
נויס.טייוטגנרדכי

הנפltן.מדור

נמור"דות mcיוגופוהאדםנפ,שאתחשבוהקדמוניםהעמ'םכי

ישראיחכמיביןהחכמים,גםוההפרדה.ההבדיהבהםיתכןשיאומיחיטת,

יבדהנ"פשיקראש"איןמצאי,העתים,בכיכמעםהאימית,חכמיוביו

כעייחדיוהגוף"הנפשעיוהביסי ,) 1הגוף"עםבהתחברותהיא Kהיה,

הקןןןר ...וןןן ,) Sאחת"יןןןי;מות iיחומהודקיםה"מאוחדים ,) 1אחד"פעי

מישגי "l'השדבימאדים .) N 4הבריאהמראשיתעיזים j2מתוהגוףהבפששבין

באברזזדורי;;השקבעומהםהבפש:מציאותיםקמעי·דברנ;י·האדם

משכןמקוםבתוכו'יחרביביהםשזכהחאבר,רארתואחר,באבדרמםהזה

שירסחהחמרירתהעמוותומ,בזשבאברים,ה ii'';מעבעיביהםבחשב~בפש,

מושכירת nומרכזוחשבוהושיברתתיובחו ~ ;סגרי;;ותגם "סי n ~ ,ז'
 • Nד!רכמתא"מעיבאוהדעת,השכ'.,מקררהאבושי,ת,ש'

כמעטהיתה:זנ!:ןןןמשכןמקדם"·דבדהעבריתהאדמההשקפתנם

עקנז. ... "ש,פכה ,"אמרמ ) 1

רי.מאמרת,דערתרחרכאמרה ) 1

צריבמהכפס"בריכםש,צרירסהגרףשכשםמררב, nדערתרהרכאמרזזנעי

 ' Rר ...ה'1זחה ,. Rר'נעם ,.מגעתהיתהיאבפרדת,מכךחההסםהיה.יר..בייגרף,

אםבייהרארת,אפש,.ישהאשכובר .פיע'ןכיפרעית.עמרמפביבגיף,אמבייהו!פסר

בדבף.כהתירתה

8 ( Descartes , עוד-נר..משא-רמתוDiI פרהאדםיבשכיגההבברההזןתמוןרתןP יוו.

 • 71' ',ףכ

4 ( . 39 ; 11 Leibniz. Philosophische Schrilten , רראה• Lock הא?ים,.כי..עי-דבר

"' P פר ,ראשרוP כ"ז• 
רדריסף!'יררת Pח ירIIIוP I:רהפיירמרםיםכאררהגפסהגרףאהדףת ,כד·'?ה'"'יהס"די

רהדר'גיםרים, Pרהחרהחכמיםמגדי;'-כמהזרמדיבהוי'.בררחרים ...חבזמגימערדוזרבה.
מ''ירסןםי.יחר.ו l/תוהוג-יוהיהו Pבו' •יר ..וביר IIןבכדי!תת 1.ינזאת'יה Pבחז;אחזר

. _," Rר,ס 'i ' ,עי""אמזובגר'וה, 'Iהסב,·,רונ.אהכגי ' . 
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 ~ים 1יגוכיי:כמידכי 428

האימהגםיחסהבמיהוהקדמיביית.הארמיתיתריהשקפתדימההזמביםבכי

סגויות'גם,ייהםי,חסהוןבמייאשרביסיאבריםיבפש~דירמקרםהישראיית

כמעםהשאירהיאכיזה,בדבר'ייהוערדעיתהוהיאמייחדרת.רוחביות

מקיםהזמביםמובזמובייחדהוסיאאדם,שיאברירביואחדאבר

ירתרארפחרתמשרבהצירההשקפרתיהקביריעתיםאריםיבפש.משכו

מהתקופהעררכי-כן.וגסהגמרשמתב';תיצררההארמרת,ררבשימזר

זה.בבדרושרביםרשמיםאציברבשאררכתבי-הקרש,תקיפתבירתר,העתיקה

בתרןאביתינרישברשאזרהמדרש,התימרד'תקרפתהמארחררת,יבתקיפןת
הרבהיהםורכשרמהםהשפעהרקביררמדיפרסבבי,עמישכניהם

ירתר.ביביהםזיאמרבהרהתפשטההיכהדבמדסיהם,ממבהגיהם

ים pמבדברהעבריתהאימה ;'עמרביםהקדהעמיםדעיתהשפעת

החיהעברים,ריוסטרמהבבעייבירתרבנרתשפבהארתמצי

התקרפהער ,הבסתרתררתוס';והתפתחרתההתפשטרתהזמוהביבים,משנרת

בכיבכי.,,הנפשוסתררתהיא,יזההסבהת.ררחסיהתקרפתהאחרינה,

ארריתייגראבצררהרביועיתדמבצררהביומתג';מת,שהיאצררה

דחכמה"אייבאמענפיחשרבענףהנסתר,תררתמעיקריאחדהיאת,רדיס

מאשרר mיהסרדבעייאתחמידהואתהתרהרהעסיקהר';פיכןעייאה",.
 .) 1אחרדתיחקירדתאחריתתיריתאיתם,העסיקי

תשימת-את,משין,ידעתי,גרמה,מזיעמרקהאחרתסבהעודאכו

שפכחייד-ביי,זרחחשיבזרזביחרדהטר,דבעיישיהמיוכפיזיתבשיוכה ) 1

החרשה,האפיוכיניתהשיוכהאידמייןהחרקייםמצאי ,)'כדף ,ב"ח'יהיזידרגמאה It(י

היתהיהבקהייהחדשההאםיוכרבירתשהשפעת'החיטה,יידימהםיביםבארזהרע'-!י

ה ,ב Pהבטופ(עין •מירחדוגושרנרתתקיפיתבמשריהשנתנהרהיאבררתי,מטיימת

האיכטנדירנית'").'פיירטרפיההקביה"יחסיי-דביח"ג,ק,ברם ,

מיהבהאיכסבדייניפיייןיחב.מקיםשפבחעביןתיפסהחדשההאפיוכיבייתבתיית

מימזים,ת 1בי~'בכ"שחקיייתיירכשםיפעיייתיה.תכינתההבפש,מהיתעיד-כייחקיי
אתיכאימשתדיהיאשכר • Legum AJJegoriaeבשם:ספיחבי(פיייןרא'יגייייתטרדרת

ייהמ(יין'זי.יירייהםהנפשעי·יכימחקיייכיבר'יגריית), 1tבדירכיההתירה
 .) 160ימ'ו,מ ,ה •כגבי

It רבהסריבעייתייתביודימיוהחיקיים.מרצאיםהבפש,חריתמידבכןr יויית
עיים r; ,מ~ ..עצמיםבמציאיתהדנה ,) Emanation (תי ,אציהבשיטתגםהחדשיםפיטינים It:ז

'ישבהצרירהיהזי,ייעהשגימה.ח.,הטגה,יייפסהנקראיםיהםהעי'ם,רביןא'היםב.ין

בעי-תכיית, ,יחבמית "כ'תעיבהעיבי,העייםאציייתפשיית Itע'ד-ביהקישיאת
עהתים,בכיהת,איוספםי.מיחאתשהעסיקדבית,ימישיתה ,כתמהשימיתעדיבי

 .)ו. ~. lBuו lle .Leו d. PhI ~ rb. d. Q .8.וו V • 1611(יאהבה.החזיקירתימיייי:ם;זכ ,ירקפן, •ייספש ,
יפ"ח)אס.י rיאבאיימג,יהי(זקיישאוומעתיקאדאפיקבהירין,וכ!בדברגם

הבה.מ·את,גםהחישביםחהדשים,האפיוכרביםאיישםתדמייזחבמ~ם','קצתידעת .,.
וופייית, .עת'ששהם iב.יייייזע"שת.'איאאפיקיאיםיברהנמבאים,.".במדיגתנ ר'!היא
ריאהשם.ביכיהיבתעית' , 197 ,'חווה '''יד"~רז,(עי{טיפיית. ר".ענגדהושבזייא

 .) 178ע'מיה,ב Pה nםכחעיח,כי ".,די
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 429 ~הנזזפי 1'ייונד

:החקירהה;איגיr.ר;,ב'תררת'בעייאחמאשרייתרתרםבהתררת'בעיייב;

יכאדם!:.מדיר·כאכריי<ןסייבשונה"יחסהבפס,מציאיח.מקרםנrי-רבר

 ,~ R',זי,עיידיגמא uמעיוהדאםשבגיףהאבריםכיבחשביהסידכע'יעי-פי

 ,) u 1אiב;ןח 'J.ז"וכזזדא,כקדייאיביואדםדאקבי ,דבדאבריו:שיפיו":רכיהי

'עךכומם:פונה'וביצ,איםשאבידרן:עי ,קדישא"עתיקאדי'אבריו.בחיבת

דעתיקאא'זחביחוסובא,'עיביי,..,מצחא,קדישא",דעתיקאגייגיתא .. ,

'זוסיד:בעיי'ראי'האדםשי,רבגידיםבעצמרתכערר,ראפייר .) 2u,קדישא

'ברזאכיהררנזיר,:נידיםעצמרת,איביורכי nעייאית",בחיבה nובעיו

הבריאה,שתף ,:בשעתימיד, .) 3'יאי'ענאדי,יגכעי'אה,דחמכתא

 ו.'א ,.י 'lשיפיוייים,רלחב·.יסידרתעםחוברייםיסידיתהאדםבתין,הא'הים

יאייעדרמקד~,,ימעפראתאתידדמקדשאדמעפרא ...ותאיתך.

אייהחיק,יבשמה;מדיריקביעהסידיבעייהיהחביביפיכן .) 4.אתברי"
וזת'זהבאפו'יקשריאחדבכדיאחר,באבר.יפעםזהבאברפעם,ממעי,

י;א(י;פעמיסיח:ז.יהררחבייתהחמרירתאתאר .הנפשעםהגיף,מ,קי

l אבריתבלןעצמההבכישהאתגםשצמצמינזדהסידבבזיידעתתקררת

סייקרנו.יחאההיאדמאריה,רעותיה ,!'ישבשדברבשעתא nד ,ימצאיהאדם

הריזעיייייימשכיןרמתחבראןפ,א,ינ ',כIישכי.יעי~בא,עו.
ב~קלם·יאפיי, .) 5קצ"ח)ייקהי,.(זרהר,עמהיו",ידי.ראדשכיבתא

באחדיבעשמדירמקיםשיחסיהסרד,בעייאצימפירשמיצאיםאבישאיו

תובוחבמהרבהיישיחסי ,בכי-אפןאבי·מרצאים.אדם,שיוב.אבריי

 .) 6המשכיתה.פנש

דעה-ירח ,.כב,יבפש "מושב'מקרםקבערבירתר.tזעr-ויקיםהעמי.מ :.

אםירר l!ש.בשביותי-מפרחחים,אח'דים,בעמיםעתהערררת;ן :K,פ'גש~םשאבי

 .ב'"עםיב pחייונה,י,ה ,ז ) 1

 ..וצ"'ג-רציו jופ"'מהאזינ"ס, 117ו)
עי,.יחוי,ס,ש )'

fo ( חיימה, ,~שPI! "',נ . 

5 ( P הדרביוב' II7 ,גהיאשרניםהבוצייםסםנ ,יn יידנר' n .ו:ויאבייסיבU תבירף
גירפתיכםבי;יד,חם,.,היאאומי:'יםח,יב Pההיח Pוויבחובחח, 0ו ,וםהאיהי,ווב.דיי,

(אnע·יב.בם"' P,ב~כ-ו II7ה. I17ד Pהיי!י.היבירהוולגלפחבס .. ?J·וג.הוnrנימארבי

ייד,מאמו ,'ב p.ייילנלחי.מ, , Pascalח C\לרייס. ,ס'"I' ,'ר , D "תבי \''ה ' t&היאשלבה
0. " (70 •. 

