
  ההלניסטיתההלניסטית  היהודיתהיהודית  בפילוספיהבפילוספיה  הזהותהזהות  סוגיותסוגיות
  ((II  שיעורשיעור  --השלמההשלמה))

  ..ההלניסטיתההלניסטית  בתקופהבתקופה, , מסוימתמסוימת  בתקופהבתקופה  היהודיתהיהודית  בזהותבזהות  עוסקעוסק  הקורסהקורס
  '(.'(.וכווכו  זיהויזיהוי  מסדרמסדר, , זהותזהות  תעודתתעודת': ': דוגדוג))  יוםיום  היוםהיום  בשפתבשפת  ולאולא  המילההמילה  שלשל  הפילוסופיהפילוסופי  במובןבמובן  בהבה  משתמשיםמשתמשים= =   זהותזהות
  ((דומיננטידומיננטי  הכיהכי  המרכיבהמרכיב))  ..עצמיתעצמית  ומודעותומודעות  מודעותמודעות  זוזו  זהותזהות  שלשל  הראשוניםהראשונים  המרכיביםהמרכיבים  אחדאחד

    ––  לדעתלדעת  לפועללפועל  שימושיםשימושים  22  ישנםישנם
  ((מיומנותמיומנות'.. = '.. = וכווכו  לבשללבשל, , לציירלצייר... )... )לל  לדעתלדעת
  ((המילההמילה  שלשל  המלאהמלא  במובןבמובן  ידיעהידיעה  עלעל  לדברלדבר  ניתןניתן... )... )שש  לדעתלדעת
  ..מודעמודע  אניאני= =   יודעיודע  שאנישאני  יודעיודע  אניאני. . אליואליו  מודעמודע  אניאני  מסויםמסוים  דברדבר  יודעיודע  אניאני  כאשרכאשר

  (.(.החושבהחושב  לסובייקטלסובייקט  חוזרחוזר  הנחשבהנחשב  האובייקטהאובייקט))  רפלקטיביתרפלקטיבית  חשיבהחשיבה  ––  שאנישאני  יודעיודע  שאנישאני  יודעיודע  אניאני= =   עצמיתעצמית  מודעותמודעות
  ..קבוצהקבוצה  מאותהמאותה  כחלקכחלק  עצמועצמו  אתאת  הפרטהפרט//האדםהאדם  מזההמזהה  קבוצתיתקבוצתית  בזהותבזהות, , עצמיתעצמית  זהותזהות  מולמול  אלאל  קבוצתיתקבוצתית  זהותזהות
  הואהוא  מימי  עצמועצמו  אתאת  לשאוללשאול  הסיבההסיבה  אתאת  מחפשמחפש  הואהוא  חיצוניחיצוני  גירויגירוי  עםעם//איוםאיום  עםעם  במגעבמגע  בהבה  אדםאדם  כאשרכאשר  כיכי? ? זהזה  עםעם  מתעסקיםמתעסקים  למהלמה
  ((שמואלשמואל  גבעתגבעת  ––  ברקברק  בניבני  דוגמתדוגמת))  ??הואהוא  ומהומה

  ::אחראחר  עםעם  במגעבמגע  באבא  אדםאדם  כאשרכאשר  לתגובהלתגובה  אפשרויותאפשרויות  שתישתי  להיווצרלהיווצר  יכולותיכולות

  ..כולםכולם  בעייניבעייני  חןחן  למצואלמצוא  מנסהמנסה  לחילופיןלחילופין  אואו  האחרהאחר  מולמול  אלאל  בדעתובדעתו  נלחםנלחם  אחדאחד  כלכל  ––  שלילישלילי  ..11

  לבטללבטל  מבלימבלי  שלושלו  התרבותהתרבות  אתאת  להכירלהכיר  כדיכדי  כבודכבוד  מתוךמתוך  במגעבמגע  באבא  הואהוא  שאיתושאיתו  השניהשני  אתאת  להכירלהכיר  רוצהרוצה  שאדםשאדם  ––  חיוביתחיובית  ..22
  התרבותהתרבות  אתאת  משמרמשמר  ועדייןועדיין  השניהשני  האדםהאדם  שלשל" " לראשלראש  נכנסיםנכנסים""  בעצםבעצם  כיכי  גדולגדול  קושיקושי  ישיש  זוזו  בגישהבגישה. . שלושלו  התרבותהתרבות  אתאת
  ..שלךשלך

  . . השפההשפה= =   האחרהאחר  שלשל  תרבותתרבות  להכירלהכיר  לךלך  לאפשרלאפשר  שיכולשיכול  העיקריהעיקרי  הכליהכלי
  (( (( דומהדומה  לאלא  ממשממש  נשמענשמע  ––  llooww?? )?? )באנגליתבאנגלית" " תורהתורה""  אומריםאומרים  איךאיך?? ?? באנגליתבאנגלית" " למצוותלמצוות  תזכהתזכה""  אומריםאומרים  איךאיך))

  ..לתרבותלתרבות  נכנסנכנס  באמתבאמת  אתהאתה  השפההשפה  דרךדרך  רקרק
  להיקראלהיקרא  שעתידשעתיד  מימי  2222  בןבן  צעירצעיר  בחורבחור  ––  האנושיתהאנושית  בהיסטוריהבהיסטוריה  מקרהמקרה  קרהקרה  סס""לפנהלפנה  31113111  בשנתבשנת  ––  הלניסטיהלניסטי  השםהשם  פירושפירוש

  ..באנושותבאנושות  הגדוליםהגדולים  הפלאיםהפלאים  אחדאחד! ! הצליחהצליח  ––( ( פרספרס  ממלכתממלכת))  המזרחהמזרח  אתאת  לכבושלכבוש  ממקדוניהממקדוניה  יוצאיוצא  מוקדוןמוקדון  אלכסנדראלכסנדר
  ..במערבבמערב  מזרחמזרח  להימזגלהימזג  החלההחלה  יווןיוון  שלשל  התרבותהתרבות  ..למערבלמערב  מזרחמזרח  ביןבין  מיזוגמיזוג  חלחל? ? זאתזאת  בעקבותבעקבות  קרהקרה  מהמה

  ??????שםשם  באותובאותו  הזוהזו  התקופההתקופה  ואחריואחרי  מוקדוןמוקדון  אלכסנדראלכסנדר  לפנילפני  שלשל  לתקופהלתקופה  לקרואלקרוא  ניתןניתן  איךאיך  ––  טענהטענה  עלתהעלתה
  ..אלכסנדראלכסנדר  כיבושכיבוש  לפנילפני  שלשל  התקופההתקופה= =   הלןהלן

  ..אלכסנדראלכסנדר  מכיבושמכיבוש  שלשל  התקופההתקופה= =   הלניסטיתהלניסטית
  ! ! מכובדתמכובדת  תקופהתקופה  עברעבר  היהודיהיהודי  העםהעם  ההלניסטיתההלניסטית  התקופההתקופה  עדעד

  מצריםמצרים
  האבותהאבות  תקופתתקופת  ––  סס""לפנהלפנה  31113111
    ממצריםממצרים  יצאהיצאה  ––  סס""לפנהלפנה  32113211
  השופטיםהשופטים  תקופתתקופת  ––  סס""לפנהלפנה  33113311
  שאולשאול  תקופתתקופת  ––  סס""לפנהלפנה  31213121
  אשוראשור
  ..לירושליםלירושלים  המעברהמעבר  ––  דודדוד  תקופתתקופת  ––  סס""לפנהלפנה  31113111
    ואשורואשור  ישראלישראל= =   הממלכההממלכה  פיצולפיצול  ––  סס""לפנהלפנה  511511
  שומרוןשומרון  חורבןחורבן  ––  אשוראשור  יי""עע  מוגלתמוגלת  ישראלישראל  ממלכתממלכת  ––  סס""לפנהלפנה  222222
  ((באבבאב  55))  ירושליםירושלים  חורבןחורבן  ––  סס""לפנהלפנה  185185
  בבלבבל
  ..המקדשהמקדש  ביתבית  אתאת  ולהקיםולהקים  יי""לאלא  לחזורלחזור  אפשרותאפשרות  ליהודיםליהודים  נותניםנותנים  הפרסיםהפרסים  ––  כורשכורש  הצהרתהצהרת  ––  סס""לפנהלפנה  115115
  ציוןציון  שיבתשיבת  ––  סס""לפנהלפנה  118118
  פרספרס
  השניהשני  הביתהבית  חלוקתחלוקת  ––  סס""לפנהלפנה  135135
  פרספרס  ממלכתממלכת  ––  סס""לפנהלפנה  011011
  יווןיוון
  ההלניסטיתההלניסטית  התקופההתקופה  ––  יווןיוון  ––  סס""לפנהלפנה  111111
  

  ..היוםהיום  עדעד  היהודיתהיהודית  הזהותהזהות  אתאת  שעיצבהשעיצבה  זוזו  היאהיא  סס""לפנהלפנה  333333  בתקופהבתקופה  להתעצבלהתעצב  שהחלהשהחלה  היהודיתהיהודית  הזהותהזהות
  ..האבותהאבות  בתקופתבתקופת  היהודיהיהודי  עםעם  ופחותופחות  הלניסטיהלניסטי  יהודייהודי  עםעם  עצמועצמו  אתאת  לזהותלזהות  יכוליכול  מודרנימודרני  יהודייהודי

  ..ההלניסטיתההלניסטית  התקופההתקופה  דווקאדווקא  היאהיא  היהודיתהיהודית  בזהותבזהות  ביותרביותר  המשמעותיתהמשמעותית  התקופההתקופה
  משוםמשום  מדרשיםמדרשים  לנולנו  איןאין  ההלניסטיתההלניסטית  התקופההתקופה  שלשל  הגיבוריםהגיבורים  כלפיכלפי. . האבותהאבות  לתקופתלתקופת  אותנואותנו  שמחבריםשמחברים  אלהאלה  הםהם  המדרשיםהמדרשים
  ..להיוםלהיום  אנכיאנכי  בקובקו  אותנואותנו  מחברתמחברת  שממששממש  הראשונההראשונה  התקופההתקופה  זוזו  ..קרובהקרובה  הזדהותהזדהות  מרגישיםמרגישים  שאנחנושאנחנו

  ממצריםממצרים. . היוםהיום  עדעד  התקופותהתקופות  בכלבכל  ורעורע  אחאח  לולו  ואיןואין  מבינומבינו  מיוחדמיוחד  הואהוא  היווניםהיוונים  עםעם  דווקאדווקא  ישראלישראל  בניבני  שלשל  המפגשהמפגש  ––  האופקיהאופקי  בקובקו
  עםעם  מפגשמפגש  רקרק    !!זהוזהו  בתקופהבתקופה  זהזה  שונהשונה  ולאולא  תתאחראחר  תרבותתרבות  עםעם  נפגשנפגש  ישראלישראל  שעםשעם  הראשונההראשונה  הפעםהפעם. . מזרחיתמזרחית  תרבותתרבות  זוזו  פרספרס  ועדועד

  ??הואהוא  ומהומה  הואהוא  מימי  עצמועצמו  אתאת  לשאוללשאול  לאדםלאדם  לגרוםלגרום  יכוליכול  האחרהאחר
  ..ההלניסטיתההלניסטית  בתקופהבתקופה  דווקאדווקא  מתחילמתחיל  היהודיתהיהודית  הזהותהזהות  עיצובעיצוב
  ..טובטוב  היההיה  ככ""בסהבסה  אבלאבל  מרמר  מפגשמפגש  שלשל  מקרהמקרה  קרהקרה  !!!!ןןמצוימצוי  היההיה  ליווניםליוונים  היהודיםהיהודים  ביןבין" " הרומןהרומן""  ככ""בסהבסה

  
  ::22  מהרצאהמהרצאה  החלהחל**



  הכרותהכרות  היאהיא  ההיכרותההיכרות  אבלאבל, , האחרהאחר  אתאת  מכירמכיר  אתהאתה  האחרהאחר  לצדלצד  חיחי  אתהאתה  כאשרכאשר  --ולמהולמה, , כבירהכבירה  עוצמהעוצמה  עםעם  מפגשמפגש  הואהוא  המפגשהמפגש
  בעצםבעצם  ואזואז, , הפרסיהפרסי  המרחבהמרחב  בתוךבתוך  יוונייםיווניים  מרחביםמרחבים  מקימיםמקימים  היווניםהיוונים  ההלניסטיתההלניסטית  בתקופהבתקופה  זאתזאת  לעומתלעומת. . מספיקהמספיקה  לאלא, , שטחיתשטחית
    ..הדתיהדתי  לאלא, , התרבותיהתרבותי  בפןבפן  רקרק  תהתהייהיהי  ההתבוללותההתבוללות. . היווניהיווני  הכיבושהכיבוש  עםעם  טובטוב  ליהודיםליהודים. . תרבותיתתרבותית  התבוללותהתבוללות  חלהחלה
  לעםלעם  טובטוב  היההיה  כאשרכאשר. . לולו  להרעלהרע  רוציםרוצים  כיכי, , בורחבורח  הואהוא, , עצמועצמו  בתוךבתוך  מסתגרמסתגר  הואהוא, , כלשהוכלשהו  כיבושכיבוש  תחתתחת  טובטוב  לאלא  היהודיהיהודי  לעםלעם  כאשרכאשר
  .   .   התמודדוהתמודדו  היהודיםהיהודים, , היווניהיווני  בכיבושבכיבוש, , היהודיהיהודי

  ::הרוחביהרוחבי  הקוהקו
, , יווניתיוונית  לומדיםלומדים  ..להתמודדותלהתמודדות  להוביללהוביל  חייבחייב  וזהוזה, , איתםאיתם  להםלהם  טובטוב  וגםוגם, , היווניםהיוונים  עםעם  חייםחיים  ממשממש  היהודיםהיהודים  --המפגשהמפגש  עוצמתעוצמת. . 33

  . . ביווניתביוונית  יצירותיצירות  יוצריםיוצרים
  ..שונהשונה  אבלאבל, , דברדבר  אותואותו  יותריותר  אואו  פחותפחות  שונהשונה  --האחרהאחר  שלשל  שונותושונותו  טיבטיב. . 22

  ..בתכליתבתכלית  שונהשונה  אחראחר            
        

  ולשאולולשאול  להתמודדלהתמודד  צריךצריך, , היווניהיווני  הכיבושהכיבוש  תחתתחת  לולו  שטובשטוב  שליהודישליהודי  מצבמצב  יוצריםיוצרים  ,,המפגשהמפגש  ועוצמתועוצמת  השונותהשונות  טיבטיב  שלשל  השילובהשילוב
  ?"?"אניאני  ומהומה  אניאני  מימי""  שלישלי  שאלותשאלות

  
  ::דוגמאדוגמא
. . עצמועצמו  בכוחותבכוחות  רוצהרוצה  שהואשהוא  מהמה  אתאת  לעצמולעצמו  להשיגלהשיג  שמסוגלשמסוגל  כמיכמי  עצמועצמו  אתאת  תופסתופס  האדםהאדם. . אופטימיתאופטימית  עולםעולם  תפיסתתפיסת  מבטאמבטא  אושראושר
. . שלושלו  בשכלבשכל  משתמשמשתמש  האדםהאדם  --אופטימיתאופטימית  עולםעולם  לתפיסתלתפיסת  הנעליםהנעלים  הביטוייםהביטויים  אחדאחד  --הפילוסופיההפילוסופיה  היאהיא  היווניםהיוונים  שלשל  ההישגיםההישגים  פסגתפסגת
, , אותואותו  למנועלמנוע  היההיה  ניתןניתן  שלאשלא  אסוןאסון  --טרגדיהטרגדיה    נקראנקרא  זהזה  הצליחהצליח  לאלא  ובסוףובסוף  השקיעהשקיע  האדםהאדם  כאשרכאשר. . אושראושר  עלעל  מבוססמבוסס  ללווהכהכ  ביווןביוון
  ..לעבריתלעברית  מעולםמעולם  תורגמהתורגמה  לאלא  המילההמילה  לכןלכן  --ישועהישועה  ישיש, , טרגדיהטרגדיה  איןאין  ביהדותביהדות. . ישועהישועה  ואיןואין, , מקריותמקריות  עלעל  שמעידהשמעידה  מילהמילה
  מאימאי  שבאהשבאה  בידביד  צורךצורך  ישיש", ", לישועהלישועה  זקוקזקוק  אניאני. ". "פסימיותפסימיות  היאהיא  בישועהבישועה  החייםהחיים  מיצוימיצוי. . פסימיתפסימית  עולםעולם  תפיסתתפיסת  מבטאתמבטאת  ישועהישועה
  נמצאנמצא  הכלהכל, , למושיעלמושיע  זקוקזקוק  הואהוא, , לבדולבדו  מאושרמאושר  להיותלהיות  היכולתהיכולת  אתאת  לאדםלאדם  איןאין  --( ( בנצרותבנצרות))  SSaallvvaattiioonn. . אותיאותי" " מושיעהמושיעה""וו  שםשם

  כלכל  וקבריםוקברים  לרבניםלרבנים  וללכתוללכת  להתפלללהתפלל))  הזמןהזמן  כלכל  הישועההישועה  עלעל  להישעןלהישען  לאלא, , עצמועצמו  בכוחובכוחו  גםגם  להשיגלהשיג  צריךצריך  האדםהאדם  --ביהדותביהדות. . בישועהבישועה
    (.(.היוםהיום

  
  זהויותזהויות  סוגיסוגי

  ::סוגיםסוגים  44
  לאלא  היהודיהיהודי  העםהעם  נוצרנוצר  שממנהשממנה  המשפחההמשפחה. . במשפחהבמשפחה  מקורםמקורם  בעולםבעולם  רביםרבים  עמיםעמים  שלשל  מיתוסיםמיתוסים  --משפחתיתמשפחתית  זהותזהות. . 11  

  הנאמנותהנאמנות  אתאת  יקדשיקדש  הואהוא  מקריםמקרים  בהרבהבהרבה  משפחהמשפחה  מתוךמתוך  נוצרנוצר  עםעם  כאשרכאשר  מקריםמקרים  מאודמאוד  בהרבהבהרבה. .   מוצלחתמוצלחת  ככ""ככ  תהתהייהיהי
  לאריסטולאריסטו  אפלטוןאפלטון  ביןבין  מאודמאוד  עקרוניתעקרונית  מחלוקתמחלוקת  ישנהישנה. . עםעם  ... ... שבטשבטחמולהחמולה  משפחהמשפחה  ..עצמועצמו  לעםלעם  נאמנותנאמנות  מאשרמאשר  למשפחהלמשפחה

  פרטפרט  כלכל  שלשל  שהאינטרסשהאינטרס  חייבחייב  אתהאתה, , עםעם  להקיםלהקים  רוצהרוצה  אתהאתה  אםאם  --לוגיתלוגית  בצורהבצורה  חשבחשב  אפלטוןאפלטון(. (. אפלטוןאפלטון  שלשל  תלמידתלמיד  אריסטואריסטו))
  טעןטען  אריסטואריסטו, , עובדעובד  לאלא  זהזה  אךאך, , לוגילוגי  מאודמאוד  זהזה. . בכולםבכולם  מטפליםמטפלים  כולםכולם. . פרטיתפרטית  משפחהמשפחה  איןאין  אפלטוןאפלטון  פפ""עע. . לקבוצהלקבוצה  יהיהיהיה  ופרטופרט

  וולל  שאיןשאין  שמישמי  האומריםהאומרים  ישיש, , אדרבהאדרבה. . ללאומיתללאומית  המשפחתיתהמשפחתית  הזהותהזהות  ביןבין  הנאמנותהנאמנות  --""אחדאחד  לאףלאף  שייךשייך  לאלא  לכולםלכולם  ששייךששייך  מהמה""
  . . בכללבכלל  נאמנותנאמנות  וולל  איןאין  למשפחהלמשפחה  נאמנותנאמנות
  קשוריםקשורים  עצמםעצמם  רואיםרואים  בהבה  והפרטיםוהפרטים, , ביחדביחד  נמצאיםנמצאים  בהכרחבהכרח  שלאשלא  קבוצהקבוצה  ביווניתביוונית  פירושופירושו  ––  eetthhnnooss  --אתניתאתנית  זהותזהות. . 22  

  בהכרחבהכרח  שהיאשהיא  היאהיא  האתניתהאתנית  בזהותבזהות  יוחדיוחדממשש  מהמה", ", לולו  שותףשותף  עצמיעצמי  רואהרואה  אניאני""  ..הרחוקהרחוק  בעברבעבר  שהיושהיו  אירועיםאירועים  סמךסמך  עלעל  לשנילשני  אחדאחד
. . עליהעליה  ושומריםושומרים, , אותהאותה  מפתחיםמפתחים  לאלא  אםאם, , להיעלםלהיעלם  יכולהיכולה  אתניתאתנית  זהותזהות. . דברדבר--םםשושו  ליזוםליזום, , ליצורליצור  יכולהיכולה  לאלא  היאהיא  ,,פסיביתפסיבית

  תהיהתהיה  תמידתמיד. . תשתיתתשתית  תהיהתהיה  תמידתמיד  היאהיא  אתניתאתנית  זהותזהות(. (. ליווןליוון  מחוץמחוץ  חייםחיים  יווניםיוונים  מיליוןמיליון  3232  מעלמעל, , מפוזרמפוזר  הכיהכי  העםהעם  זהזה  היווניםהיוונים))
  ..נוסףנוסף  משהומשהו  לבנותלבנות  צריךצריך  שעליהשעליה  ראשונהראשונה  קומהקומה

  היאהיא  דתדת(. *(. *הבירההבירה  בשושןבשושן  ניתןניתן  החוקהחוק" )" )הבירההבירה  בשושןבשושן  נתנהנתנה  והדתוהדת""  אסתראסתר  מגילתמגילת  --הוכחההוכחה  ..חוקחוק==דתדת  --דתיתדתית  זהותזהות. . 33  
  איאי, , מסוימתמסוימת  חייםחיים  בצורתבצורת  קבוצהקבוצה  שמסדרשמסדר  חוקחוק  הואהוא  דתדת? ? יחידיםיחידים  גםגם  אואו  קבוצהקבוצה  שלשל  תמידתמיד  היאהיא  דתדת  האםהאם. . במקורהבמקורה  פרסיתפרסית  מילהמילה
  ..יחידיחיד  להיותלהיות  אפשראפשר
  ..סיבותסיבות  המוןהמון  לכךלכך  ישיש? ? נוצרהנוצרה  היאהיא  איךאיך, , קיימתקיימת  כברכבר  הקבוצההקבוצה, , מסדרמסדר  חוקחוק? ? קבוצהקבוצה  מסדרמסדר  אואו  קבוצהקבוצה  יוצריוצר  חוקחוק  האםהאם

--הארדהארד  אזאז, , זמןזמן  מקוםמקום, , צורהצורה  באיזושהיבאיזושהי  מונהגיםמונהגים  שכברשכבר  דבריםדברים  ומקבעומקבע  מסדרמסדר  החוקהחוק. . המציאותהמציאות  בכוחבכוח  נוצרתנוצרת  כקבוצהכקבוצה  הקבוצההקבוצה
  יוצריוצר  אואו  מסדרמסדר  ביהדותביהדות'( '( וכווכו  הלכותהלכות))  חוקחוק  האםהאם. . שינייםשיניים  בליבלי  לחוקלחוק  הופךהופך  החוקהחוק  משתנהמשתנה  וכשהמציאותוכשהמציאות. . בציבורבציבור  קייםקיים  כברכבר  קורקור
  לכללכל, , ממשפחהממשפחה  החלההחלה  היהדותהיהדות  --כלומרכלומר, , הלאוםהלאום  אתאת  יוצריוצר, , האומההאומה  אתאת  יוצריוצר  החוקהחוק, , הדתהדת  העולםהעולם  מאומותמאומות  להבדיללהבדיל  ביהדותביהדות? ? עםעם

  ..אומהאומה  יוצרתיוצרת  דתדת  אבלאבל  דתדת  יוצרתיוצרת  משפחהמשפחה. . ביהדותביהדות  ורקורק  אךאך  הלאוםהלאום  אתאת  תתרריוציוצ  הדתהדת. . לסדרלסדר  יכולהיכולה  הדתהדת. . דתדת  ישיש  משפחהמשפחה
    . . מתמתמסוימסוי  מתרבותמתרבות  נובענובע  אינואינו'( '( לדוגלדוג  נרותנרות  הדלקתהדלקת  כמוכמו))  בחברהבחברה  חייםחיים  אורחאורח. . תרבותיתרבותי  בסיסבסיס  עלעל  נוצרנוצר  שכברשכבר  מהמה  אתאת  מסדרמסדר  החוקהחוק--

  חיחי  לאלא  שעםשעם  ברגעברגע....החוקיםהחוקים  אתאת  שקודמתשקודמת  תרבותתרבות  ישנהישנה  העולםהעולם  באומותבאומות  מקריםמקרים  מאודמאוד  בהרבהבהרבה  --לאומיתלאומית  זהותזהות. . 44  
  ..אתניתאתנית  זהותזהות  לאטלאט  לאטלאט  נהייתנהיית  טריטוריהטריטוריה  באותהבאותה

  --לאוםלאום  לביןלבין  דתדת  ביןבין  היחסהיחס
  מילהמילה  זוהיזוהי  --לבדלבד  עצמועצמו  אתאת  מחזיקמחזיק  לאלא  לאוםלאום, , ההיישנישני  קומהקומה  הואהוא  תמידתמיד  לאוםלאום  ..תרבותתרבות  שלשל  פונקציהפונקציה  הואהוא  העולםהעולם  באומותבאומות  לאוםלאום

  הקומההקומה  תהתהייהיהי  האתניתהאתנית  הזהותהזהות  --((עממיותעממיות--לאוםלאום  למילהלמילה  קוראקורא  קוקקוק  הרבהרב. ). )3535--הה  המאההמאה  תחילתתחילת, , 3838--הה  במאהבמאה  שהומצאהשהומצאה
  מאודמאוד  הםהם  ללאומיתללאומית  האתניתהאתנית  הזהותהזהות  ביןבין  היחסיםהיחסים  ..המשמעותיתהמשמעותית  היאהיא, , הלאוםהלאום,,הלאומיתהלאומית  הזהותהזהות, , קלושהקלושה  זהותזהות  זוהיזוהי, , הראשונההראשונה
  ..תתגברתתגבר  האתניתהאתנית  והזהותוהזהות, , להתכופףלהתכופף  יכוליכול  לאוםלאום  שלדוגמאשלדוגמא  מכיווןמכיוון, , דינמייםדינמיים
  זהותזהות  ..אתניתאתנית  זהותזהות  שזוהישזוהי  --""אביביאביבי--תלתל  אניאני""  אומריםאומרים  אנשיםאנשים  --היוםהיום", ", ישראליישראלי  אניאני""  אומריםאומרים  היוהיו  המדינההמדינה  םםוובקבק, , בארץבארץ

. . העולםהעולם  אומותאומות  לעומתלעומת  דתיתדתית  זהותזהות  עלעל  מתבססתמתבססת  הלאומיתהלאומית  הזהותהזהות  ישראלישראל  בעםבעם. . עצמהעצמה  אתאת  מחזיקהמחזיקה  שאיננהשאיננה  חיהחיה  היאהיא  לאומיתלאומית
  כדיכדי  ראשונהראשונה  קומהקומה  להיותלהיות  צריכהצריכה, , דברדבר  שוםשום  עלעל  נשענתנשענת  לאלא  הלאומיתהלאומית  הזהותהזהות  ולכןולכן  מצוותמצוות  שומרישומרי  כולםכולם  לאלא, , רופפתרופפת  בארץבארץ  הדתהדת

  מודעיםמודעים  לאלא  שאנשיםשאנשים  היאהיא  הבעיההבעיה  מצוותמצוות  שומריםשומרים  שלאשלא  העובדההעובדה  לאלא  היאהיא==דתידתי  במשברבמשבר  הכוונההכוונה  ..תעמודתעמוד  השנייההשנייה  שהקומהשהקומה
    ..דתדת  זהזה  מהמה  מביניםמבינים  לאלא, , ולדתולדת  למצוותלמצוות
  מאשרמאשר  חוץחוץ  הבדלהבדל  איןאין  ..חיחי  הואהוא  ממשלהממשלה  איזואיזו  תחתתחת  כלומרכלומר  --עצמיתעצמית  ריבונותריבונות  הואהוא  בישראלבישראל  ליהודיליהודי  יורקיורק  בניובניו  יהודייהודי  ביןבין  ההבדלההבדל

  ..הלאומיתהלאומית  בזהותבזהות  מרכיבמרכיב  איננהאיננה  עדייןעדיין  היאהיא  בבווחשחש  דברדבר  שהיאשהיא  כמהכמה  עדעד  --חשובחשוב  מאודמאוד  דברדבר  היאהיא  הריבונותהריבונות  --הריבונותהריבונות
    היינוח.היינוח.  הןהן  ישראלישראל  בעםבעם  דתיתדתית  וזהותוזהות  לאומיתלאומית  זהותזהות



  מימי, , לאוםלאום  כלכל  --היהודיהיהודי,,הישראליהישראלי  הלאוםהלאום  אתאת  ההממצממצ  היהודיתהיהודית  הדתהדת  כיכי  יהודיתיהודית  דתדת  איןאין  ..היהודיהיהודי  הלאוםהלאום  גםגם  היאהיא  היהודיתהיהודית  הדתהדת
  בעלבעל  בעצםבעצם  שהואשהוא  אומראומר  זהזה  ציוניציוני  וגםוגם  דתידתי  גםגם  להיותלהיות  שהופךשהופך  אדםאדם. . הלאוםהלאום  חוקיחוקי  אתאת  לשמורלשמור  מצווהמצווה, , לאומהלאומה  לאלא  ללאוםללאום  ששייךששייך

  ..כפולהכפולה  לאומיותלאומיות
  הספדהספד  לולו  כתבכתב  וברויירוברוייר, , נפטרנפטר  הרצלהרצל  35103510  בשנתבשנת". ". מצוותמצוות  גג""תריתרי""  מצוותמצוות  ספרספר  ישיש  לנולנו  גםגם, , חוקיםחוקים  ספרספר  ישנוישנו  בעולםבעולם  לאוםלאום  לכללכל
  --""ליהדותליהדות  פעםפעם  איאי  שקםשקם  גדולגדול  הכיהכי  והאסוןוהאסון  ליהודיםליהודים  פעםפעם  איאי  שקםשקם  טובטוב  הכיהכי  הדברהדבר  היההיה  הרצלהרצל""

  ::לאוםלאום  לביןלבין  דתדת  ביןבין  שקשורשקשור  מהמה  בכלבכל
, , אתניתאתנית  היאהיא  הראשונההראשונה  תתווהזההזה  העולםהעולם  באומותבאומות. . בתשתיתבתשתית  אחרתאחרת  זהותזהות  עלעל  באהבאה  תמידתמיד  הלאומיתהלאומית  הזהותהזהות, , באבא  תמידתמיד  לאוםלאום. . 33

  ..מתאחדותמתאחדות  שנייהשנייהההוו  הראשונההראשונה  הקומההקומה  בישראלבישראל. . דתיתדתית  היאהיא  הראשונההראשונה  הזהותהזהות  יי""ובאובא
  ..מצותמצות  גג""תריתרי  הםהם  הישראליהישראלי  הלאוםהלאום  חוקיחוקי  --עצמיתעצמית  ריבונותריבונות  תחתתחת  לחיותלחיות  יכוליםיכולים  יהודיםיהודים

  
  ::לשאלהלשאלה  דוגמאדוגמא

  ::הה  אתאת  מסכןמסכן, , אחרתאחרת  תרבותתרבות  עםעם  שבאשבא  גויגוי
  מקומיתמקומית  תרבותתרבות. . אא
  מקומימקומי  לאוםלאום. . בב
  מקומיתמקומית  דתדת. . גג
  נכונהנכונה  אינהאינה  תשובהתשובה  אףאף. . דד
  

  הלאוםהלאום  אתאת  יוצריוצר  החייםהחיים  אורחאורח  ישראלישראל  בעםבעם, , משותפתמשותפת  תרבותתרבות  אואו  משותףמשותף  חייםחיים  אורחאורח"? "? לאוםלאום  יוצריוצר  מהמה""--בב  תלויהתלויה  התשובההתשובה
  מקוםמקום  תלויתתלוית  אינהאינה  היהדותהיהדות. . תרבותיתרבותי  רברב  להיותלהיות  יכוליכול  ישראלישראל  עםעם  לכןלכן. . שלושלו  הלאוםהלאום  אתאת  מסכנתמסכנת  לאלא  שונהשונה  תרבותתרבות  ולכןולכן( ( הדתהדת))
  ..ביותרביותר  הבולטיםהבולטים  תרבותייםתרבותיים  הרבהרב  הםהם  היהודיםהיהודים(. (. דברדבר  שלשל  בסופובסופו  לאמריקאילאמריקאי  יהפוךיהפוך  בב""לארהלארה  יווןיוון  אתאת  שיעזובשיעזוב  יוונייווני))
  ..הרפורמיםהרפורמים  בקרבבקרב  ההגבוהגבוה  הכיהכי  בעולםבעולם  ההתבוללותההתבוללות. . הה\\גויגוי  עםעם  נישואיםנישואים  הואהוא, , להתבוללותלהתבוללות  ליותרליותר  הבולטהבולט  הסימןהסימן**
  במקומותבמקומות  אותםאותם  לפזרלפזר  ואםואם", ", יסריחויסריחו""  הםהם  ביחדביחד  כולםכולם  אתאת  לרכזלרכז  אםאם  --כלומרכלומר", ", זבלזבל""  כמוכמו  הואהוא  היהודיהיהודי  שהעםשהעם  טענהטענה  קיימתקיימת--

  ..המקוםהמקום  אתאת  ישביחוישביחו  הםהם, , שוניםשונים
  --בכלוםבכלום  פוגםפוגם  לאלא  זהזה, , איזוןאיזון  שיהיהשיהיה  ממ""עע, , משפיעמשפיע  לאלא  הריהרי  המקוםהמקום, , בתפוצותבתפוצות  יהודיםיהודים  שיהיושיהיו  בכךבכך  צורךצורך  שיששיש  היאהיא  נוספתנוספת  טענהטענה--

  ..להלה  מוסיףמוסיף  אפילואפילו  --בלאומיותבלאומיות  פוגעפוגע  לאלא
  חוקיחוקי  לאלא  הםהם  האזרחותהאזרחות  חוקיחוקי  הםהם  המדינההמדינה  חוקיחוקי. . התורההתורה  חוקיחוקי  הםהם  הלאוםהלאום  וחוקיוחוקי  --יהודייהודי  לאוםלאום  ישיש  יהודיתיהודית  דתדת  כזהכזה  דברדבר  איןאין**

--שלישלי  הלאוםהלאום  חוקיחוקי  עלעל  שומרתשומרת  לאלא  אניאני  מצוותמצוות  מקיימתמקיימת  לאלא  אניאני  ואםואם, , משלומשלו  חוקיםחוקים  לזהלזה  וישויש  יהודיהיהודיה  שאנישאני  הואהוא  הלאוםהלאום, , הלאוםהלאום
  שהיהודיםשהיהודים  בכךבכך, , לעצמולעצמו  אדוןאדון  להיותלהיות  רוצהרוצה  היהודיהיהודי  הלאוםהלאום  (.(.עברייןעבריין--הגדירהגדיר  הואהוא))  אבלאבל  היהודיהיהודי  ללאוםללאום  ושייכתושייכת  יהודיהיהודיה  כןכן  אניאני

    ..מקומיתמקומית  תרבותתרבות  יצרנויצרנו, , קייםקיים  היההיה  כברכבר  הואהוא, , לאוםלאום  יצרנויצרנו  לאלא  לישראללישראל  הגיעוהגיעו
  לאלא  אתהאתה  אםאם, , לאומילאומי  וגםוגם  אזרחיאזרחי  מושגמושג  גםגם  היאהיא  המדינההמדינה  בעולםבעולם  אחרותאחרות  במדינותבמדינות. . אזרחיאזרחי  מושגמושג  היאהיא  לאומילאומי  מושגמושג  לאלא  היאהיא  מדינהמדינה
  ..הלאוםהלאום  חוקיחוקי  אתאת  שומרשומר  לאלא  אתהאתה, , המדינההמדינה  חוקיחוקי  אתאת  שומרשומר
  ..שלהםשלהם  מהלאוםמהלאום  מתרחקיםמתרחקים  הםהם  ומצוותומצוות  תורהתורה  שומריםשומרים  לאלא  שאנשיםשאנשים  שככלשככל, , אומראומר

    ..מתפוררמתפורר  גםגם" " ישראליישראלי  לאוםלאום""  המושגהמושג  אזאז. . כךכך  טועניםטוענים  הציונותהציונות  תקופתתקופת  שלשל  הדורהדור  גדוליגדולי  אפילואפילו, , כשלהכשלה  הציוניתהציונית  האידיאההאידיאה
  זהזה, , זהותזהות  איןאין  לאומייםלאומיים--ולדתייםולדתיים. . יהודייהודי  לאוםלאום  --אחדאחד  מסלולמסלול  ישיש  לחרדילחרדי? ? למהלמה, , לאומייםלאומיים--דתייםדתיים  הםהם  גדולהגדולה  הכיהכי  הבעיההבעיה, , אומראומר
  ..חילוניחילוני  להיותלהיות  אואו  דתידתי  להיותלהיות  שצריךשצריך  אואו, , כפולהכפולה  לאומיותלאומיות  בעליבעלי  הםהם". ". סכיזופרניםסכיזופרנים""  מתנגשמתנגש
  --חלקיםחלקים  33: : הקורסהקורס  מבנהמבנה

  ..חשיבהחשיבה  תשתיותתשתיות. . 33
      היאהיא  ואםואם  ומתיומתי  ..לקרותלקרות  חייבתחייבת  שהתנגשותשהתנגשות  הפוךהפוך  כךכך  וכלוכל  קוטביקוטבי  כךכך  כלכל  הואהוא  ישראלישראל  לתרבותלתרבות  יווןיוון  תרבותתרבות  ביןבין  השוניהשוני        
  ..בתשתיתבתשתית  קייםקיים  זהזה  --להתנגשותלהתנגשות  הסיבההסיבה  הואהוא  השוניהשוני. . במניעהבמניעה  תלויתלוי  תרחשתרחשתת        
  ..שלהםשלהם  הלאומיתהלאומית  בזהותבזהות  למרכיבלמרכיב  והופכיםוהופכים  היהודיםהיהודים  אתאת  מייחדיםמייחדים\\שמאפייניםשמאפיינים  מנהגיםמנהגים. . 22
  מאודמאוד  להיותלהיות  הופךהופך  מנהגמנהג  אותואותו, , היהודיםהיהודים  אתאת  כמייחדכמייחד  אותואותו  רואיםרואים  שהגוייםשהגויים  שבגללשבגלל, , בישראלבישראל  מנהגמנהג  ישיש  לפעמיםלפעמים        
    ומקורםומקורם--בדיניםבדינים  שמקורםשמקורם  דיניםדינים  מופיעיםמופיעים  אבלאבל,,בהלכהבהלכה  מופיעמופיע  שזהשזה  נכוןנכון, , שבתשבת  נרותנרות  --דוגמאדוגמא  ..היהודיםהיהודים  אצלאצל  משמעותימשמעותי        
  , , מעץמעץ  עשוייםעשויים  היוהיו  בתיםבתים, , הבינייםהביניים  בימיבימי, , באירופהבאירופה. . לשבתלשבת  הכבודהכבוד  מתוךמתוך  זהזה, , בתורהבתורה  כתוחבכתוחב  לאלא  --הלכתיהלכתי  מקורמקור  אינואינו  הואהוא        
    נרותנרות  שמדליקיםשמדליקים  אלהאלה  הםהם  היהודיםהיהודים""  ואומריםואומרים, , זהזה  אתאת  רואיםרואים  הגוייםהגויים  וכךוכך, , החלוןהחלון  אדןאדן  עלעל  נרותנרות  הדליקוהדליקו  הםהם  ולכןולכן        
  ""  --ביהדותביהדות  למרכיבלמרכיב  חוזרחוזר  בהיזוןבהיזון  שהופךשהופך  למנהגלמנהג  נוספתנוספת  דוגמאדוגמא". ". תמידתמיד  מלוכלכיםמלוכלכים  שלהםשלהם  החלוןהחלון  שאדנישאדני  אלהאלה""  \\""בשבתבשבת        
  אתאת, , אחתאחת  בתבת  רקרק  היתההיתה  אזאז))  שנייהשנייה  בתבת  אואו  פגםפגם  איזשהואיזשהו  עםעם  בןבן  --מקובלמקובל  דברדבר  היאהיא  העתיקהעתיק  בעולםבעולם  ילדיםילדים  הפקרתהפקרת        
  אםאם  --זאתזאת  עושיםעושים  היוםהיום  עדעד, , הלידההלידה  עםעם  מידמיד  אותםאותם  הפקירוהפקירו  תמידתמיד? ? מוסרימוסרי  זהזה  --((מפקיריםמפקירים  היוהיו  הבאותהבאות  הבנותהבנות        
  ,  ,  הילדיםהילדים  כלכל  אתאת  וגידלווגידלו, , בצלםבצלם  נבראנברא  אדםאדם  כלכל  ביהדותביהדות. . הפלההפלה  עושיםעושים  --פגוםפגום  הואהוא  שהתינוקשהתינוק  סאונדסאונד  באולטראבאולטרא  רואיםרואים        
  ,  ,  הכלכלייםהכלכליים  החישוביםהחישובים  אתאת  פהפה  איןאין, , אותואותו  להפקירלהפקיר  אפשראפשר  איאי', ', הה  צלםצלם  הואהוא  שנולדשנולד  ילדילד  כלכל  כיכי? ? זאתזאת  עשועשו  הםהם  למהלמה        
    כוללכולל, , הילדיםהילדים  כלכל  אתאת  שמגדליםשמגדלים  אלהאלה, , היהודיםהיהודים""  העולםהעולם  לעומתלעומת  לגמרילגמרי  מוזרמוזר  דברדבר  היההיה  וזהוזה  --עבודהעבודה  כוחכוח  הםהם  שבניםשבנים        
  בןבן  ישיש  אםאם  --""ורבוורבו  פרופרו. ". "ילדיםילדים  המוןהמון  מביאיםמביאים  העולםהעולם  אומותאומות  בפניבפני  היכרהיכר  כסימןכסימן  נוצרנוצר  שזהשזה  בגללבגלל  היוםהיום  עדעד  לכןלכן". ". הבנותהבנות        
  שזהשזה  חושבותחושבות  והןוהן, , פגוםפגום  שהילדשהילד  סאונדסאונד  באולטראבאולטרא  רואותרואות  הןהן  אםאם  גםגם, , חרדיותחרדיות  נשיםנשים. . חובהחובה  מידימידי  יוצאיםיוצאים  אחתאחת  ובתובת  אחדאחד        
  ..התינוקהתינוק  אתאת  להפיללהפיל  מהרבמהרב  אישוריםאישורים  מקבלותמקבלות  הןהן  האחרונותהאחרונות  בשניםבשנים  אךאך, , אלוהיםאלוהים  ידיידי        
  ..ההלניסטיתההלניסטית  מהתקופהמהתקופה  טקסטיםטקסטים  במספרבמספר  נעסוקנעסוק. . 11

  ::בקורסבקורס  לנולנו  שיהיושיהיו  הכתביםהכתבים  סוגיסוגי
, , החדשההחדשה  בבריתבברית  נכתבנכתב  --""בעירובעירו  נביאנביא  איןאין, ", "יהודיםיהודים  עלעל  לגוילגוי  יכתוביכתוב  שגוישגוי  למהלמה  --לגוייםלגויים  שמכווניםשמכוונים  גוייםגויים  שלשל  כתביםכתבים  ..11

. . הרומאיםהרומאים, , היווניםהיוונים  --היהודיםהיהודים  אתאת  הכירוהכירו  כולםכולם  ההלניסטיתההלניסטית  בתקופהבתקופה  כברכבר", ", יותריותר  ירוקירוק  השכןהשכן  שלשל  הדשאהדשא""  ותמידותמיד
  ביהודיםביהודים  שימוששימוש  היההיה. . אידיאליםאידיאלים  הםהם  היהודיהיהודי  העםהעם  שלשל  והחייםוהחיים", ", נודעתנודעת  לאלא  מארץמארץ, ", "מזרחימזרחי  כעםכעם  נתפסיםנתפסים  היהודיםהיהודים

  ..היהודיתהיהודית  הזהותהזהות  אתאת  להביןלהבין  לנולנו  יעזוריעזור  לאלא  . . העםהעם  לבנילבני  האוטופיההאוטופיה  אתאת  לספקלספק  ממ""עע
  התרבותהתרבות  הםהם, , היוםהיום  שלשל  האמריקאיםהאמריקאים  אתאת  מאפייניםמאפיינים  הזאתהזאת  בתקופהבתקופה  יווניםיוונים--ליהודיםליהודים  שמכווניםשמכוונים  גוייםגויים  שלשל  כתביםכתבים  ..22

  יעזוריעזור  לאלא  . . לצייתלציית  צריכיםצריכים  היוהיו  הםהם  שלהםשלהם, , חוקיםחוקים  כולליםכוללים  ליהודיםליהודים  שמכווניםשמכוונים  הטקסטיםהטקסטים. . בעולםבעולם  החזקההחזקה  והמדינהוהמדינה
  ..היהודיתהיהודית  הזהותהזהות  אתאת  להביןלהבין  לנולנו



  צריכיםצריכים  שהםשהם  עצמםעצמם  אתאת  מוצאיםמוצאים  היהודיםהיהודים  ..הסברתיהסברתי, , אפולוגתיאפולוגתי  אנראנר''זז  זהוזהו  --לגוייםלגויים  שמכווניםשמכוונים  יהודיםיהודים  שלשל  כתביםכתבים  ..33
  ..הםהם  ומהומה  הםהם  מימי  לשולטיםלשולטים  להסבירלהסביר

  המרכזיהמרכזי  אנראנר''הזהז  יהיהיהיה  זהוזהו. . יידישיידיש  כמוכמו  תהתהייהיהי  תקופהתקופה  באותהבאותה  יווניתיוונית  --ביווניתביוונית  ליהודיםליהודים  שמכווניםשמכוונים  יהודיםיהודים  שלשל  כתביםכתבים  ..44
  ".".אניאני  ומהומה  אניאני  מימי""בב  שעוסקיםשעוסקים  ספריםספרים  המוןהמון  הוציאוהוציאו, , הרבההרבה  ההתבוללותההתבוללות  בגללבגלל. . נעסוקנעסוק  שבושבו

  ליווניםליוונים  היהודיםהיהודים  ביןבין  ההבדלההבדל  --החשיבההחשיבה  תשתיותתשתיות
  הדתהדת  שלשל  מרכזיותהמרכזיותה

  ? ? הרביםהרבים  לרשותלרשות  אואו  היהודיהיהודי  שלשל  היחידהיחיד  לרשותלרשות  מתייחסמתייחס  ערוךערוך  שולחןשולחן  האםהאם. . היהדותהיהדות  שלשל  העיקריהעיקרי  הטקסטהטקסט  הואהוא  ";";ערוךערוך  שולחןשולחן""
  אואו  היחידהיחיד  ברשותברשות  חיחי  היהודיהיהודי  לפעמיםלפעמים. . חייוחייו  אתאת  ליהודיליהודי  מסדרמסדר  הואהוא  ,,היהודיהיהודי  שלשל  בחייובחייו  מתעסקמתעסק  הואהוא, , אבחנהאבחנה  איןאין  ערוךערוך  בשולחןבשולחן
  . . בלילהבלילה  כוללכולל, , שלושלו  החייםהחיים  רובדירובדי  בכלבכל  היהודיהיהודי  עלעל  שולטתשולטת  הדתהדת, , הרביםהרבים

  . . טוטאליתטוטאלית  היאהיא  --לצידהלצידה  סמכותסמכות  בשוםבשום  מכירהמכירה  לאלא  הדתיתהדתית  הסמכותהסמכות
  .  .  ההלכהההלכה  מןמן  גושפנקהגושפנקה  מקבליםמקבלים  החוליןהחולין  מעשימעשי". ". חוליןחולין  מעשימעשי""לל" " חוליןחולין  חייחיי""  ביןבין  נבדילנבדיל  --""חוליןחולין  חייחיי""  שלשל  מושגמושג  ביהדותביהדות  איןאין
  ..כפירהכפירה  זהזה  חוליןחולין  חייחיי

  זהזה  --מצווהמצווה  פהפה  איןאין  לכןלכן, , בהלכהבהלכה  כתובכתוב  לאלא  זהזה  --בביתבבית  חלוןחלון  לבנותלבנות. . כמצוותכמצוות  בהלכהבהלכה  כתוביםכתובים  לאלא  אשראשר  מעשיםמעשים  הםהם  חוליןחולין  מעשימעשי
  ..חוליןחולין  מעשהמעשה
  לספרילספרי  כיוםכיום  מקבילמקביל. . מצוותמצוות  לשמורלשמור  עזרועזרו  לאלא  ,,בדתבדת  עוסקיםעוסקים  לאלא  שהםשהם  מכיווןמכיוון, , ההיסטוריהההיסטוריה  אתאת  שרדושרדו  לאלא  רביםרבים  חיצונייםחיצוניים  ספריםספרים
  ..תיירותתיירות, , בישולבישול

  קםקם  עקיבאעקיבא  רבירבי  ואזואז, , אהבהאהבה  כשירכשיר  התקבלהתקבל  השיריםהשירים  שירשיר. . ךך""התנהתנ  אלאל  קהלתקהלת  ואתואת  השיריםהשירים  שירשיר  אתאת  להכניסלהכניס  האםהאם  וויכוחוויכוח  היההיה--
  ..ישראלישראל  לכנסתלכנסת' ' הה  ביןבין  אהבהאהבה  כשירכשיר  אותואותו  הגדירהגדיר". ". הקודשיםהקודשים  קודשקודש""  הואהוא  השיריםהשירים  ששירששיר  ואמרואמר
  הולךהולך  דורדור, , הבליםהבלים  הבלהבל"..."...--משדרמשדר  קהלתקהלת  שספרשספר  מהמה  וזהוזה, , פסימיותפסימיות  שתשרורשתשרור  הואהוא  לל""חזחז  שלשל  ביותרביותר  הגדולהגדול  הפחדהפחד  --קהלתקהלת  לגבילגבי
  ..."..."באבא  דורדור
  ..."....".שמורשמור  מצוותיומצוותיו... ... נשמרנשמר  הכלהכל  דברדבר  סוףסוף""  --אחרוןאחרון  פסוקפסוק. . נוראנורא  זהזה  פסימיותפסימיות  שמשדרשמשדר  אדםאדם
  
  
  

  
  

  ביווןביוון  האליםהאלים  עבודתעבודת  לביןלבין  היהודיתהיהודית  הדתהדת  ביןבין  אבחנהאבחנה
  היווניהיווני  --דתדת  איןאין  ביווןביוון  --כןכן  פיפי  עלעל  ואףואף, , אליםאלים  פסליפסלי  צעדצעד  בכלבכל  רואיםרואים  היינוהיינו  יוונייווני  לפוליסלפוליס  ולהיכנסולהיכנס, , אחורהאחורה  לחזורלחזור  יכוליםיכולים  היינוהיינו  אםאם

  הדתהדת, , לברוחלברוח  לאןלאן  לאדםלאדם  איןאין  אחדאחד  אלאל  שיששיש  במקוםבמקום. . ביהודהביהודה  שקורהשקורה  ממהממה  הפוךהפוך  ממשממש  ..ידיהםידיהם  עלעל  נשלטנשלט  לאלא  אךאך  באליםבאלים  ספוגספוג
  ..כךכך  לאלא  פוליתיאיזםפוליתיאיזם  עםעם  ובמקוםובמקום. . עליועליו  שולטיםשולטים  והאלוהאל
--בןבן  שלשל  חשיבהחשיבהממ  שונהשונה  דולפיןדולפין  שלשל  חשיבהחשיבה  --מהותיתמהותית  בצורהבצורה  שוניםשונים  הםהם  אבלאבל  מונחמונח  באותובאותו  עצמיםעצמים  לשנילשני  התייחסותהתייחסות  --השםהשם  שיתוףשיתוף
  . . אדםאדם
  במקוםבמקום. . היווניםהיוונים  עלעל  זהזה  אתאת  ומדביקיםומדביקים  כדתכדת  מכיריםמכירים  שאנחנושאנחנו  מהמה  שלשל  חשיבהחשיבה  תבניותתבניות  לוקחיםלוקחים  כיכי", ", יווניתיוונית  דתדת""  להגדירלהגדיר  אסוראסור

  ואףואף  ושותיםושותים  אוכליםאוכלים  הםהם  --""גבוהגבוה  פקידפקיד", "", "אא  סוגסוג  אזרחאזרח""  מאשרמאשר  יותריותר  לאלא  הואהוא  ביווןביוון  אלאל  ".".אליםאלים  עבודתעבודת""  נגדירנגדיר  --""דתדת""
  כךכך  אליםאלים  יותריותר  שיששיש  ככלככל  --אנליטיתאנליטית  מבחינהמבחינה. . מתיםמתים  ולאולא, , נולדיםנולדים  הםהם  --מאודמאוד  גדולגדול  כוחכוח  להםלהם  ישיש. . אדםאדם  בנותבנות  עםעם  מתחתניםמתחתנים
, , מאחדמאחד  יותריותר  כלומרכלומר  --""פוליתיאיזםפוליתיאיזם""  ישיש  אםאם. . האלהאל  יי""עע  לחלוטיןלחלוטין  נשלטנשלט  האדםהאדם  --אצלואצלו  ללווהכהכ  --אחדאחד  אלאל  כשישכשיש  קטןקטן  שלהםשלהם  התיחוםהתיחום
  יותריותר  שיששיש  ככלככל. . הכלהכל  אתאת  איבדאיבד  הואהוא, , דברדבר  שוםשום  הבודדהבודד  לאללאל  איןאין  כברכבר, , מהעוגהמהעוגה  אחדאחד  אחוזאחוז  יקבליקבל  הזההזה  הנוסףהנוסף  שהאלשהאל  מספיקמספיק
  חכםחכם  שהואשהוא  בתנאיבתנאי  --לאדםלאדם  עוברתעוברת  השליטההשליטה  אליםאלים  הרבההרבה  שיששיש  ברגעברגע....קטנהקטנה  יותריותר  חתיכהחתיכה  מקבלמקבל  אחדאחד  כלכל  כךכך  שותפיםשותפים

  הנקראותהנקראות  במסגרותבמסגרות  חיוחיו  הםהם, , הבוסהבוס  הואהוא  האדםהאדם, , ביווןביוון". ". מכסמכס  פקידפקיד""  בעצםבעצם, , היםהים  אלאל  --לדוגמאלדוגמא  פוסידוןפוסידון. . מספיקמספיק  ומניפולטיביומניפולטיבי
--הפוליסהפוליס  בחייבחיי  פונקציותפונקציות  הםהם  והאליםוהאלים, , בחייהםבחייהם  שולטיםשולטים  האנשיםהאנשים  --הצבעותהצבעות, , נאומיםנאומים  --((האדםהאדם  שלשל  לכוחולכוחו  הללהלל  שירשיר" )" )פוליספוליס""

  פטרוןפטרון  היההיה  פוליספוליס  לכללכל. . בחייובחייו  ושולטתושולטת  האדםהאדם  עלעל  ההכפויכפוי  שהתורהשהתורה  היהדותהיהדות  לעומתלעומת. . אחראיםאחראים  הםהם  --לאליםלאלים  משהומשהו  גםגם  לתתלתת  צריךצריך
, , האליםהאלים  מלךמלך  --לזאוסלזאוס  החגיגההחגיגה  ובמסגרתובמסגרת  משלחתמשלחת  שולחשולח  היההיה  פוליספוליס  כלכל  --הלניתהלנית--פןפן  חגיגהחגיגה  --האולימפיאדההאולימפיאדה. . משלהמשלה  אלאל, , משלהמשלה
  בעליבעלי  --אנתרומורפיםאנתרומורפים  נקראונקראו  האליםהאלים. . האדםהאדם  הואהוא  בפוליסבפוליס  הריבוןהריבון. . שניםשנים  בארבעבארבע  פעםפעם  חגחג  זהוזהו. . תחרויותתחרויות  היתרהיתר  ביןבין  גםגם  והיווהיו

  ......ועודועוד  כועסיםכועסים, , שותיםשותים, , אוכליםאוכלים  --האדםהאדם  הםהם  כמוכמו  מכיווןמכיוון  --צורהצורה
  הםהם  עודעוד  --ככ  --""להתערבלהתערב  לאלא""  שלשל  בגישהבגישה  היווניםהיוונים  האליםהאלים. . להםלהם  נוגעיםנוגעים  שאינםשאינם  בדבריםבדברים  יתעניינויתעניינו  שהאליםשהאלים  מדועמדוע  ישאלישאל  היווניהיווני

    בהםבהם  ויזלזלוויזלזלו  עליהםעליהם  יצחקויצחקו  אםאם  גםגם, , שדרשושדרשו  מהמה  אתאת  מקבליםמקבלים
  הכירוהכירו  שכולםשכולם  במובןבמובן  היההיה  הכוונההכוונה  --היווניםהיוונים  שלשל  הטקסטהטקסט  היההיה  שהומרוסשהומרוס  רווחתרווחת  דעהדעה  תהתהייהיהי  --""קדושקדוש  טקסטטקסט""--ביווןביוון  מושגמושג  איןאין
  אואו  במעשיםבמעשים  בכללבכלל  עוסקיםעוסקים  לאלא  העתיקהעתיק  בעולםבעולם  ]גויים[]גויים[נביאיםנביאים  גםגם. . לאמיתהלאמיתה  באמתבאמת  מלאמלא  היההיה  לאלא  הואהוא  אבלאבל, , לל""הנהנ  הספרהספר  אתאת

  אבלאבל, , העתידהעתיד  אתאת  אומריםאומרים  ישראלישראל  נביאינביאי, , ישראלישראל  נביאינביאי  כמוכמו  חברהחברה  מתקנימתקני  לאלא  הםהם. . בלבדבלבד  העתידהעתיד  בניחושבניחוש  עוסקיםעוסקים  הםהם  --במוסרבמוסר
  תפקידתפקיד  זהזה  --תפקידםתפקידם  לאלא  פשוטפשוט  זהזה  כיכי, , החברההחברה  אתאת  לתקןלתקן  ניסוניסו  לאלא  יווןיוון  נביאינביאי  ..לעשותלעשות  צריכהצריכה  שהחברהשהחברה  בתיקוניםבתיקונים  תלויתלוי  העתידהעתיד
  תורתתורת  גםגם  היאהיא  ..ביותרביותר  הקטניםהקטנים  הדבריםהדברים  עדעד  אסוראסור  ומהומה  מותרמותר  מהמה  לךלך  שאומרתשאומרת  תורהתורה  --""חייםחיים  תורתתורת""  היאהיא  שלנושלנו  התורההתורה. . האדםהאדם
  ..העבירההעבירה  מולמול  החוקהחוק  הואהוא  העיקריהעיקרי  ההבדלההבדל. . העיקרהעיקר  לאלא  זהזה  אבלאבל, , ומוסרומוסר  אמונהאמונה

  ..התרבויותהתרבויות  ביןבין  בשוניבשוני  יהיהיהיה  בסיסובסיסו  --ליווניםליוונים  היהודיםהיהודים  ביןבין, , מלחמתימלחמתי  דווקאדווקא  לאולאו, , קונפליקטקונפליקט  כשנראהכשנראה  תמידתמיד**
  '.'.וכווכו  החלטותהחלטות  קבלתקבלת, , עםעם  אסיפותאסיפות. . םםמסוימסוי  במשטרבמשטר  --מתמתמסוימסוי  בצורהבצורה  שחייםשחיים  אנשיםאנשים  --אנשיםאנשים  סתםסתם  לאלא  --אנשיםאנשים  זהזה  פוליספוליס

