
פדליוסףשלפעילותווהחסידות:ההשכלה

מאת

ררבינשטיןאברהם

המאייםה"ברך",הופעתעלבידיעהנפתחת iרל eליוסףטמירין"ב"מגלההעלילה

המדומההמהדירפתחיה,בןעובדיהמסבירבפרק-הסירםזאלין.חסידישלשלומםעל

החסידיםעלשבאבקיטררגמזאליןהר:פימרתאתטמירין",ב"מגלההאיגרותשל

מלאמאבקמרתקת,אךמסובכת-עלילהלסירםהפתיחהרביןהזה".הברך"על-ידי

מש-מכלעליווהשומריםה"ברך"מחזיקיביןמירת, iקסיט,אצירתוגדושהרפתקאות

בר.הטמונההסכנהאתבאיבהבעררהולחסללהשמידוכדילגלותו,הרוציםרביןמר

שלפרי-עטוהחסדיים",כתמהרת"עלהגרמניתכלשרןכתב-הידמשמעה"ברך",

e לתהליךהישירהגורםטמירין",ב"מגלההמאורעותשלהעיקריהמניעחרא , 2רל

שינקטופליליים,מעשיםזהובכלללתככים,קץיהאלאאמנםהכת.שלהתמוטטותה

הרפתקנייםמאורעותשלבסיומםכאשרהרעיל.ללאאךלהשיגו,כדיהחסדייםבהם

ימותווהצדיקהגבאילרועץ.הדברלהםיהאלידם,ה"ברך"יגיעורבי-תהפוכות

כלהכת,אנשיקשותעל-ידונפגעוקררם-לכןשעודלאחרנית, iהדימבהשפעתו

רא.שריריםאותםש iיטלבר,בסתרלהםשהתנגדאףהחסדיים,ראשיאחראמןשאמר

לעזובלהם,נאמניםשנשארוהחסדיים,מתי-מספרייאלצוהצדיק,מרתולאחרנגדם.

המדינה.את

לקראתצרפהרל eעליהם.הניצחוןנראה,רכךבחסידיםהמלחמהנראיתכךהנה

חמשייםכמ.אחריאליסטיתיאורמתארהוארוחו,בעינירואהאשרואתהעתי,ד

 • 1819בווינה,נדפס 1
 "זber das Wescn tחג.ומניתבלשוןכתב·הידאלאאינוה"בוך"כילנו,ידועעתה 2

" der Sekte Chassidim aus ihren eigenen \verken gezogen בכתו·שנשאר

קרי·תהחסידים",כתמהותעלהיד"כתבמאמ:ריעייןזהלענייןלדפוס.הוב.אולאבים

הישראליתדא,קדמיהבהוצאתאורלראותעומדכה"י , 417-415עמ'(תשכ"ד),לחכ,ספר

למדעים.הלאומית
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לרפףסוילשותוליעפ :תוידסחהוהלכשהה ] 2 [

 :המפנהאתשעוללהואה"בוך"שהיה.כמעשהטמיריז"שב"מגלההאיגרותואחת

רבינונגד---השריםביןהשנאהמתגברויוםיוםשבכלבחושאנורואים"כי

"שהברך j 3הבור"זה---מחמתהכלבוראיוזאתשלנו,הכתונגדהקדוש

דםהרבהכךכללנויעשהאחד"שברך ; 4זאת"כלגרםדייטעשרישבלשוןהנדפס

הכת.אנשימתאוננים- 5שונאים"

זוולאאח.דיהודיאפילואיןה"בוך"קוראישביןלעובדה,לבלשיםהזיזמןברם

גרמניתנכתבהואהיהודי.לקוראמלכתחילהנועדלאזהשחיבוראלאבלב,ד

פרטבה,שולטאינוטמיריז""מגלהגיבורימביןשאישלשון("דייטשעריש"),

מקררדאןנשלחהי"בוך" , 6בלאו·הכיהחסדייםאתהשונאגרל,דמרדכילמשכיל

משאינםכולםעמיתיו,בקרבמהלכיםלונתןוהלהברוסיה,אחדלשר(גאליציה)

מאב.שיוהם,וער.דלגרברנאטורשהיהויצגוברנאטורשרים,אדונים, :בני·ברית

על·ידיעיניהםשנפקחולאחרהכת,עלוחורבןשואהממיטיםבמדינה,השררה

ב"בוך".הקריאה

השלטר·הםלמעשה,הלכהעליהם,והמתגבריםבחסידיםהיחידיםשהלוחמיםמכאן

נערךאינוטמיריז"ב"מגלההמתוארהמאבקוהפריצים.השריםהלא·יהודיים, mנ

בחסידות,נלחמתההשכלהלא ;היהדותבתוךחברתייםאורעיונייםזרמיםשניבין

ב"מגלהוהיחידהאחדהמשכילגרל,דמרדכיהחרדי.המחנהמןהמתנגדיםלאגם

עםמגעיועל·ידילרועץלהםהוא , 7הצדיקים"ולכללובינוגדול"מתנגדטמירין",

ואילו , 9מצואלעתחסדיםלהםגומלואףבהם,נלחםאינולזאתפרט , 8השר

לצדיקיםכאוהדפניםמעמידהסעיפים,שניעלפוסחקולנה,דק"קהרבהמתנג,ד

להשיגבידרעלהכאשרורק , 10שלוהקאריירהלקידוםהדמומהאהדתואתומנצל

גברהלאהידועההכתידעדייןאשרמדע,ואנשיחכמים"מלאהבעיררבנות

המתנג·מרכבתעלוקופץהחסדיים,עלהאמיתיתדעתוא:תלגלותמעזהוא , 11בה"

שלכללומקום.באותוהנמצאנחבא,מיכלהדייןהשני,המתנגדעםיחדלהם,זים

 .קואיגרתשם, 5סיום.שם, 4נב.איגרת ,טמיריןמגלה 3
קוראיו.עםנמנהואינול"ב.וך"נזקקגולדמרדכישאיןהסיבהכנראה,וזוהי, 6

