
 ןילרב לואש "ידרחה" ברה לש תיתדה המרופירה

 הינמרגב תירבעה הלכשהה לש הקבאמ תודלותב קרפ)

 (תודהיה ינפ שודיחל

 יאלפ השמ
 םילשורי ,תירבעה הטיסרבינואה ;עבש ראב ,בגנה תטיסרבינוא

 המרופירההמרופירה לש תישארב־ימיב הינמרגב תירבעה הלכשהה לש לודגה רוטאמרופירה

 .הרואכל־ידרח בר היה (ח"יה האמה לש 90־הו 80־ה תונש) תודהיב תיתדה

 םיילאסכודאראפה םיידוהיה םייחה לע דיעהל ידכ וב שי הז טפשימבש סכודאראפה

 םיליכשמ םע דחי ,םכותב ןותנ היה ,ןיוול שריה יבצ ברה לש ונכ ,ןילרב לואש 'רש

 תוחפ אל תיתדה המדיקהו הלכשהה תונויער רחא ךורכ היה אוה .ונמז ינב םירחא

 ודמעמ םושמ םא ,ןשיה לא םילבכב ,םהמ רתוי דוע ,רוסא היה םלוא ,םהמ

 ולש החפשימה־ירשיק תאפמ וא ,רדואד טרופקנארפ תליהקב ןיד־תיב־באו ברכ

 לש תדהו הלכשהה תמחלימש ,אופיא ,אוה אלפ אל .תינילרבה הליהקה לש הבר םע

 !,ותוא םימישאמ הבש ,ןיפוצרפ־וד לש המשאהה .יולגב אלש התשענ ןילרב לואש

 המשאה־כתכ — יתעדל — איהשהמשאה־כתכ — יתעדל — איהש יפכ ןילרבךיוול לואש 'ר דגנ המשאה־בתכ איה

 ףאו .תדה יניינעב הרשפ לכל םוקמ הנתנ אלש ,תיאנקה־תידרחה תונברה דגנ
 תונברה לש התניחבמ תוקדצומ תויהל תויושע הרשפ לכל תודגנתהה לש היתוביסש

 דגנכש דצה ןמ תיבטוקה תוינוציקל םירשימב האיבהש איה־איה וז תודגנתה ,תידרחה

 רסח ח"ת היהש" וילע רמולו "ותוכזב דדצל" .ןילרב לואש לש וישעמ תא תנייצמה

 םלוה וניאש ,הלוקשה תרוקיבה רדגמ אצויה השעמ אוה 2,דלפנרב השעש יפכ ,"העד

 ןה םידיעמ ,ריעצ ליגב תונברל ךמסוהש ,ןילרב לש וירפס .ותריצי תאו שיאה תא
 רמוא אוה רשא תא רמול ןווכמ־תנווכ לע ןהו ,םיקסופו דומלתב המוצע תואיקב לע

 .ומצעל רחבש הרוצב

 טושב שמתשה נ,רלהאמ והניכש יפכ ,"תונברה אסיכ לע בשויה ידוהיה רטלוו"

 לע הנגה-אסיג דחמ :הלופכ הרטמ םשל רשוי בתכ ורפיסב ףילצמה ינאיריטלווה

 תונומאו םידספנ םיגהנימ לע הפקתה — אסיג ךדיאמו :לזיו לש תמאו םולש ירבד

 תווצימה לוע לע תצחומה הפקתהה םשל םלוא .םידוהיה יניעב תושדוקמה תולפת

 ויבתכ לש היפארגוילביב •32 'םע ,(אינשת ,םילשורי) ־הינמרגב ידוהיה ךוניחה, ,באילא יכדרמ 1
 ,(חיכשת ,ינ) גימ ,־רפס תירק,ב טממ השמ ידי־לע הנורחאב המסרפתנ וילע םיבתכהו ןילרב לואש 'ר לש
 "Some Notes on the Nature of Saul Berlin's Writings," ירמאמב ע'עו .441-429 'טע

47-61 .The.The.The Journal of Hebraic Studies, I (No. 2, 1970), pp. 
1 

 וכמתסהב תאז עבוק דלפנרב •74 'טע .(1914 .אשראוו) 'ב ,'תוכופהת רוד, ,דלפנרב ןועטש

 .ךשמהב שוריפב ןודנ ,דלפנרב לש ותועט לע ןכו ,ךכ לע ;ישאר םיטשב. רפסל המדקהה לע
 ./y'-» v •79 'טע ,(1954 .היבחרמ) 'ב רפס ,'א ךרכ ,'םינורחא תורוד לארשי ימי ירבד, ,רלהאט לאפר י
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 [ב] יאלפ השמ ב

 ;תובושתו־תולאשה — רתויב וילע ןומא היהש קשנה ילכב שמתשה תודהיב תוישעמה

 ליכשמה ותימע לש וזמ תלפונ הניאש תויחמומב ףילצמ אוה הז ירוקמ ידוהי ת"ושב

 םהש המב המכוחה ילשימ לש םחוכ בר םנמוא .המכוחה ילשימב בונאטאס קחצי

 ;שדוקמ יסאלק יפוא ילעבו םייטירותוא םהירהו ,תעלוק הרדגה ידכל םיתצמותמ
 "הכלה" וקספ ןהש ךכב תויטירותוא רתוי ויה ןילרב לש ת"ושה םלוא

 ךכליה .תיכנתה המכוחה תורפיס רשאמ הפוקת התואב תולבוקמ רתוי ויהו ,הרורב
 :תרחא דועו תאז .ומצע ודגנו ןילרב לש וירפס דגנ המרוח־תמחלימב םינברה ואצי

 לש המרופירה תושירד תא טריפ רשא ןושארה היה ןילרב לואש

 אלש ,השעמל הכלה ןהיטרפ יטרפל תירבעה הלכשהה

 םושמ .אדירג תוללכהב וקסע רשא ונמז ינב םירחא םיירבע םירוטאמרופירכ

 - םידרחה םינברה וב ואר ךכ
 - םתניחבמ ,קדצבו

 תודהיל תאטח־חתפו הנכס־רוקמ

 ליחתה רשא — שדוקה לא אובל סרהש המ לע ףסונש —ןילרב הז היה .תידרחה

 םידיסח הל האצמ הרהמ־דעש ,םתוכמס רועריעבו םינברה דגנ תישיאה הפקתהב

 ינפב תודהיה לע ןגהל ואצי םינברהש הנושארה םעפה וז התייה אל «.םיליכשמה ןיבמ

 תמאו םולש ירבד לעו ןוסלדנמ לש רואיבה לע םתבוגתל האוושהב םלוא ,הלכשהה

 ולש הלכשהה השעמב .הווצימ־תמחלימ ןילרב לואש 'רב םתמחלימ התייה לזיו לש

 םהיבתיכלו םהל העדונש םיירבעה םירוטאמרופירה ןיב דיחיה טעמכ ןילרב היה

 .םרוד־ינב לע הרישיו תידיימ העפשה

 וסחיי ןילרב רשא ,שאר םימשב ת"ושה ץבוק םוסריפ תובקיעב עלגתהש סומלופה

 "!ףויז" תואירקה תא ומיע איבה ,ד"יהו ג"יה תואמה ןב לאיחי ןב רשא 'דל וקלחב
 לא םג — הכרוצ יד הרקחנ אלש ףא ,הדבועכ — הרבע תאזה האירקה *.םינברה דצמ

 תוסחוימה ת"וש ןתוא ש"ארה רביח ןכא םא הלאשב וקסעש ,םירחואמה םירקוחה

 הדבועל בלה־תמושת התנפוה אל ךכמ האצותכ ®,לואש 'ר ידי־לע ופייוז ןהש וא ,ול

 תורבחמ ,יז ,'ףסאסה.ב המסרפתנש ־םייחה ץראב החיש.ב 'ינולפ. בר ףיקתה ןוספלוו ןורהא -י
 •— ם'בטרהו ן־מבמרה לש םנעל־יציחל הרטמ שמשמה ,יאנק בר — ־ינולפ. לש ותוהז .ז'נקח-דינקח ,'ד-'א

 ןווכתה ןוספלוו ןורהאש איה יתרעשה .דיתעב וז הלאשב קוסעא ידיב הלעי םאו ,הכרוצ־יד הררבתנ אל
Bernard בירנייוו לש ורמאמב ןייע ;אדנל לאקזחי 'רכ 'ינולפ. תא םיהזמה שי םלוא .ןהכה לאפר 'רל 

D. Weinryb, "Aaron Wolfsohn's Dramatic Writings in Their Historical Setting," 
 JQR, XLVIII (July, 1957). P■ 45. האר .רכזנה יוהיזב סירטל תובקיעב ךלוה בירנייוו:
M. Letteris, "Zur Geschichte der Hebràischen Dramatischen Poesie," Sitzungs 
.berichte.berichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Wien, 1849), no. 4, p. 261 

 ךותמ סיפדת ,'םרוד ינברו לזייו ה'נ ,ןוסלדנמ 'מ. ורמאמב טמס השמ המוד יוהיז לע זמר הנורחאל

 •45 הרעה ,240 'סע ,(לישת ,הפיח) 'לארשי־ץראו לארשי־סע תודלותב םירקחמ,
s הטוהסדנל רזעילא ;ךליאו 295 ימע ,(ך"רח ,אנליוו) 'הנמאנ הירק. ,ןיפ ףסוי לאומש :ןייע, 

 ;75 ימע ,'ב ,'תוכופהת רוד. :105-100 ימע ,א"ח ,(ד"מרת ,ןילרב) ןילרעב תדעב םשה ישנא תודלות.

 ,ןילרב) 'םיבותכב המהו. ,רנילרב .א ;112 'סע ,([ד'סרת] ,אשראוו) 'ט ,'םידוהיה ימי ירבד. ,ץטארנ יבצ

 ,ליבענק חבש :17-11 ימע ,(1895 ,טשפאדוב) "הרומל יש. ,רעלכיב ןועמש ;20-13 'םע ,(ט'סרת

 C. Duschinsky, The Rabbinate of the Great ,37-32 ימע ,(איפרת ,הניו) "תולעמה םרנ.

44 .Synagogue,.Synagogue, London (London, 1921), p. 
6 

 ,'לארשי תורפס תודלות. ,גרבניצ לארשי ;336 'מע ,'ב חפסנ ,רכזנה ורפיסב ,רלהאס :ןייע

 ,ןיול לואש 'ר. ,תוילגרמ ןבואר ;296 ימע ,לינה ורפיסב ,ןיפ :127-126 ימע ,(1959 ,ביבא־לת) 'ה

 ,(לאפר) לפרו קחצי לש ותרעה םג הארו ;ךליאו א'ית ימע ,(רישת) "תשרא. ,י ישאר םימשב, רפסה ףייזמ
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 נ ןילרב לואש "ידרחה,, ברה לש תיתדה המרופירה [נ]

 רישכמל קקזנ ,םירחאה םיירבעה םיליכשמכו בונאטאס קחציכ ,ןילרבש

 הטישב זחאנ ןכלו ,ויתועד תעבה םשל םיאתמ יתורפיס

 ותאנוה ןאכ התייה רשאמ רתוי .תובושתו־תולאשה לש תיתורפיסה

 יפב םירבד םשה רפוס לש "האנוה" — יתעדל — שאר םימשבב התייה ,ןיידו קסופ לש

 ידיל איבהל אלש רהזיהל ךירצ היה ,ברכ ,רמאת םאו .תויתימא וא תויודב תויומד

 ל,טרופקנארפב תונברה־אסיכ ול דבא רבכ ת"ושה תא םסריפש העשב ירה ,תועט

 וניא לואש 'ר דגנ הז ןועיט .ולש תוינשה־מלוע ,ומלוע לכ ול דבאש יאדוול בורקו

 התגשהל םיעצמאהש ןימאה רשא ,הז ירבע ליכשמ ומצעל ביצהש הרטמב ללכ בשחתמ

 המכ ותמגודו — טוהסדנל לש ותרעה המימת המכ .המצע הרטמה ידי־לע םישדוקמ

 םינברה יניעב ושפנ קידצהל וחוכ לכב לדתשה" ןילרבש רבוסה — »םיפסונ םירקוח

 לואש 'ר ןווכתנ אל טוהסדנל יפל «."הבר הבהאל םתאנש ףילחהל ץמאתהו םתעייסו

 ןייצמ ומצע ןילרב ,םנמואו .םינברה לש םתעד סיפהל אלא שאר םימשב תביתכב

 הרותה ישיא ינולבז םעפה ... םיבהא תליא רחש הריעא רפסה םע יתרמא" :המדקהב

 רשא םישנאה ןמ אוהו תמא תרותב ץפחה לכו ... הבירמה לעג תא לובז שרגיו

 תא לבקל ןיא םלוא !°"... םירשימב ךלהתי וניע (הז) סוכב ןתי יכ .םירשי םתובלב

 »חינהל ןיא יכ — ,טמס םג הארנכו ,ץיוורוהו טוהסדנל ושעש יפכ — םטושפכ וירבד

 הריפכה ירביד לכ לע הבוט ול וריכי םינברה יכ הוויקש וא ,בתכ רשאל ןווכתנ ןכאש

 היה אל םינברה תא סייפל הצור היה םא ירהש .הז ת"וש ץבוקב םייוצמה םיברה

 ,(יד) 'י ,"ןונבלה דובכ. ,"שאר םימשב רפס ד"ע. ,ץיוורוה יולה השמ קחצי :ןכו .ח"ית-ז"ית 'טע ,םש
 .טמס לש (1 הרעהב) רכזנה ורמאמב םיאצמנ וז הלאשב םיקסועה לע םייפארגוילביב םיטרפ .17־2 ימע

 .םיעודי םניא ןילרבל ובשומ תקתעהו טרופקנארפב תונברה ןמ לואש 'ר לש ותשירפ יכיראת »

 רבע 1793 ינפלשו ,"לאתקי הפצמ. םוסריפ רחאל דיימ ותנוהכמ העשוה לואש 'רש ,חינמ יקסנישוד
 ףסוי 'ר ומוקמב הלע זא יכ ,1792 ינפל הז היהש ,ןייצמ טמס .(45 'םע ,רכזנה ילגנאה ורפיסב) ןילרבל
 ריעב לואש 'ר היה רבכ ,ב"נקת ,רייא 'זב .(429 'טע ,"רפס תירק.ב ורמאמב) תונברה־סכ לע םימואת
 תא ותביזע ךיראתל רשא ."ןילרעב הפ. :1 'םע ,(ב"נקת ,ןילרב) "םשובה תנורע.ב דעותמכ ,ןילרב

 ,ותושרבש "שאר םימשב. לש דיה־בתכ לע ןילרב עידומ ,ן"קת ,ןסינ שדוחל "ףסאםה.ב :טרופקנארפ
 .(ב"כר 'םע ,ן"קח ,"ףסאמה.) ןכ ומצע בישחמ תוחפל וא — טרופקנארפ לש הברכ ןיידע עיפומ אוהו

 ."אנוטלאט םרחה תודוא לע תינש ,ץ"י השמ רר"הוס ברהל . .. לואש .. . ברה תבושת"ב יוצמ הז דועית
 הבו ,דרפנב סופדב האצי — "רדאדפ־פ ק"קד ד"בא.כ לואש 'ר לש ויוניכ ןכו — המצע הבושת התוא

 היצמרופניא לש התונמיהמ ."ק"פל ן"קת ןויס ו"ט 'ו םוי ,ןילרב. :ןלהלדכ המוקמו הבושתה ךיראת עיפומ
 ןילרבב ותויהבש וז הדועתמ עמשנ ירהש ;קפסב תולטומ הילע תוכמסיההו ךיראתלו םוקמל רשקב וז

 "ןויס ו"ט, תכראותמה תאז "הבושת. :וז ףא וז אל .טרופקנארפד ד"באכ לואש 'ר ומצע בישחה ןיידע
 "ףסאמה. תרודהמב יכ ,ריעהל יוארה ןמ) ןכל םדוק םיישדוח :ונייה ,"ףסאמה, לש ןסינ ןויליגב הספדנ

 השפ 'ר לש "ותוהז. לע ןכו ,הל המדקש תרחא הבושתו ,וז "הבושת. לע .(הבושתל ךיראת לכ ןחינ אל

 •75 הרעהב ןלהל ןודנ — ץ־י
 :ך:ך 'םע ,(ץ"רח) ד"י ,"לארשי תמכחל הפוצה. ,"םינשי יבתכ. ,ץיוורוה שיא יולה יבצ ,לשמל ,האר 8

