
ספרדתמחקרי

חמדבכרםוחסידותהשכלה

פלאימשה

כרכיםבתשעה 1856-1833בשניםלאורשיצאהמשכילינתב-העת ,חמדברם

סזפרידובאיטליה.בגליציהלמשכיליםביטויכלישימשובברלין,בפראגברויבה,

רונםהיהדזת,מדעיבחקרעסקן-ישראל''חוכמתאנשי-וחרקריםמלרמזים-

ישראל.במסדרתשהתחשבהכלל,בדרןמתרבה,בגישה

תרבותייםהיסטרריים,היבטיםכללוחמדבכרםשפררסמרהמחקרתחומי

הכתר-מקראית,והספרותכלידרנושאיהמקראמןהמקודשבקררפרסודתיים

נסברהמחקריםהחדשה.והעתהבינייםימיספררתרעדוהפירט,התלמודהמשכה,

וכןעברית,ולשוןביקורתהנדסה,ארכאולוגיה,כגאוגרפיה,חולמקצועותעלגם

דמויותהוצגוכןוכמרדתית,ורפורמהדתמנהגינבראה,כפרשנות,קודשנושאיעל

באיטליה,התפוצותיהודימידעהיתר,ניןכמסר,ואףבביוגרפיותייחודייםאישים

וברוסיה.בגליציה

בכתב-העתנמצאו'טהורים',ומחקרייםמדעייםבנושאיםהעיסוקלמורת

השכיחותהמגמרתאחתגרמן.שהזמןבתופעותשעסקומובהקותמשכילידתמגמות

ממסגרתחרגהאשרביקרות-החסידותתופעתבגדשנמתחהחריפהביקרותהייתה

הי"ט.המאהשלהשניבשלישנגלייההעבריתההשכלהאתוציינהעיוניתמחקרית

מדעיבכתב-עתוהחסידותהחסידיםביקורתשלמציאותהאתלהסבירניתן

כברםשנדפסרוהמחקרייםהמדעייםהמאמריםהמאמרים.שלהמיוחד~פררמט-

עצמםלביןהסרפדיםביןשהוחלפומכתביםשלבפורמטייחודיבאופןהופיעוחמד

תשפררחלקםלמאמרים/וזמניאישימימדבוצר ,זדבדוןוהערוך.הסופריםביןאו

שפיתחוהידידותקשרירכןרוחם,רמצבבריארתםמחבריהם,חייעלאישייםפרטים

הסופרים.מןכמהביןויריבויותמתיחויותואףעצמם,לביןביניהם

מציאותבתרןנכתבוחמדכרםסופרישלמכתביהם-מאמריהםכיאפואנראה

משכההחסידרתרתרפעתהשונים.במקומרתיהםרכלליתיהודיתחברהונתרןידועה

המשכילים.המלומדיםשלבכתיבתםקשהביקורתאליה

שללמתוןוהחסידות?החסידיםעלביקורתלמתרתהמשכיליםאתהביאמה

הבאים:הנושאיםערליםבהמש,ךשיידוןחמדבכרםוהחסידיםהחסידותעלהחומר
להיצמדורצרנםזורתהשפעותמכלהרתאתלטהרהמשכיליםשלשאיפתם

'הטהורה';המקוריתליהדרת

היהדות;שלמגרפההיולאהמשכיליםשלפיהחסידים,שלמשרכיםמנהגים

רמשרנים;שוניםתפילהמנהגי

טפלות;אמרנרת

ורדחרת;שדיםמלאכים,במציאותאמונתם

פלודידהמרכזבאוניברסיטתיהדותללימודיהתכניתוראשעבריתלספרותפדופ'הואפלאימשה

באמריקה.העבריתוהתרבותההשכלהספרותבתחומילדובוספריםמאמריםפרסםבאודלנדו.
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ספרותמחקרו

ולקבלה;לזוהרוהידרשותמיסטיתאמונה

 .בחדשיםוהמרתםרמקרבליםקבועיםדתנוהגיביטול
לאחמדבכרםוהחסידותהחסידיםנגדוההתבטאויותהמאמריםשלההיקף

בנושאעיולים 14רשמתיתק"עשנתבראשיתשהופיעחמד:Jורםבמפתחרב.היה

מיוח.דבאופןוחריפהמרוכזתהייתההביטוייםשלהאינטנסירויותאך 1זה.

המאהבשילהישנפרצהאנטי-חסידיתמסורתאלהסופריםממשיכיםרבהבמידה

בשםאזלונתןשלבהנהגתןבפרנקפורטהחסידיםעזתנגדבחוברת ) 1789 (הי"ח

שלהסאטיריהתיאורהי"ט,למאההשניובעשור 2רטצלך,ליבשחיברתעתועים,מעשה

בריתנקםנוקמתחרבברסלארישראלשלבחדברתושחרפיעכנסתבביתהעבודהסדר

רהמבדלקהוהמהומההרעשאתמתארהואשםההיכל.פולמוסעםבהקשר ) 1819 (

והדדכברדשלארשתלqכוותשואףוהואהמקובל,הכנסתבביתהתפילהאתשאפיינו

בהמבורג.'הריפורמיכנהוגהתפילה,לסדר

בחזויריםהמשכיליםשללמאבקםהשיבה

שניתןכפיהמשכילים,אתרדפוהחסידיםסיבה.ללאהייתהלאזרמעיןביקורת

עלשנרדפוצעיריםמשכיליםבמכתביעצמוחמדבכרםשנדפסדמעדריותללמוד

להשכלה.נטייתםמשוםהחסידיםידי

למשכיללרנ"ק,והמיוחס'פלאי',בשםהמזדההותיקמשכילשכותבאחדממכתב

אתלשורףוניקשרבחרםהמשכילעלאיימועירושחסידימסתברעידו,דדברירבדצעיר,

בהתרגשותרנ"קכותב 4לשריפה.ספריואתומסרלדרישותיהםנענהאכןוחראספריו,

מתחסדיםאזיהעליךקדשומלחמה,ותרועתאזנישמעהשרפו"קולהמאורע:למשמע

מלכתתחדללכעברוונדרי,בחרםעליךולאייםלנהלךנועדויחדבלילה,לךאוכרבעיר,ך

לביחם"בשמעיבכותבו,כךעלמגיבדהוא .) 90(עמ-בהבליהם"ותשפיקתבונה,בדרך

באפי".עלהועשןבקרבי,

לבלודחואתמחזקוהואלרדדפירנכנעניעלהצעירהמשכילאתמוכיחרנ"ק

אתוהמסדעליך,פחדםנפלנילשמועונבהלתינעריתייותרערד"אולםמפניהם:יירא

ותתחנןלשריפה,והנקייםהטובים ]![מספרךאיזהלהםלמסורשנעניתעדלבב,ך

שגיתעשר!"הסנלתבו:גוערוהואהשבט".תחתנונחננערבראשם,אשרהאדיללזד

מאר.ד"הרבה

מכנהשהואגנאיבכינויימתבטאהצעיר,המשכילשלאויביולחסידים,רב"קשליחסו

שהחסידיםרנ"קטועןהצעיר,המשכילאתלחזקנדיוצברעים.בטליםשיכורים,אותם:

