
 ןירוח ןורהא ברה לש תיבלההו תינויערה ותמחלימ
 תודהיב תיתד המרופיר דעב

 תאמ

 יאלפ השמ

 ןיטסוא ,ססכט לש הטיסרבינוא

 ,תדב םינוקיתה ןויער תצפהב עייסש ,תירבעה המרופירה ישנא ןיבש םיליעפה דחא

 דלונ) ןשיה רודה ינבמ יסכודותרוא בר ,(רניראח וא ,ץראה) ןירוח ןורהא 'ר היה

 ותוא לכ .הנש שמחו םישימח םש רגו הירגנוהבש דארא ריעב תונברב ןהיכש ,(1766־ב

 תמחלימל הפרטצנ 1818 תנשבש ,ולשמ תיטרפ המרופיר תמחלימב יורש היה ןמז

 רחא יסכודותרוא ברכ אלש .לכיהה־ינוקית םע רשקהב הלכשהה לש המרופירה

 ןורהא 'ר לש ותמחלימ התיה ,ןילרב לואש 'ר ,המרופירה תמחלימב ול םדק רשא

 ךרוצה רבדב ויתועד לע רזח אוהו ,ומשב ומסרפתנ ויבתכ ;היולג המחלימ ןירוח

 ,םיאנקה םיסכודותרואה ידי־לע ףדרנ ןילרב לואש 'ר םא .ותריצי לכב םינוקיתב

 תידרחה תודהיה הביגה דציכ ראתל לקנ ,םש־םוליעב ומסרפתנ וירבדש יפ לע ףא

 האצותכ .בלה־יולג רוטמרופירה ,ץרוח ברה לש תוינרפוכה ויתועד לע הירגנוהב

 םירבדמ "וב־רוזחל.. תודחא םימעפ ץולא ץרוח היה תויסכודותרואה תופקתהה ןמ

 םימויאה תנכס הפלחשכ ,תמדוקה ותדמעל בושל ןמז רחאלו ,המרופירה חורב בתכש

 ץמוא" רסוחו "יפוא רסוח" ,תונכפכפה םירקוחה בור ואר ךכב .הירגנוה ינבר לש

 לש וצחלב-לכיהה־ינוקיתב ותכימתמ וב־רזחש הדבועב »."תוברק־ישנאל הפיה

 יכ ,םירקוחה וניחבה-רפוס ם"תחה ,רפוס השמ 'ר העפשהה־בר ידרחה ברה

 ־."םילטובמו םילטב 'תמאה תאנק,ב וירבד לכש עידוהו הטרח דימו־ףכית עיבה..

 ןירוחב ואר רשא «דלאוונירגכו תקצירפכ םידרח םירפוס לש םבילל ץבהל רשפא

 .290 יסע ,יה ךרכ ,(1959 :ביבא־לת) לארשי תורפס תודלות ,תבניצ .י 1
 .293 '°ע -םש 2
 .123-120 ימע ,(זיישח :ביבא־לתו הליעמה רפס ,רקצירפ .א 3
 :טשעפאדובו הירגנוהב הנומאהו הרותה תורוק ,דלאוונ'רנ הדוהי לאיתוק' *

 ,דלאוונירנ ;-לכב רפוכ !יראה. ,םייארונ םישעמ כ־חא [!] ושע ןיראח ןרהא 'ר, :44~43 ימע ,(איפרת
 טפשמכ דנה תא יכנא ןד. :59 ימע ,ןושאר רפס ,וגיערת :הירגנוה ,ץאווו אירננואכ םידוהיה

 גס
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 [ב] יאלפ השמ דס

 אלש ,תירבה ירבד הלאב םידרחה םינברה תובקיעב וכלה םה ;לארשי רכוע

 לע ודמע אל םבורש ,םירחאה םירקוחה תא ןיבהל ןיא םלוא 5.ץרוחמ םטביש וכשח

 ,ועבוקב ץרג ךכב ליחתה .וירבד תא אורקל וקייד אל ףאו ,ןירוח לש דחוימה ובצמ

 תינוניב העידיו התוחפ הלכאהו םיבורמ םירבד לעב הלק ותעדש םדא" אוה יכ

 תיזנכשא ,תירבע) םימעפ שלש דחא תלוא רבד עיבה ותעד רצוקב רשא ,דומלתב

 דלפנרב '."תולכס ירבד" ויבתכב האר ןאמלוש רזעלא «.''(תוירבע תויתואב תיזנכשאו

 ךא ,תומכ יבר ויה ןירוח לש וירפס יכ ,ותעיבקב קדצ אוה תמייוסמ הדימבו ,עבוק

 םירחא «.דלפנרב טילחמ ,"תופידרה ןתואל ןוגהו יאדכ היה אל" ןירוח «.תוכיא יטועמ

 !ףיפ לצא אוצמל רשפא ןירוח לש ולעפימל יבויח םחי »«."להובמ" םדא וב ואר

 »2.יבהזו

 ןיא ,ןילרב לואש 'ר תמגודכ ,הלועמ יתורפיס ץרשיכו תדחוימ תופירח ,ןכא

 .י .מ לש רואיתה ןורשיכו ןייוצמה ירבעה ץנגיסה ויבתכב ןיא :ןירוח לצא אוצמל

 ברקב הבושמו המוהמ איבה ,תודהיה תריב תא עקעקל 'יה ותדימע .תוכז ול אצמנ אלו השק רתויה
 ילודג ושע המיו תוכז ול דוע שפחל ןיא לארשי ללכמ ואצי ותיב ינב רשא שיא .תילארשיה הימגכה
 ."ואמטת אלו וללה םישנא תיבמ וריסה תולוק ילוקב וארקש לארשי

 הלילחו .םיקסופו ס"שב די ול ץא. :ב־ק 'סע ,(ט"עקת :אנוטלא) תירבה ירבד הלאו
 שלושמה טוח ורפיסב ,רפוס המלש ,רפוס ם־תחה לש ודכנ .ז־ט ימע ,םש ןכו ."ותארוה לע ךומסל

 םהב וטקנש םייוטיבב שמתשמ ,ז"כ-ו"כ 'סע ,ןושאר קלח ,(ח"סרת :ןעיצילאנ ,שטיבאהארדז שדחה
 םיתחה שמתשה ןורחאה יוניכב ."א"נירוח ארטס. ,"תמה חניק, - תמאה תאנק :סומלופה תעב ןירוה דגנ

 והניכ םנ םש ,(133 ימע ,הליעמה רפס 'פל-ג"צק ,ג*צ ,ה"פ) ולש תובושתו־תולאשב רפוכ

 םתח ת־וש יטוקיל) ר־חא ת־ר ,רענ'בא"ך ןיראןך !רהא :ןכו ,ןשפיט ,שידיאב ,ראנן ראנ־ירוח

 :בובלסינטסן ב"ח ,ןהאפ ןבואר יבתכ ,הלכשה יקרפ ,ןהאפ יפל ,ד"צ ''ס ,ויפ ,רפוס

 ,רסומ ,1300 ימע ,זח"פרת :אנליווו ךורב רוקסב ,ןייטשפע 'ולה ךורב .(195 'טע '['יצרת

 ."תמאה תנק. - ןירוח לש "תמאה תאנק. תא וניכש

 ,רסומ ,195 'מע .רכזנה ורפיסב ,ןהאפ .279-278 ימע ,ט־ח ,םידוהיה ימי ירבד ,ץרנ 6

 דהוא ,דלפצרה ביל רוזנצה .םירחא ידיב ושענ םימונרתהשו ,םוסריפ םשל תינמרג בתכ אל ןירוחש

 Leopold Low, Gesammelte Schriften ןייע .תינמרגל ותעב רבד תא םנר'ת ,המרופירה

293 .Szegedin: 1890) II, p). אורק ןירוח ןורהא דמל ,ןירוח לש ףארנויבה ,ביל דלופואיל יפל 
 .(254 'טע ,םש) גארפב ותויהב 16 ליגב תינמרג בותכו

 .הרעהב ,109 'טע ,ב־ח ,(ג"תת :בושטידרב) לארשי רוקממ ,ןאמלוש .א 7
 •77 ימע ,איח ,(ה"סרת :אשראווו תיתדה ןויצטרופירה תודלות ,דלפנרב .ש 8
 .םש ,םש 9

 ,(i960 :םילשורי) השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק .י 10

 .291 'סע ,ורפיסב ,תבניצ ;הרעהב ,282 ימע ,א־ח ,'נ הרודהמ
 .79-78 ימע ,א"ח ,וזימרת :אשראוו) לארשי תסנכ ,ןיפ .י .ש 11

 ןעמל. :29 'טע ,<ג"שת :ביבא־לתו לארשיב תוללובתהה תעונת ,יבהז .צ .'13
 םייבויח םיכרע דעב םנ םחלנ אוה .דבלב תילילש התיה אל ןירוח לש ותמחלמש ,שיגדהל ךירצ תמאה

