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ויזלהירץנפתלישלוהמשכיליתהחינוכיתמישנתו

פלאימשהמאת

ההשכלהסיפורתבראשיתובעיקר-החדשההעבריתהסיפורתבתולדות
מקוריותמשרםזההיהלא .ומרכזיחשובתפקידדיזלהירץלנפתלינרעד-

פאראדרכסאליבאופןיצירתו.ורעננותהחדשניותדעותיומשרםארמחשבתו
כתכונהיצירתוואתהגרתואתשציינההבינוניות,שרווקהלומר,ניתן

אתמסריימתבמידהאיפיינהאשרהיא-היא !ביותר,זהעברייוצרהמאפיינת
בראשיתה.העבריתההשכלהתקופת
העבירתהסיפורתתולדותמחוקירכמההניעהאשרהיאזובינוניותלאאך

העבריתהסיפורתשלראשיתהאתוביצירתובולראותקלוזנריוסףובראשם
ואמת,שלוםדבריהחוברותאתיצירתוכללמתוךייחדוהללו 2החדשה.
וסמלכאותהדתיהחינוךבסיורילחידושיםדיזלשלדרישותיואתוהעמידו
באירופה.ההשכלהיהדותשלבעולמהשניסרוהחדשניותלנטיות
בניתניחינוךבעניינימאמרותמצאראףחוקירםשכמהאלאבלבד,זרלא

בכתביוביטוילידישבאהחדשניתמשמעותאותהלהםוייחסוהמוקדמים.דיזל
כתביםשלוהבלתי-חדשניהמסורתימהקשרםשהתעלמותוךהמאוחרים
 3ואשרנים.

ליטולשנועדהרבתי,בהתקפהשטיינמןאליעזרבשעתויצאזרבחירהכנגד
למצואמשנועדהפחותלאקלרזנועל-ידילושניתנהדיזלשלבכורתואת

 . 4קלוזנרשלהסיפררתיתבשפיטתוסירנה

אלהבין-מושגיםרעיוברבוהמאוחרהמוקדםביןתחומיםטישטרש
שכלאלהרביןחדשהראיית-עולםגלומההנסתרתארהגלריהשבמשמעותם

השכלהסופרבחקרשליטים-חרדיתותפיסת-עולםמסורתייםסיגריםעיקרם
ובהבמידהמיושניםכיוםנראיםושיטתודיזלעלהמחקריםמןחלקזה.

ביניהןהאחרונות.בשניםדיזלעלנכתבומעטרתעבודותבתפיסתו.ומצומצם
שלדיונוואמת,שלוםדבריפולמוסעלסמטמשהשלחיבורואתלהזכירראוי
שכביץבועזשלהבלשנייםחיבוריודיזל'שלהחינוכיתבמישנתרקרצורויילצבי

דיזלשלבפואטיקהפרידלנדריהודהשלעירנורנה"ר,שלהלשוןבסוגיית
 sאלר.שררותכותבשלוחיבוריו

דבירעלנסמכתהריהילוריזל'נדרשתשהיאבמידההעברית,הביקורת
כליל.ממנומתעלמתשהיאארבדיקתם.בלאכמעטראשונים
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המינשרלהופעתשנהמאתייםבמלאתעתהמחדשכתביושייחקרודיזלראוי

אתביצירתוהמצייןחדשן.היותרמפאתולאואמת.שלרםדברישלוהחינוכי

-זרחדשנותשהריהיהדות,שלעולמהאלהמודרניותשלהזוחלתחידרתה

ובמידהכל-עיקר,ברורהראינהגלריהאינה-זהחיבורבהמשךשיתבררכפי

הבאות.אתהמבשריםרדומיםתת-קרקעייםזרמיםמציינתהריהיקיימתשהינה

המסורתכלפיהשמרניתעמדתומשרםמפורטלדירןהעבריהסופרוארי

 .שמרנותואףעללומרישושמאהיהודית,
למיסגרתמחוץאחדפסעאףלהלכהפוסעאינודיזלשלההשכלהמיפעל

דרישותמלבד .האחרוןיומרעדנאמןהיהלההמסורתית,החרדית,היהדותשל

שלההשכלתימיפעלומסתכםואמת,שלרםבדברישפירסמןבחינוךהתיקונים

המסורתיתהעבריתהיצירהשלולתכניםלצורותובדבקותבנאמנותבעיקרדיזל

והטפהלשוניים-בלשנייםודיוןעירןהמיקרא,פרשנות :רביםדורותבמשך

בדתואדוקדיזל,היהחרדיהודיכי 6המסורת.טהרתעל-ולמוסרלמידות

כחמורה.קלההיהדותמיצורתושומר

הואה'יראעתה,ועדמנעוריונהגבצדק"כיהמאסףסופרעליוהעידוכך

מעודר"והוא :מנדלסוןהמובהקהמשכילהעריכוגםוכךתורתו".דומכבד

ולאבמדרשלאעקלקלותבאוחזתללכתנטהלאתמיםבדרךמתהלך

להיתלותביקשוהמאסףחבורתבנישהמשכיליםתאמר,אםוגם sבמעשה".

העבריתההשכלהאידיאולוגייתאת"להגניב"שאיפהמתוךגדול,באילן

בנטיותשהגזימולהניחשאיןהרידיזל,שלהחרדיצילומאחוריבהיחבא

אתלקדםעל-מנתשולחנואלעצמםשסמכואלאעצמו,דיזלשלהחרידות

 .שאיפותיהם-שלהם
על-דיירקלאתאומץדיזלשלמזרייפתשתדמיתהדעת,עלמתקבללא

פרידריכספל.דעל-ידיגםואחריומנדלסוןעל-ידיגםאלאהמשכילים,

אתהואואוהביראכיהעםכל"וידעעליו:שכתבדיזל,שלהראשוןהביוגראף

 9שומר".הואמצותיוואתלבבובכלה'

תדמיתועלאו 10ואחרים,אלהשלעדויותיהםעללהיסמךנדרשיםאנואין

עצמודיזלדיבירשהריהשמרנית,עמדתוקביעתלשםבעיניהם,שנצטיירה

נתרנהשאינהבבהירותמשתקפתהדתיתשמרנותומידתדמי.עירםכאלף

בבקשהלפיתחולכששיחרוהמאסףלעורכידיזלמסראשרבהנחיותלספקות

נדפסוהנחיותיוכתב-העת.שלולדרכולדמותובאשרהטובהבעצתושיוריכם

 :המאסףשלהפרוספקט •ה;שורככחל
שתהיינהוהואדעתראשיתה'יראתו~אמרה'יראתחכמהראשית )א(

ורוממותו.ה'יראתדרכיכולליםרספרריכםמליצותיכם

העצביםשמותתזכירולאוהזמירות,השיריםשבהעתקות )ב(

ואחריהםרבמרסריהם,בשיריהםוהרומיםהיוניםז;ין;~ןםהקדמונים

ישמעוולאיעקב.חלקכאלהולאבאירופ"א,זמננומשורריכלכמשכו

פיכם.על
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מקצתכמוואהבה,עגביםדבירחשקשיריבכליכםתשימואל )ג(
מכםהסירוהעמים,בכלדורנומשוררימשיריורביםעמנואלשייר

 11אהבה.שתר:;~ןספוריםאוומליצותשיירם

ההשכלהמתנגדישללדעותיהםיותרקרובהההשכלהבנושאימתינותו
כתב-העתבמיסגרתשפעלוהצעיריםהעברייםהמשכיליםשללעמדתםמאשר
התרבותמתוךלמראיברורהלסלקציההדרישהבדבריוניכרת .העביר

היהדותשלעולמהבתחוםמצוייםלשיפוטכשהקריטריוניםהמערבית,
המסורתית.

הזרמיםכרתנעיקללכתהנטייהאתשוללגםשוויזלאלאכלבר'זולא
(חזרהקלאסיציסטיתהיאהמגמהאםביןבזמנוהאירופייםהסיפרותיים

רצוףשתוכן"ספורים :(הרומנסותרומאכטיציסטיתאוורומי)יווןלסיפורת
סיפרותיבז'אנרלשימושאיסורגםכללואלוהנחיותיוכך,עליתירהאהבה").

 12הסאטירה.-באירופהרררזכשהיהנוסף

היהודיתהתרבותשללקררפוסזיקתם-ויזלשלוהנפשהרוחחיי
ויזלאיןהסיפרותיתבאישיותוגםהשפעתם.אתמקבליםהםוממכהלדורותיה,

התנגדותומובכתובכךאומנותי,ושעשועחושניותחיים,אוהבכאומןנראה

עמנואל".שירימקצתכמוואהבה,עגביםדבריחשק"שירילפירסום
שלמעולמההלקוחותקוכצפציותעלויזלשלהישענותוערוךלאיןחשובה

בהלהגתדרביקעהבהןמצאוהמשכיליםאשרקונצפציות-היהדות
ויזלערהתבונה,בעירןאחריםכמשכיליםדווקא.משכיליתבאינטרפרטאציה

החוכמהשביןביחסהאמוריםהמיקראפסוקיבשניסתירהשללאפשרות
דעת"ראשיתה'"יראתו ) 10 :קי"או'תהלים "'היראתחכמה"ראשית :יראהרה

בתחילהביקשוההשכלהכלפישנטוהעברייםהסופרים .) 28 :כ"ח(אירב
בורוכביםויראה"חכמה :סאטאנוב_(יצח.קריראהמהחרבביןפשרהלהציע

על-האדםבינת-חוכמהשלעידפותהעללהצביעבאוואחר ' ) 13צמרים"
ה'יראתאתמדגישוהריהוכל-עיקר,סתירהמוצאאינוויזלואילו . 14יואה

אוחארם,כחוכמתנתפסתאיכהכשחוכמה'ו'\זעת,לחוכמהכ~ךה-ךקוויזיט
להלן.שיתבהרכפימיצוויnו,קיוםעםהזהההבוראכחוכמתאלאכהשכלה,

 15הכל"."עיקררירו,לגביהיראה,

-שכיותא.ותהואילך.-1774מברלין.בתקופתבוויזל,הייתהזאת,עם
פסחואשרסרן'מנדלשלמסוגוהראושניםהעברייםהמשכיליםאתשאיפיינה

לפשרוהתאמצו-משמרתומסורתמתקדמתהשכלה-הסעיפיםשתיעל
-היהדותשלב"ציפור-כפשה"לגעתרנה"ויראכמותם,השתיים.ביןולגשר

במהאולםהשמרני.החרדיהמחנהעםנימנהובכך-המעשיותכמיצורת
-הדתיהיהודיבחינוךריפורמה :היינוהאחירם,כמשכיליםלעצמו,שהתיר

פשראתלהביןבדיושעלהמבליהאורתרווכסיה,שלהמושבעלמתנגדהיה
אחרשהוא 17מנרלסון,שלהביאורלמיפעלירונתןויזל 16בו.מילחמתה
חששותיהםעםהסכיםשלאמשוםבגרמניה,ההשכלהשלהחשוביםהמיפעלים
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דיזלקיבלכןכמרהגרמני.התרגוםשללרעהמהשפעההחרדיםהרבניםשל

בופרידלנדר'שללגרמניתהתפילותתרגוםאתהיסוסכלובלארבהבהתלהבות

ולמיולטףלנשיםלסייעשכוונתוהיהדות,ברוחלמרפתהשכלתימיפעלראה

כיהדבר,מעניין . 18בתפילהליבםולכווןהתפילותאתלהביןיהודיתיודעשאינו

כללזהחרדימשכילמטרידאינוהגרמניתבלשוןבתפילההכרוךההלניהצד

כעבורשנתגלעבגרמניתהתפילהבנושאהלוהטלפולמוסבהשוואהועיקר.

ויזלשלשהסכמתוהריההיכל'פולמוסעםבהקשרשנהמשלושיםלמעלה

מכך.להסיקשישדומה,במיקצת.תמוההבגרמניתהתפילהנוסחלפירסום

שבהעדראובמחלוקת,כללשנויהאינהלשוןבכלשתפילהסבר,שו~זל

הונהגטרםהגרמניהתפילהשסידורמשום-הרבניםשלמגובשתהתנגדות

אומתנגדתעמדהלנקוטבצורךחשלא-כלשהובבית-כנסתזמןפרקבאותו

אפולוגטית.
מושבושהעתיקקודםנכתבשרובה-ויזלשלהראשונהיצירתותקופת

בחיבוריויתר-על-כן.מובהק.שמרני-חרדיבאופימצטיינת- 19לברלין

עלהמבוססהאירופיתההשכלהלעריוןחריףכמתנגדויזלמתגלההראשונים

ויזלמצטיירהראשוניםבכתביוהאדם.שלבינתועלללא-סייגהסתמכות

המשכילשלמאמין"ה"אניהיהודית.המסורתשללשלימותהאמיץכלוחם

ל"יסודרתרקמצומצםאינו(שדיונולבנוןלספרפתיחתובראשמופיעהעביר

שלמכותרת-המישנההנראהכפיומליצותיו",משליוהקדשלשוןושרשי

משהשםאשרהתורהשזאתמאוד"יודעתנפשוכירנה"ו,שםקובע .) 20הספר

אלהיםדבירהםז"לאבותינושקבלוםכמוהדבריםפירושעםישראלבנילפני

 21ארצה".דבריומכליפוללאאשרחיים

מעיןפנימית,ידיעהעללרמוזאולימבקשתהנפש""יידעתהדבריםלשון

innate idea לתורהביחסרקלאויזלנוקטזובעמדתולהוכחה.צירכהשאיכה

ההלכה-שבעל-פהלתורהביחסגםאלאשבעל-פה,ולפירושהשבכתב

אתמקבלויזל .בסינילמשהנמסרכולהשכל-שבכתבהתורהעלהמבוססת

אלפהע"המשהלאדוננו"מסרהאל :כמשמעומסיני"למשה"הלכההמושג

אתלדוגמה,דיזל,כוללכךבתוך 22ופרטיהן".ודקדוקיהןהמצוותפירושיפה

אתלהסירשביקשהשכלה,שלזהשבדוראלאבלבד,זולא 23העיבור.סוד

א~ושי,ןתכתכונותאותןוקבעוהתבונההחוכמהמעלהאלוהיתההילה

ח~כמההמלהשלוהיחידההאחתההוראהכיומטעים.ויזלבאאוניברסאליות,

עלכופלחכמיםו"מלת ;וקיומםהתורהלחוקימתייחסתהתכניבשימושה

אתמקייםשאינוכולמאידך.מצותיה".ושומריםהתורהבדרכיהנוהגים

השכלי"העיוןאתגםחוכמהמגדרמוציאדיזל . 24בסיכלותנוהגהתורהמיצורת

שלוםשבדבריהחיצוניות,החוכמותכלעלנוסףוחקירותיו"האלהייםבענינים

שביסודספק.כלאין 25היהודי.החינוךלמיסגרתלהכניסןלוחםהואואמת

בהשקפתה.השכלתיתבלתישהיאברורה,תפיסת-עולםמונחתהלשוניהמינוח

שעל·אוניברסאליתכתבונהאואנושיתכתבונהאיפוא,נתפסת,אינההחוכמה
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האירופית.ההשכלהשלכתפיסתההמציאות.תופעותכליישפטובלבדפיה
כלפיזובתקופהדיזלשלהשלילייחסולאורבמיוחדמתברריםהדברים

שלהרופףשיכלועללעדתו,המבוססת.היווניתהפילוסופיה , 26הטבע,מעדי
 • 28yבכלל-חוללימודי :דהיינו-הלימודיותוהחוכמות 27האדם

שלוםדבריהמאוחרבחיבורהקצהאלהקצהמןנשתנתהזושעמדתומובן.
מפורשבאופןשביטללאחרלאלו.לחלוטיןהמנוגדותדעותהביעשבוואמת,

האדםבינתעלההיסמכות :דהיינוההשכלה,אידיאולוגייתשלעיקירהאת
יסודכנגדחוצץהעבריהמשכיליוצאוהבנתם.הטבעלימודיעלהדגשושימת
הטבע.בתופעותהאנושיתוהבדיקההחקירה :ההשכלהשלמיסודותיהנוסף
פשוטהדברבהיותזולתידברבשוםחקירה"לחקוראידזותפיסת-עולמולפי

לבינתוומתגלשכלורסןישיםמדעתוהנעלמיםובדבירםלבו.לעיןומושג
במפולא :המקובלתבשיטהנוקטדיזל :משמע 29אליהם".מהביטפניוויסתיר
 ...תדרושאלממך

כאחד.יהודייםולאיהודייםהשכלהחכמישהיולזכור.ראויכיואף
זהבשלבדיזלשלשעמדתוהריהאדם.תבונתשליכולתהאתלהגבילשביקשו

כלבלאהישןהעולםשלהמסורתיתהיהודיתהתפיסהאתמבטאהבהתפחותו
ולהשקפותיה.להשכלהשימת-לב
ההשכלה.שלהראציונאלי~תאושיותתחתאיפוא.חותירם.דיזלשלדבירו
מהלךאלאאינוהאנושיהשכלשלבמיגבלותיומאמיןשאינוכולדידו.אליבא
פיה.עלוהופנה-אור-ההשכלהשלבמיטאפורהנאחזדיזלבחושך.

הקריטריוןעל-פיהדתמיצורתאתלבחוןהאירופיתההשכלהשלדרישתה
נדחיתזובחינהמתוךהמבתקשותהמעשיותהמסקנותאתולהסיקהשיכלי
בדרכיו.הולךואינוהשם.מtיקותר 9"הכיהוא.סבורדיזל.על-ידיוכולמכול
האמינובעבורבומצטיירהזההרעוהציורבחכמה.שאינןבעיניושנדמהבעבור

מיהנהעיניו.לנגדופחדואלחיםיראתאיד יכ]".[נפשובטבענטועהשהחכמה
בזדוןהמכחישיםהמשחיתים תכ;:~הואכימנשוא.גדולעונודרכוזשה

 30הנפש".בטבעהנטועותהראשונותהמושכלות

ראשוניםמושכלותשישדיזל,דבירעל-פיהמסקנה.איפוא.מתבקשת.
הדתית.האמונההאדם.~ל wמאשריותרמהימניםושהםישכלייםשאינם
כדיזלהמאמין;האדםלגבימהווה.הריהי yועל-כיותר.מושרשתחינהכנראה,
האירופית.ההשכלהשהציעההקירטריוןעלעדיףקריטריוןעצמו.

שאינהבמידהליבנותשומתאתלעוררחייבהמשחיתים""תכהמינוח
זובכתמוצאהעבריהסופרעצמו.דיזלשלליבושימתאתשעוררהמזופחותה
 :כדלקמןמתארןוהואכיתות-מישנה,כמה

שמרובהדעת.והשחתהתאדהרובמפניאלובמהמ~ררתנפלוקצתם
בכחםואיןוהבל.שואבדרכיבהםדבק (iוהמגוניםבדבירםהשתקעם

בפחתנפלווקצתן ]".[השחתתםלדוב"'המנגדא~תיציורשוםלצייר



הערמהוהבינההשכלנחבעליבטבעשהןאלווהםיותר.גדול

ארןפועליהתאמררולמרויות[."]טבעיותבחכמותלבחקירוהתחבולה.

ה'ביראתהנכלליםהדבירםכלעלנטוליםוהבינההשכלבמופתילהוכיח

בהםושאיןמתעתעים.והחכמיםשהנביאיםולהראותלמעלה.שבארנו

 31ממש.

שחיתותמוסרית,מבחינההמושחתיםלאלה"המשחיתים"אתמחלקרילז

ברמשתמשיםהםאךעימםשיכלםשכוחולאלהאמונתם,דרכיעלשהשפיעה

ריזלמשמיעשארתםהכללייםהדבירםואנטי-יהודיות.אנטי-דתיותלמטרות

הללו, :האחרוניםשלדרכםאתמתארהעבירכשהמשכיליותרמתחורירם

רהחקיםהמצותעלסרהודובירםעלינוהמלעיגיםהעמיםמןדעת"אנשי

ושהחרקיםאלחים.~כתבשהתורהמאמיניךשאינןבעבורהואוהמשפטים,

אינםהםאדם".בנילמעשההכל"מיחסיםהםהגבורה".מפייצאוהאלה

הראשונהשהתורההמאמיניםביניהםוישעליונה,ובהשגחהבנבואהמאמינים

הם 32:הנצררת.היינו-חשדהתורהבאהותחתיהבטלה,-ישראלתורת-

 33אדם".ידיומעשההתחבולותמדרכישהיו"ויאמרובכיסיםכופריםגם

הדאיסטיםהאירופית,ההשכלהלהוגיאלהבדבירומתכווןריזל

ישבפרט.העביררלתנ"ךהיהודיתולדתבכלללדתביחסםרהאתיאיסטים,

רנה"רשהיהבעת ' 1766-1765בשניםלאוריצאלככרןהספרכילזכור,

ניתנישלהכרכיםרמאותעשרותאתשפלטהאמשטרדםהיא-באמשטרדם

להדפסהנאסרשבחלקםוהחופשים-בדעותיהם,האתיאיסטיםהדאיסטים,

שעשההשניםמעשרלמעלהשבמשךספק.כלאיןבאירופה.אחירםבמקומרת

במונחנתכווןושליוצריההזאת,העניפההסיפורתאתהכיר 34בהרלאנןריזל

למעשההתורהוייחוסהעליונהוההשגחההכיסיםהנבואה,:;נטרל"משחיתים".

