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תשמ"וחשון tי"ניו·יורק,וחמש,הששיםשנת

בהשכלה*כז'אנרהדתיהפולמוס

היהדותאמיתות
פלאימשהמאח

אחדותסיפרותירתנסרגותלשימושנדרשסאטאנרנצחקי
רמישליהתהיליםמיזמרריהדורות.סיפורתשלמגופה

שימש'הזהר';ספראסף''משליכחיבורעיניולנגדעמדוהחרכמה
'ספרלסיפור-ר'תחכמרכי'תכייכא:'זהרלחיבורודוגמה

החזירן.'

שלהסוגההייתהלרגליוכרששימשהאחרתסרגה
ופולמוסי-הדתהוויכוחיםסיפורת-והפרלמיקההאפולרגטיקה

(וכתב-ירנות''דבירכרכישכינימי-הביניים.ההיוידים-נוצירים

(בסביבותסאטאכונשפיוסםנהם)הקשרומלכות''דנוהדי
לו,הייתהמיוחדתזיקה'הכחרי.'ספרבמתכונתככתנותקכ"ג)
נליררייתנההדרתרעסקשניםבאותןשכן'הכוזרי,'כלפי .לסופר

שאלות"לבירורמאמריראהומקרמה,יירברת''דברישלההדפסהשנחלעניין )*

סיורן :ג(מ"טספר:'קריתסאטאנרב','יצחקשלבציירתוביבליוגרפיות

ההשכלהבסיפורתהדתיהפולמוסשל"הז'אנרראהכן , 437-436עמ•חשל"ד),

בשבט ב'"(י"ג ;-g9 1ן ggחשמ"ב),בשבטה' ,ב"י(ס"א'הראו.יהעברית",

עלהאחיירםומאמריי . 219-218חשמ"ב),בשבט(י"ט;י"ג 205-204חשמ"ב),

 4-3חרב'א:·בצררן:(חשל"ח),ב"בכ"א.גל·נ"ז,היראו:פסר D'"שסאטאנרב

רעדו.(חשל"ט),נ"דספר,י'קריתחשמ"ג,הסחיררחובי ,)ם"שת(

העתידוחזון
תמןהאחדהעיסוקכילהניח,יסודאיפרא.יש.משלו.פירוש

הניניימיבז'אנרלשימושוהניאוהשני.••העיסוקשליתדותיו

מודרניים.לצרכים
ומגמרתנושאיםחברייםהניניימיתהסוגהבמסורה .אכן

שלומטרתובן-זמנו,היהודיהקוראהואקהל-היעד ;מודרניים
לחנן :כלומר .ולהרעילללמד .מחנןסיפורלספר :המחבר

להשכלה.
סיברת.מכמהסאטאנרנעל-ידיכנחרההפולמוסשלהסוגה
הספראתלקרבנרעדוידועהמוכרתסיפררתיתנמיסגרתהשימוש
כלפייראת-כנודולעוררלקיראהאותרלמשוךהקורא.אלונושאר
משתלדעל-כןהספר.שלתעיקותובידיתאבמצעותהטקסט

כמחנו.עצמולהרחיק-האחירםכבספירו-כאןגםסאטאכרנ
(=המתרגם).'המעתיק'גלימתאתעודהוהוא

משהשלהידועיםפולמוסיוירנות''דבירלהופעתקדמו
שלמנית-מיורשםשציאההפרלמיתהסיפורתוכמרנןמנלדסרן.

ובכללם-המשכיליםמאה.נאותהרהאתיאיסטיסהדאייסטים
עצמהעלולהגןלצאתחייבתשהיהדותסברו.-סאטאנרנגם

להניאהדאיסטיתהסיפורתשלניסיונהלנוכחעצמה.אתולהסביר
-הנחתהלפי-המצרייםיסודותיהקיעקערתוךהנצררתלהרס

יבהדות.