 ןושארה אוה וז ותשירדב .!58 ימע ,ותעב רבדן תוכאלמו המדא תדובע דעב :המואה תנקתל
 ."הז ןויערל כ"חא ופיטהש ,סירטלו ל־ביר ,רטרא ,לרפל םדק אוה .השדחה תירבעה תורפסב
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 הס תודהיב תיתד המרופיר דעב ןירוח ןורהא ברה תמחלמ [ג]

 לש תוחצחטצהו תיחולחל הרסח ןירוח לש המרופירה תמחלימ .ןמרבילו יולסרב

 לייח היה ןירוח יכ .ול רשא םישקשקה ןוירישב רהוז ריבא וא ןורשיכ־ךורב רפוס

 יכ ,הנכ הנומא ךותמ ,וביל לכב הרופאה המחלימה תא םחל רשא ,הרושה ןמ רופא

 ,ונממ קזחה בייואה יניעל ומצע ףשחש ןוויכ השק התייה ותמחלימ .ולש הלוכ תמאה

 הנושאר תורשפאב .רורבו בשוחמ יטקאט דעצכ ןגמ־תודמעל גוסיהל ץלאנ ןכ־לעו

 ותנחבה .ותמחלימ תא ךישמהו-יבמופב ,יולג ןפואב בושו-הנושארה ותדמעל בש

 ־־תמחלימב לוזליז םושמ הב שי ,םינברה תופידרל יואר היה אל ןירוחש ,דלפנרב לש

 היופצה הנכסב וריכה םה -,וב ןכתסהל םינוכנ ויה אל םינברהש ,ןירוח לש המרופירה

 לכל-העובקה תידוהיה הכלהה ךמס לע-םירתה ריטממה יסכודותרוא ברמ םהל

 רתוי דוע-רתויב תמדקתמ התייה ןירוח ןורהא 'ר לש המרופירה־תמחלימ יכ .רבע

 .ךשמהב הארנש יפכ ,היתושירדב-ןילרב לואש 'ר לשמ

 וילע וליטה "קדצה הגונב ןירוח ןורהא 'ר לש וירתזד םוסריפ רחאל דיימ

 התייה אלש ,יאדוול בורק ".וירבדמ יבמופב וב רוזחיש קזח ץחל הירגנוה ינבר

 אלמל אלא-"םינברה ץחלב ותדמעמ גוסנ וב םדוקה הרקימבכ- הרירב לכ ןירוחל

 הנכסה רובע רחאל ול רשפאת ףאו ,םנוצר תא עיבשת רשא ,הרוצב םתדוקפ תא

 םע םיכסמ אוה ובש ,םיירגנוהה םינברה לא בתכימ חלש אוה .וז ותגיסנ תא ריבסהל

 ןה" ,ל"ז ונינומדק יגהניממ גהנימ םוש תונשל ןיאש ,גרובמאה ינבר לש םניד־קספ

 אל םא ,םיגהנמה ראשב ןהו ,תורוטפהו הרותה תאירקו הלפתה תואחסונב

 ובתכימ לש הז קלחב ."םירידא םיכלמ ןוישרבו... רודה ימכח לכ תפיסאב

 קרו ךא הרוסמ םינוקיתל תושרהש רמול אלא ,םינוקיתה תא לטבל אב וניא ןירוח

 ןיאו ;תיחרזאה תושךהו םיכלמה לש םנוישרל לואשל שיש ,דועו ,רודה ימכח לכ ידיב

 םינברה לשמ הנוש ןירוח לש וכרד יכ ,זומרל ודעונש ,החסה ירביד םא־יכ הלא

 .רודה ימכח לכ תפיסאב וליפאו םינוקיתל ללכ םימיכסמ םניא רשא םייסכודותרואה

 וילע עדי אלש ,הליפתה רוציק לע עמש יכ ,ץרוח רמוא ותבושת לש ינשה הקלחב

 ,תינסרננ םג הליפת ןיינעל ,ו"כ-ד'י 'םע ,(1818 :ואסר) קדצה הגונ רפס ,-תטאה תאנק. !3
 .םיטעטה ןונינ אלב ח'הקו שחלב הליפת לוכיכ ,תבשכ בגועב הניגנ

 .איי-'י 'מע ,(1929 :הינמור ,אוועד) אירננואב לארשי תונלפל ,דלאוונירנ 14
 ונקז חוליג... ב םייסכודותרואה םינברה וילע ומייא 1803־ב הושה קמע םוסריפ רחאל 15

 .ךשמהב ךכ לע האר .וירבדמ וב־רוזחי אל סא
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 [ד] יאלפ השמ וס

 ".הלואגה תוליפת תטמשהו הליפתה חסונב םייונישה לע עדי אל ןכו «,ןכל םדוק

 ירבד לכש :םיברב ינא רמוא ןכ לע .ךידי תחת תאזה הלשכמהו ילע ארוק ינא"

 .תורוהלו רבדב ינא ןודא אל ןיד ןמ רבו .םילטובמו םילטב תמאה תאנק תרגאב

 ברה ""."ובשחנ ספאו ןיאכ םתעד דגנ יתעדו ,טפשמה םהל ןמזה ינואג לארשי ימכחו

 קיזחמ ןיידע אוה םלוא :וללגב האב תאזה הלשכמהש ,יאנת ןיעמב וב־רזוח ןירוח

 תא לטבמ אוה ןיא ."ובשחנ ספאו ןיאכ םתעד דגנ יתעדו" רמוא אוה ירהש ,וירבדב

 יובחה ,בתכימה ילושב איבמ אוהש "רדס"ב דחוימה ובצמל זמור אוה .ןיטולחל וירבד

 יל השעת המדא חבזמ רדסל" :תדחוימ תועמשמ אלב ,הרואכל םימת הארנו

 ןיינע ןאכ שי :םירבד ינש םיזומר הז "רדס"ב «."ךימלש תאו ךיתולוע וילע תחבזו

 ןברוק תברקה ןכו :ינא הצור רמאייש דע ותוא ץפוכש ,ןברוק תברקה לש

 םינברה ואצי ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .םולש ןיכשהל ידכ ,םימולשךברוק ,םימלש

 :"אטחו גגש יכ האר" ןירוח יכ ,עבוק רפוס ם"תחה .ןוחצינ־תאירקב םייסכודותרואה

 «."רודה ימכח ינפל ושאר ףפכו הדוה" ןירוח ברה יכ ,םיריעמ רואל םיאיצומה

 ןאכב שי" יכ ,ותעב רבד ורפיסב עידומ ץרוחו םידחא םישדוח ורבע אל

 בתכימה לש קלח ותואב .רפוס ם"תחה לש וידיב תועט ,ונייה ,"רפוס תועט

 יתנעשנ המ לע םמעטב םירבדה יתררב" ,ןירוח ריבסמ ,רפוס ם"תחה םסריפ אלש

 תמא םא קרו ,קפס וב ןיא רורב רתיההשו ,רתיהה םסרפל יתמכסהו

 ירבדש יתרמא ובתכש תאזה הלשכמה יהת יתארוה י"עש רבדה

 אוה :השעיי אל רשא השעמ ,אופיא ,השע רפוס ם"תחה 2«."םילטובמו םילטב

 ולש םינוקיתה ירתה תא קידצמ אוה ובש קלחה תא ןירוח לש וירבד ךותמ טימשה

 2ג."ךרוצל אלש ךרואב דאראד הרומה בישה" יכ הלתמאב קדצה הגונב

 .רתוי םינותס ויהש ,ןילרבב םינוקיתה לע הנגה־בתככ השעמל םסרפתנ קדצה הגונ ג»
 םינוקיתה םע רפסה תא הרשיק גרובמאהב ימרופירה לכיהה תחיתפל רואל ותאצוה תוכימס םלוא

 .שדחה לכיהב תסנכה־חיב ירדיסו הליפתה ירדיסב תכלה־יקיחרמ
 אבומ תוליפתה טוריפ .טמשוה אל ןויצ רכז ךא ,תישעמ הניחבמ הלואגה תושקב וטמשוה !7
 .253-247 'טע ,'ב חפסי ,תיתדה ןויצמרופירה תודלוח דלפנרב לש ורפיסב

 הנורחאה האבומה .ח־צ 'טע ,תירבה ירבד הלאב אב ןירוח ברה לש הז ובתכימ «17

 .תולודג תויתואב רוקמב תשתומ

 ןיינמכ הלוע "רדס. ה .תולודג תויתואב רוקסב שגדומ .ח"צ ימע ,תירבה ירבד ה ל א !8

1819. 
 .זיצ יסע ,םש 19

 .ןלהל ןכו ,ילש השגדהה •53 'מע ,(1820 :ןיוו) ותעב רבד ,רניראח ןרהא 20
 .ז"צ 'םע ,תירבה ירבד ה ל א 21
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 זס תודהיב תיתד המרופיר דעב ןירוח ןורהא ברה תמחלמ [ה]

