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פלאישמה

חסידיתאנטיסאטירה

 )ן J 87ו- S 84 (וצחקבכוכבו

העבריתההשכלהשלנתב-העת

 1845משנתארונה:תקופהבמשךלאורשיצאמשנילינתב-עתהיה'צחקכוכבי

עלהעברית.ההשכלהשלבפריודיקהמיוחדתתופעהמהווהוהוא , 1873עד

-וממוחשבמוערמפתחבלווייתנרחבתמונוגרפיהאלהבימיםמניןאניזהנתב-עת
ההשכלה.שלנתבי-העתעלספרייבסדרתהשישית

שהתחילמשכילומשוררסופר ,) 1873-1811 (שטרןמנדלהיהיצחקכוכביעורך

אתערךהואבווינה.הידועשמידדפוסשלהעבריתהמחלקהומנהלכמגיהדרנואת

לפני 1873בשנתנפטראך , 1869שנתעדשנים 24במשךיצחקכוכב'שלהחוברות 36

 .) 37(מס'האחרונההחוברתאתלהוציאבידושעלה

סאטירותשללשורההאופייניתייצוגית,חסידיתאנטיסאטירהעלייסובדיוני

הספרותית.ובביקורתבמחקרלבתשומתלהןהוקדשהשלאזה,בנתב-עתשנדפסו

שלמהסאטירותהושפעותקופהבאותהשנדפסואחרותורבותזוסאטירה

בגליציה.ההשכלהשלאקסלנספארהסאטיריקןאוטו,יצחק

אומראהמחזה,דהיינו-החזיוןשלבז'אנרהשתמשוהסאטירותממחברינמה

ארטר.יאצלראשיתפקידהממלא-בחלוםהתרחשותאוהתגלות,

בבולחוב,הקהילהראששהיהפעילמשכילמונדשיין,צביזליגהמשכילים,אחד

שבו , 2אמת""משפטבשםאלגורי,סאטיריחזיוןנתביצחק,בכוכב'לפרסםושהרבה

והחונמה,הצדקהאמת,בנוכחותוהחסידיםהמלמדיםהרבנים,נגדמשפטמעיןנערך

יסודבהםשישעם",כלל"לטובתשיפוריםשלשלימהרשימהמציעההאחרונהוזו

כלשהו.אוטופי

בגוףהנמסרהמספר,שלחלומובחלום.כאמורמתרחשיםאלהמעידחזיונות

"קול- 3המשניליתהסאטירהשלהמסורתבמיטב-רבהבמהומהמתחילראשון,

נמעטהמספרובעוד ,) 22 :'י(עלי"שתוסביבוהמההשיגונינמעטרב,וחילגדולהמון

אתמתארוהוארבים,אנשיםוליידהמרננהוקולחצוצרהקולנשמענואש,אומר

כתפם,עליתלויארוךבגד ...וארוכיםשחורים"בגדיהםזהותם:אתלאפייןנדילבושם

ושלישיםתחתייםעלייםבראשםנובעותוסרוחים.סחוביםהארץעלארכנותםבתי

מגודלוזקנםהמלאהנבטןעבבטנםאשררבים ." ...וחתוליםשפניםמזנבותעשויים

תיאורזהלצמוח".החלוזקנםשערתחסר,בטנםאשרונמהלבם,עדיורדלבןשער

חסידיות.האנטיבסאטירותונישנההחוזרחסידיםשלמקובל

באוניברסיטתיהדותללימודיהתוכניתראשולשעברעבריתלספרותפרופ'הואפלאימשה
פרסםוייס.וטסאייבשםעלהיהדותללימודיהקתדרהעלמופקדבאורלנדו.פלורידהמרכז

כיהןבעברבאמריקה.העבריתוהתרבותההשכלהספרותבתחומירביםומאמריםספרים
בארה"ב.הפרופסוריםארגוןכנשיא
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במרכז-מאמדו-כתביואתהמשלבתסאטידיתבטכניקהמשתמשהמספר