אצ'סבסחבו: II7 " '·בב n D 'צוויבחב,בבישב,הביןחיס,מנוווpהימרבםיה,ימס

,עסיס),ב ,חוךחיאיםי·בעיביהסהיוהמזייחסי"'ב nח n (ם ,בו , ,עההאי~"סבעח

 Pינאי-·,הציעיחהבבר jי.אחבוואיל on 'הסח,'ר~חהימביחזו .Itראחהאדם.אבוי .
הגריז jבבו.הרבגרגאי-הבייוח jהמחאי-והפביםהגיייסהקיבה,המ,ח, IDאדימר

 .) 41 .עמ~ת" ,גוזיח ' iל nילביו, .ש( • nביבאי-ו-הבטו

הארם,'שבגוףגריזיםאבייםnב,ייהמנא,בב" I17הבפשי nהאפשיועיד-בי ) 8

 ,) Metempsycho8e (חיומסןהגליג ,.יגיב~ומחויםג,בראהאחי,באבייעפםזהבאבי/(נום
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ויס lסייסיבידכי

הואמציארתןמקוםשהכיירתמפניכי-ה!:וכעיבמצבםהרבהראםסעס

יפיכןיתרה,ימעיההקדמרניםהעמיםידעתשבחשבדבררג.רף,מרכזבתרך

ינפש.משכןמקרםבתרכןייחרבירתררהגרנרת'זארירתיהםבראר

בראהזהרדברבכיירת,הקדמרניםהעמיםמצארגדרייתררןערד

אברי-ההרידהי),עםאמיץבקשרהןשמקרשררתעיקר,רראן~דסוח'יר

יכיי-ההרידהבירתרחשרבערךנתנוהקדמרניםשהעמיםידרעהוא,כי

סגרירתבכיירתירארתהאמינרהם .) sבבריאהרהמרבההמפרהכחבתרר

נרשאיםהיוימשי,ארססרייה,אנשימירחדרת.מעירתיהןריחסרשרנרת

רעה.רעיןרערתררחרתכשפים,מפנירמחסהכמגןכייהשיחיקבחיקם

יכיירתאשריחיבגדרייתרוןנרתניםהיר ) Antropophagen (ארכוי-כשר-אדם

יביאראשרהארם,כיירתחיבשעםאמרנה,מתררהגרף,חיקישארעי

משכנהמקרםששםאחרירסגרירתיה,נפשרכחרתגםיהםירכשרקרבם,או

שהיוקרבנרתיהם,כיירתאתישיםנהגרהעתיקיםהרדרעמי .) 3הנפששי

יויהיותהנשרף,שיידירכפרתתרןאימתיהם,שרפתבשעתמקריבים

הנפששכחותוהאמיבו,הרעות,רהררחרתהמזיקיםמפנירימחסהימגן

 .) 4המתנפשעיי~נרהקרבןשבכיירת

מפנייכיירת,מירחדעררנתנרהעתיקיםהע,·בייםשגםיהניח,יש

 Iברהעשיריירםעדיחרדשהששימירםהיבנה,צררתאתמדמיםשהם

 .) 5ייהכהיצררת

יכיירתגכבדעררהעבריתהאומהגםגתנההקדמוגיםהעמיםככי

בראשרגהרעויהמבצבצתהזאתהדעההמשכית.הנפשסגריותבהןרראר

(ירמיהתיוייכבוחןה'"אגיכמר:שבכתבי-הקרש,פסרקיםכמהמתרך

(שם,ייייותכ.צרפה ,)'יז'(תהייםאיהים"תו ,יכ...ברחן ,)'יייז

שעררמשער,העמים,קדמרגירתבחקרהמומחה , Helnriciהחוקר .)'בכ"ר

יהימצאהזאתהדעהחדיהכברהנרצריםיספירתהראשוגרתבמארת

בר.עסקרהאי#י,תיובידינודרהבהייהזרהירבנוייבהורסגיר'ייסןהבכתר,תררת"סבעיי

חסאותיהן.פעויותאיהתדוברתבהםוסיוסוסונים,באבריםיפעוביםהנוסובותובתגיגיותידעתם,

 .הןוסםבוברה.-בוספיכות-דוביםבסחרי;-בגיוי-ערירתבכבד;ובתגיגיבעבוד-הזרההחוסא

ובחזבתן.ובקורוeיהוסוביובהחסובבהואזובעובותיהו,חתוברקנהאוסרעדסודו.ח

1 ( . 88.92 • W. Wundt. Volkerpsychologle IV 

בתוידה,רהרביההפריהכחאתהקדוברניםהעוביםכיוסקדוסוהיתרה,הקדווסהבג" )'

ערךאחרוובובווסבחרכםרהפייוסרפיםהחכוביםואפיירבעיביהם.קדרוסאכר-ההוידהזיםהיה

רמוהאפיסוביםעדהיהודיםובןנבברוסונותוביססרירתושיסותרהזוביחה.הגד,יהובפרה,כח

ר.ו ,פבעי 'ס"עביוחחוקריםידעתהוארזהזה.יטוד,יהגברטםיקיםעדהאיכסבדררבים

 .בכחבי-הקדוz:יזכרהב

3 ( . 317 . Lumholt%. Menschenfresser. S 

.( . 577 . Oldenburg. Religlon der Ved •• S 

"( 1051 D. r : ielsen. Die Altaroblsche Mondrclicion 



 431הבםשמדיר

אתי;מצאאיןשב~בנגייוןהוא,זריהשערתר~סרדהעם,ביןמהיכים

רגם .)ג"כב'ן,נירחזרו(חאחת,פעםאיאהנפשמשכובמרבןהכייות

יייחנןבכ".הששייחיםונפנייזה,ג,חסהביבייהסגנוורקידעתי,שם,

 .,במאמריםז~ש Iיהשראהברכתבי-הקדשמייצרתאתיחקרתהשת,ירבפרט,
כי-צרםכ,'מכיניםהירשו;אבשעהאפייררהנביאים,התירהשירמבטאים

ז;

 .המרכיחרת,חירב;רת,ראיותכמהישזושיויייתראיהיעימתאכן;מישגיהט,
מארחררתבתקיפותגםהעםביןמסריםמקרםיהתפסההזאתשהדנוה

שבתו;ונרדמאמריםהרבהמתיראבור;איםזהדברה~בנגי;יין,שי;מזרהרבה

 I',ם :;ו'"זחדרשיוכן ,) 1 '"תעצרייכייית uהסרד,,בעיייספריימדרשים

שת'הקב"הי;ר"זמןרבמדרש: .) H 2ת iיו;כאו;רה,מכחבטוחרתשת

תריז,איברןכיי;יין,תרין ..בזוהר: ,) 8ה"ררתרתתארמררי;וי ...כי;ירת

הירתרהמררגה(היא'ו;יתצאההתפ~טרת ...ר • Hאטינוביןהיברובין

עי;-היאי;מטה)מו;מעי;ההאי;היתההתגי;רתשיהמדרגיתארבעביןחשרבה

הסיד,בעייבספרי tהרביםיאי;הדימיםימאמרים .) 4ת"ריכיהצביריתידי

מקרםבכיייתייחדהקדמיבירתהאימותאתשהביאיהסבית,איתן

ו;ידי'הישראייתהארמהאתגםהביאועצמוהסברתאיתןי;נפש,משכן

ראתמצעאהאתחשבההישראייתהארמהגםכןכמיהו •,ךדעה

יכח-ההוורה.האבריםמואבראיזהריחס ) 5ייתררזבגרף ,כרמה

 .) 7בכיירתהעבריםיאראי;ךסגזירתושתי ,) 6ימעיה

 ,."מכרתוב ) 1

כיר.הבסוהסואוב)

יר.ובה,בואסוית ) 3

ם.ל"לורתארצ ).

חכרובידעתהלא,,מסה),(עי!יכהשישבאברלם,הוכערייםשיהוכ~יהאחת )'

גםרעי! .'ח ח·'ישמיתהראב",פריש(ואההגיף.מצעבאמציאותרדכושיראי,
סעמרתוי"ס,כעיייעת .}תדעותרהובאמרהיספואובמברוכקומית,ככמהלוזוכ

משרםהואהי,לנרוסבהאדמ)(שיחלרתאעיקו ..ד ,)ה"מ(סרסההסרבועקיבאוישי

הגרףי.עלתצמ.,באוכציאותר

,ונ,סח'המוהרא"הרוחהזאת.המעיהבשבחביותרמפייגיםהסרדבע'יגדז'-

האוודיויאה.נה Pהבי!מצעאבשהואיכ,חמןירצאהררחהעיבים.בין , ~ י:!מסוחוא

בראסוית).זרר."ועין .'זדף "א ,זו(ספויגביא"ורחיוצאשמשםהמחנרח,ביןרר י:!מ

מיו),(שתבתבימודהגזכותה,מו Pתאבןשוכזה,יראותאפשו!אתאת ) 8

רמפב' ,)'.י ,,"לפשבתה,חזקה ,(יהאדםזרעיים P 'יסגייהביוכקרדםגחשבתהיתה

בשתב.יתה .Fישאתהמשגההתיוההמלו,יקיים,יימהתעידתה

 ..רהמ"""הזאת.האבןאת Historia naturalisבספוימזכיוהבכיוםר."יניפ
צר:תו .)ב o.י(שבתליאיתואגיהמי .P r..אבוכיתב:הסמ"ג,עיהמשילוכרדעכסרוכ

אחר.נותכבניתאיתהוכתאוהמוש'''אביכילה,שיצירהכעיןצת, Pידעתיהא,הזאתאהבן
זזם). i(עי

וניי"האזלביוזרהגםראההמפוה,יכחהסידבעילמאת ! I'Iשגהעור,עיד-כו
ד.והוגנחהספיויתשמותוהוואתאותבצהבנויוי-דבו

 II- !.תחככעונו-תרל ,כ,נקו.ובלשאווכו,םי'יותוכבי. aוזעד.ב ) 1'
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ים f:פםייםימודכי ...

יכיירת,הקדמרניםהעמיםוסנתנרנהדרי'העיןוסםמנימשעיים,יוס
,יג;בס-'(שמרתהמזבחנויארתןיהםקירעייהןאשרהחיב'עםגנחרר

נוםjו ;זןה " . ,באמררהר~יר,טכתתגםקצת,ידעת ,רזיהי .)".·גיןי:ק:וא

 .) 1בתוירםהזKיםיפנ'"רצריה'יהאשוהחיב

ינפוסמקiברהקדמרניםהעמים!fנעמיםיחדן,יםוב-בניברפרקכ-יםםג

נןיתיתר'חזיהעתיקיםהעמיםזשרהבהנ~נ.,יאי.ת. mסגרייהםייסחי

זרינביאהקראררהררמאיםהינניםהקרבנית.שיהמייםקרבי".יפ-י
Herusplc81 • 

וKתrנשחוסבן I17ר'ימרחדרת,תכיניתם , ,.מבמצאיהנובריםגם ,

 , mררנn'רטגרירתמיסריתהרגשה.,מינוםמיחסיםכחבי-הקדשהבפ".יסונכן
 ;)'ד'ה(סח"שעייר"המר ,נו.מ ;)'כי"א(ירמיחירינויונ,הרמותזה:

ממרכזיאחדבובעיםרארחזי,וכי).מי(תהיים " ,מבתרךתירתן ..

שיירעמבהיאהרע.,חיצררבטירתיר.חאדםשיחמיוסייםהמפריעים

 ). 1אדםי

מאמרים,כמהנמצאיםהאמרחרים,המקרבייםבספריכזכמרר,זיהב

חנrנ-vןמציארתמקרםרבעי '''כבמאדחזירבאברכעיהמעיםנויחמירים

ביתנתם,יקידצבחינתהםם..מעי ;} sתיעדבתחקו K 'רע i.ז,בפרוכ.

n ר.חיי.( j 5איהעוכיגישראאדיתונןס,נ (. 

יהציחהאשריייייהגיעיאדםאפוסרי,זיאופסר i!1'עי
אתיייתאתרריםוסחיישחטיחצייח,אדםבקש"אםרהמעים.באמצעית

מעיבביעםכאחדריביביונ ...זכהריברנהישןייזריביאזה ,בום

י'ער,'ייג).כיסת,רוביש(כא~ורנפשיייתהכרבם,נכספהמגזותי;ך.רא ,"גשמה

זה.טעםמפניגס-כןתיי ,~פזיוזכהשםגגזופרמיט,דיוידה.ורפא

כה, i('כרכבי-ישבעתpחרמוניםהעפיםשיחסרסחוגים,האונםיסביןואינו,ימעיה

.חהj:ידתIIיםנוהוביםדמרכךסמשרםישעו,אפראאפ.וה.גרניכרכבייותכהאתיהטר

וגםחמסגי,יתאותהכוMה'איייתאציםנחשבשגוגחמשום ,) Venus (היגוגהכ;ירח
חיתוt.התאוהכחאתבתוכןמכיירתבוaייית

1 ( • 246 • Schoemann·Lipsius. Qriechische AltertQmer 8. n. S רוןיב.מביאי

 .ז'"ס Pפונתן,דרביאברת ) 1 ,

 •וצ"'רזיגו I,Iהו,ה,זו )'
יך. , IIגביו'ויו )~

 .!כייזיך ,.ו n ,ז ) 5

r n , היביזיםעמהביןמבדייוהP ווניכעייואשוגיםיתויזינו"ןיפ,בוaח"
 , ,בו Pהמןוtיאהמ,יס,מזאיבהרא.ומתיו,נןrפתהייבררחוניז"', Itש,נסתםא , ?JSןםו

 .)ג""הזרהו, ת~: P ה(.