 םיניוצמה םינואגה ןמ דחא אוה יכ ,דומלתה תוכילהב ודי םצועו והכ תא רודל תוארהל.
 םדאל יוארכ רקיו דובכ ול ונתי יכ דומלתה ידמולו רודה ימכחו ילחנ בל תא תונקל בשח הזבו ,רודב
 ושאר ילע הנידמבש תוישארה תולהקה תחא לש תונברה רתכ תא הראפת רז תא ול ונתיו ,לארשיב לודנ

 .יוכו "סיפדה הז רובעב
 .100 ימע ,'א ,"םשה ישנא תודלות. י
 .(2 הרעה ליעל האר) "העד רסח ח"ת.ל ךכב ובשחש ,דלפנרב השעש הפ " .המדקהב ,(ג"נקת ,ןילרב) "שאר םימשב תובושתו תולאש רפס. 10
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 [ד] יאלפ השמ ד

 ןהכה לאפר 'ר לע ותפקתהמ םע־לבק וכ־רזוח היהו ,שאר םימשב תא ללכ םסרפמ
 תמא תרותב ץפחה לכל - וירבד לש אפיסל ותנווכ לכ .לאתקי הפצמב

 ."םירשימב."םירשימב ךלהתי" ייזאו רפסב ארקיש

 ךישמהו ,תדב םינוקיתה דעב ,םירתסימב םנמוא ,םחול היה ןילרב לואש 'ר
 - אנסרהד אסכ-תוהגהה לש רזומה םשה םצע ".םינורחאה וימי דע תאז ותמחלימב

 TT T : ~ : T ־

 ררועל רבחמה תנווכ לע דיעמ «,חמקבו םיגד יברק ןמושב ןגוטמה לכאמ ןימ אוהש

 ןוקירטונכ רכזנה יוטיבה תא ןילרב ריבסהש ףא ,ןכ לע רתי .ינברה לופליפה לע ךוחיג

 ,תבשד ט"פ ל"ז םרמאמ ךרד לע ,יניס רה ןוקיירטונ אנסרהו .יניסמ ןלהלדכ

 לע לפונ ןושלב הז ירפס תונכל יל תואיו /וכ האנש וב הדריש רה ,יניס רה יאמ

 יאנשמ ילוממו .ימע רעש ךות הפ בשוי יננה ,וב קוסע ינדועב יכ ,אוהה שרדה 1ןנ'ינע

 ,םיקוחהו הרותה למס ,יניס רהש זמור אוה הז ושוריפ םצעבש ירה — ""... ישפנ

 תונויערמ דחא לש תיליכשמה־תידוהיה היצאיראווה ונינפל "... האנישל םרג

 ןה ןה ,םימעל לארשי ןיב תולידבמה ,תווצימה ,ונייהד :םזיאדהו תיפוריאה הלכשהה

 ,ומצע רבחמה לש ורבסה תא הארנכ ולביק םירקוחה ".לארשי תאנישל תומרוגה

 לואש 'ר לש תפסונ הנווכל םביל ונתנ אלו ,תיתרוקיב הקידב אלב ,אוהש תומכ

 - לואש 'ר - אוה... ול סרה לילצ - אנסרהד אסכ ;הז רזומ םשב הזומרה ןילרב

 .תיתקוחתה תידוהיה תרוסמה תא סורהל אב אוה ";'ה לא תולעל סרוה

 לואש 'ר לש ויבתכ םיווהמ הפוקת התואב םירחאה הלכשהה יבתיכמ רתוי יילוא

 ליכשמ לכמ רתוי ;תודהיה ינפ שודיח לע ןילרב תלכשה לש הקבאמל יוטיב ןילרב

 תשדוקמה תרוסמה דגנ הז קבאמ לש תיגארטה האצותה לע וייח תורוק םידיעמ ,רחא

 .היגיצנ דגנו

 ויתועד יוטיב ידיל ואב הבש ,לואש 'ר לש הנושארה תיסומלופה הריציה

 תולפתה תונומאה יובירו תווצימה לוע ,םילקולקה םיגהנימה עפש לע תויתרוקיבה

 ,רבחמה לש ותריטפ רחאל אלא הספדנ אל איה םלוא .רשוי בתכ התייה ,םידוהיה לצא

 ןווכתה לואש ירש ,םידמל ונא (ד'נקת יהלישב וא) ה'נקת תנש תישארב וסיגל חלשש בחכיממ "
 .15 ימע ,םינשי יבתכ. :האר .וחננהל ףסונ רוביח םסרפל
 לש םינולימב ןייעו .(י'שר יפל) א*ע ,ח'ל ףד ,,הרז הדובע. ;'ב-א־ע ,ז"ט ףד ,'הציב. האר 'נ

 .'ךורעה.בו (אורק) קינפורק לשו בורטסאי
 .תרפסוממ־יתלבה המדקהב ,'שאר םימשב. 14
 .־םיבכוכ ידבועל האנש הדריש רה יניס רה יאמ. :,ב-א'ע ,טיפ ףד ,יתבש, ,רוקמב «
16 

 Thomas Morgan, [The] Moral Philosopher (London, 1738 [second :המגודל ,ןייע
edition]), pp. 27-29: ". . . But, tho' they were obliged to live in Peace and Amity 
with one another, or within themselves, yet they were put into a State of War 
with all the rest of the World . . . Thus it is evident, that the People of Israel, upon 
the very Constitution of the Law and fundamental Principles of Moses, were not 
to maintain any Peace or Amity with any other Nation or People. . . ." Matthew 

134 .Tindal, Christianity as Old as the Creation, I (London, 1730), p האנישה רבד לע 

 .םיידוהיה םינהוכה לש םייטעב תמרגנה
 .יניס רה לע םעה הלעי לבל השמל ונתינש תוארוהב םיימעפ רכהמ 'סרה. לעופה יכ ,ןייצל שי ''

 .דיכ ,איכ ,טיי ,'תוטש. האר
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 ה ןילרב לואש "ידרחה" ברה לש תיתדה המרופירה [ה]

 «.תמאו םולש ירבד לעו לזיו לע הנגה םשל הבתכש רחאל הנש הרשע־תחא ,ה"נקתב

 םיסחיימ «,ומצע לואש 'ר לש ותארוה יפל רעושמכ ,וייחכ סופדב האצי אלש םושמ

 בתכ תא םסריפ אל ןילרבש ,רעשמ ינא .אוה ןכ אל ךא 2°,בל־ךרומ םירקוחה ול

 תעפשהבש ,ןיוול שריה יבצ 'ר ,ויבא דגנ יבמופב תאצל הצר אלש ינפמ רשוי

 לזיו תא עונמל רמא ףאו ,לזיו לש תמאו םולש ירבדל דגנתה םיינוציקה םינברה

 21.םימוד2!.םימוד םימוסריפמ

 םיגהנימ תופירחב ןילרב רקבמ השדחה תירבעה תורפיסב וז הנושאר הריטאסב

 םוסריפב לזיו לש לודגה "ואטח" לע הינוריאב לאוש אוה .םהמ החונ הניא ותעדש

 :תמאו םולש ירבד

 םיבוטה םיגהנמב הלילח טעב םאה ,וטעב הנטש בתכ וילע רשא רבדה המו

 וא ,םירופב ץעב ןמה תאכהבו ,םירופכ םוי ברעב תורפכה בובסכ ,םירשיהו

 םיזוגא לוכאל ריתה וא ,הנשה שארב אקריו ירמתו בורכו שבכ שאר תליכאב

 גלגל וא ,בלולב םיעונענה רדסב (ריכזהלמ םה) רפכ וא ... אנעשוה םוי ינפל

 ליעגהל ומכ ,םלוע לש ומורב םיולת םהו ,םללעמב םיתוחפ םהש םינידה לע

 םוקמב העיגנה רחא פ"נע רורצב וידי חנקל ,הלחת ןימי לש [לענימ] לוענמ

 םוקממ קור ליטהל וא ,תבשב ה"רב ןיתשהל אלשו ,שאר תפיפחב וא ףוגב הסוכמ

 22.םינכ ךירבד הנה הלאמ תחא ... השע ול ,הובג

 םהילא ךשמ לפתה םעביטש לארשי יגהנימ םתואב בוקנל הרטמל ול םש לואש 'ר

 תארקל רתוח אוה אצמנ ךכו .המדיקה־ירחוש םיליכשמה לש םתרוקיב־יציח תא

 לש םתעד לע םג ,הרואכל ,לבקתתש לזיו לע הנגה .א :הלופכה תיליכשמה ותרטמ

 ,ןוושחב ג"כ) ןילרב לואש 'ר ,הרבחס לש ותופ ירחא הספדנ תרבוחהש ,חיכומ טוהסדנל 18
 ,[18441 'ה הנש ,Orients וספדנש וילע דפסההו ותאווצ קתעה האר .1794 .רבמבונב 16 — הלקת

 טרפה .105 '°ע ''א ."םשה ישנא תודלות, האר ,(46 ימע ,רכזנה ורפיסב ,יקסנישוד :ןכו ,714-712 'םע
 ,(1796 .ל) '' ,'ףסאמה,ב המסרפתנש תרוקיבב .ד־מקת — הביתכה תנש תא ןייצמ *רשי בותכו.

 הינימ ,ומצע אוה םלוא ;ד'מקת א ל ו דלקת ןיינמל זומרל ךירצ טרפהש ,רקבמה ריעמ ,א'ער ימע
 קר עמשמ — (איער ,ע"ר ימע ,םש) *ו"ח ימי לכ סופדל ואיבהל [לואש 'ר] ונתנ אל.ש ,שיגדמ ,היבו

 .םסרפתנ (1794 ףוס) הלקתב
 ,.א-ד תוביתה־ישארב םתוחה .רקבמה דיעמ (םש .*ףסאמה.) *רשוי בתכ. לע תרכזנה תרוקיבב 'י

 ימי לכ סופדל ואיבהל ונתנ אלו ,תוקולחמה תעב הזה רפסה רבח אוהו, רפסה רבחמ תא עדי אוה יכ
 רבכ ול ושע רשאכ ,ותארקל ואצי םרחב ןפ ושפנל ארי יכ. ,התייה ךכל הביסהש ,רעשמ רקבמה .לייח
 לע םרחה יכ ,ךליאו ט"מקת יבנל החוכ הפי וז הביס ."תטאה תבהא ןעמל כ*נ רבח רשא רחא רפסב
 ־םושמ הריבסמ הניא םלוא ,(89 'םע ,'א ,*םשה ישנא תודלות.) ט"מקת ,רדא ז"כב לטוה 'לאתקי הפצמ.

 .ט"מקתו ד־מקת םינשה ןיב "רשוי־בתכ. חא ןילרב םסריפ אל המ
 דימ רבע 'רשוי בתכה ,ומסרפל זועה ול היה אלש אלא. :122 'טע ,רכזנה ורפ'סב ,גרבניצ ג°

 ."די־בתכב םיקתעהב דיל
 ־לת) 'א ,"הלכשה ,תודיסח ,תונבר. האר .רבדל םעט ןתנ אלש אלא ,ןכ רובס ץ"כ ןויצךב םנ «
 אלא ןווכתנ אל הבתוכש רבתסמ .םיברב המסרפל ןווכתנ הבתוכ םא קפסו. :240 'סע ,(1956 .ביבא

 ותוברעתה לע .ירצה ונוהב םיליכשמה וירבחל התוארהל אלא הדעונ אלו ,ובש הביתכה רצי תא טיקשהל
 ןכו ,86-85 '°ע .'א ."םשה ישנא תודלות. :ןייע ןיוול ברה לש וריצמ וז הלועפ תעינמב ןוסלדנמ לש

 .(פ"כע :אורקל שי יילוא פ"נע םוקמב) ב"ע ,'נ ףד ,[ה"נקת ,ןילרב] "רשוי בתכ. " .189 'םע ,([תיעיבש האצוה] ב־כרת ,הניו) "תירבע יבתכמ רפס, ,סירעטעל יולה ריאמ
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 [ו] יאלפ השמ ו

 ךכ ךות .ב .ויסרטנוקב ל"נה םיגהנימב (''הלילח") טעב אל לזיו ירהש ,םידרחה
 וניא 'א לש וניינע לכש ,ןכומ .םילפתה םיגהנימה תרוקיב — היינשה ותרטמ תגשומ

 לבה יגהנימל געולו ףיסומ לואש 'ר .'ב תא שמשל התנווכש תיריטאס הנגה אלא

 ינשו הרתיה המשנה לע תרוסמה תא הטשפכ לבקמ אוה ןיא וליאכ הארנו 23,םירחא

 תד־ןהוכ לשכ המיענ התואב םיעמשנ וירבדו 2",תבשב םדאה תא םיוולמה םיכאלמה
 — תיטסיאדה תורפיסב רחא

 תליהק לש הבר הגה םא תעדל ןיא 25.ןוטלדימ סריינוק

 תדה־תרוקיבו םזיאדה תונויערש ,רעשל ןתינ םלוא ,וז תינוציח תורפיסב טרופקנארפ
 ,םירחאה םיירבעה םיליכשמל םיעודי־יתלב ויה אלש יפכ ול םירז ויה אל םייפוריאה

 הלוטיב ידיל ,םיבר םיטסיאדכ אלש םלוא 26.הלכשהה תמחלימב לואש 'ר לש ויתימע

 םיירבעה םיליכשמב םג ןידה אוהו —עיגמ ןילרב ןיא תיהולאה תולגתהה לש

 םיסיגה תלילש -םזיאדה לש רחא יזכרמ אשונב .המרופירב ולגדש םירחאה

 ףאו ;וז הפוקתב רחא ירבע ליכשמ לכמ רתוי תיטסיאדה העונתל לואש 'ר ברקתמ

 ללכ םהב קסוע אוה ןיא :תמאד אבילא — ך"נתב םידעותמה םיסינב רפוכ אוה ןיאש

 ךכבו ,םעב םילבוקמו םישדוקמה םייהולא־מניאש םיסינ ללוש והירה — ויבתכב
 ןמאנ דימלת והירה

 געלל םש ןילרב .יפוריאה םזיאדה לש - ומשל אלש וא ומשל -

 רסיקה תא ונימזהב יול ר"רהומ השעש םתואכ ,הלוגה ינב לכל םיעודיה םיסנה" תא
 םלוגב וא ,םימשה ןמ הריב דירוה [שרופמה םשה] םש י"עו ,התשמל סופלאדור

 יוארה ןמ הז רשקהב 27."זונגו ןומט ונדוע ורפע רשא ל"צז ילתפנ ררהומ השעש

 ןיטולחל לולשלו — םייכנתה םיסיגה תא לבקל הייטנ התייה םיטסיאדה ןיב םגש ,ןייצל
 28... םיינרדומ םיסינ לש םתותימא תא

 אצוי אוה ;דבלב םילפתה םיגהנימה תרוקיבב קפתסמ וניא רוטאמרופירה־ברה

 ןטב ינמ םיסומע" םידוהיה .תודהיב תויתדה תוארוההו תווצימה יוביר תא חגנל
 הווצימ םג שי ידוהיה עסופש הנטק העיספ לכב ."תובברלו םיפלאל םיגהנמבו תוצמב

 השוע אוה םא ןיד ךכ לע אהיש ילבמ ,וניעב ץורקל לוכי ידוהיה ןיא ;העינמ םגו

 ךותמו 29."ב"הוע ייחל םדאה תא ןיאיבמ הלאכ תוצמה יוברו" .ואל וא תואנכ והשעמ

 .. העבשה ייע םדה תלימ קיתשהלו ,הלהבה ילוחל תרפוע ךופשל. :א'ע ,'ח ףד ,םש «
 .ב'ע ,'ה ףד ,םש «
 ,Conyers Middleton :האר .תילותאקה הייסנכה לש םידספנה םינהנימה תא רקיב ןוטלדיפ 2!

A A A Letter From Rome Shewing An Exact Conformity Between Popery and Paganism 

(1729 ,.(London 
26 

 השפ. ירפיסב קסוע ינירה הינפרגב תירבעה הלכשהה תורפיס ןיבו םזיאדה ןיב עגפה־תודוקנב

 The The Impact of Deism :לופכישכ אציש רחא רוביחב ןכו (ב־לשת ,ביבא־לת) 'תרוספ ילבכב :ןוסלדנפ

(1970 ,on.on the Hebrew Literature of the Enlightenment in Germany (Austin, Texas. 