מןגסזהלז'אנרסאטאנרנשלנטייתואתלהביןאפשרכמר-כן
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קירבה :המוכרמןהפולמוסשלגנוןבסיהיה :הסיפורתיתהבחינה
הקטכיזםלסיפורתרכןתקופה,באותהשדווחהדיאלוגילסיגנון

שלבסוגהישוהתשובות.השאלותבמתכונתוהקיוסטרמתירת
והתחרות.התנצחותודעות,אישיםשבעימותהענייןמןהפולמוס
העליונהעלתהאמישלידוולהיווכחלקוראלהוטנמצאשהקרוא

המושךלמיניהם,המשתתפיםביןמתחקייםהדעות.בהתמודדות
בקיראה.להתמידהקרואאת

האפשרויותהיובמיוחדלסאטאנרבכבואה,שקסם,מהאך
שכןההשכלה.שלבהקשרהזהסיפורתיבז'אנרבשימושהגלומות

שלבקולמוסוהתחדשותשלתהליךערבותזרביניימיתסרגה
דעותמיכלולהמייצגיםדובירםביןפולמוסשלטיבעוסאטאנרב.

מנקדוות·רבידםהצגתשללאפשרויותפתחפותחשהואשונות,
המביאשיואשםמבלימנוגדות,זוויות-ואייהואף , nשרנרהשקפה

ואכן.דתית.אפיקורסותלרבותשהיא,אשמהבכללבית-הדפוס
אתסאטאנרבמטעיםדיבות''רבידשלהחלקיםלשניבהקדמותיו

אפיקורסיותארמוס"דערתבשםלהביאהמהדירשל"זכויותיו"
ע"א·ג' ',אויברח.(דבריהמה".וישראלמשהנדתלאאשו
 .)ב"ע

להביעכדיה~ויסבספריוסאטאנרבשנקטהתחברלרןרכל
קדרםטקסטמפוששלבמסורהאם-מקובלותשאינןדעות

במיסגותיכולות-המביא-לבית-הדפוסהעוותשלארשמצא,
 .המשכילהמחברשאףולזאתוגילה,בצווהלהופיעפולמוס
 :כךעליתירהבגלוי.דעותיואתמלהביעלעיתיסממנושנמנע

פאואדרקסאליבאופן-בחובוצרפןזהביניימיבז'אנרהשימוש
אתקובעהלהסאטאנוב.שלמובהקתמרודניתעמדהרווקה-

על-פיהאמתלליבוןלהגיעהכרחיכאמצעיוהספקנותהסקפטיות
אסף(משליפליאהמחקו"ואשית :אסף'·משלימהידועהשיטתו

מבוכותלהעידכי·טרבואיתיכן"עלרבידו:רכה .)ב"עי"ב ',א
ידיר"עלהאמיתיותירשקפולמעןשרנותבידיעותדיברתורביד
אףכאמוד,לעצמו,מתיורמיניה-וביה .)א"עג'א:ויברח,(דברי
וישראלמשהנדתלאאשואפיקורסיותדעותולקיים"לאשו
מדעבכלובידודוהאמתצירוףמדתהיאכן"אמנםכיהמה",
 .)א"ע 'ג(דעתם.אלאתנאמנותלאוספיקותמבוכותבהםלהעיד

סאטאנרב.על-פיהמודרנית.היהדותאתייחודיבאופןשמצייןמה
לאמונת-אומןבניגודזובהידותלעדךהופךשהסקפטיציזסהוא

מביאוהואהמסורתית.היהדותאתהמצייניםבה'וביטחון

ונוגדותקיצוניותעדותושיובובהספקנותלעריוןאסמכתא
וכרוכוהתלמודמן'קהלת:מספו :המסורתיתהיהדותממקוררת

קורבואדם .)ב"ע-א"ע 'ג(חיבורשהוא-עצמואסף:מ•משליגם

עצמו.אצל
חידושצדאנומוצאיםידבות''רבידשלהחיצוןכמיבנה
הדתיהפולמוסבידיתקירבה.צדגםאךהביניימילז'אנרבהשוואה

בעיצובוהקורא,לפנימוצגת-הביניימיהדגםעלהנסמכת-
חלקים.שלושהבןחיצוןסיפוו-מיסגותבאמצאותסאטאנוב.של
השלישיהללו,החלקיםשלושתמתוךפנימי.מיסגותבסיפורוכן
במיבטאלפחות'הכוזרי'לפתיחתקורב-המעתיק''רביד-

