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 ?שודק וא רמומ
 ר לש ונב השמ תובקעב עסמ , ידאילמ ןמלז רואיבש

 ףסא דוד תאמ

 הידממו היעבה .א

 םידיסח לש םגהנמ לע דודיח חוור ,ןדס בדל ןוסלנצכ לרב םעפ רפיס ךכ /םידגנתמ׳ה ברקב
 םהינש־( ׳םידמושמ עדייב - וינהשמ וימעב׳ :ןוקירטונכ תאז ושריפ םה .׳םברכב׳ רמזל

 לארשי ׳ר קידצה לש ונב ,הבוילמ ןמדירפ )וינרעב( רעב בוד ׳רל התיה םתנווכ ).1םידמושמ

 ק״כ תאמ שדוק תורגא :שדוק תורגא :רמאמב םישמשמה םייפרגוילביבה םירוציקה תמישר ןלהל *
 :ב ,שדוק תורגא .ז״משת ןילקורב /קדצ חמצ׳ה ר״ומדא ק״כ ,יעצמאה ר״ומדא ק״כ ,ןקזה ר״ומדא
 ןילקורב ,ב /קדצ חמצ׳ה ר״ומדא ק״כ ,יעצמאה ר״ומדא ק״כ ,ןקזה ר״ומדא ק״כ תאמ שדוק תורגא
 ,ז-א ,שטיוואבוילמ ע״נ צ״יירהומ ר״ומדא ק״כ תאמ שדוק תורגא :צ״יירהומ ,שדוק תורגא .ג״נשת
 .ב״סרת בושטידרב ,ג-א ,יבר תיב ,ןאמלייה ח׳׳א :יבר תיב .ח׳׳נשת ,די ;ד׳׳משת-ג׳׳משת ןילקורב

 ןהאסרואינש ...צ״יירה ר״ומדא ק״כ לש ויתומישרמ תוקתעה יפ לע ,םהה םימיה ירבד :םהה םימיה ירבד
 ,ןוסרואינש קחצי ףסוי :תוחישה רפס .הלפכהב ,םצמוצמ רפסמב אצוה ],ד״כשת[ םילשורי ,שטיוואבוילמ

 ח״א :ןקזה ר״ומדא ,תודלותה רפס .ו״משת ןילקורב ...ה״שת׳ה ...ד״שת׳ה ...א״שת׳ה תוחישה רפס
 ,תודלותה רפס .ז״כשת ןילקורב ,ןקזה ר״ומדא - ידאילמ ןמלז רואינש יבר ,תודלותה רפס ,ןייטשנצילג

 האצוה ,ד-א ,ןקזה ר״ומדא - ידאילמ ןמלז רואינש יבר ,תודלותה רפס ,ל״נה ):ודנשת(ןקזה רירמדא
 יבר ,תודלותה רפס ,ל״נה :צ״יירהומ ,תודלותה דפס .ו״משת ד״בח רפכ ,תבחרומו תנקתומ ,השדח
 ,תודלותה רפס .ב״לשת ד׳׳בח רפכ ,ב ,צ׳׳יירהומ ר״ומדא - שטיוואבוילמ ןהאסרואינש קחצי ףסוי

 ד״בח רפכ ,ש״רהמ ר״ומדא - שטיוואבוילמ ןהאסרואינש לאומש יבר ,תודלותה רפס ,ל״נה :ש״רהומ
 ןהאסרואינש רעבוד םולש יבר ,תודלותה רפס ,ל״נה :בי׳שרהומ ,תודלותה רפס .ל״שת

 רפס ,ל״נה :רעבוד יבר ,תודלותה רפס .ב״לשת ד״בח רפכ ,ב״שרהומ ר״ומדא - שטיוואבוילמ
 .ח״כשת ד״בח רפכ ,יעצמאה ר״ומדא - שטיוואבוילמ ירואינש רעבוד יבר ,תודלותה

 ,ןקזה׳ ר״ומדאה( ידאילמ ןמלז רואינש ,ר :םהייוניכו םרדס יפ לע ד״בח יר״ומדא תמישר ןלהל
 ןוסרואינש לדנמ םחנמ ,ר 1827-1773); ;,יעצמאה׳ ר״ומדאה( רעב בוד ׳ר 1812-71745); ];ז״שר[

 ];ש״רהומ[ יעיברה ר״ומדאה(ןוסרואינש לאומש ׳ר 1866-1789); ];,קדצ חמצ׳ה[ ישילשה ר״ומדאה(
 קחצי ףסוי ׳ר 1920-1860); ];ב״שרהומ[ ישימחה ר״ומדאה(ןוסרואינש רעבוד םולש ,ר 1882-1834);

 יעיבשה ר״ומדאה(ןוסרואינש לדנמ םחנמ ,ר 1950-1880); ];צ״יירהומ[ ישישה ר״ומדאה(ןוסרואינש
 .ילשמ ןלוכ רמאמב םיאבומה םיטוטיצב תושגדהה 1994-1902). ];מ״מר[ ןורחאהו

 התריג םידיסחה לש ),אב־אב׳ה וא( ,םב־םב׳ה תריש 116. ימע ,י״שת ביבא־לת ,םיקומצ תרעק ,ל״נה 1
 םידיסח ,יקסנליו ,מ :ואר .תואתבשו ףואינ יזמר הב ואצמו ושפיח םהו /םידגנתמ׳ לש םנוימד תא

 השמל וינרעב ןיב ןוימדה לע 119, 159. ימע ,ב 67-66; ימע ,א ;ל״שת םילשורי ,ב-א ,םידגנתמו
 הרקמ םייתסנ הככ׳ :ג״ישת ביבא־לת ,תודיסחה יתייעבה ורפסב ),םורו( םוקרמ ןרהא םג עיבצה
 :רוקמה 264; ,מע(׳ידאלמ ברה תחפשמב הרקמה רשאמ ,םיכוביס תוחפב )וינרעב לש(= הז עזעזמ

 )]ם״שת(הס הנש ,לארשי תודלות רקחל ןועבר - ןויצ[
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 רנב ,השמ ׳רלו ,םיליכשמל ףרטצהו ותוקידצ תא לודג לוקב שטנ 1869 תנשבש ,ןידורמ
 ר לש ריעצה , .רצנתהש ,ד׳׳בח תודיסח דסיימ ,ידאילמ ןמלז רואינש

 תוינועבצ תויומד לא םילערומ םיצח עולקל ןמזל ןמזמ ויה םילוכי תודיסחה לש היבירי ,ןכאו
 ט׳׳יה האמב תודיסחה לש הירוטסיהה .ללכו ללכ תוטעמ - רבתסמ ךכ - ויה אלש ,הלאכש
 .םחיכשהלו םחכשל םיחמש ויה םידיסחהש ,הלאכש ׳םימגפ׳ו תוישרפ התמילג ילושב תנמוט
 לע ןולק וטימהו םידיסחה תא וכיבה ,תודיסחה יווק תא וצחש הלאב םירבדה םירומא דוחייב

 רריט םייח ׳ר לש ונב ,סומינולק ןמלק ןוגכ םישיא ויה הלאכ .תוסחוימה םהיתוחפשמ ינב
 ;סורוקיפאל היהו ׳רקפתה׳ש ,הטפאמ לשה עשוהי םהרבא קידצה לש ונתחו ץיבונר׳צמ 2

 ותד רימהש ,רימזוקמ בייל הירא ׳ר דיגמה לש ונבו ןילבולמ ׳הזוחה׳ לש ודימלת ,לאקזחי
 ;הגוה בלסינטסל היהו 3 ןמז קרפל ףרטצהו ותור״ומדא תא שטנ רומאכש ,הבוילמ וינרעב ׳ר

 ;ץיבונר׳צ לש םיילקידרה היליכשמ לא רצק 4 .םירחא דועו 5 תרוסמה םהל התטנ ללכ ךרדב

,.Verus Der ,Chassidismus Pleschen ,1901 .p 374 ם״שת קרב־ינב :היינשה םוגרתה תרודהמב, 
 ).וינרעב תשרפ רואית לכ םע דחי לילכ טמשוהו הז עטק רזנוצ

 תא שרגל ץלואש דע ,םירוסא תולכאמ לוכאלו םיפלק קחשל ,חזרמ יתבב תבשל גהנ יכ וילע רסמנ 2
 ,לארשיב תוהמאו םירע /ץיבונרצ׳ ,רמהדלוג־יבהז ׳א :וילע ואר .הטפאמ קידצה תב ,דבכוי ,ותשא

 ),ג״ישת( ה ,השדח הרדס ,תומושר /בונישיקמ ןמלק ׳ר׳ ,רקצירפ ,א 141; ימע ,י״שת םילשורי ,ד
 רעש׳ל חפסנ( םייח ות 17-16; ימע ,ה״כשת םילשורי ,אנרמוק תיב ),רטכילש( רשי ׳ב 164-162; ימע

 /רוריט המלש רי׳ב םייח ׳ר׳ ,ןמדלפ ,א ;בבק ימע ,ט״כשת םילשורי ),ץיבונריצמ םייח ׳רל ׳הלפתה
 תורגא ;אכר-כר ימע ,ו״לשת םילשורי ,ג ,לילגה רוא ,רנפג ש״י ;זצ-זפ ,מע ),א״לשת( חס ,יניס

 ביבא־לת ,ב ,הלעמ לש לארשי ץרא ,ןיטשטנרג ׳י ;טכ-חכ ימע ,א״משת םילשורי /לארשי בהוא׳ה
 ,ה״משת ביבא־לתו םילשורי ,םירופיס לש ךירכת /השרדה׳ ,ןונגע י״ש 99-97,32-29; ימע ,ה׳׳משת

 ,לרפ ףסוי ירבד םג ואר .בי-אי ימע /רבחמה תודלות׳ ,ב״נשת םילשורי ,םייח םימ ראב 81-68; ׳מע
 הלגמ׳ב שומיש ותומדב השעו םייח ׳ר לש ונב תא ריכה יכ 9, ימע ,א ןויליג ),ט״כרת( א ,רחשה
 אל םייח ׳רל );ךירימט הלגמהב אמגודל יתחקל ותא רשא ,ילצריה ונב תא כ״ג יתעדיו׳( ׳ןירימט

 .ןמלקל ותנווכש הארנו ,הז םשב ןב היה
 ־רהאי ןעט־19 ןיא ןעליופ ןיא םידמושמ /״דמושמ לעקסאח״ רעדא עגאה לאקזחי׳ ,קנערפ נ״ע 3

 13-5; ׳מע ,ד 18), הרעה ,ןלהל( קלאפ ןופ קעווא ,ןארטיצ 110-38; ׳מע 1923, אשראוו ,א ,טרעדנוה
.B.Z Lask ,Abrahams ׳Stanislaus :Hoga Apostate and ,Penitent׳ The Jewish Historical 

;Society of ,England ,Transactions XV ,(1946) .pp 121-149 הדשב םילבש׳ ,םחנמ־ןב ׳נ 
 ׳י 211-209; ׳מע ),ג״כשת](טלק[ די ,םעל וננושל ,ל״נה ;גפק-בפק ׳מע ),ז״כשת( ס ,יניס /רפסה
 טדערעג טאה לסייוו יד ןעוו ,ןאמרעדיינש ל״ש ;זפ ימע ,ט״כשת םילשורי ,ןילבולמ הזוחה ,יספלא
 The Baal Teshuvah and the -Emden ;71-44׳ S.Z ,Leiman. 7נע ,א״לשת ביבא־לת ,שידיי

Eibeschuetz ,Controversy5 Judaic ,Studies I ,(1985) .pp 3-26 
 סומלופה תורוק לכ :הרוגידסו זנס תקולחמ ,ןבא ׳י :ואר ,וישעמ תואצותו (1875-71821)וינרעב לע 4

 :ו ,תומשנ עשידוי( ,ףירה ס׳ניבר ןיא עמארד א׳ ,ןיווטיל ׳א ;ו״ערת קרוי־וינ ..,.ופוס דעו ותלחתמ
 ,םידיסחהו תודיסחה /הער תוברתל אציש קידצ׳ ,יקצדורוה א״ש 1917); קראי־וינ ,שיט ס׳ניבר םייב
 ,םיירוטסיה םיבתכ /חרסש ונבו ןישזורמ לארשי ,ר׳ ,גרובזניג ׳ש ;דנק-דכק ׳מע ,ג״פרת ןילרב ,ג

 רפס :תשרא /הבואילמ רעב בוד יבר לש המולעתה ןורתפל׳ ,לאפר ׳י 95-74; ימע ,ד״שת ביבא־לת
 ומוקמו ןי׳זורמ לארשי ׳ר :תוכלמה ךרד ,ףסא ׳ד 221-211; ימע ),א״משת(ו ,ירבעה רפסה רקחל הנש

 (1832-1773), ץיברוה לקוי בקעי לע םג 28-26, 459-458. ימע ,ז״נשת םילשורי ,תודיסחה תודלותב
 יכ םיידיסח תורוקמב רפוס ,ץישפורמ ילתפנ קידצה לש ויחאו קסניל ד״בא לדנמ םחנמ לש ונב
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 .םתורגב וא םתריפכב ,הלילחו סח ,ותומי לבל ,םתריטפ םדוק הבושתב םתוא הריזחהו דסח 6
 ללכ ךרדב תררושה החותמהו הסוחדה הריוואב םידלי לודיגו החפשמ ייחש אוה יולג דוס
 תונורתי ,דחא דצמ .רקיעו ללכ םיטושפ םניא ץרענ גיהנמ לש תימיטניאה ותציחמבו ותיבב
 ויתודימ תיינק ,םהמ םיבוט ןיאש םיאנתב תינחור תוחתפתה :גיהנמה לש וידליל םיעצומ םיבר
 לש םייעבטה וישרויכו ויכישממכ םידליה דמעמ סוסיבל תונמדזהו ,ויכרד יוקיחו באה לש
 קיזהל םילוכיה ,םיבר םינוכיס םג שי ,רחא דצמ ).יטילופה םוחתב םג תרכומה העפות( באה

 ,םיכנחתמו םילדג םה התרגסמבש תינעבותה תכרעמה .םידלי םתוא לש תישפנה םתוחתפתהל
 ינב לש הייפיצה .תישפנ תולשב רסוח לש םיאנתב ץעורל ךופהל הלולע ,רתויב ריעצ ליגמ

 םרובעב וותהש ךרדב קוידב וכישמי םיאצאצה לכש ,םיצירעמו םידיסח לשו םירחא החפשמ
 לש םיילאודיווידניא םייוליגב תבשחתמ הניא ,לאמש וא ןימי הנממ ורוסי אלו ,םהימדוק

 .םהל תדעיימ םתביבסש דיקפתב םיניינועמ םניא וא שורחה םלתב םיכלוה םניאש םיגירח 7
 םינבר וא םיקידצ ינב םידדומתמ םמעש םיישפנהו םייתרבחה םיצחלה ןיב ינוש ןיא הז ןבומב

 םגו )ןוסלדנמ ;יוסד השמ ׳ר(« ד״מר ידימלת םשל ואב יכ ,ןילרב תרבחל התפנ׳ ב׳צידרבב ותויהב
 ןמיס 72, ׳מע ,א״ערת גרבמל ,ילתפנ להא ,ןוזלכימ ח׳׳א(׳דאמ ויבא רעטצהו ,םהירחא התפנ אוה

 ,ב ,היצילג ירואמ ,רדנוו ׳מ( בוחילוב לש הברכ ןהיכו ותשאמ שרגתנ ,הבושתב רזח ףוסבל ).זכר
 236-235). ימע ,ב״משת םילשורי

 1827) תנשב רטפנ( ץישפורמ ילתפנ קידצה יכ ,תסרוג זנאצ תודיסחב הרמתשנש הפ־לעב תרוסמ 5
 בשישכ /דמתשי דימו ףכיתש ...וחתפ לע ואבצ םיפלאו ,שודקו קידצכ םסרופמ היהש דחא׳ לליק
 ףרטצהל םיפסאנה בל לע רבדל ליחתה׳ ,ומולש ישנא ינפב שרדו תישילשה הדועסל ,םסרופמ׳ ותוא

 הדוהי לאיתוקי ר״ומדאה ,רפסמה .׳היסנכב םתדכ דמתשהש הנידמה לכב לוקה עמשנ תרחמלו ...וילא
 רוזיאה ,היצילגבש בונראט תוביבסב עסנשכ ,וירוענב יכ דיעה 1904), דילי(גרובנזיולקמ םאטשרבלה

 רטועמ ןקז שיא לש לספ תנומת׳ םהילעו בלצ ידומע םיכרד יתמצב האר ,השעמה וירבדל עריא ובש
 ,םיקידצ תורמא ,בולרפ ׳א(׳םלצא בושח השענ כ״חאש ל״נה דמושמה הזש יל ורמאו .ןיליפתו תילטב

 לש התואצמיה םצעב ןיינע שי ,ארבנ אלו היה אל השעמה םא םג ).לר-טכר ׳מע ,ה״נשת םילשורי
 .םיידיסח תורוקמב וז העידי

 השע׳ םימיל .רשיה ךרד תא שטנשכ םג ומע םיסחיה תא קתינ אל ויבא יכ רפוס סומינולק ןמלק לע 6
 ,ליעל[ אנרמוק תיב(׳םילודגה םיקידצה דחאכ היה׳ םשו ,תפצל ויבאכ הלעו ׳המילש הבושת ןבה

 ׳תודהיה קיחל ויתונש ףוסב בש כ״חא ונעמש רשאכ׳ :רמאנ הגוה לאקזחי לע 12). ׳מע 2], הרעה
 רצחל עורזה חוכב רזחוהש ,הבוילמ וינרב לע 124); ׳מע ,ז״כרת אסעדא ,הנוהכ רתכ ,םיוברדצ ׳א(

 סוקרמ(׳הבושת לעבכ רטפנ׳ יכ רסמנ ,׳תיב רסאמ׳ ןיעמב וימי תיראש תא הליבו הרוגידסב ויחא
 264). ׳מע 1], הרעה ,ליעל[

 (1855-1783).זלבמ םולש ׳ר לש הבוהאה ותב ,ידורבמ הלדייא לש הרופיסב שי ךכל תקתרמ המגוד 7
 תרוקיב העימשה םג ךא ,תוידיסח תורות הרמאו תונוידפ הלביק ,קידצכ הלדייא הדקפת הארנה לככ
 קוביד לע רופיס רמתשנ ידורב ינב תונורכיזב .היבא שרוי ,עשוהי ׳ר ,היחא לש ותגהנה לע השק
 םידבר שי ,ט״יה האמה לש היינשה תיצחמב עריאש ,הז רופיסב .היחא ידיב שרוגו הב זחאש

 התביבס םעו השאכ תוחנה הדמעמ םע הלדייא לש התודדומתה תא םיפקשמה ,םיקומע םייגולוכיספ
 ביבא־לת ,תודליה זוחממ ,ןדס ׳ד :ואר .הדוחיי םע םילשהל הנכומ הניאש ,׳תדסוממ׳ה תיתחפשמה

 Dybbuk Possession and Mechanisms of Internalization ;264-256׳ Y ,Bilu. ׳מע ,א״משת
and :Externalization A Case ,Study׳ ,Projection ,Identification Projective ,Identification 

.ed .J ,Sandler Madison .Conn ,1987 .pp 163-178 



 [4] ףסא דוד 456

 םינמא וא םירפוס ,הנידמ יגיהנמ לש םהינבו םיליצא וא םיכלמ ינב םידדומתמ םמעש םיישקל
 םינכומ םניאו םיצחלב םידמוע םניאש םידיחי םתוא לש ,ןקרופהו הבוגתה יכרד .םש יעודי

 הפירח תועדומל רובע ,התקחדהו הסיסתה יוכיד ןמל ,תונווגמו תונוש ,םשפנב רקש תושעל
 ,םילופכ םייח לוהינו בלבש ערקל 8 החירב :םיווקה לכ תייצחב תוכורכה דגנ־תובוגתב הלכו

 ,םיינוציק םירקמבו ,תיתחפשמה תשרומל תושחכתה ,םחרוכ לעב ורחבנ וילאש דיקפתה ןמ
 .תימואלהו תיתדה תוהזל תורכנתה ףא ,רועיש ןהל ןיאש תורירמו שואי םיאטבמה

 ,םנוסא חכונ רמכנו ערקנ - םייחב ויה ןיידע םא - םירוהה לש םבלש רמול ךירצ ןיא
 דחוימב טלוב רבדה .םהייח תא ךליאו ןאכמ הפפא ׳ןולשיכו לוכש׳ לש הפירח השוחתו

 ערקה .תוסרוקיפאו ׳תולכשמתה׳ לש ךילהת ורבע ׳םייוליעה׳ ןהינבש תויתרוסמ תוחפשמב
 לש ויתונורכיז ךכל םידעו ,םירוהה לע רשאמ תוחפ אל םינבה לע עיפשה החפשמב רצונש

 :ןירבוקמ השמ ׳ר קידצה לש ודכנ 1925-1844), ;ל״להי(ןיול ביל הדוהי ליכשמה

 יב םירעוג ויהו םירזכא ירוה ויהו ןתי ימ ,הה .םתקאנו םתוחנאו ירוה תושפנ תרצמ יתיכדנ
 לבא .םייחב יתביתנ יתאצמ רבכו םיתבזע רבכ זא יכ ,יירמ לע ינרסיל די ומירה וא ,הפרחב

 ,םתרצבו םתעמדב ינונעיו ינוסמה ,םה םשפנמ רתוי ינובהא רשא םיבוטה ירוה ,םינמחרה ירוה
 9.םעיגרהלו םטיקשהל לכוא רשא ילבמ םימחרמ ערקנ יבלו

 ׳רסומה תעונת יבא׳ לש ונב (1876-1846),ןיקפיל ןמפיל לש ורופיס אוה הז רבשל ינייפוא
 ותויהבו הלכשהה תונויערמ דואמ עפשוה רשכומה רענה (1883-1810). רטנלס לארשי ׳ר

 .רכז םימיל .ןילרבבו גרבסגינקב דומלל אציו םסרופמה ויבא תיב תא שטנ הרשע״שמח ןבכ
 לע םשר ,גרוברטפ טנס תטיסרבינואב רטסיגמ ראותבו הניו תטיסרבינואב רוטקוד ראותב

 ,עודיה לככ .הילגנאבו היסורב םייעדמה םיגוחב םסרפתנ ומשו הקינכמה םוחתב האצמה ומש
 םלועל ובישהלו בטומל וריזחהל הסינ אוושלש ,ויבא ךא ,ומע ינבלו ותדל ןמאנ ראשנ ןמפיל

 ליכשמה׳ יכ העידיה ׳דיגמה׳ ןותיעב המסרפתנ 1865 תנשב .חוכשלו חולסל ןאימ ,הרותה
 קוח םילשהל׳ ותעדבו ,ןילרבב רבעש תיעדמ תומלתשה רחאל גרבסגינקל עיגה ׳ןיקפיל
 ונב אלא וניא הז דמולמ יכ ,ויארוקל ריבסה ןותיעה רפוס .׳הניבו המכח רבד לכב וידומל

 אל רשא ,י״נ ןואגה קידצה ויבאל םג איה תראפת׳ יכו ,רטנלס לארשי םסרופמה ברה לש
 )דחאל(= םידחאל המכחו הרות הנייהת ןעמל ,טעטיזרעווינואהב חקל בישקהל ונב תא עירפי

 יכ ףא( שפוח ייחל ףאשו תידיסחה רצחה ייחב סאמש קידצ ןב לש םילופכה וייחל הרידנ המגוד 8
 יקסרבט םוחנ קחצי ׳ר לש ויודיו :״רעוכמהו טועפה ימלוע״׳ ,ףסא ׳ד :ואר ),םשממל זעה אל ףוסבל

 םינבר ינבש םיצחלה תכרעמ לש םייגולוכיספה םיטבהל 79-49. ׳מע ),ז״נשת( 14 ,םייפלא /בוקיפשמ
 Tradition ,xxili 2, ׳Children of ,Rabbis׳ i.n ,Levitz. :ואר ,הב םינותנ תירבה תוצראב

,(1988) .pp 76-87 
 :וושהו 46-45; ׳מע ,ח״כשת םילשורי ,יקצולס ׳י תרודהמ ,תונויגהו תונורכז /רפסב ןורכז׳ ,ל״להי 9

 תורפס 206-204, ימע ,ז״משת ביבא־לת ,היפגאו תירבעה תורפסב :א ,םינשי םג םישדח ,ןדס ׳ד
 לש ויתונורכיז ...יתיארש המ ),רידהמ( ףסא ׳ד :לשמל וושה .הלאכש םירואיתב השודג תונורכיזה

 67-66, 338-333. ימע ,ט״נשת ביבא־לת ,קיטוק לאקזחי



 457 ?שודק וא רמומ [5]

 םסרפל רהימ ,אטילבש הנבוקב זא ררוגתהש ,לארשי ,ר הנהו /ונמע ינב תראפתל ונב ידיב
 :ןותיעה יפד לעמ תשגרנו תצרמנ השחכה

 ,םע לבק רעשב עידוהל ביוחמ יתאצמנ תאזל ,ץראב ךלהתמה קדצה ילגרל רנ תמאה יכ ןעי
 רבדה חור תרומל ,אוה ךופהנו ...ינב רבדב ]סו[מלוקה הטלפ רשא תראפתה אוה יב אל יכ

 ודי לאל שיו ושפנ בהוא לכ .הב לוסל ינב ץפחב רשא וכרד לע יוד ילע יבלו ,דואמ ינפל
 הכנל השעי הלודג הבוט ,יצפחו ישפנ חור דגנ גלדל לבל וחור ץפח תוטהל ינב בל לע רבדל
 10.םויה ינומכ חור

 יטרפה ונולשיכש תורשפאה חכונ שחש םינואה רסוחמו באה לש ובאכמ םשרתהל אלש השק
 תישיא הפישחל אופא םיכסה אוה .ולוכ יכוניחה ולעפמ ןולשיככ שרפתי המינפ ותיבב

 הבהאה ירשקש והשימ תעד לע הלעי אלש דבלבו ,ונב לש וכרדמ תשרופמ תוגייתסהלו
 .באה לש ותנומאו ויכרע םלוע תא והשמב ולו תונשל ידכ םהב שי ונבל בא ןיבש םייעבטה
 םתווהתהל הרופ רכ ןכא איה םהידליל םימסרופמ םירוה ןיבש םינועטה םיסחיה לש וז היגוס

 ונבש ,םירפס רכומ ילדנמכ םישיא ודקפש תוידגרטה דחוימב תועודיו ,םייטמרד םירופיס לש
 ףדנ תודהי לש חירש המ לכ תאו ותוא אנש ןאיצול ונבש ,ץרפ ל״י חצנתה ריאמ בוהאה
 ,םיבלסוברפ םיסורל ואשינ םהיתונבש ,ןהכה ללה ןב יכדרמו םעה דחא ,בונבוד ןועמש ;ונממ

 אוצמל ונא םילוכי תורצנתה לש ךרדב םהב ודרמו םימסרופמ םירוהל ודלונש הלא ןיב 11.דועו
 רודואית לש ותחפשמ ינב ןוגכ( תוללובתהה לובג לע אליממ ואצמנש תוחפשמ ינב קר אל

 ינב קר אלו ),םהילע הפרטנ םתעד וא ודבאתה ,םתד תא ורימה םלוככ םבורש ,לצרה
 םמצעב ודיפקהש ,םידגנתמו םידיסח ,םיעודי םינבר לש םהיאצאצ תא םג אלא 12,םיליכשמ

 13.ןתלחנהב ולשכ ךא תווצמה לש הקודא הרימש לע

 לע 83. ימע ),ה׳׳כרת רדאב ז״י( 11 ןויליג ,םש 49; ימע ),ה״כרת טבשב טי׳י( 7 ןויליג ,ט ,דיגמה 10
 הינמרגב תיללכ הלכשה שכר אוה ףאש ,רטנלס לארשי ,ר לש ודכנ תשרפ םג הדצלו ,וז השרפ

 ,ו׳׳נשת םילשורי ,א ,רסומה תעונת ,ץ׳׳כ ׳ד לש תונושה םהיתונבות ואר ,תורשכ תוכלהב דיפקה אלו
 ימע ,ב״משת םילשורי ,רסומה תעונת לש התישארו רטנלס לארשי ׳ר ,סקטא ׳ע לשו 212-211; ימע

 262-259. ימע ,תורפסה רצוא ),ה״מרת השרו( א ,ףיסאה :ואר ,ןיקפיל לע 340-338.
 םישימח :תונורכז ,ץ״כ צ׳׳ב :םג וארו 226-75; ימע ,ג״לשת ]ביבא־לת[ ,רסוב ולכא םינב ,הבמר ׳א 11

 ףיסוהל ןתינ הלא םירופיס לע 183-182,38. ימע ,ג׳׳כשת ביבא־לת ,היסור ידוהי לש הירוטסיהב הנש
 לש םיטלובה הירבודמו ,למרכה׳ ךרוע ,ןיפ ףסוי לאומש לש תרמומה ותב ןוגכ ,הנהכו הנהכ דוע

 ךא ,תודהיל תבה הרזח וירבדל[ 285 ימע 4 [1937], ,א ,רבע ןטנעאנ ןופ ,דיגמ ׳ד( הנליו תלכשה
 /ץילמה׳ ךרוע )זרא( םיוברדצ רדנסכלא לש ויאצאצ וא 47), ,מע ,םש ,ץ׳׳כ ];הל חולסל ןאימ היבא

 ושלתנש םשכו ...םירז חבזמ לע׳ םשפנ ורסמש ,םיסורה םיקיבשנמה גיהנמ בוטרמ ילוי ודכנ םכותבו
 /וילא םיבורקהו בוטראמ׳ ,יקצולס ׳י( ׳שרוש תוכהל וצר ובש םעהמ םישולת וראשנ ןכ ,םמעמ
 197-194). ימע ],ך׳׳שת[ ז ,רבעה

 :ואר !).םסרופמה םהיבא תומ רחאל קר ךא(ורימהש ןוסלדנמ השמ לש וידלי תשמחמ העברא ןוגכ 12
 ,א״נשת םילשורי ,ינרדומה ידוהיה תחימצ /תד תרמהל םיכרד יתש :םזיטנמורו םזילנויצר׳ ,ריאמ ׳מ

 יניעב ךא ,באה תשרומב הדיגבכ ןוסלדנמ ינב לש םהיניעב הספתנ אל תורצנתהה 130-96. ימע
 .ןילרב תלכשה לש הנולשיכל ילמס יוטיב התיה ץוחבמ םיננובתמ

 ידוהי לש ירוטסיהה ןורכיזב הליהתל אצי םמשש ,השרוומ גרבננוז־רבוקטיבז תחפשמ ינב לשמל 13



 [6] ףסא דוד 458

 םהל הררבתהשכ ותייער תא ןבלחה היבוט םחינ - ׳םינורחאה ונא אלו םינושארה ונא אל׳
 היבוט היה לוכי אל ,ןכ יפ לע ףאו .הרצבתהו יוגב הבהאתהש הוח םתב לע הרמה תמאה
 :הזכש ןוסא הבוהאה ותב וילע הטימה עודמ ומצע תא לואשל אלש

 ...ךכב ונל םרג ונלזמ ,תישאר :רומאל שיו ?ןכ ונל תושעל הבל האלמ ךיא :רמאת םאו
 גועלל התא יאשר .הייה רוכעל הב הקבד הפילק ןימ ,םיפשכ השעמ אלא הז ןיא ,תינשהו

 םידשב ןימאמה ,גלפומ הטוש ינניא םנמא .יתנומאב קיזחמ ינדוע ינאו ,ךשפנ תוא לככ יל
 התיה ימ די יכו .ןימאא םג ןימאא םיפשכ השעמב לבא ,םיקיזמו תוער תוחור ראשבו םיצלבו

 ?14ףשכמ לש די אל םא ,ינעירכהל יב

 ןויסינכ רתוי הארנ ,לארשיבש תוסחוימה תוחפשמה םע הנמנ אל יאדוובש ,היבוט לש ורבסה

 .ורצנתה ),תידוהי תישילשה ותשאמ(רבוקטיבז לאומש ריבגה ,החפשמה שאר לש ויתונב שולש :ןילופ
 הקודאה ותייער םע דחיש ,גרבננוז )קרב( רעב היה תודהיל ןמאנ רתונש רבוקטיבז לש דיחיה ונב

 קר אל ךא .ןילופ יקידצ לש םילודגה םהיכמותמו םיליכשמבו הלכשהב םיקבאנה ישארמ היה ל׳רמת
 להנלמ ענמנ אל ומצע אוהש אלא ,םתד ורימה ףא םתצקו ,וכרדמ דואמ וקחר קרב לש ויאצאצש

 רבוקטיבז לאומש׳ ,םולבלגניר ׳ע :ואר .לקנרפ דלופואיל לאומש יאקנבה ,דמושמה וסיג םע םיקסע
 עטכישעג ,יקצאש ׳י 250-248; ימע ),ח׳׳צרת(ג ,ןויצ )/התקולח ימיב ןילופב ילכלכ־ירובצ ןקסע(

 םילשורי ,םישיא ,ךוסגרב ירנה׳ ,בולוקוס ׳נ 219; ,מע 1947, קרוי־וינ ,א ,עשראוו ןיא ןדיי ןופ
 ,מע ),א׳׳נשת( בי ,דעלג /תד תרמהל השרו יללובתמ לש םסחי׳ ,ןמרטוג ׳א 113-100; ימע ,ח׳׳ישת

 להקה ישארמ ,ףלוו באז ןב אבא םהרבא סנרפה לש ונב ,שריה תא ריכזנ תורחא תואמגודכ .דס
 ,רנזיולק לארשי לש ותרעשה יפ לע 1781. תנשב םידיסחה דגנ םרחה לע םימתוחה ןיב היהש ,הנליווב
 רובצה לע ותוטלתשה תא ,ברב םייוזבה ותמחלמ יכרד תא ,ויבא ילכנ תא האר׳ש רחאל ןבה דמתשה

 ,די׳בח םרכ ],ךרוע[ ןיישדנומ ׳י 228; ימע ,ב׳׳שת םילשורי ,ןואגה תפוקתב אנליו(׳ותוברברתה תאו
 ונב( םהרבא ויבא רבכש ,ץרפ ירוגירג ,טסירבקיד׳ה לש ותורצנתה לע 163). ימע ],ב׳׳נשת[ א 4,
 ,רצנתה )בולקשמ ןילטייצ עשוהי םסרופמה ןדמלהו ריבגה לש ונתחו היצילגבש בוטראבולמ בר לש
 רוזנצה־רמומה לע 53-34. ימע ,ו״שת קראי־וינ ,דנאלסור ןשיראצ ןיא םידמושמ ,גרובזניג ׳ש :ואר
 ׳מ :ואר ,בולקשמ קיש ךורב ׳ר לש ודכנו ןי׳זולוו תבישי דימלת ,גרוברטפ טנסמ ןילוגרמ לואפ

 תודלותל׳ ,יאכז ׳ד ;הפק-דפק ימע ),ו״צרת](אי[ א ,די לע ץבק /באלקש ק״ק תוחפשמ׳ ,ץיבוניבר
 םהידליו הירגנוהב םינבר ינש תורצנתה לע 497-494. ימע ,ב״ישת םילשורי ,תורצק /םירמומה דחא
 ,הירגנוהב הנומאהו הרותה תורוק ,דלאוונירג י״י :ואר /ץקנוממ ןמסטוג ברה תשא לש התרמה לעו

 לע םג עודי .הכ ימע ,ט״פרת אוועד ,אירגנואב לארשי תוגלפל ,ל״נה 26; ׳מע ,א״פרת טשפדוב
 )ם״רהמ( השמ ׳ר יאצאצמ המכ לעו ),וע ׳מע ,םש ,ןמרטוג( הרצנתהש רגייא אביקע ׳ר לש ותדכנ
 )קיש הרדנאו רודנאש םיחאה( םהמ םיינשו ,םתד ורימהש ,הירגנוהב היסקודותרואה ישארמ ,קיש
 לש הבר (1956-1881), ילוצ־רלוצ לארשי לש 1945 תנשב ותורצנתה לע .םילותק םירמכ ויה ףא

 ,םינפ לא םינפ ?/הידגרט וא הדיגב׳ ,ךילרא ׳י :ואר ,ידורבב זלב ידיסח לש תיבמ ואצומש ,אמור
 21-20, 24. ׳מע ),א״לשת( 619-618

 ומוגרתבו(טכק-חכק ימע ,ז״טשת ביבא־לת ,ץיבוקרב ד״י םגרת ,בלוחה היבוט :ד ,םכילע םולש יבתכ 14
 תחפשמ ינב לש םתוללמואל ןיינעמ יוטיב 106). ימע ,ב״משת ביבא־לת ,ןבלחה היבוט ,ינורחא ׳א לש

 הפורש הנבל - ׳לגיצ־דמש׳ה גהנמב רמתשנ הבושתב רוזחי רמומהש תשאונה םתווקתלו םירמומה
 ינולפ בל רעבי ןכ ,שאב תרעוב וז הנבלהש םשכ׳ :בתכנ הילעו ,םסרופמ קידצ לש ורבק לע החנוהש

 עיפארגאנטע עשידיי ,ןאמטכער ׳א :ואר .׳הבוטל םימשל ובל ךופהיש ,הער תוברתל אציש תינולפ ןב
 122-120. ׳מע 1958, סערי_יא־0אנעוב ,ראלקלאפ ןוא
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 ףושיכהו ,ובכש תא דוקפל היה לוכיש םשכ ותוא דקפש ,רויעהו ערה לזמה .תימצע האנוהל
 דדומתהל םדא םתס לש ותלוכיב ןיא ,אסיג דחמ .דחא עבטמ לש וידדצ ינש םה ,תבב לטוהש

 רוטפל ידכ שי יטסינימרטדה רבסהב ,אסיג ךדיאמו ,ולזמ תא תובשל וא םיפשכ השעמ םע
 תלבקמ תוקמחתה רשפאמ אוהו ,שפנ ןובשח תכירעמ תבבוסה הרבחה תאו םירוהה תא

 רבשמל ילאירה עקרה תא ןיבהל הבוחה ןמ ררחשמ הז רבסה ,רקיעבו .ןולשיכל תוירחא
 יארוקל עודיכ ,ותשאו היבוט תא רטופ וניא יכ ףא( הרמהה לש םייתימאה םיעינמה תאו

 ןידכו תדכ׳ ,תרמושמה תבה לע ׳העבש׳ תבישימ ,רופיסה , ).
 םיירקיעה םיישפנה םיביטומה םה ,האנשו םעז לומ הלמח ,ןופצמ ירוסיי לומ שפנ תמגוע
 אקווד ופקיש םעפ אל .םהידליו םירוה יסחי לש טבמה תדוקנמ הרמהה תייווח תא םינייפאמה
 הצחנש ,שטשוטמה רבעמה תא - יטנמור עקר לע תד תרמה - לוכיבכ ׳םילקה׳ םירקמה

 תישארמ יממע ריש אוה ינייפוא .תימואלו תיתד תוחיתמל ירודךיב רבשממ ,םישמ ילבמ
 םירוהה ילודיש לכ .הרצנתה ותבש ןירבוקמ דבכנ ידוהי לע בצעב רפסמה ,םירשעה האמה

 ינבב םוקנלו ערפיהל זועה תא האצמ התעש אלא ,יוגב הבהאתה םתבש יד אל .ורזע אל
 סיעכהלו ,סיעכהל־וצ ףיוא ךי_יא .רעבירג סיוא ךד טבארג ,רעדירב ןוא רעטסעווש׳ :המע

 ).בלה לכ םע שממ ,בלטצא םכתא !םירבק םכל ורפיח ,םיחאו תויחא(=׳רעביא ךיז ךיא םלצ 15
 תירוטסיה הדבוע הניא טרפב תיראצה היסורבו ללכב הפוריא חרזמב םידוהי תורצנתה

 םירורב םניא ט״יה האמה לש הנושארה תיצחמה יבגל םייטסיטטסה םינותנהש ףא .השיערמ
 ,םכרוצ יד 16 .ןטק היה אל םירצבתמה רפסמש אוה יאדו ירה 17 םיעינמ ויה תורצנתהל ,רומאכ

 75-73. ימע ),א׳׳משת( [48-47] כ ,םע־עדי /םידמושמ׳ ,ארזע־ןב ׳ע 15
 םבור ,םידוהי 204,540 ט״יה האמה ךלהמב ורצנתה ,םינמרג םירנויסימ וכרעש הקיטסיטטס יפל 16

 Judentaufen im .19 ,Jahrhundert ein statistischer׳ J de le ,Roi. :ואר .היסורב 74,500))
,Versuch׳ :Nathanael Zeitschrift fur die Arbeit der Evangelischen Kirche an Israel 

,.(Berlin) ,XV 3-4 ,(1899) .pp 111-113 ואבוה תיתייסנכ הקולח יפ לע היסורב הרמהה ינותנ 
 םיסור םידוהי 69,400 ט״יה האמב ורימה ,שודקה דוניסה ינותנ יפ לע 94-93, 107-102. ימע ,םש
 הייסנכל 3,100־כו ,תילותקה הייסנכל ורימהש ןילופמ םידוהי 12,000־כ ףיסוהל שי םהילע( םתד תא

 Jewish Apostasy in :Russia A Tentative׳ M ,Stanislawski. ,׳Typology:ואר ).תיטנטסטורפה
Jewish Apostasy in the Modern ,World .ed .T.M ,Endelman New York-London ,1987 

..p 190 תמישר .האמה לש היינשה תיצחמב ויה תורמהה בורש רורב ,םימזגומ םינותנה םא םג 
 τ. :יקסניוח״הקסי רודואית לש ורפסב הספדנ 1903-1804 םינשה ןיב השרווב ולבטנש םידוהי

,,Jeske-Chomski Neofici :Polscy Materyaly ,historyczne Warsaw 1904 התיה ותרטמש 
 .תוינלופ הלוצא תוחפשמל ׳וננתסה׳ש ),יטסיקנרפ אצוממ םבור(׳םיווסומ׳ םידוהי תפישח

 יצמאממ ןכו ,םהיתוחפשמ ינבו םירמומ לש ישיאה םדמעמב הנדה ת״ושה תורפסמ ךכ לע דומעל ןתינ 17
 תויפוריא־ברעמ ןויסימ תורבחבו ןושארה יאלוקינ ימיב יראצה אבצה תורגסמב ויה םהייוטיבש ,דוצינה
 םסרפתנ אל אבצה תועצמאב םידוהיה תא רצנל ןוצרה .תונוטלשה עויסב היסור ימוחתב ולעפש
 ,גרובזניג ׳ש :המגודל ואר .הל םיעדומ ויה לכהו ,ךכל הנווכ לעופב הטישה ךא ,ימשר קומינכ יבמופב

 ;ךליאו 62 ימע ,ח״צרת קראי־וינ ,דנאלסור ןעשיראצ ןיא ןעדי_יל עשידיא /ןעטסינאטנאק עשידיא׳
.S.W ,Baron The Russian Jew under Tsars and ,Soviets New York-London ,1976 .pp 
;29-31 .M ,Stanislawski Tsar Nicholas I and the :Jews The Transformation of Jewish 

Society in ,Russia ,1825-1855 Philadelphia ,1983 .pp 22-25 תורפסב היעבה תופקתשהל 



 [8] ףסא דוד 460
 ,םינווגמ 18 ,הרמהב תוכורכה תוירמוח תובטה תועצמאב םייחה יאנת תא רפשל ןוצר ןה 19

 םידומיל( תיסורה הנידמה העיצהש תוילכלכהו תויתרבחה תויונמדזהב בלתשהל תוסנלו
 ןוצרו םמע ינב יפלכ םידיחי ושחש הפירח הניט ןה ),רכו הקוסעתו םירוגמ תויוכז ,םיהובג
 לש הכרד תקדצב הקומע תימינפ תוענכתשה ןהו ,םתחפשמ לע הפרח תוטעהלו םהב םוקנל

 .תידוהיה הנומאה ינפ לע התופידעבו תירצונה הנומאה 20 ,םירמומה ,ויהי רשא םהיעינמ ויהי

 םיטסינוטנקה רועיש לע םיקודב םינותנ ןיא 216-213. ימע 9), הרעה ,ליעל( קיטוק :ואר ,תונורכיזה
 ףלא םיעבשמ תיצחמכ יכ ךירעה יקסבלסינטס .בר היה םרפסמ ,קיטוק ירבדל דוגינב ךא ,ורצנתהש
 25,000־כ םכותמ ,םתד תא ורימה 1855-1827 םינשה ןיב יאלוקינ אבצל הייפכב וסיוגש םידוהיה
 היסורב םירמומ ,ל׳׳נה 25; ימע ,םש ,םידוהיהו יאלוקינ ,ל׳׳נה( הרשע־הנומש ליגל תחתמ םידלי
 ריכזתב הנליו יסנרפ לש )הארנכ תמזגומה(םתודעל תאז תוושהל שי 19).ן193- ימע 16], הרעה ,ליעל[
 םיריאשמו ,םתד תא םיריממ םלככ םבור ,אבצל םיזחאנה םידליה׳ ©184): ירויפיטנומ השמל ורסמש
 ימע ,ז׳׳צרת קראי־וינ ,ב ,קרעוו עשיראטסיה ,גרובזניג ,ש( ,םתע אלב םיתמה םהיתובאל חצנ לבא
.(294 