 .Journal.Journal of Eighteenth-Century Studies לש 1972 ץיקה ןויליגב ספדיי הז רפאפ
 לש תופקתהה תא ןכו ,ןוטלדיפ טסיאדה חא הריכזפ םירבדה חור .ב"ע ,'נ ףד ,'רשוי בתכ. 2'

 .תולפתה תונופאה לע ריטלוו
Herbert of Cherbury, De Religione Laid (New Haven, 1944), edited and 28 

translated by Harold R. Hutcheson, p. 99; Charles Blount, The Oracles of Reason 

.(London, 1693), pp. 9-10 
 תירב. ורפיסב וראק דוד איבפ — םיהז אל יכ ףא —םיסוד םירבד .א'ע ,'ד ףד ,'רשוי בתכ. «

 םיטפשפו םינידו םיגהנסב תסמועמ ןושלו הפוא ןיאו, :י'ק 'טע ,(פ"קח ,[ואסד] הניטנאטסנוק) 'ב ,יתפא
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 ז ןילרב לואש "ידרחה" ברה לש תיתדה המרופירה [ז]

 ייח"ב ןימאמ אוה ןיידע םא — שפנה־תוראשיה יבגל ותדמע תא תעדל ןיא וירבד

 תדהךקתמ געול - תודהיב אוה בושח רקיע .. ."אבה םלועה
 ופסותיש לכה רקע« -

 ןילרב עגופ םיתיעל 30."םויו םוי לכבו הנשו הנש לכבו רודו רוד לכב 'יגהנמו תוצמ
 — ויתועד םע םיכסמה יניעב םג —"אמלע הילוכל" בוטה םעטב

 אוהש העשב ןוגכ

 תומוצל "וכז" םה אלהו ,םשה־שודיק לע לארשי ילודג לש םתומ םיכבמ עודמ לאוש

 ופיסוה רתוי םייח ויה םא יכ" ,ןילרב יפל ,איה םתוא םיכבמש הביסה ?ןורכיז ימיו

 ךכב ."םיקסופהו דומלתה ןמ תויארב ךזה םלכשב םיאיצממ ויהש תובר תוצמ ונל
 .ידוהיה הנשה חולב ןורכיזה ימיו םיברה תומוצה תרוקיב תבוח ידי לואש 'ר אצוי

 תא בויחב האורה םידוהיה לש תיתולגה תוילאטנמה תא תופירחב רקבמ אוה ןכ ומכ

 אלו - הילא ףואשל שיש השודק הרטמ םשה־שודיקב האורו לארשיל תומואה תאניש

 וליאכ לואש 'ר הארנ םלועה תומואל לארשי ןיבש םיסחיה לש וז תכסמב .חרכה

 תוברקתהה תונויסינ לע וזמורב ".לארשי םע תריחב ןויער תא םג לולשל אב אוה
 םיגהנימה עפשו תווצימה יובירש ותעד תא לואש 'ר עיבמ ,הפוריא תוברת לא

 יד אל" :תימוקמה תוברתה ייחב ףתתשהל תורשפאה תא םידוהיה ןמ םיענומ םילפתה

 ונחנא אלא ,ונידיב םיקזחמה םיגהנמהו תוצמה ןמ ונתוא ריבעהל תומואה דיב ןיאש

 ולכי אל םתוכלמ לכבו םיוגה ימכח לכבו ,םיה לוחכ תוצמ םויו םוי לכב םיפיסומ

 ןגהנמו ,תורבקה תיב לע חינהל ב"ט ברעב םירענל םינתונש םימושה וליפא לטבל
 ויבקעב שד םדאש תחא הוצמו - םיפלא יפלא ורקעיש בטומו איה הרות לארשי לש
 עיבצהל-ותרטמ תא גישהל ידכ לואש 'ר יבגל רשכ לוכה ,ןכ יכ הנה 32."רקעי אל

 גת וצל וצ ןתרימש לע תיאנקה הדפקהבשו תווצימה יובירבש תוידרוסבאה לע

 .גתל

 וילכ־יאשונו דומלתה לע הבסנ הז סרטנוקב רתויב תורומחה תופקתהה תחא

 תילופליפה דומילה ךרד לע ןכו ,דבכה תווצימה לועל רוקמה םהש ,יאדמ םיבורמה

 לוטיבל ,ןמאנ ליכשמכ ,רבוע אוה דומלתה לע הפקתהמ 33.יליכשמה ןויגהה ןמ הקוחרה

 ךגהל" ידכ הלבקב הב שמתשמ אוהש ךות ,הריטאסה תועצמאב הלבקה לש רומג
 .קומע ילבק רפס אלא וניא תמאו םולש ירבד יכ ,"דוסה" תא "הלגמ" ןילרב .לזיו לע

 שוח ןיאו ,םינידו םיגהנמו םילת ילת ול שי הלילב ויפעפע רוגם דע רקבב שיאה םוקב יכ ,םויה ונומכ
 ארטוח איה אתיירואד הוצפ הנניא םא ,רתיהו רוסיא תרהזא וב ןיא רשא ונירבאב רבא תפונת אלו ונישוחמ
 ,אששחד אששחו הששחו הרזג וא השעמ ישנאו םידיסח גהנמ וא ,רדנ וא גיס וא ,םינואגה תנקת וא ,ןנברד
 הטטיצה ,וראק יפל .־ 'ובו ,הכרב וילע אבת רימחמה :רפאמה לע םיכמסנ םלכו
 באז־ןב ביל הדוהי םנ .ב־כק 'טעב העיפומ הז רפסמ תפסונ הטטיצ ."תדה ףרצמ. רפסמ החוקל תאזה
 — היצאנינאפה] 12 ימע ,המדקהב ,(א"עקח ,ןיוו) 'תדה ידוסי. ורפיסב (םילק םייונישב) וז הטטיצ איבמ

 "תרה ףרצמ. םשב רפס .10־ו 5 ימעב המדקה התואב םייוצמ "תדה ףרצמ. רפסל םיפסונ םירוכזיא ,[ילש
 .ןויע ךירצו :תולבוקמה י"התכו םירפסה תומישרב עיפומ וניא

 .א־ע ,'ה ףד ,"רשוי בתכ.30
 .ב'ע ,'ד ףד ,םש 31
 .א'ע ,'ה ףד ,םש 33
 — א"ע ,'ט ףד ,םש 33

 ירה םורטו ,דומלתה םי יקמעב םיקמעב רדשל וליחתה זא. :א"ע ,'י ףד

 םינידה וברתנו תויוה ופיסויו ,לופלפבו תופירחב ארמנה דומללו ןורדעי רדעמב םיקסופה

 .ןלהל ןכו ,ילש — רוזיפה .. רקח ןיאל
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 [ח] יאלפ השמ ח

 דומלל םלכ םשפנ תאשל יל עמוש ימע ולו" :םכסמו ,הלבקה ךרדב וריבסמ אוה

 ןמ הלפת םוש ורסחי אל ,רבד רדעי אל םלב םינוקיתה ושעי ףאו ,וז המכחה
 ידעומו םינמזה ינוקתו ,םירודיסה לכב תואבומה תומשה תורכזהו תולפתה

 רשפאש הלבקה תמכחב תואלפנ תודוס םלועב ולגתיש םכל ינא ברע :יכבהו החמשה

 אבתש התוא ךרעב בשחת ,וישכע לש הלבקהש רבדה עיגיו ,עדי אל ל"ז י"ראה ףאש

 גשומב רבחמה שמתשמ ,תדחוימה וכרדב ג'/'הדמלל רוסא 'יהיו תוינוציח תומכחכ

 ,טשפה :ונייהד) סרטנוקה לש םירושימה ינשל םיליבקמה וינבומ ינשב םינוקית

 טשפה :(תיריטאסה הנווכהו :טסכטה לש ,חטשה ינפ לע ,תיביאנ האירק ךותמ עמשנה

 י ת לש
 — ם י נ ו ק

 תודחוימ תויונמדזהב םירמאנה םיליהת יקריפ וא תוליפת ןתוא

 ךוניחה ירדיסב םינוקיתל ותנווכ יאדווב יריטאסה רושימב :(תוצח ןוקית :ןוגכ)
 .הז וסרטנוקב םיזומרה תדה־ינוקיתלו תמאו םולש ירבדב םיעצומה

 דוס יכ וטושפכ ןבוי אל„ אוה יב ,םיעטמ ןילרבש ,תרבוחה לש ןורחאה קרפב

 םילואש תונויער תודהיב שי יכ רוטאמרופירה־ברה זמור 35,"אוה קומע

 םתד תלד רשא המואו המוא לכב ןכו לארשיב םכסומה תעדי אלה,, .תורצנה ןמ

 ןקתל ונינע חישמה יכ ,לארשיל םידלא ןתנ רשא הרותה ריצ לע בוסת
 תחשו לארשי תיב םיוגה לככ הנה רמאל תימד ךיאו ,ןושארה םדא אטח

 תיטסיאדה הנעטה תא ןילרב ךפוה ןאכ 36."תעדה ץע ירפמ דוע לוכאל םעה לכל

 :וצפחל הב שמתשמו ,תודהיה ןמ התנומא תודוסי תא הלאש תורצנהש ,תקהבומה

 תידוהיה תולדביהה תא לאל םישל ידכ תודהיה לע תירצונ העפשה לע עיבצהל

 3ז.התביבסמ

 איבמ אוהש העשב רקיעב תילגתמ לואש 'ר לש תיליכשמה ומלוע־תפקשה

 המכ .הפוקת התואב תירבעה הלכשהה תורפיס לש הזכרמב ודמעש םיירקיע םיאשונ

 לש ילמיסה םביר־שיא — דרחה דמלמה לש וירבדכ םיאבומ וא ,דבלב םיזמורמ םהמ

 תועטל ןיא םלוא .ולש־ותעד הווחי רבחמהש ילבמ — תירבעה הלכשהה לשו לזיו

 ,ףיטומטיילה ,תרזוחה־המיענה תא תעבוקה איה־איהש לואש 'ר לש תימלופה ותנווכב

 תאטבתמ ובו ,דמלמה יפב םשומ רתויב םיבושחה םיזמרה דחא .הז יריטאס סרטנוקב

 ארבנ אל םדאהו,, :דמלמה רמוא .הלכשהה לש תירטנצופורתנאה םלועה־תסיפת

 םירבדה רשקה ךותמ 38",.. ורצויל חור תחנ תושעלו ,ונוק תא שמשל [םאנ יכ

 .ואל התא עמוש יריטאסה ןהה ללכמ :ךפהה תא רמול שקבמ לואש 'רש רורב םחורו

 .ביע ,ויט ףד ,םש 3«
 .איע ,זיט ףד ,םש 35
 .ביע ,(יט ףד ,םש 3'
 ןויסינ ונאצמ לכ"א קחצי לצא .ןילרבל תועודי ויה תויטסיאדה תועדהש ,ונתרעשהל עייסמש המ "
 םתוא יתיארו. :הימ ימע ,(ןיקת ,ןוושחרמ) ־ו ,'ףסאמה. ,'יעוסתשאה הירוא ןב םלשמ תורנא.ב המוד

 תרכזה תלפת ארקנ ןב*] *הבכשה תלפת םיללפתמ ,לארשי יגהנמכ םיגהנמ םיגהונ [דרפסב םירצונה]
 לארשי גהנמ ואר םא יתעדי אל .םיתסה תושפנ רובעב תורנ םיקילדמו [ [םירצונה] םידרפסה ןיב תומשנ

 רבד רכזנ םא יתעדי אל יכ ;... םהיניב תולגב ונתויהב הלאה םיגהנמה ונל ואב םא וא ,והומכ ושעו
 .'ילבבו ימלשורי דומלתב הלאכ םינהנמס
 .ב'ע ,'ד ףד ,'רשוי בחב. 38
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 ט ןילרב לואש "ידרחה" ברה לש תיתדה המרופירה [ט]

 תא םש אוה םהב ,ןילרב לואש לש םירחאה ויבתכב הרושיא תא תאצומ וז החנה

 39.ידוהיה39.ידוהיה םעה לש ורשואל תווצימה תנווכ יכ ,םיעטמו םדאה לש ורשוא לע שגדה

 .ומצע םדאה אלא ,תידוהיה הייווהה זכרמב לאה דוע אל

 הנכסה רבדב זאד תידרחה תונברה לש התדמע תא עיבהל דמלמל חינמ רבחמה

 ארוקל חינמו ,תישונאה הנובתה לעו המכוחה לע תוכמסיהה ןמ תודהיל תפקשנה

 הנובתהו המכוחה לש ןמוקמל רשאב הילאמ־תנבומה הנקסמה תא קיסהל ליכשמה

 תתמ לכש"הש ,לבוקמה ןועיטה תא ועילבהב ,הלכשהה לש היתונויער תכסמב

 ,דמלמה תעדל ןיטולחל רתוימ "תוינוציחה" תומכוחה דומיל «... אוה "םידלא

 וב שי ,שדחמ קיתו דימלתש דחא טשפבו ,תומכחה לכ תללוכ ונלש ארמגה" ירהש

 תשגדה םשל ךכל קקזנ לואש 'רש ,ןבומ «."םהילבהו םיוגה תומכח לכמ הנובתו עדמ

 רבעה תשרומ לא וסחי םג ןכ םירחא םיליכשמ לש םסחיכ .ארבתסמ אכפיאה

 לש סחי תואטבמה ל"זח תורמיאב שומיש אצומ והירה ,םהומכ ;יביטקלס־יתרוקיב

 םינברה לש המודה םלועה־תפקשה תא חגנל ידכ - רבעה יפלכ דובכ־תאריו השודק

 'רש "רודה לודג" רמוא - "םירומחכ ונא םדא ינבכ םינושארה םא" .ונמזב םידרחה

 ,םירבדה תנווכב תועט עונמל ידכו .לזיו לש תמאו םולש ירבד ןיינעב וילא הנופ לואש

 היה רומח םג רוש םג יכ" :דרחה ברה יפב םיאבה םירבדה תא ליכשמה רבחמה םש

 «."םינושארה םימיב רתוי עדוי

 תרוקיב דחוימבו-תמאו םולש ירבד לש יזכרמה אשונה-ידוהיה ךוניחה סומלופ

 ןמ םכינב וענמ" לש תידרחה תונשרפה .רשוי בתכב דה םיאצומ ,וירדסו ךוניחה

 ארקימ דמלל אלש ,ונייה - (רזעילא 'ר ירבד יפ־לע) ארקימה לע הרומאכ "ןויגהה

 לש םתעד תקדיצל הדבכנ "החכוהכ" תיריטאסה תרגסימב תאבומ-ארמג אלא

 תופירח וחמ רשוי בתכ תעפוה םדוק דועש ,םיירבעה םיליכשמה יבגל «.םינברה

 םע דחא הנקב הלוע איה .הריהנ לואש 'ר לש ותנווכ «,הרמיאה לש הז דומיל דגנ

 תמאתה־יא ,םידליה תאכה :לואש 'ר לש הז ורפיסב ידוהיה ךוניחה ירדיס תרוקיב

 הפשה קודקידב ןה םידמלמה לש םתורוב «,םידימלתה לש םתנבה תמרל רמוחה

 ענמנ וניאש ,ליכשמכ ןילרבל ינייפוא «.תינמרגה הפשה תעידיב ןהו תירבעה

 .אינר ןמיס ,א"ע ,ז'ע ףד ,'שאר םימשב. 35
 .ב־ע ,'ה ףד ,םש -י1 .ביע ,'ב ףד ,'רשוי בתכ. 40
 םושמ ןיבהל השקי אלו ,הלכשהה תורפיסב תרכזנו תרזוח תאז ליזה חרמיא .ב'ע ,'ט ףד ,םש 42

 לש תחא היצאיראווב אלא םישמתשמ םה ןיאש ,אוה ןיינעמה .םיליכשמה ןיב תיראלופומ התייהנ הפ

 (ב'ע ,בייק ,'תבש.) 'םירומחכ ונא םישנא ינב םינושאר םא. :ינשה חסונה תא םיטטצמ םה ןיא ;הרפיאה
 קחצי :ז'כק ימע ,וינקת ,םש :זיסר 'םע ,טיטקת ,'ףסאסה.ב ןייע .(היפ ,"םילקש.) תימראבו תירבעב

 ,'י ףד ,(1792 'ןילרב) 'ב ,'ףסא ילשמ. ,בונאטאס :היל ימע ,(1784 ,ןילרב) 'תודפה רפס. ,בונאטאס
 .דועו ,א"ע

