיתי  מאמ�  נוס   לשכנוע  עצמי,  "'?ומרתקת
�המנצנצי� ,  שקר�  לי  מרחוק  בירקותו  הרעננה  ובשפע  מימיו  החיי
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 נעמי כשר

108 

היה  מפתה  מכדי  שיניח  לי  להקשיב  לטיעוני  היגיו�  פשוטי� ,  למרחוק
, אולי  ללא  תכלית,  ותולשכנע  את  עצמי  להמשי�  להתאמ�  לשה

מה  עוד  שלבסו   אני  עלולה  לגלות .  "המוכר  לעייפה,  במדבר  הרחב
ניסיתי  לדלות  מראשי  תירוצי�  שירגיעו ,  "שכל  מאמציי  היו  לשווא

הדוחק ,  מעט  את  אי  הנוחות  שחשתי  מ�  הקושי  להתגבר  כארי  על  יצרי
  בלוית –עד  מהרה  מצאתי  את  עצמי  יוצאת  .  בי  להיכנע  לסקרנותי

למסע  הגילוי  של ,  מהולה  בציפייה  דרוכה,    בסקרנות–אוחנה  מיכאל  
�, הייחודית,  עמדתו  החינוכית  המובטחת  של  ישעיהו  ליבובי

 . המעניינת והמרתקת

 ומה שביניה�" פילוסופיה חינוכית", "אידיאולוגיה. "2

אידיאולוגיה  וחינו� ",  כבר  בתחילת  הפרק  הראשו�  של  החלק  השני
�: אומר  אוחנה,  "מתודולוגיה",    הראשו�בסעי ,  "בהגותו  של  ליבובי

תפיסתו  החינוכית  של  ליבובי�  מצויה  כבר  בצורה  לא  מפורשת  ולא "
�, מכיוו�  שה�  מעטי�  ומראשית  כתיבתו.  מספיקה  במאמריו  החינוכיי

יבקש  החוקר  להיעזר  במאמריו  ההגותיי�  כדי  להשלי�  את  התמונה 
ו  של  ליבובי� כי  כל  כתבי"המחבר  יוצא  מתו�  הנחה  ,    ואכ�2".הכוללת

ובכלל  זה  מאמריו  המעטי�  העוסקי� ,  ה�  בחזקת  מערכת  הגות
מלאכת  דליית  התפיסה  החינוכית  מ�  ההגות .  בחינו�  כשלעצמו

, הדרשניי�,  התיאולוגיי�,  הפילוסופיי�:  תיעשה  אפוא  מכל  כתביו
�   3".הפוליטיי� וא  החינוכיי

חלק אול�  אי�  אלה  קווי  התוואי  היחידי�  שאוחנה  מציג  בפתח  ה
�במבוא  לחלק .  השני  של  הספר  בדבר  תפיסתו  החינוכית  של  ליבובי

לבי� "  הוגי  דעות  ופילוסופי�  חינוכיי�"זה  אוחנה  מבחי�  בי�  
מייצגי�  בדר�  כלל ",  לדבריו,  האחרוני�".  פילוסופי�  של  החינו�"

, "אנליטיות  וביקורתיות  של  תיאוריות  חינוכיות,  מגמות  פרשניות
  �י�  המעורבי�  באופ�  העמוק  והעקבי  ביותר אנש"ואילו  הראשוני�  ה

 

 

 
2  .235' עמ, ש

3  .ש
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  �מלבד  הצגה ,  נוקטי�  עמדות  שיש  בה�...  בבעיות  שטרדו  את  זמנ
ג�  מעורבות  אישית  ומקצועית  בנושאי�  של ,  עיונית  של  רעיונות

, כל  מי  שמעורב  באופ�  רעיוני,    במלי�  אחרות4".חברה  ומדינה,  חינו�
לדברי ,    אליויש  להתייחס,  בבעיות  שטרדו  את  זמנו,  עמוק  ועקבי

 ".הוגה דעות ופילוסו  חינוכי"כאל , אוחנה

�, האומנ�  כל  הגות  מעורבת  היא  ג�  פילוסופיה  חינוכית?  האומנ
וכל  הוגה  בעל  עמדה    אידיאולוגית  או  בעל  גישה  מעורבת  וביקורתית 

  �א�  מגדירי�  מראש  כל  הגות ,  יתרה  מזו?  "פילוסו   חינוכי"הוא  ג
פוליטיות  או  אחרות  העומדות  על ,  שמגלה  מעורבות  בבעיות  חברתיות

מדוע  צרי�  בכלל  להתאמ� ,  סדר  היו�  הציבורי  כתפיסה  חינוכית
, דברי�  אודות  תפיסתו  החינוכית  של  ליבובי�"  לחשו "ו"  לדלות"

שכידוע  לכול  עסק  ה�  בביקורת  חברתית  נוקבת  וה�  באידיאולוגיה  של 
הצגת ולא  להסתפק  ב,  מתו�  מעורבות  בבעיות  הזמ�  והמקו�,  היהדות

המחבר  מצליח  לדלות "ומה  הרבותא  בכ�  ש?  תפיסותיו  בכללות�
 5,"מכלל  כתיבתו  של  הפילוסו   המעמיק  והמקי   תפיסה  חינוכית

כשמראש  המחבר  מגדיר  את  כלל  כתיבתו  של  ליבובי�  כפילוסופיה 
 ?חינוכית

 �מלאכת  הדלייה  והחשיפה  של  תפיסתו  החינוכית  של  ליבובי
תו�  שימוש ,  בשלושה  שלבי�,  וחנהפי  אֿעל,  ממפעלו  ההגותי  נעשית

במתודה  ובקטגוריות  של  איתור  והגדרה  של  תפיסה  חינוכית  לפי 
הגדרת  הסוגה  של  הטקסט  של .  א:  "צבי  ל�'  מחקריו  של  פרופ

. ב;  חינוכי  על  סמ�  סוג  ההיגדי�  שבוֿליבובי�  כטקסט  אידיאולוגי
פי ֿציור  דיוק�  היהודי  המחונ�  על.  ג...  הגדרת  סוג  האידיאולוגיה

�6".ההשקפה החינוכית המשתקפת מההגות הכללית של ליבובי

 

כי  הטכסטי�  של  ליבובי�  ה� ,  לא  קשה  להסכי�  לטענה  של  אוחנה
�תורת "אול�  לא  די  בזה  כדי  להראות  שלפנינו  ג�  ,  אידיאולוגיי

 

 

 
4  .221' עמ, ש

 .מגב הכריכה 5
6  .236' עמ, ש
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תורת "אל  "  אידיאולוגיה"מ,  בעקבות  ל�,  המעבר  של  אוחנה".  חינו�
ר  לאוחנה  לגלוש  מביטוי  אחד מאפש"  חינו�  הנשענת  על  אידיאולוגיה

וליחס  לליבובי�  תורת ,  באופ�  עדי�  וכמעט  בלתי  מורגש,  למשנהו
הצדקת .  חינו�  רק  על  בסיס  הקביעה  שלפנינו  טכסט  אידיאולוגי

להסביר  את 'מבקשת  "אידיאולוגיה  מוצגת  כ.  המעבר  הזה  היא  חלשה
', התופעות  החברתיות  והמדיניות  כדי  להנחות  את  היחיד  בפעולתו

להסביר  את  התהלי�  החינוכי  כדי  שאפשר 'מבקשת  ]  ת  החינו�תור[
מכא�  נובעי�  ג�  הדמיו�  הצורני  והרצו�  התפקודי .  'יהיה  להנחותו

המסבירי�  את  חדירתה  של  החשיבה  האידיאולוגית  לתחומ�  של 
, למעשה,  נמצא  שבכל  אידיאולוגיה  משוקעת.  חינו�ֿתורות
ונניח ?  ה  היא  הסברהא�  אידיאולוגי:    הדברי�  תמוהי�7".חינו�ֿתורת
הא�  העובדה  שאידיאולוגיה  היא  הסבר  לש� ,  עי�  שאכ�  כ�ֿלהר 

היא  ראייה  לכ�  שבכל ,  חינו�  היא  הסבר  לש�  הנחיהֿהנחיה  ותורת
, משוקעת"מה  פירוש  ,  ודר�  אגב(?  אידיאולוגיה  משוקעת  תורת  חינו�

או  לא ,    הא�  יש  משוקעת  להלכה  ומשוקעת  למעשה–"  למעשה
מה  הקשר  בי� ,  וכיוצא  בזה)  ?וקעת  למעשהמשוקעת  להלכה  ומש

לבי�  מה "  חדירת  החשיבה  האידיאולוגית  לתחו�  של  תורות  חינו�"
  תורת  חינו�  משוקעת  בכל –שנראה  חדירה  בכיוו�  ההפו�  

 ?אידיאולוגיה

' מה'הפילוסופיה  העוסקת  בשאלת  ה:  "אוחנה  מסכ�  את  דבריו  כ�
) ה  של  החינו�אידיאולוגי(=נמצאת  בזיקה  לפילוסופיה  של  החינו�  

בתפיסות ,  כאמור,  הראשונה  עוסקת:  באופ�  הבא'  מדוע'העוסקת  ב
�השניה  עוסקת ;  לאד�  ולאלוהי�,  הכלליות  של  ההוגה  באשר  לעול

בחינו�  כחתירה  לחיי�  אידיאליי�  ראויי�  המובילי�  לאמונה 
�) או  לדיסהרמוניה  קיומית(להרמוניה  /  לכפירה  באלוהי�/  באלוהי

�הכל  לפי  ההשקפה ...    האד�  והאלוהי�  בי�/  בי�  האד�  והעול
אידיאולוגיה  של 'המושגי�  .  אידיאולוגית  של  האוחז  בהֿהחינוכית

 

 

 
7  .המובאות בטקסט של אוחנה ה� מדברי ל. 239–238' עמ, ש
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יהיו  מכא�  ואיל�  זה  תמורה  של '  פילוסופיה  של  החינו�'ו'  החינו�
8".זה

 

, קוד�  שמענו  שפילוסופיה  של  החינו�.  הדברי�  תמוהי�,  שוב
אנאליטית ,  היא  פרשנות,  שהיא  עיסוק�  של  פילוסופי�  של  החינו�

אחר  כ�  שמענו  שאידיאולוגיה .  של  תיאוריות  חינוכיות,  וביקורתית
אי�  ייתכ� ,  וא�  כ�.  היא  הסבר  של  תופעות  לש�  הנחית  היחיד

כפי ,  שפילוסופיה  של  החינו�  ואידיאולוגיה  של  החינו�  ה�  היינו  ה�
, בשלב  הראשו�,  דומה  שכל  ההבחנות  שאוחנה  עור�?  שטוע�  אוחנה

, בשלב  השני,  קורסות  לתחו�  אחד  והופכות,  ני�בי�  התחומי�  השו
" פילוסופיה"לפנינו  הבחנות  בי�  ,  לכאורה".  זה  תמורה  של  זה"להיות  
לבי� "  פילוסופיה  חינוכית"בי�  ,  "פילוסופיה  חינוכית"לבי�  

, "הגות"לבי�  "  פילוסופיה  של  החינו�"בי�  ,  "פילוסופיה  של  החינו�"
אידיאולוגיה  של "  לבי�  בינה,  "אידיאולוגיה"לבי�  "  הגות"בי�  

לא ,  לאמיתו  של  דבר".  תפיסה  חינוכית"ובי�  זו  לבי�  ,  "החינו�
�שא�  נדע  לנווט  בה  נוכל ,  מצטיירת  כא�  מפה  חדה  של  תחומי�  שוני

למה ,  אבל  א�  הדברי�  ה�  היינו  ה�.  להבי�  את  ליבובי�  טוב  יותר
�למה ,  לש�  הבהירות,  וא�  מבחיני�  ביניה�?  בכלל  להבחי�  ביניה

 ? טשלטש

 בזכות המאמ� ובגנות התכלית. 3

�להכריז  מראש  על  ליבובי�  כעל ,  או  אולי  האילו�,  ריח  המאמ
רק  משו� ,  "פילוסו   של  החינו�"או  שמא  ,  "פילוסו   חינוכי"

עלה ,  "פילוסו   מעמיק  ומקי "שהכותב  מערי�  אותו  וסבור  שהוא  
" הפילוסו   המעמיק"החשד  ש.  באפי  כבר  בתחילת  הקריאה  של  הספר

פילוסו  "או  שמא  "  פילוסו   חינוכי  לש�  כבוד"בל  ג�  תואר  של  יק
כמעט  ריפה  את ,  "זה  יהיה  תמורה  של  זה"ו"  של  החינו�  לש�  כבוד

ומהמש� "  העמדה  החינוכית  שלו"רוחי  מהמש�  הצלילה  לעומק  
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מועד ,  נעדר  תכלית,  המאבק  בחששות  שהמאמ�  שלי  יהיה  מאמ�  סרק
 .למפח נפש

הנה :  "על  השורות  הבאות  של  הספראלא  שברגע  השבירה  נח  מבטי  
מהי  התיאוריה  החינוכית  של  הפילוסופיה :  ...  כ�  בזה  נדו�ֿכי

ליבובי�  אמנ�  משיב  על  השאלה  הזו  תשובה  מסוימת ?  החינוכית
ראוי  שנברר  ראשית  מהי ,  א�  בטר�  נביאה  כא�,  שעוד  נחזור  אליה

נבקש  לדעת  הא�  לדעתו ...  דעתו  העקרונית  על  כוחו  של  החינו�  
, התשובה  לשאלה  זו  חשובה  מאד  לדיו�  שלנו?  ר  בכלל  לחנ�אפש

יהיה  אזי  ראוי  להשקיע  מאמצי� ,  שכ�  א�  הוא  סבור  שנית�  לחנ�
שאי� ,  או  שיגזור,  א�  א�  יאמר  שאי�  ערובה  שהחינו�  יצליח.  בחינו�

או  שמא  טמונה .  מה  הטע�  בהתאמצות:  נאמר,  אפשרות  בכלל  לחנ�
שהיינו ,  יקה  לכל  הגותוכא�  דווקא  תפיסה  חינוכית  הנמצאת  בז

בזכות  המאמ�  להשגת  התכלית :  מגדירי�  אותה  לפי  שעה  במשפט
בקיצור  ובהכללה  בזכות ,  החינוכית  ובגנות  הביטחו�  בהשגת  תכלית  זו

�9".המאמ

 

ג�  א�  שורות  אלה  עוררו  בי  את  החשד  המעיק  שאני  חוזה  פה 
בכוננות  ספיגה  לקראת  הבשורה  שלדעתו  של  ליבובי�  כלל  אי� 

ברגע  זה  התברר  לי  שוויתור  על  המאמ�  כבר  אינו ,    לחנ�אפשרות
שהרי  א�  המאמ�  הוא  העיקר  והציפייה  לביטחו�  בהשגת ,  אפשרי

, "אמשי�  להתאמ�,  א�  כ�"?  מה  לי  כי  אלי�,  התכלית  היא  מגונה
 . והנה אני ממשיכה. לא בלי אנחה של מורת רוח, אמרתי לעצמי

 ?מה לליבובי� אצל סיזיפוס. 4

ובר  מנושאי�  כלליי�  ומתודולוגיי�  לשאלות  הנוגעות ג�  כשהמחבר  ע
הדיו�  נושא  אופי ,  של  ליבובי�"  האידיאולוגיה  החינוכית"לתבנית  של  

 –הבחנה  בי�  שניי�  :  דומה  לזה  של  הדיו�  המתודולוגי  המקדמי
  הקורסת –המטרה  מחד  גיסא  והתהלי�  המוביל  לקראתה  מאיד�  גיסא  

זהה ,  כ�  מתברר,  ההמטר.  עד  מהרה  כשהשניי�  מתמזגי�  לאחד

 

 

 
9   .266–265' עמ, ש



  מה לו ולחינו�–ישעיהו ליבובי� 

113 

אלא  שהפע�  הזיהוי  מיוחס  לליבובי� ,  לתהלי�  האמור  להולי�  אליה
, משמע,  "האסטרטגיה",  בעקבות  ל�,  בלשונו  של  אוחנה.  עצמו

או ,  או  התיקו�,    טעו�  השיפור–הדר�  שיש  לעבור  מהמצב  המאובח�  "
מצבה ",  משמע,  "האסכטולוגיה"  ו10,"  למצב  הרצוי  והראוי–השינוי  

האידיאלי  והמתוק� ,  במצבה  הרצוי',  אחרית  הימי�ב'של  החברה  
אומר ,  "כא�  אנו  מבקשי�  להוסי   אבחנה  חשובה.  "  ה�  אחד11,"שלה

והיא ,  כפי  שנראה  בהמש�,  אבחנה  בעלת  ער�  חינוכי",  אוחנה
חינוכית  של  ליבובי�  מזוהה ֿשבתפיסתו  האידיאולוגית

ת המנסח,  ע�  האסטרטגיה,  הדימוי  הראוי  של  העתיד,  האסכטולוגיה
... את  הדר�  שיש  לעבור  מהמצב  המאובח�  למצב  העתידי  הרצוי  

ליבובי�  מעמיד  את  התהלי�  לקראת  השגת  המטרה ,  במילי�  אחרות
  הראיות  שמביא  אוחנה  לטענה  הזאת  ה�  דוגמאות 12".כמטרה  עצמה

� .אחדות מדברי ליבובי

אחת  הדוגמאות  שלו  היא  הכרזתו  של  ליבובי�  שיש  לחדש  את 
�[גור�  הלוח�  על  עיצוב  דמות"הדתית  תהווה  ההלכה  כדי  שהיהדות   [

ולא  חשוב  הוא  א�  מאבק  זה  הוא ;  של  ע�  ישראל  ומדינת  ישראל
�כי ,  ואולי  בכלל  מאבק  נצחי,  לשני�  או  לדורות  או  למאות  שני

  דוקא  מפני  שהיא  אלוהית –התורה  אולי  בכלל  אינה  ניתנת  להגשמה  
�'   התורהֿקיו�'וכל  המשמעות  של  ,  אי�  היא  ניתנת  להגשמה  בידי  אד

  במהדורה 13".אלא  המאבק  הנצחי  של  האד�  על  קיומה]  ה[אינ
ודאי :  "אומר  ליבובי�,  1975שפורסמה  בשנת  ,  המתוקנת  של  המאמר

אי�  ערובה  ואי�  בטחו�  שהמאבק  למע�  התורה  במסגרת  המדינה  יוכתר 

 

 

 
10  .237' עמ, ש
11   .236' עמ, ש
12 דימוי  הראוי  של "  שבאני  מניחה.  בהשמטת  הדגשות,  241–240'  עמ,  ש

  .הכוונה לדימוי של העתיד הראוי" העתיד

תורה ,  "ישראלֿהלכה  תורנית  מחודשת  כחוקה  למדינת",  ישעיהו  ליבובי& 13
אוחנה  מביא  דוגמה .  145'  עמ,  ד"תשי,  אביבֿתל,  הוצאת  מסדה,  ומצוות  בזמ�  הזה

 .243' זו בעמ
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משו� ,  חורי�  להפטר  ממנוֿפי  כ�  אי�  אנו  בניֿעלֿוא ,  בהצלחה
14".ללא תלות בתוצאותיו, � דתי עליו�שמאבק זה הוא עצמו ער

 

המסקנה  החינוכית  שאוחנה  מסיק  מכא�  היא  שלדעת  ליבובי�  יש 
חיי�  דתיי�  משמעותיי�  אינ�  מצטמצמי� "כי  ,  "ליוזמה  דתית"לחנ�  

�, אלא  ביצירה  של  אורגניז�  של  חיי�  דתיי�,  בשמירה  על  הקיי
רק לא  ,  אורגניז�  חי  ומתפתח  התר  אחר  פתרו�  הבעיות  ההלכתיות

אלא  ביוזמה  חדשה  המציעה  פתרו�  לבעיה ,  מאוצר  הפסיקות  המסורתי
  אוחנה  מוסי   ומביא  מדברי 15".חדשה  שלא  עלתה  בעבר  כלל

�מאבק  ממוש� "הוא  "  לעיצוב  חברה  דתית"לפיה�  המאבק  ,  ליבובי
16". ואולי מתמיד–

 

  לא –  הקמת  חברה  דתית  –התכלית  כפשוטה  ",  ובלשונו  של  אוחנה
�... ה  של  התכלית  הזו  הוא  במאמ�  השגתה  השגת.  תוגש�  לעול

סופית  של ֿהרואה  בהוויה  הפרמננטית  האי�...  ליבובי�  הוא  הוגה  
�, כאמור,  אי�  זו.  מאמ�  הקיו�  הדתי  את  תכלית�  של  החיי�  הדתיי

זאת  תכלית  ליניארית  והויריסטית  שמתהווה ,  תכלית  מוגדרת  ומסוימת
  לקיומה  של המאבק  הנצחי  של  האד�",    ולכ�17".ופתוחה  כל  הזמ�

 –הואיל  ולמאבק  זה  אי�  תכלית  .  כמאבק  סיזיפי,  א�  כ�,  הדת  נתפס
  הוא  נתפס  כפעולה  שאינה  נגמרת –במוב�  הפשוט  של  המושג  תכלית  

�א   התשומה  הרבה  שהוא  משקיע  בצעידה ֿשעל,  האד�  חש.  לעול
המטרה .  מצטמצ�...  אי�  היקפה  של  המשימה  ,  לקראת  המטרה

אלא  א   נראית  כמתרחקת ,  נה  מתקרבתלא  רק  שאי,  שאליה  הוא  חותר
צרי� ,  'אומר  ליבובי�',  בכל  בוקר'.  בכל  יו�  שהוא  פוסע  לקראתה

,   לאותה  עבודה  ממש  שעבד  אתמול–האד�  לקו�  לעבודת  הבורא  

 

 

 
כותרת  שונה  מ� !  ,כ"  [?תורה  כמשפט  למדינת  ישראלֿדי�",    ליבובי&ישעיהו 14

ירושלי ,  הוצאת  שוק�,  ע�  יהודי  ומדינת  ישראל,  יהדות,  ]הכותרת  המקורית
  .ש, באי דיוקי, אוחנה מביא את הדברי. 208' עמ, ה"תשל, אביבֿותל

15  .245–244' עמ, ש
ואצל ,  49'  עמ,  ש,  "חינו,  לתורה  בחברה  המודרנית",  ישעיהו  ליבובי& 16

 .245' אוחנה בעמ
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�  אחרי  ההגשמה  הגדולה  של  התשובה –כיפורי�  ֿובכל  מוצאי  יו
החול ֿ  מתחיל  מחדש  המעגל  השנתי  של  מצוות  ימות–והכפרה  
  ש� –להבדיל  מדיואי  '  .וחוזר  חלילה,  הכיפורי�  הבאֿ�לקראת  יו

  אצל –אפשר  להבחי�  בהתקדמות  לקראת  השלמות  הבלתי  מושגת  
, יש  חזרה  שוב  ושוב.  ליבובי�  אי�  שו�  התקדמות  לקראת  התכלית

חזרה  הנעשית ,  חזרה  מעגלית  וסיזיפית  על  אות�  פעולות  שנעשו
18.אומר אוחנה, "מרצו�

 

נבקש  להבי� ...  א�  :  "אוחנה  בקביעהאת  הרעיונות  האלה  מתמצת  
המזהה  את  התכלית  ע�  מאמ� ]  של  ליבובי�[היכ�  נטועה  התפיסה  

ולהתחקות  אחרי ,  אי�  לנו  אלא  לפנות  לתורת  האד�  שלו,  השגתה
�בתורת .  מהות  החירות  ומהות  הערכי�  שבה,  תפיסתו  את  מהות  האד

יה על  המאפיי�  האולטימטיבי  של  האוטונומ...  האד�  שלו  הוא  עומד  
  �הוא  יצור  שמחוקק  את ,  לפי  תפיסה  זו,  יצור  אוטונומי...  של  האד
גודר  ומסייג :  כלומר,  ומציית  לחוקה  זו  ציות  של  חירות,  חוקת  חייו

, לפי  תפיסה  זו,  א�  החירות.  מרצו�  את  חירות  הפעולה  הטבעית  שלו
מה  שמצוי  בטבע  אלה  ה� .  אינה  מצויה  בטבע  אלא  היא  מעבר  לו

האד�  להיות ,  כ�ֿא�,  כיצד  יצליח.  �  לשעבדויצריו  של  האד�  העמלי
א� .  האפשרות  קיימת  רק  א�  הוא  יצליח  להתגבר  על  יצריו?  ב�  חורי�

 –שכ�  כולו  נטוע  בטבע  ,  התגברות  זו  אינה  יכולה  להתממש  במציאות
מה  שנותר  לו  הוא  המאמ�  האינסופי .  טבע  שמגדיר  את  הוויתו

  שכ�  אי�  האד� ,שאי�  לו  תכלית  באמת,  המאמ�  הזה.  במאבקו  בטבעו
   19".את חירות האד�, למעשה, מבטא, יכול להתנתק מטבעו

 המטרה מקדשת את המאמצי� . 5

 �כדי  להתייחס  כראוי  לטענתו  של  אוחנה  שאצל  ליבובי
, הדר�  שיש  לעבור  מהמצב  המאובח�  למצב  הרצוי,  "האסטרטגיה"
לש�  מה  צרי�  להשתמש ,  אגב(המצב  הרצוי  ,  "האסכטולוגיה"ו

 

 

 
 .35' עמ, ש, "מצוות מעשיות"דברי ליבובי& מובאי ממאמרו . 247' עמ 18

 .251' עמ 19
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אנסה ,  ה�  היינו  ה�,  )?נוכית  בביטויי�  תיאולוגיי�בתיאוריה  חי
, ")מטרה"או  "  (תכלית"לעקוב  אחר  הגלגולי�  שעובר  המושג  

, המסתמ�  מצידו,  בקטעי�  המובאי�  כא�  בתמצית  מדברי  אוחנה
� .על מובאות מדבריו של ליבובי�, לעיתי

1  .�יש  לחדש  את  ההלכה  כדי  שהיהדות  הדתית ,  לדעת  ליבובי
של  ע�  ישראל  ומדינת ]  �[ח�  על  עיצוב  דמותגור�  הלו"תהווה  
ולא  חשוב  הוא  א�  מאבק  זה  הוא  לשני�  או  לדורות  או ;  ישראל

  �  לא  תוגש� –  הקמת  חברה  דתית  –התכלית  כפשוטה  ...  למאות  שני
� ...".השגתה של התכלית הזו הוא במאמ� השגתה . לעול

ל כי  התורה  אולי  בכל,  אולי  בכלל  מאבק  נצחי"המאבק  הזה  הוא  .    2
  דוקא  מפני  שהיא  אלוהית  אי�  היא  ניתנת –אינה  ניתנת  להגשמה  
�אלא ]  ה[אינ'  קיו�  התורה'וכל  המשמעות  של  ,  להגשמה  בידי  בני  אד

 ".המאבק הנצחי של האד� על קיומה

זאת  תכלית  ליניארית ,  תכלית  מוגדרת  ומסוימת"זו  אינה  .  3
 ".והויריסטית שמתהווה ופתוחה כל הזמ�

סופית ֿהרואה  בהוויה  הפרמננטית  האי�...  גהליבובי�  הוא  הו.  "4
� ."של מאמ� הקיו� הדתי את תכלית� של החיי� הדתיי

, א�  כ�,  המאבק  הנצחי  של  האד�  לקיומה  של  הדת  נתפס.  "5
  במוב�  הפשוט  של –הואיל  ולמאבק  זה  אי�  תכלית  .  כמאבק  סיזיפי
, האד�  חש.    הוא  נתפס  כפעולה  שאינה  נגמרת  לעול�–המושג  תכלית  

אי� ,  א   התשומה  הרבה  שהוא  משקיע  בצעידה  לקראת  המטרהֿשעל
 ".מצטמצ�... היקפה של המשימה

האפשרות  קיימת ?  האד�  להיות  ב�  חורי�,  כ�ֿא�,  כיצד  יצליח.  "6
א�  התגברות  זו  אינה  יכולה .  רק  א�  הוא  יצליח  להתגבר  על  יצריו

  טבע  שמגדיר  את –שכ�  כולו  נטוע  בטבע  ,  להתממש  במציאות
המאמ� .    שנותר  לו  הוא  המאמ�  האינסופי  במאבקו  בטבעומה.  הוויתו

, שכ�  אי�  האד�  יכול  להתנתק  מטבעו,  שאי�  לו  תכלית  באמת,  הזה
 ." את חירות האד�, למעשה, מבטא

שש  הטענות  האלה  של  אוחנה  באות  לאשש  את  הקביעה  שלו 
ליבובי�  מעמיד  את  התהלי�  לקראת  השגת  המטרה  כמטרה "ש

  עמדת  מפתח  בתפיסת  היהדות  של זוהי,  לדעת  אוחנה".  עצמה
�חלק  מ�  הטענות  של  אוחנה  מבטאות  את  האופ�  שבו  הוא .  ליבובי



  מה לו ולחינו�–ישעיהו ליבובי� 

117 

�אני .  והאחרות  ה�  מובאות  ממאמריו  של  ליבובי�,  מבי�  את  ליבובי
, באה  לטעו�  שכול�  יחד  אינ�  יכולות  לבטא  עמדה  קוהרנטית  אחת

בדבר ,  שאינ�  עולות  בקנה  אחד,  משו�  שה�  כוללות  מספר  טענות
ה�  אינ�  ניתנות  למיזוג  או  לסיכו� ,  לפיכ�.  כלית  או  המטרההת

, מאחר  שאינ�  עולות  בקנה  אחד  זו  ע�  זו.  באמצעות  עיקרו�  אחד
 .המיזוג שלה� לכלל אחד הוא בגדר אשליה בלבד

" תכלית"את  זכות  היוצרי�  על  הגלגולי�  השוני�  שעובר  מושג  ה
  ההבחנה ועל  חיבור�  זה  לזה  ללא,  בהקשרי�  הללו,  ")מטרה"או  ה(

�הוא  זה .  אלא  לליבובי�  עצמו,  איני  מייחסת  לאוחנה,  הדרושה  ביניה
בזריזות ,  שנהג  לשחק  במושגי�  האלה  כלהטוט�  המשלי�  אל  על

וגור�  לקהלו  המשתאה ,  בצבעי�  שוני�,  כדורי�  שוני�,  מרשימה
להאמי�  שמדובר  תמיד  באותו  כדור  עצמו  שמשנה  את  צבעו  באורח 

  כדרכ�  של  צופי�  מעריצי�  רבי� ,אוחנה.  פלא  בכל  פע�  מחדש
�נופל  בפח  האשליה  המחשבתית  הזו  ומאמי�  שמדובר  תמיד ,  אחרי

ליבובי�  מעמיד  את :  "שנית�  לסכמו  במשפט,  באותו  כדור  עצמו
לא  אכחיש  שג�  אני ".  (התהלי�  לקראת  השגת  המטרה  כמטרה  עצמה

ורק  בעמל  לא  קט� ,  נפלתי  קורב�  לאשליה  הזאת  במש�  זמ�  רב
 .) יר את קורי האשליה הזאת מעל עינייהצלחתי להס

 ?אי# אבדה המטרה בדר# למאמצי� להגשמתה: תעלומה. 6

, הבה  נתבונ�  בהילו�  איטי  בכל  אחת  משש  הטענות  שלפנינו
 .שבכל אחת מה�" התכלית"במיוחד במקומו של מושג 

ה� ,  אדרבה;    אינ�  כופרות  בקיומה  של  תכלית2  וטענה  1טענה  
  התכלית  היא –נית�  ג�  להצביע  עליה  .  תקובעות  שיש  תכלית  מוגדר

גור�  הלוח�  על "כדי  שהיהדות  הדתית  תהווה  ,  לחדש  את  ההלכה
ונית�  ג�  לנמק  אותה "  ,של  ע�  ישראל  ומדינת  ישראל]  �[עיצוב  דמות

–"  �, חיי�  דתיי�  משמעותיי�  אינ�  מצטמצמי�  בשמירה  על  הקיי
�מתפתח  התר אורגניז�  חי  ו,  אלא  ביצירה  של  אורגניז�  של  חיי�  דתיי

, לא  רק  מאוצר  הפסיקות  המסורתי,  אחר  פיתרו�  הבעיות  ההלכתיות
אלא  ביוזמה  חדשה  המציעה  פתרו�  לבעיה  חדשה  שלא  עלתה  בעבר 

 ".כלל
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אבל  מזהות  אותה  באופ� ,    מדברות  על  תכלית4  וטענה  3ג�  טענה  
. שונה  מעט  מ�  האופ�  שבו  התכלית  מזוהה  בטענה  הראשונה  והשנייה

מתהווה  ופתוחה  כל "אלא  ,  תכלית  אינה  מוגדרתה,  3פי  טענה  ֿעל
סופי ֿ  קובעת  שהתכלית  היא  המאמ�  המתמיד  והאי�4טענה  ".  הזמ�

 –למאבק  זה  אי�  תכלית  ",  5לפי  טענה  ,  לעומת  זאת.  של  הקיו�  הדתי
  הוא  נתפס  כפעולה  שאינה  נגמרת –במוב�  הפשוט  של  המושג  תכלית  

�, בק  בטבע  האד�  קובעת  שהתכלית  היא  המא6ואילו  טענה  ".  לעול
כי  אי�  האד�  יכול  להתנתק ,  אבל  היא  אינה  בת  מימוש  כלל,  ביצריו
ולכ�  עצ�  המאמ� ,  "אי�  לו  תכלית  באמת"ולכ�  המאבק  הזה  ,  מטבעו

את  כל  הנאמר  עד  כא�  בדבר  התכלית  מסכ� .  הופ�  להיות  התכלית
ליבובי�  מעמיד  את  התהלי�  לקראת  השגת  המטרה "אוחנה  בכ�  ש
 ".כמטרה עצמה

לחדש "מתגלגל  הרעיו�  בדבר  חשיבותה  של  המטרה  ,  א�  כ�,  כיצד
את  ההלכה  כדי  שהיהדות  הדתית  תהווה  גור�  הלוח�  על  עיצוב 

עד  כדי  הצור�  להיאבק ,  "של  ע�  ישראל  ומדינת  ישראל]  �[דמות
התהלי�  לקראת  השגת "לרעיו�  ש,  עליה  שני�  רבות  ואולי  א   לנצח

שת  למימוש וא�  הפעולה  הנדר?  "המטרה  עצמה"הוא  "  המטרה
אולי  אפילו  עד ,  סופית  ויש  להיאבק  עליהֿמטרה  מסוימת  היא  אי�

�היכ� ?  "אי�  לו  תכלית  באמת"מדוע  זו  ראיה  לכ�  שהמאבק  ,  עול
 ?הלכה לאיבוד המטרה בדר� למאבק עליה

ואולי  א   להתקד� ,  וכיצד  אפשר  לזהות  מטרה  שנית�  להתחיל  בה
 –פי  שיושקע  בה  סוֿלמרות  המאמ�  האי�,  א�  לא  נית�  להשלימה,  בה

  ע�  מטרה  שהיא  בלתי  אפשרית –חידוש  ההלכה  ,  למשל,  כמו
אי� ]  ולכ�[שהיא  אלוהית  ...  התורה"הגשמת  ,  למשל,  כמו,  מלכתחילה

�, או  מטרה  כמו  שינוי  טבע  האד�,  "היא  ניתנת  להגשמה  בידי  בני  אד
שלא  נית�  א   להתחיל  להגשימה  וג� ,  בהנחה  שטבע  זה  קבוע  סופית

 ? לא יקד� אותה כמלא הנימהמאמ� אי� סופי 

או ,  השקעת  מאמ�  להשגת  מטרה  כלשהי  יכולה  להיות  בלתי  נדלית
. כלומר  לתכלית  עצמה,  מבלי  שהיא  תהפו�  בזה  לעיקר,  סופיתֿאי�

ככל  שהמאמ�  להשגת  מטרה  רב  יותר  וההשקעה  בו  רבה ,  אדרבה
על  ערכה  הרב  יותר  של ,  כאל   עדי�,  כ�  מעידי�  הדברי�,  יותר

 .  מסוגי� שוני�,  להדגי� זאת באמצעות מטרות כאלהנית�. המטרה
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 ?מה בי% רופא החולי� לבי% מחייה המתי�. 7

קיימות  מטרות  שנית�  להגשימ�  באופ�  חלקי  בלבד  וא   פע�  לא )  א (
ידי ֿמשו�  שבמהות�  ה�  מטרות  פתוחות  ואינ�  מוגדרות  על,  במלוא�

הות� המגבלה  על  השגת  המטרות  נובעת  ממ,  במקרה  זה.  גבול  סופי
כ� , אלה  מטרות  שה�  בבחינת  יעדי�  לשאיפות  מתמידות.  של  המטרות

, למשל.  שנית�  רק  להתקרב  אליה�  א�  א   פע�  לא  להשלימ�  לגמרי
�, ביעור  העוני,  העלאת  רמת  החינו�  במדינה,  השלטת  הצדק  בעול

ג�  אוחנה  יודע  שחידוש  ההלכה  והתאמתה .  השלטת  שלו�  כלל  עולמי
ת  תהווה  גור�  הלוח�  על  עיצוב כ�  שהיהדות  הדתי,  למציאות

 .היא מטרה כזו, המדינה

סופי  משו�  שה� ֿקיימות  מטרות  שהמאמ�  להגשימ�  הוא  אי�)  ב(
או ,  הזנה  של  בני  אד�    ושל  בעלי  חיי�,  למשל.  דורשות  תחזוק  מתמיד

, לטיפוח  אישי  או  סביבתי,  כ�  ג�  דאגה  לניקיו�.  השקיה  של  צמחיה
חיי  אד�  מפני  גורמי�  מאיימי� או  להגנה  על  ,  לשמירה  על    הבריאות

�וכיוצא  בזה  שמירת  הסביבה ,  ההגנה  על  החוק  וביעור  הפשיעה,  שוני
, במוב�  זה,  ולכ�,  כל  המטרות  האלה  דורשות  אחזקה  מתמדת.  והטבע

