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מארץעברחייו,בימירביםגלגוליםעבר ) 1904-1845 (רודקיגסוןפרומקיןלוימיכאל
מהזמןלאחרחב"דית,במשפחהגדלהוא !ענפה.ומו"ליתספרותיתבפעילותועסקלארץ
נולדבהבדוכדובנהדרכוראשיתהדת.למתקניקרובהיהולבסוףההשכלהעבדאלפנה
(תדכ"ד-לכדב(תדכ"ג),טשדנוביץדרךעברומאז(תד"ה-תדכ"ב),ילדותוימיאתוחי

(תדל"ג-תדל"ד),פטדבורג(תר"ל-תרל"ב),ווארשא(תרכ"ו-תדכ"ט),זיטאמירתדכ"ה),
(תדמ"ג),לונדון(תדמ"ב),האמבודג(תדמ"א-תדמ"ב),ברלין(תרל"ה-תד"ם),קניגסברג

העוסקנוסףחלקרודקינסון.פרומקיןלוימיכאלעלמקיפהמעבודהחלקהנוזהמאמר '
לוימיכאל'נפתולי :הכותרתחת(תשס"ח),ככגלעדהעתככתבאוריראהחייוכגלגולי

היהדות,למדעיהמכוןנחבא,אברהםע"שהקרןכפרסנתמכההעבודהרודקיגסוך:
עלבוטל,ישראלפרופ'למורי,להודותכרצוניתשס"ה.כירושלים,העבריתהאוניברסיטה

נאמרוהדבריםעיקריהערותיו.עלגריסזאבולפרופ' ;המאמריםלכתיבתשהביאושיחות
עםשללהיסטוריהוהמחלקהישראללמחשבתהמחלקהשלמחלקתיכסמינרכהרצאה
 . 2007כמרץ 26שבע,כארכנגב,גוריוןכןאוניברסיטתישראל,

ן 1אסעפרעליטערזיטור:ידישעררעדפוךלעקסיק!;'ן •רייזעןזלמןראו •רודקיגסוןעל
אידישןפוךפריליגגאיןפרומקין.אברהם ; 77-70עמ'תר"צ,ווילגעו,פיל!;'ל!;'גיע,
לכסיקוןקרסל,;גצל 180-165עמ' , 1940י!;'רקביוזשורנזיליסט,ז!פוךזכרונותס!;'ציזיליזם:

נפתולימאיר, ; 889-888טוריםתשכ"ז,מרחביהב,האחרונים,כדורותהעבריתהספרות
 . 14הערהלהלןראונוספים,למאמריםרודקינסון.לוימיכאל

 286-229עמ'(תשס"ח),יחהיהודיתהמיסטיקהכתכילחקרעתכתב :קבלה
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(תדמ"ט-ובוסטוןשיקאגויורק,ביוולבסוף(תדמ"ה-תדמ"ח),וינה(תדמ"ד),ברלין

בספרותנעוציםשראשיתםרבים,ומאמריםספריםקונטרסים,חיברדודקינסוןתדס"ד).

שהגיעמקוםובכל ;דתובתיקוניבהשכלהואחריתםחסידיותובדרשותהחסידיתהשבחים
העיתונאיתפעילותובמרכזואנגלית.גרמניתיידיש,בעברית,ספרותיות,במותהקיםאליו

שלהשבעיםשנותבאמצעבקניגסברגאודשדאולעם',ו'הקול'הקול;העיתוניםעומדים
למותו.עדשוניםבמקומותלחדשניסהאותםהי"ט,המאה

בכלעמושנאבקמיהיהלאאןרבים,מתנגדיםדודקינסוןלומצאחייוימיבמשך
 .) 1930-1846 (דיינאדדאפריםוהביבליוגדף,הנוסעהסופד,כמועמדבומקום

דיינאדד 2
ארצותאתועזבוהשנייםשהדחיקוואףהשוניםבכתביודודקינסוןאתלהזכירהרבה

החריפיםהמתנגדיםמאחרונישהיה •דיינאדדעמם.המחלוקתנעתקהלאמריקהאירופה
אתופתחישראלבספרותחדש'ב'מהלןשהחלכמיבדודקינסוןדאהולחסידות,לקבלה
הביקורתב'זימה'.המלאההחדש',ההסכלה'דודשלהחדשה',השמדל'ספדותהפתח
בדוחהחסידותעלהכותביםנגדהבוטהבפעילותוהייתהנעוצהדודקינסוןכלפישהטיח
דוחנושבתמכתביהםשבחלקאלונגדיותרומאוחדצווייפל'הכהןצביכאליעזרחיובית,

הואואחדים.צייטליןהללכהנא,אברהםהודודצק.יאנאשמואלדוגמתגיאו-רומנטית,
המביאהספרותמשכילידת',ב'איצטלותחסידיתשבחים''ספרותהאחרוניםבחיבורידאה

החסידות'תקופתשלכתוצרדאההאחרוניםאתהיהדות.שללגודלהגדולנזקלדעתו
אתדיינאדדציידכןעל .דודקינסוןמאשדאחדלאהיהבעיניושמייסדההמופקדת'
שעשה.מעשהוכלשהדפיסספדכלאחדעוקבכשהואביותרהשליליבאופןדודקינסון

 :בהםשונים,כינוייםאליווהדביקרבים,גנאיבשמותדודקינסוןאתכינהחיבוריולאודן
את 3הדברים.באלוכיוצאועודמינית,מבחינההולל •מיסיונרמשומד'בצע,רודףשקדן'
חסידייםהאנטילכתביםבמבואותובייחודלפניושנקרתהנמהכלעלהעלהאלורשמיו

הקבלהנגדבספריוהי"ט,המאהשלהתשעיםבשנותלאמריקהבואועםשהדפיס
והאנטי-ופורמים.האנטי-נוצריםובכתביו 4ושלוחותיה
החזיק .היחידהיהלאהואאן •דודקינסוןשלהבולטמתנגדוהיהאמנםדיינאדד

משכיל ,) 1903-1827 (צדקכהןיוסףהישירות,ובהתקפותהבוטהבסגנוןאחריווהחדה

3 

 Israel Schapiro, 'Ephraim Deinard', Publications of theראו ,דיינארדאפריםעל
, American Je11,ish Historical Society 34 (1937), pp. 149-163; Simcha Berkowitz 

Ephraim Deinard: 'A Transitional Figure' (1846-1930), Master's Thesis, Columbia 
1964 , University . בספר:הביבליוגרפיותההערותאתגםראוYosef Goldman, Hebrew 

. Printing in America 1735-1926, A History and Annotated Bibliography, ed. A 
243-244 . Kinsberg, Brooklyn 2006, 1, pp . 
אפריםלמשלראו .דודקינסון'תולדות'אתיתרהבהרחבהמקומותבמספרתיארדיינארד
תדפ"ואורלאנסביובהיכלצלם.הנ"ל 15-3עמ'תרע"טלואיססט.עדריםמשגידייגארד י 'יייי : . :- '

 . 157-153עמ'
לנדסברגמנדלמאוסףדובם •ידמכתברביםחסידייםאנטיכתביםלדפוסהביאדייגארד
 1עלטהדיינארד,אפריםראווהחסידות,הקבלהכלפיעמדתולסיכוםרכש.אותומקרמניץ

תרפ"ז.לואיססט.לבב,תועיעם
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צדקכהןבלונדון'.שהשתקעהי"טהמאהשלהשנייהבמחציתמרכזיעבדיומו"למלכזב
זוהכרותפדיבלונדון.פגשואףולבסוףואחדיםדיינאדדכתבידדךלדודקינסוןהתוודע

שלהאמיתי''פרצופואת'לחשוף'שבאלסמאל',הפך'מיכאלהעוקצניהקונטרסהוא
שנהלאחד .בנוכלותוומלואועולםומתעההמחנותביןהנעמהמשכל'כ'חסידדודקינסון

אתהאשיםדקלאצדקכהן 6אמת'.'שפתהכותרתחתהקונטרסאתמחדשפרסם
מכךכתוצאהולדפודמים,לסוציאליסטיםקרבתואתגינהאלאבדו-פרצופיותדודקינסון

מיסיונרים.עםפעולהבשיתוףגםאותוהאשים
שלפועלואתשליליתבעיןשדאודמויותכמהעודהאחרוניםשניעללהוסיףניתן

ויוסף ;המו"לותבשדהמתחריוסמולנסקין'ופרץצדרבויםאלכסנדרכךדודקינסון'
ועםמיסיונריםעםפעולהבשיתוףדודקינסוןאתשהאשים ,) 1923-1850 (בלוןשמואל

ליבאוויטששמואלכנחמיהאחדים,דהולינג).אוגוסטהאנטישמילהם(ראשאנטישמים

בעייתיותדמויותבשניהםודאורודקינסון,נגדוגםדיינאדדנגדגםכתבו ,) 1939-1862 (

בשנתשכתבסוקולוב,נחוםכךאחרת.עליושחשבוהיוזאת,עם 7מחלוקת.ומעודדות
ברוח 8השנה.באותהלעולמםשהלכוצדק,וכהןדודקינסוןעלמשותףפליטון 1904

מספרעבדאשד ,) 1932-1856נץ.(בןווינטשבסקימוריסגםדודקינסוןעלכתבחיובית
טיבואתמביןiדיהלא'דודקינסוןכיכתבזיכרונותיוממאמריבאחדאליו.בסמוךשנים
דקהיהלפעולהאותושדחףמה 9בפועל,,ולאבמחשבהלאכל-שהוא,פרניציפיוןשל

שלנוהפדיודיתהספרותמזבחעלמקריב'היהוכיבלע"ז)',(דעדאטקטודיזם,'המו"ליזם
עולמותלוהיושלאמפנידקהואהנהיותר,לאואםשלו,הבאוהעולםהזההעולםאת

בכתביומנחהאידיאולוגיקולמצואהואניסהלאהחיוביים,דבריואףעל 10אחדים'.
דעותלביטויחופששנתןעברימו"לרקדודקינסוןהיהעבורו .דודקינסוןשלהרבים
העבריים.הסוציאליסטיםלראשוניבמהשנתןומיבתקופהדופןיוצאות

 .מפעלוכללעלולמבטיםספריועלהשליליותלהערכותעדהיהעצמודודקינסון
דקחדה.פחותלאבלשוןומחדפיולמגדפיווענהדרכו'אתלהסבירניסהרביםבמקומות
עםבקשריםבצדק,שלאאותו,שהאשימוזההיהממש.מגדרויצאאחדבמקום

עמ'ספרותית],[הוספה(תדס"ד), 14גיליון , 23שנההצפירה,המבשר','בעלאמ"נ,עליוראו 5
88-86 ; Tsemach M. Tsamriyon, Die hebriiische Presse in Europa: Ein Spiegel der 

256-264 . Geisttogeschte des Judentums, Haifa 1971, 1, pp ; גליציה:מאוריוונדר,מאיר
 • 314-310טוריםתשמ"ו,ירושליםג,גליציה,לחכמיאנציקלופדיה

גםראותר"מ.לונדוןאמת,שפתהנ"ל,תרל"ט;לונדוןלסמאל,הפןמיכאלצדק,כהןיוסף 6
עז-צו.עג-עד,עמ'תרמ)'ג,לונדוןשם,אחליהנ"ל,

 ;לדכ,עמ'תרע"ח,רבתינויארקברוקליןשוחקים,בפניםהמותליבאוויטש,שמואלנחמיה 7
תרצ"ג,נויאדקדודזון,ישראלר'פרופיסורלידידוליבאוויטששמואלנחמיהמאתמכתבים

שלו),השבעים(ליובלליכוביץשמואלנחמיהברנשטיין,שרגאשמעוןעליוראומה-מד.עמ'
 . Goldman, Hebrew Printing in America, 1, pp . 245-246 , 418-419 ;תרצ"בנויאדק

 . 97-94עמ'[הוספה].(תרס"ד), 20גיליון , 23שנההצפירה,'פליטו(,'סוקולוב,נחום 8
ח-טחוברתי'שנההת'רן'זכרונותי),'מספר(פרקוודקינזוןלוי'מיכאלווינטשבסקי'מוריס 9

 . 61עמ'(תרפ"ד),
 . 59 , 56עמ'שם, 10

; __ ,, 
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בענייןמתקיפיוראשהתקופות.מכלמתקיפיובגנותרגשניתסקירהכתבאז 11אנטישמים.
חילופית,תמונהוהציגדבריואתרודקינסוןסקרכתגובהמוינה.בלוןיוסףשמואלהיהזה

 :שכתבעדדעתונחהולא

פעלתםגדולהפעולהכי !נעניםואינםהצועקיםהקנאיםאתםתבינוהלאתראו,הלא
חשבתיולאדימיתילא •עליקולהרימותםטרםכי •דבריכלועלמעשיכלעלאורלהפיץ
לבריותלהםומהאנכי,מהגדוליםלאכימאדעדידעתיכיתולדותי,אתלספרמעולם

לי,מנוחתתנולאכירואההנניכאשרעתהאבלךלהםאניומיאנימהתולדותי,אתקראל
ולהריעלצעוקשמיאתלקראבילהטפלמכםאחדיתעוררלאאשרימיםירחיעבורלאכי

מספורייהגוהקוראיםכילהאמיןוהחלדתיישותיאתלבטלעודאוכללא !לבמכאב
האדםבנימהליכותשלמהתורהכ"אתהיינהלבדיתולדותילאאשר •חייימיתולדות

גםיפקדשמכם,גםיזכושמה ;ספרעללכתבהאומרגמרתיולכןוהתפתחותיהם
שיהיותכונותכםואתאתכםוידעויכירוהקוראיםאבלאתכם,אגדףולאאחרףלאזכרכם,
עליכם'.יאריעולאאצעקלאגםאםדורבכללעינים

אחרת,שיזכרוהושחפץבדודאךבעיזבונוונותרדודקינסוןבידיפורסםלאאמנםכזהספר
 :בלשונו .עליושיעידווהםספריואתשיקראו

ליאךהןמונים,עשרותעודאותיתכלימוואםתבזואם •תצעקוואםתריעואתואולם
לאהןולדבריולספרילרוחיאבלמפי,ייןוכוסשמןבשרנתחתגזלואוליתרעו,אולי

מאומה'.ילרעהתפעלו

הכותביםדובאצלהוטמעמתנגדיוידיעלשהוצגהשליליוהקורודקינסוןשלמזלואיתרע
רווחיםלמעןשפעלונוכלצבועאדםברודקינסוןרואיםאחדים .אנולימינועדעליו

 14החסידית.רומנטיתהניאוהספרותשלמבשרהואתדדךפורץבורואיםואחדיםכספיים

שלמתנגדיושהביאווהסנסציוניותהרבותמהידיעותניזוניםאלוגםאלופניםכלעל

 Michael Ley, 'Derשונהובאופן ;רודקינסוןלוימיכאל,נפתולימאירבהרחבהראוזולסוגיה 11
Wiener Antisemitismus-Streit: Die Auseinandersetzung zwischen den Rabbiner Joseph 

. disches נite Kultur: J ו·Samuel Bloch und dem Theologen August Rohling', Eine zersto 
. Leben und Antisemitismus in Wien seit dem 19. .!ahrhundert, ed. Gerhard Botz, I 

Oxaal, M. Pollak, N. Scholz, Wien 2002, pp. 147-163; Isak Arie Hellwing, Der 
143-. konfessionelle Antisemitismus i111 19. Jahrhundert in Osterreich, Wien 1972, pp 

160-183 , 148 
רוחתכונתהנ"ל,גםראו . 52-51עמ'תרמ"ו,וויעןא,ברקאי,רודקינסון,לוימיכאל 12

 . 24עמ'תרמ"ט,נויארקהישראל,י
 • 51עמ'א,ברקא,ירודקינסון, 13

בעריכתחסידות,מחקריהפרומקיניאנית,'החסידותשל'קצהדן,יוסףממאמריעולהכך 14
 Joseph Dan, 'A Bow to ; 274-261עמ'תשנ"ט,ירושליםדן,יוסףאסף,דודאטקס,עמנואל

Frumkinian Hasidism', Modern Judaism 11 (1991), pp. 175-193; ibid" Jewish 
Mysticism, IV: General Characteristics and Comparative Studies, Northvale and 

87-109 . salem 1999, pp iתJe . בהמשך.שיוזכרונגאלגדליהבמאמרינושבתדומהרוח
 Marvin J. Heller, 'He Should be Called Sama'el: Michaelראובמקצת,מעודנתלסקירה

', Levi Rodkiinson - The Life a11d Literary Career of a Jewish Scoundrel Revisited 
77-92 . Jewish Culture and History 7 (2004), pp . 
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שלההיסטוריההקשרואתלפועלוהרקעאתבחנוולאשהטמיעו'ומהדימוידודקינסון'
דבריבכתיבתואחדים,צדקכהןדיינאדד'שלמניעיהםאתבדקולאגםכן .ספריו

דאייתוכמודודקינסון'עלחיוביותטענותאפילו .דודקינסוןנגדהארסייםהביקורת
דיינאדדשלטענותמאימוץנובעותהחסידית,בכתיבהרומנטיהניאוהזרםכמבשר
שליליכדברבחסידותהעיסוקאתדאייתםחוסר :דיוקליתדאוחיובי'לדברוהיפוכן
עשויההמו"לייםמפעליוובחינתדודקינסוןשלהשוניםבספריושיטתיתקריאהוהורס.
תצוידשלמהמונוגרפיהכתיבתשעםוודאי ;דופןויוצאחדשבאודדמותואתלהאיר
שלהסועדיםחייהםגםיותרמעטויתבדרוהמרתקיםתולדותיושליותרנאמנהתמונה
 15חשיבותה.אתהדגישושרביםאףעלנעשתה,טרםזועבודהממתנגדיו.כמה

אליחסובבחינתדודקינסוןתולדותשלמחודשלציודאחתאבןהנחנוהנוכחיבמאמר
בספרותדודקינסוןשלבמקומונדוןהראשוןבחלקבחייו.שונותבתקופותהחסידות
עלהשוניםהמבטיםאתלפענחוננסההי"טהמאהשלהששיםבשנותהחסידיתהשבחים
כשניגשהשבעים,בשנותהחסידותעלבכתיבתונדוןהשניבחלקזו.בדוחשכתבהספדים

ובחלקזמנו:בניהמתוניםכמשכיליםאליהוהתבונןחדשהדאייהמתוןהחסידותאל
בכתיבהכשעסקואילן,השמוניםמשנותהחסידותאליחסוסוגייתאתנעלההשלישי

כתביביןהקשרעלקצרהבהעדההמאמראתנחתוםבדת.'ה'תיקוניםבדוחאינטנסיבית
שלוראשיתההי"טהמאהשלבסופההחסידותעלהניאו-רומנטיתלספרותדודקינסון

העשרים.המאה

כחסידרודקינסוןשלופועלוהחסידיתהשבחיםספרותא.

ראשיתהאתהמהוההספד,פרסוםלאחדהבעש"ט'.'שבחיספדאודדאהתקע"הבשנת
בהדפסתשנהחמישיםכמעטשל'שתיקה'אנומוצאיםהבשלה,החסידיתהסיפורתשל

אןלתק"כ,תקע"הביןהדפסותוכמהלכמההבעש"טשבחיזכהאמנם 16דומים.ספרים
כפימצביע,הדבראין .אליובמקבילשבחיםלסיפוריכולוהמוקדשמרכזיספדנכתבלא

רבהבמידהזו.בתקופההחסידיתהשבחיםספרותשלהשולימקומהעלאחדים,שכתבו
יותרמאוחדודקפהבעלשנאמדוובדרושיםבסיפוריםנעוץהחסידותשלהווייתהעצם

משנתמוקדמותבתקופותסיפורים'רמזי'למצואשניתןעודמה 17הכתב.עלהועלו

סיוון 'ד(כטגיליוןכד,שנההדואר, ',)ט"יה(במאהבאמריקהעברים'עורכיםמלאכי,א"ר 15
 Morris M. Faierstein, 'Hasidism: The Last Decade in Research ', ; 844עמ'תש"ז),

118 . Modern Judaism 11 (1991), p ; תללתולדותיה,פרקיםיידיש:ספרותשמדוק,הנא
בהעדה. 212עמ'תשל"ח,אביב

·ספדאתמהדיוןכאןמוציאיםאנו . 195-189עמ•תשל"ה,ירושליםהחסיד,יהסיפורדן.יוסף 16
שונה.שענינגומבדסלבגחמןלד'מעשיות•סיפורי

תשג"ו,ירושליםובספיחיה,בכתביהמחוללה,בחייפרקיםבדסלב:חסידותפייקאז',מגדל 17
ועדהבעש"טמןהחסידות:בראשיתוסיפורסופדספרגויס,;זאב 131-128 , 107-106עמ'

הבעש"טשלההיסטורית•דמותוהנ"ל, ; 40-37עמ'תשנ"ב,אביבתלמקוצק,מגדלמנחם
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שבחיםסיפורישלמציאותם 18רבים.דרושבספדיהששיםלשנותזושנהביןוגםתקע"ה
המאהשלהששיםלשנותעדחסידיתהאנטיבספרותמעיוןגםעולההתקופותכללאודן
חסידייםהאנטיבכתביםפה.בעלשהסתובבורביםסיפוריםבתוכההמשלבתהי"ט,

דדןעלחדשיםסיפוריםהמצאתגםאלאאותנטייםסיפוריםשלשילובדקלאאנומוצאים
שלהמשיכהכוחואתהעוצמהאתזיהוהמשכיליםבהם.נטועיםאמתשגרעיניההגזמה,

כןעלדקלאמצביעיםהאחרוניםהדבריםושוב.שובעליהםוהגיבואלוסיפורים
נפרדיםבלקטיםהדפסתםענייןרקהואשהתעכבומההשנים,כללאורןסופרוש'שבחים'
החסידות.שלהרעיוניתבהתפתחותהכוחםהיהרבמהגםאלאעצמם,בפניהעומדים

הספדוקדושת'השתיקה'

שלהשישיםלשנותעדתקע"המשנתהדפוסל'שתיקת'.השערותמספרהעלהדןיוסף
עדגדולהכןכלהייתההבעש"ט''שבחיספרשלשהשפעתוהיאמהןאחתהי"ט.המאה
וקושיהצנזורהלחץ :הםרמזעליהםאחריםטעמים 19עליו.להוסיףשהעזמיהיהשלא

נוחותאיוגרםשיתכןהבעש"ט,שבחיעלהמשכיליםמצדולעג 20 ;חסידותספריבהדפסת
בכדיאלובהסבריםאיןכיכתבעצמודןבכתב.סיפוריםלפרסםופחדהחסידיםבקרב

הנא 21פתוחה.נשארההשאלהוכיהממושכתה'שתיקה'טעםאתבשלמותלהסביר
הבעש"טשבחיעלבביקורתזומ'שתיקה'חלקלתלותוישיתכןכיוהדגישהוסיףשמרוק

נעוצה'השתיקה'מקודאיןכיטעןגריסזאב 22החסידים.מצדוהןמשכיליםמצדהן
והתפתחותההשבחיםספרותהופעתשלההיסטוריותבנסיבותאלאהספד'ב'התקדשות

נעוצההיאכיבאומרומונדשייןיהושעתקףהשאלהעצםאת 23בהמשך);עודשנדאה(כפי
השבחים,''קדושתלדעתוהחסידים.בחייהשבחיםספרותמקוםעלנכונהלאבמחשבה

'ספרמחברפדליוסףשלהמצאההיאהקדוש;'הספרכעלהבעש"טשבחיעלדיבוראו
דובנובשמעוןשלבספרובייחודהמודרני,במחקרלרעתונבלעהזוהנחהטמירין'.מגלה

 ; 414עמ' ,)ס"שת(חקבלההספרות,'חוקרשללמכחולוההיסטוריוןשלהמנתחיםסכיןבין
 . 15-7עמ'תשכ"ו,ירושליםהחסידית,הנובילהדן,ף 6יו

אחתדוגמא . 364-349 , 321-311עמ'תשנ"ט,ירושליםב,בחסידות,מחקריםנגאל,גדליה 18
החסידי,הסיפורמלקטינגאל,גדליהראוספריך.יהודהיחיאליצחקר'כתביהםלכןבולטת

 . 194 , 191-190עמ'החסידי,הסיפור;דן, 18-13עמ'תשנ"ו,ירושלים
עמ'תשמ"ב,ירושליםהבעש"ט,שבחיספרמונדשיין,;יהושע 190עמ'החסידי,הסיפורדן. 19

56 • 
השונותההגבלותאףשעלמשוםהיחיד,הטעםאתזהבדברלתלותשאיןנראהזאתעם 20

דרוש.ספריאלאשבחיםוספרותחסידיםסיפוריהיולאשאלורקחסידיים,ספריםהודפסו
הצנזורה.עללהעריםהדרןאתמוצאיםהיובכןרוציםהיו.אם

שלביבליוגרפיהלz;וקון: 1'בואאלשטיין,יואבגםראו . 195-194עמ'החסידי,הסיפורדן. 21
אלשטיין,ליואבמוגשיםהיהודיתבסיפורתמחקריםסיפור:מעשההחסידית,'הסיפורת
 . 454-450עמ'תשס"ו,גןרמתקושלבסקי,ולהליפסקר,אבידבבעריכת

 . 211עמ'יידיש,ספרותשמרוק, 22
 44דעתהחסידות,'בתולדותהשבחיםספרותמקום ?כזבוהסיפורמיטב'האמנםגריס,זאב 23