 .א"ע ,יד ףד ,'רשוי בתכ, «
 שוריפב וקסע ןכ .צ'ר ימע ,ז"נקת ,'ףסאמה. :יב רעש ,(1750?) ידסומ תלהק. :לשפל ,האד 44

 .רבאנשו לתו הרטיאה
 .א'ע ,'ו ףד ."רשו' בתכ. «
 :יישרל וסחיימ לואש 'רש ,אבה רופיסה דיעי םידמלמה לש הלפשה םתדמע לע .א"ע ,'ז ףד ,םש 46

 רשאמ םיצע יבטוח תויהל ופידעה םהו ,םידמלמ תויהל וא םיצע בוטחל — הריחב ם'נועב'נל ןתנ עשוה'
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 [ י] יאלפ השמ

 רואיבל םסחי לע םהל לחומ וניאו ,ירבעה קודקידל םאטח תא םינברל םג ריכזהלמ

 «.ןוסלדנמ לש
 תיתורפיסה המחלימב ונמז ינב לכ לע ןילרב לואש 'ר הלעתה הז ןטק רוביחב

 ןשיה דגנ
 רטרא ,לרפ לש םתמחלימ תא וב רשבמ והירהו - בונאטאס קחצי לע ףא -

 םולש ירבד לע סומלופה תעב סופדב עיפומ רשמ בתכ היה םא .ט"יה האמב ןודרוגו

 רשפאו ,םינברה ןיבו םיליכשמה ןיב תושגנתהה תא ףירחמ היהש יאדוול בורק תמאו

 העשב הז היה ,ה"נקתב םסרפתנשמ .יולגב הלכשהה תמחלימל אצוי ןילרב היה

 םינוקיתל היתושירדב המוציעב התייה — תירבעהו תידוהיה — הלכשהה תמחלימש
 ,1796 /ג /ז) ףסאמהב רקבמה ;שודיחה ןמ רשוי בתכב היה אל רבכו ,תידוהיה תדב

 לוכ .לזיו סומלופב רושקה ירוטסיה ךרע םא־יכ הז רפסב האור וניא (ח"סר ימע

 דחא רבח .דנה םתקעזו תומולחה ירבד הלאה תובירה רבד לעו,, :אוה ריעמ אוהש

 בל חמשי ... תוכיאה ברו תומכה טעמ ,רשי בתכ הזה רפסה לארשי ימכח ילודגמ

 ברה תקדצ ןימיל דומעל רבחמה אצי ךיא ,ץפח ירבד וב ואצמב ,וב תוגהל ארוקה

 ,ןייצל שי יכ־ףא ."וילע םיממוקתמה דגנ ותוכזב ךפהלו ,תמאו םולש ירבד לעב

 ,תדה דגנכ םייתרוקיב םיעטק המכ טטצל תונמדזהה תא ץימחמ וניא רקבמהש

 .הלעמל םונאבהש

 דגנ ,תודהיב תיתדה תוכמסה דגנ תוישיאה תופקתהה עסמ תא ליחתהש רוביחה

 תא עיגהש והמ «.ןילרב לואש 'ר ,ליכשמה־ברה לש וידי־השעמ אוה ףא ,םינברה

 ־שש רואל אציש יכלה רפס דגנ ,רוקמה תא תפלסמה ,הפירח תרוקיבב תאצל ןילרב

 ירביד יפל ?ןהכה לאפר 'ר דבוכמה דרחה ברה ,ורבחמ דגנו ,ןכל םדוק הנש הרשע

 ול ויהש הארנ,, :לואש 'ר לש תישיא הפקתה וז התייה םירקוחהמ םידחא

 הרעשהכ תאז לבקל שיו ,ןיא-תודבוע םלוא «."ןהכה לאפר םע םיישיא תונובשח

 יפכ הלכשהה תפוקתב הינמרג תודהי ייחב הז ריעסמ ערואמ לא תסחייתמה ,דבלב

 .ו"הא תוליהק ינייד וילא וסחייתהש

 ןיבהל השקי ,דבוכמה ברה םע םיישיא תונובשח ןילרב לואש 'רל ויה םא ףא
 ,ויארוק ונימאי ןכאש ,ןילרב רעיש יכו .התופירח תאו ודגנ להינש המחלימה ביט תא

 רבחפה וליאו ,הלולב איה 'רשוי בתכ.ב דמלמה לש ותפשש ,ןייצל שי .(ביע ,יו ףד ,םש) ... םידמלמ
 .ליכשמל תואיכ םיזורחב םיתיעלו תצלמנ הפשב רבדמ

 .ביע ,'ז ףד ,םש «
 רבחמה היה אל ונבש ,רורב בינקת טבש חירד 'א םוימ ןיוול שריה יבצ 'ר לש בתכיט יפ־לע ו8
 ,־םירפוס תטילפ, :האר .'ולסרבס ללה םהרבא ירב הנוי 'ר ודי תא ךמס ;־לאחק' הפצמ. לש דיחיה

 •54 'םע ,'םינשי יבתכ. ,ץיוורוה :ןכו ,29 ימע ,(סירת) יב ,־ןרנה.
 ,(111 יסע ,ל־נה ורפיסב) ץרנ לש סהירבידמ .125 יטע ,רכזנה ורפיסב ,גרבניצ רובס ךכ «

 ,ל־נה 'לננאה ורפיסב) 'קסנישודו ,(70 יסע ,'ב ,'תוכופהת רוד.) דלפנרב ,(88 'םע ,ורפיסב) טוהסדנל
 קלחכ אלו ,ןהכה לאפר 'ר לע — !אל ותו — תישיא הפקתה וז התייה וליאכ עמשנ — (41 יטע

 םיליחתמה ,ויהא תוליהק 'שאר לא ויבתכיסב .םירחאה םיליכשמהו לואש 'ר לש הלכשהה חטחליסס

 לואש 'ר איבמ ,טיפקת ןסינ שדוח תישארב וספדנש ,*.. . אנוטלא להק מ'ופ םיניצק םיפולאהל. םילטב

 .*הצמשל םתתלו לארשי ילודגו רודה ינבר תוזבהל. התייה ותנווכ יכ והומישאה רשא ,ויבירי ירבד תא

 .לוכו לוכמ וז המשאה החוד לואש 'ר
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 אי ןילרב לואש "ידרחה. ברה לש תיתדה המרופירה [אי]

 ת ו ו צ י מ ב לקה ,ותדפקהבו ותואנקב עודי היהש .ןהכה לאפר ברה יכ

 קר לואש 'רל סחייל שי יכו ־»?תופירטו תולבנ ירוסיאב לזליזו
 ?המ יהיו דרחה ברה תא ץימשהל הפיאשה תא

 ,הז ורפיס םשב זומרה תא תוארל םירקוחה וביטה אל ־!,אנסרהר אסכ הרקימבכ

 ונל רסמנ םשה .יוארכ םשה תא ארק אל ףא םקלחש אלא דוע אלו

 עיפומ אוהש יפכ ,קייודמה םשה וליאו "."לאיתוקי הפצמ"כ םיבר םירקוח ידי־לע

 י הפצמ אוה ,רפסה רעשב
 םשה תא וקיתעה םהש ךכמ העבנ םתועט ־־.ל א ת ק

 י
 יונישל םביל ןתיל ילבמ ,לאיתוקי תרות ,ןהכה לאפר 'ר לש ורפיסמ ל א י ת ו ק

 בל־תמיש ילבמו ,ל את ק ן הפוצמ :ולש־ורפיס םשל ןילרב סינכהש בושחה

 יתש תומשמ ,עשוהי רפסמ חוקל םשה »«.רפסל ותמדקהב ומצע לואש 'ר לש ורבסהל

 ־תא הכה־אוה" :'ב םיכלמ רפסב היוצמ םשה תנווכ 55.לאתקןו הןצמ םירעה

 המש־תא ארקיו המחלמב עלסה־תא שפתו םיפלא תרשע חלמה־יגב םודא
 י

 5«."הזה םויה דע ל א ת ק

 תא השוע אוה ךלמה ה יצ מ אב .המחלימל ,אופיא ,אצוי ןילרב לואש 'ר

 םינוקיתה תמחלימ איה ותמחלימ "... ויבא דודכ אל קר" ,ויהולא יניעב רשיה
 תידוהיה תידוהיה תדה לש יטירותואה למסב םחליהל דמוע אוה המשלש ,תדב

 ,תדשפתמ־יתלבהו,תדשפתמ־יתלבהו הרימחמה תיתדה תואנקה לש למסב ,ונמזב

 לע ".םיליכשמל תידרחה תודגנתהה לש טלובה למסב — וביל־תאונש

 ."ךתוא טפשנ יננה טרפל" :רפסה רעשב רשא טרפב זמור םג אוה וז ותמחלימ

 הריטאסהמ הנוש איהש אלא ,הריטאסה בוש אוה רוטאמרופירה לש וקשינ־ילכ

 יאנק לש םינפ לואש 'ר דימעה הז ורפסב" ,ןכא .רשוי בתכב הב טקנש הרישיה

 חמדקה ,(1789 ,ןילרב) ךורב ... ברהב ... יידבוע ... ברה ורבח ... 'לאתקי הפצמ. 5°
 .[ירופסיט יפל] 6 דומעב ,רבחמה
 .ליעל וננויד האר "
 'א ,'השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה, ,רנזולק ףסוי ;13 הרעהב ,םש ,ורפיסב ,ץרנ :האר גנ

 ,רכזנה ורפיסב ,רלהאפ ;111 'םע ,ורפיסב ,יקסנישוד ;םש ,םש ,דלפנרב ;132 'טע ,(i960 ,םילשורי)
 'טע ,(ז'ישת ,ביבא־לת) ־הליעמה רפס. ,רקצירפ רשא ;49 הרעה ,32 'םע ,ורפיסב ,באילא ;77 'םע
 .66 'טע ,(נ'סרת ,אקארק) 'בשומל חוא 'ס. ,סעקקוד לאקזחי ;31

 ,(ז'צרת ,ביבא־לת) ג"י ,'לארשי תודלות. ,ץבעי באז ;םש ,םש ,טוהסדנל :רפסה םש תביתכב וקייד «
 אבומ רבחמה תמדקהב .125 'םע .ל'נה ורפיסב ,גרבניצ ;203 'טע ,רכזנה ורפיסב ,ץ'כ .ב ;170 'םע
 ,ף'וקהו ד'ויה לש !דוקינ ףלחתנ ל א ת ק י דוקינב ;ל א rç קי ; ה f ¥ 1? :רפסה םש ובו דקונמ ריש

 • ;ל'צו
 :(ירופסיט יפל] 9 '°ע ,המדקהב ,'לאתקי הפצמ, ורפיס םש תועמשמ תא לואש 'ר ריבסמ «

 ח'ל קוספ ו'ט !טיס עשוהי רפסב תורופאה םירע יתש תומשכ ,'לאתקי הפצמ. הז ירפס תא יתארקו.
 תרות. רפסה םשב 'לאיתוקי. םשה] אלמ אוה וב םאו ,יביר שיא בתכ רפסה םשכ ןורחאה םשה

 לש ויתוערגיפ לעו רסחה ביתכה לע םילפ־קחשיפ] ונורסח ויתיארה הנה [ןהכה לאפר 'ר לש 'לאיתוקי
 '.'... [רפסה
 .'לאתקיו הפצמהו ןעלדו. ;ח'ל .ו'ט ,'עשוהי. 55
 אל קר הוהי יניעב רשיה השע. רשא [!]ה יצמ א ךלמב רבודמה .'ח-'ז ,ד'י ,'ב 'םיכלפ. י6
 .('נ 'ספ ,םש) 'ויבא דודכ

 רקיעב ,5־־4 'טע ,'םינשי יבתכ. ,ץיוורוה :ןונב ,םירקוחה ןמ םידחא וניחבה ןורחאה טרפב «
 .ןוסלדנט לש םוגרתלו רואיבל ןהכה לאפר ברה לש ותודגנתה תטחמ
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 [בי] יאלפ השמ בי

 םלוא "»."תילארשיה תדה תאנק אנקמ םיהלא ארי רותב ... הארתה" אוה *«;"תדל

 "0."האריה ליעמב םיארוקה יניעל ףטעתה"ל רשאמ תרחא התייה ותנווכ

 ימלופ־יטסידנאגאפורפ ןויביצ ןאכ תלבקמ ןילרב לש תדה תמחלימ

 לוכמ ןהכה לש ורוביח תא לטבמ אוה "!;יאנג ייוניכב ובירי תא הנכמ אוה .קהבומ

 הארה ןאכ" :ןווכתמב םיזגמ םג ןילרב "".תורוהט־יתלב תונווכ ול סחיימו "2,לוכו

 טעמב ךא לואש 'ר לדבנ וז ותשיגב םלוא "«."הליבנ ירוסיאב שאר תולקו לודג תוזע

 ותוניתמב אוה לדבההו - םיליכשמבו הלכשהב םמצע םינברה לש םתמחליממ

 בצמה לש הרוטאקיראק רייצל איה ןילרב לש ותנווכ לכ ""... ולש

 ןהכה לאפר 'ר לש יכלהה ורוביח תא וארוקב יכ ,רפסמ אוה המדקהב !ונמזב יתדה
 יכ םלועמ יתנמאה אל רשא םירבד איה השדח הרות יכ תמאב יתיאר"

 הפירטו הליבנ ירוסאב םילוזלזו ועמשנ אל רשא תולוק ,םכח יפמ ואצי

 איה השדח הרות אל :ינכתוח םזאקראסב תלבוגה הינוריא ונינפל ""."דאמ םיבר

 ,תורמוח אלא תולוק אל ;תודהיב לעשו דעצ לכ לע היוצמה הנשי םא־יכ
 לואש ןעוט ,ןהכה ברה לקה ותוריעצב .תומזגומ תודפקה םא־יכ םירוסיאב לוזלז אלו

 רוסאלו רימחהל [-נ ותדמ ךפהל יהתו" התע וליאו !ורפיסב הארנ רבדהו ,ןילרב

 הכופיה תא ןילרב רמוא ןאכ םג "".תודסחתה לואש 'ר האור ךכב "ל."םירתומ םירבד

 'ר לש ותפקתהל הרטמ תושמשמ ןהכה לאפר 'ר לש "תולקהה" אל ;ותנווכ לש

 .תודהיה.תודהיה לע ליטה — םיאנקה םינברה למס — הז ברש תורמוחה םא־יכ ,לואש

 ועטי אלש איה ותנווכ :םישרופמ םירבד רמוא ןילרבש ירה ,יגס אל ךכב םאו

 דעב תלדה" רוגסל ןילרב לש ונוצר !ויתורמוחבו ויתולוקב רבחמה ירחא וקספיו

 ירבדמ ול השעי ,ויניעב רשיה לככ שיא םוי םוי ידמ םיאבה םיבורמה םירבחמה

s8 203 יסע .יא ."הלכשה ,תודיסח ,תונבר. ,ץ"כ. 
 .74 '°ע ,'ב ,"תוכופהת רוד. ,דלפנרב «
 .םש ,םש 60

 ■תופירט ליכאהל שקבפו ולש וניאש תילטב שבלתנו בנג םג םיניעה תא זחא ,רבע תוריבע השלש.61

 .(א"ע ,ח"ל ףד ,"לאתקי הפצט.)
 םירבד :ב"ע ,'כ ;םנפונט ונושל :ב"ע ,'ו ;(ב־ע ,ו"כ ,םש :ןכו) ריינה תתחשה :א"ע ,'נ ףד ,םש 63

 .תוטש ירבד ,םילותה :ב־ע ,ה"כ ;םילטב
 :ב־ע ,ה־כ ;הזה רבחטה לש [!] םוצעה תודיסחה :א"ע ,ה־כ ;עשר תוללוה :ב"ע ,'כ ףד ,םש 68

 .ל־ז וניתובר ירבד ךפהפ אוה ךיא :א"ע ,ויכ ;ויעותעת
 .איע ,'ד ףד ,םש 6'י

 שיא שיא ... 'יטוידהבש טוידה ... ערפו ףנח שיא. :לזיו דננ ותשרדב לבט דוד ברה אטבתה ךכ

 . .. שבד טהעטב םינועפצ סראו םינינת תסח הסכפ אוה .. . הלקנו שר . .. ןיעה םוחש שיא . . . עשר