 ",!!' sמדבובטוםרתיתראהורמיהזיחופעופיסמסמס •• ,םתניר,רותותךוא Pהוב
כדדשקפיוו"ת~ Kההרוtע!כווt,מן"יא ' nמדיתעורןיכזמגאכיתב: Itהרבמעים;התויה
י:וד 1Iוכי '.ר·!'"גזינבחמייואיחוכוביקדמיו,ו'יחעמב'!יעוי'יןנא,מאהיי. Pאכף'

 ""כ , h'בו Pאתדכ Itו'בח~תדי 1Pאואיהייאות,א Pכדיי Itרבק It 'יכוי 1,1 'דאיהר'ין •

 • .)'''פ Y ·כס'ו(,כיהי '.'מ~ !;Jאוייית~ר , J ~יnn iמכ,מו.ו,' ;'?,זב.ו
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הנפשר iמד

ויגייהמיאכיםאיויוויבואוהאדירים,המ'לאכיסשיהשמותויזכיר ...התורים

 .) 1ישאיו"אשרדבר,כי

הבביים,כמוהעתיקים,מהעמיםשאיזואדם,שיאבריושארבין

ד.בכהאתגסימנותאפשררוחנית,סגויהיהסיחסווהמצרים,ההודים

מתארהנביאיחזקאיהזאת.הדעהעקבותמוצאיסאנובכתבי"הקרשגם

שואייהואקסם,יקסוסהדרך~סאי....עימדכ"ו)(כ"אבבימיראת

אניאיןהישראייתיואומהביחסאמנסיאס ."דבכבהאורבתרפיס,

המאיחרותבתקופותהנהיכבד,מייחדנפשיעררשנתנהבכ'זבי-הקרש,מוצאים

 .יכררשמיםכמה'יש
 .)~"כעוכ....הכבדוהרגשה.התפעיותו?בדמיחסיםדומהתיבעיי

מד;רימקוסהכבדאתחשבושהםברור,אנורואיםיםיבוקמהאצי

נת- 1tמ'בעיכותב-הטמאה)הבהמיתנפש(יועומתהטהורההבהמית-1lנפ' I/הנפש.

הכייסאיהורידיםעי-ידיהדםנשיוחובכחהד,בכבהרוש-חסידים

מאמריםכמהועוד .) l/ 4דבכבהנכשמ"נפש .) 3האדם"שבאבריהחיצינים

אתחשבומהםשרביםמיכיחים,הסיד,בעליבספריהמפיזריםאיה,מעין

הנפש.משכןימקיםהכבד

ימה Rהתיאבכבדהנפשמציאותעי-דברשהדעהישער,אפשר

בספריעי-אידיתיוהדבריםמעטיםיפיכרהקדמונים,העמיםביןרביס'<מים

ם,בייהעראציכמועמים,מקצתשאצינראה,נ1כי-אפןהעמים.קורות

האמיראיוי,יר'רבים.ימיםבעםמהיכיםהזאתהדעהיהמצאהימשי,

יהסנ1רתמיסיףשביחזקאי,בכבד""ראהעניןמבארשהיאנשעההירישימי,

חראזהידבר ,) 5ה"בדיכבימחואימראדנכיסערביא"כהדיןiדעניז:

ימעים,הקומוניםהעמיםשיחסיי,זיארשבספריזןוימיתסגיייתשדבפ;יאפ:סר ) 1

פבקריהםהיהודים,בידיהריגי;ביאישבמקוששמצאיאבטייכיס,יפביופייאהעייי

אפייז).בגו(ייסיפיו, .מקרביימעיייהןציאאחרי"כוהמיתימעז 5במעובים,איתי.

גדייהבמדהימעיםערך"מעמיםבחבישהשייחיםבראה,שב~בבגי'יואחויםממקימית

יח,ו,יימריםוcיירסיפגרתאגמאירי(ראהבכתב-והקדש.ימניאמשיכייייתר
 .כ"א)י#ב

ס~א.תיכובב)

 .ב'פוקההוכבה,מסכת ) 3

ייחי.ב,אשרבוא ) 4

הארם.שבגיףיהזכיםהטהיויסמהיסוויתחייתירבכהירנקהסרו,בעייעי-פי

הסיר,בעייביויש .'"ובכהבזון-שוקהתוהטבעיכוחב-שבוםיהזר#מהצייי

מרתהזא"כבדביןתו.טיביתומעמיםבייחו,ועותפעמיםמתבגדוח,חכיבותכבד 5חסים'שמ

(ימדרגתהכבדאתמבשאיםשהםפעמיםייפי"זה ,'"סימחוהמותהיא"כבו ,"והרי

וכ"'ו,פיבחסזיהויויגמא(ואה"סמאי").(יבחיבתאוחומשפיייםשהסופעמיםח)ויכמ

 .) Joel. tJeber Glauben bei den J"den(יהשוהקי"ח.תוידיתשס,אבמיהיאמברעו ,א-;ר

 .עפוהבשיופ'ה,ברח ~הק )&

חייאתמכיייייו'היהש,רויבבאחויסמקימיתמתיךיואיתשאפשוכפי

 .)ח"כפוקויק~רמאוגיד(עיוישובם.אתיגםמבהגיהםבמוסיהם, ,הערני~י~



יס f:פסייסימודבי 434

דזהההם,בימיםהעםהמוןביןהזאתהדעהוסיהתפוסטותהעימ,ימז

הירדכ.הניס ',)דבכ- hepat.םמןנגזו , Hepatascopie (בכבדהואיהוסיעניוהרא

 ,) 1עתידרתידרעייהגידהקובנדתוסיבכבדרראםי

מקיםיאאם ,שכישרא?הסידבעיייחסוהיקיבדה Kיירגם
שהעמיםבשעהת, ,כשמהוספנדתהבדכ.בכי-אפותינפוס,מושב

ערריהםנתנרשיארמהם'בידתוקטזערןה"ר'אבריםנתנוהקדמןנים

ארתירתהזיאהראןתיות n ,(Iה"אבוייינהבנקראתיאה.רכי-עיקר,

עירמורה ,) 3עינים"תר ,אמברההיממצרתסגריהבהריוסיר,הא

באיוה,דכירצא ,) n 4יםידביעיםדברירמרזיאהרה nוהמחשבה,השכ'הארת

א.תקיבהנקי nה,כוימבעטרתהמקרבייםהעטרריבקהאת

מירחדרת.סגריורתיהריחסר ,"תיבימ

וסבחשבראדם,וס'אברייביונפקדיאבררהטדםח'טהמקיםגם

חידתא.,עיקרדמדצאים,התימדדבעייהבפוס.מדררימקדםירתרארפחדת

"כיזי):(בראשיתבתררהיזהמדצאיםוסהםהסעד,רמו ,) H 5הראיהפאב

במד.הםח'טהאתשחשברישער,יש , Dבאפירחייםררחבשמתאדקר

הנפש,משכוימקרםידרעה

שיפטירתררבשעת ,) n 6הiדטםמוהררחירצא nהסרד,בעייעי-פי

סימרס Pיווכאנ'חכמיגדריישגםדעה ,) 7החטםדרןהנשמהייצא.האזם

 ..הרבה,תר ,ספבתרכיכיייהiדסםבiחהחזיקו ) Leuklppos (יפרסק"ור "
 .) 8צדיקים ,.ד/1גז-עזז,ערים-הבאעיימרמז

 '.:~ 9nהראריהובטבחירתאעיקר nדשסרבר,מיהתימדדבע?יביזיש

השוטוטין'מןראחי ,הייבפםראשייםשרסוסין'{שה 11'מרגה ",תמכחבעי ) 1

ד,בכהמןגזרןה"ר

עררישראי,עסגםרבתרכסה~מיס,גתגרהעתיסשבבישאףע-י-פייהעיו,ריש

מימותעייימת 2שמתתרוההיד),(חכמתהי 0גמיורבשיהעגיןרמזהי,ייחשיב

ונכי-בה,עםקועייהי"חשבמאהמייונייםישאפיייעתהעיר 0ויםוזיסרר Pימיד

 Jעג'ייבמצאריניסבסגצאהאכן.יבפס.מייוזה,באבובגי-איסקבער .',מקרמ
בר,יעגות

תוומה,םיפת"י ) 1

ן,וויזבריב ) 3

הדא •שמהרבקוא,'מה :)ס"מזי ,ו(חבתי:בייהראאיריבריםמקרו

העיבים",אתהאיומש

 " OI1ם'ייהש ) 1

ה, qמזז 0ים )&

זי,יף "זיאופום ) 1

גח, ,"חב ) 1'

,סבת.עיית ) 1

רבכמ"'י I1רצהאזיברזיהוגס ן~,!,חנ'ם,הםידבעיישנתברעהו,ןעיד-בו

אחריס.מקימרת

מיה,ה 0ום ) 8
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 . 435הגפשר Iמר

עגיהבעניןעקיבאיר'אייעזרר'שביןהמחייקתעיקרהיאשזה.יאפשר

רררבטמאםהחיי,מציארתמקים';מדרדמתחי';יןבגרףמקיםמאיזהעריפה,

ם.·טחהאיהאדםעיקרהיא ,רבטהאםכ';רמר:מר,טחמאי

הגרף,מצעאבמצ':ארתימקרםשהטבורשאף-עי-פיי~ין,ראייאכן

הסידבעייירבתנייאמכי-מקיםהמקרב';ים,בעיבימאדחשיבדבר

מקיםברגםימצאיבי;א-כי;יםארתרפטררי;אגםאםבייתר,גדרי;ערן

י;םי;עון,דריהי;סבם,יקיי;צדה,ביכשימרמזהטבוריסידית,ים iזר;ב

it בחטם.גם ,שראיביכמושמצאו,רמזים- ) 1ןדז"עגאויב

ערךאיזהשיחסי ,בכי;';מוצאיםאבואיזהקדמוביםהעמיםאצי

ומיבדגדוי,ייתרוןיותרכזמהבחשבהבעיביהםגםאמבםאם;טברר,

נמצא·זה.(שבג"מיןהחיירביןהטבירביןידיעיחסרואיםשהםמה

ימזה ,;יגשמיתהאתאי;ייתס,,ביעםבחנוריפעמיםהטבוראצי;ם

UmbiJlcus Veneris , סוו.נה-בירט(, t בעיביהאברערןאתמאדשמעי;הה

 .) 2ימעי;השראינוכפיהקדמונים,העמים

הנפשמציאיתעי-דברהדעהאתהחוקריםמיחסיםמאוחרתיתקופה

-;'כמכיי.זרשיעקברתיהי;מצאאיזהקדמוניםהעמיםשאצ';מפנ"יב,ב:

שכברמפבימדאי,יתרהתגיוותהזמזאתי;אחרשיא~רא, Iי 111ר·ם Iמק

ביחודש,פבבמובןי;במיותפעמיםהרבהמיצאיםעייבכתבי-הקרש

עי"דבראווובהמייחסיתהמישכייותהסגי';ות'בו';-ארדיתשמדברבמקום

 .) 3הבפשית;צאיתהברייתבעינישנחשבת·שי;ו,ההתפעי;ות

שדריתבכישיביתבציריתבתקבי;הבפשבמובןהיבעי-דברהדעה

it הכישיהעבריתאומהi .הישראייתהספריתעבפי ;'כמתוןבראהזאתמבים

ועי-פיאבי.תקופתנייעדכתבי-הקרשמתקופתהחיהתקופות,~זz,בכי

תכינתעי"דברספרותנרפביתבכיישםפההמפוזריםהרבים,המאמרים

שהיהודיםמפירש),גםזאתנראה(ו';פעמים'שפוט,הדברקריב ,ימהיתוה'ב

אחדים'עזנים.ביחםאכןש.פבדדהדזנכזנקדםגםה'באתבכ"חשבד

כזי.דעההזמניםמןבזמןאצ'םימה Rהתאםבזה,גםי;בובודע·וא

אחרים.ומות pובמת,בווית,ו ) 1

.ת P ,כ ~ובהבתורתגם~מצוtאפשרוהמרבההמפרהוכחהטבורשביןייחסרמזנ)

 .) FunicuJus ,שטראבג 5Y(נן;נרובטהחב?בשם Yהזראתהמכייהמקיםנקראשם

המיוחרהההתרגשותחוקרים,במהירעתהיא,י'בהגפשהתפע~ויותהתיחסותסבת ) 3

במהירותועוכרהנןוטףהים,זרםתגבורתמחמתבאהוהיאות, 5ההתפעבשעתהארםיבשי

התפע~ותו,מקררעי-רברמרעימושגכיהיהיאהקימוןש~איםימפגיתוכו,איי,זרה

קורין 5ז:ז" ,)ט"כה,הזררוב(עבתימוימוצאיםאגויזהקריבב. 5היפעו?תאותה?חם

ירפההאסטומכאשברפיוןמפכיא'י,ב ,.ד..אסטומכאמ!!געגמ~גי)ה~רס,(פיאכמסטואי

ב, 5חנ..ם

ביזהמברי?העוריהוא ,צווערככעי~ , Diaphragma) Phrenימיתישהומירוסאצ~

rבוהבטן,חהזה "-יp יבהרבתC ה.משגח,רו 5שה,'ראה
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י;בבךבכי :') 1שפבהעםביהנרדףיבכתיכיםבנביאיםבתירה,
כי-וכמעט _ובבפשי.ביבביכאשרנפשי;יבב;;ביבכינפסך;רככי

בכתבי-הקדשמירחסיתמשכית,נפש;יחסיבע"רגיייםשאנרהסגרירת,
בחשבהבפש,כמרדהיכ,חכמה.יבבעמרק;יב;דעת;י;כבבין;יבו,כ:גם

 Jיבב ר!!'' Jיבבברימזה:המוסרית,יההרגשההרוחביתההתפעי;ותימרכז

h מקררהיכבמנהכןכמייכב.םIיבהגירןיכ;רעייןיהמחשבה:הרעירונJ 
שיחתישגםכ;כ.ברהגיםכנפשהנרהגיםהדברים ;'כיככ';י, .כ;'מזמית

יבבי'עםביב:,שיחהיישנפשי,במראשיחהריגרן):צער(כהיראתבנפס

בפשי.,נוייאשפכהיבקשה):תפיה(בהרראתינפששפיכהישאשיחה.

