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ך"נתב ןיינעתהל בוש ולחה םידוהישכ
ארקמב יעדמהו יתרוקיבה ןיינעה תחימצב קסוע ,"הנשיה תירבה ישדחמ" ,ןהכה ןר לש ורפס
הינמרגב םידוהי םיליכשמ ברקב

ןר19-ה האמב ארקמה תרוקיב םע הינמרגב לארשי תמכוח תודדומתה :הנשיה תירבה ישדחמ

םילקש 78 ,'מע 253 ,דחואמה ץוביקה תאצוה .ןהכה

ברקב ןה ,19-ה האמב הינמרגב ארקמה תרוקיבב קסוע ןהכה ןר לש דואמ ןיינעמהו דמולמה ורפס

תובר םינש ,תורצנבו תודהיב תמייק התיה ך"נתה לש תונשרפ .םידוהיה ברקב ןהו םירצונה םירקוחה

תחימצל ליבקמב קר תחתפתמ הלחה ,שמוחה לש ןכש לכ אלו ,ך"נתה לש תרוקיב ךא ,ןכל םדוק

.תומכסומב קפס תלטה ררועל ונויסינו ינרדומה עדמה

קוסעל ולדתשהש ,19-ה האמה ףוס דעו 18-ה האמהמ ארקמה ירקבמו םירקוחה לכש אלא

חווט תא המ תדימב הליבגה וז הדבועו ,תרחא וא וז המרב םייתד םישנא ויה ,יעדמ ןפואב םתכאלמב

ירפס תשמחב יתרוקיב לופיטמ העיתרה היה םידוהיה םידמולמל דחוימב ינייפוא היהש המ .םתרוקיב

.םירצונ םירקוח לש ידבלבה םקוסיע םוחתב וראשנ הלא בר ןמז ךשמבש ךכל םרגש המ ,הרותה

תא וב תוארל רשפאש ,"ינידמ-יגולואית רמאמ"ב הזוניפש ךורב היה רתויב םסרופמה ללכה ןמ אצויה

ליטהל ןיא םלואו ,ןאכ םינודנה םידמולמה לש ןמזל םדק אוה .תיעדמה ארקמה תרוקיב לש ץולחה

לע" ,רדרה ג"י לש ורפסל םג .םברקב םג ,הלילשלו בויחל ,בושח דיקפת אלימ הזוניפש יכ ךכב קפס

.הבר העפשה העדונ )1994 ,ןלוג ןורי תאצוהב תירבעל םגרות( "םירבעה תרישב רשא חורה תודוא

:19-ה האמב םיבלש השולש תיגולונורכ הניחבמ םינמסמש ,םיקרפ השולשב ונויד תא ךרוע ןהכה

קרפה זכרמב .ארקמה תרוקיבב וקוסיעב דחייתמ םהמ דחא לכש ,ישילשהו ינשה ,ןושארה שילשה

וליאו ,םייהנייטש יול המלש ףוסוליפה - ינשה קרפב ,טסוי סוקרמ קחצי ןוירוטסיהה דמוע ןושארה

,םינברו םירקוח רחא דצמו םינוש םירצונ םירקוח דחא דצמ םינודנ ,רתויב לודגה ,ישילשה קרפב

םידוהיה םישיאה .םירצונה םירקבמל הבוגתכ רקיעבו ,ארקמה תרוקיבל םג םתדובעב וסחייתהש

Wissenschaft( "לארשי תמכוח" רותב רכומש המ םע ,םלוכ אל יכ םא ,םבורב ונמנ םהב ןד רפסהש

des Judentums( 19-ה האמה לש הינמרגב.

םיגוחב ללכ ךרדב ,ימדקאה םעוצקמ התיה ארקמה תרוקיבש ,םירצונה םידמולמה ומכ אלש

וסינ םה .םידוהיה םידמולמה לש ירקיעה םקוסיע היה אל ארקמה רקח ,תואטיסרבינואב היגולואיתל

תינרדומ תודהי בצעתו עדמה תוישוא לע תתשותש ,תידוהי היפרגוירוטסיה חתפל הנושארבו שארב

תורפסה רקוח היה ץנוצ ,)גולואיתו( ףוסוליפ היה םייהנייטש ,םינוירוטסיה ויה ץרגו טסוי .)14 'מע(

םהיניב ויה אל .האלה ןכו ,ןותיע ךרע ןוספיליפ ,תודהיה יעדמב םירקוחו םינבר םואביימו רגייג ,תינברה