אךבאדמה':ושלטת[תקפה]תקופה"דידםוניםהםניומודיעיםעוצמה'משדרים'

בעריידועיםאינםהםשהריהיהדדית,בקהילהמשפיעננוחמבטלםהואהוא.כןלא

הם"במדינתנו"וגםהיהודים.רובחייםשבהםוהמערב,המזרחוארצותאיטליהאשכנז,

גזוליםיישובובמקומרתמבוססותבקהילותולאנידחים,ובכפריםקטנדתבעריםמצויים

יכלולאאלמים,ככלביםידמוישבוהשפלותובתכליתקרן,ירימו"לאשם .) 90(עמ'

דלותםערכםלמיעוטבלבותם,הישרים"המשכיליםלהםהניחו"במקומותינו"לנבוח':

מזנים.לעררושלאנדיבעיניהם"כחגביםוהיותםושפלותם
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ח

ספרותמחקרו

בביזיונו,החסידיים'הצדיקים'אחדאתרנ"קמתאראחריםמשכיליםשלכדרכם

פתאוםבקהל,רמספרירשבמברדיטשרבעבירהובעל"הנבלגבאי:בכיכריומכנהר

עולמותבתפלןךן'ןכמההיזםכבשברקיעמבצריםכמהברעדה,עומדים[פתאים?]

בעולמות-מלמטה[התעוררותדלתתאאתערותאע"ילשפערמיחליםתחתיוכפופים

העירשוטרבאהנהכ,ךובתוךהמשונה'!לגאונוישחקבשמיםיושב ] ... [התחתונים]

והולךמכסאוקםוהואי,דיניףהשוטרמלבינים,ופניונבהל"הרבילגרשו;בידררמקלו

יגרשהדלהכיל,מרבהוחופרתברז[השוטר]עליושפךאשרואחריעצום,בפחדאחריו

 .) 91(עמ'נוהג"כמנהגוועולםהמאורותחשכוולאהעולמותנזדעזרזלאהעיר,מן

הואלפעולה.מוכןוהואובגינוי,בעידודרקמסתפקאיכררכ"קעצמו,למיקוח

יפעלכימבטיחווהואהמשכיל,שלספריושויפתרעלהחסידיםאיומיעלפרטיםמבקש

מוחלהואכןאםאלאמהם"),לחבקם("ואריבצעירשפגעואלהאתיענישושהשלטונזת

 .) 91(עמ'עלבונועל

רל 1כ

יקריםמכחנים
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ספרותמחקרו

החסידיםידיעלנרדפומבוססיםמשכילים
יהודהכשלמהמבוססיםמשכיליםצוואר;עדכרדפןמשכיליםפרחירקלאאך

אלשנשלחבמכתבמתלונןשי"והם.אףנרדפו ) 1790-1867 ((שי"ו)ואפזפווט

סרטהשאינההמתונהההשכלהבורחהמחקרדרכיאתמקדמואנשישנאתעלשד"ל

באוצנו'החדשהכת"אנשישליותרחריפהלביקורתמצפהאףוהואהיהדות.'מעוכי

ערלמההארץ?ממדריהרבהכבובושתםמשכראשוחסידים,בשםעצמםהמכנים

ומחסואיפראעמלאניולמיעליהם?התגולללמעןבדברי,למצואיבקשואוימצאו

 .) 20(עמ' " ...מטובהנפשיאת

והחברתיהכלכלימצבועללהתלונן;:וובהחראקשה.היהשי"ושלמצבר

אינםאלהאךלמדנותו,עלעליושמעטיריםוביםלשבחיםזוכההואאמנםכיוטען,

מתאוחראוהמקטינים"."השוטמיםעםלהתמודדשעליומשדםלרווחתומרעילים

(עמ-בחדר"לייושבוהאורבזהב,שרביטלייושיטומצבואת

39 ('.' 

דרכואתולהסבירלהצטדקשי"רנאלץבגדר,שהוטחההביקורתבעקבות

ביסרדרתנרגעותואינןישראל"ב"קדמוניותמתרכזותחקירדתיולדבריו'במחקו.

אומן,לאמונתאמדניםלהצהירצרוךמרגישהואעליזההתקפרתולנוכחהיהדות.

חרא .)םש(דור"מדרוהנמסרתהתורהאתלבבכלואוהבמכבדכמרני"דמיבכרתנו:

מקבלוהואוהמסורים';הכתרביםפקודיוולשומריה'יראילכלאני"חבונימצהיר,

המוסרודרושיהאגדותאתכוללאינואךפה,שבעלוהתורהשננתבהתורהאת

מזכירהשהואישראלמגדוליוהאסמכתאוהצהרתוהסבורשבע"פ.מתווהנחלק

החרדים.חרגיאללקרבוהועילולאבמכתבן

רנימשכיליםשלבהתערבותםנטארנופוללרבכשמ~נההחריףשי"ושלמאבקו

לאוניזרע .) 49-48(עמ'שונאיועםאישיתלהתמודדנאלץוהואפדל,ניוסףהשפעה

דין.ביתכאבמ~נהשםלפראגולעבורממנהלפרושונאלץזרבמשותושי"והתמיד

מכןלאחרואףלכן,קודםערדגורלו.אתוביכהזוויתבקרןישבלאעצמןשי"ר

ונהםחמדבכרםצדיקברחןועלהעתיםבככרויטמיריןמגלהעלביקרותמאמרינתב

מחשבתםהליכותיהם,אתהחושפותהסאטיררתעלפדל,יוסףהמחבר,אתשיבח

בהמשך.שנראהנפיהחסידיםשלהמוזרותחייהםודרך

הבלטויסטיתהיצירהבמסגרתלחסידותהתנגדות
בסאטיררתהבלטריסטיתהיצירהלמסגרתה~פנהלחסידותההתנגדותשלנוסףאפיק