באיה.כייצאיהרבה;בד,כמיםשפכי :ב""שפיכהייש

השכי'המחשבה,כמשכןהיכנראהרהמדר'שהתימוד;י tבנוי-פיגם
שי םב;'";טרב;:ז.יביןירעהביןהריחנית,רהפעייההרצרןיכמקירדהדעת,

שהתררה,דברים,יארבעיםשמינהיבין ,) sאיים"שוכפתחרהראסונים

 .)'''כ;'נכנסהתירה"כי .) Iהי;ב""שכ;רתגםהבריתאמינהבהם,בקנית

הקב"ה,.יפבימתפייין"כשאתם .) u 5ה;כמפתחישניביןבייןהרע"יצר

 .) 6ת"וביכ '··תשיבםיהיהיא

י'זיפ ~ ~ערדבסמיד),(נויןהסרדבעייכמי ,חז"יניתניםיפעמים

היב ."ה"בקהזהי;ב .) 7ש"מקדה-ביתדרגמתהיא"הוכ .ב;'חשיב

באיה.יכייצא ,) 8מיםכחידימ ,ת , ,ןדריה;סבה,ש;ממרמז

היב:אתחשברשהםפעמים,כמהמפירש,אנירראיםהסירבעייאצי

א,ביבב K 3 ;י. .)ייהאהוכשמי;מקיםגם(דיפעמיסהנפשמדדרימקדם

יב,חהיימ.לי.יופיח(ואהכויפיםכשמרחיבהר'ירחכהגםבאיםיפעמים ) 1

מקרמרת).רבכמה " ז"'

S ( ייג.וביעירר.

 .'יפרקאברת )'

 .'ג '"'פררבהקהית )'

טי"בו Iב'ר,לו l 'בשכי-רביב..בכי :'"'זחדושרתגםימזה •ס"רברכרת ) 5

הדאם,כיברסעדראיאכאן,כתיבאין.יבבכם"יסעדי .),'"כחרכו(בהרע"רביצר

 .)ט"מר q(בבמיאכים"שריםיצה"רשאיואמרית,

 .'בסימויוסתבא,תנחימא ) 6

בי""ב '. :)ובר Iנרתבוקיעניוהיכהבדבוע"ב,ר'(זבחיםהמאמרגםרמזה

 .ב"הה~אדברבאיזהרההסכםהמחשבהשמקיוכירמו,עייהו",קמתנה

r ( תעניח.סיף "מ ,סיור

דאיכה.היחחIכ ).

ורציםרהמדרשים,הת'מרדיםבשנירסםפההמפרזריםיאיה,דימיםמאמריםמתיר
בתיו'מקיםהקביהתירחמצאהכבררהחימרדהמשבהיתקיפחשעידיהרכי",שינים"רקוים
רע'-בהעסקרכבר'(ספיה"ב)רהשניההראשרנה(במאהיםיקטברםגהרכיהעכווט,ה~רמה

העם.ביןנתפשטהידיהם
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Oו ,הבפשפררר

מאן .... ) 3יב"'בהשככמרח"ו .) 2ביב"האדםורח ), 1א"שמתכד

 I'מרצאיםבעי,פנומים '.) "'ה" 1'יגבבתא 1'כישיהןשימ 1'יביה,דיתרעי

 ....,חדרמתאחדיןאיביןתריןרבמשא",יבאהבפש.עםאחדהיבאתהמםםררין
סבבילעיקרייוכידהיבאתחשבררהם .) sבדא"דאאתאחדורבפשא",יבא

ך 'נ1;'היכ .) 6דכיא"ריוכרדאעיקראאיהר"יבאעייהם.רכמרשיהאברים

הדעתמקרוגםהרא'רהיב .) 8הגרף"מירהרא בי... .)והאברים"'כיעי

.,היב .) 10היב 1'בבםרדהרא",היב' .) 9ה"מכחאיןהיבמביתי nרהתברבה.

חשברבכי·י .) n 12השכימקרוהרא"היב .) 11ת"רמכחבהאבריםכימנהג

היא"היבמיכרת".כחיבתהרא"היבדיעייא.דרגמאהיבאתהוכרדבעיי
בעויהשתדיררבךטויקרןארתירתצררפיימזים,עי-ידיגם . Hהאררזדרגמת

בי',~תמ 9רמבב'מתחותהתריההיב.חשיברתערראתיהרכיחהםרד

תמחייהקביה)שיקרשי-הבתכ(בחיבתייהצ 1'ספיב.יהעייהרירת

שיעררכיהטעיםבכדירהראחכמה"'),מ,יארתבתיברת ב'"יב,"(ב,יב

 .) 13יבה

יחםעי-דבוזרבשאיהעסרק ,הסרררבעייהתימררבעיימיבר

כמקיםהיבאתמצארהםרגםישראי, ,קורחמאיזרגםייבהנפש

ייבכתנרהעייםשבארמיתהעתיקיםהפיירםרפיםגדיייגםהנפש.מדרו

ערתדתרהרנרמאהבעיהמשכית.הנפשתכרנרת,רריחסרגדריערי

עי-זאתיהרכיחהראמשתדירכריכר,הנפש,,משכןכמקרםהיבאתמרצ~

כיגירי,הרא'"באשרא:פםירמה,כעיזבעינירשהיאמחקרית,הרכחהידי

בי.יהמןיםכחתם 1'מצוהתנרעה,החרשיגרףנרתניםאשרהגידים,
רמהרתה,הכפשעצםעי-דברבגי-האדםרערתרפררטה'יןשהרארבשעה

'הואהאחדחיקים,שנישהואסברר"קצתםדבריר:יתיביןהראכרתב

 Pחיאצינתקביההזאתשהדעהנראה,מזה .) H .14ביבשובזוהראבייש

 • nקי"דוח 7'חוים,עכהדישוכ ) 1
זי.דף'אי,יזספר ) 1:

(רחאביבהנשמהמקוםהחירני·יררחממ'איפעמ'םר'חי.ב,שרא 1בא ) 3

יך).ר,זרה

י.ה Sקויקה'ים,נוגהדישמ )~

קס"'ב.חרומהי,הוזז)

שם.שם, ) 1

בשיח. ,"חבי)
ו.הכ ,חפש ) 8

זי.דף "יאייזפס )'

 .''''רפיבחסא,במ •הIב'אנור ) 10

קמ"ט.ס'ים,ידיספרחס ) 11

ו.הכ •חפש ) 12

 .,יאייזפס ) 13
 ,י'מאמרח,דערהוחובומאה ) 14
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יהבדייהנרת, 1שתכינרתבנפשימצאידערשכבדם,יךחרקה,מןידרע

ריאני~ויים."ררחנייםארר'ביתי-שכייים,ישבוייםשרנים,יסרגיםריח"קה
איררקרמוצאהנפשעם.היבאתיח.דמרנהברתבתהירברחכע"

הםרהיב"הנפשהאדם.גרףחיקיכיןבייתרהמרבחרים'"יקים·השנים

 ן!~המרח,עם(יחדהיבאתחרשביעראבה .) 1עצמגי"חיקי,ונבחר

 ,.) 1 'שבאבריםימ~יה,מטה)

ררכ"עדררחבמקיםביה .תרפסהסטו~יקלם,שי,הפיייסרפיהבתירת
סטר.אריכןכמררהדעת.המחשבהכמקירחיב.אתמוצאיםהםרגםבירתר,

אחרישנהמארתארב.עיעוד •רהשכיהתבונהימרכז,היבאתחושב

הזאת.הדעהעיסינרגכיראהמפר,רסם~זהרי!כא ijא.ריסטר
מקרםעי-דכרהעתיקים,העמים,'ביןהדעהמשגתפשטהייתדאבן

מציארתמקום,י-דברהדעה qביגיהנתפשטההגרףבאבדיהנפשונציאות

פהנשארר~רמבים 1האינדשיביותרהעת,ל,קרתבמסרררתאמנםם.דבהנפש

כי-צר'כם.רמבררריםבייטיםהםאביזר,אמוגהמדשמיבידדיםש,רידיםרקרשם

דעתם,ריהתקב';,''בעם,י~נקיהמסירתיהימצאיביההזאתהדעה

יעיןימררגשנ:מרדברהראאד!פחיי"קירסהדםפעריתשחשיברתאחדי

גרףרממבנההטבעמפודרתכירםידערשיאהטבעיים,העמיםאפייר,ני.

שעהבכיזאתיהרכיחיכיריחיר,חרבםעיאשרכאנשיםהם,גםהאדם,

זיבמ,דהבגרף,הדםשיתמ~טשבמרהבעצמם,יהרגישיכיררבב"רשעה.

שיחסרהסבעיים,העמיםכורכדררתוצארת.ימותיממנוחכח,גם','תיו;נעם

רסגרירתמע"ןחגםיחסר ,) 3יחייהםסכנהברשרארדברי.כישרנרתסגדיורת .

שמוצאהארמה , Karlben (אריבים j2העםאציהמגהגרמזה'ידם.,מיוחדרת

בכחרת-יזנlןתרבכדי ,ירהברורהבכררבברעימדמר~זהשהאב ,)רדהר (,7

מירברםהיירבשראתהאברז,ןמו~חיםאחריםבמקומית .)'שירהנפש

 .) 5בניהסשירהוגייםהידיםבשראתהאבותמשפשפיםביחררורתר.אחר

אחרת,ארמהבניעםראחוהאהבהבדיתכורתיםאחתארמהשבנירבשעה

הפצנודםאתאישרבריעיםמרצצים ,דעהרבבשראישפצעיםערשיםחם

 ')'שיהםבחרת-הנפשאתזרבדרדישתףבכדי ,רעהרשי

ח.רבבהיחובויחהקדמה ) 1

היבאחידרעהבובדהחשב t!שהרישער,אפשרהראב"'עשיישרברטגברומחריגם ) 2

 •יאב"ונ(בפר~שרידועייבה ,.כשבזה...דבר'משי:כוחבהואהמשכיח.הב!בשימקיר
IC ' .(יי

3 ( ) 228 , 8 . Abt ז.oJogle (KuJtur d. Gegenwart !ן~ f:binghaus, Psy 

מא'הות,מושגשוםהיוםעדהקאריבייםהאייםייושביאיןשובים,חיקריםי!בי )'

"דברעי ... (מידהיאדםבאהאיבההא'הוחע'{-דברשהדעהיהיכיח,'יקריצהאמבםשמזה

'אגשיםישמןשגאיזהידעח,זהי!בייבובכבדןהבהחי). §דופרקחי. ,"םהאד ;'כש

ומקורה.הבתהרתמע'"דבראיי

 Archlv fQr Vlllkerkunde VII , ד26 ) 5

1 ( • J. Raum. Archlv fQr Rellgionswlss מביאן 269עמ'יס,פרק).(ריביז
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 R 4:8-הכרפרי

בני-אדםששנישבסעההדבר,נהךגאחריםטבייעםעמיםאצי

בררתיזויידיהמברפתאתייפצעהשיישייביאביניהם,ברית~ירתים

שבוכעימתדם~ךהיאחרי-בזמדמם,ידיעהונדהיrמחדה,באבזהברית

"שיכות·uשן "."זהיביהברית.אתיחקזביניםה,המינחיתאבנים
 .) 1ש!כנהןבשמבתירבעיניהםה;דם

 m:רדעהדכזיסmז.נדיתרהרבהימיםיארינתה nזב זnamהדעה
בתוקפןתעידמקיםיהמצאהיהיאהנפשמציאיתמקיםעי-דברiזאחרית

 • mר.א.חרינ
בדםרבוושינשפ ...בנפןסהי~",הדונמפורש:בחיבבבתבי-הקי.ש

בתיר:והאיההמפירשיםהפסיקיםיסידעי .) 2 )א'"י ז""רא P(ייה.יא"

