
 1בספרותהזיוףושאלתסאטאנוביצחק

מאת

פלאימשה

ספררתשלדמותהבעיצובחשובתפקידממלאיםויוצאי-דופןרני-ענייןעברייםסופריםשני
 .) 1794 " 1740 (ברליןשאולרו' ) 1804 " 1732 (סאטאנרניצחק :בראשיתהבגרמניההעבריתההשכלה

מאבקם,בדרכי , 2הקרונותבדעותיהם-היהדותפנילחידושבמערכהלשניהםודמיוןקירבהצד

מלומדיםכלפיהםשגילונאי-ההבנהגיסאומאידךגיסא,מחדאליהםבני-דורםביחסובמיוחד
סאטאנוניצחקכלפיזלזולשלליחסהניאהזראי-הבנהיותר.מאוחריםזמניםבניוחוקרים
שלשליליתולהערכהבהן,שהניעוולרעיונותליצירותיהםניטולשלליחסשגרםברלין,ושאול
כלפיהשליליביחסדןהנוכחיהחיבורבגרמניה.העבריתההשכלהספרותבמסגרתמפעלם
נתינתו.לראשיתשנה 200מלארכברלאשזה , 3סאטאנרנחלדייצחק

לשתימשתמעבלתיבאופןהבהירשלאעליו,קובליםסאטאנונשלדורובביהמבקרים

לאחרנ'המאסף'שנתפרסמהבביקורתואילך). 1789 (אסף''משלימחברשלזהותואתפנים
לאור,המוציאעלביקורתהמנקרמותחהכרכים,ארבעתמתוךשלושהשללאורהרצאתם

המשוררחראהזהאסףאםהודיעולאהמחבר,שםהקוראמעיד"העליםכיעלסאטאנונ,
לנובחאסףנשםעצמואתכינהאשראחראישחראאםאודודחמלךנימיהיהאשרהקדמון

נדפסוהחיבורמןאחריםפרקיםסאטאנרב.יצחקשליצירתוכללעלבכתוביםגדולמחיבורחלקהואזהמאמר

והשכלה',יהדותביןהשלמהסאטאנרב:יצחקשליצירתו'לראשית(תשל"ח),כבנא,גל'בז,כרךב"הדראר",

גנוזות""מגילותשלהמהדירסאטאנרב'יצחקתש"ם, 1 ) 335-334 ( 4-3חרב'חדשה),(סדרהאכרךרב"בצררן",

בעצמו:שחינון

פעולהשיתפואףשהשנייםאלאקרובות,השנייםשלשדעותיהםבלבדזרלאכישיערו,החוקריםמןכמה 2

ברליןלשאולסייעהמובהק","המזייףשסאטאנרב,סברה,הביעגוץלאור.ובהרצאתםספריהםבחיבור

 ·) 112עמ'תרס"ז,ררארשאט,היהודים,ימידבריגראץ, .צ(ראש''בשמיםהשר"תחיבורבמלאכת

כיהסובר,מאהלו,רגם ,) 24עמ'תרמ"ז,האסיף,המאספים',('דורקאנטררל.י·הולךגוץבעיקברת

הדפוסביתמנהלמסאטאנרב,יצחקו'הסופראתראש][בשמיםזרבעבודתוברלין][שאולהמזייף"שיתף

מרחביהב,ספרא,כרךאחרונים,זורות-ישראלימידברימאהלו, .ו(הספר"הודפסברנערים','חינוך

איינליצחקשנכנסמשעה 1787בשנתערדהדפוסמנהללשמשחדלסאטאנרבאולם ;) 337עמ' , 1954

ה,ישארל,ספררתתולדותצינברג, ·י(מעניינתגימטריהעלזרהשערהלבססניסהצינברגזה.לתפקיד

זהבנושאזיוניועייןזר.לשאלהמצרייךפיתררןמהורההיתהנכרנההיתהשאם 1 ) 127עמ' , 1959תל-אביב

 XLllנרך , Hebrew Union College Annualברלין',שאול'החרדי•הרבשלהדתית'הריפררמהבמאמרי

בשבט(טק"צגל'הבמישור,בספרותנו',הזיופים'לפרשתבמאמרותודרש.בנושאהעירורכןטז.עמ' 1 ) 1971 (

 1 ) 1971(ירושליםאספררת,מסלוליהחדשה•,העבריתהספרות'לתולדותרבינרביץ,י·ר-ז;עמ'תש"ד),

ראהברליןושאולסאטאנובציחקעל , 35עמ'תשי"ז,תל-אביבהמעילה,ספרפריצקר,ואשר ; 16עמ'

האחרוניםבשנתוניםשנדפסומאמריירנןרט',ח'פרקים , The Age of Haskalah, Leiden 1979בספריגם

 • 1979 , 1977 , 1975בשנים Leo Baeck lnstituteשל

 ' Isaac Satanow's "Mishlei Asaf" as Reflecting the Ideology of the Germanבמאמריעייןוערד 3
, 3 . Hebrew Haskalah', Zeitschrift fur Religions- und Geistesgeschichte, XXV (no 

225-242 . 1973), pp . 
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פלאימ.

ומפרטפרלרניא",סאטנאףכ"איצקהמחבראתמזההוהואתמים,כהאינוהמבקרמיוחדת".
ולאהוא ;המהללוהואהמסכיםהואהמפרש,הואהמחבר,"הוא :ביצירהחלקומכלולאת

אחר".ולאהואהשליח,
הסכמותומחברלמשלים,הפירושמחברגםאלאנלכ,דהמשליםמחבראינוסאטאנוניצחק
"משתיזר,ספרותיתמהתחזותנוחהאינההiכבקרשלדעתוהספר.בראשהמופיעותהרבנים
ממנו.יומשךאשרההמשךמצדוהשנית ...באמתנבגדועצמומצדהוארעכיהאחת,סברת.

