
:תרחואמה הלכשהה תפוקתב תינמרגה הלכשהה תורפס לש התולבקתה 

הייחדו תרוקיבל הרכהו הרקוהמ 

תאמ 

יאלפ השמ 

תירבעה הלכשהה תורפס תודלות רקחב םירגתאמהו םיניינעמה םיאשונה דחא 

תינמרגה הלכשהה תורפס לש התולבקתה אוה - הכ דע ונודנ אלש - התוחתפתהו 

ןכו היצילגבו תירטסואה הירפמיאב הלכשהה תעונת תוטשפתה םע ,םינשה תצורמב 

1,השק תרוקיב וז תורפס לע החתמנ הלכשהה תפוקת ףוסב ,עודיכ .ןילופבו היסורב 

:תודחא תולאש תולוע הז רשקהב .וז תיתרוקיב הדמעל איבהש ךילהתה תוחפ עודי ךא 

תא וכירעה דציכו ,הלכשהה לש תורחואמה היתופוקתב ןילרב תלכשהל סחיה היה המ 

םרג המו ,ותוהמ התייה המ ,הז יוניש לח יתמ ,הנתשה ןכא וז תורפסל סחיה םאו ?התורפס 

2.לאוגל הפצמ ןיידעש השדחה תירבעה תרוקיבה תודלותב קרפ םה ולא םיאשונ ?ול 

הקיטאופה תסיפתב םייונישה תא ריהבהל היושע הז אשונל םיעגונה םיטסקט תקידב 

םיכילהתהמ ועבנש םייוניש ,הלכשהה לש תיתורפסה תוגהב ולחש תורפסה לש הדיקפתו 

.היגוהו תחתפתמה הלכשהה ישאר דדומתהל ושרדנ םמעש םישדחה םיאנתהמו םינושה 

,םיטסקטב יללכ ןויעו הנושאר תומשרתה יפ לע ,הדובע תחנהכ ,ןייצל רשפא ללכ ךרדב 

הירפמיאב) הלכשה תודלותב היינשה הפוקתב תינמרגה הלכשהה לש התולבקתה יכ 

(היסורב) תישילשה הפוקתה תישארבו (הילטיאבו היצילגב רקיעבו ,תירגנוה־ורטסואה 

התולבקתה תקידב תועצמאב וז העיבקל יתעגה .רתויב תיבויח התייה הרשע עשתה האמב 

תורזוח תוספדה (א) :םימוחת העבראב םינוירטירק יפ לע תמדקומה הלכשהה תורפס לש 

םיליכשמה לש תויפרגויב ,הנושארה הפוקתה ןמ תע יבתכו םירפס לש תושדח תורודהמו 

לש םייוקיח :תועפשה (ב) ;תויטרפ תוירפס לשו םיסיפדמ לש םירפס תומישרו םינושארה 

;359-351 ימע ,(ח״שת)ו-ה ,הדוצמ ,'הנולשיכו הלכשה׳ ,תשק ׳י :המגודל האר ;תרחואמ תרוקיבב 1 

.('הביזכה הלכשהה׳) 92 ימע ,1962 ביבא לת ,ב ,הימרזל השדחה תירבעה תורפסה ,ןנאש 'א :ןכו 

.M. Neiman, A Century of Modern Hebrew Criticism 1784-1884, New York 1983 :האר ךא 2 

.רקחמב עודי וניא טעמכ הז רפס 

[2008 / ח״סשת ,(בכ ,תירבע תורפסב םילשורי ירקחמ)דרמו תורפס] 
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[2 יאלפ השמ 

תורפס לש תולבקתהה לע םירפוס לש תונורכיז (ג) ;תמדקומה תורפסהמ תוגוסו תונונגס 

םידעהו םירקבמו םירפוס לש תוקימעמ תוכרעה (ד) ;ןמז רובעכ הלכשהה ירפוסו הלכשהה 

.וז תורפס םירקבמ וא םיחבשמה םירישי 

יוארש - ולא םימוחת העבראב ןוידל םיקרפ ישאר גיצא הז רמאמ לש ןושארה קלחב 

יוקיל׳ רחאלש הנושארה הפוקתב רקיעב - דחוימ רוביחב רובידה תא םהילע ביחרהל 

היפרגוירוטסיהב תוירקיע תומגמ תמגדהב זכרתא ךשמהב .תינמרגה הלכשהב ׳תורואמה 

הלכשהה תורפסל סחיה תא ואטיבש תומגמ ,הרשע עשתה האמב תורפסה לש תרוקיבבו 

3.תמדקומה 

הלכשהה תורפס לש התולבקתה תניחבל םינוירטירק 

םיבר :תמדקומה הלכשהה ירפס לש תושדח תורודהמו תורזוח תוספדה 

לש תורחואמה היתופוקתב םיליכשמה תא ושמישו וספדנו ובש םינושארה הלכשהה ירפסמ 

םירחואמ םיליכשמ .ןכמ רחאל ףאו הרשע עשתה האמה לש הנושארה תיצחמב ,הלכשהה 

תמיוסמ הדימבו ,םהמ ודמל ,םתוא וכירעה ,םינושאר לש םתוגהו םהיבתכ לע אופא ונעשנ 

,דחוימב םיירלופופ ויה הלכשהה לש ׳םירפסה ףדמ׳ לע דוסיה ירפס .םהיתובקעב וכלה 

ירפס ,תואובמ םהל ופיסוהו ושריפ ,ומגרת םיליכשמש שדוק ירפס ויה םהבש םיבושחהו 

.ןושל ירפסו םיישומיש דומיל 

תומגוד המכ קר ןאכ איבאו ,תקדקודמ תיפרגוילביב הקידב ךירצמ הז אשונב ףיקמ ןויד 

ידכ הלכשהה תפוקת ךשמהב ספדנו בשש יתלכשה רמוח לש תונוש תוירוגטקל תוירקיע 

יבתכ לש תישממה םתצופת רחא וז תרגסמב בוקעל לכוא אל .תטלשה המגמה לע עיבצהל 

דומעלו תורחואמה תופוקתב וז תורפס לש םיארוקה רפסמ תא ךירעהל ,תמדקומה הלכשהה 

תורפס לש התרדחהב םיברועמ ויהש תורפסה ינקסעו םיכרועה ,םירפוסה גוח לש ופקיה לע 

4.תמדקומה הלכשהה 

רמוח לש ותספדה איה תורזוח תוספדהל רתויב תומישרמה תומגודה תחא :׳ףסאמה׳ 

,וז הפוקת ינפל םימדקומ םידדוב םיליכשמל הז חנומב סחייתמ יניא ;ןילרב תלכשה תא הנכמ ינא ךכ 3 

העונתכ תידוהיהו תירבעה הלכשהה ןויצל ןאכ שמשמ הלכשה חנומה ,דועו תאז .םתובישח ףא לע 

תוליבקמה תועפות ןייצמ (Aufklärung, Enlightenment) תורואנ חנומהו ,תיתוברת־תיתורפס 
.תיפוריאה תוברתב 

םינומשה תונש יכ עבק ןורימ .67-58 ימע ,ח״משת ביבא לת ,םדעומב םידדוב ,ןורימ ׳ד :האר וז ךרדל 4 

זא לחש ברה לוזגה תא רקסו ,ןמזה תב תירבעה תורפסל החירפ ןדיע ויה הרשע עשתה האמה לש 

הלכשהה יבתכ לש םתצופת לע ליבקמ עדימ רזחשל השק ךא .םירפסהו תעה יבתכ לש םתצופתב 

לע םימתוח תומישר .הירחאו הרשע עשתה האמה לש הנושארה תיצחמב ,םנמז רחאל תמדקומה 

רחאל הלכשהה ירפס תצופת לע עדימ ךא ,תועודי םנמא םנמזב ןוסלדנמ לש 'רואיב׳ה לעו ׳ףסאמה' 

.תקדקודמ הקידב בייחמ תינושארה םתספדה 
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תרחואמה הלכשהה תפוקתב תינמרגה הלכשהה תורפס לש התולבקתה [3 

בתכב .תינמרגה הלכשהה לש ןושארה ירבעה תעה בתכ ,(1811-1783)׳ףסאמה׳ ךותמ 

דע (1820/1) א״פקתמ הניווב ןותנשכ רואל אציש ,׳םיתעה ירוכב׳ ,ינשה ירבעה תעה 

ירוכב׳ לש םינושארה םיכרכה תנומשב .׳ףסאמה׳ ךותמ בר רמוח רזחומ 5,(1831/2)ב׳׳צקת 

םידיעמ ולאו ,׳ףסאמה׳ לש םינושארה םיכרכה תעברא ךותמ םיטירפ 207 וספדנ ׳םיתעה 

טעמכ ספדנ רזחוממה רמוחה .ונמזל רבעמ תכשמנה ותעפשה לעו ׳ףסאמה׳ל הכרעהה לע 

6.תירבעב ינונק־ומכ רמוח רצונ ךכו ,יוניש אללו הכירע אלל 

.המוד תנוכתמבו םש ותואב תע בתכ איצוהל תונויסינב םג תרכינ ׳ףסאמה׳ תעפשה 

תנשב רבכ ׳.׳ףסאמה׳ םשב תע בתכ לש דחא ךרכ להטנטשריפ לאפר איצוה 1829 תנשב 

תיירפסב 8.הפי הלע אל אוה ךא ,הז םשב תע בתכ איצוהל לסאקב ןויסינ השענ 1799 

הצילמ ירבד ףסאמה הרות רתכ׳ םשב תע בתכ לש די בתכ יתאצמ םדרטסמאב הנאילטנזור 

ו״עקת-ה״עקת םינשה ןמ ,םסרופ אלש ,׳םידמחנ [םנירופסו רסומ ילשמו םיבירעו םינוגה 

,׳הידידי׳ ינמרגה־ידוהיה תעה בתכ ךרוע וסינ 1818 תנשב ,דועו תאז 9.(1816-1815) 

,ןושארה ;ףסאמה׳ ךותמ יתורפס רחבמ איצוהל לטנשיב השמ ררושמהו ,ןמנייה והימרי 

ךרכה לש השדח הרודהמ סירטל יולה ריאמ סיפדה רתוי רחואמ 10.חלצ אל הארנכש ןויסינ 

השרווב ץרהנייר ביל הדוהי איצוה ,1866־ב ,םינש עברא רובעכ ״.׳ףסאמה׳ לש ןושארה 

־בתכ ,םיתעה ירוכבל רעומ חתפמ :הלכשהה ירוכיב - םיתעה ירוכב ,יאלפ ׳מ :האר ׳םיתעה ירוכב'לע 5 

.ה״סשת םילשורי ,(ב׳׳צקז^א׳׳פקת)היצילגב הלכשהה לש ירבעה תעה 

,םש :האר תוטמשהלו ותריחבל םירבסהו ׳ףסאמה׳ ךותמ ׳םיתעה ירוכב׳ יכרוע ורזחמש רמוחה לע 6 

.דועו 70,66,54,52-51,45 ימע 

;תרפסוממ אל המדקה+תינמרגבו תירבעב ימע 234 תעה בתכב . 1829 יולסרב ,ט״פקת תנשל ףסאמה 7 

עובלג ירבדל ךא ;269 ׳סמ ,538 ימע ,ב״ישת ביבא לת ,ב ,םירפס דקע תיב ,גרבדירפ ד״ח :האר 

,הרשע־עשתהו הרשע־הנומשה תואמב תירבעה תונותיעה ןוקיסקל ,עובלג ׳מ :האר ,ימע 226 שי 

תעה בתכ ףסאמה ,ןוירמצ 'צ לש ותרעה האר הז ךרכ לש היינש הרודהמ לע .53 ימע ,ב״נשת םילשורי 

.68 ימע ,ח׳׳משת ביבא לת ,תירבעב ןושארה ינרדומה 

תימואלה היירפסב יוצמ ,תע בתכ לש 1799 תנשמ די־בתכ ,לסאק הפ ק״פל ט׳׳נקת ץיקמ ףסאמה 8 

w. Roll, ׳The Kassel ״Ha-Meassef י of 1799: An Unknown :האר ,גרובסרטסב תיאטיסרבינואהו 

 Contribution to the Haskalah', J. Reinharz (ed.), The Jewish Response to German Culture,

 32-50 .•Hanover and London 1985, pp

ןדרבוק ,דחי ופסאנש םידמחנ [ם] ירופסו רסומ ילשמו םיבירעו םינוגה הצילמ ירבד ףסאמה הרות רתכ 9 

הז ףסאמ לע .447 הנאילטנזור ,םדרטסמא י״כ ,(Meier de Wulft)טפלוו הד ריאמ תאמ ,ה״עקת 

ירבדב עיפוה הז אשונב רמאמו ,ה״סשתב תודהיה יעדמל רשע העבראה ימלועה סרגנוקב יתיצרה 

.207-189 ימע ,חי׳סשת ביבא לת ,םזינרדומו הלכשה ,ירפסבו סרגנוקה 

 10 1818 Ankündigung fiir Freunde der hebräischen Litteratur, Berlin. ימע 15 תב תרבוח וז

,ןילרבב הנידמה תיירפסב היתאצמ .ןהכה 'ש תכירעב (1809)שדחה 'ףסאמה'לש א ךרכ ףוסב הכורכה 

,(תירבעב תומגודה אלב)׳הידידייב רמאמכ םג ספדנ זורכה .דרפנ רמאמ ךכ לע םסרפל יתינכתבו 

'Ankündigung für Freunde der hebräischen Litteratur', Jedidja, II, 1, 1 (1818), :הארו 

 117-122 .pp

ףסומ ימע 30 + ןכות ימע 4 + ימע ד״לר ,ב״כרת הניו ,2ד׳׳מקתה תנשל ףסאמה ,(רידהמ)סירטל ׳מ 11 
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[4 יאלפ השמ 

תוצילמ ,םיריש ללכ ןויליגה .דבלב תחא םעפ עיפוהש ,׳ףסאמה׳ םשב תע בתכ אוה ףא 

לאפר ידיב השענש ןוסלדנמ לש ׳יפוסוליפה רורבה רמאמ׳ לש תיתפרצמ םוגרתו םיבתכמו 

12.1829 תנשב ׳ףסאמה׳ תא ןכל םדוק דוע איצוה רומאכש ,להטנטשריפ 

םתרדההב שדוקה יבתכ וכז הלכשהה ירפס לש ןווגמה סופרוקה ךותמ :שדוק ירפס 

לש ןושארה יתצובקה לעפמל .תובר תורודהמלו הבחר הצופתל םינושארה םיליכשמה לש 

טשפהו תורוקמה יפ לע הרותה לע שוריפ - ןוסלדנמ השמ לש ׳רואיב׳ה ,ןילרב יליכשמ 

,הלכשהה תפוקת לכב הבר העפשה העדונ - תוירבע תויתואב תינמרגל הרותה לש םוגרתו 

עשתב הרשע עשתה האמה תצורמב ספדנ ןוסלדנמ לש - ׳רואיב׳ה אוה - ׳םולשה תוביתנ׳ו 

ירפס לש םישוריפו םימוגרת םיליכשמ ומסרפ ןוסלדנמ תובקעב 13.תוספדהו תורודהמ 

לאויו ןוספלוו ןורהא לש תוליגמה שמח ,לכייא קחצי לש ילשמ רפס םהבו ,םירחא ארקמ 

ןכו ,ל׳׳ירב לש םילהת רפס ,תינמרגל ןוסלדנמ לש ומוגרתב םירישה ריש ןכותבו ,ל׳׳ירב 

לכ .באז־ןב ביל הדוהי איצוהש ארקמה ירפסל םיברה תואובמה תא הז רשקהב ריכזהל שי 

14.הירחאל ףאו הלכשהה תפוקת ךרואל תורזוח תוספדהו תורודהמב וספדנ הלא 

תרוסמב אלש תובר תורודהמב וצופנו ,לארשי תוליהקב שקובמ רצומ ויה שדוק ירפס 

תפוקתב ןתולבקתה לע הדיעמ יאדווב םיליכשמה תורודהמ לש ןתצופת .הלכשהה 

יקסב׳צידרב ףסוי הכימ תאז םע .םיליכשמה יגוחב רקיעב םתסה ןמ ,תרחואמה הלכשהה 

םישוריפה םע םישמוח הנוק םעה בורש ׳םולשה תוביתנ׳ לש השדח האצוה לע רמאמב חוויד 

תיבב הספדנ איה ;ה׳׳כרת ךיראתה ספדנ הרעשבו ,וז הרודהמ לש תפסונ הסרג שי .תינמרגב 1784 

קרוי וינב 'גלוק ןוינוי ורביה תיירפסב .ב״כרת תרודהמבש הזמ הנוש המדקהה דומעו ,רחא סופד 

ללוכו דע תורבוחה תיצחמ ,הארנכ)ימע בכק תב ,(1862 תרודהמ)׳ףסאמה'לש תפסונ הרודהמ היוצמ 

אצמנ וניאש רמוח הב שיו ,'ד׳׳מקת תנשמ הנושארה הפוקתל ףסאמה׳ :בתכנ הרעשב ,(רדא שדוח 

התייה ,לעופל האצי אלש ,ותינכת .םיקלח םיקלח הארנכ הספדנ סירטל לש ותרודהמ .םלשה ךרכב 

.ףסאמה יכרכ רתי תא םג סיפדהל 

רמאמ רקיה רפסה הזל דמצנו [.]םינוש םיבתכמ םג ןויערה יבגשנ תוצילמו םיריש וב ואובי ףסאמה׳ 12 

ףסאמה) ׳(1866 ,השרו)ל״ז ןהאזסלעדנעמ םחנמ ןב השמ ׳ר ללוכה םכחה ברה תאמ יפוסוליפה רורבה 

ףסאמהב םג ספדנש ןוסלדנמ לש רסומ תלהקמ עטק םג וב אבומ .(ץרעהנייר ביל הדוהי איצוהש 

.ןושארה 

יפרגוילביב טוריפב ןלהל וניוצי ידי תחת ורבעש תורודהמ :ג״מקת ןילרב ,םולשה תוביתנ ,ןוסלדנמ ׳מ 13 

איוסעדמ השמ ר״רהומ םסרופמה םכחה תאמ רואבו יזנכשא םוגרת םע םולשה תוביתנ רפס :(אבהל ןכו) 

ביבא לת ,ד ,(7 הרעה ליעל)גרבדירפ :םג האר .1818 ;1817 ,הניו ,לג׳׳מקתה ןילרבב ספדנ רשא יפכ 

.1074 ימע ,ז״טשת 

תורימז רפס ,ל״ירב ׳י ;1817 הניו ;ה״סקת ךאבנפוא ,יזנכשא םוגרתו רואיב םע :ילשמ ,לכייא ׳י 14 

תאמ יזנכשא םוגרת םעו י״שר ׳יפ םע םילהת רפס אוה :לארשי תורימז רפס ;א״נקת ןילרב ,לארשי 

שמח ,ל״ירב ׳יו [ןוספלוו] ףלוו־ק ׳א ;ח״סקת הניו ,ל׳׳ירב לאוי 'ר תאמ ראובמו םחנמ ןב השמ ונבר 

םוגרת םע בויא רפס :ןוגכ ,ישדוק יבתכ׳ תרתוכב וספדנ תושדח תורודהמ .1818 ;1807 הניו ,תולגמ 

יארקמ לא אובמ ,באז־ק ל׳׳י :דוע הארו .1826 ;1817 הניו ,ןהאזספלאוו ןרהא תאמ רואבו יזנכשא 

.1810 הניו ,שדק 
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תרחואמה הלכשהה תפוקתב תינמרגה הלכשהה תורפס לש התולבקתה [5 