 ,חמדבכרםשי"רשפרסםפדלשלצדיקבוחןהסאטירהבביקורתגםוכןאוטושל
 .טמיריןמגלההקודמתהסאטירהאזכורתוך

גליציהשלדברהנושאי ,) 1 85ו 1- 791 (אוטוויצחקפוליוסףשלהשתתפותם

פרסרמרואשיתלכתב-העת.חסידייםאנטיברשאיםתרמהחמדבכרםהמשכילית,

שנדפסהרפאים';בארץ"חזיוןכגון ,שלדחסידירתהאנטיבסאטיררת-אוטושל

ארדשדאזוסמנגלדף",וסכסכיסביו"תלונרתוחכמה"ד"חסידרתחמדכרםשלא'בכרך

שבהןישראל;לבית'הצופהבז;כדרתסאטיוותהןהאחרונותשתיהבאים.נכונים
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ת 1ספרמחקרו

המבטמיקודתוךבגליציההיהודיםשלוהתרבותיהרוחנימצבםאתבדחן'הצדפה'

החסידים.שלאורחותיהםעלהסאטירי

משוםבשאולונענששכפטרמשכילידידעלסאטירההיאהרפאים"בארץ"חזיון

להצביעכמרבן,המבקשות,תם'ב'שאלותהנפטראלפונההדובר 7החסידות.אתשדחה

'מדשנתהאלטרנטירזהשהריאמת?"תחפש"מדועדעת?"תבקש"למההיפוכן:על

שקרנאטפולעולםיסודונצדיקכזב,עלכזבנאהרבבארץהקדושים"כאחדיותר':

ה'היפכאבשיטת .) 137(עמ'תבחל"כבודגםעושרגםראתהיאמנו'דבריךשקר,על

החסידים.שלהנלוזותדרכיהםאתהסאטיריקךחושףהסאטיריתמסתברא'

מעלההראבהםשגםבוטים,בתיאוריםהחסידיםאתלאפייךממשיךהוארכן

לחייזוכההיהראזייכביכוללאמצןהיהיכולשהנפטרהשליליותתכונותיהםאת

שרףייןרשתהכף,מחואהמתחסדיתחסדבזאתאן"הלא'חסידיים':הבאעולם
אלהרב.מפשעונקיתתיתםאזתעשה,כזאתאםלרבו.נפשפדיוןונתרןלמכביר,

אולםכה-כבלה.כלועשרתלשקרוהשבעורצותוגזולונאוף[קללה?]

שקו,כלותשנאאהבת,אמתנפשי,ךבחלהבעצתי

בפר"רביכולאינוומשום ,) 137(עמ'

 38(עמ' " ...נפשן

יידוכןרעלוצדק,אמתהקוטבית:באלטרנטיבהובחר'שגה'המשכילידידואך

לה. iשאשחתאליהסאטירי,המישחקפיעללכאורה,

מתרחשותאוטושלהסאטירדתמןרבותוחכמה":"חסידותהאלגוריתהסאטירה

"חסידותהאלגוריתהסאטיוההיאכזאתסיוטית.אווירהונושאותבחלדםכחזיון

ומתמודדותנשיםכדמויותהלילהבחלוםמופיעותוהחכמההחסיד~תשבה sןחכמה",

המספר.שלנפשועל

שלורבעםאורחםתיאורמתקבלהדוברשלואשרךבגרףסיפורומתוך

במעשיהם,שוניםאנשיםהמתחסדים,"להקתאלנמשךכימיgפוהואהחסידים.

להליכותיהם:כחיקויהחדשיםמבהגיואתומתאועבודתם",בכריהמעשיהם,זר

המדרשביתוכותליבבקר,בבקרוגליאתוהסיבותיהתנקיתימרביהם"כאחד

בהכרניומבית.מחוץיוםידםעליהםהריקדתיאשרהמיםמרובכמקדהבאישו

אתבכקירןרחצתיסרוחיםמיםבמקרהכימים,נטפוואשיפאותתפלתי,לעררך

טהרהלשםבמיקזזההרכזתבטבילותמתרכזזהסאטיויתיאור .) 139(עמ'בשרי"

התפילהלכאווח:·מנהגיחסידיכמנהגהמדרשביתכותליעלרגליו'~ת 9'הזאתזעם

"עקמתיכף,מחאבתפילתושפזיזת:ובלתימשרנותכפעולותבהגזמהמצרידים

כןבחוריהן".התהפכוועינינודב,ראכהרםשפתיםפשקתירואה,כללחרדתפנים

המספרמגלהבמחשבותי"מהם"וחדקאךמחברותא,חדהיהכאילזאמנם,נהג,

 .) 139(עמ'לבדצפרנזתאת

אםשיקבל'הטוב'רובאתומתארתבעקבותיהללכתאותולפתותמנסההחסיד~ת

חדלי,להם:שיקרהמיקרהלכלוברכתועצתולקבלאליויבואוחסידיוחסדיי:'קדוש'יהיה

ן-42(עמ'וערשוכברדלויעניקוובתמררהבמסחר.ייערץשידוכים,סכסזכים,עקר~ת,

אוטומתעלזובסאטיוהגםשלהם.רהך:;~ייםהחסידיםכדרכימצטייריםאלהכל .) 143

הקיצוזעםלה,נמוגהוהחסיד~תבחכמההמספרבוחרבחלדםהנכון.בנתיבגיבזרואת

רשע,"הרחקתאחזת

מוקדהעלבצח

והדורון



ספרותמחקרי

 .) 147(עמ'הייתהסרנהבחיותןכידיע

יצרש:פההחסידיםעלנוקבתסאטיוההיאאףרסמנגלוף':דסנסניסבי"תלונות

אוטוז;כפור.'ככותרתנקבעהזמןשלאחוישראל',לבית'הצופהדמותאתאוטו

בחלדםחזירנרתיחזרעיניוהזה"הצופההצופה:שלותכונתותפקידואתמתאו

רכבלבמנהגיהםובמעשיהם,באמונותיהםישראלבנייבחנוועפעפיוובהקיץ,

 10 .)ד 07(עמ'תהלדכרתיחם"

