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 The paper studies Tuvyah Feder's Qol Mehazezim as part of the literary genre
 of the Dialogues of the Dead which was prevalent in 18th-century" European
 literature.

 Written in 1813 and published in 1853 and 1875, Qol Mehazezim is an
 attack on Mendel Lefin's translation into Yiddish of the Book of Proverbs. Its

 first part consists of a direct, blunt invective on Lefin while the second part is
 patterned after the Dialogue of the Dead genre. The dialogue takes place in
 the other world between and among historical figures originally belonging to
 different times and different places.

 Analyzing several literary techniques which were employed by the author,
 the paper clarifies certain questions concerning the affinity of Feder's dia
 logue to the European genre and to previously published similar works in
 Hebrew (by Aaron Wolfssohn and Shelomo Loewisohn).

 It further assesses the unique features of this literary genre, such as the
 role of the introduction, the selection of historical figures for the given dia
 logue and their characterization, description of the heavenly abode in earthly
 terms, the transition from this world to the other, earthly objects transferred
 to the realm of the dead, concept of reality and truth in the after life, etc.

 Probing into Greek and Judaic traditions, this study also explains Feder's
 selection of certain functionaries' names and their roles as well as names of

 divisions in the lower and upper realms.
 Feder's invective piece is examined against the backdrop of the ideology

 of early Haskalah exponents, such as Moses Mendelssohn, as concerns Yid
 dish. Lefin's translation of Proverbs into popular Yiddish, rather than the
 lofty, but correct German, reflects the latter populistic trends of Haskalah
 rather than the elitist inclinations of early Haskalah, which had been
 embraced by Feder.

תירבעה תורפיסה לע תיפוריאה תורפיסה לש תיטיאה ךא הדימתמה התעפשהל תודע 

.תירבעה תורפיסב ותוחתפתהבו םיתמה תוחיש לש רנא'זה תעפותב אצמית הלכשהה תפוקתב 

ותישאר .ח"יה האמב תיפוריאה תורפיסב ץופנ היה הז רנא'ז 1,םדוק רמאמב יתנייצ רבכש יפכ 

םינשב ףסאמהב הספדנש ,ןוספלוו ןורהא לש 'םייחה ץראב החיש,ב תירבעה תורפיסב 

 1797-1794.

,13־12 ימע ,(ב"משת ןוושחרמב ג''כ ,ז"ט ,יט) 3 ,2 ,1 'לג ,א"נ ,ראודה ,"יתורפיס רנא'זכ 'םיתמה תוחיש,,, (1) 

.215־209 ימע ,(ב"משת ,םילשורי) 'ג ,תודהיה יעדמל ינימשה ימלועה סרגנוקה ירבדב ןכ־ומכ ספדנ .43 ,30-29 
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[ב] יאלפ השמ ב 

ואבש תוחישה לע הנושארה 'החיש,ה לש תימינפה העפשהה הבר יכ ,ןייצל שי תאז םע 

םיירנא'זה םישומישב ןה ,הרוצב ןהו ןכותב ןה ,תירבעה הלכשהה תורפיסב היתובקיעב 

;דבלב ץוחמ העפשה חינהל חרכהב ןיא ,רומאל .םנויפיאבו םירוביגה תריחבב ןהו םינושה 

תוביסנמו רנא'זה לש וחותיפמ םישקבתמה םייונישה ףא לעו ,תיבמ העפשה ונל תדמוע ירהש 

.ולא תוריציב ןייעש לכל הקודבו הרורב וז העפשה ,םייפיצפסה םירוביחל תודחוימה 

איצוהל — ןוספלוו לש ותחיש תובקיעב ובתכנש תונושארה תויריטאסה תוחישה תחא 

לוק תיריטאסה 'החיש,ה התייה — ירבעה קודקידה לע ןוזיוול לש ותחישב "תויניצר" תוחיש 

ותספדהו ,1813 תנשב ,הארנכ ,בתכנ הז ילאסרוורטנוק רוביח .רדפ היבוט תאמ םיצצחמ 

.,רוביחה•,רוביחה לש הנושאר הרודהמ ,רעושמה יפל ,הספדנ 1853־ב קר .םיליכשמה ץחלב הענמנ 

ינויע תרגסימב תונורחאה םינשב ןודינ רוביחה 2.היינש הרודהמ הספדנ הנש 22־כ רובעכו 

די־בתכ לש רעומ חסונ רדנלדירפ הדוהי םסריפ רבכמ אל 3.ססרו לאומש לש הריטאסה 

וז תיריטאס הריציב ןויד ןכו (ומצע רבחמה אלו) ינומלא ליכשמ ידי-לע 1830 תנשב קתעוהש 

הדימב לדבנ אוהו ,קרוי־וינב תירוביצה היירפיסב יוצמ הז חסונ 4.תונושלה ביר תא תנייפאמכ 

.תספדומה הרודהמה ןמ הטעמ אל 

.ילשמ רפסל בונאטאסמ ןיפל לדנמ םחנמ לש ומוגרית לע סומלופ םיצצחמ לוק לש וזכרמב 

תיזנכשאל ך"נתה ירפיסל םימוגרתה חור יפ־לע אלש ,לקולק וניה םוגריתה ,רדפ לש ותעד יפל 

תגליע הקתעה ןיפל לש ומוגרתב האור רדפ .ויתובקיעב םיכלוההו ןוסלדנמ השמ לש וחסונב 

םגרתמה רישמה ,רדפ תעדל .תידיאל םוגרת השעמל התויהב ,תינמרגה ןושלל הנמאנ הניאש 

חתמ עודיכש ,תידיאל (ותעדל ,םילקולקה) םימוגרתה השעמ תא אלא ,הלכשהה לעפימ תא אל 

.רתויב הפירח תרוקיב ןוסלדנמ ונמזב םהילע 

ינשה וקלח .ןיפל לש םוגריתה השעמ דגנ הרישי תיוויטקווניא היינפ וניה ןושארה וקלח 

םיליכשמה ישארמ המכ 'החיש,ה ךרוצל סייג רדפ .םיתמה תוחיש לש תירנא'זה תנוכתמב יושע 

יפל התוא הנב אוה ףאש ,ןוספלוו לש 'החיש,ה תובקיעב קפס לכ אלב ,ןוסלדנמ השמ םשארבו 

לע ןוזיוול המלש לש 'ותחיש,מ םג עפשוה רדפ יכ ,חינהל םוקמ שי .ןוסלדנמ השמ לש ותומד 

ק"דרק"דרק"דר םע חחושמה לירבכ ליכשמ־וקדקד דמוע הזכרמבש ,ירבעה קודקידהו תירבעה הפשה 

תויטקאדידה תויניצרה 'תוחיש,ה גוסמ איה ןוזיוול לש וז 'החיש, .ירבעה קודקידה יאשונב 

ץראב החיש,ל הבריקה לכ םע 5.יריטאסה גוסה ןמ תונושה ,םיתמה תוחיש לש הז רנא'זב 

דועב דבלב דחא ןיינע הרצקה ותחישב זכיר ןיפלש ,תעדה תא ןתיל שי ןוספלוו לש 'םייחה 

.םיבושחה הלכשהה יאשונמ ־המכב 'ותחיש,ב קסע ןוספלווש 

תאטבמשמ רתוי ךא 6.תידיאה ןיבו תירבעה ןיב תונושלה ביר תישאר תא ךכב האורה שי 

חתמה תישאר לע עיבצהל ידכ הב שי תידיאה ןיבל תירבעה ןיב תונושל ביר וז 'החיש, 

תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק ףסוי לש ונוידב םיצצחמ לוק לש תורודהמה תלאשו םירבדה טוריפ האר (2) 

.246־239 ימע ,(i960 ,םילשורי) 'א ,השדחה 

,(ח"לשת תבט) 12־11 ,תונשרפו תרוקב /'תירבעה הלכשהה תורפסב סונאיקול לש הריטאסה ידה,, ,ססרו לאומש (3) 
.97־95 ימע 

תונושלה ביר,, !303-275 ימע ,(א"משת) 1 תוהז ,"םיצצחמ לוק/רדפ ןמטוג היבוט,, ,רדנלדירפ הדוהי (4) 
.34-5 ימע ,(א"משת ,ןליא־רב תטיסרבינוא) ארדתקה ןמ ,"הרשע־עשתה האמה לש התישארב הפוריא־חרזמב 

הפוקת /ט ךרכ ,שדחה ףסאמהב הליחתב העיפוה 'החיש,ה .(1811 ,גארפ) תומשנה םלועב החיש ,ןהאזיוועל המלש (5) 

.םיכשמהב הספדנו ,(ע"קת ןסינ) 'ג 

.(4 'עה ,ליעל) "תונושלה ביר,, ורמאמב רדנלדירפ הדוהי (6) 
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ג ןידה אמלעמ אלש תולוק [ג] 

רבכ עקרב .תיטסיתיליעה המגמל תיממעה המגמה ויב תירבעה הלכשהה לש היצאטניירואכ 

תרשל םייליכשמה היקוסיע תרגסימב תבייח תירבעה הלכשהה םא ,הלאשה ררועתהל הליחתמ 

החוורש ,תידיאל ר''נתה ירפיס תא םגרתלו ,"הפשה תרהוט,, ןובשח לע םג אולו ,םעהדומה תא 

איהש ,הרפסימב תמצמוצמה תיליעה תא תרשל הילעש וא ,הפוריא חרזימב םידוהיה ברקב 

תא עיבהל ךישממ רדפ היבוט ירבעה ליכשמה .הנוכנה תינמרגה יכריב לע הנומאו םעט־תנינא 

ירפיס לש תינמרגל םימוגריתהש ,ןוסלדנמ לש ונמזב ,תמדקומה תירבעה הלכשהה תדמע 

ןוגכ ,תידיאה־"תינמרגה,, יפ־לע אלש תינמרגה ןושלה תרהוט לע תושעיהל םיבייח ר"נתה 

םע הלא לש םתורכיה .םיירבעה םיליכשמה יניעב תשבושמ התארנש ,וילופ ידוהי יפבש התוא 

דיעמ ויפל לש ומוגרית .תינמרגה הפשה לש תיעצמא־יתלב העידיל םתאיבה תינמרגה תוברתה 

לש ותיב־ומאנ אוה רדפ רא .הלכשהה תורפיס לש התויממע ןוויכב רתוי תורחואמ תומגמ לע 

המלידכ תיליע וא תויממע :הלכשהה לש התשיג תלאש תא עדומב ררועמ וניאו ,ןוסלדנמ השמ 

.תרערועמ־יתלב הדימ־תמאכ תגצומ ןיפל לש לקולקה ומוגרית רבדב ולש תמאה .רקיעו ללכ 

הוויה םמצע ןיבל םיליכשמה ןיב ימינפ סומלופ ךרוצל םיתמה תוחיש לש רנא'זב שומישה 

.ונל םישדח םניא ןבומכ םיירבעה םיליכשמה ןיב םימדוק תועד־יקוליח יכ ףא ,השדח העפות 

ןיב ,ןוספלוו ןיבו ומצע רדפ ןיב ,ןוספלוו ןיבו בונאטאס קחצי ןיב רבעב ועריא םימוד םיסומלופ 

