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עודי יתלב רשעמ — םישדח םיפסאמ תרושב 

ירבעה תעה־בתכ ,ףסאמה תאצוה שודיחל 
לש השדח הייאר :ט"סקתב ,ןושארה 

'תידוהיה הירוטסיהה 

יאלפ השמ 

העבשב אצי ,הינמרגב תירבעה הלכשהה לש הנואטיבו ןושארה ירבעה תעה־בתכ ,ףסאמה 

־שולש רובעכ .עיפוהל לדח תע ,(1797-1783)ז"נקת דעו ד"מקת תנשמ ,ןיגוריסל ,םיכרכ 

שולש ךשמב רואל אצי אוהו ,ןהכה םולש ררושמה תכירעב ,ותעפוה השדוח הנש הרשע 

רמאמ ספדנ שדוחמה ףסאמה לש ןושארה ןויליגה שארב .(1811-1809) תופסונ םינש 

־בתכ תאצוה שודיח לע םיטרפ שדחה ךרועה רסמ ובו ,'ארוקה לא רבד' תרתוכב החיתפ 

רשא הרושבב !בוהא ארוק ,ךל ונדגה דגה' :םילימב חתופ רמאמה .ונכותו וכרד לעו תעה 

1.'ףסאמה תכאלמ דוע שדחלו ףיסוהל ,ונילא עיגה המו הככ לע וניאר המ ,ונינפל ונחלש 

םיליכשמה ןושלב רוגש יוניכ — 'הרושב' םיברב ץיפה יכ ,אופא עידומ ןהכה םולש 

ףסאמה יכרוע וגהנ םג ךכ .תעה־בתכ תעפוה ינפל רואל םיאצויה ,טקפסורפל וא ,העדוהל 

2.רושבה לחנ התיה ותרתוכש טקפסורפ ומסריפשכ ,(1783)ג"מקת תנשב ןושארה 

'ר קיתווה ליכשמה לא ןהכה םולש חלשש תרגיא שארב תרגסוממ הרעהב אצמנ המוד זמר 

יכ ןהכה ןייצמ הבש ,שדחהףםאמהב ןוושח ןויליגב המסרופש ,(ןלהל ואר דוע)םייהנפאפ המלש 

בתוכ ותרגיא ךשמהבו .ףסאמה תרושב ול ונחלשב ...םלשה ינרותה םכחה ברהל' וז תרגיא בתכ 

3.'תושעל ונממ רשא םעידוהלו לארשיב הרושב חולשלו סיפדהל ,תושעל ונוליחה הח' :ןהכה 

,םייהנפאפ לא החלשנ םגשו יבמופב הצפוהש 'הרושב' לע ןהכה םולש לש ולא ויתורעה 

רעומה חתפמה ,הלכשהל רצש ,ףסאמה טקיורפ םויסל יתברקש לככ .יתוא ודירטה 

.א"סשת ,םילשורי ,תודהיה יעדמל ג"יה ימלועה סרגנוקב האצרה לש בחרומ חסונ * 

ךשמהב ןכו .([רפסוממ אל] 3 :ט"סקת) ח ףסאמה ,'ארוקה לא רבד' ,[ןהכה םולש] םיפסאמה ירבד 1 
.(3) 'ונינפל תכלוהה הרושב'ה לע :םיפסאמה םיבתוכ 

.(ד"מקת) א ףסאמה שארב ךורכ רושבה לחנ 2 

הניזחת רשאכ' :ןכו .(ח"ל-ו"ל :ט"סקת) ח ףסאמה ,'ףסאמה תאצוה ד"ע תרגא ירבד' ,ןהכה םולש 3 
.(ז"ל ,םש)'ךילא האבה הרושבב ךיניע 

(א"עקת-ד"מקת) ןושארה ירבצה תצה־בתכ ,ףסאמהל רצומ חתפמ ,הלכשהל רצש ,יאלפ השמ 4 
.(א"סשת ,םילשורי) 
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יאלפ השמ 58 

יב הרבגתה 4,א"סשת תנשב רואל אציש ,וב הלולכה ףסאמה לע היפרגונומהו ,בשחוממהו 

,הילא התוולנש הרעהבו תרגיאב ,החיתפה רמאמב ןהכה לש םירכזנה וירבדש השוחתה 

רבד תא םידעתמ םה אלא ,יהשלכ תיבמופ העדוה לע אדירג תיצילמ ןושל רדגב םניא 

.ףסאמה תאצוה תא שדחל ויתוינכות לע ךרועה עידוה ובש ,רשנימ לש ותצפהו ומוסריפ 

'הרושב' הספדנ יכ ,הדבועה תא הריכזהב ,תאז הרעשה תקזחמ םייהנפאפל תרגיאה 

.(ףסאמה שודיחל) המזויה לע העידוהש 

ןיעמ רשנימ תעפוה לע קודב יפרגוילביב עדימ וא הרורב העידי לכ ונל ןיאש ,אקע אד 

אל ,תונורחאה םינשה םישולשב ףסאמה יקתוע תא יתקדב ןהבש תוירפס שמחו םירשעב .הז 

ןיינע ול היה עודיכש ,סירטל יולה ריאמ .הלש קתוע רמול אלש ,וז 'הרושב'ל רכז לכ יתאצמ 

היפרגויב םסריפו 5א ךרכ לכ לש השדח הרודהמ ב"כרת תנשב איצוה ףאו ,ףסאמהב דחוימ 

ןהכה לע וירבדב .הז םוסריפל ללכ עדומ וניא ,1845 תנשב ,ועדוימ ,ןהכה םולש לע דפסהו 

שודיחל ןהכה לש ותלועפ ןויצ ךות — ונניינעל זמור ילואש — ןיינעמ יוטיבל סירטל שרדנ 

קדצ [רוקמב דוקינה] רשב ח"סקת תנשב' :ןהכה םולש לע דפסהב בתכ הכו .תעה־בתכ 

תירבע ןושל יבהואל תרבח ,והומכ המכח יבהואו תוקדצ ילעופ םע הרבחל חראו בר להקב 

יוטיבה 6.'ט"סקת תנשל שדחה ףסאמה תא רואל אצויו .ףסאמה יבתכמ ירוענ רשנכ שדחל 

לע דיעמ אוהו ,'בר להקב קדצ יתרשב' :י ,מ םיליהתב קוספה לע ךמסנ 'קדצ רשב' ינושלה 

7.יהשלכ תירוביצ העדוה 

לש םהיבתכב ,ךכ לע עדימ אוצמל תופצל היה ןתינ םהבש ,םירחאה םיכמסומה תורוקמב 

ןיא ,המגודל 8,ןהאפ וא ,ןנאשו גרבניצ ,אריפש ,רבוחל ,רנהלק תירבעה תורפסה ינוירוטסיה 

לא' ,אובמל הרעהב .(ב"כרת ,הניו) סירטל יולה ריאמ ידיב ...רואל תינש אצי ,ד"מקתה תנשל ףסאמה 

םיפסאמ תרושב' תא ריכזהל ילבמ ,ןהכה םולש תכירעב שדחה ףסאמה תא סירטל ריכזמ ,'ארוקה 
.(1)'םישדח 

.(ןהכה םולש תריטפ םע — ד"ע :ו"רת)םישדחה םיתעה ירוכב ,'ריכזהל בתכמ' ,סירטל יולה ריאמ 
,בובל) הצרתו למע תרודהמב ,סירטל יולה ריאמ תאמ ,'ןהכה י"רב םולש 'ר ...תודלות'ב םג ספדנ 

.(םייונישב) רפסה שארב ,ןהכה םולשל (1869 
.'קדצה ןהכ' סירטל ותוא הנכמ דפסהה־היפרגויבה ךשמהב 

ןיא — (104-99 ,ז קרפ :ח"פרת) א ךרכ השדחה תירבצה תורפסה תודלות ,רבוחל 'פ לש ורפסב ואר 

םינושאר ,'ןהכה םולש' ,רבוחל 'פ :ואר :רבד ריכזמ וניא רבוחל ,ןהכה םולש לע ורמאמב :רבד 
ןויס־ןסינ)ז הפוקתהב הליחת ספדנ !38-20 :ד"צרת :הנושאר הרודהמ ,ו"כשת ,ביבא־לת)םינורחאו 
לא ןהכה בתכש תרגיאל ונביל תמושת תא הנפמ רבוחל .(458-443 :ד''צרת ,'ד 'דהמ :ף"רת 
ךותמ טטצמ אוה ,(10 הרעה ואר)רדיינשנייטש תמגודכ ךא ,'"ףסאמה תרושב" ול וחלושב' םייהנפאפ 

34 ימע ,םינורחאו םינושאר) המוד םשב וא הז םשב תרבוח לש המויק לע ןייצל ילבמ ףסאמה 
שביש רנזולק .(279 :ך"שת) א השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק ףסוי .(הרעהב 
ןושל יבהוא תרבח' םוקמב ,'תירבעה ןושלה ישרוד תדוגא' התוא הניכו הרבחה םש תא ןיטולחל 
תורפסה ,ןנאש םהרבא .(363-362 :ז"כשת)השדחה תירבצה תורפסה תודלות ,אריפש נ" ח .'תירבע 
:ואר .םיארוקל יהשלכ העדוה לע זמור גרבניצ קר .(102-101 :1962) א הימרול השדחה תירבצה 
עידוהל ודי־לאל היהי 1808 תנשב יכ ,בתוכה ,(270 :1959) ה לארשי תורפס תודלות ,גרבניצ לארשי 

תינכות םושב הגה אל אוה .'ןילרבב בוש עיפוהל ףסאמה ליחתי 1809 תנשב יכ ,םיארוקה להקל 
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59 םישדח סיפסאמ תרושב 

תנשב' :ימתס ןפואב בתכ רנחלק .ומויק לע זמר לכ וא הזכ רשנימ תעפוה לע עדימ לכ 

יאדוובש יוטיב ,'ףסאמה תא שדחל אב אוהש םיברב ןהכה םולש זירכה (1808) ח"סקת 

םייפרגוילביבה תורוקמה םג 9.'רשב' הלימב שומישה לעו סירטל לש רכזנה וחוויד לע ךמסנ 

לש ומויק לע םיעדוי םניא ,םירחאו באווש ,בקעי־ןב ,ןילטייצ ,רדיינשנייטשכ ,םיכמסומה 

תא שדחל ןויסינ השעו הינמרג תוצראב רבע ןהכה םולשש ,בתוכ ןהאפ 10.טקפסורפה 

וקסעש םירקוח לש םהיתומישרב ףא ".ט"סקתב קר אלא חילצה אלו ,ףסאמה תאצוה 

12.רבד רכזוה אל ,םירחאו ןוירמצ חמצ ,עובלג החונמכ ,תירבעה תונותיעה תודלותב 

ףסאמה יכרכ לכ תא רזחשל םיכשמנה יצמאמ ןכו ,תרכזנה השוחתה ,ןכ יפ לע ףאו 

תורשע לש הפוקת ךשמב ,תוהזלו רתאל ,שפחל יתוא וצירמה ,המלשהו תירוקמה םתעפוהב 

טרופמ הדובע קתוע יתמלשה ךכו .םלועה יבחרב רקחמ תוירפסב ףסאמה לש םיקתוע ,םינש 

.םינושה םיקתועה יפ־לע ירבעה תעה־בתכב ספדנש רמוחה לכ לש תונוש תוסריג ובו 
.סופדל הלכשהל רצש לש דיה־בתכ תריסמ רחאל םג ישופיחב יתכשמה 

ימי ירבד ,רלהאמ לאפר .'תומלשה לילכ ןשיה ףסאמהב האר' רשאב ,םישדח םידיקפתב אלו השדח 

ןויצ־ןב םג .(179-175) הז טקפסורפל עדומ וניא אוה ףא ,(1954)ינש רפס ,א םיגורתא תורוד ילארשי 
לע םיכרעב םג .הז טקפסורפ לע רבד ריכזמ וניא ,(152-143 :ט"ישת)ב תילכשה ,תודיסח ,תרנבר ,ץ''כ 

תידוהיה הידפולקיצנאהבו (399-396 :ד"כשת) די ךרכ ,תירבעה הידפולקיצנאהב ןהכה םולש 
 (685-686 :1971 ,Encyclopaedia Judaica V) ןב ,גרובמהמ ןוסלדנמ השמ םג .טקפסורפה רכזומ אל
ילבת ינפ :ואר ;טקפסורפה םויק לע עדוי וניא ,ורפסב תודחא םימעפ ןהכה םולש תא ריכזמה ,הפוקתה 

.(108-107,98,21 :ב"לרת ,םדרטשמא) 
.(ד"ע)'ריכזהל בתכמ' ,סירטל ;(279 :ך"שת) רנזולק :ואר 9 

M. Steinschneider,:ואר .'םישדח םיפסאמ תרושב' לע רבד עדוי וניא ,(576) 1 סוגולמק ,רדיינשנייטש 10 
 :.Catalogus Librorum Hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana I (Berlin, 1852-1860. Facsimile ed

 (1964 ,Berlin, 1931; Hildesheim, בקעי ןב םולש ךרעב ,11 ךרכ ;579-575 םירוט ,'ףסאמ' ךרעב
,הבתכנש ,םייהנפאפ המלשל ןהכה םולש לש ותרגיא תא ,ריכזמ אוה םש ,2514-2512 םירוט ,(ןהכה) 

זמור רדיינשנייטש ןיא ,ףסאמה ךותמ ולא םילימ וטטצב ךא ,'ףסאמה תרושב' םע רשקב ,ליעל רומאכ 

רפס תירק ,ןילטייצ ;יפרגוילביב ךרעכ התוא איבמ וניאו הזל בורק םשב וא הז םשב תרבוח םויק לע 

'שדחה ףסאמה' תא הנכמ אוה .'םישדח םיפסאמ תרושב' ןויצ לכ אלב ,םישדחה םיפסאמה לע ,(234) 

ויבתכ תמישרב ףאו ;WilliamZeitlin, BibliothecaHebraica(\S9\: 234):ואר ;'ףסאמה ירחא' םשב 
,אנליו)םירפסה רצוא ,בקעי־ןב קיזייא קחצי .(61-59 :םש) טקפסורפה תא ריכזמ וניא ןהכה םולש לש 

Moi'se Schwab, Repertoire des Articles (Paris,,באווש אל ףאו :רבד ריכזמ וניא ,(286 :ם"רת-ז"לרת 

תצהו טצה ירפמ ,'הלכשהה תפוקתב םינושארה םיירבעה תעה־יבתכ' ,ןמרבה מ"א .1914-1923) 
ףסאמה" שדחה ךרכה תא תונכל ובשח הליחת' יכ ,רובס אוה .רבד ריכזמ וניא ,(52-31 :א''משת) 
אוה יכ ףא ,הזה רשנימה לע רבד עדוי וניא ךא ,רושבה לחג לש חותינ איבמ ןיל ףסוי .(35) "'שדחה 

Josef Lin, Die hebräische Presse (Berlin, 1928: 8) :ואר -,ףסאמה שודיח תא ןייצמ 

ולש שדחה ףסאמה' יכ ףיסומ אוה .(104 :ז"צרת)'הלכשה יקרפ' ,ב ןהאפ ןבואר יבתכ ,ןהאפ ןבואר 11 

