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ןיברוק ירנה יתפרצה דמולמה םע לשה םהרבא יסחי 

ירחא תירבה תוצראב ורוקיבב ,םהב שגפיהל שקיב ןרפש רדנסכלא ברהש םישיאה ןיב 

תעפשה התרש יאדווב .לשה םהרבא ידוהיה גולואתה הנמנ ,1946 תנש ףוסב המחלמה 

ןיעמ ןרפש ברב תוארל ןתינש יפ לע ףא .המוד עקרמ ואבש םיקנעה ינש ןיב ןילמוג 

הררבתנ םרט ,תינרדומ הפשב הלבקה תרות תא חסנל ונויסנב דחוימב ,"ירציווש לשה" 

םע וירשק ריכזהל םויה יתאב ,הזה שגפמה תא ירכוזב .וילע לשה לש ותעפשה תדימ 

םהרבאל םישדקומה םירקחמב .הקיטסימבו היפוסוליפב אוה םג קסעש רחא תועד הגוה 

ףוסוליפה םע ותודידיו ושגפמ תודוא לע רמאנ אל ,המואמ טעמכ וא ,המואמ לשה 

עודי תוחפ ןיברוקש רעשמ ינא .(1978-1903)ןיברוק ירנה םסרופמה יתפרצה ןחרזמהו 

ותשיג תא טטרשלו ארוקל וגיצהל ,המדקה רותב ,רתוימ היהי אל ןכלו ,ירבעה רוביצל 

היניערגש ןימאמ ינא ,םינשב תורשע ךשמב ןבומכ החתפתה וזש יפ לע ףא .תוינחורל 

האמה לש םישולשה תונשב הנושארה םעפב לשה תא שגפ ןיברוק רשאכ ורצונ רבכ 

.והערל שיא ושיגרהש תידיימה הבריקה תרבסומ תאז תובקעבו ,םירשעה 

םירקוחה רתי ומכ .1903 תנשב תיטנטסטורפ החפשמ קיחב זירפב דלונ ןיברוק 

ותונינעתהמ האצותכ .םירקחנ יתלב םימוחתב ריעצ ליגב ןינעתה אוה םייתימאה 

,תיברע דומלל טילחה אוה ,ןוסליג ןיתא םע ןוברוסב דמלש םייניבה ימי לש היפוסוליפב 

.זירפב חרזמה תונושלל רפס תיבב ,תיסרפו תיכרות םג רתוי רחואמו 

אוה 1929 תנשב תימואלה היירפסב (1962-1883)ןויניסמ ייול םע שגפמ תובקעב 

היפוסוליפה ןיב סחיה יבגל תובורמה ויתולאש .ידרורהס לש תיפוסואתה ותרות תא ריכה 

המכח ידרורהס לש ורפס תא ןיברוקל תתל ןויניסמ תא ואיבה רשא ןה הקיטסימהו 

ןוויכמו ,לובנטסיאב אצמנ אוה 1939-ב .תיתפרצל ןכמ רחאל םגרת ןיברוקש קארשאלא 

רואל איצוהו ידרורהס לש וירפס תאירקב ומצע עקיש אוה המחלמה ךרואל םש עקתנש 

.יסרפה דמולמה לע הנושאר היפרגונומ 

ע"שת ,69-68 תעד 
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הדיו הירא הדוהי םע דדיתה אוה Ecole Pratique^ ןויניסמ לצא וידומיל ךלהמב 

םנמא 1.הלבקהו תידוהיה הקיטסימה ירעש תא וינפל חתפ קפס ילבש (1981-1908) 

לש תיפוסוליפה הקיטמלבורפב עוקש היהו טסינמרג רקיעב היה וז הפוקתב ןיברוק 
,תינמרג ירבוד םיטנטסטורפה םיגולואתה יבתכב האטבתה איהש יפכ תוינמזו תונשרפ 

