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תשל"ח: ,'בבאורכ"באדדיה

יהדותביןהשלמהסאטאנוב:יצ'חקשליצירתולראשית
פלאימשהאת 1סוהשכלה~

הד~-ס,פורי:משחובי ,) 1804-1732 (סאאםנ·חבי·חפtק.לשן 1רת 1יצוי
נבושאיעמדתופי 1על·תקופותלשתי:נחלקת·גברנמי.ה,העבריתכלה

;םשקפרתייחאמ.ויםזהל 1.משכיפנדללא,השmהנהקןפ.ה 1בת 1ההשכלה.
לתאריךלהתייחסאםארמרנים, 1וiזששנותםחמצית.ןךק ;כמשכיל
ל·קי~ר·בנטיזrנלהבחיןיפיתןאסף,משליפיחסרם 1עם-2,17g9מ :ובסריים

ובין nהיהד·רביןלהשליםסאאםנרבמש~תדלהראשוניםםספריר·נידת.
 ,) 1772 (היקרא.דראגרתסאטנארב,לשהשm·רןספררלית. 1הכלההשכלה

 , nהחרד~יהיהז,ןתהשקפותעםההש.כ·לה~אתלשלבה1נסירןאתמב·טא
אוף "יע:מ~ד~,ט, 1פמררלתיאורמרק.שחפר 1הס:של l'עיקרהמסורתית.

את.מטריה. mהגיבחד.קיהזן ,"ם"ב 1מ 1ל,הרהיק·רים.שפיב"יביאור-הנידסי
·םמיסגרתםסיפורדס1ךכן,המחנך,ערםףל.ן 1הלבשים" 1"היהנושאים

.שי· nומאכןמהנתקים,ס:פררתייםד·רת nיסברשישומעניןי,חיסיפר·ר

המיס-ס~יפ·ור~שיתהי.הש 1ךח,דהעבריתרת 1ה:ספרשלתולדותיה 1.לכ~רתו
חמ•רי.רת,שתייעלהמספרתאלגירדי.ה,הי,נרזים·, nחבחקר 1בחלב 1ר 1הוכ·תגדת,
מתמדת,כמדיינהשרךיהזה;הז,ףגהטחבוהיצרהרעהיצרדרבעל, 1ריב:על

תםליטמכךרהאצ 1כת~ביניהם.של·רם·משכין-:הלרייחצק-·חזמספ·ר
המיד-יאירביני.הם-חסמיםםבים.רא~סףרה·רא 1רבmב, nקנרת 1ליח:רבעל

הביתםרמת nאתר 1להמקנים- 1החזיוספר1בס,פרחגםהמופיעברי

אבסםרד-הספ•דעהסק.רגובוזכדיםללימדnיםסף nבנ .•,.דןaדריםשניר,ביארר 1
ההיק1·ןת 1תמרנ u-ך,ג,ירן 1הnבהםמת-ןתנרעתדהיד•ח,כתמי ,:_גרמיה
{זו.גnיושי·ריתבמתםרנתע.שריקם m1וזל s1רכםוו 1·הזזיפההיגינהייםשים
4הגשםשליל·ת"שיד , 11·מציאדת"שיד , 11חןד 1הי

מצ- 1ש"נס:פח~נוסףכך 1ל .) 11
עלהמברס,סשרד·שיםשלל·ק,סי.קירן-כד 1המחכתיביביןהמגיהאר"
ם,ןר i\lזפ~ר nר 1שךל,ךביף ,) 1 ',,,רבא•באבברא, 1 ,אןכ,,(הסי.חמתז 1חך•ן

זה 1י mפחהסnשם 1לבה 1נכתלאכיאףס nחפחמנכשתיחתלהביאה
הןהס.פרש.לה.נפימיתר nזו.רנית nהחיצהמתכ·ר,נת 5המח•בר",חצרן:גפד

לשנים 1סיונ!לגליותניתןאזםכדאךהישן,עלמעידותבז.דייןאומנם
ל.חנךמו.רפקתשכילי·ת 1מ 1פה 1שאיגם.זאתיערםןת, 1משכילירת 1התלבטרי
הךש:,-ד~ר 1לארפינr~יבים 1ה·יוילשניך 1פ 1מס 1,השמציערן 1הפתרגםדללמ.ד

האצמעית,הדרךבחי~חת-יזוןתnנאלןכז;ה!!םגכ~האחר•ז :בלה
הזהב.שביל

תפלה,ביתאגרתהשביספחואתסאטא:נחבמפרסם·מכןלאחדשנה
ס.ק 1ערהאnל·מזי.מתהנים 1אך,מובהקים,iiדשכל.תייםדרת 1ר 1יסברשיש

