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הדבכנ הלאש 

ףייונסיז דוד 

איה ותדובע .ורוביח לע רנזולק לאומשל םיידוהי םיגיהנמו םירקוח םיבח לודג בוח 

םיידוהי םיגוחב תטלחומ תומלעתהמ ידמ בר ןמז ךשמב הלבסש העפות חתנל יצולח ץמאמ 

ונתוא בייחמו ,םויה־רדסל היגוסה תא הלעמ רנזולק לש ורמאמ .םייתליהקו םיימדקא 

ןפואב ,םינכומ ויהי םידוהיש ןויערה .תירבה־תוצראב וז העפות לש המויק םע דדומתהל 

תחנ־יא ררועמ תרחא הנומא תבוטל תידוהיה הליהקה תא בוזעל ,ןוצר ךותמו יגולואידיא 

היגוס ןוחבל ונתוא בייחמ רנזולק ,ארומ אלב .םייעוצקמו םיימדקא םיידוהי םיגוחב הגאדו 

וז הריז .הז ןויד תכירעל ימדקא םורופב ותריחב תא חבשל שי .השקו יתרוקיב ןפואב וז 

הליהה תלוטנ תויהל הרומא איהו ,ליכשמ ןוידו תרוקיב ,תובוגת העבטמ תררועמ 

ןוחבל םידמולמ תליהקל ךכב רשפאמ רנזולק .םייתליהק םייח לש םקלח־תגמ ,תיטילופה 
.םייגולואידיא םיסרטניאו םיצחל אלל אשונה תא 

םידוהי לש תד־תרמהל תומגוד יתש לש ירוטסיה רואיתב ןוידה תא חתופ רנזולק 

ןיבהלו ןוחבל םיארוקה תא ןימזמו ,תומגודה יתש לש חותינב רהזנ אוה .םלסיאלו תורצנל 

איה יתשוחת .הז השעמל וליבוהש תויגולואיתהו תויטילופה ,תויתרבחה תויגוסה תא 

ויה אל ,םינוש תומוקמבו תונוש תופוקתב ,םידוהי יכ הארמ אוהש ךכב קדוצ רנזולקש 

םע לש הירוטסיהב וקסעש םינוש םירוביח רבעב ונעטש יפכ ,תיטילונומ הצובק םלועמ 

לע תוידוהיה תוליהקה לש תובוגתה ןווגמו הביבסה םע ןילמוגה־תוסחייתה רואית .לארשי 

הרוצב תאז גיצמ ןהכ ןושרג 1.יניצר דיחי רקחמ לש וינממסמ דחא אוה הרזה הביבסה 

ונבשח וא ונגהנתה בורקהו קוחרה רבעב יכ בושחל אוה ןכוסמ סותימ" :הדחו הרורב 

הירוטסיהה לש וז הסיפת בוש שיגדמ רנזולק ,ורוביחב ".םיררופמ ונייה דימת .דחאכ 

תוצובקו םידיחי לש תוחוורה תובוגתהמ קלח לעכ תדה־תרמה לע עיבצמ אוה .תידוהיה 

יכ ינמוד .םיברל םסוקה ,תומלשו תודחא לש סותימהמ ונתוא קיחרמ אוה .םוקמבו ןמזב 

ילוא רשפא היה רחא רשקהב .רבעה לא טבמב הליחתמ ותדובעש ךכב קדוצ רנזולק 

־תורמהל םורופה תא וויהש תויתדהו תוירצונה תוליהקה תא רתוי טעמ שיגדהל ול עיצהל 

הקומע הנבה בייחמ םתביבס לע םידוהי המכ לש םהיתובוגת רואית .ראתמ אוהש תדה 

ןוויכמ .רחבש תוליהקה יתשב םוימויה ייחב הדיקפתו תדה לש העבטל רשאב רתוי 

ליעומ הז היה ,םיבר םיארוקל םירכומה םינבמהמ יתועמשמ ןפואב תונוש הלא תוליהקש 

תואמב םירצמב תימלסומה הליהקה לש רתוי ףיקמו קומע חותינ רנזולק איבה וליא 

ןיבהל תבייחמ רקחמב תשקבתמה תוריהזה .תירצונה הפוריא לשו תירישעהו תיעישתה 

ינמ דחא ךבדנכ תוארל שי תדה־תרמה לש העפותה תאו ,םלסיאהו תורצנה תובכרומ תא 
.וללה תותדה יתש לש םיבר 

הדבועה .םיבר עזעזל יושע תירבה־תוצראב תורצנל תד־תרמה לש יזכרמה אשונה 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,ךוניחל רפסה־תיב * 

 Cohen, G.D. (1997). Jewish History and Jewish Destiny New York and Jerusalem: .1
 J.T.S.
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בור יכ ונייצב קדוצ רנזולק .תוחפ־אל הגיאדמ םיבר םיגוחב וז העפותמ תומלעתה שיש 