ישראל"לביתנתחיך"צ"פההתבנית:המתכונתפיעלתפקידואתממלא'הצדפה'

אתנוחךגםאלאהעתידאתחרזהרקלאהואהחדשה,בשליחותן .)ז"י ,'ג(יחזקאל

הסאטיויהמבטמיקודתרךנגליציחהיהודיםשלהעכשרוירהתונרתיהודחכימצנם

שיתגלוכזיכנהרג,שרף,ייןבשתייתלנרשהטיבלאחוהחסידים.שלדתיהם mאדעל
ספומגילתהצופהמקבלהחסידים,לוביימתגליםשהםכפימעלהשוכנילעיניו

במגילה .) 108בנתביהרשוםכמכתב"מנתבהנתונה

החסידיםובייעלהקודשוחיותהשרפיםמתלוננים

הצופה .)םש(מפניהםופוחדבהםהמאמיןההמוןועלזקנוותם,מתוךולרבבות

יצירי"ניבמלאכיםיכטתןולבלומשדיםמשעיריםייחתךלבלבגווןלקרואנדוש

 .) 111(עמ'הם"אליליםאצבעותיכםכמעשימחשבותיכם
11 

שהתפרסמווהחסידותהחסידיםעלההתקפותלשורתמצטרפתזוסאטירה

וחלקןאוטו,שלהסאטירזתכגוןהיפה,הספרותבמסגרתחלקךנכתב-העת,

מיזיסליביהודהשלבמאמריהםטפלרתואמונותפסדליםמנהגיםעלבמאמרים

ואחרים.

הנסנעלמאור .,לקופתצדקהמתןופולמוספולוןסף

החסידים)גם(ונהםישראלאמונישלדמיביןשרווחמנהגעלהקשותההתקפותאחת

סדרתפרסםהואבגליציה.המשכיליםמראשי ,) 1773-1839 (פוליוסףידיעלנערכה

פיעלאף .למאורכתיתבשםלדפוסשהוכןספרמתוךפולמוסייםאיגרות-מאמרים

למיערטמחששלהוציאושלאהחליטפולהצנזורה,ידיעללהדפסהאושרשהספר

הנס,נעלמאירו'לקרפתצדקהמתןבמנהגדנותהאיגרות 12ולהפסדים.התפרצה

הבלמנהגיעלוהחסידיםהחסידותאתלנגחומכווןמובהקתוקפניאופיהנושאדירן

היהדות.שלמגרפהשאינם

אתז:וליתי"ואנכיהאיגרות:אתלקבלבידועלהכיצדמזרוחגרלדבברג,העורך,

יוסףהר"ראדמתןפארהיקר,הגבירהחכםהרבעמולעזרתהעומדהאדוןידידיפני

בכרמיאב;ךםלמעןבידילמסרם ,בעידנןאשרהחינוךביתומיסדראשנ"יפעול

 13 .) 16(עמ'הזה"היקרהחכםליונענההרבים,אתבהםלזכותבמחברתי,ואאספם

בחייומעשירלררנטילנושאמאמרלהקדישמיוחדתהזדמנותזוהייתההמו"ללגבי

זורת,מהשפעותוניפויוחרדייםבחוגיםמקובלמנהגחקרשלנופךנדשישיום,היום

האחרים.החוקריםשלכדרכם

הצדקהבקופותלהשתמששביקשולאזכרזה:לפולמוסהרקעאתמסבירפול

שמועהאחזחסידהפיץהישן,הכנסתביתבזקלשםהבס"בעלמאירו'ל"נשמת

הדורןן 8



ת 1ספדמחקרו

התגלעוכךמאיר':ו'התנאאתרגיזףחירףהקהילה]מאנשי[אחזכיהעברים"במחנה

התרחשהפרלמרס .) 17(עמ'ביניהםשטנה""כתביוהופצוהקהילהאנשיביןסכסוך

 ,) 1822 (רתקפ"ב ) 1817 (תקע"זבשנת ,חמדכברםפרסומולפכימעטרתלאשנים

האיגרות,מחנוהחסידים.אתלתקוףכרעדה ) 1836 (תקצ"רבשנתמחדשוהעלאתו
זהבנושאשכתבהאיגרותשלרשואתהמסגרתסיפרואתמביאפדל,יוסףהואנכדןש~ל
החסידיםשהפיצוהשמועהשלפיהקהילה,מאנשיפלוני),בן(פלוניפ f/פבעללהגןכזי

בכבדדזלזל f/דהנס"בעלמאירו'נשמתעברונרותהדלקתעלהנדברתמנהגעל"לעג

 .) 18(עמ'הבא]"העולםלחיילברכה[זכרדכדזללה"המאירוביברהאלקיהתנאאדונינו

פניםבהעמידועליהןאמרךשהיההסאטירהלדרכיפדלנדרשענייניבמאמרגם

שחז"להאלוהיבתנאלפגוע(שם)יכונה"ישראלבשםאשר"אישיכולאיךכמשתומם:

מןכעומד .) 19(עמ' 11פהבעלויתרותחסרותבדקדוקהתורהכליודע"שהיה\קבחוהו

עדמתוםלוהשאירלבלרפצועהכהלא~תמבליקדקדר"עללהכותןנכוןהואהצד

פול 9נחירך"ובעבדךבךפשעתיכיסלחנא~לויאמר:עפר,עלייזחרלאשר
 14ושלעצמושלומשכילידתבסאטירותהועלושכברגוזמהלדרכיאפואנדוש

