ישר א כל

ה[  2דן םח

( קורס מקוצר מיועד למדריכי אנ"ת)
סיחת פתיתח כללית

הקדמח למדריך
יסודות העצמאנןת חעתיקם
כל

המעייך

עמנוז

בתולדזת

בכקל

יוכח

כי

חכו

בעל

הודעח

עמוקח

הסטורית

מיזחדת במיכחן אפשר ה"הסטורית" ביותר בתבל ,זחן עם אשר בנגזד לכללי
ההתפתהות המא:ינים

גבושהח של עדת אכשים לכלל האומח  -תי תוך >“

חלזם מתמיד לחדש את עברו ההפטורי העתיק ביזתר ,שבן ראח את פסגת הויתה

זחו עם שפאתר שלב קצר יחהפית,
- 28701

כגזלו ממנו היסודות המחותיים ביותר קיום

והוָא נאלץ לצאת ? DOMכדודים ארוכים

שוכות וזרותן

יחודיסם בגולה  -אשר אך טמעו

יצרו

תזון

הקצרהח כל כך;

הבראשיתשת,

ודורות

אודותיה כעל אפאא\<תאזקתאא כסופים רתוקים -

סביבה חזון  04תמוכת חיים

אנושית כלכית.

ורבי

ודוקא בתקןופח ארוכח וכוראה זן של גלות נרקמה בתודעת

העם החמחויה הגדולה של העצמאדת העתיקח;
של

סכל בתפוצות העולם

>ידאלית ,לא רק מבתיכח לאומית אלא מבחינח

זח קלא כדצר רק בגלל

סמבלם [חשפלתם הלטומיים של

היחודים בגולח > אם כי מציאות  %17ודאי השפיעח ביצירתןאפא בעיקר בעקב התתושח
שראשית

העם

היתח

גם

שיא

חהסטוריים -

תיין

כשם

"na mova

שהיתה תקופח

העולם 9

כןולו:

מינכי אז תלה ידידח בכל תחומי התיי"ם ,נסתלקח ה"שכיכה" ,העולם ובעיקר היהודים
עם

הבחירה

)01370
והמשקפת

לשעבר,

"ממלכת הכדהנים

ומופקרים <נפשם,
העולם

¿MOD

וגוי

קדוש"

שאלהים

ממש שכך

זוחי התפישח חיהודית שכזוכה ממסגרת חחיים הדתית.

ובתנאים

הקשים שבח

כתוכים

חין

יחסיחם להפרח הנככרית ,חיו מושגים הכרחיים כמעט.
זעפצמאות העתיקה ,כגלוי מופלא,
בו כהלכח,

בקרבו

-

והשאלה הגדולה היא

ככסיון אלחי

חיהודיהם

בגןלח,

מכחינת

היחדות ראפֶּח את תקופח

גדול שכתנסה כן

איך קהגיע לכך חישוב כפיון

זח

העם

ולא עמד

ושאפשר

יהיח

לעמוד בו,

ציר חחסטוריח היחודית בכִ< תקופות הגלנת היח איפןא  013לחדט

למיכן כקדם"

לחדט את ההויה ההסטורית של העצמאות העתיקח לא רק מכתיכח לאומית -
ממלכתית אלא כדי לחזור ולכפות להגסים את העוד חנצתי שכיתןך אז

ואשר חיה טעם חייו

לישראל בעולם

וקיומו הלאומי  -והשגותך נפפקח אז באורת פרגי כל כך

מיד בראשיתן.
חיעודוץא:

לחיות טיא ההתגלות המופרית שתיי האכושנת זהן המוסג שכצטייר בתקופת

הגלות בדרבר חשליחות עם ישראל כפי סעמדה להתגשס בפרק הקצר של עצמאותוכו.
הקדומה.

חיי

חגקות חוכיתן

טאפשר להגשים

אך

זם,

יעוד

ורק ככת מגובט ומפוכב

במרכז אחד ,המרכז הלאומי הכצתי וחקדוש מסכבר חימים = ארץ ישראת.
יעכור

הנוכיתה וי מח היוני הוא חדוס חתיים חלאומיים כתנא" בל
הגלות

ווכיברסלי

לחגשמת חזון

המחות.+

ואולי

יש משהן

פרדוקסלי 7013 291

ביצרית הגולח  -רבת הערכים בככל תהפוכות קיומה והסתגלותה לסביבהח 709132
 simברציפות טל התודעה הלאומית המיוחדת לישראל על כל פמליה החצוניים
כמאכשיר להגשמת חזון

זו

רציפות

של  wt3nפָני האנוטות בכללח.

כנ[כה ליחודי בגולח תהושה שתקופת הגלות איכה
לח עתיד,

סאוזמית 0893

סתם תוצאה

אלא זוחי בעצם תקופת מפחך כלתי משוערת.

איסילככ

יחודי לקראת חדושט  72011חגדול טנפסק אז

לחגטמה מוסרית

עצמאות

מבתן

דתית

החיים  -בגולה זו

כחחת של תנאי

אוא אחרת.

התערבות עקיוכה כגוך

ע"י

עצמם לעשות

מתי

לאומית.

היה כתון  -= 0130 504700בהתגם להתפתתות התיצונית
זה -

יבוצע הידוש

מלמעלה,

של

יעודון

באמצעים

ובכלים

סל

בפוף החתקופה הקלתיקח

אלא ברור כי בלי

היהודי עומד כמבחן mas

רחמכריע בינחם

המשיחיות,

והפנימית

יבוצע

ומאידך האמנכצח כי על

היהודים

 כפי שקמח בעת התדשה = בעקכות התעוררות הלאומיתידיחם

זאת במו

מוציאלית וכדומה).

( מתד,

האמןנה כי חדבר

וכיצד

חוא  -אנו

של

רטיפות זו

בתודקה הלאומ"ת לא היח העם

הגלות ולא חיח מגיע לכסיונות ההגשמה,

שחתסוב

מאמיכים  -מד*כת ישראל.

חיחודית הובילה מדרך הכרתית כמעט להקמת מדינכת ישראט,
כראח כי חהסטוריח
בכל הוכית עמנו

 Psזכפות

קיזַמו

וטעמח ,לפיכך מחיבת מעתה עוכדה זו

סטוריה היהודית לעתיד לבוא לחצדיק את קיןם
הה

המדיכח

[ליוכיח

את

את

הסיבותה חמחותית ליחדות [לעולם,

כו

יםוד של עצמאות השראל העתיקחה

התקופח

החראטונכח

וככון ממלכה

של

עצמאות

יחודית.

bata

התקופח 113

חיא

913171

תקופת

האפום

חלאומי

סל

כבוט

א"י

גי חיסוד סל החסטוריח הלאומית,
מוש

א .מבחינח מדינית  -תקומת ממלכח מפודרא וסמלח המכהק  -שולשלת קדושה,
שולסלת  TT maב חעתיד למלא מקום חטוב בתפיסה המסיחית לעמיד לבוא .תקופה זו

יטית בימי חזוחר טל ימי דוד ושלמח ,אם כ %קאתריח
של טליוכות צבאית ופול

מהתפלצות הממלכח לשתייפ (תוְצאה שק פרטיקוליזם
באח שקיטח ממשוכת כתוצאח
של שלא כוצת עדין מראטית לכוד שבטי ישראל לממלכח)ַ[ ,המתבכות הממלכות

בפוליטיקח הכלפית של המזרת התיכון,

חבןקטים בקדמת אסיה =
פוטליטוות מנן;2
ממרכזי חדת של

המתיחות המתמדת בין

אשור ומצרים  -גוָּרמת קמאבק פנימי  397אורינטטיות

בקרב ממלכות ישראל וחיחודח.
שבט

שכי הגורמים

ממלכת ישראל >= שבעקב הנתוק

יהןדה  -ירושלים = הופכת זירח

<השפעות תרבותיות

ודתיות

זרות עד כדי אבוד עצמיותח הלאומית כורעת לראשןנה בסבך הכטיות המנוגדות
 Pa manpaאסור למצרִים ובשכת  727פנה"ס בא עליה כליון מדתלט מידי אשור
הכרוך בחגלית עשרת אשכט" ישראל .הם נעלמים מהתודעה ההפטורית  -מח
על

התרוקנות פכימית מבהיכה א  - moלאומית בחלק ממלכח

זו

שמעיד

ואכוד הקשרים

לתרבות ישראק = כבר דורות אהדים טרס חהורכן.

