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ומה ,ץראב ידוהיה ןוירטלורפה ןיאש ,אקע אד םרב .הזמ 
.וז ךרדב תכלל לגוסמ ,י"אפמ לש םזינוטרופואה חורב גהנ 

הנקסמה ןאכמ 
ידוהיה םעה שאוב בצייתמ יצראה ץוביקה"ש 
יצראה ץוביקה אלמי ןכב .תויהל םקו ררחתשמה 
ןויוטלוופה לש תיצולחה ותוחילש תא 

.(42)"ילארשיצראה 
ינפלמש םימיב ריעצה רמושה תונותע לצא ליגרה לכ 
ותעב רוגשה ,הז רוביד-חסונ לע האתשמ וניא המחלמה 
אל חסונ ותואש האתשיש רשפא םרב .אנד תמדקמ וז תונ 

.םימיה ימיא לומ הז-אוהכ הנתשה 

ילוליאש ,םיטסיקצורטה ןותע :ונינפל וז העפות םגו 
לכ .ידוהי ןותע והזש ונתעד לע םילעמ ונייה אל ןאכ ללכנ 
יתשפיח .יקצורט :הנורחאה דע הנושארה הרושהמ ,ולוכ 
.אושל לבא ,וטיגב םבצמו םידוהיל והשלכ רוכזיא תורנב 

יקצורט לש הלודגה ותומד תמועל דמגתמו גומנ לכה 
ידבמ רוא תונש ףלאש המוד .תולגל ותאצ זאמ ויקבאמו 
ףא .הינודרונ לש הנואטבל םיטסיקצורטה ןותע ןיב תול 
שוגה ןוחצנל ןוזחה :הרקיע לכש ,הקיטסיצילבופה ןאכ 
העווזה למס אוהש שוג ,יטארקומיד-יטסילאיצוסה 

אוה הפוצ - רקיעהו םימדוקה םינותעב 
.(49)"תידוהי הנידמ לש הריציל םייוכיס"ל 

.םיצאנה םיעשופה לש ןידל הדמעהל הלאשמ תעבומ ףא 
הכרעה ירבדו לצרה ירבדמ םיעטקה םיבלתשמ ךכב 
םידומע םיאב ןאכל .הזה ןמזב תונויצה לש התוקדיצל 
םירמאמ ףוסבלו קילאיבל םישדקומה םידחא 
ירבדל דע ,וננמזב ידוהיה בצמה חותינל םייגולואידיא 
רעונה לש דיתעה ןוזחב הצובקה לש הכרע לע המיתחה 

.ידוהיה 

ואטבו םינולע .הפיא םירזוח ונינפלו םיגלפה ויה הלאכ 
םא םירכזנה םינועיטה םירזוח םעפ לכו ,םירחאו הלא םינ 

ונינפל לשמ ,םישדח םיקומינ בולישב םאו השגדה רתיב 
םלועב המיא םושש ,גלפו גלפ לכ לש םינתיא תודוסי 

.םרערעל הייושע הניא 

םיטארנדויה ישעמ ,תוגירהה לע תועידיה תוברתמ ךכו 
ודרו םינמרגה םעטמ ולשמש ,("םידוהיה תוצעומ") 
םינווכתמ םינמרגהש ,שרופמב םיעמוש ונאו ,םהיחאב 

צמאבו רתויב רצקה ןמזב םידוהיה לש תיסיפ הדמשה"ל 
חא תואטינמ תועידי תואבומ .(420)"רתויב םילוזה םיע 
תומוקממו (406 - 403) אנליווב םימדה ימימ ךכ ,םיר 
םע היצילאוק ןיאש ללמה ררגנ ךכ םע דחי םלוא .םירחא 
לארשי-ץראב םיברעה ינומה םע אלא תידוהיה תונגרובה 
התסינכו תוצעומה תירב לע בהיה ןאכ םיכילשמ .(432) 
םזילאירפמיאה בלב עוגפל דיתע תאז לכש ,ברע תוצראל 

"גירקצילב"הו המחלמה םוציעב תאזו (446) ילגנאה 
תא םומעיש ידכ דע ףרה ילב ףדגלו ףרחל רתומ !הילגנאב 

לע הער הלמ דיגהל רוסא לבא היטרקומידלאיצוסה 
.(485)ןילאטס 

זוחה ,םירבדה לש םציק ספאב וליפא ןאכ וניצימ אל 
ותעש ,רמול ןתינ םוכיסב םלוא .םינוש םינווגב ןאכ םיר 
לודגה הבורב איהש ,הקיטסיצילבופל תודע איה וז תונ 
הפופא םהב המיאה יעוריא לש ןידדצ יריצל וא דיל וליאכ 

דמלמ ךא (לשמל ,הינודרוג לש)טועימה ןותע .וז תונותע 
.רוגשה ללמב הז-אוהכ הסגנ אל האושהש ,ללכה לע 
אלא יל ןיאו האוש ךותב האוש :וז העפותל םעפ יתארקו 

.וז הרדגה לע רוזחל 

ךירצ הז קלח ףאו ונילא העיגה הקלחב קרש ,וז תונותע 
דרשש רמוחה חונעיפב םיטעמ-אל םיצמאמ היה 
ילוליא םיברל העיגמ התיה אל ,םיאנת-אל-םיאנתב 
אלל םויה אוהש ,שימרק ףסוי.רד לש ותונדקשו ותונדמל 
דומעו דומע לכל ויתורעהב .האושה ירקוח לודג קפס לכ 
מל ונא םללכמש םירחא תורוקממ םיליבקמ איבמ אוה 
,םיארוקל ,ונל .האושה רקוחל הז רמוח לש וכרע לע םיד 
לארשיב תוגלפמה לש ןנקויד רויצל וז תונותע הבושח 
.םימיאה ימיב םהלש תויגולואידיאה תא ובציע דציכו 
הנתיא" הדמענש ,תיגולואידיא תושקיע ךינפל ירה ךנוצר 
,הלאש ,תעדונה הרימאבש ינמוד .האושה לומ "הביציו 
אל ןיידע ,םולכ וחכש אלו םולכ ודמל אל ,םלוככ םבור 
ילוא וז היעב לש הנורתפל רותחל ךרוצ שי .וז הדיח ונרתפ 

