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ריקמ.א.שלכתב·יד

א

אברת,שלרשהעלהאומהשלראשיתהאתהמעמידההמסורת,

לה,רעדותבתרלדרתיבר,אחריםראשיתמינילכמתגםנמשכה

שמבקריההמודרניתיידישספררתאףאחרונים,דרובשני

שלרם·עליכםמבדלי, :רהםאברת,שלרשהעלארתהמעמידים

יכלוולאוארלאעצמםהםכילהזכיר,דיןאבלפרץ.ל.יי·

לאמצעיבייחודלהם,גםרנמצארראשונים,עצמםאתלראות

מדברשלום·עליכםואמנם,כשלפניהם.אבותשלרשהשבהם,

להרהרקרתרבההכותרמגיעההיכןועדשלישייה,עלבפירוש

ענקים.שלכינויבהםתולהשהואמתוןללמודניתן

לאעתהחי ,מבדלי ,האחדאןהאלההאבותמשלשותוהנה

שבייםואילודורנו,שלבידיעתוגםאלאבתודעתובלבד

המוטב,לכלהם,ליבצקיויצחק·יראלריקיאיזיק·מאירהאחרים,

עללפסוחאם :וסימנןהספרות,שלבהיסטוריהפרקיםבחיבת

הרירספרי·לימר,דבאנתולוגיותהשלוביםמשלהם,קטעיםקצת

 ;מהדורותלחידושיזוכיםאינםריקכתביגםלינצקיכתביגם
ילישע 1פס 1$'דקיצורפירסרםוהואברד,דניסיוןברנעשהראשון

שלבסירנו-בסירנותשניבונעשוואחרון ,) 1920(רינהיינגלי

מרדרניזאצית,דרךעלסיפוריוקצתלהוציא ) 1922 (קאסלדוד

שדברהמבקריםשהטעימוכפימשרירות,פטורהחיתהשלא

שנעשה ,) 1954(שיקאגוניגרשמואלשלונסיובוברותחין,ארתה

הנסיונרת,שבשניהשורהוהצד ;זהירותשלצנועהבמידההואגם

הוש:פחה,שינחהשלגזירהמאותהלשנותכדיבהםשאיד

אתלמנותההרגלנשתגרוכןהאלה.הסופריםשניעלשירדה

האחור·בדורותיידישספררתבוניראשוניעםדיקאיזייק·מאיר

משהםיותרותולדתהבספרותההמתענייניםכשאפילונים,

עליו.יודעיםהםאותויודעים
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ב

ביןמתנודד(תאריכהלידתובהוילנה,אישהיהזיקמ.א.

רוביצאורבה ,) 1893 (פטירתורבה ) 1814שונת 1806שנת

ישבשכןמעלית,הרבההרחיקרתרלאיציאותיוואףחייו,ימי

בחומרהנלושוהואנסרריז'),ז'רפרין, , m(זלרליטאבעיירות

ההשכלהמראשוניבהשהיהבישראל,ארםעירארתהשלורוחה

פנייה-,מתכניותיהםלכמהידורבתןלמשכיליהרריעאחוהיה

תקנתהנהרגים,היהודיםמלבשויםעלשתגזרוהשררהאל

כדרךהתפילהסדריתקנתבתי·הספר,העמדתדרךעלהחינון

מהםשרנההיהחראאןוכדרמה,הקודש')('טהרתאשכנזמשכילי

במנהגונבדללא-בחייםבספרות.בדרכוגםבחייםבדרכוגם

 ;והליכותיהםבאורחםמעררהוהיהיהרדי·העירמרוברבמלברשר
היחידה,השרידהמאוהביכמרתוכמרתםכיאף-בספרות

עבירת,(מסכתבהחיבוריולכןרעדיםרממטפחיה,לשרן·האברת,

לשןרכפולחיבורארתוספארתיר),על,מצולהיבזזפררנה,האורח,

כתביובכללמיעוטהריהםשפיגל'),'פרדיםמחזה-'מול('מחזה

'אחי·ד·כן nרא , 1919ב'העבר'במאמרוניגרש.עליהם(ועמד

שמניינםקונטרסים,ועיקרםכתביורובואילותרפ"א),עבר'