 טאשב חידהלו תותפל ךלי שחנכ ולוק ... חור סגו עשר ,הטוש ... הזה בעותטה ... םידליה חידפכ

 תיסטכ אב ... ןקזה חרק ... יתפו עגושסכ ... ץרש [ ?רבדכ] רבדב ... סואפ אוה ... שפנ
 (L. Lewin, "Aus dem jiidischen Kultur- "םיתוחפבש תוחפ שיא ... הזה ליואה .. . חירפה

.kampfe," Jahrbuch der judisch-Literarischen Gesellschaft, XII (Frankfurt, 1918), ss 

 ותושרל ורטע לש תוטישב ושפתשה םינברה .(0V' 127 .רנזולק לש רכזנה ורפיסב ן"ע ןכו .182-194

 וליטהו םיליכשפה ירפיס חא ופרש םה .(תונוטלישה םעטפ תולבניפה ףא לע) םרחב ;ןילרב לואש לש

 .םהירבחפ.םהירבחפ לעו םהילע םרח

 .[ירופסיפ יפל] 6 'םע ,רבחפה תפדקה ,"לאתקי הפצט.66
 .א"ע ,היכ ףד ,םש 68 .8 יטע ,םש 4י
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 גי ןילרב לואש "ידרחה. ברה לש תיתדה המרופירה [גי]

 לוע לע םיפיסומה םינברה לכב םחליהל איה ותרטמ •*.''ילכו םודרוק הרותה

 םמורתהל םיעתמ ןרק ומירי אלש,, :וז ךרדב םעה תא גיהנהל םתוכמסבו ,תווצימה

 ותרובג עורז תוארהל תמאה לחה יכ ,וירשואמ תא עלבלו ,וירשאמו םעה יעור תויהל

 '»."וירכוע דגנ

 תודהיה לש תמאה התייה אל '1וב וכמת רשא םיליכשמה לשו ולש תמאה םלוא

 ילודגבש לודגה,, לע אל־ותו תישיא הפקתה לאתקי הפצמב התארש ,הינמרגב תידרחה

 והינ אוה ןוילע שודק חור,, ","ןהכה לאפר 'ר םינפ אושנו ןקזה םהה םימיב לארשי

 ™.ורבחמו רפסה יודינב האצי איהו ","וניכותב םיהלא אישנ ונתראפתו ונירואמ

 'ר םהיניבו םינבר המכו ,שריה יבצ 'ר ,ויבא ןכו '־,ומצע לואש 'ר אצי םרחה דגנ

 .[ירופסיט יפל] 9 'טע ,םש 69
 לעו ומצע לע בתכש הנגהה ירנידט ונא סידמל לואש 'ר לש וביל ירוהריהס ץטש ,םש ,םש ל°

 (המדקהב ,'לאתקי הפצמ.) ד'הבלמה לש הפירחה הפקתהה לע .רדנלדירפ דודו הפי קציא םיל־וטה
 אצסנש סופדה תיבל םיאיבסה ,םידבכנהו םיריבגה ירבדש רמואה רסאי םאו, :ראשה ןיב לואש 'ר ריעמ

 ךומסבו ןוטסבו .. םיניצק םיפולאהל. רכזנה ובתכימב) "... םראווצ לעפ רודה ינבר לוע קורפל זמר םהב
 יתוריעה ,םינברה תדע לעו תדה לעו םידוהיה לע יתבשח יכ ילע בושחל ... שיא לכ בלמ איצוהל. :הזל

 תורעשה לטבל אב לואש 'רש ףא .(םש ,םש) "... 'תאב הרותה דובכלו ,'תאצי תטאה ןעמל 'כ ... יב
 תוכמסה דגנו תרוסמה דגנ ולש תרה תמחלימב לואש 'ר לש ותנווכ לע תודיעמ !הש ,ונל הארנ ,ולא

 .תינברה
 ישנא תודולת,) "םירענ ךוניח. סופדה תיב 'שאר ,רדנלרירפ דוד ,וסינו הפי לאינד רב קציא 71

 .(88 'טע ,'א ,"םשה
 .91 'םע ,םש ,טוהסדנל לש ונושלב 'ב
 •92 'טע ,םש ;םרחה קספב ו",דא ינ"ר לש םנושלב 'ג
 .91-89 'םע ,םש ,טוהסדנל לצא יבמופה זורכהו יודינה קספ תא האר «
 רר"הומרר"הומ ברהל י"נ לואש רר"הוט לודגה ןואגה ברה תבזשת. תא ןילרב םסריפ ט"טקת ןוויס ג"יב 75

 אלו היה אלש רשפאו אוה ימ ונעדי אל ... הזה השמ 'ר. :רמוא טוהסדנל .(ט־מקת ,ןילרב) 'ץ'י השמ
 רבוס והומכ .(93 'טע ,ורפיסב) "ומצעל לואש 'ר הדבש ךורב רב הידבוע םש ומכ יודב ומשו ארבנ

 ־ילמרכ השס לש ותרעשה ,דוס' לכ תלוטנו ,דואמל דע תרזוטו .(72 'םע ,ל"נה ורפיסב) דלפנרב םג

 השמ אלא וניא הז השמ 'רש ,215-214 'םע ,(19^7 'קרי' יינ) 'ףיסו רפס. ורפיסב ,רנרבניו
 ,יאדוול בורק .ןכל םדוק םינש שולש יח לכל ם"ח קבש ןוסלדנמ ירהש ;ן ו ס ל ד נ ט

 הרעשה תעבהב קפתסהל ןיאש ,ינמוד םלוא .יביטקיפ אוה םשהש ,סתרעשהב דלפנרבו טוהסדנל וקדצש
 — הז םשב שומישה תועמשמ תא ריבסהל תוחפל וא — םלענה השמ 'ר חא תוהזל ינויסינב .דבלב וז

 השמ רר"המכ ,[ץ]'צקה דיגנה ינברה ,יתוחא ןתח. תא הנוט לואש 'רש ,"םשובה תגורע. ףוסב יתאצמ
 רובעכ הז וסינ לא ו'בתכיסב ,ךדיאמ ."שאר םימשב. לע תומיתחה יפסואמ דחאכ "אלסערבב ו"צי ריס

 תא יקסנישוד רסומ ךכו) "השמ בקעי. והנכמ אוה (ךליאו 10 ימע ,"םינשי יבתכ.ב ומסרפתנש) םייתנש
 •(57 •(57 'םע ,רכזנה ורפיסב ומש

 ןורתיפה תא אוצמל שי יכו ,לואש 'ר לש וסיגל תוסחייתמ וללה תובושתהש ,חינהל ןיאש ,יל הארנ
 :דבלב הבושתה רעשב ןויעב וקפתסה הז אשונב םיקסועהש ,המור .יביטקיפה םשה רבסהב

 השמ. :הנושל הזו .התחיתפב — הבושתה ףונ לש תונושארה םילמה יתשב אצמנ ןורחיפה 'רהש
 חכל םאו ,ירטסלו לקשמל ול בר וידי ,'רדס אתיש ארמגה לעו הרותה לע ,'ה ינפל רוצע ,ירצערב

 ...תבושת,) "!ו־רנ השמ 'והמ אלפומה ברה וה'נ אוה ,'רקת' ברו םיכח ,יראכ םירובנב ובל ץימא
 .('ב 'סע ,... "לואש רר"הוט

 ."ןיכרע.בו ,ב'ע ,ד"עק ,"ארחב אבב.ב ,דומלתב תומוקמ ינשב עיפומ הז ירצערב השמ
 אנוה בר הוה היתלכד התבוחכד אברע ירצע רב השמ. :"ארחב אבב,ב ארטנה תא איבא ןלהל .איע ,נ"כ

 השרננד אנוה ברל הצע היבסנר ליזינד אכיל "בא רמא אתלט היל אקיחרו הוה ןנברדמ אברוצ הידב
 לכוי אלו] ־אוה ןהכד אתלפ יאלגיא ףוסל ... הרדהנ רדהו ,דובאמ הבותכ יבגיתו ליזיתו והת'בדל

 תנבהל ותועמשמו םשה תובישח תאש ,יאדוול בורק .התע הרורב השמ 'ר לש ותוהז ,ןכבו ,[הריזחהל
 (ירצערב השמ) באה :תירופיסה היצאוטיסב — ידומלתה טסכטנוקב אוצמל שי "לאתקי הפצמ. סומלופ
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 [די] יאלפ השמ די

 לואשל םרג םרחה ד7.־ןדנלדירפו הפי "םירענ ךוניח" תרבח ישארו '«,אדנל לאקזחי

 תמחלימ תא ריבגה ךא הז םרח םלוא ,טרופקנארפב ברכ ותרשימ ןדבואל ןילרב

 'ר םסרפמ ,סומלופה םצעב ,ט"מקתב .היגיצנבו תרוסמב רוטאמרופירה־ליכשמה

 ויתונעט רקיע תא הצרמו רזוח אוה הבש ,ףסאמהב ,"םיעיר ינש חוכיו" ,החיש לואש

 תוליהק לש ןידה־תיב םירחהש םרחה דגנ הרומח תרוקיבב אצוי ,ןהכה לאפר 'ר דגנ
 םג תאז השעש יפכ — תורשפתה לש תורשפא הלעמו ,ךורב ןב הידבוע 'ר תא ו"הא

 תא ושקביו םרחה תא ולטבי םא ויבירי םע -... לואש ברה תבושת בתכימב

 ,וביר־שיא לש רחא רפס לע הפירח תרוקיב לואש 'ר םסרפמ הנש רובעכ ד8 .ותחילס

 םשל אלא הרקיעמ הדעונ אל ןהכה לאפר לש הז ורפיס לע תרוקיבה .ןושל אפרמ

 ידומע רשע־העביש ךותמ .טרפב לאפר 'ר לעו ללכב רודה־ינבר לע הפקתה

 דעונ הלא םידומע השימחב ףאו ,ןושל אפרמ רפסל םישדקומ השימח קר ,רמאמה

 ■— ?ויבא ןתנש תוברעב רזעיהל לבויה ;קוחד ובצמו ,דימלת (אנוה בר) ונב .וחלב לש התבותכל ברע
 תוברעה ימד תא הלביקש רחאל ותשורג תא תאשלו רוזחל לכוי אלו אוה ןהכ ירהש ;אלש ,רבתסמ
 ףרשנו ךרחנש ימ :תירוקמה תועמשמב) ןנברדמ אברוצכ ,אוהש ,ונל זומרל לואש 'ר הצורה .ויבאמ
 תוברעב רזעיהל לכוי אל — (?םיבתכ) הבותכל ברע ויבאשו ,קוחד ובצמש ,(...םימכח לש ששאמ

 ?באה לש וז
 לע ןיד ךרדב שנוע םוש ןיא, יכ 'ךורב רב הידבוע 'ר. תא ומירחהש לע לואש 'ר החומ ,ותבושתב

 אוה .('נ 'טע ,'לואש ברה תבושת,) *השעמ תעשבו דחא ןינעב אוהשכ הזו ,הרות ירבדב חתרש ח'ת
 בייחתנ, ומצע ןהכה ברה יכ—ותביתכו ותבישח ךרדל תינייפואה ארבתסמ אכפיאה תטישב — עבוק
 לואש 'ר = ךורב רב הידבוע 'ר :ונייה] גישמה 'יה 'יפאו ,םריתהו םיבר ןירוםאב ודי טשפש לע יודינ

 ותנקיזבש ,ןהכה לאפר 'ר לע דיעמ ןילרב .('ד 'םע ,םש) *[גישמה] השע ןידכ והדינו לארשיב ןטק [ומצע
 שריה יבצ 'ר ,ויבא לש ובתכיט םסרפתמ סרטנוקה ףוסב .('י-'ט יטע ,םש) רימחהל —ופוצרפ תא הניש
 םסריפ (7 הרעה ליעל הוושה) ןיקת ןוויסב ו'טב .*לאתקי הפצמ. לעב ןיינעב םרחל שוחל ןיאש ,ןיוול

 לע תינש ,ץ*י השמ רר'הומ ברחל ... לואש רר'הוס דובכ ןואגה ברה תבושח. :היינש העדוה לואש 'ר
 הניא םרחה ןיינעב םינברה לש םתקיתש יכ ,ריבסמ אוה הבש ,(ן*קח ,ןילרב) ־אנוטלאט םרחה תודוא

 אוה םהב ,(ט'סקת לולאמ) גארפמ אדנל לאקזחי 'ר ירביד תא איבמ אוהו ,החיתרב םא־יכ האדוהכ
 .*םימש םשל אלש םידדצה ינשמ ,ותליחתש ,תקולחמב סינכהל יכרד ןיא, יכ ,הדמעב טוקנלמ קמחתמ
 תמייק התייהש ,הרומ ,ךוסכיסב םידדצה ינש תא רקבמ אוה הבש ,*הדוהיב עדונ, לעב לש וז ותנחבה
 .םרחה תא זירכהל וזפחנש לע ויחא ינייד לע תמוערת
 ,םרחה לטוה וילעשו *לאתקי הפצמ. רבחמ אוה ונבש ,שריה יבצ 'ר הליג דציכ רפסמ טוהסדנל *י
 םינואג ינש.מ המוד ןיד־קספ ףריצו ,םדגנ ןיד־קספ איצוהו דמע םיסירחמל ףרטצהל םוקמבו ותעד הנישו

 ונירומ ונינודא דובכמ *ןיד קספ. :הארו .(92 'סע ,'א ,'םשה ישנא תודלות.) *ןילופ ץראב םינלפוס
 ,אדנל לאקזחי 'ר לש ותרגיא תמסרפתמ ןידה־קספ דיל .(א"נקת ,ןילרב) שריה יבצ 'והמ ... וניברו
 .(ןיקת ,ןויס) 'אוהה םרחל שוחל ךירצ ןיא.ש

 ,םיפנחה תכו םיעובצה תכ לש ןבלמ איצוהל ידכ ספא. :93-92 'סע ,'א ,'םשה ישנא תודלות. "

 תא ונלאשו ,[שריה יבצ ־ר] ו'צי ןואגה ברה ו'מדא תרדה םורל ונילעו ונמק ,רקש ירבוד יפ רוכסלו

 בתכו זורכ םוש אצי םיקהבומה םינברה וניד תיבמ אלו ונטמ אל יכ ... עומשל ונחמשו .רבדה תודוא ויפ

 .'ורבחמ לע ןהו ל'נה רפסה לע ןה ,םרח
 .ןילרב לואשל סחוי ךא ,םש־סוליעב ספדנ רוביחה .נ*ער-א'סר ימע ,טיסקת ,ןוויס ,'ףסאמה. יי

 הייפוא ךא ,[***] םיבכוכ השולשב המותח החישה .א"י 'םע — (75 הרעה) ל'נה בתכיסה הארו
 "לאתקי הפצמ. רפסה םשל רבסה הב אבומ ןכ וסכ .ןילרב לואש ידי־לע הרבחתנש םידיעמ היתונויערו

 ןאכש ,ןכתיי .ללכ 'לאתקי הפצמ.ב ויתאצמ אלש — תולופכ תואכרפכ ןותנו רפסה רבחמל סחוימה
 הפצמ ורפס םש תא ארקיו. :האבומה ןלהל .ורפיסט ,אצוה וא ,טמשנש עטק סינכהל לואש 'ד שקיב

 יכ היהו ,ונינש ןיב וחיכויו רבחמה ןיבו יניב טפשמל תואסכ לע םיבשויה לכ ופצי, :רמא רשא לאתקי
 ופכב סמח אל לעו ,טפשמל רבחמה תא יתברק רבד אל לע יכ ,לארשי תדעב הארוה ירוט םינברה וארי

 ,וינפלמ שקבל ,רבחמה תחונמ םוקמ לא תכלל ,יננה זא ,ינושל יצחל ארטמכ ויתמש ורפסב ןוינשו
 .'גישמה רבד תאזכו תאזכ .'יתמש לעו יתאטח לע ובר ינפלמ דימלתכ
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 וט ןילרב לואש "ידרחה. ברה לש תיתדה המרופירה [וט]

 ארקימה דומיל תחנזה דגנכ אצוי לואש 'ר .תידרחה תונברה תרוקיבל בר םוקמ
 ארקמלו ונל המ" תיעטומה הנעטה ךותמ '8הילכ־יאשונו תידומלתה תורפיסה תפדעהו