שכלבילידיתבונהואיןחכמהאידבלבבםהאומריםבעדתנולבחסרירביםנודעכאשרכי
מעורכיררלפסרן,אהווןהואהלא"הימן",המאמרעלחתרםהאירוניהלמרבה , 4האחרונים"דורות

ההתחזותלשיטתלהידרשעצמורולפסוןנאלץהנושא,מורכבותעללהעידכדיוכאילו'המאסף;
אלאבלבדזרולאשלו.החיים'בארץ'שיחהאתבפרסמו'המאסף'שלכרךבאותוהספרותית

דידולגביוהכשירחזרהמשכיליכתב-העתשלגבחוברתסאטאנובלגביורלפסרןשפסלשכול
T 

 • 5דבחוברת

פנחסשלבספררגםנרמזתומרעיוסאטאנובשלהספרותיותהליכותיהםעלדרמהביקורת
בשםשרוציםמהוכותביםגדול,באילןדבריהםתולים"ולפעמים :הברית''ספרהרררויץ,אליהו
והמהבפנים,קדמוןאיזהבשםדבריהםכותביםולפעמיםלבר,עלעלהלאאשרקדמוןאיזה

בקהלוחיצוןפנימיבעצמוהואהואלפנים,בהישבורפאיםובאמתדבריו,עלפירושעושים
T T 

יצחקכנגדכדררבנותבדבריםהאואףפדוטוביההפרלמוסןיוצאשניםכמהכעבור . eרפאים"

האיכותואפוסיחכמותקטניבחבורירדורנולבניחטאתראשיתסטאנוב"והאיש :סאטאנרב
שלמדבריו . 7וכר"'רכמתא t ~ביאשתכחדיוכתבבומלבראאשרנאתנייזוהרמספררכנודע
שאףדבריםותמימים",שלימים"במעמדסאטאנרבשלספריושויפתעללמדיםאנופדו
השמרניתהיהודיתהחברהשלניותרשלילייחסעללהעידכדיבהםישנכוניםחםאיןאם

בסאטאנרבשדבקהמטבע-לשרןטבעמהאמבררג,מנדלסוןמשהבן-דורו,ואילוזה.חדשןכלפי
שלהמיוחדמצבראתלבטאהמטיבהאימוח- 8מאמין"וחצימידחצי"הוא :הידפסהמאז

עמיתועליוהעירסאטאנרב,שלפטירתולאחרהי"ט,המאהשלהראשוןבעשורזה.עברימשכיל
נספרר"יש :לספריוהדוריחסאתמביעהאוליהיאשאףהערהבן-זאבליביהודההמשכיל
חוצץיצאגםבן-זאב , 9חדשות"אינןוהמועילותמרעילותאינןהחדשותאךומרעילות,חדשות

 • 10המה"בארץאשרלגדוליםאותםומיחסמלנוספריםה"בודהסאטאנובשלשיטתוכנגד

זה.עברילמשכילביותרשליליתתדמיתביצירתגוץשלחלקורבההיסטוריתבספירה
הנחילכנראה,לנרדקן,ומבלירנן-זאב,פדווולפסון,שלדעותיהםאתאימץאשרגוץ,זההיה

אוהבהיה"הוא :ההיסטוריוןעליוכתבסאטאנרב.שלאנטיפאתיציורהמאוחריםלחוקרים
כתב-ידמצאכיהפתאים,שיאמינוהיהרצונוכאלה.זיוףבמעשיהבריותאתולהונותלהתחפש

הנפלאכשרונועלישתוממווהמשכיליםבתהלים,הנזכרהמשוררףסאאחריושהניחישן

רבב-דנג.עמ'(תקנ"ר),גחרב'זהמאסף, 4

שצר.בעמ'רסאסאנרבררלפסרןביןהפולמוסבהמשךעייןרכןש;עמ'וראהא-ד,חוברותשם, 5
ע"א.קיז,דףתקנ"ז,בדיןא,הברית,ספרהרררריץ,א.פ. 6

 • 28עמ' 1 ) 1804א:(מהד' 1866רילנאהחרב,להטשלישתה','חרבפעדער,ט. 7
 • 252עמ' , 1872אמשטרדםתבל,פניכמהמבורג),מנדלסרןמשה 8

 .] 8 [עמ'הקדמה, , 1807רינההשרשים,אוצרבן-זאב,ל.י· 9

הוא,המעניין .] 13 [עמ'הקדמה,תקנ"ח),א:(מהד'תקס"זרינהסירא,בןיהושעחכמתבן-זאב,ל.י. 10
צא:עמ'(תקמ"ח),דב'המאסף',דומיםדבריםאומר-שלמהשיימא-בנרשלבמסורהשסאטאנרב

אשרובחרמים,טוביםדבריםונצררות,חדשותלהביןובאכמעירהואהשואלשהחכםראיתיערד"אשר
חדשים".אינםוהטוביםטוביםאינםשהחדשיםהקדמונימשליאמרעליהם
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בספרותהזיוףושאלתסאטאנוביצחק

