
םינבר תפיסא סוניכל ירבע ליכשמ לש ןושאר זורכ 

תדב םינוקית םשל 

תאמ 

יאלפ .דשמ 

אצי רשא הינמרג לש הלכשהב ןושארה ירבעה ליכשמה היה יולסרב לדנמ 

תלקה םשל םינבר תפיסא סנכל םהמ שרדו ,ורודב םינברה לא הרישי האירקב יבמופב 

/ףסאמה' לש ויפד לעמ ן"קת תנשב רוא הארש זורכב הלולכ .רתיה וז האירק 1.תדה לוע 

ןיינעב 'ףסאמה' תוינידממ דרפנ ־יתלב קלח .רתיהו ,הינמרגב תירבעה הלכשהה ןואטב 

התונפקותו ,ןכל־פדוק הנש קהבומ םחול ןויבצ תשבול הלחה וז תוינידמ .תדב םינוקיתה 

םיידוהיה םיליכשמה לש העפשהה רובגב האמה לש םיעשתה תונש תישארב הרבגו המצעתה 

םינברה לא וז האירק לש התועמשמ תנבה ןכתית אל ,תאז םע .תינמרג ובתכש םיינוציקה 

ןייפוא ךא ,תירבעה הלכשהה תורפסב ןבל־םדוק ועיפוה רבכ םנמא םינבר לא תויבמופ תוינפ 

שי [ב"מקת ןילרב] 'תמאו םולש ירבד'ב לזייו ץריה ילתפנ לש וירבדמ המכ .ןיטולחל הנוש היה 

יחא' לא איה לזייו לש ותיינפ .ףוגכ םינברה לא אל ךא ,הרישי האירק לש הייפואמ םהב 

־יאטבממ .הללכב תידוהיה תוגיהנמה לא — (א"ע זי ףד ,םש) 'ויניצקו הזה רודה ישאר יתוברו 

םכלו' ,(ב"ע בי ,םש) 'וארו וניחא וטיבה' :וללכב םעה לא איה ותיינפש ,הארנ םירחא ןושל 

רבחל ונתדע הכירצ הז לע רתויו' :יביסאפ ונונגס תובורק םיתעל ;(ב"ע וט) ייתוברו יחא 

.(א"ע י) 'תונומאה ירבדב רפס רבוחיש הלחת יואר ןכלו ...תועדבו תונומאב םישדח םירפס 

ינבר לא ללכ הגפ אל יכ ,לזייו ריבסמ ,םינברה ידי־לע ףקתוהש רחאל ,תורחאה ויתורגיאב 

,[1784] ןילרב ,טפשמ ןיע ';יתילח אל ,םינפלמ יעדוימו יריכמ רודה ינבר יגפ תא םג') רודה 

יפ־לע־ףא — דומילה רמוחבו ךוניחה ירדסב םינוקית אלא ותעצהב ןיא ,תאז לכ לעו .(א"ע ז ףד 

'Naphtali Herz Wessely's:ירקחמ ךכ לע הארו .תועמשמ־תובר תוכלשה תדה יכרע לע וירבדלש 

 Attitude toward the Jewish Religion as a Mirror of a Generation in Transition'

 1971 (During the Early Period of Hebrew Haskalah in Germany), Beer Sheva

לארשי הרוזפ הש יעור לא תרגא' :גרבמוה ץריה לש וז .דתיה תרחא היינפ .(לפכושמ) 

,ףסאמה) 'הדעו להק לכ שארב םידמועה םידיגנה םכילאו ,ו"צי הרותו ךרד ירומו םינברה המה 

ינוקיתב אלו ,םיידוהיה הליהקהו ךוניחה ירדסב תקסוע וז היינפ .(ולר—זכר ימע ,ח"מקת ,ד 

תפיסא לע ,הרואכל ,םיזמורה ןושל־יאטבמל קקזנ גרבמוהש יפ־לע־ףאש ,אוה ןיינעמה .תד 

,םינברה לכ דחי ופסאו וארק !םולה הצע אנ ובה התעו' :ימשר םורופל ותנווכ ןיא ,םינבר 
וקיזחה תרחאב הבריו טעמי תחאב םאו ורכש הנשב הנש םהמ דחא לכל עיגמ המכ בטיה ושרד 

'.עצוממה ךרד תא 
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485 םינבר תפיסא סוניכל ירבע ליכשמ לש ןושאר זורכ [2] 

