
לשוניתזרות
דתיתוביקורת

והעבריתהיידישתיאור

שודטיעקבליוהן 'היהודיםרויות'מוזב

להבאיה

אתמתארת ,) 1722-1664 (שורםיוהזהגרמניההבראיסםשליצירתו ;היהוריםרויותמוזי

בפרםפרנקפורםיהוריושלבכללגרמניהיהורישלהחייםחואורהמסורתההיסטוריה,

תיאוראתלבחוומכקשזהמאמרעשרה.השמונההמאהתחילתכועשרההשבעכמאה

תפקירהעללעמורבניסיוורםוששלביצירתווהעברית,היירישהיהורים,שלנותיהםולש

דוללמאפשרמהלבדוקמבקשהמאמרומר,כלכיאחר.'היהוריבהגדרתהשפהשל

רתיתשולייםוצתבכקאליהםולהתייחסותבאשר Dהיהודילשונותאתםורששלמתיאורו

יחסיתביקםיבייוהאוהענייניהאופזלמרותכימעלההטקסםשלמעמיקניתוחחברתית.ו

עלבתוקנלביקורתמוצאנקורתלשורטמשמשזהשאונוהעברית,היירישתיאורשל

ונגליתוהאהנצרותשלולהצגתהבגרמניהלנוצריםיהוריםביוהיחסיםרתרלהגרים,והיה

הנבחר.העםשלכמחליפהושתרוכי

נוצריםמלומדים,עסקועשרההתשעהמאהובמהלךעשרההשמונההמאהבסוף

הסוגיותאחתהגרמנית.רהבחבהיהודיםשלההשתלבותסיכויישאלתבח,דכאויהודים

הייתההרווחתהתפיסההגרמנים:היהודיםשלשפתםהייתהזהוךבדיהמרכזיות

היהודיםשלבדרכםממששלמכשולמהווהואףלגרמניתבהשוואהנחותהשהיידיש

אותם.והסובבתהנכריתבחברהלהשתלב

הכללימהדיוךכחלקזובתקופהותוקףשחיבותמשנהקיבלהשפהבסוגייתהעיסוק

הרבהמוקדמתבתקופהנעוציםשורשיואולםואמנציפציה.לאומיותשלבשאלותיותר

מ.א.בסמינרמסכמתכעבודהלקובוושולמיתלפרופי 2002בקיץוגשההמורחבתבגרסתוזהמאמר .,
להודותברצוניאביב.תלברסיטתוניבאיהנאורותלדותןבתנשכחותיותגסו-אחריםיצוריםונשים ,יאנשים
זה.מאמרשלבהכנתורבותלישסייעוםיההערותועצותיהםעלןכהירחמיאלפ'ולפרוקובוולמיתולשלפרופ'

 I 32תיתרקורתיבויתלשונותרז ] 50-32 'עמ ,)די'תשט( 3ןייגיל ,יריהלהיסטלסטידנטיםבמה ,ה;הה'נהי



 ,והאינטונציהרוהדיבצליללפניהו ,השפהקיבלההמוקדמתהחדשהבעתכבריותר.

עליתרקולקטיבי.אופישלוכסממןתרבותייםקולקטיביםשלכמאפייןייחודימעמד

השפההפכהלקטיבולקתוכי"השתיילאאולהשתייכותבהקומיוןקריטרתהיובהן:כ

ביותרהקרובכדברעשרההשבעבמאהכברהיידישהוכרהבגרמניהתיו.ןגבוללמסמנת

הזהותלוממכלאינטגרלילחלקוהפכההיהודיםשלהמדוברת)(השפהךר~קולר.לו

 ,רהוטהשבהחנהגרמניתהשפהת:ירמנגצרית"והנתוהזלדוגיכנגדרהושההיהודית

 2נת.ומנוומבוזההיידישואילו

 ) Ji.idische Mel'ckwurdigkeiten (היהודים'מוזרויות'שודטיעקביוהןשלבחיבורוגם

ותרזהגנתוהשונותיהמשמעועלי,נולשמיעוטכאלדיםוליהתוהתייחסםיצאומאנו

 ,והעבריתהיידישאורילתםלשפרקמוקרשכרכיםארבעהעלהמשתרעבחיבור .מכך

זה.במאמראעסוקובו

ןיוהעלכיוםידועהרבהאל

 ) Johann Jakobשורטעקבי

) 1722- 1664 • Schudt , הבראיסט

מן ,תרניולותאולוגמזרחן ,גרמני

 .המייונהרעלשפרנקפורטהעיר

יצירתוהיהודים',מוזרויות'את

השנים !ביכתב ,תריובהידועה

1718- מנהלהישהתבע , 1714

הכרכים(שלושתבעירהגימנסיה

בפרנקפורטרולאויצאםיהראשונ

והרביעי , 1714בשנתיגבלייפצו

 ,זויצירהא.)-1718בבפרנקפורט

רתובמס ,בהיסטוריהסקתוהע

גרמניהריויהשלםיהחיחורבאו

בפרט,פרנקפורטייהודושלבכלל

שלםובללאוצרכיוםגםנחשבת
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נתשבתיייצירה '.םהיהירימייריייתישלבשערשירטיעקבייהן

ח"הםתילאירחילתילדיתיהםבחשיהיטטירילמקירכייסגם

הרעשבעהשמאהבבפרנקפיךט,עיקרבגרמנזה,זהירזלש

הםילדותולתבוחשרקומוהזידע.

 ,גרמניהיהורישלחייהםולאורחות

השבעבמאהבפרנקפורטבעיקר

ים:הבאפריטיםבהשאר, rבלמגוא,שראפיס'רהיהוויותרוימחטדשוןהייעלםשקייהןןנעטדעיהמאתא

 ; 12מיעי,קסי ; 331-330ימע ,ןהכ ; 369-368עמי , 4חי ,כריו ; 58-57ימעהיקדאיוהיפדקלוצינא ,סטיסיהברא

-1004יעמה,קדאיויפדיהוקליאנצשורט, -178דיעמ ,ריירשט"נשנ ; 1003 תודולעב ; 704יעמ ,גרשרקנכ ; 17
 . 705עמיג,נברשרק ; 369-368עמי , 4יחר,יוכירטורששלתופסרנ

ה.עשרהשמינההמאהחילתית



א'הלהנ 134

מוזרויותיבשנעשההרבהשימושלמרותןאת,עםעשרה.השמונהותחילתעשרה

 3מעמיק.יהיסטורלמחקרנושאלהיותעצמוהחיבורכהןטרםהיסטורי,כמקורהיהודים'