.תויתרגש-אל הנייהתש ןידה ןמש ,תורחא םיכרדב 

לסוק .ג 

ךרוצל תחפסה וקח 
תיחד הקיסיפאטמ 

ינתב תונוש המ "יתרוסמ" שוריפ לכ לש תויתועמשמה רמה ,ץראב ידוהיה ןוירטלורפה ןיאש ,אקע אד □רב .הזמ 
שוריפ םצעב אוה תחא המגטניס לש הנוש שוריפו ,תיל .וז ךרדב תכלל לגוסמ ,י"אפמ לש םזינוטרופואה חודב גהנ 
ימו הלואגה (העינה וא)עיגת יתמ :ולוכ רופיסה לש הנוש hkiKuiihf'l'hliifill הנקסמה ןאכמ 
לש ושוריפב ןיטולחל הז חוכיווב ךמות ןייטשלא .הנאיבי ידוהיה םעה שארב בצייתמ יצראה ץוביקה"ש 
- וארוב תא דבועה םדאה אוה ךלמל הנשמה - ןתנ 'ר יצראה ץוביקה אלמי ךכב .תויחל םקו ררחתשמה 
רבעב קסוע ולוכ רופיסה :ולשמ יתד שוריפ ךכ לע ףיסומו ןוירטלרופה לש תיצולחה ותוחילש תא 
הנשמה לש וישופיחו תוישיאכו ארובה תד "ילארשיצראה 

תא םיפקשמ תדבואה הכלמה תב רחא ךלמל ינפלמש םימיב ריעצה רמושה תונותע לצא ליגרה לכ 
סוטטסב ומצע יוליג איה"ש "וייחב םדאה תדובע" , -ותעב רוגשה ,הז רוביד-חסונ לע האתשמ וניא המחלמה 
."תללפתמ תוישיאכ ומצע יוליג ,ונייה ;הליפתה ללמ תב ימעפ אל חסונ ותואש האתשיש רשפא םרב .אנד תמדקמ וז תונ 

,ןייטשלא בשות ,רופיסה לש תינורקעה ותועמשמ לשבו ורופיסב הרוצו ןכות ירקח ,ןייטשלא באוי .םימיה ימיא לומ הז-אוהכ הנתשה 
.הצובקה שארב דמעוה אוה /ד"משת/בלסרבמ ןמחנ 'ר לש ןושארה ילוליאש ,םיטסיקצורטה ןותע :ונינפל וז העפות םנו 

תורפסה םוחתב רקחמ תוטיש שרופ ןייטשלאש רחאל .י י לכ .ידוהי ןותע והזש ונתעד לע םילעמ ונייה אל ןאכ ללכנ 
תיטסילאמרופה ותטיש תא ודוסיבו ,תיממעה ןק א רנ תט סונ "א יתשפיח .יקצורט :הנורחאה דע הנושארה הרושהמ ,ולוכ 
רקחמה רקיע תא שידקמ אוה ,פור9 לש תיטאמגטניס .אושל לבא ,וטיגב םבצמו םידוהיל והשלכ רוכזיא תורנב 
תיטאמגידאראפ-תילארוטקורטסה ותשיפת יכ חיכוהל המשנה לוק יקצווט לש הלודגה ותומד תמועל דמגתמן נומג לכה 
ריסוס-הד לש תונשלבב היתודוסיש ,סוארטש-יול לש יךבד ירפס ,"אסכו םודה" רקח ,סייו ללה -ידבמ רוא תונש ףלאש המוד .תולגל ותאצ זאמ ויקבאמו 

םושמ תאז .פורפ לש וז לע הפידע — !תיטאמנידאראפ שוגה ןוחצנל ןוזחה :הרקיע לכש ,הקיטסיצילבופה ןאכ ם^מ"תא^פור^לשמ ל^רפידע -"(תיטאממדאראפ תטיסרבינוא/ה"משת/ןונגע י"של םימיה ףא •הינודרונ לש הנואטבל םיטסיקצורטה ןותע ןיב תול 
תויגולונורכה רושיקה יכרד תא בלשמ סוארטש-יולש ןליא יב העווןה למס אוהש שונ >יטא .יטסילאיצוסה 
רושיקה יכרד םע (הלילע) ססקטה תודיחי ןיבש אוה הפוצ - רקיעהו םימדוקה םינותעב 
לש תומנידאראפה) ססקטה תודיחי ןיב תוינורכניסה .(69)"תידוהי הנידמ לש הריציל םייוכיס"ל 
שלא הארמ תואלבט-בר יטסילאמרופ חותינב .(הנבמה /,ךלמ תב ימעפ' יייסשלא באוי לש ורקח .םיצאנה םיעשופה לש ןידל הדמעהל הלאשמ תעבומ ףא 
םירשק ףשוח תינורכניסה המגידאראפב שומישה יכ ןייט תדבאמ השעמ" לש דואמ טרופמ חותינ אוה הכרעה ירבדו לצרה ירבדמ םיעטקה םיבלתשמ ךכב 
תא ששאמו ,ססקטה תודיחי ןיב רתוי םיבר םייתועמשמ י לש וירןפיסב ןושאוה /ךלמ תב ^ םידומע םיאב ןאכל .הזה ןמזב תן"יצה לש התוקדיצל 
שומישה תרזעב ,רוציקב .ולש היצאטרפרטניאה ןב ןיךופיס לש ץבןקה תא חתופה ,בלסרבמ םירמאמ ףוסבלו קילאיבל םישדקומה םידחא 
שלא ףאוש תיממעה תורפסה רקחב םזילארוטקורטסב -יחבמש ,הזית דימעהל ןויסנ והז :הזמ רתוי .םירופיסה ג"י ירבדל דע ,וננמזב ידוהיה בצמה חותינל םייגולואידיא 
תגרוח ן'רהמה לש רופיסה תועמשמ יכ חיכוהל ןייט רפיטה ךשע.השןלש תא ףיקתש תןגההן הקיטתסאה תנ דעונה לש דיתעה ןוזחב הצובקה לש הכרע לע המיתחה 
תילבקה תיתשתל רבעמ ףאו תידיסחה תויתתיכל רבעמ ,ך לש ןתומדב וןשקה לכו ר,יהמה יטוקלי,תא םנן 'םיו .י-חהיה 
הליחהל רשפאש ,הבחר תיתד הקיחפאטמל דע העיגמו גישהל ידכ .הקיסיפאטמל תורפס ןיב בלסרבמ ןמחנ ראטבו םינולע.,רפיא םירזוח ונינפלו םיגלפה ויה הלאכ 