קמח.קא,איגרותשם, 9קנה.קא,איגרותשם, 8ח.איגרתטמירין,מגלה 7

"ואנשים :נאמר(קובנה)בקאוועןכהנאמיכלהדייןאלקולנהק 11דקהרבששיגרבאיגרת 10

ברעבוממשסיפוקם,דיימצאולאהכת,שלמרביסעדאיזהלהםאיןאםכגילי

מוכרחוהייתי Iביתלויטפליובפרטמעמדיידעתלעשות,ליהיהומה---ימותו

ובאיגרת .)חס(שלו"ולהסעקרעטארהנ"ללחרביעצמיאתלקרבההתפעלותכללעשות

שאתה Iממךלישנודעמהלו"ואמרתי ;קולנהדק"קהרבאלכהנאמיכלהדייןמאת

איגרותגםעייןעז).(איגרתבמערות"טמוניםמהםהרבהבעוה"ראשרהאנוסים,מן

ועו.דקיגעו-עח,סח-סט,

רמזנכללשבשמה(=קובנה),בקאוועןמדברהכתובקיג,איגרתשם,עיין 11

במתי·מספר.אלאאליהלחדורהצליחולאשהחסידיםהמתנגדית,לליטא
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 (3]רונינשטיןאברהם

היהדוי,המחנהניןנערכותטמירין",ב"מגלההמתוארותהמלחמה,עלילות :דבר

השכבהעל·ידיהמיוצגהלא·יהודי,העולםובין.עליו,השתלטההחסידיםשכת

ה"בון".בהשראתפועליםשאנשיהבמדינה,השלטת

במלכות,להסתייעהמשכיליםראשישלדרכםבדברלשאלהאותנומביאהזוגישה

ובמיוחדהמזרחית,באירופההיהודיהציבורבקרבההשכלהעקרונותאתלהשליטכדי

החסידות.בתחום

לפין(=מנחם]מנדלשלעקרונותיו

נשאלתעהזזמקבעוגםהחסהיותעםהמאבקדרכיאתלראשונהשהגדירהואלפין

בנושאיםדעותיואתהיהודי.הציבורשלהפנימייםבענייניםהמדינהשלהמעורבות

 " Essai d'un plan deזו eformeהצרפתיתבלשוןבמחברתובעיקרהביעאלה

ayant pour objet d'eclairer la nation Juive en Pologne et de 

'' redresser par la ses moeurs . לדיוניםבקשרהקונטרסאתחיברלפין

לאורוהוציאו ,) 1792-1788 (השניםארבעבןבסייםשנערכוהיהודים,בשאלת

 • 12 1792בשנתבווארשה

ההשכלה.מטרותלהגשמתבל·עיבורתנאיהיאהחסדיותהדברתכיסב.וו,היהלפין

איןלפיכןהעם.אתלהשכילתקווהאיןהעליונה,עלזוכתשלידהתהאאםשכן

הנס.דרךעלוריפוייםקמ.עיותשלשארלאטנייתשדים,שלהשבעותעודלסבול

בניגודאןלזו.זווצרותזואתזועוינותוהחסידותשההשכלההמסקנה,מכאן

שלהתערבותןלצימצוםלפיןטעןהי"ט,במאההמשכיליםבקרבשרווחולדעות,

מדברימביאהואהיהודים.שלהאמונהועקרונותהדתנוהגיבתחוםהגוייםממשלות

צורןאיןההתנהגות,דרכיואתהמידותאתלשנותרוצים"כאשר :נטסקייה iמ

דרכי·ועל·ידיאחרותמדיותעל·ידילשנותםמוטב---החוקעל·ידילשנותם

הראוימןשלו,האומהבקרבשינוייםלהנהיגרוצההנסיךכאשראחרים.התנהגות

התנהגותדרכיעל·ידיוישנהחוקים,על·ידישנקבעמההחוקעל·ידישיתקן

היהודים,מצבלתיקוןהתכניתשכ,ןכיוון , 13התנהגות"דרכיעל·ידישנקבעמה

מסגרותבקביעתהמדינהשלחלקהאתמצמצמתהנזכרת,במחברתולפיןשעיבד

חיובי,אופינעלותתוכניותובמימושבעידודהרבנים,ולפעולותהקהילהלמבנה

בחייהרוחניהתחוםואילוהגבלות.ולהסירגזירותלבטלהמדינהמןנדרשוכמובן

בהסברהלמבוגרים.והסברההנוערחינוןכלומרולהסברה,לחינוןנושאהואהעם

החסידות.נגדעיקריאמצעי·לחימהלפיןאפואראהספרותית

 Materjaly doבקובץשניתהקונטרסנדפסאחדותשניםלפנימאו.דנדירהזומהדורה 12
409-421 . dzeiej6w Sejma Czteroletniego, Tom VI, 1969, pp . 

13 Essai , 4הערה , 96סעיף • 
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לר eסףיולשתוופעיל :חסידותהוהלכשהה ] 41

לפקוחצריךלדעתו,וסאטירית.עיונית :לשנייםהחסדיותנגדהספרותאתסיווגלפין

אתנכוחהלראותלהםלאפשר , 14מבולבלים"רבכהזמן"שהםהרבנים,עיניאת

אותםלתקוףולזרזםהחדשים,בעושי-נסיםהאמונהואתהקנאיתהכתשלפיזמים iהס

בחסי·עדייןנדב.קושלאהרבנים,עללהשפיעמקווהגםהואחיב.ורים.שלבשפע

המשכיליםאתהנחהבכךההשכלה.ברוחהנכתביםלספריםהסכמותשיתנודרת,

גורםשהםהחסידים :החרדיבציבורחלקיםשניביןלהבחיןהמזרחיתבאירופה

לפיןההשכלה.לצדלמשוךינסושאותםוהמתנגדיםלמכשול,להםהעומדעויין,

להשפיעיהיהנית.ןמשכיליםעל·דיישייכתבוחיבוריםשב.אמצעותגם,מקווה

הקסםבפנסשלהםהשכללפידאתשהעברת"לאחרתמימים,קוראיםעל"כרצוננו"