לזיו ןיב םיחתמ לע רפסל םיעדוי תומושר יבתוכ .דועו דועו ,ףסאמה יכרוע ןיבו ש"רב ןמחנ 

ךכו ,יתורפיס יוטיב םהל ואצמי רפס־ישנא ןיב תועדה־יקוליחש ,אופיא ,יעביט .לכייא ןיבו 

.הכותבש תימינפה הסיסתה ןמ תרשעתמ תירבעה תורפיסה תאצמנ 

,(רשע השיש ךותמ םידומע העברא) ולוכ רוביחה ןמ עברכ וכרואש ,יוויטקווניאה אובמה 

בותכ אובמה .עפשב ללמבו ,תורתוימ תורזחב ,הבורמ תוכיראב תנייפואמה השירפ הווהמ 

ומוגרית לע תיוויטקווניאו הרישי תרוקיב ובו ,ןיפל ,רבחמה לש ורבד*לעב לא הרישי היינפכ 

ודילש םיליכשמה תרובחו ןוסלדנמ ועבקש הדימהיתומא יפ־לע טופישיתדימ תעיבקו ,ןיפל לש 

םוגרתה יפלכ רבחמה תדמעל רשאב העתפה לכ אובמה ענומ ןכ־לע .םהלש ר"נתה ימוגריתב 

תא רבחמה עיקוי דציכ תעדל ןרקס ארוקה דא .'החיש,ה לש יופצה ךלהמל רשאב וא ויפל לש 

.אובמה תא ותעידי חוכמ 'החיש,ב תויומדה לש ןבצמל ףידע בצמב אצמנ אוהו ,ומוגרתו ןיפל 

תריציל רדפ שרדנ אובמה לש ןיטישה ןיבמ :'החיש,ה ןמ ןיטולחל קתונמ אובמה ןיא ,ךדיאמ 

,תרגסימה רופיסב ושמתשהש םיתמה תוחיש ירבחממ ויה .המצע 'החיש,ל יהשלכ תרגסימ 

םישולשב ,תאז תמועל .םהידיל 'תוחיש,ה ולגלגתה דציכ ריבסהל ידכ ,המצע 'החיש,ה ינפל 

ועיגה דציכ רבסה לכ ןיאו ,תרגסימ רופיס לכ אבוה אל סונאיקול לש תויסאלקה תוחישה 

היצנוונוקב ריכהל ארוקה שרדנ הז דחוימ רנא'זב .הזה םלועב רבחמה ידיל םיבתכה 

'החיש,ב .תולאש לואשלמ ונממ ענמנו ,ןדעה־וגב וא לואשב תוכרענ תוחישהש תיתורפיסה 

םיזמור םהירה ךכב :תוומה אשונב םיקסועה םימדקמ םיזומיר ינשל אובמב רדפ קקזנ ונינפלש 

.המצע הריציה ףוגב תמאהרכלועב שחרתהל דיתעה ןויזחה לע 

לש םוגריתה לעפימ תא םילשהל ןוסלדנמ ידיב קפיס היה אל יכ ,תנייצמ הנושארה הזימרה 

םידודג,, ויביבס ץבקל ליכשה דלונה תא ותייארו ותנובת בורב אוה ךא ,ר"נתה ירפיס לכ 

ירפוסב .הכאלמה רמג תא עצבל םכניחו םרישכהו 7,(10 ימע) [ד"י ימע] "םע יליכשמ םידודג 

םיצצחמ םיצצחמ לוק יפל ( )םילוגע םיירגוסבו (1853 ,גרבמל) םיצצחמ לוק יפל[ ] םיעבורמ םיירגוסב םידומעה ירפסימ (7) 

.(1875 ,גרבמל) תושפנה םלועב רחיש וא 
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[ד] יאלפ השמ ד 

ןיבו ןוסלדנמ השמ ןיב תורשקמה תולבוקמ ןושל־תועבטמב רבחמה שמתשמ ,םירחא הלכשה 

ותש שיאה השמ קיתמה םירמה ימ" :םמעל הרותה ןתמל םיינשה תקיז לע תוזמורו ,ונבר השמ 

ושוריתו ותעב וירפ ןתי ןעמל והלקסיו והקזעיו השמ עטנ םרכ םעדמ רטממ וקשה ,ווריו ואמצל 

ךותבו ןוסלדנמ לש יחכונה ומוקמ לע אחרוא בגא רבחמה ריעמ ןכ־ומכ 8.(10) [ד"י] "ודעומב 

,םיקלא ןג ןדע ואיבהל תומה וילע ץא יכ„ :תמאה םלועב אובל הדיתעה הנצסה לע זמור ךכ 

9.(10) [ד"י] "םיריבכ םימי ול בשומל הוא הז םוקמ 

תשמשמ איהו ,אובמה לש ופוס תארקל היוצמ אבה םלועב החישה לש המוקימל תפסונ הזימר 

אשת ךיא רוכז,, :סותאפב ולאושו ןיפל לא ,ףוסבל ,הנופ רבחמה :המצע 'החיש,ה ףוגל רבעמכ 

לע רבודיש םויב הנעת המו ?ךילע םדא לכ תודוקפ דקפהב םיקלא טפשמ םוקמל לבות םוי ךינפ 

שיאמ הצועיה הצע תאז,, :ותצעו .(11) [ו"ט] "וידימלתו ד"מרה ןדע יחרזא יניעל ךירובח ןודז 

"םייחה ץראב החיש,, תרתוכה העיפומ ךכ־רחא דיימו ,(11) [ו"ט] "וטפשמ הכו ינומלא ינולפ 

.המצע 'החיש,ה הליחתמו 

ובירי תא תוארל רדפ הצר יאדווב םא ףאש םושמ ,תצקימב תועטמ וללה תומדקמה תוזימרה 

היה לוכי אל ךכ םושמו ,םייחה ןיב ןיפל היה ןיידע רוביחה תביתכ תעבש ירה ,רפע ןכוש 

םיתמה ןיב גולאיד בתוכ היה ןכ םא אלא) ידבימ רוביחב םג אולו תמאה־םלועל ואיבהל 

לש הדימ־תומא יפ־לע ךרענ ולוכ ןוידהו ,ומצע לע ןגהל ללכ שקבתמ וניא ןיפל .(םייחלו 

.ןיפל לש םוגריתב וכרד לע םיישממ רוגניס ירביד לכ אלב םינושארה םיירבעה םיליכשמה 

רפסה לעבו ח"יה האמה תישארמ ידרח רבחמ ,ץ"ש בקעי 'רב דמלמ םיקילא 'ר לש ותמכסה 

יניעב העישרמ תודעכ הדעונ ,תידיאה ןושלב תוליגמ שמחבו הרותב םילמ ירואב ,חיש דמלמ 

.ןיפלל ףילחתכ ,ךשמהב הארנש יפכ ,תשמשמ ידרחה רבחמה לש ותומד .םיליכשמה 

תוביריה תויומדה יתש ןיב תומיע ונינפל ןיא ,ןוספלוו לש 'םייחה ץראב החיש,בכ אלש 

תוחיש תורפיסמ ונל תרכומה ,(judgment scene) ןידהיםוי לש הנצס ןיעמ אלא ,תמאה־םלועב 

אלש תירבעה תורפיסב 'םייחה ץראב החיש,ה רנא'ז לש השדח היינבל רדפ םרת ןאכ .םיתמה 

םויב ןוסלדנמ לש ותומד העיפומ הנושארה 'החיש,ב ,רוכזכ .ןוזיוול וא ןוספלוו תובקיעב 

הל התכזש הברה תודגנתהה רחאל ,תוקפסב הנותנכ תבצועמ יהירה ןכילעו,ןדעה־וגל התולע 

אוה ןוסלדנמ ונינפלש 'החיש,ב וליאו .תמאה־סלועב תופי םינפ רבסב לבקתת ןכא םא ,הייחב 

זאמ הצקה לא הצקה ןמ הנתשה ודמעמש אלא ,דבלב וז אלו ,תמאה־סלועב קיתו בשות רבכ 

דחאכ השמ תא ומצעב לאה לבקמ 'םייחה ץראב החיש,ה לש המויסב .ןוספלוו לש 'החיש,ה 

יתלב ודמעמו ,שארב טפשימל בשוי ןוסלדנמ השמ ,ונינפלש 'החיש,ב וליאו .היילע־ינבמ 

,תורחאה תויומדה .(11) [ו"ט] "אסכה לע ד"מרה,, יכ ,רמאנ וילעש דיחיה אוה־אוה .רערועמ 

לש ותויזכרמ תעבקנ ךכו ,(12) [ו"ט] ולאמשמו ונימימ תואצמנ ,ל"חמרו לארשידב השנמ 

תולעופו ,ויביבס תובבוס ,באז־ןבו לירב ,לכייא ,לזיו ,םיליכשמה ויתימע תויומד .ןוסלדנמ 

ןכו ,ןוסלדנמ לש וצ יפ־לע לואשה ןמ תאבומ תיליכשמ הניאש תרחא תומד .ויתוארוה יפ־לע 

.תמאהימלועב תורשימייאשונ לש תודחא תויומד תויוצמ 

,ןוספלוו לש 'החיש,ל האוושהב ןוסלדנמ לש ותומד בוציעב תניינעמ תוחתפתה תמייק ,ןכא 

.טסקטב ןלהל ןכו ,94*91 ימע ,(1972 ,ביבאילת) תרוסמ ילבכב :ןוסלדנמ השמ ירפיסב האר (8) 

הוא םיבר םימי הז םוקמ םיהלא ןג ןדע ואיבהל" :חסונה יוצמ רדנלדירפ םסריפש םיצצחמ לוק לש דיה־בתכב (9) 

.281 ימע ,(א"משת) 1 תוהז ,"ול בשומל 
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ה וידה אמלעמ אלש תולוק [ה] 

ונמזב םינושארה םיליכשמה יניעב ןוסלדנמ לש ותומדב יוניש לכ וז הסיפתב אוצמל ןיא ךא 

תנצסל ונייהד ,םיתמה תוחיש לש הגוס'תתל תסחייתמ וז 'החיש,ש ןוויכמ 10.ונמז רחאל דיימו 

ויפ לעו ,רבד קשי ויפ לעש ןוילע טפושכ הבוציעב הספתנ ןוסלדנמ לש ותומדש ירה ,ןידה'םוי 

ימכ בצועמ והירה ןוספלוו לש וז 'החיש,בש ,לאל וליאו .ןיפל לש ומוגרית רבד לופי 

קר ,ןבומכו — לזיו ינפ תא לבקל :יאדמל םועז דיקפת 'החיש,ב דעונ ,ןוסלדנמ תא "רישכמ"ש 