זסס 1F cxJi'irTno-iNTHPADn! rv' \oa'!?? םג 'תוניש תויוסמ יתשל וייטשלא סחייתמ וז הרטמ םא םירכזנה םינועיטה םידחח םעפ לכו ,םירחאו הלא םינ 
(PP 28) ANTHROPOLOGIE STRUCTURALE -ב תזואב תווושק ןמתנ 'ך לש ,וירופיס רקיעבו ,ויתודובעש ונינפל לשמ ,םישדח םיקומינ בולישב םאו השגדה רתיב 

:סוארטש-יול בתוכ רטמה איה תחאה .הינשב תווושק תויהל■ תויושעו ,ןהמ םלועב המיא םושש ,גלפו גלפ לכ לש םינתיא תודוסי 
לש תעדומ יחלבה תוליעפהש םירובס ונא םלואו וירופיסל ,דחי םנ תינוליחו תיתד ,תבכרומה תינשרפה תר .םרערעל הייושע הניא 
הלא תורוצו ,םינכת לע תורוצ תייפכב הרקיע תורה ךקןחל דעו ןתנ ר וךבד-השןען ןדימלתמ זאמ ,ן"רהמ לש םיטארנדויה ישעמ ,תוגירהה לע תועידיה תוברתמ ךכו 
,וננמז ןבו םדק ימי ןיב ,םדא לכ רובע ןדוסיב תוהז תרוסמה איה ,הינשה .ןד ףסוי ,ונימיב תירבע תורפס ודרו םינמרגה םעטמ ולשמש ,("םידוהיה תוצעומ") 
ץתומ ןפואב הארמש יפכ ,תברותמ וא יביטימירפ ןייטשלאש ,יממעה רופיסה רקחב ,תינרדומה ,השדחה םינווכתמ םינמרגהש ,שרופמב םיעמוש ונאו ,םהיחאב 
אטבתמ אוהש יפכ ילובמיסה דוקפיחה יקחמ טךפב הלש דחא ןןןיכן _ התוללכב איהש תוארהל הצור -צמאבו רתויב רצקה ןמזב םידוהיה לש תיסיפ הדמשה"ל 

י"®3 -אמגודאראפה וא יגולופורתנאה) םזילארוטקורטסה - -חא תואטינמ תועידי תואבומ .(420)"רתויב םילוזה םיע 
הישוקל יתוא איבמ הח ,(יורק השמ תיתפרצמ םגרית) המיאתמה איה _ סוארטש-יול דולק לש ודוסימ (יט תומוקממו (406 - 403) אנליווב םימדה ימימ ךכ ,םיר 
ןייטשלא ,דחא דצמ :ןייטשלא לש ורקחמ יפלכ הלופכ <תוחנה רפסמ יפ לע <תאזו ;ןמחנ ר לש ורופיס תרהבהל םע היצילאוק ןיאש ללמה ררגנ ךכ םע דחי םלוא .םירחא 
רזי ן"רהמה לש תיתורפסה ותוליעפ יכ חיכוהל לדתשמ תויךקיעה תא הנמא .תונקסמל ןתושעל שקבמ רקחמהש לארשי-ץדאב םיברעה ינומה םע אלא תידוהיה תונגרובה 
הלאשה .ילאנויצאר דוסי תלעבו תיתילכת ,תיאמצע ,המ רטיצ ףטןא תניחבב אןה ןיאן 'הנבמ שי הז ךןפיסל (ן :ןהב התסינכו תוצעומה תירב לע בהיה ןאכ םיכילשמ .(432) 
לע תרבדמה תיטסילארוטקורטסה הדותמה םאה איה .עהש >תורפס הגבמ ןהז (2 :תואשילק וא תועפשה ,םיט םזילאירפמיאה בלב עוגפל דיתע תאז לכש ,ברע תוצראל 
יאתמה הדותמה איה ,דרמה לש תעדומ יתלב תוליעפ'' תונבל הנווכ ול התיהש םיוסמ םדא :רבד-לכל-ןמא דימ "גירקצילב"הו המחלמה םוציעב תאח (446) ילגנאה 
רהי הריצי איה ןייטשלא לש ויניעבש הריצי חותינל המ -המה ,רמולכ :(ןפוצ)תועמשמ תלעב תיטתסא תכרעמ תא םומעיש ידכ -זע ףרה ילב ףדגלו ףרחל רתומ !הילגנאב 
תילכתל עדומב תנווכמו התריצי ןפואב תינוצר ,תיד ךפטמ לעב בכךומ הנבמ ןהןש ןןןיכמ ן3 :רפוסכ ן"ר לע הער הלמ דיגהל רוסא לבא היטרקומידלאיצוסה 
,הישוקה לש ינשה הדצ ,ינש דצמ .תמייוסמ תיתד -אןת אהת תיטסילארוטקורטסה תונשרפה ,קמוע-ידבר .(485)ןילאטס 
רנאה תוליעפב הבר תודיחא תינמ םזילארוטקורטסה תונקסמ לעב ,יתד רופיס והז (4 :רתויב ותוא תמ דוחה ,םירבדה לש םציק ספאב וליפא ןאכ וניצימ אל 

