
,'ףסאמה׳ב והיירזיבאו תרופיסה לש רנא׳זה 

ןושארה ירבעה תעה בתכ 

יאלפ השמ 

םיכרע 1,000־מ הלעמל ךותמ .בר וניא ׳ףסאמה׳ לש םיכרכה תרשעב תרופיסה לש הקלח 

םיגציימ הלא םירופיס .םירופיס 18־כב תמכתסמ תרופיסה לש התמורת ׳ףסאמהיב וספדנש 

תרופיס רוציל הינמרגב הלכשהה תפוקת תישארב םיירבעה םירפוסה לש םהיתונויסינ תא 

תוגוסל הקולחה התייה אל ןיידע השדחה תירבעה הריציה תוחתפתה לש הז בלשב .תירבע 

היהש תוגוסה בוליש .ךשמהב הארנש יפכ ,התרבחב תחא ועגנ תויתורפס תוגוסו הרורב 

,התעו ,תירבעה תורפסב םג םייקתה תויתורפס תוגוס ןיב תיפוריאה תורואנה תורפסב םייק 

ינרדומה ירבעה תעה בתכ לש בשחוממו רעומ סקדניא ,'ףסאמה חתפמ׳ לש ותמלשה םע 

'.ובש תרופיסה יאצמ תא ךירעהלו ןוחבל ןתינ ,1811-1783 םינשב עיפוהש ,ןושארה 

.התישארב הלכשהה תורפס לש הריציה ירבד וספדנ ׳ףסאמה׳ לש ויכרכ תרשעב 

ינפ תא ובציעש םהו השדחה תירבעה תורפסה יחתופ ןיב ויהש םה־םה וירצויו ׳ףסאמה׳ 

ןורהאו לכייא קחצי ויה ויכרוע ןיב .הלש היגולואדיאה תא ועבקו תירבעה הלכשהה 

.הלכשהה תורפסלו ׳ףסאמה׳ל םהיתוריצימ ומרת ףאש ,ןוספלוו 

תא םיכישממה ,רסומ ירופיס העבש םיאצומ ונא ׳ףסאמ׳ב וספדנש םירופיסה תרגסמב 

תעפוהל תונושארה םינשב םבורב וספדנ םה .ימייניבה חקלה רופיס תאו ינרסומה רופיסה 

ןה דיעהל ידכ ךכב שי .(ט״סקתב דחאו ט״מקתב םיינש ,ח׳׳מקת תנשב השימח)׳ףסאמה׳ 

,תמייקה תיתורפסה תשרומה ןמ הבאשש ,תשדחתמה תירבעה תרופיסב ךשמה תומגמ לע 

ירסומה דוסיה תא ושיגדהש ,התורפסו תורואנה תפוקת חורל המאתה ןויסינ לע ןה 
.תינוליח תישונא תואיצמב 

חתפמ ,ףיקמ אובמ ובו ,ןושארה ירבעה תעה־בתכ ,ףסאמהל רעוס חתפמ :הלכשהל רעש ,יאלפ ׳מ 1 

.(א״סשת םילשורי)ילגנא ריצקתו תורחבנ תויפרגוילביב :םיחפסנ ,תינמרגב םיפסומל 

[(א״סשת)חי ,תירבע תורפסב םילשורי ירקחמ] 
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[2 יאלפ השמ 

חקלו רסומ ירופיס 

וסחוי ד״מקת תנשב ׳רסומ ילשמ׳ רודמב הז רחא הזב ומסרופש םירצק רסומ ירופיס העברא 

הביטח םיווהמ םירופיסה תעברא 2.׳ףסאמה׳ ךרוע ,לכייא קחצי לש ויחא ,לכייא לאיחיל 

הנכמו ומשב רוביגה תא ההזמ רופיס לכ לש תרתוכה .הנבמהו הביתכה ןונגס תניחבמ תחא 

,׳רענה ןונמא׳ ,׳עשרה םעבחר׳ :ונייה ,ועוצקמ וא וליג ,ועבט יפ לע ךירעמ דניכב ותוא 

.׳םרוכה רנבא׳ו ׳האורה רזעיבא׳ 

םיינש .המכח תרמא וא קוספ םיגדמה ןפואב יונב חקלה רופיס וא רסומה רופיס 

טפשמב םימתוח םירחאהו ,חקל תמיתחכ ילשמ רפסמ קוספב םימייתסמ םירופיסהמ 

ןכלו לשמל םיבורק הלא םירופיס .ףנכ תרמא לש הזרפרפב וא קוספ לע ססובמה 

תירופיס הירוגטקכ םתוארל שי ךא ,ילשמ רופיס יוטיבב םיתעל יתשמתשה םהיתורדגהב 

,לשמה ןמ םילדבנ םהש ףא םילשמה רודמב םתוא וסיפדה רומאכ םיכרועה .תיאמצע 

ןמזבו םיוסמ םוקמב םישחרתמה םייפיצפס םירופיס םתויהב ,םיילשמה םירופיסה ראשכ 

רופיסב .תמיוסמ הילאר וב שיו לשמה ןמ רתוי בכרומ תויהל הטונ ילשמה רופיסה .םיוסמ 

.םהמ השולשב ןודנ ןלהל .וב זכרתמ ולוכ רופיסהו ןתיא ירסומ דוסי םייק חקלה 

םג אזד הבש ,ילשמ רפסמ המכח תרמא םיגדמה ירסומ ילשמ רופיס אוה ׳עשרה םעבחר׳ 

טלחומ אוה רוביגה ןויפא 3.(4 זט ׳שמ)׳הער םויל עשר םגו והנעמל ׳ה לעפ לכ׳ :םייתסמ 

םשה .׳וימי לכ ׳ה יניעב ערה השע םימד בהואו המרמ שיא׳ אוה עשרה םעבחר :ןצקומו 

4.םירחא םירופיסב םג עשר לש תיפיטיכרא תועמשמ לבקמה יגולופיט םש אוה םעבחר 

.׳הל ןברק בירקמ אוה הדות תואלו ,תווממ וליצמו םעבחר לש ומולחב ךאלמ עיפומ רופיסב 

אובי ותומו דיתעב דקפיי יכו תינמז איה ותלצה יכ ול עידומו תינש וילא הארנ ׳ה ךאלמ ךא 

.׳ךומכ תושעל ןודיזי אלו ןוארייו ןוטיבי ןעמל׳ םעה לכ יניעל 

רופיסבש הטעמה הילארהו ידוהייירבע אוה ועקר ,םימודק תפוקתב שחרתמ רופיסה 

ידוהי הארנ רופיסה יללכ ןפואב .חבזמה יבג לע תונברק תברקהבו םיכאלמב הריכמ 

רבחמה לש ינחורה ומלוע .הנומאבו תומימתב בתכנ אוה .ותמגמבו ויפואב ,ונכותב 

אוב ושנוע ,םעפה לצינ עשרה םא ףא :תיטרפ החגשהבו שנועו רכשב הנומא לע ךמתסמ 

יניעל דיתעב שנעיי עשרהשו ןדוסי קדצב ארובה יכרדש תוארהל שקבמ רסמה .אובי 

רסומב תקזחתמ איהו ,ךאלמה ירבדב רופיסה ףוסב האב הטנאופה .חקל ודמליש ידכ םיברה 

תא ךאלמה ליצה המ םושמ :האילפ ררועמה ןפואב יונב רופיסה .ילשמ רפסמ לכשהה 

תא ההזמ (הנושארה הרודהמב הללכנ אלו ,ט״נקתב הבתכנש)׳ילשמ׳ל היינשה המדקהב לכייא קחצי 2 

איה המיתחה .א״ע בי ףד ,ה״סקת ךאביפוא ,ילשמ ,לכייא קגיא :האר .לכייא לאיחי ,ויחאכ בתוכה 

.יוכו ד-ג םותח אבה לשמה :לשמ לכל תחתמ תיבפלאה רדס יפל תומיתחה רתי ןכו ,ב-א 

.העק-דעק ימע ,(ח״מקת)ד ,ףסאמה ,'עשרה םעבחר׳ ,ב-א 3 

.ד״מקת ,זומת .בנק-אנק ימע ,ח״מקת)א ,ףסאמה ,׳םיעשרה תניש׳ ,ל״י :לשמל האר 4 

 [138]

This content downloaded from 140.254.87.149 on Mon, 05 Sep 2016 20:37:18 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



ןושארה ירבעה תעה בתכ ,'ףסאמה׳ב והיירזיבאו תרופיסה לש רנא׳זה [3 

םיעשר ךרד עודמ :(תושרופמ רמאיתש ילבמ) איבנה תלאש תדהדהמ עקרבו ?עשרה 

.תיתדיחה העפותה רשפ תא םיריבסמ ילשמ רפסמ חקלהו ךאלמה לש הנעמה ?החלצ 

רופיסכ יטנתואו ידימ ןויבצ רופיסל הפיסומה הקינכט ,גולאידב שומישל שרדנ רפסמה 

וב רכינ ,המודק הפוקתל רופיסה תא ךילשהל ןויסינה תורמל .רפוסמה הווהב שחרתמה 

לש ותומל המרג טעמכ התמוחש ,ריעה ייח ץבש ינרדומה יליכשמה בוטיקה ןמ ץמש 

.עשרה ךלה םהילאש םירהה - עבטה ייחל ,עשרה 

ןב ץיקב רגא׳ ילשמ רפסב קוספה תא םיגדמ ,׳רענה ןונמא׳ ,וז הרדסב רחא רסומ רופיס 

וירפמ תונהיל לכויש ידכ ירפ ץע עטונ ןונמא 5 .(5 י ׳שמ)׳שיבמ ןב ריצקב םדרנ ליכשמ 

.תע לכלו םוקמ לכל םיאתמה ילסרווינוא חקל דמלמ רופיסה .דיתעב 

וינבל םרטה רנבא הליג ותומ ינפל 6.׳םרוכה רנבא׳ אוה וז הרדסב ןורחאה רופיסה 

.המדאה תא םוי םוי רודעלו תאצל םהילע ואצמל ידכו ,םרכה תמדאב רצוא םהל ריאשהש 

םייתניב .והואצמ אלו ,רצואה תא שפחלו םרכב דובעל םוי ידמ םינבה וכלה ותומ רחאל 

היה רצואה .םהיבא םהל ריתוה רשא רצואה תא ואצמ יכ םינבה וניבה זאו ירפ ןפגה התשע 

תורוש עבראב םייתסמ רופיסה .ותמכח לע באה תא וחביש םהו ,םהיניע דגנל דימת אופא 

.׳םחל עבשי ותמדא דבוע׳ ןרקיעש תוזורח 

ךות ,תודהיה תורוקממ םיילשמ םיטסקט לע תססובמה ,תירוקמ הריע אוה רופיסה 

ןויערה תא םיגדהל רבחמה לש ותנווכ םא םג .לשמהו רופיסה לש תבלושמה הגוסב שומיש 

דמלל אב אוה אלא תידוהיה תשרומל םצמוצמ וניא לכשהה רסומ ,רסמב עבומה יארקמה 

שי .הלכשהה תסיפתל םיאתמה ילסרווינוא יפוא אופא אשונ רופיסה .ישונא־יללכ חקל 

.׳רנבאל היה םרכ׳ ןונגסב תיארקמ רפיס תייצנוונוק לע יהשלכ תוכמסיה םג רופיסב 

התישארב ץוצל לחהש אשונ ,םייפכ למעלו תיוויטקודורפ הדובעל ךנחל אב םג רופיסה 

רצואה .הרשע עשתה האמב הכשמהב וזוע לכב שדחמ תולעל היה דיתעשו הלכשהה לש 

וקיפהל לוכי םדאהו עבטב ילאיצנטופ ןפואב ןומט אוה אלא ,בהזו ףסכב קר םלגתמ וניא 

.ופא תעיזב עבטה ןמ 

ותועמשמ רבדב תויטלחה תונקסמ קיסהל ונילע השקי דבלב הלא רסומ ירופיס יפ לע 

ותרעשה תא קזחל ידכ תירסומה ותדמעב שי ןכ יפ לע ףאו .בתוכה תא החנמה רסומה לש 

ןיב ןוזיא לע רומשל וסינ לכייא קחציו לזיו ץרה ילתפנכ םיליכשמש רנייפ לאומש לש 

הלא םירופיסב אופא םיאצומ ונא .תיתדה הנומאל ילנויצרה ןיב ,ירלוקיטרפל ילסרווינואה 

7.ילסרווינוא ,יללכ רסומו תידוהי הנומא לש בוליש 

םשב (ךשמהב הילידיאה לע האר) תיגיגה הילידיא אוה רחא גוסמ ירוקמ רסומ רופיס 

.העק ׳םע ,<ח״מקת)ד ,ףסאמה ,ירענה ןונמא׳ ,ד-ג 5 

.ועק-העק ימע ,םש ,׳האורה רזעיבא׳ ,ו-ה :האר ישילשה רופיסה .ועק ׳טע ,םש ,'םרוכה רנבא׳ ,ח־ז 6 

,׳1825-1778 ןילרבב ״םירענ ךוניח"רפסה תיב :םייתרבח םילאידיאו תויכוניח תומרגורפ״ ,רנייפ ׳ש 7 

.400-399 ימע ,(ה״נשת)ס ,ןויצ 
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[4 יאלפ השמ 

רופיס ונינפל 8.(ט״מקתב ספדנ)ז״רב ןועמש תאמ ,׳םיהלא םלצב ארבנש םדאה ביבח׳ 

תחא הנועמ רבעמה .םיבר עבט ירואית תללוכה תילרוטספ הילידיא םג אוהש ,ךורא 

.עבטה תועפות תועמשמב םיגיגהל רבחמה תא ררועמ - ביבאה לא ףרוחה ןמ - התרבחל 

ןייפאל הדעונ אלש ידמל תלבוקמ האוושה ,םדאה ןיבו עבטה ןיב היגולנא רצוי אוה ותוגהב 

תונועה ייוניש תא עובקל אלא ,רוביגה לש ויתושגר תא םיגדהל וא תישונאה היווחה תא 

.םדאה ייחב םירבעמל הרופטמכ עבטב 

ךירדמו ׳הברעב רבדמ׳ב דדובתמה - הגוהה ףוסוליפה אוה - רקחמה תא ראתמ רופיסה 

ומוקמ לעו התועמשמו האירבה לע ונממ דומללו עבטב ןנובתהל ומע רשא ןטקה רענה תא 

הלכשהה ידיב הצמוא ףאש - תלבוקמה תידוהיה הנעטה תא ןעוט רענה .הב םדאה לש 

ול בישמ ,םדאה ןמ שאונש ,דדובה רקחמה ךא .האירבה רזנ אוה םדאה יכ - תירבעה 

תמכח לע דיעהל ידכ םהב שיש ,ותמכחמו שיבכעה ןמ רתוי לעפתמ אוה :תיפולח הבושת 

,הנובת רשוכו תישפוח הריחב ול תורשפאמה תונוכתב םנמא ןחינ םדאה ותעדל .ארובה 

יכ רקחמה טילחה ךכ םושמ .ורצי רחא הטונ אלא תויחה לע ונורתי תא לצנמ וניא אוה ךא 

ויתועפותבו עבטב ןנובתהל וכירדמו רסומ ירבדב רענה לא הנופ אוהו .םדאה ןמ בוט שמרה 

.׳ארובה ץפח׳ לע םהמ דומללו ,םילודגו םינטק םירוציב ,תוליגר יתלבהו תוליגרה 

,ונידל ־וסמתו ותוא אריתו׳ :ותדובעלו ארובה תרכהל איבהל הדעונ עבטב תוננובתהה 

םיהלא יניעב בוט לכשו ןח אצמת זא׳ יכ ,׳ויתורהזאו ויתוצמל היהת ןכו ,ויתוריזגב הצרתו 