לעשותרוצההחסידיםהמוןכימסתבריריביו:וביןבינולעימותמביאוהואהעלילה

 4 .)'ז(קודםבגיליון'צחקבכוכב'שהתפרסםלהזכיר""משכילמאמדועלשפטיםבו

רבניוכי ...ישראלרועיאחדימלאוקראתאותנוהרגיזהאיששואלים:"האתהוהם

מתחהנזכרבמאמרו ...מאתך"בקמחינונאנקחועתה !עיניהםשנידתםאלדקפולין

אתביקרוכןבמשכורתם,הואמעיינםשכלפוליןרבניעלחריפהביקורתמונדשיין

 .) 23 :'י(ב'חדד'המסורתיהיהודיהחינוך

עובדתממנו,להיפרעהשואףההמוןשלומבולקהמנוקההברקה,רקעעל

מלאכי"כקולרבן,ביתשלתינוקותאתמתארוהמחברשונה,לסצנההסאטידה

ליומנוסמפלטלאלבלםוהדחוקות,הקרובותמעידותעבדותמכלבאו ...שלום

תודותאלי:ואמדוובשקרני"חבקוניעליו,לגונןבאוהם .) 24 :'י(מיריבי"נפשיולמלט

עללמספרמודיםהםאתנו".להיטיבחסךדהרביתכי ...ידחשוןלךלבותינואלף

נוגשקולעודנשמעלאבנו."הנוגש"שבטבונדאהשלאשהתקין,המסודרהחינוך

וחוםהבלהיוםכלהיה."ספרינוביתהסוהרכבביתהיינו,כאסוריםמלמדינו,בבית

אמונהוחיתהבאודה,נלךתודה,שעדיבואבדנה,"עתהואילובשדינו".חציאכל

אוצרינו!"ד'יראתודעתחכמה

הרבניםתגובתאתלתארהסאטדיקןעובדבסאטידהזהמפנהלנוכח

"רבניביןבעימותסואןלקרבהופכתהסצנהעליו,הטובההסאטירהוכידוהמלמדים,

הכוחותכאילונראהזהבשלבהקטנים".והילדים ...ומשרתיהםוהמלמדיםפולין

התאמהוהיעדרהשוויוןחוסרילדים.נגדומלמדיםרבנים-שוויםאינםהנאבקים

עיוותלמעשהשהואדיספרופורציונליעימותהיוצרתהסאטידהשלמסגולותיההוא

ולהומור.לגיחוךהמביאדיסהדמוני

הואוהתיאורהילדים,שלקולםיישמעלאלמעןבצעקותלקרבכעדנוהרבנים

 ,אך ...כדרכםאותם"ולפצועלהכותחובליםומקלותזעמםמטהעליהם"והניפוחי.
ב'חדד'.המלמדיםהתנהגותעלמהימנותעדויותאנושומעיםויונקים"עוללים"מפי

לדוגמה, :) 24 :'י(ב'חדד'הילדיםאתהמלמדיםשהכווהנגישותהמכותתיאורבאכאן

וכהברגלו,ואחדבראשו"אחדבואחזווהמלמדוהמשרתל'חדד'ללכתשסירבילד

להשיבידעשלאילדהעיד"."ותהוםצעקתוולקולוברחובות",נשנקיםאותונשאו

יעננו,למעןמעץכפיסלקח 'ענה"ולאאותוהיכההלההמלמ,דמשדתשאלתעל

היל,דעמדוכהשפתיו,דלוביןבמלתעותיועץכפיסותקעפיו,רחבשפתיו,פשק

בסאטידותובישניםחוזריםהילדיםכלפיאלימותשלתיאורים ...גרונו"פתוחכקבר

ב'חדידם'.הירודהחינוךאתהתוקפות

הרבניםכבדה,היתה"המלחמהגדפי:באופןהמלחמהאתמתארהמספר

פרושותעמדוהקטניםוהילדיםבמקלדתם,ולאחודלפניםהכוומשרתיהםהמלמדים

מאנינה,אקסוכזאוסהאל.היחידה,תקוותםאלבתפילה- ...שמים"אלכפיהם

המטיר,אשוגחליברדקולו,נתןועליוןד'השמיםהרעים ...אישככףענן"עלה

שגםאלאבלב,דזוולאהילדים,עלוהגנוארץ"משמיםירדוממסילותםוכ"כנים

למאבק.נרתמוהםואףמוסר"לשבטסופריםושבטלחרבותעטם"כתתוהמשכילים

פנוונחפזו,נבהלווהמלמדיםהרבניםמחנה"ותהוםבכול:הכולמלחמתשלהתוצאה
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 .) 25 :'י( " ...ונסועורף