םיירבעה םיליכשמה תורוש ןיבמ םירחאה םינקתמה לש םקבאמ לש תללוכ הייאר ךותמ אלא 

התלועפ־תונשב הרשכוה רבכ יולסרב לש תיבמופה ותשירדל עקרקה .תודהיה ינפ ןוקיתל 

לפמוג יכדרמ ידיב קפיס היה ן"קת תנש דע :הינמרגב תירבעה הלכשהה לש תונושארה 

תיתשתה — זמרב םג ולו — העצוה רבכ םהבש ,םינושארה וירפס ינש תא םסרפל דבאנש 

ותריצי תפוקת תא םילשה בונאטאס קחצי 2!תיתדה המרופירה לש תיתכלההו תינויערה 

ותפוקת תלחתמ ט"מקת תנשבו ,הבש תיתדה תרוקיבה ייוליג לע ,הנותמה ,הנושארה 

תבקונה הריטאסה 3!'ףסא ילשמ' לש ןושארה קלחה םוסרפ םע ,רתוי תינפקותה ,היינשה 

הפצמ' וליאו *,םיליכשמה ןיב די־בתכב דיל to תרבוע ,'רשוי בתכ' ,ןילרב לואש 'ר לש 

יגוח ןיבמ אציש תיתדה הטירוטואה לש הלמס דגנ ןושארה הפקתהה־רפס ,'לאתקי 

ץורפל םיליכשמה תא זרזמ רבכ ,ט"מקתב עיפוהשו ,(ידרח היה ונויבצ יכ־ףא) םיליכשמה 

םדגנתמ דגנ ןילרב לואש לש ורמאמו !תידרחה תודהיה לש הרוצבה המוחה תא ויתובקעב 

לש םקיתב חנומ רבכ ,ךושל אפרמ' ורפסו ,ןהכה לאפר ברה ,םיליכשמה לש עבשומה 

.םידרחה םינברה לש תידגנה םתמחלמ ףא־ לע ,קבאמה תפרחהל תודעכ5 'ףסאמה' יכרוע 

םזיאדה לש —ץוחמ העפשהה תרבוג קבאמה תפרחה לש תימינפה המגמה םע דבב דב 

תורושה .דחאכ םיירבעהו םיידוהיה םיליכשמה לש םתעדות לא טא־טא רדוחה 8,יפוריאה 

בורק יכ תוארל רוע ימו' :וז הייטנ לע תודיעמ יולסרב םסרפ רשא זורכה לש תונושארה 

המכחה תנומא '.תועושי ןסוח םיתעה תנומא [ה]'יהת תעדו המכח טעמ דועו ,'ה םוי 

תרשבמה ,הרואנ ,תינלבוס ,תיטסילאנויצאר תד ,תרבגתמה הלכשהה תד איה־איה תעדהו 

[!] הרשע שלש' ,ישילשה ורפס .1784 גרובמאה ,הלגמ תחכות ; 1771 ןודנול ,המכחהו הרותה רמאמ 

'Mordechai Gumpel:ירוביח וילע הארו .הנוטלאב רעושמה יפל ,1792־ב ספדנ ,'הרותה ידוסי 

 Schnaber: The First Religious Reformer of the Hebrew Haskalah in. Germany',

 1972 Beer Sheva (לפכושמ). יב בורקב םסרפתי רמאמה Jewish Quarterly Review

'as Reflecting " Isaac Satanow's "Mishlei Asaf :ירוביח וילע ןייעו .ט"מקת ןילרב ,ףסא ילשמ 

 the Ideology of the German Hebrew Haskalah', Zeitschrift für Religions- und Geistes

 225-242 .geschichte, XXV (1973), pp

המרופירה' :יירמאמב ןייעו .ןילרב לואש לש ותומ רחאל ספדנ ;ד"נקת ןילרב ,רשוי בתכ 

הינמרגב תירבעה הלכשהה לש הקבאמ תודלותב קרפ — ןילרב לואש "ידרחה" ברה לש תיתדה 

 'Some ',Hebrew Union College Annual, XLJI (1971), pp. 1-23 תודהיה ינפ שודיחל'

 Notes on the Nature of Saul Berlin's Writings', The Journal of Hebraic Studies,

 Vol. I, No. 2 (1970), pp. 47-61

םוסרפ רחאל םיישדוח ,ן"קת לולא ,'ףסאמה'ב םסרפתנ 'ןושל אפרמ' לע ןילרב לש ורמאמ 

.'םלשמ תורגא' תבקונה הריטאסה תא לכייא קחצי םג םיפדמ ךרכה ותואב .יולסרב לש ותאירק 

 'The impact of Deism:ירוביחב ןייע הינמרגב תירבעה תורפסה לע םזיאדה תעפשה לע

 on the Hebrew Literature of the Enlightenment in Germany', Eighteenth-Century

 Studies, VI (1972), pp. 35-59; Journal of Jewish Studies, XXIV (1973), pp. 127-146
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[3] י א ל פ ה ש מ 486 