וע�  זאת  המטרות ,  סופיותֿהמאמצי�  להגשימ�  ה�  משימות  אי�
האלה  ה�  בעלות  משמעות  ואי�  לומר  עליה�  שהמאמ�  להגשימ�  הוא 

ה�  דורשות  מאמ�  מתמיד  כי  האמצעי� .  תכלית  ולא  ה�  עצמ�ה
 �הנדרשי�  להגשמת�  יכולי�  להוביל  רק  למטרות  ביניי�  ולהישגי

שכ�  תמיד  קיימי�  גורמי� ,  זמניי�  ולעול�  לא  לתכלית  הסופית
 . מעכבי� המחייבי� תחזוק מחדש

, סופי  לש�  הגשמת�ֿקיימות  ג�  מטרות  הדורשות  מאמ�  אי�)  ג(
, כשמדובר  בפיתוח  המדע,  למשל.  לות  ער�  מצטברמשו�  שה�  בע

באיסו   ספרי� ,  בצבירת  הו�  ונכסי�,  בטיפוח  התרבות  והאומנות
או  בפיתוח  מקצועיות  בתחו� ,  ברכישת  השכלה,  ושאר  חפצי  אומנות

� . מסוי

בנבדל  מהשקעת  מאמ�  למע�  מטרות  שבמהות�  אינ� ,  אול�)  ד(
��  לא  נית�  א   להתחיל נית�  לחשוב  על  מטרות    שבמהות,  ניתנות  לסיו

מטרות  ששו�  מאמ�  לא  יצליח  להזיז  את  המתאמ� ,  כלומר,  לממש�
החלטה  לרבע ,  למשל.  אפילו  כמלוא  הנימה  לקראת  התחלת  הגשמת�

או ,  את  המעגל  או  החלטה  להל�  באוויר  וא   פע�  לא  על  פני  האדמה
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או ,  החלטה  להשיב  לאחור  את  גלגל  הזמ�  או  לעצור  אותו  לגמרי
החלטות  כאלה  ה�  החלטות .  ת  המתי�  אל  החיי�החלטה  להשיב  א

מכירי�  מישהו (שא�  אד�  יחליט  להציב�  לעצמו  ,  להשיג  מטרות
אול� ,  סופיֿהמאמ�  שהוא  יצטר�  להשקיע  בהשגת�  יהיה  אי�,  )?כזה

אלא  מפני  שמטרות  אלה ,  לא  בשל  א   אחד  מ�  הטעמי�  שצוינו  לעיל
, יותהנפש,  הפיזיות,  ה�  במהות�  מעבר  ליכולותיו  הלוגיות

�בנבדל .  האינטלקטואליות  או  האחרות  של  אד�  באשר  הוא  אד
  של  מי –יש  לומר  ,    התימהוניי�–כל  מאמציו  ,  מהמטרות  הקודמות

יצטרכו  להיות  מושקעי�  רק  בהתחלתו  של  ניסיו� ,  שירצה  להגשימ�
. ולא  בהמשכתו  או  בסיומו,  בהתנעת  התהלי�,  המימוש  של  המטרה

בעוד  שאת ,  ר  להתחיל  לממשמטרות  כאלה  אי  אפש,  במלי�  אחרות
הצור�  בהשקעת  מאמצי� .  המטרות  דלעיל  אי  אפשר  לסיי�  לממש

סופיי�  במטרות  שאי  אפשר  להתחיל  לממש�  נובע  לא  רק  מטיב� ֿאי�
לעתי�  א   נית� .  אלא  לעתי�  ג�  ממוגבלותו  של  האד�,  של  המטרות

כי  למרות  מאמצי  האד�  להשיג�  הוא  לא ,  לומר  על  מטרות  כאלה
מפני  שהוא  חסר  כל  אמצעי�  מתאימי� ,    להתחיל  לממש�יצליח  אפילו

20.להגשימ�

 

 התנצלות ובקשה בצידה . 8

גמלה  בליבי  ההחלטה  לקחת  פסק  זמ�  מ� ,  של  מסעי,  ברגעי�  אלה
  �  ללכת  בעקבות –  שנדמי�  לי  יותר  ויותר  כחסרי  תכלית  –המאמצי

, "תפיסתו  החינוכית  של  ליבובי�"בשיטוטיו  במרחבי  ,  אוחנה
בטר�  אאבד ,  צוא  בכוחותיי  שלי  את  דרכי  בסב�  הגדולולהתחיל  למ

�כיצד  אפשר ,  ידעתי  בבירור  שאת  השאלה.  את  דרכי  חזרה  לעול
ע�  מטרה  בלתי ,  סופיֿהדורשת  מאמ�  אי�,  לזהות  מטרה  אפשרית

 

 

 
כגו�  ריבוע ,  מפני  שבחלק  מ�  המטרות,  דרושה  כא�"  לעתי"ההסתייגות   20

כגו�  ריחו/ ,  שעה  שבחלק  אחר  מ�  המטרות,  הבעייה  נעוצה  בבעייה  עצמה,  העיגול
עומדי  לרשות  האד הבעייה  נעוצה  באמצעי  המוגבלי  ה,  מתמיד  באוויר

� .באשר הוא אד, המעוניי� להשיג
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יש  להפנות  לליבובי�  עצמו  ולא ,  סופיֿהדורשת  מאמ�  אי�,  אפשרית
יבובי�  הוא  המולי� וא�  ל.  שרק  כעיוור  אחרי  ליבובי�  הול�,  לאוחנה

הא�  ליבובי� ,  וקשה  לי  להתאפק  מלהעלות  את  השאלה(את  העיוור  
אי�  מנוס  מלשוב ,    )?עצמו  לקה  בעיוורו�  או  שמא  העדי   לעצו�  עי�

כיצד  יתכ�  לזהות  שתי ,  אכ�.  אל  המקור  ולחפש  בו  את  התשובה
 ? מטרות שונות כל כ� כמטרה אחת

שהתלווה  אלי ,    הנאמ�אני  מבקשת  להתנצל  בפני  קוראי,  בנקודה  זו
במסעי  בלוויית  אוחנה  בערבות  התפיסה  החינוכית  של  ליבובי�  ולא 

אני .  כפי  שאני  זונחת  את  אוחנה  ברגעי�  אלה  ממש,  זנח  אותי  עדיי�
מתנצלת  על  כ�  שלא  אוכל  להרחיב  במסגרת  ביקורת  זו  בניתוח  האופ� 
שבו  אני  מבינה  את  בעייתו  של  ליבובי�  בזיהוי  הסוגי�  השוני�  של 

. סופיי�  נדרשי�  להגשמת�ֿשמאמצי�  אי�,  או  התכליות,  המטרות
שבו ,  עלי  להפנות  את  הקורא  הנאמ�  למאמר  אחר  שלי,  במקו�  זאת

: 'כי  האלוהי�  בשמי�  ואתה  על  האר�':  "עסקתי  בעניי�  זה  באריכות
  א�  מאחר  שאוחנה  הופ�  עניי�  זה 21".ליבובי�  במחשבה  שנייה

פטור  בלא ,  "כית  של  ליבובי�התיאוריה  החינו"לנקודה  המרכזית  של  
בתמציתיות ,  לכ�  אנסה  להציג  כא�  את  דעתי  בעניי�  זה.  כלו�  אי  אפשר

אני  מתכוונת  לפענח  כא�  מופע .  ואוסי   שתי  בקשות  מראש,  הנדרשת
המחבר  לנגד  עינינו  שניי�  שבדר�  הטבע  אינ� ,  קסמי�  מחשבתי
ת וכי  איני  הולכ(יש  מי  שיראה  בכ�  השבתת  שמחה  .  יכולי�  להתחבר

�ולא  ירצה )  ?שהיה  משבית  שמחות  סידרתי,  כא�  בדרכו  של  ליבובי
לוותר  על  התענוג  שבהתמכרות  לאשליה  שיש  בכל  צפייה  במעשה 

�כדי  לא  ללכת ,  יש  מי  שיתקשה  לגייס  את  כוח  הריכוז  הנדרש.  קסמי
, בסב�  הפרטי�  והדקויות  של  ההבדלי�  הלוגיי�,  משעמו�,  לאיבוד

ומי  כמוני  מכירה  את  ההרגשה (י�  העטופי�  בניסוחי�  לשוניי�  דומ
וכל  זאת  רק  כדי  לגלות  שהקס�  המתחולל  לנגד  עיניו  כחלו� ,  )הזו

, הייה  סבלני  עימי,  אנא,  קוראי  הנאמ�,  א�  בקשה  קטנה  לי  אלי�.  יעו 

 

 

 
, "ליבובי&  במחשבה  שנייה:  'כי  האלהי  בשמי  ואתה  על  האר&'",  נעמי  כשר 21

  .בקטע אחד ממאמר זה אשתמש להל�. 454–425, 2005, ו"תשס, ד" נעיו�
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כדי  למהר  להגיע  אל  הסו  ,  ואל  תסתפק  בדילוג  על  הקטעי�  האלה
ש  תקווה כי  יש  שכר  לפעולת�  וי,  )?הא�  שוב  עלי  להכות  על  חטא(

, חרי   מוח  וכריזמטי,  במופע  קסמי�  של  רב  מג,  אכ�.  לאחרית�
ג�  א� ,  א�  הא�  קיימת  הרגשה  מרגיעה  יותר  ומעצימה  יותר,  מדובר

מהביטחו�  שג�  א�  הטבע  נראה  לנו  לעתי� ,  לא  עוצרת  נשימה
 אלא אנחנו ה� אלה, זה לא הוא ששר� כא� את דרכו, כחורג ממנהגו

. קטנה  א   מקודמתה,  ד  בקשה  לי  אלי�ועו?  המחוללי�  כא�  נס  קט�
אל  תזקו   לגנותי  את  מאמציי  לפתות�  בדברי�  ובהבטחות ,  אנא

כי  עמל  מפר�  שאי�  תקווה  בצידו  כמוהו  כספינה  שמפרשיה ,  לשכר
 . נטרפו בלב אוקיינוס

 ?יהדות אחת, פני� לה שתיי�. 9

 ?כיצד חוברו לה� שניי� יחדיו בלתי א� נועדו

ליבובי�  טוע�  שתי  טענות  שונות  לגמרי ש,  אפתח  בראיות  לטענתי
ולמרות  זאת  הוא ,  ובלתי  מתיישבות  זו  ע�  זו  אודות  האמונה  הדתית

אבקש  ג� .  ולא  אסתפק  בכ�.  מזהה  אות�  כאילו  ה�  אותה  טענה  אחת
, להראות  מניי�  צומחת  הטעות  בזיהוי�  של  שתי  הטענות  השונות

באופ� ה�  באופ�  לשוני  וה�  ,  ומדוע  הזיהוי  הזה  נראה  כה  טבעי
עד  כי  קשה  לראות  שמדובר  פה  בשתי  טענות  שונות  ולא ,  פסיכולוגי

בדבריו  של  ליבובי�  מובעות .  רק  בטענה  אחת  המובעת  בדרכי�  שונות
רוב�  מתו�  המאמר  המכונ� ,  תחילה  אביא  מדבריו.  שתי  עמדות

 . ולאחר מכ� אנתח אות�22"מצוות מעשיות"

 

 

 
 ,תורה  ומצוות  בזמ�  הזההמאמר  הופיע  בדפוס  לראשונה  בספרו  של  ליבובי&   22

. 1953הוא  מוצג  כהרצאה  משנת  .  26–9'  עמ,  ד"תשי,  אביבֿתל,  ההוצאת  מסד
  הוצאת ,ישראלֿע�  יהודי  ומדינת,  יהדותהמאמר  הופיע  ג  בספרו  של  ליבובי&  

�בתוספת  כותרת  משנה ,  36–13'  עמ,  ה"תשל,  אביבֿירושלי  ותל,  שוק
אלא  ג  על ,  והוא  מוצג  כסומ,  לא  רק  על  אותה  הרצאה,  "משמעותה  של  ההלכה"

ממנו  אני  מציגה  כא� .  ו"תשכמחניי�  ט  ומ�  העיתו�  "תשידעות    מ�  העיתו�  מאמרי
. כל  המובאות  הללו  אינ�  מופיעות  בנוסח  המאמר  שבספר  הראשו�.  כמה  מובאות
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 : עמדה ראשונה

]. בדר�  הנוצרית[כזו  ההלכה  אינה  מכירה  גאולה  ֿיהדות

, סופיתֿהמשימה  שהיא  מטילה  על  האד�  היא  פרמאננטית  ואי�

שלאחר  השגתה  נית� ,  ושו�  הישג  דתי  אינו  בגדר  השגת  מטרה

קיו�  כל  התורה  ומצוותיה  אינו .  לראות  את  המשימה  כמושלמת

23.אלא הכשרה להוסי� ולקיי� את התורה ואת מצוותיה

 

אלא  עמל ,  מטרה  מסויימתהעמל  בתורה  אינו  אמצעי  להגיע  בו  ל

 24.זה הוא התכלית עצמה

 :עמדה שנייה

שהיא ,  א  דר�  האד�  לקראת  אלוהיו]ו[קיו�  מצוות  מעשיות  ה

חייב  אד� .  דר�  נצחית  ומטרתה  אינה  מושגת  ואינה  ניתנת  להשגה

ותמיד  הוא  נמצא ,  הוא  הול�  בה;  לדעת  שדר�  זו  אי�  לה  סו�

  האד�  הוא ההכרה  שהתפקיד  הדתי  המוטל  על.  באותה  נקודה

  זוהי  האמונה –ושלעול�  אי�  האד�  מגיע  לתכלית  ,  סופיֿאי�

ברציפות  ובהתמדה  של  עשיית ,  הדתית  המתגלמת  בקביעות

25...המעגל של המצוות המעשיות חוזר תמיד. מצוות

 

כי  אחרי  כל  עשייה  מעמדו  של  האד�  נשאר  כפי  שהיה  לפני 

, אי�  האד�  יכול  להשיג  את  המטרה  של  קרבת  אלהי�.  העשייה

אלהי�  בשמי�  ואתה  על ]ה[כי  ':  המרוחקת  ממנו  מרחק  איֿ�סופי

? לפיכ#  מהו  התוכ�  ומהי  המשמעות  של  מעשה  המצוות';  האר!

26. המאמ! שאד� עושה להשיג את המטרה הדתית–

 

 : אומר ליבובי�, שיחות על מדע וערכי�בספרו 

, והנה...  יתכ�  שהמשימה  האמונית  הגדולה  היא  קירבת  אלוהי�

משו�  שאי�  הוא  תוא�  את ,  זה  בכלל  לא  נית�  להשגהיתכ�  שדבר  

... לפיכ�  המלה  הראשונה  בשולח�  ערו�.  וד�ֿבשר,  טבע  האד�

כארי  לעמוד  בבוקר  לעבודת ]  האד�[יתגבר  '.  'יתגבר'היא  

 

ההדגשות  אינ�  מופיעות .  אני  מביאה  כא�  דברי  לאו  דווקא    בסדר  הופעת  בטקסט
 .במקור

23  .24–23' עמ, ש

24   .24' עמ, ש

25  .ש

26  . נוספוההדגשות, ש
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יקו�  אד� :  ואינו  אומר  בפשטות,    למה  המחבר  פותח  בה...  הש�

 ידע  שיתכ�,  המאמי�  הגדול,  אפשר  שהוא?  בבוקר  לעבודת  הש�

פני�  הוא ֿכלֿאבל  על,  שאי�  האד�  מסוגל  כלל  לעבודת  הש�

לעשות  מאמ%  עליו�  להגיע :  זאת  אומרת,  מצווה  להתגבר  כארי

ג�  א�  לא  השיג  את ,  ובכ�  יצא  ידי  חובתו  כלפי  אלוהי�,  לכ�

27.הדבר

 

 : אומר ליבובי�" תורה וחברה"במאמר 

  תורה  שאינה  תודעה  או  תחושה  או –כא�  ידובר  על  תורה  וחברה  

אלא  ג� ,  או  שאיפה  סתמית  להגיע  אליה,  מל  של  קרבֿהאלוהי�ס

28.מתודה מסוימת ומוגדרת כיצד להגיע אליה

 

המסקנה  העולה  מהשוואת  שתי  הקבוצות  של  המובאות  הללו  היא 
שאינ� ,  שלפנינו  חיבור  עד  כדי  מיזוג  של  שתי  טענות  שונות  בהחלט

בוטה א�  לנסח  זאת  באופ�  .  יכולות  להתלכד  זו  ע�  זו  לטענה  אחת
לפנינו  עבודת  מצר  ,  )ומי  כליבובי�  היה  חסיד  הניסוח  הבוטה(יותר  

 .עשויה ביד אומ�, מרהיבה) 'פוטומונטאז(

 :אלה ה� שתי הטענות

 –  ההתנהגות  עֿלפי  ההלכה  –העבודה  הדתית  :  טענה  ראשונה

היא  מאמ!  אפשרי  א#  קשה  ואיֿ�סופי  שלעול�  אינו  מגיע 

 .למיצויו

  היא –  השגת  קירבת  אלוהי�  –  עבודת  אלוהי�:  טענה  שנייה

� . מאמ! בלתי אפשרי ואיֿ�סופי שנועד מראש לכישלו

בי�  שתי  הטענות  האלה  הוא  שהראשונה  היא  טענה )  ?הדק(ההבדל  
על  ההתנהגות  ואילו  השנייה  היא  טענה  על  המשמעות  והטע�  של 

כל  אחת ,  משתי  הטענות.  פי  הבנתו  של  המאמי�  הדתיֿעל,  ההתנהגות
  להסיק  שהעבודה  הדתית  היא  התנהגות  שאפשר נית�,  בפני  עצמה

ואילו  עבודת ,  נקודת  סיו�על  א   שאי�  לה  ,  לבצע  וא   להתמיד  בה

 

 

 
,   ההוצאה  לאור–משרד  הביטחו�  ,  שיחות  על  מדע  וערכי�,    ליבובי&ישעיהו 27
 .ההדגשות נוספו. מופיעה במקור] אד[התוספת . 58–57' עמ, 1985, אביבֿתל

  .ההדגשות נוספו. 51' עמ, ש, "תורה וחברה", ליבובי&ישעיהו  28



  מה לו ולחינו�–ישעיהו ליבובי� 

125 

�שהיא  המשמעות  והטע�  של ,  שהיא  השגת  קירבת  אלוהי�,  אלוהי
מאמ�  שאי�  לו  נקודת ,  שנועד  לכישלו�  מראשהיא  מאמ�  ,  ההתנהגות

 .התחלה

השיג  את  קירבת שבהנחה  שלעול�  לא  נית�  ל,  אני  מבקשת  לטעו�
�וא   לא  נית�  לב�  אנוש  לצמצ�  את  המרחק  בינו  לבי� ,  אלוהי
�, בעוד  שנית�  לקיי�  את  המצוות,  א   לא  בפסיעה  אחת  בלבד,  אלוהי

�המסקנה  היא  שלא  ייתכ� ,  ג�  א�  זו  מלאכה  שאינה  מסתיימת  לעול
�לא  יתכ� ,  לשו�  אחרת.  שיש  זהות  בי�  העבודה  הדתית  ועבודת  אלוהי

לא  ייתכ� ,  "דר�  האד�  לקראת  אלוהיו"הוא  "    מעשיותקיו�  מצוות"ש
�לא  ייתכ�  שהמוב�  והטע�  של ,  שהעבודה  הדתית  היא  עבודת  אלוהי

 .'הֿהמצוות ה�  ביטויי� של עבודת

 )ישעיהוספר  " (לפקוח עיניי� עוורות. "10

בדבריו  של ,  או  הצופה,  מסמאות  את  עיני  הקורא,  חמש  נקודות  לוגיות
�ו  לחולל  את  מעשה  הקס�  המעלי�  את  העובדה ומאפשרות  ל,  ליבובי

, שלפנינו  מלאכת  צירו   מלאכותי  של  שתי  תמונות  שונות  של  היהדות
שאינ�  יכולות  להתחבר  זו  לזו  ולהיות  הפני�  של  תופעה  אחת 

חמש  הנקודות  שאציג  להל�  משקפות  חמשה .  ולהתלכד  לתמונה  אחת
�י  תכונות צמד,  שמרכיבי  כל  אחד  מה�  דומי�  א�  שוני�  לגמרי,  צמדי

המתארי�  היבטי�  ,  פי  העולה  מדבריו  של  ליבובי�ֿעל,  של  היהדות
כמציג  תכונה  אחת ,  לכאורה,  כל  צמד  כזה  נראה.  שוני�  של  הדת

שהדמיו� ,  בעוד  שלמעשה  הוא  עשוי  משתי  תכונות  נפרדות,  בלבד
 �ביניה�  גור�  לנו  ללקות  בעיוורו�  עד  כדי  הסחת  הדעת  מ�  ההבדלי

וכ�  אנו  מתמכרי�  לאשליה  שלפנינו .  ניה�הפנימיי�  העמוקי�  שבי
ולא  שתי  תמונות  דומות  א�  ע� ,  של  היהדות,  קוהרנטית,  תמונה  אחת

רק  רב  קוסמי�  .  זאת  שונות  לחלוטי�  זו  מזו  ובלתי  מתחברות  זו  לזו
לנצל  היטב  את  הדמיו�  שבי� ,  כליבובי�  יודע  לשבות  אותנו  בכשפיו

 .נות למיזוגשתי התמונות ולעורר בנו את האשליה שה� נית

שההבדלי�  בי�  שתי  התמונות  שאציג  כא�  ה� ,  אני  מבקשת  להדגיש
מצדד  בה�  במפורש ,  הבדלי�  שליבובי�  עצמו  מכיר  בה�  בגלוי

הוא  מחבר  את  שתי  הפני� ,  א�  למרות  כל  זאת,  ומחזיק  בה�  ביודעי�
, בסדר(כאילו  אי�  ההבדל  ביניה�  קיי�  כלל  ,  האלה  של  היהדות  לאחת
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את ).  א�  איש  לא  טוע�  שה�  זהות  זו  לזו,  שבעי�  פני�  לתורה
 .נראה מיד, ההוכחות לכ�

בכ�  אינני  מתכוונת  לטעו�  שליבובי�  היה  מודע  לחיבור  המלאכותי 
�, שהוא  עושה  בפני�  השונות  או  שהוא  פעל  ביודעי�  כמאחז  עיניי

�א�  שומרי� ,  המודעי�  לתחבולות  שבאמתחת�,  כדרכ�  של  קוסמי
�אומנ�  אני  מודעת  לכוח�  של .  הקס�לבל  יפוג  ,  אות�  בסתר  מקהל

אבל  אינני  בוחנת  כליות ,  אשליות  עצמיות  ולתעתועי  משאלות  הלב
שהיא  עובדתית  א�  ג� ,  לכ�  אינני  נוקטת  עמדה  בשאלה  זו.  ולב

אפשרי  שהוא  מחולל ֿהא�  היה  ליבובי�  מודע  למיזוג  הבלתי,  פרטית
 .כא� או שמא לא היה מודע לכ�

  בי�  שתי  נקודות  ההסתכלות  על מי  שאינו  מכיר  בהבדלי�  שאציג
אד� ,  מצד  אחד,  כ�.  היהדות  לא  יתקל  בבעייה  המעסיקה  אותנו  כא�

מאגיות  או ,  מיתולוגיות,  מיסטיות,  המוכ�  לטעו�  טענות  מטאפיסיות
אמוציונאליות  על  הטבע  ועל  אלוהי�  לא  יתקשה  בחיבור  שתי  נקודות 

לה  יכולות א,  לדידו.  ההסתכלות  הללו  זו  לזו  לתמונה  אחת  של  היהדות
אד�  כזה .  להיות  הפני�  השלמות  ללא  פג�  של  אותה  תופעה  ממש

, בקראי  ענני  אלהי  צדקי",  תהלי�לקרא  את  הפסוק  בספר  ,  למשל,  יכול
ולהתכוו�  לכל ,    וכיוצא  בזה29,"חנני  ושמע  תפלתי,  בצר  הרחבת  לי

. כשבתפילתו  הוא  פונה  אל  אלוהיו  וא   מצפה  לתגובתו,  מילה  שבו
  �לחשוב  שהכמיהה  להתמזגות  ע�  היש  המוחלט  היא אד�  כזה  יכול  ג

 .ג� א� היא חלקית בלבד וזמנית בלבד, בת השגה

 30,יהדות  ואלילותבספרו  ,  ג�  מי  שנוהג  כאסא  כשר,  מצד  שני,  וכ�
 �הדורש  מכל  מה  שהוא  אומר  על  היהדות  שיהיה  קביל  בעיני  האד
הדתי  ומוב�  לכל  אד�  ולכ�  מוכ�  לדבר  רק  על  היהדות  בתור  מלחמה 

אינו  נתקל  בבעיה ,  מבלי  לדבר  על  האלוהות,  נושית  באלילי�א
זוהי  בעיה  המתעוררת  רק  לגבי  אד�  שאמנ� .  המעסיקה  אותנו  כא�

שבז  לטענות ,  מטאפיסיתֿאינו  מוכ�  להחזיק  בשו�  טענה  תיאולוגית

 

 

 
 .א,ד 29

 .2004, אביבֿתל,   ההוצאה לאור–משרד הביטחו� , יהדות ואלילות, אסא כשר 30
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שדוחה  מעליו  בשאט  נפש  כל  תמונה ,  מעול�  המיסטיקה  התיאולוגית
, ירציונאלית  בדבר  אלוהי�כל  מחשבה  רציונאלית  וא,  מיתולוגית

שבוחל  ביסודות  הפולקלוריסטיי�  של  הדת  ושאינו  מוכ�  להתייחס  אל 
אבל  יחד  ע�  זאת  רוצה  לטעו� ,  חווייתיֿהדת  באופ�  אמוציונאלי

�אמונה .  שההלכה  ומצוותיה  ה�  עבודת  אלוהי�  או  הדר�  אל  האלוהי
כזו  הייתה  אמונתו  של  ליבובי�  והבעיה  שאני  מצביעה  עליה  היא 

 .יתו ובעיית כל אד� שכמותובעי

ידי  ליבובי� ֿששני  מרכיביה�  מוכרי�  על,  ואלה  ה�  צמדי  התכונות
א�  אינ�  מובחני�  כלל  זה  מזה  בעת ,  כתיאורי�  שוני�  של  היהדות

 :הצור�

 ;סובייקטיביותֿאובייקטיביות לעומת בי�. 1

2 .� ; מעשי� אל טבעיי� לעומת מעשי� על טבעיי

 ;ת מאמצי� על אנושיי�מאמצי� אל אנושיי� לעומ. 3

פעילות  שאי�  לה  מטרה  לעומת  פעילות  שיש  לה  מטרה  שאינה .  4
 ;ניתנת להשגה

סופיי� ֿסופיי�  ללא  נקודת  סיו�  לעומת  מעשי�  אי�ֿמעשי�  אי�.  5
 .ללא נקודת התחלה

 .בקצרה, נתבונ� בכל אחד מ� הצמדי� הללו בפני עצמו

ביות  של האובייקטיביות  של  צווי  הדת  לעומת  הסובייקטי.  11
 משמעות� 

 נקודת מבט אובייקטיבית. א

היא ,  ידי  ליבובי�ֿהנקוטה  על,  זווית  ההסתכלות  האחת  על  היהדות
פי  תורה ֿהזווית  של  קוד  ההתנהגות  המגדיר  את  אורח  החיי�  על

. אובייקטיבית  בהלכה  ובמצוותיהֿזוהי  התבוננות  חיצונית.  ומצוות
ת  היהדות  כחיי� ליבובי�  מדגיש  את  האופי  האובייקטיבי  של  הגדר

מוצא ֿכנקודת:  "הוא  אומר"  מצוות  מעשיות"במאמרו  .  פי  ההלכהֿעל
, אמפיריתֿפשוטה  ביותר  תשמש  לנו  קביעת  העובדה  ההיסטורית

בשו�  אמונה  ובשו�  דעה  מוקדמת ,  שאינה  תלויה  בשו�  אידיאולוגיה
העובדה  שהיהדות  כתופעה  היסטורית  ספציפית :  על  מהות  היהדות

ת  של  שלושת  אלפי�  שנה  לא  התגלמה  אלא  בדבר ובעלת  זהות  ורציפו
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; המצטרפות  לבני�  שיטתי  בצורת  ההלכה,    במצוות  מעשיות–אחד  
ללא  כל ,  אמפירי  האובייקטיבי  של  היהדותֿורק  זהו  ייחודה  ההיסטורי

  31".הערכה סובייקטיבית לדבר זה

 סובייקטיביתֿנקודת מבט בי�. ב

ות  מנקודת  מבט�  של זווית  הראייה  השנייה  היא  של  ההתבוננות  ביהד
זוהי  התבוננות .  המשתתפי�  בפעילות  הדתית  של  קיו�  המצוות

המשותפת  למאמיני� ,  סובייקטיביתֿמנקודת  מבט  פנימית  או  בי�
. הכללי�  ומעניקי�  לה�  משמעותֿהדתיי�  המפרשי�  את  המצוות

�לרוב�  של  מצוות  אלו  אי�  מוב�  א�  לא  נתפוס :  "בלשונו  של  ליבובי
  מנוסח  זה  ברור  שג�  ליבובי�  מתייחס 32".'הֿודתאות�  כביטוי  של  עב

כאל  התפיסה ,  אל  ראיית  המצוות  כעבודת  אלוהי�  כאל  המוב�  שלה�
ולא ,  לא  במקו�  מסוי�,  ידי  כלל  המאמיני�ֿוההערכה  שלה�  על

קביעה  כללית  זו  היא  שיוצרת  את .  אלא  תמיד,  בתקופה  מסוימת
נו  זה  עתה זו  שראי,  הרוש�  שמדובר  כא�  בנקודת  מבט  אובייקטיבית

 .בפסקה הקודמת

היא ",  במאמר  אחר,  אומר  ליבובי�,  "דת  ישראל  האמורה  כא�"
ישראל ֿבפועל  של  דתֿהתגלמותה,  אמפיריֿהיהדות  כנתו�  היסטורי

  להבדיל  מתפיסות –במציאות  הריאלית  של  שומריה  ומקיימיה  
הראייה  של ,    אול�33".שכול�  סובייקטיביות,  והערכות  של  היהדות

, כעבודת  אלוהי�,  גדריה  וסייגיה,  ל  מכלול  מצוותיהע,  הדת  היהודית
�או  כאמצעי  לבטא  יחס  כלשהו  כלפי ,  כדרכו  של  האד�  לקראת  אלוהי

�שכול� ,  תפיסות  והערכות  של  היהדות"ג�  היא  אחת  מאות�  ,  אלוהי
, מכא�  שליבובי�  מכיר  בהבחנה  בי�  טענות  עובדתיות".  סובייקטיביות

הנכונות  רק ,    תפיסות  והערכותלבי�,  הנכונות  מנקודת  מבט  חיצונית
אלא  שלעיתי�  הוא  אינו  נאמ�  להבחנה ,  מנקודת  מבט  פנימית

 

 

 
 .16–15' עמ, ש, "מעשיותמצוות ", ישעיהו ליבובי& 31

32   .24' עמ, ש

  .337' עמ, ש, "המדע ודת ישראל", ליבובי&ישעיהו  33
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ברור  שיש .  החשובה  הזאת  וממזג  את  שתי  התכונות  האלה  לאחת
א�  ג�  ההבדל ,  סובייקטיביותֿקירבה  רבה  בי�  אובייקטיביות  לבי�  בי�

אובייקטיביות  היא  תכונתה  של .  בי�  שתי  התכונות  האלה  לא  קט�
שהתשובה  לשאלה  בדבר  נכונותה  אינה  תלויה  בסובייקט  תופס טענה  

ידי ֿטענה  בדבר  הטמפרטורה  של  גו   הנמדדת  על,  למשל,  כלשהו
�היא  תכונתה  של ,  לעומת  זאת,  סובייקטיביותֿבי�.  מכשיר  מסוי

א� ,  טענה  שהתשובה  לשאלה  בדבר  נכונותה  תלויה  בתפיסה  תודעתית
��  שג�  טענה מכא.  ע�  זאת  היא  משותפת  לכל  הסובייקטי

כלומר ,  סובייקטיבית  אינ�  סובייקטיביותֿאובייקטיבית  וג�  טענה  בי�
א�  הטענה ,  אלא  נכונות  לכל  הדעות,  נכונות  לדעתו  של  אד�  אחד

סובייקטיבית ֿהאובייקטיבית  נכונה  כשלעצמה  ואילו  הטענה  הבי�
 . נכונה לדעת כל אחד

 מעשי� אל טבעיי� לעומת מעשי� על טבעיי�. 12

 אל טבעיי� מעשי� . א

לדברי ,  מה  שנדרש  מ�  המאמי�  הדתי,  מנקודת  מבטה  של  ההלכה
�הוא  להכיר  את  כללי  ההתנהגות  בהתא�  להלכה  ולפעול  על ,    ליבובי

�. אל  טבעיי�ולכ�  ה�  ,  אלה  כללי�  שאינ�  טבעיי�  לאד�.  פיה
מצוות "במאמרו  ,  לדוגמה.  ליבובי�  שב  לעניי�  זה  פעמי�  רבות

החיי� ֿא  בזרות  שיש  בה  לאורח]ו[ת  הכל  כוחה  של  השב":  "מעשיות
  ודבר  שנית�  להיכלל  במהל�  החיי� –'  אות  היא  לעול�':  הטבעי

אי�  משמעות  השבת  אלא :  "  וכ�34".הנורמאליי�  איננו  בגדר  אות  דתי
, חיי�  מיוחדֿהאד�  אורחֿ  להשליט  על  שביעית  מחיי–הקדושה  

שאינו  נובע  מטבעו  ונטיותיו  וצרכיו  של  האד�  אלא  רק  מהחלטתו 
חיי�  שהוא  שונה  ונבדל ֿאורח,  שמי�ֿלקבל  עליו  עול  מלכות

משפחה  או  דיני ֿכיוצא  בזה  ה�  דיני  טהרת...  החיי�  הטבעיֿמאורח

 

 

 
 .29–28' עמ, ש, "מצוות מעשיות", ישעיהו ליבובי& 34
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�שאי�  לה�  שו�  הנמקה  פיסיולוגית  או  פסיכולוגית ,  מאכלות  אסורי
35".ואי� ה� אלא כפיית טבע האד� לעבודת הבורא

 

 מעשי� על טבעיי�. ב

פי  תפיסת ֿעל,  נייה  על  היהדותמנקודת  המבט  הש,  לעומת  זאת
מי  שקיבל  על  עצמו  לקיי�  את ,  ידי  ליבובי�ֿהיהדות  המיוצגת  על

ההלכה  נדרש  להתאמ�  ולהשיג  את  קירבת  אלוהי�  או  לבטא  את 
�, א�  מטרה  זו  של  המאמיני�  דורשת  מה�.  מעמד  האד�  מול  אלוהי

�ולא  רק ,  לפעול  באופ�  המנוגד  לטבע  וחורג  ממנו,  לדידו  של    ליבובי
המאמ�  הנדרש  כרו� ,  לכ�.  אופ�  שהוא  זר  לטבע  או  שלא  בהתא�  לוב

�מפני ,  שאי�  המאמי�  הדתי  מסוגל  לבצע�  כלל,  במעשי�  על  טבעיי
� .באשר הוא אד�, שה� מעבר לכוחותיו של כל אד

אומר  ליבובי�  בדבר ,  �"אבות  ועל  הרמבֿשיחות  על  פרקיבספר  
ת  את  הטוב התביעה  המוצגת  לאד�  לעשו"שהיא  ,  "המשימה  הדתית"

כלומר  דימוי  אנושי  או  כוח ,  מי  שאלוהיו  אינו  אליל":  "'בעיני  ה
אלא  הוא  מאמי�  באלוהי�  שאי�  העול�  מקומו ,  בטבע  או  הטבע  עצמו

  יודע  וחש  במגבלה  של  היותו  מיצורי  אותו  העול�  שממסגרתו  אי� –
ויחד  ע�  זה  הוא  מבי�  ומכיר  את  משמעותה  של ,  הוא  יכול  לחרוג

    ג�  א�  אי�  בכוחו –ליו  ומודה  בתקפותה  המשימה  המוטלת  ע
פי  שה�  לא ֿעלֿא ,    ההבדל  בי�  מעשי�  שניתני�  לביצוע36".לבצעה

לבי�  מעשי�  שה�  בלתי ,  טבעיי�  לאד�  א�  ג�  אינ�  נוגדי�  את  הטבע
הוא  הבדל  מהותי ,  מפני  שה�  נוגדי�  את  הטבע,  אפשריי�  לביצוע

�ת  אות�  אלה על  אחת  כמה  וכמה  אי�  לזהו.  ואי�  לבלבל  בי�  השניי
, ליבובי�  מזהה  את  המעשי�  משני  הסוגי�  אלה  ע�  אלה.  ע�  אלה

 

 

 
35  .28' עמ, ש
ירושלי ,    הוצאת  שוק�,�"אבות  ועל  הרמבֿשיחות  על  פרקי,  ישעיהו  ליבובי& 36

, אמונה,  "קריאת  שמע"וראו  ג  את  מאמרו  .  106'  עמ,  ט"תשל,  אביבֿותל
 .17' עמ, ב"תשנ, ירושלי, אקדמו�, היסטוריה וערכי�
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למרות  שהוא  מתאר  אות�  במונחי�  ברורי�  המבטאי�  הבדל  ניכר  בי� 
� .שני סוגי המעשי

 מאמ� אל אנושי לעומת מאמ� על אנושי. 13

 מאמ� אל אנושי. א

לאור�  כל ,  מאחר  שהאד�  נדרש  לעשות  מעשי�  שאינ�  טבעיי�  לו
  להתאמ� –כלומר  ,  על  טבעו"  להתגבר  כארי"הוא  נדרש  ,  חייו