ילויב .(1968-1886)תראב לרקו (1788-1730)ןמה ןהוי ,(1546-1483)רתול ןיטרמ ןוגכ 

ינרתולה ינמרגה גולואתה תא שגפ וכלהמבש ןילרבל ןושאר יתוברת עסמל אצי אוה 1930 

ןכ ומכו ,Das Heiiige רבחמ (1937-1869)וטוא ףלודור תותדה תאוושה רקוחו לוגדה 

,רגדייה תבשחמ תוירוקממ םשרתה ןיברוק .(1976-1889)רגדייה ןיטרמו תראב לרק תא 

ףוסוליפה לש ןושארה יתפרצה םגרתמכ .הקיזיפטמה לע ורפס תא תיתפרצל םגרתל לחהו 

ידכ 1931 טסוגואבו לירפאב תישילשו תינש םעפ גרוביירפב ותיבב רקיב אוה ינמרגה 

רודמב ויונימ תורמל .1934 לירפאב ולצא רקיב תפסונ םעפ .ומוגרת לע ומע חחושל 

Mien Cain ןהאק ןאילוי ולהנממ לביק ןיברוק תימואלה היירפסה לש ינחרזמה 

 (Η1974-1887 יתפרצה זכרמב 1936-1935 ןילרבב םידומילה תנש תא תולבל ידכ השפוח

.(Henri Jourdan)ןדרי ירנה ,ולהנמ תנמזהב 

םיניינעמ וא תודהיהמ קוחר ,וז הפוקתב .ןילרבב לשה תא ןיברוק ריכה הלא תוביסנב 

,םינוש ירמגל םייתוגה םימוחת ינשל רושק היה רבכ ןיברוק ירנה לש ומש ,םיידוהי 

היפוסואתהו 3,אסיג דחמ ,רגדייה לש היפוסוליפה :הזב הז םירושק יתלב הרואכל 

.אסיג ךדיאמ ,תימלסומה 

.ידרורהס יסרפה גולואתה לע ולש הנושארה היפרגונומה תא בתכ ןיברוק ,רומאכ 

רגדייה תנשמ תא גיצהש ןושארה ןיברוק היה ,יתפרצה ומגרתמ ותויהב ,דחא דצמ ,ןכבו 

יגוהל ברעמה בל תמושת תא ררועש ןושארה היה ןיברוק ,ינש דצמו ,יתפרצה ארוקל 

יפכ ,םנמא .יברע ןבא לש וז דחוימב ,תימלסומה הקיטסימה תרות תא רקחו םייעיש תועד 

ינש תא בלשל ןתינ ,ומינ פיליפל קינעהש ןויארב תוכיראב ריבסמ ומצע ןיברוקש 

4.הדיחיה תיתוהמה השיגה התואב ,םירושק יתלבה הרואכל ,הלאה םימוחתה 

רגדייהש תוינמזה תלאש איה תיעישה דוסה תרותו רגדייה ןיב תרשקמה הילוחה 

תילסרבינואה הירוטסיהה ןיב ןיחבה וב Sein und Zeit ורפסב קומע ןפואב חתינ 

 Weitgeschichte לש תוירוטסיהב השרושו \r'Dasein. םיפוסוליפהש רבס םג רגדייה

 "Henry Corbin et la mystique juive," in: M. Ali Amir-Moezzi et alia (eds.), ונרמאמ ואר

 Henry Corbin: philosophies et sagesses des religions du Livre, Tournhout, 2005, pp.
 .151-164

ירשקב ראשנ ןיברוק .דלוונכובל חקלנ היינשה םלועה תמחלמב .סירפב ידוהי סיפדמ ןב היה ןהאק 

 Humanism actif. Melanges d'art et de litterature ודובכל לבויה רפסב ףתתשהו ותיא תודידי

 .offerts a Julien Cain, Paris, 1968

 D. Shayegan, Henri Corbin, la topographie spirituelle de I'islam iranien,ואר וז הפוקת לע

 ·Paris, 1990, pp. 41-47

 "Henri Corbin, de Heidegger a Sohravardi," in: Ch. Jambet (ed.), Henri Corbin, Cahier de

Heme, Paris, 1981, pp. 23-37ןו'ג לש רמאמהו ,56-38 ימע ,םש ,ןיברוק לש הפסוהה םג ואר .1' 

ימע ,ךרכ ותואב ןורב 79-70. 
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רשקה תא בישהל היה יושע אוה .היגולואתהו םזינמוהה ןיב רשקה תא ודביא םינמרגה 

ומצע ןיברוק .םלסיאו תורצנ ,תודהי :רפסה תותדב המשויש יפל הקיטיונמרהה רוזחישכ 
תכנואמה התחיתמ יפל הירוטסיהה לש תילטנדנצסנרטה תונשרפל חתפמה תא הליג 

רבעמ - הל ארוק אוהש יפכ הירוטסיה-וריהה וא - ינוימדהו יסופיט-באה םלועב 

.םיינאריאה םימלסומה םיגוהה לש םתרותב ינחור-וכיספה ןמזה לש הקיטיונמרהל 

תא םג ביהלה רשא ,יברע ןבא ,ג"יה האמהמ ימלסומה ןקיטסימה ןמ בהלנ םג ןיברוק 

תא ותאירק ךותמ .(1951-1886)ןוניג יניר ,תוינרדומה לש לודגה רקבמה לש הבישחה 

ףוס תארקל דחוימבו ,הנושארה םלועה תמחלמ תובקעב הרצונש "תירבשמה היגולואתה" 

.ןוניג ירבד תא םיריכזמש םיחנומב "ינרדומה םלועה ילוח"ב קוסע ןיברוק היה ,וימי 

ותעפשהש ןוניג יבתכל עדומ ןיברוק היה ותוריעצבש רבכמ הז חיכוה טרקא רייבאסקא 

עבטה יפלכ ןוניג תדמע 5.רבחתה אוה םהילאש םיילאוטקלטניאה םיגוחה לע העדונ 

וזל הליבקמ התיה - תויטוזקאהו היגמה ןמ ררחושמ - תיחרזמה הקירטוזאה לש יתימאה 

םיילאוטקלטניא םירוזא לא הנפ רשאכ ןוניג תפקשהמ קחרתה הלה יכ םא ,ןיברוק לש 

.הנוש תיגולונמונפ השיגב שמתשהו ןוניג לש ומוחתל ץוחמ ויהש 

ןוניג וליאו ,םתוידדהב יורש היה 'ברעמו חרזמ יסחי' תלאש ןורתפ ,ןיברוקד אבילא 

ותרוקבב ףתתשה אל ןיברוק .ינרדומה ברעמה הטס ונממש דבוכה זכרמ חרזמב האר 

שיגר ראשיהל ףידעה אלא ,תויעדמה היתוטישו הלוכ תיברעמה היפוסוליפה לש הפירחה 

ביגהל ידכ ,וניארש יפכ .קודה ןפואב ןהירחא בקע אוה המוקמב .היתויוחתפתהל 

חורה םלועו יטסואפה םדאה לא הנפ ןיברוק ,ןמזה לש תוילאוטקלטניאה תושירדל 
ותוא הפחד ,ריעצה רתולב דחוימבו ,תיטנטסטורפה היגולואתב ותוניינעתהו ,ינמרגה 

