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"מגילרתשלהמהדירסאטאנרביצחק
בעצמרשחינוןגנרזרת"

בכתבור*)הםפקנרתשל(תחילתה
פלאימשה

מציאתשלהבדייהוביצירתהמחברשםבהעלמתסאטאנרביצחקשלדרכו
שלעדותופיעל . 1784ב"שנדפסבינהאמריבסיפורמצריהעתיקכתב-יד

אחדשלביבליר"טעק)(הנק·נרא]הספריםעקד"בביתהספרנמצאסאטאנרב,
מסבירבהמשך .הקדמונים"'הגאוניםהסכמותעםבכ"יהראשונים,השרים

ר·רבנולררין,חירשצביר·ברלין.שלרבהלדפוס:הספרהובאכיצדסאטאנרכ
המשכיליםמחשוביהיהאךבפראנקפררטברבנותכיהןאשר-ברליןשאול

ההסכמותלשתינילווהשהסכמותיהם-פרק-זמןבאותוהעבריים
הרבכותב[-כךדבריולפי"אשרכתב-הידאתלפרסםביקשרהר"העתיקות",

ומןז"ל,שעפטילמהגאוןהסכמותעםחי·רכךנמצאכךבהסכמתו-]לררין
הספר:בפירסרםהמבלבה"דשלהמוצהרתמטרתו '.'ל"זנפתלימהר•הגאון
[=המסורת]והקבלהר pהמחע"פה·אתידעורכלםלאורו,רביםיהבו"למען
האדוןפניאתלראותיעלועתהגשם,יעצוםולאבשם,שניםכגדראחדשהם
הכל"'.יבינדדהמשביליםה:

יצירתובתקופתסאטאנרבשלהמתונהההשכלהפרוגרמתאיפרא,לפנינו,
שיבליחבחקירהשאוחזכולמוגדר:אךמליצי,בחרוזהמתבטאתהראשונה
וכדיאמונה.בענייניוהמעשייםהגשמייםהחייםבדרכויעמדולאיחד,ובמסורת
יבינווהמשכיליםסאטאנרב:מסייםנסתרת,כרונהבדבריויששאכןלהדגיש,

מכוונתומעטהביןלרריןצביכר·להשכלהמעטשנטהשרבלוודאי,קרובהכל.
"אחריבהסכמתו:כותבהואשכןדעתו.לסוףירדלאאךסאטאנרכ,של

ידירסמךואף-על-פי-כןמהם·:כאחדזהאףרחי·זהבדודינוהרצועהשהותרה
חלקושרבברלין,שאולר'בנר,בהשפעתכןשעשהלשעראפשר , 3הספרעל

נרגע·אינוכאילופניםמעמידעצמושאול ,,ואילוהגרמנית.העבריתבהשכלה
יתןמה ]".[בינהאמריס·להדפי'[ס]נר"רהגאוןאא"מר"ברשירןואומר:בדבר
עלבטוחלכי"אףאביר:עלסומךהואמערשהובתמימותושיוני",יוסיףרמה

 , 4יישר"ואמרתיראשינענעתילכןאא"מר

הכתיבהופשרהמחברשלההתחזותסיבתאתלמצואהמחפשכל
שלרובורובבידר.חרסיעלההספרשלהראשוןבחלקוהפסרדאפיגראפית

זl!לוממהותהמאופיהחורגאינודפיו,וחמישהשלרשיםמתוךשלרשיםהספר,
של·דדכםלראשיתהמקבילהבראשיתה,סאטאנרבשלההשכלהפעולת

בשערמוצהרתכברהעבריהמשכילשלהתיזההאחרים.העברייםהמשכילים
בעבותותתאומותאחיותחוברות,יחדוהחקירהשהקבלהדעת"ילמדהספר:
 , sבספךשונים,באופניםאחדות,פעמיםרנישניתחוזרתזרתיזהקשורות'.'אהבה