כותבשהיהמההואהספרותייםשבחטאיוהנקלבעיניו.ייסבאשר[סגנון]סנגרןבכללהשתמש

מניריושכלפיעלאףשינימאן,רו.ארשמטיהבנרשםאתתחתיהםוחותםעבריםמאמרים

לאאשראיש,היההוא ...כללמביןשאינואוכראויעבריתמניןאינוהזההבןכיידעו,

אתצינברגהעבריתהספרותהיסטוריוןקובעגוץבעקבות . 11מטבעו"בקרבונפשרישרה

אינוקלרזנרזאת,לערמת . 12וזייפןקל-דעתהיהסאטאנרבכיהחוקרים,בקרבהמקובלתהדעה

לידיברם , 13המורכבתשבזמרתולפררבלימאטיקההבנהמגלהוהריהואלו,דעותעםמסכים

מגיע.אינו-שאנןשלבלשונו-ה"חידה"פיתררן

כאילופניםהעמדי , 14בדוייםבשמותאובעילום-שם,כתביואתסאטאנוביצחקפיוסםואכן,

רבניםשלהסכמותוזייף , 16ההוצאהמקוםאת"זייף" , 15עתיקותבספריותמהםאחדיםגילה

מיישבתואינהמדיפשטניתהיאזייפןשהיהמפניזאתעשהכיהקביעה,אולם . 11ספריובראש

 • 90 " 89עמ'שם,גוץ, 11

 , 24 • 23עמ'קאנטוד,של 2בהעדהלעילהנזכרבמאמרועייןוכן , 125 , 122 , 120 • 119עמ'שם,צינבדג, 12

שלמאמדודאהסאטאנוננירידמח"לשלשידזיוףשלמקדהעלו.עמ'שם,תורד,שמעוןשלובמאמרו

עמ'(תשכ"ט),מרספך,קריתתק"ן',[בדליך]אזמידלוצאטו,אפריםשידישחל,'קולבן-מנחםנפתלי

א,החושה,העבריתהספרותקורותסלושץ,נ.גםנוקטיםויצירתוסאטאנונכלפישליליתעמדה . 562 " 560

המקוריים);ורעיונותיוה"מקודית"(!]שפתואתכשדונך,אתמהללהואכיכאף 37עמ'תוס"ח,ודשה

כזיופיו 94עמ' , 1934מינסק ,> 11sפ 1881- <האסק~:;לעועדפוךגעשיכטעועדצועטיווןעריק,מאקס

בדויטשובב, ; 43 " 42עמ'תדל"ו,וינהא,ישראל,ממקורשולמאן,א. ;)"עייג;:~ל;:~טאפ"עמעסעדנוימגיעים

 Meyer Waxman, A History of ; 166עמ'תדצ"ז,תל·אביביג,ישראל,תולדותיעבץ,ז. ; 23עמ'תדנ"ג,
122 . Jewish Literature, III, New York 1936, p . 

הרעותאתסוקרואילך, 166עמ' , 1960ירושליםא,החושה,העבריתהספרותשלהיסטוריהקלוזנד,יוסף 13

תקופת-המעבד"שלאוםהיההואכל·כך.מקולקלהיהלא"באמתומסיק:סאטאנוב,עלשהובעוהשונות

הספרותתולדותבספדולחובר,פ.שלמדבריהםגםנשמעתשליליתבלתיחוות-ועת ·) 167עמ'(שם,

דמת·גןהחושה,העבריתהספרותתולדותשפידא,נ.ח. ; 81עמ'תדפ"ח,תל·אבינא,החושה,העברית

החושההעבריתהספרותשאנן,א. ; 141עמ'הנזכר,בספדומאהלו,ואילך; 314עמ' , 2ז 11תשכותל·אבינ

א,דאדבעד),דוד(בתיוגוםספרתוותולדותישרוךעםקורותקאסל,וווו ; 71עמ' , 1962תל·אניבא,לזרמיה,

לשמצה")•הפרעמשמוטונים,היוההואהאישורכי("ואולי 562עמ'תומ"ו,וילנא

בדויים:נשמותהזהר.מספרקונטרסהמוות,ספדחסידים,מגלתתמים,הולןרינות,דבריבעילום-שם: 14

שכותבכפיבכורים,[ולא:בקודיםמנחת 1המשודד)(אסףאסףמשליפלאי")~מחברו("ושםביבהאמדיס'

המדברי")•("יאירהחזירןספדבנו),-שענעמאן"("הדאקטו ] 172עמ'שם,קלוזבך,

בניתמצאתיהס'("זהניבהאמריוספדיא");גיבזאבביתומלכאאחמתאבי("אשתכחהזהרמספרקונטרס 15

להמל.ןאשדהספדיםעקרבביתבכ"'("הנמצאתהליםספדהראשונים");השדיםאחושל .•.הספדיםעקד

תאובבשלזהכגוןיורעלכתנ·יובושןפירוששלמציאתועלמודיעוסאטאנובישתקב"ו).בדליךיד"ה",

בביתהחכמהעיןהעיוןאלהיום"ואבואתקמ"ט:נדליךנרעם,כפרומןקטופאנחמןחזהאשדוליה

האגדתובריאלגםלביאתואשים ...'פהדנ'אלמרה'הואהלאליהודיםוגדוללשואשדהספדי'עקד

והבה.הבהערש'אביויהיהחירות.וניאורובדים.פשרלמצואבחיבור'יואבקשהבספרים.ואבינההזאת.

ובאתי .•..אוגדתתומהערהשידהביאוראשדהמחנד'[ת].קטנתואגדת.מכתבמשמע.לידיואתיומצאתי

עצמוסאטאבונחושףכדרכו,ואולם,(מהמבוא).הדני'"אתזכותלמעןהדפוסאללהבאיההבריתבמסורת

אוימנית,[שי"ןהשדים""אחושכתבוהקונטרס,בסוףהמובאקטן,בשירהביאורמחברזהותאת

"ילדבסופם):אובראשםכתניו,במרביתמופיעיםאלהמעידשיריםיחד?גםשתיהןאושמאלית?