םימרוגה דחא התיה תויטנטסטורפהש היה רובס ןוניג ,עודיכ ,וליאו ,ברעמה ןיילצ תויהל 

ןוניגש אוה ןיינעמ .ותלחמל רכהה ינמיסמ דחאו ינרדומה םלועה לש תינחורה תורדרדתהל 

םלועה תא הנושארל התליגשו ליעל הרכזנש ןיברוק לש היפרגונומה לע תרוקב בתכ 

Suhrawardi d'Alep, fondateur de la doctrine illuminative ינאריאה ינחורה 

 1939 ,ishraqi), Paris). אל ןיברוקש ןעט אוה ,ירוטסיהה קלחה תא ץירעהש יפ לע ףא

תיתימא תינחור תלשלשל הרשקתה אלש ,תיקארשאה תיפוסוליפה הטישה ןיב ןיחבה 

רבס ,ידרורהס לע העיפשה תויפוצהש הדוה יכ ףא .הרידסה תויפוצל הרושק ,יהשלכ 

.תימלסומ הרוצב שיבלהש םיינוטלפ-ואנ םיגשוממ לכ םדוק ותארשה קני אוהש ןוניג 

םיינחור םימוחתב אופא ונד ןיברוק ירקחמ 6.היפוסוליפל תמאב תכייש התיה ותנשמ ,ןכבו 

.ןוניג לש תורדגהל וענכנ אל םהיתורוסמש 

םיכילהתהש בשח אוהש ןכמ רחאל ריבסה ןיברוק ,תורשקתהה לש וז הלאשל רשקב 

המכחה התיה העישה ,ןיברוק תעדל .םיילמרונכ ןוניג ידי לע םיבשחנה הלאמ םינוש ויה 

תוכיישה תודמה תא דמחומל הסחיי רשאכ תויפוצה הנממ התטסש תירוקמה תימלסיאה 

 X. Accart, "Identite et theophanies. Rene Guenon (1886-1951) et Henry Corbin
 .(1903-1978)," Politica hermetica 16 (2008), pp. 181-200

r. Guenon, Etudes Traditwnneiies (1947), 92. הקיחש הז לע םג ןיברוק לע תרוקב ףיטמ ןוניג 

ןויגיסמ לש לפרועמה ונונגס תא. 



ןוטנפ ןוני ףסוי 228 

לע םגו ,ארבנהו ארובה ןיב ךנואמה סחיה לע תופיצרב תרמוש םיעישה תנשמ .םאמיאל 

ךייתשהלמ םתוא תרטופה םאמיאל םתורשקתהל תודוה םדאה לע תיהולאה החגשהה 
.תלשלשל 

תישיאה הייווחל ךרוצה תא ןיברוק שיגדה ,םייתד םיטסקטל תיגולונמונפה ותשיג רואל 

תויולגתהה ןוגכ .שפנב רמולכ ,"םוקמ םהל שיש םשו תועפותה ועריאש םוקמב םש" 

,ךכל ףסונב .תישיא תינוזח היווח לע תודסוימה יברע ןבא ןידלא יחומ לש תויאסמה 

רשא רוהטה לכשה תועצמאב תישיא יתלב תיזיפטמ העידי" לש גשומב קפס ליטה ןיברוק 
."ישונא אלו ילטנמ אל היה אל 

דחוימב גאדומ היה אוה .ינרדומה םלועה בצמ תא ןיברוק חתינ וייח לש ןורחאה רושעב 

תחא .םוהתה ךותל תוישונאה תא ךילשהל םייאו הקיזיפטמה רדגמ ץרפש עדמה רבדב 

וא "םיינחורה םיעדמה" ןדבא ,ותעד יפל ,.רתיה ונתוברת רבשמל תויסיסבה תוביסה 

אלא חרזמה ןמ אל אובל תבייח ינרדומה םלועה לש רבשמל דגנה תפורת .הקירטוזאה 

לדתשיש זכרמ דסייל בושח היהיש רבס אוה .ומצע ברעמה לש םיינחורה םיבאשמה ךותמ 

םידסוימה הלוגס ישנא לש אשונה תא הלעה אוה ."הלאה םילענה םיעדמה" תא רזחשל 

תא םיעבשה תונשב דסיי אוה תאז הפקשה רואל .הקיזיפטמה לש תיברעמ הרוצ לע 

ךא קוסעת איה ,הנוקסאב Eranos יסנכל דוגינב .םילשורי לש שודקה ןנחוי תטיסרבינוא 

ינחור םלוע לע םיססובמ ויה הלא הלוגס ידיחי ,ןיברוק תבישח יפל .תולגתהה תותדב קרו 

.'תיתאיסאה תוינש אלה' ארוק היהש הממ הנוש 

ידכ קר םא תורתוימ הנייהת אל תודהיה יפלכ ןיברוק לש ותדמע תודוא לע םילמ המכ 

האירק םנמא .םלסיאה ןבומכ התיה תישארה ותמגמ .לשהל וסחי תא ןיבהל ונל רוזעל 

םימעפ םירזוח םימיוסמ םיאשונ .תודהיל תובורמ תוכלשה הלגמ ויבתכ לש הקימעמ 

וא ,רפגלא םלע ,היגולורמונב םינד רתויב וילע םיביבחה םינקיטסונגהש םעפ לכ .תובר 

ןיברוק ,םיעבצה לש תוילמס וא יזיפטמה רואה םלוע ,תוכלמה םלוע וא תויתואה תמכח 

ילטנמונומה ורפסב 7."םילבוקמה תוקסעתה םע הלאה םיפוסוליפה םירשקתמ" יכ ריהצמ 

 En Islam Iranien, רמוא אוה:

םימלסומה םינקיטסונגה ןיבל םניב םימייקו דוס ישנא ןכ םג שי תורצנלו תודהיל 

תלעבו םימוצע םידממ תלעב ךא ,תקתרמ המישמ וז היהת .םיבר םיפתושמ םיווק 

הילא םיזמור ונאש תוארה תדוקנמ יתאוושה ןפואב רוקחל ,תויופצ יתלב תואצות 

םלסיאב תוירטוזיא תוארקנה תולוכסאה לש לרוגהו תועמשמה תא ,ןאכ 

8.תורצנב היתוליבקמו 

תוחפשמש ותרבס :ןיברוק תשיג לש םיידוסיה םינויפיאה דחא תא הלגמ וז הקספ 

חותינה .יזיפטמ םזינורכניס לש ןורקע ןיגב וזל וז תוסחייתמ תומיוסמ תוינחור 
.ףתושמה יזיפטמה םנבמ תא תולגל יושע תוינחורה ןהיתורוצ לש יגולונמונפה 

 .En Islam Iranien t. IV, Paris, 1978, p. 270 7
 .En Islam Iranien I, p. 25 8
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ינמאנ לכש ותנומאב תשרשומ ,הב םירודח וירקחמש ,תאזה תוניינעתההש םירבוס ונא 

