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דנזולק ףסוי 

תירבעב קוסיפ--ינמיס 
1(ח"צדת ,ירשתב היכב ,םילשוריב ,ןושלהירעו לש הדעוב האצרה) 

תירבעב ןנורתפ תא ואצמ אל ןיידעש ،תוינושלה תולאשה ןומה ךותב 

،ביתכה-תלאש ،השדחהו הקיתעה תירבעה ןיב סחיה רבדב הלאשה :השדחה 

אצויכו ،םייזעולה תומשהו תולמה לש קתעהה תלאש ،תורז תולמב שומישה תלאש 

ינמיס רברב הלאשה וא קוסיפה-תלאש :השק תחא הלאש דוע שי— ،ולאב 

.תירבעב הקספהה 

אלש ול דשפא-יא תירבעב םיספדנ םירבדו די-יבתב לצא יוצמש ימ יב 

םיברמ שי .תירבעב קוסיפ-ינמיסל עגונב אצומ אוהש ،הארונה היבוברעה לע רעטצי 

.ךרוצה םוקמב וליפא םיקיספב םיטעממ שיו םהב ךרוצ ןיאש םוקמב םיקיספב 

םניאש שיו קיספו הדוקנב םישמתשמ םירחאש םוקמב םייתדוקנב םישמתשמ שי 

ןהיבדדב קוסיפה-יגמיסל עגונה לכב םיכלוה שי .םה המ קיספו הדוקנ ،םיעדוי 

ןושלה לש היתובקעב הז ןודינב םיאצויש שיו תיסורהו תינמרגה תונושלה לש 

:רוציקב .תונושלה ראשמ קוסיפה-ינמיסל עגונה לכב הנוש איהש ،תילגנאה 

רשיה שיא"ו ،םיעובק םיגהנמ ןיאו םיקוח ןיא ،והובו והות ،היבוברעו לובליב 

."השעי ויניעב 

.ךב לע הומתל ןיאו 

ך"נתב שי .קוספ לב ףוס רותב םייתדוקנ קד עדוי ונלש ספדנה ך ינת ה 

ןיא םויכ ונא לבא ן"קוספ עצמאב אקסיפ"לו תוישרפה תשרפהל םינמיס דוע 

הקספהל םישמשמ אדקמה-ימעטב .וללה םינמיסב שמתשהל םילובי ונא 

הכ דע רשא ،ףיקמ קידל החיתפ רותב קוסיפה יללכ תעיבקל הדעוב הארקנ וז האצרה .1 

תויתעומש ،תוישעמו תוינויע ،תויגיגעו תוירוטסיה תודוקנ ץבשחג תואיבמה תונוש תועד וב ועמשנ 

הדעוה עיצת ،האגה תרבוחב ומסרופי וכותמ םיטרפש ،ןוידה רמג ירחא קר .רכו רכו תויתיארו 

ךרועה היתוטלחה תא 
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רנזולק ٩٠١١ أ2ة 