  ..הפשוטההפשוטה  לאוכלוסיהלאוכלוסיה"= "= דמוסדמוס""--לל  נתוןנתון  השלטוןהשלטון(. (. שלטוןשלטון  --נלוויתנלווית  משמעותמשמעות))  כוחכוח==ביווניתביוונית  קרטוסקרטוס  --הדמוסהדמוס  שלטוןשלטון  --דמוקרטיהדמוקרטיה
  החוקיםהחוקים  כלכל  כמעטכמעט". ". אבאב  רצחרצח""  לדוגמאלדוגמא  --""אלוהיאלוהי""  כמשהוכמשהו  שנתפסיםשנתפסים, , עתיקהעתיקה  לתקופהלתקופה  שרידשריד  שהםשהם  מצומצםמצומצם  חוקיםחוקים  מספרמספר  ישיש

  כחוקיםכחוקים  מהחוקיםמהחוקים  לחלקלחלק  להתייחסלהתייחס  אפשראפשר  שכיוםשכיום  רקרק  --אנושיתאנושית  והכרעהוהכרעה  אנושיאנושי  דעתדעת  שיקולשיקול  שלשל  פונקציהפונקציה  הםהם  יוונייווני  בפוליסבפוליס
    ..האנשיםהאנשים  יי""עע  לנסיבותלנסיבות  בהתאםבהתאם  ומשתניםומשתנים, , אנושייםאנושיים  הםהם  החוקיםהחוקים  כלכל. . הגיונייםהגיוניים  --""טבעייםטבעיים""

  לאלא  כדיכדי" " להתפלפללהתפלפל""  מנסיםמנסים  והםוהם, , כךכך  אומריםאומרים  הםהם  והיוםוהיום  כךכך  שניםשנים  3131  לפנילפני  שאמרושאמרו  פוליטיקאיםפוליטיקאים  מחפשיםמחפשים  אנחנואנחנו, , כיוםכיום  אםאם
  ..לנסיבותלנסיבות  בהתאםבהתאם  ללווהכהכ  --""דעתידעתי  אתאת  שיניתישיניתי""  יגידיגיד  יוונייווני, , זאתזאת  לעומתלעומת. . דעתםדעתם  אתאת  שינושינו  שהםשהם  להגידלהגיד

  --סובביוסובביו  לרצוןלרצון  בניגודבניגוד  ולאולא", ", חינםחינם  אוכלאוכל""  היההיה  כהןכהן, , העתיקההעתיקה  בעתבעת. . מגבלותמגבלות  רקרק  זהזה  כיוםכיום  --""כהןכהן""  שהואשהוא  לאדםלאדם  נותןנותן  זהזה  מהמה
  . . מאודמאוד  חשובחשוב  אדםאדם, , מאודמאוד  גדולגדול  משהומשהו  היההיה  היהודיםהיהודים  עבורעבור  גדולגדול  כהןכהן", ", הגדולהגדול  כהןכהן""הה  גםגם  היההיה. . מעמדמעמד  זהזה" " כהןכהן""



--נקייםנקיים  הםהם  --חטאיהםחטאיהם  כלכל  עלעל  כיפרוכיפרו  שהםשהם  להרגישלהרגיש  רגערגע  ביןבין  אנשיםאנשים  למיליונילמיליוני  שגורםשגורם, , וכוחווכוחו  מעמדומעמדו  כלכל  עםעם, , היוםהיום  שלשל  האפיפיורהאפיפיור
  לכפרלכפר". ". אלוהיםאלוהים  חציחצי""  מעיןמעין, , כוחכוח  שלשל  במובןבמובן  פשוטפשוט, , הזההזה  במובןבמובן  לאלא  אבלאבל  ..מהיהדותמהיהדות, , הגדולהגדול  הכהןהכהן  מדמותמדמות  בעצםבעצם  נגזרנגזר  האפיפיורהאפיפיור

  מספיקמספיק  וזהוזה  ,,בנצרותבנצרות  זהזה  מחילהמחילה, , מוחלמוחל  לאלא  הואהוא  אבלאבל, , לכפרלכפר  הכוחהכוח  אתאת  ישיש  לכהןלכהן.  .  נפשיתנפשית--עצמיתעצמית  עבודהעבודה  זוזו  --ביהדותביהדות  חטאחטא  עלעל
, , החברההחברה  מרכזמרכז  הואהוא  המקדשהמקדש. . השלוםהשלום  יחסייחסי  עלעל  ואחראיואחראי  קורבנותקורבנות  מקריבמקריב  הגדולהגדול  הכהןהכהן. . גדולגדול  מישהומישהו  בובו  לראותלראות  ליהודיםליהודים  חזקחזק

  ..עליועליו  ממונהממונה  הואהוא  והכהןוהכהן
  שלשל  נוספתנוספת  ופונקציהופונקציה. . חברתיתחברתית, , כלכליתכלכלית  --בפונקציותבפונקציות  מרובהמרובה  שהואשהוא  מהסיבהמהסיבה, , פקידפקיד  מאשרמאשר  יותריותר  לאלא  הואהוא  הכהןהכהן  היווניתהיוונית  בפוליסבפוליס
  מישהומישהו  שנתייםשנתיים  ותוךותוך, , ככולםככולם  אדםאדם  הואהוא, , הזוהזו  הפונקציההפונקציה  עלעל  שאחראישאחראי  הפקידהפקיד  והואוהוא  ––האליםהאלים    לביןלבין  הפוליסהפוליס  ביןבין  היחסיםהיחסים  שמירתשמירת
  ..ייחודייחוד  שוםשום  איןאין  --בתפקידובתפקידו  אותואותו  יחליףיחליף  אחראחר

  עמוסיםעמוסים  היוהיו  הללוהללו  הפולחניםהפולחנים  --הפרטיםהפרטים  היאהיא  התשובההתשובה? ? שניםשנים  אלפיאלפי  מעמדמעמד  החזיקהחזיק  זהזה  איךאיך  --??העתיקהעתיק  הפולחןהפולחן  שלשל  הסודהסוד  מהמה**
. . פרטיםפרטים  הרבההרבה  היוהיו  כלומרכלומר  --""........משהומשהו  החסרתיהחסרתי  אםאם""  פולחןפולחן  באיזשהובאיזשהו  אומראומר  היההיה  שהכהןשהכהן  לחשלחש. . ביותרביותר  סודייםסודיים  ,,פרטיםפרטים  בפרטיבפרטי
  --יצליחיצליח  דברדבר  שלשל  בסופובסופו  סטטיסטיתסטטיסטית  ומבחינהומבחינה, , ושובושוב  שובשוב  מנסיםמנסים  והיווהיו, , משהומשהו  שהחסירושהחסירו  מסיקיםמסיקים  היוהיו  אזאז  עבדעבד  לאלא  הפולחןהפולחן  אםאם
  . . עובדעובד  באמתבאמת  שזהשזה  חשבוחשבו  לכןלכן
  שלשל  שמותשמות  כמעטכמעט  לנולנו  איןאין  שנישני  מצדמצד  אךאך. . כאליםכאלים  כמעטכמעט  מוערציםמוערצים  הםהם? ? בישראלבישראל  החוקיםהחוקים  מפרשימפרשי  שלשל  דינםדינם  מהומהו  --החוקיםהחוקים  מפרשימפרשי  

  ..אותואותו  לפרשלפרש  מהמה  איןאין, , עםעם  באסיפתבאסיפת  לשנותולשנותו  ניתןניתן  אךאך  --חוקחוק  קייםקיים, , ביווןביוון  חוקיםחוקים  מפרשימפרשי
  ..קדושקדוש  כמעטכמעט  יהפוךיהפוך  החוקהחוק  מפרשמפרש  --קדושקדוש  החוקהחוק  אםאם
  
  

    ..בדתבדת  שולטשולט  הפוליסהפוליס  --הפוליסהפוליס  שלשל  יהיהצצפונקפונק  זוהיזוהי, , מגובלתמגובלת  מאודמאוד  היאהיא  ביווןביוון  הדתהדת
    ..הדתהדת  שלשל  הפיצויהפיצוי  היאהיא  הפילוסופיההפילוסופיה. . המחשבההמחשבה  --הפילוסופיההפילוסופיה  --הפיצויהפיצוי  נמצאנמצא  המוגבלותהמוגבלות  שנמצאתשנמצאת  כןכןוהיוהי

    ..הפילוסופיההפילוסופיה  אתאת  --החופשיתהחופשית  המחשבההמחשבה  אתאת  הגבילההגבילה  היאהיא  ולכןולכן  מרכזיתמרכזית  היאהיא  הדתהדת, , בישראלבישראל
  ..ליווניםליוונים  ייחודיייחודי  זהזה  ולכןולכן  אחרתאחרת  שפהשפה  בכלבכל  מילהמילה  אותהאותה  נשארהנשארה  פילוסופיהפילוסופיה
. . שנהשנה--חודשחודש--יוםיום  תהתהייהיהי  החלוקההחלוקה  העתיקההעתיקה  ויווןויוון  ברומאברומא  ולכןולכן, , השמייםהשמיים  פפ""עע  תמידתמיד  נקבעיםנקבעים  העתיקההעתיקה  בעתבעת  ומועדיםומועדים  תאריכיםתאריכים

  .." " הגבהגב  לולו  שכאבשכאב  אלוהיםאלוהים""  --היהדותהיהדות  הואהוא  --בעולםבעולם  לשבועותלשבועות  לחלוקהלחלוקה  המקורהמקור. . לשבועותלשבועות  חלוקהחלוקה  תהתהייהיהי  לאלא
  ((הגדרההגדרה? )? )פילוסופיהפילוסופיה  מהימהי

, , הדתיתהדתית  המסורתהמסורת  מןמן  הנחההנחה  שוםשום  שתקבלשתקבל  בליבלי  --עצמהעצמה  בכוחותבכוחות  האנושיתהאנושית  המחשבההמחשבה  מנסהמנסה  בהבה  פעילותפעילות  אותהאותה  הינההינה  פילוסופיהפילוסופיה
  מחשבתומחשבתו, , ותודעתוותודעתו  האדםהאדם  טבעטבע  עלעל, , האדםהאדם  שלשל  טיבוטיבו  עלעל  ומנומקומנומק  רציונאלירציונאלי, , וחשבוןוחשבון  דיןדין  לעצמהלעצמה  לתתלתת  --הכלליתהכללית  ההסכמהההסכמה  מןמן  אואו

  כיוצאכיוצא  שאלותשאלות  הרבההרבה  ועודועוד  הטובהטוב  ואלואל  האושרהאושר  אלאל  האנושיתהאנושית  והחברהוהחברה  האדםהאדם  אתאת  להביאלהביא  היכולותהיכולות  השונותהשונות  הדרכיםהדרכים  עלעל, , ולשונוולשונו
  ..באלהבאלה
  ביהדותביהדות  פילוסופיהפילוסופיה  איןאין  משמעמשמע  --בפילוסופיהבפילוסופיה  ההגדרהההגדרה  היאהיא  הזוהזו  שההגדרהשההגדרה  מסכימיםמסכימים  אנחנואנחנו  אםאם  --לטעוןלטעון  רוצהרוצה..  

  בראשבראש  הואהוא  בישראלבישראל  רברב. . לחשיבהלחשיבה, , להשכלהלהשכלה  דאגהדאגה  ככ""שכשכ  בעולםבעולם  אומהאומה  איןאין, , חשיבהחשיבה  נגדנגד  איננהאיננה  שהיאשהיא  רקרק  לאלא  היהדותהיהדות
  ..טובטוב  אדםאדם  להיותלהיות  צריךצריך  הואהוא. . כומרכומר  להיותלהיות  יכוליכול  בורבור  אפילואפילו, , הכנסייההכנסייה  יי""עע  מוסמךמוסמך  --כומרכומר  --זאתזאת  לעומתלעומת. . חכםחכם  תלמידתלמיד  ובראשונהובראשונה

  פסולפסול  לפעמיםלפעמים  הארץהארץ  עםעם, , בהלכהבהלכה  מעוגןמעוגן  אפילואפילו  וזהוזה. . חכםחכם  תלמידתלמיד  להיותלהיות  חייבחייב  הואהוא, , שעוזרשעוזר  ונחמדונחמד  טובטוב  אדםאדם  דווקאדווקא  לאולאו  הואהוא  רברב
  . . להעידלהעיד  יכוליםיכולים  חכמיםחכמים  רקרק  --עדותעדות
  יהיהיהיה  לאלא  לעולםלעולם  למדןלמדן  שלאשלא  מימי. . לחסידלחסיד  חכםחכם  תלמידתלמיד  ביןבין  הפרדההפרדה  ישיש. . טובהטובה  נשמהנשמה= = חסידחסיד  --""חסידחסיד  הארץהארץ  עםעם  לאלא""  אמרואמרו  לל""חזחז

  . . ללמודללמוד  חייביםחייבים. . מילוטמילוט  דרךדרך  איןאין. . חסידחסיד
  לשנילשני  זהזה  אתאת  לקחתלקחת  יכוליכול  חכםחכם  אדםאדם". ". המוותהמוות  סםסם  זכהזכה, , המוותהמוות  סםסם  לולו  נעשהנעשה  זכהזכה  לאלא  הואהוא  אםאם  מופלגמופלג  חכםחכם  תלמידתלמיד""  אמרואמרו  לל""חזחז

  .  .  הטובהטוב  אואו  הרעהרע  לכיווןלכיוון  כיווניםכיוונים
  ..(...(.לל""חזחז  פפ""עע))  תורהתורה  לימודלימוד  ללאללא  ומוסריומוסרי  טובטוב  אדםאדם  איןאין
, , אותואותו  ונבדוקונבדוק  הזההזה  הביטויהביטוי  אתאת  ניקחניקח  אםאם  --""לשמהלשמה  תורהתורה""  ""פילוסופיהפילוסופיה""  למילהלמילה  ביותרביותר  הקרובהקרוב  הביטויהביטוי  אתאת, , לדוגמאלדוגמא  ניקחניקח
  ..ליווניםליוונים  היהודיםהיהודים  ביןבין  תהוםתהום  ישנהישנה  כמהכמה  עדעד  נראהנראה

  פילוסופיהפילוסופיה  המונחהמונח  אתאת", ", לשמהלשמה  תורהתורה""  המונחהמונח  אתאת  בודקיםבודקים  אנחנואנחנו  שבאמצעותםשבאמצעותם  ציריםצירים  22
צירציר  11--  תכליתתכלית--  לשםלשם  מהמה  אדםאדם  עושהעושה  פילוסופיהפילוסופיה--  מהמה  מניעמניע  אותואותו--  סקרנותסקרנות..  אריסטואריסטו  שאלשאל  אתאת  השאלההשאלה  הזאתהזאת; ; לכאורהלכאורה  רוברוב  בניבני  

  האדםהאדם  בעולםבעולם  לאלא  עוסקיםעוסקים  בפילוסופיהבפילוסופיה, , ולאולא  רערע  להםלהם..  פילוסופיהפילוסופיה  היאהיא  פשוטפשוט  סיפוקסיפוק  יצריצר  הסקרנותהסקרנות..
::יצריםיצרים  סוגיסוגי  11     
  אותםאותם  לספקלספק  בליבלי  יכוליכול  לאלא  שהאדםשהאדם  יצריםיצרים. . 33
    אותםאותם  לספקלספק  בלאבלא  יכוליכול  שהאדםשהאדם  יצריםיצרים. . 22
    ..כורחוכורחו  בעלבעל  פשוטפשוט  אותםאותם  מספקמספק  שאדםשאדם  יצריםיצרים..11

  ..הסקרנותהסקרנות  יצריצר: : 11--לל  דוגמאדוגמא, , המיןהמין  יצריצר: : 22--לל  דוגמאדוגמא, , האכילההאכילה  יצריצר: : 33--לל  דוגמאדוגמא
  ..סקרןסקרן  הואהוא  בטבעובטבעו  האדםהאדם, , לידיעהלידיעה  מהרצוןמהרצון  נובענובע  הסקרנותהסקרנות  יצריצר
  נחשבנחשב  היההיה  םם""הרמבהרמב. . ההלכהההלכה  ולפסיקתולפסיקת, , לתורהלתורה  מכווןמכוון  ללוווהכוהכ, , עמוקהעמוקה  מחשבהמחשבה  ישנהישנה  ,,ביהדותביהדות  חופשיתחופשית  מחשבהמחשבה  כזהכזה  דברדבר  איןאין

  ..להלכהלהלכה  פירושיםפירושים  נתןנתן  שהואשהוא  בגללבגלל  גאוןגאון  הואהוא, , לגאוןלגאון
  ..לדתלדת  משועבדתמשועבדת  היאהיא  ביהדותביהדות  המחשבההמחשבה  התכליתהתכלית  שלשל  הראייההראייה  מזוויתמזווית

  לדעתלדעת  --מהעיקרמהעיקר  סוטהסוטה  הואהוא. . מוותמוות  בןבן  --""בנפשובנפשו  מתחייבמתחייב  זהזה  הריהרי  --זהזה  אילןאילן, , זהזה  נירניר  יפהיפה  מהמה, , ואומרואומר  משנתומשנתו\\מלימודומלימודו  המפסיקהמפסיק""
  . . התורההתורה  פפ""עע  להתנהגלהתנהג  איךאיך
  ..מהתכליתמהתכלית  נגזרנגזר  ההיקףההיקף. . מאודמאוד  רחברחב  היקףהיקף  ישיש  לפילוסופיהלפילוסופיה  --היקףהיקף--22  צירציר

  --בראשיתבראשית  ומעשהומעשה  מרכבהמרכבה  מעשהמעשה  --בהםבהם  לעסוקלעסוק  ליהודיםליהודים  שאסורשאסור  דבריםדברים  22  ישיש  היהודיהיהודי  הקורפוסהקורפוס  בתוךבתוך  --כזהכזה  דברדבר  איןאין  ביהדותביהדות
  ..קלאסיותקלאסיות  דוגמאותדוגמאות
  לאלא  מהמה  יפהיפה  מהמה  --בתורהבתורה  הכלהכל  זהזה? ? פילוסופיהפילוסופיה, , ספרותספרות  ללמודללמוד  צריךצריך  למהלמה  ,,בתורהבתורה  נמצאנמצא  הכלהכל  --""חיצוניותחיצוניות  חוכמותחוכמות""  ללמודללמוד  אסוראסור
  המצאותהמצאות  מאודמאוד  הרבההרבה. . בעיהבעיה  זהזה  עםעם  איןאין, , פרקטיפרקטי  שימוששימוש  לכךלכך  ישיש  אםאם  --מדעיםמדעים  לימודילימודי  מבחינתמבחינת. . בתורהבתורה  נמצאנמצא  הכלהכל', ', וכווכו... ... יפהיפה
  במשהובמשהו  התעסקהתעסק  אדםאדם", ", אגבאגב  בדרךבדרך""  הומצאוהומצאו, , בעולםבעולם  הגדולותהגדולות  מההמצאותמההמצאות  מעטמעט  לאלא. . הסקרנותהסקרנות  יצריצר  בסיפוקבסיפוק  מקורןמקורן  --היוםהיום
  אתאת  איןאין, , אחדאחד  בנושאבנושא  ממוקדתממוקדת  שלושלו  החופשיתהחופשית  שהחשיבהשהחשיבה, , במחקרבמחקר  שעוסקשעוסק  אדםאדם  לעומתלעומת. . במקרהבמקרה  משהומשהו  וגילהוגילה  סקרנותסקרנות  מתוךמתוך

  החייםהחיים  אתאת  משכללמשכלל  אדםאדם. . המודרניהמודרני  המדעהמדע  התחילהתחיל  שמכאןשמכאן  נאמרנאמר  ""כוחכוח  שווהשווה  ידעידע: ": "אנגליאנגלי  --בייקוןבייקון  פרנסיספרנסיס..לפרוץלפרוץ  האפשרותהאפשרות



  חוקריםחוקרים. . חוקריםחוקרים  שמסקרןשמסקרן  מהמה......לדעתלדעת  הרצוןהרצון  ,,סקרנותסקרנות  מתוךמתוך  --אריסטואריסטו  תהתהייהיהי  התפיסההתפיסה  אזאז  ועדועד. . פרקטיפרקטי  לשימושלשימוש, , כוחכוח  בשבילבשביל
  . . שבאשבא  מהמה
  נמוכהנמוכה  הרמההרמה  גםגם  ככהככה  --פרקטיתפרקטית  למטרהלמטרה  במוזיקהבמוזיקה  עוסקיםעוסקים  כאשרכאשר'.'.לדוגלדוג  כלהכלה  חתןחתן  לשמחלשמח  --מסוימותמסוימות  למטרותלמטרות? ? מוזיקהמוזיקה  עםעם  מהמה--

  ..גבוהגבוה  יותריותר  הרבההרבה  הרמההרמה, , בקרובבקרוב  שיבנהשיבנה  ממ""בביהבביה  לנגןלנגן  --''לדוגלדוג, , יותריותר  גבוהגבוה  למטרהלמטרה  כשמנגניםכשמנגנים, , יותריותר
  

  אותואותו  לספקלספק  מנסהמנסה  האםהאם  ..לאלא  אואו  אותואותו  לספקלספק  אםאם  בחירהבחירה  לאדםלאדם  שאיןשאין  יצריצר  זהוזהו  --הסקרנותהסקרנות  יצריצר  סיפוקסיפוק  הואהוא  הפילוסופיההפילוסופיה  תכליתתכלית
  ..באדםבאדם  תלויהתלויה  היאהיא  היצרהיצר  סיפוקסיפוק  שלשל  הרמההרמה. . טבעיתטבעית  בצורהבצורה
  כיכי  נלמדתנלמדת  פשוטפשוט  היאהיא  --הסקרנותהסקרנות  יצריצר  אתאת  לספקלספק  ממ""עע  נלמדתנלמדת  לאלא  --""לשמהלשמה  תורהתורה""  ביהדותביהדות  הפילוסופיההפילוסופיה  מושגמושג  אתאת  נבדוקנבדוק  אםאם
  . . בחייםבחיים  האדםהאדם  שלשל  התכליתהתכלית  היאהיא  נכונהנכונה  ועשייהועשייה, , לעשותלעשות  מהמה  לדעתלדעת  כדיכדי  לומדיםלומדים. . התורההתורה  אתאת  ללמודללמוד  מצוויםמצווים  אנואנו  ,,חובהחובה  זוזו
  אתאת  שילמדושילמדו  מפחדיםמפחדים  לל""חזחז. . שכרשכר  קבלתקבלת  לשםלשם  לאלא, , הידיעההידיעה  לשםלשם  לאלא. . התורההתורה  קיוםקיום  לשםלשם  ––? ? לשמהלשמה  תורהתורה  המיליםהמילים  פירושפירוש  מהמה

  לדעתלדעת  כדיכדי  --תורהתורה  ללמודללמוד  כדיכדי  רקרק", ", לולו  ישתלםישתלם""  זהזה  כיכי  תורהתורה  ילמדילמד  שאדםשאדם  בדעתםבדעתם  העלוהעלו  לאלא  הםהם, , הבאהבא  בעולםבעולם  השכרהשכר  לשםלשם  התורההתורה
  ..הסקרנותהסקרנות  לשםלשם  ידיעהידיעה  איננהאיננה  ההתנהגותההתנהגות  לשםלשם  ידיעהידיעה. . להתנהגלהתנהג  איךאיך
  

  ??בפילוסופיהבפילוסופיה  עסקועסקו  כןכן  יהודיםיהודים  מתימתי
  ::בפילוסופיהבפילוסופיה  יעסקויעסקו  יהודיםיהודים  מדועמדוע  אפולוגטיקהאפולוגטיקה  שלשל  אפשרויותאפשרויות  22  ישנןישנן  --םם""הרמבהרמב  --הקלאסיתהקלאסית  הדוגמאהדוגמא
  יזדקקויזדקקו  הםהם', ', לדוגלדוג  היווניםהיוונים  עםעם  --החיצוניתהחיצונית  התרבותהתרבות  עםעם  למגעלמגע  באובאו  יהודיםיהודים  כאשרכאשר  --הצטדקותהצטדקות, , הגנההגנה  --אפולוגטיקהאפולוגטיקה  מטרותמטרות

  סותרתסותרת  לאלא  שלנושלנו  שהתורהשהתורה  להראותלהראות  רצהרצה". ". פילופילו""  --האלכסנדרוניהאלכסנדרוני  ידידיהידידיה  --שעסקשעסק  הראשוןהראשון. . האלההאלה  למטרותלמטרות  בעיקרבעיקר  לפילוסופיהלפילוסופיה
, , העתיקההעתיקה  בעתבעת  לעליונהלעליונה  נחשבהנחשבה  היווניתהיוונית  התרבותהתרבות. . השנייההשנייה  אתאת  אחתאחת  משלימותמשלימות  הןהן, , אותהאותה  משלימהמשלימה  אלאאלא, , הפילוסופיההפילוסופיה  אתאת

  שהפילוסופיהשהפילוסופיה  להראותלהראות  הייתההייתה  השנייההשנייה  המטרההמטרה. . סותרתסותרת  לאלא  שהתורהשהתורה  להראותלהראות  רצוןרצון  היההיה  ולכןולכן  --אותהאותה  שיסתרושיסתרו  היההיה  ואסורואסור
  הפילוסופיההפילוסופיה  לפילפי, , לפילוסופיהלפילוסופיה  עליונהעליונה  שהתורהשהתורה, , זאתזאת  טעןטען  םם""הרמבהרמב. . עדיפהעדיפה  והיאוהיא  לפילוסופיהלפילוסופיה  עליונהעליונה  היאהיא  ישראלישראל  ותורתותורת  טועהטועה
  אתאת  להוכיחלהוכיח  כדיכדי  בפילוסופיהבפילוסופיה  השתמשהשתמש  םם""הרמבהרמב. . חדשחדש  הואהוא  העולםהעולם'...", '...", הה  בראברא  בראשיתבראשית""  כתובכתוב  ובתורהובתורה, , קדמוןקדמון  הואהוא  העולםהעולם
  השכלהשכל  עםעם  גםגם  ויוכיחויוכיח  מישהומישהו  יגיעיגיע  ומחרומחר, , עדיפהעדיפה  שהתורהשהתורה  להוכיחלהוכיח  כליכלי  בתורבתור  האנושיהאנושי  בשכלבשכל  משתמשמשתמש. . התורההתורה  אמתאמת

  מאפשרתמאפשרת  לאלא  ישראלישראל  דתדת. . לאפולוגטילאפולוגטי  העיסוקהעיסוק  אתאת  הפכההפכה  --היהדותהיהדות  לתוךלתוך  הפילוסופיההפילוסופיה  שלשל  הכניסההכניסה......עדיפהעדיפה  שהפילוסופיהשהפילוסופיה
  AAllllooss( ( לדברלדבר: ): )מיליםמילים  משתימשתי  המורכבתהמורכבת, , יווניתיוונית  המצאההמצאה  אלגוריהאלגוריה  --נוספתנוספת  דוגמאדוגמא  ..ידיעהידיעה  לשםלשם  ידיעהידיעה, , השכלההשכלה  לשםלשם  השכלההשכלה

&&  aaggoorreeoo  ((אחראחר .) .)המקורהמקור. . אחרתאחרת  לדרגהלדרגה  אותואותו  ומעליםומעלים  אחראחר  רובדרובד  עלעל  מדברמדבר  הכתובהכתוב, ,   אחרתאחרת  בדרגהבדרגה  הואהוא  כשהדיבורכשהדיבור  
  לידילידי  באבא  אחדאחד  אלאל  שיששיש  לאבחנהלאבחנה  כמעטכמעט  שהגיעושהגיעו( ( אסטואיםאסטואים))  משכיליםמשכילים  אנשיםאנשים  שלשל  אסכולהאסכולה  תהתהייהיהי  ההלניסטיההלניסטי  בעולםבעולם  --לאלגוריהלאלגוריה

  הםהם  --בזהבזה  האמינוהאמינו  ממשממש  לאלא  הםהם  שנישני  ומצדומצד  הפוליסהפוליס  שלשל  לטקסיםלטקסים  להגיעלהגיע  מחויביםמחויבים  הםהם  אחדאחד  מצדמצד. . שלושלו  פעולהפעולה  דרכידרכי  בכמהבכמה  ביטויביטוי
  הםהם  בתודעהבתודעה  אבלאבל  אליםאלים  סיפוריסיפורי  באותםבאותם  להאמיןלהאמין  לאלא  --אלגוריהאלגוריה  עושיםעושים  הםהם  המיתולוגיההמיתולוגיה  סיפוריסיפורי  לכללכל. . ויחידויחיד  אחדאחד  באלבאל  האמינוהאמינו
  ..האליםהאלים  אתאת  לשרתלשרת  להמשיךלהמשיך  מסוגליםמסוגלים  הםהם  וכךוכך  שוניםשונים  אליםאלים  בדמותבדמות  שוניםשונים  בכוחותבכוחות  ביטויביטוי  לידילידי  שבאשבא  ויחידויחיד  אחדאחד  אלאל  עבדועבדו
  דוגמאדוגמא  זוהיזוהי  השיריםהשירים  שירשיר  --באלגוריהבאלגוריה  היהודיהיהודי  השימושהשימוש  לביןלבין  באלגוריהבאלגוריה  והיווניםוהיוונים  הסטואיםהסטואים  שעושיםשעושים  השימושהשימוש  ביןבין  ההבדלההבדל  מהמה

  שהאלגוריהשהאלגוריה  בעודבעוד. . אלגוריאלגורי  פירושפירוש  זהוזהו. . לל""חזחז  פפ""עע  קודשקודש  הואהוא  השיריםהשירים  שירשיר  --((הפורנוגרפיההפורנוגרפיה  גבולגבול  עלעל  הואהוא))  לאלגוריהלאלגוריה  קלאסיתקלאסית
  בטקסבטקס  שמשתתףשמשתתף  חילוניחילוני  בעצםבעצם  הואהוא  היווניהיווני  ..הקודשהקודש  אלאל  מהחולמהחול  הולכתהולכת  היהודיתהיהודית  האלגוריההאלגוריה  החולהחול  אלאל  מהקודשמהקודש  הולכתהולכת  היווניתהיוונית

  ..בהםבהם  מאמיןמאמין  שההמוןשההמון  כפיכפי  אליםאלים  באותםבאותם  מאמיןמאמין  לאלא  הואהוא. . חילוניחילוני  לטקסלטקס  אותואותו  והופךוהופך  דתידתי  טקסטקס  לוקחלוקח. . אלגוריהאלגוריה  עושהעושה  הואהוא, , דתידתי
, , הלכתיתהלכתית  תכליתתכלית  לאלא  שאיןשאין  פעילותפעילות, , טקסטטקסט. . הקודשיםהקודשים  לקודשלקודש  אותואותו  והופךוהופך  --אהבהאהבה  סיפורסיפור  --לגמרילגמרי  חילוניחילוני  טקסטטקסט  לוקחלוקח  היהודיהיהודי
  עושהעושה  --לשייכיםלשייכים  אותםאותם  הופךהופך  אניאני  שייכיםשייכים  שלאשלא  טקסטיםטקסטים  ישיש  ואםואם. . מקוםמקום  לולו  איןאין  הזההזה  בעולםבעולם  האדםהאדם  שלשל  ליעודליעוד  הקשורההקשורה
  ..אלגוריהאלגוריה

  
  ומוסרומוסר  דתדת
  ליצורליצור  ניתןניתן  שלאשלא  קטגוריותקטגוריות  שתישתי  הןהן  אלואלו  אךאך. . מעולםמעולם  כךכך  עלעל  ערערערער  לאלא  אחדאחד  אףאף, , נפרדותנפרדות  קטגוריותקטגוריות  הןהן  ומוסרומוסר  דתדת' ' לייבוביץלייבוביץ  פפ""עע

  עושהעושה  שהואשהוא  דברדבר  כלכל  משווהמשווה  הואהוא  שאליושאליו  הצירהציר  הואהוא  הזההזה  והצירוהציר  --בחייםבחיים  צירציר  לאדםלאדם  ישיש. . לערערלערער  החלוהחלו  כךכך  עלעל  --הןהןייבינבינ  קשריםקשרים
  אואו  מוסרמוסר  הואהוא  האדםהאדם  שלשל  שהצירשהציר  אואו. . בעולםבעולם  כזהכזה  דברדבר  איןאין, , סרגליםסרגלים  שנישני  לאדםלאדם  איןאין, , כלשהוכלשהו  סרגלסרגל, , נכוןנכון  לאלא\\נכוןנכון  עושהעושה, , בחייםבחיים
  מולמול  עצמועצמו  אתאת  שופטשופט  האדםהאדם  שמולושמולו  הצירהציר  מהומהו, , מוסרימוסרי  אדםאדם  והואוהוא  משהומשהו  עושהעושה  אדםאדם  כאשרכאשר. . הדתהדת  הואהוא  האדםהאדם  שלשל  שהצירשהציר
" " השםהשם  אניאני""  שלשל  הזההזה  הצירוףהצירוף  ""השםהשם  אניאני, , כמוךכמוך  לרעךלרעך  ואהבתואהבת."."האלהאל  הואהוא  האדםהאדם  שלשל  הצירהציר, , בדתבדת. . אחראחר  אדםאדם  מולמול, , הזולתהזולת
  . . השםהשם  ציוויציווי  שזהשזה  כךכך  עלעל  מראהמראה  --בסוףבסוף
  שיששיש  אומראומר  לאלא  זהזה, , אדםאדם  בניבני  לביןלבין  אליםאלים  ביןבין  מוחלטתמוחלטת  הפרדההפרדה  ישיש  --היווניםהיוונים  האליםהאלים  בעבודתבעבודת, , יווןיוון  בדתבדת  --היווניהיווני  ההיבריסההיבריס  חטאחטא
  חטאחטא  עוברעובר  אתהאתה, , זהזה  עלעל  עוברעובר  וכשאתהוכשאתה  --""שםשם  והואוהוא  פהפה  אניאני""  יודעיודע  אתהאתה  מהאלמהאל  משהומשהו  מבקשמבקש  כשאתהכשאתה  אךאך, , קשריםקשרים  ישיש  --נתקנתק

  חזורחזור  הלוךהלוך  ההרההר  לראשלראש  ההרההר  מתחתיתמתחתית  אבןאבן  לגלגללגלגל  היההיה  עונשועונשו  --האליםהאלים  שלשל  סודסוד  גילהגילה  סיזיפוססיזיפוס. . הגבולותהגבולות  אתאת  לעבורלעבור  --היבריסהיבריס
  (.(.    סיזיפיתסיזיפית  עבודהעבודה))

  ..גאווהגאווה  --mmeeggaallooppssyycchhiiaa  --וגםוגם', ', לדוגלדוג  אומץאומץ  --האדםהאדם  שלשל  טובותטובות  נפשנפש  מידותמידות  מנהמנה  אריסטואריסטו  ,,טובהטובה  מידהמידה  זוהיזוהי  ביווןביוון  גאווהגאווה

MMiikkrrooppssyycchhiiaa--  מאודמאוד  טובטוב  זהזה  למהלמה! ! מהמה  עלעל  לךלך  שיששיש  בתנאיבתנאי  להשתחצןלהשתחצן  טובטוב, , להתגאותלהתגאות  טובטוב.  .  נפשנפש  שפלותשפלות??  
  הואהוא  הצירוףהצירוף  רקרק, , טובטוב  לאלא  גםגם  זהזה  סתםסתם  חיקויחיקוי,,טובהטובה  לאלא  היאהיא  סתםסתם  תחרותתחרות  כיכי  ..תחרותתחרות  מתוךמתוך  חיקויחיקוי  בעקבותבעקבות  מתפתחתמתפתחת  תרבותתרבות  ––  

    ..הזולתהזולת  הואהוא  הצירהציר, , תחרותתחרות  --מעליומעליו  ולהתעלותולהתעלות  אותואותו  לחקותלחקות  ירצוירצו  וכולםוכולם  םםמסוימסוי  במשהובמשהו  מצליחמצליח  אדםאדם. . טובטוב
  הואהוא, , שלושלו  ההישגיםההישגים  אתאת  מודדמודד  האדםהאדם  שמולושמולו  הצירהציר, , הטובההטובה  לתכונהלתכונה  הפכההפכה  --((הצניעותהצניעות))  המיקרופסיכיההמיקרופסיכיה  הבינייםהביניים  ימיימי  מתקופתמתקופת

  . . האלהאל  מולמול  11  הםהם  שלךשלך  ההישגיםההישגים  כלכל, , להתגאותלהתגאות  במהבמה  איןאין  האלהאל  ומולומול, , האלהאל
    ..הדתהדת  הואהוא  וביהדותוביהדות, , מוסרמוסר  הואהוא  החייםהחיים  צירציר  ביווןביוון. . דתדת  לביןלבין  מוסרמוסר  ביןבין  ההבדלההבדל  בדיוקבדיוק  זהוזהו
  לאלא  אבלאבל  ליווניםליוונים  לידיעהלידיעה  חזרנוחזרנו. . האלהאל  אתאת  שאיבדנושאיבדנו  שאומרשאומר  מהמה. . עצמועצמו  אתאת  לפרסםלפרסם  רוצהרוצה  אדםאדם  --יחצנותיחצנות  ישיש, , צניעותצניעות  איןאין, , היוםהיום
  יווןיוון  שלשל  למגלופסוכיהלמגלופסוכיה  יחצנותיחצנות  ביןבין  ההבדלההבדל  מהמה  ..ליחצנותליחצנות  חזרנוחזרנו  ((ושחצנותושחצנות  גאווהגאווה))  למגלופסוכיהלמגלופסוכיה  לחזורלחזור  במקוםבמקום, , לגמרילגמרי

  ..התרבותהתרבות  לפיתוחלפיתוח  גרםגרם  וזהוזה, , קטנהקטנה  בחברהבחברה  חיחי  הואהוא, , עשהעשה  שהואשהוא  במהבמה  גאהגאה  באמתבאמת  היההיה  האדםהאדם  --המגלופסוכיההמגלופסוכיה? ? העתיקההעתיקה
  ואיןואין, , בחזרהבחזרה  אותךאותך  להורידלהוריד  שמנסהשמנסה, , האחרהאחר  אתאת  ולהורידולהוריד  להשפיללהשפיל  מטרתומטרתו  היחצוןהיחצון, , תחרותתחרות, , לאידלאיד  שמחהשמחה  היאהיא  השמחההשמחה, , היוםהיום
  ..סוףסוף  לזהלזה

  
  



  ..הזולתהזולת  הואהוא  הצירהציר--במוסרבמוסר
  ..האלהאל  הואהוא  הצירהציר--בדתבדת

  
  מוסרמוסר  כיכי, , מהבעייתיותמהבעייתיות  פטוריםפטורים  העתיקיםהעתיקים  היווניםהיוונים. . העתיקההעתיקה  ביווןביוון  בכללבכלל  התחילהתחיל  לאלא  מוסרמוסר  לביןלבין  דתדת  ביןבין  הבעייתיותהבעייתיות  ענייןעניין  כלכל
. . שלהםשלהם  לתחוםלתחום  פקידיםפקידים  הםהם  האליםהאלים. . שלהםשלהם  החייםהחיים  אתאת  מנהליםמנהלים  אדםאדם  בניבני  איךאיך--בב  ענייןעניין  שוםשום  היווניםהיוונים  לאליםלאלים  איןאין. . אנושיאנושי  הואהוא

  והאלוהאל, , בובו  שפגעשפגע  אדםאדם  לגבילגבי  לאללאל  לפנותלפנות  יכוליכול  אדםאדם. . האדםהאדם  הואהוא  המוסרהמוסר  אתאת  שקובעשקובע  מימי  אבלאבל, , במוסרבמוסר  מתערביםמתערבים  אליםאלים  לפעמיםלפעמים
  . . בשומדברבשומדבר  אותואותו  מחייבמחייב  לאלא  אךאך  מערסמערס
  שהואשהוא' ' להלה  אומראומר, , כלומרכלומר?!". ?!". משפטמשפט  עושהעושה  לאלא  העםהעם  כלכל  השופטהשופט  אתהאתה""  --לסדוםלסדום  בהקשרבהקשר' ' להלה  אומראומר  אברהםאברהם  בראשיתבראשית  בספרבספר
  לאלא  הםהם, , המוסרהמוסר  אתאת  לאליםלאלים  נותניםנותנים  לאלא  מראשמראש  היווניםהיוונים, , ביווןביוון. . להםלהם  מחוייבמחוייב, , המוסרהמוסר  חוקיחוקי  אתאת  שקבעתשקבעת  אתהאתה, , למוסרלמוסר  גםגם  בבמחוימחוי

  אחדאחד  באופןבאופן  עושהעושה  אחדאחד  כלפיכלפי  --כפולכפול  מוסרמוסר  שלשל  השאלההשאלה  להיותלהיות  יכולהיכולה  ולאולא  שאיןשאין  גםגם  מכאןמכאן  --התנהגותהתנהגות  ולדרכיולדרכי  למוסרלמוסר  קשוריםקשורים
  . . כולםכולם  עלעל  חליםחלים  מוסרמוסר  חוקיחוקי. . אחרתאחרת  עושהעושה  אחראחר  וכלפיוכלפי
  לגדולילגדולי. . משתניםמשתנים  המוסרהמוסר  חוקיחוקי  ביהדותביהדות  גםגם, , לקבללקבל  יהודייהודי  לדתילדתי  מאודמאוד  קשהקשה  וזהוזה. . משתניםמשתנים  מוסרמוסר  חוקיחוקי\\שמוסרשמוסר, , נובענובע  גםגם  מכאןמכאן
  כתובכתוב  --דוגמאדוגמא. . השתנההשתנה  לאלא  ששומדברששומדבר  יראהיראה  בהלכהבהלכה  אבלאבל  מוסרמוסר  חוקיחוקי  בפועלבפועל  לשנותלשנות  איךאיך  משוכללמשוכלל  מאודמאוד  מכניזםמכניזם  ישיש  ישראלישראל
  ..השתנההשתנה  המוסרהמוסר. . כיוםכיום  קורהקורה  לאלא  וזהוזה. . להורגולהורגו  צריךצריך  אתהאתה  עמלקעמלק  בןבן  רואהרואה  אתהאתה  אםאם  --..."..."עמלקעמלק  זכרזכר  אתאת  תמחהתמחה  מחוקמחוק""  בתורהבתורה
  . . השתנוהשתנו  הנסיבותהנסיבות. . עמלקעמלק  מזרעמזרע  מימי  לדעתלדעת  אפשראפשר  איאי  כברכבר  כיכי, , זהזה  אתאת  לעזובלעזוב  שצריךשצריך  כךכך  עלעל  אמראמר  םם""הרמבהרמב
  חייםחיים  דרךדרך  לאדםלאדם  מציבהמציבה  היהדותהיהדות  שלשל  זרעזרע  בתורבתור  הנצרותהנצרות  כיכי  ,,הפילוסופיההפילוסופיה  היאהיא  שלהשלה  הגדולהגדול  האויבהאויב, , לשלטוןלשלטון  עולהעולה  הנצרותהנצרות  כאשרכאשר
  נלחמונלחמו  הםהם. . הנצרותהנצרות  עלעל  איוםאיום  היווהיוו  לאלא  מעולםמעולם  הםהם  --היוונייםהיווניים  האליםהאלים  לאלא, , אחרתאחרת  דרךדרך  הציבההציבה  והפילוסופיהוהפילוסופיה, , לחיותלחיות  כיצדכיצד

  . . דברדבר  שלשל  בסופובסופו  ממנהממנה  הושפעוהושפעו  וגםוגם  ,,בפילוסופיהבפילוסופיה
  אליםאלים..האושרהאושר  אלאל  תגיעתגיע  אתהאתה  לפיהםלפיהם  הולךהולך  אתהאתה  שאםשאם  התנהגותהתנהגות  חייחיי  עלעל  המבוססתהמבוססת  שלמהשלמה  חייםחיים  דרךדרך  הואהוא  המוסרהמוסר
  ??מוסריתמוסרית  דתדת  היאהיא  ישראלישראל  דתדת  האםהאם
  ..מוסרימוסרי  הואהוא' ' הה, , האושרהאושר  אלאל  האדםהאדם  אתאת  מביאותמביאות  מצוותמצוות  גג""תריתרי  כלכל, , שכןשכן  וודאיוודאי
  לעצמםלעצמם  קבעוקבעו  שהםשהם, , החוקיםהחוקים  אתאת  שומריםשומרים  שאינםשאינם  אדםאדם  בבניבבני  מתערביםמתערבים  אליםאלים  לפעמיםלפעמים, , במוסרבמוסר  ענייןעניין  שוםשום  איןאין  לאליםלאלים, , ביווןביוון
  . . החוקיםהחוקים  אחדאחד  עלעל  העוברהעובר  אדםאדם  ולהענישולהעניש  להתערבלהתערב  יכוליםיכולים  האליםהאלים. . בעצםבעצם
  כחברהכחברה  עצמהעצמה  עלעל  שומרתשומרת  שלאשלא, , תקינהתקינה  שאינהשאינה  חברהחברה––  ??האדםהאדם  בניבני  אצלאצל  המוסרהמוסר  כלליכללי  קיוםקיום  עלעל  מקפידיםמקפידים  לכאורהלכאורה  האליםהאלים  למהלמה
  החברההחברה  אםאם  כיכי, , החוקיםהחוקים  בזכותבזכות  מתקיימתמתקיימת  והיאוהיא, , שמתקיימתשמתקיימת  אנושיתאנושית  חברהחברה  שתהיהשתהיה  מעונייניםמעוניינים  האליםהאלים, , תתפוררתתפורר  הסתםהסתם  מןמן

, , אנושיאנושי  דברדבר  זהזה  מוסרמוסר. . חברהחברה  שתתקייםשתתקיים  כדיכדי  החוקיםהחוקים  ועלועל  המוסרהמוסר  עלעל  לשמורלשמור  צריכיםצריכים  ..לאליםלאלים  קורבנותקורבנות  יוקרבויוקרבו  לאלא  תתפוררתתפורר
  . . הזמןהזמן  עםעם  משתניםמשתנים  והחברהוהחברה  התנאיםהתנאים  כיכי, , להשתנותלהשתנות  אמוראמור  הואהוא  ואדרבאואדרבא
  שהאליםשהאלים  דברדבר  כזהכזה  קורהקורה  איךאיך  מביניםמבינים  לאלא  היווניםהיוונים  כיכי. . האליםהאלים  שלשל  לראשלראש  כנסכנסיילהלה  צריךצריך  תמידתמיד, , יהודהיהודה  לביןלבין  יווןיוון  ביןבין  בהבחנהבהבחנה
  . . עצמםעצמם  האנשיםהאנשים  ולאולא  המוסרהמוסר  אתאת  קובעיםקובעים

  יווןיוון  בתרבותבתרבות  ..ליווניםליוונים  יהודהיהודה  ביןבין  ההבדלההבדל  עלעל  להצביעלהצביע  כדיכדי  בובו  להשתמשלהשתמש  ביותרביותר  הטובהטוב  המשפטהמשפט  זהזה, , ולבולב  כליותכליות  בוחןבוחן  הואהוא' ' הה
  ..אנושיאנושי  ורקורק  אךאך  הואהוא  המוסרהמוסר

  (.(.הנאההנאה))  ההדוניסטיתההדוניסטית  התורההתורה  אביאבי  הואהוא. . הנאההנאה  היאהיא  פיופיו  עלעל  החייםהחיים  תכליתתכלית, , דגולדגול  פילוסוףפילוסוף  --אפיקורוסאפיקורוס  
    

  צורותצורות  22--בב  התקבלההתקבלה  היאהיא  לישראללישראל  נכנסהנכנסה  הפילוסופיההפילוסופיה  כאשרכאשר::  
  אבלאבל, , ישראלישראל  לתוךלתוך  פנימהפנימה  אותםאותם  להכניסלהכניס. . ביהדותביהדות  פילוסופיםפילוסופים  יסודותיסודות  אותםאותם  אתאת  לצבועלצבוע  --""יהודיהוד""  --ראשונהראשונה  צורהצורה

  התובנההתובנה  קיימתקיימת  לאלא  העתיקההעתיקה  בעתבעת. . הקבלההקבלה  --הסודהסוד  תורתתורת, , המוזיקההמוזיקה  --הבולטיםהבולטים  התחומיםהתחומים  אחדאחד. . יהודייםיהודיים  בצבעיםבצבעים  אותםאותם  לצבועלצבוע
  לאלא  וזהוזה, , הדברהדבר  אותואותו  אתאת  שהגהשהגה  הראשוןהראשון  מימי  מחפשיםמחפשים  תמידתמיד. . דברדבר  לאותולאותו  להגיעלהגיע  יכוליםיכולים  שוניםשונים  מקומותמקומות  בשניבשני  אדםאדם  בניבני  ששניששני
  מנהגיםמנהגים  זהזה. . רערע  דברדבר  דווקאדווקא  לאולאו  הואהוא" " יהודיהוד""הה". ". יהודיהוד""  שעברושעברו  דבריםדברים  הרבההרבה  ישיש  אבלאבל, , המקורהמקור  מהומהו  להגידלהגיד  שקלשקל  דבריםדברים  ישיש, , נכוןנכון

  ..שהונחלושהונחלו
  להלה  להתנגדלהתנגד  מתחיליםמתחילים, , ישראלישראל  לתחומילתחומי  מגיעהמגיעה  הפילוסופיההפילוסופיה  כאשרכאשר  --אפולוגטיקהאפולוגטיקה--""טובטוב  יותריותר  מימי""  --שנייהשנייה  צורהצורה  
    ..השניההשניה  אתאת  אחתאחת  משלימותמשלימות  שהןשהן  אואו, , הפילוסופיההפילוסופיה  אואו  היהדותהיהדות  צודקצודק  יותריותר  מימי  וויכוחיםוויכוחים  וליצורוליצור
LLooggooss--  התביעההתביעה  נאוםנאום  היההיה  כללכלל  בדרךבדרך, , נאוםנאום..  

AAppoollooggooss--  תמידתמיד  כללכלל  ההגנהההגנה  שנאוםשנאום  מכיווןמכיוון, , באהבאה  באנגליתבאנגלית  התנצלותהתנצלות  המילההמילה. ). )ההגנהההגנה  נאוםנאום  היההיה  כללכלל  בדרךבדרך, , מנגדמנגד  נאוםנאום  
  (. (. והצטערויותוהצטערויות  התנצלויותהתנצלויות

  
    --אפולוגטיקהאפולוגטיקה  שלשל  סוגיםסוגים  22  מזהיםמזהים  אנחנואנחנו  פהפה  ..אותיאותי  שתוקףשתוקף  משהומשהו  נגדנגד  מגננהמגננה\\התנצלותהתנצלות  מעיןמעין  --אפולוגטיקהאפולוגטיקה  המונחהמונח

  ..השליליתהשלילית  מהאפולוגטיקהמהאפולוגטיקה  קשהקשה  יותריותר  הרבההרבה  דרךדרך  זוהיזוהי. . אחריםאחרים  דבריםדברים  לשלוללשלול  ולאולא, , באמונהבאמונה  להחזיקלהחזיק  --חיוביתחיובית  אפולוגטיקהאפולוגטיקה
  פוסליםפוסלים  הםהם', ', לדוגלדוג  ..עצמךעצמך  אתאת  להעלותלהעלות  מנתמנת  עלעל  האחרהאחר  אתאת  להורידלהוריד, , שלילייםשליליים  אפולוגטיםאפולוגטים  הםהם  החרדיםהחרדים  --שליליתשלילית  אפולוגטיקהאפולוגטיקה

  . . עולהעולה  אתהאתה  אוטומטיתאוטומטית  ובכךובכך, , דבריםדברים  המוןהמון
  

  תהתהייהיהי  ..3838--הה  המאההמאה, , ההשכלהההשכלה  בתקופתבתקופת  לישראללישראל  שובשוב  נכנסתנכנסת  יווןיוון  תרבותתרבות(, (, חנוכהחנוכה))  ישראלישראל  לאויבילאויבי  הופכיםהופכים  שהיווניםשהיוונים  מאזמאז
  '.'.וכווכו  השכלההשכלה  ומקבליםומקבלים  לאוניברסיטאותלאוניברסיטאות  נכנסיםנכנסים  היהודיםהיהודים, , האמנציפציההאמנציפציה  הגיעההגיעה, , במדינהבמדינה  אירופאיתאירופאית  תרבותתרבות
    ..ביווןביוון  הואהוא  שלושלו  שהמקורותשהמקורות  דברדבר. . דתדת  עלעל  לאלא, , חייםחיים  איכותאיכות  שיפורשיפור  עלעל  דיברודיברו. . האחוריתהאחורית  בדלתבדלת  יווןיוון  תרבותתרבות  זוהיזוהי
  היהודיםהיהודים  איךאיך  ששמעוששמעו  אחריאחרי, , רוחרוח  בקוצרבקוצר  ברוסיהברוסיה  לנפולאוןלנפולאון  חיכוחיכו  היהודיםהיהודים. . החרדיםהחרדים  לביןלבין' ' מילובביץמילובביץ  הרביהרבי  ביןבין  גדולגדול  ויכוחויכוח
  ".".ליהדותליהדות  גדולגדול  אסוןאסון, , ליהודיםליהודים  טובטוב  בונפארטבונפארט""  ––  אמראמר' ' ומילובביץומילובביץ. . פורחיםפורחים  בצרפתבצרפת

  . . 3838--הה  מהמאהמהמאה  החלהחל  שקרהשקרה  מהמה  זהזה, , טובטוב  הכיהכי  נכנסנכנס  האחוריתהאחורית  בדלתבדלת  שנכנסשנכנס  מהמה
  הלניזםהלניזם  --הראשוןהראשון  השלבהשלב
  ..ההשכלהההשכלה  תקופתתקופת  --שנישני  שלבשלב
  ..לאומייםלאומיים  צבעיםצבעים  קיבלוקיבלו  היהודייםהיהודיים  החגיםהחגים. . ישראלישראל  מדינתמדינת  --שלישישלישי  שלבשלב
  
  
  
  



  העםהעם  להצלחתלהצלחת  האלהאל  אחריותאחריות
  ??בעםבעם  האלהאל  אואו  באלבאל  העםהעם, , במיבמי  תלויתלוי  מימי

  , , מימי  אצלאצל  תלויתלוי  --
oo  האדםהאדם  להצלחתלהצלחת  האלהאל  אחריותאחריות  איןאין. . באדםבאדם  תלויתלוי  האלהאל  --היווניםהיוונים  אצלאצל . .  
oo  לאלא. . אשמיםאשמים  כולםכולם  ,,כולםכולם  אתאת  מאשימיםמאשימים", ", חטאינוחטאינו  מפנימפני""  שקורהשקורה  דברדבר  כלכל. . באלבאל  תלויתלוי  האדםהאדם  --ביהודהביהודה  

  קרתהקרתה  השואההשואה. ". "ספציפיתספציפית  בצורהבצורה  להאשיםלהאשים  התחילוהתחילו, , באירופהבאירופה  מהשואהמהשואה  החלהחל. . ספציפיתספציפית  קבוצהקבוצה  מאשימיםמאשימים
  ".".הציונותהציונות  בגללבגלל

  
  הרביםהרבים  רשותרשות  מולמול  היחידהיחיד  רשותרשות

  הואהוא  בביתבבית  ,,בחוץבחוץ  הםהם  היווניהיווני  שלשל  חייוחייו  כלכל  שבעצםשבעצם  כךכך  כדיכדי  עדעד  הרביםהרבים  לרשותלרשות  דדייהיחהיח  רשותרשות  ביןבין  קטגוריתקטגורית, , ברורהברורה  הבחנההבחנה  ישיש  ביווןביוון
. . חבריםחברים  עםעם  אואו  שלךשלך  בביתבבית  האליםהאלים  עלעל  אומראומר  אתהאתה  מהמה  ליווניםליוונים  איכפתאיכפת  לאלא. . בחוץבחוץ  הואהוא  האליםהאלים  פולחןפולחן. . שומדברשומדבר  עושהעושה  לאלא  כמעטכמעט
  . . שלךשלך  הפההפה  עלעל  שומרשומר  אתהאתה  הרביםהרבים  ברשותברשות  שאתהשאתה  זמןזמן  כלכל

  מקובליםמקובלים  לאלא  דבריםדברים  תלמדתלמד  אתהאתה  אםאם  ??למהלמה  --נענשנענש  הואהוא  אבלאבל, , האליםהאלים  עלעל  שליליםשלילים  דבריםדברים  אומראומר  שסוקרטסשסוקרטס  איכפתאיכפת  לאלא  ליווניםליוונים
  יקריבויקריבו  לאלא  שהםשהם  זהזה  שנוראשנורא  מהמה  אבלאבל. . נוראנורא  ככ""ככ  לאלא  עודעוד  זהזה  --האליםהאלים  נגדנגד  ויהיוויהיו, , ממךממך  ויושפעוויושפעו, , אחריךאחריך  ילכוילכו  צעיריםצעירים, , האליםהאלים  עלעל

    ..תשמרתשמר  שפרודוקציהשפרודוקציה  זהזה  שחשובשחשוב  מהמה, , האליםהאלים  נגדנגד  שיהיושיהיו  בעיהבעיה  איןאין....''וכווכו  ביםבים  סערותסערות  --לאסונותלאסונות  לגרוםלגרום  שיכולשיכול  מהמה  ,,קורבנותקורבנות  להםלהם
  אזרחאזרח  בתורבתור. . הרביםהרבים  ברשותברשות  האליליםהאלילים  עבודתעבודת  היאהיא  --היווניתהיוונית  האליםהאלים  עבודתעבודת. . הרביםהרבים  לרשותלרשות  היחידהיחיד  רשותרשות  ביןבין  הפרדההפרדה  ישיש

  ..האליםהאלים  אתאת  עובדעובד  הואהוא, , הפוליסהפוליס
  יחיויחיו  האדםהאדם  שבנישבני  כדיכדי  --הלכותהלכות  ישיש  ..משמעותמשמעות  כמעטכמעט  איןאין  ביהדותביהדות  הרביםהרבים  לרשותלרשות  --אדרבאאדרבא, , המשפחההמשפחה  שלשל  היאהיא  הדתהדת, , ביהדותביהדות
  הזהותהזהות. . בחוץבחוץ  שקורהשקורה  מהמה  לאלא. . שחשובשחשוב  מהמה  זהזה  --פנימהפנימה  הביתהבית  תוךתוך  אלאל, , המשפחההמשפחה  לתוךלתוך  נכנסתנכנסת  היהודיתהיהודית  הדתהדת. . תקינהתקינה  בחברהבחברה
    ..פנימהפנימה  בביתבבית  נוצרתנוצרת  היהודיתהיהודית

  אלאל  לאדםלאדם  להכנסלהכנס  צריךצריך  --התיוונותהתיוונות  זוזו, , בסופרבסופר  למכורלמכור  לאלא  אבלאבל, , תאכלתאכל, , בביתבבית  חזירחזיר  לאכוללאכול  רוצהרוצה  --מתייווניםמתייוונים  שחרדיםשחרדים, , אומראומר**
  ..התיוונותהתיוונות  זוזו  --""בביתבבית  עושהעושה  ההאתאת  מהמה  לילי  איכפתאיכפת  לאלא""  להגידלהגיד! ! הביתהבית  תוךתוך