.א"עקתב םג ףסאמה אצי עודיכ ךא ,(104 :םש)'קספנו ע"קת תנש יצחלו טי'סקת תנשל קר אצי 
םירוט :ב"נשת) הרשצ־צשתהו הרשצ־הגומשה תואמב תירבצה תונותיעה ןוקיסקל ,עובלג החונמ 12 
Tsemach M. .(ח''משת) תירבצב ןושארה ינרדומה תצה בתכ ,'ףסאמה' ,ןוירמצ חמצ .(56-52 

 (189-204 :1976) Tsamriyon, Die hebräische Presse in Europa I
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,(2000 יאמ)ס"שת רייא שדוחב ,סופדל ףסאמה חתפמ לש יפוסה דיה־בתכ תשגה רחאל דימ 

סקילפ ןויכראב — תודהיב רמוח אוצמל יתיפיצ אלש םוקמב ,ןילרבב הנידמה תיירפסב יתאצמ 

ףסאמה תאצוה שודיח ינפל רואל אציש טקפסורפ לש הכ דע עודי־יתלב קתוע — ןוסלדנמ 

םג וללכבו ,תינמרגה הלכשהה לעו ןוסלדנמ השמ לע רמוח ןסחוא הז קיכראב .(1808/9)ט"סקתב 

תונוש תוירפס שמחו םירשעכב יתגהנש ךרדכ ,ףסאמה יכרכב לועליע ךות .ףסאמה לש םיקתוע 

היה .תעה־בתכ לש ח ךרכ שארב ,ףסאמה לש רפומ־יתלב רעש עתפל יניע תא ךשמ ,םלועה יבחרב 

,ןהכה םולש לש ותכירעב ,שדוחמה ףסאמה לש רדענה טקפסורפה ,סיומדח םיפסאמ תררשב הז 

ויה הלאה ףסאמה יכרכ .ט"סקת תנשל שדחה ףסאמה לש ןושארה ךרכה םע דחי ךרכנ רשא 

לש ופוסבש ,ןייצל ןיינעמ .םרמשל חרט םהילעבש רכינו ,הדיחא הכירבבו בר רודיהב םיכרוכמ 

.רחא םוקמב אבוי וניינעו ,ףסאמהל עגונה ,1818 תנשמ ,רחא רשנימ ךרוכה ףריצ ךרכה 

ךכ ,'חתפמ'ל יפרגוילביבה עדימה תא ףיסוהל יתחלצה ,הספדהה ינפל ,ןורחאה עגרב 

13.טקפסורפה לש ומויק לע חוודמה דיחיה יפרגוילביבה רוקמה התע אוהש 

טקפסורפה לש ותובישח 

התוא לש תיתורפסו תיתוברת ,תירוטסיה הניחבמ םיבושחה םיכמסימה דחא אוה טקפסורפה 

רסומ טקפסורפה .הפוריא תודהיב םישדחה םינמזה לש םתליחת תא תנייצמה םייניב־תפוקת 

ןושארה רושעה לשו — ח"יה האמה יהלש — fin de Siede לש תיתוברת בצמ־תנומת ונל 

תוברתל ןושארה זכרמה לש ומויק יישק לע עדימ ףשוח אוה .הינמרג תודהיב ט"יה האמל 

תייחת תא סנ לע הלעהש ,(1783 ,ג"מקתב) ןכ ינפל הנש םישולשכ םקוה רשא תירבע 

,ז"נקתב) ןכל םדוק הנש הרשע־םיתשכ וקספוה ויתולועפשו ,התורפסו תירבעה הפשה 

ףסאמה לש ורגסיה תוביס לע זמור ,ןהכה םולש לש ומשב םותחה ,הז יתורפס ךמסמ .(1797 

ונל הנקמ ןכ .תחאכ תירוטסיהו תיתורפס הניחבמ ונתוא ןיינעמה אשונ ,ז"נקתב ןושארה 

יליעפו םירפוסה דחא לש ותבשחמ יכרד לעו תיתורפסה ותוליעפ לע הנבות טקפסורפה 

היהש ,ןהכה םולש ,ףסאמה ךרועו ררושמה ,רפוסה — הפוקת התואב םיבושחה תורפסה 

14.(א"פקתב) הנש 12 רובעכ ,םיתצה יררכב לש ןושארה ךרועה םג 

םולש ,[ףסאמה תעפוה שודיח לע רשנימ] 'םישדח םיפסאמ תרושב' :'ףסאמה חתפמ'ב ךרעה חסונ 13 
עודי יתלב רשנמ :הרעה :(ט"סקת)ח ףסאמה שארב ךורכ .רעש ,15-2 ,םישדח םיפסאמ תררשב .ןהכה 

תויתואב ספדנ תינמרגל ומוגרתו תירבעב בותכ אוהו ,ןילרבב הנידמה תיירפס קתועב קר אצמנ הז 

תנומת טטרשמו ,ונכות לע רסומ ,שדחה ףסאמה תא איצוהל תינכתה לע עידומ טקפסורפה .תוירבע 
ירבצה תצה־בתכ ,ףסאמהיל רצומ חתפמ :הלכשהל רצש ,יאלפ ואר .ןמז ותואב תירבעה לש בצמ 

.(95 :א"עקת-ד"מקת)ןושארה 
םולש 'ר ...תודלות' ,המדקהבו 'ריכזהל בתכמ' סירטל לש ורמאמב אצמית ןהכה םולש לע היפרגויב 14 

.(8 הרעהב ליעל) רבוחל לש ורמאמבו (6 הרעה ליעל)ןהכה םולשל הצרתו למצל ,'ןהכה י"רב 
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העפותב הנדה ,תניינעמ היפוסוירוטסיה הירואית ןהכה התפמ הז יליכשמ ביטרנב 

תדיח םע ,ןלהל ררבתיש יפכ ,התוא רשקמ אוהו ,תירבעה ןושלה תודרשיה לש האלפומה 

ןושלה תייחתב טקפסורפה רבחמ האור ,אדירג הירואיתל רבעמ .ידוהיה םעה לש ומויק 

אוה התעש ,יליכשמה לעפמב ותומשגתהב אלפומה ךילהתה תא ףסאמה רודב תירבעה 

הבצמב ןודל רבוע ,היתורודל ןושלה תודלות תא רקוס אוה ,הז ןוידל עקרכ .ושדחל דמוע 

.ףסאמה שודיח תועצמאב ןושלה תא שדחל האירקב אצויו ,ןמז ותואב תירבעה לש דוריה 

ואיצוהל ידכ המקוהש הרבחה לע ,שדוחמה תעה־בתכ לע םירבד םיאבומ רשנימה ףוסב 

,יביטרנ ירוטסיה םוכיסכ םיבותכ (םידומע 8) טסקטה לש םישילש ינש .ונכות לעו ,רואל 

ןדיעל ועיגהב ,םיבר ןושאר ףוגב הביתכל רבוע רבחמה ,םידומע 4 ןב ,ןורחאה קלחבו 

תיתוברתה ותוביוחמ תאו תישיאה המינה תא עבוק אוה ךכבו ,םיפסאמה תפוקתלו שדחה 

.תעה־יבתכ תועצמאב תיתורפסה תוליעפה חופיטו תירבעה הפשה שודיח ךשמהל 

תועדה־יגוה ןיב הירוטסיהה תסיפתב םינוידל םידה הלעמ הז עודי יתלב רשנימב ןויעה 

תעה־בתכב תורושקה תודחא תולאש ררועמ ףאו ,ןכל םדוק ףאו ,האמ התואב םייפוריאה 

.ןמז קרפ ותואב הינמרג תודהיב ולחש תורומתה עקר לע ושודיחו ותריגס ,ףסאמה 

ירבעה תעה ־גתב שודיחל האירק :םישדח םיפסאמ תרושב 

טסקטה ידממ ךא ,ףסאמה לש ליגרה ריינה לדוגב ספדנ טקפסורפה :טקפסורפה רואית 

,םידומע רשע־השיש הקיזחמ תרבוחה 15.רושבה לחוו ףסאמה ידמממ טעמ םילודג ספדומה 

,רעשה 16.ףסאמה ירעש תמגודכ ,רעש ספדנ טקפסורפה שארב .ליגר סופד ןויליג לש לדוגב 

תוירבע תויתואב תינמרגל ףטוש םוגרת עיפומ םדיצלו ,תירבעב םיבותכ ,טקפסורפה ףוג ןכו 

.םיארוקה להקב לחש יונישל המאתה לע הדיעמה ,ךשמהב הב ןודנש ,הבושח העפות — 

:ירבעה וקלחב רעשה טסקט 

תררועב 

םישרח םיפסאמ 

איה 

,היקנו החצ תירבע ןושלב םיבותכ ,הניב ירמא תצובק 

,תוידומלו תומכח יבתכמ ,תוצילמו םיריש תללוכ 

.םישודחו תלעות ירבד רתיו ,לארשי תיב ונמע תודלות 

םידיתעה 

ףסאמה ידמממ טעמ םילודג — ('ץניא x '8/6 16/5 3) מ"ס x 15.5 8.3 — ספדומה טסקטה ידממ 15 
.('ץניא 4/53x 3) מ"ם x 14.5 1.5 ־נ — ־חוטבה לזונו 

.רעש אלל אוה ,ונידיל עיגהש יפכ ,רושבה לחנ 16 
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תרבחמ םהמ תאצלו ,םיספדנו םיצבקנ תויהל 

ןילרב הפ ,הנשה תופוקת עבראמ הפוקת לכב 

םשב הארקנה ,תחא םירפוס תרבח י"ע 

תירבע ןושל יבהוא תרבח 
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עובקה רודמה תרתוככ תשמשמה ןושל־תינבת לע ךמסנ םישדח םיפסאמ תרושב רתוכה 

הז רתוכ .םישדח םירפס לש רואל םתאצוה לע עידוהש ,'םישדח םירפס תרושב' ,ףסאמהב 

םשב אלו 'םישדח םיפסאמ' םשב תעה־בתכ תא תונכל ונווכתה הליחתבש ,ךכ לע דיעמ 

עודמ ןהכה ריבסה ,שדחה ךרכה שארב ספדנש ,'ארוקה לא רבד'ב ,ןכאו .ףסאמה ,םדוקה 

המכ ןיינעל חילצה ,וירבדל :ףסאמה ,ונייהד ,ירוקמה םשב שמתשהל רזחו ותעד תא הניש 

יכ ןייצל ידכו ,תעה־בתכב ףתתשהל — ףסאמה ירפוס ,ונייהד — 'םינושארה םיפסאמה' ןמ 

ותונכל וטילחה ,תשדוחמה ותאצוה ןיבו הנושארה ותסריגב ןוחריה ןיב רישי ךשמה שי 

,ומצע םש לע ארקייש יואר תעה־בתכ יכ ,בתוכה ריבסה ,ךכ לע ףסונב .םשה ותואב 

17.'םיפסאמ' :רמולכ ,וירבחמ םש לע אלו ,ףסאמה 

טפאשלעזג'ה יכ עידומה ,תוירבע תויתואב תינמרגב בותיכ עיפוה רעשה לש ןותחתה שילשב 

םיפסאמ' םשב תע־בתכ איצות ('תירבעה תורפסה יבהוא תרבח')'עדניירפרוטארעטיל רעשיארבעה 

ירבעה המשש ,םירפוס תרבח דוסיי לע אופא עידומ רעשב בותיכה .('רעלממאז ןעיינ איד')'םישדח 

הדוגא דוסיי .תעה־בתכ תא רואל איצוהל המצע לע הלביק רשא ,'תירבע ןושל יבהוא תרבח' היה 

םיליכשמה ומיקהש ,הנושארה 'רבע ןושל ישרוד תרבח' תובקעב תכלל הדעונ 'ןושלה יבבוח' לש 

תואמגודבכ ,תאזב 18.'הישותהו בוטה ירחוש תרבח'ב ז"מקתב הפלחוהשו ,ג"מקתב םינושארה 

ףסאמהב רצונש םגדה תובקעב תכלל קר אל ךרועה תפיאש תא תוארל רשפא ,תורחא תובר 

,עודיה לככ ךא .ומדוקל ךשמה אוה שדחה ףסאמה ,ןכאש ויארוק להק תא ענכשל אלא ,ןושארה 

.הנושארה םיליכשמה תרבחל האוושהב םצמוצמ היה השדחה הרבחה תולועפ ףקיה 

רעשל ותוא הוושנ םא רקיעבו ,דחוימב ןיינעמ רעשב תעה־בתכ לש ותוהמ רואית 

:םיאבה םיטרפה ואבוה ובש ,ד"מקת תנשל ףסאמה לש ןושארה 

ףסאמה 

תנשל 

דמקתה 

םיבתכמו םיריש ללוכ 

ישנא ידי לע דחי וצבקנו ופסאנ רשא 

רבע ןושל ישרוד תרבח 

19.גרעבסגינעקב 

הרושבב וניבתכמ תא ונינכ וב רשא "םישדח םיפסאמ" םש ונבזע יכ ,ארוקה ךיניע אלפת לאוי 17 
םימכח הזיא ונתא ודחאתה יכ רובעב תאז ונישע ןה ,"ףסאמה" םשב ותוא רימהל ,ונינפל תכלוהה 

םהיבתכמ תפיסאל המה וארק רשא םשב ונקזחה םדובכל ןכל ...םינושארה "םיפסאמ"ה ילעבמ םיעודי 

ילעב לע אלו ,הפסאה וב רשא רפסה לע "ףסאמה" םש ךשמי תאז ירחאו ;תורבחמל םינושארה 
.(ד־ג :ט"סקת ,ח ףסאמה)'יטרפ םצע םש תאירקב ךיראהל הוש ןיאו ,הזב ידו .תופסא 

.(47)'ףסאמהיל רצומ חתפמ — הלכשהל רצש ,יאלפ :ואר 18 
וטמשוה םהבש ,ךליאו ן"קת תנשל ו ךרכמ הנתשנו םינושארה םיכרכב ההז ראשנ םירעשה חסונ 19 

.תרבוחה ןכות לע תורושה 
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תוגה ירמאמלו ('םיריש') הריצי ירבידל רמוחה תא וגוויס ךסאמה לש םינושארה םיכרועה 

תעה־בתכ לש רמוחה יפוא תא ריהבמו טרפמ ןהכה םולש וליאו ,('םיבתכמ') רקחמו 

המכוחה תרגסמב לולכה רמוח — 'הניב ירמא תצובק' :הללכהב הליחת :ותוהמו שדוחמה 

םיריש :ונכות לעו ,הטוהר תירבע ןושלב בותכ :ויפוא לע עדימ ןכמ רחאלו ,ישונאה עדיהו 

ףוסלו ,תידוהי הירוטסיהב ,םיעדמבו םינושה ןויעה תועוצקימב םיאשונב םירמאמ ,תוצילמו 

.םישודיח ןכו תלעות םהב שיש םירבד :הללכהב בוש 

לעו תידוהיה הירוטסיהה לע שגדה תא ךרועה םש השדחה הכירעב ,ךשמהב ררבתיש יפכ 

ןויצ .תאז אטבל ביטימ רעשב בותיכהו ,סרטנוקה ךשמהב הלעויש אשונ ,תיללכה המכוחה 

בתכנ סרטנוקהש ,הדבועה ןמ ונביל תמושת תא הטתש הל לא ,הטוהר תירבעב הביתכה 

.(תוירבע תויתואב) תינמרגב םגו תירבעב םג ולוכ 

םוי ןיב לחש ,ט"סקת ירשתב ג"י ,'ג םוי אוה ,ופוסב ספדנכ ,טקפסורפה תמיתח ךיראת 

,רבתסמ ךכ ךותמ .1808 רבוטקואב 4 אוה (ןיוצ אלש)יזעולה ךיראתה .תוכוסו םירופיכה 

.רוחיאב עיפוה יאדווב ,'ט"סקת ירשת שדוח' ךיראתה ספדנ וילעש ,ןושארה ןויליגהש 
20.הלכשהה רצשל אובמב יתנד תינועברה וא תישדוחה ותעפוה תלאשבו 