שמתשהל רשפא-יא םויכ ונל לבא ,קוספ ףוסו אתחנתא ،ןטק ףקז ،עיבר םימעטה 

תאירקב הרמז-יות ןיעמ םג םישמשמ םה ירהש ،קוסיפ ינמיס םשל הלא םימעטב 

תדרפה םשל םייתדוקנו הדוקנ קר עדוי םויכ ונידיב ותרוצכ דומלתה.—הרותה 

דעו םינואגה ימימ ،תדחואמה תורפסהו .דועאלו-הזמהזמינינעה 

םירבחמהש ،קיספה תא דוע קד ،םייתדוקנו הדוקנמ ץוח ،העדי ،השדחה הפוקתה 

ףא וללהמ הלא טפשמ-יקלח דירפהל ידכ וב שמתשהל םיברמ ויה םירחואמה 

ינמיס ויה ךכ-לכ םירזומו .ללכ הדרפהל םוקמ ןיא ונלש ונמעט יפלש םוקמב 

،ןוזסלדנמ השמש דע ,ח"יה האמב דוע לאדשייימכחל םייזעולה קוסיפה 

תלהוק" םשב ןושארה ירבעה ןועובשה תא 1750 תנשב ןרעל איצוהל אבשכ 

ןמיס אוה آ יכ ،עודי،، ؛וזכ הרעה ולש 'ג רעש ףוסב דיעהל ןוכנל אצמ ،"רסומ 

םוקמב רמאמה קיספהל הדוקנה [.] .הזרכההו האירקהו המיתה-!.קפסהו הלאשה 

ד"יה רפסב הלאכ ונאצמ דבכו .אתחנתא םוקמב תודוקנה 'בו ،קוספ ףוס 

ךכ ידכ דע ٠١ "הדותה לע לאנבדבא 'יפבו ،(םאדדטשמא סופד) א"ד ،ם"במדהל 

—!לזיוו ה"נדו ןוזסלדנמ ימיב דוע ונידפוסל םירז קוסיפהיינמיס ויה 

רתוי וא תוחפ םישמתשמ םיירבעה םידפוסה וליחתה ךליאו ןוזסלדנמ ימימ 

קילאיבו םעה"דחא ,ילדנמ ימי דע ךא .םייזעולה קוסיפה-ינמיסב 
הברמ ،לשמל ،ךכ .םיירבעה קוסיפה-ינמיסב תויבקע ןיאו הטיש םוש ןיא 

טעמכ הדוקנו-קיספו םייתדוקנו ן תודוקנב טעממו םיקיספב ופאמ םהרבא 

וירופסב ליחתהל היה לובי ןיקמ נ לומס ו .םייכ"נתה וירופסב םייוצמ םניאש 

הקספה-ינמיס אלב דומע-יצח לש ךרואל ותוא ךישמהלו עודי טפשמב וירמאמו 

תא םייסל שיש ،חוכשלו רגסומ רמאמב ליחתהל וליפאו הבלב קיספב וא ללכ 

...ירקיעה רמאמה 

קוסיפה-ינמיס לע םידיפקמ וליחתהש ،םיירבעה םידפוסה ןמ םינושארה 

עודי לדבה שי לבא .קילאיבו םעה-דחא ،ילדנמ םה ,םיירבעה 
.ינש דצמ ,םעה-דחא ןיבו ,דחא דצמ ,קילאיבו ילדנמ ןיב הז ןודינב 

תיסורהו תינמרגה תונושלה ןיב קוסיפה-ינמיסב לדבה שיש ,יתזמר דבכ 

— ("דשא")"ש"לבינפלקיםפתודימעמ תונושארה יתש .תילגנאה ןושלה ןיבו 

 KOTopwi ,weicher לבא،، וא "ךא" לכ ינפלו" - HO ,aber! םא ,הז תמועלו
תוגהונ ,הז דחא הז םיאב ראותיתומש וא םצע-תומש ינשמ רתוי טפשמב שי 

תומשבש ןורחאה וליאו ,םשו םש לכ רחא םיקיספ דימעהל תיסורהו תינמרגה 

,םהרבא" ؛לשמל .קיספ אלב דוביחה-ו"יו ידי-לע ול םדוקה םשה לא רבחתמ 

."ארונהו דמגה ,לודגה לאה" ן "בקעיו קחצי 

.آلأإسآل3,آ ,תשרחה תירבעה תורפסה לש הירוטסיה התולק .י הז לע ןייע .1 



أقو תי_ ק_-י_ 

וא תוחפ השדח הואדפ ונינפל ןיא קר םא) בור יפ-לע ،תילגנאב ןכ אל 

אב קיספ ןיא תיתפרצב ףאו .but ،that ،which ינפל תילגנאב אב קיספ ןיא (רתוי 

דאות-תומשו םצע-תומש ינפל קיספ תילגנאב אב הז תמועלו •dont ،qui ،que ינפל 

•Abraham Isaac and Jacob :and תלמ ידיילע םירבוחמ םהש ,םינשמ רתוי 

 The great, mighty, and terrible God.