ממלכת

יהודה צמודה יותר לחשפעה דתית

עליונות

ותרבותית עברית > ע"י

שכבת הכחונכה

המרכזים הדתיים הקדומים בקרבה( ,ירךןשלים!) מעמדה החזק של

העכפח בתיי חרוה והמדיכח ,אם כי איכח כמכעת מהסתבכות הבינלאומית

פל התקוזפה,

( וחסי אשרר-מצרים ,ולאתר נפילת אסור,בבל ומצרים ),בְּעקב צְאת באח עליה
מחלומה כבדה של הורפן
במדימד

ע"י בכל,

ירושלים

[מקדשה וחגלצת חלק

( 686לפכה"ם) על אך

זאת,

ככר מחשבכות 79271312

רצאעיפות ההשפעה

העברית -

רוחנית -

דתית בחה"י ממלכת יחנדח מאפשרת לצאפטר הגופים קתזור ולהמטיך במפ
ההסטזר" של קיום חעצמאנת למעשח( .ע"י הסרזת כורש

(885

בתפופה הרשונמטיהשכפתתה  DPהמזרת התוכדןIPPYPRA
צ-רן -מלחמדהDar asa gs.
ו
 TINTAזר

מסאבדהח

 %3ב ב--ם-

ה

 =%993 sas anבאה מפכת3--.פרדכוה .תקפם .מצדPARADADRA+5
--שOT IIA 

 mono» .2ר-תית = רותנות .זו היא תקופת מבתך

גדולח קאידאיה של ממלכת

פחנים וגוי קדוש שתחא אור לגו"ים ,חפעם שנתהווה המציאות  -ביך האידיאה
המופרית

זגדולח שלמענח נהכוככה הממלכח וביןך  8771תיי העם

ואורתות המדיניות

 dpהממלכח  -מזל%ד משבר רותכי סאותו מכסח לפתור  -הנבואה.

לי כל שפק ,מקורותיח באותן תופעות כלליות של עבודת הפןולחן
הנכבואח ,סב

מקוכלות מדרב

שחיךד

חתגלמות אידאית

במהוזתה

הכבואח

חעליוכח ביותר

האןניברסלית שק עם

'

מכוססת

הכרח ב5-

יפראל ( רשטעיה פרק Eta

בתוקף חהתגסות ההסטורית של אכלח"ס
חגלוי

DN

על

שמוט בסמלים

האלוהי בקרב האכוטות.

בקרבו

-

ג .שליתות זו

ב.

יסודות:

שליתות

וקיומון

זו

א,

חטילח על

“nom

יוכל החעס

השליתות

nn pop odiado

לבצע רק מתוך התעלות

מוסרית מהלסת שחיא כלמעשח  -שלימות איכדיוידואלית של אתיי האדם.,
האיש"

איפוא,

הוא

התיתסה

בחם

מפתה

בבטןל

לקדושת

למאמצים

ישראט

ו בכף

המדיכיים

קונה

צכאיים

לו

של

סלוזף חיעוד חפמיתי של קידם ממלכות אלן -

ישחאל

זכותו

העם

*שריל

ממלכות

ובעיקר

WD om
חטדמות.

עלי

והחודחן

יהודח,

ודוקא

כך ילקה חעם ,כיון שמאמצים אלן מבטלים את התרכזות ישראק בהסיתותן חמומרית
נוטלי ₪ממכוז

ידי כך

את התסיכנות חאסלוהית שכתנה לשה כך

והזפכים אותן

טרף למזק

ממנו.
הנבוה

רצתח

את

בממלכה

עברית

3

-כמרכ

במקום

עצמא

גוף

מדיכי

עצמא

סכפוןם קיומו מַעל הפוליסטיקח שכל

המחקר המודרני וכיה כ" סכויי חקיןום של ישראס כתנא%ם
ע"י

כיטרקיזם

מבחיכח

קפדני שאותה דרטח

חברתית -

התמידה

הנבטאח

הנכבואח!

בדרישות

למשט

מל

צדק

מוציאפי,

ובזכויות יתר ,שאיפה לתברה המכופסת על עבודה עצמית בתקלאיות

מאבק

בפער

מעמדי

והתנגדות

למפחר ולעסקי ממון .קרוב לודאי שהאידיאל  man jm morשל אכרות זעירח
4

ועצמאית,.

חמקימת מקסימום

הנכופת " איש תחת

גפכו

שן עזרה הדדית וטומרת ע? תוקי התודח בקפדכות  -“DP

ותחת תאכתן

".דאגת עניי חעם מוטלת על עשירין  -כפקותה

של הכהוכה ,שכח רואח חנבואח גורם  Mans n1p91 13777 PDהברתיתף.

סכום  -תקופח הבית חראסון נתונח בעיקרח עד"ן לקבטי הארכיאןולוגיח.
אך היא יצרח את םמלי העצמאות חתטכררם ביותר בתודעת חעס ,רבוכות דחוד"ת
רצופח

וניפרת,

מלוכח ישראקית

למדי תתת חשלטון

נערצת במידות+ח והסְיגיח,

שגטוג כלכל" ממוטך

הקצמייף וַעל הפל תחוזשת חשכינח האלהית בקרם העם,

תקופה דו כסתימה כהרששח של אפסון = בשל כפלוכח סל האומח כמלןי השליהות הגדולה
וכו',

"מפכי הטאינך"

חעם

בעפס

אולם למרות האפון של חורכן  miaראטון ,תזקה החכרה בקרב

היותו עפ  nasוביעודו שפדין כתון להגטמח .הכרח זן הוליכח

את היהודות

בכל למרות האפטרויות שכפתחך לפכיח תחת השלטון חפרסי הסובלני  -להתיות את שממת
מבבל -

חארץ יהודח ולכנותח מחדש ,והמעשח הסמלי חמרכז את עיקר מאמצד חעולרה

חכו חקמת המקדש

השכי ,ות לתידדש הכר"ת האלוהית וחדוש הסליתחות העולמית,

עם זאת איך להתעלם א 5כי מתת"לה כבר אז שצמיחת מרכץ"ם חִסוכים בגוְלה -
בבבל

ובמצרם שעתיד

גדןל לפכיהם,

Maras sap pra. a raw
א ,התקופההפרבי---------
 8 nova Oבאח הכרשת מלך פרם האמכצת כורש שאמשרה 5גוָסי בבל פשוב ליהודה,

חיח זח מאורע כביר בתולדוהת ישראל  -שכראה בו משום קיזמה שק הככואה0332 

חדוש תחיי חעם חארצן על פי כן ,כעפתה רק מתצית גולת בבל לקריאח ועלתה <יהודח
החרבה המןוקפת עמים זְרִיִם וְעוְיכים.
בראט חדולים עמדו זרובבל בן סאלתיאל ממשפתת המלוכח הגןקה ויהוסע בך
יהוצדק הכהן הגדול.
למרות החאוטונכומיה האדמיכסטרטיכית ,דתית שזכו כח היחודים מטעס
נתעכבח בנית המקדש בשל איבת השומרוכדים שבקטו
עמים

שחובאן

לא"י

על

הכובשים

ידי

חאש

םס

לשתף עצמם בבניח,

מעבר

IMD

AID

( חללו

1002212

מכחגים וחליכות דת יהודיים) .חם כדחך על ידי חיחודים בשל זרותם וכתגובח
O
כך

הלישנן

על

nando

72371

והפרפסים

עכבוח.

בימי דריוט ,לאחר מחומות פנימיות בממלכת פרס ,נטלם כנים המקדש אולם
רק
יחודה היה בפכי רע Grs . חיצוני כיכר ו[החספעות זרות שלטו בח.
מצבם של
קיומה חכלכלי היה עלוב,
חגדולות מכבק

השלטון

דְפרסם חבראשן

הפרם" החדביל את האוטוכוקיח שלח.

עמדן שרים נככבד"ט

וכאמכ" חמלכות כעזרא

רק

העליות

וְכתמִיה

משך המאה ח 5-עשן לבצורח של היהודח ולשפור חייה.

כפוצאח מעליות

>לו השתלטח חתורח כמק תייטס כמדיכח [ואף קמה שכבה כיכרה של

מפרקי

קדום

סופרים,

חתורה

שמוסדפם

החעיקרי

היה

חכנסא

חגדן"ה,

מעין

פרלמנט

 apr amasומהיגיך חרוחכיים .סכבח זו עפקה בדמוקרטיזציה ופוטולירעציה של התורח

[מוסרותיה בקרב חעם , Reaפָפרי חפרלתן ,כתי ככסית ,יצירת כתב עממי מקובל,
וכף תקנות קוציאליות שונות) .בפןף התקופה חפרסית מצוי ביהורח עב  907]yn
דמוקארטי במהותו ויודץ תורח ,מתקיים על עבודת כפִין כיוטר ובמופריות,

האוטוכומיח האדמינפטרטיכית של
ההלניסט"פת
מלחמות

טכפתהח

יורשי

עכ

כבוש המצרה התיכון עכ<

אלכפנדר התלמיים

החתערבות התיצוכית בתיי

העכ,

[ְהסלןוקיים,
ההתערכות

יר*

מוקדון.,

וחכשלונות המדיכניים Po

נקלעה בין

א"ר

ובעיקר ב"מי האחרונאם גברה

נכנזיןנכח מהתחזקות החתיונכות בקרב

ואף בקרב משפחות הכהוכה הגבוחממ.

חשכבות העליוכות
מזח

התקופה חפרסית צןמצמה לתלוטין בת-ופה

משגברה השפעת ההתיוכות

הסלוקים בימי אנטיוכוסם הרביעו אפיפנס -

באח מסכת כסיוכות תקיפים מצךד השלטוך לתסול העצמאות הדתית קל היהודים,
כםיונות שטכעזרו
חוליכו

בכת גדולח של מת"ונים מפורים.