םירואיב״ וא ״רואיב״ה םע םישמוחהו׳ ,הלאב אצויכו ׳םימכח יתפש׳ ,י׳׳שר ,םייתרוסמה 

׳5.׳םיטעמ םיליכשמל קר םירכמנו תיוז־ןרקב םיחנומ ״םישדח 

ןושל ירפס ויה םישקובמ םירפס לש תפסונ הירוגטק :דומיל ירפסו ןושל ירפס 

רוביצ ללכבו םייטרפ םירומ ןיב ,רפסה יתבב שרדנ ךרצמ ויהש ,דומיל ירפסו םיישומיש 

תוספדהו תורודהמל וכז באז־ק םסרפש םינושה דומיל ירפסו ןושל ירפס .םיליכשמה 

תוספדהו תורודהמ 12 לע חוויד רנזולק ףסוי .הרשע עשתה האמב הבחר הצופתלו תובר 

וליאו ,(1874)ד״לרת דעו (1796)ו״נקתמ לחה ,באז־ק לש ׳ירבע ןושל דומלת׳ לש תונוש 

שמחב אצי באז־ןב לש ׳םישרושה רצוא׳ 16.רפסה לש תורודהמ 15 םשר גרבדירפ בד םייח 

םיריעצ לש תובבר־יפלאל הארה׳ רפסה יכ ובתכב ותעפשה תא םכיס רנזולקו ,תורודהמ 

תירבעה ןושלה לש היכרד תא םג ךכ ידי־לע םהל הרוהו [...] ך״נתה לש ןושלה־רצוא תא 

רפס ,ונייהד ,םזיכטקכ שמישש ,באז־ןב תאמ אוה ףא ,׳רפסה תיב׳ דומילה רפס ״.׳ללכב 

18.תוספדהו תורודהמ עשתב ספדנ ,תדה ידוסי דומיל 

גוח ,םיפסאמה לש יתורפסה סופרוקה ךותמ םיטסקטב רזוח שומיש השענ ןכ ומכ 

׳ףסאמה׳ב הנושארל ואבוהש םייכוניח םירופיסו םילשמ :׳ףסאמה׳ב ופתתשהש םירפוסה 

,הלכשהה ירפוס לש ןושל ירפסבו - תוארקמבו םזיכטק ירפסב - דומיל ירפסב שדחמ וספדנ 

19.םיליכשמה םיארוקהו םידימלתה לש םשומישל 

לש היגולואדיאה לש תכשמתמה התעפשהל תויודעה תחא:היגולואדיא ירפס 

תדמלמה ,ובתכ וללהש היגולואדיא ירפס לש תרזוחה הספדהה איה םיליכשמה ינושאר 

לש וירפס .הב ןייעלו רוזחל ןוצרה לעו םינושאר לש םתנשמב םיליכשמ לש ןיינעה לע 

םולש ירבד׳ ,תמדקומה הלכשהה לש דוסיה יבתכמ דחא םהבו ,לשמל לזיו ץרה ילתפנ 

יגולואדיא עצמ וב גצוהש ,׳תמאו םולש ירבד׳ 20.תושדח תורודהמ שולשב וספדנ ,׳תמאו 

םיליכשמה לע ונמזב תובר עיפשה ,םידוהיה תלכשהל ךרדכ ידוהיה ךוניחב םינוקיתל 

םינוקיתל תושירדה ,ןמז רובעכ ךכש סומלופה יכ ףאו ,ףירח סומלופ ררועו םינושארה 

.המר ימע ,ך״שת ביבא לת ,םירמאמ :ב ,ןוירגךב ףסוי הכימ יבתכ 15 

:םג האר .183-182 ימע ,1960 םילשורי ,א ,3השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק ׳י 16 
.1105 ימע ,ד ,(7 הרעה ליעל)גרבדירפ 

.43 ימע ,א״ישת ביבא לת ,א ,(םש)גרבדירפ ;184-183 ימע ,(םש)רנזולק 17 

.(תורודהמ עבש) 145 ימע ,(םש)גרבדירפ ;(תורודהמ עשת) 184 ימע ,(םש)רנזולק 18 

ביבא לת ,הלחתהה :תירבעה םידליה תורפס ,קפוא ׳א :האר דומיל ירפסו םידלי תורפס לע דוע 19 

הנושארה תינרדומה הארקמה חותינ - "ןילרבב תידוהיה הלכשהה רדח לש טוהירה׳" ,טיבש 'ז :ט״לשת 

אנחל לבוי רפס :ןילופו זנכשא גהנמכ ,(םיכרוע)ןוסלדנמ יעו יקסנאינרוט ׳ח ,לטרב ׳י ,'םידוהי םידליל 

.207-193 ימע ,ג״נשת םילשורי ,קורמש 

ה״נ ;1827 הניו ,[יתמאו םולש ירבד'ללוכ] םינוש םיבתכמ :1826 הניו ,תמאו םולש ירבד ,לזיו ה״נ 20 

,א ,(7 הרעה ליעל)גרבדירפ :הוושה .1886 השרו ,ןמלוש ׳ק תרודהמ ,תמאו םולש ירבד רפס ,ליזייוו 

.225 ימע 
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[6 יאלפ השמ 

םיליכשמ יבתכב .םיליכשמ לש תורודל תויטנוולר תויהלו דהדהל ופיסוה ידוהיה ךוניחב 

םינוקיתה תועצהל םידה םיעמשנ ,ןוזניוול רב קחציל ׳לארשיב הדועת׳ב ןוגכ ,םירחואמ 

21 .לזיו לש ךוניחב 

וספדנ םינושארה םיליכשמה ומסרפש תוירוקמ הרישו הזורפ תוריצי םג :ה פ י ת ו ר פ ם 

תיקלח הסרגב הנושארה הרודהמב אצי ,לזיו לש יארקמה סופאה /תראפת יריש׳ .שדחמ 

ואצי לוכה ךסבו ,ט׳׳סקתב גארפב האלמ הסרגב ספדנו בש ךכ רחאו ,(ט״מקת ןילרב) 

ירפוסמ םיבר לע עיפשהש ,הז יכ׳׳נת סופא לש תוספדהו תורודהמ עבש הפוקתה ךלהמב 

,ילינאמור לאומשל ׳ברעב אשמ׳ איה תובר תורודהמל התכזש תרחא הריצי 22.הלכשה 

יתרפאה ףסוי לש יארקמה הזחמהו 23,תורודהמ עשתב הספדנש ,תועסמ רפסכ תגווסמה 

24.תורודהמ 12־ל הכז ׳לואש תכולמ׳ 

תביתכב םינושארה םיליכשמה וקסע ארקמל םירואיבה לע ףסונ :תונשלבותונשרפ 

עשתה האמב וספדנו ובש הלא ףאו ,תיסלקה תידוהיה תורפסהמ םירחא םירוביחל םישוריפ 

ןכ ומכ 25.תורודהמ שולשב ספדנ ,׳ןונבל ןיי׳ ,תובא תכסמל לזיו לש ושוריפ לשמל .הרשע 

ורפס .הפשה קודקדו תוינשלב תורדגה ,תוינושל תוניחב :ינשלב ןויע לע םיליכשמה ודקש 

אצי אוהו ,ארקמב המכחה תונושלבו םיפדרנכ ןד ,׳ןונבל׳ םשב םג עודיה ,׳לוענ ןג׳ לזיו לש 

26.תופסונ תורודהמ שמחב ןכמ רחאלו ,1765 תנשב םדרטסמאב הנושארל רואל 

ימוחת ,לוח ידומיל תצפה התייה הלכשהה לש היתורטממ תחא :עבטו עדמ ירפס 

עבט ירמאמ תרדס םסרפ ,םינושארה םיליכשמה ןמ ,אדניל ךורב .עבטה יעדמו עדמ 

ששב ספדנ רפסה ;ט״מקתב ספדיהל לחהש ,׳םידומל תישאר׳ ורפסב םסניכו ™ףסאמח׳ב 

28.תורודהמ 

.ז׳׳לשת םילשורי ,םוליצ סופדב ספדנ .ח״פקת הנליו ,לארשיב הדועת ,ןוזניוול ב״י 21 

רמאמה ףוגב תורכזנה תורודהמה יתש רחאל .997 ימע ,ד״ישת ביבא לת ,ג ,(7 הרעה ליעל)גרבדירפ 22 
.1840 השרווב רואל רפסה אצי 

תמישר האר .ב״נקת ןילרב ,ברעב אשמ ,ילינאמור 'ש :הנושארה הרודהמה .םירשעה האמב ללוכ 23 

לת ,והיירזיבאו יליכשמה רנא׳זה :תירבעה הלכשהה תורפיסב תויגוסו תוגוס ,יאלפ ׳מ :תורודהמה 

.208 ימע ,1999 ביבא 

טוריפל .א״לרת השרו ;1829 הניו -,1820 גרבמל ;ד״נקת הניו ,לואש תכולמ ,ץיוולפארטמ יתרפאה 'י 24 

׳תורוד'תרדסב הזחמה ספדנ ט״כשת תנשב .608 ימע ,ב ,(7 הרעה ליעל)גרבדירפ :האר תורודהמה 12 

.דקש ׳ג תרדההב 

.ח״נרת ;ד״מרת השרו :ה״לרת םדרטסמא ,ןונבל ןיי ,לזיו ה״נ 25 

.199 ימע ,א ,(7 הרעה ליעל)גרבדירפ 26 

תעה־בתכ ,ףסאמהל רעומ חתפמ :הלכשהל רעש ,יאלפ ׳מ :האר ׳ףסאמה׳ב אדניל לש וירמאמ תמישר 27 

.113 ימע ,א״סשת םילשורי ,(א״עקת-ד״מקת)ןושארה ירבעה 

ליעל)קפוא ;192-191 ימע ,(16 הרעה ליעל)רנזולק :םג האר ;931 ימע ,ג ,(7 הרעה ליעל)גרבדירפ 28 

,ל״נה ,ירבדל תע' ,ץיבומרבא י״ש :האר אדניללו ׳םידומל תישאריל חבש ירבד .18 ימע ,(19 הרעה 

.xxix-xxviii ימע ,ג״לרת הנליו ,ג ,עבטה תודלות 
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תרחואמה הלכשהה תפוקתב תינמרגה הלכשהה תורפס לש התולבקתה [7 

וא תויפרגויב לש תורזוח תוספדה :םינושארה םיליכשמה לש תויפרגויב 

ןה ףא ,לזיוו ןוסלדנמכ תפומ תויומד דחוימבו ,םיליכשמה ינושאר לש תושדח תויפרגויב 

ברה] ן״מבמרה תודלות׳ היפרגויבה .ולא םישיאב םירחואמ תורוד לש ברה ןיינעל תודע 

רפסכ העיפוהו ,׳ףסאמה׳ב םיכשמהב הליחת הספדנ לכייאל ׳[(ןוסלדנמ)םחנמ ןב השמ 

29.תופסונ תורודהמ שולשב הספדנ ןכמ רחאלו ,ט״מקתב 

בתכש /קידצ רכז'היפרגויבב לחה ,הרשע עשתה האמב תויפרגויב המכ ובתכנ לזיו לע 

,(ק׳׳יבחי)ארק גילז קחצי ןב םייח ףסוי לש היפרגויבבו ,1809 תנשב דלפסכירדירפ דוד 

לש היפרגויבב ,הנש 30־כ רובעכ ,הלכו30,1857 תנשב ׳דיגמה׳ב םיכשמהב הספדנש 

הספדנש ,ןרקלדנמ המלש לש וזו ,יתמאו םולש ירבד׳ תרודהמב הללכנש ,ןמלוש ןמלק 

ויתודלות לעש ,לכייא קחצי םג הנמנ תויפרגויבל וכזש םיליכשמה תויומד םע31 .׳ףיסאה׳ב 

32.׳ףסאמה׳ל ותרודהמב הבר הצרעהב סירטל בתכ 

םתצופתל בזכא אל רוקמ :תויטרפ תוירפסו םיסיפדמ לש םירפס תומישר 

ןוטנא ןוגכ ,הלאכ םירפס וסיפדהש םיסיפדמ לש םירפס תומישרב אצמנ הלכשהה ירפס לש 

תורודהמב וספדנו ובש םירפס ולא הלאה תומישרהמ דומלל ןתינ ;ואדנל השמו דימש 

האמב ליכשמה לש םירפסה ףדמ לע ודמע תמדקומה הלכשהה ירפסמ ולא אליממו ,תונוש 

ואציש םירפסה תמישר הספדנ ׳טפשמ ןיע׳ ש״רב ןמחנ לש ורפס ףוסב 33.הרשע עשתה 

ףא םירפס יפסואו תוירפס לע עדימ שופיח 34.ןילרבב םיליכשמה לש ׳םירענ ךוניח׳ סופדב 

,דמק-גיק ימע ,(ח״מקת)ד ,ףסאמה ,׳(לארשי ילודג תודלות)םחנמ ןב השמ ונבר תודלות׳ ,לכייא 'א 29 

,םחנמ ןב השמ םכחה ונבר תודלות :הנושארה הרודהמה .דס-גל ימע ,(ט״מקת)ה ;חסש-זלש ,חר-זעק 

,םחנמ ןב השמ ונבר יהלא רקוחה םכחה ללוכה ברה תודלות :תורחאה תורודהמה ןיב :ט״מקת ןילרב 

.1860 גרבמל ,(ב ,א ,לארשי תורימז)םחנמ ןב השמ ונבר יהלא רקוחה םכחה תודלות ;ד״עקת הניו 

.51,37,36,33,30,26 תונויליג ,(ז׳׳ירת)א ,דיגמה ,'ילתפנ ׳ר תודלות' ,ק״יבחי 30 

לזיוו ץריה ילתפנ ׳ר תודלות׳ ,ןרעקלעדנאמ 'ש :31-1 ימע ,(20 הרעה ליעל)ןמלוש תרודהמ ,לויו 31 

.417—404 ימע ,(ז׳׳מרת)ג ,ףיסאה ,'ל״צז 

.נ-אמ ימע ,(11 הרעה ליעל)ל״נה ,'ל״ז לכייא קציא 'ר םכחה תודלות' ,סירסל 'מ 32 

תב העדוה המסרופ 1807 תנשב .156 הרעה ,48 ימע ;93,92 תורעה ,34 ימע ,(5 הרעה ליעל)יאלפ 33 

:האר ,םייהנדייה ףלוו תאמ תינמרגל םוגרתב םירוזחמ תאצוה לע דימש ןוטנא םשב םידומע ינש 

1815 תנשב .(L1047 ,םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב)ז״סקת הניו ,רשבמ לוק 
,תוינשמ ירפס ,א״שרהמה תא רואל איצוהל ותינכת לע וילופ ידומע העברא תב העדומ דימש םסרפ 

םירפסה תשיכרל תינכת עיצהו ,'ןהאזיוועל המלש ׳ר ליכשמה תאמ'הנשמה ןושל קודקד לע רמאמ 

יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב) 1815 הניו ,תובר םינש הז העדומ :האר .שארמ המיתח ידי לע 

:האר אדנל לש סופדה תיבב וספדנש םירפסה לש םידומע הנומש תב המישר .(L736 ,םילשוריב 

םירפסה תיב)ו״צקת גארפ ,ו״צקת גארפב אדנל יולה השמ סופד תיבב םיאצמנה םירפסה תמישר 

ט״צקת תנשב המוד תרתוכב הספדנ תפסונ המישר ;(L2428 ,םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה 

סופדה תודלות ,גרבדירפ ד״ח :האר הרשע עשתה האמב וספדנש הלכשה ירפס לע .(L2429 ,םש) 

,םש :דימש ןוטנא איצוהש םירפסה לע המגודלו ,ז״צרת ןפרווטנא ,הפוריאבש הלאה םירעב ירבעה 

.ה״צרת ןפרווטנא ,הנוכיתה הפוריאבש הלא םירעב ירבעה סופדה תודלות ,ל״נה :ןכו ;99-95 ימע 

.ו״נקת ןילרב ,טפשמ ןיע ,א״רב ש״רב ׳נ 34 
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[8 יאלפ השמ 

תוירפס לע תועדוה המכ ׳ףסאמה׳ב ומסרופ ד׳׳מקת תנשב המגודל .תורפ בינהל יושע אוה 

36,לרפ ףסוי לש ותיירפס ןוגכ ,תולודג תוירפס ויה םיליכשמה ןמ המכל יכ עודי 35.הקיאדוי 

3'.׳היירפס׳ םיקהש ויתונורכיזב רפיס ןיניירב ןבואר רפוסהו 

ךירעהל םיכרדה תחא :תמדקומה תורפסהמ תוגוסו תונונגס לש םייוקיח 

תרחואמה הלכשהה ירפוס וכלה הדימ וזיאב קודבל איה םינושארה תורפס לש התעפשה תא 

תישארב תולבוקמ ויהש תוגוס חופיטו םנונגס יוקיח ךות ,םינושאר לש תיתורפסה םכרדב 

םיסופא לע לזיו לש ׳תראפת יריש׳ תעפשה תא לשמל קודבל יואר .הלכשהה תפוקת 

רכששיל ׳םיאנומשחה׳ ,ןהכה םולשל ׳דוד רינ׳ו ׳ןופצ תמדא לע םדק יעטמ׳ ןוגכ ,םייכ״נת 

ייח׳ ןכו ,׳לבת ינפ׳ ורפסב ספדנש ,טרופקנרפ־ןוסלדנמ השמל ׳ףסוי תודלות׳ ,רגניזלש רב 

תוריציו ׳תראפת יריש׳ לש םייוקיח 20־כ לע חוויד רבוחל 38.בוקשר דניקסיזל ׳ןושמש 

39.הז סופאמ ועפשוהש 

דיעה בוקשר .םימדקומה הלכשהה ירפוסל םבוח לע שרופמב וריהצהש םירפוס ויה 

לאירבגו 40.ותריצי לע לזיו לש ותעפשה לע הרשע עשתה האמה לש ישילשה רושעב 

תא םדקל ידכ תאז השע םא ףאו 41,לזיו תובקעב ךלהש ׳הנויל ןויקיק׳ל המדקהב ןעט קלופ 

.לזיו לש ותריציל הברק לע דמלל ךכב שי ,ורוביח 

תוחישו ,םיתמה תוחיש התייה הלכשהה לש התישארב וחוורש תויתורפסה תוגוסה תחא 

ביל הדוהי ,ןוזיוול המלש לש םהיתוחיש ןוגכ ,הלכשהה תפוקת לכ ךרואל וספדנ הלאכ 

תויליכשמ תוגוס לש תויכשמהל תודע ךכב שיו ,'םיתעה ירוכב׳ב רטלא יולה ריאמו סזימ 

42.תומדקומ 

.146-145 ימע ,(27 הרעה ליעל)יאלפ 35 

.290 ימע ,ב ,(16 הרעה ליעל)רנזולק 36 

.418—415 ימע ,ה״כשת היבחרמ ,םירחבנ םיבתכ ,ל״נה ,'תונורכז׳ ,ןיניירב ׳ר 37 

,1834 הניו ,דוד רינ ,ל״נה ;1818 אווקלוז ;1807 םייהלדר ,ןופצ תמדא לע םדק יעטמ ,ןהכה 'ש 38 

,לבת ינפ ,ל״נה /ףסוי תודלות׳ ,(טרופקנרפ)ןוסלדנמ 'מ ;1816 גארפ ,םיאנומשחה ,רגניזלש ב״י 

.ד״פקת ואלסרב ,ןושמש ייח ,בוקשר ׳ז ;138-111 ימע ,ב״לרת םדרטסמא 

קלחבש ןעט רנזולק .146,76 ימע ,ג״כשת ביבא לת ,א ,,2השדחה תירבעה תורפסה תודלות ,רבוחל ׳פ 39 

ליעל)רנזולק :האר .יתראפת ירישימ אקווד ואלו ומצע ארקמה ןמ םירבחמה ועפשוה יאדווב םירקמ ןמ 

.148 ימע ,(16 הרעה 

.61 הרעה דיל ןלהל האר 40 

ןיא ררושמה ,שדוק ןושלו הרותב לודגה םכחה ,בגשנה רקוחה יבקעב ךרדל יחכ רעצמ תא םהב יתיסנו' 41 

וילא ךורע ןיא רשא ,ל״צ ז ל ז יוו ץריה ילתפנ ר״רוהמכ ראופמה ברה ,םינורחאה תורודב והומכ 

ןויקיק ,קלופ יג)׳םלוע תראפתל ןורשי סנל דמועה תראפת יריש דמחנה ורפסב ויתורימז םיענכ 

'ףסאמה׳ב ׳תראפת יריש׳ לע לכייא לש ותרוקיב לע ךמסנ קלופ .(iii ימע ,ג״ירת םדרטסמא ,הנויל 

לעמ לארשי ולגש םוימ הומכ התשענ אל התנוכתמביש לזיו לש תיפאה ותריצי לע תמאב ותוא טטיצו 

.(םש)׳םתמדא 

.7,6 תורעה ,49 ימע ,(23 הרעה ליעל)יאלפ :האר תונושה תוחישה טוריפל 42 
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תרחואמה הלכשהה תפוקתב תינמרגה הלכשהה תורפס לש התולבקתה [9 

שומישה המגודל .תמדקומה תורפסל תוקיז תולגל אוה ףא יושע םייתורפס םיביטומ רקח 

43.הרשע עשתה האמה ךרוא לכל הלכשהה ירישב עיפוהו רזחש ,ביבאה ביטומב 

:הלכשהה ירפוסו הלכשהה תורפס תולבקתה לע םירפוס תונורכיז 
?ינשה רודב םיליכשמה תושרל ׳ףסאמה׳ יכרכו םינושארה םיליכשמה ירפס ודמע םאה 

תפוקתב ןושארה רודה ןמ הלכשה ירפסו ׳ףסאמה׳ תונימז לע םהיתונורכיזב ורפיס םיליכשמ 

,א״פקת תנשב ,רשע ןב ותויהב יכ ויתונורכיזב בתכ רבולטוג םהרבא .היינשה הלכשהה 

ןילהוו ךלפבש ןשייןיטנטסנוק ותדלומ ריעב ויה רבכ ,ןוסלדנמ לש ותומ רחאל הנש 35 

לש םישרושו קודקד ירפס ,לזיו ירפס ןכו זנכשא־םוגרתו רואיב םע ך״נתה ירפס היסורב 

יכדרמ 44.וידיל העיגה ןילרב לואשל ׳רשוי בתכ׳ הריטסה םגו ,דועו םיפסאמה ,באז־ןב 

רחאל יכו וידיל עיגה (ןודייפ)׳ןאדעפ׳ יכ ולש היפרגויבוטואב רפיס גרובצניג ןרהא 

תשיכר לע חוויד םולבנייליל ביל השמ וליאו 45.ויניעב ןוסלדנמ לש וכרע הלע ותאירק 

םיפסונ םירפס לע רסמ ןכו ,וילע ותעפשה לעו לזיוול ׳ןח חור׳ שוריפ םע ׳המלש תמכח׳ רפס 