אותי"""שאלו"שאולהמחבר:פותחב'הכחוי'אחד.לשוני

·דבריושלתקנ"ה)(ברלין.סאטאנרככמהדורת'הכוזרי·שלהשעירם**)סיגנרן
ואף-כהמשך.וראהדרמה. )]?ג"כקת][ברלין?],(קרנשטאכטיכאארב•ריבות'

·דברילאחר(חכקנ"ה)שנתייםנדפסהסאטאכרכשל'הכוזרי·שמהדורתעל-פי

חכקנ"ג)לעיל,המכוננתכהערההמרכאהראשוןכמאמרהעשרתי(לפיירבות'

הןכילהניח,שמקובלכהסכמות,המובאיםלתאריכיםנתייחסאם-

תקמ"רמשנתלפחותנמשךל·הכרזרי'הפירושכהכנתשעיסוקוהריאותנטיות,

תאריכיםרימוזלפתוחשלפנינוהריאותנטיות,אינןההסכמותראם .תקנ"דערד
 .כר.להתחשבשיש

ראודה

המעתיק''רבידבפתיחהואילוע"א)א'סאטאנוב,מהד' •(הכוזרי

מעלתך"תפארתשאל"שאולדומהמיבטאחוזודיבות'ל'דביו
הפולמוסאתמביאהואמהמשוםהמחברשלהסבור .)ב"ע 'ג(

בויש"יען :כותבהוארכךסאטאנוב.שלמניעיואתחושף
 :רנןושידהם".אץר?)מלכיחן<צרוןלהפיקעמנולבנימהתועלת

 :דהיינו .)ב"ע 'ג(עמנו"בניעלטוביםדבירםברנאמדו"יען
 :בימי-הבינייםהעביריםהפולמוסיםכרתכיכמטות-מטרתו

מבית.הדוחותוחיזוקפנימיעידודלצרוךהיהדותעלאפרלוגטיקה
הנקראהראשון'בחלקמצוילפולמוספומבילמתןאחוהסבו

סיפוותיתקו~ךנצייהעלסאטאנובנסמךזהבהסבוהמלך:'עמק
לביןהטבעביןהשוואהעלומבוססתההשכלהבסיפורתהרווחת

מוצאהמחברהאנושות.אופיעלמסקנותהסקתלשםבני-האדם
מאבקי·לביןובביראהבטבעהמצוייהההאומוניהביןחירףניגרר

 :תיקוותואתמבטאהריהוועל-כןבני-האדם,ביןוהדתותהדעות
אוצרתם.מקצהמלחמהה'ישביתנמרתם,האדםבניויהיויתד"מי
סאטאנוב .)א"ע 'ב(מלחמותםלהלחםחובגריאלגריישאלא

על-"הקדום"המעשהסיפרואתלהביאכידהזהבהקשרנאחז
בת·לאנושותהלקחאתממנולהפיקבמטרההדתיהוויכוחאודות

השכלתיתאידיליהכמעיןתיאורי,אופינושאזהחלקזמנו.
התפיסהניכרתהרבידםבתשתיתבחורזים.בחלקוותכובמובהקת,

מצטיינתהיאבני-אדם.יחסיעלסאטאנרבשלהמשכילית
האדםלבניהמשותףאתמדגישהוהריהיהאוניבוסאליתבאדייתה

שביניהם.פעירםפניעלהמגשרואת
ותכליתומדרן''ראשיתנקראהחיצוןהסיפורשלהשניהחלק
דינרישלהתופעהאתולהסבירהפולמוסיהסיגנרןאתלהצידק

המיסגותסיפרוואילואפיקורסיות.דעותגםובהןבפולמוסדעות
לסיפורהפרישהאתמהווהוהריהוהסיפור:'פתחנקראהפנימי

הזמןהעדר :זרבפתיחהבולטיםחשוביםהיבטיםשניהוקע.
ממלכותהממלכותבאחתהיהקדמתהקדם"מימי :המקוםוהעדר
 .)א"ע 'ו(המערב.""אוצרת