לכלהחבהרת 1הדגי"~אתבי·י·עד·י ~rרת, 1הת.פילשלהטקסטיםבביקורת
בהס-·שiי:נרייקיקמיםעתהםבירכימציין,הדי.הרשטבעי·ממטבעשי.נרי

בכך,·מכי,ךהואכיל 1ש 1כ•מ 6המקים".זר 1גיר"אnיןה 1ל 1התפידררי 1בסיהת 0חא
של·מ,הן,א,יננהiנד,חך.רההיאאךהלשרבירתווגברתהיא·זאת"שלשרנiנר

.ליתיקרן-ההשכלהסופרש.לשליחותיו-השלי,חןתתחןש.ת 7אrז:נן",
כדי.בהשישניינת 1מעלהשוהאו·נז,ך,שוהואבן, 1ר 1.בקיגד,רלההמד.דת

[אברתמעדובריתאתמשררההוא :קמן 1םדלכס.פורת,דר,כרעללהעי·ד
להת-האדםבטבעת.שרקהי·ת'שנטען 1מ 1כ"כי :שרן 1הלת 1בריעםהמין]
המעדרכריתע"יתר 1ת~מוררכצלמ•רן 1.כןמרתלהולידרג·ר 1זבתעםחכר
ע"יצnה nמזי,מרתי·רמעינr~ילהפיץהמשיכיל.בל,בתשוקהשםאמונםכן

סאטאנ·רב.יצחקלשציירתו·עלב·כתרביםחיבורימתרן·פר•ק ) 1

לצורןאתריוציין 1לע•rזה 1ר·נירשרירותיתה~ום 1הפידסלשת.נזרהתיי·ת.סרת ) 2
מקהח 1באrזמ·ת,אליבאז,ה.תאריךקדהםכתב·,הקןהר·כןגכרן 1אל· ;בילב.ןהבחיפה

מ:רכןה•האסףמשל'ש·לשכבת~הי·יאסט:אנרב,של·האתריםמספךקךלבריורעובן
לכן.קרוםאחrןך,תשבים

ע"ב. ,:ז"טתקל"בו)(•ברלין,ה•קראוראגרת ) 3
כ;שם, ) 4

כ"ז.~שם, ) 5

עב". ן',ו) 1773(ב·לחין,תפלהב•תאגרת ) 6

עי'בt• ,•ן·שם, ) 7

 .ל,העמי,דשני.הםשתשוקתניהם rשבניהשרהה~ד ] ••. [הש:לןר~רית
 .הדק s·בצררrזר",הזרבחומר·ר rnחירתיר 1צב nירנתיר 1מ·כ 1עלוא.נשויהמין

,ידבריעלגםלהשיבנתרנההשדרת n :מרבהקמשכיליהאnאןתןהמהחiנ
 'מסן• uבלתיכל~נייםמטיעוניםרעבוש.חדומשכילין 1קזה 9ד•מן:נ,נו", 1ק

ביטוילידישאברכפיבמצררת, I'במבה~גיםהאמוריםל.טיעוניםכנים"
העברית.ההשכלהשלהבמשכההמתקניםהמשכיליםושלכיהם 1בכת
בזעםענnירההשכלתית.המציאותוכחרייבהיההמעשייישד.מםארשו
הןא·מי n 1משכיליים-מתנהים~נשמעיםד~עיין,בת·פילההשיבשויםתי•קרן

גאלהשפהבלעגישיהד.הואללידבר.לברמלאראשדרא kדואיז.הזה

יעלהבעתתבעיתהר.ופלצותתאזהר. nרעדההלאר·סרעחה.עני'וסירה.
זלשר·פיייישמרולאאדידמרעהו.אחזהתהמדuזזבה.מורשילעיית'זכ·ר·י

עדנן.ונשאאושםיחטאבל 1לאחה:נר.פנישיח·כפשכראנמרח 1צrזצ 1לנ·ר.
ישואלם , m [ ••• ]',10יינלאבהד~ד.רך~םלר~ח.רעד·תאםכיזהאין
נמשכתזוהיאהתפיל.הבסייזן.ךהדתיתהריפ.רrיןמהשלשwויתחכיהעיה 1ל

ואלר.לדאותישסאטא:נרבשלאלה.בחריואת 11בית-הםiנסת,ידרי 1בסי
הערבית.ההשכלה~ש.ל nהמאהחחרהתפתחריותי•ה