בושח היה .הדיחיה החפשמל םיכייש םייתדה םיקפואה לכמ fideies d'amour-^ הבהאה 

רבעמ ןוימדה םלועב םהיחא ךרוצב תידדה הרכה ידיל וירבח תא איבהל"ונלש גולונריאל 

9."תודסומל 

םיספות תימהרבאה תרוסמה לש םיפנעה תשולש ,תויתדה תועפותה לש וז הסיפת יפל 

תוטישה רקח ,תולגתהה תותדמ ולצאנ תויתדה תורוסמה לכש ןוויכמ .דחוימ םוקמ 

.םיפתושמה םיינחורה םהיווק תא ןיברוק יפל טילבהל יושע תומשיימ ןהש תוינשרפה 

תטיסרבינוא ,1974 תנשב רבייפ ןאוטנאו דנרוד טרבליג םע דחי ,דוסייל האיבה וז השיג 

לכב וילא ףאשו תותדה תאוושהב רקחמ לש ימואלניב זכרמ ,םילשורי לש שודקה ןנחוי 
:וירבדכ .וחוכ 

תרות תא וריכה אל יעישה םלסיאה לש דוסה ילעבש ,קפס אלל ,אוה םוצע ןוסא 

אירול קחצי 'ר לש וז אלו רהוזה לש תילבקה תרוסמה לש וז אלו הבכרמה לש דוסה 

אל םיימהרבאה םיפנעה תשלש לש הלא דוס ילעבש אוה ןוסא ...לטיו םייח 'ר וא 

לככ ףתושמ דומיל בשומ םהל היה אל םלועמ .םתבריקב ןנובתהל ידכ ושגפנ 

10.טעומ היה םרפסמש 

תותד תא תיתד-לעה ותסיפת לש הירלקפסאל רבעמ הלאה םיסחיה תא האר אוהש המדנ 

harmonia תובהלתהב ארוק היהש המב וייח ףוס תארקל המשגתהש תולגתהה 

 abrahamica. הזירפהש תינויזח הסיפת םויק החינהש תיתאוושה היפוסוליפב לגד אוה

תותדה לש יזיפטמה דוחייה תא גישה הזוחה .תויתד לש םימכסומה תולובגל רבעמ 

.תוימהרבאה 

הזיתניס לש גשומה ידיל ןיברוק תא וליבוהש ךרד ינמיס המכ לע עיבצהל תעכ וננוצרב 

םידמולמ רפסמ ריכה ןיברוק וידומיל תונשבש ריכזנ .תימאלסאהו תידוהיה היפוסואתה ןיב 

ויתימע ןיב .תוירופ תוחיש להינ יאדווב םתיאש ,תידוהיה הקיטסימה םוחתב םיבושח 

המלשו 12( 1944-1904) םוארק לופ 11,הדייו הירא הדוהי ונמנ ןויניסמ לצא ותיא ודמלש 

ובלישש יאפורא חרזמ אצוממ םידוהי םלוכ ויה הלא םיידיתע םירקוח .(1990-1908)סניפ 

.וייח ךרואל תודידי לע רמש םתיאו ,םלסיאהו תודהיה ידומילב תואיקב 

 .A. Faivre, in: Henry Corbin et le comparatisme en religion, Milan, 2000, p. 98 et seq

Philosophie iranienne islamique aux XVlle et XVIIIe siecles, Paris, 1981, p. 330. וניסינ 

םירשק םימלסומהו םידוהיה םינקיטסימה ןיב ויה תלבוקמה העדל דוגינבש םינושה ונירקחמב תוארהל 
.יזיפה רושימב אל םא יתורפסה רושימב םידחוימ 

 Bibitograhie del'oeuvre de Georges Vajda,הדוהי יפלא ונרפסב תיפרגויבה ונתסמ ואר הדייו לע

 .Paris-Louvain, 1991

 J. Kraemer, "The Death of an Orientalist," in: The Jewish Discovery of ואר סוארק לע

 .Islam: Studies in Honor of Bernard Lewis, ed. M. Kramer, Tel-Aviv, 1999, pp. 181-223

 "Le bruissement de l'aile de ידרורהס לש ורפס תרודהמב ןיברוק םע הלועפ ףתיש סוארק

 .Gabriel," Journal asiatique 227 (1935), pp. 1-82
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ןיברוק ירנהו לשה םהרבא 

ןוכמל חפסנו תימואלה היירפסהמ ןיברוק קתונ 1936 ינוי ףוס דע 1935 רבוטקואב דחאמ 

est-ce que la'Qu רתוכה תחת רגדייה תא םגרתל לחה םש ,ןילרבב יתפרצה 

 ?m0taphysique. ןמ אצוי ינמרג-יתפרצ שגפמ םוקמ היהש ,יתפרצה ןוכמה לש היירפסב

תודוה .לשה םהרבא ,ינלופ אצוממ ריעצ טנרוטקוד לש הזיתל ובל תמושת הבסוה ,ללכה 

13.1936 יאמב לשה םע שגפיהל ודיב הלע ,ןוכמה להנמ ,ןדרי ירנה ורבח לש תונלדתשל 

וכישמהש תודידי ירשקב דימ ורשקנ םה ,תינויזחה העפותה ןמ תפתושמה םתובהלתה ןיגב 

.םישימחה תונש דע תוחפל םתובתכתהל רבעמ 

תא ךשמש רבדה םתסה ןמ 14.ןיברוק הליג רשאכ ליגר טנדוטס היה אל לשה םהרבא 

והשמ ,היחה תרוסמה תא םישגהו תידיסח תלשוש לש יתימא חמצ לשה היהש אוה ןיברוק 

ןיב הנומ היהו אטפאמ יברה לש םירישיה ויאצאצמ היה לשה ,1907 דילי .יפוצ 'חיש ומכ 

דסיימ ,(1760-1700) ט"שעבה לש רישיה ודימלת ,שטירזממ רב בד 'ר תא ויתובא 

אוה .בושטידרבמ קחצי יול 'ר ,ט"שעבה לש רחא דימלת יאצאצמ ,דתיה ומא םג .תודיסחה 

םידומילה ימוחת לכ תא שכר לשה .ותליהק תוגיהנמ תא ךישמהל המגמב ךנחתה 

לש םיירטוזא תועוצקמ םג אלא ,דומלתהו ך"נתה תונשרפ קר אל ופיקהש םייתרוסמה 

.תודיסחהו הלבקה 

ףתושמ דצכ .יאטיסרבינואה םלועה ינמכמב אצמתה םג אוה ,ןיברוק הארש יפכ ,םנמא 

דומילב ךישמהו ינוליח ךוניח םג לשה לביק ,תורחא תוידיסח תוחפשמ יאצאצ םע 

ןיברוק יניעב היה ךכ .1927 תנשב םשרנ םש ,ןילרב תטיסרבינואב תינרדומה היפוסוליפה 
.תפרצב שוגפל יוכיס היה אל וימודש "יח ידוהי ידרורהס" 