 . 87עמ' ,)ס"שת(
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בלעדיגםלהתקייםהייתהיכולהשהחסידותואומדמוסיףמונדשיין 24החסידות'.'תולדות
כאלולאמהנהקריאהחומד'כאלהמעשיותסיפוריאללהתייחסוישהבעש"ט,שבחי
 2המאוחדת.'חב"דחסידותלמסורתרבהבמידההמתאימיםדבריםחסידית',ספרות

ומשכיליםפדליוסףאתביותרהעסיקהחסידיוהסיפורהדפוסשסוגייתספקאין
הגזימושהמשכיליםנדאה 26החסידים.אתללעגלשיםבכדיזהבענייןשנתלואחרים,
החסידות,התפשטותעלאחדים,ספריםגםכמוהבעש"ט,שבחיספרהשפעת·בהערכת

להשכלההחסידותביןהמאבקואתשינויכמחוללהספראתמתפיסתםנובעוהדבר
מכךוכתוצאההבעש"טשבחיספר'קדושת'בדברהטיעוןכןעל 27ספרים'.כ'מלחמת
בעלהשבחים,שסיפוריאומרהדבראיןאךתיקון'דרושדומיםספריםבכתיבת'שתיקה'

וסייעובחסידותשוניםזרמיםבקרבמרכזימקוםתפסולאבכתב,גםומעטפה
התנועה.שללהתפשטותה

קבציהדפסתחוסרלשאלתתשובהמספקיםלעילשהובאוהדבריםשאיןוודאי
רהתרחבההתפשטההחסידותכהשניםתק"כ,לשנתתקע"השנתביןחסידייםשבחים

זהממיןספריםהדפסתשלה'התעורות'מגורמינפרד.מחקרלכךדרושועודכיותר,
 .זוסוגיהעלגםמעטנלמדאוליהששיםכשנות

הי"טהמאהשלהששיםכשנותהשבחיםספרות

להקבילשניתןהחסידי,הסיפורכהדפסתרנסנסהתחוללהי"טהמאהשלהששיםבשנות
שמתחוללמהואתובפיעטרקוכ,בווארשאהכ'המאהכראשיתשהתחוללאתאליו

כיניהםמקומות,כמספרהתחוללזהרנסנס .וכברוקליןכירושליםהאחרוניםבעשורים
התקופהבאותהביותרוהמרכזיהבולטהמקוםאך 28 'וטשרנוביץווארשהאתלצייןניתן
 :הקבציםשלושתאתתרכ"דכשנתרודקינסוןלוימיכאלהדפיסכאן 29(למברג).לכרבהיה

''מבבואהבוטלישראלדאו . 42-41עמ'תש"ן'אביבתלהחסידות,תולדותדוכנוכ,שמעון 24
 32היהדותמדעיהחסידות,'תנועתומחקרההשכלהספרות :היסטוריתלעובדהמעוותת

 • 15עמ'(תשנ"ב),
 . 6עמ'תשמ"ד,י/,\דקנידג,דח"ל,אחלליכדמן,;חיים 57-55עמ'הכעש"ט,שכחימונדשיין. 25

ירושליםהחסידות,בתולדותומקומומדוז'יןישראלו' :המלכותדדןאסף'דודגםדאו
 • 43-42עמ'תשנ"ז,

מועדתמהדודהפדל,ויוסףלדיב"לצדיקיםדבריקונטרססוד:מגלהשלגלגוליומאיד,יונתן 26
 . 25העדה 56 , 34 , 24עמ'תשס"ד,אנג'לסלוסכתיבתו,גלגוליעלמבואעםומבוארת

אביבותלירושליםהיהדות,ערכיעלכמאבקפדל',יוסףשלהסאטידה''עלקודצוויילכדון 27
נגדמנמידוכנתןו'שלהפולמוס !בלכד'כאמונהפיינד,שמואל ; 85-68עמ'תש"ל,

כעריכתטו),ישראלכמחשכהירולשים(מחקריחסידותמחקריוההשכלה,'האתאיזם
 • 101-99עמ'תשנ"ט,ירושליםדן,יוסףאסף,דודאטקס,עמנואל

הדפוסתולדותפדידכדג,דבחייםדאוזו'כתקופהוכטשעדונכיץכוואדשההעבריהדפוסעל 28
 ; 163-162 , 114-112עמ'תש",יאביבתלומתוקנת,מושלמתשניההוצאהבפולניה,העברי
 • 316 " 315עמ'(תשכ"א),גארשתכטשדנוכיץ',העביר'הדפוסכהן,יוסףיצחק

ת"ס-תד"סכשניםתרבותכסוכןהספד;הנ"ל, 90-88עמ'כזבו;הסיפורמיטב'האמנםגריס, 29
בלכוב;העברי'הדפוספדידכדג,דבחיים ; 119-117עמ'תשס"ב,אביבתל ,) 1900-1700 (

·'; 
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בעבריתמהדורותבמספרבסמוךאורשראוצדיקים',ו'סיפוריצדיקים''עדתהרב','שבחי

היחיד.היהלארודקינסוןאךוביידיש.
צדיקים',דבריעםצדיקים'מעשה :הספריםאתבודקמנדלמנחםפרסםזובתקופה

הדורות'סדרמשרים,'דבריעםהצדיקים'מפעלותקדושים','קהלמקדושים,''פאר
שםבעילוםחסידים''קהלאתפרסםמווארשה,ספריםסוחרוולדן'אהרן 30ועו.דהחדש'
הגדולים'שםספראת 31לרודקינסון),בטעותהספראתשיחסוכאלוהיוכן(עלהמחבר
 33ידועלאלמחברקדושים''סיפוריספרנדפסהזמןבא;תו 32אחרים.וספריםהחדש'

ועודמחבריםכמהעודלהוסיףניתןזורשימהעל 34אב'.'רחמיספראתקטינאויעקב
 35דומה.ברוחעתבאותהשנתפרסמורביםספרים

תשט"ז,אביבותלירושליםגלבו,מיכאלנתןכעריכתלכדב,ו:גלויות,שלאנציקלופדיה
 . 547-545טורים

חסידיים,סיפוריםבודק,מנדלמנחםראוחדשות,למהדורותמספריוחלקקובצולימים 30
מלמכדג-לכוכ,חסידייםסיפוריםנגאל,גדליה(ושובתשנ"אאביבתלנגאל,גדליהמהדורת
ויציב,אמתספרהאמת',נפלאות'ספרבודק,מנדלמנחם ;) 465-157עמ'תשס"ו,ירושלים
ירושליםכרמכן,א'י'בעריכתחסידיו,נפשותספרהנ"ל, ;יא-רמחעמ'ב,תשנ"ו,ברוקלין
תשס"א,ירושליםומזרח,מערבמחקרינגאל'גדליהעודראובודקעלא-קצכ.עמ'א,תש"ס,

 :החסידיהסיפורהנולד,חגה ; 52-30עמ'החסידי,הסיפורמלקטיהנ"ל, ; 232-225עמ'
קבלתלשםעכורהבודק,מנדלמכחסשלכיצירתועיוןמטפיזיות,ועמדותספרותייםעיצובים

ירושליםא,גליציה,מאוריוונדר,מאירתשס"ג;גןרמתאילן,כראוניברסיטתדוקטור,תואר
ראולרודקינסון,החדש'הדורות'סדרספראתכטעותיחסדיינארד . 419-416טוריםתשל"ח,
 • 8עמ'תרנ"ט,נויארקכישראל,כתותדיינארד,אפרים

יעקבלביתהצופהראזינפעלד'יעקבאברהםהיהלרודקינסוןהספראתלראשונהשייחסמי 31
חדה,חרבדיינארד,אפריםככךהמשיךבהערה. 48עמ'תרמ"ג,ווארשאהארץ'משפטאו

;הנ"ל, 16 , 6-4עמ'עררים,משגי;הנ"ל, 8עמ'כישראל,כתות;הנ"ל, 5עמ'תרס"ד,קארני
 ; 153עמ'כהיכל,צלםהנ"ל, ; 39-38 , 29-28עמ'כ,תר"פ,ארלעאנסנירעמי,בתזכרונות

 ; 168עמ'סז;צי!$ליזם,אידישןפרןפרילינגאיןפרומקין'כךאחרים,לכתביםהתגלגלוהוא
Berkowitz., Eph1·aini Deinard, p. 9Q ; ,נאחזאסף,דוד ; 204-198עמ'החסידי,הסיפורדן

ראווולדן,הואהמחברכיהראהצדרכויםככר . 15הערה 141עמ'תשס"ו,ירושליםבסכך,
 C. D. Lippe's ,וכן ; 105עמ'תרכ"ז,אדעסעכהונה,כתרצדרכוים,אלכסנדר

516 . Bibliographisches Lexicon, Wien 1881, p . המראהנגאלשלהרחבדיונואתגםראו
מערבמתקרינגאל,המקור,אזכורללאשוניםספריםמתוךחסידיםקהללתוךקיבץוולדןכי

אישע"ינתחברחסידים''קהלשס'הוא,י'דוע :כתבהורוויץאישש"י . 235-203עמ'ומזרח,
קובץ ?ולאיןמאיןצדיקים'","ספוריס'גםוכןדתו,אתהמירימיושבסוףומרמה,תככים

כאןכיווןכינראה . 1הערה 203עמ'תרע"ד,ברליןוהיהדות,היהודיםכענינימאמרים
 .בדבריושטעהאףלרודקינסון'

 ; 37-36עמ'תשמ"א,ירושליםונושאיה,תולדותיה :החסידיתהסיפורת •נגאלגדליה 32
תשט"ו,אביבתלשדבוק,שלמהלאורהמוציא;זכרונות 106-105עמ'כהונה,כתרצדרבוים,

עמ'(תשכ"ג),טזהדרוםהחדש',הגדוליםשםספרעל'העדותרוכיגשטין' " ; 153עמ'
150-140 . 

 . 234-232עמ'ומזרח,מערבמחקרינגאל, 33
ומחבריהם',אנונימייםספרים'ארבעהכהן'יוסףיצחקראותרכ"ה.טשערנאוויץאב,רחמי 34

 ; 174סימן , 332עמ'בטשרנוביץ,העבריהדפוס;הנ"ל, 136עמ'(תשי"ח),לגספרקרית

 .. ;.,.נ
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ה'התעוררות'גורמיעלהערות

השבחיםספרותבהדפסת'התעוררות'לאותהשוניםגורמיםעלשיצביעוהעדותכמהנעיר
הששים.בשנות

קהלויצירתהי"טהמאהשלהשנייהמהמחציתהחסידותשלהמהירההתפשטותה ]א[
אותםביןמרכזימקוםהשבחיםלספרותחדשים.ספריםלקליטתבסיסיצרוחדשקוראים
להדגישחשובזהבהקשרחסידיות.תורותשקראומאלויותררחבלקהלשפנובכןספרים

אומסויםבצדיקהאמונהלחיזוקתעמולתית,לספרותהשבחיםספרותאתלצמצםאיןכי
שלרחבבמגווןאלאאחדבצדיקמתמקדלאספריםמאותםניכרשחלקמסוימת,שושלת
 36דמויות.

תוצאההשישיםבשנותהשבחיםספרותהדפסתהתפתחותאתרואהגריסדאב ]ב[

המלווהשוניםבעמיםהלאומיתמההתעוררותוחלקבאירופ.ההרומנטיקהמהתפשטות
רומנטיותמגמותלאומיים.ואפוסיםגיבוריםספרותשלוהדפסהמחודשתבהתעניינות

החסידיםעלגםהשפיעוגריס,כותבהעברית,בספרותמשכילידתמגמותעםיחדאלו
הייתה'לאואילןתרכ"דשנתלמןחסידייםסיפוריםקובציהופעתו riלדעכתיבתם.ודרכי
מעלייתנפרדבלתי'חלקוהיאהזמן,'בתהמשכיליתהספרותיתהאופנהאימוץאלא

והקריאההדפוסהכינוס,במלאכתהעושיםוהענותדמן'באותובעבריתהסיפורוהופעת
ספרותגםנתעוררהאירופהבמזרחהעבריתהספרותהתעוררותעםחדשה'.לאופנה
כותבהבעש"ט,שבחישלבלעדית'התקדשות'סביבהשיחכלכןעלהחסידית.השבחים

התעוררותאותהחלהלאכשעדייןאורראההבעש"טשבחיספרמדויק.איננוגריס,
הששים.י'לשנותעדלודומיםספריםנדפסולאכןועלאירופהבמזרח

ערנייםהיואשרחב"דחסידיתפסושבחיםספריהדפסתבהתפתחותמבוטללאמקום ]ג[
הדפוסאתוניצלודובתקופהרעיונותבהתפשטותהמודפסתהמילהשללכוחהביותר

היאשונהחב"דתורתשלפירסומהדדןכי'דומני' :הברמןא"מכדברידרכם.להפצת
היוםועדמאדבהניכרתגדולהזריזותהחסידות.בתורתפירסוםשלאחרתדרךמכל

Louis Jacobs, Their Heads in Heaven: Unfamiliar Aspects of Hasidism, London and 
121-131 . Portland2005,pp . 

העבודה.לאורךהמוזכריםנגאלגדליהבספרימצויאלובשניםשהודפסוספריםעלרבחומר 35
הסיפורתנגאל'ראועת.באותהשהודפסוהספריםשלמלאהרשימהעדייןנערכהלאזאתעם

עמ'שונה,רשימהמובאתתשס"ב,ירושליםהספר,שלהשנייה(במהדורהכבספתהחסידית,
הסיפורתשלביבליוגרפיה :ל~;וקוןנואףאלשטיין'בידינעשהנוסףניסיון .) 313-308
 . 535-459עמ'החסידית,

 . 27הערה 90עמ•בייחוד , 92-89עמ'תשל"ב,ירושליםהדורות,במפנהדיבור,ציוןבן 36
הרחבתתוךמקומותבכמהזהענייןעלחוזרגריס . 40-35עמ'וסיפור,סופרספרגריס, 37

ירושליםמחקירהחסידי,'הסיפורבעיצובכובדשללפועלוהיהודי'חרקעהנ"ל'ראוהיריעה,
 . 94-85עמ'כזבו,'הסיפורמיטב'האמנםהנ"ל, ; 56-46עמ' .)ן"שת(יא-יביהודיבפולקלור

ראואתוסים,ובניתהרומנטיקההלאומיות,התעוררותבהשפעתהחסידיהסיפורצמיחתעל
יסיף.עלי ; 257-256עמ'תשל"ג,ירושליםוספר,לשוןכתב,הברמן.מאיראברהםעוד

 28היהדותלמדעיהעולמיהאיגודידיעוןומגמות,'כיוונים :היהדותומדעיהפולקלור'מחקר
 . 57-56עמ'הבעש"ט,'שבחי;מונדשיין 42עמ'המלכות,דרך;אסף, 20-18עמ'(תשמ"ח),
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חלקלהםהיההשבחיםספרותהדפסתשלבמהלךגם 38ואפשרויותיו'.הפירסוםבאופני
חב"דית,ממשפחהשבארודקינסון'שגםספקכלואין •ואילךהבעש"טשבחילמןחשוב
בהרבה.רחבהבתופעהאלאבחב"דרקכאןמדובראיןזאתעם 39זו.ממגמההושפע
ההתעוררותאתלהסבירבכךאיןאךשלהההיסטוריתבעדנותמתייחדתחב"דשלדרכה

הפצתעלשהתרעמוהיובחב"דדווקאהריזו,בתקופהחסידמידישיצאספרכלבהדפסת
זו.ספרות

התקופהממהלכיכמהעל

ותלויהקשורההחסידייםהשבחיםספרותשהדפסתרחביםמהלכיםכמהעודלצייןיש
הרחב.בהקשרהשבחיםשלהדפסתםאתימקמואלומהלכיםבהם.

להופיעהתחילואלופרסומים'אורתודוקסית'.היסטוריתכתיבהשלהתעוררות ]א[

'חכמתשלההיסטוריתלספרותדאיתמונתבהםוישהי"טהמאהשלהחמישיםמשנות
אם.גם.המסורותאתכממשיכיםאלאכמחדשיםעצמםאתדאולאמחבריהםישראל'.

ספרותהופעתעלגםהשפיעהזוומגמהיתכן 40חיצוניים.אמצעיםבכתיבתםאימצו
מבטמנקודתהחסידותשלה'היסטוריה'אתמחדשלהציגשבאההחסידיתהשבחים
 41פנימית.

כלנדב.המהלךעיקרמתרחשכאןגםחסידיים.דרושספריבהדפסתהתעוררות ]ב[

כתביםחשיפתאלאאורראושכברספריםשלמחודשותהדפסותרקלאאנומוצאיםעתה
הדפסתהתעוררותכילהניחיש 42 •ידבכתבהחסידיותבחצרותנשתמרואזשעדרבים

ספרותביןהברורההחלוקהחסידיים.סיפוריםהדפסתבהתעוררותשלובהאלוכתבים

מלאותאחרישוקןזלמןלשלמהדבריםמנחת ;עי"ןעלחב"ד,''שעריהברמן'מאיראברהם 38
 . 293עמ'תש"ח-תשי"ב,ירושליםשנה,שבעיםלו

שנתאחריהחסידית'התנועהרפפורט-אלברט,עדה ; 38-35עמ'וסיפור,סופרספרגריס, 39
החסידות,בחקרוחברתייםהיסטורייםהיבטים :ועדהצדיקותמורה',מבנירצף ; 1772

 Ada Rapoport-Albert , ; 126והערה 246-245עמ'תשס"א,ירושליםאסף,רוובעריכת
,' Hagiography with Footnotes: Edifying Tales and the Writing of History in Hasidis1n ' 

156 , 144 . Essays in Jewish Historiography, ed. Ada Rapoport-Albert, Atlanta 1991, pp . 
עדהשלעטםפריוביםמחקריםהוקדשוהי"ט,המאהלאורךהחב"דיתלהיסטוריוגרפיה
ואחרים.אליאוררחלאסף.דודגריס,זאבבוטל,ישראלרפפורט-אלברט,

אורתודוקסיתהיסטוריתכתיבהשל'ראשיתהגרטנר,חיים ; 42עמ'המלכות,דרךאסף. 40
 . 336-293עמ'(תשס"ב),סזציוןמחודשת',הערכה ;אירופהבמזרח

 ; 143הערה 320-319 , 302עמ'שם,וולדן.על;והערותיו 197העדה 333עמ'שם,גדטנד, 41
 • 303עמ'שם,בודק,מנדלומנחם

 .מקוז'ניץ,,ישראלבןכריעה,אליקוםמשהר'כתבישלההדפסההיאדנותמניאחתדוגמא 42
מספרנדפסוהששיםבשנותוהנה ;תד"חכלנדבנדפסמשה,בארעטו,פריהראשוןהספר
(ושובתרכ"דלכדבמשה,מטהתרכ"ו);(ושובתדכ"דלכדבלמשה,תפילהמספריו:גדול

משה,ויחל ;תרכ"ולנדבמשה,פרקי ;תדכ"ולכדבמשה,מטה ;תרל"ג)תדכ"ט,תרכ"ה,
א,בחסידות,מחקריםנגאל,דאוואילך.תדל"טמשנתהודפסונוספיםחיבוריםתדכ"ח.לכדב
 . 307-287עמ'
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מדוברהסתםמןאמנםהמדפיסים.ענודקיימתתמידהייתהלאדרושלספרותשנחים
האנשיםאותםכמלאכההעוסקיםהיוקרונותלעיתיםאךכמעט,שונהקוראיםכקהל
דרוש.ספדיכהדפסתידלוהייתהחסידיתסיפורתכהדפסתשעסקמיכלכמעטממש.
לד'ישראלשאריתספדאתכלנדבתדכ"דכשנתשהדפיסעצמו,דודקינסוןלהםראש

כךעל(נרחיבתדכ"הכשנתהמקוםכאותוהתניא''ספדואתמוויעלדניקכעדדבישראל
אנושמוצאיםדרושנדנדיסיפוריםשילובסיפורים','רמזיכתיבתגםנמשכהכהמשך.)

סיפורים.כיןקצריםודרושתודהדברישילובהפו,ךדברגםאךחסיד,יספדככלכמעט
אותוקטינא,יעקבלמשלכך 43קצרות.תודותמכיליםהחסידייםהסיפוריםמקבצידנים
ונותודותלקטתדמ"ככשנתהדפיסאב','רחמיהשבחיםקובץאתשחיבר •הזכרנוככד
הגאולהלכיסופיכהקשרמלדבליןהחוזה'נפילת'תיאורהיאמהןאחתמעשיות,כמה
 44שלו.

מיכלשלתוכניותיואתלהזכירישלדוגמאשונים.משכיליםשלמו"ליותתוכניות ]ג[
והלאההששיםשנותשלכלנדבלדאותשאיןכך 45כלכוכ.השכלהספדיכהדפסתודלף
הדפיסודלףכמקביל.מרכזיםכמהמצוייםכהעיראלאכלכדחסידותספדילהדפסתמרכז
לדנ"קהזמןנבוכימודהספדלהםראשמחודשת,כהחדרהדניםהשכלהספדיכאן

ספרותשלכינוסתוכניתהציעאףהואהדנ"ק.שלכנוקדאכמאל,אכ"ןוספדי ) 1863 (
החסידיתלספרותקונטרהליצורמגמתוכדודהשהדפיסמהספדיםכחלקקלאסית.עברית

(תד"ל-עמדיןיעקבהרבשלהפולמוסלספריכמבואותלמשלכךונדפסת.ההולכת
לציידשניתןכמובן(תדל"ט).פדלליוסףטמידיןמגלהשלמחודשתוכהדפסה 46תדל"ז),
 47ההשכלה.לספרותכתגובהנדפסתהחסידיתשהספרותהפוךכאופןגםזהתהליך

שלכתניולמשלכךוכיידיש,כעבריתהמשכיליתהפופולאדיתהספרותהפצת ]ד[
זוספרותשלנרחביםחלקיםמדוכה.לתפוצהשזכוואחדים,אקסנפלדישראלריק,א"מ

קיימת.לספרותאלטרנטיבהלהציגונאההחסידיםכנגדכוונה
מהתפשטותההשארביןשנבעהמשכילים,מצדהחסידותאלההתנגדותהתגברות ]ה[

האנטיהסאטידיתהכתיבהכהתחדשותהשארכיןביטוילידינאזהדבר 48החסידות.של

קטעיאתמהדורותיומכלהשמיטהחסידיתהסיפורתלהחדרתמפעלוכמסגרתנגאלגדליה 43
מהדרושים,כנפרדהעומדיםסיפוריםבקבצידקמדוברכאילוהרושםנוצרככךהדרוש.
 .לחלוטיןחדשיםספריםנגאליצרולמעשה

חסדזהקטעע"כ.גח-ע"כגזחדמ"כ,לעמכעדגהחדש,העניקרבןספדקטיגא,יעקב 44
תדל"כ.כשגתשנדפסההספדשלהראשונהכמחדורה

קדסל, ; 37עמ'תדמ"ט,וואדשאישראל,לסופדיזכדוןספדסוקולוכ,נחוםדאודולף.על 45
 . 695טורא,העברית,הספרותלכסיקון

הספדים .תדל"זלכרבאמת,שפתספדעמדין'יעקכלאוד',המוציא'התנצלותאתלמשלדאו 46
תד"ל.לכרבספרים,מטפחתספד ;תד"ללכדבהקנאות,תודתספוהיושהדפיסהראשונים

לאורחעמדן-אייכשיץ'הפולמוסאטיגגד'שמואל :כתוךמאיד,יונתןהעדתאתכךעלדאו
 • 103העדה 346עמ'(תשס"ג).טקבלההיהודית',ההיסטוריוגרפיהשל

 . Rapoport-Albert, Hagiography with Footnotes, p . 156כךעלדאו 47
 ; 26עמ'תרכ"ט,זיטאמידכ,ישראל,עלשלוםצווייפל,הכהןצביאליעזרכךעלהצביעככד 48

החסידות:כהערכת'המפנהפייגד,שמואלגםדאו . 17עמ'תד"ל,זיטאמידראשון.ספדג,
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שלטמיריןמגלהפרסוםעםהבעש"טשבחילהופעתבסמוךהייתהשראשיתהחסידית,
ובחוברותעיתוניםעת,בכתביאלובשניםנוסףלגלוזכתה ' 1819בשנתפוליוסף

בולטתדוגמאביידיש.ובספרותבעיתונותגםביטוילידיבאהזופריחה 49מיוחדות.
פולישע'ד~סלינצקי'יואליצחקשללספרווהביקושהגדולההתפוצההיאזהלמהלך
צדרבוים."'בעריכתהמבשר''קולדפימעלבהמשכיםלכןקודםשפורסםיינגל',

 :דיוק(ליתרההדפסהאפשרויותכיעולהמקיף'בירורצריכהשעדייןזו'תמונהמתוך
החסידותהתפשטותשונים,משכיליםמצדההתנגדותחדשים),דפוסבתיפתיחתאפשרות

כפיהשבחים.·ספרותשלהחדשהבהדפסהמרכזיחלקהיווהקוראים,קהלוהתרחבות

עצמה.השבחיםבספרותבמפורשעוליםשהזכרנומההיבטיםכמהשנראה,
מרכזיחלקהמהוויםהחסידותעלהראשוניםרודקינסוןספרילבחינתעתהנפנה

קודםאךהעיקריות,מגמותיהםאתוננתחהששיםבשנותהשבחיםספרותהדפסתבתחיית

וכלגוב.בטשרנוביץמאורעותיואתבקצרהנתאר

ולכדבטשרנוביץ :רודקינסוןשלהספרותיפועלוראשית

אךחב"דית.למשפחהכבןי"ט-כ,בןבהיותושלוהשבחיםספרותאתכתברודקינסון

ממגמתחלקזההיהכינראה .בכךרקעסקלאהשבחיםספרותאתשהדפיסבשעה
לעסוקרודקינסוןהחלי"חבןבהיותוכברספרים.מיניכמהשכללהיותררחבההדפסה

במזרחהיהודיתההשכלהתנועת :והחייםהדתברוסיה',המתונהוההשכלהצווייפלאליעזר
למצואניתןזאתעם . 118הערה 373עמ'תשנ"ג,ירושליםאטקס,עמנואלבעריכתאירופה,
היהדותעלאפולוגטיקהסולידאריות,שלמניעיםמתוןהחסידותאלחיובייחסשלמגמות
ראוהששים,בשנותשוניםפולניםיהודיםשלבכתיבהביטויליד'באזהענייןוכיו"ב.