צייiח,ספרלצדנסבסהשסאטא~רבזך,אזה 11הש .'י.כ'ע W--ע' ,'ושם, ) 8

לשםשבב~ך,ך,הב~החע•בץ, ,rב:'כ 1.תקמ"ט)(ברלין,א'אסף,במשל'גםמואבת

לבכ;ןסא.אטפףבשכבתדיידותבשירםגמרבעה 1זעח•וןה.ידיעה.תשר·קתגשת 11ד

 . ] ...נ/קהואףיזרעילעזר·תר,אשה!.באפסאשרבגרמי"שא·לובי :אילסיחק 1צו
 nלל,דהרהעיט.ו /]נאףבכ•רים,·יע'וביםיזירעתבוים,חבחדאישהאוהש•בות•ם
לבכדובספר;ן;~רבלפוס.לשטייןעי·ל·•דינדפסהשי·יספרים'.'עשרת 1רחביורים,

 .) 1916 (פיליפסון

למשל,אדה,כתמר.בלכמודגשת·העברי,ךמ;שכלי·לשהשיילתו·תתחךש.ת

 ~;ן~הה.למהן.ו.דתהנספחותלהגהה,·י·פחשפרתהעדות•צחק,ש·חלקונטרסייההr t ,:;ב

טוב·דורשאבישמ·ערויבקה.ךדה"·נר·וע :cכרבתחראה, fתקמ'בש.ת.נההדיראשר

לעדערמד·תוצדקתיל·עצמר].םהתיקחסיך.תובכבתי·רה rnoשכ/ושרן[שנבעלע•זבי
ישראלאי·שלiכלך.l;ו;ךר·ליעלעיזדהמ.האשריש.ביםעםשים T'ח·ספריםלהדפיס

ע"א. ,'נתקמ'הt]• 1נברלrיןפסחעלהגדה(סדרעמי"שערללכדעכיד

 ~ vתקנ·ברלין, 1 (אלורהציויא 1ישעמנואלמחברותמהור·דתבסוףבהעחרתי·ואזליר
בכתיnגל.פעלי•רתובאשדמעניקנתפסכrיהלירגיתךמקזהאנוצאים 1ר 1מרא<חך.ן,,נע.טרד

גופךאםעצ.מר]לסאאטבובה, oגמ 1ל[אנמרי.די.די"ל:כן :פבס·ו·ר"עתיקיםספרים
עקרוןאתל·אמץמוכןסאטא.גרבמארשונים".נשמתךהנהר~תרובים,ך,ך.ך.ףת 1מ

ל'!ורן·העכרי.תהשיהרשל·בפאדנסוסתלקוייגרעשלאובל:כוהפשמותגילגלו
אסףזמ'רותבראשמס~ערד",נ,י"זרית'יבשםר, 1עצמעלסאטאנובשרךךברוחתקה,

 nיקרר ]·. • J.הפאים/החייתאמריךהטפת :תקב'נ!)('ברלין, lאסףמשל'·שלג•נח·לק
נצרוםומקדםמאזשיריך/אשדדמויי·ילשיריאחשון/יעולד.רוכ•רבנת·כימאד

מליצ;ו,כסתהחשך"כי :עליוןצרכאללייעודותייתס 1מא 1ר 1רהלן iל '.'ןו 1אכייש
פופאלכסנדרכתב.ן.ךמ.האפיגרםאור"•והיי'ינ.חקויקרא.הנרייאפל,ה/רציח·ר·ת

"קשט :מגולסרןעלכאמודבהמאסףהעבריבלבושובתג/וגלוהאוניוטון,לצ
(ארה "!אורוקהי !משהוהיאל.הים[:אמדורו/עדייייימביבאר·פלצווהח·רות
עמ' 1 ) 1972 , 4 [ס"גבצררן,מ.נדלם.רן",ע·לאי.מרת-::ג.נףש.לומח·ברה"דק!(lיהמאו·י 1מ

188-184 (· 
 .rב:יע. ,'~תפלה,ב•תאגרת ) 9

ע"א.זי,שם, ) 10

 " The Methodology Employed 1by the Hebre.wבמאבזריעיין ) 11
,") 1818-1819 ( J" Reforrns in ·the first Reform Temple Controvehsy 
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רת.פי·שלהטקסטיםבביקורתזהבעיסר·קוד\משיךסאטאנהבכיהעיד, 1ליש
הבל-העדותיואתו) 1784(•בדליו··צחקו•עתר·~פרד,בספרופיוסםהאו ;ל·ות
זאתעםתפלהי.ב•תאגרתחבת 1הרברשיישהתפליות,סט 1טק•על·והלשונהותת 1שניו

(ברלין,השנהמכלתפלההתפיליה,סי·וררש·למתוקנותונהור.ד·רתה fמ' 1תבלפיוסם
ש•חקונטרסבספחלו.ותקמייה),(ברלין,פסחעלהגדהסדרההגדה,תקמייה).