לגלוי ההתערורות הדתית-לאומית של מרד התשמונכא"ם שרכז

חאכרים חכפריים הזעיר"ם ששמרו
מרד

הכסיונךת האכזרורם
סכיבן

על מסורוֶת היהודית המקורית.

לח התפתה לכלל עצמאנת ,תקופת העצמטות האתרוכה כתזלדות העם

לעצמו

במאבק

גבורה

חירחַאי

את מרבית

חחרוט בתופדותיו

בשמהת

הג

שהצליתה לקכות

ההכוכה,

 sãהתקופה הרומאית
חשלטון הרומאי חכן תקופה ארוכה

 doהתמודדות בין המעצמח האדירה ששכטה

>ז באגך

יהודה חקטכה ,חתמודדות שהתישה את כח האדמה וגרמח ככר מתתיקה ה

חפים התיכון ובין

לחגירח הנברת של יחודים ,בעיקר בתתומי בבל וארם  1970 Dramaתתת שלטון הפרתיים.
חללו

נודעו ביחפס הפובלני .ברבות הימים פכו היהודים גם מערבה 3358011

במרכזים שונים בתחום האימפריהח הרומית ואף ברומי עצמח.
מטפטית לא חפלו

יש

לצוין אשמכתיכח

לרעח את ה*הודים כתחומי הפמפריה וכשמרח לחם אוטוכמיה

כימית ניכרת .במצריס מגיע המרכז חיחודי לפר"חה בתקופה ההלניפטית ,למרות
פ
חיטוב בנכרי-יאאאא  ,כי הכו מפתה תיים רןותניים | פסגתם במפעל הגרול
איבת
של תרגום המקרא וכן כמח ספרים שנתהברן בא"י בתקופה הפרסית וההלניססית (
((תרגום ה,)07-
ע"י

כפן

התפתחח במצרים ספרות האפוקליפסה העופקת בגטולת ישראל

התערבות עכליוכח ומכסח להשב את טיבה

ומועדה וטף

גיסח פולופו:ית להסברת

עקרונות היחדות לנכריס (פילון חאלכסנדרוכ").

בתקופח זו הישוב ביחודי בא"י עמד בלתמץ היצוני כיכר .רומי  96בספה מיד את
העצמגאות לפחזת כלמי חוץ  -בשלב חראשוְץָ שק הכבוש כשמרה אוטוכומיה PART

משפסית ,כשתמרו מוסדות החכהגח הפכימית  quהתקופה ההשמוכטאית  -כגון המנדרין
ו
חגדול ככשיא "חבר חיהודים" וְכן' ,אולם המטפתה האדומיה של אכסיכ
מעמדו של חכחן
פטרום ובכפו חורדופ ,עלתח לגדולח ע"" יהם התכופח לרומ" קכתה את כאמנות

שלוטיה ,חורדוס חצלית לחדית את אהרוני בית ההשמןונאים שכואי כפשן ולזכות

של מלך בן חפות רומי ,שלטונן ידוע בשורה של רציתות משוכות בח ,
המעמד

= ? -
חוסלןז

בנ" החשמונכאים שטבעסיפ 991

וכח כגךם.
שלטונו

vray

ח

וחוא

כשעו

ועתה

.

מיראהן

אותם

משך כל שלסונן( 75.4לפנח"ם) mos
ובסכום חיה שכוא

חליפות -

וכודד כל

כלחשיג את הדחת שןלשלתו מאאמיחודח וזו עברח
שורה

של

סלמה

ולם vom

כציבים שרובם

יחודח מקור להתעשרןות זולח ותו

שנמשכן עד שנת
שק

לפקוחו

כחתקרב 

 agoמסמד חפרט

לא כובעת ממעטר

 66לספירח בחעסקה קצרח

אגריפם

בתמ

ממשפתת

מסך

תת בין
גם

חודרום שהיח

Jim

ופמגיעה

po

וחתטללות

» 40 nov

מקורב

כלבית

,24

דתית וכלכלית NORD

 namכמפרה יהודח

חתטסמרכאים

כפה

וחלה

אק עמו.

בעיקף גברח המתיתות בתקופח שלאתר אגריפם  -הכצ"ב"ט
כבלים

חרומי

וראו

בנציבות

ומושחתים כאדפיים,

באנפר

פרצה

המקדש -

ובעיקר חאהרוך שבהם -

בקיץ שכת  66לאחד התעללות

ההקוממות

קכאדית בבירח

ביהודי

ופשטה במהירות

 . mtrsתתיסלח כמאבק עם הנכר*ם בער*ם המעורבות ולאתר מכן

ירושליםָ
2p

332

כהתקוממות

גלו"ח כגד רומי,

יע כלציין סחמרד חק"ף רק תדג מצומצם של קכאים בפ[עק ראן

רומ*

והטאמיכון

נגד

במלממה

כזר

עבור

מצרף

[ההסכקה

חכניעח

שמלחמתם על קדוש שם הח" = רצדיה בע*כי אלצַהזם
מזפת איש" של

כאמכות כל קנאי לאלוחיץ

 sanoרומי היכה משח דזְעמן

סל

חפ"שוב חכפרי,

וכתמכת על ידך כגלוי של

? Bioכך

עת"דח המרידה <הצכקיה,

אלוהים אטר תרג מסמוכיותיו

וכפיכך מגיע

אך

המדיכית

וחדתית

חקכאוֶת כזוכה מתמיכח אוחדת

החזמן לתמטולח4

לעומת זאת רצן מרבכית העצרנכיים בשלום עם חומי ,האמִיכן

כי כנהה עצום ואין <כצתו אלא  PYידר סבלכן וְצפיה להתעוררותן ההכרמית הצפויח
מלמעפה,

הללן

כהנן למדי מחסדרים שהתקינן

Da

הרומים בתיי חכלכלח- ,

שחשכיתו

את מצבם למרות הרדיפות ( חישוב החכפר"  Nimשנשא בכטל המסים העיקרי באימפריח
חרומות בכללה) ,לכן כתלוח למדד גה מתיתות פוציל"ת בין הקנאיפ לכתןתיהם
השונכות ובין חשכבות העירוניות האמידות ,מוסר לכןד זה בין חקכאים ושאר
חגורמ*ב ובין הקנאים לבין עצמם  -חרם מראס
שסכוייה ל*
אך קל

חיו

מזה"יריהם בלאן

 monלחפל

חפי,

כל  0994קלעמידח בפנו רומו -

 PDTהצליתו

הרומאח"ס

את מרכזי המרד העיקריים בגליל (פרטת

במפע מלתמה ממושך אמכם-
י[פף כן מתימיחו

"וביידתו") וביחודח ( ררושלים כתךכה עד הרגע האתרון למאבק פנימי אכזרי
בין סיעות הקכאים חסוְכות!))בסןוף PO mo
ורק מבצרים
יחודים

»24

ספפריס (מצדח)
anna

3Pay

הרכה ירךשלאם ,כחרף  NYהמקדש

המשופןו בחתגוככות כהאשת ,למעלה מ 2/1מטיוף

pasmo

אזררים שלמים חרכו

וכשתררח 19827 25 ANITA

וזעזוע רותני עמוק .כיצד יעמוד חעם היחודי באוירת תורכן זו?,
לאן מנין מועדות?

POR

מ קעצמאות כ תפ  1צ ה  -שיהה a
י 4ש

כ הכ

הו

כל

>

ק.יה₪

בשיתתכו חקודמה חיה עליכו לתאר קוי-ימוד לחתפתהות ההיצונית של ההסטוריה
היחודית בעת העתיקח .ספימכו את תאורנו בתקופת חבית השני ,שתורבנו  -היההא בו
כקודת מפכהח כיכרת מבהינה רוחכית-פנימית .אולם  -יש לזכור כי ההתפתהות ההיצו-
כיתה אינכה משתנית ע"י כך באופן בולט ,כיון שהשעבוד הרומי כמשך מאז תום תקופת
העצמאות הקצרה של בית-ההשמוכאים

ועד הכבוש המוסלמי שחל ב %36-וחוא שמסכם

תקופה בתולדותיָנו ופותה הקופה הדשה ,הלוא הם ימי חבינים שמבחיכת ההחסטוריה
החיחודית *ש לאחרם עד פוף המאה ה.71 -
בשיחתנכו

זו  -כדגיש בעקר את ההתפתהות הרוהכית-פכימית של היהדות בתקופה רצופח

זו .יש הקבלה מפליאח בין החסטוריה חפכימית והחיצונית.
כבר צייכו

בתהילח את גדולתה המיחדת של תקופת המקרא בתולדותינו.

A
דומה שחיא

 9שיא החדגים של התעוררות כעורים בהפטוריה האנושית כולה ,האידיאלים חדתיים
הברתיים שלה וההתנגשות שלהם במציאות ההסטורית חריאלית ,היא מעין פרוטוטיפום

לכל הסטוריה פוליטית דתית-חברתית מאוהרת חן בישראל והן בכצרותהתתעפלמצ
ובאסלם.