11.ומצע לזיו ירבידכ ,הזורח הרישב ,רבתסמכ ,םירמאנ וירבדו ,עמשנ ולוק 

תופוקתמ םישיא ןמזל םיתמה תוחיש לש רנא'זה לש תדחוימה ותלוגסב שמתשמ רבחמה 

םישיא לש םנומיז .תקולחמב יורשה אשונב םתדמע תא עיבהל םהל רשפאלו וידחי תונוש 

יעוריא לע רבעה ןמ תויומד לש ןהיתובוגתב ארוקל שיש ןיינעל םרות םש-יעודי םיירוטסיה 

תויהל םיבייח םניאש םיכרצל תסייוגמ ,התטישב תחא לכ ,תויומדה לש הטירותואה .הווהה 

םייח השמ 'ר תאו לארשי־וב השנמ תא רדפ הלעה וז 'החיש,ב .ונייטצה ובש םוחתב חרכהב 

.םיליכשמה תרובח םע םנמיזו ,רנא'זב גוהנכ ,היישנה םוהתמ וטאצול 

קר אל הארנכ התשענ םימדוק תורודב דרפס ידוהי אצוממ לארשי ימכח ינש לש וז הריחב 

,תידיאה תפש תא ועמש אל יכ חינהל רשפאש ,םה :דודיח השעמכ רתוי אלא םתוכמס םושמ 

.ןלהל חכווייש יפכ ,תידיאב הקווד םירושקה םוגריתו ןושל יניינעב םתעד עיבהל םישרדנ 

ארקימה ימגרתמ םג אלא םינשלב קר אל םתויה םושמ התשענ םירחאה םיליכשמה תריחב 

הזב) םרודיס .באז־ובו לירב ,לכייא ,לזיו :ןוסלדנמ תלוכסאמ ,ארקימה יראבמ וא ,תינמרגל 

,הארה יפכ ,השענ (החישה שארב םיגצומ םה ךכו ,תימימשה המבה ינפ-לע םיעיפומ םה רדסה 

סנכיה םע תושחרתמ םיתמה תוחיש) רנא'זה לש ועביטמ בייחתמכ ,םתריטפ יכיראת יפ*לע אל 

,ןוסלדנמ תא איצוהל ,םתדיל יכיראת יפ־לע םא־יכ ,(התריטפ רחאל תמאהיםלועל הבושח תומד 

השנמ :'החיש,ה ירוביג לש הריטפהו הדילה תונש ןלהל .זכרמב בשויה רומאכ אוהש 

:לירב :1803-1758 :לכייא :1805-1725 :לזיו :1747-1707 :וטאצול :1657*1604 :לארשי־וב 

םתוסחייתה יפ-לע םיליכשמה ויב הייכראריה תמייק ,ונייהד .1811-1764 :באז־וב :1802-1760 

ררבתי םגש יפכ ,ןמזה לש וז הסיפת .תרחאה תואיצמב םג ,הרואכל ,ךשמנה ,"יצראה" םליגל 

לזיו לש ותריש ןושלמ .אבה םלועל הזה םלועב תילאירה תואיצמה ןמ ןמז יגשומ הקיתעמ ,ןלהל 

ןוסלדנמ תא לביקש יפכ) הכרבב ומדקמ לאה ,ןכאו ,תמאה־מלועל עיגה התע הז וליאכ הארנ 

וניא רבחמה .םירחאה םיליכשמהו ד"מר םע בוש הנושארל שגפנ לזיוו ,(ןוספלוו לש ותחישב 

רמולכ ,לזיו תריטפ רחאל — 'החיש,ה "תושחרתה,, תנש לע וז החנהמ תעבונה הריתסל בל םש 

רחואמו םדקומ ןיאש הארנכ .ללכ תרבסומ הניא ,1811־ב רטפנש ,באז־וב לש ותעפוה .1805־ב 

.תמאה־סלועב םינמזה רדסב 

םירבחמ ואיבהב םיחכשנ ריכזמו םיקוחר ברקמ אוה ףא תויליכשמ־אלה תויומדה ןומיז 

םתריצי ןכש ,לואשב אוה ,תיליכשמה הסיפתה יפל ,םמוקמ .ח"יה האמה תישארב ולעפש 

השעמ םע רדפ לש ותמשאה יפל תוהזה ,תונשוימה ,תויליכשמ־יתלבה תומגמה תא האטבמ 

דמלמ רבחמ ,םהמ דחאו ,לואשב הז םע הז םיחחושמ םידרחה םירבחמה ינש .ןיפל לש םוגריתה 

.ןוסלדנמ לש וניד־תיב ינפל דיעהל ןוילעה םלועה לא ארקנ ,חיש 

.תרוסמ ילבכב :ןוסלדנמ השמ ירפיסב הז אשונב רובידה תא יתבחרה (10) 

.םיפרשה לש םלוק עמשנ ומוקמבו ,ןיטולחל לאה רדענ רדנלדירפ םסריפש דיה'בתכב (11) 
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[ו] יאלפ השמ 

וילעש ,המוד ןכו םיבורכה :ןותחתה וא ןוילעה םלועה לש עקרל תוכייש תורחאה תויומדה 

.ךשמהב ןודנ 

ךותמ תוחפל תומדא־ילע ןדמעמל תובר תוניחבמ ההז אבה םלועב תויומדה לש ןדמעמ 

.ותריש תועצמאב םלוגמ אוה ןכאו ,ןוילעה םלועב םג ררושמל בשחנ לזיו .תיליכשמ הפקשה 

ןדעךגב םיקידצה ןויפיאש ,ןייוצי .הזה םלועב וקוסיע תא ,אופיא ,ךישממ אבה םלועב וקוסיע 

דובכה יוניכב ותוא הנכמ רבחמה 12.םיידוהיה תורוקמב יוצמ םלועה ןוביר ינפל םירשכ 

רמאנו 'החיש,ב תודחא םימעפ עיפומה יוניכ — לזיו ץריה ילתפנ 'ר ברה ונרומ — "ו"הנרהמ" 

הנוכמ ןוסלדנמ .(םינוש םייוניכה רדנלדירפ םסריפש דיה-בתכב ;14) [ח"י] לזיו יבגל קרו ךא 

,רבחמה יפב ,לכייא קציא 'ר :שרופמב וא ,א"אר יורק לכייא .(ן"מבמר :ל"נה י"התכב) ד"מר 

.באז ןב :יוניכ אלב עיפומ באזיוב קרו .לירב י"ר וא ,לידב לאוי 'ר :'ר רטועמ לירב םג ןכו 

,י''במ :תוביתיישארב וא "לארשי ןב השנמ 'ר" םה ףא םירטועמ ל"חמרו לארשי־וב השנמ 

יפלכ דובכ לש סחי אטבמ רבחמה .דבלב ותחפשימ םשב וא וטאצול ח"מרכ וטאצולו 

."םידסיימה רוד"ל ךיישכ בשחנ וניאש םושמ ,הארנכ ,לדבומ באז־וב ךאו ,םיליכשמה 

ומצע תא חבשמ אוה :םייאזורפה וירבדב םג אלא ,ותריש תועצמאב קר אל ןייפואמ לזיו 

לש ולוק־תב וליאכ םיעמשנ םירבדהו ,תירבעה הפשה תא ,והומכ ,הייחהו ל"חמר יכרדב ךלהש 

יפכ ,רחא יפמ לזיו לע רמאיתש האנ םירבדה תמינ .לזיו לש ונורג ךותמ תרבוד רבחמה 

[ם]'יכלוהה המה [ם]'יבר„ :הווקית לעבכ םלוגמ אוה .אוה ויפמ אל ךא ,וילע ובתכ םיליכשמהש 

[1853 תרודהמב טסקטב תוטמשהה :םיעבורמ םיירגוסב] ,(14) [ח"י] "ידלח יריעצמ ונתובקעב 

ומוגרת לע ןנוקמה לכייא לש וירבד עמשל לזיו לש תיתלחתהה ותדמע תא רבחמה עבוק תאזבו 

לש תיליכשמ־תינחורה ותוגיהנמב ןימאמש ימכו ,הווקית אלמכ אופיא ראותמ לזיו .ןיפל לש 

ירביד תא הליחתב החוד םנמוא אוה :אשונה יפלכ יוניש לח לזיו לש ותדמעב .(14) [ח"י] ןיפל 

תונשלו הלבקל ץלאנ אוה ,באז־וב לש ךכ־רחאו לירב לש םתודע תעימש םע ךא ,ןיפל לע לכייא 

ענכשל ןתינש ,רבחמה תסיפת לע דיעהל היושע וז הלועפ .ןיפל לש םוגרתה יפלכ וסחי תא 

תירוקמה ותדמע ,םרב .הנתשמ יתלבו יטאטס תויהל בייח וניא ןבצמ יכו ,תמאה־מלועב תויומד 

ןיפל לש ומוגרית ןכא יכ ,ארוקלו ול חיכוהל םירחאה םיליכשמל רשפאל אלא הדעונ אל לזיו לש 

שממ לש ילאוטקלטניא יוניש לזיווב לחש הז יונישב תוארל חרכה ןיא ,ןכילעו .לקולק וניה 

.ידבימ סיסכט קר הז היה ירהש .תונתשהלו דומלל היושע תמאהרכלועב תומד יכ ,דיעמה 

,הלכשהה־רפוס חינמ ללכ ךרדב .תמאה־םלועב תויומדה בוציע יבגל הבושח יונישה תורשפא 

,תוילילשה תויומדה וליאו ,םדקתהלו חתפתהל תויושע ,תויליכשמה ,תויבויחה תויומדה יכ 

תויומדה הנעגת אל ךכ־םושמ .תודמל ןניאו יטאטסה ןבצמב תוראשנ ,תויליכשמ־יתלבה 

המכוחב קוסיע לש םלוע אוהש ,ןוילעה םלועל ,תאז תיליכשמ הסיפת יפל ,תויליכשמ־יתלבה 

.דומילו 

הנוכתל םוקמ ןיא ןדעה־וגב ירהש ,וסעכ לע תינמז שנענ אוה :יוניש לח לכייא לש ובצמב םג 

ביט רבדב לכייא לש ותקדיצב םיחכונ ןוסלדנמו לזיוושמ םלוא .וז המיאתמייתלב "תיצרא,, 

.ליכשמכ ול יוארה ומוקמל ןדע יתכרימ לכייא רזחומ ,ןיפל לש םוגרתה 

,ינמז יפארגואיג יוניש לח ,חיש דמלמ רבחמ לש ותומד ,תילילשה תומדה לש הדמעמב 

.םיליכשמה לש הלעמ לש הילמפ ינפל דיעהלו לואשב עובקה ובשוממ תאצל ןמזומ אוהשכל 

.113 ימע ,(ז"כשת ,םילשורי ,'ג 'דהמ) 'ג ,קנילי ןורהאל שרדמה תיב ,"ןדע ןג רדס,, (12) 
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וידה אמלעמ אלש תולוק [ז] 

רכות ארקימה תולימ םוגריתל ותמורת יכ ,הווקמו ןוילעה םלועל ףוספוס עיגהל ףאוש אוה 

הארנ ילאוטקלטניא יוניש .לואשל רזחומ אוהו ,דבלב ינמז אוה יונישה ךא .ויטפוש ידי'לע 

.ךוספלוו.ךוספלוו לש 'החיש,בכ תילילשה תומדה תא ענכשל ןויסינ וליפא ןיאו ,ירשפא־יתלבכ 

