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הלוי  • יהודה  רבי  מול   –1075-1141  מעלות  אל  הלוי  יהודה  רבי  ציון,  משוררי  גדול 
הרקונקוויסטה, מסעות הצלב, הפילוסופיה המערבית: התייצבי אל ארץ הצבי. היינריך 

 . )ראה נספח( היינה

 ִלִבי ְבִמְזָרח ְוָאֹנִכי ְבסֹוף ַמֲעָרב 
 ֵאיְך ֶאְטֲעָמה ֵאת ֲאֶשר ֹאַכל ְוֵאיְך ֶיֱעָרב

 ֵאיָכה ֲאַשֵלם ְנָדַרי ָוֱאָסַרי, ְבעֹוד 
 ִצּיֹון ְבֶחֶבל ֱאדֹום ַוֲאִני ְבֶכֶבל ֲעָרב 
 ֵיַקל ְבֵעיַני ֲעֹזב ָכל טּוב ְסָפַרד, ְכמוֹ 
 .ֵיַקר ְבֵעיַני ְראֹות ַעְפרֹות ְדִביר ֶנֱחָרב

 

הקיום היהודי במעגלים בו זמניים: בין חול לקודש, בין מעמד הד'ימי    –יהדות ספרד   •
, רבי לוי בן  אסטרונומים רבי אברהם ן' עזרא   מכתשים על הירח על שם לִקרבה למלכות.  

 גרשום, רבי אברהם זכות. 

 1165על הר הבית  במערת המכפלה ו   1138-1204רמב"ם   •

הפרחי   • אשתורי  ופרח"    1280-1355רבי  "כפתור  ישראל  ארץ  חוקרי    –  1322ראשון 
מפריס   יחיאל  )רבי  הבית  הר  על  קרבנות  והר  1257הקרבת  הרמה  של  הטופוגרפיה   )

 הבית. 

 נזכרתי הלכה שאין לחוש על הטומאה כדאמרינן שקורבנות ציבור דוחין את השבת ואת הטומאה.

הרמב"ן  • כנסת  ה'כ"ז ט'    1194-1270  בית  מברטינורו  ;  1267  אלול  עובדיה  -1440רבי 
לציפייה:    –  1515 ריאליה  בין  לגאולה,  גלות  הארץ?  בין  בעניין  לכם  אגיד  רבה   -ומה  כי 

העזובה וגדול השיממון! וכללו של דבר: כל המקודש מחברו חרב יותר מחברו: ירושלים חרבה מן  
יהודה וארץ  מן הכול,  ונוצרים   יותר  לאלפים,  קרוב  ויושביה  מֹאד,  טובה  היא  חורבנה  ועם  הגליל. 

התתרים באו  מעת  כי  בתוכם,  ישראל  ואין  השולטאן.  מחרב  פליטים  מאות,  כג'  משם  בתוכם  ברחו 

יפה, ולקחנו אותו   והנה זרזנו אותם, ומצאנו בית חרב בנוי בעמודי שיש וכיפה  .ומהם נהרגו בחרבם
וכל הרוצה לזכות בחורבות זוכה. והתנדבנו לתיקון הבית, וכבר התחיל   העיר הפקר,לבית הכנסת, כי  

שכם  לעיר  ושלחו  תורה בשיפועו,  ספרי  משם  בבוא   להביא  שם  והבריחום  מירושלים,  היו  אשר 

מדמשק לירושלים  באים  רבים  כי  יתפללו,  ושם  הכנסת,  בית  יציבו  והנה  וארץ   התתרים,  וצובה 
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האר  מצרים גלילות  עליו.וכל  ולבכות  המקדש  בית  לראות  בחורבנה    ץ,  ירושלים  לראות  שזיכנו  ומי 
הוא יזכנו לראות בניינה ותיקונה בשוב אליה כבוד השכינה. ואתה בני ואחיך ובית אביך כולכם תזכו  

 בטוב ירושלים ובנחמת ציון. אביכם הדואג ושוכח, רואה ושמח.  

 המשך לוויכוח פריס וברצלונה.  וזהויכוח טורט –רבי יוסף אלבו בעל "ספר העיקרים"   •

 הצ'חרה היא אבן השתייה.    –  1479-1573הרב דוד בן זמרה   •

: פולמוס הסמיכה, רב לוי בן חביב  בין ירושלים לצפת   –ארבעת בתי הכנסת הספרדים   •
ראשון הראשונים לציון    ( 1620-1698)   ; מהמג"ן רבי משה גלנטי 1538ורבי יעקב בירב  

 (. 1817-1906)   ברכה הרב יעקב אלישר   עד היש"א (  1664) 

 קולומבוס, האניסות והפנייה למערב.   •

למזרח   • והפנייה  הספרדית  הפזורה  ספרד,  הציונות  –גירוש  קריטריונים    ראשית  פי  על 
האר"י, דון יצחק אברבנאל, רבי שלמה אלקבץ, דוד הראובני, רבי  :  אידאיים ומעשיים 

רב יוסף קארו, רבי יעקב בירב, דונה גרציה ודון יוסף נשיא, רבי ישראל  שלמה מולכו,  
הרעיון המשיחי    נג'ארה, המהר"ל מפראג והרב ישעיהו לוי הורוביץ )השל"ה הקדוש(. 

              הנורמטיבי ובבואתו הציונות. 