 35האיררפית.הדאיסטיתהמישנהשלמעיקירההםהלא-בכי-אדם

שלהבלשניהטיפולאפילוארההיסטורי-לכאורההמעטהאותנו~טעהאל

שבעברהדתבמתנגדיאמוריםדבירםשכאילותכניותבמובאותוהשימושריזל

ובדבירוהלשוני-בלשנימיגדל-השןבמרומישרכןאיכרריזלהרחוק.

בכלהמצויה-ברורהדידאקטית-חיכרכיתכרונהישהאקדמיים-לכאורה

בשאלהריזלשלכתיבתוסיגנרןהשעה.שאלותעללענותהמשתדלת-תכביו

העמיםמןדעת"אנשיכגרןאמירותהנושא.ירלירראכטירתעלמעידזר

אתמקרבותוהמשפטים"והחרקיםהמצרותעלסרהודובריםעלינוהמלעיגים

משחיתים,גרידא.תככילדירןמצטמצמותואיכןלזמנו-שלוירזלשלעדותו

הדת.מהוסיהםהלאריזל,שלבמינוחו

מבקריבקרבשוכרתכיתרתבקביעתריזלשללהבחנותיודעתנושניתןיון

האתיאיסטיםהםשבהםהקיצונייםהתיארלרגירת.עמדותיהםעל-פיבדמנוהדת

הדאיסטים.הםהאחירםואילורידל),משלאינובמונאותשאיכר(המינוח

הנזכרות.הכיתותשתיבניכלפיביותרחריפהעמדהמבטאהעבירהמשכיל

המנגדאמתיציורשרםלציירבכחםש"איןהאתיאיסטיםכלפימוטחתביקורתו

ז'
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 99פלאימשהד"ר

דירןכלמהםמונעתהקיצוניתשעמדתםמשמע,-השחתתם"לדרכי
נובעתאינהשעמדתםמסתבראחרות.רתיארלרגירתפילוסופיותבאפשרויות

 .כןעל .מחשבתיוקיפאוןצררת-השקפהמתוךאלא •ברחןעריוןנאורותמתוך
מהם.ידחקנפשרשומרכלדיזל,מציע

יברא)(המשך
 nהערר

אםכיזרכמלאכהעמלתילאמאד,דלווזמירות•מעטים,"שידיעצמו:עלמעידויזל . 1
איזולפתיחתאוארץ.למלכיכשיירםלשירמאתישלומיאנשיכקשוכאשרהשעהלצורך

'כיכדיימהםא'איןכמעטבלם,כיןמספרך'יהיואםמסופקנימספר,מתיהםכןעלמחברת,
(נחלהזה"המכתבכשוליאושםכזכרוכיהעוליםומאותןכאוצרותיאותםלשוםכעינייקרולא

יאזעפוסהקיסרלכבדו"שיירםשיריו:אופיעלמעיידםהמאסףדפיואכן. .)''.עמ•הכשרו
קע"ז·עמ'תקמ"ד,אלול, ;קס"א-קס"העמ'תקמ",דאב,חודש ',א(המאסף,יר"ההשני

 ;קכ"כ)-קמ"העמיתקמ"ה,תמח'כ'(שם,פעלים"ורבחיאישלעפאלד"לדוכס ;קפ"א)
תקמ"ו,כסליו, ',ג(שם,פראכצע"מלךיר"הי"ולודוויג ]".[הטובהמושללכבדו"ישרים

תקמ"ט,טבת, ',ה ;קס"א-קס"כתקמ"ו,סיוון' ;מ"ט-כ·תקמ"ו,טתב,שם, :וכן ; )ד"ל:ל"ג
עלמעידגםויזלצ"ט-ק"ז.ס"ה-ס"ח,תק"ן,כסליו, :ו;·רס"א rרכ·תקמ"ט,;סיוון.צ"ז:ק"א

וחבירואריסטודבירדבר"סוף :פילוסוףושאינוממנו,רחוקיםהפילוסופיהשלימודיעצמו,
הכליםכהםוישהעיכים.מאיריםולאהלבמשמחותאיכםכשרויגעיתהרכהלהגכעיניהיונים
ישאבלםאתכיוסופים.הפלספרילמדתיולאכטבעיות.חוקרולאפלוסוףאינניהרכה.והזיות
ומלציותיומשליוהקדשלשוןוששרייסודותללכןהמחובירםלעכיכיםהכוללשם •(לככרןרוח"

ע"א.מ'דף , 1829ויכה,כמהדורתגםוכןע"א,מ'דף ',אביתתקכ"ה],[אמשטרדם.

והבחיןויזלשלשירתואתכיותרהחשיבלאביאליקהמאוחירם,והמשורירםהמבקירםכין
אלא ] nפאר nנשיריהספרכאותואיןהאמתיתהשירה"מן ;רמח"ל"שלזולעומת"יירדהכה

כשיריהשירהכפרקיביאליק.סכורזכר",איןולנח-הציור~מןאיןעמוקה"להרגשה ;מעט"
n פארn גם'הנשגב":כסגנוןפסידו-כיכלית,שטחית,מימית,"השתפכות-נפשביאליקמוצא

ביאליקזאת,עםושטחי'.'רחבהסכר"כדרךביאליק,שללהערכתוכתוכים,היושכפרחהדבריו
ככסחביאליק'.'של("מעזכוכוהאחירםככתביווהןכשירתוהןויזלשלהשפעתואתמעירך
השווהוכן ;אוכגרפלדמ. :המכלכה"ד , 264 " 262עמישת"ך].[ירושלים.חדשה],[סידרה
עלומאמרו , 246עמי ,] 196222נתל·אכיכ,ביאליקח.נ.כחביהצעירה·:"שירתכומאמרו
 .) 245 " 244עמישם,רמח"ל,

שניגחועהרכפרייז,מרדכיהיהכשלילהויזלשליצירתואלשהתייחסוהסופירםכקרב
כ:אדרנו:א'לח, wהדי:"לאןעהרכפרייז,ומרדכילפואיזיה"שנוגע"כמהפשוט","כטלן
 , 111 , 107 106עמי ,] 1914נורשה,אי , nהפרכר n(דרוכרכפלדשמערןרכן ) 492עמיתרכ"ז],

 , 76עמיתרפ"ח],נתל·אכיכ,איהחדשה,העברית nהספרר nחרלדרלחוכר, .פ(לחוכר ,) 112

הצליחלאעליהם,מספרשחראהמעשים,לרבגםשירי-אמנותיתארולתתריזלהצליח"לא
 :זאתעם .וכדומה"מצירםיציאתשלהעתיקהחזוןאתכדמיוננולהחיותשלוהשירהכאמצעי
חי ,ישראל nספרר nולדר nציככרג,(ישראלוציככרגהדור")שלציירהכעיקרהוא"הספר

משורר.לאאךהעברית,השפהאמןמדקדק.מליץ.היה"ויזל : 130עמי ] 1959[מרחביה,
ויזלאתלכלטנוטהזילכרשלגיצחקגםכפל").כבחינתלמעשההואשלורב-הכמותהאפוס

 :דאהכמשורר.
Eisig Silberschlag, "Parapoetic Attitudes and Values in Early Nineteenth-Century 

, Hebrew Poetry,"Studies in Nineteenth-Century Jewish lntellectual History 
120-121 . Alexander Altmann, ed. (Cambridge, Mass., 1964), pp 
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 , 11-9עמ• ,) 1960(ירושלים.א'החדשה,העבריתהספרותשלהיסטוריהקלחנו,יוסף . 2

ראשונהמחברתשלפידוסמהבשעת-מדויקיותרבדורהמאספים.מתחילאניזו"ספרות

חדש""אדםבוויזלדואהקלחנו .") 1781(תקמ"א"ודיזלהידץלנפתליואמת"שלוםמ"דביד

וקומותבדמויותקלייכמאןמשהגםחדש".עבידגנוןוסיחשדחיכוךחדשים.חייםעלש"נלחם

בודואההחדשה",הספרותשל"תקופתהאתבוויזלפותח , 29 , 13עמ' ,) 1928ופריז,(לונדון

בספרותנוהראשוןכ"משודדומחשיבוזו"בתקופהההשכלהלתנעותמרכזית"אישיות

ו"יוצדההחשדה"הספרותאביספרות-ההשכלה,"אביאתבוויזלדואהשטדיטשלוםהחשדה".

בהדיםתחילהנדפס ; 33-32עמ'תצד"ט],[תל-אביב,א'הספרות,(פניההשכלה"ספרותשל

שמראלי,בכימיןעלגםמקובלתדיזלשלראשוניותובדברזודעה .) 79 " 78עמ•תדפ"ו"ז'], , 4 [ד'

 .בד-דייןחייםעלוכן , 13עמ• ,)ו"שת(י"דלשוננו,דיזל','היץדנפתלישלהלשונית"שיטתו

(ירושלים.א'היהדות,למדעיהעולמיהכינוסהחדשה",ספרותנושלראשיתה"לשאלת

קלחנו.בעיקבותהולכיםשניהם ; 306 " 302עמ'תשי"ב)

הספרדיותלקהילותקידבתו .דיזלשלעדותיושלמקוריותןשאלתזהלענייןקרובה

צעדאלאדברחידשלאשוויזלסבור,מלנמךיוסףהחוקרים.עלומקובלתידועהבאמשטדדם

 :דאהתקופה.ופותחמחדשבולדאותאיןושעל-כןבאמשטדדםהספרידתהקהליהבעיקבות

. 15-17 Joseph Melkman, David Franco Mendes (Jerusalem, 1957) pp 

 Baruch B. Kurzweil,"The lmage of theקודצוויילבדרךשלבמאמרוגםכידוןזהעכיז

170 . , k ,VI (1961) .p &xכ eck Year נ&Western,JewinModernHebrewLiterature,"Leo 

היץד"נפתליבמאמרומלאכיצביעסקבאמשטדדםהספרדיםהסופדיםוביןדיזלשביןבקשירם

 . 345 " 351עמ'תשל"א),אדר-סיוון ',ג"'ב(מ"וספד,קריתמאמשטדדם','בליכפכיטויצחקויזל

בהמשך.כךעלדאה . 3

תחילה.שפורסמושטייכמןשלדבירו .) 1931(תל-אביב,הזמןבמזרח .שטיינמןאליעזר . 4

יעקבשלדבירהםלמשל,).דאה, 1931 (שנחבאותהשהתחילגדולפולמוסעודדובכתרנים,

 'ב;(מ"וט•בחד'אד,גיכצבודג,יקותיאלוועמ'תצד"א),חשווןב· ;(כ"טב•במאזניים,פיכמן

בדצמבר 22 (כ·גל·בחעולם,קמינקאואהרןגוג)י.ל.(בחתימת 789עמ'תצד"א),חשוון

מתייחסקמיכקא . 1024 " 1022עמ' ,) 1931בדצמבר 29 (כ"א;גל· 1006 " 1005עמ' ,) 1931 (

הופעתעםאחד-כךשנה-40מלמעלהמחדשנשמעוהוויכוחהדיתקופה.ירצדכאללוויזל

העברית"הספרותבדוכובסקי,יורםשלמאמדודאההזמן.במזרהשלמצולמתמהדודה

תשל"ג.כיסןי"דדבר, ','א iv"מהאני",מןכהשתמטות

 :הארבעיםכשכרתעוזרצ'אדלסעל-ידיפרדסםדיזלשלהחינוכיתשיטתועלמקיףמאמר . 5

, Charles Ozer, "Jewish Education in the Transition from Ghetto to Emancipation 
. Historica Judaica, IX (No. 1, April 1947), pp. 75-94; (No. 2, October 1947), pp " 

. 137-158 

אתהעמידסמטמשהההעדות.בחמשךמובאיםמאזשנדפסואחידםוחיבוריםמאמירם

דודם",ורככיוייזלכ"ה .סרןמכדל 'מ"בחיבורוההיסטוירבמקומוואמתשלוםדבריפולמוס

 . 257 " 233עמי ,)'ל'שת(חיפה,אבכרצבילזכרוארץי-שראלעםי-שראלבתולדותמחקרים

בחינוךומקומוודיזל"נפתלי-הרץבמאמרודיזלשלהחינוכיתבמישנתודןקודצוויילצבי

בעזשלעבדוותיואת.דאהלשוןבענייני . 95 " 86עמ'תש"ך),יכסן ; 3 " 2 (ל"ב •החינוךהע'ביד','

עמיתשכ"ז, ',א ,)ח"י(מחזורלעםלשוננובעבירת",הסבלישימושדברעל"העדותשכביץ.

 . 396 " 374עמ'תשכ"ח),תמח ;'ד(ל"זתרביץ,בדימוי','וידכוי-פנים;"מיעוט-פגים 11 " 8

ספרותבראשיתהשידהשלמהותה"תפיסתבמאמרופדידלכדדיהודהעסקדיזלשלבפואטיקה

עלהפרקאתגםדאה . 58 " 56עמ'שת"ל),ב·(אדרוופרשנות,נקודתהעבירת",ח•השכלה'

 . The Age of Haskalah (leiden , 1979 (בסיפדידיזל

האפוסבשםבדפוסהנמצאחיבורדחנבלוםנחבאחרונההשליםדיזלשלתפארתשידיעל

היץדנפתלישלוהפרשנותההגותבדרכי:מחקרהמסורתיתוהפרשנותההשכלהשלהמקראי
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תפארת".ב"שיריויזל

בעבורויקראספראתביארהאחרוןוויזל.מנדלסוןשלדרכיהםנפגשוהמיקראבפרשנות . 6
מוולינה,הגאוןשלתלמידושהיהרבו,בשםשולמןקלמןמספרזהביאורועלהשלום.נתיבות

מפשוטילהוכיחהתאמץאשרעלעודויותרויקראלספררנה"רבאוראתהללז"לש"הגר"א
רריזל·:העץרנפתלידהרב"תולדותשולמן.(קלמןפה"שבעלמתורהרביםדיניםהנחרבים

 .) 15עמיתרמ"ר].נורשה,איואמת,שלרםלדברינספח
קנ"ט.עמ'(תקמ"ד),א'המאסף.משפט,עיןעלביקורתבמאמר •.ח.כ . 7
תרפ"ט),(בלרין. )'ג(ט"זעבריים,כתכיםמנדלסרן.משהכתכיכללגאלינו,במיכתב . 8
 . 282עמי

מנלרסרןמשההעידרכןי"ג.עמ'תקס"ט),(אמשטרדם,צדיקזכרפירדירכספלד, ,,, . 9
 . 239עמ'תלר"ב),(אמשטרדם,תבל.פניבסיפור(מהאמבורג)השני
התנהג"מעודר :רנה"רעלשלובביוגראפיהמןשולקלמןבפיגםנשמעיםאלועדותהדי . 10
אליו"לבבישימולארביםאשרקלבמנהגגםבעקבודשולאאמוני-ישראלשלומיכלכמנהג

עלשנתפרסמודרתאחבבירגראפיותגםמציוהדומהאוהדתגישה .) 31עמ' •רנה"ר(תרלדרת
 , 26גל·(תיר"ז-תיר"ח),א'המגיד,נפתלי·:ו'"תלודותקרא].חייםניוסףיחביייקעיין:ריזל.

ג'האסיף ;זצ"לויזלהירץנפתליד"תלודותמאנעדלקערן.שלמה ; 51 , 37 , 36 , 33 , 30
 . 20-17),עמי 1926(ירולשים.מעניתויזל·:"נפתלי-הירץפישמן' .ז ; 417-404עמ'(תרמ"ז),

השמרנית·לעמדתואופייניזי-ח.יעמיתקמ"ד),א:המאסףעם(כורךהכשרונחל . 11
דעת"ראשיתה'ר"יראת '"היראתחכמה"ראשיתהפסוקיםאתמפרששהוא .ויזלשלמסורתית

(ראהסאטאנובכגרןאחירם.עברייםמשכיליםזאת,לעומתהאלוהים.יראתאתכמדגישים
פרה-היאדעתראשית :ההשכלהאתכלומרוהדעת,החרכמהאתלהדגישינסובהמשך),
המוקדמיםריזלכתביבכלמציויהלייחוכמה""יראה"הקדמתאלוהים.ליראתרקררייזט

דש"ר.אתלהוציאוהמאוחירם,
הןובמעשיהםבאחיכםלהתלהתלויםוספררימליצותמהעתיקארמדברלכםייחלוו . 12
חי).עמ'הכשרו,(נחלהסאטירייעכדרכילפרטאולכלל
 .) 1783 •(נולידהזהר~~פרנטוסקרבשער . 13
וכןוערד. 158 , 36 " 35עמ' .) 5בהערהלעיל(צוייזההשכלהעידןהאנגליבסיפירראה . 14

(חרב'.כייןהראווהשכלה','יהדותבידהשלמה :סאטאנוביצחקשלציירתו"לראשיתבמאמרי
 . 350עמישתל"ח),ב'אדרכ"ט , 22

וכןע"א.ק"ה,דף ,) 1829(וינה.ב';לכנרן.ע"אק"ודף ,) 1765(אמשטדדם,ב'לכנרן, . 15
מראיאתאבילהלןהכל','יסודה'"יראת :ע"א)מייג :וינה(מהד'ע"אמ"גדףא:בכרך

מהדרותלפיהעמודיםמיספריאתובסוגריים(אמשטדדם)הראשונההמהדורהלפיהמקומרת
היאשלעיתיםבפאגינאציה,מלבדהמהדורות,שתיבידדניםהבדליםנראיםלאכללבדדךרינה.
 .ולהשוותןלבדוקישוערד .בשתיהןקרובהאוזהה

שלהסובלנותלפקודתהרבניםשלהתנגדותםאתויזלהנידלאמהמשרםמסבירעוזרצ.י . 16
 :אדהואמת.שלרםלדבריהתנגדותםאתמכךוכתצואההשנייוסףהקיסר

, Charles 1. Ozer, Jewish Education in the Transition From Ghetto to Emancipation 
. 87 . Historica Judaica, IX (1, April, 1947), p " 

 . 68הערהלאחד .בטקסטובהמשך' . 6הערה .לעליראה . 17
טוב//כישכלאיש/דודיעקבבית"ירדן :קכ"ט"ק"לעמיתקמ"ר).(איידג'המאסף. . 18

 11כל gהלקחבינה/אידזג~לגיםחברת//לבראיש/כלשרןמליןעם //ן:;~דתצחות /תרגומך
ובקרבו/דובר//פיונדועולו/לאמליןמוציא//גברעתרתתעלההקדש/היכלאלאיך ] ...נ

 11אחרתרוח

לוח.עלחדותבאד/דיכתבתנפלאו//ז?נוותהלה//שידסבןדרת//כלמביןדודןתרגומך
ויזלי.יהידץנפתליבנפשךערךמאת(תקמ"ר)תקר"םניסן'נוליד
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ערדכנתבההשכלה,מרכזאלבראולאחרשנה .-1115בכבלריןנשתפרסםלכנרןיין . 19
קודםבעשר(כחלקו)חן.רוחופירושו,שלמהחכמתשללעבירתהתרגוםגםרכןלכן.קררם

לכן.
כזמננו'ל'נררכינדרפים""כשמרתעוסקהספרכי .לצייןקלחנואתהביאש!:!ל-נכרןמה . 20
 110-עמ'א:החדשה,העבריתהספרותשל(היסטוריהכלשרן"דרשותמלאהספרנארה

מידרתלגביהלשוןכשימושיגםאלאכלכד,כלשרןלאהספרדן •להלןשייראהכפי .) 111

להזדקקלעצמםהמתיירם"המשחיתים"עלכהתקפהרכןככללה,והיהדותמיצורתרתיר"ג

 .כלכדלכינתם
רינה).כמהדרות(רכןע"אד'דףהמחבר','"פתיחת ',אלכנרן, . 21

רינה).כמהד'(רכןע"כל"כדףשם, . 22

רינה).כמהדי(רכןע"כנ"אדףשם. . 23

"פתיחתב:;שם,ע"כ;מ"זע"א 'ה;ע"אד'דף;שם,ע"אי'דףהמחבר","פתיחתשם. . 24

רינה).כמהד'(רכןע"אחידףהמחבר",

רינה).כמהד'(רכןע"כז'דףהמחבר','"פתיחתב:שם. . 25

רינה).כמהד'(רכןע"אד'דףהמחבר','"פתיחת ',אשם. . 26

 . 1כהעהרלמעלההשררהרינה);כמהדרות(רכןע"ככ"גדףשם, . 27

פעמייםמופיעק"טנעמ'ע"א **'ט'ק(ע"כק"ח ,)א"ע(ק"רע"אק"הדף ',כשם, . 28

(ק"טע"אק"טהשני]),אתמצייניםכרכביםושניהראשוןאתמצייןאחדכרכב ;רינהכמהד'