"מורדיאלההחרדית,היהדותשלהנציגיםעםבמלחמהנאבקכולווהיקוםהאל

 ...האור"
המשרתים,אחדהפליט,מתקדם:לשלבעוברתוהעלילה ...נגמרלאהסיפור

הגבאיםמחניהם".נשדדהכילו"להגידלו"יאמרקדושאלחים,איש"ביתאלחש

אשרהמתקדשיםלפתחהרובץהחטאת"המה'הצדיק',אלהכניסהעלהממונים

לפניהםטעןהפליטכמקובל.הקדוש",לפנילהביאוכסף"מסתממנודרשובארץ",

במלחמהוהמלמדיםהרבניםידינחלשוכי"להגידאלאמהצדיקברכהלקבלבאשלא

רובץ"חטאת"לפתחהפסוקשלעויינתבפרפרזהמשתמשהסאטיריקן " ...הגדולה

הסאטירית.מטרתואתהמשרתת

כעשןעשנווהעלהבידו,מקטרתווכלי ..."הקדושבהשתתפותנמשךהמאבק

אשרהקדושיםגםואסףבאפועשןועלהבו,ויורדיםעוליםאלחיםומלאכיהכבשן,

מלמעלה,תכלנהראשםמגבעותהיו,לבניםבגדיהם-והמלמדיםהרבניםלמחנהבארץ

גמלים,כחטטרתגביהםהלכו,וכפוףשחוחלהם,סביבזנבזרלמטה,מאשרצרים

המיקודאתהמספרמעבירזהבשלב " ...שניתהמלחמהותחלבידם.גםומקלות

כינוייםשהםו"המתקדשים",בארץ"אשר"הקדושיםאלכלליבאופןפוליןמרבני

שהעלתהמקטרתועםמתוארהצדיקולצדיקים.לחסידיםהמשכיליםשלייחודיים

'המקודש'לעישוןסיניהרמעמדשלמקודשלציורהידרשות-הכבשן""כעשןעשן

הואשאףיעקב,כבחלוםבסולםויורדיםהעוליםאלוהיםמלאכיוציור ...הצדיקשל

הסאטירית.ההתאמהמאיהנובעהקומי,האפקטאתליצורנועד

"הקדושיםשלהתגבורתלעומתעצותכאובדעתהעצמואתמתארהמספר

 ...עזרה"יבואמאיןוכהכהפניתי"ואנכיבארץ":אשר
העומדיםההשכלהבכל.ילהיעזרלסאטיריקןמאפשרתזהבאופןהסיפורבניית

עומדהספרובמחברו.ההשכלה,שלהספריםממדףהלקוחמשכיליבספר-לרשותו

הברלינאית,בהשכלהברלין,לשאול(תקנ"ה)יושרבכתבמשכילידתסאטירותבמרכז

פול.ליוסף ) 1819 (טמיריןומגלה

ניראלשואכיוהגי,דלהאמתקנאאשרהאמת,קנאת"בעלבאהמספרלעזרת

ו"כובעאליובאוהוא ."'דעםתמים"להיותישוכייהלוכו",באופלשדיםמחמת

שהוקיעמיזס,ליביהודההוא ) 1828(וינה,האמתקנאתהספרמחברבראשו".ישועה

במציאותהאמונהאתוכולמכולוביטלההבל,ומנהגיהטפלותהאמונותאתבספרו

מןייחתלבלהמספראתמעודדמיזס ...דיליהוכתכשפיםגלגול,רוחות,שדים,

ברחובותחפש ...ליותושעתבואלמעןהאמת,"לבקשחשהואאמת,וכאישההמון.