שמועה".יביןכיהיתרוןלציחקהן /בבואהנתבהלךאםשעשועים

דב".מלךקריתקונשטאנטיבאפה"נופסדיבות:ובדי 16

"שעפטילשלהןהמזוייפותההסכמותהקדמונים")•מגאוניםהסכמותעםבכ"' •..("מצאתיניבהאמדי 17

קלוזבד,(לפיתונ"ב"צפתק"קבשאיכ"ץבפתלי"מוהד"דושלהשל"ה)של(בבוהודוויץ"ישעיה'במוה"ד

צבי ,,ואביו,ברליןשאול ,,משלהןהבלתי·מזוייפותההסכמותמפוזבא).הואנץ ,, , 168עמ'שם,

 •..יוחנןהצעיד •••ירושליםאישפישילאפריםהק' ••.מזרחיבחמי'("חייםדיבותדברי ;לוויךירשה
ועוד.הזהר,מספרקונטרסומשק");מילידיס"ט
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פלאימ.

בראשיתה.החדשההעבריתהספרותמגדוליאחדשלרבת-האנפיןבדמותוהכרוכותהסתירותאת
וגוץ.צונץפסקו-זייפן ?תכליתהמהזו,משונה"הסוואה :ובשואלשאנן,זאתלהביעהטיב
שלשכרהראףמן.אמןעבודתהושקעהמהםאחדבכלהן ?זהמסוגבזיופיםבצעמהכן,אם

אתסאטאנרביעטיראפילולהתגלות,שסופוזיוף,שלהאפשרימשכרופחותאינוזועבודה
להוסיףאפשר , 18היא"חידהאכן,חסודים.פתיחהובדברירבניםשלבהסכמותיהםאלהספריו

קונטרו·בנושאיםעסקושלאהאחריםספריואתזה"קל-דעת"זייףלא·מהמשום :ולשאול
 , 19האחריםבחיבוריוומזכירםחוזראףוהואעליהם,קרוישמואדרבה, ;ברסאליים

שלנכונהמהבנהרחוקיםהיואחריםוגםלעיל,כנזכרסאטאנוב,אתש"הבין"קלוזנרגם
סאטאנובכימורים,הסימניםכל ; 21ספרותיתשיטחזוחיתהסאטאנובלגבי , 20ומניעיוזהיוצר
לאורח-המחשבההתאימושלאדעותבהםשהיוספריםאותםכמחברזהותואתלהסתירביקש
הריזייפןהיהסאטאנובאםחוץ.כלפילפחותממנה,חלקחיהאשרהחרדיתהיהדותשל

ליצירותיהםשיתייחסוהדיןומןזה,לכינויראוייםהאירופיתההשכלהבספרותוטוביםשגדולים
האנגליים,חדאיסטיםמהסופריםורביםטולאנדאתלהזכירכדאיהללוהסופריםביד"זיופים".כאל
היטב,ידועהשדרכוברליןשאולמלבדתקופה,באותההעבריתובספרותולסינג,ד'חולבאךוכן
הפולמוסייםכתביהםאתפירסמואחרים,ורביםאלה,סופריםייטליש.וברוךוולפסוןאייכל,גם

היאאףעתיקכ"ישלהגילוישקונוונצייתאלאבלב,דזוולא , 22בדוייםבשמותאובעילום-שם,

.ך 2 • 11עמ•שם,שאנן, 18

 :תקל"ב)(ברליןהיקר•אדרב•אגרתהיכרם.כיספריובשערבציינונרסחאיתלשרןלמטבענדרשסאטאנרב 19
אמתרשפתרננותשפתיספרמחבר]נבעלבע"ממסטאנבסג"ליצחקמר•המדקדקהרבני i'iחקרגם i'i"הכינ
הנעלההחכםחקרוגם"הכינו :) 1773(ברליןתפלה·ביתב•אגרתיהושפט";ועמקתפלהביתואגרת

ושארהיקרואדראמתרשפתרננותשפתיבע"ממסטנאבסג"ליצחקמרה"ררהרבניהשלםהמדקדק
ויהליצחקמרה•השלםהמדקדקהרבניהחכםחקרוגם"הכינו : ) 1773כברליןרננות'רב•שפתי ;ספרים"
תפלה".רביתר 1הילואדראמתשפתס'בע"ממסטנאב

המעברדורבןשהיהלעובדהוליקרי-ונפשר","חסרונותיואתמייחססאטאנרב,אתלהביןהמנסהקלרזנר, 20
 ,) 167עמ'הנזכר,כבספרראמת"חיתהלאעדייןהחדשהוהאמתאמתהיתהלאכברהישנההאמתש"בימיר
סאטאנרבשלהיצירתייםבדחפיםמוצאזאת,לערמתשפירא,הסופר.שלבליקוייואשמההתקופהכלומר,
היסודיתכמנטליות"המשחקיות"אתומאפייןרפררפית",ליצנות ...ליצנית"רפררפירתליצנות:שלמגמה
 .) 315 " 314עמ'הנזכר,כבספררשלו

שנים,לפנישנעשתהסאטאנרבעלזהמאמרשלהראשוניתוהכתיבההחומראיסוףההכנה,עבודתבעת 21
שנתפרסםאסף".'"משליוחיבורוסאטאנרביצחק•עלורוסס,שמואלשלהחשובמאמרולפנייהיהלא

כדרךסאטאנרבשלזרדרכואתלבטאהיטיבורוססכילציין,הראוימן . 392 " 370עמ'כתשכ"ג),ל"בבתרביץ,
כתביו.במרביתבדויה","ארכאיזציהשלכשיטהמובהקת,ספרותית

 ' The Impact of Deism on the Hebrewבעבודתיעייןוכתביהםהאחריםהדאיסטיםטרלאנד,ג'וןעל 22
Literature of the Enlightenment in Germany', Eighteenth-Century Studies, VI (1, Fall 

35-59 . 1972), pp ; הביבליר·וברשימה , 82עמ• , 1972תל-אביבמסורת,'בכבלי-מנדלסרן'משהבספרי
- John Orr, English Deism ,רכן:גראפית; lts Roots and lts Fruits, Grand Rapids 