במגמה  לגבור  על  נטיותיו  הטבעיות  ולפעול  באופ�  שהוא ,  במיוחד
מצוות  השבת  ומצוות  הנחת ,  כפי  שליבובי�  מציי�.  מלאכותי  לדידו

תפילי�  וכל  כיוצא  באלה  מהוות  דרישות  לדרכי  התנהגות  בלתי 
�גיוס  של  כל  כוחות דרישות  שמחייבות  ,  טבעיות  וזרות  לטבע  האד

 .   אפילו  בצורה חלקית ובלתי מושלמת, הרצו� כדי ללכת בדרכי� אלה

 אנושי ֿמאמ� על. ב

לא  מספיק ,  כדי  להתקרב  אל  אלוהי�  או  לעבוד  אותו,  בניגוד  לכ�
�שכ� ,  כא�  לא  יספיקו  כל  המאמצי�  שבעול�.  לשנס  מותניי�  ולהתאמ

,   רק  לא  טבעיי�פי  הבנתו  של  ליבובי�  מדובר  במעשי�  שה�  לאֿעל
�אלא  שה�  א   מנוגדי�  לטבע  או  חורגי�  מ� ,  במוב�  של  מלאכותיי

אלא  יש  צור� ,  "להתגבר  כארי"כדי  להצליח  בה�  לא  מספיק  .  הטבע
,   במלי�  אחרות37.מה  שנבצר  מ�  היכולת  האנושית,  "להתגבר  כמלא�"

בעוד  שהמאמ�  מ�  הסוג  הראשו�  הוא  מאמ�  אפשרי  א�  אל  טבעי 
הרי  המאמ�  מ�  הסוג  השני  הוא  מאמ� ,    כוח  הרצו�ודורש  את  גיוס  כל

 .ולכ� נועד מראש לכישלו�, על טבעי, בלתי אפשרי

 

 

 
37 �חייב  משמע "כי  ליבובי&  לא  קיבל  את  העקרו�  הקנטיאני  של  ,  ראוי  להזכיר  כא

 .אול לא נוכל להארי, בזה כא�, "יכול
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 אי� מטרה לעומת יש מטרה שאינה ניתנת להשגה. 14

 אי� מטרה. א

, המוצגת  כמערכת  צווי�  אוטונומית,  העמדה  האחת  בדבר  היהדות
הדורשת  ביצוע ,  היא  עמדה  סגורה  ונעולה  בתו�  עצמה,  ההלכה

, מנקודת  המבט  האובייקטיבית  הזאת.  שי�  חסרי  תכלית  חיצוניתמע
�אי�  למצוות  מטרה  שהמאמי�  הדתי  מצווה ,  לשיטתו  של  ליבובי

שכ�  ה�  לא ,  אינ�  בעלות  ער�  חיצוני,  רוב�  ככול�,  מצוות  אלו.  להשיג
, ההלכה  היא  מערכת  חובות.  באות  לתועלת  האד�  ולשירות  צרכיו

היא  אינה  מערכת  חובות  המכוונת המכוננת  את  תחו�  הדת  היהודית  ו
 . אותה לאור מטרה חיצונית כלשהי

 יש מטרה בלתי ניתנת להשגה . ב

אול�  מנקודת  ראותו  של  המאמי�  הדתי  יש  למצוות  משמעות  ולקיומ� 
�הטע�  של  המצווה .  "א�  כי  זו  בלתי  ניתנת  להשגה,  יש  מטרה,  יש  טע

זו .  י�  המאמ�  לחרוג  מ�  הטבע  ולהתקרב  לאלוה38,"'הוא  עבודת  ה
המוצגי�  כיצורי ,  פי  תפיסת�  של  מאמיני�  דתיי�ֿתמונת  היהדות  על

שאינ�  יכולי�  להשלי�  ע�  המציאות ,  בלתי  אוטונומיי�,  טבע
הטבעית  וע�  אי  יכולת�  לחרוג  מ�  הטבע  ומחליטי�  למרות  זאת 

לחרוג  מ� ,  לנסות  לעשות  את  מה  שאי�  ה�  מסוגלי�  לעול�  לעשות
כי  אחרי  כל  עשייה ",  ות  חוזר  תמידהמעגל  של  המצוות  המעשי.  הטבע

אי�  האד�  יכול .  מעמדו  של  האד�  נשאר  כפי  שהיה  לפני  העשייה
�המרוחקת  ממנו  מרחק ,  להשיג  את  המטרה  של  קרבת  אלוהי

  39".'אלהי� בשמי� ואתה על האר�]ה[כי ': סופיֿאי�

 

 

 
 .26' עמ, "מצוות מעשיות", ישעיהו ליבובי& 38

39   .24' עמ, ש
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סופיי�  ללא  נקודת  סיו�  לעומת  מעשי� ֿמעשי�  אי�.  15
 הסופיי� ללא נקודת התחלֿאי�

, בלתי  מובחנות  בדבריו  של  ליבובי�,  שתי  תכונות  נוספות,  לבסו 
שהזיהוי  שלה�  זו  ע�  זו  בדבריו  מוביל  לטשטוש  ההבדל  המהותי 

שתי .  בגלל  דמיו�  חיצוני  ביניה�,  שבי�  שתי  תמונות  של  היהדות
, מעשי�  שה�  בגדר  מאמצי�  שלא  נית�  לעול�  לסיימ�:  התכונות  ה�

�, לדעתי,  זהו.    שלא  נית�  להתחיל�לעומת  מעשי�  שה�  בגדר  מאמצי
אשליה  אשר  על  פיה ,  המקור  העיקרי  של  האשליה  הנרקמת  לפנינו

ולא  שתי ,  בעלת  שלמות  אורגנית,  לפנינו  תמונה  אחת  של  היהדות
חיבור  זה  מתאפשר  רק .  תמונות  המחוברות  זו  לזו  בחוטי  קס�  בלבד

א� ,  קשה  להבחי�  בי�  שתי  טענות  שה�  דומות  זו  לזו  בלשונ�משו�  ש
 :שונות לגמרי זו מזו בתוכנ�

  היא  משימה  בלתי –  העבודה  הדתית  –  המשימה  הדתית )1(

 . סופיתֿאפשרית כי היא אי�

סופית  כי  היא ֿהיא  אי�  –  עבודת  אלוהי�  –המשימה  הדתית   )2(

 .בלתי אפשרית

 שני הישגי� והמחיר שבציד�. 16

ות כיצד  מגיע  ליבובי�  לשתי  הטענות  הנפרדות  והשונות  האלה  אוד
מטליא ,    או  אולי  מוטב  לומר–ומדוע  הוא  מחבר�  ,  האמונה  הדתית

 ? למצר  של תמונה אחת–אות� 

בעניי�  זה  אבקש  להציג  בקצרה  את  האופ�  שבו  אני  מבינה  את 
 �תפיסת  היהדות  של  ליבובי�  כתפיסה  הנושאת  עמה  פתרונות  שוני
 �לתוצאות  הקשות  שעלולות  לנבוע  משני  משברי�  שוני�  שמתרגשי

,   המשבר  האחד  הוא  משבר  הדת  והמדע40.ת  בתקופת  ליבובי�על  הד
�משבר  הדת  והמדע  התחולל .  והמשבר  השני  הוא  משבר  הדת  והערכי

שהוביל  לתחרות  בי�  המדע  לבי�  הדת ,  ע�  הופעת  המדע  המודרני

 

 

 
משרד ,  אמונתו  של  ישעיהו  ליבובי�,  נעמי  כשר:  ראו,  דיו�  יסודי  ומפורט 40

 �  .2000, אביבֿתל,  ההוצאה לאור–הביטחו
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. ובכלל  זה  מקומו  של  האד�  בטבע,  אודות  הטבע"  האמת"בדבר  
של ,  ת  זו  את  זווא   סותרו,  שמתבטאת  בתשובות  שונות,  תחרות  זו

, לרבות  מקומו  של  האד�  בטבע,  המדע  ושל  הדת  בדבר  הטבע  וחוקיו
כדי  להימנע  מסתירה ,  מחייבת  להעדי   תשובה  אחת  על  פני  השנייה

העדפה  כזו  של  תשובה  אחת  על  פני  השנייה  היתה  עלולה .  במחשבות
מצב  כזה .  להסתיי�  בניצחו�  אחד  הצדדי�  ובביטולו  של  הצד  השני

המעוניי�  בשני ,    לדידו  של  אד�  כדוגמת  ליבובי�הוא  בלתי  נסבל
�הפיתרו� .  התחומי�  כאחד  ואינו  מוכ�  לוותר  על  א   אחד  מבי�  השניי

העולה  מתפיסת  היהדות  של  ליבובי�  הוא  של  הגדרת  הדת  והמדע 
�שאי�  ביניה�  שו� ,  בעלי  תפקידי�  אחרי�,  כשני  תחומי�  נפרדי

כל  אפשרות  לסתירה הפרדה  זו  מונעת  מראש  .  נקודת  השקה  או  חפיפה
�מציע  תיאוריות ,  פי  תפיסת  ליבובי�ֿעל,  בעוד  שהמדע.  ביניה

להשיב  תשובה  לשאלה ,  לדבריו,  הדת  באה,  הנוגעות  לעובדות  הטבע
היא  מציעה  דר�  חיי�  שער�  עבודת  אלוהי� .  כיצד  מ�  הראוי  לחיות

. כ�  נמנע  הצור�  לבחור  באחד  מבי�  השניי�  ולוותר  על  השני.  במרכזה
�  מי  שמקבל  פיתרו�  זה  לבעיה  המשבר  האחד  עדיי�  ניצב כל,  אול

 .משבר הדת והערכי�, בפני סכנתו של משבר נוס 

המקובלת  ג�  על ,  פי  התפיסה  המודרניתֿמשבר  זה  נובע  מכ�  שעל
�כל  ההעדפות  האנושיות  וכל  הערכי�  הבאי�  כמענה  לשאלה ,  ליבובי

"�צמו שהער�  הדתי  מוצא  את  ע,  מכא�.  ה�  יחסיי�"  ?מה  טוב  לאד
מבלי  שבחירתו  מעניקה ,  "הטוב"במאבק  מול  שאר  הערכי�  בדבר  

אינו  מוכרע "  הטוב  לאד�"ההבנה    ש,  לדעתו  של  ליבובי�.  יתרו�
באופ�  אובייקטיבי  הצמיחה  את  ההבנה  שהבחירה  האנושית  במה 

. שאינה  ניתנת  להצדקה,  היא  בחירה  שרירותית"  הטוב  לאד�"שהוא  
, הסכנה  ממצב  כזה.    כרעותהכל  בחירה  ערכית  היא  שרירותית,  לכ�

היא  אובד�  המעמד  המיוחד ,  לדידו  של  אד�  שרואה  בדת  ער�  עליו�
חסר ,  של  הבחירה  הערכית  בדת  ויצירת  סכנה  של  קונפליקט  פנימי

שידע  את  כוח  המשיכה  העצו�  של ,  ליבובי�.  בבחירה  הערכית,  מוצא
�מציע  תפיסה ,  הערכי�  ההומניסטיי�  וג�  את  ערכ�  של  החיי�  הדתיי

ולכ�  לא ,  תית  שעולה  ממנה  האפשרות  להגיע  להכרעה  מנומקתד
בי�  הער�  הדתי  לבי�  הערכי� ,  שרירותית  במקרה  של  קונפליקט

� .המושכי� כול� מאד את הלב, ההומניסטיי
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הפיתרו�  שלו  לבעיה  הדת  והערכי�  הוא  הפרדה  מוחלטת  בי� 
לבי�  העדפה  שלא  נועדה  לטובת "  טובה  לאד�"העדפה  שהיא  בגדר  

אלא  נועדה  לספק  טובה ,  �  או  לטובת  כלל  בני  האד�שו�  אד
, כמו  למשל,  "טובות  לאד�"העדפות  שה�  בגדר  .  אנושיתֿאל

נובעות  מ� ,  "הטוב  לאד�"השואפות  אל  ,  ההעדפות  ההומניסטיות
�, לעומת  זאת.  הטבע  הוא  שקובע  אות�  עבור  האד�.  הצרכי�  הטבעיי

  והוא  נדרש ,אנושית  אינה  טבעית  לאד�ֿהעדפה  שהיא  בגדר  טובה  אל
, פי  ליבובי�ֿכ�  על,  בתוק   הגדרה,  ער�.  לבחור  בה  מרצונו  החופשי

ער�  הוא  מה  שהאד�  מקריב  למענו  מבלי  להרוויח  מכ� .  מנוגד  לצור�
זוהי  ההבחנה .  מה  שמחייב  אותו  להתגבר  על  כל  צרכיו  הטבעיי�,  דבר

, זו  שאלוהי�  במרכזה,  של  ליבובי�  בי�  מערכת  ערכית  תיאוצנטרית
 .אלה שהאד� במרכז�, כות ערכי� אנתרופוצנטריותלבי� מער

לא ,  "הטוב  לאד�"מכא�  שהתחרות  בי�  הערכי�  השוני�  בדבר  
שאינו  מ�  הטבע ,  את  הער�  הדתי.  רלבנטית  כשמדובר  בער�  הדתי

�בוחר  האד� ,  בכלל  ומ�  האד�  בפרט  ואינו  עונה  על  צרכי�  אנושיי
ואילו  את ;  מרצונו  החופשי  ולא  משו�  שהוא  טוב  לו  מבחינה  כלשהי

טבעו ,  הטובות  לו  ומשרתות  אותו  בדר�  כלשהי,  ההעדפות  האחרות
ברור  ידו  של  מי  על ,  בכל  מקרה  של  קונפליקט.  של  האד�  בוחר  עבורו

העליונות  של  הער�  הדתי  נובעת  מ�  האופ�  שבו  מגדיר .  העליונה
הוא  אותו  דבר ,  לדברי  ליבובי�,  ער�,  כאמור.  ליבובי�  את  הער�
שהוא  אינו  מרוויח  מאומה  מבחירתו  ושהוא  רק ,  לושהאד�  אינו  צרי�  

 .מקריב למענו

 �אלה  הפתרונות  למשבר  הדת  והמדע  ולמשבר  הדת  והערכי
�ואלה  היתרונות  שהוא  קונה ,  הגלומי�  בתפיסת  היהדות  של  ליבובי

אלא  שהפתרונות  והיתרונות  האלה  באי� .  מאימו�  תפיסה  דתית  כזו
�את  היתרונות  שהגישה ומי  שרוצה  לקנות  ,  כשתווית  מחיר  בציד

המחיר .  והמחיר  לא  פעוט.  מציעה  חייב  לשל�  את  המחיר  שבצידה
שסע  המאוחה  בתמונה  זו  של  היהדות ,  הוא  שסע  פנימי  ביהדות

א� ,  שרק  מעשה  קס�  מצליח  להעלימו  מ�  העי�,  ידי  מצר   מדומהֿעל
היהדות  המתגלה  לאחר  השיפו�  של  עבודת  המצר  .  לא  מ�  המציאות

הלכידות .  היא  בעלת  פני�  כפולות,  ליבובי�שהיא  עוברת  אצל  
 .הפנימית שלה היא אשליה מחשבתית בלבד
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בי� ,  שסע  באמונה  הדתית  בי�  הלב  לבי�  הראש:  שוד  ושבר.  17
 הגו$ לבי� הנשמה

לא  במוב�  של  שני ,  ליבובי�  מגדיר  את  החוויה  הדתית  כמשבר
, המשבר  נובע,  לכאורה.  אלא  במוב�  אחר,  המשברי�  שראינו  זה  עתה

מכ�  שהמאמי�  הדתי  נדרש  בעבודתו  הדתית  לוותר  על ,  פי  דבריוֿעל
כל  צרכיו  ורצונותיו  הטבעיי�  מבלי  לצפות  לקבל  אי  פע�  תמורה  על 

הדוגמה  המופתית  שליבובי�  הרבה  להשתמש  בה  היא  עקידת .  כ�
 .יצחק בידי אברה� אבינו

המשבר  העולה  מתו�  האופ�  שבו  מציג  ליבובי�  את ,  לטענתי
כי  הוא  נובע  משסע  של  ממש ,    הוא  חמור  בהרבההאמונה  הדתית

�התפיסה  הדתית .  באמונה  הדתית  של  מאמי�  כדוגמת  ליבובי
בי�  העבודה ,  שאינו  בר  איחוי,  המתוארת  על  ידיו  מכילה  שבר  פנימי

לבי�  עבודת  אלוהי�  שהיא  המשמעות ,  הדתית  שהיא  קיו�  המצוות
  דיבור  ע� ,התקרבות  אל  אלוהי�,  לדוגמה,  כמו(שהמאמי�  מייחס  לה  

זהו  שבר  בי�  מה  שהמאמי�  הדתי  עושה  לבי�  מה  שהוא ).  'אלוהי�  וכד
שבר  זה  מתבטא  בהכרה  הכאובה  שקיו� .  אומר  או  חושב  שהוא  עושה

לא  יקרב  את  האד�  א   כמלוא ,  ג�  באופ�  הדקדקני  ביותר,  המצוות
המשמעות  שהאד�  נות� ,  לפיכ�.  הנימה  לאלוהי�  ולאפשרות  לעובדו

כי  אחרי  כל  עשייה  מעמדו ",  דונה  מראש  לכישלו�לעבודתו  הדתית  ני
אי�  האד�  יכול  להשיג  את .  של  האד�  נשאר  כפי  שהיה  לפני  העשייה

�כי ':  סופיֿהמרוחקת  ממנו  מרחק  אי�,  המטרה  של  קרבת  אלהי
לפיכ�  מהו  התוכ�  ומהי ';  אלהי�  בשמי�  ואתה  על  האר�]ה[

  שאד�  עושה  להשיג  את המאמ�  –?  המשמעות  של  מעשה  המצוות
41".המטרה הדתית

 

עבודתו  של  מאמי�  דתי  כליבובי�  היא  מאמ�  עיקש  וחסר  תקווה 
הוא  יכול "  כאילו",  הוא  מתאמ�  לעבוד  את  אלוהי�"  כאילו"לפעול  

קירבתו ,  לגייס  את  המאמצי�  הנדרשי�  כדי  להשיג  את  מבוקשו
�  דוקא  מפני –כי  התורה  אולי  בכלל  אינה  ניתנת  להגשמה  .  "לאלוהי

 

 

 
 .מודגשת במקור" מאמ&"המילה . 41' עמ, "מצוות מעשיות" 41
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וכל  המשמעות  של ,  יא  ניתנת  להגשמה  בידי  אד�שהיא  אלוהית  אי�  ה
'� 42".אלא  המאבק  הנצחי  של  האד�  על  קיומה]  ה[אינ'  התורהֿקיו

שהעבודה  הדתית  של  מאמי� ,  בניסוחי�  בוטי�  יותר  נית�  לומר
, במעשיו.  כדוגמת  ליבובי�  היא  אשליה  עצמית  ואחיזת  עיניי�  עצמית

שהוא ,    רק  זאתאד�  כזה  יכול  להדגי�,  ככל  שהמדובר  בעבודה  הדתית
, מאמציו  ה�  רק  מאמצי�  מדומי�,  לכ�.  מבקש  את  הבלתי  אפשרי

 .עבודת אלוהי�" כאילו"

�א�  בכ� ,  אד�  כזה  יכול  להשיג  במעשיו  התרחקות  מטבעו,  אמנ
�לשו� .  אלא  רק  את  אי  עבודת  עצמו,  אי�  הוא  מבצע  עבודת  אלוהי

, בעילנהוג  באופ�  אל  ט,  )ג�  זאת  רק  בקושי(אד�  כזה  מסוגל  ,  אחרת
, א�  הוא  אינו  מסוגל  לנהוג  באופ�  על  טבעי,  "לעבוד  את  עצמו"לא  

 .לעבוד את אלוהי�, משמע

 ג�  כשאד�  כזה  לא  עובד  את  עצמו  וג�  כשהוא  מתיימר  לעבוד  את 
כדי  לא  לעבוד  את ,  אול�.  אלוהי�  הוא  צרי�  להתאמ�  עד  אי�  סו 

 אבל  כדי,  עד  אי�  סו ,  הוא  נדרש  לא  לחדול  ממאמציו  אלה,  עצמו
�הוא  נדרש  להתאמ� ,  הוא  נדרש  להרבה  יותר  מכ�,  לעבוד  את  אלוהי

נית�  לסכ� ,  בצורה  חדה.  עד  אי�  סו   אפילו  כדי  להתחיל  במלאכה  זו
  א�  לא  הודה  בכ� –או  לפחות  צרי�  היה  לדעת  ,  ולומר  שליבובי�  ידע

  שאי�  שו�  קשר  בי�  המאמ�  שלו –מעול�  בגלוי  ובצורה  מפורשת  
. ה  לבי�  עבודת  אלוהי�  והתקרבות  אליולקיי�  את  ההלכה  ומצוותי

עבודת ,  וא   א�  ישקיע  בקיומה  של  ההלכה  מאמ�  עד  סו   כל  הדורות
 .פיקציה עצמית בלבד, עד עול�, אלוהי� שלו תהיה

היכ� עובר קו התפר בי� שתי פניה של היהדות בעבודת המצר$ .  18
 של ליבובי�

בספרו ,  י�באמירה  המוכרת  של  ליבוב,  בתשומת  לב,  הבה  נתבונ�  שוב
 : שיחות על מדע וערכי�
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, והנה...  יתכ�  שהמשימה  האמונית  הגדולה  היא  קירבת  אלוהי�  

משו�  שאי�  הוא  תוא�  את ,  יתכ�  שדבר  זה  בכלל  לא  נית�  להשגה

... לפיכ�  המילה  הראשונה  בשולח�  ערו�  .  בשר  וד�,  טבע  האד�

כארי  לעמוד  בבוקר  לעבודת ]  האד�[יתגבר  ",  "יתגבר"היא  

יקו� :  ואינו  אומר  בפשטות,    למה  המחבר  פותח  בה"  ...הש�

ידע ,  המאמי�  הגדול,  אפשר  שהוא?  אד�  בבוקר  לעבודת  הש�

פני� ֿכלֿאבל  על,  שיתכ�  שאי�  האד�  מסוגל  כלל  לעבודת  הש�

לעשות  מאמ"  עליו� :  זאת  אומרת,  הוא  מצווה  להתגבר  כארי

ג�  א�  לא  השיג ,  ובכ�  יצא  ידי  חובתו  כלפי  אלוהי�,  להגיע  לכ�

43.את הדבר

 

המראה  לנו  בדיוק  באיזה  אופ�  מתרחש  המיזוג  בי� ,  זוהי  דוגמה  אחת
ידי  הזיהוי  המוטעה  והמטעה ֿעל,  שתי  פני�  שונות  של  היהדות

לבי�  פעולה ,  סופית  א�  אפשריתֿשמזהה  ליבובי�  בי�  פעולה  אי�
כדי  שהמאמי�  הדתי  יבצע  את  הפעולות .  סופית  א�  בלתי  אפשריתֿאי�

, באמצעות  ההלכה,  לש�  העבודה    הדתית,  ורהידי  התֿהנדרשות  על
הנחת ,  אומנ�  פעולות  כמו  שמירת  שבת".  להתגבר  כארי"הוא  צרי�  

אבל  א�  האד�  יתאמ� ,  אינ�  פעולות  שהטבע  מכתיב',  תפילי�  וכד
שכ�  ה�  אינ�  פעולות  בלתי ,  הוא  יצליח  לבצע�,  "יתגבר  כארי"ו

בודת כדי  שהאד�  יעבוד  ע,  אול�.  חורגות  מ�  הטבע,  אפשריות
�ינסה  לציית  לדברו  או  ינסה  להתקרב  אליו  בדיבורי� ,  כלומר,  אלוהי

�לש�  כ�  עליו  להתגבר  כמלא� .  לא  יהיה  די  במאמ�  כזה,  או  במעשי
פי ֿעל(שכ�  אלה  פעולות  המנוגדות  לטבע  ,  בלבד"  כארי"שרת  ולא  

וזהו  בדיוק  המאמ�  שהוא  אינו  מסוגל ,  )דעתו  של  ליבובי�  עצמו
 .להתאמ�א  א� יתאמ� , לגייס

 נית�  להדגי�  את  טענתי  בדבר  ההבדל  בי�  שתי  הפני�  של  היהדות 
בדברי  ליבובי�  באמצעות  ההבדל  שבי�  המאמ�  שצרי�  להשקיע 
רופא  חולי�  על  מנת  לרפא  את  חוליו  לבי�  המאמ�  שצרי�  להשקיע 

, ולא  מדובר  במוות  קליני  בלבד(מחייה  המתי�  כדי  להחיות  את  מתיו  
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הרופא  צרי�  להשקיע  מאמ� ).  וחלטסופי  ומ,  אלא  במוות  מוחי
בהארכת  חייה�  ובשיפור  איכות ,  סופי  בריפוי  החולי�  שלפניוֿאי�

�יש  חולי� .  לעיתי�  הוא  יצליח  פחות,  לעיתי�  הוא  יצליח  יותר.  חייה
יש .  יש  חולי�  שהוא  לא  יצליח  להציל  ואולי  א   ימית,  שהוא  יציל

�  הוא  צרי� .א�  לא  ישפר  את  איכות�,  חולי�  שהוא  יארי�  את  חייה
ג� .  להשקיע  מאמצי�  בלתי  נדלי�  כדי  לתחזק  את  בריאות  מטופליו

הא�  נית� ".  מטופליו"סופי  בֿמחייה  המתי�  צרי�  להשקיע  מאמ�  אי�
הא�  העובדה ?  להשוות  את  מאמציו  למאמצי  הרופא  המבקש  לרפא

סופי  הופכת  את  פעולותיה�  השונות ֿשהשניי�  משקיעי�  מאמ�  אי�
כמה  קל  לראות  שאי�  שו�  קשר  בי� .  אכמוב�  של?  לאותה  פעולה

על  א   שאלה  וג�  אלה  ה�  מאמצי� ,  המאמצי�  של  שני�  אלה
בה  במידה  שהוא  יודע  את ,  לרופא  המבקש  לרפא.  סופיי�ֿאי�

ג�  א�  יתאמ� ,  א�  כי  חלקית  וזמנית  בלבד,  תהיה  הצלחה,  מלאכתו
ג� ,  לדאבו�  ליבנו,  למחייה  המתי�  לא  תהיה  שו�  הצלחה.  עד  אי�  סו 

  �הא�  העובדה  שג�  הרופא  וג�  מחייה  המתי� .  יתאמ�  עד  אי�  סו א
סו   מאמצי�  נותנת  לנו  מקו�  לומר  ששניה�  עסוקי� ֿמשקיעי�  אי�

או  לומר  שמשמעות  עבודתו  של  הרופא  היא  החייאת ,  באותה  מלאכה
�יכול  מאמי� ,  א�  כ�,  כיצד.  התשובה  השלילית  ברורה  לגמרי?  המתי

 –ידי  שמירת    מצוותיה  ֿכה  עלהבטוח  שנית�  לקיי�  את  ההל,  דתי
  ג�  א�  במאמ� –'  תפילה  וכד,  אכילת  מזו�  כשר  בלבד,  שמירת  השבת

לומר  שבעשותו  כל  זאת  הוא  מתקרב ,  סופי  ובאופ�  חלקי  בלבדֿאי�
�כשהוא  יודע  ובטוח  שהתקרבות  אל  אלוהי�  היא  מעבר ,  אל  אלוהי

, שהניסיונות  להתקרב  אל  אלוהי�  מועדי�  לכישלו�,  לגבולות  יכולתו
קיו�  המצוות  דומה  במשל  שלנו  לפעולתו ?  ג�  א�  יתאמ�  עד  אי�  סו 

�ואילו  המנסה  להתקרב  אל  אלוהי�  מבקש  לעשות ,  של  רופא  החולי
�וברור  לנו  שאי�  שו�  קשר .  פעולה  שהיא  כפעולתו  של  מחייה  המתי

של  האחד  לבי� ,  א�  החלקית  והבלתי  מסתיימת,  בי�  פעולתו  המוצלחת
 .  כלה של השניפעולתו הכושלת מהחל ועד

, נית�  לומר  כי  ג�  אצל  אלוהי�  בכבודו  ובעצמו,  כדי  לסבר  את  האוז�
אי� ,  לרפא  חולי�  ולהחיות  מתי�,  שלו  מיוחסות  שתי  היכולות  האלה

�שתי  יכולות ;  קשר  בי�  היותו  רופא  חולי�  לבי�  היותו  מחייה  המתי
, "שמונה  עשרה"בתפילת  .  אלה  מוצגות  כיכולות  נפרדות  לגמרי
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מחייה  מתי� ,  מכלכל  חיי�  בחסד:  "  בפנייה  אל  אלוהי�  נאמר,לדוגמה
�ומקיי� ,  ומתיר  אסורי�,  ורופא  חולי�,  סומ�  נופלי�,  ברחמי�  רבי

 ."  אמונתו לישני עפר

המודעות  לפער  העצו�  שבי�  יכולתו  של  המאמי�  הדתי  להתנהג 
הפער ,  באופ�  אל  טבעי  בלבד  לבי�  שאיפתו  להתנהג  באופ�  על  טבעי

לגייס  מאמצי�  אל  טבעיי�  לבי�  שאיפתו  לגייס  מאמצי� בי�  יכולתו  
�המשבר .  כליבובי�,  היא  הטרגדיה  של  מאמי�  דתי,  על  טבעיי

של  מאמי�  דתי ,  שליבובי�  מתארו  כמהותה  של  האמונה  הדתית
כפי ,    אינו  מתבטא–  כפי  שנכו�  יותר  לכנותו  –או  השבר  ,  כדוגמתו

ו  א�  אינו  מקבל בכ�  שהאד�  רק  מקריב  את  כל  צרכי,  שליבובי�  טוע�
הוא  מתבטא  בכ�  שהעבודה  באמצעות  קיו�  ההלכה .  מאומה  בתמורה

�אלא  רק  אשליה  עצמית  שזו  עבודת ,  כלל  אינה  עבודת  אלוהי
�להשיג ,  שהוא  מדומה  וחסר  סיכוי  מראש,  והשקעת  מאמ�,  אלוהי

לא  פחות  מהמאמ�  של  רופא  החולי� ,  את  הבלתי  נית�  להשגה
�  כזה  מבקש  בליבו  לבצע  פעולות מאמי�  דתי.  המבקש  להחיות  מתי

הוא  יודע  שבמעשיו  הוא .  שבשכלו  הוא  מבי�  שאינ�  ניתנות  לביצוע
הוא .  מתאמ�  לפעול  פעולות  שבמחשבתו  איבדו  כבר  את  משמעות�
הוא ,  יודע  ג�  שבי�  א�  הוא  מקיי�  את  המצוות  ובי�  א�  אינו  מקיימ�

ה  על האלוהי�  בשמי�  ואת"כי  ,  אנושי  מדי,  אנושי,  נותר  באותו  מצב
� ". האר

א�  מצא  את  עצמו  לבסו  ,  האומנ�  ביקש  ליבובי�  לרפא  חולה
 ?מתאמ� להחיות את המת

 נקודת העיוורו� הפסיכולוגית. 19

הנוספת  על  נקודת ,  וכא�  אני  מגיעה  לנקודת  העיוורו�  הפסיכולוגי
נקודת  העיוורו�  הנוספת  מאפשרת  לנו  לבלוע  בקלות .  העיוורו�  הלוגי

"... ליבובי�  משלי�  לעברנו  כשהוא  אומר  מדהימה  את  הפיתיו�  ש
ידע  שיתכ�  שאי�  האד�  מסוגל  כלל ,  המאמי�  הגדול,  אפשר  שהוא

�זאת ,  פני�  הוא  מצווה  להתגבר  כאריֿכלֿאבל  על,  לעבודת  הש
ובכ�  יצא  ידי  חובתו  כלפי ,  לעשות  מאמ�  עליו�  להגיע  לכ�:  אומרת

� ." ג� א� לא השיג את הדבר, אלוהי
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, כי�  לקבל  את  קו  המחשבה  של  ליבובי�מדוע  אנו  נוטי�  להס
 �כשהוא  מחבר  ומצר   את  קיו�  המצוות  לעבודת  אלוהי�  לש

כאילו  מדובר  בשני  תיאורי�  של  אותו  עניי�  ולא ,  התקרבות  אליו
בעוד  שהיה  צרי�  להיות  ברור  לנו ,  בפעולות  שונות  ובלתי  מתחברות

�ל כש�  שאי�  שו�  קשר  בי�  פעולתו  ש,  שאי�  שו�  חיבור  בי�  השניי
�התשובה  היא ?  רופא  החולי�  לפעולתו  של  מחייה  המתי

�בניגוד  לליבובי� ,  בעבר  ובהווה,  ברוב�  הגדול,  שהמאמיני�  הדתיי
אכ�  מאמיני�  שבקיימ�  את  המצוות  ה�  עובדי�  את ,  ושכמותו

ה�  מאמיני�  באמת  ובתמי�  שזו  הדר�  אל .  אלוהי�  ומתקרבי�  אליו
�הדתית  של  ציות  לתורה הקישור  בי�  העבודה  ,  לשו�  אחרת.  האלוהי

שהוא ,  לבי�  עבודת  אלוהי�  והתקרבות  אליו  הוא  הקישור  המסורתי
�מאמיני� .  קישור  טבעי  למרבית  המאמיני�  הדתיי�  בעבר  וג�  היו

הוא  לא ,  וג�  א�  שמעו  עליו,  אלה  לא  שמעו  על  משבר  הדת  והמדע
�ה�  פתרו  אותו  לעצמ�  בדר� ,  וג�  א�  הוא  העסיק  אות�,  העסיק  אות

להתעל�  ממנו  או ,  ו  שכלל  לא  מפריע  לה�  שלא  לפתור  אותוא,  אחרת
�הקישור  בי�  קיו�  התורה .  לחיות  תו�  כדי  סתירות  במחשבותיה

וההלכה  לבי�  ציות  לאל  והתקרבות  אליו  הוא  קישור  מוכר  ושגור  לא 
אלא  אולי  ג�  למי  שאינו  שיי�  לעול�  זה ,  רק  למי  ששיי�  לעול�  הדתי

 .והוא זר לו

רכי�  יתכ�  שמרבית  המאמיני�  הדתיי�  לא ג�  על  משבר  הדת  והע
א�  מפני  שה�  לאו  דוקא  מקבלי�  את  העמדה  היחסית  בדבר ,  שמעו

�בעוד ,  א�  מפני  שה�  בטוחי�  שרק  הער�  שלה�  מוחלט,  הערכי
�וה� ,  אבל  ג�  א�  ה�  שמעו  על  המשבר.  שכל  שאר  הערכי�  יחסיי

� יתכ�  שעניי�  זה  לא  ממש,  אכ�  מקבלי�  את  היחסיות  של  כל  הערכי
�וה�  אינ�  פותרי� ,  מעסיק  אות�  באופ�  שבו  הוא  מעסיק  את  ליבובי

 .אותו בדרכו

או ,  ליבובי�  בונה  את  תפיסת  היהדות  שלו  על  אמונת�  התמימה
אולי  ג�  על  האמונה (של  מרבית  המאמיני�  הדתיי�  ,  הבלתי  תמימה
אלה  אינ�  מתקוממי�  כשה�  שומעי� ).  מימי�  עברו,  התמימה  שלו

שאמנ�  לפי  התוכ�  המדויק  של  שיטתו ,  דברי�שהוא  מקשר  בי�  שני  
�. א�  לדיד�  קיי�  ביניה�  קשר  הדוק,  לא  יכול  להיות  כל  קשר  ביניה

הרי  לעול�  אי�  לדעת  מה  באמת (מרבית  האנשי�  ,  בניגוד  לכ�
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�אינ�  מאמיני�  שיש  קשר  בי�  עבודת  רופא )  חושבי�  כל  האנשי
לל  מיד קישור  כזה  נש,  לכ�.  מחייה  המתי�"  עבודת"החולי�  לבי�  

 .ואיננו נוטי� לקבלו

של ,  זו"  תמימה"המסקנה  המפתיעה  העולה  מכ�  היא  שללא  אמונה  
�תפיסתו  הדתית  של  ליבובי�  לא  היתה  יכולה ,  מאמיני�  דתיי

�כש�  שלא  יכולה  להתקיי�  המחשבה  שעבודת  רופא ,  להתקיי
 . מחייה המתי�" עבודת"החולי� זהה ל

ת  הקשר  בי�  עבודתו המאמי�  הדתי  נוסח  ליבובי�  חייב  לדעת  שא
 �הדתית  לבי�  עבודת  אלוהי�  מחזיקי�  רק  המאמיני�  שאינ�  מקבלי

�אי�  זה .  ושהוא  עצמו  אינו  מקבל  את  גישת�,  את  גישתו  של  ליבובי
אלא ,  מקרה  שליבובי�  לעול�  אינו  מדבר  על  אלוהי�  במילותיו  הוא

�, בלשונ�  של  מאמיני�  דתיי�  אחרי�,  תמיד  א�  ורק  בציטוטי
ה  כאמונתו  ובפיה�  אלוהי�  הוא  ישות  שנית�  לדבר שאמונת�  אינ

ה�  ה�  אלה  המחזיקי�  עבורו  את  הקשר ,  צריכה  האמת  להיאמר.  עליה
 .בי� העבודה הדתית לבי� עבודת אלהי� ובה� בלבד הוא תלוי

האמונה "נוכל  לומר  שבלי  ,  וא�  נרצה  לומר  זאת  באופ�  ברור  יותר
יבובי�  לא  תוכל של  המאמי�  הדתי  שאינו  מחזיק  בגישת  ל"  התמימה

 .נוסח ליבובי� להתקיי� א  לא רגע אחד" האמונה המפוקחת"