ויהעמי,יהרחיבהסוד,יבעייימה-גםהתימי,ןיבעייהיהבקי,.בנביאים

מליחדית.ימעייתסגיייתיווייחםברםהנפשמציאותעי-דברהדעהא.ת

ה.בויחמה,ביבהאדפ:סגרייתיעיקרי'דהםמ.רמזהסרדנעייאצל

ידםשהיההגדיי,הערןעי-דברהינחהמרצאיםרביםי.כ,תישןו

המזבח,זיהדםת )tרהזנרתקרבהעניזמדברהעברית,האזמהבעיני

r הארמרת,חיקריוביןישך.'חיקריביןשונים,י;חי'קריםמקיםשנתןנין

 .) Sברז.ענית

1 ( 165 lgion ןtarablsche Mundre ןen. Dle A ן.D. Nie 

רהאוובךדבם.הנפש'מציארתמקרסעי-אודרח.יי:פומוכההאיכסנדווניירויפגם
אציירתה.מפנישהואשרגהומוצאת,שגומההגפשרביז 11 'בשמההנפשביו 'י'''במ

המרגשת.יגפשביחסשאפשוובוחמוי,בעצםמציארתהייחסיתכזיארזברתה,ו.קותה

כעיייועתהיבהדרמההבפשותי..שתי,עי-ובוירןיפשועת ,ן~~'ואויאגב

ני~מעסיאחריי ''!יי ""ו IIIתי.יה ,וזהרהבפשק.ייפההונצו..הגפשעי-וובהסרד

עי-ארדותיהז.ידנופוניםימ 5.המקיב

וסמוב'חבפיז,ו , •פש,ורחרמויאלנחבכייח 5ב pחאמנםשאםישעו,אפשומזה

r כרפהחיבצדקאתl' ה)l' שהו.נואה,מכי-"בקרםהחוקוים.דעחכנגד ,)ג"'פח"גיהב

הקניה.שידעותהובהמכיייתייעיחירזינתיוההובה~םק

עתIועיישרוותוויםשיברפינתידיייתוכפשיתשתימזי.זיתבדבוובוגההא

 " S'IIIנדיהנוכ ,כב!'זיםבדר •אק.ו. ~ ~ר ~כםגאמויקה.באוציתשוניםבמקומות

 ":'זההאמרנה ה{'מצאההעתיקיסךהורמאיםהירניםביזסגםיסער,רישהזאח.:מרנה iה

 .hen' ;2Ss ~ ikanis ~ ,,,e ~ 1'I.ller. Ge •. dעמי'יה. Iזי .,.ציביתהיאש , '1ירבי(ואהקינ'ומ.

. 66 Urrellgion ( 

'החיסניבאירניד'היוועסית ..ש , n"הרבימשתדיתר ,ד 11 'ת 1נאמרהנעי ) 1
 l\הרהדםכיוזביגמוו,ד'םהיוזשהנפשבנפש",הראהדמ..כיהתרוה,מוזמו י-פ'"

שנtמוחרIבה ..חיmוה;יגריואהר:פחי:סתהכחהינריוא-היבכח,הרכזמנהרבש ':"

כאשרמשכנר.נזוכהדנוקיואהשהיאהישרן,מנגת "הראבנפש,הלאהיםכי:ן:תרוה,

 I" נ<::מ • 0117 (ונסכנה"ב 1'ה II7מבסיי,בסו nננזוזי)ז'יי n (באמרריב,החכמה"ואה

פ·ייד).ו o.בו!~ן .ז'

וב:ז nבדםiירבזןנtזזוי-כזאיcודםבואשרנהיאיהים,הדמקובנותעכין"-דבו ) 1

פו,ני. jI,';in ..ירמ"אה ' 1'עהתוותוב.מו'ייב.פוקגי,מאמרננוכימ,מווהואה ,ףר:",ו

 DIIJema"p.. Komme,ו t;ן r au Exodus uRd Levltlcus. s • 371 •י!~ז • 11'-11"
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יו;ו jnטייט';מודכי 440

נות:ועודרגיייםשאנוהמו.ח,אושהראשהדבר,נפיאאוים

ביקבעו,שיאביבדזויאהנההמשביות,הנפשמשבוימקוםימנותו

נתנויאאףאיאינפש,מדורהחרקרים,ידעתהקדמונים,העמיםמרבית

העירניתינפשמקוםשמקציעז,רפיטאראפייורמיוחר.ערךכיהזהיואבר

הוגזאיאהנפש,סןימושבהמקוםששם~ונתו,אין ,) Timaios 69 (בראש,

הגיף.אברישארזייראששישהמירחדהעריאתבזהדז~ןרוצה

באפןיהבייטבבדי , Dשאהיאש"הנפשחרקרים,קצתשהורועי-דרי

הנפ-vואתבאמתשחשבומפגייאאבייואש,שישהגדריהעדיאתזה

הנפש":.שי"אודגזהמוחאתהפרינוירגיהגםמבגהכבה, .) 1האש.ייטרד

 N'אייעצמה,כשהיאהנפשמהרתעםעטקכייהאיושבעצםבשעה

tו~דריים:במרמתרבה,רב.יכעיםייים j2הפיטיבפדי~טיםכירמרבפעריותיה,

אי:אבאיה,רביוצאגררמת,שהיאהעצבים-המניעים,נימירהתעודררת

ימספדשנהס(מאתים'ינרגרק' .) 2כעימאטימןבעיןהיאזיהגדדה

יהחיישבידוהדבדשעיההאומות,חוקיוביזהראשוןהיההנהוג}

מרוריהויקבוע .ביבהנפשמציאותעי-דבר,המוטבמתהדעהאת

ש.ראב

קבעך'ויאיראשמיךחד iערנתנויאהקדמוניםהעמיםביאםאבן
מקום-גםביי~חדביותר,גרייעריהע:גריהעםיינתןיונפש,מרררבו

יוה.מישב

יהוזוע: 'ר,ר'אייעזרביןפיוגתאיזובתחיותו)(משייבמדרש

אימריהיזועור'ש,בראאומראייעזדר'מצויהזהמכחההיא"היכן

שידוריבזהמשנה,מחברהנשיא,יהודהשרבימשער,קצניסוו • Hבבי

ביי"בספקמוטיתשאינהבבדעההזההחבםבדעתהחזיקבברט,ינייג

יז.הדאיהמביאהואהמשבית.הנפשימקירהראשאתחוזובוהוא

דבר'ששאיעייויר'עימתרעםשרביבשעהבי ,)'טמנחות jט'(יבמות

 ."ורקדקכחומיוזואיויי,"במדומהאומר:הואכהרגן,שיא,

rויראביותרחזוובעריבכתבי-הקרש ן~~א,עזר-ובאי;דעת

 fr. v. Hellwald. Kultur·(jeschlchte In ihrer'ר~~ןגיד.,בימאמו "?רזואוה ) 1

• 78 • atllrllchen Entwickelunlf. s ת

S ( סבהרויןהתימררמרבייאכן)מיסבבי-זאת,גואה )ב"'עסיהmהקדמרניםסונ

סוראיים.הייהמתים,איהררוסויםיבעייא-יב,סו.אובהבפסוקמ~םאתיררעהבמרהחסובי

ים, Dותהעביןעי-רוביסויאי,בספורתפיגסויםסואנרהסורנית,האגדרתמןגםית.יגרבגי

זר::דויעיתהופיםנעסורפיהםע'הנפסו.'מסוכןהואסואתמברהקדמיניםסוהעמיםנואה,

יסורנרתחתרמסוימיםסולניםכסומיםיבמיניבמי"אסוריאתר"ינטיםבבריאדםמיובתים

בקי"בלתניםהיאסואתכסופים.סויסומית"ורתיםיע'ירנחשתסויאלזהבסו'זיץ

תסויבר.תעייהן·רוכקבייםסואירתארתרסוראייםהיררהם •יררמסותחרים'פניינויתן. Pרמד"
 .)ר"'דו'"אפוקיייזא,רמאזזנ~ת

 • 8enoI8er. H"br·iiische Archeol .ה ICואחי.באפ!התרפיםעניןהיההחרקיימ,ירעת
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 44והנפשו 1מ,

ביהושאוהבתוכחתומזכיווהנביאהגוף,אברישאוכיעיייבי

 .) 1ם"יושהיהםנש"כי ,)'הא'(ישעיהו

 ,.כשעיהיורדהש~עעיהקטיותהקרבתמווה ,ם"במרה'עי-פי
 .) H 2ביבאוחומבמשכנוש"עיקרהאדם,

אידומה nרמה Hהיב:איהמרחאתמזמיםהסודבעייגם

אכן .) 4ה"ינבהם·יבח,ו"מ"שניהם:השוהאחתסגויהויש ,) 3ב" ,.ה

שאינוסגויותבוימצאוהיבעייתוהחשיביתימיחהסודבעיישנתנויש

אתידעתשהשתדיררמהםבייתר,המרחמהרתארתםהעסיקהיפיכרביב,

חשיבעצםבתיכיהמכייהאררגו,אתיהכיובכדיהגויגרית,שיהא~טרמיה

 •פרטיריכיבמרח,
בייתרועתיקהנחשבהזוהר,שיהחוקכאיתר ) 5רבאראדאנעו

הרפיאהתררתאיקצתדמייווהושישמדיציניות,ידיערתיפעמיםוהמכיי

שיהמרחחדריתכניתימסאיהגריגרית'בניואתבפוטרתמבאי ) 6החדשה)
שישתאתמב.z!והרא •רעצבירקוומיו ,,שכרתיר ,תאיוכיעםהאדם

זיגיושישיםשניםואתהעיקריים,קרומייאתשבמוח,הואשייםהחיקים

יכירהרגשהחייםיתתבכדימודרגת,הסתעפותממנוהמסתעפיםהעצבים

דשריא ,אשתכחויוי;אחיתיתדגוי;גיתא"בחיי;יהכרתב:היארג,רף.

האי ...אשקשיאמקרירעייהרחפייאק ,קמאדי ,קיבהר,מרחא

תי;תאאיין ...שביייורתריויתיתיןונהיראתפשטפרחא

אחייובאינרןסטוא.ריהאיסטראיהאיגופא,בכימתפשזכיוחיייו

 1aטתפשארמאג ,כבוסטררי,מכיגומאבהרואחידגופא,כי
 .) 7Hראשתכחן

היוtהנפששמשבןמצא,יבמיהייטויםאינותאחויבתחיהבטה ,.ב"אוה ) 1

יהrככיםממגה,יגמויעצמראת'שחוויכרי'אאביזר,מדעהחזראחוי-כן.ריםב, ;0ב

צירריהשגחההבחגהארצו Kהיחרמהאי'םביב,ה'אההוגשהשתח'תבמקצת,אויסטרעם

בוגפיי,(ואהס.וכי ,גוטיrכאויביןפשוהבעיויעתרהיתהזהבאמןהחרשים.

יי).בורטיףאהם,הובא',יחתר
ד'ב"ד.פוקח"א'ומ"א,העריהחוות ן~! ) 1

המיחיו.יוו.ם,חייורתארצ )'

קי"ר.כשאו,זרה ) 4

בט."הואשיןהזרהו.בספויםרט'קשגיזרטא,אאדוובאראאדויש )&

ביבגיח,המrכאארהבישיהיאאו ,אהמיההיואתנר.אזיהבסדורהזווגינשא

במקיםביזוויבהמתאטפיםהייבן-ייחאיו"זוושתימידימפגיהזה,בשםנקואיםיטיק ,הר

ששגינןע'-דורז,ווהראגאאדואחריס,ידנותובם.ממיתרוהטתוי'שמרעמירחד

 .עגרי".ןווגבחציהיתה..סגהדלי.ן :)ו 1' 'סגהדויוהי,ןי ,י(ח
ואשוז.ח'קסרףיהבקהק,בלפלאה ) 6

קי"י.בסאו,הזוי)

 P'עטיבייחוקדיםבזמןעידבבי'העבויתהארמהאתשהביאהשהטבה,מבאו,פרגק
מאביי.תביןויהבחיוטופה.בדיבייהזהלשידעיבבדיהיתההטבע,~בתיותבאגטימיה

ינiשורוא,מעןוטבעם,שיניםבעיי-חייםגיףימבגההתבינגיהםאטיוים.ישאינםאטיוים
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תיארריהאיזריעצמםיבארהשתד';רהמארחריםשהמקרנייםהדבר,נראה

רחרקאמנםראםרנטירתיר.האדםרצין.עירהשפעתרהמרחפעייתעי-דנר

-זרנתררהיטהשאיזרהמציארהסרדשנעיי';החייט,הרעירןמיני
המקרב';יםש:ציןבעיי-המחקרנחיריאציאפיירמיצאאביאיןבכ""בי

שהיהנדבריםאףמסידררת,שיטרתייצירתהאפשררתיאתהכשררןאת
ממנרידעתיכיייאשבכי-אפןנדבר,רמה-גםנהם.העסקעיקר'יהם

י,יאדמבר(האחרנמקיםזאתשהרכחתיכפינ';נד,שטחיתידיעהאיא

נדבר~רנ,מקיבייםשמקצת';כחד,איןמכי-מקרם- ) 26-28עמ'ח"נ,

 ) 0 '" 11 ( ;'!שיינר';רגית jהפשבשיטהעיקרים';איזרידרעהבמדהזה

וחבריר.