 האסכולה הברלינאית לחכמת ישראל   ( )נספח( 1856-1797היינריך היינה ) 

 שיבת הבן האובד 

כן שבתי לאלוקים כבן אובד, לאחר שרעיתי את החזירים אצל ההגליינים. האם הסבל הוא 
גאיות   דרך  אותי  והריצו  עלי  נפלו  הגעגועים השמימיים  רעה.  סיבה פחות  אולי  שהחזרני? 

 ויערות, דרך שבילי ההרים הכי סהרוריים של הדיאלקטיקה. 

 יבה לתנ"ך הש 

קראתי שוב בתנ"ך. איזה ספר גדול! יותר מן התוכן חשוב בעיני התיאור בו המילה היא כמו  
זה   צומח,  זה  כמו האדם עצמו.  כמו הכוכבים,  הים,  כמו  פרח,  כמו  עץ,  כמו  מוצר הטבע, 

ל נראה טבעי לגמרי. זהו  ו זורם, זה נוצץ, זה מחייך, אין יודעים איך, אין יודעים מדוע, הכ
 דבר האלוקים, בעוד שסיפורים אחרים מעידים רק על שנינות האדם.  באמת

 משה רבנו 

 …כמה קטן הר סיני כשמשה עומד עליו

ולא  בי,  שלטה  ההלנית  שהרוח  משום  הנראה  ככל  במיוחד,  משה  את  אהבתי  לא  בעבר 
סלחתי למחוקק היהודים על שנאתו לכל תמונה, לכל פסל. לא ראיתי, שמשה על אף איבתו  

יתה ילאמנות היה בעצמו אמן גדול וששכנה בו רוח אמן אמתית. אלא שרוח האמן שבו ה
שלא   אבל  להחריב.  ניתן  שלא  מה  אל  הענקי,  אל  המצרים,  ארצו  בני  אל  כמו  מכוונת, 

-כמצרים, משה לא צר את יצירות אמנותו מלבנים ושחם, אלא הוא בנה פירמידות של בני
דם, לקח שבט רועים עני ויצר ממנו עם, שגם הוא עמד אדם. הוא פיסל אובליסקים של בני א

גדול, נצחי, קדוש, עם אלוקים, שיהיה מופת לכל העמים, אב טיפוס -בסערות השנים, עם 
ישראל את  יצר  הוא  האנושות:  יוכבד,  …לכל  והמיילדת  עמרם  של  בנם  אמן,  אותו  יכול 

 ם( להתפאר שהוא הקים אנדרטה שתבלה את כל יצירות הברזל.  )וידויי

 נבואה 

 "מי ששורף ספרים עתיד לשרוף בני אדם"
 



; אולם היא לא הרסה אותו "הנצרות מיתנה במידת מה את הלהט הלוחמני של הגרמאנים
כליל ולא העלימה אותו כליל; ולכשהצלב והקמיע הכרוך עליו ינופצו, תשוב אז הברבריות 
המשוררים   עליה  שלהם,  הנסערת  ההתלהבות  תשוב  הנודעים,  הלוחמים  של  והאכזריות 
הנורדיסטים שרים עד כה. ואז ביום זה יצוצו שוב אותם אלילי המלחמה מקברותיהם ויגולו 

ל עיניהם עפר החולין; תור ]אל הוינקינגים או פסל תרח[ יהא ניצב עם המקבת האדירה מע
הקתדרלות את  ויחריב  חלומות …שלו  חולם  מפי  באות  הן  כי  אם  להזהרותיי,  תבוזו  אל 

ראש  תקלו  אל  שכמותם;  הטבע  של  והפילוסופים  פיכטה  מקנט,  להתנער  המזמינכם 
קודמת למעשה כשם שהברק מק…במשורר הוא  …דים את הרעםהמחשבה  בגרמניה  הרעם 

ים, כפי שלא נשמע ּפאכן גרמני; הוא אינו זריז אולם בוא יבוא. ולכשיישמע זעזוע אמות הסִ 
יפלו   הנשרים  זה,  רעם  לשמע  ליעדו.  הגיע  סוף  סוף  גרמניה  רעם  כי  דעו  מעודו,  כמוהו 

ת מסתור. כפגרים ממעל לתהומות, האריות במדבריות אפריקה יקפלו זנבם ויסתתרו במערו 
ואל  ואידיליה.  תמימה  למעשיה  הצרפתית  המהפכה  את  תגמד  גרמניה  שתחולל  הדרמה 
תתפתו לחשוב כי שקט זה נצחי, הוא השקט שלפני הסערה. הזירה ריקה אומנם כעת אולם  
)תרגום מצרפתית   מוות".  עד  כלות,  עד  תום,  עד  בה  שיילחמו  לגלדיאטורים  היא  ממתינה 

 ד"ר יוסף שרביט(

 

הי  "לגיבור, לו  הלוי,  ליהודה  גם  נשירה,  ומיוחדתילו  שונה  אך  לנפש,  גבירה  לא  ]...[  תה 
הכתירה יהי דפנה  וזרי  משחק,  תחרויות  על  בעלומיה  שניצחה  ארמון  בעלת  אשר    …תה  זו 

 . תה, בת עצב, דמות של שבר וחורבן, לה קראו ירושלים"יאהב הרבי, אומללה הי

    ם הטרובדור של ירושלי   שיר על רבי יהודה הלוי 