1934 , Michigan ; ז,עולם,עםימידברידרבנרב,ש.עייןבעילום-שם,ספריואתשחיברטרלאנד,עלערד
 P. H. Holbach, A Letter fromעייןד•הרלבאךעלאחר.בהקשר , 285 " 284עמ'תשכ"ה,תל-אביב

1826 Thrasybulus to Leucippe, London . חינוךאתשחיברהעובדהאתהסתירלדוגמה,לסינג,גם'
 H. B. Garland, Lessing the Founder ofהשררהבר.המרבעותהפולמוסיותדעותיובשלהאנושיות'

176 . Modern German Literature, London & New York 1962, p . בתקופתהעברייםהסופריםביןאף
מעורכיאייכל,יצחקבדויים.בשמותארשםבעילוםכתביהםאתשפירסמרכאלהנמצאוהראשונהההשכלה
עמ•תק"ן,ו,(המאסף,בשמושלאהאשתמוע'יאוריהבןמשלם•אגרותאתפיוסםומייסדיו,·המאסף'

בג-נ,דעמ•תקב"ד,ז,(המאסף,החיים'בארץ'שיחהכמחברזהותואתהעליםררלפסוןאהוון ;)טל- nל
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בספרותהזיוףושאלתסאטאנרביצחק

עתיקףת·שלבמסורהמתראזיבולוס''מכתבספרואתהוציז~ד'הולבאן ;התקופהנספרותידועה

בספרייהריימארוסשלהאפיקורסייםהקטעיםאתמצאכאילופניםהעמדילסינג , 23יומין

אייכלויצחקברליןשאולנדרשיםהעברייםהסופריםבידואילו , 24אנונימייםככתביםופירסמם

ראש','בשמיםלגביברליןנהגכןבלב.דמלביה"דיםמשמשיםעצמםכשהםכתב-י,דגילוילשיטת

האשתמרעי',אוריהבןמשלםב'אגרותאייכלעשהוכןזמנו,ולרבנילרא"שאותרשייחס
 , 25לעבריתמערביתדבריו,לפיתורגם,אשרבכתב-ידלידיונתגלגלושלכאורה

שבאמתממהופחות-וליצןקל-דעתזייפן,-בולראותשרצוממהיותרבוראוהחוקרים

במושגיםשפטוהוהםבזמנו.הדתיתהמחשבהואורחהיהודיתהחברהסדרימבקר-היה

שאולעלביקורתשמתחווכדרךוקיומו,ייחודוולהבנתדעתולסוףלרדתניסיוןללאשלהם

-הדוררבניכב.כדובגלויבאומץחוצץיוצאלר~~ותרשרצוסאטאנוב,כלפינהגוכןברלין,
בביקורתלצאתיכוליםהיולאברלין,שאולוכןסאטאנוב,אולםהיהדות.שלהדתיתהאוטוריטה

משפחהקישריאיתנים,בקשריםהחרדיתהיהודיתהחברהאלקשוריםשהיומכיווןגלויה

חוריןאהווןהרבכימצינראמנםהתאימו.לאהמתבוללתהברליניתלחברהואילוהזדהות,וקישרי

האשראילוניתןכן(ועלוברליןכסאטאנרבשלאבדת,תיקוניםבעדהמלאובשמובגלוייצא

ובתופעותהדתיתבהידרדרותחזתהאשראחרת,תקופהבןהיהכברחוריןאולםהמתאים),

אופישנשאהגלויהלמערכהליציאהנזמנוכשרהחיתהוהקרקעפרספקטיבה,מתוןההמרה
 • 26מובהקיהודי

אצלכללקיימתאינהכמחברסאטאנובשלשמוהעלמתלגבישהרגישותלציידחשוב

במשחקכקוראמשתתףהוא :זואףזרלאלפגם.טעםכלבכןמוצאאינוהוא ;כווייזלמשכיל

 :ושרב-עצמוסאטאנובבאשכאשרמובן, , 27על-ידיומכןוניםרמזיםפיעלהמחברשלזיהויו

פראב],אר[רינה(שאלאניקיהאורבספראתלארדהוציאייטלישובדרך ;)שעמ'תקנ"ז,שם,והשררה,

כיכאףס"ט"סילראזיברזיארחנניהו"פנחסבשםועורכיו''המאסף'אתהשאר,ביןהתוקף, 1תקנ"ה)

שב,עמ'תקנ"ז,ז,המאסף,והשררה,ע"א;יט,דףשם,הספד,שלסופרלקראתעצמואתמזהההוא

מהבדהיה'מיקסטנבדגיבלזשטיין,דרתשלמאמרהרכן'האורב',למחברבאשדררלפסרןשלזיהרירידמיזתר

מאמריםכילציין,יש ·) 570עמ'תשכ"ה, ,'מספד,קרית ,'?"א"סקתשבתרביןס 11תקשנתביןה"שיחה

שלהיסטוריהקלרזנך,שלהזרמהודעתונוספותדוגמותדאהרכןבאנונימיות.נתפרסמוב'המאסף'דנים

הסרפד',שםהעלמת'עלאונסיי,י·שלברשימתועייןכןכמר . 168עמ'א,החדשה,העבריתהספרות

 , 434-432עמ'(תרצ"ר),גבלירנרת,

 " This work is undoubtedly a translation from the Greek, asנאמד:האנגלי)(בתידגרםבהקדמה 23
" 1 think myself bound to assure the reader to remove his scruples respecting its antiquity . 