ולהן·נואריםלימיםסליחותספררכןה, 11ההגעלו·פרשברתת 1ם.הו 1·דהעחרת,•צחק,

בדפוסנתפרסמולאומהורדותתקמיי:ה).(בלרין,סל•חהסדרא·תחות,דמ,נ·וירת
וכןברליןסופרישלההשכלהסיפרידובנתפרסמובשופעריםחי.כוךח·ברת
אלהבספריםסאאםנובלשהתמקנתפעילותועלהמאסף.כך.כישלגוירלחלק

לשי-ש"חרבבתלק.חירפהבהתקפהפורסרבהי~צוא'צחקו•עת·נספ.רו 1ובמייוח
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מהבכשקלחנוהחזיון,ספרתא~אטנרבפמרסם 121775שבתנ
 H,13הזמןשלרומא.נריןתהדונעיםלכשלצנאיקלווזפיהדי~םwבחמןואתר

שיהטעלמעי~הראשןכ ,קלונחלש mבמינהגזמהשלרהבמיהה~י.ש
שכ·למצאואשידנ·~ים,שלמסרייםזמיכלולתrד:כ.ףםכסדרלפה~שי
כתובנ~אים.שלבליל mומר.הס:ופסאאטנ~ב.שלזהבספררוכתם
אברnרחלקיותאדחאמ·מיס:גרתסי•פור I' 14 ,~הסבגנוןוחבר

רציני,~יייזםי~סאטאנר·ב.שלוחא.ריםספריר~סחוגמתונאלכותי,ו
בשחבר·ים sהננסופחקים(פאוטיקה)השירת m:~מלר~מייזרןלע

ן i!'.דירכןדרררתייה. 1להעבריתהשירהאתופמרטיםהמלליםהחרכמה,
האבתת·רןכללית m .ה~ערכיתבספר:רתה:זבשללשהספרותיום'א1נר •
גםבינהיםמופל·אים,מסערת~עלמספריםאחריםחלקיםרבים.משליםר
לארצ·רתהמס·ערת n.לספרר~כלשהיתה'החב·הםשישהיחר.אלונסע '

רם. 1השלי;mבתעלסאטאנרבמרצהכן~נמריחד.גםראג~ירתות rrחוק
רהח·ניים.כברשאים'ןlןןהאמיתית,ההצלהחעלאל·ג·ררייםחזיונותמעלה

פע·ו·תיראו~םגרן 1עהמיים·ונאשויםכ·תבייסiתר)(כגרןתרים 1נס 1:נאשהים

אחר'ונת).םבע 1זתופערתהאזר tרל 1הקגלישללתם

י~יןתךשלהשארונהלתקוהפהס.פןישיןהאידיאיתח;נ rןנהב·חי

דיאלי 1אישי.ליובלידילהגיעהמגמהבר:ניכרתהעברי.המשכילל:ש
שררר 1יסתי,הח";והתוהרהחםמהבידת~מצא"לא 1והתוהרהחרכמהשל

לשהשילוב 15לר.תהח",תתגנדלא ] ••• [הישרההחכהמ"כיהמשורר.
יהיוידחירו·רעתתיוהר·עםחכמה"זברנה :ד~נi~דשרהאר·הראהשתיים

אתנלחםrעדייזהעבריהס•פרר 160Nאתמיצמיחויפי' ], , ,[מדים 1צנ
לאה·יהד·ותכיהלטעים.בבסירנר~ 1בשאריתהההשכלהשלמלמחתה
העיר·:כ.חרכמההעיסוקאתי~ילהרלא 1ר.החקיוהדהעירןתא~רה
ואמץ nג'נבהשגנ:נiרה·עכרית,השפהשל:אכבחאתבארכחאר 18נית",

בריתןאתהפרהעם a 1מהרריך.שנשהב"כתינךקתיירםוהיאהעב•רים"