Vast)׳היוהה םלוס׳ב םש־יא םדאה תא הביצהש תיפוריאה תורואנה ,ןכ יכ הנה .׳!םישנאו 

 Chain of Being), יפ לע ,׳םיהלאל והיתה ןיב ךותב / ,תרשרש־ףוסניאב תדבכנ הילח׳כ

פופ רדנסכלא לש יטויפה ורויצ לע הדצמ תססובמה ,גנוי ילגנאה ררושמה לש ותסיפת 

9.תירבעה תיליכשמה התליבקמ תא ןאכ תאצומ ׳םדאה לע הסמ׳ב 

ונממ דומללו עבטב ןנובתהל רענה תא ךירדמ ףוסוליפה :הכינח ,הכרדה רופיס והז 

תשקבתמה הנקסמה .תיעבטה היפוסוליפה ךרדב תגשומ ארובה תרכה .ארובה תא ריכהל 

לע זמור שלושמה טוריפה .׳ויתורהזאו ויתוצמ [...] ויתוריזג׳ יולימו ׳ה תארי איה הנממ 

לאה תדובע .תודהיה תווצמ םויק לע ירלוקיטרפ רבד רמאנ אל ךא ,לאל טלחומ תויצ 

- יושע ןותמה יתרוסמה ארוקה םלואו .הלכשההו תורואנה חורב ,תיללכ איה הפ תזמרנה 

,םייסמה טפשמה רואל דחוימב ,תודהיה חורב וללה םירבדה תא אורקל - יופצ ףא הארנכו 

יניעב בוט לכשו ןח אצמו׳) 4 ג ׳שמ יפ לע ,׳םישנאו םיהלא יניעב בוט לכשו ןח אצמת׳ 

.בעק-הסק ימע ,(ט״מקת)ה ,ףסאמה ,'םיהלא םלצב ארבנש םדאה ביבח׳ ,ז״רב ׳ש 8 

Alexander Pope, ׳An Essay on Man׳, G. :האר ׳הידוהה תלשלש׳ לע .בעק-אעק ימע ,םש 9 

 Tillotson et al. (eds.), Eighteenth Century English Literature, Forth Worth 1969, pp.

A.O. Lovejoy, The Great Chain of Being, :האר ,'הידוהה תלשלש׳ לע ןוידל .635-651 

 187-207 .Cambridge, Ma. 1966, pp, הלודגה הדוהה־תרשרש ,יו׳גבאל א׳׳א :תירבעל םוגרתבו,

(193 ימע ,םש ,גנוימ הטסיצה) 211-186 ימע ,ט׳׳כשת ביבא לת 
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ןושארה ירבעה תעה בתכ ,׳ףסאמה׳ב והיירזיבאו תרופיסה לש רנא׳זה [5 

בוליש :הלש התייארב הלכשהה לש התוהמ תא אטבמ הז יזרפרפ טוטיצ .(׳םדאו םיהלא 

לש ילאדיאה בולישה זמרנ ןכ .תומדא ילע םדאה יכרוצל תוימימשה לאה תושירד ןיב 

.הניב םע הקיטתסא 

.תומשב תונוכמ ןניא ףאו תיטרפ תוהז תורסח ןה ,תויומדה ןויפאל ןויסינ לכ ןיא רופיסב 

ןיב גולאידה אוה ינשה הקלחו ,עבט רואית אוה הילידיאה לש ךוראהו ןושארה הקלח 

ץרשהש ,׳ארבתסמ אכפיא׳ה תנקסמו רופיסה לש ותישארב תיממשה יוזיב .רענל רקחמה 

הזיב דודש תיממשה לע םודקה רופיסל םתנוכתמב םיליבקמ ,האירבה רזנ אוה םדאה אלו 

,0.הרעמב דמלש חקלהו 

ולעפל הדשה שיא אצי זא ,ץראב וארנ םינצנה׳ :ןוגכ ,םיקוספ ידה השודג רופיסה ןושל 

לע ׳רענה תא ןמוא יהיו׳ ןכו "׳ותדיבעלו ולעפל םדא אצי׳ :23 דק ׳הת יפ לע ,׳ותדובעלו 

תיארקמה ןושלה ןמ תמיוסמ תוררחתשהל הייטנ טסקטב תרכינ תאז םע ךא 12.7 ב ׳סא יפ 

םיפוטעה םיררהה ושרפ רשא׳ :ןוגכ ,תירבעה לש םירחא םידברב שומישה תבחרהלו 

13.׳ונואג רדה ינפמ ףרוחה ידודג וחרביו ,םיניבל 

ותרטמש יארקמ ילאוטסקט־רטניא רוכזא ידי לע םירשעומו םילילכמ ףונה ירואית 

אוה חרקה ,׳ותרובגב׳ אצוי שמשה ךכו .ארוקה יניעל ישחומ ןפואב ףונה תנומת תא איבהל 

אלא דבלב וז אל .םייארקמ םיקוספ יפ לע לוכה ,׳ירפ השוע ץע׳ אוה ירפ ץעו /ארונ׳ 

תא הלעמ ׳םידגמ׳ הלימה המגודל .אלמ יארקמ רוכזא םיתעל תואיבמ תומיוסמ םילימש 

הלא םישומיש םא םג 14.(14 גל ׳בד)׳םיחרי שרג דגממו שמש תאובת דגממו׳ :קוספה 

ארוקה תניחבמש רמול שי ,רחא רשקהב ןורימ ןד לש ותנחבהכ ,םיינכמ םיארנ םירחאו 

םישרמ ןפואב תויארקמ םימודק תונומת תולעהל םיתעל וביטה הלא םישומיש ליכשמה 

15.םיעודי םיירויצ םינפצו תורכומ ןושל תויצנוונוק יפ לע ידמל 

,תירבעה הלכשהבו תיפוריאה תורואנב וחוורש תויתורפס תורוצל שרדנ רסומה רופיס 

בוקי ןהוי תאמ ׳הירשע וער לא אבצה רש ןונמאל בתכמ׳ רופיסבכ ,תינורגאה הרוצה ןוגכ 

,ךשמהב הארו)׳ףסאמה׳ב ספדנש ,ג-ש דוביע־סוגרתב ,(Dusch, 1787-1725) שוד 

.אריס ןבד ב״א יפ לע ,ספ-חפ ימע ,ך״שת ביבא לת ,א ,הדגאה רפס 10 

׳ותדובעל רהמל הדשה שיא ץקי׳ :ירחש ינויער׳ רישב הוושהו .המק ׳םע ,(8 הרעה ליעל)ז״רב 11 

.וזי ימע ,[ד״מקת] א ,ףסאמה ,רלאה ןופ טכרבלא) 

.(הסק ימע ,םש)ז״רב 12 
.םש 13 

,'הלכשהה תרישב רואיתה יכרד׳ ,יתרפאה ׳י :האר ףונה ירואית אשונב דוע .םילק םייונישב ,םש 14 

.33-9 ימע ,ז׳׳לשת ביבא לת ,ןושלהו תוארמה ורפסב םג ספדנ ;39-26 ימע ,(ל׳׳שת) 1 ,ב ,תורפסה 

הכ ,םינזאמ ,'ץיבומרבאל ״םינבהו תובאה״ב עבטה ירואיתל תורעה עברא׳ ,ןורימ ׳ד :םג האר 

.265-255 ימע ,(ט׳׳כשת) 

,(1991 ינוי) 8 ,תירבעו ןושל ,׳תירבעה הלכשהה תורפס תישארב הצילמה תסיפת׳ ,יאלפ ׳מ :האר 15 

.48-31 ימע 
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[6 יאלפ השמ 

אוה תורוקמב יוצמה ביטומ לע ססובמה רחא רסומ רופיס '6.(ינורגאה רופיסה לע קרפב 

ביטומ ;ע״קתב ספדנש ,(ןוזפיליפ)ירוא ןב השמ תאמ דומלתב רכזנה רובו הדלוח השעמ׳ 

דוביעב וכרד רבדב הבושח הרעה ריעמ רבחמה 17.םיבר םיחסונלו םידוביעל הכז הז 

רוקמה ןמ קיתעיש ונממ תופצל ארוקל לא וירבדל .םיירבע תורוקמ םה וליפאו תורוקמה 

היצנציל) תיתונמא תוריח ומצעל לטונ רבחמה .׳סנוא אלב׳ קיתעה אלא /הלמב הלמ׳ 

ונייהד ,׳הצילמה הדסי ןכ יכ׳ ובתכב ותטיש תא ריבסמ אוהו ,רמוחה דוביעב (הקיטאופ 

18.הנויפא יפ לע תרבוד התייה ךכ יכ החנה ךותמ הרוביגה יפב םירבד םש רפוסה 

הזורפב תוילידיא 

,הילידיאה התייה הרשע הנומשה האמב תינמרגה תורפסב רתויב תועודיה תוגוסה תחא 

תוילידיא 11 םסרפו תינמרגה תורפסה לש ירנא׳זה םלתב ךלה ׳ףסאמה׳ ףא .הזורפו הרישב 

,ו״מקת-ד״מקת ,תעה בתכ לש תונושארה ויתונש שולשב רקיעב וספדנש ,הזורפב 

תומגרותמ תוילידיאה ןמ הנומש .א׳׳עקתו ע׳׳קת ,תונורחאה ויתונש יתשבו ט״מקתב 

הספדנ ,איה ףא תמגרותמ ,תחאו (Gessner, 1788-1730)רנסג ןומולס יפ לע תודבועמו 

,רנסג לש תוילידיאה .ההוזמ וניא -sch הרבחמו ׳ףסאמה׳ לש ינמרגה ףסומב הרוקמב 

.הינמרגל ץוחמ םג הרכהלו הבר הצופתל וכזו דואמ תוירלופופ ויה ,1756 תנשב ועיפוהש 

ךא .תירויצ היצזילאדיאב םירכיאו םיעור לש םמלוע תא ולש תוילידיאב ראתמ רנסג 

ףאו .ותביתכ תא רידגה ומצע אוהש יפכ ,והשלכ םזילארמ םיקוחרו םייתוכאלמ וירואית 

׳ףסאמה׳ב הרדגוה הילידיאה ".והשלכ יטסילאר ןפ ולש תוילידיאב ואצמש שי ןכ יפ לע 

ימע ,(ט״מקת)ה ,ףסאמה ,ג - ש דביע־סגרת /הירשע וער לא אבצה רש ןונמאל בתכמ״ ,שח [י״י] 16 

Moralische Briefe zur Bildung des שח לש ורפסמ דבועמ .וטש-גיש ,אפר-דער ,גמר-מר 

 [1762] ,Herzens, ואגולג שריה יבצכ קפסב ג - ש תא ההזמ רדיינשנייטש .בי תרגיא(Giogau)

M. Steinschneider, Catalogus Librorum Hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana, Berlin :האר 

 578.1931, p

,י :בל-טכ ימע ,(ע״קת) 3 ,ס ,ףסאמה ,דומלתב רכזנה רובו הדלוח השעמ׳ ,(ןוזפיליפ)ירוא ןב השמ 17 

:ןוגכ ,הז אשונב הפנע תורפס תמייק .ופ ימע ,3 ,ט ,םש רבחמה תרעה האר .הע-ע ימע ,(א״עקת) 1 

תרופיסל הדגאמ הרפסב םג ספדנ ;254-242 ימע ,(1971) 2 ,ג ,תורפסה ,'הלבונל הדגאמ׳ ,ןגכ ׳צ 

גוויזה ביטומ לש ולוגלג׳ ,דלוגנייפ ע׳׳ב ; 128-95 ימע ,1983 ביבא לת ,יקסב׳צידרב תריציב תינרדומ 

רובו הדלוח רופיס׳ ,רהז ׳נ :ךליאו 26 ימע ,(ד״משתו ג ,ידוהי רולקלופב םילשורי ירקחמ ,׳לופכה 

,׳רובו הדלוח תדגא׳ ,ןדס ׳ד ,155-121 ימע ,(1993 טסוגוא) 30 ,תונשרפו תרוקב ,׳הלכשהה תורפסב 

תמישר .476-467 ימע ,(1957 רבמבונ) [112] ;381-367 ימע ,(1957 רבמטפס) [110-109] וט ,דלומ 

.דלוגנייפו רהז לש םהירמאמב תויפרגוילביבב האר םיפסונ תורוקמ 

.הרעהב ,ל ימע ,3 ,ס ,(םש)ןוזפיליפ 18 

J.G. Robertson, A History of German Literature', Edinburgh and London 1970, p. :האר 19 

 233; E. L. Stahl, German Literature of the Eighteenth and Nineteenth Centuries, New York
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ןושארה ירבעה תעה בתכ ,׳ףסאמה׳ב והיירזיבאו תרופיסה לש רנא׳זה [7 