 תיאטילה םירמכה תצעומ ןויכראב ורמתשנש ת׳׳וחוד יפ לע(םהיעינמו םירמומ לש היגולופיטל ןויסינ 18
 םינשה ןיב םתד תא ורימהש ׳םיליגר׳ םידוהי 244־ב םיקסועה ,תיסקודותרואה תיסורה הייסנכה לש

 שי הפוריא חרזמב םירמומ לע .ךליאו 191 ימע ,םש ,היסורב םירמומ ,יקסבלסינטס :ואר 1911-1819),
 הליחת וספדנ םבור(יטילנא־ירוטסיה אלו ירלופופ־ילטודקנא יפוא תלעב הרקיעב איהש ,הבר תורפס

 רעד׳ ,קנערפ נ״ע :לשמל ואר ).ךכל םאתהב התיה הביתכהו שידייב תימויה תונותיעב םיכשמהב
 :םידמושמ ,ןארטיצ לי׳ש 20-1; ימע 3), הרעה ,ליעל(ןעליופ ןיא םידמושמ /תובס ענינז ןוא דמש
 :דוגרפה ירוחאמ :תירבעל יקלח םוגרת( א״פרת ענליוו ,ב-א ,רבע ןטנעאנ םנופ ןטעוליס ןוא ןפיט

 ),׳םידמושמ׳ לע ד-ג םיקלח( קלאפ ןופ קעווא ,ל״נה );ד״פרת הנליו ,םישחכתמ ,םידגוב ,םירמומ
 םוי תונויליגב המסרפתנש םירמאמ תרדסבו 13; הרעה ,ליעל( םידמושמ ,גרובזניג ];ד״שח[ עשראוו
 יפסואב וצבקתנ םלוכ אלו 1935, סרמ1934- רבמצד ,סטרעווראפ יקרוי־וינה ןותיעה לש ןושאר

 קיטסירעטקאראכ ענעטלעז א׳ ,יקצאש ,י 60-56,53-51,39-35; ׳מע 11), הרעה ,ליעל(ץ״כ );וירמאמ
 ,רבע ןופ ןטאש ןיא ,׳קירוצ ראי טרעדנוה טימ ןליופ ןיא עיזאושזרוב״דמש רעשידיי רעד ןופ

 ו״משת םילשורי ,אטילדילופ תכלממב םירמומה ,גרבדלוג ׳י 68-64; ימע 1947, סערי_יא־סאנעוב
 .זע-זנ ׳מע 13), הרעה ,ליעל(ןמרטוג );ח״יה-ז״טה תואמב םירמומב קסוע רפסה(

 םירמומ ,יקסבלסינטס(םירמומה ןיב עירכמה בורה קפס אלל - םוי ישקו םידורמ םיינע קר אל םכותבו 19
 ,מע ,םש( םשנועב תולקהב םתוא התכיז הרמההש ,םיעשופ םג אלא 202-199) - ימע ,םש ,היסורב

 יגוחב םאצומש םירמומב דקמתהל ופידעה ,יקבלסינטס ןייצ ,היסורב דמשה תעפות ירקוח 195, 197).
 .הכאלמה ילעבו םיינעה לש תוכומנה תובכשב העפותה ףקהמ ומלעתהו תונגרובהו היצנגילטניאה

 .רקחמהו תונורכיזה תורפסב ללכ ךרדב ענצוה עינמ לש הז גוס 199-197. ימע ,םש ,יקסבלסינטס 20
 הלולס ךרד לעב ,קסבטיוומ ןיקמט רשאו (1869), להקה רפס לעב ,קסניממ ןמפרב בקעי ויה הלאכ

 הרומכה ברקב ץפוהו תיסורה הלשממה ןובשח לע ספדנש 1835), גרוברטפ(הנומאה תויתימא תעידיל
 J.D ,Klier Imperial Russia ,s Jewish ,Question ,1855-1881. :ואר ,ןמפרב לע .תיבלסוברפה

.Cambridge ,1995 .pp 263-283 דיא רעוועליהאמ רעט׳דמש׳עג׳ ,גרובזניג ׳ש :ואר ,ןיקמט לע, 
 /ףוס ןעצראווש א טאהעג טאה ןוא ןעדיא ףיוא םילובלב ןוא תוריסמ ןופ טבעלעג טאה רעכלעוו

 265-261; ׳מע ,ג 18), הרעה ,ליעל(קלאפ ןופ קעווא ,ןארטיצ 3; ׳מע ,ב 1935, ראוניב 27 ,סטרעווראפ
 ,גרבניצ ׳י 7, 53; ימע ,ט״צרת םילשורי ,ג ,השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה ,רנזולק ׳י

 וריע ןב לע ויתונורכיזב רפיס בונבוד ןועמש 198. ׳מע 1960, ביבא־לת ,ו ,לארשי תורפס תודלות
 וקסעש םיבלסוברפ םיריזנל רבחתהו תונוקיאה תצרעהב עקש ,׳סנואב אלו ןוצרב׳ רצנתהש ,בלסיטסמ
 58). ימע ,ו״צרת ביבא־לת ,א ,םייחה רפס( םידוהיה ברקב תירנויסימ הלומעתב
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 םתטילק יכילהתב םג םימוצע םיישקב ולקתנ ,םאצומ תרבח םע םהירשק תא תחאב ועדגש
 .םהמ הפרה אל ידוהיה םרבעו ,תירצונה בורה תרבחב 21 יכילהת ורבגש לככ ,תאז תורמל

 דחוימב /ילארטיינ׳ יפוא תלעב תד תרמה ,הפוריא חרזמב םג ,הצופנ ןכ ןוליחהו היצרוטלוקאה
 .םירצונל םידוהי ןיב תידדה תובהאתהו םייטנמור םירשק לש עקר לע 22

 ,הלכשהל רבעמהו תרוסמה תשיטנ וספתנ ,תיתרוסמה תידוהיה הרבחה לש הטבמ תדוקנמ
 ןיב בר לדבה היה אל ןאכו - המכו המכ תחא לע .ארונ ןוסאכ ,תוללובתההו ןוליחה יאדוובו

 תינויצהו תימואלה םימילו תיליכשמה הפקשהל תיתרוסמה הפקשהה 23 הספתנ תדה תרמהש -
 ,שואיל יוטיב ,תיתדו תימואל הדיגב הב ואר .תעדה לע תולעהל ןתינש רתויב ינוציקה דעצכ

 לע קר אל הרוחש הננע ליטמה יכוניח ןולשיכ םינפ לכ לעו ,תימצע האנשלו תעד תשלוחל
 .הבורקה ותביבס לעו ותחפשמ ינב לע ,וירוה לע םג אלא רמומה

.T.M ,Endelman ׳Memories of :Jewishness Jewish Converts and their Jewish ,Pasts21 ׳ 
Jewish History and Jewish :Memory Essays in Honor of Yosef Hayim ,Yerushalmi 

.Hanover-London ,1998 .pp 311-329 חרזמ אצוממ םירמומ לש םדוחיי לע עיבצה ןמלדנא 
 תועמשמ תלעב הראשנ וזו ,םתודהיל רתוי םיעדומ ויה ברעמה תוצראמ םירמומל דוגינבש ,יפוריא
 ,תיתרוסמה הרבחה ינב ויה םבורש ,הלא םירמומ ושעש ךרדה תציפק׳ .הרמהה רחאל םג םרובעב

 323-322). ימע( ברעמב םהיחא לש וזמ רתוי הברה הלודג אופא התיה
 ראשנ וימי לכ ךא הייסור הרענב בהאתהש ,אריפש א״בא ןיטנטסנוק םלצה־ררושמה אוה ךכל המגוד 22

 ,הנש םישמח לש הפוקתמ םירויצו תונורכז :םינשו םימי ,דיירפ י״מ :ואר .ותוינויצלו ותודהיל רושק
 רקיעב הטלב ירצונה ׳רחא׳ה לא תיטוראה הכישמה תייעב 220-206. ימע ,ט״צרת ביבא־לת ,ב

 םירפוס לע ביבח אשונל התיהו ,םייוגל םידוהי ןיב ימוימוי עגמ היה םהבש ,םירפכבו תונטק תורייעב
 תירבע תורפסב םתרבחו םידוהי־אלה ,לטרב ׳י :ואר ,הפיה תורפסב הייוטיבמ המכ לע .םירבחמו

 לש היפוסוליפל רוטקוד ראות תלבק םשל רוביח 1914-1856, םינשה ןיב הפוריא חרזמב שידייו
 ימע ,ס״שת םילשורי ,וטושפכ ןונגע י״ש ,ססרו ׳ש ;א״משת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה

 ,הרשע־עשתה האמב תיסור־תידוהיה תונותיעה ,יקצולס ׳י :ואר ,תונותיעב הייוטיבמ המכ לע 253-243.
 4 ,תוילוח ,״,רשבמ לוק״ שידייב ןועובשב השאה לוק׳ ,ססרו ׳ש 177-175; ימע ,א״לשת םילשורי
 דחוימב וניוצי ךא ,ןאכל ןיינע הניא הפיה תורפסב םירמומה תייעב תופקתשה 72-71. ,מע (1997),
 הזחמה ),המ-ט ,מע ,ט״פרת קרוי־וינו השרו ,א ,ןאמשירפ דוד יבתכ לכ( ,םירופכה םויב׳ רופיסה
 ,רואינש ןמלז לש ןמורה ),המש-דכש ימע ,ט״ישת ביבא־לת ,א ,ץיבוקרב ד״י יבתכ(׳ונב תאו ותוא׳

 242-241). ימע ,םש ,וטושפכ ןונגע ,ססרו :ואר(ןונגע ירופיסמ המכו 1948, קרוי־וינ ,עתדמושמ יד
 קפס אלל אוהש ףאו ,טרופמ רואיתל ןיידע הכז אל םירמומ לא ,תונויצה ןכמ רחאלו ,הלכשהה םחי 23

 ׳י .רמומה לא תיתרוסמה הרבחה סחימ ותרבסהבו ויעינמב דואמ הנוש אוהש ירה ,ודוסיב ילילש
 ונינעמ׳ - ׳אוה לארשי אטחש יפ לע ףא׳ יוטיבה רבעש היצמרופסנרטה תא ונייצב ,ךכל זמר ץ״כ
 הקיטמלבורפה 269-268). ׳מע ,ד״משת םילשורי ,הלבקו הכלה(׳ישפחה ליכשמה ןינעל רמומה לש

 רימה( ןוסלווח לאינד עדונה יסורה־ידוהיה ןחרזמה ומכ ,׳םיבוט׳ םירמומל סחיב הלגתמ תדחוימה
 הסחוי םג ךכ(םיסקודותרוא דצמ םג הרקוהל הכזו םדה תולילע דגנ תורוצנו תולודג לעפש 1855),־ב

 ,ב ,דודחהו החידבה רפס ,בונאיורד ׳א ;׳יתרצונ אל וליאכ יתרצונש וישכע׳ :תדדוחמה הרמיאה ול
 323. ׳מע 21), הרעה ,ליעל(ןמלדנא :וארו 206-205). ימע ,םש ,דיירפ 1427; ׳סמ ,ה״שת םילשורי
 םחנמו ןיול והירמש לש םתשיגב תפקתשמ םיימואל םידגוב םירמומב האורה הטובה תינויצה השיגה

 174-173; ימע ,ט״צרת ביבא־לת ,ג ,ייח תונורכיזמ ,ןיול ׳ש :ואר .בלסונירטקיב םירמומה לא ןיקשיסוא
 ,ןירבוג ׳נ :ואר ,הנושארה םלועה תמחלמ םדוק תידוהיה תונותיעה תא ריעסהש בקונ סומלופב ןכו

 .ה״משת םילשורי ),ג״ערת-א״ערת(יוטיבה שפוח לע קבאמה :׳רתב ערואמ׳
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 .דז רקחמ לש וכרד לע .ב

 תורצנל ותד תא אוה ףא רימה ,ידאילמ ןמלז רואינש ׳ר לש בוהאהו ריעצה ונב ,השמ
 תודיסח לשו ותחפשמ לש היתודלות תא זאמ הוולמ ןולשיכהו הידגרטה םתוחו ,תיבלסוברפה

 רדנסכלא רפוסה בתכ - ׳רפוס די וב העגנ אל טעמכ רשא ונימי ירבדב שי דחא עוצקמ׳ .ד׳׳בח
 ,הלא םירבד ובתכנ זאמ /24ןהאזרואינש תחפשמ תודלות אוהו׳ ־ )ר״זא( ץיבוניבר דניקסיז

 היגהנמו היגיהנמ תודלותו התורפס ,ד״בח תודיסח לש הרקחמ םדקתה ,הנש האממ רתוי ינפל
 - תחא תיטמרד השרפ ,םלואו .הימדקא ישנאו םירפוס ,םידיסח וב םיפתושו ,רועיש ןיאל

 סחייתה אל ר״זאש הרקמ הז ןיא .ןירותסמ יפיעצב תפלועמו המולע הרתונ - השמ לש ולרוג
 יכ ד״בח ידיסח וראפתי קדצב׳ :סוליקו חבש ירבדב ורמאמ תא חתפ תאז תחתו ,ללכ הילא

 25.׳...תועיטנב ץצקל ואצי טעמ יתמ ךא םתרבחמ
 .תודיסחה תודלותב רתויב תורזומה ןמ ןכא איה ,הז רקחמ שדקוי הרוריבלש ,וז השרפ

 טעמ .תידיסחה היפרגוירוטסיהב בטיה שטשוט אוה ףאו רתוסו יקלח הילע ישממה עדימה
 היהי ןתינ םא קפסש דע ,בר ןרפסמ הפ־לע תורפוסמה תודגאה וליאו ,ודרש םיבותכ תורוקמ

 .םיעוריאה לש ןמיהמו אלמ רוזחשל עיגהל םעפ יא
 תא םכסל תעה העיגהש המוד ,התומלשב תמאה רקחל תדרל העש יפל ונידיב ןיא םא םג
 השרפ לש םינושה ןורכיזה יביתנ תא תוהזלו ,םישדח םג םינשי תורוקמב ןודל ,רבצנש עדימה

 יביתנ .תינורקע תיפרגוירוטסיה תועמשמ לעב עוריאל תיסיסע הטודקנאמ התוא םיכפוהה ,וז
 ןורכיז׳(העקוהו הפישח ,דחא דצמ ,ןתילכתש ,תויתמגמ תורוסמ לע םרקיעב םיססבתמ ןורכיזה

 הלא תודגונמ תורוסמ ).׳יטגולופא ןורכיז׳( הירוגנס דומילו שוטשט ,רחא דצמו ),׳יסומלופ
 ,להנתה אל הז חיש .יולגו יומס יסומלופ חיש ןהיניב ולהינ ףאו וזל וז בטיה תועדומ ויה

 אלא ,םיפתושמ םיינונק םיטסקט לש הנוש תונשרפ סיסב לע ,םייתדךיב םיסומלופב לבוקמכ
 טעמכ וא - ןיאו םידע יניע לומ לעופב העריאש תירוטסיה הדוזיפא לש תונשרפ סיסב לע

 חרזמב תידוהיה הרבחה לש םינושה הירבא ןיב סומלופה רקח .המויק םצע לע רוערע - ןיאש
 ביבס תויוחצנתה ירק ,יתוגהה־ינויערה םוחתב ללכ ךרדב דקמתה ט״יה-ח״יה תואמב הפוריא

 ,26,יטגולופא ןורכיז׳ לשו ,יסומלופ ןורכיז׳ לש תוירוגטקה .םיבותכ תורוקמ לש תויונשרפ

 180-163. ימע ),ט״מרת( ה ,ףיסאה ,ףהאזרואינש תחפשמ תודלות׳ ),ר״זא( ץיבוניבר ז״א 24
 רוזנצכ גרוברטפ טנסב םסרפתנו רימהש ד״בח דיסח ,יודנל לארשי לשמל הנמנ טעמ יתמ םתוא ןיב 25

 רענעזעוועג :יודנאל לארשי׳ :ואר .,בהלנ דיסח׳ לש םייח תוחרא להנל ךישמה ךא ,םיירבע םירפס לש
 עקילאמא ,ל״נה 234-222; ימע 13), הרעה ,ליעל( םידמושמ ,גרובזניג /ראזנעצ ןוא דמושמ ,דיסח

 ׳מע ,ג 18), הרעה ,ליעל( קלאפ ןופ קעווא ,ןארטיצ 228-224; ימע 1944, קראי־וינ ,גרוברעטעפ
 ישארל 38-36, 126. ימע 11), הרעה ,ליעל( ץ׳׳כ 225-220; ימע 22), הרעה ,ליעל( דיירפ 260-255;

 ךכל המגודו ,םהל ליעוהל ויה םילוכי דוע לכ םירמומ םע םירשק םויקב ישוק היה אל ,בגא ,ד״בח
 I Lurie. :ואר .ןזור ומשש רמומב ועייתסנ ובש 1856), תנשב(ןילרב השמ ליכשמב םקבאמ איה

.A ,Zeltser ׳Moses Berlin and the Lubavich :Hasidim A Landmark in the Conflict 
between Haskalah and ,Hasidism׳ ,Shvut V [21] ,(1997) .pp 52-53 

 לש התונשרפ ביבס םייליכשמו םיידגנתמ ,םיידיסח תורוקמ ןיב להנתמה ׳יסומלופ ןורכיז׳ל המגוד 26
 תחמשב ותיב ןולחמ ׳ןילבולמ הזוחה׳ תליפנל ואיבהש תוביסנב הרושק ,תילאיר תירוטסיה הדוזיפא



 463 ?שודק וא רמומ [11]

 םידיסחה ןיב וצצחש רבשה יווק לע רתוי הבחר תוננובתה תורשפאמ ,םיעיצמ ונא ןתואש
 .םהידגנתמ ןיבל

 םירישעה הינויכראש תווקל שיו ,וז השרפ לש ימשר דועית התע דע ונידיב ןיא רעצה תיברמל
 אופא קלחתי וננויד .הילע רוא ךופשל םהב שיש םיכמסמ םבוחב םינמוט ןיידע היסור לש
 יעטקבו םיבתכמב הרמתשנש תיליכשמה תרוסמה )א( :ורמתשנש םיירקיעה תורוקמה יגוס יפל

 ,תיד״בחה תרוסמה )ג( ;םידוהי םירמומ לש םטע ירפ םרקיעב /םיינוציח׳ תורוקמ )ב( ;תונורכיז
 םוקמ שי הלא לכ דצל .ויהש יפכ םיעוריאה תא רזחשל תורשפא לכ םעמעל החילצהש
 .הז אשונב הלפיטש הטעומה תיעדמה היפרגוירוטסיהה לש היתומגמ תניחבל

 תונבומה ,תויטקדידהו תויטגולופאה היתומגמ ןכש ,דחוימב תבכרומ תיד״בחה תרוסמה
 וז תודיסח לש םיטלובה הירבודמ המכ לש םתועדומ םצעמ ,המצע ירוקב וכבתסנ ,ןמצעלשכ

 ,ןיטולחל רתסומו קתשומ הזכ עוריא היה םירחא םיגוחב םא .היפרגוירוטסיהלו הירוטסיהל 27
 ימצע דועיתב הלש יביסנטניאה קוסיעה לשב ,וז השרפמ םלעתהל היה רשפא יא ד״בחב הנה

 לש שוטשט תבלשמה ,רתוי החונו השדח תרוסמ םישמ ילבמ הרצונ ךכ .׳רבע תאצמה׳בו
 קיפהלו זעמ קותמ ,לוכיבכ ,איצוהל ןויסינ םע תיליכשמה תונשרפה דגנ סומלופו תמאה

 .׳םייבויח׳ םירסמ וז הכיבמ השרפמ

 ותרמה םדוק השמ ׳ר .ג

 1853) ינפל(1784?- השמ לש היפרגויבה לע 28 םיווק קר תולעהל ןתינ ותד תא רימהש םדוק
 םימיל( רעב בוד ויה םירגובה ויחא ינש .ז״שר לש וינב ריעצ היה אוה :םיטעומ םייאדו

 ןילבולמ הזוחה לש ותליפנ :״לפנו רכתשנש וצצולתה םידגנתמהו״׳ ,ףסא ׳ד :ואר (1814).ה״עקת הרות
 רוספורפ לש ורכיזל םירקחמ ץבוק :םידיסח ילגעמב /תיליכשמה הריטסהו ידיסחה ןורכיזה יארב
 208-161. ימע ,ם״שת םילשורי ,יקסנליו יכדרמ

 תרבח לש רתויב תוסחוימה תוחפשמה תחאב אקווד אוצמל ןתינ תוכיבמ תויומד ׳תמלעה׳ל המגוד 27
 ׳יביטקלוקה ןורכיזה׳ ןמ ,לוכיבכ ,וקחרוהו ׳םירז תודשב וער׳ הינבמ םיינשש ,תיאטילה םידגנתמה

 ספתנ עודיה לככש ,ןי׳זולוומ םייח ׳ר לש ונב ,בושרשמ ףסוי ׳ר אוה דחאה .תובישיה םלוע לש
 םייח ׳ר לש ודכנ ,קי׳ציבולוס יבצ והילא אוה ינשה ;׳ץיבוכאלמ יברה לש ויצירעממ היהו תודיסחל
 תודהיה ןיב רשפל הסינ /חידמו תיסמ׳ וב וארש ימ ויהש ,הז רזומ סופיט .הקלא ותבמ ןי׳זולוומ
 םימוגרתב סוקרמלו יתמל וישוריפ קר ודרש( םינוילגנוואל שוריפ /ארוק לוק׳ רביח אוה .תורצנל
 ,ןמיה ׳ד :ואר .תודהיה תודוסי תא תרתוס הניא השדחה תירבהש תוארהל .דתיה ותרטמש ),םינוש

 .ה״נשת םילשורי ,ויבתכו שיאה ,קי׳צייבולוס יולה יבצ והילא לע הסמ
 תא תעבוק תיד״בח תרוסמ םג ).ןלהל ואר(ותריטפ לע ןילרב השמ ליכשמה עדי רבכ 1853 תנשב 28

 עיצהש הריטפהו הדילה יכיראת םה דחוימב םייתייעב 508). ׳מע ,ןלהל ואר( 1855 תנשל ותומ
 תורגא(׳ח״לרת תנשב ...לסימאדאר ריעב קלתסנו ד״מקת תנשב אנזאיל ריעב דלונ אוה׳ :צ״יירהומ

 בורק ןכותמו ,םינש עבראו םיעשת ,ךורא הכ ןמז יחש חינהל השק ).זט ׳מע ,ז ,צ״יירהומ ,שדוק
 ,ש״רהומ ,ויבא םשב עיצה צ״יירהומ ןכש ,רתוי דוע לדגת ההימתה .הרומג תוימינונאב הנש םיעבשל
 חמצ״ה יברהמ שישק היה]ו[ ...ט״לקת תנשב זומת שדחב דלונ ...השמ יבר׳ :רתוי דוע םדקומ ךיראת
 ,תודלותה רפס 134; ׳מע ,ש״רהומ ,תודלותה רפס 150; ימע ,ד״שת׳ה ,תוחישה רפס(׳םינש א״יב ״קדצ

 ·גיר ימע ,ג״ישת םילשורי ,ורוד ינבו אינתה לעב תורגא ,ןמליה צ״ד :םג וארו 13; ימע ,ב״שרהומ
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 ;ותונתוונע תדימב היה ומוסרפ רקיעש(םהרבא םייחו )ויבא םוקמ אלממו ׳יעצמאה ר״ומדאה׳
 1848). רטפנ 29 ר״ומדא לש ומא( האל הרובד ,אדיירפ :ול ויה תורגוב תויחא שולש דוע

 .ןהיבא ייחב ורטפנ תונורחאה יתש .לחרו )׳קדצ חמצ׳ הנוכמה ,לדנמ םחנמ ׳ר ,ישילשה ד״בח 30
 ׳השמ ׳מ ךרבאה אלפומה׳ לבקתנ ,ויאושינ ינפל עובשכ (1797), ח״נקת ולסכב ו״טל רוא
 הרבחה וב הרטעתנש דובכ לש יונימ היה הז .ינזאיל לש אשידק הרבחב ןיינמה ןמ רבחל

 .ז״שר לש ותיב ינב ראש לכ וב ורטעתנו 31 ,ח״נקת הכונחב ,ןכמ רחאל עובש 32 השמ אשנ
 ,הרפש תא השאל 33 בר אל קחרמ ,קסבטיו ךלפבש (una), הלואמ שריה יבצ ׳ר לש ותב

 ׳ר - םירחאה וינתח ינש לש דבכנה םדמעמ יפ לע ךא ,יבצ ׳ר לע עודי אל המואמ .ידאילמ
 .ז״שר לש םיקיתווה וידיסחמ דחא היהש הארנ - קחצי ׳רו ביל 34 תיבל גוהנכ רבע השמ
 .הליהקה בר לש יונימ לביק םג ילואו ,ונחלוש לע ׳טסעק׳ לכא ,ונתוח 35

 ויתונורשיכ לשבש אלא ,ויבא לע ביבח היה השמש קר אל יכ םינייצמ ד״בח תורוקמ
 :ןרוקמב םועמש אלש םידיסחה ינפב יברה תורות לע רוזחל ךמסוהש ימ ונייה ,׳רזוח׳ל היה

 ןתניתנכ שממ בהזה ונושלב וניבר לש )תודיסח ירבדה(= ח״דה רזוח היה ע״נ וניבר ייחב׳
 .׳)׳וכ ויתומישר םיבתכהמ לודג ךוכ וניארו(׳וכ ןהש ומכ םירבדה םשור היה םגו ,׳וכ 36 טרפ

 ,םויה דע ורמתשנ ףא ןתצקש ,הלא תויפרגוטוא תומישרל 37 תוגה ,הרות ירבד םיעודי אל
 .השמ לש וטע ירפ םיבתכמ וא 38

 וסומלוקמ האצי איה ףאש ,תרחא הסריג יפ לע !םינש עשתו םיעשת טעמכ השמ יח הז יפלו ),טיק ןמיס
 רפסל תורעהב וארו ;אצ ימע ,םהה םימיה ירבד( ם״קת רדא שדוחב השמ דלונ ,צ״יירהומ לש

 106). ימע ,ז״נשת ןילקורב ,ש׳׳רהומ ,תודלותה
 יחא יכ׳ :רעב בוד ויחא ,תוגייתסה לש תמיוסמ הדימב ,וחבשב ?)ה״פקת תנשב( בתכש םירבד ואר 29

 תובושת בישמ ,יה ודי לעו ל״ז ןואגה ר״ומאא ינפל דימת דמוע ,יה )םהרבא םייח ׳ר ברה(=א״חררה
 תווחל ילא חלשי - ונממ רבדה השקוי םיקרפל םאו ...אמלעד ילימב רבד שקבמ לכל תונוכנ תוצעו
 לא ןווכל וב חור רשא שיאכ תמאבו קדצב טופשי והערל שיא ןיבש )ןכש לכו(= כ״שכו ...יתעד
 טרפבו .ץראב םימסרופמה םילודגה םישנאה לע ומכ וילע ךומסל ש״נא לכ ולכויו ,רשויו תמאה
 רשא /יש ),קדצ חמצ׳ה ,לדנמ םחנמ ,ר ברה־( מ״מרה ינתח ינפב רמגוי ),הרות ןידל(= ת״דל ךירצה
 113-112. ,מע ,א ,יבר תיב :דוע ואר ).חער-זער ,מע ,שדוק תורגא( ..,.הרות ירדחב יקב אוה

 ,ןירפלייה א״ש לצא םיזכורמ םהיתורודל ןוסרואינש תחפשמ ינב לע םיטרפ 116-114. 7נע ,א ,יבר תיב 30
 ביבא־לת ,ידאלמ ברה תחפשמ תודלות ,םינולס ש״מ לש ורפסב ןכו ,ם״שת םילשורי ,םיאצאצה רפס

 51-45). 7נע :ז״שר לש וידלי לע(ו״שת
 38. ,מע ),ה״נשת( א ,ד״בח ילהאב ,שטיוד ש״ש 31
 .זכת ,מע ,שדוק תורגא 32
 ,מע 30), הרעה ,ליעל( םיאצאצה רפס 46, 57; ימע 30), הרעה ,ליעל( ידאלמ ברה תחפשמ :ואר 33

 .םיתיזה רהב הנמטנו ,ט״רת תבטב דב הרטפנ ,לארשי ץראל הרפש התלע ,ןלהל ררבתיש יפכ 94-93.
 םישמח /ידאלמ ןמלז רואינש יבר ״אינתה״ לעב לש ותלכ׳ ,יספלא ,י :ואר ,התבצמ רותיא לע

 266-265. ימע ,ח״נשת םילשורי ,םיקידצ
 113, 143. ,מע ,א ,יבר תיב :ואר ,ויסיגו ונתוח תחפשמ לע 34
 תורוקמב ללכ הרכזנ אל וז תונבר ךא ,ל״ביר לש ובתכמב ,ןלהל ואר הלואב ברכ ותנוהכ לע 35

 .קפס הב ליטהל שיו םיידיסחה
 113. ימע ,א ,יבר תיב 36
 ,תוחנה׳ םינוכמ םהו ד״בח תיירפסב ורמתשנ 1808-1802 םינשב ויבא תרותמ השמ םשרש םיבתכ 37
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 .ןואילופנ תואבצ תמיאמ החרזמ וטלמנו ידאיל תא ותיב ינבו ז״שר ושטנ 1812 תנשב 39
 בטיה דעות לתופמה םתחירב לולסמו ,תימינפה היסור קמועל גוסנה יסורה אבצל ופרטצה םה

 .ויבא תריטפ רחאל ,רעב בוד ,ונב רביחש טרופמ בתכמב 40 ז״שר רטפנ ג״עקת תבטב ד׳׳כב
 .הבטלופ ךלפבש ץףה הרייעב הרובקל לבוהו חדינ רפכב 41 גו׳צנמרקל וחלש ויבאש ,בוד ׳ר

 ,םהרבא םייח ׳ר אל םג ותומכו הריטפה תעשב חכנ אל ,החפשמה ינב רובע תוריד רוכשל
 םוי ותואב יווד שרע לע לטומ היהש׳ , . 42 .גו׳צנמרקל החפשמה ינב ועסנ ז״שר תרובק רחאל

 םוקמב ראשיהל וטילחה םהו םשל םהילא העיגה ופרשנ ידאיל הרייעה יתב לכש העומשה
 (1813).ג״עקת ץיק דע

 וטלמנש ןכתיי .תואלת בר עסמ ותואל ואצי אל ללכ ותחפשמ ינבו השמש ררבתמ ,הנהו
 .התביבסב וא הלואב םמוקמ לע וראשנש רתוי ריבס ךא ,רחא ןוויכל 43 לכ אל ,לכה תולככ

 וכז וטלמנש הלא לכ אל יאדוובו ,וטלמנו םשוכר תאו םתיב תא ושטנ הנבלה היסור ידוהי

 יבתכ׳( אכש ימע ),א׳׳צרתמ( בקת תרגא ,ב ,צ׳׳יירהומ ,שדוק תורגא :ואר ).בתכה לע ׳חינה׳ ןושלמ(
 וניברמ עמשש תוחנה םלוכו ,םיכרכ העבש ]ושדק די בתכב־[ ק״יכב ילצא םיאצמנ ע׳׳נ השמ ,ר

 אל תולעפתהה בור דצמש בתוכ םימעפלו ,ונושלב כ״כ קיידמ וניאש בתוכ תומוקמ הזיאבו ,לודגה
 ,םשו( 351 ,מע ),ב׳׳נשת( ב 4, ,ד״בח םרכ ;טע ימע ,ד ,םש ;וצת ),׳קוידב ןושלה סופתל לוכי היה
 יפ לע היתודלות תריקס :שטיוואבויל תיירפס ,ןיול ד״ש );השמ לש ודי בתכ םוליצ 377, ימעב ןכו

 הליפתה רדס רואיב׳(השמ ׳ר ׳תוחנה׳מ המכ .זכ ,וט ימע ,ג״נשת ןילקורב ,תונורכיזו תודועת ,םיבתכמ
 ירמאמ רפסב ודי בתכ ךותמ וספדנ )׳]ל״ז י״ראה תונווכ־[ ל״זיראהכ י״פע ]רמאש ךורבמ־[ ש״במ

 .וכת-במש ימע ,ד״משת ןילקורב ),הליפתו רהוז ,ס״ש( ל״זראמ לע ןקזה ר״ומדא
 ׳מע ,ד״שת׳ה ,תוחישה רפס :ואר .השמ לש ׳תונורכז׳ וא ׳תומישר׳ צ״יירהומ ריכזה ויתוחישמ המכב 38

 ,תודלותה רפס );׳תונורכז ענינז׳( 78 ׳מע ,ה״שת׳ה ,תוחישה רפס );ףעגנונעכייצראפ ]ם׳נהשמ ׳ר׳( 59
 םהרבא ךרעש םיברה ׳תודלות׳ה ירפס ,םמש ףא לע יכ ,ריהבהל שי ןאכ .אי ׳מע ,ןקזה ר״ומדא

 טקולמ׳(יטקלקאו סיוגמ הביתכ לעפמ אלא ,תיתטיש תירוטסיה תורפס רדגב םניא ןייטשנצילג ךונח
 לע ולוככ ובור ססבתמ לעופב ךא ,׳םהיתורודל ד״בח יאישנ וניתובר לש םהירמאמו םהיתוחישמ

 ואר .תיתרוקיב היפרגויבל רשאמ תינוידב יאנפ תורפסל רתוי בורקה ),ויבתכו צ״יירהומ תוחיש
 .בלר-אלר ,טר ,געק ,אק ימע ,ןקזה ר״ומדא ,תודלותה רפס :השמ לש וירואית לשמל

 .תיתרוסמה תידוהיה הרבחה לש הדיתעל הנכס ןואילופנ לש ונוטלשב הארו םיתפרצה תא בעית ז״שר 39
 .ושוכרב אלו ותודהיב דחא ראשי אל יכ ,םידוהיל הלודג הרצ תאז לבא׳ :בוד ונב ותוא טטיצ ךכו
 ).מר-חלר ימע ,שדוק תורגא(׳)...ןואילופנ תא(=ויתאנש האנש תילכת יכ

 ).הפמ ללוכ( צת-טפת ,זמר-זלר ׳מע ,םש 40
 ,דמר-גמר ׳מע ,שדוק תורגא 41
 .דלר ימע ,םש 42
 ׳ותיבב היה יכ ],השמ[ היה אל המחלמה תעב לודגה וניבר תועסמב׳ :צ״יירהומ איבהש הסריגה םג וז 43

 םירדה ותחפשמ ינב לכ תא ומע ותא חקל ןקזה ר״ומדא׳ );זסק ימע ,די ,צ״יירהומ ,שדוק תורגא(
 ]השמ ךכ רחא[ ...וללוא ריעב ונתוח תיבב זא היה רשא השמ ׳ר ק״הרה ריעצה ונבמ ץוח ,ומע ותא

 ׳מע ,םהה םימיה ירבד(׳יתפרצה אבצ הנח םשש איורד ריעל אללוא ריעמ ובשומ תא העשל קיתעה
 180־כ תאצמנ Druya ).׳איוסד ריעל׳ 1029-1028: ׳מע ],ו״משת[ ןקזה ר״ומדא ,תודלותה רפס ;זק-וק
 לש תיפרגויגהה תרוסמב יאורה יוליעל הכז איורדל השמ לש ורבעמ .קסבטיוול ברעמ־ןופצמ מ״ק

 :ואר .ןואילופנ אבצ דגנ ז״שר ליעפהש הפינעה לוגירה תשרמ קלח הז ךלהמב התאר איה .ד״בח
 61. ׳מע 31), הרעה ,ליעל( שטיוד
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 המכל בוד ׳י הנפ )ג״עקת טבש( 1813 תנש תישארב ,םנמאו .םייסור אבצ יניצק לש םתוסחל
 וניחא םולשמ וניעידוהל יתשקב לדוגו׳ :ויחא תא רתאל וסניש םשקיבו קסבטיווב םידיסח
 היאו ),הפירשה־( תבהלש ןמ לצינ םאו ),ותיב ינב לכ(= ב״בכ םולשמו ,השמ ׳ר ונידידי
 ונילא בתכמ גישהל רשפא םא .היחת תינברה ימאלו שפנ בישומל ונל היהיו ובשומ םוקמ

 .׳םיענ המו בוט המ - ותאמ 44 תובישח תעדונ םיחרובה תריישל השמ לש ותופרטצה־יאל
 .החירבה ךלהמב לוכיבכ גפסש תועפשהב ותרמה תא הלתש ימ היה ןכש ,דיתעב ויכלהמ תנבהב

 הנבלה היסורל - םהרבא םייחו רעב בוד - םירגובמה םיחאה ינש ורזח 1813 תנש יהלשב
 ליחתה םשמו׳ ,ד״בח תודיסח ׳תריב׳ל הכפה איה ךליאו ןאכמ .׳ץיוואבוילב םבשומ תא ועבקו

 .׳תאש רתיב לבת )ינפ לע(= פ״ע תודיסחה רוא ריאהל 45 ד״בח ידיסח ומתרנ וז הנש ךלהמב
 ז״שר יאצאצב תיפסכ הכימת .רתיה ותילכתש ),׳דמעמ׳( םיפסכ ףוסיא לש ףקה בר לעפמל
 תנשב רעב בוד ׳ר לש ורסאמב םירושקה ,הנורחאל ולגתנש םיכמסממ .םהיסכנ לכמ ודריש
 תוחפל ופסאנ וז תיבגמב יכ הלוע ,םייסורה תונוטלשל השגוהש תונישלממ האצותכ 1825

 לע ללכ רערעל ןיאו׳ ,ותנבהכ םקלחיו םהילע חקפיש ידכ בוד ׳רל ורסמנ םה .לבור 35,000
 .׳ויתוטלחה 46 ,םידלי ,ז״שר לש ויראש ןיב ףסכה קלוחי דציכ טוריפב םשר בוד ׳ר ,ןכאו

 הנתמ ןתינ תונטקה ויתונבו ותשא רובע ,השמ יחא רובע׳ :בתכ השמ ויחא לע .םידכנו םינתח
 םהמ ,לבור 3,000 ,חונמה וניבאל תחנ םורגל ,בוט ןוצר ךותמ אלא הבוח תאפמ אל ,תיתימא
 ,ןבומכ ללוכה םוכסה ךותמ ,וילא וחלשי לבור 2,000ד ,ןמזמ לבק רבכ אוה לבור 1,000

 .׳הרפש ותשא י״ע 47 החפשמה ינב ולביקש ףסכה ימוכסמ הברהב ןטק אוהש ,הז םוכס
 ובצמ לע ילוא םיעיבצמ ),׳בוט ןוצר ךותמ אלא הבוח תאפמ אל׳(ודצלש רבסההו ,םירחאה

 ׳ר חלשש רחא בתכמב .גע ימע ,ב ,שדוק תורגא ;זעק ימע ,ב״משת םילשורי ,עיפשמה ,ןילבה ז״ש 44
 לעש הריתי תונמחרו הלמח ןיעב חקפל׳ ,ויבא תומ לשב ,ומצע לע לטנ יכ שרופמב שיגדמ אוה בוד
 ימע ,א ,םש( ,לודג ןוגיו ךשוחב םיבשוי רשא )םתיב ינב לכו־( ב״בכו ייסיגו יחאו ,ית תינברה ימא

 לש ותשלוחו ותנקז ףא לע יכ ,בוד ןייצ החירבה רואיתב ,דועו תאז .,ייחא׳ אלו ,יחא׳ קודו ),הלר
 לכב ,,ולש תוחפשמ העברא ילפט םע ,ללכ וחכ ךרע יפל אל השקה לוטלטו ףרוחב רוקהו׳ ,ויבא
 ח״כ ףטה לכו ,דבל תולגע ׳ב לע ונחרבו׳ .דחא םוי אל וליפא ידאילב ראשיהל ז״שר הצר אל תאז

 תחפשמ ,בוד ׳ר תחפשמ ,ותשאו ז״שר ןה הלא תוחפשמ עברא ).מר ׳מע ,םש(׳םינטקו םילודג תושפנ
 .ידאילב זא ורג םלוכש ,,קדצ חמצ׳ה ,ונתח תחפשמו םהרבא םייח ,ר

 102. ,מע ,א ,יבר תיב 45
 ,ר רביחש ךמסממ .טי ימע ,ח״נשת םילשורי ,יעצמאה ר״ומדאה תלואגו רסאמ ),ךרוע(ןיול ד״ש 46

 .בולקשמ קיש סחנפ דיסחה לש ונובזעמ וגישהש ,ןיסיק החמש ןישלמה ידיב םירקוחל רסמנ( בוד
 בוד ,ר :ההומת תיפרגויב הדבוע הלוע )תיסורל ךמסמה תא םגרתו תיבגמה רבזג היה ןורחאה הז

 וילעמ ריסהל ידכ ,ומצעל רשאמ רתוי דוע׳ ,ותחפשמ ינב ןיב ףסכה תא קלחל ומצע לע לביק יכ ןייצ
 תורתסנ תוביסנב ול םרגנש רעצה ללגב ,וייח ימי ךשמב םימעפ המכ וילע ויבאל התיהש הדיפק

 ...טילחה ל״נה תוביסה ללגב .רואינש םהרבא םייח יחא]ל[ו קיש סחנפ דבכנהו ןמאנה ונדידיל תועודיה
 תוקנל ,םיחצנ חצנלו וייח ימי לכל וזה הגהנהה תא ,םהיבא תחונמ םוקמב ותויה תעב ,ומצע לע לבקל
 יונב לע דיפקהל ז״שרל ומרגש ,תורתסנ תוביסנ׳ ןתוא ןה המ ).די ימע ,םש(׳ויאטח לכ לע רפכלו

 רואב ז״שר תחפשמב הצוחלה הקימנידה תא ראתל היהי ןתינ ,וז המולעת ןורתפל םעפ־יא הכזנ םא
 .דחוימב ןיינעמ

 .חי ,מע ,םש 47
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 תאש ,רוכבה ויחא ןיבל וניב הרצונש יהשלכ תוחיתמ לע ילוא ךא ,השמ לש בוטה ילכלכה
 .תעדל ןיא העקרו הביט
 לעו ׳אינתה׳ רפסל המכסה לע םתח םמע דחיו ויחאל השמ ףרטצה 1814 תנשב ,ךכ וא ךכ

 .חונמה ויבא רביחש דוסיה ירפסמ םיינש /ברה ךורע ןחלש׳ל המדקה 48 תורודהמה ןמ המכב
 איבה רבדה .םיחאה תומיתח ןהמעו המדקההו המכסהה וטמשוה הלא םירפס לש תואבה

 ,וב ףתוש היה לוכיבכ השמש /השוריה קבאמ׳ב ןה רשקנו תונוש תורעשה תאלעהל 49 ןה
 .דוע תורורב ןניא השמ לש ויתודלות האלהו הז ןמז קרפמ .הרמהה םתכב

 רערועמו הלוח היה אוה .קיודמה וביט המ תעדל השקש רבשמ השמ רבע 1817 תנש ביבס
 לש ותשא ,הנרטש תינברה רשאמ תרחא אל הדיעהש יפכ ,תישפנ םג אמשו ,תינפוג הניחבמ

 מ״א :ואר .ד״עקת בולקש תרודהמב הספדנו ד״עקת רייאב ב״כב הבתכנ ׳אינת׳ל םינבה תמכסה 48
 ,מע ,ב״ישת-ח״שת םילשורי ,ןקוש ןמלז המלשל םירבד תחנמ :ן״יע ילע /ד״בח ירעש׳ ,ןמרבה

 ד״בח רפכ ,וירואיבו וימוגרת ,ויתורודהמ :אינתה רפס אוה םירמא יטוקל ,ןיישדנומ ,י 310-309;
 בולקש תרודהמב איה ףא הספדנ ,חספ תוכלה ,ךורע ןחלשל םינבה תמדקה 62-60. ימע ,ב״משת
 ימע ,ד״משת ד׳׳בח רפכ ,היפרגוילביב :ןקזה ר״ומדא לש הכלהה ירפס ,ןיישדנומ ׳י :ואר ,ד׳׳עקת
 ול הארה ןמרביל םייח יד׳׳בחה ףרגוילביבה יכ ,יל רפיס ןודנולמ יקסמרבא ןועמש רוספורפ 25-20.