,1933 תנשב םילשה לשה ,תיאובנה תועדומה היה ואשונש ,ולש טרוטקודה תא 
הירוטסיהה ינפ תא תונשל ויה םידיתעש תוערואמ הינמרגב וחתפתה הבש הנשה 

רטשמהמ םידוהיה וקלוס רבכ רשאכ ,ןיברוק םע ותשיגפ ירחא םירופס םישדוח .תישונאה 

הזיתה .רוטקוד ראות תא לשהל ןילרב תטיסרבינוא הקינעה ףוס ףוס ,ינמרגה יכוניחה 

תינלופה הימדקאה ידי לע Die Prophetie תינמרגב אקארקב 1936-ב הספדנ המצע 
.םיעדמל 

םיבורק ויה היאשונש רבחמה לש תיגולונמונפה הטישהמ דימ םשרתהו ארק ןיברוק 

,(transcendance) תולעתההו ,אסיג דחמ ,האובנהו הקיטסימה תויבטוק רבדב ונויעל 

לראק חתיפש האובנה שודיח לש תיטקלאידה היגולואתה לש ארוק רותב .אסיג ךדיאמ 

 Dominique Bosquelle, "La Maison academique ואר ,Henri Jourdan (1901-1993) תודוא לע

 frangais a Berlin" in: Hans Manfred Bock and Gilbert Krebs (eds.), Echanges culturels et

 relations diplomatiques: presences frangaises a Berlin au temps de la republique de
 .Weimar, Paris, 2005, pp. 153-155.

 E. Kaplan, Holiness in Words. Abraham ואר ,ותבשחמל המדקהלו לשה לש היפרגויבל

Heschel's Poetics of Piety, Albany, 1996. ןיברוק הליטס 'בג םע עגמב ןלפק אב וירקחמ ךלהמב 

םתובתכתה תא יתושרל דימעהל ובוטב ליאוהו. 
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תונשרפל שידא ראשיהל לוכי היה ךיא ,ןושארה יתפרצה ומגרתמ םג היה ןיברוקש ,תראב 

