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מאת

פלאישהמ

נכמהלעייןלינזדמן ) 1804 " 1732 ( 1סאטאנוביצחקהעבריהמשכילשלבכתניועיסוקילרגל

פרסומיו.עםהקשורותבעירת

כ 11דהא 11הריבדתוכריא.

הספרנדפסלמעשהכילהניח,ישרב".~מלןקרית"קונשטאנטיאנ :נדפסהחלקיםשניבשערי

גםהעירשםל'צדצדייךמהםבשנייםסאטאנונ.שלהאחריםספריוכלנדפסונובברלין,
-ת,הליםונס' ; Berlin 1/,עו".נך,נמלן 1קרית"פה-ח"אהחזירןנ,ס' :ן,ג"מלן"קריתהנוסח
זהה,נוסחהמחברושםריבדת""דבריבשעריגםנילשערסביררב".מלךברלין"פה

נ"רשימתבמ,צ,אתחדפ,ןסלמ,קוםחותנתעדותהעיר.שםאתבמפורשהוסיףשלאאלא

 ,)ש"רנ(שמחהבןנחמןשללספורהנלוויתנעריםחינוךבדפוסש.נדפסוהספרים

רינות"."דבריגםרביביהםסאטאנונספרי,מוזכריםזוברשימתמשפט","עיז

צייטלין,רוזנטל·רוסט,צדנו, ,) ZG}V, 1392, p . 132 (שטיינשניידר-הנינליוגרפיםרוב

מניאיםאינםעקב 1ן.בן·י ) CB "ב(שטיינשניידו.פי,רסט, ;ג"ט-תק"ס] 1,[תלמציינים-ופרידנרגדינר

כפה"ננדפסהספרכיוקבעזזהשערהשלדיוקהאיעלנברעמד 2נלאולדדוויגהשנה.אתכלל

האוסרת ,'אחלקשבראשהפיקטיביתההסכמהובראשונהבראשהסתמךהואתקנ"ג.בשנת

(איסורהמקובלתנדרךהמחברכאןנהגאמנםאם , 3תקס"גשנתעדהספראתולהדפיסלחזור

נכתבההרי,משלן,אחריםלספרים 4הסכמותנשתים·עשרהגםשנהגכפישנים),עשרשתוקפד

תקנ"ג.בשנתזוהסכמה

מלכדת""דנונשםסאטאנונשלנכתב-ידחיבורעל-פינדפסהספרניהשערהגםהביענלאו

העירוניתהספדיהכןלפ,ניבירושלים,הלאומיתשבספריהכתני-הידברשימת 4214/15(מס'

"דברישלהראשוןלחלקרביםהקבלהצידינושישחיבור ,) 720מס'מייןע"נבפראנקפווט

עמ'(תשכ"ג),לבתרביץ,אסף','משליוחיבורוסאטגוביצחקעלורסס,ש.שלמאמרוראהסאטאנובעל 1

370 " 392 ; M. Isaac Satanow's 'Mishlei Asaf' as Reflecting the Ideology of the German 
225-242 . Hebrew Zeitschrift fur Religions- und Geistesgeschichte, xxv ( pp . 

נדפסהבגרמניה",העבריתההשכלהספרותבראשיתהמין-המאמיןסאט.אנונ;"יצחקשלינוספתעבודה

בדפוס.בקרובתופיעוהיא , 1973שבענאדהנגב,באוניברסיטתבהכפלה

2 19 . p ZfHB, viii ( Ludwig Blau, Zu Samuel Romanelli's literarischer . 
שמתא]חום{נידוינח"שבגזירותגוזריםהצדקדיגיוביתאניכיראשךעליעלהלאהגבולהשגת"ומורא 3

וענ"פושיונןבליחיאתהאשרהימיםכלההיאההעתקהלהדפיסידואתאישיריםשלאהמדפיסיםכלעל

תקס"ג'.'שגתעד

ומסופקותלגדא)יחזקאללווין,הירשצבי-וגנות""שפתי(כגון:אותנטיותהסכמותישהללוההסכמותבין 4

שנים;-10כהאיסורמשךאתמציינותההסכמות 12כלדיבות")•"דברי,בינה","אמרי :(כגוןבדויותאו

לששאיסורגםמצאנוכילהעיר,ישהדפוס".כלות"מיוםהאיסורתחילתמודגשתמתוכןמות 1חסכ-10נ

לווין.)הירשצביו·שלהסכמתו-סדתקמ"ח,("המאסף",תקופחבאותהשנים
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שנתיים,כעבורהרחבתולאחוונדפס 1791נ"(איציג)יפהלדניאלנמסרזהחיבור , 5ריבות"
הוא- 1736כלזמר ,"'ת'ו'נ'ל'מ"שנת-כתב-הידנשער(הפרטרינות""דברינשם ,-1793נ