 .השמ לש ומש ספדנ הבש הרושה ןווכמב הקחמנ ובש ספוט
 ןניא תודבועהש המוד ךא 240, ימע ,ס״שת םילשורי ,תודיסחה שדחמ ט׳׳שעבה ,ןמסור ׳מ זמר ךכל 49

 ואר( תימינפה תיד״בחה תרוסמה ללוכ ,תקולחמב תויונש ןניאש תויארה לכ .וז הרעשהב תוכמות
 )רוכבה ןבה( בוד ׳ר ןיב שטינ השוריה ךוסכסש ךכ לע תועיבצמ 11-6), ימע ,ב ,יבר תיב :לשמל
 לע םכסומ .תקולחמב דצ ויה אל ללכ םירחאה םיחאה וליאו ),דימלתה( הלישוראטסמ ןרהא ׳ר ןיבל
 ומש רוכזאב היה אל אליממו ,הגהנהל דמעומ ומצע האר אל ,םייח םהרבא ,ר ,יעצמאה חאהש לכה

 ןיא ,םיליכשמ המכ תסריגל דוגינבש ירה ,השמ ,רל רשאבו .בוד ׳ר לש ותוגיהנמ לע לוכיבכ ׳םויא׳
 תוברה תועומשהו יקלחה עדימה .הגהנהל דמעומ ומצע האר אוהש ,היאר לש ץמש אל ףאו ,היאר לכ
 השוריה חוכיו ןיבל עיתפמה השעמה ןיב רשקה תא ורציש םה ,היעינמ תא ןיבהל ןויסינהו ,הרמהה לע

 ןוכנ הז ןיא ,דועו תאז ).ןלהל ןודייש לי׳ביר לש ובתכממ הלועש יפכ( םמצע םיעוריאל ךומס רבכ
 רפס לש םינושארה םיסופדה ינשב ).םש ,ןמסור( ודבל בוד ׳ר םותח רתוי תורחואמ תורודהמבש

 םע המכסהה הספדנ )ד׳׳עקת רחאל בולקש ;ד״עקת בולקש( ז׳׳שר תומ רחאל וספדנש ,אינתה׳
 תנש איה( 1820 תנש דע וספדנש ,תואבה תורודהמה שולשב וליאו ,םיחאה לכ לש םהיתומיתח

 ימע 48), הרעה ,ליעל( אינתה ,ןיישדנומ :ואר .היתומיתח שולש לע הלוכ המכסהה הטמשוה ),הרמהה
 אלא ,הרמהה םתכב הרושק הניאש קר אל .תועמשמ לכ תרסח אופא איה המכסהה תטמשה 71-63.
 ןויצ תורסח תורודהמב לכה ךסב רבודמש דוע המו ,הגהנהה קבאמל ללכב הרושק איה םא קפסש
 ס׳׳רת הנליו תרודהמ ןמל ,ןכ לע רתי .ןהמ וספדנש םיספטה רפסמ תא תעדל ןיאש ,הספדה תנש

 רשאבו )!ךליאו 107 ימע ,םש( הכותב השמ לש ומשו םיסופדה לכל תירוקמה המכסהה הרזחוה ךליאו
 )ו״עקת טסופוק-ד״עקת בולקש( תואבה תוספדהה לכו ,םיקלחב ספדנ הז רפס - ׳ברה ךורע ןחלש׳ל

 ו׳׳עקת טסופוק תרודהמלש הדבועה .תפתושמה המדקהה הספדנ ובש קלחה לש ךשמה השעמל ויה
 רתוי הניא 35-32) ימע 48], הרעה ,ליעל[ הכלה ירפס ,ןיישדנומ( בוד ׳ר לש השדח המכסה הפרוצ
 הרודהמה .רפסל ותכרבמ קינעי ןהכמה ר״ומדאהש הייפיצ שי הבש ,תלבוקמה היכרריהל יוטיבמ
 ,ןיישדנומ(הנממ דקפנ השמ לש ומשש ןבומו ,הרמהה רחאל (1826),ו׳׳פקת בוקילידסב הספדנ היינשה

 הקסיפ םע דחי הרקענ השמ לש ותמיתח יכ ,ןייצל שי .ךליאו ןאכמש תורודהמה לכמו 41) ימע ,םש
 לכב הז עטק טמשנ המ םושמו׳ :תומימתב ןייטשנצילג דמע ךכ לעו ,המכסהה ןמ תרחא הכורא

 166). ,מע ,חי׳לשת ד׳׳בח רפכ ,ןקזה ר׳יומדא ,תודלותה רפס( ,הז ירחאלש םיסופדה
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 :ז״עקת ןסינב הנבורבודמ רוטקוד קחצי ׳ר דיסחה לא החלשש בתכמב ,השמ לש ומאו ז״שר
 ותיב ינב לכו ,םדקמכ ונת יא ל רזח ה״ב /יחיש השמ ר״רהומ םסרופמה ברה ,ינב םגו/..

 שדחל ןיא רתוי .עלואב ותריד עבקו ),םולשו םייחב(= ש״וחב םלוכ , . 50
 ןיא - ישפנ רבשמ לש םדקומ יוליג אמש וא ,הנממ אפרנש הלחמ םתס התיה וז םאה

 ר .רבד לפנ 1820, תנשל ךומס ,ןכמ רחאל המ ןמז ,ךכ וא ךכ .תעדל , ןבכ היהש ,השמ
 ־תירצונה הייסנכל ותד תא רימהל הארנכ טילחה ,םידליל באו יושנ ,ששו םישולש

 תואסריג שי ךכ לע ?הז ארונ השעמ לש ויתואצות ויה המו ןכ השע עודמ .תיבלסוברפה
 .ןלהל ןהב ןודנו תונושו תובר

 ר לש ויתודלותב יאדו ןיינע דוע , ינב תיילע אוה ,וילא תורישי עגונ וניא השעמלש ,השמ
 ךכ רחאו ןורבחב ובשייתה הליחת( לארשי ץראל - םהיאצאצו וינתח ,וידלי ,ותשא - ותיב
 החירב 1843, תנשב הארנה לככ השחרתהש ,וז היילעב תוארל היה חונ ).םילשוריל ורבע

 ).היהי רשא הז השעמ היהי( החפשמה יבא לש והשעמב ךורכה ןולקהמ 51 קוחירה םלואו
 ןכתיי .וז תורשפא לטבמ - הרמהה לש רעושמה ךיראתה רחאל הנש םירשעמ רתוי - ןמזב

 רורחש׳ה תשוחתבו השמ לש ותומב אקווד הרושק היילעהש , העש יפל ךא ,ךכמ העבנש
 .היאר לכ וז הרעשהל ןיא

 םיליכשמה לש יסומלופה ןורכיזה .ד

 .םיליכשמה ברקמ ועיגה ונידיבש םינושארה תורוקמה ,םהל הפי הענצהש הלא םירקמב ליגרכ
 דגנה תונשרפ׳ו םידיסחה לש תיפרגוירוטסיהה םתבוגת , ,רתוי הברה תרחואמ התיה םהלש

 .המע הדדומתהו תיליכשמה תרוסמה תא ןובשחב האיבה רבכו
 בתכמב 1940, תנשב קר הלגתנ השמ לש ותורצנתה תא ריכזמה רתויב םדקומה רוקמה

 1860-1788), ;ל״ביר(ןוזניוול רעב קחצי 1820) רבמטפסב (8א״פקת הנשה שאר ברעב חלשש
 (1839-1773): לופונרט שיא לרפ ףסוי עדונה יאצילגה ליכשמל ,ידורבב זא בשיש

 ,ןיישדנומ ,י תורעהב וארו 10; ימע ),א״לשת בא( 16-15 [35-34] ,ד׳׳בח ןואטב /םיזנגה תיבמ׳ 50
 רבכ ׳הלוגב ךלה׳ השמ ׳רש ,צ״יירהומ ירבד תא רתוס הז בתכמ יכ ןייצש 11, ימע /םיזנגה ילושב׳
 קיתעמ לש די בתכמ וספדנ םרידהמ ירבדלש ,רוטקוד קחציל הלא םיבתכמ לע ,ןכאו .ו׳׳עקת תנשב
 לדנמ םחנמ ןתחה ,םהרבא םייחו רעבוד םיחאה םימותח ,קוק ברה דסומ תיירפסב םירומש םהו

 .השמ אל ךא ,הלישוראטסמ ןרהא דימלתהו )׳קדצ חמצ׳ה־(
 האצותכ לארשי ץראל ׳וחלשנ׳ החפשמה ינב יכ תסרוג )׳יבר תיב׳ ןוגכ( תידיסחה תרוסמה םג 51

 ר״ומדאה לש ותב ,לחר החונמ םהבו ,םירחא החפשמ ינב םג ואב וז היילעבש הדבועה ךא ,השרפהמ
 רוריבב עודי .׳ושנוע׳ל ׳אטח׳ה ןיב הקיזה תא תשטשטמ ,םינולס )ילוכ( בקעי ׳ר הלעבו ,יעצמאה

 ׳ר לש וירוה( ןוסרואינש ףסוי םוחנ הלעבו הקבר הרש :ויתונבמ םייתשו הרפש ותשא תיילע לע
 תורעה ,ןלהל ,רנזיולק לארשי לש ורוביחב ואר ;ןויצ תבישל םיארוקה ינושארמ ,ןוסרואינש יבצ םייח

 ׳מע 30), הרעה ,ליעל( ידאלמ ברה תחפשמ :ואר .יקסנימדנופ יבצ השמ הלעבו לחרו 134-133),
 ,גע ׳מע ,ח״משת קרוי־וינ ,י״שת-ז״לקת םינשב שדוקה ץראב ד׳׳בח תודלות ,ןיול ד״ש 57-54;

 .תפסונ היפרגוילביב םג םשו



 469 ?שודק וא רמומ [17]

 שאר רניזאל ןמלז ׳ר 1. :תושדח ינודאל רפסל רבדב ביוחמ )ימצע תא־( ע״א יתאצמ התע
 םהיבא תומ ירחא יהיו .םהרבא ׳רו השמ ׳ר ,רעב ׳ר ,םינב השלש וירחא ריאשה ד״בחה תכ

 לע רעב ׳ר בשיו .םהיבא םוקמ אלמל וצר םהינש יכ ,השמ ׳ר ןיבו רעב ׳ר ןיב ביר יהיו
 אוהו ונממ לדג השמ ׳ר ויחא םלואו ...הנידמה ןעסיירב רשא ץיוואבול ריעב תונברה אסכ

 ׳ר חצנ רשא דע לדגו ךלה םהיניב בירה לחה רשא םיתנשכ הזו .עלוא ריעב ברל הנמתנ
 יהתו .ותד תא רמיו םירממה לא ךליו ,ונממ לדג רעב ׳ר יכ השמ ׳ר אריו .השמ ,ר תא רעב

 - תותכ יתשל ד״בחה הקלחתנ םינש יתשמ הז יכ - ד״בח תותכה יתש ןיב הלודג הדירמ
 ובישיו ,ינרעבוגהו ריעה ידיקפו םירמוכה תא ודחשיו ,הברה ףסכ וצבקיו ,םהיניב םולש ושעיו
 תאז השעש איכורככ חוצ השמ ׳רו .אוה תעד רסחו עגושמ יכ םרמואב השמ ׳ר תא םהילא
 לכ ול רפסיו 52,ןיצילוג )ךיסנה־־( טשריפה לא רפס בותכיו ךליו ,תבשוימו המילש העדב

 וילא השמ ׳ר תא איבהל רסיקה חלשיו ,רדנסכלא רסיקה דע האב העומשהו .ערואמה
 .ומעט תא ונש יכו תעד רסחל ותוא ונתנ יכ ,וירבד םינכה תוארל ותא רבדל גרובסרטעפל

 .רסיקה ינפל אבו גרובסרטעפל הזה השמ ׳ר חלשנ רבכו

 אריפש יכדרמ ׳ר יפמ הלילב לומת יתעמש הלמ לכ ,םימי שדוח הז התשענ תאזה השעמה
 ׳ר לש םינתוחמ המה בושטודרב ק״קד ד״בא יול קחצי ׳ר ברה ינב יכ ,בושטודרבמ אבה
 םכחהמ יתעמש הז רחאו ).54תקסופ הניאש העומש־( קיספ אלד אלק אוה םשו 53,הזה השמ

 תאז עמשש יל רמא הכו ,אסעדאמ וז עגר ונילובגל אב רשא גארפמ אדנל ףסוי ׳ר םסרופמה
 םרועמ וצפקנ טעמכו שאר אלב םלוכ םיכלוה וניתוביבס רשא םידיסחהו .םירשה לצא בויקב

 55.השעמ םמצעל ושע ולכוי ולו

 קיסעה אל ללכ השמ לש ותורצנתהכ ךרכנש ישונאהו יגרטה דוסיהש ךכמ םלעתהל השק
 די חולשל לוכיבכ םישקבמה ,םיכובנה םידיסחה לש םדיאל החמשהש המודו ,ל׳׳ביר תא

 ינב םיליכשמה וירבחמ םיברכ ,ל׳׳ביר .ןיטולחל ותוא האלימ ),׳השעמ םמצעל ושע׳( םשפנב
 םהב תושעל ןתינש ,תותימא יאצחו תויוליכר ,יסיסע ידיסח יטנא עדימ ץיפהל גהנ ,ןמזה

 .תודיסחה לע ושדיקש קבאמב יריטאס וא יסומלופ שומיש

 דמעו הלכשהה רש היה ,היסורב תורזה תותדה יניינע לע יארחא שמיש ןיצילוג רדנסכלא ךיסנה 52
 תירנויסימ הלומעת תורטמל 1833) תנשב הרגסנו( 1817 תנשב הדסונש ,,םילארשי םירצונ תרבח׳ שארב
 ,א״כשת ביבא-לת ,ט ,םלוע םע ימי ירבד ,בונבוד ,ש :וילע ואר .םירמומב הכימתו היסור ידוהי ברקב
 ,רלהאמ ,ר 268; ימע ),ש״ת(י ,םינזאמ ,,םידיסח לש םתונגב םיליכשמ תורגא׳ ,ץכ ,ש 90-89; ימע

 תכירעב ,הליש רפס ,״׳השודקה תירבה״ תפוקתב תיאסרגנוקה ןילופב םירנויסימה יפלכ תוינידמה׳
 169. ׳מע ,א״כשת ביבא־לת ,לדנה ,מ

 יול ,ר לש ודכנ ,ןמלז לאיתוקי ׳רל האשינש ,יעצמאה ר״ומדאה לש ותב ,אליב ךרד היה רשקה 53
 25). ,מע ,ב ,יבר תיב( ב׳צידרבמ קחצי

 ,ךורע ןחלש ןמ םיניד יקספ ...קדצ חמצ ,ןוסרואינש לדנמ םחנמ :ואר ,ב׳צידרבב ד״בח ידיסח לע 54
 שיו ,ורמשו םירמוא יאדו בוצידרבבו׳( 17 ׳מע ,תיברע תליפת תוכלה ,םייח חרוא ,ב״נשת ןילקורב

 ).,ל״נה ד״מהבב כ״ג םיללפתמ ש״נאמ ,יבושח המכ כ״ג םש
 תא טעמ יתנקית 268-267. ,מעב וירבד וארו 269, ,מע 52), הרעה ,ליעל( ץכ ידיב ספדנ בתכמה 55

 (4°1153). םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבב לרפ ףסואב די בתכ יפ לע חסונה
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 ר לע תועידיהש הלוע ל״ביר ירבדמ , ,אריפש יכדרמ :םיבוש תורוקמ ינשמ וילא ועיגה השמ
 .םיסור םידיקפמ בייקב ךכ לע עמשש ,אדנל ףסויו ,םידיסח יפמ ב׳צידרבב ךכ לע עמשש 56

 קבאמה ערכוהשמ .ז״שר לש ואסכ תשורי לע יתחפשמ ךוסכס היה השעמל עקרה םהירבדל
 םוקנל ידכ הארנכ ,ישפוחה ונוצרמ רצנתהו ןידה תא לבקל השמ בריס ,בוד לש ונוחצינב

 ודובכב ןושארה רדנסכלא ראצה לש ותוניינעתהלו בר םוסרפל הכז הרקמה .ותחפשמ ינבב
 .גרוברטפ טנסל השמ אבוה ךכ לשבו ,ומצעבו
 ןיב ףלחומה יטרפ בתכמב רבודמ יכ רוכזל שי ,תקהבומה תידיסח יטנאה ותמגמ ףא לע
 דעונ עדימה םא םג .סופדה רוא תא תוארל תדמועה תיתלומעת תיריטאס הריציב אלו םידידי
 חוויד לש יפוא לעב אלא ,ללכ יריטאס אוה ןיאש ירה ,לרפ לש םייריטאסה ויכרצ תא תרשל

 רתוי ןהב שיש ,הלא תועומש לע בר ללש יאצומכ וצפקי לרפו ל״בירש וילאמ ןבומ .יתדבוע
 .תודיסחב הנומטה הנכסל היאר לש ץמשמ
 ״דתיה תורצנתהה )א( :םירבד המכ קיסהל אופא ןתינ ל״ביר לא ועיגהש תועומשה ןמ
 ;ז״שר לש ואסכ תשורי לע ךוסכס :ירק /יטילופ׳ היה הרמהל עקרה )ב( 1820-1819; תנשב

 רדנסכלא ראצהו ןיצילוג ךיסנה( םיהובג םיינוטלש םיגרד לש םתעידיל העיגה השרפה )ג(
 תא בישהל וסינ םהו םידיסחה תא דואמ הכיבה השרפה )ד( );השמ םע שגפנ ףאש ,ןושארה

 םדאב רבודמש לוק תאצוהו ,ןוטלש ידיקפו םינומגה דוחיש :םיכרד המכב םקיחל דבואה ןבה
 .ושפנב רערועמ
 העש יפל .בתכמ ןיצילוג ךיסנל רגיש וא רדנסכלא ראצב שגפ ןכא השמש ןימאהל השק

 ,ךכל תירטנמוקוד תודע לכ ןיא 57 ברקב וצופנש תורחאה תועומשה לככ העומש וזש הארנו
 תונשרפ איה השורי ךוסכס לש עקר לע האב הרמההש הנעטה ףא .תורצנתהל ךומס םידוהיה
 לש הכוראה ןכרדבש רבתסמ .תיעמשמ־דח הדבועכ התוארל ןיאו ,תועומשמ הארנכ הנוזינש

 עלגתנש ךוסכסהו השמ לש ותרמה ובברעתנ ,בייקלו ב׳צידרבל דעו הנבלה היסורמ ,תועומשה
 ךוסכס - ז״שר לש ומוקמ יולימ לע יאדווה ךוסכסה ,ליעל ןיוצש יפכ .ז״שר לש ואסכ לע

 ןרהא ׳ר ןיבל רעב בוד ׳ר ןיב אלא םיחאה ןיב היה אל - ד״בח תרוסמב ללכ שחכומ וניאש
 .ז״שר לש קהבומה ודימלת (1828-1766),.רלישוראטסמ 58 לש ומשו וז השורי תקולחמ ,הנהו

 הדועת ,ל״ביר לש ורפסל ןיטנארעמונערפה תמישרב רכזנ אוהו ידורב שיא היה אריפש יכדרמ 56
 בתכב אורקל שי הארנה לככו אדנל ףסוי לע םיטרפ לכ יתאצמ אל .ח׳׳פקת הנדורוהו הנליו ,לארשיב

 ודכנו אדנל הקבקעי עודיה יאדורבה ריבגה לש ונב (1841-1788), אדנל )שובייל( לדוי .,לעדוי׳ דיה
 םירע ,רבלג מ״נ :ואר .ל׳׳ביר לש ודידיכ רכומ ןכא /הדוהיב עדונ׳ לעב גארפמ אדנל לאקזחי ׳ר לש

 174. ימע ,וי׳טשת םילשורי ,ידורב ידוהי תודלות :ו ,לארשיב תוהמאו
 וניינעב המואמ אצמ אלו ודי הגישהש לככ דוניסה ןויכראב שפיחש ומצע לע דיעה גרובזניג לואש 57

 אלש בתכ בונבוד ןועמש םג 107). הרעה ,ןלהל ,ךעטפירש עשיראטסיה עיינ׳ ורמאמב ואר( השמ לש
 105). הרעה ,ןלהל( השמ לע ףסונ רמוח לכ גרוברטפ טנסב אצמ

 לע םייגולואית תועד יקוליחו םיישיא םיעינמ הב ובלתשנ םיכוסכס לש םכרדכש ,וז תקולחמ לע 58
 L ,Jacobs Seeker of :Unity The Life and Works of Aaron. :ואר ,ד׳׳בח תודיסח לש התוהמ

,;ofStarosselje London ,1966 .pp ,12-13 ,23-25 159-164 תשרומ לע תקולחמה׳ ,רואילא ׳ר 
 ,ד״בח תודיסח לש ינשה רודב תוהולאה תרות ,ל״נה 186-166; ימע ),ם״שת( טמ ,ץיברת /ד״בח
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 הז )ןוזינ םהמש תועומשה ירסומ וא( אוהש ריבס .ל׳׳בירל הארנכ םירכומ םניא ןרהא ׳ר
 .הל ירשפא עינמכ ןיבהש המ ןיבל הרמהה ןיב רביחש

 וניאש קר אלו ,קפקופמ תד תרמה ןיבל השורי קבאמב דספה ןיב רשקה ,ןיינע לש ופוגל
 ועספ הבש ,רתוי הטושפ ךרד .דתיה החותפ השמ ינפב אלה .הומתמ רתוי אוהש אלא בייחתמ

 רצח תמקהו ׳זכרמ׳המ השירפ :השורי יקבאמב ׳ודיספה׳ש םירחא םידמעומו םיקידצ ינב
 ומכ ךכ לכ ילקידר ךלהמש אופא רורב ).הלישוראטסמ ןרהא ׳ר גהנ ןכאש יפכ( הרחתמ
 וריבסהל שיו ,דספהמ - המצעלשכ תיעבט - הבזכאב קר רושק תויהל לוכי וניא תד תרמה

 .יגולותפ־ישפנ עקר לע ,םוכיסב עיצנש יפכ ,אלא יטמגרפ־׳יטילופ׳ עקר לע אל
 ,ףירימט הלגמ׳ש ןוויכמ .הבורמ חור תרוק ,םתסה ןמ ,ול בסה לרפל ל׳׳ביר רסמש עדימה

 השמ ׳ר לש ורופיס תא בליש אוה 1819, תנשב רוא האר רבכ ,ןונשה ידיסח יטנאה ורוביח
 1838: תנשב גארפב רוא הארש /קידצ ןחוב׳ ורפסב דבלב תירונימ הרוצב

 )תהא םעפ־־( א״פ יתחקל הזה רובחהו ,יתחתמאב יל היה רשא דחא רוביח ול יתארה כ׳׳חאו
 תומכסה והזיא וילע היה רבכו ,ובר תרות בתכ רשא דחא קידצ לש )ריכזמ־( רעטערקעסמ

 קידצה הכרב ונל ריאשה רשא הזה רובחה תא סיפדהל יתעדבש ול יתרמאו ונינמז יקידצמ
 יבא תא יתעדי יל רמא קר ,רפסב ןייע אלו האר אלו .ןילאזמ קידצה ןב ראקגאמ ,ד״ומ

 59.בוטה ועמש םסרפתנ רבכ יכ ,יתעמש ונב םש תאו ,ל׳׳ז קידצה רבחמה

 יעדוי קרש ןבומו /ינזאלמ קידצה ןב השמ׳ לש הירטמיג אוה ךילאזמ קידצה ןב ראקגאמ׳
 .׳בוטה ועמש םסרפתנ רבכ׳ש שיא ותוא לע קדה זמרה תא חנעפל ולכי ן״ח 60

 ,בולקשמ ןילרב השמ ליכשמה 1853 תנשב רביחש ריכזתב אצמנ ףסונ יליכשמ רוקמ
 יוצמה ),תיסורב( ׳תודיסחה תודלות׳ ורוביח .הנבלה היסור יכלפב ׳דמולמ ידוהי׳ שמישש
 ,ותעדל ,תומולגה תונכסה תא םיסור ןוטלש ידיקפ לש םתעידיל איבהל דעונ ,די בתכב

 :ןילרב בתכ ךכו .ד״בח תודיסחב דחוימבו ללכב תודיסחב

 חוכיו םידיסחה ברקב חקלתה ,היסורולייב זוחמב )ז״ש (ןושארה קידצה לש ותריטפ ירחא
 ןדמל םנמא היה ,השמ ,רוכבה .םינב השולש וירחא ריאשה ןמלז ןכש ,ושרוי תריחב לע

 N ,Loewenthal Communicating the :Infinite The Emergence ;21-3. ימע ,ב׳׳משת םילשורי
of the Habad ,School Chicago-London ,1990 .pp 100-138 

 68-67. ימע 1838, גארפ ,קידצ ןחוב ,לרפ ףסוי 59
 םירבדו םתייווהכ םירבד׳ ,קורמש ,ח ודמע לרפ לש םייריטאסה ויבתכב תומשה תאווסה יכרד לע 60

 האירקה :ורפסב התע וארו( 99-92 ימע ),ז״טשת(אכ ,ןויצ /לרפ ףסוי לש ׳ףירימט הלגמ׳׳ב ןוימדבש
 תוירטמיג לש םיחונעפ תמישר 155-153, ימע ,ס׳׳שת םילשורי ,תורפסו הירוטסיה ירקחמ :איבנל
 216-205. ימע ),ד״לשת(גמ ,ץיברת /לרעפ ףסוי לש תומשה שרדמ׳ ,ןיטשניבור ׳א );לרפ יבתכב
 הלוע ,ךירימט הלגמ׳ב םימעפ רפסמ תרזוחה ,ךיזאלמ קידצה ןב ילצריה׳ הירטמיגהש בל םש קורמש

 ילצריה )א( :השמל ןווכתה ןכא לרפש חינהל השק ,תאז םע .׳ינזאלמ קידצה ןב השמ׳ תויתוא ךסל
 סופדל ןכומ היה השעמלו 1819, תנשב ספדנ ןירימט הלגמ )ב( ;הרמהב אלו ףואינ תוריבעב ׳םשאומ׳

 שומיש תושעל היה לוכי לרפש ריבס הז ןיאו 1819, תנשב העריא השמ לש ותרמה 1816. תנשב רבכ
 ׳ר לש ונבל ןווכתהש 1837), תנשמ(ומצע לרפ לש תשרופמ האדוה ונידיב )ג( ;הז רפסב ותומדב

 2). הרעה ףוס ,ליעל ואר( ץיבונר׳צמ םייח
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 םויק לע דיפקה אלו העונצ יתלב ךרדב גהנתה ,ויתוקושתל רוסמ היה ךא ,העודי הדימב
 לוכי היה אל ןכ לעו ןדמל היה אל ךא ךרד רשיו טושפ שיא היה ,םהרבא ,ריעצה .תווצמה
 תמועל ךא ,ויתוקושתל רוסמ היה אוה ףאו ןדמל היה אל ,הקרעב ,יעצמאה .ויבא תא תשרל

 ידבכנ לש םתבהאב תוכזלו בל תמושת ךושמל עדיש רשכומ ןשרדו ץרמנ ,חקיפ היה תאז
 ענמי אל השמ רוכבה ויחאש ידכ .המודכו ,דובכ תקולח ,הפונח ןוגכ םינוש םינפואב ,הדעה
 ךכבו ,לכיש לככ וליפשהו הקרעב ותוא ףדר ,ויבא םוקמ תא אלמל ותפיאש תא שממל ונממ

 תא שייבל ידכ ןכו ,םוסרפל תרחא ךרד ומצעל ץורפל ידכו ,ךכמ האצותכ .שואי ףסל ואיבה
 ךכמ םידרטומו םיגאדומ דואמ ויה םידיסחה .תורצנל ותד תא השמ רימה ,הקרעב ויחא

 אל ונופצמש תויה ,ומצע השמו .וחילצה אל ךא םיכרדה לכב הבושתב וריזחהל ולדתשהו
 61.גרוברטפ טנסב רטפנו ותעדמ אצי ,טקש היה

 םדי ונמט אל ,םדצמ ,הישארו( ד״בח תודיסחב שקיע קבאמל וליח לכ תא שידקה ןילרב
 ),ותחדהל ואיבהש דע וב וקבאנו תחלצב 62 אוה .תויתמגמ לוטנ דע וב תוארל ןיאש ןבומו

 הכרעה רסוחב סחייתה וילאש ־ יעצמאה ר״ומדאה לע דחוימבו ד׳׳בח יר׳׳ומדא לע עדימ ףסא
 וניב םירשק לע עודי אל ןכש ,ויתורוקמ ויה המ תעדל השק .׳קדצ חמצ׳ה ונתח לעו - טלוב
 טקילש תורוסמ לע רקיעב ןעשנ אוהש חינהל ןתינ ךא ,הניארקואמו היצילגמ םיליכשמ ןיבל
 ,רוכבה ןבה היה השמש ,רזוחה שובישה דצל .ןוטלש ידיקפו םידיסח ,םיימוקמ םיליכשמ יפמ

 לש ופוס לע וירבד בל תמושתל םייואר ,השוריה תקולחמ לש ׳יטילופ׳ה ןפה לע השגדההו
 האצותכ ,גרוברטפ טנסב תמו ותעדמ אציש ופוסו ויחא תא שייבל ידכ רצנתה אוה :השמ

 1853. תנשל םדקש רורב ךא ,רכזומ וניא ותריטפ ךיראת .ןופצמ ירוסיימו תוכשוממ תולפשהמ
 לעו - וריכהל היה לוכי אל ןוטלשה ידיקפל טרפ שיא - ׳ימינפ׳ היה ןילרב רביחש ריכזתה

 לע תורחא תויודעל םג ולגלגתנ ןילרב לש וריכזתב ועקושש םיטרפ םא קודבל הסננ ןכ
 .השרפה
 חספ לש רמאממ עטק :השרפב םיקסוע ,רתוי םירחואמ ,םיפסונ םייליכשמ תורוקמ ינש
 ,׳תוימינפ׳ תורוסממ ,הארנכ ,ונוזינ םהינש .רבולטוג בוד םהרבא לש ויתונורכיזו ןמרדור
 ,דחוימב הבושח 1875, תנשמ ,ןמרדור לש ותודע .רבעשל ד״בח ידיסחכ עומשל ולכי ןתואש
 תניחבב התיה זא דעש ,השמ ׳ר תשרפב הנושארה תספדומה תירבעה הבוגתה וזש םושמ

 :ןמרדור רפיס ךכו .דבלב תושחכומ תועומש

 םחנמ ׳ר תשא תחא תבו םינב השלש וירחא ריאשה ,ןקזה ר״ומדא ,עידאילמ ןמלז רואינש ׳ר
 העותה׳ב(םנכי ןיקסנעלאמס רשא םישנאה הלא רפסממ היה םהרבא ׳ר רוכבה ןבה 63.לידנעמ

..Μ ,Berlin ׳Istoria ,Hasidisma׳ :RGIA .F ,821 .op ,8 .D ,331 .pp 3lb-32a 61 יקלח םוגרת 
 םיירוטסיה םיטביה 1882-1827: םינשה ןיב היסורב ד״בח תודיסח׳ ,אירול ׳א לצא אבוה הז רוקמ לש

 הרעה 106, ימע 1998, ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש ךמסומ ראותל רמג תדובע /םייתרבחו
 .אלמה ומוגרתב יל עייסו הז רוקמ יתעידיל איבהש אירול רמל הדומ ינא 2.

 25). הרעה ,ליעל( רצלזו אירול :ואר 62
 .וייחב ותמ ויתונבמ םייתש 30) הרעה ,ליעל( רומאכ ךא ,תונב שולש ויה ז״שרל 63
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 רתסנב אלו הלגנב אל ןורשכ לכ הארה אל אוה /םיגד אלו רשב אל׳ םשב ),םייחה יכרדב
 ,היה ,השמ ,ר ,ריעצה .ויבא םוקמ תואלמל בושחל ףא וא הוקת לכ ול ,דתיה אל ןכ לעו

 ול בר היה וידי יכ לע ,וינב לכ לע ובהא ויבאו דאמ ראות בוט ,םידיסחה ורפסי רשאכ
 ירחאו .תולוחמב תאצלו םירישב רישל ,שפוח ייח תויחל היה ועבטו וגזמו םיקסופבו דומלתב

 עדי אל המ ףא טעמכ יכ ףא ,רעב בוד ׳ר ויחא ךא ,ומוקמ תואלמל אוה ץפח ןקזה תוקלתסה
 ,יחד לא יחדמ ויחא תא חידה םירתסנ םיכרד י״עו תועיבצבו רתסנב לדג וחכ לבא הלגנב
 ושחלתי התע דועו( רכנ לא תב בהאי יכו ם״וכעה גב תפב לאגתה יכ ,ער םש וילע איצוה

 ,הילע ורמאיו השמ ׳רמ םינונזל התרה רשא דחא ]הובג ןיצק־[ טסרעבא תב ד״ע םידיסחה
 ותד תא רימהו ולוע קרפ רשא דע וייח תא תרמ הככו ).רוצ תב יבזכ תמשנ התיה איה יכ

 64.יוקסמב םילוחה יתבמ דחאב תמו ותעדמ אצי ףוסבלו

 השוריה ךוסכסל עקרה )א( :םישדח םיטרפ המכ ןאכ םיאצומ ונא ,׳יטילופה׳ עינמה ןמ דבל
 ;ןככתהו עובצה ,רובה בוד ןיבל רשכומהו םכחה השמ ןיב ילאוטקלטניאה רעפה ןמ עבנ
 תולכאמ לכא השמש ,וידיסחו בוד ׳ר תארשהב ׳הלעמלמ׳ ונווכש ,תועומש םיברב וצפוה )ב(

 ןכש ,שואי לש דעצ התיה הרמהה )ג( ;ןוירהל הסינכהו יסור ןיצק תבב בהאתה ףאו םירוסא
 .הבקסומב םילוח תיבב רטפנו עגתשהש היה ופוס .השמ לש וייח תא וררימ בוד ידיסח

 ,ףירח יסומלופ רמאממ קלח םה יכ רוכזל ונילע ןמרדור ירבד תונמיהמ תא ךירעהל ונאובב
 .ןיקסנלומס ץרפ לש ותכירעב ,׳רחשה׳ ,הפוקתה לש תירקיעה תידיסח יטנאה המבב םסרופש

 /דיסח היהש ימ׳כ ומצע רידגהש ימ לש וירבד 65 ,ד״בח תודיסח תא ףיקתהל הרטמל ול םשו
 תאז .בוד ׳ר לש יתמגמה רויצה אל דחוימב ,םרקיעמ םינימא יתלבכ לקשיהל אופא םייואר
 - ז״שר תחפשמ לע טושפו יולג רבד עדוי וניא ,ד״בח דיסחכ ומצע גיצמה ,ןמרדור ,דועו
 לדנמ םחנמ ׳ר ,ונמזךב ר״ומדאהש םג אלא ,רוכבה ןבה היה אל םהרבא םייחש קר אל

 םאו .יעצמאה ר״ומדאה לש ותב ,ותדכנל אלא ז״שר לש ותבל יושנ היה אל ),׳קדצ חמצ׳ה(
 עדימל סחיב וילע ךומסל ןתינ םאה ,ול ריהנ וניא דיסחו דיסח לכ לש ויניעל יולגש המ

 ?םידיסחה בורמ םולעה שיגר
 רכזוה רבכש ,ןועגישמ ותומ לשמל(םהמ המכ ןכש ,םיטרפ המכל בל םישל יואר תאז לכבו
 - ׳יטנמורה׳ עינמה .ללכ וב םייולת םניאש םירחא תורוקמב םיעיפומ )ןילרב השמ ירבדב
 .סיסב תרסח תוליכר ןידכ ןמרדור ידיב קדצב החדנ - םייפנכ הל התשע יאדוובש העומש

 102-101. ימע ),ה״לרת(ו ,רחשה /םידיסחה לעו םיקידצה לע תיללכ הפקשה׳ ,ןמרדור ׳פ 64
 ,רחשה /םידיסחה יכרד וראתי ,דיסח היהש ימ תאמ םיבתכמ רורצ׳ םייריטאסה וירמאמ תרדס ואר 65

 ,ד״בח דיסחכ וירוענב ךנחתה ,בוסירוב דילי ,ןמרדור 135-124, 187-180, 319-311. ׳מע ),ו״לרת(ז
 םירבד ואר תקפקופמה ותונמיהמ לע .יולסרבב ךכ רחאו רימוטי׳זב םינברל שרדמה תיבב דמל םימילו
 ,ד״בחה ידומע תודלות ,ןוסניקדור לאכימ !)תובר תוניחבמ ול המודה( ובירי וב חיטהש םיפירח

 יוצמ היה יאדוובש ףא ,השמ תשרפל ללכ סחייתה אל ומצע ןוסניקדור 20-18. ימע ,ו״לרת גרבסגינק
 לע תיבויח הכרעה 120). הרעה ,ןלהל וארו( היתודוא לע וכלהתהש תועומשב תוחפל וא היטרפב
 _יירד ,ןארטיצ ל״ש 225; ימע ),ו״לרת( א ,רוא רקבה ,רבולטוג ב׳׳א לש ותרעהב ואר ,ןמרדור

 99-96. ימע 1922, ענליוו ,א ,רעלעטשטפירש עשידיי ןגעוו תונורכז :תורוד עשירארעטיל
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 .הרמהה תא ךכב ריבסהל ססהמ ןמרדור היה אל העומשב תמא !דתיה םא יכ חינהל שי
 ןיצק תבב םידליל באו יושנ דיסח לש הבהא רופיס יכ עדי ותומכ ףירח דגנתמ וליפא ,םלואו
 הפוריא חרזמ ידוהי לש םהייח תוחרואב בשחתהב ,ינוציק תוריבס רסוחב הקול הובג יסור

 .םיקידצה תורצחב תלבוקמה הריוואה עקר לע דחוימבו ,תע התואב 66
 לש ותנקז ימיב 1880, תנשב הנושארל וספדנש ,רבולטוג בוד םהרבא לש ויתונורכיז

 ,ד׳יבח דיסחכ ומצע האר ויאושינ רחאלש ,רבולטוג .ירמגל רחא גוסמ םה ,שישיה רפוסה
 תונורכיזב הרוקמש ,ןיטולחל הנוש תרוסמ ודיב התיה תאז םעו ,ןמרדור ירבד תא יאדווב ריכה
 :ולש ותחפשמבו וירוענ

 ריעב־( מ״עב בשייתה ,ותד רימה ,לארשיב ומש היה השמ ,רעב בוד ׳ר לש רוכבה ויחא
 ב״חאו ותעדמ אצי הלחתמש )םירמוא שיו־( א״יו ,ותעדמ אצי כ״חאו גרובסרטעפ )הכולמ
 יהיו ...היתודיח תא ליכהמ ולכש היה לדו ןטק יכ ,וירכועב .דתיה הלבקה ףוס ףוס .ותדמ

 ].בלצ־[ ברעו יתשה לע הלבק פ״ע םיזמרו תודוס בתכש וילע םירמוא .עגתשמ
 ןחלוש לע ךומסו באחינרעשטב )שרדמה תיבב־־( ד״מהיבב בשוי יתייהשכ ,ירוענ ימיב

 המותר הלגעב המש אבוה רשא ,ד״מהיבל םירוסיב אכודמ הלוחו ינע דחא םוי אב ...ינתוח
 .רפכל רפכמו ריעל ריעמ םיינעה איהה תעב וחלשי רשאכ ,הארמה ערו רשבה לד דחא סוסל
 םש רשא ,םידיסחה ירעב גוהנכ ד״מהיבל חפסנה ןטקה רדחב םידחא םימי תבשל לאויו

 הלילבו ,ומויב םוי ידמ םימיה לכ הנעתה אוהה שיאה .תודיחיב םידיסחה תצק םימעפל וללפתי
 אלו ,ושארל תחת רכ ילב ץראה לע ןשי ;רתוי אלו םימ התשו םחל קר לכא ותינעת רחא
 תאז לצא תוליגרה תועונתבו ד״בח חסונב ללפתהש הלפתה יתלוז ,לקה רובד וליפא רבד
 היה יכ ,וראת יפיו וינפ תרדהל תוזימרב יבא תא דבכיו םקיו ,ותוארל ךלה ל״ז יבא .תכה
 היהו ,בתכב והנע ,וינפל יבא ךרע רשא תולאש תצק לעו ,דאמ דבכנו הפי ל״ז יבא ראת
 ותעיסנ תילכתו ומוקמ םשו ומש תא הלג אל לבא .קיודמו חצ ונושלו ללהל הפי ודי בתכ

 ירחא .ויעסמל האלה ךלהו בתכב ותשקבל הלגע ול ודימעה םידחא םימי ירחא .ןפוא םושב
 ןמלז ׳ר תא עדי רשא יבא םג ,ןמלז ׳ר ברה ןב השמ שיאה היה שיאה הזש ,עמשנ לוקה ןכ

 !67עדויה ךורבו ,ןמלז ׳ר לשל המוד וינפ רתסלקש ,דיעה

 יפלכש ירה ,ללכב תודיסחה יפלכ וייח לכ רמשש הפירחה העטהו ותוליכשמ ףא לע
 .דהואו םח סחי רבולטוגל היה היקידצ יפלכו ד״בח תודיסח 68 האיגש הלפנ וירבדב ,םנמא

 אקווד אלא רוכבה חאה היה אל השמ :ןילרב השמ ירבדב ןכל םדוק הונאצמ רבכש ,תיתדבוע

 ,ןלהל( ׳עדנעגעל יד׳ ורמאמב ואר .הריבס יתלבכ וז תורשפא גרובזניג ׳ש החד הלא םילוקישמ 66
 62-61. ימע 107), הרעה

 ,גרבדלוג ׳ר תרודהמ ,א ,תועסמו תונורכז ,ל״נה(= 247-246 ימע ),ם״רת(ה ,רוא רקבה ,רבולטוג ב״א 67
 תונשב הז היה הארנכו ,הלא תונורכיז ובתכנ קוידב יתמ תעדל השק 151). ימע ,ו״לשת םילשורי
 33-32. ימע ,םש ,גרבדלוג לש ואובמב ואר .םישישה

 ןוזמ יתאצמ יכ ,דואמ דע יניעב ןח ואשנ רב ׳ר ונבו ןמלז ׳ר ירפס׳( 122 ימע ,םש ,תועסמו תונורכז 68
 םגו ,ויתדמל אל רשא ]םיבר המהו[ םהירפסמ רפס היה אל ,םהילעפ לכב יתיגהו הבערה ישפנל
 130-128, 152-149, 172-166. ),,קותמל שבדכ יפב ויהיו ידיל ועיגה ...רב ,ר ברהמ די יבתכ
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 ףאו הרמהה לע עדי רבולטוג ,הבהו .ותודע תוהמ תא הבשמ וביא הז טרפ ךא ,םינבה ריעצ
 ,דועו תאז .ז״שר תשורי לע ךוסכסל ללכ התוא רשק אל לבא ,שרופמה המשב הל ארק
 ,ןוכנה אוה ךפהה ;םישרח םכחכ השמ תאו ץראה םעכו רובכ בוד תא ראתל הסינ אל םג אוה

 ולכש היה לדו ןטק׳ש ימכ וירבדמ רייטצמ השמ , ידכ דע ,ותעד תא הפירטהש איה הלבקה .
 ).וז הרזומ העידי שוגפנו בושנ ןלהל( בלצה תודוס לע ילבק רוביחב קסעש ךכ

 אל אוה :השמ לש ותירחא לע תיפולחה תרוסמב אקווד אוה רבולטוג לש בושחה ושודיח
 תוליהקב בבס אוה ,םלואו .םידודנו רעצ ייח לש ׳תולג׳ל אציו הבושתב רזח אלא ,ותורגב תמ

 ־ןופצה םיקלחה - לעפ הבש הריזב אלו ,בייקו ןילוו יכלפב ,בשומה םוחת םורדבש לארשי
 ).הבקסומ ,גרוברטפ טנס( תימינפה היסורו )בליהומ ,ץיוואבויל ,הלוא( םוחתה לש םייחרזמ
 ,וז הסריגב תוכמותה תורחאה תויודעה לכל ,ןלהל הארנש יפכ ,ינייפוא הז יפרגואיג רבעמ
 ,השמ לש ילילשה ויומיד תא םקשל החונ תונמדזה ןאכ ואצמ הלא .םיידיסחה תורוקמה ונייהד
 .ןמרדור ידיב וספדנ םינושארה הידהש תיליכשמה תרוסמל דגנ־תבוגת ןיעמ ורצי ךכבו
 תא הביבסמ ווטו רבולטוג לש ותודע לע ונעשנ םיידיסחה תורוקמהש ןועטל היה חונ

 ותולג׳ רופיס , דוע די בתכבש ד״בח תורוקמב הדעות וז העומש יכ רבתסמ ךא ,השמ לש
 תכמותש קר אל רבולטוג לש ותודע .םהב תולת לכ אללו רבולטוג לש ויתונורכיז םוסרפ ינפל