תילידיא הריצי קר בינהל וחילצה ׳ףסאמה׳ ירפוס 20.הזורפב הבתכנשכ םג ׳יעור ריש׳כ 

.ינמרגה ןונקה ןמ םידוביעב וקפתסה ללכ ךרדבו - ךשמהב ןודיתש - תחא תירוקמ 

דוד םוגרתב רנסג תאמ ילידיא רופיס אוה ׳דסחה תושע תחמשכ שפנל החמש ןיא׳ 

הנושארל רופיסה ספדנש רחאל םינש עשת ,ד״מקת תנשב ׳ףסאמה׳ב ספדנש רדנלדירפ 

21 .םגרתמה םש ןויצ אלב ,בונאטאס קחצי לש ׳ןויזחה רפס׳ב הז ירבע םוגרתב 

:ינמרגה רוקמב)העורה דדלא אוה רוביגה :םיירבע תומש רופיסל םרת ירבעה םגרתמה 

 Menalkas) דדימ אוה ודכנו (Alexis). תרתוכה תא דבעמה ףיסוה הילידיאה שארב

הניאש תרתוכ ,׳דסח תושע תחמשכ .שפנל החמש ץא׳ ,הריציה תא תמכסמהו הלילכמה 

םהש םשכ 22,תודבועמה תוילידיאב םיעיפומו םירזוח דדימו דדלא תומשה .רוקמב העיפומ 

.םייפיטיכרא תומשכ תוירוקמה תוינמרגה תוילידיאב םירזוח 

אצמנ אוה .ולמע ירפמ הנהנו עבטה קיחב יחה 80־ה ןב העורה דדלא תא ראתמ רופיסה 

שישיה הז רופיסב םג .ותוא םידבכמ לוכהו ויעדוימו ויבורק םע ביטימ ,ותחפשמ יגב ברקב 

דסח השעמ רבד לע בסה לש ונזוא תא הלגמ רענה .ודכנ - הז הרקמב ,ריעצה תא ךנוח 

תא השע רענה .ושפנ תא ךכב היחהו וכרדב העת רשא ךלהל לכוא איבה אוה :השעש 

לע אלש הז רתסב ןתמ .ותדות תא לבקל אלבו ותוא דעסש והימ עדי ךלההש ילבמ והשעמ 

דדלא חכונ התע .הדות תרכהל תופצל אלב דסח השועה שפנה תחמש אוה סרפ לבקל תנמ 

םיכלוה וינבש ןוחטיבב ויתובא לא ףסאיהל לוכי אוהו 23,׳ירפל יהיו ,יתערז קדצ יכ׳ 

.ויכרדב 

וייחב בוטה למס אוה העורה דדלא .הפוקתה חורב ילטנמיטנסו קתקתמ רופיסה 

וינבל וייח לכ ותוא ךירדמה רסומה תא ריבעמ אוה .ובל רשויבו עבטה קיחב םיטושפה 

רסומה דוסי ךא .לכשה רסומ דמלל ודעונ ,רסומהו חקלה ירופיסכ ,תוילידיאה םג .וירחא 

.רופיסה לש ונכותמו ותוהממ עבונ אלא ,תילשמ תינבת יפ לע םגדומ וניא ןהבש 

םאו תופסוה תייוולב םא ,םייארקמ םיסופד הל תשקבמ ילידיאה רופיסה לש ונושל םג 

קוספה תנוכתמ יפ לע 24׳םויה םוחכ ותיב ןתפמ לע וא ,ולהא חתפ לע בשי׳ :ןוגכ ,הזרפרפכ 

א״מש יפ לע 26׳הארמ הפיו ינומדא רענ׳ ; 1 ה ׳שימ המ יונישב 25׳ןמש תיב ןרקב׳ ; 1 חי ׳רבב 

.42 זי 

 32 .1970, p. םהוש ׳ח :האר ,תירבעל ׳לבה תומ׳ םוגרת לע דחוימבו בתכש תוילידיאהו רנסג לע דוע,

.64-54 ימע ,1996 ביבא לת ,ןילרב תלכשה לצב 

.(ז ימעב)הרעהב ,זט-ז ימע ,(ע״קת) 2 ,ט ,ףסאמה ,רכיילבראה 'מ םגרתמ ,׳[המלש] הידידיו ןתנ׳ 20 

ימע ,ח׳׳מקת) א ,ףסאמה ,רדנלדירפ ׳ד םגרת ,'דסחה תושע תחמשכ שפנל החמש ןיא׳ ,רנסג ׳ס 21 

תולאש רוריבל1 ,יאלפ ׳מ :ןייעו .ב׳׳ע הכ ףד ,[1775] ןילרב ,ןויזחה רפס ,בונאטאס ׳י :הארו .דכ-כ 

דוד לש ומש .439-436 ימע ,ח׳׳לשת)טמ ,רפס תירק ,'בונאטאס קחצי לש ותריציב תויפרגוילביב 

.ויוהיזב תועטל רשפא יאש ןפואב םיניינעה ןכותב ןכו רופיסה ףוסב םותח רדנלדירפ 

.דיק ימע ,(ה׳׳מקתו ב ,ףסאמה ,ז׳׳רב ןועמש דביע־סגרת ,׳דדימו דדלא׳ ,רנסג ׳ס 22 

.בכ ימע ,םש 26 .םש 25 .אכ ימע ,םש 24 .דכ ׳טע ,(21 הרעה ליעל)רנסג 23 
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[8 יאלפ השמ 

תחמש׳ אוה ,ז״רב לש דוביע־סוגרתב ,׳ףסאמה׳ב םסרופש רנסג תאמ רחא ילידיא רופיס 

םשב רוביגה תא ותונכב רופיסל ירבע ןויבצ ףיסוה יליכשמה דבעמה .׳,דעלגה יליזרב ןקזה 

יליזרב םשה 27.הרוקמב הריציה םש םג אוהש ,Paiemon םוקמב ,ידעלגה יליזרב ירבעה 

םג דבעמה־רפוסה .םודק ירבע יפיטיכרא םשכ רתוי רחואמ הלכשהה תורפסב עיפומו רזוח 

תברקהב אטבתמה םודק יתד ךפונ ופיסוהבו דעלגל ותוא וקיתעהב עקרה תא ׳דהיי׳ 

עקר תא תראתמה תירבע תרתוכ דבעמה ףיסוה ןכ ומכ 28.חבזמה וא המבה לע תונברק 

וז הילידיא םג .׳םיעשת ןב אוהו ותוא תדלוה םויב ידעלגה יליזרב ןקזה תחמש׳ :רופיסה 

אוה ותדלוה םויב .עבטה תמגודכ רשנכ וירוענ שדחמה ,90־ה ןב יליזרב ,שישי תראתמ 

.ןכ ינפל הנש הרשע םיתש ותשא תומ לע רצימ קרו לוכב ותוא ךריבש לע לאל הדות ןתונ 

רבועו ותדלוה םויב הלועה רחשה תא ראתמה ,יליזרב לש גולונומ ורקיעב אוה רופיסה 

תא המדמ שישיה :םדאל עבטה ןיב היגולנא תמייק ןאכ םג .וידסח לע ארובה תא חבשל 

אוה הלועה רחשה .םלצמו םיירפמ התע םינתונ וירוענב עטנש םיצע .ביבאל ויתונש 

דבעמהש ןכתיי .רנסג לש רוקמב םג היוצמ וז דוסי תנומתו ,הלכשהה לש הייתשה תוארממ 

ותסיפת יפ לע הקיזה םושמ ביבאב וייח תא שדחמה שישיה תומדב אקווד רחב ירבעה 

.תירבעה הלכשהה לש התומדב ותייחתב התע ליחתמה ,ידוהיה םעה לש ובצמל 

ודירוה ויניעו ׳וירוענ רשנכ שדחי׳ :ןוגכ ,םייארקמה םייוטיבה םיחיכש הז רופיסב םג 

29.׳העמד לחנכ׳ 

הספדנש תירוקמה תילידיאה הריציה איה קאלאפ ןורהא תאמ ׳ביבאה׳ הילידיאה 

תוינמרגה תוילידיאה ןמ תעפשומ איה 30.׳הצילמו םיריש׳ רודמב ,ו״נקת תנשב ׳ףסאמה׳ב 

אלפב ריכמ אוה ךכו האירבה לומ רוביגה תא ביצמ רבחמה .הנויבצבו החורב ,האשונב 

תורימז תנתונה לוק׳מ - ויתועפות לולכמב עבטה תא ראתמ אוה .ארובה ללוחש לודגה 

יאלפמ האתשמ .םימ יגלפו לא יררה דעו ,תורחא תוילידיאב םג העיפומה רופיצה ,׳הלילב 

רחשה לומ לא31 .׳ותמאו ודסח לע ׳הל הדות םלשאו׳ :ארוקו וינפ לע רוביגה לפונ ,האירבה 

יפ׳ :ויתודג לע אלמ ובל יכ ,רבד רמול לכויש ילבמ ררועתמה עבטב הזוח אוה הלועה 

32.׳-.ךיתולהת הגהי יבל ךאו - שירחי 

תומדה .טס-־וס ימע ,(ה״מקת)ב ,ףסאמה .ז׳׳רב ׳ש דביע־סגרת ,׳,דעלגה יליחב ןקזה תחמש׳ ,רנסג ׳ס 27 

תומה׳ ,ךאבנזאר 'א תאמ יגולאיד הזחמ לשמל האר .הלכשהה תורפסב העיפומו תרזוח יליזרב לש 

ריש׳״ ,םהוש ׳ח :האר ידעלג,ד יליזרב תומד לע דועו .ח ימע ,(א״עקת) 2 ,י ,ףסאמה ,'ןויבאהו 

.233 ימע ,(ה״משת)ד ,דנלוה תודהי תודלות לע םירקחמ ,'תירבעב שסיילק ןופ כ"א תאמ "תדלוהה 

.םעבחר םשב תגצוימה תילילשה תומדה לע ליעל םג הארו 

.טס ימע ,(םש)רנסג 28 

.זס ימע ,םש 29 

.טפק-זפק ימע ,(ו״נקת)ז ,ףסאמה ,׳ביבאה׳ ,קאלאפ ׳א 30 

.חפק ימע ,םש 31 

.טפק ימע ,םש 32 
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ןושארה ירבעה תעה בתכ ,'ףסאמה׳ב והיירזיבאו תרופיסה לש רנא׳זה [9 

תאו ,ריאמ ןב םייח דוביעב ,ירמתו ןונמא׳ ,רנסג לש ףסונ ילידיא רופיס םסרפ ׳ףסאמה׳ 

,׳רעסה׳ םשב ילידיא גולאיד ספדנ ןכ ומכ 33.׳[המלש] הידידיו ןתנ׳ תיארקמה הילידיאה 

.םיגולאידה לע קרפב ךשמהב ןודית וז הריצי ;רנסג יפ לע אוה ףא 

תירואית תיתוגה הזורפ 

יכ ףא .יתורפסה היפוא תניחבמ הזורפב תוילידיאל הרושק תירואיתה תיתוגהה הזורפה 

תיריל תויהל הטונ תירואיתה תיתוגהה הזורפה ,ילידיא אוה וז הירוגטקב ללכנה רמוחה 

ללכ ךרדב תורפסמ תוילידיאה דועב ןושאר ףוגב רופיס תרפסמ וז הזורפ .תישיא התמינו 

לודג קלח תוילידיאה ומכו ,׳ףסאמה׳ב וספדנ וז הירוגטקמ תוריצי רשע .ישילש ףוגב רופיס 

ובישחהל ןתינש ,רנסגל ׳לבה תומ׳ ןוגכ ,תילגנאמ םגו תינמרגמ תודבועמו תומגרותמ ןהמ 

,א׳׳עקת תנשב ׳ףסאמה׳ב ספדנו לקנרפ ןומיימ דביע־םגרת ונממ קרפשו ,הילידיאב םג 

34.גנויל ׳הליל ינויער׳ו טסיילקל ׳ןנואתמה׳ 

,ןושארה רעשהמ םיעטקה תא םג םיללוכ ונא תירואיתה תיתוגהה הזורפה תירוגטקב 

ועיפוה הלא םיעטק .׳ףסאמה׳ב שדחמ וספדנש ,ןוסלדנמל ׳רסומ תלהק׳ לש ישילשהו ינשה 

בטל אנמחר דיבעד המ לכ׳ ,'יבלבלמ אקד ינליא יזחו ןסינ ימויב קיפנד ןאמ יאה׳ תורתוכב 

תלהק׳ ורפסב ןוליג ידי לע הבחרהב ונודנ ולא תוריצי)׳הערה לע ךרבל םדא בייחיו ׳דיבע 

35.(׳ותפוקת עקר לע ןוסלדנמל רסומ 

ירואיתל בחרנ םוקמ תושידקמ ,תוילידיאה ומכ ,תירואיתה תיתוגהה הזורפה תוריצי 

דחוימבו ,הנשה תונועל ןכו ,תחרוזה שמשהו הלועה רחשכ םיביטומ םירזוח םהבש עבט 

היגולנא תבצינ תיתוגהה הזורפה לש הדוסיב ,תורחאה תוירואיתה תוירוגטקב ומכ .ביבאל 

ליעל)׳הידידד ןתנ׳ ;אע-טס ימע ,(ו״עקת) 2 ,י ,ףסאמה ריאמ ןב ׳ח דביע ,ירמתו ןונמא׳ ,רנסג ׳ס 33 

,ףסאמה לש ינשה ינמרגה ףסומב רוקמב הספדנ ,-sch םתוח הרבחמש ,הילידיאה .(20 הרעה 
.11-1 ׳םע ,1784 רבמטפס 

םהוש :ךכ לע ןויד הארו .מ-ול ימע ,(א״עקת) 2 ,י ,ףסאמה ,לקנרפ ׳מ םגרת ,ילבה תומי ,רנסג ׳ס 34 

4 ,ט ,ףסאמה ,לעקנערפ ׳מ םגרת ,׳ןנואתמה׳ ,ססיילק ןופ ק׳׳א ;64-54 ימע ,(19 הרעה ליעל) 

ח ,ףסאמה ,יבצ לדנעמ רר״הומב השמ דביע־םגרת ,׳הליל ינויער׳ ,גנוי ׳א ;גי-י ימע ,(ע״קת) 

.בפר-חער ,זר-בר ימע ,(ט״סקת) 

ב ,ףסאמה ,[ירסומ תלהק׳ לש ׳א רעשמ םיעטק] 'יבלבלמ אקד ינליא יזחו ןסינ ימויב קיפנד ןאמ יאה׳ 35 

ב רעשמ םיעטק] ׳הערה לע ךרבל םדא בייח׳ ;׳דיבע בטל אנמחר דיבעד המ לכ׳ ;הק-גק ,(ה״מקת) 

ןילרב ,םחנמ ןב השמ םכחה ונבר תודלות ,לכייא ׳א :הארו .הצ-צ ימע ,םש ,[׳רסומ תלהק'לש גו 

שרדמ תיבל הנש םישמח תאלמל לבויה רפס ,ירסומ תלהק רוביחה' ,ןייטשלעדע ׳י :גי ימע ,ט״לקת 

,רפס תירק ,"ירסומ תלהק"תויעבמ' ,ירוט ׳י ;וע-הנ ימע ,ח״פרת טשפאדוב ,טשפאדובב םינברה 

ימע ,ט״לשת םילשורי ,ותפוקת עקר לע ןוסלדנמל רסומ תלהק ,ןוליג ׳מ ;279 ימע ,וחכשת)גמ 

A. Altmann, Moses Mendelssohn: A Biographical Study, Alabama 1973, :האר ןכו ;21-5 
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[10 יאלפ השמ 

