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 םיובנכייאל לדש ןיב חוכיו
 גרבדלוג ןבואר תאמ

 דמאמיבתכמ אצמנ תיאטיסרבינואהו תימואלה היירפסה לש ןורש םהרבא ר״ד ףסואב
 וב (1796—1861), םיובנכייא בקעי ,ונמזב םסרופמה יאקיטמיתמהו ררושמה לש יסומלופ

 ,ל״דש( וטאצול ה .ש והירה ,ונמזב רודה ילודגמ דחא דגנ דואמ םישק םירבד חיטמ אוה
 ,ינבצע די־בתכב הבע רינ לע םיבותכ םילודג םידומע 6i לע ערתשמ רמאמה 1800—1865).

 טעמכ ךשמנש ,ךורא יבמופ חוכיוו םכסמ אוהו חונעיפל תולקב ןתינ םוקמ לכב אלש
 .םרוד ינבמ םירחא םימכח םג וב םיברועמ ויהו ,םינש רשע

 :היה ךכ היהש השעמהו
 /,ארומ דוסי״ )ע״באר :ןלהל( ארזע ןבא םהרבא ,ר לש ורפס גארפב אצי 1833 תנשב

 םישרפמה בורש 10, רפסמה לש ויתולוגס לע השק יסדנה רמאמ שי רפסה לש א״י רעש ףוסב
 לע בתכ ,ןרטש ןמלז ,רידהמהו סופדל איבמה .םירבדה לש םקמועל וב ודרי אל יכ ,ודוה
 ןבומ םהל ןיא וב םירמאנה םירבדה לכ רעשה ףוס דע ןאכמ \ עד״ :הלאה םירבדכ הז רמאמ
 תינש םיסיפדמה תולכס תמחמ תחא ...רחש ול ןיא ונינפל ספדנה יפכ ןושלה לכו .ללכ
 רקש םהש םירבד וב םיאצמנ םג ,וגהנמכ (!)יאדמ רתוי )ע״בארה( וירבד רצקש ינפמ
 לודג רתוי אכמס דב לש וירבד תא םג רידהמה איבמ ןאכו 2. ,,יסדנהה יתפומ יפל רומג
 םיכסמה ,רפסה אצי ותוסחבש (1784—1855), היצירוגמ )ר״שי( וי׳גיר לאומש קחצי ,ונממ
 סחייל״ תעדה לע תולעהל לוכי אוה ןיא לבא ,םימותחו םימותס ע״בארה ירבד םנמא יכ ,ומע
 רמול ונל ראשנ אל .,וכו המ רבד םלעה וא העידי רדעה )ע׳בארה( ל״ז םלשה ברה לא
 םיסיפדמה תולכס תמחמ ונינפל רשא םיסופדה לכב בורל תויועט ולפנש וא ,םיתשמ תחא קר
 .״תודיחו םירתס ןושלב וכרדכ הפ םג רחב ע׳בארהש וא ,וכו

 ןרטש לאלצב היה םהמ דחא .איהה הפוקתב לארשי ימכחמ םיברל רגתא שמיש הז רמאמ
 1829 תנשמו ,לופונראטב לדפ ףסוי לש הדובעב ורבחו ודימלת היהש ימ (1798—1854),

 יקבו לודג דמולמ היה לבא ,רבד םוש טעמכ בתכ אל םנמאש ,הסידואב רפסהרדיב להנמ
 םימותסה וירבד תא רותפל עדי אל ומצע אוהש רחאמ .תויללכ תומכחבו תודהיה תמכחב

 בקעי דמ ליכשמה ןיוצמה ררושמה ודידי״ לש ובל תמושת תא םהילא הנפה ,ע״בארה לש
 ןמ אצוי יאקיטמיתמ רותב םסרופמ .דיה ,רפסדויב םושב דמל אל יכ םאש ,,,,ינ םיובנעכייא