 תועבונ ותעד תא הניששו ךפכפה היהש םינושה םירקוחה ןירוחב ולתש תומשאהה לכ

 ץרוח לש ובתכימב םירבד םתוא םסרפל אלש רפוס ם"תחה םירעהש ךכמ ןקלחב

 ירמגל רזח רוטמרופירה ברהש ,העטומה םשורה רצונ ךכו ,וחור יפל ויה אל רשא

 .אוה אלו .םינוקיתל ותמכסהמ

 .ח"יה האמה יהלישב הליחתה המרופירה ןעמל ןירוח לש תיתורפיסה ותלועפ

 םייוליג אוצמל רשפא רבכ ,1798־ב רואל אציש ,םעונ ירמא ,ןטקה ורפיסב

 ותואב ריכה אל ןירוחש ,חינהל שי .התישארב תססות תימרופיר הבשחמ לש םירורב

 אלא םיעשיתה תונש תישארב המסרפתנש תידוהיה תימרופירה תורפיסה תא ןמז קרפ

 לש םהיבתיכ תא ינשימ וליפא וא ןושאר רוקממ עדי םא קפסו 22,העומשה יפמ

 רשא תוחכוהה ;איה תיב־תדילי הלוכ ןירוח לש המרופירה .םייפוריאה תדה־ירקבמ

 םשו הפ קר .ןה תידוהיה הכלההו םיקסופה םלועמ-ותדמע קוזיחל איבמ אוה

 ,אשונב הפיקמ העידי לע דיעהל םהב ןיאש ,ארקימה־תרוקיב לע םיזמר םיבגנתמ

 םידוהי ינזואל ועיגה םגש ,תויללכ תועומש דוסי לע תיחטיש תואצמתה לע אלא

 23.תירגנוהה דאראב םירחא םידרח

 הטירותואה ינפ־לע הנובתה תשגדהב ותנשימ תא ליחתמ הז רוטמרופיר םג

 קיסמ אוהשכ ,וללה םינשב תירבעה המרופירל וירבחמ לדבנ אוה םלוא ,תיתדה

 תמכוח יכ ,וירבד תישארב עבוק ןירוח .תאזה תידוסיה ותחנהמ רתויב תישעמ הנקסמ

 הלגתיש הרותה ישודיחב םקלח רודו רוד לכל תתל ... הנוכ" ילארשיה קקוחמה

 'יעשי רמא ינא םש התויה תעמ רדנב ל"זחאש ומכ דחוימ ןמזב דחוימ [ןיינע] ןנע

 םיאיבנה לכ אלו... תאזה האובנה תא יתלבקו יתייה םש יניסב הרות הנתנש םוימ

 רוד לכב םידמועה םימכחה לכ [אלא]לא יניסב ןתאובנ ולבק דבלב

 ותנקסמ תא ליבגמ וניא ןירוח םלוא :»."יניסמ ולש תא לבק דחאו דחא לכ רודו

 :דבלב "הרותה ישודיח"ל

 תמכח תוארל הכז רשא דומלת םע ןיבמ שיאו שיא לכ בייוחי תמדוקה החנההמ

 ויתונייעמ ץיפי לבא ןיע תורצב גהונ 'יהי אלש רבד הב שדחלו ולכש ןיעב ק"הת

 .לכיהה סומלופ עלגתהש םע אלא רצונ אל תינמרגה המרופירה םע ןירוח לש וענמ 22
 .א־ע ,ט־ל ףד ,,הנמא שאר. קרפב ,(ג'סקת :גארפו א־ח ,הושה קסע רפס ,ןירוח ןורהא 23
 .ב"ע ,יב ףד ,<ח'נקת :גארפו םעונ ירמא רמאמ ,רניראח ןרהא 24
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 [ו] יאלפ השמ חס

 ילואו םהינפל ריאהל םירשיל רוא הרותו רנ דומעב םיבר וכלי ודגנ הגונמ הצוח

 הנוילעה 'ימכחה דוס פ"ע ןכומ ודבל אוה ונמז רדס פ"עו שדחמה שיאה

 ןיא ולופלפ ילולו אוהה ןידה שדחל םדא ינבמ ייתוביתנ ומלענש

 «.בוט עונמל ילילפ ןוע כ"א אוהו .הז רבד הלגתיש רחא ךרד

 הכז"ש ידוהי לכ ידיב םירוסמה ,הכלהב םישודיח םה םירומאה םישודיחה

 ,קודאה ליכשמה תומד לע הזב זמור ןירוח ."ולכש ןיעב ק"הת תמכח תוארל

 ינבמ ייתוביתנ ומלענש הנוילעה [?-המכחה] 'ימכחה דוס" יפ־לע דעונ אוה יילואש

 אלא ,ןירוח יפל ,תדמועו העובק הניא תידוהיה הכלהה .תדב םינוקית ןקתל "םדא

 .תימרופירה ותלועפ ךשמהב וחתפל דיתע אוהש ןויער-םדא ידיב תינתשמ איה

 הז .םייוסמ גד תליכא ןיינעב קספש רתהב ומצע קידצהל ידכ רמוא אוה תאז לכ

 תעד לע ןירוח ךמס וז המרופירב םג םלוא .ץרוח לש ץשארה המרופירה השעמ היה

 עדונ לעב ,אדנל לאקזחי 'רמ ול שיש בתכימ החכוהכ איבמ אוה :ונממ םילודג

 ןירוח םסריפ חוכיווה ךלהמב .גד ותוא תליכא ריתה אוה ףא רשא ,הדוהיב

 לאושהש ףא יכ ,רבתסנ וב *«,םישקשק ןידש םשב הנש רובעכ ףסונ ץרפיס

 תרכהל וזרדזה םינברה 2«.ללכ םשה רכזנ אל לאקזחי 'ר ירבידב 2ל,גדה םשב שריפ

 הלח רבכ םאש" ,א"מרב ומצע הלתו ,ולש לע דמע ןירוח םלוא ,רוסיאה לע ףקותב

 הכמ רוסאל יאשר וריבח ןיא ותארוה פ"ע השעמ השענ רבכשב ש"כמו ריתמה תארוה

 2»."תעדה לוקיש

 לש תימרופירה ותנשימ ירקיע םירכינ דבכ ,1803־ב אציש ,הושה קמעב

 תחא 2».לכשה םע לארשי תד תא םיאתהל ,אובמב תאטבתמה ,ותפיאש .ןירוח

 .םש ,םש 25
 העי£1ומ הלמה םישקשק םע תוכימסב םלוא ;ךירש.-רסח ביתכב םג ך'נתב בתכנ ןוירש 26

 םישקשקה יכ ,םשב זומרל ןירוח הצרש רשפא .(5 ,17 ,'א לאומש) "םישקשק ןוירש.-אלמ ביתכב
 ןירש. :בתוכ וסצע־אוהש יפכ ,רתהה ידגנתמ דגנ ולש ןנמה־תמחלימ לע וא ,[<ן')רתומ;] ןידש [גדה=ן

 לע הבוחו הוצמ תמחלמ המחלמל לעוש לע הנומא רוזאב ץולח יתאצב יתשבל קדצב רשא םישקשק

 י ר ש) "תחשו ללח דמח םרכ לבחל ודי חלש רשא רבד
 .ורעשב ,[1799 :נארפן םישקשק ן

 ... ל"ריטש [זנכשא ןושלבן א"לב 'יארקנה 'ינימ 'ב לע התיה לאושה תלאש. :א"ע ,יג ףד ,םש 27

 ."ק־יטו."ק־יטו
 ריתהל אב אל ירה יכ ,הז גדל התייה חטבל אדנל לאקזחי 'ד תנווכש ןעוט ןירוח .םש ,םש 28

 ."םישקשק םהל ןיאש ינפמ םיאמט תמאב םהש םיניסה לע אלא. רתומה תא
 ותוא לש תודחא תורטיל הנקש ,ןירוח לש הסרופירה לש 'שעמה דצל ינייפוא .א־ע ,'ד ףד ,םש 29

 Solomon B. Freehof, :ן"ע חוכיווה יטרפ לע .(,ה ףד ,םעונ ירמאו ...ותיבל ואיבהו רוסא גד

161-166 .The.The Responsa Literature (Philadelphia: 1955), pp. 
 .ירופסיס יפל 4 ימע ,(המדקהה ינפלו אובמב ,הושה קמע 30
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 טס תודהיב תיתד המרופיר דעב ןירוח ןורהא ברה תמחלמ [ז]