 1297 307" 29Dלדרגה של ספר דוגמתי לכל הדתות המונותיאסטיות .אצלנו נתקבל
החתנכ"ך ממש* כחוק מהייב שחל על התקופות הבאות₪

אולם כוספח לתקופת המקרא גם תקופת שכבית השני הכחשבת  DAהיא  MDIPNDאידיאלית
ומחייבת .בתקופה זו שוב כסה העם ל נות לו מופת של חיי חברה בא"י .אולם כסיוך

זה  3702כשלון הרוץ יותר ומיאש יותר מקודמו חן באורח פכימי בתקופה ההשסמוכאית
 3וחן באורת חיצוני  -משנכרתה האוטוכומיה הפוליטית ,אולם למרות ההורבך DMD
את חקשר ביך המציאות הארצית של חעם ושאיפותיו הדתיות-רוהכיות ,כפסהח חישוב
היחודי
לשמור על שרידי קשר זח ,מתוך מאמץ לקיימו כחוק מחייב בחיי העם פעתיד,
כדי לחזכיר לו לכצח מחי 70101

העליוכה ,חאלוהית ,המפנה של חורבן הבית השכי

חוא כחסול המציאות הפוליטית וחפיכת א"י למרכז דתי המכסה לשמור על חיצירה

הדתית וחאיריאלים של התקופה הקודמת ככורמות ,כהלכות-הייט ,שתסמורכה על קיומו
המיוחד של חעם בכל תפוצותיו ,זוהי חיציאה של תקופת המשנכח הכמשכת עד כבוש

6

חאסלם.

A

יצירח זו
איכה מתחילה  201293הבית .היא אך שלב ,אמנם בעל השיבות מיוחדת
דוקא בגלל החורבן הזה  -במסכת יצירח דתית-חברתית שהתהילה עוד בראשית הבית
 sapונמשכת ברציפות כאמור עד ימי-חביניים.
כדי להבין יותר פשרה של יצירח זו כחלקה לשלביח השוכים.
ys

 - 2א

ראשיתה  -החהסידים הַראשונים  -ביצירת אידיאלים הברתיים-דתיים ע"י 0122

הספדים ,או חוגים המכסים לחשש את מופת חהיים שלו הטיפה הכבואח ,ולהגיע לשלמות

מופרית עליוכה שתיצור זהות בין עולם של מעלה לעולם של מטח; השפעתם של הוגים
אלה בופטת בעיקר כתקופח החלכיסטית הפרי-חשמוכאית ,תוגים  nesכוללים בקרבם את
חחכמים

יודע* חתכ"ך ומפרשיו ,ממשיכי חמסורת של הוראח דתית מאז

שמרכזם בתקופה חפרסית היח במועד "הכנסת הגדולהח",

ימי הנבואח,

והם אבות אבותיהם של חכמי

המשכח ,של חכמי ישראל בכל דור ודור .יצירתם החשסובח בתקופה ההליכיסטית היא

חתפילה שיש בה שלושח ימודות עקריים " -צרכן של הבריות"  -הדאגה לצרכי ישראל,
ובעיקר להתזרת השלמות בתיי הדת ,ההברה וחהיים הלאומיים.,

"שבתו של מקום" -

שביחדות יש לה גון אסרטולוגי מכחק  -הדאגה להתפשטות ההכרח האלוהית ולגאולת
חעולם באמצעותה,

והיפוד השלישי  -חפנייה לסיוע עליון לסמירת רמתו חמוסרית של

חיתי> בישראל  JAMחחיים הקשח והמחשילה .המחקר חמודרכי מגלח כיום הקבפות

 nosoבכופתי תפלח של ישראל ושל יון העתיקה; ואפשרות של השפעה חדדית בתקופח
ההלפיסטית איכה  joהנמכעת .כמו-כן

יש לציין שהתפיטלה מדגישה יותר ויותר את

האופי העדתי-כנפייתי של מאמתכי היחדות על חשכון הארגון המדיני-הטריטורילי
בא"י.

"כנפת יסראל"  -הכו המושג העקרי כאן  -כבטוי למרכז דתי יחודי בא"י

זהמשפיע על תפוצה רתבה.
ב.

5930211

בתקופה

התסמוכאית,

איך

ספק שמרידת החהשמוכנאית

*כקח את השראתח מהוגי

הפידים אלו ,שהם כודעו בפקורות ההסטורייט כראשוני המרטירולוגיה היחודית.

החסירים  -תכמיט הללו ראו בתרבות ההשכיסטית כיוון מוסרי שבקשו  239101PY
ישראל .,התנכגדותם הרוחנית נצטרפה למרי הסוצילי-לאומי של הארכות הזמרה כנגד
 aחמתיוכים העירוכניים ברובס; וכתוצאה מסיטואציח פוליטית היצוכית כוחח.
(התפוררות פכימית בממלכח ההלניסטית הפורית ,עליית רומי וכו')  -השגה העצמאות
וחוקמח מדינח עכרית ,חוגי חתסידים חללו בקשו לחקים מד*כה תיאוקרטית עפ"י
האידיאלים הדתיים-הכרתיים שלחם ,ואפןך כתכה להם סמכות רהכח ברמות מופד הסכהד-
רין  -גוף רשמו של  ?1חכמי תורח שרכז בידיו פונקציות של חכהגה פוליטית -
אדמיכסטרטיבית ומשספטיתה ,וכן הכהגה דתית בעלת מעמד מחייב כלגבי הגולח ,סמכויות
אלח צומצמו באורח כיכר לאהר  793210הרומי ,אך מעמדו חמושרי חנכבד של הסכהדרין

גישתם חיסודית של הכמי הסנחדרין שכל
כשסמר לו עד שקיעתו בתקופה הסיזכסיכית.

 ono noבאים לתקן בארץ למטה חוא בבואה של הקיים הכצחי בעולם של מעלה ,לפיכך
הייבות כל הלכותיו להעלות את הציבור היחודי לדרגת השראה דתית עליוכה .,הלכותיו
של הסכהררין בתחום המשפט האזרתחי  -מעידות קל רמח הומכית גכבוחח ,בפרט בעכיך

ריני נפשות ,קביעה האשמה ,גאולת-דם וכו' .הלכות רבות כוצרו לשם שמירת קדושת
לפי אותח גישה רוחכית של מציאות אלוחית עלי אדמות שציינכו לעת,
הארץ וירושלים
je

באיטליה ,ספרד ודרום גליח (צרפת)  -באזורי הפריחח של תרבות-רומי ושל חיים

עירוניים מסחריים מפותתים  -וחיתה לחם השיכות ממסחר עם האפור המזרחי של הים

התיכון (ביזכטיון) יש סברה שהיהודים אף הדרו מעבר לדנובח ולאזור הריינוס.
הכבוש המוסלמי אחד את יחדות המזרת התיכון וקשר אליה שחף את ספרד וצפון-
אפריקה .בכל הארצות חללו

כשעכו

המוטלמים במידה רבח על המעוט היחודי  -הן בשל

רמת השכלתו וגלוי יכולתו בתחומי כלכלח ,כספים וארגון המסחר  -מה שחיה דרוש
? DIDIהאדמיכיסטרציה התדשה ,והן בשל זיקה דתית שהתיתסה ליחדות ביתר סובלנכות
מאשר לאלילות ולנצרות .פורתות קהילות השובות בבבל ,בספרד (גרנדה ,קורדובה,
סביליח ,טולידו ועוד); צפון אפריקח (קירואן פם ).במאה ח 8 -בוצע אף גיום
בקנה מדה גדול  -האחרון מסוגל  -במדינת כופריה שהשתרעה בין הים  59092והשחור.
אומד מונכגולית שאיימח בשעתו על ביזנץ ורוסיה .ככראח שמרבית חשכבות העליונות
במדינה זו קבלו את היחדות בהשפעת  TIMביזנכנטיון .אולם במאהח העשירית שקעה
 "oזו כליל

ויש סבורים שצאצאיה הוו בסים ליחדות מזרת-אירופה .החל מך

חמאה ח 8-9 -גובר הישוב היחודי באירופה המערבית והמרכצִית .הדבר כראה תמוה
במקצת שחרי אירופה הפיאודלית מתבוסמת אז בהשכתא ובקנאותה .אולם ככראה שהישוב
היהודי באיטליה שדרום צרפת כחדף צפונכח עקב פליטח ערבית וגם האפשרות לרות
מסחרית בארצות הכדידח הגרמנכית הצמאות לחליפין  -קֶסמהח ליחודים .בדרך כלל יש
בימי חביכיים  2צירים להגירת היהודים  -הפיר האתד מארצות האפלם לאירופה
המערבית  -הגירח אשר קולטת במאות ה- 51 - 11 -

וכמו-כן בצפון אפריקה וספרד

) opעולה כת הנוצרים ומתבצעת ריקונקוסטה המושכת אליה יחודים ומקלה עליהם
המעכר לארצות כוצריות צפוכיות

יותר)

והצ*יר השני חבולט ביותר  -במאות ח- 41 -

 - 6הגירת יחודים מאירופה המערבית עקב הרם מרכזיהם (גרוש אנגליה ;1921
צרפת ;6051

גרוש

גרוש פפרד ופורטוגל  - -8941 - 2941לאירופה חמזרחית לתהום הממלכת

הפולנית-ליטאית מזח ולתחום הקיסרות העולה של העותומכים מזח ,במזרת חיתה רוסיה
גבול חתום בפכי היחודות עד אמצע המאה ה .81 -באמצע המאה ה - 71 -החלים שכויים