אובייקטיוויכצופההחליטבןרשעל

מנהגאתהאיגרותמחברמבטלודרישות

חקירותולאחרהזה.המנהגדבר

משרםמאירו'שללנשמתוברות

מניאגםהוא 15 .)ן 9(עמ' f/ז"לוהאחרוניםהקדמונים"נספריאסמכתאזהלמנהגשאין

נהגלאוהואהבעש"טמפייצאלאהדברנישגוי,הואלבעש"טהמנהגשייחוסהוכחות

זהמנהג .) 20(עמ'ועירארתלמידיומספריספרבשרםהמנהגהוזנולאואףמימיו,בך

 .) 25(עמ'לכןקודםשנהכעשריםרקלפידלנהרגשהתחילובירדןומבוססקבועאיבד

בפולין"הבעשטנים"כתהתפשטהמאזלבעש"ט:המנהגייחוסאתמסבירפדל

שהבעשטלהראותהכתאנשיוצרעמנו'בבניהחשוביםעדייןהיוהתווהלומדינאשר

ודרשותמאמריםבותוליםהיוולבךושם,ידלוה'"בתרותגםאלאשםבעלרקלאחרא

ממציאיםכך:לנהוגמוסיפיםרבימינדבהערה). , 27(עמ'בתייר"מהםידעלאאשרשרכות

 .)םש(בבעש"טאותםותוליםורפואותוקמיערתסגולות

באומרו ,'הלדברהחרדביהודיאלאכמשביללאהחסידיםעלביקורתמותחפדל

מנחה.תפילתזמןאתלאסרונהגוהתפילות,זמןבקביעתשינוייםהנהיגושהם

בךשהויגדולה':נ"אפיקררסרתלדבריונדחההזמן"עלמשגיחיםאינםש"הםההסבר

 . .) 33(עמ'הקדושה]"[תרותנרתו"הקדתשלרהבניןהיסוד"נתרועע

הבתאתשווה iהוזההחסידות:תופעתניגוחלשםהיסטוריותלהשוואותנדרשפול

משדבשותלדעותשגרמופונקויעקבצבישבתאיהשקומשיחישללכיתותהחסידית

בדונינבוכואשואנשיםי f/ע"נתחרזהחדשותהכיתותזמנם;לאחרגםנמשנואשר

 .) 34(טמ'טהורהכזונתםואיןהשם"בעבודתחדשיםודרכיםשקולמודיולמדרהאמונה,

אומריםכהלנה,שלאבתווהפכיםמגליםהםבהתחזות;החסידותואשיאתמאשיםחרא

מובנותבלתידרשותודרושיםמשוברת,תנועותעושיםפנים,לשתיהנשמעיםדברים

אחתהלנהיודעאינואםראףיחשב,הגדלהעינילמאירהואתעתועים,מעשי"וכאלה

ישראל':אלחיןאלהואומריםקדשו,הדרתמולמשתחריםלמשמעתוסריםנולםבראוי,

חפצם,ה'בתרותאשועמו,ואתה'אתארהביםאנשיםבאמת,הדור"צדיקיומנג,ד

עלגרפםאתלמסרוומרנניםגופםאתומסגפיםהמעניםמורחקים,הזההעולםמתענוגי

ןן 9הדור



ספרותמחקרו

מהםאחד][כלנ"אהמתחסדים,בעיניולקלסללעגהםויתעלה,יתברךהשםקדושת

 .) 34(עמ' " ...ה'דרךידעולאבידואבותיומנהגהזההאישאתראוויאמר:להםיצחק

הכנסת,מבתיהנסבעלמאירו'קרפדתאתלהסירהדורלמנהיגיקרואפול

פועליוהמטהרים,והמתקדשיםהמתחסדים"אנשיםהחסידיםיריביואתומכנה

 .) 38(עמ'שקר"

החסידייםעלבביקורתאיטלוהמשבילישלחלקם

גליציהאנשירקלאהשתתפושבההחסידותנגדמשותפתחזיתנוצרהזדבמעונה

לאשבאוצםאיטליה,מלומדיגםאלאעליהםהחסידיםמהתקפותשסבלו'ישיוות

כברםהחסידים.עםישירותהתעמתולאכןושעלנינות,החסידותתופעתהייתה

אחידהמשכיליתחזיתעלהמעידהוחשובהמעניינתתופעהאפואמתגליתחמד

עמיתיהםעםהחסידותעםהתעמתןשלאהמשכיליםמזדהיםשבההחסידים,בגד

בגליציה.המשכילים

 • soo 1ככשד")ללוצאטרדודשמואלתקופה,בארחהבאיטליההמשכיליםואשי

נגנזתחריפיםדבריםהשמיעו ) 1855-1784 ((יש"ו)ויג'ידשמואלויצחק ) 1865

אימצו.עמדתםשאתגליציהמלומדיעםהזדהותםאתגילוובכךוהחסידים,החסידות

ו'נגדבוטיםבדבריםיוצאהדתית,בגישתםהמשכיליםשביןהמתרביםמןשד"ל,

כדשאמכתבו 16החדלף".בדרובארצכםישראלבניאתהתעח"אשוטובשםבעלישראל

הישירההרגשיתתגובתואתמתאוהואהאחדים,המשכיליםמןובשונהנצחניאדפי

אדע"לאגדלדנבוג:ליבשמואלחמדכרםערוךמנדתבד,אלכפנייתוהחסידותלתופעת

יכונה,ישראלנשםאשוהאישעלידידי;:~שמעתאשדהשמועהעלאנכהאםהאצחק

רציונליסט,כמשכיל .) 149(עמ' " ...המפורסםטובשםנעלישראלחראונו,נשםשמו

אשדאדם,מר'ורזיםסודותקיבלשחבעש"טהאומרתהחסידיתלמסורתלועגשד"ל

תם 9רלזהזהדקיובםממקומםהריםהעתיקשבאמצעותםמופלאיםבנוחותניחן

וחזורוהתרחקוחזרווכךכשרעפים,שרדיוהואכלכתרהצדיקייפוללבלהריםביןגיא

אשוהבעש"ט"חראכלגלוג:שד"לשמר~ההנפלאותיתרביןהצדיק.שלבדרכווהתקרבו

מכירפדהידים,בנטילתהמזלזליהודינפשבונתגלגלהאשדכמזנו,הצפרדעאתמצא

רעודבצפרדע':שחיתהשנהמאותחמשעליהעברוכבראשרההיאהנפשאתשחת

ללעגאותםשםששד"ללנעש"טהמיוחסיםומופתיםואותותנפלאותוכהנהנהנה

ולקלס.