 םאו ,בורה לע ללוכה ןוקתה לע קר החיגשה אל" הרותהש ,איה תוישעמה תונקסמה

 לכ ףיקשיש [ענמנה ןמ] ענמנ רשא ,ללוכה ןוקתה קיפסי אל םינמזה ןמ ןמזב םימעפל

 ."םיטרפה ןקתל ןמזו ןמז ימכחל הרותה הרסמ ,םיקלחה םיירקמה

 אל ךא ,הרותה תנווכ תא שרפל ןמזה ימכחל תושרה הנתינ םירבד המכב

 ־םלוע 3!.ןהב תשרדנ הרותהש תודימ ג"י יפ־לע השעית םתונשרפ !הילע קולחל

 ירבידב אצוי אוה :תיסכודותרואה תדה תרגסימב ןיידע אוה ןירוח לש םינוקיתה

 תוישעמה תווצימה לכ תא לטבל ושקיבש םיידוהיה םיטסיאדה דגנ םיפירח הפקתה

 ימכחל ריתהש פ"עא ג4.םיטסיקנארפה דגנו נ3,ארקימה־תרוקיב דגנ 32,לארשי תדב

 תווצימה ןיינעב ,םיליכשמה ןמ םידחאב ,עשעתשמ אוה ןיא ,םיטרפ ןקתל ןמזה

 דומעיש ןמז לכ לבא" ,םדאה תתימ רחאל רבודמה ותרבסל :אובל דיתעל תולטבה

 35.דניפמ ושומי אל תאזה הרותה ירבד םלועב םדאה ןיממ םישנא םיאצמנ ויהיו םלועה

 םירחא םירבד ,הנש הרשע־שמח רובעכ .. ^הליפתבש תוכרבב רבד תונשל ןיא ןכ

 .ויפב

 תא ןתיל ארקנ אוה :היספרטמל לקש תונושארה "תויטסימרופירה" ויתועד לע

 3ל.ץדה תא וילע לבקל תואיי אל םא ונקז חוליגב וילע ומייאש ,םינבר רבח ינפב ץדה

 אוהו ,וכשמנ ודגנ תופידרה .הזינג ןועט ורפיסש ,ןידה־רזג תא לביק הרירב תילדב

 38.םינברה לש ןידה־קספ לטוב 1806־ב .םינברה ןיבו וניב טופשל תונוטלישה לא הנפ

 דע .םינש רובעכ םג החאתנ אל םייסכודותרואה םינברה ןיבו וניב הזה יולגה ערקה

 .איע ,זיל ףד ,'הנמא שאר. קרפב ,םש 31
 חחש רובב לופל ול לקנ לכשומה ןויעב ול ידש בשחי םא יכ. :א־ע ,ח־ל-ב'ע ,ז*ל ףד ,םש 32
 אל ףוגה ןוקת יכ ,הלטב העד אוהו ,ויח חלכשומה ןויעב יד רמאיו ,וללכב תוצמ לוע ונמס קורפל
 .ישממ תוצמה תדובעב קר ךשמוי

 ליעומ םהב ןיאו ולחנ רקש ךא ,ונתלבק לע םיקלוח םישורפ םישדחמ.ה :א־ע ,ט־ל ףד ,םש 33
 .'ןיקתל ןיאש תועמו ןורסחו ןוערג לבא

 םימעה תרותכ אלו ,ונתרותכ אל ,שדח תד שדחל םישקבמ רשא הלאה םישנאה, :םש ,םש 34
 ,'אפאריא ינכוש

 .םש ,םש 3«
 .ב'ע ,ה'נ ףד ,'ןרהא תריד. קרפל המדקהב ,םש 36
 ;94־־91 'טע ,'נ ,לארשי תסנכב דלפנרב לש ורמאמ :ןייע ,רבדה ןוכנ םא הלאשה לע 37

 ,ןאטלוש ;רקש דלפנרב לש וירבדל ארוק ,63 'טע ,א י רגנו א ב ם יד ו הי ה ב ,דלאוונירג
 ,א'ח ,לארשי תסנכ ,ןיפ ;חוליגב םויאה לע רפסמ אוה םג ,109 'טע ,ב'ח ,לארשי רוקממ

 ומצע ןירוח ירביד האר .'ןידה תא וילע לבק די וב וחלשי אלש רבדמ הגאדמ ח"ארה. :רמוא ,78 'םע
 ,Leopold Low לש היפארגויבב ןייע דועו .104-103 ימע ,א" בתכימ ,(1836) 'ב הנש ,דמח םרכב

 .278 ימע ,ויבתכ לש ינשה קלחב
 •78 ימע ,א'ח ,לארשי תסנכ ,ץפ 38
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 [ח] יאלפ השמ

 היה ,ןילרבב תדה־ינוקית לע ותעד תווחל ןמרביל ידי־לע ןירוח שקבתנ רשא

 :ותליהקב ןירוח ןקיתש םינוקית םע רשקב םיימוקמ םיכוסכיסב ברועמ ןקתמה ברה

 רשא לע ילע ושער ,רתסא תלגמ תאירק תעשב הרורעשהו שערה יתלטבש לע וגעל«

 תנקת לע ילע וקעצ ,שדוקה ץרא לומ כ"הבב הפוחה דימעהל יריע ינב יתגהנה

 ולאכ םיכנ ילע ופסאנ« תאזה "המרופירה« לכ לע ."רדסה לע ב"טב תונקה תרימא

 םסריפ רשא וירבד לכ ןכו ,ולש הלא םינוקית »."ו"ח תירב יתרפה קוח יתרבע

 בותכה ,ותעב רבד ורפיסב ןירוח ריבסמ-(קדצה הגונב) "תמאה תאנק«ב

 םהב ןיאש דבלב וז אל-1820־ב עיפוה רשאו ,תינמרג־־תידוהיו תינמרג ,תירבע

 תיבה קדב קיזחהל ...ןמזה ךרוצ יפל אוה אולה« ,רוסיא לש ששח וליפא

 אצוי םיירבעה םינקתמה ראש תמגודכ «."הנתיאל הלפתה תיב דובכ תרטע בישהלו

 «,ןשיה תסנכה־תיב לש םירעוכמה הליפתה־ירדיס דגנ הפירח הפקתהב ןירוח

 ןירוח «.םיהולאה־תדובעמו תדה ןמ םינומהה תוקחרתהל הביסה תא םהב האורו

 םהילגרבו ללכה תנקת לע בל ומישי אל« רשא ,םיאנקה םינברה תא לוכב םישאמ

 וסאמי שדח רבד לכו ,םיתעה תוברב רמנ וחירו ומעט גפ רשא ןשיה לגרה הנסכעת

 ... ול ןיאש« טועפ גהנימ לכ לע םידיפקמ םה «."ער םא אוה בוטה ותוא ןוחב ילבמ

 תד לע רבוע אוהש וילע םיזירכמ (רמועה ימיב ונקז חלגמש לשמ ךרד) תדב העיגנ

 ־יתלבה ־יתלבה םיגהנימה תא םיפוכ םינברה 44."ודד ירמגל םתוא וחידי ז"עו

 תא ךושמל תחת ,תושעל רוסא לודגה ןיד־תיבל וליפאש רבד ,םעה לע םיבושח

 תא רודגל םהילע היה «."םהיתותפש קתמבו םמואנ םעונ« ידי־לע םהילא םינומהה

 ,תודהיה ןמ וקחרש םתוא ברקל ידכ ,הלוק לש םינוקית ידי־לע תדב ועבנש תוצרפה

 םיעותה תא ריזחהל ידכש ,ןירוח עבוק ןאכ .תורמוחו תורזג תוברהלו ףיסוהל אלו

 46."רוסיא וב וגהנש רבדב וליפא םירתומה םירבד םסרפל הוצמ« בטומל

 •30 ימע ,ותעב ר ב ד 39
 .23 ימע ,םש 40
 הז הנוב הז ,ומצעל המב הנוב דחא לכ ... שאר תולקו החיש וב םיגהונש" :24-23 'םע ,םש 41

 ריאמ לש ותעפשה ."ולוק ץראמ [בואב! באכ לילי ולוליו חנג יחונג הז רחאמ הזו םידקמ הז רתוס

 .הלא םירבדב תרכינ ןירוח לע (תירב םקנ תמקונ ברחנ יולסרב לארשי

 .26 'םע ,םש 42
 .29 ימע ,םש 43
 ■56 ימע ,םש 44
 .םש ,םש 45
 .28 ימע ,םש 46
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 אע תודהיב תיתד המרופיר דעב ןירוח ןורהא ברה תמחלמ [ט]