  . . שבפניםשבפנים  מהמה  רקרק, , ברחובברחוב  קורהקורה  מהמה  להפריעלהפריע  צריךצריך  לאלא  אמיתיאמיתי  ליהודיליהודי
  ישןישן  רקרק  הואהוא  בביתבבית. . ומדבריםומדברים  מתאספיםמתאספים  שבושבו  מקוםמקום  הואהוא  ביווניתביוונית  האגורההאגורה. . והביתוהבית  האגורההאגורה  --בחוץבחוץ  הואהוא  היווניהיווני  שלשל  העיסוקהעיסוק  רוברוב

    ..בביתבבית  ללווהכהכ  עושהעושה  יהודייהודי. . ואוכלואוכל
  מושגמושג  הואהוא  טקסטקס. . מלאכותימלאכותי  משהומשהו  בהםבהם  רואיםרואים  --טקסיםטקסים  שונאיםשונאים  יהודיםיהודים. . פולחןפולחן  לביןלבין  טקסטקס  ביןבין  ההבדלההבדל  --חשובחשוב  מאודמאוד  הבדלהבדל
", ", זהזה  אתאת  להםלהם  עושהעושה""  זהזה  כיכי  --מסודרמסודר, , מתוקתקמתוקתק  הואהוא  נוצרינוצרי  טקסטקס(, (,     חיותחיות  גןגן  כמוכמו  נראיםנראים  בארץבארץ  טקסיםטקסים  זהזה  בגללבגלל))  יוונייווני

    ..חוויהחוויה  לעומתלעומת  רגשרגש. . האתיקההאתיקה  זהזה  אצלנואצלנו. . האסתטיקההאסתטיקה
  יהיהיהיה  האופיהאופי  גםגם  ולכןולכן  בחוץבחוץ  הואהוא  הזהותהזהות  עיצובעיצוב  מקוםמקום  היווניםהיוונים  אצלאצל. . הזהותהזהות  עיצובעיצוב  ומקוםומקום  הזהותהזהות  אופיאופי  ביןבין  גדולגדול  מאודמאוד  קשרקשר  ישיש

  ..דתידתי  יהיהיהיה  הזהותהזהות  אופיאופי  ולכןולכן  בביתבבית  הואהוא  העיצובהעיצוב  מקוםמקום  היהודיםהיהודים  אצלאצל. . לאומילאומי
  ..האליםהאלים  אתאת  לעבודלעבוד  יכוליכול  האזרחהאזרח  --הפוליסהפוליס  דרךדרך  רקרק  --

  ??כיוםכיום  הפוליסהפוליס  עקרוןעקרון  אתאת  שממשיכהשממשיכה  הדתהדת  מהימהי
  ללאללא  האלהאל  אלאל  להגיעלהגיע  דרךדרך  איןאין. . לכנסייהלכנסייה  פיזיתפיזית  מגיעמגיע  לאלא  הואהוא  אםאם  האלהאל  ואלואל, , לישועהלישועה  להגיעלהגיע  דרךדרך  איןאין, , הקתוליתהקתולית  בנצרותבנצרות  כיוםכיום

  ..הכנסייההכנסייה  דרךדרך  רקרק  לאלא. . האלהאל  אלאל  עצמועצמו  בכוחותבכוחות  להגיעלהגיע  יכוליכול  אדםאדם  כלכל  --הפרוטסטנטיםהפרוטסטנטים  הופיעוהופיעו  ולכןולכן  ..הכנסייההכנסייה
  ..פוליטייםפוליטיים  בענייניםבעניינים  ודנוודנו, , האזרחיםהאזרחים  נפגשונפגשו  בהבה  --האגורההאגורה  היתההיתה, , יוונייווני  בפוליסבפוליס
  . . פנימהפנימה  הביתהבית  בתוךבתוך  --המשפחההמשפחה  זהזה  העיקרהעיקר  ביהדותביהדות  --זאתזאת  לעומתלעומת. . יפותיפות  ומאודומאוד  מפוארותמפוארות  מאודמאוד  חגיגותחגיגות  להםלהם  היוהיו, , כןכן  כמוכמו
  . . ביהדותביהדות  המונייםהמוניים  אירועיםאירועים  כמעטכמעט  איןאין
  שמקוםשמקום  העובדההעובדה. . בזהבזה  זהזה  קשוריםקשורים  הזהותהזהות  ואופיואופי  הזהותהזהות  עיצובעיצוב  מקוםמקום. . לולו  שמתאיםשמתאים  מהמה  עםעם--  עםעם  כלכל  ,,עדיפותעדיפות  איןאין––? ? עדיףעדיף  מהמה

  הזהותהזהות  אופיאופי  עלעל  משפיעמשפיע  --משתנהמשתנה  הזהותהזהות  עיצובעיצוב
  יהיהיהיה  הזהותהזהות  אופיאופי  אזאז  --בפניםבפנים  יהיהיהיה  הזהותהזהות  עיצובעיצוב  מקוםמקום  ואםואם. . לאומילאומי  יהיהיהיה  הזהותהזהות  אופיאופי  אזאז  בחוץבחוץ  הואהוא  הזהותהזהות  עיצובעיצוב  מקוםמקום  אםאם
  --העולםהעולם  באומותבאומות". ". שלנושלנו  הקטעהקטע  לאלא""  ..מלאכותימלאכותי  משהומשהו  הואהוא  טקסטקס  --האמתהאמת  אתאת  רוציםרוצים  הםהם, , טקסיםטקסים  עםעם    בעיהבעיה  ישיש  ליהודיםליהודים. . דתידתי
  ..טקסיםטקסים  כלליכללי  באופןבאופן  אואו, , בנצרותבנצרות  טקסטקס. . בטקסיםבטקסים  מהםמהם  טוביםטובים  איןאין

    --כפולחןכפולחן  המרוביםהמרובים  הטקסיםהטקסים  אתאת  נגדירנגדיר, , ביהדותביהדות
  . . העולםהעולם  באומותבאומות  עובדתעובדת  אסתטיקהאסתטיקה. . אסתטיקהאסתטיקה= = חושיםחושים  עלעל  בנויהבנויה  חוויהחוויה  --חוויהחוויה  עלעל  בנויבנוי  טקסטקס
  ..אתיקהאתיקה= = החובההחובה  רגשרגש  עלעל  בנויבנוי  פולחןפולחן

  ??פולחןפולחן  לביןלבין  טקסטקס  ביןבין  ההבדלההבדל  מהמה
  "?"?איךאיך""--בב  קשורקשור  וטקסוטקס?" ?" מהמה""--בב  קשורקשור  פולחןפולחן, , פילוסופיתפילוסופית  מבחינהמבחינה
  מדייקיםמדייקים  --זהזה  אתאת  עושיםעושים  איךאיך  זהזה  שחשובשחשוב  מהמה  --ובטקסובטקס. . איךאיך  משנהמשנה  לאלא, , לעשותלעשות  שצריךשצריך  מהמה  עושהעושה  שאתהשאתה  העיקרהעיקר  --בפולחןבפולחן  כלומרכלומר
  ..בפרטיםבפרטים

  ..בטקסבטקס  כמוכמו  מדוקדקתמדוקדקת  ברמהברמה  לאלא  אבלאבל  ביהדותביהדות" " איךאיך""לל  חשיבותחשיבות  ישיש
  ..דתיתדתית  זהותזהות  היאהיא  היהודיתהיהודית  הזהותהזהות

  
  
  
  
  
  
  
  

  --היווניםהיוונים  שלשל  בחייםבחיים  מאודמאוד  דומיננטידומיננטי  לכאורהלכאורה  ביווןביוון  האלהאל, , היהודיםהיהודים  לביןלבין  יווןיוון  ביןבין  מהותיתמהותית  שונהשונה  הקבוצההקבוצה  לביןלבין  האלהאל  ביןבין  הקשרהקשר
  '...'...וכווכו  פסליםפסלים  יי""עע, , חוץחוץ  כלפייכלפיי  דומיננטידומיננטי  הואהוא  אבלאבל

  פולחןפולחן  טקסטקס
  מהמה  איךאיך
  רגשרגש  חוויהחוויה
    חושיםחושים

  אתיקהאתיקה  אסתטיקהאסתטיקה
  דיוקדיוק
  בפרטיםבפרטים

  



  --נוקשהנוקשה  משהומשהו  זהזה  --הבריתהברית  הואהוא  --''הה  עםעם  שלנושלנו  הבסיסיםהבסיסים  היחסיםהיחסים. . קרובקרוב  יותריותר  הרבההרבה  הואהוא  אבלאבל, , בשמייםבשמיים  כביכולכביכול  האלהאל, , ביהדותביהדות
  דבריםדברים  לאללאל  נותניםנותנים  הםהם  ",",וממכרוממכר  מקחמקח""--לל  מקבילהמקבילה  ביהדותביהדות  בריתברית  המילההמילה  היווניםהיוונים  אצלאצל. . כדוגמתהכדוגמתה  שאיןשאין  יציבותיציבות  שנותןשנותן  מהמה  זהזה

  . . צריכיםצריכים  שהםשהם  מהמה  אתאת  להםלהם  מחזירמחזיר  והואוהוא  חומרייםחומריים
  מהמה  איןאין. . חוזהחוזה  כמוכמו  זהזה(, (, אברהםאברהם))  בריתברית  שיששיש  לולו  מזכירמזכיר  בעצםבעצם  ומשהומשה, , העםהעם  כלכל  אתאת  להשמידלהשמיד  רצהרצה  בהתחלהבהתחלה' ' הה, , העגלהעגל  בחטאבחטא
  ככלככל  דיןדין  יעבוריעבור  הואהוא, , למעלהלמעלה  מגיעמגיע  כשהואכשהוא, , מתנצרמתנצר  יהודייהודי  אםאם  גםגם. . מוגבלמוגבל  גםגם  האדםהאדם. . במעשיובמעשיו  מוגבלמוגבל' ' הה. . בריתברית  כשישכשיש  לעשותלעשות
  ..יהודייהודי

  נתוןנתון  לפוליסלפוליס  שמחוץשמחוץ  מהמה  כלכל  ,,הפוליסהפוליס  מעלמעל  שומדברשומדבר  להםלהם  איןאין, , ללאוםללאום  משועבדתמשועבדת"( "( הדתהדת)")"  האליםהאלים  עבודתעבודת  היווניםהיוונים  אצלאצל
  משתלטתמשתלטת  שהדתשהדת  כזאתכזאת  בצורהבצורה  היהדותהיהדות  אתאת  רואיםרואים  היווניםהיוונים  ..בלאוםבלאום  מתמצאתמתמצאת  הדתהדת, , שביהדותשביהדות  ובעודובעוד. . הפוליסהפוליס  שלשל  לשלטונהלשלטונה

    ..הלאוםהלאום  עלעל
  ..בלאוםבלאום  מתמצאתמתמצאת  הדתהדת. . לאוםלאום  ישיש, , דתדת  בעצםבעצם  איןאין. . זהותזהות  שלשל  קשרקשר  הואהוא  הלאוםהלאום  הדתהדת  ביןבין  הקשרהקשר, , ולכןולכן
  לקבללקבל  כדיכדי, , חופהחופה  לעבורלעבור  חייבחייב  זוגזוג', ', לדוגלדוג..הלאוםהלאום  יי""עע  משועבדתמשועבדת  באמתבאמת  לאלא  הדתהדת  אבלאבל, , ללאוםללאום  משועבדתמשועבדת  הדתהדת  לכאורהלכאורה, , כיוםכיום

, , יעבודיעבוד  לאלא  זהזה  אבלאבל.  .  הדתהדת  עלעל  הלאוםהלאום  אתאת  להשליטלהשליט  וניסווניסו, , היווניםהיוונים  שלשל  הפורמולההפורמולה  אותהאותה  אתאת  לקחהלקחה  הציונותהציונות. . נשואיםנשואים  שלשל  זכויותזכויות
  ..קורהקורה  היההיה  לאלא  זהזה  אחרתאחרת  מדינהמדינה  בכלבכל  כיכי, , הגיוניהגיוני  בלתיבלתי  כוחכוח  ישיש  לדתלדת  כיכי

  (.(.העליוןהעליון  ממ""ביהביה))  דתדת  בענייניבענייני  לפסוקלפסוק  אפילואפילו  יכולהיכולה  והיאוהיא. . המדינההמדינה  שלשל  היאהיא  הריבונותהריבונות, , עדייןעדיין  אבלאבל
  ..יורקיורק  בניובניו  קתוליקתולי  מנוצרימנוצרי  מאודמאוד  שונהשונה  להיותלהיות  יכוליכול  מפוליןמפולין  קתוליקתולי  נוצרינוצרי  ..הדתהדת  עלעל  משפיעמשפיע  הלאוםהלאום, , העולםהעולם  באומותבאומות

  
  שקרהשקרה  מהמה  אתאת  להסבירלהסביר  יכוליםיכולים  אנחנואנחנו  איךאיך, , הרביםהרבים  רשותרשות  הואהוא  והעיקרוהעיקר  היחידהיחיד  רשותרשות  בכללבכלל  מעניינתמעניינת  לאלא  היווניםהיוונים  אתאת  אםאם

  ??בחנוכהבחנוכה
, , לגמרילגמרי  יוונייווני  אנטיאנטי  הואהוא  הזההזה  המעשההמעשה  לכאורהלכאורה, , לאלא  אואו  מילהמילה  בריתברית  עשהעשה  האדםהאדם  האםהאם  ובדקובדק, , וביתובית  ביתבית  לכללכל  נכנסנכנס  אנטיוכוסאנטיוכוס  איךאיך
  כאןכאן  איןאין, , לטעוןלטעון  רוצהרוצה. . נוגדנוגד  זהזה  --היהודיהיהודי  הוורידהווריד  לתוךלתוך, , ביתבית  ביתבית  נכנסנכנס  ואנטיוכוסואנטיוכוס, , החיצוניותהחיצוניות  זהזה  היווניהיווני  בפוליסבפוליס  שחשובשחשוב  מהמה  אםאם

  . . דתיתדתית  רדיפהרדיפה  כמוכמו  נראהנראה  זהזה  לכאורהלכאורה..היהודיתהיהודית  הדתהדת  עלעל  גזרגזר  לאלא  אנטיוכוסאנטיוכוס..ורוחורוח  דתדת  מלחמתמלחמת  לאלא  זוהיזוהי, , דתיותדתיות  גזירותגזירות
    ..דתיותדתיות  ולאולא  לאומיותלאומיות  גזירותגזירות  הןהן  אלואלו, , שלושלו  המושגיםהמושגים  לפילפי  היהודיםהיהודים  אתאת  שפטשפט  בעצםבעצם  אנטיוכוסאנטיוכוס
  ::דתיותדתיות  לרדיפותלרדיפות  דוגמאותדוגמאות

  בדיוקבדיוק  ידעוידעו  הםהם, , דתםדתם  אתאת  להמירלהמיר  מהיהודיםמהיהודים  ביקשוביקשו  כשהםכשהם  כיכי. . הדתותהדתות  22  ביןבין  דמיוןדמיון  מאודמאוד  הרבההרבה  ישיש  --הנוצריתהנוצרית  האינקוויזיציההאינקוויזיציה  --
  הגזירותהגזירות. . השניהשני  שלשל  הדתהדת  אתאת  להכירלהכיר  יכולתיכולת  שוםשום  איןאין  --אנטיוכוסאנטיוכוס  עםעם. . הנרדףהנרדף  לביןלבין  הרודףהרודף  ביןבין  משותףמשותף  מכנהמכנה  ישיש. . היהדותהיהדות  מהימהי
  ..דתיותדתיות  לאלא  הןהן  הללוהללו

  
  המאההמאה, , ההיסטוריהההיסטוריה  בשחרבשחר  כברכבר  ..בוואקוםבוואקום  חיוחיו  לאלא  פעםפעם  אףאף  הםהם--היהודיםהיהודים  כמוכמו, , המזרחהמזרח  תרבויותתרבויות  שלשל  בצלבצל  חייםחיים  תמידתמיד  היווניםהיוונים

  ישיש  כיכי, , חשובהחשובה  נקודהנקודה  זוהיזוהי--היוםהיום  שלשל  טורקיהטורקיה  מערבמערב, , הקטנההקטנה  אסיהאסיה  אזאז  שנקראשנקרא  זורזורבאבא  מתיישביםמתיישבים  יווניםיוונים  הספירההספירה  לפנילפני  8,28,2--הה
  המושבותהמושבות  לאותןלאותן  נכנסונכנסו  הפרסיםהפרסים, , חיכוכיםחיכוכים  הםהםייבינבינ  והיווהיו  --הפרסיתהפרסית  האימפריההאימפריה  שלשל  בגבולבגבול  זהזה  כיכי  הפרסיםהפרסים  לביןלבין  הםהםייבינבינ  מגעמגע

  הפוליסהפוליס  כלכל, , הפרסיםהפרסים  לעומתלעומת  בהרבהבהרבה  מעטיםמעטים  היווניםהיוונים  כאשרכאשר, , לפרסיםלפרסים  היווניםהיוונים  ביןבין  מרדמרד  והחלוהחל, , טורקיהטורקיה  במערבבמערב  היווניותהיווניות
. . מאתונהמאתונה  ממ""קק  0202  נמצאנמצא  הואהוא  --""מרתוןמרתון""  קרבקרב  נקראנקרא  המפורסםהמפורסם  הקרבהקרב. . אותםאותם  לנצחלנצח  והצליחווהצליחו  הפרסיםהפרסים  נגדנגד  ביחדביחד  יצאויצאו  היווניותהיווניות
  מתחילהמתחילה  שניםשנים  3131  ולאחרולאחר, , הזההזה  ההפסדההפסד  עםעם  משלימיםמשלימים  לאלא  הפרסיםהפרסים. . סס""לפנהלפנה  051051    בשנתבשנת  היההיה  הפרסיםהפרסים  עלעל  היווניםהיוונים  שלשל  הניצחוןהניצחון
". ". טרמופילהטרמופילה""  נקראנקרא  סס""לפנהלפנה  081081  בשנתבשנת  זוזו  במלחמהבמלחמה  המפורסםהמפורסם  הקרבהקרב  אחשוורושאחשוורוש  --קסרססקסרסס  --שבראשהשבראשה, , הבאההבאה  המלחמההמלחמה
. . סס""לפנהלפנה  011011  ועדועד  הפרסיותהפרסיות  המלחמותהמלחמות  סוףסוף  --סס""לפנהלפנה  081081  משנתמשנת  החלהחל, , ביווןביוון  הקלאסיתהקלאסית  התקופההתקופה  מתחילהמתחילה  הזוהזו  המלחמההמלחמה  לאחרלאחר
  בתוךבתוך  מתעצבותמתעצבות( ( מעטמעט  ומדבריםומדברים  הרבההרבה  עושיםעושים  ספרטניםספרטנים))  וספרטהוספרטה  אתונהאתונה  --החזקותהחזקות  הפוליסותהפוליסות  שתישתי  שנהשנה  חמישיםחמישים  אותןאותן  בתוךבתוך
  --בריתהבריתה  ובעלותובעלות  אתונהאתונה  לביןלבין  בריתהבריתה  ובעלותובעלות  ספרטהספרטה  ביןבין  אלאאלא, , לאתונהלאתונה  ספרטהספרטה  ביןבין  סתםסתם  לאלא, , מלחמהמלחמה  פורצתפורצת  013013  ובשנתובשנת  עצמןעצמן
. . מאודמאוד  גדולגדול  ניצחוןניצחון  ניצחוניצחו  הספרטניםהספרטנים. . במלחמהבמלחמה  הפסידההפסידה  אתונהאתונה". ". ונסיתונסית  הפלופהפלופ  המלחמההמלחמה""  --הנקראההנקראה  עולםעולם  מלחמתמלחמת  היתההיתה  זוזו

  כלכל  דברדבר  שלשל  בסופובסופו. . לגמרילגמרי  מחוסלתמחוסלת  אתונהאתונה  המלחמההמלחמה  לאחרלאחר  ..להפסדלהפסד  גרמהגרמה  היאהיא  --הדמוקרטיההדמוקרטיה  בגללבגלל  שזהשזה  אמרואמרו  אנשיםאנשים  הרבההרבה
  זוזו. . באמצעבאמצע, , יווניםיוונים  בדיוקבדיוק  לאלא  הםהם  --""מוקדוןמוקדון""  בשםבשם  מלכותמלכות  לעלותלעלות  מתחילהמתחילה  בצפוןבצפון  כיכי  חשובחשוב  זהזה. . מותשותמותשות  בעצםבעצם  היווניותהיווניות  העריםהערים

  ולאטולאט  דיפלומטיותדיפלומטיות  לעשותלעשות  ומתחילומתחיל. . הזוהזו  הממלכההממלכה  אתאת  מקדםמקדם  22--הה  פיליפוספיליפוס. . לגדולהלגדולה  שעלתהשעלתה  פרימיטיביתפרימיטיבית  דידי  מלכותמלכות  תהתהייהיהי
  ניצחניצח  והואוהוא  פיליפוספיליפוס  כנגדכנגד  למלחמהלמלחמה  ויוצאיםויוצאים, , מידימידי  מאוחרמאוחר" " נזכריםנזכרים""  היוונייםהיווניים. . היווניותהיווניות  העריםהערים  עלעל  להשתלטלהשתלט  מתחילמתחיל  לאטלאט
  לעצמםלעצמם  לקרואלקרוא  לאלא  הקפדההקפדה  תהתהייהיהי. . מנהיגמנהיג  --""הגמוןהגמון""  הואהוא  שליטשליט  בדיוקבדיוק  לאלא  הואהוא, , פיליפוספיליפוס  עכשיועכשיו. . סס""לפנהלפנה  118118  שנתשנת  --אותםאותם
  לעומתלעומת  המובניםהמובנים  בכלבכל  יותריותר  הרבההרבה  עשירהעשירה  תהתהייהיהי  המזרחהמזרח  תרבותתרבות  אזאז. . המזרחהמזרח  עלעל  חולםחולם  תמידתמיד  פיליפוספיליפוס. . שליטיםשליטים  אואו  מלכיםמלכים
  בזמןבזמן. . לעימותלעימות  התכונןהתכונן  הואהוא  אבלאבל, , הפרסיתהפרסית  האימפריההאימפריה  אתאת  לכבושלכבוש  רוצהרוצה  הואהוא  אםאם  בטוחיםבטוחים  לאלא(.  (.  מהיוםמהיום  בשונהבשונה))  המערבהמערב  תרבותתרבות
  אתאת  ושרפוושרפו  לאתונהלאתונה  נכנסונכנסו  הםהם, , ליווןליוון  נכנסונכנסו  הפרסיםהפרסים  כאשרכאשר  051051בב. . מוקדוןמוקדון  אלכסנדראלכסנדר  שלושלו  הבןהבן  ידיד  עלעל  נרצחנרצח  הואהוא, , ההכנותההכנות

. . גדולגדול  עלבוןעלבון  היההיה  להרסלהרס  מעברמעבר, , לעולםלעולם  זהזה  אתאת  ישכחוישכחו  לאלא  היווניםהיוונים. . הציבורהציבור  ומוסדותומוסדות  המקדשיםהמקדשים  היוהיו  שםשם  --האקרופוליסהאקרופוליס
  הצליחהצליח  והואוהוא. . למלחמהלמלחמה  יוצאיוצא  הואהוא  אבלאבל  נענונענו  כולםכולם  לאלא. . האקרופוליסהאקרופוליס  שריפתשריפת  אתאת  ביחדביחד  לנקוםלנקום  ליווניםליוונים  קוראקורא  מוקדוןמוקדון  אלכסנדראלכסנדר
  . . הודוהודו  עדעד  כמעטכמעט  הגיעהגיע. . שניםשנים  3131ממ  בפחותבפחות  הפרסיתהפרסית  האימפריההאימפריה  כלכל  אתאת  לכבושלכבוש

. . 121121  מותומותו  יוםיום  אואו  ,,111/0111/0  למלחמהלמלחמה  מוקדוןמוקדון  אלכסנדראלכסנדר  שלשל  יציאתויציאתו  שנתשנת  --משתנהמשתנה  היווניתהיוונית  ההיסטוריהההיסטוריה  שבושבו  אחדאחד  תאריךתאריך  ישיש
  והואוהוא, , המזרחהמזרח  אתאת  לכבושלכבוש, , למלחמהלמלחמה  יוצאיוצא  הואהוא(. (. גדוליםגדולים  נראונראו  תמידתמיד  הפרסיםהפרסים))  המערבהמערב  מאשרמאשר  עשירעשיר  יותריותר  הרבההרבה  היההיה  המזרחהמזרח
  --לשלוטלשלוט  מספיקמספיק  לאלא  הואהוא  אבלאבל, , לכבושלכבוש  מצליחמצליח  אלכסנדראלכסנדר. . הודוהודו  עדעד  כמעטכמעט  מגיעמגיע. . שניםשנים  3131--ממ  פחותפחות  תוךתוך  המזרחהמזרח  כלכל  אתאת  כובשכובש
  ואחתואחת))  אלכסנדריהאלכסנדריה  נקראונקראו  כולןכולן  --עריםערים  הרבההרבה  ייסדייסד  הואהוא  שלושלו  המסעהמסע  כדיכדי  תוךתוך  ..למערבלמערב  מזרחמזרח  ביןבין  לאחדלאחד  מצליחמצליח  לאלא  שהואשהוא  וכמובןוכמובן
  שםשם  הואהוא  היווניםהיוונים  ואתואת. . צבאצבא  כשריכשרי  שםשם  הואהוא  המוקדוניםהמוקדונים  --באנשיובאנשיו  רקרק, , אחדאחד  אףאף  עלעל  סמךסמך  לאלא  הואהוא(. (. היוםהיום  עדעד  נשארהנשארה  מהןמהן

  היההיה  לאלא  מעולםמעולם. . כבשכבש  הואהוא  שאותןשאותן  עריםערים  אותןאותן  עםעם  להתעמתלהתעמת" " זכהזכה""  לאלא  מוקדוןמוקדון  אלכסנדראלכסנדר. . הכלכלייםהכלכליים  הענייניםהעניינים  עלעל  כאחראיםכאחראים
  היאהיא  פרספרס. . לנסותלנסות  אפילואפילו  מספיקמספיק  לאלא  אלכסנדראלכסנדר. . גדולגדול  צבאיצבאי  שטחשטח  להחזיקלהחזיק  שיוכלשיוכל  צבאצבא  להחזיקלהחזיק  היההיה  שיכולשיכול  מלךמלך  העתיקההעתיקה  בעתבעת
  ..עבדיםעבדים  היוהיו  כולםכולם  שבמצריםשבמצרים  הואהוא  מצריםמצרים  לביןלבין  המזרחהמזרח  ביןבין  העיקריהעיקרי  ההבדלההבדל.  .  בובו  שלטשלט  לאלא  אחדאחד  שאףשאף" " גולםגולם""  מעיןמעין

  ..יורשיורש  היההיה  שלאשלא  והבעיהוהבעיה. . פתאוםפתאום  לפתעלפתע  מתמת  שהואשהוא  זהזה  שבעייתישבעייתי  מהמה, , בעייתיתבעייתית  פחותפחות  היאהיא  מתמת  שהואשהוא  העובדההעובדה, , מתמת  כשאלכסנדרכשאלכסנדר  
  קיבלקיבל  תולמיוסתולמיוס. . ותולמיוסותולמיוס  סלווקוססלווקוס(, (, במוקדוןבמוקדון  שנשארשנשאר  אלכסנדראלכסנדר  שלשל  חברחבר))  אנטיפטרוסאנטיפטרוס, , צבאצבא  שרישרי  המליךהמליך, , המוקדוניהמוקדוני  הצבאהצבא  אזאז
  גדולגדול  שטחשטח  קיבלקיבל  סלווקוססלווקוס. . פחותפחות  הכיהכי  קיבלקיבל  אנטיפטרוסאנטיפטרוס. . הודוהודו  עדעד  כמעטכמעט  מסוריהמסוריה  המזרחהמזרח  כלכל  אתאת  קיבלקיבל  וסלווקוסוסלווקוס  מצריםמצרים  אתאת
  עמיםעמים. . למרודלמרוד  הזדמנויותהזדמנויות  שמחפשיםשמחפשים  עמיםעמים  במזרחבמזרח  חיוחיו  ..דתידתי\\לאומילאומי\\תרבותיתרבותי  איחודאיחוד  איןאין". ". צרעותצרעות  קןקן""  היההיה  זהזה  אבלאבל, , יותריותר

  '.'.וכווכו  לאומיתלאומית\\תרבותיתרבותי  אחידותאחידות  ישיש. . משועבדמשועבד  שנהשנה  31113111  שכברשכבר  עםעם, , עבדיםעבדים  שלשל  עםעם  קיבלקיבל  --מצריםמצרים  אתאת  קיבלקיבל  תלמייתלמיי. . ברברייםברבריים



(. (. דאזדאז  סוריהסוריה  דרוםדרום))  לסלווקוסלסלווקוס  שייכתשייכת  יי""אא  המקוריתהמקורית  החלוקההחלוקה  פפ""עע  --תלמייתלמיי  לביןלבין  סלווקוססלווקוס  ביןבין  בדיוקבדיוק  נמצאתנמצאת  היוםהיום  שלשל  ישראלישראל  --
  ..יהודהיהודה  עםעם  ויתרויתר  לאלא  מעולםמעולם  סלווקוססלווקוס  פורמאליתפורמאלית  אבלאבל, , תלמייתלמיי  לשלטוןלשלטון  נפלהנפלה  ישראלישראל

  ישראלישראל  ארץארץ. . לסלווקוסלסלווקוס  פורמאליתפורמאלית  מבחינהמבחינה  שייכתשייכת  ישראלישראל  ..הבלאגןהבלאגן  כלכל  מתחילמתחיל  בקצהבקצה  כיכי  --??ישראלישראל  עלעל  להלחםלהלחם  להםלהם  למהלמה
--הה  המאההמאה  אמצעאמצע  עדעד? ? ישראלישראל  בארץבארץ  להתענייןלהתעניין  יחזוריחזור  סלווקוססלווקוס  מתימתי. . המזרחהמזרח  כלכל  אתאת  לולו  ישיש  כיכי, , תלמייתלמיי  שלטוןשלטון  תחתתחת  להיותלהיות  הופכתהופכת

  . . לולו  מפריעמפריע  לאלא, , ישראלישראל  עםעם  מתעסקמתעסק  לאלא  סלווקוססלווקוס  22
  שלשל  לראשלראש  נכנסיםנכנסים  אנחנואנחנו  וכברוכבר. . כןכן  ––? ? בטחוניבטחוני  אספקטאספקט  גםגם  כאןכאן  ישיש  האםהאם  --ולאומיתולאומית  תרבותיתתרבותית  מבחינהמבחינה  --הממלכההממלכה  איחודאיחוד

  בכלבכל  ודתיתודתית  תרבותיתתרבותית  אחדותאחדות  שתהיהשתהיה  אינטרסאינטרס  ישיש  לסלווקוסלסלווקוס. . לדתלדת  מעברמעבר  בטחוניתבטחונית  סכנהסכנה  כאןכאן  ישיש. . דתיותדתיות  גזירותגזירות  לגבילגבי  סלווקוססלווקוס
  ..בטחוניותבטחוניות  בבעיותבבעיות  להתבטאלהתבטא  עלולעלול  זהזה  תרבותיתתרבותית  בעיהבעיה  ישיש  כאשרכאשר  כיכי. . תרבותתרבות  אותהאותה  תהיהתהיה  שלכולםשלכולם  הכרחהכרח  ישיש. . שלושלו  הממלכההממלכה

  . . אחריםאחרים  עמיםעמים  ולכבושולכבוש  החוצההחוצה  להתפשטלהתפשט  רוצהרוצה  םםמסוימסוי  עםעם  --אימפריאליזםאימפריאליזם  חטאחטא
  חוקיחוקי  ישיש  אבלאבל. . רשותרשות  מלחמתמלחמת  --ךך""בתנבתנ  גםגם  ..אימפריאליזםאימפריאליזם  בליבלי  אפשראפשר  איאי, , אימפריאליזםאימפריאליזם  חטאחטא  כזהכזה  דברדבר  איןאין  העתיקההעתיקה  בעתבעת

  .  .  חוקיםחוקים  ישיש  אבלאבל  להתרחבלהתרחב  זכותךזכותך, , בתורהבתורה  מלחמהמלחמה
  מקבלמקבל  הואהוא  ביזהביזה  איןאין  אםאם(, (, אנשיםאנשים  לבזוזלבזוז))  מהביזהמהביזה  מתפרנסמתפרנס  הליניסטיהליניסטי  בצבאבצבא  חיילחייל. . ולהתפשטולהתפשט  לרצותלרצות  הזכותהזכות  אתאת  ישיש  עםעם  לכללכל
  אתאת  משמןמשמן""  האימפריאליזםהאימפריאליזם. . יתפרנסויתפרנסו  שהחייליםשהחיילים  כדיכדי  מלחמותמלחמות  הזמןהזמן  כלכל  להיותלהיות  שצריכותשצריכות  להסיקלהסיק  ניתןניתן  מכאןמכאן. . בסיסיבסיסי  שכרשכר
    ".".המכונההמכונה  גלגליגלגלי

  לשלוטלשלוט  סיכויסיכוי  לולו  שאיןשאין  מביןמבין  סלווקוססלווקוס, , 281281ממ, , הספירההספירה  לפנילפני  11--הה  המאההמאה  בתחילתבתחילת. . הזההזה  הסיפורהסיפור  כלכל  אתאת  להחזיקלהחזיק  צריךצריך, , סלווקוססלווקוס
  והואוהוא. . סלבקיהסלבקיה  --((עיראקעיראק  בערךבערך))  המזרחהמזרח  במרכזבמרכז  בירהבירה  עירעיר  הקיםהקים  הואהוא  בהתחלהבהתחלה..פורמאליפורמאלי  באופןבאופן  בירושהבירושה  קיבלקיבל  שהואשהוא  מהמה  כלכל  עלעל

  סוריהסוריה  צפוןצפון, , בנובנו  שםשם  עלעל))  אנטיוכיהאנטיוכיה  --בסוריהבסוריה  בירהבירה  עירעיר  עודעוד  מקיםמקים  הואהוא, , מערבמערב  לכיווןלכיוון  פניופניו  אתאת  שםשם  הואהוא  אזאז, , סיכויסיכוי  לולו  שאיןשאין  רואהרואה
  בשבטיםבשבטים  מלאמלא  שהיהשהיה  המזרחהמזרח  שלשל  המזרחהמזרח  לעומתלעומת, , יותריותר  מיושבמיושב  איזוראיזור  זהזה  כיכי, , המערבהמערב  זורזורלאלא  ללכתללכת  העדיףהעדיף  הואהוא(. (. חאלדחאלד--היוםהיום  שלשל

  כברכבר  פהפה  --ישראלישראל  ארץארץ, , מצריםמצרים  --מערבמערב  לכיווןלכיוון  לכבושלכבוש  רצוןרצון  ומתחילומתחיל. . בכךבכך  מסתפקמסתפק  לאלא  הואהוא, , בסוריהבסוריה  מתיישבמתיישב  כשהואכשהוא. . פראייםפראיים
  נלחמיםנלחמים  הסלווקיםהסלווקים  המלכיםהמלכים. . יי""אא  כיבושכיבוש  עלעל  נלחמותנלחמות  הןהן  כיכי  --סוריותסוריות  מלחמותמלחמות  11  מזהיםמזהים  אנחנואנחנו  11--הה  מהמאהמהמאה  החלהחל. . תלמייתלמיי  עומדעומד
  במצריםבמצרים  עולהעולה  358358  בשנתבשנת. . השלישיהשלישי  לאנטיוכוסלאנטיוכוס  הגענוהגענו  --סס""לפנהלפנה  235235  שנתשנת. . יי""אא  עלעל  התלמייםהתלמיים  נגדנגד  לספירהלספירה  11--הה  המאההמאה  כלכל  במשךבמשך
  . . ביהודהביהודה  לשלטוןלשלטון  עולהעולה  הגדולהגדול  ואנטיוכוסואנטיוכוס, , 11  בןבן  ילדילד  לשלטוןלשלטון

  . . תכניםתכנים  ישיש  אבלאבל, , במבחןבמבחן  תאריכיםתאריכים  איןאין**
. . מצרייםמצריים  היאהיא  הבאההבאה  שאיפתושאיפתו  הסתםהסתם  ומןומן  --לשלטוןלשלטון  עולהעולה  אנטיוכוסאנטיוכוס  ועכשיוועכשיו, , תלמייתלמיי  שלטוןשלטון  תחתתחת  שנהשנה  311311  כמעטכמעט  היהודיםהיהודים
. . פיליפוספיליפוס  --מוקדוןמוקדון  מלךמלך  עםעם  בריתברית  עושהעושה  אנטיוכוסאנטיוכוס". ". החדשהחדש  אלכסנדראלכסנדר""  להיותלהיות  הואהוא, , הלינסטיהלינסטי  מלךמלך  כלכל  כמוכמו, , שלושלו  הגדולהגדול  והחלוםוהחלום

  רומארומא. . רומארומא  אתאת  שוכחיםשוכחים  פיליפוספיליפוס  וגםוגם  שוכחשוכח  הואהוא  אבלאבל(. (. צעירצעיר  היההיה  השליטהשליט  כיכי))  מבטיחמבטיח  נראהנראה  הכלהכל. . מצרייםמצריים  אתאת  רוצהרוצה  הואהוא  וגםוגם
  --לטיוםלטיום  שנקראשנקרא  גיאוגרפיגיאוגרפי  באיזורבאיזור  נמצאתנמצאת. . במערבבמערב  מאודמאוד  רחוקרחוק  --איטליהאיטליה  צפוןצפון  לקראתלקראת  שנמצאתשנמצאת  קטנהקטנה  עירעיר  ללווהכהכ  בסךבסך  היאהיא
  אבלאבל  איטליהאיטליה  כלכל  אתאת  שיעבדהשיעבדה  לאלא  רומארומא. . לטיהלטיה  כלכל  ועלועל  איטליהאיטליה  כלכל  עלעל  משתלטתמשתלטת  דברדבר  שלשל  בסופובסופו  ורומאורומא. . הלטיניתהלטינית  השפההשפה  מכאןמכאן
. . מידימידי  גדולגדול  כוחכוח  יווצריווצר  שלאשלא  הזמןהזמן  כלכל  דאגהדאגה  רומארומא. . DDiivviiddee  eett  IImmppeerraa  --""ומשולומשול  הפרדהפרד""  --כללכלל  היההיה  לרומאלרומא. . עליהעליה  השתלטההשתלטה  היאהיא
  לאלא  העמיםהעמים  ..באיזורבאיזור  הענייניםהעניינים  אתאת  מובילהמובילה  היאהיא  וכךוכך, , בנפרדבנפרד  קבוצהקבוצה  כלכל  עםעם  בריתברית  לעשותלעשות  יכולהיכולה  היאהיא  מפוצליםמפוצלים  הכוחותהכוחות  אםאם

  יי""עע  נשלטיםנשלטים  אבלאבל  מהשנימהשני  אחדאחד  המופרדיםהמופרדים  קטניםקטנים  כוחותכוחות  יצרויצרו  הםהם  בעצםבעצם. . מידימידי  גדולגדול  כוחכוח  ייווצרייווצר  שלאשלא  חשובחשוב  הכיהכי. . משועבדיםמשועבדים
  יווניותיווניות  מושבותמושבות  יושבותיושבות  בסיציליהבסיציליה. . המזרחהמזרח  אותהאותה  מענייןמעניין  לאלא  ובכללובכלל  עצמהעצמה  באיטליהבאיטליה  בהשתלטויותבהשתלטויות  עסוקהעסוקה  רומארומא. . גורםגורם  אותואותו

  שלשל  ביותרביותר  המהוללהמהולל  המצביאהמצביא  היההיה  חניבעלחניבעל. . מיםמיםש  ש    הםהם  --בצורבצור  מקורםמקורם  הקארטאגיםהקארטאגים. . הפוניםהפונים  --קארטאגוקארטאגו  --מאודמאוד  חזקחזק  עםעם  ובנוסףובנוסף
  קרבקרב""  המפורסםהמפורסם  הקרבהקרב  נערךנערך  --212212  ובשנתובשנת, , אותואותו  חיסלהחיסלה  ורומאורומא  הצליחהצליח  לאלא  בסוףבסוף, , רומארומא  אתאת  לחסללחסל  הצליחהצליח  כמעטכמעט  --הפוניםהפונים
  להמשיךלהמשיך" " כרטיסכרטיס""  להםלהם  נותןנותן  וזהוזה, , לרומאיםלרומאים  פעםפעם  איאי  שהיהשהיה  ביותרביותר  הכבדהכבד  האיוםהאיום  מוסרמוסר  בעצםבעצם  --סקופיוסקופיו  שלשל  בראשותובראשותו" " זאמהזאמה
    ..בצעבצע  תאוותתאוות  בעלתבעלת, , נהנתניתנהנתנית  לחברהלחברה  הרומאיתהרומאית  החברההחברה  אתאת  הופכיםהופכים  הרומאיםהרומאים  שלשל  הכיבושיםהכיבושים. . למזרחלמזרח

  
  10.1.3110.1.31--שיעור ראשון סמס' בשיעור ראשון סמס' ב

  ". ". יווניםיוונים  אוהביאוהבי""  מכונהמכונה  רומארומא. . רומארומא  בעיניבעיני  חןחן  מוצאמוצא  לאלא  וזהוזה, , מצרייםמצריים  מולמול  נמצאיםנמצאים  בבריתבברית  ופיליפוסופיליפוס  סלווקוססלווקוס
TTiimmeeoo  DDaannaaooss  eett  ddoonnaa  ffeerreenntteess))--  ובמיוחדובמיוחד  מהיווניםמהיוונים  מפחדמפחד  אניאני""  --הסוסהסוס  אתאת  שהכניסושהכניסו  לפנילפני  בטרויהבטרויה  הנביאהנביא  שאמרשאמר  מהמה  זהזה  

  וכךוכך  אותואותו  ומנצחיםומנצחים. . סס""לפנהלפנה  352352  בשנתבשנת  מוקדוןמוקדון  נגדנגד, , פיליפוספיליפוס  נגדנגד  --מלחמותמלחמות  22--לל  יוצאיםיוצאים  הרומאיםהרומאים"( "( מתנותמתנות  מביאיםמביאים  כשהםכשהם
  אותואותו  מנצחיםמנצחים  והםוהם  השלישיהשלישי  אנטיוכוסאנטיוכוס  נגדנגד  לקרבלקרב  הרומאיםהרומאים  יוצאיםיוצאים  351351  בשנתבשנת. . סלווקוססלווקוס  עםעם  בריתברית  לקייםלקיים  לולו  מתאפשרמתאפשר  לאלא
  אנטיוכוסאנטיוכוס  ביןבין  בריתברית  נחתמתנחתמת  388388  בשנתבשנת. . שלושלו  החלומותהחלומות  עלעל  לוותרלוותר  נאלץנאלץ  והואוהוא, , אותואותו  מנצחיםמנצחים  הרומאיםהרומאים  351351בב". ". מגנזיהמגנזיה  קרבקרב""

  אתאת  לחייבלחייב  כדיכדי.  .  מלחמותמלחמות  לעודלעוד  לצאתלצאת  צריךצריך  שהואשהוא  שאומרשאומר  מהמה. . לרומאלרומא  מאודמאוד  כבדכבד  קנסקנס  לשלםלשלם  צריךצריך  ואנטיוכוסואנטיוכוס  --ליווניםליוונים
  ערובהערובה  בניבני  לשלוחלשלוח  צריךצריך  המנוצחהמנוצח  המלךהמלך. . ערובהערובה  בניבני  --תערובתתערובת  בניבני  לעשותלעשות  צריךצריך  הואהוא  עליועליו  חתםחתם  שהואשהוא  בחוזהבחוזה  לעמודלעמוד  אנטיוכוסאנטיוכוס

  בןבן  בתורבתור  לרומאלרומא  שלושלו  הבןהבן  אתאת  שולחשולח  הגדולהגדול  אנטיוכוסאנטיוכוס. . המופסדהמופסד  המלךהמלך  שלשל  הבניםהבנים\\הילדיםהילדים  הםהם  הערובההערובה  בניבני  לרובלרוב. . המנצחהמנצח  למלךלמלך
, , רומארומא  שלשל  הגבוההגבוה  בחברהבחברה  חיחי(, (, הרשעהרשע))  00--הה  אנטיוכוסאנטיוכוס  אותואותו. . מלךמלך  עדיןעדין  אבלאבל, , ברומאברומא  גדלגדל  הואהוא  --חנוכהחנוכה  שלשל  אנטיוכוסאנטיוכוס  וזהוזה  --ערובהערובה
  רומארומא. . שלושלו  הממלכההממלכה  עלעל  גםגם  תבואתבוא  הימיםהימים  מןמן  ביוםביום  השרומאהשרומא  העובדההעובדה  אתאת  מפניםמפנים  הואהוא. . לשלוטלשלוט  עתידיםעתידים  שהרומאיםשהרומאים  בידיעהבידיעה
, , ברומאברומא  נמצאנמצא  הרשעהרשע  אנטיוכוסאנטיוכוס. . הזמןהזמן  כלכל  אותואותו  שמלווהשמלווה  התחושההתחושה  זוזו  ..ההלניסטיההלניסטי  בעולםבעולם  כמפשרתכמפשרת  הזוהזו  הזמןהזמן' ' בנקבנק  מופיעהמופיעה
  --((382382))  לשלטוןלשלטון  עולהעולה  הגדולהגדול  אנטיוכוסאנטיוכוס  שלשל  הבכורהבכור  הבןהבן. . בקרבבקרב  נופלנופל  והואוהוא, , במזרחבמזרח  --כסףכסף  להביאלהביא  --כיבושיםכיבושים  למסעלמסע  יוצאיוצא  שלושלו  ואבאואבא

  00--הה  אנטיוכוסאנטיוכוס(. (. הרשעהרשע))  00--הה  אנטיוכוסאנטיוכוס  אחיואחיו  עולהעולה  הזוהזו  ובשנהובשנה. . נרצחנרצח  00--הה  סלווקוססלווקוס  321321בב, , שנהשנה  3232  אחריאחרי. . 00--הה  סלווקוססלווקוס
  . . רומארומא  אתאת  היטבהיטב  מכירמכיר  הואהוא  כיכי  שלושלו  לממלכהלממלכה  חוזרחוזר  בעצםבעצם( ( אפיפאנסאפיפאנס  אנטיוכוסאנטיוכוס))

  לממלכהלממלכה  --לשלטוןלשלטון  עולהעולה  אפיפאנסאפיפאנס  אנטיוכוסאנטיוכוס, , 321321  שנתשנת, , היהודיםהיהודים  אצלאצל  תקופהתקופה  באותהבאותה  מקבילמקביל  באופןבאופן  קורהקורה  מהמה, , נסקורנסקור
  הבירההבירה  עירעיר(. (. היוםהיום  שלשל  הלבנוניתהלבנונית  חלבחלב))  אנטיוכיהאנטיוכיה  קוראיםקוראים  הבירההבירה  ולעירולעיר(, (, ישראלישראל--ירדןירדן--סוריהסוריה--לבנוןלבנון, , בעצםבעצם))  סלווקיהסלווקיה  קוראיםקוראים

  ......פרספרס, , בבלבבל, , אשוראשור, , מצריםמצרים  --מזרחיותמזרחיות  ממלכותממלכות  תחתתחת  חייםחיים  יהודיםיהודים  111111  שנתשנת  עדעד. . תלמאייתלמאיי  --מצריםמצרים  שלשל
  עלעל  משפיעמשפיע  זהזה  האםהאם, , היוםהיום  נעסוקנעסוק? ? עליהםעליהם  משפיעמשפיע  זהזה  האםהאם  --מערביתמערבית  בתרבותבתרבות  נתקליםנתקלים  שהםשהם  הראשונההראשונה  הפעםהפעם  זוזו  111111  ובשנתובשנת

  יתחילויתחילו  כמובןכמובן  היהודיםהיהודים  ..חיצוניתחיצונית  היאהיא  111111  משנתמשנת  החלהחל  היהודיםהיהודים  עלעל  המערבהמערב  תרבותתרבות  שלשל  ההשפעהההשפעה? ? הפנימיותהפנימיות  עלעל  אואו  החיצוניותהחיצוניות
  אפילואפילו  היוהיו  היווניםהיוונים  ..אבותיהםאבותיהם  במנהגיבמנהגי  החזיקוהחזיקו  והםוהם  ,,היהודיםהיהודים  עלעל  בפנימיותבפנימיות  השפעההשפעה  תהתהייהיהי  לאלא. . היווניתהיוונית  השפההשפה  אתאת  ללמודללמוד
  בכךבכך  ניסיוןניסיון  להםלהם  ישיש, , משענתמשענת, , בסיסבסיס  להםלהם  היההיה  בארץבארץ  שחיושחיו  היהודיםהיהודים  ,,בגולהבגולה  תהתהייהיהי  תיותתיותייהבעיהבעי. . ליהודיםליהודים  מאודמאוד  נחמדיםנחמדים
  תהתהייהיהי  ביותרביותר  הגדולההגדולה  הגלותהגלות  --בגולהבגולה  תהתהייהיהי  הגדולההגדולה  ההשפעהההשפעה. . לוורידלווריד  להםלהם  נכנסונכנסו  לאלא  והיווניםוהיוונים, , משתנהמשתנה  שהכיבוששהכיבוש

  ..טבעיטבעי  מקוםמקום  להםלהם  היההיה  לאלא, , שלהםשלהם  המקוםהמקום  אתאת  למצואלמצוא  צריכיםצריכים  היוהיו  הםהם  שםשם  כיכי(, (, מצריםמצרים))  באלכסנדריהבאלכסנדריה
  ולאולא  חיצוניתחיצונית  השפעההשפעה  שלשל  מסגרתמסגרת  אותהאותה  בתוךבתוך  אבלאבל, , בלבדבלבד  חיצוניתחיצונית  השפעההשפעה  בגדרבגדר  תמידתמיד  הואהוא  היהודיםהיהודים  עלעל  היווניםהיוונים  שלטוןשלטון
  ערביםערבים  לעומתלעומת  \\היוםהיום  שלשל  בכפריםבכפרים  הערביםהערבים  כמוכמו))  משפיעמשפיע  ולאולא  כמעטכמעט  זהזה, , בארץבארץ  --הגולההגולה  לביןלבין  ישראלישראל  ביןבין  להבדיללהבדיל  ישיש, , פנימיתפנימית



  חייםחיים, , 358358  שנתשנת  עדעד(. (. בכפריםבכפרים  בהריםבהרים  שחייםשחיים  הערביםהערבים  מאשרמאשר  יותריותר  רבהרבה  במידהבמידה  מהישראליםמהישראלים  חיצוניתחיצונית  שמושפעיםשמושפעים  חיפהחיפה\\ביפוביפו
  הזוהזו  הממלכההממלכה  תחתתחת  ליהודיםליהודים. . פרספרס  תהתהייהיהי  בישראלבישראל  ששלטהששלטה  האחרונההאחרונה  הממלכההממלכה  111111  עדעד(. (. בתלמייבתלמיי))  תלמיאיתלמיאי  יוונייווני  שלטוןשלטון  תחתתחת
  הקדושיםהקדושים  ביםביםכתכתהה  עלעל  שמרושמרו, , מצוותמצוות  שומרישומרי, , חקלאיםחקלאים  ברובםברובם  היוהיו  היהודיםהיהודים  ..מלאהמלאה  אוטונומיהאוטונומיה  ליהודיםליהודים  תהתהייהיהי, , מצויןמצוין  היההיה

  המוסלמיםהמוסלמים  שהיוםשהיום  כמוכמו  --קיומיתקיומית  זיקהזיקה  ממשממש  היההיה  המקדשהמקדש  --??אומראומר  זהזה  מהמה  --למקדשלמקדש  ישירהישירה  זיקהזיקה  ליהודיםליהודים  תהתהייהיהי. . שלהםשלהם
  הרהר))  הביתהבית  הרהר  לידליד  אפילואפילו  להיקברלהיקבר  גםגם  נהגונהגו  יהודיםיהודים. . היוםהיום  מסדרמסדר  כחלקכחלק, , יומיומייומיומי  באופןבאופן  הביתהבית  בהרבהר  למסגדלמסגד  ללכתללכת  יכוליםיכולים
  שהיוםשהיום  כמוכמו. . ביותרביותר  הקרובהקרוב  המקוםהמקום  אתאת  מחפשיםמחפשים  הםהם  אזאז  --""וטהרהוטהרה  טומאהטומאה""  בגללבגלל  עצמועצמו  הביתהבית  בהרבהר  קברקבריילהלה  אסוראסור  --((הזיתיםהזיתים
. . ההיאההיא  בתקופהבתקופה  היהודיםהיהודים  גםגם  כךכך. . המקוםהמקום  עםעם  אינטימיותאינטימיות  עלעל  המעידהמעיד  דברדבר  --המנזרהמנזר  תחומיתחומי  בתוךבתוך  נקבריםנקברים  הנזיריםהנזירים, , במנזריםבמנזרים
. . היהודיםהיהודים  קהילתקהילת  בראשבראש  עומדעומד  הואהוא  --הגדולהגדול  הכהןהכהן  הואהוא  הפרסיםהפרסים  מולמול  היהודיםהיהודים  שלשל  העיקריהעיקרי  הנציגהנציג, , הפרסיהפרסי  הכיבושהכיבוש  במהלךבמהלך
  הנציגהנציג  שלשל  העיקרייםהעיקריים  התפקידיםהתפקידים  אחדאחד  ..דברדבר  לכללכל  מנהיגמנהיג  היההיה  הכהןהכהן, , חילוניחילוני--דתידתי  המושגהמושג  ןןביבי  הבחנההבחנה  תהתהייהיהי  לאלא  ההיאההיא  בתקופהבתקופה

  .   .   המיסיםהמיסים  גבייתגביית  הואהוא  היהודיתהיהודית  מהקהילהמהקהילה
  להיתלהית  בעצםבעצם  רוציםרוצים  העמיםהעמים  ..היווניםהיוונים  נכנסיםנכנסים  שאליושאליו  מקוםמקום  בכלבכל  הלניזציההלניזציה  שלשל  רצונירצוני  תהליךתהליך  לזהותלזהות  ניתןניתן  --התיוונותהתיוונות  --  הלניזציההלניזציה

  אבלאבל  --נחותהנחותה  כתרבותכתרבות  נתפסתנתפסת  יווניתיוונית  התרבותהתרבות  עםעם  במגעבמגע  שבאהשבאה  תרבותתרבות  כלכל  --לכןלכן,,נעלהנעלה  כתרבותכתרבות  נתפסתנתפסת  היווניתהיוונית  התרבותהתרבות. . יווניםיוונים
  ערים מזרחיות.ערים מזרחיות.––. . בלבדבלבד  חיצונייםחיצוניים  הםהם  השינוייםהשינויים

    ..לאלא  --??בחיצוניותבחיצוניות  ולוולו  ההלניתההלנית  התרבותהתרבות  אתאת  לקבללקבל  יכוליכול  ישראלישראל  עםעם  גםגם  האםהאם  --
  --מטבעותמטבעות  לטבועלטבוע  מהשלטוןמהשלטון  אישוראישור  קיבלוקיבלו  הםהם  זהזה  בזכותבזכות......יוונייווני  פוליספוליס  להיותלהיות  שרצושרצו, , שאןשאן--וביתובית  חמתחמת,,עכועכו  כמוכמו  --יי""באבא  עריםערים  היוהיו
--ברבר. . לחירותלחירות  הנעליםהנעלים  הביטוייםהביטויים  אחדאחד  זהזה  ..שלךשלך  חופשחופש  זהזה  --שלךשלך  מטבעמטבע, , לזהלזה  ומעברומעבר. . העולםהעולם  בכלבכל  מסחרמסחר  אפיקיאפיקי  פותחפותח  זהזה  ואזואז

(. (. חינוכיחינוכי  מוסדמוסד))  ואפבאוםואפבאום( ( התעמלותהתעמלות))  גימנסיוםגימנסיום  --מוסדותמוסדות  שנישני  לפתוחלפתוח  צריךצריך  לכךלכך  בנוסףבנוסף. . מטבעותמטבעות  בעבעתת  --המרדהמרד  לפנילפני  --כוכבאכוכבא
  כלכל, , תוכןתוכן  רקרק  וישויש  מסגרתמסגרת  שאיןשאין  במקוםבמקום. . התוכןהתוכן  אתאת  ולשמרולשמר  המסגרתהמסגרת  אתאת  להחליףלהחליף  יכוליכול  אתהאתה  מסגרתמסגרת  וישויש  תוכןתוכן  ישיש  שבושבו  במקוםבמקום

  עריםערים  ואותןואותן, , מסגרתמסגרת  וישויש  תוכןתוכן  ישיש  העולםהעולם  באומותבאומות  ..ישראלישראל  כמוכמו  --עצמועצמו  בתוכןבתוכן  פגיעהפגיעה  פירושופירושו  מסגרתמסגרת  הזההזה  לתוכןלתוכן  להוסיףלהוסיף  סיוןסיוןייננ
  נשארהנשארה  שאןשאן  ביתבית, , עכועכו  נארהנארה  עכועכו  --שהםשהם  מימי  נשארונשארו  הםהם  שלהםשלהם  בתרבותבתרבות  אבלאבל, , כלכליתכלכלית  מסיבהמסיבה  זאתזאת  עשועשו  להלניסטיותלהלניסטיות  שהפכושהפכו
  אבלאבל  --שלהםשלהם  האליליםהאלילים  שמותשמות  אתאת  שינושינו  אפילואפילו  הםהם. . כלוםכלום  ישנוישנו  לאלא  להקיםלהקים  שצריךשצריך  הללוהללו  היוונייםהיווניים  המוסדותהמוסדות  22'. '. וכווכו  שאןשאן  ביתבית

  ..רגיליםרגילים  היוהיו  הםהם  שאליושאליו  עתיקעתיק  פולחןפולחן  אותואותו  נשארנשאר  הפולחןהפולחן
  יתרוןיתרון--בטחונית.בטחונית.אחידות לאומית=אחידות אחידות לאומית=אחידות 

SSyynnkkrreettiisseemm--  SSyynn--  ביחדביחד , ,kkrraattooss--  כוחכוח . .  
, , זאוסזאוס  היההיה  זהזה  היווניםהיוונים  ואצלואצל, , הגשםהגשם  עלעל  אחראיאחראי  והיהוהיה  בלבל  ששמוששמו  אלאל  היההיה' ' לדוגלדוג  --המשותףהמשותף  הכוחהכוח  פפ""עע  שוניםשונים  אליםאלים  ביןבין  זיהוזיהו  הםהם
  . . שלושלו  האישיהאישי  בפולחןבפולחן  נשארנשאר  אחדאחד  כלכל  אבלאבל  --""שלךשלך  הזאוסהזאוס  זהזה  שלישלי  הבלהבל. ". "האלהאל  שלשל  שמושמו  אתאת  שינושינו  פשוטפשוט  הםהם  אזאז

  --שינוישינוי
  כאשר השפעה היא לאורך זמן, ההשפעה היא קטנה ולא ניכרתכאשר השפעה היא לאורך זמן, ההשפעה היא קטנה ולא ניכרת--השפעההשפעה
  --הרסהרס
  מיוםמיום  האדםהאדם  אתאת  ממלאממלא  זהזה  ..תוכןתוכן  היאהיא  כולהכולה  כלכל  --היהודיתהיהודית  לתרבותלתרבות  מסגרתמסגרת  איןאין, , מסגרתמסגרת  עםעם  תרבותתרבות  אינםאינם  הםהם, , ישראלישראל  עםעם