םגש ןוזח ,תומדא־ילע םידיגו רוע םרוקה םימיה ־תירחא ןוזח ןיעמ — 'ה םוי אוב תא 

יבגל .םלועל אובל הדיתעש השדח תד לש התומדב והואר גניסלכ םיינמרגה הלכשהה ישנא 

הרומתה תא אטבל םידוהיה יפלכ םידוהי־אלה לש r־תטשוה הייד ירבעה ליכשמה 

דחא םכח םטרפבו םולשל וגל וארק ,םה ונמעמ אל רשא תומואה ימכח םגשב' :תללוחתמה 

'םידוהיה תביש' תעונתל םיסחייתמ יולסרב לש הלא וירבד יכ ,חינהל שי7 '.ינאטירב ץראמ 

םידוהיה לש םבולישל הפיטהש העונת ,(לארשי־ץראל םג ילואו) תירצונה תדה קיח לא 

ףסוי טסיאדה אלא וניא ינאטירב ץראמ םכחהש ,יאדוול בורק .תירצונה הרבחב םתטילקו 

רבח שארב דומעל ,רחבנה םעכ ,םידוהיל ןכל־םדוק םינש שולש ארק רשא ,ילטסירפ 

איה םכתמוא ... לאה לש הלודגה ותחפשמב םיריכבה וניחאכ םכדבכנו םכלבקנ' .םימעה 

ורפסב 1787 תנשב ילגנאה טסיאדה זירכה ',תויפוצ וניניע הילא רשא הלודגה הרטמה 

8.'םידוהיה לא תורגיא' 

תושונאה־תחפשמ יכ ,םיעטהו ,תירצונה תדה תא םהילע לבקל םידוהיל ארק ילטסירפ 

ותובהלתה לכ םע 9.(םידוהיה) רוכבה חאה לש םידחוימה תדה־יסקט תא לבקת אל 

— םירצונה לא תוברקתהה לש הנכסב יולסרב ריכה ילגנאה טסיאדה לש םולשה־תאירקמ 

:םידוהיה לש יתדה דוחייב לגודו רזוח והירהו ,ותעשב ןוסלדנמכ 

,ךרדב אצמי רשא לושכמ ןבא לכ לקסל םיכירצ לארשיו השמ תד ינימאמ ונחנא ךא 

1».וניכרד 'ה חכונ םישל 'יהת ונתמגמ לכו ,לאמשו ןימי הטנ אל ןעמל 

תישארב דוע הזח אוה יכ ,הארנ .וז הרהצהב ןכ היה אל יולסרבש ,חינהל הביס לכ ונל ןיא 

םיליכשמה םידוהיה יבגל fin de siecle^ ובוחב ןמוט המ תאזה האמל ןורחאה רושעה 

תדל התכיפהו תודהיבש םיגיסה תרסה .תדב םינוקית ידי־לע תאז עונמל שקיבו ,הינמרגב 

.ותעדל ,ןה תעה ךרוצ — הרואנ 

.אש 'טע ,ן"קת זומת ,ףסאמה 7 

 8 47-48 .Joseph Priestly, Letters to the Jews, New York 1794, pp (הנושארה הרודהמה

:(1787־ב העיפוה 

 Your whole nation is to be the head of all nations... We will receive and honor

 you as our elder brethren... Your nation is the great object towards which our

 eyes are directed

The' ,s. Ettinger :האר וז העונתל איבהש ,ח"יה האמה תישארו ז"יה האמב ,ירוטסיהה עקרה לע 

 ,'Beginnings of the Changes in the Attitude of European Society toward the Jews

 193-219 .Scripta Hierosolymitana, VII, Jerusalem 1961, pp. עקרה ,ךרובמ 'ב :ןייע ןכו

.170—161 ימע ,(ה"כשת) ל ,ןויצ ,ןוזסלדנמל רטאוואל תיינפל 

 Letters to the Jews, p. 46: 'Your peculiar ritual cannot, from the nature of it, be 9

 observed by all mankind'