 דומלב םא וניתבוח ידי ונאצי רבכו ,ארמגבו הנשמב ארקמב [!]לולב דומלתה אלה

 םניאו קודקיד םיעדוי ונמזב הארוהה־ירומ ןיא ךכמ האצותכ »»"!דבל דומלתה

 אלש הב םיבישמו םילאוש הכלהכ אלש הרותב םינפ" םילגמ םהירהו ,תירבע םיעדוי

 ותוא םיניבמ םניא — דומלתה — םידמול םהש רבד םג אלא דבלב וז אלו «."ןגוהכ

 ירבדמ תודוס" תולולכה ,םינברה לש םהיתושרד תא םג רקבמ לואש 'ר 88 .ורושאל

 לע תרוקיב לואש 'ר חתומ תידוהיה הליהקה ייחב 8».ןומהל תונבומ ןניאו ,"הלבק

 ותרוקיב יציח 84.םולשת תרומת ,םתנוהכל םייואר םניאש ,םיטפושו םינייד יונימ
 םינברה לש םסחיל םג אלא ,םונרכזהש םימנפומה־סיידוהיה םידדצל קר אל םינפומ

 ןיב םיברועמ םניא ןכ לע ,םדי תא וחלשי אל תומכחב" :תידוהי־אלה םתביבסל
 םיאלכנ ,םהל ובשחנ רז ומכ וריבחל םדא תגהנהו ץרא ךרד תוכלהו ,ללכ תוירבה

 רשא וטיבה אל 'ה לעופ תא ,הישעמו לבתה טפשממ המואמ םיעדוי םניאו םהיתבב

 88/'תאזה המדאה ינפ לע םירקבל םישדחו םויו םוי לכ ונל הלגנו הארנ

 :רפסה תרוקיב לש הכאלמל תשגל לואש 'ר ןוכנ ,וז הכורא המדקה םידקהשמ

 וירמאמו ויטשפ וישרד לכו ,רדס ילבו ראות ילב ,בברועמו לולב דוע והומכ ןיא"

 םינש אורקל אושנ יתיאלנ יכ יכנא יחו .םתוא אורקל ארוקה שפנ לחבתו המה לבה

 רשא תוטש ירבד בור ינפמו ,דואמב וירבד בוברע ינפמ וירמאממ םילע השלשו

 המכ לואש 'ר הנומ ,הלא םייללכ תרוקיב ירביד לע ףסונ 88."רפסה הזב םיאצמנ

 םימעה ורמאי המ" עודיה יליבשמה ןועיטה תא ןעוטו ןושל אפרמ רבחמ לש ויתויועטמ

 לש הריתיה תויביטיסנסה לע דיעמה 8ל,"!תאזכ םעמשב םיבשוי ונא םכותב רשא

 .םתוא תבבוסה תוברתל םיליכשמה

 .תודהיה לש שדחה "ךורעה ןחלושה" תנכהב הז רוטאמרופיר קסוע תע התוא לכ

 אלפנ רפס אוה" ,ומיע יוצמה די־בתכ לע לואש 'ר עידומ םרחה תלטה רחאל הנש

 ףוריצב וסיפדהל הצור אוהש ,"ל"ז ש"ארהל ןבורו ל"ז םינושאר תובושת ץבוק

 רפסה לע העדוה ובו םשובה תגורע טקפסורפה תא איצומ אוה ב"נקתב 88.ויתוהגה

 ץראמ תמא = "ח"מא. תמיתחב) םש־סוליעב המסרפתנ תרוקיבה .ו'סש ימע ,ןיקת ,לולא ,םש"
 .לואש 'רל הסחויו (חמצת
 .ט־סש 'טע ,םש 80
 דחא חיכומ :םישוביש לש תומגוד איבהל ססהמ לואש 'ר ןיא ,םירחא םיליכשמכ .ע'ש 'טע ,םש 81
 םסרופמ בר ;("ול'ץחם,. ארקו העט) אשונב םיכפה ינש ללוככ "וללחמ תבש רטוש. קוספה תא ריבסה

 .המודכו ,לליה םוקמב "רחש ןב לליח םימשמ תלפנ ךיא. ותשרדב תסנכה־תיבב ארק
 .ו'סש-ו'סש 'טע ,םש 82
 .ב'עש 'סע ,םש 8ל
 .ט"סש 'םע ,םש 8<
8s א"עש 'טע ,םש. 
 .ט־עש 'טע ,םש 86
 .םש ,םש 8ל
 .ג'כר 'טע ,ן"קת ,ןסינ ,םש 88
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 [זט] יאלפ השמ זט

 שאר םימשב תא ««ןילרב לואש 'ר םסרפמ הנש רובעכו .ת"וש יתש לש תומגוד ןכו

 T T : ־ : T ־ 90."אנםרהד אסכ" תוהגהה תייווילב

 לואש 'ר לש הלכשהה השעממ קלחכ שאר םימשב ת"וש תא הארנ םא קרש ,המוד

 ןילרב
- 

 - תודהיה ינפ שודיחל םירחאה םיליכשמה לש קבאמה ןמ דרפנ יתלב קלחכו

 לואש 'ר קסוע הז ת"וש ץבוקב .ןילרב לואש המשש הדיחה ןורתיפל ברקתהל לכונ

 םיליכשמה לש םשרדימ־תיבמ ואציש תד יניינעב תויוחצנתההו תויתדה תולאשה לכב

 לע גלגלל לואש 'ר ףאוש םיליכשמה ויתימעב .הנודנה הפוקתב הינמרגב םיירבעה

 תא סלקלו געלל םישל ,םישדח םיניד לש תלבלובמהו תלפלופמה דומילה ךרד לכ

 עינ לכ לע שארמ־מיבתכומ םייח־תוכילהו םיגהנימ ,תד־תוארוה לש םוצעה יובירה

 ידכ ןשיה לש ןונגיסה־תנוכתמב ולש הלכשהה־תועד תא רידחהלו ידוהיה לש עיזו

 לכ ולא ת"ושב וצבוק .הרוטאקיראקה תא ,םיכפהבש טסארטנוקה תא רוציל

 םע םיבולש םזאקראסו הינוריא ,הריטאס :הז ןמוא־רפוס לש םילודגה ויתונורשיכ

 .תידוהיה הכלהה תורפיסב הבר תואיקב

 ,רומגה םבוציע תא שאר םימשבב םילבקמ ןילרב לואש לש המרופירה תונויער

 לכמ רתוי הינמרגב םיינוציקה םיידוהיה םיליכשמה תועדל בורק אוה םהבו

 — ת"ושה םוסריפל ומדקש םינשב יכ ,רוכזל שי .םיירבעה םיליכשמה
 ן"קת ןיב

 לש ינויערה םנחלוש לצא ךומס היהו ,ןילרב ריעב לואש 'ד ררוגתה-«!ג"נקתו

 «*.רשא לואשו דודךב רזעלא ,רדנלדירפ דודכ םיינוציק םיליכשמ

 .(112 ימע ,ט"ח ,ורפיסב) ת־ושה רוביח תכאלמב ול רזע ,"קהבומה ףייזמה. ,בונאטאסש רעשמ ץרג 8»

 יכ ,רבוסה רלהאט םנו ,(24 'םע ,[ז־מרת] "ףיסאה. ,"םיפסאמה רוד.) רוטנאק .ל .י ךלוה ץרג תובקיעב
 ספדוה וב ,'םירענ ךוניח, סופדה תיב להנמ ,בונאטאסט קחצי 'ר רפוסה תא וז ותדובעב ףייזמה ףתיש.
 םיטשב, רוביחל בונאטאס תא ךימסהל רלהאמ ןווכתנ םא .(337 'מע ''ב חפסנ ,רכזנה ורפ'סב) "רפסה
 1ץ88 תנשב דוע סופדה להנמכ שמשל לדח בונאטאס 'כ ,ודיב תועטש ירה ,סופדב ותדובע ינפמ "שאר

 ,"תירבעה הידפולקיצנאה. יפל .165 יטע ,ל־נה ורפיסב ,רנזולק) הז דיקפתל לכ"א קחצי סנכנש העשפ

 הרעשה ססבל הסינ גרבניצ .(סופדה־תיב תא להנל ןילרבל 1787־ב לכ"א רבע ,816-815 ימע 'ב ךרכ
 רכזומה ,ת"ושה טקלמ :וז הלאשל ן"וצס ןורתיפ הווהמ התייה הנוכנ התייה סאש ,תניינעמ הירטפינ לע וז

 — רחא קחצי רתתסמ הירוחאמ ,'רמנל ה"ודב תוישיא. וניא ,'אנילומ יד קחצ'. ,רפסה רעשב
 קחצי

 '(137=) ב נ א ט א ס ־ י ד לשכ איה א נ י ל ו ס לש ה'רטמיגהש הרקס הז ןיא ילואו ,בונאטאס יד

 ,ב אנט ס ופש תא ח"א אוה .וטש תא בתכ ךכ אל בונאטאס םלוא .(127 יסע ,ורפיסב)

 ןיפ .י .ש ופש תא תייאמ םג ךכ .ב א נ ט ס פ :ואצומ ןויצכ אלא ,ללכ ךרדב ,החפשיס םשכ אלו

 םסרפמ אוה ,ה"נ-ב־נ יסע ,דיפקת ,תבט ,"ףסאפה.ב .643 ימע ,(ז־מרת ,אשראוו) 'א ,"לארשי תסנכ.ב
 םיקסופו ס"שב הברה ותואיקבו ומצע לואש 'ר לש ונורשיכ ."עוונאטאס קציא 'ר. המיתחב רמאמ

 ."שאר םימשב, רוביחב בונאטאס קחצ' לש ותרזעל קקדזהל ךירצ היה אל יכ ,החנהה תא םיקידצמ

 ןינמ :רוביחה לע לואש 'ר לש ותולעבל םיפסונ םיזמר המכ איבמ ,רכזנה ורמאמב ,תוילגרמ ןבואר
 ףא ספתנ תוילגרמ ... לואש 'ר — ש־ארה :יבצ ןב לואש תוביתה ישאר לע זמור ,ב"צש ,תולאשה

 ןיא והמודו הז דודיחלש ,ונחכוה רבכו ,"בוניטס = 137 = אנילומ. :גרבניצ לש וכרדב הירטפיגל אוה

 ,םילשורי) 'א ,[ירבעה רפסה רקחל הנשה רפס] *תשרא. ,■םייפארגוילביב םינויצ. ,תוילגרמ) ןיכומיס לכ
 ,"רפס תירק.ב דיוד םהרבא לש וירמאמ האר אנילומ 'ד קחצי לע .1737 יסמ ,425-424 יסע ,(ט"ישת

 .582-580 יסע ,(א"לשת ,לולא יד) ו"ס ,םש :559־553 יטע ,(ט־כשת) ד־ט
 .14-11 תורעה דיל ,טסכטב ליעל האר ,םשה תנווכ לע י°
 .ך.ך הרעה ליעל האר י1

 ה'פארגויבוטואה לש ןושארה הקלח :1792־ב ןילרבב אצי (תינמרג) "ןתייוול. רשא לואש לש ורפיס

 דוד־ןב רזעלא לש ורפיס .הנש רובעכ ינשה הקלחו ,1792־ב ןכ־סנ ןילרבב האצי ןוט"מ המלש לש

 תא רדנלדירפ דוד םג םסריפ הנש התואבו ,1793יב גיצפיילב אצי (תינמרג) "םידוהיה תנוכת לע והשמ.
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 זי ןילרב לואש "ידרחה. ברה לש תיתדה המרופירה [זי]

 היושע הפ־לעבש הרותה קר אל יכ ,לואש 'ר םג עבוק םיינוציקה םיליכשמכ

 :היתווצימו בתכבש הרותה ףא אלא תונתשהל

 שי ,וניתוחרא ונפלסו ,וניכרד תא וניוועה יכ וניתבסב רשא םיתיעל ןכ לע יכ

 םעיגי רשא ,בוטה לא םיקיעמה םירבד ,[הרותה לשנ היתוקוהבו היטפשמב

 השענו ,ומצע אוהה רבדה חנזנ ,הללכב הרותה םויק תועצמאב

 ו"חו"ח םאו ,ךיתרות ורפה 'הל תושעל תע ,ה"ע דיסחה ךלמה רמאמכו ,ך פ י ה ב

 הער ואיבי ,היתווצמו הרותה יטפשמש ,ןמז עיגי יכ רייטצהל רשפא 'יה

 םוקמ 'יהי קר וליפא וא ,טלחומב המואה תוללכ לע ,ו נ י ת מ ו א לע

 ונקרפו ,ןפוא םושב רשוא םהמ עיגי אל יכ ,רייטצהל
 יכ ,הרותה יקוח לכ םיבבוס וילעש ריצה יכ ,וניראווצ לעמ הלוע

 ,אוה דסח ץפח יכ ,הלאה םיקוחה לכ תא תושעל םהתא הוצ םתוא 'ה תבהאב

 93.לארשי לע בוט רב־זו

 יטתופיה הרקימל קרו ךא הלא םירבדב םחייתמ וניא ןילרב לואשש ,רמול רתומל

 לוכיבכ־תוקידא לש הווסמל דעבמ .ולש־ונמזל ותנווכ אלא ,שחרתהל לולעש
 םימשא ונא ו ל י א כ - "וניתוחרא תא ונפלסו ,וניכרד תא וניוועה יכ וניתבסב»)

 םתד יקוחש ,םיידוהיה םיליכשמה לש החנהה תטלוב ,(... הרותה־יקוח אלו

 התייה וז החנה .תווקמה תויטילופהו תויתרבחה תויוכזה תא לבקלמ םדעב םיענומ

 ,הנעטה תעמתשמ הכותמש תיפוריאה הלכשהה לש תידוהיה תדה תרוקיב לע תתתשומ
 הריתסב תודמוע תוימואלה םהיתופיאשו םירזומה םהיקוחל םידוהיה לש םתונמאנ יכ

 הדימב אובת םידוהיל תווש תויוכז תקנעה .היתופיאשו תירצונה הרבחה לש היכרעל

 .תוידוהיה־תוימואלה תופיאשה הנרסותו השמ־תרות יקוח ולטוביש

 הלכשהה רוד תלאש-הבושחה ותלאש תא לכייא לאשש רחאל םינש שולש

 םויק יתלבטו רשואמו םלש תויהל ןכתיי םא"ה :הינמרגב
 ,תיסכודותרוא המילגב רוטאמרופירה ,ןילרב לואש 'ר זמור «"[?] ת ו ו צ מ ה

 יפלו .ידוהיה לש ורשואל םויכ םיאיבמ םניא הרותה יקוחש

 'הל הלילח" יכ ,ידוהיה םדאה תבוט אלא וניא םיקוחהו הרותה לש הרקיע לכש

 תאזה המילשה הרותה םהל ןתנ לבא ... ויתוירב תא אונשל ,ץראו םימש השוע

 95,"גנועהו בוטהו ,תומילשהו רשואה לא תואיבמה ןה ,היתווצמו

 ."וניראווצ לעמ הלוע ונקרפו» :תושעל ונילע תחאש ירה

 לואש 'ר לש המרופירה תרות יפל ,תונתשהל תויושע היתווצימו הרותה קר אלו

 לש תירוטסיהה תוחתפתהב הנבה הלגמ ןילרב .תדה ירקיע םג םא־יכ ,ןילרב

 ויה םהיתועדש ,רעשל שי .(תינמרנ) 'היסורפ תויוכלמב תוידוהיה תוינולוקה תנקתל תועגונה תודועתה.
 .סופדב ןמוסריפ םדוק םג םיליכשמל תועודי
 .א"נר ןמיס ,א־ע ,ז'ע ףד ,'שאר םיטשב, «
 .דימ יטע ,ןיקת ,'ףסאמה. ,'יעומתשאה הירוא ןב םלשמ תורנא. •«
 .א'נר ןמיס ,א'ע ,ז'ע ףד ,'שאר םימשב. «
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 1חף יאלפ השמ חי

 ,םיעטמ אוה ,המלשו דוד ימיב :אשונל יאדמל תיתרוקיב השיגו הירקיעו לארשי תד

 םירקיעה דחא התייה שדקימה־תיב תדובע וליאו ,"חישמה תאיב תדל רקיע" היה אל
 תדובעב הנומאהו ,תדה ירקיעמ [חישמה תאיב] והז יכ אוה ךופהנ וישכע" .םיבושחה

 ןיא לבא ,םינפלמ 'יה ןכ יכ ,רבעה ןמזה לע הב ונא ןיבייח םנמא שדקמה
 9<\"תדה ירקיעב אובי אלו ,וניתרות רומשל וישכע הצרנ 'ינע הז