תילכתב אנש ןיברוק םגש ,תוירוטסיהה תא החד הלה ?לשה בתכש לאה תניחבמ תואיצמה 

,unio sympathica יטפמיס דוחיי לש םיחנומב תיאובנה תועדומה תא רידגהו ,האנשה 

תוקבדה םג אלא איבנה לש תוקבדה קר אל האטבתה הב (Mitoffenbarung)תולגתה-וד 

בצמ תא רידגמ לשה .תורבדיהל ותקושת תא םישגהל תנמ לע רתסהה ןמ אצויש ,לאה לש 

תינטלומיס היווח אלא לאה לש תיאדיחי הדמ אוה ןיא 15.יביטיסנרט סותפכ הזה סחיה 

הווהמש ןוימד אלא ידוסי ינוש וא תטלחומ תויטנדנצסנרט וז ןיא .םוקמלו םדאל תפתושמה 

ןיב םימייקה חתמהו דוגינה ,הקיטקלאידה וז ןיא .האובנה לש תמדקומה החנהה תא 

דרפנ יגולואת ןימ אוה סותפהש רבוס לשה .םדאהו לאה ןיב רשקה תא תרסיימש ,םידגונמה 

.סחי ךותב היווה אלא המצעלשכ היווהל זמור סותפה ןיא .תיפרומופורתנאה תומדיההמ 

.םדאה איה תיפוסה ותילכתו ,ירסומ אוה הזה סחיה דוסי 

היטפמיס לשה יפב ארקנ הז יתעידי חכ ,תיקלאה תושיגרל ןיזאהל תישגרה תונכומה 

עבונ ,תיטסימה היווחה לש ףלוחה עגרל סחיב ינשה הצקב אוהש הז גשומ .תיאובנ 

תא תבייחמ הניא תוהולאה תגשה .יהולאה םותפהו ישונאה סותפה ןיב תידימתה המאתההמ 

םאה .(immanent) תימינפ תוידדהב תלוזה םע שגפמה רתוי אלא ,ישיאה ינאה תביזע 

הנומאל הזיתיטנאכ תידוהיה תוינחורה לש יופצ יתלב ןפ ןיברוקל התליג לשה תסיפת 

ןפואב החוד אוהש ירסומהו יתכלהה לאהו םיילנויצרה םיפוסוליפה לש םיהולאב תיתפופאה 

ןמז ותואבש הקזח ךכ לכ התיה לשה לש היגולוטפורפה ןמ ןיברוק תובהלתה ?קזח ךכ לכ 

ינלופה לש טרוטקודה תא תיתפרצל םגרתל ומצע לע חקל אוה רגדייה תא םגרתש 
16.ריעצה 

ינכתה הדממ תורמל .ןיברוק תא םיסקהש לשה לש ותנשמ לש רחא טביה ןאכ שי ילוא 

םדא ינב לכל שיש הנקסמ ידיל האיבהש תינרדומ תויטנבלר ותרות החיפה ,יביטקיבואהו 

דדועמ .(ןוניג לש ותעדל דוגינב) אוהש לכ יתוכמס חכל רשק ילב ,שדוקה חורב קלח 

ותוענכתשה תא הסכמ ישוקב לשה ,ישיאה יטרקוטסיראה ורוקמ לש תינחורה ותשרוממ 

הליגרה תועדומהש ,םייניבה ימימ םימיוסמ תועד יגוהלו ול ףתושמ בגא אוהש ,תישיאה 

17.תיאובנ הארשהל בורק אוהש העידי חכ תלעב 

לש הסיפתה תא בינה םיריעצה םיפוסוליפה ינש ןיב יטרואתה חיש-ודה ,רחא דצמ 

תוסמ לש היגולותנא - הימתמ ןפואב םויה וליפא תיטנבלר ןיידע איהש תראופמ תינכות 

לגרל .לשה לש טסקטה ביבס תובכרומ םלסיאבו תודהיב תיטסימה הבשחמה אשונב 

תטיסרבינואמ ןלפק דראודא 'פורפ רקיה יתימע הליג ,לשה ןיינעב םייפרגויבה וירקחמ 

תונשמ לשהל ןיברוק ןיב םיבתכמ תפילחל יבל תא בסה ובוטבו ,וז תינכות םידנרב 

.טרוטקודה םוגרתל הרושק וז תובתכתה .זירפב רומשה ןיברוק ןויכראב הדרשש םישולשה 

 .A. Heschel, Die Prophetie, Cracovie, 1936, p. 132 15
תע בתכב םסרופש ,הז םוגרת השעמל Hermes 16 (ידמל םיכורא םיטוטיצ רחבמב םצמטצה ,(ליעל ואר 

.רוקמב 194 ךותמ םידומע 34 םיסכמ קר םה .לשה לש ויתוארוה יפל ורחבנש 

 Prophetic Inspiration in the Middle Ages, transl. M. Faierstein, New 17 לשה לש ורמאמ ואר
 .York, 1998
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תעיבתכ ,סמרהב םסרפל ןנוכתהש היגולותנא לש םיניינעה ןכות רמתשנ ,ךכל ףסונ 

Henri אוה תעה-בתכ ךרוע .היפוסוליפו הריש ,הקיטסימל שדקומה לסירבב ססובמ 

 1984-1899) Michaux), ישיא דאמ ןונגסב תיתפרצב בתכש יגלב ררושמו רפוס ,ןמא,

18.שיגנ דאמ ןונגסב ובתכנש םיירטוזאה וירפס לשב רתויב םסרופמ 

"םוצע קופיס יל תמרוג ירפסל ךתבוגת" :בתכו תפרצב הז םוסרפ יוכיס לע חמש לשה 

הז רפס תעפוה תא תוארל תבהלנה יתקושת לע עתפות אל" .תינמרגב בתוכ אוה - 

אוהש םיקרפה לע ורובע עיבצה לשה 19."הזה ןמזב הביסה תא ןיבהל ךילע לקי .םכצראב 

תונויזחה לע ורקחמ לע תונמדזה התואב ןיברוקל עידוהו רתויב םייטנבלרה םהש שיגרה 

:רתויב בהלתה ,םמרה ךרוע ,ושימ ירנה ,ןיברוק לש ומוגרת תא לביק רשאכ 20.םייאובנה 

ויה ימ ןיבמ ינאש םשורה יל שי הנושארה םעפב .האילפמ הרוצב תניינעמ הסמ 

המל הבסה םגו ,ךייתשהל ורמיתה וא ,וכייתשה םה הילאש םרזה ,לארשי יאיבנ 

םיירצונ םיאקיטסימל םתוא תומדל יתיצר רשאכ יתוא וליהבה דימת םה 

תדוקנש בשוח ינא ,היפרומופורתנאל ףילחתכ היפרומואתל רשאו .םיינרדומ 
21.היירופ אצומה 

תאמ המדקה ליכהל הרומא התיה םלסיאבו תודהיב הקיטסימה לש היגולותנאה תינכות 

אשונב סניפ המלש תאמ רמאמ ,ידרורהס אשונב ןיברוק ירנה תאמ רמאמ ,ןויניסמ סיול 

ןבא תאמ םיעטק ,(1969-1886)ייסמ ירנה גולונאריאה תאמ רקחמ ,תיליעמסאה םיסונגה 

ןיברוק ףיסומ רבעמכ םהרבא תליפת חותינו ,ימלסומה קלחב ימורלא ןידלא לאל'גו יברע 

לע לשה לש ורפס תאמ םיכורא םיעטק רקיעב ליכה ידוהיה קלחה .םיילוש הרעהב 

יטסימה דממה לע רמאמ אב םהירחא .ןיברוק ידי לע תינמרגמ םימגרותמ םיאיבנה 

תאמ הלבקב רקחמ ,(1947-1896)ןידרוג בקעי תאמ לוריבג ןבאו יולה הדוהי תבשחמב 

לשהש ,(1965-1878) רבוב ןיטרמ תאמ תודיסחה לע הסמ ,(1982-1897) םולש םשרג 

יתלב המורתב םייתסהל הרומא היגולותנאה .דתיה ףוסבלו ,טרופקנרפב ומוקמ תא אלימ 

.(1965-1878)גייווצנחר ץנרפ תאמ תרדגומ 

תרדס םש שיגהל ידכ קרוי וינל העיסנל ןנוכתהש רחאמ 22הנמזהה תא החד םולש 

הארנכש ,ןידרוגל רשא 23."תידוהי הקיטסימב םיישאר םימרז" תרתוכה תחת תואצרה 

ועיפשהש םימסב הסנתה ףאו ,תוריירק המכב עגנ ושימ .תונמוא תרוקבו תועסמ ,הריש םיליכמ ויבתכ 

The Major Ordeals of the Mind and the'ר Miserable Miracle םיקהבומה וירפסמ םינש לע 
 Countless Minor Ones.