Marci11 Wodzinski, 'Neither Hated, nor Solidarity: Integrationists and Hasidim in 
Congress Pola11d in Light of "Jutrzenka" and its Circles (1861-1863)', Journal of 

120-137 . .Jewish Studies 36 (2005), pp 
מגמותגליציה',משכילישלהפולמוסמן :ההשכלהספרותבעיני'החסידותורסס,שמואל 49

שלמלאהתמונהבידינואיןעדיין . 109-91עמ'תש"ן,ירושליםההשכלה,בספרותוצורות
 Israel Davidson ,ראוהי"ט.המאהשלהשנייהבמחציתחסידיתהאנטיהסאטיריתהכתיבה

1907 Parody in Jewish Literature, New York . בחסידותההתעניינותעלהמפתח.פיעל
כפיאחרים,חסידיםבידיברסלבחסידירדיפתפרשתגםמלמדתהמשכיליםבקרבזובתקופה
המאבק :חנם"הריבכשקטלא"'עדייןאסף.דודהעברית,בעיתונותביטוילידיבאשהדבר

 . 506-465עמ'(תשנ"ד),גטציוןהי"ט',המאהשלהששיםבשנותברסלבחסידותנגד
תרגוםגםמצויהשואה.לשנותעדרבותוכמהדודות ) 1867 (מבשר'כ'קוללראשונהנדפס 50

על .! ssac Joel Linetski, The Polish Lad, trans. Milton Hindus, Philadelphia 1975 :אנגלי
שאפן.זייןאוןלעבןזייןלינעצקי:י.י.ארטענכערג,שמואלראווהשפעתה,היצירההמחבר,
ה(מינסק)צייטשריפטיינגל'","פוילישןפונעםגעשיכטערעד'צורימיניק,'י ; 1931וויניצע

 Dan Miron, A Traveler Disguised: The Rise of Modern Yiddish ; 198-181עמ' ,) 1931 (
241-248 , 5-6 . Fiction in the Nineteenth Century, Syracuse, New York 1996, pp ; על
 Alexander Orbach, Newראומבשד','קולעיתוןשלחסידיתהאנטילמגמהכהקשרהיצירה

Voices of Russian Jewry: A Study of the Russian-Jewish Press of Odessa in the Era of 
205 , 170 , 169 , 156-158 , 118 . the Great Reforms, 1860-1871, Leiden 1980, pp . 
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החדש'ותומיםאודים'ספדהואלדפוסשהביאהראשוןהספדלדפוס.והבאהבהדפסה
איגעלאליהושלהדפוסבביתבטשדנוביץהדפיסאותוגורלות,בענייניהעוסק(תדכ"ג),

נפלאה'מעשהמסקאליט,מרגליותאלעזרו'שללספרונחשףגםכאןהאאס."ויוסף .
שהשפיעספד 52השנה,ובאותההדפוסביתבאותושנדפסוויטפסקעד',זלמינאלד'ונורא
חסידית.שבחיםספרותלכתיבתלפנותעליו

שבחים.ספרותעםנמניםשאינםספריםהזמןבאותוהדפיסהחסידייםהקבציםלצד
התרגשות'ספ'ן •מטולצ'יןחיותשלוםעקיבאו'שלהקבליהמוסדספדאתהדפיסכך

באותומבואלוהקדיםשדודקינסוןאדמית-זוהדיתבלשוןהכתובספד(תדכ"ד),הנפש'
 54(תדכ"ה).העדות''לוחות •צאזמידעוזרו'מאתעדותהלכותבענייניוספד 53 ;הסגנון

מו"ל)למילהגםומרמזלוימיכאל(הואהמ"למאתדבריםדודקינסוןצירףהאחרוןלספר
משפחתו.אילןבציוןאחדיםבספריםגםכמוחותםהואשמואתלידו.הספדהגיעכיצד

התניא''ספדאתודוקרהשליהושעאברהםעםיחדלדפוסהביא(תדכ"ה)שנהבאותה
ו'החסידיהאדמו"רשלתודותיוספדאתלדפוסוהביאועדך ";מליאדיזלמןשניאורלד'

 •.מצ'דנובילמרדכיו'שלתלמידוישראל,'שארית'ספדמוויעלדניק,בעדדבישראל
יוסףהרבהסכמתאתזייףדודקינסוןכישטענוהיולימים 56חב"ד.חסידיבידיש'אומץ'

תרכ"ג.טשערנאוויץהחדש,ותומיםאוריםספר 51

 •שייןמדנגיהושעכידימחדשנדפסהספרתרכ"ג.טשערנאוויץמהרב,ונוראנפלאהמעשה 52
-324עמ'חכ"ד,שעריהברמן,ראוהספר,על . 265-247עמ'(תשנ"כ),וחכ"דכרםכתוך

 , 330-329עמ• , 141סימן , 325עמ'כטשרנוכיץ,העבריהדפוס;כהן, 120-119סימנים , 323
מחקרי •נגאל ; 213-212עמ• •לתולדותיהפרקים :יידישספרותשמרוק,גםראו . 161סימן
 . Rapoport-Albert, Hagiography with Footnotes, p . 156 ; 220עמ'ומזרח,מערב

-1868 (מטולצ'יןחיותשלוםעקיבאהואר•המחברתרכ"ד.לעמכערגהנפש,התרגשותספר 53
מטולצי'ןחיותשלוםעקיבאשלך•דרכולאוהב:'מאויבאסף,דודכהרחבהעליוראו .) 1815

מזרחיהודישלוכתרבותםכתולדותיהםמחקרים :לירושליםמווילנהלחסידות',מהתנגדות
הולצמן,אבנרבוטל,ישראלאסף,דודכעריכתורסס,שמואללפרופסורמוגשיםאירופה

 . 47-46עמ'תשס"ב,'ירושליםפרידלנדר,יהודהפיינר,שמואלטורניאנסקי,חווה
הרבשלהסכמותיהםנלוולספרתרכ"ה.לעמכערגהעדות,לוחותמקאמניץ'צאזמירעוזר 54

למו"ל.ולאלצאזמירנתנוההסכמותקלוגר.שלמהוהרבנתנזוןחלדישאוליוסף
בסקירותנרשםוכןקוגל,שלהדפוסבבית 1856כלמברגנדפסכינכתבהספרשערעל 55

מהדורותיוהחביא,ספראמריםלקרטיחכ"ד'תורתמונדשיין'יהושעשונות,ביבליוגרפית
יתכןשלאזה,תאריךעלתמהוככר . 85-84עמ'תשמ"א,חב"דכפרוביאוריו,תרגומיו

 Heller, He Should be called Sama'el ,ראו , 11כןבהיותולדפוסהספראתהביאשרודקינסן
90 , 79 . pp . להשערהחיזוק . 1865להיותוצריךהספרותשנתחלפוכנראההואהחידהפתרון
תולדותפדידברג, , 1861כשנתרקלפעולהחלקוגלשלהדפוסשביתבכןלמצואניתןזו

ובאותומקוםבאותולבדו,ורוקרבידינדפסזההכעיצובהחביאספרוכי ; 86עמ'הדפוס,
 . 103-102עמ•חב"ד,תורתמונדשיין' ' 1864כשנתדפוס,בית

להיותצריךההסכמהפי(עלתרכ"דלמברגישראל'שאריתספרמווילעדניק,בערדבישראל 5.6
רודקינסון .תרל"זקעניקסכרעגשלישיתומהדורה ;תרכ"חזיטאמירשניהמהדורהתרכ"ה).

רודקינסוןהקדיםלספר .גלויבאופןהספרשלהראשונותהמהדורותשתימאחוריעמד
 ,,ועםמטשרנובילאהרןך•עםלדבריוהתייעץהואלמת.·ציון•חשיבותעלארוכיםדברים

באופןערכוגםאלאלדפוסהביארקלאהספראתהספר.הדפסתלגבימטולנאדוד

',.,,., 
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שלשניהמהדודהגםכלנדבהדפיסדודקינסון 57 •האחרוןלספרשניתנהנתנזוןויהלשאול
 58הפנימי.ובסדרהחיצוניבעיצובשינוייםבוועדךהחדש'ותומים'אודיםספד

שתהיהדודקינסוןשלהדופןיוצאתהעריכהביטוילידיבאההאחרוניםבספרים
.הקדיםבתוכנווגםבמבנהוגםמוזרשהואהנפש','התרגשותלספרחייו.בהמשךבולטת

הדרושספדימדובשונהבמתכונתעדךישראלו'שלספדוואת ;בארמיתמבואדודקינסון
התודה.פרשיותסדרעלשלאהיינוהתקופה,בניהחסידיים

דודקינסוןידימעשההשבחיםספרות

 :שבחיםכספרותהכתוביםחיבוריםשלושהכלנדברודקינסוןפרסםתדכ"דבשנת
'שבחיספדבמקביל.וביידישבעבריתתדכ"ד,בשנתכלנדבאורדאההרב.שבחי ]![

לדובמהדודות,שלדבלמספרזכה •מליאדיזלמןשניאורו'תולדותשעניינוהרב',
חסידים.קהללספרהועתקמהספדגדולחלק 59המבוא.ובהשמטתהמחברשםבעילום

ומאזתדכ"הבשנתכבדמחדשהודפס .תרכ"דבקיץכלמברגהודפסצדיקים.עדת ] 2 [
ממנוגדוליםחלקיםהספד.שלמועדתמהדודההתקיןנגאלגדליהפעמים.שלדבמספר

והקדמהסיפוריםושלושהעשריםכוללהספדחסידים.קהללספרכןגםהועתקו
להםואיןלראשונהכאןמודפסיםהסיפוריםדובהבעש"ט.שבחימהקדמתהמושפעת

 60קודם.מודפסמקוד

אודדאהישראלשאריתספד .נתנזוןהלוישאוליוסףהרבמאתהסכמהוצירףמשמעותי
 •מונדשייןיהושעמאתמבואתשנ"ח,יורקכיואכעדלאנדעד,גדליהכידימחודשתכעריכה

 • 97-13עמ'
אוושכדוגאוןווייסכעדג,יעקביצחקדאוזויפה,כיוהשערהזושכהסכמההבעייתיותעל 57

ישראל,שאריתספדכנגדהביטוייםאתגםדאו . 102-100עמ'תדמ"ד,וואדשאסתרים,מגלת
דברי-דייכעדסכעדג,יעקבכןמשהאצלמצויהווייסבעדגדבריעלביקורת . 33 , 28עמ'שם,
מספריוכאחדזולהאשמההתייחסעצמודודקינסון . 7עמ'תדמ"ה,וואדשאספד'

 Michael Levi :הזבדאתשהמציאאון'}('כהןצדקכהןיוסףאתהאשיםכשהואהמאוחדים,
Rodkinssohn, Der Schulchan Aruch und seinen Begiehungen zu den Juden und 

Nichtjuden, Wien 1884, p. VIII . ישראלשארית ,מונדשייןגםדאוכהסכמות,הבעייתיותעל
 . 100 , 42עמ'(תשנ"ח},

 .השנייהכמחציתפעמיםמספרהודפסהקונטרסתדכ"ד.לעמכעדגהחדש,ותומיםאודיםספד 58
 .אלוכהוצאותידהיהלאלדודקינסוןכינדאהאן •וכיידישכעברית •הי"טהמאהשל

 • 1866לעמכעדג ; 1865;לעמכעדגתדכ"הלעמכעדג, ;(יידיש}תדכ"דלעמכעדגהרב,שכחי 59
סימנים 354-352עמ'חכ"ד,שעדיהברמן,שדשםכפיהספרוןשלהמהדורותרשימתאתדאו

עמ'ומזרח,מערב.מחקרינגאלאצלהספדעלקצרהסקירהדאו . 10סימן 364עמ' , 266-257
תדכ"ד.לכדבהרב,כשכחיהשתמשנוכאן . 221-219 , 207

לוימיכאלסיפוריהמבוארת,המהדורהואת . 219-212עמ'ומזרח,מערבמחקרינגאל, 60
זכההספד . 97-15עמ'תשמ"ט,ירושליםנגאל,גדליהמהדורתחסידיים,סיפוריםדודקינסון:
'השלמות',הברמן,מאידאברהםדאוהמחבר.שםהזכרתללאלדובמדוכות,להדפסות

שמוכימצייןהברמן . 361עמ'תשי"ט,מרחביהה,ישראל,ספרותתולדותצינכדג,ישראל
אצלככדמצויהלספרקצרההתייחסותההקדמה.כסוףת;בותבראשינרמזדודקינסוןשל
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תרכ"הבשנת .תרכ"דכלמברגלראשונהנדפסהמשולש.מהחוטצדיקיםסיפורי ] 3 [

רקהשתנהלאהתוכןלכת'.מטיבימארבעהצדיקים'סיפורי :שוגהבכותרשובהודפס
שלמוערתמהדורההספר.בפגיםכמקודםולאהשערעלגםמופיעשרה'סליבר'שלשמו
 61 •נגאלגדליההכיןהספר

מחברם.אופיעללעמודבכדיהספרים,בשלושתמרכזייםנושאיםבמספרעתהגרון

ונאמנותםמקודרת

מקורותיו:עלהבאיםהדבריםאתרודקיגסוןכותבהרבשבחילספרבהקדמה

הישישהגאוןרבינוקדושתכצלהסתופפואשדוהחסידיםהחכמיםכיןבהגדלתימנעורי
עושיםאנחנואשרכסליוי"טכיוםכשנהשנהומדיותלמידיוזצוק"למלאדיזלמןד"ש
נפדהאשדהקדוש.לובינונעשהאשדהנסלמזכרתויו"טושמחהמשתהיוםאותו

לאאשדוהחכמיםמהזקניםתמידוחקרתידרשתיההואכיום[מפטדכודג]מפ"כממאסרו
 ] ... [המעשהשד.שיעללהתחקהרציתיכיכמאסרולחרבקדהאשדאתכאמונתםיכזבו

לחקוקתמידמשתוקקהייתיהמעשהפרטימכלאופניועלדיבוררבדליגודעוכאשר
השכלמוסדכיהזאתהנוראההמעש'[ה]זרענומפיישכחלאלמעןברזלכעטהדברים

 62מדע.מכינילכלהוא

כינאמרשםהבעש"ט,בשבחיהמדפיס'ב'הקדמתהמופיעיםהרבדיםאתמזכירהזועדות

עלהיאמצביעהפגיםכלעל 63בקבוצה.שנאמדושבחיםבסיפוריהספדשלגרעינו
כימדגישדודקיגסון 64זקגים.מחסידיםפהבעלששמעסיפוריםהמחבר:שלמקורותיו

כללכךההקדישולאשידעאוחיברו'רודקינסוןכישידעכלי , 97עמ'כהונה,כחדצדדכוים,
חשיבות.

 . 138-99עמ'דודקינסון.לוימיכאלסיפורי;הנ"ל, 224-221עמ'ומזרח,מערבמחקרינגאל, 61
גדליהמשמעותיים,שינוייםללאמחדשנגאלהדפיסהאחרוניםדודקינסוןספדישניאת

למהדורתונפנהאנו . 155-21עמ'תשס"ו,ירושליםמלמכדג-לכוכ,חסידייםסיפוריםנגאל,
הראשונה.

א.עמ'הרב,שכחי •דודקינסון 62

כיןהדמיוןעל . 26-23עמ'תשנ"כ,ירושליםדוכינשטיין'אברהםמהדורתהכעש"ט,שכחי 63
סיפור . 105עמ'וסיפור,סופדספדגריס,דאוכוקאצ'ו,שלדקאמדוןלמסגרתאלורבדים
כרקכניברזל'אכני"החזן'אברהם ,,דאומאוחדת,כדסלכיתכמסורתגםמופיעדומה

מהאחדכלוסיפרוהתלמידיםנתקכצוהכעש"טהסתלקות'לאחד :לסימןכט,עמ'תשכ"א,
הי'ושובזצוק"ל,מהכעש"טהמעשיותכלידעוהואגדליה,הד"דאצלחי'והקיבוץשידע
עשהמליניץגדליהשה"דוכדומהכעש"ט.השבתינעשהומזהמעשיות,ג"כיודעשה'יאחד
צג,עמ'תשמ"ה,ירושליםהד"ן'שיחותמנמידוכ,נתן ,,לוכדיוהשוו ;כעש"ט'תשכחיאת

אלחנןדאושונים,מקבציםהכעש"טשכחילעדינתכהקשרזו'כדסלכמסורתעלקלח.סימן
למדעיעשרהאחדהעולמיהקונגרסדבריהדפסה',עדינה,מסידה, :הכעש"ט'שכחידיינ,ו

 . 149עמ'תשנ",דירושליםשנ,יכדךג,חטיבההיהדות,

שלהשתיקה'כ'שנותעודנשמעתזוביקורתרכים.למשכיליםביקורתמוקדהיווהזהעניין 64
וויעןצדיקים,דבריופדל'לדיכ"להמשותףכקונטרסלמשלדאוהחסידית,השבחיםספרות

מקוםהמדרש,ביתשלהתנור''אחוריכמושגסמליביטוילידיבאהדבר . 16עמ' , 1830
הצדיקים.עלכעלמאמעשיותהמספריםוהקבצניםהבטלניםשלמושכם
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הידיעהמחיסרוןלכתובאוכלכולם'לא :ומוסיףשמע,אותםהסיפוריםכלאלואין
לה:ביאדודקינסוןשלהבטחתוהסיפורים,נאמנותעלהדגשותיוכלעם 6הידיעה'.'ומקוצר

נוספיםטעמיםהיוכינדאה 66 •בפועלהתגשמהלאוסיפורסיפורבכלהשמועהסד iמאת
הדפסתותחילתפהשבעלהסיפורתפוצתהואמהםאחדהמקורות,נאמנותלהדגשות

הששים.בשנותהסיפוריםאותם

מסודותותיקוןשבכתבסיפורפה,שבעלסיפור

 :כתיבתוממניעיאחדאתדודקינסוןמגלההרבלשבחיבהקדמה

בשנהראיתימאשראךהרב.בכברדח"ראגדעפןהזאתהמלאכהאללגשתעתהעדיראתי
שקדיםמלאהוהיהזלמינא)ו'מעשהבשם(נקראהע"טעלהמעשהנדפסההעבדה

וכאשדהרבשםאתמעולםשמעולאידעלאאשדברקאווינאילידכתבה(כיושטוחים
 ] ... [הרעמןהטובלהפרישהשכילולאהספדעלאותההעלההמעשהתינוקמאיזהשמע

ספד."עללכתובלה'לעשותעתאמרתי

זלמינאלד'ונורא'נפלאה'מעשההואספדואתדודקינסוןכתבאליושכתגובההקונטרס
סמךעללתקןשבאכמיעצמואתמציגדודקינסוןלכן.קודםהזכרנואותווויטפסקעד,

בעודהחוזרזה,ענייןהמטעה.הפרסוםבעקבותשנפגמההתמונהאתנאמניםמקורות

הפנימית.החסידיתהעבדבתמונתבלבולשלמצבמשקףדודקינסון'אצלמקומותמספר
זהענייןהסיפוירם.שלמוקדמתהדפסהבהעדרהחסידותאבותעלסותרותמסודותנתרנו
 :וכותבלקוראדודקינסוןפונהבההנזכרתההקדמהמהמשךגםעולה

אשדתמצאאוקצתבשינויאותהידעתאשדדבראיזהבספרתמצאאולינעיםקורא
כיתדעכיחלילהלשקדןאותילדוןבדוחיךתנהלאלשמועתךמכפיהוספתיארגדעתי
אלונקיההסולתשכלילפימהםנדדתיואשדהסיפוריםכלובכבדהבגפההרקדתיאנכי

וחכמים."וצדיקיםחסידיםמפיבידיהםומקובליםלפניךהצגתים

ה'אמיתית'גרסתםאתמציעודודקינסוןבכתב,הועלוואףהסתובבושונותמסודותהיינו,

'כיהיאכתיבתומסיבותאחתכיכותבהואצדיקיםלסיפוריבהקדמהגםכךו'הנכונה'.
זוטענהלצד 69וגודע'.מוסיףשמעולפיאישאישההמון,בפימאדהסיפוריםנשתבשו

מתוךקטןחלקאלאאינםשליקטהסיפוריםכיהאמידהמקומותבמספרונשניתחוזרת
הנושא.אתלהקיףכדיבואיןשיכתובכלוכיבהרבה,רחבמכלול

א.עמ'הרב,שבחידודקינסון' 65

שמעתיה'.וממיספדהמימעשהכלקודםכתבתי'ואנכי : 17עמ'צדיקים,עדתדרדקינסון' 66
יערתימאשדגרעתיאשרעלחביב,קוראלפניך.להתנצל'הנניהתנצלות:דברי , 81עמ'רשם,

שםהתעלמתימהםומהרבהספרה,ומיששמעתיהממיאותהאכתובמעשהכלכיבהקדמתי
שמותםנקוביםלהיותהאנשיםיתרצו:לאאמרתיכינחמתישרביאחריכיידיד.ידעהמספר.

לוח'.עלי
א.עמ'הרב,שבחירודקינסון' 67

ג.עמ'שם, 68

 . 100עמ'צדיקים,סיפורירודקינסרן. 69
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פיעלאףהבעזv"ט'.'זvבחילספראלובקבציםרודקינסוךזvליחסואתלבחוןמענייך
בזvבחיהובאולא'אזvרסיפוריםכמזvליםספרותוכךאתמציגהואצדיקיםעדתזvבפתח

מדויק.הואהבעזv"טזvבחיבספרהכתובכללאכיהספרבאותוגםנרמז 70הבעזv"ט',
 :באומרוזvבידוהמסורתפיעלהנכונההגרסהאתהואמציגוזvוב

סלוצק,וקהלהדירזאדוצעסאצלהיהאשרמהכעש"טכעש"טבשכחיהמבוארהמעשה
אשררבהמוחקעכרכיכזהאשםלאוהואלאמיתה.ספרהולאגמלחמרשםהרכיב
והואשונים,מאנשיםהרכהכסיפוריםהדבריםנשתנוכעש"טשכחילהכותכהנ"למהעיר
המעשהכדורשמעתי.ואנכילשקראםלאמתאםשמע,אשראתמהתחלההגלידןעלרשם

אמת."דבריויוכרוהקורא,לפנילהציעוהנניסוף.ועדמתחלה

מפעלגםמכותביהחלקבעיניכךאםהואהשישיםבשנותהשבחיםספרותהדפסתמפעל
לידיבאזהדבר 72בדויות.אומדויקותלאמעשיותו'סילוק''פגומות'מסורות'תיקון'של

 .מלבוסיפוריםבדההבעש"טשבחיעורךכילומרנרתעשלאוולדךאהדךאצלגםביטוי
בלשונו:

ודעתכהשכללאכעש"ט,שכחיכשםאותווקרארבינושכחיהדפיסאשרהמדפיסדגם
דמההימים.שכעתאורולהללכשכחוולהפליגלספרהמלךאחרייבואאיךכיזאת,עשה
והירחהשמשהנהלאמודלפושעיםידנתןוכזהמלכו,בראאשרכדאיםדבריםככמהגם

לאשםספראשדהשבחיםכלכיידעלאואיך .יליץהואוללציםדגו'וכוכביםעשרואחד
החצי."אףהגידולארבינו.קרסוליעדהגיעו

מכאךלהביךאין 74אחרים.חסידייםבמקורותגםלמצואניתךזוטענהשליותרמעודןנוסח
החסידיםבעיני'מקודשות'לאאו'מקודשות'היוהבעש"טשבחישבספרהמסורותכי

בשבחישנדפסומהדבריםכמה'לתקן'הצורךאתשהרגישמינמצאהזמןשבמהלךאלא
רודקינסוןהדגישזומתחושהיוצאכפועליותר.'נאמנות'אחרותמסורותלאורהבעש"ט

המסורותעלשערערמינמצאשלימיםמענייך 75הם.נאמניםמקורותיוכיוהדגשחזור

 . 15עמ'צדיקים,עדתדדדקינסדן' 70
הכעש"ט',שלרוכוראשיתעלסלדצק'מסדרתטלו,אדםראוהסיפורעל . 43עמ'שם, 71

אסף,דודאטקס,עמנואלכעריכתטד),ישראלכמחשכתירושלים(מחקריחסידותמחקרי
 . 38-15עמ'תשנ"ט,ירושליםרך'יוסף

 • 213-209עמ'יידיש,ספרותשמרוק,כךעלהעיר 72
דבריע"א.לחהכעש"ט','רבינוערךתרכ"ד,דדארשאהחדש,הגדוליםשםוולדן,אהדך 73

שמצאמיהיהע"כ.כדתש"כ,ירושליםאמונים,שומרואטה,אהרןו'כתבכךעלביקורת
ירושליםספר,אמריספרתפילינסקי,י"שראואחר,ענייןבשלזהבספרמינותשלשמץ

תסחעמ'תשס"ג,

עמ'ג,תשנ"ה,יורקנידמאנסיהשם,מעשהספר ; 54-52עמ'הכעש"ט,שכחימונדשיין. 74

תמט-תנ.עמ'ספד'אמדיספד;תפילינסקי,תתמג-תתמד
המהדאמיתיםכדודיםהספרכפניםהוספתיאשדהמעשיות'גם :געמ'הרב,שכחירודקינסון' 75

הזהכספונכתבואשד'המעשיות : 17עמ'צדיקים,עדתהנ"ל,בישראל'.להפיצםוואדיים
צדיקיםלבחכמיאנשיםאותםספרוככולםכדדכםאשדהמה,וכדודיםאמיתיםכולם .