.םש ,(7 הרעה ,ליעל) ףסאמה 10 
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487 םינבר תפיסא סוניכל ירבע ליכשמ לש ןושאר זורכ [4] 

־ףחד הניא ,דבלב ץוח־תדלומ הניא יולסרב לש םינוקיתה תשירד יכ ,ונתעד ןתינש ןיד 

םיליכשמכ ,יולסרכ .ומלוע־תפקשהבו תיתורפסה ותריציב תנגועמ איה אלא ,הבוגת־לש 

.דחא םויב תימרופיר םלוע־תפקשהלו תדב םינוקיתה תשירדל עיגה אל ,םירחא םיירבע 

יליכשמה תעה־בתכ לש ותדמע .דתיה —לכייא קחצי םע דחי —'ףסאמה' תא ותכירעב 

רשא ןושארה רפסב רבכ ,םרב .תויטקאט תוביסמ ,הארנכ ,ידמל הנותמ תדה תולאש יבגל 

תויתרוקיב תועד אוצמל רשפא ,'רסומהו רוגחה תוביתנ' םג יורקה ,'תורחבו תודלי' ,םסרפ 

תודלי ,המכח ,תעד ,ןוצל ,תולכס ,הקדצ :םה וירוביגש ,הזחמ תרוצב בותכ רפסה .תדה לע 

תויתימאה ויתועד תא שקבל ןיא ,דומיל־רפסכ שמשל הארנכ דעונ רוביחהש ןוויכמ .תורחבו 

תשמשמה ,המדקהב אלא ,רעונל וא םידליל דעוימהו דקונמה ,ומצע רפסה ףוגב רבחמה לש 

ףיטמ וירבד תישארב .דוקינ אלבו תונטק תויתואב תספדומו םירומל יכוניח ךירדת ןיעכ 

ירבע ליכשממ תופצל היה רשפאש יפכ ,הארוהב המכחהו הרותה בולישל ירבעה ליכשמה 

:הלכשהה רוא וילע הגנ בורקמ הזש ,ךרעל ,םישולש ןב ,ריעצ 

בל ירסח ירענ 'יריהזמו 'ירומה לע אוה בוח יכ עידוהל יתיצר המכחהו תעדה םשבו 

,תעד תישאר םיהלא תארי יכ החוכנ השע ועדי ןעמל ויקחו 'יהלא תרות םעידוהל 

".ץרא 'ה דסי המכחב יכ המכחה ךרד םהמ ומילעי אל םג 

תא !דוצי םא יכ ,השעת אל ךרד לע תווצ יתלבל' םיכנחמל ץעוי אוה המדקהה ךשמהב 

תארוהב תיביטיזופה השיגה איה וירבד תא דחיימה 12 '.ואל עמשי ןה ללכמו תושעל האנה 

תווצמה תא ףאש םירומה ןמ עבות אוה ;ךכב קפתסמ וניא יולסרב .תוישעמה תווצמה 

ולאכו ,הבוט הצע ךרד לע םא יכ םמכש לע לבסכ םהילע םישנ אל' ,השע־תווצמ ,תויבויחה 

םתדילסו םיריעצה לש שפוחה תפיאש ןיב רשגל תנמ־לע '.ושעי השע ןכ יכ רבדב קפסנ אל 

,ירבעה ליכשמה עיצמ ,תוליבגמה תדה תורגסמב חרכהה ןיבו 'תוקחה ילבכ' תייפכמ 
 \

םמצעמ ורחבייש ןפואב וידימלת תא ענכשל תיכוניחו התואנ ךרד אוצמל בייח ךנחמה יכ 

ןהב שי .הבורמה תא קיזחמה טעמ תניחב ןה הלא תוטעמ תורוש 13 '.םהל בוט רשא תא 

,הביחרמו וז המרופיר חתפמ יולסרב היה ול .ידוהיה יתדה ךוניחב תינכפהמ המרופיר תעצה 

הפוקת התוא ינב הלכשה ירפסב וספדנש תורחא תויכוניח תועצה לע הלוע ןוכנ ־לא .דתיה 

לש ומוכיסב .דומילה תטיש יונישל רשאמ יתדה דומילה ירדס יונישל רתוי ופיטה רשאו 

המסרפ רשא ולש תיתדה המרופירה תטישל תמאתמ יולסרב לש ךוניחה תטיש ,רבד 

תודוסי תא הבציעש איה־איה ךוניחב וכרד יכ ,חינהל םוקמ שיו ,םינש עברא רובעכ 

:הלא םירקיע לע תססובמ — ךוניחבכ — תדב ותטיש .תדב םינוקיתה ןיינעל ותבשחמ 

,המדקה ,1786 ןילרב ,רסומהו דונחה תוביתנ וא תורחבו תודלי ,איולסערבמ לדנעמ םחנמ 11 
.(ירופסמ יפל) 7—6 ימע 