כשעתרלוקנהרבהיידיש,בשפת·חאמחרת,כתרניםלמאות!מגיע

עולמו.את

הםלרוב-וסוגיהםבעניינםרמגירניםשרביםאלהחיבורים

מחםסמויים,מחםגלוייםמחםשרבים,מקררותשלעיבודמעשי

שלמבארהשאוביםמהםספררת·בית,שלמתחומהיונקים

האלההעיבודיםבכללמפורט.למחקרענייןוהוארץ, nספררת·

מוסיףאףאןממקורם,אמנםהגורעתרגום,שלמשעיםמצריים

ברוחלהסברה,מכ,רנותהתוספותורובמצדי·צדדים,עליו

שלאדרכוומכאןהסברה,טוענתההסברהשגםוישההשכלה,

הברורה,תבררנהבהערות.אותןגםלעטרלאאבהערותלהסתפק

המוסרברוחהרביםהשכלתהיאאלו,בעיבודיושהדריכתו

אחתלאאבלמיר~לעש),א,ןקריטעש :(כלשרנווהביקורת

בסגולתמתגלהוחראמגמתו,גבולותפורצתהשיחהתשוקת
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ובדרןיהודיםאנשיםשל(שמרעם)שיחתבדרן·לתרמר, nnמשר

da ~ gaw בשילרבי·סיפררמשעשעוחראפולנים,אנשיםשל

בקי·אראמנותשלכמחוזתאותרהמעמידיםרבקטעי·תיארר,

רובו.

ג

מעשישלהנושאיםמגרובתעלוחוזרתקלתסקירהאפילו

צינורי·שלעשירתתשלובתלפנינומעמידתרעיברדרתידגרמר

ערכי·אתלח:פבהבאיםחיבוריםבהםמוצאים-אבריניקת

מצר·הפירושיםלרבותתתילים(פרקיתפילתותורתו,ישראל,

הלכות ;פסחשלהגדה ;שבתשלזמירות Iזרדר·מצרדתדת·צירן

לפשוטי·עררןשולחןקיצורוהיאנשיםחרבת Iארץזרן

לחבבהבאיםחיבוריםבהםמוצאיםשאברכשםוכדרמה),עם,

;איגרתירושליםקוררת ;הקדושהארץ(סיפורארץ·ישראלאת

מספרותנופרקיםשעניינםוחיבוריםלאביר)ברטנרראעובדיה ,,

שלתרגומולפיאיגרת·~ריסטי~סוהיאזקנים(הדרתהקדומה

הפנינים),(מבחרימי·הבינייםמספררתהאדומים),מןעזריה ,,

('מסילתההשכלהלפניאםהחארונים,תדרררתמספררתוביותר

יהודהנוסחירון,חכמי(סיפוריבתרנהאםלרמח"ל),ישרים'

במקצועות·לימודספרירכןשלו),הספר'ב'ביתבן·זאבלייב

ביןרתשבררת),חשבןו-מחשבת(מלאכתממשימדעביןמדע,

היד).(חכמתמדרמהמדע

בהםכלוליםוכלאהאלהחיבוריםכילצייד,חרבהאבל

כגרןמקרך,לכללונכנסיםתרגוםמכללהיוצאיםעיבידים,

מ:פרדיצ'ב),(הפרשו:פארדיטש,ב'פןרפריש'רעד 1סיפורו

זירנילשמואללד'אדר'מול('שלמהמזולתואמנם,השאיל,

ולצדההררימסגרתלצדשיבריברהטילהמעבדאןצאהלן),

הפיקארסקהשסימניעד.המגמה,לדצובייחודהנפשותטיב

ביתרמשכילים,סיפורולפנינוריאליסטיקה,באותותבחלפים

שלעיקרהאלאערהולאמובהקת.מהתלת-משכילים Iדיוק

אורחים'די :הסיפור(כגרןחאריםבחיבוריםגםחוזרהמהתלה

שלבמקררכן,ההשכלהשלפניבמקררראםייראצעסאק').איד
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והואגלגול','רעד :הסיפורכגוןשכן,כללאההשכלהימי