אותנטי.) "'ן'ק'ת'א"ושברתישבסופוהפרטואילועתיקותו,בדייתאתלחזקונועדפיקטיבי,

החיבורמוזכרנהםסאטאנונ,שלהאחדיםמנתכיולקבלבונל.הנושאבבידורנוסףסיוע
האלההכתוביםכביאורע"נ,יחדף(תקנ"נ,)ח"נאסף",נ"משלי ) 1 ( :ריבות""ונדי
הגמוןש~ללרשאוהיא,שחברנורינותנרי 1נדהואנהותt1רו,נתחקט:נהאחתשא.להלדעתראוי
וחצי,עמודעל-פניהמשתרעותהמחבר,שלותשובתוההגמוןשלשאלתודנו'.למאו"אחד

דומים.הענייניםאךע"א,נודףח"א,דיבות",ב"דנדיהמו.נאמהנוסחשונהנצורהמנוסחות

"דבריכילהסיקניתןמכאןמלנות".נ"דנרכללנזכריםאינ.םאלהענייניםזהים.והנושאים
 ,) 1795 (חהגיון"מלות"נאורלס'הסיוםנדברי ) 2 (נשבתנכתן.ניםהיהערוךרינות"
 , 6כנרהנדפסיםמספריואחריםניןד"ר" 'ס"נזכרלפ"ק",תקנ"דגדלי'צרםבנ"ירםשנחתמו

רינות"."דברימרמזיםהתיבותראשיניספקאין

"הנרלכתיבתהניאדחרהכוזרי,ספרן,כמ,פרשכמהדירסאטאנונשעיס.רקידלדודאי,קרוב
לפחותנמשךהפירזשבהכנתועיסוקונת.קנ"ה,נתפרסמההכוזרימהדורתרי·נות".ו"דברימלכות"
איפואלהניחישתקנ".דעדלא)אואותנטיותהןאםבין-ההסכ.מותתאריכי(עפ"יתקמ"דמשנת

תקנ".דשנתראשיתלפנינדפסריבדת""דבריני

החזירןםפרכ.

צייטליזלפיפידסטלפינדפסחסרה),דפוס(שנת.ברליןהחזירן,ס'

הספרנתון . 1775בשנתאחריםלפי ,] 1784 " 85 [ 1נ" , CB ; 171, 1892 (שטיינשניידרלפי
להקתיההיאנשנההראשוןלחודשעשורלארבעה"אור :הנאהרמזנמצאע"א)לא
תקל".ה.שנתעלמעידות.במקורהמודגשות;האותיות 7העדה"

נר'גסמשלק,טע,מתפרסםכ,עמ'תקמ",רא,"המאסף"בשנןמדי'מאר.חדבוודאי 1785התאריך
נספרשנים.איזה"כנרנדפסזהתרגוםכיהערוכיםמצייניםשולייםובהערתעברי,בתרגום
ציוןללאהמקורי,התרגוםנדפסע"א,ע"נ-,כזכה,החזירן,נס' 1כשרות.רהד.פיסוהווה.זרוחזיון"

פרידלנדר.דודשלשמרהקטעבסוףנא;נ"המאסף"המתרגם·מיברורלאאגבמקור.

כנו?אוחאכ-כ]'דרים""כמחתמחברנ.

שיימא·שלמהסאטאנונ,יצחקשלבנונשםנתפרסמושארהכתבים,מחברשלזהותושאלת
היטב.ותינזקשתיחקרראויהשענעמאן,הדדקטרראוסאטאנונ,

נמ'שלמה"שיימאמאתשלמה"שמע"מכתבנדפספנ-צה,עמ'(תקמ"ח),ד'נ"המאסף",
ובענייניםסאטאנוביצחקשלהבלשניתשיטתועלנהגנהעוסקהמנתבמסאטנאב".לוילביתיצחק