,ינמרגה הלכשהה זכרמל םינשה קחרממ ותוא םיברקמה ,׳גרעבסגינעק ק״קב׳ וספדנש 

תעפשה לע חוויד אוה ףא ןיניירב 46.׳ירבע ןושל דומלת׳ באז־ןב לש ורפס תא םג ריכזהו 

׳ראואסד השמ׳ לש ורואיב םע (!)ך״נתו שמוח לע ןכו ,׳ירבע ןושל דומלת׳ באז־ק לש ורפס 

47.(ןוסלדנמ) 

םתמורת :הלכשהה רחשב םיפסאמה רוד ,יאלפ 'מ :האר הפוקתה תישארב הז ביטומב שומישה לע 43 

ד״מקת)התישארב תירבעה הלכשהל ,ןושארה ירבעה תעה־בתכ ,ףסאמה יצולח לש תיתורפיסה 

ליעל)ל״נה :האר ׳םיתעה ירוכב׳ב וז העפות תוחתפתה לעו ,45^2 ימע ,א״סשת ביבא לת ,(א״עקת 

.ה״רת ןילרב ,ביבאה ,ןוסגילז ז״ש :האר ביבאל תשדקומה הרישל המגוד .108,75-74 ימע ,(5 הרעה 

,הלכשהה תפוקתב תירבעה הרישה לש הקיטאופל ,הלכשהה תרישב רואיתה יכרד׳ ,יתרפאה 'י :הארו 

:תינש ספדנ ;39-26 ימע ,(1969 רבמטפס) 1 ,ב ,תורפסה ,׳קילאיב רוד תרישל האוושהב דוחייב 

.33-9 ימע ,ז״לשת ביבא לת ,ןושלהו תוארמה ,ל״נה 

,ל״נה ,'ןילופו היסור ץראב לארשיב הלכשהה תוחתפתה תורוקל :היניבהו הרזיגה׳ ,רבולטוג ב״א 44 

ימימ תונורכז ,ל״נה ;72 ימע ,ו״לשת םילשורי ,(תורוד)גרבדלוג ׳ר תרודהמ ב ,תועסמו תונורכז 

רואיב םע 'ןויגהה תולמ רואב') 19 ,(באז־קל ׳ירבע ןושל דומלת'לע) 26 ימע ,1880 השרו ,א ,ירוענ 

השרו ,ג ;(םיפסאמה רודו לזיו לע) 11 ימע ,1881 השרו ,ב ;([םישבושמ םידומעה ירפסמ] ן״מבמרה 

לע) 34 ,(׳ן״מבמרה תודלות׳ו ,לזיו תנגהל ןילרב לש הריטסה ,[ה׳׳נקת] ׳רשוי בתכ׳ לע) 31 ימע , 1881 

רואב׳) 82-81 ,(באזךבל יירבע ןושל דומלת׳ לע) 78 ימע ,א ,גרבדלוג תרודהמב תינש ספדנ ;(לכייא 

.(׳רשוי בתכ׳) 229 ,(ן״מבמרה רואיב םע ׳ןויגהה תולמ 

.םיפסונ הלכשה ירפס םש ורכזנו ,119-115 ימע ,ד״כרת הנליו ,רזעיבא ,גרובצניג א׳׳מ 45 

לכ)(ם״רת-ל״רת)תרקב ירבדו םייחה תולאשב םירמאמ תצובק ,׳םירוענ תאטח׳ ,םולבנייליל ל״מ 46 

לת ,םוליצ סופדב האצי וז הרודהמ ;231,219 ימע ,ב״ערת אקארק ,(ב ,םולבנעיליל ביל השמ יבתכ 

וא םירוענ תאטח ,[םולבנייליל ביל השמ] ההותה םישח רב דחפלצ :הנושארה הרודהמה ;ז״כשת ביבא 

הלכשהב םינויע :הרומת יקבאמב ,יאלפ ׳מ :האר .ו״לרת הניו ,םירבעה םירפוסה דחא לש לודגה יודיו 

.45-35 ימע ,ח׳׳משת ביבא לת ,ח״יה האמה יהלישב הינמרגב תירבעה 

.477,407 ימע ,(37 הרעה ליעל)ל״נה ,׳תונורכז׳ ,ןיניירב 47 
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[10 יאלפ השמ 

םידדובמו םיקוחר תומוקמב .דיל דימ תמדקומה הלכשהה ירפס ורבע הלכשהה יזכרמב 

רפיס לשמל ךכ .ססובמ ליכשמ םוקמב ררוגתה ןכ םא אלא ,הלכשה ירפס ויה אל הארנכ 

לע ויתונורכיזב בתכ ןיניירב ףאו ,הלכשה ירפס ול ויהש רוחבל ותועדוותה לע םולבנייליל 

48.הלכשה ירפס גישהל םיישקה לעו ׳הלכשה תורפס אלמ זגרא׳ ול היהש ליכשמ־דמלמ 

םירפס ותושרל ודמע אלש ויתורגיאמ תחאב םעה דחאל רפיס גרבראייפ באז יכדרמ וליאו 

49.(הלכשה ירפס) 

הלכשהה תורפסל תויוסחייתה :םירקבמו םירפוס לש תוקימעמ תוכרעה 

לעו התולבקתה לע דיעהל ןה ףא תויושע םיקימעמ תיתורפס םינויע תרגסמב תמדקומה 

לש רוביחב ותריציבו לזיווב קוסיעב שי ךכל תומגוד .תינונקה תורפסל תכיישכ התייאר 

תויטאופה תורדגהב גרובצניג בד לש ונוידב ןכו ,הקיטאופב ןדה ,'ןורושי תצילמ׳ ןוזיוול 

הלכשהה תורפס תא םיללהמה םירישי םידגיה לע .(ןלהל האר)םיליכשמה לש 

.ןלהלהאר תמדקומה 

הלכשה לש םיבושחה םירפסה שדחמ אופא וספדנ הלכשהה לש תורחואמה היתופוקתב 

אלא דבלב וז אל .רורב וניא םירפסה תצופת ףקיה יכ םא ,וז תורפסל םיארוק ויהו תמדקומה 

יריש׳ תמגודכ ,הפיה תורפסה יכ חינהל שי ,סואי סנאה לש תולבקתהה תיירואתל שרדינ םאש 

תויטתסאה תושירדב דמע סופאה 50.םיארוקה לש תויפיצה קפוא תא המלה ,לזיו לש ׳תראפת 

הרזח ,ך״נתה לש ויפוי תגצה ,תיכ״נת ןושלב שומיש ,ך״נתל הביש :הלכשהה תורפס לש 

ירפס לע םינומא ויהש ,םיארוקהו ,המודק־ודיספ הרובג תריש תביתכו המואה לש םדק ימיל 

.האלמ תיטתסא האנה ונממ תונהיל ולכי ,תישרדמה תונשרפה לעו ך״נתה 

ןוסלדנמ השמ הלכשהה לש תפומה תומדל הצרעהה 

םירפוס תולבקתה תא ןייצל בושח תינמרגה הלכשהה תורפס לש התולבקתה רוריבב 

הלכשהה לש תויזכרמה תויומדה יתש תכרעהב ךרד ינויצ המכ אופא איבא .םהיתוריציו 

לש םהיבתכב ,םיפסאמה ,וירפוסו ׳ףסאמה׳ תכרעהב ןכו ,לזיוו ןוסלדנמ ,תמדקומה 

.הרשע עשתה האמה תליחתב םיליכשמ 

.ךליאו 399-396 ימע ,(םש)ןיניירב :ןכו ;226 ימע ,(46 הרעה ליעל)םירמאמ תצובק ,םולבנייליל 48 

. 163 ימע ,[ט׳׳ישת] ביבא לת ,5גרבראייפ באז יכדרמ יבתכ ,'םעה־דחא לא םיבתכמ רורצי 49 

 50 ,H.R. Jauss, Toward an Aesthetic of Reception, Theory and History of Literature, II

 .Minneapolis 1982, pp. 3^15, esp. pp. 18ff. םתולבקתה רבדב סואי לש הירואתה תא ליחה דנאב

:האר ,'הלהת םירשיל׳ ל״המר לש ורפס לעו יתראפת יריש׳ לזיו לש ורפס לע םייתורפס םיטסקט לש 

 ,'"A. Band, "The Beginning of Modem Hebrew Literature: Perspectives on "Modernity

 1-26 .ajs Review, 13 (Spring-Fall 1988), pp. תורודהמ לש תרזוחה ןתספדה ןכאש ןעט דנאב

׳הנתשמ קפואיכ השמיש ׳תראפת ירישיש רבס אוה ךא .ןתולבקתה לע תודיעמ וללה תוריציה יתש לש 

.(17 ימע ,םש)הריש לש השדח הרוצ העיצה איהש םושמ ארוקה לש תויפיצה קפוא תא האלימ אלו 
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תרחואמה הלכשהה תפוקתב תינמרגה הלכשהה תורפס לש התולבקתה [ 11 

הלכשהה ןיב רושיגלו ץוחמו תיבמ הלכשהה םודיקל ןוסלדנמ לש ולעופו ותוישיא 

תורואנב םהיתימעו םיליכשמה יגוחב הרקוהלו הצרעהל וכז תינמרגה תורואנל תידוהיה 

,הרשע עשתה האמב הלכשהה הטשפתהש לככ 51.ותומ רחאל דימו וייח ימיב תינמרגה 

ימכו תידוהיהו תירבעה הלכשהה יבאכ ,תפומ שיאכ ותומד המצעתה ןכ ,היצילגב הליחת 

ןוסלדנמב האר ,םייניבה רוד ןב רפוס ,באז־ק ביל הדוהי .תירבעה הפשה תייחתב עייסש 

לעפמ תועצמאב תירבעה הפשה תייחתב עייסש ימו תירבעה הלכשהה לש הגיהנמ תא 

52.׳רואיב׳ה 

ןוסלדנמ לש ויחבשל בחרנ יוטיב ןתינ ,היצילג תפוקת ,הלכשהה לש היינשה הפוקתב 

,ח״שי)וי׳גיר לאומש קחצי יקלטיאה ליכשמה ,ןותנשה ךרוע .׳םיתעה ירוכב׳ תעה בתכב 

אוה .ןוסלדנמ לש ותדלוהל הנש 100 תואלמ 1829 תנש לש ךרכל החיתפה רמאמב ןייצ 

תא ריכזהל םייושע ויחוסינ .המדקה יספ לע םידוהיה תא הלעהש ימ תא ן״מבמרב האר 

ןוסלדנמ וירבדל .ותומ רחאלו וייחב ןוסלדנמ לע םינושארה םיליכשמה ורמאש חבשה ירבד 

המכחה יתומב לע ונכירדהל ,ונתולכס תכשח היגהל [...] םיהלאה וגל חלש רשאי אוה 

ןושארה היהי ןוסלדנמ וירבדל - ןיינעמ שודיח םג שי ורמאמב 53.׳םימיה לכ ונל בוטלו 

.תע יבתכ רמולכ ,׳[ןעטפירש עשידאירעפ] הפוקת ירפס׳ /הלאכ םירפס תאצוהל די ןתונה 

ןווכתה םא ןיב .תירבעב םיינרדומה תעה יבתכ יבאכ גצוה ןוסלדנמש הנושארה םעפה וז 

לש ורואל וכלה ויכרועש ,'ףסאמה׳ל ןווכתה םא ןיבו ,ןוסלדנמ ךרעש ,ירסומ תלהיקיל ריישי 

ריישי .'םיתעה ירוכב'דע ותעיסו ןוסלדנממ ךשמנה וק לע זומרל שקיב יאדווב ,ןוסלדנמ 

אלא ,הבורקה ותביבסלו וייח ימיל המצמטצה אל ןוסלדנמ לש ותעפשה יכ שיגדה ןכא 

שאל ותומ רחאל ויהנ עדמה יצוציג' :םירבדה לש םתביתכ ןמזל דע ותומ רחאל הרבגתה 

םויהכ וניתושפנ תויחהל ךלנ וז ךרד ונל הרוה רשא דבכנה שיאה הז ,הי תבהלש הרעוב 

גח תנש [...] שדוק תנשיכ הז לבוי ןייצל םירפוסהו םיארוקה לא ךרועה הנפ ןכ לע 54.'הזה 

םירפוסל ארק אוהו ,'ונמע תבוטב תוארל םיצפחל ןותבש תנש ,ולגד ירחא םיעסונה לכל 

.'ל״צז ונרומ׳ ותוא הניכו ,ןוסלדנמ לש וכרדב ךישמהל 

ירוכב׳ לש אבה ךרועה בתכש רמאמב םג יוטיב ידיל האב ןוסלדנמל רועיש אלל הצרעה 

הנש 100 תואלמל שדקוה אוה ףאש רמאמ ,שלטיי הדוהי תימראה רקוחו רפוסה ,'םיתעה 

רבדב ותסיפת תא תפקשמה העצה ורמאמב הלעה שלטיי 55.ידוהיה ףוסוליפה לש ותדלוהל 

ביבא לת ,תרוסמ ילבכב :ןוסלדנמ השמ ,יאלפ 'מ :האר םיליכשמה יניעב הרייטצהש יפכ ותומד לע 51 

. 114-88 ימע ,ב״לשת 

דומלב םתפש רבהלו הניבו המכח תעדל וטטושיו םיבר ושקב וירפס י״עו [...] ןושלה ןרק םירה אוה' 52 

.([18-17] ימע ,ז״סקת הניו ,םישרושה רצוא ,ל״נה ,'העצה' ,באזךב ל״י)׳הצילמהו ןושלה 

.4-3 ימע ,(ט״פקת)ט ,םיתעה ירוכב ,'ט״פקת ׳ה תנשל םיתעה ירוכב תחיתפ' ,ר״שי 53 

.3 ימע ,םש 54 

,(א״צקת)אי ,םיתעה ירוכב ,'ק״פל א״צקת ׳ה תנש םיתעה ירוכב רפסל םירוכב תישאר׳ ,שלטיי ׳י 55 

.26-23 ימע 

 [317]

This content downloaded from 140.254.87.149 on Mon, 18 Apr 2016 01:34:04 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



[12 יאלפ השמ 

ןוסלדנמ לש ותדלוה ךיראת תא עובקל עיצה אוה :לארשי תודלותב הלכשהה לש המוקמ 

תא הכרבל רוכזל םידוהיה לע וירבדל .׳ןורהא רוד והועדי ןעמל !םלוע רכזל׳ ידוהיה חולב 

תעדהו המכחה תצפה :םיירקיע םימוחת השולשב ומע ןעמל ןוסלדנמ השעש תולועפה 

לש ותלועפ תא םג ריכזה שלטיי .תירבעה תעידי תרבגהו המוגרתו הרותה רואיב ,ומעב 

המר ךכו ,תומואה ימכח ידי לע הרכוה תיפוסוליפה ותבשחמ :םידוהי אלה ברקב ןוסלדנמ 

לש ותדיל ךיראת תעיבק םע דבב דב 56.םדק ימיב היהש יפכ ודובכ רזחוהו לארשי ןרק 

םשל .ותלודגב הרכהה תא םידימלתה ךוניחב שיגדהל שלטיי שקיב ידוהיה חולב ןוסלדנמ 

,הילע רימש ןריפצב תרחויו ,לארשי ינב ירענל רשא רפס יתב לכב ןבא תבצמ׳ םיקהל שי ךכ 

תדו טשיק׳ :׳ףסאמה׳ב הספדנש ןוסלדנמ לע העודיה הרמאה תרחית ןכו ,'ותומ םוי ותדל םוי 

םייקל םג עיצה שלטיי 5'.׳!רוא יהיו !השמ יהי :םיהלא רמא ידע / רוד רוד ינמ לפואב הרורצ 

םוי תעיבקל ותעצה תא .ידוהיה םעל ותמורת תא ןייצלו רפסה יתבב ןוסלדנמל ןורכיז םוי 

העצהב .רדא ׳זל תרוסמב עבקנש ,ונבר השמל ןורכיזה םויל שלטיי הוושה ןוסלדנמל ןורכיז 

הדסיימ תאו תירבעה הלכשהה תא עובקלו ידוהיה חולה ךות לא רודחל ליכשמה הסינ וז 

.םידוהיהו תודהיה תודלותב תובושח תועפותכ ירוטסיה ךיראת תועצמאב 

לזיו ץרה ילתפנ לש ותריצי תכרעה 

תפקשמ ותריצי לע תרוקיבהו ,לזיו היה ןילרב תלכשה לש ׳תורואמה ינש׳מ ינשה רואמה 

רחאל הכשמנ לזיו לש וז הסיפת .הללכב תינמרגה הלכשהה לע תרוקיבה תא הבר הדימב 

לש ׳ןמאנ לאוג׳ וב הארש ,דלפסכירדירפ דוד לש היפרגויבה תובקעב רקיעב ,ותריטפ 

החירפה לש הללוחמ תא ל״חמרב הארש ,ןהכה םולשכ רפוס םג 58.׳הירבעה הצילמה׳ 

59.תורפסה תייחת לש הססבמו הכישממכ לזיו תא ןייצ ,הרשע הנומשה האמב תיתורפסה 

,ירבעה יתורפסה ןונקל ותרישו לזיו וסנכנ רבכ הרשע עשתה האמה לש ינשה רושעב 

הרישה ןמ תומגודה ןיב לזיו לש ותרישמ תואבומ ללכ ןוזיוול המלש רקוחהו ררושמהו 

,ו״עקת)׳ןורושי תצילמ׳ הרישה יכרד לע יטרואתה ורפסב תימלועה תורפסהו תיארקמה 

ררושמה׳ ותוא הניכ ,תלבוקמ תורפסכ לזיו לש ותריש תא אופא ךירעה ןוזיוול .(1816 

60.(׳!ותצילמ הבגשנ המ׳)ותריש תא חבישו ,׳םלשה 

לש הכרד ךשמהב הרבג לזיוול דחוימבו םינושארה הלכשהה ירפוסל תיבויחה הכרעהה 

.23 ימע ,םש 56 

.םש רכזנה ירמאמו ,80 הרעה , 145 ימע ,(43 הרעה ליעל)יאלפ :וז הרמא לע האר .24 ימע ,םש 57 

יאלפ :האר לזיו לש ותעפשה לע דוע .אי ימע ,1809 םדרטסמא ,קידצ רכז רפס הז ,דלפסכירדירפ ׳ד 58 

.67 ימע ,(46 הרעה ליעל) 

.iv ימע ,(38 הרעה ליעל) 1807 ,םדק יעטמ ,ל״נה ,׳Vorrede׳ ,ןהכה ׳ש 59 

.א״ע הנ ,ב״ע בנ ףד ,1816 הניו ,ןורשי תצילמ ,ןוזיוול ׳ש 60 

 [318]

This content downloaded from 140.254.87.149 on Mon, 18 Apr 2016 01:34:04 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms
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רושעב רומאכ דיעה ,יולסרב שיאו םייארקמ םיסופא רבחמ ,בוקשר דניקסיז :הלכשהה 

אוה יכ ןייצו ,ךושמש ייה׳ ותריצי לע לזיו לש ותעפשה לע הרשע עשתה האמה לש ישילשה 

תינבת תומד םלצ תושעל ,תראפת יריש רבחמ לעב וננמז יררושמ שאר תובקעב׳ ךלה ומצע 

וז ותריצי תסינכל תפסונ תודע שי וירבדב 61.׳הדמח ילכ לכמ רקיה והשעמ האובבד האובב 

םיעודיו םיליחתמ םירפוס ,םינוגיפא לע התעפשהלו ,שדחה ירבעה יתורפסה ןונקל לזיו לש 

.םייארקמ םיסופא בותכל ,דחאכ 

לש ותכרעהב הקזחתה תירבעה תורפסה ישדחממ דחאכ ותייארו לזיו לש ותולבקתה 

62.׳תירבעה הצילמה שדחמ׳ ,ךרעל ןמז ותואב ,לזיו תא הניכש ,טרופקנרפךוסלדנמ השמ 

הביתכה תא וב הלתו ,תורודל העיפשה לזיו לש ותריצי יכ עבק טרופקנרפךוסלדנמ 

ירבדל .תירבעה הריציב התייה לזיו לש תילוגסה ותמורת 63.ויתובקעב האבש תיטויפה 

,אילפהל דע לודג ררושמו ,ל׳׳זח ירבדו רבע ןושל תעידיב ול בר וידי׳ טרופקנרפךוםלדנמ 

לזיווב האר טרופקנרפ־ןוסלדנמ 64.׳ותראפת ירישמ טרפבו םירקיה וירישמ הארנ רשאכ 

היהש ךכב לזיו לש ודוחיי וירבדלו 65.זנכשאב םילודגה םיררושמה ינש תא ןהכ [ה] םולשבו 

בוליש - ׳לודג ינרות׳ םג היה תאז םעו ,תירבעה הרישה שדחמו ׳ררושמו שרפמו רקוח׳ 

יריש׳בש ןוויכ תרוקיב וילע חתמ אוה ןכ יפ לע ףאו .דחוימב ךירעה טרופקנרפךוסלדנמש 

66.ורציק תוארקמהש םוקמב ךיראהו ,ןשרפ תויהל ףאש ,ררושמ תויהל םוקמב ,׳תראפת 

תורפסב ומוקמ תא עובקל ססיה אל אוהו ,רתויב יבויח לזיו לע ומוכיס ,תרוקיבה תורמל 

ורכזו ,ורוד תפומ אוה שיאה הז ףוס ףוס׳ :תכשמנה ותעפשהו יתורפסה ולעופ םושמ תורודה 

םש ול ןתי ותצילמ לדוגו ותאריו ,םירוע יניע חקפ רשא ןושארה אוה יכ ,רוד רוד ףוסי אל 

67.׳ץראב רשא םילודגה תומשכ 

המלשש הרצקב ןייצא .תוחפ אל תבהלנ התייה תיאצילגה הלכשהב לזיו לש ותולבקתה 

׳תראפת יריש׳ תא ךירעהו תיטויפה ותריצי תאו לזיו תא חביש (ר׳׳יש) טרופפר הדוהי 

יריש׳ תמגוד הריצי הבתכנ אל וירבדל .תורודה תורפסל ך ש מ ה כ ו רבד לכל שדוק תרישכ 

אופא רורב 68.ןסינ שדוחב םיטויפכ וארקיי םהש היה יוארו ,׳שדק יריש וספ תעמ׳ ׳תראפת 

אלא ,תינשדחו תינרדומ תורפס תריצי התויהב אל לזיו לש ותריש תובישח תא האר ר״ישש 

.6 ימע ,(38 הרעה ליעל)בוקשר 61 

עשתה האמה לש םירשעה תונשב ובתכנ םירבדה .138 ימע ,(38 הרעה ליעל)(טרופקנרפו ןוסלדנמ 62 