 .)א"ע(קל"רע"אקל"ר ,)א"ע
 .)א"ע 'ח(ע"אח'דףהמחבר","פתיחת ',אשם, . 29

 .)כ"ע(מ"דע"כמ"דדףשם. . 30

רינה)כמהד•(רכןע"אע"כ-מ"המ"דדףשם, . 31

כלכד).זרכמהדווה =].[ ;רינהכמהד'(רכןע"כמ"חדףשם, . 32
רינה).כמהד'(רכןע"אנ"דדףשם, . 33

חשבוןעל , 111-109עמ' ',אהחדשה,העבריתהספרותשלהיסטוריהקלחנו.ראה . 34

מאמשטודם','כלינפניטויצחקריזלהיץר"נפתלימלאכי,צבישלכמאמורעייןרכןהשנים.
 , 354-349עמ'תשל"א),אדו-סירן ,)ג-כ(מ"רספו,קירת

ההשכלה.עידןהאנגליכסיפירהראשוןהפקרראההדאיזםעל . 35
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ואמתשלוםדברילהופעתשנח 200
וויזלחירץנפתלישלוחמשכיליתהחינוכיתמשכתו

פלאימשחמאת

הקודם)הגלידןמן(המשך

לפנינולכאורה .רבענייןלעוררעשויההדאיסטיםכלפידיזלשלעמדתו
אלויחסרדיזל,כנראה,סכור,כןלאלקרבם.שרצויכדעותיהם"מתרנים"

והנוצריתהיהודיתהאררתרדכסיהשלקר-מחשכתהאתלבטאמטיב"המתונים"
כינשמע,דיזלשלמדבריוהאתיאיסטים.מןגרועיםהדאיסטיםלפיהןכאחד,

אתלחלוטיןדוחיםשאינםכמהולמאמיניהלדתרכהסכנהנשקפתכראשונים
תמימי-דתלמשוךעלוליםהםרככךממנה,חלקיםרקאלאהמקובלתהדת

משרם-להסבירעשויזהיחסהאתיאיסטים.רביןהדאיסטיםכיןמבחיניםשאינם

העברייםוהמתקניםגיסאמחדהדאיסטיםהמתונים,מכקרי-הדתנרדפומה

המקובלות.הדתיותהארתרריטרתעל-ידיגיסא,מאידך
דנריה ?iאחדשל 36הכלתי-ידרעןתהגתובותאחתאיפרא,נמצאת,זהכספר

גתובההאירופית,ההשכלהדתעלהעבריתההשכלהסיפורתשלהמתונים
ככללה.האירופיתההשכלהכלפיהשמרןדיזלשלמיחסונבדלתאינהשכאמור

כיותר,מתוןקרמציינתרנה"רשלהמוקדמתשיצירתוספק.איןזרמכחינה
יצחקכגרןהאחרים,העברייםהמשכיליםמןכמהגםמסריימתכמידההמאפיין

דרכם.כראשיתסאטאנרכ,

מעיניונעלםלאורעיונותיההאירופיתההשכלהכלפידיזלשלזהעדייןיחס
מעיקריהאחדכלפידיזלשלהשליליתכעמדתוהבחיןהלה .סרןמנדלמשהשל
הספרמתוךכפועל-יוצא-האנושיתהתכונהעלההיסמכות-ההשכלהשל

פידרן'סיפרואתדיזלאלמלשלוחכתחילהמנדלסרןנמנעמשרם-כך .לבנון
מסתבריםאלהדבריםהתכונה.יסודותעלהישארות-הנפשבהוכחתהעוסק
'כיסרןמנדלשנוכחלאחראולם 37המשכילים.שניכיןהמיכתכיםחליפתמתוך
למהפךכתמים,פעולותיואלמכין"כיןהעיונית""החקירהככעלימבחיןדיזל

 .פידוןאתאליולשלוחכלינוגמרופתלתול",עקשכלבפיהאלהקערה
החקירהנגדדברלואיןכידיזל,מסבירמנדלסרןאלכמיכתכ-תשרכתר

עללכדהנשעניםאל'מנאציהדתמכחישינגדכאשדבריזה"הלאהאמיתית,
סררלאלהאומריםהחכמה,הואהאנושישהשכל :האומריםהתרעה,שכלם
עליושיורהמה?]זולתנודעתרדתחכמהאיןכיחפצנו,לאדרכיךודעתממנו

 38רהרצרץ]". =(והרצוןהנפגםשכלנר

 .כשניםירושליםולחיבורולמנדלסרןדיזלקדםההשכלה,לדתזרכריאקציה
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שלמזוכמהותהשונהחיתהדיזלשלתגובתוכילהטעים.ישאולםרכות.
גתובתוכטיעוניו,מתוחכםפחותדיזלנראה .למנד!וסוןכהשוואה .מנדסלון

להגןיצאסרןשמנדל.כעודמובהקטרום-השכלתיואופייהיותרשיטחיתנראית
ההשכלהשלודעותיהלעיקריההמתאימהנאורהכדתולהסבירההיהדותעל

ההשכלה.עלחתקפחאלאהיהדות,עלחגבהאינהדיזלשלמטרתוהאירופית,

 .כניתוקאלא .סרןמנדלשלכדרכווגישור'קישורכניסיוןלאנראיתמגמתו
אירופה.ותרבותוהיהודיםהיהדותשכיןהמחיצותהעמקתמשוםכרשיש

הקוכממשיךהסיפרותימיפעלושלזהכשלבויזלאתלראותישמשום-כך
מבית-העבריתההשכלהכנושא-דגלולאהאורתודוכסיתכיהדותהחרדי

 .סרןמנדלשלמיורשו
האתיאיזםיעלהיאיזםעללהתקפהמאשרליותרייזלחותריאמתאליבא

 :דיזלכותבכיהדות.דומותכתופעותלהילחםהיאהמוצהרתמטרתו ;כלכד
והחקיםהמצוותעלסרהודובריםעלינוהמלעיגיםהעמיםמןדעתאנשי"הנה

האלהושהחקיםאלחים.מכתבשהתורהמאמיניךשאינןכעכורהואוהמשפטים
שהתורהיאמינואםכיאדם.כנילמעשההכלומיחסיםהגבורה.מפייצאו

אינםהלא-יהודיםוהכינה".החכמהשהןיודוכהכרח ,'הדרכיושהןאלהית,
מפישיצאההעליונההתורההיאע"הרבינומשה"שתורתכאמור,מאמינים.

באהועתהכטלה.הראשונה"התורהכילעומת-זאת,סוכרים,והם ,"ה"כהשם
ואילו 39עליונה.וכהשגחהכנבואהמאמיניםהםאיןכמו-כןחדשה".תורה

יקשוזאתוככלכ"ה.השםמאתשהתורהכאמת"שידעודיזל,לפיהיהודים.
מןהםגרועים 40וכינתם",דעתםעלהשענםכעכורויכטלוהערפם

יחד.גםהדיאיסטיםומןהאתיאיסטים

אתמצאומאהכאותהאירופהשלכאווירהשניסרוהדאיסטיםהרעיונות

קיבלסרןשמנדלוכעוד .כגרמניהוהיהודיתהעבריתההשכלהסיפורתאלדרכם
יותרשהיהשדיזל,הרימהם,אחדיםודחהאחריםי~הדאלה,מרעיונותכמה
וכול.מכולהדאיסטיתהמישנהאתשלל .סרןממגדלשמרן

* 
לקו-נאמןדיזלהיהואמתשלוםלדברישקדמוהאחריםכחיבוריוגם

לבנון,ייןאתפיוסםלברלין.שעכרלאחרשנה ,-1775כהחרדי.המחשבה
הגרמנית.ההשכלהלמרכזשהגיעטרםשנכתבאבות","מסכתלמסורתיפירוש

שיטתייםייי;ןעיוןאכרת"ל"מסכתכפירושלמצואלצפותאין wכמוכן
חפץ.לואאכן.החרדי.המשכילדיזל,שלדרדרשלהעיתיותהדתיותכבעיות

יצחקשעשהכפי .מכווןככוונת .דבריםכשךליולהעירלרמוזהיהיכול
שאולשלכדרכואואסף.כמשלידיזל.שלמערלמרהרחוקמשכילסאטאנוכ,

אנו,מוצאיםואף-על-פי-כןראש.כשמיםכסיפו(ותשובותכשאלותברלין
ברבריאחדותשניםכעכורוחזושבדיומא.מעניינידבריםגופילכמהזקנזקק

 .היהודיכחינוךלתיקוניםברורותדרישותשלכצורההפעםאךואמת,שלום
'חינהלבנון'כדוגמתלבנוןייןשלהכלליתהנעימהזאת,.עםלהלןשנראהכפי
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המכוחבלשוןהשימושכיוקובע.ריזלחוזרשרבובלתי-משכילית.חרדית

להתנגדמוסיףהוא . 41ושבעל-פהשבכתבהתורהבחוקיורקאךאמרר

החקירהכלפישליליתעמדהלנקוטוממשיך 42האדם,שלנינתועללהיסמכות

ענייןאתריזלמפרשכך 44למרפת.אררתרדוכסיהואלמיצר;תיחסר 43והעיון.

הבאיםישראללכשיאיאזהרהכמיהאי :לתורהסייג"ועשו :לתורה""סייג

בדברים )".[תלהעלהדתלקייםגזרותויגזרולתורהסייגשיעשואחריהם

הגדולהככסתאנשיהצורכולאכאלוסייגיםועל' )".[קרוביםשהמכש;ל;ת
עדמשהמימ;ת[הסייגים]נוהגיםהיושנן .ןד;ךך;ךשבכללכשיאיםלהזהיר

ברלהנשלוגיליךשהעםדבר 9ברארתלדורות,ינהגושנןופשיטאזמנם,

העיתית-המשמעותמןלהתעלםאין 45הדבר".לאותוומשמרתסייגשיעשו

למינותכוונתו(ובעצם,דתיתהידרדרותשל;:;נעת :זרפרשנותשלמ;ץשית

להחמירישאלא;:~מיצורת,מערלקלהלאין 46הדת)להמרת-ולאפיקורסות

רחוקהיהדיזלכיספק.איןתורה.גרפיעללשמ;ךכדיובגדרותבסייגים

בהצעתרגםהדת).ע;להקלתלשם(תיקוניםההשכלהשלהתיקוניםממחשבת

אילמלאיוצא.היהשלאייתכן-היהודיהחינוךבסיוריתיקונים-התיקונים

שלא'ייתכןן 7gב-ן;בלנותהספקודתשלבדמותההשראה,ארתהדחף,אותר

מגדוליששנייםאיפרא,ייפלא,לאועיקר.כללההשכלהלמילחמתיוצאהיה

שניםשכעבור- 47מליסה,טבלדודרד'מפראגלבראיחזקאלר'דאז,הרבנים

ניאותו-ואמתשלוםדבריבשלחררמהבמילחמתנגדריצאואחדות

 48הפיררש.בראשיפורסמושהסכמותיהם

כברואמתשלוםכרכרידיזלזקהזקמיעםהדבריםמןכמהכאמור,א,ך

כלונעדריםיומרהחסרימוצנעים,לכנון'בייןאחרת,ארזרבצורהמצריים'

ארץ"דרךעםתור;:דתלמוד"יפהגמליאלרבןשלאימותופולמוסית,ארשת

רכיכלבר,התורהבלימודדישאיןבמפ;ךש,דיזלעל-ידינרת 9מר )'ב(אבות

ואףבכךחידושכלאיןדברשללאמיתר.אך 49 .ארץבדרךגםלעסוקאדםחייב

ואף 50ל"תררה".ארץ""דרךאתהמפרשמשענדשכןלהשכלה,הטפהכללא

המוקדםהחיבורביןהבדלאיןארץ""דרךהמונחשלתיללהכשבהגדרה

ארץ""דרךשבהדגשהרי 51המארחר,המשכיליהחיבוררביןדיזלשלוהחרדי

דיזלקובעלכנוןבייןיסודי.הואהחיבוריםשניביןההבדלל"תררה",ביחסה

הואארץ"ש"דרך-ואמתשלוםדבריהראשונהבאיגרתוקבעשלאמה

והיאבתורהתלויההיהודישלארץ"ש"דרך.משמע, 52 .'התורתשליוצאפועל

ראילרברכרישלוםהאירופית.התרבותעל-ידיולא-על-ידיהמעוצבת

הגתובהבהשפעתדבריואתלמתןשנאלץקודםהראשונה,(באיגרתואמת

כפיארץ",ל"דרךחופףמושגשהוא-האדם""תורתהרבנים),שלהחריפה

מהורה-ואמתשלוםוברברילכנוןבייןהמושגיםמהגדרותלהסיקשניתן

דברלפנינוהריבחברתה.ועומדתתלויההאחרונהרזו ,'התורתשלהיסודאת

עליועמדולאשהחוקריםדיזל,שלחיבוריושניביןמהותיהבדלוהיפוכו,

ואמת.שלוםודברילכנוןייןשביןהשיררירןצדאתלהראותשהשתדלומשרם
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קיימתבוודאי 53וידל.שלהרוחניבעולמוההתפתחותמגורםהתעלמוהללו
הלוחם,ההשכלתי,האלמנטאך ;כתבתםאחתשידהחיבורים,שניביןזיקה

הדיבוראתכךעלנרחיבועודהמאוחר.לחיבורשייךתיקון.הדורשהתוקפני,

בהמשך.

צינכרג,ישראלגםכי-אם ,) 20הערהלעיל(ראההספרכהגדרתדייקלאקלחנורקלא . 36
(תל-החושההעבריתהספרותחולדותשפירא,ח.נ. , 45עמ' ',הישראל,ספרותתולדות

(תל-אביב,א'החושה,העבריתהספרותתולדותאורינוכסקי,רא. , 209עמ' ,) 2תשכ"זאביב.
זכרונותישראל,בנסתפין.יוסףשמואלכעיקכותהולכיםשכולםרומה. . 39עמ'תש"ו).

).עמי 1886(ורשה.א'וכמעשיהם.כחכמתם.כתורתם.לשםהנודעיםישראלגדולילתולדות

הספרותכתולדותלחוכר,ויזל.שלזהשכסיפורהלשוניהחלקאתאלאמצייןשאינו . 272
וכמיצורתכחוקיםדןלבנוןכיכהזכירו.יותרהמדייקהיחידהוא , 66עמיא:החושה,העברית
).עמי 1951(ירושלים.והחושהישןגבולעללחוכר,פ.דאהכןכמוהמיקדא.מליצתעל-פי

הראיזםנגדויזלשלהנסתרת-הגלויהלתגובהליבושםלאהחוקריםמןאישאולם . 104-102
והאתיאיזם.

היובל.הוצאתתרפ"ט).(ברלין. ]'ג[ט"זעבריים,כתביםמנולסון.משחכתביכל . 37
המלאיםשלישי]כגוףלוויזלמגדלסון[כותגחכוירו:"מתוך 118עמיכודודינסקי.:חייםעודך
כעיניו.חשודההיאוכאילווכלמכלהללוכדרכיםהחקירהכמתעבכעינינדמהשפראמדי

כלאשדבספדיבאאניאנה[.")ואניח"וכהריסהופעמיםלכהלה.ושקידהלריק.כיגיעפעמים
כמתעתע".כעיניווהייתיהאנושיתהכתונהסיגירצוףותוכוהחקירהעופרתואדניויתדותיו

ישראלסופדיגדולימכתכיקבוצתישראל,סופדיפין.יוסףשמואלאצלגםמובאיםהדברים
 . 129עמיתדל"א).(וילנה,

כסופדיפיןשלתיקוניומובאיםמרובעים;כסוגריים 122עמ'ט"ז,מנולסון.כתביכל 38
 . 1 33 ' 132עמי •ישראל

וינה).כמהד'(וכןע"כמ"חדףא:לכנון, . 39

וינה).כמהד'(וכןשםשם. . 40

 .) 1914(ודשה,לבנון;ייןע"כא'דף .)ה"תקל(ברלין.לבנוןייןפירושעםאבותמסכת . 41

ע"א;נ"וומשפטיה"התודהחקיהןוהןהחכמה.אודשפעהיאפניםאלפנים:"ידיעת 13עמ'
;כ"וופרושה"התודהדברישהןהחכמה:"חקיכסוגריים)להבאוכןודשה.כמהד' 149(עמי
התודהחקיוהןמדבר.האדםשיקבלוהדרכיםהחקיםכללהיאהחכמה"כי : ) 74(עמיע"כ

ושכע"פ".שככתב

 .) 95(עמ'ע"כל"ד ,) 89(עמיע"כל"כ .) 14(עמיע"אכ'דףשם. . 42

היאהאדםכריאתשעיקרהחושכיםהטועיםמדעת"ולאפוקי : ) 20(עמיע"כד'דףשם. . 43
והמעשיות,הלמודיותוכחכמתכאלהיותוכתכונותכחכמותוההכתוננותהחקירותכעכור

לדתעיfודאלאוכיוצא,וכמאכליםוכבתיםוכשדותכגוףהתלויןהמצותכעבודותומקילים
כ"גדף(שם,מסוכנת"והעיוןהחקירה"דוב :וכן[עבודת-הבורא]".העבודהכעכורהיאהאדם

כובדימצויאינוככד"החיצוניות"ולחוכמותולעיוןלחקירהזהשלילייחס .)) 66[עמיע"כ
רקולא-הראשוניםשהמשכיליםזה.כהקשרלחוכרשלהבחנתומעניינתואמת.שלום

 .פ(האמונהאוהדעות.על-פניהמיצוות.אתדהיינוכיהדות.המעשיםאתהדגישו-מנדלסון
גם;נדפס 545עמיתדצ"ה].נא-ו.ג'מאזנים,כראשיתה",העבריתוההשכלה"הרמכ"םלחוכר,
-ההשכלהמנהיגיואכן. .) 107-97עמי .) 1951 ,בירושליםוהחושהישןגבולעלכסיפור

חיתה,הכוונההאמונה.עדך'אתכמוכןביטלו,לאכיאףזו.כנטייההצטיינו-סרןומנדלויזל
ההשכלהעםחילוקי-דעותלעודדשלאלויזל).ככךקדם(והואמנדלסוןזאתשמצייןכפי

התמידולאמרבותיהםזותודהכתחילהקיבלואשדשהמשכיליםלי,נדאהואולםהאירופית.
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י"חלמאה-90המשנות-מהרהוערהראציונאליסטית,לרוחמעיקרהמתבגרתבהיותהבה,

אותםולהורותהיהודיתהבאמוהעיקריאתלפרטהדרישהבדמותריאקציהבאה-ואילך

להשקפתושהתנגדבלבדאשרשאולזההיהלאהחדש.החינוךשלמתוכנית-הלימודיםכחלק
בספרי-הלימודהאמונהעיקיראתהטעימואשרהעברייםהמשכיליםדובגםאלאמנלדסון'של

שחיברו.

 'ח"וגועבודהתורהבקיום ]ה['תלויהעולם"קיום : ) 17(עמ'ע"בג'דףשם,לכנוןיין . 44
שלשה"עלהצדיקשמעוןשללאמירתוומובן-מאליוטיבעיפירוששהוא-בנטרלם"ונטרלו
חסדים".גמילותועלהעבודה.ועלהתורה.עלעוזנד.העולםדברים

 .) 15(עמ'ע"בב'דףשם, . 45

שם.שם, . 46

מאמשרטדם.רבניםשנינוספועליהם . 47

הרכביםהסכמותכאילונשמעהחוקריםמןכמהשלמביתניהםבדבר.לדייקהראוימן . 48

 ' 113-112עמ'א:החדשה,העבריתהספרותשלהיסטוריה(קלוזנר,הנדוןהפירושעלניתנו

מרדכיכךעלעמדשכברכפיכן'הדברואיןלנדא).יחזקאל ,,לגבידבריואתמעטמסייג

 .~ 1עמ'תשכ"א),(ירושלים,והאמנציפציהההשכלהכימיכגרמניההיהודיהחינוךאליאב,
נעולגןסיפרועלבעיקרבהסתמךויזלשליצירתולכללניתנוהרבניםארבעתשלהסכמותיהם

לכנוןבייןשעיינוומבלי-בהסכמותיהםזאתמצייניםשהםכפילכנון>שלהראשון(חלקו
 ],[נינהומחתאבחראגולהובוודאיחיבוריויתר"וברבר :חבימלנדאיחזקאל ,,עצמו.
 :מתנההואתנאיאךלאודה",שציאומאודעליוחביבשמים,יראתואמצעםוסופםתחלתם
דוראצלנוהמקובלתהנגליתחוותינואמתחעלבנוייםדבריושכלממנהגוציאשלא"בתנאי

כמהד' 4עמ' ;א'במהדורהממוספרבלתילכנון'(ייןוהאמודאים"הנתאיםמימידוראחד
ורשה]כמהד'-["הזה"הלזההאיששפתיתטרפנה"נפת :טבלדוד ,,כתבוכןורשה).