 , 15שלהם"הדמיוןשל

וההגחכה,ניה iהאירדרךעלהחסדיותאתלתקוףהצורךאתלפיןמדגישמיוחדבאופן

נוהגיםדעות-קדומות,נגדבמלחמההסאטירהשלהגדולכוחהאתאל-נכוןבהעריכו

על·ידם.ומתנשאיםאותםהמטפחיםאישיםונגדטפלותאמונותעלהמבוססים

ואתהכתמנהיגיאתללעגלשיםיהיהאפשראםכתב,רב·ערך,מפעלזהיהא

וראויוכנלעגים,כ.מגוחכיםלתארםבאירוניה,להתקיפםשישלהם.היהבלמנהגי

המסורתשלהמפולפליםולפירושיםמיות iהקלתוצאותתשומת-הלבאתלהפנות

(התק·אישיםובלימריבות"בלי :סייגקבעלפיןאמנםעצמם.בכתביהםהמיסטית

לפיןהיהזותוכניתבהציבו , 16בלבד"העבידבנקורתובהסתפק )?אישיותפות

ההשכלהסופריטיפחובעקבותיובחסידות.במלחמתםהמשכיליםשללמורה-דרכם

במצרה.פתחעצמולפיןהסאטירה.אתובמיוחדהמוצעים,סרגי-הספרותשניאת

הקבלה,וספרותהסודתורתבגנףתרבותענייניותהערותחיבוריובתרךשיבץהוא

הצערשלמרבהובידייש,בעבריתהחסידות,נגדסאטירייםחיבוריםשניכתבוכן

 , 17לאיבודהלכו

ושלקשהדישללמדיניותנמרצותלפיןהתנגדהמדינהמוסדותאלליחסואשר

העםאמוןאתלרכושהממשלהעללדעתו,בלב.דהכפייהכוחעלהנשעןלחוקציות

שונים,בתחומיםהקלותומתןזכויותהענקתעל·ידילחרקיהשיצייתוכךעלולשקוד

 76.סעיףשם, 14

 • 100סעיףשם, 15

 • 81-79 , 23סעיפיםשם, 16

וויינלעז,ישראלשללידיונתגלגלפתי""מחכימתבשםהעבריהחיבורשלכתב·היד 17

וויינלעז'ישראלעייזתא.מילנסתייעלאאבללפרסמו'נכונותואתהביעביאליקוח"נ
ח"נאגרות ; 357-349עמ' ,) 1931 ( 2כרךבלעטער,ייוואלעפין·סאטנאווער,מענדל

הנקראבידייש,החיבורשלקיומועל ;רמאעמ'תרצ"ב)(תל·אביב,דכרךביאליק,

לקורותזכרונותעיין,גאטטלאבער.א"בשלמזכרונותיונודעחסיד",ערשטער"דעו

(קונטרסתרמ"הווארשאהאסיף,וזמנו,לעווינזאנןבעריצחקר'בארצנו,עמנוהשכלת

.דעמ'מיוחד)'
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 [5]ררבינשטיזאברהם

שיטתאתמעלההואזהבהקשרמושכים".יקטים i"פרהפעלתעל·ידי :בלשונואר

ביתרמדרת.תרופותבתרןמתוקיםמטעמיםלערבבהראוימן ;המתוקה"ה"גלרלה

נספרגלבונ"משפיוסםכתב·ידכללים",ב"ליקוטיכןעלמדברהואהרחבה

"דרכוקשיםפצעיםלרפאהרוצההמומחה,הרופאכמר , 18ררייסאברהםלכברדיובל

ולרפאותההמכהלסתרםנמרצותבתרופותמלהשתמשמאדוזהירהרבהמתוןלהיות

וגזריםסייגיםלעשרתצריךכשהואהציבור,פרנסגםכןהסכנה,מפניקצרבזמן

בחזקה,ידיהםעלולרדות )?(חריצותבגזירותלהשתמשלואסורהדור,פרצותבפני

ע"יבהםלדבקדעתםולרצותמאדנחרתתקנותעל·פילהנהיגםצריךאדרבאאלא

ולאהעם,עםלהבנהלחתורהשלטוןבשרביטהמחזיקיםעלמשמע, , 19פיוסים"

נימהבהן.לעמודשיתקשהגזרותעליוולהטילחמוריםנצרריםעליולהסתער

הכפייה.כוחעליהבואתלהטיללממשללראלהללו.ב.דבריםנשמעתדימרקראטית

בהםלהכיריכוליםהציבורשרובנעבידמתוקנים,להיותצריכיםהללו"החרקים

 , 20בלבד"הכלללטובתאלאנתקנוולאהכלללתרעלתטוביםחרקיםשהם

כברשארתההיהודים,שלהדתייםבחייםהמדינהלהתערבותההתנגדותבכןוקשורה

חקי·שלבדרןאררח·חייםלשנותשאיןבציינומרנטסקייה,שלגררנומתוןהשמיע,

לזכותעשויההילאשבוודאינוסף,נימוקמעלהלפיןאןכנ"ל.חרקים,קת

השניםארבעבןלסייםשהרגהשההצעה,כנגדההשכלה.בתקופתלארירת 1פ isב

"אעפ"י :אומרהואזקנם,אתלגלחהיהודיםעללגזורכלומרהזקן","להשחתת

וצדקאמתאנשיהםעצמם, 21העצהשרירמכ"שבעצמםהדעפרטאציאהששרי

במדינה,והשלוםהאהבהלקבועהעולם,לתיקוןמשפטיםלחוקקוחושביםבלבבם,

חכמיאין 22מ"מהאדם,לחייהטובותבחכמותהעםעיניולהאירהערל,לדחק

 )?(החיבוריםהמחבריםתעתועילטעותריכוליםלנר,טובמהלדעתיכרליןהאומרת

צדיקיםספרד"מלכי :מוסיףהואמרהובאירוניה ."ר"חכחפצםשכדייהם,הרשעים

ישראלאתרעינוחמלהנתמלארשבהםיתירהעברהומחמתהיו,בעיניהםוחכמים

שמ;ךגזירתע"יכורחםבעלהנוצריםעדןגןלתוךלאונסםבכדיקשים,ניסורים

למלחמה,חילאנשימהןלעשרתבמקלות,רחבטןישראלבניכבשהשנייוסףוקיסר

עמדהבנקיטת , 23ישראל"משנאתבבישרתאזאתשראושריםאותםשלכורחםבעל

בפניפוליןיהודישלהחייםאורחלתיקוןוהצעתולפין·סטנוברמנדל ,ברגלנ"מעיין 18

תשכ".דניו·יורקווייס,אברהםד"רהרבלכבודיובלספר , ) 1792-1788 (הגדולתסיים

א.סעיףופז,עמ'ווייס,ספר 19

1D ,ב.סעיףשם,שם

שנים.ארבעבןבסייםועדות 21

מקום.מכל :היאהנכונההקריאהלדעתי,מאליו.מובן :קוראגלבו 22

ווייס,ספר :עיין-לווייסהיובלבספרגלברשפיוסםלפיןשלכ"ימתוךזהמשפטאף 23

אתלהביאוראוי ,קלבשינוי·נוסחכללים"ב"ליקוטיזופיסקהעלחוזרלפידרעו.עמ•

עצמושלהנאתולומרלחשדויש ,השנייוסףקיסר"אכן :האוסטריהקיסרעלהמשפט
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מנדלסזרן,ממשהספק,בלאלפין,הושפעהשנייוסףשללכתב-הסובלנותשלילית

המשכיליםכלקיבלולכןפרט , 24נרירת iמיסיבמגמרתהאוסטריבקיסרשחשד

 , 25ובמחולותבתופיםכתב-הסובלנותאת

נתקבלההספרותדרךעלבחסידותלמלחמהלפיןשלתרכניתר :דברשלכללו

מןשולללפידהמדינה.אלהמסרייגביחסובבדידותונשארהואברםבמלואה.