רייצלו ןדעה־וג םוקמ תא — ימתס ןפואב םג אולו — ראתל ןוספלוו לש ונויסינל דוגינב 

תובר תומשנ םלצ תחתו ,לכאמל בוטו הארמל דמחנ ירפ ץע לכמ לותש ביבסמ") אוהש ףונ הזיא 

לאקולה לש רואית לכ הב ןיאו ,ןיטולחל תרוויח רדפ לש ותחיש ,(13"םלעתהלו גנעתהל תובשוי 

תובקיעב דעצ רדפש ,רמול ןיא וז הניחבמ .םיירגוסב תואבומה "המיבה תוארוה"ב ימימשה 

רנא'זה לש ותוחתפתה תא תנייצמ ףונה יביכרמ תומלעיה יכ ,חינהל םוקמ שי ,ךדיאמ .ןוספלוו 

וילאמ ןבומ וא עודי אוה ירהש ,םוקימה תא ראתל ךרוצ ןיא יכ ,רבחמה לש ותשגרהו ירבעה 

רואית תמלשהב קלח לוטיל שרדנ ארוקה אצמנ ךכו .םיתמה תוחיש לש רנא'זב שומישה םצעמ 

.תוחישה לש רנא'זב לבוקמה יפ־לע וא ולש־ונוימיד תועצמאב םא רסחה ףונה 

ןוספלווןוספלוו לש ושומישל דוגינב בושו ,תויומדה ירבידב םוקמל סחיב םירוכזיאה םיטעמ ןכ־ומכ 

יוטיב ,(13) [ז"י] "ונדע ןג"כ םוקמה תא קר םינייצמ תויומדה ירבידב םירוכזיאה /החיש,ב 

ומשב םוקמה לא תוסחייתהה .םוקמה לש ותוהמ לש והשלכ ןויפיא וא תוירויצ לכ רדענה 

םייקה יוהיז ,תישארב רפסבש ןדעב ןגה םע תוומה רחאלש םייחה תא ההזמ ,ןדעה־ןג ,ירבעה 

[ז"י][ז"י] "ךדבע השמ בשומ םוקמ"כ ,הריש ירבידב ,םוקמה תא ןייפאמ לזיו .תידוהיה תרוסמב 

יוהיזה "תדיח" םצעשכ ,ןוסלדנמ השמ ןיבו ונבר השמ ןיב :שקבתמ יוהיזה קחשימו ,(13) 

תא ההזמ הדיחה ןורתיפ ךא .תמאהיפלועב ךרע תוושכ ,וז דצב וז תויומדה יתש תא הדימעמ 

לש תואיצמב הידוהה זכרמב ןוסלדנמ השמ תא דימעמו רזוח הז יוניכ .ןבומכ ,ןוסלדנמכ השמ 

.רדפ ידי'לע ראותמה יליכשמה ןדעה־וג 

רבעמכ תואשילקב לזיו רייצמ תמאה'םלועב םייחה לא םייצראה םייחה ןמ רבעמה תא 

םניאו יאדמל םייללכ םה הלא םייומיד .(12) [ז"ט] "אלכמ ישפח"ל רורחישכו "ךשחמ רואל,, 

רוא אוה רואהו) רוא־דשוח תועודיה תויצנוונוקל רבעמ אבה םלועה תסיפתל הברה םימרות 

בוציע לש אוהש ןויסינ הזיא רדפ לש ורוביחב אוצמל השק .שפוח־אלכו (הלכשההו המכוחה 

ונינפל ןיא .ימשג בוציעל דוגינב ,ינחור וא יאליטרע אוה בוציעהש אל .תמאה'מלועב תואיצמה 

,תונלבס רסח הארנכ אוהש ,רבחמה שגינ ,ימימשה עקרה רואיתב קוסעל םוקמבו ,ללכ בוציע 

רדפ .ותעקוהב קוסעלו ,הלעמ לש ןיד־תיב ינפל ןיפל לש ורפיס תא איבהל ונייהד ,רקיעה לא 

הזה דחוימה רנאדב שומישה םצעב תונומטה תויורשפאה תא לצנל ,הארנה יפכ ,ןיינועמ וניא 

.וניינע תא םדקל ידכ 

,(18) [א"כ] "רעשה דע ואב המה,, :רעש םש יוצמ וליאכ הארנ ןדעב םייזיפה םירזבאה ןיב 

םירעש ואש,, ןכו ,(17) [א"כ] "ךיתלד ןדע חתפ,, :הרופאטימכ רעשה לע לזיו רש ךשמהב ךא 

ךרוצל רתויב בושח רעשה .םיליהת קרפ לע ןעשנה ,(18) [א"כ] "ואשנה םלוע יחתפ םכישאר 

ינכוש םיליכשמה ןיב תיגולואידיאה הלדבהה ךרוצלו ,אבה םלועב םירודמה לש הרומג הדרפה 

14.המוד ינכוש םהש םיליכשמ־יתלבהו ןדעה 

.(22) [ה"כ] "הסרחה אב םרטו,, :המר ןושלב שמשה קר תרכזומ םיימימשה םימרגה ןיבמ 

ןמ הלילהו םויה יגשומ תליאש לע תזמור חיש דמלמ רבחמ לש ואוב םע רשקהב המחה תעיקש 

.ד"נ ימע ,(ד"נקת) 'ז ףסאמה ,"םייחה ץראב החיש,, ,[ןוספלור ןורהא] (13) 

.134 ימע ,יג שרדמה תיב ,"ןדע ןג רדס,, ,המגודל ,האר .םיידוהיה תורוקמב םג םיראותמ םירעש (14) 
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[ח] יאלפ השמ ח 

ןמזה תסיפת .המחה תעיקש ינפל ןדעב םיניינעה תא להנל חרכהה לעו הזה םלועב תואיצמה 

תריגס המיעו'ןוזיוול לש ותחישב העיפומ "ברע ירעש" תריגס .הזה םלועה ןמ ,אופיא ,החוקל 

15.'החיש,ה לגעמו םויה לגעמ 

הארנ .יאדמל אופיא םצמוצמ והירהו ,דחא דמימ לעבכ הארנ תמאה־םלוע לש ינחורה בוציעה 

רתויב תקהבומה הנוכתכ תיארנ וזו — החמיש תאילמב תבצועמ ןדעה־ןגב תואיצמה תסיפת יכ 

ליכשמה לש ואוב םע .המינפ סנכיהל השרומ וניא בל־בוטו חמש וניאש לכ 16.תמאה־םלוע לש 

אוה יואר םא ,עמשמ :חמש אוה םא ןוחבל וינפב םיבורכה םיננובתמ רעשה לא לידב לאוי 

(18) [א"כ] "ןומגאכ ושאר ףוכיו ףעזו ר0„ היה הליחתבש ,לירב .(18) [א"כ] ןדעה־ןגל סנכיהל 

אוהו םיפעוז וינפש ,לכייא וליאו .סנכיהל ול םיריתמ םיבורכה ןכאו ,ומעט תונשל לזיוול הנענ 

זגור ןיא םוקמב,, ןדעל סנכיהל השרומ וניא ,תרוקיב וילע חתומו ןיפל דגנכ ןומירכ תונעט אלמ 

םלועה תנוכת תא לזיו עבוק ןלהל .לזיו לש ובוציע יפ־לע ,(14) [ח"י] "בצע ןיאו האנק ןיאו 

תונוכת .(15) [ט"י] "בצע ןיא זגור ןיא האנק ןיא ,םיעיר תבהא ךא הפ ,טקשה םולש הפ„ :אבה 

ףא ראותמ דנאליו לש ויתוחישב םויזילאה :תויפוריאה םיתמה תוחיש לש רנא'זב תולבוקמ ולא 

17.המקנו האניק רדענ םוקמכ אוה 

ךא :תרערועמ־יתלבה תמאה םוקמכ תמאהיסלוע בוציע תא שיגדמ רדפ ןיא ,ןוספלוול דוגינב 

הינומראהו םולש לש תואיצמכ אבה םלועב תילאידיאה תואיצמה תא בצעל אוה שקבמ והומכ 

.םיסומלופה ינש לש הנושה יפואה רואל ןבומ תויהל יושע תושיגה יתש ןיב לדבהה .המילש 

,ידרחה ברה ןיבל םיליכשמה ןיב ךרענש ,ןוספלוו לש 'םייחה ץראב החיש, ,ןושארה סומלופב 

תמאה לע שגדהב אבה םלועה תא בצעמ אוה ןכילעו תיליכשמה תמאל עיגהל רבחמה ףאוש 

,םיצצחמ לוקב ,םמצע ןיבל םיליכשמה ןיבש סומלופב וליאו .ולש רתויב תקהבומה הנוכתכ 

םייוסמ בלשב יכ ףא) שגדומ ןפואב הל ףיטהל ךרוצ ןיאו ,הארנכ ,העודי תיליכשמה תמאה 

הנוכתה .(ודיב רוזעל םחלנ הנעמלש תמאל ארוקו ןדעה יתכריל והוחלשש לע לכייא ןנוקמ 

.םולשה איה התע תשגדומה 

,ףעזו רסו זגורב ןייפואמ תימימשה המיבה לע םיעיפומה םיליכשמה ןמ דחאו דחא לכ ,םלואו 

רבסה שקבתמו ,םסעכ תדבוע רתויב תטלבומ ,םוקמב תשרדנה תימימשה הינומרהה עקר לעו 

.וז הרזומ העפותל 

לש תינבתה יפ־לע היונב 'החיש,ה ןכזק תחא-תבב ןתינ וניא םיליכשמה לש םזגורל רבסהה 

ןימאהל ןכומ וניא אוהו ,לזיו אוה הלעבש ,אנימא אווהה לש הדמעה תמייק הליחתב .ףושיח 

םיליכשמה לש םהיתויודע .ןיפל לש לקולקה ומוגרית רבדב םירחאה םיליכשמה ירבידל 

ודמעמ חוכמ .וינזוא עמשימל ןימאמ וניאש ,לזיו ידי־לע העש־יפל תוחדנ ןיפל תונגב םינושה 

תויודעה יוביר חכונל .םיליכשמה לש םהיתויודעב קפס ליטהל ארוקה ףחסנ לזיו לש 

רבחמה תודע תאבומ ןכמ רחאל .ותעד תא תונשל לזיו םג ףוסבל ןכומ ןיפל תא תועישרמה 

,ןיפל תבוטל ותודע תלבקתמ ,הז בלשב ךא .ץיוצמ ןיפל לש ומוגרתש ,חיש דמלמ לש ידרחה 

.העישרמ תודעכ ,ןבומכ 

.א"ע ,ח"ל ףד ,תומשנה םלועב החיש (15) 

תורבחמ ,ימודה לאונמע ,לשמל ,האר .םירחואמה ףאו םימדקומה םיידוהיה תורוקמב םג תטלבומ וז הנוכת (16) 