 רוטמרופיר לש ותוישיא תנבהל יגולוכיספה חתפמה תא אוצמל ןתינ הלא םירבדב

 הו רוטמרופיר .וייח לכ הכשמנש המחלימב ,המרופירל רבע הייסכודותרואמש ,הז

 ,תודהיה ןמ וקחרתנש םתוא לא ברקתהל ידכ םירוסא םירבד ריתהל רתה דצ אצמ

 לא ותיינפב זירכמ אוה ךכ .רפושמה ,שדחה ןחלופה לא םתוא ברקל הרטמ ךותמ

 :ורפיס ףוסב םינברה

 לא םולש רבדל ומוקו ודמע .'ה םכנתנ ךותב רשא !ןורשי ישאר לארשי ירומ םתא

 .דמועה לע הבורמ הצרפה ,ןשיה רדגב .תמאב ויאריו וידיסח לאו לארשי יגב םע

 ימ [קרפ שאר] פ"ר ל"זח ש"מל בל ומש אל ,ץרפב דומעל ובשחש םתוא ןעי

 י"שרי"שר 'יפ) האס ושדג םויב וב רמוא רזעילא יבר אינת .[ד"כ קרפ ,תבש] ךישחהש

 :רמאנ ,םש ,י"שרב] .רכו םירבד י"ח ורזגו היקזח ןב היננח תיילעל ולעש םויב

 הדמב הרותל גייס וברה םויה ותוא ,[ןודנב לבוקמה יוטיבה אוהש ,רבד ח"י

 האס וקחמ םויב וב רמוא עשוהי יבר (לארשיב רדג תוברהל ,ודדמ הפיו השודג

 ןילוכי ןיאו יאדמ רתוי רוזגל וברהש ,םויב וב ודדמ הקוחמ הדמב י"שרפ)
 הקוחמ םתדמ [ת]אצמנ הרות ירבד לע ןירבוע ךכ ךותמו ,ןתרזגב דומעל

 בורמ קחמ ידיל אובת אלו ,הפופט םתדמ תויהל םהל היה בוטו ,התפיפטמ

 ןויצב דסיל תעה עיגה ... !רודה ימכח ... (ל"כע [השדוג :רוקמב] התשידג

 ךרוצ יפל תלוקשמל הקדצו וקל טפשמב דסומ דסומ ,תרקי תנפ ןחוב ןבא

 ,המואה ללכל תונקת ןקתל םכבבל ומיש ...רודהו םוקמהו ןמזה

 תוביתנמ וחדי אלש רדעה לא םסנכלו לארשי יחדנ בישהל

 «.ה רותה

 לא תרגאב םינש שש רובעכ עיציש ןורתיפה לע ץרוח זמור רבכ הלא םירבדב

 וניא ןויערה .םוקמהו ןמזה ךרוצ יפל תונקת ןקתתש ןירדהנס סוניכ :ףסא

 ןיא ןכ .1790־ב יולסרב לדנמ הנושארל ועימשה ;תירבעה המרופירה תורפיסב שדח

 ורזח רבכ םישדחמה ;לועה תקירפל איבה םינידהו תוריזגה יובירש ,הנעטב שדח לכ

 הב שיו ,תירוקמ איה "רבד ח"י"ל האוושהה םלוא .ןכל םדוק תאז הנעט ועימשהו

 ולופיטל םג ,עודיכ ,הכז "רבד ח"י« .הלש הקשיגב הייסכודותרואה תפקתה םושמ

 הנעטה ןאכ תזמרנ ןכ .("תוירא ינש ץב") ג"לי לש המצועה־בר ימלופ־יטויפה

 תא תכשומ היהתש ידכ ,תודהיה ינפ תא רפשלו ץפשל ודעונ םישודיחהש ,תימרופירה

 .הילעמ וקחרש הלא

 •58-57 יסע .םש 47
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 [י] יאלפ השמ בע

 החורב אטבתהל ןירוח לחה ,המרופירל וטנש הלכשהה יגוח םע עגמה רצונשמ

 "ם'רכעו"ם'רכעו ירכונ ,יוג" תומשה יכ ,עבוק םג אוה הלכשהה חורב .היתושירדו הלכשהה לש

 ,ותלכיב [,]יהלא תואיצמב" תונימאמ ןהש ןוויכ ,םנמזבש תומואה לע םירומא םניא

 «."ערה שנועהו ,בוטה רכשה לומגב ,שפנה תראשהב ,םימשה ןמ הרותבו ,ותחגשהו

 םישבול ויתונויער לכ ;אדירג םייליכשמ תונויער אטבל אב ןירוח ןיא ,שדוקב וכרדכ

 ןיאש קיסמ אוה תאזה החנהה ךותמ ךכו ;ימרופיר יכלה הטעמ רבד לש ופוסב

 רורב הארנ" ,ןכ לע רתי ."ךבבלב ךיחא תא אנשת אל" ללכב םה ירהש ,םאנושל

 ת וק ח םע ןי נ ע הל ןיא ('ג ח''י ארקיו) וכלת אל םהיתוקוחבו הרהזאהש

 הנתינ הרותהש ,עבקיו הז ןויער ןירוח חתפי םינש רשע רובעכ «."הלאה םימעה

 הארנש יפכ ,תויביטיזופה ,תולגנה תותדה לכ זכרמב תדמוע איה יכו ,תושונאה לכל

 תא ףסונ דעצב םדקמ "וכלת אל םהיתוקוחבו" לש יכלהה ללכה לוטיב .ךשמהב

 ןירוח לש העדל־ויפתוש- הילטיא ינבר .תידוהיה הכלהל תיטסימרופירה השיגה

 ןירוח ןורהא 'ר וליאו 5»הז קוספ לש יכלהה דומילה תא ומצמיצ-קדצה הגונב

 .לוכו לוכמ ולטבל אב

 תא ןירוחב ואר םה .םישדחמה םיליכשמה יבגל ותיעב רבד הז ורפיס היה ןכא

 לארשי .יתדה ןחלופה יוניש דעב םירמשמה םינברב ץימאה םחולה ,םרבד־אשונ

 ץרפו ,הריקוהו ותלועפ תובישחב ריכה ,הינמרגב תישעמה המרופירה יבא ,ןוסבקעי

 ,תושר וב ואר םייחרזאה תונוטלישה םג 5'.ןקתמה ברה לע םיחבש םסריפ גארפמ רב

 הלשממה לכות אל רשא םיידוהיה תונקתהו םיגהנימה לע הלאשב 1821 תנשב וילא ונפו

 ורפיסב הללכו ןירוח ביחרה ותבושת תא 5־.םינברה תמכסה ילבמ םתונשל (ןדאבב)

 ארטסה" ירביד ארקימל םהידי וקבח אל םידרחה םג ךא 55.ףסא לא תרגא

 .19 יסע 'םש 48
 .6 ימע ,םש 49

 .יד-ינ ימע ,קדצה ה נ ו נ 50

 .154־־!48 יסע ,םש ןייע ;גארפב םישדחמה ןס-רב .195 'טע ,הלכשה יקרפ ,ןהאפ 51

 •79 'טע ,א־ח ,לארשי תסנכ ,ןיפ 52
 ןא יבר ןעשינאקירפא סענייא ןעב"רשדנעז דערא ...ףסא לא תרגא ,רעניראח ןרהא 53

 תרגא, אוה ירבעה רעשב עיפומ אוהש יפכ ,רפסה םש .(1826 :גארפ) אפארייא ןיא ןענעללאק ןענייז

 ברה לש ,רפסה ילושב המיתחה .־ףסא לא תרגא. ויבתכ לכב ול ארוק ןירוח םלוא .־ףסאלא

 .<ב־ע ,ה־ל ףד ,םש> 'ט־ס ןורה 'ן ףסא לא ... אר"זנלא הפ בתוכה. :ךכ לע הדיעמ ,יאקירפאה

 תידרפסה הדעה ינב 'םירפוס. םתרזעל ־וסייג.ש םיירבעה םיליכשמה חובקיעב ןירוח ךלוה הז רפסב

 ידכ ופסאתי םינברהש ןירוח לש ויתועצה לע זומרל אב ףסא םשהש ,ןכתיי .םיקחורמ תומוקממ

 .זב־ע ,ב*ל ףד ,םשו תדב םינוקית ךורעל
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 גע תודהיב תיתד המרופיר דעב ןירוח ןורהא ברה תמחלמ [אי]

 תא ףקות ,ותעב רבד רחאל דיימ אציש ,ברחה טהלב ,ץינייר ;"אנירוח

 *4.הליפתה טועימב דדצמו ,'ד דגנכ ודי אשונו "םיעשופל די ןתונ" אוהש לע ןירוח

 ,םינברה תא ףיקתהל ןירוח ףיסומ ,ירבעה קלחב ,ףסא לא תרגאב

 לע םהידי םיכמוס םה רשא לע *־,"ןודמ לע יבשוי" םתוא הנכמ אוה דחא םוקמבש

 םיכישממ םניהש לעו ,םיהולאה־תיבל םיאי םניאש םירדסה לש "תנשונה תערצה"