ליאתנוגרפיההבולטותהדוגמאותכאחתפעםלאזוהיצירנזכרתהמחקרבספרות

אורחשללמדייומבוססיםמפורטיםתיאוריםהכוללתנוצריתספרותשלסוגהנוצריתי

סוגהלה.ומחוצההפירובאהתקופהבניה'הודיםשלםהדתייוהטקסיםהמנהגיםהחיים,

המאהתבראשיהחלהופולמוס,תיאורודת,אתנוגרפיהשלבשילובהמאופיינתזאת,

עלייתהעשרה.השמונהובמאהעשרההשבעבמאהלשיאהוהגיעהעשרההשש

תקופהאותהשלבאירופהנוצריםמלומדיםשלהגוברמהענייןנבעווהתפתחותה

 4גיסא.מאידךויודאיקהיקהבראובהגיסאמחדאתנוגרפיתהבתיבכ

לתרבויותופהאירעמיאתחשפוהחדשההעתשלהגאוגרפיותוהתגליותהמסעות

לידעחדשכמקור ) observatioJ(וההתבוננותשלועלייתהזובדהעוורחוקות.זרות

לתארהייתהזובספרותהמגמה .חדשהאתנוגךפיתספרותשללהתפתחותההביאו

ולשאוףקלאסייםכתביםסמךעלםובמקעינייםומראהתצפיותפיעלויותבותרחברות

רבותקדומותדעותאזרווחועדייןלמעשהכיאם(בתיאורולמהימנותייקטיביותבלאו

ירופהאבעמיעוררהחיצוניותהתרבויותגילוי 5 .)ההתבוננותמעשהאתשסתרו

מוכרותולאאקזוטיותקהילותעשונמעתה .כםותבשהזריםאל ,פניםכלפיגםהתעניינות

-המסעספרישלםהתיאורירוחב-וכךולמחקר,להתבוננותמושאאירופהבתוך

 6 .היהודיםשכניהםשלהפנימיםעולהאתםגלהכיראירופיםמלומדיםיצאו

הדתיהכיווןנוסף,מכיווןגםהחדשההעתבתחילתהתפתחהיהודיםעולבהעניין

מגבולותשחרגהחדשההתעניינותהנוצריבעולםהתעוררהזוקופהבת .הנוצרי

לכינויתהכשזזו,מגמהיהודית.ובתרבותבקבלהבעברית,הקודםהאנטי·יהודיהפולמוס

הנוצריתמהאפולוגטיקה-ריומיסיונתאולוגיממניעבעיקרנבעה ',נוצריהבראיזםי

לנצרות.דדתםאתרלהמיאםלהבייוןבניסהיהודיםשלטעותםאתלהוכיחומהרצון

לש~יףתרבהבמידהאחראיתאולוגייםלמניעיםאנתרופולוגיענייןביןהשילוב

ריםובחיבלהבחיןניתןלמשלכךביהודים.קתוסהעהנוצריתהאתנוגרפיהאתהמאפיינת

האובייקטיביתננותההתבוידעשלמקורותשניביןמההתנגשותהנובעתבשניותרבים

כזהקונפליקטשכאשרמובןאחר.מצדהמסורתיתהספרותיתוהאוטוריטהאחדמצד

שלמבמקרהיותררביםרהתיאואתיעוותוקדומותשדעותהסיכויליהודים,נוגע

ופירושבלבולמלבדואמנםהנוצרית.למסורתפחוחקשורותאופחותמוכרותותצובק

שונותמידותגםהיהודיתהתרבותאתהמציגותהנוצריותגרפיותבאתנוותניכרמוטעה

בחלקדובייחהידעמקורותשניןביהשילובולטבשודטאצלוסובייקטיביות.!עיוותשל

שהואהמידעלצדו:יימבפרנקפורטיהודיאתמתארהואכאשר ,העבודהשלהשני

ומשיחותיות,נקדקדמתצפיותבעיר,הכנסתיובבתבגטומביקוריוראשוןממקורשואב
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רטשיגימייפרנקפורטיהודיאחיגחארעשרה),השגע(המאההיהידיםרחיגנמצאשגיגפרנקפורטיגעהר

 ,חישגייעמשניהלימשיחיחהיהידיםגרחיגכמ'קיר'יגששאראשיוממקירוכ'רעעלגםמסחוכך

ןהזמנו-תבןהית.רוצנותדיוהימוכרת,ספרותעלגםךמסתמהואםיהודיעםישיותא

 9ר,תיוותמדמוקתפומתקו

ותריםסהםיעינהממןעתבנוהיהודיםעלהנוצריותתנוגרפיותבאתספוניותנש

ילפכפתיחותלגלותונכונותפולוגיואנתרענייןטבעית.סקרנותה:בתיכהסיסבבשעמדו

השאיפההשניהצדומןאחד;מצדשהואכמותולתעדולהכירורצוןמתוךהיהודיםולהע

אנו,וכךםותרצנלהתאיהבללכולומעלטעותם,עללהעמידם ,םהיהודיעםלמספלהת

ןמהזיבנםיהודיהחיילשומהימןמדויקלתיאוריפהאשםאוריתיהמםיברבםגשיפו

יצירתוסיסבבםגבמשולבםוייצמהללולעיםנהמשנלעוינת,סוותנשפראךרתקויבצרל

ביקורתו ,הספרשלתיולוגטפא-וצריתנהנימתולמרותכללצליוישזאתעםשודט,!)של

בנחשרטושלהתבצר,היהודיםאתלהביאהברירהיכוינתיהודיםוהיהיהדותעלהנוקבת

,בוזסוגהבםאחרילכותביםיחסיתבייואובייקטמהימןרבלמחהמודרניבמחקר

 ,) IYו- I1כיסרבכ(בפר!פל,צירתוההקדמהמתוךללמודביתןד!פושישלמניעיועלא
ן,מא(יחד-צדדיתוייהוריתיאנטייכצירתויבהגדרתהחל :מעורביתקרהמחותמפרבשודטעלההערכותב

האובייקטיביותאתלטובההמציינותיותבחיוותבהערכהוכל ,) 178-177עמ'שטיינשניידר, ; 100עמי
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 ,טקסיםשללתיאורהיהודיתהוניבתיאולוותבספרמעיסוקהחדשהבעתהמעבר

 :'האחררדוקספ'לכנותהןשניתןנוספתןשניותשלביסודהעומדחייםאורחומנהנים

לטקסיהםבנונעהמסתוריןתחושתואבדןהיהודיםשלחייהםחשיפתהאחדהצדמן

להפחית ,מאמיניהכלפייותריתבחיונישהליצור ,היהדותאתיותרטובלהביןסייעו

השניהצדןמ ;)הדםעלילותוןכנ(בהםושנקשראוושתואמונולהפריךצותונפחרדות

יהודיםביןיותררהוברחנהבהיצרהטקסיהםשליקתהמדווסטיתיהריאלהנההצ

בפרקטיקהההתמקדותמורכבים.תאולוגייםליםבדמהלעיןיותרטבלשבארפןלנוצרים

הנבירהבכךולשכניהםםהיהודייןבהחדיםההבדליםאתלמעשההישהדנהיהודית

 12 '.אחר'כמעמדםואתזרותםאת

ששודטספק.איו'םידוהיהמוזרויות'במובהקויביטהואאףמקבל 'האחרפרדוקסי

באנדותשכפרבכךהןהיהודיםמפניהמסורתיותהחרדותפחתתלהמעטלאתרם

שאפשרבכךהןותבארהרעלתודשוהקלחםחיליל ,הדםותעלילניןכהאנטי"יהידיות

לראותניתןזאתםע .במקרורותילהכירווהסנורהיהודילעולםלהתוודעהנוצרילקורא

לבשהןי,אחר'כהיהודיםשלמעמדםאתיחמנצוהמחזקחיבור 'היהודיםיותמוזרויב

םידיוחהממנהגיהםשתיאורמשוםהןוחרבתיתיתותבתר ,דתיתשולייםכקביצתהצנתם

המתייחטהטפר,שלובשמכבר 13זרותם.אתמבליטהנוצרייםיםמהמנהנכךלכםיבוהשו

כדברולמנהגיוכזרדיוליהנישתוניכרת ,היהודים ) MerkwLirdigkeiteI(ןילימוזרויות

האנטי"יהודיותהעלילותשלבאמתותןמפקפקאמנםשודטכן:עליתרמיבן.ולאחרינ

אך ,הבוקר)בתפילתחריצותם(למשלהיהודיםממנהניכמהבהערצהמתארואפילו

קדומיתלדעותברורויביטוונותחייהםומאורחדיםוהיהמןטלידהמביעהואזאתאףעל

להלוואההיהודיםשלהטבעיתנטייתםעלהטענהכמו,נוזמבשריוחויתפחיותריפחי

העולהיהיהודיםצחנת' ,וחוצפניםיםנאוותנםיותהעלםנינוי ,תורמאולקצרצהביתיבר

 14באלה.צאיוכומהם

ורטפקפרנידויהשלברית"נרמניתעההשפהיעלבפרקכאמורמתמקדזהמאמר

םיאושנשלושהבפרק . 1Vבכרךתוטפותעם , 16פרק , 11בכרךהנמצאי,אאחריםויהודים

יהודיביןהנתקביותר;דומהוהקהאמתיתכשפההקודש.כשפתהעבריתעיקריים:

הודיםי ,מלומדיםשלמיעוטרקאשרמתהשפהבבחינתשהיאהעבריתלביןההווה

 )זירנון(ענהשהיאיידיש)(הרמניהניהודישלהנוכחיתהשפה ;בהםלטיןש ,ונוצרים

ית.נוגרמעבריתשלמעורבת

רכמקושורטאתצמיגפולק .) 54הערה , 264 • 86יעמולק,פ ; 31הערה , 56עמי .ר,קל(התיאורשלוהמהימנות
הקרומותוודעותיתיהרתנטייתולבשתיורתובביקותואלקרואישכימוהיראולסית, Oיחייקטיביבואומהימן