מיצאןשנאדם,רהררחניותה~ני~';יותשהפעריותמרצאים,יוגים iינ jהפ

(חר'יןימרדתבגםקנרפמרצאבאנפרמיההגרנהיריעהואטודים:טמאיםיצרריםבאכי;ת

 .) 66עמ'יה,בק(המוח"שיקרום..ניקבבדבר ,)ג"פ

חכמיידיעתעי-דברקצניטרזהד"ורביזביביפעםשהיתהשבשיחה, ,ו~!'וארי

התררהמצביפיהיתה,האנטומיהבתררתשיריעתם ,.קייהגייהרני:~ה,בתרותהתומרר

:יכ;ירת"נט;רהמשבהשבמאמרהרא,טרברהרטיף,ריפינ"רמטפקת.הגובהההם,בימיםהזאת
אחתכיומר ,"הי ,כה..נטיהאריהירתוצרי,טערת,נפיהב"י)(חוייו "ה,וש:ו

שבהעדו ,ייעויאוסחז'''ידעתר,הדבויתכוסיאמפניהכיירת",תיך"אבטיהארנ.והו,

גםהרגישראר;יהיא.וטופהחיה"כמוה..איובבהמה,רביזבאדםביזהכ;יית,שתי

אתמרגהשהואבשעההרא,כרתבויפיכךת,רי ,כירהטבבעניוהזה,בקרשיהומב"ם

אירטרפרתעייהרטיף..איווהבריתא):המשגהעי-פיסהוי"ה,(תחתהוברפותמינישבעים

 .,יחזק(ידהת"ר •'הרפהטיואשה,פראוהוודמיברעברדיראפיו ...כך,?

רי"ג).'ייבהי' ,'יפוקשחיטההך'

(רבזרהו:'יםבוקמהאצ;אברקנדר'ברחאברארדדשמרחאמשער,ביזרר

 , Robert Fluddהאנג'יהמ'רמדוסיהתיארריה;םמתאיםרנוקבא)בדכיאתתקוטתימאהמרחא

:'ריידריחדבהז!רגותם~וסר "נקברצד ,זכרצדיוסאדםוסישבמיחי ,ט, i;'המח

'ייי,פהחיקושגםהיבר,קייבייעתי,אכז ,) entia .atlonI5 (רהרהרויםרעירניתמחוסבית,

כרמהרא,גםכיי.טיטמיטידע'רזשיטתיאתייתיאיפחרתבנהבכיי,המקיבייםכמי

n כנראהה,אימיב ,הארירטהתריתאחובמקצתנובהזמני.רוסיפניבזמנראחויםכמים

 Leibniz. Klcine.e phllo50phische schriften • 187 ,(ראה . Philosophla M05alcaהאחורוסמפרי

143 • Erlauterungen (. יטידרת,שנירגיםמזזהמציארתובכיהאמינר,רהא'כימייםהטרדרבעיי

יעתיקאש",בוסעתאמצאי,הטורבע?'יגיי"וזרההשרכשםי.בקבייטרד •כי Tייסוי

האזינר),א,Iכאזראדובי(ייקרא, Qאיקבברוכדבאתקייםכיאיאתקבא,בעאקיישא

בב"ירהכ:בעשבוהאחרוו,הזמ!עדהחרקרים,י;ות;פישינים,חכמיםגםמצארככה

ה.בקברובזזררגהזה,הזררגעימירטד\בנרטיי

העבריתהאימהיעת "בתק'ביההדרמםבטבעונקבהזכושמציארתהדבו,קררב

מביובייתר.העתיק(שהיאהביתוסואובברם,ואיאמרהייםתנאהבתקיפתנויי

היתהש;אתמרה"-דברשםימטיפובאיינית,הזירגעניןנמצאכברהמייש)ח'קישאי

יהרכיבירבאי ,י;ומתוזבהביויחרוראההיאזכישדקיאחד,דקיייאמרפרית,עדשה

ביי,היקייםהוכנתבנוניוים nםפיראה .)א'"ממובה(בואשיתפריתיעשתהביא.יתה

 .)א"ע י'"נ( uאיקב'גאוכרדכרכראימנחי ..כ.ניסו,

 .)גי"(פוקהאייןיות ~בגםינקבהזרכזייגמיצאיאןהקי

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 44.3הנפשי jמד

רהאחררנרתהמ;ח,שיהתחתרןבחיקתיריותהראשונותשבראש.המרח,מן
(במאה ,~המפורסםהפריני'יגבנהזהיסרד ' Yשבו,הע'ייובחיק

מחיקיחיקוב"יעדהךאהגדיגךית",.חדרתעי-דברשיטתדאתהי"ח)

ונטיותיוהאדםפעויךתיכיידעתיהגורמתיקציבה,קביעהפעייההמיח

שבארעדה,ז , 1'1.ופ ז:;בדורוחכמיבעיבי,בעיקרהשבחשבה(שיטה,

יהיבתביאיתהיהעב/יקוהרחיבי ,) 8ellראחריי Gratiolett (אחריםחכמים

אציגםמוצאיםאבוהזאתהדעהתמציחיהבה .) 1מדייקהמדעיתצירה

ישביבמךח,איבראש,מקוםשישהאמיבי,הםגםהפקוביים,מןאיזו

ינפשהאיהיח';בפש oבישובםאויה~בי/כו';',הריחניהזרמים,

חכיפההשפעהדרכה,ע';-פיאחחכוהגוף,עוהמשפיעותיח",מהבה

המדות,יכו •ועיי';וחייהאדםפער'{וחכירשרשיסודיהן~תמידית,

ארחו ,רמרסההמדרחביובאדם,יהכירשאפשריהנטירח,החכינית

מןמרצאן~יןהבהמיית,אוהאבי/כויייתהנטירתרביןהאוהייח,

רהחכמהן , ..הבהמיתמהנפשהןודימיהןיכעסיהתפאריחהחאיוח ;'כ"המיח.
 .)בהאיהית"מהנפשהןיהדעחהביבה

ישבידעתמשפיעבתררימוחהסידבעלישבתביהגד,",הערראח

תייתאהמח';"א oהמסטירין.בעיישבספרימקימוחמכמהבראההאדם,עי

תאעדדראכסדראין,אדריואיפיואוףבפקין-הזרהרכיתב-דגרוגיתא

 .)~במיחא"יאחפשטבהיר"דעת ) 1 ..בהי",ידרי';ייהי Yשרייא

הןחודעהביבה,פכ"חעי';אה".אחימאקריעי';אהאחמכ"ח

ידעח".בינהגסחכמה,בקרא"מרחהגייגיתא".שבתידהמיחין

רהאי ...פסקד';אעי';אההמכחדדאריראקרומאדגויגיחאבח"'א ...

ועוד ) 5ה"אמסחיאחמכחהאידאיהוא,חרמ ;'עאתחפייאקרומא

מקימית.בכמה

דמוייחדות,בסגו';,חהסתפקייאבעיי-הסרדרביחודישרא';'חכמיאבי

ן-באהנפש.משכןימקיסאיתיחשבינסאיא,מיח,אייראששיחסו
(ישעיהאשם'ייעירעויוםרשמחחבמייצתו:הבביא...כדבתכרתב:זראצ

 ,א) n ;'ג, i(דגחבייבא"מחייאר:הו,בז ",שבראהמשבה nככי ,)'י 'ה"'
'יהריחיהיאחבאקב"ה'דזמין ...אחראמביעאחדומתפשטמתבקע

 .) 7המוח"היא.הנפשבשמחא",אתפשטא"במוחא ,) 6 .. ',''היבוישרייא

1 ( Blschoff. Darstellung der Gall'schen Gehirn u. Schedellchre 

 .'שפוקאתניב)

 ,'"יקנשאו,ה ,ז ) 3

וצ"א,האזינושם, ) 4

שם.שם, )$

 ,''''קנשא.,ש:ם, ) 6

ש"בישו.סדוזהד"ה: ,וזיא'םםר )'
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תמוסגה...משכן .) 1ן"יחןמכשהמיגשהכינה iתי ,דגדןיחיזב

 .)בח"ימבהדא

אייחדירהחייהגפוסמציאיתמקיםעי-דכרהחדשיתההשקפית

הפיייפיפיהיבתירתיהשבע-עשרה,השש-עשרהבמאיתרקהמדעעייםחיך

שגשאריחכמים,היי(אביט.רק.ידהשפעתתתחבעיקרמקרםיהןמצאי

האנגי-החיקרעירהנפש.מציאית,מקרםביחפהעתיקיתירעיתאמיגים

יכהאתיחושבאריפטיבשיטתמחזיק ) 1649- 1679בשבית , Hobbes (פהינ

עי-רכרהעתיקההדעהעםבחבררשערמרתדעההנפש,משכןמקיםיעיקר

 .) 3כדםהבפשמציאית

יהשבעיהשש-עשרהבמאיתש tהבכתררתדבריםהרבהבתחדשיבכיי

שימהרשירהההרא,בזמןשקוביהגדיייםיהחיקרים;:זחכמיםנוי-ידיעשרה

ה,יזנשפיאתיהזכיררייב.בשיםכהעסקרהמדעגאדניפיירפרפיםשי

ם.יןאתגםהשמרנה-עשרהימאההראשיבהיבמחציתק, i ,. ,.זיבכ , ,

כמעטהיירהסס,דייק i 'עי-יריקדימההזאתהתררהצעדהבעיקי

תחתשבבפש,ייםמיבפהיחזייניתדעתםשנתניהחיקרים,ביןהראשינים

שיהתי ,ציבח'ההפיסיותת iבפעייכעיקרעסרקיםהחכמיםהייזמבםשעד
נוי-דבר(החקירההבפשמהרתעי-רכריחפיפיתמהבשאיהסתםאי

רשניג,כרס"ג,ישראיחרקריגדרייגםהעסיקהזהבמיבןהבפשמהדת

יחקירהבספריררחבמקרםהקציעיזבב "גםיאחרים).קרשקשרמב"ם,

יהיחסיהנפשהגיףשביןהקשרעי-אידיתייחקירי;העמיקמרבההיאזר.

בסבך iשהביאיזהחדשה,מסיהביץכ "ירס"זהברברשביביהם.
המיומרעםיבעיקרדררר,חכמיעםשיניםרכוחיםריירימשא-ימתןשי;

אבי ,)'זישכשאיההקרשיאתבעצמרמכיריזבביו .) Beyle ( "*ה:צרפתי
יביןתיכשמההנפששביןההבדי;גסכרארי.מי;פתרהי;בראתמיאשא:ינד

 .) iבחקרמעמיקק iישגםע i(מקצבייתראיתיהעפיקיתמההבהגפש
המדדרגייםיחחיקריםהחכמיםמצדגדייהשאיפהגסגראתהההיאבעת

דיבתיךבעיקרשהצטמצמההזאת,התירהיה.בקהיתררתהאימרתשכין

מרעהעייםתיךאיגםגתיביהפיסהיהמיסטיקה,הדמייןשיא:מית
פי,גריאס,ד , ,גיקירכחכמיםשיתשימת-יבםאתאייהיהפגתה

חיים.ארצרית ) 1

ייחי.ב, I,tישבז Kב)

זהמחברשיני IIIהבכפריגמ הא\"~ h.losophle ~ W. Wundt, Die Anfange der ז~~נ)

• 316 , 315 Grundriss der Psychologle 

 •ו ch glaubte In den Hafen elnzulaufen, ,,1. Ich aber:r 'ב'יבניתבאחדבמקים ) 4
", achzudenken begann, wurde Ich vo תe und Kllrper וt!n Uber dle Verblndung zwischen See ת

olfene Meer hlnausgeschleudert, denn Ich fand kein Mlttel, um Aufschluss ~ In da ~ neue 

so viceo חi!berfi!hren kann und ebe חdle Seele hi חן• wlli ·der Kilrper etwa ת,er 8U sebe riגb da 

 " er.,," (J.elbniz, Philosoplsche Schriften ,,וזז ~ 12 (
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 <'4>הגנכשר Ijבד

במקציעותהסורתורתיבשהיריהםועייר,ירשקן,יויזס,ריורםיספ

ה Kשהביהסבה,ר Kייביחקורהמקוםפה K ' .) 1חשי·בהמרעיתצורהשינים

זוים,בפגיתישםפהדם.Iכוזריםחכמים,שישימהחבורהחת Kבעת

שרקהיהררים,זזיהסררכתורתבהחיט,יהםמוזרבמקצועויחקוריעסוק

רברביבר.י Kערעסקבהיעסוקפעםגסוחיהם Kמחכמיםשישהו Kשבים

וכבררתם, Kת 1Kםירם Kהרוחשתויר;תהנפיאים,מהסינכרוגיסמיםהיאזה

יעניננוכן K .) 2הזההיקרהחזיוןשרשיעיהאחרונהבמאהחוקריiבהתחקי

והגוהקביהתורתאתביותרכברוההםשהחכמיםירעת,הרבריספיק

מפניש,Iכבהורתתבגםיעסוקרתם Kה Kשהביוזויב,בשיםבה

יותרו Kיהקביה,סביףכעיןיוכעיה,שאמרנוכפיהיא,הזאתשהתורה

ההםהחכמיםעי-ירישנתפרסמוהספרים,מתורמנם Kממנה.חשיבחיקנכרן:

