
 תפקתשמ איהש יפפ ןוסלדנמ השמ לש ותומד
 הינמרגב תירבעה הלכשהה תורפס לש התישארב

 (ז"נקת—ד''מקת ,ףסאמה)

 יאלפ השמ

 ןיססוא

 השמ לש — ותימדת רמול הצרת םאו — ותומד לע דומעל ןויסינ השעיי ןלהל

 ?הינמרגב תירבעה הלכשהה תורפס לש התישארב תפקתשמ איהש יפכ ,ןוסלדנמ

 דע 1783 תנשמ ןיגוריסל ואציש ף ם א מ ה לש םינושארה םיכרכה תעבשב :ירק

 .האמה יהלש

 םהידי־לע ןוסלדנמ הנכתנש ,םיראתבו םייוניכב םיפסאמה לש םנושל תקידב

 םוחתלו ותומד לע דומעל ונידיב עייסת ,הירחאלש םינשה רושעבו ותריטפל רבוע

 ,ותעשל - הינמרגב תידוהיהו תירבעה הלכשהה השעמב םחנמ־ןב לש ומוחת תא

 .תורודל ףא אמשו - ,ונמז ינב םיליכשמה יניעב הארנש יפכ

 םיליכשמה יניעב ותומד ההבגתנ ןוסלדנמ לש ותריטפ תובקיעבש ,םיכסנ םא םג

 דוע ."רומא םישודק תומ ירחא" םושמ וז תוממורב היה אל ,הלעמו ומכישמ םרוהו

 בא ןיעמ וב תוארלו בר דובכ ןוסלדנמל קולחל םיירבעה םיליכשמה ובריה וייחב

 1.לארשי תודלותב ןפוד תאצוי העפותכ וב וריכה ותומ רחאלו ,ינחור

 צת ,ותומ רחאל היינשהו וייחב תחאה ,ןוסלדנמ השמ לע ורמאנש תורמיא יתש

 השממ" עודיה אטבימה תא הלודלימ םהרבא עבוט ותריטפ םדוק הנש .ךכ לע הנעב

 השממ" הרמיאה לש הזארפאראפ התויהב ־."השמכ ןובנו םכח שיא םק אל השמ דע

 ישילשה השמ תא הדימעמ יהירה ,ם"במרה לע הרמאנש ,"השמכ םק אל השמ דע

 ןוסלדנמ השמ -
 ־.תודהילו םמעל םתובישחב לארשי ילודג םע םיווש ןיב הוושכ -

 המכו המכ הנשינו רתח הז טפשמ .דסר ימע ,ח-מקת ףסאמה ,-ומעב דיחי ורודב דקי- .1
 (-ודודב דיחי השמ שיאה הז [םייוגה] ורמא זא- :טכד ימע ,ן-קת תנשל) ףסאמהב ןה םימעפ

 רעשב ,1788 ןילרב ,םחנמ ןב השמ םכחה ונבר ,לכייא 'א לש ורפסב ןייע .םירחא םיבתכב ןהו

 17 ימע ,-העצה"ב ,(ז-סקת ,ןרו) םישרשה רצוא ,באז־ןב ל-י לש ורפסב ןכו ,גיק ימעבו

 ,[ילש - היצאניגאפה]

 היבוט לש ורמאמ האר הז אטבימ לש םירחא םישומיש לע .אפ ימע ,ה-מקת ףסאמה .2

 .628-627 ימע ,(ט"כשת)ז-ל ראדה ,השמכ םק אל השמ דעו השממ ,לשרפ

 ,דנ-גנ ימע ,יז ךרכ ,ףסאמה) םש־םוליעב ןוספלוו 'א המסריפש -םייחה ץראב החיש-ב .3

 ־יווש םיתימע ינשכ ן"מבמרהו ם-במרה םיחחושמ (ךליאו טער ,ךליאו גר ,ךליאו בק ,זס-דנ

 דימעמ -ן-מבמרה- תוביתה־ישארב שומישה .יאנק בר ,-ינולפ- אוה ףתושמה םדגנתמו ,הגרד

 ,ם-במרה ,ול ומדקש לארשי ילודג םע תחא הרושב ,םיירבעה םיליכשמה יניעב 'ןוסלדנמ תא

 תוביתה־ישאר תא הנשמ ,ןוסלדנמ לא בתכמב ,ואיל גוטרה .םתלוזו ם-בשרה ,ן-במרה

 וא ןילבולמ ,גרבנטורמ) ם-רהמה תא ריכזמה (השמ ברה ונרומ דובכ) מ-דהמכ־ל ר-רהומכ
 םג .261 ימע ,ז"ט ךרכ לבויה תאצוה ,ט-פרת ןילרב ,ןוסלדנמ השמ יבתכ לכ :האר ,(ףיש

 ,[מ-לא] אגולגמ יול רודגיבא :האר .א"מרה - לארשיב לודג םיריכזמ ד-מד תוביתה־ישאד

 השמ :(דועו המדקהה רחאלש תרתוכב ,המדקהב) םינוש תומוקמב ,1794 ןיו ,ד-מר תורגא

 ונמט אל םיאנקה םג .235 ימע ,1872 םדרטשמא ,לבת ינפ ,[גרובמאהמ ינשה] ןוסלדנמ

 הביקע)יוסעד השמ עשר - ד-מר :םחור יפל םינוקירטונו םייוניכ -ומרת- םה ףאו ,תחלצב םדי

 .(יתריפס יפל -12 ימע ,א-ח ,1870 בובל ,ירביעה בל ,רגניזלש ףסוהי
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 ־יאטבימל תרבר תויורשפא םיליכשמה ינפל חתופ ,השמ ,ןוסלדנמ לש ןושארה ומש

 .ןוסלדנמ השמ לש ומומיר םשל ןאולמב םילצנמ םה ןתוא ,ונבר השמב םירומאה ןושל

 ,השמכ ־:המכוחה ראבמ םימה םיאצויו רוצב הכמ ',ויחא לא אצוי ,השמכ ןוסלדנמ

 הנירקה םצועמ וינפב טיבהל ולכי אל ורוד ינבו ,ןוסלדנמ לש "וינפ רוע ןרק"
 ,אופיא ,םייק ־."ותיב ןמאנו לאה ריחב"כ ','ה דבעכ םג רייוצמ ןוסלדנמ ־.ותנובת לש

 ־.ונבר השמ ןיבו ןוסלדנמ השמ ןיב רומג יוהיז

 :ןמקלדכ ,ןוסלדנמ לש ותומ רחאל דיימ ףסאמהב המסרפתנ היינשה הרמיאה

 «."רוא יהיו !השמ יהי :םיהלא רמא ידע / דוד רוד ינמ לפואב הרורצ תדו טשק"

 ."...אצוי השמ םתוארב" :גפק ימע ,ו"מקת ,ףסאמה .4
 סנ ףא ,המכח ימ תותשל ו הירומ ולפנ תעמ 'ה תדע האמצ דואמ" :כ ימע ,ד"מקת ,םש .5

 םירה ידע / ,רבשל רוזמ ןתנ שיא םק ידע / .םייח םימ ראב ינפ רוצ הספ םג ו ;הירוב ומת
 ."םימה אציו ,הדעה ןיעל רוצה תא [ךד-] ךיר/,דבגה השמ וזוע הטמ

 םואתפ ךתנובת שמש יכ ו רוא ינרק טיבה ולכי אל דוע ךא" :זכר-וכר ימע ,ן"קת ,םש .6
 היה אל ורודש םושמ האב ןוסלדנמל תודגנתהה ."...רוד רוד הלפאב םיכלוהה המה ' החרז
 .ותמרב ינחור גיהנמל יוארו רשכ

 ."ודבע השמ" :גצ ימע ,ד"מקת ,םש .7
 .זט ימע ,ד"נקת ,םש .8
 ונבר השמש יפכ דדנלדירפ לע וידי ךמוס ןוסלדנמ השמ :טמר ימע ,ט"מקח ,םש ןייע ןכו .9

 .(ט ,דל 'בד)עשוהי לע וידי ךמס
 :ל"צ :רוקמב םישבושמ םידומעה ירפסמ)אסק ימע ,ו"מקת ףסאמהב המסרפתנ וז הרמא .10

 ךרע לש ןמאנ רויצל םיבר תרבד יפל היה ...עדונה םרגיפאה" :דלפנרב 'ש בתוכ .(זעק ימע

 םגתפה תא איבמ רבולטוג ב"א .(39 ימע ,א"ח ,תוכופהת רוד)"תודהיה תדלותב ן"מבמרה

 איבמו ,(טק יונישב) 640 ימע ,(ח"לרת)ג רוא רקבה ,"הרוא התיה םידוהי [ל]" ורמאמ שארב

 יפל) 17 ימעב םגתפה אבומ םש ,םישרשה רצואל ־העצה"ב באז־ןב ביל אדוהי תא רוקמכ

 יכ ןכתיה זהרמאה לעב ,"ם. ..ש" והימ ."ם. ..ש" תמיתחב הספדנ הרוקמב הרמאה .(ירופסימ

 ונל עדונ יתלב שיא רבח" :רבחמה תא תוהזל עדוי וניא דלפנרב) ?םייהנפאפ המלש אוה

 המלש תא הנכמ שא םהרבא ברהש ףא .(39 ימע ,א"ח ,1914 השרו ,תוכופהת רוד - "ומשב

 - (וכ ימע ,ו"נקת ןילרב ,הלוכ הרות)-דמייהנפאפ" - םייהנפאפ
 ,תינמרגב ומש תא בתכ ךכ

 צמ תלואג רמאמ האר ןכו .(טל ימע ,ט"סקת ףסאמה :הוושה)"םייהנעפאפ" :תירבעב וליאו

 תדגא :"םייהנפפ" תייואמ ומש עיפומ םיאבה וירפסב .ה"עקת איולסערב ,ןילפת תוצמו םיר

 קשח :המדקהה ףוסב ,א"ח ,1783? טרופנרהיד ,המלשת[ו]עירי:ן"קתןילרב ,תוסוכ עברא

 ־נפאפ .(ול ימע ,ט"סקת ףסאמה)"םייהנפפ" והנכמ ןהכה םולש םג .ב"סקת ,אלסערב ,המלש

 :ןייע) קול ןו'גמ עפשוהו ,תיפוריאה הלכשהה תורפסב איקב היה ,עודיכ ,םייה
 'י

 ,רנזולק

 רצונ ,תוסוכ עברא תדגא :ורוביח :(225 ימע ,א"ח ,השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה

 חה תירבעה תורפסה תודלות ,רבוחל 'פ :ןייע)"גנוי [דראודא ילגנאה ררושמהו לש וחורב"

 ביבא־לת ,הימרזל השדחה תירבעה תורפסה ,ןנאש 'א .96 ימע ,א"ח ,ח"פרת ביבא־לת ,השד

 יאדווב .(םייהנפאפ לע עיפשה גנאי רדושמה יכ ,אוה םג רבוס ,111-110 ימע ,א"ח ,1962

 ,םייהנפאפ םא ,איה ןויע הכירצה הלאשה .ויבתכו פופ לש ותריש תא םג םייהנפאפ ריכה

 תמ היה ,(ךליאו וכ ימע ,הלוכ הרות :ןייע)םיתמה תרובק תלאשב ןוסלדנמל דגנתה עודיכש

 ןוסלדנמ לש ותריטפ תעפשהבש ,ענמנה ןמ אל .םגתפה לעב סחייתהש יפכ ןוסלדנמ לא סחיי

 'ש .ךכ רחא תודחא םינש המסרפתנ םיתמה תרובק תלאשב ותוקסעתה ירהש !תאז בתכ ןכא

 םינווכמ תוביתה־ישארש ,המ־חוקפתסהב יכ ףא .עיצמ (ג"צרת אניו ,םשה ירדב רצוא) תויח

 לכ וז הרעשהל ןיאו ,1789תנשבקר ןילרבל אב ןהכה םולש ךא ,(4799 רפסמ)ןהכה םולשל

 אל הזארפאדאפב יכ ,ןייצל ןיינעמ .ם־ש לש ותוהז תלאשב ןייעל שי דועו ,ריבס דוסי

This content downloaded from 128.146.23.50 on Mon, 27 Apr 2015 15:35:47 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
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 ־'זאטנומ רצונ "רואה לע ל"זח ישרדימלו תישארב דפס יקוספל הרמיאה לש התקיזמ

 ,תישארב־תריציכ ןוסלדנמ השמ תא דימעהל ותילכתש 'רואה ןיבו השמ ןיב יוהיז

 קר אל התקיזב וז הרמיאב הנופש הרתי תובישח .ןוילע וצכ תירבעה הלכשהה תאו

 ןודינה םגתיפה .תיפוריאה הלכשהה תורפסל םג אלא ,ונרכזהש םיירבעה תורוקמל
 :הנושל הזו .ןוטוינ לע פופ רדנסכלא לש ותדמיא לש הזארפאראפ אלא וניא

Nature and Nature's Laws lay hid in Night: /" 
"."God said, Let Newton bei and all was Light 

 ןוטוינ לש ומוקמכ תודהיב ןוסלדנמ לש ומוקמ תא ךירעמ תירבעב םגתיפה רבחמ
 .תודהיב ןוסלדנמ השע עבטה־יעדמב ןוטוינ השעש תא ?עדמב

 רבגתנש הצרעה לש סחי לע םידיעמ םיליכשמה ידי־לע ןוסלדנמ הנכתנש םייוניכה

 ןוסלדנמ לע ,ותריטפ םדוק ,שגדה םשוה הלא םייוניכב .ותריטפ רחאל םצעתנו

 תשבגתמ ותומ רחאל ".ונרוד רנ :אוה ומשל הוולתנש חיכשה ראותה רקוחה

 םילואשה - םייוטיבה םיחיכש רקיעב .םיליכשמה לש םרומו םברכ ותוארל הייטנה

 םתוקקדזה לע דחמ םידיעמ המהו «,ונינודאו "וניבר ",ר"דהומ - תונברה םלועמ

 יאדווב .הלכשהה האב ייזאו - השמ תא ארב אלא ,"השמ יהיו - רוא יהי" םיהלא דמא
 .ןוסלדנמל םיליכשמה סחי לע ךכמ דומלל רשפא

 ףטעתנש דמלמ ל"א .הרואה תארבנ ןכיהמ" ;(ג הבר תישארב)"הליחת תארבנ הרואה" .11
 םיהולא רמאר" ;(םש)ופוס דע םלועה ףוסמ ורדה ויז קיהבהו המלשכ ה"בקה [הרואב] הב
 .(ב ,םש)"םיקידצ לש ןהישעמ ולא .רוא יהי

a. pope,"Epitaphs," ThePoetical Works of Alexander Pope, New York, 1896,p. 475. .12 

 ,לודגה רקוחה ,םלשה רקוחה ,רקוחה םכחה ,רקוחה ברה :םייוטיבה םיעיפומ הז רשקהב .13

 רחאלו ;דנק ימע ,ה"מקת ;גצ ,גכ ימע ,ד"מקת ףסאמה ןייע .ייעבטה רקוחה ,ייהלאה רקוחה

 .בער ימע ,ח"מקת !בר ,גפק ,דמק ,חפ ,זפ ,חס ,(דפסהב)הס ימע ,ו"מקת :ותומ
 ,חכק ימע ,ו"מקת :ותומ רחאל :דנק ,אפ ,דמ ,גמ ימע ,ה"מקת !ועק ,כ ימע ,ד"מקת ,םש .14
 .(לארשי רנ) הכר ימע ,ט"מקת ;(יובכה לארשי רנ) אמר ימע ,ח"מקת ;(דבכה ונרוד רנ) דר
 םייוניכהו םייוטיבה ןיב .ויערל הרומו ויחאב לודגה הרומה :םיאבה םייוניכה םיעיפומ ןכ ומכ

 םכחה ,ונרוד םכח ,םכחה ,ללוכה םכחה :ריכזהל שי ותומ ינפל רקיעב םיחיכשה םירחאה
 ,וניניע ראפ ,ינרותה ,יהלאה ףוסוליפה ,המכחו עדמ לכב םלש ,ןואגה ,םסרופמה ,לודגה
 יבגל -יהולא" ראותבו "םיהולא שיא" יוניכב שומישה .וב םיהלא חור רשא שיא ,וניניע דמחמ

 ונא םייהנפאפ המלש םע שא םהרבא ברה לש ותוחצנתהמ .םיליכשמה יבתכב ץופנ ןוסלדנמ
 ־לדגמ לש ומומיר רבדב םיליכשמה תא םידרחה ומישאהש יהשוזיא המשאה לש םידה םיעמוש

 םת שיא 'יהש עדונ מ"כמ ,לא אלו םדא 'יה םחנמ ןבש אוה תמא םא ףאו" :תיהולא הגרדל ןוס
 ארה דומעב הוושה .(וכ ימע ,תחא לגר לע הלוכ הרות)"דומלת לעבו םכח םיהלא אריו רשיו
 ללוכה םכחה" :ו"מקת ,ןילרב ,תורחבו תודלי :יולסרב לדנמ לש ורפיסב ,המדקהה לש ןוש
 יכ" :[זעק תויהל ךירצ :םישבושמ םירפסימה] אסק ימע ,ו"מקת ףסאמה ;"...םיהולא שיא
 השמ יבתכ לכ)"יקלא ףוסוליפ" לאכ ןוסלדנמ לא רנגאו דוד הנפ וייחב םג ."טיהלא שיא תמ

 תלאשב קסועש ימ תא םג ןייצי ",הלא" ראותה] (206 ימע ,ז"ט ךרכ ,לבויה תאצוה ,ןוסלדנמ

 .[תוהולאה

 ;איקימע,ח"מקת :[!]ונירומראותה.זפק ,וכק ,חפ'מע,ו"מקת;העק'מע,ד"מקת,םש .15
 .זלר ימע ,ז ךרכ
 ־םיתשו (דמ ימע ,ה"מקת ,ועק ימע ,ד"מקת ,םש)ותומ ינפל םיימעפ עיפומ וניבד ראותה .16

 ,ד"נקת :איק ,[ילש - רופסימה] 14,10,7 ימע ,המדקה ,ח"מקת)ותומ רחאל םעפ הרשע
 .(דנ ימע

 ימע ,ן"קת !בש ,אנר ,חפק ימע ,ט"מקת ,םש)םעפ םירשעכ ותומ רחאל קר עיפומ יוניכה .17
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 יאלפ השמ 272

 ענמיהל הרואכל םיבייח ויה «,תונברל דחוימ ותויה םושמש ,חונימל םיליכשמה לש

 ןוסלדנמל סחייל םיליכשמה לש םנויסינ לע הלא םייוטיב םידיעמ ,ךדיאמו ,ונממ
 .לארשיב הארוהה ירומ לש םדמעמל וכרעב הוושה דמעמ ליכשמה

 ןוסלדנמ לש ושארל ורשקש םירתכהו םיבורמה םיחבשה לש חטשה ינפל תחתמ
 איה הלאשה «.הלכשהה תורפס ירקוח תא םג קיסעהש ,ינדרוט הלאש ןמיס רתתסמ

 ךישמה אל עודמ :ןכו :רסומ תלהק תא איצוהל ןוסלדנמ לדח המ־מושמ :הלופכ
 יכרוע ונייצ אל עודמ :תורחא תולאש יתש וז הלאשל תורבוח 2».תירבעב רוציל

 ידי־לע ,וכרענ וא ,ורבוח וללה יכ ,רסומ תלהקמ םיעטק סופדל םאיבהב ףסאמה

 ןקיתטסאה ,ןוסלדנמ השמ לא ףסאמה יכרוע ונפ אל המ־פושמ :ןכו 2'.ןוסלדנמ

 22.לזיו ילתפנ לא ונפש יפכ ,ףסאמה תאצוה רבדב םהל ץועל ,יתורפיסה רקבמהו

 רחאל .(במש ,חפר ימע ,ז''נקת :ולק ,אכק'מע /ז ךרכ :דנ ,מ ימע ,ד"נקת :זפ ,אס,חנ,זנ
 ענה שיאה ,דבכנו רקי שיא ,ייהלאה רקוחה ,םיהלא שיא :םיאבה םייוטיבה םיחיכש ותריטפ

 םעפמ רתוי םיעיפומ ל-נה םייוטיבה לכ .וינע ,קידצ ,דיסח :ויתודימ לע םידיעמה םיראתה :הל
 ,הזה ץיצה :(ותריטפ רחאל)תחא םעפ קר םיעיפומה םיבושחה םייוטיבה ןיב .ףסאמהב תחא