החסידייםהדנייםאחדאתלתאוערבושד"ללבעש"ט,היסטוריתמהתייחסות

מיקטרת,ומעשןבמרכבהרוכבהואמוזרים:אורחותיוזאתועםבאצילותהנוהגבזמנו,

ו"תועיאחריד,נוחההעםהמוןמשדנות".ובתנועותעצומות"בעיניםלשלוםידוומושיט

"וישלחעקרותנשיםויפקודחוליהםאתירפאלמעןומזחכםמכספםלדנותניםהלבב"

האנטי-חסידיתהסאטירהמאוצרלקרחיםאלהתיאוריםידיהם':מעשהבכלכרכה

שלזרסאטירהעלשי"רשלהביקורתומאמרטמיריןמגלהמתוךכנראה,הכיר,ששד"ל

 17העתים.בבכורישהתפרסמהפול

"האצחקהריטורית:בשאלתוהאישיתתגובתועלבחזרהביקורתושלנוחה
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ספרותמחקרו

המתפתההעםהמרןעלביקרותלמתדחממשיךדהדאהאבכה?"אלה,עלידידי,

למעלהזיורממרהדויגדלדהדטדבה,מזהדמכלחכמהמכלוריקכעדואדם"אחרי

בראשית,סדרילשנותשירכליאמינועדברשי,האבמיןשלמיםחידתוממזוגתלמעלה

שעשהבגיסיםמאמיניםהחסידים .) 1 50(עמ'ובאוץ"בשמיםיעשהיתפרץאשוזבל

"איךמזחה:דשד"לוהתלמוד.התנ"ךבימישנעשובגיסיםהמקובלתהאמרנהבעקבות

הטמאזניךהחדל,וביןהקדשביןהבחיןלבלתילכדתם,מהשכילעיניהם,ראות pטח

לרצוןתפלותםאשרהקדמונים,הקדושיםהיוהמתחסדיםהנאלחהטהור?ובין

בצע,כרודפי'המתחסדים'אתמאפייןהוא .) 150(עמ'ימלא?"ומשאלדתם ,'הלפני

הנאות':ונשאוובמשתה"במאכלשטרפים

לנר!חלילהלא,כזאת?אזלתעלהנצחק"ידידי,שאלתו,עלחוזוהואושוב

באפרה'שפךאשולבב,דתמהרןעוורןעדעים,רוחעלוכתאדנךנבכהנפשבמואך

תשתנהזהב,יועםאיכהלו.ר p~אונברךחכםעםלפניםאשוסגולתו,עםעלדבחמתד
 .) 151(עמ'הטהורה"האמרנה

ומנהגיהםהטפלותאמונותיהםוהחסידים,הבעש"טעלזוקשהביקורתלעומת

שנפטוררליוורבומבטובהמעשיריאחדיםשלהטוניםמעשיהםאתשד"למציגהכתבים,

בקהילותיהםוהחינוךהסיעודלשיפורחוליםוביתבית יורשותוהשאירו

 .) 152-151כעמ'

עםאישיתלהתמודדנאלץלאחראשאףיש"ר,האיטלקיהמשכילגםיש"ר:

כמשכיליםאותם,מכנהחרא 18החסידים.עלישירהביקורתמותחהחסידות,תדפעת

הקרואאתדו;נפנהאליל",ורופאישקרחוזימדעכלמשוללי"הבעשט"ניםאחרים,

"הבעשט"ניםשלתועבותיהם""נגלושבדפול,יוסףשלהסאטירהטמירין,מגלהאל

אדםכלתגובתמתאריש"רמעשה".אנשישאינםאע"פיחסידיםעצמםהמתארים

נפשורגעלהשכלבעליכללעינידלזראלשמההירתם"עדרזונם:החסידיםכלפי

 .) 70(עמ-אדתם"

"כמעטאדתר:דוחההדאאךתיקון,שלאפשרותשוקלהדאהחדץ,מןכצופהדשוב,

המגרגרתהמזותטיטברפששקיעתםלרובהתשובהשעריכנעלושלפניהםאחשוב

עלבמקצתעצמםהמשכיליםאתמאשיםיש"וכימענייןושקוציהם':כבלדתםולגודל

אתהתער"המהכי .שנדפסוהרביםהקבלהספריבהשפעתהישרה':הדרךמןזד"נטייתם

~הקדושה.תדרתנודרכימתמימותלסורוחסיתםהפליאות,חשקתאתבםבהעבירלבבם

לאזהםהנסתרותהסודרתאחריבכקלכחפתודהחקירה,העירןמואסימאזחידתםויען

המשכילים ,חמדכברםשנדפסהתדמומןלהיווכחשאפשרוכפי .) 70(עמ'ואשמד"ידעו

שבעקבותיה.רלמסתדריןלקבלהלרובהתנגדן

אחדיהמשכיליתחזיתעלהמעידהוחשובהמעניינתתדפעהבזהחדשףחמדכרם

עמיתיהםעםהחסדיותעםהתעמתןשלאהמשכיליםמזדהיםשבההחסידים,נגד

בגליציה.המשכילים

האנטי-חסדייתהסאטיוהעלכללבדרךנשענואלהשמשכיליםחראלענייננוהחשוב

מצייניםעצמםשהםכפיהחסדיים,שלמעלליהםאתשחשףכמקררטמיירן,מגלהפלו,של

קורותסופרפוזינהוזיןהכהןלדדךתבלמוסדותנוספים:מקוררתגםהיוליש"ואךזאת.

 .) 70(עמ'בעעולפרץהכתות
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ספרותמחקרו