.1938 ראוניב 10 ,ןילרבמ ןיברוקל לשה לש ובתכמ ואר 

דובכל לבויה רפס ,'ם"במרה לש ונמז דע :םייניבה ימיב שדוקה חור לעי ורמאמ אוה םתסה ןמ 

.חר-העק ימע ,י"שת קרוי וינ ,סכראמ רדנסכלא 

 .Henri Corbin, Cahier de I'Herne, p. 322

תימואלה היירפסב םולש 'ג ןויכראב רומש ןיברוק לש ותנמזה תא החוד אוה ובש בתכמה לש קתוע 
.cor"4.Acc 1599 םילשוריב 

ןכמ רחאל הצבקתנ ידוהיה יגולואתה רנימסב 1938-ב המייקתהש קורטס הדליה םש לע וז הרדס 

.Major Trends In Jewish Mysticism, New York, 1941 :םסרופמה חפסל 
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תחא תויהל ךפה אוה יכ םא המחלמה לשב ורצענ ויתולועפ ,ישיא ןפואב ריכה ןיברוק 
24.המחלמה ירחא תידוהיה הבשחמה שודיחב תויזכרמה תויומדה 

ידוהיה טסקטה .השדוח אל זאמו המחלמה ץורפ םע הקספנ תראופמה תינכותה ,םרב 

םסרופש לשה לש טרוטקודל ןיברוק לש יתפרצה םוגרתה היה םופדה רוא הארש דיחיה 

,ילרוגה שדוחב המסרופו דבלב תימלסומ הקיטסימל השדקוהש סמרה לש תדחוימ תרבוחב 

תילאוטקלטניא תידוהי תוליעפ לש הנורחאה תוצצונתהה התיה םתסה ןמ 25.1939 רבמבונ 

.האושה ינפל היגלבב העיפוהש 

לש תורגא יתש .תימלסומ הקיטסימל רקיעב םישדקומ ויה תרבוחבש םיטסקטה רתי 

'ץראפ ןבא לש םוגרת ,יסמ ירנה ידי לע ימור לש םוגרת ,ןיברוק ידיב תוגצומ ידרורהסלא 

תיטמרהה העונתה לע רמאמו ,ןוניג תלוכסאל ךיישה (1971-1892)ןגנמרד לימא ידי לע 

הטיסרבינואב לארשי תבשחמל הרדתקה לעב רתוי רחואמ ,םניפ המלש ידיב בתכנש 

ןיא ,ידמל םיאתמ יתלב ןפואב תרבוחה תא םייסמה לשה לש טסקטהמ ץוח .תירבעה 

.ידוהי יפוא ילעב םירחא םיבתכ 

שיגדמ ,הינלופל םינמרגה תשילפ ינפל םירופס םימי ,1939 רבוטקוא שדוחמ ותמדקהב 

.םזיליהינה ינפב דומעל ידכ תמאה לש ימימשה רוקמה תא תולגל ףוחדה ךרוצה תא ןיברוק 

שגפמהש ןיברוק הוויק ,הברקה הפורטסטקה לע האובנ ןיעמ איהש ,וז הרהצהב 

תודחאה תא רזחשל אוהש ךיא לכוי תוימהרבאה תותדה שולש לש ילאוטקלטניאה 

רשפאת תאזה (היגולותנא)הו ןתי ימ ,ונלש הפוריא תא תשחוב רשא הרעסב" :תישונאה 

וחיטבה (םיינחורה םירומה)םמצע םהש ומכ םיינחורה םימרוגה תודרשיה תא חיטבהל ונל 

."דחאל ,רואל וכרד תא אוצמל רבשמ לכב םדאה תא םיעייסמש םדק ימיב 

ןאכ ומייתסה אל םנמא .ריעצה ינלופה ברהו יתפרצה רקוחה ןיב רשקה קתינ וז הרעסב 

.ןיברוק תבשחמ לע זע םשור הריאשה לשה תנשמש קפס ןיא .לשהו ןיברוק ןיב םיסחיה 

אשונב 1955-ב סונארא שגפמב אשנ ןיברוקש האצרהל הארשהה רוקמ אוה לשהש רורב 

תויהל הכפה וז האצרה ,ךכל ףסונ 26.םלסיאב הבהאה ינמאנ לצא היטפואתו היטפמיס 

יברע ןבא לש תויפוצב ינרציה ןוימדה הלועמה ורפס לש םינושארה םיקרפה תשולש 

םייפוסוליפה םיטסקטה דחאכ בשחנש ,הז רפס 27.1958-ב ןכמ רחאל םינש שולש םסרופש 

ברעמה תוניינעתה לש תיתימאה אצומה תדוקנ תא ןמסמ ,םירשעה האמה לש םילודגה 

אשונה קרפה לש הנושארה הקספה ,השעמל .ללכב תויפוצה תרותבו יברע ןבא תבשחמב 

תיצאנה הינמרגמ חורבל ץלאנ אוה לשה ומכ .1923-ב ןילרבל עיגהו היסורב קסניוודב דלונ ןידרוג 

ותרותב לדתשה .ח"יכב ןרפסכ דבע םגו םינברל שרדמה תיבב דמיל םש,1933-ב זירפב בשיתהו 

תונויסנמ ששואתה אל אוה .לארשי תבשחמו גרוברמ תלוכסא לש תוינאיטנק-ואנה ןיב רשג םיקהל 

,ומסרופ םרטש ויתוסמו וירועיש םיליכמה ,ויתוריינ .הירחא רצק ןמז וימי ימדב רטפנו המחלמה 

 Jacob Gordin, Ecrits: Le renouveau de la pensie juive ואר ויתודוא לע .ח"יכ תירפסב םירומש

 .en France, Paris, 1995

 .Hermes, 3e serie, nov. 1939, pp. 78-110

 Sympathie et theopathie chez "les Fideles d'amour en Islam", Eranos-Jahrhuch 24 (1955),

 .p. 199-301

 .L'lmagination creatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi, Paris, 1958
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לשה תא טטצמ ןיברוק ,תינבלחה תליפתל שדקומה 'היטפואתו היטפמיס' תרתוכה תא 

ןיב שיגרמ אוהש דוגינה יבגל ויתונקסמ יפלכ ותוגייתסה תא אטבמ אוה יכ םא שוריפב 

אוה ךכל ףסונ .תנווגמ רתוי הסיפת חתיפ ומצעב ןיברוק .תיטסימה תדהו תיאובנה תדה 

ותנשמב לאה ןוזח תא ורפסב חתנמ אוה רשאכ ויחנומו לשה יגשוממ וינפח אולמ באוש 

לא זמורו ותארשה רוקמב הדומ ןיברוק ,וכרד תישארב ,ךכלה .יברע ןבא לש תישיאה 

ונל תראבמ םיילוש תרעה 28."רחא ירמגל רשקהב רבכמ אל עצובש ירוקמ דואמ רקחמ" 

