
 זץ"י .דשמ ברה והימ

 תאמ

 יאלפ השמ

 ,וילא וילרב לואש 'ר לש ויבתכמ ינשמ ונל (עודי־אל :וא) עודיה ,ץ"י השמ ברה לש ותוהז תלאשל

 תא החינמ הבושת ךא ,םינוש םינמזב ,םירקוח המכו המכ ושרדנ 1/לאתקי העצמ' סומלופ םע רשקהב

 .ןלא — תעדה
 השמ 'ר' יכ ,ויתובקעב ואבש םירקוחה הילא וקקזנ רשא ,הרעשהה תא טוהסדנאל הלעה ד"מרתב רבכ

 ומכ יודב ומשו ארבנ אלו היה אלש רשפאו אוה ימ ונעדי אל הנושארה הבושת הכורע וילאש הזה

 םג רעשמ ןכ 2'.לאתקי הפצמ ורפס שארב ודימעהו ומצעל לואש 'ר הדבש ךורב רב הידבוע םש

 השמ 'ר ומש דהא םכחל ולש הבושת תנומתב הנטק תרבחמ לואש 'ר סיפדה םימיה ולאבו' :דלפנרב

 יפארגוילביבה ורמאמב טמס השמ םג םהירחא קיזחה־הרחה הנורחאלו 3'.(יודב םש כ"ג הארנכ)

 *'.ארבג אלו היה אלש רבדה בורקו ,והימ עדונ אל — הז ץ"י השמ' :ןילרב לואש 'ר לע ףיקמה

 םג אלא ,הרחמ קר אל איה ,ןוסלדנמ השמ אלא וניא הז השמ 'רש ,רגרבניו־ילמרכ לש ותחנה וליאו

 םיבתכמה םוסרפו סומלופה םדוק םינש שולש יח לכל םייח קבש ןוסלדנמ ירהש ,דוסי לכ תרסח

 5.םירכזנה

 ;גי—א ימע ,ט"מקת ןילרב ,ץ"י השמ רו"הומ ברהל י"נ לואש רר"הומ לודגה ןואגה ברה תבושת
 םרחה תודוא לע תינש ,ץ"י השמ [!]רר"והמ ברהל ...לואש רר"הומ דובכ ןואגה ברה תבושת

 סומלופ לע .גכר—בכר ימע ,(ו"קת)ו ,ףסאמהב םג םסרפתנ ינשה בתכמה .ן"קת ןילרב ,אנוטלאמ
 תירבעה הלכשהה תורפסב ומוקמו ויבתכ ,ןילרב לואש 'ר לש ותוישיא לע ןכו 'לאתקי הפצמ'

 'Some Notes on the Nature of Saul Berlin's Writings', The :ירמאמב ןייע ,הינמרגב

47-61 .Journal of Hebraic Studies, I (1970), pp; 'לואש "ידרחה" ברה לש תיתדה המרופירה 

 Hebrew ,'תודהיה יגפ שודיחל הינמרגב תירבעה הלכשהה לש הקבאמ תודלותב קרפ — ןילרב

1971 ,Union College Annual, xlii. טמס 'מ הנורחאב םסרפ תפקמ תיפארגוילביב המישר, 

 .441—429 ימע ,(ח"כשת)גמ ,רפס תירק ,'ויבתכו ןילרב לואש 'ר'

 .93 ימע ,ד"מרת ןילרב ,ןילרעב תדעב םשה ישנא תודלות ,הטוהסדנל 'א

 .72 ימע ,1914 השראו ,ב ,תוכופהת רוד ,דלפנרב 'ש

 תורתוכב השמ 'ר תא הנכמ ןילרב לואשש ,ריעהל שי .432 ימע ,1 הרעהב ליעל רכזנה ורמאמב

 ו"ציל תוביתה ישאר תא ביחרמ וניא אוה ;'ץ"י השמ 'ר' םשב ליעל תוניוצמה תובושתה לכ

 תנמ־לע הליגרל תיפוסה י"דצ תואה תא הנשמ וניא ,רתוי םילבוקמה (ולאוגו ורוצ והרמשי)

 ־תורוצל קקזנ וניא ףאו ,ןאכ הכרב־לש־תובית־ישאר יכ (יקודקדה ללכל דוגינב םג ולו) שיגדהל

 רבחמה רצוי ךכב .רבדמ בותכה החפשמ םשבש ,זומרל הסינ וליאכ —תורחא תורצוקמ הכרב

 השמ 'ר אלא ,אמלעב השמ 'ר וניא הז השמ 'רש ,םשורה לבקתמ ארוקה לצאו ,תיטנתוא המינ

 ,שאר םימשב 'ס ,לואש 'ר לש ורפסב תומסרפתמה םימותחה תומישרב יתקדב ,ןכ־יפ־לע־ףאו .ץ"י