שלטוןלקייםמתנגדהוא ;ובאורח-חייםשברוחבענייניםלקבועהזכרתאתהמדינה

שהםמכירהציבורושרובהכלללטובתשיהירחרקיםלחוקקותרבעעירורצירתעל

המרי·מראשימקצתשלכוונותיהםבטוהרספקמטילהואראחררן·אחררן,לטובתו.

היהודים.לשאלותהנרגעבכלבה

התשעיםשנותבראשיתהשוקעת,פרליןבמלכותבכתבעל·ידרהועלואלוהשקפות

שלטוןרתחת(גאליציה)אוסטריהבממלכתשחיוררעיירתלמידיוהי"ח.למאה

-לפעולחייבת-ואףהמדינהזכאיתלדידם,כמרתן.סברולא(רוסיה),הצארים

שלבדרןואפילוהיהודים,בקרבההשכלהשלהנכספיםהאידיאליםהגשמתלמען

בתקופתבעיקרולמעשה,להלכהביטוי,לידיבאהזרעמדהכפייה.גזירות,צורים,

הסבר.טעוניםוהדברים .) 1848-1815 (באירופההריאקציה

בחסידותהמשכיליםמלחמת

סבורים,היובעםקטןמיעוטשבהירתםמשכילים,מצדחולשהשלסימןזההיהודאי

יותרקובעתאןהמרובים.האור""מורדיעללגבורירכלולאהחוץמןסיועשבלי

אמרןרחשוהמשכיליםהמדינה.עםההזדהותתודעת-העקרוניתעמדתםחיתה

משפלישראלעםאתלהריםהעתידהחס,דמלכותכאלאליההתייחסולמדינה,

כלעלהמדינהבשלטונותראוכןבתרןהפנימיים.בחייולהתערבוהזכאיתמצבר

ליטיסטית iהא::נ.סשהמדינהגםהמשאיפותיהם,בהגשמתנאמןבריתבעל·זרועותיהם

מעצםשאפהוהמרכזית,המזרחיתבאירופהבעקבותיהשבאהזררגםהנאורה,

התערבותשכן,כירון"מרעילים".ולעשרתםל"תקנם"היהודים,אתלהשכילמהותה

כלגיטימית,למשכיליםלהםנראתהבישראל,והחברההדתהרוח,בחייהמדינה

כשרהבעיניהםחיתהולכרונה,זרהתערבותלעוררכדיהשלטונות,אלוהפניות

בקרבהפנימייםבמאבקיםהחוץמןבכוחותלהסתייעהברורההנטייהמכאןבהחלט.

השונותהשלטוןלזרועותלהמציאמשכיליםהרבוממנהשכתוצאההיהודי,הציבור

ועיסוקוחינוכואתראררח·חייו,היהודישלמוסריותואתלתקןכיצד"עצרת"

עמ'שם,עייןמלחמה",בעלימהןלעשותבמקלותוהבטןישראלבנישכבשבתנוך,

ג.סעיףופז,

דתית".להתאחדותהכוונהאםהסובלנות,כלעלרבה"תודה :כתבהומברגלה'במכתב 24

 , 204עמ' ,)ו(מהדורה 1958ת"אז,כרןעולם,ימידברידובנוב,ש• :עיין

 • 208עמ'שם, 25
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לאקררצא,כיאכילתהלשנה,כעמשיעל·ידנוהמוגדריםשמעשיםנמצא,המקצועי.

הושרתעםוצרי,ראףטבעי,לשיתרף·פערלהביטויאלאהמשכיליםבעיניהיר
T 

הזמניםמןאנשםישלומחדליםמעשיםלזרןעלינושרמהרהרישיראל.כלללטונת

קריטריוניםלפירלאעצמםשלהםרדפרסי·הערכהדפרסי·התנהגרתלפישחלפו,

שלנר.