תידוטסיהה תויקוחל ץוחמ ידוהיה םעהו תירבעה הפשה 

וא תולוע ותוברתו םואלה ןושלש תעבוקה ,היפוסוירוטסיה הירואית ןהכה חתפמ טסקטב 
םיירבע םיטספינמ לש םכרדכ .ומצע םואלה לש ותליפנ וא ותיילע םע דבב דב תודרוי 

ןמז לכל' :תלהוק רפסמ הז הרקמב ,ארקמה ןמ םיאתמ טוטיצל רבחמה שרדנ 21,הלכשהב 

אתכמסא איבהל תשקבמ יארקימ טסקט לע תוכמסיה .(א ,ג תלהוק) 'ץפח לכל תעו 

העפשהה רוקמ תא תאטבמ איהו ,יתרוסמה ןהו ליכשמה ןה ,ארוקה בל לע לבקתתש 

,הנש עבר לכ הספדנ ויתורבוח עבראמ תחא לכו ,תופוקת עבראל קלחנ שדחה ףסאמה לש א ךרכ 20 
שדוחמ םירבוע םירמאמה יכשמהו ,הנשה ישדוח יפל וקלוח הנשה עבר תורבוח ,ןכ יפ־לע־ףאו 
שילש לש תישדוח הצפהל והשלכ רודיס םייק היה םאה ,הלאשה תא הלעמ וז העפות .שדוחל 
,עידוה ךרועה ?המצע תרבוח התואב 'םייתוכאלמ' םיכשמהב םעטה המ ,ןכ אל םאש ,ןוחריכ תרבוחה 

םאה .(ב"י)'תאזה הנש ןושח שדוחל ףסאמב האצמתו' :ןוושחב ספדיתש תרגיא לע ירשתב ,לשמל 
ןיוצ ירשת ןויליג ףוסב ןכ־ומכ ?הספדנ םרט ץושחל תרבוחהש וא ,םוקמ ןויצ קר אוה הז םושיר 
32 ללכ ךרדב ללוכ שדוח לכל ןויליגה .(ב"ל)'אבה שדוחב ךשמהה' :אבה שדוחל רמאמה ךשמה 

ןוצר לע הדיעמ תישדוחה תינוציחה הרוצה .ומצע ינפב דמועה םלש סופד ןויליג רמולכ ,סופד ידומע 

לש ובתכמ יכיראת :דועו תאז .ותישארב ירוקמה ףסאמה לש תנוכתמה ךישממכ תואריהל ךרועה 

ןויליגב ועיפוה םהינשו ,ןוושחב םה ,ןהכהל םייהנפאפ לש ותבושתו ,םייהנפאפ המלשל ןהכה םולש 

:ט"סקת) ח ףסאמה ,'ףסאמה תאצוה ד"ע תרגא ירבד' :ואר .רוחיאב אצי אוה ףאש ,ומצע ןוושח 
.(ח"ל-ו"ל 

.([ירופסמ יפל] 3 :ב"מקת ,ץלרב) תמאו סוילש ירבד ,לזיו ילתפנ ,לשמל ,ואר 21 
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תינוויה ,תירצמה :תויצזיליוויצ שולש רוכזיאב ונועיט תא םיגדמ ןהכה .בתוכה לע תינחורה 

יכ ףא הלאה םידבואה םיוגה תונושלו' :םירפסב ורתונ ךאו ודבא !היתונושלש ,תימורהו 

.(3-2)'ןה ונל אלה :רמאל םויה הלא הפ ןתא ןיא ,םירפסב דרופמו רזופמ ןתטילפ ראשנ 

ןושלה תקיז לע .(3)'םוק ףיסות אלו [לפנ] הלפנ המע רשא ןושל לכ תירחא תאזו' :ותנקסמו 

.ךשמהב — םואלה בצמל 

,ידוהיה םעהו תירבעה הפשה לע ,ותפקשה יפל ,הלח הניא תאזה תירוטסיהה תויקוחה 

םעה .תורצהו תופידרה ,תולגה לוע תורמלו ץראהו םעה ןברוח תורמל ,וירבדל ,ודחכנ אלש 

ויהלא תרות אלה ,לכיה ןיא שדקמ ןיא ,הכלממו חא ותאמ דדש םא ףא' :ודרש הפשהו 

,תראפת לילכ תירבע ןושלבו ,וילע ארקנ דוע ויתובא םש שודקו ,םדק ימימ השרומ ,ומע 

,םלוע תומימ ונל הוליחנה וניתובא ,איה ונל אלה :רומאל הב ראפתי דוע ,םידמחמ הלכ 

תדיח .תידוהיה תשרומה דוסיכ תירבעה ןושלה תספתנ ,קפס לכ אלל .(4-3)'רוד יפלאמ 

החגשהל תסחוימ ,([3] 'והובבס םיאלפ ,הב עשונ םע לארשיו') לארשי םע לש ומויק 

.([3] 'וילע תפפוח הולא די') הנוילעה 

'ה די תא האורה ,תקהבומ תיתרוסמ השיגב תנייטצמ בתוכה לש הירוטסיהה תסיפת 

שי .ןושל תרגישכ םיליכשמה יבתכב בורל םיחוור הלא ןיעמ םייוטיב .תידוהיה הירוטסיהב 

םיארוקה לש םנזוא תא רבסל ידכ םייתרוסמ ןושל ייוטיב וצמיאש םהיניבמ ויה יכ ,חינהל 

לש הלא םידגיה ירוחאמש יאדוול בורק ,ןכ יפ לע ףאו .םינותמה םיליכשמה וא םייתרוסמה 

םהו ,תירבעה הפשה לש התייחתו המויקל סחיב רקיעב ,תקהבומ םלוע תפקשה תמייק ןהכה 
22.'הצילמה תראפתל' םירמאנ םניא 

אובמב לארשי םע לש ומויק תדיחב ןודל ןהכה רוזחי ךרעל םירושע השולש רובעכ 

...םימעב ועלבנ אל ...םהיצחלו םתורצ לכב יכ' :רמאיו ,תורודה ארוק ירוטסיהה ורפסל 

23.'המה בקעי ערז יכ ועדיו ,הזה םויה םימיקו םייח םדוע 

'ןמזה תוכופהתו ...תובר[ה] תואלת'ה תורמל ,תירבעה לש אלפומה המויק תא עבקשמ 

24,םיירוטסיה םיאשונב םירמאמו הירוטסיה ירפס ,רומאכ ,בתכ ומצעבש ,ןהכה רבוע ,(4) 

לש התומדקתהל ךרד ינויצ איבמ אוה .תירבעה ןושלה תודלות לש יתיצמת םוכיס עיצהל 

הלעמ אוה ,ךשמהב הארנש יפכ ,ולש ןושלה תוחתפתה תיירואית יפ־לעו ,תירבעה הפשה 

םתוישיאב תוהוזמה תופוקתה ויה ולא .'הניבו תעד תורוד' ,ותעדל ,ויהש תורוד םתוא סנ לע 

,יבצ תרטעל התיה' תירבעה תע ,ארזעו המלש ,דוד ,השמ ,לארשי םע ילודג לש םלעופבו 

טסקטב ןלהל ואר .א"פקתב זניתצה ירוכב תעה־בתכב ספדנש רישב הז ןויער לע רזוח ןהכה םולש 22 
.40 הרעה דילש 

חורה .11 ימע ,אובמב ,(ה"צקת ,השראו) בקעי ערז ונמעל םימיה ירבד תררררזג ארוק ,ןהכה םולש 23 
.רפסה לכב תררוש תיתרוסמה 

,ח"מ-מ ,ט"כ-כ :ע''קזו) 3 ט ,ףסאמה ,'דרפסמ םידוהיה שוריג' ,ירוטסיה רמאמ םסריפ ןהכה םולש 24 
.(ט"ל-ה"ל ,ל־ג :ע"קת) 2 ט ףסאמה ,ילבבל םימיה ירבד' ,כ־ש ,לבכ תודלות לע רמאמ ןכו ,(פ-ב"ע 
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,םירחא םיליכשמכ ,הנכמ אוהש ,תירבעה הפשה לש התחירפ .(4)'תראפתו ןואגל חרפתו 

םג םינייצמה ,לארשי תודלותב םייזכרמ םיעוריא םע ותסיפתב תרשקתמ ,'השודקה ןושל'ה 

תוברתה תוחתפתה תא ומדיק הלאה אישה תודוקנ .ןושלה לש התוחתפתהב םיגשיה 

:ןה ולאו ,תירבעה הפשה תועצמאב ושממתהו תירבעה 

;'םיטפשמו םיקח תודע' ודבע השמל לאה רסמ וז הפשב .א 

,הנוהכה ידגיבו וילכו וירזבא ,רצחהו ןכשמה תכאלמ תא באילהאו לאלצב ודמל הב .ב 

:ינושל רשוע לע דיעמ םרואיתש 

:היתולובחתו המחלימה תוכרעמ תא וירוביגו דוד ,םיטפושה ,עשוהי ודמל הב .ג 

ילכבו רוניכב ונגינ םייוולהו תבגשנה שדוקה תריש תא םיליהתה ירבחמו דוד רש הב .ד 

:הרמיזה 

— תוצילמו תודיח ,םילשמ יפלא המלש רביח הב .ה 

;תוינואה טישו רחסימ תיישע ,הביצחה תכאלמ תא ודמל וישנאו — .ו 

.תורימת תוליפת הלודגה תסנכ ישנא ונקית הב .ז 

הסיפת הרקיעב איה ,ןהכה יפ־לע ,לארשי םע לש הירוטסיהה 'רוציק' לש תיוויטקלס הסיפת 

.הז ליכשמ לש ידוחייה הבשחמה חרוא לע הדיעמ םיאשונה תריחבו ,תיתריצי־תיתוברת 

םהש — הרותה ןתמו לאה תולגתה דבלמ ,םישיגדמה ,'חתפמ' יעוריא תנייצמ וז הסיפת 

תא רקיעב — הללכב הרבחה תוישואמ — טפשמבו קוחב היפ םינייפואמה תודהיה ידוסימ 

תא םהילע ףסונבו ,תוליפת ,תודיחו םילשמ ,הניגנו הריש ,ונייהד .תיתונמאה הריציה השעמ 

רחסמ ,המחלמ תכירע המיע דחיו ,(הרוטקטיכראו בוציע :רמולכ) היינבהו תונמואה תמכוח 

היחה תירבעה הפשה תא תרשקמ איהש םושמ דחוימב הבושח וז תיליכשמ הסיפת .טישו 

.הלכלכהו היינבה ןה הריציהו חורה ייח ןה — םיאלמה םיימואלה םייחה םע 

לע דומלל ןתינ .םימלש םיימואל םייח םע הריציו תוברת הבלשב ,תידוחיי איה וז הסיפת 

,לשמל .התדיריו רבעב ןושלה תוברת לע םיליכשמה ןיב םילבוקמה םידגיה ךותמ ךכ 

:רבעב תירבעה לש התלודג תא ריכזמה ,ףסאמה לש א ךרכב וגרופרומ והילא לש ורמאמב 

,םיאיבנה ואבנ הבו ,וניטפושו וניאיבנ ונירשו וניכלמ ידיב הראשנ תאזה הבוט תילגרמ' 

ךלמה וילשמ לשמו ויריש רשו ,לארשי תורימז םיענ רמיז הב ,רודו רוד ימכח לכ ובתכו 

לעמ הדוהי הלכ רשאכ ךא :וניתונוועב ונממ ודבאנ רשא הברה םירפס ובתכנ הבו ,םכחה 

יתוברתה סופרוקל סחייתמ וגרופרומ 25.'הב ודגב היער םגו התמדא לע הלפנ ותמדא 

,םימלשה םואלה ייח לע שגדה תא םש ןהכה םולש וליאו ,יאובנה סותאלו יתורפסה 

.תירבעה הפשל הרישי הקיז ךותמ הנידמה תגהנהו תונמוא ,הריצי םיללוכה 

.(א"ל :ד"מקת) א ףסאמה ,'םישדח םירפס תרושב' ,וגרופרומ והילא 25 
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םואלה לש ובצמל ןושלה תקיז 

,ירבעה ורשקהב ,הז ןויער ,עודיכ .ןהכה לש ושודיח הניא המואה לש הבצמל ןושלה תקיז 

[,] היאשונ אצמש המ [תירבעה ןושלה תא] התוא אצמ' :רבחה יפמ ,ידחכהב עבומ רבכ 
26.'םטועימב הרצו םתולדב הלדלדתנ 

הרשע־סיתש 27.םהיבתכב הנשינו רזוח אוהו ,םיירבעה םיליכשמה וצמיא הזה ןויערה תא 

המדקהב תאז הסיפת באז ןב ביל הדוהי הלעה ,םישדח םיפסאמ תרושב תאצוה ינפל הנש 

לופתו המורהב םורת ,התמוא םויקב ןושלה םויק יכ' :ובתוכב ,ירבצ ןרשל דומלת ורפסל 

םילימב ,םישרשה רצוא ורפסל המדקהב ,ז"סקת תנשב ךכ לע רזח באז ןב 28.'התליפנב 

29.'התוא רבדמה המע תובסמ תוכופהתב תכפהתמ תובסמ תחת ןושלה' :הלא 

תוסחייתה ךות ,לארשי תודלות תוכופהתב תירבעה ןושלה לש הבצמב ןד באז ןב ,ןבומכ 

הקוחר ץראמ יכ ,ובשחנ תוירכנכ אלה' ,םלועה ןמ ודבא אל םא ףאש ,םדק ינב תונושלל 

ןב .'ןהב הקרזנ רשא הבישו הנקז ברמ ןחיל םנו ןניע התהכ םחכ שבי ,תואלכמו תולב ואב 

,ךכו .ידוהיה םעה לש ודמעמו וחוכ םע תירבעה ןושלה לש החוכו הדמעמ תא רשקמ באז 

,תרחא הלשממ די תחת ענכנה םע ךרדו' תורחא תומואל תענכנ המואה התיה ינש תיב ימיב 

תא רשוק ןהכה ,תאז תמועל .(14)'וילע ררתשמה םע ןושלב לדתשהלו הנושלב הפרתהל 

.לארשי םעל אקווד ואלו ,ןללכב תומוא לש ןבצמל יללכ ןפואב ןושלה בצמ 

תורואנב עקר שי םואלה לש ובצמל ןושלה תקיז לע וז האידיאלש ,יאדוול בורק 

לש הרוקמו ןושלה תסיפת ונודינ ןהבש ,(ןכל םדוק דוע יילואו)תינמרגה תורפסבו תיפוריאה 

ןושלכ תירבעה ןושלה תא ובישחהש ,רדרהכו ןאמאהכ ,תורואנה ירפוסמ ויה .ןושלה 

ןיב רשקה הלעוה ןכו 30.םיירצונו םיידוהי תורוקמ לע ךמתסהב ,תונושלה םאכו האירבה 

.(ב"ע ,ל ףד :ה"נקת)ירודכה ,יולה הדוהי 26 
,ףסאמה ירפוס לש םתמורת :הלכשהה רחשב םיפסאמה רוד ירפסב הלכשהה ןושל לע קרפה :ואר 27 