 .) 356 'עמ(

 .ל"אשליהםיתמגרמנהתרגומיםכלא
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בתיר :יריםהיהירןייתימןהיצירהשלהרבועילחלקההשער

שללמר"מהימותיאיררזיצירהמשלבתניצרית'רפיהנןגיאת

רתם,יעלעליהםניקבתירתביקלרצהיהירים
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הבושאיםשלקרובהבחיבה

האופןלמרותכימעלההללו

יחסיתוהאובייקטיביהענייני

היידישאתמתארששודט

מסתפקיבואהואוהעברית,

היהודיםשפתשלבהצגתה

כמשלבהמשתמשאלאכשלעצמה,

היהודיםשללהידרדרותם

להגעתםעדקדםיביממתפארתם

בשפתםהדיון ,בימיוהנחותלמצבם

לביקורתמוצאנקודתעבורוהוא

שולייםבוצתקעלוחברתיתדתית

ביןהיחסיםלהגדרתלכולומעלזו

שלהצגתהתוךלבוצריםיהודים

כיורשתהאוובגליתהבצרות

הנבחר,העםשלוכמחליפה

להידרדרותםכמשלהיהודיםלשוןעמיקתא:לבירארמאמאיגרא

הקודשלשוןהעברית,תיאור

המקראייםישראלבנישללשונםהייתהוהקדומהיהאמתיתישהעבריתשודטשלקביעתו

שודטשליחסושלמעמיקהבבחינהלהיווכחשאפשרכפיאךמאליה,מובנתנראית

היהודיהעםשלגורלוביןיוצרשהואלהלבןלהרבהחשיבותלהישהעברית,לשפה

שודטשלמתפקידוכמתחייבהעבריתשלוהענייניהיבשלתיאורמעברשפתו,לבין

עלהמלצותוכןלשמאלמימיןהכתבכיווןהניקו.דהאותיות,צורתל(למשגרףכאתנו

שודטשלהערצתוהפרקאורךלכלניכרת 15 ,)השפהללימודטוביםהדרכהספרי

אברהם,האדם;יבבעםוהמלאכיםהאלבהשדיברהשפהזולדבריומה,והקדלעברית

הפולחןהאל;רצוןאתבאמצעותההעבירוביאיםוהנמשה ;בההשתמשובויעקיצחק

 16הקדושה.ייהשפהגםנקראתהיאלכןזו,שפהבנערךהישנהבבריתהאללכבוד

הכנסייה,לאבותהמיותסתבוצריתמסורתשודטךיממשהעבריתאתזובתפיסתו

 ,זומסורתותר,דןביורהוהטההאמתיתבעולם,הראשונההשפההיאהעבריתולפיה
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כאשרוהרפורמציה,הרנסנסעםתוקףמשנהקיבלההביניים,ימירךואלכלשנמשכה

גםישאלאובקדושתה,בבכורתההעברית,בעליונותלהכירדישלאהתפיסהרווחה

בתקופהשהחלהיהנוצרייההבראיזםתופעתעללעילעמדנווכבר .ולהפיצהאותהדוללמ

עשרה.השמונההמאהתוךאלונמשכהזו

כשפההעבריתשלבמעמדהספקשהטילורעיונותגםלהישמעהחלובמקבילאך

היתרביךעשרה,השבעבמאהלהתפתחוהמשיכוהםוהקדושה,המושלמת ,הראשונה

היוהרחוקשבעברטענותלוועהאחרות.עתיקותולשונותתרבויותשלגילך:ךבעקבות

כשפהלעבריתפותוחלהוצעוואףנוספות,קדומותשפותלפניה,ואפילוהעברית,בצד

בתפיסותהמחזיקיםעםמתווכחשודטכיניכרהנדוךבפרק 18הגרמנית.למשלהראשונה,

העדךבגךהוך-דויטשי)(יעיליתגרמניתוחווהאדםעםדיברשאלוהיםההטענאלה.

השפההיאהעבריתכילהוכיחמנסההואשוניםבנימוקים 19טעם.וסרתבעיניומגוחכת

אתמציגהואלמשל.סגהאחרותלשפותהמקור ,םולבעביותרהעתיקהוהראשונה

נשתמרוהשפותבכלולפיהעשרה,השבעהמאהבמהלךפעםלאשהועלתההתפיסה

 ,היווניתמךלמיליםמשלודוגמאותמביאואף 21משובשת,בצורהאםגםמהעברית,מילים

העברית.מןלדעתוהגזורותוהגרמניתיתניהלט

למשל ,להחולקשהואתובמחמאאףיוביטלידיבאהלעבריתשורטשלהערצתו

אוועדין,חינניהוא ,הישנהבבריתפיעומשהואכפיורי,טהיההעברישהכתבטענתו

ומשכיליההארץששועיבכךדולגלכבודוזוכהזכתההעבריתכימצייןהואכאשר

גםאלאכמקור,הקודשכתכיאתלקרואכדירקלאללמדהחפציםאואותהלומדים

 22שכלמידתה.גוהתענומלשפהאהבהמתוך

נציגהלהיותשאמורלעםליחסומלאבניגודעומדלעבריתשודטשלהחיובייחסו

ביךמוחלטתהפרדהשודטעורךבפרקךהראשובמשפטכברודי.היההעם-המובהק

רובוכי ,מתהשפההיאבימיוהעבריתכיבהצהירוונזמליהודייתימתיאההעברית

ישראלבנידיברוקדםבימישודט,טועךאמנם,ממנה.מאודמעטקרןימבהיהודירבויהצ

רבותמלחמות ,הקודשמארץגירושםמאזשקרוההתרחשויותבעקבותםולאעברית,

כמעטהשפהאבדהונשניםחוזריםרושיםגיבשל~ותהבגלותממושכתושהייהותבוסות

זהכדהיינויטהורי,עבריספראףכמעטובזמנאיןהישנההבריתמלבד ,לטענתולגמרי.

 23 .ויששלזמנולפניבעבריתשנכתב

הפעראתלהבליטלשורטמאפשרהטבעייםלדובריההעבריתהשפהביןהקשרניתוק

שאינםוהההויהודילביךשפתם,הייתההקודששלשוך ,המקראייםישראלבניביך

בפסקהת.והקבוצשתיביןברורההפרדהיוצרהואכךידיעל .בעבריתבקיאים

שלבעיקר ,זמנובניהיהודיםשלרותםובאתבאריכותשודטמציגבפרקהראשונה

גבריםעםשלושיחותיועלהןקודמיםחיבוריםעלהןבהסתמכוריתהעבבשפההנשים,
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ודותנקבשלושמתמקדתזהבתחוםשודטשלקורתביההיהודית,מהקהילהונשים