 םיברב עידוהל-לואש 'רד אבילא םיווצמ ףאו-םיאשר רודו רוד לכ ימכח

 תלבקו ארקמה שיחכי אל דוע לכ" תועדו תונומא יניינעב תושדחה םהיתופקשה תא
 רשא ,םינושארה ושעש יפכ ,רפסב ןבתוכלו ,תוכלההו םינידה יניינעב ןכו "םימכח

 ורפה 'הל תושעל תע" םושמ "הרותה דגנ אוהש ,ולוכ דומלתה תא" ובתכ

 יכרדב הכילהכ רייטצמ ומצע יניעב ןילרב לואש 'ר לש הלכשהה לעפימ ."ךיתרות

 תורשי ,ויניעב רשיה שיא ,רודו רוד לכ ןכ ושעי םהירחא"ש ,םינושארה

 ןיא לודגה ד"בו ,תוכלההו םינידה ןמ ולכשב הלועה תא ,הדעה יניעל ובירקי

 תא אלמי ,םוקמ לכב םכח לכ ןכלו ,הרות אצת םתאמ רשא ,לארשיב

 »'."הכב»'."הכב»'."הכב הזו הכב הז ,םלכש יפכ םעל עידוהל ,ודי

 תויטסיאדה ויתופקשה תא םג ללוכ ,הלא םירבד םייוצמ ובש ,א"נר ןמיס

 אל יכ ,[הנלעתי לאה ןוצר תושעל" אוה ,ןילרבד אבילא ,תדה רקיע .תוקהבומה

 עודיו לכשהו .והער תער תא שיא בושחי אלו ,םולשהו תמאה תבהא םא יכ ץופחי

 ש"ארלש"ארל סחוימ הז ןמיסש ,ןיינעמ 98."והנעמל לעפ רשא וידי לעופב טיבהלו 'ה תא

 ,"אנסרהד אסכ" ,לואש 'ר לש ויתוהגה וב ןיאו ,(לאיחי 'ר ברה ןב רשא־"יר"הבא")

 ... ... ללכ

 תופסונ תד־תולאשב ימרופיר־יכלה ןוידל בחרנ םוקמ לואש 'ר שידקמ ,רומאכ

 ןפואב ןהב ןד אוה ןיא ,וכרדכ .וז הפוקתב תירבעה הלכשהה לש הזכרמב ודמעש

 ףוג לע ךראומ ןוידו םיקוספ יבוביג ,םיימש־תארי לש הווסמב ןריתסמ אלא ,רישי
 וז ותטיש הריכזמ תומייוסמ תוניחבמ .ותעד תא עיבהל ידכ זחאנ אוה הבש הלאשה

 ,םרחה תלאשב קסוע אוה ךכ 99.ןנולימב לייב רייפ יתפרצה לש ויתוטיש תא

 אל רשא השאה תודוא לע תלאש" :ולטבל ושקיב םשארב ןוסלדנמו םיליכשמהש

 דשב יודינ וא םרח ליטהל אלש ךלמה ןמ המוצע הריזג שיו ,הרות ןיד לבקל התצר

 שי :ת"ושה לעב לש תיטסאקראסה ותבושת ."הל ושעת המ 'יעדוי םכניאו ןפוא

 הרושק "»... טבשב האכה ןיינעל םירבגו םישנ ןיב לדבה ןיא יכ ,טבשב התוכהל

 .שאר םימשבב םידחא תומוקמב הב קסוע לואש 'רש ,תדב הייפכה תלאש איה םרחב

 ןילרב אב «י!,ומצע ןיינעהמ האווסהבש תעדה־תחסה הב שיש ,הלאש םע רשקהב

 .אינר ןמיס ,ב'ע ,ו'ע ףד ,םש 96
 .םש ,םש «
 .ב'ע-א'ע ,ז"ע ףד ,םש 98

•Pierre Bayle, The Dictionary Historical and Critical2 (London, 1734-38) 99 

 .היכ ןמיס ,ב'ע ,ב'י ףד ,'שאר םימשב. 100
 וארו רדחל דחא שיא םע תסנכנ הואר םידע ינשש השא ןיינעל :ב'יר ןמיס ,א'ע ,א'ע ףד ,םש 101

 .ןישוריג ףוכל שי םא ... םידעה םהל וכלהו ,'וכו הקשנו 'קבחש ןטק רוח ךרד
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 טי ןילרב לואש "ידרחה" ברה לש תיתדה המרופירה [טי]

 ללכ ךרד ךל רמוא ינאו" :ונמזב תגהונה תידוהיה הקיחתה לש הטירותואה תא לטבל

 ,עבוק אוה ,ןידה ןמ ."םיניד יתב לכמ הגוהנ הרורב הכלה ןיאש רבד לכב ףוכל ןיאש

 בלב ןתנ רשא ה"בו... רבדב שי הנקתש אלא ,וללה םיניד ןודל ןיכומס ונל ןיא"

 זמור אוהש ,"ד"ב תותימל ו"קו /וסנקו 'ויקלמ יניד לטבל 'ינומדקה לארשי ימכח

 יכרד ונילע ותוועתנ ה"ועב" .םמייקל םידיפקמ םינברה ויה םולטיב אלמליא יכ

 לארשי ילודג [ולנ'יפאש דע ,הנהו הנה םירועכ םיששגמ ונאו כ"כ 'ינידהו 'רותה

 םירורב םיארנה םירבד ."ריהב רואל םינידה בור איצוהל ולכוי אל בחר םבלש

 הרותה יקוח לע ופסותנש םיקוחב תועיבק ןיא :רחא ןמזב םיקפוסמכ םיארנ הז ןמזב

 םיקוח לאכ םהילא סחייתהל ןיאש ,תישעמה הנקסמה ןאכמו-ןילרב זמור-

 םיבשוי תומוקמ המכב :ער יכב אוה יתדה טופישה בצמ .םתונשל ןיא וליאכש םיעובק

 לכל ונתינ תוסנקהו תוקלמה 'יה םא הלילח ,השוקעו המוקע העד ילעב ןידמ לע"

 [רנ'ורב רבדב אלא ,ןישוריגב ףוכל ןיאש רמוא ינא הזב ןכו ,וצפחכ ןודל דחא

 ,הבושתה תרגסימ תא ,אופיא ,רגוס אוה !»*."לארשיבש 'יניד יתב לכב ןכ גהנמהש

 .ולש ןקותמה "ךורעה ןחלוש"ב ףסונ המרופיר ןויער ןימטה רבכ ךא

 ףוכל בורה םילוכי םא" !»/ט"מקתב ףסאמה תא הקיסעהש הלאשב םג ןד אוה
 טועימה תא ןיפוכ רבד לכב יאדוו" !ןבומכ :איה ותבושת תישאר ."טועימה תא

 ,יתעדל תמאב םנמא" :תיתימאה ותעד תא הלגמ אוה הפוסב םלוא ."בורהכ גהנתהל

 לודגכ ןטקכ הרותה הריהזהו ,דומלתב הב אצויכ ונאצמ אלו ,איה הבוט אל וז הנקת

 יפ־לע ,תטלחומ הלילשל ןילרב רבוע ןווכתמב םזגומו רומג בויחמ !«/"ןועמשת

 לש התופידע תא שיגדהל ידכ אלא השוע וניא תאז לכו ,הפ־לעבשו בתכבש הרותה

 ךומסתש המ לע הל ןיא הרואכלש — ותרבס
 םהש ,םילבוקמה גהנימה וא העדה לע —

 ןכ .קפסה ןמ וב שי רבכו ,ינוריא אוה ולש "יאדוו"ה .ץוח יפלכ םיאדווכ םיארנ

 תנלה תלאשב ,תירבעהו תידוהיה הלכשהה לש "תוומהו םייחה" תלאשב אוה קסוע

 .דועו !»'תוחילסהו םיטויפה תרימא !»»,הליפתה תלאשב ןכו !»/םיתמה

 .םש ,םש 102
 םינקזה. ןיבמ בורה לש םהירבידל עומשל שי םא הלאשב ,ו־ס-ה"ס ימע ,(ט"טקת) 'ה ,"ףסאמה. 1»נ
 ןיינעל ,ב"יש-א"יש יסע ,םש ;םלצא היוצמ תמאהש — טעמל וא ,םינושה םהש ,"טפשמל תואסכ םיבשויה

 .תמדוקה הלאשה לע הבושת ,"תוטהל םיבר ירחא.
 .ה"כר ןמיס ,ב"ע-א"ע ,נ"ע ףד ,"שאר םיטשב. 10-י
 השמו ןדטע בקעי ברה ןיב עלגתנ םיתמה תנלה רבדב סומלופ .דיס ןמיס ,ביע ,ו"כ ףד ,םש '°5

 .תונברה תא חגנל הז סומלופב תובר םינש ךשמב ושמתשה םיליכשמהו ,70־ה תונש תישארב ןוסלדנס
 תמישר .הז סומלופב ןוסלדנט לש וקלחב ןד ינא ,52-48 ימע ,"תרוסמ ילבכב :ןוסלדנס השמ. 'רפיסב

 "Intimations of Religious Reform in the German Hebrew ירמאמב העיפומ תורוקמ

,8~7 •Haskalah Literature," Jewish Social Studies, XXXII (1, January, 197°)! PP 

27-31 notes. 
 ןיאש י־פעא שדוקה ןושלב ללפתהל ותוא [ם]''חינמו, ;ט־י ןמיס ,ב־ע ,'י ףד ,"שאר םימשב. 106
 וללפתיש לואש 'ר ףידעמ ,םירחא םיליכשמכ ."כ־ג ן'פרחס 'ימעפלו ןתרוצכ תולמה רמול ןיעדוי

 "The ירסאמב וז הלאשב ןייעו .(םש ,םש) הנווכב ךא — הרשע־הנומש תליפת קר — טעמ
Methodology Employed by the Hebrew Reformers in the First Reform Temple 

"(1818-1819) Controversy, ־ב םסרפתמה .(New York, 1971) ,Kiev Festschrift 
 .א"ע ןמיס ,א'ע ,חיכ ףד ,ישאר םיטשב, "י
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 [כ] יאלפ השמ כ

 םיסרוקיפאה ,םיליכשמה לא הייסכודותרואה לש סחיה תלאש ,תרחא הלאש

 ,םיכחוגמ םיבצמ רוציל הז ןקיריטאס לש האצמהה ןורשיכ לע הדיעמ ,הרואכל

 ש"ארה לש ומש תמיתח .תיתדה תואנקה לש תוילאטנמה תא םוקע יארב םיפקשמה

 ;תוניצרב וילא סחייתהל ץפחה לוכל ןידה־קספל הטירותוא הפיסומ הבושתה לעבכ

 הבושתלו "תימירופ" הלאשל עודיה קסופה תרישק םיליכשמה יבגל ,ךדיאמ

 ־תמויס ןיעמו ,תיטסירומוהה היצאוטיסל טסארטנוק לש דממ הפיסומ "תיסרוקיפא"

 :העתפה־לש

 ירבד המכ וקרזנ ןייה וב סנכנשכ םירופה םויבו ,הליגמה בתכש רפוסהו

 הלגמה םא תקפתסנו ,ויפמ תומואה יפוסוליפ ירפסמ תונימ

 :אמלעב השעמ רופיס אלא םש הב ןיאש ןויכ ,הרשכ

 בתכתש דע וב 'ירוק ןיאו ,םישודקה םירפסה ןמ איה ירה הליגמ [:נ הבושת

 .סרוקיפא תביתכב רשכתש ,תעדה לע הלעי יתית יכיהמ ... תירושא

 םיקופקפב והיפ תא דחאה חתפי רשאכ אלש ,ךל ינא רמוא ךדיד אנידב םנמא

 ,םיתעל ורבד לארשי ילודג וניניעב הנהו ,סרוקיפאל ותוא ןודנ /ידחא תומוקמב

 .טנדעב רפכי בוטה 'ה ,הלאכ םהמ םג רפסב בתכנו ,םעמשל רוסאו םישק םירבד

 הוצמב וליפאו ,םירבדה ןמ רבדב טעובב אלא סרוקיפא ארקי אלו

 תשחכהב אלמ הפב ותעד רמואב וא ,םירפוס לש הלק

 ונממ עדונ אלש הז לבא ,ןהמ תחאב וליפא וא ,םיסיגה וא [הנ'רותה

 וירוהרהמ ול אבה ובלבש אניטה רבדמ אוה טנ'יקרפלש קר הריבע רבועש

 ןמ 'ינע דגנ תרידחב ומצע השקמ וניאו ,'יפוסוליפה דומיל תמחמ םיאבה

 םירמב ףאו ,ןימו רומג סרוקיפא הז ארקי אל ,הנטק וא הלודג [םיננ'ינעה

 ןיא ,סרוקיפאו ןימ הזב השענש [יולגב־נ אידהל םירבדה דחאב די

 !»8... אנד תמדקמ קפס וב וציצהש אל םא ערפמל םיקיזחמ

 ברקתמ אוהש לככו ,תקהבומ תידרח השיגב "אשיד"ה תא ןילרב עימשמ ,וכרדכ

 יפלכ הטונה ןפואב "הכלהה" תא עבוק אוהש דע התוא םצמצמו רצימ אוה "אפיס"ל

 ועיבה לארשי ילודג ירהש ,תוסרוקיפא רדגב םניא-קפסהו קופקיפה .םיליכשמה

 סורוקיפא אוה תיסינה תולגתהבו הרותב רפוכהו תווצימב טעובה .תוינקפס תועד

 ,ומצע לואש 'רכ אלש - (אפיס) אנד תמדקמ ןקפסכ עודי אוה םא קר לבא ,(אשיר)

 ונויד לש ינויגההו ינרוצה הנבימה ךא .םש־םוליעב ויבתכ תא םסריפש ןוויכ ,יילוא

 ... תוסרוקיפא רדגב וניא הליחתכלמ קפסה ירהש ,אפיסה תא םג חרכהב םצמצמ

 סורוקיפא וניא היפוסוליפ דמולהש ,הז לכ לע ףסונ ,דמל תאצמנ
 ונברד אבילא -

 .רשא

 אוה :ולש המרופירה תמחלימב ןילרב לש הקיטקאטה לע ונתדמלמ ותבושת ךרד

 הכוזה ,תוטש־לש־הלאש תגצה םצעב ךחוגמ רואב יכלהה ןוידה תא דימעהל לדתשמ

 ,רוסא רבד לוכאל ול רתוהש הלוח יכ ,"ש"ארה" קסופ המוד ןפואב .יניצר לופיטל

 .מ'ר ןמיס ,א"ע ,ה"ע ףד ,םש
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 אכ ןילרב לואש "ידרחה, ברה לש תיתדה המרופירה [אכ]

 ירכ םא וליפא ,יוג לש ןמש "»:וילע ךרבל בייח ,שפנ־חוקיפ םושמ ךכב ןיא םא ףא

 הרות רפס »«:הווצימ לש הקלדהל וב שמתשהל רתומ ,ריזח ןמושב ברועמ אוהש

 'יהת ןעמל" קוספה לע שורדה אלמליא וב אורקל רתומ היה ריזח רוע לע בותכה

 ןיספות ןישודיק םא הלאשה לע »!... ךיפב רתומה ןמ ,ונייה ,"ך יפב 'ה תרות
 הדיחיהו תחאה םתרטמש םילפלופמ םידומע רשע -ה שישב ןילרב הנוע סירסב

 אוה »*,תינברה תורפיסב ותומכ םיכרש ,הז ןיעמ ןוידב דרוסבאה לע עיבצהל איה

 »*."תורמ ינש וב ואצמנש ףוע" לע הלאשב ןידה

 אוהש ,הלוקל דצ רוטאמרופירה־ברה אצומ הלעמל ונאבהש הלאשבש יפכ

 תונדה תוברה תולאשב אוה גהונ ןכ ,םילבוקמה גהנימה וא הכלהה ךותב ועילבמ

 לכ" ;ןמעטב תודמועו תויולת ןה יכ ,עבוק אוה תונקת יבגל :הקוספ הכלהב

 ־ידימלתבו םיינעב תוכורכה תולאשב לקהל שי »«/'הנקתה הלטב םעטה לטבתנש

 ומצע לע לקהל ךירצ [םכח םא־יכ ,םכח־דימלת אלנ םכחה" ירהש ,םימכח

 »5."רתוי םלשו אירב ולכש אהיש ידכ ,רתוי

 »«,רמועה תריפס תא םילטבמ םירחא םיקסופו ש"ארה ואצמנ רבד לש ומוכיסב

 לגרל באב העשתב לוכאל םיריתמ »ל,תבשב םוחתל ץוחמ הלגעב עוסנל םיריתמ

 דבאל ינעל םיריתמ »«,יוג ובלחש בלחו תוניבג םיריתמ »«,הנותח לש הווצימ־תדועס

 תקסעה ,האמחב ףוע לש דבכ ןוגיט ,הליפתה ינפל הליכא םיריתמ ןכו »0,תעדל ומצע
 ואב "ריתה ל" קר אל ךא »!.תבורעת יאושינ וליפאו ךסנ ןיי ,תבשב הדובעב יוג