המינבו ןושאר ףוגב םיבותכה ,ויגיגהל רורד רפסמה ןתונ וז האוושהב ;עבטל רוביגה ןיב 

.יריל יפוא םיאשונהו ,הפוקתה תורפסב תרכומה תילטנמיטנס 

תירואית הזורפ תריציב 36.ט״מקתב הספדנש ,יביבאה׳ איה וז הירוגטקמ תוריציה תחא 

םיירסומה היילוחו הירקה ייח לע רגית ארוקו ויגיגה תא ,רבונה הימרי ,רבחמה הלעמ וז 

ךרדל םישאי :עבטה קיחב םירוהטה םייחל האוושה ךות ריעה יבשות לש עצבה תפידר לעו 

עשפ ילב ףח יתמאה רשואה אצמא המש ,ישפנל חונמ אצמא המש ,םירפכב ןילא ,ימעפ 

הלילה תא ,הכלהמב שמשה תא ראתמ ,ןושאר ףוגב בתוכה ,רפסמה נ7.׳ןוע ילב הקונמו 

,םיצעהו םיחמצה ,םהינימל םירופיצהו תויחה תא ןכו ריאמה חריה תאו החונמל דעונש 

אל ,ריעמ קחרה הפ ילהא יתעטנ יכ ?ילרוג הפי המו ?יקלח םיענ המי :רשואב ארוק אוהו 

38.׳[...]קירוסמח דוע הארא 

המדאה תדובע - עבטה לא רוזחל וסור לש ותאירק חורב - הגוהה־רפסמה תסיפת יפל 

ךרע םג םהל שי ךא ,תישפנ הוולשו רשוא םתוא םיאלממ םירכיאה לש םייעבטה םייחהו 

לע םלכ ןאצה יעורו ,המדא ידבוע ,םירכאה׳ :ארובה תרכהל םיאיבמ םהש ךכב ינחור 

,םהילהאב האנק ןיא ?םחור בצעי הז המ יכ ,םרוגמב הער ןיא ,חטב תחונמ וחוני םתובכשמ 

39 .׳[... ] וטיבי ׳ה לעפ תא ,םדבעב הדשב הפ [... ] סמחמ םיקנ םהידי ,םהיונב תורחת ןיאו 

תולעב שיא ינויער׳ איה ו״מקתב ׳ףסאמה׳ב הספדנש תרחא תירואית תיתוגה הריצי 

הריציש המודו ,הלועה רחשה חכונל םיגיגה הלעמ רפסמה 40.ן״רב ה״רב ףסוי תאמ ׳רחשה 

.ןכל םדוק םייתנש ׳ףסאמה׳ב ספדנש ,רלאהל ׳רחש ינויער׳ תארשהב הבתכנ וז תירוקמ 

המכ ללוכ רופיסה .ארובה תא חבשמו האירבה ןמ רפסמה םשרתמ ׳רחש ינויער׳בכ ןאכ םג 

ייחל הירקה ייח ןיבש חתמה ןוגכ ,תיתוגהה הזורפבו תוילידיאב םיחיכשה םיביטומה ןמ 

לוכי לכה םירוציה לכ רצוי אוה םיהלא ׳ה ךא׳ :האירבה ןמ תומשרתהב ארובה תרכהו רפכה 

ףא תרצי / הלא לכ תישע ךדבל !םיהלא התא׳ :רמאנ ׳רחש ינויער׳ב41 .׳השעו ארב לכ תא 

42.׳תישע 

שפנל החמש ןיא׳ ירבעה הדוביעב רנסג לש ותריצימ הארנכ הז רופיס ןוזינ ךכ לע ףסונ 

ונאצמ .ליעל הנודנ רשאו ,׳ףסאמה׳ לש ןושארה ךרכב הספדנש ,׳דסחה תושע תחמשכ 

43.׳ןנובתמו רקחמ שיא תחמשכ החמש ןיא׳ :וז הריצי לש תירבעה תרתוכה רוכזא רופיסב 

תרישב רזוחה ,ביבאה אשונ לע דוע .טצק-הצק ימע ,(ט״מקת) ה ,ףסאמה ,׳ביבאה׳ ,רבונה ׳י 36 
.(17 הרעה ליעל)רהז ;(14 הרעה ליעל)יתרפאה :האר ,הלכשהה 

.הצק ימע ,(םשו רבועו 37 

.חצק ימע ,םש 38 
.םש 39 

.בכק-חיק ימע ,(ו׳׳מקת)ג ,ףסאמה ,׳רחשה תולעב שיא ינויער׳ ,ן״רב היירב ׳י 40 

.טיק ימע ,םש 41 
.(11 הרעה ליעל)רלאה 42 

.טיק ימע ,(40 הרעה ליעל)ן״רב היירב 43 
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ןושארה ירבעה תעה בתכ ,'ףסאמה׳ב והיירזיבאו תרופיסה לש רנא׳זה [ 11 

ןודנש /םלצב ארבנש םדא ביבח׳ ירוקמה רופיסה םע םג םיפתושמ םיווק ׳שיא ינויער׳ב שי 

היוור הריציה .ארובהו האירבה לע ןהמ דמולו עבטה תועפותב ןנובתמה רקחמה לע ,ליעל 

.הפוקתה חורב לכשה רסומ דמלל האבו יתד סותפ 

םיילשמ םירופיס 

44.םיילשמ םירופיסכ ׳ףסאמה חתפמ׳ב םירדגומ תעה בתכב ועיפוהש םירופיסה ןמ העבש 

הלא םירופיס .לשמה לש הגוסל ןהו ליעל טודנש חקלהו רסומה ירופיסל ןה הקיז םהל שי 

תרגסמל םתוא וכייש םיכרועהש דיעמ רבדהו ,'ףסאמה׳ לש םילשמה רודמב וספדוה 

רופיס ותויהב - הזורפב בתכנש הז םג - יפוזיאה לשמה ןמ הנוש ילשמה רופיסה .לשמה 

אשונה ,רופיסו לשמ לש בוליש אוה ילשמה רופיסה .םייח ילעב חרכהב םניא וירוביגש חקל 

תומדהש ךכב לשמה דצ לע רבוג ירופיסה דצה .ידבמ רופיסכ ,רבד לכל רופיס לש יפוא 

,ידמל ךורא רופיסהו ,ןמזבו הלילעב יהשלכ תוחתפתה שי .(ילמס םימעפל)םשב הנוכמ 

.תירואיתו הרישע ,תיארקמ ונושל .לשמכ המישנ רצק וניאו ,טרופמ אוה 

התישארב תירבע תרופיס חתפל תונויסינה תודלותב בושח בלש הווהמ ילשמה רופיסה 

הנומש ומסרופ ׳ףסאמה׳ב .תרופיסה תרגסמב ותוא ללוכ ינא ךכ םושמו ,הלכשהה לש 

תרגסמב םהב ןד ינא ךכ םושמו ,רופיסל רשאמ לשמל רתוי םיבורק םהש ,םיירופיס םילשמ 

45.לשמב יינויע 

םגרותמה לשמכ תרתוכב רדגומ ׳ומוקמל עיגתש דע ךרבח תא ןידת לא׳ ילשמה רופיסה 

רופיסה לש לכשהה רסומ תא תרסומ תרתוכה רבכ .איילק לארשי אוה ודבעמו ,תינמרגמ 

לעב םש שגפ אוה .רעיב העתו דיצ דוצל ךלהש דחא ךלמ לע תרפסמ הלילעה .ילשמה 

.שונא ינב לע לטוהש שנועב הווחו םדא תא ומישאהו השקה םתדובע לע וננולתהש ותשאו 

,'םיעשרה תניש׳ ,ל..י ;כק-חיק ימע ,(ב״מקת)א ,ףסאמה ,כ. ..ח םגרת ,ירקחמהו העורה׳ ,ייג ׳ג 44 

;זסק ימע םש ,'לצהו דליה' ,מ. ..מ :ומק ימע ,םש ,'יקנעה דמעוי ,(ל. ..י)ל״נה ;בנק-אנק ימע ,םש 

רבכעה' ,ל-י :גנ-בנ ׳םע ,(ה״מקת)ב ,ףסאמה ,רדנלדירפ ׳ד דביע־סגרת ,'העורה לאשימ׳ ,רנסג ׳ס 

,איילק ׳י םגרת ,'ומוקמל עיגתש דע ךרבח תא ןידת לא' ;א0-ס ימע ,(ח״מקת) ד ,ףסאמה ,יונבו 

.אמש-טלש ימע ,(ט׳׳סקת)ח ,ףסאמה 

אל׳ ,ל. ..י :ירופיסה לשמה תרגסמב םיטתפ הנומש יתאבה ,(1 הרעה ליעל)רכזנה ׳ףסאמה חתפמיב 45 

,ק-ר ;אכ ימע ,םש ,'העורה ןועדג' ,כ..ח :כ ימע ,(ה״מקת)ב ,ףסאמה ,'השעמה אלא רקע דומלתה 

,ל ־ - י ;ולק-אלק ימע ,םש ,ילכשה רסומ' ,[ימינונא] :הפ ימע ,םש ,'רהנהו ,המדאה ,גלשה׳ 

ימע ,(ס׳׳מקת) ה ,ףסאמה ,'הניבגב תעלותה' ,ע-ר-י :ט-ח ימע ,וו״מקת)ג ,ףסאמה ,'המקנה' 

,'השה תומימת' ,ן״רב היירב ׳י :חכ-זכ ימע ,(ן״קת)ו ,ףסאמה ,'בערה יברעה' ,ל-־י ;גכר-אכר 

הלכשהה תורפיסב תויגוסו תוגוס ,יאלפ ׳ם :האר ףסאמה ילשמל .הלש-דלש ימע ,(ח״מקת)ד ,ףסאמה 

התישארב ינרדומה לשמה ךרד-ףסאמה ילשמ הלא׳ ,לייעו ;137-116 ימע ,ס״שתלארשי ,תירבעה 

Hebrew Studies, 40 (1999), pp.,״׳הצילמבו לשמב לכשה רסומ דומלל״ :תירבעה הלכשהה לש 
 169-189
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[12 יאלפ השמ 

ךלמה .רוסאה ירפה ןמ לוכאל םיתפתמ ויה אל זא יכ - םינעוט םה - םמוקמב םה ויה אול 

רוסאש ,'הרוסא הרעק׳ב - ׳הליכאב רוסאה ירפה׳ ןויסינב םתוא דימעמו ונומראל םאיבמ 

וצ לע רבועו ותשא ייותיפל רתענ לעבה רוסיאה תורמל .הכותב שי המ תוארלו הב תעגל 

םישנא ומישאי לבל םהב הרתמו ,רעיב השקה הדובעל רוזחל םהילע רזוג ךלמה .ךלמה 

.וב םיקול םמצע םהש םומב םירחא 

יתלב תודוסי וב שיש השעמב ארוקה תא עיתפהל שקבמ וניא הזה ילשמה רופיסה 

היפ לע רזחשלו ןדעה ןג רופיס לש המגידרפה תא שדחמ םיגדהל אלא ,ןיטולחל םירכומ 

תא ריכמ וניא ףא אלא התפתמ אוהש דבלב וז אלש ,םדאה לש תיגולופיטה ותשלוח תא 

ןיב םיטרופמ םיגולאידב הילארה תא שיחמהל הסנמ דבעמה־רבחמה .ותשלוח תאו ועבט 

תומוקמ תא ראתל חרוט וניא אוה ךא ,ינרדומה תותפתהה רופיס לע השגדהבו תויומדה 

ןויבצ לעבכ הארנ הז רופיס .ךלמה תיבבו רעיב רבודמ יכ ןויצל רבעמ תושחרתהה 

וא דיצה תעב וכרדב העתש ךלמה לע םירחא םע ירופיסל המודב ,ידנגל־יטסירולקלופ 

שונא תונוכתו יללכה ישונאה דוסיה הז רופיסב םג 46.ןויסינב ויניתנ תא דימעהש ךלמה 

.םייטננימת םה ןללכב 

הרקיעב תססובמה תינוידב הזורפ תריצי אוה 47,ל-י תאמ ,׳ונבו רבכעה׳ ילשמה רופיסה 

ךא ,ךראומ לשמ בשחיהל םג לוכי הז ןיעמ רופיס .ודצב לכשה רסומו לשמ לש הנבמ לע 

םוחתל רתוי ותוא םיברקמ םירוביגה לש תוכוראה תוחישהו םירואיתה ,םיטרפה שדוג 

.ילשמה רופיסה 

םייארקמ םירופיס 

םהיניבו ,הלכשהה ירפוס .ארקמב ירבעה רפוסה אצמ תירוקמה תרופיסל בושח רוקמ 

,ינרדומ דוסי לע ך״נתה םע רשקה תא שדחל ושקיב ,'ףסאמה׳ב ופתתשהש םירפוסה 

ןושלב שמתשהל ,'טושפה ןויגיהה׳ יפ לעו וטושפ יפ לע יארקמה טסקטה תא ןיבהל :ונייהד 

תועצמאב ותייווה אולמב יארקמה םלועה תא רזחשל ףאו תינרדומה הריציב ארקמה 

׳ףסאמה׳ב .בר וניא יארקמה רופיסה לש הירוגטקב יאצמה ךא .תונושה תויתורפסה תוגוסה 

ףוס תארקל ,ע״קתב םיינשו ט׳׳מקתב דחא - דבלב םייארקמ םירופיס השולש וספדנ 

.תעה בתכ לש ומוסרפ תפוקת 

יוואנכאר לזוי) ע-ר-י תאמ לואשו דוד לע יארקמ רופיס אוה ׳ידג ןיעב הרעמה׳ 

ךלמה ,דיצב וכרדב העתש ךלמה :ןוספמות לש םיביטומה תמישרב םימושר הלא ןיעמ םירופיס 46 

s. Thompson, Motif-index of :האר .דועו תשופחתב ךלמה ,ןויסימ ויניתנ תא דימעמה 

 .Folk-Literature', VI, Bloomington and London 1966, pp. 439ff
.(44 הרעה ליעל)׳ונבו רבכעה׳ 47 
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ןושארה ירבעה תעה בתכ ,'ףסאמה׳ב והיירזיבאו תרופיסה לש רנא׳זה [ 13 

םצמוצמה יארקמה רופיסה לש יוביעו הבחרה אוה רופיסה 48.ט״מקתב ספדנש ,([יוונכור] 

רקיעב ,םירחא םירופיסבכ .(דכ א״מש)ידג ןיעב הרעמב לואשו דוד לש םתשיגפ לע 

,המדקהב רבכ - ונכות ףא השעמלו - רופיסה לש ,לכשהה רסומ וא ,רסמה ןתינ ,םיילשמה 

ובישקה !ינב ועמש׳ :ןלהלדכ ורופיס תא םהינפל גיצמו ויארוק לא רפסמה הנופ הבש 

ילע ותרובג יכ ,דובכו רשע תלודגו המחלמ תרובג אל ,ותלודגו שיא תרובג הרפסא ,ירמא 

.׳האלפנה ושפנ תלודגו ,ורצי 

ךותמ רוביגה תא םיללהמה - סופאה ילואו - הדואה תא הארנכ הקחמ הז החיתפ ןונגס 

וז ץעמ החיתפב .תוינחורה ויתונוכת לש םגו ותרובג ישעמ לשו ויללעמ לש שארמ העידי 

וא ,'ןופצ תמדא לע םדק יעטמ׳ב ןהכה םולש השעש יפכ ,הזומה לא תונפל רבחמה יושע 

דחאי לע התריש רוקמ תאו התארשה תא לבקת םשו םימורמל האדתש ושפנ לא תונפל 

ריהבמ וז החיתפ לש הפוסב 49.׳דוד רינ׳ב ןהכה םולש לש וכרדכ ,׳חפתסי ידש לצב שודק 

תרובג אל - ,הרישא / .הרישא יכנא ישי ןב דודל יכנא׳ :ותריש תילכת תא ןהכה םולש 

[... ] הרובג תונע לוק אל [...] / ,בכרו שרפ ןומהו ויתוברק ףקת אל / ,והעורז זוזעו ונימי 