 ?אחדות הניגודי� או ניגוד המאוחדי�. 20

שהיא  קצרה  מדי  לש� ,  לאחר  הסטייה  מ�  הדיו�  בספרו  של  אוחנה
�א�  אולי  ארוכה  מדי  לש�  דיו� ,  הבנת  העמדה  הדתית  של  ליבובי

מסענו  במבו� הבה  נשוב  אל  ,  שלו"  תפיסת  החינו�"העוסק  ב
, של  ליבובי�  שלפנינו  ואל  קביעתו  של  אוחנה"  התפיסה  החינוכית"
 –הדר�  שיש  לעבור  מהמצב  המאובח�  "משמע  ,  "האסטרטגיה"ש

 44,"  למצב  הרצוי  והראוי–או  השינוי  ,  או  התיקו�,  טעו�  השיפור
באחרית 'תיאור  מצבה  של  החברה  ",  דהיינו,  "האסכטולוגיה"ו
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�אצל ,    ה�45"יאלי  והמתוק�  שלההאיד,  במצבה  הרצוי',  הימי
� .היינו ה�, ליבובי

הא�  לא  יהיה  פשוט :  נית�  לשאול,  על  רקע  כל  מה  שנאמר  עד  כה
שאי�  בגישתו  של  ליבובי�  כל  אפשרות  לדבר  על ,  יותר  לומר

האד�  לא  יהיה  קרוב  יותר "  באחרית  הימי�"שהרי  ג�  ,  "אסכטולוגיה"
לת  שלו  להתקרב והיכו,  אל  אלהי�  מאשר  הוא  קרוב  אליו  בזמ�  הזה

באשר ,  אל  אלהי�  ג�  היא  לא  תהיה  שונה  מ�  היכולת  הנוכחית  שלו
�שאי�  בגישתו  של  ליבובי� ,  הא�  לא  יהיה  פשוט  יותר  לומר?  הוא  אד

שהרי  אי�  שו�  דר�  היוצאת ,  "אסטרטגיה"כל  אפשרות  לדבר  על  
�, ממצבו  הנוכחי  של  האד�  הרוצה  א�  אינו  יכול  לעבוד  את  אלהי

  שהוא  כלל  לא  יכול  להתחיל  לפסוע  בדר� לעבר  מטרה  נכספת
הא�  הרצו�  של  אוחנה  להשכיב  את  תפיסת  היהדות ?  המובילה  אליה

של  ליבובי�  במיטת  סדו�  של  התיאוריה  החינוכית  הכללית 
שבמסגרתה  אוחנה  עובד  מצדיק  את  התיאור  של  תפיסת  היהדות  של 

 ?ליבובי� במונחי� שה� כה זרי� לרוחה

 ת� ולא נשל� . 21

א�  ג�  לא ,  באכזבה,  סיכמתי  לעצמי,  ריאה  בספרו  של  אוחנהבתו�  הק
אשר  ציבור  המחנכי� ",  שאי�  לליבובי�  תפיסה  חינוכית,  בהפתעה

לעסוק  בה  ולחקור ,  וחוקרי  החינו�  באר�  ובתפוצות  יוכלו  להידרש  לה
וכבר  מראש  לא  היה  זה ,  "לפרש  אותה  ולהתמודד  ע�  תוכנה,  אותה

שבספרו  של ,  ומי  רציתי  להאמי�לת.  סביר  להניח  שיש  לו  תפיסה  כזו
�גיליתי ,  לאכזבתי,  אוחנה  מצפה  לי  נווה  מדבר  ירוק  ושוצ   מי�  חיי

 .שפיתתה אותי בתעתועי שווא, שהיתה זו פטה מורגאנה בלבד

בדבריו  של  ליבובי�  יש  רק  הערות  אקראיות  ובלתי  מחייבות  על 
" חינו�"שהמילה  ,  מחשבות  מקוטעות  ולא  לגמרי  מפותחות,  חינו�

" חינו�"וכ�  מאמרי�  קצרי�  וספורי�  שהמילה  ,  יעה  בהצגה  שלה�מופ
�שהתפיסה ,  נוכל  אולי  לומר,  וא�  נרצה  לדייק  יותר.  מופיעה  בכותרת
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כעשבי  בר ,  שצצה,  היחידה  שנית�  למצוא  אצל  ליבובי�  בענייני  חינו�
שכ� ,  היא  שאי�  כל  טע�  בתפיסה  חינוכית,  בינות  לערוגות  רעיונותיו

 . לא לערכי� ולא כל שכ� לאמונה דתית,כלל לא נית� לחנ�

א�  אוחנה  מתעקש  לראות  בדברי�  הספקניי�  והבלתי  עקביי�  של 
ידי  כ� ֿעל,  ליבובי�  בענייני  חינו�  תרומה  חשובה  לשדה  החינו�

שהוא  הופ�  לאידיאולוגיה  חינוכית  חשובה  את  העדרה  של  תפיסה 
�". �הפו�  על  הפו"במעי�  תרגיל  של  ,  חינוכית  מחייבת  אצל  ליבובי

התפיסה "הא�  נאמר  שמאמציו  של  אוחנה  לבנות  מה  שייקרא  
�ברוח ,  או  אולי  ראוי  לומר?  ה�  מאמצי  שווא"  החינוכית  של  ליבובי

שאי�  ראויי�  יותר  ממאמצי  שווא  להיחרט  כאידיאל ,  דבריו  של  אוחנה
 ?חינוכי על דגל החינו�

, או  נכו�  יותר  לומר,  ]של  ליבובי�[תשובתו  :  "אוחנה  יודע  לומר
. אינ�  ברורות  דיי�  ואינ�  אחידות,  הא�  אפשר  לחנ�,  ובותיו  לשאלהתש

 –ליבובי�  אומר  דברי�  שוני�  בתקופות  שונות  על  כוחו  של  החינו�  
חינו�  ברורי�  עד  לאמירות  השוללות  את  האפשרות ֿמהצגת  עקרונות

כ�  הוא ֿביטוי  אמירות  מסוימות  ושלילת�  אחר.  לחנ�  בכלל  את  הזולת
א� :  "בצדק,    ומיד  הוא  מוסי   ושואל46,"יואמנ�  חזיו�  מוכר  בכתב

כיצד  יהיה  אפשר  להנחות  את  המחנ�  לעשות  מעשה  חינוכי :  לענייננו
אוחנה ,    ובכל  זאת47"?ניגודית  לחינו�ֿמימדית  ורבֿהנגזר  מגישה  רב

מה ,  זאת  א�  נשאלֿובכל:  "אינו  אומר  נואש  והוא  ממשי�  לשאול
במש� ]  בי�של  ליבו[ציבורית  ֿהייתה  תכלית  פעילותו  ההגותית

א� ,  מאות,  מה  הייתה  המטרה  בכתיבת  מאות  מאמרי�?  שלושה  דורות
לא  אלפי  מכתבי�  אישיי�  לפוני�  אליו  בשאלות  שטרדו  אות�  ובמת� 

ללא ,  מדע  וערכי�,  חברה  ופרט,  מאות  הרצאות  בנושאי  דת  ומדינה
שליבובי�  ביקש ,  לא  נוכל  להימלט  מ�  ההנחה...  ?  לאות  ג�  כאשר  זק�

ציבורית  הזו  להשפיע  על  עמדות ֿתו  ההגותיתבאמצעות  פעילו
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או  לפחות  ניסה  לפתות�  לבחו� ,  שומעיו  וקוראיו  בנושאי�  שהציקו  לו
  48".ביקש לחנכ�, במילי� אחרות. שוב את תפיסת� לאור דבריו

 .א� לא השתכנעתי שליבובי� ביקש לחנ�, צר לי

הא�  כל  ניסיו�  להשפיע  הוא ?  הא�  כל  תועמל�  ופתיי�  הוא  מחנ�
וכי  אי�  אנו  צופי�  מדי  יו�  ביומו  בתעמולות  מתעמולות ?  ו�חינ

לרבות  פרסומות  המבקשות  למכור  לנו  חפצי  צריכה  שוני�  או ,  שונות
�באמצעות  חצאי ,  בדרכ�  המניפולטיבית,  שירותי�  כאלה  ואחרי

הא�  כל  פרסומת ?  או  לעיתי�  באמצעות  שקרי�  גמורי�,  אמיתות
�  בחיינו  מאמצי�  להשפיע הא�  חסרי?  טלוויזיה  היא  אביזר  חינוכי

, גניבת  דעת,  הבטחות  שווא,  דמגוגיה,  עלינו  באמצעות  שטיפת  מוח
הא�  כל  מי  שמנסה  להשפיע  עלינו ?  ומכירת  אשליות,  קניית  דעת

 ?באחת מ� הדרכי� הרווחות האלה הוא בגדר מחנ�

�אני  מבקשת  רק .  איני  באה  לטעו�  שכאלה  היו  דרכיו  של  ליבובי
לבי�  הרצו� ,  או  לפתות,  י�  הרצו�  להשפיעלהצביע  על  כ�  שהמרחק  ב

מעבר ,  לחנ�  הוא  מרחק  רב  ואי�  מעבר  אוטומאטי  מהאחד  למשנהו
 .מסוג שמצטייר בספר הזה של אוחנה כתחביב של ממש

לא  כל  אידיאולוגיה  נושאת  עמה  את  הכוונה  החינוכית  או  את 
נכו�  שהמחנ�  חייב  להיות .  התוכנית  החינוכית  המתאימה  להגשמתה

שלאורה  הוא  מכוו�  את ,  אולי  לעיתי�  בעל  אידיאולוגיה,  ו�בעל  כיו
א�  בה  בעת  הוא  חייב  ג�  להיות  בעל  כוונה  לחנ�  ולהיות  בעל ,  חניכיו
, הא�  ג�  ההיפ�  נכו�.  שנית�  בכלל  לחנ�,  או  לפחות  תקווה,  אמונה

, התשובה?  הא�  כל  בעל  אידיאולוגיה  הוא  ג�  בעל  תפיסה  חינוכית
החל ,  יות  יכולות  להיות  מגמות  שונותלאידיאולוג.  שלילית,  לדעתי

, כלכליות,  אקולוגיות,  ממגמות  פוליטיות  וכלה  במגמות  חברתיות
בעל  האידיאולוגיה  יכול  להציג  את  האידיאולוגיה .  דתיות  או  אחרות

שלו  מבלי  לתת  את  הדעת  כלל  לשאלת  החינו�  לאידיאולוגיה  המוצגת 
  בידע  או  בגישה וכמוב�  מאליו  מבלי  שהוא  עצמו  יהיה  מצויד,  על  ידיו
 .לחינו�
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, אשר  בו  הוא  טוע�  על  אד�  כליבובי�,  בספר  כמו  זה  של  אוחנה
הייתי ,  שבכל  זאת  הוא  בגדר  מחנ�,  שאינו  מאמי�  בחינו�  כמקצוע

, ובתו�  כ�  בשאלה,  מיהו  המחנ�,  מצפה  לדיו�  מעמיק  יותר  בשאלה
ועל ,  מה  מותר  העיסוק  בחינו�  על  פני  העיסוק  בניסיו�  השפעה  בלבד

 .כמה וכמה על פני העיסוק בניסיו� פיתויאחת 

 בטר� חתימה, גילוי לב.  22

 .פתחתי בגילוי נאות ואחתו� בגילוי לב

�היה ,  מכל  הנאמר  בספר  שלפנינו  אודות  האידיאולוגיה  של  ליבובי
לי  קשה  במיוחד  להשתכנע  מ�  הטענה  שליבובי�  מציג  אידיאולוגיה 

וגיה  שהמאמי�  בה כיצד  נית�  לחנ�  לאידיאול.  שנית�  לחנ�  לאורה
, אלא  יתרה  מזו,  שלא  רק  שהיא  אינה  ניתנת  להגשמה,  יודע  בוודאות

שכל  מאמצי  החתירה  להגשמתה  ה�  רק  ביטויי�  של  כישלו� 
  כישלו� –לומר  ,  האפשרות  אפילו  להתחיל  להגשי�  את  משימתה

הוא  יודע  שכל  המאמצי� .  האפשרות  אפילו  להתאמ�  להגשימה
�ובמקרה ,  ה  עצמית  של  המתאמ�אשלי,  במקרה  הטוב,  להגשימה  ה

לא  סביר  שנית�  להפו�  שבר  וכישלו� .  העמדת  פני�  בלבד,  הפחות  טוב
והכרה    במאמ�  ריק  ובחוסר  תקווה  לחזו� ,  לאידיאולוגיה  חינוכית

� .אחרית הימי

�, "חינו�  למצוות",  אומנ�  באחד  ממאמריו  המוקדמי�  של  ליבובי
ד  המאמרי� אולי  אח,  תורה  ומצוות  בזמ�  הזה,  בספרו  הראשו�

הוא  ממלי�  המלצות ,  היחידי�  העוסקי�  במישרי�  בתוכנית  חינוכית
הוא  מדגיש .  לחנ�  למצוות,  לדעתו,  של  ממש  בדבר  הדר�  שבה  יש

במיוחד  את  החשיבות  החינוכית  שיש  לאופיי�  המהפכני  והמרדני  של 
הוא ,  לכ�.  המצוות  במוב�  של  התגברות  על  הטבע  ואי  השלמה  איתו

החינו�  לקראת  גבורה :  "י  וכוח  משיכה  עצו�יש  כוח  חינוכ,  סובר
�מעט ,  אול�,  תחילה,    הוא  אומר49,"מהפכנית  יכול  לכבוש  את  האד

כי ,  הצלחת  החינו�  הדתי  תלוייה  לא  בחינו�:  "לאחר  מכ�  הוא  מוסי 
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המסקנה ,  א�  כ�,    מה50".א�  בדמותה  ובפרצופה  של  היהדות  הדתית
או  שמא ,  כיתהא�  מתבטאת  כא�  תפיסה  חינו?  מצירו   השורות  אלה

אלא  רק  בהסדרי� ,  יש  כא�  אמירה  עקיפה  שאי�  טע�  בתפיסה  חינוכית
� ?חברתיי� מתאימי�ֿדתיי

שכ�  ליבובי�  עצמו  אומר ,  א�  לא  הופתעתי,  התאכזבתי,  כאמור
  בצורה  מפורשת 51,�"שיחות  על  תורת  הנבואה  של  הרמבבספרו  
א�  אתה  רואה  בחינו�  אמצעי   "–  וג�  אוחנה  יודע  זאת  –לגמרי  

מ�  הראוי  שתדע  כי  אי  אפשר  לחנ� ,  מביא  בוודאות  להשגת  המטרהה
מיליוני  בני  אד�  מקבלי�  חינו�  מצוי� !  ולא  רק  לאמונה,  לשו�  דבר

�כל  מה  שנית�  לעשותו  הוא ...  וה�  נעשי�  מנוולי�  ,  להיות  הגוני
ועל ,  ולפעמי�  מצליחי�  בזה,  להשתדל  להשיג  את  המטרה  החינוכית

�,   וליתר  דיוק52".שנותר  הוא  א�  ורק  הסיכויומה  ,  פי  רוב  אי�  מצליחי
על  פי  רוב  אי� "שהרי  ,  מה  שנותר  הוא  א�  ורק  הסיכוי  הנמו�

�כדר�  להשגת  מטרה ,  שו�  דר�  מעשית  אינה  ראויה  לשמה".  מצליחי
 ".על פי רוב אי� מצליחי�"א� , מסוימת

לא  נית� ":  "קריאת  שמע"דבריו  של  ליבובי�  במאמרו  ,  כיוצא  בזה
מה  שנית�  הוא  להציגה  לפני  האד�  בכל  עוזה :  ונהלהורות  את  האמ

בהקשר  של  דיוני� ,  לא  אחת,    ליבובי�  ג�  העיד  על  עצמו53".ועצמתה
שהוא  לא  החמי� ,  בתופעות  החזרה  בתשובה  והמחזירי�  בתשובה

שאינו  מבי�  בכלל  כיצד  תיתכ� ,  הזדמנות  להביע    כלפיה�  בוז  וסלידה
  לאד�  כדי  שיהיה ובפרט  התפנית  הנפשית  הנדרשת,  תפנית  נפשית

 .כאשר לא קיימת בליבו אמונה דתית משכבר הימי�, מאמי�

 

 

 
50  .36' עמ, ש

על .  אני  קוראת  לספר  זה  בש  הנית�  לו  בשער  הפנימי  הראשו�  של  הספר 51
  וכותרת  המשנה  היא שיחות  על  תורת  הנבואההכריכה  ובשער  פנימי  אחר  הוא  נקרא  

 .�"של הרמב" מורה נבוכי�"בפרקי� נבחרי� 

52 , �"שיחות  על  תורת  הנבואה  של  הרמב,  חבריֿישעיהו  ליבובי&  ותלמידי
 .69' עמ, ז"תשנ, ד"חמ, ללא ש הוצאה

  .11' עמ, "שמע ישראל", ישעיהו ליבובי& 53
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שהאמונה  הדתית  נוסח ,  כשאנחנו  עומדי�  מול  ההכרה  הנוקבת
ברור  לנו  שבעתיי� ,  ליבובי�  דורשת  אשליה  עצמית  או  הערמה  עצמית

שכ�  כיצד  נית�  לחנ�  אד�  לאשליה ,  שלא  נית�  לחנ�  שו�  אד�  לאורה
וג�  א� ?  ינו  יכול  להודות  בדברי�  בגלויכשהלב  א,  עצמית  בסתר

הא�  יוכל ,  ויחדל  להשלות  את  עצמו,  יסכי�  הלב  להודות  בה�  בגלוי
ידע  שיתכ�  שאי�  האד� ,  המאמי�  הגדול,  אפשר  שהוא:  "...לומר

�פני�  הוא  מצווה  להתגבר ֿכלֿאבל  על,  מסוגל  כלל  לעבודת  הש
צא  ידי ובכ�  י,  לעשות  מאמ�  עליו�  להגיע  לכ�:  זאת  אומרת,  כארי

�  בשו�  פני� 54?"ג�  א�  לא  השיג  את  הדבר,  חובתו  כלפי  אלוהי
ידע ,  המאמי�  הגדול,  אפשר  שהוא:  האד�  יצטר�  לומר!  ואופ�  לא

�עבודה  שלשמה  הוא ,  שיתכ�  שאי�  האד�  מסוגל  כלל  לעבודת  הש
. טבעיי�ֿזאת  אומרת  לעשות  מעשי�  על,  מצווה  להתגבר  כמלא�  שרת

זאת  אומרת ,    רק  להתגבר  כאריאבל  על  א   כל  מאמציו  הוא  יכול
ולפיכ�  אי�  לו  ברירה  אלא  להשלות  את ,  טבעיי�ֿלעשות  מעשי�  אל

כשלמעשה  הוא  עושה  דבר ,  עצמו  שהוא  מתאמ�  לעשות  דבר  אחד
הוא  יודע  שבכ�  אי�  הוא  יוצא  ידי  חובתו  כלפי ,  ולא  זו  א   זו.  אחר

� . אלא רק ידי חובתו כלפי עצמו, אלוהי

  לגילוי  הנאות  שלא  נית�  לחנ�  לתפיסה  גילוי  הלב  חייב  להוביל
א�  הוא  לא  זיכה ,  אמנ�  ליבובי�  זיכה  אותנו  בגילוי  נאות.  דתית  כזו

שהרי  כיצד  נית�  להמשי� ,  ואי�  פלא  בדבר.  אותנו  בגילוי  הלב
? כשגילוי  הלב  ממית  אותה  באור  האמת,  להתמכר  לאשליה  אפלולית

ל  משברי שהוא  בית  המסתור  ש,  ואי�  אפשר  לוותר  על  סתר  האשליה
 ? הלב

  סיכמתי  לעצמי מהגות  לחינו�:  ישעיהו  ליבובי�את  הקריאה  בספר  
מהי  התיאוריה  החינוכית  של :  בפרפרזה  על  דברי  אוחנה  עצמו

�או  א�  תאמר ,  א�  אתה  סבור  שיש  לליבובי�  תפיסה  חינוכית?  ליבובי
א� ,  שג�  א�  אי�  ערובה  שהמאמ�  למצוא  אצלו  תפיסה  כזו  יצליח

אזי  ראוי  להשקיע  מאמצי� ,  סביר  שהוא  יעלה  יפהבכל  זאת  יש  סיכוי  

 

 

 
  . לעיל27ראו הערה  54
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אול�  א�  אתה  יודע  בוודאות  שאי�  כל  אפשרות  למצוא .  במציאתה
 ? מה הטע� בהתאמצות, אצל ליבובי� תפיסה כזו
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ס ד י ק ו ד נ ת, א ו י ר ט ס י מ ה ל  ה, ע נ ו ת א ל ו  ב ו ש ל  ל , ע ע
ה ט ר פ ס  � ע  � ו ל ש ס, ה ד א י ב י ק ל א ד  ג ה .נ מ ג ר ת  

ה ל ו ל י ג ה  ר ו ב ד ש  ו ר י פ ו א  ו ב מ ה  פ י ס ו ה ו ת  י נ ו ו י . מ
ת  ר ד ת'ס פ ו מ י  מ ו א ה' נ ל ו ל י ג ה  ר ו ב ד ת  כ י ר ע . ב

ע  � י ר פ ס ת  א צ ו י"ה ס"ש  נ ג מ ה , ל  ט י ס ר ב י נ ו א ה
ת י ר ב ע �, ה י ל ש ו ר ת; י פ ו מ ת  ו ר פ ס  � ו ג ר ת ל ל  ע פ מ , ה

ל א ר ש י ב ת  ו י ר פ ס ל ה  כ ר ד ה ה ז  כ ר ע, מ ד מ ה ד  ר ש , מ
ט ר ו פ ס ה ו ת  ו ב ר ת ת, ה ו ב ר ת ה ל  ה נ ה /ִמ ק ל ח מ ה

ת ו י ר פ ס ס. ל ש 2, ח"ת 0 0 8 .1 4 7� י ד ו מ ע   .5 ש9  .ח" 

, גנס  סדרה  חדשהאבשלש  השני�  האחרונות  יוצאת  לאור  בהוצאת  מ
גודל  כל  כר�  בסדרה  זאת  הוא .  בעריכת  דבורה  גילולה,  "נאומי  מופת"

�וכל  כר�  כולל  תרגו�  של  נאו� ,  בי�  כמאה  ושלושי�  למאתי�  עמודי
  שהגיעו  אלינו  מאתונה  של  המאות  החמשית כמה  נאומי�או  

הכר�  הראשו� .  בתוספת  מבוא  והערות  מפרשות,  נ"רביעית  לפסהוה
והאחרו� ,  2005יצא  לאור  בדצמבר  )  נגד  טימרכוס,  אייסכינס(
)�כל .  2008באוגוסט    )על  משלחת  הכזב,  דמוסתנס  ואייסכינס:  בינתי

  ה�  מעשה  ידיה  של  דבורה –עד  כה  ,    שוב–הכרכי�  בסדרה  זאת  
ה  גילולה  בהוצאת  מגנס  ג� פרסמ,  תו�  אותה  תקופה.  גילולה    לבדה

וערכה ,  )2007אוגוסט  (מאת  פלאוטוס  האוצר  תרגו�  של  הקומדיה  
ינואר (מאת  אריסטופניס  השלו�  את  תרגומה  של  זיוה  כספי  לקומדיה  

2005 .( 
 �אפילו  תרגומי�  של  ספרי  מתח  מאנגלית  וצרפתית  של  ימינו  אינ

, )ועוד  יש  כאלה(והמתרג�  הרציני  ,  נעשי�  תמיד  במהירות  הבזק
�מוציא  חדשי�  אחדי�  על  הכנת  כל ,  הרוצה  להקפיד  על  רמת  התרגו

�על  אחת  כמה  וכמה  תרגו�  נאומי�  אתונאיי�  מתקופתה .  אחד  מה
לשונ�  היונית  של  נאומי�  אלה .  הגדולה  של  הדמוקרטיה  האתונאית
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טית  קורא א�  כי  הבקי  ביונית  ה7(אינה  תמיד  מ�  הקלות  ביותר  להבנה  
וכבר ,  )כבת  פה  וש�  במקומות  מוקשי�המתע,  אות�  קריאה  שוטפת

  �) 'סכוליה'(בשלהי  העול�  העתיק  נכתבו  פירושי�  והערות  שולי
�ג�  מי  שהקדיש  את  רוב  ימיו  ושנותיו  לחקר ,    יתר  על  כ�.  לכמה  מה

הספרות  היונית  העתיקה  עדי�  צרי�  לבדוק  לעתי�  קרובות  מה  באמת 
  שנכנסו ומתי  יש  לפנינו  שבושי�,  אפשר  להניח  שכתב  המחבר  עצמו

�המתרג� ,    ועוד1.לטכסט  בכתבי  היד  ולא  תמיד  אפשר  לנו  לתקנ
שכ�  טכסטי�  אלה ,  טכסטי�  מעי�  אלה  הוא  מיניה  וביה  ג�  מפרש

, מלאי�  וגדושי�  בטויי�  טכניי�  מעול�  המשטר  והמשפט  האתונאי
�יו� ֿולפרטי�  בחיי  יו�,  לאישי�,  והתיחסויות  למאורעות  היסטוריי

א� ,  או  לפחות  לחלקו  הגדול,  י�  המקורישהיו  ידועי�  לקהל  השומע
המבוא  וההערות  ה�  חלק .  שוב    אינ�  ידועי�  לרוב  הקוראי�  בני  זמננו

�ובלעדיה�  הצגת  דבריה�  של  איסכיניס  או ,  בלתי  נפרד  של  התרגו
ב� )  ב"והצרפתי  וכיו,  והאנגלי(אנדוקידיס  לא  תוב�  לקורא  העברי  

ונה  באותה  תקופה   אלא  א�  הקורא  עצמו  מומחה  לתולדות  את–זמננו  
 ).וקורא כזה ממילא לא יזדקק לתרגו� (�על כל היבטיה

מי  שמציע  לקורא  ב�  זמננו  תרגו�  חדש  של  נאו�  או  נאומי�  מאותה 
להיות  בעצמו  חוקר ,  מקל  וחומר,  חיב  איפוא'  אתונה  בימי  גדולתה'

טית  שאות�  נואמי�  דברו  וכתבו שהוא  ב�  בית  ג�  בשפה  היונית  ה7
וג� ,  במשפט  האתונאי  של  אותה  תקופה,    היוניתג�  בהיסטוריה,  בה

 

 

 
בדר�  כלל  מודיע  מתרג�  של  טכסט  קלאסי  לקוראיו  מה  היא  ההוצאה  של  1

שמשו� ,  לקורא  הקלאסי  אי�  צור�  להסביר.  לשו�  המקור  שממנה  תרג�הטכסט  ב
רבוי  הגרסאות  בכתבי  היד  והשיקולי�  לכא�  ולכא�  מה  מ�  הראוי  לכלול  בגו� 

. יש  שנויי  נוסח  לא  מעטי�  בי�  הוצאה  להוצאה  של  הטכסט  המקורי,  הטכסט
כי בהמש�  המאמר  נראה  .  גילולה  אינה  מודיעה  לקורא  באיזה  טכסט  יוני  השתמשה

א�  פה  וש� ,  בדר�  כלל  הלכה  בעקבות  אחד  או  יותר  מתו�  מספר  תרגומי�  לאנגלית
היה ,  ככל  הנראה.    לא  תמיד  בהצלחה–נסתה  את  ידה  ג�  בתרגו�  ישר  מ�  היונית  

 ֿ  ההוצאה  הדו–  ביחד  ע�  התרגומי�  לאנגלית  –הטכסט  היוני  המונח  לפניה  

 .Loeb Classical Library  בסדרת Maidment של,  יונית  מול  תרגו�  אנגלי,  לשונית

 .פרטי� מיד
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�  במה  שנקרא –יו�  ֿבעוד  עשרות  ומאות  פרטי�  הקשורי�  בחיי  יו
עליו  להיות  בקי  ג�  בריטוריקה  העתיקה .  realiaֿאצל  ההיסטוריוני�  ה

, שכ�  ג�  נואמי�  כאנדוקידיס;  ובתיאוריה  הריטורית  של  אותה  תקופה
צורות  בטוי '    מ�  האוירשאבו,  'שחנוכ�  הריטורי  לא  היה  פורמאלי

ותכסיסי�  ריטוריי�  שכל  אזרח  אתונאי  קלט  אות�  בלי  משי�  באספות 
עורכי�  ומתרגמי�  כדגלאס  מקדאואל .  הע�  ובבתי  המשפט

רֵני  המנוח 'או  לואי  ֶז,  מייקל  גגארי�  בארצות  הברית,  בבריטניה
הא�  ג�  לדבורה  גילולה  יש  כל .  עוני�  על  כל  הדרישות  האלה,  בצרפת

, עד  שהיא  יכולה  להוציא  לאור,    ובמדה  כה  גדולה–שורי�  אות�  הכי
נציי�  שאות�  עורכי� ?  כשני  כרכי�  מסוג  זה  לשנה,  כמעט  כלאחר  יד

ומתרגמי�  מאומות  העול�  שהזכרתי  כא�  ערכו  במש�  השני�  מספר 
 –  כמעט  תמיד  –ובמקרי�  רבי�  ,  קט�  בהרבה  של  טכסטי�  מסוג  זה

את  הטכסט  היוני  העתיק ,  פשוטו  כמשמעו,  ה�  התחילו  בכ�  שערכו
והתרגו�  וההערות  נוספו  כחזוק  וכפרשנות  לטכסט ,  מכתבי  היד

 . שערכו
במאמר  בקורת  על  תרגומה  ופרושה  של ,   שלו�  פרלמ�  המנוח

, 7קתרסיס  (נגד  טימרכוס  דבורה  גילולה  לנאומו  של  אייסכיניס  
  �כבר  עמד  על  כ�  שהיא  אינה  נכנסת  כלל  בהערותיה ,  )27–14עמודי

. כרוכי�  בשמושו  של  אייסכיניס  באמצעי�  ריטוריי�  שוני�לפרטי�  ה
פרלמ�  הקדיש  את  רוב  מאמרו  בדיוק  לניתוח  המבנה  הריטורי 

�כדי  למלא  את  החסר  בספרה  של ,  והצדדי�  הריטוריי�  של  אותו  נאו
ג�  בכר�  שלפנינו  אי�  כמעט  זכר  לשמוש  בתכסיסי� .  גילולה

� captatio benevolentiae  ,למשל(ג�  כשה�  בולטי�  לעי�  ,  ריטוריי
די  לגילולה  בהערה  קצרה ).  על  המיסטריותבסעיפי�  הראשוני�  של  

הכוללת  רשימה  של  כמה  אמצעי�  ריטוריי�  ומועתקת ,  16בעמוד  
מדברי  אדוארדס  בעמוד ,  )כמוב�,  בתרגו�  עברי(מלה  במלה  ,  ישירות

אלא  שאדוארדס  מביא  ג�  מראי  מקומות  אחדי� (  של  הקדמתו  4
על ,  28ֿ  ו25בעמודי�  ,  ובהערה  אחרת;  )הלשמוש  בתכסיסי�  אל

שהיא  שבוש ',  וכו"  המכונה  ֶדֶמג:ריה  על  ידי  אריסטו,  נאו�  שכנוע"
  �הקורא .    של  הוצאתו106  ,89מקוצר  של  דברי  אדוארדס  בעמודי

יצטר�  להשלי�  ע�  כ�  שמתרגו�  זה  לא  ילמד  כמעט  דבר  על  הצד 
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י�  הנדרשי� א�  מה  על  יתר  הדבר.  של  הנאומי�,  הריטורי,  הפורמאלי
� ?מפרש של טכסט זה/ממתרג

מוטב  לו  שידע  דבר  או  שני�  על  רקעו  של  הטכסט ,  ג�  המבקר
  �את  הטכסטי� .  'מבי�  בה�'  ויתרכז  בבקרתו  בדברי�  שהוא  –המתורג

מאז ,  בהוצאות  הבקורתיות  הקימות,  של  הנואמי�  האתונאי�  אני  קורא
: תלמידי�ומדי  פע�  ג�  קראתי  נאו�  זה  או  אחר  ע�  ,  הייתי  סטודנט

�כשאני  סומ�  על  המומחי� ,  א�  תמיד  כטכסטי�  ספרותיי�  וריטוריי
שכ�  איני ;  לדבר  בעניני  משפט  אתונאי  והיסטוריה  פוליטית  וצבאית

והעול� ,  חוקר  של  המשפט  האתונאי  או  של  ההיסטוריה  של  אתונה
לפיכ�  לא  אעסוק  בפירוט  בדברי� .  באותה  תקופה,  היוני  בכללו

  ובמקו� –טוריה  ובמשפט  של  התקופה  הדורשי�  מומחיות  בהיס
: ודוק.  אבדוק  מה  אומרי�  המומחי�,  שאאל�  להעיר  על  דברי�  כאלה

למדתי  די  היסטוריה  יונית  עתיקה  עד  שלא .  לא  אנכס  לעצמי,  אבדוק
מה  הוא  חג ,  אזדקק  לספרי  עזר  כדי  לדעת  מה  הוא  אוסטרקיסמוס

אד�  בעל אלה  דברי�  שכל  :  או  מי  היו  ניקיאס  וקימו�,  ריה=טַ>ה7
א�  עיקר .  'לשלו   מ�  השרוול'השכלה  קלאסית  צרי�  להיות  מסוגל  

, עניני  יהיה  בטיבו  של  התרגו�  כתרגו�  המתימר  להיות  ישר  מיוונית
: גילולה"  הוסיפה"ובטיב�  של  המבוא  וההערות  שלדברי  שער  הספר  

איש  אינו  חולק  על  כ�  שמתרג�  רשאי .  היא  ולא  שר ,  היא  ולא  מלא�
  בתרגומיה�  ופירושיה�  של  חוקרי� –העזר  ל:    ודוק–להעזר  

ובפרט  א�  חוקרי�  אלה  מומחי�  לדבר  יותר ,  שפרסומיה�  קדמו  לו
א�  כל  עוד  הוא  מציג  עצמו  כמתרג�  הטכסט  וכמחבר�  של .  ממנו

בספרי  קודמיו השתמש  מניח  הקורא  התמי�  שהוא  ,  הפירוש  וההערות
יו היא  מעשה  יד,  בכל  משפט  ובכל  הערה,  והתוצאה,  מבוקרשמוש  

נראה  איפוא  כיצד  משתמשת  גילולה  בדברי  קודמיה .  להתפאר
המוצר 'היחס  בי�  .  וכ�  בתרגו�  ובהערות,  בחלקי�  אחדי�  של  המבוא

לבי�  מקורותיה  האנגליי�  יהיה ,  ספרה  של  גילולה  שלפנינו',  המוגמר
אשתמש  בקצורי�  וראשי  תיבות ,  כדי  לחסו�  זמ�.  עיקר  מאמר  זה

 :והנה ה�, ליה� בתדירותלציו� הספרי� שהמאמר יתיחס א
 .הספר שלפנינו = גילולה

MD1= Douglas M. MacDowell (ed.), Andokides, On the 

Mysteries, Oxford 1962. 



 יוחנ� גלוקר

154 

ללא ,  על  המיסטריותשל  הנאו�  ,  מכתבי  היד,  הוצאה  בקרתית  חדשה(
�וכמה ,  משפטי  והיסטורי,  ספרותי,  לשוני,  א�  ע�  פרוש  מפורט,  תרגו

�של ,  בדור  האחרו�,  בר  הוא  מגדולי  החוקרי�מח/העור�.  נספחי
�וההיסטוריה  של  אותה ,  המשפט  האתונאי,  הנואמי�  האתונאי

 .) תקופה
MD2= Antiphon & Andocides, translated by Michael Gagarin & 

Douglas M. MacDowell, University of Texas Press, Austin 1998. 

(Antiphon by Gagarin, Andocides by MacDowell). 

מקדאואל  מגיש  כא�  תרגומי�  של .    כר�  בסדרת  תרגומי�  בלבדוזה(
ע�  מבואות  קצרי�  והערות ,  כל  ארבעת  הנאומי�  של  אנדוקידיס

 .)לצור� הקורא רק בתרגו�, מינימליות
E= Andocides, edited and translated by Michael Edwards 

(Greek Orators IV, Advisory Editor M. M. Wilcock), Aris & 

Phillips Ltd, Warminster – England, 1995. 

)�ע�  תרגו� ,  הוצאה  חדשה  של  המקור  היוני  של  כל  ארבעת  הנאומי
�מבואות  מפורטי�  המיועדי�  ג�  לקורא ,  אנגלי  בעמודי�  המקבילי

מחבר  הוא /מתרג�/העור�.  והערות  מפורטות,  המשכיל  וג�  לחוקר
 ).ונאי� ורקע�חוקר של הריטוריקה והנואמי� האת

MM= K[enneth] J[ohn] Maidment (ed.), Minor Attic Orators 1, 

Antiphon, Andocides, Loeb Classical Library, London and 

Cambridge, Mass., 1941 and reprints. 

 –יונית  מול  תרגו�  אנגלי  ,    במקרה  זה–לשונית  ֿכר�  בסדרה  הדו(
Loeb Classical Library  .הרבה,  דמנטקנת  מיי  �, מלומד  שלא  פרס

, היה  בקי  מאי�  כמוהו  בהיסטוריה  ובספרות  היונית  של  אותה  תקופה
עדי�  יש  מה  לקרוא ,  וג�  א�  כמה  מדבריו  במבוא  ובהערות  התישנו

�לש� ,  הוא  נוטה  לעתי�  קרובות  לתרג�  בצורה  חפשית  במקצת.  בה
 .) הסגנו� האנגלי

OCD3= The Oxford Classical Dictionary, Third Edition, 1996. 