 םדא ינפ ראת ,שודקה ףוסוליפה ,ראופמה (! i ףוסליפה ,םירעשב עדונה ,דבכנהו בוהאה

 .הלועמה ינרותה ,אבר ארפס ,השודקבש רבד לכל ןושארה
 וא ,םתבצמ לע)ורוד ינבר לע םגו ןוסלדנמ לע םג ורמאנש םיינייפוא םייוטיב המכ ןלהל .18

 םיליכשמה לש עבשומה םדגנתמ ,ןהכה לאפר 'ר לע —וודה ראפו לארשי רני :(דפסהב

 'י יפ לע)
 ל"נה לע - *וב טיהלא הודי ;(70 ימע ,ג"סרת אקארק ,בשומל הוא רפס ,סעקקוד

 ; (7 6 ימע ,םש)ןילרב יבצ םייח 'ר לש ותבצמ לע —ןל ושעי ורודב דיחי לבאי ; (71 ימע ,םש)

 ןכ ;(58 ימע ,םש) ץיוורוה יולה קציא קחצי 'ר לע-"רודה תפומ [םןיסרופמה לודגה ונבר-
 ךשח םוי- :(ןלהל האר)ןוסלדנמ לש ותריטפל םג םיסחוימה הכישחה ייוטיב תא ונא םיאצומ
 תאריב היתורנ הלעה ,הרונמה הבכ יכ יוה ו ץראה לכ ךשחתו שמשה אב ו לפרעו ןנע הלפאו

 ,םש ,רכזנה ןהכה לאפר 'ר לע דפסימב)-הרומו ןהכ אלו ,לארשיל םיבר םימי ו הרוהטה 'ה
 ימע ,םש ,ןילרעב דוד 'ר לע)-הריאמה אירלקפסאב התנועב אלש שמשה העקשנ" ;(72 ימע

 ;-אצי ושפנ ורנו ושמש התבכ שמשה ךישחי אלש טעמכו- ;-ונדוה ויז טעמתנ טועימ ףא- ;(52

 ךדיאמ .(57 ימע ,םש ,ל-נה לע)-גלפומו אלפומה ברה וניברו ונירומ וננודא ...דיסח דבא-

 ןונבלה זרא- :תורזומ וא המ־תמזגה םושמ ןהב שיש יוטיב־תורוצל םישרדנ םיליכשמה ןיא
 ,םש ,ןילרעב דוד 'ר לע)"ארפ(ו1ש יאה לע ייו- ;(58 ימע ,םש ,ץיוורוה יולה קחצי 'ר לע)
 רכשי ר-הומ ה-ה ברה ,אתיירואל אליח ,ליחה רובג ,ןמה תנצנצ ,ןמטנ הפ- :וא ;(62 ימע

 ־רעב ,ןושאר קלח ,ןילרעב תדעב םתלועפו םשה ישנא תודלות ,הטוהסדנאל 'א) -...שורעב

 .(31 ימע ,ד-מרת ןיל

 ןייע .19
 'י

 ימע ,1960 םילשורי ,א ךרכ ,השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק

 .279 ימע ,(ח-כשת)ג-מ רפס תידק ,-רסומ תלהק- תויעבמ ,ירוט 'י ;55-54

1. EiSENSTtiN-BARZiLAY, Moses Mendelssohn (1729-1786), Jewish Quarterly Review, .20 

LII (July 1961), pp. 70ff. 

 בגא ,ףסאמה יכרוע םינייצמ ן-קת תנשב קר .ךליאו גק ,ךליאו צ ימע ,ה-מקת ףסאמה .21

 לש םינושאר םיקרפ 'ב סיפדהו רביח ןוסלדנמש ,(אדניל הדוהי ןב ךורב)י-ןב-ב לש וריש

 ־ריפש רסומ תלהק לש םיעטק םתוא יכ ,רובס אוהש הארנ ץרג לש ותרעהמ .רסומ תלהק

 ד"שת השרו ,ט ,םידוהיה ימי ירבד ,ץטארג 'צ ןייע ,ןוסלדנמ ידי־לע ורבוח םיפסאמה םומס

 האר .סוסיב לכ תרסחכ ץרג לש ותרעשה תא לטבמ ןייטשלדא .13 ימע ,(שווירט א-י םוגרתב)

 'י
 םינברה שרדמ תיבל הנש םישמה תאלמל לבויה רפס ,רסומ תלהק רובחה ,ןייטשלעדע

 ןוסלדנמש רעשמ ,(279 ימע רכזנה ורמאמב)ירוט .א0-0 ימע ,ח"פרת טשפאדוב ,טשפאדובב

 .םיאנקה לש םתודגנתה תא שדחמ ררועל ץפח אלש םושמ ומש תא םסרפל אלש שקיב ומצע

 .ו-ד ימע ,ד-מקת תנשל ףסאמה םע ךורכ ,רושבה לחנ .22
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 273 הלכשהה תורפסב ןוסלדנמ השמ לש ותומד

 הידדצמ מתואב קוסעל אלא 'תלפוכמה הדבכנה הלאשה תא רותפל הזב ונתנווכ ןיא

 ורבסה .ונמז־ינב םיליכשמה הורייצש יפכ ןוסלדנמ לש ותומד לע ריאהל םייושעה

 ","הצוחה דוע ותאצ יתלבל וילע ווציו םיאנקמה תמח וב הרעב יכ" ,לכייא לש

 תלהק היה ויפל .ן"קת תנשב רוא הארש אדניל ךורב לש ורישב הנוש הרוצ לבקמ
 רייצמ רבחמה .תוקזחה רואה ינרקב טיבהל ארד רשכיא אלו ידמ קזח רוא רוקמ רסומ

 ןייע" םיילוש־תרעהב ריעמו ",םירקבמ לש םקוהשכ רסומ תלהקל תודגנתהה תא
 וילע וקחצ םיריעצ יכ ל כ י י א ק צ י א 'ר רקיה ונל רפס רשא ן"מבמר תודלותב

 רדעה .ורפיסב לכייא בתכ ןכ אל ,הנהו "."רבע ןושלב ולכש ידילי דוע תדלמ ףסי ןכלו

 אדניל לש ותונעשיה ףא לע ,לכייא קחציו אדניל ךורב לש םהירבסהבש תודחאה

 ותודעב קפס ליטהל ידכ וב ןיא םא םג ,ןוסלדנמ לש ןושארה ףארגויבה 'לכייא לע

 .םיליכשמה הוארש יפכ ןוסלדנמ לש ותומד תנבהל תובישח וב שיש ירה ",לכייא לש

 ןתנ אל המ־מושמ - םמצעל תוחפל - ריבסהל ךרוצב ושיגרה םיפסאמהש ,רבתסמ
 היה אלש ,םרבסה .רבע־תפשב הריציל וליחמ תידוהיהו תירבעה הלכשהה גיהנמ

 הקלת אמש ששחמ וז הלאשל תדחוימ בל־תמושת ררועל ורקיעמ דעונ אלשו דיחא
 ןוסלדנמ רייטצמ ךכו .בגא־ךרדבכ ןזואה תא רבשל ןווכמ 'רסחב ןוסלדנמ לש ותומד

 הארשמ ךא ,תירבעה תועצמאב ומע תלכשה ןעמל תושעל לדתשה םנמואש ימכ

 .תורחא םיכרדל הנפ 2',ךכל יואר רודה ןיאש

 וייח־לעפימ לש תרתוכה־תלוג איה־איה תינמרגב ןוסלדנמ לש ותלועפ

 .ללהה תא םירמוג םה הילע .םיירבעה םיליכשמה יניעב

 הכרדה תשקבב ןוסלדנמ לא ףסאמה יכרוע ונפ אל עודמ :איה תרחאה הלאשה

 תונברה םע סומלופה תא שדחמ ררועל אלש ושקיב םא .תעה־בתכ תאצוהב ץועייו

 ונפ המ־מושמ ,םינברה םלועל הקיז םהל התייה רשא םיליכשמה ןיבש םינותמה םעו

 הנוסרפל ךפה רבכ ,תונושארה ויתורגיא יתש םוסריפ רחאל ,לזיו ירהש ?לזיו לא

 לש ותצעל קקדזהלמ וששח אל םאו .םהידדצמו םירימחמה םינברה יבגל אטרג ןונ

 אכמס־רבל בשחנש ,ןוסלדנמ לא ונפ אל םעט המ ,לזיו יסרבורטנוקה ליכשמה

 ושקיב רושבה לחנבש ,הרעשהה תעדה לע תלבקתמ ?תינמרג תורפסבו הקיתטסאב
 ץומיאב הלגד רשא ,תירבעה תורפסה תא גציימה לודג ןליאב תולתיהל םיפסאמה
 ,םיליכשמה לש םהיתושירדל רתויב לזיו םיאתה ,וז הניחבמ .תיפוריאה תוברתה

 ולדתשה םא םג 28.תירבעל םתקיז לע דיעמ "רבע ןושל ישרוד תרבח" םתדוגא םשש

 ונבר תודלות ,ל"'נה :ןכו .גי ימע ,ט"מקת ןילרב ,םחנמ ןב השמ םכחה ונבר ,לכייא 'א .23
 .הכק ימע ,ח"מקת ףסאמה ,ל"צז םחנמ ןב השמ
 ויה םימיענה ךירבדו / קוח ילב םנושל וקרש םהיפ ורעפ" :וכר ימע ,ן"קת ףסאמה .24

 ."קוחשל םהל
 .םש ,םש .25

 "הבסה ףוג" תא עדי אלש ,שוריפב רמוא ומצע לכייא .גי ימע ,םחנמ ןב השמ םכחה ונבר .26

 .רסומ תלהק תא איצוהל ןוסלדנממ םיאנקמה וענמ היטעבש

 םואתפ ךתנובת שמש יכ ו רוא ינרק טיבה ולכי אל דוע ךא" :תאז שיגדמ אדניל 'ב .27

 ־אטימב שמתשמ לכייא :וכר ימע ,ןיקת ,ףסאמה —ווד רוד הלפאב םיכלוהה המה ' החרז

 הרומ תויהל לועשמ ול חתפי רחא םוקממ זאו ה י ת ו ר י פ ו ל י ש ב י יכ דעומ תע רמש" הרופ

 .[ילש - השגדהה! רבדה זמרנ הב ףאש - ,(גי ימע םכחה ונבר)"ומעל ךרד
 .די ימע ,רושבה לחנ .28
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 הזמ רתוי דועו ,לזיו לש "תמאו םולש ירבד" םע והדזה יאדווב ,ןודמ ררועל אלש