תירבה־תוצראב םיידוהי םיליעפו ,תועד־יגוה ,םינוירוטסיה ,םיגולויצוס לש םהיתוגאד 

1990 תנשמ רקחמה .תבורעת־יאושיגבו תיתד תוהדזהב תומגמ חתנל םיצמאמב וזכרתה 

.הז רקחממ םינותנה תא השריפו הביגהש הפנע תורפס דילוה תידוהיה הייסולכואה לע 

ונאש לככ ךשמנ םייאקירמא םידוהי לש םתוכייתשה תשוחתו םהיתויונמאנ חותינ 

New York תעה־בתכ שידקה ,1998 ףוסב ,הנורחאל קר .םירשעה האמה ףוסל םיברקתמ 

 Review of Books ומסרופש םירפסב ועבוהש תידוהיה תויכשמהה לע תועד ןחבש 2רמאמ

'ס לאומס גולויצוסה ,גרבצרה רותרא תועדה־הגוהו ןוירוטסיהה לש םטע ירפמ הנורחאל 

זמרו רוכזא לכ ןיא הלא תודובעמ תחא לכב .ץיבושרק 'מ ןלא םיטפשמל רוספורפהו ןמליה 

עודמ הלאשה תא ררועמ רנזולק לש ורמאמ .תורצנל תודהיהמ תדה־תרמה לש העפותל 

םאה .הלאשב ןוידמ (םירחאה םהיתימע םע דחי) הלא םייניצר םירקוח השולש וענמנ 

םילאוטקלטניא םגש ךכ ידכ דע הקזח וז העפות חכונל תיתרוסמה תחנה־יא תשוחת 

תודדומתהל בושח ץירמת הווהי רנזולק לש ורוביחש תווקל שי ?הנממ םילהבנ םידבכנ 

.תובורקה םינשב הז בואכו בושח אשונ םע 

המכ ותדובעב שי ,הז ובאט םע דדומתהל ותונוכנ תוכזב רגזולקל יתדהא ףא־לע 
תורחבנ תוישיא תויודעב שומיש השוע רבחמה .תוסחייתהל תויוארה תויגולודותמ תויעב 

לש תונמיהמה תייעב לע רבעב ועיבצה םינוירוטסיה .וינועיטל תורוקמכ םידמושמ לש 

םייגולוכיספ תורוקמכ וא תויתורפס תוריציכ רנזולק ןתוא גיצה וליא .הלאכ תויודע 

םתד תא ורימהש הלא בורש איה ולש החנהה־תדוקנ .רתוי ענכשמ היהש רשפא ,םיניינעמ 

הפוקתב םיידוהיה םירגהמה בור יכ ורבסהו ,יסקודותרוא עקר ילעב רקיעב ויה תורצנל 

רשאב ןכל־םדוק וירבד תגצה םע יבקע וניאו ידמ לבגומ םייסקודותרוא ויה תמדקומה 

ןויסינ הלא םיכמסמב תוארל רתוי ריהז הז היהי .תורודה ךרואל םיידוהיה םייחה ןווגמל 

םייואר םה ,הרקמ לכב .םידוהיל ןווכש הפטה יעצמאכ וא ,יזכרמ "dislocation" קידצהל 

תודובעל רנזולק לש ותוסחייתהב םג ךכ .רוביחב האבוהש וזמ רתוי תמכחותמ תונשרפל 

בתכ ,רנזולק ידי־לע רכזומה Marty,3 .תורצנל תד־תורמהב וקסעש רתוי תומדקומ 

לע םירבועש םייונישה תא תוארל שי .םידוהיו םירצונ ברקב תויתד תומגמ לע הבחרהב 

הלוע הזכ חותינ .םייאקירמאה םייחב תדה תעפות לש רתוי בחרה רשקהב תונוש תוצובק 

ןילמוגה־ תוסחייתהמ םלעתהל םג רוסא .ורמאמ תישארב הלעהש תונויערה םע דחא הנקב 

תא קודבל םג ךרוצ שיש ןכתיי .תירבה־תוצראב םתביבס םע ונימיב םידוהיה לש תבחרנה 

.תדה־תרמה לש היגוסה תניחב עקר לע תדה ייחמ תיללכה ןוצרה־תועיבש־יא תדימ 

תולאש גיצהל רנזולק לש ותונוכנ ,הרקמ לכב יכ ינמוד ךא ,ךרע־טועפ םניא הלא םיאשונ 

.חבשל היואר הלא 

לש ויתולאשמב" :תינבר הרמא לע הזרפארפב קתרמ רמאמ לע וז הרצק הבוגת םייסא 
".אוה םכח דימלת םא רכינ םדא 

 Gary, W. (1988). "God and the Jews". The New York Review of Books, Vol. LXV, .2

 .No. B

 .Marty, M. (1993). "Where the Energies Go". Annals AAPS, 527, 10-26 .3
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