ןוששה פש„ :(ינדרי בד 'דהמ) 666 'ש ,539 ימע ,ירדעה" קלחב ,הנומשו םירשעה תרבחמה ,(ז"ישת ,םילשורי) 'ב לאונמע 

.,'תקסופ יתלב החמשהו ידימתה 

.Christoph Martin Wieland, Sàmmtliche Werke (Leipzig, r8jç), 395"394 ימע (17) 
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ןידה אמלעמ אלש תולוק [ט] 

רבחמ ויאו ,הזה םלועב השענה ןמ תקתונמ וז 'החיש, ןיא ,תויפוריאה םיתמה תוחישבכ 

תמאה-םלועב תואיצמה ,ךפיהל !ןשה לדגימב יוצמכ אבה םלועה תא רייצל שקבמ 'החיש,ה 

שארב המש הלכשההש המב םנמוא םיקסוע תמאה־פלוע ינכוש .הזה םלועבש וזב הכורכ 

םע ןוסלדנמ ןייפואמ ךכ .המכוחב קוסיעה אוהו ,ןדעב המשגהל ןתינש לאידיאכ ,הינייעמ 

ירקחמ" םה המ טרפל אלב ,(11) [ו"ט] "המכחה ירקחמב ובל"ש ימכ הנושארה הנצסה תחיתפ 

בר ןיינע ןדעה־יאבל שי ,תאז םע .םיליכשמה וירבח םע רשקתמ הז וקוסיע דציכו "המכחה 

לעו אבה םלועב לבקתמה עדימ לע שגדה תא םש רבחמה .הזה םלועב ,ןותחתה םלועב השענב 

הלכשהה לש המודיקב םיניינועמכ םיבצועמ םה .הז עדימל םיליכשמה לש םהיתובוגת 

הלכשהה איה רבחמה לש ותרטמ ,ןבומכ .וב וליחתה םהש הלכשהה לעפימ ךשמהבו תומדא־ילע 

.םימשה־תב הלכשהה אלו תומדא־ילע 

,אבה םלועב עיפומה ,יאדמל יצרא ,ירקיע רזבא ללוכ וניא וז 'החיש,ב םייצרא םירזבא רדעה 

אלממ תורחואמה תוידיסח־יטנאה תוריטאסבכו ןוספלוו לש ותחישבכ .ןיפל לש ורפיס אוה אלה 

[ב"כ] "ודיב חותפ רפסו,, אבש ימכ ראותמ באזרב .ונינפלש רוביחב םג בושח דיקפת רפסה 

.יזחינו רפס יתינ :הקודבה החכוהה יפ'לע ותנעט תקדיצ תא חיכוהל רבחמה לוכי ךכ .(19) 

םניא םא ףא ,םיליכשמה לש םהיפמ םג אולו העומשה יפמ האב הניא רתויב הבוטה החכוהה 

ידי־לע שקבתמ ,יליכשמה ארקימה רקוח ,באז־וב :ומצע רפסה ןמ אלא ,םינפ-אושמב םידושח 

המגודל םימגרותמ םיקוספ אורקל ,תינמרגל םיינרדומה ארקימה ימוגרת יבא ,ןוסלדנמ השמ 

,ןוסלדנמו ,םיליכשמה ירבידל ןימאהל ןכומ וניאש ,לזיוש אצמנ ךכו ,ודיבש רפסה ךותמ 

יכ ,ןייוצי .םוגרתה יפלכ תיתרוקיב הדמע טוקנל םיבייח ,רבדב הרואכל ברועמ וניאש ,טפושה 

רדפ .וז הקינכטל שרדנ ןוספלוו ףאו ,םיתמה תוחיש לש רנא'זב חיכש םיטסקט ךותמ טוטיצ 

.רנא'זב תלבוקמה הטישב אופיא טקונ 

לעב .ןאכ תורכזומ ןניאש םיכרדב הזה םלועל רבעומ אוהו ,תמאה םלועב יוצמ ףסונ רזבא 

המודל ורסומ אוהו (ןיפל) "בונטאסמ לידנעמ 'מ„ לש ומוגרת דובכל ריש בתוכ חיש דמלמ 

תעדל ןיאו תטרופמ הניא הזה םלועל תמאה־מלוע ןיב וז תרושקית .ןיפלל והריבעיש תנמ־לע 

ליכשמה רבחמה היה יאדווב ,יליכשמ רסמה היה םא .תוניצרב רבחמה הילא סחייתמ ןכא םא 

.תומדא־ילע םכרד יכישממל םמלועל וכלהש הלכשהה־תובא לש רסמכ הז ןיינע שיגדמ 

רחאל עיגהל ןיפל דיתע ןאל תזמור ,לואשה לע הנוממה ,המוד ידיל רסמה תריסמש ,המודמכ 

.המוד ידימ רסמה תא לבקי םש ,לואשל :םירשעו־האמ 

םניאש ,וטאצול םייח השמו לארשידב השנמ םימכחה ינש תא ןוסלדנמ תרזעל סייג רבחמה 

יהמ וטפשיש תנמ־לע ,ןיפל לש םוגריתה תפש ,תידיאה תפשב תועידי ילעבכ הקווד םיעודי 

יתעדי אל") הפשה תא תוהזל "לוכי וניא,, ומצע ןוסלדנמש רחאל .ילשמ רפס לש םוגרתה ןושל 

'ילטיא,, :םידמולמה ינש םיעבוק ,(20 [ד"כ־ג"כ] "איה הב יתלגרת אל רשא תרחא הפש ילוא 

"אוה רוגעו סוס ףוצפצ וא םילזאזעו םיריעש ןושל ילוא ,ידמע ןיא רמא יברעו ,אוה יב אל רמא 

.(21־20) [ד"כ] 

והירה :הקודב תיריטאס הלובחתב עייתסמ אוהו ,הלא לש םתודעב קפתסמ וניא ןיפל 

הרותה ןמ םילמ םוגריתב קסע אוה ףאש ,חיש דמלמ לעב ,ידרח רבחמ ןיפל תרזעל "סייגמ,, 

ותודע תארקל ליכשמה ארוקה תא ןיכהל ידכ .ןיפל לש ומוגרת לע דיעהל ארקנ אוהו ,תידיאל 

,ןוילעה ודע־וגב ,םיליכשמה לש םמוקימל דוגינב ,לואשב רדפ ותוא ביצמ ,חיש דמלמ לעב לש 
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[י] יאלפ השמ י 

הניאש הטישב רדפ טקונ ןאכ .ידרחה רבחמה ןמוז המ םשל ןובנה ארוקל זמור אוה תאזבו 

,ןוספלוו לש 'החיש'ה לע ינוידב יתרעהש יפכ .תועודיה םיתמה תוחישב ללכיד־ודב תמייק 

ללכה ןמ אצויה .ןרואיתל דמצנ ינפוג ןויפיא ןיאו ,ללכ־־חדב תויאליטרע ןניה ץזע־וגב תויומדה 

ודיקפתש יבויח רואית ,ירכונה סטארקוס לש ןווכתמב ינפוגה ורואית היה ןוספלוו לש ורוביחב 

18.ןוילעה םלועב — ידוהי וניא םא ףא — םכחה לשו המכוחה לש התובישח לע עיבצהל 

רבחמה תומדל רייש 'החיש,ה לכב דיחיה ינפוגה רואיתה :הכופה ךרדב רדפ טקנ ןאכ וליאו 

:רקיעו ללכ אימחמ וניא רואיתהו ,ידרחה 

:ל"נה י"התכ חסונב] ורירש םע ונקזו ,ונקז לע וריר ,תרז והבג דאמ ארונ ןקז שיא אוהו 

םילתלת ויתוצווק ,ןוחג לע דלוה ,ךשא חורמו ןבג [זורובט :םירישה ריש פ"ע ,וררש 

.(22) [ה"כ] תולודג םע תונטק תויח רפסמ ןיא שמר םשו ,תורוחש 

.הלכשהה תורפיסב לבוקמכ ,תוינחורה ויתונוכתל הרופאטימכ דקפתמ יזיפה ונויפיא 

יוניש) הנועגיש לע זומרל ,תומדה תא דמגל םיאב רדפ שמתשמ םהבש םייכנתה םיצובישה 

,ךשא חורמו ןבג) הנוהכל יואר וניאש ימכ ונייפאל ,(14 א"כ א לאומש פ"ע ,דוד לש ומעט 

שומיש אוהש ,םיצרש אשונה (42 א"י ארקיו ,ןוחג לע ךלוה) ץרשכ ודייצלו ,(20 א"כ ארקיו 

םלועה תא תבצעמ תוומה רחאלש תואיצמב הכומנ הגרדב םירוצי לש םמויק !תיבצמ הינוריאב 

רשא םיניכב ידרחה רבחמה רדהתמ ןכ .הכומנ הגרדמ םישנא םייוצמ ובש ,לואשה ,ןותחתה 

.(23) [ו"כ] "ןקז[ה] יחלוגמ,, םיליכשמה תא הזבמו ונקזב 

תיתורפיסה תרוסמב לבוקמה ןמ הנוש הניא ילאירופרוק ןפואב לואשב םויקה תסיפת 

ימורה לאונמע לש ןכו שרדימה ילעב לש םבוציעב ,לואשב םישנועה ירואית .הרזהו תידוהיה 

תא ראתל רדפ לש ותנווכ ןיא ךא 19.ףוג םיכירצמה םיינפוג םייוניע לע םיססבתמ ,תוכז השמו 

.תידוהיה תורפיסב תפותה ינכוש וראותש יפכ הזה םונהיגה בשות לש ושנוע 

:םלוע־תופקשה יתש לש ןהיגיצנ ןיבש תומיעב האישל 'החיש,ה העיגמ תיטמארד הניחבמ 

לואשה בשות תא רדפ ןמזמ ךכו .תידיאל םוגרתה תלאשב זכרתמ תומיעה .תיליכשמהו תידרחה 

:םישיאה ינש ןיבו תומלועה ינש ןיב קחרמה תא רבחמה עבוק היבו הינימ ךא ,ןוילעה םלועה לא 

,"ותדעו ד"מרה בשומ םוקמ ךורדל לגעמ,, חיש דמלמ לעב ול סלפמ ןוילעה ןדעה־ןגל ואוב םע 

ינש ןיב סנאטסיד ראשנ הז ןפואב :ןוסלדנמ לא ברקלמ וענומ ,לואשה לע הנוממה ,המוד ךא 

,ושיגדהל ףאוש רבחמהש ,יתוכיאו ינחור רעפ אוה םהינש ןיב קחרמה .(22) [ה"כ] תומלועה 

רדס"ברדס"ב .הלכשהה תסיפתל ידוחיי וניא םהיפלכ יבויח סחיו ןדעדגב םלועה תומוא ידיסח לש םתבצהש ,ריעהל שי (18) 

םשמו ,ודעה־זג רותב אל ךא ,ודעהדג לש היינשהו תישילשה המוחה ויב םייוצמכ ''תומואבש םידיסחה,, םיראותמ "ןדע וג 