שנער�  ומעודכ� ,  מילו�  של  העול�  הקלאסי  בהוצאת  אוכספורד(
 .)מחדש אחת לעשרי� שנה בער�
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 במבוא ובהערות' דמיו� מילולי מפתיע'. א
של  דרכי  עבודתה ,  א�  לא  שולי,  כדוגמאות  לצד  אחד,  בסעי   זה  אביא

ולאחר  כל  קטע  את ,  כמה  קטעי�  מ�  המבוא  וההערות,  של  גילולה
 :טע המקביל והדומה לו להפליא באחד ממקורותיה האנגליי�הק
מבוא  לנאו� ,  סעי   ד,  מבוא  לכל  הספר  (29–28עמודי�  ,  גילולה.  1

 :)נגד אלקיביאדס
אוסטרקיסמוס  הייתה  שיטה  מדינית  שרווחה  באתונה  במאה 

שלפיה  הוגלו  אזרחי�  על  פי  החלטה  של  אספת ,  נ"החמשית  לפסה
מדי  שנה  נשאלו .  ני  ולמנוע  רודנותהע�  כדי  להג�  על  המשטר  המדי

 �האזרחי�  באספת  הע�  א�  יש  לדעת�  צור�  בעריכת  הצבעה  על  קיו
מי  שביקש  להגלות ,  א�  החליט  הרוב  שיש  לערכו.  אוסטרקיסמוס

  איש  תמכו 6,000א�  ).  אוסטרקו�(אזרח  פלוני  כתב  את  שמו  על  חרס  
 דעה.  האד�  ששמו  הופיע  על  מספר  החרסי�  המרבי  הוגלה,  בהגליה

האיש  נאל�  לעזוב  את .    קולות  כדי  להגלות  אד�6,000נדרשו  :  אחרת
�א�  הוא  לא ,  המדינה  בתו�  עשרה  ימי�  ולשהות  בגלות  עשר  שני

�: האישי�  הנודעי�  שהוגלו.  איבד  את  אזרחותו  ורכושו  לא  הוחר
, )נ"  לפסה482(אריסטידס  ,  )נ"  לפסה484(קסנתיפוס  אבי  פריקלס  

תוקידידס  ב� ,  )נ"  לפסה461(�  קימו,  )נ"  לפסה470(תמיסטוקלס  
במחצית  השנייה  של  המאה  החמישית ).  נ"  לפסה443(מלסיאס  

אחרו�  שהוגלה  בשיטה .  נ  השימוש  באוסטרקיסמוס  היה  נדיר"לפסה
המנהיג  הבולט  ביותר  לאחר  מות ,  זאת  והידוע  לנו  הוא  היפרבולוס

, אלקיביאדס  וניקיאס,  שחברו  נגדו  מתנגדיו,  )נ"  לפסה416(קלאו�  
בחפירות  ארכאולוגיות  באגורה  של  אתונה  התגלו .  או  להגלייתווהבי

  מה�  שמו 190ועל  )  שהושלכו  לאחר  שימוש(  חרסי�  10,000ֿיותר  מ
התגלו  ג�  חרסי�  ע�  שמות  אנשי�  שאינ�  מוכרי� .  של  תמיסטוקלס

� .ממקומות אחרי
על   של  הנאו�  16הערה  לסעי   ,  פירוש  (88עמוד  ,  גילולה

השמטות .  29–28מעטי�  לעומת  עמודי�  שנויי  גרסה  .  )המיסטריות
  �תוספות  בסוגרי� {    },  שנויי�  בסוגרי�  ,  [  ]צוינו  בסוגרי�  מרובעי

< >: 
שרווחה  באתונה  במאה ]  מדינית[אוסטרקיסמוס  הייתה  שיטה  

לפיה  הוגלו  אזרחי�  על  פי  החלטה  של }ו{]ש[,  נ"החמשית  לפסה
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מדי .  כדי  להג�  על  המשטר  המדיני  ולמנוע  רודנות[אספת  הע�  

שנה  נשאלו  האזרחי�  באספת  הע�  א�  יש  לדעת�  צור   בעריכת 

א�  החליט  הרוב  שיש .  הצבעה  על  קיו�  אוסטרקיסמוס

כתב  את  שמו  על ]  פלוני[מי  שביקש  להגלות  אזרח  >  .<],לערכו

האד�  ששמו ,    איש  תמכו  בהגליה6000א�  ).  אוסטרקו�(חרס  

נדרשו :  דעה  אחרת.  הופיע  על  מספר  החרסי�  המרבי  הוגלה

האיש  נאל(  לעזוב  את  המדינה .    קולות  כדי  להגלות  אד�6000

א   הוא  לא  איבד ,  בתו   עשרה  ימי�  ולשהות  בגלות  עשר  שני�

: האישי�  הנודעי�  שהוגלו.  את  אזרחותו  ורכושו  לא  הוחר�

 482(אריסטידס  ,  )נ"  לפסה484(קסנתיפוס  אבי  פריקלס  

, )נ"  לפסה461(קימו�  ,  )נ"  לפסה470(תמיסטוקלס  ,  )נ"לפסה

במחצית  השנייה  של ).  [נ"  לפסה443(תוקידידס  ב�  מלסיאס  

.] נ  השימוש  באוסטרקיסמוס  היה  נדיר"המאה  החמישית  לפסה

, [אחרו�  שהוגלה  בשיטה  זאת  והידוע  לנו  הוא  היפרבולוס>ה<

�> 417<]  416]  ([המנהיג  הבולט  ביותר  לאחר  מות  קלאו

ביאו וה,  אלקיביאדס  וניקיאס,  שחברו  נגדו  מתנגדיו[,  )נ"לפסה

בחפירות  ארכאולוגיות  באגורה  של  אתונה  התגלו ].  להגלייתו

  מה� 190ועל  )  שהושלכו  לאחר  שימוש(  חרסי�  10,000ֿיותר  מ

התגלו  ג�  חרסי�  ע�  שמות  אנשי�  שאינ� .  שמו  של  תמיסטוקלס

 .מוכרי� ממקומות אחרי�
OCD3, p. 1083, entry "Ostracism", by Douglas M. MacDowell. 

(Relevant sentences): 

Ostracism in Athens in the 5th cent. BC was a method of 

banning a citizen for ten years ... Each year ... the question 

whether an ostracism should be held that year was put to the 

ekklesia. If the people voted in favour of holding an ostracism 

... Each citizen who wished to vote wrote on a fragment of 

pottery (ostrakon) the name of the citizen whom he wished to 

be banished ... provided that there was a total of at least 6,000, 

the man whose name appeared on the largest number was 

ostracized. (An alternative view ... is that the ostracism was 

valid only if at least 6,000 votes were cast against a man.) He 
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had to leave the country within ten days and remain in exile for 

ten years, but he did not forfeit his citizenship or property ... 

Xanthippus was ostracized in 484 and Aristides ... in 482 ... 

Other prominent men known to have been ostracized are 

Themistocles about 470, Cimon in 461, and Thucydides ... son 

of Melesias in 443. Hyperbolus was the last victim of the 

system; his ostracism is usually dated in 417, though some 

scholars have placed it in 416 or 415. Ostracism then fell out 

of use ... 

Over 10,000 ostraka, dumped in the Agora ... after use, have 

now been found. The names included not only men whom we 

know to have been actually ostracized but also a considerable 

number of others. Some are men quite unknown to us ... 

Particularly interesting is a find of 190 ostraka ..., all inscribed 

with the name of Themistocles ... 

 
הערה  לסעי  ,  על  המיסטריותפירוש  ל  (86–85עמודי�  ,  גילולה  .2 
11(: 

). נ  בקירוב"  לפסה413–470(מדינאי  ומצביא  אתונאי  .  ניקיאס

 �לאחר  מות  פריקלס  היה  יריבו  העיקרי  של  המדינאי  קלאו

, מה  ההבדל[הפוליטית  ֿבמאבק  על  הבכורה  בהנהגה  המדינית

.]. ג.י?  political  היא  –מיד  להל�  '    ר–כאשר  המלה  האחת  במקור  

התנגד  למדיניות  אגרסיבית  במלחמת ,  היה  מתו�  בדעותיו

מה [נבחר  לאסטרטג  .  פלופונסוס  ושא4  להגיע  לשלו�  ע�  ספרטה

פעמי�  רבות  והיה  אחראי  לשביתת  הנשק  ולשלו� .]  ג.י?  זה

למרות  התנגדותו ).  נ"  לפסה421('  שלו�  ניקיאס'הקרוי  על  שמו  

חר  ע�  אלקיביאדס  ולמכוס נב)  נ"  לפסה415(למסע  לסיציליה  

. נשבה  והוצא  להורג,  אסו�  זהֿלעמוד  בראשו  של  מסע  הרה

 1,000על  פי  המקורות  היו  לו  ;  עושרו  המופלג  בא  ממכרות

חי  חיי  פזרנות  והיה  נדיב  ג�  בתרומותיו .  עבדי�  שעבדו  במכרות

 .מימ� מופעי� ביד רחבה. לציבור
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OCD3, p. 1041, entry "Nicias (1)", by H. D. Westlake and 

Simon Hornblower. (Relevant sentences): 

Nicias (1) (c. 470-413 B. C.), Athenian politician and general. 

During the period after the death of Pericles (1), he became the 

principal rival of Cleon in the struggle for political leadership. 

He was a moderate and opposed the aggressive imperialism of 

the extreme democrats, his aim being the conclusion of peace 

with Sparta as soon as it could be attained on terms favourable 

to the Athenians. Elected frequently to serve as strategos, he 

led several expeditions... He was largely responsible for the 

armistice concluded in 423 and the peace of 421 appropriately 

bears his name ...  He ... objected to ... [the] expedition to 

Sicily. Despite his disapproval Nicias was appointed with 

Alcibiades and Lamachus to conduct this enterprise ... His 

troops were overwhelmed at the river Assinarus, and he was 

subsequently executed ... He was very wealthy (Xen. Vect. 

4.14 says he had 1000 slaves working in silver mines; see 

SLAVERY), and spent lavishly ... 

 
, 33סעי   ,  נגד  אלקיביאדסהערת  הסבר  לנאו�  ,  112עמוד  ,  גילולה.  3

 :על קימו� ב� מילטיאדיס

ב�  מילטיאדס ,   אתונאי  ב�  למשפחה  אצילה  ועשירה

קרוב  משפחתו ,  )בתו  של  אולורוס  מל   תרקיה(והגסיפילה  

פעל  במחצית ,  מדינאי  ומצביא.  של  ההיסטוריו�  תוקידידס

 461ֿ  הוגלה  ב.נ"הראשונה  של  המאה  החמישית  לפסה

לאחר  ששכנע  את  האתונאי�  לשלוח  תחת  פיקודו ,  נ"לפסה

, .]ג.י?  מי  ה�[כוח  לעזרת  ספרטה  להכנעת  מרד  ההלוטי�  

ובהגיעו  לש�  נשלח  ע�  אנשיו  חזרה  לאתונה  בבושת  פני� 

. 2?  מדוע  נשלח  לאתונה  בבושת  פני�.  1).  [3על  השלו�  (

דבר לא  נאמר  דבר  וחצי  על  השלו�  ע�  ספרטה    של  3בסעי4  

 .] ג.י. על אותה שליחות לדכוי מרד ההלוטי�
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OCD3, p. 331, entry "Cimon", by Arnold Wycombe Gomme; 

Theodore John Cadoux; Simon Hornblower: 

Wealthy and noble fifth-century Athenian, son of Miltiades 

and Hegesipyle, daughter of the Thracian king Olorus; Cimon 

and the historian Thucydides ... son of an Olorus, were thus 

related... 

כא�  באה  רשימה  של  פעולותיו  הפוליטיות  והצבאיות  של  קימו� ( 
שגילולה  מסכמת  אות�  בדיוק  במקו�  זה  במשפט ,    ואיל�479משנת  

פעל  במחצית  הראשונה  של  המאה  החמישית ,  מדינאי  ומצביא"
  ".)נ"לפסה

… He next persuaded Athens to send him (462) with a large 

force to help Sparta against the helots, now in revolt. But the 

Athenians were sent humiliatingly home on suspicion of 

revolutionary tendencies, and Cimon's ostracism followed 

(461). 

 
 :12סעי  נגד אלקיביאדס  הערה לנאו� , 111 עמוד ,גילולה. 4

נ "  לפסה444הוקמה  בשנת  .  מושבה  יוונית  בדרו�  איטליה.  ת7רי

היא  תוכננה  על  ידי  היפודמוס .  על  תלה  של  העיר  סיבריס

ע�  תושביה .  מרבית  תושביה  היו  אתונאי�.  ממילטוס

 .המפורסמי� נמנו ההיסטוריו� הרודוטוס והנוא� ליסיאס

OCD3, p. 1522, entry "Thurii", by Kathryn Lomas: 

 Thurii ... a Greek colony in south Italy, founded in 444/3 BC 

on the site of Sybaris. It was a panhellenic foundation ... but 

the main impetus was Athenian. Herodotus and Lysias were 

reportedly colonists, and it was planned by Hippodamus of 

Miletus ... 

שבוש  שמה  של  העיר .  1:  תרומותיה  של  גילולה  להערה  זאת  ה�
. 2;  )שמות  יוניי�  ותעתיק�.  דיו�  על  כ�  להל�  בסעי   ג'  ר"  (תורי"ל

  דמויות  לא  בלתי –הסבר  לקורא  העברי  מי  היו  הירודוטוס  וליסיאס  
, במקור  האנגלי.  3  ;אפילו  בעברית,  מוכרות  לקורא  המשכיל
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אצל .  אותה  עיר"    ממתישבי–מר    כ�  נא–הירודוטוס  וליסיאס  היו  "
 ? א� מי היה היפודמוס ממילטוס.  הסתייגותלללא כ, גילולה ה� היו

 

על ,  45סעי   על  המיסטריות  הערה  לנאו�  ,  93עמוד  ,  גילולה.  5
 :היפודמוס

 500נולד  בשנת  .  מתכנ�  ערי�  מהולל.  ממילטוס.  היפודמוס

 שמו  קשור  בתכנו�  עיר  כרשת  של  רחובות.  נ  בקירוב"לפסה

 .א� כי לא הוא היה הממציא, שתי וערב, ישרי� ומצטלבי�
לבי� "  מתכנ�  ערי�  מהולל"מה  הקשר  בי�  אותו  ,  הקורא  בעיו�  ישאל{

 45המוזכרת  באותו  סעי   ,  בפיריאוס"  אגורה  של  היפודמוס"אותה  
�לקוראי  אנגלית  לא  תהיה  כא� .    ההערה–  כביכול  –ועליה  ,  של  הנאו

 }:כל בעיה
OCD3, p. 71, entry "Hippodamus", by Richard Alan Tomlinson 

and Anthony J. S. Spawforth: 

Hippodamus of Miletus was the most famous Greek town 

planner. He was born probably about 500 BC ... 

לקוראי ,    כלומר–�  "וכא�  מופיעי�  כמה  משפטי�  המגלי�  ליודעי  ח
�  היפודמוס  לפיריאוס  ולאגורה  של   מה  הקשר  בי–אנגלית  שבינינו  

, דוקא  משפטי�  אלה  חסכה  גילולה  מ�  הקורא  העברי  התמי�.  פיראוס
כנראה  בחפזונה  להגיע  מהר  ככל  האפשר  לכר�  הבא  בסדרת  נאומי 

 :המופת
… Towards the middle of the 5th cent. he planned Piraeus for 

the Athenians, and boundary stones found there are probably 

evidence of his work ... The agora there was known as the 

Hippodamian ... 

  שאליו  מתיחסת 45אלה  שני  המשפטי�  הנוגעי�  ישירות  לסעי   
גבול  שהתגלו ֿאבני:  ויש  בה�  ג�  עני�  נוס ,  הערתה  של  גילולה

בחפירות  ארכיאולוגיות  מאשרות  לכאורה  את  המסורת  העתיקה 
א�  למי  יש  זמ�  לפרטי� .  ת  את  היפודמוס  לתכנו�  פיריאוסהקושר

? כאשר  הסדרה  חיבת  לצאת  לאור  כמנהג  יהוא  ב�  נמשי,  קטני�  כאלה
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 45הער�  האנגלי  ממשי�  במשפט  שאולי  אינו  כה  רלונטי  לסעי   
� : אבל דוקא אותו לא השמיטה גילולה מתרגומה מאנגלית, בנאו

His name is often attached to the rectangular or gridiron type 

of layout for streets of planned cities, which he certainly knew 

but clearly did not invent. 

נית�  לשער  שהמחברי�  הבריטיי�  של  הער�  הזה  במלו�  אוכספורד 
ידעו  על  מה  ה�  מבססי�  את  ההצהרה  שהיפודמוס  לא  המציא  שיטה 

  דבורה –הערה  זאת  בעברית  "  רתמחב"הקורא  העברי  מניח  ש.  זאת
 ... והיא יודעת יפה על סמ� מה,  היא שגלתה עובדה זאת–גילולה 

� חיי  אנדוקידיסמי  הוא  קרטיפוס  המופיע  ב,  ואגב  שמות  עתיקי
 ?המיוחסי� לפלוטרכוס

ממשיכו  של ,  היסטוריו�,  מאתונה.  קרטיפוס:  116  עמוד  גילולה.  6
 .ותוקידידס ומבקר

OCD3, p. 407, entry "Cratippus", by Simon Hornblower: 

Cratippus of Athens, historian. A continuator and critic of 

Thucydides... 

  

לבי�   MD1  הפע�  בי�  –נוסי   עוד  השואה  קצרה  ,  לש�  האזו�.  7
 .אחת מהערות ההסבר של גילולה

 :126סעי  , על המיסטריותהערה לנאו� , 103–4עמודי� , גילולה
בסתיו )  פַרטריה(חגיגה  שנתית  שנערכה  באחווה  .  ַ:ט7ריהחג  ה8

שהחברות ,  אבֿהאחווה  היא  קבוצת  בתי.  וארכה  שלושה  ימי�

ביו�  החג  השלישי  נרשמו  באחווה .  בה  הייתה  עדות  לאזרחות

האב  הציג .  נשי�  שנישאו  זה  עתה  וילדי�  שנולדו:  חברי�  חדשי�

 .יתאת ילדו ונשבע שנולד לא� שנשא אותה לאישה חוק
MD1, p. 152: 

Ἀπατουρίοις: the annual festival of the phratries (fratri/ai, 

'brotherhoods' or 'clans') ... The Apatouria took place in 

Pyanopsion (approximately October) and lasted three days ... 

new members were registered in their phratry ... these included 

newly-married wives as well as newly-born children. A child 
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was normally introduced by his father, who took an oath that 

the child was his offspring by a legally married wife. 

  כמו –בחרתי  בהערה  זאת  כהערה  מיצגת  משו�  שהיא  מתיחסת  
  לאחד  המושגי�  הבסיסיי� –�  אוכספורד  כמה  הערות  הלקוחות  ממלו

מומחה  של  ממש  לאתונה  בשלהי .  בתולדות  אתונה  באותה  תקופה
המלחמה  הפלופוניסית  כרקע  ההיסטורי  לנאומי  אנדוקידיס  לא  היה 

 .נזקק להעתקה מדויקת מספרו של מומחה אחר
מלה  במלה ,  הערותיה  של  גילולה  מלאות  וגדושות  העתקות

)�על ,  לנאו�  הראשו�(  של  מקדאואל  מפרוש�,  )כמוב�,  בתרגו
בעותק ).  לשלושת  הנאומי�  האחרי�(ושל  אדוארדס  )  המיסטריות

�ואני  מוכ�  לספק  אות�  לכל ,  שבידי  סמנתי  מראי  מקומות  מדויקי
 .אביא כא� עוד כמה דוגמאות, לצאת ידי חובה. דורש

 
 :2סעי   על המיסטריותהערה לנאו� , 84עמוד , גילולה. 8

ש�  בהלי   משפטי  המכונה  ֶאנֶדיכסיס  נמסרה מי  שנא.  ערבויות

? מנהל  הדואר?  מי  זה[האשמתו  בכתב  למכה�  בכהונת  ציבור  

הוא  יכול  היה להשתחרר .  והנאש�  נאסר  על  ידו  עד  למשפטו.]  ג.י

ערבו .]  ג.י?  מה  זה[מ�  המאסר  א�  שלושה  אנשי�  ממעמדו  

א�  הנתבע  לא  הופיע .  שיתייצב  לדינו  בבית  המשפט  בבוא  השעה

לא .  הערבי�  לפעמי�  נענשו  במקומו  בעונש  שנגזר  עליו,  למשפט

. מוסבר  מדוע  אנדוקידס  לא  נאסר  ומדוע  לא  נדרש  להביא  ערבי�

הרי  גילולה  אינה ?  א   מדוע  נצפה  לכ   שדברי�  אלה  יוסברו[

מספרת  לנו  בפירוש  שהתביעה  נגד  אנדוקידס  עצמה  היתה 

  אלא אפשר  שהתובעי�  רצו  שלא  יהיה  אסור.]  ג.  י".  אנדיכסיס"

לו  היה  עוזב  את .    חופשי  להימלט  כדי  להימנע  מקיו�  המשפט

לדעתו  של ,    הסיבה  האִמתית–אתונה  היה  זוכה  קליאס  בירושה  

 ).123–117ראו סעיפי� (לתביעה , אנדוקידס
MD1, p. 63: 

Normally, a person accused by e1ndeicij or a0pagwgh/ was 

imprisoned until his trial ...But, except in the case of certain 

specific offences, he had to be released if he provided as 

sureties three persons of the same property-class as himself ... 
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If after providing sureties the accused man failed to appear for 

trial, the sureties, in some cases at least, suffered in his place 

the punishments due to him ...Why And [okides] was neither 

imprisoned nor required to provide sureties is not explained. 

But perhaps this concession was deliberately made to him by 

the prosecution in order to make it easy for him to leave 

Athens and avoid the trial. His departure from Athens would 

enable Kallias to achieve what he wanted (see Introduction 

IV)... 

 

 :7סעי   על המיסטריותהערה לנאו� , 85–84עמודי� , גילולה. 9
תובע  שלא  הצליח  לזכות  לפחות .  להעניש  את  המאשימי�

  דרכמות 1,000ת  המושבעי�  נקנס  בקנס  של  בחמישית  מקולו

כולל  הזכות  לתבוע  תביעות  לעתיד ,  וקוצצו  זכויות  האזרח  שלו

 .לבוא
MD1, p. 65: 

A prosecutor who failed to obtain at least one-fifth of the jury's 

votes at the end of the case was in fact liable to punishment. In 

public cases he paid a fine of 1,000 drachmas and also suffered 

'loss of rights' (a0timi/a). This evidently included loss of the 

right to bring prosecutions of the same type in future ... 

חסכה '  שני  בטויי�  שגילולה  –  italics  –הבאתי  באותיות  מוטות  
 . חשובי� לקורא העבריכנראה משו� שאינ�', מאתנו

 
 :116סעי   על המיסטריותהערה לנאו� , 102עמוד , גילולה. 10

אחד  מבניה  ניהל  תמיד ,  משפחה  עתיקה  ואריסטוקרטית.  ֶקריקי�

משפחת  הֶא7מ=לפידי�  היתה  המשפחה .  את  טכסי  המיסטריות

 .הרשאית לפרש כל מה שנוגע לטקסי המיסטריות בֶאֶלא7סיס

MD1, p. 65: 
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Khru/kwn  See Introduction II. The Eumolpidae were the 

family who had the right of e0ch/ghsij [interpretation. J.G] of 

matters concerning the Eleusinian mysteries. 

MD1, Introduction, pp. 7-8: 

The official in charge of the festival was the basileus (the 

archon concerned with religious affairs), assisted by four 

superintendents (e0pimelhtai/). But the Mysteries themselves 

were conducted by priests, of whom the most important were 

the hierophant (i9erofa/nthj, shower of the sacred things) and 

the dadouchos (da|dou=xoj, torch-bearer), assisted by a herald 

(kh=ruc). The hierophant was always one of the Eumolpidae 

and the dadouchos one of the Kerykes; one or both of these 

two families were perhaps aristocrats of Eleusis before the 

union with Athens. 

ושאי  משרות  אלה  להראות  כי  ההירופנטיס די  בכנוייה�  של  שני  נ
היה  כה� )  בשעת  המיסטריות  עצמ�"  המראה  את  חפצי  הקודש"(

א�  למי  יש  זמ�  לקטנות  מעי� ".  נושא  הלפיד"בדרגה  גבוהה  יותר  מ
 .הכר� הבא מחכה? אלה
 
 :12סעי  , על שובו לאתונההערה לנאו� , 106 עמוד גילולה. 11

 .נ"ה לפס410ֿב, קרב סיזיקוס. בקרב ימי
E, p. 191: 

those men... at sea: possibly at Cyzicus. see Introd. 2.1 

א� .  סֿולא  סיזיקוס  ב,  )Ku/zikoj(ק  ֿב,  ש�  אותו  מקו�  הוא  ִקיזיק:ס
שמבטאי�  אותו  כאלו   Cyzicusבאנגלית  משתמשי�  בתעתיק  הלטיני  

אמצה ,  כיו�  שמקורה  של  גילולה  כא�  היה  אנגלי.  Syzicusהיה  כתוב  
במקו� .  צמה  את  המבטא  האנגלי  של  ש�  זה  ג�  בתהלי�  הגיורלע

בעמוד  האחרו�  של '  ר;  173נגד  מידיאס  (שעוד  נראה  בנספח  ,  אחר
וש�  גרסה ,  מצאה  גילולה  את  הש�  ג�  באותיות  יוניות,  )מאמר  זה

 .אי� לדיי� אלא מה שעיניו רואות". קיזיקוס"
 

 :1נגד אליביאדס הערה לנאו� , 110 עמוד גילולה. 12
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הדברי�  נאמרי�  כדי  להסיר  ספק  שאנדוקידס  הוא .  אזרח  טוב

 ... )סיק=ַפנֶטס(תובע ומלשי� מקצועי 
E, p. 200: 

... the speaker opens his attack in the manner of a prosecutor in 

a trial, taking care not to appear like a sycophant... 

כדי  שלא  יחשדו  בו ,  כתובעהנוא�  דוקא  כ�  מופיע  ,  במקור  האנגלי
 ?אז מה, נו. שהוא סיקופנט

נדמה  לי  שדי  בדוגמאות  אלה  מהמבוא  ומכמה  מהערות  ההסבר 
  � –להראות  את  תלותה  המוחלטת  של  גילולה  במקורותיה  האנגליי

�ולעתי�  היא  מקצרת ,  שלעתי�  היא  אינה  בדיוק  יורדת  לסו   דעת
למהר 'כל  כדי  ה,  אות�  קצור  המביא  את  הקורא  לתמיהה  וחוסר  הבנה

אי� .  אפשר  להוסי   עוד  עשרות  דוגמאות  מסוגי�  אלה.  'שלל  חש  בז
�קטעי�  וחלקי  הערות  הדומי�  דמיו� ,  כמעט  עמוד  שאי�  בו  משפטי

�ונעבור ,  נסתפק  בדוגמאות  אלה.  מלולי  מפתיע  למקורות  האנגליי
 .לתרגו� עצמו

 נתוח קטעי� מ� התרגו� העברי. ב

I .דוגמאות לתרגו� מתו� תרגו� 
הוא "):  33  עמוד  גילולה  (4סעי   ,  על  המיסטריות,  נאו�  ראשו�.  1

 ?"לש� מה...  יוכל ללכת מכא� ולהחזיק בכל רכושו
 :במקור

w[| e1cesti me\n a0pelqo/nti e0nteu=qen e1xein pa/nta ta\ 

e0pith/deia ... ei0j ti/ a0poble/yaj; 

החזיק אפשר  לו  ל,  ]מאתונה[=וא�  יצא  מכא�  :  בעברית  פשוטה
 ?]בעזבו את אתונה[למה התכוו� ...  בכל צרכיו

 ?ומדוע לקצר את השאלה? "כל רכושו"מדוע , ובכ�
MD2, p. 102: He can leave here and keep all his possessions ... 

For what purpose? 

 
, רבותיי,  אני  מבקש  מכ�"):  34–33  עמודי�  גילולה  (6סעי   .  2

אני .    טוב  גדול  יותר  מאשר  כלפי  מאשימיירצו�,  הנאש�,  לגלות  כלפיי
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מודע  לכ�  שהוא  נמצא  בהכרח  בעמדה  נחותה  ג�  א�  את�  מאזיני�  לו 
 ."במידת הצדק הראויה

א� ?  הנאש�?  שבחלק  השני  של  המשפט"  הוא"מי  זה  אותו  [
"�ובהמש� ,  הופיע  במשפט  הקוד�  רק  במאמר  מוסגר"  הנאש

 .] ג. י."מאשימיי", גו  ראשו� יחידנו להמשפט כבר חזר
 : במקור

ai0tou=mai ou]n u9ma=j, w] a1ndrej, eu1noian plei/w 

parasxe/sqai e0moi\ tw=| a0pologoume/nw| h2 toi=j kathgo/roij, 

ei0do/taj o3ti ka2n e0c i1sou a0kroa=sqe, a0na/gkh to\n 

a0pologou/menon e1latton e1xein.  

, הנאש�,  להקדיש  לי,  רבותי,  אני  מבקש  מכ�,  ובכ�:  בעברית  פשוטה
בידעכ�  כי  ג�  א�  תאזינו  בשווה ,  יותר  רצו�  טוב  מאשר  למאשימיי

]� .הכרח הוא שהנאש� תהיה  ידו על התחתונה, ]לשני הצדדי
במקור ":  הוא"הרי  ברור  מי  הוא  זה  ואי  זה  הוא  אותו  ,  א�  כ�  הדבר

יש  נושא  המופיע )  שמיד  נביאו,  וג�  בתרגו�  יותר  נאמ�  למקור(
גילולה  החליטה  שאי� .  הנאש�:  וש  בחלק  האחרו�  של  המשפטבפיר

א� ,  הנח  לה�  לישראל:  כי  הקורא  העברי  ינחש,  צור�  לתרג�  נושא  זה
� .בני נביאי� ה�, אי� נביאי� ה

  או –כפי  שתרגמה  גילולה  ,  "אני  מודע  לכ�:  "א�  חמור  מזה
"�כיצד  הגיעה  המתרגמת ?  כפי  שכתוב  במקור  היוני,  "בידעכ
 :הנה תרגומו של מקדאואל? בתרגומה" אני"ר לבמקו" את�"מ

MD2, p. 102: So I ask you, gentlemen, to show more 

sympathy to me, the defendant, than to the prosecutors, 

realizing that even if you give him an equal hearing, the 

defendant is bound to be at a disadvantage.  

  יכול –  בגו   שני  רבי�  –  ei0do/taj  )בבינוני(הפועל  ,      היווניבמקור
�בתרגומו  של .  שאליה�  פונה  הנאש�,  להתיחס  א�  ורק  לשופטי

להתיחס  ג� ,  מבחינה  דקדוקית  ותחבירית,  יכול  realizing,  מקדאואל
מי  שקרא  את  המקור  היוני  בהבנה  לא  יכול  היה .  לדובר  וג�  לשומעיו

  .ליחס פועל זה לדובר עצמו
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 אבל  לי  נעימה  מאד  דר�  ההוכחה"):  39  עמוד  גילולה  (30סעי   .  3
...."  

 :במקור

e0moi\ de\ o9 e1legxoj h3distoj 

  היא  בדר�  כלל e1legxoj  המלה  היונית?  "דר�  ההוכחה"מדוע  
. או  חקירה  המובילה  להפרכה  כזאת,  של  דברי  הצד  שכנגד"  הפרכה"

י�  קרובות  את  עמדת סוקראטיס  שבדיאלוגי�  של  אפלטו�  מפרי�  לעת
    ונגזריו  מופיעי�  לא  פע�  באות� e0le/gxw  והפועל,  אנשי  שיחו

�כבר  היה  לש�  דבר  בלשונות "  נכוס  סוקראטיֶלֶא"הבטוי  .  דיאלוגי
ואמנ�  בהמש�  המשפט  מסביר  אנדוקידיס  כי  אי�  לו  צור� .  המערב

 e0le/gxwn tou\jאלא  הוא  יכול  לצאת  זכאי,  לבקש  רחמי�  משופטיו

tw=n kathgo/rwn lo/gouj  –גילולה  עצמה,    או  �בהפרכת ",  בתרגו
�, פשוט  מאד?  מה  נשתנה  איפוא  אלנכוס  מאלנכוס".  דברי  המאשימי

ואילו ,  refuting,  בחלק  המשפט  השני  מתרג�  מקדאואל  כהלכה
� :בחלקו הראשו� שציטטנו כא� הוא מתרג

MD2, p. 110: But to me proof is a pleasure.   

אמנ�  המלה .  ויאמר  המקור  היוני  מה  שיאמר,  חההוכ,  אמור  מעתה
א�  מה  על .  'דר�  הוכחה'לא  '  ,  הוכחה'היא  רק    proofהאנגלית  

  ?תפארת המליצה

 
שעליו ,  אחר  כ�  גיסי,  ראשית  אבי"):  42  עמוד  גילולה  (47סעי   .  4

�עכשיו .  אמר  שהיה  בסוד  הדברי�  ובביתו  נערכה  פגישת  האחרי
� ."תשמעו את שמות האחרי

 : במקור

prw=ton me\n to\n pate/ra, ei]ta de\ to\n khdesth/n, to\n me\n 

suneido/nta a0podeiknu/j, tou= d' e0n th=| oi0ki/a| fa/skwn th\n 

su/nodon gene/sqai. tw=n d' a1llwn a0kou/sesqe ta\ o0no/mata. 

על  הראשו� ;  ואחריו  את  גיסי,    את  אבי,ראשית:  בעברית      פשוטה
] גיסי[=ובביתו  של  השני  ,    הצביע  כמי  שהיה  בסוד  העניני�]אבי[=

 .ותשמעו את שמות האחרי�. הצהיר שנערכה הפגישה
מה  שאותו  דיוקלידיס  אמר  על  אביו  של  אנדוקידיס ?  מה  קורה  כא�

.   וכ�  ג�  מה  שהוא  אמר  באמת  על  גיסו–מיוחס  בתרגו�  לגיסו  
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�, ותיה�לפני  הקראת  שמ,  שבמקור  מופיעי�  רק  פע�  אחת,  האחרי
  כאילו  היתה  זאת  פגישה  רק –מופיעי�  כא�  ג�  כמשתתפי  הפגישה  

�וגיסו  של  אנדוקידיס  רק  הואיל  בטובו  להקצות  לה ,  בי�  אות�  אחרי
א�  הרי  ברור  לכל  מי  שקורא  נאו�  זה  בעיו�  המינימאלי .  מקו�  בביתו

 �כי  ג�  את  אביו  וגיסו  של  אנדוקידיס  האשי�  דיוקלידיס  כשותפי
 ?מה השתבש כא�. 42–41משל סעיפי� ל' ר: לאותו קשר

MD2, p. 114: ... first my father, and next my brother-in-law, 

by indicating that the one [= the father] was in the know and 

alleging that the meeting took place in the house of the other 

[= the brother-in-law]; and you'll hear the names of the rest. 

 –בתרגו�  המשפט  אצל  מקדאואל  )  מאד(נדמה  לי  שרק  קריאה  חפוזה  
וקריאה , the others, לרבי� the otherהפיכת  היחיד  ,  ככל  הנראה,  כולל

 the meeting of theכאילו נכתב , לא נכונה של כל חלק זה של המשפט

others –העברי � . יכלה לגרו� לשבושי� שחלו בתרגו

 
אתה  רואה  מה  חמור ,  אנדוקידס"):  43עמוד  ,  גילולה  (49סעי   .  5

 ."מצבנו
 : במקור

0Andoki/dh, tw=n ... paro/ntwn kakw=n o9ra=j to\ me/geqoj. 

אתה  רואה  את  גודל  הצרות  שעומדות ,  אנדוקידיס:  ובעברית  פשוטה
 .לפנינו

  א�  מדוע  יש  כא�  צור� –הוא  פרפראזה  סבירה  "  מה  חמור  מצבנו"
 ?בפרפראזה

MD2, p. 115: ... how serious the situation is. 

 
 ."ותמיד הייתי נכו� לתמו� ב� ובכל ענייני�"): ש� (50סעי  . 6 

 : במקור

proqumo/tatoj de\ ei0j se\ kai\ ta\ sa\ pra/gmata/ ei0mi.  
אני  תמיד  עומד  מוכ�  ביותר  לרשות�  ולרשות :  בעברית  פשוטה

 . עניני�
 :אלא. ו� אינו פוגע פגיעה אנושה בתוכ� מה שנאמרהתרג, שוב
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MD2, p. 116: ... and I've always been ready to support you and 

your interests. 

 
 ."בתפיסות או בכליאות"): 51 עמוד גילולה (88סעי  . 7

h2 e0ndei/ceij h2 a0pagwgai/ 

ת  פרושו ומיד  אביא  א(או  בתלונה  לתביעה  או  במאסר  פרטי  :  כלומר
 ). של מקדאואל

בשעת .  בתפיסות:  מפרשת)  99הערה  לסעי   זה  בעמוד  (גילולה  
התובע  העביר .  הליכי�  שכללו  מעצרו  של  הנאש�.  בכליאות.  מעשה

 .את בצוע הכליאה למכה� בכהונת צבור האחראי על כ�
 :למי שלא הבי�. ירי� את ידו, מי שהבי� הערה זאת

MD1, pp. 129-130: e0ndei/ceij h2 a0pagwgai/ … a0pagwgh/ 

could be used against a criminal caught red handed ... the 

prosecutor simply arrested the offender and took him before a 

magistrate. In e1ndeicij the prosecutor merely reported the 

offence to a magistrate, and it was left to the magistrate to 

make the arrest. 