(ומעניינתנפש''גלגולארטריצחקשלהנודעחיבורועיבוד

ובייחודלוינזוןבדיצחק ,,-קירובולביןהמקורביןההשוואה

ב.א.-סיפורדרךבשילוחאםהאחרים,עיבודיולביןבינו

לילינבלום),ל.שיד-מ.דרךבמקוטעאםגוטלובר,

מפליגיםהםהריוסכיניה,ההשכלהבספרותמקוריוולעניין

פורששהואדבריםאספיבין-לעזכותביהיהודיםלסופריגם

כגוןשמםפורשהואשאיןדבריםבין'שבת·בלאט',כגוןשמם,

Sippurim להם,שנמשךמחבריםשלחטיבותביןפאשלס,של

חשולאוכדומה.מגיד')('פייגעלעברנשטייןדודאהרןכגון

ידהראציונלאית,במשכילותוהאדוקבן,חיתהכיהמעבד

שנחרב,שלאחרההם,המחבריםבנפששחילחלההרומאנטיקה,

חיבה,רובשלמנהגבונהגוהישןעולמםבידם,ואףבחפצם

מבחץו,השפעהגםלכךומשנוספהכמיהה.מעטשלואפילו

לכודז'קן,וילנהפניעלהטיוליםהםהלאבפירוש,מזכירהשהוא

והציוניםלהםשההקדמהחיבורים,כמהידומתחתהוציא

תוכנםאךרו,מאנטית,מגישההסתייגותמשוםבהםישבתוכם

עצמוהואהמשוערוככלבה,התערותמשוםבהםישועניינם

שישחיבורים,בלבדלאלכךועדיםסתירה.באותהחשלא

בייחודאלאוקסמים,שדיםאגדות-פלאים,שליסודותבהם

ותוכ·מפלאות-צדיקיםבהשמפותכיםהאגיוגראפיים,סיפורים

קוראובייחודקוראו,חשהמחברמשחשויותרחות·מוסר,

והפולקלוריסטן·לכורחן.המשכיל-לרצונושלבנפתוליםהרחוק,

ד

עממית,ותכונהמש:פיליתמגמהשלהעירובבושניכרואף

יסודותלעשותלושעמדוהואמיזוג,לידילפעמיםשהגיע

לקנותומכוחםובכרחם ,לסיפ;ריוענייןסותרים,ואפילושונים,

ספק·כאיןשנעשהקוראות,ובייחודקוראים,רבבותשללבם

התחייבשעל·פירחוזה,עלחתם(הואלחמדת-קריאתםקבע

-מזומניםלעתיםחיבוריםובניהר~םהאלמנהלביתלהמציא
להוציאאיןתשט"ו),שדפוק,שלמהשלבזכרונותיונדפסהנוסח
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חרגוסביבתו,זמנו,שלמתחומםהזהרב-העשייההמחבראת

שהתפרנסובסיפוריו,בלבדלאאדרבה,ותפיסתם.השקפתםעל

וזכרונן·מחוויותיושינקרבסיפוריו,אףלאאמחומרי·קריאתר,

תכניהתאתלשלבשקדועשייתו,מיטב·יצירתוכמרבן,והם,תיו,

דבריםרובצריךאיןושעל·כןהשונים,לסעיפיהההשכלהשל

אתלחמשירבא'המתעלף'כגרןסיפורכי ,להסבירכדי

חלקוואףרבה'הושענא'לילכגוןוסיפורהמתיםהלנתפולמוס

ט"ופרןנאכט'דיאאופיטער'גףט·יום·טוב'שמעיאסיפורשל

וכדומה,החברה·קדישא)סעודתלילכסליו,ט"ו(לילכסליו'

 rבעניכאמונהטפלות,באמונותהמלחמהאתלהמשיךבאים
אךב.הם,וכיוצאושדיםמתיםברוחותארהחותםבלילהצל