.(195-177 :א''סשת) התישארב תירבעה הלכשה תורפסל ,ןושארה ירבעה תעה־בתכ 
העדוה .א"ע 'ג ףד ,(ו"נקת 'א הרודהמ ! 1827 ,הניו)ירבצ ןושל דומלת ,"המדקה" ,באז ןב ביל הדוהי 28 

,ףסאמה ,'םישדח םירפס תרושב' רודמב ףסאמהב המסרפתנ הז רפס לש הדיתעה ותעפוה לע תמדקומ 

.ד"צש ימע ,(ז"נקת)'ז 
.([ילש רופסמה] 12 :ז"סקת) א םישרשה רצוא ,'העצה' ,באז ןב ביל הדוהי 29 

E.L. Stahl Si W.E. Yuill, German Literature of the Eighteenth and Nineteenth Centuries (1970: :ואר 30 

Eric A. Blackall, The Emergence of German as a :ואר ,ןאמאה לש הפשה תסיפת לע דוע .55) 
 (.JLiterary Language 1700-1775 (1959: 451 on ןכו: J. M. Ritchie, Periods in German Literature

ןאמאה לש הפשה תרות לע דוע ואר .רדרה לש הפשה תייפוסוליפ לע תרוקיב חתמ ןאמאה .(1967:87) 

Maurice Ölender, The Language :ןכו .(79-70 :ז"כשת)תונמא ,סותימ ,הפש ,ץרווש השמ לש ורפסב 

 (1992:4-5) of Paradise. תירבצה הרישה חור לצ ,רדרה לש ורפיסב ואר ןכ,,Joh. Gottfried Herder
 (24 :1890) Vom Geist der Ebräischen Poesie II. םא' תירבעה תא וניכש םיברה הלכשהה ירפוס ןיב
רבע תפש תונושלה םא' :בע ,ו ףד ,ירבצ ןושל דומלת ,'תולעמל ריש' ,באז ןב ,המגודל ,ואר ,'תונושלה 

.'ןושל לכ םא ,שדוקה וננושלו' :(יב :ו"נקת)טפשמ ןיצ ,א"רב ש''רב ןמחנ ןכו .יתראפת ןושל 
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ובצמב תויולת ןושלה לש התדידיו התיילע יכ ןיוצ .הב רבודה םעה תוברת ןיבל ןושלה 

ןד ,תושונאה תודלות לש היפוסוליפה לע ורפסב ,רדרה .הב רבודה םעה לש יתוברתה 

,םייתוברתה ןהיגשיהב ,תורחאו תימורהו תינוויה תויצזיליוויצה לש ןתדיריו ןתיילעב 

יעצמא תשמשמ איה יכו תוברתה תא תפקשמ הפשה יכ ,ןייצ אוה .ןושלל הלא לש ןתקיזבו 
31.םדאה רופישל 

,(Giambattista vico, 1668-1744) וקיו לש ורוביח תא ריכה ןהכה םולש םא תעדל ןיא 

 Scienza nuova ('שדחה עדמה'), תונשב ילופאנב םסרפתהל ולחה תונושה ויתורודהמש

,הז ורוביח .1744 ,ותומ תנשב הספדנ תרחואמה הסריגהו ,ח"יה האמל םישולשהו םירשעה 

רדרה ,התיג ויבתכ תא וריכה ,םינמרגה םירפוסה ןיבו ,םידיחי ברקב קר עודי היה ,תיניטאלב 

,תישונאה הירוטסיהב תילגעמה העונתה לש הירואיתה תא חתיפ וקיו ,ראשה ןיב 32.ןאמאהו 

הדיריב ןכשמהו ,תורגבו תוחתפתה ,החימצב ןתישארש ,תונושה תומואב המצע לע תרתחה 

לע וליאו ,םייוגה ימע לע הלח תילאידיאה תיחצינה הירוטסיהה לש וז תויקוח .תומלעיהו 

תא ןילרב היעשי האור תאזב 33.השודקה הירוטסיהה לש ,תרחא תויקוח הלח ירבעה םעה 

הלעוה תישונאה הירוטסיהב תוירוזחמה לש ןויערה יכ ףא ,וקיו לש ויתומורתמ תחא 

Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Herders Werke, IV, ed., Theodor :ואר 31 

 (448 ,244-245 :??18) Matthias. המודב ידוהיה םעה לש ומויק תדיח תא ריבסהל ןכומ רדרה
Johann Gottfried Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der :ואר .'םינעוצ'לו םינימהרבל 

 (66 :1909) Menschheit, Herders Sämmtliche Werke XIV, hr. v. Bernhard Suphan.

רדרה וליאו ,ויתועדמ דחוימב םשרתה אל התיג יכ ,חוודמ קרב .Peter Burke, Vico (1985: 3-4):ואר 32 

יכ ,רסומ סמדא םג .םהיניב תובורק הפקשה תודוקנל ,ותעדל ,בל ומש אל ךא ,ומשרתה קא ןאמאהו 

H. P. Adams, The Life and Writings of Giambattista Vico (1970: :ואר .וקיו יבתכ תא ריכה ר־חה 
ימור ןושל' םג ,תינמרגו תירבע דבלמ :תורז תונושל עמש ןהכהש רסומ סירטל ,ןהכהל רשאב .220) 

.([76] 'ריכזהל בתכמ') 'ילגנאו תפרצ 

 33 (1984) The New Science of Giambattista Vico, םיכרועה לש אובמב (xx, xxi, xxxii), רוביחה ףוגבו,

54 'סמ ,(המודקה הירוטסיהב תוירקיע תופוקת שולש) 31 'סמ :תומויסקאה וא םיאשונה ירפסמ יפל 
,172 ,168-167 ,(תשדוקמה הירוטסיהה תא הנמאנ םנורכיזב ורמשש םהו ,ןושארה םעה ויה םירבעה) 
םלועב תומואה לכ ןיב הקולחהו ,יתימאה לאה ידי־לע הדסונש תירבעה תדה לע) 396 ,393 ,313 

,תורגבתה ,תומדקתה ,לודיג :תירוטסיהה תוילגעמה) 1096 ,1094 ,(םלועה תומואלו םירבעל םודקה 
הירוטסיהב תוירוזחמה ןויער תא (ילגה תובקעב)למכורק ןמחנ חתפי ט"יה האמב .(תומלעיהו ןובקיר 

,ז םירעש :ד"נרת)ןמדה יכובנ הרומ :ואר .תידוהיה המואה לש ךלוהו ךשמנה השודיח תאו תילארשיה 

.(ךליאו 240 :1971) ב לארשי תבשחמב םינויצ ,ץיבודיבאר ןועמש :ואר ,ק''נר לש ויתורוקמ לע .(ח 
ורוביחב ,ח"פקתב ידוהיה םעה לש ומויק תדיח תא אטבל ביטיה (ר"יש) טרופאפר הדוהי המלש 
ונתמוא םויק יכ יחא םתעדיה' :(173 :ח"פקת) ח םיתצה ירוכבמ קלחכ ספדנש ,'הדוהי תיראש'" 
לע רשא םימעה לכ וילע וממותשיו ואלפתי רשא םירבדה ןמ דחא אוה ,הנש םיפלא המכ הז הרחבנה 

ידמו סרפ לבב רושא ,םייחה pאב םתיתח ונתנ רשא םלכ םינומדק םימואל וארי תע ,המדאה ינפ 
םמש םיקהל םלוע ידסומל ןבא ידומע םהל ונביו ,םהימיב תבשונ pא תוצק לע וטלש םלכ ,ימורו 
ויניע ...ןמאנ וישודק םעו ויהלא םע דר דוע הדוהיו ...ויה אלכ ויהו ומל וכלה ופלח םלכו ,ןורחא רודל 

.(א ,בי עשוה יפ־לע) 'ףוס דעו שארמ הלאה תומואה לכ תורוק וזח 
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תיירואית תא עיצה ,לשמל ,ילוואיקמ 34.תורואנה ןדיעב ףאו ,סנאסנרב ,הקיתעה הפוקתב 

'םיליג'ה תשולשב ןד גניסל ןכו 35.תותיכו םימע לש םהיתודלותב תושדחתההו תוירוזחמה 

היפלש הסיפתב אוה וקיו לש ושודיח 36.תורגבו תורענ ,תודליל םיליבקמה ,םלועה לש 

37.וז תירוטסיה תויקוחל 'תייצל תבייח' ןמזו םוקמ לכב תישונאה הרבחה 

לש םהיבתכמ עפשוהש ןיבו ,ואל וא וקיוומ תורישי ןהכה םולש עפשוהש ןיב ,םוקמ לכמ 

הלא םינויד .טקפסורפב המוד ןויער עיבמ אוה 38,הקיתעה הירוטסיהב ונדש םיינמרג םירפוס 

,ןהכה םולשל םיעודי ויה יכ ,חינהל שיו ,הלכשההו תורואנה לש ןמלוע םורב ודמע םהימודו 

39.הירוטסיהה תסיפתב ןדו הירוטסיה תביתכב קסעש ימכ 

,החימצב התישארש ,םימע לש םהיתודלותב תירוזחמה תוחתפתהב אוה ןויערה רקיע 

הפשהו תודהיה יבגל וליאו .הליפנו הדיריב הפוסו ,תורגבו תומדקתה ,לודיגב הכשמה 

.םימש תחת ץפח לכל תעו ןמז לכל' :יסינ טעמכ ,אלפומו ךשמנ םויק ןהכה האר ,תירבעה 

תא ןהכה םולש חתופ ,'הטמ תדרל וא הלעמ תולעל עיגי רות דחי הכלממו יוגל םג שיאל םג 

ןהישארו ,התוער לא השא תובלושמה תוכפהתמ תובסמ אוהו' .םישרח םיפסאמ תררשב 

םרוה רשאכ ,ותלוגס לכ הרקמ ןכ םע הרקמכ הנהו ...לכ דחי רצויה ,הבס לכ רוקמב תוחחא 

תא ןייצמ ןהכה ,רומאכו .'ותמכחו ונושל לפשתו לעת ןכ םואלו םואל ןרק דרוה וא 

הדבא ,ןתדירי םע ךא ,ןתמכוחב ונייטצהש ,תימורהו תינוויה ,תירצמה תויצזיליוויצה 

רהפמ ןתטילפ ראשנ יכ ףא הלאה םידבואה םיוגה תונושלו' :ודבא ןהיתונושל ףאו ,ןתמכוח 

תירחא תאזו' :ותנקסמו .(3-2)'ןה ונל אלה :רמאל םויה הלא הפ ןתא ןיא ,םירפסב דרופמו 

ידוהיה םעה םה הז ללכמ םיאצוי .(3)'םוק ףיסות אלו [לפנ] הלפנ המע רשא ןושל לכ 

,הכלממו pא ותאמ דדש םא ףא' :תולגל אצי םעהו הברח pאה יכ ףא ודבא אלש ,ותפשו 

 34 (85-87 :2000) Isaiah Berlin, Three Critics of the Enlightenment• ורפסב םג ספדנ Vico and Herder

לצא הירוטסיהב תופוקת שש ןכו ,תוומ ,תורגב ,הדילכ תוירוזחמה תסיפת לע .(1976: 64-66) 
.Lawrence Besserman, ed., The Challenge of Periodization (1996: 7) :ואר ,],טסוגוא 

Niccola Machiavelli, Discourses on Live, Trans. Harvey C. Mansfield and Nathan Tarcov :ואר 35 

Machiavelli: the Chief Works and Others, Trans. Allan Gilbert, vol. I (1965: :ואר ןכו ,(1996: 209) 
 (1232 ,278, 419; vol. III.

;Gotthold Ephraim Lessing, Dir Erziehung des Menschengeschlechts (1785, No. 70, 88) :ואר 36 

םוגרת םג ללוכה ,(ז"כשת)ישונאה ןימה ךוניח ,גניסל םירפא דלוהטוג ךותב ספדנ רוקמה ןמ םוליצ 

.ןיילק קחצי תאמ תירבעל 

.34 הרעהב ,ליעל םירכזנה וירפסב ,ןילרב היעשי :ואר 37 
ןמ םיינמרג םירפוס יכ ,רובס ,וקיוול שדחה עדמה לש תילגנאה הרודהמל המדקהב ,שראמ ינותנא 38 
:ואר .תירוטסיהה תוחתפתהה רבדב םימוד תונויערל םמצעב ועיגה םזיצירוטסיהה לש הלוכסאה 

 Anthony Grafton, 'Introduction,' in Giambattista Vico, New Science, Translated by David Marsh
 .(1999: xii-xiii)

Eric A. Blackall, The Emergence of German as a Literary Language 1700-1775 (Cambridge, :ואר 39 

 (4-5 :1978 ,England, 1959; Ithaca, תימואל החירפ תעב תחרופ הפשה :ץינבייל לש ותנשמב.
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ארקנ דוע ויתובא םש שודקו ,םדק ימימ השרומ ,ומע ויהלא תרות אלה ,לכיה ןיא שדקמ ןיא 

,איה ונל אלה :רומאל הב ראפתי דוע ,םידמחמ הלכ ,תראפת לילכ תירבע ןושלבו ,וילע 

.(4-3)'רוד יפלאמ ,םלוע תומימ ונל הוליחנה וניתובא 

רישב הז ןויער לע רזחש ךותמ םידמל ונא ,ןהכה םולש לש תססובמ הסיפת איה וז ןכאש 

א"פקת תנשב ותכירעב תאצל לחהש ,םיתעה ירוכב ירבעה תעה־בתכ שארב םסריפ רשא 

דע ואיש הלעי תע /עיקרה תחת ץפח לכל םיתע' :'םיתעה ירוכב תרבחמ לע' םשב ,(1820) 

ןובקרל תעו /חרפה למגי חרפי ,ץיצ ץיצי תע /.וגזמ תינרחא תולעמ רשע תעו /עיגי בעל 

/.וער־ז ךב םיעושעש יעטנ !םירבע ןג /.וגיחי וענ תעו ,םידודו החונמ תע /חרק והסכי ,לבוי 

/;ךינפ וסכ םילורח ,תשטנ /.ועדונ אל ךיתובקע ,תע הפלח /:ךימש ופרע רטמכ חקל לע 

40.'ךתע ירוכב לכ ולשבי התע ,ועטנ ךיערז דוע ,שדחתת בושת 

ןהכה לש ןושלה תסיפת 

אשונב ונדש םירחא םירפוסכ .ונניינעל הבושח ןהכה לש ותנשימב ןושלה תודלות תסיפת 

ישאר ונוידב ןהכה בלשמ 41,(םירחאו ןוזיוול־רבאנש ,םייהנפאפ ,לזיו :ןוגכ)תירבעה ןושלה 