והוא  מפרש ,  מקדאואל  בהערתו  שינה  את  סדר  המלי�  שבמקור
ורק  אחר ,  )/a0pagwgai  ("כליאות"קוד�  את  מה  שגילולה  תרגמה  כ

גילולה  לא  שמה .  )e0ndei/ceij  ("תפיסות"כ�  את  מה  שהיא  תרגמה  כ
, לעומק  דעתו  של  מקדאואל,  כנראה,  וכיו�  שממילא  לא  ירדה,  לב  לכ�

 .הפכה את היוצרות
  היתה  צורת  התביעה  שהוגשה  נגד e1ndeicij  :עוד  פרט  קט�

 .ועליה הוא משיב בנאו� זה, מות והמיסטריותאנדוקידיס בעני� הֶהְר

 
): 70  עמוד  גילולה  (12סעי   ,  על  השלו�  ע�  ספרטה,  נאו�  שלישי.  8

"� ."עד כא� על ההיבט הזה של הדברי

... peri\ me\n ou]n tou/twn tau=ta le/gw. 

 .ה זה מה שיש לי לומרעל עניני� אל: כלומר

 ?"ההיבט"מני� איפוא 
MM, p. 509: So much for that aspect of the question. 
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, ְלמה  נוכל  לצפות  אחר  כ�  מ�  הפרסי�"):  ש�,  גילולה  (15סעי   .  9
� "?לדעתכ

... ti/ pote au0toi\ pei/sesqai dokou=men u9po\ tw=n barba/rwn 

o3tan tau=ta pra/cwmen; 

מה  אנו  חושבי�  שנסבול  מידי  הברברי�  א�  וכאשר  נעשה :  כלומר
 ?זאת

MM, p. 511: ... what must we ourselves expect from Persia 

afterwards? 

 
הא�  יוכלו  לקבל  מ�  האויבי� "):  72  עמוד  גילולה  (23סעי   .  10

 "? ... תנאי� טובי� מאלה שמציעי� לנו ידידינו

ou0 tau0ta\ para\ tw=n polemi/wn eu9rome/nouj a3per oi9 fi/loi 

dido/asin...; 
tau0ta\ Baiter: tau=ta codd.  

שימצאו  אצל  האויבי�  את  אות� ]  יכלת�  לצפות  לכ�[הא�  :  כלומר
]� ?שמציעי� בני הברית] התנאי

כל  שלשת  המתרגמי�  לאנגלית ?  "תנאי�  טובי�  מאלה"אז  מהיכ�  
 ,the same terms (MD2; E)בה�  דר�  קבע  מתרגמי�  '  נעזרת'שגילולה  

יותר "  ובמקור  היוני  אי�  זכר  ל–  the same advantages (MM)או  
 – אבל". טוב

MM, p. 517: Can they do better than obtain the same 

advantages from our enemy as our friends are offering us ...? 

  ומה –'  ...טוב    מ,או  '  טוב  יותר'באנגלית  פירושו    better,  כידוע 
 ?חשובי� ההקשר והשמוש האידיומאטי

 
 ."מצביא מנוסה ומסור למדינה"): 74 עמוד גילולה (34סעי  . 11

a1ndra strathgo\n th=| po/lei te eu1noun ei0do/ta te o3 ti 

pra/tth|. 

 .מצביא שאוהב את הפוליס ויודע מה עליו לעשות: כלומר
� :אביא כא� את שלושת התרגומי

MD2, p. 157: a patriotic and competent general. 
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E, p. 127: a general who both is well-disposed to his state and 

knows what to do.  
 .)התרגו� הצמוד ביותר למקור במשפט זה(

MM, p. 525: a patriotic and experienced general. 

ה  מעותת  את גרסתה  של  גילולה  אינ,  כמו  בהרבה  מקרי�,  במקרה  זה
העיקר .    ולא  לזאת  התכונתי  בכמה  מדוגמאות  אלה–הכתוב  במקור  

במקרי�  אלה  הוא  שגילולה  כמעט  שאינה  מסירה  את  מבטה  מ� 
ומתרגמת  במקרי�  כה  רבי�  את ,  התרגומי�  האנגליי�  שלפניה

  בי�  א�  הבינה  אות� –י�  שמצאה  באחד  התרגומי�  האנגליי�  /הבטוי
)�אזכיר ).  10למשל  בדוגמא  '  ר(ו  לא  א)  ובדר�  כלל  היא  מבינה  אות

 ..."תרגמה מיוונית"לקורא כי בשער הספר שלפנינו כתוב 

II .דוגמאות לשמוש בשני תרגומי� 
א� "):  62עמוד  ,  גילולה  (145סעי   ,  על  המיסטריות,  נאו�  ראשו�

 �תזכו  אותי  תוכלו  להעזר  בה�  כאשר  תמצאו  לנכו�  ותהיה  לכ
 ".ההזדמנות

w[n e0me\ sw/santej meqe/cete, kai\ e1stai u9mi=n xrh=sqai 

tou/toij, o3pou a2n e0n kairw=| ti u9mi=n gi/gnhtai. 

ותוכלו  להשתמש ,  באלה  יהיה  לכ�  חלק  א�  תזכו  אותי:  כלומר
� .בה� כאשר יהיה לכ� משהו בזמ� המתאי

שכ� :  'מחוספסת'בכונה  תרגמתי  את  המלי�  האחרונות  בצורה  
פרושה .  ות�  מלי�  יוניות  שלא  קל  לתרגמ�  היא  אחת  מאkairo/j  המלה

' שעת  כושר'  אולי  הבטוי  –'  זמ�  מתאי�'או  ,  'זמ�  נכו�'הבסיסי  הוא  
 .בעברית מתקרב למשמעות היונית

 מיידמנט.  המתרגמי�  לאנגלית  ג�  ה�  התחבטו  בתרגו�  מלה  זאת

)MM(  ,  לשוניתֿ  של  הוצאתו  הדו449בעמוד  ,� wheneverמתרג

occasion may arise  :מקדאואל  בתרגומו.  שר  תבוא  הזדמנותכא 

)MD2( , 139עמוד , �, כאשר יתאי� לכ�, whenever it suits youמתרג
גילולה  מגישה .  כאשר  תמצאו  לנחו�,  בעברית  קצת  יותר  שוטפת,  או

�מבלי  שתעיר  את  אזנו  על  כ�  שאי� ,  לקורא  העברי  את  שני  התרגומי
או  שמא .  מקוראלה  אלא  שני  נסיונות  תרגו�  לאותה  מלה  יחודית  ב
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 �בחפזונה  לא  עמדה  על  כ�  בעצמה  והניחה  ששני  הדברי�  מצויי
 ?במקור

 
): 71עמוד  ,  גילולה  (18סעי   ,  על  השלו�  ע�  ספרטה,  נאו�  שלישי  .2

"...� ."הכניעו את כול�, ללא סיוע, בעובדה שהספרטני� לבד

e0n tw=| kratisteu/ein mo/noi pa/ntwn. 

 . כול�בכ� שה� לבד� גברו על: כלומר
 ?אז מה קרה כא�

� : אדוארדס מתרג

E, p. 121: ... but their superiority over everyone by themselves. 

 :מתרג�, לעומתו, מיידמנט". לבד�"מכא� 
MM, p. 513: ... save only that the Spartans, with none to aid 

them, fought more bravely than all the rest together. 

מתרגמי�  בדיוק "  ללא  סיוע"וג�  "  לבד�"ג�  ".  ללא  סיוע"מכא�  
ואילו ',  רזה'אדוארדס  מתרג�  תרגו�  .  mo/noi  ,את  אותה  מלה  יונית

גילולה  מגישה  את  שני .  מיידמנט  נות�  לנו  כבר  תרגו�  מרחיב  ומפרש
כאילו  תרגמו  שתי  מלי�  שונות  במקור ,  שוב,  התרגומי�  לקורא  העברי

 ? ומי יל� ויבדוק–ח מה שבטוח בטו. היוני

 
3  .  �):  80עמוד  ,  גילולה  (21סעי   ,  נגד  אלקיביאדיס,  4נאו
במקצת  מפחד  במקצת ,  השופטי�  העניקו  את  הפרס  לאלקיביאדס"

 ."מרצונ� לרצותו

... a0lla\ tw=n kritw=n oi9 me\n fobou/menoi oi9 de\ xarizo/menoi 

nika=n e1krinan au0to/n. 

ואחרי�  מתו�  חנופה ,  טי�  מתו�  שפחדואחדי�  מ�  השופ:  כלומר
 .החליטו שהוא ניצח, )'התרפסות'או (

למתרגמי� ?  "במקצת...  במקצת"והיכ�  כא�  ,  אז  היכ�  כא�  הפרס
� :פתרוני

MM, p. 559: Partly from fear, partly from subservience, the 

judges pronounced Alcibiades the victor. 
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 –ויק  בנקודה  זאת  של  מיידמנט    מתרגומו  שאינו  מד–מכא�  
מקדאואל  מקפיד  יותר  בתרגו�  בטוי .  של  גילולה"  במקצת...  במקצת"

 : א� מרחיב קצת בתרגו� בטוי אחר, זה
MD2, pp. 165-6: The judges awarded the prize to Alcibiades, 

some because they were frightened and some to do him a 

favour. 

, הפרס  אינו  מופיע  בדיוק  במקור  היוני.  הענקת  הפרסמכא�  לאותה  
  ואיזה  איש –אבל  הרי  כל  מי  שמנצח  סופו  שהוא  זוכה  בפרס  

אוניברסיטה  ישראלי  לא  היה  רוצה  לזכות  לפחות  בפרס  אחד  על  מעשי 
 ?תקפו וגבורתו

III .דוגמאות למקוריות בתרגו� מיונית 
אלא "):  33    עמודגילולה  (2סעי   ,  על  המיסטריות,  נאו�  ראשו�.  1

�  ".... ביודעי שתשפטו משפט צדק, מעל לכול בטחתי בצדק וג� בכ
 : במקור

… pisteu/saj de\ ma/lista me\n tw=| dikai/w|, e1peita de\ kai\ 

u9mi=n, gnw/sesqai ta\ di/kaia  

ואחרי  זה ,  משו�  שבטחתי  בראש  וראשונה  בצדק:  בעברית  פשוטה
� ...שתחרצו משפט צדק, ג� בכ

ככל  הנראה  ראתה  המתרגמת ?  "ביודעי"אותו  ,  במקור,  כ�  כא�הי
 gignw/skw  הגזורה  מ�  הפועל,  gnw/sesqai  במקור  את  צורת  הפועל

היא  לא  מצאה  לו  מקביל ".  לדעת,  להכיר"שפירושו  הנפו�  ביותר  הוא  
לא  עלה .    בתרגו�  שהשתמשה  בו–  במשמעויות  הבסיסיות  האלה  –

 gignw/skein    אידיומאטי  כגו�שבבטוי  משפטי,  ככל  הנראה,  בדעתה

ta\ di/kaia  ,משמעות  הפועל  gignw/skein  להגיע  להחלטה"  היא" ,
  שמשמעותו  הראשונית  היא ,kri/nw  כש�  שהפועל".  לגזור  די�"
 –"  לשפוט"מקבל  בהקשרי�  משפטיי�  את  המשמעות  ,  "להבחי�"

המתרגמת  את  תרגומי "  פרהִש"כ�  ".  שופט",  krith/jֿומכא�  ל
 ...קודמיה

  יכול  להיות  רק gnw/sesqai  והרי  האינפיניטיבוס:  ליודעי  יונית(
כא� "  [אקוזטיבוס  ואינפיניטיבוס"חלק  מ�  המשפט  הטפל  במבנה  
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הוא  אינו  יכול  בשו�  פני� ".  את�"מושאו  הוא  /שנושאו]  אליפטי
 .)להתיחס לדובר עצמו

  נאמר במקור9בסעי  : אגב

... ta\ me\n ou]n di/kaia gignw/skein u9ma=j h9gou=mai  

 כא�  כבר  שכחה  המתרגמת  את  המשמעות  החדשה  שנתנה  לפועל
gignw/skein   ותרגמה  כהלכה,  2  בסעי"  : �אני  בטוח  שאת�  עומדי

 ". לפסוק די� צדק
MD2, p. 103: To give a just verdict is, I'm sure, your intention 

anyway.  

תרגומו  של ולתרג�  תמיד  מ'  ללכת  על  בטוח'איפוא  ,  שמא  כדאי
 ?מומחה היודע יונית כהלכתה

 
עליכ�  ג�  לזכור  כי  לפני�  אנשי� "):  34  עמוד  גילולה  (7סעי   .  2

רבי�  האשימו  את  זולת�  בהאשמות  רבות  וחמורות  ומיד  נמצאו 
ואת�  העדפת�  להעניש  את  המאשימי�  ולא  את ,  בבירור  דוברי  שקר

� ."הנאשמי
 : במקור

e1ti de\ kai\ to/de e0nqumhte/on, o3ti polloi\ h1dh polla\ kai\ 

deina\ kathgorh/santej paraxrh=ma e0cele/gxqhsan 

yeudo/menoi, ou3tw fanerw=j w3ste u9ma=j polu\ a2n h3dion 

di/khn labei=n para\ tw=n kathgo/rwn h2 para\ tw=n 

kathgoroume/nwn. 

את� עד  כדי  כ�  ש:  "חלקו  האחרו�  של  משפט  זה  במקור  משמעותו
היית�  שמחי�  יותר  לגזור  את  דינ�  של  המאשימי�  ולא  של 

�שכ�  אפילו  א�  נתפסו ',  היפותיטי'מדובר  כא�  במשפט  ."  הנאשמי
אי�  זה  מסמכותו  של  אותו ,  המאשימי�  בדברי  שקר  ברורי�  לחלוטי�

�כל  עוד  איש  לא  תבע  אות�  למשפט ,  בית  די�  לפסוק  ולגזור  את  דינ
, אילו  נתבעו  למשפט,    הדי�  השניהיה  בודאי  הרכב  בית,  ובאתונה(

 ). שונה מהרכב בית הדי� שלפניו נאמרו אות� דברי שקר
את  מה '  לשפר'אי�  צור�  לומר  שג�  כא�  החליטה  המתרגמת  

למתרגמי�  יודעי  יונית  לא  היה  צור� .  שמצאה  בתרגומי�  שלפניה
, )אינפיניטיבוס(  לפני  מקור  w3ste  להזכיר  כי  כאשר  באה  מלת  הקשר
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א�  נוספת .  אי�  כא�  בהכרח  תוצאה  שאמנ�  קרתה  למעשהכבר  ברור  ש
', היפותיטית'הרי  ברור  כשמש  שלפנינו  תוצאה  ,  a1n  עוד  מלת  הקשור

תופעה  תחבירית  זאת  לומדי�  כבר  בקורסי� .  שלא  קרתה  במציאות
 .בסיסיי� ביונית עתיקה

 
או  שמישהו  מה�  לא  גלה  בגלל "):  38  עמוד  גילולה    (26סעי   .  3

 ."אלה שתיארתי בפניכ�מסירות המידע ה
 :במקור

h2  ou0x e3kastoi e1fugon kata\ ta\j mhnu/seij tau/taj a4j e0gw\ 

u9mi=n a0pe/deica.   

או  שמא  לא  גלו  כול�  עד  אחד  בגלל  מסירות  המידע :  בעברית
� .האלה שתיארתי בפניכ

שכא�  לא  השתמשה  בו  המתרגמת ,  אותו  דבר  בתרגו�  מקדאואל
 :שלנו

MD2, p. 108: … or that they didn't each go into exile because 

of those informations I described to you. 

נשאלת  השאלה  א�  יש  איש  זה  או  אחר ',  התרגו�  העברי'לפי  גרסת  
ואילו  השאלה .  מבי�  אלה  ששמותיה�  עלו  בחקירה  שלא  יצא  בגלות

א  יוצא לל,  כפי  שהיא  במקור  היא  שמא  לא  נכו�  הדבר  שכל  אחד  ואחד
 לא  הרי.  מאלה  ששמותיה�  הוזכרו  בחקירה  יצא  בגלות,  מ�  הכלל
e3kastoiכהרי  �וג�  ביחיד  פירוש  המלה  היא ,    ביחידe3kastoj    ברבי

ג�  מבנה .    האנקליטיtij  היא'  מישהו'המלה  היונית  ל:  'כל  אחד'
מורה  על  כ�  שאי�  כא�  שאלה ,  h2 ou0x  המתחיל  במלי�,  המשפט

הלא  כ� :  "וא  אישור  לדבריו  הקודמי�מה  שהדובר  מבקש  ה:  חדשה
 " ?הדבר

 

IV .השמטת בטויי� ומשפטי� 
): 48  עמוד  גילולה  (76–75סעי   ,  על  המיסטריות,  נאו�  ראשו�

"... �אבל  ה�  לא  הורשו  לדבר  באספות  הע�  ולא  להיות  חברי
אחרי�  נאסר  עליה�  לתבוע  תביעות  ציבור  או  להגיש .  במועצה
 ".... האשמות
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… ei0pei=n d' e0n tw=| dh/mw| ou0k e0ch=n au0toi=j ou0de\ bouleu=sai. 

tou/twn h]san ou[toi a1timoi, au3th ga\r h]n au0toi=j pro/stacij. 

e9te/roij ou0k h]n gra/yasqai, toi=j de\ e0ndei=cai … 

לא  ניתנה  לה�  רשות  לדבר  באספת  הע�  או  להשתת  :  כלומר
כי  זאת  היתה  הוראת  החוק ,  בדברי�  אלה  נשללה  זכות�:  במועצה
� ...'סיסֶאנֵדיD'לאחרי� לא נית� לתבוע לדי� או להגיש . לגביה

היא  ההלי�  שבו  נתבע  אנדוקידיס ,  e1ndeicij  ,ונזכור  כי  ֶאנֵדיכסיס
 ?אז מה קרה.  'האשמה'לא סת� , עצמו למשפט

MD2, p. 121: Others were forbidden to bring a public 

prosecution (graphé), and others to bring an indictment 

(endeixis). 

  �  כולל  המונח  הטכני –גילולה  התעלמה  מ�  המלי�  שבסוגרי
  ותרגמה  רק  את  מה –הקשור  למשפטו  של  אנדוקידיס  בנאו�  זה  

) או  כל  מתרג�  אחר(אי�  צור�  לומר  שמקדאואל  .  שמצאה  באנגלית
 .אינו משמיט את המשפט שהיא השמיטה בחפזונה

 
�או  אלה  שהורשעו  בבחינה   ...    "):48עמוד  ,  גילולה  (78סעי   ,  ש

�או  אלה  שבחינת�  עדיי�  לא ,  של  התנהלות�  בעת  מילוי  תפקיד
  "... הגיעה לבית משפט

… kai\ o3swn eu1qunai/ tine/j ei0si kategnwsme/nai e0n toi=j 

logisthri/oij u9po\ tw=n eu0qu/nwn kai\ tw=n pare/drwn, h2 

mh/pw ei0shgme/nai ei0j to\ dikasth/rion grafai/ tinej ei0si\ 

peri\ tw=n eu0qu/nwn … 

בחינת  נהול  כספי  הצבור ['  אותיני'או  אלה  מה�  שהורשעו  ב:  כלומר
' אותיני'על  ידי  בודקי  ה'  לוגיסטריות'ב]  בתקופת  מלוי  תפקיד  צבורי

לבית '  אותיני'או  שעדי�  לא  הוגשו  כתבי  האשו�  בעניני  ,  'אומדי�'וה
 ... המשפט

  �ולהקורא ,    אז  פוסחי�  עליו– הצד  הטכני  כא�  באמת  קשה  לתרגו
� .ינע
 
3  .�, במעשי�,  אהרוג  בדברי�"):  53  עמוד  גילולה  (97סעי   ,  ש

  "... כל מי שיבטל את הדמוקרטיה, א� אוכל, ובהצבעה במו ידי
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  ומדוע  יצביע –במה  יצביע  אד�  א�  לא  בידו  או  בידיו  .  קצת  משונה
 ? ידיו במו

ktenw= kai\ lo/gw| kai\ e1rgw| kai\ yh/fw| kai\ th=| e0mautou= 

xeiri/, a2n dunato\j w], o4j a2n katalu/sh| th\n dhmokrati/an 

th\n  0Aqh/nhsin ... 

, וא�  אוכל  ג�  במו  ידי,  בהצבעה,  במעשה,  אהרוג  בדבור:  כלומר
 ...כל מי שיבטל את הדימוקרטיה באתונה

ה  מצטרפות  לכמה  מ�  הדוגמאות  בסעיפי�  הקודמי� דוגמאות  אל
  ואיש  לא –המעידי�  על  כ�  שתרגו�  זה  נעשה  בחפזו�  בלתי  רגיל  

 ...בדק

 שמות יוניי� ותעתיק�. ג
, כמו  בכל  הנאומי�  והמסמכי�  שהזמ�  גרמ�,  בנאומיו  של  אנדוקידיס

דבר  זה  בולט  בנאו� .  מופיעי�  עשרות  שמות  אנשי�  ומקומות
ברשימות  השונות  של  אנשי�  שהעידו  בה� ,  ריותעל  המיסט,  הראשו�

 –"  הקשר  נגד  הדימוקרטיה  האתונאית"בנסיבות  שונות  שהיו  חלק  מ�  
, למשל(או  בחלול    המיסטריות  /השתתפו  בנתו�  פסלי  הרמס  ו,  כלומר

  �א�  בכל  שלשת  הנאומי�  מופיעי�  לא  מעט ).  47;  15;  13סעיפי
�שכלה  הקלאסית חלק�  ידועי�  יותר  לקורא  בעל  הה,  שמות  יוניי

הקורא  הממוצע  אינו  חיב  לדעת  שמות  אלה  על .  וחלק�  ידועי�  פחות
�שהרי :  או  אפילו  להיות  מסוגל  לבדוק  אות�  בלשו�  המקור,  דיוק

, הקורא  הממוצע  של  ספר  זה  הוא  בעיקר  מי  שאינו  יכול  לקרוא  יונית
.  או  שהיונית  שלמד  אינה  מספקת  לו  לקריאה  שוטפת  בטכסטי�  אלה

  את  עצמו  כמומחה  ומגיש  לקורא  התמי�  מה  שהוא א�  מי  שמציג
,   בתעתיק  עברי–שומה  עליו  לספק  לו  ,  מכנה  תרגו�  מ�  המקור  היוני

ברוב .    את  כל  השמות  המופיעי�  במקור  על  דיוק�  המלא–כמוב�  
  על  כ�  אי�  היא בל  א,המקרי�  עמדה  דבורה  גילולה  במשימה  זאת

א�  עצ� .  שהרי  בזאת  היא  רק  מלאה  את  חובתה,  ראויה  לשבח
  �  מניתי  לפחות  ששה  עשר –העובדה  שמספר  לא  קט�  של  שמות  יוניי

  די  בה  להטיל  ספק ,  מוגש  לקורא  העברי  בצורה  שגויה  בעליל–
 . לפחות בחלק מכשוריה של המתרגמת
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�אעמוד  על  תופעה  הקשורה  יותר ,  לפני  שנגיע  לשמות  עצמ
מופיע כל  ש�  יוני  ה,  בצדק,  גילולה  מנקדת.  לפונטיקה  היונית  העתיקה

דבר  זה .  בתרגו�  או  בהערות  בתעתיק  עברי  נקוד  מלא  ככל  האפשר
יונית ,    במקרה  זה–נהוג  בתרגומי�  לעברית  מ�  השפות  העתיקות  

  כדי  לסיע  בידי  הקורא  לבטא  את  השמות  היוניי�  בדר� –עתיקה  
הקרובה  ביותר  למה  שלדעת  מומחי  זמננו  בוטאו  במאה  הרביעית  לפני 

�  איני  חולק  על  הנקוד  שהיא  מציעה  אלא ,בדר�  כלל.  ספירת  הנוצרי
בכל  מקו�  שהמקור  היוני  משתמש  בתנועות  אפסילו�  או .  בעני�  אחד

לקורא  היודע  יונית  עתיקה  די  היה .  גילולה  מנקדת  בסגול,  איטא
  �ביונית .  למי  שאינו  קורא  יונית  עתיקה  אפרש.  אלה'  סתומי�'בדברי

כמו  בלטינית .  eהעתיקה  יש  שתי  תנועות  המקבילות  לתנועה  הלטינית  
, ובשונה  מ�  העברית  או  הערבית,  ובכל  שפות  המערב  המודרניות

אלא  כאותיות ,  נכתבות  תנועות  אלה  לא  מעל  לאות  או  מתחת  לה
א�  בעוד ).    נכתבת  כאות  לעצמהeכש�  שהתנועה  הלטינית  (לעצמ�    

  שמשה  ג�  למה  שאנו  מכני� eתנועה  ֿשבלטינית  העתיקה  אותה  אות
הרי  ביונית  עתיקה  היו  אלה  שתי ,  ו  מכני�  צירה  ֵסגול    ֶ  וג�  למה  שאנ

התנועה  אפסילו� ֿהסגול  העברי  נכתב  כאות.  תנועות  שונותֿאותיות
)epsilon(  ,שצורתה  e)  או  כאות  גדולה  E(  , ואילו  הצירה  העברי  נכתב

ככל ).  H  או  כאות  גדולה  (hשצורתה  ,  )eta(התנועה  איטא  ֿכאות
,   של  הבלשני�  ההיסטוריי�  השני�יהידוע  לנו  מתוצאות  מחקריה�  רב

, setבמלה  האנגלית    eכמו  התנועה  ,  היתה  האפסילו�  תנועה  קצרה
. saveבמלה  האנגלית    aכמו  התנועה  ,  ואלו  האיטא  היתה  תנועה  ארוכה

התפתחות  הלשו�  היונית  בתקופות  מאוחרות  יותר  נראית  כמחזקת 
כמו  הסגול ,  שכ�  האפסילו�  נשארה  תנועה  קצרה;  הנחה  זאת

כבר  בשלהי  העת ,  ואילו  האיטא  הפכה;  ד  היו�  הזהע,  העברי
�  הקריאה  יוד  אחרי  חיריק  במלי� למשהו  כמו  ֵא,  העתיקה
 ,  אחדשתי  התנועות  בש�,  כ�.  מעשי�,  מי,    כגו�  איש,עבריות

הראשונה ,    בוטאו  בעול�  העתיק)0Aristote/lhj)    Aristoteles  כגו�
. יסט:ֶטֵלסובתעתיק  עברי  עלינו  לנקד  ֲאִר,  כסגול  והשניה  כצירה

אני  מעדי   ליצג  את ,  במקו�  שאני  מצטט  שמות  מעי�  אלו  ללא  נקוד
ג�  א�  הקורא  העברי  יטעה .    אריסטוטליס–�  הקריאה  יוד  האיטא  כֵא

לפחות  יהיה  זה  מבטא  שיש  לו  קשר ,  "ֲאִריסט:ֶטִליס"ויקרא  זאת  כ
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, דבורה  גילולה.  למציאות  השפה  היונית  במאות  השני�  האחרונות
, לא  מבדילה  כלל  בי�  האיטא  הארוכה,  י  יכול  רק  לנחשמטעמי�  שאנ
אצלה  שתי .  הסגול  היוני,  לבי�  האפסילו�  הקצרה,  הצירה  היוני

, Dhmh/thr  ,כ�  האלה  היונית  ֵדֵמֵטר.  התנועות  מיוצגות  בעברית  כסגול
 ,והאיש  ֵטֶלא:קֵלס,  בתעתיק  המנוקד  של  גילולה  ֶדֶמֶטר,  היא

Thleoklh/j  ,הייתי  יכול  להביא  כא� .  א:קֶלסהוא  אצל  גילולה  ֶטֶל
  כל  אות�  שמות  האנשי�  והמקומות –עשרות  דוגמאות  

. די  בשתי  דוגמאות  מיצגות.  התנועה  איטא  מופיעה  בה�ֿשהאות
 . גילולה עקבית למופת, דוקא בעני� זה

מה  היינו  אומרי�  על  מי .  לדיוק�  של  דברי�?  למאי  נפקא  מינה
ואת   save, slave, take, makeשהיה  מעתיק  את  המלי�  האנגליות  

 ,sev, slev, tek, mekכאילו  היו,  David, Gabriel, Gravesהשמות  

Devid, Gebriel, Grevs  ? שאינו  מקפיד  על  �יתכ�  שלקורא  התמי
א� ;  המבטא  המדויק  של  מלי�  אנגליות  לא  היה  הדבר  כה  חשוב

, הקורא  שהמבטא  האנגלי  או  האמריקאי  שגור  על  פיו  היה  רשאי
  להרהר  אחרי  מומחיותו  של  אותו  מתרג�  בשפה  שהוא להתחיל,  בצדק

 .אמור לתרג� ממנה
אולי  מבחינת  ספור  המעשה ?  "שגיאות  זניחות  ביונית"?  "זוטות"

ֿאו  ב  Capetownֿוהרעיו�  הכללי  אי�  זה  משנה  א�  הוא  התרחש  ב

Keptown  ,  גבורו  היה  �א�  מבחינת .  Jems Blekאו    James Blakeוא
� . קודה זאת יש טע� לפג�כבר בנ, כשוריו של המתרג

  אינו  דבר  שבדיתי האצי�  עוד  שאותו  רעיו�  של  תעתיק  לסגול  ולציר
לפני  שני�  רבות  כתב  אחד  מגדולי  הבלשני� .  מלבי  לצור�  בקורת  זאת

�מאמר  מדעי  רציני  המוקדש  כלו ,  חיי�  רוז�  המנוח,  הישראליי
 2.לשאלה  כיצד  עלינו  לבטא  את  היונית  העתיקה  בישראל  של  ימינו

יחזור ,  מי  ששכח.    אי�  צור�  לומר  מי  היה  חיי�  רוז�קתרסיסוראי  לק

 

 

 
  "?  של  יוונית  קלאסית  בישראל'מבטא  לימודי'על  מה  להמלי�  כ",  רוז�'  ח 2

, �"בנציו�  כ'  מוגשי	  ליו	  הולדת  הששי	  לפרופ,  י  מחקרי	"ח,  דורו�בתו�  
 .58–45 עמודי!, 1967ז "תל אביב תשכ, שימרו�' בֿופרלמ� ' בעריכת ש
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רוז� .  154–148עמודי�  ,  7ויקרא  את  דברי  עמינדב  דיקמ�  בחוברת  
  הוא  היה  פילולוג  קלאסי  בהכשרתו –ידע  יפה  ג�  יונית  עתיקה  

 –ועור�  הוצאה  מדעית  של  הטכסט  היוני  של  הרודוטוס  ,  הראשונית
  אחד  מראשוני  הבלשני�  שחקרו שהוא  היה,  וג�  עברית  ישראלית

ופונטיקה ,  מחנוכו  הבלשני  למד  ג�  לא  מעט  פונטיקה.  אותה
לבטא  את ,    של  מאמרו48בעמוד  ,  והנה  חיי�  רוז�  ממלי�.  היסטורית

כמו  הצירה ,    כלומר–הגרמנית    äֿהאיטא  כמו  שמבטאי�  את  ה
אולי  ידוע  לדבורה  גילולה  משהו  שנעל�  מעיניו  של  חיי� .  העברי

 ?רוז�
, אביא  כמה  דוגמאות.  ור  עתה  לשגיאות  בתעתיק  שמות  יוניי�נעב

 .'מ� הקל אל הכבד'
תו�  שמירת (  בתעתיק  לאותיות  לטיניות  –  Panai/tioj  ,פנאיטיוס

.   הוא  ש�  יוני  לא  נדיר  ביותר–  Panaitios)  המבטא  היוני  העתיק
פחות  או (בתעתיק  של  גילולה  הוא  מופיע  פעמי�  אחדות  כהלכה  

  א�  כי  הייתי  מעדי  –)  46;  44;  35עמודי�  "  (:סַ>ַניטי",  )יותר
הוא  מופיע )  52הערה  לסעי   ,  94עמוד  (א�  במקו�  אחר  ;  "ַ>נ7יִטי:ס"
, 141עמוד  ,  מופיע  שמו  במפתח,  ורק  כ�,  כ�.  ללא  היוד,  "ַ>ַנטי:ס"כ

  �  כאלו  היה  ש�  זה –וכל  העמודי�  שבה�  מופיע  ש�  זה  רשומי�  ש
 .בכל מקו� שהוא מופיע" י:סַ>ַנט) "ושגוי(באופ� עקבי 

�כאשר  ההדפסה  נעשית  בדר�  כלל  ממסמ�  שהועבר  ישירות ,  היו
שוב  לא  קל  לתלות  את  כל  חטאות  בית ,  להוצאה  ממחשבו  של  המחבר

 . הידוע לשמצה, נושא עוו� ופשע, "הבחור הזעצער"ישראל על 
חמשי�  השני�  שבי� .  נביא  דוגמא  קרובה,  וא�  הגענו  לכא�

  � למלחמת  פלופוניס  מכונות  ביונית  עתיקהמלחמות  הפרסי
Pentekontaeti/a  ,  בתעתיק  לאותיות  לטיניותPentekontaetia  , כאשר

אצל .  ֶ>ְנֶטק:ְנָטֶאִטָיה:  כל  אחת  לעצמה,  נקראות  בנפרד  aeהאותיות  
  הפכה  מלה  זאת –  141עמוד  ,    ובמפתח107  בעמוד  –גילולה  

  ביונית  דיפתונג ae  יותכאלו  היה  צירו   האות".  ֶ>ְנֶטק:ְנַטיטיה"ל
לא  מעט  תלמידי�  לתואר .  בלטינית  aeדוגמת  הצירו   ',  7י'שבטויו  

  �כשידעו (  או  לפחות  ידעו  פע�  –ראשו�  בלמודי�  קלאסיי�  יודעי
�, ai  מקביל  לדיפתונג  היוני  ae  שהדיפתונג  הלטיני  –)  זאת  ג�  מוריה

 .ae )דיפתונגשאינו (ולא לצירו  האותיות 
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  הש� –  במרחק  של  תשע  שורות  זה  מזה  –עמי�    מופיע  פ19בעמוד  
בפע� ).  כפי  שהוא  בתעתיק  לאותיות  לטיניות(  Thessalosהיוני  

ואילו  בפע� ;  "ֶתַסל:ס"  הוא  –  בציטוט  מפלוטרכוס  –הראשונה  
" ֶטַסל:ס"  הוא  כבר  –  בדברי  פרשנות  של  גילולה  עצמה  –השניה  

 ,היונית  תיטאהאות  .  יש?  היש  הבדל  בי�  שתי  צורות  כתיב  אלה.  בטית
q  ,  שבלטינית  היאth  ,  בוטאה  ביונית  עתיקה)� thֿכ)  ומבוטאת  ג�  היו

א�  כי  היו�  שוב (כיו�  שבעברית  יש  תיו  רפה  .  thingבמלה  האנגלית  
�נהוג  לתרג�  אות  יונית ,  )יו�ֿלא  מבטאי�  אותה  כרפה  בשפת  יו

נכו�  הוא  שבישראל  רוב  קוראי  היונית .  זאת  לתיו  ולא  לטית
לבי� ,  תיטא,    לא  להבדיל  במבטא  בי�  התיו  היוניתהעתיקה  לומדו

מדוע  שני ,  והכל  טית,  א�  א�  כ�  הדבר).  t(טאו  ,  הטית  היונית
 .לגילולה פתרוני�? כתיבי� שוני� לאותה מלה באותו עמוד

  �, ש�  אשתו  של  אלקיביאדיס,  בנקוד,    מופיע129ֿ  ו111בעמודי
, או,  9Upare/th  שמה  של  אותה  אשה  היה  ביונית,  דא  עקא".  היַ>ַרֶטה"

 ?מה נשתנה". ִהיָ>ֶרֵטי"ובתעתיק עברי נכו�  Hyparete,בתעתיק לטיני
�, Le/agroj  אחד  מקרובי  משפחתו  של  הנוא�  היה  איש  בש

אצל .  או  בתעתיק  עברי  ֶל7ְגר:ס,  Leagrosובתעתיק  לאותיות  לטיניות  
בהערה  בעמוד ;  57כמה  פעמי�  בעמוד  (גילולה  הוא  מופיע  בעקביות  

מה  גר�  לו  לאותו  יוני  עתיק ".  ֶל7ג:ַרס"כ)  132  ובמפתח  בעמוד  ;102
אולי  העובדה  שש� ?  את  שמו  שלא  כהלכה  כשעלה  לאר�'  לעברת'

א�  דומה  לו ,  לא  בדיוק  ֶל7ג:ַרס.  אביו  של  אנדוקידיס  היה  ֶלא:ג:ַרס
 .Always connect. יותר מֶל7ְגר:ס

 –  Thleoklh/j  ,Teleokles  –ומה  נאמר  על  אותו  מסכ�  ֵטֶלא:קֵלס  
, של  גילולה'  סגוליז�'חו�  מה(  פע�  בשמו  הנכו�  41המופיע  בעמוד  

? "ֶטא:קֶלס"ופע�  בש�  הקטוע  ,  "ֶטֶלא:קֶלס",  )שכבר  עמדנו  עליו
אולי  משו� ).  'המסוגל'א�  (  הוא  מופיע  שוב  בשמו  הנכו�  43בעמוד  

א�  לש�  פצוי  הוא  כ� ,  שמו  אינו  מופיע  במפתח  באות  ט,  בלבול  זה
אי� ".  קליאס  ב�  ֶטֶלא=קֶלס"אלא  שש�  יש  לנו  :  143ופיע  ש�  בעמוד  מ

� .יונית קֵשה שפה? אומרי
  �". ֶטיַסנֶדר"מופיע  הש�  ,  132עמוד  ,    ובמפתח102  ,57בעמודי

מדוע  לקצר  את  שמו .  Tei/sandroj  ,Teisandrosביונית  הש�  הוא  
בלשו� "  אלכסנדר"הפ�  ל"  אלכסנדרוס"רק  משו�  ש?  בעברית
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�,   או  שמא  משו�  שבתעתיק  שמות  מעי�  זה  באנגלית  מקובל?חכמי
בעקבות  הצורה  הלטינית  של (את  הסיומת  '  להוריד'לקצר  ו,  בעקביות

  ותלותה  של  גילולה  במקורותיה  האנגליי�  היא  אחת –)  שמות  אלה
מאות�  התופעות  שאני  מניח  שכל  קורא  כבר  עמד  עליה  מכמה 