[...] ואסכ רדה / תראפת ידעו ותוכלמ ןואג תעפי אל ףא / [...] יריש תונב הנריעת / 

ןב ייח תואלפנ /[...] שדק ירומזמ םיענ לארשי ךלמ דודל / וניפא חור ׳ה חישמל הרישא 

50.׳שדקב ותכילה וחור םצע שפנ רהט /[...] ישי 

יליכשמה יארקמה רופיסב תראותמה הרובגה םג ,ןהכה לש ותביתכ תנוכתמל המודב 

דוד לש תיארקמ־רתבה הסיפתה יפ לע ,תינחור הרובג איה אלא תיזיפ הניא יזונכור לש 

עדוי ארקמהש ,דוד51 .׳ותקושת הילאו ,וצפח הב קר [...] דימת ודגנל ותקדצ יכ׳ :קידצכ 

׳אטח דוד רמואה׳ :שרדמה תעפשהב ילוא)רומג קידצכ ןאכ ראותמ ,ויתושלוחב וראתל םג 

רשקב ןריכזמ ךא - הקושת ,הבהא - ותשלוחב תורושקה םילימב רזענ רפסמה .(יוכו 

.אקווד ותקדצל 

תא תימהל םגיהנמ תא םילדשמה דוד ישנא תא דחא ינוקל קוספב ארקמה ראתמ רוקמב 

ךדיב ךביא תא ןתנ יכנא הנה ךילא ׳ה רמא רשא םויה הנה וילא דוד ישנא ורמאיו׳ :לואש 

העיריה תא ביחרמ יליכשמה רופיסה וליאו .(4 דכ א״מש)׳ךיניעב בטי רשאכ ול תישעו 

.וב םחליהלו לואשב םוקנל ותיסהל םישקבמה דוד לש וירוביג תעברא ירבד תא איבמו 

םתדמע תא םיריבסמ םה .ויפואו וכרד יפ לע ויקומינ תא חטוש אוהו ומשב רכזומ שיא שיא 

.ול לכוי התע ירהש ובירי תא סיבהל תונמדזהה תא לצניש יאדכ תיאבצ הניחבמש ךכב 

עסמ תא םייסלו יזיפה םבצמ תא רפשל הרטמב לועפל דודב םיקחוד םירוביגה יכ הארנ 

.חכק-דכק ימע ,(ט״מקת)ה ,ףסאמה ,יידג ןיעב הרעמה׳ ,[יוונכור] ע-ר-י 48 

;רפסוממ אל דומעב רפסה שארב ,1807 םייהלדר ,ןופצ תמדא לע םדק יעטמ ,'ןויגהה לא׳ ,ןהכה ׳ש 49 

.3 ימע ,1834 הניו ,דוד רינ ,ייתפש חתפמ׳ ,ל׳׳נה 

.6-4 ימע ,(םשו דוד רינ ,ל׳׳נה 50 

.הכק-דכק ימע ,(48 הרעה ליעל)יומכור 51 
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[14 יאלפ השמ 

םג םתשקב תא םיקמנמ םה תאז דבלמ .אמצבו בערב םלבס תאו רבדמב םהלש תואלתה 

ורבע תא דודל םיריכזמ ףא םה .ימואל דובכו ישיא דובכ ימעטבו תיגולוכיספ הניחבמ 

דודל ץעוי ןהכה רתיבא םג .ויתוברקב רוביגו רוביג לכ לש וקלח תאו ראופמה יאבצה 

.גרה לואשש םינהוכה םד תא םוקנלו וירוביג תצע תא לבקל 

רשפאו הרעמב אצמנ לואש יכ עידומ םילייחה דחא רשאכ אישה תדוקנל ברקתמ רופיסה 

,ול םא יכ םקנה םהל אל יכ רמואו וירוביג לא הנופ דוד .המכסהב עירמ םעה לכ .וספתל 

תררועתמ דוד לש הלא וירבד םע ךא ,עודי יארקמה רופיסה לש ופוס 52.׳אוה יביוא יכ׳ 

.םיעוריאה לש השדח הייאר גיציו יארקמה וקה ןמ הטסי רבחמהש תורשפאה 

,וילא בורק וביואש ןיחבמ וניא ךלמה ךא ,וילגר תא לואש ךיסה הבש הרעמה לא אב דוד 

תורגל םילולע םהו םיכראתמ ךלמה לש וירבד .וגרהל ונוצר תא אטבמו דוד תא ללקמ אוהו 

ןמ הטסי רפסמהש תיתלילעה תורשפאה תרצונ בוש יכ הארנ .רהמנ השעמל דוד תא 

דוד ךא׳ :ירוקמה רופיסל ןמאנ ראשנ רבחמהו - יותיפב דמוע דוד םלוא .יארקמה רופיסה 

53.י- .וליעמ ףנכ תורכיו - וילא טאל שגנ ,ושפנ בוטו ,ובבל רשוי ,ותקדצ לדוגב 

,דוד לש ותומדלו ארקמה חורל ןמאנ רפסמה ראשנ ויוביעבו יארקמה רופיסה תבחרהב 

ויתויחנהו לזיו תובקעב דעוצ אוה יכ ענמנה ןמ אל .ירוקמה רופיסה לש תוסימ גרוח וניאו 

םירבדה׳ יכ םש םיעטמ לזיו .יתראפת יריש׳ל ותמדקהבו ויתורעהב יארקמה סופאה יבגל 

54.״ה תרותב םתדוסי םלכ ,םירבדמה יפב ונמשש 

.םהירבד ןכות יפ לע םא יכ םרוביד תרוצ יפ לע םירוביגה תא ןייפאל הסנמ וניא יוונכור 

הייטס בגא ,יארקמה רופיסבכ םוקמהו ןמזה לש תודיחא לע דיפקמ אוה רופיסה תיינב ךרדב 

.רבעה ןמ םהיתולילע תא םיריכזמה ,םירוביגה ירבדמ יהשלכ 

תורישעמה תולובקת תורצוי ןניא תורזחה .תונכראל טעמ הטונ ךא תיארקמ איה ןושלה 

:בתכנ לשמל ךכ .תויארקמה תולובקתל המודב ,ירויצה ובוציעל תומרות וא ןויערה תא 

תוודח [!] םיאלמ ,הבידנ תוקיפמ םיניעבו ,וברח ילע ןעשנ דומעיו ,ויתחתמ םק דודו׳ 

ביוא שיאל ופא ךיראהו דסח ותושעב חמשה רשי בל שושמ ,הקדצה תולהצמו העושי 

.חכק ימע ,םש 52 
.םש 53 

רחאל ,קלחה ףוסב) I ימע ,1840 השרו ,ד ,תראפת יריש ,'תיעיברה תרבוחל תורעה׳ ,לור ה״נ :האר 54 

׳ףסאמה׳ב עטקה תעפוה רחאל םינש וספדנ ד קלחמ לור לש הלא םירבדש םנמא ריעהל שי .(94 ימע 

וכרדו סופאה תרטמ לע לזיו לש םייללכה וירבסהו ׳תראפת תישי לש ןושארה קלחה יכ ףא ,ס״מקתב 

תודמדה יפב רבחמה םשש םידגיהה יבגל תומוד תויחנה שי םהבו ,הנש התואב ועיפוה ןכא הביתכב 

[...] םיערהו םיבוטה םישנאה ןמ בלו בל לכ בצמ ותעדב לקוש [... ] ררושמהו׳ :ןמקלדכ ,תויארקמה 

,וירבד עמוש תנוכת רייצמ ןכו [... ] וירבד ךרוע ועבט יפכ ךיאו ,עשרה שיא בל רויצ ובלב רייצמו 

םידומל לולכי םירבדה ךותבו [...] םהיפב םירבדה ןתונו ,העשה יפכו ןיינעה יפכ תונעל ול יואר המ 

אל] 10 ימע ,ט״מקת ןילרב ,תראפת יריש ,׳ררושמה תחיתפ׳)׳המכח ילשמו תעד ירבד םירקי 

.([רפסוממ 
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ןושארה ירבעה תעה בתכ ,'ףסאמה׳ב והיירזיבאו תרופיסה לש רנא׳זה [ 15 

ואלו ארקמב םינוש תומוקממ םירוכזא לע ךמתסמ תיארקמה ןושלב שומישה 55.׳םקנתמו 

לע 56׳הרהנ הב העיפוה אל יכ׳ :הרעמה רואית ןוגכ ,ירוקמה רופיסה לש רשקהה ןמ אקווד 

.4 ג בויא יפ 

קתעה׳ םשב ןוסלדנמ־טרופקנארפ השמ תאמ יארקמ רופיס ׳ףסאמה׳ םסרפ ךכ לע ףסונ 

5'.׳[המלש] הידידיו ןתנ׳ ,תדבועמו תמגרותמ תיארקמ הילידיאו ׳ףסוי השעמ רפסמ 

הלכשהה רפוס .ותישארב ,ליכשמה רופיסה יאשונל בושח רוקמ אופא שמשמ ארקמה 

רבכ .תשדחתמה תורפסה תרגסמב שדחמ םגיצהלו םייארקמה םירוביגה תא תויחהל שקבמ 

,׳תראפת יריש׳ב ,למו לש יתורפסה השעמב תוארל רשפא םא הלאשב רחא רשקהב יתקסע 

תירבע תורפס׳ לש התישאר תא ךכבו ,׳תירבעב ןושארה ינוליחה יארקמה סופאה׳ תא 

לע םידיעמ ׳ףסאמה׳ב םייארקמה םירופיסה םוקמ לכמ 58.םהוש םייח ןעוטש יפכ ,׳תינוליח 

.תוינוליח לש שודיח םגו תורודה תורפס ךשמהל הייטנ םג הב שיש ,תברועמ המגמ 

ירוגלא רופיס 

,([ןילסכ] ןילסק םייח) כ...ח תאמ ,׳הזחמב הוקתהו האריה׳ ,דבלב דחא ירוגלא רופיס 

הזחמלו ללכב הירוגלאה תרוסמל הקיז וב תרכינו 5,,ד״מקת תנשב ׳ףסאמה׳ב םסרופ 

ובל תא ךפוש 20־ה ןב (?ליכשמה)רפסמה .טרפב ל׳׳חמר לש ותריציבכ ירבעה ירוגלאה 

,ינופטשי ןפ וילג ןואש לוקל דרחו ארי ,דמוע יכנא םי בלב׳ :וכרד שופיח לע גולונומב 

:וז רחא וזב ויניע דגנל תודמועה (תונויזח) תונומת יתשב האב הבושתה .׳ינעישוי ימו 

ותוא ךושמל תוסנמ ןהיתשו61 ,׳היפהפי הרענ תומדכ׳ תרחאהו 60׳הנקז השא תומדכ׳ תחאה 

רחא הטונ ריעצה .׳הארי׳כ התוער תאו ׳הווקת׳כ המצע תא ההזמ הריעצה .הרבעל תחא לכ 

הריעצה םע תכלל התפתי לבל וב הרתמו עתפל העיפומ הנקזה ךא ,הריעצה םע תכלל ובל 

לא ססהמ אוה דועב .׳המש ונוכשי םייצ ,תישו רימש הלכ ,ךשוח ץרא לא׳ והאיבת איה יכ 

.חכק ימע ,(48 הרעה ליעל)רונכור 55 

.הכק ימע ,םש 56 

׳הידידיו ןתנ׳ :הל-דל ימע ,(ע״קת) 2 ,ט ,ףסאמה ,'ףסוי השעמ רפסמ קתעה׳ ,פ׳׳פ לדנעמ ׳והמב השמ 57 

.33 הרעה ליעל םג הארו ,(20 הרעה ליעל) 

M. Pelli, ׳Criteria of Modernism in Early Hebrew :הארו .11-10 ימע ,(19 הרעה ליעל)םהוש 58 

 ;129-142 .Haskalah Literature', Jewish Education and Learning, Switzerland 1994, pp

 When Did Haskalah Begin? Establishing the Beginning of Haskalah Literature״ ,idem

 55-96 .;and the Definition of "Modernism"', Leo Baeck Institute Year Book, 44 (1999), pp

ןיב ,(ךרוע) שנ ׳ש ,'םזינרדומה תניחבו תירבעה הלכשהה תורפיס לש התישאר תעיבקל׳ ,ל׳׳נה 

.טסר-הלר ימע ,1997 לארשי ,יליזרב קחציל לבוי רפס ,תורפסל הירוטסה 

.גפק־אפק ימע ,ח״מקת)א ,ףסאמה ,'הזחמב הוקתהו האריה׳ ,כ. ..ח 59 

.אפק ימע ,םש 60 

.בפק ימע ,םש 61 
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[16 יאלפ השמ 

תורואמה ינש תא ול ןתנ לאה יכ רמואו וילא רבדמ שערב לוקו חור וינפ לע ףלוח ,הנפי ימ 

תא חילצת׳ ןהיתש בוליש תועצמאב ;׳ךדי חנת לא םהינשמ םג [...]ךרדה ךתוחנל׳ הלאה 

.׳- .ךל עד התאו׳ :׳ךרה ארוקה׳ לא היינפב םייסמ ריעצה רפסמה 62.׳ליכשת זאו ךיכרד 

בולישה ןויסינו - הלכשהו תודהי - המכחו הארי תוירוגטקה יתש ןיב לבוקמה בוטיקה 

שארב .הנוש ןויבצ ןאכ לבקמ 63,בונאטאסכ םיליכשמה לצא בורל והונאצמש ,ןהיניב 

,ןמצע תויומדה בוציע םצעבו ,תויומדב וז הירוגלאב םימלוגמ וללה םיגשומה הנושארבו 

השיאכ האריה בוציע .תוגציימ ןהש םיגשומל השיגה תנייפואמ רבכ ,ןהיתש םישנ תויומד 

הנקסמה תא קיסהל ארוקה תא ךירדמ ,׳הינפ התסכ המיא ,ןקוזמ דערי השאר׳ ,הנקז 

ןויצב ארוקה תומשרתה תא קזחמ רפסמה .ריעצה לש תיעבטה ותייטנ רבדב תשקבתמה 

.׳ינתזחא הדערו׳ :הנקזה הארמל ריעצה לש הנושארה ותבוגת 

,׳הנושל לע דסחו ןח ,השובלל רדהו דוה [...] היפהפי הרענ׳כ הווקתה בוציע וליאו 

רבדב ותומשרתה תא ששאמו ארוקה תא דדוצמ ,ילשמב ׳ליח תשא׳ יקוספל סחייתמה 

,תא יניכשמ [...] הירבד לוקל יתחמש דואמ המ׳ :םכסמ אוה ןכאו .ריעצה לש ותייטנ 

.הלודג הבהא לש התומקרתה תרשבמ םירישה ריש יקוספל הזימרה .׳ץורא ךירחא 

יופצ יתלבו ןיינעמ ארבתסמ אכפיא לעו תושממתמ ןניאש תויפיצ לע יונב רופיסה 

בלשב .הלכשהה תייגולואדיא לש התניחבמ יופצ םג יופצ ךא - הלילעה תיינב תניחבמ 

ותועצמאבש הווסמ אלא הניא הייפהפיה לש התוינוציח וליאכ הארנ רופיסה לש ינשה 

היתוחטבה תא אלמל הלוכי הניא איה ךא ,לאטאפ םאפ ןיעמכ הישרוד תא הווקתה התפמ 

.רומג ןודבאל םאיבתש םפוסו 

ןורתפה .ןבומו ריהנ - ול רובי ךרד וזיא הלכשהה תישארב ליכשמה ריעצה לש וסוסיה 

יפ לע /ךדי חנת לא הזמ םגו הזב זוחא׳ :הנותמה הלכשהה לש ׳הניכמ סקא סואד׳ה אוה 

דחוימב ורחבנש םייארקמ םייוטיבב רזענ רפסמה .רופיסב זמרנה ,18 ז תלהקב קוספה ןושל 

ילא רבדמ יתעמש שערב לוקו׳ :ןוגכ ,עקרה תא םירישעמ םהו ,ילאוטסקטה םרשקה ללגב 

ןמ תונביהל שקבמ ינרדומה טסקטה .לאקזחי לש ונושל תא ריכזמה ,׳םדא ןב :רומאל 

תא׳ הקיזחה ,ריעצה רמוא ,הנקזה .תיהולא תולגתהבו יאובנ ןוזחב קסועה יארקמה רשקהה 

; 12 5 דכ א״מש יפ לע)הקולחו העירק לש תורשפאל תיארקמ הזימר וז ירהו ,'יליעמ ףנכ 

.(27 וט 

םוכחת םגו םות םג וב שי ;׳ףסאמה׳ תורפס לש םיאנה םיירוקמה םירופיסה דחא והז 

.והשלכ יתורפס 

.גפק ימע ,םש 62 

.139-82 ימע ,בונאטאס לע קרפב ,ח׳׳משת ביבא לת ,הרומת יקבאמב ,יאלפ ׳מ :האר 63 
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ןושארה ירבעה תעה בתכ ,'ףסאמה׳ב והיירזיבאו תרופיסה לש רנא׳זה [ 17 