.הרשע 

לכונו ,חבושמו רשי רישב םלוק םירהלו ,שקע ךרד בוזעל םידוהיה ןמזה יררושמ לכ ודמל ונממו׳ 63 

.(םש)׳תירבעה הצילמה שדחמ ותורקל 

.138 ימע ,םש 64 

.98 ימע ,םש 65 

.139 ימע ,םש 66 
.םש 67 

.184 ימע ,(ח״פקת)ח ,םיתעה ירוכב ,'הדוהי תיראש׳ ,טרופפר י״ש 68 
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הבש המדקההש הדבועה םע דחא הנקב הלוע וז תדחוימ הכרעה .תורודה תורפסל ךשמהכ 

ר״יש לע העיפשה יארקמה טסקטל הקיז ךותמ ׳תראפת יריש׳ב תיטויפה וכרד תא לזיו גיצה 

69.ץמר יפ לע דביעש ,'הדוהי תיראש׳ יארקמה הזחמב וילגרל רנ השמישו 

םיפסאמה רוד תורפסו ׳ףסאמה׳ לש םתולבקתהו םתעפשה 

תירבעה תורפסב היתותוא תא הנתנ ינרדומ ירבע תע בתככ ׳ףסאמה׳ לש ךרדה תצירפ 

ןיב .תינמרגה הלכשהה תורפס לש הריציה יקיפאמ דחא תולבקתה לע הדיעהו תובר םינש 

קבאתהש ,ןהכה םולש ךרועהו ררושמה ,רפוסה היה תעה יבתכ יכרוע לש םכרד יכישממ 

וילע לביק ןהכה .הכורא הפוקת ךשמב הלכשהה יליעפמ היהשו ,םינושאר לש םהילגר רפעב 

בתכ תאצוה תא שדחל ,עיפוהל ׳ףסאמה׳ לדחש רחאל םינש רשעכ ,(1809)ט״סקת תנשב 

ירפוס לש םלעפמ תא ךישמהל הפיאשמ עבנ ןושארה ירבעה תעה בתכ לש ושודיח .תעה 

רובעכ .הקספוה ותעפוהו ןותיעה רגסנ ,אי׳עקתב ,םינש שולש רובעכ ךא ,םיפסאמה רוד 

,׳םיתעה ירוכב׳ ,ינשה ירבעה תעה בתכ תא ןהכה דסי ,(1820/1)א״פקת תנשב ,רושעכ 

לש םינושארה םיכרכה תנומשב רומאכ .(1831/2)ב״צקת תנש דע ןותנשכ עיפוה אוהו 

הארנכ תאזו ,׳ףסאמה׳ לש םינושארה םיכרכה תעבראמ בר רמוח םסרופ ׳םיתעה ירוכב׳ 

,וכותמ רמוח םוסרפל םיליכשמ דצמ השירד תובקעבו ןושארה תעה בתכל הכרעה ךותמ 

ךכל תודע .םיריעצה םיליכשמל תונימז ויה אלו קושה ןמ ולזא ׳ףסאמה׳ תורבוחש רחאל 

ירוכב׳ ןותנשה תא רואל איצוהל ותינכת לע דימש ןוטנא םסרפש תיבמופ העדוהב שי 

םיליכשמה להק תשירד איה שדח תע בתכ תאצוהל תוביסה תחא יכ ןייצ ל״ומה .׳םיתעה 

אב ׳ףסאמה׳ב ךשמתמה ןיינעה 70.םיבוהאה ,׳ףסאמה׳ ירפוס ,םיפסאמה ןמ רחבמ אורקל 

71.םש ותואב םיפסונ תע יבתכ איצוהל תונויסינב םג ,רומאכ ,יוטיב ידיל 

יפכ ,תינונק תורפסכ םיפסאמה רוד יבתכמ המכ ולבקתה הלכשהה לש היינשה הפוקתב 

םהיתורדגה תא יתרוקיב ןוידל הלעה אוה 72.גרובצניג רב בד ררושמה לש וירבדמ הארנש 

,לכייא קחציו (׳הדיח לשמ׳ ןיינעב)ל״ירב לאויכ ,םינושארה םיליכשמה לש תויתורפסה 

לזיו לש ׳תראפת יריש׳ לע ותרוקיבב לכייא תא ןקית ףא אוה 73.ןתוא החד וא לביקו 

ריש ורידגהל שי הזכ רישש ורמאב ,ירופיסה רישה תוהמ רבדב ׳ףסאמה׳ב המסרפתנש 

.185 ימע ,םש 69 

רהאי זאד ףיוא סרעדנעלאק ןעשיטילעארזיא ןעגידנעטשללאפ סענייא גנוגידניקנא׳ ,דימש ׳א 70 

השולשב העדוה ,(א״פקזו)א ,םיתעה ירוכב ,׳[...] םי נ מ ו ז מ םי תע :לעטיט םעד רעטנוא .א׳׳פקת 

.ךרכה ףוסב םירפסוממ יתלב םידומע 

.10-8 תורעה דיל ליעל האר 71 

תמדקה׳־) 14-1 ימע ,ו״צקת בוקלידס ,םידומל ןושל ,ל״חמר ,'המדקה' ,[גרובצניג ב״ד] דארבמ ג״ב 72 

.(14-9 ימע ,א״ישת ביבא לתו םילשורי ,ןמרבה מ"א תרודהמ ,םידומל ןושל רפס ,ל״חמר ,ירפסה 

.4-3 ימע ,םש 73 
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תרחואמה הלכשהה תפוקתב תינמרגה הלכשהה תורפס לש התולבקתה [15 

רידגהל וילע לביק גרובצניג .רישה תוהמ לע ולש הירואתה תא עיצה הז ונויד בגאו ,יריל 

העיגה יכו ,התולבקתה לע דיעה ךכבו ,םינושה הריציה ימוחת יפל םיליכשמה תורפס תא 

אוה 74.׳םירובג ריש׳ רידגה לזיו לש ׳תראפת יריש׳ תא ,המגודל .הכרעהו הרדגה ,םוכיס תע 

'5.וטאצול םירפאו םידנימ־וקנרפ דוד ,לזיו לש םתביתכמ ןכו ׳ףסאמה׳ ןמ תומגוד איבה 

לש םתורפסל ינש רוד לש הכירעמ תיתרוקיב־תיתורפס תוסחייתה אופא וז התייה 

.םינושאר 

םינשה 40־ב העקרלו הלכשהה לש התוחתפתהל תועדומ וליג ׳םיתעה ירוכב׳ ירפוס 

לש םתביתכלו ׳ףסאמה׳ לש ותעפשהלו ותמורתל רקיעבו ,ןותנשה תעפוהל ומדקש 

,יולסרב שיא ,ץשומז דוד הרופה ררושמהו רפוסה ,תעה בתכ יפתתשממ דחא .םיפסאמה 

ץשומז .םדובכל ללה ריש םסרפ 76,םימדקומה םיליכשמה ינורחא תא שגפש ,1789 דילי 

םיתעה ירוכב ירפסב םירבעה הנחמב תינש וארנ םיפסאמה ינצנ תעב׳ הז וריש תא בתכ 

תמורתבו הלכשהב קסוע רישה '7.(רישה שארב)׳תוארל יתחמש םימי שדח הז רשא 

תובישחב גילפמ ררושמה .׳ףסאמה׳ל ךשמהכ ׳םיתעה ירוכב׳ תא ללהמו ,וירפוסו ׳ףסאמה׳ 

יךעש לכ׳ :ורמאב ןושארה תעה בתכב ופתתשהש םיליכשמה ינושאר לש ינושחנה םלעפמ 

תא הכבמ אוה .׳!ראל?בך ומך המ / .וחךפ היבנע / הנפו רבע לכב / ,וחת?נ םיפסאמב / הניבה 

םימי הז/םתודחו ,תמסח ןושל/,םיךיבא וספ ולךח׳ זא יכ ,׳ףסאמה׳ לש ותעפוה תקספה 

ןשאר ןומגאכ/התו רישה תושיט?/,חכשנ בלמ תמכ/הנובתהו המכחה [...]/,םיריבכ 

יעךוי/,הציל? ירחוש׳ :הנשויל הרטע הרזח ,׳םיתעה ירוכב׳ תעפוה םע ,התע .׳- וחש 

.םתחלצהל הליפת אשונ אוהו ,׳חיכ! הלדג תא [.״]/,הצךן הודח ור?0י/,ןושלה זע 

ימכ םינושארה םיפסאמה לש תכשמנה םתעפשהב אופא וריכה םירחואמה םיליכשמה 

.הלכשהלו הנובתל רעשה תא וחתפש 

:תירבעה תורפסה לש היפרגוירוטסיהה תליחת 

תירוטסיהה תודהיל ךשמה הלכשהה -ל״ביר 

ןיחבהל רשפא הלכשהה תפוקת ךשמהב תינמרגה הלכשהה תורפסל סחיה תריקסב 

םירחואמ םיליכשמ ברקב וז תורפס תכרעהב תומגמ םינייצמה ,םיירקיע םילג העבראב 

תישאר םע ,הרשע עשתה האמה לש םישולשה תונשב היה ןושארה לגה .התולבקתהבו 

.םש 74 

.(וטאצול) 14 ,(סידנימ) 12 ,(לזיו) 11 ,('ףסאמה') 8-7 ימע ,םש 75 

,םיליכשמה ינושארמ היהש ,(1827-1761)(עזערב)יולסרב לדנמ םחנמ תא שגפ אוה ץשומז ירבדל 76 

תודלי׳ ירוגלאה הזחמה תא םסרפו ,'ףסאמה׳ב ףתתשה יולסרב ;'רושבה לחני ימזוי ןיב עיפומ ומששו 

.4 ימע ,ז״עקת ואלסרב ,רישעת םיצורח די וא לצעהו ץורחה ,ץשומז ׳ד :ואר ,'תורחבו 

.256-255 ימע ,(ח״פקת)ח ,םיתעה ירוכב ,'הניבה ירעש לכי ,ץשומז ׳ד 77 
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(ל״ביר)ןוזניוול רב קחצי לש םתביתכב היתורודל תירבעה תורפסב יפרגוירוטסיהה ןויעה 

ולהינש תודהיה לש היצזידוירפב ןוידה תא השעמל וכישמה רשא ,ןיפ ףסוי לאומשו 

יוטיב ידיל אב ינשה לגה 78.ןהכה םולשו באז־ןב ביל הדוהי הרשע עשתה האמה תליחתב 

םתנשמב ורקיעו ,הרשע עשתה האמה לש םישישה תונשב החתפתהש תיתורפסה תרוקיבב 

הלכשהה תורפסב ראשה ןיב הקסעש ,אנריפאפ בקעי םהרבאו רנבוק ירוא םהרבא לש 

ץרפ חתמש הפירחה תרוקיבב ליחתה ,םינומשהו םיעבשה תונשב ,ישילשה לגה .תמדקומה 

עשתה האמה יהלשב היה יעיברה לגה וליאו .ןילרב תלכשה לעו ןוסלדנמ לע ןיקסנלומס 

יכדרמ לש ותרוקיבב רקיעבו ,הייחתה תורפסו ׳שדחה ךלהמה׳ ירפוס לש םתוגהב ,הרשע 

.זיירפנרהא 

,ל״ביר לש ורפסב אצמנ תירבעה תורפסה לש תיפוסוירוטסיהה הבשחמב טלוב רורמת 

דוסיב 79.הלכשהה לע הקיטגולופא בתכ אוהש ,׳לארשיב הדועת׳ ,היסורב הלכשהה יגוהמ 

תורודה יכו ,תירוטסיהה תודהיל ךשמה אלא הניא הלכשההש הסיפתה תדמוע רוביחה 

הלכשהה לש הירקיע ,וז הירואת יפל .הלכשהל םפוסב םיליבומו הלאב הלא םיבולש 

.הלכשהב לארשי ילודג ונייטצה םלוכבו ,ורבע תורודב השעמל םימייק ויה תינרדומה 

תורודב לארשי ימכח ןיב .ל׳׳ביר לש וז ותסיפתב ןה תומואת תויחא - הלכשהו תודהי 

בקעי ׳ר ,(ל׳׳חמר)וטאצול םייח השמ ׳ר תא ל״ביר הנמ עדמו המכח ובלישש םינורחאה 

80.ולא לארשי ילודג ןיב ןוסלדנמ תא םג בברש ךכ ךותבו ,ץשומז לארשי ׳רו ןדמע 

ורפסב הנש 11 רובעכ השבגתה הינמרגב תירבעה הלכשהה תא ל״ביר לש ותכרעה 

,לארשי םע לש תינחורה הירוטסיהה לש היצזידוירפ הז רפסב גיצה ל״ביר 81.׳הדוהי תיב׳ 

ללכ ,ךרעל (1770)ל״קת תנשמ ,הנורחאה הפוקתבו ,תוירקיע תופוקת רשעל תקלוחמה 

תעונת יכ עבק אוה .הלכשהה תעונת לש התוליעפ תליחת תאו תודיסחה תחימצ תא 

תמורת .תיכוניחו תיתורפס ,תינושל ,תיתוברת הייחת הללוחו הינמרגב החתפתה הלכשהה 

םישוריפב ,םיינרדומ רפס יתב דוסייבו ךוניחב םינוקיתב הזכרתה םינושארה םיליכשמה 

םיראתב םיליכשמה ינושאר תא ריתכה ל״ביר .רסומבו תודימב ,קודקדבו ןושלב ,ך״נתל 

םילודג םירקוח [ו] [...] םיאלפנ םיררושמו [...] םיגלפומ םילודג םימכח׳ :םיראופמ 

וסחי לע םידיעמ יאדווב ,תכל תקיחרמ הללכה םהב שי םא םגש םיראת 82,׳םיפוסוליפו 

הלכשהה רפוס לש תורפסהו הפשה תסיפתב היצזידוירפ - "התמוא םויקב ןושלה םויק׳" ,יאלפ ׳מ 78 

,ק׳׳נר לש ׳ןמזה יכובנ הרומ׳ .178-170 ימע ,ח״סשת-ג״סשת)דנ ,םעל וננושל ,׳באז ןב ביל הדוהי 

הליחת וספדנ ונממ םיקלח ךא ,1851 תנשב ,ותומ רחאל רואל אצי ,תודהיה לש היצזידוירפב ןדה 
.'דמח םרכ׳ב 

.(21 הרעה ליעל)ןוזניוול 79 
.151׳מע,םש 80 

.(ט״צקת הנליווב הספדנ רפסה לש הנושארה הרודהמה)ח׳׳לרת השרו ,הדוהי תיב ,ןוזניוול ב״י 81 

השדחה תירבעה תורפסב תרוקיבהו היפרגוירוטסיהה ינצינ ,ישוקלא ׳ג :םג ספדנ ;143 ימע ,ב ,םש 82 

.28 ימע ,ה״כשת ביבא לת ,(תורוקמ טקל) 
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םיפסאמה ירפס׳ לא ארוקה תא ל״ביר הנפה םהיבתכל וסחייתהב .םישיא םתואל יבויחה 

,ןוסלדנמ תא דחוימב ל״ביר בישחה םינושארה םיליכשמה ןיבמ 83.׳םינורחאהו םינושארה 

יבא יהלא רקוחה םכחה׳ ותוא הניכ אוה .םינורחאה תורודב תפומה ישיא ןיב ותוא ללכ אוהו 

תסיפת 84.׳לארשיב הדועת׳ב טקנש הלאל םימוד םייוניכ ,'איוסעדמ השמ וגיבר ונמז ימכח 

ןיא - םיבגשנה הליהתהו סוליקה ירבד ףא לע - ל״ביר לש ורואיתב ןוסלדנמ לש ותומד 

רחאל דימו ןוסלדנמ לש וייחב דוע םיליכשמה לש םתייאר תא תמכסמ איהו ,שודיח לכ הב 

היפרגויבהמ טטיצ ףאו ,םינושארה תורפס תא ריכה ל״ביר יכ הז רשקהב ןייצל שיו ,ותומ 

היהיש ,(א״רגה)הנליוומ והילא ׳ר תא ריכזה אוה ליבקמב ךא 85.ןוסלדנמ לע לכייא לש 

,םדוקה ורפסבכו ,וכרדל אופא ןמאנ היה ל״ביר 86.׳לודג קדקדמו ,תומכח המכב םג םכח 

תונברב תפומ ישנא הב לולכלו הלכשהה תולובג תא ביחרהל לדתשה ,׳לארשיב הדועת׳ 

העצמב וללכנש תועוצקמ ,המודכו קודקד ,עדמ ,לוח תועוצקמ דומילל םיחותפ ויהש 

תועדה יגוה לע העיפשה ל״ביר לש תידוחייה ותסיפת .תירבעה הלכשהה לש יגולואדיאה 

יפכ וא איהש יפכ - הלכשהה תוהמ תא םתסיפת לעו ,ןיפ י׳׳ש ןוגכ ,םינותמה םיליכשמה ןיב 

.תיבויח העפותכ - םמצעל הומידש 

תוחתפתהל התמורתבו הנמז רחאל תינמרגה הלכשהה לש התעפשהב ריכה ל״ביר 

ךירעה אוה תאז םע 87.תורחאה ברעמה תוצראבו דנלוהב ,תפרצב ,היצילגב הלכשהה 

םיביטלרפוסב שומיש ךות הלילכמ תירוטסיה הייארב הינמרגב תירבעה הלכשהה תא 

.הקימעמ הכרעהלו םיקהבומ םייתורפס םיאשונל וא םיטרפל סנכיהל ילבמ ,םילבוקמה 

׳תיתד הלכשה׳ - תודהיה ;ןילרב תלכשהל יבויח םחי :ןיפ 

לש ותביתכב הכשמנ ל׳׳ביר הב לחהש תינמרגה הלכשהה לש הדוחיי לע דומעל המגמה 

ןחב ןיפ .ןיפ ףסוי לאומש ךרועהו רקבמה ,רפוסה ,אטילב הנותמה הלכשהה ירפוסמ דחא 

תלכשהב 88.הינמרגבו הילטיאב ,תומוקמ ינשב התישאר תא ההיזו הלכשהה תעפות תא 

.(םש)ןוזניוול 83 
תפומה שיא׳ ןוסלדנמ תא םש הניכ ל״ביר .151 ימע ,(21 הרעה ליעל)ןוזניוול :הארו ;141 ימע ,םש 84 

םשל עדונה ,ל״צז ןמ״במרה יקלאה רקוחה ברה [לודגה םכחה] ה״ה ,ונמז ימכח רזנ לודגה םדאה 

.׳םימכוחמה וירפסב םיקוחר םיאו ץרא רצק לכב הלהתלו 

.151 ימע ,(21 הרעה ליעל)ןוזניוול 85 

.141 ימע ,(81 הרעה ליעל)ןוזניוול 86 

.143 ימע ,םש 87 

,ןיפ י"שן ׳ןורושי יצילמו ירפוס לכל הצילמהו הלכשהה בהז םהילעמ וקירה רשא בהזה תולוג יתש׳ 88 

:םג ספדנ ;92 ימע ,[1844/ד״רת] ב ,ןופצ יחרפ ,[ןהכה ם״דא תאמ] ׳שדק תפש יריש רפס תרוקב׳ 

,א״כשת םילשורי ,ןיקלה ׳פורפ לש ןוירנימסל רמוח :הלכשהה תפוקתב תרוקבה תודלותל תורוקמ 

.(30 ימע ,[82 הרעה ליעל] ישוקלא ;270 ימע 
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.וטאצול םירפא לשו וטאצול םייח השמ לש תיתורפסה םתמורתב ריכה אוה הילטיא 