־ימיב רקיעב זכרתמו ,ןברוחה זאמ תרכזנה החירפה תפוקת רחאל ןושלה תודלותל םיקרפ 

ודקימו 'תועידי[ה]ו תומכןוןח'ה תא חונזל םידוהיה וצלאנ םישקה תולגה יאנתב .םייניבה 

תוחתפתה תא ,ותעדל ,ענמ הז םוצמיצ .תווצמבו הרותב יתוברתהו ינחורה םקוסיע רקיע תא 

תוגהמ םירבע ןושל תובשתו' :תודהיה טעמל — םירחא תועוצקמל התקיזב תירבעה ןושלה 

תנבהל הבושח וז הדוקנ .(6-5) 'ליח התשע םיהלא רבדב קר :תוכאלמו תומכח ראשב 

הלכשהה יגוה ןיב התמגוד ונאצמ אלש ,וז תידוחיי הסיפת יפל .ןהכה לש ןושלה תסיפת 

רישעה רשא ירקיעה םרוגה איה לוחה תועוצקמו םיעדמהו ןושלה ןיב הירפהה ,התישארב 

הלכשהה לש תיחכונה היגולואידיאה תא ןהכה םשיימ הז ןפואב .רבעב תירבעה ןושלה תא 

הייארל ,תירבעה הפשב שומיש ךות םיעדמבו לוח ידומילב ןויעה תבחרהב הלגדש ,תירבעה 

ךרדה איה וז היירפה ,ךכו .תידוהיה הירוטסיהה לש 'תינרדומ' היצטרפרטניא־הרלו תשדוחמ 

הירוטסיהה ןמ תעבונ תאזל החכוההו ,םנמזב התוברתו תירבעה הפשה שודיחל תעצומה 

:תויולג שולשב ידוהיה םעה לש ובצמב לחש רופישב ןהכה ןיחבה ,וז הסיפת יפל .תידוהיה 

םש ישנא' ומק היתובקיעבו ,'המכחה תבהא'ל תוחיתפ ןהב הרצונ .דרפסבו ברעב ,םירצמב 

תנייצמ וז תינחור תוליעפ .(6)'םידבכנו םילודג םירפס ובתכ םהו ,םיעדונו םילודג עדמו 

.ךרכה שארב ,(א''פקת) א םיתעה ירוכב ,'םיתעה ירוכב תרבחמ לעי ,ןהכה םולש 40 
רוד ירפסב ,הלכשהב תירבעה ןושלה לע ,ו קרפ ואר ,תירבעה הפשה רבדב םיליכשמה ינויד לע 41 

.(195-177)הלכשהה רחשב םיפסאמה 
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,ןיינעמ .תירבעה הפשה לש הנרק םג התלע דבב דבו ,תידוהיה תוברתה לש הבצמב הבטה 

םושמ תאת ,תירבעל תיברעמ ומגרותש םייניבה־ימיב םירוביחב גשיה לכ אצומ וניא ןהכהש 

ישודיח תא רקבמ אוה .םוגרתה יללכ לעו ןושלה תרהוט לע םימגרתמה ודיפקה אל ותעדלש 

שומישה תמשא תא םהב הלותו ,תינוויו תיברע ,תימרא ,תירבע לש לילבמ ורצונש ןושלה 

םזירופל ותונמאנ תא ףקשמ אוה ךכב .םהירחאש תורודב םירפסה ירבחמ ןיב 'הפש יגעל'ב 

.הפשה שודיחב הכרדכו התמסיסכ ותוא הצמיא תירבעה הלכשהה רשא ינושלה 

אוהו ,תונורחאה םינשה האמב זנכשאבו הילטיאב ןהכה אצמ המוד תיתוהמ תוחיתפ 

,ונייהד ,תונושלבו תומכוחב ןהו "ה תרות'ב ןה תחאל םידוהיה לש םתונוכנב התוא ןייפאמ 

םהיתוצילמ' :םיחלצומ ויה ןושלל ןושלמ םהימוגרת :הרפמ היה בולישה .הפוריא תוברתב 

ביצהש םיינושלה םינוירטירקה .(8-7) 'םדק יררושמ תוצילמל תומךל וברקו םעונ וקיפה 

ארקמה ןושלל הרזח :רוריבב התע םיארנ תילאידיאה התומדב תירבעה ןושלה ינפל ןהכה 

תא ןהכה האור תאזב .הללכב הלכשהה לש היתופיאש תא תומאות ולאו ,ך"נתה תרישלו 

אוה ךכבו ,([7] 'תונורחאה האמה תונשב') םישדחה םינמזב תירבעה לש התייחת תישאר 

הנש םירשעכ הה' :וירבדכ ,ףסאמה תפוקתל — ולש־ונמזל תירוטסיהה ותריקס תא איבמ 

תמורת תא ץיפאמ אוה .'תעד ירמאו המכח יבתכמ וצבקו ופסאו ,םיפסאמה ילעב ומק הנהו 

.(8) 'היקנו החצ תירבע ןושלב םיבותכ' — תעדו המכוחב םירמאמ םוסריפב ףסאמה 
:רמואו לילכמ ,םיכרכ העבשב הכ דע עיפוהש ,הז יתורפס לעפמ לע רבחמה לש ומוכיס 

.'חמשו האר רוד ,םהידיב םהישעמ וחלצ םינש [עבש] העבשכ' 

תקספהל ואיבהש םימרוגה לש םיטרפ יטרפל סנכיהל ןיינע לכ ןהכהל ןיא הז בלשב 

,םיארוקה תקשח הדבא םואתפ ךא' ,טוריפ אלב ,ףתחב ןייצמ אוהו ,תעה־בתכ לש ותעפוה 

המ םושמ קיסהל רשפא םכותמש םיזמר איבמ ןהכה ,תאז תורמל ךא .(8)'ופסאנ םיפסאמהו 

.ףסאמה רגסנ 

!ףסאמה רגסנ עודמ 

התניחבמ ןה תיתורפסה התניחבמ ןה ,הז רשקהב ןיינע תוררועמה תולאשה תחא ,ןכאו 

?(1797)ז"נקת תנשב ףסאמה רגסנ עודמ :איה ,תירוטסיההו תיתוברתה 

ןיבש תויכשמהה לע עיבצהל ןהכה לש םיכלוהו םיכשמנה ויצמאמ תורמל יכ ,ןיינעמ 

,תדגונמ המגמב ונא םיחכונ ,ולש־ותכירעב תשדוחמה ותאצוה ןיבו ירוקמה תעה־בתכ תאצוה 

םידיתעו' .וימדוק לש וזמ הנוש היהת הכירעב וכרד יכ שגדומ ןפואב ןייצמ ןהכה היפלש 

רשא םינושארה םיפסאמה [ךרד לע] ד"ע' ,בתוכ אוה ,'םישדח םיפסאמ רואל איצוהל ונחנא 

ךא' :ול ומדקש םיכרועה תואיגש לע רוזחלמ רהזיי יכ ,בתוכ אוה היבו הינמ ךא .'ותבשנ 

היה םאו .(10)'ל"נה םיפסאמה תתיבש ובסה רשא לושכמו העינמ לכ קיחרהל וניכרד הרמשנ 

,תקולחמב יונשה רמוח סיפדהלמ וענמייש ריהצמ ךרועה ,וירבד תועמשמ רבדב קפס הזיא 
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דגנתמ רשא רבד לכו ,הטטקו ביר ירבד לכ הקחרה תילכתב ונתורבחממ קיחרנ' :ורמואב 

.(12)'וניבתכמ ירעש ואובי אל הלאכ ...תורחא תותד געל לכ וא ,[הןשודקה ונתדל הלילח 

תוועמ ונקתי זא יכ ,'תמאה דגנ לושכמו האיגש המא' ספדיי םא יכ ,חיטבמ אוה ,ןכ־ומכ 

ענכשל ויצמאמו תלצנתמה םתמינו וירבד חסונ .(11)'לכ ןיעל תמאה הדונו' םיאבה תונויליגב 

:וירבד הלאו .ףסאמה לש ורבע רואל םינבומ תעה־בתכ לש תוינידמה יוניש רבדב ויארוק תא 

;ונדעב ןגי בוטה לאהו .רתסב ינשלמו ןיטשמ לכ םודיו :הבדו הרס לכ ונמכש לעמ ריסנ הזבו' 

.(11)'לארשי ינב וניחא יניעבו ויניעב ןח אוצמו ,רשיהו בוטה תושעל ליח ונרזאד 

לאוד ןוספלוו קרהא ,םישדחה ויכרוע תדמעב הנצקהה ןמ העבנ ףסאמה תריגס ,ןכאו 

ךרכב .יליכשמה הנחמה ךותב םיכוכיחה ןמ ןכו ,לכייא קחצי תובקעב ואבש ,ל"ירב 

םיכרועה ואצי ,ףסאמה תעפוהב םינש עברא תב הקספה רחאל ד"נקתב אציש ,יעיבשה 

.תיתרוסמה תונברה םע םיתומיעה תא ופירחהו תידוהיה תרוסמה תרוקיבב םישדחה 

ועיבהו 42,םינברה לש םחור תרומל םיתמה תנלה סומלופ תא תובלל וכישמה םה ,המגודל 

43.(ותריטפ רחאל)ןילרב לואש ,תקולחמב יונשה ליכשמה־ברב םתכימת תא 

ומייקתה םמצע םיליכשמה ץבו ,םיעיקב ולגתה ומצע יליכשמה הנחמה ךותב םג ךא 

שתכתה ,ןוספלוו ,ףסאמה ךרוע .םייגולואידיא םקלחו ישיא עp לע םקלח ,םישק םיחוכיו 

44.םינומדק םירבחמל וירפס תא סחייש ךכב ,תיתורפס תוזחתהב ומישאהו בונאטאס םע 

טפשמ ןיצ ורפסבש ,א''רב ש"רב ןמחנ ,םינותמה םיליכשמה דחא םע סמלפתה םג ןוספלוו 

תרוקיב חתמ ש"רב .ףסאמהב םישדחה םיכרועה לש תוינוציקה םהיתויטנמ תוגייתסה עיבה 

לטבל הפיאשב ומישאהו ,'םייחה חאב החיש' הריטאסב תינוציקה ותדמע ללגב ןוספלוו לע 

[ןוספלוו לש ומש] קרהאכ אב ,[קסלדנמ] 'השמ תומ' רחאל ,וירבדל .תוישעמה תווצמה תא 

45.יאנג ייוניכב םיכרועה תא הניכ ףא אוה .'בהזה לגעב םעה תא איטחהו 

םיכרוע לע תבקונ תרוקיב חתמ ,ףסאמה יפתתשממ היהש ,שלטיי ךורב ,רחא ליכשמ םג 

םיכרועה לש תירוקמה הכירעה ךרדמ וטס יכ ,םתוא םישאה אוה .ףסאמה לש הלא 

םיכרועה יכ ,ןעט שלטיי .לקולק רמוחו םישוביש אלמ םתכירעב ףסאמה התע יכו ,םימדוקה 

,ינולפ 'ר ,ינלופה ברה תא ראיתש םושמ ,ןוספלוו ןורהא תא עיקוה דוחייבו ,ביר ורחריח 

יכ ,ןעטו םיטוב םירבד םיכרועב חיטה שלטיי .תגעלנ תומדכ ,'םייחה חאב החיש' הריטאסב 

םוסריפבו ,(ס"ק :ז ףסאמה)ינשה ךרועה ,ל''ירב לאוי תאמ הז אשונב תרבוח םוסריפ לע העדוהב 42 
לש ותריגסל תוביסה לע דוע .(א"סש)לכייא קחצי תאמ אשונ ותואב תוירבע תויתואב תינמרגב רמאמ 

.(55-54)ןושארה ירבצה תצה־בתכ ,ףסאמהל רצומ חתפמ :הלכשהל רצש תפסב ואר ,ףסאמה 
תא תחבשמו ,הנונשה הריטאסה ,(ו"סר :ז ףסאמה) רשוי בתכ תא תללהמה תרוקיב ומסריפ םה 43 

.ליכשמה־ברה ,הרבחמ 

הינמרגב תירבצה הלכשהב םינויצ •.הרומת יקבאמב ירפס ןכו ,(ג"נר־ב"נר :ו"נקת ,ג)ז ףסאמה :ואר 44 
.(87 ,83 :ח"משת) ח"יה האמה יהלשב 

pאב החיש' .(29 'עה ,91 :םש)הרומת יקבאמב ירפסב וארו .(ח ,ד)טפשמ ןיצ ,א"רב ש"רב ןמחנ 45 
.(ז"נקת-ד"נקת)ז ףסאמהב ,ןוספלוו ןורהא ,הרבחמ םש םוליעב הספדנ 'םייחה 
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םש תושעלו עצב עוצב ןעמל םליעמל םמצע תא ושבלו ףסאמה םש תא ובנג םיריעצ' 

לארשיב ומש ארקי םא יכ ףסאמה דוע ארקי אל' ,שלטיי עבק ,ךכ םושמ .'חאב 

השודקה הצילמ םעונ תיחשמ רבח ורבחו ופסא םברקב רשא ףוספסאה יכ "ףוספסאה" 

46.'םהל ןכומ וניאש תורתומב הואת וואתיו 

(ל"ירב) ל"י תאמ וטומה ןמ םידמל ונא האמה יהלש תארקל הלכשהה לש הבצמ לע 

ץוחב המכחה' :תעה־בתכ רגסנ התאצ רחאלש ,ז"נקת תנשל ףסאמה לש הנורחאה תרבוחל 

ףסאמ שיא ןיא התע דעו .../הל עמוש ןיאו בשק ןיאו הנוע ןיא ןכא /,הלוק ןתת בוחרב ןורת 

ךותב וליפא םיכוסכסה רובג םע .תורושה ןיבמ תצבצבמ שואייה תמינ .'התיבה התוא 

,תירבעב ןיינעה רסוחו ,120 ידכל םימתוחה רפסמב הדיריה ךשמה ,ומצע יליכשמה הנחמה 

47.ותעפוה תא קיספהל ףסאמה ץלאנ 

ףסאמה לש ובצמ לע הנינשב ש"רב ןמחנ ליכשמה אטבתה ,ו"נקתב ,ןכל םדוק הנש 

:ףסאמה תקספהל תפסונ הביס עיצה ךכ ךותבו ,טפשמ ןיע רכזנה יתרוקיבה ורפסל וטומב 

־לאו 48.'ףסוכ םת יכ בתוכ דוע הברי אל /םיתובישה /ףסוי וא ףסאי םא ףסאמה /ינולאש' 

ואיבה םה ףאש ,תיפסכה הכימתה רדעיה לעו ,רומאכ ,םימתוחה טועימ לע זמור אוה ןוכנ 
.תעה־בתכ תריגסל 

ףסאמזו שודיח תעב תירבעה בצמ 

תירבעה הפשה לש הבצמ דועיתל ףסונ רוקמ שמשמ םישדח םיפסאמ תררשב טקפסורפה 

לש דוריה הבצמל םימוגע םיווק טטרשמ ןהכה .ףסאמה תא שדחל ןויסינה ברע התוברתו 

,ףסאמה לש רואל ותאצוה תליחת םע החירפה ןדיע רחאל הנש םירשע ,ןמז ותואב תירבעה 

תרחא חור' :תירבעה יפלכ םידוהיה לש םסחיב התע לחש יונישב ןיחבמ אוה .ליעל ראותש 

תא וחדש הלא .'םוג ירחא הוכילשהו םהיתובא ןושלב וסאמ .ונמע הצקב םעפל הלחה 

רובעב אלה ?תירבע תפשלו ונל המ' םרמואב ,'םימע[ה] ןושל' תא המוקמב וצמיא ,תירבעה 

ןמז ותואב הרבג ,ןהכה לש וז ותנחבה יפל .(9-8)'חאה ימע לכמ ונמטשנו ונלדבנ הז 

,ה ;ב"ע ,ב :ה"נקזו)ברואה רפס ,'הואתה תורבק' ,[שלטיי ךורב] ט"ס אוליס יד יזוגרא היננח סחנפ 46 
.(א"ע ,כ ;א"ע 