 טקאדידוטבאה םיובנכייא .״רבד רשפ וב אצמי ילוא״ ,הריהמ הסיפתו ףירח חומ לעב ,ללכה
 תא שריפו ,ויבתכ לכב םהב שמתשהל ליגר היה ע״באדהש ,םיבורמה םיזמרה תא הליג

 .חטויט ונינפל יכ ,דבוס יתייח ופיסב המיתחהו רמאמה תא םיוולמה םיקיודמה םירויצה ילמלא 1.
 גהנ ויריש תא ,רורבו הפי די בתכב ביתכ ,ןיפ י״שרל ,םנמא ןטק ,רחא בתכמ אצמנ ףסוא ותואב יכ

 .עבורמ בתכב בותכל םיובנכייא
 ).ז״נ(ןמיס ,ךח תיול״ רואבב ,,ב ימע /מ ףד ,״ארומ דוסי״ 2.
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 [2] גרבדלוג ןבואר 176
 ל״ומ ,גרבנדלוג ביל לאומשל ןרטש בתוכ— םיטעמ םימי רחא״ .רורבו ןוכנ שוריפ רמאמה
 םותסה לכ תא ראבל ודיב התלע יכ אדאו...בתכב ותבושת ינתעיגה,—,דמה םרכ״ה
 3. ״ותימאל הזה רמאמב

 ו״צקת רייאמ ,םיתנש ךשמב ןרטש לצא די־בתכב חנומ היה םיובנכייא לש ושוריפדבתכמ
 וידיל העיגהש דע ,םיברב ומסרפל ובשח ומצעב בתוכה וא אוהש אלב ,ח״צקת זומת דע

 לש א״י רעש ותואל ל״דש לש ושוריפ ספדנ הבש ),ו״צקת הניוו( ״דמח םרכ״ לש ,ב תרבוח
 גרבנדלוג .ל.של חלש אוהו ןרטש לש ויניעב רשי אל שוריפה 70—80). ,מע( ״ארומ דוסי״

 רמול זעה ובש 4, ״ינומלא ינולפ״ םשב םותח ,ונממ בתכמ ףוריצב םיובגכייא לש ושוריפ תא
 קיר ירבד ול םעוט והומכ ליכשמ דיא תוארל םמותשמ יתדמעו״ :הלא םירבד ל״דש לע

 םא ןה .,םדק ינב תורתסנ יניעל הליג יכ ,ה דורב׳ :רמאל ןמא יהלאב ךרבתמו םעט ירסחו
 ינומדקה םכחהו תולקלקעל םירשימ ךפה הכיא הארנ אוהה רמאמה רואיבב וירבד לע רובענ

 דווישוק שמח השקהש רחאלו ,.,םירדס אלו תולתהמ רבודכ ושוריפ יפל הארי )ע׳בארה(
 ,ובבל םתב בשח ראבמה םכחהש ,ןימאמ וניא״ יכ ,םייסמ אוה ,ל״דש ישוריפ לע תוהימת

 יכ ,,ינ םיובנעכייא בקעי רמ ודידי רואיב ןכ אל .הז ורמאמב ברה תנוכ ןוכנ לע אצמ יכ
 בתכמה קתעה חולשל טילחה ךכיפל /,רכו ולוכ רמאמה ינפ לעמ לושכמ לכ ריסה אוה
 ינא רשא ל׳דש רמ םכחה ןעמל רתויו ,םותס לכ ירקוח להק ןעמל״ ״תואב תוא״ ודידי לש

 ירבד רשוי אצמנ יכו האורב הגש יכ ותוארב ליגו תוחמש שבלי יכ .ובבל תרהטב חטוב
 ,תקדצ :תמאל רמאל והומכ שפנו רשיו ךרד םת תרות תאז ןעי ,תוינומדק ינופצב תמא