.(ירופסמ יפל) 9 ימע ,םש 12 

.יולסרב לע תרכינ ,'לימא'ב ,וסור לש ותעפשה .םש ,(7 הרעה ,ליעל) ףסאמה 13 
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ןיאש — ןוסלדנמ תובקעב — תיתדה הייפכה לוטיב ;ילילשה ינפ־לע תדבש יבויחה תשגדה 

תיתורפסה ותלועפ ירוחאמ '.םהל בוט רשא' התמסיסש תישפח הריחבו ;תלעות לכ הב 

הביתכמה ,םירורב תונורקע תלעב םלוע־תפקשה אופא תבצינ הז ליכשמ לש תירוביצהו 

.וכרד תא ול 

לש התומד־תב תוימיטפוא לש חור ולוכ יוור ,םידומעה רשע־העברא ןב ,ךוראה זורכה 

םוי' .תיפוריאה הלכשהה תורפסב ןה תירבעה הלכשהה תורפסב ןה וניצמ התומכ .הפוקתה 

םידיגו רוע םרוק — םימיה־תירחא לש קוחר יאובנ גשומ ותוא — אבו שמשממה יי "ה 

־רסוחו תואנקה ,תורובה ,תורעבה יליפרע דעב הלכשה־רוא ןרוק ,תיליכשמה העדותב 

חורב ןייטצמ יולסרב ןיא םנמא .רבעו ףלחש ןדיע — ודיד יבגל — םינייצמה ,תונלבוסה 

הנש רשעו האמ ררושמה רשש יפכ —'!הרואה ינתפטש ,םיהלא' גאוש וניאו תיטויפ 

תורוקמה תורפסמ תוחוקלה תונוש תולאשהב עיפומו ,עקובו ףטוש רואה םלוא — וירחא 

.הז ורמאמב םימעפ תורשע 

היינפ אלא איה ןיא ;רובסל רשפאש יפכ המימת הכ הניא םינברה לא הרישיה הייגפה 

םילמה ןמ חכוויהל ןתינש יפכ ,םיליכשמה להק לאו םיארוקה להק לא םג ,רמולכ ,תירוביצ 

רשא 'ה רבד ואר םתא רודה' :ליכשמה ארוק יאובנ ־ודבספ סותאפב .זורכה לש תונושארה 

ישאר םכל יננה התעו' :םיינחורה םיגיהנמה לא תורישי הנופו15 ',איבנה והיעשי דיב רבד 

ודמעיו החוכנ וזחיש םינברה לש םהיניע תא חוקפל איה הנושארה ותרטמ 16'.ןורושי תדע 

ותיינפ :ונייה — ינוריאכ הארנש המ .םישדחה םינמזה לש תיאובנה־תיגוזחה תועמשמה לע 

םיאלפנהו םיארונה םישעמה לע' םבל ומישיש הנומאה־ישנא לא םדקתמה־ליכשמה לש 

תיטקאט היינפ אלא הניא — 17 'איה םיהלא עבצא יכ — ונימיב תושעל 'ה אילפה רשא 

םיגשומב ,תיתדה ותשיגב ןותמה ארוקה לא תאז םע דחיו םהלש־מנושלב םינברה לא 

,רתא־לע תילגתמו הניינע דצמ רתוי ול הבושחה ,היינשה ותרטמ ןכש .ובל לא םיבורקה 

,תיהולאה םתוכמס תא ,תינברה תורמה תוישא תא רערעלו קפסה יערז תא עורזל איה 
 •• T

םניא —השעמ השעיש לאל םיניתממו השעמ ספאב םיבשויה םה .םינברה לש ,הרואכל 

יולסרב ץפח תאז —18 'לאה תובשחמ םכיתובשחמכ אל יכ' ;לאה םע תחא הצעב םילעופ 

הנושארה — תישילשה ותרטמו .וירבד תקדצב ארוקה תא ענכשל תאז םעו םהל חיכוהל 

םיבשויה ,ץרא ינואגו ינבר' םינבר לש סוניכל :שממ לש השעמל םזרזל איה — הלעמב 

לש ונושלב ;םעה לעמ תווצמה לוע תלקה םשל ',בקעי תיב ישאר' 18',ןידה אסכ לע 

.םש,ףסאמה 14 

.םש ,םש 15 

.טש ימע ,םש 16 

.םש ,םש 17 

.םש ,םש 18 

.אש ימע ,םש 19 
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־תעד רוציל יולסרב לש ותנווכ ירוביצה רושימבו 20 '.תופסונה םהילעמ לקהל' :ליכשמה 