שממ םיבצומ רבכ םה ימורה לאונמעל תורבחמב .(131 ימע ,יג שרדמה תיב) האלהו החנימ תעשמ םונהיגל םילבומ םה 

,'החיש,ב תיטנאנימוד איה תורבחמה לש העפשהה יכ ,רמול ויא ,ךדיאמ .542 ימע ;ב לאונמע תורבחמ האר .ןדעה־וגב 

ידכ ,ילשמ רפס תא רביח תרוסמה יפלש ,ךלמה המלש תא איבהלו ימורה לאונמע לש ותטישל שרדיהל רדפ היה לוכי ןכש 

.548 ימע ,ויתורבחמב לאונמע גהנ ךכ .םוגרתה לע ריעיש 

תכסמ,, !ג"י קרפ ,(םוליצ 'דהמ ,1708 ,םדרטשמא) שאדיו יד השמ וב והילאל המכח תישאר ,"םנהיג תכסמ,, האר (19) 

,45*44,45*44 'םע ,'ה ,םש ,"םנהיגו ןדע ןג„ :152*150 ימע ,םש ,''רבקה טובח תכסמ" :149*147 ימע ,יא שרדמה תיב ,"םנהיג 

חופתכ שרדמ,, :261*253 ימע ,(א"צרת ,קרוי־וינ) רעגיה לאכימ תרודהמ ,תוחמש תכסמ ,"רבקה טובח רפס,, :51*50 

ךורע התפת ,תוכז השמ :ג"פר־א"פר ימע ,(ב"ישת ,םילשורי) רמיהטרו ןרהא המלשל ,'א תושרדמ יתב ,"רעיה יצעב 

,טדימשדלוג רזעילא 'דהמ ,(ב"פרת ,ןילרב) ימורה לאונמעל ןדעהו תפותה תרבחמ :ןאמדירפ .א .ד 'דהמ ,(ב"פרת ,ןילרב) 

.ל"נה ינדרי בד 'דהמ ןכו 
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אי ןידה אמלעמ אלש תולוק [אי] 

ההדזה ותעד יפלש ,תיליכשמ הניחבמ תודהיב רגפמ טנמלא ןיבל רואנה הלכשהה םלוע ןיב 

.ולש םוגריתה השעמב ןיפל ומיע 

תא וראתב .םוגריתה לע ותעד תווחלו ןיפל לש ומוגרתב אורקל שקבתמ חיש דמלמ לעב 

חמשיו" :ליכשמה ארוקה ידי'לע בטיה םיטלקנה םייריטאס םיזמראב רדפ שמתשה ותבוגת 

תבוגת לע זומרל רדפ שקבמ (16 'ו ב לאומש) דוד רופיס ךרד לע .(22) [ה"כ] "רכרכיו זזפיו 

רמאנ "הבלב ול זבתו„ :שוריפב תאז ןייצל אלב ,יארקימה טסקטב לכימ תבוגתכ ,םיליכשמה 

תאז ,[ה]'יח יתמכח דוע יכ יתעדי התע,, :תובהלתהב חיש דמלמ לעב ארוק ךשמהב .לכימ לע 

שומישה .(22) [ה"כ] "ץראה לכב ומש ךלי םגרתמה הז ,יתדח תאז ,יתצילמ תאז ,יתרות 

לוגנרתה הז ,יתרפכ הז ,יתרומת הז ,יתפילח הז„ :תורפכה חסונ לע זמור וז תילולימ הינוריאב 

הארנכ המלענש ,תלובקיתהו ."םולשלו םיכורא םיבוט םייחל סנכאו ךלא ינאו התימל ךלי 

לעבל םייופצה "םיבוטה םייח"ל ףאו ...ןיפל לש ולרוג יבגל תשקבתמ ,רבדמה לש ותנבהמ 

...לואשב...לואשב ומצע חיש דמלמ 

איבהל המודמ שקבמו ילשמ רפס לש שדחה םוגרתה דובכל ריש חיש דמלמ לעב רש ףוסל 

שודגכו ונושלב לולבכ חיש דמלמ לעב לש ותמכסה־וריש תא ןייפאמ רבחמה .ןיפלל רישה תא 

ןכ־ומכ .תיכנתה תירבעה ןושלה איה ותיתשתש ,ליכשמה לזיו לש ורישל רומג דוגינב ,תימרא 

לעב ףאוש דומיללו המכוחל אל .ןדעהדגב םשגתמה יליכשמה לאידיאל דוגינ וירבד םיווהמ 

הנח רב רב הבר) הנח רב לש ותואל אלא ,לזיוו ד"מר תמגוד םיליכשמ תפיאשכ ,חיש דמלמ 

.(22) [ו"כ] ותייוולהו רמושמה ןייל ,(ויזווא לע ,ג"ע ארתב אבב ןייעו :ויתומזוג ירופיסב עודיה 

ומוגרית תוכזב ותודע ירהש ,תילולימ הינוריאב השודג חיש דמלמ רבחמ לש ותודע ,ןבומכ 

תואיכ לואשל וריזחהל הווצמ ןוסלדנמו .ןיפל תא העישרמכ םיליכשמה יניעב תספתנ ןיפל לש 

.(23) [ו"כ] ול 

,המוד יפב "אנוולח ןב אטולפ,, הנוכמ אוה .ונבל תמושתל יואר חיש דמלמ לעב לש ויוניכ 

רדנלדידפ .(23) [ו"כ] ןוסלדנמ יפב ןכו ,(21) [ה"כ] לואשה לע ,רדפ לש ותסיפתב ,הנוממה 

הקוחד וליפאו ,הרעשה רדגמ,, אצוי וניא ורבסהש הדוהו םשה תועמשמ לע דומעל הסינ 

םלוא ,לואשב ותלשממש לאל תינוויה היגולותימב סחייתמ (Pluto) אטולפ םשה 20."תצקמב 

סונאיקולל 'םיתמה לש םיגולאיד,ב .םיתמה תוחיש לש ןחוכמ האב םיצצחמ לוקל ותרידח 

לש ושומיש .תורחא תוחישב ןידה אוהו ,תוירקיעה תויומדה תחאכ וטולפ לש ותומד העיפומ 

םע .תויתחתה־לואש בשותל ,םמורמ ,אשינ םש אוה וטולפ :ינוריא ךרוצל השענ ןאכ רדפ 

המאתה־יא תרצונ (לואשה לע הנוממ וטולפ ירהש) לואשל וטולפ םשה לש המודמה תוכיישה 

 (incongruity) קהבומ יריטאס ךרוצל — ךומנה םדאהו הובגה םשה ןיב.
םשל יוניכ והירה רבגל ושומישב .שיאל םג ןכו השאל רידנ ידיא םש אוה אנוולח םשה 

לש השיאב ושנועש לואשהיבשות תא געלל המש תודיפל=אנוולח הזימרה 21."תודיפל,, 

"אטליפ" בותכ רידההש י''התכ תרודהמב ."ידמל םותס יוניכ"כ םשל סחייתמ ,302 ימע ,1 תוהזב ,רדנלדירפ (20) 

ךכ ןכא םא ,אטליפ ,םוקמ לכמ .הבר םירישה ריש יפ־לע ,ומשכ ''אטליפ" ןושארה םשה תא חנעפל רדנלדירפ ררגנ וכ־לעו 

חסונה ,רומאכ ,דא .א"ע 'ו ףד ,(1849 ,אנליו) שנאמ םחנמל ץטיג ביט רפס ןייעו ,ךלמילאל יוניכ םש והירה ,םשה חסונ אוה 

רתחיש,ב םשה רושיק .תלבוקמו העודי תומד אוה םיתמה תוחיש לש רנא'זה םע רשקהבש ,(Pluto) "אטולפ,, ל''צ ןוכנה 

.הקוחד ותרעשהש ןייצ ןכאו ,ריבס וניא ,רדנלדירפ עיצהש יפכ ,וטולפ תכלה בכוכ םע רדפ לש 

האר ןכו .,'הידעסל וא תודיכלל יוניכ אוה אנוולח,, :א''ע ג"כ ףד ,ןיטיג ביט רפס האר אןוולח םשה יוהיזל רשאב (21) 

ש"ע היירפיסב ןרפסה ,םואבלדנמ רב בד 'רל הזב תודוהל ינוצר .א"ע ו"פ ףד ,(1907 ,גרבמל) םש ילהא ,דירפצנאג המלש 

."אנוולח,, ידיאה םשה חונעיפב ועויס לע ,הטיסרבינוא הבישיב ןאמסטוג 
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[בי] יאלפ השמ 

תזמור "תודיפל" םשל תוסחייתהה םא תינוריא איה ותנווכ יילואו .(22דיפל=תודיפל) םונהיג 

רצוי תאז לע ףסונב .ךכמ קוחר חיש דמלמ לעב לש בולעה ורואית ירהש /'תודיפל תשא"ל 
:אנוולח ירטוזאהו רידנה ידיאה םשהו אטולפ ינוויה םשה בולישבש תפסונ המאתה־יא רבחמה 

.געל היתואצותש המירצל םרוג הז םע הז םרוביח 

ןיפל תא חגנל אלא אב אל רדפ לש 'החיש,ב חיש דמלמ רבחמ לש ודוקפית לכש ,םיעטהל שי 

ןיפל לש ואטח בר.םהיבירי תובקיעב תכלל רחבו םיליכשמה לש הרואנה ךרדה ןמ הטסש ימכ 

'החיש,ה רבחמ לש תידוסיה ותחנה איה וז — ןוסלדנמ לש תינחורה ותאווצ יפל גהנ אלש המב 

לש ירקיע ביריכ עיפומה ,ינולפ לש ותומד־וב תא בצעל ותנווכבש ,חינהל השק .ליכשמה 

,ןנינפלש 'החיש,ב רקיעו ללכ בירי וניא חיש דמלמה 23.ןוספלוו לש רכזנה רוביחב ןוסלדנמ 

ותומד .תע םרטב אבה םלועל וריבעהל רדפמ רצבנש ,ומצע ויפל לש ותומדל ליפכ ןיעמ אלא 

בתוכש רישה .ןיפל לש ותומדל הריאמייתלב הירלקפסא אלא הניא חיש דמלמ לעב לש הבולעה 

.םגרתמה םע הרומג תוהדזהבו םוגרתל 'המכסה, ןיעמכ ארקנ ןיפל דובכל ידרחה רבחמה 

םהיכרד תא ברקמ ,"יתצילמ תאז ,יתרות תאז,, ,תורפכה חסונ לש ינושלה הנבימב שומישה 

חיש דמלמ לעב לש ותומד תא קזחמ זמרנה תורפכה חסונ לש ודה וליאו .םיינשה לש הריציב 

.ןיפלל (...יתפילח הז) ליפככ 

תועצמאב ףיקע חרואב םנייפיא ךאו,רישי ןפואב םיליכשמה תא רבחמה ןייפיא אל רומאכ 

ףא גהנש יפכ ,העודי תיריטאס הלובחתב שמתשה תאז םע .םתריש ירבידבו המכוחב םקוסיע 

תא •ראתמ חיש דמלמ לעב .ןשיה רודה ןב ובירי יניעב ליכשמה ןויפיא רוסמל ,ןוספלוו 

,לואש ןקזה חוליג .(23,22 ו"כ ,ה"כ) "ןקז יחלוגמ תש יפושח"כ ,רומאכ ,וירבדב םיליכשמה 