  ההלניותההלניות  --בתוכןבתוכן  פוגעפוגע  הואהוא  למסגרתלמסגרת  קטןקטן  משהומשהו  איזהאיזה  להוסיףלהוסיף  רוצהרוצה  יהודייהודיששככ. . תוכןתוכן  זהזה  ללווהכהכ, , מסגרתמסגרת  איןאין. . שמתשמת  ועדועד  שנולדשנולד
  ..בתוכןבתוכן  פגיעהפגיעה  היאהיא

  .  .  הגמנסיוםהגמנסיום  לאלא  בביתבבית  חיחי  לאלא  כמעטכמעט    הואהוא, , היווניהיווני  שלשל  הזהותהזהות  מתעצבתמתעצבת  שםשם  --""ספורטספורט""  רקרק  לאלא  האהא  הגימנסיותהגימנסיות
  . . העמיםהעמים  כלכל  כמוכמו  להיותלהיות  רצתהרצתה  היאהיא  --מתיווניםמתיוונים  שנקראהשנקראה  קבוצהקבוצה  תהתהייהיהי, , ליווניםליוונים  חסיןחסין  עמדעמד  ישראלישראל  עםעם  שכלשכל  אומראומר  לאלא  זהזה
  ..השלטוניתהשלטונית  מהאליטהמהאליטה  היוהיו  שהםשהם  זהזה  אותםאותם  שמאפייןשמאפיין  מהמה

  ? ? היהודיםהיהודים  אצלאצל  אפשריתאפשרית  הסנקרטיזםהסנקרטיזם  תופעתתופעת  האםהאם
  איןאין  אחדאחד  אלאל  כשישכשיש  ..אליםאלים  מספרמספר  ישיש  כאשרכאשר  לפעוללפעול  שיכולהשיכולה  פונקציהפונקציה  זוהיזוהי  תיחוםתיחום  --תיחוםתיחום  לולו  איןאין, , אחדאחד  אלאל  היהודיהיהודי  לעםלעם  --

  ..תחומיםתחומים  ריבויריבוי  --פירושופירושו  אליםאלים  ריבויריבוי. . הסנקרטיזםהסנקרטיזם  תופעתתופעת  מתבססתמתבססת  כךכך  ועלועל  --ותיחומיםותיחומים  תחומיםתחומים
  חושבחושב  אתהאתה  אםאם, , ולכןולכן. . אותהאותה  להחליףלהחליף  שניתןשניתן  מסגרתמסגרת  איןאין. . תוכןתוכן  היאהיא  כולהכולה  כלכל, , מסגרתמסגרת  להלה  איןאין  --ישראלישראל  דתדת, , לכךלכך  מעברמעבר  --

  שהמסגרתשהמסגרת  תמונהתמונה  כשרואיםכשרואים  ..עצמועצמו  בתוכןבתוכן  פגיעהפגיעה  זוהיזוהי  --ישראלישראל  לדתלדת  כלשהוכלשהו  אלמנטאלמנט  שלשל  כניסהכניסה  כלכל  מסגרתמסגרת  רקרק  לקבללקבל
  אתאת  לקבללקבל  יכוליכול  לאלא  ישראלישראל  עםעם. . אחראחר  משהומשהו  כברכבר  זהזה  בתמונהבתמונה  כשפוגעיםכשפוגעים  אבלאבל. . בתמונהבתמונה  פוגעפוגע  לאלא  זהזה  להלה  מתאימהמתאימה  לאלא
  עםעם  אצלאצל  אפשריאפשרי  בלתיבלתי  הואהוא  העולםהעולם  אומותאומות  אצלאצל  רצוירצוי  ואפילוואפילו  אפשריאפשרי  שהיהשהיה  מהמה. . בובו  יפגעיפגע  זהזה  כיכי  --היווניתהיוונית" " העטיפההעטיפה""

  . . ישראלישראל
  עדעד  --אחיםאחים  לרצחלרצח  ממשממש  הגיעוהגיעו  מתיווניםמתיוונים  אותםאותם. . מתיווניםמתיוונים  שהיושהיו  כמובןכמובן  אבלאבל  ,,ההלניזציהההלניזציה  תהליךתהליך  נגדנגד  ברובוברובו  היההיה, , ישראלישראל  עםעם
  !!כךכך  כדיכדי
  --עקרוניותעקרוניות  מגמותמגמות  22  עלעל  נדברנדבר
  מתגלגלתמתגלגלת  היסטוריההיסטוריה    
  מכוונתמכוונת  היסטוריההיסטוריה  
  לוועידהלוועידה  תיעודתיעוד  שוםשום  נמצאנמצא  שלאשלא, , היאהיא  האמתהאמת  אבלאבל  --ואנזהואנזה  בועידתבועידת  התקבלהתקבל  --""הסופיהסופי  הפתרוןהפתרון""  --''לדוגלדוג, , המגמותהמגמות  22  ביןבין  ההבדלההבדל****
  שמדברתשמדברת  תזהתזה  ישיש. . שעשושעשו  דברדבר  כלכל  שלשל  בתיעודבתיעוד  אלופיםאלופים  היוהיו  שהנאציםשהנאצים  יודעיודע  השואההשואה  מחקרמחקר  אתאת  שמכירשמכיר  מימי. . כזוכזו  להחלטהלהחלטה  אואו  כזוכזו
  ..פעולותפעולות  מינימיני  מכלמכל  כתוצאהכתוצאה......כדיכדי  תוךתוך  נוצרנוצר  זהזה  --מתגלגלתמתגלגלת  היסטוריההיסטוריה  הינההינה"  "  הסופיהסופי  פתרוןפתרון""שהשה  כךכך  עלעל
    ..מכווןמכוון  היההיה  והכולוהכול" " הסופיהסופי  הפתרוןהפתרון""  לגבילגבי  החלטההחלטה  שהייתהשהייתה  --אומרתאומרת  שנייהשנייה  תזהתזה
  

  להגיעלהגיע  מלכתחילהמלכתחילה  שלהםשלהם  הכוונההכוונה  הייתההייתה  לאלא  זוזו  --""מתגלגלתמתגלגלת  היסטוריההיסטוריה""ממ  כתוצאהכתוצאה  הגיעוהגיעו  שהםשהם  למהלמה  הגיעוהגיעו  המתייווניםהמתייוונים
  . . מהנסיבותמהנסיבות  כתוצאהכתוצאה  נפלונפלו  שהםשהם  למהלמה  שנפלושנפלו  אנשיםאנשים  הםהם. . אחיםאחים  ורוצחיורוצחי, , בוגדיםבוגדים  שלשל  --הזההזה  למצבלמצב
  '.'.וכווכו  רעיםרעים  אנשיםאנשים  ושהםושהם......הכולהכול  תכננותכננו  מלכתחילהמלכתחילה  שהםשהם  שאומרתשאומרת  תזהתזה  שיששיש  ,,כמובןכמובן

  
  לדברלדבר  טובטוב  דברדבר  אותואותו  אתאת  לנצללנצל  יכוליכול  כשרוניכשרוני  אדםאדם  ..ביותרביותר  הדתיותהדתיות  מהמשפחותמהמשפחות( ( המתפקריםהמתפקרים))  הפוקריםהפוקרים  באיםבאים  לדעתלדעת  ישיש, , ראשיתראשית

  . . רערע
CCoorrrruuppttiioo  ooppttiimmii  ppeessssiimmaa    

  ..ביותרביותר  הרעההרעה  היאהיא( ( ביותרביותר  המוכשרהמוכשר))  ביותרביותר  הטובהטוב  שלשל  השחיתותהשחיתות  רערע  הכיהכי  ––( ( BBeesstt))  אופטימאליאופטימאלי  ––  הרסהרס



  הגדוליםהגדולים  הפוקריםהפוקרים  בעצםבעצם  אזאז  --לרעלרע  אואו  לטובלטוב  לבחורלבחור  שיכוליםשיכולים  מאודמאוד  מוכשריםמוכשרים  שלהשלה  והבניםוהבנים  אצולהאצולה  משפחותמשפחות  ישיש, , שלנושלנו  בתקופהבתקופה  
    ..כוהניםכוהנים  --דתייםדתיים  הכיהכי  --דתיותדתיות  הכיהכי  מהמשפחותמהמשפחות  באיםבאים  ביותרביותר

  
  (.(.המוןהמון  מהמילהמהמילה))  ההמוניההמוני  טוביהטוביה  --הימיםהימים  מדברימדברי  מגיעמגיע  משפחתומשפחתו  שםשם, , מאודמאוד  עשירעשיר  אדםאדם  הואהוא  --טוביהטוביה  בןבן  יוסףיוסף
  עלעל  מדבריםמדברים  גםגם  לל""חזחז  --עשירעשיר  היההיה  שהואשהוא, , הההבעיהבעי  --שמיםשמים  יראירא, , דתידתי  אישאיש  היההיה  שהואשהוא  להניחלהניח  סבירסביר. . הגדולהגדול  הכהןהכהן  שלשל  הגיסהגיס  היההיה  הואהוא
  ..ברוחברוח  פוגעפוגע  העושרהעושר. . הרוחהרוח  לכיווןלכיוון  בעוניבעוני  תועלתתועלת  ישנהישנה. . מהעושרמהעושר  הפחדהפחד
  כאשרכאשר. . שלךשלך  במחשבותבמחשבות  בובו  תלויתלוי  גםגם  אתהאתה  אחראחר  במשהובמשהו  כלכליתכלכלית  קשורקשור  אתהאתה  כאשרכאשר  --אא""זז  ..ליתליתאאמנטמנט  תלותתלות  גוררתגוררת  כלכליתכלכלית  תלותתלות
  לעצמאותלעצמאות  הופךהופך  אתהאתה  כלכליתכלכלית  מעצמאותמעצמאות. . בטוחבטוח  יותריותר  מרגישמרגיש  --לדברלדבר  לעצמךלעצמך  להרשותלהרשות    יכוליכול  אתהאתה  מתעשרמתעשר  פתאוםפתאום  אתהאתה

    ..מחשבתיתמחשבתית
  ..עשהעשה  שהואשהוא  כפיכפי  יעשויעשו  לולו  כנראהכנראה  שלושלו  ןןייהבניהבני  אבלאבל  שמייםשמיים  ויראוירא  עשירעשיר  אדםאדם  הואהוא  טוביהטוביה  בןבן  יוסףיוסף
  מחליטמחליט  לספירהלספירה  11--הה  המאההמאה  סוףסוף  לקראתלקראת(, (, טוביהטוביה  ביןבין  יוסףיוסף)+)+  הגדולהגדול  הכהןהכהן  משפחתמשפחת+ + תלמייתלמיי  ביתבית  זהזה  בארץבארץ  ששולטששולט  מימי  358358  עדעד

    --היאהיא  הגדולההגדולה  השאלההשאלה  --מרדמרד  זהוזהו  היווניםהיוונים  מבחינתמבחינת. . השנתיהשנתי  המסהמס  אתאת  להעבירלהעביר  לאלא, , הגדולהגדול  הכהןהכהן  --השניהשני  חוניוחוניו
    ??זהזה  אתאת  עשהעשה  הואהוא  מדועמדוע
  יי""אא  שאוטוטושאוטוטו  הבינוהבינו  הםהם  אזאז. . לפנילפני  קצרהקצרה  תקופהתקופה  שניסהשניסה  לאחרלאחר  התלמייםהתלמיים  מידימידי  יי""אא  אתאת  כבשכבש  השלישיהשלישי  אנטיוכוסאנטיוכוס  358358בב  --

  שכבשתםשכבשתם  לפנילפני  עודעוד  אתכםאתכם  נהיהנהיה  אנחנואנחנו  אםאם  --סלבקוססלבקוס  אצלאצל  זכותזכות' ' נקנק  בעצםבעצם  לתפוסלתפוס  רוציםרוצים  הםהם  --היווניםהיוונים  ידיידי  עלעל  תכבשתכבש
  !!זכותזכות' ' נקנק  אצלכםאצלכם  נקבלנקבל, , המדינההמדינה  אתאת
  

  . . מבבלמבבל  היהודיםהיהודים  הםהם  םם--יי  אתאת  שהחזיקושהחזיקו  היהודיםהיהודים  ההיאההיא  בתקופהבתקופה  גםגם  --
  לנסועלנסוע  הגדולהגדול  מהכהןמהכהן  אישוראישור  מבקשמבקש  טוביהטוביה  בןבן  יוסףיוסף. . היהודיםהיהודים  התנהגותהתנהגות  עקבעקב  באלכסנדרייהבאלכסנדרייה  גדולהגדולה  מאודמאוד  התמרמרותהתמרמרות  נוצרתנוצרת

  והואוהוא, , המיסיםהמיסים  גובהגובה  להיותלהיות  לולו  שיתןשיתן  לולו  ואומרואומר  --לתלמיילתלמיי  ונוסעונוסע, , אישוראישור  מקבלמקבל  הואהוא. . ההדוריםההדורים  אתאת  ליישרליישר  ממ""עע  לאלכסנדרייהלאלכסנדרייה
  העםהעם  אתאת  לעשוקלעשוק  לולו  אסוראסור  שנישני  ומצדומצד  בחברהבחברה  מקובלמקובל  אדםאדם  להיותלהיות  צריךצריך  המיסיםהמיסים  גובהגובה. . השניהשני  מחוניומחוניו  מיסיםמיסים  יותריותר  אפילואפילו  לולו  יביאיביא
  לביןלבין  השליטהשליט  ביןבין  ומתןומתן  משאמשא  מעיןמעין  מתנהלמתנהל  בעצםבעצם  אזאז  --מיסיםמיסים  שיותרשיותר  כמהכמה  רוצהרוצה  השליטהשליט  אבלאבל, , יתרוששיתרושש  העםהעם  אזאז  כיכי, , מידימידי  יותריותר
  מחליףמחליף""  --כמובןכמובן  מסכיםמסכים  תלמייתלמיי. . יתרוששיתרושש  לאלא  שהעםשהעם  כךכך  עלעל  לשמורלשמור  צריךצריך  שנישני  מצדמצד  אבלאבל, , להרוויחלהרוויח  רוצהרוצה  אחדאחד  כלכל. . המיסיםהמיסים  גובהגובה
  אבלאבל, , הגדולהגדול  הכהןהכהן  נשארנשאר  כמובןכמובן  חוניוחוניו. . המיסיםהמיסים  אתאת  לולו  שיביאשיביא" " הפקידהפקיד""  יהיהיהיה  מימי  לתלמיילתלמיי  משנהמשנה  באמתבאמת  לאלא  זהזה  --""בפקידבפקיד  פקידפקיד

  הגדולהגדול  הכהןהכהן  ..דתיתדתית  רשותרשות  לביןלבין  חילוניתחילונית  רשותרשות  ביןבין  הפרדההפרדה  שישנהשישנה  הראשונההראשונה  הפעםהפעם  זוהיזוהי  --!!עצומהעצומה  חשיבותחשיבות  ישנהישנה  הזההזה  למעשהלמעשה
    ..חילוניתחילונית  רשותרשות\\דתיתדתית  רשותרשות  עלעל  לדברלדבר  ניתןניתן  מעכשיומעכשיו  --הכוחהכוח  לולו  יורדיורד, , תפקידתפקיד  לולו  נלקחנלקח  ועכשיוועכשיו, , הבחינותהבחינות  מכלמכל  מנהיגמנהיג  היההיה
  

  הוא צריך להיות מקובל גם על המלך וגם על האנשים עצמם.הוא צריך להיות מקובל גם על המלך וגם על האנשים עצמם.--המוכס הוא נתון בין הפטיש לבין הסדןהמוכס הוא נתון בין הפטיש לבין הסדן
  הגדולהגדול  הכהןהכהן  שלשל  תפקידםתפקידם  היוהיו  מהמה  במבחןבמבחן  שאלהשאלה**
    דתיתדתית  רשותרשות. . 33
  חילוניתחילונית  רשותרשות. . 22
  העםהעם  מנהיגמנהיג. . 11
  ..העםהעם  מנהיגמנהיג  היההיה  הגדולהגדול  הכהןהכהן, , המיסיםהמיסים  תפקידתפקיד  הפרדתהפרדת  עדעד

    ..מהדתמהדת  שלושלו  ההתרחקותההתרחקות  מתחילהמתחילה  העושרהעושר  ועםועם, , מאודמאוד  מתעשרמתעשר  טוביהטוביה  בןבן  יוסףיוסף
  

--  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.11.3110.11.31  
  

  איתואיתו  מיישרמיישר  מידמיד  הואהוא, , מגיעמגיע  סלבקוססלבקוס  וכאשרוכאשר, , סלבקוססלבקוס  נגדנגד  כביכולכביכול  יצאיצא  לאלא  טוביהטוביה  בןבן  יוסףיוסף  --סלבקיסלבקי  שלטוןשלטון  --321321  לשנתלשנת  נקפוץנקפוץ
  . . ההדוריםההדורים  אתאת

  : : טוביהטוביה  בןבן  יוסףיוסף  שלשל  הבניםהבנים
  מהדורמהדור  היההיה  והסבאוהסבא  --לסבאלסבא  חובהחובה  לךלך  ישיש  הראשוןהראשון  בשםבשם  תמידתמיד  כיכי? ? שמעוןשמעון  למהלמה. . מתיווניםמתיוונים  שמותשמות  --לוסימכוסלוסימכוס, , מנלאוסמנלאוס, , שמעוןשמעון
  ..התבוללותהתבוללות  ממשממש  לראותלראות  ניתןניתן. . חוקריםחוקרים  שלשל  סברהסברה  זוהיזוהי  --הקודםהקודם  הדורהדור  שלשל  חובהחובה  הואהוא  הראשוןהראשון  הבןהבן. . הישןהישן

  

  המוכסיםהמוכסים  שלשל  הההבעיהבעי  מהמה??  
  הואהוא, , כסףכסף  יותריותר  למלךלמלך  שיבטיחשיבטיח  מישהומישהו  יבואיבוא  אםאם. . למלךלמלך  שיותרשיותר  כמהכמה  להבטיחלהבטיח  חייבחייב  הואהוא, , שלושלו  המשרההמשרה  עלעל  ישמורישמור  שהמוכסשהמוכס  כדיכדי  --

  צריךצריך, , אותואותו  לרוששלרושש  לאלא, , העםהעם  שלשל  היכולתהיכולת  אתאת  להכירלהכיר  צריךצריך  כיכי  ––? ? התפקידהתפקיד  אתאת  מבקשמבקש  אחדאחד  כלכל  לאלא  למהלמה. . התפקידהתפקיד  אתאת  יקבליקבל
  מכלמכל  להוציאלהוציא  ניתןניתן  כמהכמה  יודעיודע  והואוהוא  מרגליםמרגלים  היוהיו  למלךלמלך. . ולהתפרנסולהתפרנס  להמשיךלהמשיך  לולו  שיאפשרשיאפשר  כזהכזה  סכוםסכום  --ההיגיוןההיגיון  בגבולותבגבולות  לגבותלגבות
  . . משלהםמשלהם  אחדאחד  בובו  לראותלראות  שנישני  מצדמצד  אבלאבל  מהמוכסמהמוכס  לפחדלפחד  צריךצריך  העםהעם  עםעם. . מקוםמקום
  עלעל  לשמורלשמור  צריךצריך, , מתחמקמתחמק  העםהעם  --מהעםמהעם  יותריותר  לגבותלגבות, , ויותרויותר  יותריותר  להתעשרלהתעשר  רוציםרוצים  המוכסיםהמוכסים, , האיזוןהאיזון  עלעל  לשמורלשמור  מאודמאוד  קשהקשה
  ..שיותרשיותר  כמהכמה  הענייןהעניין  מכלמכל  ירוויחירוויח  והמוכסוהמוכס, , מרוצהמרוצה  שיהיהשיהיה  כדיכדי  המינימוםהמינימום  אתאת  למלךלמלך  לתתלתת  ולנסותולנסות, , העםהעם  עםעם  טובטוב  קשרקשר

  לכללכל  מתיווניםמתיוונים  הםהם. . הגדולהגדול  הכהןהכהן  משרתמשרת  דרךדרך  לעבורלעבור  חייבתחייבת  בעםבעם  לשלוטלשלוט  שלהםשלהם  שהאפשרותשהאפשרות  מביניםמבינים  טוביהטוביה  בןבן  יוסףיוסף  שלשל  הבניםהבנים  
  . . יווניתיוונית  לפוליסלפוליס  םם--יי  אתאת  להפוךלהפוך  דברדבר  שלשל  בסופובסופו  רוציםרוצים  והםוהם, , יווןיוון  לתרבותלתרבות  סוגדיםסוגדים, , דברדבר
  קייםקיים  היההיה  המקדשהמקדש  שביתשבית, , הזאתהזאת  בתקופהבתקופה  היהודיםהיהודים  עבורעבור  גדולגדול  כהןכהן  זהזה  מהמה??  

  אתאת  שממלאשממלא  אדםאדם  הבןהבן  מימי  משנהמשנה  לאלא. . קדושהקדושה  היאהיא  תעשהתעשה  היאהיא  מהמה  משנהמשנה  שלאשלא  דמותדמות, , אנושיאנושי--עלעל  כמעטכמעט  דמותדמות  זוהיזוהי  --
  ..כיפורכיפור  ביוםביום  החטאיםהחטאים  עלעל  מכפרמכפר  הואהוא  כיכי  ..עצמהעצמה  המשרההמשרה  זוזו  שמשנהשמשנה  מהמה  --הגדולהגדול  הכהןהכהן  שלשל  התפקידהתפקיד

  היוהיו  הםהם. . קורהקורה  לאלא  זהזה  --??בניםבנים  איןאין  אםאם  קורהקורה  מהמה. . אפשריאפשרי  בלתיבלתי  זהזה  ולכןולכן  ..לבןלבן  מאבמאב  שעוברתשעוברת  משרהמשרה  זוהיזוהי  גדולגדול  כהןכהן  --
  ..זכרזכר  בןבן  להםלהם  נולדנולד  שהיהשהיה  עדעד, , ושובושוב  שובשוב  מתחתניםמתחתנים

  
  

  האחיםהאחים  עושיםעושים  מהמה  אזאז??  
  אוצראוצר  מחביאמחביא  יויוננשחושחו  לאנטיוכוסלאנטיוכוס  מלשיניםמלשינים  האחיםהאחים, , 113232--55  בסביבותבסביבות, , חתיכהחתיכה  אחריאחרי  חתיכהחתיכה, , ייהסלאמהסלאמ  בשיטתבשיטת  פועליםפועלים  --

'... '... וכווכו  לצבאלצבא, , לביזהלביזה, , לכיבושיםלכיבושים, , למלחמותלמלחמות, , כסףכסף  הזמןהזמן  כלכל  צריכיםצריכים  היוהיו  ההלניסטיםההלניסטים  המלכיםהמלכים  כלכל. . המקדשהמקדש  בביתבבית



  בשםבשם  שליחשליח  שולחשולח  אנטיוכוסאנטיוכוס. . הכסףהכסף  אתאת  וייקחוייקח  יבואיבוא  המלךהמלך, , המקדשהמקדש  בביתבבית  אוצראוצר  ישיש  אםאם. . הזמןהזמן  כלכל  כסףכסף  חייבםחייבם
    --הסנקרטיזםהסנקרטיזם  בתהליךבתהליך  חלקחלק  זהוזהו  --ממ""לביהלביה  להכנסלהכנס  הזההזה  לשליחלשליח  נותניםנותנים  לאלא  והיהודיםוהיהודים, , המקדשהמקדש  לביתלבית  הניודורוסהניודורוס
  כלכל  כמוכמו  לאלא  הואהוא  היהודיהיהודי  שהמקדששהמקדש  להביןלהבין  מסוגליםמסוגלים  היוהיו  לאלא  והיווניםוהיוונים. . העמיםהעמים  לכללכל  פתוחיםפתוחים  העתיקהעתיק  בעולםבעולם  מקדשיםמקדשים
  . . דברדבר  לכללכל  מרדמרד  הואהוא  הזההזה  לסיפורלסיפור  היווניםהיוונים  ופירושופירוש. . ברורברור  מאודמאוד  זהזה  היהודיתהיהודית  הראייההראייה  מזוויתמזווית. . אחראחר  מקדשמקדש

  כנסכנסיילהלה  מטעמומטעמו  לשליחלשליח  נתנונתנו  לאלא  םם--ביבי  ההממלל  הרביעיהרביעי  סלבקוססלבקוס  למלךלמלך  להסבירלהסביר  ממ""עע  לאנטיוכיהלאנטיוכיה  הולךהולך(, (, הגדולהגדול  הכהןהכהן, ), )11--הה  חוניוחוניו
  שמדיח אותו מתפקידו.שמדיח אותו מתפקידו.  --הרביעיהרביעי  אנטיוכוסאנטיוכוס  לשלטולשלטו  ועולהועולה  המלךהמלך  נרצחנרצח, , מגיעמגיע  שהואשהוא  איךאיך. . למקדשלמקדש
  אתאת  להחליףלהחליף  טובטוב  הכיהכי  והזמןוהזמן  פקידפקיד  הואהוא  גדולגדול  כהןכהן. . בעיהבעיה  לאלא  זוזו  מבחינתומבחינתו. . הגדולהגדול  הכהןהכהן  אתאת  להדיחלהדיח  רוצהרוצה  החדשהחדש  הסלבקיהסלבקי  המלךהמלך

  ..אפשריאפשרי  בלתיבלתי  זהזה  היהודיתהיהודית  הראייההראייה  מזוויתמזווית. . התקופההתקופה  באותהבאותה  זהזה  הפקידיםהפקידים
  (. (. מתלבטיםמתלבטים  החוקריםהחוקרים, , למהדריןלמהדרין  יוונייווני  שםשם  אואו  יהושועיהושוע, , יוסייוסי  --??לאלא  אואו  מתיווןמתיוון  שםשם))  יסוןיסון    חוניוחוניו  שלשל  האחהאח  אתאת  ממניםממנים  האחיםהאחים
  ????התבוללותהתבוללות  שלשל  תהליךתהליך  הכהונההכהונה  במשפחתבמשפחת  ישיש  האםהאם  --
  וממתי אח מתמנה לתפקיד ולא בן?וממתי אח מתמנה לתפקיד ולא בן?  ??גדולגדול  כהןכהן  ממנהממנה  זרזר  מלךמלך  ממתיממתי. . מסורתמסורת  שבירתשבירת  זוהיזוהי? ? אחאח  למנותלמנות  אפשראפשר  איךאיך

מזווית ראייתו של המלך זה הכי הגיוני כי פקיד אחד לא ממלא תפקידו כראוי אז ממנים פקיד אחר. העם ממורמר אבל מזווית ראייתו של המלך זה הכי הגיוני כי פקיד אחד לא ממלא תפקידו כראוי אז ממנים פקיד אחר. העם ממורמר אבל 
  לפנה"ס(. לפנה"ס(.   321321דבר. )שנת דבר. )שנת --םםעדיין לא עושה שועדיין לא עושה שו

  ברור לנו שהאחים לא הסתפקו בכך. הם ירצו את הכהונה אל עצמם.ברור לנו שהאחים לא הסתפקו בכך. הם ירצו את הכהונה אל עצמם.
    וזה אומר שמתרחקים מהדת, כי היא תופסת את המחשבה.וזה אומר שמתרחקים מהדת, כי היא תופסת את המחשבה.  --עצמאות כלכלית תמיד מעוררת עצמאות חשיבתיתעצמאות כלכלית תמיד מעוררת עצמאות חשיבתית

  --הוא משרת הכהן הגדולהוא משרת הכהן הגדול  --ווןווןייה היהודית ולגרום להם להתיה היהודית ולגרום להם להתיייהאמצעי שבעזרתו הם יוכלו לשנות את התובנה של האוכלוסיהאמצעי שבעזרתו הם יוכלו לשנות את התובנה של האוכלוסי
המשרה שגדולה מהאדם. )כך נחשבה(. לא משנה מיהו האדם שהוא הכהן הגדול, או איזו אישיות יש לו. מה שחשוב זה המשרה שגדולה מהאדם. )כך נחשבה(. לא משנה מיהו האדם שהוא הכהן הגדול, או איזו אישיות יש לו. מה שחשוב זה 

הכהן הכהן   --יש פה ממש אלמנט מאגייש פה ממש אלמנט מאגי  --שהוא הכהן הגדול. מה שחשוב שהכהן הגדול שמוכתר יהיה בנו של הכהן הגדול הקודםשהוא הכהן הגדול. מה שחשוב שהכהן הגדול שמוכתר יהיה בנו של הכהן הגדול הקודם
  וגדים לו. וגדים לו. הגדול שמוכתר הופך למישהו שכולם סהגדול שמוכתר הופך למישהו שכולם ס

האחים )בניו של יוסף בן טוביה( יודעים בעצם שהדרך "ליוון" את יהודה כולה היא דרך משרת הכהן הגדול, אבל הם האחים )בניו של יוסף בן טוביה( יודעים בעצם שהדרך "ליוון" את יהודה כולה היא דרך משרת הכהן הגדול, אבל הם 
  עובדים ב"שיטת הסלמי".עובדים ב"שיטת הסלמי".

מדובר בטראומה אדירה ליהודה! גם העובדה שהמלך ממנה את הכהן הגדול וגם העובדה שלא בנו של הכהן הגדול הוא זה מדובר בטראומה אדירה ליהודה! גם העובדה שהמלך ממנה את הכהן הגדול וגם העובדה שלא בנו של הכהן הגדול הוא זה 
  ם היהודים עדיין מבליגים. ם היהודים עדיין מבליגים. שיורש אותו. בינתיישיורש אותו. בינתיי

וונים אלא להסתכל על הדברים וונים אלא להסתכל על הדברים ייאת אותם מתיאת אותם מתי  טטוונים? אין לשפווונים? אין לשפוייאיך יכול להיות שיסון משתף פעולה עם אותם מתיאיך יכול להיות שיסון משתף פעולה עם אותם מתי
יכול להיות שיסון משתף פעולה, כי הוא לא יודע מה הכוונות שלהם, או שעדיין הכוונות יכול להיות שיסון משתף פעולה, כי הוא לא יודע מה הכוונות שלהם, או שעדיין הכוונות   היסטוריה מתגלגלת.היסטוריה מתגלגלת.בהיבט של בהיבט של 

זה לא היה משהו מתוכנן. פשוט עניין של "להיות יותר מודרניים". יסון בינתיים הולך איתם כי זה לא היה משהו מתוכנן. פשוט עניין של "להיות יותר מודרניים". יסון בינתיים הולך איתם כי שש  --שלהם היו טהורות לגמרישלהם היו טהורות לגמרי
  אין כאן עדיין מהפך דתי.אין כאן עדיין מהפך דתי.  --מדובר רק בשיפור באיכות וברמת החייםמדובר רק בשיפור באיכות וברמת החיים

אבל אין איסור על דת, מי שדתי נשאר דתי, הרבה מאוד דתיים עוזבים אבל אין איסור על דת, מי שדתי נשאר דתי, הרבה מאוד דתיים עוזבים   --בינתיים ירושלים הופכת להיות יוונית יותר ויותרבינתיים ירושלים הופכת להיות יוונית יותר ויותר
משפחתו של משפחתו של   --, לדוגמא, לדוגמאוונות והאלילות הללווונות והאלילות הללוייתהליכי ההתיתהליכי ההתיכי הם לא יכולים לראות את כי הם לא יכולים לראות את ––אותה תקופה את ירושלים אותה תקופה את ירושלים בב

  מתיתיהו )לכן הוא ממודיעין(. מתיתיהו )לכן הוא ממודיעין(. 
  

וונות בירושלים איטי מידי, האחים רוצים להדיח את יסון, באותו זמן יסון וונות בירושלים איטי מידי, האחים רוצים להדיח את יסון, באותו זמן יסון יילפנה"ס, לאחים נמאס מיסון, קצב ההתילפנה"ס, לאחים נמאס מיסון, קצב ההתי  322322
"אם אתה אנטיוכוס תמנה אותי "אם אתה אנטיוכוס תמנה אותי   --למסור את המס השנתי, מנלאוס אומר למלך כשהוא מגיעלמסור את המס השנתי, מנלאוס אומר למלך כשהוא מגיעשולח את מנלאוס למלך שולח את מנלאוס למלך 

  "מחליף פקיד בפקיד""מחליף פקיד בפקיד"המלך כמובן מפטר את יסון וממנה את מנלאוס.המלך כמובן מפטר את יסון וממנה את מנלאוס.  --במקום יסון להיות כהן גדול תקבל יותר מיסים"במקום יסון להיות כהן גדול תקבל יותר מיסים"
שולח אף אנשי צבא עם מנלאוס שולח אף אנשי צבא עם מנלאוס   ךךמנלאוס מתמנה בצורה רשמית ומסודרת לכהן הגדול החדש, המלמנלאוס מתמנה בצורה רשמית ומסודרת לכהן הגדול החדש, המלוויסון בורח לעבר לירדן,יסון בורח לעבר לירדן,
    תה כבר תחושה שבהחלפה הזו העם כן ימרוד.תה כבר תחושה שבהחלפה הזו העם כן ימרוד.ייבחזרה ליהודה, כי היבחזרה ליהודה, כי הי

  
ך המשמעות הדתית ואילו מנלאוס שמונה לכהן גדול מכליל בתוכו את ך המשמעות הדתית ואילו מנלאוס שמונה לכהן גדול מכליל בתוכו את וובעבר, חוניו היה מכליל את המשמעות הלאומית בתבעבר, חוניו היה מכליל את המשמעות הלאומית בת

  המשמעות הדתית.המשמעות הדתית.
לשלטון. חוניו באותה תקופה מתחבר לשלטון. חוניו באותה תקופה מתחבר   מנותמנותמסתייע בצבא כדי להתמסתייע בצבא כדי להתידי מלך חיצוני וגם ידי מלך חיצוני וגם --מנלאוס בעצם, גם מתמנה עלמנלאוס בעצם, גם מתמנה על

  באנטיוכיה ועדיין זוכה להכרה לגיטימית ככהן גדול ויסון בורח לעבר הירדן. באנטיוכיה ועדיין זוכה להכרה לגיטימית ככהן גדול ויסון בורח לעבר הירדן. 
תה שום פעולה אקטיבית נגד הדת אלא פעולה תה שום פעולה אקטיבית נגד הדת אלא פעולה ייירושלים בשלב זה ממש אלילית אבל אין עדיין כפייה דתית. לא היירושלים בשלב זה ממש אלילית אבל אין עדיין כפייה דתית. לא הי

    א הייתה כפייהא הייתה כפייהוונות, עדיין לוונות, עדיין לייאקטיבית למען התיאקטיבית למען התי
  

איכות החיים איכות החיים \\וונים רוצים באותה תקופה ליוון את ירושלים באמת מחיבה אמיתי מתוך כוונה לשפר את רמתוונים רוצים באותה תקופה ליוון את ירושלים באמת מחיבה אמיתי מתוך כוונה לשפר את רמתייהמתיהמתי
  באמת מכוונה טובה.באמת מכוונה טובה.  בירושלים.בירושלים.

    צפייהצפייה  טחון מופרזטחון מופרזייהופך לבהופך לב  הופכת לרגש פטריאכלי )אבהי(הופכת לרגש פטריאכלי )אבהי(  הופכת לדאגההופכת לדאגה  חיבה אמיתיתחיבה אמיתית
  שנאה.שנאה.  בוזבוז  חוסר רצון להבנה חוסר רצון להבנה   כועסת(כועסת(חוסר הבנה )הופך כבר לנימה מעט חוסר הבנה )הופך כבר לנימה מעט 

  ויהודים מומחים לשנוא, ודווקא את היהודי האחר. ויהודים מומחים לשנוא, ודווקא את היהודי האחר.   מה שמתחיל באמת בחיבה אמיתית, מגיע לממש שנאה.מה שמתחיל באמת בחיבה אמיתית, מגיע לממש שנאה.
  

מנלאוס חייב לנסוע לאנטיוכיה ולשלם את המס השנתי. מן הסתם, מנלאוס לא הצליח לגייס את מנלאוס חייב לנסוע לאנטיוכיה ולשלם את המס השנתי. מן הסתם, מנלאוס לא הצליח לגייס את   --לפנה"סלפנה"ס  323323השנה היא, השנה היא, 
כלומר, להבטיח למלך סכום שהוא יכול לעמוד בו, וגם הוא בעצמו כלומר, להבטיח למלך סכום שהוא יכול לעמוד בו, וגם הוא בעצמו   --המס, המוכס )זה שגובה את המס( חייב להיות מאוזןהמס, המוכס )זה שגובה את המס( חייב להיות מאוזן

ולכן יהיה לו מאוד ולכן יהיה לו מאוד   --מתשלום המס. מנלאוס מתרחק מאוד מהעםמתשלום המס. מנלאוס מתרחק מאוד מהעם  להרוויח מעט. ואם הוא לא מקובל על העם, העם יתחמקלהרוויח מעט. ואם הוא לא מקובל על העם, העם יתחמק
כי הוא הבטיח למלך. כדי להשלים את החסר, לוקח מנלאוס כמה כלים מביה"מ ונוסע כי הוא הבטיח למלך. כדי להשלים את החסר, לוקח מנלאוס כמה כלים מביה"מ ונוסע   --בלאגןבלאגן  --קשה לגבות את המסקשה לגבות את המס

ו מגיע ו מגיע חוניחונישרואה בחוניו כהן גדול(, מנלאוס קורא לחוניו להתפייס, שרואה בחוניו כהן גדול(, מנלאוס קורא לחוניו להתפייס,   --לאנטיוכיה )בה יש קהילה יהודית הדוקה הרבה יותרלאנטיוכיה )בה יש קהילה יהודית הדוקה הרבה יותר
כי העם היהודי רואה בחוניו עדין כהן כי העם היהודי רואה בחוניו עדין כהן   --ונרצח ע"י מנלאוס. למה? כי כל זמן שחוניו נושם, המשרה שלו בספקונרצח ע"י מנלאוס. למה? כי כל זמן שחוניו נושם, המשרה שלו בספק  --בתמימותבתמימות

כנראה כי הם ראו בחוניו את הכהן הלגיטימי כל הזמן כנראה כי הם ראו בחוניו את הכהן הלגיטימי כל הזמן   --כשהעם מגלה על כך, הוא יוצא בהפגנות סוערותכשהעם מגלה על כך, הוא יוצא בהפגנות סוערות  גדול לגיטימי.גדול לגיטימי.
והם בעצם מקבלים את והם בעצם מקבלים את   --וכל המצב הוא זמניוכל המצב הוא זמני  --תקווה, שמנלאוס הוא זמניתקווה, שמנלאוס הוא זמניהזה, והעובדה שחוניו היה חי זה נתן להם הזה, והעובדה שחוניו היה חי זה נתן להם 

  ה"בום" שזה לא משהו זמני.ה"בום" שזה לא משהו זמני.
לו צבא ע"מ לו צבא ע"מ   ושייתןושייתןהעם דורש מאנטיוכוס לפטר את מנלאוס, ומנלאוס אומר לאנטיוכוס שלא ידאג, שזה סתם מרד קטן, העם דורש מאנטיוכוס לפטר את מנלאוס, ומנלאוס אומר לאנטיוכוס שלא ידאג, שזה סתם מרד קטן, 

  לדכא את המרד. וזה מה שאנטיוכוס עושה.לדכא את המרד. וזה מה שאנטיוכוס עושה.
לשלטון במצרים ילד קטן, ואנטיוכוס מנצל את ההזדמנות הזו לכבוש את מצרים ביחד עם מלך לשלטון במצרים ילד קטן, ואנטיוכוס מנצל את ההזדמנות הזו לכבוש את מצרים ביחד עם מלך ( עולה ( עולה 323323באותה תקופה )באותה תקופה )

  מוקדון פרסיוס )כרתו ברית(. וכל אחד חוזר ל"חור שלו".מוקדון פרסיוס )כרתו ברית(. וכל אחד חוזר ל"חור שלו".



  , פורץ מרד באלכסנדריה )מצרים( נגד אנטיוכוס )כי הוא השליט העקרי(., פורץ מרד באלכסנדריה )מצרים( נגד אנטיוכוס )כי הוא השליט העקרי(.355355בב  --שנתיים לאחר מכןשנתיים לאחר מכן
  --לדכא את המרדלדכא את המרדאנטיוכוס נאלץ לחזור למצרים ע"מ אנטיוכוס נאלץ לחזור למצרים ע"מ   --358358בב

שאנטיוכוס עומד בשערי אלכסנדריה, והעמיד אנשים בסירה בים שאנטיוכוס עומד בשערי אלכסנדריה, והעמיד אנשים בסירה בים   --באותה תקופה רומא נלחמת נגד מוקדון, האגדה מספרתבאותה תקופה רומא נלחמת נגד מוקדון, האגדה מספרת
רים. ואם רומא רים. ואם רומא כי אז הוא יוכל להכנס חופשי למצכי אז הוא יוכל להכנס חופשי למצ  --האגאי כדי שידווחו לו מה קורה. והוא מקווה שפרסיוס ינצח את רומאהאגאי כדי שידווחו לו מה קורה. והוא מקווה שפרסיוס ינצח את רומא

כי רומא נצחו ורומא לא רוצה שמישהו כי רומא נצחו ורומא לא רוצה שמישהו   --ואומר לאנטיוכוס לא להכנס למצריםואומר לאנטיוכוס לא להכנס למצרים  --נטיוכוסנטיוכוסה. מגיע שליח לאה. מגיע שליח לאינצחו זו תהיה בעיינצחו זו תהיה בעי
  אחר יתחזק עכשיו, אנטיוכוס עונה שהוא רוצה לחשוב על זה.אחר יתחזק עכשיו, אנטיוכוס עונה שהוא רוצה לחשוב על זה.

"תחשוב כאן!", בלי לזוז מכאן. אנטיוכוס מחליט לחזור חזרה "תחשוב כאן!", בלי לזוז מכאן. אנטיוכוס מחליט לחזור חזרה   --אותו שליח מסמן עיגול סביב אנטיוכוס, ואומר לואותו שליח מסמן עיגול סביב אנטיוכוס, ואומר לו
  לעבור דרך יהודה כדי לחזור לאנטיוכיה.לעבור דרך יהודה כדי לחזור לאנטיוכיה.הוא חייב הוא חייב   אבלאבל  --לאנטיוכיהלאנטיוכיה

  33שיעור שיעור --3.2.13..3.2.1311..11
מכל הסיטואציה, מתחילה שמועה ביהודה שאנטיוכוס נהרג בקרב והצבא הסלבקי נסוג. היהודים מתחילים בהילולות מכל הסיטואציה, מתחילה שמועה ביהודה שאנטיוכוס נהרג בקרב והצבא הסלבקי נסוג. היהודים מתחילים בהילולות 

  נפל, ואנטיוכוס מת.נפל, ואנטיוכוס מת.ושמחות שהכיבוש ושמחות שהכיבוש 
והוא פספס את ההזדמנות של חייו, רואה והוא פספס את ההזדמנות של חייו, רואה   שחוזר בהשפלה גדולה והתודעה שהתקוות שלו הלכו,שחוזר בהשפלה גדולה והתודעה שהתקוות שלו הלכו,  --מנק' מבטו של אנטיוכוסמנק' מבטו של אנטיוכוס

  ח איום ונורא על היהודים. ח איום ונורא על היהודים. טבטבועושה ועושה   --פתאום את כל ההילולות של היהודים שהוא מת, והכל ביחד עורר בו כעס גדול מאודפתאום את כל ההילולות של היהודים שהוא מת, והכל ביחד עורר בו כעס גדול מאוד
אסור ללמוד תורה, אסור לעשות ברית מילה אסור ללמוד תורה, אסור לעשות ברית מילה   --מכאן מתחילות הגזירותמכאן מתחילות הגזירות  גזירות "השמד".גזירות "השמד".על על   בשלב הזה, אנטיוכוס מחליטבשלב הזה, אנטיוכוס מחליט

אנטיוכוס לא אנטיוכוס לא   אלו הן לא גזרות דתיות )להבדיל מטענות חז"ל(. מזווית הראייה של אנטיוכוס אין כאן גזרות דתיות.אלו הן לא גזרות דתיות )להבדיל מטענות חז"ל(. מזווית הראייה של אנטיוכוס אין כאן גזרות דתיות.  וכו'.וכו'.
הוא לא מבין מהי הדת שלהם, הוא לא מבין מהי הדת שלהם,   נותנת בטחון.נותנת בטחון.  --הוא מאמין שאחידות דתיתהוא מאמין שאחידות דתית  --מבין איך היהודים הם דווקא שעושים לו בעיותמבין איך היהודים הם דווקא שעושים לו בעיות

כך בגלל שהם לא מתיוונים, ואם הם יתוונו הממלכה שלו תהיה כך בגלל שהם לא מתיוונים, ואם הם יתוונו הממלכה שלו תהיה   בשבילו הדת של היהודים זה כולה מנהגים. והכל נראהבשבילו הדת של היהודים זה כולה מנהגים. והכל נראה
הם יתבדלו מבחינה לאומית. ואם האויב הם יתבדלו מבחינה לאומית. ואם האויב   --יציבה יותר. אם הוא יתן להם לשמור על מנהגי האבות שלהם זה פשוט לא יקרהיציבה יותר. אם הוא יתן להם לשמור על מנהגי האבות שלהם זה פשוט לא יקרה

ליהודים על ליהודים על   שצריך לתת פוש קטןשצריך לתת פוש קטן  --יבוא על אנטיוכוס היהודים יהיו הראשונים שימרדו בו. אנטיוכוס בעצם חושב במושגיםיבוא על אנטיוכוס היהודים יהיו הראשונים שימרדו בו. אנטיוכוס בעצם חושב במושגים
וזה יעזור לאחידות הבטחונית, והוא לא מסוגל להבין שאין לו סיכוי. אנטיוכוס מנסה בכל המובנים, וזה יעזור לאחידות הבטחונית, והוא לא מסוגל להבין שאין לו סיכוי. אנטיוכוס מנסה בכל המובנים,   --מנת שיהיו כמו כולםמנת שיהיו כמו כולם

  וזה פשוט לא הולך לו. וזה פשוט לא הולך לו. 
והוא לא מצליח והוא לא מצליח   --אנטיוכוס מנסה לכפות על היהודים לאכול חזיר, לא לעשות ברית מילה, להקריב קורבנו תעבורו וכו'אנטיוכוס מנסה לכפות על היהודים לאכול חזיר, לא לעשות ברית מילה, להקריב קורבנו תעבורו וכו'

  --פעם ראשונה נתקלים ב"קידוש השם"פעם ראשונה נתקלים ב"קידוש השם"  --יהודים בעצם מוכנים למות רק כדי לא לעבור על מצוות התורהיהודים בעצם מוכנים למות רק כדי לא לעבור על מצוות התורה  בשומדבר.בשומדבר.
זה לא "קדוש מעונה" זה לא "קדוש מעונה"   --"מרתיר" )מרתירוס ביוונית("מרתיר" )מרתירוס ביוונית(  ואנטיוכוס לא מבין את זה, דת מבחינתו זו פונקציה של הפוליס.ואנטיוכוס לא מבין את זה, דת מבחינתו זו פונקציה של הפוליס.

עד כדי כך שהוא עד כדי כך שהוא   --ל החיבור העמוק שלו לדתל החיבור העמוק שלו לדתמעיד בעצם עמעיד בעצם ע  --פירוש המילה הוא "עד". אותו אדם שמוכן למות למען הדתפירוש המילה הוא "עד". אותו אדם שמוכן למות למען הדת
  מוכן למות. מוכן למות. 

ליהודים אין שום ברירה, באומות העולם ישנה תפיסה שיש הרבה מאוד אלים, פירוש הדבר שאין מישהו שכל הכוח נתון לו ליהודים אין שום ברירה, באומות העולם ישנה תפיסה שיש הרבה מאוד אלים, פירוש הדבר שאין מישהו שכל הכוח נתון לו 
  )כמו ביהדות(, יש חלוקה בין האלים השונים בהתאם לתחומים השונים ולאיזורים השונים.)כמו ביהדות(, יש חלוקה בין האלים השונים בהתאם לתחומים השונים ולאיזורים השונים.

וכשקבוצה מנצחת זה אומר שהאל של וכשקבוצה מנצחת זה אומר שהאל של   כאשר קבוצה נלחמת בקבוצה גם האלים שלהם נלחמים.כאשר קבוצה נלחמת בקבוצה גם האלים שלהם נלחמים.התפיסה העתיקה אמרה שהתפיסה העתיקה אמרה ש
והקבוצה המנוצחת צריכה לקבל את האלים של הקבוצה המנצל והקבוצה המנוצחת צריכה לקבל את האלים של הקבוצה המנצל הקבוצה המנצחת ניצח את האלים של הקבוצה המנוצחת. הקבוצה המנצחת ניצח את האלים של הקבוצה המנוצחת. 

ים לא יקבלו את זה, כי יש ים לא יקבלו את זה, כי יש ועם אנטיוכוס זה לא עובד, למרות שהוא חזק מהיהודים. היהודים בחיועם אנטיוכוס זה לא עובד, למרות שהוא חזק מהיהודים. היהודים בחי  כאלים שלהם מעכשיו.כאלים שלהם מעכשיו.
ומרוב הקריזה ומרוב הקריזה רק אל אחד, ואין מי שינצח אותו כי אין דבר כזה אלים נוספים מלבדו. ואנטיוכוס לא מבין את זה.רק אל אחד, ואין מי שינצח אותו כי אין דבר כזה אלים נוספים מלבדו. ואנטיוכוס לא מבין את זה.

שנת שנת   --הורס הכל! וזה מה שמעורר את המרדהורס הכל! וזה מה שמעורר את המרד  --מבזה את ביה"ממבזה את ביה"מ  --רע עליורע עליוומתפומתפ  ––  לבית המקדשלבית המקדששאנטיוכוס חוטף הוא נכנס שאנטיוכוס חוטף הוא נכנס 
היהודים. פה רואים את ההבדל בין יוונים לברברים. יווני לעולם לא יבזה מקדש או מקום היהודים. פה רואים את ההבדל בין יוונים לברברים. יווני לעולם לא יבזה מקדש או מקום אז מתעוררים אז מתעוררים   --לפנה"סלפנה"ס  352352

  זה היה הקש ששבר את גב הגמל.זה היה הקש ששבר את גב הגמל.  קדוש. ואנטיוכוס עושה מעשה בארבאריקדוש. ואנטיוכוס עושה מעשה בארבארי
  היוונים הללו מאז אלכסנדר מוקדון הם ברבארים בתחפושת של יוונים.היוונים הללו מאז אלכסנדר מוקדון הם ברבארים בתחפושת של יוונים.  

  זר לך.זר לך.חסד: אתה לא מעניש בן אדם גם אם מגיע לו אם זה לא עוחסד: אתה לא מעניש בן אדם גם אם מגיע לו אם זה לא עו
  רחמים: לרחם על מי שמגיע לו וצריך להעניש אותו אבל אתה מרחם עליו.רחמים: לרחם על מי שמגיע לו וצריך להעניש אותו אבל אתה מרחם עליו.

  
אנטיוכוס אפיפנס )הרשע( כובש את מצרים. ולמעלה בצפון יש קרב בין רומא לבין ממלכת מוקדון וכל אנטיוכוס אפיפנס )הרשע( כובש את מצרים. ולמעלה בצפון יש קרב בין רומא לבין ממלכת מוקדון וכל   --לפנה"סלפנה"ס  358358שנת שנת 

התקוות שלו תלויות בתוצאות הקרב. האגדה מספרת שהוא שם סירה בים האגאי לדעת מהן תוצאות הקרב. והיה ופרסיוס התקוות שלו תלויות בתוצאות הקרב. האגדה מספרת שהוא שם סירה בים האגאי לדעת מהן תוצאות הקרב. והיה ופרסיוס 
  נס לאלכסנדריה. ואם רומא תנצח יש לו בעיה. נס לאלכסנדריה. ואם רומא תנצח יש לו בעיה. דרכו סלולה והוא יכול להכדרכו סלולה והוא יכול להכ  --מלך מוקדון מנצח את רומאמלך מוקדון מנצח את רומא

רומא ניצחה בסופו של דבר, האגדה מספרת שהגיע שליח לאנטי וכוס ואמר לו שיעוף לאיפה שהוא בא. ואנטי וכוס ענה רומא ניצחה בסופו של דבר, האגדה מספרת שהגיע שליח לאנטי וכוס ואמר לו שיעוף לאיפה שהוא בא. ואנטי וכוס ענה 
שהוא יחשוב על זה. צריך לזכור שהוא גדל ברומא. בין נסיכים והוא מכיר את שליטי רומא. אותו שהוא יחשוב על זה. צריך לזכור שהוא גדל ברומא. בין נסיכים והוא מכיר את שליטי רומא. אותו   --תשובה דיפלומטיתתשובה דיפלומטית

י, עושה עיגול סביב המקום שבו הוא עמד, ואמר לאנטי וכוס שהוא יוצא מהעיגול הזה עם תשובה. אנטיוכוס י, עושה עיגול סביב המקום שבו הוא עמד, ואמר לאנטי וכוס שהוא יוצא מהעיגול הזה עם תשובה. אנטיוכוס שליח רומשליח רומ
הוא גם ככה מושפל מהתמודדות מול רומא, ועכשיו הוא גם ככה מושפל מהתמודדות מול רומא, ועכשיו   חוזר לאנטיוכיה, ומתפרצת שמועה בינתיים בארץ שאנטיוכוס מת.חוזר לאנטיוכיה, ומתפרצת שמועה בינתיים בארץ שאנטיוכוס מת.

כשהוא צריך לעבור דרך יהודה ושומע שהם שם בהילולה שהוא מת, הוא ממש מתעצבן ומתחיל פרעות חמורות ביהודה. כשהוא צריך לעבור דרך יהודה ושומע שהם שם בהילולה שהוא מת, הוא ממש מתעצבן ומתחיל פרעות חמורות ביהודה. 
שהוא שהוא   --לאומי ולוקח את הדוג' של היהודיםלאומי ולוקח את הדוג' של היהודים--והוא חושב על איחוד תרבותיוהוא חושב על איחוד תרבותיאנטיוכוס מבין שהאומות בשטחו אינן מאוחדות, אנטיוכוס מבין שהאומות בשטחו אינן מאוחדות, 

מה מה   תרבות היא מרכיב הכרחי בלאום.תרבות היא מרכיב הכרחי בלאום.וזה הוביל לשאגות שמחה על כך שהוא כביכול מת. וזה הוביל לשאגות שמחה על כך שהוא כביכול מת. עצמאות פולחנית עצמאות פולחנית ם ם נתן להנתן לה
החרדים והערבים מתבדלים על רקע לאומי. ערביי החרדים והערבים מתבדלים על רקע לאומי. ערביי   שהופך קבוצה לקבוצה היא התרבות. התרבות זהו נכס ממש בטחוני.שהופך קבוצה לקבוצה היא התרבות. התרבות זהו נכס ממש בטחוני.

מדינת ישראל, והם לא שייכים ללאום מדינת ישראל, והם לא שייכים ללאום   ישראל לא רואים עצמם שייכים ללאום הישראלי, הם רואים עצמם כאזרחיישראל לא רואים עצמם שייכים ללאום הישראלי, הם רואים עצמם כאזרחי
    ..ההבדלות התרבותית מובילה להבדלות לאומיתההבדלות התרבותית מובילה להבדלות לאומיתהישראלי. הישראלי. 

הטעות שלו היא שאצל היהודים הדת זוהי הטעות שלו היא שאצל היהודים הדת זוהי תרבותית תחזיק את השלטון שלו, תרבותית תחזיק את השלטון שלו, --אנטיוכוס בעצם בגישה שהאחדות הלאומיתאנטיוכוס בעצם בגישה שהאחדות הלאומית
אבל הדת היא בנפשם של היהודים. אבל הדת היא בנפשם של היהודים.   --אוםאוםולכן לא היה לאנטיוכוס סיכוי. יהיה גמנסיון, אפיבולכן לא היה לאנטיוכוס סיכוי. יהיה גמנסיון, אפיב  לא תרבות. הדת זה הלאום.לא תרבות. הדת זה הלאום.

אנטיוכוס שולח שליחים לכל אנטיוכוס שולח שליחים לכל   --"מקדשי השם""מקדשי השם"  --זה לא יעזור. הלאום ישאר. פה אנחנו נתקלים בתופעה יחידה במינהזה לא יעזור. הלאום ישאר. פה אנחנו נתקלים בתופעה יחידה במינה
הכפרים, ולכל העיירות ע"מ לכפות על היהודים לעזוב את דתם, לא קוראים לזה רדיפה דתית, זוהי רדיפה לאומית מבחינת הכפרים, ולכל העיירות ע"מ לכפות על היהודים לעזוב את דתם, לא קוראים לזה רדיפה דתית, זוהי רדיפה לאומית מבחינת 

התופעה הזו של שליחת השליחים היא דבר זר ליוונים. כי בדר"כ היו מגיעים לעיר הבירה. ללכת לכל כפר וכפר התופעה הזו של שליחת השליחים היא דבר זר ליוונים. כי בדר"כ היו מגיעים לעיר הבירה. ללכת לכל כפר וכפר   אנטיוכוס.אנטיוכוס.
אנטיוכוס פשוט נכשל, אנטיוכוס פשוט נכשל, המסיון הנוצרי(. המסיון הנוצרי(.   --)תופעה מודרנית שמזכירה את זה)תופעה מודרנית שמזכירה את זההיה דבר חדש וזר. זוהי בעצם פעולה ברברית.  היה דבר חדש וזר. זוהי בעצם פעולה ברברית.  

תופעה אחת ויחידה, היהדות היא תופעה אחת ויחידה, היהדות היא   ם למות על הדבר הזה. זוהים למות על הדבר הזה. זוהיהיהודים מסרבים לעבור על מצוות הדת שלהם, והם מוכניהיהודים מסרבים לעבור על מצוות הדת שלהם, והם מוכני
מדוע עד עם ישראל לא פגשנו מדוע עד עם ישראל לא פגשנו ביוונית= "עד". ביוונית= "עד".   --מרתורוסמרתורוס  --הדת הראשונה בעולם שהתחילה תופעה של "מקדשי השם"הדת הראשונה בעולם שהתחילה תופעה של "מקדשי השם"

אין בלאום כלום חוץ מאשר אין בלאום כלום חוץ מאשר תה מרכיב בלאום ולא מיצתה את הלאום. תה מרכיב בלאום ולא מיצתה את הלאום. ייבתופעה הזו? משום שהדת באומות העולם היבתופעה הזו? משום שהדת באומות העולם הי
  אנטיוכוס אין במה לשחק כאן.אנטיוכוס אין במה לשחק כאן.הדת. ולהדת. ול



השליחים אומרים לאלעזר, לאכול חזיר, אפילו "בכאילו", תאכל השליחים אומרים לאלעזר, לאכול חזיר, אפילו "בכאילו", תאכל   פסוק י"ח והלאהפסוק י"ח והלאה  88בחוברת עמוד בחוברת עמוד   --דוגמאותדוגמאות  22נראה נראה 
בשר כשר רק תעשה כאילו אתה אוכל חזיר. הם לא מבינים למה הוא כ"כ מתעקש לא לעשות זאת. ומגישה טובה הם בשר כשר רק תעשה כאילו אתה אוכל חזיר. הם לא מבינים למה הוא כ"כ מתעקש לא לעשות זאת. ומגישה טובה הם 

היה בצבא, וחברים שלו לחצו עליו לאכול מקדונלדס, היה בצבא, וחברים שלו לחצו עליו לאכול מקדונלדס,   איך כשהואאיך כשהואהדוג' שיוסי הביא על הדוג' שיוסי הביא על   עוברים מהר מאוד לגישה רעה )כמועוברים מהר מאוד לגישה רעה )כמו
אנטיוכוס לא מבין למה הם מתעקשים כ"כ על התרבות שלהם )בעצם הדת שלהם, רק שאנטיוכוס לא אנטיוכוס לא מבין למה הם מתעקשים כ"כ על התרבות שלהם )בעצם הדת שלהם, רק שאנטיוכוס לא והוא לא הסכים...(. והוא לא הסכים...(. 