לנו,נעשיםלעיקרכטפללושהיוונפשותיו,ענייניועלההזוי

כעיקראףופעמיםכעיקרומקומו,מזמנוהרחוקיםהקוראים

תיאורשלבלוםכאוצרלנרהםחיבוריוכןושעלהעיקרים,

~ליין,(חייציקלדברשםשנעשומהםודיוקנאות,קלסתרים

וכדו·ניטעו,גףט·יום·טוברעדשמעיאג~לשדלעגער,יעקלי

רחובשלמשופעתטיפולוגיהכדיבהםשישציוריםמה),

בחור-הישיבההמשרתת,השמש,השדכן,(הבדחן,היהודים

עלשחתםמיאלאעודולאוכדומה),הממזרהרחוב,נערהעני'

נחרדולשניםהיהודים,בגדיעלתגזורשהיאלרשות,בקשה

הרילמעשה,הלכהנדרשהזוגזירהכיצדעיניו,במולראות

לרובדהל.א.שלהרוסייםמאמריואסופתאתלהשליםבבואו

ובטלו,שעברואלהבייחודהאלה,הבגדיםעלב'די~ן')(נדפסה

לתול·שערכואףמוועקסלףנג')קלייעדר('דימפורט,חיבורכתב

בחיבוריולמצואנתמהלאהלכךישוער.לאשלנוההורידרת

(ולדעתיורד''דעראושומר'דעו'פ~רוסקעכגוןסיפורים

עגנון),לש"ילמישור'העקוב'והיהממקוריהואיעריאברהם

מתמצהשעיקרומספר,אותוהמעמידות-גנב''נטקעואף

ההררי.סיפורבסיפורו,

 ~,כגוןבסיפורי·הףמור,הדיןהואכילומר,צדיואין
מסכתשחוק,דרךהפעיל,שבר(כלכולת),פ~רדרייענעס'

qui pro quo , פליצענדעוההלצותהחיבוריםאסופתובייחוד')
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ולאשפיטצען').מיט'וויטצעז :וכן ;ל~כפילעז'וsעדרוויצעד

חי,מתמת,(גלגולתסיפודי·בדיםוכמהכמהאףאלאעו,ד

(שודדיםסיפודי·הדפתקהוכמהכמהרכןוכדרמה)שחודתרנגול

ניתןאפילווסכנותיהם),מסעותובייחדוק~דטוש,להםוראש

כקליפההיאהדימתרכחת·משכילים,זעיד·שםזעיד·שםבהם

כסיפוריםמתקלפיםוהחיבוריםבאפס·י,דכמעטקלה,שהסרתה

ספרותלצדגםאמנותשלספררתלצדגםהפרוזיםלגרפם,

הרא·הואאלהסוגיםשנישבין·מעמד-הבינייםוהדיבידור,של

מבחינהביןתלמידיושהםמחבריםושלדיקמ.א.שלמעמדו

דיקמחיבורישכמהכך,כדימוניטוןלושיצא(שמ"ד,גיניטית

מבחינהביןבודזון),יהושעמזח,יהושעוכןמשמו,נדפסו

אלפס).בן·ציון 'ד(דיאלקטית

ה

בטפ.~דהועומדנטועדיקמ.א.היהמעבדים,שאיבתוכלעם

בתולדותחיבורוגברה mומכוילנה,קהילתישראל,קהילתשל

לוהואמקדהשלאכשםיזניחו.בשביליהרטירלירישראל,

במשיחמעשה(רהראסלאניק' 1$םאידישער'רעדכגרןחיברו

עלסיפרולרהואמקדהלאכך ,) 1822בשנתבעיורשנגתלה

עצמועליוהדיכיסין'),לדאטסקע 1$ס('דעוניסטים 1הק~נט

עלבסיפרדרניכריםרסביבירזמנוורישומי ;כוסשעבדהכמעט

עלסיפורואר(מי~טעזש),הפולניםמדדבימיוארשהיהודי

הגיע(אמנםקידרש·השםעלומרתווגירודצקי 1ט 1םהרוזן

הםמקדהשלארכשםמתקנות),ידיםברשחלדלאחדלידינו

אררינדהאם)החאיםעל·פי(לדבריו,ליטאיהודיעלחיברדיר

-יותרהדחוקיםטירלירלוהםמקדהלאכךבררלין,הליטאיעל
כגןרבזמן,אם ;מאדוקויהודיעלסיפרדרכגרןבמקום,אם