החדשההבריתכשלהואסגנונורכיבסוריה,כנראהלספירה,השנייהבמאהחיהמחברכימוסיף,הואבהמשך

) 7 . A Letter from Thrasybulus, introd. p (. 
 • 28עמ'שם,ברץ,השררה: 24

 ' Some Notes onבעבודתירכן ; 2בהעדההמובאעליובמאמריועיין ; 1793ברליןראש,בשמיםברלין],[שאול 25
47-61 . the Nature of Saul Berlin's Writings', The Journal of Hebraic Studies, 1, 2 (1970), pp . 

ב·שנדפסואייכלעלמאמרייראהכןכמר . 22בהעדהלעילעייןאייכלשלמשולם''אגרותעל

Joi1rnal of Jewish Studies , '1976 ( 21 • 1 ,) 1975 ( 26כד (. 

דתיתדיפרדמהבעזחוריןאהווןהרבשלוההלניתהרעיונית'מילחמתרבמאמריעייןחוריןשלמפעלועל 26

 Leo Baeckשלובשנתוןסג·עט,עמ' ,) xxx (1968ו xכרך , Hebrew Union College Annualביהדות,'
lnstitute , 1979כדך) XXIV (. 

"איך :האחרוןבעמ'וייזלכתבהמדברי,''יאירבשםשנתפרסם 1 )]ה 11[תקל(ברלין,החזירןספדעל 27

מי /שמתברמאותרתיביןלארמי /חתמתברודמותךאשאלמהאן /פלאישמךלמההסתתרת

לחודשב'המאסף'אסף''משלישללארדהרצאתועלהמודיעיםהמאספיםגםהכלי"·אתעשהמיהצורף

הואאםהספד,זהמהבדהואמינודע"לאאסף:שללזהותובאשדספקותיהםאתמצייניםתקמ"ח,ניסן
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פלאימ.

אסף',ב•משלישמראתפיוסםלא·מהמשרםלהסביר- 28בנרבשםאחרת)(מסיבהבמסורה
 , 29עליהרומזרקאלאהאמיתית,הסיבהאתמוסרהואאין

"אין"ברשה".היעדר :נוספתתכונהלסאטאנרבצינברגמייחסהנזכרות,לתכונותיובנוסף
אתחיברעצמוסאטאנרבשהרי , soצינברגכותבלזיוף-ספרים",בחולשתוכללברשסאטאנרב
 :הזהר'כ/ספר'קונטרסעלהבאהההסכמה

ואתהאישאתידעתיכיכתבםעצמוהמביאואוליהדבריםיצאמימבטןדיעתילאאך
אחרי'משלגונביםדברי'מגנבישכלבהיותמהםחלוקאךדברי'ממגננישהואשיחו

תרצהאםכאמדםזהז"להתירווכברלאחרי'ומייחסםמשלובב iגרזהלעצמוומייחסים
אומריםבשםדברלאמוומשוררמליץכלדרךזההואכיאףגדולבאילןהיתלהלהיחניק
 , 31הי'משללמ"דאמררםלאלאומריםהמיוחסאיר'[ב]ס'כמוכהםדבריםלדברהדארים

ויאמרבר,אשרהמשליםאסיפתשםעלאסף,בשםעצמואתכינהזולת;אישארבכתובים,הנזכראסף
עמדתםאתלקבועמהססיםאינםהםיד".בכתיבתומקדםמאזהיהכןנמצאשכןהנ"למה"ריהרבני

וההדר,המעלהבתורדאינרהרהזההספרמהיהי"אךהמחבר:בזהותלהתחשבבלאהספרכלפיהחיובית
המליצהבתיקוןראםוהמעלות,המזותבתיקוןאםגדולה,תרעלתברהקרראי'יקבלומאדנכבדהוארכי

הרביםאתזכותלמעןלהדפיסואותררוחונדבהרעתהברורה,רשפהצחהומליצהבמשללדברהצחה
כתב-העתשלהיחסנשתנהאחד,מעשורפחותכעבורררלפסרן,שלבעריכתורלז).(עמ'אותם"ולהטיב

לחלוטין.

בני-אדםשלזעומהביקורתעללהשיבכשנצטרך"אךבנרבשםהשתמששסאטאנרבקלרזנך,מסבירבצדק 28
מחברשלזהותובשאלת .) 169עמ'הנזכר,כבספררעצמו"הואעמהםשיתווכחראויים,אותםחשבשלאקטנים,
-שענעמאןהדוקטורארסאטאנרבשיימא·שלמה-סאטאנרביצחקשלבנרבשםנתפרסמואשרהכתבים
אביר.על-ידינכתבוהדבריםרכיעבריתידעלאששענעמאן'המאסף•,עורכישלעדרתםכללבדרךמתקבלת
מ"טספך,קריתסאטאנרב',יצחקשלביצירתוביבליוגראפיותשאלות'לבירורבמאמריעסקתיזהבנושא
 , 439-436עמ' 1ד) 11כתשל

יצירהיותרלהעריךנוטיםההמוניםא. :סאטאנרב-שענעמאןמרנהסיברתשתיע"נ.הדףבקורים,מנחת 29
הספר];[ברעיונותבושישבמהולא[בסופר]בקנקןמסתכליםהםבת-זמנםיצירהלגביואילוקדומה,

כןלעשרתנכרןשאיןמהמומם,לרביםוהמוכיחהדורשמנהגיאלבמרותיהםלהתדמותיתארו"רביםב.
נאהוישמקייםנאהואיןהתיקונים?]לדרישותאמן-הלשון,סאטאנרב,רומז[האםדורשנאהישכיבאמת