 םיובנכייא לש ושוריפ םע דחי הלא םירבד .״אצמת ושפנב םא םג ,האלה ישג :התלועלו
 ״לע ימשר יתלב ןפואב ךרענש 113—121), ,מע ,ט״צקת גארפ( ,ד קלח ,״דמח םרכ״ב וספדנ

 ולכיש ,הברה םירבד וספדנ ובו ,לופונראט לש הבר זא ),ר״יש( טרופאפר .י .ש םכחה ידי
 .ל״דש לש השק תמוערתל םורגל
 התואב דועו ;ןרטש ,רומאכ ,היה ןושארה :תיללכ המכסה האב םיובנכייא לש ושוריפ לע
 ,ךלאנגא עשיטילעארזיא״ב טסוי .מ בתכ ,,ד קלח ,,דמח םרכ״ה אצי הבש ),ט״צקת( הנש
 םינפ וב ולגיו ותוא וניבה אל םויה דע רשא ןוכנ לא ע׳בארה רמאמ ריעה םיובנעכייא יכ״

 היח םיובנכייא :רמולכ (״welche bisher ganz mifiverstanden worden״) 5,,׳הכלהכ אלש
 דוסי״ רפסה אצי הנש רחאל .ןוכנ שוריפ םשרפל חילצהו ע׳בארה ירבד תא ןיבהש ןושארה

 113. ׳מע ),ט״צקת גארפ( ,ד הנש ,״דמח םדכ״ 3.

 43) ףד 3, ,לג /ג הנש ,״ץילמה״( זרא דיעמ ,ןרטש לאלצב אוה ״ינומלא ינולפ״ש הדבועה לע 4.
 ירעש ,דארב ידעש יאב לכל עדונ ינומלא ינולפ םשב םותחה לעב הנהו״ :יגהאזלימה םוקילאו
 י״ע אבומ 30, הרעה XVII, 93, ,רפס תידק( ״ןרטש לאלצב הרמ ,עדמה בהר םכחה אוהש ,אססעדא

 ).לסדק .ג דמ
israelitische ,Annalen I ,(1839) No ,26 .s 204.5 םיובנכייא לש ומוגרתב םיאבומ םירבדה 

 .ןורש .א ר״ד ףסואב אצמנה ,די בתכב ל״גה ורמאממ
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 177 םיובנכייאל ל״דש ןיב חוכיו [3]

 ״לכ ןיעל רורבה״ ושוריפש ,םגרתמה בתכ המדקהבו ,ךאגציירק לש ינמרגה ומוגרתב ״ארומ
 ,ותווקת תא עיבה אוה ףאו .ארזע ןבא לש םימותסה וירבד תא ןיבהל ול רזע םיובנכייא לש
 6.ולש אלו ןוכנה אוה הז לש ושוריפש ,קפס םוש אלב ,הדוי ל׳דשכ תמא־בהוא םכח יכ

 םעפ דועו ךלאננא״ב לי׳נה םוגרתה לע ולש היזנצרב טסוי םג איבה המדקהה ןמ חז עטק
 לש דומע ותואבו ןוילג ותואב 7. םיובנכייא לש ושוריפל האלמה ותמכסה תא עיבה

 אבש ,ךרועה י״ע תינמרגל תיקלטיאמ םגרותש ,ל״דש לש ורמאמ םג ספדנ ךלאננא״ה
 אלש ),הלעמל םיאבומה( הנש ינפלמ טסוי .מ לש ,לוכיבכ ,םיבלועח וירבדל הבושת רותב
 אוה ןרטש לש םיימינונאה וירבדל .םהילע ביגהל אלש ,דמוא ומצע אוהש ומכ ,לוכי היה

 לש הז לע ורואיב ןורתי תא חיכוהל ל״דש לדתשמ הז רמאמב 8.רומג לוזלזב סחיתמ
 רשי שיאכ עודי היהש יפ לע ףא ,תירבעה תורפסב ודמעמו ותוכמס ףא לעו .םיובנכייא