  מבין את זה(.מבין את זה(.
מא שלך, תאכל חזיר..." והילד אומר מא שלך, תאכל חזיר..." והילד אומר יי"לא חבל על א"לא חבל על אואומר לילדים ואומר לילדים   --סיפור נוסף על חנה ושבעת בניה, השליח הולך לילדיםסיפור נוסף על חנה ושבעת בניה, השליח הולך לילדים

עלתה לגג עלתה לגג   האימאהאימאלו שהוא לא יכול, וכך בן אחרי בן, הורג אותם אחד אחד. ומגיע לילד הקטן ביותר, וגם הוא מוכן למות. לו שהוא לא יכול, וכך בן אחרי בן, הורג אותם אחד אחד. ומגיע לילד הקטן ביותר, וגם הוא מוכן למות. 
  בנים. וקפצה למותה.בנים. וקפצה למותה.  22הוא עקד בן אחד והיא עקדה הוא עקד בן אחד והיא עקדה   --לה', ואמרה שהיא גדולה מאברהםלה', ואמרה שהיא גדולה מאברהם  ופנתהופנתההבית, הבית, 

  גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה.גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה.  --מצוותמצוות  11--שניתן לעבור על הכל בתורה כדי לא לההרג, חוץ משניתן לעבור על הכל בתורה כדי לא לההרג, חוץ מהיהדות אומרת היהדות אומרת 
מה מה , , ))אנטיוכוס בעצם נכשל אצל כולם, גם הילדים גם הגדולים. ומתעצבן עוד יותר ומתכרע על המקדש )לא מחריב אותואנטיוכוס בעצם נכשל אצל כולם, גם הילדים גם הגדולים. ומתעצבן עוד יותר ומתכרע על המקדש )לא מחריב אותו

ניצחנו את ניצחנו את אנחנו עוברים מיוונים לברברים. אנחנו עוברים מיוונים לברברים. זו בדיוק הנקודה שבה זו בדיוק הנקודה שבה   להחריב מקדש? או לבזוז מקדש? להחריב מקדש? או לבזוז מקדש? יותר חמור? יותר חמור? 
    החרבת מקדש זה פחות חמור, כי זה מסיבות בטחוניות.החרבת מקדש זה פחות חמור, כי זה מסיבות בטחוניות.  הברברים ממוצא יווני ולא את היוונים.הברברים ממוצא יווני ולא את היוונים.

מבחינת היהודים באותה תקופה זה היה פחות חמור מהרג. אבל הבזיזה של בית המקדש היוותה נקודת מפנה. זה בעצם מבחינת היהודים באותה תקופה זה היה פחות חמור מהרג. אבל הבזיזה של בית המקדש היוותה נקודת מפנה. זה בעצם 
זה לא היה נזק גרנדיוזי ליהודים, זה לא היה נזק גרנדיוזי ליהודים, נוגע בבטן הרכה של היהודים. הם חיים אותו ביומיום. זהו חלק מההווי היומי שלהם. נוגע בבטן הרכה של היהודים. הם חיים אותו ביומיום. זהו חלק מההווי היומי שלהם. 

המכבים לא ציפו ולא חלמו המכבים לא ציפו ולא חלמו   אן פורץ המרד האקטיבי של המכבים.אן פורץ המרד האקטיבי של המכבים.וכוכזהו פשוט מעשה ברברי. שהעלה ליהודים את הסעיף. זהו פשוט מעשה ברברי. שהעלה ליהודים את הסעיף. 
  מעולם שהמרד שלהם יצליח כמה שהוא הצליח. הם היו בגישה של להרוג כמה שיותר יוונים אבל בטוח יפסידו בסוף. מעולם שהמרד שלהם יצליח כמה שהוא הצליח. הם היו בגישה של להרוג כמה שיותר יוונים אבל בטוח יפסידו בסוף. 

אל אל המשורר אומר "המשורר אומר "  , המחקר טוען שזהו מזמור הנכתב על הכניסה של המכבים לבית המקדש. , המחקר טוען שזהו מזמור הנכתב על הכניסה של המכבים לבית המקדש. עטעט--ספר תהיליםספר תהילים  --1111עמוד עמוד **
המשורר לא מבין איזה עבירות הם עשו. אבל אם זה קרה כנראה שהיתה איזשהי עבירה המשורר לא מבין איזה עבירות הם עשו. אבל אם זה קרה כנראה שהיתה איזשהי עבירה   --תזכור לנו עוונות ראשונים"תזכור לנו עוונות ראשונים"

שמה שהוא עושה, יראה לאומות העולם שמה שהוא עושה, יראה לאומות העולם שהוא לא זוכר ולכן זה הגיע לו. מבקש מה' לא לזכור את זה גם. יש פניה לה', שהוא לא זוכר ולכן זה הגיע לו. מבקש מה' לא לזכור את זה גם. יש פניה לה', 
  שינקום את הנקמה שלהם.שינקום את הנקמה שלהם.בקש מה' בקש מה' והוא מוהוא מ  שהוא לא אל כזה גדול כמו שהם מתעקשים שהוא.שהוא לא אל כזה גדול כמו שהם מתעקשים שהוא.

הטענה שרדיפות אנטיוכוס אפיפאנס אינן רדיפות דתיות, הטענה שרדיפות אנטיוכוס אפיפאנס אינן רדיפות דתיות,   נבסס אתנבסס אתמה אנחנו לומדים מהמרד הזה על המסורת היהודית? מה אנחנו לומדים מהמרד הזה על המסורת היהודית? 
חז"ל ראו בדבר הזה חז"ל ראו בדבר הזה ]]  מכיוון שקובעים את טיב הרדיפות מזווית המבט של הרודף.מכיוון שקובעים את טיב הרדיפות מזווית המבט של הרודף.תרבותיות. תרבותיות. --אלא רדיפות לאומיותאלא רדיפות לאומיות

    [[רדיפות דתיות.רדיפות דתיות.
זוהי היתה הפעם הראשונה שיש מרד זוהי היתה הפעם הראשונה שיש מרד עד מרד המכבים לא היו מרידות של המוני העם. עד אז המרידות היו ע"י האליטה. עד מרד המכבים לא היו מרידות של המוני העם. עד אז המרידות היו ע"י האליטה. 

  לא בגלל הכיבוש או חוסר הריבונות באדמות . לא בגלל הכיבוש או חוסר הריבונות באדמות .   מרד המכבים היה מרד דתי.מרד המכבים היה מרד דתי.מהשכבה התחתונה. מהשכבה התחתונה. 
חז"ל מסתכלים חז"ל מסתכלים קדש ומרד בר כוכבא. קדש ומרד בר כוכבא. חורבן בית המחורבן בית המ  --נחזור לחז"ל, אילו אירועים קראו מאירועי אנטיוכוס ועד לחז"לנחזור לחז"ל, אילו אירועים קראו מאירועי אנטיוכוס ועד לחז"ל

המרידה הזו המרידה הזו במבט לאחור על עידן החשמונאים ומזהים פה בעיה, שאותם חשמונאים, מכבים שאפו להשתחרר משלטון זר. במבט לאחור על עידן החשמונאים ומזהים פה בעיה, שאותם חשמונאים, מכבים שאפו להשתחרר משלטון זר. 
  311311סוף העידן החשמונאי )שהחזיק בערך סוף העידן החשמונאי )שהחזיק בערך   מתחילה במרידה דתית, ובמשך הזמן המרידה הדתית זו הפכה למרידה לאומית.מתחילה במרידה דתית, ובמשך הזמן המרידה הדתית זו הפכה למרידה לאומית.

יהודה אריסטובולוס ויוחנן אורקנוס רבים יהודה אריסטובולוס ויוחנן אורקנוס רבים   --אחים בנים של שלום ציון המלכהאחים בנים של שלום ציון המלכה  22לפנה"ס ישנם לפנה"ס ישנם   5151ת ת שנה, קצת יותר(, בשנשנה, קצת יותר(, בשנ
אותם מכבים שאבות אבותיהם יצאו למרד ביוונים הופכים בעצמם למתיוונים.  האחים בו למצביא אותם מכבים שאבות אבותיהם יצאו למרד ביוונים הופכים בעצמם למתיוונים.  האחים בו למצביא   --על אדמת הארץעל אדמת הארץ

אני". חז"ל בעצם מפחדים מעוד אני". חז"ל בעצם מפחדים מעוד   --אתהאתההרומאי פומפיוס אשר יצב בצור ורצו שהוא יכריע ובסוף הוא אומר "לא אתה ולא הרומאי פומפיוס אשר יצב בצור ורצו שהוא יכריע ובסוף הוא אומר "לא אתה ולא 
מרידות, שהיהודים בעצם ירצו לחזור על ההיסטוריה שלהם. למרוד ברומאים כמו שאבות אבותיהם מרדו ביוונים. חז"ל מרידות, שהיהודים בעצם ירצו לחזור על ההיסטוריה שלהם. למרוד ברומאים כמו שאבות אבותיהם מרדו ביוונים. חז"ל 

חז"ל מזהים את השורש, כאשר יש דבר שמהווה חז"ל מזהים את השורש, כאשר יש דבר שמהווה   --רוצים להשכיח את הסיפור הזה, ויש להם עוד סיבה להשכיח את הסיפוררוצים להשכיח את הסיפור הזה, ויש להם עוד סיבה להשכיח את הסיפור
זה לא מרכיב בזהות הלאומית של היהודים. זה לא מרכיב בזהות הלאומית של היהודים.   --וץ מהתורה. מה זה אומר שרוצים שחרור משלטון זר?וץ מהתורה. מה זה אומר שרוצים שחרור משלטון זר?מרכיב בזהות שלך חמרכיב בזהות שלך ח

האם חז"ל האם חז"ל   אבל אנחנו מעדיפים להיות גם תחת הריבונות שלנו.אבל אנחנו מעדיפים להיות גם תחת הריבונות שלנו.הזהות הלאומית של היהודים היא שלמה תחת כל שלטון, הזהות הלאומית של היהודים היא שלמה תחת כל שלטון, 
(, הם משחקים עם (, הם משחקים עם   ים ביהדות ים ביהדות לא, אבל מה שהם עושים )הפרסומאים הראשונלא, אבל מה שהם עושים )הפרסומאים הראשונ  --יכולים להשכיח את הסיפור הזה?יכולים להשכיח את הסיפור הזה?

הדגשים.  הם מבינים שלא ניתן להשכיח דברים אבל אפשר להדגיש מוטיבים אחרים שישכיחו את העיקר. חז"ל מצליחים הדגשים.  הם מבינים שלא ניתן להשכיח דברים אבל אפשר להדגיש מוטיבים אחרים שישכיחו את העיקר. חז"ל מצליחים 
ברכת על ברכת על   --מסורות על חנוכהמסורות על חנוכה  22יש יש   העיקר שלא יהיה עוד מרד.העיקר שלא יהיה עוד מרד.חנוכיה, שמן.. איפה הניצחון של המכבים??( חנוכיה, שמן.. איפה הניצחון של המכבים??( --ובגדול )חנוכהובגדול )חנוכה

  יש שם עמעום.יש שם עמעום.  --הניסים ומעוז צורהניסים ומעוז צור
ולא ולא   מה שהניע את חז"ל הניע גם את אבות הציונות. מה היה האינטרס של אבות הציונות? לעורר את המאבק ואת המרד.מה שהניע את חז"ל הניע גם את אבות הציונות. מה היה האינטרס של אבות הציונות? לעורר את המאבק ואת המרד.

רא על שם רא על שם נקנק  ––  המכבייההמכבייההציונות הקימה את ארגון הציונות הקימה את ארגון   --לחינם חנוכה הפך להיות חג ציוני יותר מכל החגים. דוגמאותלחינם חנוכה הפך להיות חג ציוני יותר מכל החגים. דוגמאות
המכבים, אבל זהו פולחן גוף, ומדליקים לפיד כשזה מתחיל מקברי המכבים )כשהמכבים מרדו נגד כל הגופים הללו של המכבים, אבל זהו פולחן גוף, ומדליקים לפיד כשזה מתחיל מקברי המכבים )כשהמכבים מרדו נגד כל הגופים הללו של 

  פולחן הגוף וכו'(.  פולחן הגוף וכו'(.  
הדגישה הדגישה   והציונותוהציונות  כי הם לא רצו לעורר עוד מרד.כי הם לא רצו לעורר עוד מרד.מנסים לעמעם את הניצחון במלחמה ולהדגיש את נס פח השמן מנסים לעמעם את הניצחון במלחמה ולהדגיש את נס פח השמן   חז"לחז"ל

    מודל לחיקוי.מודל לחיקוי.כבים, כדי שיהודים כאן ובעולם יקבלו כבים, כדי שיהודים כאן ובעולם יקבלו דווקא את הניצחון בתק' המדווקא את הניצחון בתק' המ
  

הזהות הלאומית, הישראלית ציונית הזהות הלאומית, הישראלית ציונית זהו מושג בירוקרטי(, זהו מושג בירוקרטי(, --משנה לשנה הלאומיות )לא האזרחותמשנה לשנה הלאומיות )לא האזרחות  --המסקנה לעידן שלנוהמסקנה לעידן שלנו
היה פה היה פה   העם היהודי ישאר עם יהודי רק אם הוא ישמור על היהדות, על אורח החיים היהודי.העם היהודי ישאר עם יהודי רק אם הוא ישמור על היהדות, על אורח החיים היהודי.הולכת ונוסגת צעד ועוד צעד. הולכת ונוסגת צעד ועוד צעד. 

זה נבע מכל הקיבוצים שח היהודים באומות העולם זה נבע מכל הקיבוצים שח היהודים באומות העולם   --מכיוון שהיו שחשבו שיהדות הינה דתמכיוון שהיו שחשבו שיהדות הינה דת  --טעות אצל אבות הציונותטעות אצל אבות הציונות
  --אבל מבחינה עקרונית פילוסופית זהו מצב לא נורמאלי, והרצלאבל מבחינה עקרונית פילוסופית זהו מצב לא נורמאלי, והרצל  --והיהודים שם היו דתיים, בעלי אזרחות זרה ולאום זרוהיהודים שם היו דתיים, בעלי אזרחות זרה ולאום זר

יה צריך הרבה מאוד אנשים שיעלו לארץ. רוב האנשים שהיו אז בארץ היו יה צריך הרבה מאוד אנשים שיעלו לארץ. רוב האנשים שהיו אז בארץ היו אמר, אנחנו נקים מדינה עבור היהודים. והוא האמר, אנחנו נקים מדינה עבור היהודים. והוא ה
ישראל, ורוב גדול התפתה. הדת ישראל, ורוב גדול התפתה. הדת \\שומרי תורה ומצוות, וצירף אותם למדינה, הדת שלכם תהיה יהדות והלאום יהיה יהודישומרי תורה ומצוות, וצירף אותם למדינה, הדת שלכם תהיה יהדות והלאום יהיה יהודי

  ליליורק אבנים על חייורק אבנים על חייוזוז  --ציוני שהוא עצמו משרת בצה"לציוני שהוא עצמו משרת בצה"ל--היא היהדות והלאום ישראלי= "סכיזופרניה". נותן דוגמא של דתיהיא היהדות והלאום ישראלי= "סכיזופרניה". נותן דוגמא של דתי
  שורש.שורש.זה מצביע על בעיה בזה מצביע על בעיה ב  צה"לצה"ל

  חזיק את עצמו ולכן הלאום מתפורר.חזיק את עצמו ולכן הלאום מתפורר.הרצל היה הדבר הטוב ביותר אי פעם ליהודים ואסון גדול ליהדות. לאום לא מהרצל היה הדבר הטוב ביותר אי פעם ליהודים ואסון גדול ליהדות. לאום לא מ
  

SSeeppttooaaggiittaa)תרגום השבעיםתרגום השבעים--)שבעים()שבעים  
ע"י האחים גוטנברג. התנ"ך היה הספר הראשון שהודפס בעולם. ע"י האחים גוטנברג. התנ"ך היה הספר הראשון שהודפס בעולם.   30013001תרגום התנ"ך מעברית ליוונית. הדפוס הומצא בשנת תרגום התנ"ך מעברית ליוונית. הדפוס הומצא בשנת 

עותקים. אין לנו יכולת לדמיין מהי השפעת התנ"ך על העולם עותקים. אין לנו יכולת לדמיין מהי השפעת התנ"ך על העולם   111111--זה היה ברור מאליו, יצאו כזה היה ברור מאליו, יצאו כ  --הביטוי "ספר הספרים"הביטוי "ספר הספרים"
שבועות וכו'... שבועות וכו'...   00חודשים, שמתחלקים לחודשים, שמתחלקים ל  3232--אנחנו מחלקים את השנה לאנחנו מחלקים את השנה ל  --אומנות, פוליטיקה, אורח חיים וכו'. לדוג'אומנות, פוליטיקה, אורח חיים וכו'. לדוג'  --כולוכולו

החלוקה לשבועות איננה נורמאלית לעומת החלוקות האחרות שמבוססות על תופעות טבע. השפעת התנ"ך גרמה לחלוקה החלוקה לשבועות איננה נורמאלית לעומת החלוקות האחרות שמבוססות על תופעות טבע. השפעת התנ"ך גרמה לחלוקה 
  --ם השביעי"ם השביעי""וינח ביו"וינח ביו  --המילה מנוחה היא לא מהמילה "לנוח"המילה מנוחה היא לא מהמילה "לנוח"  --לשבועות. ה' נח ביום שבת מבריאת העולם. "השבת מנוחה"לשבועות. ה' נח ביום שבת מבריאת העולם. "השבת מנוחה"



הוא לא הפסיק לעבוד כי הוא התעייף, הוא לא הפסיק לעבוד כי הוא התעייף, הוא היה שבע רצון מהעבודה שלו. הוא היה שבע רצון מהעבודה שלו.   "נחת רוח","נחת רוח",זה מלשון זה מלשון   --איך אפשר להגיד שה' נח?!איך אפשר להגיד שה' נח?!
    הוא הפסיק מהסיבה שהוא סיים והיה נחת רוח ממה שיצא לו.הוא הפסיק מהסיבה שהוא סיים והיה נחת רוח ממה שיצא לו.

  --שזה משני עד ראשוןשזה משני עד ראשון  ימים, למרותימים, למרות  22--המשכורות שבועיות, השבוע מחולק גם להמשכורות שבועיות, השבוע מחולק גם ל  --בחו"ל בולטת ההשפעה של המושג שבועבחו"ל בולטת ההשפעה של המושג שבוע
  ימים.ימים.  22זה עדיין זה עדיין 

כתוב כתוב   --עד התקופה ההלניסטית התנ"ך לא יצא מהעולם היהודי, הגויים ידעו שליהודים יש תורה, וראו בה משהו מוזרעד התקופה ההלניסטית התנ"ך לא יצא מהעולם היהודי, הגויים ידעו שליהודים יש תורה, וראו בה משהו מוזר
תה שום נגישות לטקסט הזה. הרגשות של הגויים היו מעורבות תה שום נגישות לטקסט הזה. הרגשות של הגויים היו מעורבות יימימין לשמאל ולא משמאל לימין. לגויים לא הימימין לשמאל ולא משמאל לימין. לגויים לא הי  --מוזרמוזר

ידעו שזה עם עתיק ושיש לו תורה מאוד מוזרה, והיהודים שומרים על התורה ידעו שזה עם עתיק ושיש לו תורה מאוד מוזרה, והיהודים שומרים על התורה   .."לך תדע מה כתוב שם"..."לך תדע מה כתוב שם"...כלפיי היהודים. כלפיי היהודים. 
איך אותו מתרגם תפס את עצמו ובעיקר איך אותו מתרגם תפס את עצמו ובעיקר   --מכל משמר. מנשקים את ספר התורה. לפנינו אחד הטקסטים החשובים ביותרמכל משמר. מנשקים את ספר התורה. לפנינו אחד הטקסטים החשובים ביותר

  לעומת זמננו שגם גויים מתרגמים טקסטים בעברית.לעומת זמננו שגם גויים מתרגמים טקסטים בעברית.  ..בוודאי שהמתרגם היה יהודיבוודאי שהמתרגם היה יהודיאת היותו יהודי. את היותו יהודי. 
טרמינולוגיות טרמינולוגיות   --חלקיםחלקים  22--. מסורת של תרגום מורכבת מ. מסורת של תרגום מורכבת מתה עדיין מסורת של תרגום בעולם. זה הדבר המיוחד פהתה עדיין מסורת של תרגום בעולם. זה הדבר המיוחד פהיילא הילא הי

  ם מתורגם למינוח מקובל.ם מתורגם למינוח מקובל.שביטוי מסוישביטוי מסוי  --יש לך מסורת תרגוםיש לך מסורת תרגום  כאשרכאשר  --קבועות לתרגוםקבועות לתרגום
כלומר לא מתרגמים מילה מילה, לא משפט כלומר לא מתרגמים מילה מילה, לא משפט   ..המינימאלית לתרגום היא פסקההמינימאלית לתרגום היא פסקה  היחידההיחידה  --ומהי היחידה המתאימה לתרגוםומהי היחידה המתאימה לתרגום  

  אלא פסקה. אלא פסקה.   --משפטמשפט
  

שנה לפני שנה לפני   311311זה אחד התרגומים הראשונים בעולם בכלל. זה אחד התרגומים הראשונים בעולם בכלל.   2121--ותרגום הותרגום ה  בתקופה ההלניסטית אין עדיין מסורת של תרגום.בתקופה ההלניסטית אין עדיין מסורת של תרגום.
אין מסורת של תרגום המתרגם מכניס את אין מסורת של תרגום המתרגם מכניס את . וכש. וכשהתחילו לתרגם קצת מלטינית ליוונית. אבל בגדול זה ממש לא היה מקובלהתחילו לתרגם קצת מלטינית ליוונית. אבל בגדול זה ממש לא היה מקובל

למישהו למישהו ––למי הוא מתרגם את זה? למי הוא מתרגם את זה? זה הטקסט שקדוש לו ביותר. זה הטקסט שקדוש לו ביותר.   --מתרגם את התורה שלומתרגם את התורה שלו  --בתרגום בלי להבחיןבתרגום בלי להבחיןאופיו ורוחו אופיו ורוחו 
    עולמו הוא יווני ובתרבות הוא שונה לגמרי.עולמו הוא יווני ובתרבות הוא שונה לגמרי.  שקורא יוונית, בתפיסתשקורא יוונית, בתפיסת

  
  אין מסורת תרגוםאין מסורת תרגום. . 33
  . הטקסט קדוש. הטקסט קדוש22
    עולם שונה והפוכה לגמרי במקרה הזה.עולם שונה והפוכה לגמרי במקרה הזה.השפה שונה=תפיסת השפה שונה=תפיסת . . 11
  

  תופעה מקבילה ביוונית ולכן עד היום משתמשים בתעתיק. תופעה מקבילה ביוונית ולכן עד היום משתמשים בתעתיק. \\לדוגמא, המילה "שבת" למשל אין לה מילה מקבילהלדוגמא, המילה "שבת" למשל אין לה מילה מקבילה
  ?!?!הבעיה הכי גדולה היא איך אתה מתרגם את אלוהיםהבעיה הכי גדולה היא איך אתה מתרגם את אלוהים

לא חשובה עמדתו של לא חשובה עמדתו של היום היום   --צריך להבין שהמשימה של המתרגם בעת העתיקה היא שונה לחלוטין מהמתרגם של היוםצריך להבין שהמשימה של המתרגם בעת העתיקה היא שונה לחלוטין מהמתרגם של היום
    , היא כמעט ולא באה לידי ביטוי בתרגום., היא כמעט ולא באה לידי ביטוי בתרגום.המתרגםהמתרגם

כאשר היהודי מתרגם עבור מישהו שאיננו יהודי, לפעמים הוא מחדד נק' עבור מישהו שאיננו יהודי, שהוא עצמו לא חושב כאשר היהודי מתרגם עבור מישהו שאיננו יהודי, לפעמים הוא מחדד נק' עבור מישהו שאיננו יהודי, שהוא עצמו לא חושב 
  עליה אילולא היה מתרגם.עליה אילולא היה מתרגם.

אני בתור אני בתור   --ל העוצמות של המטאפורות בתנ"ךל העוצמות של המטאפורות בתנ"ךדיבר עדיבר ע  "אשכיר חיציי מדם...""אשכיר חיציי מדם..."  --פעם יהודי כתב מאמר על השירה תנ"כיתפעם יהודי כתב מאמר על השירה תנ"כית
  קוראת לא חושבת בצורה כזו, אני פשוט קוראת, אני לא חושבת על המהות לעומק, על המטאפורה. קוראת לא חושבת בצורה כזו, אני פשוט קוראת, אני לא חושבת על המהות לעומק, על המטאפורה. 

  חלקים:חלקים:  00--וכו'... מתחלק לוכו'... מתחלק ל  2121, למה הוא נקרא תרגום ה, למה הוא נקרא תרגום ה2121הדיון שלנו בתרגום ההדיון שלנו בתרגום ה
  . סקירה היסטורית של העדויות על תרגום השבעים.. סקירה היסטורית של העדויות על תרגום השבעים.33
  ..2121ודים כפי שהיא משתקפת בתרגום הודים כפי שהיא משתקפת בתרגום הת של היהת של היה. התפיסה העצמי. התפיסה העצמי22
  . היזון חוזר של התרגום על התפיסה היהודית את עצמם.. היזון חוזר של התרגום על התפיסה היהודית את עצמם.11
  . גורלו של התרגום בהיסטוריה של היהודים ובהיסטוריה של הגויים. גורלו של התרגום בהיסטוריה של היהודים ובהיסטוריה של הגויים00
  

מכיוון מכיוון   --התרגום נכתב באלכסנדריה, לא יכול להיות מקום אחר שבו ייעשה התרגום. התרגום לא יכול להיעשות בא"יהתרגום נכתב באלכסנדריה, לא יכול להיות מקום אחר שבו ייעשה התרגום. התרגום לא יכול להיעשות בא"י
    שהיהודים לא חיו עם היוונים, אלא לצד היוונים. אין שום צורך לתרגם את הטקסט.שהיהודים לא חיו עם היוונים, אלא לצד היוונים. אין שום צורך לתרגם את הטקסט.

  112112  העיר אלכסנדרייה, מוקמת בשנת העיר אלכסנדרייה, מוקמת בשנת   מכיוון שיש כמה וכמה גורמים שחוברים להם יחדיו.מכיוון שיש כמה וכמה גורמים שחוברים להם יחדיו.  --באלכסנדריה, זה משהו אחרבאלכסנדריה, זה משהו אחר
לונדון , לונדון ,   שבה היא הוקמה.שבה היא הוקמה.אלא המהירות אלא המהירות באלכסנדרייה זה לאו דווקא הגודל והדומיננטיות שלה, באלכסנדרייה זה לאו דווקא הגודל והדומיננטיות שלה, לפנה"ס. המעניין לפנה"ס. המעניין 

  . . 3838--שנה, ומתחילה להיות מטרופולין אמיתי אולי במאה השנה, ומתחילה להיות מטרופולין אמיתי אולי במאה ה  21112111לדוגמא קיימת יותר מלדוגמא קיימת יותר מ
שנים שנים   3131, לאחר , לאחר 112112ואלכסנדרייה הופכת להיות מטרופולין בתוך עשרות שנים בודדות. אלכסנדר מקים את אלכסנדרייה בואלכסנדרייה הופכת להיות מטרופולין בתוך עשרות שנים בודדות. אלכסנדר מקים את אלכסנדרייה ב

( ( 281281הפך את אלכסנדרייה לעיר הבירה )הפך את אלכסנדרייה לעיר הבירה )  33--תלמיי התלמיי ה  (, וסלבקוס ותלמיי באים ומחלקים את הממלכה.(, וסלבקוס ותלמיי באים ומחלקים את הממלכה.121121הוא מת )הוא מת )
האם כשאתה מקים משהו חדש זה האם כשאתה מקים משהו חדש זה   --בממלכה שלו. תלמיי יודע וחש שהוא מתחיל התחלה חדשה, כאן תקום שושלת חדשהבממלכה שלו. תלמיי יודע וחש שהוא מתחיל התחלה חדשה, כאן תקום שושלת חדשה

    והכי קשה לשקם.והכי קשה לשקם., אבל מה שקשה זה לשמר. , אבל מה שקשה זה לשמר. כןכן––קל להפוך אותו למשהו גרנדיוזי? קל להפוך אותו למשהו גרנדיוזי? 
  מקום שבו ישנה עשייה.מקום שבו ישנה עשייה.  --חמות עולםחמות עולםמלמל  22אלכסנדרייה הופכת מהר מאוד לפריס בין אלכסנדרייה הופכת מהר מאוד לפריס בין 

  המוזיאון והספרייה. המוזיאון והספרייה.   --מוסדות ידועים בעולםמוסדות ידועים בעולם  22מקים באלכסנדריה מקים באלכסנדריה   22--תלמיי התלמיי ה
  

  --חזרהחזרה
גם מבחינת גם מבחינת   --מי הוא ומה הוא? כי היום יש מסורת של תרגוםמי הוא ומה הוא? כי היום יש מסורת של תרגום  --היום, אדם שמתרגם הוא עצמו, התפיסה שלו את עצמוהיום, אדם שמתרגם הוא עצמו, התפיסה שלו את עצמו

האדם מכניס את האדם מכניס את בעת העתיקה, היות ואין מסורות לתרגום בעת העתיקה, היות ואין מסורות לתרגום טרמינולוגיות ידועות לתרגום והיחידות מוגדרות לתרגום. טרמינולוגיות ידועות לתרגום והיחידות מוגדרות לתרגום. 
ממנו לחלוטין )ליווני( לוקח בחשבון שמי שיקרא את ממנו לחלוטין )ליווני( לוקח בחשבון שמי שיקרא את   רראחאחהטקסט למישהו שהוא הטקסט למישהו שהוא המתרגם מתרגם את המתרגם מתרגם את   הדעות שלו לתרגום.הדעות שלו לתרגום.

      הטקסט הוא בעל תפיסת עולם שונה משלו. המתרגם משקיע את כל כולו בנושא.הטקסט הוא בעל תפיסת עולם שונה משלו. המתרגם משקיע את כל כולו בנושא.
  

מקורות לסיפור על תרגום השבעים, מקור אחד הוא פחות ידוע והמקור השני הוא מהתלמוד הבבלי. מקורות לסיפור על תרגום השבעים, מקור אחד הוא פחות ידוע והמקור השני הוא מהתלמוד הבבלי.   22אנחנו נראה שיש לנו אנחנו נראה שיש לנו 
שהמלך הכניס מלא זקנים לחדרים ואמר להם לתרגם את התורה, וכולם תרגמו שהמלך הכניס מלא זקנים לחדרים ואמר להם לתרגם את התורה, וכולם תרגמו   הידועה מהתרגום הבבלי, היאהידועה מהתרגום הבבלי, היא  האגדההאגדה

במקום לכתוב במקום לכתוב   --באותה צורה בדיוק )כי ה' עשה נס(, אפילו השינויים הקטנים היו זהים בין כולם, השינוי הכי מפורסםבאותה צורה בדיוק )כי ה' עשה נס(, אפילו השינויים הקטנים היו זהים בין כולם, השינוי הכי מפורסם
  היוונים חשבו שמדובר באדם שנקרא בראשית. היוונים חשבו שמדובר באדם שנקרא בראשית.   ".".כולם כתבו "ה' ברא בראשיתכולם כתבו "ה' ברא בראשית  --בראשית ברא ה'"בראשית ברא ה'"""

  . . על כל זה נאמר "שטויות" על כל זה נאמר "שטויות" 
ובגרסא שהגיעה לידינו אין את השינויים ובגרסא שהגיעה לידינו אין את השינויים   --יש לנו סיפור בגמרא שחכמים תרגמו את תרגום השבעים, שעשו כך וכך שינוייםיש לנו סיפור בגמרא שחכמים תרגמו את תרגום השבעים, שעשו כך וכך שינויים

אפשרות נוספת היא שכל זה היא אגדה של אפשרות נוספת היא שכל זה היא אגדה של ––או שהיו כמה וכמה תרגומים או שהיו כמה וכמה תרגומים ––התרגום עבר עריכה התרגום עבר עריכה ––מה הסיבה לכך? מה הסיבה לכך?   --הללוהללו
בתרגום הבבלי חייבים לקבל. וודאי שחז"ל לא ממציאים שומדבר, זה שאנחנו מוכיחים שמשהו בתרגום הבבלי חייבים לקבל. וודאי שחז"ל לא ממציאים שומדבר, זה שאנחנו מוכיחים שמשהו   חז"ל. לא כל מה שמופיעחז"ל. לא כל מה שמופיע



זה גם מה שחז"ל רוצים. לא צריך לפחד להוכיח זה גם מה שחז"ל רוצים. לא צריך לפחד להוכיח   --זה לא מראה על זלזול כלשהו. צריך להיות ביקורתייםזה לא מראה על זלזול כלשהו. צריך להיות ביקורתיים  --שם הוא לא נכוןשם הוא לא נכון
  שמשהו מדברי חז"ל הוא לא נכון. שמשהו מדברי חז"ל הוא לא נכון. 

  
, אין התעניינות ממי שגר לצד היהודי בארץ ישראל, רק בחו"ל היהודים חיים יחד , אין התעניינות ממי שגר לצד היהודי בארץ ישראל, רק בחו"ל היהודים חיים יחד דיברנו על כך שהתרגום בוצע לא בישראלדיברנו על כך שהתרגום בוצע לא בישראל

. כל . כל בשנים מאוחרות יותר רוב התרגומים בוצעו בשביל יהודים שכבר לא ידעו עבריתבשנים מאוחרות יותר רוב התרגומים בוצעו בשביל יהודים שכבר לא ידעו עבריתתה התעניינות. תה התעניינות. ייולכן היולכן הי  --עם הגוייםעם הגויים
אין סיבה לתרגם. התרגום בוצע אין סיבה לתרגם. התרגום בוצע   --זמן שעם ישראל יכול לקרוא את התורה בעברית ואין התעניינות מצדדים אחרים בתורהזמן שעם ישראל יכול לקרוא את התורה בעברית ואין התעניינות מצדדים אחרים בתורה

אלכסנדרייה היא עיר אלכסנדרייה היא עיר באלכסנדריה שנמצאת בדיוק באותו אתר שבה נמצאת אלכסנדריה כיום, היא עיר יוונית לחלוטין. באלכסנדריה שנמצאת בדיוק באותו אתר שבה נמצאת אלכסנדריה כיום, היא עיר יוונית לחלוטין. 
מעולם לא היה". תלמיי הראשון מעולם לא היה". תלמיי הראשון ששדבר דבר   --צר כאן ממלכה מושלמתצר כאן ממלכה מושלמתטעם של התחלה אומר "אני אייטעם של התחלה אומר "אני איי  --של ממלכה שמתחילהשל ממלכה שמתחילה

אומר ועושה. הוא מזמין אליו המון אנשי רוח ומדע ונותן להם כלים והוא רוצה להפוך את הממלכה הזו למשהו שמעולם אומר ועושה. הוא מזמין אליו המון אנשי רוח ומדע ונותן להם כלים והוא רוצה להפוך את הממלכה הזו למשהו שמעולם 
    --לא היה בעולם. כמה דוגמאות לאנשים שחיו ופעלו באלכסנדרייהלא היה בעולם. כמה דוגמאות לאנשים שחיו ופעלו באלכסנדרייה

א היה הרופא הראשון )היפוקרתס היה אבי אבות הרופאים(. הוא א היה הרופא הראשון )היפוקרתס היה אבי אבות הרופאים(. הוא היה רופא שחי באלכסנדריה, הוא להיה רופא שחי באלכסנדריה, הוא ל  --הרופילוסהרופילוס  ..33
  הראשון שידע וקבע שהתובנה והשכל של האדם נמצאת במוח ולא בלב. הראשון שידע וקבע שהתובנה והשכל של האדם נמצאת במוח ולא בלב. 

זה באמצעות מוט זה באמצעות מוט ק"מ. הוא עשה את ק"מ. הוא עשה את   511511ק"מ(, הוא טעה בק"מ(, הוא טעה ב  01,11101,111גיאוגרף, חישב את היקף כדור הארץ )גיאוגרף, חישב את היקף כדור הארץ )  --הרטוסטנסהרטוסטנס  ..22
  הצל של השמש.הצל של השמש.ק"מ  משפת באר עם חישוב זוויות וק"מ  משפת באר עם חישוב זוויות ו  211211ברזל ברזל 

כדור הארץ מסתובב סביב השמש )הגישה הקודמת היתה כדור הארץ מסתובב סביב השמש )הגישה הקודמת היתה   --המהפכה ההליוצנטריתהמהפכה ההליוצנטרית  לספירהלספירה  22--המאה ההמאה ה--אריסטרכוסאריסטרכוס  ..11
שנה אחריו בא פתולמיוס והוא שינה את זה וקבע להפך ואז בא קופרניקוס וגילה שנה אחריו בא פתולמיוס והוא שינה את זה וקבע להפך ואז בא קופרניקוס וגילה   211211גיאוצנטרית, כדוה"א במרכז(. גיאוצנטרית, כדוה"א במרכז(. 

  את זה מחדש.את זה מחדש.
  גילה את חוק המסה..גילה את חוק המסה..  --ארכימדסארכימדס  ..00

  קורה דווקא באלכסנדרייה.קורה דווקא באלכסנדרייה.כל זה כל זה 
  
מוזות שכל מוזות שכל   55בתפיסה היוונית ישן בתפיסה היוונית ישן   --במוזיאון מסתתרת המילה מוזהבמוזיאון מסתתרת המילה מוזה  ..ספריה ומוזיאוןספריה ומוזיאון  --מוסדות חשובים באלכסנדריהמוסדות חשובים באלכסנדריה  22

ו שעוד לא היה, בהתחלה ו שעוד לא היה, בהתחלה רוח של היום. תלמיי רוצה לייסד משהרוח של היום. תלמיי רוצה לייסד משהכל מדעי הכל מדעי ה  --אחת מהן אחראית על כל אחד מתחומי האדםאחת מהן אחראית על כל אחד מתחומי האדם
לעשות מה שהוא רוצה, לתקן זה משהו אחר, ומביא גם אנשי רוח לא רק מדע על מנת שייעצו לו. )גם בכנסת לעשות מה שהוא רוצה, לתקן זה משהו אחר, ומביא גם אנשי רוח לא רק מדע על מנת שייעצו לו. )גם בכנסת   היההיה  ללווהוא יכהוא יכ

המושיע(, אבל היא צוברת תאוצה המושיע(, אבל היא צוברת תאוצה --)"תלמיי סוטר")"תלמיי סוטר"  33--ה נוסדת כבר בימיו של תלמיי הה נוסדת כבר בימיו של תלמיי הייזה קרה(. הספריזה קרה(. הספרי  33--ישראל הישראל ה
  הספרייההספרייהזה חיקוי של הפרעונים. זה חיקוי של הפרעונים.   --אחותו(אחותו(  אוהב אחותו, הוא התחתן עםאוהב אחותו, הוא התחתן עם  --)תלמיי פילדלפוס)תלמיי פילדלפוס  22--בתקופתו של תלמיי הבתקופתו של תלמיי ה

ומשהו, מגיע הסולטן התורכי ושואל מה יש במקום הזה, ענו לו ומשהו, מגיע הסולטן התורכי ושואל מה יש במקום הזה, ענו לו   30113011לפנה"ס ונחרבת ע"י העותמאנים בלפנה"ס ונחרבת ע"י העותמאנים ב  281281  באזורבאזורמוקמת מוקמת 
כל כל   --אז צריך לשרוף את הספרייהאז צריך לשרוף את הספרייה  --"הרבה מאוד ספרים", אם זה נוגד את הקוראן זה אסור, אם זה כמו הקוראן זה מיותר"הרבה מאוד ספרים", אם זה נוגד את הקוראן זה אסור, אם זה כמו הקוראן זה מיותר

כרכים, מגילות. וכל זה נשרף. תורת ישראל היתה כרכים, מגילות. וכל זה נשרף. תורת ישראל היתה --שם, טוענים שהיו שם חצי מליון ווליומיםשם, טוענים שהיו שם חצי מליון ווליומים  הייתההייתההעולם העולם חוכמת חוכמת 
בספרייה הזו. מכיוון שהיו שם יהודים. מה שחשוב לקבוצה אתנית זו ההיסטוריה שלה, ככל שהעם ישן יותר יש לך סמכות בספרייה הזו. מכיוון שהיו שם יהודים. מה שחשוב לקבוצה אתנית זו ההיסטוריה שלה, ככל שהעם ישן יותר יש לך סמכות 

זה נותן להם הילה. צריך לזכור זה נותן להם הילה. צריך לזכור   --ם הם עם עתיק יומיןם הם עם עתיק יומיןגם היוונים, גם המצרים העתיקים יודעים שהיהודיגם היוונים, גם המצרים העתיקים יודעים שהיהודי  --יותר גדולהיותר גדולה
שהתורה היא מוזרה מאוד )מימין לשמאל, מנשקים אותה וכו'( זה מושך את היוונים,כי הם חושבים שאולי יש שם משהו שהתורה היא מוזרה מאוד )מימין לשמאל, מנשקים אותה וכו'( זה מושך את היוונים,כי הם חושבים שאולי יש שם משהו 

  נסתר. נסתר. 
  

  מקור לסיפור התרגום. מקור לסיפור התרגום.   --איגרת אריסטאסאיגרת אריסטאס
עושה קווים ישרים. כרוצים ליישר בנאדם זהו ספר עושה קווים ישרים. כרוצים ליישר בנאדם זהו ספר סרגל סרגל "קנון"= סרגל. "קנון"= סרגל. התנ"ך שלנו נקרא ביוונית התנ"ך שלנו נקרא ביוונית   --*ספרים חיצוניים*ספרים חיצוניים

הספרים החיצוניים שלנו לא נכנסו לקנון, היו ויכוחים בחז"ל על מס' ספרים, הבולטים בהם הם קהלת הספרים החיצוניים שלנו לא נכנסו לקנון, היו ויכוחים בחז"ל על מס' ספרים, הבולטים בהם הם קהלת   שהוא צריך לקרוא.שהוא צריך לקרוא.
ושיר השירים שבסוף נכנסו. ספר קלאסי שלא נכנס הוא ספר מכבים שנכתב ע"י יהודי שהיה במחנה של יהודה המכבי מכל ושיר השירים שבסוף נכנסו. ספר קלאסי שלא נכנס הוא ספר מכבים שנכתב ע"י יהודי שהיה במחנה של יהודה המכבי מכל 

מיני סיבות. אותם ספרים שלא נכנסו נכתבו ע"י יהודים ומה שלא נכנס לקנון הולך ונשכח. הטקסטים הללו נשמרו ע"י מיני סיבות. אותם ספרים שלא נכנסו נכתבו ע"י יהודים ומה שלא נכנס לקנון הולך ונשכח. הטקסטים הללו נשמרו ע"י 
התחיל מפעל גדול של תרגום אותם טקסטים לעברית, למקור שלהם. התחיל מפעל גדול של תרגום אותם טקסטים לעברית, למקור שלהם.   2121--אומות העולם מהצרכים שלהם ורק במאה האומות העולם מהצרכים שלהם ורק במאה ה

  לפעמים זה קל מאוד אם המתרגם הוא לא מוצלח.לפעמים זה קל מאוד אם המתרגם הוא לא מוצלח.
. גם באגרת . גם באגרת 2121וזהו אחד המקורות שלנו לתרגום הוזהו אחד המקורות שלנו לתרגום ה  --הטקסט הזה נכתב במקור ביוונית וחובר ע"י יהודיהטקסט הזה נכתב במקור ביוונית וחובר ע"י יהודי  --אגרת אריסטאסאגרת אריסטאס

  --. יש גם רמז לעוזר שלו. יש גם רמז לעוזר שלו11--לפנה"ס, המאה הלפנה"ס, המאה ה  221221--221221אריסטאס וגם בתלמוד הבבלי מוזכר השם של תלמיי פילדלפוס. אריסטאס וגם בתלמוד הבבלי מוזכר השם של תלמיי פילדלפוס. 
א יושב באלכסנדרייה והכיר יהודים מן הסתם. א יושב באלכסנדרייה והכיר יהודים מן הסתם. דימטריוס היה כבר עוזר של אבא של תלמיי פילדפוס, הודימטריוס היה כבר עוזר של אבא של תלמיי פילדפוס, הו  --דימטריוס מפלרוןדימטריוס מפלרון

  של התרגום. של התרגום.   באחד המקורות נראה שהוא הוגה את הרעיוןבאחד המקורות נראה שהוא הוגה את הרעיון
יש גרסה אחת של חוקרים שאומרת שזו היתה כפייה של המלך תלמיי פילדלפוס על היהודים.  דעה שנייה אומרת שגם אם יש גרסה אחת של חוקרים שאומרת שזו היתה כפייה של המלך תלמיי פילדלפוס על היהודים.  דעה שנייה אומרת שגם אם 

הדעה השלישית היא הדעה השלישית היא בתרגום, הם שיתפו פעולה. בתרגום, הם שיתפו פעולה.   המאורע הזה הוא יוזמה של לא יהודים, והיהודים הסכימו עם זה ותמכוהמאורע הזה הוא יוזמה של לא יהודים, והיהודים הסכימו עם זה ותמכו
שבעצם כל כולו של תרגום השבעים נעשה ע"י היהודים וביוזמה שלהם )מה שנוכיח בכיתה שבאמת קרה(. זה היה צורך שבעצם כל כולו של תרגום השבעים נעשה ע"י היהודים וביוזמה שלהם )מה שנוכיח בכיתה שבאמת קרה(. זה היה צורך 

הם דוסים אבל הם דוסים אבל   כי יש כאן התבוללות תרבותית ולא התבוללות דתית.כי יש כאן התבוללות תרבותית ולא התבוללות דתית.––למה? למה?   --פנימי של הקהילה היהודית באלכסנדריהפנימי של הקהילה היהודית באלכסנדריה
  . כי הם חיים באלכסנדרייה. בדור אחד אחרי הדור שבא מהארץ כבר מתחילה להישכח העברית. . כי הם חיים באלכסנדרייה. בדור אחד אחרי הדור שבא מהארץ כבר מתחילה להישכח העברית. שוכחים עבריתשוכחים עברית

יסטאס( שולחים משלחת לירושלים לכהן הגדול שיביא יהודים מלומדים יסטאס( שולחים משלחת לירושלים לכהן הגדול שיביא יהודים מלומדים , למה  )ע"פ איגרת אר, למה  )ע"פ איגרת אראם יש יהודים באלכסנדריהאם יש יהודים באלכסנדריה
שיתרגמו את התורה. גם מהסיבה שהיהודים שכחו עברית ולא יודעים מספיק טוב ע"מ לתרגם. אבל סיבה נוספת היא שיתרגמו את התורה. גם מהסיבה שהיהודים שכחו עברית ולא יודעים מספיק טוב ע"מ לתרגם. אבל סיבה נוספת היא 

  שהעברית שלהם שורשית. יותר מקצועית.שהעברית שלהם שורשית. יותר מקצועית.להביא את היהודים ה"אסליים", להביא את היהודים ה"אסליים", 
זו לא באמת איגרת אלא זו לא באמת איגרת אלא באיגרת הינו אפיסטולארי )מכתבים פיקטיביים(, באיגרת הינו אפיסטולארי )מכתבים פיקטיביים(,   ז'אנר הכתיבהז'אנר הכתיבהמה זה איגרת אריסטאס? מה זה איגרת אריסטאס? 

האיגרת מספרת סיפור האיגרת מספרת סיפור   . תמיד צריך להבדיל בין הזמן הדרמטי של הסיפור לבין זמן כתיבת הסיפור.. תמיד צריך להבדיל בין הזמן הדרמטי של הסיפור לבין זמן כתיבת הסיפור.מכתבים אחד לשנימכתבים אחד לשני
שנה. הזמן שנה. הזמן   311311ני ני לפנה"ס(, אבל הסיפור שנכתב הוא לגבי סיפור שנכתב לפלפנה"ס(, אבל הסיפור שנכתב הוא לגבי סיפור שנכתב לפ  211211שאמור לקרות בזמן תרגום השבעים )בערך שאמור לקרות בזמן תרגום השבעים )בערך 

שנה לפניו. שנה לפניו.   311311אבל אותו יהודי שמחבר את החיבור הזה כותב על אירועים שקרו אבל אותו יהודי שמחבר את החיבור הזה כותב על אירועים שקרו   --לפנה"סלפנה"ס  211211הדרמטי של החיבור הוא בהדרמטי של החיבור הוא ב
ובאמת הסיפור הוא מכתב שכותב כביכול אריסטאס לפילוקרטס )אח שלו( והוא מספר לו סיפור ובאמת הסיפור הוא מכתב שכותב כביכול אריסטאס לפילוקרטס )אח שלו( והוא מספר לו סיפור   יהודי.יהודי.אינו אינו   אריסטאסאריסטאס

ן שלו על משלחת שבה הוא היה שותף, משלחת אל היהודים. אומר לאח שלו "אתה ן שלו על משלחת שבה הוא היה שותף, משלחת אל היהודים. אומר לאח שלו "אתה אריסטאס מספר לנמעאריסטאס מספר לנמע--בחוברת(בחוברת(  1515)עמ' )עמ' 
תמיד שואל אותי מה היה באותה משלחת, אז אני אספר לך עכשיו גם מתוך התיעודים ההיסטוריים וגם מתוך הנסיון". תמיד שואל אותי מה היה באותה משלחת, אז אני אספר לך עכשיו גם מתוך התיעודים ההיסטוריים וגם מתוך הנסיון". 

(. הולכים למלך (. הולכים למלך אומר אריסטאס לאח שלו, שהיתה להם משלחת לאותו האיש בירושלים שנערץ בעיני עמו )הכהן הגדולאומר אריסטאס לאח שלו, שהיתה להם משלחת לאותו האיש בירושלים שנערץ בעיני עמו )הכהן הגדול
  היווני אריסטאס והבוסים שלו שרוצים ללכת ליהודה ואומרים לו לשחרר את האסירים היהודים.היווני אריסטאס והבוסים שלו שרוצים ללכת ליהודה ואומרים לו לשחרר את האסירים היהודים.

  
  השלמה:השלמה:



הומצא הדפוס. הספר הראשון שהודפס בעולם היה התנ"ך. אין לנו הומצא הדפוס. הספר הראשון שהודפס בעולם היה התנ"ך. אין לנו   30013001תרגום השבעים של התורה מעברית ליוונית. בשנת תרגום השבעים של התורה מעברית ליוונית. בשנת 
יכולת לדמיין מהי השפעת התנ"ך על העולם כולו )אורח חיים, אומנות, תרבות(. החלוקה לשבועות היא מהשפעת התנ"ך יכולת לדמיין מהי השפעת התנ"ך על העולם כולו )אורח חיים, אומנות, תרבות(. החלוקה לשבועות היא מהשפעת התנ"ך 

חודשים חודשים   3232ופעות טבע )כדור הארץ עושה סיבוב שלם במהלך ופעות טבע )כדור הארץ עושה סיבוב שלם במהלך בלבד! להבדיל מהחלוקה לימים ולחודשים שהם בהתאם לתבלבד! להבדיל מהחלוקה לימים ולחודשים שהם בהתאם לת
"שבת מנוחה" יש אנשים שסבורים שזה מלשון "לנוח" וזה טעות! אי אפשר להגיד דבר כזו על אלוהים. הכוונה "שבת מנוחה" יש אנשים שסבורים שזה מלשון "לנוח" וזה טעות! אי אפשר להגיד דבר כזו על אלוהים. הכוונה וכו'..(. וכו'..(. 

מצאה מצאה ה' היה שבע רצון מכל מלאכתו במהלך השבוע. )אלוהים לא נח!(. החלוקה לשבועות זו הה' היה שבע רצון מכל מלאכתו במהלך השבוע. )אלוהים לא נח!(. החלוקה לשבועות זו ה  ––  למנוחה מלשון נחת רוחלמנוחה מלשון נחת רוח
עד התקופה ההלניסטית התנ"ך לא יצא מתחומי העם עד התקופה ההלניסטית התנ"ך לא יצא מתחומי העם יהודית ובאמצעותה אנו רואים את ההשפעה האדירה של התנ"ך. יהודית ובאמצעותה אנו רואים את ההשפעה האדירה של התנ"ך. 

מימין לשמאל ולא כמו כל מימין לשמאל ולא כמו כל   ––גויים ידעו שליהודים יש תורה, ידעו שזו תורה מוזרה כי היא כתובה בשפה מוזרה גויים ידעו שליהודים יש תורה, ידעו שזו תורה מוזרה כי היא כתובה בשפה מוזרה ..היהודי היהודי 
נגישות לטקסט הזה. יהודים הם עם מוזר. הגישה כלפי היהודים נגישות לטקסט הזה. יהודים הם עם מוזר. הגישה כלפי היהודים   השפות הלועזיות משמאל לימין. לגויים לא הייתה שוםהשפות הלועזיות משמאל לימין. לגויים לא הייתה שום

  כך הייתה ההתייחסות לתנ"ך. כשגויכך הייתה ההתייחסות לתנ"ך. כשגויבגלל שהתורה של עם ישראל הייתה מסקרנת בגלל שהתורה של עם ישראל הייתה מסקרנת   ––ע"י הגויים הייתה מעורבת לטוב ולרע ע"י הגויים הייתה מעורבת לטוב ולרע 
הראשונה הראשונה   היה רואה יהודי מנשק את ספר התורה הוא היה נפעם ומתפעל כי זה לא משהו רגיל וזה מעורר סקרנות. הפעםהיה רואה יהודי מנשק את ספר התורה הוא היה נפעם ומתפעל כי זה לא משהו רגיל וזה מעורר סקרנות. הפעם

  שהתורה של עם ישראל יוצאת מתחומי עם ישראל זה בתקופה הזו. התרגום הראשון היה ליוונית עתיקה. שהתורה של עם ישראל יוצאת מתחומי עם ישראל זה בתקופה הזו. התרגום הראשון היה ליוונית עתיקה. 
  איך זה קשור לקורס? לזהות יהודית?איך זה קשור לקורס? לזהות יהודית?

  תרגום השבעים הוא אחד הטקסטים החשובים ביותר המלמדים איך אותו מתרגם תפס את עצמו ואת גישתו ליהדות.תרגום השבעים הוא אחד הטקסטים החשובים ביותר המלמדים איך אותו מתרגם תפס את עצמו ואת גישתו ליהדות.
הסיבה היא שלא הייתה מסורת של תרגום בעולם הסיבה היא שלא הייתה מסורת של תרגום בעולם שהמתרגמים יכולים להיות גם גויים שהמתרגמים יכולים להיות גם גויים   המתרגם היה יהודי לעומת זמננוהמתרגם היה יהודי לעומת זמננו

  טרמינולוגיות קבועות לתרגום ויחידות ראויות לתרגום.טרמינולוגיות קבועות לתרגום ויחידות ראויות לתרגום.  --הכוונה ל הכוונה ל 
גשים לתרגם טקסט יש הטוענים שצריך לתרגם עפ"י יחידות של פסקה פיסקה ולא מילה או משפט. לגבי גשים לתרגם טקסט יש הטוענים שצריך לתרגם עפ"י יחידות של פסקה פיסקה ולא מילה או משפט. לגבי ייכשנכשנ

  ות קבועות, יש תרגומים מקובלים למינוחים מקובלים.ות קבועות, יש תרגומים מקובלים למינוחים מקובלים.יש טרמינולוגייש טרמינולוגי  ––הטרמינולוגיות הטרמינולוגיות 
    שלושה משתנים רלוונטיים לנושא:שלושה משתנים רלוונטיים לנושא:

שצריך להחליט איך הוא שצריך להחליט איך הוא   לאופי המתרגםלאופי המתרגםבתקופה ההלניסטית אין מסורת של תרגום ולכן יש חשיבות אדירה בתקופה ההלניסטית אין מסורת של תרגום ולכן יש חשיבות אדירה   ..33
  המתרגם מכניס את השקפת עולמו.המתרגם מכניס את השקפת עולמו.מתרגם כל מילה. מתרגם כל מילה. 

  לו ביותר. לו ביותר.   הטקסט הקדושהטקסט הקדושהטקסט שמתרגם המתרגם הוא הטקסט שמתרגם המתרגם הוא   ..22

, מתרבות אחרת , מתרבות אחרת שהו שהוא בעל תפיסת עולם שונה לחלוטין מתפיסת עולמושהו שהוא בעל תפיסת עולם שונה לחלוטין מתפיסת עולמויילמלמלמי הוא מתרגם את הטקסט? למי הוא מתרגם את הטקסט?   ..11
  לגמרי, איך הוא ישפוט את זה?לגמרי, איך הוא ישפוט את זה?

)המילה "שבת" למשל אין לה מילה מקבילה/תופעה מקבילה ביוונית ולכן עד היום משתמשים בתעתיק( הבעיה הכי גדולה )המילה "שבת" למשל אין לה מילה מקבילה/תופעה מקבילה ביוונית ולכן עד היום משתמשים בתעתיק( הבעיה הכי גדולה 
  זה איך מתרגמים את המילה "אלוהים". המשימה של המתרגם בעת העתיקה היא שונה לחלוטין מהמתרגם היום. זה איך מתרגמים את המילה "אלוהים". המשימה של המתרגם בעת העתיקה היא שונה לחלוטין מהמתרגם היום. 

ודה שהוא בעצמו לא היה חושב עליה ויש פה היזון ודה שהוא בעצמו לא היה חושב עליה ויש פה היזון כאשר היהודי מתרגם עבור משהו שאיננו יהודי לפעמים הוא מחדד נקכאשר היהודי מתרגם עבור משהו שאיננו יהודי לפעמים הוא מחדד נק
  חוזר וזה משפיע בסופו של עניין על היהודי עצמו. )בעצם התרגום וההתעמקות הוא בעצם לומד מחדש את הנושא(.חוזר וזה משפיע בסופו של עניין על היהודי עצמו. )בעצם התרגום וההתעמקות הוא בעצם לומד מחדש את הנושא(.

היום, אדם שמתרגם לא מתייחס לתפיסה האישית שלו אלא יש טרמינולוגיות מקובלות איך מתרגמים משהו. בעת היום, אדם שמתרגם לא מתייחס לתפיסה האישית שלו אלא יש טרמינולוגיות מקובלות איך מתרגמים משהו. בעת 
מסורות לתרגום האדם מכניס את הדעות שלו לתרגום. הדבר משפיע מאוד כי הוא גורם לאדם להשקיע מסורות לתרגום האדם מכניס את הדעות שלו לתרגום. הדבר משפיע מאוד כי הוא גורם לאדם להשקיע   העתיקה, היות ואיןהעתיקה, היות ואין

  את כל כולו בנושא והדבר השני שהוא מתרגם את הטקסט למשהו שהוא שונה ממנו לחלוטין )יווני(. את כל כולו בנושא והדבר השני שהוא מתרגם את הטקסט למשהו שהוא שונה ממנו לחלוטין )יווני(. 
ם, התפיסה העצמית ם, התפיסה העצמית הדיון על תרגום השבעים מתחלק לארבעה חלקים: סקירה היסטורית של העדויות על תרגום השבעיהדיון על תרגום השבעים מתחלק לארבעה חלקים: סקירה היסטורית של העדויות על תרגום השבעי

של היהודים כפי שהיא משתקפת בתרגום השבעים, היזון חוזר של התרגום על התפיסה היהודית את עצמם, גורלו של של היהודים כפי שהיא משתקפת בתרגום השבעים, היזון חוזר של התרגום על התפיסה היהודית את עצמם, גורלו של 
  התרגום בהיסטוריה של היהודים ושל הלא יהודים.התרגום בהיסטוריה של היהודים ושל הלא יהודים.