 ץימחמ היה אלש ,ותומכ יתמגמ ליכשמ םאש רורב .התוא תקזחמ ףא אלא תידיסחה הסריגב
 הרואכל םינהנ וירבד ,הבושתב רזח השמש דיעמ ,תודיסחה לש הינפ תא ריחשהל תונמדזה
 .ההובג תונימאמ

 ותודעב הז קלח אקווד יכ עובקל שי העש יפלו ,ךשמהב רומאכ עיגנ םיידיסחה תורוקמל
 ןכש ,קפסב וריאשה ומצעב רבולטוגש אלא דבלב וז אלו ,הכלהכ ססובמ וניא רבולטוג לש
 עלקנש ,הלוחהו ינעה שורפהש ךכל בל םישל שי .׳עדויה ךורבו׳ :הרימאב וירבד תא םתח
 .בתכב וא םיזמרב הלהנתה ומע תרושקתהו ,ויפמ הלמ איצוה אל ,בוחינר׳צב שרדמה תיבל
 לוקה ןכ ירחא׳( תוכלהמ תועומש לע ורקיעב ססבתה השמ םע ויוהיזו ,תוהדזהל בריס אוה

 - העומשה הצופנש רחאל ־ ויבא אצמש רעושמה ןוימדה( דבעידבש תויודע לעו )׳עמשנ
 ).ז״שר לש ופוצרפ ןיבל ינעה לש וינפ רתסלק ןיב 69

 שורפ ותוא ןיב רבולטוג רציש - היהיש לככ קפקופמ ־ רשקה תא ןיבהל שי אופא דציכ
 ,ןכא )א( :תורמסמ ןהב עובקל ונידיב ןיא העש יפלו ,ונינפל תויורשפא שולש ?השמ ׳ר ןיבל
 דדנו הבושתב רזח - ד״בח תורוקמ םג ונעטיש יפכ - אלא ןועגישמו רעצמ תמ אל השמ
 רבולטוג )ב( ;ךשמהב וררבתיש תובר תוישוק הלעמ איהו רתויב השק וז הסריג .ןילוו ירעב

 תונשב רבכ ילוא ,׳ידוהיה בוחר׳ב וצופנש תועומש ומינפה םוקמה ינב ראשו ויבא ,ריעצה
 רזומה ךלהה םע ןתוא ורשיקו ,השמ ׳ר לש הבושתב ותרזח לע ,ט״יה האמה לש םירשעה
 יפל ונידיב ןיאש רמולו גייתסהל שי ,וז הרעשה לש התורבתסה ףא לע .םמוקמל עיגהש
 עיפומ ׳תולגיה רופיס .הרמהה רחאל וצופנ הלאכ תועומשש רשאמה םדקומ רוקמ ףא העש

 130). דנע ,א ,םש( רחא םוקמב םג רבולטוג רפיס ונקויד תא רכזו ז׳׳שר תא ריכה ויבאש ךכ לע 69
 .ז׳׳שרל המוד היה יכ תיד״בחה תרוסמב ןעטנ ,םהרבא םייח ׳ר ,השמ לש ויחא לע םג יכ ןייצל שי

 26. ימע ),ו״נשת ולסכב ט״כ( 67 ),קרוי־וינ( חישמ תיב /הנומת לש הילוגלג׳ ,םוארק ׳ש :ואר
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 רבולטוג )ג( ,ךלהל ונודייש ןיקייח יד״בחה דיסחה לש ויתורגיאב 1876, תנשב קר הנושארל
 ןמל הטשפתהש ,השדחה תידיסחה תרוסמה םע וירוענב הל דע היהש הדוזיפא ההיז שישקה
 הבלב ונוימד ירפ אוה רשקהו ,םיעבשה תונש עצמא

 ,דראנייד םירפא ןודמהו בירה שיא ,םסרופמה עסונה לש וירבדמ איבנ הז קרפ םויסל
 .וינבבו ׳קדצ חמצ׳ ר״ומדאב שגפ ףא וירבדלו ׳ץיוואבוילב רקיבש 70 דראנייד לש הזעה ותאנש

 רידגה םתואש ,ד״בח ידיסחל ותאנש דחוימבו ,ונממ ףדונ תודיסח לש חירש רבד לכל
 ,׳לארשי תרותל םינכוסמו םיער רתויה םידיסחה׳ 71 אל .ותעד לע תובר םימעפ ותוא הריבעה

 :בתכ ךכו .תפסונ אתכמסא אלל וירבד לע ךומסל אופא ןתינ

 תשרל התאי ול יכ בשח רשא ,רפס עדוי שיא ,השמ רוכבה ,םינב ינש וירחא בזע ןמלז ׳ר
 בשומ ריעב יכ ותעדבו .תומזמ שיאו ץראה םע היה רעבוד ריעצה ויחא רשא תחת ,ויבא אסכ
 קוחרמל ךלה ,ויבא םוקמ אלמל ול אל יכ ,םלוכ והועדי םש ןעי ,ותוכלמ ןוכת אל ויבא

 יכ האר רשא השמ ויחאו ...םירוב םידיסח האלמ ריע ,וואגינרעצ ךלפ ןיזעינ ריעב עקתשיו
 תא בוזעיו ףצקתה ,הברעב רערעכ ראשנ אוהו ,ויבא אסכ לע תבשל ויתומזמב חילצה ויחא
 72.םיאור ןיעמ רתסיו ,ותדו ומע

 המואמ ומצעמ שדיח אלש קר אלו ,רבולטוג לעו ןמרדור לע ךמתסה דראניידש המדנ
 ףא ,רוכבה ןבה היה השמש העיבקב העט ,רבולטוגכ ,דראנייד םג .ףליסו העט םג אלא

 רבולטוג( םינב ינש קר ויה ז״שרלש הנעטב הגש םג אוה .םידליבש ריעצה היה השעמלש
 קר וז ריעבש ףא ,ןי׳זינב ררוגתה בוד ׳רש בתכשכ העטו ),םהרבא םייח ׳ר תא ריכזה אל

 .ןמטנו רטפנ ),ויבא רבקל היילעמ ותיבל ובושב( הלח 73 רעפה תא דראנייד לטנ ןמרדורמ
 ,רבד לש ורוציק .בוד ׳ר לש ימומרעה ויפוא תאו םיחאה ןיב היהש לוכיבכ ילאוטקלטניאה

 .המואמ הדירומ הניאו הלעמ הניא דראנייד לש ותסריג

 םירמומה תודע .ה

 תורוקמב רופיסה תקתשה .יסורה רוביצב םידה ררועת השמ לש ותרמהש תופצל היה רשפא
 תומחלמ רחאל ?םימ םהיפ םייבלסוברפה םיירצונה תורוקמה ואלימ עודמ ךא ,תנבומ םיידוהיה
 ידוהי ברקב םיירנויסימה םיצמאמה דואמ ורבג 1825-1817, םינשה ןיב דחוימבו ,ןוילופנ

 .היסור 74 ,ןושארה רדנסכלא ראצה לש ונזואו ,ומקוה תויסור )׳ך״נת תורבח׳(ןויסימ תורבח

 ׳ץיוואבוילב ורוקיב יכ ,בתכ 3 ימעב 20-3. ימע ,ף״רת סנאעלרא יונ ,ב ,ימע תב תונורכיז ,דראנייד ׳א 70
 ימע ,ד״סרת ינראק ,הדח ברח(וטע ירפ רחא רוביחב וליאו (1861),׳ב״כרת הנשה שארל בורק׳ היה
 .ג״כרת תנשב הז היה יכ בתכ 8),

 16. ימע ,םש ,ימע תב תונורכיז 71
 ,ימע תב תונורכזב ,יוניש אלל ,בוש ספדנ( 4-3 ימע ,ט״ערת סיאול .טס ,םירוע יגשמ ,דראנייד ׳א 72

 29). ימע ,ז״פרת סיאול .טס ,הטלע :ורפסב ,םילק םייונישב ,ןכו 27-26; ימע ,םש
 24-22. ,מע ,ב ,יבר תיב 73
 T.D. :ואר ,ןושארה רדנסכלא ימיב )ןילופב דחוימב( הפוריא חרזמ ידוהי ברקב רוציבה תוליעפ לע 74
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 ייוו סיאול ומכ םיבקילגנא םירנויסימ לש םהיוואמל םג היורכ התיה ,הלא םיצמאמ דדועש
(Way) לואק־קמ רדנסכלאו .(McCaul) תא וינפל וסרפו ראצה לצא ןויארל ולבקתנ וללה 

 ריתהו םהיתוינכות שומימל עייסל הסינ ףא ראצה .םידוהיה לש ינומה רוצינל םהיתוינכות
 ).בשומה םוחתב אל ךא( תיאסרגנוקה ןילופ ימוחתב לועפל םהל 75

 וירבדב הנומט תירצונ תואר תדוקנמ השמ לש ותרמה תשרפל רתויב העיתפמ תודע ,הנהו
 ןודנולב סורזל םסרפ 1841 תנשב (1869-1799).סורזל ׳גרו׳ג עשוהי םשב ינקילגנא רמומ לש
 תידוהיה הרבחה לש רואיתו םיישיא תונורכיז בליש ובו ,ומש ׳רזע ןבא׳ ,תילגנאב רפס

 ילילשה םסחי תא ביטיהל םירצונל םג תארוקה ,תירנויסימ הלומעת םע וימיב הפוריא חרזמב
 .תודידי םהיפלכ תולגלו םידוהיה לא 76 לופרבילב ותד תא רימהש הגיר דילי ידוהי ,סורזל

 ודעונ וירבד יכ ורפס חתפב ריהצה ,וידלי ינשו היינשה ותשא םע דחי 1836 תנש ףוסב
 לש וישרוש לע והשמ ועדי וידליש ידכ םירבדה תא םשר אוה :דבלב ותחפשמל הליחתכלמ

,Halsted Our :Missions Being a History of the Principal Missionary ,Transactions 
London ,1866 .pp ;95-128 .W.T ,Gidney At Home and :Abroad A Description of the 
English and Continental ,Missions... London ,1900 .pp ;94-118 .S ,Wilkinson In the 
;Land of the :North The Evangelization of the Jews in ,Russia London ,1905 .pp 89-91 

 ריא :ןדיי ראפ טפאשלעזעגךרענאיסימ רענאדנאל יד׳ ,ןי_יפ ׳י 91-90; ימע 52), הרעה ,ליעל( בונבוד
 רלהאמ 46-27; ׳מע 24 (1944), ,רעטעלב א״וויי /ה״י ןט19 ןופ ךשמב דנאלסור ןוא ןליופ ןיא טעברא
 ׳מע 1970, ביבא־לת ,ה ,םינורחא תורוד :לארשי ימי ירבד ,ל״נה 181-169; ׳מע 52), הרעה ,ליעל(

.J.D ,Klier Russia Gathers her :Jews The Origins of the ׳Jewish Question׳ in ;60-59 
,;Russia ,1772-1825 DeKalb .ill ,1986 .pp 164-167 ז״ש לש הריקחה קית׳ ,ןרטשנגרומ ׳א 

 ידוהי ברקב רוצינה תולועפ לע 474-472. ׳מע ),ו״נשת( אס ,ןויצ ,׳לארשי ץראב םישורפהו יקסנולפ
 C.M ,Clark The Politics of :Conversion Missionary Protestanism and the. :ואר ,היסורפ

Jews in ,Prussia ,1728-1941 Oxford 1995 
 םע שגפנ 1809, תנשב הדסונש /םידוהיה ברקב תורצנה םודיקל תינודנולה הרבחה׳ ישארמ ,ייוו 75

 ראצה םע שגפנ /תינודנולה הרבחה׳ ישארמ אוה ףאו ייוו לש ודידי ,לואק־קמ 1818. תנשב ראצה
 םתוליעפל עקרה לע 84). הרעה ,ןלהל וארו( םידוהיה רוצינל תטרופמ העצה ול שיגהו 1822 תנשב

 W.T ,Gidney The. :לשמל ואר ,תבחרנ תורפס שי םידוהיה ברקב םילגנאה םיטסירנילימה לש
History of the London Society for Promoting Christianity amongst the ,Jews From 1809 

;to ,1908 London 1908 םינשב הילגנאב תיטנאטסטורפה הבשחמב לארשי תביש ןויער׳ ,הטרו ׳מ 
 Ashkenazic Reactions to ;179-145׳ H.W ,Meirovich. 7נע ),ח״כשת( גל ,ןויצ ,׳1840-1790

the ,Conversionists׳ The Jewish Historical Society of ,England ,Transactions XXVI 
,;(1979) .pp 6-25 היגולוטאכסאב לארשי ץראו לארשי םע לש הלואגה תוסיפת׳ ,םדק ׳מ 

 תורוקמ׳ ,ריפס ׳ש 71-55; ׳מע ),א״משת( 19 ,הרדתק ,׳ט״יה האמה עצמאב תילגנאה תיטנאטסטורפה
 םלועה תמחלמל דעו ט״יה האמב לארשי ץראבו םילשוריב ולעפש תינקילגנאה ןויסמה תורבח

 .תטרופמ היפרגוילביב םשו 170-155, ימע ,םש ,הרדתק ,׳הנושארה
.J.G ,Lazarus .׳Ebenezer׳.. A Narrative of the Lord׳s Dealings with One of His Ancient 76 

.PeopleLondon 1841 יתעידיל איבהש ,קרוי־וינמ ןמייל )דיס(ז״ש רוספורפל הדות ריכמ ינא 
 ןויסימה יזכרמב שדוקב שמישש קרו ךא עודי ורפס םוסרפ רחאל סורזל לש ויתורוק לע .הז רפס רבד
 ,ליעל(ל״נה 58-57; ׳מע 74), הרעה ,ליעל(ינדיג :ואר .רטס׳צנמבו לופרבילב ׳תינודנולה הרבחה׳ לש

 A ,Bernstein Some Jewish Witnesses for ,Christ London ;334 ,282 ,161. ימע 75), הרעה
,1909 .p 328 
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 ול וצעי ,דיה בתכ תא הארה םהלש ,םידידי .תירצונה הנומאל וכרדב וילוגלג לעו םהיבא
 ףא רפסל אובמב 77.רתוי בחר םיארוק להק תעידיל םאיבהלו סופדב םירבדה תא םסרפל

 רדנסכלא לש עדונה ירנויסימה ורפס Paths) ,{Old׳םלוע תוביתנ׳ל ךשמהכ ׳רזע ןבא׳ גצוה
 לש ורוביח 78.׳תינברה תכרעמה לכ תא ,לאה דסחב ,דוסיה דע עזעז׳ל חילצהש ,לואק־קמ

 לע ׳תיברעמ׳ תירצונ הביתכ לש ,ט״יה האמב רכומ יתורפס רנא׳זל אופא ףרטצמ סורזל
 רנא׳ז .לארשי ץראבו הקירפא ןופצב ,הפוריא חרזמב תיתרוסמה תידוהיה הרבחה ינב תודוא

 ,ירוטסיה״יפרגונתא יפוא ילעב םיחווידו תונורכיז ,תוישיא תויווח םע עסמ ימשר בליש הז
 ,תירנויסימ תיתד הלומעת וב הבלוש ןכ ומכ 79.׳יעדמ׳ ןויבצ רוביחל קינעהל םירומא ויהש

 .ללוש םידוהיה תא הכילומה ),םינברה ירק( תינחורה תוגיהנמה לש ׳תויועט׳ ףושחל האבש
 ־הנומש ןב ריעצ ןתחכ ,וירוענב יכ רפסמ סורזל .ד״בח ידיסחל שדקומ רפסב ןיינעמ קרפ
 .םידיסחה יגהנמ תא ריכהל הזע תונרקס וב הררועתנ ,םיבהלנ םידגנתמ לש םתיבב הרשע

 עדוותה אוה םכלהמב .םישדוח המכ םש ההשו ׳ץיוואבוילל יאשחב עסנ ,ףסכ ףסא אוה
 80.הכורא החיש ומע להינו )בוד ׳ר אוה(יברה לצא ןויארל לבקתה ףאו םידיסחה יגהנמל

 החודו םידיסחה יגהנמב הפי תואצמתה סורזל הלגמ ובש ,ורקיעב ןמיהמו דהוא רואית והז
 תורצנה תונורקע ןיבל םידיסחה ןיב הבריקה ,וירבדל .םידגנתמה תונעט תא שפנ טאשב
 אופא יואר 81.׳שאה תא קילדהל ידכ שורד ןטק ץוצינ קרו ,ןכומ רבכ הריעבה לזונ׳ :הלודג
 ךיאו ,ועמש תא ועמש אלש ימב ונימאי ךיא׳ ןכש ,יתלומעת ץמאמ םהב עיקשהלו םריכהל

 רוקמכ ןהו תנחבומ תיתורפס הגוסכ ןפוגל ןה ,דואמ טעמ ורקחנ םידוהי םירמומ לש תויפרגויבוטוא 77
 המושייו תינומה תד־תרמה לש הירואת תארקל׳ ,רנזולק ׳ש :ואר .הפוריא חרזמ ידוהי תודלותל
 156-152. ימע ),ט״נשת( 1 ,א ,תילארשי היגולויצוס /תירבה תוצראב םידוהי לש תורצנתה תנבהל

 תנשב ספדנ לואק־קמ לש ורפס xiii-xii. ימע 76), הרעה ,ליעל( רזע ןבאל תימינונאה המדקהב ואר 78
 ידיב ןודנולב השענ ירבעה םוגרתה( 1851 תנשב תירבעלו 1839, תנשב תינמרגל םגרות 1838,

 ורפס תא 1841 תנשב ל״ביר רביח ותעפשהו הז רפס דגנכ 3). הרעה ,ליעל וילע ואר ;הגוה בלסינטס
 ימע 20), הרעה ,ליעל( רנזולק :ואר ).ג״כרת גיצפיילב ,ותומ רחאל קר ספדנ( הזוחה ינוליש היחא

 200-198. ימע 20), הרעה ,ליעל(גרבניצ 54-53;
 52-36). ימע ,םש ,רזע ןבא( םיידוהיה הנותחה יגהנמ רואיתל םלש קרפ םורזל דחיימ לשמל ךכ 79

 ינש לש םרפס איה ,ךרע בר ירולקלופו ירוטסיה רמוח וב שיש ,הז הביתכ גוסל תפסונ המגוד
 Cheyne, .A Bonar .R׳M:ואר 1839. תנשב הפוריא חרזמ ידוהי ברקב ורייסש םיטוקס םירנויסימ

Narrative of a Mission of Inquiry to the Jews from the Church of Scotland in ,1839 
Edinburgh 18443 

 הלה רשאכ ,בוד ,ר תא בוש שגפ ,ותשאמ שרגתהשמ ,ןכמ רחאל 74, 80-78. ימע ,םש ,רזע ןבא 80
 יכ ןייצנ 142-139. ימע ,םש :ואר ).קושיקר זוחמ( לךנופ תיאטילה הרייעב וידיסח ןיב רוקיב ךרע

 ןותיעב םג תודיסחה לע תיתיצמת הריקס םיכשמהב םסרפ ,רבעשל ד׳׳בח דיסחכ ומצע גיצהש ,םורזל
 ׳The Israelite ׳The Sect of the Khasidim in the North of ,Europe :ינקירמא ירנויסימ

,(Cincinnati) ,V 47-48 (27 May-3 June ,1859) .pp ,375 382 
 (,B.L Sherwin ןיוורש ןורייב לש ורמאמל תינויצסנסה תרתוכה תורמל 77. ימע ,םש ,רזע ןבא 81

 Corpusי The ׳?Domini Traces of the New Testament in East European ,Hasidism׳.
,(Heythrop Journal ,[Oxford] XXXV ,[1995] .pp 267-280 תוסיפתב ןוימדל רבעמש המוד 

 .תיתדךיבה האוושהב הבר תלעות ןיא ,תילותקה תורצנב ןה תודיסחב ןה תומייקה ,תויטסינגרואה
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 ר לע סורזל רפסמ וז הנעט קזחל ידכ ).וט-די ,י םימורה לא(׳דיגמ ןיאו ועמשי , הליגש ,השמ
 גצומ - םיעגושמ תיבב תוומ ךכ רחאו רסאמ - יגרטה ופוס .רצנתהו ׳תמאה׳ תא יארקאב
 :ושיב הרוהטה הנומאה חבזמ לע םישודק תומל תיאוריה המגודכ

 תעדונ וזש העש ,ושיב תמלוגמה תמאה תא לבקל םידיסחה לש םתונוכנל המגוד ריכזא ןאכ
 בוד(= ל״נה ברה יחא לש ותציחמב תוהשל יסור לרנגל ןמדזנ ,ינמודמכ 1828, תנשב .םהל
 חחוש ,ןמאנ ירצונ יאדווב היה ,התע יתשוחת יפל רשא ,הז לרנג .השמ יבר היה ומשש ),רעב

 דע ,הדיקשב יברה ארק ותואש /השדחה תירבה׳ רפס תא ול קינעהו תורצנה לע יברה םע
 לע יבמופב זירכהל ונוצר תא עיבהו ,׳תמא׳ב ,לאה דסחב ,ענכתשה תוליל השולש ךותבש
 רבס ןכ לעו ,רוזיאבש םידוהיה ברקב תומוהמל םורגל לולע הזכ רבדש דחפ לרנגה .ותנומא
 תינוויה הייסנכה גהנמ יפ לע יברה לבטוה םשו ,גרוברטפ טנסל וחלשל רתוי בוטש

 םיבר םירבד וז הייסנכב אצמ אוה לבטוהש רחאל םייעובש וא עובש~ךותב ].82תיסקודותרואה[
 אוה .םש הגהנש םיליספה תדובעמ עוגפ שח דחוימבו ,השדחה תירבב ארקש המל םידגונמה

 ,םידוהיה .ותואנק לשב אלכל ךלשוה רצק ןמז ךותבו ,וז העפות דגנ םהיתויסנכב ףיטהל לחה
 ידי לעו ,וב םוקנל ידכ תונמדזהה תא ולצינ ,םמע לע םתכ תורצנל ותרמהב ואר םה םגש
 ,יופש יתלבכ וילע הזירכהש ]תימשר[ הטלחה וגישה םיתחשומ ןוטלש ישנאל בר דחוש ןתמ

 ,םינעוט םידוהיה .ןוגי בורמ הרהמב תמ םשו ,חור ילוחל אפרמ תיבל ךלשויש ךכל ומרגו
 הייסנכה דגנ ףיטהש הדבועה תא םיאיבמ םה ךכל החכוהכ .עגושמ היה אוה יכ ,םויה דע

 ןיחבהל ,ןיינועמ וניא אמשו ,לגוסמ וניאש הארה ךכב .רבח ,הרואכל ,היה ומצעב אוה הבש
 קרש ,תינוויה הייסנכב הל הנתינש תתחשומה הרוצה ןיבל השדחה תירבה לש תורצנה ןיב

 לאה ילא הליג זאמ לבא ,עגושמ וב יתיארו רבעב ךכ יתרבס ינא ףא .יברה החמ הדגנכ
 ונינפל הנה .ורשוי לשב לבסו ןיטולחל יופש היה שיאהש ענכושמ ינא ),ושי־(ונב תא ודסחב
 83.םייוגו םידוהי ידיב ,תוומ דע וליפא ,ףדרנה ירצונ ריטרמ לש ונימי תב המגוד

 הרמהה לאיצנטופ תא חיכוהל האבו תיתמגמ איה ,םנמא .רתויב הבושח סורזל לש ותודע
 .תיבלסוברפה תורצנה ינפ לע תינקילגנאה תורצנה לש התונוילע תאו םידיסח לש 84 ,םלואו

 .הרמהה יעינמ תנבהל חתפמה תא םג ,הארנה לככ ,הכותב תנמוט איה 85

 ,תדה ירקיעב תואצמתה הליג רמומהש רחאל קר תרתומ תורצנל תודהימ הרמה ,יראצה קוחה יפ לע 82
 ,ליעל( היסורב םירמומ ,יקסבלסינטס :ואר .תוירפכ אלו תוינוריע תויסנכבו ,רתסב אלו יבמופב לבט

 192. ימע 16), הרעה
 77-75. ימע 76), הרעה ,ליעל( רזע ןבא 83
 יכ 1825, תנשב רדנסכלאל חלשש ריכזתב לואק־קמ ירבד לע היומס תרוקיב שי סורזל לש ותנעטב 84

 הרעה ,ליעל( רלהאמ :ואר .תירנויסימה הלומעתב ןיינע םילגמ /םידיסחה תכ ישנאל טרפ׳ ,םידוהיה
 Sketches of Judaism and ורוביחב ןילופ ידיסחל טרופמב סחייתה ומצע לואק־קמ 176. ימע 52),

.the ,Jews London ,1838 .pp 17-42 ׳ :איה קרפה תרתוכThe ,Chasidim a fanatical Jewish 
,Sect׳זובי׳זממ קידצה( לואק־קמ שגפש םיקידצ לע תוניינעמ תועידי המכ 24-23) ׳מעב(וב שיו ׳ 
 ,טוצנלמ בייל הירא ׳ר ,הארנכ ,אוה בנישיקמ קידצה ;הטפאמ לשה עשוהי םהרבא ׳ר ,הארנכ ,אוה

 1825). תנשב ורטפנ םהינש - ןילבולמ ׳הזוחה׳ ידימלתמ
 ורפסב ,תעטוקמ הרוצב ,בוש םיקתעומ השמ ׳ר לע וירבד תא ונאצמ ׳רזע ןבא׳ םוסרפ רחאל םייתנש 85
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 תורצנבש תמאב קומע עונכש :יתוגה אוה השמ לש ותרמהל עינמה יכ ,הלוע סורזל ירבדמ
 השמ :ילאוטקלטניאה ורשוי ירפכ תגצומ ותירחא םג .תשקבתמה הנקסמה לש תידיימ הקסהו

 ןיבל ׳השדחה תירבה׳ לש דוסיה תונורקע ןיב ףשחש הריתסה םע תויחל היה לוכי אל
 ורפסב םיבר תומוקמב ,םנמאו .תיסקודותרואה־תינוויה הייסנכב תלבוקמה תינגפה הקיטקרפה

 ,תירוקמה תורצנה חורמ הייטס קר םניא תרוטקה תפירשו םימלצה ןחלופ יכ ,ןייצמו סורזל רזוח
 תועטב םיהזמ םה התואש ,תירצונה הרושבה ןיבל םידוהי ןיב ץצוחה ישגר לושכמ םג אלא
 .תיסקודותרואה־תינוויה הייסנכה םע

 ןמ םדא לוכי םנמואה :הריבס יתלב סורזל לש ותנעט תיארנ ץוחבמ ןנובתמה לש ויניעל
 ,םלואו ?םירחא םירשקהמ קתונמבו םימי השולש ךותב תד תרמה לע הטלחה לבקל בושייה
 לצא יכ הלגמ ־ תדל תד ןיב לדבה ןיא הז ךרוצלו ־ םיבר םירמומ לש םהירופיסב ןויעה
 םה .ימואתפ ןפואב (conversion), ׳בלה תכיפה׳ וא ,הרמהה ךילהת ללוחתה םהמ םיבר

 וא םיעגר - רתויב רצק ןמז קרפב שחרתמה ,תולגתה וא הראה לש גוס לע םיחוודמ
 ךילהתב רבודמ ןיא תובר םימעפ :רחא ןושל .וייחב רומג יוניש םדאה לע הפוכו - םימי

 אלל ,תיעמשמ דחו הריהמ הטלחהב אלא ,שפנ ירוסייבו םיטבלב הוולמה ךורא הלשבה
 .הז דעצב ךורכה ריחמה תא םלשל האלמ תונוכנ םעו םיסוסיה 86

 לופלפה ינדא לע ךנחתנש ,השמ ומכ קהבומ םכח דימלת םא קפס ,תאז לבקנ םא םגש אלא
 הישוקמ עתרי ,יטסינומרה לופלפ לש ךרדב תוקולחמ בושיי לש הקיתע תרוסמו ידומלתה
 אוה ףא הליחתכלמ יכ הדומ סורזל .תינוציק הכ הרוצב לעפיו שדחה ומלועב וינפל תירקנה

 ׳תוסכ׳ל ידכ בידנ דחוש וקינעה םידוהיהש הדבועהו ־ ותעדב יופש יתלב םדאב רבודמש רבס
 .ותעד תא התנישש איה ולש ותורצנתה קרו ־ וז הכרעה רותסל ידכ הב ןיא השובה לע

 םדקש רמומ לע רגנסי אלש רמומ ידוהימ תופצל רשפא יא ןכש ,ינשרד תרמוא וז ותאדוה
 קופקפו קפס לש לצ ליטהל ידכ הב שי תישפנ הערפהכ השמ לש ותרמהל עינמה תגצה .ול
 רסוחב ,ךליאו ןאכמ ,דשחי אוה ףאו ,םכותב ןבומכ סורזלו ,םירחא םידוהי לש םתרמה לע

 .םירוהט יתלב םיעינמבו תוביצי
 םסרפש ,רייאמ הךוטנונוב :רחא ידוהי רמומ לש ורפסב תאצמנ השמ לע תפסונ תודע

 .׳וננמזב םידוהיה׳ ורפס תא 1842 תנשב 87 םינשב ךרע ,הניוומ תונושלל רוספורפ ,רייאמ

 Moses ,Margoliouth The Fundamental Principles of Modern Judaism :רחא רמומ לש
,.investigated London-Dublin ,1843 .p 220 לאומש דוד עדונה םאלסאה רקוח לש ויבא ,רבחמה 

 דדנ אוה .יתרוסמ ךוניח לביקו ןילופבש יקלבוס הרייעב 1818 תנשב דלונ ),סילוגרמ(= תוילגרמ
 יתלומעתה ורפס .תורצנל לבטוה ,תירצונה הרושבה תותימאב ענכתשנש רחאל 1838, תנשבו ,הילגנאל

 354. ימע 76), הרעה ,ליעל(ןייטשנרב :וילע ואר .םיניינעמ תונורכיזו הרצק היפרגויבוטוא םג ללוכ
 169-125. ימע ,ט״ישת םילשורי ,םדאה עבטב רקחמ :היגוסל תיתדה הייווחה ,סמיי׳ג ,ו :ךכ לע ואר 86

 ורוביחל הינפהב קפתסנו ,םי ינמ הבחר - היתוכלשהו היעינמ ,היתורוקמ - תד תרמה לע תורפסה
 םשו L.R ,Rambo Understanding Religious ,Conversion New Haven 1993,. לש ןכדועמה

 .תטרופמ היפרגוילביב
.Bonaventura ,Mayer Die Juden unserer ,Zeit Regensburg 1842 87 קידצה םע םג שגפנ רייאמ 

 139-136, 184-183 ימע 4), הרעה ,ליעל( ףסא :ואר .ללכ ךרדב םינימא וירואיתו ץ׳זורמ לארשי ׳ר
 ).רייאמ לש ורפסל יבל תמושת תא בסהש ,רבליס לאכימ ר״דל הדומ ינא(
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 דהוא סחי הליגש ךות ,תידוהיה הרבחה ינפ תא ראיתו הפוריא חרזמב ףיקמ רויס 1826-1825
 תדדמנ הניא םתובישח יכ ןייצל רייאמ עדי ד״בח ידיסחל וסחייתהב .םידיסחה יפלכ דחוימב

 םה םתעדל ןכש ,םהל םירכנתמו םתוא םיאנוש םירחא םידיסח .תיסחי ןטק אוהש ,םרפסמב
 וזירכהש המחלמל תיתימאה הביסה וז אלש ענכושמ רייאמ .הלבקב ׳ןטשה ךרד׳ תא ולטנ
 םידיסחה לכמ רתוי תיסורב הביתכבו רובידב םיאיקב םה ןכש ,םתלכשה אלא ,ד׳׳בח ידיסח לע

 .םירחאה 88 ונב רימה הלא לכ תורמל...׳ :םיאבה םירבדה תא םשר רייאמ ,השמל רשאבו
 אוהו (=1825), רדנסכלא ]ראצה[ לש ותומל םדוק דוע תורצנל ותד תא ]ז״שר לש[ ורוכב
 לעופו ויבא םוקמ תא שרי ),בוד ׳ר(= ריעצה ןבה ,תאז תמועל .יתלשממ דיקפכ התע שמשמ

 .׳וחור יפל םג 89
 שובישהמ ןה ררבתמ וז הרעה לש ןכדועמ יתלבהו ומות יפל חישמה ,יבגאה היפוא

 רחאל הנש הרשע״שש ספדנ רפסהש הדבועה םצעמ ןה ,רוכבה ןבב ריעצה ןבה תפלחהבש
 המואמ רמול לוכי היה אל םג רייאמ ).לעופב וב שגפ ןכא םא קפס( השמ לע ורבחמ עמשש

 שש 1826, תנש דע תוחפלש ,דומלל ונא םילוכי ונכרד יפ לע ךא ,השמ לש ותירחא לע
 .רבד לכל ירצונכ השמ יח ,הרמהה רחאל םינש

 שקיב ןכש ותד תא רימה אוה :השמ לש ודעצל תירשפא תונשרפ העלבוה רייאמ ירבדב
 תונשרפה ןיבל הדבועה ןיב ןאכ ןיחבהל שיש המוד ךא .יסורה להנימב הרשימ ומצעל גישהל
 תונמתהל ידכ ותד רימהש ידוהי ,ומצע לע רייאמ לש היצקייורפכ רתוי תיארנה ,הל הנתינש

 השמ לביקש הרשימהש רתוי ריבס ,ןיינע לש ופוגל .הניו תטיסרבינואב רוספורפל
 ;הל הביסה אלו הרמהה לש תיעבט האצות .רתיה )לביק ןכא םא( תיסורה היצרטסינימדאב

 .ומצע תא סנרפל ךירצ .דיהו לעפ הכותבש תידוהיה הרבחה ןמ ומצע קתינ השמ ,לכה תולככ
 שוריפב התוא םינייצמ ד״בח תורוקמ ףאש - תיסורב הבוטה ותעידי 90 ול העייס יאדווב -

 .הב תאשל ויה םילוכי םירצונ קר אליממש ,החונ תיתודיקפ תרשימ גישהל
 1888 יאמב חלשש בתכמ :היולת יתלב תרוסממ עיתפמ קוזיח םילבקמ רייאמ לש וירבד

 זא היהש ,בונבוד ןועמש ןוירוטסיהה לא - םכילע םולש רפוסה אוה - ץיבוניבר םולש
 ירוקמ סופיט׳ ,בייקב ררוגתמה ולש בוט דידיש רפיס אוה .תודיסחה רקחב וכרד תישארב
 ןמז ךשמב תרישו ותד רימה ט״שעבה לש םייליצאה םיפנעה׳ דחא יכ וינפב ןעוט ,׳דחוימב

 וז העידי םא ההת םכילע םולש .׳והשלכ יתלשממ דרשמב דיקפכ גרוברטפ טנסב ךורא
 .בונבוד תא תניינעמ 91

 טבהה ןמ ולו ,וז תא וז תומאות ןניא - רייאמ לשו סורזל לש - וללה תויודעה יתש
 רייס הבש הנשה איה 1826, תנשב ויתועידי תא בואשל ,רומאכ ,היה לוכי רייאמ .יגולונורכה

 אלש רורב 1828. תנשב התיה הרמההש ,הרעשה ךרד לע םנמא ,ןייצ סורזל וליאו ,היסורב

 18-17. ימע ,םש ,רייאמ 88
 17. ימע ,םש 89
 152. הרעה ,ןלהל ואר 90
 1929, ענליוו ,תונורכיז עשירארעטיל :ןעלקיטרא ערעדנא ןוא שידיי וצ ךאגראשז׳ ןופ ,וואנבוד ׳ש 91

 .ט׳׳שעבה לא יתחפשמ רשק לכ ול היה אלש ףא ,השמב רבודמש חינהל רתומ 65-64. ׳מע
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 תנשב הצופנ רבכ השמ לש ותרמה לע העידיה ןכש ,םורזל לש וכוראת לע ךומסל ןתינ
 הגש םא ?הלוכ הלטב התצקמ הלטבש ןוויכש סורזל לש ותודע לע רמול ןתינ םאה 1820.

 אפרמ תיבב השמ לש ותומ לע תרוסמה ?הריטפה ךיראתב םג הגש םאה ,הרמהה ךיראתב
 ןמרדור לשו ןילרב לש תויולת יתלבה םהיתויודע תא אילפמ ןפואב תמאות שפנ ילוחל

 ותודע תא תרתוס הניאו ),הבקסומב וא גרוברטפ טנסב היה הז םא הלאשב םהיניב םיקולחה(
 ךיראת תא עובקל ןתינש אופא ןכתיי ).םכילע םולש ידיב תכמתנה( רייאמ הרוטנוונוב לש

 .ףסונ שושיא לכ ךכל ןיא העש יפל ךא 1828, תנש ביבס השמ לש ותריטפ
 (1868-1794) לטנזור רזעילא ףרגוילביבהו ןפסאה םשרש תודע ףיסוהל שי הז קרפ ילושב
 ואב רשאכ יכ׳ :׳אינתה׳ רפס לע ךרעב ),׳הנאילטנזור׳ הנוכמה וז( תיטרפה ותיירפס גולטקב

 אל רשא םוקמ ,קספעטיוו ריע לא ביואה תמיאמ ל׳׳נה ןמלז ׳ר חרב איסור ץראל םיתפרצה
 ותרובק לע הלפת תיב הנבו ינווי ירצונ השענ וינב ינבמ דחאו .המש תמו ,ירבע שיא םש רוגי

 .׳]ז׳׳שר לש[ 92 רתא הנבנ וליאכ ,לגרו די הל ןיאש ,וז הרזומ העידי הצצ ןכיהמ תעדל השק
 םידוהי ורג ובש םוקמ - קסבטיווב ללכ רבקנ אלש(ז״שר לש ורבק לע יבלסוברפ ןחלופ

 ).ץיךהב רבקנו 9קךוק דיל רטפנ אלא - דימתמו זאמ 93 הרוקמש ,וז תרוסמש ונדמל ,םלואו
 .םדרטסמאב לטנזור לש וינזואל העיגהו הלגלגתנ ,ידוהי ונניא יאדווב

 הכ עודמ :ונירבד תישארב ונגצהש הלאשה לע בישהלו תוסנל יואר הז קרפ םוכיסל
 םידוהי רוצינב םירנויסימה לש םתחלצה ?םיירצונה תורוקמב השמ לש ותרמהל םידהה םיטעומ

 ,תראופמ התיה אל ןושארה רדנסכלא לש ותפוקתב 94 הרואכל היה לוכי השמ לש והרקמו
 סחייתהל שיש אוה תומסרופמה ןמ ,דועו תאז .וב ססונתהל סנו תפומ םגד םרובעב שמשל

 לכב ואצמ הברה םתובהלתהבש קר אל .הבר תוריהזב םירנויסימו םירמומ לש םהיחווידל
 בל ירוהרה וכפה תובר םימעפש אלא ,םתד תא רימהל םידוהי לש םתונוכנל ׳תויודע׳ םוקמ

 .הארבנ אלו התיה אלש תירוטסיה תואיצמל תווקתו 95 ?השמ לש וקלח ערגנ אופא עודמ

 m ,Roest Catalog der Hebraica und. :ךותב /םירמא יטוקל רפס׳ ךרע ,רפס עדוי ,לטנזור ,ל 92
; Judaica aus der .L Rosenthal׳schen ,Bibliothek ,II Amsterdam ,1875 .p ,164 .no 866 

 A ,Rapoport-Albert On Women in. :טרבלא־טרופפר הדע לש הרמאמ ילושב ןיוצ הז רוקמ
,Hasidism .S.A Horodecky and the Maid of Ludmir ,Tradition׳ Jewish :History Essays 

in Honour of .C ,Abramsky London ,1988 .pp ,522-523 .n 79 
 תיב םגו בוט ץע תפכ ונישעו׳ :רבקה לע בוד ,ר ונב רפסמ םשו ,המר-דמר ,מע ,שדוק תורגא :ואר 93

 םיאבש םיקידצה ילודגו תובא ירבק לע ומכו ודובכל תונבל ידכ המוח ןינבל םינבל וננכהו לודג
 םש בשוי שיאו הברה )תורונמ־( ןיפמאל םש ודימעהו ...םתרצ תעב םש םיללפתמו םירדונ תויהל

 /םשל )שפנ ןוידפ־(נ״פ תונידמה לכמ ןיחלושו ,תודימתב
 דמשל םינקילגנאה םירנויסימה לש םתמורתש ,הלוע ,תינודנולה הרבחה׳ לש ןויסימה יחילש תוח״ודמ 94

 ,ליעל(ןי_יפ :ואר .םידוהי 153 לוכה ךסב ורימה 1842-1821 םינשה ןיב ,לשמל ,ךכ .ידמל המועז התיה
 42-41. ׳מע 74), הרעה

 תויפיצה עקר לע .קצוקמ לדנמ םחנמ ׳ר לש לוכיבכ ותורצנתה תשרפ ןויצל היואר ידיסחה רשקהב 95
 ףוס דע עיגי אל חישמה םא יכ חיטבה קצוקמ יברהש ,תועומש וצופנ (1840) ר״ת תנשל תויחישמה

 תחאבש ,העומש לע חוודל ועדי םינקילגנא םירנויסימ .םתד תא ורימי וידיסחו אוהש ירה הנשה
 תא תוארל הכז ןכש ,חישמה אוה ושי ותעדלש םידיסחל יברה רמא ׳תישילשה הדועס׳ב ויתושרדמ
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 ,םיפסונ תורוקמב ןיוצו רכזנ ערואמהש ןכתיי טלחהב )א( :הלופכ הארנכ ךכל הבושתה
 םייתייסנכ םינויכראב דקוממו יביסנטניא שופיח .םישקובמה םיכמסמה ולגתנ םרט העש יפל ךא

 ותרמהש ןכתיי )ב( ;םישדח םיאצממ בינהל םתסה ןמ לכוי ןמזה תב תונורכיז תורפסבו םייסור
 ירה ,סורזל לש ותודע הנוכנ םא .הליעוהשמ רתוי תיבלסוברפה הייסנכל הקיזה השמ לש

 ועייסש םירמכה תא םג אלא ומע ינב תא קר אל ךיבהש ,יאנקכ ותרמה רחאל הלגתנ השמש
 הרואכלו ,לכ יניעל היולג תויהל תבייח .דתיה אל םנמא ונועגיש וא ותואנק תדבוע .ותרמהל

 ןכתיי ,םלואו .עדונ ידיסח גיהנמ לש ונב תרמהבש גשהה ןויצב קפתסהלו הריתסהל היה ןתינ
 ןמ רבתסמ םג אוהו סורזל דיעה וילעש ,הייסנכו ןוטלש ידיקפל עצוהש לודגה דחושהש

 ינבו ןוטלשה ישנא ,דועו תאז .ויתובקע שוטשטלו ערואמה תענצהל םרת ,רשיה לכשה
 ,םהיגיהנמ לעו םידיסחה לע )ללכב םא(דואמ טעמ ועדי גרוברטפ טנסב תיסורה היצנגילטניאה

 הירפמיאה לש םיבשותה ינוילימ תורשע לע הפוצה וז - םטבמ תדוקנמש ןכתיי טלחהבו
 .הנבלה היסורב תחדינ הרייעמ םולע ידוהי בר לש ותורצנתהב ןיינע לכ היה אל - תיראצה

 ןמז ךותב תמ ילוא :היה אלכ היהו םלענ השמש איה ןובשחב תחקל שיש תפסונ תורשפא
 אמש ,ומצע שיאה לע עיבצהל תורשפא ןיאב ,ךכ וא ךכ .ותודהיל רזחו חרב ילואו רצק

 .םימ םהיפ אלמל ןיינעה ילעב םירצונה םג ופידעה

 ירוטסיהה רקחמה יארב .ו

 ןוסרואינש והירמש לש ויבתכמו בונבוד ןועמש 1.