םלועב תואיצמל תקתעומ איהו ,הזה םלועב ליכשמה לש תיפיטואירטסה תימדתה ןמ ,ןבומכ 

,הבש יאנגה יוניכל ףסונבש ,ענמנה ןטיאלו ,יאדמל תניינעמ תשה תפישח ,ךדיאמ .ןוילעה 

תוינווי תויומד תוסלכאמ ןהבש תויפוריאהו תויסאלקה םיתמה תוחיש תעפשה לע תזמור יהירה 

24.תינווי הגות תושבול ןהש איה החנההו ,ןדעהדג תא 

תועצמאב םיימינפה שפנה־־ישחר תא רבחמה אטבמ ,ןוספלוו לש ותחישבכ ,וז 'החיש,ב םג 

תוראותמ םיליכשמה תויומד ,רומאכ.ןותחתה םלועבכ תויומדה לש חורה-יבצמו םינפ־תעבה 

םיעיפומ ןכ .לכייא לע רמאנ ,(14) [ח"י] "םיפעוז וינפו,, :המיבה לע ןתעפוה םע תוזגורמכ 

טטר ,ןוקריל וכפהנ,, באזדב לש וינפ .(15) [ט"י] "ומער ךינפ יכ„ :םיגולאידב םג הלא םיראת 

תושרדיהה תמחמ תואיצמה-יבייוחמ םה הלא םישומיש .(19) [ג"כ] "תרוחרחש וינפו והתזחא 

."תיצרא,, ןושל ןבומכ ,איהש ןושלל 

לש 'םייחה ץראב החיש,בכ םיכורא םניאש ,םיגולאידה יעטיק ןיב 'החיש,ה ןוויג ךרוצל 

ןדעב םיכלהתמ,, ו"הנרו ד"מר ,לארשידב ,וטאצול :יהשלכ־תוליעפ רבחמה ץבשמ ,ןוספלוו 

,א"ע ג"כ ףד ,ןיטיג ביט) "אנוולח ןירוקו ןושלה שבתשנו אנוואלה דנארב קולדה ץעל םיארוק" תיסורב (22) 

תפותב םישנועה רואיתב םיעיפומ שא ידיפל .(תודיפל םע אנוואלח םשה רושיק ששאל םירחא תורוקמ ואיבהב ,רואיבב 

.177 'ש ,518 ימע ,ינדרי 'דהמ ,תורבחמב 

םילדבהה תא םג שיגדמ ךא ,חיש דמלמ לעב לש ותומד בוציעב רדפ לע ןוספלוו לש ותעפשה אצומ רדנלדירפ (23) 

ביר" ," 'חיש דמלמ, לעכ לש ותומד בוציעב לדומ רדפל שמיש ינולפ 'רש קפס ויא"ש םכסמ אוה תאז םע .תויומדה ןיבש 

.31-30 ימע ,"תונושלה 

יראווצ לע לפונה אדנל לאקזחי ברה לש רויצ רעשב עיפומ (1793 ,הניו) יתרפאה ףסויל תוכב ןולאב (24) 

המילג שבול הדוהיב עדונה לעב :הזה םלועב םהידגבב םירייוצמ אבה םלועב םהידגב .תמאה-סלועב וקשנמו ןוסלדנמ 

ירפיס לש ימינפה רעשב עיפומ היצארטסוליאב קתעה .ינרדומ יאפוריא דגב שבול ןוסלדנמו ,וינתומל רוזיאו תינבר 

 (1979 ,The Age of Haskalah (Leiden. רשע החישב .רדפ לש ותסיפת רבדב ונתרעשה תא ,ןבומכ ,תדגונ וז הסיפת
.ןהלש םייצראה דמעמה ילמס תאו ןהיתוצלחמ לכ תא תומשנה תוריסמ סונאיקול לש 
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גי ןידה אמלעמ אלש תולוק [גי] 

אוהו ,ילשמ רפסל לקולקה םוגרתה לע םירורמ אלמ לכייא :(14) [ח"י] "דובכה יקלא תארקל 

ומוקמל בש ו"הנרה[...] ךביו דגנמ בשיו ךלה תשק יוחטמכ א"ארה,, :תינפוג תאז אטבמ 

:תואצויו תואב תויומדה .(15) [ט"י] "ותא רשא םימכחהו וריחב השמ םע םיבהאב סלעתהל 

;(16) ['כ] ןיפל לדנמ םכחה תא ףריחש לע "ןדע יתכרי,,ל לכייא תא םישרגמ ו"הנרו ד"מר 

ירביד עמשל ךכ־רחא ףלעתמה ,(19) [ב"כ] באז־וב וירחאו (17) [א"כ] קוחרמ אב הארנ לידב 

אוהש ,ןיפל לש ילשמל םוגרתב אורקל ,רומאכ ,שקבתמ באזיוב .(19) [ג"כ] םיפירחה ד"מר 

ןמ חיש דמלמ רבחמ תא איבהל ,תוומ רצח אבצ רש ,המוד הווטצמ ןכ .(20) [ג"כ] ודיב קיזחמ 

הרסח ,תאזה תוליעפה לכ םע .(23 ,21) [ו"כ ,ד"כ] םשל ובישהל ךכ־רחאו ןותחתה םלועה 

חתמה ונינפל ןיא .ןוסלדנמו ינולפ ןיב ןוספלוו לש ותחישב יוצמה תומיעה דמימ תא 'החיש,ה 

יתש ןיבש רתוי הבושחה תודדומתהה תפקתשמ הבש /םייחה ץראב החיש,בכ םיבירי ינש ןיבש 

הנקמ הז יגולואידיא קבאמ .הרואכל תנשוימה תידרחהו תינרדומה תיליכשמה ,םלוע־תופקשה 

יתועמשמה דמימה תא הרסחה ,רדפ לש 'ותחיש, וליאו ,התמצוע תא ןוספלוו לש 'החיש,ל 

.םמצע ןיבל םיליכשמה ןיב ימינפ סומלופל דה ,תיניירוויח תראשנ ,ינללוכה 

םיכורא םיגולונומב םיארנ םניא ןכילעו רתוי םירצק םה םיצצחמ לוקב םיגולאידה ,רומאכ 

,םירצק םה ןמצע ןיבל תויליכשמה תויומדה ןיב םירבדה יפוליח .'םייחה ץראב החיש,בכ 

ונל םיעודיה ררושמה לש וירישל םימיאתמ םייפואו םכרואש ,לזיו לש הרישה ירבד תא איצוהל 

ללכ אל רדפ ,ךדיאמ .םולקידכ םיארנ םיגולאידה ןיא ךכ־םושמ .תראפת ירישמו ףסאמה ןמ 

.ןוספלוו השעש יפכ ,המיבה תוארוהב םינוש רוביד ינפוא 

םא ףא .םיתמה תוחיש לש ירבעה רנא'זה לש םיוסמ חותיפ ונא םיאצומ רדפ לש 'ותחיש,ב 

הסיפת עיצמ ורוביחש ירה ,ומצע ןדעה־ןג לש יפארגואיגה םוקימה תא ראתל הסינ אל רדפ 

ותחישב שממ עיפומ וניאש ,לואשה ןיבל ןוילעה תמאה־םלוע ןיבש םיסחיה תכרעמ לש תדחוימ 

םלועה ,עמשמ .ןוילעה םלועל לבקתי אל אמש ןוסלדנמ לש וששח ךותמ זמרנ ךאו ןוספלוו לש 

לא ,ידרחה ברה ,'ינולפ, תא ריבעמ וניא ןוספלוו .'החיש,ה לש המיבה לע אל ךא ,יוצמ ןותחתה 

םהל םיכלוה לאהו השמש רחאל ,ודבל ותוא ריתומ ךא אוה .השעי אל תאז :ןותחתה םלועה 

םויק תא החינמ רבכ ,רדפ לש ובוציעב ,תוומה רחאלש םייחב תספתנה תואיצמה וליאו .םכרדל 

.ויבשוי לע טעמ תרפסמו ןותחתה רודמה 

,תאז 'החיש, תישארב םגו 'םייחה ץראב החיש,ב םיעיפומה ןוילע יכאלמ ,םיבורכל האוושהב 

"תומ רצח אבצ רש„ אוה המוד .ןותחתה םלועה לא הרושקה תומד רדפ לש 'ותחיש,ב העיפומ 

.(21) "[ובל] חול לע [ם]'יתורח םלוע יתמ רפסמ,, רשא 

עיפומ "המוד,, .םיידוהיה תורוקמל רדפ שרדנ לואשה לע הנוממה ךאלמה לש ומש תריחבב 

.תוחורה לע הנוממה ךאלמ לש ומשכ םג אלא 25,םונהיגב םירודמה דחא םשכ קר אל תורוקמב 

םיעשרה תושפנ,, :םונהיגה לע הנוממ המוד ,רהוזה ןוגכ ,םירחואמ םיידוהי תורוקמ יפל 

בוש ודיב תורסמנש ןויכו םש ןודלו םנהיגב םסינכהל המוד ומשש הז ךאלמ לש ודיב תונותנ 

קייודמה עדימה ודיבש ךאלמכ תורוקמ המכב בצועמ המוד ."םנהיגל וסנכיש דע תורזוח ןניא 

םעטמ רשבל ודיקפתמש ימכ ןייפואמ אוה .םלוע־לשיונובירל ךכ לע חוודמ אוהו םיתמה לע 

26."אובל דיתעל םיקידצה תא היחא ינאש דעומל ותויחהל דיתע ינאש ינולפ ףוגל,, ה"בקה 

.307 'עה ,302 ימע ,1 תוהז האר .ורודמ םשב הנוממה ךאלמל ארק רד9ש ,רובס רדנלדירפ (25) 

,(א"ע ד"צ ןירדהנס !ב"ע ב"נק תבש) ארמגבכ םימדקומ תורוקמב עיפומ ודיקפתו המוד ךאלמה לש ומש רוכזיא (26) 

ןב והילאל המכח תישאר רפסב ,םקלחב ,ופסאנ וללה םישרדימה .רהוזכ םירחואמ תורוקמו בוט רחוש ,אמוחנתכ םישרדימ 

ןייטשנעזייא דוד הדוהיל 'א םישרדמ רצואב ןכו /ה /ג /ב /א שרדמה תיבב קנילי ןורהא ידי־לע ןכו שאדיו יד השמ 

ימע ,(ד''כשת ,םילשורי) תוילגרמ ןבוארל ןוילע יכאלמב ואבוה "המוד"ב םיקסועה תורוקמה .(ה''ערת ,קרוי־וינ) 
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[די] יאלפ השמ די 