במפת ההתישבות היחודית כתוצאה ממרד הקוזקים באוקראיכה נהרסם במרביתו החמרכז
חיחודי בפולין ודרום רוסיה ומתחדשת ההגירה מערבה ,וכאן בטלו בתהלקן הגדול
ההגבלות על כנכיטת יהודים .חמרכז הנשאר פחות או

יותר יציב למרות הרדיפות  -הכו

יחדות אשכנז.
אשר לצורת ההאחזות חיהודית  -יש לצייך היהודים פכו בדרך כלל לעיר ולכך יש
סיבות כלכליות יסודיות (להלן) .חיתה להם נכטיה להתכצר בשכוכה יחודית ואחר-כך
הפכח נטיה זו להובה מטעם השָלטון .אך היהודים ראו

בשכונה חיחודים ב"גיטו"

של בטחון ,שמירת ההיים חיהחודייט ,ההגיינכה הציבורית וכו',

גורם

ואיןך ספק כי הדבר

סייע בידם בשים לב לתנכאי הקיום הקשים של התקופה .יש לזכור כמו-כן ,שיחודים
 >3n 10) $5במלחמות המרובות של ימח"ב ,אמכם צייך הדבר את שפלות מעמדם החברתי
/.

הימיף 8להסתגלות כיכרת למנחגים עממיים שרווחו

בא"י.

חפרושים היו מפלגח שנזוכח

 ALDF RENAכיכרת בקרב חשכבות הנמוכות בעיר וחאוכלוסיח חכפריה כולח וכראח
כי עיקר תכליתם
הרוחכית היתח לחזק את חעם באמונתו ,לתת לו אורח חיים מגדר

ומסוייג
שיש לו גם משמעות ריאלית כנגד הלחץ חחיצוני ויש  21גם משמעות עליןנכח-

אסבטולוגית ,שכן  -מי שמקפיד על ארח היים זח שלפי חפרושים אינו אלא איכטרפר-
טציח עממית של ארח
היים אלוהי  -עתיד לזכות בגאולה חשלמח שהיא בעצם התקופח
שבח ישוב חעולם של
מטה וידמח למלכות שמיים .,זחו היעוד הקיבוצי של

ישראל בעולם

אך זהו  DAחיעוד
האיכדיופּדואלי של כל יהודי להתקיך את נשמתו הוא לחיות זכאי
לעולם עליון .חפרושים כסו
להראות גם דרך ממסית להתעלותנן ע"י אורח היים של
התנכהגות מוסרית מתמדת במופת
אישי כפי שמצויח חיתה בין כיתות הכזירים והחכמים
ההלנכיסטיות כגון ,הסטואיקכי
ם חפיתגוראים ואחרים .כדי לקרב את תורתם להמוכים
כהגו הפ
רושים להסביר את העולם של מעלח לא כאפשרות דתית-רוהכית בתי האנושות
o

אלא כ"עולם חבא" ריאלי  -שהוא למעשח נצחי במקום חעולם החולף שאנו

כי 8בו  -ושבו מצויים גם גן-עדן וגיחכום בחם א

כתו-

 qoהאנושות על המבהן

שעברו בעולם חזה .חעולם הזח כתוך אמכם לפקוה עליון אך הבהירהח בדרך ההיים
חנכאותח כתוכה לאדם בארח חפשי "הכל צפוי וחרשות כתוכה" פא
כפי שסףכם זאת
ר* עקיבא .אם נכתעלם מחגלישה למסטיקח כתפישח הפרושית שההריפה
בעקר בדו
רות המאותרים לאחר זעזוע החורבן  -הרי יש לראות במפעלם של חכמים
אלו שכללו שורה
ארוכה של מתקנים עממיים בעלי אישיות מוסרית נעלח ( -כגון:
שמעון בן-שטת,
בן-1זּכאי

יהודה בן -טבאי ,שמעח ואבטליון ,הלל הזקן ושמאי ,רבן יוחנן

ותלמידיו,

ר'

עקיבא,

ר*

ישמעאל,

רבן שמעון ו בן בן גמליאל

ועוד

(רבים

 - 2₪הפיכת מסורת ה
פטורית לתורת חיים שביערה את תהושת 2חיעוד ונצתיות >

חקיום של ע
ם ישראל במובן הדתי-רוחנכי וכמו-כן חעמידה את התורח על יסודות של
התא
מה והמתגלות מתמדת למציאות החמרית הריאלית בחלכות חכהגה ומשפט דתיות,
חברתיות וכלכליות.
בכך נוצרה בהלכח או כפי שככוה הדורות המאוחרים "משכה"
מסגרת רוח
נית ששמרה על האומח כעל ארגון דתי בעל זיקה מדינית טריטורלית
סא"י  -אך עם זאת המהחי
שה לעם ישראל את עליונותו הרוחכית-דתית בעולם צָ
למרות שפלותו

הפוליטית וחדכוי החיצונכי.

אמכם ,כפי שראינכו חוגי חקכאים לא

הסת
פקו בכך ונסו להשיג ממש גם את העצמאות המדינית וההתעלות הפוליטית,
120
 1905שגרר את ההרבן הוח זעזוע חמור בתקופח זו  -גם מבהיכח דתית ,עקב
חהטפה הכוצרית שגברח אז,
וראתח בחורבן אתת לצדקתה .אולם זעזוע  MTלא Dam
את המ
סקרת הפכימית הרוחכית של עם ישראל למרות תנאי ההרבן והחרג הרב שעברו
על א"י .מסגרת זו
כפי שגובשהח "במשכה" לא היתה לויח בחתפתחות חפוליטית

הח*צונית של
העם-כבר כמה וכמה דורות לפני  501933והיא המשיכה להתקיים כך

/.

ככח פנימי עצמאי ,בלתי-תאוי בחתרחשות ההיצונית האמללה גם לאחר הכשלון השני
(מרד בר-כוכבא) וגם בתקופת חשלטון הביזַנטי-נוצרי שכוון את לחצו כנגד תיי
חרות וחדת היהודיים .מסגרת היצירח חפנימית של ההלכח-משנה ובתוספת לח הפר-
שכות החמאוחתרת  -שיחד נכללו

בתלמוד,

הפכה את עם

ישראל לעדה דתית מאורגנת,

בעלת משטר חיים מגדר ואיתן שיש לח שליחות לההפך לעדה אוניברסלית מבחינח
דתית,

אולם שליהות זו חייבת לינוק השראתה ממרכז מוחשי שבו

ישמר הקשר

המחותי ביך העוטלם של מטח ועולם של מטה  -מרכד זה הוא א"י ,אהארץ שבה נעשה
חכסיוך המוחשי  -היתיד במ*נו עלי אדמות  -ליסד משטר חיים אלוחי ,כפיון שכאמדר
 3902כבר בעבר הרחוק .התלמוד שמר על העם בתפוצות  -אולם הוא איכו יכול לבוא
במקום המרכז המוחשי בא"י ,שכןך תפקידו חיה לההזיק את חעם במשטר רותכי של הכשרח
מתמדת לקראת השליחות של

אולם שליחות זו

ישראל בגויים ולשמור על קיומו

ויחודו

הדתי-רוחהני.

יוכל העם לבצע  -רק כשיחזור ויתחדש חמופת האלוהי עלי אדמות

 eeהבה ירה חמפתה להדושו מצו* בנאמכות העם להלכות התלמוד ובמאמץ המתמיד
להיות לפיו שהרי בו התומה ומבוארת המפורת האלוחית.
דבר אחד יש להוסיף בענין זה  -יוצרי החלכה ,התנכאים  -כלומר המורים הדגולים
מעולם לא חיו כת רוהנית מבדלת .הם היו מעורבים עם עמם  -ומשום כך כתקיימה
קומונכיקציה ממשית בין חעם ובין החלכה.ש  omבאו בתלקם הגדול מדלת העם ,מתוגי
מלאכה ןו
לכל

שהמשיכו בעסוקם ,ובכך המחישו שתורת ישראל sir on nin sn

נפש וקרובה לכל כפש.

גם בכך היתה השסיבות גדולה להשפעה הגדולה של המשנה

על חעם בתקופת הסבל המערער והמדכא שעברה עליו משך דורות רבים תחת עולה של
רומי.

>

שלבים בתהתפתתות "המסכה".

חסברנכו את מהותה ותשיבותח ההסטורית של המשכה וַנשלים עתה כמה פרטים לגבי

דרך התפתהותה ,במסכת "אבות" יש חסבר של  ansהשתלשלוהת רותכנית של היצירה
ההלכתית שראשיתה בתורה שכמסרה למשה ומשה מסרה ליהושע וממכו לשופטים ולכחנים
ולנביאים לסופרים ומחם לאכשי הככסת הגדולה .,השתלשלות זו

יש להבהירה .גדולי

הפרושים נכאמר עליחם שחיו משיירי הככסת הגדולה (שמעון בן-שטה ויחודה בן-טבאי)
כלומר ממשסיכי מסורתח .פעולתם נכרת בפוף התקופה ההשמוכאית והמה פתתו את

|

שלטלת הזחב של "הזוגות"  -מורי הוראה גדולים שמלאו תפקידים מרכזיים בפכהדריך
) 13mיושבי-ראש כחנו בו).