"רבאישידעיה,באמצעותהנושא.בפיתוחהמחברשללרגליונרמשמשתוהיא
"אישנרעם,על-ידיהנשאלבינה·:חכמתדברבכלמביןיודע ]".[תבונות

האיסורפשראתהמחברמסביר , sרהספקןתהמברכותסבךאלהנקלעאמונות"
איןההשכלה.סופריאת-והטריד-שהעסיקנושא-יווניתחרכמהללמוד

סאטאנוב.יצחקשליצירתועלשבכתוביםחיבורמתוך·)פרק
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דרךעלהפילרסרפיה,לימודלאיסור-הסבוראתהמשכילמציע-הכררנה
הירדנית,היגיליתמיהלימודלאיסוראלאההגירן·:מןבניכם"מנער

 .אלילים'עברותעלהמבוססת
חכמיכירלאחריר,בזמנוהאחריםהמשכיליםגםזאתשעשרכפימזניח,חרא
חל,המיפנהבמדעים.דהיינוחיצרנירת,רבחרכמרתבחקירותעסקוהתלמוד
לשםובמדעיםבמחקרהעיסוקפסקאזיהתלמודים;חתימתלאחרלדעתו,
הידעצמו.התלמדךבלימודרהצטמצמרתהתרכזותוהחלה , eההלכהקביעת
הרואהמתוךנובעתהמחקרמןהזאתההתרחקותכי-לסברתו-שחשבו
המסקנהשנתבססהעדהשנייםביןחיץנוצרהזמןובמרוצתכלשהי,דתית

בעליביןהשנאהגדלה"לכןהדת";לעצםמתנגדהמחקרהמרטעי.מ._,"שעצם
עצמהלשםברעדהלאהזאתההיסטוריתהתיארריה . gהמחקר"לבעלי mה

אתלראותהמנסההמשכילשלעמדתואתלגלותניתןבהכברכיאףבלבד,
במשךהרבניתהיהדותלדעתו,סטתה,שממנההמקוריתשביהדותהמאור
ברחההייתהלאשדעתותופעותראצירנאליבאורחלהסבירוהמשתדלהזמן,
הנידון.בנושאהמפורטהעירןבעצםלונוספתשמטרהנראה,אולםמהן.

רואהסאטאנרבאיןכךאחרואףזמנובניהעברייםהמשכיליםכרוב
ההשכלה.שלניגודהאתארוהבערות,החשיכהסמלאתכשלעצמובתלמוד

החדשההעבריתהסיפורתבחקרהמקובלותאחדאתלהפריךהמקוםכאן
ארלתלמוד,התנגדוהעברייםהמשכיליםכיהקובע,העברית,ההשכלהובחקר
דבראין .ו oהתלמךךחכמיואתאותרהתקיפורכיהתלמוד'אתשבאראפילו
שלהמקוררתחומרמבדיקתלהוכיחשאפשרכפיזר,מדעההאמתמןהרחוק

ובוזדוגמת-הפרלמי-הפרלמרסיבחלקהןבראשיתה,העבריתההשכלה
כדוגמתהיפה,בסיפורתואף-ההשכלהסיפורתבפתחוייזלשלראמתשלרם
לרשנדרשהבינריההשכלה.תקופתשלסופהלקראתבררידסשלרהחייםהרת

למראי.שליליאכןחראאליהםויחסרו'ו"תלמודיים"חראזהבסיפורסאטאנרב
נתרברר .ותלמוד•""בעליחראוייזלשלראמתשלרםנוברילוהמקבילהבינרי
לדרשנים,ולרבנים,חתימתו,מאזהתלמודשללנושאי-כליוסאטאנרבשל

ועיוותה,התלמודיהפשטמןחרגהלימודםשדרךבזמנו,ולמפלפליםללמדנים
המקרר.אתלדעתו,

גרידא.ההיסטוריתהבחינהמגדריוצאתסאטאנרבשלכוונתוכאמור,
הבילעדיתהארתרריטהאתלערערעיניו:לנגדומשכיליתמיידיתמעשית,מטרה

אנאלרגית,היאמוצאונקודתהללו.התלמודייםשלרהכרל-יכרלההכול-יודעת
המשכילשלדעתועלמתקבלאכןזהוחלקהראשון,חלקהאתמקבלאתהשאם

שלטיעונולפיהשני,חלקהאתלקבלאתהחייבכאחד,החרדוהיחרדי
אםבורייןעלירכנולאבתורהבאראשרהמצרות"שכלכשםלדבריו,סאטאנרב.