 .חוכיווב הז בלשב הכז אל — תמא בהואו
 דצמ ושוריפל תיללכה המכסהה .תחלצב ודי תא ומצע םיובנכייא ןמט אל לכ םדוק
 תופיקתב ,יולגב ול דגנתהלו ל׳דש לע גישהל ותוא הדדוע הזמ חז םיקוחרו םינוש םימכח
 ינמרגה ורמאמ תא ארקש דחאל .ותושעל זעמ היה אל ילוא ןכלדבדוקש ,רבד —רשי ןפואבו

 תותימא תא חיכוהל ףיסוה ובש ,תינמרגב לודג רמאמ ןותע ותואב אוה ףא בתכ ,ל״דש לש
 ,חוכיווה תא קיספמ אוה הזבש טסוי .מ רועה עידומ חז רמאמל הרעהב :ןיינעמו 9.ושוריפ
 ךרדה תא וינפל םסחו הז ןיינעב וירבד תא לבקי אלש ,ל״דשל קד זמר ןתנ :רמולכ
 10. הבושתל
 סיראפמ סווקרט רוסיפורפהש ll, ףויצ״ב ךאנציירק עידומ ךרעב ןמז ותואב .דבלב וז אלו

Sehr erwiinscht war mir die Erlauterung welche .H Eichenbaum im vierten Band .6״ 
des Kerem Chemed iiber die geometrische Stelle im elf ten Capitel .gegeben Sie ist so 
augenscheinlich richtig und ,geniigend dafi der Warheit liebende .H Luzzato gewifi 
gerne die Erklarung derselben ,Stelle welche er im zweiten Theil des Kerem Chemed 

Jesod ,Mora Frankfurt ,a.M. ,1840 ,Vorwort .S .6 — gegebn ,hat zuriicknhmen wird.״ 
 Er .7״ Herr .Dr Creizenach hat .namlich.. gewifi nach sorgfaltiger ,Priifung die״
klarung des geistvollen Eichenbaum in ,Odessa zu der mathematischen Stelle unseres 

— .Textes.. als die allein richtige ,erkant und in der Uebertragung mit aufgenommen״ 
.Israelitische ,Annalen II ,(1840) No ,8 .S 75 

MAuf diese Traumerei hin wagt nun ein Anonymus im Jahre 1839 einen Ν a m e ,η ,8 
welcher schon 15 Jahre vortheilhaft bekannt ,ist ,herabzusetzen und solcher An 0 η y - 

 ״Ibid .S .76 — m u s konnte in einer gelehrten Zeitung Glauben .finden. )רוקמב השגדהה(
,.Ibid. Ill ,(1841) No ,11 .SS ,85-86 No ,12 .SS 91-92 .9 

 בישהו״ ל״דש לש וירבד תא סיפדהל הבא אל טסוי יכ ,ורמאב זרא ןווכתה רשפא ךכל 10.
 42). ףד 3, ,לג /ג הנש /׳ץילמה״(״םהילע בישהל ןיאו םיובבעכייא ירבד םינוכנש

 48. ימע ,ולסכ תרבוח ףוס ,א״רת תנש 11.
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 [2] גרבדלוג ןבואר 178

 וב םיאצמנו״ ,ע״בארהל ״רפסמה רפס״ לש די בתכ תיתוכלמה היירפסב אצמ יכ ,ול בתכ
 /,םיובנעכייא ,הה שוריפ יפכ הפי םיררובמ ארומ דוסי רפסל א׳י רעשב רבחמה ירבד בור

 אוה יכ ,םיעדוי ונא ויתורגאמ /,םיבלוע םניאו םיבלענה״ ןמ ללכ ךרדב היה אל לי׳דש
 .וילע וגישיש לבס אל יכ ,ןבומו ,םירחאמ רתוי םולש ףדורו םירחאמ לודג ומצע תא בשח
 והוזיגרהו ותוא ובילעה ,טסוי לש ותרעה םג ,רשפאו ,ךאנציירק לש םינורחאה וירבד