סאטנא:נiרך 1ן~ך 1חשןוהזחבההשהפ".:בלעגהמ.ןברים"עםזrנייה I'ע.מה.
 1uיןןן.ארל,לשבפתילתםשיביתההם 1לשק,נךשים l'השייבתאןובתקיף

ירבים. 1הערשם.כיליםשללליבםהקר:נiרגש:וא

 )וL:א lבשבעו(סוף

 35-26.עמי ). 1804 :אימהד' 1 1866(רל'יאנ,החרבוהסהפלומוסיבסיפךך.ןהת",

תוקףפזרררלפסרן].נבן·זאבאהדןאחד.עבדימשכליכגנדםביצאזהבפסר
בארמקורבחדשיםהיערההעהדידי"כרבבו :המאספיםשלההשכלהמפעלכלאת

במכתבווייזל][ליפתלימרהדייןהחכםרבדישמדרלאחזייל.דברילעעיג 1ולל.
דבריליעהלעיגלבלילפיהםמחסוםלשיםהזהירםאשדהכשרונחללקונטרס

n בסרחהמבניםעצהאבדההמדע.לנרלאמוויחליטווימהרוינחשווהאנשיםוילי
אופוסיהכמותקטיניבחבורירדורנולבניחטאתארשיתסטנבאייי~ישחמכתם.
אוכמאתביאשתכחייותכבמלבובואאשדתנייאב,זוהרמספררכבודעהאיכות

ותמי·של.מיםבמעמדהאשעלאשרהעציםעלמספרי·יהדנהבשרפווכבררבו·.

שו•שתה"חרב :חריפיםגאביבכינוייסאטאנובאתמכנהפדו ·) 28כעמימים"

סאטאנרבשלה~הות~ו .) 26כעמיומתעתע"שובבהולןמשתגע.לאישהחרדות
בסיכום[:עליואמראשרצונץ,שלהחריפהלביקורתוגםזכוהסליחותלסור

כיהוא,והמקובלבשער.מצרייתנאינההספרשללארדהרצאתושנת ) 12

ביבליוגאדפיותשאלות"לבירורבמאמריזרבשאלהעוסקהריני ,-1775בונפס
 • 439-436עמיתשלייר).סיווןכג',מייטספר,קר'תסאטאנוביי,יצחקשליבב.יותר

שפת'כגרןהלשוניים,בספריוזרבעבודהעוסקיםאנואיןכילהעיד,יש

אףעלחלקיו,עלתיקמ"ז)תקמייג,כברלין.השרש'סוספר ) 1773(ברו•ן,רננות

סיפורתשלההתפתחותמבחינתוהןהלשוניתמהבחינההןבהםשישהרבניין yה

וביצירתו,בסאטאנרבהדיוןאתלהרחיבהרצוימןבגרמניה.העבריתההשכלה

אגרתדוגמתשבו,המיסגרתסיפרובשלרננותכשפת'לשוניבספרגםלוזרן

תקמ"ד).כברלין,והחתוםהגלו'ספרכגוןבפירסומיםנעסוקלאכןה'קר.אדר

הדגמהוברושבכתובים,שבדפוסספריושלומוערמרוחבפרוספקטמעיו

העברית.השפהשלבמצבהקצרודירןלשרןםעניינימספריו

 • 169עמי ,) 1960כירושלים,איהחדשה,העבר•תהספרותשלה'סטור'ה ) 13

במאמרהעייןסאטאנרבשלזהבסיפורהמאקא,מהבסיגנרןהשימושעל ) 14

מאסף,האחרוגיםיי,בזרחותהעבריתבספרותהמאקאמה"סגנוןגו·ברין.נוריתלש

 • 405-404עמיתשכ"ח).כתל·אביב, 'ט-'ח

ע"א.די,'וןי Tהחספר ) 15

ע"א.הי,שם, ) 16

עיי-אעייב.וי,שם, ) 17

עייב. ,'!שם, ) 18

עייא. ,ליידשם, ) 19

טעויותת·יקונ·י

ארוות(לע n:תסהיבששוהח ,'בסור , 291 ~י"סבלדרןהבשיער",ב"rז~ביד

 •••כחירותאמויובכהן:tךוצל"דכ.דזיויי m:ו'"כילגא"שרת,מזנעיודiיעברnואקרtווו)
בפסיי.ו mמנזוג 1הש• 1לכיד,~קשלמכורהםלnטאי,,סור