להסתפקאפשראיכןידיים','ורחבגדולהתלמודזהמביאורביאורםבלמודלא
"הנהכירתיארלרגיה;פילוסופיהשבאמונה,כברשאיםהתלמודייםשעסקובמה
שלברומוהערמדי·חוברי·באלהדבררכבירלאמזערמעטהתלמודייםאלה

מבלעדיכיהנאמנההחקירהמפיביאורםלקחתחייבי·"אנחנוכןרעלעולם·:
הביאורמבלעדימצרהשרםתיכוןשלאכמראמונתםתיכוןלאהחקירה

 •ו 3התלמרדי"

כדרךסאטאנרבשלהאנאלרגיהשלנכרנרתהעללערעראפשרבוודאי
ולרדתהמשכילשלהטאקטיקהאחרלעקרבניתןספקכלבלאברםשהגישה,

לגבי-האמרנהבחיזוקהצורךבדברטיעונואל-נכרן .מטרתוולסוףדעתולסוף
מצטט:וחראתופס.-ההשכלהדורבניהקוראיםשלדידםולגבידידו

איןזרבמטרתוגםאך .ו 4חרמה"איןפרוצהכעירהיאחכמה,מבלי"האמרנה
פעולתודרכיבררמוזותכיאףהמתון,ההשכלהממעשהחורגסאטאנרב
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התוקפנית,ההשכלהשלה pהטאקטיאתהמציינותלברא,העתידותומחשבתו
נדרשסאטאנרבכיהספרשלזהבחלקנמצאזאתעםיחדיותר.הקיצונית
מהרת ' 1באור"הקשורותהתופעותכגרןחיצונית,בחרכמהבמדע,לשימוש
מדגיםהעבריהמשכילנמצארביהומיניהלדירנו,כסיוע ,• 6הדםותנועתהשינה

השונים.המדעיםבידיעתהצורךאת

יחד.גםובתוכןבנימהשינוימשרםישהספרשלהאחרוניםהדפיםבחמשת
אלהקטעיםכיומטעים,פעמיםשלרשהמבלבהיידחוזרומובלטחיצוןבאורח

ויאכלרימהברשלטישנו"ומרובופגומיםקרועיםהיומצאאשרכתב-הידשל
השעריםעםאחדשכםלחברםיבלתיולאופרקיו.שעריובקצתדפיוחצי

מספרהמחבר . 17הספריילשערימהלאהלהשליכםשהוברחתיעדהשלימים.
היהאלרץאשרעלצערורעלהבליםהכתביםכמוצאחוויותיועללקורא

הואואילךמכאןהצנועה.הערכתולפיהחכמה""מיטבמהם,חלקלהשליך
פקועות"מביןהמדע""אורותוהחכמה""פנינישלהשיחזררמלאכתאתמתאר
מגילותממש .• eהמהפכתייואלהצינוקאלהשלכתיםכבראשרהסחבותבלויי

גנוזות.

רקלאהיאפגרםכתב-ידשל"הבדיהכיהחשוב,במאמרוורססהעירוכבר
רעיוניתמהכרעהלהתחמקותפתחלמענוהיאאלאראש,לרת ?iשבמשחקבגדר

ביקשבנושא,מלהכריעלהתחמקמשביקשיותרכילי,נראהאולם •' 9מפררשתיי
בספרהגלומההאישית-סיפררתיתבחררייההקוראאתלשתףסאטאנרב
המיוחדעללקוראלרמוזכירוןiךסרפר-המשכילכן,עליתירהשלפנינו.
חייבהמשכילשהקוראהפיענרחשיטתרעלכתב-הידאתהמסיימיםשבקטעים
מפורשות:הואאומרואכןהמחבר.שלדעתולסוףלרדתעל-מנתבהלהשתמש