:סוארטש-יולמ טוטיצ בושו .תיש .מס תא חנעפל עדןיה ידןהיה ארןקל ןדעןנש תויסיפאטמ -ותעש ,רמול ןתינ םוכיסב םלוא .םינוש םינווגב ןאכ םיד 
יחלבה הווטקודטסה לא עיגהל קפסמו ץוחנ" ןכומו (ןוספמות הנרא - םיפיטיכראו םיביטומ) ויל לודגה הבורב איהש ,הקיטסיצילבופל תודע איה וז תונ 
הל ידכב ,גהנמ לכו דסומ לכ לוע ודוסיבש תעדומ רופיס והז - יתד רופיסכ (5 :ותפקשה תא לבקל הפופא םהב המיאה יעוריא לש ןידדצידיצל וא דיל וליאכ 
חא חודסומ רובע ףקת אוהש רבסה לש ןתקע גיש .ירוגלא רופיס אלו יטסאטנאפ דמלמ ךא (לשמל ,הינודרוג לש)טועימה ןותע .וז תונותע 

;"םירחא םיגהנמו םיד יכ דרפנב גיצהל ףידעמ ינא תישישה הנקסמה תא (6 .רונשה ללמב הז-אוהכ הסגנ אל האושהש ,ללכה לע 
המ ,ן"רהמ לש דחא רופיסב ןייטשלא אצומש המ ,ךכ םאו -שלא :הז רקחמ לש ירקיעה ןייפאמה ,יתעדל ,ןומט הב אלא יל ןיאו האוש ךותב האוש :וז העפותל םעפ יתארקו 
תאל תפומו תוא ןייטשלא האור וב ןושארה רופיסב םג רופיסה רקחב ינרדומ חונימב שומיש ןאכ השוע ןייט .וז הרדגה לע רוזחל 
תיתשהל רשפא יא ןכלו .םירחאב םג אצמיהל ךירצ ,םיד -יו ,יתרוסמ-ידוהי-יתוברת חוכיווב עירכהל ידכ יממעה ךירצ הז קלח ףאו ונילא העינה הקלחב קרש ,וז תונותע 
יס לע ןירהמ לש ותדובע לכל עגונ ונועיטש םלש רקחמ רבדב ןמחנ 'ר ירופיסב יתרוסמה קוסיעה תרגסמב חוכ דרשש רמוחה חונעיפב םיטעמ-אל םיצמאמ היה 
אלמה תא םלשה ,דמלו אצ וא דמלו אצ .דבלב דחא רופ לש תיטסאטנאפה וא תילמסה ,תירוגלאה תועמשמה ילוליא םיברל העינמ התיה אל ,םיאנת-אל-םיאנתב 
ךלמה תב ימעפ םיעיגמ דציכ אבה ךרפסב ונל הארהו הכ :דבלב תתא תללוכ אמגוד איבאו .וירופיסב תומגטניסה אלל םויה אוהש ,שימרק ףסוי.רד לש ותותקשו ותונדמל 

.סרעלטעבה 'ז לא -תהל תוכירצ ךלמל הנשמב תורושקה תומגטניסה םאה דומעו דומע לכל ויתורעהב .האושה ירקוח לודג קפס לכ 
שלא לש ורפס ןיב האור ינא המגמ לש תינורקע הבריק ןתנ 'ר שריפש יפכו תינאירולה הלבקה תרוסמ יפ לע שרפ -מל ונא םללכמש םירחא תורוקממ םיליבקמ איבמ אוה 
סודה" רקח אוה אלה :סיו ללה לש 'המשנה לוק' ןיבל ןייט - לארשימ םדא לכ לש ותומד תוראתמכ ,םיארוקל ,ונל .האושה רקוחל הז רמוח לש וכרע לע םיד 
םסרופ אלש רופיס :ןוננע י''של םימיה ירבד רפס ,"אסכו לא הבישהל ךלמ-תבה חא שקבלו שפחל קסועה" לארשיב תוגלפמה לש ןנקויד רויצל וז תונותע הבושח 
"ץראה"ב ומסרופ וכותמ םיעטק אלא ,ותומלשב םלועמ ,"היבא .םימיאה ימיב םהלש תויגולואידיאה תא ובציע דציכו 
פל'ב ןוננע לש ותריטפ ירחאו ,(ו 960)"דלומ''ב ,(ו 958) - ןירהעשטמ ןמחנ 'ר עבוקש יפכ ,וא הנתיא" הדמענש ,תיגולואידיא תושקיע ךינפל ירה ךנוצר 
היפוא תא תוארהל הצור ןייטשלא .'המוחה ןמ םינ יכ ,תוכלמל ינש תניחב םהש םיקידצה תומשנ..." ,הלאש ,תעדונה הרימאבש ינמוד .האושה לומ "הביציו 
,הדוסיב תיתתיכ-תיתד הריצי לש יתוברת-יתודפסה ותכאלמב ךלמה םע םיעטנ יבשוי םירצויה המה אל ןיידע ,םולכ וחכש אלו םולכ ודמל אל ,םלוככ םבור 
הצור סיו .יללכ-יסיפאטמ-יאידיא יפוא הל תונקהל ךכבו ;"םרצויל םימדחמ םיקידצו ילוא וז היעב לש הנורתפל רותחל ךרוצ שי .וז הדיח ונרתפ 
עינהל ךכבו תיתורפס הריצי לש יתדה היפוא תוארהל -יסה תא שרפמה ,'זאקיפ לדנמ שוריפב עבוקש יפכ ילואו .תויתרגש-אל הנייהתש ןידה ןמש ,תורחא םיכרדב 
ןומע תריציב אוצמל :ךופהה ןוויכה ןמ - הרטמה התואל רוכה - ןירהעשטמ ןמחנ 'רו ןתנ 'ר לש םהישוריפ םע רופ 
רפוסהךומע תא גיצהלו יסיפאטמ-יאי-זיא יפוא תוכלשההש וילאמ ןבומ .ומצע-בלסרבמ ןמחנ 'רל איה הנ לסוק"ג 
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כתב תונוש הזכ "יתרוסמ" שוריפ לכ לש תויתועמשמה 
שוריפ םצעב אוה תתא המגטניס לש הנוש שוריפו ,תיל 
ימו הלואגה (העיגה וא)עיגת יתמ :ולוכ רופיסה לש הנוש 