 ףיקתהל ןירוח רבוע ךכ רחא **.תוירקיעה ינפ־לע תולפטה תווצימה תא שיגדהל

 ןירוח םרב *?.תידיסחה תכב תוחוורה תולפתה תונומאה תאו םידיסחה םייברה תא

 דע וגיצהל שגינ וניא אוהו ,ולש המרופירה תכרעמב ףסונ ןוקית שדחל הז רפסב אב

 .דוריה יתדה בצמל םימרוגכ םינברה תפקתה :הליחת ליגרה עצמה תא עיצה רשא

 תניינעמ הקיטקאטב תאז השוע אוה .שאר־יוליגב הליפתב דדיצש ץשארה היה ץרוח

 ־יכרדל ןוימיד הב שיש-תירבעה המרופירה לש המיחלה ינפוא לע ונתדמלמה-

 אובי םא .שאר םימשבבו לאתקן הפצמב ןילרב לואש 'ר לש ותביתכ

 הנעטב אב אוה ןכ־לעו .רתא־לע בשחיי רפוככ ירה ,שאר־יוליגב הליפת ריתהל

 ,התכליהכ הניא תגהונ איהש יפכ ןיליפת תחנה :רתויב תימומרע "תיסכודותרוא"

 שי ,ןירוח עבוק ,שאר־לש־ןיליפת .הלטבל הכרב אופיא םיכרבמ לארשי בורו

 ,ללכ החינהל אלש הפיו בוט יאדובו" ,הלעמלו רעישה רקיע תליחתמ חינהל

 רחא דיימ ... תווצימ יקודקידב דיפקמ ידוהי ונינפל ירה *«."התוצמב אלש החינישמ

 ידכ תסנכה־תיב יניינעב תונקתהו תוכלהה תא ודסיי ל"זח יכ ,ןירוח ריבסמ ךכ

 ל"זח םלוא **.תוינוציחה תולועפה ידי־לע םדאה לש ובילב דובכ־תארי רוציל

 םידוהיה םיאצמנ הבש התואמ הנושה תוברת ךותב םתויהב םהיתונקת ונקית

 ךלמ ינפל שארה יוסיכ-דובכ לש יוליגכ בשחנ חרזימה תוצראבש המו ,םייפוריאה

 .דובכ־תארי לש תוא אוה שאר־יוליג :וכופיה םא־יכ ,ךכ וניא הפוריאב-םדו רשב

 ריואב א"ד תכלל אלש" ,הכלהה תא םיעבוק ויה ,הפוריא ינב םימכחה ויה וליא

 םידה שי הלא םירבדב ««."הלוגמ שארב א"כ םימש םש ריכזהל אלשו ,עקרקה

 .א*ע ,יל ףד-ב־ע ,ט־כ ףד ,(1820 :ןהניו]) ברחה טהל ,ץינייר ביל 54
 ,רקיע לב סופד תועט ןאכ ןיאש רורב .ביע ,ו־ט ףד ,ירבעה קלחב ,ףסא לא תרגא 55

 ."תאזה הבעותה ןודזו ןודמ לע יבשוי םינברה תא יתלאש, :תבשוחמ תועט םא־יכ
 .,,-,ח ;ב־ע-א־ע ,'ג :ב־ע ,ו־ט-ב־ע ,ד־י ףד ,םש 56

 .ג'י-ביי ףד ,םש 57
 .ב'ע ,ז־י ףד ,םש 59 .איע ,ז־ט ףד ,םש 58
 .איע ,נ'כ-א־ע ,ביכ ףד ,םש 60
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 [בי] יאלפ השמ דע

 יוליג אוה ידוהיה קוחהש ,ארקימה־תרוקיב שיא ,רלמז ינמרגה לש ותפקשהל

 ותריצי תפוקתבש ענמנה ןמ הז ןיא ".הנמזל הלובכה תילאקול תד לש ילאקול

 תיטסיאדה תורפיפה תא ןירוח הליג רבכ ,םישולשהו םירשעה תונשב ,הנורחאה

 לא תרגא רפסה לש ינמרגה וקלח םג יכ ,ינש ילכמ הילע עמש רשפאו ,תיפוריאה

 רומאכ ,םינושארה ויבתכ תא ןייצ אלש רבד ,תיטסיאד העפשה לע דיעמ ףסא

 םהיתובשחמ אל יכ" :ל"זח תרוסמ לש התשודק לכ תא עיקפמ ןירוח .ליעל

 ,ןקתל שי ןכ־לעו "."וניכרדמ םהיכרד וקחר ברעממ חרזמ קוחרכו ,וניתובשחמכ

 ־תארי םהב ררועל ידכ ,שאר־יוליגב תסנכה־תיבב וללפתי םידוהיה הפוריאבש

 אלו ",א"מרה קספ רבכש יפכ "םהיתוקוחבו« םעטמ שוחל ןיאו «.םימש־תאריו דובכ

 ונויד םייסשמ «.''שארה יולגב תוכלמו םש ריכזהלו ךרבל רתומ« םג אלא דבלב וז

 תררוגש הוצמה רדגכו« :ןיליפתה תחנה ןיינעל "ויפלק« תא אוה הלגמ ,ימרופירה

 תחנהב םלמש תוכלמ לוע ולבקתש הנקת [שאר־יוליגב הליפת] תאזב םכל יהת ,הוצמ

 תושעל םכל רשפא יא רשא ,שארה הבוגב המוקמב החינהל הנקתכ שאר לש ץליפת

 ,הז,הז ןוקית «." ם כ יש א ר לעמ עבוכה תא וריסת אלש ןמז לכ תאזכ

 תא םידקה ןירוח «'.ןושארה המוקמל םיהולאה־תיב תרטע בישי ,ןירוח לש ותעד יפל

 םידוהיה לש היצזיפוריאל ותפיאשב םינש תורשעב םיימרופירה םינברה תודוניס

 ןירוח שקיבש םייסכודותרואה םיגוחה ותוא םימישאמש המשאהה .הליפתה־ירדיסב

 םינמזל לארשי תד תא םיאתהל שרד אוה ?ךומסתש המ לע הל ןיא תורצנל ברקתהל

 .תירצונה תדה יגהנימל הקווד ואלו םיינרדומה

 ,תסנכה־תיב יגהנימבו הליפתה חסונב םינוקיתל ויתושירד לע ןירוח רזוח ךשמהב

 םדא הנשי לא :לדח וריהזה רבכ אד ןוגכ לע «».םוקמהו ןמזה יאנת יפל יונישל םינותנה

 לכב גוהנה גהנמה הזב וצר« :ולש־ושומישל לדח תנווכ תא ךפהמ ןירוח .גהנמה ןמ

 לעו ,יפוריאה אוה לבוקמה סומינה »»."היסומינב ךלה אתרקל תלע ,ריעו ריע

 ,תירבעה המרופירב וימדוקכ ,ץרוח .םהלש תסנכה־יתב ירדיס תא וילא לגסל םידוהיה

.Johann Salomo Semler (1725-1791) 61 

 .איע ,ביב ףד ,ףסא לא ת ר נ א 62
 .א"ע ,חיי ףד ,םש 63
 .א־ע ,ד־כ-ב'ע ,נ"כ ףד ,םש 64
 .s'y ,א'ל ףד ,םש 66 .א־ע ,א'ב-ב־ע ,'כ ףד ,םש 65
 .ב'ע-א'ע ,א־ל ףד ,םש 67
 .ב־ע ,ט־כ ףד ,םש 69 .ט'כ-ד'כ ףד ,םש 68

This content downloaded from 128.146.23.50 on Tue, 31 Mar 2015 19:21:23 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 הע תודהיב תיתד המרופיר דעב ןירוח ןורהא ברה תמחלמ [גי]

 בל ונתת ,בלבש הדובעלו 'תי ומש תשודקל רבד ןקתל" םינבר תפיסא סנכל ארוק

 תושעמ םיפרנ םתא םיפרנ התע דע רשא ,תאזה הדובעל ןקותמ רדסו האנ ךרע רדסל

 ™."התדכו הטפשמכ התוא

 ;לארשי תדב םינוקית םשל ןדאב תלשממל ןירוח עיצה תאזכ םינבר תפיסא

 המצע הלשממה תיאשר םנמוא «.ף ם א המצע הלשממה תיאשר םנמוא «.ף ם א לא תרגא לש ינמרגה קלחב האב ותעצה