 ,לזיומ ףסאמה יכרוע לש םתשקב דיעת וז הבריק לע 29.ירבעה ררושמה לזיו םע

 :ונייה ,ןוסלדנמ לש ןושארה ירבעה לעפימה .םוסריפ םשל וירישמ םהילא חלשיש

 תא םיריכזמ םניא ןכש ,ףסאמה יכרועל 2»הארנה יפכ עודי היה אל ,רסומ תלהק

 םיבשוח םהש ,םשורה לבקתמש אלא דבלב הז אלו ,רושבה לחנב ללכ תעה־בתכ

 וירמאמ עפש תא רוקסנ םא ,ןכ לע רתי 22.תירבעב ןושארה תעה־בתכל ףסאמה תא

 תעה־בתכל ןוסלדנמ לש תירבעה ותמורת הארית ,ףסאמהב ועיפוהש לזיו לש וירישו

 ןוסלדנמ ןיב םיבתכימה־תפילח המסרפתנ רסומ תלהקמ םיעטק דבלמ .ידמל המועז

 חלשש ןוסיחה־תקירז רבדב ןויד ספדנ ןכו 22,םיתמה־תנלה ןיינעב ןדמע ברה ןיבו

 ".אל ותו 22ורבחמ היה אל ךא-ףסאמה לא

 רצוי לאכ ןוסלדנמ לא וסחייתה אל םיליכשמהש ,אוה הז וננוידמ אצויה לעופה

 תירבעה ןושלה תנבהב םירבדה םירומאש הדימב אלא ,לזיו לא וסחייתהש יפכ ,ירבע

 םוגרתה ךרוצל םייחרכה שומיש־ילכו םירזבא םישמשמ הלאשכ ,תוארקימה רואיבבו

 .הרותה לש יזנכשאה

 בתכ יב ףא ררושמכ ומצע בישחה אל ןוסלדנמש ,דיעמ (ו ימע ,...םכחה ונבר)לכייא .29
 םסחי תא םימיעטמ ףסאמה יכרוע .-וייח ימי לכ קה-ל ריש דוע דבה אלו- ,ותורענב םיריש
 שאב םיליכשמה בל ,וצופנ הדוהיב ךיתורבחמ זאמ" :לזיו לש םייסומלופה ויבתכל בהלנה

 םעו ,תרבד הזוח רבדכ יכ ,ןוצפחי ךומכ רבד ,ןופוסכי ומלכ ךירבד עומש ,התצה ךיתורימז
 .(ו ימע ,רושבהו לחנ)-!ךקלח תמא יררושמ

 רסומ תלהק לש האצוהה תנש ןיינעב .ףסאמה יכרוע לש םתדיל םדוק אצי רסומ תלהק .30

 .21 הרעהב םירכזנה םירוביחב ןייע
 ונימיב ןדע רשא ,שדח בתכמ הנה ךתוארב !םיענה ארוקה התעו- :א ימע ,רושבה לחנ .31

 מה ןמז גשומ תויהל יושע -ונימיב- ןכש ,תערכמ החכוה םושמ ךכב ןיא יכ ףא ..היה אל

 .ול םדקש רודב רוא האר רסומ תלהקו ,רוד ימיל םצמוצ

 .זפק-חעק ,דעק-טסק ,דנק ימע ,ה-מקת ףסאמה .32
 עבוקה ,(ןוסלדנמ לע 20 הרעהב רכזנה ורמאמב)יליזרב ידיב תועטו .וט-ה ימע ,םש .33

 ,ורמאמב)שימג־יתלבו ןבואמ היה ןילוח יניינעב ירבעה ונונגיס יכו ,תאז בתכ ומצע ןוסלדנמש

 רקוחה ללוכה םכחה תאמ ונילא חולש- :הרעהב םינייצמ ףסאמה יכרוע :אוה אלו .(70 ימע
 ףוסב ןייוצמכ ,ובתכנ הבושתהו הלאשה .(ה ימע ,ה-מקת ףסאמה)-ורנ םחנמ רב השמ ררוהמכ

 שולש רובעכ ל. ..א םסרפמש תוגשהב םג ןייע .(וט ימע ,םש)המלש ןב םהרבא ידיב ,רמאמה

 ,םש)-םהרבא ררהומ םכחה- לאכ רבחמה לא םחייתמ אוה .ןיינע ותוא לע ףסאמהב םינש

 תא יתעדי אל םאו- :ןוסלדנמל םיפסאמה ורשקש םירתכ םתוא ול רשוק ךא ,(ז ימע ,ח"מקת

 וללהתי רשאל ,ותראפת םשו ותלודג רקיל אוה תוא ,ויתעמש אל םגו אוהה בתוכה םכחה

 םוריכי םהיאור לכ דשא ,וילימ לכשבו וב [רבע ןושל ישרוד] ע"לד תרבח םידקי וב ורקיתיו

 לש ותועט .(ג ימע ,םש)-הלא תא דלי ןובנו םכח שיא קרו ,ואצי הנובת שיא חור רקי ןטבמ יכ

 הפ השענ- :םתחנ ובתכמ) םיליכשמה תרובחמ הארנכ היה אלש ךותמ תרבתסמ ל...א

 יאדוול בורקו ,ףסאמה יכרכ תעבשב דיחיה ורמאמ היה הז ;(ט ימע ,םש-[Fürth] -אדרויפ
 .ףסאמה יארוקמ אלא היה אלש
 תקולחמב היונש ,תירבעב םיפסונ םירוביח ףסאמהב ןוסלדנמ םסריפ םא ,וז הלאש .34

 רישכ -ועיר ןגב ליכשמ רבגל תודידי ןורכז- רישה תא םיטטצמ אריפשו רבוחל .םירקוחה
 ביבא־לת ,א רפס ,השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,רבוחל 'פ)ןוסלדנמ ידי־לע רבוחש

 ביבא־לת 'א ךרכ ,השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,אריפש נ"ח ;59-58 ימע ,ח-םרת

 ,וב שמתשהש רוקמה תא איבה אריפשש דועב ךא .(192-191 ימע ,[תמלוצמ הרודהמ] 11967

 האבומה ךרוצל שמתשה אריפשש ,רבתסמ .ורפס תא ,ללכ ךרדב ,דעית אל ,עודיכ ,רבוחל
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 ןוסלדנמ לא םיליכשמה לש םסחי תא תנייצמ איהש ףא ,תרכזנה הנחבהה םלוא
 םשייל ןיא ,ינמרגה־ידוהיה רפוסה ןוסלדנמ ןיבו ירבעה רפוסה לזיו ןיב הלידבמו

 .וללכב הינמרגב תירבעה הלכשהה לעפימ יבגל התוא

 תרחואמ - ותפשל יאנקה ירבעה ליכשמה תומדש ,ךכל ונביל ןתינש אוה ןיד

 מה הרודהמב שמתשה אלו-דימקת תנשל ףסאמה לש םירטל תרודהמב תרכזנה

 לש תירוקמה הרודהמב ,הז הדקמב ,שמתשה אל רבוחל םג ןלהל חיכונש יפכ .תירוק

 רידהמה רהזנ אל דוקינה לע םירטל לש הריתיה ותדפקהמ האצותכ .דימקת תנשל ףסאמה

 קר אל ךא .תורודהמה יתש ןיב לידבהל תורשפאה ונדיב שי ךכו ,ירוקמה דוקינה תא ןקיתו
 רשאכ• ףסאמה תא איצוהל חיטבמ אוה היינשה הרודהמל המדקהבש ףא .םידטל הניש דוקינב

 דיאמ ידיב היינש האצוהב] ד"מקת תנשל ףסאמה)'םהידסימ ידימ בר להקב הנושאר ואב
 תרתוכל תחתמ רידהמה ףיסוה ,('ארוקה לא• החיתפב ,2 ימע ,[ב"כרת אניו ,סידעטעל יולה
 ;גק ימע ,םש) ."(ן"מבמדה תאמ)" :רוקמב תאצמנ הניאש הרוש (םיירגוס ךותב םנמוא) רישה

 ,ד-מקת ,ףסאמה לש תירוקמה הרודהמב הוושהו :ץבוקה ףוסב ,םש ,םיניינעה ןכות האר ןכו
 שמ ,(רוקמב ,ןנולתה :םוקמב)ןנולתה :סירטל תרודהמב וסנכוה םיאבה םייונישה .(לק ימע

 ,(השוגד הניא ן-ונה) תנג ,(רוקמב השוגד הניא ן-ישה)שמשה ,(השוגד ןיישה ןיא רוקמב) םכתנ
 סינכהש הלאה םייונישה לכ .(רוקמב ,תודידי :םוקמב) תודידי ,(השוגד הניא ת-לדה) םידוד
 רישה לע ןוסלדנמ לש ותולעבש ,עמשמ .אריפשו רבוחל לש םהיתוקתעהב םייוצמ סירטל
 תלאשב היל עייסמד אנת לכ איבמ וניאש ,םירטל וליאו .םהינשל האב םירטל לש וחוכמ

 לש ותכירעב .ןהכה םולשמ ולש עדימה תא באש ןוכנ־לא ,רישה לע ןוסלדנמ לש ותולעב

 ב ךרכב .ירוקמה ףסאמה ךותמ םיבר םיעטק םלריפו םיתעה ירוכב תעה־בתכ רזח ,ןהכה
 :-ועיד ןגב ליכשמ רבגל תודידי ןודכז• רישה דיל ןהכה םולש ריעמ ,33-32 ימע ,(ב-פרת)

 ־אהב דחא דימ תיבב הרבחל חרא תעב ,ל"ז איוסעד השמ 'ד םכחה ברה רבח הזה רישה-

 ־חה לינה םכחה בתכ ובל תודותמו ,ולש דמחנ ןגב ולהא ול הטנו ,דואמ והדבכ רשא ,רעוואנ

 הזה םכחה השרה אל [!] ותנתונע בורמ םלוא ,י"כב יניעב יתיאר יכנא דשא ,הלאה םיחר
 הב 100 ימע ,א קלח ,רנחלק לש רכזנה ורפסב םג ןייעו)*וילע ומש ריכזהל ףסאמה ילעבל

 תא הארש ,רסומ אוה ירהש ,םינפ יתשל תעמתשמ הניא ןהכה םולש לש וז ותודעש ףאו .(הרע

 ןוסלדנמ לש ןושארה ףארגויבה ,לכייא קחצי לש ותודעב בשחתהל שי ,רישה לש דיה בתכ
 ןוסלדנמש ,רעשלו)םמסריפ אלו ותורענב םיריש רביח ן"מבמרהש ,(הלעמל 29 הרעהב האר)
 ,םינש ןתואב ףסאמה יכרועמ היה לכייאש ,רוכזל שי .(השק -10 ןב ותויהב רישה תא רביח