 לוקבו״ יולגב םנמא הדומ אוה ובו ןושארה לא תמוערת אלמ בתכמ בתוכ אוה .תצקמב
 ,ול הארנ םג ,דאמ הרצק ןהב ותעידיו״ ,תוידומל תומכחב יקב וניאו סדנהמ וניאש /,םר

 דידבתכבש ,תודוהל אוה חרכומ ףאו /,הברה ונממ רתוי ןהב דמולמ םיובנעכייא םכחה יכ
 -ףאו/—,םיובנעכייא םכחה רייצש הרוצ כ׳ג םש שי״ ,ודי תחת אצמנש ,ע״בארה לש דחא

 תנבהב ךא״ :ףיסומ אוהו .ול םיכסהלו ותעד תא לטבל ןפוא םושב הצור וניא ןכ~יפ~לע
 הנלבוקב הנופ אוהו /,ונממ רתוי יתחלצה רכו ןוילע לאל תולהת יכ יל הארנ ע׳בארה ירבד
 לע האדוההו אוה תמא בהוא״ש ,ותוא ריכמו עדוי ירה ,ךאנציירק ,אוה :ךרועה לא המלש
 ,וילע םמותשמ אוה .לוכי אוה ןיא אטח אלש המ לע תודוהל ךא /,דבכ אשמכ ול הנניא תמא
 :בתוכו הז רזוח ,ךלאננא״ב שריפו ריבסהו ןדו בתכש המ לכ רחאלש ,ךאנציירק לע

 השוחנ תותלד רשא ןושארה היה אוה וליאכ ,םיובנעכייא םכחה שוריפ יפכ הפי םיררובמ/״
 12. ״םילטובמו םילטב וירבד ויה וליאכ .םלעתת ומדק רשא ל״דש ןמו ,עדג לזרב חירבו רבשו

 םלוכש ,םיובנכייאל לבא ,ןוכנה תמאב אוה ושוריפ יכ ,ענכושמ היה ל״דשש ,דאמ ןכתי
 תודוהל הצור וניאש אלא ,העטש עדוי אוהש ,ל״דשב דושחל קיפסמ דוסי היה ,ול ומיכסה

 אל ומצע םיובנכייאש רשפאש המ םיעדוי ונא וישכעו .הריתי הואגו תוריהי ךותמ ךכב
 שריפ ,ר״יש לעו ץנוצ לע גישהש הז ),ה״יבאר(ידודבמ יגהאזלימה םוקילא ,ר םגש ,זא עדי
 :וירבד הלאו ,םיובנכייא לש הזל הרומג המאתה םיאתה ושוריפו ,ע״בארה לש וירבד תא

 ןאכ בתכ לכה ל׳נה א׳י קרפ לע ד׳צקת תנשב יתבתכש המ לכש יתוארב יתממותשנו״
 ,םסרופמה יאקטמיתמה םג םיכסה הז שוריפלו 13. ״ל׳נה תרגיאב םיובנעכייא ,),דמח םרכ״ב(
 ול הארה יגהאזלימהו ידורבל ו״צקת תנשב אבשכ ,יקסמינולס .ז.ח /,הריפצה״ לש ל״ומה

 ןכ~יפ~לע~ףאו .ורואיבב העט יכ ,ול ריעהו ל״דשל בתכ אוה ףא ןורחאה הזו 14.ושוריפ תא
 .םיובנכייאמ /,ונממ רתוי חילצה״ וירבדלש אלא ,דוע אלו .ולשב ל״דש קיזחה

 תוארל היה רשפאשו ןגוה יתלבכ הארנש ,וסחיו יקלטיאה םכחה לש וז ותונשקעש ,ןבומ
 טילחה אוהו םיובנכייא תא וזיגרה ,טקאדידוטבא יסור ליכשמ לא ודצמ לוזלז לש לצ וב