ינורגאה רופיסה 

הצופנ הגוס היה ,םיבתכמ תרוצב רסמנה רופיס ונייהד ,(ירלוטסיפאה)ינורגאה רופיסה 

.הרשע הנומשה האמב הב ובתכנש םינמורה םיברו תיפוריאה תורואנה תורפסב רתויב 

.לכייא קחצי תאמ ןהמ םייתשו ׳ףסאמה׳ב ומסרפתה וז הגוסמ דבלב תוריצי שולש 

בטימב ינורגא רופיס אוה 64,ן״קתב ספדנש ,לכייאל ׳יעומתשאה הירוא ןב םלשמ תורגא׳ 

רופיס 65.הפיה תירבעה תורפסב הנושארה תינורגאה הריציל ובישחהל שיו ,תרוסמה 

רופיסה .הגוסה תונוכתמ המכ וב שי ןכ יפ לע ףאו ,ינורגא ןמורכ העירי בחר וניא הז ינורגא 

.תורגיאה חסונב תונפצומה הריטסה תוטישל שרדנ ורבחמו ,יריטסה סודומל סחייתמ םג 

.ךשמהב ןודיתש ,תועסמה תורפסל הריציה לש התקיז תא םג ןייצל שי 

וחלוש ויבאש ,םלושמ ,הרשע הנומש ןב ידוהי ריעצ לש ורופיס ןה ׳םלשמ תורגא׳ 

תא ראתמ רופיסה .ןתוברתו תורזה ברעמה תונידמ יסומינ תא דומלל ידכ הפוריאל הירוסמ 

םתציחמל עלקנ םלושמ .הרזה תוברתה םע ויתושיגפ תאו הפוריאב םלושמ לש ויתורוק 

ראתמ אוה ןכו .רתסב תדה תא םימייקמ םה הבש ךרדל עדוותמו ,דרפסב םיסונא םידוהי לש 

.הינמרג ידוהי לש תוברתהו תדה ייח לע הזימר ךות ,תוילותקה תויסנכב ןחלופה יכרד תא 

הריציה .יפוטוא םגדכ םש םידוהיה ייח תא רייצמ אוהו ,הילטיאב רקבמ םלושמ ךשמהב 

תודהיה לש הבשחמה יכרדבו םייחה תוחרואב תיתדה תוינוציקה תא העיקומ הריטסכ 

םיסונאה ייח רואית תועצמאב תופולח הגיצמו ,תיוויטמרונה תרוסמה תרמוש תידרחה 

.הילטיאב םידוהיה ייחו דרפסב 

ירבעה ליכשמה תא גצייל ידכ ,לכייא ,׳ףסאמה׳ ךרוע ידי לע הרחבנ םלושמ לש ותומד 

,תינחורה ותומד תא שפחמ - םדו רשב םיליכשמה וירבחכ - םלושמ .ריעצ שיאכ 

הדגנה ךות קר ןתוא אצומו תיתרבחהו תיתוברתה ותוהז תאו תיתדהו תילאוטקלטניאה 

תודהיה לש המוחתל ץוחמ דעי רחא שופיחה .הרואנה הפוריא תוברתל האוושהו 

תחנ־יא לע ןוכנ־לא דיעמ הללכב תידוהיה היצזיליוויצל ץוחמו ,תיתרוסמה ,תיוויטמרונה 

יכרועש יונישה לש ותישאר םג איה שופיחה לש ותישאר .׳ףסאמה׳ ירפוס גוחב הררשש 

66.ול ופיטה תעה בתכ 

,הפ-פ ,נ-חל ימע ,(ן״קת)ו ,ףסאמה ,׳יעומתשאה הירוא ןב םלשמ תורגא׳ ,[לכייא ׳י] טס״פ״מ 64 

תורוקמ יצבוק ינשב םיעבשה תונש תישארב שדחמ וספדנ ׳םלשמ תורגא׳ .סמר-המר ,ועק-אעק 
םינויע ;56-45 ימע ,ב״לשת םילשורי ,ט״יהו ח״יה תואמב השדחה תירבעה תורפסל אובמ :יתאצוהש 

םיקרפ ,רדנלדירפ ׳י לש ורפסב ןכו ;[לופכש] רופסמ אלל ,ב״לשת עבש ראב ,תירבעה הריטאסב 

.58-41 ימע ,ם׳׳שת ביבא לת ,הינמרגב ח״יה האמה יהלשב תירבעה הריטאסב 

לכייא קחצי :השדחה תירבעה תורפיסב יראלוטסיפאה רנא׳זה לש ותישארל׳ ,יאלפ ׳מ :ןייע 65 

הרעה ליעל)׳תויגוסו תוגוס׳ ,ל׳׳נה ; 101-85 ימע ,(א״משת ׳א רדא) 16 ,תונשרפו תרוקב ,׳ויתורגיאו 

.הייקסטנומל ׳תויסרפה תורגא׳ל ׳םלשמ תורגא׳ תקיזב ןויד םשו ,47-28 ימע ,(45 

.45-11 ימע ,(63 הרעה ליעל)יאלפ :ןייע 66 
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[18 יאלפ השמ 

תא שרופ אוה .תינורגאה הגוסה לש היתולוגסב לכייא שמתשה הריטסה ךרוצל 

תא ולש ויתולימב גיצהל םהמ דחא לכל רשפאמו תורוד השולש יגיצנ לש םהיבתכמ 

ךא ,תיוויטמרונה תודהיה תא גציימ בסה .תפסכנה וז וא תמייקה תודהיה לע ותפקשה 

הנותמה הלכשהה לש הלוק תא עימשמ באה .תמזגומו רתויב הדיפקמ הייאר תיווזמ 

- םיפסאמה תלכשה תא גציימה ,ריעצה רודה לש ולוק וליאו ,תורואנו תודהי תבלשמה 

עבמה ירוחאמ םלוא .םלושמ לש ויבתכמב יוטיבל אב - ׳ףסאמה׳ ביבס םיליכשמה גוח 

- בצעל עדויה רפסמה דמוע תויומדה יבתכמב הייארה תויווז שולש לש הרואכל ׳יטנתוא׳ה 

.תיריטסה ותרטמ תא גישמה ןפואב תעבומה הפקשהה תא - תוועלו 

תחא איהו התישארב הלכשהה לש תויתורפסה היתומגמ לע רוא תכפוש וז הריצי 

ילוא ,ומצעל רפסב ,דרפנב הנמזב ספדיהל התכז אל איה .׳ףסאמה׳ב ומסרפתנש תובושחה 

67.המלשוה אלש םושמ 

לש דוביע־םוגרת - ׳הירשע וער לא אבצה רש ןונמאל בתכמ׳ אוה רחא ינורגא רופיס 

שומישל שרדנ וניאו תחא תרגיא ללוכ רופיסה 68.שוד בוקי ןהוי תאמ ינרסומ רופיס 

לש הרובגה תומ לע הירשעל רפסמ ןונמא .תינורגאה הגוסה לש תויתורפסה תויצנוונוקב 

עבטו ףונ ירואית ללוכ רופיסה .ונברק תא ללהמו ותוא דיפסמ אוה .ברקה הדשב םעוניחא 

הדשו ברקה וב םיראותמ ,(ותמחלמו רוביגה לש ותומ)יהשלכ הלילע וב שי ,םיגיגהו 

יתמ׳ :יטסיפיצפ רסמ גצומ רופיסב .ןוסאה תובקעב רפסמה לש ותשגרה וב תעבוטו ,לטקה 

םדא ימד םיכפוש םהירש תואגב ,והאר םרטב והער תא שיא אונשל חצרל םידעונה !ןוא 

69.׳[״.נ 

ןהמ ורדענש תודדוב תורגיא תעה בתכב ומסרופ ׳ףסאמה׳ לש ןושארה ךרכה ןמ רבכ 

לא וחלשנש םירמאמ־סיבתכמ הלא .תינוידבה תינורגאה הגוסה לש םייתורפסה םינממסה 

ומסרופ למה ךס .ירמאמ אוה םנכות יכ ףא תרגיאה לש תנוכתמב ומסרופו תכרעמה 

תרכומו העודי םייתורפס־אלה םינורגאה תעפות .תונוש תורגיא הרשע שש ׳ףסאמה׳ב 

תויצנוונוקו תומרונ לש ןתשילג םושמ יתורפסה ןוידל הבושח איהו ,תיתרוקיבה תורפסב 

.ךפהלו םיירופיסה םינורגאל הלא םינורגאמ 

70.׳דבכנ שיא תרגא׳ ותרתוכו ,תרגיא ותרוצש ךוניח יניינעב רמאמ םסרפתה לשמל ךכ 

;תויתכלה תויגוסבו ךוניח תולאשב ,םיקוספ ירואיבו ןושל תולאשב תורגיא וספדנ דוע 

אלא וספדנ אל ,׳ט״ס״פ״מ ד״הבלבמה׳ לש ותודע יפ לע ,׳ףסאמה׳ לא ׳וחלשנ׳ש תורגיאה 12 ךותמ 67 

.טל ימע (64 הרעה ליעל)לכייא האר .דבלב תורגיא שש 

.(16 הרעה ליעל)׳הירשע וער לא אבצה רש ןונמאל בתכמ׳ ,שח י״י 68 

.סער ימע ,םש 69 

תודלות ,קיוצ־יולה תידוהי :האר תיטקדידה םינורגאה תורפס לע .חל-ול ימע ,ח״מקת)א ,ףסאמה 70 
.א״נשת ביבא לת ,(20 האמ -16 האמ)םיירבעה (סרעלעטשנווירבה)םינורגאה תורפס 
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ןושארה ירבעה תעה בתכ ,'ףסאמה׳ב והיירזיבאו תרופיסה לש רנא׳זה [ 19 

תנלה אשונב ןדמעל ןוסלדנמ ןיב העודיה תורגיאה תפילח תא ריכזהל יואר הז ץינעב 

71.םיתמה 

ינורגא רופיסכ יטנתוא תועסמ רופיס 

לכימ ודימלתל לכייא קחצי תורגא׳ ,׳ףסאמה׳ב םסרופש לכייא לש רחא ינורגא רוביח 

ותעיסנ רחאל תורגיאה תא בתכ לכייא .תועסמה תורפס תגוסל שלוג /רעדנעלדירפ 

גיצהל ידכ תינורגאה הקינכטב תרזענ וז הגוס 72.הנש רובעכ ןמסרפו ד״מקתב ןגהנפוקל 

.תוביטחל תקלוחמה תחא תרגיאב וא תורגיא לש תכרעמ תועצמאב עסמה ימשר תא 

ןפואהו ,ודימלת לא עסונה־רבחמה ןמ ,דבלב תחא תרגיא הללכנ לכייא לש ורוביחב 

תומוקמה יפל םיעטקל תרגיאה תקולח ידי לע רוביחב גשומ הגוסל ינייפואה עטוקמה 

תורגא׳ ינפל ספדנ הז רוביח .וספדנ אל ןה - תורחא תורגיא ויה םא .םיעסונה ורבע םהבש 

.רתויב וב תחתופמ הניא ןיידע לכייא לש תינורגאה הקינכטהו ׳םלשמ 

םע רבעב להינש תוחיש ךישממ בתוכה יכ המודו ,תישיא ,תימיטניא איה הביתכה 

יניב םיבהא תוסלעתהל׳ רקיעב תורגיאה תא בתכ יכ ריבסמ אוה םיילוש תרעהב .ודימלת 

ונל קפתסי ךיא תוארה ןעמל׳ סופדב ןאיבהל ול וצעי ויתימע ךא ,׳ויערו ל׳׳נה ידימלת ןיבו 

לש תישיאה תיטקדידה ותרטמ 75.׳לודג דעו ןטקמל ץפח לכמ הב רבדל שדוקה וננושל 

הפי תירבעה הפשה יכ חיכוהל :תיליכשמ־תירוביצ תיטקדיד הרטמ תויהל תכפוה לכייא 

רפובכ ומצע לע לכייא לביק וז הלטמ .תיתורפס הרוצ לכב הילא שרדיהל ןתינו בצמ לכל 

.םינשמהו זפק-חעק ימע ,(ה״מקת)ב ,ףסאמה /םיתמה תא ןילה ילבל גהנמה רבד לע תורגא׳ 71 

.במק-זלק ,אכק-זטק ימע ,(ה״מקת)ב ,ףסאמה ,׳רעדנעלדירפ לכימ ודימלתל לכייא קחצי תורגא׳ 72 

,ץפ י״שו ,69-59 ימע ,1837 ,גרבמב ,לארשי תראפת ץבוקב טגיטרמ ׳א תורגיאה תא ומסרפ ןכ ומכ 

ץבוקב םיעבשה תונש תישארב שדחמ וספדנ תורגיאה .137-134 ימע ,א״לרת הנלד ,לארשי ירפוס 

לש וז העיסנ לע .27-23 ימע ,(64 הרעה ליעל)השדחה תירבעה תורפסל אובמ :יתאצוהש תורוקמה 