 םאו .רבדה תא םסרפמ היה קפס לכ אללו ,הז דיש ןוסלדנמ רביח םא עדוי היה יאדוובו

 ,ןהכה םולש לש ותודעכ ,רישה רבחמכ ומש תא ריכזהל אלש ןוסלדנמ שקיב ירהו :רמאת
- 

 קיזהל היה לולעש רבד לכ רישב ןיאש םג המ ,תספות ותשקב התייה אל יאדווב ותומ רחאל
 לכייא תובקיעב דעוצ מילרזייק !ארבתסמ אכפיא .םיליכשמה ןיב ןוסלדנמ לש בוטה ומשל

 M. Kayserling, Moses Mendelssohn, Sein Leben und Seine Werke, האר :הז ןיינעב

77 .Leipzig l862,s לפנ ודועיתב ךא ,והשלכ ריש רביח ןוסלדנמש ,יליזרב עבוק םתמועל 

 .(7 הרעה) 71 ימע ,20 הרעהב רכזנה ורמאמ האר .שוביש

 דליה-ו (גלק-בלק ימע ,ד-מקת ףסאמה)-בהרה- םילשמהש ,רבוחל רסומ ,ךכ לע ףסונ

 םגןכו :"...מ...מ• םימותח םה ,ןכאו .ןוסלדנמ ידי־לע םה םג ורבוח (זסק ימע ,םש)•לצהו
 המיתחהש ,ריעמ דנזולק .110,85 ימע ,ב"פקת םיתעה ירוכב תונוילגב המסרפתנש הרודהמב

 המיתחה העיפומ םירטל תרודהמבו ,(100 ימע ,א קלח ,רכזנה ורפסב) -מ...ש• איה

 :איר ,בנק ימע ,סירטל תרודהמ ,ףסאמה)ינשה תחת ".ט-מ-ו ,ןושארה לשמה תחת -.0...ש-

 השמ• ן"מבמרה הנוכ אל תירבעב יכ ,שיגדהל שי .(ץבוקה ףוסב ,םיניינעה ןכותב האר ןכו

 - םחנמ ןב השמ וא ,ארסעד השמ אלא ,ךוסלדנמ
 .מ- תוביתה ישארש חינהל דוסי לכ ןיאו

 .ןוסלדנמל םינווכמ -.מ
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 נ־,הדובכלו תירבעה הפשל םיירבעה ןילרב יליכשמ לש תרהצומה םתואנק ףא לע .איה

 - תינמרגב וא תירבעבש הלכשהה השעמל םסחיב 'בוטיק וא 'הימוטוקיד אוצמל ןיא

 ".תיגולואידיא הניחבמ אל ףאו 3־,תינכת הניחבמ אל

 ;םידוהיה לש הלולבה םנושל תא רפשל הינפ המש הינמרגב תירבעה הלכשהה
 דגנכ) תינמרגו ,(תינברה תירבעה דגנכ) רבע־תפש תוחצ :עמשמ יתרת ,םנושל

 םג םבורו ,תיזנכשאל םוגרתל דגנתמ וניא םהמ שיא ,ןוכנ־לא .דחי םג (תידיאה

 ־8.ךכב םיקסוע

 תא רושבה לחנב רתי טוריפב ןייצל אלש ולדתשה םיפסאמהש ,יאדוול בורק

 םינותמה לש םהיניע רקנל אלש ידכ ןוסלדנמ תמגודכ ך"נתה םוגרתב קוסעל םתנווכ

 התייה ־8הרותל ןוסלדנמ לש םוגרתה ןמ םינברה לש םחור־תרומש ,םהיארוק ןיבש

 אכמס־ינבו םייואר םמצע ואר אל םכרד תישארב יכ ,ענמנה ןמ אלו .םהל העודי

 םתנווכ ןכ־יפ־לע־ףא .ןוסלדנמ לש םהיניעב-יתפומה ומוגרתל םהימוגרת תוושהל

 םע ךות השודקה ועושל תעד ביחרהל םצפחו םתמגמ לב תויהבו" :ה ימע ,רושבה לחנ .35
 תויהב" :ח ימע ,םש !"התבצמ שדוק ערז תכלשב איה םאו םימעה לבל היפי תא תורוהלו 'ה

 רבדל דבל ןושלה יכרד דומלב םכלובג ומישת לא שודקה ונינושל תוחצ עידוהל םכינפ תמגמ
 תמכח םי לודגה םיה דע לבא ,לוח לש תונושל יכרד םידמלמש ךרדכ ,תוחצ בותכלו תוחצ

 ,הרותבש תורוהט תורמא םעל וניבת ונוכמ לע ןושלה תעד ידי לעש ,םכלובג היהי הרותה
 תרדהב ןתדוסיש דומלתהו הנשמה ימכח דיב התיהש תמא תלבקו ויאיבנ יפבש ושדק רבדו

 ,ד"מקת ,ףסאמה !גי ,בי ימע ,םש האר ןכו ;(לזיו)"שדקב תורדאנה הצילמהו ןושלה תשודק
 ...השודקה ונינושל הדסוה םהה םימיהמ ...המדאה לע םדא םיהלא אורב םוימ" :אל ימע

 !"...םיאיבנה ואבנ הבו ,וניטפושו וניאיבנ ונירשו וניכלמ ידיב הראשנ תאזה הבוט תילגרמ
 ־הלו הדיב קיזחהל ונמא בל לע םולש אנ רבדנ יערו יחא [!]הפיא ןכ םא ..." :בל ימע ,םש

 ןד ינא הז אשונב ."...איה ךלמ תב יכ !ןושל לכ עבשת ךרב לכ ערכת הלו ,הרפעמ המיק
 The Altitude of the First Maskilim toward the Hebrew Language•. לופכישכ עיפוהש רוביחב

 ואיצוהש דומילה ירפס ! ףסאמה יפד לעמ היבובריעב תושמשמ תיזנכשאו תירבע .36

 .תונושלה יתשב ספדומ םקלח םיליכשמה

 תוליפתהםוגרית לע דדנלדידפ לש וחבישב גילפמ ,סנאלסכא ראפ ירבעה ,לזיו .37

 דומיל רבדב לזיו לש םירורבה וירבד םג האר ;(לק־טכק ימע ,ו"מקת ףסאמה) תיזנכשאל

 ,זט :ב ,וט !א ,גי !ב־א ימע ,אי ףד ,1782 ןילרב ,א קלח ,תמאו םולש ירבד)דחי תופשה יתש

 תירבעה :טלק־חלק ימע ,ו"מקת ,ףסאמה)ןושל לכב הליפת ןיינעל ןוידה האר ןכ ומכ !(א
 ,ז־נקת ,םש !"השודקה הדותה הבתכנ הבש רמולכ" ,שדוק לש ןושל אלא ,השודק ןושל הניא
 תעדל ידכ בטיה תינמרג תעדל ךירצש ,הזיתה תא ינורמושה יתימא עיצמ ו"מקתב !(דפר ימע

 'ו"מקת ,םש) שדוקה־יבתכ תא ןיבהל ןיא-רבחמה עבוק-הרז הפש תעידי אלב !בטיה תירבע
 e. barzilay .1, :לעפש םולש לשו יליזרב לש םהיתודובעב הז אשונב ןייע דועו !(בצ ימע

National and Anti-National Trends in the Berlin Haskalah, Jewish Social Studies, 

.57 .XXI (No. 3, July 1959), pp. 173 ff.;s. Spiegel, Hebrew Reborn, New .York 1930, p 

 תינייפוא הז ןיינעב ןוסלדנמ לש ותדמע .ליעל 37 הרעהב לזיו לע תומוקמה־יארמ האר .38

 ...החצ תירבע וא ,החצ תינמרג" :ןיילקל ובתכמב ןוסלדנמ בתכ !םיליכשמה לש הבשחמה־וקל

 .M. Mendelssohn, Gesammelte Schriften, V, Leipzig 1844, s. 605 ,"ןושלה תלילב אל קר

 םוגריתל התייה תודגנתההש ,רבתסמ ,"הדוהיב עדונה" לעב ,אדנל לאקזחי 'ר לש וירבדמ .39

 תיינקה םשל ןווכמ תנווכב םידליה ךוניח ךרוצל םוגרתב שומישלו ,רואיבל אלו ,תיזנכשאל

 ימע ,ו"מקת ,ףסאמה)"זנכשא ןושל תא תשמשמה החפשכ וניתרות תישענו" :תינמרגה הפשה

 .208-194'מע ,א"שת םילשורי ,הרותל רואבה ,רלדנס 'פ לש וז הלאשב בחרנה ונויד ןייעו .(גמק
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 יבמופ ול השענש ,לזיו לא םבתכמב .רושבה לחנ יפד ןיב לא הבברתשנ תרתסומה

 וקסעי תעה־בתכ ירפוסש 'העצהה תא םיכרועה םילעמ ,ףסאמה לש הז טקפסורפב
 וחלשוי" ,לזיוול םה םיבתוכ ,"םימיה תוברב" .טשפה ךרד לע ארקמה תונשרפב