ותהי-המתקדשים"באחליאותהחיפשהואאמת".ברחוב~שלהכימצאה,ולא

כנאמרנשקף",משמיםוצדקתצמחמארץ"אמת-מצאהלסוף ...נעדרת"האמת

"לאזור'צדק'לקחהוהיאערומה,והיאהארץמרחםיצאה'האמת'ואכןבתהילים,

יסודעיקריממחישהאלהמושגיםשלהאנשהחלציה".לחגורו"האמונהו;גג;רנה",

המשכילים.שלהמושגיםמלקסיקוןאנושיים

העיר"מאדםהרחקקטנהב"סוכההיושבתהחוכמהאלפנואלהשלושת

משכיל"לישעהמערכהשדהאליצאווכולםעצתהאתלקבלבספךיה,ומעיינת

 149הדור



ספרותמחקרי
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 .) 25 :'ו(להזכיר"

האלגוריותהדמויותבנוכחותמשפטכמעיןהחזירןהמשךאתבונההמספר

והצדקהאמתהשני.במחנהוהמלמדיםוהרבניםאח,דבמחנהוהחכמההצדקהאמת,

והשלום"האמתהפסוקאתלאמץעליהםכןועלאמת,איששהואהמספר,עלמגיבים

"אנשישלהיעלמותםעלמבכהוהחוכמהצדקי","כאורלהוציאשואףהצדקאהבו".

ואכןנכוחות!"ואהבולב"הבינומכולםודורשתצדק"רודפי ...מדעאוהבי ...אמת

 ...לדממה"המלחמהרעשקםהאלההדברים"אחרומייד:נראיתהדבריםהשפעת
מתפעלוהואיהושפט",ל"עמקהסצנהאתמעבירהמספרהמשפט:מתחילוכך

מציגוהואנחמד!"קוראלך,אומרמה "ישירות:הקוראאלופונההמקוםשלמיופיו

 .) 26 :'י( " ..חמ.דפרחיכלאוצרהיה,יופיכלילהעמק"זההעמק:תיאורלפניו

עתההשופטבמקרא.יואלשלמזהשונההסאטיריקןשלבחזונויהושפטעמק

הילדיםנקראיםותחילהמשמאלה.וצדקמימינהבאמתמלווהכשהיאהחכמה,היא

המשרתעלמספרהראשוןב'חדרים'.החינוךפניאתחושפיםוסיפוריהםלהעיד.

המלמדמשרתעלמספרהשניהתלמיד;שלהצהרייםארוחתמחציתואכלשחטף

ומשסיפריבש,לחםלילדנתןובמקומהלבנה,נתנהשהאםהארוחהכלאתשלקח
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הילדיםמתום".ביהיהלאעדפצעוני"תכוניומשרתו,המלמדידיעלנענשלאמוזאת

שלוהשפלותהכאותעלועודמהם,ללמודאפשרשאיקרועיםספריםעלמדווחים

המלמדים.

לימודעלהמשכיליםבכתבישהוזכרהקלאסיתאנקדוטההמחברמביאכאן

למושגתוםומונדשייןאיתה.להתמודדנאלציםשהילדיםבתלמודעץ""מוכתסוגיית

"מוכתמהיהמלמדאתשאלהילדבסאטיוה,ה'חדו'.בתנאישנונהממשותההלכתי

 ...עץ!"מוכהאניהייתיאז-והנני"עץלקחוהמלמדהמושג,אתהביןלאכיעץ"
 .) 27 :'י(

שלההבלמנהגיעלמגיביםאינםשהרבניםהאמתמעידההמשפטבהמשך

המונחאזכורתוךתעתועים",מעשהמשה,בתורת ...ושוש"יסודלהםשאיןההמונים

ושליחמשובשת,תפילתםהכנסת,ביתסדריעלמקפידיםאינםהםחסידי.האנטי

בחכמתושבציבור"גזוללהיותחייבהואכיואוי,אינוהתיבהלפניהעוברציבור

הרבניםועלהקדוש,למקוםכבודשליחסהיעדרעלמתלוננתהאמתובמעשיו".

מותחתהאמתתווה".ישראל"מנהגבאומרםהטפליםההבלמנהגיעלהמגיבים

 .) 28 'י(אוץ"ודוןמוסו"דברישבתמזיבציבורדורשיםשאינםהרבניםעלביקורת

המשכילים.שלבכתביהםונשמעתחוזותזומעיןביקורת

מבקשיםהםולבסוףשבווה,שוקתלפניוהמלמדיםהרבניםאתמעמידהמספר

לחוכמהמאפשרוהמספר ...לשינויעתהמוכניםהםעתה!"לעשותמה"הגידועצה:

מועילים"מוויםלהעסיקישתחילההמסודר:היהודיהחינוךדמותאתלצייו

המיועדהביתניקיוןעללהקפידישוכןטובים,חינוןבתילהקיםישוחריצים[!]";