הז זורכ .תנקתמה הלכשהה ידי־לע תעצומה ךרדב לועפל םינברה לע ירוביצ ץחלו להק 

סוניכל לארשי תודלותב השדחה תעב הנושארה האירקה איה 'ףסאמה' יכרועמ דחא לש 

תיליכשמה הפטהה תא קיתעהל הסנמ איה .לארשי תדב םינוקית ךרוצל םינבר תפיסא 

.השעמה יספל היולגהו הזומרה 

תיתדה" תינחורה תורדרדיהה יבגל תועדומה איה וז ותשירדב יולסרב תא עינמה חוכה 

םרטב ,ןכאו .תדה־תורסומ לש תרבוג הקירפו 21 'םעה ןיב תודחאה' רדעה :םעב התשפש 

.הרמהה תאוש הינמרג ידוהי לע האב דחא רושע ףולחי 

םהישעמב םג אלא ,םעה לש םיינחורה םיעורה לש םהילדחמב קר אל ןיחבמ יולסרב 

ךדיאמו ,דחמ תודהיה לש החור תא םימלוה םניא ותעדלש ,דוריה יתדה בצמה לע םתבוגתבו 

םימרחה דגנ ץצוח הז ליכשמ םג אצוי ,ותעשב ןוסלדנמכ .רקיע לכ בצמה תא םיביטמ םניא 

,חיכוהל יולסרב לדתשמ םייאידיאו םיירוטסיה םינועיטב .םהידגנתמ לע םינברה םיליעפמש 

םכיניע הנה התעו' :חרכה ךותמ אלו הבהא ךותמ תושעיהל תבייח םיהולאה תדובע יכ 

קר ,יסונאהו יחרכה תדובעב ץופחי אלש ,םיאיבנה וידבע לא ודוס תא 'ה הלג ךיא תואור 

יוארה ןמ ךא ;םרוד תא חיכוהל םינברה לש םתבוח ,ןכא 22 '.הבהאמ ותוא אוריל ןוכנ חור 

אב תינחב אלו ברחב אל' :ורוד תא וחיכוהב איבנה והילא גהנש ךרדכ תאז ושעיש 

לא דמא תחנ רבדב ךא' ,יולסרב לש ונמז ינב םינברה םישועש יפכ ',םתוא םירחהל ,םהילע 

אלו ודמע רשאכו ,יוכ וירחא וכל טיהלא 'ה םא ,םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא המל ,םעה 

םינברה לש הפיקתה םתדמע םצעש ,זמור ףא יולסרב '.'ה ישעמ חכ תא תוארהל ףיסוה ,ונע 

:םעה תא גיהנהל לאה־יחולש םה אלש ,דיעהל הב שי 

חלשי רשא שיאהש ןיבה ןעמל ,רכ יתחלשו ואבנהב איבנה דיב תוא 'ה ונל ןתנ ילואו 

,ונתא רבדי תושקב אלו בירי הקזחב אל ,הב ךלנ רשא ךרדה תא ונתוא תורוהל ,ונל 
 T J

2».וארייו ועמשי םעה לכו ,וירבד םעונב ונבקי 'ה יפ רשא הרותה תא ונינפל םישי קר 

חלשי רשא שיאה ;תדה ינוקיתב םג הןונמכ אופא תשמשמ יולסרב לש תיכוניחה ותטיש 

תא גיצי ,תיתדה תוכמסה ,הארוהה־הרומו ךרדה־הרומ אוה אולה ,ךרדה תא תורוהל לאה 

תוחתפתהה ןמ םלעתהל שקבמו הרותב שגדה תא םש יולסרב יכ ,חינהל שיו — הרותה 

,רוהטה ,יאמקה ,ןושארה ורוקמב קוחה תא — םיקסופה ןמו דומלתה ןמ ,הלש תרחואמה 

'.םהל בוט רשא תא ורחביו' ,וארייו ועמשי םעהו 

.יש ימע ,םש 20 

.טש ימע ,םש 21 

.יש ימע ,םש 22 

.םש ,םש 23 
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תידוהיה הבשחמה תורפס תובקעב וירחא םינקתמה םיליכשמה ונעטש יפכ ,ןעוט יולסרב 