וז ץראב הלכשהה חור תעפשהב ןיפ הלת הילטיאב תירבעה הפשהו תורפסה שודיח תא 

לכ אלב ילנויצר ןפואב לוח ידומילו שדוק ידומיל בלשל םיליכשמל הרשפאש תוחיתפבו 

ירוכב׳ב וי׳גיר לאומש קחצי יקלטיאה ליכשמה הלעה רבכש הירואת - תושגנתהל ששח 

ןיפ ירבדל ךא ,הילטיאב הלכשהה רחאל םנמא החתפתה זנכשאב הלכשהה 89.׳םיתעה 

ןילרב יליכשמ לש תינרהטה םתשיג תא דחוימב ךירעה אוה .׳הלעמב איה הנוילעו הלודג׳ 

ש ד ק ת פ ש רוקממ םירוהט םימי וקציש ךכב ,הפשה שודיח תא םהל םחיי השעמלו ,הפשל 

90.׳המודקה 

םתמורת תא ךירעה אוה .םינושארה הלכשהה ירפוסל רתויב יבויח ןפואב סחייתה ןיפ 

,ררושמכ - לזיו תא ,העפשהה רוקמכ ןייפא אוה ןוסלדנמ תא :םתביתכ ןויפא יפל תנווגמה 

תא עבק ןיפ 91.םינשרפכ - באז־ןבו לכייא ,ל׳׳ירב תאו ,לשמז?כ - בונאטאס קחצי תא 

תיליכשמה התלועפ ףקיה ,התרידח קמוע תניחבמ הינמרג תלכשה לש הברה התובישח 

תעבונכ הרשע עשתה האמב הלכשהה תוחתפתה תא רייצ אוה םג .תכשמנה התעפשהו 

אוה ,ןילופו אטילב ןכו הילטיאבו היצילגב ולחש םייונישה ףא לעו ,הינמרגב התישארמ 

92.תינמרגה וזל ולא תוצראב הלכשהה תקיז לע עיבצה 

עיצהו ,תורפסה לש היפרגוירוטסיהב ןודל ןיפ ךישמה ,(1879)ט״לרתב ,םינש רובעכ 

תודהיב התייה דימתמו זאמ וירבדל .הלכשהל תודהיה ןיבש רשקל רשאב ולשמ הירואת 

תדגנתמ הניאש ,הרואנ ,׳הליכשמ׳ תד חוכב איה ,הידיד אבילא ,תודהיה .׳תיתד הלכשה׳ 

רואל .םיינוליחה םיעדמהו חורה תועוצקמב עדי תשיכרל ונייהד ,׳תיעדמה הלכשה׳ל 

שדחה ןדיעב המלגתה הלכשהה יכ ןיפ עבק ,הלכשהה םע תודהיה תא ההזמה ,וז הסיפת 

השמ אוהו ,לבוקמה ןבומב הלכשהל רושק דחאה :םייזכרמ םישיא ינש לש םהיתויומדב 

93,הלכשהה תובאמ דחא לעכ וילע עיבצה ןיפש ,הנליוומ והילא ׳ר אוה רחאהו ,ןוסלדנמ 

אוה ןוסלדנמ ,ןיפ ירבדל .ל״בירמ עפשוה א׳׳רגה לש ׳ותויליכשמ׳ ןיינעב יכ חינהל שיו 

םמעטו ויחא חור הנש ,השדח הלכשה ייח םלוע רואל ארק ,לארשיב השדח ארב׳ רשא 

לכ לעו והומדק רשא םימכחה לכ לע ןוסלדנמ הלע םימוחת ינשב .׳הבוטל םהיתותע ףילחהו 

,ידוהי אלה ינמרגה להקל הדעונש ,׳תיפוסליפה תירקחמה ותורפסב׳ :ורוד ימכח 

יבא תא ןוסלדנמב אופא האר ןיפ 94.םידוהיה ויחאל הדעונש ,׳תינרותה ותורפסבו׳ 

ךלהש (יטיאיר :רוקמב) יטאיר השמו הטת יקלטיאה ררושמה תכרעה] 'ירבעה יטת׳ ,ריישי 89 

.15 ימע ,(ט״פקת)ט ,םיתעה ירוכב ,[ויתובקעב 

.272 ימע ,(88 הרעה ליעל)תורוקמ ;92 ימע ,(88 הרעה ליעל)ןיפ 90 

.272-271 ימע ,(םש)תורוקמ ;93-92 ימע ,(םש)ןיפ 91 

.273-272 ימע ,(םש)תורוקמ ;94-93 ימע ,(םש)ןיפ 92 

רפסכ רואל אצי ;379 ימע ,(ם״רת תבט-ט״לרת טבש)בי-א ,ד ,למרכה ,'םינמאנל הפשי ,ןיפ י״ש 93 

.83 ימע ,א״מרת הנליו ,םינמאנל הפש :ומצע ינפב 

.89 ימע :רפסב ;385 ימע ,םש 94 
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תרחואמה הלכשהה תפוקתב תינמרגה הלכשהה תורפס לש התולבקתה [19 

.דחי םג תודהיהו תינמרגה תוברתה ימוחתב תרכינ ותעפשה יכ אצמו תינרדומה הלכשהה 

םיליכשמ וב ופתתשהש ,׳רואיב׳ה לעפמב ןוסלדנמ לש ותמורת תא ןייצ תודהיה םוחתב 

ררושמו אלפנ ראבמ׳)םיינשרפה ויבתכ תאו לזיו תא םג ןיפ חביש רשקה ותואב .םיפסונ 

םילעפמ םג ןומלדנמל סחיי ןיפ 95.(׳תמאו םולש ירבד׳)םייכוניחה־םייםומלופהו (׳שודק 

בושח 96.ןילרבב ןקותמה רפסה תיב תמקהו ׳םירענ ךונח תרבח׳ םהבו ,חורה םוחתב אלש 

יכו ,׳לארשי תמכח רוקממ׳ העבנ ורוד ינבו ןוסלדנמ לש םתמורת יכ שיגדהל ןיפל היה 

האיבה אל הלכשהה וירבדל .םנמז תודהיב םימגפ ןקתל ושקיב םהו ,הרוהט התייה םתנווכ 

ןיבהלו רוזחל םידוהיל העייס ,ךפהל אלא ,ןיקסנלומס לש ותנעטכ ,תוללובתהלו העימטל 

ידוהיה ךוניחה ירדס תא הנקית הלכשהה .תירבעה ןושלהו ארקמה - תודהיה תודוסי תא 

97.יוארכ תדה הדמלנ ךכו 

ןוסלדנמ לש הלכשהה לעפמל תכשמנה הצרעהה תא תואטבמ ןיפו ל״ביר לש םהיתודמע 

ל״ביר לש םתשיגמ ועבנו ,הרשע עשתה האמה עצמאב הלכשהה תורפסל יבויחה סחיה תאו 

הדהא הב התייהש תיבויח העפות ןילרב תלכשהב ואר םיינשה .הלכשהלו תודהיל ןיפו 

ןויערל ףיטהלו המצע תודהיב רבכ הלכשהה תודוסי תא אוצמל וסינו ,לארשי תשרומל 

לשו הלכשהה לש וז הסיפתב תוארל רשפא .תודהיה תא תיפרגוירוטסיהה םתסיפתב הז 

אמשו - וניחבה אל ןיפ םגו ל״ביר םג .הלכשהה תא ׳רהטל׳ ןויסינ ׳תיתד הלכשה׳כ תודהיה 

תיתוברת הכפהמ ףאו םיכרע יונישו שודיח ויהש הלכשהה לש םיירקיע םיטביהמ - ומלעתה 

ידומילל תוחיתפה לעו המכחה לע עיבצהל תונויסינה 98.תיוויטמרונה תודהיל האוושהב 

,הלכשהל האיבמ חרכהב תודהיה יכ דמלל םילוכי םניא תירוטסיהה תודהיב םיעדמו לוח 

ןה םוקמ לכמ .ןיפ תסיפתכ ,׳תיתד הלכשה׳ דימת התייה תודהיהש וא ,ל״ביר תסיפתכ 

היה הרקיעש ,םידסיימה תובאה לש םכרד תא םהיתומוקמב ךישמהל וסינ ןיפ ןהו ל״ביר 

הלכשהה לא םסחי ןכ לעו ,לוח ידומילו עדמו תודהי לש ,הלכשהו הנומא לש בוליש 

.רתויב יבויח היה תינמרגה 

תרוקיבה תושבגתה :ינשה לגה 

עשתה האמה לש םישישה תונשב חתפתה תינמרגה הלכשהה תורפס תכרעהב ינשה לגה 

בקעי םולש לש ורמאמב 1860־ב ותישאר .תורפסה תרוקיב לש התושבגתה םע ,הרשע 

ךרדה תא םיגדהשו ,תורפס תרוקיבב ךרוצה תא הלעהש /םינימה לוקלק׳ ץיבומרבא 

.(ח״ירת אנליו)׳בגועו םינימ׳ לפייווצ רזעילא לש ורפס תרוקיב ךות התביתכב השדחה 

.96,94 ימע :רפסב ;392,390 ימע ,םש 95 

.95 ימע :רפסב ;391 ימע ,םש 96 

102 ימע :רפסב ;398 ימע ,םש 97 

.13-11 ימע ,(46 הרעה ליעל)יאלפ 98 
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[20 יאלפ השמ 

׳לארשי ירפוס לא רבדי רנבוק ירוא םהרבא לש ורמאמב הכשמנ הלכשהה תורפס תרוקיב 

םהרבאל ׳ןשי אלמ שדח ןקנק׳ ןורפסב ךכ רחאו ,םייתנש רובעכ ׳רבד רקח׳ וירמאמ ץבוקבו 

".דועו ,הנש התואב ׳היהת תרוקב׳ ןיקסנלומס ץרפ לש תרבוחבו 1867־ב אנריפאפ בקעי 

תושירד תורפסל וביצה ,תיסורה תרוקיבה ןמ ללכ ךרדב ועפשוהש ,םירחאו ולא םירקבמ 

,םייחה תא תרשל השרדנ תורפסה 100.התוהמבו התמגמב המלש היזיוור ידכ דע תושדח 

תיילע ףס לע101 .תיטתסא האנה - רקיעב אל יאדוובו - אקווד ואלו תירמוח תלעות איבהל 

,תינמרגה הלכשהה תורפס לש הדוסיבש הקיטאופה תרוקיבל הדמע תורפסב םזילארה 

׳ץרפהו רעסה׳ תעונתמ וא תיטנמורה תורפסה ןמ וא תיטלקה תורפסה ןמ העפשוה םא ןיב 

 (Sturm und Drang), תרוויע הצרעה ךותמ דוע הלבקתנ אל םיליכשמה לש םתריציו

רבדב תוללכה ועמשוה התישארב םג יכ ףא ,תיניינע תויהל התטנ תרוקיבה .רבעבכ 

םיאשונ ונודנשמ ךא .תיללכ תירוטסיה הייארב םיליכשמה ינושאר לש םמוקמו הלכשהה 

אלש תושלוח תמדקומה הלכשהה תורפסב תולגל תרוקיבה הלחה - שממ לש םייתורפס 

.זאד תורפסה תסיפתלו ןמזה חורל ומיאתה 

תירבעה תורפסב שדח ךלהמל איבה ןוסלדנמ - רנבוק 

תונשב תירבעה תרוקיבב שדח רעש וחתפ רשא םינושארה ןמ היה רנבוק ירוא םהרבא 

עריא ול ומדקש םינשה האמבש עבק אוה 102.השדח תיתורפס ךרד לע וזירכהב ,םישישה 

ותעפוהל ותוא סחייו (׳שדח ךלהמ תירבעה רוטארעטילה הל החקל׳)תירבעה תורפסב ךפהמ 

תורפסה תודלותב ןוסלדנמ לש יזכרמה ומוקמ 103.׳םחנמ ןב השמ ׳ר לודגה בכוכה׳ לש 

ןוסלדנמ 104.׳ןהאסלעדנעמ ןמז׳ :תאזה הפוקתל רנבוק ןתנש יוניכב יוטיב ידיל אב תירבעה 

105.׳םירבעה ירפוס לכ יבאו ןושארה׳ וירבדל היה 

,(88 הרעה ליעל) תורוקמ :םג ספדנ .ך״רת הנליו ,םולש טפשמ ,'םינימה לוקלק' ,ץיבומרבא י״ש 99 

ךרוצה לע םולבנייליל לש וירמאמ םג האר .ז״כרת הסדוא ,היהת תרוקב ,ןיקסנלומס ׳פ ;321-283 ימע 

הדוהי יריש לכל תרקב׳ ,ג״לי יריש לע ןוגכ ,(125 הרעה ליעל)םולבנעיליל ביל השמ יבתכ לכב תרוקיבב 

.122 הרעה ןלהל האר אנריפאפו ,103,102 תורעה ןלהל האררנבוק .85-26 ימע ,ג ,'ןאדראג ביל 

רנייפ 'ש ,'אנריפפו רנבוק יבתכב ןויע :תילקידרה הלכשהה לע יקסנילב תעפשה' ,רזנוצ ׳ז 100 

,ה״סשת םילשורי ,התורפסבו הלכשהה תודלותב םישדח םינויע :הינווגל הלכשה ,(םיכרוע)לטרב ׳יו 

.265-257 ימע 

.416 ימע ,ח״ישת)ז ,הדוצמ ,'תירבעה תרוקיבה תודלותב ומוקמו רנבוק א״א' ,ןמיירב 'ש 101 

.11 ימע ,ו״כרת השרו ,רבד רקח ,רנבוק א״א 102 

:םג ספדנ ;251 רוט ,ח״כרת ןסינב ט״כ) 16 ,ד הנש ,ץילמה ,ילארשי ירפוס לא רבדי ,רנבוק א״א 103 

.36 ימע ,(82 הרעה ליעל)ישוקלא 

רתויה רוטראעטילה ןמזי איה ,תישימחה ,הירחאלש הפוקתה .38 ימע ,(102 הרעה ליעל) רנבוק 104 
.׳השדח 

.(82 הרעה ליעל)ישוקלא :םג ספדנ ;(103 הרעה ליעל)רנבוק 105 
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תרחואמה הלכשהה תפוקתב תינמרגה הלכשהה תורפס לש התולבקתה [21 

[...] המכח ירפס׳ תעפוהב רנבוק ירבדל רכינ השדחה תירבעה תורפסב לחש יונישה 

ירמאמ םג תוצילמו םיריש ואבו ופסאנ המש יכ ,םיפסאמ וארןקיך םימעה תונושל לכבכ 

המ לש םירבךמ םיאלמ ויה׳ םבור יכ ףא ויניעב םיבושח ולא םירפס 106.׳בורל המכחו ןויגה 

,םיבר םיארוק םהילע וגנעתה תאז לכב ,המואמ םדמע םייחהל ןיא רשא םירבד וא ,ךכב 

107.׳הלבק ירפסו רסומ ירפס םהילע וסימעה רשא ,הפיעל אשמ ןומהמ חונמ ואצמ םהבו 

תויורפסל הקיז (א) :ןמקלדכ הלכשהה תורפסב רנבוק אצמש םישודיחה תא םכסל ןתינ 

םוגרת (ב) ;ןמזה תב תיזעולה תורפסה תובקעב דועצל הלחה תירבעה תורפסה :הפוריא 

תירבעה הפשה (ג) ;לוכ יניעל תידוהיה תשרומה לש הייפוי גצוה ךכב - תינמרגל ך׳׳נתה 

ןכ התושעבו ,יפויו הווקת ,הבהא :שגרבש םירבדב קוסעל השירדה תא הקפיס תשדוחמה 

וגנעתה םיבר םיארוק - םעב תורפסה לש תולבקתהו הטילק (ד)108;הל יוארה םוקמל התכז 

תורפס האלימש דיקפתב תובישח האר רנבוק יכ םירבדה ןמ הלוע .השדחה תורפסה לע 

.ןוסלדנמל סחיי אוה םישודיחהמ קלח .הנמזב תמדקומה הלכשהה 

וז תורפס לע השק תרוקיבב רנבוק אצי הלכשהה תורפס לש התובישחב ותרכה תורמל 

,תוהובג תוהובג׳ ובתכ הלכשהה ירפוס ותנחבה יפל .ץמיאש השדחה הקיטאופה ךמס לע 

אוה 109.׳השדח העדו ימינפ ןויער ,ןכת לכ ילב׳ ותעדל ויה הלא ךא ,׳םיבגשנו םימר םיריש 

יפנכ לע אשניהל ןילרב תלכשה יררושמ לש םינושארה תונויסינה יפלכ לוטיבב סחייתה 

.תופודש ׳תוצילמ׳כ בשחנש ןונגס ,תינוחרפו ההובג ןושלב שמתשהלו הבגשנה הרישה 

לע בותכל םבל ומש אל םהו ,תירבעב בותכל קר התייה הלכשהה ירפוס תרטמש ןעט רנבוק 

תא רקיב אוה 110.׳עלס חיחצ לע׳ העוטנו הפודש התייה םתביתכ ןכ לעו ,םיישממה םהייח 

ירפס ומגרתש ימ וליאו111 .׳םמע רבש תואפרל׳ םהילע ולביק אלש ךכ לע םג הלכשהה ירפוס 

ונייצב תיתורפסה ותדמע תא םכיס רנבוק "2.האירק הניאש ההובג הפשב תאז ושע ,עדמ 

(הקיטסירטלב)םירופיס :הלכשהה תורפסב ורדענ תורפס לכ לש םיבושח םיטביה ינש יכ 

113.הירכועב היה םרדעיהו ,תיתורפס תרוקיבו 

[...] תירבעה רוטארעטילה לע שדח רוא עיפוה'ןוסלדנמ לש ונמז זאמ .(םש)ישוקלא ;(םש)רנבוק 106 

תובחסה ייולבה תא הילעמ הכילשה ,הרפע תמרעמ רענהל תירבעה רוטארעטיל הלחה הזה שיאהמ 

,[102 הרעה ליעל] רנבוק) 'אפארייא תונושל תוריעצה [!] היתוחא ירחא ךלתו הראפת ידע דעתו 

.(38 ימע 

.39 ימע ,(102 הרעה ליעל)רנבוק 107 

לכות יכ ,רבע תפש תא וניאר׳ :ןכו .הרקוהל וכזש תינמרגל ארקמה ימוגרת לע ,39-38 ימע ,םש 108 

יפויה ,הוקתה ,הבהאה תודוא םירבד וניאר רבע תפשב ;ותדוסי םימשב אל רשא ,הזכ שגר תורעהל 

.'םירפס לע ןתוארל םג המו ןתודוא רבדל זיעה אל ירבעה רשא ,הלאכ תושגר דועו 

.40 ימע ,םש 109 

.41ימע,םש 110 
.םש 111 

.43 ימע ,םש 112 

.44 ימע ,םש 113 

 [327]

This content downloaded from 140.254.87.149 on Mon, 18 Apr 2016 01:34:04 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



[22 יאלפ השמ 

תועידיו םיבהא ירופס׳ - םינמור ובתכיש רגבוק שרד ונמזב םיירבעה םירפוסה ןמ 

תא התניפ ׳הוקתהו יפויה ,הבהאה׳ לע הרישה יכ לבק םג אוה "4.׳םימעה תורוקו עבטה 

תאירקל ותוטהלו םעה בל תא ךושמל׳ םירפוסל ארק אוה 115.הזורפב הביתכל המוקמ 

שרדו 116.שידייב רמולכ ,׳תרבודמ הפשב׳ םגו ׳רבע תפשב׳ םג ובתכייש ,׳םיליעומ םירפס 

המגודכו ,םעה ןומה תא םיניינעמה םיאשונבו תנבומו הטושפ ןושלב ובתכי םירפוסהש 

שי 117.׳םהיתוצילמ׳ אלב ךא ,׳ופאמו רטרע ,יקסמינאלס ,ןהאזניוועל ירפס'תא הנמ ךכל 

הלכשהה תורפס לע םתרוקיבב םימוד םיאשונ ושיגדה ונמז ינב םירחא םירקבמ יכ ןייצל 

.ךליאו הרשע עשתה האמה עצמאב החתפתהש 

118,יקסמינולסו ,רקסניפ ,וי׳גיר ,ל״ביר תא רנבוק הנמ ויניעב וארנש םיגוההו םירפוסה ןיב 

הכרע הנממ הלוע ךא ,הקימעמ הכרעה וז ןיא ןבומכ .׳הטעמ אל תלעות׳ ואיבה םהש עבקו 

ריכזה אוה ויניעב וארנש םיספדנה םירפסה ןיבו .תורפסה תכרעהל ןוירטירקכ תלעותה לש 

המישר וז 119.דועו סירטל ,ןיפ ,ןוזנבל ,שקז ,רדלומ ,ןוזניוול ,ל׳׳דש ,ר״שי לש םהירפס תא 

.תיתורפס הניחב וא הריחב לע חרכהב הדיעמ הניאו תיללכ איה ךא ,המישרמ 

אנריפאפו רנבוק לש םתרוקיבב לזיו לש ותולבקתה 

ןעטו לזיו לש ותריש תא ןחב רנבוק .לזיו לש ותריציל סחיב הנפמ לח םישישה תונשב 

אל ךא ,׳תראפת יריש׳ תא בתכ ןכלו םימעה תויורפסל תומדיהל ותביתכב הסינ אוה יכ 

םשלו ,׳וילא ךורע ןיא רשא [...] דמח םרכ׳ אוה ומצע ארקמה ידהש ,ךרוצ לכ ךכב היה 

יכ רנבוק ריעה רוקמל האוושהב לזיו תריצי לש הכרע לע סומלופב 120?ותוא בתכשל המ 

הריש חור ללכב .״תראפת ירישה״ לכ תא עירכי ,״םיה תריש״ הבגשנה הרישהמ דחא זורח׳ 

.׳להציו ארוקה בל אלמי ונממ רשא חור ,השמ תרות רפסב םירבעה תורוק לכ לע תפחרמ 

רשא דע ,״תראפתה יריש״ לכ ינפ לע ףולחי ההכו ןורכע חור׳ - לזיו לש ותריציב וליאו 

יכ ,תחא םעפב םמות דע םרמגלו םליחהל םתוא תחקל הפיה שפנ לעב לכוי םא ונעדי אל 

יכ לזיו לש תיארקמ־ואנה ותריצי דגנ ןעט רנבוק .׳(ןיבמה)ארוקה לע םחרק ורזפי המה 

.םינוש םילימב ךא ונשנ רשאו וזל וז תומודה תוצילמה [...]ו םהילע ףחרמה ההכה חורה׳ 

תואלפנ השוע ,ארונו לודג םיהלא יכ אוה ״תראפת ירישה״ לכב רובעי רשא ,דחאה ןויערה 

,(82 הרעה ליעל)ישוקלא :םג ספדנ ;221 רוט ,ח״כרת ןסינב יח) 14 ,(103 הרעה ליעל) רנבוק 114 
.34 ימע 