� . מצדדיה השוני
. כא�  נמצא  הסבר  לעוד  כמה  תופעותאולי  ,  וא�  באנגלית  עסקינ�

–68ש�  המקו�  המופיע  אצל  גילולה  פעמי�  אחדות  בעמודי�  ,  למשל
   אוXerro/nnhsoj  ביונית".  ֶכרס:ֶנֶסה"כ,  133עמוד  ,  ובמפתח,  70

Xerso/nnhsoj  .זה  �א� .  הוא  ממי�  נקבה,  למרות  סיומת  הזכר,  ש�  עצ
ככל ?  מדוע  להפו�  את  הסיומת  עצמה  למה  שנראה  כסיומת  נקבה

וכ� ,  Chersonneseהנראה  משו�  שבאנגלית  נהוג  לכנות  מקו�  זה  
�אלא  שבאנגלית  לא :  מצאה  אותו  גילולה  במקורותיה  האנגליי

הבה  נעברת  אי� ?  אז  מה".  ֶכרס:ִניז"אלא  "  ֶכרס:ֶנֶסה"מבטאי�  ש�  זה  
 ?מי יבדוק. שהוא

�א�  אסי�  בשני  שמות ,  לא  אמנה  את  כל  השמות  היוניי�  השגויי
' נכסה  לעצמה'כבר  ראינו  כיצד    .רי�  ישירות  לאנדוקידיס  עצמוהקשו

את  הער�  שכתבה  קתרי�  לומס  במלו�  הקלאסי ,  111בעמוד  ,  גילולה
של  אוכספורד  על  המושבה  היונית  בדרו�  איטליה  שתעתיקה  הלטיני 

Thurii  ,וביונית  היא  Qou/rioi  :אצל  גילולה  .  ת=ִרי:י,  אמור  מעתה) �ג
א� .  קצר  וקולע,  "ת=רי"כבר  הפ�  ש�  זה  ל)  78עמוד  ,  בתרגו�  עצמו

  המיוחסי� "חיי  אנדוקידיס"בתחילת  .  יש  עוד  ש�  הדומה  לו  במקצת
  �,   שאולי  היה  מקו�  לידתו  של  הנוא�ֵדימוסלפלוטרכוס  נזכר  ש

כבר )  114עמוד  (אצל  גילולה  .  ת:ָרי,    כלומר–  /Qorai  במקור  היוני
, 147עמוד  ,    במפתח.נמשי�.  ככה?  למה".  ת=ַרי"הפ�  מקו�  זה  ל
והוא  מתיחס  ג�  למושבה  היונית  שבעמודי� "  ת=רי",  מופיע  ער�  אחד

שאולי  היה  מקו�  לידתו  של ,  114וג�  לדימוס  בעמוד  ,  111ֿ  ו78
�  הכל –מושבה  בדרו�  איטליה  ,  ֵדימוס  באתונה,  ת=ַרי,  ת=רי.  הנוא

 .בכל מכל כל
, וטרכוסלפי  אותו  קטע  מ�  הביוגרפיה  המיוחסת  לפל,  אנדוקידיס

  שהוא  אולי  הידוע  ביותר ,  אחרבֵדימוס  –  כ�  סביר  יותר  –נולד  
ובתעתיק  לאותיות  לטיניות ,  Kudaqhnai=on  ,באתונה  העתיקה

Kydathenaion  .�:114עמוד  ,  אצל  גילולה.  אמור  מעתה  ִקיָדֵתיָנאי 



 במה מתרגמי�

183 

 :143עמוד  ,  וכ�  במפתח,  "קיַתֶדיא:�"הופ�  אזור  מרכזי  זה  של  אתונה  ל
אותו  דימוס ).  'דיקטטורה  של  הסגול'שוב  אותה  "  (ֶדמ:ס,  �קיַתֶדיא:"

היו� .  הוא  שוכ�  בי�  האקרופוליס  והאגורה.  הוא  אולי  המרכזי  באתונה
ואחד  הרחובות  הראשיי� ,  חלק  מאותו  דימוס  עתיק  נמצא  בפלאקה

כיצד  הצליחה  גילולה  לשבש  ש�  זה .  של  הפלאקה  נקרא  בש�  זה
לומותי  הרעי�  אני  כבר  רואה   א�  בח3.איני  יודע?  כמעט  ללא  היכר

חוקרי�  ישראלי�  צעירי�  דני�  בכובד  ראש  באותו  דימוס  המכונה 
, שלמדו  אותו  מ�  המומחית  לדברי�  אלה  דבורה  גילולה,  קיַתֶדיא:�

ומתפלאי�  על  כ�  שבאטלסי�  הקלאסיי�  שערכו  גויי�  מלומדי�  לא 
ו אולי  היו  אות�  גויי�  קצת  יותר  חכמי�  איל.  מופיע  דימוס  זה  כלל

 .טרחו ללמוד עברית ישראלית
שרת  בצעירותו )  Lawrence Durrell(הסופר  האנגלי  לורנס  דארל  

�. שני�  אחדות  בשגרירות  בריטניה  ביוגוסלביה  של  שנות  החמשי
 �כמה  מזכרונותיו  המשעשעי�    מאותה  תקופה  ואותו  מקו�  כלולי

  �, בכר�  הראשו�).  דקי�(בסדרת  ספורי�  שהוציא  בשלשה  כרכי
הוא  מספר  באחד  הפרקי�  על  העתו� ,  Esprit de Corpsהמכונה  

שהוציאו  בבלגרד  באות�  השני�  שתי   Central Balkan Heraldהאנגלי  
לא  היה ,  שהיה  ג�  המגיה,  הסרבי"  הבחור  הזעצער.  "אחיות  אנגליות

ועוזריו ,  ולא  כל  שכ�  לשמות  מקומות,  מגדולי  המומחי�  לכתיב  אנגלי
 fryingאותו עתו� בטויי� יפי� כגו� וכ� הופיעו ב; לא היו טובי� ממנו

the flag  ,  אוwedding bulls  ,  אוSister roasted in Punk Champagne 

after investiture  .השכיחות  ביותר  של  מר ,  א�  כאמור  �שגיאותיה
אחרי  שני� ,  והנה.  וחבר  מרעיו  היו  בשמות  אנשי�  ומקומות'  י�'איצ

  לעבודה  בבלגרד ע�  אחד  מחבריו,  בלונדו�,  רבות  נפגש  המחבר

 

 

 
המעבר .  בדבר"  הבחור  הזעצער"ה  שידי  אי�  מקו!  להשער,  א�  שוב 3
וממילא  שגיאה  זאת ;  אינו  סת!  שגיאת  דפוס  טכנית"  קיתדיאו�"ל"  קידאתיניו�"מ

בדר�  כלל ,  נוס*  על  כ�.  בספר  שלפנינו'  נמצאת  בחברה  טובה'בתעתיק  ש!  יוני  
והרי .  והוא  יכול  לתק�  שגיאות  שנעשו  בבית  הדפוס,  נותנת  ההוצאה  למחבר  הגהות

. !  היו!  את  מה  שהגיע  למחשב  ההוצאה  ישר  ממחשבו  של  המחברממילא  מדפיסי
 .בעוד מועד' קיתדיאו�'על הש! ' תוציא פטנט'מוטב איפוא שגילולה 
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�המספר  לו  שאחד  מעובדי  הדפוס  של  אותו  עתו� ,  באות�  ימי�  רחוקי
 : בקר לאחרונה באנגליה–'  מר באבי�–' י�'ומעוזריו של מר איצ

For him England is peppered with fantastic place-names which he 

can only have got from the Herald. He says he enjoyed visiting 

Henleg Regatta and Wetminster Abbey; furthermore, he was 

present at the drooping of the colour; he further adds that the noise 

of Big Bun filled him with emotion; and that he saw a film about 

Florence Nightingale called 'The Lade with the Lump'.4 

הדבר  היה  שני� ,    וממילא–לא  ידע  עברית  '  אותו  מר  באבי�כיו�  ש
 –והבקור  היה  באנגליה  ולא  ביו�  ,  רבות  לפני  הופעת  הספר  שלפנינו

  �היה '  אולי  מר  באבי�?  מי  יודע.  Kythadeionלא  חפש  מקו�  בש
 5.מצליח למצוא אפילו מקו� זה

יש  עוד  ש�  יוני  אחד  המופיע  לא .  עוד  פרט  קט�  ומעני�,  ובכל  זאת
 :  אנו קוראי�27בעמוד . אלא ג� במה שנראה כתרגו�, ק בתעתיקר

ניסה  לתפוס ,  )של  מל�  פרס  ארתכסרכסס(אחיו  הצעיר  ,  כורש

ֿממנו  את  כס  המלוכה  בעזרת  כוחות  צבא  מ�  המזרח  ולמעלה  מ

שאחד  מה�  היה  הסופר  כסנופו� ,    שכירי  חרב  יווני�10,000

וכ� )  (סיס�ַנַ�(הרבבה  שתיאר  את  המסע  בפרוטרוט  בספרו  

 ).133עמוד , במפתח
". הרבבה"אינו  ,    0Ana/basij, Anabasis  א�  פרוש  הש�,  צר  לי

 –"  צעידה  למעלה",  ביתר  מלוליות,  או"  עליה"פרושו  המלולי  הוא  

 

 

 
4 Lawrence Durrell, Esprit de Corps, Faber, London 1957, p. 34. 
בהכנתו '  זוטרה'אפנה  את  הקורא  לספר  שגילולה  היתה  שותפה  ',  קוריוז'רק  כ 5

, קורותיה  של  הטאירה  ביוו�  העתיקה,  אפולודורוס  נגד  נאיירה:  י!  שנהלפני  כעשר
מוסד ;  הקדי!  מבוא  והוסי*  הערות  דוד  אשרי,  תרגמה  מיוונית  דבורה  גילולה

 123;  34מופיע  בסעיפי!    ,  בכתיב  זה,  הש!  קידאתיניאו�.  1987ירושלי!  ,  ביאליק
, Kydathenaion:  "נאמר,  34  לסעי*  47הערה  ,  72בעמוד  .  118ובמפתח  בעמוד  

 ג!  במפתח."  צפונה  לאקרופוליס,  רובע  עירוני  באתונה  הוא,  הדימוס  של  אותימיו�

 –את  העריכה  המדעית  עשה  דוד  אשרי  המנוח  ,  כאמור.  השמות  מופיע  תעתיק  זה
 .והדבר היה לפני שני! רבות
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, מערב  אסיה  הקטנהֿמדרו�,  מסע  משולי  האימפריה  הפרסית,  כלומר
 ובכמה  תרגומי�  לאנגלית  מתורג�.  (לכוו�  מרכז  האימפריה  הפרסית

, א  הלוי"בתרגומו  העברי  של  א)  .The March Up Countryֿש�  זה  כ
 –  כהלכה  –מכונה  הספר  ,  ט  במוסד  ביאליק"שיצא  לאור  בשנת  תשכ

א�  כדי  להקל  על  הקורא ;  ללא  נסיו�  לתרג�  מלה  סבוכה  זאת,  אנבסיס
לא ,  ודוק)":  מסע  הרבבה"(מוסי   המתרג�  בסוגרי�  ,  העברי

  יש  תרגומי�  לאנגלית  שבה� ".מסע  הרבבה"אלא  ,  סת�"  הרבבה"
 The March of the Tenֿכ,  הקורא'  לנוחיות,  'מתורג�  ש�  הספר

Thousand  .הסבר  זאת  ככותרת  משנה  ֿהלוי  השתמש  בכותרת– 
�. כדי  שידע  הקורא  העברי  שאי�  זה  שמו  המקורי  של  הספר,  ובסוגרי

  ושמו  המקורי  של –"  הרבבה"ל"  מסע  הרבבה"בשביל  גילולה  הפ�  
הקורא  התמי�  עלול  להניח .  בסוגרי�  אחרי  ש�  זההספר  מובא  

 ". הרבבה"שהמלה היונית 7ַנGַסיס פרושה בעברית 
 �ספר  זה  של  כסנופו�  הוא  אחד  הטכסטי�  היוניי�  הראשוני

 .שתלמידי� מתחילי� ביונית קוראי� בלשו� המקור

 ציור הכריכה. ד

ר ָסטי:  אדו�  על  רקע  שחור,  על  כריכת  הספר  שלפנינו  מופיע  ציור
העומד  לנפ�  פסל  של  הרמס  בראש  עמוד  שמונח  על ,  וגרז�  בידו

�והיונית ,  הסגנו�  הוא  אחד  הנפוצי�  ביותר  באמנות  האתונאית.  האר
  מה  שנקרא  בלשו� –ציור  אדו�  על  כלי  חרס  צבוע  בשחור  :  בכלל

  �א�  בשו�  מקו�  בכר�  זה  לא  ראיתי  כל .  red-figure vaseהמומחי
  או  למוזיאו�  שבו  מצוי  היו�  אותו –התיחסות  לציור  זה  או  למקורו  

 . ויש לבקש את רשותו לפרסו� התמונה, כד
יצא  בהוצאת  המכו�  ללמודי� )  1996(לפני  שני�  אחדות  ,  והנה

 William(פרלי  .  קלאסיי�  של  אוניברסיטת  לונדו�  ספרו  של  ויליא�  ד

D. Furley(  , חוקר  אנגלי  של  ההיסטוריה  והדת  של  יו�  הקלאסית
הספר  עוסק  בדיוק  בעניני� .  יטת  היידלברג  בגרמניההמלמד  באוניברס

  �. נתו�  ההרמות  וחלול  המיסטריות:  ד�  בה�על  המיסטריות  שהנאו
�  הספרH  :Andocides and the Herms; A Study in fifth-century 

Athenian Religion. 
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ר  פרלי  מופיע  בדיוק  אותו  ציור  אדו� "על  כריכת  ספר  זה  של  ד
ובצדה ,  פרלי  א   הגדיל  לעשות.  ה  של  גילולההמופיע  על  כריכת  ספר

האחורי  של  הכריכה  פרס�  תמונה  מוקטנת  של  הכד  שעליו  מופיע 
 :מאחורי עמוד השער של ספרו של פרלי נאמר. ציור זה

Cover: Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne, 

Inv. 3250. Photo Fibbi-Aeppli. Published by kind permission 

of the Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne. 

הכד .  ג�  פרלי  אינו  מגיש  לקוראיו  אינפורמציה  על  אותו  כד  ורקעו
, ע�  שתי  ידיות,  כד  חרס  קט�  יחסית:  pelikeהוא  מ�  הסוג  המכונה  

לפי  זהוי�  של  המומחי� .  ותחתית  המאפשרת  לו  לעמוד  על  שטח  ישר
וא  מעשה  ידיו  של  ציר  כדי�  אתונאי  ששמו  אינו  ידוע ההציור  ,  לדבר

הוא  פעל .    על  ש�  אחת  מיצירותיוthe Geras Painterוהוא  מכונה  ,  לנו
ורוב  יצירותיו ,  נ"במחצית  הראשונה  של  המאה  הרביעית  לפסה

 6. על גבי כדי� מאותו סוג�שהגיעו לידינו ה

 וסת� יושר, קני� רוחני, זכויות יוצרי�" ?אז מה, נו. "ה

�באופ�  כללי  נית�  לומר .  מדיונינו  עד  כה  התבררו  דברי�  לא  מעטי
וע�  כל  השבושי� ,  שע�  כל  הטעויות  בהבנת  הנקרא  ביונית  ובאנגלית

�רוב  האינפורמציה  המוגשת  כא�  לקורא  העברי ,  בשמות  יוניי�  עתיקי
נכו�  הוא  שיש .  אינו  פוגע  פגיעה  חמורה  מדי  בעיקרי  הנאו�  ורקעו

  לה�  משמעות  בקשר  לנאו�  זה  או  אחר פרטי�  לא  מעטי�  שיש
  �סוג  התביעה  נגד  אנדוקידיס ,    למשל–וגילולה  אינה  מתעכבת  עליה

  או  הסבות  לכ�  שרוב  החוקרי� 7,על  המיסטריות,  בנאו�  הראשו�
כנאו� ,  נגד  אלקיביאדיס,  בימינו  אינ�  מקבלי�  את  הנאו�  הרביעי

 

 

 
6 J. D. Beazley, Paralipomena, second edition, Oxford 1971, p. 355. 

, e1ndeicij  ו  לעיל  שגילולה  לא  שמה  לב  בדר�  כלל  להופעת  המלהכבר  ראינ 7
מתו�  קריאה   ,/a0pagwgh  וכאשר  היא  כבר  מעירה  עליה  היא  מבלבלת  בינה  לבי�

 .מקדאואל, חפוזה מדי של הערתו של מקורה האנגלי להערה זאת
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שהקורא   נכו�  הוא  ג�  שיש  טע�  לפג�  בכ�  8.אותנטי  של  אנדוקידיס
שמות  אנשי�  ומקומות  שלא  היו ',  המומחית'על  דעת  ,  העברי  ילמד

,   ג�  במקו�  ששבוש  העובדות9.ולא  נבראו  בצורה  שה�  מוגשי�  לו
אינו  פוגע  בספור ,  כתוצאה  מטעות  בהבנת  הנקרא  ביונית  או  באנגלית

�הרי  מי  שעמד  על  כ�  שהמתרגמת  טעתה ,  המעשה  בקויו  הכלליי
שוב  אינו  יכול  להיות  בטוח  שבמקומות בהבנת  הנקרא  במקרי�  אלה  

לא  יבואו ,  היוצאת  לאור  בחפזו�  בלתי  רגיל,  אחרי�  בסדרה  זאת
אמינותה  של .  שבושי�  רציניי�  יותר  של  עובדות  מרכזיות

 .מפרשת נפגמה כתוצאה מטעויות אלה/המתרגמת
יש  לא  מעט  אנשי� .  הקורא  הישראלי  כבר  רגיל  לדברי�  מעי�  אלה

  הסבורי�  שיונית  עתיקה  היא  מי�  תשב� –טה    כולל  אנשי  אוניברסי–
ולכ�  אחד  נעזר  בשני  כדי ,  שאיש  לא  מסוגל  לקרוא  קריאה  שוטפת

אי�  צור�  לומר .  וטובי�  השני�  מ�  האחד,  לגשש  את  הדר�  באפלה
יש  ג�  בישראל  וג�  בעול�  המערב .  שתפיסה  זאת  מופרכת  לחלוטי�

  קריאה מאות  מלומדי�  המסוגלי�  לקרוא  טכסט  כנאומי  אנדוקידיס
בהתחשב  בבעיות  של ,    שהיא  כמוב�  ג�  קריאה  זהירה–שוטפת  

�אזכורי�  של  אנשי� ,  גרסאות  כתבי  היד  ושל  כמה  מונחי�  טכניי
בדיוק  כש�  שיש  היו�  בישראל  ובארצות .  ומלי�  נדירות,  ומקומות

המערב  מאות  חוקרי�  המסוגלי�  לקרוא  את  ספר  יהושע  או  דברי 
  בשביל  דבורה  גילולה  יונית ג�).  וזהירה(הימי�  קריאה  שוטפת  

�היא  מסוגלת  לצעוד  לאטה  בשבילי .  עתיקה  אינה  לגמרי  כספר  החתו
לעשות  זאת  ללא ,  ככל  הנראה,  א�  עדי�  אי�  היא  מסוגלת,  הטכסט

� –רמה  ֿ  או  תת–הטעויות  שגלינו  בספר  זה  אינ�  באותה  רמה  .  קביי
בספריה�  של  כמה )  ואיני  היחיד  שעשה  זאת(של  הטעויות  שחשפתי  

 

 

 
 132–131  מסכמת  גילולה  את  טיעוניו  של  אדוארדס  בעמודי�,  29בעמוד   8

 160–159  בעמודי�,  כמה  מטעוניו  של  מקדאואל.  1995הוצאתו  משנת  ל    ש136–135ֿו
 .מוסיפי� תוק% לעמדה זאת, 1998של תרגומו משנת 

 .או ֶכרס(ֶנֶסה, היַפַרֶטה,  טלא&קלס, סיזיקוס, קיתדיאו�, למשל 9
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  א�  בכל 10.'חוקרי�  קלאסיי�  מכלי  שני'חרי�  שנית�  לסווג�  כא
�מתרג�  מישהו  משולי  הלמודי� /היה  המחבר,  המקרי�  הה

�גילולה  עשתה .  מורה  בחוג  לפילוסופיה  או  להיסטוריה:  הקלאסיי
�ולימדה  כל  חייה ,  את  כל  תאריה  האקדמיי�  בלמודי�  קלאסיי

�סיה  כפרופסור ממי  שיצאה  לפנ.  האקדמיי�  בחוג  ללמודי�  קלאסיי
�ומוצגת  לקורא  בד   האחורי  של  הכריכה ,  בלמודי�  קלאסיי

 –"  ותולדות  התיאטרו�]  tout court, J.G[חוקרת  לימודי�  קלאסיי�  "כ
  ולא  רק  לפחות  שגיאות –ממנה  אפשר  היה  לצפות  ליותר  מזה  

 �ושטויות  מאלו  של  מתרגמי�  וכותבי�  שאינ�  אנשי  הלמודי
�ה  ישירות  מ�  המקור  לכל  אור� לתרגו�  הנעש,  למשל.  הקלאסיי

או  לפירוש  המבוסס  על  ידיעות  שהיא ;  וללא  טעויות  בסיסיות,  הטכסט
 . אי� זה דבר של מה בכ�. סגלה לעצמה כחוקרת

העתקה :  א�  דיוננו  גלה  צד  חמור  של  דר�  עבודתה  של  גילולה
מיצירותיה�  של '  בקבלנות')  כמוב�,  תו�  תרגו�  לעברית(מלולית  

דבר  לא  נאמר  לנו  על  כ�  במבוא  או .  ריקאי�חוקרי�  אנגלי�  ואמ
והעובדה  שכמה  מספרי�  אלה  נזכרי� (בשו�  מקו�  אחר  

הביבליוגרפיה  אינה :  בביבליוגרפיה  אינה  מעלה  ואינה  מורידה
פרסומיה� ).  רשימת  מקורות  שהעתקתי  מה�  מלה  במלה  ללא  אשור

שנפטר  לפני  כשמונה (מיידמנט  המנוח  ,  אדוארדס,  של  מקדאואל
ומחברי  הערכי�  השוני�  במלו�  הקלאסי  של  אוכספורד ,  )עשרה  שנה
או /ויש  לקבל  את  רשות�  של  המחברי�  ו',  קופירייט'ה�  בגדר  

הנה  מה .  ההוצאה  כדי  לפרס�  קטעי�  נרחבי�  מה�  מלה  במלה
 :שנאמר מאחורי עמוד השער של מלו� אוכספורד

 

 

 
א "אביב  תשסֿתל,  בגדיה  החדשי�  של  הפילוסופיה  היוניתלמשל  ספרי  '  ר 10

, א,  סגציו�  ',  יווני  עתיקֿירוש  חדשי�  לספר  יהודיתרגו�  ופ'או  מאמרי  ;  2001
אפריל   ,242גליו�  ,  77עתו�  ',  מעוות  לא  יוכל  לתקו�;  '189–123עמודי�  ,  ח"תשנ

, 2005ו  "תשס,  4קתרסיס  ',  מזו�  עשבי  מוח/  את  השכל;  '42;  18–14עמודי�    ,2000
 .152–133עמודי� 
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הא� ?  הא�  מלאה  הוצאת  מגנס  אחרי  דרישות  חוקיות  בסיסיות  אלה
ככל ,  בלשו�  המעטה(ל  כ�  שחלקי�  לא  קטני�  ידעה  הוצאת  מגנס  ע

) א�  עדי�  העתקה  מלולית,  בתרגו�(של  ספר  זה  הועתקו  )  הנראה
הא�  ידעה  הוצאת  מגנס  שיש ?  מספריה�  של  מחברי�  כותבי  אנגלית

שכ�  אי�  כל  זכר :  ככל  הנראה  לא?  בספר  זה  מספר  טעויות  חמורות
 12).'קט=רהל'מה  שמכונה  אצלנו  (לכ�  שספר  זה  עבר  קריאה  מקצועית  

ככל  הנראה  הניחה  ההוצאה  כמוב�  מאליו  שעבודה  שיצאה  מתחת 
איני  אומר .  ידיה  של  חוקרת  כדבורה  גילולה  שוב  אינה  צריכה  לבדיקה

של )  והמשפטי(שבדיקה  מקצועית  היתה  מתקנת  את  הפג�  המוסרי  
  � intellectual('  קני�  רוחני'  מה  שמכונה  היו�  –פגיעה  בזכויות  יוצרי

property(  :את  כנראה  דרכה  של  גילולה  לא  רק  בספר  זה  ז)להל� '  ר
א�  אולי  היתה  קריאה  מקצועית  חוסכת  לנו  את  הדימוס ).  בנספח

  ועוד  כמה –ִקיַתֶדיא:�  ואת  שמות  המקומות  סיזיק:ס  וֶכרסוֶנֶסה  

 

 

 
וצרי�  בתו�  מאמרי החוק  מאפשר  לצטט  קטעי�  מפרסומי�  שיש  עליה�  זכות  י 11

 .או במאמרי מחקר מדעי המתדיני� ע� אות� פרסומי�, בקורת ספרותית או מדעית
12 http://www.icl.org.il/mifalei/mifalei_mof.html  הוא  אתר  האינטרנט  של  המפעל

אנו  קוראי�  בו  את  המלי� .  ספר  זה  לאורשבסיועו  יצא  ,  לתרגו�  ספרי  מופת
על  כריכת  הספר   מ.  כל  תרגו�  נבדק  בקפידה  לפני  אישור  להוצאתו  לאור:  "הבאות

הוא  בהחלט  תו  תק�  איכותי  שהרוויח  לעצמו  את  מקומו  על  מד%  הספרי�  של 
 ".הקורא הישראלי
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לא  כל  חוקר  העול�  הקלאסי  מתקשה  בקריאת .  שגיאות  גסות  מסוג  זה
� .אתמהה? רק שמות. שמות יוניי

הבעיה  העולה  ממאמר  זה  היא  בעיה  מוסרית  פשוטה ,  ו  של  דברבעיקר
בשעה שחלקי� גדולי� , גילולה  מציגה  את  תרגומה  כתרגו� מיונית.  למדי

�, לפי  עמוד  השער.  מ�  התרגו�  לקוחי�  מתרגומיה�  האנגליי�  של  אחרי
  �אי�  כל  סבה ".  הוסיפה  מבוא  ופירוש"דבורה  גילולה  היא  זאת  שג

מי�  אפילו  יעלה  בדעתו  שחלקי�  גדולי�  מ� להניח  שהקורא  העברי  הת
�מכתביה�  של  מלומדי�  כותבי ,  מלה  במלה,  המבוא  והפירוש  לקוחי

הא�  מוטב  היה  אלו  לא  פרסמה  גילולה .  אנגלית  שה�  מומחי�  של  ממש
שו�  תרגו�  של  נאומי )  בינתי�(ובספרות  העברית  לא  היה  ,  ספר  זה  בכלל

) ?האמנ�  יש  צור�  כזה  (או  שמא  הצור�  בתרגו�  בכל  מחיר?  אנדוקידיס
מחפה  על  חוסר  היושר  שבהצגתו  לקורא  כיצירתה  של  גילולה  וגילולה 

א�  על  עצ�  הדרישה ;  אלה  שאלות  שהגיע  הזמ�  שיעלו  לדיו�?  בלבד
 .ליושר מדעי אי� מקו� לוכוח

 דוגמאות ִמֵסֶפר אחר באותה סדרה: נספח

 אביא  כא�  כמה  דוגמאות  שלקטתי  באקראי  מספר  אחר  באותה  סדרה
כביתר  ספרי  סדרה ,  ג�  כא�.  בעריכת  דבורה  גילולה'  נאומי  מופת'של  

 .the onlie begetterגילולה היא , זאת עד כה
 

תרגמה  מיוונית  והוסיפה  מבוא  ופירוש  דבורה ,  נגד  מידיאס,  דמוסתנס
 .גילולה

 9עמוד , מבוא. 1
נ  היתה  אתונה "במאה  החמישית  לפסה"  מ�  המלי�  –הקטע  הראשו�  
ובי�  הגוש "...  עד  למלי�  "    הכלכלית  והתרבותיתבשיא  פריחתה

לקטע  במבוא ,  מלה  במלה,  זהי�"  האוליגרכי  שבראשו  ספרטה
המלחמה ",  המשפט  האחרו�  בקטע  זה.  7עמוד  ,  )אנדוקידיס(לספרנו  

וביוו� ,  הסתיימה  בניצחונה  של  ספרטה  ובאבד�  האימפריה  של  אתונה
לי�  למשפט מקביל  בשנויי�  ק,  "החלו  ימי  ההגמוניה  של  ספרטה

מלחמת  פלופונס  הסתיימה  בנצחו�  ספרטה :  "  במבוא  לספרנו8בעמוד  
וביוו�  החלו  ימי  ההגמוניה  של  ספרטה ,  ובאבד�  האימפריה  של  אתונה
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דומה )  9–8עמודי�  (ג�  הקטע  הבא  בספרנו  )".  נ"  לפסה405–371(
 ).10–9עמודי� (נגד מידיאס מאד לקטע הבא ב

 ")טיהרקע המשפ ("12–9 עמודי
, מבוא. 2
נגד לקטע  באותו  ש�  במבוא  ל,  מלה  במלה,  חלק  זה  של  המבוא  זהה

 ).22–19עמודי� (מידיאס 
בעיד� ?    של  גילולה  המעתיקה  מגילולהי
הא
  לפנינו  מקר

די  בלחיצה  על  כמה :  יו
ֿהעתקות  נעשו  עני�  של  יו
,  המחשב


אני  משאיר  עני�  זה    לחוקרי  גילולה ...    או  שמא.  כפתורי

 . הבאי
ומקורותיה בדורות

 10הערה לסעי� , 79עמוד , פירוש. 3

החוק  כולל  התייחסות  לארבע  חגיגות  לפי  סדר  חגיגת�  במהל� "
תחרויות  דרמטיות ,  המשות   לה�  ה�  המופעי�  שהוצגו  בה�.  השנה

מטרת  החוק  היתה  למנוע  הפרעות .  ותחרויות  של  מקהלות  דיתירמב:ס
ביר  שנחקק א�  ס,  מועד  חקיקתו  אינו  ידוע.  בעת  שהחגיגה  נחוגה

 . "נ"באמצע המאה הרביעית לפסה
Demosthenes, Against Meidias, (Oration 21), Edited with 

Introduction, Translation and Commentary by Douglas M. 

MacDowell. Oxford 1990, p. 230: 

The law of Euegoros concerns four festivals, which are listed 

in the order in which they occurred during the year... Their 

common feature was that they all included contests of 

dithyrambs or plays or both. ... Its purposes are to prevent 

interruption of the festival performances... There is no precise 

evidence for the date of the law of Euegoros. But it must be 

subsequent to the law quoted in 8, and his gravestone (see next 

note) dates from the middle of the fourth century; so we must 

assign the law roughly to the first half of the fourth century. 

  ולא –אואיגורוס  ,  מצבת  קבורתו  של  מציע  החוק,  במקור  האנגלי
 ,  מסיק  מקדאואל,החוק.    היא  מאמצע  המאה  הרביעית–חוק  זה  עצמו  

 .אי� זמ�, טוב, נו. לאמצע המאהקד� 
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4 .
 ש
, גילולה ש

בחגיגה  הציגו  חמישה  מחברי .  הצגת  הקומדיות  והטרגדיות"
שלוש ,    טרגדיותושלושה  מחברי,  קומדיה  אחת  כל  אחד,  קומדיות

יש  הרואי�  בסדר  המנייה  עדות  לכ� .  טרגדיות  ומחזה  סטירי�  כל  אחד
 ."שהקומדיות הוצגו בחגיגה לפני הטרגדיות

MacDowell ibid., p. 233. 

... at the city Dionysia five comedians each presented one 

comedy, and three tragedians each presented three tragedies 

and a satyr-play... Since the law of Euegoros seems to observe 

chronological order, the phrase here is evidence that at this 

festival the comedies were performed before the tragedies. 

אולי  הכלל  הוא .  (ללא  הסתייגות'  עדות'מקדאואל  רואה  במשפט  זה  
 )?"רואי� מקדאואלסת� יש ה"כי 

 91–90עמודי
 , 78הערה לסעי� , גילולה. 5

הליטורגיות  היו  מוטלות  על  גדולי .  ביוונית  7נטיד:סיס.  חילו�  נכסי�"
�אד�  היה  רשאי  לערער  על  הטלת  העומס  עליו  לפני  נושא .  העשירי

להצביע  על  אזרח  עשיר  ממנו  ולהציע ,  המשרה  האחראי  על  המינוי
  מי  שכ�  נתבע  יכול  היה  להודות  שהוא  עשיר .העברת  הליטורגיה  אליו

�לתת  :  יותר  ולקבל  על  עצמו  את  הליטורגיה  או  להציע  חילו   נכסי
את  כל  רכושו  לתובע  ע�  חובת  הליטורגיה  ולקבל  בתמורה  את  רכוש 

נשבעו  שני  הצדדי�  להעביר  זה  לזה ,  א�  נקבע  חילו   נכסי�.  התובע
�  רשימת  מצאי  והיו ה�  נדרשו  תו�  שלושה  ימי�  להגיש.  את  כל  רכוש

רשאי�  לבוא  ע�  עדי�  לבדוק  את  מצב  הרכוש  בביתו  ובנחלתו  של 
לחתו�  את  הדלתות  של  המחסני�  והאסמי�  כדי  שלא  ילקח ,  הזולת

חילו   הנכסי�  לא  היה  עיקר  עניינה  של .  מש�  דבר  כלשהו  בגנבה
 ".העיקר היה מי יישא בליטורגיות; המדינה

MacDowell ibid., p. 233: 

The procedure of antidosis was the same for all liturgies. 

Liturgies were supposed to be performed by the richest men in 

Athens. A man appointed to a liturgy might seek to avoid it by 

claiming that there were some richer men, not exempt, who 
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should be appointed in preference to him. The magistrate 

responsible for each liturgy fixed a date for proposals for 

exchange (a0ntido/seij), and anyone wishing to put forward a 

proposal had to summon his opponent (the man whom he 

wished to challenge) to appear before the magistrate on that 

day. He then challenged his opponent to choose between two 

alternatives: either (if he admitted being richer) to take over 

the liturgy from the challenger, or (if he claimed to be poorer) 

to hand over all his property in exchange for that of the 

challenger, who would then perform the liturgy himself. If the 

man challenged chose the second alternative, to exchange 

property, each had to produce within three days an inventory 

of his own possessions; and each could, if he wished, go with 

witnesses to the house or estate to observe what was there.  

 

חתימת  הדלתות  וענינה  של  המדינה  ה�  התוספות  היחידות  בהערה 
 . כראה ממקור אנגלי אחר–זאת 

 173הערה לסעי� , 107עמוד , גילולה. 6

בעלת ,  )י�  השיש(מושבה  של  קורינתוס  בדרו�  פר:פ:נטי:ס  .  קיזיק:ס"
שהחלה  בשנת ,    במלחמת  בעלי  הברית.חשיבות  מסחרית  גדולה

התקינו  האתונאי�  תקנה  שהתירה  להחרי�  סחורות ,  נ"  לפסה357/6
�ה�  התקוממו  על .  מידיאס  החרי�  סחורות  מסוחרי  קיזיק:ס.  אויב  בי

. כ�  וכנראה  תבעו  אותו  לדי�  בטענה  שאינ�  במצב  מלחמה  ע�  אתונה
 ."רי�מידיאס הצליח לסתור את טענותיה� ולהחזיק בסחורות שהח

OCD3, pp. 423-4, entry "Cyzicus" by Thomas Robert Shannon 

Broughton and Stephen Mitchell: 

Cyzicus, a colony possibly founded by the Corinthians in 756 

BC and again by the Milesians... in 675... on the peninsula of 

Arctonnesus in the southern Propontis... 

 
MacDowell, ibid. p. 390, note on 173: 
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Kuzikhnw=n: according to S (586 Dilts), during the Social War 

(which began in 357/6), the Athenians passed a decree 

authorizing plunder of enemy merchandise at sea; Meidias 

made a seizure from some merchants of Kyzikos, who 

thereupon went to Athens and pointed out (presumably when 

prosecuting him) that Athens was not at war with Kyzikos, but 

Meidias argued against them so successfully that he was able 

to keep his money or goods which he had seized. The scholiast 

does not name his source, but the story does not look like his 

own invention and it should probably be accepted. 