ספרותיתבביקורתוהחסידיםהחסידותעלהתקפה

ררזפוהובטארנדפולכרבלמינויוהתנגדןשהחסידים ,)ר"יש(ראפרפררטיהודהשלמה

אמונותיהםאתתיארשנהצדיקבוחןפדלשלספרדעלביקורתפרסםלכשנתמנה,

במיטבבתפילההתפרעויותיהםזאתהחסידיםשלהמוזריםומנהגיהםהטפלות

האנטי-חסידית.הסאטירהשלהתיאורים

באפשרותהקלעיםמאחזרימטפלשי"רבעודפדל:שלצדיקבוחןעלשי"ר

לכהונתועברשכברבעתראוליי ,) 1837תקצ"ח,(בכסליובטארנרפולכרבשימ~נה

בפראגשנדפסצדיק,ברחןפדליוסףשלספררעלביקרותבכתיבתעסקחראהחדשה,

חמדכרםשלז'בכרךשמוחתימתבלאהביקורתאתהדפיסשי"ר 19שנה.באותה

כרבשי"רשלמינויומאחורישעמדפדל,כילהניחיש 20תקצ"ט.בשנתשהופיע

המחברמיהריזעששי"רכשםמחברה,מיהוויזעמהביקורתמרוצההיהבטארנרפול,

טמיריןמגלהעלאתשפרסםשי"רזהחיהכזכור,בוחןשלהאלמוני

 21 •העתיםבבכורי

צדיק,בוחןשלהפדרמטכדוגמתאיגרת,שלבמתכונתנכתבההביקורת

חסידיותכיתותשבהיעזראשכנז",ארץ"בקצהאלמונילמכותבלכאורההמופנית

חייהם.ואורחותבדעותיהםהחסידים,בענייניחיטבמתמצאאינובוודאיבמקומו

שיוכלכדיזואיגרתר-ביקדרתרזאתצדיקבוחןהספראתהמבקראליו'שולח'כןעל

 .) 45עמ'(מכתבי',צפרן""באוצרתהיהודיםמצבעלללמוד

בפרסוםעולמואתלוקנהשכברצדיקנוחךהספרמחבראתשי"רמהללתחילה

לד,נדרשוורביםנפרץהיהזהספרכימוסר,הואטמירין.מגלההמפואר""חיבררר

לזכריהעתים.בבכורישנדפסהלביקורתוקוראואתמפנהחראעליועוזללמודוכדי

דמויותשלבתכונותיהןשזוהרוחסידיםהאר:'ץבקרבנפלאות"פעלהספרהמבקר,

מגלההסאטירהבעקבותכיהייתההתקדרה .)םש(ונכלמובושרבספוהמופיעות

התקווהאך-המשכיליםבלשוןשרווחלחסידיםהכינוי-'המתחסדים'ימעטוטמירין

נסתר:בלתיבתיעובאליהםמתייחסהמנקרדוב.עלההחסידיםומספרהתבזתה

התעינדהשחיתוובזוי,שפלעזפניםמנשואומזמתה,תרענהכלוומרע,חנף"כלו

 .) 46(עמ'אחד"גםאיןטובע'שהאיךעלילה

האנטי-הסאטירהשלהתיאוריםמיטבפיעלבפירוטמעלליהםאתמתארשי"ר

רקנריתחברו ]".[פריציםלמערתבאמתהיה("קלדיז")כזהועז"בית : 22חסיזית

למקוםילכדואחר ] ... [הדברותעשרתכלעלממשעוברים ]".[ולצחק.להתהולל

יגילדירקדו,יזלגויחרזו,ירעשויספקו.כפיםיצעקו,יריעוישחקו,יתקלסוהתפלה,

 .) 47עמ'(מכתבי',יחמוד"יהמויסעדו,החוצהישכרו,ופעםירעדו.

'הלומדים'אתמאשיםהואחסידיים.שאינםלחוגיםגםמופניתשי"רשלביקורתן

התלמודלימודאתבעיקרשהדגישוולרבניםל'מתנגזים'שכוונתולוודאיוקרוב-

להרחיקזכרעשולאאךטמיריןבמגלההניקזרתעלשמחושאמנם-עליוןכערך

נהנואמנםהםשאףהמשכיליםמןחלקלגניגםחלהזוהאשמה'המתחסדים'.את

אתשהתחילצעירוכך ,) 49-4g(עמ'החסידיםנגדממשידברעשולאאךמהסאטירה

הדרכהמקבלאינוהחסידים,עםהזדהותובשאלתמתלבטהואועתהכחסי,דזוכר

נוקבתביקרות .) 50(עמ'המשכיליםמןלאואףהתלמודיים"מ"הלרמזיםלאמתאימה

zz הדורן



ספרותמחקרו

היהודיתהמנהיגותאתומאשימההכלל-יהודיבהיקפההחסידותתופעתאתתופסתזר

החסידות.התגברותלנוכחובשיתוקבאלםרהמשכילית

בכותבובשבחיםהמבקרמרבהטמירין,מגלההראשונה,הסאטירהמחברעל

הציור;במלאכתהזההמחברהואגדולארמןכילהרזותמוכרחהי'קורא"כלכי

צדיק,בברחןדאילד .) 46(עמ'לעינינו"הציגאשרהצרדותמכלאחדקןהחסירלא

'המתחסדים'כנגדרקלאביקורתואתוהפנהנוסףצעדהמחברצעדשי"ר,קובע

עלהמחבראתמשבחהמבקר .) 51(עמ'שדנים"מצדדיםועןלסכלותכל"נגדאלא

הסאטיויתמטרתואתולהשיגיתירה"בינהעםעורמיםב"לשרןלהשתמשכישרונו

ובפלאות'!חדשותהמצאות"ע"י

העתיםבבכורימאשריותרחמדבכרםניכרוהחסידותההשכלהביןהמאבק

מגלהעלשי"רשלהביקורתמאמרואךזו'מהתמודדותהעורכיםהתחמקושבו

שם.האנטי-חסידיתהסאטירהאתמצייןטמירין

הערות

,כתב-העתחמדלכרםמו·ערמפתחהחדשה':'יבנההיאישראל:חכמתחמדכרםפלאי,משה . 1

תשס"ט).(ירושלים,(תקצ"ג-תרט"ז)וכאיטליהכגליציהההשכלהשלהעברי

"נתןאליאוד,רחלשלמאמדהדאה .) 1789[פרנקפורט?],(שיסטכיותעתועיםמעשהרטצלר,ליכ . 2

 . 94 " 3ןעמ' ,) 1 994 (ןנ"ט,ציון'בפרנקפורט':החסידיתוהעדהאולר

והפולמוסהופרומיההיכלעלעודתקע"ט]).([דסאר,כריתנקםנוקמתחובבוסלאו],מאיו!ישראל . 3

 . Tlie Age of Haskalah, (Lanham , 2006 (בספדידאהבעקבותיו,שהתגלע

חמד'כרם/פלאי.[מכתב]בחום]עליואיימועיוושחסידיצעירלמשכילחיזוקנדברי-כ"המכתב . 4

עמ'לטדיס,תלוימאידשלתקפ"ז)([למברג],מכתכיםבקובץמובאהמכתב[תקצ"ג]. 1833 . 92 " 90 :'א