לש ושוריפב ןיטולחל הז חוכיווב ךמות ןייטשלא .הנאיבי 
- וארוב תא דבועה םדאה אוה ךלמל הנשמה - ןתנ 'ר 
רבעב קסוע ולוכ רופיסה :ולשמ יתד שוריפ ךכ לע ףיסומו 
הנשמה לש וישופיחו ,תללפתמה תוישיאכו ארובה תד 

תא םיפקשמ תדבואה הכלמה תב רחא ךלמל 
סוטטסב ומצע יוליג איה"ש "וייחב םדאה תדובע" 

."תללפתמ תוישיאכ ומצע יוליג ,ונייה ;הליפתה 

,ןייטשלא בשוח ,רופיסה לש תינורקעה ותועמשמ לשבו 
.הצובקה שארב דמעוה אוה 

תורפסה םוחתב רקתמ תוטיש שרופ ןייטשלאש דחאל 
תיטסילאמרופה ותטיש תא ודוסיבו ,תיממעה 
רקחמה רקיע תא שידקמ אוה ,פורפ לש תיטאמנטניס 
תיטאמנידאראפ-תילארוטקורטסה ותשיפת יכ חיכוהל 
ריסוס-הד לש תונשלבב היתודוסיש ,סוארטש-יול לש 
השיפתל תיטמנאטניס השיפת ןיב הנחבהה תא עבטש) 
םושמ תאו .פורפ לש וז לע הפידע - (תיטאמנידאראפ 
תויגולונורכה רושיקה יכרד תא בלשמ סוארטש-יולש 
רושיקה יכרד םע (הלילע) ססקטה תודיחי ןיבש 
לש תומגידאראפה) ססקטה תודיחי ןיב תוינורכניסה 
שלא הארמ תואלבט-בר יטסילאמרופ חותינב .(הנבמה 

םירשק ףשוח תינורכניסה המנידאראפב שומישה יכ ןייט 
תא ששאמו ,ססקטה תודיחי ןיב רתוי םיבר םייתועמשמ 
שומישה תרזעב ,רוציקב .ולש היצאטרפרטניאה 
שלא ףאוש תיממעה תורפסה רקחב םזילארוטקורטסב 
תגרוח ן"רהמה לש רופיסה תועמשמ יכ חיכוהל ןייט 
תילבקה תיתשתל רבעמ ףאו תידיסחה תויתתיכל רבעמ 
הליחהל רשפאש ,הבחר תיתד הקיזיפאטמל דע העיגמו 

ינרדומה ןימאמה לע םג 
(PP 28) 'ANTHROPOLOGIE STRUCTURALE' -ב 

:סוארטש-יול בתוכ 
לש תעדומ יתלבה תוליעפהש םירובס ונא םלואו" 

הלא תורוצו ,םינכת לע תורוצ תייפכב הוקיע חחה 
,וננמז ןבו םדק ימי ןיב ,םדא לכ דובע ןדוסיב תוהז 
ץחומ ןפואב הארמש יפב ,תברותמ וא יביטימירפ 
אטבתמ אוהש יפכ ילובמיסה דוקפיתה רקחמ 

"הפשב 

הישוקל יתוא איבמ הח ,(יורק השמ תיתפרצמ םגרית) 
ןייטשלא ,דחא דצמ :ןייטשלא לש ורקחמ יפלכ הלופכ 
רזי ן"רהמה לש תיתורפסה ותוליעפ יכ חיכוהל לדתשמ 
הלאשה .ילאנויצאר דוסי תלעבו תיתילכת ,תיאמצע ,המ 
לע תרבדמה תיטסילארוטקורטסה הדותמה םאה איה 
יאתמה הדותמה איה ,"חודה לש תעדומ יתלב תוליעפ" 

רהי הריצי איה ןייטשלא לש ויניעבש הריצי חותינל המ 
תילכתל עדומב תנווכמו התריצי ןפואב תינוצר ,תיד 
,הישוקה לש ינשה הדצ ,ינש דצמ .תמייוסמ תיתד 
רנאה תוליעפב הבר תודיחא חינמ םזילארוטקורטסה 

:סוארטש-יולמ טוטיצ בושו .תיש 

יתלבה הדוטקודטסה לא עינהל קפסמו ץוחנ" 
הל ידכב ,גהנמ לכו דסומ לכ לש ודוסיבש תעדומ 

חא תודסומ דובע ףקת אוהש ובסה לש ןחקע גיש 
;"םירחא םיגהנמו םיד 

המ ,ץרהמ לש דחא רופיסב ןייטשלא אצומש המ ,ךכ םאו 
חאל תפומו תוא ןייטשלא האור וב ןושארה רופיסב םג 
תיתשהל רשפא יא ןכלו .םירחאב םג אצמיהל ךירצ ,םיר 
יס לע ןירהמ לש ותדובע לכל עגונ ונועיטש םלש דקחמ 
אלמה תא םלשה ,דמלו אצ וא דמלו אצ .דבלב דחא רופ 