 ררהומ םכחה דובכלו המרה ךתלעמל םהבש םירחבנה םישוריפהו תוקתעהה

 «,"י"נ השמ

 דוסי לכ ונל ןיא םלוא .ןוסלדנמ לש וחוכמ םיליכשמל םהל האב וז הרטמש ,רורב

 רבחלו ויכרועל התייה רבכ ףסאמהו רושבה לחנ לש םתעפוה תליחתמש ,חינהל

 «.ך"נתה םוגריתיבגל תרווחמו הרורב תינכות וב ופתתשהש םירפוסה

 לע םתכרעה תא עיבהל ףסאמה יכרוע םיליחתמ ד"מקת תנש לש ןוושח ןויליגב קר

 לש םוגריתה לעפימ ךרעב הרכההש ,אופיא ,הארנ «.ןוסלדנמ לש םוגריתה לעפימ

 השבגתנו החתפתה המיע דחי ;דחא םויב האב אל תידוהיהו תירבעה הלכשהל ןוסלדנמ

 .םידוהיה תלכשהב ינחור ךרד־הרומכ םיליכשמה יניעב ןוסלדנמ לש ותומד

 «.דבלב םיימעפ םוגריתה השעמ תא םיפסאמה םיריכזמ ןוסלדנמ לש ותריטפ דע

 םהינשו ,ותוישיאו ותומד םע ן"מבמרה לש םוגריתה לעפימ ההוז רבכ ותומ רחאל וליאו

 הדיבאה לדוגב שוחל םיפסאמה םיליחתמ ייזא .הללכב הלכשהה השעמ שאר לע ולעוה

 םוגרית תא םילשהלו ן"מבמרה לש ויכרדב תכלל םמצע לע םילבקמ םהו «,הלכשהל

 הלכשהה לעפימ אוה־אוה םוגריתה יכ 'םיליכשמל ררבתמש לככ ,ךדיאמ «.ך"נתה

 .ןוסלדנמ לש ותומד םהיניעב תרדאתמ ןכ ,םהלש רתויב בושחה

 רחאל םגרתמה ןוסלדנמ תודוא םיברה םירוכזיאה תא ןיבהל לכונ ךכ קר

 ך"נתה םוגריתב וילכ־יאשונו ףסאמה יכרוע לש תוזכרתהה ןבות םג ךכ «!ותריטפ
 .ויתובקיעבו ן"מבמרה לש וחורב -«,ןוסלדנמ לש ותומ רחאל

 .ילש-שגדהה !ה ימע ,רושבה לחנ .40

 רחאל ,(ד ימע ,רושבה לחנ) ג-מקת תבט א-כב בתכנ לזיו לא ףסאמה ימחי לש םבתכמ .41

 טבש 'דב הרבחתנ לזיו לש ותבושת .(די ימע ,םש)-רבע ןושל ישרוד תרבח- הדסונ חבט 'זבש

 .(וט ימע ,םש)גרבסגינקב ,ג-מקת ןסינ ג-יב בתכנ ולוכ רושבה לחנ וליאו ,(ו ימע ,םש)ג-מקת
 האד :(ןסינ ח-רב וא)ג-מקת וילסכ ח"רב ןוסלדנמ ידי־לע בתכנ הביתנל רוא יכ ,רוכזל שי

 הביתנל רוא תביתכ ןיבש םינמזה תוכימס .43 ,28 ימע ,הרותל רואבה ורפסב רלדנס לש ונויד

 אמה יכרוע לע הביתנל רוא לש תידיימה העפשהל סחיב תוקפס תררועמ רושבה לחנ תביתכו

 .רושבה לחנ ירבחמו ףס

 .5 הרעהב ליעל האר .42

 לכייא) טיק ימע ,ה-מקת ,םש ;(םיליהת דפס םוגרת לע)גצ־בצ ימע ,ד-מקת ףסאמה .43
 .(ודימלתל ויתורגיאב

 .1 הרעהב ליעל האר .44

 רפ0)ך-נתה םוגריתב קוסעל ןוסלדנמ ףיסוה תונורחאה ויתונשב תפפורה ותואירב ףא לע .45
 .ולובג תא גיסהל םיפסאמה ורמא אל יאדוובו ,(םיליהת

 'מע,ח-מקת !מק־טלק ,(-ן-מבמדהל ראופמה םוגרתה-) דצ ,חפ ימע ,ו-מקת ,ףסאמה .46

 ,חנ ,(-ןמאנה םגרתמה- ;-הזה רקיה םוגרתה-)זנ ימע ,ןקת ;לש־כש ימע ,ט-מקת !דסר ,איק
 ולק ,אכק ימע ,(ז-נקת־ד-נקת)'ז ךרכ ;(חנק :ל-צ] דכק ,(-הזה לודגה םגרתמה-)וצ ,אס

 .חפר ,חנק ,(והשלכ םוגרת לע תוגשהו םיקפואמ תרוקיב ירבד םיעיפומ הלא תומוקמ ינשב)
 יליזרב לש ורמאמב ןייע .רדנלדירפ ,ל"ירב ,לכייא ,ןוספלוו תא ריכזהל שי םהיניב .47

 .179 ימע ,37 הרעהב רכזנה
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 ־ותואכ «,"םלש רתויה" םגרתמל תפומו תואכ םיליכשמה יניעב רייטצמ ןוסלדנמ
 ,קיסהל ןתינ ,הז תמועל ".םוגרית תוכליהב העבקש יאוותה רחא אלמל שיש הטיר

 ־».דבלב ינשימ דיקפת םיליכשמה םידעיימ ןוסלדנמ וכרעש הרותה לע רואיבל יכ
 תולאשב ןוסלדנמ לש ותמורת רבדב םירוכזיאה דואמל דע םיטעמו םירופס ןכ ומכ

 ־1.תירבעה ןושלה

 תינוג־בר איה ותומד .םינודנה ףסאמה יכרכב ןוסלדנמ רייטצמ םגרתמכ קר אל ךא
 תרתוכה־תלוגכםוגריתהתאוארש ףא לע ,דבלב םוגריתל םיליכשמה הומצמציש ידכמ

 לעפ רשא הלכשהה גיהנמ תא ןוסלדנמב ואר םיליכשמהש ,קפס לכ ןיא .וייח לש

 רייטצמ תיליכשמה הרופאטימב ־־.ומע לש יתרבחהו ינחורה בצמה תבטה ןעמל תובר

 "."תעדהו המכחה יתמב לא" תורעבה לש ־־"ןויה טיטמ ונלעה רשא" ימכ ןוסלדנמ
 ךכבו ־־,"םדאו טיהלא יניעב ןח אוצמל הב וכלי" רשיה ךרד תא ומעל הרוה אוה

 ינבל למסלו תואל היה ן"מבמרה ־'.ומעל ראפל היהו ־־"ומע דובכ" תא ןוסלדנמ םירה
 ־־.הסחמלו המוחל םהל שמיש םגו ,היתובקיעב תכלל םהילעש המגודכ ־8'ומע

 תוריהזב תוהתל םיססהמ םניא יכ ףא .ליעל 46 הרעהב ןייעו !טלק ימע ,ו-מקת ףסאמה .48

 .(ולק ,אכק ימע ,'ז ךרכ ,םש)םיקייודמ יתלבל םובשחש םילמ ימוגרת המכ לע ,רומאכ ,הבר
 .חנ־זנ ימע ,ןיקת ;דסד ימע ,ח"מקת ,םש .49

 לאוי)דע ימע ,דימקת :םימעפ 'ג ולש ד ו א י ב ה לעפימ רכזומ ןוסלדנמ לש ותריטפ םדוק .50

 תא חבשמ וגרופרומ והילאו ,(גפ ימע ,ה-מקת)רואיבה לע ןגמ הלודלימ םהרבא ;(ל-ירב

 לש ורמאמ :חס ימע ,וימקת - •וישוריפב הלוגה יניע ריאה רשא") ותמורת לע ןוסלדנמ
 אלל ךא ,ןוסלדנמ לש ותומ לע העדוהה תמסרפתמ ובש ןוילג ותואב םנמא םסרפתמ וגרופרומ

 ,םיימעפ קר רואיבה רכזומ ,1797 תנש דע ,ןכמ רחאל .(ותריטפ םדוק רמאמה בתכנ קפס

 .[חמש ,גכק ימע ,ןיקת] רואיבל תרוקיב תעבהכ תחא םעפ ןכותמ

 תירבעה הרישה יללכ ןיינעל)גצ ימע ,ןיקת :חפ ימע ,ו"מקת :גכ ימע ,דימקת ,םש .51

 .(תיכנתה

 ,ןוסלדנמ םע םיבתכמ ירשקב דמעש ,(םילא)אגולגמ יול רודגיבא .אנר ימע ,טימקת ,םש .52
 תא ,םיזורחב ,ךירעמ אוה תודגאה תחאל המדקהבו ,ד-מר תורגא תא 1794 תנשב םסרפמ

 ראבמה /עורגה לבהה םיה ופיטשה/ עובטה ילארשיה םעההשמה :תועדה הגוהלשוייח־לעפמ

 [ם]'יקמה ו [ם]'ירהצה [ת]'ורידקמה [הנ'מחה [ת1רהכמה / םיתשה תורותה [בטיה-] ביטה
 יסמה ו רשיה ךרדה םידימלתה הרומה ו תורוסמה ןה תובותכה ןה ו תורומחה תולקה תוצמה

 החלשנ תרגאה .(ביע ,הי ףד ,11 תרגאל המדקהב ,ד"מר תורגא)'דשימה רה תולועה תול

 ,186 ימע ,ז"ט ךרכ ,לבויה תאצוה ,ןוסלדנמ השמ יבתכ לכ האר) 1773 רבמצדב ןוסלדנמל

 .הפ־לעבש הרותלו בתכבש הרותל ,תורותה יתשב ,יאדווב ,ותנווכ .(ואולמב רישה עיפומ םש

 אציש תלהוק לע רואיבל ותנווכ ןיא ?ןוסלדנמ לש רואיבה תינכות לע 1773 תנשב םילא עדיה

 .םירבדה חוסינמ עמשנש יפכ ,1769 תנשב רואל

 .גפ ימע ,הימקת ,םש .53

 .הס ימע ,ו"מקת ,םש .54

 ומע ךרדמ לושכמ םירה ,הליסמה לקס שיאה השמ הז יכי :ןכו .חפק ימע ,ט"מקת ,םש .55

 ךרדה םכינפל יתינפ יכנא הנה םהל [ןוסלדנמ] רמאיו- ;(םש ,םש)'הב וכלי רשיה ךרדה םרויו
 .(םש ,םש)-םכלגר ןבאב ףוגת לבל
 .חלר ימע ,יז ךרכ ,םש .56
 .גפ ימע ,ו-מקת ,םש .57
 .חלר ימע ,'ז ךרכ ,םש .58
 .אפ ימע ,ה-מקת ,םש .59
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 279 הלכשהה תורפסב ןוסלדנמ השמ לש ותומד

 ־«."העור ילבמ דבוא השכ וניעת" :םיפסאמה םילבוק ותריטפ ירחאש ,המית ןיא

 לש ותרכה תא םידוהיה תויוכזל ןוסלדנמ לש ותפטה תלבקמ ,יחרזאה רושימבו

 השע ימ ?םימעה ינבמ דחאכ םיננערו םינשד ויהיש ...השע ימ" :הלודלימ ליכשמה

 להק ינפל םיבשויו הררשהו ךלמה ינפל םייוצר המהו ,החורו הרוא התיה םידוהילו
 ךכ ידיל האיבה ן"מבמרה לש וז ותלועפ «"?הדעו