עיקריות,

נחלתאיננהשודטשלטענתעצמההשפהידיעתאיאיההראשונההביקורתנקודת

בכלבורותניכרתרותביהמלומדיםהרבניםבקרבגםיכעבקוהואלבד,בהעםפשוטי

המשובשתיתברלעדוגמה 24האמתית,ולמהותההעבריתהשפהלדקדוקהנוגע

תיוהגיית aמקוםב t (בצליל(הנדול)הקמץהגייתהיאנרמניהדיויהשבפיקלוקלתהו

דליםבההאתבעבריתשלמותמיליםמצעותבאמדגיםאףשודטז,במקום sצלילברפה

לעומתאלומיליםלהנותישכיצדסבירומלישנויייהינכוןההגייהאופןןביהבולטים

מנגידיהנגרמיהודיבקרבהעבריתהגייתבשבוהשיאת 25גרמניה,יהודישלמנהגם

מובילהזוהנגדהבגרמניה,ההבראיסטיםהנוצריםשלוהצחהיתהתקנלהנייהשודט

הבנהתיתכןשלאטכמעבהנייהההבדליםבשלהחברתי:בתחוםורהברלאמירהאותו

העברית,שפהבקיבהואאםגםהיהודים,שלדיבורםבאופןגלרמושאינוצריונןבי

היהודישלזרותואתמדגישיםאלהדברים 26פך,ולה ,עבריתקוראוארבהמדיהודילבין

הדדית?הבנהתיתכןכיצדמשותפתשפהללאשהרילסביבתו,ובינהניכורואת

גורמתוהמקוריתהנכונהמשפתםהיהודיםשהתרחקותשודטשלקביעתונםמעניינת

שונותאומותבניעבריתדובריםיהודיוכךעצמם,לביןבינםתקשורתלקשייאפילו

שלשפתםביןשודטשעורךלאנלוגיהשובמרמזתווקביעהוה,אתזהמביניםאינם

פיצולותאהיהודיהעםשבתוךהלשוניהפניםריבוימשקףזהקרהבמלמצבםהיהודים

הגויים,ביןהתפורותןואת

לדעתושודט,יניבעמשנידתפקירקיםממלאהחברתייםההיבטיםכינראהואתעם

שלהם,הדתלחייעתנוגבעבריתהיהודיםשלבורותםבשלהנגרמתהעיקריתהבעיה

ורתובביקהשנייההנקודהואמנם ,הכנסתבביתולתפילההקודשבכתבילקריאהדהיינו

משליטתםלטענתוהנובעת ,התנ"כיבטקטסרביםיהודיםשלםיריתבהיאשודטשל

הלבתשךמתמועטהכמהעדומדגישחוורשודטהעברית,לשוןבמספקתהלא

אתםיבהמחשיכאלהאףהרבניםבקרבישכיומצייןלתנ"ךההווהיהרדישמקדישים

 27זמן,להשחתתהקדושבטקסטהקריאה

ראשית,ולה:כפוהיאתשובה,לשודטישלכךנם ?היהודיםעוסקים ,כזאם ,במה

ובממכרקחבמייותרטובמתמצאיםשודט,טוען ,בימיודיםוהיהחול,שלםיבעניינ

דתרנןשאתוךבשודטמשלבזובהצהרה 28ה,בהכתוביםובספריםהעבריתמבשפה

באותהשרווחהסטראוטיפהצגתתוךהיהודיםעלרתיתבחקורתבימובהקתרבותי

התנ"ךלהונחתשודטןשנותהשנייההתשובה ,בצערודףםיכספכאישהיהודישלתקופה

בטקסטמתמקדיםאינםהחומר,בעולםשקועיםנםשאיהלמדנים,היהודיםשנםהיא

תפלות",אמונותשלו"טקסיםמנהגיםבקיוםובגמראהעיקראתרואיםאלאהמקראי,
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ם,ריויההעלקשהתרביקוחותמרטשירה,עשונהשמהמאההלתיחתמינמרגורציכנםת;היתבבוריםהיתילפת

שפה,האתלהביןילבתירבעבםיתפללמה ,םנשותיהלעבעיקי

ואתהיהודיםםיהמלומדשלהוההקלוקלהעדיפויותסדראתומגנהשודטשבבהמשי

באותהרביםנוצריםבכתבישהושמעהרתוכיק Z9 ,רוחניתולאמעשיתרתהיהרותהיות

תקופה,

באמונהבמקוםהבלברבריוכעוסקיםהמקראיבטקסטידעיכחסרםיהיהודהצגת

ברובם ,קוראיווקהלשורטיבעינתר:וביחשוב ,נוסףמסרמעבירההאמתית

בורותנתפסה ,הדתיתהאמתרומקאתהקורשבכתבישרואיםתרנייםולפרוטסטנטים

נםיאאםשהרי-האמתיתרתלבאשרולעיוורונםלטעותםניצחתכהוכחההיהורים

האמת?אתיראוכיצר,ך"התנאתמכירים

תפילתםפןואעלתחומשהואהנוקבתהביקורתאתגםמסבירהשורטשלתוהלותרני

משבחשורטאמנםבענייננו,והאחרונההשל,שיתנקודה-הכנסתבביתהיהוריםשל

למתוחכאןםגאותומביאהזובשפהלתפילההערצתולםואהעברית,בשפההתפילהאת

הםיתפילותאתמריםואשהםםומשרקלאביהוריםפגםמוצאאוהזמנו:ריויהעלרתוביק

תפילותיהםאתמביביםאינםשרובםןוכיובעיקרולמעשהגםאלא ,טהורהלאבעברית

מבקרביותרעודרבההבור~תהנשיםבקרבכיסיףומרטוש 30בשפה,אי-שליטתםעקב

בעצמובכיכחוכינמספרשורט ,מתפילותיהןמילהאףתונימבאינךןמהרבותו ,הגברים

מזמוריםהקוראותהנזירותכמושהךמהןלאחתבאמרו ,זהייןבעננשיםהאתשאלכאשר

יהלםוא ,מבינהלאאמנםאני"האישה:ענתהםיליהמרושיפאתיןלהבבליבלטינית
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וכמזה"כי ,ינהמבשאינהתפילהלהתעזורבמהלשאלתו:ענתהאחרתייהויהור ,"ןמבי

הבולטתהנקורה 3עוזר",ןזאתלבכזהאבל ,אותולקרואיכולהלאאני-פהרופאפרשם

הפתפללותלישועים)השוואהגםיש(בהמשךלנזירותההשוואהןבוכפהיאזהבקטע

קשהקורתביאותההיהוריםפילכפפנהשורט ,כלומר ,השפהאתלהביןבליבלטינית

הלממעחשיבותמייחסיםהפרוטסטנטיםהקתולית,הרתלפיכםיהפרוטסטנטשהפנו

קתוליםןביההשוואהל,פלומתקוראהואשבההשפהאתיביןארםשכללכךנהוראש

היהוריםשלםטעותרעיוןאתשורטשלהפרוטסטנטיםקוראיואצלבווראיחיזקהליהורים

התפילה,שפתשלהזהטבההימןםג

העבריתהשפהיןבורהברכההפררהרוליצשורטאתהניעפההשאלהנשאלת

ם(אמנריאליסטיבאופןלתארהכולךבסביקששורטכיטעוןלכמובן,אפשרזפנוליהורי

אכןכישנראה ,העבריתיריעתבההתפעטותאתמפורשת)רתיקובותוךבהקצנהקצת

משמעותימניעלשודטהיהלדעתיאולם,אתקופהתהובאגרמניהיהוריקרבבחלה

ההתעניינותגברההרפורמציהמאזשחלפובשנים ,ההפרדהליצירתיותרומהותי

רתיתותסמכשללמקורהפךוהתנייך ,הפרוטסטנטיותהכיתותבקרבינובלשובמקרא

כהוהעררוכבשלחסביוכהכרהייתהזוהתפתחות ,םרתייבוחמדינייםאידאליםושל

ליהוךיההערכהיןבשהסתירהיישובשליהבענוצרהוכך 32המקראיים,ישראלניבל

גםהחיוביהיחסלתחלהפתחבכךלראותשהעריפוישההווה,ליהוךיוהבוזהמקרא

גיחובקרבלפחות ,היהוריםכלפיוהערכהבלנותוסליתראףומכאןההורה,הודייעל

השונותהתקופותביןהבחנהוןהפתרהיהםהמקריבוברזאתלעומת 33המשכילים,

לעשותמלומדיםיכלוכךן,כלבמהשחלובשינוייםוהכרההיהודיתבהיסטוריה

ההבחנהאחרים.ביםשלשלגמורהשלילהתוךהיהדות,שלאחדבלשלדאליזציהיא

כלל,תנסיגהחלהלכן,קודםואףעשרה,השבעהאמהכמהלךכיהיאהמחקרכפסרותהשלטתהתמונהא

הפסרתיכרכ ,היהודיתמהקהילהנעלמהלאשהעכריתמוכןגרמניה,יהודיקרבכריתכהעהשפהכיריעת
העכריהרקדוקושלככללהעכריתשלהלימוררמתייתההזאתעםהעכרי,הא"כאתללמרהמשיכוהיהודיים

שלתןריקובך.בהמשםגהאנרשכפי ,ההשכלהשלפביהיהודי-גרמביהספרככיתיתחסיכהמובהייתה ,בפרט

תקופתשעדבחשכוןבכיאאםמוצרקת,יאהאףנראיתהוריםימלומדיםכקרבהעכריתנחתהזעלשודט
 .ריםנוצםימלומדשלנחלתםעדיבלןבאופכמעטהעכרייםוהדקדוקהלקסיקוגרפיהלשנות,בהונשארכלהההש