בחידושהצורךעלרעיונותנומונאיםהנדון.כנושאכותבםשלרבהבקיאותעלהמוריםלשוניים

סאסאנובשליצירתודונישלחננהליתרספקבלאתניאלספרוהשוואתוכתב·הידשלמדוקדקתבדיקה 5

הספרשלזיקתואתגילתהשערכתיראשוניתבחינהגםאךהספרותית;דמותולהארתתתרוםואל-נכון
בקרוב.זוענודהלהשליםמקווהואנילנתב·הי,ד

כוונתוכנראהזה;נשםלנוידועשאינוהשלימות",מהלך 'ס"אתגםמרבההואהמודפסיםהספריםנין 6
וההצלחה.השלימותדעתמהותלאדם"ללמדהיאשלוהמשנהשכותרת 1 ) 1795.(ברליןתמים"הולךל"ס'

 ."".האמיתית
תקנ"נ";ניסןלי"ד"אור-ח"נאסף·משלימשמעותיים:נתאוינימלסייםאהבסאסאנוב 7

בקורים""מנחתנואשהמכתביםארבעהלפ"ק";תקנ"דגדלי'צוםכ'יום"היום-ההגיון
גדליה.צוםחשוך,דו"חא'הסוכות,חג]א' Jא"חעיו"כ,-

מלותנאור

1797 ( 
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פלאימ.

ההבדליםנונדוניםוכןהפייטניםבלשוןהשיבושיםעלביקורתדבריובהרחבתה,העבריתהשפה

אלהדבריםבעקבותחשביה.לעומתהראשונהשלוצחותההמשנהלשוןלנין.המקראלשדןנין

השימושיםמןהמנערתעלהמבוססתהתפילה,סידורכהגהתסאטאנרנשלשיטתועלהכותבמגן

נ"ספרהאבע"ינכתנוהמכתב,שלהראשוןבחלקוהכלוליםלאלודומ.יםדבריםהמשנה.בלשון
ע,מדה"ולשובנו-,משפטגםמוצאיםאבוע"בפחברףע"נ.ע"א-פח:פז ,) 1784(ברליןחמדות"