.תילגנא םג עדי םעה-דחא :תינמרגו תיסור קר ועדי קילאיבו ילדנמ 

םתואל םיבורק קוסיפ-ינמיס קילאיבו ילדנמ לש םהיבתכב םיאצומ ונא ךכיפלו 

עגונה לכב תילגנא העפשה םג שי םעהידחא לש ויבתכב וליאו ،םינמרגהו םיסודה לש 

רצק רגסומה וא יסחיה רמאמה םא :םתשלשב .דוש דצ שי לבא .קוסיפ-ינמיסל 

ו םיקיספ ךותל ותוא םיסינכמ םה ןיאו וינפל קיספ םידימעמ םה ןיא רתויב אוה 

הז תמועלו .םייתפדצה-מיילגנאה קוסיפה-ינמיס לש םהיתובקעב םיאצוי םה הזבו 

השלשמ ןורחאה ראותה-פש וא םצעהדנש םדוק קיספ םידימעמ םתשלש ןיא 

:םילגנאה םיגהונש ומכ ،הז דחא הז םיאבש ،ראותיתומש וא םצע-תומש רתויו 

םגהנמ יפילעש םימעפו .םיסורהו םינמרגה לש םהיתובקעב םיאצוי םלוכ הזבו 

תומש ינפל םיקיספ אלו דוביח"ו"ו םידימעמ םה וירחאלש תורפסהו ך"נתה לש 

."גלשו םשגו הדעסו הפוס" ;לשמל ،ןושארה םשה ינפל תלוז ראותהו םצעה 

תינמרגה תונושלה ןמ הלא ונירפוס-יבוט ועפשוה םהבש ،םידבר רוע שיו 

תוכורא תורוידפ םיללוכ םיטפשמב וליפא .תיתפרצה ןמ םג תצקמבו ،תיסורהו 

،ךוראה וקב הדוירפה-תמיתחב שמתשהל תבהוא תילגנאה ןושלה ןיא תוכבוסמו 

Oedankenstrich — תינמרגב ،hret (תיסורב םג - היפ-לעו) תיתפרצב ארקנש 

,וא קיספב בוד יפילע תילגנאה תקפתסמ הלאכ םירקמב ؛ dash תילגנאבו 

הדוידפה-תמיתחב תודימעמ תיסורהו תינמרגה תונושלה .םייתדוקנב ،רתויה לכל 

לכב ןתיל וללה תונושלה תובהוא קיספ אלב ךורא וקו .וינפל קיספו ךורא וק 

םיאצוי םיירבעה םידפוסה .ןושארה וקלח יבגל העתפה אוה ינשה וקלחש ،טפשמ 

יאה-ןושל לש היתובקעב אלו תויפוריאה השביה-תונושל לש ןהיתובקעב הזב םג 

.םלועהייקלח תשמח לכב תחויהה 

•.ילדנמ-יבתכמ המגוד ירה 

ינפל קיספ אלב) ירהו הקורי המלשב הסכתמ ץראה :הקורי םילע-תפיטע רעיה ףטעתנ הנה،: 

תוקישנמ סידוד"תוקישנל ("תלחיימש:: יגפל קיספ אלב) תלחיימש הלככ :שמשהל הפצמ איה ("ירהו, תלמ 

עירתו ריעת םכשודיח-שארבו ("םויבו:، ינפל קיספ אלב ךורא וק) םכתחמש םויבו—ןתחה לש והיפ 

.ا "...1דחי םג תובביו תוחמשב :ןוגיו ליגב 

:םעה-דחא-יבתכמ המגוד ידהו 

הרוצ לבקמ :רבעה ןמ הלחנל ול ("ראשנש،، ינפל קיספ אלב) ראשנש רמוחה טעמ סג:: 