H. Vogelstein, 'Handschriftliches zu Isaak Abraham :האר הב תורושקה תודועתו לכייא 

 ,1916 Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden, Leipzig ,׳Euchels Biographie
 221-231 .pp. תורגיאב םש קסוע סירסל - 91 ימע ,1869 הניו ,רפסב ןורכז ,סירטל ה׳׳מ :דוע הארו

ןויצ אלב ׳םלשמ תורגא׳ב ןד אוה ןכו ,׳םלשמ תורגא׳ל והשלכ רשק לע עיבצהל ילבמ לכייא לש הלא 

וז היפרגויבב םישוביש ןקתל לדתשהש ,ףיטש .(94 ימע םש1 הייקסטנומל ׳תויסרפה תורגיא׳ל ןתקד 

,'סעדנעגעל עשיראטסיהירוטארעטיל׳ ,ףיטש ׳נ :האר ,ךכל ובל םש אל אוה ףא ,לכייא לע סירטל לש 

בתכ ףאו ,לכייא לע בותכל הברהש ,קירע וליאו .126 ימע ,(1926 ץרמ) 8-7 ,טלעוו עטרר יד 

עטשרע יד׳ ,קירע ׳מ :האר .םירחאה לש םהינוידב רסחב הקול ונויד ,׳לכייא תורגא׳ לע הבחרהב 

קחצי׳ ,רנייפ ׳ש :ןייעו .560-559 ימע ,1929 הנליו ,ג ,ןטפירש עשיגאלאליפ ,׳עידעמאק עשידיי 

לש ועסמ לע ,449-443 ׳םע ,(ז״משת) בנ ,ןויצ ,׳הינמרגב הלכשהה תעונת לש ״םזי״ה - לכייא 
.לכייא 

.תק ׳םע ,(םש)לכייא 73 

 [155]

This content downloaded from 140.254.87.149 on Mon, 05 Sep 2016 20:37:18 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



[20 יאלפ השמ 

ומצע גיצמו טעמ אל תינורטפ םג ךא תיתודידי המינב ובתוכמ לא הנופ לכייא .הלכשה 

תא רישעהלו אשונ לכב יטקדיד דצ אוצמל הטונ אוה .התוקחל יושע דימלתהש תומדכ 

וז הגוסב גוהנכ ,םיילושה תורעהב םיתעל ןתינ יטקדידה עדימה .ונעמנ לש ויתועידי 

ןוסלדנמ םוגרתל דימלתה תא הנפמה ׳הימוד ךתלהתו׳ יוטיבל םוקמ הארמ ןוגכ ,תורחאבו 

הדרפה רואית ןוגכ ,םיינוגססו םיטרופמ םירואיתב תנייטצמ תרגיאה 74.הס קרפ ,םילהתל 

הברמ רבחמה י5.הרתי תוילטנמיטנסב ןייפאתמ תויומדה רואית וליאו ,ודימלתמ בתוכה לש 

ותביתכב תרכינ .שפנה תוולשל םדאה תא האיבמ וקיחב תודדובתההש ,עבטה ירואיתב 

התיחשה םרט היצזיליוויצהש עבטה לא חורבל וסור חסונב ינוריעה רפוסה לש ותייטנ 

אוה .תיזויגילר־תיתד המינ םיתעל טקונו ,עבטה יפלכ ויתושוחת תא עיבמ בתוכה 76.ותוא 

האירבה זכרמב דמוע אבנתמ שיאכ יתייהנ יכ - יחור יחתו׳ :עבטה הארמל לשמל בתוכ 

שוחל םדאב בל ךתניב !םיהלא ךדסח רקי המ :רמואו ןעאו ;והשעמ לאו ׳ה לעפ לא טיבהל 

האירבה לע הפוקתה חורב ךורא םיגיגה עטק אב ןכמ רחאלו 77.׳ךתראפתו ךלדג תא 

78.הב םדאה לש ומוקמ לעו ארובה לע הדיעמה 

התוא רוסמיש ידכ לכייא לש וידיב דידי דיקפהש תרחא תרגיא לע רפוסמ תרגיאב 

רשא ,םאו בא תביש יתלכלכ׳ש השעש השעמה לדוג תאו םירוהה תא ראתמ לכייא .וירוהל 

תרגיא לש רוכזא וא בוליש .והומכ תושעל חקל ודימלתל ףיטמו 79,׳תומה ןיבל םניב עשפכ 

.וז הגוסב לבוקמ תרגיא ךותב 

םיגולאיד 

.תירבעה הלכשהה תורפסב ףאו תיפוריאה תורואנה תורפסב תחוור הגוס ויה םיגולאידה 

םיסומלופה תורפסב ןוגכ ,תירבעה תיתורפסה תשרומב םג לבוקמ היה גולאידה עודיכ 

,תיפוריאה תורפסב הברה ותצופת תובקעב הלכשהה תפוקתב שדוח אוה ךא ,תימייניבה 

גולאידה :תורחא תורגסמב ןהו הפיה תורפסב ןה הרשע הנומשה האמב דואמ ירלופופ היהו 

.יסומלופה גולאידהו יטקדידה 

ןלהל ןודיתש ,׳םייחה ץראב החיש׳ ללוכ אל)םיגולאיד רשע העברא ומסרופ ׳ףסאמה׳ב 

הריציה תרגסמב םיללכנה םיינוידב םיגולאיד םה םתיצחמ .(המצע ינפב הגוסכ 

וכשמ ויתוריציש ,רנסג יפ לע תויגולאיד תוילידיא ןה הלא ךותמ העבראו ,תיטסירטלבה 

.טיק ימע ,םש 74 

.זלק ימע ,םש :לשמל האר 75 

.סיק ימע ,םש 76 
.םש 77 

.אכק-כק ימע ,םש 78 

.חלק ימע ,םש 79 

 [156]

This content downloaded from 140.254.87.149 on Mon, 05 Sep 2016 20:37:18 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



ןושארה ירבעה תעה בתכ ,׳ףסאמה׳ב והיירזיבאו תרופיסה לש רנא׳זה [21 

בוליש םייטסירטלבה םיגולאידב ריכהל רשפא .׳ףסאמה׳ ירפוס ןיבמ םידבעמ־םימגרתמ 

תוילידיאב םיבותכה םיירואית־סייתוגה םיגולאיד ,יגולאיד ריש :ןוגכ ,תוגוס המכ לש 

ינוידבה גולאידב ןויעה תרגסמב רבעב יתנד ובש ,יתורפסה גולאידה .יגולאיד הזחמו 

הווה ןמזב חיש־וד תגצהב תוילאוטקאו תויעבטב ,תוידימב ןייפאתמ ,ינוימדה גולאידבו 

אוהו הטושפ ותרוצ ;תועד תפלחהבש טקילפנוקלו תוידוגינל ,הקיטקלאידל הייטנבו 

80.תויטקדיד תויורשפאב ןייטצמ 

׳ףסאמה׳ב הספדנו ז׳׳רב ידיב תירבעל הדבוע ,רנסג לש תועודיה תוריציה תחא ,'רעסה׳ 

ןתנוהי ןאצה יעור .העודי עבט תעפותב קסועה ילידיא גולאיד הז 8,.ט״מקת תנשב 

הארמה לע םימשר םיפילחמ ,רעסה ברקתהב םיפוצ (רוקמב Battusn Lacon)ץעמיחאו 

תפלחתמ עבטה ינתיא חכונל תומעפתהה .אבו ברקה רעסה תא הזל הז םיראתמו ארונה 

לא םידרוי םיינשה .םיה ירבשמב תקבאנה היינא הארמל ןוסא תשוחתב ךכ רחאו דחפב 

םיכלמ תולוגס אלמי זגרא ואצמ היינאה ירבש ץב .ותוא םירבוקו רענ תייווג םיאצומו ףוחה 

לאו החונמה לא׳ שדקוהש לכיה ונב םשוכר תא עובתל םילעבה ואב אלשמ 82.׳ריבכ ןוהו 

יפדור לכ׳ :לכשה רסומ יזורחב םייתסמ גולאידה 83.׳וקלחב חמשה שיא לכ לאו הולשה 

,םתוא / וגישה תעבו םב ולכי םחכ / ורוצקי למע ףא ,םה אוש יערוז / רשועל ץא לכ דובכ 

84.׳ורוזעי קירו לבה אלה 

קר .וב םירבודה יפוליחב ןיחבהל ןיא םהירבד ןונגסמו ,םולקד ןיעמכ עמשנ גולאידה 

הכלהמ .וז הריציב תועיפומ הלעמל ונינמ רשא גולאידה תגוס לש תונוכתה ןמ תוטעמ 

יניע דגנל ללוחתמה רעסה .תויתלילע תוכופהתבו יופצ יתלב ןוויכ יונישב ןייפאתמ 

.ןאצ יעורכ םהלש הוולשהו טקשה ייח תוכזב םיעירכמ םיינשהו ןוסאל םרוג םירוביגה 

ךא ,(רוקמה יפ לע)הרעסה ירואיתב וחוכ תא תוארהל שקיב דבעמה־םגרתמה יכ הארנ 

ירבעה םגרתמה .השביב ,עבטב םיררושה הוולשהו טקשה תא אקווד שיגדהל רתוח רופיסה 

ןמ הנהנ אוהו ,תירבעב עבטה ירואיתל שרדיהל ךרוצה םושמ הז גולאידב הארנכ רחב 

םיזמרב לשמל ,תושרדנה תינושלה תונמוימהו תירואיתה תושימגה תא ןיגפהל םתסה 

לוק !בשקה .שערב ןאוס לוק עירתו׳ :הרעסה תישארב רבכ היינאה ןוסאל םימירטמה 

קוחרמ ,םואתפ תוה ינפמ הבר ןומה תימהכ ,שפנ ירמ תללי לוקכ ,הלומה לוק ,תונע 

תרגסמב םיעורה ינש ידי לע ןיפוליחל םירסמנ םירחאו ולא רעס ירואית 85.׳- עמשי 

100-91 ימע ,(45 הרעה ליעל)הלכשהה תורפיסב תויגוסו תוגוס תפסב האר ינוימדה גולאידב ןוידל 80 

.(שלסיי ךורבל ,1800 גארפ ,א״סקת תנש ןיבו ס״קת תנש ןיב החיש) 

.גי-ט ימע ,(ט״מקת)ה ,ףסאמה ,ז״רב ׳ש דביע־םגרת ,'רעסה׳ ,רנסג ׳ם 81 

.בי ימע ,םש 82 

.גי ימע ,םש 83 
.םש 84 

.י ימע ,םש 85 
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[22 יאלפ השמ 

םיחנומ שדחל םגרתמה לש ונויסינב םג תרכינ תינושלה תודדומתהה .ךשמנה גולאידה 

.רולדגמל ,ריאמה לדגמ :ןוגכ ,תירבעב 

תא ברקל ידכ ,תירבעל םלועה תוריצימ םוגרתב ךרוצה תא רחא םוקמב ריבסה ז״רב 

דוע לכוי :ונניינעל םג םיאתמה רבסה ,וחור תא רישעתש תפומ תורפסל ירבעה ארוקה 

א״כ םדבל םירכנל היהי אל ,יבל לא יתרמא זא [...] תראפתו יפוי תולוגס יתילג ויתארקש 

תודמו תורקי תונוכתל וכזיו ,ויתורות ילחגמ וממחתיו ורואמ וניתמוא יריעצ םג הנהי 

הכאלמה לא ברקל ,ליח ינרזאל ,יתהמהמתה אלו יתשח זא - יתבשח הכ ,תוימורת 
86.י- בותכאו 

,׳דדימו דדלא׳ :ז״רב לש ומוגרתב רנסג תאמ םירחאה םייטסירטלבה םיגולאידה ןיב 

אוה ףא יושע ךבנזור ןורהא תאמ ׳ןויבאהו תומה׳ הזחמה ;׳רמתו ןתנוהי׳ו ׳הרפשו הידידי׳ 

87.גולאידה תגוסב ללכיהל 

ןכו ׳ףסאמה׳ב ,הפיה תורפסב ללכנ וניאש ,יטקדידה גולאידב השענ בר שומיש 

־וד אוה יטקדידה גולאידה 88.וז הפוקתב ומסרפתנש בורל תדה תארוה ירפסבו תוארקמב 

גולאידל המגוד .יטרקוסה גולאידה תנוכתמב ,בישמ הזו לאוש הז ,ודימלתל הרומ ןיב חיש 

,ו״מקתב ספדנש ,וגרופרומ והילא תאמ ׳רסומו המכח ירבד׳ גולאידה שמשי הז גוסמ 

החיש׳ אוה המוד יטקדיד גולאיד 89.דועו תווצמה ימעט ,ארובה ,הנומאה תולאשב קסועה 

90.יזנכשאה תמועל ידרפסה אטבמה לע בסנש ,(ט״סקתב ספדנ)׳זעב ץבו ןיכי ןיב 

הפצמ׳ סומלופ וניינעש ,׳םיעיר ינש חוכיו׳ ןוגכ ,םייסומלופה םיגולאידה םה רחא גוסמ 

".ןהכה לאפר ׳ר ,ובירי לע ןילרב לואש לש השקה ותרוקיב ,׳לאתקי 

םיתמה תוחיש 

הרשע הנומשה תואמב תיפוריאה תורפסב דואמ הצופנ התייהש ,םיתמה תוחיש לש הגוסה 

תופוקתמ םיירוטסיה םישיא לש שגפמ גצומ וז הגוסב .גולאידל הבורק הרשע עשתהו 

יפ לע .םיינויע םיאשונב וא העשה יניינעב םיחחושמו תמאה םלועב םידעונה תונוש 

.גק ׳טע ,(ו״מקת)ג ,ףסאמה ,יברעה ילשמ׳ל ,'החיתפ' ,םיילוש תרעהב 86 

,(ו׳׳מקת)ג ,ףסאמה ,ז״רב 'ש םגרת ,'הרפשו הידידי׳ ,ל׳ינה :זטק-דיק ימע ,(22 הרעה ליעל)רנסג 87 

,(27 הרעה ליעל)ךאבגעזאר :בק-אק׳מע ,םש ,ז״רב ׳שםגרת ,׳רמתו ןתנוהי׳ ,ל״נה ;דסק-אסק ימע 
.גי-ח ימע 

.ו׳יעקת הנר ,א ,2רפש ירמא ,גרבמוה ׳ה ;א׳׳עקת הנר ,תדה ידוסי ,באז־ןב ל״י :המגודל האר 88 

ירפסמו [ונק]בעק-־[זמק]זסק ,זלק-אלק ימע ,(ו׳׳מקת)ג ,ףסאמה ,ירסומו המכח ירבד' ,[וגרופרומ ׳א] 89 

.ועק-דסק ,(םישבושמ םידומעה 

.לר-זיר ימע ,(ט״סקת)ח ,ףסאמה ,'זעב ןיבו ןיכי ןיב החיש ,-ל- 90 

הפצמ'סומלופ לע .גער-אסר ימע ,(ט״מקת)ה ,ףסאמה ,'םיעיר ינש חוכיו׳ ,[ןילרב ׳של סחוימ] **• 91 