 וניכ אלש - אדניל ךורב בתוכ -

 62."לבנ םע" לארשי תא דוע

 רתהו ללכב תיפוריאה הלכשהה ץומיא היה םהלש םילאידיאה דחאש ,םיליכשמה

 דוע .הז לאידיא םישגהש ימ לש למס לאכ ןוסלדנמל וסחייתה ,טרפב תינמרגה תוב

 ךלמה יניעב ןוסלדנמ לש דחוימה ודמעמב ,רומאכ ,הלודלימ םהרבא ראפתמ וייחב
 הכזש הברה הרקוהה ומיעו ",תאש רתיב הז ביטומ םעטומ ותריטפ םע 62.םירשהו

 ןוירטירק יפ־לע םגיהנמ לש וכרע תעיבק 6־.םימעה ילודג ברקב ידוהיה ףוסוליפה הל

 תודע הב שי .הינמרגב הלכשהה רודל תינייפוא ,וילא םידוהי־אלה םחי ונייה ,ןוציח
 ויהש הנוש םיכרע־םלוםו שדח הבשחמ־םלועל ,השדח תוארל - תובר ינמ תחא -

 "רואנ ירבע"כ ןוסלדנמ לש ודמעמב םיפסאמה וללהתה ךכו .םיליכשמה תלחנ

 ראפ ןכ לע" :ותריטפ תנשב וילע רש לזיוו 66:םימעה יניעב ומעל ינחור גיהנמכו
 םיפסאמה ובתכ ,"םימעה ןיב וננרק" תא ןוסלדנמ םירה ךכב 6'."ךמע ינבל תייה

 הז יכ" :תודהיל הדיבאה לדוג תא ףסאמה יכרוע ושיגדה ותומ םע 6».ןמז רובעכ
 ךתוקת הלפנ" - 6«,"ונבזע םואתפ ...םיוגב היחנ ולצב ונרמא רשא שיאה השמ

 '»."םיוגב

 המב .לודג ןליאבכ םיליכשמה וב םילתנ ןוסלדנמ םהב קסעש םירחא םיניינעב
 םע רשקהב דחוימבו - ™,תד־יניינע '2,הקיסיפאטימ ",היפוסוליפב ?םירומא םירבד

 .(םש ,םש)"ונשאר לעמ ונתראפת תרטע חקל" :ןבו .וס ימע ,ו"מקת ,םש .60

 .גפ ימע ,ה"מקת ,םש .61
s 

 .זכר ימע ,ן"קת ,םש .62

 תת ףיסויו םימש דע םודי ךתלעמ אסכ ...םורמ יהלאל הלחאו" :דפ ימע ,ה"מקח ,םש .63

 ."חרי ילב דע םירשהו ךלמה יניעב ךנח

 ."ץרא ימכח לכו וירשו וכלמ יניעב בוט לכשו ןח אשנו" :הכר ימע ,ט"מקת ,םש .64
 ־קח םרגה ימכח לכו" :חפ ימע ,םש :'ךילעפמ לע והמת םינזור םג" :גפ ימע ,ו"מקת ,םש .65

 םינזור ךומכ תויה" :זכר ימע ,ן"קת !"םנושל קקוחמו תוצילמה יבא אוהש ול ודוי דחא הפ םחינ

 ."ובגש ךתוא ורידאה ךמש ו ובאת םלוכ ךדוס ןיבה / ודמח

 ,,ז ךרכ :"ךומש םלוכ בקעי רזנו ...ןוארק םימע םירבע דוה יכ" :טכד ימע ,ן"קת ,םש .66
 ."םימע תואל יהר" :במר ימע

 .גפ ימע ,ו"מקת ,םש .67

 .גסר ימע ,ח"מקת ,םש .68

 .וס ימע ,ו"מקת ,םש .69

 .הס ימע ,םש .70

 .(ןוספלוו)יש ימע ,ט"מקת ,םש .71
 .(שפנה תוראשיה) טכק ימע ,ט"מקת ![ילש-היצאניגאפה] 10 ימע ,המדקהב ח"מקת ,םש .72
 ןוספלוו לש "םייחה ץראב החיש"ב םיבר תומוקמב ןכו ,דמ ,גמ ,וכ ימע ,ה"מקת ,םש .73

 ותחישב ןוסלדנמ יפב רבחמה םשש םירבדב - גמש ,במש ,זצר ,הצר ,דצר ,גצר ימע ,יז ךרכ)
 .(יאנקה דרחה ברה ,"ינולפ" םעו ם"במרה םע
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 ™,היפוסוליפ :ונייה ,המכוחב ויתועידי תא םיללהמ םה ".דועו ",םיתמה תנלה סומלופ
 םילבקמכ םמצע םיאור םיליכשמה ".רסומבו המכוחב ומע ןרק תמרהל ותמורת תאו
 ".םעה תמכוח ןדבואכ םהיניעב תיארנ ותריטפ "!ונממ םתרות יפוג תא

 לואשה ,רואה יומידב שומישה בר ןוסלדנמב הרומאה תיליכשמה הרופאטימב
 'רומאכ ,ןוסלדנמ לש ותעפוה ־».תיפוריאה הלכשהה תורפיסמ וקלחב בואשו
 םיליכשמה ידי־לע רייוצמ ןוסלדנמ לש הלכשהה לעפימ ־1:ןומדקה רואל הלושמ
 ־2.ןוסלדנמ לש ותחירז דע םידוהיה םייורש ויה הבש תורעבה תכשח תראהכ

 ירפוס .איה תינמז וז הכישח ךא 83.םעב טולשל הרזחש הבישחכ רייטצמ ותומ

 ־1,הלעמ לש הילמפל שקבתנ שיאה ןוסלדנמ יכ־ףאש ,שגדהו רוזח םישיגדמ ףסאמה

 ."לכב ירבדל םימיכסמ [ןוסלדנמ] ל"נה םכחה ירבד יתוארב הנהו" :גפק ימע ,ו"מקת ,םש .74
 .דס ימע ,ה"מקת ,םש .75
 ימע ,ו"מקת ;(הלודלימ)"?המכחו עדמ לכב םלש אצמנ ץראב והומכ ימו" :אפ ימע ,םש .76

 'ז ךרכ האר ןכו :(לזיו) "תרקח וב אל לכש רקחמ היא / תשרד וב אל המכח רפס היא" :בפ
 .יד ,חר־ח ימע
 .ביר 'פק ימע םש האר ןכו ;"דסומ ץירפהו המכח הברה רשא" :טעק ימע ,ו"מקת ,םש .77

 אלא הלכשהבו הרבחב קר אל החלצהה למס תא ןוסלדנמב האור הלודלימ םהרבא ליכשמה
 אוה ,ול ינש ןיאו םמורתי םימכחב אוה ,ותמולא הבצנו סלקתי םיכלמב אוה" :רחסימב םג

 ןוכנ־לא התייה תירמוחה החלצהה .(אפ ימע ,ה"מקת ,םש)"ותרומת ןיאו הלעתי םירחוסב
 .הינמרגב תידוהיה הלכשהה לש םיכרעה דחא
 ."ויפמ המכח עומשל ויתותלד לע ודקש דשא" ויערמ תזוחא :דסר ימע ,ח"מקת ,םש .78
 ."ךתמכח הדבא ...קש ירגח ימע תב" :הס ימע ,ו"מקת ,םש .79
 הלכשהה תורפסב ףאו תיפוריאה הלכשהה תורפסב םיחוור רואב םירושקה םייוטיב .80

 המגודל האד .הלפתה הנומאה ,תורעבה איה הכישחה - הלכשהה דוא אוה רואה :תירבעה
 ("Lichte der Natur") m. Mendelssohn, Gesammelte "עבטה רוא" יוניכה תא ןוסלדנמ לצא

.75 .Schriften, Jubiläumsausgabe, VII Berlin 1930, p רואה וניינעש לשמ ,ורדיד לצא ןכו: 

d. Diderot, Old Thoughts for New Thinkers, London, 188?, [Selections from Pensees 

13 ..Philosophiques,] p 

 .10 הדעה דיל ,טסכטב ליעל האר .81

 ריאה אוה" :אמר ימע ,יז ךרכ ,ףסאמה :ןוסלדנמ לש ותומ רחאל ספדנ ןמקל אבומש לכ .82

 רחאש המב םלוע ינב לכ ריאהל סנפ איבה רשא" :חס ימע ,ו"מקת ,םש ;"המכחה ליל תכשח

 'ד רקוחה וננמז ימכח םילודגה תורואמה רוא ונילע החרז רשא ירחא" :זפ ימע ,םש ;"עבטה

 הקתעהב ונתרות רוא ריאה רשא" :חפ ימע ,םש ;"י"נ לזיוו ץריה 'ר ץילמהו י"נ איוסעד השמ
 טיבה ולכי אל דוע ךא" :זכר־וכר ימע ,ן"קת ;"ןושלה ךרדב םיכלהמה יכשחמ ונל דיאה ימ

 םתובשלב רוא ובשח/רוד רוד הלפאב םיכלוהה המה ו החרז םואתפ ךתנובת שמש יכ ו רוא ינרק

 ,םש ;"קוחשל םהל ויה םימיענה ךירבדו ו קוח ילב םנושל וקרש םהיפ ורעפ/החוכנ ךרדו

 ."ורואב םכל רוא םכלכ בקעי תיב" :טכר־חכר ימע

 אובב" :ביר ימע ,םש ;"!םירהצב שמשה אב יכ הה :ךרואמ ךשחנ" :הס ימע ,ו"מקת ,םש .83

 ."...ךעדנ אלה ךרנ" :בער ימע ,ח"מקת ;"םירהצב םשמש
 ךונחב רומאה יכנת קוספ לש הזארפאראפל שרדנ ףסאמה .וז איה קידצ לש ותתימ ונייה .84

 עשילא לש ותאירקל ןכו ;(חפק ימע ,ט"מקת)"המימשה 'ה ותוא חקל יכ..." :(דכ ,ה 'ארב)
 ־קת ,ףסאמה)"ונתא דוע ןיאו ,הלעתנ םורמל הנה !וישרפו לארשי בכר יבא יבא" :והילא לע

 הרעסב ןוסלדנמ הלע והילאכש תמרל ,ל"ירב לאוי ,רבחמה ןווכתנ יאדווב .(וס ימע ,ו"מ
 .םמיע הראשנ וחור ירהש ,תמ אלו המיימשה
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 281 הלכשהה תורפסב ןוסלדנמ השמ לש ותומד