  �או ',  לשדוד'אלא  ',  להחרי�'אי�  פרוש�    seizeֿ  וplunderהמלי
כפי  שהוא  נקרא ',  הי�  של  מרמרה'  או  –'  י�  השיש'.  'לקחת  בכוח'

  �א�  בחרתי .  Propontiosלא  ,  Propontis  הוא  ביונית  עתיקה  –היו
על  שובו   בנאו�  12כמו  בסעי   ,  בהערה  זאת  בעיקר  משו�  שכא�

גילולה '  השתמשה'אלא  שש�  .  מדובר  באותה  עיר  בדיוק,  לאתונה
ותרגמה ,  בה  מופיע  הש�  רק  בתעתיק  אנגלי,  בהערתו  של  אדוארדס

מופיע ,  בהערתו  של  מקדאואל,    כא�13.במבטא  האנגלי,  "סיזיקוס"
  �וג�  בתעתיק  לאותיות  לטיניות  לפי  המבטא ,  ג�  באותיות  יוניותהש
, ג�  באותיות  היוניות  וג�  באותיות  הלטיניות,  K?  מה  לעשות.  היוני

לעיר  היונית "  סיזיקוס"כ�  הפכה  העיר  האנגלית  ".  ק"יכול  להיות  רק  
 .אי� לדיי� אלא מה שעיניו רואות, כאמור". קיזיקוס"

 ". זכר דוד אשריל"מוקדש , נגד מידיאס, ספר זה
 

 כפר סבא, יוחנ� גלוקר

 

 

 
 .לעיל 166 עמוד' ר 13



 

195 

 � יעקובסו י� למאמרו של אלכסנדר  נ קו תי
� מס ו לי י  9' בג

על ,  החדווה  שבהטפת  המוסר",  במאמרו  של  אלכסנדר  יעקובסו�
נפלו  מספר ,  48–18'  עמ,  קתרסיס  של  9בגיליו�  "  קלי�  רוז'ספרה  של  ג

 המערכת  מתנצלת  על  כ�  ששגיאות  אלה  לא  תוקנו.  שגיאות  דפוס
 :להל� תיקוני� לשגיאות דפוס אלה. בהגהות האחרונות

 

 צרי� להיות מודפס עמוד

 אני סבורה כי הציונות אני סברה כי הציונות 19

 המטופל השרוע על הספה המטפל השרוע על הספה 21

22 � לגייס את תמיכת� לגיס את תמיכת

 ולמי שנשאר ולמי ששאר 24

 היא הכלי החינוכי היאה הכלי החינוכי 31

 ג� במהל� מלחמות ג� מהל� מלחמות 33

 בפועל או בכוח בפועל או ברוח 34

 הוא לערו� מחקר השוואתי הוא עור� מחקר השוואתי 37

 ג� הצבא הטורקי ג� הצבאי הטורקי 38

38 � הטורקי� והיווני� הטורקי� היווני

 בשיקול מדיני זה בשיקול מדינה זה 40

 הגאולה עתידה לבוא הגאלה עתידה לבוא 42

42I43 ]צרי�  להיות  חלק  מהטקסט "  אי�  זה  נדיר"הקטע  החל  מ
 ]זה לא ציטוט, שלי

 שמא פיגועי ההתאבדות שמאי פיגועי ההתאבדות 43

 א� כי לא על יכולת לוגית א� לא על יכולת לוגית 45

 מה ראוי ומה לא ראוי מה ראוי ולה לא ראוי 48
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ני� לראשו  �  זכרו

�ח י יי ה  ד ו תה 	 ר   

 

1896–1963 

 

, ות  רהודה  ייי�  חאת  מאמרי�  מני  שפרסמי�  מנו  אה  ז�גיליוב
 .עברית האוניברסיטה במורי� המראשוני ופילוסופיה לרופסורפ

 לונדו�  בולדנ,  )Leon Roth,  אנגלי  השמוב,  וא  (:ת  רהודה  ייי�ח
 שנתב,  �  שער�  שרצאות  הסע  מעתב,  ילנד  זניו  בנפטר  ו1896  שנתב

, ונדו�  לל  שותיק  העירוני  הספר  הבית  בבל  קאנגלי  הנוכו  חתא.  1963
 פרותס,  יסטוריה  הלבדמ.  ומאנית  הגמה  מיו�  הקרוי  שמה  במד  לוב
 טינית  לבות  רני�  ש�  ג�  שמדל,  אשונה  ררה  זשפה  כצרפתיתו,  נגליתא
 שומר  ומד�  ליהודי  וני�  במרי  חל  ששיר  עצר�י,  ביוא.  תיקה  עיווניתו

י יהוד  ההיסטוריו�  היה  הה�  מאחדש  (ניו  בארבעת  לכרש,  צוותמ
 ות�  אלימדש,  "למדמ",  רטי  פורהמ)    ר:תסיל  סצלאל  בלעתיד  לבוא

 עברית  ודשה  חברית  עפרות  ס�  גלאא,  פוסקי�ס  ו"ש,  �"נ  תק  ראל
 וכספורד  אאוניברסיטת  בשנותיוב.  ארצישראלי  המבטא  בבור  דשפתכ
 שור  אהצריכה  שדירה  נופעה  ת–  מקביל  במוד  לוגי  חשני  בות  רמדל
 מורחבת  הקלאסיי�  הלמודי�ה  כנית  תאותה  במד  לואה.  יוחדמ
 ת  אתלמיד  המד  להב,  Mods and Greats,  אוכספורד  ליוחדת  מהיתהש
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 �א,  עתיק  ההרומי  ויווני  העול�  הל  שההיסטוריה  וספרויותה,  שפותה
 מערבית  הפילוסופיה  האת  ואריסטו  ופלטו�  אל  שפילוסופיה  הת  א�ג
 הבעונ  ועתב.  שרהעֿתשע  המאה  הסו   לעד  ודיקרט  וביקו�מ,  חדשהה
 לשו�  הת  אכללש,  "קראית  מתר  בבריתע"  לחוג  במד  ל�  גואה,  חתא
  ת  אכ�ו,  חדשה  העת  החלת  תד  עני  שית  בתקופת  מעברית  ההספרותו
 יהה,  ות  רסילס,  חיוא.  (איל�  וני  שית  בחורב�  מיהודית  ההיסטוריהה
 הודית  יהיסטוריה  למרצה  כמיו  יוב  רשימש  ואת  זכנית  תוגר  בוא  ה�ג
, לה  אמוד  לוגי  חשני  בהצטיינות  במודיו  לת  איי�  סואה.)  אוכספורדב
 הב,  טרס'נצ  מל  שאוניברסיטה  הדייֿלע'  חט נ  'כ�  מאחר  לצר  קזמ�ו

 שני�  האות�ב.  1928–1923  שני�  בפילוסופיה  למחלקה  ברצה  ממשש
) 1924  (�"רמב  ויקרטד,  פינוזהש  אנגליי�  הפריו  סת  אתב  כ�ג
 1926  שנתב).  1929,  ירושלי�  בשניה  השנתו  באור  ליצאש  (פינוזהשו
 תא,  רפת  צל  שלאומית  הספריה  בגילה  שד  יכתבמ,  אור  לוציאה
 הספרות  ומדע  הישא,  ויגנס  הכריסטיא�  ליקרט  די�  במכתבי�  הליפתח
, ה  זפר  סרסו�  פאחר  לחדות  אני�ש,  בחר  נאת  זגלית  תלע.  הולנדיה
 יקרט  דל  עפריו  סעלו,  גלית  תותה  אלע.  צרפתיה'  כבוד  הגיו�ל'  בחברל
, 1948  שנת  בבריטית  האקדמיה  למני�  ה�  מחבר  כבחרנ,  שפינוזהו
 .ירושלי� ברופסור פבות רני� שבר כיה האשרכ

 ל  עפילוסופיה  לקתדרה  בראשו�  הפרופסור  לתמנה  ה1928  שנתב
 ואה.  ירושלי�ב,  חסית  יחדשהה,  עברית  האוניברסיטה  בע�  החד  א�ש
 משי�  הירושלי�ב.  1953  שנת  בפרישתו  לד  עה  זמנוי  בחזיקה
 אנגלי  הפרו  סאור  לצא  י1927  בשנתו,  ורו  דבני  ויקרט  דל  עמחקריוב
 חלוצי  ודש  חפקיד  תא�  כאה  רות  ר�א.  דיקרט  למיתודה  הל  עמאמרה
 יחסי�  המערכתש  (רגמ�  בוגו  המואל  שעבודה  לחברוכ.  עצמול
 מורה  הל  שחובתו  שרגיש  הואה,  )עטי�  מא  למתחי�  בוותה  ליניה�ב
 אר�  הלידי  יתלמידי�  להביא  ליא  המתחדשת  העברית  בפילוסופיהל
 ש�ל.  לשונ�  במוד  לספרי  וקורות  מראשונה  השפת�  כברית  עדובריו
 הוצאת  בופולרי  פדע  מפרי  סל  שסדרהב,  שני�  המש�  ברס�  פ�כ
 פילוסופיה  בר�  דורהמ,  יונית  הפילוסופיה  בר�  דורהמ  תא,  ס  מאוב�ר
 שנות  בתחילת�  שפרי�ס,  מדינה  התורת  בר�  דורהמו,  חדשהה
 פרי�ס.  בות  רמהדורות  בצאו  ימאזו,  עשרי�  המאה  הל  ששלושי�ה
 �  העיקר�ש,  תמציתיי�  וצרי�ק'  ר�  דורימ  'אמת  ב�  הלהא



 חיי� יהודה ר�ת

198 

 וא  החר  אשוב  חפעלמ.  'צמית  עקריאה  לצותע'ה  וביבליוגרפיותה
 הב,  "ות  רהודה  ייי�  חל  שיסודומ,  ילוסופיי�  פופת  מפריס  "דרתס
 ל  ש�מרכזיי  הטכסטי�  ה�  ממהכ)  אור  לצאת  לממשיכי�ו  (אור  לצאוי

 ותר.  בריי�  עתרגומי�ב,  אסל  ררטרנד  בד  עאפלטו�מ,  פילוסופיהה
 פוליטיקהה,  אתיקה  הספרי  משה  שאת  זסדרה  לרג�  תצמוע
 המ.  תיבת�  כביו�  כריאי�  קדי�  עתרגומיוו,  ריסטו  אל  שהמטפיזיקהו

 קוק  זיה  הלא  ושיר  עיש  אהיהש,  רות  שוא  הז  אדעו  ימעטי�ש
, ודש  חל  כסדרה  כשכורתו  מת  אובה  גיהה,  אוניברסיטאית  המשכורתל
 ". ילוסופיי� פופת מפריס "ות� אהוצאת לולה כת אמקדישו

 אוניברסיטה  בהוראה  ביתה  הות  רל  שחלוצית  הבודתו  עיקרע
 תיקה  עפילוסופיה  בקורסי�  הוב  רת  אקביעות  בימד  להב,  עבריתה
 ימד  ל   אעתי�ל.  פוליטית  ותית  אפילוסופיה  בקורסי�  ה�  מדול  גחלקו

 לע.  לאסיי�  קלמודי�  לחוג  המסגרת  במקור  בווני  ייילוסופ  פכסטט
, הוראה  הומר  חצלנו  אמכונה  שה  מת  אחי  המורה  כמיוחד  הפיוא
 ל  עלחלוק  והתוכחל,  צמ�  עכחות  בחשוב  ללמידיו  תת  אהמעודדו
 ורא:  תלמידיו  ממה  כליו  עכתבו  שמה  בקרוא  לפשרא,  קובלות  מעותד
 וס   אלב  ש"כIו"  טעמודי�  בטרנברג  ששה  מל  שבריו  דמשלל
 ל  שעותיו  דה  מעתי�  לדעו  יא  ללמידיות.  אד�  הערכי  ודתה  מאמרי�ה
 גלות  לופתעו  הה�  ממהכ.  דת  וילוסופיה  פענייני  ב�ג,  צמו  עמורהה
 מנהגכ  (פה  כבש  חא  לי  כ�א,  צוות  מומר  שהודי  ייה  ההואש
 ת  אסה  כא  לחד  אדברב).  מתונה  האנגליתהֿיהודית  האורתודוכסיהה
 ותוא,  "לו�  שריתב"  בעיל  פבר  חאר�  בריוגו  ממי  יל  כיה  הואה:  עתוד
, גנס  מיב  להודה  י�  גו  בברי�  חהיו  שרושלמי�  יוח  רנשי  אל  שרגו�א
�  עדידות  ישרי  קקיי�  שרגו�א,  ימו�  סרנסט  אעקיבא  וובר  ברטי�מ 
 דינה  מהקמת  לשא   ושאשיבי  נמשפחת  כתונות  מרביות  עשפחותמ
 בתואכז  לגורמי�  החדא.  שראל  יאר�  באומיתלֿו  דמוקראטיתד
 מדינה  האשי  רל  שכונות�  ניתה  הוריו�  ג�  בוד  דל  ששראל  ימדינתמ
 ראות  לתביעת�ו,  ערבי�  והודי�  יי�  באר�  הלוקת  חעיו�  רת  אקבלל
 יחידה  הסבה  האת  זיתה  הא  לולי  א�א.  הודית  ידינה  משראל  ימדינתב
, עברית  האוניברסיטה  המדה  עאל,  נראה  הכלכ.  מוקדמת  הפרישתול
–1940  שני�ב.  ה  בתלה  שגדולות  הצפיות  ב,קיומה  לשני  הדור  בברכ

 ל�  הה  זאחרי  ששני�  ב�א.  אוניברסיטה  הרקטור  כה�  כוד  ע1943
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 שנתב.  כללה  במדינה  בג�  ואוניברסיטה  ב�  גבודד  מצמו  עת  אהרגישו
 את  ושרתו  מת  אזבע,  רשמי  הפרישה  היל  גפני  לני�  שעשרכ,  1953

 גוריו  מתתקופ  ב�  גו  בהחזיק  להמשי�ש,  לונדו�  בביתו  לחזר  ואר�ה
 ספריו  מותקי�ע,  רידה  פמתנתכ,  ת�  נתלמידיו  וחבריול.  ירושלי�ב
, לונדו�  בכתבתו  לוס נ,  לל  כלה  אמתנות  לנלוה  הבכרטיסו,  עבריי�ה
 י  לוב  טי  כראשו�  הישיאֿל  אאשובה  ולכהא:  "ז,    בושע  הפסוק  התא
 ."עתה מזא

 הקפידו,  יהדות  הלמודי  לות  רזר  חאנגליה  באחרונות  השנותיוב
 יהדות  הל  שתמונה  להגיע  לדיכ,  פילוסופיה  בעסוק  ה�  עות�  אשלבל
 פרשת  מ�א,  מצוות  הקיו�ב,  נורמטיבי  הצדה  בה  זהוא  כוגעת  פאינהש
 ל  שפילוסופי  הרקע  ה�  עותרת  ימתישב  הדר�  בדתית  המסורת  התא
 Judaism: a  אנגלי  הפרו  סוא  הה  זסוק  על  שתוצאות  החתא.  חשבתומ

Portrait  ,כמה  וכמה  בגענו  נא  לעדיי�ו.  1960  שנת  באור  ליצאש 
 מש�  בעברית  בפרס�  שדמוקרטיה  ונו�  חענייני  בופולאריי�  פפרי�ס
 אנגלית  התרבות  ההישגי  משהומ'  ישובה  'נשי  את  אלמד  לדיכ,  שני�ה
 פרס�  שמתורגמי�  ובריי�  עכסטי�  טל  שאנתולוגיותו,  ה  בגדלש
 . עברי הקורא התועלת לפע� לפע�מ

 רבי�  בפילוסופיה  הרסו�  פשל  ווראה  הל  שלה  אסוקי�  עתו�  ב�ג
, באנגלית  ועבריתב,  אמרי�  מעט  מא  לפרס�  לות  רצליחה,  בעבריתו
 שנת  באור  לצאו  ילה  אמאמרי�  ממהכ.  לבו  לקרובי�  הברי�  דלע
 בהוצאת  ודר  אבי  צעריכתב,  אד�  הערכי  ודתה  ש�  בכר�ג  ב"שלת
 חדש  מא�  כפרסמי�  מאנו  שמאמרי�  הניש.  גנסל  מ"ש  י"  עספרי�ה
 פרסמ�  לרשות  הל  עגנס  מהוצאת  לודי�  מאנוו,  ר�  כתואו  מקוחי�ל
 .א�כ

 כר�ב,  ע�  החד  אתבי  ככל  לללי  כמבוא  ככתב  נראשו�  המאמרה
 מקורו  באור  לצא  ישני  המאמרה).  1947(ז  "שת,  ביר  דהוצאתב,  חדא
 שנת  באנגליה  בכנס  בניתנה  שהודיי�  ית  דמורי  להרצאהכ,  אנגליתב

 עברית  לתורג�  ו–  ו�ראש  המאמר  האחר  לנה  ששרה  עשלש  כ–  1960
 קדיש  הבהשפעתו  שות  רל  שלמידיו  תותיקי  מחדא,  =ר  אוס   ידי  ילע
 אמרי�  מניש.  עברית  לילוסופיי�  פכסטי�  טתרגו�  לייו  חבודת  עתא
 ספרות  ב�  גות  רל  שקיאותו  בת  אקורא  הפני  לורשי�  פלהא
 סגנו�  הת  אמדגימי�ו,  יהדות  המקורות  בג�  ודורותיה  לפילוסופיתה



 חיי� יהודה ר�ת

200 

 �א.  כתיבתו  בג�  והרצאותיו  ב�  גליו  עקפיד  הרות  שרהברו  וצלולה
 ע�  האחדש,  ושב  חד�  איה  הכול  ייצד  כנו  לראי�  מ�ה,  זה  לעברמ
 אבני  מחתא,  סוימת  ממדהב,  �  ג�א  (דר�  האבני  מחת  אבורו  עיהה
 א  למדה  בלהצליחו  (השתדלל,  חדשה  העת  בשראל  ימחשבתב)  נג ה
 ל  שרכזימ  עות  דוגה  האותו  לאוביקטיביות  בהתייחסל)  עטהמ
 סוד  יקודות  נכמה  בשני�  המש�  בעתו  דת  אשנות  לג�ו,  ציונותה
 הממשי�  ועצמו  לחושב  הות  רופיע  מא�כ.  ע�  האחד  לפרשנותב
 ורה  מותה  אל  שבבואה  דבואה  בא�  כש  יאוליו,  וחו  כמלוא  בחשובל
 תא,  ה  זעניי�ב,  קרוא  ללא  אנו  לותר  נא  להיו�  שיחודי  ודול  גמחנ�ו

 .למידיו תליו עכתבו שהמ
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adherent. One of the results was his Judaism: a Portrait of 
1960, a highly original survey of Jewish religion and 
religious philosophy. In London, he became a popular 
lecturer on Jewish philosophical and theological themes. In 
1963 he went to New Zealand on a lecture tour, and died 
there of a sudden heart failure. Some of his Hebrew articles 
were collected and published in 1973 by some of his former 
pupils in a volume entitled Religion and Human Values, and 
the articles reprinted here are taken from that volume. 
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In 1928, Roth was appointed as the first holder of the 
Ahad Haam Chair of Philosophy in the relatively new 
Hebrew University of Jerusalem. He remained there until his 
early retirement in 1953. In the Department of Philosophy 
there he taught most of the courses in ancient philosophy, 
ethics and political philosophy. He spent much of his time 
and energy providing his students with translations and 
handbooks in the newly-revived and fast developing Hebrew 
language. He himself translated some of the works of 
Aristotle and initiated the translation of some Platonic 
dialogues, as well as writing introductions to Greek and 
early modern philosophy and to political philosophy. He also 
founded - and supported for many years out of his own 
pocket – a series of 'philosophical classics' translated from a 
number of western languages, and being perfectly fluent in a 
number of these languages, he supervised most of the 
translations. He was regarded by most of his pupils as an 
exacting but charismatic and inspiring teacher, encouraging 
them to doubt, to ask questions, and to discuss philosophical 
issues, rather than learn texts and 'dogmas' by rote. 

During the years of the British Mandate of Palestine, Roth 
was active in an organization called Brith Shalom, 'A Pact of 
Peace', in which Jewish and Arab intellectuals in Jerusalem 
(including such figures as Yehuda Magnes, Martin Buber 
and Hugo Bergmann) met together regularly in an attempt to 
create a bi-national community living in peace, harmony and 
mutual respect. This movement never acquired a large 
following either among Jews or among Arabs. When the 
State of Israel was founded, Roth found the new reality 
somewhat disappointing, and David Ben-Gurion's 
autarchical tendencies did not make him less despondent. 
Being a man of ample means, he retired in 1953 and went 
back to his house in Hampstead, where he spent most of his 
time studying the philosophical and religious aspects of 
Judaism, of which he was always a devout, and enlightened, 
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 לראשונים זכרון

Remembrance of Former Generations 
 
In this issue, we reprint two articles by Leon (Hayim 
Yehuda) Roth, 1896-1963. Both articles deal with the 
Hebrew writer and leading Zionist thinker Asher Ginzburg, 
better known by his literary pseudonym Ahad Haam. The 
first of these articles was published in 1947, as a general 
introduction to the thought of Ahad Haam. The second was 
first delivered as a lecture in English, in a conference held in 
London on Jewish education in 1960, and was later 
translated into Hebrew. A comparison between the two 
articles shows Leon Roth at his best, as a man who never 
stopped thinking, inquiring, and developing his thought, 
even on issues with which he was intimately familiar. 

Leon Roth was born in Hampstead to a well-to-do 
traditional Jewish family.  Beside his 'humanist' education at 
school, his father hired for him and for his brothers (one of 
whom was the future historian Cecil Roth) a private teacher, 
who taught them both written and spoken Hebrew, and 
Hebrew literature from the Bible to their own age. 

In Oxford, Leon Roth studied at the same time both 'Mods 
and Greats' and post-Biblical Jewish studies, and obtained a 
'double first'. He began his academic career as a lecturer in 
philosophy at the University of Manchester (1923-8), where 
he wrote his Spinoza, Descartes and Maimonides (1924) and 
Spinoza, published in 1929. He was already working on the 
correspondence between Descartes and Huyghens, which he 
discovered in manuscripts in the Bibliotheque Nationale in 
Paris, and published in 1926. He was elected, on the strength 
of this publication, to the French Légion d'Honneur. In 1948, 
when he was already in Jerusalem, he was elected as an 
ordinary fellow to the British Academy. 
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on' the Greek for the sake of the English style. In one or two 
cases she did not quite understand the English translation she 
used, and the result is a mistake in subject-matter. In a 
number of cases, she incorporates in her translation the 
rendering of the very same Greek word by two different 
English translators, as if they translated two different Greek 
words. In other cases, she omits a whole phrase or clause 
which is there both in the Greek and in the English 
translations she has 'helped herself to'. In a small number of 
cases, she does attempt to translate directly from the Greek - 
and usually makes a mess of it (as in the case of translating 
w3ste with an infinitive and a1n as if it referred to a fact, in a 
context where it should be quite clear in any case that this 
could not possibly be a fact).  

One of the outstanding features of this book is the number 
of basic mistakes in Greek names and place-names. All 
Greek words in Hebrew transliteration have Hebrew vowel-
sounds; but both Eta and Epsilon are rendered by a short e, 
as in English 'set'.  But this is not the worst of it. Alcibiades' 
wife is presented here as Hyparate; Leagros becomes 
Leagoras; Pentekontaetia becomes Pentecontaitia; Thurii is 
here plain Thuri - and in the index it is confused with Thorai, 
which has become plain Thori. Andocides' deme, 
Kydathenaion in a literal rendering, has become here 
Kythadeon; and Xenophon's Anabasis is translated as The 
Ten Thousand [tout court - J. G.]. 

In order to show that these are not features which may be 
accidental to this volume, I cite some similar evidence from 
Gilula's more recent production, Demosthenes, In Midiam. 

The reader's attention is drawn to the fact that such 
activities constitute a breach of copyright, an improper – 
even if it may not be strictly illegal – appropriation of 
intellectual property, and an offence against plain academic 
decency. 
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John Glucker 

DE ARTE METAPHRASEOS 

On Dwora Gilula's translation, with introduction and 
commentary, of Andocides' speeches. The Hebrew 

University Magnes Press, Jerusalem 2008. 

This is the first translation of Andocides into Hebrew. It is 
equipped with a long introduction on the historical 
background, on Athenian law and the Athenian courts, on 
the life of Andocides, and a brief introduction to each 
speech. It also has an Index nominum et rerum potiorum. 
This is the fourth in the series of 'Model Speeches', edited by 
Dwora Gilula. All the volumes so far (including a fifth 
volume published more recently) are by Dwora Gilua as 'the 
onlie begetter'. No translator known to me has produced so 
many translations of Attic speeches within a little over two 
years. 

In my review, I attempt to unravel the techniques which 
have enabled Gilula to produce such a string of translations 
with such an astonishing velocity. The answer - which I 
substantiate by numerous examples of various sorts and 
categories - is that, in the case of this volume at least, almost 
everything has been translated, without acknowledgement, 
from MacDowell's, Edwards' and Maidment's translations, or 
from MacDowell's and Edwards' commentaries, and from  
the third edition of The Oxford Classical Dictionary 
(OCD3). Gilula's notes on Ostracism, Nicias and Cimon, and 
other such concepts and names, are straight translations - 
with some omissions - of OCD3 entries. In her translation of 
the speeches themselves she often renders into Hebrew the 
exact idiom which she has found in one of the English 
translations, even where the English translator has 'improved 
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and educational  investigators, in Israel and abroad, will 
need, discuss, interpret, and grapple with its substance." 

The present review of Ohana's book will show, first, that 
Leibowitz' views do not include a conception of education 
that can be used in educating people to adopt the religious 
views of Leibowitz. Actually, Leibowitz himself admitted in 
various papers and books that such an education does not 
exist: "If you think education is a means to the achievement 
of certain ends, then you ought to know for sure that not 
only faith cannot be achieved by education, but also 
anything else [in the realm of values]. Millions of people 
have had an excellent education for honesty and then 
became wicked" (Conversations with Yeshayahu Leibowitz 
on Maimonides' Theory of Prophecy, p. 69). 

Moreover, the present review shows that the views of 
Leibowitz on Judaism involve a problematic combination of 
incompatible conceptions and an illusory apparent remedy. 
Although the solution he had for the classical problem of the 
relations between religion and science seems coherent and is 
tempting, and though the solution he had for the 
philosophical problem of the relation between religion and 
morality seems coherent, the incorporation of both of them 
together into one's views and practices turns out to be 
incoherent. The present review shows that Leibowitz' views 
of Jewish religion involve a component of self-illusion, and 
therefore that it is impossible to educate people to adopt his 
religious conception of Judaism. 
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Ram charges Israeli writers with intentional "silencing" of 
negative aspects in Israeli policies and perceptions towards 
Iran. Yet his own most serious "silencing", which reflects 
the highly problematic nature of his analysis, is his complete 
disregard of the official anti-Israeli and anti-Semitic 
discourse in Iran voiced by the entire Iranian leadership, 
which calls for the elimination of Israel, resorts to crude 
anti-Semitic themes, and denies the Holocaust. While Ram 
denounces the Israeli discourse on Iran, he ignores 
completely the impact of Iran's anti-Israeli actions and 
statements on this discourse.  

To sum up, while Ram acts as a competent historian when 
writing on Iran itself, his deep ideological bias does not help 
the quality of his work when he discusses the Israeli angle. It 
would have been preferable had he focused on analyzing 
Iranian history, instead of exerting so much effort in writing 
a highly problematic book on reading Iran in Israel. 

 
 

Naomi Kasher 

What is the Relevance of Education to a 
Purposeless Effort: Is it possible to educate 

people to be religious à la Leibowitz? 

Michael Ohana, Yeshayahu Leibowitz: From Thought to 
Education, Ach Publishing House and Gordon Academic 

Education College: Kiryat Bialik 2007, 317 pp. 

The present review is a critical discussion of Ohana's major 
claim in his book on Leibowitz and education, namely that 
the corpus of ideological writings that Leibowitz produced is 
the source of "a conception of education, which educators 
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among other things, on a highly selective, and often very 
creative, reading of various Israeli sources, while they 
completely ignore a whole array of crucial issues which 
undermine the picture Ram seeks to present. As for the third 
claim, which is basically correct, it does not add much to 
what has already been published on Iran. In addition, the 
book contains a series of highly questionable statements 
which reflect the problematic nature of the author's 
methodological point of departure. 

Similarly to Edward Said, whom he often quotes in 
admiration, Ram creates a monolithic Israeli discourse 
shared by former diplomats, army officers, journalists, 
writers and academics, without making sufficient 
differentiation among them, thereby creating simplistic 
generalizations. Thus Ram often lumps together the 
academic and media discourses or ignores the differences 
between those academics specializing in Iran and those who 
deal mainly with other fields. This tendency is particularly 
problematic when Ram, in order to substantiate his claims, 
cites mostly, in his endnotes, Israeli academics (whom he 
apparently does not regard as "producers of knowledge"), 
who present a complex picture of Iran, and thereby he 
undermines his own claims. 

Ram, to his credit, does not claim to mainain "scientific 
neutrality," and the book reflects his post-colonialist 
methodology and post- (even anti-) Zionist ideological 
starting-post. Such a view is legitimate, since the age of 
naïve positivism is long gone. Yet, this ideological position 
is at the root of many of the book's problems, from the way 
Ram reads some of his sources, through his inclination to 
create straw-men and attribute to them positions they do not 
hold in order to demolish them, to his habit of ignoring 
evidence that contradicts his arguments and many of his 
often highly questionable interpretations. 
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Meir Litvak 

A Distorted Reading of Iran in Israel 

Haggai Ram, Reading Iran in Israel, Jerusalem: Van 
Leer and Ha-Qibbutz ha-Meuchad, 2006  (Hebrew). 

Haggai Ram's book is a sharp indictment of the representation 
of Iran since the 1979 Revolution in the Israeli press and 
academic writings. The book raises three inter-related claims. 
The first is that the way in which Israeli "producers of 
knowledge" – journalists, academics, commentators and 
writers of memoirs – read, interpret and represent Iran suffers 
from "blindness," as well as from Orientalist and colonialist 
perceptions which both reflect and feed an irrational phobia 
towards the Islamic Republic of Iran. 

The second claim, which is offered in explanation of  the first 
one, attributes the "obsessive" Israeli preoccupation with Iran to 
"deep cultural roots" in Israeli society, stemming from 
Ashkenazi Orientalist  preconceptions, which view Iran as a 
reflection of the dark, religious-oriental-nationalistic facet 
found in Israeli society, rather than from Iran's own actions or 
character. Consequently, the Israelis project upon Iran their 
own fears of these oriental-religious elements. The third claim 
is an attempt  to refute the Israeli "reading" of Iran by analyzing 
various aspects of the revolution, in order to prove that both the 
revolution and the Islamic governments are modern in essence, 
and that the conduct of the Iranian government in domestic and 
foreign affairs is by and large rational. 

Undoubtedly, various aspects of Israeli writing on Iran, 
particularly the media presentation of various events and 
processes which have taken place in this important country 
during the last 30 years, deserve criticism. Yet Ram's first 
two claims suffer from several serious flaws, being based, 
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the sugya built partially on questionable word associations and 
on ignoring sections of the narrative that do not fit the pattern. 
Her interpretation of the sugya's design and purpose is highly 
subjective, and she fails to suggest any meaning for several of 
the literary associations she has proposed.  

Both Be'eri's interpretation of the designs of the two Talmudic 
discussions and her suggested historical reconstruction of the 
stages of development of the units comprised in the sugyot are 
governed by the overarching question: how did the narrators and 
redactors evaluate the Bar Kochba revolt? In Be'eri's view the 
initial negative attitude towards Elisha was rooted in a sense of 
loyal solidarity with the supporters of the revolt. As this view 
gradually gave way to a less heroic and more pragmatic outlook, 
the narrators and redactors progressively gave expression to a 
more tolerant and nuanced attitude towards Elisha's 
accommodationist stance. Be'eri suggests no substantive textual 
grounding for these readings, which appear to reflect the author's 
own political proclivities more than those of the Talmudic 
authors. The ambivalence towards Elisha, rather, would appear 
to be synchronic rather than diachronic. Elisha himself is 
characterized in both Talmudic sugyot as an ambivalent 
character, torn between his rejection of the beliefs and practices 
on which he was raised and his yearning to return to his heritage. 
Throughout the several generations reflected in the Talmudic 
narratives, Elisha's own ambivalence is mirrored in the 
contradictory attitudes towards him assumed by other Sages. 

In sum, Be'eri's book, while marked by numerous insights 
and worthwhile contributions to scholarship regarding the 
Elisha narratives, is uneven in quality and is marred by 
significant methodological shortcomings. 
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Be'eri has done her philological homework and her work is 
studded with remarks on textual variants and references to 
scholarly literature. Her observations regarding the text and the 
realia of the Elisha stories are often important and insightful, 
but her work is not infrequently marred by points or references 
she has missed or by lapses in scholarly judgment. 

Be'eri's readings of the two main narrative collections 
regarding Elisha, in the second chapter of tractate Hagigah in 
the two Talmuds, follow the "close reading" method. She is an 
observant reader, noting many wordplays and turns of phrase, 
as well as raising numerous questions regarding the behavior 
and motivations of the characters. Many of her remarks are 
original and astute, such as her comments on the associative 
connection between R. Meir's garment (gulteih) and his homily 
on the verse "I will redeem (ug'altikh) you…". However, many 
of her readings are unconvincing or inadequately supported. 
Be'eri does not suggest how one may distinguish between a 
significant literary wordplay and a coincidental linguistic 
similarity, and several of her suggested associations would 
seem to fall into the latter category. Be'eri generally presents 
her interpretations of the narratives and of their literary design 
ex cathedra, only rarely considering alternative interpretations, 
which to this reader often appear preferable to those proposed 
by the author. Moreover, unlike the usual practice of "close 
reading", based on the integration of many textual details into 
an overarching coherent reading, Be'eri refrains for the most 
part from seeking connections among her multifarious textual 
observations and literary intuitions.  

One of Be'eri's most significant contributions in this work is 
the attempt to analyze the redactorial strategies governing the 
stitching together of disparate sources in the Talmudic sugyot. 
Here again the author's achievement is uneven. Alongside her 
shrewd observations regarding keywords in the Yerushalmi 
narrative, including the word rav (master) and the roots b-q-r 
and q-r-v, she unconvincingly suggests a chiastic structure for 
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as coherent historical agencies. Such discursive practices have 
been used for decades to mobilize moral outrage and political 
activism. More recently they have lost much of their earlier 
effectiveness, but not their power to obfuscate understanding 
of the complexities of the painful and destructive socio-
political and cultural phenomenon of colonialism. 
 

 

Avraham Walfish 

Searching for the Historical and the Literary 
Elisha ben Avuyah 

Nurit Be'eri, Went Forth Into Evil Courses, Yediot 
Aharonot Books and Chemed Books, Israel 2007, 212 

pages 

Despite, or perhaps because of, the scanty information 
provided in Talmudic sources regarding the rather 
mysterious Tannaitic figure, Elisha ben Avuyah, he has 
attracted a great deal of scholarly attention. In her 
contribution to the burgeoning scholarly literature regarding 
Elisha, Nurit Be'eri explains that her method is "literary and 
a-historical", focusing on how the sources shape and 
interpret the figure of Elisha, rather than on attempts to 
recover accurate biographical and historical information. 
There is some overstatement in this methodological 
declaration, inasmuch as Be'eri frequently speculates 
regarding the historical background underlying presentations 
and evaluations of Elisha in the sources, and occasionally 
she comments on the historical figure himself. Hence this 
review will address Be'eri's contribution both on the literary 
and the historical plane. 
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Israel was trying to tame the early revolutionary (as well as  
paramilitary) force by a process of constitutionalizing itself 
as a democracy. My review holds that this silence, the 
difficulty of coping with the moral and legal aspects of the 
use of lethal force in early Israeli literature, probably 
facilitated some twenty years later the beginning of the 
formation of the aggressive illegal violent culture that 
enabled what many regard as the neo-colonial enterprise in 
the territories occupied during the 1967 Six Day War. 

In another, related essay Gadi Algazi discusses the 
“creative” ways in which Israeli colonial capitalism in the 
occupied territories effectively masked itself by claiming to 
serve Israel’s security and provide employment for the poor. 

The main focus of the second part of this review is the 
argument used by the editor, Yehuda Shenhav, and the 
authors of some other essays, that the category of 
“colonialism”, usually applied by critics to the Israeli 
occupation of Arab lands, is applicable also to the continual 
record of discrimination of "Mizrahi", or “black”, Jews by 
Ashkenazi “white Jews” of Western origin. While the 
evidence for such discrimination is undeniable, one has to 
overstretch and distort the common usage of the term 
“colonialism” if one wishes to extend its application to the 
intra-social relation between Jews of different ethnic origins 
who nevertheless share the same religion and the same legal 
and political rights of citizenship. Such allegations also 
divert attention from colonial Israeli practices in relation to 
Arabs and weaken the moral criticism of what many critics 
regard as an Israeli neo-colonialist enterprise in the occupied 
territories, in which “Mizrahi” Jews have been playing a 
major role along with their brethren of Western origin. 

The review concludes with criticism of the tendency of 
leading contributors to the post-colonial Israeli discourse to 
animate abstract categories like “The West”, “The Third 
World” “Blacks” and “Whites” and treat them schematically 
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English Abstracts 

 

Yaron Ezrahi 

The Post-Colonial Discourse in Israel 

Yehouda Shenhav (ed.), Theory and Criticism, vol. 20 
(2002) and vol. 26 (2004); Colonialism and the Post-

Colonial Condition (2004). 

The essays reviewed here try to contextualize the vocabulary 
and insights of the postcolonial discourse in Israel. Their 
effort is only partly successful. At their best these essays 
provide illuminating criticisms of Israeli society, politics and 
culture. At their worst they ignore the complexity and 
particularity of local conditions in an effort to fit them into 
preexisting categories. 
One of the most intriguing contributions to this discussion is 
Daniel Boyarin’s essay insisting on the formative role of force 
and the cult of masculinity in Zionist-Israeli identities. Because 
of his reductionist approach, Boyarin’s interesting claim that 
this trend is thoroughly un-Jewish, distancing Zionism from 
Judaism, has become increasingly vulnerable in light of the 
growing infatuation of a great number of orthodox and ultra-
orthodox Jews with Israeli military power.  
By contrast, Hannan Hever’s essay on the transition from 
Jewish to Israeli literature is a more careful and less 
sweeping treatment of his subject. Hever claims that Israeli 
literature seeks continuity with Jewish literature, among 
other things, by ignoring or glossing over the Jewish 
violence unleashed around the establishment of the state. 
With a very few exceptions, this “functional” amnesia was 
perhaps “natural” during the early decades of the state, when 



 

  

The committee of Mezaref and the editorial board of Katharsis 

mourn the untimely death, on May 28th, 2009, at the age of sixty-

seven, of Professor Zeev Rubin, founding member of the society 

and member of the advisory editorial board of its periodical from 

its first appearance. 
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