,תידוהיה תרוסמל דוגינב לבא .םויכ תואטיסרבינואב ארקמל םיגוחב םיריכמ ונאש גוסהמ ארקמ ירקוח

תוניינעתהה בוש הרזחוה הלכשהה תישאר זאמש ירה ,)הלבקבו( דומלתב קרו ךא טעמכ הדקמתהש

ןהיתשש ,ארקמה תרוקיב ןיבל "לארשי תמכוח" ןיב שגפמ 19-ה האמב הינמרגב רצונ ךכ .ך"נתב

.)35 'מע( ינרדומה עדמה לש היגולואידיאה לע ןהירקחמ תא תיתשהל ופאש

*

םידוהיה םירקוחה ןיב ישארה תקולחמה ריצ םג ויהש ,םיאשונ ינש םידמוע רפסב גצומה ןוידה זכרמב
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?המודק איה - םיעבשה םוגרת יפל ,)nomos( "קוחה" - הרותה ,הדימ וזיאבו ,םאה :דחאה .םירצונל

דוגינה תא וכישמהש ,םייטיונמרה םינויד ודילוה םה .האובנה םע הנוהכה לש תודדומתהה :ינשהו

הקיטיונמרה"ו "הקיטיונמרה" ,ירפס ינשב יתדמע םהילעש( ך"נתה תנבהב שרדו טשפ ןיב יתרוסמה

.)"השדחה תעב תידוהיה הבשחמב

האמה תישארב תיגולוטסירכה התמגמו תירצונה ארקמה תרוקיב רואיתב ורקחמ תא חתופ ןהכה

לש הנושארה תינונסה היהו 1819 תנשב דסונש ,"םידוהיה לש עדמלו תוברתל דוגיאה" תגצהבו 19-ה

)ר"זש( בושבור ןמלז רשא ,הז דוגיא .זנאג דראודא ,דוגיאה דסיימ תא ריכזמ וניא ךא ,"לארשי תמכוח"

לע ביגהל אקווד ףאש ,תודהיל תורכנתהב דואמ תמזגומו הטוב הרוצב והומישאה םולש םושרגו

רקיעב - עדמה לע תודהיה סוסיב ידי לע ,םירצונה םידמולמה ברקב וחוורש תוידוהי-יטנאה תומגמה

תבריק .םיילסרבינואה הירסמ תשגדהו תודהיל תירלוקיטרפה הקיזה תרימש ידכ ךות - הירוטסיהה

יפ לע ףא ,ארקמה תרוקיב לא רתוי יבויח סחי םג היתובקעב הררג תויללכה תוילרבילה תומגמל וירבח

'מע( "ארקמה תרוקיבמ לארשי תמכוח תוקחרתה" לע וליפא רבדמ ןהכה ;הב קוסעל ןיידע וטעימ םהש

81-88(.

"םילארשי" ןיב הדרפהה וק תא ך"נתב הארש ,טסוי ןוירוטסיהה דמוע ןושארה קרפה זכרמב ,רומאכ

הבשחמב ינשה טוחכ ךכ רחא רבעש ,תיתד הליהקכ וא םעכ םנויפיא ןיב רמולכ ,)62 'מע( "םידוהי"ל

,הזוניפש תא הריכזמה ארקמ תרוקיב לש הדותמב לגד טסוי .טרפב ארקמה תרוקיבבו ללכב תידוהיה

תומד ,ותטישל :דועו .תירבעה ןושלה תא בטיה ריכהל אוה הל םדקומה יאנתהש תרוקיב ונייהד

איהש יפכ ,תירוטסיהה הנומתה תובקעב אלא ך"נתה לש המודקה הפוקתב הבצוע אל תודהיה

לכ ומכ .)72 'מע( לגה לש תיפוסוירוטסיהה ותפקשהמ עפשוה אוה הזה ןיינעב .ך"נתב תראותמ

אוה .הרותה ירפס לש םרוביח ןמז תלאשל הבר בל תמושת טסוי שידקה ,רפסה ןד םהבש םירקוחה

.היסקודותרואה לש חורה תרומ תא ררוע ךכבו ,דואמ רחואמ דעומב השענ םרוביח יכ הדמעל הטנ

.גולואית רקיעב וב האור ןהכהש ,םייהנייטש ידוהיה תדה ףוסוליפ דמוע רפסה לש ינשה קרפה זכרמב

תמאב האורו היפוסוליפל תד ןיב הדירפמה ,םייהנייטש לש תיפוסוליפה ותוגהב טעמ קסוע אוה