.(םש)ישוקלא ;(םש)רנבוק 115 

.439 ימע ,(88 הרעה ליעל)תורוקמ :םג ספדנ ;55 ימע ,(102 הרעה ליעל)רנבוק 116 

.440 ימע ,(םש)תורוקמ ;55 ימע ,(םש)רנבוק 117 

.46 ימע ,(םש)רנבוק 118 

.37-36 ימע ,(82 הרעה ליעל)ישוקלא ;252 ימע ,16 ,(103 הרעה ליעל)רנבוק 119 

.41׳מע ,(102 הרעה ליעל)רנבוק 120 
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תרחואמה הלכשהה תפוקתב תינמרגה הלכשהה תורפס לש התולבקתה [23 

לא ןואג ,היתבהלש םיאלמ םהירבד לכ רשא ,ך״נת ירפסמ ונעדי הז לכ םלוא :המודכו 

דגיהב וחמנ תורוד המכ הז םילבוקמ ויהש לזיו לש יכ״נתה סופאל חבשה ירבד לכ121 .׳וזועו 

.רוקמה לש ותלודגל האוושה ךותמ ,דחא 

׳תראפת יריש׳ יכ ןעטו (1867)ז״כרת תנשב לזיו לע תרוקיב חתמ אנריפאפ םהרבא םג 

יוקיח אוה רפסה ותעדל .יתראפת ירישמ םירצמ תאיצי יקוספ לע םירואב רתוי׳ םה 

לש ותעפשהב ריכה אנריפאפ ןכ יפ לע ףאו ,םייניבה ימי יררושמו ליגריוו סורמוהל 

דחאכ לזיו תא ךירעה םג אוה 122.׳דוד רינ׳ב ןהכה םולש ןוגכ ,הלכשהה ירפוס לע לזיו 

,(׳םירוענה ינב׳)וטאצול םירפא םע תחא הרובחב ׳םייתמא[ה]ו םידבכנ[ה] םיררושמ׳ה 

ררושמה ונב׳ רקיעבו (׳שדק תפש יריש׳)ןוזנבל ם״דא ,(׳היובא ןב׳ ,׳ישי עזג׳) סירטל 

,םיאלוטמהו םירקיה וירישב ,ןהאזנעבעל ףסוי הכימ ׳ר ,ירבעה ףאטנאמרעיל ,יתמאה 

חור זעב ,וירחא םיאבהו וינפל םימדוקה לכב ול המוד ןיא יתעדלש "ןויצ תב יריש" 

123 .׳הלהתו חבש לכ לע הלענה ונושל םעינבו םיעבטה וירויצ רדהב ,ונוימד 

,הלכשהה תפוקת יהלשב .ותריצילו לזיוול סחיב הנפמל םיפתוש ויה םיליכשמה לכ אל 

ותכרעהל דוגינבו ,לזיו לש יתורפסה ולעפמ תא ןודרוג ביל הדוהי לליה ,(1892)ב׳׳נרתב 

ילתפנ ׳ר] ו׳׳הנרה דע׳ יכ - תינרדומה לוחה תריש חתופ תא וב האר ,ר׳׳יש לש תרכזנה 

רשא ןושארה היה ו׳׳הנרו [...] לכיה תוריש קר [שדוקה ןושל] ק׳׳הל יריש ויה [לזיו ץרה 

ד׳׳נרתב ,הפוקת התואב ,ןכ לע רתי 124.׳לוח ידגב שדוק יריש שבלו לכיהה תותלד תא חתפ 

ריכה אוה יכ ףא ,השדחה ׳תורפסה ארוב׳ ראותב לזיו תא םולבנייליל ריתכה ,(1894) 

125.תירבעה הלכשהב ןוסלדנמ לש יזכרמה ומוקמב 

ותריש תא לוכו לוכמ קילאיב לטיב םירשעה האמה תישארב .הדימתה אל וז הכרעה ךא 

םישולשה תונשבו 126.׳ארירק אלו אמימח אל׳ ,תרשופ ,תימימ הריש איה ותעדלש ,לזיו לש 

תיתרוקיבה־תיאסמה ותביתכב לזיו לע רתויב הפירח תרוקיב החתמנ םירשעה האמה לש 

תרוקיב לש היזיוור תרגסמב ותריש תאו לזיו תא לטיב אוה .ןמנייטש רזעילא רפוסה לש 

.50 ימע ,ח״כרת הסדוא ,םיחרפ רורצ ,ל״נה ,׳(1866 תנשל) "ץילמה"יחרפ׳ ,רענוואק א״א 121 

ביבא לת ,םוליצ סופדב ספדנ רפסה .63 ימע ,ז׳׳כרת הנליו ,ןשי אלמ שדח ןקנק ,אנריפאפ ׳א 122 
.ט״כשת 

.76-75 ימע ,םש 123 

לש ונמוי .אמש ימע ,ך״שת ביבא לת ,הזורפ :ןודרוג ביל הדוהי יבתכ ,'ומויב םוי רבדי ,ןודרוג ל״י 124 

.67 הרעה ליעל האר ר״יש לש וירבדל .ב״נרתב ,הנורחאה וייח תנשב בתכנ ג״לי 

תרקב ירבדו םייחה תולאשב םירמאמ תצובק ,'הנורחאה האמב םינושארה םיימאלה' ,םולבנייליל ליימ 125 

:הליחת ספדנ רמאמה .95 ימע ,ב״ערת הסדוא ,(ג ,םולבנעיליל ביל השמ יבתכ לכ)(ט״סרת-ג״מרת) 

.םידומעה רופסמ אלב ,(ג״נרת)א ,ףסאיחא חול 

אמימח אל ,ןירשופ תניחב ,תילביב־ודיספה ,תימימה הרישה יבא'ז״פרת תנשב לזיו תא הניכ קילאיב 126 

לת ,קילאיב נ"ח יבתכ לכ ,'הריעצה ונתריש' ,קילאיב נ״ח) 'םת^תשב שיגרמ אמצה ןיאש ,ארירק אלו 

.([67 ימע ,ןז״סרת)זט ,חלשה ,'הריעצה ונתריש' ,ל״נה] במר ימע ,ב״כשת ביבא 
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[24 יאלפ השמ 

תא הנייפא וז הדמע 127.׳רישה תוכלמל תוכייש לכ ןיא לזייוול׳ש ןעטו הלכשהה תורפס 

.םירשעה האמה ךלהמב תרוקיבה תורפסב טרפב לזיוולו ללכב הלכשהה תורפסל סחיה 

םיפסאמה רוד תורפסו ׳ףסאמה׳ תולבקתה 

תצורמב תוכופהת רבע םיפסאמה רוד תורפסלו ,׳ףסאמה׳ ,ןושארה ירבעה תעה בתכל סחיה 

םינורחאהו םינושארה םיפסאמה תלועפ תא הבוטל ריכזה ל״ביר .הרשע עשתה האמה 

אצמש םושמ םתסה ןמ ,םהירפס לא ויארוק תא הנפה ליעל רכזנכו תירבעה ןושלה שודיחב 

הפירח תרוקיב רומאכ חתמ ותמועל רנבוק 128.םייטנוולר םדועו ונשייתה אל םהירבדש 

.םתביתכ ןונגס לע רקיעבו םיפסאמה לע ידמל 

,ררושמה לש ולעפמב הרשע עשתה האמה עצמאב םג רכינ ׳ףסאמה׳ל דחוימ סחי 

רומאכש ,סירטל יולה ריאמ ,היינשה הלכשהה תפוקתב םילעפה בר ךרועהו םגרתמה 

ךרד הרומ׳ ׳ףסאמה׳ב האר סירטל 129.תעה בתכ לש ןושארה ךרכה לש השדח הרודהמ סיפדה 

רחא םירתה ונמזב םיליכשמל םג ליעוהל לכוי רשא ,׳המכחה אובמ ךרדב םימיה לכ להנמו 

לארשי תיבל בוט בר איצוה התע דעו ודסוה םוימ רשא׳ ,תעה בתכ תא לליה אוהו ,המכחה 

130.׳ץרא יוצק לכב הלהתלו םשל עדונ [...] םדא תלועפל 

אל רשא׳ תידוהיה הירוטסיהב ידוחיי השעמ סירטל תעדל התייה ירוקמה ׳ףסאמה׳ תאצוה 

תבהלש דוע לכ ונבל ברקמ החמי אל ורכז׳ תעה בתכ ןכ לעו ,׳לארשי תיבב םימלועל היה 

םישיאה ןמ המכ הז רשקהב ןייצ סירטל 151.׳ונבל ברקב דקית השודקה וננושל תבהא שא 

ושע םהיפכ תונוכתב רשא םיראופמה םימכחה׳ ,תינמרגה הלכשהה תעונת שארב ודמעש 

ילתפנ ,ןוסלדנמ השמ תא הנמ םהיניבו ,׳הזלה דבכנה לעופ תא שאר הלעמל ומירהו ליח 

אפורהו אדניל ךורב ,ןוספלוו ןורהא ,ל׳׳ירב לאוי ,רדנלדירפ דוד ,לכייא קחצי ,לזיו ץריה 

תא םג םיירבע םירפוסו ןוסלדנמ דבלמ סירטל ללכ וז המישרבש ןיינעמ ׳32.ץריה יכדרמ 

.ןילרבב הליהקה ישאר ברקמ הלכשהה תעונת יכמות 

ול השע רשא [...] ץילמה םכחה׳ ותוא הניכ אוה .לכייאל סירטל שחר דחוימ דובכ 

הרודהמה תרגסמב הרצק היפרגויב ול שידקהו ,׳םלוע תראפתל [...] ףסאמה ירפסב םש 

עדמ דומילל חתפ וחתפ רשא םינושארה דחא לכייאב האר סירטל 133.׳ףסאמה׳ לש השדחה 

.21 ימע ,א״צרת ביבא לת ,ןמזה הרזמב ,ןמנייטש 'א 127 

.28 ימע ,(82 הרעה ליעל)ישוקלא :םג ספדנ ;143 ימע ,(81 הרעה ליעל)ןוזניוול 128 

.(11 הרעה ליעל)סירטל 129 

.i ימע ,םש 130 

.במ׳מע,םש 131 

.!ימע ,םש 132 

ליעל)ד״מקתה תנשל ףסאמה ,סירסל ,'ל״ז לכייא קציא ׳ר םכחה תודלות׳ ,[סירסל יולה ריאמ] ל״המ 133 

.זמ-אמ׳מע ,(11 הרעה 
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תרחואמה הלכשהה תפוקתב תינמרגה הלכשהה תורפס לש התולבקתה [25 

תריציב סירטל יפל היה לכייא לש ותמורת רקיע .׳תוירכנ תומכח׳ ףאו לוח תועוצקמו 

לכייא הלא וישעמב .ירבע ןושל ישרוד׳ תרבח דוסייבו םיליכשמה לש תינוגראה תרגסמה 

בלב ירפ תושעמ שומת אל ץראה לע םימשה ימיכ רשא ,םדא תלועפל הרקי הלוגס איצוה׳ 

ודיקפת תאו יזכרמה ומוקמ תא אופא שיגדה סירטל 134.׳ביטהל ליכשהל לארשי ינב ירענ 

דוע ןייצ סירטל .ךורא חווטל ותעפשה תאו הלכשהה תעונת דוסייב לכייא לש ירוטסיהה 

תמאה דעב ומחלו תעד ץראה תא ואלימ ,(׳עורז רוא׳)הלכשהה רוא תא וציפה םיפסאמה יכ 

אלמתיו ׳עורז רוא׳ ומכ ,םיקוספ יקלחו םייוטיב לש ץובישה 135.הלכשהה יכרע ,יפויהו 

תובישח תא שיגדה ,םיליכשמה יצילמ לש םכרדכ םהב שמתשה סירטלש ,יתעד ץראה 

.השודק לש ךפונ ול קינעה ףאו םיפסאמה לש םלעפמ 

ג״לרתב .הכרעהל הלכשהה ינושאר לש יתורפסה םלעפמ הכז ןיידע םיעבשה תונשב 

,׳וירבחו ן״מבמרה רוד׳ ,םינושארה םיליכשמל ותרקוה תא ץיבומרבא עיבה (1873) 

אל ןכלו׳ םעה לש ׳ןימוי [ה] קיתע ימואלה־וחור׳ל לגתסהל ועדי תיליכשמה םתלועפבש 

תא םישאה רשא ,ןיקסנלומסכ הלכשהה ירקבמל דוגינב 136.׳הזה ימינפה וחור דגנ וכלה 

התרוה יכ׳ ,רבד לש וכופיהל ץיבומרבא ןעט ,תירבעה תחת ורתחש םינושארה םיליכשמה 

ןייצ אוה םיליכשמה ןיב 137.׳שדק תפשב התיה זנכשא ץראב וניחא תלכשה לש התדילו 

גרבמוה ץריה ,ל״ירב לאוי ,רדנלדירפ לאכימו דוד ,לכייא קחצי ,לזיו ה׳׳נ תא דחוימב 

ךמת ךא ,ירבע רפוס היה אלש ,רדנלדירפ דוד תא םג ריכזהש ןיינעמ .בונאטאס קחציו 

,םיליכשמה תרבח ,׳הישותהו בוטה ירחוש׳ תרבח תא ריכזה אוה ןכ ומכ .תירבעה הלכשהב 

רשא׳ ,םידמולמו םיררושמ ,םירפוס ,םירצוי תוחוכ וילא ךשמש ,׳ףסאמה׳ תעה בתכ תאו 

תיצילמ ץיבומרבא לש ונושל 138.׳םהרבא יהלא םע תודלותב דעו םלועל םיבכוככ וריהזי 

׳ףסאמה׳ תעה בתכבו תמדקומה הלכשהה תורפסב תטלחומ הכימת :רורב רסמה ךא ,םנמא 

.ידוהיה םעה תודלותב ירוטסיהה םמוקמ ןויצו וב םיפתתשמבו 

הניחבמ ׳םיפסאמה ילעב׳ תא ךירעה ,׳לארשי רוקממ׳ רבחמ ,ןמלוש רזעלא רפוסה םג 

139.׳תיעדמה תודהיה אוה שדחהו לודגה ןינבהל׳ דוסיה יחינמ םה יכ עבקו תירוטסיה 

תמכח׳ב םיגוהה ינושאר ויה םינושארה םיליכשמהש תירוקמה העיבקה ןויצל היואר 

.במ׳מע,םש 134 

םדימ עורז רואו תרק ינפ לע רעש םתאצכ ,ושורדי רקי לכ ירחא רשא ,םירקיה םיפסאמה ילעב םג׳ 135 

,םדא אוה רשאב םדאה דעב םוחלל הכרעמב םתאצ תישארב המה םג ;תעד ץראה אלמת ןעמל ,ונל 

,םירוענה ינב הלא ,וטאצול ׳א ,׳ארוקה לא׳ ,סירסל ה״מ)׳השעמ ןורשכו יפוי לכ דעבו תמאה דעב 

.([1768 תנשב ןודנולב הנושארל אצי וטאצול לש ורפס] המדקהב ,1839 הניו ,סירטל ה״מ תרודהמ 

.XXV ימע ,(28 הרעה ליעל)ץיבומרבא 136 

.םש 137 

.xxvi ימע ,םש 138 

,ו״לרת הניו ,א ,לארשי ידיליו הינמרג ירפוס ילודג םשה ישנא תודלות :לארשי רוקממ ,ןמלוש ׳א 139 

.46 ימע דוחייב ,50-48 ימע 
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[26 יאלפ השמ 

םיתעל ויה תורחאו ולא תורעה תאז לכ םע .יעדמ דומיל אשונכ תודהיה ידומילבו ׳לארשי 

.יניינע יתרוקיבו יתורפס טופיש ואטיב אלו תויללכ 

ותרוקיבו ןיקסנלומס :ילילשה ,ישילשה לגה 
ןילרב תלכשהו ןוסלדנמ לע 

עשתה האמה לש םינומשהו םיעבשה תונשב היה תמדקומה הלכשהה תכרעהב ישילשה לגה 

.ןילרב תלכשה לעו ןוסלדנמ לע ןיקסנלומס ץרפ לש הפירחה תרוקיבב ותישארו ,הרשע 

המרופרהו הרמהה תא - הרשע עשתה האמב ידוהיה םעה יילוח לכ תא הלת ןיקסנלומס 

אל ןוסלדנמ לע תרוקיבה םנמא 140.וידימלתבו ותנשמו ןוסלדנמב - תודהיב תינוציקה 

םג הרומג הלילשב ןיקסנלומס סחייתה רשקה ותואב ךא ,תיתורפס תרוקיב הרקיעמ התייה 

םהירפס תא ואלימ ׳םיפסאמה ירפוס׳ וירבדל .םתביתכ לע תרוקיב חתמו ׳ףסאמה׳ ירפוסל 

תא געלל םש ףא אוהו ,'וניניעב םנה םידלי השעמכ יכ ,חורו תעד לכ םהב ןיאו םידק׳ 

םלעכ אוה ראת הפי יכ לע ביבאה תא חבשלו ללהל הצילמ וציליו הנר וחצפ׳ש םיררושמה 

תא ללש ,לוכו לוכמ הקיטנמורה תא לטיב ןיקסנלומס יכ הלוע תוללכהה ןמ 141.׳דמחנ 

ביטומב לזלזו ,םינושארה םיליכשמה לש רישה תקיטתסא תא הנייפאש ,הבגשנה הצילמה 

.הלכשהה תרישב חוורש ביבאה 

תומרע׳מו לופלפה ןמ רענתהל וליחתהש ךכ לע םיליכשמה תא חביש םנמא ןיקסנלומס 

ונבייש םינובל םמוקמ וניפ אל םירהטמה יכ ןעט ךא ,יתיבה תא רהטל׳ ולחהו ׳לבה ירפס 

לופלפב וקסעו וללה םיליכשמה ואב ,דומלתה לופלפב קוסעל םוקמב •/תעדהל לכיה 

תוכז דצ הלכשהב אופא אצמ אוה םירחא םירקבמל המודב 142.שדוקה יבתכ ירואיבב רקחמ 

התלעתה אל איה ךא ,תורודה יפוליחב היואר הרטמ התרישש ךכב ,תירוטסיה הניחבמ 

הקוסיע תא הדקימ יכ ףא - ןונגסה ותואבו ךרדה התואב הכישמהו רבעה תשרומ לע ותעדל 

.דומלתב םוקמב ,ארקמב 

לש הייארה תיווזמ עפשוה תיאנילרבה הלכשהל סחיה יכ הארנ ןיקסנלומס לש וירבדמ 

והיזש םירקבמ .תידוהיה הירוטסיהה לש רשקהב אלא ,יתורפס רשקהב אקווד ואל רקבמה 

,תוללובתהל הביסה תא הב ואר ,ןיקסנלומס ומכ ,םיינוציק תודוסי תינמרגה הלכשהב 

לכלו 69-68 ,33-32 ,14-12 ימע ,ה׳׳פרת םילשורי ,ב ,םירמאמ ,ל״נה ,'תעטל תע׳ ,ןיקסנלומס 'פ 140 

i.e. Barzilay, ,Smoienskin's :הארו .ג״לרתב ׳רחשהיב ספדיהל לחה רמאמה :רמאמה ךרוא 

 Polemics Against Mendelssohn in Historical Perspective', Proceedings of the American

 11-48 .Academy for Jewish Research, 52 (1986), pp, לש ותריפכ' ,רנייפ 'ש לש ורמאמ ןכו

.27—24 ימע ,(1991) 16 ,תונויצה ,'תימואלה תידוהיה היפרגוירוטסיהה ישרושו הלכשהב ןיקסנלומס 

.153 ימע ,(םשו ןיקסנלומס 141 
.םש 142 
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תרחואמה הלכשהה תפוקתב תינמרגה הלכשהה תורפס לש התולבקתה [27 