 ןמזה תא םימלוה םניא הלא םיגהנימ יכ םידוהי םימכח ועבקי םא םיגהנימ לטבל

 םידוהי ויהי הירבחש ,ןירדהנס סנכל שי הדוסימ תדה תא ןקתל ידכ םלוא ,שדחה

 תויתד תווצימ ןהש ,תויעמישה תווצימה תא קר לטבל ןירדהנסה ידיב .םיליכשמ

 ,ונייה ,רכו תושיא יקוח ,ץראב תויולתה תווצימ- םיימוקמ םיקוח ,תוינידמ תוארוהו

 תא לטבל לכות אל ןירדהנסה .תידוהיה הכלהה לש תוישעמה תווצימה לכ תא

 תותימא ןהש ,הנומאה יללכו םייתדה דוסיה יגשומ תא תוללוכה ,תוילכישה תווצימה

 ,ושוריפ ,אניד אתוכלמד אניד יכ ,עבוק ןירוח ".רקיע לכ יונישל תונתינ ןניאו תויחצינ

 עירפהל התמגמ ןיאש יאנתב ,םוקמ לכו תד לכ יבגל תיהולא תוכמס תוכלמל שיש

 תקולח «.םידוהיה תבוטל ןה םייונישה תורטמ םא־יכ ,םתד יולימב םידוהיה תא

 ושובלב םזיאדה רכינ ןאכ ;תימרופירה תירבעה תורפיסב השדח הניא תווצימה

 םיקוחה לע תדה תדמעהו תויהולאה תווצימה לכ לוטיב לש תורשפא-ירוקמה

 .תיעביטה תדה לש םיילאסרבינואה

 ,1828 תנשב רואל אציש ,רפומ קבא רפסה אוה ןירוח לש ותריציב ןפוד אצוי

 םג ךא י4."ןילפתה יתבב תוישרפה תחנה רדסב הקולחה" וניינעו ,1811־ב בתכנ ךא

 המ םושמ ,המ־תוקדטצהב ,ריבסמ אוהו ,ורוע ךופהל לוכי ןירוח ןיא יתכליהה ןוידב

 ינש חינהל-"תאזכ התיהנ אל םיאנתה ימיב םג ה"ערמ" ימימש הכלה םת ונבר שדיח

 אלש ןוויכ ,רשיה ךרדה תא בזע אל םת ונבר יכ ,ץרוח רמוא השעמל .ןיליפת תוגוז

 תונמדזה ןירוח ול אצומ ךכ ךותב «'זהשעת המ :ול רמאי ימו" ,רשי ךרד לכ היה

 ותוליעפ םצעב ,1828 תנשב ןיינע הז רוטמרופירל היה םא «.וכרדכ ,םינברה תא חגנל

 .ב־ע ,ב־ל ףד ,םש 70
 ■37 ,29 ימע ,םש 72 •46־29 יטע ,םש 71
 •39 'םע ,םש 73
 .רעשכ ,(1828 :גארפ) רפוס קבא ,ןיראח ןפלק ןכ ןרהא 74
 .ב"ע ,א'ס ףד ,םש 75
 •תואנקה תרות. םשב דחא רמאמ היה 1811 תנשב רבכ יב ,הלנתמ בגא־תרעהב .םש ,םש 76

 רואל ואיצוהל לכואש ידכב ינכמתלו ינקזחל י'שה הבאי ,,זנכשאבו ירבעב בותכ רשא.ו םיבותכב
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 [די] יאלפ השמ וע

 ןיידע יכ ,חינהל שי ,יתרגש יתכליה ץיד ולוככ ובורש הז רפס םסרפל ,תימרופירה

 .ומלוע לכ תא התוויה רשא ,הכלה לש תומא ת"לדב ובורו ושאר יורש היה

 תנשב עיפוה רשא ןמאנ ריצ ורפיסב ולש המרופירה תמחלימב ךישממ ןירוח

 ינמרגה קלחב וליאו ,יארמל ןותמ אוה ירבעה קלחה ,ףסא לא תרגאב ומכ .1831

 ,עבוקו האיצירוגמ ר''שי םע סמלפתמ ןירוח ירבעה קלחב .תישממה המרופירה האב

 קזחל" ויהי םהינוקית יל.רוד לכבש הרותה ירומ ידיב קרו ךא הרוסמ ןקתל תושרה יכ

 תועד לע תוברה תורזחה ךותב "."םוקמהו ןמזה ךרוצ יפלו םלועה ץקתלו תדה

 הלכשהה תועד תעפשהב :דחא שודיח טלוב םימדוקה וירפסב ןעיבה רבכש

 תניתנב תונווכה ירקעמ תחא" יכ ,ןירוח קיסמ לפלופמ דומיל תועצמאבו תיפוריאה

 תוצמה ונתנ אל" :רמאנש הממ תאז דמול אוה ."םלוע יאורב לכ תוכזל אוה ,הרותה

 תוזחל ושארב ויניעש ימ לכ הנהו ...תוירבה תא םהב ףרצל אלא לארשיל

 םתחו לארשיב ה"ע בר חתפש רחאש חרכהב הדוי אלה ,וינפלש המ ץחבלו

 ונתנ ודבל לארשי ...םע תא תוכזל אלש ,ונרמאש המל ץובש ...תוירבב

 ,ןכאו י»." 'ה תא האריל [ינ םנממ ודמליש תוירבה לכ תא ףרצל םא יכ וינפל תוצמה

 ןיב םינמאנ םירקעו תודחאה תנומא הטשפתנ [!] םינורחאה תורודב" ,ץרוח רמוא

 ןהיתש רשא תינאדאמאחאמה תד הירחאו ,םירצונה תדו תרות ולבק רשא םימעה

 תותדה־תווחא תונויער ואצמ ןאכ ».ךתנומא דוסיל השמ תרות תד ולבקו ומייקו ודוה

 .ןירוח לש ויבתכב ירבעה םיוטיב תא םזיאדה לש

 :רתויב זעונ אוהש ,ורפיס לש ינמרגה קלחב אב ןירוח לש לודגה שודיחה

 .ץשארה םויל תבשה תא ריבעהל שי תידוהיה תדה לש היצאזיפוריאה תרגסימב

 םש ןירוח .ןירוח ברה לש ויפמ תידוהיה המרופירה תורפיסב הנושארל האב וז העצה

 ,יחרזאה החונמה םויב תבשה תא רומשל תידוהיה תדה יפל רתומ םא הלאשה תא

 םיבר םימיו, :רמאנ הלאה םימיה לע, :תדב הבוזעה תא ראתמ אוה ובש ,<ב'ע ,הימ ףד ,םש ,'םלוע
 ץראה 'םעמ םיבר 'השעי ויניעב רשיה שיא ,הרות אללו-הרומ ןהכ אלל-תמא 'הלא אלל-לארשיל

 .*המר ונידי םירסוא ,וירחא ךושמל ן !ן םירהיתס
 ןעט'לעארז'א עטעדל'בעג שיפאזאליפ־שידומלת ןא ןעהטאב ןע"רט םונ: גנאהנא ,ןמאנ ר י צ 77
 .23 ,19 ימע ,(1831 :גארפ)

 •45 יטע ,םש 78
 דח תוירבהו לארשי ;*אלא...אל, ידומלתה ןונניסה תא ןיבמ וניא ןירוח .32-31 'םע ,םש 79

 .וז הרמיאכ המה

 ■3! ימע ,םש 80
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 זע תודהיב תיתד המרופיר דעב ןירוח ןורהא ברה תמחלמ [וט]