הא"בללימודמתאימיםספריםלרכושוזוהמה",חלאהדנו"מכלהילדיםללימוד

של(ספרוהלמודמסלתכדוגמתחינון""מבינימומחיםמחנכיםבידישנתחבוו

 sזאב).בןליביהודההמוקדםהמשכיל

הנה";עדעשיתםכאשואכזריות"מכותללאלילדיםהוגןיחסדוושתהאמת

מועיליםדבריםללמדלהם;להכאיבשלאוכהבלשוןהילדיםעםלדברהמוריםעל

ומידותיו,אלחיםמציאותעלהוןלשכלםהמתאימיםדבריםטובות,ובמידותבמוסר

ומדרשיםאגדותמלימודלהימנעעליהםהדת.עיקריושאוהבא,בעולםועונששנו

הפשטפירושאתיידעלאוהואהילדאתלבלבלשעשוייםהמקראפסוקיבפרשנות

אלהולחוףלקללולאהדת",לשנאתבלבםשורשתתנו"אלחשוב.שהואהפסוק,של

מחזקתוהחוכמההנביא.כמאמולכלנו"אחדאבבואנואחדאלש"הלאשונה,שדתם

בכלסדרים,,אהבועצמו";אהבתולאאדםאהבתהילדבלב,,נטעוותובעתזותביעה

בלשונם".יכשלושלאהתפלה,מקום''לכבדלעםוהורובלבבכם",אמתדברודנו,

לימודספרימתאימה,הוראההחינון,סדרישיפוראתאיפואכוללתהרשימה

הכנסת.ביתקדושתוכיבודבוית,בןאינואםגםלזולתכבודויחסמתאימים,

וכאןהמצב,עלוצעראישיתמעוונותשלאנושיתתכונהלחוכמהמקנההמספר

במקוםפועותבפרועוראיתיאוכל"איכנהאישית:בנימהלכאווהמתלוננתהיא

אתמתארתהיאוכאןהקודש,"מקוםהמחלליםהזההעםאלנפשיואיןהתפילה,

נוהם;ואוישכולכדובבקולםשמהעליה"נתנותוססים:בציוויםההמוןהתנהגות

ושביםרציםמלחמה,ביוםדוהרכסוסואלוכנף,כבעליומתגיםמצפצפיםאלה
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מיזזולובוהודה

כנודבתפלתםינועו ...למרום,ידויניפוכףימחאושן,ויחרקוישרקוהבזק.כמראה

 .) 29 :'י( " ...במיםהקנה

מזכיריםהםההשכלה.שלהסאטידיתהמסורתבמיטבקלאסייםתיאוריםאלה

פולמוסעםבהקשרההשכלהבספרותחסידייםהאנטיהסאטידייםהתיאוריםאת

מרדכיהמלומדשלזיכרונותיומאמרהואהזמןמבחינתקרוביותר 6בהמבודג.ההיכל

 ) 1842 (בתד"בשנדפסשבעריכתובציוןבמאמרשתיארוכפיהישן,החינוךעליוסט
7 

• 

הסאטידייםהתיאוריםמיטבלפי'המלמד'-החזן-השוחטשלתפילתואתמתאריוסט

ההשכלה:בספרותהידועים

וינועיזמר"פעםהעמו,דלפניעומדהתפילה,לביתיורדהואהשכםבבוקר

ויצרחוויזעקויענוהעםוכליצריח,אףויריעוהעצוםהחזקקולואתידםפעםכשכור

והםהמודה,חדדאלנאספוהילדיםכךאחדהשמים".שמיעדשרעתםותעלעמו

לנהלםגדולבמוראוירעםפיואת"ויפתחואזי,הקרקע,עלאוספסלעללפניויושבים

והשבטהזרה,ובנגינתועלגיםבלשוןהתודהאתלפרשאולקדאוילמדםולהחרידם,

הנקראיםהצפריםיעשוכאשדכמוהו,ולצפצפףלהגותוינהגםידיו,מביןיסודלא

 .) 35עמ'(שם,אדם"נדברתדברלמודיפפגיים
8 

אפויחרהאז"כי'המלמד',שלהדרכתולפילנגןהשכילשלאלמילוואוי ...