 , 69 , 9עמ'נגאל,מהדורתחסידיים,סיפוריםבודק,לדבריהשוווחסידים'.;קדושים

191-190 . 
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אינםשמקורותיוהיינוממש,הטעםמאותורודקינסוןשלהרב''שבחיבספרהמובאות
 76מהימנים.

ההשכלהלספרותתגובה

והואבתקופתו,השבחיםספרותלכללמניעהמהווהלכתיבתו,נוסףמניעמצייןרודקינסון
מלקטיםואצלהשיטיןביןרודקינסוןאצלנרמזזהדבר 77ההשכלה.תנועתשלהתגברותה

החכמים','אמונתשלההדגשהאותהכלאתלראותניתן .יותרגלויבאופןנמצאאחרים
ספרבראשבימיו.ההשכלהתנועתשללהשפעתהכתגובהלחזק,רודקינסוןביקשאותה
 :וכותבהדבריםאתרודקינסוןקושרצדיקיםעדת

מחוזככלצדיקיםיתברךהשםשתלמאד,הלבבותנתמעטואשדהזה,היתוםכדודכי
כאמונתאחדכאישההמוןכלולקשרלחזקהגדולים,עםהקטניםה'יראיהמהוכפלן'
לנועתההואנחוץהזההדברכידברי,לשנותוהננייהולל.שכלולפיאישאישחכמים

אשרעמינו,ממשכליהמספחתעתהרכההרכיםבעוונותינוכיהקדמוניםמדודותיותר
החכמיםולולאהרת.יסודיכללהרוסהשכלה,כשםנינוחאשרההוללותאללכםנתנו

חלילה."כולנואבדנועתהכיכעדם,לעצורפלךבכלהיושבים

האלקיםעשהזהלעומתזה'כיפשהההשכלהשלזהש'נגע'וכותבדודקינסוןממשיך
 79המדומה','ההשכלהגםרבתההבעש"טהתגלותועםלהקדושה:המנגדתהקליפהמצד

כתריסהצדיקיםסיפוריבחשיבותהואדואהכןעלומשיהא.''עקבתאבימיעתהבייחוד
לספרשלעגוכשםלספרוללעוגעלוליםשמשכיליםידעגםהוא 80ההשכלה.אותהבפני
לעומתהחסידים,שלהעילגים''שפתעלהמשכיליתהביקורתובשליתכןהבעש"ט.שבחי
 :הבאיםהדבריםאתהרבלשבחיבהקדמתודודקינסוןכתב 81והדצויה,הראויהצח''לשון

אחריםוספריםבוהחיבשאתהמזכיר , 4עמ'תדס"כ,ברדיטשוכרכי'ביתהיילמאן'א"ש 76
'יסודותעלהבנוייםוכספריםיסוד'כללהםשאיןשונותשמועות'מפיהנדפסיםכספרים
בדברינוסףענייןלצייןיש . 213-212עמ'יידיש,ספרותשמרוק,דבריאתכראורעועים'.
שלהחב"דעמודיותולדותהרבשכחיאתמכקרשהואבשעהרבי.כביתהיילמאן

'אפיקורסותו'לענייןנטפלהואאיןאןהשגוייםמקורותיוענייןאתרקמצייןהואדודקינסון
עלשלום.וספרוצווייפלאתהיילמאןמתקיף , 5עמ'שם,בהמשך,אחדים.שעשוכשם

ממש.משכילברודקינסוןראהלאכילשערניתןמכאןמשכיל.היותובשלדווקאישראל,
 • 361עמ'ה,ישראל,ספרותתולדותצינבדג,'השלמות,'הברמן,דבריאתגםראו 77

 . 16עמ'צדיקים,עדתדודקינסון' 78
אףעלההשכלה,בספרותהואגםנעוץכאןבומשתמששדודקינסוןמדומה''השכלההמונח 79

שלוגבולותיההמזויפתכהשכלה'המאבקפיינד,שמואלראוכולל,הואכאןשהשימוש
מזרחיהודישלובתדבותסבתולדותיהםמחקרים :לירושליםמווילנההיהודית',המודרניזציה

חוההולצמן,אבנרבוטל,ישראלאסף,דודבעריכתורסס,שמואללפרופסורמוגשיםאירופה
 • 23-3עמ'תשס"ב,ירושליםפדידלנדד,יהודהפיינד,שמואלטודניאנסקי,

 . 17עמ'צדיקים,עדתרודקינסון' 80
והשתמשהחסידים''שפתאתשחיקהפדליוסףידימעשהבסאטידותכייחודבולטזהעניין 81

ללעגלשיםככדיזאתמיידיש.ישיריםותרגומיםבביטוייםהשזורהמשובשתכעבריתבכוונה
ורסס,שמואלכןעלדאוהמשכילית.הצח''לשוןלעומתהחסידיםשלהעילגים''שפתאת
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והןהספרמפניםהןהסיפוריםבםסדרתיאשרוהקלהנמוךלשוךעלתתפלאלאגם
נימוקיאכלנאהומליצהצחלשוךעללהעתיקםידילאלישכייקיריליהאמידמההקרמה.

 82כגדול.נקטךבוקוראכלירוץלמעןעמי

שנהשהודפסבודקמנדלמנחםשלצדיקיםמפעלותבספרגםאנומוצאיםדומהלשון
 :לשונווזה •מדודקינסוןזהענייןהעתיקשבודקוכנראה •מכןלאחד

פניםהןהקדושיםהדבוריםוהןהסיפוריםהדסדרתיע"כאשרהנעיםהקוראלתועלתןאן
צחלשוךעללהעתיקםידילאלכע"השישואףוקלנמוךכלשוןהכלהקדמתווהןהספר
כגדול."כקטןבוהקוראכלירוץלמעןעמיונימוקינאהומליצהונקי

גםהואאךהחסידים'.'לשוןעלשלעגוהמשכיליםביקורתאתהכירדודקינסוןכינראה
הואצדיקיםעדתבספרפשוטה.כתיבהביכרכןועלספדושלהיעדקהלאתהיטבהכיר
 :ההשכלהספרותכנגדזוספרותחשיבותהדגשתבתוספתאךזהענייןעלשובחוזר

מלאיםכולםהמחברת,כזהבלקטואשרהמעשיותרובכיוישכילהקוראידאהזאתעוד
כקטןבו'קוראכלירוץלמעזמאדופשוטנמוך •קלכלשוךהצגתיםכךועל .'הויראתמוסד
ביטולםכעתהמעשיותאלולקרותלהםנאההספרמביתהיוצאיםנעריםוגם •כגדול

אח"כילמודאםואף ]".[כקנהלכבורןכעתכלבושורשהדבריםיכולמעןמלימודים,
 84קליפתו.מתוןהרימוןלברורידעספרים,שאריאוגדלו,כעתהחקירהספרי

 :ומוסיףקל''לשוןעלמרבדשובהואצדיקיםסיפורילספרבהקדמה

הקטניםבניהםאתיחנכולמעןגםאםכיההם,הסיפוריםנאספוהדעהגדולילפנירקלא
כיגדלם.כעתה'מדרךיסורולאלמעןהחכמים,אמונתכלכםלהחקיקכאבם,כעודם
הקודש,לשוןהמכיןכהנערהדעותיתרבושלאזה,עלמאדלעייזההכרחהללוכעתות
המשכילים."כספריעינולשים

פשוטהבלשוןדווקאהואפונהכןועלמפניהותריסלהשכלהתגובההםספריוכןאם
המשכיליתהספרותשהשוואתספקאיןצעירים.נעריםגםהרבדיםאתלהביןשיוכלו
שליחסםבידודגםכמומרתקים,פדותתניבהחסידיתהשבחיםלספרותהתקופהמאותה

בכלל.ההשכלהספרותאל'המקבצים'
לספרוולדןשלבהקדמתוגםלמצואניתןההשכלהאללהתייחסותמעניינתדוגמא

אתגםביניהןדודקינסוןמחיבורישלמותפסקאותכאןהעתיקוולדןחסידים.קהל

מצדיקיםואיגרותמעשיותפדל,יוסף :כתוךוכני-דורו',פדליוסףכעיניהעברית'הלשון
 ; 48-42עמ'תש"ל,ירושליםורסס,ושמואלשמרוקהנאמהדורתשלומנו,ומאנשיאמיתיים

פדל',יוסףמאתטמירין""מגלהשלכיידישהנוסחסממני :לשוןאל'מלשוןורסס,שמואל
 . 83-81עמ' ,) 1996 ( 3חוליות

ג.עמ'הרב,שכחי •רודקינסון 82

כןעל . 70עמ'נגאל,מהדורתחסידיים,סיפוריםבודק,צדיקים',מפעלותל'ספרהקדמה 83
 • 14 , 9עמ'שם,ראו •רודקינסוךמכתכיהעתיקשבודק

 . 17עמ'צדיקים,עדת •רודקינסון · 84
 . 100עמ'צדיקים,סיפורירודקינסון, 85
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שלהכלליים.דבריועלהוסיףהואאך 86למעלה.שגיוונהההשכלהלספרותההתייחסות
לאוהיאתגובתו .בסמוךנדפסושספריהםהמתעיםהמשכיליםשלפירוטגםרודקיגסון

הששים.בשגותמחדששנדפסוהשכלהלספריאלאבתקופתושחיולמשכיליםדווקא
באירכות:מלשוגהנביאזוהקדמהשלחשיבותהבשל

להרעהמהחכמיםאשד ] ... [עמינוממשכילימאדהמספחתרבתהכעתבעוה"דוהנה
ומלעיביםהדתיסודיכלאתלהרוסכבוהוהשכלהבשםאשדלהוללותלבםאתונתנו

ובעוה"דהקדושה.מתודותינולהלעיגבספרהבליהםדבריוכתבוובצדיקיו.ה'במלאכי
החולץ,"ובע"מהזמן,"נבוכימודהמחבר]נבעלבע"מכמוכאלוחברחובריכעתנתרנו

א"אופוקדיםלהעוכדיםוכמה.כמהוכדומהעניות,"מס'תודה.··שלדרכההצופה,"
התלמודמדברילהלעיגמיוסדיםוכולםדודיםלדודוזכרםשמםימההטומאהאבות][אבי
 1ח"בוזולשפוךז"לחכמינודברילבזותבחובםטמוןצפעונימאודתאשדוהפוסקיםהק'
לטובהאלקי(זכרהאחריהם.ללכתבניהםלחנךהעםדלילבבינהוולמעןכבודםעל

התועבותעםיסחרואשדהסוחריםאתוקללוהחרימואשדדוסיאמדינותוגדולילרבני
יהיבהםוהקוראיםכאלוהבליםכדבריהעוסקיםוכלתגדיהןותגריותגדיהןהםהאלו
אחדיילכולמעןבעםלעצורפלךבכלעתההיושביםהחכמיםולולאעולם).לדוארןשמם

עתהכיונו'מינותזולכבכםאחדיז"לכמאמדםעינםואתרילבכםאחדייתורוולאה'
הצדיקיםעשואשדהמעשיותכלהספדיםמכלואספתילקטתיולכןחלילה.כולנואבדנו

והספדים ] ... [ויראיוה'אחדיללכתהישראלינפשולהתפעללהלהיבבכדיכישראל
ישראל][כני "'בילכוולאהנאמנים.עבדיוה'יראיאחדיללכתכלכנםשורשיכוהיקרים
הגדילויאמדומצותיהושומריהתודהעסקגדלהכמהוידאויועילולאאשדהתוהואחדי

קוראכלירוץלמעןמאודקלבלשוןאותםוהצגתיהנאמנים.צדיקיו "'עעמנולעשותה'
המעשיותלקדותלהםנאהמלמודםהכטלםכעתחמדכחודיב"ינעריוגםכגדולכקטןבו

עמ'ומזרח,מערבמחקרי;נגאל, 202-200עמ'החסידי,הסיפורדן,גםדאוההקדמהלניתוח 86
206-205 • 

מבואעםוולףמיכלידיעלשנדפסלדנ"קהזמןנבוכימודהשלהשנייהלמהדורההכוונה 87
 •ישראלחכמתומלמדצרופהאמונהמודהספד •הזמןנבוכימודהלטדיס.מאידמאת

תדכ"ג.לעמבעדג
דאההראשוןהכרךשוד.השליהושעשהוציאהעתכתבהחלוץ.להיותצדיךכנראההחולץ. 88

הכרך •תד"ךכדסלאו •החמישיהכרךנדפסוההקדמהלכתיבתבסמוךתדי"א.בלעמבעדגאוד
הכרךאודדאה 1תדכ"כשנתתדכ"ה.פדאנקפודטהשביעי,והכרךתדכ"ב,בדסלאוחששי,

שמוכעילוםהדמליןא"להדפיסשודשל'החלוץ'נגדשנייה.בהדפסה'החלוץ'שלהדשאון
להתקיףשבאזהספדנגדחציואתכיווןוולדןכילשערקשהתדכ"ב.לכרב •החולץספדאת
השמונה-כמאותהעבריתהעיתונותלקסיקוןגלבוע,מנוחהדאואלוחיבוריםעלשוד.את

השילי'הושעכהן.חיים ; 429-428 , 108-105טוריםתשנ"כ,ירושליםוהתשע-עשרה,עשרה
 •תשס"דאביב,תלאוניברסיטת •מוסמךעכורתהרדיקלית,'וההשכלה"החלוץ"בעלשוד
 • 112 , 91-89 , 71-70עמ'

כרינהאודדאתהתוספותעםהספדשלשניהמהדודה .א:וטדליצחקישראללביתהצופה 89
תדכ"ד.

תדכ"א.וינהתודה,של.דרכהפינילישמעגול)(חידשמנחםצבי 90
בעריכתא,יונה,כנפיעניות,''מסכתריק,מאידאייזיקשללחיבורוהכוונהאוליעניות.מסכת 91

 . 20-3עמ'.תד"ח,ברליןזק"ש,שניאור
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חשקושידיוסכלותהוללותרבדימהמשכילים,הספדיםבקריאותיבטלוולאהאלה
 92דבדיהם.כלנתיסדזהעלאשדועגבים,

הדפסתלאחדכשנהתרכ"ז'כשנתעודצדרכויםאלכסנדרשלרוגזואתעוררהזוהקדמה
נחמןר'עלוכייחודכההמותקפיםהמשכיליםעללהגןבאוהואחסידים','קהלספר

מכאןברורמשמעותית.הרחבהדבריואתוהרחיבמרודקינסוןהעתיקוולדן 9קרוכמאל.'
שלהמחודשתכהדפסההחשוכיםמהגורמיםאחדהיהההשכלהלספרותהתגובהכי

אצלגםאלארודקינסוןאצלרקלאביטוילידיהבאדברהחסידית,השבחיםספרות
אחרים.

ומוסרצדיקיםסיפוריחכמים,אמונת

חיזוקענייןהואספריולהפצתרודקינסוןכהקדמותהמפורשיםהעיקרייםהטעמיםאחד
נעוצהדוהדגשה 94 •שערןהקבציםכלכפתחהמודגשחכמים'ו'אמונתהפשוטה''האמונה
'שורשיהאןשראינו,כפיההשכלה,שלוהתגברותהההשכלהספרותכלפיכביקורתו
אלאוככוחוכצדיקכאמונהרקכאןמדובראין 95החסידית.הספרותככלמאדעמוקים
סיפוריחשיבותאתלהראותהואבאחכמיםאמונתמחיזוק 96ככלל.הדתחייכחיזוק

וגםהבעש"טלשבחיכהקדמהגםמופיעזהעניין 97ממש.תורותאלאהםשאיןהחסידים
נספחיםרודקינסוןהוסיףדוממגמהכחלק 98השכחים.מספרותאחריםרכיםכקבצים
סיפוריםגםהביארודקינסון 99מהסיפורים.חלקכסופיהשכלומוסרדידקטייםומבואות

תדכ"ו.לעמבעדגחסידים,קהלוהמלקט',המאסף'הקדמת 92
 . 106-105עמ'כהונה,כתרצדדבוים, 93
עמ'צדיקים,סיפורי;הנ"ל, 16-15עמ'צדיקים,עדתהנ"ל,א-ב;עמ'הרב,שבחידודקינסון, 94

100 • 
שלספרותהבאספקלרייתצדיקיםואמונתסמכות :החסידיתההנהגהפייקאז',מנדל 95

נתן ,,,הנ"ל' ; 198-190עמ'בדסלב,חסידותהנ"ל, ; 59-15עמ'תשנ"ט,ירושליםהחסידות,
האפשרות . 219-217עמ'(תשס"ד),סטציוןהלכות'","ליקוטיספדובאספקלרייתמנמירוב

החסידי)(במובןחכמים''אמונתמושגערעורעל .ביותרסבירהלהשכלהתגובהכאןשיש
הלכהביןפדידלנדר'דאושור'השלויהושעפדליוסףבכתביבייחודהמשכילים,בקרב

 • 177-138עמ'להשכלה,
נוספים.למחקריםוהפניותיו , 120-119עמ'וסיפור,סופדספד,גריס, 96
א-ב.עמ'הרב,שבחידודקינסון' 97

-25עמ'נגאל,מהדורתחסידיים,סיפוריםבודק, ; 206-205עמ'ומזרח,מערבמחקרינגאל, 98
24 , 143-142 . 

בתריביןעבדךבעתלבבךשיםהמעיין,'ואתה, : 101עמ'צדיקים,סיפוריוודקינסון, 99
תתבונןאםכימזה,הגשמילבבךתתענגאשוהמעשה,לחיצוניותבלבדלאהאלההספורים
השכלבמוסדרוחניבתענוגגםותתענגתשכיללמעןהאלה,הדבריםמןהיוצאבפנימיות

יותרחזקהזומגמהועוד. 121עמ'שם,זו,למגמהיישוםדאוונו.'ההוא'מהספורהיוצא
המעשיותדובכיוישכילהקוראידאהזאת'עוד : ) 17(עמ'כתבשבראשוצדיקיםעדתבספר
מדוכות,הבנתוליישוםהדוגמאות '.'הוידאתמוסדמלאיםכולםהמחברת,בזהנקלטואשד
איךמוסד,אדםכלילמדהמעשה'ומזה : ) 20עמ'(שם,הראשוןהסיפורבסוףלמשלדאו

הבאכלאתעליוויקבלחוץ'מחשבתבליהשבתאתולענגולשמורכפיוביגיעלחיותליזהד
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 100הרמ"א'.'שבחי :קראלוחלקמהםלאחרוהוסיףלספריוחסידייםלאאישיםעלרבים

לפיהסיפוריםאתבוחןרורקינסוןאין 101אחרים.מלקטיםאצלגםלמצואניתןזהעניין
ולפישבידולמסורותנאמנותםפיעלאלאהיסטורימירהקנהאודציונאליותמירהאמות
בהם.הטמוןהמוסריהערך

ספריווהתקבלותשלוהיערקהלחסידייכמחבררודקינסון

מזרמיםכתיבתובמניעיהושפעאםגםרבדלכלחסידימחברשלפנינובדודאלומקבצים
לצורכיענהוהואחיבההחסידיתהחברהאלשהוזכרובחיבוריםפנהרורקינסוןחיצוניים.

אלוספריםזכוציינושכברכפיהפכפכות.אוצביעותכלכאןואיןהחברהאותה

בהתלהבותהתקבלוספריוכישמראהמההמחבר,שםבעילוםלדוברבות,למהדורות
 102החסירית.החברהבדוב

ספרותאלגםכמו •רורקינסוןסיפוריאלהשליליביחסהחסידיםבקרבדופןיוצא
במחציתבדסלבחסידימחשובימטולטשין.חזןאברהםד'רבדיהםבכלל,השבחים
 :לשונווזההכ,'המאהוראשיתהי"טהמאהשלהשנייה

שנראווהמופתיםהאותותמןפדקיiכראשיקצתגםהמעייןלפניאציגאורחאאגבועתה
המעשיותמןהמה,נבדליםממשהחשךמןוכאוד ]".[זצ"למבדסלב]נחמן ' 1 [מאדמו"ר
שבחימקדושים,פאר-חסידיםקהל-צדיקיםעדת •בסמוךשיצאובהספדיםהכתובות
שנתונוכדיםהבעליאצללאוזןומאזןלפהמפההלכואשדהמעשיותומשאדהצדיקים,

 \ ) ' 103 •הללובעתים

 :הבאיםהמענייניםהרבדיםובההעדהאברהםד'מוסיףהצדיקים''שבחילמיליםבסמוך

גאולתינואתיקרבואשרוחסידים,צדיקיםלבניםיזכהזהועבודבשמחה.ולמוטבלטובהר
בספרחסדזהעניין . 66 , 60 , 42 , 39 , 35 , 24עמ'שם,עו.דראואמן'.בקרוב,נפשינוופדות

הרב.שבחי

ומזרח,מערבמחקרינגאל,כךעלדאו . 78-72עמ'צדיקים,עדתדודקיגסן.'הדמ"א','שבחי 100
 • 218-217עמ'

ל'ספדוכקבצוהשניםבאותןבודקשאסףהרביםהסיפוריםאתלדוגמאדאו . 206עמ'שם, 101
קצז-רמח.עמ'ב,ויציב,אמתספרהאמת',נפלאות

דודקיגסוןבספדיהמובאותבמסורותמשתמשיםבימינוהנדפסיםחסידייםבחיבוריםגם 102

ר'הרבילבראו,בצלאללמשלדאושמו,מציוןשיטתיבאופןהמתחמקיםישהמוקדמים.
א,תשג"ז,ירושליםיקרות,אודפרוש,ש"ח ;דיעמ'תשס',ד'ירושליםמליזענסק,אלימלך

המגידתורתלמשלכךלהשכלה,מקרבתומתעלמיםאךשמואתמזכיריםאחריםמב.עמ'
סיפורהמלקטמביאסט-עב,עמ'ב,תשנ"ט,ירושליםהודוויץ.א"עבעריכתמזלאטשוב,

רבי'הרה"ח :המחבראתמככהומ,עמ' •הספדכסוףהמקורותוברשימתצדיקיםעדתמספר

פדומקין.'מיכאל
צדיקיםעדת :הםהספריםלה-לו.עמ'תשמ"ז,ירושליםאוד,כוכביחזן.אברהם ,, 103

הכוונהאולי =הצדיקיםשבחילבודק,מקדושיםפאר •לוולדןחסידיםקהל •לדודקינסון
(וואדשאיותרמאוחדשנדפסציטדיןלמבדלצידקיםשבחילספראולבודקצדיקיםלמעשה
תדמ"ג).
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כאמתאשדאמתייםצדיקיםומשאדזצ"למהכעש"טמעשיותהרכהכהםשמובאואע"פ
הכתוביםכהמעשיזתלאאכלעתידות,והודעתהטבעכשידודנוראותהתגלותמהםנדאה

לד'ג'כוסכיןעומדהמספראשדהיין'משתהכעתהסיפוריםדובאשדהנ"לכהספדים
ומשזנהמזדנבהאמתומעטשקדכהםחלקיםמט'שיותרעדומתנמנם,יושבוהשומע
מפיזאתשמעתיכאשדסופוועדמראשואמתהואכעש"טהשבתי(זולתומעורבומוחלף

מלכדמכרסלכ],נחמן 'ר[זצ"לאדמז"רכשםזאתשסיפרמטזלשטין]נחמן 'ו[הכ"מאיב
 104היטכ).נכתבולאאשדמהםוקצתקצתעל

שבחיםלכיןכימיוונדפסהשהלכההשבחיםספרותכיןלהגדילכאואברהםר'דגרי
ועלהכעש"טשכחישלכייחודומבחיןכשהואמכרסלכ,נחמןר'עלסיפרעצמושהוא

השבחיםספרותכיןההבדלאתמחדדיםאלוביקורתדגריחסרון.ישגוגםשלרעתואף
על 105 •דרכווממשיכימנמירזכנתןר'כידישעוצבהכפיהכרסלכית,לזוככללהחסידית

רדדקינסוןספריכלפיהחסידיםכלליחסעלדגראלומדבריםללמודאפשראיפניםכל
צדיקים.שכחיכעיצובכרסלכחסידישלהמיוחדתדרכםעלרקאלא

כרכרילמצואניתןחכ"דנאמניכקרבהמוקדמיםדודקינסוןסיפוריאללהתנגדותרמז
טייטלכויםמרדכישללספרודבריםהקדיםשניאודסוןשניאורסון.יצחקלויר'כןשמריחו

 :כותבהואכהתר"ע,כווארשהאורשראהמליאדי'זלמןשניאורר'על

הפניםאתהליטוכאלה,וכיוצאחסידים''קהלהרב','שכחיספרכעל :כמו-מזהאלה
היוצאיםדבריםכעיקרלווייחסומפליאות,אגדותכענןמליאדי][רש"זהרבשלהמאירות

 106חזכתם.ידילצאתדימווכזהכלכד,מזפת''כעלכתורלהציגוככדיהטבע,מדדך

השבחיםספרותצורתעלאלארש"זעלההגיוגרפיתהכתיבהנגדיוצאתרקלאזוביקורת
אלודבריםהכותב.שלהחסידיתמדרכוהרחוקהדרךנפלאות','סיפוריהמלאהככלל'