.םדאה לש תילנויצרה ותועדומ םע ההז הניאש ,תיתדה הנומאה לש "תלוביש"ה תא תולגתהה

.תיתד-תיפוסוליפה ותפקשה דקומב תדמוע תולגתהה

יכ ,ןהכה תנעט תא קידצמ הז ןיא לבא ,ורוד ינב לע הבר העפשה םייהנייטשל התיה אל ונמזב

האמב .)82 'מע( "תידוהיה תילאוטקלטניאה הריזב ןפוד תאצויו תילוש תומד היה ומצע םייהנייטש"

ותוא םישרה תולגתהה גשומש ,גייווצנזור ץנרפ תובקעב הייחת ןיעמל ולש היפוסוליפה התכז 20-ה

.תינרדומ תיטסילאיצנטסיזקא הבשחמ חותיפל םייהנייטשב עייתסהל הסינ ספש םיכאוי םג .דואמ

תובקעב הנושארבו שארב ואבש ,ארקמב םייהנייטש לש םיעודי תוחפה וינויעל רקיעב סחייתמ ןהכה

ותדמע .וייח ימיב הבר הדוהתל הכז אל אוה םגש ,הקטאו םלהליו ירצונה ארקמה רקבמ לש ורפס

גשומ - ולש היפוסוליפה לש יזכרמה גשומהמ הרזגנ ארקמה תרוקיבל םייהנייטש לש תינורקעה

.)95 'מע( תוריחהו האירבה ,לאה דוחיי :םירקיע השולש לע תתשוהש ,תולגתהה

תולגתהה ןויער ,ונגראמ קר לאהש ,רמוחה תויחצנ לע )םיטסילאידיאה( םיפוסוליפה תנעטל דוגינב

,םידוהיה םידמולמה בורמ לדבנ םייהנייטש ,םרב .)98 'מע( רמוחהו םלועה ארוב היה םיהולא יכ רמוא

רקיעב רמולכ ,"השמ תרות" תא אלא םיקוח רפס ך"נתב האור אוה ןיאש ךכב םג ,ןוסלדנמב לחה

,םהירחא םיאבהו ןוסלדנמ ,הזוניפש ונעטש יפכ ,)"קוח"( Gesetz הניא הווצמ ןכל .הקיקח אלו הארוה

.)108 ,97 'מע( "Gebot" אלא

המינהש הרקמ הז ןיא ןכלו ,יתד ףוסוליפ אלא ארקמ רקוח היה אל םייהנייטש יכ חוכשל ןיא םלואו

הקטאו דגנ דוחייב תנווכמ איה .ולשמ תיאמצע ארקמ תרוקיב רשאמ רתוי וירבדב תטלוב תיסומלופה

היה" םייהנייטש יכ ןייצמ ןהכה ,תאז םע .תירצונה ארקמה תרוקיב לש תרוקיב ןיעמ איהו ,לגה דגנ םגו

.)110 'מע( "ארקמה תרוקיב לש תירצונ היטה לע שרופמב עיבצהש ןושארה ידוהיה הגוהה

https://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1399242

2 of 4 24-Jan-20, 14:49



םתבוגת תא רקיעב ראתמ אוה אלא ,םימדוקה םיקרפה ינשב ומכ דחא יזכרמ הגוה ןיא ישילשה קרפב

זא ועיבטהש ,ןזואהלו סוילויו ףארג לראק לש ארקמה תרוקיב לע םיבושח םידוהי םידמולמ המכ לש

.הל הצוחמו הינמרגב םירצונה םירקוחהו םיגוהה ברקב וז הנילפיצסיד לע עירכמהו קזחה םמושיר תא

'מע( הנושארה לבב תולגל תרחואמ הפוקתב ורבוח הרותה יקוח יכ התיה םהלש תירקיעה הזתה

הפוקתה לע רשאמ רתוי ובתכנ הבש הפוקתה לע םידיעמ םיטסקט"ש ןזואהלו ןעט ךכל רשקב .)123

ארקמה ירקוח ןיב ירקיעה תקולחמה ריצ ןכלו ,ןוכנ קפס ילב הז .)134 'מע( "םירפסמ םה הילעש

."קוחה" תומידק-יא וא תומידק לש היגוסה ,רומאכ ,היה םידוהיל םירצונה

לש תובוגתלו ,1864 תנשמ הכמב םילארשיה לע יזוד טרהנייר לש רפסל ךורא קרפ שידקמ ןהכה

םידקת תרסח הדוהת" ול התיה ,"תובישח רסח"כ רפסה תא ןייפאמ אוהש ףא .וילע םידוהי םיגוה