הדוהי .(96 :1869)רפסב ןגרבו ורפסב םג ספדנ .(137 :1868)תירבצ יבתכמ רפס ,סירטל יולה ריאמ 47 
וייח ימיב התלע רשא תולעממ תולע רשע הפשה הדרי הנהו' :ז"סקתב םימוד םירבד בתוכ באז ןב ביל 

ראשנ אלו .הנושל ועדי אל הירפסב יארוקהו ,ירפסב ודמלי אל הנושל ועדי רשא יכ ,[ןוסלדנמ לש] 

:ואר .'הירבח ירדע לע היטועכ תירבע תפשו ,תונושלה ראש דומלב 'וצמאתהה םא יכ ןומהה לכמ 
.([ילש רופסימה] 18-17 :ז''סקת) א םישרשה רצוא ,'העצה' 

Sterbetage', Kalendarund' ,L. Zunz :ואר ,1797 תנשב םימתוחה רפסמ לע .רעשב ,טפשמ ץצ 48 
 (93 :1847) Jahrbuch fur Israeliten VI
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תידוהיה תוברתהש ,הלכשהל םיטונה םידוהיה ןיב השוחת הנמתסנו ,תוללובתהה תפיאש 

יתש ןיב רשגל הפאשש ,תירבעה הלכשהה יכ ,רבתסמ .םידוהיה תאנישל םרוגה איה 

אל ,תיפוריאה תורואנה חור תא תנייפאמכ תירבעה תוברתה לע רומשל תאז םעו תויוברתה 

־דח היה תונבל הלמעש ילאיברוורפה רשגה הארנכו ,תוללובתהה לג דעב רוצעל החילצה 

.םיירבעה םיליכשמה לש םביל תניגמל ,הצוח תודהיה ןמ — ירטס 

תירבעה דומיל תא םהידלימ וענמש םירוהב ןהכה אצומ תירבעה תחינזל תפסונ הביס 

וליעויש דומיל תועוצקמ ופידעה םה ,תאז םוקמב .תישעמ תלעות הב ואר אלש םושמ 

אוה ףאו ,ןכל םדוק םייתנש באז ןב יניעב םג תרייטצמ המוד הנומת .םהינב לש םתייחמל 
49.תירבעה הפשה לש הדמעמב הלחש תורדרדיהל וז הביס איבמ 

ףזנאמזו שודיחל עקרה 

תנשב ,ןושארה ףסאמה לש ותעפוה תקספה רחאל םייתנש ?ףסאמה שודיחל עקרה המ 

ןהכה םולש הנפ ט"נקת באב ז"יב .ואיצוהלו רוזחל חילצה אלש ןויסינ השענ ,ז"נקת 

50.ףסאמה תאצוה תא שדחל ול ארקו ,ףסאמה לש ןושארה ךרועה ,לכייא קחצי לא בתכמב 

םירשע םיפסאמה תלועפ לע םיקוספ ירכיזב שודגו ,לבוקמכ ,תצלמנ ןושלב בותכ בתכמה 

ןוצרה לעו הפשה תדירי לע ,ףסאמה תריגס םע ,התעו ,תירבעה ןרק תמרהב ןכל םדוק הנש 

ןיכרמ ןהכה .תעה־בתכ שודיח תועצמאב 'הנשויל הרטע ריזחהל' ('יל טעמ תוקת ךא ינאו') 

,ג"מקתב ,ןכל םדוק הנש הרשע־שש גהנ ומצע לכייאש ךרדב לכייא ינפב דובכ תאריב ושאר 

,'ינודא התע אנ םוק' .תעה־בתכ תאצוהל המכסה שקיב ונממש ,למו קיתווה ררושמה ינפל 

דוע סנש ,ךתרובג שיאכ יכ' ,לכייא קיתווה ךרועה לא ,ו"כה ןב ,ריעצה ןהכה םולש ארוק 

םא ...הירוענ רשנכ שדחתתו ,רפעמ [תירבעה הפשה תא] המיקהל לכות ילוא ,ךינתמ רבגכ 

הפש תרזעלו ,יתרזעל אנ םקה' :ותשקב תא חטוש אוה .'ףסאמה יבתכמ איצוהל בושת 

יכו ,הינמרגל ץוחמ םג ףסאמה שודיחב םיניינועמ םיבר יכ לכייאל חיטבמ ןהכה .'תירבעה 
.לעפמל די תתל םתוא םג ודדועי ותופתתשהו ותמזוי 

תעה־בתכ ךרועכ לכייא תא סייגל שקיב םאה ילכייא לא וז ותיינפב ןהכה ןווכתה המל 

לש ותכירעב תעה־בתכב ךומתיש קר הצר וא ,('ףסאמה יבתכמ איצוהל בושת םא' :וירבדכ) 

רחאל הנש םירשע הפשה תדירי לע ,([ילש רופסמה] ;18-17) א םיימרשה רצוא ,'העצה' ,באז ןב 49 
באז ןב .הפשה תייחת ץויכב יתוהמה הנפמה תא באז ןב האור ויתולועפבש ,קסלרנמ השמ תריטפ 
םיליעומה םידומיל רחא הריהנה תאו םעב ושפש עצבה תפידרו תונרמוחה תא תחא הביסכ הנומ 

תירבע דומלל יאנפ רתונ אלש ךכו ,לוחמו הקיסומ ידומיל םהל ףסונבו לוחה ידומיל ןכו םתסתפל 
.(47 הרעהב ,ליעל וארו) 

.(137-136)תירבצ יבתכמ רפס ,סירטל לש ורפסב םג ספדנ .(96-95 :1820)רשוי בתכ ,ןהכה םולש 50 
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לכייא לא בתכמה תביתכ תעב .תטלחומ הנקסמל עיגהל השק ובתכממ ?ומצע ןהכה םולש 

ט"נקת רייא 'ט ךיראתב םותחה ,ררגא ילשמ ,ןהכה לש ןושארה ורפס עיפוה רבכ 

יחלשב' :לכייאל ובתכמ תא רגיש יכ ,בתוכ ןהכה םולש 51.וינפל ךלה רבכ ומשו ,(המדקהב) 

ןמ אלו 52.'תירבע תוצילמ הילע תובותכ רפס תלגמ' ול שיגה יכו ,'ינממ תחא תרבחמ ול 

לכייאמ שקיב אוה ןכש ,ולש־ומכש לע לופית הכירעהש תורשפאל ןכומ היה ןהכהש ,ענמנה 

,םוקמ לכמ 53.'השעא המ העדאו ,די הפ יל ביצא ןעמל' .ןילרבב ויעדוימ ינפל וילע ץילמיש 

תשיכרלו ףסאמה תצפהל ישיא ןפואב לועפל ןכומ — שודיחה םזוי — ןהכהש רורב 

יכ — לעפמל ףרטצהל וזרזל ידכ — לכייא ,ובתוכמל חיטבמ אוה ירהש ,םיכמותו םימתוח 

יבהואמ םיבר יכ ,לארשיב םציפהלו בקעיב םקלחל יחכ לכב ץמאתאו ,םהמע ןיכת ידי ףא' 

.'םתונקל םשפנ הפסכמ התלכ םיקחרמב יריכמו 

דבלב וז אל ותבושתו ,(ט"נקת [בא] םחנמ יכב) םימי השולש רובעכ ול הנוע לכייא 

וניא אוה ,ריעצה ובתוכמל הכרעהה לכ םע .שואיי האלמ איהש אלא ,תדדועמ הניאש 

ינא ימ יכ' .והשמב רוזעל לכויש בשוח וניאש םושמ ,ףסאמה שודיחב ףתתשהל ןכומ 

ותבזכא תא ףקשמ לכייא לש ובתכמ .'?ךל סונמל ינתמש יכ יליח המו ?ךל רזעל דומעל 

בתכמב שי .היליעפמ דחא היהש ,תירבעה הלכשהה ןמ לודגה ושואיי תאו תישיאה 

הלאו .הז ךרועו רפוס יניעב תירבעה הפשה לשו תירבעה תוברתה לש ןבצמ תכרעה 
:וירבד 

,הבהאה ימי ופלח .ויליכשמ לעו הדוהי םע לע רבע רשא הלערתה סוכ תעב[? תא יתמעט יכנא םג 

הלהתל רבע ןושל חרפתו המכחה ינצנ וארנ תע ;לארשי ינב ןיבו יניב ויה רשא תירבה ימי ורבע 

ףא !ההא — םניאו וסנ .ומויב םוי רבד התנובת ירפמ טוקלל לארשי ינב ירענ ואצי זא ,תראפתלו 

,םהיתובא ןושלב וסאמ ,העד ץראה לכ האלמ :רומאל םבבלב ורמא םוימ :בוש ןופיסוי אל 

54.הברעב רערעכ ינובזעיו וחכש יתוא םג :סויג ירחא הוכילשיו 

אלו םעט האר אל אוה ,ןילרבב 'םידידיה תדוגא' ריכזמכ םינש ןתואב שמיש לכייא יכ־ףא 

בתכנ ובתכמ .רחא םדא לכ םע וא הרובחה ינבמ שיא םע ןהכה תא רשקל תונוכנ הליג 

'ןילרבל ךומס הדשה ירעמ תחאב זא' בשי לכייא ,סירטל יפלו 55,'ןילרבל ךומס גרעבענעש'מ 

התעו' :בתוכ אוה 56.הישותהו בוטה ירחוש תרבחב ותוליעפמ לדחו (?עבק וא יערא תבישי) 

.המדקהה ףוסב ,(ט"נקת) א ח ררגא ילשמ ,שטירזעממ ך"ירב םולש 51 
.(136) תירבצ יבתכמ ;(95)רשוי בתכ 52 
.(137) תירבצ יבתכמ ;(96) רשוי בתכ 53 

םחנמ ך' אוה ,רשוי בתכב ספדנכ ,לכייא לש ובתכמב ךיראתה .(םש)תירבצ יבתכמ ;(םש)רשוי בתכ 54 

.'ט"נקת בא םחנמ כ'־ל תאז ןקית סירטל .'ס"קת 
גרעבנעש'כ םוקמה תא ההזמ ,(םש)תירבצ יבתכמ ,סירטל :בתכמה תמיתחב (םש)רשוי בתכ ,ןהכה 55 

.ךילרעבל ךומס 
.(73) 'ריכזהל בתכמ' ,סירטל 56 
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?הללמואה ךשפנל הפורתו רזע שקבל הנפא ימ לא ?ךדעב בוט רבדל ילוק אשא ימ לא 

החפשמב םינשו ריעב דחא אצמת םא הארו ךיניע חקפ ,תובוחרב אנ בס ,תוצוחב אנ טטוש 

םיתעה וכפהנ הככ — ?ךנושל לע רבע תפש יכ ושוחי םא ,ךל עומש ובאי רשא 

תא' תאשל איה ןהכהל 'תישעמה' ותצע 57'!םהיתועדו םישנא וכפהנ הככ ,םהיתודלותו 

יכ ,םולשל םהל אורקל ,ומיע םילבאתמה תא רתאלו 'רפסהו ןושלה תלפמ לע תאזה הניקה 

.(םש)'הטלפל ונל םיהלא ריאשה רשא אוה םידירשה ןמ' םה 

םוקמב :הלכשהה לש הנולשיכל רבסה ,יליכשמה זכרמה דסיימ ,לכייא עיצמ ובתכמב 

ישרוד והנ ,ברעמה תוברת ןיבו תירבעה תוברתה ןיב בלשל הלכשהה תשירד רחא אלמל 

.תירבעה תא ןיטולחל וחינזהו ברעמה תוברת רחא קר האמה ףוסב הלכשה 

,םינש רשע רובעכו ,ויתונויסינב דימתה ןהכה םולש ,לכייא לש תילילשה ותבוגת ףא־לע 

.ףסאמה תעפוה תא שדיח ,ט"סקתב 

רישגזו ל1ר1ל התאוושהו םישדזג םיפסאמ תרושב לש תינכותה 

תאוושה .שדחה ךרועה לש ותינכותב עצומה םיניינעה ןכות אבוה טקפסורפה ךשמהב 
המכ לע ונדמלת רושבה לחנב םירודמה תינכותל םישדח םיפסאמ תרושבב םירודמה תינכות 

ןורחאה ךרועה ןיבו ןושארה ךרועה ןיב הבשחמה יסופדבו הכירעה יכרדב םיבושח םייוניש 

םיאתהל שדחה ךרועה לש ונויסינב ואטבתהש ,םמרג ןמזהש םייוניש לע ןכו ,ףסאמה לש 

הפיאש לע םג הדיעמ האוושהה ,תאז םע .ורצונש םישדחה םיאנתל תעה־בתכ תא 

.ליעל הרכזוהש המגמ ,תויכשמהל 

ףסאמהב ךא ,הריציה אישכ הבשחנש ,הרישל ןושארה רודמה דעוי םיטקפסורפה ינשב 

היה הבש ,('תירבע ןושל תצילמ') תירבעה הקירוטרב ןויעה םג הז רודמל ףסונ שדוחמה 

רדגוה ןאכ וליאו ,םירמאמה רודמ היה ףסאמהב ינשה רודמה .דחוימ ןיינע ררושמהךרועל 

עדי ,עדמל םחייתמה ,ליעל רכזנכ ,ןהכה לש ותנשמב בושח חנומ ,'תומכח ינינע'כ רודמה 

םישוריפ ובו ארקמל רודמ םהבו ,םילק םייונישב ורזחנ םירודמה ראש .לוח ידומילו יללכ 

ילודגלו תירבעה ןושלה תודלותל רודמ ,ןושלה קודקדב םישודיח םללכבו ,םימוגרתו 

אבוה אל הירוטסיהל רודמה .ןמזה תודלותלו תילארשי הירוטסיהל רודמ ,ןושלב םירבחמה 

תיללכ הירוטסיהב םירמאמ ןשיה ףסאמהב ומסרפתנ יכ ףא ,רושבה ילחנב תירוקמה תינכותב 

ותינכותמ קלחכ םידחא םירמאמ הז אשונל דחיי שדחה ךרועה .'םיתעה תורוק' רודמב 

ףסאמה מ ןיטולחל םלענש דחא אשונ .םיאתמ עקר םהל ןיאש םיארוקה תא ךנחל השדחה 

.(םש) תירבצ יבתכמ ;(םש)רשוי בתכ 57 
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היה אל רבכ ,הז בלשבש ,הארנכו .ירוקמה ףסאמהב עיפוהש אשונ ,דומלתה אוה שדחה 