נודעיםבלתיומקרםלזמןעדותולהרחיקהמחבריכולכך
זרלרוכוההסבר .החיבורעלקדומיםהודולהשרות .יומיןועתיקי

'כחיד:לפירושובתחילתרווקהמצריידברת'ב'דביוסאטאנרבשל
ומסייעתנאסאטאנרבמביאשםהמבאר'.'"נארסבמליםהפותח

פנים"כסתו :אסף''משלימתוךכדונו,בצטטו,עצמו ".מליה
ע"א,א' •(הכוזרימתו"שכבומהמהויותרסרפדים,כברדיוב

כד>(על"ע"כ :לכךוהסבור )'הפס'ל"ג,פרקא:אסף.משלי
וליחסםחגוירהםזמנילהקידםבדרורתסהמשכיליםקצתו mהרכ

הואכךומשוםהמעיין'.'לבעליתקבלולמעןאחריםלאנשים
משלאר-הואבאמתאםידענולאהרינות"זהכיעל-אתוקובע
וכאןליבו.מהירהרויאלאכותבארסאין .)א"ע :א.(הכוזריהוא"
קדומים,לסרפידםגםשלובעיותיואתסאטאנובמייחס

מהם.להיבנותנדיביהדות,מקובליםשביתניהם
נאמרו,השראתה,אתקיבלהסאטאנרבשלהפולמוסיתהסוגה

והןימי-הבינייםשלרהפרלמיתהאפולוגטיתהסיפורתמןהן
להיותידברת''רבידהספדנוטה'הכוזרי'כדוגמתמ'הכחיו:

רדוןהרבידםהוצאתרבסיגנרןבנושאיוכלליפילוסופיפולמוס
ההיסטוירים,הפולמוסיםמתוכןגםבושיזאת,עםהוויכוח.

הסיפורתשלהעיקירתהמטרהוממהותם.העבירת,בהשתקפותם
כמהרוותוהפולמוסיבז'אנרגםנשמותהביניימיתהאפרלרגטית

אךחבותה.פניעלאחתדתיתרוןלהוכיח :דהיינו ;סאטאנרנשל
האדייארלרגיהמכורח :חשובשינויחלההשכלתימ•אנר

השונותהדתותשלביחסיותןלהנידהמחברחייבהמשכילית
עלעדיפההאחתשאיןלהישמע,עלולמכך .לכולןובמשותף
הכללית·המגמהואף-על-פי-כן. .)א"על"חויכוח,(דבריחנותה
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הדבירם'שלבטוןוכןהשיטין'וביןעצמםובטיעוניםכוויכוחים
היהדותאתלהציגסאטאנרכשלנטייתועלהנראה,כפימעדיה,

היהדותעיקיראתולומדיםמתגייריםהמלךככיהמועדפת.כדת
כהשכלהוחידושוהכיניימיהז'אנרויכוח).דברישלב'(כחלק
ללמדהכאהדידוקטיררית,סיפורתמהרריםששניהםכמהקרובים

'כשציטטותא-היסטרדיאופינושאותשתיהןהפרט.אלהכללמן
אחדהקשרלכלומועתקיםוזמנםמקומםמוקענתלשיםוהסבירם
המטרה.אתשישרתוכלכד

בסרגהודוגמתו-הביניימיבז'אנרהמובאיםהטיעונים
(הוכחותכתיארלוגייםלסירוגניתנים-המחודשתהמשכילית
כטיעוניםרכן'פילוסופיים-מדעייםהיסטורייםלוגיים,מפסוקים),
בדוחםקרוביםהמודרנייםהטיעוניםמןחלק .סוציאליים
להם.זההממשוחלקםל"כיניימיים,

ידועיםתנ"ךפסוקיפיעלהישלושהוכחתכיבעליל'נדאהכך
מןההוכחהכגרןהאפולרגטית,הסיפורתעלנסמכתידבות'ב'דביד
יוסףובי("ויכוחאנשים"שלשה"והנהבראישתבספוהפסוק
מהד'אייזנשטיין' ..דלויכוחיםבאוצרוהמין','המאמיןביןקמחי