יגמרייהשתחררבידםעיתהתוכידיאכיות, Kיראפשרזו,בתררה

יותרהקביהתררתכישונים.מיסטייםרח'ומרתדמיינייםורעירנרתמחזיונות

הרמיוןמןמושפעוהרגשהרגש,ו Kהיבתורתהיאהמרחתררת Kמשהי

יתורתהייוהחכוכיםבתבומכי-מקום .השבימןמישפעמשהראיתרהרבה

מתרדהנובעותיות Kוהשהחקירותריביהנפש,יתורתגם K(יממייהבסתר

שיפביםקיסתרש)פבהאותמציקרםמעי-רברישאיהגםובת;כןזו

מסודרת.וריה Kתישיצירהידועה,שיטה

אר,דברידעויארשיאחריה,זותקופהבביהעבריס,המקרבייםאכן

שימדרשםבביתשבתחדשיהרעיתותן Kמכיידעתיביייאבבון,יותר

המי\?פיסיתישיטהאמוניםנשארווהםהבפש,תררתעי-רברהחרשיםהחוקרים

הארבע-עשרה,המאהוראשיתהשיש-עשרההמאהבניהסידבעייגדויישי

נכנסיםשאיבםדברים,הרבהעייההוסיפובי Kרבר,ממנהגרעו Kי

התיפסיםן,יקורטובהריםפצריהעניןכמוביי,יהעירןהמחקרבחוג

ספרד,בביוהמקוביים .) 3וחרים Kהמהמקובייםררבאציד Kמרחבמקרם

שיביצוציםיהכניסהקביה,יסרריעם- jהמחקררחאתישתףשירעו

בעתתוכוספוכמעטהםנהסתר,תררתשיהערפיתוראיוייוסופיה

ה. ,בקהיספרהקדובהק,ברם ) 1

יר IIהרחוקיסדס, IIשבבי-יהוכיח,היסטיריותעיבדיתכמה Itמבי ן?'כבססו Itב)

יידיחת Itבעתיtנ Itבמעיים,ביביהסיהתקרבותהתיחסרתכיהיתה Itיש'רחיק-מקרםיו Itמ
יס,בכיהיסופרסהם,יהרובהשישהרעותות, Itיהרוונה Itחוובזהחח. Itדעה

חודתמחוו'יוסותיבן IIזו,שבחורהרהמקוריוח Itעיוהמודותהגונדיחודתיחוושנכנסו

 Itנןהו Itאיםיטוז, Itח It Itו'נוראסתרח It 11' ,Itבודהת It It 'ידע It 'וחבונריההס,י'עםיס

יחידת-עוי-:יסדעימפתרוןיתתהזהההכסשידעחוקנדהכן Itחד. Itידבוהת~ובורחם

כאיושירעוחטי,מיסברוחהזאחהחקירהת Itמ;כ~סהואכרכ;ויסכמהחרי Itוזר,

ת ,טמיסינה(מיםיימיעבחוררב נ..מצעיח Itבדס It 'דס Itמועוברותמחגיגירת

tרהיהמיה,מובןבמ'וIt סימסטיחבסיהעי-ידיהסוד)בעייבספריפעמיסכמהבשביח
 .) u, Cap ~ Vie de J. . 28 (בבי-ארסימקנתביןשישידועה,

התחבדוחןסדרעייאהאוחיותת Itיצרףהייבות,ו ,תו Itה •םוונחירת ) 1
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בספרר,ההיא'יתקיפהקריבישםפהעידשנמצאיהמעטיםיאייההיא,

יחזייניתבדמייניתשקיעיםהיי.הםגםבראשינה,הקביהצמיחתמקים

אתיהעשירהשתדיריאיבבי"חדשרת,דערתשיםהגיייאהריריא

יגארריסב~ררשיםבעיקרהסתפקראיאח,שים,בספריםהקביהספררת

המקרבייםעי-ידינתחדשיאזהבאפןיהם.שקדמרהמקרבייםיספרי

בתררתייאבכ"הנסתר·בתררתיאממש,שידבר.שרםהסרדרבעיי

החיקריםוסיהנארררתהפיייסופירתהדע;תמזאחרקיראפיייבפרם,הנפש
יגרר"' ,ן;ראזושקב'ת.י;אמר,צריןאיןתרכם.איחדריאדירםבני

מדעירתיחקיררתכיידעתהנתנהיאיאייגירית,סידית;<יהשהיתה ,'''ראה

ורזיםברמזיםהנפש,דרתבסיבעיקרעסקיאיאהנפש, .תררתעי-רבר
הנשמיתיןביר"ע ,,) Metempsychose (הנשמית"ריגי"גכהנשמה,שי

) Superfoecundatlo ( -.מהחדשים,.יביזמהעתיקיםביןמהחוקרים,קצתשגםדברים

הנשמרתי,גרר ז"' ,) 1ימיסטיציזמיסניטיםשהייאייביחידבהם,האמיני

הנשמרת"'יתח.תהנשמרת"',עברימהנשמרת,'ית ע,"הנשמרת"" תדי,.'"

 .) 2בא'יוכיוצא

 R~בורזהרנאפורשיאחויהושיפביהוארתירתםע.יצופזכיאםיפביבר,שהוכפיבמיים,

בנrיאיהיהיריע .. :)ה"'ב(נוכרתנתימרדבזכוהכנואחורת,הרוארתנעירתאחורתמיר.תמהו

 ..זהעביובזכו )ה"'מ(פ"בהציויבס'םגי~ rראושמיםנהושבנוארהארתירתיצוף
רכירצא·ויברזהנעיכהואכ"ע,'ים,קרבםהעימחשחביםשאיבםישואי,הכמיראפייר

ראיייהאו'''מימרתאכוו.פיהצוררשבתרוההארתירחעי-יבוידנומוביםבאיר,

שגדרי"'עדמאד.חסרבעוךיהבתגררהמהמקרניי,םביובירתוהזאתהתרוהגחמשםח

כיישבריירערימערימשבבי.הפוטימשבןייכי ..שמצאר,ותימייי-חימידיחמהבעש"'טתי'מידי

העביו .)שהקדגות(א qתררתייהאפיייצוובשמחביהזמבים,בחייפיהקיורת

רכירצאיחשיםכקמיעוח,ת,עשימההקביהו"וסייסרדהאהורגרת'תבקרפרתבעסההזה
ווא .א'"פס.פודבגמהמקיביימ,אצירצויפיהוהאותיותעוךעי-דבו(נזיובאיה.

ויגש).ז,וו·יהאםבח.ה,ויח

ואשי-חבותעי-ידיקצוהכתיבהרחיא ,) notariculn(בוומיתויקווטובמזבוח

קיוןחיה,חשמותהוואתידוגמא(ואהבכחביה-קדשושמימבמצאיםכבומווכבות,מיימרא

נזי-פידבויםפעמיםהובהבדוסורמדושםירבתימרד .)'יד' ,'גבואשיתוכיר'"ב.אבוחם

עי-היכהדבויגםחזי,יסדייפעמימ .)'דמ"סבואוסיתמדוסקיה.סותב ו~~(גיטויקיו

יהיאבבוסויקוו,מי ,בוקמההשתמוסובעיקו .)'חפ"טכיאימ •'ייז(מגחרתבוסויקיופי

פן kו.הביסויקוותיידיתפוטי(עי-דבוחבסתוחכמתשבפוד"סזמוהבמדתאצימבכ"

יו",ימיוסיורהאובמכררזיקס.ורבים'במבראעוזפ ,ה" ז~?התפוסטרחר
 .מיב). pעס'פואבקי

CI וסהא!ביברהארמוח,ביזחכסםיהייחי"חבמאהשעודמוכיחימ,חוקויםקצת

קצתאציימה j2החשבזמבריזועו,אפזוו r •ב'יבדבוימתרךםגסו.פבהייגגיב

מיססימ 1ס !Iהשיטתעי-אודות'מדנlוסוהרארבסועהיה.הסכיםיאהיאאכוהזתא,חדעהחיקוים

הבפסובחרתאיןאםביבבו,ספקיהכגיסיוכיזהדוג ...השאו:ביןאומו·הוארבטריה,

'מןה Pוחו.יהאסובעצםדעהח,ימסובהייגגיעם'אחתשהיאוגף,אימניף,ווגימ
 ) Lelbnlz, Phllo80phlsche S'chrllten,זז II , 45 (. • ••רא.מח"

בשםי.סדוהבשמרח,מתפחם,ידיתחםבשמבס'עיןאייעביגיםעיז-בופוטים )'
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רבכיעיהאחרונותבמאותביותרשהתפתחההצעירה,הקביהגם

םיעניב'אף-עי-פיהנפש,יתורתביחסדברחדשהיאהיאגם ,ת,סידחה

תורתמעיקרייאחדשבמקוביים-החסידיםהמ~ייםביןנחשבוהנפש

בניהמקוביים-החסידיםטוביבספריהם,ביותרחשרבמקרםותפסוהסוד

אותמציקוםמעי-דברזובחקירהאמנםמצאוהאחרונותהתקופות

ת'מידיהמקוביים,וחב,·יהםכרבותיהםאב'בו,יענותנכבדעניןנפשה

הזאתהשאיהשרשיעייהתחקותנסויאייי,הארשיבית-המדרש

הנפשמציאותמקרםע'-דברהחקירהכיויפיכךוהגיוני,מחקריבאפן

בנויהודכיהמדעיבסיסכיאציםגםמוצאתאינההאדםגוףאבריבתוך

ב'בד,אייגורי-סודייסודעי

הרבדעתהיאר,יבחתורתאבידעתאתיהכירעודינונשאר

עי-דברזו'שאיהביחסהתניא,בעימ'אדי,זימןשניאוררבי

שהרבמפניביותר,הדברנכבד'נוהנפש,מציאותמקרם

במחציתהמחקרית,בקביההמעמיקיםמראשי'אחדובצדק,נחשב, ,דאימ

הפייר·חרתםאתידועהבמדהשהטביעוהראהשמונה-עשרה,"מאההשניה

 Kונשקפתחב"דתורתשמתוךמפניירתר,רעוד ,ד"בחתורתעיסופיה

מסויםחיקדעתגםאיאביבד,ידיחדעתבתור ,יאדמברהדעת

שבתוכם ,) 1הרביםומעריציראנשי-סיעתו ,כתימידיוהעברית,האומהמן

המחשבהבעריםחשובמקוםאח,~י-כןיהםבצרואשראנשים,נמצאו

 ,) 2החסידית

 '''כבהנפשעניןבדברהרבהוחוקרדורשהיה ,יאדמברה

מסוגיתהיתההוא!רהחקירהש'פניו,המקוב'יסשארזאתמשעשריותר

אתאחריהימשרןפסוגיתמשהיתהיותרמיאדיהרביבא!ראחריהימשרן

תכונתיחד,הזהבאיששהתמזגותכונותשתימכניהמקוביים,יתריב

י~תדבמיבןהא'היתבחקירהכחוקרבי,וקמותכונתמיןאמ-וקרח

שעניןמפניביותר,אותריהעסיקיכיההנפשעי-דברשהשאיהבהכרח

ע'-דברישא'הביחסכמוהישראיית,האמונה'עיקריהיסודהואהנפש

בעיק'·שהביאה(סבה,באיהוכיוצאשנורועכשה,ר ,חבויעהדי

 ,)נ'יידי,ת(וברזייבגג ~בהגוסמרתיגיגרירמזמרצא ) 112עמיח"א(דו"דיסירר

היאוסםוסהכוגהבסכים,אםאפי'ואכןם,מתייתהחיתסתםוסםמריםזידעתיאוים

עי-וסהיאהבוסובות",רייגג ..יובאשרהבוסמות'חיתת .. 'יותרקריבאזה,מוסגהיעגין

ובסכתם,ידיסחתבוסמ(ראההגוסמהריגגיאחרמידהראוסוגההמדרגההסודבעיימי

n כבראה,ברוד,הגוסמה",תחיתשעגיןמפגייי,גראהיאזהדברגםאבו ,)המוסביתהח

ה~בבגויון,אחרוסגיםמאותבמההמארחרים,בזמבים

דעתומיייד,בחחסידימספרעיההוסמיבה-עוסרהימאההוסויוסיברבעכבר ) 1

 ) Jo.t, Ge.. der 1 .-איוס,איףימאתגםאחריםוידעתוזיףיוסמוגיםהחרות,קרררתכרתבי

 rae1iten 9, 50. Griitz, Ge.chichte der Juden ,ו 1 , 115 (

בחםי~רימהומי',היויאייזיקיבחקר'מוססראשייה,היויאהרןר'כגון ) 1

באיה,כיוצאוהרבהמשקייב,ריבייןזי~וזריזיזמיר,זימן'רובדרברובבה,
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פיירן .מימרתהעתים,בכישבישראיהחרקריםרהפייררםפיםגדר';יררב.אנר~

הארמרת,יי P'חרמגדויירבים'רבתרכםגםמגדיסין,,ונרתנודהאוכסג;ורגי
הסרד,רבעייהמקיבייםככייראית;המאמין "קרבכ.מ,רזר).חק~רהליז~,

הרבאציגםהיתהדמהימנותא"',",דיר.קבאדיעייא"',",דרגמאהאדםגאנוי
i:ו, R אינ~שאיפהדיi נשמה,מדרררימצא'קדשהאבר;םאת'יעשיתסיבית;

, t • ',' .' 