58.יתרוסמ ךוניח לביק אלש ,שדחה םיליכשמה רודל וב ןיינע 

הרייטצהש הדבוע ,ומדוק לש הזמ הנוש להק םע דדומתהל היה בייח שדחה ףסאמה 

.ונמזב תירבעה הפשה תורדרדיה לע ןהכה לש ויתונלבוקב טקפסורפה לש ןושארה וקלחב 

להק תרשל :הלטמ ומצע לע לביק שדחה תעה־בתכ יכ ,דחוימב ךרועה שיגדה ךכ םושמ 

,ןכבו .דומילב קוסעלמ םתוא תוענומ ןמזה תודרטש םיארוק ןכו ,םידמולמ םניאש םיארוק 

— חור ישנאלו םיכנחמל ,םירפוסל — הטילאל רקיעב דעוימ היה ןושארה ףסאמהש דועב 

ארוקה ךרוצל .רחא גוסמ ארוק םג ךושמל תוסנל ךרועה תא תואיבמ תונתשמה תוביסנה 

םימוגרת ,םיברה ויבתכב ףאו ,הפ ךרועה עיצה ,תלבגומ התיה תירבעב ויתועידי תדימש 

םימכח םג' יכ ,חיטבמ אוה ,םיכנוחמה םיארוקה יבגלו 59.תינמרגל טסקטה לש םיפטוש 

ןרק םירהל' ,איה שארב תאבומה תישארה תילכתה ךא .(11)'חקל ופיסויו םישודח ועמשי 

.(11)'תובר תומכחב תודבכנ הב רבדלו ,תירבע תפש 

רמאמב תודגונמהו תונושה םהיתושירדלו ויארוק לש םינושה םיגוסל יוטיב ןתנ ךרועה 

הפשבו םירישב ןיינע םהל היהש םיארוק ויה .'ארוקה לא רבד' ,שדוחמה ףסאמהל החיתפה 

לכ לש םנוצר אלמל ידכ .עדמ ישודיחבו הירוטסיהב וניינעתה םירחא וליאו ,תירבעה 

ונחנה אל הזמו הזמ םג' ךרועה טילחה ,רשפאה לככ בחר םיארוק להק ךושמלו םיגוחה 

עדי ילעב םיארוק ינפל לצנתהל דעונ ךרועה לש ורבסה .(ד ,ח)'םלוכ ידי ונאצי הזבו','ונידי 

ונמש ןעי' :תעה־בתכ לש תיכוניחה ותרטמ תא םיעטהלו ,שודנו ינטשפ רמוח םוסריפ לע 

רוצק' םוסריפ תא המגודכ איבה אוה .'םידמולמ םניא ןומהל כ"ג תלעותל תויהל הרטמל ונל 

תלעותל רוציקה תא ואיבה ןכ יפ לע ףאו !םיארוקה בורל תרכומה ,(ט"ע) 'תידוהי תלגמ 

.(ד) תוטעומ ויתועידי תדימש ארוקה 

השימחל ,רושבה לחנ יפל ,קלוחי ירבעה ןוחריה :(ג-א :ד"מקת) א ףסאמה םע ךורכ רושבה לחנ 58 
העבראל קלוחמ רודמה :תוסמו םירמאמ :םיבתכמ .ב :םיריש — 'ק"הל יריש'.א :ןמקלדכ ,םירודמ 
.2 :םיפדרנ ,(הקיטאופ) הצילמ ,קודקד ,טרפב תירבעה ןושלהו ,ללכב ךושל יניינע' .1 :םיקלח 
וא תורוקמה תורפסמ ,םוגרתו רוקמ ,רסומו יללכ עדי :'רסומו עדמ' .3 :םוגרתו תונשרפ :'ארקמ' 
םירמאמו ,הכלהה רוקמ תשגדה ךות תרדוסמ הטישב דומלתה תארוה :ידומלת' .4 :ןמזה תורפסמ 
תודלות' .ד :היפרגויבה רודמ :'לארשי ילודג תודלות' .ג :ףוגה ךוניחו ירסומ ךוניח :ךוניחה יאשונב 

תירבעב םישדח םירפס לע תועדוה :'םישדח םירפס תרושב' .ה :הפוריאב שחרתמה לע תושדח :'ןמזה 

(ב ...תירבע ןושל תצילמו ריש ינינע (א' •.'םישדח םיפסאמ תרושב' תינכות .תויזנצר ןכו תיזעולבו 
ןללכבו :ך"נת ירפסב םישקה תומוקמ תוקתעהו םירואיב (ג .המכח ירדח המכמ תועידיו תומכח ינינע 

ונמע תורוקו םישודח (ה ...הישרודו תירבע ןושל תודלות (ד .הישומש יכרדו ןושלה קודקדמ םישורח 

.(12-11)'...תפרצו תיזנכשא ןושלמ תופסות (ו .ןמזה תודלותו ,םימודק תורודב 
ןכו ,תוירבע תויתואב תינמרגל ףטוש םוגרתבו תירבעב ,ליעל רומאכ ,ספדנ םישרח םיפסאמ תרושב 59 
םיינושל־ןיבה םיחתמה' לע קרפה ואר ,הז ןיינעל דוע .וירישו וילשמ ללוכ ,ןהכה לש וירפסמ םיבר 
הלכשהה תורפס -.'ימצ הציקה' ,ססרו לאומש לש ורפסב ,'ויביבסו ףסאמה יליכשמה תעה־בתכב 

.(70-29 :ח"נשת) 11 תורפסב רקחמל םיפדב הליחת ספדנ ,(45-44 :א''סשת) היצ־זינררומה ןריצב 
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ףמאמזו לש השדחה הפירעה 

םיכרועה תובקעב תכללו 60'הנשויל הרטע' ריזחהל ,רומאכ ,ךרועה לדתשה ,השדחה ותכירעב 

ואבש םיכרועה לש תויביסרגאה תודמעה ןמ ענמיהל הפיאשב ,ןוחריה לש תונושארה ויתונשב 

יאדוובו ,ןשיה ףסאמה יסופד תא קיתעהל שקבמ שדחה ךרועה .ל"ירבו ןוספלוו ,םהירחא 

םשב הרבח דסיי ףסאמה שודיח ינפלש ךכו ,םינושארה םיכרועה לש םכרד ךשמה לע עיבצהל 

םינושארה םיפסאמה ד"ע' :שרופמב ןייצמ אוהש יפכ ,הנשיה תנוכתמב 'תירבע ןושל יבהוא' 

םיפסאמה לש הזמ הנושה חוסינ ,'תירבע תפש ןרק םירהל' הרבחה תרטמ .(10)'ותבשנ רשא 

(ב"י רושבה לח1)'השודקה ונינושל תלוגס לארשיב ץיפהל' םתרטמ יכ ובתכש ,םינושארה 

,הרבחה תוליעפ לע .הנרק תמרה תשרדנ ,הפשה תדירי רחאל ,התע .ףסאמה תא רואל איצוהלו 

,קדצב רלהאמ קיסמ ,תירבעה תצפה לע הז שגדה ךמס לע .עדימ ונל ןיא ,ףסאמה תאצוהל ףסונב 

61.הלכשהה תפש לע קר שגדה םשוהו ,ללכב הלכשה תצפהל םיפסאמה לש םתמגמ השלחנ יכ 

,שקיב ונממש ,םייהנפאפ לא ךרועה לש ובתכמ ךותמ םילגתמ הרבחה לע םיפסונ םיטרפ 

ילעב ,םיאפור ,םיינרות' ונמינ הירבח ןיב 62.הביתכב תופתתשהו ףסאמה תאצוהל המכסה ,רומאכ 

הדעונש השגדה ,(ח"ל ,ח ףסאמה)'תיתמאה ותרותו לא יבהוא' םלוכו 'תודרפנ תונושלו תומכח 

גשומה לש תיליכשמ תונשרפל חתפ ריאשהל תאז םעו ,תומדוק תויובירי ךכשל איה ףא 

עגונב םיטרפ רוסמלמ ענמנ ןהכה םולש ?הלא םירבח ויה ימ .'תיתמאה ותרות' יטנלוויבמאה 

,ששח ךרועה .הז רפוס לש תינרמשה ותדמע םושמ ילוא 63,םייהנפאפ לא ובתכמב םתוהזל 

.ףסאמהב ךומתלמ םייהנפאפ תא קיחרהל םילולע ינוציקה ףגאה םע םיהוזמה םיליכשמש 

רזוח ךכב םג .ליעל רמאנה עקר לע תנבומ תויהל היושע םייהנפאפ המלש לא היינפה 

ררושמ לא םנמזב ונפ רשא ,ףסאמה לש םינושארה םיכרועה תובקעב ךלוהו ןהכה םולש 

אל ,ןבומכ ,ט"נקת תנשמ לכייא לא ותיינפ תא .ותכימת תא לבקל ידכ ,לזיו ה"נ ,םתפוקת 

המלש .תעה־בתכ שודיחב הווקת התלת אל ףאש תימיספה ותבושת ללגב םסרפל היה לוכי 

,(ן"קת ,תוסוכ עברא תדגא :ד"מקת ,המלש תועירי) ררושמכו ןשלבכ עדונ רבכ םייהנפאפ 

.(ד"יש ,ו) םדוקה ףסאמהב ףתתשה ףא אוהו 

.וב ףתתשהלו שדוחמה תעה־בתכב ךומתל הרבחה םשב ונממ שקיבו וילא הנפ ןהכה ,ךכו 

לחנב רומאכ המסרפתהש)לזיו לא םינושארה םיפסאמה תיינפ תא םיריכזמה םייוטיבל שרדנ ןהכה 

.([136] תירבצ יבתכמ רפס ,סירטל) לכייאל ןהכה םולש לש רכזנה ובתכמב עיפומה יוטיב 60 
.(177-175)ינש רפס ,א םינורחא תורוד לארשי ימי ירבד ,רלזואמ לאפר :ואר 61 

.(ח"ל-ו"ל :ט"סקת) ח ףסאמה ,'ףסאמה תאצוה ד"ע תרגא ירבד' 62 
תעו ,בוט לועפל הילעב ושקבי רתסב ךאו ,יאלפ המה יכ ,ונתרבח ישיא תומשל ונינודא אנ שורדי לאו' 63 

תומכח ילעב ,םיאפור ,םיינרות וניניב שי יכ תעדל תאו ךא .וננודא םעדתו דעומ אבי םנמא ,תושחל 

לכל ףרוע םינופה םתוא םע הלחנו קלח ונל ןיאו ,תיתמאה ותרותו לא יבהוא ונלכו תודרפנ תונושלו 
.(ח"ל ,ח)'םייח םיהלא רבד 
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שדחתתו דוע בושת ילוא' 64.(ז"ל)ותצע יפל להנתהלו ותעמשמל רוסל חיטבה םהומכו ,(־חיטבה 

הפשה םודיקל איבי ףסאמה תאצוה שודיחש ותייפיצ לע םייהנפאפל ןהכה בתכ ,'םירוענ רשנכ 

אוה וקוסיע לכ וימי בורעב יכ ,ןעט אוה יכ־ףא ,(ו"ל)בויחב הנענ םייהנפאפ ,ןכאו .(ז"ל)תירבעה 

.(ט"ל)'םדאה לכ הז יכ' ,שיגדה אוה תיתועמשמ הפסוהבו ,'היכרד תעידיו הרותה דומל' 

תושדחתה לע דיעמ ףסאמזו שודיח יכ תוארהל לדתשמ שדחה ךרועה יכ ,רכינ הליחתמ 

,םינושארה םיפסאמה ידיב ובתכנש םירבדה חורב השענ הז ןויסינ םגו ,תירבעה הפשה 

יתפש' :ןושלה שודיח לע שדחה ךרכל וטומה זירכה ךכו .ןכל םדוק הנש שמחו םירשע 

יל ימענ יכ הרמ דוע לא /יתומ םוי בורק יל הנרמאת לא /הנזובת םא תהקיל לא י םימע 

.'הירבע הפש' :םותחה לע .'יתולב ירחא יל התיה הנדע יכ /הנארק 

םיירבעה םירפוסה יבוט תא איבהל וידיב הלעש ,ךכב םג םירכינ ךרועה לש ויגשיה 

,םייהנפאפ המלש ,ןוגכ ,םיקיתווה םיפתתשמה ויה םקלח .תעה־בתכב ופתתשיש תע התואב 

ןהכה םולש :םישדח םירפוס םקלחו ,דלפסכירדירפ דודו אדניל ךורב ,סידנימ וקנארפ דוד 

.םירחאו ,וראק דוד ,ןוסלדנמ־טרופקנארפ השמ ,ומצע 

,זיראפב :הינמרגל ץוחמו הינמרגב ףסאמה תא ץיפהל ,לכייאל ותחטבהכ ,חילצה םג אוה 

הצפה לע הדיעה ךרכל הפרוצש םימתוחה תומישר םג .(ו"פ) ןגאהנפוקבו םדרטסמאב 

,גרובסרטפ ,ןגאהנפוק ,גארפכ םירעב םימותח 360־כ לש ללוכ ךסב ,תעה־בתכ לש המישרמ 

תומישרה םא .גרובמאהו ןילרבכ המצע הינמרגב תובר םירעל ףסונב ,דועו אגיר ,םדרטור 

,םינושארה ויכרכב ירוקמה תעה־בתכ לע ותצופתב הלע שדחה ףסאמהש ירה ,תונוכנ וללה 

.300 דע 250־ל עיגה וימתוח רפסמש 

ושודיח תונויסינו ףסאמה תעפות 

םולש ידיב ושודיח .תובר םינש ךשמנש דה היה ינרדומ ירבע תע־בתככ ףסאמה תעפותל 

ךא .ןותיעה רגסנ בוש ךכ־רחאו ,םינש שולש ךשמל תעה־בתכ תא תויחהל חילצה ןהכה 

65,סיתצה ירוכב ,ינשה ירבעה תעה־בתכ תא דסי ומצע ןהכה םולש .ךשמה היה וז העפותל 

היושע וז הקתעה םא םג .ףסאמה לש םינושארה םיכרכה תשולש ךותמ בר רחבמ אבוה ובו 

קפס לכ ןיא ,זניתצה ירוכב תכרעמ ןחלוש לא עיגהש ירוקמה רמוחה טועימ לע דיעהל 

.ןושארה ףסאמה יפלכ רתויב יבויח סחי לע הדיעמ וז העפותש 

לש ותצעל ועש אל ל"ירבו ןוספלווש ,ברואה רפסב שלטיי לש ותנעט תא בישהל אב אוה ךכב ילואו 64 
.געלו תוריטאסמ ענמיהל רושבה לחנב לזיו 

תרושבב םג עיפומו םיתצה ירוכב תא חתופה רישב המוד ןושל יוטיבל שרדנ ,ןהכה םולש ,ךרועה 65 
בעל דע ואיש הלעי תע /עיקרה תחת ץפח לכל םיתע :םיתעה ירוכב תרבחמ לעי :םישדח םיפסאמ 

.(םיתעה ירוכב לש א ןויליג שארב ריש)'וג*ננ תינרחא תולעמ רשע תעו /עיגי 
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81 םישרח םיפסאמ תרושב 

,ןכאו ,שדחמ תעה־בתכ תא איצוהל ףסונ ןויסינ להטנטשריפ לאפר השע ט" פקת תנשב 

66.ט"פקת תנשל ףסאמה ךרכ תא סיפדהל ודיב הלע 

סיפדהו רזחש ,סירטל לש ולעפמב ,ט"יה האמה עצמאב םג רכינ ףסאמה יפלכ הז דחוימ םחי 

המכ ינפל 67.ותומלשב ד"מקת תנשל ףסאמה לש א ךרכ לש השדח הרודהמ (1862) ב"כרתב 

ןויליג — 1799 תנשב לסאקב ףסאמה תא איצוהל ףסונ ןויסינ לור רטלו רקוחה הליג םינש 

הנאילטנהר תיירפסב ףסונ ףסאמ לש די־בתכ יתיליג הנורחאל 68.רוא האר אלו די־בתכב אצמנש 