המכףרנרתואיסוריםלצוריםהצערתבחינת"עצרת",בצדורבץ.חטאתלפתחודאי,

דרךעלהעומדיםאנשים,נגדכתבי·שיטנההמדינהלשלטונותשרגררלציבור,

הירוחסידיםרבניםוביים,עלאשיייםשיטבחש"כתביההנחה,אלה.שלהגשמתם

עללהאין , 26ופסולות"טעםמחרסירותהמשכיליםבעיניגםהדעתשיקולכללפי

נגדקולרהריםלאההשכלהסופרימביןאישלנר,שזירעוככלשתסמוך.מה

מעצוראתמתארשחראשעהמנחתמתמוגגרנ"קאפילויחדיים.עלדילאט;ריות

הבית,באהעירשרטורהבהשפתיר,עלעררנו"הדבור :מזידיטשרבהרבישל

רהרלןמכסארקםרהראי,דיניףהשוטרמלבינים,רפנירנבהלהרבבידר,רמקלר

העיר,מןיגרשהרלהכילמרבהוחופרתברזעליושפןאשרואחריעצרם,בפחדאחדיר

השוטר , 27נוהג"כמנחגררערלםהמאורותחשכולאאףחערלמרתנזדעזעורלא

האיש,לדעתגםבחסדיות,הלרחמהאביראפואחראדי,המניףהשוטרבידר,רמקלר

עצמו,וחראהאחרונות.השניםבמאותהיהודיבעולםההגותממעמיקישהיה

השוטראתהעמודדיםביןלהיותהיהנכרןציבורית,מפעילותסלדכללשבדרן

ב.לאהואאומרבחרמות,המשכילעלהמאיימיםוכנגדבמקל.ולאחוזידלהניף

מהם,לחבקםוארים-השמועהכפיהנבלהנעשתההדבר,נכרןאמת"אם :היסוס

מבעירנ"קיר"ה".המרשלדתיבקרדומותעליוולעלותהנ"ל,כפרראשמןוניחרד

הזה"ובאופן :בקרדומות"ה"עליהאתלזרזהשמימהאתעצמועלליטולבכרבות

אגרתעומהוהרשאה]לכוחדיןחתימת =[לכוה"רח"יאלילשלוחכ"אלןאין

חטאתרכפיריענשיוסרכיבדברהערבואניהמעשה,רפרטיומקרםזמןכוללת

בדיןאן , 28הי"טבמאהההשכלהתנועתראשישלעדתםהיתהזרחטא".אשר

הסרגיא.לבירורהערהלהוסיף

שלהראשונהבמחציתהקונגרסאיתובפוליןבגאליציהוההשכלההחסידותמאהלו,ר' 26

 , 157 " 156עמ' , 1961מרחביהוהמדיניים,הסוציאלייםהיסודותהתשע·עשרה,המאה

שב"כרםבנוסחיג.עמ',דמכתבהתקפ"ז,ראשון,חלקמכתנים,לעטעריס,הלוימאיר 27

ועייןמבארדיטשוב,לצדיקבטעותהמאורעמיוחס ) 91עמ'כה,מכתב(תקצ"ג,אחדמ"

כתביראבידוביץ,ש' :גםעיין , 67עמ'תרכ"ח,ווינהבספר,זכרוןלטריס,אצלהנוסח

העבריתהספרותלשהיסטוריהקלרזנ.ר,י' ;תיזעמ'תרפ",דברליןקררכמאל'נחמןר'
 , 31הערה , 159עמ'שלישית,מהדורה , 1960ירושליםב,כרךהחשדה,

הצדדיםדבר,שלבסופונידרדרו,בישראלהגדולותהמחלוקותשכללשכוחאיד 28

לחסידותהמתנגדיםגםהדדיות.הלשנותגםחסרוולאבמריבתם,השררהאתעירבנו

מאייםוכךשלהם.בתוכנית·המלחמהלמלכותהפנייהאתכללוהחרדיהמחנהמן
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המלכות,עליהבםאתההשכלהאברתהשליכוכאילוללמו,דאיןכאןהאמורמן

בישראל.והחברתייםהרוחנייםהחייםאתלשנותציפיותיהםאתביססובלבדרעליה

באפשרותבאדם,בוטחתטימית, eiאטבעהמעצםהיאההשכלה :דברשלהיפוכו

המשכיליםראולכן , 29העליונהעלשיהאהתבונהבכוחמאמינהוהיאלחנכו,לתקנו,

באמונתבהזיות,בחסידות,למלחמההעיקריתהחזיתאתחינוכית-הסברתיתבפעולה

רעיונותשלהפרפרלאריותמיעוטנוכחברם,לפין.עםתמימי·דעיםהיובכךחכמים.

עלדעתנתינתומתוךאח,דמצדהחסידותשלהמהירהוהתפשטותהההשכלה

המשכילםיהתייחסואחר,מצדהמדינהמהרתאתהמשכילםישלהעקרוניתתפיסתם

כךמתוךההשכלה.עקרונותהגשמתעלבמלחמתםפעילשותףכאלהשלטונותאל

בחילרקי·דערתמהירההכרעהעל·דיהלהשיגכדיהרשות,אתלעוררהשתדלו
T 

עצמםהדירוולאהמלכותבגזירת'בחלולאהמשכיליםנמצא,הי~הדרי.הציב.רדשבקרב

אלאראשית,דרךדווקאבהםראולאכיאףהחוץ,מןשבארולחץמאמצעי·כפייה

דגלשבהםהעקרונותמןמהותיתסטייהזרחיתהמקרם,מכלבלב.דמסייעגררם

לפין.

רל eשלדרכו

החסידות.נגדפדליוסףשניהלהמערכהלאופיהרקעהיהזה

למאבקהקדישהספרותיתיצירתועיקראתלפין.בעקבותרל eצעדהספרותבשדה

הןבמעלה.ראשון·אמצעי·לחימהלושימשהסאטיריכשהיסודהחסידים,בכת

הלא·יהרדי,לקוראהרעידשאותרהחסדיים",כתמהרת"עלהגרמניתבלשוןבחיבורו

הנוהיםואתהכתמנהיגיאתרלקלסללעגשםהואהעבריטמירין"ב"מגלהרהן

עםכדברי·הבל.החסדייתהתורהואתכמגוחכתהחסדייתההוויהאת ;אחריהם

חומרתטיעונו,חריפותעל·ידילפין,הציבשארםתלגב.ולדת,מעברהפליגזאת

היהלפיןרביןבינוהעיקריההבדלברם,רסן.דיעהשלאביקורתושהטיל,ההאשמות

מחוץאלרל eעל·ידיכ,רןפנימית,להסברהלפיןעל·ידישהוצעשאמצעיבכך,

אתלערערכדיוההגחכה,ההצחקהניה, iהאירבנשקלהשתמשהציעלפיןלמחנה.

אתאךבהצעה,נאחזרל eמבפנים.החסידותשללחיסולהולהביאבצדיקהאמרנה

הציבורשלבכוחוהאמיןלפיןהשררה.לאנשיהרעדיהגרמניתבלשוןשחיברהכתב

(החסידים)הנ"לכתשלהרבני'לכלמתרהאני"ובכן :מסלוצקישארלר'המגיד

הגאוןמציוויולהבדילמה'יראיםאינםשהםאמנםאםהקסריות.חקלעבורשלא---

גם .)בעמ'ג,דףתקנ"ח,ווארשאויכוח, 'ס(יקלו"לאהקיסרציוויאבל(מווילנא),

במתנגדים,במלחמהרקלאההלשנהבנשקוהשתמשובצלחתידםטמנולאהחסידים

גםעייןצאנז·סאדיגורה.במחלוקתלמשל'כמושלהם,הפנימיותבמריבותגםאלא
 • 38הערהלהלן,ועיין , 184עמ'והחסידות,ההשכלהאמהלו,

 • 234עמ' , 1955ירושליםהדודות,במפנהדיבור,ב"צעיין 29
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אמנםבכפייה.החוץ,מןבלחץמבטחושםרל sואילומקרבו,הרעאתלבערהיהודי

ההסברהדרךעלעיונית,כהרצאהלכאורהכתבהחסידותבגנותהלועזיהחיבוראת

צחוקגיחוך,הקוראאצלשתעוררבצררההכתבהמתוארתלמעשה,הראצי;נאלית.