ותהלךאשמיםכלנוונהיהלרשעצידקביןהבידלולאהקצףיצאגםופצוע,הכהויכהו
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יוסיפוולאבלםפניעליראתותהיהלמעןלשמאלו,פעםלימינופעםהנטויהזרועו

שבטוועלהגדולהקנאתועלעדתובניישבחוהו"כןלהכותשירבהוככללחטא".

 .) 35עמ'(שם,מבניהם"חשךלאאשר

ציורייםפרטיםומלאסאטירישםהתיאורוגםקטנה,בישיבהחינוכוהמשך

הרודהרצועהבאההשבט"ותחתצווארו,עלכבדעולשמווpםתנכיים.ואזכורים

מיליםלמשחקינדרשוהואישהדוב".ופגשוהארימפניאישינוסכאשרזהוהיהבנו,

אותנוהנהיגמרדותובמכתונזיע,וכותתוביראהבאימה"למדנולימודיו:בתיאור

ועלוגופוהאדםעלדברלמדולאהתלמודמלבדהתלמוד".ביםלשוטהחובלהרב

(שם,לשקראמתביןלהבחיןידעוולאהאמינו,להםיסופראשרבכלהטבע.יסודות

 .) 36עמ'

שלוהמנטליותה'חדרים'שלהחינוכיתהסביבהאתמשקפיםיוסטשלתיאוריו

עליו.השפיעגםשאוליימונדשייןשללתיאוריובדומההמלמדים

בפישםוהואהירו,דהמצבשלביקורתיבתיאורמסתפקאינוהסאטיריקן

כלשהו;אוטופייסודנהםשישהעם,כלללטונתשיפוריםשלשלימהרשימההחוכמה

הרבניםאלישירותפונההיא 9אוטופי.לתיקוןבהצעותהמסיימותסאטירותישואכן,

ישראל,עםכלללטונתדאגוהחדשים,מרנניםחדשאורלנויאירעדהרבנים,"ואתם

החדשיםמהרבניםישועהבעתידתבואשאוליירומזתוהיא ...לשמצה"נהיהלאלמען

החדשיםהרבניםאתלנקרנטויצחקבכוכבישהשתתפוהוותיקיםהרבניםכי(אף

העברית).מהתרבותהרחוקים

תזלנהלאמיועיניאש,לפניכדונגתמסילךלאמי"לבנכאב,מוסיפהוהיא

והיאגאליציאה".נאוץמאודיזלישראלעםכיאחיוצרותבראותודמעות,פלגי

מחזריםלחם,מחפשיאנשיםרואיםועירעירבכלוהמסכנות"."העניותאתמנכה

אוכל.לבקשהפתחיםעל

היהודיתהחברהשלהטפיליהמבנהאתלשנותובראשונהבראשמציעההיא

וכןנעליה,אתהמחייהמלאכהללמודעליהםממשי,באופןולרעב;לעוניהמניא

דרישהמוסיפההיא .) 30 :'י(החקלאיעיבודהלצורןאדמהמהשלטונותלבקשרצוי

"מוסדותכךיעשולאשאםולפרנסתם,עירםלענייידאגוהקהילהוראשישהרבנים

אדםרישת ...מעלתומגבחתירדו"האדםינתקו"האהבהומוסדותיהרסו,החברה

 .) 32-31 :'י(כזה"תהפוכותנדורד'אףיעשןואזמדבר,לפראאישוישפל

ולפרנסיםלמנהיגיםותוכחהמוסרדבריהחוכמהשלבדרישותיהשםהמספר

העם.בנירווחתלמעןלפעול

הוא-והנההקיצותידבריהם,שלמולא"עודחזיונו:אתמסייםמונדשיין

יקנוופתאיםאותו,פותרישאוליעמי,בניבאזניאותונאאספותאמרתיחלום[.]