 ןושארו שארו ,ט׳׳יה האמה יהלשב רבכ השמב ןיינעתהל ולחה תודיסחה לש םינוירוטסיה
 1891-1890 םינשב לביקש םיבתכמ םידיעמ היגוסב ותוניינעתה לע .בונבוד ןועמש םהל

 .םהרבא םייח ׳ר ונבמ ז״שר לש ונינ ,השרוומ ןוסרואינש והירמשמ 96 ןיינעמה רמוחה תורמל

 םירנויסימ ינש .ורצנתה ותחפשמ ינבו אוהש ,ורפיס ןכ ומכ .וניבר השממ לודג ףא אוהו ,הניכשה ינפ
 וליג םה .ומצע יברה תא תוארל ושרוה אל ךא ,ואפור םעו ותשא םע וחחוש ,קצוקל וחלשנ םירמומ
 רשיא םג יברה לש ואפור .םידיסחה ושיחכה אל ושי לע ויתורהצה תא ךא ,ללכ רצנתה אל יברהש
 Jewish ,intelligence VI ,(1840):ואר .הירדנוכופיהלו םיינואכד חור יבצמל ןותנ יברה יכ םהינפב

.;pp ;116-119 νπ ,(1841) .pp 146-147 בושיהו םדרטסמאב םילכרמאהו םידיקפה ,ןרטשנגרומ ׳א 
 היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק םשל רוביח ,ט״יה האמה לש הנושארה תיצחמב לארשי ץראב ידוהיה

 םע הלא תויודע רשק ןרטשנגרומ 204-203. ימע ,א״משת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש
 לאיצנטופ לע דוע .הפוקת התואב קוידב העריאש ,קצוקמ יברה לש תיתדיחה ותורגתסה תשרפ
 קידצ לע Jewish ,intelligence ,VI .pp 72-73 :ואר ,םירנויסימה יניעב םידיסחה לש הרמהה
 הרעה ,ליעל(ןוסניקליו :ואר ,םילגנא םירנויסימ דמצ תופי םינפ רבסב לבקמה ,קוטסילאיבב ימינונא

 65-60. ימע 74),
 ברה תחפשמ( םהרבא םייח ,ר ןב לאומש ךורב ,ר לש ודכנו קחצי יול ,ר לש ונב היה והירמש 96

 ברה ,םיובלטייט יכדרמ לש ורפס תא סופדה תיבל איבהש אוהו 97), ימע 30], הרעה ,ליעל[ ידאלמ
 אוה ז׳׳שר לש םסרופמה טרטרופה ).א ךרכ שארב ותמדקה ואר( ע״רת השרו ,ד״בח תגלפמו ידאלמ

 ויבתכמ 28-20. ימע 69), הרעה ,ליעל( םוארק :ואר .ןוסרואינש והירמש לש ונקויד הארנה לככ
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 לודגה ורפסב וריכזה אל ףאו ,ותדובעב השמ לא סחייתהל ןוכנל בונבוד אצמ אל ,רבצש
 1815. תנשל ורפס תא ליבגה בונבוד )א( :שולש הארנכ ןה ךכל תוביסה .׳תודיסחה תודלות׳
 ןוסרואינש והירמש )ב( ;הרוריבל סנכיהל םעט היה אל ,ןכמ רחאל !דתיה הרמההש ןוויכמ
 ינפ לע תודגאהו תועומשה תובר ןכש ,השמב קוסעי אלש ,שקיבו רזחו ,בונבודמ שקיב

 ומצע ענמ אל םירחא םירקמבש ףא הז ןועיטמ ענכתשה בונבודש ןכתיי .םיקצומה םירבדה
 ,תינתלכשה ד״בח תודיסח תא דואמ דהא בונבוד )ג( ;תועומש לש ןביט רוריבב םג קוסעלמ
 תומוקמ המכב יוטיב ידיל האב ז״שר לש תנרוקה ותוישיאל ותביח .ז״שר תא דחוימבו

 .ויבתכב 97 םגש ינויצסנס רופיס תועצמאב בוטה םשורה תא ׳לקלקל׳ הצר אל בונבודש ןכתיי
 הסריג םירמשמ ןוסרואינש והירמש יבתכמ ,ךכ וא ךכ .וזנגל ףידעהו ,יוארכ דעותמ וניא

 תרוסמה לש התושבגתהב םיבלשה רחא בקעמ םירשפאמו ,השמ ׳ר לע המודק תיד״בח
 .וז השרפל סחיב תידיסחה
 תודלות לע םיבר םיטרפ ובו בונבודל ךורא בתכמ ןוסרואינש חלש 1890 יאמב 31־ב
 ףיסוהל - ןוצר רסוחב ,הארנכ ־ ץלאנ ,ז״שר לש וינב רואיתל עיגהשכ .ד״בח יר״ומדא

 םיטרפה לכ הסוכמ ללכב יכ ,עיראטסיאהב קותשיש ןוכנה ,השמ ישילשה ונבמ(׳ :םיירגוסב
 .׳)דיגהל המ ןוכנ רבד אצמי אלו לפרעב 98 ,השמ לש ורופיסב ןיינעתה אקווד בונבודש אלא

 :םיאבה םירבדכ ול הנע הלהו ,ויתודוא לע ןוסרואינש תא לאשו רזח ןכ לעו

 לכ תמאב יכ ,ללכ]ב[ ונממ קותשל תינש וינפ הלחא ,השמ ישילשה ונב )רבד לע־( ד׳׳ע
 ,וז תא וז םישיחכמ רשא תודגאה המה םיברו ,לפרעב )רתסומ־( הלותח ודמע הרקנ רשא
 ,הינברו ללכב תודיסחה תודלות בותכל קר ותרטמ יכ ירחאו .הרקמה תתימאל עיגהל השקו
 הזב קרו ,תאזה ערואמה תא רוכזי םא תלעות איבי אל אלה ,הדלותהב ראפ ונהיכ רשא

 99 תאז יתשקבל םוקמ םישי יכ חוטב יבבל ןוכנו .ותדלות ימש תא )ביעי־( ביבעי

 הנורחאל וספדנ םהו 77544-77539, ׳סמ ,קרוי־וינ ,א״וויי ןוכמב בונבוד ןועמש לש ונויכראב םירומש
 S.S ,Deutsch 4Letters by Shmaiyahu Schneersohn\ The Chasidic. :תילגנאל םוגרתב

.Historical ,Review ,I 2 (February ,1996) .pp ;31-35 ,I 3 (April-May ,1996) .pp 33-37 
 הנפה בונבוד ,השרווב זא ררוגתהש ןוזניד בקעי רפוסה רצי ןוסרואינשל בונבוד ןיב רשקה תא

 ןוצרב םיכסה ,בונבוד תדובע תא דואמ ךירעהש ,הלהו ,ויאצאצו ז״שר לע תולאש תרדס ןוסרואינשל
 ריסהלו הזה ןינעה תודלות יטרפ וינפל ולגיו ןתי ימו ,הדבכנה ותלועפ ריקוהל עדא יכ׳ :ןהילע בישהל
 ריכזה בונבוד 77542). ׳םמ 1890; יאמב (31׳ותדלות יבתוכ וליפטה רשא םירופסהו תודגאהמ הכסמה

 379. ׳מע ,א״צרת-ץ״רת ביבא־לת ,תודיסחה תודלות ורפסב ןוסרואינש והירמש תא
 ,יער יבוהא״׳ ,ףסא ׳ד :ואר 1891; תנשמ םכילע םולשל בתכמב(׳םיקנעב לודגה׳ ותוא הניכ אוה 97

 ןועמשו םכילע םולש םהיניב ופילחהש ״ןירימט הלגמ״ ןונגסב תוחידב יבתכמ :״אנבודמ דיגמה
 ,םש ,תודיסחה תודלות( ׳תודיסחה תעונתבש קנעה׳ :המודבו 95), ימע 5 [1999], ,תוילוח /בונבוד

 תודיסחה ירומ לש ״םהירובח״מ םירבוע ונאשכ׳ :תונכב הדוה םג בונבוד 225). ימע ןכו 342, ׳מע
 ׳תצקמב ראומ רדחל לפא רדחמ ונרבע וליאכ ,דחוימ שגר ונב ררועתמ ,״אינת״ה רפס לא םינושארה

 לוטיב אוהו׳ תודיסחב תידוסי המרופר ךרע ז״שרש ,עבקו תכל קיחרה ףא אוה 232). ׳מע ,םש(
 239). ימע ,םש(׳תינוציקה התרוצב ״םיקידצ תנומא״

 77543. ׳סמ ,א״וויי ןוכמ ןויכרא 98
 .לירפאב 13־ב קר חלשנ אוהש הארנ 77540), ׳םמ( בתכמל ףרוצש ףד יפל 77539 (15.3.1891). ׳סמ ,םש 99
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 ינבמ עמשש םיטרפ טעמ ףיסוה םעפהו ,השמ ׳רל סחייתהו ןוסרואינש בש אבה ובתכמב
 :ותחפשמ

 ונל השק יכ ונחנא םיאור דחיב תודגהה לכ תא ףוסאל םא ,ל״ז ז״שרה ןב השמ ׳ר ד״ע
 ר״ומדא יפמ ימצעב יתעמש רשא תא ול דיגהל לכוא תאזו - ערואמהמ תמא טפשמ איצוהל

 ,שטיוואבולב יתייה תעב ,הנש ירשע העבראכ הז .שטיוואבולב ל״ז מ״מרה ןב לאומש ׳ר ברה
 אל הז רטפנ השמ ,ר רשא העידי שיש תעמש םאה׳ :הלאה םירבדכ ילא רמאו ,וילא יתסנכנ

 ועדי אלו .םינש המכ ינע רותב םיינעה טלקמ תיבב םש היה רשא ,ןילאווב רעצמ ריעב רבכ
 לעב ז׳׳שרהמ ר׳׳ומדא ןב השמ״ ותרובק תבצמ לע בותכל הוויצ]ש[ ,ותומ םדוק דע אוה ימ

 רפיס ןכ /תאזה ריעהמ אשידק הרבחד יאבג יפמ תמאתמ תאזה העידיהו .״ע״ושהו אינתה
 וילא האב ךיאו ,ןמז הזיאבו ריע הזיאב ונממ לואשל רופיסה קמועל ודמע יתדרי אלו .יל

 תודגהה ןומה ןיב ךא ,תמא לש בטרק הזב שי המכ דע וינפב תמאל לכוא אלו .תאזה העידיה
 100.רפסי רשאמ תמאה לא רתוי ןווכי הזב ץמקיש המ לכו ,תאזה הדגהה םג עומשלו לבקל לכונ

 הבורקה ותחפשמב הרוקמש ,השמ לש ותירחא לע ׳תימינפ׳ תודע הנושארל אופא ונינפל
 רוקמה יכ ונא םיעדוי םויה 1877. תנש ביבס היה הז ,ונורכיזב ןוסרואינש קייד םא .רתויב

 לש יעיברה ר״ומדאהו ׳קדצ חמצ׳ה לש ריעצה ונב ),ש״רהומ( לאומש ׳ר טטיצש ׳העידי׳ל
 שי .ןלהל ונודיי ויבתכמש ,ןיקייח םשב דיסח אלא וניא ,ןוסרואינש והירמש ינזואב ,ד״בח
 תרוסמהו /אלמתה׳ הז רסח םג חכווינש יפכ ךא ,םוקמה םשב בקנ אל ש״רהומש בל םישל

 ומצע ןוסרואינש יכ שיגדהל בושח ,תאז םע .לשימודר הרייעל השמ תא הרשק תיד״בחה
 .תמאה רקחל עיגהל תורשפאהמ גייתסהו ש״רהומ לש ורופיס תונמיהמב חוטב היה אל ללכ

 תא ריכזה אלו ןוסרואינש והירמש לש ותשקבל רתענ ,ליעל רכזנ רבכש יפכ ,בונבוד
 :ומצעל זכירש תועידיה תא בונבוד םשר ןוסרואינש לש ובתכמ ילושב ,םלואו .וירקחמב השמ

 )גרוברטפב־( ב״פב יתעמש ,ותד תא רימה םירופסה י״פעש ,ז״שרה ןב השמ ׳ר ד״ע דוע
 תד לבק םשו 101בולהאמל ותיבמ חרב ל״נה השמ ׳רש ):א״נרת ףרוחב( לאונמע לאפר ׳רמ

 כ״חאו )םירמכה שאר ,ןומגה־(ייארעייחראה תרידב וא )רזנמ־(ריטסאנאמב היהו ינוולסווארפ
 ומדו ,ןוממב וא םירבדב ותודפל יברהמ םיחלושמ ?)ד״עקת תנש( ץיוואבול וא ידאלמ ואב

 תיבל םואיבה הזב ולדתשהו בולהאמל ואבשכו .סנואב תירצונה תד לביק יכ םשפנב
 תא ]יירעינ׳חראה הארשכו .ל״נה רמומה השמ ׳ר תיולב םדגנ אצי רשא ,יירעיחראה
 !ךכב ךוניארש ונל יוא׳ :םיחלושמה ורמא זא .השמ ׳ר לעו וילע בלצה תוא השע ,םיחלושמה

 ןהבש ,תונורחאה תורושה יתש ללוכ אל( וז תרגיאמ םיעטק 1891). לירפאב 77541 (29 ׳סמ ,םש 100
 ילהא ,ךיקייח שריה יבצ ׳ר דיסחה׳ ,סוארק ׳ש םג איבה )תועומשה תותימאמ ןוסרואינש גייתסמ
 תא םיריכזמ םניאש םתוא תונגב ורמאמב שרד האנ םוארק 27. ׳מע ),ו״נשת ןושחב ׳י( 60 ,חישמ
 הז בתכמ לטנ ןיינמ ןייצל ׳חכש׳ קר םנמואה :םייק האנ אל לבא ,םיטטצמ םהש םירבד לש םרוקמ

 ?חלשנ ימ לאו
 הבו ידאיללו הלואל הבורקה ריע ,רפיינדה תודג לע ,הנבלה היסורבש בליהומל םתסה ןמ הנווכה 101

 .רטסיינד רהנ לעש בליהומל אלו ,ד״בח ידיסח לש רכינ זוכיר היה
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 תוא השע יכ ,הגשמ השע יירעיחראה תמאב׳ :םהל בישה השמ ׳רר ?/תונימל תספתנ ךיא
 ץוחנ הלחתמ יכ ,הלבקה יכרד יפל וניא הזו ,גוהנכ )רובטה דע חצמהמ(הטמל הלעמלמ בלצה

 /הלעמל הטמלמ בלצה תוא תושעל ץוחנ ןכלו .אליעלד אתורעתא כ״חאו אתתלד אתורעתא
 .שפנ חפמב םתיבל ובשו ותעדמ השמ ׳ר אציש םיחלושמה ואר זא

 השמ ׳ר ףצק ,רוכבה ויחא תחת הכולמה תא ודיב רעב ,ר םפתשכ יכ רופיסה טשפתנ דוע
 /יוג תושעהל יברה לכוי ,יברל השענ )דומלב ץראה םע בשחנ רעב ׳ר( יוגה םא׳ :ארקו
 רבכ ךתויהב השא ול חקל ויבא רשא( ריעצה רעב ,ר דיבש ,רבדה תבסו .רצנתהו ךלהו

 ׳ר ]ידיב[ ךא ;םעב םילודגהו םירישעהמ םיבר וקיזחה )קסבעטיוומ לודג רישע תב םסרופמ
 ]ו[קיזחה ,ענזאילב תוינעב יחו םסרופמ יתלבו ינע דוע ויבא תויהב השא אשנש ,רוכבה השמ
 ןרהא ׳ר ,ז״שרה דימלת רעב ׳רמ לדבנ זאו .הלשממה תא רעב ׳ר ספת ןכלו ,רפסמ יתמ קר

 ..102.ומצע ינפב תכ ול דסיו עלעשארטשמ

 ףסאש םירופיסה ןמ םילוע ,ריעצה בודו םינבה רוכב היה השמש ,חיכשה שובישה דצל
 תיבלסוברפה הייסנכב .רתיה הרמהה )א( :םהבש םיירקיעה הלאו .םישדח םיטרפ המכ בונבוד

 ובשחו הלש עקרה לעו הרמהה תוביסנ לע המואמ ועדי אלש - ד״בח ישנא )ב( ;בליהומ לש
 בונבוד .ותעדמ אצי שיאהש ואר יכ ושאונ ךא ,וצלחל הליחת וסינ - הייפכב השענ רבדהש

 רעישו ל״ביר לש ובתכמ תא ריכה אל אוה - הרמהה השחרתה יתמ תולגל חילצה אל
 ׳ותואיקב׳ לע רופיסה :ףסונ ןיינעמ טרפ .םייתימאה היעינמ ויה המו 1814 - ביבס התיהש

 ןמ לשלתשהש טרפ יאדווב אוה ,׳הלבקה יכרד׳ יפל ,הנוכנה תובלטצהה תטישב השמ לש
 .׳ברעו יתשה לע הלבק פ״ע םיזמרו תודוס בתכש׳ :השמ לע רבולטוג איבהש העומשה
 .םיעוריאה לש תונשרפל ט״יה האמה יהלשב ורדחש תוינרדומה תומינב ןיחבהל אלש השק
 תודע בשחיהל הלוכי הניא יאדווב ,ברל השענש יוגה לע ,השמל הסחויש תדדוחמה הרמיאה

 עוריאל הקבדוהש תידיסח יטנא תיליכשמ החידבכ אופא התוארל שי .הנמיהמ תירוטסיה
 יממעה רבסהה םג .הרמהה יעינמ תא ןיבהל יסומלופה ןויסינה ןמ קלחכ ,ותושחרתה רחאל
 הריוואה תא םלוהה ,יממע ׳רסומ רופיס׳כ רתוי שרפתמ )׳רופיסה טשפתנ׳( חוורה

 לש ׳תיטילופ׳ה ותאחמ :םיעשתה תונש תישארב היסורב הררשש תילקידרה־תיטסילאיצוסה
 תדימל היאר לכ ונידיב ןיא .ינעהו םכחה ינפ לע רובהו רישעה תפדעה לע חפוקמה השמ

 יאדוובו ,ויבא לע דואמ ביבח היה ןכאש תידיסחה תרוסמה ןמ דבל ,השמ לש ותונדמל
 ,ויבתכ רואל ,ךומסל המ לע הל ןיא ,יעצמאה ר״ומדאה ,רעב בוד ׳ר לש ותורוב לע הנעטהש

 .ויתולועפו וייח לע תובר תויודעו ויבתכמ 103

 :ומש תובית ישארב המותחו בונבוד לש ודי בתכב הבותכ הרעהה 77540. ׳סמ ,א׳׳וויי ןוכמ ןויכרא 102
 והירמשל םירבדה תא תועטב סחיי 96), הרעה ,ליעל( תילגנאל בתכמה תא םגרתש ,שטיוד /ד׳׳ש׳

 .םיבר םיטרפב העטומו לשורמ שטיוד לש ומוגרת ,ללכב .ןוסרואינש
 .ןוימדה םלועמ החוקל ׳ץראה םע׳כ ותרדגהש חכוויי בוד ׳ר לש ללוכה יתורפסה ולעפמ תא ןחובה 103

 לכ ירסח םה ,םיקהבומ םייליכשמו םיידגנתמ םידדמ ,דרמל׳ וא ,רוב׳ םידדמה ,ןיינע לש ופוגל
 יל תיארנ )תורחאו( וז הביסמ .קידצ לש ורתכב שמשל יואר ימ םידיסח תערכהל רשקב תועמשמ

 לש תיתורפסה ותונתלעפ תא רושקל ),רשע״םינש קרפ 49, הרעה ,ליעל(ןמסור לש ותעצה היוגש
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 ,גרוברטפ טנסב ותבשב 1912, רבמבונב 15־ב .ומסרפ אלו הז עדימ לצינ אל בונבוד ,רומאכ
 :יקצדורוה אבא לאומש תודיסחה רקוחל חלשש בתכמב וב ןדו רזח

 ינא םג יכ ,ךבישהל לכוא - השמ ׳ר היה ומש - ׳אינת׳ה ןב רצנתמה תודוא ךתלאש לע
 תועידיו )׳רוא רקבה׳ב(ג״בא תונורכיזב תורוש וזיא תלוז המואמ יתאצמ אלו יתרקחו יתשרד
 .ךכב המ לש םירבדב ןינעה לכ לע תוסכל םילדתשמה ןוסרואינש תחפשמ ינב יפמ תועוטק
 ויתחת רעב ׳ר ויחא תא ׳וחשמש׳ ינפמ הער תוברתלו ותעדמ אצי השמ ׳רש ,לשמל ,םירפסמ

 ןדמל היה אל רעב ׳ר(יבר א ןראוויג זיא יוג רעד ביוא׳ ארק זאו ,ז״שר תריטפ ירחא קידצל
 בילהאמב רצנתהו ךלהו - 104׳יוג א ןערעוו יבר רעד געמ )השמ ׳ר ילוסרקל עיגה אלו דומלתב

 )התע תעל־( ע״על יתאצמ אל גרוברטפב .הבקסומל חרבש )םירמוא שיו־( א״ר ,ךלפה ריע
 105.םויה דע הרתפנ אל וז הדיחו ,הז ןינעב םיבתכ םוש

 רבכ ,הבקסומל השמ חרב ותרמה רחאלש תרמואה העומשה ףאו ,שודיח לכ הז בתכמב ןיא
 .בונבודל בטיה םיעודי ויהש ,ןמרדור לש וירבדב הונאצמ 106 אל בונבודש ןיינעמ ,תאז לכבו

 .רבד ולעה אל גרוברטפ טנסב ויצמאמש ףא ,השמ לע ינויכרא רמוח שפחלמ שאונ

 ןיקייח יבצ דיסחה יבתכמו גרובזניג לואש 2.

 לואש יסורה־ידוהיה ןוירוטסיהה 1931. ראוניב תפסונ תינפת לביק השמ לש לתפנה ורופיס
 הדגאה׳ :ירלופופ רמאמ )דיתעה־( ׳טפנוקוצ יד׳ שידייב יקרוי״וינה ןוחריב םסרפ גרובזניג

 .השרפב עודיה תא רקס ובו ,׳רצנתהש ״ןקזה יברה״ לש ונב לע תמאהו 107
 תידיסחה תורפסה :השרפה רוזחשב םיכורכה םיישקה תא גרובזניג ןייצ וירבד תישארב

 ושעי הרירב תילב .וילע רבדל םישש םניא ד״בח ידיסחו ,ןיטולחל טעמכ השממ המלעתה
 רוריבב רמול ,גרובזניג בתכ ,םיישפוח ונא .זמרבו הצירקב וקפתסיו ןגפומ ןוצר רסוחב תאז
 רחאל המ ןמז 1814, רחאל הארנכ ,עודי וניא הרמהה ךיראת .רצנתה אוה :ותא הרק המ

 .ויבא ירפס לע ותמיתח הנורחאה םעפב הספדנש 108 םע .םינבומ םניא השמ לש ויעינמ םג

 הגהנהה תקולחמ םע 1814) תנש ףוס ;ה״עקת(׳ט״שעבה יחבש׳ תספדה תאו 1814) תנשב( בוד ׳ר
 .וביבס םידיסחה תא שבגל בוד ׳ר לש ונוצר םעו

 .יוגל תושעיהל יברה לוכי ,יבר השענ יוגה םא 104
 130. ימע ),א״כשת( ח ,רבעה :בוש ספדנ 201; ׳מע ,ז״ישת ביבא־לת ,תונורכז ,יקצדורוה א״ש :ואר 105
 161. ׳סמ 403-402, ימע 96), הרעה ,ליעל( בונבוד :ואר 106
 ךיז טאה סאוו ,״ןהוז ס׳ניבר ןעטלא״ םעד ןעגעוו טייקכילקריוו יד ןוא עדנעגעל יד׳ ,גרובזניג ׳ש 107

 תרדסב תפסונ םעפ ספדנ הז רמאמ 64-61. ימע 1931), ראוני( 1,36 ),קרוי־וינ( טפנוקוצ יד ,׳טפיוטעג
 ךיז טאה ן׳יבר רעידאל ןעטמיראב ןופ ןוז רעטסגניא׳ ,ל״נה :םידמושמ לע גרובזניג לש וירמאמ

 תושדחה תועידיה תא גרובזניג ףיסוה רבכ םשו 2, ׳מע ,ב 1934, רבמצדב 30 ,םטרעווראפ /ט׳דמש׳עג
 /שידיא ןיא ןוא שיאערבעה ןיא ןעטפירש עשיראטסיה עי_ינ׳ ותמישרב ).ןלהל( ןיווטיל איבהש

 לש ובתכממ הלעש שדחה עדימה תא גרובזניג ףריצ 5, ׳מע ,ב 1940, טסוגואב 11 ,םטרעווראפ
 52). הרעה ,ליעל( ץכ ידיב םסרפתנש ,ל״ביר

 1821 תנש תא ,ל״ביר לש ובתכמ תובקעב ,עיצהו הז ךוראתמ גרובזניג וב רזח 1940 תנשמ ורמאמב 108
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 ועמש קפס ילבש ,םידיסחה ינקזמ המואמ ץלחל יתחלצה אל ־ גרובזניג דיעה - יצמאמ לכ
 ,ריוואב תוחרופה תורעשהה תא טקלל קר רתונ .םהיתובא־תובאמו םהיתובאמ ךכ לע

 רבכ - באה לש ומוקמ יולימ לע יתחפשמ־םינפה ךוסכסהו יטנמורה עקרה - ןהב תוירקיעהש
 .םימדוק תורוקממ ונל תורכומ

 ימיב ז״שר לש ולרוג :ןיטולחל שדח עינמ עיצה ,הלא םירבסהב קפתסה אלש ,גרובזניג
 תסינכ םע ידאילמ וטלמנ ותחפשמ ינבו ז״שר ,רוכזכ 1812. תנשב תפרצו היסור תמחלמ
 םיניצקה דחא םע השמ דדייתה םהידודנ ךלהמבש אופא ןכתיי .הנבלה היסורל יתפרצה אבצה

 השמ םע הרק המ רורב אל .רצנתהל טילחהש דע וילע עיפשה הלהו רנויסימ םע וא םיסורה
 .הבקסומב םילוח תיבב ירצונכ תמש ירמגל רורב ךא ,ןכמ רחאל

 ,תישאר .ריוואב תחרופ איה םגו תומדוקה תורעשהה לככ הפי גרובזניג לש ותרעשה
 תועפשה וגופיש ידכ ויד ךורא ןמז קרפ - החירב התוא רחאל םינש הנומשכ .דתיה הרמהה
 .החירב התואב ףתתשה אל ללכ השמ ,ליעל רכזוהש יפכ ,תינש .גרובזניג ןרעישש הז גוסמ

 ,םיעודי־אל םיבתכמ ינש שידייל םוגרתב םסרפ אוה :ףסונ שודיח היה גרובזניג לש ורמאמב
 .ןיקייח יבצ םשב ד״בח דיסח 1877-1876 םינשב רביחש 109 ,גרובזניג סרג ,הלא םיבתכמ

 תא ןדעלו דמשב ךורכה ןויזיבה תמצוע תא ךכרל ידכ ,םיימינפ םיידיסח םיכרצל ודעונ
 הבושתב הרזח׳ה תדגאש ידכ .רשפא היה אל ירמגל וקחמל ןכש - רופיסה , היה לבקתת

 הפ־לעב תועומש םידיסחה ןיב וצפוה ךכו ,םינמיהמכ םילבוקמה ׳םידע׳ תועצמאב הנגעל ךרוצ
 .רשכ ידוהיכ השמ לש ותומ לע םידיעמה ,׳םייפירקופא׳ גרובזניג הניכ םתואש ,םיבתכמו
 ׳אלפומה ליכשמה דיגנה׳ ,ינולפ לא הנפוהו 1876 תנש תישארב בתכנ ןושארה בתכמה

 .קחצי יול 110 יניע וגלז יתעמשש תעב רשא׳ שגרמו אלפומ השעמ לע ודידיל רפיס ןיקייח
 לארשי ץרא יפסכ יאבג שמשמה ,הילופורטסואמ ברב ןיקייח שגפ ןכל םדוק םייעובש .׳תועמד
 ינפל יכ ול רפיס הלה ).׳מ״גבנ ליבאנרשטמ ןרהא ׳ר לש שעקשופ םיארקנה׳( בייק לילגב

 ,בוטסאפב ררוגתה רשאכ 1835), תנש ביבס ,ונייה(׳רתוי וא הנש םישולשכ׳ 111 ץיקב עיגה

 הנומש החפשמה תחירבב רושק תורצנתהל עינמהש ,ותעד תא הניש אל ןכ יפ לע ףאו ,הרמהה תנשכ
 שאר ברע׳ :ךיראתה לש היוגש הנבה לע ססובמ 1821 ךוראתה םג יכ ,ריעהל שי .ןכל םדוק םינש
 .בתכמב םירחא םינמיס יפ לע םג 1820, תנשל ןווכמה /א״פקת הנשה

 םירומש הלא םיקתעה .םהלש הקתעה התיה גרובזניג לש ותושרבו תירבעב ובתכנ םיירוקמה סיבתכמה 109
 (.Arc םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבב די יבתכל הקלחמבש גרובזניג ףסואב

,(25/4°128lA ב ,שטיוואבויל ילהא ץבוקב ירבעה םרוקמב הנושארל וספדנו )ה״נשת רייא-ןםינ,( 
 רידהמהש ,ןייצנ זוירוקכ ).׳ןקזה ר״ומדא ק״כ לש ונב - השמ יבר ק״הרה לש וייח תורוק׳( 59-55 ׳מע

 יחישמה גלפה םע הנמנה ,סוארק לאומש ,רחא דיסחמ היספרטימל לקש םיבתכמה לש ימינונאה
 ׳הליג׳ ויבאש דע ,םיבתכמה רחא וישופיח תא תזרפומ תויטמרדב ראיתש ,סוארק .ד״בח לש ילקידרה

 םוסרפב ול התיהש ׳םינושאר תוכז׳ תרפה לע לבק /האלפומ החגשהב׳ 1990 תנש יהלשב םתוא
 לע םירבד דימעהל׳ ,רזייו לאפר לש ותבוגתו 28; ׳מע 100), הרעה ,ליעל( סוארק :ואר .םיבתכמה

 94. ׳מע ),ו״נשת טבשב ׳י( 72 ,חישמ תיב /םקויד
 25, 27. ׳מע ,םש ,םוארק :ואר .יעצמאה ר״ומדאה דכנ ,ןי׳זינמ ןוסרואינש קחצי יול ׳ר ,הארנכ ,והז 110
 ׳ךאלמה׳ םהרבא ׳ר לש ותרובקו וירוגמ ריע איה /בוטסאווח׳ בתכמב הנוכמה (Fastow), בוטסאפ 111

 :ואר( רתסנו תודיסח ירבדב ז״שר לש ובר היה ד״בח תרוסמ יפ לעש /ץירזממ בוד דיגמה לש ונב
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 ףא תוירבהו שיא םע רביד אל אוה .ודיב לודג הטמו ןתשפ ידגב שובל ,הנושמ שיא הרייעל
 ןכיה עדי אל שיא - תועובש המכ הרייעב ההש אוה .ירכונ וא ידוהי אוה םא םיחוטב ויה אל
 ןמז ,ליבונר׳צמ יכדרמ ׳ר קידצה בוטסאפל עיגה ןכמ רחאלש ףרוחב .וידודנל ךלהו - ןל

 (רותומ םרט רצק , ,וינפ תא לבקל ואצי םלוכ הרייעה ינב /1827).ז׳׳צקת רייאב רטפנ יכדרמ
 ,ואסכמ םק׳ :וב ןיחבה קידצה .יכדרמ ׳ר לא וכרד סליפו ןומהב קחדנש ,ךלה 1ורוא םג םכותבו

 הזל הז וזמר הזימרב קרו ,המואמ ומע רביד אל ךא ,הלודג תוברקתהב ודי ול ןתנו , הנהו .
 רתסנ אוה ךא ,אוה לודגו אוה ידוהי יכ׳ וניבה םיננובתמה לכו ,םלענו ךלהה בש , ,יופצכ .

 ד ויחש׳ דיעה רמושהו ,ימוקמה ׳שדקה׳ב ןל שיאהש ררבתה .ויתודוא לע רוקחל ולחה ,
 ׳ב רושקיש שדקהה רמושל !רוצמ ןשיל הצורשכו ,םירוקמ ויהו ,שדקהה חתפ ינפל םידומע

 .ךשי אוה ךכו ,םידומע ׳בל םילגר ׳בו ,םידומע ׳בל םידי
 ונתוח תיבל רזח אוה ,הילופורטסואב ררוגתהל רפסמה רבע רשאכ ,ןכמ רחאל םינש המכ

 רפסמה .׳םויה תסנרפ ךרוצל הנטק הבדנ׳ שקיבו תיבל ךלה ותוא סנכנ דחא םוי .בוטסאפבש
 יעיבר לגר ]רמ[׳אמל עיגהש דע הלודג הרות׳ ךלהה ול רמא םכרדבו ,הצוחה ותוא הוויל 112

 ,לשימודרל עלקנ רפסמה לש ונתוחו םינש המכ ורבע בוש .׳ונממ רטפנו רבדלמ קספ זאו
 אוה .יווד שרע לע שדקהב לטומ ירותסמה ךלהה יכ אשידק הרבחה ישנא ול ורפיס םשו
 ול שי םא ערמ ביכשה תא ולאשו אשידק הרבח ישנא םג ועיגה ךכ ךותבו ,שדקהל רהימ
 .׳םעידוא ימצעב ינא ,ילש קסע והז׳ :התיה ותבושת .ותוקלתסה לע םעידוהל ידכ םינב

 רואינש ׳ר ןואגה ברה ןב השמ ינא׳ :םהל הנע ,ותבצמ לע בותכל שקביש םשל והולאששכו
 ר״ומדאל בתכמה תא תוארהל םא - ובתכמ תא ןיקייח םייס ־ טילחהל ךילע .׳ידאלמ ןמלז

 .ךינעה ול עודיש רשפא יכ׳ ,אל וא ש״רהומ
 לא חלשנש ,ינשה בתכמב רוריבב תפקתשמ השמ תודלותב ש״רהומ לש ותוניינעתה

 וברל רפיסו ,תמדוקה הנשב ריבעהש עדימה תא ריכזה ןיקייח 1877. תנשב ומצע ר״ומדאה
 :תויודע תובגלו ןיינעה תא ררבל ידכ בוטסאפל ומצעב עסנ תשרופמה ותשקב יפ לע יכ

 ,עילאפערטסאד ברה לש ונתוח ,לכימ ׳ר ברה .ל״נה ריעב םש יתרקחש המ ק״כל עידוהל יננהו
 םדוק רמאש המ ונממ עמשו ותוא הארו ,עודיה לש ותריטפ תעב עילסימאדאר ריעב היהש

 ומש ,ינשה ונתח בוטסאווחב ראשנ ךא .םינש ששכ הז ומלועל ךלה רבכ ,אוה ימ ותריטפ
 ),שדוקה ץרא־(ק׳׳הא תועמ ץבקל כ״ג חלושמ אוהו ,ריעב דאמ בושח שיא ...סלכימ ףסוי ׳ר

 עסנ יכ ,ותיבב ותוא יתאצמ אל ךא ...ונתוחמ עמשו ומצעב הארש יפכ ,רבד רשפ עדוי אוהו
 ףכיתש־(י״מותש יל חיטבהו ,בושח ךרבא אוהו ,ונב םע הזב יתרביד ךא .ותוחילש קסעב
 םג(= כ״ג ...וסיג ירבדכ עדוי ויבאש םאב בתכמ י״ע ונל עידוי ,וכרדמ ויבא אובישכ )דימו

 ןפואב ההוזמה יפרגואיגה םוחתב ,בייקל ברעמ״םורדמ תאצמנ איה 52). ימע 4], הרעה ,ליעל[ ףסא
 ).ד״בח םע ןיאושינ תותובעב הרושקה( ליבונר׳צ תודיסח םע דחוימבו ,הניארקוא תודיסח םע קהבומ

 ,היפרגויגהה לש התוחתפתהב םג הבר תובישח שי היפרגואיגל ,ךשמהב הארנש יפכ
 ימע ,ןלהל( תורחא תויד״בח תועומשב םג .תימיימשה הבכרמה ילגר תעברא לע הרותל הנווכה 112

 .הבכרמה ילגר לע הרות תרימא השמל תסחוימ 515-514)
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 עילסימאדארב ויבא היהי )תוצמה גה(= צ״מהח רחא ה״יאש ,ל״נה ךרבאה יל חיטבה )ןכ
 .ןויצה לע בתכנ המו ןויצ וילע שי םא ורבק לע םש רוקחי ]זאו[ ,תועמה ץוביק ןודינ]ב[

 םיריבכ םימימש יתעמש הנה ,ול רמאו ריעבש דחא ןקזל ךלה ,ל״נה ךרבאה השע תאז םג
 לש םילענמו םייוזב םידגב שובל היהו ,ושובלו ומעט הניש רשא דחא שיא ריעב הפ היה
 דיגמה ברה םשל אבש דע ,אוה המו אוה ימ ועדי אלו ,םדא םוש םע רביד אלו ,וילגרב םעש
 הארשכו ,וילא סנכנו שיאה ותוא קחד]נו[ ...ליבאנראשטמ )יכדרמ «׳ מ״ר שודקה ברה
 .לודג שיא אוהש לכה וניבה זא .ונממ רטפנו ,הזימרב ומע רבידו ,ודי ול ןתנו וינפמ םק ותוא
 :ןקזה ול בישהו .הזמ רכוז םאה ,רבדה תמאה ותוא לאשו ,ל״נה ןקזחל ךרבאה ול רפיס ךכ

 113.רכוז אוה ןכ .ידאלד ברה ןב אוהש וילע ורמאו ,רבדה ביציו תמא

 רדענ וסיג ,רטפנ ירוקמה דעה :ימינפה הנויגהב םג תקפקופמ ןאכ הראותש הריסמה תלשלש
 .ויפב ׳ולתש׳ וילאושש יפכ ,הזכש עוריא רכוז אוה ןכאש רשיא ימוקמ ןקז קרו ,תיבה ןמ

 ברקב וצופנש םיפסונ םיבתכמל המגוד םה ןיקייח יבתכמש ,התיה גרובזניג לש ותנקסמ
 הבושתה לעב לוכיבכ ההש הבש ריעה םש .תונוש תואחסונ ויה הלא םיבתכמל .םידיסחה

 הבושתב רזח השמש הדגאה סוסיב :ןלוכב המוד היה ירקיעה ןיערגה ךא ,ףלחתה רטפנ הבו
 םתכוה אל׳ - גרובזניג םייס - ׳תלשושה דובכ׳ .רשכ ידוהיכ לארשי רבקל אבוהו , .

 ויתודשח תא םתסה ןמ ריבגהש רבד ,ןיטולחל המולע .רתיה ומצע ןיקייח יבצ לש ותוהז
 דיסח היה אנד ןיקייח יכ ןוחטיבב םיעדוי ונא התע ,םלואו .םיבתכמה לש םפויזב גרובזניג לש

 .בתכמב םירכזנה םישיאה ראש םג ותומכו ,םייקו יח 114 לא סחייתהל ןתינ אל ,ןכ יפ לע ףא
 ןתינ הנממש תירוטסיה תודע לאכ - דע יפמ דע יפמ דע - ןיקייח לש ׳םייטנתואה׳ וירופיס
 .השמ לש ורבע תא רזחשל

 לש ומשב יכ ףיסוהל שי םהילעו ,םיינייפוא םיידגא םינממס םירוזש ןיקייח לש וירופיסב
 .םירתסנ םיקידצ םע וירשקב תונדה תוישעמ ורשקנ ליבונר׳צמ יכדרמ ׳ר 115 םיבתכמב ,םלואו

 יתמלשהו דיה בתכ יפ לע תומוקמ המכב יתנקית 59-58. ימע 109), הרעה ,ליעל( שטיוואבויל ילהא 113
 ).היה־׳יה ןוגכ( תויתוא ירוציק

 רטפנ(ןיקייח 28-20. ימע 100), הרעה ,ליעל( םוארק לש טרופמה ורמאמב ואבוה םיאלמ םיטרפ 114
 םיירבעה םיבתכמה רידהמ .םיתיזה רהב ורבקנו לארשי ץראל ולע 1898) רטפנ(ריאמ לאוי ונבו 1883)
 םחנמ ,ינולפ לש ויבא אוה ןיקייח שריה יבצ יכ ןוכנ לא רעיש 55) ימע ,םש ,שטיוואבויל ילהא(
 המו ,הארנכ ריכמ ינניא ודובכ תא׳ :צי׳יירהומ וילא בתכ 1921 תנשבש ,הילגנאמ ?]ןיקייח[ לדנמ

 םאה ,הז המ יתעדי אל ,ל׳׳ז ויבא דובכ י׳׳ע התיה לשי]מ[אדאר לש השירדו הריקחה תודא בתוכש
 םיבתכה ןיב וז ד״וח קתעה יתאצמ רשא ,ג״לרת תנשב ...ש״רהומ ר״ומדאא ק״כ השעש הריקחה הז

 ,צ׳׳יירהומ ,שדוק תורגא(׳םינושאר ןורכיז יל םירקי יכ יל ראבל שקבא ,רבדה רשפא םאו .םינשיה
 )ןיקייח לש ינשה ובתכמב ז״לרתו ןאכ ג׳׳לרת(׳הריקח׳ה יכיראת ןיב הריתסה ).ר ,מע ,זצ תרגא ,א

 .םיכיראתב קוידל רושקה לכב צ״יירהומ לש ותונלשר לע בוש העיבצמ
 אוה םיקידצה ו״ל תא תונוידפה יפסכב סנרפמ יכדרמ ,רש ןימאמ וניאש ימ יכ עבקש ימ היהש דע 115

 ירמא וילע הולנו ...שודיחב שרדמ םע חספ לש הדגה רדס ,רנטרוא ינו ץלוהפלק ׳י :ואר .סורוקיפא
 ז״אי :ואר ,איבנה והילא םע ותשיגפ לע תיתחפשמ תרוסמל .כ ימע ,ה״כשת קרב־ינב ..,.שדוק

 .ב״ע טע ,ט׳׳ישת םילשורי ,קידצל יבצ ,בו׳צידי׳זמ שריה יבצ :ךותב ,קידצל עורז רוא ,תוילגרמ
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 ןיקייח לש ובתכמ ךיראת :תרחא תניינעמ הדוקנ שי - םנכות תותימאל רשק ילב - הלא
 רכז ובש ,בונבודל ןוסרואינש והירמש לש ובתכמל הפי םימיאתמ ובתכמב םשרש רופיסהו

 ,חינהל אופא שי .םימוד םיטרפ ש״רהומ ר׳׳ומדאהמ הנושארל עמש 1877 תנש ביבס יכ
 .ש״רהומ לש ויתועידיל רוקמה אוה ןיקייח לש ובתכמ יכ ,תואדו לש הבר הדימב

 ירבד לש סופדב םתעפוה רחאל דבלב רצק ןמז בתכנ ןיקייח לש ןושארה ובתכמ ,הנהו
 ותרמהל תוסחייתה תירבעב הספדנ הבש הנושארה םעפה התיה וז ,רוכזכ (1875).ןמרדור חספ
 םוסרפ תובקעבש תנתונ תעדה ,תאז םע .םירבדה ןיב רשק לכ ןיאש ןבומכ ןכתיי .השמ לש

 ׳תימשר׳ הבושת שוביגב ךרוצה יעיברה ר״ומדאה לש ורצחב ררועתנ ןמרדור לש געלה ירבד
 החפשמה ןב לש ורבעב תיתימא תוניינעתה הרצונ םג ילואו .תיבמ םיקפקפמלו םילאושל

 .ודבא ויתובקעש 116 לע תועידי יאצחו תועידי - םיברוקמלו םיבורקל קר ילוא - וצפוה ךכ
 אוהו ,רבולטוג לא םג ועיגה וללה תועומשה תצקמש ןכתיי .תולגל ותאיציו הבושתב ותרזח
 1880. תנשב תיביסקלפר ךרדב ןתוא דעית

 הנה (1878), ח״לרת תנשב רטפנ השמ יכ ,צ״יירהומ לש ותעיבקל דוגינב ,דועו תאז
 ברקב השמ בשחנ רבכ 1876) תנש תישאר(ו״לרת תנשבש רוריבב הלוע ןיקייח יבתכממ
 צ״יירהומ לש ותונימא רסוחל המגוד ונינפל בושו .בר ןמז הזמ רטפנש ימל ד״בח ידיסח
 יכיראת לש ׳תומימת׳ תויתחפשמ תורוסמ רמשמכ םג אלא ,ןשרפכ קר אלו ,ירוטסיה רוקמכ

 .הריטפו הדיל 117
 ינשל טרפש ירה ,הרתסה לש תיתטיש תכרעמ לע גרובזניג לש םיצרחנה וירבדל דוגינב
 יפל אופא אצי אל םמויקו ,השמ לש וניינעב םיפסונ םיבתכמ וניצמ אל ,ןיקייח לש ויבתכמ
 םימעפ - העומש ןידכ אוה בתכמ ןיד הז ןוגכ הרקמבש רורב ,תאז םע .הרעשה רדגמ העש

 תועומשה ,ןכאו .בתכמה סיסב לע תרצונ העומשהש םימעפו העומשה תא דעתמ בתכמהש
 אבה בלשה .םיבתכמב םייולת יתלב םתצק ,םיפסונ םידוביעל וכז ןיקייח יבתכמב ודעותש
 .ךשמהב ןודנ ךכבו ,תיד״בהה היפרגוירוטסיהה לש ינגרוא קלחכ הבוליש היה הדגאה סוסיבב

 ,ןלהל ואר( צי׳יירהומ ישישה רי׳ומדאה לש ותביתכב ןורחאה רודב םירקוח וליגש ןיינעהש המוד 116
 רירמדאה לש ןפודה תאצוי ותומדל קינעהל היה יוארש בלה תמושתמ תיחפה 135, 163) תורעה
 .טסופוק גלפ רצונו ׳קדצ חמצ׳ה לש וינב תשש ןיב תודיסחה הגלפתנ וימיבש ,ש״רהומ יעיברה
 ,יבר תיב :ואר .השק הרעס הללוחו תפיוזמ הבשחנש ,ויבא תאווצ םוסרפב ברועמ היה םג ש״רהומ

 בשומ ריע ,ץיובויל׳ ,רפש־רה ,צ ;ש׳׳רהומ ,תודלותה רפס 24); הרעה ,ליעל( ,ר,זא 31-30; ימע ,ג
 ,ב 70), הרעה ,ליעל(ימע תב תונורכיז ,דראנייד 93-86; ימע ),ד״ישת( ב ,רבעה /די׳בח יר״ומדא

 :ברה יחבש׳ ,ןרה ׳ר 106-104; ימע ,ד׳׳ישת קרוי־וינ ,םייח יקרפ ),ריעצ בר( ץיבונרשט ,ח 7; ימע
 ,ןיישדנומ ׳י 56-55; ימע ),ץ׳שת( 55 ,הרדתק /לארשי ץראמ םידיסחה תורגיא לש ןתונימא תלאשל
 הרעה ,ליעל( אירול 86; ימע ),ב׳׳נשת( 64 ,הרדתק /לארשי ץראמ םידיסחה תורגא לש ןתונימא׳

 101-88. ימע 61),
 ורמאמב ואבוה צ״יירהומ לש ויבתכב הז גוסמ תוריתסל תובר תואמגוד 28, 114. תורעה ,ליעל ואר 117

 ,אובת יכ תשרפ ),זטק( המ ןויליג ,הרות ילהא /ח׳׳נשת׳ה לולא י״ח ׳טנוק :הפסוה׳ ,סוארק ,ש לש
 59-17. ימע ,חי׳נשת קרוי־וינ
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 ןיווטיל ׳א לש ורמאמ :תיליכשמה הדגאה יוביע 3.