 ,ןבומ .ץ"י השמ לכ יתאצמ אלו ,'ףסאמה' יכרכב ןכו ,בונאטאס קחצי לש וירפסב ,ג"נקת ןילרב

 .יתחנהל קוזיח ךכב שי ןפוא לכב ךא ,היאר הניא יתאצמ אלש

 .215—214 ימע ,1967 קרוי־וינ ,ףיסו רפס ,רגרבניו־ילמרכ 'מ
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 תועמשמל תעדה תא חינמ רבסה אוצמל ,תוחפל ,וא —םלענה השמ 'ר לש ותוהז לע דומעל ינויסנב

 ,1792־ב םסרפתהש שאר םימשב 'סל טקפסורפה ,'םשובה תגורע' ףוסב יתאצמ — הז םשב שומישה

 דחאכ 'אלסערבב ו"צי רימ השמ רר"המכ ,[ןינ'צקה דיגנה ינברה ,יתוחא ןתה' תא הנומ לואש 'רש

 לואש הנכמ ,הז וסיג לא ויבתכמב ,םייתנש רובעב ,ךדיאמ 8.שאר םימשב 'ס לע תומיתחה יפסואמ

 יתש יכ ,חינהל ןיאש ,אופא הארנ 8.ומש תא יקסנישוד רסומ םג ןכו 7.'השמ בקעי' וסיג תא ןילרב

 .לואש 'ר לש וסיגל תוסחייתמ ץ"י 'ישמ ברל תודעוימה תובושתה

 השמ 'ר יכו ,יביטקיפ אוה םשהש ,םתרעשהב ויתובקעב םיכלוההו טוהסדנל וקדצש ,יאדוול בורק

 לעמ הווסמה תא ריסמ וניא ןיידע הז ןורתפ םלוא .ויתורטמל לואש 'ר ידיב ארבנ ךא ,היה אל הז

 .רסח — ה ש מ םשב שומישה רבסהו ,ל"נה השמ 'ר לש וינפ

 יתשב יוצמ ןורתפה ירהש ,דבלב הבושתה רעשב יחטש ןויעב קפתסה אשונל שרדנש לכש ,המוד

 לבקמ לע םיגוהנה חבשה ירבד םיאב הבש ,התחיתפב — הבושתה ףוג לש תונושארה םילמה

 ול בר וידי ,ירדס אתיש ארמגה לעו הרותה לע ,יה ינפל רוצע ,ירצערב השמ' :הגושל הזו .תרגיאה

 'והמ אלפומה ברה והינ אוה ,ירקתי ברו םיכח ,יראב םירובגב ובל ץימא חכל םאו ,ירטמלו לקשמל

 9'!ו"רנ השמ

 איבא ןלהל .א"ע גכ ןיכרעבו ,ב"ע דעק ארתב אבבב ,דומלתב תומוקמ ינשב עיפומ הז ירצערב השמ

 ןנברדמ אברוצ הידב אנוה בר הוה היתלכד התבותבד אברע ירצערב השמ' : ארתב אבבב ארמגה תא

 ליזיתו והתיבדל השרגנד אנוה ברל הצע היבסנד ליזינד אכיל ייבא רמא אתלמ היל אקיחדו הוה

 ,ןכבו '.[הריזחהל לכוי אלו] אוה ןהכד אתלמ יאלגיא ףוסל ...הרדהנ רדהו .דובאמ הבותכ יבגיתו

 הפצמ' סומלופ תנבהל ותועמשמו םשה תובישח תאש ,יאדוול בורק .התע הרורב השמ 'ר לש ותוהז

 התבותכל ברע (ירצערב השמ) באה :תירופיסה היצאוטיסב ,ידומלתה טסקטנוקב אוצמל שי 'לאתקי

 ; אלש רבתסמ ? ויבא ןתנש תוברעב רזעיהל לבויה ; קוחד ובצמו ,דימלת (אנוה בר) ונב .ותלכ לש

 הצורה .ויבאמ תוברעה ימד תא הלביקש רחאל ותשורג תא תאשלו רוזחל לכוי אלו ,אוה ןהוכ ירהש

 T • " לש םשאמ ףרשנו ךרחנש ימ :תירוקמה תועמשמב) ןנברדמ אברוצכ ,אוהש ,ונל זומרל לואש 'ר