ךלמה תב ימעפ םיעיגמ דציכ אבה ךרפסב ונל הארהו הכ 
.סרעלטעבה 'ז לא 

שלא לש ורפס ןיב האור ינא המגמ לש תינורקע הבריק 
םודה" רקח אוה אלה ;סיו ללה לש 'המשנה לוק' ןיבל ןייט 
םסרופ אלש רופיס ;ןונגע י''של םימיה ירבד רפס ,"אסכו 
"ץראה''ב ומסרופ וכותמ םיעטק אלא ,ותומלשב םלועמ 
פל-ב ןומע לש ותריטפ ירחאו ,(i960)'דלומ''ב ,(1958) 
היפוא תא תוארהל הצור ןייטשלא .'המוחה ןמ םינ 
,הדוסיב תיתתיכ-תיתד הריצי לש יתוברת-יתורפסה 
הצור סיו .יללכ-יסיפאטמ-יאידיא יפוא הל תונקהל ךכבו 
עינהל ךכבו תיתורפס הריצי לש יתדה היפוא תוארהל 
ןומע תריציב אוצמל :ךופהה ןוויכה ןמ - הרטמה התואל 
רפוסהךומע תא גיצהלו יסיפאטמ-יאידיא יפוא 

ולמ תב ימעפ 
ורופיסב הרוצו ןכות ירקח ,ןייטשלא באוי 
/ד"משת/בלסרבמ ןמחנ 'ר לש ןושארה 

ןליא-רב תטיסרבינוא 

המשנה לוק 
ירבד ירפס ,"אסכו םודה" רקח ,סייו ללה 

תטיסרבינוא/ה''משת/ןונגע י"של םימיה 
ןליא-רב 

,'ךלמ תב ימעפ' ,ןייטשלא באוי לש ורקח 
תדבאמ השעמ" לש דואמ טרופמ חותינ אוה 

ןמחנ 'ר לש וירופיסב ןושארה ,"ןלמ תב 
ןב וירופיס לש ץבוקה תא חתופה ,בלסרבמ 
יחבמש ,הזית דימעהל ןויסנ והז :הזמ רתוי .םירופיסה ג''י 
רפיסה רשע-השולש תא ףיקתש תוגההו הקיטתסאה תנ 
'ר לש ותומדב רושקה לכו 'ץרהמה יטוקלי' תא םגו ,םיר 
גישהל ידכ .הקיסיפאטמל תורפס ןיב בלסרבמ ןמחנ 
,תונוש תורוסמ יתשל ןייטשלא סחייתמ וז הרטמ 
תחאב תורושק ןמחנ 'ר לש ,וירופיס רקיעבו ,ויתודובעש 
וסמה איה תתאה .הינשב תורושק תויהל תויושעו ,ןהמ 
וירופיסל ,דחי םנ תינוליחו תיתד ,תבכרומה תינשרפה תר 

רקוחל דעו ןתנ 'ר ורבד-השועו ודימלתמ זאמ ,ן''רהמ לש 
תרוסמה איה ,הינשה .ןד ףסוי ,ונימיב תירבע תורפס 
ןייטשלאש ,יממעה רופיסה רקחב ,תינרדומה ,השדחה 
טרפב הלש דחא ןוויכו - התוללכב איהש תוארהל הצור 
אמגודאראפה וא יגולופורתנאה) םזילארוטקורטסה - 
המיאתמה איה - סוארטש-יול -חלק לש ודוסימ (יט 
,תוחנה רפסמ יפ לע ,תאת :ןמחנ 'ר לש ורופיס תרהבהל 
תוירקיעה תא הנמא .תונקסמל ןתושעל שקבמ רקחמהש 
רטיצ ףסוא תניחבב אוה ןיאו ,הנבמ שי הז רופיסל (ז :ןהב 
עהש יתורפס הנבמ והז (2 :תואשילק וא תועפשה ,םיט 
תונבל הנווכ ול התיהש םיוסמ םדא :רבד-לכל-ןמא דימ 
המה ,רמולכ :(ןפוצ) תועמשמ תלעב תיטתסא תכרעמ 
רפסמ לעב בכרומ הנבמ והזש ןוויכמ (3 :רפוסכ ןיד 
אות אהת תיטסילארוטקורטסה תונשרפה ,קמוע-ידבר 
תונקסמ לעב ,יתד רופיס והז (4 :רתויב ותוא תמ 
מס תא חנעפל עדויה ידוהיה ארוקל ודעונש תויסיפאטמ 
ןכומו (ןוספמות הנרא - םיפיטיכראו םיביטומ) ויל 
רופיס והז - יתד רופיסכ (5 :ותפקשה תא לבקל 

.ירוגלא רופיס אלו יטסאטנאפ 

יכ דרפנב גיצהל ףידעמ ינא תישישה הנקסמה תא (6 
שלא :הז רקחמ לש ירקיעה ןייפאמה ,יתעדל ,ןומט הב 
רופיסה רקחב ינרדומ חונימב שומיש ןאכ השוע ןייט 
יו ,יתרוסמ-ידוהי-יתוברת חוכיווב עירכהל ידכ יממעה 
רבדב ןמחנ 'ר ירופיסב יתרוסמה קוסיעה תרגסמב חוכ 
לש תיטסאטנאפה וא תילמסה ,תירוגלאה תועמשמה 
:דבלב תחא תללוכ אמגוד איבאו .וירופיסב תומגטניסה 

תהל תוכירצ ךלמל הנשמב תורושקה תומגטניסה םאה 
ןתנ 'ר שריפש יפכו תינאירולה הלבקה תרוסמ יפ לע שרפ 

- לארשימ םדא לכ לש ותומד תוראתמכ 

לא הבישהל ןלמ-תנה תא שקבלו שפחל קסועה" 
,"היבא 

- ןירהעשטמ ןמחנ 'ר עבוקש יפכ ,וא 
יכ ,תוכלמל ינש תניתב םהש םיקידצה תומשנ..." 
ותכאלמב ךלמה םע םיעטנ יבשוי םירצויה המה 