החסידיתהשבחיםספרותנגדשנתכוחכ"דחסידותשלודובריהמכותביהכמהמאפיינים

 .דודקינסוןשללחיבוריוגםהתנגדוכךוכתוך
כסוףהמשכיליםמכתכיככמהגםמצויהוהיאחסידיםדקמאפיינתלאזומגמה

הראשוניםכימיםלא'כי ,)ס"זח(סלונימסקיזעליגחייםכתגלמשלכךהי"ט.המאה
הינדואנחנו,דוח,ושפליעבריםלכ,תמימיחסידיםכעמנוהיולפניםהאלה,הימים

חלק .לחלוטיןלדעתוהתמונהנשתנתהעתהיותר:ולאלשיטתםכמתנגדיםרקכעיניהם
מצייןהואזכרם'.נשכחאשדוהחסידיםהצדיקיםספדי'כהדפסתרואההואהשינוימאותו

עלומצביעתדמ"טכוואדשהמחדשאודשראהוולדוןשלהחדש'גדולים'שםספדאת

ג.הערהלו'עמ'אז,רכוכביחזן'אברהם ,, 104
עמ'כרסלכ,חסידותפייקאז',דאזהכרסלכית,השבחיםשכספרותהייחודועלזז,אבחנהעל 105

131-128 ; 127-128 . Joseph Dan, Jewish Mysticism, IV, Northvale, Jerusa!em 1999, pp ; 
 Joseph Weiss, Studies in East Europeanגםדאז . 185-183עמ'החסידי,הסיפורדן,

255-257 . Jewish Mysticism, ed. David Goldstein, Oxford 1985, pp . 
מלאדיהרבטייטלכזים,מ'כתוךאחדים,''רבדיםשניאודסון,יצחקלוי ,,כןשמריחו 106

תד"ע,ווארשהראשון'ספרחכ",דמפלגתזקורותושיטתוספריוהרב,חייחכ"ד'ומפלגת
 . IXעמ'
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'החביא'שספרהרימליאדירש"זעללכתובנאושהואנפלאותלסיפורינוטהשהמחברכך
 107נעלמים.'וסודותנפלאותנואין'כיכקצרהרקמוזכר

יותר.ומאוחריםהתקופהכנירכיםחסידייםלקבציםהועתקורודקינסוןשלסיפוריו
שזכתההמאוחרתלזוכאןדניםאנוכההמוקדמתהשבחיםספרותכיןלהבדילישזאתעם

העשריםהמאהכראשיתהפסקהללאאורשראוהקבציםשונים.חסידיםמצדגםלביקורת
אואחרתאוזושושלתלחזקשנועדוממוינותלאמסורותשלכליללעיתיםמכילים
לשנתסביבשכתבכלאךחייםדברימענייניםזהכהקשרהקורא.שלזמנואתלהנעים
 :החסידיתהשבחיםספרותעלתד"פ

היצירהגדולהכמהעדלראותנוכלמהם .התוארבשנויפעםאתרפעםנדפסומהםכמה
הדומותבאגדותבארץאשרהקדושיםאתעטפוהםהראשונים.החסידי.םשלהפיוטית
כליתענגוהחדשיםהסופריםאםנתפלאולאומדרשבש"סאנושמוצאיםלהאגדותכמעט

 .שלהןהיצירהנחגםונתמעטנתלשהחסידותשירדהודרגאדרגאכלעם •עליהןכך
מלאותולרובטהור,רעיוןמכלהןריץותהאחרונותשניםבעשריםשנתפרסמוהמעשיות

 lהחסידות.'תלולממשבהןרואהואגדהבלדבריהן

הואהחדשה.העבריתהספרותעלהחסידייםהשבחיםשלהשפעתםעלעודהצניעכלאך
התודהשלהנעלההעדןאתהדגישגיאו-רומנטית,כדוחהחסידותאלניגשעצמו

שלאנתולוגיותעדךזהמלכדדנות.חסידיותאנקדוטותספריולאורךוהניאהחסידית
ההבדלאתלהסבירוטרחשכהואאךלגרמנית.ומעונדיםמתורגמיםחסידייםסיפורים

 109כימיו.המצויותלאלושכעריכתוהאנתולוגיותכין

שלסיפוריותופסיםכלאך.דינרעליההמוקדמת,החסידיתהשבחיםספרותכתוך

ותחילתהי"טהמאהכסוףהרומנטימהזרםסופדיםעלהשפיעווהםדבמקוםרודקינסון
לעולםמחוץלדובבעמדםהחסידיתהסיפורתעלהתרפקושוניםמחבריםהכ:המאה

כתכיםדודקינסוןשלהמוקדמיםככתניולדאותאיןזוהשפעהלמרות 110החסידות.

שנהאורנשטיין.משהבעריכתהחדש,השחרבסתר','מלשניסלונימסקי,זעליגחיי~;ג 107
נסגרמאזכיהעורךמצייןהמאמרבראש . 78-77עמ'תרנ"ג,קראקאב,תוכרתראשונה,

לתקןבאהואלדבריופורצים.והםהחסידותעלביקורתאיןשובסמולנסקיןשל'השחר'
ישראל:לביתהחדש'הצופה :ידבכתבהיוםעדשנמצאובספרוהחדש'ב'השתרזהמעוות

לאחסידיתאנטיסאטירהסאדאגורא":בק"קחדשות"'מבשראסף,דודראואורנשטין.על
 • 101הערה 45עמ'המלכות,דרך;הנ"ל, 124-117עמ' ,) 1995 ( 17קשרנודעת,'

עמ' ,]פ"רת[ויבא-ברליןזי"ע,ותלמידיוז"למהבעש"טמקורייםמכתביםקובץכלאך.חיים 108
מלבד .חוסרןמגניזתמכתביםגםכלאךמביאזהבספרשבתים.קבצירשימתבראש •פר

טענתועיקראתבהםקיבלוהואובעבריתבגרמניתהחסידותעלספריםכמהחיברזהקובץ
ממשפחתמוצאואתלימיםהדגישזאתעםבחסידות.הדורותירידתעלדובנובשמעוןשל

השואה.שלאתרברורהחסידותשלוחשיבותהשוניםאדמו"ריםעםקשריוחסידים,
 Chaim Bloch, Aus Mirjams Brunnen, Chasidische Erzahlungen undלמשלראו 109

1929 Legenden, Wien . 
ראוהעברית.הספרותעלסיפוריווהשפעתחסידייםלקבציםךודקינסוןסיפוריהעתקתעל 110

 29-28 , 25עמ'החסיד,יהסיפורמלקטיהנ"ל, ; 50 , 44 , 37עמ'החסידית,הסיפורתנגאל,
מיכהשנגנז,'חיבורולאורברריצ'בסקישלבעולמו'החסידותורסס,שמואל ; 40-38הערות
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מצדרגם !! lמשכיליםמצדגםלביקורתוזכהיותרמאוחדשהתפתחזהלזדםהשייכים
 112חסידים.

ממתחריו,דניםמצדוהיריבותהקנאהגםכמודודקינסון.שלהמאוחדיםחייוגלגולי
מתוךדיוקליתדאולמוקדם,מהמאוחדאותםששפטוהמוקדמים.ספריועלהאפילו
בדאברהםידיעלשנוצרהדימויוהשמונים.השבעיםבשנותמתנגדיושלעיניהם

לבחינהוראויהמודרני,למחקרגםהתגלגלואחדים,דיינאדדצדק,כהןגוטלובד,
ובערומהחסידות''גיאוהיוצרנסתר''משכילשליצירהכאןשאיןוודאי 113מחודשת.

לפרסוםש'מניעיומובהק''משכילשליצירהאומשכילי',השכל'מוסדבסיפוריומצניע
תולדותשלמדוקדקתקריאהמתוך 114מודדני'·סופדכלמשלשוניםהיולאהסיפורים
לפניו'שנוצרהחדשהז'אנראתשמאמץחסידזהבשלבעומדשלפנינובדודדודקינסון'

שמנסיםכפיהחסידית,לתנועההשניםבאותןדודקינסוןשלבשייכותולפקפקואין
 115חב"ד.חסידיכמהגםהיוםלהדגיש

rזמוקדמיםדודקינסוןלספריישירההתייחסותכלאיןכיזהבהקשרלהדגישחשוב
שלכתביםעודבהםדאואלולכתביםוהתייחסובמידההששים.בשנותמשכיליםמצד

-237עמ•תשס"ב,ירושליםהרלצמן,אבנרבעריכתותעודות',מחקריםברדיצ'בסקי:יוסף
242,236 , 249,247-245 • 

דודמרדכיברנפל,דשמעון •דיינארדאפריםצעי,ררב •הררוריץאישש"יבכתבילמשלכך 111
שלסקירתואתכךעלראומאיגרותיו.מכמהשנראהכפיביאליקנחמןחיים.ואףברנדשטטר

לשםעבודההעשרים,המאהבראשיתחסידיתביארכתיבה :ושנואהאהובהמסורתדרס,ניחם
תשס"ה.שבעבארגוריון,בןאוניברסיטתדוקטור,תוארקבלת

חסידימקורללאלסיפוריםגםכמוהניאו-רומנטית,לכתיבהשוניםחסידיםמצדההתנגדות 112
ספרממרנקאטש,שפיראאלעזרחייםו'שלדבריואתלדרגמאראולמחקר.זכהטרם.ברור,
המלכות,דרךאסף,דבריאתגםראורפ-רפג.רסא-רסד,עמ•ב,תשנ"ח,ירושליםתורה,דברי
 • 43-41עמ'

העיקריסימן-ההיכרהןהממוןורדיפתשהצביעותאדםש'לפנינרררדקינסוןעלכתבדןיוסף 113
כספיתהייתההעיקריתמטרתו;כי 195עמ'החסידי,הסיפורדן.המפותלות',חייובתולדות
במיליםאר ; 204עמ'שם,כתיבת.ם,בשעתשוויםהיולאולברפירוכיהקבציםבהוצאת
המטרה :טהוריםהיולאודומיופררמקיןשלהספרותיתפעילותושמאחורי'המניעים :אחרות

והעמדהחלקית,היותרלכלהייתההחסידותעםההזדהותכספית,כנראההייתההעיקרית
צביעותספקמנוגדים,רעיונייםהזרמיםביןמברכהספקהייתהשלוהאישיתהרעיונית

הסיפורלשדהררדקינסוןשלתרומתואתדןמעריךזאתעם . 212-211עמ'שם,גלויה',
;וחנה 79עמ•תשס"ו,ירושליםהיהודית,העממיתהספרותעמוס,בןדןגםכתבכךהחסידי.
הנולד,מררדקינסרן',הגמורכ•ההפןברדקמנדלמנחםאתוהציגהזהבתיאורהמשיכההנולד
 . 10הערה 124-123עמ'וסיפור,סרפדספרגריס,עתהראו . 3-2עמ'החסידי,הסיפור

עשרההתשעהמאהבסוףומניעיההיהודיתהמיסטיקהשל'הריהביליטציהיוסף,ברחמוטל 114
לפטירתושניםוחמשעשריםבמלאתשלרם,לגרשםזיכרוןספרהעשרים;המאהותחילת
 . 219-218עמ'תשס"ז,ירושליםדן.יוסףבעריכת ,]כישראלבמחשבתירושלים[מחקרי

 502גיליון •חב"דכפרשבועוןמעלה;שלדיןפסק•בעקבותקראוס,שמואללמשלראו 115
נזכיר(אותוררדרמןפסחשלהקשיםדבריומתוךמצטטקראוס . 31-29עמ•תשנ"ב),(כסלו

שלבשייכותוומפקפק ,ררררמןשםאתעליהםלהזכירבליכמרבןררדקינסון'נגדבהמשך)
המוקדמת.בתקופהגםלחסידותררדקינסרן
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למשלעולהכךדווקא.רודקינסוןבהתקפתמיוחדענייןהיהלאועדייןתועיםחסידים
 116תר"ל.משנתגודדוןליביהודהמסיפוריומאחדתרכ"ומשנתצדרבויםמדברי

צווייפל,הכהןבאליעזרגםנמצאעתבאתההשבחיםספרותעללהתקפהשותף
לחיבוריםצווייפללשבהתנגדותוהחסידות.על'מגן'הואבוכרכיםרבספרחיברשכידוע

שללזוהדומהדאייהמרבדיוועולהבמפורשדודקינסוןשלשמואתמזכירהואאיןאלו
על'שלוםספדשלהראשוןבכדך 117בכלל.השבחיםספרותנגדשיצאוחב"דחסידי

הראשונים,ותלמידיולבעש"טשבחדברילאחדתדכ"ח,בשנתאודדאהאשדישראל,'
השניכחוטהעובדרעיוןונתנוונה,התדרדרהשלדעתובימיוהחסידותאתצווייפלמגנה

שלהתנגדותוהיאזהלענייןנותןשהואהדוגמאותאחת 118הספד.חלקיכללאודך
 :דבריוואלושלאחריו.בדורזהענייןשלוההקצנההפלפוללשיטתהבעש"ט

הדאשוניסותלמידיו['הכעש"טהראשוניםשהדחיקווהחדוריםהפלפוליםכמקום
כספריםלקרואדודנו,חסידיהמוןכחדוהיקר,הזמןאבודעלשחסולפיומקורביו'],

כהםלישןאפילוראוייםשאינםוכזבשואכספוריזמןולכלותדוח,ודעותהכליםמלאים
כהםשהציפוודומיהם,קדושיםקהלצדיקיםעדתכעש"ט,שכחיספדיכמוהתינוקות,את
נתחולבותיהםאתכהםולהתעותלהוליךכמכול,התמימים,החסידיםאתהמהבילים,את
נבראו.'''ושלאהיושלאוכזכיםכהכליםדעתםולהשקיע •דדןלא

המחבר.שםציוןללאצדיקיםעדתספדאתגםמזכיר(הוא 79-77עמ•כהוגה,כתרצדרכוים, 116
לועג ,)ל"רת(תוגה•שמחת'אחריתיל"ג,גםוולדן).הואשםכציוןמזכירהואאותוהיחיד
החוש,יהגדולים'שםכספרושוניםלאנשיםוולדןשנותןהמופלגיםהתאריםללשוןכרמז
עמ'תשי.ךיאביבתלפרוזה,גודדון,ליכיהודהכתכיהשבחים,ספרותלז•אנדלשיינושניתן

כג.

עלשלוםצווייפל,ראוככלל,תכ"דואתמליאדיזלמןשניאוראתר'צווייפלהערכתעל 117
 , 54-51עמישגי),(חלקאכהערה; 48-47 , 44עמיתרכ"ח,זיטאמירראשון),(חלקאישראל,
 •. 37-36עמיתדל"ג,ווילנאשני,ספר ,ג; 45-44עמ•תד"ל,זיטאמידראשון.ספד ,ג; 60-54

 . 104 , 74-73עמיתדמ"ה,ווארשה;סניגור, 116-115 , 73 , 6עמיתדל"ג,זיטאמידו, ; 49
המגיד,אכד,י'הצדיקראומנדל,מנחםו'עלהספדוכתבחכ"דאדמו"ראתכיקראףפל tצווי
 ';גיליון 189עמיתדכ"ו),תמוז 'ז( 24;גיליון 181עמ'תדכ"ו),תמוז(ד"ח 23גיליוןי,שנה

צווייפל . 206-205עמ•תדכ"ו),תמוז(כ"א 26גיליון ; 198-197עמיתדכ"ו),תמוז(י"ד 25
עםוקשריוההספדעצםעלאפולוגטייםהסכריםוכהןארוכותהעדותהקצרלשירצירף
כענייןישראל•על·שלוםכשםספדלהדפיסרצונועלרומזככדהואאלוכהעדות .חכ"ד

 :שניחלק •תדכ"זזיטאמידחושיה, :בספדוההעדותכהשמטתונדפסשכההספדהחסידות.
דבריאתעודדאושונות,כתקופותלחכ"דוקרבתוהאחרוןהענייןעל . 38-34עמ'שירים,
 • 345 , 340-339עמ'החסידות,כהערכתהמפנהפיינר,

ראשון,ספד ,ג; 128 , 22-20עמ' ,כ; 107-105עמ'שני),(חלקאישראל,עלשלוםצווייפל, 118
צווייפלנותן , 135-127עמ'האחרון.הכרךכסוף . 64 , 29עמ'שני,ספד ,ג; 40 , 10-9עמ'

המפלגותכיןלשלוםויביאוהחסידותאתיתקנושלדעתועצותזמנו,כנילאדמו"דיםעצות
(חלקהראשוןככדןהחסידותשלידידתהכרבדהאמידותהודוויץאישש"ילדעתהשונות.

דא"צ'לתולדותהודוויץ.אישש"ידבריו,עלהפולמוסכשלהמחברידיעלנוספושני)
 • 348-34 7עמ'תדמ"ט),כסלו(י"א 44גיליוןלכ,שנההמגי.ד ',ל"זצווייפעל

שםאחדכמקום . 133עמ'שגי,ספדג,שם,גםדאו . 105עמ'שני),(חלקאישראל,עלשלום 119
 •ושנדפסופה,כעל'המספוריםהשבחיםעלהבאיםהדבריםאתחסידכפיצווייפל

~. 
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 :צווייפלכתב •תרכ"טבשנתאורשראההשני'הכרךבסוף

ובטלותטפלותבאמונותזרים,ומנהגיםיתרותבחומרות •פרוץדורבישראלהיהלא
שהדעתנבראוושלאהיושלאונפלאותנסיםבספורי. •האמורידרכיעלומוסדותבנויות
 120באדצנו.זהבדודנובשמיעתם,מסתמרותוהשערותנרתעת

פיעלשאףהשבחים,ספרותעלכמגןצווייפלנראהבספרמקומותבמספרזאת,עם
ומדוחדעותבוומשרישיםהשומעלבאת'מענגיםהנםמלבהם'בדואים'אלושסיפורים

ששמעסיפורבעצמוומניא 122לחיוב,זוספרותמתוךמצטטאףהואלעיתים 121ישדות.'
 123ממנו.שנלמדהמוסראלאההיסטוריתהאמתאינובעיניוושחשיבותופהבעל

כוונושלוהסנגוריהשדבריצווייפלשלדרכועלמצביעיםלמעלהשהובאוהקטעים
כאופןראהבימיוהחסידיםרובאתבעודהעיונית,וספרותההחסידותראשיתאלרק

נרמזרודקינסוןרומנטית).גיאוכרוחהחסידותעלשכתבורביםכידישאומץ(דגםשלילי
החסידותשללהתדרדרותהשגרמוזמנובניחסידיםמאותםכאחדבעקיפיןצווייפלבדברי

מספריו.אחדרקאלאמפורשכאופןעולהשמואיןזאת'עםשהפיצוההבליםכסיפורי
אזהשבעים,שנותכראשיתהחסידותמעולםשיצארקמיוחדענייןעורררודקינסון

מלבו'.ש'בדהההבל''ספריאתבמהככלוהזכירווהפכפכותו''צניעותואתהדגישו

סיפוריאתשכתבכךעלהסיפוריםאתיצרוהעולמותביןרודקינסוןשלהמעברנקודת
ביקורתכספיות.למטרותרקזאתושעשההחסידותבדרךהאמיןלאשכברבזמןהשבחים

 .תרל"ובשנת'הקול',עיתוןאתלערוךשהחלבשעהובתחזקההלכהזו

להדחיקדעתןואם .בהןמתייחדתולשוןאומהשכלהאגדותשאדבכלל'והם :ושנדפסים'
המידה,עלוהפריזוהסאהוגירשומאודוהגזימושהפליגולפיכאלו,סיפוריםספדיולאסור

מהמקובלים,וכמהכמהסיפוריעלגםאבללבד,ותלמידיוהבעש"טשבחיעלטענתןאין
אותם.סובלתהדעתשאיןושבחיםהפלגותעללספרבעצמם,הםאותלמידיהם,נמנעושלא
כולםעללדוןתוכלכןואחדבכולם,והתבונןודאהמהם,דוגמאותלעיניךלהעתיקוהנני
'קיסםבמאמרבאיםהדברים . 68עמ'ב,שם,בפרט,'וסיעתוהבעש"טשלאלועללאבכלל,
 • 125-62עמ'שם,חסיד,שלכמכתבשמוצגוקודה'

 • 126עמ'שם, 120

הבעש"טעלהזקניםמהחסידיםמעשיות'ספוריעלנאמדיםאלושבחדברי . 21עמ'שם, 121
אלד.סיפוריםהמכילספדשלשםציוןללאותלמידיו',

 • 50עמ'ראשון),(חלקאשם,לחיוב,הבעש"טמשבחיצווייפלשמצטטדבריםלמשלדאו 122

הוללותהזיותהבלים'מלאספדשהואהבעש"טשבחיעלצווייפלאומדאחדבמקום
הואראוישבו'הספוירםחלק •דעתושלפי •ממנוראיהמלהביאנמנעלאזאתבכלושגעונות,

מצינו'שכןלמעשה,הלכהבתודתיפות],פנים[בסברבספ"יולקבלהאמתיות,בקהללבוא
שבהםהמוהלומוציאיםההמון'ושיחותהעם,אגדותכותשיםכן'עושיםהעמיםחכמיגם

שמעוןשלהראשוניםמאמריואתביקרצווייפלבהעדה. 37עמ'ראשון,ספדג,שם,לקיום',
הבעש"ט''שבחיבספרמשתמששהואכןעלב'ווסחוד',שהתפרסמוהחסידותעלדובנוב
דבריוונאמניםבהעדה. 35עמ'וההשכלה,החסידותהודוויץ.אישש"ידאוהיסטורי,כמקוד

בשודהאפילולהשתמשהסכיםלאלחסידות,סניגודלהיותצווייפלשהשתדלכמה'עדכי
פיינד,גםדאוהיסטורי.'חמרבתורוכיו"בהבעש"ט""שבחישלאלותנאימאגדותאחת

 . 7העדה 339עמ'החסידות,בהערכתהמפנה
 • 72-64עמ'שני,ספרג,ישראל,עלשלוםצווייפל, 123
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עלתרל"גבשנת'המגיד'בעיתוןמסקירותיובאחתגוטלוברבראברהםכתבלמשלכך
 :רודקינסוןעםומפגשובפטרבורגביקורו

בצוארוומלוכלכים,צואיםבגדיםלבושוהיהנזיטאמיר]זבעירלפניםידעתיהאישזה
א"עהמכניםחנפיםעדתעםמייןומחרונןמתרועעשכור,שוחהוהואפרח,בליכפתור
מנפלאותספוריםע"יהעםבהמוןהפילחלליםרביםאשרהאישהואחסידים,בשם

חדלוספריוכיראהוכאשרולאלפים,למאותבישראלוהפיצםמלבושבדההצדיקים
וילבשפטרסבורגהויבאאחר,לגווןהתהפךהארץ'אתמלאהכברכיפר,ימעשות
אחר'."באופןהבריותאתמרמהפהוהנהו !אשכנזיויהימחלצות

 :דומיםדבריםתרל"המשנתהאנטי-חסידייםמחיבוריובאחדודרומןפסחמספראחריד

בנסעופעםכיבריגע,עציםסוחרשאליטליבאריהר'המשכיל •נאמןאישמפישמעתי
בבגדימלובשלימיםצעירכמעטעודאישדרכו,עללדהתרועעלריגעמפעטערסבורג

המחברהואכישאליט,לה•הודההדבריםוביןהמלון'בביתאכלטרפותוגםאייראפע
זקנותנשיםמפישמעמהםואיזהמלבובראמהםהרובאשרספוריםהצדיקים''ספורי

כלכמעטבואבראשרבמסחרגדולהאבירהאחרכיסולמלאותלמעןואךבדובראוונע,
כספו."'