האמתתבחןלמעןהספרים,מחברישמרתלהעליםראויאלוטעמיםמשנילכןדרוש,נאהואיןמקיי'[ם]
עלבהתקפהנגדרשיצא'המאסף'אתמאשיםשסאטאנרבמעניין.אומרה".בבחינתלאעצמהבבחינת
'המאסף'עורכי ;)ב"עמאדףכשם,לכךהעורכיםאתהסיתבן-זאביהודהרכיאישית,מסיבהאסף''משלי
ההצטדקותדברי .)ב"עודףכשם,בר"שנחמןשלעליהםכתב-ההתקפהמשפט','עיןשלהמחברשהואחשבו
מעידיםבעילום-שםהחיים'בארץ·שיחהאתשפיוסםעל--1797באורראוהםשאף-ררלפסרןשל
 . ..תכליתהועדמראשיתהארתההמחברהואאניאניכיאבוש,ולאאודה"הנהדרמה:קר-מחשבהעל

 . ..הרודפיםבייפגעופןזאתעשיתימדאגהלאהחלפת,יאחרבשםשמיואתוכרתי,בסתרמראשראם
כמרנ,יאישמדבריהעםבאזנייותרלעולמו,הלךכברואשרנודעבלתיאישדברייכנסואוליאמרתיאך
הואבקרבואשרהאישלקולמלשמועיכוסה,שמרובחושךפלאיאישלקוללשמועהעםמשפטכןכי

היהכנרכיהחרדיתומדעת-הקהלהרבניםמןחששלאכורלפסוןאיש .)שעמ•תקנ"ז,ז,(המאסף,יושב"
כןלאאולםל'שיחה',זיקתואתלבסוףגילהכןרעלפרידלנדך,שללסיעתויותרוקרובמעולמםרחוק

החרדית.ביהדותמעררהשהיהסאטאנרב,

 • 119עמ'ה,ישראל,ספררתתולדות 30

תאומיםיוסףהרבעל-ידינאמרואלהשדבריםמניח,קלרזנרע"ב.אדף ,) 1783(ברליןהזהרמספרקונטרס 31
- ) 644עמ' , 1886וארשהישראל','כנסתבספורפין.שמואלגםסברורכן , 168עמ'(בספרר,מפראנקפררט

כבספרר,צינברגשלסברתואולםפפד"א".דק"קאב"דיוסףמר'המפורסם"הגאוןההסכמה:בראשהמכונה
בדיחות-ובזרהלשוןבזריכתובהחרדשהרבלתאר,קשהלנר.נראיתזאתכתבעצמושסאטאנרב .) 119עמ'

משתמשע"ב,הדףבקורים,במנחתכגםסאטאנרכירתמדייותרהןאיובלספרההשוואותכך,עלנוסףהדעת.
בחיבורושתהאובלבדשהיאלשרןבכללחברהואיכולההסכמה:בסוףהרשותמתןרכןסאטאנרב),בהן
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בספרותהזיוףושאלתסאטאנוביצחק

גםכילהבין,ישאן , 32אסף'ל'משליבהקדמתוכמחברעצמועלסאטאנוברומזדומהובדרן
מטרה,אותהלהןישוכמוהמיצירתו,נפרדבלתיחלקהןהזהאמן-החיקוישכתב"ההסכמות"