:"םרצויל םימדתמ םיקידצו 
יסה תא שרפמה ,'זאקיפ לדנמ שוריפב עבוקש יפכ ילואו 
רוכה - ןירהעשטמ ןמחנ 'רו ןתנ 'ר לש םהישוריפ םע רופ 
תוכלשההש וילאמ ןבומ .ומצע-בלסרבמ ןמחנ 'רל איה הנ 
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'טאנקו הוימ לש הזנורב לספ ,ומתו !ונמא 'טאנקו הוימ לש הזנורב לסמ ,ומתו ןונמא 

לש קידצ ןיעמ :בלסרבמ ןמחנ 'ר לש "הרוטקורטס"ב 
,היפרגוירוטסיהל היפארגויב ןיב יתימ רשק רשקמה ,ורוד 
אוה ,סיו רמוא ,האישש ,תיפוסוירוטסיה תיתימ הנומתל 

רושיק - איה תחא םהינש לצא האצותהו ."אסכו םודה" 
םינודנה םירקמב יכ ןועיטהו הקיסיפאטמב תורפס לש 
,תיתד הקיסיפאטמל יוטיב איה תיתורפסה הפשה 
חיכוהל דעונ םייתורפסה םילכב רקוחה לש ושומישו 

.הקיטאמיתה ןיבל הקיטתסאה ןיב רשק התא 
יס - הנושאר השרפ :תושרפ עברא יונב "אסכו םודה" 

תואמ טוקיל איה הינש השרפ :'םישעמה רפסי חסונב רופ 
סמה לש ונושלב הזב הז םבולישו םישרדמ יזמרו םיקוספ 
אדגויבוטוא איה תישילש השרפ :ותייאר-תויווזמו רפ 
,ןונגעל תינייפואה תממתימה ןושלל הבורק הנושל :תיפ 
תיעיבר השרפ :ופיב ןונגע לש ותבישי תישאר - האשונו 
איהו םייארקמ הייומיד ,לארשי םע תישארב תקסוע 
רפב רמאנ רבכש המ לע תרחא ןושלב תרחת ללכ ךרדב 
:םידבר ינש "אסכו םודה"ב סיו לש ותדובעב .הינשה הש 

ורה ודגנכו ,ןוננע לצא ידוביע-יטוקילה דבורה אוה דחאה 
לש תובר תואמ ההזמ סיו .סיו לצא ירוגלא-ינשרפה דב 

םהשכ שרדמה דעו ארקמה ןמ םיקוספ ירבשו םיקוספ 
תורוקמה תא רידגמ אוה .ןוננע ןושלב םיבלושמ 
ןונגע זחיא ןהלשב תוביסה לע ההותו הלא תויצאטונוקל 
במה דבורה אוה ינשה דבורה .הזב הז אלא םיקוספ אקווד 
ונכל רשפאש סיו ידי לע הזית תגצה ודגנכו ןונגע לצא ינ 
האר המ ריבסהל ןויסנ :תיפוסוירוטסיה-תיגולוכיספ הת 
מו "אסכו םודה" לש הז ןיעמ ךבוסמ הנבמ דימעהל ןונגע 
שיאה םיפחדה בולישב וריבסהל !ויסנ ןכו .ומייס אל עוד 
ויתורטמב ,יח םדאכ ,טרפכ ,רצויכ רצויה לש םיי 
לאוטירה" ורידגמ סיוש בוליש ,תויללכה תויאידיאה 
ויה יפלכ תויגולוכיספ םינפ ול שיש לאוטיר - "ינומעה 

ןאכ תראשנו .ארוקה יפלכ תויפוסוירוטסיה םינפו רצ 
ווו קלוו בטיה ושיגדה התויתייעב תאש ,היגוס ורקחמב 
ןודל הקדצהה תדימ יהמ :הרהבה תשרוד ןיידע איהו ,ןר 
ולוכיספ היפיצ וא תיגולוכיספ הקעומ רצותבכ הריציב 

.רצויה לש תיג 

"אסכו םודה" רקחב סיו ללה לש אצומה תדוקנ ,ןכ םא 
ינוגבר ,הרופ רצויל עובקל :דאמ ההובג הרמוי תלעב איה 

רנש - וז הריציל סחיל :חתפמ-תריצי ןומע י"שכ יזכרמו 
יקלת ,םינוש תונונגס יעטק הנושאר האירקב תיא 
:רורב הנבמ - םיקוספ יבוביג ,תורוקמל תוזארפאראפ 

לע ורבחמ ידי לע הליחת-המוכב הנבומ הז הנבמש ןועטל 
םייפיטיכרא ,םיידוהי תורוקמ בוליש אוהש ןפוצ יפ 
הז ןפוצ חנעפל .רצויה לש תויתורירש תוחנהו םיביטומו 
רוזחלו ;יסיפאטמה לא היפארגויבה ןמ ענש תתפמ יפ-לע 
ותריצי ללכ היונב הז חתפמ יפ-לעש (תינורכניס)ןועטלו 
רתויב ןונגע תריצי לולכמ תא גיצהל רמולכ :ןונגע לש 
אלו ילארוטקורטס אל ךרעמכ ,"תורפס םתס" רשאמ 
ןאכ ראתא :יסיפאטמ-יאידיא אלא ,אדירג יפיטיכרא 
,יתעדל ,הדימ וזיאב ,וזה העונצה תרגסמב ,הרצקב 

.'המשנה לוק'ב ותמישמ תא סיו שמממ 
הריציכ אל "אסכו םודה" תא ראתמ אוה ,תישאר 
אוה וב ,יירפ לש חונימבו .תיתוגה הריציכ אלא תיתלילע 