 ־־.םיליכשמה תא החנמה איה־איהו «5'"וניברקב תכלהתמ וחור"

 היושע איהש יפכ המימת הכ הניא םיליכשמה יפב ןוסלדנמ לש ותומד תרדאה

 ־ןב לש ותומד אגשתש לככ :ןוסלדנמ לע תונביהל םה םישקבמ ןוכנ־לא .תואריהל
 ־יטאטירותוא הקנפשוג וירפוסו ףסאמה יכרוע לש הלכשהה תלועפ לבקת ןכ 'םחנמ

 ןה 'םהלש םתומד תא םג םיליכשמה אופיא םירידאמ ןוסלדנמ לש ומומירב .תיב
 ןוסלדנמ תא רייצל םהיצמאמ ךותמ תרבתסמ וז םתנווכ .םתלוז יניעב ןהו םמצע יניעב

 8«.םיקהבומה וידימלתכ םמצע תאו 8''םהילע וידי ךמסש ימכ
 קעב תכלל" ףסאמה יכרוע םיחיטבמ ןוסלדנמ לש ותוקלתסה רחאלש 'אלפ אל
 םהו 88'"תיתמאה תדב הדובעה לעו הרותה לע וניפב םש רשא וחקל רומשל ויתוב

 תכלל םה םיחיטבמ קר אל 8».ויתובקיעב תכלל םה ףא םיליכשמה להק לא םג םינופ

 8'."ויתובקע יכלוה" לש הרטעב םמצע םיליכשמה םירטוע םג אלא 'ןוסלדגמ תובקיעב
 'וייחב ןוסלדנמ לש ורואל ךלהש לכ ;ןוסלדנמ לש ותשרומ יאשונ 'אופיא ,םה־םה

 .וכרד יכישממ ,םיליכשמה תובקיעב תכלל-ותומ רחאל-וילע המוש

 וחקיל רומשלו ןוסלדנמ תובקיעב תכלל םיליכשמה לש םתחטבהש ,רמול רתומל
 יאדוול בורקו ,איה תיעמשמ־בר - תיתימאה תדב הדובעה לעו הרותה לע

 םאו !ךינפל תידרח היסכודותרוא 'הצרת םא ירהש .ךכ הרמאנ ןיעדויבו ןווכתמב

 .תד־ינוקיתב הבולש 'הלכשהה חורב תודהי ,הצרת

 ללכ םינייטצמ םניא ןוסלדנמ ותומ רחאל ואציש ףסאמה תונויליגש ,קפס לכ ןיא

 אלא-םינברה לש םתוכמסלו תידוהיה תדל עגונה לכב ן"מבמרהתובקיעב הכילהב

 תופקתהה .תוליפתהו ך"נתה לש תינמרגל םוגריתה לעפימ ךשמהב :דחא רבדב
 :ונייה - תווצימה לועב הלקהל תרבוגה השירדהו 82,תינברה תוכמסה לע תוצחומה

 ;לר־טכר ימע ,ץקת :חפק ימע ,ט"מקת :ףסאמהב תודחא םימעפ הנשית רזוח הז אטבימ .85

 .זט־וט ימע ,(ד"נקת)'ז ךרכ
 ברקב תוקדצ לועפל הנובתו עדמ ישנא םעפב םעפכ דדועתו" :חפק ימע ,ט"מקת ,םש .86

 ימע ,ו-מקת ,םש ןייע ןכו :"םידוד רוד קדצ תוחראב םחני אוהו..." :לר ימע ,ן"קת ;"ץראה
 .לזיו לש ורישב ,גפ
 .(רדנלדירפ לע)"וילע וידי תא השמ ךמס יכ" :טמר ימע ,ט"מקת ,םש .87

 הרוה והותל אל ונידעב למע אושל אלו עגי קירל אל יכ ,יח לאל הדותו" :חפק ימע ,םש .88

 ...םיבוהא םיער םירקי םישנא ודדועתיו ומק תאזה תעב יכ ,ותיח םייחב ודועב ויתוחרוא ונתוא

 תמ ל-ז ן"מבמר ונינודא דועב" :בש ימע ,םש ;"תולגמה שמח רואל ואיצוהו [ןוספלוו ל"ירב]

 ונתאמ ותוא חקלו ול התומה הוצ 'ה ךא ...תורטפהה םג םגרתל ובבל םע היה ,ונכותב ךלה

 בוטה ירחוש תרבחל םירבח ונחנא ,התע ונמק תאז רובעב .םזי רשא תא תושעל ליחתה םרט

 :ופ ימע ,ןיקת ;"...רדוסמו הפי םוגרתב תורטפהה רואל איצוהל דמוא ונרזגו ...הישותהו

 וטה רשא םינמאנה ויעירל הדומ ...יהיו" :במר ימע ,יז ךרכ ;"...וידימלת ידימלת ונחנא יכ..."

 .ןוסלדנמ לע דפסהב ,הס ימע ,ו"מקת האר ןכו ;"ולוקב עומש םנזא
 .ביר ימע ,ו"מקת ,םש .89

 ץמאתי ,[ן"מבמרה תודלות תא ארוקה] תאז ריכי םאו" :אנר ימע ,ט"מקת ,םש .90
 תובקעב ךורדל וצפח לכו ועשי לכ םא יכ ,בזכ יטשו םיבהר לא הנפי לאו ,ויכרדב תכלל
 לדוג ובה" :במר ימע ,םש ;"..,וירחא הכלנ !ורוע" :חצ ימע ,יז ךרכ ;"...םיהלאה שיא השמ

 ."םיבוטה ויכרדל ךליל םירבעה יבוהא וצמאתה ול
 .טעק ימע ,ו"מקת ,םש .91
 ,אצק ,העק'מע ,םש ;"ברל דובכ ןיקלוח ןיא םשה לוליח שיש םוקמב":גצ ימע ,ו"מקת ,םש .92

 ;(לכייא)"הרות בהוא םירפס לע ץבור לכ אלו ,יה ארי ןקז לדגמ לכ אל ךא• :טר ,בצק
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 יאלפ השמ 282

 עקר לע ונבוי םירבדהו .ורמאנ ןוסלדנמ לש וחורב אל יאדווב - ־3תדב םינוקיתל
 עהש םימומידו חבש־ייוניכ םתוא לכב .םיליכשמה יניעב ןוסלדנמ לש ותומד רויצ

 םיקסועה הלא דחוימבו 'ליעל רכזוה םקלח רשאו ,ןוסלדנמ לע םיליכשמה ורית
 לש םבצמב לחש ינכפהמה יונישה לש העדותה תשגרומ ,םעה בצמ תבטהל ותמורתב

 .הז יוניש לש וללוחמכ םחנמ־ןב לש ותימדת תשגדומו ,םידוהיה

 םרוגכ דחא םדא לש תינלדתשהו תימלופ־תיתורפסה ותלועפ תא הבישחמה 'וז םתשיג

 יאדוובש רופיש - הינמרגב םידוהיה לש יתוברתהו יחרזאה בצמה רופישל ידעלבה

 - תואשינה תורופאטימה תא םאות וניא קפס אללו ,תעדה תא חינהלמ קוחר אוה

 לוכה ףא לע יכ ,ןיבהל שי םלוא .תיתרוקיב־יתלבכו תינטשפכ םויכ ונל תיארינ

 םסחיבו םהלש םיכרעב ,םיליכשמה לש הבשחמה םלועב יוניש - יתוהמ יונישה היה

 יונישה תשוחתש ירה ,תיטסיטאטס תיתדבוע הניחבמ קדצומ וניא םא ףאו :םתדל

 למסמ ןוסלדנמ יכ .ונניינעל הבושחה איה־איה ןוסלדנמ לש ותומד רויצב תאטבתמה

 ,הרואכל ,ודיב הלע רבכש ימכ םהידי־לע תרייואמ ותימדתו ,יונישה תא םהיניעב

 תידוהיה תוברתה תא איבה רבכש ימכו ,תווקמה תויחרזאה תויוכזה תא גישהל

 .הרואנה תיפוריאה הלכשהה לש שדחה ןמזה יחתיפל

 םייוניש ןיינעל ינרמשו שולח ,םדו רשב-םדאה ןוסלדנממ וקחרתנש לככ

 יכשמה ויה ךכו ;יוניש ותוא לש יפוא תאשונ ן"מבמרה לש תילמיסה ותומד הליחתה

 שורדל תחא הנועבו תעבו ,ןוסלדנמ לש ויתובקיעב םיכלוה םהש ,ןועטל םילוכי םיל

 *.תיתד המרופיר

 תרוקיב ובו ,"םיעיר ינש חוכר- ,ןילרב לואשל סחוימה ,חיש ודה ,ךליאו אסד ימע ,ט-מקת
 לש היינש הפקתה ,סש־בסש ימע ,ן"קת ;ןהכה לאפר יאנקה ברה דגנ ץחמ־תפקתהו הרומח

 השקתמ ,חי־זט ימע ,'ז ךרכ :ןושל אפרמ ורפסו ןהכה לאפר 'ר לע (־ת־מא■ תמיתחב?)ל-נה
 דומח- םתוא הנכמ רבחמה .םיהולא תרות תא ,ותעדל ,ולליחש ,םינברה לע ןוספלוו לש תזעונ

 ,-ינולפ- לש הבולעה ותומד רויצ תא ,ל-נה לש ,-םייחה ץראב החיש-ב האר ןכו !-םיתרומח

 .(ךליאו טער ,ךליאו ת ,ךליאו כק ,ךליאו דנ ימע ,םש)יאנקה ברה

Intimations of Religious Reform in :93. וז הלאשב טוריפב ןד ינא םירחא תומוקמב 
the German Hebrew Haskalah Literature, Jewish Social Studies, XXXII, 1 (January 

1970), pp. 3-13; The Methodology Employed by the Hebrew Reformers in the First 
Reform Temple Coutroversy (1818—1819), Studies in Jewish Bibliography, History 

and Literature, New-York 1971, pp. 381-397. 

• 
 לש הרבחמו העקר- ירמאמ האד (10 הרעהו 270 ימע) היינשה הרמיאה םע רשקהב

 רכזומה רוביחה ן188־184 ימע ,(1972 ,4)ג"ס ןורצב ,'ןוסלדנמ השמ לע ףנכ־תרמיא

 Bulletin of the Institute of תעה בתכב 1973 תנשב םסדיי (276 ימע) 35 הרעה ףוסב

,Jewish Studies 
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