ה'אתלעבודמחשבותיועמקומהמעשיו,רבומהומזמותיו,רעיויקדומהכאלה,בלמודים

אשרהאלהספריםלמדרסוהרקות,הרעותוהדעיוניםההזיות,מהגיוןבניכםמנעוולשדתהו,

עצםואולםורשה).כמהד' 5עמ'פאגינאציה,בלא(שם,ההוא"המחברהרביחברואשרחבר

היחסעלמעידהשלעתיד-לבואחיבוריועלשראמהסכמותיהםאתליתןתו 1 •זtבישהעובדה

כלפיו.החיובי

 .) 67-65(עמ'ע"אכ"גדףלכנון.יין . 49

[דרךד"אמאייפהדטעמאהוא,דוקאלאוארץדרך"מיהו : ) 67(עמ'ע"בכ"גדףשם, . 50

מחייב".לאחיובאאבל ]".[עדןמשכחתשניהםשיגיעתלפיתורהעםארץ]
שינהגווההנהגהאדםבנישלמו"מכוללארץ"ודדך :) 65(עמ'ע"אכ"גדףשם, . 51

והחכמההנמוסיותכוללוכןביתו,ואנשיאשתועםהאדםומנהגיזה),עם[זהזע"זהבדיות

עיסוקאדם','בניובעסקיבסחורותדליתן'ל'ישאגסזהבמונחויזלכוללבהמשךהמדינית'.'

הדברי'[ם]במלאכתאוהמדידה,"במלאכתאוטבעיים"בדבריםאווגמטריאות"בתקופות

 .) f67[עמ'ע"בכ"גדף(שם.וכיוצא"הציורבמלאכתאוהכתיבה.במלאכתאוהטבעיים.

עםזההבדיותהנהגתכמוהרשות.בדבריאדםבנימנהגי"כלזהבמונחדיזלכוללאחרבמקום
:הגדרה)).וכן 14 7[עמ'ע"א"הבדף(שם,ובקומם"בלכתםבשבתםבדבורםומתנםבמשאםזה

גדולכללו"זה-עולם"של"יישובובמושגהכלולהואמת,שלוםשבדברילזוהמתקרבת

חכםתלמידשצריךוהלמודיותהטבעיותוהחכמותהנימוסיותוכלארץדדךהלכותהכולל
"דדךלמושגההגדרותדיבריעל .)) 362נעמיע"בקל"חדף(שם.בהן"ומקושטמפוארלהיות

"המנהגים-לתשמישכמכווןארץ"דרך"במיעוטלמאמרהמשכילשלהסברויעידארץ"
 .)) 65[עמ'ע"אכ"גדף:שם,והשווה ,) 364[עמ'ע"בקל"טדף(שם.אשתו"עםהאדםשנוהג

תורהאיןאסכיתורה,בלישיתקייםלעולםאפשר"שאי : ) 148(עמ'ע"בנ"הדףשם, . 52
עולם'.'שליישובוויתבטלד"אאין
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והמשכיליתהחינוכיתמשנתו
וויזלהיוץנפתלישל

הקודם)הגלידןמד(המשך

פלאימשהמאת

לחודה"ארץ]נדדךד"אקדמהדודות"כ"והמובאהאחאנומוצאיםכןכמו
שאיןחכםתלמיד"כלהמובאהאחוכןחדדי.בפירושכיאף 54לבכוןבייןכבד

אחויזלמסבירואמת,שלרםכבדברישלא 55הימכר".טובה~כלהדעהבו
שאיכראע"פי •ארץבדדך~שכראם"הא :מחון-מחוןחיוב.שלבדדךהאימדה

והיריעותהחכמותהעולם."["יישובהיישובמןזההויובמשכהבמקרא

שלביישובויודעשהדי .הארץעםהואוהויעולם"].שלליישובוהצדיכין
מועיליםבדבריםעמולעסוקוכרכלהאמניות.באחדארהחכמותברבידעולם

החרכמוחוידיעתהנימוסיותעדד vאחלבקרייזלבאכךמחוך 56שעה".לחיי
וצחותוהלשוןדקדוק"כוללהמיקדא.ואי-ידיעתהחווהבעליבין

דברמישנה,מיקדא.אוץ.רוךוככרן":ה"כאההסדראחוקובע 57ומליצרחיר",

ויזלמציעהמצב.עלקובלשהואעםהמאוחד.בחיבורוחריפותביחדשעשה

עושיםשאיכםחודהלחופשיכמישריםלהוכיחתוכחתספדזהעללחברש"וארי

שלרםדברישלכמחבר-לעתידעצמווראהאיכראךהחרדה",דעתכפיזהבעניך

אםואף 58מחסדוכם".גדולוחסרוניאנימיכיכראי.איניאני"אבל :ואמת

מקובלות-עצמית nוכ;:זחבטלוכעכווחכוחבספקנותאלהלרבדיונתייחס

 • nשלמילחמאלה.דבריםשלו;ונללםלהסיקשלאיכוליםאיכנוושגורות.
~ף w:אםנפשךממה>·כי i 11sגהספדפידסוםנשכחככרןייזלהיהלאהשכלה

r.ז::זיזכיצדהרבנים.מןחששואםכוונתו?הסתיומשרם-מהלמילחמת-השכלה.

חסדעתשבאוחההיא.המתבקשתהמסקנה ?ביקרותלידביר-הפומבילעשות

בעצמותיו",הבוערת"האש-זמנומשכיליאחהמאפייניםאחרלרריזל
שלתדמיתו 59ו. nמילחמבצדקתוהאמונהדעותיועלולהילחםלצאתהשאיפה

כגדרהרבניםממילחמחכתוצאהובהבמידהנוצרהלוחםכמשכילויזל

לכתביוהיאמאוחדתזוותדמית 60ראמת,שלרםדבריפולמוסבעיקבות

ויזלאתכמאפיינתהחוקריםכאחזוזק,::נה-זרשתדמיתלציין.ישהמוקרמים.

במתיכות(אף-כידש"רבפולמוסהמשכיליםעל-יריאומצה-יצירתובכלל
 61העבידת.ההשכלהשלמטרותיהאתךם j2לעל-מכתמפתיעה)
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דיזל.שלההשכלהשמעשהדלעיל.לסברתנוסיועבכןאיפוא,אנו,מוצאים

ו;כבכוחאלאבאלא , 1ד ss-1ד s2בשניםשיצאובחוברותביטויואתשמצאכפי

עםדיזלשלשמגעיולהוסיף.הראוימןאולםהקיסר.שלהסובלנותפקודת

שדרש,דדישות-חחשכלחלקראתאותוהכשירוספקבלאבבלריןהמשכילים

השינויאתלחוללכדיכשלעצמההסובלנותבפקודתחיהאםספקחם,ואילמלא

זה.ומתוןשמדנייהודישלהרוחניבעולמוהמהותי

פירושעםלאודשיצאשלמה,חכמההספדבתרגוםשלו,אחותבעבודהגם

בהקדמה .חייוכלדיזלאתשליוותהחאודתודוכסיתהנימהכיבדת 62 , 1ד soב-

מצאתיאילוכי .וכבודושמיםמוראעליאנימעיד"אמכם :דכח"וכותבלספו

כדבשטידדןאלאמונהמדדןנוטחאחדדבורדקאואחדפסוקדקהספדבכל

ועד"מתחלתוחדהבספומוצאחראירא".אניאלחיםואת ]".(העתקתיולא

 63שמים".יראתסופו

אלחים)!קיהןזהבספו"הנדבותחכמהשלשוןלשיטתו,כאןגםכאמןדיזל

אתכמכדלסון.קובע,גםחרא 64חקדש."בכתביהנדבותחכמהכלכמוותודותיו,

 65חנסיבות.בכלמיצורתלקייםהיחרדיחובת

אתושקיבלהלככרן.בייןשמצאכוחל"תודח",אוץ" ,,," rבההבחנה

 ',"הו"תודתהאדם""תודתביןכדיקוטומיחואמתשלוםבדבריהמלאעיצובה

סובוהרעיוןשלדובמהדורהשלמה.לחכמתדיזלשלבפירושוכבדכמצאת

קבעושחד"לנח"בכיתודתהיא"האחתהאל,על-ידיתודותשתישניתנודיזל,

מצותתדי"גישראלתודתהיא"והשכיחנח].בנינשלמצות"שבע"שחן

אנו.מוצאיםואמת,שלרםברבדיזה,ועיוןשלהסופיבגיבושו 66רפדטיחן".

בתוךכלוליםאוץ", ,,,",נח"בנישלמיצורת"שבעחנדכידם.שהמושגים

המושגיםבליבוןלדאותשישלוודאי.קורב 67"תודת-חאדם".כותרת-חגג

בהתפתחותה.דיזלשלמחשבתואתובידודם

רידל,שלהחינוכיתמישנתומעיקריכמהשלמהבחכמתמצוייםכןכמן

של:כישוריוואמתשלרםבדבריהתובעני.ההשכלתי,ציביונםאתשקיבלו

 68תלמיד.כלשלהאיגדירוידואלייםלצרכיווהתאמתהההודאהדירוגהמחנך.

 .~יו.במהלללמצואאפשרהמיושןהחינוןסיודינגדממששלביקרות

לכלבניגוד 69השלרם.בכחיבותשמרחלספווהתרגוםהביאורבואששנדפס

ר~דמדחחינוןעניינינדנדובחםואמת,שלרםלדברישקדמוהאחידםהמקוררת

בדודה.ית riחשכלנעימהמודגשתכבדריעבמחללדיזל,שלהחינוכיתמישנתר

בנושאועוסקקשים,רביד-ביקרותמשמיעאלאבלב.דורמזאינוכבדחראכאן

כעבודלצאתשעתידואמתשלרםדבריאתלנוהמזכירגנוןבסי .מתוןכמשכיל

שלההשכלהבמיפעלוהשתתפותובלריןלמשכיליסמיכותושכים.אובע

גיבושלקראתמסויימתהכשרהמשוםבחןחייתה-הביאור-מנדלסרן

ואמת.שלרםבדבריהמלאביtכוירלידישבאחדתיבחינוןחדיפודמחועיון
צינבדגבפישכונוואמת,שלרםדבריהחוברותאתוהמאפייןהמציין

והכוחשלמהאמונההדיחו 70'חחשבכלח"',תנועתשל[ח]דאשון"[ח]מינשד
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שלולאופיוליצירתוטיפוסיותהללוובמסורתה.במיצררתיהביהדות,מלאה
החלהפסק,ללאישר,בקרלעדתנו,כמשכרת,והןהאררתודרכס-המשכיל,

עמדתואתלאפייןניתן . nפאו nובשיריהמרוחבספורכלהכערל]נגןכלכנרן
שמשוןלשמיורשובביתשצצומאוחרותסיסמרתשתיבאמצעותידזללש

ו"יהדותארץ"דרךעם"תורה :תסיכדותואורהגרמניהביהדותהירשרפאל
מהתרדה.עםארץדרךולומר:לידיקמוטברארליי 71עצמה".אתהיועדת
היכה-אדרבהריזל,שלולאופירהטררם-בלריכיתליצירתוטיפוסיתשאיכה
פקודת-זוהיתהנאמרו,הדתי.בחיכוךהתיקוניםתבעיתהיאמהם,חורגת

כנראהשהפיחה 1 1 781בארקטרבר 1השנייוסףהאוסטריהקיסרשלהסובלנות
הראשונותהשכיםשבעכי 1למראיברור 1אולם .רכה"רשלבמיפרשירחדשהרוח

פקרדת-הסרבלכות),לפירסרםרעד-1774(מהמשכיליתבבלריןריזלעששה
ב"ביא~ר")ריזלשל(השתתפותוסרןמכדלשלההשכלתילשולחן-העבודהסמוך

ובקירובואופקיובהרחבתשלהןאתעשר-האחידםהמשכיליםובחברת
כפיתפיסת-עולמו,לכלמכ~גדואףבהחלטלוזרהיהאזעשדההשכלה,לעריון

 .לעילשהראינו
שהופיעה , nראמשלרםדבריהראשונה,בחרבותריזלשלחידושועיקר
אדרבחודשכמשוערפקודת-הסובלנות,פירסרםלאחרספוריםחודשים
כברזו .rvמביקורתשהריהיהויד.החיכוךסיוריבביקורתאינותקמ"ב.

<השל"ה> rהורווישעיה ,,מפראג,המהר"לבניתכילכןקודםהושמעה
"תורתמככההואשאותןישויות,שתיביןבהבחנהחידושועיקר 72חולתם.
מישוריםבשניהתורותשתילגביתפיסתואתמסבירדיזל ."'הו"תורתהאדם"
החינוכי,במישורההיסטויר.המישורוהשניהחינוכי,המישורהאח,דכפרדים.

כיאדם,בשםלהקראוארייןבעליהןשבעבורן"הדבירםכוללתהאדם""תורת
הנימוסיות,"הידיעותדהיינו: 73הזה",התאולויאותשלאכמעטמהןהנעדר
וצורת(היסטאריע)הדורותקוררת ]".[ארץודרךהטובותוהמרותהמוסרדרכי

המספרחכמתכמרהלמודיותהחכמות ]".((גיאוגראפיא)והימיםהארצות
השמיםתכונתוחכמת(גיארמעטריא),המדידהוחכמת(אירטמעטיק),

למיניהם,הנמצאיםי .v~בידיעתשהןהטבעיותהחכמות ]".[(אסטראכאמיא)
 •ותולדותיהןוהענניםהאריראותותוהיסודות,והדוממיםוהצמחיםבהע"ח
הרפוא.הוחכמת(אכאטאמיע),הכתוחוחכמת(בוטאכיק),הצמחיםהכרתחכמת

 "'ה"תורתחיכוכי,מישורבאותו 74רכירצא".הכימיאוחכמת(מעירציהן),
ע"ה,וביכרמשהבתורתהמפורשים ]".(ותורותיוהאלהים"חקיאתכוללת

ולזקניםליהושעמסרםע"הוהואהנבואה,באורעליוןמפיפרושםלוושכמסרו
מלכיידיעלשכיפעםישראלגלותעדלדורמדרופהבעלנעתקווכןשבדורו.
 75רומי".

- 76השכיהבחוברתלוכדרששוריזלמודרכייותרבמינוח-הואהחיטוב

בדרישתוהיאזרבחוברתדיזלשלתרומתוקודש.וללימודיחולללימויד
האדםתרות"רהבה : "'ה"תורתלהוראתהאדם""תורתהוראתאתלהקידם
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עצמוהאדםיכחידשמכערירוואריכיהעליונים.האלהיםלחקיבזמןקודמת

יכיןרעליהןאדם.בשםלהקדאיארחשבעבורןובדעותבנימוסיםאלחיםביראת

דעתו,משקולהנעליםמצותיוגםולשמרורחרדרחירהאלהיםtיקיללמודלכבר

המיצררחכלפידרמהיחסכילהעיד,וארי 77הישדאלי".האישחרדתשהאי

 78מכלדסרן.שלבכחכיומצאנו

ריזלכדרשהחיכוךבסיודיזרמהרתיחלדיפרדמהיהודי-פנימיביסוסליחןכיד

ך"רז"לחכמיםשאמדר"וזהר :חז"לבדיבירכבדשכמצאההיסטוירתלהבחנה

כהגרולאדרדרת.ך"רעבדומשהרעדמאדםכילחרדה,ארץ.דדךקדמהדרדרת

מכעדתןהחכמיםדובשדעתופרטיהןמצרתשבעשהןהאדם.בחרדתדקבהן

היסטוריתו,ננחיכה 79אדץ".דדךבכללש~לןוהטבעיות,רהלמרדירחרהכמרסירח

ריזלמשה.בחרדתהואשגילויה ',"הל"תרדחהאדם""חרדתאיפרא,קדמה,

גםאלאחול'.'כ"לימרדידקלאהאדם""חרדתאחזרמבחינהאיפרא,מגדיד,

חפיסתעל-פיזהרתשהןנח,בכישלמיצורתשבעדהיינומצרת",כ"שבע

על-ידיכראויהובחןלאהאדם""חרדתשלזהזיהויהטיבעיח.הדחעםההשכלה

החרדהבמיסגדחהמוכחלהגדרתמענייניםניסיונותכמהכעשרכיאףהחוקירם,

ארהפדגוגי.הפילאכחדרפיכיזםכגרןתקופה.ארחהשלהאירופיתהחינוכית

לגביואילו 80מכדלסרן.משהשלוהחברתיתהחיארלרגיתלמישכחרבהשוואה

לעיל,שכדיונולכחכיובהשוואהדיזל.שלבעמדתושחלהעצוםהמהפךהבכת

ברחגםאלאחול,כלימודידקלאהאדם""חרדתהגדרתניוחדחשובה

לרחרחקדמהרהדאיזםהאירופיתההשכלהשלחפיסתהשעל-פיהטיבעיח,

ובקדמותה.בטרהדחההרתיחהתופעהאחמהורהוהיאהחיוביות,ארהכיגלרח,

ההיסטורית-החפיסהביןהקבלהאיפרא,קיימת,ריזלשלהחינוכיתבמישכחר

החינוכית-החפיסהלבין ,"'הל"חרדחהאדם""חרדתאחהמקדימההעיונית.

האדם""חרדתהודאתאחלהקדיםישהחינוכית.חפיסתועל-פיהמעשית.

זהעבידמשכילשלחידושועיקררכזה ."'הל"חרדחהמרדדגהיהוידבחיכוך

הטיפולובדדךהצגתםבאופןרבידם.שלחרכםבחרךאךפדגוגית.מכקודח-מבט

ובעלת-משמערתיסודיתיוחדהדנהחמודהעלהמצביעיםיסודותמצרייםבהם,

 .ריזלשלשבחר rמובדדך
זמניםסדרעל-פיבזרזרוקישורןשכייהלחרדהאחתחרדהשלסמיכותה

.ל"חרדחבאשד;יד~יחלמסקנהלהגיעריזלאחמאלציםזההופדגוגיהיסטורי

ארצותזרמסקנהערותה.על-פכיהאחתשלועדיפותה '"הר"חרדחהאדם"

שלזהבדודהמתוןהמשכילשלבהשקפת-עולמומשמערתישינויבחרבה

ההשכלה.
הןמושפעתהעבירתההשכלהכמצאתישראלבחרלדרחהחדשהעידןסףעל

ההשכלהתוברחהאירופית.החוברתעל-דייוהןתרבותה-שלהעל-ידי

בידלגשרהשתדלומכדלסרןשלמביח-מידדשרהעברייםהמשכיליםהמערבית.

ה~שדהניסיונות .שתיהןבידה~שדהאפשרותעלולהצביעהחדביררחשתי

לפכימתחחאולםחרץ.כלפיהדעתאחומניחיםהאוזןאחארליי.מס~ידם,
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להעדפתכלשחינטייחעלהמעידיםתת-קרקעייםבזרמיםלהבחיןניתןהשטח
היהודית.חתרנותעל-פניהמערביתחתרנות
בעיניקלזהרבדחיהלאספקכלבלישחדיהקורא,בעיניקלחדנויחיהואל

האדם""תודתשביןחאידיאולוגיותוהטלטלותהנפשייםלבטיועצמו.דיזל
שלקדימותהאתדיזלשקבעלאחדהרבידם.ניסוחבאופןניכירם "'הו"תודת
הדיחופדגוגית.~בחינהוחןהיסטורית~בחינהחן "'ה"תודתעלהאדם""תודת

ומיניה-האדם",מתודתמאדכ"נעליםותודותיו"חאלחים"חקיאתומגדידבא
שתכלה"ובמקום :אחד-כךומידינח"ודבוקיםקשורים"חםכימוסד,וביח
מקומחאתהמחברמשרטטב'בפרק 81חאלחית".התודהתתחילהאדם.תודת

הנראה,כפימשלם,אךהישראלית.בהיסטוריההאדם""תודתשלהראשוני
חקיידיעתלנוחובהאלחכלעל"ונעלהבקביעתו '"הל"תודתמס-שפתיים

שתימקום:"ומכלהבאבסיגרהתלבטותומודגשתכךותוךותודותיו".חאלחים
והתודה .חןאלחיםמעשהשתיהןהאדםודעתהתודהכימתאימות.התודות
עלהאחתאתמקידםשחרא •סופואך .ותפארתה"האדםתודתעידהיאחאלחית
והשחרותהילדותיקדמוכאשדכיהאדם,תודתלחןתקדםסוף"וסוף :חברתה
הנפש,אתתכיןאדםתודתכנחלקיץ.והחדףליום.וחלילהושיבח,לזקנה

 82חעליונים".בלמודיםגםבאחריתשתשתלם

שחםהעליונים.הלימודיםלקראתהככימכפרא,אינתפסת,האדם""תודת
עדיפויותסדרקבעכבדלכןקודםאךהמעשיות.ומיצוותיחהאלוהיתהתודה

חקישלמדאעפ"י .האדםמתודתהנעדר"ולכן :לזוזוביחסןהתודותשתיגביל
לטורחשחברתוהאחד .פניםמשניבונחתאין .פיהןעלונוהגותודותיואלחים

מתודתמאדנעליםותודותיוחאלחיםשחקיאעפ"יוחשכיאדם.בנישאדעל
התודהתתחילהאדם.תודתשתכלהובמקוםנח,ודבוקיםקשוריםחםהאדם.