מבאמרזובהירפםוס"ון 1"ו~י~גט :א'שוהחאחח:וון.ע 1ביקטסרר,אבותו

וגף.אמדהקr<יי,החויד."אתעולייויד" 1לזומבסר) 9(זנירםמעכרת

יכאכזי,דדוזlןכרקדלס.בלשמאמברו )'אאדר(נדיייrיזון 1לגי:ב"ך,ד·אוד"

ויבלשהאריויורשוזאכי.זדרהיה.לפהנ"צ nבשנתונוגףב.בתיי"~הזרגאות~ו

11rבאןקהןהr ףלשכמ:ובן,עו•לי,שושןmיזrכרן•,שמראו•אבןהn דרm נרת~ו

זר.'פדוסלסערתלבנותשומתש·היפהaמתייסוןצבילמר

תורנייםנותולתרלחינוךחמח?~כח
חעו?מית iחציוניתהחםתררות

10022 . 515 Park Avenue, New York, N.Y 
2-0600 PLaza 

הבאיץ jtבלישראלאתנובוא
לצרכיוהמדתאמדתותידתהינדךכתדבכידתלהשתתףנוי

תיכוןבי"סצעירי
ס•וירםשבוע~ת, 10שללמיודיםוכנתי nן·ייט'כתה

פרובידנסשו'שיבהתרבותיותסרעולות
קו.גםסמפודו,דו·תרבותי,'ומ•ובי"ס

חוכנית ) 212 ( 253-5742-דייריצנימורשהגשר

ה•ש·בחייםרהשתלס:ר·תמלאהונחאב~ת

ולימידום.םיויוםעיייארליים

תיכוןבי"סצעירי
תיכוןבי"סומסיימי

 ) 212 ( 5584-&43לסיזכמןדהב"ארוחגשר

נזיא-rססנ•בייםסי·ייייםלששברעות 6-4
בידן·דn•שיםבמתקניםלימודיםותוכנית
ע~קב.ביתשלקחעשלים,

מיכללות
לימרוילששבועות 5-יש•בותלת/ומדייי~ושיליםדתיאולפן

וסיורים.עברית

 19-17לכדסבנות-שפנסקיקדולבנותגשר

בולן.במכון

רתוהחלחינוןמטרופוליןמ·שלחתעבריםמחנכיסמינר
חי. 1ר 1ז 1דמ.הפועלועדבחסותשבועות 3

חדשותתןכנירת
משפחות

ימים 2יהוד:ה.בהריוסירריםדידניםאות. 1הרצשליעות 1שב 3
תשונ.ים.ר~:רץנחלקיט.יוליםכשבוע

למוריםסמינר
סיריריםאי.נטנ,סיבי.ו,ת,הר,צאותכדליללמורים,םני,מרשברעות 6

וקרדיtג.
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י;אי eמשחאםת

סאטאנוב:יצחקשליצירתולראשית

והשכלה.יהדותביןהשלמה

.וקוום)הלגהרןמן~חמשך

שתנפסרםהדהרמספרהקונגרסהירהו~אטנrןבלשהאבספרר
גוו~לשוותסאטאנרבלדוןבמותמ.נירכת.הזtמפררכפר . 1783בשנת

פסיחם:·רא-חיקויהשן,גיםהחחק·ריםפבישנקראmב-אותנטי

להשליםנוכירן:נiרשישהזהר,מספרהקונטרסרכן.ל•די~נ·ר.אונתטי
כ:תתסהפרמרב.דק.בקליחדתםנזאינגהקבלה,רביןהפילוספויהבין

בשwרית.בס>פדהיזוחפרתד~סרעל-פי.:בפריאrז m.ומכריע.ב·ררבדאחמית
ראiהtכ.·רבין;גאך·רת t.דריונלע:העהתתאליתדיש~ .הזוהרספרם.מתכ•ףבת

 Mדפ.רהקטעבצייור"סאפאטברי~קשלמער.ירםתר·לעהמעיד~רתפי•רת
 20למין,גלריה:מישב~שותהוהזרת ," Mפmיקרי uהינוהקונטרסאת

·בסתיהרד.ין~ןאו m.וסופ.תא nnררם.ו~תאלכיmריחפותלאחשר.ב
ופ.סקןיםעל-פיולי•רwר"דהםנ nל·הקםארלשביחוסלכאוהרהנארית
הצומרךwנךכ~בסךרחם.'tחנב). nהייוראוכתm.כ ת:י..~ u (הידועים

wחיהםלכצמידם.רבחבכיםmנכ mיהאר ... :הפשגחיתר 1עמדתעל
פרחתבrז~נגaבxסלצ1אור mלעתירוהזדזו~יתמאי.זערהםכייכיר·רם
לוש~תםלרם.יקתאננבבי-רבזןחרחאתעד/ותי,מ.רוהו.ןדאrז.שרנות,