.ه6 .ا1 ،א"ערת הסידוא ،י"לבויה"ד*ו،ו תאצוה ,םידפס-רבומ ילדנמ יכתכ לכ 



 ٦٠٩٥١١ ISO

("ויתוחוכש" ינפל קיספ אלב) ויתוחוכש האורשכו .יוכו .דיתעל ויצפחב םעה חור תוטנ יפל .יתיריש 

תונורכזב ולוכ ץוכתיו ץופחל סג לדחי .לעופה לא ויצפח איצוהל דוע ותלכיב ןיאו םילדו םיכלוה 

םהירקבמלו תולב תוליגמ יפםאמל .תוינומדק ירקוחל איה בהזה תע (םינויה םידע) תאזה הדיריה תעו .רבעה 

טאל טאל םעה ינב םיעיגמ ףוסבלש דע (רובחה"יויו ינפל םיקיספ אלב) םהישרפמ ישרפמו םהישרפמו 

.أ "דחא דחא ("םיטמשנו" ינפל קיספ אלב) םיטמשנו 'םילבה לבה םירמוא .'המלש תמכח ל 

:ק יל אי ב לש הזורפה ןמ המגוד ידה ،ףוסלו 

הדונש הפי אל יכו (קיספ אלב ךורא וק) — וניאש םוקמב ידיקפת ה תא םישקבמ וגאש דעו" 

— ישממו רומג ךרצ ("אהי"ש םדוק קיספ אלב)אה^ קיספ אלב) 

٠ "דחאכ בתכבו רובדב היח ןושלב םא יכ (םיכורא םיוק יגש) — לכל שגרומו יעבט אלא .המודמ אל 

،ונרעצל ،וסינכה אל ،םעה-דחאו קילאיב ,ילדנמ רחא ואבש ،טיריעצה םירפוסה 

הז ןודינב םיכלוהש ،םהיניב שי .תירבעב קוסיפה-ינמיס ךותל תויבקעו תועיבק 

םה םיטעומ התע-תעל) ןהילע וכנחתנש ،תינמרגה וא תיסורה תויורפסה דחא 

שיו ،(םתודלימ תיתפרצה וא תילגנאה תורפסה לע וכנחתנש ،םיירבעה םידפוסה 

רפסה-יתבב םידומה בורו .קוסיפ-ינמיס לע םידיפקמ םניא ללכבש ,הברה םהיניב 

תא םהידימלתל םיראבמ םניא ,תירבעב םירוביח בותכל םידמלמ םהשכ ،םיידבעה 

יואר) הז ןודינב םיעובק םיללכ םהינפל םינתונ םניאו קוסיפה-ינמיס לש םתובישח 

תורובה תא רעשל השק ךכיפלו .(הפיחבש ילאירה דפסה-תיב אוה הז ןודינב חבשל 

םיטנדוטסה בוד לשו ,דחא דצמ ,םיירבעה םירפוסה בוד לש תויבקעה-רסוחו 

תחת ורבעש ימ קד .קוסיפה-ינמיסל עגונה לכב ,ינש דצמ ,םיירבעה תויטנדוטסהו 

םיטנדוטס לש םירוביח תואמו םיירבע םידפוס לש םירמאמ תואמ ,יתומכ ,ודי 

ךרוע לע תולטומש ,רתויב תומיענ-יתלבה תודובעה ןמ תחאש ,עדוי ،תויטנדוטסו 

םירמאמב קוסיפ-ינמיס לש םתדמעה-איה ،תורפסל ידבע דוסיפודפ לעו ידבע 

.ןושלו המוא םושב וניאש ,רבד ן סופדל םידעונ םיירבע םירוביחבו 

ינמיס לש םיאבה םיללכה תא עובקל ןושלהידעול עיצמ ינא ךכיפלו 

דצמ ,םעה-דחא לשו،דחאדצמ،קילאיבו ילדנמ לש םהיתובקעב אצוי ינאשכ קוסיפה 

.םיעודי םייונישב לבא ,ינש 

:הז ןודינב עיצמ ינאש המ הזו 

ידי-לע ירקיעה רמאמב רשוקמ אוהש ,יסחי רמאמ לכ יגפל אב קיספ (א 
؛"ה،,וא ("דשא")"ש" 