מו:פרהיהכברשרדדקינסדןלאחרנפוצואשרפהשבעלושמועותאלועדויותסמךעל
סאטירית:ברוחתרמ"גבשנתדוייסבערגיעקביצחקכתבהרבים,ובעיתוניובספריו

טייטשלעברישנעתקחסידים''קהלוהנעלההנחמדהספרעלגם[האפיקורסים]ואמרו
בק"קאחדלץעשהאותוגםכישבוהמתיקותגודלמחמתלשונותהשבעיםלכלואפשר

הוא."'שלנומאנשיםלאודווקאווארשא,

'קהלספרבייחוסטעהאםגםרודקינסון'אתלעקוץכאןמתכווןשווייסבערגיתכן
עליוהדביקכיברורהרילוולדן'נתכווןואם ;אחירםרביםשטעוכשםאליו'חסידים'

'שבחיספראתכילטענהמקבילהזוטענה .לרודקינסוןהיחסבעקבותשנוצרדימוי
ווייסבערגמביאאותהטענההחסידים,אתללעגלשיםבכדימתנגד''לץחיברהבעש"ט'

 .שציטטנולדבריםבסמוך
היילפרין'מענניךמנחםו'הירושלמיהמקובלשלהצידוקבדברינשתלנואלודב-!ים

ד'להכשיר'עמדיןיעקבו'טענותמפניימיםחמדתספרכבודעללהגןשבאתרס"א,משנת
הבעלשלהשלילייחסועלהבעש"טמשבחיבאגדהדןהיילפריןשבתאות.מחששאותו
תוך 127גמור'.שקרהואהבעש"טשלהזה'המעשהכיוטועןימים,חמדתלספרטובשם

(בעקבותהבעש"טבשבחיולאחסידיםקהלבספרלראשונהמופיעהמעשהכימחשבה

על . 313עמ'חרל"ג),אלול 'ד( 34גיליון , 20שגההמגיד,'רוסלאגד;גוטלובר,בראברהם 124
זכרונותגוטלובר,בראברהם'מבוא;גולדברג,ראובןדבריאתראולפטרבורגזהמסע

 . 45 , 40-42 , 12-13עמ'א,תשל"ו,ירושליםומסעות,

כאןהכוונה(תרל"ה).והשחרהחסידים',ועלהצדיקיםעלכללית'השקפהרודרמן,פסח 125
 . 1הערה 53ענז'הבעש"ט,שבחימוגדשיין,שצייןכפילרודקיגסון

 . 15-14עמ'ושברו,גאוןווייסבערג, 126

ע"א.טותרס"א,ירושליםחכמים,כבודספרהיילפרין,מעגניךמנחם 127
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ולא 129 ·']!חסידות[קהלהמחברבעל'הלץבפשטותהואכותב 128כהנא),דודשכתבמה
לד'חייםעץספדאתתרנ"אבשנתעודהדפיסאיחושיחדוולדן'אהרןהואהמחברכיידע

קהלספרעלהביקורתמןמעטהיילפריןקלטאלובדבריםכיספקאין 130ויטאל.חיים
רודקינסון.עלהינדאחרים,ספריםמחברעלביקורתלמעשהשחיתהחסידים,

כךבה.שלוביםדניםדיוקיםשאידומה,תמונהדיינארדאפריםהציגיותרמאוחר
רודקינסוןשכתבהספריםביןומערבברודקינסון'שלהמוקדמיםבספריודןכשהוא
הצעיר:רודקינסוןעלהבאההמרתקתהתמונהאתהואמצייראחרים,שללספרים

ומלאכה,חכמהכלידעלאההיאבעתהחסידיםבניוככללימיםצעירבהיותובראשונה,
לחברוקלה,טובהפרנסהלולהמציאלבועליווימלךגמור'כנכדומדעתמתודהדחוק

מנפלאותיואצבעותיהם'את'ילקקוהחסידיםכיבדעתושני'חלקהבעש"טשבחיס'[פד]
לחדפהלהםחשבואשדספדיודעיהחסידיםובעדחסידים.''קהלשמואתויקרא

הבעש"טשבחיס'מחברכיבפיהם,למשללהםהיהכיעדכזה,הבליםבספרלהתגאות
"יבחסידים.להתללוחמדלצוןאשד'מתנגד'היה

בידיישראל''שאריתהחסידיהספרשללדפוסההבאהדרךאתמתארגםדיינארד

 :וכותברודקינסון'

פ. s~ק 2במחירבליבאוויץמכדואשד-סחבותבלוייאיזהאסףזהמחדדחסידיםבעד
וידפיסםהואגםאסףיום,בכלדבהמוןלאסוףאישכליכלכאלה,ועליםמלה,כלבעד
נסעונכד,מחברחסיד,ובחודמווילעדניק,ישראלהקדוששםעלישראל•'שאדיחבשם

לאלבדמחסידיםכינוכחבמסעותיואפסחב"ד.לחסידימחכמתולחלקשונותלעדים
לאמעשיו'בכלוחסידדרכיובכלמשכילהיהכיבאופןלמשכיל.ויתהפךכסף,ישבע

(שוקיהידידיםלכלנסעקאצק,חסידימכחידיכאחדוישנורישתכמשכיל,התפלל
ומשכילים.'"חסידיםביןויתערבהסוחרים)

לשבחיהמאוחרתהשבחיםספרותביןדיינארדשעושההחיבורחשובזהמענייןבתיאור
בעינייפהבעיןנתקבלולאהמאוחרים,הסיפוריםגםכמוזה,ספרלדעתוהבעש"ט.

האגדהאתגםלכאןקשרדיינאדדמוצק.יסודלהאיןהנראהשככלתמונהרבים,חסידים

בשנותשראשיתהאגדההבעש"ט,שבחיספדשלהלצון'ו'חומד'המתנג.ד'מחברובדבר
עבורכיגםלהזכירישהחסידיים.השבחיםספרישלהשנילגלכתגובהונוצרההשבעים
משוםמשמעותכלחסרתהיאשבחיםלספרותחסידיתדרושספרותביןהחלוקהדיינארד
'מעלל'יאתומפרטדיינארדמרחיבאחרבמקוםאלו.אתוגםאלואתגםמתקיףשהוא

 :וכותבדרכו,בראשיתרודקינסון

ללאחסידים,קהלבספר.לנאמרנחבאדודהפנהימיםחמדתלספוהבעש"טיחסעלבדיון 128
עמ'תלד"ג,וויעןהתועים,אבןספדנחבא,דודואוהמחבר,עלהעדנהאוהמחברשםציון

הנ"ל'הכעש"ט,שכחילספרוהפנההמקוראתתיקןהספדשלהשביחכמהדודה . 82-81
 • 149עמ•א,תרפ"ו,ירושליםוהחסידים,השבתאיםהמקובליםתולדות

ע"א.טוחכמים,כבודספרהיילפדין. 129
תדנ"א.ווארשההיילפדין.מענניךמנחםלופוסהביאשלום,נהרחיים,עץספוויטאל,חיים 130
 . 153עמ'כהיכל,צלםדיינאוד, 131
 . 154-153עמ'שם, 132
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אתויקראעלגיםבשפתבספררינתכםוהוללותשקריםאיזהלכדוחמעשהוראשיתותהי
הקדושוהספרהבלים,לספוירוצמאיםרעביםהיואשד]והחסידים ... [חסידים''קהלשמו

לרבבות,חסידים''קהלאתקנווע"כבמציאות,מאדיקרהיההלאהבעש"ט','שבחי
רעה'לתרבות'חתןכלמאתומשכילחסידכבודגםוינחלדב,כסףאסףלויומיכאל
חוברתולכללחוכרות,ויתלקחובלעמבערגשניתהדפיסוכיעדשלומנו','אנשיבמחנה

בספדים."ילסחורהחלהבליווממכירתאחר,בשםקרא

שוגות.שמועותעלמבוססתוהיאנאמןיסודכלאיןדייגארדידיעלהמוצגתלתמונה
נדפסוומתיאלושבחיםספריתוכןהיהמהבדיוקידעלאשדיינאדדגםנראהמכאן

במדויק.

עלהנכתביםהמאוחדיםהביקורתדבריאתהיטבלבדדשישהואזומסקירההעולה
אומדהדבראיןאךלהשכלה,גטהאזשכבדונדאהבפטדבודג,שהיהוודאידודקיגסון.

מלבו.השבחיםסיפוריאתשבדהעלמתנגדיולדבריברצינותלהתייחסשישבהכרח
גוטלובד,מצדעליהםוהביקורתדודקיגסוןשלהחסידיתבתקופהנכתבואלושבחים
למפגשאודודקינסון,שלהמאוחדלפועלותגובתםאתכבדמבטאיםואחדים,ודרומן

יותר.מאוחדתבתקופהעמו

עתהנעבוד .דודקינסוןבחיימאוחדיםבשלביםיותרמורכבתלהיותמתחילההתמונה
עלהמחודשתבכתיבתוהתמקדותתוךההשכלה,עולםעבדאלפנהבהזו,לתקופה
במגמותיה.והןבאופייההןמרכזימפנהבהשחלהחסידות

בכתביווהחסידותמתוןכמשכילרודקינסוןב.

לאחדלתדכ"ה.תדכ"בהשניםביןהיההחסידיהסיפורבשדהדודקינסוןשלפועלועיקר
לספרותדקלאבהרחבהנחשףשכאןונדאהולוואדשהלז'יטומידהגיעשוניםגלגולים
התרחשבחייושהמעבדנדאהזאתעםאלו.בעדיםשפעלולמשכיליםגםאלאההשכלה

לבששםההשכלה.עבראללפנותלושגרמהתמורהאצלוהתחוללהבהבפטרבורג,רק
שלפטרבורגימיעלעדותמשכילים.עםקשרויוצר'אירופאיים'בגדיםרודקינסון

ביקורועל'המגיד'בעיתוןגוטלוברבראברהםשכתבבדבריםאנומוצאיםרודקיגסון
דמותואתציירבזיטאמיר,עודרודקינסוןאתשפגשגוטלוברתדל"ג.בשנתבפטרבורג

והגה'חסיד'בוראהקצרזמןלפגיעדשהרי ;הבריותאתומרמההעולמותביןשנעכמי
שעשההמעברבגנותרביםמאמריםאנומוצאיםואילךזומשנה 134 •לפניו'משכיל'

היהלאשהמעבדנדאהשכתב.השבחיםסיפוריעלהיוההתקפותועיקרבחייורודקינסון
לפחותעמדרודקינסוןאחר'.'אישלהיותברגעשהפךאדםכאןלהציגאפשרואימוחלט
 .יחדגםהעולמותבשנימסוימתתקופה

 . 5-4עמ'עררים,ז,וזקגי.דיינארד, 133
 • 313עמ•רוסלאנד,גוטלובר, 134
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ובווארשהבז'יטאמיררודקינסון :המעברבשנותספרותיתפעילות

מעינינעלמוכפטרכורג,רודקינסוןשלהשכלתולימיהשבחיםספרותכתיבתשכיןהשנים
(תרכ"ו-וכווארשהכזיטאמירשההאלוכשניםהחוקרים.ומעיניהמאוחדיםמתנגדיו
הואכאן .תרכ"ולשנתסביבנפתחהכז'יטאמיררודקינסוןשלהמו"ליתפעילותותרל"ג}.

מצדמגווןוהיהתדכ"הכשנתשנוסדשאדאוושלוםאברהםשלהדפוסביתעםקשריצר
כךמובהקים.השכלהספרישניומצדחסידותספדישאואדרהדפיסאחדמצד 135 •תכניו
כראברהםשלכתרגומומנדלסוןמשהשל'ירושלים'אתדפוסוכביתאנומוצאיםלמשל

חייםספדיאת ;(תדכ"ז}מויטכסקמנדלמנחםלד'הארץ''פדיספדלצד(תדכ"ז}גוטלוכד
ואת ;(תדכ"ה}ממעזכוז'כדוןלד'טהורות''אמרותספדלצד(תדכ"ו}סלונימסקיזליג
'שלוםספדשלהראשוניםהכרכיםשנילצדגוטלוכדשלוהחסידות'הקבלה'תולדותספד
כביתלאודוהוציאעדךדודקינסון(תדכ"ח-תדכ"ט}.צווייפלצבילאלעזרישראל'על

ישראל'תפארת'עטרתמכאהפאלי,ישראלו'שלהחסידיותהדרשותספדאתזהדפוס
ואת 137 ;הלכהכענייניהעוסק(תרכ"ח},עמדיןיעקבלד'כקדת''איגדתאת 136 ;(תדכ"ז)

שנייהמהדורהגםהדפיסתדכ"חכשנת 138(תרכ"ט).לעם''מרפאהעממיהרפואותספד
מעורבהיהרודקיגסוןכייתכן 139מעטים.ושינוייםהוספותעםישראל''שאריתספדשל

כאןשנחשףוודאישמו.כעילוםזהו.פוסכביתנוספיםספריםשללדפוסכהכאתם
דוגמתהדפוס,לביתקשוריםשהיוהעברייםהמשכיליםשללספרותםיתדהכהרחבה
קשר.יצראףמהםאחדיםשעםונדאהוגוטלוכד,צווייפל

'כתכילהוצאתתוכגיתהעלהכאן .תד"ללשכתסביבדודקיגסוןהגיעלוואדשה
מיגאש'ד"י'שו"תהואהראשוןהספדספרים.שגיאודדאוכמסגרתהראשונים',

וניסיוןכדודהאפולוגטיתנימהכהשעולהקצרההקדמההקדיםזהלספר 140 .)ל"דת(
שכתבהשבחיםלספרותהמתנגדיםאתדיוקליתדאולחסידות,המתנגדיםאתלהפיס

לספרלפ"ק'.ויבלמויביטומשגאיהן'שגתכך:כתובהשנהציוןלכן.קודםשניםחמש
ודייגיומודי •לחכ"דקשורשהיהקדעמעגטשוק,אכ"דתומאדקיןיוסףהרבהסכימו

לשכתסביבלובאהזותוכגיתלכיצועהרעיוןכידודקיגסוןמספרכהקדמתוכדדיטשוכ.
ש'יהיוכדיקדמוניםספדילהדפיסלויעץהואמפולצק.פדודקיןזלמןמהרבתדכ"ה
מעתה'ואםזו,עלזוהחולקותשוגותמפלגותשישכזמןכמיוחדכל',כעינימעשיךוצדים
מצייןכהקדמתוכך'.עווןימצאולאשונאיךוגםעם,דיבתעליךתשאלאתעשהככה

ספדיצאהשגהכאותהואכןכדפוס,נמצאככדלדש"'הפרדס''ספדכיעודדודקיגסון

 • 135עמ'בפולניה,העבריהדפוסתולדותפדידבדג, 135

תדכ"ז.זיטאמירישראל,תפארתעטרתמבאהפאל,יישראלר' 136
תרכ"ח.זיטאמירבקורת,אגדתעמדין.יעקב 137

 Mordechaiדאוהספר,עלתדכ"ט.זיטאמירא-ב,לעם,מרפאספרפויליצק,יפדידריך 138
Zalkin, 'Scientific Literature and Cultural Transformation in Nineteenth-Century East 

256-257 . European Jewish Society', A!eph 5 (2005), pp . 
והנהגותהוספותעםשניתיוצאועתהישראל,שאריתספדמווילעדניק,בעדדבישראלו' 139

תדכ"ח.זיטאמידואזהרות,

תר"ל.ווארשאמיגאש, '"רותשובותשאלות 140
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עליומתנוסספדומקיןלוימיכאלשלששמו ,)ל"דת(לדש"'האורהוספדהגדולפרדס
 141 •פינקלשטייןיצחקעםיחדלדפוסכמביא

ובקניגסברגבפטרבורגרודקינסון :·הקול'ועיתוןהשםשינויעל

דודקינסוןהגיעגוטלובד)שלמתיאורואנויודעים(עליהבפטדבודגארוכהלאשהותאחד
 :בשםודבקשמואתשינהכאן 142באמתחתו.מרובותשתוכניותלקניגסברג,תדל"הבשנת

פועלוראשית 143לפרומקין).שווהמספרבגימטרייתעולהוכןדקע, s~דשל(בנהרודקינסון
 .) 1881-1876 ('הקול·עיתוןעריכתהיהמרצו,עיקראתהשקיעבווהדברבקניגסברג,

144 

תוכניתו.אתהציעובולמבחן'•עלהרודקינסוןהדפיס ) 1876מאי 7 (תרל"ואיירבי"ג
 :מפלגותלשלושמחולקהיהודיהעםכירודקינסוןכתבהגיליוןאתהפותחבמאמר

השלישית,''המפלגהאלדווקאהופנתהביקורתועיקרומשכילים.חסידים·תלמודיים,'

מתחכןנתוןונו:בנושנות•המחזיקיםאתהמואסיםהצולעת,בימתםעל'הנשענים
בגדוליסדה'ו'דיברובושכתבונחבאודודרודרמןפסחועל'השחר,'עלגםביקורת

אוגוסוט 8 (תרל"ובאבבי"חאורראההראשוןהרשמיהגיליון 145והחסידים.המקובלים
גםקצרזמןונמשןכשבועוןשניםארבענמשןאורהעיתוןראהומאז ,) 1879

באותןרודקינסוןהוציאזהעיתוןלצדלתקופה.יחסיתרחבהלתפוצהוזכהכדו-שבועון'

 ."לתרווארשאהאורה'וספרהגדולהפרדסספררש"י' 141
בשתי',ולא'בגבורהצדרבוים,א'כספיים,חובותבשלממפטרסבורגגורשמתנגדיופיעל 142

שפתצדק,כהןאתהזינואלודברים . 466עמ'תרל"ט),כסלו(כ"ב 23גיליוןטו,שגההמליץ.
לושיוחסוההאשמותאתהכחישרודקיגסוןפא-פב.עמ'שם,אחליהנ"ל, ;ה-חעמ'אמת,

פעמיםעשרהשבעשישבבעצמו,'פה'התפאררודקיגסוןכימצייןדיינארדרבים.במקומות

דיינארדכתבאחרבמקום . 884סימן , 137עמ'ב,תרפ';ה,לואיססט.אמעריקא,קהלתבכלא,
 • 152עמ'בהיכל,צלםדיינארד,שונים,כלאבתיעשרהבשבעשהיההתפאררודקינסוןכי

 Berkowitz "ראובכלא,שניםעשרהשבעשישבזוכמואחרות,לגוזמאותקצרההדרך·מכאן
. 92 . Ephraim Deinard, p . 
מוריספיעלהמאוחרים.בספריושמואתאייתכך ,) 487 (ראדקינסזאהן = ) 486 (פרומקין 143

בסיפוריםהדבראתתלואחריםהצבא.מעבודותלהתחמקבכדישמואתשינהווינטשבסקי
נשים.וריבויכספייםחובותעל

העולם"הקול'",העברית:העתונותלתולדות•רשימותציטרון,ליבשמואלראו'הקול,'על 144
 , 640-639 , 539-527 , 460-458 , 419-417 , 358-356 , 338-337עמ'(תרפ"ז-תרפ"ח),טו

היסטוריהכותבים'כך ,)ר"וא(רבינוביץא'>ו ; 1002-1001 , 983-984 , 963-961 , 819-818

-264העברית,·טוריםהעיתונותלקסיקון;גלבוע, 1042-1041 , 1023-1022עמ'שם,אצלנו,'
שלעיתוניועל . 54-42עמ'תשג"ט,אביבתלעתים,ומכתבימעריכים •קוץגדעון ; 258

נפתולימאי,רראואחר,במקוםהרחבתיהיהודית,העיתונותבתולדותומקומםרודקינסון
 .רודקיגסוןלוימיכאל

אייר(י"גלמבחןעלהראשונה,שגה •הקולואמת,'שלום'דברי •רודקינסוןלוימיכאל 145
לימים . 338עמ'העתונות,לתולדותרשימותציטרון,גםראו . 3-1עמ' ,) 7.5.1876 !תרל"ו
חמדתספראתלהצדיקשבאירושליםממקובליאחדבידידומהבלשוןכהנאדודהותקף
ע"ב.-נאע"ביאתרס"א,ירושליםחכמים,כבודספרהיילפרין.מענניךמנחםראו;מים,
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 ; ) 1879לשנת(עדלעם''הקולבשםביידישעיתוןהשנים
'אסיפתבשםוירחון 146

אהדןשל'האמת'(לאחדבעבריתהשניהסוציאליסטיהעתכתבלמעשהשהיה 147חכמים',
העיתוניםהופעתתחילתעם .עודנובידיככזההוגדרשלאאףעלליבדמן)שמואל
מעשיותופרסמושמואתלהכפישהעיתונותבשדהדודקינסוןשלמתחריוניסוהנזכרים
דובןאךאמיתותןאתלבדוקבידינושאין •כחסידעבדוועלבפטדבודג,מעלליועלשונות
בעריכהמרצוכלאתוהשקיעדוחואתלרפותלדבריםהניחלאדודקינסוןבדויות.נראות
 .לעיתוניוחתומיםובגיוס

השבחיםספרותשלחוזרותהדפסות

שהוציאהקבציםאליה.ולהתייחסהחסידותעלמלכתובדודקינסוןפסקלאזהבשלב
תדל"גבשנתמהדודות.במספריותרמאוחדותבשניםגםמחדשנדפסוהששיםבשנות
מאוחדשניםושלוש 148לכת',מיטיבימארבעהצדיקים'סיפוריספדבלעמבעדגאודדאה
הספדיםשני 149לכת'.מיטיבימארבעהקדושים'שפתיספדנדפסהמקום,באותויותר,
שנדפסהמשולש'מהחוטצדיקים'סיפוריספדשלאחדנוסחאלאואינםבתוכנםזהים

עלדבשללכמוצאקפץצדקכהןיוסף 150תדכ"ד.בלעמבעדגדודקינסוןבידילראשונה
אחדעתהגםשנוטההמשכילבדודקינסוןפגםלמצואחפץובכך 151המהדודות,ביןהזהות

כימזכיראינוצדקכהן 152אפיקודס'י.וירחחסידירח :'אנדדוגנוס :כדבריואוהחסידות,
כיודימההראשוןהדפוסקיוםעלידעשלאוכנראה •תדכ"דבשנתלראשונהנדפסזהספד
הואכיטעןסמאל',הפך'מיכאללספרוןבתשובה •מצדודודקינסוןעתה.דקלעולסבא
משוםזו.באמידהצדקכילהניחיש 153אותם.דאהלאואףהנזכריםהספדיםאתחיברלא

לכן.קודםשניםמספרשכתבהשבחיםספרותלהדפסתהזכויותאתשמכד
 .שמוהזכרתללאדודקינסוןבחייפעמיםמספרעודונדפסשבצדיקים''סיפוריספד
מהחוטצדיקיםספורי'ספדהכותרתחתתדנ"ה,משנתההדפסהבמיוחדמעניינת

מטאדנאוושענקעלאלעזרהספדיםוסוחרהמחברבידילדפוסהובאהספד 154המשולש'.

א,פדעסע,?ידישעדדעופוךגעשיכטעדין. 1$ציטדליכשמואלדאווגלגוליולעם''הקולעל 146
 . 116-89עמ'תדפ".דווילנע

147 270-272 . Tsamriyon, Die hebriiische Presse in Europa, pp ; פרקיםאיזנשטדט,שמואל
לקסיקוןגלבוע, ; 180-177עמ'א,תש"ל,אביבתלהיהודית,הפועליםתנועתכתולדות
 . 272-270טוריםהעברית,העיתונות

תדל"ג.לעמכעדג,לכת,מיטיבימארבעהצדיקיםסיפוריספר 148
תרל"ו.לעמכערגלכת,מיטיבימארבעהקדושיםשפתיספד 149
 . 44הערה 222עמ'ומזרח,מערבמחקרינגאל, 150
נא-סד.מג-מד,עמ•אמת,שפתצדק,כהן 151

 . 190עמ'החסידי,הסיפורדן,גםראוא. 1עמשם, 152
 . 8עמ'תד"מ),טבת 'ד( 1גיליוןחמישית,שנההקול,מתוק',יצא·מעזדודקינסון.לוימיכאל 153
תרנ"ו.קראקאהמשולש,מהחוטצדיקיםספוריספר 154



להשכלהחסידותבין :דודקינסוןלוימיכאל 262

שלהדפוסבביתנדפסוהוא 15Sחסידית;שבחיםספרותבעצמושהדפיס ,) 1940-1865 (
מזכיראינושכמובןשענקעל'רבים.השכלהספריגםהדפיסאשרבקראקא,פישעריוסף
בגנותהספרבפתחהדבריםאתגםוהשאירזובמהדורהדברשינהלארודקינסון'את

הספריםמסחרלביתפרסומתהמו"להדפיסהספרבסוףזאתעםההשכלה.ספרות
ספריגםונו',קדשים'ספוריקבלה,מוסר''ספרימלבדברשותוכיומצייןשברשותו'

פערסידינעהמיניםכלטייטשעבריספריעבריות,מכתבישיריםמליצה,חכמה,'חקירה
'כיכתובבוספדבסוףבאכשהואענייןמעוררכזהפרסום 156וכיו"ב.ראמאנען'מעשיות,
לשיםהקודשלשוןהמביןבהנערדעתיתרבושלאזהעלמאודלעייןבהכרחהללובעתות

 157ידעו',לא.להטיבלהרעהמהחכמיםהנביאאמרעליהםאשרהמשכיליםבספריעינו

שלבסופההשבחיםספרותאתתפשובווהאופןהקריאהתרבותעלמחשבותומעורר
בגללכןקודםשניםכמההשבחיםספרותאתתפסובומהאופןבשונההי"ט,המאה

להדפסותזכהצדיקים'ו'עדתהרב''שבחיהספריםגםהדפסתם.שלוהשניהראשון
 158המחבר.שםבעילוםלרובלתר"ס,תד"לשנתביןנוספות

השבחיםספרישלהחדשותההוצאותבכלפעילבאופןמעורבהיהרודקינסוןאםספק
בידיהיוההדפסהזכויותכיויתכןמתנגדיו'שטענוכפילכן'קודםשניםעשרשכתב
וספריםכללאלוזכויותעלהקפידולאזובתקופהרבים .רשותוללאשנלקחואואחדים
קהלספראלרודקינסוןשלהרבשבחיספרהעתקתענייןויוכיחמחדש,נעתקושלמים

סבירהחדשות,בהדפסותמעורבהיהאםגםהששים.בשנותעודוולדןשלהחסידים
שנראהכפיעליהםגםביקורתשהטיחמשוםבלבדכלכליענייןעבורוזהשהיהלהניח

ביטויהמוקדמיםחיבוריושלונשנותהחוזרותבהדפסותכמובןראומתנגדיו .בהמשך
אתכללהכירושלאכאלהגםהסתםמןמבקריוביןהיו .שלוהבצעולתאוותלצביעותו
השבעיםבשנותהשבחיםקבציבפרסוםוראוצדק)כהן(דוגמתהראשונותהמהדורות

 .ועכשיוכאןהנעשיתהדו-פרצופיתלכתיבתוביטוי
ואיאלובשניםמחדשנדפסורודקינסוןשלהשבחיםספרירקלאכילהדגישחשוב

ישראללו'ישראלשאריתספרכלכליים.במניעיםרקההדפסהמפעלכלאתלתלותאפשר
בקניגסברגשלישיתפעםנדפסהששים,בשנותרודקינסוןערךאותומוויעלדניק,בערד'ג

שעהבאותההריבהדפסה,מעורבהיהעצמוהואכילהניחסבירהדפוסמקוםלפיתרל"ז.
ספריםהדפסתשלעניפהפעילותאנומוצאיםולאבקניגסברג'הקול'בעריכתהחל