ארתךמראהאניאשרלכללבךשיםאתהמשכלתנפשבעלאםהמעיין"רעתה
ואשרמעולם.ארזןשמעתןלאאשרדבריםותשמעונצררותחדשותתראהכי

מהגלריייס•.הנעלםתביןמבין i:ללךראםתתבונן.התבוננולאעדן
הקרעים,רביןהקטעים,ביןומתערב,כמהדירשרבהואלכשחוזרבהמשך,

מרובמגרעותניתנו"כאןהחומר:בחיבורחלקו-שלועללקוראמאותתחיבר
כפיאמריםלחברדמיוני[פועל?]פעללעצמיועשיתימתאחים,שאינםהקרעים
תהילים,לספרלרשבייםהמיוחסבפירושוגםסאטאנרבנהגרכןיבלתי".

משמע.תרתי-"לחבר"שההדיר••.לרצאטר,לאפריםשחל,קרלובמהדורת
ספר ryשלבסופרלשבץלמחברמאפשרתהחומרקיטועשלזרדרךכינראה,
אךורסס),העירשגם(כפיצררכםדימסוכמיםאינםשאומנםעניינים,וכמהכמה

אתלספקכדימסריימתבמידההאקלקטיתהצגתםוצררתהעלאתםבעצםשיש
המחבר.שלמטרותיו

למחבר:זרקיצורדרךנוחהבדיעבדכילמדים,אנונמצאיםדבריומתוך
כןעלוהקרעיםהמחקיםמרובהראיותלהעתיקיבלתילאכימגרעותנתנו"פה

דברנפרד,ם,•רזהעניני·לחברלעניומעניולדלגהוכרחתיכיאהבה,עלידילוגו
זעירותאותיותבאותןממשישואפשראחרות]"".[במליםבמייא[פר]הס'

למליןקינציאשיםאך ] ... [הכותבדברי"אלההספר:אתהחותמותשבזעירות
 .• 3כרסףייתםכסף,אפסאםכיאוסף,ערדיבראבלאוסף,ולא ] ... [

שכעבורנושאים,כמהלהעלותהמחברמצליחבליםדפיםחמישהבאותם
בראש .יותרהמאוחריםבספריומרכזיותכתימרתויעלוישובראחדותשנים

הדאיסטייםההשכלהוכסופריברלין,שאולר·כעמיתוכינראה,ובראשונה
הגישהאתלהחדירכמטרהסאטאנרבלושם ,) Bayle (ביילכגרןבאירופה,
אמתאיזושלמציאותהלערערביקשבכךהחברה.עלהמקובללכלהסקפטית

נראתהאךוהתמימות,התרםעולםשלקניינואומנםהייתהאשראחת,דתית
כלשהיודאותעירעררלשםהמשכילים.שלהחצויבעולמםאנאכררניסטית
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גםספקלהטיל-אמינאבהוואלפחות-המשכילהסופרמוכןלאמת,ביחס
וכל-אמיןכל-יכולמכשירבוראהההשכלהשדורהאנושי,השכלשלבאמינותו
לה.ושמעברהמציאותלשיפוט

הקבלהבדרךהשכל,בדרךסאטאנוב;אומרנקנית,האמתדרכיםבשלושה
במיגרעותלוקההללומהדרכיםואחתאחתכלאךהניסיון.ובדרך[=מסורת]
מוגבלהשכללדבריו,האמת.מציאתלגבימוחלטתאמינותממנההמונעות
באשרלדיון.העומדהנושאעצםשלולעומקוהאדםתבונתשללתחומיה
מבקרי-הדתהדאיסטיםשללשיטתםסאטאנובנזקקהמסורת,שללחולשתה