חקיהמסכלולכןלהשיגם,אדםשוםבנחשאיןרבידםלנוותגוחאלחית
בחכמתישראלחכמימאודויחנושלאאעפ"יהאדם.תודתויודעחאלחים.
אעפ"יהאדם.תודתוהמסכלהעמים.שבכלאדםבנישאדממנויחנוהתודה,
 83חאדם".בנישאדאתולאעמו.חכמיאתלאמשמחאינוחאלחים.חקישיודע

על-פיובחשיבותהבערכה ;"ה"תודתעל-פניהאדם""תודתשלעידפותה
שאליההמקורותמןהמפורסמתבמובאהביטויהאתמצאהדיזלשלתפיסות
כל )'אפרשהויקרא(מ"דחכמיםאמדו"וכן :רבידולהוכחתהמשכילנדרש
ודד;(נמוסיותזיעהבושאיןותודותיו)אלחיםחקיהיודע(שחראחכםתלמיד
לאחבוטהחמודוניופירושהזובאימדחשימוש 84ממנו".טובחכבלחארץ)
נאחזוהמשכיליםאךגס.אישיעלבוןנחשדאוחוננים.אלדיזלאתלקרבסייעו

 85מכיתביחם.בכמהכחזרהוהיאמסיסמותיחם,כאחתנח

בהצעותלחשוב.שמקובלכפילא.חראזובתפיסההמהותיהחידוש
נמצאוואמתשלוםלדבריקודםעודשחדידיזל,שהציעהחינוכיתחדיפודמח

המפליאבשינויחראהחידושהאחדים.ובכתביודיע"ב"מחללהרבדיםעיקרי
ובהעדפתהבהקדמתה :דהיינו .דיזלשלהמסורתיתבהשקפת-עולמווהמתמיה
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שלבמשמעותהאדם""תורתעם )'א(בחוברתזההשהיאארץ","דרךשל
היהודית.התרבותעלוהמדעים,החילונייםהלימודיםהחילונית,המערבתרבות
אלאהמערביתלציוויליזאציהפהכפוכרקלאנתפסתהמודרניבעידןהיהדות

עודנתפסתאינהשהיהדותהוא,זהמשינוי-ערכיםהיוצאהפועל .בהתלויהכ

כלאתומספקיםלהעומדיםהרוחנייםשכוחותיהעצמה,בפניהעומדתכישות
מבדידותהלצאתחייבתההשכלה,בעידןהמודרנית,היהדותמבית.צרכיה

ומכבר.מאזבההקיימתאוניברסאליתארשתולקבלהפארטיקולארית
התוקפניוהציביוןהמנגחתהמגמההמתנצחת,הדבירםשנעימתספק,כלאין

והם 1לוויזלהםחדשים-מודרניקונטקסטלתוךחז"לאימותשב~ישום
המשכילים.בקרבשביתהלהשקנתהסמויהמיליטאנטיתלגטיהביטוינותנים

אתמציינתמשכיליפירושתוךחז"לבאימרותמודרנישימוששלהטכניקה
מבקשתזושיטהבמסותיהם.גםאלאבסאטירותרקלאהמשכיליםשלדרכם

היהודיםבקרבמשכילייםרעיונותלהחדירכדיחז"לשלגדולבאילןלהיתלות
מסמכותם.ומושפעיםחז"לדבירעלהאמוניםהמסורתיים

להתבוללותמגמהבמשמעותםאפילואוויזלבדבירלראותאיןכי 1יצרייך
חלקהיאויזלשלהאדם""תורתהמערב.תרבותבמיסגרתולהתבטלות-עצמית

רה-לפנינוהדורות.במרוצתהנראה,כפישהוזנח,חלקאותוהיהדות,מן
עיקריהעל-פיהיהדותלשיקוםניסיוןהיהדות,שלמודרניתאינטרפרטאציה

ויזל,שלבתפיסת-עולמוכבירשינוילפניאנוניצביםואף-על-פי-כןשלה.
שינוי-ערכיםוכןהמוקדמים,בכתביוזובמשמעותהלמוצאהדיאשכאמור

הי"ח.המאהבשילהיההשכלהיהדותשלבהשקפתהרב-תהפוכות
מודעותמתוךהדבירםאתכתבויזלאםהשאלהמתעוררתלכךבהקשר

 1אכן .לעילאותןשהזכרנוהמגמותאתלבטאכוונהומתוךלמשמעותםמלאה

שינויהואבושחלשהשינוילומר,אפשרכהעדויזלשלדרכוכלעל-פי
לפירסוםקודםשעשהוממעשיםשכתבמדבירםבהכרחנובעואינומובהק,
מוצאיםאנודש"ובעיקבותשהופיעוהחוברותבשלושואמת.שלוםדברי
חרדיהסברוניסיוןבהמשך,שניווכחכפיהמוצהרת,מעמדתוברורהנסיגה

אםלדעתיקשהכילהסיק,עלינוושעל-כןהרבנים.שלדעתםלהפיסשנועד
מביאיםהםלאןידעלאאוידעואםהדבירם,למשמעותנתכווןלאאונתכוון
שלבלחצםנעשתההראשונהבחוברתהמקוריתמעמדתונסיגתושהריאותו.

-הדבירם;פירסוםלאחרשנתגלעהחריףהפולמוסובעיקבותהרבנים
חזר-בואםגם .חשיבותםובכךנאמרו'הדבירםלאו'אונתכווןאםביןאך
בלתי-מודעבאורחגםולוא-מבטאיםהםשונות,בדרכיםלהסבירםוניסה

בניסיוןכרוךשהיההרבהנפשיהמאבקואתההשכלהשלהזמןרוחאת-
ולr.:ודשrז.זמנםיהדותאתלערנןהמשכילים

• 
הוא .ישראלבעםהאדם""תורתשלבמצבהויזלעוסקהחוברתבהמשך

ש~ירעוובגזירותבצרותהאדם""תורתלירידתשהביאוהסיבותאתתולה
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שגרמועמי-אירופהאתריזלמאשיםאחירם,כמשכיליםבגלות.ליהודים

בראשהעומדהחינוכילנושאהמחברעוברלהלן 86היהרדים.שלזהלמצבם

הביאההיהודיהחינוךבמצבההידרדרות •לעדתו .הדתיהחינוךרמת :~עייניר

עמו.בניביןהדתעדנילירידתבעיקברתיה
במישנתרעיקירכיסודמופיעההיסוידהחינוךשלחשיבותוהדגשת

החינוךעלללימודי-חולהחינוךשלקדימותואתשצייןכמי .ריזלשלהחינוכית

עללימויד-החולסעדושלההרסניתההשפעהאתריזלקובעללימודי-קודש,

בכללולחינוךריזלשלהפדגוגיתגישתולימודי-הקודש.שלועומקםסיקפם

אחתחינוכיתישותובלימודי-הדתהחילוניבחינוךהרואהדת,ס $/מגישההיא

ביןזיקות-גומליןקיימותהחינוכית,שיטתולפיולחצותה.להפירדהשאין
שלידידתהאתהעבירהמשכילמסבירכךולימודי-הקודש.לימודי-החול

מפני .בכללןזרותלשונותשלחשיבותןלביטולהנטייהמחמתהעבירתהשפה
המכשלהלהם"קדה •ריזלכותבהזרות,והלשונותהכלליותהידיעותהעדר
ידירעלהמליצות.ומשפטהלשוןדקדוקללמודשחדלוהקדש,בלשוןגםהזאת

 87כרארי".עליהןהשגיחוולאוהנבראותהתודהמאמריבררנותמהםנעלמוכן

 :מחשבתיתכרדידותריזלעל-דיינתפסתהלשוניתהרידדות :זראףזרלא
ומורדיםלציםספרי"באזניהםשהשמיעואלוה",שוכחיבסברת"בארוכאשד

הדאיסטיםמבקיר-הדת,שללסיפריהם[כוונתוגדולותמן~רתבלשוןהכתובים

צחותעלתמהרלררלטיר],במיוחדהתייחסוכנראהלמיניהם,רהאתיאיסטים

הזילזרללדעתו, 88בת'הו".ללכתעולרךפרקר ,] ... [לדבירהםר~פתו ] ... (לשונם

לגביהנמכת-קרמהשלליחסהביאבלשוןהשימושכלפיהיהודיםביןהקיים

יהודים-לשומעיםשיהיהמבליצחה,בשפההמושמעותכלשהןדעות

טענהכי .לצייןיש .הגאמרלבדיקתהביקורתחוש-הנראהככלמשכילים

המיקראתרגומישלהמזיקותההשפעותלגביגםהושמעהלזרדרמהמשכילית
 89הלא-יהרידים.

החוזרמרכזי,רעיוןריזלמטעיםההשכלהלביןהיהדותביןלגשרבניסיונו

ההשכלה,אינוהיהדותלידידתשהגורםהעבירת,ההשכלהבסיפורתונשמע

היהודים.בקרבההשכלה:,עדראלא
באמצעותהאדם""תורתלהחדרתהקיסרשלתקנותיואתבנדבהמjןןםריזל

החינוךלצורךשייכתבוהחדשיםהמוסדסיפריכי .ומדגיש .מתוקןיהודיחינוך
בכיורןראשוןצעדנעשהכברכי •מצייןהוא 90 •התורה"דרכיפי"עליהירהחדש

~טלשבומנדלסרן.שלהתורהתירגרםמיפעלשלבשמרכמרבן.נרקב.והואזה,
 91חלק.הואגם

עללהצביעמבקשהואשבהמובהקת.משכיליתבדרךריזלנוקטלהלן

הנימוסיות"למרדי : '"הל"תררתהאדם""תורתלימודשיביאהמרובההתועלת
השםיראתרלשרשיהאמרנה,לעמודיצריכיןהן ] ... [והלימודיותוהטבעיות
מפרט:והוא 92האדם".בלבקדשוודבירומעשירה'כברדולהגדלתואהבתו,

-הגיארגדאפיהדייעתהתודה,סיפוירלהבנתדרושהההיסטוירהיידעת
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כיל~~יםכדיגיהחורה,להילכוחחשוביםהטבעולימוידהארץ.כיבושלהבנת
ספק.אין 93 ,וזולתןסיאכללאואשרה~אכלחחיהוסימניהמועירםוקביעת
גישהמבטאוהואהיהודי,ב'חדר'המקובלתההוראהלדרךבחברוןלאשווידל
סיפרילחגורוידלמציעועל-כןהחורה.לימודישלוחובבםמהרחםלעצםחדשה
עלהןהמושחתיםמ~סר,וסיפריועדותאמונותסיפרי-ישראללנעירלימוד

ועלהנבואה"וספריהחורה"דבירעלוהןהשכל"אלהמס~מח"הפילוסו"פיאה
 .דורולבעייתהפיחרוןלעדתוהיאארץודרךחורהביןדובחידהסי .חד"לדיביר
ו;יןעחיסורו"לאובתלמודכמישנההיהוידחינוכםאחממשיכיםשאינםאלה

המוצעיםהספריםהעולמות".בשחיהאדםלחייהכרחיםשהןהללו,הדרכים
ולשוןדקדוקיכללוהעביריםהלימודיםצחה.לגרמניתויתורגמועבריתייבחנו
החורהשלבארחההככהלשם :דהיינווחורוחיו",האלהיםחקי"בעבור

המשנהגםללמודבתלמודםמעלהו~על~יצליחו"שאםרמצררתיה,
 94 •והתלמוד"

שללרוחושתתאמנהמודרניותכירסטומאטיוחלחגורלהצעהבנוסף
היהדות.לימודישלהשונותהמחלקותביןודירוגהדרגהוידלמציעהתלמדי,
הלשוןאחכלולוהריבוי-ודקדוקיהן""לשונותילמדוהראשונהבמחלקה
וקצחוהאמונה"הוחרה-שנייהבמחלקההמדינה.לשוןואחהעבירת

השלישיתבמחלקההיהודית.האמונהועיקירשבכחבחורה :דהיינוהמוסרים",
אחרתבמחלקהכלשהו.ותלמודמישנה-והביריחוח""המשנההוראת-

אחתממחלקההמעברכיקובע,בהצעתוהחידושהתלמוד"."עמ~קוחילמדו
בבחינהלעמודחייבתלמידכלוכיב'חדר,'כנה~ג •אוטומאטיאינולחברתה
-ראוינמצאלאאםלא".אםהראשוןבחדרןכקוחשליםאםעליו"וישפטו

והתלמוד.המישנהלכיתתהמעברעלהיא:כדגששימחהבאה.לכיתהיעבורלא
ללמודהג~ן"שאינוהחינוכי),המוסדוראשי(המחנכים"הראשים"קובעיםאם

מןאחתילמודאבלבהן.חלקוישיםשלאיוחדלוטובוהתלמוד,המשנה
 95אליו".נוטהשלבוהאומניות

יבוא)(סוף

חשמ"א)אביבג'חדברח 191עמ''רהקדום.הפרקמסוףבטערחהשומטה 53מס'(הערה

S3 . הM א,.שתרי 'ז.לשוננובםפררתכו",הנרדפים"מדרשבמאמרושפיגלשלרםבכךיל)
ציאחשדיםחנוןסדריבדברשבהצעותיוהקנאים.האשימרהו"לשרא : 24-23עמ'תרצ"ר),
בעיקהרהמקובליםסדרילתקנתתכניתוכלהובעהלאמתו ]".[רחאלאישוכהפךהטובממנהגו

הישןהחנוןבמנהגיהמהפכהכלהוצעהזהכשרבפרוש ]."[אברתלמסכתבפירושוכבר
בעלתשהמהפכהלי.נראההאדוקים".שלחמתםאתואמתשלוםדבריבעלעלעשרווה

שהואוהגם :האדםבתורתתלויהה'תרותאתשעשהבמהחיתהבירתוהחשובההמשמעות
לתורתואיןלה,מישכיתהיאדברשלשבסיכומוהריהאדם,תרותעלעכלהה'שתרותמבהיר,

כגרמניה,היהודיהחינוךבסיפוראליאב.גםלהלן).שיתברר(כפיהאוםתרותבלעדיקיוםה'
כישיזכירמבליידזלשלהחינוכיותלהשקפותיוהראשוןכמקורלכנוןייןאתמביא , 41עמ'

בכן.קומושפיגל
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 .) 362(עמ'ע"כקל"ח ,) 148(עמ'ע"כנ"הדףלבבון.יין . 54

(עמ' 6עמ'.תקמ"כ),(נולידואמתשלום:דבריהשווה .) 362(עמ'ע"כקל"חדףשם, . 55

כסוגירים).הסימוןלהבאוכן , 1826וינה,כמהדורת 5

שלוםכדבריהביטויחירפותאתוהשווה .) 362(עמ'ע"אע"כ-קל"טקל"חדףשם. . 56

 .) 5(עמ' 6עמ'ואמת,

זהכשרש"כפרושלהראותכלהיטותושפיגל .) 363 " 362(עמ'ע"כקל"טדףשם, . 57

 ,) 23עמ' ',זלשובכו,כספרותנו",הנרדפים("מדרשהישן"החנוןכמנהגיהמהפכהכלהוצעה

אחתציטטהכידמקשר(כמישפטשפיגלכותב .לכנוןכייןכללאמרםשלאדבריםדיזלכפישם

להקדיםטובמחנךכלחייבכןעל ]".[" :דיזל)שלדבריוכסיכוםהנראהכאופןלחברתה,

 .) 24עמ'(שם,ומשנה"מקראלתלמידיולהקנות"כאחורקעולםשללישרנוהצריכותהחכמות

מקרא,והדרלתורה,ד"אקדמהדורותך"וכדרךיישוב.כירשאונקט ]".[" :הואדיזלשכתבכל

זהכיאיתמר,כפירושלא .)] 363נעמ'ע"אקל"טדףלכנון<ייןונכון"נאהוה!;(דרמשנה.והדר

אתהפותחהמישפטועל-פיההקשר,על-פידיזלשלדבריואתלהנידישכךאךימרר,להסדר

ע"כקל"טדף(שם.ולדעת"ללמודהאדםשצרךהדבריםהןמהנתי"השתאהמאמר:פירוש

הנעימהכלאאךלבבון.כייןמצויההדבירםשראשיתלומר,איפוא,הדין.מן .)] 362[עמ'

דורשת-התיקונים.ההשכלתית

עלמ~להתוכחתספרלפרסםראויזהעל:"וגםלהלןוכן .) 362(עמ'ע"אקל"טדףשם, . 58

כראוי" ]![ללומדההמקארעללכשמיםואינןחיים.מיםמקורהעוזביםדורנומאנשירבים

 .)] 363[עמ'ע"אקל"טדף(שם,

כמאמרוכרסלוימנלדהמשכילשלהתוקפניתוהעמדההדבריםטוןאתהשווה . 59

ש"א-שי"ד.עמ' ,) 1790 ( ,,כהמאסף.

 . 257 " 244עמ'זמנם','ורכניוייזלנ"המנדלסון. 'מ"סמטמשהשלמאמרוראה . 60

 . 106העהרלאחרכטקסטלהלןראה . 61

העתקתיונער"עודניכשער:דיזלשמצייןכפילכן.קודםעודכאמור,נתחבר,כיאף . 62

הספרותשלהיסטוריהקלחנו,שלבסיפורועייןתק"ם])[ברלין.שלמה(חכמתופרשתיו"

 . 108עמ' ',אהחדשה,העברית

פאגינאציה).(כלאראשונההקדמהשלמה,חכמת . 63

 . 41העהרלידלמעלהארהע"א.כ'דףשם. . 64

כמוהםהשםינהגניהארץכגוייאהילומריכולהישראליהאיש"ואיד :ע"אצ"כדףשם, . 65

שזרעלפיהצידקים.הגריםככלמצותשבערקוכמצותיו,בתורתואעכדנוולאהטבע,כדרך

בהיותינוכידומצותיו.חקיוככלולעבדולאלהםי.השםעליהםלקבלועומידםמחוייכיזשיראל

מנדלסוןלמשהירושליםוהשווההכרית".נכרתזהועלהעמים.כיןכגלותוכידאדמתינו,על

 . 137עמ' ,) 1947(תל-אביב.

ע"כ.פ"טדףשלמה,חכמת . 66

דש"וכחוכרותלהבאוכןמיספויר,[לפי 5עמ'תקמ"כ).(ברלין.ואמתשלוםדברי . 67

 4נעמ' "]".[ופרטיהןמצותשבעהשןהאדם.תורת ]".[" :ממוספרים]אינםעשמודיהן

 .] 1826וינה,כמהדורת

לרכים.דעתמלמדככללהיותהכרחייםהדנתאים"שלשה :ע"אכ"חדףשלמה.חכמת . 68

ברוריםמקובליםדבריםוהאמניותהחכמותמכעלימרבותיושקבלחכמהמאסףבו'שהיהיהאח

מפיאיששקבלוהנאמנההקבלהמכעלישק~צירךהתורהכחכמתכיספק.כהןיפולשלא

שנודעוהנסיוזמכעליקבלהצריךולמורידת,טבעיותוכחכמות .מסינילמהשהלכהעדאיש

שלאהשניהתנאי ]".[הראשונותהמושכלותמופתיע"יאוהחושיםכאמצעותהעניניםלהם

יותר[."]ולארבולושמסרכמומלאכתוועושהאומנותו,שלמדכאמןוכחכמתוכתורותיהיה

ערךכפיולפרשםהמרעותולהכיןכהדרגה,וללמדהדבירם.לסדר ]".[השלשיהנתאי

ללמדהמורהצירךמזה,זהנכדליזאדםכנישנפשותלופי ]".[דומוייםמשליםע"יהתלמיידם.
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כינתו".ורוכיהלתמ•רכחכפ•אחרלכל

- LXIVעמ•תר"ט),(ר•לנה,בראש•תספרהשלום,נח•ברחרעי•:"מהלל . 69 LVIIJ 
"~פעתכמל•םהפרחחלש•רכהקרמה .] LXIVכמקרם LIVהלאט•ינחהס•פהרמורפסת[כטעות

רחבן ;לשרןעילג•;המרדיםבויקררק:שיבושיםהבאיםהענייניםאחירזל!"מזכיררחאשעולם
אי-הכנת ;הרתיחלהירררררתהביאהקלוקלנרןהחי ;התלמיידםלרמתמתאיםאיכרהלימוד

לכאתלפתח[הומחנך]הרבחרכת ; ) LIX(עמ•הפשטורןעלאינןהרבניםורשות ;התפליות
הכלולההשפהכיקרות ;ארץורןונימוסיטרכרתמיררתרללמרראמונהכרלטעת •התלמיד
- LXI(עמ•להביאעשיושחראתעולתרהכרהצורן ,האשכנזיחוגרםהקליוס ;(אירית) LX (. 