הלביש :דיוקביתרארציטאטיםהביאכךלשםלפין.שללמתכ;ןבהתאםוברז,

היאהצחוקואכן, , 30האב.סורריהמוזר,אתומבליטתימהוןהמעוררלבושאותם

 , 31טמירין"ב"מגלהה"בוך"קוראישלהבלתי·מאצעיתתגובתם

ולהדפסתהצנזורהלרשיוןלהמתיןשבליעדהקוראים,בתגובתרל sבטחוכה

-לפיןעל·ידישהצועההסאטירהדרךעל-טמירין"ב"מגלהתיארכתב·הדי

כאןלאלמיניהם.והפריציםהשריםעל"נון",בשםהמופיעהחיבור,השפעתאת

לציוןראויהואולםטמירין",שב"מגלההספרותייםטיבים iהמאתלנתחהמקום

לאייםכדיהסאטירי,כשרונובמיטבהשתמשרל sשבמינה,המיוחדתהעובדה

הרעהתיפתחמאיןלהםולומראחריהםהנוהיםועלהכתראשיעלהמלכותבגזירת

סביבההרפתקאותשלהאמיתיתמשמעותןזוהילהינצל.יוכלולאממנהאשרעליהם

"עלהעברית.הסאטירהרביןהגרמניהחיבורשביןהזיקהעיקרגםובכךח"בוך",

שאיןהחסידים,ועלהחסידותעלחמורכתב·קטיגורהיהואהחסידים"כתמהות

במקורות·היניקהלארגםשלובשיטות·ההוכחהבחריפותו,בהיקפו,וריעאחלו

עלשואהממיטיםקוראיואשרל"בוך",טמירין"ב"מגלהמתגלגלזהכתב , 32שלו

הגרמני,הכתבדפיביןגנזאשראתוחשףהעבריהקוראלפנירל sגילהבכךהכת.

שלטונותעל·ידישיוטלכוח·כפייה,באמצעותתוכרעבחסדיותהמלחמה :לאמור

 ;לפיןעל·ידישהותווהלכיווןניגדותכליתמנוגדתרקאינה ssזרמגמההמדינה.

ישבכךיוצאי·דופן.ובמחבריםבקטעיםושימוש·לרעהניצול :לכךהדרכיםאחת 30

טמירין",ב"מגלהוהןהגרמניבחיבורהןנחמן'ר'מכתביהמובאותריבויאתלהסביר

כיידעלאהיטב,לונהיריםהיוהחסידותששבילישפדל'הדעתעללהעלותאין
מחברכיהאומר,דובנובשלבהסברווטעותברבים.כללנפוצהלאבראצלבחסידות

(תולדותחסידותבענייניאחרוןפוסקהואנחמןשר'בחשבושגהטמיירן""מגלה

נקראיםאינםנחמןר'ספריכיידעשפדללוודאי,קרוב .) 1הערה , 309עמ'החסידות,

מעורריםואףזה,פלאיצדיקשלממעריציוצרחוגעל·ידיאלאמקודשיםואינם

להסתערהשכילמעולהוכסאטיריקןשנוןכפולמסןאלאעצמו.החסידיבמחנהמחלוקת

הלךלפיןכברדבר,שללאמיתועל·נקלה.להוקיעםשניתןמקומות-התורפה,על

נחמן.ר'משלדבריםפתי"ב"מחכימתבהביאוזר,בדרך

הכתעלצחוקפיהםממלאים"הכוך")(אתאותרקוראיםאשרהאדונים"כל :למשל 31

מדבריםוהיוהכוךאתקראואשרהרבהביניהם"והיו ;ג)(איגרתהצדיקים"ועלשלנו

ג"כשהואואמרוהפאקטערמןואיטלולאחוכאעשומהםוכמה .הכוךמזההזמןכל

לצחוק"והתחילה •..שידעתלהואמרבווהביטהכוךהשר"ופתח ;(שם)ה.סיד"

 .)ד(איגרת

 , 117--128עמ' ,(תשכ"ד)לטכרךספרנקריתמאמריעיין 32

כפייהעל·ידיהחסידיםעלהניצחוןבאלפדל,המיוחסמלך",בןמאבידתב"מעשהגם 33

ההדירושלדמינו,ואמנישמצדיקיםואגרות,עמשיותפדל,יוסף :עייןהחוץ.מן

ספרותשבכלדומה,לזאתפרט . 218-217עמ' ,תש"לירושליםורסס,ש'שמרוק,ח'
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על·האדםתיקוןשלבאפשרותשהאמינוהמשכילים,עמיתיושללרוחםזרהגםהיא

ואכןהמתוקנים.שלבעל·כורחםשבאבתיקון iדיפדלואילווהסברה.חינוךדיי

אתאחדיטבעאם"הלא :כתבטמירין""מגלהשלהמשכושהואצדיק",ב"בוחן

רוצחאינושהואנדעכיאףלהצילומצוויםאנואיןהאםשוטףבנחלבמזידעצמו

בלנינו,נדעאשרבזהלנודיחייו,ימיכלזאתעבוראותנווישנאיקללואףבזה

 , 34יוצרנו"לנוצירהאשראתעשינוכי

הסכימוולאהגרמני,בכה"יהמחברלרמיזותנענולאהאוסטרייםהשלטונותברם,

אתאסרתהצנזורהשכןבקהל,לבואהותרלאהחיבורהזרוע.בכוחהכתאתלדכא

וקבלהחסדיותספרילהחריםמחודשתהחלטהנתלוותהלסירובאמנםהדפסתו.