לארודקינסוןשלששמוזו,במהדורהאחרים.בידיהמקוםבאותואלובשניםבעברית
 159פילוסופי-דתי.כספרמוצגוהואלחסידותהספרשייכותגםטושטשעליה,מתנוסס

 ; 395-394טוריםתשנ"ז,ירושליםה,גליציה,לחכמיאנציקלופדיהוונדר,מאירעליוראו 155

ספריםלתוךשענקערליקטנגאלשהראהכפי . 186-176עמ'החסידי,הסיפורמלקטינגאל,
המוקדמים.דודקינסוןמסיפוריגםהחדשים

 • 48עמ'תדנ"ו,קראקאהמשולש,מהחוטצדיקיםספוריספד 156

הקדמה.שם, 157

תדנ"ה.מונקאטשתדמ"ה,לעמבעדגהרב,שבחי 158
ל'האדוןהדפוסבביתנדפסהספדתדל"ז.קעניקסבעדגדווילעדניק,הרבמאתישראלשארית 159

שהביאזההואכיהמאוחריםמספריובאחדמודהעצמודודקינסוןבקעניגסבערג.פדאנגע
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עולםעבראלשעברבמהלךנפגמהלאאבותיומורשתואלחב"דאלרודינסוןשלקרבתו
ההשכלה.אלעמויחדחב"דאתלקחוהואההשכלה,
שעריספראתמחדשלהדפיסרצונואתרודקינסוןמביעהשנה,באותהאחר,במקום

אך 160מומש.שלארצוןמשטראשיליה.אהרןו'קרובושלהכינונים,עבודתעבודה,
שבחיםמספרינבדליםחב"ד'בתורתדיוניםוכולליםבעיקרםעיוניםשהםאלו'ספרים

נותןשהואהשבחבדברינתלהרודקינסוןכימוצאיםאנויותרמאוחררבים.במובנים
מדבריוונראה 161זק"ש,ושניאורצווייפלאליעזרדוגמתאחריםבמשכיליםחב"דלתורת

 162בה.שמצאהפילוסופיהכיווןבשלוהחסידותמהקבלהכנבדלתחב"דאתתפסכי

כפיהחסידי'לעולםהחיוביתהערכתואתמוחלטבאופןשינהלארודקינסוןאםגם
הקשוריםאלורק :(ודוקמאוחרבשלבגםחסידיותתורותבהדפסתמפעילותושעולה

חסידשלשבחיםכותבהואאיןשובהחסידות.עלבכתיבתושינוישחלברורלחב"ר),
שלהיסטוריתתמונהלציירשבכוונתוהמתונה,ההשכלהברוחהחסידותעלחיבוריםאלא

'הקול'עריכתימיבראשיתנכתבואלוחיבוריםביהדות.השוניםהזרמיםבמרקםהחסידות
 .תרל"ו.בשנתלעם'ו'הקול

טוב'שםבעלי'תולדותתוכגית.ברבר

 .יותרמקיפהמתוכניתכחלקהחסידותעלחיבוריםשנירורקינסוןפרסםתרל"ובשנת
אורבשםיקראראשוןחלקטוב,שםבעלי'תולדותושמו:לבעש"טמוקרשהאחר

ראשוןחלקהחב"ר'עמודי'תולדות :מליאריזלמןשניאורלו'מוקרשוהשני 163 ;ישראל'
העיקרייםוהרעיונותאלוחיבוריםשלמהותםלבירור 164הראשי'·עמודבשםיכונה

 .הבאים.הסעיפיםיוקרשובהםהעולים
רודקינסוןופרסם.כתבחלקהאתשרקמקיפהמתוכניתחלקהיווהנזכריםהספרים

מתבארתכוונתוטוב'.שםבעלי'תולדות :הכלליהכותרתחתספריםסררתלהוציאחפץ
 Biographie sammtlicher Rabbiner / :כתובשםהספרים.בשניהזהההגרמניבכותריותר

der Gouvememnts Vollhynien, Podolien, Ukraine, Gross - u. Klein-Polen und 
Galizien / von Jahre 1695 bis 1876 / nebst Geschichte der Frankisten . כןאםמדובר

גאוןהעורך'הואדודקיגסוןכיש'חשף'ווייסכערג,לועגזומהדורהעללדפוס.זומהדורה
הואאותםלאלוגםהמחברלועגזוכיקורת-סאטיריתלאורך . 100-99 , 33 , 28עמ'ושכרו,
 • 78 , 24עמ'שם,לרודקיגסון'שובשהכוונהונראהחסידים,וחצימשכיליםחצי :מנוגה

השניכדורהאלוהותתורתאליאוד,וחללו;הערה 41עמ'החכ"ד,עמודיתולדותדודקיגסון, 160
שראההעבודה,שעדילספרהכוונה . 59והעדה 15עמ'תשמ"כ,ירושליםחכ"ד,חסידותשל
 . 279-278סימניםחכ",דשעריהברמן,גםראותקפ"א.כשקלאוולראשונהאור

 . 49עמ'שג,יספרג,ישראל'על'שלוםצווייפלכ'התחיה',זק"שדבריאתגםמצטטצוויפל 16 !
 • 31-30עמ'תרמ"ד'ברליןראשה,אכןמלואים,אכנירודקיגסון'לוימיכאלעודראו 162
קעניגסכרגישראל,אוריקרא,כשםראשוןחלקטוב,שםכעליתולדותרודקינסון,לוימיכאל 163

לעם'.ו'קול'הקול'עורךהואכירודקינסוןמצייןהשערעל .תרל"ו
ש"ט,כעליתולדותמספררביעיחלקוהואהחכ"ד,עמודיתולדותרודקינסון,לוימיכאל 164

 .תרל"וקעניגסכרגהראש,יעמוד
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הכרכיםשלתוכנםאתנפרטהחסידיות.הדמויותאתדקכוללתשלארחבהבסקירה
פיעלדודקינסון.שלעבודתוכלללהבנתמדובהחשיבותבהםשישמשוםהמיועדים

עוסקישראל'.'אוד ) 1 (חלקים.במספרכרכיםששהלהקיףאמורההייתהתוכניתודבריו,
ממזדיטש,המגידבעד,דבו'תולדותהתודה'.'עמוד ) 2 (פדאנק.וביעקבבבעש"ט
ישראלו'מליז'נסק,אלימלךו'תולדותפול'ן'.'עמודי ) 3 (תלמידיו'.שמוניםו'תולדות
רבניעלחב"ד'.עמודי'תולדות ) 4 (ותלמידיהם.מלדבלין'החוזה'יצחקיעקבו'מקוזניץ.

שככלנוספיםכרכיםשניבמיוחדמענייניםבהמשך).בו(נדוןמליאדידש"זלמןחב"ד
גאוני'תולדות ) 5 (אחד:בכותרולאכלליכותראותותחתלצאתמתוכנניםהיוהנראה

עדהת"נמשנתוהמקובליםהתלמודיםהגאונים'וכלאייבשיץיהונתןהרבמזמןישראל'.
המשכיליםהחכמיםכל'עםמנדלסוןמשהמזמןישראל'.חכמי'תולדות ) 6 (הזה'.היום
 165החדשה'.הספרותכלועםהזההיוםעד

כותבתדמ"ג,בשנתיותר'מאוחד .בלבדכרכיםשניאודדאוזומקיפהמתוכנית
שניעלהשליליותבביקורותנעוץהכרכיםשאדנדפסושלאלכךהטעםכידודקינסון
הואשבלאזאתעםהעת.בבואההמשךאתלהדפיסמקווהוהואהראשונים,הספדים
 166בלב.דכרכיםשניבידינוונותרובכךלעסוק

הבעש"טתולדותאתמכילהוא .תדל"ובשנתפורסםישראל,''אוד :הראשוןהכרך
תחתהשנהבאותהפורסםהשניהכרךפדאנק.יעקבעםהמחלוקתעלדגששימתתוך

בזמןפורסםוהואבסדרההרביעיהספדהואזהכדךהחב"ד'.עמודי'תולדות :הכותר
לבואצריכיםהיוזהכותרתחת 16פודסמו.'אונכתבוטרםהקודמיםהכרכיםששני

שניאורו'החסידהגאוןהישישהרבבהשנולדשנהתק"זמשנתדייסיןרבני'תולדות
היינו'עמודים',בשלשההזה,'היוםעדמשפחתווכלובניותלמידיומלאזניעזלמן

'עמודהשני:החלקמליאדי.דש"זעלהראשי','עמודהראשון:החלקחלקים.בשלושה
אהדןו'קיהאלהק'הרב[ה]מובהקותלמידומשפחתובניו'תולדותעלאוד'יחלהתווך',
וכלבמחלוקתם,ושיטתםדדכםבמאסר,ישיבתםריבדתם,דברימשטדאשעלע,הודוויץ
הנוסחאותשינויאתישליםוגםלשמים.תם iעלעדחולדםמיוםעליהם,עבדאשד

הרבתולדותעלנוגהאוד'יפיץהתודה'.'עמוד :השלישיהחלקהראשי.'.בעמודהחסדים
עליהישבאשדכסאועלישיבתומעתמלובאוויטש,מענדילמנחםו'החסידהגאון

במושבותיהם,למקומותםהי"ובניוכלאתבשםיקראעליו,עבדאשדוכלשנה,ארבעים
אתהיינוהראשון',ה'עמודאתמקיףשפורסםהכרך 168הזה'.היוםעדתולדותיהםעלעם

פירשאותםהמניעים .פורסמולאאונכתבולאהנוספיםהחלקיםשניבלבד'דש"זתולדות
פנהקודםאםהמוקדמים.השבחיםבקבציהצהירעליהםמאלולגמדישוניםהיולכתיבתו

בהרבה.רחבלקהלפנהעתההדיהחסידיתהחברהאל

 • XXXIl-XXXעמ'ישראל,אודהתולדה,''פתח 165

 90עמ'תדמ"ג,פדכסבודגמקוצי,למשהתפלהדדדקינסון,לדימיכאלדאוהחיבורהמשךעל 166

 . 2העדה
 '.ט"שבעליתולדותמספררביעיחלקוהואהחב"דעמודי'תולדותהספד:כותרכלזiוון 167
שם.השער,לשון 168
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טוב'שםבעלי'תולדותלכתיבתהרקע

לכתובכלליתממגמהחלקוהיווהנושאומבחינתדופןיוצאהיהלאדזדקינסזןשלספרד
בשפהשתחילתהזזמגמהוהחסידות.הקבלהתולדותאתובייחודישראלתולדותאת

גםביטוילידיבאהוגוץ.יוסטבעד,אצלבייחודישראל','חכמתבעליבקרבהגרמנית
תדכ"ז,בשנתלכן,קדרםשניםכמה 169הי"ט.המאהבאמצעוהתעודדבעבריתבכתיבה
להתפתחותגםמקדםהקדישבזכהזנה''כתו :הספדאתצדדבזיםאלכסנדרפרסם

 •צזזייפלהכהןצביאליעזרשלבמחלוקתהשנויספרדאתלצייןישכמזבן 170החסידזת.
גזטלזבדבדאברהם 171החסידות.העידןספרותאלחיובייחסטמוןבזישראל,'על'שלדם
תולדות:'ספדהכותרתחתלכתובשרצהמקיףמספרויחידראשוןחלקתד"לבשנתפרסם

אך .173בעצמזגזטלזבדשצייןכפילצזוייפלכתגובהשנכתבספד 172זהחסידזת,'הקבלה
בעיקרווהואהקבלהתולדותאתדקמקיףשהודפסוהכרךלהשלימוהמחברזכהלא

הקבלהעלסקירותבאוההשכלהשלהעתבכתביגםתוספות.עםגוץמדבריהעתקה
הארוכיםוחיבוריו 174ב'השחד,'דודדמןפסחשלהחסידותעלחיבוריודוגמתוהחסידות

ספריו 175 •הזמןבניעלובזתשהשפיעווהחסידות,השבתאותהקבלה,עלנחבאדודשל

שלראשיתהגדטנד,תשנ"ה;ירושליםוהיסטוריה,השכלהפיינד,שמואלבהרחבהכךעלדאו 169
 • 336-293עמ'אורתודוקסית,היסטוריתכתיבה

לחסידות.'מוקדשים 153-74עמ'כהונה.כתרצדדבוים, 170
(שניתדכ"חזיטאמידא,טוב,משםשםאוישראלעלשלוםצווייפל,הכהןצביאליעזר 171

 •ד ;תדל"גווילנאשני,ספדג, ;תד"לזיטאמיד •ראשוןספדג, ;תדכ"טזיאטמידב, ;חלקים)
דאולו,וסביבמהדורותיוהספד,עלבחסידות).עוסקאינוהאחרון(הכרךתדל"גזיטאמיר

 . 430-416עמ'והיסטוריה,השכלהפיינר, ; 379-336עמ'החסידות,בהערכתהמפנהפיינר,
 Gloria WiederkehI-Pollack, Eliezer Zvi Zweifel and the lntellectual Defense ofגםראו

1995 Hasidism, Hoboken ; דרךעלותשובותשאלות'"איזהרפפורט-אלבדט,עדה
שלמדרשומביתשםעלוםידבכתבהחסידותעלמשכיליתסנגוריה :ויהוידע"שאלתיאל

מזרחיהודישלובתרבותםבתולדותיהםמחקרים :לירושליםמווילנהצווייפל;צביאליעזר
חוההולצמן,אבנרבוטל,ישראלאסף,דודבעריכתורסס,שמואללפרופסורמוגשיםאירופה

 . 122-71עמ'תשס"ב,ירושליםפדידלנדר,יהודהפיינר,שמואלטדדניאנסקי,
זיטאמידהזה,היוםעדצמיחתןמראשיתוהחסידותהקבלהתולדותספר •גדטלובדבראברהם 172

 , 21 , 12עמ'א,ומסעדת,זכדדנותגוטלדבר,'מבוא;גולדברג,דאוומגמותיו,הספדעלתר"ל.
עמ'תשמ"ח,ירושליםמאבק,שלתדלדדתידושבתאות:השכלהורסס,שמואל ; 36-35

דאוהתקבלותו,על . 376-374 , 3הערה 337עמ'החסידות,בהערכתהמפנה;פיינד, 174-169
 . 396עמ'(תדל"ג),דהשחרישראל;ספרותאוהביבאזניקורא'קולגדטלובד'בדאברהם

דינה , 1872-1871מהשניםביבלידתקה'ב'ייבריסקיההרוסיכמאמודיל"גדבריאתדאו 173
 . 298-295עמ'(תשנ"ח),גסדןזמנו;בתהעבריתהספרותעלגודדדןליבי'הודהלפידוס,

חיבוריםמספרכתבחב"דיתממשפחהשבאודרומן . 104-86עמ'כללית,השקפהדודדמן. 174
(תדל"ו),זהשחרחסיד,'שהיהמימאתמכתבים'צרודאתביניהםהחסידות.בגנותקצרים

עלכלליתהשקפהאוהדבוק :המענייןהחיבורואת ; 319-311 ' 187-180 , 135-124עמ'
תדל"ח.דואדשאהנפשות,בגלגולהאמונההתפתחות

לספר:קובצועיקרםאחדות,ובבמותב'השחד'בהמשכיםפורסמוכהנאדודשלמאמריו 175
למספרזכהאשדתדע"ג-תרע"ד,ארוסהא-ב,והחסידים,השבתאיםהמקובלים,תולדות
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באותהלעבריתתורגמושונים,משכיליםעלרבותהשפיעואשר •גוץשלההיסטוריים
והחסידות.השבתאותהקבלה,עלרבותהערותטמוניםאלובכרכיםהעת.
שםבעלי'תולדותספר .רודקינסוןשלהמאוחרפועלואתלבחוןישזוענפהספרותלאור
אתמדגישרודקינסוןאיןשובהשבחים.ספרותאתשקראמזהאחרלקהלפנהטוב'

התנועהשלההיסטוריתהראייהאתאלאבסיפוריוהמוסריהערךאתאוהחכמים''אמונת
 .המודרניהיהודיבעולםהזרמיםבמכלולהחסידית
רודקינסוןתכנןאותםטוב'שםבעלי'תולדותכרכישלהכלליהמבנהאתראינו
לאביטוילידיבאזהדברהתקופה.בניהשכלהלספריכןאםקרובהספרותבניתלפרסם,

קטנים'ב'ספרוניםמדובראיןשובהחיצונית.בצורתוגםאלאהספרשלהכלליבמבנהרק
'השכלה'כספרמעוצבוהואהמקורותציוןעליחסיתהקפדהישבוממש'שלב'ספראלא
רש"י),באותיות(לעיתיםהספראתהמלוותהרבותהשולייםבהערותכךדבר..לכל

בתוכןאליו,המלווההגרמניבשערמקורותיו,ברישוםקצרים,לפרקיםהברורהבחלוקה
העיצובביןלהשוותדיהתולדה.''פתח :מכנההואאותוובמבואהמפורטהעניינים
להביןבכדיחב"ד'עמודי'תולדותספרלעיצובלווהדומיםהרב''שבחיספרשלהחיצוני

עיצובדרךאתהשבעיםבשנותבספריואימץרודקינסון 176ביניהם.הגדולההבדלאת
שלו.היעדקהלועלהספרשלאופיועלגםהמצביעדברזמנו,בניהמשכיליםשלהספרים

אלאהאחרוניםלאלוהראשוניםספריוביןאיןכישטענורודקינסוןשלמתנגדיוביןהיו
שלכתיבתובדרךהשינויכינראהאךהיה,וודאיצורהשינוי 177בלב,דשבצורהשינוי

תוכניים.בענייניםגםאלאבכךרקנעוץלארודקינסון

היסטורייםמבואות

ההיסטורייםבמבואותביטוילידיבאהרודקינסוןעלההשכלהספרותשלברורההשפעה
שלדמויותאוצדיקיםעלשבחיםסיפורילמסורבאהואאיןשוב .לספריושהקדים
הואהתולדה''פתחמכנההואאותובמבואכברהיסטורית.מסכתלגוללאלאחכמים
פראנק,יעקב •צבישבתי •האר"ידרך •השםבעלילמןשלוההיסטוריהתפיסתאתמגולל

אחב"י'מצבהפרקאתמציבהואישראל''אורספרבראש 178הבעש"ט.להופעתעד
היסטוריתמסכתמגוללהואבותנ"ח',הבעש"טעדשל"במהאו"'ישראל]בית[אחינו

המודפסיםומאמריוספריועל . 179-174עמ'ושבתאות,השכלהורסס,ראומהדורות.
אהספרותאוצרביתשמות',אלה : Bibliographische Notiz 'ג"ד,מביתאישראווהגנוזים,
 . 28-27עמ'החכמה,''אוצר(תרמ"ז),

לידיבאהדבררבים.משכיליםלעגושלוהחיצוניהעיצובבשלאימוצואומספררתיעהעל 176
מראשיתחיבוריםלמספרמשם •וריב"לפוללשובאלבייחודשונות,בסאטירותביטוי

העבריתבספרותועוד. 9עמ'צדיקים,דבריפול,ויוסףריב"להחרשההעבריתהספרות
 •גורדוןי"לאצללמשלכךהרבה.זהענייןמופיעהאנטי-חסידיותמהסאטירותשהושפעה

('האבותשם ;געמ'ולילה'),ימים('שניתש"ך,ירושליםפרוזה, •גורדוןליביהודהכתבי
מוקצנת.התמונהאלובתיאוריםכיאםכב-כג.עמ'והבנים'),

דין.פסקבעקבותקראוס, ; 42 , 39עמ'א,עמי,בתזכרונותדיינארד,למשלראו 177
 . X-VIעמ'ישראל,אוררודקינסון, 178
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בסקירהפותחהואאותוהחב"ד'עמודיב'תולדותגםכך 179מובהק.משכיליבסגנון
חשיבות 180למתנגדים.החסידיםביןהמחלוקתותחילתפוליןחלוקתעלהיסטורית
רבהבאריכותשהביאהחסידיםתפילותשלהנוסחיםלחילופיגםישרבההיסטורית
השינויאתשהגדידקדלינסקינחוםדברינכוניםלכךבהקשר 181השני.הספדסוףלקראת

ל'תדלדדתהרב'מ'שבחישנעשהכמעבדהמוקדמת,לכתיבהדדדקינסדןשלזדכתיבהבין
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פראכקליעקבהיחס

הענפהההתייחסותהואזהבהקשרישראל''אדרבספרלבלתשומתהראוייםהדבריםאחד
הזמןבניהמשכיליםאתובדתהעסיקזהענייןהפדאנקיסטית.ולתנועהפדאנקליעקב

כללבדדך .הבעש"טלתולדותפדאנקתולדותאתשיצרףמשכילילחיבורהדברואופייני
בישראלהסוטות''הכתותממשיךהואשהבעש"טהיינו'שלילי'באופןזהצירוףנעשה

התנועות,שתיביןלהפרידזדבסקירהמנסהדדדקינסדןאך 183הפדאנקיסטית.הכתובראשן
אחתוהחסידות(הפדאנקיזם)השבתאותכיהרווחתהמשכיליתבטענהנלחםדיוקליתראד
אתלהראותמנסהדדדקינסדןקלאסי.חסידימחיבורנפקדשהיהדודאיזהמסוגדיון 184הן.

בשבחיסיפוריםבמספרומזזשכבדכפיפדאנק,יעקבנגדבמאבקהבעש"טשלגדולתו
המשכילים.אצלשהיהכמדהחסידיםאצלמרכזיעיסוקלהיותזכהשלאענייןהבעש"ט,

מתוךבדודהסנגוריההםדבריו 185ישראל:על'שלוםבספרצווייפלגםכתבדומהברוח
בתיאוריםשטחיבאופןהואמתארפדאנקשלפניואתהמשכילים.דברישלמקרובהכרה

 .עמדיןיעקבנוסחשליליים
הרבספדימלבדישראל:'אודבפתחידועלנמניםפדאנקפרשייתלציודמקורותיו

לדבריונחבא.דודשלספרדואתגוץהיינדיךספדיאתמצייןהואלמולדשעמדועמדין
היינוהחסידות,עלשלילימבטבהןאיןעודכלהאחרוניםשלמסקנותיהםאתהואמקבל
מקדיששדודקינסדןלמרות 186פדאנק.יעקבכלפידקהשליליהמבטאתמקבלהוא

 • 3-1עמ'שם, 179
 . 6-1עמ'החכ"ר,עמודיתולדותדודקינסדן, 180
ראולאכאמוראלוהבאים.כספריםיבואההמשךכיכותבהוא 112כעמ' . 112-96עמ'שם, 181

אוד.

והקונטקסט,הטקסטמארץ-ישראל':החסידים'איגרותשכנגד,היסטוריהקדלינסק,ינחום 182
 . 113-111עמ'תשנ"ט,ירושלים

-252 , 143-140 , 124-99עמ'ושבתאות,השכלהורסס,קיבץזהרוחלהלךרכותדוגמאות 183
248 . 