לפחותמקצת,כמפתיעהנראיתהיהודיםשלותםרובעלשודטשלתוקוריכזאתלעומתהקןדשל,מוריכתחום

למצואאפשרזאתעםיהדות.ל,מורישלומכיכדחשוכלמרכזהכנחשרטוקפנפרישיכת Iשכ ,ראשוןממכט
וףבסלהתנ"ך,ל,וכודלעומתשול,נחשבהתלמורל,מודשכעיניובחשבוןמכיאיםאםשודטשללטיעוניוכסיס
רווקאוכודעבהנרטרששולטכהחייתכןקליר,למשלשטועןיכפהתפילה.עלשורטשליקירותכאתלכלקיש

פחותהייתההנשיםככקרהעכריתשידיעתמשוםילותיהםפתאתהיהודיםשלהכתנםלחורסוגמהכדכנשים
הירידהעםכלכד.נשיםשלנחלתןואופןפניםוםבשהייתהלאעכריתאיידיעתאולםבגרים.מכקרכיורת

שכחוגיםזרה,לשפהויותריוחרתפילה,כשפתאפילוזו,שפההפכהמניהרגיהודישליתברהעמתברהכלל,ת

 , 190עוכ' ,אריכרו ; 33עמיאקו,ריזולסוגייה .בחלקהרקבההוכיחר,גםונשיםיםכרגכקרב ,וכסוימיםיהוריים

-21 , 75 , 54יעמלק,פו ; 81עמ'ן,מא ; 288 , 67 , 44עמ'גראופה, ; 198-197  . 52הערה 63-62עמיקל,ר, ; 16
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לידיבאההחדשההעתבניליהודיםשני)וביתהתנ"ך(מתקופתהקדמוניםהיהודיםבין

יעברים:אוישראליםייכונוהקדמונים :אליהםהתייחסושבהםבשמותםגביטוי

He '(העבריםביןמבחיןאוהאףשודט 34ייהודים.'דרניםווהמ bl'ael ( ליהודיםאןשל

) Juden ( העיבדההמקראי.האידאלמןנפרדבלתיחלקהיאשהעבריתיקיבעמיוישל

מןרחוקיםלהיותםיחדגםוהוכחהביטויהיאזובשפהשולטיםאינםההווהשיהודי

ממערב.מןרחכרחוקראיקהמהאידאל

להידרדרותםוכמשלכראיהיהודיםשלשפתםאתמציגשודטכילראותכןאםאפשר

השפהישראלעםשללשונוהייתהישראלבארץתפארתובימילימיו:ועדהמקראמימי

ומשסרנבחר.'לעםנבחרתשפהיבבחינת ,והטהורההאמתיתהשפהשהיא ,העברית

 .שהוהקדשפתםגםלהםאבדה ,הגוייםביןלהתערבבמארצםגורשוהםוהאלבעיניחנם

שאיבדובעובדההןשודטלדעתמשתקפתוחברתיתדתיתמבחינההיהרדיםנחיתות

היידיש, ,החדשהלשפתםבמעברןה ,לעילשראינויכפ ,הקדומההורהטהשפתםאת

בהמשך.שנראהיכפ

שלהםןה'נרמניתאוהיידישתיאור

שפתםעודאינהתייהאמתיהעבריתשהשפההעובדהאתדטושמנצלכיצדראינוכהעד

עיניולנגדעומדתדומהמטרהנחיתותם.להדגשתועליהםרתולביקגרמניהדיויהשל

היגרמנית-היאהלוא ,בימיוגרמניהיהודיאתהמשמשתהשפהאתמתאראוהכאשרגם

שלוהנרחבהמפורטהתיאוראת .)יהיהודיםשפתיכלומרכיידיש,הידועה(יעברית

עצמההשפהם:ילשנילחלקאפשרעליה,קבתונרתוביקתוך ,הגרמנית-העברית

בלבד.בשפהזהמאמרבמסגרתאעסוקבה.הכתובהת~והספר

 Hebraisch-(גרמנית-עבריתאו ) Juden-Teutsch (הודיתיגרמנית-המכונההשפה

Telltsch (, בניגודת.ועברימיליםשלערבובעםומשובשתגסהגרמניתהיא ,שודטכותב

קצתאפילודעוהילגרמניומגושם.גסהואבעברית-גרמניתהכתב ,המקראיתלעברית

ריספמעטלאישגםו ,תימגרמנןהליםיהמוברןשכ ,יידישןלהבימאודלקעברית

כביכולעולהיידיש,ללמודקלכמהעדשיהמדג ,זהמקטע 35שא.ובנוהדרכהדוימל

יהודיםןבירתולתקשאפשרותשודטכאןגמציחשפהעלהביקורתשחרףהרושם

שידטשמותחהביקורתבקריאה.שממשיכיםככלבמהרהנמחההזרושםאולםלנוצרים.

זריםצלילוןטולהמעניקיםהם- "שלנורמניתגה"אתמשבשיםםיהודישהעלהיא

כךבעבריתמיליםבתוכןומערבביםבותוהטותיהגרמנםיהמילאתמשבשים ,ןלחלוטי

ליהודיא.מובנתולאקולניתעבריתשזובולחשעשויגרמניתמדבריםתםואמעושששמי

יש.רייכןיהכינובשילהךתותימנרוגיתברעשלםנייולשםושיבשילותדוגמאטדושמפרטהבאהקהסבפא

םצעתומשאמתתה ,ימנרגהלעהפובנהמלםייעברםילעפתהתאמ ,יתנלגרמתויברעםמיליסתנהכ ,למשל
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ןתינוה,ותמטאבו~קלוקלתגרמנית ,דבמיוחמגוחךיוהיגיששודט,קובע ,גרמניה

גםיהודי,לזהותאפשריהיהתמידלכןהנוצרים,הגרמניםלביןינםבבקלותלהבחין

 36מניינוצרי,רכגעצמואתותולהסינסהאם

היויהםהשובהשפתםבשלהיהודים:שלתםוזרןבכמוהואזהבקטעלטיהבהרעיון

מבחינההשפה ,בסביבתםולהיטמעזאתלהסתירינסוואפילשיי,ךהלאיאחריהתמיד

ןיבלהרכלילאצריונו ,שלהםי)יהגרמניתלומישלנוימניתר(הגםדיוליהםנוצרייןב

השונהשפתםמזו:,יתרהשלווחדתיהמהעגהאתילמדאםאלאגרמניתהדובריהודי

טועןלמשלכךם,יהנוצרמצדכלפיהםהאייאמוןואתהחשדותאתהריבמגהיהודיםשל

בלימודלהשקיעםרוביסצרביכדטוש

שייידבםיבכותדיםוהיהזרותשפות

אתלהסתירםרצונשלבקריבע

עוליםשודטשלאלהריובד 37עסקיהם,

ישדייהשלהתפיסהעםדחאבקנה

העתשלגרמניהבהפופולריתתודעהב

שהשפהבשעה :מתדהמוקהחדשה

םמאפייניכמשקפתנתפסהיתנהגרמ

היידישנתפסה ,נותכונאמנותכמונעלים

עגתעםנקשרהוהמטבעשליהשנוכצד

שעיםוכפיםדהיהוראייתעםוםינבגה

אתזכלבשהמעטיםהנךצרים ,וכרמאים

נהוראשבובראשזאתעשויידישולמד

הודיםיהאתלשכנעכדי , iמיסיולצורכי

 38 ,להתנצר

עקיפההמלצהיששודטאצלגם

תרליציוקאודלאויידישןללמולנוצרים

חששהעקבאלאם,יודההיםערתותקש

ובשלבעסקיםיהודיתתיימכהתח'מפני

לקרבםמנתעלםאליהברלהתקןהרצו

טיטציההיאוזלהמלצהדוגמה ,ותרלנצ

יכהאומרוגנזיילאמדברישודטיאבשמ

 ,רהשעמונהשההמאהתלחותט,רפופרנקמוםדוהו

בתםוטבןלבוינםבידהפרמםדיוהיהלשהונשהםתשפ

ןומאהאייהתאותוהחשדתאומגבירהרית-גרמניתצנוה

םידוהשהיאךפןהתאארמתטדישם,יניצרהדמצםיהכלפ

תםאיעימששימשןכ ',לנישיתימנהגרתאםשימשב
ת,בגמיאלןנותקןלתוברעןשזבשןתוזןהפשבריםדבמ

תלגרמנישותחרםילימצאתהמואתלקקלוהבצורתוינמרגיסילמתייהגי,מנרהגעצםהשםלמבנהםייברע
 ,) 292-291ימע , 11רים,יהוהיותוזרומ(רועו