 לש וז תוברעב רזעיהל לכוי אל —(זםיבתכ) הבותכל ברע ויבאשו ,קוחד ובצמש ,(...םימכח

 תובייחתהה ןיגב ותשורגל תוברעה ימד תא ןתי רשא ,ויבא ידי־לע תיקלח רזעיי םא ףא ירהש ז באה

 ותויהב ותשורג תא תאשלו רוזחל לכוי אלש ןוויכמ ,ותרטמ תא ןבה גישי אל ןיידע תיתחפשמה

 .ןכ תושעל וילע רסואה יתד סוטאטסב
 וירשקבש תונורסחלו תונורתיל ,דחוימה ובצמל עדומ היה לואש 'רש ,הארנ ,הנוכנ וז ונתונשרפ םא

 לבקל לכוי ויבא לש ותרזע תאש — הזומרה וא הרישיה — ותרכה תעמתשמ םג ןאכמ .םייתחפשמה

 .תוברעהו תוביסנה ץחלב לועפל באה ץלאיי ובש ,דחוימ יתחפשמ בצמ רצוויי םא קר

 ץלחנש יפכ 10,'לאתקי הפצמ' סומלופב ונב תנגהל ,ןילרב לש הבר ,ןיוול שריה יבצ 'ר אצי ןכאו

 .[היצאניגאפ אלב] 8 ימע ,ב"נקת ןילרב ,םשובה תגורע 6
 .10 ימע ,(ץ"רת) די ,לארשי תמכחל הפוצה ,'םינשי יבתכ' ,ץיוורוה שיא יולה יבצ 7

C. Duschinsky, The Rabbinate of the Great Synagogue, London, London 1921, p. 57 8 

 .ב ימע ,(ט"מקת) ץ"י השמ ...ברהל ...לואש ...ןואגה ברה תבושת 9
 ;ימע העברא ךותמ] א ימע ,א"נקת ןילרב ,שריה יבצ 'והמ ...ןואגה ...ונינודא דובכמ ןיד קספ 10

 ,ן"קת ,ןוויס שדוחמ אדנל לאקזחי 'ר לש ותרגיא תמסרפתמ ןידה־קספ דיל .[היצאניגאפ אלב

 רודה ילודגמ ,דחוימ דחא' תאמ תרגיא הפרוצ ןכ ;(ב ימע ,םש) 'אוהה םרחל שוחל ךירצ ןיא'ש

 ,ונבבו שריה יבצ 'רב םידדצמה ,'ןילופ ץראב םיגלפומ םינואג ינשמ' ןיד־קספו 'זנכשא ץראב

 .(ד—ג ימע ,םש) לואש 'ר
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 יבצ 'ר לש ותנגהב היה אל ונבל בא תבוח יוליממ דבל ךא 11.'שאר םימשב' סומלופב םג ותרזעל

 גרובמאהב לטוהש םרחה 12; לואש 'ר דביא טרופקנארפב ברכ ותרשמ תא .שממ לש עויס לכ שריה

 תולגל ץלאנ 'שאר םימשב' ןיינעב ינשה סומלופה רובג םעו ,לטוב אל — 'לאתקי הפצמ' רבחמ לע
 13.רצק ןמז רובעכ רטפנו ,ומוקממ

 ברה .[ו 1794 ז ןילרב] '...וינפ ולפי אל ,וינע שיא' םילמב חתופה םידומע השולש ןב סרטנוקב 11

 ןתינ יפ לעו ל"גה רפסה 'יה ידימ יכ') שאר םימשב 'ם תאצוהל תוירחאב ומצע ףתשמ שריה יבצ

 ,לשריה המלש 'ר ,ינשה וגב יכ ,ןעוט יבצ 'ר .(רופסמ אלב ; 2 ימע ,םש — 'ןואגה ינב י"ע סופדל

 תוחתפמה תא ןיכה ומצע אוה יכו ,די־בתפמ ורובע רפסה תא וקיתעהב רפסה תנכהב ףתתשה

 ;Piemonte^ שריה יבצ לש רוקיב ששאל היה לוכי אל יקסנישוד) 'דנומרפ'ב ותויהב רפסל

 .(45 ימע ,ל"נה ורפס האר

 ירמאמב הז אשונב ןוידה האר ; עודי וניא טרופקנארפב תונברה ןמ לואש 'ר לש ותשירפ ךיראת 12

 .7 הרעה ,ג ימע ,(1 הרעה ,ליעל) 'ןילרב לואש "ידרחה" ברה לש תיתדה המרופירה'
 יקסנישוד ; 105 ימע ,(2 הרעה ,ליעל) טוהסדנל לש ורפסב האר .ה"גקת ,ןוושח ד"כב ,ןודנולב 13

 .46 ימע ,(8 הרעה ,ליעל)
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