וכל אחד מחם התקין תקנות השוכות בחיי הציבור,

בתקופה ההשמונאית אישים אלו  -מעורבים בעניני מדיכיות,

ואף סבלו מיד חשלטוך

(בימי יכאי חמלך) ,בתקופה הרומית שכצמצמה סמכות הפנחדרין ,אותם זוגות של
חכמים חופכים יותר למיסדי בתי-מדרש המתמסרים לעיון וללמוד לשמם לחקמת דור
תלמידים ,ובכך ראו מרבית חפרושים את תמלית פקעולתם ,חלקם כטו אף לצד הקנאים,

הרגול בצד תלמודם אפיינית לגישה זו ממרתו של שמעה  -בן זוגו של אבטליון -

= = 6

אחב את חמלאכ
ה ,שנא את הרכבכות ( הכונחה לתפקיד ציבורי) ואל תתקרב לרשות
(לפוליטיקה! ) הזוג הגדול שנתפרסם ביצירת ההלכה ובהוראתה  -הלל הזקן

ושמאי.

שתי דמויות מרכזיות שיסדרו גם שתי אסכולות שונות של לימוד התורח ופרשכותח -
בית חלל שנתפרסם במתיכות ובנטייה להקל על הציבור בשמירת ארחה חייו הדתי,

ובית

שמאי שכוסע בקפדנות יתירה בכל הכוגע לקיום ההלכות .חשובי תלמידיו של בית חלל
חיו רבן גמליאל הזקן ,רבן שמעון בן-גמליאל ורכן יוהכן  qaזכאי ,תקופתם  -ובעקר
של שני האחרוכים היא תקופת החרפת הלחץ הרומי עד כדי כך שהם לא יכלו לעצור בעד
חתפרצות המרד ,שלמרות שלא האמינו בסכוייו ,אלא שהאשליה של חדוש העצמאות MAD

 «mamaהחקכאות הסתבכה בסתירותיה הפכנימיות  -ומרבית החכמים ובראשם יוחכן בן-
זכאי פנו ליצירת מרכז רוחכי חדש כגרעין לתחיית האומה וחזוקה .השלטון הרומי
| ₪בעין

יפה

את

פרישת חוגי

הפרושים

מן

המרד

ואפשר את

יצירת

7027931

בעיר

יבכה .כאן כוצר שלב חשוב במתפתאות המשכה .הוקמה מחדש הפנכהדרין ,אמכם כמסגרת
של הוראה דתית מצומצמת אך פעולת אותו דו %של רבן

יוהכן היתה גדולח  -היא

שביצרח את האוטוכומיה הפכימית הרותכיה של היחדות בתקופה התמורה ביותר בתולדו-
תיח .לעומת רבן יוחכן שהיה מורח גדול ,מצויה דמותו  jan boגמליאל השכי שהםל
למעשה לככם ולחפדיר את ההלכות חשונכות ואף כפה בתקיפות לקבוע פופית ביך הפרושים
חשו
נכים .הוא שקבע פופית ככראה את כוסחת תפילת "שמונח-עשרה" ועשה רבות בתקנות
לעניני צבור דמות עממית דגולה חיה ר'*

עקיבא .מופת לשלימות אישסית מופרית ,למדך

גדול ומעמיק4
הוא שהפך את המשכהח לבעלת סמכות שווה למקרא ,שכן פרשנכותו כועדח
לחָביא סמוכין לכל תקנח ולכל פרוש מן המקרא עצמו  -ולו גם בצבכי "פלפול"
ירת לחיות מלאכותיות במקצת,
העמוקח  -עשו

ואף על פי שיסד את חבאים  -חרי אשיותו

את תורתו ,תורת היים עממית קרובה ללב חעם

וממצח את לבטיו

והבנתו
חסוצ-

 EXיאליים והדתיים .,לעממתו ר' שמעאח  A pmבקש רק פרוש החגיוכי ללא פשרות
וגם חוא העמיד תלמידים חרבח.
לאחר מרד בר-כוכבא והחורבן הפופי ביחודח העבר המרכז מיבכה ובנותיח לגליפ
לעירח אוישא ואחר לצפורי

ולטבריה  Darחן

רכזו בקרבן כמח דורות של מורי mein

מצוינכים רבי ,מאיר ,רבן שמעון בץ גמליאל השני ,רבן שמעון בן-יותחאי (שאחר כך
קשרו בשמו את התגברות הרות ,המיסטיקכית-משיחית ביחדות שהחלה כיכרת כדור ההוא)
וחאחרון שבחם ר'

יהודה הכשיא .תחת רשומו של אבל לאומי כבד לאחר כשלוך מרד

בר-כוכבא עשו חכמים אלו גדולות  -במופת הייחם האישי*ם ,בחטיפם להיי עבודהד
וי
ראת-שמים באמונח כי לא יתכן שירחק יומח של האלילות ,הם פעלו גם  59310חחלכות
וסידורן ומפעל זח נחתם סופית בשנת  002בידי ר'

יהודה חכשיא .מעתה )D33 20D

זה של הוראה דתית-חברתית קדושה שנוצר ע"י חמורים ח"תנאים" בעלי חסמכות חעלין-
נה  -למלאכת פירוש וכיסוח שהיא כשלעצמה היתה יצירח דתית חברתית גדולח בעצם

התאמת המשנה בעלת הכופה המצומצם והמרוכז למציאות חחיים המתפתתת-וחן זוהי

שיםתה שלישית :ימי-הכיניים בעולם חיחורי,
* .ישראל ביןך חכצרות [האפלם -
תקופת ימי הביכיים בהסטוריה חפללית יחועה כתקופה של

כסיגח מבחינח רוהנית

ותרבותית .ביך אם ככונח הערכה זו או לאו  DAהיהדות מתפתהת בסביבח האכושית
הזרח ,ואולי יותרמא* מכל תקופה אחרת אהלא גורלה קשור להיים או למות עם
הסביכה הכלליה ולפיכך יש וגורפים אותו תהליך כמיגה החמצוי לגבי אומות הגויים -
גם לגבי ישראל ,ככון החוא שבתקופה הנפתחת בכבוש הערבי ומסתיימת 17 - meda

בכשלונה של השבתאות  -קשה להפביע על רציפות בהתפתהות הפכימיה של יסודות
דיכמיים ביהדות .,יש אמכם מרכזים גדולים ותשובים כמו בבל ומצריט תחת האפלם,
ספדד תחת האסלם והכצרות ,מרכזי אירופה המערבית ,אשכנפ ופוליך .,בכולם  -נוצרים
 aחשובים בחיים חפכימיים

והרותכיים;

אולם 39190 DAM - שוקעים

YY

חליפות בלחץ הפביבח התיצוכית מבלי שיוצר נכסיון מרכזי שיגבש את היצירח המשו-
תפת בצרך <פתרוך ימודי של בעיות חעם חיחודי ,עד כי לעתים נכראח כאילו המאמ-
צים הרותכיים והחמריים שהשקעו בכ? אחד מהמרכזים חללו לא כשאו פרי לגבי עתידח
של חאומה ,שכן הם היו יפים לשעתם ולמקומם בלבד .אולם,

זחו בעצם רק רשם חיצוני.

הכחנח מעמיקה יותר תגלה לכו כי נכעשו מאמצים מתמידים להזור וליצב את חיסודות
הלאומיים ולתסל את מציאות הגולה ,שחיא בתקופה זו  -אול* ההמורה בתולדות הגלצת
איחודית בפיזורח ,בסבלח ובתנכאי קיומה החתמריים וחרוחכיים ,תקופת הגלות " הקל-
סית" בהסטוריה שפנו,

יתר על-כן ,לא רק שנעשו מאמצים  -אלא למרות תכאי חגלות א

זכ"ל ,מצויח בעולם חיחודי הרגשת אחידות מפליאה  -שותפות גורל וטותפות יעוד,
אחידות של לבטים רוחכיים ,חמריים וחברתיים כלפי פכים  32992 pinוכל זה
למרות שהעולם כהצח אש ביך שתי רשויות ענק שדרכי חתפתהותן שונח ,משטרן וכלכ-
לתן והמכטליות שלהך שוכה ,הלוא הן אירופה הכוצרית-פיאודלית וחליפות האסלם,
ככון הוא שכל המאמצים חללו כשאו פרי מצער ,אולם לא זה מח שיפליא אותנו ,כי
מסיבות החיים של היחודים ותלותם בסביבח ההיעוכית כל כך חמורח ומדכאת ,שחפלא
חזא כיצד חאומח שמרח בכלל על האהידות  “ppmהפנימי,

כיצד בכלל

כשמר רצון

האחדות וכתקיימח חאומח החיחודית בתנאי תוהו ובוהו כאלח.
כדי להבין זאת נתבונן במעט בהתפתחות הכללית סביב היחדות.
ראשית כל  -כראח שיש אירונכיח מרח של הגורל ,כימי חביכיים  -כצהה חדת המונותי =
אסטית .,נדמה שנכצהונן של הנכנצרות מזה והאפלם מזח -