 114-עמ•ח"א,(כסיפור,קלחנועמוככרעולם""יפעתכשירמזכירםשרריזלהחינוןעיקריעל
מןמסרור,:חינוןשנהמאהכמשןהעבריתההשכלהשלהתכניתעיקרכאן"לפנינו : ) 116
גרמינויברר .וההיגיוןהוקררקרעל-פיבפשרטרהתנ"ןלימורהונחשכיסרררהכב.ראלהקל

עיקר".כתרוהעבירתהלשןולימור-זהעםרכיחרצחה,גרמניתללשןווחוגרם
ברבר•הרואיםהאחריםהסרפידםכין . 48עמ•ה:•שואל,ספררתחרלררחיצנכרג. . 70
הירץ(נפתליאלקרשיאתלהזכירהראוימןההשכלהשלשרןהואגליוי-הרעתאתואמתשלרם
 : ) 7עמ•נתשי"כ]),(ירושלים,אלקרשיג. ,",מברארהרסיףביארסריובחב•ם,מבחרירזל,

מאמין'ה'אניההשכלה,שלהראשןוגליוי-הרעתשהיאבזה.'רש"ר'החרבותשל"חשיבותה
אתלצמצםההשכלהשלתביעתהביטויליירכהבאהרכה.רכבהיררתכפומבישהרבעשלה,

-החילרנית". nהאנרשילחוכרתמקרםלירהולכצרהרת,שלושרתה

(תל-צפרן:אגורתראהחירש.רפאלשמשרןהרבשלמישנתרעםשזוהרהסיסמרתשתי . 71
סיסמתראתרמרצאירחו,עררלכתמרחיקאלקרשי .כ"מברא"כרריאר,",יצחקה'תש"ח),אביב.
עמ•בחב•ם,(מבחרואמתשלרםברבר•בברכאוהליך','ריהרירכצאתןארם"חייהיל"ג,לש

כביתנימרכאתגםוהיא ,) 48עמ'ה:•שואל,ספררת(חרלררחצינכרגבכרהשמיעזררעה .) 7
שאינההזאת,ההבחנהאתלרריזלליחיס.שאפשרלינראהלאובאמתירחו.מאותריםסרפידם

ריזלשלהבחנתור"כארהלין"."כצאתן"ביןוכמירחו,גם,אלאר"יהררי","ארם"כיןקיטוברק
כשהאחתזר.אחרכזרהחוורתשתיהעמדתלשםנוערה "'ה"תרות rיכהאום""תרות rכ

שלהמשכיליתהסינתיזהלצרוךח•נרכית,מכחינההרןהיסטוריתמבחינההןלחרבתה,קורמת
 ...וכאוהליךכצאתןריהרריארםחייהלומר:ישררריזלאליבאהחשר.האום-היחרידומרת

מחורשיארחולאהופיעהואמתשלרםובר•שלהראשונהשהחרבותסכרו,צינכרג . 72
ליו,.יהווההמהר"ל,שלמכתביוציטטות .) 308עמ•ה:ישראל,ספררת(חרלררח 1782ר f'g!י

 •בישראלנרןהחילחלרררת.מקוררתאסףשמחהשלכסיפורמרכארתחינוןכענייינ •בצלאלכן
הרררריץישעיהשלהיחרידנרןהחיסיוירכיקרותאתגםראה . 51-47עמ• .) 1925(חל-אביב.א•

השל"ה,שלכנרע"כ.ע"ב-צ·פ"טרף ) 1968-9(ירשולים,כ'הבר•ח,לרחרחשב•כסיפור
הספרדיתהקהילהשלהנאיםהחינוןלסיוירהערבתואתביטאהרדרירץ.שפטלשתכאי

המישנההחררה,לימורסיוריאתלזןןנרתכמטרההיהודיםראשיאתלכגסרחיצעכאמשטררם.
ע"ב.ט·רף ,) 1968-9(ירושלים.ג'הברית,לרחרחשניכספרהעמודים","רירראהוהגמרא.

טיברבב:כחרבותעצמועללהגןברירכנו"ההשלכרכירנעזרעצמושרריזלחרא,המעניין
ממוספרתכלתיהיאזרא'[מהורדהע"אע"כ-ט"רי"ררףתקמ"ב),(רבלין.ישראללבית

העמודיםכסוררהקררכהכתקמ"ה,ישצאהב:מהורדהעל-פישלי.-העמודיםוספירת
מצטטרהרא .) 1826רינה,כמהורות 38(עמ' ] 130כהערהכהמשךעייןלהבא.רבןא:למהדורה
לרמזיםשהקטנים]אריתי ... [אמשטררםכק"ק]עוכרתי ... [":הרררץישכתאימריבויכהרחבה
מתחילאזגורלוכשנעשההמשניות,בלראח"בוארבע,העשירםבלבןואחר ) ... [המקאר
לאמהרעללמהזה,עלכביתיואנכיפרי,עשררגםוהצליחורגלררתרספרת,רפי'גמראללמרר
יתאספוכאםארשיחי ] ... [ישארלתפרצרתככלהזההמנהגשיתפשטהלאריכאצרנו,בןיעשה
יעברו'.'רלאעולםרלחקמוסרליסררלהירחהזהבסורהלמררוסררתקרןריעשר •יחדאץרראשי
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 .) 1826ירנה,במהדזרחגם(רכן 3עמ•זאמח,שלרםדברי . 73

בסוגריים).להבארכןזינה,כמהד• 4-3(עמ• 5-4עמ'שם, . 74

 .) 3(עמ• 4-3עמ•שם, . 75

 •ישראללכ•חטוברבראההחול".ז"דרךהקדש"ל"דרךלחלוקהדיזלנדרשדרבחזברח . 76
 .) 33(עמ•ע"בט'דף

 .) 4(עמ• 5עמ•זאמח,שלרםדברי 77.

 . 31-32עמ· .) 1912<חל-אביב.מסרוחכככל• :מכדלסרןמשהביספיר rעי.ד 8

 .) 4(עמ• 5עמ•ראמח,שלרםדבר• . 79

 •דיזלשלקטנהמהעהרהעתלמוהיחרידהחינוךזחזלדזחהעבירתהסיפורתחוקיר . 80
שלרם(דבר•מכרעתן"החכמיםרובשעדחופרטיהןמצזח"שבעלמעשהחינההאדם"ש"חזרח
הדחעיקרי :משמע ;האנוש~חורבעדחעלהמקרבלזחשהן •כלזמר ,)] 4נעמ• 5עמ•ראמח,

המשכילשלמכחיבתומשל,דרךאנו,נזבחיםדיזלאחהמשכיליםהבינוכךשאכןהטיבעיח.
בדיאלוגיםרבהשקפזחיז.בדעזחיזאליוקרוברחיהבזזיזלשחמךמזרפזרגז,אליהוהאילטקי

המודרניים,החינוךדרכיהדגמתלשםרחלמיידז,הרבביןומוסר",חכמה"דבירבשםפדגוגיים
שזמריםהסבאשר :ח"למפי"שזבחוהאומרתשחסידי ,]![נפתליהתלמידים.אחדמתבטא
העמודיםנמיספריקס"טעמ•נחקמ"ז].ג'(המאסף.האדם"חזרחיסודהםאשרנח,בנימצורח

ואליך].קס"אמעמ•פעמייםזנחזריםמשובשים

חיכזנ 'חחררהכאלהאדם"ל"חררחמתייחסיםהעבריתהסיפרזחשלהה•סטזיררניס
ספררתחרלדרח,צינברג, 123עמ' ',אהעכר•ח,הספררחשלה•סטרר•ה:קלחנו,ראהגירדא.

שפירא,ח.נ. , 68 " 67עמ• ',אהחדשה,העבריתהספרותחרלדרחלחובר, , 48עמ• ',הישראל,

השקפותיהםאחאומנםמזההנשפיראואילך 196עמ• ',אהחדשה,העבריתהספרותחרלדרח

שלהצנחיות"ל"אמחזחדעחר,לפימקבליה,ריזלשלהאדם""תזרח :ררידלמנלדסזןשל
בעינם"וקיימיםעומידםהםולעולםבהס,שולטהזמןשאין"משפטיםשהן •מנלדסרן

מצייןהואאיןאך ,) 99עמ•(שם.בלעידהן"•חכןלאאדםשלרשו ttר"אשר ) 92עמ'(יורשל•ס,
החדשה,העכו•חהספורחחרלדרחאזירנזבסקי,א.הטיבעיח],הדחעםהאדם""חזרחוהרחאח

החדשההעכו•חהספורחשאנן.ואברהם , 274עמ• ',א•שואל,ככסחפין. , 40עמ• ',א
 • . 63 " 62עמ• .) 1962(חל-אביב,א'לזומ•ה,

עמ• '.אכישראל,החנוןלחרלדרחמקרורחכאסף.החינוןחוקריהלכולדרדרמהדברך
חש"ה),ירוק.(ינר '.אהאחורכ•ס,כדרורחכישראלהחנוןחרלדרחשרפשטיין.וצבירכ"ה,
ספוהיהודי",והחינוךהפדגוגי"הפילאנחרזפינידםהחשובבמאמרוסימון.ע.א. . 72 , 71עמ•

שלהאדם""תזרחאחמזההקע"ב,עמ•חשי"ג)יורק,(נירקפלןמכחסמרדכילכברדה•רכל
איןאזלם , 41עמ•כגומכ•ה,היחרד•הח•כרןאל•אב.עשהכ-סרכךהטבעי","החינוךעםירלד

גזלה •קריפמןכיחזקאלחוקרגםהטיבעיח".ז"הדחהאדם""תזרחשביןהריזיבמבחיניםהם
שהבחנהדיזל.שלשבעריזנזהלימודיהצדאחרק,מציין 17עמ'חר"ץ).(חל-אביב.ב'רככו,

בכפיפהרחוקלימוד-והחזקהחררהשהיא '"ה"חררחביןההשוואהמןכדררשח.חבקמדר
חרקיה.זחטבעיההדחהיאהחסרההחרקיחשהצלעהאדם","תזרחרבין-אחח

החכזפרחבחדרזחמחטבאזחדיזלשלהחלבטירזחיז .) 4(עמ• 6 " 5עמ•ראמח,שלרםדנו• . 81

עצמו,אחלהשקיטהעבריהמשכילבאכאליורחזרזחיז,האלוהיםחרקישלזחשיבזחסערכםעל
חזרחשחבלה("ובמקרםדיזלשלאלהבדבירוישאפשירים.מתנגידםשלעדחםלהפיסאז

בשבחלארדישצאהאכרשרח,ח•כרןלסינג,שללסיפורהידםהאלהיח")הזחרהחחחילהאדם,
לפיהאלוהית. nההגחלז nהחפחחזשלהעריוןאחהשאר, rב .·מני 1הגהסרפדפיחחשבז • 1180

היסטזריח,מבחינהלהיתפס,עשיוה '"ה"תזרח ;האדם""חררחלפינהגרמשהעד .ירזל
לזקנהזהשחרזחהילדותיקדמוכאשר"כיח.יטיבעההדחשליוחדנעלהחזפחחחהכ

גסבאחירתשחשחלםהנפש,אחתכיןהאדםחזרחככהלקיץ.והחרףליזם.והלילהשויבה,
הטענהעללהשיבדיזלמשחלדכאן .)] 6[עמ' 9עמ•(שם,שדרכנזם"העליוניםבלמודים
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היהוידת.הדחכולל , nהחיוכיוהדחותעלהטיבעיחהדחשלעידפותהבדברהדאיסטיח
 .) 6(עמ' 9 " 8עמ'שם, . 82

 .) 4(עמ' 6 " 5עמ'שם, . 83

בנספחלכנון.בייןדומהבקונטקסטציטטהלאוחהנדושויזל .) 5(עמ' 6עמ'שם, . 84
הימנו".טובהנבלהיזעהבושאיןחכםתלמיד"כל : ) 362(עמ'ע"בקל"חדףאברח,לפרקי
ויזל .)'אפושהוכה,(ויקראהימנו"טובהנבלהד~חברשאיןחכםתלמיד"כל :נאמובמקרו
השיניו"הימנו".כמקרסר"ממנר""דעת"כמקרס"דעה" :בדש"רצביטטהמליםשחישינה

ובספובלבנוןבהגדורחירביטויליידשבאהכפיירלז,שלבחפיסתומשעמרתיחיברהראשון
שאיונאמנות,חזקותהדגשותבנפש,הפנימיות"ההדגשותהגדרתו,לפיהיא,"דעת"המרוח.
המרוח(ספוהראשוניםהמושכלותזהבמושגכלולים ;ספקות"בהןלהיטללאדםלואפשר

j דברממנויפלאולאמחשבהמכלנשגבאחדאלחיםיש"כירכן .)א"על"ג].דף 1785 •בלוין
הגדרתולפי"דעה",ואליו .)ב"על"חדף ',א(לכנון.האלהירח"האמתיותהעדותבאלהוכיצוא

כ"מצוחמגדידוהואדש"ושלב'שבחרבותמושגאוץ",רדון"נמוסירחכוללתבהמשך.
דעאךארס,לכלישכידעחמסחבו, .)] 38נעמ•ע"בי"גדףישראל,לביתטוב(וכהשכליות"

לידיעהשכוונתה"דעה",המלהבפירושטעהירזלכימעיו,יחבי"קלו.לקנותחייבאדםה
 'א'המגידנפתלי·:ו'("חלודותאברחלפרקיבפירוששכחמנחתבעלעלנסמךוהואיח. mאל

ויזלשלהאלההמיליטאניטיסבדבירווראהפודילנדויהודה .) 146עמ'חיר"ז),אלולו' , 37 (
מעוכרת".ל"ישדרדההשכלהלשלמאבק"הזינוק"ארחאח ) 83העדהלידהטקסט(כלול

סרבובספרותנו",'אמונת-חכמים'מעמדשלהעערורלתהליךעידםאונואילך'מ'ריזל

נפתלישלהכרטיס"דבריו :בןעליחידההמאבק.ואשיחאחלונה"רמייחסוכנארה .פיולדנדו
אחהןלערערובארלעצמם,חכמיםתלמיידשבנרהבצורההחרמהאחהבקיעוירזלהרץ

"המאבקכמאמורעייןלהס".שהוענקההסמכותעצםאחוהןחכמיםכתלמיידאמינותם
תשל"ד).ניסן(י"זמעירבבספרותנו",במימסד

לשםובניםאסיפחלכנסמציעהוא ובש,"]".[צדקרודפי"אלכמאמורבוסליר,מנלד . 85
חז"לאימוחאחהואגסמצטטש'י'"שי"א,עמ' ,)ן"קח("בהמאסף.ביהדות,תיקוינםהכנסת

במקרו].אינה[ההדגשהממנו"טובהנבלהויעהלושאיןחכם"תלמיד :הבאהכמהדווה
m רלנלבחןרצרהלאשמעולםויעןויעה,ומשכלומעצמולו"אשין :סבווb לאכןעלדברה

החיים"באוץ"שיחההדיאלוגיחבסאטיוהררלפסרןאהווןגסאחידם".מפיששמעמהדקיעד
נבילהויעהברשאיןחכםתלמיד"כל :הרמב"םבפיזר,חז"לבאימותלשימושפעמייםנדשר
"ויעה"המונחאחמסביוהחויז,הרבפלוני, .)ר"סעמ'נתקנ"ד],ז'(המאסף,ממנו"טובה

עמ' ,]?נחקנ"וז'(שם.ה"שיחה"בהמשךהומב"סבפישובמצוטטתהאימוהכ"יואה".

.וכןכ"זעמ' .) 1796 •(ברליןאחתוגלעלכולהבחווהאשאברהםזרלאימוהנזקקכןקל"ח).
כ"דעח"דעת"המושגאחמסביומיזס . 95עמ' ,) 1828(רינה,האמתבקנאתמיזסליביהדוהגס

לדברעתקטן','"כדררמליסא,ברלין(נחמןזרבאימוהמשחמשלרבועתמחברגסאלחים".
שימושושלכלשהיהשפעהזהבשימושלאדותישש .לוודאיקורב .)ב"עח: .] 1819 •נברסלרי

 . .בדש"רירלזשל
על"נשען :היהודיםהחליטוהדריפותמחמת .) 9 " 7(עמ' 14-9עמ•ואמת,שלרםדביר . 86

שעלרחרררחיוהיםהאלחקישהןעולם.לחייהמביאיםבענייניםרקענסוקולאשבשמים,אבינו
"השכלהבמאמירועיין .)] 8נעמ• 12(עמ•אבותינועםהבריחאחהשם~ןחזהרעלנצטרינר,זה

 . 558עמ•חש"ס),אלולב"ד ,ג"ל(נ"טהראו,רהחמשכלרח','

 .) 12-11(עמ' 18עמ'ואמת,שלרםדברי . 87
 .) 16(עמ' 26 " 25עמ'שם, . 88

חקמ"ג).(ברלין.מנלדסרןשלהשלוםלכחיבותהמבראלכחיבה,בארועיין . 89
 .) 10(עמ' 16עמ'ואמת,שלרםרבו• . 90
הביאור,עלולאהתרגום,עלהדגשאחשםירזל .) 15(עמ' 24עמ' ,) 12(עמ' 18עמ'שם, . 91
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 .הדתיהחינוךלבעייתהמידייהפיתדוזאתדואההואכתרגוםכי
 .) 12(עמ' 19-18עמ'שם, . 92

 .) 13-12(עמ' 20-19עמ'שם, . 93

 .) 1s-13(עמ' 24-21עמ'שם, . 94

והתלמודהמישנהכיתתאםכדודלאזוכחוכרתיוזלמידברי .) 21-20(עמ' 34עמ'שם, . 95

ראוי["ובזהתלמוד""עמוקותוהשנייהובדייתות""משנההיאהשאחתמחלקות.לשתינפרדות

בכיתהשהמד~ננדאוהתלמוד"].עמוקותבושלומדיםלחדדהמשנה,מחדדהיוצאיםעםלנהוג

 .ותלמדומישנהנלמידםובהאחת
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וחמשכיליתהחינוכיתמשנתו
וויזלחירץנפתלישל

פלאימשחמאת

הקודם)הגלידןמן(המשך

דיזליוצא .תלמודלמדונערנערשכל .הדתיבחינוךלמקובלבניגוד

בעמוקותולעסוקתלמודבעלילהיותכלנונוצרנולא"כיהידועהבהכרזתו

להכרזותיובדומה-זושהכרזהלהניח,יש 96הוראות".ולהורותהרתוח

מוגזםבוודאיזאתעםהרבנים.קהלעלאוחוחיבבהלא-האחרותהב;טןח

כפי 97התלמוד.הוראתכנגדאוהתלמו,דכנגדח;~ץיצאשהואדיזל,נגדלטעון

צעירכללאאךהחדשה,הלימודיםבמערכתנכללהתלמודלמעלה,שהר~ינו

יכווןזהזג~יןצעירמתאימים.אינםשכישוריוייכוכחואםתלמודללמודיחוייב

בלמוד"יוסיףהוא-דיזלמדגיש-זאתעםאךפראקטי,מיקצועללימוד

מסיל"אוחןתיוחדמחקרםבשלבהתלמודהוראתמוסר".ודבריהחורה

המשכילמדגיש-ובחכמות" nב~מוסי;השתלמוכברלזה"קודםאך ;מספר"

יהיו"המההתלמודלומדילחורה.ארץ""דרךמהקדמתהנו;:~עהקסראחהעברי

הרוחנייםהמנהיגיםשל~יפיונם 98לשמה".בחורהעוסקים .בארץלגדולים

הרב,שלחדשהלדמותהעבריתההשכלהשאיפתאחמבטאדיזלחוזהשאוחם

Hamilton, R.R. and Mort, P.R. The Law and Public Education. Chicago: The 
Foundation Press, 1941. 

Hemphill, J., Griffiths, D.E., and Frederiksen, N. Administrative Performance 
and Persona/i/J'· New York: Teachers College Press, 1962. 

Molitor, Leo T. Size and Substance of the Evaluation Component in High 
Schoo/ Administration. Unpublished Ph.D. Dissertation, University of California, 
Santa Barbara, California. 1981. 

Mort, Paul R. Principles of Schoo/ Administration. New York: McGraw Hill, 
1946. 
-----~ Reusser, W .C., and Polley, J. W. Public Schoo/ Finance. New 

York: McGraw Hill, 1960. 
Stufflebeam, Daniel L., et al. Educational Evaluation and Decision Making. 

ltasca, lllinois: Peacock, 1971. 
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לשמrזבתורה"עוסקים :המודרניתביהדותהשינוייםממערכתחלקשהיא

עלהתלמודשמרעותיבינולנםוברוחבמנעוריהם,עליושהורגלואמתובדרך

ירימוואלהואדם,אלחיםבעיניחןוימצאוישרה,סבואבעליבהירתםבור~יד'
שלהתפתחותהעםמהו~:רייםשינוייםעוברתהרבתדמיתהעמים"..ביןכברדנו

 99ירתר.מאוחריםבכתביםלהבחיןשניתןכפיהעברית,ההשכלה

בדמותריפררמהבלאתיתכןלאהיהודיבחינוךהריפררמהכיזאת,עםיצרייך

לומר:ישושמאצרפה,הואכןבדמרת·הרב,שינויריזלשחרזהוכפיהמורה.