:תואמגוד 

קסועה .לודגה םכחה והז،، (ב ;"וייח-ימי לכ וחוא ףפלמ דחא ןויערש .דפוסה אוה לודג.. (א 

."לארשי-תמכחב וימי לכ (קסועש) 

.רתויב רצק וניא םא ,רגסומ רמאמ לכ לש וירחאלו וינפל אב קיספ (ב 

.158 را ،ב"סרת ןילרב .הינש הדודהמ ،םיכרד תשרפ לע ،םעה-דחא 

.'ר ימע ،יבש רפס ،ו"פדת ביבא-לת ،וימוגרת רחבמו ק י לא י ב د ח יבתכ 



\§\ ת^עכ ן؛וסי،-ינמי6 

דצק ."אלא، וב שיש .טפשמה ןיא םא) "אלא، ינפל טגו "ךא،ו "לבא، ינפל ןבו 

.האירק-תלמ שמשמ אוה םא ,םצע-מש םג אב םיקיספ ינש ךותבו .(רתויב 
؛תואמגוד 

ינש ןיב— "היפוסוליפו הנומא דחאל ועדי אל .םינשב חואמ ם"במרהל ומדקש .םימכחה.، (א 

תולפנתה.. (ב ""והומדקש،. יגפל קיספ אלב—"שממ היה אל והומדקש םימכחה ירבדב.. :לגא ,םיקיספ 

ינפל קיספסע—תרוקבה"תלועפ תא תשלחמ איה אלא .רגובמה רפוסה תא תלפשמ הניא רפוס לע הסג 

.ימע .ךנוסא לודג המכ.. (ג ן "אלא.. ינפל קיספ אלב— "ךלפב אלא השאל המכח ןיא،، לבא ,"אלא.. 

םיקיספ ינש ןיב — ד םיעתמ ךירשאמש 

תפסות אלא ןניאש וא הניאש ,תולמ וא הלמ םג תואב םיקיספ ינש ןיב (ג 

.ןהל תומדוקל דואב 

؛המגוד 

."רעטצהל המ לע .םהרבאל .ול ןיא.. ן "םייחב דוסי םוש .וז העונתל .הל ןיאש 

תדזוח דוביחה-ו"יו םא קדו .קיספל םוקמ ןיא דוביחה-ו"יו שיש םוקמב (ד 

ליחתמ ,דוביחח-ו"יוב דמולב ,הב וא (תחא הלמב אל) תודחא תולמב םימעפ הבדה 

איהשב "וא، תלמל עגונב רבדה ךבו .הינפל קיספ אב ,תצקמב שדח טפשמ ןיעמ 

.תורצק תוזאדפב םימעפ הברה תרזוח 

؛תואמגוד 

.היפוסוליפב ןוסלדגמ היה לודג.. (ב ,ل "ארונהו רובגה .לודגה לאה،. ;"בקעיו קחצי .םהרבא.. (א 

לושכמ לכמ רהזהל םדא ךירצ,, (ג ;"האנ ןונגיס לעב רפוסו .ותמגודכ ןיאש וינעו .ותחישב היה םכחו 

."יטסיהדוב וא .ימלשומ וא .ירצונ וא .ידוהי וא (٦ ;"ללכ תונדחפ וז ןיאו .דושח םדא לכמו ךרדב 