הפסוקוכן .)ב"עי"ח, ',אריבות,דברי ; 74עמ'תשכ"ט.
י"ח,ויכוח,;דברי 73עמי'("ויכוח','לאדני".ה'"נאם :מתחילים

הנוצרייםלטיעוניםהבצרות.אתהמייצגההגמון.נדרשוכןע"כ)
 ,,,,.הנוצרים,פרשנותלפיוהמעידים.המיקראפסוקיעלהמבוססים

הפולמיתבסיפורתכברמצוייםהדבירםעיקירדתם.אמיתותעל
עלהמבוססיםטיעוניםההגמוןמביאכןכמוימי-הביניים.של

שלוהטיעוןהיהודיםשלהמדיניתחולשתםה.כיסים,פרשנות
הםשאףועוד).ע"א,י: ,", ; 79"ויכוח',' :(כיסיםהרובצדיקת
באאינוסאטאנרבהוויכוחים.כסיפורתונחזורבהרחבהנדיונו

אנווכךובדרכו.שלונסיגנרנרכותבוהריהולחדש,אלאלחקות,
כדירשהוא ,)ט"י(הקבלה.מןחומרדיבות'ב'רבידמצואים
למיקראמוקדשדובהאשדימי-הכיביים,שלהפול.מיתבסיפורת
עצמוסאטאכובשלבנטייתוזאתלהסבירוישלתו\מרד.ומיעוטה
הנושאיםבין .הילדונבראתהדהרמספרקונטרסבספריולקבלה.
יימצאהוויכוחים.לסיפורתקרוביםשהםירבות:ב'דכירהאחידם

היהוידאךמכטלו,שההגמוןהדת,שלהדאצירכאליההסברעניין
 ,ג"ל(רעודועונש.שכרנשך'הקוובנרת, .)א"ע ,א"י(נרמצדד

 .ל"ד)ע"א-ע"ב,
אינוהמיניויםהאישיםביןומאבק-הדעותהפולמוסעציוב
עליהולרחםעמדתועלנאבקצדכלאמיןבאופןלהראותמתיימר
 .היהוידשלתפיסתועל-פיצדכללהראותאלאכוחו'כמיטב
פניעלהיהודיהדוברניצחון :היאוהמטרה .העיקרהיאהמטרה
האחוות.הדתותעלהיהדותליתרוןהמלךוהסכמתהנצוריהדובר
הנוחהבתפיסהדמותכללאפייןמהסססאטאכרבאיןכןרעל

במקומותסרתםכברשהוא-עצמודבירםשםהואההגמוןבפי .לו
היהודילרופאולאפשרחולשתםאתלחשוףבכוונת-מכבןאחירם.

 .ההגמוןשלטיעונומובאלמשל, .כך .ההגיוןפיעללהפריכם
האל.כיסיפיעלמוכחתושהיאהשכל.עלנעלההשילוששאמונת

 .ביותרמתוחכמיםאינםדבירואך •כנוצרימדבראמנםהוא
 .)א"ע 'ו(דבירובהפרכתיותרקלההיהודיהרופאשלומלאכתו

לשידיעותיו :לחלוטיןנחרתכיריבמעצנוסאטאכרבאיןזאת.עם
בציטוטלודבוידירולתלמו.דלמיקראעדמגיעותההגמון

 .)א"על"גע"ב,י"דע"ב, 'י(היהדותממקררות
המחברותשובות.ובשאלותבדיאלוגהמחברשלדרכורכן
התשובותאתלקבלעל-מנתהשאלותאתמלאכותיבאופןשוזר

בפישםסאטאכרב :לדוגמההקורא.לפנילהביאחפץהואשארתן
הואההבל :משיבוהרופאההבל.הגדרתמהי :השאלהאתההגמון
ההגמוןנארביהומיניהתכלית.ובליטעםבלישנעשהמעשה
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נראה,ותכלית.טעםלהןאיןכיהבלהןהתורהמיצורתואומר:
כהמשךאךההגמון.לושטמןלמוקשליבוהרופאשםלאכאילו
תשובתואתמצדיקעצמוההגמוןכיויוכיח,הפחמןהרופאייחלץ
החותרתשאלהשלדרךכאותהנעשההדבר .)א"ע(כ"גהרופאלש

מוטלתאיבהלנמשלשזיקתומשלוכאמצעותכדררהלתשובה
מסבירשר-הצבאהאם :בשאלהלהגמוןעונההרופאבספק.