 .ןיווטיל ׳א רפוסה וילע ביגה גרובזניג לש ורמאמ םוסרפ רחאל םיישדוח 118 תוארל עיצה אוה
 םייחב הללוחש ׳הכפהמה׳ לע תודיסחה המלישש ׳ריחמה׳ :יגרטה־ישונאה טסקטנוקב השמ תא

 תוחפשמ אקווד תומלשמ רתויב ארונה ריחמה תא - הכפהמב ומכ הכפהמבו .םיידוהיה
 ץוחבמ הקרפל ומייאש תוחוכ םע קר אל דדומתהל הצלאנ תודיסחה .םידסיימהו םיגיהנמה

 הסנרפו הרקוי ,דובכ לע םיקבאמ .תוימינפ סרה תומגמ םע םג אלא )םיליכשמה ,םידגנתמה(
 יכוסכס תוריכזמה תויתחפשמ תומרד ורציו ,תויגולואיתו תוינויער תוקולחמ םע ובלתשה
 וירוחאמש דוגרפל רבעמ לא הצצה תורשפאמ וללה תומרדה .םיכיסנו םיכלמ תורצחב השורי

 .הבושח הכ תיתרבחו תיתד העונת תרתתסמ
 גולוכיספהו רפוסה .םינוש םישיא יפמ טקיל ןתואש השמ לע תופסונ תועידי איבה ןיווטיל

 ,ז״שר יאצאצמ אוה ףא ,ןוסרואינש לשיפ ר״ד 119 וענמנ םנמא ותחפשמ גוחב יכ ול רפיס
 ףירח תומיע לע ורפיס םידיסחהש רכז אוה .בטיה הילע עדי אוה ךא ,וז השרפ לע רבדלמ
 ןורחאה לש ונויסינ עקר לע ,ז״שר ןיבל ,ט״שעבה לש ודכנ ,׳זובי׳זממ ךורב ׳ר ןיב ץרפש
 ,דובכ ול קולחי ז״שרש ךורב ׳ר שרד חוכיווה ךלהמב .ךורב ׳ר לש ׳ומוחת׳ב םיפסכ ףוסאל
 אופא קודבל וילע יכ ביגה ז״שרו ,ועורז לע ט״שעבה ךרכש ןיליפתה תא חינמש ימל יוארכ

 הקחמנ שאר לש ןיליפתב ןכאש ררבתה תוסחוימה ןיליפתה וקדבנשמ .ןיליפתב לוספ ןיא םא
 תא וינבמ דחא שוטיי ׳דוי׳ה תליספ לשבש ,ז״שר תא ךורב ׳ר לליק ובל תחתרב .׳י׳ תואה

 .ותד 120 םע ךדתשהל ןילוומו היצילגמ תיקידצה הלוצאה תוחפשמ ונאימ ,ןוסרואינש ירבדל

 יד /טלעוו רעשידיסח רעד ןיא םימארד עכילרעניא ,עטכישעג רעד ןופ תמא ן׳בילוצ׳ ,ןיווטיל ׳א 118
 (1943-1862).ץיורוה לאומש לש יתורפסה ומש אוה ןיווטיל 208-206. ימע 1931), סרמ( 3,36 ,טפנוקוצ

 97-94. ימע 1963, קראי־וינ ,ה ,רוטארעטיל רעשידיי רעיננ רעד ןופ ןאקיסקעל :וילע ואר
 ,ב ,םינורחאה תורודב תירבעה תורפסה ןוקיסכל ,לסרק ׳ג :ואר (1958-1895),ןוסרואינש לשיפ לע 119

 961. ימע ,ז״כשת היבחרמ
 ערינא ןופ ,,דוי״ א ןעמהענוצ ראפרעד לעוו ךיא ,ןיליפת עני_ימ ןופ ״דוי״ א ןעמונעגוצ טאה רהיא׳ 120

 ,ןבומכ ,והז ).ךלש םידליהמ ידוהי חקא ינא ןכלו ,ילש ןיליפתהמ ׳י׳ תוא םתלטנ םתא(= ..,.רעדניק
 ז״שר ןיב ףירחה ךוסכסל עקרה לע .ידוהי םגו תוא םג איהש ,דוי הלימה לע שידייב םילימ קחשמ
 ימע ,שדוק תורגא 174-166; ,מע ,א 67), הרעה ,ליעל( תועסמו תונורכז ,רבולטוג :ואר ,ךורב ,רל

 ׳מע ,םש( רבולטוג םג רפיס ןיליפתה ןיינעב םיינשה ןיב ינצקועה חישה״וד לע ,הנהו .במק-אמק
 /זובי׳זממ ךורב לש ותאובנ־ותללק לע המואמ עדי אל - השמ לש ותרמה לע עדיש - אוה ךא 172),

 השממתנ קוידב דציכ שרופ אל םא םג ,םתומלשב םירבדה ואבוה םירחא תורוקמב ,תאז תמועל
 :הרעהב 82, ימע 65), הרעה ,ליעל( ד״בחה ידומע תודלות ,ןוסניקדור הארנכ היה ןושארה /האובנ׳ה

 ינודא לש ןיליפתמ (!)ואו ינממ םמח ןיסיירמ ברה ,רמא ךורב ,ר ק״הרה יכ ורמאי ןילאוו ידיסח לכי
 תועט וא םילימה קחשמ לש הצמחה ןאכ שיו( ,וינבמ דוי ונממ סומחא ינאו ,ט״שעבה יניקז יבא

 ,א 1910); תנשב הציניווב עמשש השעמ( 348-344 ימע 14), הרעה ,ליעל(ןאמטכער :םג ואר ).סופד
 תנש ירחא תידיסחה העונתה׳ ,טרבלא־טרופפר ,ע 217; ,מע ,ב״פרת השרו ,תודיסחה רפס ,אנהכ
 וז ׳האובנ ןיעמ׳ הרמתשנ אלפה תיברמל 220-217. ,מע ),ן״שת( .דנ ,ןויצ /הרומתו ינבמ ףצר 1772:

 506. ׳מע ,ןלהל ואר ,ד״בח תורוקמב םג
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 םינתחכ םיגלפומ םינואג םידכנה ושפיח וז הביסמ .החפשמבש ׳לוספ׳ה לשב ,ז׳׳שר ידכנ
 .הפרחה לע תוסכל ידכ הב שי תונדמלהש חיכוהל - םהיתונבל
 ויחא ),ס״לי(ןיקסנלומס )ןואיל( ביל הדוהי לש ויפמ ןיווטיל עמש רתוי םיניינעמ םירבד

 .ןיקסנלומס ץרפ לש 121 ובהא ויבא קר אלו ,ז״שר ינבב רשכומה היה השמ יכ רפיס אוה
 אלא השוריה תא העבק הרוכבה אל ,ס״לי רבס ,םידיסחה לצא .םיברה םידיסחה םג אלא

 ויבא אסכ תא דמח אוה %,ז׳׳שר לש ורוכב ,בוד תעד לע לבקתה אל הז ןורקיע ךא .ןורשיכה
 ןכל םדוק והונאצמ רבכש( דודיחה תא ויחא לע השמ רמא תומיעה טהלב .וב הכז ףאו

 יוגל תויהל ברה לוכי ,בר תויהל לוכי יוגה םא׳ ):בונבוד לש ויבתכמב , בשייתה ,רצנתה השמ .
 תחא ודיב הדקפוהו )רחא יתד ראות וא(׳טירדנמיכרא׳ל היה רצק ןמז ךותבו ,גרוברטפ טנסב

 וחלשנ םיחילשו המוצע ןבומכ התיה ידוהיה בוחרב תוחורה תרעס .ריעב תובושחה תויסנכה
 רצק ןמז רובעכו וינפ תא תוארל שיאל השרה אל השמ .בטומל השמ תא ריזחהלו תוסנל
 ,ןכמ רחאל בר ןמז דוע .אוושל ךא ותוא ושפיח ההובגה הרומכהו הרטשמה .ןיטולחל םלענ
 ?וקשומ שאנ הדג א׳ :געלב ולאוש היה אוה ידוהיב שגפ יגרוברטפ יסור רשאכ ,ס״לי רפיס

 ?).ונלש הקשומ הפיא :יל דיגת ?ונלש וקשומ הפיאו(=׳?הקשומ שאנ הדג :הנמ ישזקס 122
 ,תודהיל רזח יכ ורמאש ימ ויה ךא ,עבט השמש העומש הצופנ םידגנתמהו םיליכשמה ברקב
 .םיפוגיסבו תוליפתב וימי תיראש תא תוימינונאב הליב םשו לארשי ץראל הבינגב אצי

 תיבלסוברפה הייסנכה תוגרדב השמ לש ריהמה וסופיט אוה ס״לי ירבדב ירקיעה שודיחה
 הרוצב ףריצ ס״ליש הארנו ,קצומ תויאר סיסב םירבדל ןיא ,םלואו .הרזומה ותומלעהו
 ןניא השמ לש ותירחא לע איבהש תורוסמה יתש .םינוש תורוקממ טלקש תועומש תיטקלקא
 דגנכ הדימ׳ לש יתורפסה־ירולקלופה ביטומה טלוב העיבטה תסריגב .תעדה לע תולבקתמ

 ;םימב העיבט אוה םימב לבטש דמושמ לש וניד :׳הדימ 123 ץראל ותחירב לע העומשה וליאו
 .ותחפשמ ינב תיילע לע תיאדווה העידיהמ הארנכ העבנ לארשי

 ועזעז ס״לי לש וירבד יכ ,רופיסה לש ותונמיהמ תדימל רשק אלל ,בתכו ףיסוה ןיווטיל
 תושגרב העיגפל ששחמ םירבדה תא םסרפל זעה אל ותעשב ךא ,זע םשור וב וריתוהו ותוא

 Die hebraische Publizistik :ואר ,ריעצה ויחא לש ולצב דמע וייח לכש (1928-1836), ם״לי לע 121
.in ,Wien ,ill Wien ,1930 .pp 73-74 רקיבש ,רנזולק ףסוי לש ותדהאמ הנהנ אל םנמא ם״לי 

 ימע ,ט״שח םילשורי ,ה ,השדחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה :לשמל ואר(ותביתכ תונמיהמ תא
 יכ ןייצנ דוע .בושח יפרגויב רוקמ אוה ,ץרפ תודלות הלא׳ ורמאמ ךא ),הברה דועו 99-98, 199,

 לאעובצ( ,ץיוואבולב ׳בשוי׳כ םישדוח המכ הליב ןכש ,ד״בח תודיסח תא ריכה ומצע ןיקסנלומס ץרפ
 ,םייחה יכרדב העותה :ורפסב ואר .,קדצ חמצדו לש וינבל ברוקמ - ותודע יפ לע - היהו )וירופיסב

 ,רנזולק 113-109; ׳טע ,ו״צרת ביבא־לת ,יתונורכז סנקפמ ,שוברבליז י״ד 80-62; ,מע ,ס״רת השרו ,ג
 31-28. ,מע ,םש

 ,םישישה תונש תישארב לארשי תנידמב ץופנ היהש ?,,הלסוי הפיא׳ ןומזפב רכזיהל אלש השקו 122
 ןיב ךוכיח לש דקומ תויהל הכפה םידרחה ויבורק ידיב רכמכוש הלסוי רענה לש ותפיטחש העשמ
 .םיינוליחל םייתד

 ),ג״לשת( חנ ,ןויצ ,,םד תולילעל םישודק תולילעמ :הלילעהו םדה ,הללקהו םקנה׳ ,לבוי י״י :וושה 123
 85-84. ,מע
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 .םיסקודותרואה םיארוקה 124 וז הסייג םג היואר ,השרפה תא ׳ץצופ׳ גרובזניגש רחאל ,התע
 אוה .ירוטסיה ךרע ילעבו םייטנתוא םה ןיקייח לש ויבתכמש רבס ןיווטיל ,תאז םע .עמשיהל

 תחפשמ תא ווילש םיסור םירמכמ וא םיניצקמ עפשוה השמש ,גרובזניג לש ותרעשהל םיכסה
 ,אטילבו היצילגב םיר״ומדא תורצחב וירוקיבב ןיווטיל להינש תובר תוחישמ .םתחירבב ז״שר
 וזחתהש ,םירנויסימו ,וז הרעשהל םיילגר שי יכ ול ררבתה ,הנושארה םלועה תמחלמ ברע

 לא םעפב םעפ ידמ רודחל וחילצה ןכא ,׳תולג׳ םיכרועה םיקודא םידוהילו ׳הבושת ילעב׳ל
 .םימימת םידיסח םתשרב דוצלו תידיסחה רצחה יככות 125

 ז״שר יבא ךורב ׳ר לש ׳ותחירב׳ לע תורוסמה ?םידכנל ןמיס תובא השעמ 4.

 דמע אלו ץרמנ רוציקב ןיווטיל ריכזה התואש ,תרחא השרפ לע טעמ בכעתהל ונילע ןאכ
 ,ךורב ׳ר ,ויבאב אקווד אלא ז״שר לש ונבב הרושק הניא וז השרפ .התועמשמ אולמ לע

 עמש ןיווטיל .טגיס־שורמרמ רוזיאב תחדינ תירגנוה הרייע לא אטילמ וימי ףוסב לגלגתנש
 .הירגנוה ידוהי תודלות רקוח ,דלאוונירג הדוהי לאיתוקי ׳ר יפמ ךכ לע 126 ׳ר הנמנ ,וירבדל

 שוטייש ונבמ שרד אוה .תונימ תכ איה תודיסחהש א״רגה תעדב קיזחהו ׳םידגנתמ׳ה םע ךורב
 ינבל המואמ ךכ לע עידוהש ילב ,תולגל ויבא אצי וירמב ןבה דמעשמ .תודיסחה ךרד תא

 .ותומ רחאל אלו וייחב אל וילא עיגי אל ונבש ידכ ,ותוהז תא שיאל הליג אל אוה .ותחפשמ
 םגש ןייצ אוה .הדגאכ וא תירוטסיה הדבועכ תאז ול רפיס דלאוונירג םא רכז אל ןיווטיל

 .םהיתפש לד לע רופיסה תא תולעהל םיזעמ םניא ד״בח ידיסחו ,ודרשש תועידיה תוטעמ ןאכ
 דלאוונירג איבה הירגנוהב תודיסחה תודלותל שדקוהו 1921 תנשב םסרפתנש רמאמב ,ןכאו

 :אבה רופיסה תא

 ...ןמלז רואינש ׳ר קידצה יבא ךורב ׳ר ברה ,ונצראב תודיסחה תורוקב ועצמ דבכנו אלפנ רבד
 תוקוניתה תא דמל ןאכו ,איראגנואל אבו ונב דובכ תא בזעו ותיבמ חרב ...וצראמ םואתפ םלענ
 םמותשי שיא לכ ).דובכ ותחונמ־( כ״מ םשו 127שילוסב םינש הזיאו ,שטאקנומב םינש הזיא

 המישרב התוא ראית ןיווטילו ,הנושארה םלועה תמחלמ ינפל דוע הניווב הכרענ םהיניב השיגפה 124
 1917). קראי־וינ ,ןעיצילאג :ה ,תומשנ עשידוי(׳רעגראזעב־ןעלעעז רעד׳

 ס׳ניבר ןיא םלצ א׳ :ותמישרב ןיווטיל ןתנ ,היצילגב תודיסחה לש הימוחתב םנמא ,וז הירואיתל יוטיב 125
 םסרפו םידמושמבו םירנויסימב דואמ ןיינעתה ןיווטיל 4]). הרעה ,ליעל[ ו ,תומשנ עשידוי( ,זיולק

 ...רעשידוי רעמורפ רעד׳ :ואר .הירגנוהו השרו ,הנליו ומכ תומוקמב םתוליעפ לע תובר תומישר
 );ןעליופ :ד ,םש( ,סעק׳דמש׳ );אטיל :ג ,םש( ,,,ןעטסירק עשידוי״ ןעשיווצ׳ );אטיל :ב ,םש(׳קילאטאק

 ).ןעיצילאג :ה ,םש( ,,,דמש״ ןוא ,,עלעמינרטש״ ןעשיווצ׳
 אל ,בקעי ,באה ןכש ,ןוכנ הז ןיא ךא ,הרייע התואב בר שמיש דלאוונירג לש ויבא ,ןיווטיל ירבדל 126

 בי׳לרת תנשב ויאושינ לגרל קר טגיסל עיגהו (1850)י״רת תנשב דלונ אוה .ברכ םעפ ףא שמיש
 הלאו׳ ,דלאוונירג י״י :ואר .יעיברו ישילש ילכמ קר עומשל היה לוכי וזכ הדגאש ןבומ (1872).
 .ק ,צ ימע 13), הרעה ,ליעל( אירגנואב לארשי תוגלפל ורפסל חפסנ /בקעי תודלות

 ,הניארקואבש Vinogradov םויה (Nagyszoilos), שולוס׳גאנ הרייעה איה ,תלוס וא ,שלס ,שילוס 127
 ,ןטרגנייו ,ש :ואר (Mukachevo).,ץאקנומל חרזמ־םורדמ מ׳׳ק םיעבראכ ,סורוטאפראק הנוכמה רוזיאב

 ).ךורב ׳ר לע 24-23, ימעב ,םשו(ו״לשת ביבא-לת ,הביבסהו שילעס תליהקל ןורכז רפס
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 ןיאש םוקמל ךלהו ורשע תאו ונב דובכ לכ תא ךורב ׳ר בזע עודמ .הזה רבדה לע אלפתי
 רשאכ ,הרוסמה יפכ ורפסי שילוס ריע ינקז ?דמלמ רותב רעצבו קחודב םש יחו ,ותוא ןיריכמ
 אל אוה לבא ?וינב םוקמ היא ותוא ולאש ,וצק בורק יכ ואר אשידק הרבחהו ,ךורב ׳ר הלחנ
 ןינמ חקל ,שילוסל אב ידאלמ ןמלז רואינש ׳ר ונב צ״הה הנהו ,םינש הזיא ורבע .תולגל הצר

 ,רבדה תבס תעכ עדונ יתעד יפלו .ונממ הליחמ שקבו וילענ ץלח ,ויבא רבק לע ךלהו ,םישנא
 םרשע תאו וינב תא בזע ,ולוקל ועמש אל וינב יכ האר רשאכו ,תודיסחל דגנתה הזה ןקזה
 128.תודיסחה כ״כ הטשפתנ אלש םוקמל איראגנואל אבו

 ריאמ םייח לש וירבדל .ןיטולחל ךופה רואב תיד״בחה היפרגוירוטסיהב ריוצ הז רופיס
 ןכתיה׳( ונב ול קלחש דובכה תא לובסל ךורב ׳ר היה לוכי אל /יבר תיב׳ לעב ,ןמלייה

 ?ינפמ דומעי ונורג ךותמ תרבדמ הניכשש שיאש , :ז״שר רג הבש ,ינזול תא בזע ןכ לעו ),

 אוהש וב וריכה לכהו ג״כהבל אב היה ואוב םוקמ לכבו .ריעל ריעמ הלוג היהו דודנ קיחרהו
 םינש המכ םש יהיו ...תלוס המשש תחא ריעל ןירגנוא תנידמל אבש דע ...טושפ ינע שיא אל
 ל״או ,םהל עידוהל ידכב םמוקמ היאו םינב ול שי םא ותוא ולאשו ...ותריטפ תע עיגהש דע

 דחאו( םינבר םלוכ םינב ׳ד איסור תנידמב ול שיש )ךורב ׳ר ברה םהל רמאו־( ב״ררה
 זמרל קר ךירצ דחאלו ,עידוהל ךירצ םינשל ]:ןושלה הזב־[ ל״הזב רמאש רפיס וניתוברמ

 ).129ומצעמ עדיש ]אלא[ ללכ עידוהל ]ךירצ ןיא־[ צ״א דחאלו ,רכ

 טעמכש הדבועל תונשרפ תועיצמה ,ןיטולחל תונוש ׳תויפרגוירוטסיה׳ תורוסמ יתש ונינפל
 לש ירוטסיהה הכרע .שילוס תירגנוהה הרייעב ךורב ׳ר לש ותרובק - תקולחמב היונש הניא

 תושעל ןתינ אל ןהיתשב :תידיסחה תונשרפה לש הכרעכ אופא הפי תידיסח יטנאה תונשרפה
 ןורכיזה׳ו ׳יסומלופה ןורכיזה׳ לש תומגמה תנבהל קר אלא ,רוזחש יכרוצל שומיש

 ןכל םדוק םינש רשע 271-270. ימע ),א׳׳פרת( ה ,רגה ץראמ הפוצה /איראגנואב תודיסחה תורוקל׳ 128
 טעגיס ,וניתנידמ ימכח יראפ :ורפסב ואר ).ןלהל(׳יבר תיב׳ לש ותדמע תא אקווד דלאוונירג לביק
 ברה׳ ,ןטרגנייו ׳ש 91; ׳מע ,ד״צרת ובוהרב ,לארשי תורוקל תורוקמ ,ל״נה :ואר דוע .ס ׳מע 1910,
 יכרד׳ ,ןהכ י״י ;ח ׳מע ),ו״שת תוכוס ברע( ער-טסר ןויליג ,ז ,רושימב /״אינתה״ יבא ךורב יבר

 27-26; ׳מע 1980, ]ד״מח[ םיירוטסיה םירקחמ :הירגנוה ידוהי /הירגנוהל תודיסחה לש הרידחה
 357. ׳מע ,ב״נשת םילשורי ,רקובל םירמושה ,ילילגה ׳י

 תורגא );הרעהב( ב-א ימע 28), הרעה ,ליעל( אינתה לעב תורגא :דוע ואר 107. ׳מע ,א ,יבר תיב 129
 ,ד״בח םרכ /לודגה ועבר׳ צ״יירהומ תומישרב ואר ךורב ׳ר לש וידודנל רחא רבסה 10-8. ׳מע ,שדוק

 ,מ״מר ידיב (1932)ג״צרת ולסכב ט״יב ומשרנש םירבד ומסרפתנ הנורחאל 9-8. ׳מע ),ב״נשת( א 4,
 תיטסינומרהה הרבסה תא צ״יירהומ ונתוח ינפב הלעה מ״מר ,םש רפוסמה יפ לע .ןורחאה ר״ומדאה

 הלעש םוימש׳ ,ש״ארה ודימלת רפיס וילעש ,גרובנטורמ ם״רהמ לש וגהנמכ גהנ ךורב ׳רש ,האנה
 ).זנ ןמיס ,א קרפ ,ןישודיק תכסמל ש״אר( ׳וילא אובי ויבאש הצר אלו ויבא ינפ ליבקה אל הלודגל
 טעמ(= בוטש ןיא גינייוו ןקזה ר״ומדא היה ללכב יכ ,עודי ןיא׳ :התיה צ״יירהומ לש הנכה ותבושת
 ויתונש לע דוע 18). ׳מע ,ח״נשת לולאב ט״י 825, ,ד״בח רפכ( ׳עודי ןיא טעמה הז םגו ),תיבב

 The Last Years of Reb :Boruch The Alter׳ S.S ,Deutsch. :ואר ,ךורב ׳ר לש תונורחאה
Rebbe,s ,Father׳ The Chasidic Historical ,Review ,1 2 (February ,1996) .pp 4-7 
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 /יטגולופאה 130 תרוסמב ןלהל ןייענשמ ,ךריב ׳ר לש וידודנל תוביסה ויהי רשא ויהי ,םלואו
 הרפכה תתימל בסה תתימ ןיב םיעיתפמ ןוימד יווק הלגנ ,השמ לש ותריטפ יבגל תידיסחה

 םתחפשממ םמצע וקתינ דכנה ןה בסה ןה /םידכנל ןמיס תובא השעמ׳ תניחב ,ודכנ לש
 יעגרב םג םתוהז תא תולגל ובריסו תטלחומ תוימינונאב ויח ,תולגל ואצי ,תוירותסמ תוביסנב

 ,יטרפה םמש קר טרחי םתבצמ לעש ושקיב םהינש .םינורחאה םהייח 131 ךרוצ ןיא יכ ונייצו
 ...ומצעב עדי רבכ תעדל ךירצש ימ ןכש ,םתחפשמ ינבמ שיאל עידוהל

 ךא ותורמל ורס םיפלאש ,הנבלה היסור ידיסח לש ץרענה םגיהנמ ,ז׳׳שר לע רופיסה
 יגרטו יטמרד יאדווב אוה ,וכרדב וכלה אל ונב ןה ויבא ןהו ,ץורח ןולשיכ לחנ המינפ ותיבב
 ,תויתורפסו תוירוטסיה־וכיספ תונכותל רורד אורקל ןנובתמה התפתי םרטב ךא .ותומכ ןיאמ
 לש ותשירפש אלא ,ללכ ססובמ וניא ךורב ׳ר לש ׳ותודגנתה׳ רופיסש קר אל יכ רוכזל שי

 .וייחב אלו ז״שר תומ רחאל קר השחרתה תודהיה ןמ השמ
 .םירחא םיניינע בגא קר וב ועגנו ,השמב קוסעל וטעימ ןורחאה רודה ירקוח 132 ותוסחייתה

 רנזיולק .םיקהבומ םינוירוטסיה םג ושחש תוחונה יא לע הדיעמ השרפל רנזיולק לארשי לש
 ססיה אלו ,השמ לש ודכנ ,ןוסרואינש )צ״חר(יבצ םייח ׳ר לע היפרגונומ 1943 תנשב םסרפ

 םילשורי ינקזמ ,ןומולס היבוט ׳ר תא אתכמסאכ טטיצ אוה .הרמהה לע שוריפב אטבתהל
 תמגע םרגש הרקמ ,עודיכ ,הרק ידאלמ ברה לש הזה ןבה םע׳ :ןייצו ,צ״חר תא וריכהש

 .׳הבושתב כ״חא רזחו ...רצנתה אוה :ד״בח ידיסחלו החפשמל שפנ 133 היינשה הרודהמב ,הנהו
 תיטגולופא הדמע ךותמ וז העונצ הרעה הבתכוש ,הנש םישולש רובעכ רוא התארש ,רפסה לש

 .ךוסא׳ תוימתסב הרדגוה השרפהו המלעוה ותורצנתה תדבוע ,ומשב רכזנ אל השמ :תקהבומ 134

 :ךכ 250, ׳מע ,ב 96), הרעה ,ליעל( םיובלטייט ׳מ רטפ ךורב ׳ר לש ותירחא לע תועומשה תא ,ןכאו 130
 .׳דבלב היסטנפה ירפ אלא ןניא ןלוכש תונוש תודגא םידיסחה ןיב תוכלהתמ׳

 ךיא ועדי ןעמל ויבא םשו ומש ונממ ולאש ותריטפ םדוקו׳ :שרופמב תאז ןייצ ןמלייה ,השמל סחיב 131
 ,יבר תיב(׳ובתכת ןכ ,םיעדוי םכניא ויבא םששו השמ הבצמה לע ובתכ :בישהו .הבצמה לע בותכל

 ולאשו׳ :ןיקייח םרג םתמועל 508). ׳מע ,ןלהל( לשימודרמ ׳שישיה׳ םג ותומכו 114-113); ימע ,א
 ןמלז רואינש ׳ר ןואגה ברה ןב השמ ינא בישהו ...ןויצה לע בותכל ךרצנ יכ ,םכמש ונל רומא ,ותוא

 57). ימע 109], הרעה ,ליעל[ שטיוואבויל ילהא(׳ידאלמ
 ,ליעל(ןמסור 168-166; ׳מע 58), הרעה ,ליעל( תקולחמה ,רואילא :רמואה תריצקב ונד השמ תשרפב 132

 L Jacobs ,(ed.) Dobh Baer of .Lubavitch Tract on ,Ecstasy ;241-240. ׳מע 49), הרעה
London ,1963 .p ,54 .n ;74 .A.M ,Ehrlich Leadership in the HaBaD :Movement A 
Critical Evaluation of HaBad ,Leadership History and ,Succession ,Dissertation [Sydney 

,.1997?] .pp 102-103 הסריגה תא וצמיאו תורוקמ לש טעומ רפסמ לע וכמתסה ןמסורו רואילא 
 רחאל ד״בחב להנתהש השוריה קבאמל ,אהי רשא אהי ,השמ לש והשעמ תא הרשקש ,תיליכשמה

 ןמסור וליאו /יד׳׳בחה םלועה תא השמ ׳ר לש ותביזע׳ לע העיבקב הקפתסה רואילא .ז׳׳שר תריטפ
 ,ךילרא /תודהיה לגעממ ףא יאדוול בורקו תודיסחה לגעממ אציש׳ הלוע תונושה תויודעה ןמ יכ בתכ

 .ותדובע לש הניינעמ הז ןיאש הנעטב היגוסב העד תעבהמ קמחתה ,םתמועל
 תיב׳ לע ךמתסה רנזיולק 1. הרעה 5, ׳מע ,ג׳׳שת םילשורי ,ןוסרואינש יבצ םייח יבר ,רנזיולק ׳י 133

 .טס 16, ,הידפולקיצנא היאקסיירבי( רומאה ךרעב ךא ,תיסורב תידוהיה הידפולקיצנאה לעו ׳יבר
 .הבושתב ותרזחו השמ לש ותורצנתה הרצקב הניוצ :שודיח לכ ןיא 59) ימע 1915, גרוברטפ

 יבצ םייח יבר ,רנזיולק ׳י(׳לארשי ץראל וחלש ותיב ינב תא .ןוסא הרק ...יברה לש םינבה דחא םע׳ 134
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 השחכהל שוטשט ןיב :ידיסחה ןורכיזה .ז

 ׳יבר תיב׳ :שוטשטה תמגמ 1.

 היפרגוירוטסיההש העשמ קר וז השרפ םע בתכבו יולגב דדומתהל הצלאנ ד״בח תודיסח
 ,םועמעו תויאשח לע רומשל היה ןתינ זא דע .הב ןיינעתהל הלחה תודיסחה לש תינרדומה

 אל אמופל אבילו - ןזואל הפמ תועומש ולגלג רבד יעדוי טעמ יתמו ךכ לע בתכ אל שיא
 ויבתכמ תאו הפ־לעבש תועומשה תא קר אל הפי וריכה תיד״בחה תרוסמה יאיצממ .אילג
 ךא .דראניידו רבולטוג ,ןמרדור ירבד :םיספדנה םיירבעה םיטסקטה תא םג אלא ,ןיקייח לש

 לע רבולטוג לש ורואית ,ןכא .םהל חונה תא הלא תואסריגמ לוטיל ופידעהש אוה יעבט
 םהיכרוצ תא בטיה םלהו ןיקייח יבתכמ םע בטיה בלתשה השמ ׳ר לש תולגל ותאיצי

 .בוט יכב םייתסנ אוה ךא /הרקמ׳ הרק :םייטגולופאה
 רל סחיב תיד״בחה הסריגה , ןיקייח דיסחה יבתכמב וניאר רבכ הל םימדקומ םידהש - השמ

 תורוקמ ינשב הספדנו החסונ איה .ש״רהומ לש ורצחב התישאר ־ ןוסרואינש והירמש ירבדבו
 יר״ומדא תלשוש לש ׳תימינפ׳ה היפרגויבה /יבר תיב׳ רפסה ךותב 1902 תנשב )א( :םיירקיע
 ר״ומדאה חסינ ובש בתכמב 1942, תנשב )ב( ;ןמלייה ריאמ םייח ׳ר לש וטע ירפ ,ד״בח

 .השמ ׳ר לש תיביטנרטלא היפרגויב ןוסרואינש קחצי ףסוי 135
 .ריתסהל השקתה התואש תוחונ רסוח לש השוחת ךותמו ץרמנ רוציקב וז היגוסב ןד ןמלייה

 - םירחאה ויחא ינש םע - ותמיתח תא ןייצו ותחפשמ יבורק תאו וסוחיי תא ריכזהש רחאל
 ברה ךורע ןחלש׳ לש ןושארה סופדה תמדקה לע , ׳אינת׳ה תרודהמל המכסהה לעו ,ז״שרל

 :בתוכ אוה ,ז״שר תומ רחאל הספדנש הנושארה

 גרובזניג לואש לש ורמאמ תרתוכ םג 9). ,מע ,ג,,לשת םילשורי ,לארשי תנידמ ירשבממ ןוסרואינש
 םאוו׳ םילימה תא ,הלילח ,ריכזהל אלש ידכ ,הרצוק )הנושארה הרודהמה תעפוה רחאל רוא הארש(

 תא הנפהש ןמדירפ םחנמ ,םורפל יתדות( הנשמה תרתוכב תועיפומה )/רצנתהש־( טפיוטעג ךיז טאה
 ברה דסומ(וז םירפס תאצוהב רואל אציש ףסונ רפסב שי המוד השיג ).הלא םייונישל יבל תמושת
 לש ונב ,השמ ,ר׳ :בתכנ 189 ,מעב םשו ,ב״כשת םילשורי ,םיאפורכ לארשי ימכח ,תילגרמ ,ד ):קוק

 !ןיבי ןיבמהו ),.עודיה הרקמה(ז״שר
 תלהנמ איהש םיליכשמה דגנ יולגהו יומסה סומלופה לעו ד״בח לש תויפרגוירוטסיהה היתומגמ לע 135

 Hagiography with׳ Footnotes: .A ,Rapoport-Albert:ואר ,תירוטסיה־ודואספ הביתכ תועצמאב
Edifying Tales and the Writing of History in ,Hasidism׳ History and ,Theory XXVII 

,;(1988) .pp 137 .ff 33-32, ימע ,ב״נשת ביבא־לת ,תודיסחה תישארב רופיסו רפוס ,רפס ,סירג ,ז 
 :ןילופו זנכשא גהנמכ /תיסקודותרוא היפארגוירוטסיהב קרפ ,:,רפוכה ןועמש״, ,לטרב ׳י 119-118,69;

 ימע ,ג״נשת םילשורי ,ןוסלדנמ ,עו יקסנאינרוט ,ח ,לטרב ,י תכירעב ,קורמש אנחל לבוי רפס
 ,נ 143-130; ,מע ,ח״נשת םילשורי ,יומידו תומד - הנליוומ ןואגה :ורודב דיחי ,םקטא ,ע 268-243;
 ,ט״נשת םילשורי ,טסקטנוקהו טסקטה - ,לארשי ץראמ םידיסחה תורגיא׳ :דגנכש הירוטסיה ,יקסנילרק

 קדצ השוע הניא צ״יירהומ יבתכ םע תחא הרושב ,יבר תיב׳ תדמעה יכ ,שיגדהל שי 165-109. ימע
 .ינשה לש וז לע רועיש ןיאל הלוע ותונמיהמו ותונימא תדימ ןכש ,ןושארה םע
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 ),ונמולש ישנאלו־־( ש״נאלו וניתוברל בר )שפנ תמגע־(ב״גע היהו .עודי ב״חא ומע השענה
 ב״ב תאו .אוה היא ומוקמ עדונ אל זאמו ),ךרבתי ׳ה תרזעב־(ת״ישהזעב והוליצה בר למעבו
 ).ןמא ונימיב הרהמב ןנוכיתו הנבית ,שדוקה ץראל־( א״בבות ק׳׳האל וחלש )ותיב ינב־(
 היהו ריעל ריעמ הלוג היהו ,ןילופ ירעב אצמנ היהש רבדה עדונ תונורחאה ולא םינשב ןכא

 םימו רצ םחל ],םינ׳יחרכהה וייח ידכ לע הבדנ שקבל ריעהל אב היהו ,רכ םירעיב אצמנ
 ןל היהו .ןפוא םושב חקול היה אל רתוי ול ןתיל םיצור ויה םאו ,תבשב ןיב לוחב ןיב ,ץחל

 םושו .לבחב רשקמ היה וילגר תאו ןבא חינמ היה ויתושארמ תחתו )שרדמה תיבב־(ד״מהבב
 ורמאו ,וניבר ןב אוהש ועדיש ויה ]םינ׳יטרפ םישנא תלוז ,והשעמ המו אוה ימ עדי אל םדא

 םגו ,רימאטיז ,בויק ירע תוביבס אצמנ היה ללכב 136.ועבר ראותל הברה המוד היה וראתש
 137,לארשי בקעי ׳ר )שודקה ברה־( ק״הרה לצא )םימעפ המכ־( פ׳׳מכ ותוא ואר סאקרעשטב

 138.ןרהא ׳ר ק״הרה לצא ליבאנרעשטב םגו
 ק׳׳חל וארק אתעש היל אקיחדש ואר רשאכו .רימאטיזל ךומס תחא ריעב הלחנ וימי ףוסבו

 לע בותכל ךיא ועדי ןעמל ויבא םשו ומש ונממ ולאש ותריטפ םדוקו ).אשידק הרבחל־(
 ונממ ולאשו .ובתכת ןכ ,םיעדוי םכניא ויבא םששו השמ הבצמה לע ובתכ :בישהו .הבצמה

 ותחונמ־( כ״מ םשו .רטפנו ,םמצעב ועדי םה :בישהו ,םעידוהל )ותיב ינב־( ב״ב םה הנא
 ורפסו ,ותוא וארו וריכהש םינקזה םישנאה תא וניאר בושטידרב הפ וניתויהבו .ה׳׳בצנת )דובכ

 139.םיארונ םינינע הברה ונממ ונל ורפס דועו ,ונממ ל״נה לכ ונל

 ןכומ אוהש הממ רתוי הברה השרפה לע עדוי אוהש רורבה םשורה תא ארוקב ריתומ ןמלייה
 תונמאנ ךותמ ,המשב שרפלמ ענמנ קר אלא ,הרמהה תדבוע םצעב רפכ אל אוה .רפסל

 ךרוצ ןיא ,רחאה דצה ןמו החא דצמ /לכה ןמ בוהא תמאה יכ׳ ,תיטקלאידה ומלוע תפקשהל
 האמ תוסכלו עבצאכ תולגל קר ךירצ׳ םיחונ םניא םירבדה רשאכו ,תמאה לכ תא רפסל

 .׳המא םיפלא 140 וניאר׳( רתוי הנמיהמ םג הרואכלו הבחר הרוצב ססבל חרט אוה דבב דב
 הלעוה רוכזכש /תולג׳ל השמ לש ותאיצי רופיס תא )׳ותוא וארו וריכהש םינקזה םישנאה תא
 לש וגוחמ תועומשבו ןיקייח לש ויבתכמב רמאנה תא םאתו רבולטוג ידיב ספדנו בתכה לע

 ,׳תולג׳ל השמ אצי אטח הזיא לע :הילאמ תשקבתמה הלאשה לע הנע אל ןמלייה .ש״רהומ
 וזיאב ןייצ אל ןמלייה - ותומ רופיס ?הלודגה ׳שפנה תמגע׳ל הביסה יהמו ,׳והוליצה׳ הממ
 ,תערכמ הרוצב עפשומ אוהו ,רתסנ קידצ תריטפ לש קהבומ יפרגויגה רופיסכ ריוצמ - הנש

 לשל המוד ]השמ לש[ וינפ רתסלקש׳ :עבקש ,רבולטוג לש ויתונורכיז תא קפס אלל ריכה רבחמה 136
 .ומשל ןייצל ילבמ ןאכ םטטיצו 67), הרעה ,ליעל( ,ןמלז ,ר

 הרובדל 1811 תנשב אשינש ,ליבונר׳צמ יכדרמ ,ר לש ונב (1876-1794), סקר׳צמ לארשי בקעי ,ר 137
 לש ונב ,,ץורוואמ קחצי ףסוי ,רל האשינ הנח םתב ).יעצמאה ר׳׳ומדאה( רעב בוד ,ר לש ותב ,האל
 ימע ),ג״לשת טבש( 20-19 [39-38] ,ד״בח ןואטב /םיזנגה ילושב׳ ,ןיישדנומ ,י :ואר /קדצ חמצ׳ה
.13-12 

 .ליבונר׳צמ יכדרמ ,ר לש רוכבה ונב היה (1872-1787) ליבונר׳צמ ןרהא ,ר 138
 .רצוקמ חסונ אבוה 90) ימע ,ד״סרת אנליוו(יבר תיב לש שידייל םוגרתב 114-113; ׳מע ,א ,יבר תיב 139
 5-4. ימע ,א ,םש 140
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 בריסו ׳ותולג׳ב תמ אוה ףאש ,ז״שר יבא ךורב ׳ר לש ותומ רואיתמ ,ליעל רכזוה רבכש יפכ
 .וסוחיי תאו ומש תא יווד שרע לע תולגל 141

 ינב תריגה ןיבל השמב םירושקה םיעוריאה ןיב - העידי רסוחמ ילוא - רשק םג ןמלייה
 ב״ב תאו׳( החפשמה ינב לע התפכנ ץראל היילעהש םשור רצי ףאו ,לארשי ץראל ותחפשמ
 היסורמ ואצי ותיב ינבו ,םיעוריאה ןיב רשק ןיא השעמל יכ וניאר רבכ ךא ).׳ק״האל וחלש
 !הרמהה רחאל תוחפל םינש שולשו םירשע - בוריקב 1843 תנשב

 )צ״יירהומ( ןוסרואינש קחצי ףסוי ׳ר :השחכהה תמגמ 2.