האבעלרומזתלשרןבענייניהרבההבקיאותהנ"ל.במכתבגםהחוזר-עקרה"ותהיז;נלןת

הרופא.הנןעלמאשריותרהמדקדק

הוטלההנן,אצלכנראהחסרהאךהאבאצלהמצריחהעברית,בלשוןבקיאותאותהמשרם

עדותשענעמאן"."הדאקטארשםהמכונהנקורים""מנחתמחברשלזהותוכספק

שהיהעצמו,וולפסוןאהרןדבריאלאאלהאיןכילרואי(קרובהמאספים"ב"דברימוצאיםאנו

אתידענו"אנח:נד :שצה·שצועמ'(תקנ"ז),זנ"המאסף",ס.אטאנרב),עםבסיכסזךאישיתמעורב

שהואידענובן,אמוןלאכנעריןלערבלעירבואומיוםשיחוואתנשענעמאן]הזההאיש

שורהואפילובאלה,נסהלאכיוכל'מכלידלוא,יןעבריתוכתבבלשוןאולם ".נכבדאיש

המחנותכלכתבכעצמן"ףאסו'אםני.אינוולכןהלשון."באותולכתוביודעאינוקטנה

בזדףנקורים"נ"מנחתנשתרבבואכן,שלמה•~.שמענשםשכנהבמכתבעשהכןוכמו ".הזאת

"והנה :(כגזןזהבןהאבכיןפעולהשיתוףעללהעידשעשויוניםראשוןנגדףשימושדע"נע'/א

ע"נ"בז,דף-ויניאישנתבספוןוליט.באמח.נרתעלאשיםבקדרתי]בקוריראשית

הגזרים").ס'אתנ~"והנה :הספרבראשמדדעא", lונ• .א/'ענח,

במכתביםבכינוייםהשימושלבנו.האבניןמכתניםחילופינדפסונקווים///'מנחתנואש

המכונההלוי'/יצחקחדתםוהאב , 11שענעמאן".הדאקטרחותםהבן ;ומלאכותיניותרתמוהאלה

לתוארוזוהידרשותשענעמאן•~,הר"רכנודהדאק//טר"הרבניבנואלופונהסטנאב"איצקר/

שלהאותוריטהאתלהדגיששנועדוהספר,בגוףדומיםשימושיםעםהיטבמתקשרתהנןשל

ל",מנחתכהקדמהבמיוחדנכתבוהאיגרותכילהניח,סניוכןעלובן-תרבות.כמשכילהנן

כיהדעתעלדמתק,נליצאואחדמקולמוסכאילואחידנראהגנונןסי ;לווכהסבר-רקענקורים//

כשנצטרך//אךבנונשםהשתמששסאט.אנונ.ב.הס.נירו,קלוזנ.רשצדקלוודאיקרובכתנן.האב

הואעמהםשיתווכחראוייםאותםחשבשלא.קטנים,בני·אדםשלזעומהביקורתעללהשיב

 .) 169א,החדשה~העבריתהספרותשל(היסטוריהעצמו//

משליםפיוסםהואוולפסון.כעדותושלאבענוית,כלשהןידיעותלבןהיוכילשעריש

וכ.נראה , 9לטלופרידלנדרשל.הידוע.האיגרתו.גנדכתב(וכן 8גרמניבתרגוםאסף",מ"משליאחדים

,בשםספרפיוסםגם,הבן .) 10ב,פראגיהודי-גר.מני,ב.עיתוןפיוטייםהתבוננותדברישפיוסםהוא

בעניין(כגון,מניסוחיוכמהצחה.כענויתהקדמהלווהקדיםכיידיש,תקנ'/ה)(ברלין"כימיאה"

מטבע-הלשוןאתשענעמ.אןש~לכ"כהאב.שחינוע"א,ינדףב,אסף"מ"משלילקרחיםהחב.מה)

מאביו.הפתיחה)(בחתימתלעמו"טוב"הדרוש

שכשתאלתקןראויסאטאנונשיימאשלכתביומחברזהותשלהפיענוחבסיוןעםנקשר

החותמיםם, ."שהתיבותראשיכלאתקרואשטיינשניידרזדליטש.שטיינשניידראצלשנפלה
כןגם ".מ.מ"כקריאתכפל·מישגהשוגהאף(והוא ".ס.ש/'כ , 1ב//המאסף•דאימרותמאמרים

8 einiger Verse aus meines Vaters Assaf", Neue Berlinische Monatsschrift 
303-3 . Okt. 1800), p ( . 

 • 225 " 208עמ' , 1800ספטמברגל'שם, 9

 1כתשכ"ה)מק"סקסטננרג-גלדשטיין,רותעפ"י ; 188 " 181 1עמ , 1802פראגאמנאטשריפט,יידיש-דייטשע 10

סאטאנוב.ליצחקהקטעאתמייחסתהמחברת • 16הע' , 570עמ'
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השער:העלבהסתמכוסאטאנר.נ,(שלמה)י,מא W'לאלהתיבותראשימייחסש,הואוסופו ,)".ס.ש"כ
ישואולםכנו.כשםהדבריםאתכתבסאטאנרכיצחקכיהאחרים,ככלמניח,הוא , 11דליטששל

כיןרש"יבאותיותבהבחנהטעותוא. :סיבותמשתישטיינשניידדשלזוהשערתואתלדחות

 ;ניךורה-מרובעות)באותיותסופיתכמ"ם(הנראיתמזדנבתסמ"וונידעגולהסופיתמ"ם
תשובהמפרסםם" ".ש"שכןסאטאנוב.להיותיכולאינוהשבשתא)לפי ,.ס.ש(אום" ."ש"ב.
אףמפרסםמו 1עצסאטאנובכימציבו.והנה"עכס",חמלהאתלהסבירהעורכיםשלהשאלהעל
נושא.באותותשובותשתייפרסםכילהניח,ואיןהמפורש.בשמושאלהארתהעלתשונההוא
מחודש.עיוןצריכהסאטאבדבויצחקסאטאנרנשיימאשאלתפנים,כלעל

 ) 1784 (דחחתוםהבלוי 1םו.

הדגמהונדושבכתובים,שבדפוססאט.אנובחיבורישלומוערמורחבפרוספקטהינדזהקונטרס

דבריולינראיםלאכןעלהעברית.השפהשלהירודבמצבהקצרודיוןלשוןבעניינימספריו
במסגרתהמניאוקלוזנרד,בריןל,או.אש"בשמים 'ס"עםזהקו.נטוסהקושרים 12צייטליןשל

 , 13ודברי-פולמוס"ב"שאלות·הזמןהעוסקיםספריו

11 108 . CB, cols. 2504-5; F. Delitzsch, Zur Gescl1ichte der jildischen Poesie (Leipzig 1836), p . 
 • 334עמ•ניבליותיקה,צייטלין, 12

 • 171עמ'א, , 1960מהד•העברית,הספרותשלהסטוריהקלוזגר, 13
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