("The encydopeadic תידפולקיצנא הריציכ :שמתשמ 
 knowledge (...) is regarded (...) as a human analogy of
 ([13] 57 .divine knowledge" p איפינמ הריטאס ,רמולכ
ותימ ,םילמס ,םידנה תכרעמ ,רמולכ :הימוטאנא ,תינ 
מתמו תואיצמה רבדב תיפוסוליפ הלאש לע הנועה ,םיס 
שוביג ידי לע אלו תונויער שוביג ידי לע היווהה םע תדדו 

תרזעב אלו אשונב תיברימ תונעדי תגצה ידי לע ,תויומד 

סיו דימעמ הז ןפואב .תוישפנ תודמע רואית לש קויד 
תיברמ לש הזמ הנוש יתורפס סוטאטסב "אסכו םודה" 

ןיב תוענ יירפ לש חתפמה יפ-לעש ,ןוננע לש ויתוריצי 
.הזמ יודיווהו הזמ הסנאמורה ןיבל ,ןאמורה 

תוברועמה תדימ תא ראתל הברמ אוה ,תינש 
םשב ןה :הז רוביחב ןונגע לש תיפארגויבוטואה-תישיאה 
םודה ץראהו יאסכ םימשה"מ ,"אסכו םודה" - הריציה 
תואסכ םיכפהנ ובו ,ןונגע דלונ וב ,באב העשתל דע "ילגר 
לצא ישיא אשונל הלואגה אשונ תמנפה ,רמולכ :םימודהו 

וב תוומה-תדרח - תוומה-תייוות רואיתב ןהו - ןונגע 
תודרחל דהכ "אסכו םודה" תוישרפמ קלחב רפסמה ןותנ 
שרפה לכב תירוגלא הדוצב תומשגתמה תויפרגויבוטוא 
המנפהב סיו האור התוא הירוגלא ,"אסכו םודה" לש תוי 

.יפארנוירוטסיהה אשונה לש תישיא 

הדרחה אשונ ןיב רופיסב תולבקה אצומ אוה ,תישילש 
שונ ןיבל (םיירוגלא ןהו םירישיה ןה)םיישיאה וייוליגב 
- הלומלו הדיקעה אשונ ומכ םייפארנוירוטסיה םיא 
הלואגב הנומאה .הרזה הדובעהו תינומדה השאה אשונ 
הנכמ סיוש המל "אסכ םודה"ב םיכפוה ,הדרחה הלומלו 
םיסותימו םילמס תוכרעמ :"םייטאמית םיסומתיר" - 

.ןברוח ןיבל הלואג ןיב חתמ הריציב םיראתמה 

טנאמס תורוטקורטס רופיסה לכב אצומ אוה ,תיעיבר 
בוליש יכ חיכוהל הסנמו תיגולותימ תועמשמ ןהלש תוי 
ךותמ וניא ןונגע ידי לע ,תורוקמה תריזש וא ,תורוקמה 
רוזחמ תויגולאנא תריצי ךרוצל םנ אלא ,אדירג תונדמל 
רהיה הירוטסיההו תישונאה הירוטסיהב םיקרפ ןיב תוי 
ךרד לע אל םימיה ירבד רפס תריצי - ךכ ידי לעו תיד 
סיו תיכומ ןאכ .תרזוחה תינבתה ךרד לע אלא הלילעה 
בומ לש המוצע טוקיל תדובע ךרועו המיהדמ תואיקב 
הרוטקורטסב המגדהה םשל ודי לע רזשנ ןהמ קלחש תוא 

."האלפומה תליהק"ה לש תחא 

םודה" לש יטיונמרה חותינב ןאכ אילפמ סיו :תונקסמ 
יקב ךרד ,תויפיצה תכרעמו רנא'זה תרדגהמ לחה ."אסכו 
שומישב הלכו ,תורוקמבו ןונגע לש ונושלב המוצע תוא 
.ורקחמב ירקיעה תונשרפה ילכ איהש ,הירוגלאב ריהז 
וגלאה תועצמאב ןוננע רקח לש םירחא םירקבמכ אלש 
הלודג תודימצ ןאכ שי .רנכוט לש 'ןוננע רשפ' ומכ ,היר 
גע תריציב םייפארגויבוטואה םירמוחל ,רנא'זה תרדגהל 

התיה היושע ןונגע לש ונושלש םייעבטה םילמסלו ,ןונ 
וזיאב ,תירקיעה הלאשה לבא .תורוקמה ךותמ שורדל 
יפלכ ,לעופב ,ןומע לצא חתפמ תריצי איה וז הריצי הדימ 
אשנ ,רצויה לש תונווכ תרהצהכ תוחפל וא ,ותריצי ראש 
לח וליפא ,החיכוהל סיו חילצי םא .החותפ הלאש תר 
אטוז-הכיפהמל תוחפל ךכב םורגי ןונגע תריצי יבגל ,תיק 
ךרדב .וננמז-תב תירבעה תרופיסה לש םיקפואה תייארב 
רואל אציש טרופמ רקחמב הארהשכ לחה רבכ םנמא וז 
,"תונוגע" - החותפה הטיסרבינואה ירועש תרגסמב 

רסיה יכ - תויועמשמ םינבמ תורוקמ - "םניעו ודיע" 
ןכא "אסכו םודה"ב םייתימ םיילארוטקורטסה תוד 
תורפס םישובלב ןונגע לש הלא םירופיס ינשב םיעיפומ 
"תוינוליח"ה ויתוריצי רבעל הז רקחמ חותיפ .םינוש םיי 
לש לומת" ומכ ,ןומע לש רתוי תויפא-תובחרהו רתוי 
אטוז הכיפהמל םורגל יושע ןכא ,"טושפ רופיס"ו "םוש 
ינאש ,הכיפהמ ,התנכהבו וננמז לש תירבע תורפס יופימב 

- תורפס רקוחכ ןהו רצויכ ןה ,רקבמכ ןה ,ימצעלשכ 
.הל הפצמו התוא הפוצ 

אנחוב ןויצווא 
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