.165-147 ימע ,(63 הרעה ליעל)ירפסב האר ׳לאתקי 
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ןושארה ירבעה תעה בתכ ,'ףסאמה׳ב והיירזיבאו תרופיסה לש רנא׳זה [23 

ויהש תורודה ילודגו תפומ ישנא םיסיוגמ ירבעה השומישב הגוסה לש תידוסיה היצפצנוקה 

םיליכשמה לש םתדמעב ךומתל ידכ תירוטסיהה תודהיב תרכומ תוכמס ילעב 

תא תואטבמה ,לוכיבכ ,תויח תויומדכ תוגצומ תויומדה .הלכשהה לש היגולואדיאבו 

ןה אלא ,םיירוקמה ןהיבתכ ךותמ םלקדל תולבגומ ןניא ןה .יולגו רישי ןפואב ןהיתועד 

םיבצמב קימעהל תידבמ תוריח ומצעל לטונה ,רבחמה לש רצויה ונוימד יפ לע תולעופ 

.היבירי דגנכ הלכשהב דדצל ןבומכו - םישדח םירגתא לע ביגהל ןהמ שורדלו םישדח 

תעה בתכ לש יעיבשה ךרכב םסרפ ,םינש ןתואב ׳ףסאמה׳ ךרוע היהש ימ ,ןוספלוו ןורהא 

ידומע 50 דוע וילע ופסונו 92,םידומע 90 קיזחמה ,׳םייחה ץראב החיש׳ ורוביח תא 

.סומלופה 

שולש הב תופתתשמש הלכשהה יניינע לע תיריטס םיתמ תחיש איה ׳םייחה ץראב החיש׳ 

.ינולפ ׳ר יורקה ינלופ ברו - ןוסלדנמ השמ - ן״מבמרה ,ם״במרה :תוישאר תויומד 

היתונוכתו הגוסה יכרד לשו ׳החיש׳ה לש טרופמ חותינ יתעצה םידרפנ םירמאמב) 

הגוסב שומישה םושמ ןה בושח יתורפס עוריא היה ׳החיש׳ה םוסרפ (93.תויתורפסה 

תאו ׳ףסאמה׳ תא ררג הז םוסרפ .הב םינודנה םיאשונה םושמ ןהו וז תיפוריא־תיתורפס 

94.תידרחה תודהיה לש גיצנ םע ןכו םינותמה םיליכשמה ןמ המכ םע ףירח סומלופל וכרוע 

.תעה בתכ תעפוה הקספנ הזה סומלופה תובקעבש יאדוול בורק 

תסיפת לע בקונ יריטס רוביח רציו ,הריטסה תונוכתמ הב שיש םיתמ תחיש בתכ ןוספלוו 

.תיליכשמה היגולואדיאל ודגנתהש םיידרחה םינברה לש םתבישח יכרדו םמלוע 

תירבעה הלכשהה תורפסב ונודנש םיבר םיאשונ יסומלופ ןוידל הלעמ ׳החיש׳ה רבחמ 

תויומדה ידי לע חבשל םירכזומ םיבושחה תירבעה הלכשהה ילעפממ םיינש .ותפוקתב 

,חכר-גר ,גנק-כק ,זס-גנ ימע ,(1797-1794)ז ,ףסאמה ,׳םייחה ץראב החיש׳ ,[ןוספלוו ׳א] :האר 92 
.חצר-טער 

תורפיסב ״םייחה ץראב החיש׳׳ה לש רנא׳זה תניחבל :יתורפיס רנא׳זכ ״םיתמה תוחיש״׳ יירמאמב ןייע 93 

ץראב החיש״ה לש רנא׳זה תניחבל׳ ;43,30-29,13-12 ימע ,וב״משת)ס ,ראודה ,'תירבעה הלכשהה 

,ג הביטח ,תודהיה יעדמל ינימשה ימלועה סרגנוקה ירבד ,׳תירבעה הלכשהה תורפסב ״םייחה 

תורפיסב תויגוסו תוגוס ירפסב םיתמה תוחיש לע קרפה תא האר ןכו ;215-209 ימע ,ב״משת םילשורי 

ורפסב ׳החיש׳ל רדנלדירפ לש ואובמ תא םג האר .72-48 ימע ,(45 הרעה ליעל)תירבעה הלכשהה 

.200-121 ימע ,(64 הרעה ליעל) 

ינא׳ :רבחמה אוה־אוה יכ ןוספלוו הדומ ׳החיש׳ה תספדה תובקעב עלגתהש סומלופה לע הכורא הרעהב 94 

׳םע)׳ואצי יבלמ ,הל םיפסונה תורעהו תועצהה לכ םג ,התילכת דעו התישארמ התוא רבחמה אוה ינא 

ןיע ,(א״רב ש״רב)החמש ןב ןמחנ לש ורפס :׳החישה לע תופירח תובוגת שולש םש ןייצמ אוה .ןש 

הסחיי ןוספלווש ,ןוספלוו דגנ ןסר תחולש הפקתה (ה-ד ימעב)המסרופ ובש ,ו״נקת ןילרב ,טפשמ 

תורבק ,ט״ס אוליס יד יזוגרא והיננח סחנפ תמיתחב שלטיי ךורב לש ורפס :בונאטאס קחציל תועטב 

לרעב ׳ר לש ותבוגת לע דוע הארו .ב״ע-א״ע ב ףד ,ה״נקת [?]יקינאלאש ,ברואה רפס ,הואתה 

הלכשהה תפוקת ,ןהאפ׳רןכו ,(...דש ,בש ימע ,[1797]ז ,׳ףסאמה׳ב)הניווב ׳םיטחושה לע חיגשמה׳ 

.38 ימע ,ט״ערת הנר ,א ,הניוב 
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[24 יאלפ השמ 

95םיליכשמ רבחו ןוסלדנמ ידיב השענש ׳רואיבה׳ו תינמרגל הרותה םוגרת :׳תויבויח׳ה 

סומלופהו ׳תמאו םולש ירבד׳ ורפסב לזיו ץריה ילתפנ עיצהש ךוניחב םינוקיתה תינכתו 

לש התרות יפוגמ תויגולואדיא תולאש ׳החיש׳ב תונודנ ןכ ומכ 96.תאז תובקעב חתפתהש 

סחיה 98,ןהימעטו ןתוהמ ,תווצמה 97,תולפט תונומאב התמחלמ ןוגכ ,תירבעה הלכשהה 

לש םתוכמס '00,ותרכהו ארובה תודימ 99,רהוזה רפסלו הדגאל ,דומלתל :שדוקה תורפסל 

תורודב לארשי םעב הלחש תינחורהו תיתוברתה הדיריה רשפ ןכו ,0'הפוקתה ינבר 

'02.םינורחאה 

ברל ,הלכשהה תקדצהל תסיוגמה תוכמסה ,ם׳׳במרה ןיב גולאידה רבד לש ומוכיסב 

חיש־וד הז ןיא .תוברקתה לש אלו - דוריפ לש יבטוק סחי אטבמ ,ידרחה ברה ,ינולפ 

שיגדמו ,םייתשה ןיב לידבמו דירפמה גולאיד אלא ,ןהיניב רשגמו תויומד יתש רשקמה 

ןיבו (ן״מבמרהו ם׳׳במרה)הלכשהה יגיצנ ןיב תורבדיהה ןויסינ .ןהיניבש םוצעה רעפה תא 

הוולמ םנמא תיליכשמ תוימיטפוא לש חור ךלה .לשכנ (ינולפ ׳ר) תידרחה תונברה גיצנ 

ףאו המודקה תודהיה ילודג לש םהיתומכסה תא לבקמ ן״מבמרה רשאכ ,הריציה ףוס תא 

וללה .ןולשיכו ןולדיח לש חור ךלה יתעדל וילע רבוג ךא .ומצעב לאה לש ותמכסה תא 

התשגרה תאו ,המוי בורעב הינמרגב תירבעה הלכשהה לש התדמע תא הארנכ םיאטבמ 

.וחילצה אל תידרחה תינברה הגהנהה ןיבל הניבש םירעפה לע רשגל היתונויסינש 

תויתורפסה תוקינכטה יוצימב ,הפקיהב הלכשהה תורפס תא המדיק ׳םייחה ץראב החיש׳ 

.םיתמה תחיש תגוסל ירבעה יתורפסה סופדה תא הרצי איה .היאשונבו הלש 

תיטקדיד החיש איה תחאה .יטקדידה גוסה ןמ םיתמ תוחיש יתש דוע ומסרופ ׳ףסאמה׳ב 

,יחמק דוד םיקדקדמה ןיב תינוידב תיעדמ החיש וז .׳תומשנה םלועב החיש׳ םשב תיכוניח 

רביחש ירבעה קודקדהו תירבעה ןושלה יניינעב ל׳׳ירב לאוי ליכשמהו ,םייניבה ימי שיא 

גולאיד ,׳םיאפר קמעב םישגפנ ינש ןיב החיש׳ איה תרחא תינוידב החיש103 .ןוזיוול המלש 

104.ךבריוא קציא תאמ םיזורחב 

.צר ,גכר ימע ,(92 הרעה ליעל)ןוספלוו 95 
.אצר ימע ,םש 96 

.גכק ימע ,םש 97 

.דמק ימע ,םש 98 

.זמק ,דכק ימע ,םש 99 

.ולק ימע ,םש 100 
.חנ ימע ,םש 101 

...גצר-בצר׳מע ,םש 102 

,סי-בי ימע ,(ע׳׳קת) 3 ,ט ,ףסאמהב הליחת ספדנ ,1811 גארפ ,תומשנה םלועב החיש ,ןהאזיוועל ׳ש 103 

.ק-הצ ,וכ-אכ ימע ,(א״עקת) 2 ,י ,םש ;גס-בנ ימע ,(ע׳יקת) 4 ,ט ,םש :בע-טס ,במ-ול 

שרדנ רדפ .הצ-גצ ימע ,(ט״סקת)ח ,ףסאמה ,'םיאפר קמעב םישגפנ ינש ןיב החיש׳ ,ךאברעדא ׳א 104 

לוק 'החיש׳ב ,שידיאל ילשמ רפס םוגרת לע ,ןיפל לדנמ ,רחא הלכשהה רפוס רקבל ואובב וז הגוסל 

לוקב ןויע ,ןידה אמלעמ אלש תולוק׳ ירמאמב ןייעו .(1813־ב בתכנ ;ג״ירת ,גרבמל) םיצצחמ 
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ןושארה ירבעה תעה בתכ ,'ףסאמה׳ב והיירזיבאו תרופיסה לש רנא׳זה [25 

רפוסה .הרקיעב תינויסינ איה ׳ףסאמה׳ב ולא םינשב הספדנש הזורפה יכ הארנ ,םוכיסל 

טקפסורפב יכ ,ןייצל בושח .תיתריציה ותעבה תרוצ תאו תיתורפסה וכרד תא שפיח ירבעה 

ותעפוה ינפל הנש יצחכ ׳ףסאמה׳ לש ותעפוה תא רשיבש ,ג״מקת תנשמ ,׳רושבה לחנ׳ 

יריש׳ ארקנ הריעה רודמ ;רופיסל הז ללכבו הזורפל רוכזא לכ ןיא ותוהמו ונכות תא טריפו 

רפוסל עודי תיתורפס הרוצכ רישה .הזורפב םג ,תוריציה לכ תא תללוכ הרישהו ,׳ק׳׳הל 

ןוזינ אוה יכ ׳ףסאמה׳ב הספדנש תרופיסב וננויעמ ררבתמ ,הזורפה םוחתב וליאו ,הלכשהה 

רושקה ילשמה רופיסה ,ימייניבה חקלה רופיס :ןוגכ ,תירבעה תשרומב תומייקה תורוצמ 

תוילידיאה לש הגוסה ןמ ןכו ,םיירוגלאה תוזחמל הקיז ול שיש ירוגלאה רופיסהו לשמב 

תא הסנמ םג אוה ,תאז דבלמ .תינמרגה תורפסב וחוורש ינורגאה רופיסה לש הגוסה ןמו 

- םירופיסה לש הובג זוחאש ונאצמ .תקהבומ תירבע הריע אעוש ,יארקמה רופיסב וחוכ 

ןיידע תידבמה הזורפהש הארנו ,םידוביע וא םימוגרת םה - רשע הנומש ךותמ העבש 

וננויע תובקעב ,05.תוינמרגה תוילידיאה ןמ היתורוקמ תא תקנויו התעפשה תא תבאוש 

הזורפה תישארש החנהה תא ןוחבלו רוזחל שי ׳ףסאמה׳ב הספדנש תירבעה תרופיסב 

םידקהל ןיכומיס התע שי ;רתוי תרחואמה היצילג תלכשהב ורצונש תוריטסב תירבעה 

םוחתב אמייק תונב תוריצי ונאצמ ןוכנ־לא .תינמרגה הלכשהה לש התליחתל התוא 

.וז הנקסמל עיגהל ונל תועייסמה /םייחה ץראב החיש׳ו ׳םלשמ תורגא׳ ןוגכ ,הזורפה 

Hebrew Union ,'תירבעה הלכשהה תורפיסב "םיתמה תוחיש״ב תויגוס תרייסב רדפ היבוטל םיצצחמ 

 ,1983) 55 ,College Annual), תירבעה הלכשהה תורפיסב תויגוסו תוגוס ,יאלפ :דוע ןייע .וט-א ימע

.72-48 ימע ,(45 הרעה ליעל) 

,(ד״מקת ןושחרמ)א ,ףסאמה ,רדנלדירפ ד םגרת ,'דסחה תושע תחמשכ שפנל החמש ןיא׳ ,רנסג ׳ס 105 

,לייעו ;אע-טס ׳םע ,(א״עקת רדא) 2 ,י ,םש ,ריאמ־ןב ׳ח דביע ,ירמתו ןונמא' ,ל׳׳נה :דכ-כ ימע 

,שוד י״י :טס-וס ימע ,(ה״מקת טבש)ב ,םש ,ז״רב ןועמש דביע־סגרת ,"דעלגה יליחב ןקזה תחמש' 

;גמר-מר ימע ,(ט׳׳מקת רייא)ה ,םש ,ג-ש דביע־סגרת ,׳הירשע וער לא אבצה רש ןונמאל בתכמ' 

ךרבח תא ןידת לא' ,[ימינונא] :וטש-גיש ימע ,(ט׳׳מקת זומת)םש ;אפר-דער ימע ,(ט׳ימקת ןויס)םש 

,[ימינונא] ;אמש-טלש ימע ,(ט׳יסקת לולא)ח ,םש ,איילק ׳י תינמרגמ םגרת ,'ומוקמל עיגתש דע 

,ח״מקת ןסינ)א ,םש ,[ל. ..י תאמ המגדהל םגרותמ רופיס תירולב] 'אבלד ירוהרה המה תומולחה׳ 

תבט) 2 ,ט ,םש ,רכיילבראה ׳מ םגרת ,(יעור ריש) '(המלש)הידידיו ןתנ' ,[ימינונא] ;דק-בק ימע 

.זט-ז ימע ,(ע״קת 
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