 .וירחאלש תיד״בחה היפרגוירוטסיהב תיטגולופא הבחרהל וכז ׳יבר תיב׳ לעב לש וירבד
 (invented ׳תאצמומ תרוסמ׳ התונכל אלש רשפא יאש - השדחה תרוסמה חסנמ

- (tradition ימכ טרבלא־טרופפר הדע ידי לע ראותש ,צ״יירהומ ישישה ר״ומדאה היה 
 .׳הירוטסיה ״תיישע״ יכרוצל הדועיתו הירוטסיהה תביתכ תכאלמ הא דבעש׳ש 142 צ״יירהומל

 ונא ךכ לע .וניינעב ׳השדח׳ תמא תפישחב דחוימבו ,השמ לש ורופיסב דחוימ ןיינע היה ןכא
 ר״ומדא רמא ״םימתה״ דוגיא תודסייתה תעשב׳ :היולת יתלב תיד״בח תרוסמ ךותמ םידמל
 רשע ־דחא ול הארהו .השמ תשרפ תולגתהל תעה העיגה יכ ,בוטסופמ ברהל צ״יירה
 שיא ןיא יכ ףיסוהו .םלוע לש ומורב םידמועה םינינע םהבו .דשמ ר״רהמ תודיסח ךאלכיב

 .׳המואמ םתודוא עדוי 143
 טרפ ׳המואמ םתודוא עדוי שיא ןיא׳ש ,םיבר םייפירקופא םיבתכ םייוצמ ,יברה תנעטל

 ,תודיסחה תרותב השמ לש ותלודג תא םיחיכומ הלא םיבתכ .ומצע ר״ומדאל 144 לש םכרדכו
 תולעב תויונשרפ תוחדל וב שיש יתוכמס רוקמכ םיספתנ םה ,עתפל םילגתמה םימודק םיבתכ
 דוגיא .שריפ אלו יברה םתס ?תמאה תא תולגל ׳תעה העיגה׳ התע אקווד עודמ .ינרתח יפוא

 1934. תנשב דסונ ,וז תרוסמב רכזנה ,׳םימתה׳ 145 םסרפ 1931, תנשב ,ןכל םדוק םינש שולש
 .דז היהי אל .ןיקייח דיסחה יבתכמ תאו השמ תרמה לע ורמאמ תא גרובזניג לואש רוכזכ
 שדחמ בצעלו תוסנל ועינהש אוהו ,צ״יירהומ לש ובל תמושתל אבוה הז רמאמש רעשל קוחר

 .השמ לש תירוטסיהה ותומד תא 146

 ...אשידק־הרבח ישנאמ ואב ותומ ינפל׳ :ךורב ׳ר תריטפל צ׳׳יירהומ לש ותסריגב דחוימב טלוב ןוימדה 141
 ובתכי הילעו ןבא ומישי ירבק לע ,ןעיו .םעידוה ןעמל םה הפיאו םינב ול שי םאו ומשל והולאשיו

 ועידות אל םא םג עדיש דחא ןב שיו ,יל שי םינב ,ינב לע ינולאשת רשאו .רתוי אלו - ךורב נ׳׳פ
 8). ימע 129], הרעה ,ליעל[ לודגה וניבר(׳ויחאל דיגי אוהו ול

 135. הרעה ,ליעל האבוהש היפרגוילביבב וארו 232; ימע 120), הרעה ,ליעל( טרבלא־טרופפר 142
 לש םיבתכ־( ׳ךעלכיב׳ה לש םתורצוויה לע .דעק ימע ,ם״שת ד״בח רפכ ,זע לדגמ ,ןיישדנומ ׳י 143

 26. ימע ,ד״משת קרוי־וינ ,ג ,ל״חר להא ,ןמרביל ׳ח :ואר ),תוידיסח תורות
 37. הרעה ,ליעל ורכזנש תודיסחב ׳תוחנה׳ ןתואל ,קפס אלל ,איה הנווכה 144
 .גפ-אפ ימע ),ה״צרת זומת( א ),השרו( םימתה :ואר 145
 שומיש הב תושעל עדי םג אלא ,גרובזניג לואש לש תיעדמה ותביתכ תא ריכהש קר אל צ״יירהומ 146

 255-248. ימע 135), הרעה ,ליעל( לטרב הארהש יפכ ,םייפרגוירוטסיההו םייסומלופה ויכרצל
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 טבשב רגישש בתכמב תאצמנ השמ לא צ״יירהומ לש הנושארה תדעותמה ותוסחייתה
 :בתכ ךכו .ןיקייח דיסחה לש ויאצאצמ דחאל (1922) ב״פרת

 בציתחל ,שטיואניבאבל אב יעצמאה וניברו 147שטיואנ]יב[אבב ןושארה רדנסכלא ךלמה תויהבו
 ףאשיב וב אנקיו .ומע עסנ )השמ ׳ר ברה שודקה ברה־(מ״ררה ק״הרה ויחא םג .ךלמה ינפל

 ירש תרזעבו ),149יקסנעלאמסה לע רתוי לארשי תעידיבו שדקה תפשב יקב היהש148(ימזאיוה
 רבד לע ]היה[ רובידה אשונ .מ״ררה ק״הרה םע תוחכותה ךרע ,וועיליגאמ]ו[ קסבעטיוו יכלפ

 ףאשיבה רשא איבה הז ןוחצנ ,םנמא .מ׳׳ררה ק״הרה חצניו ,םוד ומלכנ רשא ,הנומאה תריקח
 םיכסהל סנוא י״פע חרכוה מ״ררה ק״הרה רשא( תוחכותה דוע ךרענ םירשה י״עו ,םכחתה

 דע ,וליעוה אל וירבד תיברמ לכו ,והורסאיו ...והוחצנ יכ ,וילע ולילעה םשו .עמזאיוב )ז״ע
 תיב תא מ״ררה ק״הרה אציו ,הלהב יעגרו שער היהו .ורדחב םיריסאה דחא תמ םואתפ יכ

 151.ןילהאו תנידמל ךליו ,ושפחל ואב יכ והועידוה םשו 150,עשרואל ךליו .םירוסאה

 .םירצונל םידוהי ןיב חוכיוול ,יעצמאה ר״ומדאה ויחא םע דחי ,השמ עלקנ הז בתכמ יפ לע
 ,השמ דיספה רבכ ינשה חוכיווב .ףסונ חוכיו וירחא ררג ןוחצינה ךא ,הז חוכיווב חצינ השמ

 הרצונש המוהמבו ,םיריסאה דחא עתפל תמ םירוסאה תיבבש ואתב .רסאנ ךכמ האצותכו
 .ןילוול עיגהל השמ חילצה וישפחמ ינפמ ותחירבב .טלמיהל השמ חילצה
 רופיסל ןיערגה ןאכ ןמטנ ,וז היישעמ לש הבועמה הסריגה חותינב ,ןלהל הארנש יפכ

 תיביטנרטלא הירוטסיה׳ תריצי התיה ותילכת לכו ,ר״ומדאה םימיל םקרש ,םיטרפ ברו חתופמ ,
. , (counter history) תרחא׳ה הסריגה םע תיסומלופ תודדומתהו 

 טב היה הדגאה תבחרהב אבה בלשה ,ןכאו , בתכמ רגיש יברה (1942).ג״שת ןושחרמב
 שאר׳ רבדב וילא התנפוהש הלאשל ותבושת ובו ,לואירטנומב ןוסרואינש תחפשמ ינבמ דחאל

 )השמ ברה(= מ״רה ]...ונ[תחפשמ , :ותסריג הנהו .

 ...תאמ העמש רשא ),ןדע החונ־( ע״נ הקבר ...יתנקז ימא דובכמ יתעמש רשאמ הברה יתעדי
 רשא תעב - מ״רה ק״הרה לע - וילע רבעש האנק חורה רבדב ...קדצ חמצה לעב ...הנתוח

 ותואו ...יעצמאה ר״ומדא ויחא )תשודק דובכ־( ק״כ דוה תא גיצה בילהאמ ריעד ךלפה רש
 אלש ,שטיוואבוילל הכומסה שטיוואניבאב ריעב ורוקיב תעשב ןושארה רדנסכלא ךלמה ינפל
 ותוחכונבו .םיליצאה תרובחה תא הלחת גיצה רשא ירחא םגיצה יכ ,בשח רשא דובכה ותוא יפל
 רמוכהו 152.תופש המכב רבדמ ]השמ[ היה יכ - רשה תא חיכוה קסנעלאמסד ישארה ןהכה לש

 ורוקיב ).בליהומ ךלפ( ,ץיוואבוילל ברעממ מ״ק 25־כ תאצמנה זוחמ ריע (Babinovichi), ץיבוניבב 147
 ,תודלותה רפס :ואר ,צ״יירהומ איבהש תיד״בח הסריג דועב רמתשנ וז הרייעב ןושארה רדנסכלא לש
 .ןלהל םג וארו 51); ימע ,א״שת׳ה ,תוחישה רפס יפ לע( 105 ימע ,רעבוד יבר

 .קסנלומסל חרזמ־ןופצמ מ״ק 146־כ תאצמנ (Vyazma) המזאיו 148
 חרזמ־םורדמ מ״ק 120־כ (Smolensk, קסנלומס לש ףושיבה ,ותימעמ רתוי יקב היה :הנווכה 149

 ).קסבטיוול
 .קסבטיוול םורדמ מ״ק 82־כ תאצמנ (Orsha) השרוא 150
 .זסק ימע ,די ,צ״יירהומ ,שדוק תורגא 151
 צ׳׳יירהומ לש הסריגה 88). הרעה ,ליעל( רייאמ םג דמע תופשב ד״בח ידיסח לש םתואיקב לע 152
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 .הפירח הציקעב והנע מ״רהו ,השמ תרותב םג הז םע דחיו מ״רה לש ודובכב עגפ ישארה
 רצבמב היה חוכיוה 1815].־[ ןושחרמ שדחב ו״עקת תנשב םייקתנש יתד חוכיו בבתסה הזמו
 לילג לש םישארה םירמוכה תוחכונב 153,קסנעלאמס ךלפ ,אוועצראי ריעב םתלפת תיב

 וריבעהל וטילחה םירמוכה תא וחצנשכו .םימי שדחכ ךראו 154,ןישזענו אלוט ,קסנעלאמס
 הדוקפה האבשכו .איסור םינפב רימידאלוול וא בויק ךלפב )תוזוחמ־( תווכרפיאה תחאל

 םירמוכ ינש לש הלועמ הרימשב ותלבוהל יעיברה םויב הנה 155,רימידאלוול וריבעהל דאניסהמ
 המדרת הלפנ ,הבקסומל ךומס ,אקוועיערדנא ,םירפכה דחאב ונלשכ הנה ,םיניוזמ ליח ישנאו

 רוקה תא שיגרה ילבמ רשא דועו חכ ול ןתנ ת״ישהו .םהמ חרב מ״רה ק״הרהו ,םלוכ לע
 הימתמ היה ומצעב אוה - )הממי ;תעל תעמ־( ע״לעמ טעמכ ץר ,ךרדב היהש קומעה גלשהו
 ביל השמ ברהל עדוותנ םשו 156לאירא ריעל אבו - ץר ךרד הזיאבו ץר ךיא כ״חא

 תנידמל ךלה םשמו .םימי הזיא ותיבב וריתסה אוהו - 157ראהאפ ריעמ היהש - ןאסבאקאי
 ב׳׳בו .ו׳׳עקת ולסכ ט׳׳י ,ישמחה םויל רוא הלילב היה מ׳׳רה ק״הרה לש ותלצה ןמז .ןילהאוו
 ו״עקת תנשמ הלוגב ךלה אוהו ),ןנוכתו הנבת שדוקה ץראל־(ו״ת ק״האל ועסנ )ותיב ינבו־(

 ,בויק ךלפ ,לסימאדאר ריעב קלתסנו ד״מקת תנשב אנזאיל ריעב דלונ אוה .ה״לרת ןוימ דע
 ).158דובכ ותחונמ־( כ״מ םשו ,ח״לרת תנשב

 ר״ומדאהש ךכל בל םישל שי ,צ״יירהומ לש וירבדב תוירקיעה תודוקנה לע דומענ םרטב
 שודק בר׳כ השמ תא ריתכהל ססיה אל יד״בחה , השעמ לש תטלחומ השחכה ןאכ שיש רורב .

 .הזכש דבוכמ ראותב השמ תא תונכל ר״ומדאה ומצעל השרמ היה אל ,ןכ אל םאש ,הרמהה
 יבר תיב׳ב ןמלייה גהנש יפכ ,ותונכל וא ירמגל ךכמ ענמיהל לוכי .דיה אוה , ברה(= ר״רה׳ :

 האילפהש /הפי ןונגסב תיתפרצה הפשב׳ תואיקבב םג אלא תיסור תעידיב קר אל השמ תא הרטיע
 702. ימע ,ג ),ו׳׳משת( םש ;בסר ,בלר ,טר ימע ,ןקזה ר׳׳ומדא ,תודלותה רפס :ואר .ויעמוש תא

 תיתפרצו תיסור השמ תא דמילש ,ז״שר לש ודימלת ,הנליוומ סליזיימ השמ ׳ר דיסחה הז היה וירבדל
 247-246; ימע /ן״רת הנליו ,הנמאנ הירק ,ןיפ י׳׳ש :ואר ,סליזיימ לע ;בצ ימע ,םהה םימיה ירבד(
 146-145). ימע ,א ,יבר תיב

 .קסנלומסל חרזמךופצמ מ׳׳ק 40־כ תאצמנ (Jarcevo)ובצרי 153
 ןישזענ וליאו ,םיכלפ תומש םה (Tula)הלוטו (Smolensk)קסנלומס ןכש ,שבתשה צ״יירהומש הארנ 154

 .יעצמאה ר״ומדאה רבקנ הבש (Chernigov), בוגינר׳צ ךלפבש (Nezhin)ןי׳זינ הרייעה הארנכ איה
 .הלוט ךלפל ךומסה (Riazan)ןזיר ךלפל התיה ותנווכש ןכתיי

 מ״ק 180־כ תאצמנ ,בושח יתד זכרמו תיבייקה היסור לש המודקה התריב (Vladimir), רימידלו 155
 .הבקסומל חרזמךופצמ

 מ״ק 370־כו (Bryansk), קסנאירבל חרזמ־םורדמ מ״ק 120־כ (Oryol), לוירוא ריעל הנווכה 156
 .הבקסומל ברעמ־םורדמ

 .קסנאירבל ברעמ־םורדמ מ״ק 107 ,בוגינר׳צ ךלפב הרייע איה (Pogar Pohar); רהאפ 157
 וז הקתעה .זנש-ונש ימע ,ןקזה ר״ומדא ,תודלותה רפסב 1967 תנשב הנושארל ספדנ הז בתכמ 158

 רפסב הספדנש /תוריכזמה קתעה פ״ע׳ תהגומה הקתעהה ןמ חוקל טוטיצה ןכ לעו רתויב תשבושמ
 ,חכ ימע ,טפתת׳א תרגא ,םש :וושהו .זט-וט ימע ,אפתתיא תרגא ),ג״שת(ז ,צ״יירהומ ,שדוק תורגא

 1192-1191; ימע ,ד ),ו׳׳משת(ןקזה ר׳׳ומדא ,תודלותה רפס :םיאבה תומוקמב ספדנו רזח בתכמה .ל
 27-26. ימע ,ן״שת ןילקורב ,ב ,םישודקה וניתוברמ םירופיסו תועומש ,ןהכה נ״ר
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 ינושארה עינמה יכ הסרגש ,תיליכשמה תונשרפל הזיתיטנאכ גצומ ולוכ רופיסה ,דועו תאז )/׳ר
 .ןוכנה אוה ךפהה קוידב ,ןאכ הנהו ־ בוד ויחאל השמ סחייש הכרעהה רסוחמ עבנ הרמהל
 האנק השמ אניק ,בוד ויחא לאו וילא ךלפה רש סחייתה הבש תלזלזמה השיגה לשב אקווד
 .תיטמרד הלילע לש התוחתפתהל איבהו הלודג

 הדוזיפאה תא קתנל ותלוכי רסוחמ לילעב תררבתמ ץלואמו יסומלופ הז רופיסש הדבועה
 הרמהה םוקמבש אלא .םירצונל םידוהי ןיב תומיעה תריז :ילאירה הרשקהמ השמב הרושקה
 םידוהי ןיב יתד חוכיו :רחא גוסמ תומיע לש וזכרמב השמ דמעוה ,רשפה תרסחו השיבמה
 היגיצנ דובכב עגופה רמוכ .םיחצנמ םיאצוי ותודהיו אוה ונממש ,םייניבה ימי ןונגסב ,םירצונל

 רל םג\מר ילוא(׳השמ תרות׳ דובכבו תודהיה לש םיריכבה , ,השמ בצייתמ ולומו ),השמ
 השמ .םידוהיה ןוחצינב חוכיווה םייתסה יופצכ .הרעש המחלמ בישמו תיסורה הפשב יקבה
 לע טלמיהל ץלאנו )רסאנ קר אוה הנושארה הסריגב( בשומה םוחתל ץוחמ לא שוריגל ןודנ
 גלשב הציר( םיגירח ףוגו שפנ תוחוכו אימשד אתעיס לש בוליש - תזעונ החירבב ושפנ
 .םינשו םימי רתתסהלו ותוהז תא תונשל השמ ץלאנ ךכ לשב ).ךרדה תעידי אלל דבכה

 רבודמ ,צ״יירהומ ירבדל .ויתורוקמ תונמיהמ איה ןהבש התוחפהו ,תובר תושלוח הז רופיסל
 תלשלש רבדב ותסריג תא לבקנ םא םג .הנתוחמ העמשש ,ותבסמ עמשש תויתחפשמ תורוסמב
 ונידיב ןיאש אוה רתוי בר ישוק .הנש האמכ ךשמב תועומש לוגלגב ןאכ רבודמ ירה ,הריסמה

 תיב רצבמ׳( רזנמב שחרתהש יתד־ןיב חוכיו והשזיאל היאר לש לצ אל ףאו היאר לכ
 היסורב וכרענ אל םירצונל םידוהי ןיב הלאכש םיחוכיו !םלש שדוח ךשמנ ףאו ),׳םתליפת
 עפשומ ויתואצותו ויעינמ ,חוכיווה לש יתורפסה בוציעה יכ ,רעשל ןתינ ןכ לעו ,תיראצה

 1263, תנשב םסרופמה הנולצרב חוכיו ןוגכ(לארשי תודלותב םיעודי םיחוכיו ירואיתמ יולגב
 ץראל ושפנ לע טלמיהל ץלאנ ךא םירצונה םירמכה תא ]ץ׳במר[ ןמחנ ןב השמ ׳ר חצינ ובש

 .תינייפוא ׳םישודק תדגא׳כ אופא בצועמ צ״יירהומ לש רצויה תיבמ יטמרדה רופיסה ).לארשי
 .םתוקחל יוארש בל ץמואבו שפנ תוריסמב ,תוחקיפב ןחינ רוביגה
 ,ולסכב ט״יב השמ לש ׳ורורחש׳ ךיראת תעיבק ןבומכ אוה רופיסב טלוב יפרגויגה ןממס

 (1798).ט״נקת תנשב אלכה תיבמ ז״שר ויבא ררחוש ובש םויה 159 השמ תא תולגהל המיזמב
 הלא םירע יתשב ןכש ,ז״שרל םיפסונ םיזמר םידהדהמ לוירואל תזעונה ותחירבבו רימידלוול

 .ןואילופנ תמחלמ ימיב םתחירב ךלהמב ותחפשמ ינבו ז״שר ורבע 160 יכ ,םידמל ונאצמנ
 תרוסמב השמ לביקש ׳רשכה׳ה .ז״שר תחירב לש רוזחש ןיעמ אלא הניא השמ לש ותחירב

 ויבא ןיבל וניב יגולופיטה ןוימדב םג אלא ,הליגש שפנה תוריסמב קר אל אופא םולג וז
 ינמ ,םלועה לכב ד״בח ידיסחו ,ולסכב ט״יב אלכה ןמ ררחתשהל עודיכ הכז ז״שר .לודגה

 .הלודג תידיסח הגיגחב הז םוי םינייצמ ,םויה דעו זא

 ,ד׳׳נשת ד״כח רפכ ,ד׳׳בח ימי ירבדב םיכיראת ,יקצנימק י״י לש ורפסב עבטה ךרדמ טלבוה הז ןיינע 159
 /ו׳׳עקת ולסכב ט״יב םירמכהמ לאגנ׳ השמ יכ שגדוה ובו 68-67, ימע

 דע לארואו וואבמאטו ןאזאר ׳בוג ונרבע םשמו ...רימידאלוול ואב )רופכ םוי ברעב־( פ״כויעב׳ 160
 םג ספדנש ,הז בתכמ ).גמר ימע ,שדוק תורגא(׳ולסכ יצח דע ,טסראיוו תואמ ב׳׳י ךרע]ב[ ,קסרוק
 .צ״יירהומל בטיה רכומ היה 103-95, ימע ,א ,יבר תיבב
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 םתכ תרסה :ודיקפתב לשכ טושפ אוהש ךכב איה רופיסה לש תירקיעה ותשלוח ,םלואו
 תא םג לביקו ,גרובזביג לואש לש ורמאמ תא הארנה לככ ריכה צ״יירהומ .השממ הרמהה

 ןכא ׳חוכיו׳ה םא ,אליממ (1814). ד׳׳עקת תנשל ךומס התיה הרמההש היוגשה ותרעשה
 הנש תד תרמה ללכ התיה אלש רורב ירה /תולג׳ה הלחה וירחא דימו 1815 תנשב שחרתה

 ותומלעיה׳ .ןכל םדוק , .ורסאממ ותחירבו חוכיווה תואצות רואל הפי אופא תצרותמ השמ לש
 הרמהה ךיראת תא עבקש ,לרפל ל״ביר לש בתכמה לע הארנכ עדי אל צ׳׳יירהומש אלא
 היה ׳חוכיוו׳ה םא םג ןכש ,צ׳׳יירהומ לש ותסריג תא רתס הז ךיראת 1820. תנש ביבס

 ,דועו תאז .ןכמ רחאל םינש שמח שחרתהש ,הרמהה רופיס םע רבד ךכל ןיא ןיידע ,ארבנו
 ששואתה 1817 תנשבש רוריבב הלוע הנממו ,השמ לש ומא הבתכש תרגיא ונידיב היוצמ

 .הלואב ונתוח תיבל רזחו הלחממ השמ 161 .ארבנ אלו אופא היה אל צ״יירהומ לש ורופיס 162
 דועו ,ודי תחתמ ואציש םירחא תורוקמב םג יתד־ןיבה חוכיווה תסריגב קבד צ׳׳יירהומ

 קסנימ חוכיו׳ הנוכמה רוביחב .ליעל ןודנש ובתכמל םדוק , 1931, תנשב רבכ הארנכ בתכנש ,
 להנתהש חוכיו ,ש״רהומב ןתישארש תויתחפשמ תורוסמ סיסב לע וירבדל ,צ״יירהומ ראית

 :בתכ אוה ךכ בגא .םידגנתמ ןיבל םידיסח ןיב 1783 תנשב לוכיבכ

 קסבעטיוו ךרד בויקל גרוברטפמ איסור רסיק ,אה רדנסכלא עוסנב ץיקב ז׳׳עקת תנשבו
 ינפ לבקל םיאבה ןיב תויהל )יעצמאה ר׳׳ומדא־( מ״אהומדא ק״כ םג ןמזוה ...שטיוואניבאבו

 ,תופש הברה עדיש ,מ״רה ויחא היה ןכלו ,הנידמה תפש עדי אל מ״אהומדא ק״כ ...רסיקה
 ׳יה ויתואצותש יתדה חוכיול כ״חא םרג הזש ,הכולמה ירש םע םירבדב אבו ןינעה לכלכמ
 ו״ת ק״האל םבשומ וקיתעה )ותיב ינבו־( ב״בו )םלעיהל־( םלעתהל )השמ( חרכוה רשא

 ).163ןנוכיתו הנבית שדוקה ץראל־(

 50. הרעה ,ליעל 161
 ,תועידיה לכב םכחו ,אלפנ ןדקש היה׳ יכ רפסמ אוה .םיפסונ תומוקמב השמל םחייתמ צ׳׳יירהומ 162

 ).זסק ימע ,די ,צ׳׳יירהומ ,שדוק תורגא( ,תוחכותה תא בהאו ,תורישעב התיה ותגהנה ...הלענ ןרבדו
 ינינעב ןייטצה השמ יבר ידוד :ש״רהומ לש ויפמ לוכיבכו ,ב״שרהומ ,ויבא םשב ,רחא םוקמבו

 תועוצקמ לכב אלפומ היהו רתויב ףירח היה וחומ יכ ,הלכשה ינינעב טרפבו םילשמו תואמגוד
 ,אלפנ ןויגהבו האנ רודיסב ןינע לכ בותכל ריהמו תוילגרמ קיפמ הפו ןספתו ןותמ ףירח ,הלכשהה

 ,רפסמ אוה רחא םוקמב 148). ,מע ,ש״רהומ ,תודלותה רפס 56; ימע ,ב ,צ״יירהומ ,תודלותה רפס(
 ...םימעפ המכ עסנ הז ןמז ךשמבו ...ללכה תונקסעב הלומעתה רבד תא להנל׳ השמ תא הנימ ז״שר יכ

 השמ שיגהש עויס לע ןכו ),טמר ימע ,ןקזה ר״ומדא ,תודלותה רפס( ,םיצוחנ םינינע לגרל גרוברטפל
 40, 52, ימע ,א״שת׳ה ,תוחישה רפס :ואר ,השמ ,ר לע דוע ).בסר ימע ,םש( םיתפרצה דגנ לגרמכ
 טנסל עוסנל ול ורשפאיש שרד ,,םיליהבמ ויה ויתונורשכ׳ש ,השמ יכ צ״יירהומ רפיס דועו 55-54.

 םימיה ירבד( ,רסאמהמ ויבא תא איצומו חילצמ היה תוקדוצה ויתונעטב יכ ול רורב׳ ןכש ,גרוברטפ
 ).זצ-דצ ,מע ,םש דוע וארו ;אצ ,מע ,םהה

 הנורחאל 234. ,מע ),ב״משת( ד ,א ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ /קסנימ חוכיו׳ ,רואילא ,ר 163
 ,תודיסחה תובא׳ םירמאמה תרדסמ קרפ ורוקמב היה הארנכש ,הז רוקמ לש הנוש קתוע הלגתנ
 יעצמאה ר״ומדאה תרטמש אוה ירקיעה יונישה .םידיסחה ןיב וצופנ הנממ תוקתעהו ,צ״יירהומ רביחש
 יחטש תניתנ ידי לעו ילכלכה י״בחא בצמ ביטיהל תיללכ השקב רסיקל שיגהל׳ התיה וז השיגפב

 ,םוארק ׳ש(׳בשייתהל םתיב ינבו המה המשל אובל לארשי ינב לש םתאיב רשפאלו ,הדבעל המדא
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 /םהה םימיה ירבד׳ צ״יירהומ לש ירוטסיה־ודואספה ורפסב דבועו רזח השמ לש ורופיס
 ןניא הלא תומישר /ויתומישרמ תוקתעה יפ לע׳ ,ותומ רחאל ,ד׳׳כשת תנשב רוא הארש

 של ןאכ םג 1940. תנשב אב הילאש ,תירבהיתוצראב ורבוח יכ רעשל ןתינ ןא ,תוכראותמ
 וז הסריג לש הדוחיי .השמ לש תויודבה ויתולילע תא ,הרתי הבחרהבו ,ישישה ר״ומדאה

 ימכ ,השמ לש היפרגויבה תיינבב םינושארה םיססוהמה םידעצה תא הב תוהזל ןתינש ךכב
 תריז תא צ״יירהומ ריזחה םעפה .םירצונל םידוהי ןיב סומלופה לש תינחה דוחב אצמנש
 ונינפלש קר אל ,הנהו 1800. תנשב ז״שר לש ינשה ורסאמ ימיל ,רוחאל הנש םירשע חוכיווה
 אל ןאכ םגש אלא ,ליעל ונקסע ובש חוכיווה רופיס שבגתה םהמש םייתורפס םיביטומ םתוא
 דיתע ,השמ לש ךיבמה ודיתעל םימירטמה םיזמרה ןמ ןיטולחל ררחתשהל צ״יירהומ היה לוכי

 .ויניזאממ וענמל הסנמ אוהש ףא ,רפסמל בטיה עודיה
 .ןמגרותמ שמשיש ידכ השמ ונב תא גרוברטפ טנסל ועסמב ז״שר ומע לטנ ,רופיסה יפ לע
 הלועהו רדוסמה ורובדבו ןותמה וסומינב הפיה והארמב םירשה יניעב ןח אצמ מ׳׳רה׳ :ןכאו
 תיתפרצה הפשב בוטה ורוביד םתוא אילפה רתויבו ,חצה הנידמה תפש ןונגסב הנלוכ לע

 הפי ןונגסב , תגצהב ודקמתהש ,םיליכשמ םירמכ ינש םג ויה ז״שר לש וירקוח ןיב ,הנהו .
 ןמ ותלוכי לככ קמח ז׳׳שר .תורצנל תודהיה ןיבש דוגינה תא ףושחל ויה תורומאש תולאש

 :רמאנ השמ ׳ר לע ךא ,סומלופה

 י״עו ,הזב ןינעתהל ליחתה םינש שלשכ הז רשא יתד ןינעב םג המו ,םיחוכיו בהוא היה ועבטב
 יקודא תפרצ תפשב לידבהלו שדקה ןושלב םירפס המכ גישה ליזיימ )השמ ׳ר־( מ״ר דיסחה

 )שדוק יבתכמ־( ק׳׳תכמ םהיתויארו םתנומא דעב םהיתונעטב יקב היהו ,םתנומא ישיחכמו
 הז םעו ,אלפנ חרואב םתד ירקיע עדוי מ׳ירה יכ תעדל וחכונ םירמוכה ...םהיתונעט לוטיבבו

 ...םירממה ינקזמ דחא לא והוללהיו .תוקזח יכה םהיתונעט לוטיבב תובר תועידיב רישע אוה הנה
 חכוותהו - )ז״שר־( ר׳׳ומדא ק׳׳כ דוה תעידיב אלש - ןקזה רמוכה תא מ״רה רקיב םימעפו

 ק״כ דוה יניעב ןח ואצמ ...ויתורבסהו מ״רה ירואיב .מ״רה לש ודצ לע היה ןוחצינהו ומע
 תרכהמ אבהיריהיה ועבט תטלבהב ורוביד ןונגס ךא ,רשיה לכשו םהבש ןויגהב ר׳׳ומדא

 .הז לע וחיכויו ,ר״ומדא ק״כ דוה יניעב הארנ אל דאמ ומצע תלעמ 164

 יניעב ןח אשנו היכיסנו גרוברטפ ינזור םע דדייתה - ורופיסב צ״יירהומ ךישמה - השמ
 תאירקב תוכורא תועש המש הלבמ היהו׳ ,תויטרפה םהיתוירפס תא דוקפל הברה אוה .םלוכ

 דאמב ותוא ןינעמ היהש תונוש תונומאב הריפכהו הנומא ירפס םהיניבו ,ותוא ונינעש םירפס , .
 ,תובהלתהב םאנ השמ .יתד חוכיוול עלקנו רואראבוז ידאקרא ןזורה׳ לש ותיבב השמ רקיב םעפ

 וריתוה וירבדו /םירצונה ינהוכ תגהנה עור תמועל םהיתורמאו םיטאוזעיה יעותעת תא טרפיו׳
 .ולש יטרפה תדה ןהוכ ןיבל השמ ןיב חוכיו אופא םזי ןזורה .םיעמושה לע ׳םיענ יתלב םשור׳

 לע 29-26). ימע ],ט״נשת[ 212 ,חישמ תיב /ע״נ ]צ״יירוהמ[ ר״ומדא ק״כ תאמ תודיסחה תובא׳
 140-135. ימע 135), הרעה ,ליעל(ורודב דיחי ,סקטא :הנורחאל ואר ,וז הריצי לש התונימא רסוח

 ןקזה ר״ומדא ,תודלותה רפסב תרזנוצמ הסריגב אבוה הז רופיס .זצ-הצ ימע ,םהה םימיה ירבד 164
 746-744. ימע ),ו׳׳משת(
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 המכחה ילודג םג רשא ןפואב םיבוסמה לע זע םשור השע׳ ףירחה ומואנו ,רגתאל הנענ השמ
 הלודג אניט לבא ,המואמ לכ ונע אלו םהילגרו םהידי ואצמ אל םהיתדו םירצונה תרות יקודאו
 /מ״רה לע םבלב הראשנ
 בוטב ריבסה השמ .שיא םיעבראכ ופתתשה ובש ףסונ חוכיו ןמיזו ,ךכב קפתסה אל ןזורה

 תא םישרפמה ,םירצונה לש םתועט תאו תידוהיה הנומאה תולשלתשה תא החצ הפשבו םעט
 רמוא ורמג םהו ,םיעמושה לע זע םשור וריתוה ,ליגרכ ,וירבד .םחישמ לע ך״נתה יקוספ
 ףא חכנש 165,אלפעילמ יכדרמ ,רישע יגרוברטפ דיסח .חוכיווב והוחצניש דע תופרהל אלש
 תוכורכה תורומחה תואצותה ינפמ השמ תא ריהזהו בצמה תרמוח תא ןיבה ,חוכיווב אוה

 ז״שר .ז׳׳שרל ךכ לע רפסל ץלאנ יכדרמ ׳רו השמ תא ומישרה אל וירבד ךא ,וישעמב
 תירוטסיהה העיריה תא ביחרהל ויה םירומאש ,ויתונורכיזמ והשמ דיסחל רפיסו ךכ לע רעטצה
 .השמ םע שחרתהל יופצה תא )צ״יירהומ לש ורפס יארוקל השעמלו(ורובעב שרפלו

 תירוטסיה העידי לוכיבכ הלוע ,צ״יירהומ רסמש יפכ ,ז״שר לש הלא םייודב תונורכיז ךותמ
 המחלמ םידגנתמל בישהל תפתושמ הבישיב וטילחה ׳ץירזממ דיגמה ידימלת :הנימב תדחוימ
 :הז יטמרד ךלהמ ענמנ ז״שר לש ותוכזב קר .א״רגה לע םרח ליטהלו הרעש

 אשידק הרבחה ינקזמ הרשע הפסאל וסנכנ 166,ג״מקת תנשב אנליווב וזירכה רשא םרחה ירחא
 םיינש ...א׳׳רגה דיסחה לע הלבק פ״ע יתימא םרח ליטהל וטילחיו ,דיגמה ונרומ ידימלת

 דמעו שלש ןבכ זא היה השמ ינב .יתיצר אלו םהמע ףתתשהל ילא ואב אשידק אירבחהמ
 היהי ,ונממ םיארי םתאש ]׳ה[ לוליחה ):תמוערתב־־( תומורעתב רמא םינשהמ דחאו ,ילצא
 .העושיה ׳הלו /ה עמשי אל :יתרמא ).השממ־(ונממ םכל

 :הרעהב בתוכה ריבסה ול םיקיפסמ םניא הלא םיזמרש ימ ןעמלו

 ...הלעמל איהש ומכ ותמשנ שרשמ םרחומה תא םיתרוכ )ןלציל אנמחר־( ל״חר הזכ םרחב
 רשא חרכהב הנה ,המשנה לש התומצעו השרשמ ףוגבש המשנה תראה תא ל״ר םיתרוכשו
 .םיכסהל ר״ומדא ק״כ דוה לכוי אל ו״ח הזכ םשה לוליח לעו .ותד תא רימי ל׳׳ר םרחומה
 ..167.ןילופ יקידצ תומורעת התיה הז רובעו

 עדיש ימ קר ול סחייל היה לוכיש תונוכתה גוסמ איה תורצנה ירקיעב השמ לש ותואיקב
 תועומשה תא יאדווב ריכה צ״יירהומו ,עדי ותואב הערל שומיש השע הבש ,ותירחא לע

 לש וירופיס .׳ברעו יתשה לע הלבק פ״ע םיזמרו תודוס בתכש׳ :השמ לע רבולטוג םסרפש
 םע תמאב הרקש המ לע המואמ םיעדוי םניאש הלאל :לופכ דיקפת אופא םיאלממ צ״יירהומ

 היהו ויקסע ךרוצל )גרוברטפב־( ב״פב דימת בשוי היה׳ ,ז׳׳שר לש םינושארה וידיסחמ ,הז שיא 165
 147). ימע ,א ,יבר תיב(׳תוכלמה דוסב םיבשויה םילודגה םירשהל ברוקמ

 .וז הנשב הנליווב זרכוהש םרח ףא לע ונל עודי אל 166
 1922, תנשב רבכ בתכה לע הנושארל צ״יירהומ הלעה הלא םירבד .בק-חצ ימע ,םהה םימיה ירבד 167

 ,שדוק תורגא :ואר .הנורחאל קר המסרפתנ וז תרגיא .ןודנולמ ]ןיקייח[ לדנמ םחנמל חלשש תרגיאב
 .חסק-דסק ׳מע ,די ,צ״יירהומ
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 תודיסחב רתויב תסחוימה החפשמל רצנ ,תפומ תומד תראפמה ׳םישודק תדגא׳ יהוז - השמ
 ׳רסומ רופיס׳ והז ,הרמה תמאה תא םיעדויה ,טעמה יתמל ;םיברב םימש םש שדקמה ,ד״בח

 בוהאה ןבה ,השמ .שורדת לא ךממ אלפומבו ךמצע ןכסת לא :היומס תיסומלופה ותועמשמש
 אופא ףידע .שוקיה חפב ומצעב לפנש ופוסו םיירצונה שדוקה יבתכב לודג עדי שכר ,ריהיהו

 םשה לוליח ןכש ,ךבש הנומאה תוחוכ לע ךומסל אלו ןכוסמה רוזיאל ללכ ברקתהל אל
 תשרפש ימ לכ ךא ,שרופמב ןבומכ ורמאנ אל הלא םירבד .ורעשל ןיא ךכמ חומצל לוכיש
 .הפי םניבהל היה לוכי ול העודי השמ

 .הרמהה יעינמל סחיב תיפרגוירוטסיהה הקוצמה הז רופיסמ תעקוב יטקדידה רסמל רבעמ
 ותמשא איה הרמהה ,דחא דצמ :ןיעה ןמ םייומס םהינשו םירבסה ינש ךכל עיצמ צ״יירהומ

 ,תורצנב ותואיקב תא שכר רשאכ ומדב ךסמנש הריפכה לער לש תרחואמ האצות - השמ לש
 לש םתללק םג אלא ,רבדב םשא השמ קר אל ,רחא דצמ ;תיללכ הלכשהבו הריפכ ירפסב
 אופא אוה השמ .א״רגה לע םרחל םהילא ףרטצה אלש ז״שר לע וסעכש ,דיגמה ידימלת
 ותרמהב ךורכ היהש ארונה םשה לוליחל םורגל ז״שר לש ובוריס חבזמ לע הרומת ןברוק
 .א״רגה לש

 הבר הדימב העיקפמ שולש ןב לכה ךסב היה ונב השמש העש תאז השע ז״שרש הדבועה
 הב ברעתהל ןתינ אלש ,תיטסימ הערכהל ולרוג תא הריבעמו והשעמל תוירחאמ השמ תא

 דודיחל יסומלופ הנעמ םג אלא ,השמ לש םיוסמ ׳רוהיט׳ קר אל שי וז העקפהב .התונשלו
 .ומע תא שוטיי ז״שר ינבמ דחא יכ /זובי׳זממ ךורב ׳ר לש ותללקב רשקנש יד״בח יטנאה 168

 ןיליפתהש הדבועהמ עגפנש ,יטנגורא קידצ ןיבל ז״שר ןיב ישיא חוכיו םתס אופא הז ןיא
 לוליח טימהל ידכ וב שיש ,ילרוג ןיינע אלא ,תולוספכ ופשחנ ןהב רדהתמ אוהש תוסחוימה

 א״רגה לע םרחה רופיס בחרומ םיפסונ ד״בח תורוקמב םג ,םנמאו .ולוכ םעה לע ארונ םשה
 .השמ לש ולרוגב ץימא רשק רשקנו 169

 השמ תשרפל םינוש ׳םיירוטסיה׳ םירבסה ןתנ צ״יירהומש הדבועה יכ ,שיגדהל בושח
 ,וידיסח םע חחושמה ר״ומדא לש וטבמ תדוקנמ .ץוחבמ םיננובתמ יניעב קר הריתסכ תספתנ
 אוה ןיא ,ויתוריגמב תורמשנה אוצמ תעל תומישר וא וילא םינופל םיישיא םיבתכמ רבחמ
 גהנ יכ ונב רפיס ןי׳זורמ לארשי ׳ר לע .ירוטסיה קוידל אל יאדוובו ירוטסיה רוזחשל ביוחמ

 120. הרעה ,ליעל ואר 168
 ׳רו ןילראקמ המלש ׳ר :ז׳׳שר לא ואבש םידימלתה ינש לש םהיתומשב דחא רוקמ בקונ לשמל ךכ 169

 לע םיכסת אל םא׳ :המלש ׳ר ול רמא םרחב ףתתשהל ז׳׳שר לש ובוריסל הנעמב /זובי׳זממ ךורב
 ,םשה לולחב ולשכי אל ייחבש חטבומ יננה :ר״ומדא ול רמאיו ...םשה לולחב ךינב ולשכי יזא הז

 רפכ /ודלוי םינב ...ועדי ןעמל׳ ,ןמרטסוש ׳מ(׳הבושת ושעי - ולשכי םא וליפא ]ילש[ התימ רחאלו
 ויתוחישמ תחאב ).ןמרתסא םנורג לאומש ׳ר יד׳׳בחה ׳עיפשמה׳ ירופיסמ 258; ימע ,ז״נשת ד׳׳בח
 .ה״מקת ןויסב היה עוריאה ,וירבדל .תגלפומ הרוצב רופיסה בחרוה ו׳׳צרת תנשמ צ׳׳יירהומ לש

 ,בוד ,רש דע הללקה התיה תעזעזמו הפירח הכ .,םיחרואה ןיבש שישקה׳ ותוא לליק ז״שר בריסשמ
 אלו ןאכ רזנוצ ׳הללק׳ה לש הנכותש אלא .תועובש המכ ךשמב הלוח בכשו ףלעתנ ,השמ לש ויחא

 518-511, ׳מע 7,ז״נשת קרוי־וינ ,ב ..,.ןהאסרואינש ...קחצי ףסוי ברה ...ןופ םירוביד יטוקל( שרפתנ
 416-413). ימע ],ו״משת[ םש ;אק-טצ ׳מע ,ןקזה ר״ומדא ,תודלותה רפס :תירבעבו ;זמ-גמ םיפיעס
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 םיקידצה ,םירפסמש תוישעמ ירופיסה׳ ןכש ,רחא חסונב םעפ לכ וירופיסו ויתושרד תא רמול
 /העשה התואב ךירצש המ יפל אוה 170 אופא םניא ויבתכו ,ךכב הנוש היה אל צ״יירהומ

 /העש התואב ךירצש המ׳ תנבהל אלא רבעה רקחל רוקמ

 תוילקול תורוסמ לש ןתושבגתה :תידיסחה הדגאה יוביע 3.

 ,תופסונ תורוסמ יופצכ וחמצ )צ״יירהומו ׳יבר תיב׳( םייד״בחה דוסיה תורוקמ ינש דצל
 .םידיסחה לש םייטקדידה םהיכרצל םאתהב השמ לש ורופיס תא ןדעלו תובעל היה ׳ןדיקפת׳ש

 ןתרבעהו תוכלהמ תועומש תטילק לש הנידעו תבכרומ ךרדב םישחרתמה ,הלא ׳יוביע׳ יכילהת
 םעבטמ .יגולונורכ בקעמל וא רוזחשל ללכ ךרדב םינתינ םניא ,בתכב ןיבו הפ־לעב ןיב ,האלה

 ,תמשוגמ ךרדב םיתעלו תמכחותמ ךרדב םיתעל ,םיבלשמ םהו ,רחואמו םדקומ םהב ןיא
 .םיעובק םייפרגויגהו םיירולקלופ ,םייתורפס םיביטומ םע שממ לש תויודעו תודבוע

 רבתסמ ךא ,וז העפות לש רתויב םדקומה יתורפסה יוטיבה םה ןיקייח דיסחה לש ויבתכמ
 .השמ לש ׳בוטה׳ ופוס סוסיב אוה םהל ףתושמה .םיפסונ םייוטיב השמ לש ורופיסל ויהש
 םגש המודו ,הניארקוא לש היתורייעו הירע ןה וללה תורוסמה בורל ףתושמה ילנויגרה עקרה
 תא תורשקמה תוילקול תורוסמ :םישודק תודגא לש ןתחימצל תינייפוא העפות ונינפל ןאכ

 .תמיוסמ הרייע םע - ותומ וא ויתולילע ,וירוענ ,ותדיל - רוביגה
 המ ךותמ םיכורא םירבד ויתורגיא ירידהמ ופיסוה 1942 תנשמ צ״יירהומ לש ובתכמל

 /חי׳סרת ץיקמ ,ל״נה ןינעב ,ונבר תמישר׳ וניכש 171 לש ףסונ ףסוא אלא הניא וז המישר
 ׳תולג׳ה תרוסמש ,ליעל ונרכזה רבכ .השמ לש תולגב הכילהה תרוסמ תא תובעמה ,תועומש
 הנומט הסיסבבש ,ססבל צ״יירהומ הסינש תיביטנרטלאה היפרגויבה תא ידוסי ןפואב תרתוס
 וא ךכ ?הרפכה המ לעו ׳שנוע׳ה המ לע ׳אטח׳ ןיא םאו ,הרמהה ׳אטח׳ לש תטלחומ השחכה

 .תואסריגה יתש ןיב בשייתמ וניאש דוגינה לע םתעד ונתנ אל ויתורגיא ירידהמו צ״יירהומ ,ךכ
 (1908-1907) ח״סרת וא ז״סרת ץיקב צ״יירהומ עמשש םירופיס אוה ׳ונבר תמישר׳ רקיע

 שישיה׳ הנוכמה ,לשימודרמ םוחנ ׳ר ,יד״בח דיסח יפמ , . 172 שורפ תודוא לע רפסל עדי הלה
 רעד׳ הנוכו ,ליבונר׳צ ידיסח לש שרדמה תיבבש גגה תיילעב ,ותרייעב ררוגתהש ,רזומ
 רשוק היהו׳ ,גגב וכמתש תורוקה לע שיאה בשי ףרוחבו ץיקב ).הובגה אבסה(=׳עדייז עכייה

 59. ימע ,ד״סרת ןיטאיסוה ,דוד ירבד ,טרופפר לארשי 170
 .חי-זט ימע ),ג״שת(ז ,צ׳׳יירהומ ,שדוק תורגא 171

Radomysl 172 )ד׳׳בח ידיסח ינקזמ ,ןהכה ןמחנ לאפר ,ר .בייקל ברעממ מ״ק 95־כ תאצמנ )בייק ךלפ, 
 לש ותיב ינבמ ...עלשימודורמ םוחנ ׳ר םשב גלפומ ןקז שטיוואבוילל אב ח׳׳סרת תנשב׳ יכ רפיס

 צ״יירה ר״ומדא ונבלו ב׳׳שרה ר״ומדאל םיבר םירופיס רפיס אוה ]...קדצ חמצה־[ צ׳׳צה ר׳׳ומדא
 ,המה םינוכנ וירופיס לכש אצמו רריבש ]צ״יירהומ[ רמאו ,בתכה לע ולא םירופס הלעהש

 םע םוחנ ׳ר בשי ,רחא יד׳׳בח ןרכז ירבדל 254). ימע ,ג 158], הרעה ,ליעל[ םירופיסו תועומש(
 םוחנ ,ר רסמ תונמדזה התואב ,השמ לש ויפוגיס לע ול רפיסו תועש שולש ךשמב תודיחיב צ״יירהומ

 םירופיס 112). ימע ,ג׳׳כשת ןילקורב ,ןזא עמשל ,ןאמכוד ז״ש( השמ לש ,םיבתכ׳ םג צ״יירהומל
 .טכש-זכש ימע ),ט״לשת(ו ,ג ),קרוי־וינ( הרות לידגי :ואר ,ויוהיזו שישיה םוחנ ׳ר יפמ םיפסונ
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 תילאמשה ולגר רשוק היה הנישה תעבו ...לופי אלש ןעמל ...תורוקה לא ופוג תא ,ומצע תא
 םויה לכ בושי היה הילעש הרוקה לא , .