ימכחמ היל עייסמד אנת איבמ אוהו ,תילכש תד דימת .דתיה לארשי תד יכ ,םייניבה־ימיב 

דבלב וז אלו ',םלכש רוכב ועמש רשאו ורמא רשא לכ תא וסנו ונחב המה אלה' :דומלתה 

תודגנתמה תועד תעבה ורשפאו ,אנדיאהד םינברכ םינדפקו םיאנק ויה אל ףאש אלא 

דומלתה ימכח .הכלה ירבדב וליפאו םהלשל 

ירבד לע הרמאו האצי לוק תב םגו ,בלחב ףוע רשב ריתמה ןועמש 'ר תא ומירחה אל 

[רשויב] רשומב ורבד םהינש הנה ,םעטהו ,םייח םיהולא ירבד ולאו ולא ה''בו ש"ב 

...הז תא אלו הז תא אל עישרי אל םיהולאו ...בטיה םלכשב ונחב רשא תא םבל 

־תדובע :עמשמ —'ונתנובתבו ונלכשב והדבענ' יכ הצר םיהולאש ,ותרבסל ,החכוהה איה וז 

יולסרב 2*'.השירחל רושכ היהנ אל'שו —תיתרוקיבה הריקחהו הנובתה הדוסיש םיהולא 

— ןילרבב םיינוציקה םיידוהיה םיליכשמה לש תיטסיאדה־תיגולואיתה הפקשהה ןמ קוחר וניא 

הדובע איה םיהולאה תדובע רקיעש — ןוסלדנמ לש ויתופקשהל היצקאירכ האב רשא 

שימג הכ אוה יתדה קוחה ,יולסרב יפל .הנווכה אלא ,אופא רקיע השעמה אל ;בלבש 

אהתש דבלבו ,רתיהו רוסיא לש םידגונמה םיבטקה ינש תחא הפיפכב וב רודל םילוכיש 

.תיתדה תוכמסה לש התוהמ לכ תא לאל המש ,ןבומכ ,וז העד .הרוהט תיתד הנווכ םהב 

תורפס לכב הנשנו רזוח 'םייח םיהולא ירבד ולאו ולא' לש ידומלתה רוקמב שומישה 

ןויערה יכ ,הרבסל םוקמ שי יכ־ףא ,היכרצל ורשקהמ ותוא האיצוהש 25,הלוכ הלכשהה 

26.קדצומ היה ומצע 

םדאה לש ולוקישל התוא דימעמ אוה ;תבייחמכ הרותה תקוח תא קר יולסרב האור ,רומאכ 

.תינמרגה הפשב ובתכש םיינוציקה םיליכשמה ושעש יפכ ,ירמגל הרתוס וניאו ,ידוהיה 

הרוצב ,השרפל תוכמסה ןתמ לעו הרותה חור לע םיתתשומ הרותה קוחב םיעצומה וינוקית 

:םניבה אוהש 

.איש ימע ,םש 24 

;א"ע ,בס ףד ,הדותה ידוסי הרשע שלש ;ו ימע ,המכחהו הרותה רמאמ ,רבאנש :המגודל ,האר 25 

רדנלדירפ ;דפק ימע ,(ט"מקת) ה ,ףסאמה ; 104 ימע ,ז"שת ביבא־לת ,םילשורי ,ןוזסלדנמ השמ 

.דועו ;אכ ימע ,1818 ואסד ,א ,הגנ רוא ,ןמרביל רזעילא ;1799־ב רלטל ותרגיאב 

וללה ללה תיבו יאמש תיב וקלחנ םינש שלש לאומש רמא אבא יבר רמא' :ב"ע גי ףד ,ןיבוריע 26 

םיהלא ירבד ולאו ולא הרמאו ק"ב התצי ונתומכ הכלה םירמוא וללהו ונתומכ הכלה םירמוא 

הכלה עובקל ה"ב וכז המ ינפמ םייח םיהלא ירבד ולאו ולאש רחאמ יכו ה"בכ הכלהו ןה םייח 

,םירחאה םיליכשמה ןכו ,יולסרב '...ש"ב ירבדו םהירבד ןינושו ויה ןיבולעו ןיחונש ינפמ ןתומכ 

,ןועטל לוכי היה אוה .קוחב לובלב רוציל אלש ידכ העבקנ ןפוא לכב תחא הכלהש ,ריעמ וניא 