מקרב את העולם לאנתה מציאות

דתית-רוחכית שחיחדות בשרח אותח .והנח  -דוקא ליחדות רע במציאות זו .מדוע?
נכצכור איפוא  -שהעולם האלילי מטבעו לא חתנגד ליהחדות 3בדרך-כלל כאל דת כוספת.

 samרק שכא את היתנד חיהודי שפסל את כל יתר חדתות וחיח פגור  100142בפכיחן,

וחכח עלית הדתות חמונותיאיסטיות  -לראשוכח הכצרות ה  cmoהר ₪

דרך לאלוחים של נכסוי דתי איכדיוידואלי בחכרח שחיסוד חלאומי של הדת היהודית
כחרם כליס ללא תקומח .הבית חשני  -לכנכסיח אימתנית וקכאית ,והאסלם  -מאידך,
שראשיתו בכסיון של חוג מסויים במ

לסגל לסביבתו תפישח מונותיאסטית-אוניכר-

סלית וסופו בדת ערכית לאומית מבחקת  -דתות אלו משליטות בתחום שלטוכן אוירה
של קכאות עליוכה .המדיכות שלחן הכן תיאוקרטיות בכל תהום ותחום שליטה סוטלית
של החדת עליה עומדים יסודות חתיים בתקופה זו ,וזוהי המכטליות סל האדם ברהוב.

וחדתות חללו  -מאוחדות בכך שאיכן מוככות לסבול מציאותח של חיחדות ,כגורם עצ-
מא".

והרתיקח

לכת בכך

הנצרות  -זו שיצאח ממש מקרב

העם חיחודי ,שדוקא הוא שכו

קמו

וחיו כל

ולה יש חהשבון

ישראל

האותות והמופתים של צדקת ישו

עם ₪
ובשורתו -

 "eמתעקש לכפור בכך ,ובכן יש להשפיל ולדכא את חיחרות להוכית ליחורים עד כמח =
חמח סובלים בגלל כפירתם בדת "האמת" הכופריה או המוסלמיא .הנצרות היהה הריפח
יותר בגישתה זו כפי שאמרכו ועד כשוב לחסביר זאת .מכל מקום  -במפיבות אלו מפ-
ליא הוזא כח עמידתה של היחרות .איך ספק שהקשר שנשמע בין המםכוזים השוכים והיכו-
לת לחגר מפעם לפעם ממקום פערהח למקום רוגע

יותר השפיע רבות.

אולם תהוסת האתי-

דות ,השיתוף העמוק הפנימי ,הרוחכי בקרב חיחדות בעולם המשתקף בכך שבעות הלכה
של גולה אחת כידוכו כשכיח וחיתח חקפדה על שסתוף בכך  -כפ אלה כבעו מזאת שכמו

בחברח חככרית כך גם בעולם היחודי  -החתיים עמדו על יפודות דתיים דומים בצור-

תם ,מכטליות של היים בפכי החשגחה האלוחית בכל אתר ואתר .וכשם שבכצרות ופחהות
 - “o.אך גם באסלם  -חיו במנכטליות דתית  -אסקטית של הככה לעולם חבא  -כך

 DAחיחדות ראתה עצמה "כעיר-אלוהים" (מושג שהכצרות נכטלה מאתכו!|) הכודדת בגו-
לה וביסורים של מטה כדי להגשים רצון האלוחי למעלה בכומות דוקא בדידותה של

בתוך עולם קכאי ועוין  -דחפה אותח להתבצר סביב עצמה ודוקא תוך יסו-
היהדות
תי המיוחד ולראותה בו תוכן חיים מלא שבלעדיו אין לח
ריה .תחושת יעודהח הד
ום .הפיכת חיחדות לגורם יהודי מתוך מחותו הפכימית ומתוך האהחץ התיצוכי -
קי
היא שגזרח ע ל שותפות הגורל של האומה הן לזמנה והן לעתיד לבוא.

 mara (aישראל בימה"ב (כללית)
עלינו לראות קודם כל חתמונח האנושית של עמנו בגולתו בימי הביניים ,לצייר את
המפח הישובית של חיחודית בתקופה זו כדי <הבין

יפודות קיומה,

כקודת המוצא של

הפזורה היא בריכוזי חיהודית הקדומים באזור המזרה הקרוב בא"י ושכיבתח  -מצרים
מזה וארץ הפרת וחחידקל ופרם מזח ,אף בחצי חאי ערב נפוצו
זאסלם
מעטים

יחודים עוד לפני

(עוד כזכיר זאת להלן) ,לכל הפזורח חזו עוד כיחד דברים בחמשך שיתותיכו.
חיו

חיחודים

באירופה בימי

הכבוש

/.

העכבי.

הם

ישבו

בעקר

סביכ

חים

התיכון -

באיטליח ,ספרד ודרום גליח (צרפת)  -באזורי  ans anשל תרבות-רומי  102Dn
עירוכיים מסחריים מפותתחים  -וחיתה לחם חשיבות םמסחר עם האפור המזרתי Dm bo
התיכון (ביזכטיון) יש סברה שהיהודים אף חדרו מעבר לדנכנובה ולאזור הריינכוס.
הכבוש המוסלמי אחד את יחדות המזרת התיכון וקשר אליה שחף את ספרד וצפון-
אפריקה .בכל הארצות חללו

כשעכו

המוטלמים במידה רבה על המעוט היחודי  - qmבשל

רמת השכלתו וגלוי יכולתו בתחומי כלכלח ,כספים וארגון המסחר  - moשחיה דרוש
? DIDIהאדמיכיסטרציח התדשה 103 ,בשל זיקה דתית שהתיתסה ליחדות ביתר סובלנות
מאשר לאלילות ולנכצרות .פורתות קהילות השובות בבבל,
סביליה ,טולידו

ועוד);

בספרד (גרנדה,

קורדובה,

צפון אפריקח (קירואן פם ).במאה ח 8 -בוצע אף גיום

בקנה מדה גדול  -האחרון מסוגל  -במדינת כופריה שהשתרעה בין  29097 DIMוהשחור.
אומה מוכגולית שאיימח בשעתו על ביזנץ ורוסיח .ככראהח שמרבית חשכבות העליונות

במדינה זו קבלו את היחדות בהשפעת יחודי ביזנטיון .אולם במאהח העשירית שקעה
 951זו כליל ויש סבורים שצאצאיהח הוו בסים ליחדות מזרת-אירופה .החל מך
חמאח  4122 8-9 -1הישוב היחודי באירופה המערבית וחמרכצִית .הדבר כראה תמוה
במקצת שחרי אירופה הפיאודלית מתבוסמת אז בהשכת ₪ובקנאותה .אולם ככראה שהיטוב
היחודי באיטליה שדרום צרפת כהדף צפוכח עקב פליטח ערבית וגם האפשרות לרות

מסחרית בארצות הכדידח הגרמנכית הצמאות לחליפין  - moDpליחודים .בדרך כלל יש
בימי חביכיים  2צירים להגירת היהודים  -הציר האתד מארצות האפלם לאירופה
חמערבית  -הגירח אשר קולטת במאות ה- 51 - 11 -

וכמו-כן בצפון אפריקה וספרד

) opעולה כת הנוצרים ומתבצעת ריקונקוסטה המושכת אליה יחודים ומקלה עליהם
חמעבר לארצות כוצריות צפונכניות

יותר)

והציר השני חבולט ביותר  -במאות ח- 41 -

 - 6הגירת יחודים מאירופהח המערבית עקב הרם מרכזיחם (גרוש אכגליה ;1921
צרפת ;6051

גרוש

גרוש פפרד ופורטוגל  - -8941 - 2941לאירופה המזרחית לתהחום הממלכת

הפולנית-ליטאית מזח ולתחום הקיסרות העולה של העותומכים מזח .,במזרת חיתה רופיה
גבול חתום בפכי היחודות עד אמצע המאה הח .81 -באמצע חמאה ה - 71 -חלים שנויים

במפת ההתישבות היחודית כתוצאה ממרד הקוזקים באוקראיכה נהרסם במרביתו המרכז
חיחודי בפולין

ודרום רופיה ומתחדשת ההגירה מערבה,

ההגבלות על ככיסת יחודים .חמרכז הנשאר פחות או

וכאן בטלו בחלקן הגדול

יותר יציב למרות הרדיפות  -חכו

יהדות אשכנז.
אשר לצורת ההאחזות חיהודית * -ש לצייך היהודים פכו בדרך כלל לעיר ולכך יש
סיבות כלכליות יסודיות (להלן) .היתה להם כטיה להתכבצר בשכוכה יחודית ואחר-כך
הפכח נטיה זו לחובה מטעם השָלטון .אך היהודים ראו בשכונה היהחודים ב"גיטו" גורם
של בטחון ,שמירת החיים חיחודייט ,ההגייכה הציבורית וכו',