ליו,עמךלהסתמרבהטרשושירמנגיירצנוהבראיטס ,) Wagelו scil , 1633-1705 (יילזוגבףטויסרכהןיוא
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היהודים),על(לפיקוחהשלטוןלפקידימאודושימושיתחשובהיידישלקרואהיכולת

 39לסוחרים,ובעיקרלרופאיםלתאולוגים,

לוקההואאםגםמהמציאות,רחוקאינושודטבידיהיהודית"גרמניתהשפהתיאור

החריףהגינויזאתעםהיהודיס,אבקרבהעבריתבתיאורשראינוכפימסוימת,בהקצנה

טוען ) Eco (אקואומברטוהסבר,דורשהיהודיםבפיהגרמניתשללשיבושהשודטשל

דוברהעולםאתגרמניתלשוניתעליונותשלןהרעיוטלטלעשרההארבעבמאהשכבר

לאימפריההשייכותתחושתכאשרעשרה,החמשהמאהבסוףהתגברזהרעיוןהגרמנית,

גרמניתתרבותיתישותשלתחושהעלתהובמקומהלהתפורר,החלהההטרוגנית

האומהשלהקדושההרומיתליאימפריההאימפריהשםבשינויגם(שהתבטאה

לעלייתהותרמוהגרמניתבהיסטוריהמחודשענייןקידמוגרמניםהומניסטיםהגרמניתי),

 ,) Urvolk (המקוריהאירופיכעםהגרמניםתפיסתשלולצמיחתהלאומיתגאווהשל

 ,) UI'spl'ache (המקוריתכשפהשפתםולראיית

כי ) Lllther (לותרשלאמונתובשל ,הרפורמציהבעקבותביותרהתחזקהזומגמה

בתרגומוהתנייךוהפצתהדפוסהתפתחות 40לאל,ביותרהקרובההשפההיאהגרמנית

מוגברתולתחושההגרמניק~לר Jר 1הושליחסיתלהומוגניזציהתרמולגרמניתלותרשל

ההבנה,גםתרמהלכךבה,אינטגרלימרכיבהיאשהשפהגרמנית,תרבותיתזהותשל

השפהלחשיבותבאשרעשרה,הששהמאהשלבגרמניההדתיהפיצולבעקבותשצמחה

גםהיאדתיתקהילהכל ,) Carlebach (קרליבךשטוענתכפידתית,זהותשלכאספקט

לשוניתסולידריותשלזהאלמנטולכןלה,הייחודייםמושגיםבעלתלשוניתקהילה

לבססהמנסההלותרניתהפרוטסטנטיותדוגמתדתשלהראשוניםבשלביםביותרחשוב

 41אחרות,מדתותבנפרדעצמהאת

היותהעלגרמניםמלומדיםבקרבשוניםטיעוניםהועלועשרההשבעהמאהבמהלך

כמובןקשוריםהיוהללוהטיעוניםוהטבעית,המקוריההמושלמת,השפההגרמניתשל

נפצוהשפההייתהועבריתמניתרגשלמשילובהבינייםיסימראשיתשהתפתחההיידישכיהדבראמתא
לשפהנחשבההיאאולם .לכתיבהולקריאה ,רולדיבהשכנותבכלשימשהוגרמניהיהודיבקרבומקובלת

כולההלמדניתהפסרותאילווי,נשיםשפתידהיינו ,יטשיודווייבריבבוזבפיהםנתהוכואף ,ולרקלורר~ ,עממית
האוכלוסייהעםברוהגהמגעבשלעשרה,השבעהמאהבמהלךעבריות.תמידונשארהמלומדתוההתכתבות

בתוהתכתאתשניהלוחריםוהספקידי(בעיקריהודיםויותרותרינאלצובנסיעות,ומסחרביחסיהודיתיהלא
גםרןלחדהחלההגרמניתהגרמנית,דהיינו ,הסביבהשלוהכתיבההדיבורשפתאתלעצמםשןלרכהעסקית)

הצחהמהגרמניתפעםלאהתרשמןהמשטרהחוקריכיוידוע ,היהודיםכליםוהנלשכבתלמשל ,תואחרתולשכב
יאחררבזמןדועוכתבוודיברהםעצמםלביןבינם ,מניתגרלהיהודיםשלזוהתקרבותתולמראולםשבפיהם,

 ; 223 , 214עמי ,יארו(בררבשיובקקרהווהבינםידויהשלאי,היידטקבדיאלהרעשהשמונההמאהאמצע

היהודיבציבורליידישוהמעברהעבריתברמתהירידהעל . 89הערה , xV, 242יעמלק,ןפ ; 41עמיפה,וגרא

בעבריתבמקוםביידיששולשימםינוצרמיסיונריםשעשוהמעברגםרוכאממעידבפרטנשיםרבקבובכלל
נשותבקרבןיומיסילצורכביידישהגוברשולשימ ;) 169-166יעמ,ךקרליב(הודיםיהבקרבבפשותתיילעש

 ,) 185יעמ,ךקרליבריםיהיהוד
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להגנתהפרוטסטנטיתגרמניהיצאהעשרההשבעובמאהעשרההשששבמאהלכך

השפהעליונותעללטענותהיההתאולוגיהמניעלצדאולםהלותרני.התגייךשלהשפה

מלחמתלאתרגרמניהשלהפוליטיהפיצולבעקבותוליטי:-פלאומימניעגםהגרמנית

שהשפהמאחרמלכד.כגורםהשפהותבחשיבמיוחדדגשהושםהשניםשלושים

להדגישצורךהיההאומה,אתלאחדשיבלוהעיקרייםהכוחותאחדהייתההגרמנית

היאעםשלששפתוהתפיסה,אקושלטענתולפיזרות.מהשפעותולשחררהערכהאת

תקדימיםלמצואכדיאולם ,הנאורותבואעםרקשורשתבהמזהותואינטגרליחלק

לגינוידטשישליציאתו 42לותר.אתדילקרואלשפתועםביןעמוקהאחדותשללרעיון

יחד.םגלאומיוממניעתאולוגיממניעאפואנובעתהיהודיםיבפהגרמניתשלשיבושה

האוונגליתהנצרות-לגרמניםהיהודיםמןתיהעברמעבר

החדש'כ'ישראל

השפהבסוגייתשודטמשתמשימיובגרמניהיהודישלשפתםאתובתארביראינוכהעד

הצדמןבו-זמנית:ביווניםמשנינובעתורתוביקית.רתוחבדתיתלביקורתמוצאבנקודת

עלביקורתהשניהצדמןהיהודים;בקרבבעבריתהבקיאותחוסרעלביקורתהאחד

באמצעות,כימלמדתהשוניםהפרטיםשלכוללתחינהבחית.וכהנםשפתהיידיש,

הבחשונוצרית-אוונגלרתלמסקנההקוראאתלהובילמבקששודטהלשוניתהביקורת

 .ביותר

אנטי-כמעיןלגמרי.נעלמהלאהיידישמפניונדחקהגרמניהליהודישאבדההעברית

העבריתאתהו;יזpמרותקבוצותשתימצייןשודטניהגרמיהדותשללבורותהתזה

אשרוהמזרחאיטליהויהודיהנוצרים-גרמניםההבראיסטיםוהטהורה:המקוריתבצורתה

 43רבהיי."חינניותבולדקדוקבהתאםהעבריתאתוהוגיםקוראיםאשבנזכיהודישלא

גידבניהמציאות.אתמהימןבאופןלתארמרצוןלנבועבמובןיכולהשודטשלזואמירה

שלקנאתםבהולמרההשכלהלפנישלבגרמניההיהודייםהספרבבתילמתרחש

ספרדיהדותשלהספרבבתי ,עשרההשמונההמאהבתחילתבגרמניהיהודיםמלומדים

 44העברית.בלימודרבדגשהושם )באמסטרדםפורטוגזי-יהספרדהספרבבית(למשל

המזרחית,היהדותשלהעבריתרמתאתלשבחנוסףמניעהיהלשודטכינראהזאתעם

והמזרחאיטליהיהודישלהצחההעבריתבקריאה:שממשיכיםבכלנחשףושהולךמניע

שהביאשרויכלין,אמשוםגרמניה.בצריםוהנםהמלומדישלעבריתאותההיאלטענתו

איטלקים,מיהודיםהשפהאתלמד .לבןקודםשנה-200כבגרמניהלנוצריםהעבריתאת

השפהשלביותרהטהורהוהטובהההגייהאתקיבלנוהנוצריםאנוגםיישהרי

 45ית".העבר

בגרמניה.הניצריםיןארבההאבינחשבגרמני,ניטסימה ,) Rcuchlilן, 1455-1522 (רייכל,!ייהאןא
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שודטשלכהתפארותלראותםבןוכמאפשראלה?םריבמדללמודאפשרמה