נתקבלה.לאהכתשלטאלי iטלדיכויהתביעהאךבראש,העומדיםאתולרדוף

וכמקודםהחסידותנגדהספרותיתבפעילותווהמשיךממאמציוחירפהלאפדל

הלא·יתודיים.השלטוןראשיאתגםאלאהיהודי,הקוראאתרקלאעיניולנגדואח

 1825בשנתלדפוסשהכיןמסלוצק,ישראללד'ויכוח 1סשלחדשהמחדורהאמנם

לכתבבדרמהגרמה,אבללדפוס,תותרהלא , 35גדולות"על·ידו"לפעולקירותואשר

בגין 136חסידייםספריםואחרמנהיגיםאחרועיקוביםלחיפושיםקודם·לכן,הגרמני

זר,מגמהבלטתושובמסלוצק.המגידשללקונטרסופדלשכתבהתוספתדברי

בגביתשנכתבלמאור","כתיתלחיבורוהצנזורהושיון 1829ב"ביקשפדלכאשר

התוספתדבריבבתי·חתפילח.הנסבעלמאירר'קופסאותלהעמידהחסידיהנוהג

גאליציהממרשללבקשבווינהוהצנזורההמשטרהראשאתשעוררבאופן,נוסחו

המרצע.החיבורשלהנושאלגוףגםאלאבלב,דהצנזורהושיוןעללאעדתולחוות

החסידייםהכרוזיםושלהקונטרסשלגרמניתרגוםלהכיןפדלנתבקשכמו·כן

פנים,כלפיהסברהלצורכישחרכנוהאמורים,הכתביםשנינמצא, , 37בושתוזכרו

החסידי.בנושאלממשלהכ"עצות"גםמלכתחילהנועדו

לשלטונותלשגרהרבהפדלהציבורית.לפעילותלספרות,שמחוץלתחוםהדיןוחרא

מחברםהיותודברבהםניכרוחיטבחסידים,נגדוהלשנהכתבי·שיטנההאוסטריים

אושהדפיסבכתבים,הכלולותההאשמותמןחרבתאנטי-חסידיים.כתביםשל

לאאףחראהדילאטוריח.בכתביחומרה,בתוספתונשנות,חוזרותלדפוס,שתכין

מעשה·לבצעלחסידיושחררההאיש,כעלמררז'יןשיראלר'עלמלהצביענרתע

וכןבגאליציחלדבריו,השוהה,לרוצחכספיבסיועהחסידפלוניאתוהאשיםרצח,

ב"מגלהכמוהחוץמןכפייהשלבדרןהחסידיםכתעלהניצחוןתוארלאההשכלה

יטמיירין".

 • 120עמ' , 1838פארגצדיק,בוחן 34

 • 270עמ' ,) 1938 ( 4כרןעבר,נאענטןפרן 35

 • 432עמ'וההשכלה,החסידות ,מאהלו 36

 • 432עמ' ,שם 37
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 [11]ררבינשטיןאברהם

באאלאשכתבבדבריםדיאמרלאהוא , 38לחרץ·לארץכספיםבהברחתהאשימו

ולרדיפות.גזירותלולכוונםלעודדםכדיהשררה,אנשיעםאישיבמגע

במעשיו-וראשונהובראשהמלכות,עלפדלנשעןהחסידותלתחוםמעברגם

ומשלאבמדינה,ה"חדרים"כלאתלסגור 1819בשנתהציעלמשל,כן,חינון.כעסקן

הסמוכותקהילותכמההכריחכמו·כןאחדות.פעמיםזרהצעתועלחזרנענה

לרצונןבניגודוזאתשלו,בית·הספרשלהכספיותבהוצאותלהשתתףלטארנופול

מזיקים,הממשלהבעינישייראוספריםלהחריםהציעכןבלבך.המלכותוכגזירת

הוא , 39במקוואותהשימושאתולהגבילבתי·מדרשלחלוטיןאוחלקיבאופןלסגור

 :ריב"לאתשאל 1833משנתובמכתבאחרים,משכיליםשלפעילותםאחרעקבגם

הנשמעכפיאשרחסידים,שלהספריםרועגעןארקאזזעםמיטעסשטעהט"ווי

אתכפהשבהבדרן,ביטויזרגשיהמצאההמקוםבענייני .•סהעולם"מןיבערו

החוגיםכלשלחמתםרעלאפםעלכעמטטארנרפרל,קהילתעלשי"רשלרבנותו

 , 41בלבדהשררהובכוחבעיר,

בגזירותקשוריהאלאששמרונזהרהדילאטררית,פעילותואתבסודשמרפדל

ברדיפותשידרהאשמות,נגדרהוטחואחתלאכיספק,איןאן , 42ביוזמת.ושנגזרו

בכן.הצליחאםספקאבלעצמו,אתלטהרטרחהואאמנםחסדיים.נגדהשלטונות

לכותבמתירפדלטמירין".שב"מגלהקנאבאיגרתלזיכרוןלנוהותיראחדמקרה

אחריותובדברהשמועותאתלהכחיש-מזאסלאביעקבמאירר'הוא-האיגרת

אףכנפיים,להןעשרהשמועותכימסתבר,אןבזבאריז.חסידימנייןלסגירת

שלהרבנותבפרשתחלקואתרבבתוקףהכחישכמר·כן , 43לא-חסידייםבחוגים

הצדיקבידיעתכנארהמלשינים,שנילהורגהוצאושבואושיץ",ל"מעשההכוונה 38

אלהכיהודה,במשפטהנאשמיםאחדכיאל·נכון'מציידמאהלור'מ.רוז'ין.ישראלד'
שאתכתב,פדלואילוישארל.ר'שלהסכמתועלהסתמכוהרצחלמעשהששידלוהו

פקודהמתןביןההבדלצרחבמעשההריזיני.שלפקודתולפיחסידיםביצעוהצרח
 • 41הערה , 184יעמ'וההשכלה,החסידות :עייןביותר.חמורהואהסכמהמתןלבין

לנ"מהיובלבספרוכןהנ"לבספדומאהלושפיוסםהמיס,מכיםלפיהידיעותכל 39
ב·פדלשלכתב·הלשנהלראשונהשפיוסםנאכט,ליעקבראשוניםזכות,זךגלבו.