    
  הסקירה ההיסטוריתהסקירה ההיסטורית

יכול להיעשות בא"י משום יכול להיעשות בא"י משום   התרגום נעשה באלכסנדרייה. לא יכול להיות מקום אחר שבו יעשה התרגום, הסיבה שזה לאהתרגום נעשה באלכסנדרייה. לא יכול להיות מקום אחר שבו יעשה התרגום, הסיבה שזה לא
  שבא"י אין שום צורך לתרגם כי היהודים חיים לצד יוונים, כל אחד בתחום שלו ואין התערבות. שבא"י אין שום צורך לתרגם כי היהודים חיים לצד יוונים, כל אחד בתחום שלו ואין התערבות. 

לפנה"ס. המדהים באלכסנדרייה זה לא הגודל שהיא הגיעה אליו אלא המהירות שזה קרה לפנה"ס. המדהים באלכסנדרייה זה לא הגודל שהיא הגיעה אליו אלא המהירות שזה קרה   112112אלכסנדרייה מוקמת בשנת אלכסנדרייה מוקמת בשנת 
  281281לפנה"ס( ואז תלמי וסלבקוס מחלקים את הממלכה. בשנת לפנה"ס( ואז תלמי וסלבקוס מחלקים את הממלכה. בשנת   121121))  ,,ריז. אחרי עשר שנים אלכסנדר מתריז. אחרי עשר שנים אלכסנדר מתלהבדיל מלונדון ופלהבדיל מלונדון ופ

לפנה"ס תלמי הראשון הופך את אלכסנדרייה לעיר בירה בממלכה שלו. תלמיי יודע שהוא מתחיל התחלה חדשה ושם לפנה"ס תלמי הראשון הופך את אלכסנדרייה לעיר בירה בממלכה שלו. תלמיי יודע שהוא מתחיל התחלה חדשה ושם 
ת ת מתחילה לקום השושלת החדשה. אלכסנדריה הופכת מהר מאוד למרכז עם עשייה מרובה, כל מי שיש לו מה להביע ולעשומתחילה לקום השושלת החדשה. אלכסנדריה הופכת מהר מאוד למרכז עם עשייה מרובה, כל מי שיש לו מה להביע ולעשו

מוזיאון וספרייה. ולספרייה הזו מגיע תרגום מוזיאון וספרייה. ולספרייה הזו מגיע תרגום   ––טורח ומגיע לאלכסנדריה. תלמיי השני מקים שני מוסדות ידועים ביותר טורח ומגיע לאלכסנדריה. תלמיי השני מקים שני מוסדות ידועים ביותר 
  השבעים. השבעים. 

מקורות לסיפור על תרגום השבעים. מקור אחד פחות ידוע והמקור השני הוא התלמוד הבבלי. מקורות לסיפור על תרגום השבעים. מקור אחד פחות ידוע והמקור השני הוא התלמוד הבבלי.   22אנחנו נראה שיש לנו אנחנו נראה שיש לנו 
זקנים לחדרים נפרדים ואמר להם לתרגם את התורה וכולם תרגמו זקנים לחדרים נפרדים ואמר להם לתרגם את התורה וכולם תרגמו   2121האגדה הידועה מהתרגום הבבלי, היא שהמלך הכניס האגדה הידועה מהתרגום הבבלי, היא שהמלך הכניס 

במקום לרשום "בראשית ברא במקום לרשום "בראשית ברא   --כולם, השינוי הכי מפורסם כולם, השינוי הכי מפורסם   באותה צורה בדיוק, אפילו השינויים הקטנים היו זהים ביןבאותה צורה בדיוק, אפילו השינויים הקטנים היו זהים בין
  הם כתבו " ה' ברא בראשית", הדבר ממחיש את הקושי של התרגום שבשפה האחרת.הם כתבו " ה' ברא בראשית", הדבר ממחיש את הקושי של התרגום שבשפה האחרת.אלוהים.." אלוהים.." 

    המקור השני הוא איגרת אריסטיאס.המקור השני הוא איגרת אריסטיאס.
עריכה או עריכה או תרגום השבעים כפי שהוא הגיע לידינו זו לא הנוסחה כפי שהוא היה בגמרא. השוני הזה מעיד שהתרגום עבר תרגום השבעים כפי שהוא הגיע לידינו זו לא הנוסחה כפי שהוא היה בגמרא. השוני הזה מעיד שהתרגום עבר 

שהיו כמה תרגומים, אפשרות נוספת שכל זה היא אגדה של חז"ל. לא כל מה שמופיע בתרגום הבבלי חייבים לקבל. צריך שהיו כמה תרגומים, אפשרות נוספת שכל זה היא אגדה של חז"ל. לא כל מה שמופיע בתרגום הבבלי חייבים לקבל. צריך 
  להיות ביקורתיים. וודאי שחז"ל לא ממציאים שום דבר, זה שאנחנו מוכיחים שמשהו שם לא נכון זה לא מראה על זלזול. להיות ביקורתיים. וודאי שחז"ל לא ממציאים שום דבר, זה שאנחנו מוכיחים שמשהו שם לא נכון זה לא מראה על זלזול. 

כן הייתה התעניינות בתרגום. אין סיבה לתרגם סתם את התורה אם אין כן הייתה התעניינות בתרגום. אין סיבה לתרגם סתם את התורה אם אין הגויים ולהגויים ול  יחד עםיחד עםרק בחו"ל היהודים חיים רק בחו"ל היהודים חיים 
  התעניינות בנושא.התעניינות בנושא.

אלכסנדריה היא עיר של ממלכה שמתחילה. טעם של התחלה הוא טעם של התלהבות, רצון להקים דברים חדשניים. תלמיי אלכסנדריה היא עיר של ממלכה שמתחילה. טעם של התחלה הוא טעם של התלהבות, רצון להקים דברים חדשניים. תלמיי 
לו לחדשנית ויוצאת דופן. יש ארבע לו לחדשנית ויוצאת דופן. יש ארבע אומר ועושה, מזמין אליו אנשי רוח ומדע, נותן להם כלים על מנת להפוך את הממלכה שאומר ועושה, מזמין אליו אנשי רוח ומדע, נותן להם כלים על מנת להפוך את הממלכה ש

  דוגמאות להפיכת אלכסנדריה לעיר תרבות, המדע של העולם העתיק:דוגמאות להפיכת אלכסנדריה לעיר תרבות, המדע של העולם העתיק:
הרופילוס היה רופא שחי באלכסנדריה, הוא לא היה הרופא הראשון ביוון )היפוקרתס היה אבי אבות הרופאים( הרופילוס היה רופא שחי באלכסנדריה, הוא לא היה הרופא הראשון ביוון )היפוקרתס היה אבי אבות הרופאים(   ..33

  אבל הוא היה הראשון שקבע שהשכל של האדם הוא במוח ולא בלב. אבל הוא היה הראשון שקבע שהשכל של האדם הוא במוח ולא בלב. 

ק"מ. הוא עשה את זה באמצעות ק"מ. הוא עשה את זה באמצעות   511511  ––ק"מ. טעה ב ק"מ. טעה ב   01,11101,111אוגרף, חישב את היקף כדור הארץ. אוגרף, חישב את היקף כדור הארץ. גיגי  ––הרטוסטנס הרטוסטנס   ..22
  הצל של השמש.הצל של השמש.

  לפנה"ס גילה שכדור הארץ שסובב סביב השמש ולא הפוך.לפנה"ס גילה שכדור הארץ שסובב סביב השמש ולא הפוך.  22--במאה הבמאה ה  ––הריסטארכוס הריסטארכוס   ..11



  גילה את חוק המסה.גילה את חוק המסה.  ––הרכימדס הרכימדס   ..00
מוסדות: הספרייה מוסדות: הספרייה   22וסד באלכסנדרייה באמצעות וסד באלכסנדרייה באמצעות כל אותם אנשים שייכים לתקופה הזו שמאופיינת במדע, רציו. כל זה ממכל אותם אנשים שייכים לתקופה הזו שמאופיינת במדע, רציו. כל זה ממ

מוזות שכל אחת מהן אחראית על מוזות שכל אחת מהן אחראית על   55והמוזיאון. מהמילה מוזיאון אפשר להוציא את המילה מוזה. בתפיסה היוונית היו והמוזיאון. מהמילה מוזיאון אפשר להוציא את המילה מוזה. בתפיסה היוונית היו 
  כל מדעי הרוח של היום.כל מדעי הרוח של היום.  ––תחום אחד מתחומי האדם תחום אחד מתחומי האדם 

  אנשי מדע שייעצו לו. אנשי מדע שייעצו לו.   תלמי רוצה לייסד משהו שלא עוד בעולם ולכן הוא מביא גם אנשי רוח ולא רקתלמי רוצה לייסד משהו שלא עוד בעולם ולכן הוא מביא גם אנשי רוח ולא רק
הספרייה המפורסמת באלכסנדריה נוסדת כבר בתקופת תלמי הראשון אבל היא צוברת תאוצה בתקופתו של תלמי השני הספרייה המפורסמת באלכסנדריה נוסדת כבר בתקופת תלמי הראשון אבל היא צוברת תאוצה בתקופתו של תלמי השני 

התלמי שהתחתן עם אחותו, עשה זאת כי הוא חיקה את המנהגים הפרעונים(, הספרייה מוקמת כנראה התלמי שהתחתן עם אחותו, עשה זאת כי הוא חיקה את המנהגים הפרעונים(, הספרייה מוקמת כנראה   --)שכונה פילדלפוס )שכונה פילדלפוס 
שנה כמעט כל חוכמת העולם הייתה בספרייה הזו. שנה כמעט כל חוכמת העולם הייתה בספרייה הזו.   32113211. במשך . במשך 30113011  ––ים ב ים ב לפנה"ס ומוחרבת ע"י התורכלפנה"ס ומוחרבת ע"י התורכ  281281בשנת בשנת 

טוענים שהיו שם חצי מיליון כרכים. כל זה נשרף. המטרה של תלמי הייתה להקים מקום מרכזי שבו תתרכז תורת החוכמה טוענים שהיו שם חצי מיליון כרכים. כל זה נשרף. המטרה של תלמי הייתה להקים מקום מרכזי שבו תתרכז תורת החוכמה 
הדברים הראשונים שהגיעה לספרייה. מה שחשוב בעת העתיקה זה שגם המצרים וגם הדברים הראשונים שהגיעה לספרייה. מה שחשוב בעת העתיקה זה שגם המצרים וגם   דדשל כל העולם. התורה הייתה אחשל כל העולם. התורה הייתה אח

היוונים יודעים שיהודים הם עם עתיק יומין, בנוסף התורה נראתה לכולם כמשהו מוזר מאוד וזה יצר אצל היוונים את היוונים יודעים שיהודים הם עם עתיק יומין, בנוסף התורה נראתה לכולם כמשהו מוזר מאוד וזה יצר אצל היוונים את 
  אותה. אותה. המחשבות שאולי יש משהו נסתר בתורה. אבל אם רוצים להביא את התורה ליוונים צריך לתרגם המחשבות שאולי יש משהו נסתר בתורה. אבל אם רוצים להביא את התורה ליוונים צריך לתרגם 

  
    ––איגרת אריסטראס איגרת אריסטראס 

התנ"ך נקרא ביוונית קנון. כנון ביוונית זה סרגל שתפקידו ליצור קווים ישרים. גם מבחינה מטפורית טקסט קנוני נועד עבור התנ"ך נקרא ביוונית קנון. כנון ביוונית זה סרגל שתפקידו ליצור קווים ישרים. גם מבחינה מטפורית טקסט קנוני נועד עבור 
היו ויכוחים בחז"ל על מס' היו ויכוחים בחז"ל על מס'   אנשים שרוצים להביא אותם לדרך הישר. הספרים החיצוניים הם הספרים שלא נכנסו לקנון.אנשים שרוצים להביא אותם לדרך הישר. הספרים החיצוניים הם הספרים שלא נכנסו לקנון.

ספרים הבולטים בהם הם קהלת ושיר השירים שבסוף נכנסו. ספר קלאסי שלא נכנס הוא ספר מכבים שנכתב ע"י יהודי ספרים הבולטים בהם הם קהלת ושיר השירים שבסוף נכנסו. ספר קלאסי שלא נכנס הוא ספר מכבים שנכתב ע"י יהודי 
שהיה במחנה של יהודה המכבי מכל מיני סיבות. אותם ספרים שלא נכנסו נכתבו ע"י יהודים בעברית ומה שלא נכנס לקנון שהיה במחנה של יהודה המכבי מכל מיני סיבות. אותם ספרים שלא נכנסו נכתבו ע"י יהודים בעברית ומה שלא נכנס לקנון 

צרכים שלהם צרכים שלהם ללתיק אותם אם רוצים לשמר אותם. הטקסטים הללו נשמרו ע"י אומות העולם תיק אותם אם רוצים לשמר אותם. הטקסטים הללו נשמרו ע"י אומות העולם הולך ונשכח. ואז צריך להעהולך ונשכח. ואז צריך להע
לפעמים זה קל מאוד אם המתרגם לפעמים זה קל מאוד אם המתרגם התחיל מפעל גדול של תרגום אותם טקסטים לעברית, למקור שלהם.  התחיל מפעל גדול של תרגום אותם טקסטים לעברית, למקור שלהם.    2121  ––ורק במאה ה ורק במאה ה 

    הוא לא מוצלח.הוא לא מוצלח.
וזה אחד המקורות שלנו לתרגום השבעים. גם וזה אחד המקורות שלנו לתרגום השבעים. גם   ודיודיחובר על ידי יהחובר על ידי יהאיגרת אריסטאס, ספר חיצוני, נכתב במקור ביוונית אך איגרת אריסטאס, ספר חיצוני, נכתב במקור ביוונית אך 

שהיה שהיה   ––באיגרת אריסטאס וגם בתלמוד הבבלי מוזכר השם של תלמיי פילדלפוס. יש גם רמז לעוזר שלו דימטריוס מפלרון באיגרת אריסטאס וגם בתלמוד הבבלי מוזכר השם של תלמיי פילדלפוס. יש גם רמז לעוזר שלו דימטריוס מפלרון 
אבל באחד המקורות נראה שהוא אבל באחד המקורות נראה שהוא ****דימטריוס יושב באלכסנדריה והכיר יהודים מן הסתם. דימטריוס יושב באלכסנדריה והכיר יהודים מן הסתם. העוזר של אביו והמשיך איתו. העוזר של אביו והמשיך איתו. 

  את הרעיון של התרגום.את הרעיון של התרגום.הוגה הוגה 
  יש כמה בעיות מה מקור התרגום )למה היהודים תרגמו את התורה שלהם פעם ראשונה בהיסטוריה?(:יש כמה בעיות מה מקור התרגום )למה היהודים תרגמו את התורה שלהם פעם ראשונה בהיסטוריה?(:

יש גרסה אחת שאומרת שזו כפייה בכוח של המלך תלמיי פילדלפוס, האם הוא יכול לכפות על היהודים לעשות תרגום כזה? יש גרסה אחת שאומרת שזו כפייה בכוח של המלך תלמיי פילדלפוס, האם הוא יכול לכפות על היהודים לעשות תרגום כזה? 
  כן!  כן!  

ה של משהו לא יהודי, היהודים הסכימו ואפילו שמחו שהתורה שלהם ה של משהו לא יהודי, היהודים הסכימו ואפילו שמחו שהתורה שלהם גרסה נוספת אומרת שגם אם התרגום הוא יוזמגרסה נוספת אומרת שגם אם התרגום הוא יוזמ
  נחשפת בפני אחרים וזו לא פעולה כפויה על ידי יהודים.נחשפת בפני אחרים וזו לא פעולה כפויה על ידי יהודים.

תרגום השבעים נעשה כולו ע"י היהודים וביוזמה שלהם ולאחר מכן זה מגיע ליוונים, קרי, היהודים תרגמו תרגום השבעים נעשה כולו ע"י היהודים וביוזמה שלהם ולאחר מכן זה מגיע ליוונים, קרי, היהודים תרגמו   ––גרסה שלישית גרסה שלישית 
אלא צורך פנימי שלהם. למה? היהודים החלו לשכוח את העברית!! יש כאן אלא צורך פנימי שלהם. למה? היהודים החלו לשכוח את העברית!! יש כאן   מיוזמתם את התורה מבלי שמשהו כופה עליהםמיוזמתם את התורה מבלי שמשהו כופה עליהם

יהודים שהם דוסים אבל עברית כבר לא יודעים כי הם חיים באלכסנדריה והם יהודים שהם דוסים אבל עברית כבר לא יודעים כי הם חיים באלכסנדריה והם   התבוללות תרבותית ולא התבוללות דתית.התבוללות תרבותית ולא התבוללות דתית.
  מדברים יוונית.מדברים יוונית.

סנדריה למה הוא שולח שליחים סנדריה למה הוא שולח שליחים תלמי פילדפוס שולח שליחים להביא יהודים מלומדים מירושלים. אם יש יהודים באלכתלמי פילדפוס שולח שליחים להביא יהודים מלומדים מירושלים. אם יש יהודים באלכ
לירושלים לכהן הגדול שיביא יהודים מלומדים לתרגם את התורה? כי העברית בירושלים היא הרבה יותר רצינית וטובה לירושלים לכהן הגדול שיביא יהודים מלומדים לתרגם את התורה? כי העברית בירושלים היא הרבה יותר רצינית וטובה 

  ותלמי שאף להביא את הכי טובים לאלכסנדריה. ותלמי שאף להביא את הכי טובים לאלכסנדריה. 
באמת איגרת אלא באמת איגרת אלא   זה לאזה לא)מכתבים פקטיבים שנשלחים אחד לשני(, )מכתבים פקטיבים שנשלחים אחד לשני(,   אפיסטולאריאפיסטולארי  ז'אנר הכתיבה הואז'אנר הכתיבה הוא  ––איגרת אריסטאס איגרת אריסטאס 
האיגרת האיגרת   --תמיד צריך להבדיל בין הזמן הדרמטי של הסיפור לבין זמן כתיבת הסיפור. הזמן הדרמטי תמיד צריך להבדיל בין הזמן הדרמטי של הסיפור לבין זמן כתיבת הסיפור. הזמן הדרמטי   מכתבים אחד לשני.מכתבים אחד לשני.

לפנה"ס(, אותו יהודי שכתב את האיגרת ואנו לא יודעים את שמו לפנה"ס(, אותו יהודי שכתב את האיגרת ואנו לא יודעים את שמו   211211מספרת סיפור שאמור לקרות בזמן תרגום השבעים )מספרת סיפור שאמור לקרות בזמן תרגום השבעים )
( וזה לא ממש מדויק כי אין מצב לדייק ( וזה לא ממש מדויק כי אין מצב לדייק 311311סיפור )ז"א מספר סיפור שכבר קרה לפני סיפור )ז"א מספר סיפור שכבר קרה לפני שנה לאחר השנה לאחר ה  311311  ––כתב את האיגרת כ כתב את האיגרת כ 

  עד רמת הפרט האחרון.עד רמת הפרט האחרון.
( אריסטאס מספר ( אריסטאס מספר 1515אריסטאס שם יווני למהדרין ואכן עפ"י הסיפור אריסטאס מספר סיפור לפילוקרטס )אח שלו(. )עמ' אריסטאס שם יווני למהדרין ואכן עפ"י הסיפור אריסטאס מספר סיפור לפילוקרטס )אח שלו(. )עמ' 

"אתה תמיד שואל אותי מה היה באותה משלחת, "אתה תמיד שואל אותי מה היה באותה משלחת, על משלחת שהוא היה חלק ממנה, משלחת של יהודים. אומר לאח שלו על משלחת שהוא היה חלק ממנה, משלחת של יהודים. אומר לאח שלו 
אז אני אספר לך עכשיו גם מתוך תיעודים היסטוריים וגם מתוך ניסיון אישי". עוד הוא אומר לאחיו שהייתה להם משלחת אז אני אספר לך עכשיו גם מתוך תיעודים היסטוריים וגם מתוך ניסיון אישי". עוד הוא אומר לאחיו שהייתה להם משלחת 
לאותו האיש בירושלים שנערץ בעיני עמו )הכהן הגדול(. אריסטאס ושאר חברי המשלחת אומרים למלך תלמי פילדלפוס לאותו האיש בירושלים שנערץ בעיני עמו )הכהן הגדול(. אריסטאס ושאר חברי המשלחת אומרים למלך תלמי פילדלפוס 

  לשחרר את כל האסירים היהודים שהוא ואביו כלאו. אומר המלך לדימטריוס שהם רוצים תרגום של התורה.לשחרר את כל האסירים היהודים שהוא ואביו כלאו. אומר המלך לדימטריוס שהם רוצים תרגום של התורה.  שהוא צריךשהוא צריך
הוא נעשה באלכסנדריה. דווקא שם זה נעשה הוא נעשה באלכסנדריה. דווקא שם זה נעשה   לפני הספירה.לפני הספירה.  211211  ––השנה שבה בערך נעשה התרגום הוא ב השנה שבה בערך נעשה התרגום הוא ב   --סיכום בייניים סיכום בייניים 

משום שהיהודים חיו עם האחר ולא רק לצד האחר. לשם מה נעשה התרגום?? יש כמה אופציות: היוונים כפו על היהודים, משום שהיהודים חיו עם האחר ולא רק לצד האחר. לשם מה נעשה התרגום?? יש כמה אופציות: היוונים כפו על היהודים, 
היוונים ביקשו מהיהודים לתרגם את התורה והיהודים נענים בשמחה, יהודים מתוקף עצמם ביוזמה פרטית משלהם היוונים ביקשו מהיהודים לתרגם את התורה והיהודים נענים בשמחה, יהודים מתוקף עצמם ביוזמה פרטית משלהם 

  ליוונית ואחרי זה היא פשוט מצאה את עצמה בספרייה. ליוונית ואחרי זה היא פשוט מצאה את עצמה בספרייה. תרגומה את התורה תרגומה את התורה 
המשותף לשתי הגרסאות/המקורות זה ההזכרה של המלך תלמי פילדלפוס )שזה קרה בזמנו(, של העוזר שלו והמספר המשותף לשתי הגרסאות/המקורות זה ההזכרה של המלך תלמי פילדלפוס )שזה קרה בזמנו(, של העוזר שלו והמספר 

  אבל מעגלים פינות(. אבל מעגלים פינות(.   2222למעשה זה למעשה זה שבעים אנשים )שבעים אנשים )
מה שבטוח שאין דרך מה שבטוח שאין דרך   ..גישה אופטימיתגישה אופטימיתהגרסה בתלמוד היא גרסה פסימית ואילו באגרת אריסטאס היא הגרסה בתלמוד היא גרסה פסימית ואילו באגרת אריסטאס היא   ––בלשון גסה בלשון גסה 

מבחינה לוגית זה יכול להיות מבחינה לוגית זה יכול להיות   ––ויכול להיות שגם שתיהן שגויות ויכול להיות שגם שתיהן שגויות   לא יכול להיות ששתיהן נכונותלא יכול להיות ששתיהן נכונותליישב בין שתי הגרסאות. ליישב בין שתי הגרסאות. 
  אין עדות לכך.אין עדות לכך.  תתאפשרי אבל מבחינה היסטוריאפשרי אבל מבחינה היסטורי

בצורה שכאילו משהו כותב את זה בצורה שכאילו משהו כותב את זה האיגרת היא לא איגרת אותנטית. יש יהודי כלשהו שחיבר את החיבור הזה ועשה אותה האיגרת היא לא איגרת אותנטית. יש יהודי כלשהו שחיבר את החיבור הזה ועשה אותה 
דמטריוס מופיע בשני המקורות וזה אומר שאותו דמטריוס מופיע בשני המקורות וזה אומר שאותו לאח שלו. דמטריוס מפלרון כותב לאחיו פילוקרטס, זה שמות של גויים. לאח שלו. דמטריוס מפלרון כותב לאחיו פילוקרטס, זה שמות של גויים. 

    מחבר יהודי מכיר את השם הזה והוא שם בפיו את הדברים.מחבר יהודי מכיר את השם הזה והוא שם בפיו את הדברים.
למה קרתה המשלחת הזו? המלך רצה למה קרתה המשלחת הזו? המלך רצה דמטריוס דפילוקרטס מספר לו על משלחת שהייתה מטעם תלמי פילדפוס לירושלים. דמטריוס דפילוקרטס מספר לו על משלחת שהייתה מטעם תלמי פילדפוס לירושלים. 

תם של היוונים נתפסת כחוקה שנזקפת לעם תם של היוונים נתפסת כחוקה שנזקפת לעם יישיבואו מיטב המוחות לפתח את התחום בספרייה. התורה שלנו מזווית ראישיבואו מיטב המוחות לפתח את התחום בספרייה. התורה שלנו מזווית ראי
נתפס בתור מחוקק, זה שנתן חוקה לעם ישראל. מחוקק בעולם היווני הרומי זה התואר הכי גדול שיכול נתפס בתור מחוקק, זה שנתן חוקה לעם ישראל. מחוקק בעולם היווני הרומי זה התואר הכי גדול שיכול   וועתיק יומין, משהעתיק יומין, משה



הם זה מי שנותן לאדם דרך לחיות שעל פיה אתה חי הכי טוב. ולכן זה טבעי מאוד שתלמי ירצה שגם הם זה מי שנותן לאדם דרך לחיות שעל פיה אתה חי הכי טוב. ולכן זה טבעי מאוד שתלמי ירצה שגם להיות. מחוקק על פילהיות. מחוקק על פי
  תהיה חלק מהספרייה שלו.  תהיה חלק מהספרייה שלו.    ––חוקת העם העתיק חוקת העם העתיק   ––תורת משה תורת משה 

בתוך האיגרת עצמה אומר דמטריוס שהוא בעצמו בא לתלמי המלך ואמר לו שיש לו מתחת לאף את תורת משה. אומר לו בתוך האיגרת עצמה אומר דמטריוס שהוא בעצמו בא לתלמי המלך ואמר לו שיש לו מתחת לאף את תורת משה. אומר לו 
זה בלתי אפשרי, זו שפה עתיקה, זרה, מיוחדת ויש צורך לתרגם אותה. זה בלתי אפשרי, זו שפה עתיקה, זרה, מיוחדת ויש צורך לתרגם אותה.   ––ורת משה. אומר לו דמטריוס ורת משה. אומר לו דמטריוס תביא את תתביא את ת  ––המלך המלך 
אבל לפני שאתה שולח שליחים אבל לפני שאתה שולח שליחים צריך לשלוח אנשים מירושלים כדי שיתרגמו אותה, צריך לשלוח אנשים מירושלים כדי שיתרגמו אותה,   ––תתרגם אותה. דמטריוס תתרגם אותה. דמטריוס   ––תלמי תלמי 

הדבר מאוד משמעותי בזמנו כי כל עבד שווה הדבר מאוד משמעותי בזמנו כי כל עבד שווה   כצעד מחזק אמון.כצעד מחזק אמון.להביא חכמים מירושלים אתה תשחרר אלפי יהודים עבדים להביא חכמים מירושלים אתה תשחרר אלפי יהודים עבדים 
כסף! ושחרור של עבדים יהודים יהווה הפסד כסף. תלמי לא מהסס, פודה את השבויים והם הולכים לירושלים לבקש את כסף! ושחרור של עבדים יהודים יהווה הפסד כסף. תלמי לא מהסס, פודה את השבויים והם הולכים לירושלים לבקש את 

יש קושי בסיפור!! המלך תלמי משחרר שבויים יהודים ששווים הרבה כסף כדי לבקש מהכוהן יש קושי בסיפור!! המלך תלמי משחרר שבויים יהודים ששווים הרבה כסף כדי לבקש מהכוהן עזרת החכמים לתרגום. עזרת החכמים לתרגום. 
ה ע"י תלמי, למה בכלל הוא מבקש את הסכמתו של ה ע"י תלמי, למה בכלל הוא מבקש את הסכמתו של ששזה מגוחך!! הרי יהודה כבוזה מגוחך!! הרי יהודה כבו  ––שישלח לו חכמים שישלח לו חכמים הגדול בירושלים הגדול בירושלים 

הכוהן הגדול??? למה הוא פודה שבויים?? הוא הרי לא חייב לכוהן הגדול כלום!! זה לא מתקבל על הדעת בכלל שכן מלכים הכוהן הגדול??? למה הוא פודה שבויים?? הוא הרי לא חייב לכוהן הגדול כלום!! זה לא מתקבל על הדעת בכלל שכן מלכים 
    הלניסטיים הם מרושעים ובכלל לא משווים ביניהם לכוהנים.הלניסטיים הם מרושעים ובכלל לא משווים ביניהם לכוהנים.

לכוהן הגדול ודימטריוס מתאר את הכוהן הגדול כדמות רצינית, בעלת חוכמת חיים וכו'... הכוהן הגדול הוא לכוהן הגדול ודימטריוס מתאר את הכוהן הגדול כדמות רצינית, בעלת חוכמת חיים וכו'... הכוהן הגדול הוא הם מגיעים הם מגיעים 
שיהיה תרגום של העם שיהיה תרגום של העם ? שישה מכל שבט בישראל! ? שישה מכל שבט בישראל! 2222למה דווקא למה דווקא זקנים. זקנים.   2222אלעזר, הוא שמח מאוד, ומבטיח לשלוח לו אלעזר, הוא שמח מאוד, ומבטיח לשלוח לו 

הדוגמאות לכך שהחיבור הוא באמת פיקטיבי והיהודי הדוגמאות לכך שהחיבור הוא באמת פיקטיבי והיהודי אחת אחת ]]  אבל יש כאן קושי כי אין שבטים בכלל בתקופה הזו!!!אבל יש כאן קושי כי אין שבטים בכלל בתקופה הזו!!!  ..כולוכולו
    [[שחיבר את זה טעה.שחיבר את זה טעה.

ן דימטריוס והכוהן הגדול. דימטריוס נשלח למשימת עבודה ועל הדרך ניתנה לו ן דימטריוס והכוהן הגדול. דימטריוס נשלח למשימת עבודה ועל הדרך ניתנה לו ייבשלב הזה מתוארת שיחה מאוד יפה בבשלב הזה מתוארת שיחה מאוד יפה ב
  הזדמנות להיפגש עם הכוהן הגדול שמייצג עבורו את העולם הישן ויש לו חוכמה רבה. הזדמנות להיפגש עם הכוהן הגדול שמייצג עבורו את העולם הישן ויש לו חוכמה רבה. 

חכמים לאלכסנדריה ומגיעים וזוכים לכבוד גדול מהמלך. המלך עושה להם משתה של שבעה ימים כאשר בכל חכמים לאלכסנדריה ומגיעים וזוכים לכבוד גדול מהמלך. המלך עושה להם משתה של שבעה ימים כאשר בכל   2222יוצאים יוצאים 
לא דברי תורה  וכל פעם הם עונים לו בצורה קצרה ועניינית והמלך מאוד מתרשם לא דברי תורה  וכל פעם הם עונים לו בצורה קצרה ועניינית והמלך מאוד מתרשם   ענייני ציבורענייני ציבורשאלות על שאלות על   3232יום הוא שואל יום הוא שואל 
להם, הם עושים את העבודה על אי )לא באלכסנדריה עצמה( כי הם להם, הם עושים את העבודה על אי )לא באלכסנדריה עצמה( כי הם ימים של משתה הם מתפנים לעבודה שימים של משתה הם מתפנים לעבודה ש  22ומתפעל. אחרי ומתפעל. אחרי 
כל בוקר הם באים למלך ומברכים אותו והולכים לשבת כל אחד בחדר נפרד ומתרגמים את התורה. בסוף הם כל בוקר הם באים למלך ומברכים אותו והולכים לשבת כל אחד בחדר נפרד ומתרגמים את התורה. בסוף הם צריכים שקט. צריכים שקט. 

גום גם גום גם . התר. התרומסכימים על נוסחה אחת שהיא הטובהומסכימים על נוסחה אחת שהיא הטובה  ––יפגשו ויעשו השוואה על אותו חלק שהם סיכמו עליו באותו היום יפגשו ויעשו השוואה על אותו חלק שהם סיכמו עליו באותו היום 
  ימים, מס' טיפולוגי. )מס' טיפולוגי = טיפוסי(.ימים, מס' טיפולוגי. )מס' טיפולוגי = טיפוסי(.  2222הוא אורך הוא אורך 

ימים ואז עושים מסיבה ענקית של כל תושבי אלכסנדריה וקוראים את התרגום כולו מתחילתו ועד סופו. כולם ימים ואז עושים מסיבה ענקית של כל תושבי אלכסנדריה וקוראים את התרגום כולו מתחילתו ועד סופו. כולם   2222עברו עברו 
ומים עד היום ומים עד היום איך עד היום אף אחד לא תרגם את התורה? הם עונים שהיו כמה תרגאיך עד היום אף אחד לא תרגם את התורה? הם עונים שהיו כמה תרג  ––מתפעלים. המלך שואל את החכמים מתפעלים. המלך שואל את החכמים 
  סרגל( שלפי זה כולם הולכים. סרגל( שלפי זה כולם הולכים.   ––אבל זה התרגום הכי מוסמך )הכנוני אבל זה התרגום הכי מוסמך )הכנוני 

יום חג, יום שמחה, יום חג לאומי, היום שבו התורה היהודית נכנסה לספרייה יום חג, יום שמחה, יום חג לאומי, היום שבו התורה היהודית נכנסה לספרייה   ––ח' בטבת ח' בטבת   ––קובעים שיום סיום התרגום זה קובעים שיום סיום התרגום זה 
  באלכסנדריה. באלכסנדריה. 

המטרה המטרה כל נראה ממש מושלם וכולם שמחים. כל נראה ממש מושלם וכולם שמחים. שהשה  הנימה שמתאפיינת מהאיגרת היא שתלמי והכוהן הגדול ממש שווים,הנימה שמתאפיינת מהאיגרת היא שתלמי והכוהן הגדול ממש שווים,
    עד כדי כך שאפילו המלך היווני מתבטל כלפי הכוהן הגדול.עד כדי כך שאפילו המלך היווני מתבטל כלפי הכוהן הגדול.לפאר את תורת ישראל לפאר את תורת ישראל של מחבר האיגרת זה של מחבר האיגרת זה 

דימטריוס עם הכוהן הגדול דימטריוס עם הכוהן הגדול   ––מעשה התרגום עצמו תופס את החלק הקטן מאוד באגרת. רוב האיגרת זה שתי השיחות מעשה התרגום עצמו תופס את החלק הקטן מאוד באגרת. רוב האיגרת זה שתי השיחות 
  המשתה.המשתה.והמלך עם החכמים במשך שבעת ימי והמלך עם החכמים במשך שבעת ימי 

מחבר האיגרת מטרתו היא לא לספר את מעשה התרגום. הוא מנצל את הסיפור הזה שהוא ידע עליו כדי מחבר האיגרת מטרתו היא לא לספר את מעשה התרגום. הוא מנצל את הסיפור הזה שהוא ידע עליו כדי   ––מסקנת המחקר מסקנת המחקר 
, לומר ליהודים שאפילו המלך הגדול מכבד את הכוהן הגדול , לומר ליהודים שאפילו המלך הגדול מכבד את הכוהן הגדול המטרה שלו היא להחדיר גאווההמטרה שלו היא להחדיר גאווהלעשות משהו אחר לגמרי. לעשות משהו אחר לגמרי. 

תקופה יש חשש להתבוללות לא רק של יהודים אלכסנדרונים אלא תקופה יש חשש להתבוללות לא רק של יהודים אלכסנדרונים אלא   כי באותהכי באותהשלנו והחכמים שלנו. למה שיעשה דבר כזה?? שלנו והחכמים שלנו. למה שיעשה דבר כזה?? 
מחבר האיגרת חושש, מזהה שאלה המחשבות שעוברות בראש של הנוער מחבר האיגרת חושש, מזהה שאלה המחשבות שעוברות בראש של הנוער   גם נוער הזהב באלכסנדריה שחשוף לנוער היווני.גם נוער הזהב באלכסנדריה שחשוף לנוער היווני.

ו המלך ו המלך וזה המסר הפסיכולוגי שעובר מהאיגרת. הוא רצה להעביר מסר שאין לנוער במה להתבייש או להתבאס כי הרי אפילוזה המסר הפסיכולוגי שעובר מהאיגרת. הוא רצה להעביר מסר שאין לנוער במה להתבייש או להתבאס כי הרי אפיל
  הגדול מתפעל מהחוכמה של החכמים.הגדול מתפעל מהחוכמה של החכמים.

יש אפולוגטיקה )הצטדקות( חיוביות ) ושלילית )השפלת האחר(. האיגרת הזו היא חיבור אפולוגטי חיובית. אפולוגטיקה יש אפולוגטיקה )הצטדקות( חיוביות ) ושלילית )השפלת האחר(. האיגרת הזו היא חיבור אפולוגטי חיובית. אפולוגטיקה 
אפולוגטיקה חיובית היא יותר קשה כי אתה מצדיק את אפולוגטיקה חיובית היא יותר קשה כי אתה מצדיק את שלילית עובדת בטווח הקצר ולא בטווח הרחוק )החברה החרדית(. שלילית עובדת בטווח הקצר ולא בטווח הרחוק )החברה החרדית(. 

אלא ע"י העדפת דרך אחת באופן אלא ע"י העדפת דרך אחת באופן א ע"י השפלת דרכו של האחר או ע"י אמירה ששני הדרכים טובות )פלורליזם( א ע"י השפלת דרכו של האחר או ע"י אמירה ששני הדרכים טובות )פלורליזם( הדרך שלך להדרך שלך ל
    כך שירצו לחקות אותי )אור לגויים(.כך שירצו לחקות אותי )אור לגויים(.  מבחן התוצאהמבחן התוצאהברור ומובהק יותר ע"י ברור ומובהק יותר ע"י 

ות הרסניות ות הרסניות מחבר החיבור הוא יהודי מבוגר, מושא החיבור הוא נוער הזהב של אלכסנדריה שאולי עלולות לבוא לו מחשבמחבר החיבור הוא יהודי מבוגר, מושא החיבור הוא נוער הזהב של אלכסנדריה שאולי עלולות לבוא לו מחשב
  ולכן הוא לוקח את סיפור התרגום ובונה עליו תפקיד שונה לגמרי. עד פה סיפור המסגרת.ולכן הוא לוקח את סיפור התרגום ובונה עליו תפקיד שונה לגמרי. עד פה סיפור המסגרת.  של התבוללותשל התבוללות

    ––השיחה בין אלעזר הכוהן לבין דימטריוס השיחה בין אלעזר הכוהן לבין דימטריוס 
)לפי ההקשר ניתן להבין שהשאלות ששואל דימטריוס הם שאלות שמעניינות את נוער הזהב )לפי ההקשר ניתן להבין שהשאלות ששואל דימטריוס הם שאלות שמעניינות את נוער הזהב בירושלים. בירושלים.   מתרחשתמתרחשתהשיחה השיחה 

באלכסנדריה והתשובות הן מה שהנוער הזה אמור לשמוע(. מהן שתי הסוגיות שעליהן שואל דימטריוס את אלעזר באלכסנדריה והתשובות הן מה שהנוער הזה אמור לשמוע(. מהן שתי הסוגיות שעליהן שואל דימטריוס את אלעזר 
השאלות ששואל השאלות ששואל אלה אלה   שאלות בנוגע לטהרת המשפחה.שאלות בנוגע לטהרת המשפחה.  ––שאלות בנוגע לכשרות, השנייה שאלות בנוגע לכשרות, השנייה   ––הכוהן???????? הראשונה הכוהן???????? הראשונה 

למה שומרים על כשרות ולמה לא מתחתנים עם יוונים? יהודי ששומר תורה ומצוות שחוזר למה שומרים על כשרות ולמה לא מתחתנים עם יוונים? יהודי ששומר תורה ומצוות שחוזר   ––דימטריוס את הכוהן הגדול דימטריוס את הכוהן הגדול 
בשאלה שני הדברים הראשונים שהוא עובר עליהם באופן יזום זה כשרות והלכות אישות. שתי המצוות הללו הם מרכיבי בשאלה שני הדברים הראשונים שהוא עובר עליהם באופן יזום זה כשרות והלכות אישות. שתי המצוות הללו הם מרכיבי 

להתנתק מהיהדות אתה בוחר להתחיל דווקא איתן. חשוב לזכור שטהרת להתנתק מהיהדות אתה בוחר להתחיל דווקא איתן. חשוב לזכור שטהרת הזהות היהודית והראייה לכך שכשאתה רוצה הזהות היהודית והראייה לכך שכשאתה רוצה 
המשפחה וכשרות הם ברשות הרבים, הם מאוד ויזואליים, הם דורשים הסברים לסביבה. כל חיי החברה סובבים מסביב המשפחה וכשרות הם ברשות הרבים, הם מאוד ויזואליים, הם דורשים הסברים לסביבה. כל חיי החברה סובבים מסביב 

    אלה לא שתי המצוות הכי חשובות אבל זה מה שמפריע לצעירים באלכסנדרייה.אלה לא שתי המצוות הכי חשובות אבל זה מה שמפריע לצעירים באלכסנדרייה.לאכול וזה תוקע. לאכול וזה תוקע. 
אנחנו היום חיים בתקופה מאוד מיסטית אנחנו היום חיים בתקופה מאוד מיסטית   תן הכוהן צריכה להיות רציונאלית, שתהיה מובנת לשכל הישר.תן הכוהן צריכה להיות רציונאלית, שתהיה מובנת לשכל הישר.כל תשובה שייכל תשובה שיי

  להבדיל מהתקופה העתיקה. להבדיל מהתקופה העתיקה. 
  

31/0/3131/0/31  
    --רענון רענון 

מחבר אגרת הייתה לו כוונה אחרת ולא עצם התרגום משום שהתרגום הוא חלק מאוד קטן בתוך התרגום. המטרה/הכוונה מחבר אגרת הייתה לו כוונה אחרת ולא עצם התרגום משום שהתרגום הוא חלק מאוד קטן בתוך התרגום. המטרה/הכוונה 
הזהב של אלכסנדרייה. נוער שגדל עם כפית זהב בפה, מדבר יוונית, איש העולם הגדול ומצד שני הזהב של אלכסנדרייה. נוער שגדל עם כפית זהב בפה, מדבר יוונית, איש העולם הגדול ומצד שני של מחבר האיגרת זה נוער של מחבר האיגרת זה נוער 

    דתי, ללא מחשבות כפירה אבל יש לו פרפרים בבטן. כנגד ה"אבל" הזה מחבר מחבר האגרת את האגרת.דתי, ללא מחשבות כפירה אבל יש לו פרפרים בבטן. כנגד ה"אבל" הזה מחבר מחבר האגרת את האגרת.
ו סיכוי גבוה מאוד ו סיכוי גבוה מאוד היתרון של העם היהודי הוא שהוא עם עתיק ולכן יש להיתרון של העם היהודי הוא שהוא עם עתיק ולכן יש ל  האפיסטוראלי.האפיסטוראלי.האגרת הזו כתובה בז'אנר האגרת הזו כתובה בז'אנר 

  להיכנס לספרייה.להיכנס לספרייה.
  כהן בעם ישראל זה לא כהן ביוון. דרך הזווית היהודית כהן זה דבר גבוהה מאוד. בזווית היוונית כהן זה פקיד.כהן בעם ישראל זה לא כהן ביוון. דרך הזווית היהודית כהן זה דבר גבוהה מאוד. בזווית היוונית כהן זה פקיד.



  מחבר האיגרת, יהודי מבוגר, מציג את הכהן הגדול כדמות מאוד מכובדת ועליונה.מחבר האיגרת, יהודי מבוגר, מציג את הכהן הגדול כדמות מאוד מכובדת ועליונה.
תה באלכסנדרייה ושיחה של אריסטאס עם הכהן הגדול תה באלכסנדרייה ושיחה של אריסטאס עם הכהן הגדול המקום העיקרי באיגרת נתון לשתי שיחות: עשרת ימי המשהמקום העיקרי באיגרת נתון לשתי שיחות: עשרת ימי המש

    בירושלים.בירושלים.
  בשיחות הללו כל מה שמעיק לדעתו של מחבר האיגרת על נוער הזהב יופיע באותן שיחות.בשיחות הללו כל מה שמעיק לדעתו של מחבר האיגרת על נוער הזהב יופיע באותן שיחות.

ומכאן ברור שבארץ ישראל לא ומכאן ברור שבארץ ישראל לא   העיסוק בטעמי המצוות אופייני לחברה יהודית שטוב לה וחייה עם הקבוצות הלא יהודיתהעיסוק בטעמי המצוות אופייני לחברה יהודית שטוב לה וחייה עם הקבוצות הלא יהודית
  )מה מותר ומה אסור?(.)מה מותר ומה אסור?(.  אלא בבירור המצוותאלא בבירור המצוותעוסקים בטעמי המצוות עוסקים בטעמי המצוות 

  היום אנו מודעים היטב למגבלות ההשכלה, יש השכלה אבל יודעים שיש לה מגבלות. היום אנו מודעים היטב למגבלות ההשכלה, יש השכלה אבל יודעים שיש לה מגבלות. 
נות, נות, הם חיים אחד עם השני ביחסי שכהם חיים אחד עם השני ביחסי שכ  איסורי מאכלות!!איסורי מאכלות!!איסורי מאכלות או איסורי יישות, מה יותר מפריע ליהודים? איסורי מאכלות או איסורי יישות, מה יותר מפריע ליהודים? 

מדובר בדברים יותר ויזואליים, באישות זה לא ניכר לעין אלא רק סיפורים שמי יודע מה נכון ומה לא נכון, אבל מאכלות מדובר בדברים יותר ויזואליים, באישות זה לא ניכר לעין אלא רק סיפורים שמי יודע מה נכון ומה לא נכון, אבל מאכלות 
  אתה לא יכול לקיים יחסי שכנות בסיסיים בלי לאכול אחד אצל השני.אתה לא יכול לקיים יחסי שכנות בסיסיים בלי לאכול אחד אצל השני.

    ––התשובות של אלעזר התשובות של אלעזר 
  לשמר את הקבוצה האתנית שלךלשמר את הקבוצה האתנית שלךשאתה רוצה שאתה רוצה התפיסה התפיסה   ליצור חיץ בין היהודים לבין הגויים.ליצור חיץ בין היהודים לבין הגויים.  נועדונועדואיסורי מאכלות איסורי מאכלות   ..33

היוונים באלכסנדריה הם מיעוט והמצרים העתיקים הם רוב, והאינטרס של היוונים באלכסנדריה הם מיעוט והמצרים העתיקים הם רוב, והאינטרס של זה דבר מקובל מאוד בכל העולם. זה דבר מקובל מאוד בכל העולם. 
עם הגוי, עם הגוי,   מתחתןמתחתןהיהודי לשמר את עצמו זה גם אינטרס של היווני. למה ליצור חיץ? שהיהודי לא יגיע למצב שהוא היהודי לשמר את עצמו זה גם אינטרס של היווני. למה ליצור חיץ? שהיהודי לא יגיע למצב שהוא 

אם היהודי לא יוכל לאכול עם הגוי אז החברות תהיה אם היהודי לא יוכל לאכול עם הגוי אז החברות תהיה   את מעשיו הרעים של הגוי.את מעשיו הרעים של הגוי.שהיהודי לא ילמד שהיהודי לא ילמד ועוד סיבה, ועוד סיבה, 
מרחוק, ללא קרבה, לא מתפתחת חברות של ממש. וזה בסדר גמור מצידו. באותה תקופה היווני היה יכול להבין מרחוק, ללא קרבה, לא מתפתחת חברות של ממש. וזה בסדר גמור מצידו. באותה תקופה היווני היה יכול להבין 

כן לקבל שהם כן לקבל שהם דבר כזה בדיוק כמו שהיהודי יכול להבין! היום, זה כבר ממש לא ככה. היווני שחי עם היהודי לא מודבר כזה בדיוק כמו שהיהודי יכול להבין! היום, זה כבר ממש לא ככה. היווני שחי עם היהודי לא מו
ואלעזר מסביר לו את זה בכך שהוא נותן ליווני דוגמא שגם הוא לא ואלעזר מסביר לו את זה בכך שהוא נותן ליווני דוגמא שגם הוא לא חיים ביחד אבל לא טובים בשבילם לחתונה, חיים ביחד אבל לא טובים בשבילם לחתונה, 

הייחודיות הייחודיות   אין פלורליזם בעת העתיקה אבל יש את ההכרה של הייחודיות.אין פלורליזם בעת העתיקה אבל יש את ההכרה של הייחודיות.היה רוצה שהבן שלו יתחתן עם מצרייה. היה רוצה שהבן שלו יתחתן עם מצרייה. 
הנישואים בין עדות בעם ישראל ובארץ ישראל זה הנישואים בין עדות בעם ישראל ובארץ ישראל זה   עשירים.עשירים.לא מנוגדת לפלורליזם והיא מקובלת בעיקר במעגלים הלא מנוגדת לפלורליזם והיא מקובלת בעיקר במעגלים ה

נושא מאוד מאוד כאוב. אתה יכול להבין את זה בגולה אבל בארץ ישראל בדור שני ושלישי זה באמת תעודת עניות נושא מאוד מאוד כאוב. אתה יכול להבין את זה בגולה אבל בארץ ישראל בדור שני ושלישי זה באמת תעודת עניות 
אחת הסיבות שאומר אלעזר לאריסטאס שיש ליצור חיץ היא שהיהודי לא ילמד מהמעשים אחת הסיבות שאומר אלעזר לאריסטאס שיש ליצור חיץ היא שהיהודי לא ילמד מהמעשים לחברה הישראלית. לחברה הישראלית. 
למה? כי הגוי מתנהג לא יפה. אבל לא הכוונה למעשים של היווני אלא למעשים של המצרים!!! למה? כי הגוי מתנהג לא יפה. אבל לא הכוונה למעשים של היווני אלא למעשים של המצרים!!! הרעים של הגוי. הרעים של הגוי. 

היהודי מתנהג כפוליטיקאי. הוא לא יכול להגיד לו שהוא חושב שמעשיהם של היוונים הם לא טובים אבל הוא היהודי מתנהג כפוליטיקאי. הוא לא יכול להגיד לו שהוא חושב שמעשיהם של היוונים הם לא טובים אבל הוא 
    מוצא שעיר לעזאזל שהם המצרים.מוצא שעיר לעזאזל שהם המצרים.

  
וזהו וזהו   --שמטרתה היא לא לספר לנו על מעשה התרגוםשמטרתה היא לא לספר לנו על מעשה התרגום  --בתלמוד ובאגרת אריסטאסבתלמוד ובאגרת אריסטאס  --גרסאות לתרגום השבעיםגרסאות לתרגום השבעים  22יש יש 

יהודים יהודים   --של יהודים באלכסנדריהשל יהודים באלכסנדריה  11, , 22דור דור   --יתרון. המטרה היא לספר על נוער הזהב היהודי באלכסנדריה. נוער הזהביתרון. המטרה היא לספר על נוער הזהב היהודי באלכסנדריה. נוער הזהב
  אולי תרבותיתאולי תרבותית  --לא מתבולללא מתבוללשזה מסוכן. הנוער הזה הוא דתי, שזה מסוכן. הנוער הזה הוא דתי,   --שחיים עם האחר. טוב מאוד ליהודים באלכסנדרייהשחיים עם האחר. טוב מאוד ליהודים באלכסנדרייה

מיני חששות "למה מיני חששות "למה   עברית מספיק טוב וכו'(.  אותו נוער חי עם הגויים, עם היוונים ואולי מתעוררים אצלו כלעברית מספיק טוב וכו'(.  אותו נוער חי עם הגויים, עם היוונים ואולי מתעוררים אצלו כל  )לא יודע)לא יודע
  ..אני שומר על זה והיווני לא?" ועוד...אני שומר על זה והיווני לא?" ועוד...

ומחבר איגרת אריסטאס מזהה את החששות ומחבר איגרת אריסטאס מזהה את החששות   זה חמור יותר מאשר שיגיד את זה בפה מלא.זה חמור יותר מאשר שיגיד את זה בפה מלא.,,כשיש ספקות מסוג זהכשיש ספקות מסוג זה
כדי לבקש כדי לבקש   --אדם שהיה שליח ממלך תלמיי אל הכהן הגדולאדם שהיה שליח ממלך תלמיי אל הכהן הגדול  --סוי לחיבור שכל עיקרוסוי לחיבור שכל עיקרוהאלו. ומשתמש באירוע הזה ככיהאלו. ומשתמש באירוע הזה ככי

יותר הגיוני שיהיה מישהו באלכסנדרייה שיודע עברית יותר הגיוני שיהיה מישהו באלכסנדרייה שיודע עברית לשלוח שליחים שיתרגמו את התורה מעברית ליוונית. לשלוח שליחים שיתרגמו את התורה מעברית ליוונית.   מהכוהןמהכוהן
    יה טוב יותר ביוונית.יה טוב יותר ביוונית.זה קצת תמוהה לבקש יהודי מיהודה שיודע עברית ויוונית כי יהודי שגר ביוון יהזה קצת תמוהה לבקש יהודי מיהודה שיודע עברית ויוונית כי יהודי שגר ביוון יה  --וגם יווניתוגם יוונית

  ה....ה....והם מתחלפים כל הזמן אין שום בעיוהם מתחלפים כל הזמן אין שום בעי  --היחס אליו כשווה בין שווים. הכהן הגדול הוא פקידהיחס אליו כשווה בין שווים. הכהן הגדול הוא פקיד  --הכהן הגדולהכהן הגדול
רוב האיגרת מנציחה את הפגישות של יוונים עם יהודים. החלק הראשון מדבר על אריסטאס שנשלח מטעם תלמיי רוב האיגרת מנציחה את הפגישות של יוונים עם יהודים. החלק הראשון מדבר על אריסטאס שנשלח מטעם תלמיי 

שאותו שליח שואל את הכהן הגדול שאלות רבות לגביי יישות ומאכלות שאותו שליח שואל את הכהן הגדול שאלות רבות לגביי יישות ומאכלות   --שישלח לו שליח שיתרגם. באגרת כתובשישלח לו שליח שיתרגם. באגרת כתוב
  אלו בעצם השאלות הגדולות שהטרידו באותו זמן את נוער הזהב. אלו בעצם השאלות הגדולות שהטרידו באותו זמן את נוער הזהב.   --אסוריםאסורים

  אין חברות ללא אוכל. אין חברות ללא אוכל.   --
  על דיני אישות אין מה להרחיב...על דיני אישות אין מה להרחיב...  --
  
  תשובות:תשובות:  22הכהן הגדול עונה לאריסטאס הכהן הגדול עונה לאריסטאס               

    22  :הסיבות הנ"ל מתייחסות לתשובה לגבי איסור חייץ:הסיבות הנ"ל מתייחסות לתשובה לגבי איסור חייץ  

אנחנו היהודים מקפידים על איסורי מאכלות כי אנחנו לא רוצים להגיע למצב שהבנים שלנו יתחתנו עם מי שאינה אנחנו היהודים מקפידים על איסורי מאכלות כי אנחנו לא רוצים להגיע למצב שהבנים שלנו יתחתנו עם מי שאינה   ..33
המצרים. ועד כמה שהיוונים והיהודים יגורו המצרים. ועד כמה שהיוונים והיהודים יגורו   חסרה לנו פה חולייהחסרה לנו פה חולייה  --קושייהקושייהיהודיה. לכאורה יש כאן עוד יותר יהודיה. לכאורה יש כאן עוד יותר 

יר יוונית מקורית. זוהי עיר שהיוונים כבשו. יר יוונית מקורית. זוהי עיר שהיוונים כבשו. הם כולם שונאים את המצרים. אלכסנדרייה היא לא עהם כולם שונאים את המצרים. אלכסנדרייה היא לא ע  --אחד עם השניאחד עם השני
  --היוונים צריכים לשמר את עצמם. היוונים יכולים להבין את הפחד של היהודיהיוונים צריכים לשמר את עצמם. היוונים יכולים להבין את הפחד של היהודייש שם אוכלוסיה מצרית ענקית. יש שם אוכלוסיה מצרית ענקית. 

  וכך יבין את הכוונה.וכך יבין את הכוונה.  --אם תוצג לו סיטואציה זהה של בנו מתחתן עם מצריהאם תוצג לו סיטואציה זהה של בנו מתחתן עם מצריה
  ישאר איזשהו דיסטאנס. ישאר איזשהו דיסטאנס.   --אם לא יאכלו אחד עם השניאם לא יאכלו אחד עם השני

אנחנו לא רוצים שהיהודי אנחנו לא רוצים שהיהודי   --זו סיבה נוספת למה לא לאכול עם הגויזו סיבה נוספת למה לא לאכול עם הגוי  --כל גם גורם ללמידה של דרכים רעות מהגויכל גם גורם ללמידה של דרכים רעות מהגויהאוהאו  ..22
איך איך   --לכאורה, הגוי הוא גם יווני. "אתה אומר לי שדרכיי רעות ?!"לכאורה, הגוי הוא גם יווני. "אתה אומר לי שדרכיי רעות ?!"  --ילמד מדרכיו הרעות של הגוי. יש כאן בעייהילמד מדרכיו הרעות של הגוי. יש כאן בעייה

  הכהן הגדול אומר דבר כזה.הכהן הגדול אומר דבר כזה.
והמצרים דרכיהם והמצרים דרכיהם   --אכול כל דבר, הבן שלי או ביתי יכולים להתחבר עם המצריםאכול כל דבר, הבן שלי או ביתי יכולים להתחבר עם המצריםהיהודי עונה, תשמע אם אני יכול להיהודי עונה, תשמע אם אני יכול ל

ולמרות שהייתי רוצה לאכול עם ולמרות שהייתי רוצה לאכול עם בוודאי שהיהודי חושב שדרכיו של היווני רעות. אבל הוא לא יגיד את זה. בוודאי שהיהודי חושב שדרכיו של היווני רעות. אבל הוא לא יגיד את זה.   רעות.רעות.
  היווני, אני לא יכול, כי יש את האיסור הזה.היווני, אני לא יכול, כי יש את האיסור הזה.

  של הגוי. וכדי שלא יהיו נישואי תערובת.של הגוי. וכדי שלא יהיו נישואי תערובת.צריך "חייץ" )חוצץ( כדי שלא ילמד מדרכיו הרעות צריך "חייץ" )חוצץ( כדי שלא ילמד מדרכיו הרעות 

  אחרת( אחרת(   לדרגהלדרגה  אותואותו  ומעליםומעלים  אחראחר  רובדרובד  עלעל  מדברמדבר  ה )הכתובה )הכתובאלגוריאלגורי     אם אני אוכל למשל חזיר, ואני מכיר את דרכיו אם אני אוכל למשל חזיר, ואני מכיר את דרכיו
אין ספק שיהודי יבחר את אין ספק שיהודי יבחר את של החזיר )אוכל כמו חזיר, בוץ וכו'(, מבחינה אלגורית אני יכול ללמוד מדרכיו הרעים. של החזיר )אוכל כמו חזיר, בוץ וכו'(, מבחינה אלגורית אני יכול ללמוד מדרכיו הרעים. 