 רותב םסרופמה וטאצול לש ״ובל ןודזו וחור תוהבג״ תא לכ יניעל דחוימ רמאמב חיכוהל
 — הז תמועל הז םדימעה ,ל״דש לשו ולש ,םישוריפה לכ תא ףסא אוה .״חטא-בהוא-שיא״

 /,דמח םרכ״ב םסיפדהל תנמ לע גרבנדלוג .ל.ש לא םתוא חלשו!—וטפשיו םיארוקה וארקי

 117. ,מע ,ןסינ תרבוח ,א׳׳רת תנש /ךויצ״ 12.

 .לסרק .ג דמ ידי-לע אבומ 30, הרעה 93, ,זי ,״רפסדוירק״ 13.

 .םש ,םש 14.
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 179 םיובנכייאל ל״דש ןיב חוכיו [5]

 םהמ רבד ןיא יכ —ןורש .א ר״ד ףסואבש ורמאמדבתכמב םיובבכייא בתוכ — יתוארב יהיו״
 ירעש ולעננ עודמ :רומאל בתכב ויפ תא יתלאש ,ומרכמ יעיבשה קלחב םגו יששח קלחב םג

 הרח בטיה ,יעיברה קלחב ירואב תא ומושב יכ ,ןדעה וב אל־ יכ ,יל בשיו ? ירבד ינפל ורפס
 וב לתה ואדנל מ׳ר סיפדמה ףאו ,ובל וילא תש אל גרעבנעדלאג אוהו ,הזה רבדה לדשל
 ול חלשא ישפנ תא שי םא כ׳ע .יעיבשה םרכה תספדהב ושעי אל רשא םישעמ ומע שעיו
 םימעפ עשפ רשא םיעשפה תודוא לע ל׳נה סופדב ומרכ תא סיפדי אל רשאכו ירבד תא תינש
 הז ןרבד רמוא רשא לכמ ערגנ ןיא יכ חוטב ,יחא ןכל ,ומרכל םהירבד םיאיבמה דגנ תובר

 ,יתאמ לאש רשא תא ,םיחרי )רשע השימחכ :ל׳צ( הרשע שמחכ הז ,ול חלשאו םישאו יתישע
 לדש תאמ יכ קפס ןיאו ,תונומט דוע וראשנ תוקתעהו םיחלאה לא וחור בש התע חנהו
 .״םירבעה להקב ותודע חלגת אל ןעמל ,ןריתסהל הבסנ ,דתיה
 ,ל״דש לש ותמשאב ,םיובנכייא תעדל ,דובאל ןכ םא וכלה רמאמה לש םיקתעה ינש

 ותמשאב גרבנדלוג .ל .ש יפלו ,״םירבעה להקב ותודע הלגת אל ןעמל״ ,םריתסהל לדתשהש
 /,ומרכ״ ךותב ״ושעי אל רשא םישעמ״ תושעל ומצעל השרהש אדנאל חשמ ,ר סיפדמה לש

 קר אל םנמאו 1846).— תנשב( ומידקה תומה םלוא ,רחא סופדל רובעל טילחה ךכיפלו
 גרבנדלוג לש ותוקדטצה ףא אלא ,וניארש יפכ ,קזח דוסי ןהל שי םיובנכייא לש ויתומשאה

 היה ,״הדוהיב עדונ״ לעב ,אדנאל לאקזחי ,ר לש ונב ,אדנאל השמ ,ר :ךומסל המ לע הל שי
 הרועמ ,גארפב הל,דקה שאר ,ךושל אפרמ״ו ךושל יכרעמ״ לעב ,ןירוא רב ידוהי אוה ףא

 ףא ה״פקת—ד״פקת תנשב .ותפוקת לשו ותליהק לש תוברתה ינינעב ליעפו הרבחה ייחב
 תאצוהב קלח םג ול היהש ענמנה ןמ אלו /דמח םרכ״ל ומדקש /,םיתעה ירוכב״ תא ךרע