קנה-השידפהאתלהנמיךארלהגביהעליהםמדועלחייליו
 :מסבירהרופאוכמוכןלו.חלילה :משיבההגמון(=הרובה).

לעומתע"א)(כ"גהחקים"טעמיהתורההעלימהאשרהדבר"הוא
רוצההיהשבוודאיכפי-ביותרכליברליהמלךמצטיירזאת,

אתמנתחהוא ;בהגירןנאמריםדבירו .)א"ע 'ו(שיהיההיהודי
לעמדתוהמרעילותפנימיות,סתירותכהםומוצאההגמוןידניר
ככינויהנצררתאתמכנההמלךאומנםהיהודי.הרופאשל

 .)כ"ע 'ו(כךמציירוהמחברואיןשרטהחסידאינואך"אמונתנו",
כפיקחשיצויירככלהאמת.אחדהתרנאור.כמלךמאופייןהוא

החלטתושלערכהיעלהכן-בהחלטתוועצמאיבבוןיותר.
אמונות.בענייניהכפייהאתולבטלהיהודיםמצבאתלהיטיב

בסיפורתהיהודילאיפיוןלעיתים,דומה,הרופאאיפירן
כנושאמוויכוחלהתחמקמשתדלהואהביניימית.האפולרגטית

-שמאמיןמי :שאומרהשתיקה.כמיידיעלהשילוששלהעדין
לוויכוח.אותוגוררהמלךאךבנושא.להתווכחישומהיאמין.
ודבירםההגמון.ישנאהולבלמוויכוחלהימנעמנסההרופא
והשררהע"א, 'י;ע"כ 'ז(הוויכוחיםבסיפורתהובאולכךקרובים
"ויכוח ; 82ויכוחים,אוצרמפאריס,"יחיאלרבנו"ויכוח

זאת,ישכעיצרכעםערד").צדרנילהתרכח"אין : 92 , 87הדמב"ן,"
שינויעללהעידכידלנוצירהיהודיכיןהיחסיםשלהסיפדרתי

כהשוואההמשכיליםכעיניומעמדוהיהודישלכתדמיתתפיסה
כפילשיםהמחבר"נועז"לעיתיםהוויכוחים.בסיפורתלמעמדו
המעמידיםהיגדיםאר ,)א"ע-א"י(למראיחריפיםביטוייםהרופא

ההגמוןאך .)ב"ע(י"גההגמוןשללזוהשררהבדרגההרופאאת
דוגמתרפילפולחריפותבהאשמתהיהודיאתלדחותמהססאינו

 .מפאדיס"יחיאלרכנו"ויכוח ;ע"א(י"חבימי-הבינייםהנוצרים
מחוץהמשכיליםאותןייעדרכילהניח,שאפשרהאשמות ,) 83

החרדייםהיהודיםכלפיהפיקטירריתההיסטוירתלמיסגדת
בני-זמנם.הקיצוניים

יסייעהמחברלעמדתבהשוואהוהשקפותיהןהדמויותזיהוי
הרופאבנושא.סאטאברבשלהמשכיליתהאידיארלרגיהלהבהרת
זההשאינההנודמאטיררית,היהודיתהעמדהאתמייצגהיהויד
יסודעיקירבאותםאלאסאטאברנשלעמדתועםבהכרח

היהדותאתמבליטיםאלהיסודותוהנצרות.היהדותביןהמבידלים
בניגוד-סאטאנובהטיףלההתבונה,כדתכדת-ההשכלה,

שלתישלובתישהרופא,מייצגשאותהכיהדות.שכןלנצרות,
סאטאנרבשלבמישנתודוגמתהמצאנואשדוהשכלהיהדות

להתנצחותיותרמתאיםהמוקדמתבעמדתושימושדדנו.בארשית
שליותרהקיצוניתעמדתומאשרחרץ'כלפיהנוצירתהדתבןעם