לפי(רהראלב·האדיריכאדדימיעלהדסה'ארג'מלכהסיפורו

ויצאפדאנקולם,אשדיצחק ,,הרבהאר·הראדיספארט,אריגן

ואףיל"ג,שלידידתומרקל·מרזסזרן,מריםשלעבדיבתרגום

זימוןרבעיךיורק').'מצדדתרולפרבסקיז.מ.שלבעיבודובימינו

ועלי·דמיונותשלתרפערת·מישנהכמינילוהםועברהורהבין
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קודםכדררגבורתה(ומקרםיהודית'צררייטע'דיאכגרןלדת
באלה.וכיואצצריריטע'יד'העלענעואפילוובווילנה)

דודותיהביןהעם,תולדתשללתחומהטיוליועלהדיבוראבל
מההשאלה,אתכמאליהמעלהקרובים,דודותיהביןדחוקים

בכללם.ולדרדרלדודותכמרפתעשויותלרנראונחדמויות

המוסדיתוחטיביותםהאמרנייתששלימרתםרבנים,הםקרדם·כל
ואנוישראלי,איששלכמשאת·נפשרלהיותואתםמסגלות
יוםהתוספותבעלהלו,ליפמןטוביום ,,אתבכללםמוצאים

הסבכמרתםואלאליהם-הטודי·זהבבעלסג"לדוד ,,טוב,

דבריהםבתרגוםאםשוגרת,בדרכיםהקוראיםדעתאתהמספר

הערצתובולטתדרדרבסביביחכמתם.בסיפוריאםקיצורם,או

לד'האמפ.ףרג,שלרבהשסופרכהן,רפאללד'מווילנה,לגאון
מז'ףכרביץ,ישעיהולד'וביותראדם''חייבעלדאנציגאברהם

כאישי·מתואריםשהםהשררהוהצדמתנגדיםשלצדיקכמין
מרפת.

בתחומהדמוירת·מרפתדאההואכילציין,ניתןכללבדדך

לבידבינהההבדלהלרמיטשטשתשלפעמיםעדהמתגנדות,של
כמתנגדכלרךהלרישמשרןאתמגדידחראלמשל,(רכן,ההשכלה

שלמוסדםדברייתירה,חיבהמתוןמביא,אףרהראגדול),
 ,,מדרבנא,המגיד-דרשניהםגדלויאלההמתנגדים,שלרחי

 ,,,מפשיסחא)שמחה·ע.רנם ,,של(אביוידיסלאבסקי 1רצבי
שהשמיעומדבריהםמביאהואכיחרא,והמעניין ;טאדלדלייב

המת·שביןהקואליציהכאילוהרושם,מתעודדפעמיםבשאכנז.

בחסידות,המשותפתמלחמתםלדגלהמשכילים,וראשונינגדים

אתלאשרהחפץברפעלואוליחולפת.מזזםיזרדהלמעלהחיתה
כיוד·לתזמרארתהשהעמידמתוךההשכלה,שלהלגיטימיות

ההרריםהרבניםמןטוביםרחיוואינםשהיוהרבניםשלשתם
וישנם.