 היה אל ל״מרש ,םיובנכייאל גרבנדלוג לש ותבושתמ ונא םידמל םינפ לכ לע .,דמח םרכ״ה
 ירהש ,וסופדב םיסיפדמש המב םג הריתי תוניינעתה ״ןיינעתה״ אלא ,דבלב םתס ״סיפדמ״

 לש והרקמב קר אלו גרבנדלוג .ל .ש לש ,,ומרכל םהירבד םיאיבמה דגנ תובר םימעפ עשפ״
 .םיובנכייא

 .ר״יש היה לעופב ךרועה וליאו ,״דמח םרכ״ה לש ימשרה ךרועה גרבנדלוג היה עודיכ
 ולש םסרופמה ״תותירכה רפס״ תא ל״דש חלש )ט״צקת גארפ( ץבוקה לש ד ךרכ תאצ םע

 תא וזיגרהו הז ךרכב ומסרפתנש ,ל״דש לע תוגשההו םירמאמה ןיב .ומרכו ג״לשלו ר״ישל
 רפסה לש א״י קרפל ל״דש לש ושוריפ דגנ םיובנכייא לש ל״נה ורמאמ םג היה ,ל׳דש
 לי״דש םע בירב ןינועמ היה אל ,םימיה םתואב דאמ השק היה ובצמש ,ר״יש /,ארומ דוסי״

 תופידר ללגב לופונראטב תונברה ןמ רטפתהש ינפל דועו .ולש ״תותירכה רפס״ לע רעטצהו
 .ל״דש תא וסייפיש ,םשקבו םימכח רפסמל הנפ 1840, תנשב גארפב ברל לבקתנו םיקודאה

 שאר ,אדנאל השמ ,ר םג היה ,םיביריה ינש ןיב םילשהל םיצמאמ ושעש ,םימכחה ןיב
 ישימחה ,,דמח םרכ״ אציש רחא םנמאו .ל״דש לע םג דבוכמו לבוקמ היהש ,גארפב הליהקה
 .ר״יש אוה ,לעופב וכרועל סויפ בתכמ תרחאה הז בתכ ,ל״דשל דובכ ירבד ובו 1841) תנשב(

 דוגינב ילוא—ולכי אל ךכ םושמו ,ל״דש לש ותודידיב םינינועמ ויה ל״מר םגו ר״יש םג
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 [2] גרבדלוג ןבואר 180

 תא תיצהל היה לולעש ,םיובנכייא לש ןורחאה ורמאמ% תא םסרפל — גרבנדלוג לש ותעדל
 15. שדחמ תקולחמה שא

 ,הארנכ ,ונינפלש הז ,רמאמה ןמ ישילש קתעה ןיכהו טקש אלו חנ אל םיובנכייא םרב
 תנש טבש ,גב ,בונישיקב בתכנ ,,שדחה7׳ יסומלופה רמאמה .םיוברדצ לש ,,ץילמה/, ליבשב
 הנושארה ותבוגת תא גרבנדלוגל חלשש רחא םינש שמח 1846),—ו״רת( ק״פל ,,לוע לכ םתי״
 ובילב הרבטצנש תורירמה לכל ןקרופ ןתנ ובו 1841, תנשב ףויצ״ב וספדנש ,ל״דש ירבד לע
 האג לכ הארו ךפא תורבע ץפה״ קוספה תא רמאמה שארב בתכ וטומ רותב .ל״דש לע

 ,טסוי ),ןרטש .ב( ,,ינומלא ינולפ״ לש םהיתועד תא איבה המדקהב ).אי ,מ ,בויא( ,,והליפשהו
 וספדנ םש ,תומוקמה הארמ םע ״סעווקרעט ראסעפארפה לודגה סדנהמה םכחה״ו ךאנציירק
 ורואב לע דוע״ ףיסוהש רחאו הלאה םירבדה לכ רחאש ,ותמהדת תא עיבהו ,םירבדה
 ,םירדוסמו םיקדוצו םירורב )ע׳בארה( ברה ירבד ואצמנ הנהו ,וכמתלו ומילשהל ןושארה