 ;גרמניהדיןליהביחסהמלומדיםוחבריושלשלוההוהגבריתבהערמתעלראיסטבהה

התפיסהוקזחי-אלהריםבדמאחורייותרבהרהעמוקהכוונהלאתרגםראפשאולם

 '.החדשישראליהםהםהאוונגלייםשהנוצרים

דיילבאשהואכפי ,וביהדותיהודיםבהפרוטסטנטילעניין ,) Hsia (הסיהןשמצייכפי

בכתביהמחודשהענייןזולתנוספיםמניעיםהיו ,ואילךרמציהומהרפבגרמניהביטוי

יםרבדבהרבהענייןהיהלמעשהדתם.אתרלהמיהיהודיםאתלהביאןוהרצאודשוהק

שלילהבמקבהבניהםייהסתשבותירתךילתהלהקדמהרקתרניתוהלהיבגרמנםיייהוד

כיישראלעצמהאתבנתההאוונגליתשהכנסייהמאחרדית:ויהוזהותניתרתלוזהות

הנבחרהעםהםכיתביעתםאתדיםוהיהמןלהיתחלולשלמאמיניהעלהיה,יהחדש

וכתיבהמחקריםעריכתהיהוזמטרתםלהשגתהכלימו.קובמעצמםאתלהציגמכןולאחר

נבעולאתוהיהדעלהרבותתוירהנוצשהעבודותמרתואאתז .תוהיהדוהיהודיםעל

נגליתווהאהילגרמנואתנוגרפיתריתוהיסטמראהומשישאלא ,גריראענייןךמתו

 46החדשה.

לתישלתובאמצעהחדשישראלייתולהיעשניסתהליתגהאוונסייהנשהכזה,ןרעיו

ביטוימקבל ,לעצמההתוארשלניכוסוויהנבחרהעםילתוארהיהוריםלשיעתםבת

ידיעתאתםנילפרוטסטנטמנכסהלותרני,לוגוהתא ,שודטבשפה.השימושדרךמובהק

שלא ,הנבחרהמקראי,ישראלעםשלווכממשיכיושירכיוםגמציכךידיעלוריתבהע

בעודרכלומשפתם.בממצהיתרביןםשרואיכפי ,גרמניהייהודבקרבלהמשכיותכהז

 .טסטנטיםוהפרהנוצריםאצללערנהזוכההיא ,הקודששפתאתמאבדיםרמניהגדיוהיש

המחדדיםתומאגודוםיטיעונומביאהזהןויהרעאתומדגישדטושזרוחהפרקךמהלב

שועיעלריםופילספרט ,משללו.באמתותהקוראאתלשכנעכדייהמרכזןויהרעאת

בהכנסתמכיםוהתנוצריםםימדומלעלםגמספרשורטריתבעללמורהחפציםהארץ

אתסיכנואפילוווכסף,ץמאמ ,זמןהרבהשהשקיעויםראחועללאוניברסיטאותהעברית

הםיומאמצהיכלפםהערכת ,לעבריתהנוצריםשלתםומסיר 47עברית.ללמודכדי ,םעצמ

הוזכרהרבשכ ,ספתונדוגמה .היהודיםבקרבלהזנחתהברורבניגודםיעומדאותהדוללמ

ריתבהעשלהמושלמתההגייהעלשורטרשמעתיהשבחיםשלאחרהעובדההיא ,לעיל

ידויהשלשפתםאתמולהמעמידהואבגרמניהםיהנוצרובקרבאיטליהידויהבקרב

דליבהשלזויהגסוהשפה.עבולטלדקדוקהמנוגדתקלתוקלכעבריתצגתיהמ ,הירמנג

 .לנוצריםדיםוהיהמןהיבגרמנהעבריתרבמעשלןהרעיואתיאהאףמחזקתהגייה

סיכום

שפתםביןשורטשיוצריהגהאנלושלומשמעותהפהיקהאומלעלדולעמוזחינרבככעת

יםרהעבשימשורכאש ,המקראבימי :בהווהובעברגורלםוזהותםלביךהיהודיםשל
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השפהלשונםהייתה ,כאחדומדיניתחברתית ,דתיתמבחינהומופתהנבחרהעם

לאחרישראלעםשלהידרדרותועםוטהורה,מקוריתמושלמת,שפהשהיא ,העברית

עדונעלמה,הלכההעבריתבשפתו:גםדומההידרדרותחלהלגלותוהיציאההחורבן

עלאותההיודעיםמאודמעטישבגרמניה)המבטמתמקד(וכאןההווהיהודיבשבקר

הנבחרכעםמעמדומכולרויותמדינתועצמאותו,ישראללעםמשאבדהוכ,ךבוריה,

האומותןבילהתפזרעליוזרנגמעתההקדושה,הלאומיתהשפהגםלואבדה-האלשל

שוניםממקומותשיהודיםזומבחינההן-בשפתוגםניכרוהדבר ,ביניהןרבבולהתע

מכוערת,בעגההמדברים ,גרמניהליהודיספציפיבאופןהןזה,אתזהמביניםאינםכבר

האומהשלשפתהלביןקדםמימישפתםביןלגרמנית,עבריתביןרוברלאשילובמעין

יושבים,הםשבתוכה

 ,החברתיותידהמצבםאתלשקףהיהודיםשלשפתםממשיכהשודטשלבתקופתו

התאולוגית,טעותםאתמשקפתבעבריתהיהודיםשלותםרובדתיתמבחינהלטענתו

פעםשלהאמתיתהרתושאיכנהתפילות,ואתהקודשכתביאתמביניםאינםהםשכן

יצרוהםעברםשלהקדושההשפהשמןכפי 48ביותר,המגוחכתהדתאתהיהודיםיצרו

היהודיםשלהנחותוהחברתיהכלכליי,וליטהפמצבםרקלאונלעגת,מגוחכתשפה

והקלוקלת,הנחותהשפתםגםאלא 49 ,הדתיתטעותםאתאפואמשקף

להיבדלותםהביטויוגםהסיבהםגהיאהיהודיםשלהשונהשפתםחברתיתמבחינה

מכשולמהווההיהודיםשלהשונהשפתםהנוצרים,לביןבינםהקייס?ץ Oלוהסביבהמן

אשרמובן,הלאיכיאחרהיהודישלזרותואתמרגישההיאליהודים,נוצריםביןלהבנה

כמימצבואתמשקפתבגרמניתהןבעבריתהןכהלכהלדברמסוגלשאינוהעוכרה

כקרבלחיותמבקשהואאחרמצדכתווך:תמידנמצאאלאמקוםלשוםשייךשאינו

הואכימראההשפהכרםהעכר,מןזהותועללשמורמכקשהואאחרמצרזרה;אומה

יחדגםשתיהן-שלוהגרמניתהןהעבריתהןישהרהסעיפים,שתיעללפסוחיכולאינו

תמידהיהודיגםכךממנה,שונהזאתבכלאךלגרמנית,קרובהשהיידישכפי ,בשותומש

היאגרמניהבהיהודיםשלוהקלוקלתתהוהנחשפתםוזר,שונהזאתובכלונוכחקרוכ

זו,כמדינהוהעלובהנחותלמצבםמשל

זאתתחתנעלמה.לאהיאאולםגרמניה,ליהודיאמנםאכרההעבריתהשפהלבסוף,

העובדהעמם,נמנהשודטשגםהאוונגליים,הנוצריםבקרבמחודשתלפריחהזוכההיא

הנצרותשללהיותהועדותביטויהיאהקרושהשפתםאתהיהודיםמןישויירשהאחרונים

הנכחר,העםשלוהמחליפההיירשתהאוונגלית

עםיכהאוונגלייםהנוצריםשלהרעיוןוכמ ,היהודיםעלשודטשמותחהביקורת

חידושככחינתאינה ,ההווהליהודיהעברדייהוכיןהמפרידההתפיסהאוהנכחרי

בגרמניהנוצריהבראיזםשלארוכהכמסורתחוליההואשודטשודט,שלופתוכתק
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אלהלרעיונותהתייחסותהמחקרבספרותישכיוםגםרבים.רורותבמשךשהתפתח