דרכו.בהמשךסאטאנוב

עםלאכללייםדתייםכנושאיםבעדותיומזדההסאטאנרב
בהערהמעירשהואכפיהפילוסוף'עםאלאהיהודי'הרופא
הדבירםאלהכלהמעתיק"כארם :ע"ב(כ"טדבירולאחרמיוחדת

אמתזרעכלואםכיכללכזבבםאיןהשכלבמצרףצרופי'הם
לדתותמתנגדהפילוסוף .)"ל"זחודעתהכתרבי'דעתוהוא

אתמבקרהואהטיכעית.הדתמעיקירהתרחקושנןהפרזיטירוירת,
והריהואמונתם,בשםלמילחמרת-דתשהסיתועלהדתותכוהני
ע"א,(כ"חוהאמתהאושרלהשגתהפילוסופיםשלבדדכםמצדד
 .)א"עכ"ט
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אתנחתאכמעידעצמו,נפנינפרקנאיםהפילוסוףשלדבירו

כמהשןיותרמתערבאינוהפילוסוףלוויכוח.בינייםסיכוםאו

סאטאנונשליחסואתלמקדאלאנאאינותיפקודווכלהוויכוח,

הראשוניםמטיעוניונכמהכילצייד'יש .הנדיוניםלנושאיםעצמו

נ'הנוזרי'.הפילוסוףשלמהד-קולוישהפילוסוףשל

ריע-המלךשר-צבא,הךבוויכוחהמשתתפותהאחרותהדמויות

והםהממלכתיהמימסדאתמייצגיםהראשוניםשניוהמומר,

שלאופייםעלדעותיהםמניעיםהם .למלךכיועציםמשמשים

בדיניריוצאהמומרואילוהמדינה.בענייניוהליכותיהםהיהודים

מיניה-וניה.נסתרותדעותיואךהיהודים,עלובלעשיטבח

כדרך .סיגנרןנאותרמדברותהדמויותרובכילקבוע,אפשר

לשוני.לייחודכסירןאידימי-הביניים.שלהעביריםהפולמוסים

משתדלהמחבראיןהנאמרות.בעדותאלא-סיגנוני.איפיוןאיד

באמצעותבפולמוסלכאורההמשתתפיםהאישיםבדייתאתלאמת

הפולמית.לסיפורתנוסףקירבהצדומכאןלשוניים.איפיונים

אל'אגרתקמחי,יוסףלו'הבירת''ספרכגרןהוויכוחים.סיפורת

קוראיםקהלשללשימושועבירת,נכתנווזולתם.כאבותיך'תהיה

לאהללוהכתביםמטרתאמונתם.שורשיאתלחזקבמטרהיהודי.

היהודיםאתלשכנעאלאאמיד'באופןויכוחיםלתעדחיתה

ולעודדוהעםאתלחנךפנימיים.נשקכלילספקעמדתם.נצידקת

 'מנית.
חיתההוויכוחיםסיפורתבחידושסאטאנונשלמטרתוואף

התווייתבאמצעותלעמולהרעילהמשכילים.ידיאתלחזק :דומה

להתקרבובעיקר.דעות.החלפתעל-דיירללמדלחנךדרך.

בפולמוסהמחשתםי iיעלהמשכילייםהאידיאליםלהגשמת

מינוי.

אידהמודרניבפולמוס .מכךליותרהייתהכוונתוכינראה.אך

אלאכנ'כרזרי',בלבדדעותבהחלפתלהסתפקיכולסאטאנרנ

תוצאותאתמיישםהמלך .ואכןהמעשה.לפסילהעבירןכוונתו

הוא .הביטויוחופשוהמחשנההדתחופשעלבהכירזוהוויכוח

יוסףהקיסרשלתיקוניובמתכונתהיהודיבחינוךתיקוניםמנהיג

היהודית.הקהילהכמיבנהתיקוניםמתקןהואוכןהשני.

הוויכוחבלבד.בוויכוחמסתפקאינוסאטאנונההשכלהסופר

שלאמיתותהאתוהוכיח .הנוצריירינועלגברהיהודיהתקיים.

בניצחוןלהסתפקיכולהאינהההשכלהאךהתבונה.כדתהיהדות

:להתגברדהיינומנית.-זהניצחוןליישםהיהודיחייבעתהזה.