המכתבמןשהושמטקטעובסופו , 69 " 65עמ' ,) 1869(וינה,כספרזכרוןלטדיס,שלבספודרכן 'ז"ט-'י

תופ"ד;(ברלין,דאבידרביץשמערןבעריכתקרוכמאל,נחמןרכיבכתכיגםמובאהמכתבפה.שנדפס

תט"ז-תי"ח.עמ'תשכ"א),מאסס.,ורלתאם,שנייה:מהד'

עםבעניניוחקירותיוגאון"סעדיהוביגרו"תרלדותיהודהשאויתחיבוריו[עלתשובה-ח'מכתב . 5

[תקצ"ג]. 1833 . 23 " 20 :'אחמד'כרםראפופררט].יהודה[שלמהשי"ר[מכתב]/ישראל]

 :'גזiמז'כרם '. f 'ן:!!כש[ *** /[מכתב]ראשונה]מחברתחמדככרםהכ"גמכתבדברנעל wג'מכתב . 6

תקצ"ח. . 53-38

 1833 . 139 " 137 :'א ,חמדכרםער.עוט/יצחקכמכתב][חזיוןהרפאים]באוץ[חזירן-ל"טמכתב . 7

העברית:ההשכלהבסיפרותוסוגיותסוגותבספריראהאוטו,שלהסאטירהדרכיעלערד[תקצ"ג].

 '.ב 6פרק ,) 1999כישראל,ואכיזרייהוהמשכיל•הז'אנר

 1836 .-147ך 38 :'ב'חמדכרםערטער./יצחקאלגורית][סאטיוהוחכמהחסידות-כ"במכתב . 8

תרי"ח).(זינה,ישראללביתחבצופהנדפסההסאטידה[תקצ"ר].

 . 8בהערהראה . 9

כרםער.עוט/יצחק[מכתב]ישראל]לביתהצופהותכונתשפרסםהסאטירותנעל- ]א[ט'מכתב .ו 0

 .תקצ"ח . 1 07 " 1 06 :'גחמד'
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ת 1ספרמחקרו

 :'ג ,חמדכרםערטער./יצחק[סאטירה]וסמנגלוףוסכסכיסכיתלונות- ]ב[ ]'ט[מכתב . 11

 .ישראללבותבחצופהנדפסההסאטיוהתקצ"ח. . 11ן " 1 07

סאטיוי"חיבור ,רוססשלבמאמרומקומותמראיבלווייתכךעלמפורטדירןראה . 1 2

(אביב 1 ,'אהספרות,חסיד';בעיניוסרפדיוחמד''נרםכתב-העתפדל(,]יוסףשללא-נודע

גלויות,שלאנציקלופדיהטרנרפזל;יהודי"תולדותגלבו,שלכמאמורוכן , 209עמ'תשנ"ח),

(מרחביה,וההשכלההחסידותמאהלו,רפאלשלובספרו ; 75 " 74עמ' ,) 1955(ירושלים,ג'

 . 163 " 1 62עמ' ,) 1 961

 /כמנתב][מאמרהנס]נעלמאירו'לנשמתהנדברתדנונעלשניהאגרת !'ב[מכתב . 13

[תקצ"ר]. 1836 . 24 " 18 :'ב'חמדכרםאלמוני.פלוני

זוכיעלברלין.שאולשלתקנ"ה)(ברלין,יושרכותבפולשלטמיריןמגלהראה . 14

(רמת-גן,ושורשוסיפורפדל",יוסףשלהסאטיוה"שיטותורסס,שמואלראההסאטיהר,
,עמ'ואביזרייהוהמשכיליהז'אנרהעברית:ההשכלהבסיפרותוסוגיותסוגותפלאי, ,) 1971

138 " 204 . 

מאיוו'נשמתעלהנדברתדברעלאגרותג'אליוונלוופעול,יוסף[מאתב'מכתב . 15

אגרת ]'ב[מכתב[תקצ"ד];ר 836 .ן 8 " 16 :'ב,חמדכרםפעול.יוסף /[מכתב]הנס]נעל

 . 18 :'בחמד'כרםפלוני. /[מכתב]תקע"זבשנתשטנהכתביכתבאשרהאישאל-ראשונה

[מאמרהנס]בעלמאיוו'לנשמתהנדבותדברנעל-שכיחאגרת ]'ב[מכתב[תקצ"ר]; 1836

-שלישיתאגרת ]'ב[מנתב[תקצ"ר]; 1836 . 24 " 18 :'ב,חמדכרםאלמוגי./פלוניכמכתב]

 :'בחמד'כרםאלמוני./פלוניכמנתב][מאמוהנס]בעלמאיוו'לנשמתהנדבותזבונעל

[תקצ"ו]. 1836 . 39 " 24

לב,נדיביצוואתדברועלמתחס,דישראלהתהוללותדברעל[מןנר-כ"זמכתב .ן 6

 . 153 " 149 :'ב,חמדכרםלרצאטו.זרד/שמואל[מכתב]החיים]ארץבלכתםצדקהעושי

ספררתבעיני"החסידותבפרקראהלחסידותאיטליהמשכילישליחסםעל[תקצ"ר].ן 836

עמ'תק"ן),(ירושלים,ההשכלהבספרותוצורותמגמותרוסס,שמואלשלבספרוההשכלה"

101 . 

 . 20בהערהראה . 1 7

כרםריג'יד].שמואל[יצחקי"ש"ר /[מכתב]והקראים]החסידים[ביקורת-י"זמכתב . 1 8

[תקצ"ג]. 1833 71. " 70 :'אחמד,

המחבר.שםללאנדפס ,) 1838(פראג,צדיקבוחןספרפדל],ניוסף . 1 9

כרם .]ר"י"ש[ /כמכתב][ביקורתבפראג]מחדשהנדפסצדיקכוחןספר[על-י'מכתב . 20

תקצ"ט. . 57 " 45 :'ז,חמד

מגלההספר[ביקרותבקורת ;) 1819כרינה,טמיריןמגלהפדל],ניוסףפתחיהבןעובדיה . 21

לשי"ר.מיוחסהמאמרתקצ"ב. . 181 " 175י"נ:העתים,ככוריפלאי. /טמירין]

חרבברסלאר,ישראלמאידשלחסידי)אנטיזרוקה(לאוהסאטיריהתיאורהשווה . 22

 7. " 6עמ'ברית,נקםנוקמת
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