 תוהבג םא יכ תאז ןיא״ .ולש ורואב ןורתיב ל״דש קיזחמ דוע —״שקעו לתפנ םהב אצמנ אלו
 תרעסב חיטה ,ורמאמ לרוג לע השרפה תא ללוגש רחאלו .םיובנכייא םייסמ — ״בל ןודזו חור
 םירבדה לכ ללגבו״ :ץרענהו דבוכמה ל״דש דגנ—ידמ םישק םנמא—םישק םירבד וחור
 תוארהל הכופש המיחב—די־בתכבש ורמאמב אוה בתוכ —ל׳דש תארקל אצוי יננה הלאה
 תאו ,התוא בוהאל רומשי ושפנ תא ךאו ,דובכ עבשי אל ,דובכ בהוא הזה שיאה יכ ,לכל

 לכו ,םידומלה תכלממב לשומו קקוחמכ ויניעב אוהו—ול אדזל תוחוכנו עינכיו רעצי תמאה
 ,ינושל תחת רבד דיחכא אל כ׳ע הרומלו רפוכל ונבשחי ויתועיד ירחא אלמי אל רשא ימ

 לא םישי ילוא ,ונואש תימה לכו ,ונואגו והבג ליפשאו ,וינינע עור לע ,וינפ לע ונחיכואו
 םשל ךא יכנא יכ ,יתאטח רמאיו הנעיו ,יתארק וילא רשא הדויו ,וברקמ ןוא שרגיו ,וביל
 .״שיא ינפמ תחא אלו אריא אלו םחלא תמאה

 ויפתתשממ דחא היה ל״דשש ,״דמח םרכ״ב אל ספדיהל ולכי אל 16 הלאכ םירבדש ,רורב
 אל ונחנא םג״ :בתוכ ״ץילמה״ לעב ףא .רחא ןותע םושב אלו ,וכרוע ר״ישו םיישארה

 טבשב ל״דש תא תוכהל םיובנעכייא הברה יכ ונידיב אצמנה אוהה רמאמה סיפדהל ונובא
 ירבד וקדצ יכ ,שמשכ ונל רורב יכ ףא ,אוהה לודגה םדאה בלל ביאכהל ץופחנ אלו ויפ

 !ונממ ףיקתש ימ םע חכוותהל השק ,ןכא 17.״ונממ בקעי
 םילשורי ,הינש האצוה ,השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק .י :הז ביר לע ןייע 15.

 74—77. ,׳ב ךדכ .ב״ישת
 ונונגסכ ינצקועו ףירח הכ היה םידובאה םיקתעהב םיובנכייא לש ונונגס םא ,םיעדוי ונא ןיא 16.

 םיטפשמ םש םג ויה ,םיובנכייא לש ןושארה ףאדגואיבה ,זרא לש ותודע יפל ,םרב .ונינפלש דיה־בתכב
 זוע ביהרה״ ),ןרטש( ״ינומלא ינולפ יכ״ )ךלאננא״ב( ל״דש ירבד לע :לשמל ,םיבלועו םיעגופ
 הלא״ :הנושארה ותבושתב םיובנעייא ביגה ן ״םינש ו׳ט הז תירבעה תורפסב עדונה ומש תא ללחל

 תנשב גדוברטפב זרא איצוהש ןוחרי ,״הפצמ״(״לבה תא דלויו הנש הרשע שמח ןב םש ,םש תודלות
 16). ימע ,םידחוימ םירפסמב ,,ד ׳בוח ףוס—תורבוח 4 קד ואצי 1885—

 43. ףד 3, ׳לג ,,ג הגש ,״ץילמהו 17.
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