69.(1816-1815)ו"עקת-ה"עקת םינשה ןמ ,םסרופ אלש ,ףסאמה [,]הרות רתכ םשב 

ךותמ יתורפס רחבמ איצוהל — עודי וניאש — ןויסינ השענ 1818 תנשב ,ףוסבלו 

תודחא םינש ינפל יתיליגש תינמרגה הפשב זורכב אצמית ךכל תודע .ןושארה ףסאמה 

,הידירי ךרוע ,ןמנייה הימריו לטנשיב השמ ררושמה וציפה רשא ,ןילרבב הנידמה תיירפסב 

ךותמ יתורפס רחבמ רואל איצוהל וסינ הלא םיליכשמ יכ ,רבתסמ ונממו ,1818 תנשב 

ינשהו ,'ףסאמה רחבמ' ארקנ דחאה :םיקלח ינש לולכל רומא היה תינכותה יפלש ,ףסאמה 

תאמ הילידיא םוגרתו ל"ירב לאוי תאמ תירבעב ריש ואיבה המגדה םשל .'ףסאמה תפסות' 

־ב הידירי ינמרגה תעה־בתכב םג וקלחב ספדנ זורכה .רדנלדירפ דוד ידיב רנסג ןומולס 

.רחא רמאמל ןיינע הז לבא .םתינכות תא םישגהל וחילצה אל ,עודיה לככ 70.1818 

אל המדקה ,תינמרגו תירבע ,(1829 ,יולסרב) להטנטשריפ לאפר תכירעב ט"פקת תנשל ףסאמה 66 
יפ־לע םידומע 226 ,(269 'סמ !538 :ב"ישת) ב םירפס דן?צ תיב יפ־לע ,םידומע 234 ,תרפסוממ 
ןושארה ינרדומה תצה בתכ ,ףסאמה ,ןוירמצ לש ותרעה :ואר .(53)תירבצה תונותיצה ןוקיסקל ,עובלג 

.הז ךרכ לש היינש הרודהמ לע ,(68) תירבעב 
לש תפסונ הסריג םג שי .(ב"כרת) ב הרודהמ ,ד''מקתה תנשל ףסאמה ,רידהמ ,סירטל יולה ריאמ 67 
הזמ הנוש המדקהה דומעו ,רחא סופד־תיבב הספדנ איה :ה"כרת ךיראתה ספדנ הרעשבו ,וז הרודהמ 

לש תפסונ הרודהמ קרוי־וינב 'גלוק ןוינוי ורביהה תיירפסב תאצמנ ,ןכ־ומכ .ב"כרת תרודהמבש 
ןכו ,ד"מקת תנשמ הנושארה הפוקתל ףסאמה רעש הבו ,םידומע ב''כק תב ,(1862 תרודהמ)ףסאמה 

.םיקלח םיקלח הארנכ הספדנ סירטל לש ותרודהמ .םלשה ךרכב אצמנ וניאש רמוח 

תימואלה היירפסב אצמנה תע־בתכ לש (1799) די־בתכ ,לסאק הפ ק"פל ,ט"נקת ץיקמ ףסאמה 68 
םידומע 64 .(ןלהל ואר) רמאמ (Walter Roll) לור רטלו םסריפ וילעש ,גרובסרטסב תיאטיסרבינואהו 
The Kassel "Ha' ,Walter Roll- :ואר .תינמרגב תורעה ידומע 6 + תירבעב הרעה דומע + תירבעב 

 Meassef' of 1799 [:] An Unknown Contribution to the Haskalah,' The Jewish Response to German

 .(32-50 :1985) .Culture, Jehuda Reinharz, ed

םיבירעו םינוגה הצילמ ירבד ףסאמה הרות רתכ :םדרטסמאב הנאילטנחרה תיירפסב אצמנ ףסאמה די־בתכ 69 

.(Meier de Wulft) טפלוו הד ריאמ תאמ ,(ה"עקת ,ןדרבוק) דחי ופסאנש םידמחנ [םנירופסו רסומ ילשמו 

 70 (1818 ,Ankündigung für Freunde der hebräichen Litteratur (Berlin, םידומע רשעיהשימח תב תרבוח,

.ןילרבב הנידמה תיירפסב אצמנה ,ןהכה םולש תכירעב ,(1809)שדחה ףסאמה לש א ךרכ ףוסב הכורכ 

:הידידיב (תירבעב תואמגודה אלב) רמאמכ םג ספדנ זורכה .דרפנ רמאמ ךכ לע םסרפל יתינכותב 
 117-122 :1 ,1 ,Ankündigung für Freunde der hebräichen Litteratur,' Jedidja II'. אל תינכותהש ןכתיי
הנש יצחכ ,1818 רבמצדב 27־ב ,חרכה לע םימותחה ינשמ דחא ,לטנשיב לש ותומ ללגב לעופל האצי 

3 ןויליג ,2 קלח ,ה ךרכ ,תימלוש ינמרגה תעה־בתכב ספדנש גולורקנ יפ־לע) זורכה תעפוה רחאל 

ילבמ ,ןמרבה מ" א חוויד ,'ארוק לוק' ותרתוכש ,תירבעב ךא ,המוד זורכ לע .(216-215 :1819-1818) 
.(50-47 :א"משת)תצהו טצה ירפמ :ךותב ,'םוסרפה רוקמל םייפרגוילביב ןיכומיס איבהש 
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היפרגוילביב 

תידוהיה הידפולקיצנאה 

 Encyclopaedia Judaica, 685-686, Jerusalem :1971

תירבעה הידפולקיצנאה 

.ביבא־לת ,םילשורי ,ד"י ךרכ ,'ןהכה םולש' :ד"כשת 

הימרי ,ןמנייהו השמ ,לטנשיכ 

 'Ankündigung für Freunde der hebräichen Litteratur,' Jedidja II, 1, 1, Berlin :1818

ביל הדוהי ,באז ןב 

.ו"נקת 'א הרודהמ ,הניו ,ירבצ ןרשל דומלת ,'המדקה' :1827 

.ב"ע 'ו ףד ,ירבצ ןושל דומלת ,'תולעמל ריש' :1827 

,'םישדח םירפס תרושב' רודמב ,ףסאמה ,ירבצ ןושל דומלת רפסה תעפוה לע העדוה :ז''נקת 

.ד"צש ,ז ףסאמה 

.הניו ,'א ,זבישרשה רצוא ,'העצה' :ז"סקת 

קיזייא קחצי ,בקעי־ןב 

.אנליו ,םירפסה רצוא :ם"רת-ז"לרת 

החונמ ,עובלג 

.םילשורי ,הרשצ־צשתהו הרשצ־הגומשה תואמב תירבצה תונותיצה ןוקיסקל :ב"נשת 

[ןהכה םולש] םיפסאמה ירבד 

.ח ףסאמה ,'ארוקה לא רבד' :ט"סקת 

ריאמ ,טפלוו הד 

םידמחנ םירופסו רסומ ילשמו םיבירצו םינוגה הצילמ ירבד ףסאמה הרות רתכ :ה"עקת 

.ןדרבוק ,דחי ופסאנש 

מ"א ,ןמרבה 

.םילשורי ,תצהו טצה ירפמ ,'הלכשהה תפוקתב םינושארה םירבעה תעה־יבתכ' :א"משת 

.םילשורי ,תצהו טצה ירפמ ,'ארוק לוק' :א"משת 
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םולש ,ןהכה 

.ח ףסאמה ,[ףסאמה תעפוה שודיח לע רשנמ] 'םישדח םיפסאמ תרושב' :ט"סקת 

.ח ףסאמה ,'"ףסאמה" תאצוה ד"ע תרגא ירבד' :ט"סקת 

.ןילרב ,א ררגא ילשמ :ט"נקת 

.ם־ב"ע ,ח"מ-ג"מ ,ט"כ-כ ,3 ט ףסאמה ,'דרפסמ םידוהיה שוריג' :ע"קת 

.ט"ל-ה"ל ,ל-ג"כ ,2 ט ףסאמה ,'לבבל םימיה ירבד' :ע"קת 

.הניו ,רשוי בתכ : 1820 

.[ךרוע] א ,םיתצה ירוכב :א"פקת 

.ךרכה שארב ,א םיתעה ירוכב ,'םיתעה ירוכב תרבחמ לע' :א"פקת 

.השראו ,תורודה ארוק :ה"צקת 

הדוהי ,יולה 

.ןילרב ,בונאטאס תרודהמ ,ירזוכה :ה"נקת 

ץריה ילתפנ ,לזיו 

.ןילרב ,א תמאו םולש ירבד :ב"מקת 

ןורהא ,ןוספלוו 

.ז ףסאמה ,'םייחה ץראב החיש' :ז"נקת-ד"נקת 

לאומש ,ססרו 

תורפסב רקחמל םיפד ,'ויביבסו ףסאמה יליכשמה תעה־בתכב םיינושל־ןיבה םיחתמה' :ח"נשת 

 11, 70-29.

.םילשורי ,היצזינרדומה ןריצב הלכשהה תורפס •.'ימצ הציקה' :א"סשת 

ט"ס ,אוליס יד יזוגרא היננח סחנפ [ךורב ,שלטיי] 

.[?] יקינאלאס ,ברואה רפס ,'הואתה תורבק' :ה"נקת 

ןויצ־ןב ,ץ"כ 

.ביבא־לת ,ב הלכשה ,תודמח ,תונבר :ט"ישת 

'פ ,רבוחל 

.ביבא־לת ,א השדחה תירבצה תורפסה תודלות :ח"םרת 

.38-20 ,(ד"צרת :הנושאר הרודהמ) ביבא־לת ,םינורחאו םינושאר ,'ןהכה םולש' :ו"כשת 

.458-443 ,(ד"צרת ,יד 'דהמ ;ף"רת ןויס-ןסינ)ז הפוקתהב הליחת ספדנ 
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יולה ריאמ ,סירטל 

.[רודהמ] הניו ,ב הרודהמ ,ר"מקתה תנשל ףסאמה :ב"כרת 

.ד"ע ,םישדחה םיתצה ירוכב ,'ריכזהל בתכמ' :ו"רת 

.הניו ,תירבצ יבתכמ רפס : 1868 

.הניו ,רפסב ןודכו :1869 

.בובל ,הצרתו למע ,'ריכזהל בתכמ' :1869 

םיירפא דלוהטוג ,גניסל 

.(ןיילק קחצי תאמ תירבעל םוגרת םג ללוכ) םילשורי ישונאה ןימה ךוניח :ז''כשת 

לאפר ,רלהאמ 

.היבחרמ ,ינש רפס ,א םינורחא תורוד לארשי ימי ירבד :1954 

והילא ,וגרופרומ 

.א"ל ,א ףסאמה ,'םישדח םירפס תרושב' :ד"מקת 

השמ ,[רטרופקנרפ] ןוסלדנמ 

.םדרטשמא ,לבת ינפ :ב"לרת 

רושבה לחנ 

.א ףסאמה שארב ךורכ :ד"מקת 

א''רב ש"רב ןמחנ 

.ןילרב ,טפשמ ןיצ :ו"נקת 

ןבואר ,ןהאפ 

.בובלסינטס ,'הלכשה יקרפ' ,ב ןהאפ ןבואר יבתכ :ז"צרת 

לאפר ,להטנטשריפ 

.יולסרב ,ט"פקת תנשל ףסאמה :1829 

השמ ,יאלפ 

.ביבא־לת ,ח"יה האמה יהלשב הינמרגב תירבעה הלכשהב םינויע :הרומת יקבאמב :ח"משת 

ירבעה תעה־בתכ ,ףסאמה ירפוס לש םתמורת :הלכשהה רחשב םיפסאמה רוד :א"סשת 

.לארשי ,התישארב תירבעה הלכשהה תורפסל ,ןושארה 
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,(א"צקת-ד"זנקת■)ןושארה ירבצה תצה־בתכ ,ףסאמהל רצומ חתפמ :הלכשהל רצש :א"סשת 

.םילשורי 

רד םייח ,גרבדירפ 

.ביבא־לת ,ב םירפס רקצ תיב :ב"ישת 

'ו ,ןילטייצ 

.Zeitlin :ואר .רפזנ תירק :1891 

לארשי ,גרבניצ 

.לארשי ,ה לארשי תורפס תודלות :1959 

חמצ ,ןוירמצ 

.ביבא־לת ,תירבצב ןושארה ינרדומה תצה בתכ ,'ףסאמה' :ח"משת 

ףסוי ,רנזולק 

.םילשורי ,א השדחה תירבצה תורפמה לש הירוטסיה :ך"שת 

ןמחנ ,למכורק 

.השרו ,ןמוה יכובנ הרומ :ד"נרת 

ןועמש ,ץיבודיבאר 

.םילשורי ,ב לארשי תבשחמב םינויצ :1971 

(ר"יש) הדוהי המלש ,טרופאפר 

.ח סיתצה ירוכב ,'הדוהי תיראש' :ח"פקת 

םהרבא ,ןנאש 

.ביבא־לת ,א הימרול השדחה תירבצה תורפסה : 1962 

 pw, השמ

.ביבא־לתו םילשורי ,תונמא ,סותימ ,הפש :ז"כשת 

'מ ,רדיינשנייטש 

.Steinschneider :ואר .1 סונולטק 
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נ"ח ,אריפש 

.ביבא־לת ,השדחה תירבצה תורפמה תודלות :ז"כשת 

 Adams, H. P.

 1970: The Life and Writings of Giambattista Vico, New York.

 Bergin, Thomas Goddard and Max Harold Fisch

 1984: The New Science of Giambattista Vico, Ithaca Sc London.

 Berlin, Isaiah

 1976: Vico and Herder, New York.

 2000: Three Critics of the Enlightenment, Princeton.

 Besserman, Lawrence

 1996: The Challenge of Periodization, New York <fe London.

 Blackall, Eric A.

 1959: The Emergence of German as a Literary Language 1700-1775, Cambridge.

 Burke, Peter

 1985: Vico, Oxford <fc New York.

 Grafton, Anthony

 1999: 'Introduction,' in Giambattista Vico, New Science, Translated by David Marsh,

 Penguin Books, London.

 Herder, Johann Gottfried

 1890: Vom Geist der Ebräischen Poesie II, Gotha.

 1909: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Herders Sämmtliche Werke

 XIV, hr. v. Bernhard Suphan, Berlin.

 Lessing, Gotthold Ephraim

 1785: Dir Erziehung des Menschengeschlechts, Berlin.
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 Lin, Josef

 1928: Die hebräische Presse, Berlin.

 Machiavelli, Niccold

 1965: Machiavelli: the Chief Works and Others, Trans, by Allan Gilbert, vol. I, vol. Ill,

 Durham, N.C.

 1996: Discourses on Livy, Trans, by Harvey C. Mansfield and Nathan Tarcov, Chicago <fe
 London.

 Matthias, Theodor

 18??: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Herders Werke IV, ed.,

 Leipzig Sc Wien.

 Ölender, Maurice

 1992: The Language of Paradise, Cambridge.

 Ritchie, J. M.

 1967: Periods in German Literature, Great Britain.

 RöU, Walter

 1985: 'The Kassel "Ha-Meassef' of 1799 [:] An Unknown Contribution to the Haskalah,'

 The Jewish Response to German Culture, Jehuda Reinharz, ed., Hanover 8l London.

 Moi'se, Schwab

 1914-1923: Repertoire des Articles, Paris.

 Stahl, E.L. Ä W.E. Yuill

 1970: German Literature of the Eighteenth and Nineteenth Centuries, New York.

 Steinschneider, M.

 1931: Catalogus Librorum Hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana I, Facsimile ed. 1852

 1860, Berlin; Hildesheim, 1964.

 Tsamriyon, Tsemach M.

 1976: Die hebräische Presse in Europa I, Haifa.
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 Zeitlin, William

 1891: Bibliotheca Hebraica, Leipzig.

 Zunz, L.

 1847: 'Sterbetage,' Kalendar und Jahrbuch für Israeliten , VI, S. 93.
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