.ןידב ודיפקה אלש םושמ ללה תיבכ העבקנ הכלההש ,קדצבו 
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ונל דיגה זא אלה ,לאמשו ןימי תוטנל לכונ אל רשא ,םיקהו תוצמ ונל שי םג םאו 

הנניא השודקה ונתרות אלה ,ךירבדכ ול רמאל לאושה ינלאשי םאו ,השענ המו ךיא 

,לואשל תלכסה דאמ המ ,וננעא יכונא ,הב וכלי םילעושו המוח ןיא הצורפ ריעכ קר 

רשא םיללכה םהו ,הרות ירבד שרפל םידסונה םיללכה לע יתרמאש הארו ךיניע חקפ 

םבל רשויב ונל ורוי רשא םירומה תא הניארת וניניע דועו ,יניסמ וניתובאל ונתנ 

לא עמשנש ונלוע דיבכהל ךרפב ונב תודרל וצרי אל הלאו ,בוטה ךרדה תא םלכשו 

אצומ ומישי רשא ,ונתא םיבר םישנא םיאצמנ רשאכ ,ינרותה שיא יפמ אצוי רשא לכ 

".אוה לבה םימעפל םג ףא קח לא םהיתפש 

םניאש ,םינברה לש םחור־ירפ ,לבה לש תוארוה ,ותעדל ,םישודג םיגהנמהו תוישעמה תווצמה 

םויה בורקש ,ןימאמ יולסרב .םהב תשרדנ הרותהש םיללכה יפל תיתדה םתקיחתב םיגהונ 

םיעתמה־פירשאמה ,1דיד יבגל .(ולקי אלא) םלוע ודיבכי אלש םירשי הארוה־ירומל וכזי וב 

— יתדה ךוניחה תא תונשל םיחינמ םניאש םה .םידוהיהו תודהיה בצמב םימשאה םה־טה 

הלכשהה ףס לא ועיגהש הלא וניחבה ךכמ האצותכ .תולפת תונומאב לולבה — ערה שרוש 

'יבל תוריק' .הער תוברתל ואציו דספנה יתדה ךוניחה םהל הנקה רשא םידספנה םיכרעב 

שיא ודגב דוגב ,הנפ וכרד לא שיא' .יולסרב קעוז ,'לארשיב התיהנ רשא הערה לע' םימוה 

הבעות ,הרס םהילע ורבדי םעהו ,םרחה יצח ורוי םירומה ,המרחה דע םתוא ופדריו ,ויחא 

.וניתוביבס רשא םיוגה יכרד ןכ אל' :הילע הגנ הלכשהה־רואש הפוקתב תאז לכו 28.'התשענ 

תוכרעמ תא דדיש םזיאדה '.תמאהמ רקשה תא םיקיחרמו םהיכרד תא םיביטמ המה אלה 

תירב תורכל ולומעי' ףאו ',ודובעי ץראו םימש ארוב 'ה תא' הינימאמו ,תירצונה תדה 

תא ןקתל םילדתשמ ונניא 'םהיניעב םיכשל התע דע ונייה רשא ונחני םלוא '.ונתא םולש 

לא הנופ אוה 29 '.תרדענ תמאה יהתו ,ךפהל םתייה יכ לארשי תיב ומלכהו ושוב' .וניכרד 

,םיירבעה םיליכשמה לא ,'הישותהו בוטה ירחוש תרבח' לא 'םימולש תורגא' ץירהל םינברה 

..." תודהיה ינפ שודיחל םתמחלמב םדיב עייסלו 

לש וז האירק לע ובישה ויכרועו ,יולסרב אל ףאו ,'ףסאמה' הכז אל םינברה תבושתל 

.םינברה דגנו תרוסמה דגנ המחלמה תרבגהב — םמצעב ירבעה ליכשמה 

.ביש—איש ימע ,ן"קת זומת ,ףסאמה 27 

.גיש ימע ,םש 28 

.םש ,םש 29 

.בש—אש ימע ,םש 30 

הז רקחמ :ףיסוהל ךירצ 1 הרעהב רכזנה תיזעולב רקחמה ירחא :ההגה תעשב תפסות 

לא ,תפסונ האירק .Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte ןועברב 1974־ב םסרפתי 

הניינעו ,131 ימע ,(ו"מקת) ג ,'ףסאמה'ב תאצמנ ,וגרופרומ הילא לש ,'הדעה יגיהנמו הרותה ירומ' 
.םעה לש תוחנה יתוברתהו ינחורה ובצמ 
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