ואצמש ,ןיפו ל״ביר ןוגכ ,םירחא וליאו ;תושק הורקיבו ,תיתדה המרופרב הנצקהלו הרמהל 

.הלעופ תא וכירעה ,תודהיב ןותמה דצה תא הב 

ימ ויה יכ ףא ,תינמרגה הלכשהל סחיב ילילש עקשמ הריתוה ןיקםנלומם לש וז ותרוקיב 

םיליכשמה לש ירוטסיהה םלעפמ תא וכירעה ףאשו ,ןיקסנלומס ינפמ ןוסלדנמ לע ונגהש 

לש ותפקתה תא לוכו לוכמ החד המגודל (ל״למ) םולבנייליל ביל השמ .םינושארה 

ותעדל היה ןוסלדנמ ןכש ,ער לכ שרוש ןוסלדנמב האר אל אוה ;ןוסלדנמ לע ןיקסנלומס 

.רחא הגוה םק היה ,אוה אלמלאו ,׳אירוטסיהה תלשלשב תחרכומ הדלות' ,ונמז לש רצות 

יבזוע'ויה אל םג אליממו הינמרגב םיליכשמו הלכשה התייה אל ,אוה אלמלא ,דועו תאז 

אציו בוט םג׳ איבה ןוסלדנמ רבד לש ומוכיסב .׳לארשיל השדח הפוקת התיה׳ אל ףאו ,יתדה 

143.׳ונרבשב ונדספה 

התורפסלו הלכשהל םולבנייליל לש וסחי 

הפוקתה יהלשבו םיעבשה תונשב 

היפרגויבוטואב ןהו וירמאמב ןה רתויב ילילש היה הלכשהל םולבנייליל לש יללכה וסחי 

׳הלכשה איה המ׳ הלאשה תא הלעהו ל״למ בש םיעבשה תונש עצמאב .׳םירוענ תאטח׳ 

אוה .ןכל םדוק הנש 90־כ ,םנמזב הילע ובישה רבכ טנאקו ןוסלדנמש הלאש ,(1875) 

דומיל רקיעבו ,עבטה תמכח ןוגכ ,םדאל תוליעומה תומכחה דומיל הלכשהה תא רידגה 

לע תספתנ איהש יפכ תיחטשה הלכשהה תא החד ל״למ .ונממ סנרפתהל ןתינש עוצקמ 

ץעי אוה .׳!םילבה לבהו הקיר איבוברע ,חור אלמ חופנ דאנ׳ התוא רידגהו םירוענה ינב ידי 

לכו תוצילמו םיקיר םיריש׳ חונזלו ,היחמ רוקמ הליחת אוצמל הלכשהה רחא ההונה ריעצל 

ליכשמ היהי זאו ,עבטה תעידיל דוחיבו ,םיעדמל וינפ םישי׳ש בטומו ,׳והת לש םירפס 

144.׳ותמלוה היהת הלכשהה תרטע ,תמאב 

הלילשב ל׳׳למ סחייתה ךכ 145,ונושלב ׳קירה סאאכה׳ ,הלכשהה תא ללשש םשכ 

תורפסל הארנכ התייה ותנווכו ,השעמה ייחל ותוא הבריק אלש ,׳הקירה׳ תירבעה תורפסל 

ידוהיה ךוניחה תא תושק רקיב ל״למ עודיכ 146.תמדקומה הלכשהה תורפס תוברל השדחה 

רמאמה ;166-165 ימע ,(46 הרעה ליעל)םירמאמ תצובק /וירפוס תעדו ונמע יכרצ׳ ,םולבנייליל ליימ 143 

.(252 ימע ,ד ,רנזולק יפל)א״מרת גרוברטפ ,תלהוק ץבוקב 1880 תנשב הנושארל םסרופ 

םסרופ רמאמה ;116-113 ימע ,(46 הרעה ליעל)םירמאמ תצובק ,'הלכשה איה המי ,םולבנייליל ליימ 144 

.(240 ימע ,ד ,רנזולק יפל) 1 ןוילג ,ה״לרת ,11 ,הריפצה ,(1785)ו״לרת תנשב הנושארל 

םילופלפב יתקסע' :םירחא תומוקמב הז יוטיב לע רזח ל״למ .409 ימע ,(46 הרעה ליעל)םולבנייליל 145 

;(401^100 ימע ,םש)״׳הלכשה"םשב ונירפוס לצא הנוכמה קירה סאאכה לא יתפחדנש דע םידודחו 

.(402 ימע ,םש) "׳הלכשה"םשב ונירפוס יפב הנוכמה קירה סאאכה לא יתפחדנ הנוכב אלש ליאוה' 

םיקסעו םיכרצ ,םייח׳ ונייהד ,השעמה ייח לע ׳הגשה לכ יל הנתנ אלש הקירה תירבעה תורפסה׳ 146 

.(242 ימע ,םש)םדאה לש ותייווה זכרמב םידמוע םהש ,׳םלועב 
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[28 יאלפ השמ 

ובל תא הררוע אלו הז דיקפת האלימ אל תורפסה ףא .השעמה ייחל ורישכה אלש םושמ 

םלכש :ןהבש הושה דצה׳ ;׳םילבהב םישרוד םלכ הלכשה ירפס׳ ותעדל .׳םייחה ןויער׳ל 

ריבסה אוה 147.׳םייחהו םלועה ןמ םהיארוק בל םיריסמו ריואב םיחרופה םירבדב םיקסוע 

לופלפה ,דומלתה דומל׳מ החירבכ ליכשמכ וכרד תישארב הלכשהה תורפסל ותכישמ תא 

לעופ [...] השעמה םלוע׳ש ,להק הלכשהה תורפסל ןיאש ןעט ל״למ 148.׳לבהה תנומאו 

,םימימת םיריעצ המכ טעמל ׳ללכ ונמע לע תלעופ תורפסה ןיאש׳ו ,׳תורפס ילב ויתולועפ 

ונב תועגונה םייחה תולאשב םירפוסה למע לכ׳ש התייה ותנקסמו .תונטק םירעב ,והומכ 

149.׳אוה קירו לבה 

יכו 150,תואיצמה עקרקמ השולת תורפסה יכ ל״למ ןעט םיעבשה תונש תישארב רבכ 

־ימרכ׳׳ו ״םיתעה ירוכיב"ילופלפ׳ תא ארוקה ,ריעצה רודה לע ילילש ןפואב העיפשמ איה 

לכ םהל האיבמ הניא תאזה תורפסה לכו ,׳םיקיר םירישיו ׳א״שרהמה־ילופלפ תחת ״דמחה 

.םירכזנה תעה יבתכ לע םג אלא תורפסה לע קר אל ויפב התייה הפירח תרוקיב151 .תלעות 

חור לע תיבויח העפשה אופא ויה תורפסה תא ךירעהו טפש ל׳׳למ םהיפ לעש םינוירטירקה 

.שממ לש תלעות תאבהו היכרצו תואיצמה לע תוכמסיה ,םעה 

152 .תינמרגה הלכשהה תורפס לש התוחתפתה תא ןחבו ל״למ רזח םירשעה האמה תישארב 

־םוקמ ןילרבמ׳ תאצוי ׳הטועפהו הריעצה תירבעה הלכשהה׳ תא ירויצ ןפואב ראית אוה 

רבדמב המ־ןמז׳ תורפסה התעת הכרד ךשמהב ,ורואית יפל 153.׳השאר לע הידיו התדלומ 

םירפוסה ןיב .׳ןהה תוצראב חכ־יריבכ םילאוג׳ הל האצמ ףוסבלו ,׳היצילג תוברעבו אטיל 

למכורק ןמחנ תאו אטילב (ג׳׳אמר)גרובצניג ןרהא יכדרמ תאו ןהכה ם״דא תא הנמ אוה 

ירפוס לש םתביתכ תא ךירעה אוה .היצילגב רטרא קחציו סזימ ביל הדוהי ,ר״יש ,(ק״נר) 

154.׳םמע חור לע הדי לע לועפל תדחוימ הטיש דחא לכ׳ םהל ורחב םהש ןוויכמ ,ולא היצילג 

.םש 147 

.215 ימע ,םש 148 

.361-360 ימע ,םש 149 

,ג ,םולבנייליל ביל השמ :םייפארגויבוטוא םיבתכ ,'יתורפס ןוקיתו ינידמ ןוקית' ,םולבנייליל ליימ 150 

ב ,רחשה :הנושארל םסרופ רמאמה ;111-110 ימע ,ל״שת םילשורי ,(תורוד)ןמיירב ׳ש תכירעב 

טמשוה ןודנה עטקה ךא ,םולבנייליל יבתכ לכ לש א ךרכב ספדנ רמאמה) 273-372 ימע ,(א״לרת) 

.(םש 

;112-110 ימע ,(46 הרעה ליעל)םירמאמ תצובק ,'תוינומדק תריקח רבד לעי ,םולבנייליל ליימ 151 

ספדנ ;(240 ימע ,ד ,רנזולק יפל) 20 ימע ,ד״לרת ,V ,רחשה ,1873 תנשב הנושארל םסרופ רמאמה 

.141-140 ימע ,(םש)םייפארגויבוטוא םיבתכ :םג 

ימע ,(125 הרעה ליעל)םירמאמ תצובק ,'איצילגו אטילב תירבעה הלכשהה תובא' ,םולבנייליל ליימ 152 

תרוקיבה ,ססרו 'ש :ספדנ ןכו ;360-354 ימע ,ג״סרת תנשל ףסאיחא חול :הליחת ספדנ ;245-238 

.4-2 ימע ,ו״כשת םילשורי ,תורוצו םינכת םירשעה האמב תירבעה 

.37 ב הימרי יפ לע 153 

.2 ימע , (152 הרעה ליעל)תירבעה תרוקיבה ,ססרו ;239 ימע ,(152 הרעה ליעל)םולבנייליל 154 
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תרחואמה הלכשהה תפוקתב תינמרגה הלכשהה תורפס לש התולבקתה [29 

אלל ולעפ םינושארה אטיל ירפוס יכ ןעט ,הבוטל םהמ המכ ריכזהש ףא ,אטיל ירפוסל רשא 

155.׳םעה חור תושירדמו םייחה יכרצמ ומלעתה׳ו ׳םתלועפב תמיוסמ הטיש לכי 

,הברה םיריש בתכ ןהכה ם״דא :אטיל ירפוסמ המכ ל״למ ךירעה וז תיללכ העיבקל רבעמ 

םלוע יכשחממ ותולעהל ,םעה ת ב ו ט לי גאד אל אוהו ,'םעה ייחב ועגנ םהמ טעמ ךא רשאי 

דובכ ןעמל׳ הדעונ אלא םעה ייח תא ןקתל האב אל ותביתכו ,׳םיעורפה וייח תא ןקתלו 

הפשב׳ םנמא בתכ ,ל״למ ירבדל ,גרובצניג ןרהא יכדרמ 156.׳שדק תפש תרמ ״תרבגה״ 

.׳לארשי ייחל סחי׳ םהל היה אל םגרתש םירפסה .׳יממע וא יעדמ ןכת ילב ךא ,הדמחנו החצ 

,גרובצניג לש היפרגויבוטואה תא ל״למ םנמא ךירעה ומצעב היפרגויבוטוא בתכש ימכ 

ותביתכ םג 157.וייחב התוא םיפדה אל ג״אמר יכ ןייצ ךא ,׳ורוד ייחב׳ ךרע תלעבכ ,׳רזעיבא׳ 

בור .׳ויכרצו רודה ייחמו ןמזה ןמ הלעמל׳ ל״למ תעדל איה (ל״כימ)ןוזנבל ףסוי הכימ לש 

םא ,ורודו ונמז לא עגונה דחא וליפא ןיא ויריש לכבו ,ומע לא ללכ םיעגונ םניא׳ ויריש 

ויה אל םג םא םולכ הרסח התיה אל תורפסהש ,ויעדוימל תודידיה־יריש תא בושחנ אל 

ופאמ ,ותעדל .׳עובצ טיע׳ ןמורה ללגב רקיעב ל״למ ךירעה ופאמ םהרבא תא 158.׳םיספדנ 

רודה תא םג ןכו ,בטיה ריכה ותואש ,ןשיה רודה תא ראיתש ,׳אלפנ ןמא׳ ,׳לודג ןמא׳ אוה 

159.הז רואיתב הלעתה אל אוה ךא ,שדחה 

תא וביתכהש םינוירטירקה םיררבתמ ונמז תורפס לע ל״למ לש ויתוכרעה םוכיסמ 

,תיחטש ,תיצילמ הלכשה ונל ורצי אנליווב הלכשהה ירצוי׳ ,וירבדל .יתורפסה וטופיש 

ןמ הטמל - ןוכנ רתוי וא ,םייחה ןמ הלעמל םג הז םעו ,ןמזה ןמו םוקמה ןמ הלעמל תדמועה 

םדוע םהה םייחהש ןיב ,ונייח תעד איה תעדה תישאר יכ ,תעדה ןמ הטמל םג הז םעו ,םייחה 

ןיב ,רבעה םע הוהה רשקכ התע ונייח םע דוע םה םירושקו ורבע רבכש ןיב ,ונינפל םימיק 

יפלכ תילילשה ותדמע תא ריבסהל תויושע ולא תורעה 160.׳םיינחור םהש ןיב ,םיימשג םהש 

.תמדקומה הלכשהה תורפס 

השדחה תירבעה תורפסה תא החתפ הלכשהה :ןוקראמ 

ףוסב ויה ןיידע ,תמדקומה הלכשהה תורפס תלילשל תרבוגו תכלוהה הייטנה תורמל 

ןותמה ליכשמה .םינושארה ןילרב יליכשמ לש םתריצי תא וכירעהש ימ םיעבשה תונש 

תורפס לע תיבויח תרוקיב (1879)ט״לרתב םסרפ ,׳למרכה׳ יפתתשממ ,ןוקראמ ביל םייח 

.(םש)ססרו :240-237 ימע ,םש 155 

.3 ימע ,(םש)ססרו ;240 ימע ,(םש)םולבנייליל 156 

.(םש)ססרו :(םש)םולבנייליל 157 

.4 ימע ,(םש)ססרו ;242 ימע ,(םש)םולבנייליל 158 

.64-63 ימע ,(46 הרעה ליעל)םירמאמ תצובק ,'והתה םלוע' ,םולבנייליל ליימ 159 

.3 ימע ,(152 הרעה ליעל)ססרו ;[141 ספדנ תועטב] 241-240 ימע ,(152 הרעה ליעל)םולבנייליל 160 
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[30 יאלפ השמ 

שממ הלכשהש ןעט ןוקראמ .ןיפ לש ותדמעל הברק וירבדב תרכינו ,תמדקומה הלכשהה 

החתפש איהו /םשארב ן״מבמרהו םיפסאמה ילעב ימימ [...] ונתורפסב [הצופנ] הצרפנ׳ 

הנייטצה םיליכשמה לש םתריציב השדחה תורפסהש עבק אוה .השדחה תירבעה תורפסה תא 

םינפ ,השדח הרוצ הל היהת יכ תורפסה ורשיו ונקת [םיליכשמה] המה׳ :ינשדחה הייפואב 

לע השדח חור וליצאהש ךכב האטבתה םיליכשמה לש םתמורת .׳םישדח םייחו ,תושדח 

.םישדח םיאשונ תאלעהו הפשה שודיח תועצמאב תורפסה תא םהילע ובביחו םידוהיה 

הלכשהה לש תיבויחה העפשהה תא רקיעב ןוקראמ ןייצ ןילרב תלכשה יללושל דוגינב 

,םמעל תיתמא הבהא וניאר םהישעמ לכבו .תדה תמכחב תיתמא הלכשה ואיבה׳ש ,הירפוסו 

ןילרב תלכשהב האר ןוקראמ161 .׳םתלועפב הלכשהו ,םבבלב המכח ,םתעדב לארשי תנומא 

םעה תבהא ךותמ תוועמ ןוקתל השקיבשו ,המצע תודהיה ךותמ העבנש הנותמ הלכשה 

.תודהיה תא תונשל ילבמ 

תודהיה ןרק תא ומירה ל׳׳בירו ןוסלדנמ :רבולטוג 

ל״ביר ןיבו ןילרב תלכשהל היסור תלכשה ןיב 1884־ב ויתונורכיזב הוושה רבולטוג םהרבא 

תורעבה םוקמב ,'תודהיה ךרדב׳ הלכשה האיבהש ׳הרוא׳ ץיפה ןוסלדנמ ,וירבדל .ןוסלדנמל 

.׳תודהיה ןרק ומיריו שמאב רוא וערז םהינש׳ יכ ,ןעט אוה .ל׳׳ביר םג ךכו ,ונמז דע הררשש 

םחל ל״בירש דועב ,תודהיב תכ םושב םחל אל ןוסלדנמש ,ותסיפת יפל ,םהיניב לדבהה 

השעמב יוויספכ ספתנ ןוסלדנמ .׳הלודג הכשחב תודהיה ןיע תא וסכ רשא רוא ידרומ דגנ׳ 

רבולטוג .׳זנכשא ירפוס םע ותדו ומע תמחלמ םוחלל אצי׳ ׳םילשורי׳ ורפסב קרו ,הלכשהה 

חוקפל ,לארשי יפלאל םייח תואצות ונממ יכ ,ובל לע תאז הלעה אל׳ ןוסלדנמש רעיש 

ןיקסנלומס לש ותרבס תא רבולטוג לביק תמיוסמ הדימב 162.׳השדח ךרדב םכילוהלו םהיניע 

.השעמה שיא היה אל ןוסלדנמש 

רשא ,םימתהו ביבחה שיאה׳ ןוסלדנמ תא ותונכב וז הזת םעה דחא םילשה םינש רובעכ 

ותדמע תא לביק םעה דחא םג .׳תולודגל רשכומ היה אל םגו תולודגב ךלה אל וימימ 

ישנא וב ולתנש לודג ןליא׳ ןוסלדנמ השענ ךכל ןווכתנש ילבמ יכ ןעטו ןיקסנלומס לש 

הארקנ - ותומ רחא םיבר םימי דוע הכשמנו וימיב הליחתהש הכפהמה לכו [...] השעמה 

[...] ינשה השמ ,עישומ ךאלמ׳ ןוסלדנמ בשחנ הליחתב םעה דחא ירבדל .׳ומש לע 

רכועו ומעב דגוב ,םידשל דש - םהה תורודה תלועפ דגנ איצקאירה ררועתהב - ןכ ירחאו 

הכר שפנ׳ היה ןוסלדנמ יכ רבס םעה דחא .׳הז אלו הז אל היה אל תמאבש דועב ;לארשי 

,םילודג םישעמל ןורשכו הפיאש לכ ילב ,חוכ־תפר םג ךא ,םעט בוטו תעד האלמ ,הגונעו 

.363 ימע ,(ט״לרת זומת)ד ,למרכה ,'ויערו ראטנאק ׳הל הנעמ׳ ,ןוקראמ לייח 161 

.8-7 ימע ,ד״מרת השרו ,איסור ונצראב ונמע תלכשה תורוקל תונורכז ,רבולטוג ןהכה ב״א 162 
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תרחואמה הלכשהה תפוקתב תינמרגה הלכשהה תורפס לש התולבקתה [31 

ןוסלדנמ לש ומוקמו ותובישח תא אופא לטיב םעה דחא 163.׳ןינבלו הסירהל ,םלועה ןוקתל 

.ןיקסנלומס תובקעב דעצ תאזב ףאו ,םישדחה םינמזב לארשי תודלותב 

םיפסאמה רוד תרוקיב :רוטנאק 

(יבצ)שריה לש וירבד לע וכמתסהב םיפסאמה רודב םינומשה תונשב ןד רוטנאק ביל הדוהי 

164.בויחה תא םג ןייצלמ ענמנ אל םתריציבו םלעופב ילילשה דצה תא שיגדהש ףאו ,ץרג 

חור תא ריעהלו תירבעה תצפהל התישארב הלכשהה לש התמורת תא הליחת ריכזה אוה 

רזח אוה .׳םעה ברקב קזחו ךלוה ןמזה חור יהיו [...] השדח הדובעלו םישדח םייחל׳ םעה 

ןוויכ יונישו ךפהמ לח ותומ רחאל ךא ,םיפסאמה לע וייחב עיפשה ןוסלדנמש הנעטה לע 

שידקהל ולחיו הדבל הפשה תרהטל קר גואדל׳ ולדח םהו ,םיליכשמה לש היצטניירואב 

םעה חור תא וירבדל וררוע םה תיתורפס הניחבמ .׳ללכב הלכשהה תבוטל םהירמאמ 

אל םיאבה תורודל רכזו שממ הב שיש השורי׳ רבד לש ופוסב ךא ,׳בגשנהו יפויה תארקל׳ 

165.׳םהירחא וריאשה 

ארקמה רואיבב ,קודקדב םיפסאמה רוד ירפוס לש םהירמאמ לע תרוקיב חתמ רוטנאק 

םיריש תינמרגמ ומגרת םה ,וירבדל .׳וניניעב םירענ השעמכ םויה׳ םיארנה ,היפוסוליפבו 

166.וחספ הלא ינש לעו ,רלישו התג םיררושמה ילודג לש םתגרדב ויה אלש םיררושמ לש 

,םיעצוממ תונורשכ ילעב םישנא׳ ויה ׳ףסאמה׳ ירפוס לכ טעמכש ,ץרגל המודב ,ןעט אוה 

םינושארה םיליכשמה וריכה םא םג .׳תולודגו תוקומע תובשחמ דילוהל םהמ הבגש רשא 

,ודוחייו ותוהמ לע ודמע אל ,׳הריבכה ותעד׳מו ׳לודגה וחור׳מ ולעפתהו ןוסלדנמ לש וכרעב 