בעליומלמדיםמוריםלבחור"והעיקר :היהודיהמורהשלחדשהלדמותמ~~ה

לשרןובטיבובדקדוקו,העברילשרןבטיבהמביניםאנשים ,'הויראישכל

שתיולהביןלקר;ת~~לוותןהנעריםאתירגילולמעןודקדוקו,האשכנזי

עלהעוניםהמוריםאתישראל""בכללחפשדורשהואבור~ין".עלהלשונות

מציעהואואףממרחק"."להביאםצררךיהיהאםואפילוהללוהכישורים

רלמרדי;ת"]טבעי;תנ"נמרסי;תאלהכלללמודהטובים"הילדיםאתלעודד

מקצה ] ... [אליהנפשרשתכסרףלחכמהאחדכלהארץ'חכמימדרשותבבתי
 100ישראל".ילייבמקהלותומלמדיםמוריםהםיהירמעטיםשנים

ההוראהשלברזלצאן~~כסילהיותחייבתהאדם","תורתהמערב,תרבות

החדשהעבריהמורהשללימודיובראשלעמודחייבתהיאכךומשרםהעברית

 .ריזלשלבחזרנו
הכלליתההשכלהשלאחדיםלרעיונותהדיםברש"ראנומוצאיםכןכמר

שגיבשםהס;בלנותרעיונותאלההיוברלין.שלבאררירrזימיםבאותםש~יסרו

שtזל-נכרןהפוזיטיביות,הדתותכלשלהיחסיותורעיוןהחכםבכתןלסינג

בכתבביטוילהםשנתןקודםהמשכיליםבחרגימנדלסרןגםהשמיעם

הדאיסטייםהרעיונותמןכמה .רש"רלאחרשנההופיעאשרבירושלים,
צנועמקרםלהםומצארריזל'אלגםחדרוהדתותביןףתושמחבדברהמתונים

-ריזלמשמיע-באשכנזיתהתורהידיעתבאמצעותהמשכילי.בחיבורו
הםכישבתורות,ףשרתמהעלהאומותחכמיעםאחתבשפהלדבריהאאפשר

"מק;ןןכותב,הואהעיקריות",הדעותמן"הרבהמשה.~ת;רתהרבהובשא

ביןבהןמחלוקת"שאיןויזל,סוברכך.עללהצביעיהיהאפשרמשה".מתורת

זהלן;,נונוכלכן"אם :התוצאה .'"המתורתשאבוש~לםלפיבלם.הדתותבעלי
נחלקו,שםכיביניהם,המחלק;תשתתחילבמקרםלגעתשנצטרך~בליזהעם

ואיןב~לה,עסקאדםלבניואיןבידו,אבותיוומעשהאבותיותורתאחדולכל
בעבורעמהםריבלחרחראובלבבו,זולתודתותבעלילשנואלאדםראוי
 101זה".

שהואהל;ך-רוחעלמעידיםמעיקרם,משכילייםשהםויזל,שלאלה;;זיגדים

אתמ~ינואלהבכתביםויזל.שלהמוקדמיםבכתביוהקייםלזהלחלוטיןמנוגד

היהדותשל~כסי-הרוחועלהיהודיתהפארטיקולאריותעלiקימת-הןגש

שלרםברבריאידיאות-היסודי~ילרולנסיב;ת.לזמןבר .vמשהםכערכי-יסוד
השכלהאותההאירופית,להשכלההקרובותאחרות,מגמותמ;נטארתואמת,
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עםוהתעמקההתרחבהדיזלשלזררית-הדו:זייהבעבד.לרעיונותיההתנגדשרריזל
ההשכלהשלרהאידיארלרגיתהחברתיתההידברותרשו:זיפ;תהש~ים,חל;ף

הכתיבה.ציבי;ןגםביותר.כאןמובלטותהאירופיתהתרבותבניעםהעברית
עתהמתחלףהקרראסי-דבנית.ארהרבניתהכתיבהבמס;ןתמוסרניבעבדשהיה

ובצרכיוהיהודישלהמיידייםבאינטרסיםהמעוניינתפובליציסטית,לנעימה
שלדדשרת-מזרסד 1ערלאה~שתנה.החברתיתבמערכתוהתרבותייםהחברתיים

אופני-המחשבהבאורחות-החיים.ממשילתיקוןדרישותכי-אםמוכיח-בשער,
היהודית.האומהשלרדדכי-הזכדנות

במערכתהמרצעיםהתיקוניםשלהבדרנותהתוצאותבדברדיזלשלהעדותיו
יותרויומרנייותררחבשהואדיזל.של;י:זיקף-הדו:זייהעלמעידותהיהודיהחינוך

האדם""תודתתפיסתהיהודי.ה'חדד'שלאמותיו.בדל'~תבשינוייםמלהצטמצם
השלכותיהאתליישםומגמתהבית-הספדממיסגדתאיפרא,חורגת.דיזלשל

רהתד;רתהיהודי~ ..התדנר~תביןהיחסיםולמערכתהיהודיתהמציאותלמיכלרל
המערבית.

 102בחינרך.לחידושיםהנוטיםהמשכיליםידיאתדיזלמזכד.קהחוברתבסוף

הנכונים"המנהגיםכ~לכי-אםדיפרדמהכ~לאלהלחידושיםמתייחסהואאין
רעיון 103דרדפ[י]נר".~יבתבעבודדקממנו~שנחרולאק.דם,בימיבינינושהיו

שאיפתםכישטענוהעבירים,המשכיליםביןדווחליושנהעטרההחזרת
הקדומיםעד~יסאתליהדותר;ת wלאלאאינהשלהםההשכלהבדרישות
הגלות.מחמתשנשכחו
מינהגיםחידושדיזלשלזרבהצעתודאתהלאהארדתרדרכסיתהיהדותאולם

גדולי .החינוךבאמצעותהיהדותלשינויקדיאת-ו:ייי~דכי-אםבלב.דנכונים
ויש 104ריזל,עלקשהבהתקפהיצאו-ברתמכוש~~בד~להואף-הרבנים
 105במחלוקת.שנריזהענייןכיאףלשדיפה,ניד;נוספריוכיאומדים.

 106הקלעים.מאחודיחיתהפעולתםעיקר.אולםדיזלעלבהגנהיצאוהמשכילים

 107פרטיים.במיכתביםאר

מתייחסהפולמוס,בימילהופיעשהחלהמשכיליםשלכתב-העתהמאסף.
בהשוואהכלשהימרוסנתנראיתעמדתואךממאמריו,בכמהרש"ולחוברות

עורכיפוניםהכשרובכחלהעברית.ההשכלהמביטאוןרת 9ל~היהשניתןלמה
בסירותהראשונותהחוברותשתיהופעתאתומזכיריםויזלאלכתב-העת

ומזכירחוזרבפדרספקטרס,שנדפסותשובתובדיברי .עצמודיזלואף •"ורש
התיקוניםבנושאדיזלשלתרומתומוזכרתהמאסףשלא'בכדך 108אותן.

חיוביתרבצדנזיהישראל"גדולי"תולדותבכגרןמאמריםבכמההיהודיבחינוך
דיזלמזכירפעמיםכמה 109משפט.עיןהשלישיתהחוברתהופעתעלומגינה
 110הפולמוס.בעיקבותיג;נ;אתוהןהחוברותהופעתאתהןעצמו

קנתהשכנראהמעניינת,למטבע-לשרןהמסבריםנדרשיםהשוניםבמאמרים
המאבק,שלחריפותואתהמבטאה •רש"ופולמוסעםב;;זקשדשביתהלה

יצחקכנראההמאסף.מעודניאחרכותבבאש".ל"הצתהדימויוו~ניינה
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נפרצו,ביהודהמחברותיך"מאז :הכשרובכחלשנדפסבמיכתברלרריזלאייכל,

ח.כ.משתמשמשפטעיןעלבדצנזיה ."הס~ iJזמירותיךב~שמשכיליםלב

הופעתבעיקברתש~תגלעההמדינהגודלאתפ~ין 15לכדימיטאפרדהבאותה

בגברדי~דב;:זעידביעקב.אשצית iJהזההספדכינודע,"וכבד :דש"רחוברות

תכערזה:"העלהשנייהכחוכרתניבלאותונזקקעצמודיזלכייצרייך.ישראל".

 l l l11ךכישראלולהבהכיעקב,אש

אל-נכרןהייתה(תקמ"ד)יכתכה iJכזמןהופיעהילר ):lשאחרת,תגרנה

שנכתבהירשוכתבהסאטידהמזכברה.שלהאחדיםככתביודנתיסעדהמעודדת

כשנת-המחברמרתלאחדלארדיצאהברליןשאולהרב-המשכילבידי

והרבנים,המלמדיםאתללעגשמהדב,בכישרוןשנכתבהזר,חוכרתתקנ"ה.

שלהחינוכיתכעמדתותומכתסאטידיוכאופןהיהודית,המנטאלירתאתמבקדת
 112ריזל.

 .) 21(עמ' 34עמ'שם, . 96

כלפיהמשכלייםשלכיחסםהעוסקההשכלה,עידןהאגנליכסיפריג'פרקראה . 97

התלמוד.
 .) 21(עמ' 34עמ'ואמת,שלוםדברי . 98

תק"פ).([דסאו],הרבניםתכונתקארודודשלכסיפורלדוגמהועיין .)םש(שם . 99

 .) 20(עמ' 33-32עמ'ואמת,שלוםדברי . 100

 .) 17(עמ' 28עמ'שם, . 101

ישכיידיכם,ירפוואללכבכם.ירךאלכמוכםשםאנשי"אמנם : ) 20(עמ' 32עמ'שם, . 102

 . 1 778כשנתשנוסדנערים""חינוךבית-הספרלראשיויזלנתכווןאל-נכוןלפעולתכם".שכר

 .)םש(שם . 103

מפראגלבראיחזקאלהרבמליסה,טעכליי)או(טעכיל,טבלדודהרבהיוהרבניםכין . 104

שלכסיפורכהשמטותמובאותהראשוניםשנישלדרשותיהםברלין.שלרכהלוויך.הירשרד'

מובאתטבלהרבשלדרשתורל"ה-ר"מ.עמ' ',אכישראל,החנוןלחולדותמקורותאסף.

לוויךל.שלכמאמרוכמלואה
judischen Kulturkampfe," Jahrbuc·h der "Aus dem L. Lewin, 

. 182-194 . Judisch-Literarischen Gesellschaft, Xll (Frankfurt a.M., 1918), ss 
ו'עלשהוטלהלחץכדברהרבנים.תגובותעלרס"ו-רס"ז,עמ'תקנ"ו), ,ג(ז·המאסף.גסראה

ופעולתםהשםאנשיחולדותהוטה,לאנוסאליעזר.ראהמפוליןרבניםעל-ידילוויךחירשצבי

[כטעות 23.עמ'ולמןשקלמןשלרנה"ווחולדות , 85עמ'תרמ"ד), •(ברליןא' •כעוליךכעדת

 ,) 1908/9(ורשה,ט'היהודים,ימידבריגראטץ.צביראהכן .] 32המיספרזהכעמודמופיע

 104עמ' ,) 1914(ורשה,א' , .nהפוכו nדורכרנפלד,ושמעון . 1ציוןטריווש,י.א.כתירגום

ואילך.
וויזלשלמסייעןמורפורגו,"אליהריכקינד, .י; 24עמ'רנה"ו,חולדותשולמן.ראה . 105

וכן:קנ"א,עמ' ,) 1929יורק,(נירפריידוסא.ז.לזכרושםידההשכלה','כמלחמת

,) 1921 , C. Duschinsky, The Rabbinate ofthe Great Synagogue, London (London 
. 177 . p 



החיכוךשבילי 64

החסידהגאוןלכדרי,בצלאלדאהבאש.כשדפוויזלשלשכתביולהניח,מקובלהחרדיםבחוגי
 , 328-327עמ' ',הישראל,ספרותתולדותציכבדג,רל"ב,עמ'תשכ"ה),(ירושלים.מוילנא

ורבניוייזלכ"הז.'גדלסון' 'מ"סמט,משהגםטועןוכךויזל,שלחוברתןנשרפהשלאסובר
 . 246-245עמ'דודם','

נוספיםכתביםהוצאת(איסודויזלנגדצעדיםלמניעתהמשכיליםשלפעולתםעל . 106

ואילך, 130עמ' ',אהחדשה,העבריתהספרותשלהיסטוריהקלוזגד,דאהמברלין),וגירוש
 . 107עמ' ',אתהפוכות,דור

קהילתמזכירגאליגו,יוסףאלשנשלחויזלעלמכדלסוןשלההגנהמיכתבדאה . 107
מיכתבווכן ' 183עמ'תרכ"ב),(ויכה,עבריתמכתבילטדיס,ויהלמאירשלבסיפורטריאסט,

דיגבורג,ציוןבןשלבמאמרוועיין .)ו 89עמ'(שם,חופש-הביטויעלפדידלגדדדודאל
(תדפ"ה-ו),ב'ספר,קריתואמת",'שלום'דברי :וייזלשלספדוברבדוהמחלוקת"מכדלסון

 . 1s1-1ssעמ'
 '.ח ',דעמ'הבשור,נחל . 108
עלבמאמרוכןישראל','גדולי"תולדותבמאמרכ"ט,עמ•(תקמ"ד),א'המאסף, . 109

מספרהמנקדקג"ח.עמ'משפט,עיןעלובדצגזיהקל"ד'עמ'שם,כראוי','הנכיםחכוך"הכרח
העירביעקב,אש"הציתאשדואמת,שלוםדברימפירסוםכתוצאההדבריםהשתלשלותעל
(כפיטוביםלאדבריםמצאואשדפולין.במדינתהמוריםשלשתהמההןישראל,בגבוריקרב

אותאיזהבדבריולמצואאךבוויזל,מצדדהכותבקכ"ט).(עמ'הזה"במכתבמחשבותיהם)

"מכתבמודפודגו,אליהושלבמאמרוכילהעיד,ישאי-אפשר.-למילחמת-ההשכלהשהוא
לרגה"וסייעאשרהאיטלקי,המשכילמשבחס"ו-ע"ח,עמ'(תקמ"ו),ג'המאסף.מאליהו','
המליץספדי"לזכותבתקמ"בשכתבמאמרומזכיר ,)ח"ס-ז"ס(עמ'ויזלאתדש"ו,בפולמוס

אוגרת""איגדתבשםנדפסה,שטרםלמסה,שהכרוכהמסביר,דיבקיגדהנעים'.'והמשוררהחכם
שלהאוהדתגישתוקמ"ו).קמ"ד,עמיההשכלה','במלחמתוויזלשלמסייעןמודפודגו,("אליה

בוויזל.כידוע,תמכו,אשדאיטליה,דבגישללעמדתםאופייניתמורפורגו
O קס"א.קג"ז,קג"ב,עמי(תקמ"ד),א'המאסף, .וו

ה'.דףישראללביתטוברב ;קג"טעמי(תקמ"ד),א'המאסף. ; ,,עמ'הבשור,נחל .ווו
 .) 29(עמ'ע"ב
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וחמשכיליתהחינוכיתמשנתו
וויזלחירץנפתלישל

פלאימשהמאת

הקודם)הגלידןמן(המשך

אתולהסבירעצמועללהגןדיזליצאהחרדיים,הרבניםהתקפותעלכתגובה

תקמ"דתקמ"ב,בשניםשהופיעונוספות,חוברותבשלושכוונתוואתעמדתו

הקהילהמנהיגיאלדיזלפונהישראל,לביתטוברבב:בחוברתרתקמ"ה.

אךבדעותיו,ותמכוהראשונההחוברתעלבחיובשהגיבובטריאסט,היהודית

אתדיזלמבטאדברשלבעיקרוקוראיו.קהלכלאלנועדהפ~ייתרלמעשה

מתנגדיודיבריאתמ;ונההוא .רש"וכנגדהחריפההרבניתהתגובהעלתמיהתו

האףרי p"מהמביןאינודיזל 113צדיקים"."דבריםשסילפועלרת~הזרה""אש

ירדו"ולאדבריואתהבינושלאוגידופיהם,חירופיהםמתוךומסיקהזה"הגדול

בז,נכתבי,עךלהאלההאנשיםמצארמהלדעת,משתאה"אני :דעתנו"לסוף

רעדמראשו~מצאלאפעמים,אלףעליואעבורכיפיהם,עליולפעורשהביאם

עצמומ;ונהדיזל 114ולתורתו".לה'כברדא·~ר;;כלרשזגים,ךר~תאםכיסופר

מסוז.ררת".מאהבהמתנגדיואלהך;;נרדרי~","אוהב
באותםהחינוךבסיורילתיקוניםלהטיףדיזלממשיךזראפרלרגטיתבחוברת

נקודותבשתיי~ילרבטרחה,קרקעעלבהםעומדהואכיחששהואעניינים,

ב'בחוככתהופךהמיקראהוראתענייןהמקורית.ב~מדתרנסיגהלהרגישאפשר

במקוררתהמצויההלימודלשיטתבחזרההצורךאתומדגישחוזרוהואלעיקר,

אתלהביעממשיךהוא 115:מיקרא.ותחילה-גמראמישנה,מיקרא, :ישראל

גדוליעלונסמךרכים,לתינוקותהפילפרלדרךעלהתלמודלהוראתהתנגדותו

 116הקלוקלים.החינוךסיוריעלדרמהבביקורתיצאוהםשאףישראל

 :בעמדתונסיגה~ינרתקודש,לימודיעלחוללימודיהעדפתלגביואילו
 ,'הבדברושיבינוכהרגן.המקראבגינושילמדוהיהעליוש;ןזהרתימה"עיקר

בטיבהיטביבינוכןידישעלצח;ת,ולד;;נרהז,~ןנל,מוסרדבריעמהםוילמדו
קליםדברים(שהןוהיסטאריעבגיארגראפיארשילמדוםהתורה,מליצותטעמי
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שעורהידעושנחיםאושכההספרבביתביוםשעהחציבהםיעסקוואםמאד'

והעצותהמוסריםולהבכתהתורהדברילהבכתשצריכיןלהם)שצריך
לימודי-אתשמשיםכמהשכיחבחוברתנתפסיםהחוללימודי 117הטובות".
כשינוישנראהמהאתמטעיםוהואאחת.ובערכהבעתהנלמדיםהקודש,
כעסוקטרםוהטבעיות nהלמודירלדעתעלינוזpחרבה"לא :כדלהלןבעמדתו
אתמיכיה-וביה,מסיר,דיזל 118בהן".שעסקנואחרולאובתלמוד,במשכה
לגביי~ילו ,] 119חובה"לקבעםבאתילא["אבלחוללימודיללמודהחובה

ודרכיהשם"יראתהוראת;דהיינואלחים""ביראתאותןר wמקהואהכימוסירת,
 120דר". pהעלישראלאמונת

המקורית,מהגדרתומעטדיזלכסוגבזאתגםהאדם",ל"תורתבאשר
ייגה gמוהואנח,בכימיצורתשבעועםהטיבעיתהדתעםזהההאדם"ש"תורת

להטלאrורהחדשההגדרתועל-פיהאדם","תורת :היהודיתלמיסגרת
מיצורת-ביררלחאדםש;;ויןיחסיםכליות,שיהיצוותמההיאהפולמוס,
קובעארץ",ודרך"כמוסירתו 2י . nהזקימעיולמיצוותבניגודהמובכות,היהדות

נחבכימיצורתשבעאתכוללהואזאתעם 122כליות". Q\ההז,נ~ות"הןדיזל,
ופרטיהןנחבכימצותז'בכללהן"השכליות :השיכליותהמיצוותבמיסגרת

גםישראל'זכועליהןונוסףהראשון'במכתבנו"שוכמהאדם.תורתבכללשהן
הגלוםהמהותיהשינויאתלטשטשהעבריהמשכילכיסהכך 123לזקמ~ירת".