כייציויי·שחובהיהודת.ולכפילכשה mרכלפיהרדוזגיםהמשכילים
tמיי·דרלש mברריזמהימר~םזפא~רייתהnהlוכוששלםדשאיהת
גיהשלעי·.פייירגח"וחהמסשביןד 1בסיiג1רשביהארמםהלרשפ·רלדשזלים
שהח·םםרן.תלושהבהתוחתפתהם.דחה mויכהמ mן;ז,·מיעןפש·דנית

תהרמבזן,"לא roננד~מחהדגשמוזעתק~כחל

לרפ'\מסל.שהחהקמלרעבי~רב Dססi.נ lהקונטסחשלבוכו~פר
סלפרימחוע 1כשחיןדמע. ב.,.,דש.לה:לעותשמיטפתמסירנהmהזוהר,
פחחבילטאונייםטקיעםתילשנני.טהצי·עעןדמ 21בי·קררתי,היההזוהר
לע~בר~באטלשזןוהבג.ר. mהז·סמפרלידאןדילמשהיחtירם~שר
ש.דדי .~ליאגונתורה. 22התזר"נרםtגי nק!אצמ"מרליןדאדישמה
הארפ~,ר. mן;לtןלבקלהם:נiזדגהיהה1עברייםה~שמכיליםשלהכלליהקר
אצונלא-רסנן 1דספ.ילרכנr~יתב·מגס~יתולצננא1י·שלכןההס·בר n ~כי

רצnון Kלידיתשם~יבןבגיב.זמושתפים mןקרי·תחסאטנא·ובהלויחצiי•ק

לה·סבירכןלעזזעתיקים.תכבי-ידפםיס:ר·רם-במפעלםמהיוןשל
דrצק·תזתאחלייכוl'זiשאבסמיואחת 1להיי~.~יגדס~רבאטביצחקכיניח,
 2sעךיקש•,תפנלםב·איןאומיתייםכניםו 1בדרישכל wבן·מה:ןתן, 1של

!IO נכרת~ביאהואכיףiידשללהתנגוםעירניייכלתא·לואלכבה·דגי
ןכאן.רחתי~ברת·י·שטרתאפערכאןב rrvשסאזכאנלאמור.קשהליא.רן,
תפנלםבאיןכריו.כאויתיים,בכיםןר Kלרוישלדבוי•רכלכיהרהא,
רן nד.ג.יאתמהארהוא ;הפרםהםמהרמשיגהאrזתמmאליאבועיקש.

חלולשתבחיושתכלללאכאיל·וו·הר, T1הר 1ספשלקדמן.זווש:בטrענת

מuוןהזוהרסםפרש~טט.רהעסנהבהנו :מרהפשחאר·הזביע·רבים

ר, mהאמבשםהבר~מרהחקרמ.רןהדmדוןכי"ע•דמאוחריםכתבים

ך nעשוחנבאניתכן ··נהinה :סאטאנר:במעיר , nש:ביםמאותכמהממנו

תשיבש~תכחה·המר 2דגלו".•אכילןהיתהלםטעם mחימלי·הצ[על·,דרן]

 • wע• ,) 1783.לין, f"'(בב•הזהר,מספרקונטרס 20)
 44--45.ןומ• ). 1969(ירושלים,א'זוהר,פרק'תשג,ייש·ע·ההעיין ) 21
 . ry:כ".זקונטרס,סאטאנוב.לשבלשופו ) 22
 • W'y ,:V '-<ב"עכ"ד,שם, ) 23
 .כ:"ע .ה~·כשם, ) 24

לםםצדקןםפןoרילרכלםהצ~ילע·ן;רןרכיזטעןטיעןו~ה .בר~~
ןיותר nרmאימספורת

גזול.יאבילןח..יתלהבבמוtטעדלתי,נגaננזולת~רבתרהפמתח
וכןייאז sהלכתביועצמואס:נאטרבשכבתבהסכמותובשהברn mהזמב~

 nה~ליתלדהצורןעללהסברואתמיםהואוחאריונ,המבקררמתפיג·דיttפיםי
והמ.·עםמ~זהדהואמנםטאסנארבכיהדב.רשממעות 2.5קדןם,םסן.פד