תמכוח" לש העדותל ארקמה תרוקיב ,ותעדל ,הרדח הז רפסל תודוה .)138 'מע( "תידוהיה תונותיעב

םרזה ,רגייג םהרבא דמע ושארבש ,ימרופרה םרזה - םימרז השולשל קלחמ אוה התואש ,"לארשי

תא םימיל דילוהש( לקנרפ הירכז לש ירוטסיה-יביטיזופה םרזהו שריה ר"ש לש יסקודותרוא-ואינה

אוהו ,דומע יצח לכה ךסב ןהכה שידקמ לקנרפל .)תירבה תוצרא תודהיב תיביטברסנוקה העונתה

.ץרג ךירנייה ןוירוטסיהה תועצמאב רקיעב הזה םרזה לש ארקמה תרוקיב תא טטרשמ

בויח ,היסקודותרואל תודגנתהה אוה םהל ףתושמה ,םימרזה תשולש ןיב םייתוהמה םילדבהה תורמל

תצפה ךרוצל תודהיה תוחילשב הנומאו תינרדומה תודהיל סיסבכ עדמה תייאר ,היצפיצנמאה

יזכרמה ןויערה ירהש ,תאזה הנומתב היסקודותרוא-ואינה תללכה ההימתמ םנמא .יתאה םזיאיתונומה

,הכותמ קרו ךא ןיבהל שי תודהיה תא יכ ,"ץרא-ךרד םע הרות" המסיסה תורמל ,היה שריה ר"ש לש

רבדל ללכב רתומ םא ,היסקודותרוא-ואינה לש ארקמה תרוקיב .הל הצוחמ תורוקמ לע תוכמתסה אלל

ףסויו שריה ר"ש ןכל .תודהיל סחיב ינרדומה עדמה תא הללשו תיטננמיא התיה ,"תרוקיב" לע הלצא

."לארשי תמכוח"ל הרואכל םיכייש םניא ,תיסחי בר םוקמ םהל שידקמ ןהכהש ,רמייהנגוג

םהרבא ברה תועצמאב הנושארבו שארב ןהכה ראתמ ימרופרה םרזב ארקמה תרוקיבל סחיה תא

רלהוק ןמפואק ברה ;יאנותיע רקיעב היהש ,ןוספיליפ גיוודול ברה ;דואמ הרופ עדמ שיא היהש ,רגייג

הבחרהל הכוז וניא אוה יכ םא( ץנוצ דלופואיל ,19-ה האמב תודהיה יעדמ לש רתויב בושחה רקוחהו

ףארג לש הזתופיהה תא ץמאל הסינש ךכב ויתימעמ דחייתהש ,םואביימ דנומגיז ףוסבלו ,)רפסב הבר

.התא סמלפתהלמ ענמנ אל םגש יפ לע ףא ,ימרופר שובלב ןזואהלוו

האובנה לש הזתניס"כ םואביימ ידי לע ספתנ ,ןזואהלו לש רואיתב יזכרמה טקייבוסה היהש ,קוחה

,ןזואהלו ףארג לש ןועיטה רקיע תא ,רומאכ ,ץמיא אוה .)213 'מע( "תיאובנ הינומגה תחת ,הנוהכהו

ךות ,המודקה הפוקתה לא בוש קוחה תורצוויה תא םידקהו ,םהלש תויגולוטסירכה תומינה קוליס ךות

היינשה תאו "ילאוטיר קוח"כ ןייפיא הנושארה תא :"םיאיבנה תרות"ל "םינהוכה תרות" ןיב הלדבה ידכ

ותפקשהל ולש ארקמה תרוקיב תא םואביימ רשיק ךכ .)215 'מע( "רסומהו קדצה ,םזיאיתונומה"כ

.היכרצלו םיינרדומה םינמזב תודהיה לע תיגולואידיאה

ורפסש קפס ןיא לבא ,ןהכה לש ורפסב ונודנש תויגוסה לכל סחייתהל רשפא יא וז המישר תרגסמב

."לארשי תמכוח" תלוכסאו הינמרג תודהי ירקוח ברקב ןהו ארקמ ירקוח ברקב ןה בר ןיינע ררועי

תטיסרבינוא תאצוהב רוא האר ,"השדחה תעב תידוהיה הבשחמב הקיטיונמרה" ,יול באז לש ורפס
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