הראשונה.בחוברת

טובהכ;;ולהדעהבושאיןחכםתלמיד"כלהביטויחריפותעלמצטדקדיזל
 :ענייןלעוררשנועדהכגוזמהומסניורזה,משימושחוזר-בואיכראךממנו",
 124במליצותיהם".להפליגחכמיםשלדרכןהואכךקשה,כ;;ולהמליצת"ואם

תלמודילפילפולונכנסהשימוש,להצדקתהוכחותדיזלמביאדיונובהמשך
 125אr.ור.אוזהרעיוןלהדגישהמכוונותגוזמותעללהצביעשתכליתומסובך

בהערהבטקסטנעייןשלווגוזמתוחכמיםשלגוזמתםביןזואכאלוגיה
שלפרשנותולפיהחריףהביטויאתלהצדיקעשויהשהיאמהעלנוסף ,] 125
וכשארהיההואמגידור;לצאתהיהיכוללארכה"וכימעידה,הריהידיזל,

יתרלימודו.ובדרךחשיבתובדרךחי,הואשז,נפי;:זלמסורת,הנאמןאורתודוכס
הרבותמורתולחביחסהמובהקתהחרדיתעמדתואתכאןמגלההואכן'על

אתידעוכיוגדרות,סייגיםשהקימוישראלחכמיהטיבודעתו,לפי :ביהדות
משוםדאורייתא.איסוריםעלגםשיעבורסופוקטןסייגעלהעוברהאדם.נפש
שהתקיפולרבניםמס-שפתייםבכךלראותישהאםדבריהם".לקיים"עלינוכך

סחשוויזלספק,איןאךברורה.איכהלכךהתשובה ?המחדשתעמדתועלאותו
דרכו.ועל-פיתומולפי

מוקדשתתקמ"ד,איירבט'לאורשיצאהמשפט,עיןהשלישית,החוברת
ובתוככיתובוויזלהתומכיםאיטליהרבנישלהלכותלפסקיככולהרובה

דיזלחוזרשובז,נזpלו.בהערותהסכמותיהםאתמלווהכשהמחברהחינוכית,



 123פלאימשהד"ר

מדבריושנשמעמה 126חול,לימודיללמודבהוחשאיןב:כבחוברתומדגיש,

"לאט :בהדרגהתהיהעשרהחמשעדעשרמגילהתלמודושהוראתא:בחוברת

 זאו]".[הדבריםבעומקלפלפליכריחרהרולאהרבה,עליויעמיסוולאלאט,
אהדתםאתהביעוהאיטלקייםהתומכיםמןכמה 127התלמוד".עליויקל

דיזלחוזרהחוברתשלבסופהמטבע-לשרן.באותהלהםענהודיזלבשירים,

שלו.התיקוניםהצערתעלומנהיגיוהיהודיהציבורמןענייניתתוגבהומבקש

תקמ"ה,סיורןבכ"בכך.אחרשנהשהופיעהרחובות,הרביעית,בחוברת

הגדולבסלקההקודמות.בחוברותשהזכירםהדבריםמעיקריכמהעלדזילחוזר

מליסה,טבל,,דודנגדר,החריפההדרשהבעלעםדיזלמתפלמסהחוברתשל

רואהאינושרריזללציין'חשובלענייננו .דבריולהפרכתשהשמיעהטיעוניםעל

"אינןהללו ;המקוריתמעמדתונסיגהכלדש"ושלאחרהחוברותבשלוש

מאמריואתומרחיביםעליהםמוסיפיםאלא ,]דש"ונשלדבריועלחולקים

בחוברתשדירנוומטעים,חוזרהוא 128בהן".לתעותידשנתנוהקצרים

האדםאיןכיחרבה,"לקבעןנרעדלארטיבעירתלימודיותבנימוסיות,הראשונה

אלהיר,תורתשילמדקודםלאבאלה,וכיוצאב~להבקיולהיותלהעמיקצריך

ואולםלו.הםתפארתבהם,מוכתרכשהואאלאבקובר,אלחיןשתורתאו:ורולא

חרבהרובןהנמרסירתאבלוטבעיות,בלמרדירתרקאמוריםאינןהדבריםאלהכל
 129לדעתם".האדםעל

האחרונה.בחוברתדיזלשערךמ~נ~יןלשוניב'תרגיל'אנומבחיניםזאתעם

מעוצקםלהקהותכדיבהםשישחדשים,ומינוחיםחדשותהגדרותמציעדיזל

לצימצרםבנוסףהראשונה.בחוברתהשתמששבהםהמקורייםהמונחיםשל
למיצררתכמתייחסתהאדם""תורתלגביג'בחוברתלעיל,כנזכרשמצאנו,

נימוסיות,הראשונה,הקטיגרריהאתלחלוטיןכמעט'מייהד'דיזל\קיכלירת,

אתהמרכיביםהחלקיםארבעתאתלצייןכדי"תורה"במלהלשימושבהידרשו

יסודותתורה.ומרריתורהמכבדיתורה,גרפיהתורה,:יסודותוהם"הנימוסיות",

והואראשוןש"הראואחדותו",השם"מציאותידיעתאתכולליםהתורה

דיזל,עתהמסביר"הנימוסיות",שלזהחלקלגבירקגרף".ר"שאינראחרון",
האלהיםלח.קיהלמוד)בזמן(פי'בזמןקודמתהאדם"תורתכי •בדש"רכתב

מקדימותהלחלוטיןכאןמתעלםדיזל 130רהתלמרד)".המשנה(שהןותורותיו

 .'אבחוברתעסקזpנההאדם","תורתשלההיסטורית

מיצורתהאדם.נפשדרכי-תורה""גרפיהוא"הנימוסיות"שלשניחלק

ארץ.דרךמינהגי-תורה""מכבדיהואג'חלק 131הריע.אהבתכגרןשיכלירת

-תורה""מרריהואד'חלקוכדרמה.הילוךלכרש,אכילה,דיבור,התנהגות,
ידיהןר"עלבור~ין"על"יבינםשבאמצעותםהתורה,לדיבריהנרגעיםעניינים

רדיקדרק.לשונותנכלליםזרבמיסגרת 132התלמידים".בלבהתורהדברייכניס
בלבד.התורהללימודמשועבדיםהריהםדיזלשלזרשבתפיסתו
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בלחץובעמדתובגישתומשמעותיתתפניתדיזלפנהששרבספק.כלאין
החדשהבפרשנותדיזלשלההשכלהדרישותהחרדית.הרבנותשלההתקפה

ארהגרמניתהחברהנימוסיאינן nהנימרסי;למראי.חיוורותעתהנראותהזאת
החררה.נימוסיכי-אםהאירופית.

באשרנרקבחשבון-נפשדיזלערךהפולמוסבעיקברחכיהנמנע,מןלאאך
-הס;בלנוח nפקרדפירסרםלאחרשניםשלרשכחרםהיהודיהחינוךלהישגי
החוברתבחתימתהיהודי.בחינוךשלוהתיקוניםדרישותפירסרםולאזכר

 :העבריהמשכילשלבדבריוייאושנימתנשמעתהאחרונה
אחינוכיחיתה,כןדמיתיכאשרלאאםהביטו,ישראלבניאחינורעתה

יצאאשרהדתלקייםהוכרחוהנ"ל,הטובהמרשלבארצותהיושבים
מדרשאר •כארמאל"יעקאל"עומקרםמקרםבכלוהקימומלפניו.
עליהםצרהאשרהדבריםכלישראלנעריברילמדוהמדינה,כמנהגי
ה'ותורתיר"ה,הקיסרמצותהוקםלומר,ליצראךיר"ה.הקיסר

ידיעלאשכנזילשרןצחותשילמדולבבי,בישרתאמרתיאנייעזוכו.
עםהחררההעתקתלאורכ~אחטוב,מהב~חררשןברהחררה,הגירן
עושים,הםמהעתה]ראו ... [ nצח;כחובמנדלסרן]נשלאשכנזיתרגום

אשכ[נ]זילשרןולכחרבלקרותלנעריםללמדכיוס,רבותשערתמ~לים

בלשוןכמבראשרנהעמהםילמדוה'וחורתוכיוצא.חשבונותולחשוב
בתרגוםאדםילמדושלאשגזרוליהוגדכיומבולבלתמסררס'[ת]

 133שנה.עשרהשלשבןהיותרעדהנ"ל,אשכנזי

ליבושםשלאדיזל,שלהחמימותלחיקררחירקבילהזגהזאתהחמימהאכזבתו
גםבחמימותו .היהודיבחינוךהזאתהגדולההתפניתבבציועהכרוכיםלקשיים

הרתיחהארחרריטהאחלהרוסבאהריהועשהאשרהמעשהבעצםכי .הביןלא
היהודיבחינוךהמיוחד .הדתיהחינוךהואשלההעיקריםשעיקרהיהדותשל
ולאורח-חיים.למעשהחינוך-ומיוחד-כי-אםלד~חחינוךרקשאינוהוא

אחעבריתב'מהדררה'מ~~בדיזלנמצאהיהודיבחינוךלתיקוניםבדרישותיו
בעבר.מעיקרי;:ולכמההתנגדשכאמורהכללית.ההשכלהדרישות
למראי, nמחונ;הצעותיונראותהחוברות,פירסרםלאחרשנהמאתייםכיום,
והןבישראלהןהמודרניתהאררחרדרכסיהבחרגיכיוםכברנוהגותהןואל-נכרן
הדתיבחינוךלמראימקובלתלדרךהפךוהמדעהחררהשילובבתפוצות.
בדרישותיו.זמנואחהקדיםדיזלאךהמודרני.
בחוןהואל .vפרכיושסבר,היהדות,חבוטלאלאכוונתוחיתהשלא
ה;:}ניםהאפרלרגטיקהמדיבריאנורואים-המקובלתהאררחרדרכסיחהמיסגרח

:בספריעידיצירתוהמשךובעיקר,אחדים.בענייניםברשחדרמהלמרוחשלו,
רשכינוהרכנגדו,שלחמרהרבניםמןאחדאףמתביישהיהלאדיזלשלהמזות
ב~בםבעודםהרכיםהילדיםמראש"לקטףשביקשהזה",הרשע"השוטה
 134 .טבלהרבכדיבריוהאמרנה",החררהדלתותבפניהםולסגור

באופיהןבצררה,והןחכונןהןהישן'גנוןלסידיזלחוזרשרבהמזותבספר
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"וכדשדרישתואחכזאתלהגשיםביקששוויזלמש~רוקלוזנר .נטרןוהן

למחכונחרחזרדיזלכיהנמנע,מןלאאך 135היהדות.כרוחמוסרסיפרילחיבור

הזדההושעימה .השחייןשאליההחרדיתכמיסגרחיצירתואחוהמשיךהרגילה.

שלדעתםאחככךלהפיסניסהאםגם 136עליו.הןנחיההתקפהלאז:זרגם

אםמובהקת.חרדיתלזהותהמודערצונואחזהניסיוןמבטאהחרדיים.הרבנים

הכלתי-החת-קרקעייםהזרמיםאח •דש"רהראשונה.החוכרתמבטאתאכן

הזרמיםאחמ~~איצירתושהמשךהריהעברית.ההשכלהשלמודעים

הש~יוחעלמהימנהתמונהלנונותניםיחדושניהם-המודעיםהחיצוניים

המתונים.המשכיליםשלכנפשםשקיננה

כימי-הבינייםהיהודייםהפילוסופיםאלרנה"ומתייחסלספרכמבוא

הרמכ"םסעדיה.אחמרנההואוכיניהםודעות,אמונותסיפריכחיבורשקדמוהו

כמוהוכמוחםוהשל"ה.רמח"לעםמזדהההואהמודרנייםכיןגכירול.וכן

כיןכמתהלכתהחורהורוחודעת,חכמהלישראלללמדפניהםמגמתשמו";;כלם

אחליראהשהואהאחד,הראשאלהולךהכלז;נןנררז,ו~.ישאוהאלה.האופנים

 137האדם".כלזהכיז;נ~רחיו.ולשמורה'

כולו.הספרעל-פנימתבטאתשהיאכפיזו,כהקדמהמתבטאתה~ךאיחהרוח

קנה-שהוא-ליראההחוכמהשליחסהאחדיזלכוחןהמוקדמים.ככספריו

המוקדמים.ככספריוקובע,והוא-שנרההשכלהז;נדיחלבחינתמידה

 138 ."'היראתחכמהראשית"כילחוכמהקודמתשהיראה

תתחילהאדם.חורתשהכלה"וכמקוםואמתשלרםמדברימצטטהוא

כשלושהמו~אחזואלאהמקורית,זואינהפרשנותואךהאלהית",החורה

מתבארתהאדם"ו"תורחהפולמוס,כעיקכוחשכאוהאחרונותהחוכרות

 139'שיכליות".כ"ז;נ~וח

ואחרכחקמ"ח,כהמאסףלראשונהשנדפסה •הדיןחקורכמסחרהדיןהוא

ספרעללמאמר-ביקורתמתייחסדיזלהאחרים.כחכיוביןונדפסהבחזרה

הונעהושנרהמאסף.שלחקמ"וניסןכגליוןשנדפססאטאנוב.ליצחקהמזות

להגןיוצאדיזלוזולתם.קבריםחיכוטכגוןהמורחשלאחרעונשיםעלביקורת

לעצתושמעושלאעלהמאסףכעורכיונוזףבווהעונשהגהינוםרעיוןעל

קטןבחיבורגישתו 140הסאטירע".שהםלצון"מדברילהישמרהכשרובכחל

 ' .לחלוטיןמסורתיתהיאזה

דיזלהיהכההחרדיתהמיסגרחעלתעידתפארת,שיריהאחרונה,יצירתוגם

 141המסורה.על-פיכולווכליואיחשרוחוכמבואכמיוחדמפורשהדבר ;נחון

וכמשכיליםכמנדלסון-הדתיתהמיסגרחכחרךנתוןהיהשדיזלמשום

הייתה-המסורתז;נככלינשתחררולאשעדיין 142דור-המעכרמנגיאחרים

המשכיליםעלמבוטלתלאוהשפעהרכהעוצמהדיזלשלההשכלהלמיפעל

 143העבריח.ההשכלהשלמהלכהאחשקבעההמתונים.

מחכורתכאחדעצמו.דיזלעלרכההשפעהלושנודעהמנדלסון.זההיה

ההשכלה"אביאצלשנסתופפו-המתוניםמןגםולוא-המשכילים
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כןב"ביאור".-זוהשכלהשלהגדולבמיפעלבידיוושסייעוהברלינית",
הביקורתאףעלהאירופית,ההשכלהעל-ידימסויימתבמידהדיזלהושפע
ערךבהדגשתביטוי;אתהמ;צאןברדרכו,בראשיתנגדהשהtויחהחריפה

םיפתושמההצדדיםשלהרעיוןובהעלאתהיהדותשלרסומה
שלביקורת-הדתכלפיאך-החיוביותהדתותשלםיילאסרבינואה

גמורה.בשלילהכאמור,החרדי,המשכילהתייחסהאירופיתההשכלה
ושלביהדותהמעשיותהמיצוותשלחשיבותן:;נדברמנדלסוןשל;עותיו

-המבטאשהואדיזל,שלבדמותונאמןחסידלהןמוצאותהתורהנכונת
זמןבאותוהיהודייםהמשכיליםשלהשאיפהאת-ממותןבאורחאומנם
;רתרבם.הביקעהשהתגדרבהויזל nן;נומיידיותמעשיותמסקנותלהסיק
כמכשירהיהודייםהמשכיליםבוהכירולכןקודםשעוד .דתיהחינוךההייתה
-המתוקןבית-הספראתכךלשםוהקימווהיהודים.היהדותפנילשינויחיוני

כמילויובמיוחדדיזלשלהחינוכיתתוכניתובהשראת 144נערים"."חינוך
וסיפריודעותאמונותסיפרי-ישראללנעריt;כיפךי-לימודלכתיבתדרישתו
"דבריעלוגםהשכל"אלהזגס:;?מת"הפילוסו"פיאהעלגםהמושתתיםמוסר,
על-לילדיםומוסרדתסיפרינכתבו- 145חז"לודבריהנבואה"וספריהתורה

ייסודלאזכרבגרמניהשצצוהמתוקניםבתי-הספרהעבריים.המשכיליםידי
למחנכים-ריפורמיסטייםרעיוניותחממותיוו {iנערים""חינוךבית-הספר

דוראתיציגקארוקארו.דודיותר:ומאוחרוולפסון.ואחרוןבדילכיואל
לכדיוהרחיב;דיזלשלהממותןהרעיוןאתשנטלהבא.המשכיליםהמחנכים

התעלמוהאלהוהמחנכים-המחדשיםהמשכיליםדתית.המפורירלחינוך
אינםבחינוךשהחידושיםומהדגשתו,דיזלשלהאורתודוכסיתמגישתוביודעים

שללזושאירעמהדיזלשללתורתוו~ירעקדומים.מינהגיםתרזחהאלא
הס;בלנותמפקודתלהתאכזבבידוסיפקהיהכברעצמודיזלמנדלסון.
ואף 146המעשה,ללשוןתורגמוכאשרשל;-עצמוהחינוכייםומתיקוניו
המאספים.ז,וחוגהעברייםהמשכיליםשללדתהביקורתיתן;נגישתם

ישיבה-אוניברסיטה

ניר-יורק

 :מאמריירכןההשכלה,עידןהאנגליבסיפדיט'פרקדאהוציירתוברליןשאולעל . 112
ברלין",שאול'החרדי'הרבשלהדתית"הדיפרדמה

Some Notes on the Nature " '1 ) 1971 (, ;א•-כ"געמ Hebrew Union College Annua/, XLI 
; 47-61 . of Saul Berlin's Writings," 7he Journal of Hebraic· Studies, 1 (No. 2, 1970), pp 

Saul Berlin's Ktav Yosher [:] The Beginning of Satire in Modern Hebrew Literature " 
109-127 . of the Haskalah i11 Germany," Leo Baec·k Year Book, XX (1975), pp 

including bibliography on Ktav Yosher);"Aspects of Hebrew Enlightenment Satire ( 
,) 1977 ( Saul Berlin: lnvolvement and Detachment, "Leo Baeck Year Book, XXll ]-[ 

. 93-107 . pp 

~ 

1 

t 
1 

l 
~ 
1 



 127פלאימשהד"ד

דהיינוברלין.שאולוימחברה,שלמותואחרינדפסהיושרכתבהחוברתכימוכיח,לנדסהוט

 ) Rabbinate o_f the Greaו S.1·nagogue. p . 46(לפי 1794בנובמבר 16תקנ"ה,בחשווןבכייג

:תקמ"ד.הכתיבהשנתאתמצייןישריי"וכתובהפרט . 105עמיא,יהשם,אנשיתולדותראה
לרמהצריךהפרטכיהמבקר,מעיררע"א,עמי ,) 1796 (זיבהמאסף,שנתפרסמהבביקורת

להביאושאול]נרנחגרשיילאוביה,מיניהמדגיש.הוא-עצמואולם ;תקמיידולאתקנייךלמניין

למאמריהנספחוראהנתפרסם.בתקנ"ה:רקמשמעוע"א),ר"ע,עמי(שם.חייו"ימיכללדפוס
בתיאורךהקשייםבדבר , 125-124עמי ,) 1975 (בקליאכשל 20מסיבשנתוןשנדפסהנ"ל

החוברת.

 .) 28(עמיע"אהידףישראל,לביתטוברב . 113

 .) 30(עמיע"אזידףשם, . 114

 .) 36(עמיע"אי"בדףשם, . 115

 .) 40-39(עמיע"אע"ב-טייוי"דדףשם, . 116

 .) 32(עמיע"ביידףשם, . 117

 .)םש(שם . 118

 .) 31(עמיע"אזידףשם, . 119

 .) 31(עמיע"בזידףשם. . 120

 .) 37(עמיע"אי"גדףשם. . 121

 .) 38(עמיע"בי"גדףשם, . 122

 .) 38(עמיע"אי"גדףשם. . 123

 .) 52(עמיע"אכ"ודףשם. . 124

 :).לדוגמה 53-52(עמיכייר-ניידדףשם. . 125
שמע,קריאתלעניךשעשוחצותשלסייגעלשאמרוכמומקום,ככלהחכמיםדרך"וזה
כזדוןותפלהק"שנטולעלויאמרינהלהשומעמיתה,חייבחכמיםדבריעלהעוכרוכלאמרו

לעבורעצמושמרגילשמיבזההעירואכלמיתה.יתחייבהסייגעלהעוכרואיךמיתה,חיובאין

עלגםיעכור[לסייגיהם],לסגייהםצריךאיניכלבוואומרשעשו,וסייגיהםחכמיםתקנותעל
גםיעבורלסוףכזדון'הסייגעלוכשיעכורועריות,שנתסייגיכמושכמיתה,בדבריםהסייגים

מהוו;כייגושתקנומהותקנוהאדם.לכיצרתכונתבאמתידעוהםכימיתה.ויתחייבהדברגוףעל

 .)) 54[עמיע"נ Tכ"דף(שם,דבריהם"לקייםועלינוונצדק,נאמתשסייגו

 .) 109(עמיכהערהע"נ,ליינדףתקמ"ד),(ברלין.משפטעין . 126

 .) 114(עמיע"אלייזדףשם, . 127

 .) 134(עמיע"ננידףשם,תקמ"ה),(ברלין.רחובות . 128

 .) 135(עמיע"אדידףשם. . 129

נפלההאחרונה,כחוכרתהמינוסשינויילגני .) 138-136(עמיע"נע"נ-וידידףשם, . 130

ה.מרכזיתהתיזהאתלחזקיכולההייתהנכונההיתהשאםמעניינת,טעות-דפוס 1826כמהדורת

רתתקראנו"ואלiד :כדלקמןהאדם""תורתנמליםהרייךנשמטההמקוריתבמהדורהשלגו.

המלהעםהרווח)(למרותוקישרהסופיתנמייםתיירהחליףהמהדיר .)נ"עגי(דףהאדם"
"תורת"כמקום"דתייהחדשההמלההופיעהוכךכדלייתרייישהחליףוכן"קראנוםי,י :הקודמת

כחוכרת.כללחוזרושאינויסודו,שכטעותמונחוינה,כמהדורתהאדם","דתחדש,מונחונוצר

למהדורותנזדקקונוויזלשעסקוהחינוךואנשיהסיפורתהיסטוריונישרובצירייך,

מסביריםמהםכמהלטעות.פתחפתחוונכךהראשונה,למהדורהולא-"ודששלהמאוחרות

מיספריחסרותהראשונותהחוכרותשתיואכן.א.יכמהדורהפאגינאציהנ;;ועדרלכךהסינהאת

מצויה.הפאגיגאציהאכןהאחרותהחוכרותשתישלהראשונהכמהדורהאךהעמודים,
תקמיינ,נאיירלראשונהשיצאהישראל,לביתטוברבשהחוכרתלהעיר,כדאיזהנ;;וקשר
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