תורוקממ תולואש ,םיצצחמ לוקב תוטטרושמ ןהש יפכ ,המוד לש ויתויוכמסש ,יאדוול בורק 

חיש דמלמ לעב לש ותוודח רשפ תא ןיבהל לכונ ךכ קר .ץוח תורוקממ אלו ,הלא םיידוהי 

ותבוגת תא רבחמה ראתמ םיירגוסב ."ךארא רשא םוקמה לא„ ומיע אובל ול ארוק המודשכל 

יבשוי תואסכ לע ותבש תע אב יכ אבני ובלו תכלל רהמיו" :חיש דמלמה לש תימינפה'תישפנה 

דיחיה לש ותלואג רשבמכ המוד לש דחוימה ודיקפת רואל תנבומ ותייפיצ .(22'21) [ה"כ] "ןדע 

.םיידוהיה תורוקמב רסמנש יפכ ,לואשה ןמ 

:םונהיגב תוחורה לש ןתואיצמ םוקמכ םיידוהיה תורוקמב יוצמ אוה ףא "תומ רצח,, יוניכה 

םיתמ םדא ינב לש תוחור לש רצח תומ רצח ומש ארקנ המלו תומ רצח הז המוד רמא יול 'ר„ 

תא המוד איצומ םויו םוי לכבו הדש לחנ רצח ינפלו רדג ףקומ רצחו ןינב ןימכ אוה םוקמו 

27."לחנה תא תותושו הדשה תא תולכואו תוחורה 

ןמ חיש דמלמ לעב תא ,ד''מר לש ווצ יפל ,הלעמ אוהו ,שונא לכ לש ומוקמ עדוי המוד 

לואש תמדק ךלוהה הקולעכ רשא ישילשה אובמב ותונחת,, :לואשה תא רדפ ראית ןאכ .לואשה 

הפש יקמע םע םע ןוכשי םש םונה ןב איגל דגנמ ויתואצות [ו]'יהו ,התפת רבעו תיתחתו 

28.(21) [ה''כ] ''ומאניו םנושל םיחקולה 

םימדקומה תורוקמב וייוניכו םונהיגה תסיפת לע תכמסנ איה םג ''הקולע,, םשה תריחב 

תונב יתש הקולעל,, :םונהיגל יוניככ הקולע םשה רבסומ ,א''ע ז''י הרז הדובעב .םירחואמהו 

.''אבה אבה ז''הועב תורמואו םנהיגמ תוקעוצש תונב יתש אבקוע רמ רמא בה בה יאמ בה בה 

הזו [...] שפנה תרכתש,, :'ה ,ח''פ ם''במרהל הבושת תוכלהב ,םייניבה־ימי תורפיסב ןכו 

לואש,, 29."הקולעו ,התפתו ,ןודבאו ,תחש ראב :לשמ ךרד םיאיבנה ותוא ןירוקש אוה .ןודבאה 

ןה ולאו םנהיגל ול שי תומש 'ז„ :םירחא תורוקמבו ארמגב םונהיגה ייוניכמ םיחוקל "תיתחתו 

30.''תיתחת ץראו תומלצו ןויה טיטו ןואש רובו תחש ראבו ןודבאו לואש 

המורדב ,''םונה ןב איג"ו 31,םונהיגל יוניככ תרכזומ ,םוניה ןב איגב הפירשה םוקמ ,''התפת" 

חטבומה םונהיגה םע תידוהיה תרוסמב רשקתה ,שאב םינב םיריבעמ ויה םש ,םילשורי לש 

יזכרמה ביטומל םיאתמ ''הפש יקמע םע"כ םוקמה יבשות ןויפיא וליאו 32.אבה םלועה םיעשרל 

.החצ הפשל ך''נתה םוגרית :'החיש,ה לש 

רדפ טלקש ,תועפשהה ימושיר" יכ ססרו רובס ,הלא םירואיתב העפשהה תורוקמל רשאב 

הרואפתה לש רואיתה יכרד ךותמ םירכינ ,תינמרגה תיגולאידה תורפסה ןמ הארנה לככ 

תויתודהי תוסיפת יפל ורקיעמ םלוגמ וניאש ,םיירבע םירפוס לש סופמילוא ותוא לש תיללכה 

,תינוויה היגולותימה ןמ םיגשומ םשו הפ ןאכ ובברתשנ יכ המוד .םונהיגו ןדערג לש 

דנליו לש ומוגרתש ,חינמ ססרו .''תינמרגה תורפסב ובתכנש םיגולאיד םתואב ףא םיבלושמה 

ריבסמ אוה ךכ .רדפ לש ויניע דגנל תויהל היה לוכי (1789-1788) סונאיקול לש ותריצי ללכל 

היה םירצמ לש רש) ועקירלו ותומד וויפיאל ,ודיקפתל ,"המוד" םשל םיפסונ םירבסה רבדב םש ןייע ןכ .ט"כר'ה"כר 

תורפיסל םג בברתשמ יוניכה .תוומה ךאלמל יוניככ "המוד ךאלמה,, יוטיבה עודי שידיאב .(המודכו ,םונהיג לש רש השענו 

ותרבע טבשב ץיקמה המוד ךאלמה תא„ :13 ימע ,(ד"כרת ,הנליו) גרובצניג ןרהא יכדרמל רזעיבא ,המגודל ,האר .תירבעה 

."םתמדרתמ םלוע יתמ תא 

ןדע וג„ ןכו ,ה"כר ימע ,ןוילע יכאלמ :האר ןכו .45־44 ימע ,יה שרדמה תיב ,"םנהיגו ןדע ןג„ ,קנילי ןורהא (27) 

.םונהיגה תומשמ דחאכ "תומ רצח" ,50 ימע ,"םנהיגו 

.י"ה.רכ תרודהמב הנוש חסונה (28) 

.49 ימע ,יה שרדמה תיב :147 ימע ,יא שרדמה תיב :ז"מר ימע ,(ז"ישת ,םילשורי) הרות הנשמ (29) 
.א"ע.א"ע ס"י ףד ,ןיבוויע (30) 

.א"ע ב"מ ףד ,המכח תישאר :49 ימע ,יה :147 ימע ,יא שרדמה תיב (31) 

."םנה איגב הקומעש איג םנהיג,, :ב"ע ב"מ :ב"ע ז"מ ףד ,"האריה רעש,, ,המכח תישאר המגודל האר (32) 
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וט ןידה אמלעמ אלש תולוק [וט] 

ידי'לע רבסומ ,ליעל רכזנכ ,תפותה רואית ."תומ רצח אבצ רש המוד,, לש ותומד תעפוה תא 

לעו לואשה לע םיגשומ ימשר,, םג תאז םע דחי ךא םונהיגה לש םייתודהי םינממס אשונכ ססרו 

יתש ןיב עירכמ וניא ססרו ןכבו 33."תינוציח תורפסמ ולאשנש ,הב םייורשה לש םשנוע 

.תידוהיה תורפיסה לש תוימינפ תועפשהלמ תינוציחה הקיזל רתוי הטונ ךא תועפשהה 

34.ולשמ הנקסמ קיסהל ילבמ ססרו ירביד תא איבמ רדנלדירפ 

םונהיגה לע הנוממה םשו לואשב םירודמה תומש תריחבבש ,רמול ןתינ הכ דע וננויעמ 

ןיב םיגולאידה תורפיס תאצמנ תאז םע .תידוהיה תיתורפיסה תרוסמב רדפ עייתסנ ודיקפתו 

ךרוצה יפ'לע עבקנ 'החיש,ה לש יפוסה רצותה .עיפשמ םגדכ ויניע דגנל דימת םיתמה 

,אנוולח ןב אטולפ םשה .םיארוקה לע ותעפשהב יריטאסה שומישה תוליעיו יגולואידיאה 

.הריציב רדפ לש וכרד לע עיבצהל ביטימ ,םינפ תורוקממו ץוח תורוקממ לואשה 

רבעמ היתוחולש תא תשרופו 'החיש,ה יככותב היוצמה תידוסי תינבת תטלבומ הז רוביחב 

הלכשהה לש היגולואידיאב תויליכשמה תויומדה לש ןתוברועמ איהו ,וז 'החיש,ל 

.'החיש,ה לש החור תא תנייפאמ וז תיזכרמ הסיפת .ןתומ רחאל ףא התוחתפתהבו 

רחאל ושענש ו"נתה ימוגריתב תוניינעתמכ תובצועמ םיליכשמה לש תויומדהש דבלב וז אל 

הלכשהה לש הגושגיש ךשמהב תוניינעתמכ תוראותמ ןהש אלא ,ןהלש ןלעפימל ךשמהכ ,ןתומ 

ךרוצל ושענ םוגרתה לש וביט לע םיליכשמה לש םהיתוניק םא םג .ןתומ רחאל תירבעה 

,אנימא אווהה ךרד לע םירמאנ הליחתב לזיו לש וירבד םא םגו ,ןיפל לש ומוגרית לע תרוקיבה 

,'החיש,ה לש הלילעה ךרוצל םיידיימה םישומישל רבעמש ירה ,ותעד תא הנשיש תנמ־לע 

תסיפת תא ןייפאל רבחמכ רדפ לש ותפיאש תיארנו ,םיליכשמה לש תוברועמה תטלבומ 

.םיליכשמה לשו ולש הלכשהה 

הלכשהה לש םידסיימה־תובאה לש םתויזכרמ תא שיגדהל ףאוש רדפ ,ןכ־לע־הריתי 

שקבמש םלועה־תסיפת .םהיתובקיעב ךליל רתוי םירחואמה םיליכשמה תבוח תאו תינמרגה 

הפשה לש התדירי חכונל .םייגולואידיא ףצרו תויכשמה לש איה ארוקל תונקהל רבחמה 

לע ומעז תא ןכו ,רדפ לש וז ותפיאש תא ןיבהל רשפא 'החיש,ה תביתכ תעב הינמרגב תירבעה 

.החצ תינמרגל ך"נתה לש םוגריתה השעמב ןוסלדנמ עבטש עבטממ תונשל ןיפל לש ותזעה 

לש וכרד ךישממו ליכשמל בשחנש ימ ידיב הקוודו ,הז ידוסי יליכשמ ךרע ןדבוא חכונל 

תמייתסמ 'החיש,ה .חרסש ליכשמב וז המרוחיתמחלימל אצויו ןסר לכ רקבמה ריתמ ,ןוסלדנמ 

ורתונ רשא תוחצ ירבוד םימכחב ונל הטילפ תיראש דוע,, :ןוסלדנמ לש דודיעה ירבידב 

הצילמ יבהוא,, וליאו "םלוע ןוארדלו תופרחל,, ויהי "ןושל יגלעו הפש יקמע,, ."ונירחא 

35.(23) [ו"כ] "— םייחה ץראב םירוד רודל םתראפתו ולחני זועו דובכ [—] תעד ירחושו 

.96 ימע ."סונאיקול לש הריטאסה ידה,, ,ססרו (33) 

.30 ימע ,"תונושלה ביר,, ,רדנלדירפ (34) 

.ןיפל דגנ תישיא המינ אשונ אוהו ןיטולחל הנוש י"התכב חסונה (35) 
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