עצמן,עלמגןהשאופכיעליוגמןהזוה,רספדלשק, 1עמהתיארדיר,
!IO דשלבםפח.וןrהמיבלשונוקלוארמוסרהאדובm דn ,רכזתן,לשו

חאייוכז~-ונשעמגח.ל•,אבילן.תב..הלראוזאףלידאן·דיהשמכי
תקונ.סלופר.וספד

האידדביהעלזירןרנלבאדיםאםאסנרבשבמיאחאריםהרבםים
כיעמןו.בשםואמםנהמראכהטיעןו.טוןהברך.סגיבלש~ןן~מזזים

שלנשמרתגלגלוגש.מרתם"היילהזוהרשנשרתברבאמחודיםמרת 1ש
ה' mדהחזרסי"שבלעיראשכרמתם",שאר[חךןק·המים]האנתים

ררתיןשתלונידמהכלגילושרב~הק ~לושםבעללונורתםבדזיבר
וים nראמדשרביםןז"טיעוןי rh .איםאר,פה.אלהמחל.דש".עתיד~

פתיליזכרגןאמוחריםנעיינים:תןנבוכים,במורההבכחרי,ה:נאצמים
חארוניםןפילןסופיםרחאוניםקדמיקדםרבmיתםדפרדוגולשח"'של
 26הזהו'.'בדבריקשוניףללכךנ,ך;יmפכי nךזהוהרפסבריוצמיםאכן-

 mםשאדהטחרותללכטעםהמ·זה,tמי·ערןסאטבח:נאמאמידןכאאם
שמאמין.למי-זיוהזטי~ושייד.וחא.רים,סניערגים

התוכים.המאוביןמלחידתוק mאם~בכי , nחזמהבדריםניתמ
הסתיורתעלחזמ.רזרהירדaבירשמקיףלכלהנראהפכnיהשמ•פט

 1דרהמובהנרעלונעידהואאףהנתוכולשהטי.עןררשנבון •לכלוהםחר.רןת

ראמי·כניםהזהורדס.ירבrזישהםיותמדעתוי·ביןםכחלכד:ם.רס~,.וף
הלומדים.בלבדר.דא.בההיגחה·ר~עונררריםעמיירם~םם.nביתפתיים

ת uשרתחובלותיעשה·בטרן.מוכיחכלכיאלהרמכלםמזכרתקמרם ooא
הדיזזריאש 27למליצרתיר•,הניאותפכיושו,יעמיזלםבדבירןלהנפים
חינםדשבריושמדםמאיתיהידנהזוהר : u ~י(iד'זiרגwן.נ;.בםרףטיע·רד

כלרביהאמצעים,אתמקשדתהמטהרכימבסיהר, Mצמי·ע ;מאיתיים)
 1שאלדתלשאולמקרםיאןראובהיהגחלידיבמיאיםהבדריםעוד

סאטאנדבשאףכפי·בכן.זדכםסרפדיםכיאוזחמר.מכל•ילחסיאפאrזי,ילר
ורבת-.ומשמעדת.ומעניינתהתופהעועולההצצשבדכבן.דרוכעצמו
ביצי·הגלוהמשהפררבליאמטיקהסאטבאבר.שלהיצייהחרת mארלגבי
ליידאביםרונניעיזשלוההתבאטותאעצמיהעברי.מהשכילשלרת·ר

שהובחבובעתיצירתן,שלרלרבmהלארוכהסןבםל~ייםיאבונפיםבים·רי
מקרבלדתשיטרתעםובהעלהמבפרזנטציהשיםרתין,-דסלואתזמהה

 28הדמב"םבכתביאיוב.בספרוזט:קקרעשצובוכפיישלארבמקרוהת

מבלי-משיםעצמו,םאטאנרבונאצמרכןליארן.דימשהלשו.בחי.ם~ךן.
דני·וברבי,~שליגדלוים,אבילנותרביה.ימניהצעמות~לה , mלאכר

אפרות.
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 .יr:ע ,•הו) Jתקנ"(בלדיי·בקרר'םמנחת ) 25
 .!כ'ע ,ץ;'כקונטרס, ) 26

שם.שם, ) 27

ההג'רןמלותבארך 1המחברחדיתלע ,א'הדקהמתקנ"ט],[ברלין.א'רב ) 28

סאנ.אטרב.ל.פיהרבמ"ם,של·שימושוע"א, ,'ה-ב"ע ,ך'~ד:כoהתך, ,) 1975ב~(רלין.

ניו-י·ררק.איתקה,קן.רגל,~אןנהברסיטת
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