29.םיאיבנה ,לשה לש ורפסב רבודמהש 

לדבהה תא ושיגדהב לשה לש הזיתה רקיע תא םכסמ ןיברוק ןכמ רחאל םיאבה םיפדב 

תא ץמאמ ןיברוק ךכ רחא אבש וחותינב 30.יטסימה דוחייהו יטפמיסה דוחייה ןיב יתוהמה 

,ךכ .תויפוצהו םלסיאה לש תיטסימה הבשחמב ןמשיימו לשה לש תוילקיסקלה תוגוסה 

31.היטפואתו היטפופורתנא ,יטיתפה ל-אל זמור אוה ,לשמל 

.ןיברוק ידי לע המגרות אל הלאה םיגשומה תא חתנמ לשה הבש הקספהש אוה ןיינעמ 
:ריהצמ לשה םש 

 Ein Gegenstuck zu der anthropotropischen Wendung Gottes bildet die

 theotropische Bekehrung des Menschen zu Gott ... wie der Prophet als

 Erlebenistrager des Anthropotropismus, so 1st der Preister als
 Erlebnistrager des Theotropismus.32

טופורתנאה היינפל דגנה-לקשמ תא הווהמ ל-אה לא םדאה לש תיפורטואתה הבושתה 

תא הווח ןהכה ךכ םזיפורטופורתנאה תא הווח איבנהש יפכ ... ל-אה לש תימזיפור 
.םזיפורטואתה 

תחת תירבה תוצראב תילגנאב ףוס ףוס עיפוה לשה לש טרוטקודה לש בחרומ חסונ 

:הרעהב בתוכש יפכ ויפלכ ןיברוק תבוחל עדומ לשה היה ודצמ The Prophets.33 רתוכה 

201 ימע ,םש 

.4 הרעה ,263 ימע ,םש 

 Die Prophetie, p. 176: Diese unio sympathetica 1st im geissen Sinne der Gegentypus der

union mystica. םגרתמ אוהש רחאמ ןיברוק תושרל דמע לשה לש ירוקמה טסקטהש ריעהל ןיינעמ 

 Finalement l'unio mystica, eprouve par la conscience du prophete, serait :(203 (ימע
antitype de l'union mystica des extatiquesדועב הזה חוסינה תא ץמאמ ןיברוק הז רמאמב .!' 

ןכל םדוק הנש הרשע שש םסרפתנש לשה לש טרוטקודה לש יתפרצה חסונב הז טפשמ לש ומוגרתב, 

 .Cette unio sympathetica est, en un certain sens, l'antithese de l'unio mystica :םגרתמ אוה

 .The Prophets, Philadephia, JPSA, 1962, p. 319 תשה

 Die Prophetie, pp. 114: "die Prophetie als Anthropotropismus," pp. 115-119b: תשה
 The ". וושה .תילגנאה הרודהמב ובחרוה וללה םיגשומהAnthropotropismus und Theotropismus"

 .Prophets, pp. 439-443

Die Prophetie, p. 117. וושה The Prophets, p. 441. ימע ,םש ,ןיברוק ואר 203. 

 A. Heschel, The Prophets, Philadelphia, Jewish Publications Society of America, 1962

.323-307 ימע ,הי קרפלו ,231-221 ימע ,בי קרפל ליבקמ ןיברוק ידיב םגרותש קלחה 
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 Henry Corbin applied the categories of the 'theology of pathos' and the

 'religion of sympathy' to the religious experience of the Sufis in Islam in

 his illuminating essay: «Sympathie and theopathie chez "les Fideles
 d'amour" en Islam» 1956, [and in] L'imagination creatrice d'Ibn Arabi,
 1958.34

רבעשל ונרומ ,רחא יתפרצ הגוה ,קוידב הפוקתה התואב .ןיינעמ רבד ףיסוהל ונילע 

לש חוסינ שפיח אוה םג ,"יתפרצה לשה" הנוכמ היה רשא ,(1984-1914) רהנ ירדנא 

סותפה לע לשה יגשוממ תלעות קיפה םג אוה ונוידב 35.וננמז ינבל האובנה גשומ 
36.תיתדה היטפמיסהו 

דע םהיבתכמ תועצמאב עגמב םיפוסוליפה ינש וראשנ עדוי ינאש המכ דע ,םוכיסל 

המדקהה היהש 1938 רבוטקוא לש םסרופמה שוריגה וצב לשה הכוה םייתניב .1954 תנש 

תוצראל םשמו הילגנאל ןילופמ רגהל ודיב הלע תובר תואקתפרה ירחא .חלודבה לילל 

היגולואתה לש תועדה יגוה ילודגמ דחאל ךפהנ אוה םש .1940-ב עיגה אוה הילא תירבה 

םינברל שרדמ תיבב תידוהי הקיטסימו לארשי תבשחמ דמילו םירשעה האמה תב תידוהיה 

ןושארה םדא םע תירבה םשב תינרדומה הרבחה תמועל ןיברוק תוקפסל דהכ .קרוי וינב 

ןעמל םילודגה םימחולה דחאל םג ךפהנ יניס רהב תירבה םשב לשה ,ןארוקב האבומה 

.תויחרזא תויוכזו יתרבח קדצ 

The Prophets 34, הרעה ,308 ימע 1. 

ןיברוק לש ומש תא םעפ-יא ריכזה חונמה הלעבש תרכוז הנניאש יל הרסמ ל''ז רהנ הניר תרבג 35. 

 A. Neher, L'Essence du proph0tisme, Paris, Maisonneuve, 1955, p. 97-102, 250 (ed.36 וושה

 Ε. Jacob, "Le prophetisme Israelite d'apres les recherches recentes," 95-100 ,1983). םג ואר
 .RHPR, I, 1952, p. 169
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