167.תודהיל ותשיגמו ויתודמעמ וקחרתה השעמלש דועב וכרדב םיכלוה םה יכ ובשח ןכ לעו 

ומאת אלש תודהיה תשרומ לש םיבושח םיטביה וחד םהו תילילשו תיתרוקיב התייה םכרד 

הלכשהל וסחי תא עבק ,ןיקסנלומס ומכ ,רוטנאק 168.תיפוריאה תורואנה תושירד תא 

אוה רמאמה)טסר ימע ,ז׳׳ישת ביבא לת ,םעה דחא יבתכ לכ ,'תוכופהת רודי ,[גרובצניג ׳א] םעה דחא 163 

אינמרגב םידוהיה תלכשה תישאר ימימ היפרגונומ :תוכופהת רוד ,דלפנרב ׳ש לש ורפס לע תרוקיב 

.([ז״נרתב האצי הנושארה הרודהמה] 1914 השרו ,ח׳׳יה האמה תונשב 

ףוגב׳ :ורמאמ ילושב ריעה רוטנאק .34-1 ימע ,(ז״מרתג ג ,ףיסאה ,'םיפסאמה רודי ,רוטנאק ל״י 164 

יתעד יפל וירבד רשא תומוקמה לכב ונממ יתיטנ ךא [...] ץטארג ׳ה תובקעב יתכלה ורקעו רמאמה 

חומ ילעב ויה ,"ףסאמב"םיפתתשמה לכ טעמכ' :לשמל הוושה .(1 ימע ,םש) 'תמאה לא םינווכמ םניא 

.(115-86 ימע ,ד׳יסרת השרו ,שווירט א״י םגרת ,ט ,םידוהיה ימי ירבד ,ץרג יצ) 'תואר־ירצקו ינוניב 

.7-6 ימע ,(םש)רוטנאק 165 
.7 ימע ,םש 166 

וריכה אל ,וכרד תא וניבה אל ךא ,םחנמ־ןב תא דאמ וצירעה םה' :ץרג לש וירבד הוושה .22 ימע ,םש 167 

ליעל] ץרג)׳םהמ קוחר היה רבכ אוהו [...] םכותב ונדוע יכ ,ומד םה ;ויתודמבש ימינפה ןיערגה תא 

.(109 ימע,[164 הרעה 

.21 ימע ,(םש)רוטנאק 168 
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[32 יאלפ השמ 

ושחרתהש - תינוציקה המרופרהו הרמהה ןוגכ - תורחואמ תויוחתפתה יפ לע תינמרגה 

.התעפשהבו ןילרב תלכשה תובקעב הרואכל 

דוסיה תא החינה תינמרגה הלכשהה :ןורטיצ 
השדחה תירבעה תורפסל 

תירבעה תורפסה תודלות תא םכסל םירקבמו םירפוס ושקיב הלכשהה תפוקת יהלשב 

דיתעש ימ ,ןורטיצ ביל לאומש יאנותיעהו רפוסה היה הלאמ דחא .תע התוא דע השדחה 

תומישרו (1924־ב> ׳השדחה תירבעה תורפסה ירצוי׳ היפרגונומה תא םימיל בותכל היה 

תא הנמ אוה ׳השדחה ןורשי תורפסל׳ דוסיה יחינמ םע 169.תירבעה תונותיעה תודלותל 

תנש דע ג״מקת תנשמ) "דמח םרכה״ו "םיתעה ירוכב״ ,"ףסאמה״ ירפוס םחנמ ןב ידימלת׳ 

170.׳היססורב גרובצניג ןרהא יכדרמו ןהאזניוועל רעב קחצי ה״ה םירפוסהו זנכשאב (ג״רת 

־וקנרפ דוד ,ל׳׳חמר תוזחמה יבתוכ תא ,באז־ןבו בונאטאס ,לזיו םיררושמה תא ריכזה אוה 

ןמורב ופאמ םהרבא וירבדל היה ןושארה רפסמהו ,יתרפאה ףסויו ןהכה םולש ,סידנימ 

הפשה תא ותוויעש ׳״קחצי יבככ״ו "םיפסאמ״ה ילעב׳ תא םישאה ןורטיצ .׳ןויצ תבהא׳ 

עיפוהל לחהש ,׳קחצי יבכוכ׳ל םיפסאמה ןיב רושיקה רזומ וטבמ תדוקנמ םג 171.תירבעה 

.םתריצי תא ךירעהל ילבמ םירפוס הנמו רפס אוהו ףחוס ירוטסיהה וטבמ .1845 תנשב 

.היסורב החתפתהש וזל הינמרגב הלכשהה ןיב ,רבולטוגל המודב ,הוושה ףא ןורטיצ 

התייה הנושארה העונתה .תירבעה הפשה ןרק תא םירהל ואב תועונת יתש ,וירבדל 

תונש תלחתב היסורב׳ היינשהו ,יזנכשא ץראב "םיתעה ירוכב״ו ״םיפסאמ״ה תפוקתב׳ 

.׳ברעמה תוצראמ ונילא אבל םינושארה הלכשהה יוק ורדח רשא תעב ,וז האמל םיששה 

יעצמאכ׳ תירבעה הפשב השמתשה תינמרגה הלכשהה :םייתשה ןיב לידבה אוה םלואו 

תא הציפה היסורב הלכשהה וליאו ,׳הלכשהה תא הדי לע איבהל יעצמאכ ,הרטמכ אלו 

,הלבקתה ךכ םושמ ,72.תרחא תידדצ הרטמ םשל אלו ׳הפשה לש המשל׳ הפשה תעידי 

העיבה רבכש הנעטה תא אופא לביק ןורטיצ .דיתעב החירפ הל היופצו וז הלכשה ,ותעדל 

תורואנל ברקתהל יעצמאכ תירבעה ןושלב השמתשה תינמרגה הלכשההש ,רוטנאק 

(1913) 7 :ךליאו (1912 לירפא) 6 ,םלועה ,'תירבעה תונותעה תודלותל תומישר' ,ןורטיצ ל״ש 169 

הנליו ,םתלועפ ךרעו םנונגס ,םהיתוריצי ,םהיתודלות :השדחה תירבעה תורפסה ירצוי ,ל״נה ;ךליאו 

.ד״פרת 

יאדווב - 'זנכשאב' .312-311 ימע ,(ח״מרת)ב ,תורפסה רצוא ,'ותורפס לעו לארשי לעי ,ןורטיצ ל״ש 170 

םג ןורטיצ גהנ ךכו .הניווב ואצי ׳דמח םרכיו 'םיתעה ירוכב׳ ירהש ,תינמרג תורבוד תוצראל ותנווכ 

.ןלהל האר :ךשמהב 

הקוב הפשל הושע רשא ,תיחשמל הדוה תא וכפהיו הרהטמ הותיבשיו םינושמקו םילרח הינפ וסכי 171 

.(313 ימע ,םש)׳"ץצוק ץא״ תפשכ ,ותעיס ינב םינטיפהו רילקה תפשכ הקלובמו הקובמו 

.302 ימע ,םש 172 
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תרחואמה הלכשהה תפוקתב תינמרגה הלכשהה תורפס לש התולבקתה [33 

ףא תאז םע .תירבעה הפשה תא תינמרגה הלכשהה החנז ,וז הרטמ הגשוהשמו ,תיפוריאה 

.השדחה תירבעה תורפסל דוסיה תא החינה תינמרגה הלכשהה יכ רבס אוה 

תירבעה הפשה שודיחל םיפסאמה תמורת :ןוזנתנ 

ןפואב םלעפמ תא הארש ימ היה ןיידע ,םינושארה םיפסאמב החטוהש תרוקיבה תורמל 

,'תונורכזה רפסי ל״ביר לש היפרגויבל ותמדקהב ,ןוזנתנ רעב דוד .האמה ףוסב םג יבויח 

לש םתמורת תא םנ לע הלעהו תירבעה הפשה שודיחב םינושה תעה יבתכ לש םקלחב ןד 

םיפסאמה ילעב לש ןויערה הז היה םרו לודג המ םיאור ונא הזמו׳ :תירבעל םיפסאמה 

,הזה הלענה ברה לש וידימלתמ ויה רשא ,ל״ז ן״מבמרה לודגה ונבר ימיב דוע םינושארה 

,םיפסאמה תובקעב ואבש ׳םיתעה ירוכב ילעב׳ תא םג ריכזה אוה .׳וילגר רפעב וקבאתהו 

173.׳ונתורפסו ונתפש זועמב וקיזחה׳ םה ףאשו 

הלכשהה לוטיב - זיירפנרהא :יעיברה לגה 

לש םתוגהב ,הרשע עשתה האמה יהלשב חתפתה הלכשהה תורפס תכרעהב יעיברה לגה 

- הלכשהה דגנ רתויב םירומחה םייוטיבה דחא .הייחתה תורפסו ׳שדחה ךלהמה׳ ירפוס 

םע ״4.׳?ןאל׳ זיירפנרהא יכדרמ לש ורמאמב יוצמ - הלכשהה לש תטלחומ הלילש השעמל 

דחא םע הסמלפתהש ׳םיריעצה׳ תצובק ירפוסמ ,זיירפנרהא אצי תורפסב תורמשמה יפוליח 

תורפס ןיב זירט עובקל שקיב אוהש רורבו ,הלכשהה תורפס דגנכ ,(1897)ז׳׳נרתב ,םעה 

תורפס ,ןמזה תב תורפסה ןיבל הרשע עשתהו הרשע הנומשה האמב הרצונש הלכשהה 

הניא׳ השדחה תורפסה יכ םינפ יתשל עמתשמ וניאש ןפואב זירכה אוה .׳שדחה ךלהמה׳ 

תלחתה [םא יכ] א״כ ,ךליאו ״םיפסאמה״ תומימ םימדוקה תורודה תדובע לש ךשמה 

175.׳הנכתו התרוצב השדח ,ירמגל תרחא הדובע 

יפל .תמדקומה הלכשהה תורפסו ׳ףסאמה׳ ירפוס לע הפירח תרוקיב חתמ זיירפנרהא 

׳תורפס ןימל׳ הניפה ןבא תא וחינה םהו ,׳המרגורפ׳ לכ ׳םיפסאמה׳ל התייה אל ותכרעה 

ורקיע לכ׳ זיירפנרהא לש ותסיפת יפלש גשומ ,׳הלכשה׳ םשב התנוכ ןמז רחאלש 

,העורג תורפס ןימ קר הניא׳ םיפסאמה לש הלכשהה .׳״תורפס״ גשומה תלילש אוה 

תורפסה גוחב סנכנ וניאש ,םירפוס תדובע לש ירמגל רחא ןימ איה א״כ - תמצמוצמ 

.ii ימע ,ס״רת השרו ,תונורכזה רפס ,ןוזנתנ ב״ד 173 

,תויתורפס תוסמ ?ןאל ,ל״נה :שדחמ ספדנ ;503-489 ימע ,(ז״נרת)א ,חלשה ,'?ןאל׳ ,זיירפנרהא 'מ 174 

.112-106 ימע ,ח״נשת םילשורי ,(תורודו ןמצלוה ׳א תרודהמ 

.105,(םש1 ןמצלוה תרודהמ ;489 ימע ,(םש)זיירפנרהא 175 
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[34 יאלפ השמ 

,השודק הרטמ ןעמל וא להק ןעמל ולעפ אלו םיטנטליד ויה םיפסאמה ,ותעדל ״6.יללכ 

,םנמזו םמוקממ קותינב םינושארה םיליכשמה תא םישאה אוה 177.םמע תא ותריש אלו 

לש ותריש תא לוכו לוכמ לטיב ףא אוה .םנמזב הטלשש תוברתה ייחל וסחייתה אלש ןעטו 

תירבעה הרישה ארוב׳ היה לזיווש (ג״לי רומאכ םהיניבו)םיבר לש םתעיבק תא החדו לזיו 

178.׳השדחה 

הייחתה לש התוהמ לע זיירפנרהא ריהצה Jüdischer Almanack תעה בתכ לע רמאמב 

לש תימואתפ תוצרפתה׳כ תעה בתכ תאצוה תא ןייפא אוה .תירבעה תורפסב השדחה 

ריעצה רודה תוממ וק ת הי -התועמשמ יכ עבקו ,ישדחמ הנובו הבירחמה ,שעג־רה 

שדח רוד לש ןימאמ ־ינא אוה׳ וירבדל תעה בתכ 179.׳!ונלש היחתה תעונתב 

שדחלו ויתולובג ביחרהל ידכ ןשיה ונמלועל םיסנכנה ,םישדח םידוהי לש רוד לש ,ןנערו 

םשכ 180.׳שדחה דעב אלא ,ןשיה דגנ םחלנ וניא [...] שדחה רודה [...] ויתווקת תא 

ןמ הדגנכש דצה ןמ םג ונידי ונקלסי ךכ ,זיירפנרהא עבק ,תרוסמה ןמ ונררחתשהש 

תוררחתשה לע הזרכה וז התייה .׳השבי ,תפייוזמ ,תיחטש הלכשה׳ התייהש ,׳הלכשהה 

,׳הארבנ אלו התיה אלש ,תוישונא וזיא׳ל הנעט יכ המשאוהש ,הלכשהה לש היגולואדיאה ןמ 

181.׳םיימואלה םייונשהו םיימואלה תולובגה׳ לוטיבלו טלחומ ןויוושל 

תליחתבו הרשע עשתה האמה יהלשב הבזכאה תא האטיב הרומג היזיוורל וז האירק 

תורואנה לש םיטשפומה היכרעמו הלכשהה לש תיפוטואה היגולואדיאה ןמ םירשעה האמה 

ירוטסיה רוריב זיירפנרהא לש וירבדב תוארל ןיא .םמישגהל היה ןתינ אלש ,תיפוריאה 

םימעטמ תילטוט הייחדל ארקש יגולואדיא רשנמ אוה ורמאמ .לוקש יתורפס ףא וא 

.תע התואב הלכשהה יללוש לש רבגתמה םלוק תא גציי אוה ךא ,אל ותו םייגולואדיא 

׳שדחה ךלהמ־׳ל ותפטהו תמדקומה הלכשהב זיירפנרהא חיטהש השקה תרוקיבה תאז םע 

תונעטה .הרשע עשתה האמה יהלשב השדחה תירבעה תורפסב ולחש םייוניש לע תודיעמ 

,תמייק תורפס לטבלו דגנתהל ,תונשלו שדחל ןויסינכ תונבומ תויהל תויושע הלכשהה דגנ 

תיוויטקייבוא תרוקיב לש ןחבמב תודמוע ןה ןיא ךא ,רתוי השדח תורפס המוקמב ביצהלו 

.תיניינעו 

.107 ימע ,(םש)ןמצלוה תרודהמ ;490 ימע ,(םש)זיירפנרהא 176 

.109 ימע ,(םש)ןמצלוה תרודהמ ;491 ימע ,(םש)זיירפנרהא 177 

.110 ימע ,(םש)ןמצלוה תרודהמ ;492 ימע ,(םש)זיירפנרהא 178 

,(םש)ןמצלוה תרודהמ :שדחמ ספדנ ;186 ימע ,(ג״סרת)אי ,חלשה ,'תיתורפס הפקשה׳ ,זיירפנרהא ׳מ 179 

.141 ימע 

.142 ימע ,(םש)ןמצלוה תרודהמ ;(םש)זיירפנרהא 180 

.143 ימע ,(םש)ןמצלוה תרודהמ ;187 ימע ,(םש)זיירפנרהא 181 
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תרחואמה הלכשהה תפוקתב תינמרגה הלכשהה תורפס לש התולבקתה [35 

השדחה תורפסה תרצוי ,הלכשהה לע ןגמ שווירט 

וריכהש םילוקש תולוק ועמשנ ןיידע הלכשהה יפלכ זיירפנרהא לש ףחוסה םעזה תורמל 

הלכשהב׳ לזלזל הייטנה עקר לע .הלכשהה תורפסל השדחה תורפסה הבחש בוחב 

רפסמה אצי ,״׳רחשה״ דע ״ףסאמה״ ימימ תירבעה תורפסה ירפ ,ונל תדחוימה 

ישפות לכ׳ לע ותעדל 182.׳הדובכב שורדל׳ (1900)ס״רתב שווירט והילא ףסוי םגרתמהו 

.׳םולה ונאב םדי לע קר יכ ,םינושארה םיליכשמל הברה הבוט קיזחהל [...] ירבע טע 

ונרוד אל׳ :שווירט ןעט ,םנמזל השדחה תירבעה תורפסה תישאר תא וסחייש הלא דגנכ 

םה ,הושדח םה .איהה הבולעה הלכשהה ילעב םא יכ ,השדחה תירבעה תורפסה רצוי אוה 

תא סחיי אוהש אלא דבלב וז אל .׳הנעמל םיחתפה לע ורזח םהו הל ומחלנ םה ,הילע ולמע 

ןגהל שקיב שווירט .םינושארה םיליכשמה לש תיתשתה תלועפל ונמזב תורפסה יגשיה לכ 

םג תיתורפסו תיללכ הלכשהב םנורתי תא ןייצו ,םהב לזלז זיירפנרהאש םירפוס םתוא לע 

םילודג ויה ליכיא קחצי םגו ,באז ןב ,לירב לאוי ,ליזייוו׳ :שדחה ןמזה ירפוסמ םיבר לע דחי 

ומסרפ רשא ,םיטעמה םירבדהו .םהירחא םיאבהמ םיברמ תיתורפס הלכשהבו המכחב 

ירפוס ולענ הזבו ,דחי םישדחו םיטושפ ויה ,וכרד יפ לע שיא "םיתעה ירוכב״ו ״םיפסאמ״ה 

שווירט .׳םיטושפ אלו םישדח אל םהירבד בורש ,הזה רודה ירפוסמ םיבר לע םהה םימיה 

תורפסה ישדחמכ םהל יוארה םוקמב םידסיימה תובאה תאו הלכשהה תורפס תא ביצה 

הפוקת לש הפס לע ,םנמז רחאל הנש 120־כ ןיידע הרכינ םתעפשהש ,השדחה תירבעה 

.תוימואלה תפוקת ,השדח 

ורמאמב ןוידב .ןכל םדוק תודחא םינש םעה דחא עיצה הלכשהה תורפסל הנוש השיג 

,םעה דחא ןעט השדחה תעב תורפסהו ןושלה תוחתפתהב (1894 ,ד״נרת)׳ןושלה תלאשל׳ 

לזיוו ה״נר ,ןומימ המלש ,םחנמ־ןב׳ ,םיליכשמה ינושארש ,םירחא לש םתעדל דוגינב 

לש התוחתפתה תא ךישמהל׳ אלא ,השדח תורפס שדחל ואב אל ,׳םרוד ינבמ םירחא דועו 

םירפסב תושדחה תויפוריאה תובשחמה׳ תא בלשל ולדתשה םה .׳הקספנש הנשיה תורפסה 

דצל תורפסה התטנ הז רחא ףכית לבא .ץרמנהו ןשיה ןונגסה ותואב םיבותכ םירמאמו 

היה הבש שודיחהו ,תורודה תורפסל ךשמה הלכשהה תורפסב אופא האר םעה דחא 183.׳רחא 

.ןשי ןקנקב שדח ןיי ןיעכ - ןמזה תב תיפוריאה הבשחמה בולישב ותעדל 

אלש רמוחו לק [...] "הגספ"אלו "חלשה"אל התע ונל ויה אל ונינפל ויהש תורודה יליכשמ אלול׳ 182 

הלכשהה [.]אוה (.)םהיעטמ רצנ הלכ תוימואלה םג ,"הישות״ו "ףסאיחא׳׳ו םוי םוי ינותע ונל ויה 

רשא םישנא יתפש לע םג םויכ תאשנה תוימואלה םא איה ,ונל רשא ימואלה חורה תרה איה תירבעה 

דובכב׳ ,שווירט א׳׳ד ׳הז המשב העדונ אל םינושארה םיליכשמלש יפ לע ףא ,תירבע אורק ועדי אל 

.(םידומעה רופסמ אלב ,[ס״רת] ח ,ףסאיחא ,״׳הלכשה״ה 

חולב הנושארל ספדנ ,הצ ימע ,(163 הרעה ליעל)םעה דחא יבתכ לכ ,׳ןושלה תלאשל׳ ,םעה דחא 183 

.ד׳׳נרת תנשל ףסאיחא 
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[36 יאלפ השמ 

הלכשהה תורפס תא וגחב אל בור יפ לע םיבייחמה ןהו םיללושה ןה יכ רמול שי םוכיסל 

הנמז רחאל תמדקומה הלכשהה תורפס תניחב .הנמזב הטלשש הקיטאופה רואל הינמרגב 

,המ תונחלסב ללכ ךרדב הילא וסחייתה םיבייחמה ףאו ,תינללוכו ידמל תיחטש התייה 

תואיצמכ הלכשהה תורפס תא ולביקש ימ םג .יתורפס אקווד ואל ךא ימואל דיקפת תאלממכ 

הרכהה וליפא ךא .תורחואמ תויתורפס תויוחתפתהל ןנוכמ ךבדנ הב ואר ,הנמזל תיתורפס 

תצרופכ הלכשהה תורפס לש יתורפסה ירוטסיהה הדיקפתב םירחואמ םירפוסו םירקבמ לש 

תרוקיבב וטלשש הלילשלו לוזלזל ,הפירחה תיתרוקיבה המינל הלכי אל ,תיתורפס ךרד 

,תטרופמ ,תשדוחמ הכרעהל וז הבושח תורפס התכז הנש 200־כ רובעכ קר .תיתורפסה 

.תיתורפס - רקיעבו תקדקודמ 
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