כמהמילאה,מאלההטוביםהראשוניםבימיםהאמונהוהדי

ובזמן,במקרםקורבשהיהבמהעינונתן-ביןנפשרמבתי

סכיניהבניאךהשלימףת,כלילבעיניושהיתהוילנה,היאהלא
במקרםדחוקשהיהבמהלברנתןבין ;קלקלףהאליהשפלשו
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נמק·שכשתקפוכפיוחמדתה,הפאטריאכאלירתתפיסת-ובזמן

להליכהקראחידושהלשםוכנראהלהתחדש,והעתידהרא,

התעניין(והאוממשחידושהתיארואפילואמריקה,לערבות

באזורהאףאלאההזיהשלבאזורהבלבדלאבאמריקהבה

עיבודשהואשקלאררעדיא','דיאספררבעיבודהמציאות,של

הדוד'אוהלסטאו:פיצ'דהרייטשלהנודעסיפורהייהודאופילו

שלוהחינוכיתיה eהאוטולרבותובאלה,אלהכלאידתום').

במהבצדהסתדרובתב·יד)מתוןניגדש.בידי(שנתפרסמה

פתרונים.הסתירות-לאלוהיוהמופרכותהקדומותמדעותיו

לדברניתןובאמתממיצויו,רחוקובפרטיובבללופועלומחקר

(אהדןהחכמיםמגדוליברשהתעניינואףבלבההתחלהמיניעל

וניסרבלונדון)גאסטרמשהב:פרסלא,דוזיןדודבווינה,ילינק

היהלאחיבוריומספראפילוהרישבדפוס,פזורותיובאסופת

בלומד , 1868(ב'המליץ'בחייוברעמעמוובבדבדקדוקו,י.דרע

יחידות),וחמשחמישיםנמנוהפורה,בתיבתושלבעיצומה

המצר·ביןביבליוגראפירת,רשימותבידינוכשמצויותעתה,וגם

שלבלכסיקרןהדחנהוביתררייזן, .ז(בלכסיקאותלערבורפות

:פי:פליר·בפירסומיהנתוניםבין ,)בברןהחדשה,יידישספרות

בתרספאר·ריבקינדיצחקשלמחקריובייחודמיוחדים,גדאפיה

יעריאברהםשול ,) 1922:פלעטעד'('יירואניגרש.שלתיו

הגענולאז) nתשיספרקריתבירושלים',ריקמ,א,('ספרי

עלומיםמחיבוריוובמהבמהבילשער,וניתןהידיעה,לתשלום

מידיעתנו.

מטוביברעסקוכיאםממיצויו,דחוקמקורותיומחקראף

לשו·מחקרלומרצריךואיןרויינריין),מכסניגר, .ש(החוקרים

מטבערת·לשון,מימרות,פתגמים,שלכבית·ארצרהשואנו,

פדי·נחמהםמביא(והרבההשיתין.מןהיונקתיידישמורשת

בספרואבידעיהודהר'הרברבןגעררעט''דאסבספררלוצקי

לשר·אמת,שפראן'),יידישעררעדפרןרוארנדער·אוצר'דעו

שניםבתריסרונמשכהבראשיתואדאמינותהמלואקיימהנר
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יידישספררתאברתשהקפידובדרןהעםלשרןעלהקפידשבהן
אייבלהקומדיות,מחבריהמשכיליםראשונילמןהמודרנית,

~קספנלהישראלעדאטינגר,ושלמהלפיןמנדלדרךרולפסרן,
התח·מצדגםנערנה,ולשרנוהאמינות•מדרןסטהלימיםאן
וניר·רוסייםמהםפורעים,יסודותרובהלקסיקה,מצדגםניר

בית·מהירתחיבוריוחדלולאבסטייתוגםאבלגרמניים.תר
רב.בידרהעלהלנדקרשניסהרכלגנזים,

מבחרהעבריםהקוראיםקהללפנילהביאעתהובבראנו

דאינובןושעלעיקדי·ביררניר,שללתחזיתהתבררנובתניו,

מתוןחלקיםרוברבןיותר,גדוליםסיפוריםשלרשהלהביא
צרודותואףלגופם,העומדיםפרקיםוהםסיפורים,ובמהבמה

לגת·פתיחהזוותהאפניו,ריבויאתלשקףהעשוייםקטעים
ובפעלו.בוההתעניינותבורת

סדןדבתשב"וסיון
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