כימנית.להוכיח.-הקידמהאתהמעכביםהכוחותעל

אתלהעלותויכוללהתממש.יכולביהדותהגלוםהפוטנציאל

אתימלאורקלוא-משמעתרתי-דרך-המלךעלהיהודים

אוטופי-חזיוןהיאדרך-המלךההשכלה.שלהתיקוניםדרישות

חברתינשלבהמשכילהמחברתפיסתפיעלהקשורחברתי

לשלבמוקדשרינות''דברישלשניחלקפולמוסי-הדת.שלאחר

המלך.בנינשניעוסקתהיאהסיפורית.כיראלייההתפתחותשלזה

אתהמייצגיםותחכמוני.יראיההתיקונים.התחלתלאחרשנולדו

מפיהיהודיתהדתעיקיראתולומדיםמתגייריםוהחוכמה.היראה

 .רבמפיואחר ',בנכדךסאטאנרניצחקשלדמותובךהלוי.

הדרך :היהדותללימודגישרתשתיזהנחלקמעצבסאטאנונ

המודרנית.המשכיליתוהדרךהרב)(מפיהחרידת-המסורתית

(מפיובמתינותבפתיחותומצדדתיראהעםחוכמההמשלבת

אתמדגישהכשהאחתהיהדות.עיקירעלמבוססותשתיהןהלרי).

החוכמה.אתהשנייהואילוהיראה

סימנינרונראיםאחרים.מז'אנריםמושפעזהסיפררתיז'אנר

מתחייבוהדבר .כמשלנעשהרבישמושסיפררתיות.קרנוונצירת

ע"נ, 'ה(נמשליםלשימוששנדרשהעצמההוויכוחיםמסיפורת

נמשל).שמרשי"א, ',גמאמרהכוזרי :השווהע"א,ל'ע"כ,כ"א

בסיפורתרבשימושנהםונעשהדידאקטי.כחומריפיםהמשלים

בסיפור-תנרך-סאטאנרנמשתמשכןנכללה.העבירתההשכלה

והנהרה.הדגמהלשם .)א"ע 'ח(סיפור

המשכיליםשלהצורךאתמבטאסאטאנרנבידיהז'אנרחידוש

היהודיתהסיפורתמקורפוססיפרותיותצרורתבאימוץהעבירים

לחידושההשכלהשלהאידיארלוגיהמגמתאתלסמלכידעצמה

מציברווקהבפולמוסהשימושעצםאךמנית.וריענונההיהדות

נוחרהעבירהמשכילההשכלה.שללדרכהנאשרפנימימסר

יוצרתמתפיסההנובעתהפנימיתתחושתומשוםבפולמוסדרדקה

ההשכלהשלהעיקיריםוהנימההטון :הזמןרוחשלרגישה

-ראפולוגטיקהפולמוסשלאופינושאיםהנדונהבתקופה

וחילופי-דעות.חילופי-דבירםלשיכנוע,ניסיוןטיעונים.ויכוח,

האמונהאתזהז'אנרמבטאשכאמור,אלאבלבד,זולא

אתואפילואחת,בכפיפהמגורן-דעותקירםשלבלגיטימיות

אמיתריותוכריקתעצמיתכחינהלשםסותרותכדעותהצורך

ומקובלות.
שביטאותקופה.כאותהאחריםז'אנריםגםקיימיםהיו .כמוכן

כהם.אינוזהברירךענייננואךדומים.גםואולישונים.הלכי-רוח

שכןזה,מיוחדז'אנרכחשיבותלהגזיםכוונתנואידכןכמר

 .למדימצומצםהיהנרהשימוש

שלהמיוחדתכדרכובפולמוסכשימושלראותישזאת.עם

הפולמוס,כעיקכרתהחדשההריאליהעיצובתוךדהיינוסאטאנרנ.

לחוללניתןכירתיקרותה,העבירתההשכלהשלהאופטימיותאת

 .כיהדותשינוי
Universit)' of Central Florida Orlando, FL" 

ביהדותקורסים

פלוריוהבאוניברסיטת
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