בניביןומתנגדותמקבילותמסורותעלשהצביעומאה,באותההאירופאיים
אל-נכוןשלה.כולההאמתכיטוענתמהןואחתאחתכלאשרז.זשונותהדתות
קיימתזהכגוןספקשלכמיקרה , 24מכריע"ואיןשקריתקבלההיא"האחת
מייסדאתלהעמידדהיינוהניסיון,הואהלאהשלישית,הדרךאללפנותהנטייה
ובמופתיםבאותותשינסוהודיןזו,גישהפיעלבניסיון.-לאמתהטוען-הדת

יקבלועצמו,אתהוכיחאםוהיההטבע.ממינהגלשנותבכוחוישאםלהיווכח
שיכנס"יתכןהזההניסיוןגםסאטאנוב,לדעתאולם,אמת.כתורתתורתוכלאת

הידועותתחבולותאלאאלהי",עניךההואהטבעשינוייהיהולאהשקרעליו
מתגלהזובדרךהחוקרים.על-ידייתגלוכךושאחרבזמנו,בלבדלמשנה
בתחילהשנראהמהכילהטעים,ישזאתעםמובהק.כסקפטיקןהעבריהמשכיל
הוכחתואפשרותהמסורתשללעירעורןבמקבילהשכלשלעליונותוכעירעור
אתומחזירהמחברשבבהמשךכיאמינא"."הוואמעיןאלאאינוהדתיתהאמת
זו:אףזולאהאחרים.ריטריונים pהשניעלועדיףכעולהלפחותכנועלהשכל

 • 25השכלשללשפיטתוועומדיםתלוייםהשניים

שעמדהחשוביםהנושאיםלאחדמודעהמחברכיניכר,כברזהבדיונו
וששימשבאירופההמשכיליםבחוגיוהסיפרותיהתיאולוגיהדיוןשלבמרכזו
יחסיותןלטענת-במאתוהדאיסטיםהסופריםשלהעיקרייםהטיעוניםאחד
ואשרלסינג,שלמיורשומביתשיצאההשכלתיהפיתרוןהשונות&•.הדתותשל
על-ידילהלןמאומץהחכם,נתןבמחזהוהטבעותשלושבמשלביטוילידיבא

להתקייםעשויהאחת,שהיאאףהדתית,האמתבשינויים.כיאףסאטאנוב
הדתיתהאמתהריהיכךאותההמקיימיםולגביי,חלקבאופןשונותבצורות
זכאיםשהםבלבדזולאעליון,באלמאמיניםאךבה:הכופריםהעמיםשלהם.
נאסרזו,השקפהלפיבלבד.זובאמתיםחייבאףהםאלאשלהם,זולאמת
ישאל-נכוןהיהודים.דהיינובה:המאמיניםשלהדתיתהאמתאתלאמץעליהם
מנדלסון'!אצלושנחזרבכוזרי,המצויהרעיוןשלהרחבהמשוםזובדעה

 .הזמןבנימשכילייםסממניםבליוויית
ליתןמשתדלהמחברעברי.משכיליטיפולמקבלאחרדאיסטינושאגם
גםלבלתי-טיבעי.זיקתםבשלילתשייחודוהמיקראיים,לגיסיםראציונאליהסבר
עשייתלשםהטבעחוקיאתמפעילאלאהטבע,חוקילגדרמחוץפועלאינוהאל
שלכל-יכולתושלהגבלת-מהמשוםזהבהסברוישאל-נכוןכנס••.שנראהמה

האל.
מביןאחריוהבאיםשטענוכדרךהעברי,המשכילקובעהדבריםשארבין

 29,דבר"בהלחדשה·בתורתחלקאחדלכל"ישכיהריפורמיסטיים,המתקנים
באומרונתכווןלכךואוליי"חידוש·:שלטיבומהפירשולאסתםאך

שרויההייתהושבושרויהיהשבוהענייניםבמצב . 3הכל"סיבינו"והמשכילים
להסתרוהסוד,הרמזלדרךלהידרשסאטאנובהיהחייבהעבריתההשכלה

פנים.
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