.שדח טפשמ לש ותלחתהו טפשמה-דמג לע הדומ הדוקנ (!ד 

.ךשמה ול שי רמגנה טפשמבש ןויערהש .םידומ קיספו הדוקנ (ו 

؛המגוד 

."םייחב יתחלצ-יאל םרג הז רבדו ןימי לכ יתייה םלוח* 

תאבה לע וא .והשימ לש החיש וא רוביד תלחתה לע תודומ םייתדוקנ (ז 

.עודי טפשמ לש ופוסב ינויער דואב לע וא ,רמאמ וא דפס הזיאמ (טאטיצ) םירבד 

؛תואמגוד 

;"םייחמ הוקת הבוט" .בתכ ופאמ (ב ;"1הלאכ םיאנתב תויחל יאדכ אל, "רמא ןבואר.. (א 

."וליבשב תומ"טפשמ היה הז :ותדמעמ חדוה ןועמש" (ג 

,ףוסה דע אטבתנ אלש ,ןויער לע תורומ (...) תופוצר תודוקנ שלש (ח 

.הינוריאו זמר לע םגו 

אלב ךורא וקו .הדוידפה תא רגוסה קלחב אב וינפל קיספו ךורא וק (ט 

םג אב קיספ אלב ךורא וק .העתפהה ןמ והשמ טפשמה ףוסב שישב אב קיספ 

.،םיבורא םיוק ינש ןיב םימעפל אב רגסומ רמאמו .םדוקה לע הרזח םוקמב 

.129 ימע ،הלעמל ןייע .1 

.קילאיב לש הזורפה ןמ המגודב ،130 ימע ،הלעמל ןייע .2 
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:תואמגוד 

לא בל םש אלו םייקנ-ימדב ץחרש •םדא-ינב המכו המב הנוהו המירש ,הז לקלוקמ םדא (א 

וינפ ומדקיו ותוא ודבכיש ,שרוד הז םדא—,רקשו הלגנ םוש ינפב וירוחאל עתרנ אלש ;םיקושע-תועמד 

דימלתה תא בהוא הרומה" (ג (ןודרוג) 'תומולהמו תוכמל — תומואה לכמ רחבנה םעה" (ב •"!הביחב 

,'הרומה תא—דימלתהו 

וא ,הימת וא ,הלאש עיבהל שישכ םיאב האידק-ןמיסו הלאש-ןמיס (י 

וידחאו הלאשהךמים םיאב דחיב תושגרתהו .דימת עיבהל שישכו .הרתי תושגרתה 

.האידקהךמים 

؛תואמגוד 

م!أ הזכ ארונו םויא רבד רשפא םולכ" (ג '1 תמא לש החוכ לודג המכ.(ב ٠? םתברע ? םתרשע" (א 

,םירמאמו םירפס ךותמ םיטאטיצ םיאיבמ (" ٠) תולופכ תואכדמב (א"י 

שיש ,םירובידו תולמ םג ןכו ,םהמ םיקרפ לש וא ,םירמאמ וא םירפס לש תומש 

וא טאטיצ ךותב טאטיצ םיאיבמשכו .םעמשמכ םטושפ ןיאו הינוריא םושמ םהב 

תואכדמה תולבקמ ,טאטיצ ךותב םיינוריא רובידו הלמ וא רמאמו רפס לש םש 

.הזמ הז םיקחורמ םיפודטסופא וא םיקיספ ינש לש הרוצ 
؛תואמגוד 

איה קילאיב לש "הגירהה-ריעב" (ב ;"ףוצרמב עצרמה תא םממוט ןיא" רמא ןודרוג (א 

לעמה רש, 'אריס ןב רפסב בותכ" (ד ,תורעג-השעמ לכל רשכומ הז "טישכת" (ג ;תעזעזמ המאופ 

אתואתשמח-תיבכ 

.ח"צדת ,ירשתב ה"כ ,תויפלתימילשורי 
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