האדם,גיףאבריבתיןאי;הים,נשמת

I חדשהדריאדייונברה'גםיי'כ'בשיאאיהכיימריתאכו
בהרבה·כמיבחקירהז;,אחזהיא'.,הנפש..מציאיתמקים"עי-דברגשאיה

 ',..י , ':
תעתיקיםהדתייםרהחיקריםהמקי.בייםיפנירשסיירהדריבארתהממחקריר,

יהמחקר.הסרדבנו,ייערתכיאתנמעם'משבתי ~ .בתיי .יכיי ,) 1שב'שראי
שיהם.הדרישהמאפןנבדיזהבענין,הדרישהשכאפןאיאיר,שקדמר

בהחים,'ידיטריאבהחיטקריחיאמאיניבכ"יטידרשדרןיכמי
נכתאחר,במקרםזהנוישהיארתי.כפייםיי,מחקרשיבתערי riאיא"
המחקראצירמשמשיםהנפשמציארת,מקיםעי-דברישאיהביחסנם

אציו.רעויהבברקעמבהיקמחקרירעייןשאיזהישבערברביה.והסרד
הסיד.ערפייבתרי ו"~,ייטהיהיאיכטוהועביםכמופתאםאביזה,בנוגין

איגםהבפשמציאותמקוםבדברהעביןאציימשויביפעוביסוההטתר.
מוצאמיאדיהרב .) 2בי;בי ת;'שעת-מדתיתכ;נהאיאי;הסשאין,~נ~בים
 ,) 1יי"אמשה "חב,"פעם , 00יבמיהבחיייב,בהבפש"משכןאתפעם

בכי Hגםריבהובאחשבראש",ויחומב H,פעם '"םדמיא",במק;iכפעם
איזה';עצמביייבראדעתיטרףנוייעמרדיבר,שקשהעדבכי",האבריםי

איהכ'ימריתאייםזה.בעניןהמרחי;טת;עתרעי-אידרתממשימןשג
חימהאתבעיקררראהיאדימברהשביותר,רמפררשברררי;ברנראזו
ה "כ;:המשבהיIואתהרIוהרירהק,מכוחב:היאינפש.מדו,~קים

, . , 
" . ,( 

ינויניממיאדייהובשהייהקדמיניס,ישואיחכמיחקיויתשווביהעיו,ואיי ) 1

 ..העתיקימהאומותחכמ,ממפוינוי-פרויבהדרנובעותמקוויותתמידהיויאבמ"קויו,
עמקוכבו'מפה"נהואשלנותבמאות'נווד'הפנומ.בהנומוקימשאנר'זר,'"קיוהגמקוהכזאת

המאהימןאחוי-כן,רכו'.הפומיימהמרויימ,כםפויהארמות,חכימבמפויישיאיחכימרסבי

 'ב'היאשרדישיאי.חרקייבידבירתינפיזהארמותחכמיבמפייהנומקהיההתשינוית,

בפי'ומופיהוממודיתשימהשיטהשבואה,פית,ומי,מנודיהו'הביניס,בימיישואיv.זקרי

 ,ישיאיחכמימרבייתיםגנושר,כזאתהנויבית.הםפיותמןיריערתירייבאתשאב."דתית,
רבהנוות נ2Ci,ומיגיחיקיגיז, "אווס , ,מ , ,דבי .~ד V ,ואחוים.רי,י ,בגכ

שם). ,בר,כוו

זי.פיקיא,נתיאה ) 1:

i ( הח"בידמחיקאחיים,מקוביימגםוכמוהרמיאדי,הוב!iרבידסביב "אמ ו
וסמכדרקמרםשביב, "אמשבח"הראיתמהבההנפשמשכד...קמרמשבר.ימניiו .,"'
הםרר,'וירוביירביחרר ,'"זחנרתניםבכ"פימ).(תניאהימני"בח"האיהית ~~~

השIג:איינח"הרא,הינושמאי,ינדרגיוושפינוורו'הפדימיד,ינדiזשלכ
 Dיח.זביסרא,מיו,יח.'יסשמלחוזםלחבחרי«ו .ב"'פקר(שם, ..יינמ ,ה " nב,ןrומוב

 •מקומות),יד r!וקב"םנשאי~ה'זו ',; ...iו
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 449הנפשי 1מ·ד

ש,ב:מיחי,)ה:אי,;:ןית·בנפש.היא"החכמח ,) lשבראש""כ:מיחיו

ו"כי ,עייאה"'"וביחאגדיוב n iונזהיא'הנפש··עצם'שגםהיא,מיצא"(יפעמ'ם
 . ......... '.:.~) Iןז~, {f'העיממיחנמשן ...ינשמהדיחהנפש,

מיאדי,'הובהגיעחרמבהנפשמציאיתמקיםעי-דבוזרידעה

\?וי;וי, 9 ;פ~באפןאיא~~וי;וי,באפןיאישער,שאפשו·כפי
י;כןימיח,כוגיימתיחסיםהעיונייםשכייתהמיוכיוחדעתשהשבימפני

ש"עיקווהמוצאנעירתהיותויסגוירתוהדעתהשביאתהחישבהאיש

עיקר ..ו ,) 5ף"ון-םאיבחינתשררההמכחי"ב ,) 4° ,"כשההיאהנפש

כזהשאישברדאי ), 8רדעתיבינהחכמה,הןדרתמהיכושררשמקור

שראינרכפינישראי,החוקריםרגדרייהמקובי;יםכי(כמיהמיחאתימצא

הנפש.שיויממיתההידאתבתיכי'חכייבירתוהמסוגייאבר'מעיה)

חשיברתירונרתוהמרחערןאתמנשאמיאדיהרבאיןאמנם,ריאיםיאני

 ,) 7הכחרת"מכ"ת"רעמהורםבהיאשבראשןרחימה"בחינתיtורה.

היואה,גם .) 8המדרת"מהאותמעי'היותדהיאהמוחיןר"הארת

אינההיאגםש,הרגמקיוייב,ייחסהרגי"{יםשבני-אדםאיהים,יראת

מיאדיהרבמוצא {"{"כבו .) 9ובמחשבה"חימ"בא'אמ"{אדיהרב"דעת

מקרםמיחדשהואבשעהואפייר ....האבריםכיעיישייטמישי qיהמיחאת

 ),תימהבה"{נפש-שבנפשות,"{גריעהרקכיאמנםביבינפשמישב

קבע,דירת nומבו ,ארעידירתוקשםיהקיבעהוא .אזגם

שטתפתונהיאימהיבב,יבהיאהבהמיתהנפשמשכן"מקיםיכרתב:

 .) 1 0ש"אובשחימהיהירעי

.יח. Pפיא, •בת ) 1

 .ב"' Pפים,שו)

 .'ב Pפים,ש 13

ץ. pמארי,תריה >"'
 .אטחימגיחשם, ) 6

שארתירחיי ,ז'יבחיםשמיאדיהיבשישיטתרזכתהזהע'יידיש.ד Pיתהגא ) 8
ח.עדה,ב •בה,מכחתברח:ראשי'הן:

המדרת,ארשב'{ב,ההפעיירתרעיהובעיהשייטרתהןדעתהרהב •בהסהדעה,

 ,יסיאייעסמירחדתטגריהכעין'זוטגויהשמוצאיםגםויסייס. Pחרכמהאציביה Pבת
ביותיגדויעירבותןשהראימיות "'זבה •כ.ורקיחכהזוב •פשאכזח.ויעם-ה

ההפעייותפניויטןמתגישיםהםיכר'{יסתמידש'{אאיה,בכימרצא ,יישכייתגרנה

אתיהביאהאפשירתוtתבדמירבם'{הסשמציייסש.איררמט<םהאדס.שירהתאוותטע) P(אפפע

טיעיסיוtיאוtיבסביבד,הבובתהדיגמתעי~םייחיי~"שירכיימדיגה,'ידיההפוז
. 5) § Tractatus polltlcus , ר~~ןtתיו' P 4ה.V • .42סס,בהעיה.V .(בהעיה

 •התםייזשעיב,רהרו'זם ) 1'
8 ( ' P תבא.ה,ר ,ת ,טו

במ,ח,מקומההעייובהסהירוtה"נרצא, ,י ,ב ,ורד Pהי'מגס .'גפקר ,tו'בת ) 11

הכבויים).עירט,(פידהוןכיא:רצי

 .'ס Pפרוסם, ) 10
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הנפש'מציאותמקיםעיקרעי·דבר"אדימבוהשיזודעתי

א.תמוצאיםהםרגםתומיייו,גדוייבטפויגםהדיהמוצאתב.מוח

ש.פנהוודמכמקיםחומה

~ 
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שסי~;יוסףאנרהםהמוציא:פריזrנמאןדודהעררך:

הנשב jמיםעפרבעאתאיוצ

תרען'ט

רביעיספר

שביהחמדירה

~. 
~~ 'Cc 4': .. '. " ... -. " 
~ ......... ~,;~"""~~"-;.:~' ~~ 

JIB ~"" --' 

תרע"טנרשה,
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 • H A T K U F A "םםםםם'םם
TERACKL וKWARTALNIK" L םםם

 REDAKT6R: D. FRYSZMANםם,ם
WYDAWNICTWO-SZTYBEL םםם

 WARSZAWA , 1919םםםםם'ם

DRUK. SZ. SIKORA i 1. MYLNER 
 WARSZAWA,. NOWOLIPKI 6 .םם
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ים·יבהעבן.ן?ן
ם: J'דוספ .

םפווהנדח,

סרף-סרף

שלישי-חיקוומו,סחרר,סחרר

יגיווו,'פאשי,מושימרתיומיחמה,בשעת

-האביבביאעם
אגדההחורת,המכשפה

מעשהסיני,כהר

-,גנוו '''שמאת
 .-מן'שופג,

• IC • שטייבמIC ן

-ייביוה. .-
~ 

ויבברגו. • 1

והכיעקב

פוישמאו .,

ם: J'מגותד

 Tכהיעקבתוגוםגט".וו, .'מאתחזיוובטוריס,איפיגביה

- 1 ' 5ב!ייטאהוומיצקביזאדםנ!ודרת

וו!ב:;ייביחיאי-כשויציה ו~צקי 5ס •

ם:מדימא

חכמהספרי

וקורותיההסמדכהמשפט

הנפשמדור

-דשת Jבבסיכרתהיהודיםיתוידית
-כחאד
עךימךתשניגכךיעי

ברבפיישמעוו'ייו

-בוובשטיין ~'ח.

כויםטייטימ.

מ;;ת

, 
קבפרעב.ע.

אמוסוורו.ו.

נrייםייוהיי

ם:ייר ZIז

נשריפ

שירים

נטפים

שרימית

מוטיבים

בפריזהשיוחוק'

אידיייה 1היערמרי

כרהמה

שניאורו.מאת

קצביס,!יצחק 11

-",טנבריב·יסף /1

פוי~קביץוב.מ. "

1I ,פרישמאודו

" 
שםיבי .'א.

כהויעקב "

" 
פרישונאןדוד

I\r 

5S 

65 

132 

161 

1(9 

195 

ךגס

321 

335 

359 

393 

426 

451 

69 

יגנ

54§ 

 55נ

~ 

5:1;/ 

ד.-כ

602 

/,OG 

~i4 
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טשרניחןבסק'שארי

-ער'ם ('l.וiדכימי

QP החסידרתנו'רים) IV-I ( 

- .---אחיעבך""'רח
-דדמהבתר.-עם"טיסא
' '"J -

 ) lX-IV (הסערהמו

 ) IX-l (ערוםהדבית

 :וJבק'ו
 !'1i2פוירכבזז ,~ ,',!בנcת

י
-'יניוח.וו. 662 

,.-. 
ה:רפיג'יוביב

--גרייו iבו!!ת

 ר-'

673 

677 

679 
" 
" 

 ,ו"פ.

ה:פ"תקןהפןקמ'ח

 68.1 ר!~'כרז'רר 1tמאת

 ~ • 8ד. ,

~ 
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