 לש היצאזילאנויצארב השודגה תלפלופמה ותבושת ,,»«."הגות ןב בקעי" דחא יפב

 ןיא :לאה תבש וב יעיבשה םויה הניא תבשה יכ ,עבוק אוה .תיבויח איה הכלהה

 יפכ ןמז גשומה םייק ןיא םיהולאה יבגל ;יעדמ ןפואב האירבה םויס ןמז תא חיכוהל

 תחא הנועבו תעב תבשה לע םירמוש לארשי לכ ןיא אליממו ,הז גשומ םיריכמ ונאש

 לש התודחא תא תלמסמ תבשהש ,ןירוח ריכמ תאז םע דחי «.תועשב םילדבהה יגפמ

 תוימלסומה תוצראבו ,'א םויל תוירצונה תוצראב-םינוש םימיל התרבעהו ,המואה

 הנקת ןקתל ,תאז תורמל ,ןירדהנסה ידיב םלוא .וז תודחא תריקעל איבת-ר םויל

 הנוצר יפכ תונשל-ויחופיט ןויער-ןירדהנסה ידיבש ,ותרכה התייה הקזח הכ «.וז

 םלוא .לארשי םע לש תודחאה למס לע םג רתוול ןוכנ היהש ,תויעמישה תווצימה ןמ

 יקוח יכ ,שיגדמ אוה ןמאנ ריצ לש ינמרג־ידוהיה קלחב :ןירוח היה אל ללובתמ

 רוזחת רשאכש יאדוובו ,ינמז ןפואב אלא ולטוב אל שדקימה־תיב תדובעו הרהטה

 ־תבו תרשואמ המוא ונממ השעיו ,וצרא תא לארשיל ריזחי םיהולאו ,הנשויל הרטע

 8».הרותה יפ־לע עבק לש םויקכ הלא םיקוח ורזחי ,ןירוח

 המרופיר־לש־שודיח עיפומ רבכ ,1839־ב רואל אציש ,םינוקז דלי ורפיסב

 לש ינמרגה קלחב הטובה המרופירה תא םסרפל ותטיש יפל אלש ,תירבעב

 רשא השדחה הלגעב תבשב הכילהה ריתהל םוקמ שי םא" הלאשל הבושתב .וירפס

 ןילרב לואש 'רכ-הנוע אוה "?דאו רוטיק י"ע הכילוהל הלובחתה הלגתנ בורקמ

 ןורהא 'ר בתוכ ,"הזה רבדה לע יתנייע" .בויחב-םתס הלגע ןיינעל ומוקמבו ונמזב

 ריתהל שי םיקסופה ילודגו דומלתב תאזה הכלהה רוקמב יניע תואר יפלו" ,ןירוח

 לכ יכ ,קספש ,א"מרה אוה םייכלהה תורוקמה דחא ."תבשב תאזה הלגעב הכילהה

 םישקש ,ונמזב טרפב ,הוצמ רדגב אוהו תושרה רבד הניא חיוורהל הרוחסל הכילה

 ־לש־ותרבס ץרוח עיבמ וירבד רתי ץב «.םימתב ךלוה רשי םדא לש ויתונוזמ

 ףקותב אב יניסמ םניאש םירבד לע יניסמ השמל הכלה רמאנש המש ,רוטמרופיר

 םויקלו תדהו הנומאה ירקעו יפוג קיזחהל" םיאבה תורודל ונבר השמ רסמש תושרה

 !אוה בשוה םדא ■לאושה.ש ,זומרל ןירוח הצורה ;חונה :תויתוא ךופיהב הנות *80
 יולה הדוהי 'ר תא ,עודיכ ,הקיסעה וז הייעב .25-24 .14-8 'םע ,ינמרגה קלחב ,םש 81

 םינוקיתה תורפיס לע םזיאדה לש העפשהה תנבהל דחוימב ןיינעמ .('כ ףיעס ,ינש רמאמו ירזוכהב
 .תיתד המרופיר ךרוצל ■יעדמ. ןועיטב ןירוח לש שומישה - תירבעה
 .19-17 'טע ,םש 82
 .17-16 ימע ,ינמרג־ידוהיה קלחב ,םש 83
 .ב־ע ,'נ ףד ,(1839 :הניו) םינוקז דלי ,ןיראח ןרהא 84
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 [זט] יאלפ השמ חע

 םוקב ןיבו השעת לאו בשב ןיב) הרותה ןמ רבד רוקעל ,םלועה [תנקתו] ןנקתו
 ««."העש תארוהל (השעו

 םיסכודותרואה ךא ,המרופירל םיטונה ידי־לע בויחב ולבקתנ ןירוח לש וירפס

 ובתכנש םירפסה ינש תא ריכזהל שי םהמ .םהלשמ םיבתכב םרבחמ דגנו םדגנ ואצי

 ןתנוהי ,ורבחמש ,ןתנוהי ןב תשביפמ אוה ןושארה .ףסא לא תרגא דגנ
 רבחמה .שאר־יוליגב הליפת לש רתהה לע רקיעב ןירוח םע סמלפתמ ,ראטלא יולה

 יוליג רתיהב ונימע ילודג תעד אוצמל ןיקדסבו ןירוחב שפוח" ןירוחש לע לבוק

 רשפא יאש ,ןירוח ןורהא 'ר לש "ותנעט" ןיינעל ««.הכלהה תא תוועמ אוהו ,"שארה

 יכ ,ראטלא ןעוט ,הליפתה תעשב תעבגימה תרסהב אלא ןידכו תדכ ןיליפתה חינהל

 "דקדקה"דקדקה תא קר תפקמ הנטק עבוכ" שובחלו תעבגימה ריסהל םיגהונש האר הינלופב
 ללכל םכודותרואה עיגמ רבד לש ומוכיסב «ל.תוצראה רתיב ךשמנ הזה גהנימהו

 םיקסופהו םישרדימה ,דומלתהו םיאיבנו הרות ירביד ןיבמ וניא ןירוחש ,הנקסמ

 םיגייס ושע ... לארשי תיב םרכ קזעל" התייה םתרטמש ,םינורחאהו םינושארה

 ,ונימרכ םילבחמה םינטקה םילעושה ץב אוה ןירוח יכו ,"'ה םעב ץורפי ילבל םירדנו

 ««."תישו««."תישו רימש וב הלעי ןעמל ,ורדג סורהל םתוצרב ,התב ותישהל"

 לש ינמרגה קלחה לע ץרוח תא ףקות ,תעדה יניעב ,םייהנפוא שריה יבצ

 התעמו" :רבחמה קעוז ,ןירוח לש וירבד לכ תא לטיבש רחאל .ףסא לא תרגא

 לשומ טבש דיב יכ םאו םוקמו ןמז תונתשהב תדו תד ןתנהל הזכ ועמש'ד תאזכ וארה

 אלו ,שונא ידיב הנומאה ךמתת אל םלועל יכ ,אל ,אל ?תדה ךמתי

 הבהאה [!] תוריתומכ םרסאת אוה 'ד תארי םא יכ ,םיקיזב םדאה בבל תונתשע ורסאי

 ««.'רתא הנמאב תויהלו /ד תבהא

 החוכו החוכו ,תירבעה תורפיסב רתויב תוינוציקה ןמ איה ןירוח לש המרופירה תלועפ

 וייח ךרדב .םייטרואית םינוקיתבמ רתוי םיישעמ םינוקיתב הנדש ןוויכ בר היה

 המרופירה -המרופירה תושירד לש הנושארה שעגה תוצרפתה ינפ־לע ןירוח ףלוח הכוראה

 התצוה הז סומלופב :ליעפ ןפואב הב ףתתשמו -1818־ב ןושארה לכיהה סומלופ

 .!דומעה רפסימכ 'י םש ספדומ תועטב! ב"ע ,ג'י ףד ,םש 85
 .א*ע ,ד"כ ףד ,(1826 :גארפ) ןתנוהי ןב תשביפמ ,ראטלא יולה ןתנוהי 86
 .א"ע ,א־ל ףד ,םש 87
 .א'ע ,ז'כ ףד ,םש 88
 .'מ ימע ,(1829 •'1עפא) תעדה יניע ,םייהנפוא שריה יבצ 89
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 טע תודהיב תיתד המרופיר דעב ןירוח ןורהא ברה תמחלמ [זי]

 הכעדש םע הכעדו הבשו ,הינמרגב תימרופירה תירבעה הריציה תבהלש טעומ ןמזל

 תונשב .היצילאגב התויח רוקמ תא הלביקו ,תע התואב הינמרגב תירבעה תורפיסה

 םג אוהו ,הניווב םיתעה ירוכב יכרוע םע רשק ןירוח ןורהא 'ר רשוק םירשעה

 תנשב ספדנש ,תדה תודוסיו תוירבה תבהא לע "ללה" רמאמב תעה־בתכב ףתתשמ

 ,ותריטפ תנשבו ,גרובמאהב ינשה לכיהה סומלופל דע ןירוח היה 40־ה תונשב .ד"פקת

 יכ .ודוסימש המרופירל ימשיר םתוח ןתיל םישדחמה םינברה תדוניס הסנכתנ ,1844

 ,הינמרג תודהיב תישעמה המרופירה לש התישאר ןיב תרשקמה הילוחה היה ןירוח

 וקיזחהש הילאפטסווב םוירוטסיסנוקה ינוקית תא איצוהל-הבורב המצמטצנש

 ןיבו ,הליפתה ידדיסו תסנכה־תיב ירדיס קקיתב-דבלב רצק ןמז קרפ דמעמ

 תדה יחטיש לכב המרופירה לש רתוי הקומעהו רתוי תרחואמה תוחתפתהה

 »».תידוהיה

 יפל) 1844 טסוגואב 24־ב רטפנ ןירוח «Low 0, יקרפ ,ןהאפ ;37! ימע ,יב קלח ,ויבתכב

D. Philipson,) הנש התואב 19~12־ב הסנכתנ קיוושנארבב םינברה הרוניס ;(196 'טע ,הלכשה 

 The Reform Movement in Judaism [New York, 1931], p. 143). שישיה ןירוח היה 1842 תנשב

 דמע רשא — תובפאהב 'לכיהה. תדעב שדחה הליפחה־רודיס תספדה לע בתכב וננהש םינברה ןיב
W. Gunther Plaut, The Rise of Reform Judaism [New York,) ינשה לכיהה סוסלופ זכרמב 

.(1963], pp. 39-40 
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