 .) 32 :'י( "-!בליבינווחכמיםערמה,

סאטיריאליגורילמשפטפהמגוייסיםחוכמהצדק,אמת,ההשכלה,ערכי

לחינוןהאחראיםהרבניםהנחשלים,וה'מלמדים'הנוריםהחסידיםהםוהאשמים

העניים.המונישלההכרחייםהקיוםמצרכיהמתעלמיםהקהילהוראשיהכושל

האמונותאתהוקיעשזכפרומיזס,ליניהודהבמשכילגדול,באילןנתלההמספר

ספר'מגייס'הואהמספר.לעזרתנרתםהואואףורוחות,בשדיםואמונההטפלות
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המאוחרת.ההשכלהלקידוםהקודםבדורמובהקהשכלתי

מלמדים,רבנים,ביניהםהאוד','מודדיעםהמאבקאתמתאדתהסאטידה

אתהמוקיעיםזה,בנושאדניםמאמריםכדוגמתדעותשלכמאבקלאחסידיו'צדיק'

הגדולה"ל"המלחמהממש,גופנילמאבקאותוומעצבת'מגשימה'אלאהחשוכים,

והמלמידם.הרבניםוביןהסופד,המשכילים,נציגביןהנערכת

 ...חלוםבגדדנשארוהחלום

העוות

שלהסאטידותאתלדוגמהדאהתדי"ח).(וינה,'שואללבותהצופה[אוטו],עדטעדיצחק 1

המאהבמחציתההשכלהשלכתבו-העתבספדידאהבהחלוץ.שנדפסו(יה"ש)שודהשליהושע

 . 226-212עמ'תשע"ה),(ירושלים,הי"ט

צביזעליג / Von S. H. Mondschein, Vorsteher in Bolechow /[חזיון]אמתמשפט 2

 . 1847 . 32-21 :'ייצחק,כוכבומאנדשיין.

בספדימשכיליתההסאטידהעלוהפרק ,)]?[תקנ"ה([ברלין?],יושרכתבברלין],[שאולדאה 3

עמ' ,) 1999(ישראל,ואב'זר"הוהמשכולוהז'אנרהעברות:ההשכלהבסופרותוסוגיותסוגות

 • 145עמ'בעיקר , 176-138

 /Schreiben und Aufruf, wegen Begrundung einer zeitgemai3en[מאמר]להזכירמשכיל 4
1 Schule, von S.H. Mondschein, Vorsteher der Israeliten-Gemeinde in Bolechow 

בביתלתמוךובענויתבגרמניתקריאהובו , 1846 . 36-18 :'זיצחק,כוכבומאנדשיין.צביזעליג

יסודותעלהבנוימסודריהודיבחינוךוהצורךהיהודי,החינוךביקורתבבולחוב,החדשהחינוך

[ה]הבל""ריחאתגדאפיתבצודהמתארוהואאמיתית.ולאמונהטובותלמידותומחנךהחוכמה

החובל""הרבהרעוע,הספסללנפול,המטהשולחןוהנערות,הנעריםמאותשלושמגופותהעולה

שלוספוריםב"מעשיותמתרכזהחינוך .) 24 :'ז(מציל"מידו"ואיןהבניםאתוימחץ"ש"יחבול

משכלודחוקיםב"דבדיםהישגיואתלהראותכדיבדניםלדרושהתלמידאתומלמדיםהבל",

 .) 25 :'ז(הדך"

רביעית.מהדודהתקע"א),(וינה,הלמודמסלתראשוןחלקהספרבותזאב,בןליביהודא 5

ברותקאדו],[דוד ; 7-6עמ' ,] 1819[דסאו,בדיתנקםנקמתחרבבדסלוי],ישראל[מאיד 6

(ישראל,ההשכלהיהדותל'צ'רתהמאבקלוושנה:עטרהפלאי,משהדאה,ק"י-קי"ב.עמ'אמת,

 . 411-404עמ'בדסלוי,ישראלמאידעלהפרקתשע"ב),

כסליו, . 37-35 :'בציון,בלשן. /[זיכרונות]והנפלאותהנסיםעל-שכיחאגדתבלשן.אגדותד

תד"ב.

(זיטומיד,ב'הטבע,תולזiד"העוף",אבדמויץ,משהחייםבןיעקבשלוםדאה,'פפגיים',על 8

 . 11עמ' ,) 1866

מתאושבהםכ"ח,מכתבואילך, 94עמ' ,) 1838(פראג,צדוקבוחןפדל][יוסףלדוגמה,דאה, 9

 ,)ט"כ(מכתבעמינו"מבניאדמה"עובדימצאשםברוסיה,קדיםהאילחצימסעואתעובדיה

 .)'ל(מכתבהקטנה"ישראלבארץאני"כיבנפשומדמהוהוא

הדור 154


	174504
	174528
	174546
	174610
	174627
	174647
	174704
	174728