  מות לו לסיטואציה.מות לו לסיטואציה.הדוגמאות שמתאיהדוגמאות שמתאי
    התפיסה המאגית היא הפוכה מההשכלה.התפיסה המאגית היא הפוכה מההשכלה.  --* היום, התפיסה היא תפיסה מאגית* היום, התפיסה היא תפיסה מאגית

  



  איסורי אישותאיסורי אישות  
  קשה להגזים בגודל ובעוצמת הפריצות בעת העתיקה. היום אנחנו ניזונין מ"סטנדרט" שנקרא "צניעות".קשה להגזים בגודל ובעוצמת הפריצות בעת העתיקה. היום אנחנו ניזונין מ"סטנדרט" שנקרא "צניעות".  הקדמההקדמה
אלא אם כן הן נשואות אלא אם כן הן נשואות   --כל אחד עשה מה שרצה, בתי זונות בכל מקום. לנשים כמעט אין זכויותכל אחד עשה מה שרצה, בתי זונות בכל מקום. לנשים כמעט אין זכויות  --היה פרוץ לחלוטיןהיה פרוץ לחלוטין  הכולהכול

  אלא אם כן אתה אונס אישה שיש לה בעל, או אדון ידועים. אלא אם כן אתה אונס אישה שיש לה בעל, או אדון ידועים.   --למישהו נחשב. אונס כמעט לא קייםלמישהו נחשב. אונס כמעט לא קיים
תה עיר ניתן לראות פסיפס של כפות תה עיר ניתן לראות פסיפס של כפות זונות צמרת. בעתיקות של אוזונות צמרת. בעתיקות של או  --היה בית זונות מפורסם בכל העולםהיה בית זונות מפורסם בכל העולם  --ביער אפסוסביער אפסוס

  שהיה נמל עד לאותו בית. הגיעו יורדי ים ממקומות רחוקים לאותו בית זונות. שהיה נמל עד לאותו בית. הגיעו יורדי ים ממקומות רחוקים לאותו בית זונות.   מאזורמאזוררגליים רגליים 
  תה נראית מטורפת לגויים שחיים במציאות הזו. תה נראית מטורפת לגויים שחיים במציאות הזו. ייצריך להבין ששמירת הטהרה של היהודים היצריך להבין ששמירת הטהרה של היהודים הי  --על הרקע הזהעל הרקע הזה

    "אתה לא חי בעולם"."אתה לא חי בעולם".  אלאאלא  --מקיימים יחסי אישות"מקיימים יחסי אישות"  לגבי אישות זה לא "למה אתם לאלגבי אישות זה לא "למה אתם לא  --הטענה לכהן הגדולהטענה לכהן הגדול
האלה )לא לשכוח שזה היה הרבה לפני הנצרות(, ופשוט האלה )לא לשכוח שזה היה הרבה לפני הנצרות(, ופשוט   11--הנאות עיקריות. בעת העתיקה לקחו את ההנאות עיקריות. בעת העתיקה לקחו את ה  11  --אכילה, שינה וסקסאכילה, שינה וסקס

  . . מהכולמהכול  הכול,הכול,ללא הפסקה. עשו ללא הפסקה. עשו   --התפרעו. אוכלים המון, משתכרים ואז ישנים כמה ימים, סקסהתפרעו. אוכלים המון, משתכרים ואז ישנים כמה ימים, סקס
  אתה מתנזר מעולם שבו הנזירות עוד לא הגיע אליו.אתה מתנזר מעולם שבו הנזירות עוד לא הגיע אליו.  --י נראה מטורףי נראה מטורףעל כל הרקע הזה היהודעל כל הרקע הזה היהוד

  התשובה שנותן הכהן לאריסטאסהתשובה שנותן הכהן לאריסטאס
בסופו של דבר גם בסופו של דבר גם ––אנחנו מקפידים על דיני טהרת המשפחה כי אנחנו לא רוצים להדמות למצרים. מה מיוחד במצרים? אנחנו מקפידים על דיני טהרת המשפחה כי אנחנו לא רוצים להדמות למצרים. מה מיוחד במצרים? 

היווני היווני   "בסטיאליזם" = בע"ח."בסטיאליזם" = בע"ח.בעיני היהודי וגם בעיני היווני צריך להמנע מהמצרים. ההבדל העקרוני בין היווני למצרי בעיני היהודי וגם בעיני היווני צריך להמנע מהמצרים. ההבדל העקרוני בין היווני למצרי 
פרוץ מאוד, הוא עושה הכל עם הכל עד בע"ח. המצרים היו מקיימים יחסים גם עם בע"ח. היהודי אומר ליווני "אתה לא פרוץ מאוד, הוא עושה הכל עם הכל עד בע"ח. המצרים היו מקיימים יחסים גם עם בע"ח. היהודי אומר ליווני "אתה לא 

כי הוא לא רוצה להגיע כי הוא לא רוצה להגיע   --קיימים יחסים עם בע"ח". היהודי בעצם עושה צעד אחורהקיימים יחסים עם בע"ח". היהודי בעצם עושה צעד אחורהרוצה להגיע למצב של המצרים שמרוצה להגיע למצב של המצרים שמ
  והיווני יבין את זה, כי גם הוא לא רוצה להגיע למצב הזה.והיווני יבין את זה, כי גם הוא לא רוצה להגיע למצב הזה.  --למצב הזהלמצב הזה

  היו נהוגים באלכסנדרייה, והמנהג הזה בא מהמצרים. היו נהוגים באלכסנדרייה, והמנהג הזה בא מהמצרים.   --נישואים בתוך המשפחהנישואים בתוך המשפחה
  *עד כאן, השיחה הראשונה של הכהן הגדול עם אריסטאס.*עד כאן, השיחה הראשונה של הכהן הגדול עם אריסטאס.

  
ימים. היו שואלים את החכמים האלו שאלות, הרבה שאלות, ימים. היו שואלים את החכמים האלו שאלות, הרבה שאלות,   3131חכמים מגיעים לאלכסנדרייה והמלך עושה להם מסיבה חכמים מגיעים לאלכסנדרייה והמלך עושה להם מסיבה הה

  ! זה מאוד מרשים את המלך.! זה מאוד מרשים את המלך.בשנייהבשנייהוהחכמים עונים להם והחכמים עונים להם 
התורה נותנת התורה נותנת   --אם אתה לומד תורהאם אתה לומד תורה  --יכול להיות שנוער הזהב מתבייש בדורות הקודמים שלהם. דרך האיגרת הזו מסתבריכול להיות שנוער הזהב מתבייש בדורות הקודמים שלהם. דרך האיגרת הזו מסתבר

" ששולף תשובות " ששולף תשובות מהפרימיטיבימהפרימיטיביואתה יכול לעקוף את כל התארים שאפשר לקבל. המלך מתלהב דווקא "ואתה יכול לעקוף את כל התארים שאפשר לקבל. המלך מתלהב דווקא "  --זשהו כוחזשהו כוחלך אילך אי
  לכל שאלה.לכל שאלה.

  
אין דבר אין דבר   --יש מוצר אנושי בסיסי שמשותף לכל בני האדםיש מוצר אנושי בסיסי שמשותף לכל בני האדם  המאפיין הבולט הוא רציונאליות.המאפיין הבולט הוא רציונאליות.  --השיחות הללוהשיחות הללו  22--המשותף להמשותף ל

שנינו שנינו   את הערכים שלה בתוך עצמה ולא יכולה להישפט מבחוץ.את הערכים שלה בתוך עצמה ולא יכולה להישפט מבחוץ.כל תרבות מכילה כל תרבות מכילה   --אין רב תרבותיותאין רב תרבותיות  --כזה פלורליזםכזה פלורליזם
מתנהגת כך. היהודי צריך להסביר מתנהגת כך. היהודי צריך להסביר   השנייההשנייהצריכים להבין אחד את השני במושגים רציונאליים. כל חברה צריכה להבין למה צריכים להבין אחד את השני במושגים רציונאליים. כל חברה צריכה להבין למה 

  ליווני במושגים רציונאליים )לעומת היום...(. יש "נימוס" אחד לבני האדם, אבל כולם מפוזרים. ליווני במושגים רציונאליים )לעומת היום...(. יש "נימוס" אחד לבני האדם, אבל כולם מפוזרים. 
  

  העצמית של היהודים לאור תרגום השבעיםהעצמית של היהודים לאור תרגום השבעיםהתפיסה התפיסה 
. הגרסא הראשונה היא שהיוונים כפו על היהודים לתרגם ויש גרסא . הגרסא הראשונה היא שהיוונים כפו על היהודים לתרגם ויש גרסא 2121הסיבה לתרגום ההסיבה לתרגום ה  הייתההייתהאנחנו לא יודעים מה אנחנו לא יודעים מה 

  שאומרת שהיהודים תרגמו את התורה בשביל הנוער היהודי שבקושי ידע עברית.שאומרת שהיהודים תרגמו את התורה בשביל הנוער היהודי שבקושי ידע עברית.
בשביל היהודים בשביל היהודים   2121זה שהוא לדוג' מתרגם את תרגום הזה שהוא לדוג' מתרגם את תרגום ה  , מה קורה בעצם, מה קורה בעצם2121אנחנו מסתכלים על המתרגם של תרגום האנחנו מסתכלים על המתרגם של תרגום הששככ

מ לקרוא מ לקרוא ""זה יגיע לידיהם של היוונים עזה יגיע לידיהם של היוונים ע  --הוא צריך לקחת בחשבון שברגע שיהיה תרגום ליווניתהוא צריך לקחת בחשבון שברגע שיהיה תרגום ליוונית  --שכמעט לא יודעים עבריתשכמעט לא יודעים עברית
  אותו. לדוג', היווני לא יכול לקבל אל שאין לו שם וליהודי זה לא מפריע. אותו. לדוג', היווני לא יכול לקבל אל שאין לו שם וליהודי זה לא מפריע. 

  --הצלחנו ליצור קרבההצלחנו ליצור קרבה  --עם השם ה'עם השם ה'שם פרטי יכול לגרום ליחס קרבה עם האל, אצל היוונים לכל האלים יש שמות פרטיים. שם פרטי יכול לגרום ליחס קרבה עם האל, אצל היוונים לכל האלים יש שמות פרטיים. 
    גם ללא שם פרטי.גם ללא שם פרטי.

  ספרות הנבואהספרות הנבואה--קורס מומלץ בתנ"ךקורס מומלץ בתנ"ך**  
אדם שבא עם אדם שבא עם   --המתרגם יודע שגם אם הוא מתרגם את הטקסט הזה לצרכי יהודים, עדיין האחר יכול לקרוא אותו )יווניהמתרגם יודע שגם אם הוא מתרגם את הטקסט הזה לצרכי יהודים, עדיין האחר יכול לקרוא אותו )יווני

תפיסת עולם הפוכה משלו(. היהודי נדרש להכפיל עצמו כביכול, ולקרוא את הטקסט שהוא תרגם מעיניי היווני ומעיניי תפיסת עולם הפוכה משלו(. היהודי נדרש להכפיל עצמו כביכול, ולקרוא את הטקסט שהוא תרגם מעיניי היווני ומעיניי 
  היהודי. היהודי. 

כאשר היהודי מסתכל על הטקסט הזה בעיניים של יווני, פתאום הוא רואה דברים, שאילולא התרגום הוא לא כאשר היהודי מסתכל על הטקסט הזה בעיניים של יווני, פתאום הוא רואה דברים, שאילולא התרגום הוא לא   --יזון הדדייזון הדדיהה
  היה רואה אותם. "בראשית ברא ה'...", יווני יכול לראות את השם "בראשית" כשם של מישהו שברא את ה'. היה רואה אותם. "בראשית ברא ה'...", יווני יכול לראות את השם "בראשית" כשם של מישהו שברא את ה'. 

  וצריך לתקן את התרגום, ולפרש מילה שמתאימה לפירוש המילה בראשית.וצריך לתקן את התרגום, ולפרש מילה שמתאימה לפירוש המילה בראשית.
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  יש לו שםיש לו שם  --כל אל בעולם היווניכל אל בעולם היווני  אם אדם רוצה את השירותים . אם אדם רוצה את השירותים בינינובינינו  האל הוא פשוט בנאדם מבחינתם, שחיהאל הוא פשוט בנאדם מבחינתם, שחי .
עליהם האל מופקד, האל צריך לתת להם את מבוקשם בתמורה לעבודת אלים. האלים אצל היוונים הם חברים. עליהם האל מופקד, האל צריך לתת להם את מבוקשם בתמורה לעבודת אלים. האלים אצל היוונים הם חברים. 

ודי, כאשר הוא בא לתרגם את שמו של ודי, כאשר הוא בא לתרגם את שמו של היוונים חילקו אותם ליצורים רציונאליים ובלתי רציונאלי. מה יעשה היההיוונים חילקו אותם ליצורים רציונאליים ובלתי רציונאלי. מה יעשה היה
  ה'?ה'?

  ורואה שגם להם יש שמות לאלים. רק ליהודים אין.ורואה שגם להם יש שמות לאלים. רק ליהודים אין.  --היווני בא למצרים, לבבלהיווני בא למצרים, לבבל  אין לו שם. אין לו שם.   --לה' יש כינוי, יש תוארלה' יש כינוי, יש תואר
הוא מוסיף לו שותפים! שם פרטי מייחד הוא מוסיף לו שותפים! שם פרטי מייחד   --לא רק שאין לה' שם, לא יכול להיות לו שם! אם המתרגם יתן לה' שם ראנדומלילא רק שאין לה' שם, לא יכול להיות לו שם! אם המתרגם יתן לה' שם ראנדומלי

  לה' אין שותפים, אין עוד אלים. לה' אין שותפים, אין עוד אלים. משפחתו, מייחד אותו משם המשפחה. שם פרטי מייחד את האדם. משפחתו, מייחד אותו משם המשפחה. שם פרטי מייחד את האדם. אדם בתוך אדם בתוך 
  תוחם אותו בתפקיד מסויים.תוחם אותו בתפקיד מסויים.  --מעבר לכך, כאשר אתה קורא לאל בשם פרטי, אתה תוחם לו תחוםמעבר לכך, כאשר אתה קורא לאל בשם פרטי, אתה תוחם לו תחום  אין צורך לייחד את ה'.אין צורך לייחד את ה'.

מוסיף ה' הידיעה )אדני(. המקור לכך מוסיף ה' הידיעה )אדני(. המקור לכך לה' אין תחום! מה עשה המתרגם? הוא משאיר את שם ה' כמו שהוא, "האדון", ולה' אין תחום! מה עשה המתרגם? הוא משאיר את שם ה' כמו שהוא, "האדון", ו
  ..hhoo  kkyyrriiooss--שכאשר אנחנו רואים בתורה "יהוה", אנחנו קוראים "אדני" זה תרגום השבעים. הוא קורא לה'שכאשר אנחנו רואים בתורה "יהוה", אנחנו קוראים "אדני" זה תרגום השבעים. הוא קורא לה'

יש חוקרים שטוענים יש חוקרים שטוענים זה נותן כבוד. זה נותן כבוד.   --"האדון""האדון"  זה משהו שיכול להיות מובן ליוונים.זה משהו שיכול להיות מובן ליוונים."האדון" "האדון" אדני זה תרגום של הו קריוס. אדני זה תרגום של הו קריוס. 
  ..kkyyrriioossלקרוא בפה "אדוני", ומפה הוא תרגם ללקרוא בפה "אדוני", ומפה הוא תרגם לשכבר היה מקובל שכבר היה מקובל 

   :אנחנו קוראים כל מיני פסוקים במקרא שמתארים את ה' כאדם בשר ודם, עם תכונות אנושיות אנחנו קוראים כל מיני פסוקים במקרא שמתארים את ה' כאדם בשר ודם, עם תכונות אנושיות הגשמת האלוהות: הגשמת האלוהות
מטאפוריזציה מטאפוריזציה אנחנו עושים תהליך של אנחנו עושים תהליך של ולא עולה לנו בכלל הספק שהוא איזשהו אדם. "ויצא, וירח, וילך וכו'...". ולא עולה לנו בכלל הספק שהוא איזשהו אדם. "ויצא, וירח, וילך וכו'...". 



היווני, לעומת זאת, מאמין שהאלים שלו ממש בעלי התנהגויות ותכונות אדם. ולכן, יהיה לו מאוד היווני, לעומת זאת, מאמין שהאלים שלו ממש בעלי התנהגויות ותכונות אדם. ולכן, יהיה לו מאוד   אוטומטית.אוטומטית.
היווני יבוא לחשוב שהאל שלנו הוא בדיוק כמו האל שלו. היהודי לא יכול להרשות היווני יבוא לחשוב שהאל שלנו הוא בדיוק כמו האל שלו. היהודי לא יכול להרשות   ––קשה להסתכל על כך כמונו קשה להסתכל על כך כמונו 

, המתרגם , המתרגם , שבו יש חשש כזה, שבו יש חשש כזה2211לעצמו שהיווני יחשוב ולו לרגע שה' שלנו הוא כמו זאוס. בכל מקום בתרגום הלעצמו שהיווני יחשוב ולו לרגע שה' שלנו הוא כמו זאוס. בכל מקום בתרגום ה
  "ומשה עלה אל הר האלוהים"."ומשה עלה אל הר האלוהים".  מתקן את הטקסט. "ומשה עלה אל האלוהים..."מתקן את הטקסט. "ומשה עלה אל האלוהים..."

היהודי היהודי "ה' תוכן מלחמה" )ה' מתכנן מלחמות(. כנראה שבתקופת תרגום השבעים, "ה' תוכן מלחמה" )ה' מתכנן מלחמות(. כנראה שבתקופת תרגום השבעים,   "ה' איש מלחמה, ה' ישמור""ה' איש מלחמה, ה' ישמור"
כאשר כאשר שקרא את הטקסט הזה, אמנם לא עשה האנשה גמורה, אבל הוא גם לא עשה מטאפוריזציה משולמת. שקרא את הטקסט הזה, אמנם לא עשה האנשה גמורה, אבל הוא גם לא עשה מטאפוריזציה משולמת. 

היהודי מתרגם את התורה, ולוקח בחשבון שגם היווני יקרא את זה, הוא נבהל ולא רוצה שהיווני יבצע האנשה, היהודי מתרגם את התורה, ולוקח בחשבון שגם היווני יקרא את זה, הוא נבהל ולא רוצה שהיווני יבצע האנשה, 
    ותהליך המטאפוריזציה מתחזק אצלו.ותהליך המטאפוריזציה מתחזק אצלו.

  
  היווניהיווני          היהודי העתיקהיהודי העתיק    יהודי מודרנייהודי מודרני          
          --האנשההאנשה--                          --בינייםביניים--                              פוריזציה פוריזציה אאמטמט--      

    --אוטומטית ומושלמתאוטומטית ומושלמת
  

  בעקבות המאמץ שהוא עושה עבור היווני הוא מטהר אצלו את מושג ה'.בעקבות המאמץ שהוא עושה עבור היווני הוא מטהר אצלו את מושג ה'.
  

  והכריזו שזה יהיה התרגום הראשי. והכריזו שזה יהיה התרגום הראשי.   --לאחר שהתרגום נעשה התקבצו המון אנשים ביחדלאחר שהתרגום נעשה התקבצו המון אנשים ביחד
וזה יהיה התרגום וזה יהיה התרגום   ––טוענים, שהיו הרבה מאוד תרגומים רווחים בא"י. בא מפעל יהודי לתרגם פעם אחת את התורה טוענים, שהיו הרבה מאוד תרגומים רווחים בא"י. בא מפעל יהודי לתרגם פעם אחת את התורה 

הוולגטה בא אחרי תרגום הוולגטה בא אחרי תרגום   כמו וולגרי(.כמו וולגרי(.  --)תרגום גס, לא מעובד, לא עדין)תרגום גס, לא מעובד, לא עדיןתרגום התורה ללטינית נקרא "וולגטה"  תרגום התורה ללטינית נקרא "וולגטה"  הראשי.הראשי.
הרבה מאוד בעיות. הכנסיה הקתולית לא הסכימה לשנותו. עד הרבה מאוד בעיות. הכנסיה הקתולית לא הסכימה לשנותו. עד   . בוולגטה היו. בוולגטה היו2121פיו מצאו עובדות לגבי תרגום הפיו מצאו עובדות לגבי תרגום ה--ועלועל  2121הה

מיני מיני --"למשה צמחו קרניים". כנראה שהיו כל"למשה צמחו קרניים". כנראה שהיו כל  שהחוקרים אמרו להם שהתרגום דפוק. דוגמא מוכרת "קרנו פניו של משה"שהחוקרים אמרו להם שהתרגום דפוק. דוגמא מוכרת "קרנו פניו של משה"
רגמו כל רגמו כל . ההנחה היא שת. ההנחה היא שת2121כנראה שיהודים תרגמו את התורה עוד לפני תרגום הכנראה שיהודים תרגמו את התורה עוד לפני תרגום ה  --תרגומים וולגריים. בא אותו חוקר ואומרתרגומים וולגריים. בא אותו חוקר ואומר

  , ולכן התרגומים לא היו שווים, כי כל אחד ממתרגם אחר. , ולכן התרגומים לא היו שווים, כי כל אחד ממתרגם אחר. 2121עוד לפני תרגום העוד לפני תרגום ה  --ספר בתנ"ך בנפרדספר בתנ"ך בנפרד
כת היישיים, לפני מרד בר כוכבא, ירדו למדבר יהודה לקיים את החיים היהודיים האמיתיים כת היישיים, לפני מרד בר כוכבא, ירדו למדבר יהודה לקיים את החיים היהודיים האמיתיים   --מגילות מדבר יהודהמגילות מדבר יהודה

הוא תרגום הוא תרגום   --חנו מכנים "תרגום השבעים"חנו מכנים "תרגום השבעים"ננשמה שאשמה שאהתקניים. מצאו חלקים מספר ישעיהו, חלקים מיחזקאל ועוד...כנראה התקניים. מצאו חלקים מספר ישעיהו, חלקים מיחזקאל ועוד...כנראה 
  שנעשה אחת ולתמיד על מנת להפסיק את התרגומים המעפנים. שנעשה אחת ולתמיד על מנת להפסיק את התרגומים המעפנים. 

חומשי תורה(, כל השאר נתווספו חומשי תורה(, כל השאר נתווספו   11לספירה, נכתב רק על התורה כנראה )לספירה, נכתב רק על התורה כנראה )  22--תרגום השבעים המקורי, שנכתב במאה התרגום השבעים המקורי, שנכתב במאה ה
  מאוחר יותר. מאוחר יותר. 

  ..2121כערעור לתרגום הכערעור לתרגום ה  --תרגומים לעבריתתרגומים לעבריתאנחנו יודעים על עוד כמה וכמה אנחנו יודעים על עוד כמה וכמה   2121בנוסף לתרגום הבנוסף לתרגום ה
  , היה תלמידו של רבי עקיבא., היה תלמידו של רבי עקיבא.אכילסאכילסאחד התרגומים היה של אחד התרגומים היה של 

יש שמועות שהפועל "ברא" הוא "לסדר" )"לברא את יש שמועות שהפועל "ברא" הוא "לסדר" )"לברא את   הפועל "ברא" הוא מאוד מסובך.הפועל "ברא" הוא מאוד מסובך."בראשית ברא ה", "בראשית ברא ה",   --הפסוק הראשוןהפסוק הראשון
סדר".כתוב במפורש "והארץ היתה תוהו סדר".כתוב במפורש "והארץ היתה תוהו לסדר את העצים(. לכאורה, ליצור )בריאה יש מעין( ייחשב יותר מ"ללסדר את העצים(. לכאורה, ליצור )בריאה יש מעין( ייחשב יותר מ"ל  --היער"היער"

מתרגם את הפועל ברא מתרגם את הפועל ברא   אכילסאכילס"לעשות". "לעשות". ובוהו". תרגום השבעים מתרגם את הפועל "ברא" לפועל ביוונית שמשמעותי ובוהו". תרגום השבעים מתרגם את הפועל "ברא" לפועל ביוונית שמשמעותי 
)כשפוליס הופכת צפופה מידי, אז אנשים יוצאים מהפוליס )כשפוליס הופכת צפופה מידי, אז אנשים יוצאים מהפוליס   פועל שמציין התיישבות מחדש של פוליס יווניתפועל שמציין התיישבות מחדש של פוליס יוונית  --KKttiizzooבמילה במילה 

  רווחה הטענה ש"בריאה יש מעין".רווחה הטענה ש"בריאה יש מעין".  --ילסילסאכאכומקימים פוליס חדשה(. זה מלמד שכבר אז בתקופת ומקימים פוליס חדשה(. זה מלמד שכבר אז בתקופת 
AAppooiikkiiaa  ––  .אזרחות חדשה בפוליס חדשה.אזרחות חדשה בפוליס חדשה  

מר להם לתרגם מר להם לתרגם יהודים,ולא אומר להם למה. ואויהודים,ולא אומר להם למה. ואו  2222מתוך התלמוד הבבלי.מסופר על תלמיי שמכנס מתוך התלמוד הבבלי.מסופר על תלמיי שמכנס   1515עמ' עמ'   גרסת חז"לגרסת חז"ל
  מסופר על נס שעשה ה', וכולם תרגמו אותו הדבר.מסופר על נס שעשה ה', וכולם תרגמו אותו הדבר.  --אחד אחד את התורה, בלי תיאום בינהם לאחר מכןאחד אחד את התורה, בלי תיאום בינהם לאחר מכן

בחדרו. לעומת איגרת בחדרו. לעומת איגרת   אחדאחד  חדרים. כולם ישבו אחדחדרים. כולם ישבו אחד  2222, על , על   2222ידעו על תלמיי המלך, על ידעו על תלמיי המלך, על   --. הגרעין הוא מה שמעניין כאן. הגרעין הוא מה שמעניין כאן
סתבר שיהודים לא אהבו יוונים. וכל מה שכתוב מצד היהודים סתבר שיהודים לא אהבו יוונים. וכל מה שכתוב מצד היהודים ממה שקראנו עכשיו מממה שקראנו עכשיו מ. . תתשהכל היה בגישה אחרשהכל היה בגישה אחר  --אריסטאסאריסטאס

  הוא שלילי כלפיי היוונים.הוא שלילי כלפיי היוונים.
נח מברך את בניו, הבן המועדף נח מברך את בניו, הבן המועדף ששהתורה יכולה להיות כתובה או בעברית או ביוונית. כהתורה יכולה להיות כתובה או בעברית או ביוונית. כ  --גם קטע מהתלמוד הבבליגם קטע מהתלמוד הבבלי  1818עמ' עמ' 

  --יהיה בתוך שםיהיה בתוך שם  תוך יפתתוך יפתמממברך נח את יפת, יפת ישכון בתוך האוהלים של שם. משהו מברך נח את יפת, יפת ישכון בתוך האוהלים של שם. משהו   --עליו הוא שם, יפת )מייצג היוונים(עליו הוא שם, יפת )מייצג היוונים(
    המגמה כאן היא בעד היוונית.המגמה כאן היא בעד היוונית.  --ניתן לכתוב את התורה גם ביוונית )חוץ מעברית(ניתן לכתוב את התורה גם ביוונית )חוץ מעברית(  --זה בא להראותזה בא להראות  --זו השפה היווניתזו השפה היוונית

האחת אומרת שיוונית זו שפה יפה וחשובה וכו', והמגמה השנייה יוצאת נגד השפה האחת אומרת שיוונית זו שפה יפה וחשובה וכו', והמגמה השנייה יוצאת נגד השפה   --מגמותמגמות  22בגמרא בגמרא   בעצם אנחנו רואיםבעצם אנחנו רואים
  היוונית, נגד היוונים....היוונית, נגד היוונים....

  
  גורלו של תרגום השבעיםגורלו של תרגום השבעים

  אומרת שניתן לכתוב תורה בכל שפה, אבל תפילין ומזוזות רק באשורי )הכתב העברי(.אומרת שניתן לכתוב תורה בכל שפה, אבל תפילין ומזוזות רק באשורי )הכתב העברי(.  , הלכה ט', הלכה ט'1818עמ עמ   --המשךהמשך
  אומר שאת התורה מותר לכתוב רק בעברית ויוונית, לא בכל שפה. אומר שאת התורה מותר לכתוב רק בעברית ויוונית, לא בכל שפה.   --רבן גמליאלרבן גמליאל

"מה נשתנתה השפה היוונית", בברכה של נח לבניו כל בן מקבל ברכה מסוימת. הבן המועדף הוא שם, אבל "מה נשתנתה השפה היוונית", בברכה של נח לבניו כל בן מקבל ברכה מסוימת. הבן המועדף הוא שם, אבל   --גמרא שואלתגמרא שואלתוהוה
הראות שספרי התורה יכולים הראות שספרי התורה יכולים מייצג את הכושים. זה בא למייצג את הכושים. זה בא ל  --מייצג את היוונים וחםמייצג את היוונים וחם  --יפת )שמו של אחד מבניו הוא "יוון"(יפת )שמו של אחד מבניו הוא "יוון"(

הכוונה היא לספר הכוונה היא לספר   --)כיום הכל בעברית)כיום הכל בעברית  כי זו השפה של בני יפת. המגמה כאן כלפי יוון היא מאוד חיובית.כי זו השפה של בני יפת. המגמה כאן כלפי יוון היא מאוד חיובית.  --להיכתב ביווניתלהיכתב ביוונית
  התורה שמברכים עליו ועולים בו לתורה(. התורה שמברכים עליו ועולים בו לתורה(. 

  הדבר הכי יפה אצל יפת, זה השפה היוונית שהייתה אצלו ואצל בנים.הדבר הכי יפה אצל יפת, זה השפה היוונית שהייתה אצלו ואצל בנים.
אלו חז"ל. אז אנחנו רואים פעם אלו חז"ל. אז אנחנו רואים פעם   1515ועמ' ועמ'   1818גמה כאן היא מגמה שלילית )דיברנו על זה(, עמ' גמה כאן היא מגמה שלילית )דיברנו על זה(, עמ' המהמ  מסכת מגילהמסכת מגילה  --1515עמ' עמ' 

רשימה של תאריכים שבהם אנחנו לא רשימה של תאריכים שבהם אנחנו לא   --יש טקסט עתיק מאוד שנקרא "מגילת תענית"יש טקסט עתיק מאוד שנקרא "מגילת תענית"מגמה שלילית ופעם מגמה חיובית. מגמה שלילית ופעם מגמה חיובית. 
' בטבת. זהו היום שבו תורגמה התורה ' בטבת. זהו היום שבו תורגמה התורה אחד הימים במגילה הזו הוא חאחד הימים במגילה הזו הוא חשבת, יום שמחה )חג(.שבת, יום שמחה )חג(.  --מספידים ולא מתענים. לדוג'מספידים ולא מתענים. לדוג'

צמים ומתאבלים כי התחיל המצור על ירושלים. היהודים צמים ומתאבלים כי התחיל המצור על ירושלים. היהודים   --זהו יום שמחה. לעומת זאת, יודעים שבי' בטבתזהו יום שמחה. לעומת זאת, יודעים שבי' בטבת  --ליווניתליוונית
  ומתענים עליהם ביחד. ומתענים עליהם ביחד.   --מצרפים כמה וכמה דברים שקרו פחות או יותר באותו איזור זמןמצרפים כמה וכמה דברים שקרו פחות או יותר באותו איזור זמן

יום שבו יום שבו   --שכאשר תורגמה התורה ליווניתשכאשר תורגמה התורה ליוונית    --דברים, אחד מהםדברים, אחד מהם  11בגלל בגלל   שי' בטבת הוא יום אבלשי' בטבת הוא יום אבל  --במשנה יש משנה שאומרת במשנה יש משנה שאומרת 
  חשכה ירדה על העולם. חשכה ירדה על העולם. 



המתרגמים ע"מ לפסול את התורה, כולם תרגמו מילה במילה המתרגמים ע"מ לפסול את התורה, כולם תרגמו מילה במילה   2222הייתה פה מזימה של תלמאי המלך, רצה להכשיל את הייתה פה מזימה של תלמאי המלך, רצה להכשיל את 
  אותו הדבר.אותו הדבר.

  
  אז יש לנו פה סתירה.אז יש לנו פה סתירה.

פעם באמת שמחו שהתורה תורגמה ליוונית, ואח"כ הפך היום הזה פעם באמת שמחו שהתורה תורגמה ליוונית, ואח"כ הפך היום הזה   --מהפךמהפךחוקרים אומרים שחייבים להניח שקרה כאן חוקרים אומרים שחייבים להניח שקרה כאן 
  ליום אבל.ליום אבל.

היהודים קבעו לעצמם יום שמחה. מכיוון היהודים קבעו לעצמם יום שמחה. מכיוון   --אקצה בהר הביתאקצה בהר הבית--בירושלים בימי הביניים, ביום שבנו את מסגד אלבירושלים בימי הביניים, ביום שבנו את מסגד אל  --סיפורסיפור
  שבזכות המסגד המקום ניקו את הר הבית, שהיה מטונף.שבזכות המסגד המקום ניקו את הר הבית, שהיה מטונף.

  
  מה גרם לשינוי הכיוון:מה גרם לשינוי הכיוון:

  סיבותסיבות  22  --סיבות חיצוניותסיבות חיצוניות  ..11

   ?הטענה היא מאוד פשוטה, מה שקרה הטענה היא מאוד פשוטה, מה שקרה   הנצרות קמה ועלתה.הנצרות קמה ועלתה.––מה קרה מכניסת היוונים לאיזור ועד תקופת חז"ל? מה קרה מכניסת היוונים לאיזור ועד תקופת חז"ל
נולד ומת כיהודי. האנשים שהיו סביבו האמינו נולד ומת כיהודי. האנשים שהיו סביבו האמינו   --ראשיתה בא"י. ישו גדל בארץ ישראל, בנצרת. הוא היה יהודי לכל דברראשיתה בא"י. ישו גדל בארץ ישראל, בנצרת. הוא היה יהודי לכל דבר

הם פשוט האמינו שישו היה המשיח. מי שעמד הם פשוט האמינו שישו היה המשיח. מי שעמד   --, הם לא ראו בכך דת חדשה, הם לא ראו בכך דת חדשה)נצלב()נצלב(  שהם יהודים, גם אחרי שהוא מתשהם יהודים, גם אחרי שהוא מת
יעקב. כיום יש אגרת יעקב, שכולה הלכות יהודיות לכל דבר חוץ מהעובדה שישו היה יעקב. כיום יש אגרת יעקב, שכולה הלכות יהודיות לכל דבר חוץ מהעובדה שישו היה   --בראשם עכשיו היה אחיו של ישובראשם עכשיו היה אחיו של ישו

  המשיח. המשיח. 
אי, והוא נשלח להלחם אי, והוא נשלח להלחם והוא היה יהודי קנוהוא היה יהודי קנ  --שמו היה שאולשמו היה שאולטורקיה של היום, טורקיה של היום, בב  --היה יהודי שחי במקום שנקרא טרזוסהיה יהודי שחי במקום שנקרא טרזוס

ובאותו רגע ובאותו רגע   --, ובא לו חזון של ישו  שעצר אותו בדרכו, ובא לו חזון של ישו  שעצר אותו בדרכו)כנראה()כנראה(  ב"יהודים החדשים" ולהורגם, הוא היה חולה אפילפסיהב"יהודים החדשים" ולהורגם, הוא היה חולה אפילפסיה
  --הוא עובר תהליך נפשי חזק מאוד בעוצמתו, שעד היום אדם שמתנצר מחקה את שאול במה שקרה לו בחזיוןהוא עובר תהליך נפשי חזק מאוד בעוצמתו, שעד היום אדם שמתנצר מחקה את שאול במה שקרה לו בחזיון

CCoonnvveerrssiioo--   שוב לירושלים בתור מבשר, אחד השליחים.שוב לירושלים בתור מבשר, אחד השליחים.המרת דת. ומאותו רגע הוא הולך המרת דת. ומאותו רגע הוא הולך  
  --ובגלל זה הוא לא יכול להופכו לאלוהים. ובאמת שאול )פאולוסובגלל זה הוא לא יכול להופכו לאלוהים. ובאמת שאול )פאולוס  --ההבדל בין שאול ליעקב, הוא שיעקב גדל עם ישוההבדל בין שאול ליעקב, הוא שיעקב גדל עם ישו

נוצרי של שאול( לוקח את הדת החדשה, והולך איתה לעולם כולו והוא גם זה שפותר את האדם נוצרי של שאול( לוקח את הדת החדשה, והולך איתה לעולם כולו והוא גם זה שפותר את האדם   --השם הלועזי, הלינסטיהשם הלועזי, הלינסטי
  מהמצוות. מהמצוות. 

  ניתן לראות אפילו היום שהנצרות מנצחת את היהדות.ניתן לראות אפילו היום שהנצרות מנצחת את היהדות.––הירושלמית או הפאוליסטית? הירושלמית או הפאוליסטית?   הכנסייההכנסייהיצח יצח מי נמי נ  --
  

  תה בתולה, ולישו היו אחים ואחיות, ולכן יש להניח שישו היה הבכור. תה בתולה, ולישו היו אחים ואחיות, ולכן יש להניח שישו היה הבכור. יי*אומרים שמריה הי*אומרים שמריה הי
  אין זכר בכל הברית החדשה לכך שישו היה הבכור.אין זכר בכל הברית החדשה לכך שישו היה הבכור.  --

  היא לא רק התורה, היא הברית ממעמד הר סיני.היא לא רק התורה, היא הברית ממעמד הר סיני.  --הברית הישנההברית הישנה
האל הוא איננו סכיזופרן, או שהוא איתם או שהוא איתנו. הנוצרים עושים מאמצים לשחזר את ההיסטוריה כדי האל הוא איננו סכיזופרן, או שהוא איתם או שהוא איתנו. הנוצרים עושים מאמצים לשחזר את ההיסטוריה כדי 

  שתהיה מקבילה ליהדות. שתהיה מקבילה ליהדות. 
    הצידוק של הנצרות מתבסס על ביטול היהדות.הצידוק של הנצרות מתבסס על ביטול היהדות.מכאן ואילך יש ויכוחים אינסופיים בין נוצרים לבין יהודים. מכאן ואילך יש ויכוחים אינסופיים בין נוצרים לבין יהודים. 

  איך בכל זאת היהדות קיימת?איך בכל זאת היהדות קיימת?--
אמר שהיהודים אמר שהיהודים   הכנסייההכנסייההנוצרים בתכלס' יכלו לחסל את כל היהודים. אחת התשובות הקלאסיות שאחד מאבות הנוצרים בתכלס' יכלו לחסל את כל היהודים. אחת התשובות הקלאסיות שאחד מאבות 

שמקורן שמקורן   --צריכים להמשיך ולהתקיים אבל במצב מושפל. באמת מבחינה היסטורית היו המון פרעות ביהודיםצריכים להמשיך ולהתקיים אבל במצב מושפל. באמת מבחינה היסטורית היו המון פרעות ביהודים
שיחיו תחת שיחיו תחת   כדיכדי  --אליהם, אלא מכיוון שהם צריכים את היהודיםאליהם, אלא מכיוון שהם צריכים את היהודים  יה הגנה עליהם, לא בגלל אהבתהיה הגנה עליהם, לא בגלל אהבתהייוהכנסוהכנס  --באספסוףבאספסוף
  ה ולהשפילם.ה ולהשפילם.ייסיסיחסות הכנחסות הכנ
אבל להכיר אבל להכיר הם יכולים לאהוב יהודים באמת, הם יכולים לאהוב יהודים באמת,   --עולם להכיר במדינת ישראלעולם להכיר במדינת ישראלהקתולית לפיכך, לא יוכלו להקתולית לפיכך, לא יוכלו ל  הכנסייההכנסייה

    פשרי.פשרי.וזה בלתי אוזה בלתי א  --ההייים בזכות עצמם ולא בזכות הכנסיים בזכות עצמם ולא בזכות הכנסיבמדינת ישראל זה להכיר בכך שהיהודים חיבמדינת ישראל זה להכיר בכך שהיהודים חי
או או   --"מי צודק". יש ברית אחת"מי צודק". יש ברית אחת  ––ומתחילים ויכוחים איומים בין נוצרים ליהודים ומתחילים ויכוחים איומים בין נוצרים ליהודים   --פאולוס למעשה מייסד דת חדשהפאולוס למעשה מייסד דת חדשה

הישנה או החדשה. אם ה' עם הנוצרים אין ליהודים זכות קיום ולהפך. הם מתחילים לחפש צידוקים ותימוכין לדתם הישנה או החדשה. אם ה' עם הנוצרים אין ליהודים זכות קיום ולהפך. הם מתחילים לחפש צידוקים ותימוכין לדתם 
מהתרגום היווני הוכחות לכאורה לקיום דתם. והיהודים מהתרגום היווני הוכחות לכאורה לקיום דתם. והיהודים   כל הנוצרים קוראים את התורה ביוונית ומביאיםכל הנוצרים קוראים את התורה ביוונית ומביאיםבתנ"ך. בתנ"ך. 

להתרחק מהתרגום שהם להתרחק מהתרגום שהם ולכן היהודים מתחילים ולכן היהודים מתחילים   --בתשובה אמרו שלא ניתן להביא הוכחות ביוונית ולא בעבריתבתשובה אמרו שלא ניתן להביא הוכחות ביוונית ולא בעברית
  עצמם כתבו.עצמם כתבו.

)מתוך ישעיהו( הנוצרים מתים על הפסוק הזה. הסיפור הוא )מתוך ישעיהו( הנוצרים מתים על הפסוק הזה. הסיפור הוא   --"הנך העלמה ויולדת בן וקראת את שמו עמנואל""הנך העלמה ויולדת בן וקראת את שמו עמנואל"  --דוג'דוג'
וזה מי שיושיע וזה מי שיושיע   --כינוי לבן שה' איתוכינוי לבן שה' איתו  --שה' מספר לישעיהו שיש חתונה בין שני מלכים והאשה תלד בן ויקראו לו עמנואלשה' מספר לישעיהו שיש חתונה בין שני מלכים והאשה תלד בן ויקראו לו עמנואל

  בגלל התרגום. בגלל התרגום. ––בל איך? בל איך? את עם ישראל. הנוצרים ראו בזה רמז להולדת של ישו. אאת עם ישראל. הנוצרים ראו בזה רמז להולדת של ישו. א
כל כל   --לא חשב בכלל על המושג בתולה כ"נערה צעירה"לא חשב בכלל על המושג בתולה כ"נערה צעירה"= בתולה )כשהיהודי שתרגם = בתולה )כשהיהודי שתרגם PPaarrtthheennoossתרגום המילה "עלמה" תרגום המילה "עלמה" 

נערה בתקופה ההיא היתה בתולה לפני החתונה(. והיהודים טוענים שעד שהנוצרים לא יקראו את התנ"ך בעברית אין נערה בתקופה ההיא היתה בתולה לפני החתונה(. והיהודים טוענים שעד שהנוצרים לא יקראו את התנ"ך בעברית אין 
  יהודים פשוט מתחילים להתרחק מתרגום השבעים.יהודים פשוט מתחילים להתרחק מתרגום השבעים.על מה לדבר. אבל הנוצרים שולטים. אז העל מה לדבר. אבל הנוצרים שולטים. אז ה

  מקבלים אותם בשמחה! במשך השנים מקבלים אותם בשמחה! במשך השנים כאשר היוונים נכנסים לאיזור כווולם )כולל היהודים( כאשר היוונים נכנסים לאיזור כווולם )כולל היהודים(   --תשובה גיאופוליטיתתשובה גיאופוליטית
מתחילים לראות מתחילים לראות   --ולכן היחס אל היוונים מתהפךולכן היחס אל היוונים מתהפך  --אנטיוכוס, חנוכה, ביה"מאנטיוכוס, חנוכה, ביה"מ  --היוונים מגלים את פרצופם האמיתיהיוונים מגלים את פרצופם האמיתי

  22בעצם מתחילה תופעה שכולם חוזרים לשפת אמם )ולא יוונית(. אפשר להסביר על פי זה את בעצם מתחילה תופעה שכולם חוזרים לשפת אמם )ולא יוונית(. אפשר להסביר על פי זה את   ביוונים אויב אכזר.ביוונים אויב אכזר.
  ה ליוונים.ה ליוונים.הטובה והרעהטובה והרע  של הגישהשל הגישה  --המקורות עם הסתירההמקורות עם הסתירה

ככל שהאחדות הלאומית מתפוררת כך ככל שהאחדות הלאומית מתפוררת כך האליטות חוזרות לשפתן המקורית. האליטות חוזרות לשפתן המקורית.   כלכל  --היום, כאשר הלאומיות מתפוררתהיום, כאשר הלאומיות מתפוררת
וכאן המשכילים הופכים לדבר עברית, לעומת הפרימיטיבים יותר נשארים בשפתם הרוסית, וכאן המשכילים הופכים לדבר עברית, לעומת הפרימיטיבים יותר נשארים בשפתם הרוסית,   החזרה לאותם המקורות.החזרה לאותם המקורות.

  ספרדית וכד'.ספרדית וכד'.
  היום התהליך הינו מהופך, ה"בורים" מדברים רק עברית לעומת המשכילים שמדברים שלל שפות.היום התהליך הינו מהופך, ה"בורים" מדברים רק עברית לעומת המשכילים שמדברים שלל שפות.

רפא" )בהקשר של רפא" )בהקשר של "ורפו י"ורפו י  אנחנו היום דורשים כל מילה ואות בתורה.אנחנו היום דורשים כל מילה ואות בתורה.קשורה בשמו של רבי עקיבא. קשורה בשמו של רבי עקיבא.   --סיבה פנימיתסיבה פנימית  ..22
  רופא(. רבי עקיבא דרש שהכוונה היא שמותר ללכת לרופא. )למרות שה' הוא הרופא הגדול(.רופא(. רבי עקיבא דרש שהכוונה היא שמותר ללכת לרופא. )למרות שה' הוא הרופא הגדול(.

יש ויכוח עקרוני בגמרא בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. הדעה של רבי ישמעאל אומרת "דיברה תורה בלשון בני האדם" יש ויכוח עקרוני בגמרא בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. הדעה של רבי ישמעאל אומרת "דיברה תורה בלשון בני האדם" 
צריך לדרוש את זה(. רבי ישמעאל אומר בעצם צריך לדרוש את זה(. רבי ישמעאל אומר בעצם   --ורבי עקיבא אומר "דורשין איתין שבתורה" )יעני גם אם כתוב "את"ורבי עקיבא אומר "דורשין איתין שבתורה" )יעני גם אם כתוב "את"

זו שגרת לשון. ורבי עקיבא אומר שצריך להכנס לפרטים זו שגרת לשון. ורבי עקיבא אומר שצריך להכנס לפרטים   --זה פשוט וברור....אין מה להכנס כ"כ לעומקזה פשוט וברור....אין מה להכנס כ"כ לעומק  --"ורפו ירפא""ורפו ירפא"



אז זה בא לרבות את אמך אז זה בא לרבות את אמך   --אפשר היה להגיד "כבד את אביך ואמך"אפשר היה להגיד "כבד את אביך ואמך"  --"כבד את אביך ואת אמך""כבד את אביך ואת אמך"  --ברמה של "את"ברמה של "את"  --ממשממש
וע"פ האסכולה הזו אין מקום וע"פ האסכולה הזו אין מקום   אסכולת רבי עקיבא היא זו שנצחה ובגדול.אסכולת רבי עקיבא היא זו שנצחה ובגדול.  --בויכוח בין שתי האסכולות האלהבויכוח בין שתי האסכולות האלההחורגת. החורגת. 

    לתרגום השבעים, אם מדייקים ברמות כאלה, בתרגום יהיה בלתי אפשרי לשמר את כל הדיוקים הקטנים הללו.לתרגום השבעים, אם מדייקים ברמות כאלה, בתרגום יהיה בלתי אפשרי לשמר את כל הדיוקים הקטנים הללו.
  

  
  )השלמה מיוסי()השלמה מיוסי(  .25.5.1.25.5.1

בכל הצרות שבאו לעם ישראל לא בכל הצרות שבאו לעם ישראל לא   ––על פניו הפסוק נראה די ברור עם קצת בעיות על פניו הפסוק נראה די ברור עם קצת בעיות   ––מה שבמסגרת "בכל צרתם..." מה שבמסגרת "בכל צרתם..."   ––  5050עמ' עמ' 
  לו(. לו(.   ––סוגריים כתוב איך שחז"ל רצו להקריא את המילה סוגריים כתוב איך שחז"ל רצו להקריא את המילה צר )בצר )ב

רש"י מפרש את הכתיב ואומר שבכל הצרות שהוא הביא רש"י מפרש את הכתיב ואומר שבכל הצרות שהוא הביא בכל צרתם שהביא עליהם )הקב"ה( לא צר, בכל צרתם שהביא עליהם )הקב"ה( לא צר,   ––עפ"י פירוש רש"י עפ"י פירוש רש"י 
עליהם הוא לא הצר להם עפ"י מעלליהם כלומר הקלה בעונש, מגיע להם יותר חמור, הוא שולח את המלאך שימתיק את עליהם הוא לא הצר להם עפ"י מעלליהם כלומר הקלה בעונש, מגיע להם יותר חמור, הוא שולח את המלאך שימתיק את 

  ––. רש"י ממיר את הפועל צר מלשון לצור על עיר להצר, רש"י נמצא בבעיה קשה משום שהכוונה היא לעשות מצור . רש"י ממיר את הפועל צר מלשון לצור על עיר להצר, רש"י נמצא בבעיה קשה משום שהכוונה היא לעשות מצור הגלולההגלולה
  הוא מחליט ללכת לפי הכתיב. רש"י מנסה לפרש את הכתוב, אין לו ברירה ולכן הוא עושה מה שהוא עושה. הוא מחליט ללכת לפי הכתיב. רש"י מנסה לפרש את הכתוב, אין לו ברירה ולכן הוא עושה מה שהוא עושה. 

עם ו'. ה' מעניש אותם, צר להם ולכן גם לו צר. והבעיה עם ו'. ה' מעניש אותם, צר להם ולכן גם לו צר. והבעיה הוא לוקח את הקרי!! ומתייחס למילה לא הוא לוקח את הקרי!! ומתייחס למילה לא   ––עפ"י פירוש מצודת דוד עפ"י פירוש מצודת דוד 
  ומלאך פניו הושיעם.ומלאך פניו הושיעם.  ––היא שאין קשר בין הפירוש הזה להמשך הפסוק היא שאין קשר בין הפירוש הזה להמשך הפסוק 

  הוא מצודד במצודת דוד, וטוען שיש קשר בין שני חצאי הפסוק.הוא מצודד במצודת דוד, וטוען שיש קשר בין שני חצאי הפסוק.  ––עפ"י המלבי"ם עפ"י המלבי"ם 
  ו'.ו'.  ––בדיוק כמו המלבי"ם וכמו מצודת דוד. רואה את זה ב בדיוק כמו המלבי"ם וכמו מצודת דוד. רואה את זה ב   ––עפ"י אבן עזרא עפ"י אבן עזרא 

  מצרף את פירוש רש"י למצודת דוד. זה גם וגם.מצרף את פירוש רש"י למצודת דוד. זה גם וגם.  ––מסכם את שני הפירושים מסכם את שני הפירושים     --רד"ק רד"ק   עפ"יעפ"י
לפנה"ס. ואותו יהודי שתירגם את לפנה"ס. ואותו יהודי שתירגם את   211211לספירה התנ"ך נחתם. ומכאן מתחילים חז"ל. תרגום השבעים נעשה בשנת לספירה התנ"ך נחתם. ומכאן מתחילים חז"ל. תרגום השבעים נעשה בשנת   211211  ––ב ב 

ופה קדומה יותר לחתימת ופה קדומה יותר לחתימת ספר ישעיהו לא בהכרח היה תלמיד חכם. וכדאי לראות איך אותו מתרגם קרא את הטקסט בתקספר ישעיהו לא בהכרח היה תלמיד חכם. וכדאי לראות איך אותו מתרגם קרא את הטקסט בתק
  התנ"ך.התנ"ך.

בעמודה הכי שמאלית מופיע טקסט בעברית בעמודה הכי שמאלית מופיע טקסט בעברית   ––פירוש של התורה שעשה השוואה, נקרא התרגום של האיקסיגלוטה פירוש של התורה שעשה השוואה, נקרא התרגום של האיקסיגלוטה   ––  6666עמ' עמ' 
ו'. לפי פרשני התנ"ך בעמודה השמאלית מי ו'. לפי פרשני התנ"ך בעמודה השמאלית מי   ––וזה מופיע רק בגרסה של הכתב כי הוא לא הכיר שנהוג לקרוא את זה ב וזה מופיע רק בגרסה של הכתב כי הוא לא הכיר שנהוג לקרוא את זה ב 

  שמושיע הוא המלאך. שמושיע הוא המלאך. 
ִצר ִצר   ––ר' עם ניקוד של חיריק ר' עם ניקוד של חיריק   ––אחת המילים היא "אנגלוס" = מלאך. מלאך הוא שליח. במקור היה כתוב צ' ו אחת המילים היא "אנגלוס" = מלאך. מלאך הוא שליח. במקור היה כתוב צ' ו   ––נית נית ביווביוו

  )=שליח( !! לא מלאך ולא ציר אלא אלוהים בעצמו גואל אותם ללא מתווכים. האותיות עברו כפי שהם אבל הניקוד נשכח!!)=שליח( !! לא מלאך ולא ציר אלא אלוהים בעצמו גואל אותם ללא מתווכים. האותיות עברו כפי שהם אבל הניקוד נשכח!!
    המילה ציר הפכה להיות צר בגלל המילה הקודמת בטקסט.המילה ציר הפכה להיות צר בגלל המילה הקודמת בטקסט.

יש הרבה דרכים איך לעזור לבני אדם בעולם, לאלוהים יש הרבה מלאכים וכו'.. יש הרבה דרכים איך לעזור לבני אדם בעולם, לאלוהים יש הרבה מלאכים וכו'..   !!!!תובנה חדשהתובנה חדשהלאור תרגום זה קיבלנו לאור תרגום זה קיבלנו 
  אבל כאשר עם ישראל בצרות ה' לא משתמש במתווכחים אלא הוא בעצמו בא לסייע.אבל כאשר עם ישראל בצרות ה' לא משתמש במתווכחים אלא הוא בעצמו בא לסייע.

באיזה שהוא שלב במסורת שכחו והתבלבלו והמילה ציר הפכה להיות צר. ואז נוצרה בעיה, מגיעים כל הפרשנים ושברו את באיזה שהוא שלב במסורת שכחו והתבלבלו והמילה ציר הפכה להיות צר. ואז נוצרה בעיה, מגיעים כל הפרשנים ושברו את 
  הראש מה לעשות. וכל אחד עם הבעיות שלו. הם לא הכירו את תרגום השבעים.  הראש מה לעשות. וכל אחד עם הבעיות שלו. הם לא הכירו את תרגום השבעים.  

' מעניש אותם כואב לו ' מעניש אותם כואב לו בגלל הקרבה "צרתם" זה הפך מציר לצר וזה הפך למשמעות אחרת, נוצר מדרש חדש שכאילו גם שהבגלל הקרבה "צרתם" זה הפך מציר לצר וזה הפך למשמעות אחרת, נוצר מדרש חדש שכאילו גם שה
  אין בסיס לזה!!אין בסיס לזה!!  ––עליהם עליהם 

  בעזרת תרגום השבעים ניתן לראות איך יהודי קרא את זה באלכסנדרייה לפני חתימת התנ"ך.בעזרת תרגום השבעים ניתן לראות איך יהודי קרא את זה באלכסנדרייה לפני חתימת התנ"ך.
  לגבי חז"ל, הם לא משנים את הטקסט. אין להם גם סיכוי להבין כי הם קיבלו את זה במסורת כצר.לגבי חז"ל, הם לא משנים את הטקסט. אין להם גם סיכוי להבין כי הם קיבלו את זה במסורת כצר.

ץ מצרים". חז"ל כתבו מדרש מעניין בעניין ואומרים מה זה "עברתי" ץ מצרים". חז"ל כתבו מדרש מעניין בעניין ואומרים מה זה "עברתי" יש מדרש מעניין, כתוב בהגדה של פסח: "ועברתי באריש מדרש מעניין, כתוב בהגדה של פסח: "ועברתי באר
"אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ה' אני ולא אחר". לא יודעים מה המקור למדרש. יש שסוברים כי המקור הוא בהבנת "אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ה' אני ולא אחר". לא יודעים מה המקור למדרש. יש שסוברים כי המקור הוא בהבנת   ––

  הפסוק לפני שהשתבש.הפסוק לפני שהשתבש.
  5252עמ' עמ'   ––עוד דוגמא לנושא עוד דוגמא לנושא   

  צה לקלל את עם ישראל ולא הצליח.צה לקלל את עם ישראל ולא הצליח.פרשת בלק, היה רשע מרושע, בנו של המן הרשע. רפרשת בלק, היה רשע מרושע, בנו של המן הרשע. ר
  "מי מנה עפר..ישראל". "מי מנה עפר..ישראל". 

  רש"י טוען שהמילה "מספר" זה הכמות של הזרעים שלהם.רש"י טוען שהמילה "מספר" זה הכמות של הזרעים שלהם.    --פירוש רש"י פירוש רש"י 
  "מי מנה עפר יעקב ומי ספר את רובע ישראל" "מי מנה עפר יעקב ומי ספר את רובע ישראל"   ––הפסוק במקורו עפ"י התרגום הפסוק במקורו עפ"י התרגום   ––  5858עמ' עמ'   ––פירוש ביוונית פירוש ביוונית 

המילה "ומספר"? עם המילה "את"! שכן השימוש במילה "את" המילה "ומספר"? עם המילה "את"! שכן השימוש במילה "את"   איך יודעים שהחיבור של המילים "ומי ספר" הוא בעצםאיך יודעים שהחיבור של המילים "ומי ספר" הוא בעצם
  מצדיק שאכן המשמעות היא "ומי ספר".  אין באמת משמעות למילה את אם נשתמש במילה "ומספר".מצדיק שאכן המשמעות היא "ומי ספר".  אין באמת משמעות למילה את אם נשתמש במילה "ומספר".

אחת הברכות שבורך אברהם "ויהיה זרעך כעפר הארץ" ובמקרה הזה בלעם מתכוון לקלל אבל ה' מניח אחת הברכות שבורך אברהם "ויהיה זרעך כעפר הארץ" ובמקרה הזה בלעם מתכוון לקלל אבל ה' מניח   ––פירוש אונקלוס פירוש אונקלוס 
  מקשר את זה לברכה של אברהם. מקשר את זה לברכה של אברהם. לו ברכה בפה והוא לו ברכה בפה והוא 
  מי יכול לספור את החול של יעקב? וזה לא מובן!! מי שקורא את זה בכלל לא מבין מה הכוונה.מי יכול לספור את החול של יעקב? וזה לא מובן!! מי שקורא את זה בכלל לא מבין מה הכוונה.  ––תרגום ללטינית תרגום ללטינית 
  בי יכול לספור את האבק של יעקב?  וזה בכלל מגוחך. אבק??בי יכול לספור את האבק של יעקב?  וזה בכלל מגוחך. אבק??  ––בתרגום לאנגלית בתרגום לאנגלית 

    
    ––  6666עמ' עמ'   ––דוגמא נוספת דוגמא נוספת 

  "ויקח קרח.." איפה הקושי?? מה המושא של הפועל וייקח??? מה הוא ייקח?? "ויקח קרח.." איפה הקושי?? מה המושא של הפועל וייקח??? מה הוא ייקח?? 
  לקח את עצמו והתפלג מתוך העדה. לקח את עצמו והתפלג מתוך העדה.   ––פירוש רש"י פירוש רש"י 

  "ויאמר". איך הוא הגיע לזה??? "ויאמר". איך הוא הגיע לזה???   --הפירוש של תרגום השבעים הוא הפירוש של תרגום השבעים הוא   ––תרגום השבעים תרגום השבעים 
ם את המילים למילה הראשונה של ם את המילים למילה הראשונה של יש ביטוי עתיק בעברית שאומר "לוקח בדברים" ויש תופעה לשונית ידועה שמקצרייש ביטוי עתיק בעברית שאומר "לוקח בדברים" ויש תופעה לשונית ידועה שמקצרי

ויאמר. ואז מה? ויאמר קרח .....וכך בעצם הבין את זה אותו יהודי שתרגם ויאמר. ואז מה? ויאמר קרח .....וכך בעצם הבין את זה אותו יהודי שתרגם   ––הביטוי. ולכן פה הפועל לקחת יכול לשמש כ הביטוי. ולכן פה הפועל לקחת יכול לשמש כ 
  את התנ"ך. את התנ"ך. 