 תחנהב רוסא ירק־לעב ;"רוסאל" םג אלא ,םירחאה םיקסופהו "ש"ארה"

 !22,122,., ןיליפת

 ילודג תאמ תופקתה לש ףסונ לג ןילרב לואש 'ר לע האיבה רפסה תעפוה

 רחאל םידרחה םינברה דחא לש ותבוגת איה תינייפוא »0.תידרחה תודהיב רודה

 .ג"מ ןסיס ,א"ע ,א"כ ףד ,םש 109
 .כ"ש ןמיס ,ב"ע ,ג'צ ףד ,םש 110
 .םש ,םש 111
 .ס'ש ןמיס ,ה'ק-ו'צ ףד ,םש 112
 .א'ס ןמיס ,ב־ע ,ו'כ-א'ע ,היכ ףד ,םש "3
 .ויל ןטיס ,א'ע ,ח'י ףד ,םש "«
 הרותה ישפותל 'יואר ןכו. :ןילרב לש ותטישל תינייפוא וז הבושת .דיצ ןמיס ,א'ע ,ז־ל ףד ,םש "5
 [ןירדהמל תידרח החיתפ] ,ןמצע לע רימחהלו ,תווצמ ינינעב ןמצע קזחל םעה לע םידמועה םישארו

 לקהל ךירצ םכחהש ,אוה ךופהנ םימעפו [הרמוחה םוצטיצ] ,'יוש 'ינינעהו תומוקמה לכ אל וזב ףאו
 רבסה] "רתוי םלשו אירב ולכש אהיש ידכ [רתהל ךפוה רוסיאה :ארבתסמ אכפיא] ,רתוי ומצע לע

 לוכש ,ךופה ןויגהב םנ םיזמורה ,געלו הינוריא ,ךנוצר ;'רשי.ו 'טושפ. רבסה ירה ,ךנוצר .יעסשמ־וד
 .[... ומצע לע לקיש בטומ — םלשו אירב ולכיש אהיש ץפחש

 .ב'כק ןמיס ,א'ע ,וימ ףד ,םש "י
 .ב"ע-איע ,חיק ףד ,םש "י
 .דיעק ןמיס ,ב'ע ,א'ס ףד ,םש 118
 .ויל ןמיס ,א'ע ,ח"י-ב'ע ,ז'י ףד ,םש "»
 .(? 1774'ב םסרפתנש ,התינ לש ,'ריעצה רטרו ידוסי. לש העפשה) היטש ןמיס ,ב'ע ,ה'ק ףד ,םש 120
 .ב'צק ןמיס ,ב'ע-א'ע ,ה'ס ףד ,םש "'
 .א"ע ,ב'י-א'ע ,א'י ףד ,םש "י
 התואב איצוה גרבסדנאל באז דחא .ךליאו 100 'םע ,'א ,'םשה ישנא תודלות.ב האר םיטרפ "3
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 [בכ] יאלפ השמ בכ

 אל רשא הריבע םוש שממ ריאשה אל" ןילרב לואש 'ר :שאר םימשב תאירק

 !24."ריתה

 תא בוזעל ץלאנ לואש 'ר םלוא !**;וילע הנגה־בתכ םסריפ ,שריה יבצ 'ר ,ויבא

 .ויבא לש ודובכ לע םחש םושמ וא ,ודגנ תופידרה תמחמ םא ןילרב ובשומ־ריע

 דעומה־לוחב חוליגה רתה תא לטבמ אוה ובש תעד־יוליג םסריפ בזעש םדוק

 דובכל תאז השע יכ ,חינהל שי !הז תא אלא לטיב אל םירתהה לכמ .ויתוהגהבש

 עודי היה (מ"הוחב חוליג ריתה אוה ףאש) אדנל לאקזחי 'ר םע וסומלופש ,ויבא

 !".ןוושח ג"כב ,רצק ןמז רובעכ רטפנ םשו ,ה"נקת תנשב ןודנולל עיגה אוה !26.םיברב

 השעש םיהדסה םשורה לע דומלל רשפא הז םרטנוקט .לואש 'ר דננ 'ףורטי באז, םשב סרטנוק הנש
 ,גרבסדנאל,גרבסדנאל באז — 'םירבעה הנחמב 'ה תמחלמ תעורת לדוג. לעו ,'שאר םיטשב.

 — טענב יכדרמ ברה ,נרובשלקינד ריבא .[,לש — רוזיפה] המדקהב ,(ג'נקת ,טרופקנארפ) 'ףורטי באז.
 ףכמ. יכ .שריה יבצ 'דל בתכ — הנש 25 רובעכ ימרופירה לכיהה סומלופב קלח לטנש םינברה דחא
 ,ןניובלניצאק בקעי 'ר ,ןגניטיא קירבא .(13 'םע ,'הרוטל יש. ,רעלכיב) 'םותמ וב ןיא שאר דע לנר

 ןתנ ... האמוטל רוביח ירבוחמ דחא רבח רבוח םק הנש ימי הז. :בתוכ אוה וב ,תעד־יוליג םסריפ
 סוכב ויניעב ןתונה לכ הנהו .אנסרהד אסכ 'והנה םהו ולשמ האמוט ףיסוה אוהו ... לארשי ינבל הלשכמ

 הטהו. ,רנילרב) 'וניתד ישרש רקעטו תועיטנב ץצוק אוה יכ ,רושימכ וילע ן'מוד ןלוכ תוריבע לכ ,הז
 .(14 'טע ,'םיבותכב

 םסריפש רכזנה ןניובלנ'צאק ברה הז היה .ך 'םע ,'םינשי יבתכ. ,ץ'וורוה :ןכו ,םש ,םש ,רנילרב "4

 וב ללכ םא וא ,ורפיס לכ תא לואש 'ר ףייז םא חוכיווב .רפסה תעפוה רחאל הנשכ תאז ותעד־תווח

 תרותמ תמאב םהש םירבד םנ רפסב ואבש ןכתייש ,ותעד תא תוילגרמ ןבואר עיבמ ,םינושאר ירבידט

 תוילגרמ לש ורמאמ ילושב :(ריית ימע ,י ישאר םיטשב, רפסה ףיזמ ,ןיול לואש 'ר. ורמאמב) םינושאר

 ,םינומדק וא ןומדק לש די־בתכ 'לוא שמיש רפסל ן'ערנבש ,דינהל רשפא.ש ,(לאפר) לפרו קחצי ריעמ
 .(זייח ימע ,םש) 'ןיערנ רשאמ רתו' אל לבא

 םא. םנ 'כ ,שריה יבצ 'ר ןעוט ונב תנגהל .[?1794 .?ןילרב] '.. . וינפ ולפ' אל ,וינע שיא. "5

 םימכח םהל ושח אלו םיקסופו ס'שב הנהכ םיפלא הנה ,ץראה םע ינפב ןתולגל ןיאש םירבד וב !ואצמי

 ["ןהילעב תוזבהל ידכ םירתסמ תולגל םירתה ...םיעשרה.] וללה םישנאה ילואו ...האמוט םושמ
 לקה לקה ותוא ן'ליכאמ קח רפהל הצורש יפ םע דסח תושעל 'דכ םירבדה ןיטסרפמ םהו םבלב אניט

 '.'... ורוסא רורבש רבד ריתפ הז הנה רמאי בבלה ךרו אריה שיאלו .וב תולתהל לודג ןליא ול ן'ארפו

 םג אוה .ונב לש וידגנתמ שאר לע תוסרוקיפאב המשאה תא ,אופיא ,ריבעמ ןיוול ברה .(2 'םע ,םש)
 יפ לעו ל"נה רפסה ''ה ידימ יכ, :רמואו ,לואש 'ר לע ןגהל ידכ ,רפסה תאצוהל תוירחאב ומצע ףתשמ
 המלש 'ר :רפסה תנכהב ףתתשה ,לשריה הפלש 'ר ,ינשה ונב םנ .(םש ,םש) 'ןואגה ינב ייע סופדל ןחינ

 ,םש) "דנופרפ.ב ותויהב רפסל תוחתפמה תא ןיכה ומצע אוה וליאו ,די־בתכט ורובע רפסה תא קיתעה
 לכ וא ,Piemonte^ ורוקיבל החכוה לכ אצמ אלש ,ריעמ ,45 'םע ,ורפ'סב ,יקסנ'שוד :2-1 ,טע

 לש סיסב ךכב אהיש ילבמ ,ונב לע ןגהל 'דכ אלא תאז םסר'פ אלש ,יאדוול בורק .(םש ותוהשל הביס

 םירבד תצק הז רפסב שי יכ שער לוק 'רחא עמשאו. :"שאר םיטשב. לע בינה אוה ףא אידיחה .תמא

 ,ערנו ףיסוהש שוחל שי ליז אנילומ יד קחצי ברה י'כמ הפרגות ץראב ןושארה קיתעמהש ורמאו םירז

 םירבדה ררביו רוקחי רשא דע 'ילודגב יק'רס יקוב ולתד 'שפאד וילע ךומסי אל הז 'סב ארוקה ןכלו

 'ב ,'םימכחל דעו םילודגה םש. ,'םירפס תכרעמ. ,יאלוזא דוד ףסוי םייח) 'הזב ידו םירכינ תמא ירבדו

 תלטבטכ יאלוזא הלביק — תרכזנה ותנגה תא שריה 'בצ 'ר םסר'פשפ ךא .(א'ע ,א־' ףד ,[ז'טרת ,אנל'ו]
 .(םש ,םש) "שאר םימשב. לש תונמיהמל סחיב ויתוקפס תא

 וב־רזוח אוה יכ ,לואש 'ר ריכזמ תעדה־'ול'גב .ישאר םיפשב.ב 'מ ןמיסב םסרפתנ חוליגה רתה "6

 ,אדנל לאקזחי) הביתכה תעשב עדי ויבא לש ותדמע תא לבא :רבדב רימחה ויבאש ןוויכמ רתהה ןמ
 םא דעומה־לוחב חוליגל לאקזחי 'ר לש ורתה ,נ־י ןמיס ,ב'ע ,'ה ףד ,[ו'לקת ,גארפ] 'א ,'הדוהיב עדונ.

 הווחמ אלא ,אופיא ,וז התייה אל .(ח'לקת תנשב המסרפתנ שריה יבצ 'ר לש ותבושת :ינע לעופב רבודמה
 ,םש ,טוהסדנל לצא האר ותעדוה חסונ תא .וב רוזחיש ךכ לע דמע ויבאש ,ןכתייו ;ויבא יפלכ דובכ לש
 .המדקהב ,'ףורטי באז. ורפיסב ,גרבסדנאל באז לש המודה ותעד הוושהו .101 'טע

 לש תניינעמה ותאווצ תא איבמ יקסנישוד •46 'םע ,םש ,'קסנישוד ןכו ,105 'טע ,םש ,טוהסדנל •"'

 די־יבתיכ וירחא ריאשה ןילרב לואש .(711 ימע ,'ה הנש ,Oriente ןכו :73-71 ימע ,םש) לואש 'ר
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 גב ןילרב לואש *ידרחה,, ברה לש תיתדה המרופירה גכ

 םיטעמ קר) ןילרב לואש 'ר יפלכ םירקוחה בור וליגש ילילשה סחיה ףא לע

 ירפוס תרושב ,יתעדל ,םיבושחה דחא אוה הז ירבע ליכשמ ,("»תוכז דצ וב ואצמ

 ,ירבעה םשובל תא תיפוריאה הלכשהה־תד תונויערל ןתנש המב ,םיירבעה המרופירה

 היה ,ונוצרמ אלש וא ונוצרמ .ונמז ינב לע — הלילשלו בויחל —ויבתכ תעפשהבו

 םיליכשמה ורסאש — 1793-1792 — "םינשה יתש תמחלימ"ב םיפתתשמה דחא ןילרב

 ןהבש ,הינמרג תודהיל הלא תויטירק םינש .תינברה תוכמסהו תיתדה תרוסמה דגנ

 יהשלכ הזוזתל ואיבה אל — רוחאמו םינפלמ המחלימ —תדה תמחלימ המצעתנ

 תא םינוקיתה תושירד ולביק ךכו ,תידרחה תונברה לש האופקה־תינרמשה התדמעב

 .ףאש אל ךכלו ,ודגנל לואש 'ר הוויש אל תאז .הרמהה תורבגתהב ילילשה ןנויביצ

 — הנכ התייה הז רוטאמרופיר לש הלכשהה־תמחלימ
 ידוהיה םעה לש ורשוא ןעמל

 .הלא םיגשומ ןיבה אוהש יפכ ,ומודיקו

 .1970 'ססכט ,ןיטסוא

 ... ןילרבב םינמיהמ םישנאל וא ותחפשימ ינבל םריבעהל אלא ,םחתופל אלש הווצמ אוהו ,רוא ואר אלש
 ועיגי לבל רהזנש ,ולש םיירוטאמרופירה םירוביחה תרדיסב םיפסונ םיבתכ הלא ויהש יאדוול בורק

 םיבתכ קעפ ינש. לע בתוכ אוה ובש ,ד'נקת לולאמ ובתכימס דומלל רשפא ךכ לע .תורז םיידיל
 וחומ ינפל יכ ,םש עבוק ץיוורוה .(14 'סע ,"םינשי יבתכ.) "די םהב חלשנ אל יכ הוקא . . . םימותח

 .אוה אלו ;ויבתכ תא ףורשל לואש 'ד הוויצ
8" 

 •342 '0ע 'ל"נה ורפיסב ,רלהאט ןכו ,296 ימע ,"הנמאנ הירק. ,ןיפ םינסינ םיטעמה ןיב

This content downloaded from 24.95.94.194 on Fri, 10 Apr 2015 17:37:22 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

	Article Contents
	p. א
	p. ב
	p. ג
	p. ד
	p. ה
	p. ו
	p. ז
	p. ח
	p. ט
	p. [י]
	p. יא
	p. יב
	p. יג
	p. יד
	p. טו
	p. טז
	p. יז
	p. יח
	p. יט
	p. כ
	p. כא
	p. כב
	p. כג

	Issue Table of Contents
	Hebrew Union College Annual, Vol. 42 (1971) pp. 1-278, א-כד
	Front Matter
	BIBLIOGRAPHY OF HOLY LAND SITES [pp. 1-96]
	THE GOLDEN CALF [pp. 97-115]
	ESTHER 9:29—32: THE GENESIS OF A LATE ADDITION [pp. 117-124]
	THE OLDEST GREEK TEXT OF DEUTERONOMY [pp. 125-131]
	STUDIES IN HEBREW VERB FORMATION [pp. 133-158]
	THE EMPLOYMENT OF PALAEO-HEBREW CHARACTERS FOR THE DIVINE NAMES AT QUMRAN IN THE LIGHT OF TANNAITIC SOURCES [pp. 159-172]
	THE QUMRAN HEBREW ORIGINAL OF BEN SIRA'S CONCLUDING ACROSTIC ON WISDOM [pp. 173-184]
	ARE THERE FICTITIOUS BARAITOT IN THE BABYLONIAN TALMUD? [pp. 185-196]
	LIABILITY FOR MERE INTENTION IN EARLY JEWISH LAW [pp. 197-225]
	VISIBILITY OF THE NEW MOON IN CUNEIFORM AND RABBINIC SOURCES [pp. 227-242]
	LONGEVITY, THE RAINBOW, AND IMMANUEL OF ROME [pp. 243-250]
	TRANSLITERATION AND A "COMPUTER-COMPATIBLE" SEMITIC ALPHABET [pp. 251-278]
	הריפורמה הדתית של הרב "החרדי" שאול ברלין (פרק בתולדות מאבקה של ההשכלה העברית בגרמניה לחידוש פני היהדות) [pp. א-כג]