ואיןך ספק כי הדבר

סייע בידם בשים לב לתנכאי הקיום הקשים של התקופה .יש לזכור כמו-כן ,שיהחודים

לא נטלו חבָּל במלחמות המרובות של ימה"ב ,אמכם צייך הדבר את שפלות מעמדם החברתי
7

במשטר הדתי-פיאודלי של

ב  -אך מנע מחם קרבנות מרובים .אולם לעממת זאת  -לא
ימח"

הפרו תכודות וזעזועים במבנכח האוגלוסיה היחודית אשר באו כיד הגזרה הקסה .בראפ
וראשונכח  -החמרות  - 7001373פרי לחץ חיצוני (כמו בספרד במאות ה,51 - 41 -
ף המאח ה 31 -והלק מיחדות אוקראינכה ופולין באמצע המאח ה .)71 -אמכם
איסליה בסו
חלק ניכר של הידחדות המומרת החזיק במדת האפשר במנהגיו הקודמים וסבל על-כך ,אך
דאי חיו גם המרות ממש ,איך בידינו כל כתוכים סטטיסטיים לגבי התקופה אולם
ו
כּנראח בבגָרור שהממע חאיום של הכצרות והאפלם כאתד לדכוי היהדות הוליד פחרות
מים בלבד ,חחמרות מאיכם ,הריגות על קדוש השם ,הגרושים שתכליתם היתה גם
זעו
החקת היחודים בתקופת ההתפתהות הסהרנית-עירונית של מוצאי ימי-הבינכיים לאיזו-
הר
רים

נכדחים

גרוסים במאח ה 41 -מארצות השוככות להופי האוקינוס האטלכטי
יותר (ה

כזה של אירופה) » DONתחרות כלכלית לאזם<>האהקאכצה האטלכט< למאהחה
למזרחח ומר
ש כל האמצעים הללו  -לא הוקלו .היהדות כטארה מבוצרת בפכימיותה.
המהבה שא אאהצ
 Àרק שלא נכנעה אלא ראתה ברדיפות הלפלו

סימך של חולשח מוסרית-רוהנית של אותך

אמוכות שבטחו בצדקתן הגלויה והמוכהת מאליח.
ג)

בין

יחודים לגויים.

(מצבם חמספטי-בטהוכי של היהודים /היתסים ההדדיים

ומשמ-

עותם ).

העשוי ליצור מתיחות גדולה יותר מאשר שתי דתות הלומדות דבר והיפוכו
אין לך דבר
מכתוב המקודש לשתיהן .כתבי הקדש שלנו
תה.

עם-הבהירח לפיחם  -חנו

ישראל

שמשו

מקור השראה כידוע לכצרות ולהתפתתו-

והכה אותו

יעשה איפוא ליחודים? פירש פאולוס":לאחר שדחו
מחם

ונכתכה למי סקבפ את האמונכה החדשה".

ישראל מסרב להכיר בישו

ותורתו.

מח

היחודים את הגואל כיטלה הבתהירה

ומעתה מתתילה כצצרות איכטרפרטציה הדשה

דש על מכת להוכיח כי למעשה כוכה הכתירח מראש לנוצרים ואלו ישראל
 “eכתכבי-הקו
נתתייב רק בכל אותו גנוי וזעם שהתירו הנביאים על עמם ובכל זאת  -לא היה צבור

הסוף מה יעשה ביהודים .נמשך וכוח פנימי על כך  -שסוכם ע"י אבגוסטינוס,
עד
חכנסיה במאח ח" - 5 -אל תהרגם (את היהודים) פן ישכהו עמי הכוצרים
מגדולי אבות
ה') הניעמו וחורידמו" ,כלומר :רדפם והשפילם .זהו פסוק מתחילים ,וחנא
( את תורת

 TIDDאת הגישח  -הכרח בכפירה הזאת וזכות לרדיפה מתמדת ,אך לא השמדה .אמכם,
גיסה זו של ראשי חככסיח רהוקה חיתח מעצב את דעת  292 53292 78013השכאה העורת,
אך היא קבעה מגמה כללית ביחם הכנפיה ליחדות.
יותר במקצת,

באסלם  -היהם אל היחדות היה טוב

שהרי ברששית פעלו של מותמד כטה להתקרב ליחדות וכטיה זו צככה את

חקנכאות פגבי ישראל לעתיד לכוא .פרט לזאת  -חיו היחודים בן חכרית המסור 772807
אולם גם כאן לא תחפרו רדיפות ,אלא שלא הגיעו
לארצות הככוש המוסלמיות (ספרד).
הדברים לאותה התפתחות תיאולוגית כמו בארצות חכוצריות  -בחף התפתת המושג 02
ם נכדונו לעבדות עולם בשל הטאיחם וכמשָפּט העבדים הכם רכוש פרטי של אדו-
היחודי
חם מלכי הכוצרים ,ואכן בכל מדינות מערב אירופה  9180337חיו פקידי אאוצר
ני
fe
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מיוחדים שטפלו ברכוש זה ודאגו לגבות את פירותיו .אמכם מבחינה משפטית לפחות,
|

מצבם של היהודים טוב היה משל הצמית*ם המשועבדים הכוצריים שבמשטר הפיאודלי,

שכן הם חיו משועבדים למלכות כל מוסד ולא למלך כאישיות פרטית .המלך רסאי לחע-
בירם מרשסות אוצרו לרשות אחרת ,אך מבהינח משפטית יש לחם חפש תנכועה .הם עבדים
במובןזה שיש לאוצר המלך ענין מחלט לרשות עליונכה לגביהם ,כמובן שונכה הצבר מארץ
לארץ

ולאמיתו

ומאיזור לאיזור,

של דבר מתכה היח באשיותו

של כל שליט,

כפי שבכלל

קיום כל הסדרים חוקיים כבימי הביכיים באירופה הפיאודלית חיה מתכה בזאת.

היחודים השתדלוז בכל מאדם לבצר את היתסים ההדדרתים בכוסח פחות או

אולם

יותר חוקי -

 MITאומר על יפוד פריבלגיות ליחודים ,אשר מבטחחות הייהם ורששם תמורת מסים
כבדים .כמובןך שפריבלגיות אלו
שבועח משפילה בתכנה;
גו

ע"י השתדלות

נתנו

תמורת שבועה יחודית לעמוד בכל ההתחייבויות,

שנועדה לתת תקף לכל אותן

יתירה.

זכויות אמללות של היהודים שהש-

(על רקע  ntצמח מעמד השתדלנים,

"עפקכי החוץ" של הקהי-

לות היחודיות ובדרך כלל מעשיריחן שהם קימו המגע עם ראשי הגויים להלן).
 0212כל אותו מצב "חוקי" ,תעמולת הככסיה וחמנטליות של הרחוב ההמוכית פעלו
פמטרה אחת  -בידודה של היחדות והשפלתה .מדינכיות זו קבלה בטוי מצהר בגזכות
איכוקכטיום השלישי ,מתקיפי האפיפיורות של

ימה"ב בועידה חלטרנית של - 5121

ביכיחן הגזירה הכודעת של"אות הקלון" בלבוש חיחודים .גזרות אלו שכו והבליטו
את חמיוהד שכיהודים המוככים לחגיע עד שפל המדרגח ולהתעקש באמונתם .בעיני
 7701310היה זח הכח הדמוני,
פחביך כיצד על רקע זח צמחהו
אח חזו של החמון לא היתח

חשטכי שביחודים שכתן להם עוז לעמוד במרים.
עליסות הדם הנכנוראות.

ונקל

ברור מעל לכל ספק  -כי חשכ-

נושאת פרנת איומים כל-כך לולא טופכח בשטתיות ע"י

חוגים מסויימים מעוכיניט :א .הקלירום ובעקר הכמוך ,שחיח חפר חגישה חמוכית של
 "0הגבוחח לבעית חיחודים ונכתקנא במעמדם הבלפלי ,ההסתה כגד היחודים שמשה
לו גם אמצעי כות להשתלט על דעת הקהל הכוצרית ולעתיט רבות כוכו את החמון
המוסת גם נכגד אויביהט הנוצרים ,ב .הכורגנות העולה בערי אנגליה ,צרפת ובעיקר
ספרד  -ששאפה לסלק את המתהרים היהודים וכנטיותיה לגכש עצמאות ושתוף עירוני
נכוסח "הקומונח"  -הטיפח ליצירת אחידות כוצרית בערים.
האצולח הגבוהח היה בדרך כלל מפחרי-כלכלי -

יחסם של המלכים וטל

נצול היחודים ככל האפשר ואף נככו-

) n1למשוך אותם בפתיוכות של בטחון להייחם  -כדי לחריק כיסיהם לכשיתמלאו;

בנסיכות *חאפלות של ימח"ב גם בזה היח בטתון מפויים.
ד) כלכפלת חיחודים בימה"ב.
הנסיבות ההסטוריות שתוארן לעיל  -ברמו לכך שנכתהותה מציאות קיום כלכלית מיוחדת
לגבי חיחודים .הסטוריונים עוינים למדו מזאת כאילו אחידותה של הכלכלה היהודים
בימח"ב  -מלמדת על רוחם המסחרית של היחודים ועל"כטיתם חטבעית לעניכי כספים,
ריבית,

נוצול הזולת וכו' .אין לך שטות גדולה מזו .התלמוד  -ספר החיים של