  לא עוזר כי אין מילה כזאת באנגלית.לא עוזר כי אין מילה כזאת באנגלית.    ––בתרגום באנגלית בתרגום באנגלית 
  ה שהבין את מה שהמתרגם הבין בתרגום השבעים.ה שהבין את מה שהמתרגם הבין בתרגום השבעים.הבין כבר באינטליגנציה שלו הבין את מהבין כבר באינטליגנציה שלו הבין את מ  ––בפירוש אחר של רש"י בפירוש אחר של רש"י 

  
  עלילת דם בעת העתיקהעלילת דם בעת העתיקה

  נגד הגזע השמי. מה פירוש התופעה? נגד הגזע השמי. מה פירוש התופעה?   --פירוש המילהפירוש המילה  )מילה מקבילה לעלילת דם()מילה מקבילה לעלילת דם(  אנטישמיותאנטישמיות
לפני עליית הנצרות גם אם שנאו את לפני עליית הנצרות גם אם שנאו את   אנטישמיות אינה יכולה לחול על כל בכל תקופה שהיא אלא רק לאחר הנצרות ואילך.אנטישמיות אינה יכולה לחול על כל בכל תקופה שהיא אלא רק לאחר הנצרות ואילך.

  היהודים זה לא מכונה אנטישמיות.היהודים זה לא מכונה אנטישמיות.
  זו תמיד תת קבוצה של אנטישמיות. זו תמיד תת קבוצה של אנטישמיות.   --עלילת דם זה ביטוי מסוים של אנטישמיותעלילת דם זה ביטוי מסוים של אנטישמיות



  מאפיינים לעומת מרכיביםמאפיינים לעומת מרכיבים  עלילת דםעלילת דם
  אנחנו לא עוסקים בעלילת דם במובן המטאפורי של המילה. עלילה פשוטה כמשמעה שמעלילים על יהודים.אנחנו לא עוסקים בעלילת דם במובן המטאפורי של המילה. עלילה פשוטה כמשמעה שמעלילים על יהודים.

  יש נטייה להקצין את הגרעין הקטן של האמת בעלילת הדם.יש נטייה להקצין את הגרעין הקטן של האמת בעלילת הדם.  --הקצנההקצנה  ..11
  להכליל מהפרט אל הכלל )משפט דרייפוס(.להכליל מהפרט אל הכלל )משפט דרייפוס(.  --"כל הדוסים מסריחים""כל הדוסים מסריחים"  --הכללההכללה  ..22
. קשה להגיע לזה אבל מרגע שאתה הופך מישהו לשטן אתה יכול להדביק לו איזו . קשה להגיע לזה אבל מרגע שאתה הופך מישהו לשטן אתה יכול להדביק לו איזו שטניות. ביטול אנושיותשטניות. ביטול אנושיות  --דמוניזציהדמוניזציה  ..33

  נפתחו הסכרים.נפתחו הסכרים.  --אמירה שאתה רוצהאמירה שאתה רוצה
  

  עלילת דם? האם יש סיבה לאנטישמיות?עלילת דם? האם יש סיבה לאנטישמיות?  מתרחשתמתרחשתהשאלה היא, מה קודם למה? האם יש לעלילת דם סיבה? למה השאלה היא, מה קודם למה? האם יש לעלילת דם סיבה? למה 
אנחנו ממשיכים לחיות בתוך הגויים, בואו נצא מתוכם והכל יסתדר )מה שלא קרה אנחנו ממשיכים לחיות בתוך הגויים, בואו נצא מתוכם והכל יסתדר )מה שלא קרה   הציונות נולדה כתשובה לאנטישמיות,הציונות נולדה כתשובה לאנטישמיות,

חוק פרטי שלי. )נומוס= חוק פרטי שלי. )נומוס=   --אין סיבה לאנטישמיות. יש מה שנקרא "אוטונומיה של הרצון"אין סיבה לאנטישמיות. יש מה שנקרא "אוטונומיה של הרצון"  --בתכלס'(. אומר גרשון שולםבתכלס'(. אומר גרשון שולם
ות אותי לעבר רצון מסוים אבל ות אותי לעבר רצון מסוים אבל חוק(. אני רוצה כי אני רוצה ואין סיבה למה אני רוצה. יש הרבה מאוד דברים שיכולים להטחוק(. אני רוצה כי אני רוצה ואין סיבה למה אני רוצה. יש הרבה מאוד דברים שיכולים להט

לכן הרצון לכן הרצון   --בסופו של דבר מה שממצא את הרצון זה הרצון בלבד. יש איזשהי שארית שאין לה שומסיבה וזה הרצון עצמובסופו של דבר מה שממצא את הרצון זה הרצון בלבד. יש איזשהי שארית שאין לה שומסיבה וזה הרצון עצמו
  הוא אוטונומי, כמו שהאהבה היא אוטונומית. הוא אוטונומי, כמו שהאהבה היא אוטונומית. 

  . רק מי שמשתחרר מפחד אתה יכול להיפתח אל האחר. . רק מי שמשתחרר מפחד אתה יכול להיפתח אל האחר. פחדפחד  --מה ההפך מאהבה? שנאה, אבל גםמה ההפך מאהבה? שנאה, אבל גם
ישמיות היא בעצם ביטוי לשנאה. ואז מחפשים את הסיבה, חיים באשליה שאם הסיבה תתבטל אז כך גם השנאה. וזה ישמיות היא בעצם ביטוי לשנאה. ואז מחפשים את הסיבה, חיים באשליה שאם הסיבה תתבטל אז כך גם השנאה. וזה האנטהאנט

  לא נכון.לא נכון.
  
  
  

  מרכיבים בכל עלילת דם:מרכיבים בכל עלילת דם:  00ישנם ישנם 
    ץץמשמימשמי  ..11
    מושמץמושמץ  ..22
  השמצההשמצה  ..33
  מי שמשמיצים בפניומי שמשמיצים בפניו  --הכרההכרה  ..44

  
חשוב לדעת למי חשוב לדעת למי   --הקהלהקהל  כדי שעלילת הדם תצליח המרכיב החשוב ביותר הואכדי שעלילת הדם תצליח המרכיב החשוב ביותר הוא  הוא המרכיב החשוב ביותר.הוא המרכיב החשוב ביותר.  הקהלהקהל

  "מי שמשמיצים בפניו"."מי שמשמיצים בפניו".--מספרים את זה, את מי זה יזעזעמספרים את זה, את מי זה יזעזע
    המשמיץ חייב תמיד להעליל על מי שהוא שונא דברים שנחשבים אצל מי ששומע את ההשמצה כדברים מזעזעים.המשמיץ חייב תמיד להעליל על מי שהוא שונא דברים שנחשבים אצל מי ששומע את ההשמצה כדברים מזעזעים.

הוא יכול לקחת את התכונות הללו ולהקצין, להכליל וכו'. הוא יכול לקחת את התכונות הללו ולהקצין, להכליל וכו'.   --אם למושמץ יש את התכונות שהמשמיץ רוצה להעליל עליואם למושמץ יש את התכונות שהמשמיץ רוצה להעליל עליו
    תשובות.תשובות.  22יש כאן יש כאן הוא ממציא יש מעין. הוא ממציא יש מעין. מה עושים? מה עושים? ––מה קורה במצב שלמושמץ אין התכונות הללו? מה קורה במצב שלמושמץ אין התכונות הללו? 

אבל בתנאי אבל בתנאי   --היטלר כמובן צדקהיטלר כמובן צדק  --ו בזהו בזההיטלר כתב, קח את השקר הגדול ביותר, תחזור עליו עוד ועוד ולבסוף יאמינהיטלר כתב, קח את השקר הגדול ביותר, תחזור עליו עוד ועוד ולבסוף יאמינ
חוסר באינפורמציה מוביל לדיסאינפורמציה. אם המושמץ או החברה המושמצת היא כזו חוסר באינפורמציה מוביל לדיסאינפורמציה. אם המושמץ או החברה המושמצת היא כזו   --שיש תשתית לדברשיש תשתית לדבר  אחדאחד

החברה היהודית סיפקה את התשתית החברה היהודית סיפקה את התשתית אז קל יותר להמציא עליה דברים. אז קל יותר להמציא עליה דברים.   סודית.סודית.שאין עליה הרבה אינפורמציה, היא שאין עליה הרבה אינפורמציה, היא 
  היום.היום.הזו מראשית ההיסטוריה שלה ועד הזו מראשית ההיסטוריה שלה ועד 

  עלילת דם קלאסית מימי הבינייםעלילת דם קלאסית מימי הביניים   יהודים בערב פסח חוטפים נוצרי, רוצחים אותו ומשתמשים בדמו לאפיית יהודים בערב פסח חוטפים נוצרי, רוצחים אותו ומשתמשים בדמו לאפיית
  המצות.המצות.

  תנאים:תנאים:  22בפסח, יש מצב של עמימות, הכל ברחש, הכל מתרחש בסודיות וממש קל להדביק השמצות. יש כאן בפסח, יש מצב של עמימות, הכל ברחש, הכל מתרחש בסודיות וממש קל להדביק השמצות. יש כאן 
  . הציבור רוצה לקבל משהו. הציבור רוצה לקבל משהו33
  ..של השומעשל השומעם ם יי. התוכן של ההשמצה מתאים לאוזני. התוכן של ההשמצה מתאים לאוזני22

זו הפסחא. הפסחא הנוצרית היא אותו חג שבו ישו נעצר ע"י הרומאים. הסעודה האחרונה היתה זו הפסחא. הפסחא הנוצרית היא אותו חג שבו ישו נעצר ע"י הרומאים. הסעודה האחרונה היתה   ––למה דווקא פסח? למה דווקא פסח? 
הוא שותה כוס הוא שותה כוס   --עד היום, בכל מיסה נוצרית, הנוצרי לא אוכל ממש את בשרו של ישו ושותה את דמועד היום, בכל מיסה נוצרית, הנוצרי לא אוכל ממש את בשרו של ישו ושותה את דמולמעשה "ליל הסדר". למעשה "ליל הסדר". 

כמו שנעשה בסעודה האחרונה. כמו שנעשה בסעודה האחרונה.   --ן. הוא עושה זאת באופן סימבולין. הוא עושה זאת באופן סימבולייין ואוכל לחם. הנוצרי רואה עמו על כך כמעודיין ואוכל לחם. הנוצרי רואה עמו על כך כמעוד
  וברברי. וברברי.   כפרימיטיביכפרימיטיביזה גורם לו לתפוס את היהודי זה גורם לו לתפוס את היהודי   --כשמספרים לנוצרי שיהודי שותה ומבשל עם דם אדם זה מגעיל אותוכשמספרים לנוצרי שיהודי שותה ומבשל עם דם אדם זה מגעיל אותו

זה עושה ישר אסוציאציות. זה עושה ישר אסוציאציות.   --כמעט בכל מקום שבו ישו מצויר הוא מצויר כילד. והעובדה שהכניסו את הילד לתוך העלילהכמעט בכל מקום שבו ישו מצויר הוא מצויר כילד. והעובדה שהכניסו את הילד לתוך העלילה
  "הנה היהודים ממשיכים לרצוח גם היום ילדים". "הנה היהודים ממשיכים לרצוח גם היום ילדים". 

  
בעת העתיקה, לא משתמשים בילד בעלילה. ילד, לא תמיד היה מושא להערצה, בעת העתיקה ילד לא נחשב בכלל. יש בכל בעת העתיקה, לא משתמשים בילד בעלילה. ילד, לא תמיד היה מושא להערצה, בעת העתיקה ילד לא נחשב בכלל. יש בכל 

, בגרמנית ה' הידיעה משתנה בהתאם למין , בגרמנית ה' הידיעה משתנה בהתאם למין TThheeבעולם יש מין דקדוקי. ה' הידיעה זהה לכל שמות העצם באנגלית בעולם יש מין דקדוקי. ה' הידיעה זהה לכל שמות העצם באנגלית שפה שפה 

שהאדם במלוא מהותו כאדם יהיה שהאדם במלוא מהותו כאדם יהיה   --. זוהי התפיסה העתיקה. זוהי התפיסה העתיקהiittבאנגלית באנגלית   --בילד אין ה' ידיעה מיוחדתבילד אין ה' ידיעה מיוחדתהדקדוקי, וכשמדובר הדקדוקי, וכשמדובר 
  אותו אדם. אותו אדם. רק לאחר שהתפתח השכל שלו. לכן עד גיל מסוים לא מתייחסים לרק לאחר שהתפתח השכל שלו. לכן עד גיל מסוים לא מתייחסים ל

  
  --עלילות דם בעת העתיקהעלילות דם בעת העתיקה

פסח, פסח,   --הזמןהזמן  --איפה ומתי הסיפור קרה )כמו בעלילה של ימי הבינייםאיפה ומתי הסיפור קרה )כמו בעלילה של ימי הביניים  --מקום וזמןמקום וזמןמרכיבים מאוד חשובים בעלילת דםמרכיבים מאוד חשובים בעלילת דם
  הסודיות שבסיטואציה של ליל הסדר(.הסודיות שבסיטואציה של ליל הסדר(.

בעת העתיקה הוא היה עוד קיים. בעת העתיקה הוא היה עוד קיים.   --בית המקדשבית המקדש  באיזה מקום ובאיזה זמן המשמיץ צריך למקם את הסיפור שלו. המקוםבאיזה מקום ובאיזה זמן המשמיץ צריך למקם את הסיפור שלו. המקום
יהודים וגויים יודעים שאין כניסה למקדש לחלקים מסויימים לגויים. וזה דבר שלא מקובל. אין כזה דבר בדתות אחרות. יהודים וגויים יודעים שאין כניסה למקדש לחלקים מסויימים לגויים. וזה דבר שלא מקובל. אין כזה דבר בדתות אחרות. 
הגוי ישר יגיד שיש סיב טוב הלמה אי אפשר להיכנס כי בדוק יש שם מעשה זוועה. מבחינת הזמן, אין שום סימן לחג מסוים. הגוי ישר יגיד שיש סיב טוב הלמה אי אפשר להיכנס כי בדוק יש שם מעשה זוועה. מבחינת הזמן, אין שום סימן לחג מסוים. 

  לא משנה איזה. לא משנה איזה.   --בעת העתיקה כולם הקריבו קורבנות. לא היה שום יתרון מיוחד לפסח. העלילה תציין "באחד החגים"בעת העתיקה כולם הקריבו קורבנות. לא היה שום יתרון מיוחד לפסח. העלילה תציין "באחד החגים"
  

1.6.1.1.6.1.  



. בעת העתיקה עדיין לא היתה . בעת העתיקה עדיין לא היתה הוא קיום הנצרותהוא קיום הנצרות  --ההבדל הגדול ביותר בין עלילות דם בימי הביניים לעומת העת העתיקהההבדל הגדול ביותר בין עלילות דם בימי הביניים לעומת העת העתיקה
ולכן ניתן להגדיר את העלילות דם שלהם כמשהו על ציר הנצרות. ההשפעה ולכן ניתן להגדיר את העלילות דם שלהם כמשהו על ציר הנצרות. ההשפעה נצרות. גם הערבים היום, מושפעים מהנצרות. נצרות. גם הערבים היום, מושפעים מהנצרות. 

של הנצרות על העולם מאוד גבוה. כל מי שאומר עלילות דם, אני יכולה להסתכל עליו כנוצרי מנק' המבט של עלילת הדם. של הנצרות על העולם מאוד גבוה. כל מי שאומר עלילות דם, אני יכולה להסתכל עליו כנוצרי מנק' המבט של עלילת הדם. 
  איזו סיבה יש להשמיץ יהודים כאשר אין נצרות בסביבה? איזו סיבה יש להשמיץ יהודים כאשר אין נצרות בסביבה? 

  באלכסנדרייה.באלכסנדרייה.––קה תיווצר עלילת דם בעת העתיקה? קה תיווצר עלילת דם בעת העתיקה? אם יש לי בחירה באיזה מקום בעת העתיאם יש לי בחירה באיזה מקום בעת העתי--
כי יהודים לא חיים עם גויים, הם חיים לצידם. עלילת דם כשיהודים חיים בקרבך, לא כי יהודים לא חיים עם גויים, הם חיים לצידם. עלילת דם כשיהודים חיים בקרבך, לא   --בא"י לא יכולה להיות עלילת דםבא"י לא יכולה להיות עלילת דם

  שזה היה המצב באלכסנדריה.שזה היה המצב באלכסנדריה.  --לצידךלצידך
ידוע בתור היסטוריון, היה ממנהיגי המרד הגדול, ובאיזשהו שלב הוא עובר לצד הרומאי. וגולה לרומא ידוע בתור היסטוריון, היה ממנהיגי המרד הגדול, ובאיזשהו שלב הוא עובר לצד הרומאי. וגולה לרומא   יוספוס פלאביוס,יוספוס פלאביוס,

כי כי ––הוא מספר על מלחמות היהודים, למה? הוא מספר על מלחמות היהודים, למה?   --אחרי הנצחון. ומאותה נק' הוא מקדיש את חייו לכתיבה "מי הם היהודים"אחרי הנצחון. ומאותה נק' הוא מקדיש את חייו לכתיבה "מי הם היהודים"
הוא רוצה להראות שזה עם הוא רוצה להראות שזה עם   --ם זה סתם עוד עםם זה סתם עוד עםהרומאים נלחמו אחרי הרבה מאוד עמים. הוא לא רוצה שיחשבו שהיהודיהרומאים נלחמו אחרי הרבה מאוד עמים. הוא לא רוצה שיחשבו שהיהודי

היה אדם היה אדם     --כמה היהודים הם עם עתיק. ספר נוסף שכתב "נגד אפיון"כמה היהודים הם עם עתיק. ספר נוסף שכתב "נגד אפיון"  --מיוחד במינו. הוא כותב גם על "קדמוניות היהודים"מיוחד במינו. הוא כותב גם על "קדמוניות היהודים"
שהיה מצרי שחי באלכסנדריה, והאיש הזה כתב ספר נגד היהודים. הספר הזה לא שרד, כמעט ולא ידוע מה היה שהיה מצרי שחי באלכסנדריה, והאיש הזה כתב ספר נגד היהודים. הספר הזה לא שרד, כמעט ולא ידוע מה היה   אפיוןאפיוןבשם בשם 
והחליט והחליט שנה לפני יוספוס פלאביוס, הוא לא הכיר אותו, אבל הוא כנראה קרא את ספרו שנה לפני יוספוס פלאביוס, הוא לא הכיר אותו, אבל הוא כנראה קרא את ספרו   311311ב פה. והוא חי כמעט ב פה. והוא חי כמעט כתוכתו

הראשון שכתב עלילת דם על הראשון שכתב עלילת דם על   שאפיון היה האנטישמי הראשון בעולם.שאפיון היה האנטישמי הראשון בעולם.  --יש הטועניםיש הטוענים  לכתוב ספר תשובה נגד ספר אפיון.לכתוב ספר תשובה נגד ספר אפיון.
היא פרשה בגיל מוקדם מביה"מ, היא פרשה בגיל מוקדם מביה"מ,   --עיטועיטו--השופטת הדסה בןהשופטת הדסה בן  הספר הזה כנראה היה אז פופולארי, והגיע עד לרומא.הספר הזה כנראה היה אז פופולארי, והגיע עד לרומא.היהודים. היהודים. 

"השקר מסרב למות". היא עוסקת במה "השקר מסרב למות". היא עוסקת במה   --הלכה לבתי ספר תיכוניים ללמד אזרחות. ובשאר פעילותיה היא כתבה ספר נהדרהלכה לבתי ספר תיכוניים ללמד אזרחות. ובשאר פעילותיה היא כתבה ספר נהדר
שנה מתאספים היהודים בבית שנה מתאספים היהודים בבית   2121פעם בפעם ב  --עלילת דם מאיזור רוסיה הבולשביקיתעלילת דם מאיזור רוסיה הבולשביקית  --שנקרא "הפרוטוקולים של זקני ציון"שנקרא "הפרוטוקולים של זקני ציון"

  2121רות היהודי בפראג, ומתכננים איך להשתלט על העולם, ומתפזרים בעולם ויוצרים לחץ כלכלי והישגי על העולם, וכל רות היהודי בפראג, ומתכננים איך להשתלט על העולם, ומתפזרים בעולם ויוצרים לחץ כלכלי והישגי על העולם, וכל הקבהקב
כשהצר נלחם בנפוליאון, רוטשילד אחד הלווה כשהצר נלחם בנפוליאון, רוטשילד אחד הלווה   --שנה הם מתעדכנים. כנראה זה מתבסס על האגדה על האחים רוטשילד )שנה הם מתעדכנים. כנראה זה מתבסס על האגדה על האחים רוטשילד )

הזו נפוצה מאוד. הספר הוא ברמה אקדמית גבוה מאוד. הזו נפוצה מאוד. הספר הוא ברמה אקדמית גבוה מאוד.   לצר כסף, ואחיו הלווה לנפוליאון(. עד היום עלילת הדםלצר כסף, ואחיו הלווה לנפוליאון(. עד היום עלילת הדם
שנים מכיוון ש"השקר מסרב למות". כמו בעת העתיקה, הספר של אפיון "לא שנים מכיוון ש"השקר מסרב למות". כמו בעת העתיקה, הספר של אפיון "לא   311311הפרוטוקולים הללו נכתבו לפני יותר מהפרוטוקולים הללו נכתבו לפני יותר מ

  הוא כנראה היה מאוד פופולארי. הוא כנראה היה מאוד פופולארי.   --סירב למות"סירב למות"
  --יוונים ומצרים. השליטים הם היוונים. מבין השאריוונים ומצרים. השליטים הם היוונים. מבין השאריהודים, יהודים,   --באלכסנדריה היובאלכסנדריה היו  למה דווקא באלכסנדרייה תופיע עלילת דם?למה דווקא באלכסנדרייה תופיע עלילת דם?

המצרים. הם תושבי המקום המקומיים, יש להם עמדת יתרון. היהודים הם מהגרים )גם היוונים, אבל היוונים המצרים. הם תושבי המקום המקומיים, יש להם עמדת יתרון. היהודים הם מהגרים )גם היוונים, אבל היוונים ––מי עדיף? מי עדיף? 
הם השולטים(. המצרים הם תושבי המקום, אבל מבחינה כלכלית ומסחרית הם מאוד משגשגים. אז את מי המצרים הם השולטים(. המצרים הם תושבי המקום, אבל מבחינה כלכלית ומסחרית הם מאוד משגשגים. אז את מי המצרים 

ודם כל את היוונים ,אבל אין מה לעשות עם זה, כי היוונים שולטים. אז הם ישנאו את היהודים. והעצבים ודם כל את היוונים ,אבל אין מה לעשות עם זה, כי היוונים שולטים. אז הם ישנאו את היהודים. והעצבים קק––שונאים? שונאים? 
שלהם על היוונים יופנו גם כלפיי היהודים. )כאשר היהודי צריך לתרץ ליווני, הוא תופס את המצרים כשעיר לעזאזל וכו'(. שלהם על היוונים יופנו גם כלפיי היהודים. )כאשר היהודי צריך לתרץ ליווני, הוא תופס את המצרים כשעיר לעזאזל וכו'(. 

בית בית האלמנט הוא האלמנט הוא   וחה להתנגח בהם. הקהל הוא היווניםוחה להתנגח בהם. הקהל הוא היווניםיש עוד אלמנט מאוד חשוב, לא למושא לשנאה, אלא לתשתית ניש עוד אלמנט מאוד חשוב, לא למושא לשנאה, אלא לתשתית נ
אין לשאר העמים זיקה כזו חזקה למקדשים אין לשאר העמים זיקה כזו חזקה למקדשים הזיקה של היהודים למקדש, גם כשהם בחו"ל, הם עולים לרגל. הזיקה של היהודים למקדש, גם כשהם בחו"ל, הם עולים לרגל.   ..המקדשהמקדש
פעמים בשנה. אלכסנדריה זו עיר חדשה, שרוצה פעמים בשנה. אלכסנדריה זו עיר חדשה, שרוצה   11וכנראה שהיהודים באלכסנדריה מימשו את מצוות העלייה לרגל וכנראה שהיהודים באלכסנדריה מימשו את מצוות העלייה לרגל שלהם. שלהם. 
את עצמה, היווני באלכסנדריה שסבא שלו ממוקדון, ירצה לבטל את הזיקה שלו למוקדון. לא להגביר אותה. לעומת את עצמה, היווני באלכסנדריה שסבא שלו ממוקדון, ירצה לבטל את הזיקה שלו למוקדון. לא להגביר אותה. לעומת לבסס לבסס 

ואת ואת   --הרבה יותר חמור, שכאשר הם עוזבים את העיר, הם לוקחים איתם המון כסףהרבה יותר חמור, שכאשר הם עוזבים את העיר, הם לוקחים איתם המון כסף  היהודים, שרק מחזקים את הזיקה.היהודים, שרק מחזקים את הזיקה.
ם הכסף הזה הם מחזקים את ירושלים. זה לא מתקבל ם הכסף הזה הם מחזקים את ירושלים. זה לא מתקבל הכסף הזה הם הרוויחו באלכסנדריה! )למרות שזה הכסף שלהם(. ועהכסף הזה הם הרוויחו באלכסנדריה! )למרות שזה הכסף שלהם(. וע

במיוחד כשזה עומד ברקע של עלילות הדם. "היהודים האלה מרווחים את הכסף שלהם על הגב במיוחד כשזה עומד ברקע של עלילות הדם. "היהודים האלה מרווחים את הכסף שלהם על הגב   --זה מאוד חמורזה מאוד חמור  על הדעת.על הדעת.
זו זו "אני מרוויח את הכסף שלי, אני משלם מיסים, תורם אותו לבניה, ו"אני מרוויח את הכסף שלי, אני משלם מיסים, תורם אותו לבניה, ו  --    שלנו, ולוקחים את זה לירושלים". יהודי יכול לומרשלנו, ולוקחים את זה לירושלים". יהודי יכול לומר

זכותי להשקיע חלק מכספי בארץ בכורותי". האשמה הזו ש "ליהודים אין נאמנות למדינה שבה הם חיים אלא למדינה זכותי להשקיע חלק מכספי בארץ בכורותי". האשמה הזו ש "ליהודים אין נאמנות למדינה שבה הם חיים אלא למדינה 
הרברט הרברט המינוח המפורסם לכך הוא "טענת המדינה בתוך מדינה". והמדינה האמיתית שלהם היא מדינת ישראל. המינוח המפורסם לכך הוא "טענת המדינה בתוך מדינה". והמדינה האמיתית שלהם היא מדינת ישראל.   --אחרת"אחרת"

  " . " . ""TThhee  JJeewwss  aarree  eexxaaccttllyy  lliikkee  eevveerryyoonnee  eellssee,,  jjuusstt  mmoorree  --סמואל אמרסמואל אמר
מידי שנה בשנה במועד קבוע. הם תופסים יווני זר, מידי שנה בשנה במועד קבוע. הם תופסים יווני זר, כככותב יוספוס כך: "הוא מספר )אפיון( שהיהודים עושים את הדבר כותב יוספוס כך: "הוא מספר )אפיון( שהיהודים עושים את הדבר 

מפטמים אותו במקדש במשך שנה שלמה, ואחרי כן, מביאים אותו ליער, הורגים אותו, ומקריבים את גופו לפי מנהגי מפטמים אותו במקדש במשך שנה שלמה, ואחרי כן, מביאים אותו ליער, הורגים אותו, ומקריבים את גופו לפי מנהגי 
מקרביו, ונשבעים בשעת הקרבת היווני לשנוא את היווני ואח"כ משליחים את שארית פיגרו לתוך בור. מקרביו, ונשבעים בשעת הקרבת היווני לשנוא את היווני ואח"כ משליחים את שארית פיגרו לתוך בור. פולחנם, טועמים פולחנם, טועמים 

יש בה בדיוק את כל המרכיבים. האם יש כאן גרעין של אמת? כנראה שכל מה שאתה אומר זו יש בה בדיוק את כל המרכיבים. האם יש כאן גרעין של אמת? כנראה שכל מה שאתה אומר זו   --הגרסא הזו היא "גאונית"הגרסא הזו היא "גאונית"
שכל מה שאתה אומרה הוא אמין, אם אתה שכל מה שאתה אומרה הוא אמין, אם אתה אמת לאמיתה, אם יש כאן גרעין של אמת. או שלפחות נותנים רושם לשומע אמת לאמיתה, אם יש כאן גרעין של אמת. או שלפחות נותנים רושם לשומע 

זה הרושם שאפיון זה הרושם שאפיון   יודע פרטים מסוימים לגבי היהדות שלא יעלה על הדעת שמי שלא בקיא ביהדות יתן פרטים כאלה.יודע פרטים מסוימים לגבי היהדות שלא יעלה על הדעת שמי שלא בקיא ביהדות יתן פרטים כאלה.
מומחה ביהודים. אילו מרכיבים של טיפת אמת יש כאן? היווני נעלם, איפה אפשר להחביאו, אם המטרה היא לפטם אותו, מומחה ביהודים. אילו מרכיבים של טיפת אמת יש כאן? היווני נעלם, איפה אפשר להחביאו, אם המטרה היא לפטם אותו, 

ולכן סיפר שהוא הוחבא בבית המקדש. והמרכיב השני, ולכן סיפר שהוא הוחבא בבית המקדש. והמרכיב השני,   ל ממקדשים אחרים אין כניסה לגויים.ל ממקדשים אחרים אין כניסה לגויים.בבית המקדש! להבדיבבית המקדש! להבדי
להבדיל ממקדשים אחרים , שאפשרי להרוג במקדשים. זה להבדיל ממקדשים אחרים , שאפשרי להרוג במקדשים. זה   לא רוצחים בבית המקדש.לא רוצחים בבית המקדש.שלקחו אותו ליער על מנת להורגו. שלקחו אותו ליער על מנת להורגו. 

הם התנהגו בצורה ברבארית. אם הם התנהגו בצורה ברבארית. אם כל עם בז לעמים שחיים סביבו. היוונים יודעים שבהיסטוריה שלהם כל עם בז לעמים שחיים סביבו. היוונים יודעים שבהיסטוריה שלהם   מיוחד ליהודים.מיוחד ליהודים.
אתה מעליל או גורם להם לחשוב, שקבוצה בתוכם, שהם שולטים עליה, ומאפשרים לה אפילו לשגשג, זה יכול לגרום להם אתה מעליל או גורם להם לחשוב, שקבוצה בתוכם, שהם שולטים עליה, ומאפשרים לה אפילו לשגשג, זה יכול לגרום להם 

היתה רווחת אצל כל העמים בעת העתיקה, אפילו! אצל היתה רווחת אצל כל העמים בעת העתיקה, אפילו! אצל   --לקבל את ההשמצה ולשנוא אותם. "הקרבת קורבן אדם"לקבל את ההשמצה ולשנוא אותם. "הקרבת קורבן אדם"
אשר עם נזכר במאורע שקרה בעברו , ולא יכול לעקור את הסיפור בעצמו, הוא עושה לו אשר עם נזכר במאורע שקרה בעברו , ולא יכול לעקור את הסיפור בעצמו, הוא עושה לו היהודים! )כך אומרים המחקרים(. כהיהודים! )כך אומרים המחקרים(. כ

כך אומרים המחקרים. כך אומרים המחקרים.   --להוציא מעז מתוק, עקידת יצחק זה לא מקרה רע, זה מקרה טובלהוציא מעז מתוק, עקידת יצחק זה לא מקרה רע, זה מקרה טוב  ––סובלימציה )נשגבות, עידון( סובלימציה )נשגבות, עידון( 
יזכה את כל עם ישראל בדין, יזכה את כל עם ישראל בדין, ראש השנה, כל כולו מתבסס על עקידה, מבקשים שה' יזכור את סיפור העקידה ובזכות זה ראש השנה, כל כולו מתבסס על עקידה, מבקשים שה' יזכור את סיפור העקידה ובזכות זה 

והמחקר טוען שאין שום שריד לסיפור העקידה בתנ"ך. זה מופיע פעם אחת בספר בראשית ומיד שתיקה שלמה. כאילו זה והמחקר טוען שאין שום שריד לסיפור העקידה בתנ"ך. זה מופיע פעם אחת בספר בראשית ומיד שתיקה שלמה. כאילו זה 
יש סיפור עלילה, מגיע איזשהו פלונטר, מגיע שליח יש סיפור עלילה, מגיע איזשהו פלונטר, מגיע שליח   --בסיפור העקידה יש "דאוס אקסמקינה"בסיפור העקידה יש "דאוס אקסמקינה"  איזשהו אירוע טראומטי.איזשהו אירוע טראומטי.

    משמים ופותר את הבעיה.משמים ופותר את הבעיה.
אין כזה דבר, זו בושה מבחינתם. אז אין כזה דבר, זו בושה מבחינתם. אז   --היוונים בתקופה שעליה אנחנו מדברים, הם כבר הרבה מעבר "להקרבת קורבן אדם"היוונים בתקופה שעליה אנחנו מדברים, הם כבר הרבה מעבר "להקרבת קורבן אדם"

הם בעצם רואים מיעוט שיושב בתוכם, שמקריב קורבן אדם ועוד יווני! זה מזכיר להם את ה"תקופה הרעה" שלהם. הם בעצם רואים מיעוט שיושב בתוכם, שמקריב קורבן אדם ועוד יווני! זה מזכיר להם את ה"תקופה הרעה" שלהם. 
ים אדם כפרימיטיביים וברבארים. בדיוק כמו שאנחנו ים אדם כפרימיטיביים וברבארים. בדיוק כמו שאנחנו היוונים הם כאילו "מודרניים" והם מסתכלים על עמים שאוכלהיוונים הם כאילו "מודרניים" והם מסתכלים על עמים שאוכל

ואין שום ואין שום   "איזה מן אל זה, שצריך קורבנות אדם?!","איזה מן אל זה, שצריך קורבנות אדם?!",  --. יש כאן גם קניבאליות! יש כאן אלמנט. יש כאן גם קניבאליות! יש כאן אלמנטנסתכל על קניבאלים כיוםנסתכל על קניבאלים כיום
  פלא, שמי שעובד את האל הזה הוא בעצמו ברבארי. אדם אוכל את בשר בנו מתוך רעב )מגילת איכה(, אבל כדי לעשות אתפלא, שמי שעובד את האל הזה הוא בעצמו ברבארי. אדם אוכל את בשר בנו מתוך רעב )מגילת איכה(, אבל כדי לעשות את

  הקרבת  חלק מבשרו לה'. איזה מין אל זה שמקבל קורבן אדם.הקרבת  חלק מבשרו לה'. איזה מין אל זה שמקבל קורבן אדם.  ––זה הרבה יותר גרוע זה הרבה יותר גרוע 
  



  אם אתה מצליח לשכנע את הקהל שהיהודים עושים דבר כזה, למה אתה בעצם מצליח בעלילה שלך?אם אתה מצליח לשכנע את הקהל שהיהודים עושים דבר כזה, למה אתה בעצם מצליח בעלילה שלך?
מכיוון שהיהודים נתונים לשלטון. הם צריכים לנהוג ע"פ החוקים במקום שבו הם חיים, ולא ע"פ החוקים שלהם מכיוון שהיהודים נתונים לשלטון. הם צריכים לנהוג ע"פ החוקים במקום שבו הם חיים, ולא ע"פ החוקים שלהם 

  וכך בעצם הוא משכנע את המקשיבים שזה נכון.וכך בעצם הוא משכנע את המקשיבים שזה נכון.  ירושלים.ירושלים.ממ
הדבר הזה הדבר הזה   --מצד שני, אין כמעט קורבנות אדם בחברה מיושבת ותרבותית, ובטח שאין קניבליות. אבל, כל זמן שהם בנפרדמצד שני, אין כמעט קורבנות אדם בחברה מיושבת ותרבותית, ובטח שאין קניבליות. אבל, כל זמן שהם בנפרד

אז אז   --כן, למשל אדם שחטא, ופשעכן, למשל אדם שחטא, ופשע––האם ניתן להסבירה? האם ניתן להסבירה?   --לדוג', רעב. הקרבת קורבן אדםלדוג', רעב. הקרבת קורבן אדם  --יכול להיות עוד איכשהו נסבליכול להיות עוד איכשהו נסבל
  זה הופך להיות מפלצתי לגמרי. זה הופך להיות מפלצתי לגמרי.   --מקריבים אותו בתור עונש. וכשהם ביחד אחד מעצים את השנימקריבים אותו בתור עונש. וכשהם ביחד אחד מעצים את השני

הדת היא פונקציה של לאום, הלאום מכסה על הדת היא פונקציה של לאום, הלאום מכסה על   --הדת היא נאורה. מזווית הראיה של היווניםהדת היא נאורה. מזווית הראיה של היוונים  --בתקופה ההלניסטית שלנובתקופה ההלניסטית שלנו
זה זה   --ום התפיסה היא שיש דת ויש תרבותום התפיסה היא שיש דת ויש תרבותהתרבות חייבת להיות הגיונית.  היהתרבות חייבת להיות הגיונית.  הי  --הכל, ובתוך הלאום יש גם דת וגם תרבותהכל, ובתוך הלאום יש גם דת וגם תרבות

אז צריך אז צריך   --לחלוטין, ואחרי שבוע האבא ילך לקונצרטלחלוטין, ואחרי שבוע האבא ילך לקונצרט  ברבריברבריטקס טקס   --נפרד. אך לא כך בתקופה ההיא. )נתן דוג' של ברית מילהנפרד. אך לא כך בתקופה ההיא. )נתן דוג' של ברית מילה
להפריד, הברית קשורה לדת והקונצרט לתרבות(. מזווית הראיה של היוונים דת היא תרבות. הם מתביישים במה שעשו להפריד, הברית קשורה לדת והקונצרט לתרבות(. מזווית הראיה של היוונים דת היא תרבות. הם מתביישים במה שעשו 

  הקרבת קורבן וכו'.הקרבת קורבן וכו'.  --אבות אבותיהםאבות אבותיהם
  לו היא לא תרבותית.לו היא לא תרבותית.שהדת ששהדת ש  --ולכן, המעליל הזה צודק לחלוטין, הוא צריך להציג את היהודי כ"חסר תרבות"ולכן, המעליל הזה צודק לחלוטין, הוא צריך להציג את היהודי כ"חסר תרבות"

  
  --אתנוס )עם(, גרפיה )שרטוט,תיאור(, היום המילה אתנוגרפיה היא מילה גסה, ולמה? מכיוון שזהו אינו מדעאתנוס )עם(, גרפיה )שרטוט,תיאור(, היום המילה אתנוגרפיה היא מילה גסה, ולמה? מכיוון שזהו אינו מדע  --אתנוגרפיהאתנוגרפיה

  שרטוט תכונות אופי של קבוצה באשר היא קבוצה.שרטוט תכונות אופי של קבוצה באשר היא קבוצה.    בעת העתיקה, זהו מדע לכל דבר. אתנוגרפיהבעת העתיקה, זהו מדע לכל דבר. אתנוגרפיהסוג של גזענות. סוג של גזענות.   ההזז
  צה כקבוצה )"הפרסים קמצנים" ועוד..(.צה כקבוצה )"הפרסים קמצנים" ועוד..(.ל מיני תיאורים לקבול מיני תיאורים לקבוככמספקים מספקים 

אל שרוצה קורבן אדם, אז אפשר אל שרוצה קורבן אדם, אז אפשר   --היו מזהים את תכונות האופי על סמך הדת. אם יש לדוג'היו מזהים את תכונות האופי על סמך הדת. אם יש לדוג'  --בעולם העתיק יש לכך צידוקבעולם העתיק יש לכך צידוק
  להגיד דברים רעים על הקבוצה ככלל.להגיד דברים רעים על הקבוצה ככלל.

הם עצום לא הם עצום לא ייההבדל בינההבדל בינהיום ,אסור לדבר על שרטוט תכונות אופי של קבוצה. היום משרטטים דפוסי פעולה והתנהגות. היום ,אסור לדבר על שרטוט תכונות אופי של קבוצה. היום משרטטים דפוסי פעולה והתנהגות. 
    אלא בודק את התופעה עצמה.אלא בודק את התופעה עצמה.בודקים תכונות אופי של האדם עצמו בודקים תכונות אופי של האדם עצמו 

מה שהחליף את האתנוגרפיה היא האנתרופולוגיה )אני לא שופט את מה שהחליף את האתנוגרפיה היא האנתרופולוגיה )אני לא שופט את   --אתנוגרפיה עוסקת בשרטוט תכונות אופי של קבוצהאתנוגרפיה עוסקת בשרטוט תכונות אופי של קבוצה
  הפעולה מזווית הראייה האנושית, אני בודק את החוקיות של התופעה עצמה(. הפעולה מזווית הראייה האנושית, אני בודק את החוקיות של התופעה עצמה(. 

  
  תנאים:תנאים:  33קשה מאוד לדבר על אתנוגרפיה, צריך קשה מאוד לדבר על אתנוגרפיה, צריך   כיום,כיום,
  דורות על גבי דורות, אין חילופי אוכלוסין.דורות על גבי דורות, אין חילופי אוכלוסין.  --ה להיות ללא תנודותה להיות ללא תנודותככקבוצה צריקבוצה צרי  ..33
  אין נישואים מעורבים.אין נישואים מעורבים.  --רציפות על פני דורותרציפות על פני דורות  ..22
  טריטוריה משותפתטריטוריה משותפת  --ישיבה על מקום אחדישיבה על מקום אחד  ..11
  כולם חיים אחד בתחת של השני.כולם חיים אחד בתחת של השני.  --צפיפות החייםצפיפות החיים  ..00

  האוכלוסין.האוכלוסין.*העיקר היא צפיפות *העיקר היא צפיפות 
  

היווני, כשהוא קורא את עלילת הדם הזו, הוא מזהה שיש כאן דת )אל, קורבנות...(. אבל הוא יבוא לזלזל ביהודים, היווני, כשהוא קורא את עלילת הדם הזו, הוא מזהה שיש כאן דת )אל, קורבנות...(. אבל הוא יבוא לזלזל ביהודים,   --הפחדהפחד
מה שקושר את היהודי עם האל שלו מה שקושר את היהודי עם האל שלו   --אולי להפעיל נגדם אפילו סנקציות מעשיות. הוא מזהה שזו דת, וזו דת פרימיטיביתאולי להפעיל נגדם אפילו סנקציות מעשיות. הוא מזהה שזו דת, וזו דת פרימיטיבית

הפחד. ישנם עמים הפחד. ישנם עמים   --בעברו של העם היווני שלו, זה הקשר בין המאמין לבין האל שלובעברו של העם היווני שלו, זה הקשר בין המאמין לבין האל שלוהוא יודע שהוא יודע ש  הוא הפחד ולא הערצה.הוא הפחד ולא הערצה.
אבל זו רמה נמוכה, בדיוק כמו שאנחנו מיומנים לקיים מצוות אבל זו רמה נמוכה, בדיוק כמו שאנחנו מיומנים לקיים מצוות   --שלמים בעולם שהקשר בינם לבין האל מבוסס על פחדשלמים בעולם שהקשר בינם לבין האל מבוסס על פחד

ם ע"י אפיון כדת שמבוססת ם ע"י אפיון כדת שמבוססת כי אתה מעריץ את האל. היהדות מוצגת ליווניכי אתה מעריץ את האל. היהדות מוצגת ליווני  --מתוך יראת העונש ,אבל יותר מיראת הרוממותמתוך יראת העונש ,אבל יותר מיראת הרוממות
בעלילת דם רואים את זה בגלל הקרבת קורבן אדם. אם האל נחשב בעיני האדם כאל נעלה, ככל שהקורבן יהיה בעלילת דם רואים את זה בגלל הקרבת קורבן אדם. אם האל נחשב בעיני האדם כאל נעלה, ככל שהקורבן יהיה   --על פחדעל פחד

ככל ככל תפילה. תפילה.   --יותר ויותר סמלי, כך האל נהפך ליותר נעלה. אני נותנת לאל משהו סמלי שיראה לו שאני מעריצה אותויותר ויותר סמלי, כך האל נהפך ליותר נעלה. אני נותנת לאל משהו סמלי שיראה לו שאני מעריצה אותו
    ין האל למאמין הוא יותר נאור.ין האל למאמין הוא יותר נאור.שהקורבן יותר סמלי כך הקשר בשהקורבן יותר סמלי כך הקשר ב

לפייס את האל. וזה לפייס את האל. וזה \\העובדה שהיהודים מקריבים קורבן אדם, זה מוכיח שהם מפחדים ממנו ומטרת הקורבן היא לפצותהעובדה שהיהודים מקריבים קורבן אדם, זה מוכיח שהם מפחדים ממנו ומטרת הקורבן היא לפצות
  מצייר את היהודים ככאלה שמכבים שרפות של האל. לעומת זאת היווני מקריב קורבן יותר רוחני.מצייר את היהודים ככאלה שמכבים שרפות של האל. לעומת זאת היווני מקריב קורבן יותר רוחני.

  אפיון צודק?אפיון צודק?  --
המקסימום שהוא יכול להגיע זה שהוא לא המקסימום שהוא יכול להגיע זה שהוא לא ! היווני, ! היווני, הההיא בנוי על קשר של אהבהיא בנוי על קשר של אהב  --של פחדשל פחד  לא! היהדות של בנויה על קשרלא! היהדות של בנויה על קשר

עובד את האל מתוך פחד אלא מתוך הערצה. ליהודים יש משהו אחר "ואהבת את ה' אלוהיך..." . בעולם היווני אין דבר עובד את האל מתוך פחד אלא מתוך הערצה. ליהודים יש משהו אחר "ואהבת את ה' אלוהיך..." . בעולם היווני אין דבר 
  כזה בכלל קשר של אהבה.כזה בכלל קשר של אהבה.

את זה בתור הפסגה, אבל האהבה לא ממצה את הקשר בין את זה בתור הפסגה, אבל האהבה לא ממצה את הקשר בין   הנוצרים הפכו את האהבה לציר של הדת שלהם. היהדות הציבההנוצרים הפכו את האהבה לציר של הדת שלהם. היהדות הציבה
  האדם חייב לעבור את יראת העונש, יראת הרוממות ורק אז אהבה. האדם חייב לעבור את יראת העונש, יראת הרוממות ורק אז אהבה. האדם לאל. האדם לאל. 

    בזכות האהבה, אתה תיגאל. זה הכי חשוב. האהבה יכולה לעשות הכל!בזכות האהבה, אתה תיגאל. זה הכי חשוב. האהבה יכולה לעשות הכל!  ––ואצל הנוצרים ואצל הנוצרים 
היא יכולה היא יכולה   --*הם היו הרוצחים הגדולים בעולם בשם האהבה שלהם. אהבה היא מסוכנת. תמיד ממשילים אהבה לאש*הם היו הרוצחים הגדולים בעולם בשם האהבה שלהם. אהבה היא מסוכנת. תמיד ממשילים אהבה לאש

  לחמם והיא יכולה גם לשרוף. לחמם והיא יכולה גם לשרוף. 
  

  החלק השני של עלילת הדםהחלק השני של עלילת הדם
בשעה שבה הם טועמים מקרביו של הקורבן, הם נשבעים לשנוא את היווני. אפיון הכניס את העניין של "לשנוא את היווני". בשעה שבה הם טועמים מקרביו של הקורבן, הם נשבעים לשנוא את היווני. אפיון הכניס את העניין של "לשנוא את היווני". 

הם הם   הסיבה היא השפה. המצרים לא שימרו את השפה שלהם.הסיבה היא השפה. המצרים לא שימרו את השפה שלהם.  ––מה דווקא היהודי נשבע לשנוא אותם ולא המצרי? מה דווקא היהודי נשבע לשנוא אותם ולא המצרי? לל
התיוונו. אולי היתה להם איזשהי שפת פולחן. אבל ביום יום, יהודים שימרו את השפה שלהם )המבוגרים לפחות(. היהודים התיוונו. אולי היתה להם איזשהי שפת פולחן. אבל ביום יום, יהודים שימרו את השפה שלהם )המבוגרים לפחות(. היהודים 

  כל הזמן מתגודדים בתוך עצמם. כל הזמן מתגודדים בתוך עצמם. 
  אנטישמי?אנטישמי?האם אני יכול לקרוא לאפיון האם אני יכול לקרוא לאפיון 

  .לא, אפיון לא היה האנטישמי הראשון. אנטישמיות היא אך ורק שנאת יהודים שהחלה לאחר הנצרות.לא, אפיון לא היה האנטישמי הראשון. אנטישמיות היא אך ורק שנאת יהודים שהחלה לאחר הנצרות  
  יכולים לבוא אנטישמים גדולים ולהשתמש בדבריו של אפיון כדי להוכיח שהאנטישמיות החלה עוד לפני הנצרות.יכולים לבוא אנטישמים גדולים ולהשתמש בדבריו של אפיון כדי להוכיח שהאנטישמיות החלה עוד לפני הנצרות.

  יש להבדיל היטב בין גירוי לבין תגובה.יש להבדיל היטב בין גירוי לבין תגובה.
אבל התגובה יכולה להשתנות. אם מוצאים קשר רציף, הגיוני וריאלי בין תגובות אתה צריך אבל התגובה יכולה להשתנות. אם מוצאים קשר רציף, הגיוני וריאלי בין תגובות אתה צריך   גירוי תמיד יהיה אותו גירוי.גירוי תמיד יהיה אותו גירוי.

  להוכיח קשר בין התגובות השונות, לא הצלחת? נשארת רק עם הגירוי.להוכיח קשר בין התגובות השונות, לא הצלחת? נשארת רק עם הגירוי.
  היהודים שימרו את תרבותם, דתם ואורח חייהם וגם איסור חתונה עם אומות העולם אלא אם הם מתגיירים. היהודים שימרו את תרבותם, דתם ואורח חייהם וגם איסור חתונה עם אומות העולם אלא אם הם מתגיירים. 



שהיהודי לא קופץ על ההזדמנות להתחתן עם שהיהודי לא קופץ על ההזדמנות להתחתן עם   --וזה הכי מרגיז אותםוזה הכי מרגיז אותם  --ה! כולם מתחתנים עם כולםה! כולם מתחתנים עם כולםבעת העתיקה אין דבר כזבעת העתיקה אין דבר כז
  בני העם הכובש!בני העם הכובש!

אבל , התגובות שונות. אם אתה מבחין בין גירוי לתגובה, אז אני אגיע למסקנה שאי אפשר לקרוא לו אנטישמים. אפיון לא אבל , התגובות שונות. אם אתה מבחין בין גירוי לתגובה, אז אני אגיע למסקנה שאי אפשר לקרוא לו אנטישמים. אפיון לא 
לא בגלל שהם רצחו את האל )כמו לא בגלל שהם רצחו את האל )כמו   --חשב שדם היהודים מותרחשב שדם היהודים מותר  לאלאחיסל יהודים. הוא ביטא את שנאתו ליהודים על הכתב  חיסל יהודים. הוא ביטא את שנאתו ליהודים על הכתב  

  --אצל הנוצרים(. מדובר פה על רצח אל, אין ליהודים צלם אנוש מבחינתם. לכן לא ניתן לקרוא לשנאת יהודים לפני הנצרותאצל הנוצרים(. מדובר פה על רצח אל, אין ליהודים צלם אנוש מבחינתם. לכן לא ניתן לקרוא לשנאת יהודים לפני הנצרות
נוצרי, ואז נוצרי, ואז   היהודי מטבעו עתיד לחזור בתשובה ולהיותהיהודי מטבעו עתיד לחזור בתשובה ולהיות  --שנאת יהודים.מבחינת הנצרותשנאת יהודים.מבחינת הנצרות  --אנטישמיות. לפני הנצרות זה יקראאנטישמיות. לפני הנצרות זה יקרא
וזוהי תורת הגזע הנאצית. הנאצים לא היו דתיים, הם איבדו את התקווה של הנוצרים וזוהי תורת הגזע הנאצית. הנאצים לא היו דתיים, הם איבדו את התקווה של הנוצרים   --מגיע השלב האחרון בדבר הזהמגיע השלב האחרון בדבר הזה

  שהיהודים יהיו נוצרים. גם הנאציזם בקונטקס הרחב הם השפעה נוצרית. הם חיילו אותה.שהיהודים יהיו נוצרים. גם הנאציזם בקונטקס הרחב הם השפעה נוצרית. הם חיילו אותה.
  
  
  
  

  המבחן:המבחן:  
  שאלה.שאלה.היחס בין לאומיות לדת, בטוח תהיה על זה היחס בין לאומיות לדת, בטוח תהיה על זה   --

  הלאום שולט בדת. הדת היא פונקציה של הלאום.הלאום שולט בדת. הדת היא פונקציה של הלאום.  --ביוון, היחס הרבה יותר פשוטביוון, היחס הרבה יותר פשוט
לגבי ישראל, הדת ממצה את הלאום, הדת זהה ללאום. אם אני אומרת שהדת ממצה את הלאום, אין בלאום כלום חוץ לגבי ישראל, הדת ממצה את הלאום, הדת זהה ללאום. אם אני אומרת שהדת ממצה את הלאום, אין בלאום כלום חוץ 

  מאשר הדת.מאשר הדת.
  ישראלי, ויהודי.ישראלי, ויהודי.  --ש לי שני לאומיםש לי שני לאומיםישראלים. יישראלים. י  --ואנחנו מקימים לאום חדשואנחנו מקימים לאום חדש  --אם הדת היהודית היא בעצם הלאום היהודיאם הדת היהודית היא בעצם הלאום היהודי

  "הדת שלך היא יהודי, והלאום הוא ישראלי. הדת היהודית היא הלאום היהודי. אז יש כאן בעיה."הדת שלך היא יהודי, והלאום הוא ישראלי. הדת היהודית היא הלאום היהודי. אז יש כאן בעיה.
נצרות. הוא לא יכול לשיר נצרות. הוא לא יכול לשיר \\יגיד שהלאום שלו הוא לא ישראל. הוא אזרח ישראל. הדת שלו היא איסלאםיגיד שהלאום שלו הוא לא ישראל. הוא אזרח ישראל. הדת שלו היא איסלאם  --ערבי ישראליערבי ישראלי

  "התקווה". יש אזרחות."התקווה". יש אזרחות.
  והיא קשורה בשמירת מצוות. והיא קשורה בשמירת מצוות.   --התרבות. הלאום הישראלי האמיתי זו דת ישראלהתרבות. הלאום הישראלי האמיתי זו דת ישראלמרכיב בלאום זו מרכיב בלאום זו 

  לדעתו, ללאום הישראלי אין על מה להחזיק. לדעתו, ללאום הישראלי אין על מה להחזיק. 
  ..ההשלכות לגבי הציונות לא יופיעו במבחן מכיוון שזו דעתו האישית של יוסי ההשלכות לגבי הציונות לא יופיעו במבחן מכיוון שזו דעתו האישית של יוסי 

  
היא עקרונית .ואין לזה פתרון היא עקרונית .ואין לזה פתרון   *המתרגם של תרגום השבעים יכול לתרגם הרבה מאוד דברים. כשהוא מגיע לשם ה'. הבעיה*המתרגם של תרגום השבעים יכול לתרגם הרבה מאוד דברים. כשהוא מגיע לשם ה'. הבעיה

    הפתרונות שהוא כן מציע, הם תמיד פשרה. כי לה' אין שם פרטי.הפתרונות שהוא כן מציע, הם תמיד פשרה. כי לה' אין שם פרטי.מושלם. מושלם. 
שיש עוד שמות פרטיים. זה מאבד את הייחוד. שם פרטי זה אומר שאני מנסה להבדיל שיש עוד שמות פרטיים. זה מאבד את הייחוד. שם פרטי זה אומר שאני מנסה להבדיל   מה הנגזרת המיידית לשם פרטימה הנגזרת המיידית לשם פרטי

  אותו ממישהו אחר. אותו ממישהו אחר. 
ע שהיווני יוכל לקרוא את התרגום הזה, הוא יודע שהיוונים רגילים ע שהיווני יוכל לקרוא את התרגום הזה, הוא יודע שהיוונים רגילים והמתרגם, לא משנה עבור מי הוא מתרגם, הוא יודוהמתרגם, לא משנה עבור מי הוא מתרגם, הוא יוד

לשמות פרטיים. והיווני לא מסוגל להבין בכלל מה זה אל אחד. אין לזה פתרון מושלם. הוא עושה את זה באמצעות ה' לשמות פרטיים. והיווני לא מסוגל להבין בכלל מה זה אל אחד. אין לזה פתרון מושלם. הוא עושה את זה באמצעות ה' 
. כי בכל מקרה . כי בכל מקרה   ככה ככה. אבל זו פשרה. זה המקסימום שאפשר לעשותככה ככה. אבל זו פשרה. זה המקסימום שאפשר לעשות  ––אדון". זה אומר שאין עוד אדונים? אדון". זה אומר שאין עוד אדונים? --הידיעה "ההידיעה "ה

  דת ישראל הפוכה לגמרי מהדת היוונית. דת ישראל הפוכה לגמרי מהדת היוונית. 
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  עבור היווני, הדת: עבור היווני, הדת:   --

  א. מאחדת בין פולייס )רבים(. א. מאחדת בין פולייס )רבים(. 
  ב. שולטת על הפוליס.ב. שולטת על הפוליס.

  ג. זהה לפוליס.ג. זהה לפוליס.
  נשלטת ע"י הפוליס.נשלטת ע"י הפוליס.  ד.ד.
  
  כיצד אי אפשר להצדיק את האל של היהודים במקרה של חוסר עזרה?כיצד אי אפשר להצדיק את האל של היהודים במקרה של חוסר עזרה?  --

  בשל חטאי האדםבשל חטאי האדםא. חוסר העזרה נגרם א. חוסר העזרה נגרם 
  ב. האל מנסה את האדםב. האל מנסה את האדם

  האל נוצח ע"י אל אחרהאל נוצח ע"י אל אחר  ג.ג.
  ד. השכר הוא רק בעולם הבאד. השכר הוא רק בעולם הבא

  
  איזה מבין הבאים אינו מאפיין של עלילת דם?איזה מבין הבאים אינו מאפיין של עלילת דם?  --
  שעיר לעזאזלשעיר לעזאזל  א.א.

  ב. הכללה ב. הכללה 
  ג. הקצנהג. הקצנה

  ד. דמוניזציהד. דמוניזציה
  
    יהודי אלכסנדריה לא היו מתבוללים מבחינה:יהודי אלכסנדריה לא היו מתבוללים מבחינה:  --
  דתיתדתית  א.א.

  ב. לשוניתב. לשונית
  ג. חברתיתג. חברתית
  ד. פוליטיתד. פוליטית

  
  איזה מבין הבאים לא היה רלוונטי לפרוץ מרד החשמונאים?איזה מבין הבאים לא היה רלוונטי לפרוץ מרד החשמונאים?--

  א. עלייתה של רומא בזירה הפוליטית צבאיתא. עלייתה של רומא בזירה הפוליטית צבאית



  נס פח השמןנס פח השמן  ב.ב.
  ג. חולשתו של תלמייג. חולשתו של תלמיי

  ד. המחלוקת בין היהודים לרומאיםד. המחלוקת בין היהודים לרומאים