 שישיה׳ ותוא ראית ךכו , םהילע היה אלו ,םיבחר ויתומצעו ,דואמ הובג .רתיה ותמוק׳ :
 תורעש טעמ ,הכורא ונקז ,תובוהצו תומודא וינפ הארמ ,תומצעו רוע )םא יכ(=א׳יכ ללכ רשב

 לוכאל אב היהשכו׳ ,הרושמב התשו לכא ,ומצע תא ףגסל הברה אוה .׳תובוהצ טעמו ,תונבל
 תופועו םיצע הנוק היה׳ ץביקש הקדצ יפסכב .׳ןחלושה לגר לא תילאמשה ולגר רשוק היה

 ,ריהמו ליבונר׳צ ,׳ץורווא ,םירע שולש ןיב דדנ אוה .׳תוינע תודלוי רובע 173 ובו דבכ קששכ
 ועדי ,ע״יז לודגה וניבר ידיסח ,ש״נא ךא ...אוה ימ שיא עדי אלו׳ .ומכש לע םיבתכו םירפס

 דוע .׳לודגה וניבר לש ריעצה ןבה ,ל״ז השמ ׳ר לודגה וניבר ,םנודא ןב אוה הזה שיאה יכ
 ,םידרפסה גהנמכ תחא תבב ןיליפת תוגוז ינש חינמ היה שיא ותוא יכ ,רפסל העומשה לעב עדי

 היה הנש םישלש ךרעבש׳ ,ורפיס ףא םוקמה ינקזו ,רפתסה וא וידגב תא ףילחה אל םלועמ
 ו״טרת םירופיכה םויב ,תחא םעפ אלא הרותל הלע אל אוה .׳םשל אב ולאה םידגבבו ,םש

 ,ו״טרת ׳תומ ירחא׳ תשרפב ,רטפנשכ .וייחב ןורחאה - דבעידב ררבתה ךכ - היהש (1854),
 .׳לודג ןליא אצי תבקמו׳ ,רימוטי׳זמ ףלוו באז ׳ר קידצה לש ורבק די לע לשימודרב ןמטנ
 ב״ב ודובכל שי רשפא׳ :אשידק הרבחה ישנא ידי לע לאשנ ותריטפל ךומס יכ ,ורפיס דוע

 ולצא לאש כ״חא .םמצעב ועדוי םהו ב״ב ול שי יכ רמא ?םהל עידוהל םיכירצו )תיב ינב(=
 .׳רתוי אלו ,״השמ )ןמטנ הפ(=נ״פ״ בותכל רמא]ו[ ,הבצמה לע בותכל ךיא

 היה 1908 ץיקבש ,וסוחיי תלשוש ךמס לע ,רעשל ןתינ ,רסמנ אל ׳שישיה׳ לש וליגש ףא
 .האמ ליגל בורק 174 רומג ןוחטיבב ןעשיהל ןתינ םא קפס ,ריהב ונורכיזו היה לולצ םא םג

 תורייעש ,׳קתושה׳ הנוכש גוסה ןמ ,שורפ־ןפגס לש ותומד תרייטצמ וירואיתמ .ותודע לע
 .ט״יהו ח״יה תואמב םהב תועפושמ ויה תובר תוידוהי 175 הצובק ףאל ומצע ךייש אל הז שורפ

 ינב םע םייתרבח וא םיילכלכ םירשק םייק אלו ,תטלחומ תוימינונא לע רמש ,הליהקב תיתד
 אוה לשימודרמ ירותסמה שורפהש קפס היה אל םמצע ד״בח ידיסחל םא םג .םוקמה
 .תפפורו הלד הז יוהיזל תיתייארה תיתשתהש ירה - ארבנו היה ןכא הז שורפש החנהב - השמ
 תויד״בח תורוסמ ןיבו הניב ןוימדה לשב אקווד ואל תניינעמ וז תמדקומ תרוסמ ,תאז םעו

 תאצמנ ינופצה ודוקדוקב .םיכלפ השולש לש תולובג הצוחה ר׳׳מק 300־כ לש שלושמ לע רבודמ 173
 התיה ,ריהמל חרזמ־סורדמ מ״ק 100־כ ,בייק ךלפבש ליבונר׳צ .קסנימ ךלפבש (Mozyr), ריזומ
 ר׳׳ומדאה לש ותבל אשינש ),םקר׳צב םימיל(לארשי בקעי ׳ר ררוגתה הבו יקסרבט תלשוש לש הזכרמ

 ףסוי ׳ר ררוגתה ,ריהמל ברעמ־םורדמ מ״ק 80־כ ,ןילוו ךלפבש (Owrucz), ׳ץורוואב .,יעצמאה׳
 .,קדצ חמצ׳ה לש ונב ,קחצי

 אוהש ומצע לע דיעהש הז שישימ עמש ח״סרת וא ז״סרת תנשב יכ ,ןייצ בולרפ יכדרמ םייח דיסחה 174
 .בלק ימע ,ב״נשת ןילקורב ,םירופס יטוקל ,וואלרעפ מ״ח :ואר .םייתשו םיעשת ןבכ

 רעד׳ ,ןיווטיל :לשמל ואר .תוידיסח תורצחב דחוימב ,הלאכש ,םיקתוש׳ל שי תובר תואמגוד 175
 סקנפ )/טיוט ןוא ןבעל ןי_יז( קתוש רעד׳ ,רעזיוה ׳י 4]); הרעה ,ליעל[ ו ,תומשנ עשידוי(׳״רעגי_יווש״

 ,הרבשבו הנואגב ׳ץשומז /בוקטרו׳צמ קתושה׳ ,רוש ׳י 306-287; ימע 1945, סערי_יא סאנעוב ,עיצילאג
 );׳ץשידאראהמ קתושה׳( 209-208 ימע ,ב ,צ״יירהומ ,תודלותה רפס 230-229; ימע ,ג״ישת ביבא־לת

 םילשורי ,ןורימ רפס ,ילילגה ׳י ;וס-גס ימע ,ח״שת ביבא־לת ,תודיסח 1: ,ב ,ץרפ ל״י יבתכ לכ ,,תרכ׳
 319-316. ׳מע ,ח״משת
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 תוריתסה לשב אקווד אלא ),תורוסמה לכב רזוח םיילגרהו םיידיה תרישק ביטומ( תומדוק
 1878; אלו 1855 איה השמ לש ותריטפ תבש )א( :צ״יירהומ לש תרחואמה ותסריגל הב שיש
 ךרעב םכותב תומד התוא הבבס /שישיה׳ טטיצ םתואש ,לשימודרב םינקזה ירבדל )ב(

 ותולג תישאר צ״יירהומ לש ותסריגל וליאו ,בוריקב 1824 תנש ןמל ונייהד ,הנש םישולש
 1817. תנשב התיה רבכ השמ לש

 ׳שישיה׳ לש ותסריג אקווד המיאתמ תיגולונורכה הניחבה ןמ תוחפל יכ ,הלוע ןאכמ
 ד״בח תטישל - ןכא םאו 1820, ביבס התיה הרמהה :םירחא תורוקממ ונל תועודיה תודבועל

 .ןכמ רחאל בר אל ןמז עריא רבדהש ריבס /תולג׳ל אציו הבושתב השמ רזח - )רבולטוגו(
 .ששו םיעשת ליגב השמ רטפנ ,צ״יירהומ ר״ומדאה יפל ןכש ,רתוי ינויגה הריטפה ךיראת םג

 לכ ןתנ אל ומצע שיאה .ידמל קפקופמ הארנ השמ םע קתושה שורפה לש ויוהיזש אלא
 םידיסחה לש תואדווהו ,רופיסה םקוממ הבש תיפרגואיגה תושחרתהה תריזל טרפו ,ךכל םינמיס

 טרפבו ,ותריטפ רופיס .השמב רבודמ ןכאש היאר לכ ןיא /םנודא ןב׳ אוה הז שיאש םיימוקמה
 .קהבומ יפרגויגה יפוא אשונ ,ותחפשמ ינבל היופצה ותריטפ לע עידוהל ןבומ יתלבה ובוריס

 ורבקל ךומס ,לשימודרב ימוקמה תורבקה תיבב ןמטנ השמש תרוסמה תישקומ ,דועו תאז
 ,רבקנ הלה ןכש /ריאמה רוא׳ ידיסחה רפסה רבחמו ׳ץירזממ דיגמה דימלת ,ףלוו באז ׳ר לש

 .רימוטי׳ז וריעב ,עודיה לככ 176
 .ישפוחה ןדוביע ךות ןיקייח יבתכמב ודעותש תורוסמה יבקעב אופא תזחוא ׳שישיה׳ תרוסמ

 ךמתסה םהילעו השמ תא ׳וארו וריכהש םינקזה םישנאה׳ םתואמ דחא אוה הז שישיש ןכתיי
 רוזיא ותואב ׳תולג׳ה תריז תא םקימ ןמלייה םג ,רוכזכ .השמ לש ויתודלות רואיתב ןמלייה

 ךרדב אשידק הרבחה ישנא םע השמ לש ותחישו ותריטפ רופיס תא בציע אוה ףאו יפרגואיג
 .המוד

 תורוסמב םתחימצ תישארש ,םיפסונ םיידיסח תורוקמ ונידיב םייוצמ ׳שישיה׳ תרוסמל המודב
 .בותכ טסקטב ןעוביקל דע רודל רודמ הפ־לעב ורבעש תויתחפשמ 177 רפס׳ב היוצמ וזכ המגוד

 :םהיתורודל ןוסרואינש תחפשמ ינב לע םייפרגויב םיטרפ זכרמה ,יד״בחה ׳םיאצאצה

 /לי׳צז רימאטיזמ יולה ףלאוו באז יבר ק׳׳הרה׳ ,רשקפ ׳א 129-127; ימע 14), הרעה ,ליעל(ןאמטכער 176
 תורבק ,גרבנירג ׳מ :ואר ,רימוטי׳זב התהוז םג ותבצמ .גע-בע ימע ),א׳׳נשת(ג ,םיקידצ יתפש ץבוק

 ןיב דמועש ץינעוויא ריעב׳ רבקנ ,תרחא תרוסמ יפ לע 41. ימע ,ט׳׳משת םילשורי ,היסורב םיקידצה
 ןמיס ,ועק ימע ;ט ןמיס ,ועק ימע ?],ם׳׳שת[ םילשורי ,ב׳׳וש עשאי ׳ר יבתכ(׳וועשטידראבל רימאטיז

 .רימוטי׳זל חרזמ־םורדמ מ״ק 30־כ תאצמנ ivnytsia ).ט
 םנורג לאומש ׳עיפשמה׳ יפמ המשרנש תיד״בח תרוסמ םג ריכזנ ,ןלהל ואבויש תואמגודל טרפ 177

 יכדרמ ׳ר לש ונב ,לארשי בקעי קידצה ותוא ההיז םש .םקר׳צל וידודנב השמ עיגה היפ לעו ,ןמרתסא
 שדקל ידכ ,תבש ברעב תוחפל ותיבל רוסיש ושקיב קידצה .יעצמאה ר״ומדאה לש ונתחו ליבונר׳צמ

 ןירדהמ ןיא םא ףא הליכאב תויולתה תווצמהש׳ ויבאמ עמש יכ השמ ול הנע הבושתבו ,םחלה לע
 םידיסחו םיעיפשמהמ ,וניתובר ק״כמ ,יתיארו יתעמשש המ :םירבד תומישר ,קירטיח ׳י(׳ששח ןיא ןהב

 הליכאה יגהנמ תא תראתמ תרחא תיד״בח תרוסמ ).טכר-חכר ׳מע ,א ,א״משת ןילקורב ,השעמ ישנאו
 םחל קר לוכאל גהנ ...השמ ׳ר׳ :ןקזה ר״ומדאה ויבאב םתוא תרשוק איה ףאו השמ לש םינושמה

 ומצע תא רשוק היה הליכאה ינפל ,ק״שב ןיבו לוחב ןיב )לסאר גנירעה( חולמ גד לש ריצ םע
 תווצמה לכבש ויבאמ עמשש הנע ,וללה םיגהנמה רשפ םה המ והולאששכו ,הליכאה רחאל דע ןחלשל
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 ואוב ינפל .קוטסילאיב ריעל ותולג תונשב ע״ב השמ יבר ק״הרה אב םעפ רשא םירפסמ
 אובל ןנובתמ בושח חרואש רמאו קוטסילאיבמ יקסבוסוק על׳אבא םהרבא יבר ברה וב שיגרה
 םלוכ אלפלו ,ומכש לע קש שובל אוהשכ ןקז ידוהי עיפוה םואתפ .וינפ ליבקהל שיו ונריעל

 רפיס ודרפנש רחא קרו .ודרפנו וינזאב ורבחל דחא ושחלו על׳אבא םהרבא יבר וילא שגנ
 םישנא :םירפסמ בוש .ע״נ ןקזה ונבר לש ונב השמ יבר ק״הרה הז היהש םהרבא יבר םהל

 ריצו שבי םחל קר שדוק תבשב וליפא לכוא וניאש ךיא והואר ,ותולג תורייעב והושגפש
 178.ףוסה דע :םהל הנעו ,תאז הגהנה ךשמית יתמ דע והולאשו .םיגד לש

 חרזמ־רופצבש קוטסילאיב לא בשומה םוחת םורדמ השמ תא תלטלטמה ,הנושארה תרוסמה לע
 לע וליאו ;יקסבוסוק ברה לש ׳ויאצאצמ עמשש׳ ,ויבא יפמ העמש יכ רבחמה ריעה ,ןילופ

 .העמש קוידב יממ רכוז וניא ומצעב יכ ,בתוכ אוה היינשה תרוסמה 179 םידוביע ונינפלש רורב
 תורוסמב םכשמהו ,רבולטוג תונורכיזבו ןיקייח יבתכמב םתישארש ,׳תולג׳ה ביטומ לש םינוש

 תלשלש .׳יבר תיב׳ב ןמלייהו לשימודרמ ׳שישיה׳ ואיבהש הלא ןוגכ ,תורחא תוידיסח־םינפ
 סחייל ונילע םישקמ םה ףא ׳יוהיז׳ה לש עוערה סיסבהו הלא תועומש לש הכוראה הריסמה

 .תונימא םהל
 אוה .דע יפמ דע תניחב (1953-1883), ץיברוה יולה היעשי ׳ר איבה הז גוסמ תרוסמ דוע
 יפמ עמש וירוענ ימיב יכ ול רפיס הלה .הירבטמ ב״וש ןרהא ׳ר ,ודידימ ,וירבדל ,העמש
 :אבה רופיסה תא ,רעצינמאק בקעי ׳ר ,ןקז יתפצ דיסח

 םעפו(-א״פו ץינמאק ריעב )שרדמה תיבב־(ד״מהבב םידמולה םיכרבאה ןיב היה אוהש רפיסו
 הברה הנעתה םגו ...ד״מהבב הלילה לכו םויה לכ בשוי היהש דחא ינע ד״מהיבל אב )תחא

 היה הזה ינעה .םיינעה ינפל ואיבה תובידנ םישנש הממ טעמ לכא םימעפל קרו ,םיתינעת
 םהל השק היהשכ םיכרבאהו ,וינפ תא תוארל היה רשפא יאו ,וינפ לע ותילטב דימת ףטועמ
 א״ב םוש םע רבדמ היה אל אוהו ,ןינעה םהל ראביש ושקבל וילא ושגנ הרותב ןינע הזיא
 החש ל״נה בקעי ׳רה )...תחא םעפו־( א״פו ...וידו ריינ ול ואיביש םהל זמר קר )םדא ןב־(
 יכ ,תושלחב לופיל אלש קזחתנש דע דחפו המיא וילע לופיתו ,ךינפ תא תוארל ותילט תחת
 תא ול ורפסו תרחא ריעמ דחא שיא םשל עיגה כ״חא ...םירהצב שמשכ ריאה וינפ ראות

 ןב השמ ׳ר אוה יכ םהל עדונו ,ןמז הזיא ההתשנ םריעב םגש םהל רמאו ,תאזה האילפה
 180.ןקזה ר׳׳ומדא

 ד״בח רפכ ,ג ,םישודקה וניתוברמ םירופיסו תועומש ,ןהכה נ׳׳ר( ׳הליכאב דבלמ רדהל םיכירצ
 םיפוגיסל ינייפוא רכה ןמיס ,ליעל וניארש יפכ ,אוה םיילגרהו םיידיה תרישק ביטומ 323). ׳מע ,ז״לשת

 םוחנ ׳ר שישיל השמ רמא ,תרחא תיד״בח תרוסמ יפ לע .הבושתב ותרזח םע השמ ומצע לע רזגש
 ׳ףיולטנא ענעי ןופ ,האנה ייז ןופ ךיוא טאה ףוג רעד סאוו תווצמ עלא ,דניק ןי_ימ רעה׳ :לשימודרמ

 112. ימע 172), הרעה ,ליעל(ןזא עמשל :ואר ).ןהמ האנה ףוגל שיש תווצמה לכמ חרב ,ידלי עמש(=
 94-93. ימע 30), הרעה ,ליעל( םיאצאצה רפס 178
 ).םש(׳אריפש ל״ימרהמ וא ןמכייר אדוהי השמ יברמ יתעמשש המודמכ׳ 179
 .זנר ׳מע 143), הרעה ,ליעל(זע לדגמ 180
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 היאר לכ הז רופיסב ןיאש ןבומו ,הילודופבש קסלודופ־ץינמאק ךלפה ריע איה וז ץינמאק
 ,הניארקוא תורייעב הלוגה השמ לע רופיסה תאובב לש תפסונ תופקתשהל טרפ ,תססובמ
 .ותוהז תא ריגסמ וניאו וינפב תוגצומה תולאשל בתכב הנוע ,ףגתסמ ,קתוש

 םדאב שגפ אוה ,וירבדל .ימינונא דיסה יפמ תרסמנ ,רורב וניא העקרש ,תפסונ הסריג
 :השמ לע ול רפיסו ד״בח דיסחכ ותוא ההיז הלהו /ביל לאכימ ומשו׳

 ךלוה אוהו ןקזה ר״ומדא ןב ןקז שיא הפ שיש יתעמש ,ורקבל ינתוח לצא בוטספב יתויהב
 םה םילענמה ףא ,םיתשיפ ןבל ידגבב וכוליה ...לטונ וניא תחא הטורפמ רתויו ,תובדנ ץבקל

 ,שדקהה תיבל אב ברע תעל קר ,רעיב םויה לכ ךלוה ללכ ךרדב ...םייקנ םהו ןתשפ לש
 ףרוטמ אוהש ורמאש שיו ...ןשי אוה הככו הינש הרוקל הינשהו תחא הרוקל תחא לגר רשוק
 ליבונר׳צמ )יכדרמ ׳ר־( מ״ר קידצה היה תחא םעפ .םיקידצ ו׳׳למ אוהש ורמאש שיו ,ל׳׳ר

 ןתנ ל״נה קידצה והארשכו .ונממ םולש לבקל םלוכ ואבו ,הטמב בכוש הלוח היהו בוטספב
 אוהש לוקה קזחתה זאו .ותאמ אציו ,הזימרב )הזל הז־(ז״לז ורבדו ׳אחא׳ רמאו םולש ול

 .ןקזה ר׳׳ומדא ןב אוהש קיספ אלד אלק אצי כ״חאו ,םירתסנה םיקידצהמ
 לע הרות יל רמאו ותוולל יתכלהו ...הבדנ שקבל ל׳׳נה סנכנו ינתוח תיבב יתבשי תחא םעפו

 עסנ ךכ רחאש יתעמשו ).קיפסמ־( ׳גונעג׳ :רמאו קספ עצמאבו ,הבכרמה ילגר ׳ד
 יכדרמ ומשו דחא שיא יל רפיס הככ ).אבה םלועל־( ב״הועל רטפנ םשו ...עלשימאדארל

 ),םימורמ יזנגב ותמשנ־( מ׳׳גבנ ש״רהומ ר״ומדא לצא )הז רחאל־(ז״חאל יתייהשכו .בייל
 ,בויקב יתייה תחא םעפו .רבדה רוקחל הארא םהה תומוקמב היהאשכ ינממ שקבו ,ול יתרפס
 םנשי םא יתלאשו ד״מהיבל יתסנכנו ,עלשימאדארל )ראודה תבכרמ־( טצאפה י״ע יתעסנו

 .ןקזה ר״ומדא ןב לע לאוש התא חטב יל ורמאו .מ״ר ומשו שישי דחא שיא םירכוזש הפ
 שיא יל וארהו ,ןקזה ר׳׳ומדא ןב אוהש םיעדוי לכה :ורמאו ...םיעדוי םתא הפיאמ :יתרמאו

 ידגבב ךלוה היהש ל״נכ ורפיסו .ותוא ועדי םהש ),ךכ לכ־( כ״כ ןקז וניאש שמשו ,ןקז דחא
 םש דיגהל ךרטציו הילע ול ונתי ןפ ששח יכ עמוש היה אל )הרותה תאירק־( ת״הק ...ןבל
 תלעות הזיא׳ :רמאו אדיפקב היה םימעפלו ,קתוש היה ותחפשמל ותוא םילאוש ויהשכו .ויבא
 ויה ויתורעש .ד״מהב תילעב תורוק ינשב ל״נה לכ תא השע הנישל .׳ועדת םא םכל היהי

 םדוקו .םיכורא ויה וידי תועבצא .ותודליב ]בוהצ־[ ׳לעג׳ הארמ היהש רכינש הנקזמ תונבל
 םה ]יכ[ ),ךרוצ ןיאש־( צ״אש רמאו ,ותחפשמל עידוהל אוה םוקמ הזיאמ ונממ ולאש ותריטפ

 מ״רה ומש קר ךא ,םיחבש הברה םש ובתכו .ורבק יל וארהו ,כ״חא רטפנו .םמצעמ ועדי
 יל רמא ,ש״רהומ ר״ומדאל יתרפיסו יתאבשכו ,עלשימאדארב יתעמש הז .ויבא םש אלו

 מ״רהמ לעכיב )ר״ומדאל־(ול שי םגו .ולש ףוגה ינמיס עדוי אוהש יפכ ,ןכ תמאה והז :ל״הזב
 181.ל״נכ הבכרמה ילגר ׳דמ דחא רמאמ םש שיו ,ל״צז

 הרפוס קר וא בתכממ קלח איה םא רורב אל ףאו ,וז תרוסמ המשרנ יתמ תעדל השק
 ונודנש ןיקייח יבצל םיסחוימה םיבתכמה לש ישפוח דוביע והזש רורב ,תאז םע .הפ־לעב

 םירופיסו תועומש 1193-1192); ׳מע ,ד :ו״משת תרודהמבו(חנש-זנש ׳מע ,ןקזה ר״ומדא ,תודלותה רפס 181
 28-27. ׳מע ,ב 158), הרעה ,ליעל(
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 ;רבקה לש יסיפ רותיא( ׳תוידועית׳ תובחרהו ׳יבר תיב׳ו ׳שישיה׳ תורוסמ בולישב ,ליעל
 ובו השמ ׳ר בתכש תודיסח ירמאמ ץבוק ודיב שיש רשאמו םינמיסה תא תמאמ ש״רהומ

 תאש ,תוילקול תורוסמ לש ותושבגתהל תפסונ תודע ונינפל ).הבכרמה ילגר לע רמאמ
 םיכלפב םירעל השמ תא תורשוק ןה .רבולטוג תונורכיזב וניאר רבכ ,בוחינר׳צ ריעב ,ןתישאר

 הדבועה .בוטסאפלו לשימודרל דחוימבו ),הילודופו בייק ,ןילוו( היסור לש םייברעמ־מורדה
 ףא תינייפוא ׳םיקידצ ו״למ׳ וא ׳ףרוטמ׳ ןה ירותסמה שורפה לש ונויפאל תופולחה יתשש
 .םיימוקמ םישודקל םיכפוהה םירתסנ םיקידצ לע היפרגויגה תורצוויהל איה

 ׳ותדמ ךכ רחאו ותעדמ אצי׳ :םוכיס .ח

 .לובלב ידכ דע תורתוס תורוסמ לש ךבסב לתופמ אוהו ,ופוסל עיגה השמ תובקעב ונעסמ
 .ידאילמ ז״שר לש ריעצה ונב ,השמש הנקסמל האיבמ ןאכ ונודנש םיברה תורוקמה תניחב
 םצע תא שיחכהל התסינש הדיחיה הסריגה 1820. תנש ביבס ותד תא רימהל טילחה ןכא

 ,ןוסרואינש צ״יירהומ ר״ומדאה לש ויבתכ ,תיביטנרטלא היפרגויב תאצמה ידי לע הרמהה
 ,התוא םיריתסמ םנמא םייד״בחה תורוקמה ראש .וז הקצומ הדבוע ךירפהל ידכ יד הב ןיא

 .לכו לכמ השיחכהל םיזעמ םניא ךא ,דבוכמ׳ה הפוס תא קר םירפסמ וא הנממ םימלעתמ
 קר דעונש ךלהמכ שרפתהל הלוכי הניא תיתרוסמה תידוהיה הרבחה ןב לש תד תרמה
 הרמה .ואצומו ולודיג תיב לע השוב לש םתכ ליטהל וא רמומה לש וייח יאנת תא ביטיהל

 םע והשלכ רשקב רתוי ןיינועמ וניא רמומה יכ תעבוקה ,תיטמרד הרהצה לש גוס איה
 ריחמה תא םלשל ןכומ אוהו ,ותחפשמ ינבו ומע ינב םע אל ףאו ותוברתו ותד םע אל - ורבע

 ןזאמ תא בטיה ללכ ךרדב עדוי רמומה .ךכמ האצותכ וילע תשויש ישפנהו ילכלכה ,יתרבחה
 איביש תורעושמה תויועמשמה תאו וב רחבש ךלהמה ןמ האצוהכ ול םייופצה דספההו חוורה
 אשומ ותויהו תמדוקה ותביבסמ רומג ילכלכו יתרבח קותינ ,אסיג דחמ :ותיב ינבלו ול רבדה
 רסוחל ךליאו ןאכמ םינודינ ,ומע ורימה אלש ,ותחפשמ ינב םג אלא אוה קר אלו(געללו זובל
 וב תוארל היושע ,השדחה ותביבסב תיעבט יתלב תולבקתה ,אסיג ךדיאמ ).תונדשחלו ןומא
 ותירב ינבל םג קזנ םורגל לוכיה ,ינדגובו ןכוסמ ,ביצי יתלב סופיט ףא םיתעלו ,רז עטנ

 ,םיינטשפ םישוריפב קפתסהל ןתינ אל ןכ לעו ,הז ריחמל ןוכסיש ירמוח יוציפ ןיא .םישדחה
 .רתוי םיבכרומ םימרוג ןובשחב םיחקול םניאש

 .העידיה תצפהל םינושארה םימיב רבכ קפס אלל הררועתנ השמ לש ותרמהל עינמה תלאש
 תומסרופמה תוחפשמה תחאל ןב - ךכל ףסונבו ,םידליל באו יושנ ,רגובמ םדא זא היה השמ
 תא ךכב חתפו וישעמל קמונמ רבסה וירחא ריאשה אל ומצע השמ .תידיסחה הרבחב רתויב
 .יביטלוקפסה דוסיה אוה םהל ףתושמהש ,דחאכ םידמולמו םייממע םירבסהל רעשה

 םתוא הנמנ .תיתרוקיב הניחבמ םיקפסמ םניא הרמהה תנבהל ועצוהש םישוריפה בור ,ןכאו
 ידיב החדנ רבכ ,הייסור השאב תובהאתה ,יטנמורה עינמה )א( :םהיגוס יפ לע הרצקב
 ןוזניוול ירבדב הנושארל רכזנש ,׳יטילופ׳ה עינמה )ב( ;הריבס יתלב העומש ןידכ ןמרדור
 רחאל בר ןמז התיה הרמהה .ריבס וניא ,םירקוחו םיליכשמ ידיב קופקפ ילב ץמואו )ל״ביר(
 לחנש ׳הבזכא׳ה ןיב רשקה םצעו ),קלח וב לטנ השמ םא קפסש( השוריה קבאמב הערכהה
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 עונכש ,יתדה עינמה )ג( ;היאר ול ןיא ןפוא לכבו וילאמ ןבומ וניא הרמהה ןיבל לוכיבכ
 הלעוה אוה .ירשפא יתלב וניא יכ ףא ידמל השקומ ,תורצנה לש הכרד תקדצב קומע ימינפ
 ,יתלעותה עינמה )ד( ;ולש וייח תורוק לע היצקיורפכ רתוי הארנו סורזל רמומה ידיב

 ,יתביס ןויגיה לכל דגונמ ,רייאמ ירבד ךותב עלבוהש ,יסורה להנימב תדבוכמ הרשימ תגשה
 םילוכי םירצונ קרש הרשימ גישהל ידכ דמתשה ומצעבש ידוהי לש היצקיורפכ הארנ אוה ףאו

 ךלהמב יסור ןיצק םע ילאוטקלטניא יפוא תלעב תועעורתה ,יתרבחה עינמה )ה( ;אלמל
 ררבתהשמ וילאמ לפנ הז עינמ .גרובזניג ידיב עצוה 1812, תנשב ןואילופנ תואבצמ החירבה
 ינב ראשל ףרטצה אלו ומוקמ תא בזע אל ללכ השמו ,ןכמ רחאל בר ןמז התיה הרמההש
 .וטלמנש החפשמה
 רבכש ,יגולותפה־ישפנה עינמה ונידיב רתונ וללה םיעינמה לכ תא ונללשש רחאל

 ותדמ ךכ רחאו ותעדמ אצי׳ :בונבודו סורזל ,רבולטוג ,ןמרדור לש םהירבדב זמרנ , והז .
 קפס אלל ךורכ תכל קיחרמו יטמרד הכ ךלהמ .תעדה לע העש יפל לבקתמה דיחיה רבסהה

 לכ תסירקבו ,םעפ יא ררבתי םא קפסו ונל עודי וניא העקרש ,תטלחומ תישפנ תורערעתהב
 םיוסמ קוזיח .ולודיג תיב ביבסו ומצע ביבס םדאה הנובש םשאה תושגרו הנגהה תוכרעמ
 םתסה ןמ - ותוששואתה תא הריכזה ובש ,השמ לש ומאמ בתכמב אוצמל ןתינ הז שוריפל

 .ותוא הדקפש הלחממ הנב לש - תינמזה 182
 לש וילוקיש תכרעמל םיפסונ םימרוג לש םתופרטצה ןבומכ לסופ וניא הזכ ישפנ רוערע
 לש ויניעב םייתואיצמ יתלב וא םיריבס יתלב םיארנה ,הלאכ םילוקיש .ושפנב רערועמה

 .ןזואמ יתלב םדא לש ותואר תדוקנמ ןיטולחל םירחא םידממ לבקל םילוכי ,אירבה םדאה
 תכרעמל דבעידב ופרטצנ ותד תא רימהל השמ לש ותטלחה רחאלש ןכתיי ,ןכ לע רשא

 ךלהמל ולש ימינפה עונכשה תא וססיבש ,םירחא םייתרבחו םייגולואידיא תודוסי םג וילוקיש
 בתכש ילבק רוביח לע ,רבולטוג רמישש העומשה תא ןיבהל ילוא ןתינ ךכ .השעש גירחה

 תודוס׳ לע השמ , השמ עימשהש תרוקיבה לע ,בונבוד לצא הרמתשנש העומשה תאו ,בלצה
 .הלבקה תרות יפ לע אלש בלטצהש ,יבלסוברפה רמוכה יפלכ

 תועפות לע ץמואב עיבצה 1825) תנשב רטפנ( הטפאמ לשה עשוהי םהרבא ׳ר קידצה
 טלשנ יתלב ףחדמ תועבונ ןה ,וירבדל .ט״יה האמב םידיסח ברקב ןואכידו ןועגיש לש תוצופנ
 םומ - ןתאצותו ,יוקל ישפנ ןוזיאמו תינחור תולשב רסוחמ ,םייקה יתדה ׳רדס׳ה תא ץורפל
 :השמ ׳ר לש הרקמה תא םג םימלוה םישקה וירבדש המוד .השק ישפנ

 ןמ האירק ומידקיש אוה ךירצ הגירדמ לכב ,הגירדמל הגירדממ ׳ה לא תולעל הצורה םדאה
 םיעגושמ ושענש םידיסחה ןמ םיבר וניאר וניניעב הנהו ...הגירדמה ותוא ול ןתיל םימשה

 תולעל םיצורה םה םהה םישנאה יכ ?...הזה רבדה אצמנ ןיאמו ,הרוחש הרמ ילעב וא ו״ח
 ןיאש רבד םיספותו הגרדהב ת׳יישה תא םידבוע םניא יכ ,םהיניעמ המלענ םלוסהו /ה לא

 183.הזב םדאה רהזיו ...םהל ךייש

 50. הרעה ,ליעל ואר 182
 108. ימע 4), הרעה ,ליעל( ףסא :וושהו 216-215; ימע ,ג״כרת רימאטיז ,לארשי בהוא 183
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 תרוסמ .הרורב הניא ותירחא ףאו ךימס לפרעב םיטול ותרמה רחאל השמ לש וילוגלג
 הנמתנ ),םכילע םולש ,רייאמ(יתלשממ דיקפכ סנרפתה ,ותורגב דימתה השמ יכ תסרוג תחא

 וא ),ןילרב(וז ריעב בל ןורבשמו רעצמ רטפנ םינפ לכ לעו ),ס׳׳לי(גרוברטפ טנסב רמוכל
 תרוסמ תבצינ הדצל ).סורזל(םיעגושמ תיבב אמשו ),גרובזניג ,ןמרדור(הבקסומב םילוח תיבב

 יכ תסרוג איהו ,רבולטוג תונורכיזבו ןיקייח יבצ דיסחה יבתכמב התלתנש ,הקצומ תידיסח
 ,תוימינונאב ,תמו ׳בשומה םוחת׳ םורדבש תורייעב ׳תולג׳ל אצי ,הבושתב רזח השמ

 העיצמ קר אלא ,הרמהה םצעב תרפוכ הניאו בל תלאשמ תאטבמה ,וז תרוסמ .לשימודרב
 תוינונק ״ץוח םיכרדב הצפוהו ש״רהומ ר״ומדאה לש ורצחב השבגתנ ,השרפל ׳בוט׳ םויס

 .׳יבר תיב׳ב התספדהל דע ),םייטרפ םיבתכמו תויודע ,תועומש(
 ומוסרפ םע דבב דב צ״יירהומ ר״ומדאה לצא לח תיד״בחה היפרגוירוטסיהה ךלהמב יונישה

 ןאכ ).ץכ החמש ,ןיווטיל ,גרובזניג( ידיסחה םלועל ץוחמש םירקוח ידיב שדח רמוח לש
 יומסב תסמלפתמו הרמהה םתכ תא ןיטולחל תקחומה ,תיביטנרטלא היפרגויב הנושארל העצוה

 .השרפב םיקסועה ועיצהש תונושה תונכותה םע
 רעשל שיו - היסורב םייתלשממו םיתייסנכ םינויכראב שדח רמוח הלגתי אל דוע לכ

 םייק ןכא הזכ רמוחש 184 השק ,תאז םע .םות דע השמ לש ותירחא תלאש רווחתת םא קפס -
 ריתסהל השקתמ התיה וזכ תמסרופמ תוישיאש תנתונ תעדה .הבושתב רזח ןכא השמש חינהל

 םתסנרפ תא ואצמש םינישלמהו םיךסומה ובר ,דחא דצמ .ךורא ךכ לכ ןמז ךשמב המצע תא
 ,רחא דצמו ),הרוסא התיה תודהיל תורצנמ תד תרמהש רוכזל שיו( םישקובמ תרגסהמ

 האמה לש םישישה תונש ןמל היסורב תידוהיה הרבחה הלעפ םהבש םיינרדומה םירשקהה
 .תטלחומ תוימינונא וענמ ט״יה

 ול תרכנתמ תיד״בחה תשרומה התיה םא קפס ,ותודהיל השמ רזח ןכא םא ,דועו תאז
 ךישעמ רוכז״ :ול רמאי אל ,הבושת לעב היה םא׳ יכ ונינש ,םנמא .ורכיז תא תמעמעמו

 הבושת ילעבש םוקמ׳ש ונלבוקמ םג וז הנשמ דצל ךא ),י ,ד אעיצמ אבב ,הנשמ(״׳םינושארה
 תא גיצהל היה ןתינ הרואכלו ),ב״ע דל תוכרב ,ילבב(׳ןידמוע םניא םירומג םיקידצ ,ןידמוע
 לככ ,תיד״בחה תרוסמה הטקנ תאז תחת .הנומא לש החוכל תפומ םגדכ השמ לש ורופיס
 :תימינפ הריתס לש תמיוסמ הדימ הב שיש ,הלופכ ׳ןורכיז תייגטרטסא׳ב ,םישמ ילבמ הארנה

 היפרגויב תיינב תועצמאב ,ותחפשמל המרגנש ׳שפנה תמגע׳ו הרמהה םצע תשחכה ,דחא דצמ
 תוקמחתה ,רחא דצמ );צ״יירהומ( רסאממ החירבו יתדךיב חוכיו לש תיביטנרטלא תיאוריה
 ךרדכ ׳תולג׳ל האיציבו הבושתב הרזחה םצעב האדוה ךא ,הרמהה לש שרופמה הרוכזאמ
 ).הפ־לעבש תובר תורוסמו ׳יבר תיב׳(ןווע תרפכל

 םיליכשמל םידיסח ןיבש ׳ןורכיזה תמחלמ׳ב םג דיקפת אלימ השמ לש הבושתב ותרזח רופיס

 105). הרעה ,ליעל( בונבוד לש שופיחה תונויסינו 57) הרעה ,ליעל(גרובזניג לש ותוצרחנ ףא לע 184
 םרכ( ז׳׳שר לש םהירסאמ לע היסור ינויכראב ףשחנש קתרמה ינויכראה רמוחה אוה ךכל תודע
 לש ריכזתה םג ומכ 46]), הרעה ,ליעל[ רסאמ ,ןיול( יעצמאה ר״ומדאה לשו ])ב״נשת[ 4 ,ד״בח
 472. ימע ,ליעל ןודינש ןילרב השמ



 515 ?שודק וא רמומ [63]

 קבאמ׳ל יוטיב .קדצ לש הבר הדימב םיליכשמה םע ההוזש /ןיועה׳ ימדקאה רקחמלו , שי הז
 :ד״בח ידיסח ןואטיבב םסרופש בתכמב

 םיקסועה םיבתכמ ינש ךותמ םילועה ,םיניינעמ םיטרפ םיארוקה בל תמושתל איבהל יננה
 םהבש ,הז קידצ לע היח תודע - ע״יז השמ ׳ר לש ותריטפו תונורחאה וייח תונש רואיתב

 םהינימל ׳םירקוח׳ו ...לפרעב םיטול ל״נה לש וייח לע םיטרפ ...ותושירפו ותוקדצ תוראותמ
 185.יקירס־יקוב ךכב ולת

 ימי תששמ ול דעונש שורפהו קידצה דיקפתל ,םישודק לש םנב ,רמומה רזח ,ןכ יכ הנה
 ...ףועי קבאכו ׳יקירס יקוב׳ אלא םהירבד ןיא ,והשמ לש םגפ וב תולתל םיסנמה .תישארב 186

 .ומויק רבד לע ללכב םיעדוי םיטעמו םויה דע קתשומ השמ לש ורכיז 187 רכזנ ומש ,םנמא
 שומישה /תודלות׳ה ירפסבו תירלופופה תיד״בחה תורפסב /אינת׳ל םיחאה תמכסהב - םשו הפ

 םמצע םיאור םניא םה םג ,םלואו .ןיטולחל וילע חוספל םילוכי םניאש ,םינושה היגולאנגהו
 .ותועמשמ לעו השעש ארונה השעמה לע אלש יאדוובו ,רובידה תא וילע ביחרהל םיבייח
 ירואיתו ,ןוסרואינש תחפשמ לש םייטרפה תומשה רצואב דוע רזוח וניאש טעמכ השמ םשה

 דע חרט אל םג שיא .ונרודב ד״בח ימוסרפ לש תעפושה הביתכה ילגעממ םירדענ ויתולילע
 הלוע םעפל םעפמ ,תאז לכבו .וב םירושקה םיכמסמ וא ורבק תא ׳ףושחל׳ וא רתאל הכ

 .רתתסמו בשו ,ד״בח תשרומ ינמאנ לש םתחונמ תא דירטמ ,םיכרחה ןמ ומש ץיצמו

 35-34. ,םע ),ט׳׳משת( 391 ,ד׳׳בח רפכ /ןקזה ונבר ןב השמ ,ר ק׳׳הרה לע :יוליג׳ ,רדנלרבוא ,ג 185
 טטצמ אוה ותעשב םסרפש ןיקייח יבתכמ תאש ,גרובזניג לואש תא בתוכה הנמ וללה ׳םירקוח׳ה ןיב

 - רקוח םמסריפו ,שדוקה ןושלב ובתכנ םרוקמב םיבתכמה׳ :ונושלכו ,ומשב שרופמב בוקנל ילבמ
 סוארק ךכ לע ותוא הניג הפיו( !ןיבי ןיבמהו /א״צרת תנשב ינקירמא תע בתכב - שידייל םוגרתב
 25). ימע 100], הרעה ,ליעל[

 ,רדנלרבוא ירבד תא חבשמה 34, ׳מע ),ט״משת( 395 ,ד״בח רפכ ,יספלא ׳י לש ובתכמב וארו 186
 אושש ,ל״צז השמ יברל הקומעה הכרעהה׳ לע ןורחאה ר״ומדאל םסחיימ אוהש םירבד טטצמ קוזיחבו
 ,ליעל(וטע ירפ רחא רמאממ םג דומעל ןתינ יספלא טקנש הרתסהה תונמא לע .׳םירבודה וב ורביד
 הליה רצי ךכו םינוש תומוקמל דדנו ויבא תומ רחאל תיבה תא בזע השמ יבר׳ :בתכ םש 33), הרעה

 .׳בטומלו בוטל ,וביבסמ הדגא לש
 T.M Rabinowitcz (ed.)5 The Encyclopedia of ,Hasidism. רפסב רכזנ וניא אוה ,לשמל ,ךכ 187

,London 1996 לשמל( שקבתמ רבדה ובש םוקמב םג ,רפסה לש ימדקאהו ינרדומה ויפוא ףא לע 
 םיבותכב ומע ןכומ ,סוארק לאומש ,רחא ד״בח דיסח ירבדל ).רעב בוד ׳ר לע וא ז״שר לע םיכרעב
 ׳מע 100], הרעה ,ליעל[ סוארק( השמ לש וניינעב ׳םיברל עדונ םרט לודגה וקלח רשא ,בר רמוח׳
 אוה 96) הרעה ,ליעל( שטיוד .הרמהה לע הלמ יצחו הלמ ןיא 27) ימע( םש םסרפש טעמב ךא 26),
 .תורצנתהל שוריפב ותביתכב סחייתהש ד״בח ידיסחמ דיחיה הכ דע
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