MGWJ , 1927 ( 71כדך ( : Ein Unveroffentichtes Aktenstiick von Josef Perl ; 

 • 32-31כרךבלעטעד"ב"ייוואפרידמאןפ' :עיין ,בחינוךהנוגעותלידיעות
מרביתאתלסגורהצעיובוהרוסי,לשיר-תפנים,מכתבריב"לישגר 1833בי·ולי-20ב 40

כשרותםבדיקתלשםצנזורישבבהםשלושה,רקולהשאירברוסיההעברייםבתי·הדפוס

מזיקיםמהםאלווציידוישניםחדשיםספריםרשימתגםדג,ישריב"להספרים.של

עולם,עםימידברידובנוב,ש'עייז . 1836ב"לפועלהוצאההתכניתמועילים.ואלו

 • 131עמ' , 9כרך
שללדעתםבניגוד ,בטארנופולכרבשי"רשלמינויואתיפהבעיןראהלאק 11רנאפילו 41

ראפפארטהכהןליביהודהשלמההרבתולדותפאריעס,אהרן :עייןהמקום.אנשי

 , 45 , 40עמ'(תרכ"ט),בחלקהשחר ,זצ"ל

 • 457 , 432עמ'וההשכלה","החסידותבספרומאהלושפיוסםהמיסמכים ,למשלראה, 42
מהמתנגדיםשאחדשלהם,המדינהבכלקולהוציאובקוראדן,שלנומהכת"שהאנשים 43
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החזקתו,ואופןבית·הספרייסודכגוןהגלוייה,פעילותודייהאך , 44בטארנופולשי"ר

נגדו.הרוגזשיגדל

ימיוכלביותר.פדלאתהטרידהאומהשלהירודהמוסריצמבה :אחרתועודזאת

המידותאתלצייןובבואווכד',טובותלמידותמוסר,לערכיהחינוךלהגברתטען

בחיפושיםגם , 45והלשנות""מסירותהשארביןמנהבציבור,שנשתרשוהרעות

 , 46המגובותהמידותעםההלשנהבמנותצדיק",ב"בוחןשבערךישר","אדםאחר

כותב 6.7.1838מיוםטארבופולגלילראשאלבמכתבהפריץ.כלפיאחרותופנים

התועבותאתלאורהעלתההטובההעליונהשההשגחהלהאמין,בוטה"אני :פדל

אשראנשיםנמצאיםעודשכאןמשוםבטארבופול,דווקאהזאתהכתשלהנזכרות

אובכתבאצילותוהודלידיעתלהביאםלחובתםוחשוביםאלהמעשיםמתעבים

פעילותואתהמתארעצמו,פדלהואהנרמזהמודיעכימאליו,מובן , 47בעל·פה"

ברצהשלאוככלהעליונה.ההשגחהמאתשליחותזוחיתהכאילוהדילאטורית

מהכתשאינםאותןאפילוהעולםוכל---המעשהזהעשההרבהצידוןדק"ק

צידוןזאת".שעשההקולשהוציאוהמתנגדעלגדולברוגזונעשובזהמאמיניםשלנו

הדברפדל.כמובןהו·א-הרבהמצידוןהמתנגד ;טארנאפאל ) 372 (ב.גי•מטריאהרבה

ביקורונגדהגלילמשרדלנשיאותפדלששיגרבכתב·הלשנה , 1827בשנתשניתהוזכר

וכן , 1818משנתהמקרהאתגםמזכירהואבזבאריז.מזידיטשובהירשלר'שלהצפוי

לגאליציהמבריחשהיהיעקב,מאירר•שלבמעשיוהזידיטשובישלשמואתקושר

כתביםלבדיקהלונמסרוכיפדל'מוסףועודהחוק.על·פיהאסוריםחסידיים,ספרים

פדלמעלה ,הנ"לקנא,איגרתטמירין"ב"מגלהההזדמנות.באותהשנתפסועבריים,

רומז,וכןבכך,כרוכותשהיומאורעות-הלוויכלעלהחסידיהמנייןסגירתדבראת

שלאליהיהגדול"ומזל :מאיריעקבר'כותבהכתבים.תפיסתעלמוסווה,באופן

לקחושלאבבירוראנייודעזאתורקהםהיכןיועדאיניאנישלכםהאגרתליהיה

ראיתיכאשרמאדעצמיאת"שמחתי : ]לד!!=[עובדיהמוסיףאובהערההקרייז'.'אותו

מחמתמאיריעקבר'אצל---האגרתמצאושלאזאתגרמתישאניהאגרתמזה

ר•ידעלאגםולכןנראה,ואינורואההייתיכאשרמ.מנותמידאותםלקחתישאני

הואוכילרשותועברוהחסרותשהאיגרותאפוא,מודהפדלהם".היכןיעקבמאיר

פדלשלמצדונראה'.'ואינו"רואהשלבמצב ,כביכולבהיותו'בחאשיאותןלקח

לאודאיאךבידו.הכתביםאכןכישובבנית,קריצהמעיןומחוצף,מחוכםתעלולזהו

יוועדוממנה 1827משנתאיגרתותתגלהשניםיובלותשנישכעבורדעתו,עלעלה

היותושדבר ,בחשבופדלטעהשהיה.מעשהאלאכאןספרותיתעלוללאכיברבים,

פורסם 1827 ".מהמיסמךכמוס.סודבגדרעדלעולמייישארמשטרתיומודיעמלשין

ודבריםכהווייתםדבריםשמרוק,ח' :גםעייןהנ"ל. MGWJ , 1927ב·נאכט 1יעל·ידי
 • 97עמ' ,)ז 11(תשטבאכ,ציון ,פדליוסףשלטמירין"מגלה 11בשבדמיון

להפיקנחובכלהתאמץ"פעול : 42עמ'ראפפאפורט,---הרבתולדותפארעס,א' 44

רואהלהיותהיתהמגמתוכלאולםהרבנות,נסעלראפפאפורטאתולהביאזממו
ראפפא·אםלוהיאואחת ,כללבדברנוגעאינוהואכיהעםיאמינולמעןנראהואינו

ביידיש,ה"דרשה"קטעגםעייןראשו'.'עלהרבנותנתראתישאאחראישאופורט

 , LXI-LXעמ' ,) 1937(ווילנענתבים"יידישעפערלסיוסף 11בוויינלעזי'שפיוסם

 • 11עובדיה 11בשםחתוםהמנתב . 58עמ•,דמנתב ,)ח 11(תקצגנרךחמ,דנרם 45

 • 48 1עמצדיק,בוחן 46

 • 459עמ'וההשכלה,החסידות 47
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 [13]ררבינשטיזאברהם

לתמרהשלאנרכללאזה,ועסקןסופרמשכיל,שלעמשירעלשופטיםעצמנולשים

לגרי.המכתבואתחמד"ב"כרםהמכתבאתידארתהכתבהכיצד

שלפעילותואתרקלאמיוחדבאורמאירזהבמאמרשהנאמרדרמה,מקרםמכל

עםמגעיוכימסתבר,הציבורי.פעלומכלולאתגםאלאוהחסידים,החסדיותנגדפול

בפרספקטיבהכילומרוניתןההשכלה,שללאידיאולוגיהמעברהרחקחרגוהרשות
T 

גראפית. 1ביהיאהעיקריתמשמערתםהיסטורית
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