שורט,אצלישזאתובכלהמוקדמת.החרשההעתשלנוצריותבאתנוגרפיותולמשמעותם

גםובעקבותיהםהנוצרים,האתנוגרפיםשרובבעורחירוש:משוםזה,אמרבמגםולכן

(כגוןהיהוריםשלהרתייםנהגיםובמבטקסיםבעיקרעסקו ,בימינוהחוקריםמרבית

באמצעות-נהשובררךרעיונותאותםאתהנרוןבפרקמביעשורט 50 ,)םוחגימילהברית

להיותשאמורתחוםשזהאףהרתי,האספקטבעיקרולטבכאןםגאמנםהשפה.תיאור

היהורים.שלר~קולר, 1הווברת,המרבשפהגםעוסקשורטשהריתר,ויחילוניצביוןבעל

אפשרהיהלאתקופהאותהשלהנוצריתרופהבאישהרימפתיע,אינוזהרבראולם

הקביעה 51ליהורים.באשרבמיוחרנכוןהיהוהרברלרתו,קשרבליאדםעללחשוב

היהודים,שלהסטראוטיפיםלמכלוללמפתחהמוקרמתהחרשהבעתהפכהשהשפה

ברור.יביטוהיהוריםיימוזרויותבמקבלת 52ורתיים,רוחנייםלתחומיםחרירהתוך

מקיםמראי

2 

3 

4 

זובסוגיההעוסקהפרקאתלמשלירכךעל
ואילך. 172עמיולקובךשלבספרה

 . 166,161-157עמיקרליב,ך

 . 102הערה , 3-31עמיו,כה

עמידויטש, ; 67עמיגראופה, ; 149עמיברויאר,

יאתנוגרפיההמונחאת(שטבעהסיהילך;וא 274

 . 289-288עמי ,דויטשובעיקר , 204עמי ,ברנטרי 12

אנציקלופדיהישודטי,הערך ; 331יעמכהן, 13

 . 1004עמייודאיקה,

עמיכהן,ירהיהודיסבמוזרויותומותהקדלדעות 14
332- יעמ'ודאיקה,אנציקלופדיהשודט, ; 331

 . 704עמישרקנברג, ; 1004

 . 117עמי , IV ,: 284-283עמי , IIדיס,והיהזרויותומ 15הסוגהאתשהביאכמישודטאתןצייומוצריתי,נ

 . 283עמי , 11 ,דיסהיהומוזרויות 16 , 223יעמי)םודיהיהתימוזרויובלמותשלידיהזאת

228-  , 2עמיבעיקראקו,ריזורתבמסומפורטלדיון 17 ; 161-160עמי , 1999ובוולק ; 232 , 226

-15 . 202-201עמ',ךקרליב 14 , 25 , 45 , 75- 73 , 114- הסיה, ; 120-121 , 113

 . 226-224עמי . 340,277עמיכהן, 5

כשפההנרמניתלעלייתואילך; 85עמ'אקו, 18 ; 161-159,155עמי , 1999וולקוב: ; 226עמי ,הסיה 6
340 , 277עמין,כה  . 105-95יעמירושלמתוהמהראשונה . 326,307,295,

 . 113עמי , IVודיס,היהתומוזרוי 19 ,אטיננר ; 149-148עמי ,יארובר ; 75-74יעמו,אק 7

-276עמיטש,ויד ; 66עמי ,ראופהג ; 41עמי  . 116-117עמיו, Vהיהודים,מוזרויות 20 , 273

 . 80יעמאקו, 21 , 8 , 4 , 1 'עמ ,מנואל ; 226 , 223יעמ ,הסיה ; 279

יעמ , IV , 294-292 , 283עמי , Iו ,היהודיסויותזרומ 22 . 163-161עמיב,ךקרלי ; 154 , 108

 . 123-117ירדני, ; 160עמיהאחר ,לקובוו ; 224יעמהסיה, 8

 . 283יעמ , 11היהודיס,ויותזרמו 23 . 314,295,278-277עמי ,כהן ; xiv-xiiiעמי

 . 282-281עמי , 11היהודים,מוזרויות 24עמישרקנברנ, ; 33 \יעמכהן, ; 233-232יעמהסיה, 9

 . 113עמי , N , 285-284עמי , 11 ,היהודיסמוזרויות 25להלן.ירתופרטניוגמאותד ; 704

 . 113עמי , 1Y , 285-284עמי , 11היהודים,מוזרויות 26יעמהסיה, ; 285-283יעמדויטש, ; 68עמינראופה, 10

 . 282-281יעמ ,ח ,היהודיםמוזרויות 27 ; 340 , 334 , 327 , 312 , 278יעמ ,כהן ; 228 , 223

 . 282עמי , 11היהודים,מוזרויות 28 . 51-52עמ' ,קליר

 . 283-282עמי , Iו ,היהודיסמוזרויות 29החדשהבעתאלהמיםובתחהאינטנסיבילעיסוק 11

 . 62עמיקליר, 30 ; 326עמ'ן,כה ; 223עמ'הסיה, ; 288עמידויטש, 'ר

 • 113עמי , IV , 281עמי ,ווודים,היהמוזרויות 31 . 51עמי ,קליר



 I 49רתיתוביקורתלשוניתזרות
 41 . 28עמיכ"ץ, ; 34 , 6עמי ,אטינגר 32

 42מודההואגםאולם , 34 , 7-6עמיאטיגנר,למשלרי 33

מהותיפןובאהשפיעלאשהדברלהניחסבירכי
 .ההתקופואתהל,הודיהיחסעל

 43 . 6עמימנואל, ; 277-276עמי ,דויטש 34

 44 . 289-288עמי , I {רים,והיהמוזרויות 35

 45 . 292-291עמי ,] 1 ,היהוריםויותרמוז 36

 46 . 291-290עמיזן,היחודיס,ויותרמוז 37

 47עממיתהבתודעההיידיששלהסוגיותלשתי 38

 48.ךבקרלירילמיסיוןבהושהשימושלבגרמניה

-185,169יעמ 166,159 . 49 

 50 . 292עמי , 11 ,דיסהיהומיזרויית 39

 51 . 159-158עמיליבך,קר ; 99-98עמ' ,אקי 40

52 

 . 159-158עמיקרליב,ך

-339 , 102-99עמ'ו,אק  ; 160עמיליב,ךרק ; 338

של Dec!afllllf;Oו le'נו; l GCו 1S;II1)1ל-מפנהיאק
 . 341בעמי ) 1527 (ליתר

 . 284יעמ , rrהיהודיס,תוזרויומ

 . 82-83עמיפולק,

 . 284עמי , 11היהודים,מוזרויות

 . 229עמיהסיה,

 . 295עמי , 11חיהודים,זרויותומ

 . 141יעמ,נידירירזהןלרעיו

 . 26עמ' ,ץ"כירזחלרעיון

 . 307עמי ,כהן ; 282 , 280עמיויטש,דלמשלרי

 . 145-142עמיני,דירבהרחבהירהדתלסוגיית

 . 159עיבךקרלי

מקורות

 . 1978ביבאתל ,ועיוןמחקרפרקיהחדשה:כעתהאנטישמיות ,לואשמאטיננר,

נטנברוק-ר'םתרגא, ,החדשהכעתגרמניהיהודיתולדותגרץ,ומיכאל ,מרדכי ,ארויבר

 . 2000ירושליםנ,רגינצב
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