שכתבההסכמותסאטאנוב.שלודעותיויצירתוהתפתחותעםהמלאעיצובהאתשקיבלה

להןונועדו , 33התקופהבספרימקובלותשהיוהרבניותלהסכמותחיקויהןעצמוסאטאנוב

של"ההכשר"באמצעותהיצירהשלהחרדילאופיהבאשרמהימנותליצור :אחדיםתיפקודים

הספרשלחוזרתהדפסהלאסורוכןהספרים,בהפצתסייעשאל-נכוןדברובנית,אוטוריטה

כמקובלקרפירייט,מעידהראשונה,הדפסתולאחרשניםעשרבתרןהמחברברשותשלא

שיטתולהבעתכמכשירסאטאנרבשלהבדויותהסכמותיומשמשותכןכמוהרבניות.בהסכמות

הספרותשלהכתיבהדרךעםהרעיוניתהמסהשלהכתיבהדרךאתלשלבהמבקשתהספרותית

לדרךמיטאפורהאיפואהיאדבריםגבינתלשוןכזבו".השיר"מיטבשלבמתכונתהביזיונית

דבריהםהמייחסיםהשירבעליכל"כזרןומשורר",מליץ"כלשלהדימיונית-בידיוניתהכתיבה

סאטאנוב,שלבת-קולוספקללאהיא-החיבורעםאלאהמחברעםלהסכיםצודךושאיןשמיים,יראת

יוסף ,,שלשמוכילציין,ישזאתלעומתבקודים.במנחתמכןלאחרשהביערעיונותמבטאההאישכן

לאריסטוהמזות'ב'ספרואףבינה',ב'אמויסאטאנוב,שללספריוהסכמותבכמהמופיעיוסףפודתבע"מ

מבטןנודע"ולאה•קונטדס•:שלהשנייהבהסכמהזהותועלהמחבררומזוכןעיון.וצדיך .) 1790(ברלין

בעליכלכדדךשיובשפתיצאיצואאךהאחרוניםמוודותהמחבו'יאחדכתבםואוליהזכרי'יצאומי

ודןחוזרוהואהזהלנושאורגישעדסאטאנובהשם".אנשימעולםאשרלגדול'ידבריהםהמייחסיםהשיר

ובכךאחריםקדומיםלכתביםביישומההזאתהספרותיתשיטתואתלהציגאינטרסמתוךאחדותפעמיםבו

המחברשלבטכניקהדומהשימושהדמב"םבכתביכבוומוצאמחפשהואהיהודיים.המקורותעללבססה

 ) 1795(ברליןההגיוז'מלותל·באורהגהתוראההתודתיות")·החכמותמבעליאחד[את]שר("שאלהבדוי

אשדההיאהחכמהבדברמשכיללאישחגוריהםליחדהמחבריםמשכילידוןכן"אמנםההדיר:אשר

זהחיבורובראשז"להרמב"םעשהכןאשדודמיון,במשלואםבאמתאםוזהההואהחיבורעסקבהעסק

פנימהלבואהראויזההואמיבזהיודהוכאלוהתלמידיםלאחויחסםאשדהמודהס'חבודוובראש

סאטאנובמסבירגםכך .)א"עה-ע"בד(שם,ז"ל"הרבידברכסילבאזנילאכיבלבואמריולקחת

שמו,איובצדיקאישיחז•הנביאלדתבטרםבעולם"היהשלו:דרכועל-פיאיובספרשלהמחברחידתאת

מעשההואכאלוחידהומליצהבמשלשמועלאיובספרלחברהמושליםאחדראהרב,זמןמותוואחדי

תחילתגםראה .)אבהקדמהתקנ"ט],[ברליןכאיוב "· ..לאיובהמעשהוכינהומקדם,מאזועבדחלף

ד[חלקחסדיים'ל'מגלתביאורובתחילתגםהוויכוח.בדייתעלתקנ"ה)(ברליןהכוזרילספרביאורו

לחזקעל-מנתספריםהעתקתשלהעתיקהלמסורתסאטאכובנדרשע"א,א ,) 1802(ברליןאסף]משלישל

חייבדברשלשבסופוומחליטידועיםאינםשמחבריהםידועיםספריםמזכירשהואעםשלוטיעונואת

הואמיידענולאהספרזהמחברחסידים,מגלתספר"זה :במחברלהתחשבמבליעצמועללהעידהספר

ההםמההעתקותחיבורועשוהוישניםמספרי'העתיקוהושוביםנדאההספרומדבריהיהזמןובאיזה

אבניםשהקונהכמודברסוף ...חזקיהואנשיהעתיקואשדשלמהדבריאלהגםדדךעלהשונים

הספרי'ככהאותםקונהויופיםטובםלפיאבללטשם,מיאונקבםמילחפשעליואיןומרגליותיקרות

מחבריהםששמותהכוזריוס'החינוךס'נדאהוהלאמחברםמילדעתצווךמאיןאמיתתםלפיחשיבותם

הישניםהספד'יכללאכיביושןהספריהולללאכיאףמאד'חשוביםחיבור'יוהמההיוםעדנודעלא

בו".אידחדששאפי'וישןישןמלאחדשקנקןישז"לכאמדםנבזיםהחדשיםכלולאנכבדים

הנ"למהד"'כיחברהמינודעלאכיוהסתרההעלםמסרה"הנה : ] 2 [עמ'תקמ"ט,ברליןא,אסף,משלי 32

גםדברוזהאשוחיברהעצמוהנ"למהו"'ואוליהואמשלשבאמתוהנראההיתה,וכןמצאהשכןאמו

הצח".שיחוואתהאישאתידענוכיבינה,אמריבחיבורו

 " Intimationsבמאמריהעדתיכברבראשיתההעבריתההשכלהבספרותההסכמותשלשרנותשיטותעל 33
, of Religious Reform in the German Hebrew Haskalah Literature", Jewish Social Studies 
3 XXXll (1, January 1970), p. 3, note . הספרעל"'הסכמות"תודר,שמעוןשלברשימתועייןוכן

איסורשלהמשפטי'היסודוקובר,נחוםשלובמאמרוז,עמ·תש"ב).כסיווןגבמישור,ההשכלה',בתקופת

עמ' .) 1972כירושליםגהיהדות,למדעיהחמישיהעולמיהקונגרסדברילספרים;ב"הסכמות"ההדפסה

343-333 , 

823 



פלאימ.

משרםהעבריהמשכילשלהבדויותבהסכמותיוישזאתעם . 34השם"אנשימעולםאשרלגדולי'
לרשנדרשספררתי,ז'אנרמהורתהןשלהן.כלשרבןוכתופעה,כמוסדל"הסכמרת"ולעגליגלרג

ספרי-היראיםשלהספרותילז'אנרשנדרשכפיהספרותיים,ולצרכיוההשכלהלצרוביסאטאנרב
הספרותית.עבודתושלהשניבחלקהולמשלי-החכמהיצירתובראשית

שלהאמיתיכמחברזהותועלרמיזהלשםהמכשיריםכאחדההסכמותלרשימשוזאת,עםאן
כמחברמופיעאיבראחדשמצדבמהטיפשותבסתםברלתשרןשאי-אפשרלפיכן,אםהיצירה.

בהסכמות,המחברכעלעצמועלורמזחרארביהמיניהאןקדום,למחברהמיוחסתהיצירהבגרף
גמורניתוק :ספרותיתהאחתשוברת.מגמותשתיבכןלראותדעתנו,לפייש,-במבראאר
והשנייה ; 35שלההמוחלטתהאותנטיותעללשמורכדייצירתושלהספירהמןהמחברשל

הקיצוניים.החוגיםשלמיידיתמתגובהלהסתתרכלשחרניסיון :חברתית
הספרותית·דרכוכתביו,להערכתהדרןפתוחהסאטאנוב,שלוביצירתובדמותוזהעירןרקעעל

העבריתההשכלהספררתשל'?היצירהכחלקהמין-המאמיןשלההשכלתיומפעלוהאידיאית
הזמניםדרישותלארדושיקומםוהיהודיםהיהדותשלמחודשלעיצובממאבקהוכחלקבגרמניה
האירופית.ההשכלהשלהתרבותוצורכיהחדשים

ע"ב.אהזהר,מספרקונטרס 34

הדמות,דברילתוךמדבריוהמשרבבכל·יודער iiQמשללמעורבותההשכלהסופרישללנטייהבניגוד 35
בפרשנות-אחרבמישורזושיטהנוקטסאטאנובבסיפור.שאירעטובמעשהעלהאלאתמהללאו

אסף•.'משליאתהמלווה
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