 . 140-139עמ•שם,צווייפל,עללדבריו;והשוו 169-167עמ'שם,ורסס,דבריאתראו 184
 • 13-12עמ•כ,ישראל,עלשלוםצווייפל, 185
לנוהיוגרעטץהחכם'ספריגוץ:עלדבריואופייניים . Xlll-Xllעמ'ישראל,אוררודקינסון, 186

יכתובאשדוהחסידותהכעש"טכדברעצמו'דבריכדבריויסתירפעמיםכמהכיאםלעינים
גםלחקורראינומחטשלכחודופתחהזההח'לנופתחאחריאךכעתו)דברע"זנעיר(כאשר
הד"ךאכני'וגםכהנא.:דודועל . XIIעמ•שם,אמת,'דבריהצלנוכיעדהדבריםשדרשאחדי
 • XIIIעמ•שם,זרקנף,וקליפתםלקחנותוכםאשד
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להשלימומבטיחוהואבלבדחלקיתיאורונותרעדייןפראנקלסוגייתרביםעמודים
 187בידו.עלהלאשכאמודרבדישראל','אודספדשלהבאיםבכרכים

ילינקפרסםבדינה,'הקול'אתדודקינסוןכשעדך , 1885בשנתיותר,מאוחדשניםכמה
ווסלימוולפגנגהידכתבאתקיבלילינקהי"ט.המאהמראשיתפדאנקיסטיידכתבבעיתון

עלילינקכותבהידכתבבראש 188עבדיות.באותיותבגרמניתבמקורוופרסמוהעדותיועם
נשלםלאזהפרסוםהפדאנקיסטים.שלוהמושגיםהתקוותהאמונות,להבנתחשיבתו
שפרסםמקונטרסיובאחדמספרדודקינסון 189ממנו.המשכיםשנידקאודודאוב'הקול'

'הוסיףאנטישמים,עםבקשריםשהאשימומיבלון,יוסףשמואלכיתדמ"ו,בשנתבירנה
שהדפיסהפדאנקיסטעןמאמרעללעזשהוציאשע"יבמהישראללכללהיטבכילהתפאר

ב'הקול'לפרסםמיהרכןעל 190לחזדה'.מאמדואתיעללינעקלקחבהקול,יעללינעקהדד.
זשאדגאןשפתשנערבאבולאקוראינוש'דובוהואהמאמר,להפסקתהאמיתיהטעםאת

למערכתקשרכלאךרבדיאת 191קדש'.בשפתאחדיםמאמריםלתתויבטיחלנונרצהוהוא
להפסקתהטעםכינדאהפניםכלעללילינק.בשנאתואותםותלהבושרוישהיההבחירות
להדפיסדודקינסוןבהסכמתלדאותואין 192המאמדלתוכןקשורהיהלאאכןהפרסום
דרכוהפדאנקיסטית.והתנועהפדאנקיעקבכלפיהשליליביחסושינויזהממיןמאמר

העיתוניםסותרים.ואףשוניםלכיווניםפתוחההייתהוהעריכההמו"לותבמלאכת
רבדיםהכילווהםהאידיאולוגיותעמדותיואתבהכרחמשקפיםאינםלאודשהוציא
אותםספריםלנתחבאיםכשאנושונההמצב .אחדפדאנקיסטיידמכתבבהרבהקיצוניים

עצמו.דודקינסוןחיבר

השבחיםספרותעלוביקורתהחסידותלתיאורמקורות

'אוהדי'הידשלאואחדים,גוץבספדיגםדודקינסוןנעזרפדאנקיעקבעלבכתיבתואם
נאמנותאתומדגישהואחוזרהחסידותעלדבריושבבסיסהריוהחסידות,הקבלהספרות

 :ישראל''אדרספדבפתחמרבדיומקצתואלוהפנימיים.מקדרותיו

אורספרשלהאחרונהבהערה . 132-110עמ'ישראל,באורבאיםפראנקעלרודקינסוןדברי 187
בחלקיםתבאימ"שוסייעתופראנקמכתרשעים'אחריתהוא:כותב , 144עמ'ישראל,
לאחתאחתיבאוסיג,וכלשיחכלמהםנסיראחריפההחסדיםכניםוספוריםהבאים.
מקומם'.שםכיהבאיםבחלקים

תשמ"ב,ירושליםוגלגוליה,השבתאותלתולדותומקורותמחקריםשלום,גדשםכךעלדאו 188
 . 169 , 153-152עמ'ושבתאות,השכלהורסס, ; 423-422עמ'

 ,) 1885 ( 286גיליוןהקול,פדאנק',יעקבפאןאנהענגעדסאיינעס'אויפצייכנוגעןילינק,א' 189
 • 62-59עמ' ,) 1885 ( 287גיליון , 42-40עמ'

 . 36עמ'תרמ"ו,וויעןא,בדקאי,דודקינסון.לוימיכאל 190
 . 143עמ' ,) 1885 ( 292.גיליוןהקולענות','קולהנ"ל, ; 39-38עמ'שם, 191
תגובתםכילהניחסביריסוד'יש : 153עמ'ושבתאות,השכלהורסס,רבדיאתכנגדראו 192

מצדברתיעהגסאלאכתב-הידשלבלשוןדקלאהיהמקודה •העתוןקוראישלהשלילית
המהדירמצדזותנועהלגביוהמאוזנתהאוהדתהנימהומפאתהרעיוני,מתוכנוקוראים
הקדמתו'.ברבדי
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מידתו.כספו[הכעש"ט]הזהוהקודשהדםהאיששלתדלדדתידנכתבולאכהעדוהנה
ואיןסדראיןהחסידים,כפיותלפהמפהילכדואשדנדפסואשדהדניםהספוריםוככל
הידמיישראלביתחמדןמכלנעלםדגםאורד'יגלואשדעתולאשנהאיןלמד'משטו

לחובעלינוקבלנודע"כ ] ... [תלמידיותלמידיהמהומימפיו,תדדהלמדדאשדתלמידיו
כלעםאמתיות)(ומשמדעותרכיםמספריםהזהוהנשאהדםהאישתולדותלקבץקדוש

הקוראלפניספדעלונשמםלתלמידיהם,למדדואשדמפיותודהלמדואשדתלמידיו
כשלדם.'"מקדמםעליבאומתלמידיווקודשצדיקדבוכלנכדןומשטרכסדו

מתוןהרבדיםאתשליקטהעובדהמלבדביותו.חשוביםענייניםכמהעוליםאלוברבדים
הבעייתיותאתהואמדגישלדפוס,כולםהובאולאשעדייןאמיתיות,'ו'משמעותספרים

עתהמגלהרודקינסוןשלהם.והשיטתיות.הסדרובחוסראורשראוהרביםבקבצים

הוא .לכןקודםשניםמספרבעצמוחיברחלקםשאתאלו'סיפוריםכלפירבהביקורתיות
מאבותיושקיבלאמיתיות''מסורותעלמבוססיםדבריוכימקומותבמספרומדגיששב

לבקרלדבריו,ביכולתו,וישהוארשאיכןבשלשלו.ה'יחוס'אתבהרחבהמגוללוהוא
'ספוריםאלאשאינםהסיפוריםכלאתלהזכירולאהחסידותעלשנכתבההספרותאת

מצייןאףהואקרובותלעיתיםו'מבוררים'.'נאמנים'סיפוריםרקאלאו'גוזמאות',בעלמא'
כאןשונההואגםהסיפוריםאופיכילהדגישחשוב 194הסיפוד.אוהשמועהמוסראת

הביקורתכאןבולטתהשארביןקודם.כתבבובז'אנרשרווחוהנפלאות''סיפוריומועטים
 .195עליו'לסמוךהדאריםב'דבריםרקלעינייםלוהיהשכדבריוהבעש"ט,שבחיספרעל

הבעש"ט,בשבחיהבאמסיפורשונהנוסחהביאשכתבהשבחיםבספרותשכבדראינו

ישהבעש"טבשבחיכיטועןוהואיותרקשהביקורתועתה 196 •כאןגםעושהשהואדבר
פסחאתארוכהבהעדההואמתקיףכןפיעלאף 197להם'.מקודאיןאשרגוזמאות'הרבה
בכדיהבעש"טשבחיאתכתבמשכילאומתנגדכיידועהמשכיליתטענהשהעלהרודרמן
לטעוןמקומותבכמההמשיךדיינארדאפרים 198החסידים.אתללעגולשיםלצוןלחמוד

 . XII-XIעמ'ישראל,אודדודקינסדן, 193
 73כה,העדה 72כד,העדה 70כג,העדה 69נא,העדה XXXVI ,XVII-XVI ,XIII, 53עמ'שם, 194

כהעדה, 12עמ'החכ",ךעמודיתולווהדודקינסדן,ועדו; , 99 , 96 , 94כט,העדה 87כד,העדה
הרכה.ועדרנו;העדה 80לכ,העדה 35נא,העדה 26 , 23 , 14

 . XIIעמ'ישראל,אדרדודקינסון, 195
מאמראתהפךאךהכעש"טכש'[כחי]הובא'הספדוכותב:הואכהלד,העדה 103עמ•שם, 196

שמענוואנחנושמדעתוחסרוןאדידיעתוחסרוןמפנימפיגד,פחדקשהייןלאמודהגמרא
כשלום:יבואמקדמועלוהכלשהיה.כמומאבותינו

 . 25עמ'שם,גםואד . XIIעמ'שם, 197
ךןךדמן,לדבריהכוונהכהערה. 13כעמ'ושדבי;הערה , XVI-XIIעמ'ישראל,אדרךךךקינסדן, 198

בראחכ"דחסידידברילפיהכעש"ט""שכחיהספר'את : 9הערה 92עמ'כללית,השקפה
ערךלפיהעדןקלידכדכריםככזכיםהכעש"טשםאתלחללאפיקדרסאדמתנגדאיזה

גםהעלההטענהאת . 53-52עמ'הכעש"ט,שכחימדנדשיין,דבריאתגםואדקדושתו.'
יותר,אתהצריךמה'אך : 14עמ'ושכדד,גאוןהסאטידי,כספרדתרמ"ג,כשנתדדייסכערג

השבחים'זדכתבלץשמתנגדואומרים"שכחי-כעש"ט"הקדושכהספדאפילוכופריםשהם
לץאיזהאםנדעלאהיום'ועד : 5עמ'כישראל'כתותדדיינאר,ד ;ממנו'ליצנותלעשותכדי
נכונייאמינוכאשרכחסידים,שחדקלעשותאכהאשרהכעש"ט]שכחיספדנשלהמחברהיה

-'" 
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לצוןכחומדראהאותודווקא,רודקינסוןאתותקףחזרלצידהכימפליאולא •זוטענה
 199כסף.בצעלמעןמלאכתואתשעשהבכך

בשבחישוניםסיפוריםעלבדבריוביטוילידיבאהרורקינסוןשלהביקורת
חטיבה 201אדם.ר'שלבדמותוהעוסקתהסיפוריםבחטיבתבדיונובולטתאך 200הבעש"ט,

 202רבים.משכיליםאצלללעגמושאוהייתהמהחסידיםחלקמצדגםלביקורתזכתהזו

 )["בא(אברהםהואהסיפוראלהחיוביביחסבתקופההמשכיליםביןדופןיוצא
עלבפרסומיםפעולהעמוושיתףרודקינסוןעםיותרמאוחרמעטשנפגשקרוכמאל,

הכתביםסביב'שלםסיפורקראכמאלבנהמספריולאחדבהקדמהבדת'.'התיקונים
דומיםוכתביםשפינוזהכתביאלאאינםוהםאותם,מצאכיטועןהבעש"ט,שלהנעלמים

 203 •דופןיוצאבאופןבמעשהשהשתמשהריסאטיריתהקדמהלפנינואםגםלהם.

אדםלד'סביבהריםבנהולאקראכמאלכאברהםלכתהרחיקלארודקינסון
מספראמנםהואהסיפור.עלהביקורתדבריאתקיבלכינדאהמכך,יתרהו'הכתבים'.

טובלעשותהיהוחפצואלה,בכלהאמיןאשדנוראטפשבאמתהיהאובימינו,החסידים
 :כתב , 1העדה 49עמ'וההשכלה,החסידות •הורוויץאישלהבליו'.מהלכיםלתתבעמו

החסידים,לאגדותובמעלהבזמןוהראשוןהראשיהמקור-עצמובעש"ט""שבחיס''אפילו
איןשלדעתיאעפ"י ,) 92צד ,'ושנההשחר, ,ר"פ(מסתתרלמתנגדאולרמאיהרבהמיחסים

האמת:בגדרזה

הבעש"טשבחיאתחיברבצעותאבזייפןכאילוהטענהאתדיינארדהעלהתרפ"טבשנת 199
עמ'בהיכל,צלםהנ"ל, ; 44-1עמ'עלטה,דיינאדד,דאונברא,ולאהיהלאעצמוושהבעש"ט

עריציםזמירדיינארד'גםראוהבעש"ט'את'המציא'ממזריטששהמגידכךעל . 154-153
 . 139עמ'תרפ"ט,לואיססט.דב,באיןהיעד;הנ"ל, 11עמ'תדנ"ט,נוארקהשנ.י

התגלותו:קודםהבעש"טעלהכותבבהערה, 13עמ'ישראל,אוררודקינסון,למשלכך 200
כפיבהמה,לקצרמצאנוסבותמהרבהאשדובגוזמאותבאריכותכ"זסופרהבעש"ט'בשבחי
להציגולנולמותרבמרות,מוסדדברממנויצאשלאספורשכללחוקלנושמנואשרהכלל
שבחישמחברהבעש"ט.שלההתגלותסיפוריעליד'העדה 25עמ'ושם, ;הקורא'לפני

נגדחובה]נירייד"חולצאתא"ע,שסותרשוניםבאופניםהתגלותולנו'יספרהבעש"ט
התגלות'סיפורירובינשטין'אברהםדאואלוסיפוריםעלהספד'.בסוףדבריונעתיקהקורא
 • 186-157עמ'(תשל"ט),ו-זספדעליהבעש"ט',שבחיבספר

 . 330 ; 328-326 ; 59 ; 45-41 ; 19-17עמ'דובינשטיין'מהדורתהבעש"ט,שבחי 201
דאו . 90-88עמ'כהונה,כתרצררבוים,ע"ב;א , 1819וינהטמידין.מגלהפדל,יוסףלמשל 202

עמנואל ; 58-52עמ'הבעש"ט,שבחיספד;מונדשיין, 15עמ'מעוותת,מבבואהבוטל,
במחשבתירושלים(מחקריחסידותמחקריההשכלה',בספרותובעלי-שם'מאגיהאטקס,
 . 41-40עמ'תשנ"ט,ירושליםדן,יוסףאסף,דודאטקס,עמנואלבעריכתטו),ישראל

מכתבוהמכתבאדםכתבהכתבוכתובים,נביאיםלתודהוהמכתבהכתבקדוכמאל'אברהם 203
בארץפאדאליעבמחוזמעזבעזלעירסמוךבאבןחתוםהנמצאכ"יהואהזההספדאלחים,
זהבמבוא . 10-5עמ' , 1874נלעמבעדג]אשכנז,ותדגוםקצרוביאורפירושלוונספחדייסין,
הראשה,אבןהנ"ל,עודדאולשפינוזה,יחסועלהבעש"ט.מצאצאיהואכיקדאכמאלטוען
 Allan Nadler, 'The Besht a Spinozist: Abrahamדאווהקשרו,הספדעלתרל"א.וויען

', Krochmal's Preface to Ha-Ketav ve-ha-Mikhtav: Introduction and Translation 
Rabbinic Culture and Its Critics: Jewish Authority, Dissent, and Heresy in Medieval 

359-389 . and Early Modern Times, ed. D.Frank, M. Goldish, Detroit 2008, pp . 
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עיוןהמצריךנוסףדברמצייןרודקינסון 204נאמן.יסודכללושאיןלכךרומזאךאותו,
לאכןעלבסוגריים.המהדירידיעלהושמוהבעש"טשבשבחיהגוזמאות'ש'ספוריוהוא

 205 •כללאלוסיפוריםהעתיק

פגשואףהיטבהכיראותווולדןאהרןחיבוריכלפירודקינסוןמטיחנוספתביקורת
עליוהחדש',הגדולים'שםספרכלפימופניתהביקורתעיקר 206בווארשה.שהותובימי
חתולתו,ערפלאשרהחדש,הגדוליםמשםאמתדברלהצילנוכללא'כירודקינסוןאומר

נתןזהולעומתבספריו.לאזכרתלמידיומגדוליוהרבההקדוש,תלמידיאתויערבויבלבל
בהערותיותרחריפההביקורת 207מעולם'.פניואורראולאאשררביםהתלמידיםבין

כלאתלצייןצריךהיהאםכיאומרהואשםישראל''אורחיבורולאורךהשוליים
עם 208עצמו.המבוקרמהספרבעוביוספרועולההיההחדש'הגדולים'שםשלשגיאותיו

סדרלאדבירובכלאיןכינאמרכללבדרך'אךואומר:שגיאותמספרעלהואמצביעזאת
בספרו,שםאשרהדברים,מקורואחרהאמת,אחרידרשולאחקרלאכינכון.משטרולא
היאבושהכישכתבעדדעתונחהולאיסודתם'שבשקרלפנינושםרביםספוריםוגם

הגמדכן'לאובחן,וחקרארצותבהרבהשסבבהחיד"אשלספרושםעלמכונהשהספר
מחממיומהגדותזקנות,נשיםמשיחותהספראתוימלאהענקבדרכילילךרצהאשרהזה

וודאיכיכתבועוד 209ראל'. ivילביתספרלעשותמקורםשאבומהםהמדרשביתתנורי
ונשניתשבהזוביקורת 210אחר.מקורכללהםאיןכיעניינים,מספרבחלום''ראהשוולדן
 212וולדן.שלחסידים''קהלספראלגםשלילתהתייחסותתוך 211ספריולאורך

זהסיפורעלהמשכיליםלעגאתמזכיררודקינסוןי.הערה 15-14עמ'ישראל,אוררודקינסון, 204
 .ישראלכספרות'אדם'שנקראמיואיןלדברים yנאממקוראיןכיומזכירשמות)ציון(ללא
הגדול''אדםכשםהדמותאותהאתמעתהשיכנהאומרהואהדעותכלחובתלידילצאחכדי

הסיפור.כאמיתותמאמיןהואאיזכיברורשמתוכו ',ל"דו':המילהאתמצרףדבריוולסוף
כהערה. 13עמ'שם, 205

שכחיספרשכידולואמרוולדןכימצייןרודקינסוןח.הערה 8עמ'שם,ראוזופגישהעל 206
לראותוהספיקלארודקינסוןאךנתיכים','מאירכעלהסכמתעםראשונהמהדורההכעש"ט

 . 364עמ'הכעש"ט,שכחירפאל,ראוווארשה.אתלעזובשנאלץמשום
 • XIעמ' ,ישראלאור ,רודקיגסון 207

ט.הערה , XIעמ'שם, 208

ט.הערה , XIl-XIעמ'שם, 209

נו.הערה 31-30עמ'ושם,יא;הערה 10-9עמ'החכ"ד,עמודיתולדות , yרודקינסו 210
'ספורעלמדברהוא(שם 29הערה 36 ; 17הערה 33 ;חהערה 8עמ'ישראל,אור , yרודקינסו 211

ושם, ;לנו' yקלויבואואלהזההספוריומתקכי'ראויוכאמתלספרוהכניסשוולדןאחד'בדוי
מצטטהואלפעמיםזאתעםאמת').ללאש'הואכספרוענייןאיזה(על 59הערה 43עמ'

 ;-51ו 50הערות 41 ; 43הערה 40עמ'שם,הדברים,קבלתמתוךהחדשהגדוליםשםמספר

 . 55הערה 42
גםא"אכיעדקמשונים,כולו'עלוזהכספרכיהשארכיןאומרהואשםכהערה, 13עמ'שם, 212

'קהלספראתמוחלטכאופןכאןמייחסאףהוא , 29הערה 36עמ'שם, ..בם'הכתובלהכין
לה,הערה , 102כעמ'ושם,בודק;מ"מסיפוריאתלתוכוהעתיקכיומצייןלוולדןחסידים'
סיפוריספרו:מתוךהעתיקחסידיםקהלכעלכימצייןהואאחרכמקוםדומים.דברים
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מנחםספריעלהערותגםאנוומוצאיםרודקינסוןביקראותוהיחידהיהלאוולדן
אתרודקינסוןפרסםבהןהשניםבאותןממששבחיםספרותשפרסםמיבודק.מנדל

שלוספריועלביקורתהטיחאףלעיתיםכיהואפחותלאמעניין 21הראשונים.''שבחיו'
 214כתבם.הואכימכחישהואשאיןעצמו,

סיפורים'ל'רמזיגםאלאהשבחיםספרותכלפירקמופניתלארודקינסוןשלהביקורת
בעקבותהוא,מפקפקאחדבמקוםכךזו.בתקופהשנדפסוודרושתורהבספריהשלובים
 •מקודיץפנחס ,,שלאמרותיו-סיפוריואתלאורשהוציאואלושלבאמינותםאחרים,
הזיותרוחםעלהעולהככלש'כתבולשון'וערלילבחסרימדעת'נבעריםהםכיבאומרו
 215בישראל'.ויפיצוםהזההקדושבשםוהבלים

ישראל,אורדודקינסון.שבתים),ספרותחיברעצמוהואכימעליםאינוהוא(כאןצדיקים
חסידים.קהלספדמחבראיננורודקינסוןכיספקלכלמעבדברורמכאן . 41הערה 39עמ'

הזה'הספור :דושםהואיח,הערה 46עמ'שם, ; 29הערה 36עמ'ישראל,אוררודקינסון. 213
 •תפלושיגשיחכלמהםגםהסרנואנחנואןמלבו"בבודקמענדילהד"רבספוריסופרכבד
מבטלהואאחרבמקוםלב.הערה 93עמ'שם, ;עלינו'הטובהתינוקבלכפיבםערבאשר

 102-13עמ'ישראל,אוררודקינסון.ראולבודק,החדש'הדודות'סדרספראתגמורביטול
 .ועוד ;לההערה

לאחדהבאיםמענייניםדבריםכותביג,העדה 12-11עמ'החב"ד,עמודיתולדות •רודקינסון 214
(דפוסהרבשבחינס'כברנדפסהזה'הספור :למעזדיטשרש"זשלבואוסיפוראתשהביא
שמהשנאספוהסיפוריםכלכללוכדרךחסידיםקהל.ספראלנעתקואח"כתרכ"ד)לנדב

מחסרוןהיהאזששגגוהכותבאמת,לאהדנהאבלאמת,דברגםבםישכידב,בידורצריכים
הערה 39 .עמ' •ישראלאור •דודקינסוןגםדאווכד.'לשקר'אמתביןהבחנתווהעדרידיעתו

 • 94עמ' ; 43לג;העדה 36עמ'החב"ד,עמודיתולדותהנ"ל, ; 41
ספריםשניכלפיחציואתשולחרודקינסון . 60העדה 44-43עמ'ישראל,אודרודקינסון. 215

נדספר •מקוזניץישראלר' ]א[ :והםשמותם,הזכרתללאעליהם,מתנוסספנחסר'ששם
כד-ע"אנאמקאריץ',פנחסו'מהרב'ליקוטיםהובאוהספרבסוףנתקפ"ב].ווילנאישראל,

שבספר.הבעייתיותעלהעידמקאמארנע'אייזיקר''החסידכברכימוסיףרודקינסוןע"ב.
לעמבערג •מצותיךנתיבספרמקאמאדנא,סאפריןיחיאליהודהאייזיקיצחקלדבריהכוונה
והידפסו ]."[ישראלנרספרבסוףשנידפוס'מה :ע"אכדיב,סימןא,התורה,שב'לתרי"ח,

הבל',שלרבדיםהדפיס ]![ליצין ]."[מפיואלודבריםיצאוולאמשמושקרדברישם
וכד;פחותלומדיםולכןהיראהנתפשטהעתהכיהאמירהאתלרוגמאומביאוממשיך
מפיכאלודבריםיצאושלאהעולםבחייאנינשבעשומעותשכןלאדנים'או[י] :ואומר
ישראלבנרהפסקאותבמכלולכג.סימןע"ב,נאישראל,בנרמופיעהקטעפינחס.'ו'הקדוש

המתגלגליםרשעיםעלפ,פסקהע"ב,כגלמשל,כןתמוהים,דבריםכמהעודלמצואניתן
אלעזראלימלךראוזה,קובץעלעודוכיו"ב.כןבשלמחתוליםהמפחדיםופריציםבעכברים
ברקבניהשלם,פנחסאמרימקוריץ.פנחסו'ועניכם',מחבריהםקאריץ'כתביפרנקל,
זכותספר(תרס"ז),אורות''עשרבערגער,ישראלגםראותקלב.תקנו,עמ'ב,תשס"ג,
השל,יהושעאברהם ;יגסימןעעמ'א,תשס"א,ירושליםולדמן,ח"יבעריכתישראל,

שבעיםלומלאתאחרישוקןזלמןלשלמהדבריםמנחת :עיןעלימקוריץ;פנחסו''לתולדות
אביבותלירושליםוסיפור,סופרספרעגנון.ש"י ; 236 , 216עמ'תש"ח,ירושליםשנה,

המדפיסחדשהזאתהשנה'גם :כותבהואעליופנחס,מדרשספר ]ב[תיד-תטו.עמ'תשל"ח,
 ]".[חיזרתועלנוסףהדוליםקמשוניםוימלאפנחס""המדרשאתבדפוסובווארשארנד"ז
שםבעדמלאבכסףישלמואשרהחסידיםולבהמבקרלבלרמותבידועלהכיבקרבווישחק
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הם.נאמניםידועלהמובאיםהסיפוריםכיומדגישחוזרהואאלוביקורותלצד
הואואיןמוסדממנושילמדוכדידקהביאוכיכותבולצדוסיפורמביאאףהואלעיתים
 216ההיסטורית.אמיתותועלאחריותלוקח

ההשכלהספרותעלביקורת

גםנמצאהחסידיהסיפורבבחינתדודקינסוןניגשאליההמסוימתהביקורתיותלמרות

פסחכלפימופנותהתקפותיועיקרהחסידות.עלהמשכיליםדבריאתקשותתקףשהוא
בגיליוןגםכזכורתקף(אותםב'השחד'יצירותיהםאתשפרסמונחבאודודודרומן
מהקיפווהואבחכמה'וביותרלימים'הצעידמכנההואדודדמןאת'הקול').שלהראשון
נחבאדודדבריאת 217הגד"א.כנגדדבריועלוהןהבעש"טעלדבריועלהןפעמיםמספר
אחדותפרשיותנאמןלאבאופןציידהואכיאומדעליוגםאןקרובותלעיתיםמקבלהוא

עלביקורתוטיבאתקודםדאינווכבד 218חינם'.שנאתלחסידותהכבושה'שנאתומתון
'קליפתם'ואתה'תון'אתמהםקיבללדבריופדאנק.ליעקבהיחסבענייןונחבאגוץ
האנטי-חסידיהקואתהממשיכהההשכלהספרותעלהיאדודקינסוןשלהביקורת 219זדק.
'השחר'בכרכיהימיםבאותםמובהקביטוילידישבאפדל'יוסףשלמדרשוביתנוסח

 .הזמןמשכיליובכתבי

'כדפוסתרל"ו,בווארשאשנדפספנחסמדרשלספרהכוונהלהס'.היקרקארעצערפנחסר'
למעשההעתיקזיסבערג .'ל"זצבימשהמוח'המנוחבחרבזיסבערגדודנתנאלמוח'הרבני

טעויותכמהעודעליווהוסיףסאלאט),זאבאורי(דפוסתרל"בלכדבממהדורתהספראת
הראשונהבמהדורההמופיעהנתנזוןשאוליוסףהרבהסכמתאתהשמיטכןכמומופלאות.

כתבי •פרנקלראושבה,הגסותוהטעויותהשונות,מהדורותיוהקובץ'על .גבולהסגתועניינה
סלאוויטאמדפיסיתרעומתאתפח,הערהשם,מצין.פרנקלתקלג-תקלד.עמ'קאריץ.

למשלכן •הידכתבבקריאתדיוקיווחוסרהמדפיסלבורותדוגמאותונותןהספרמהדפסת
לשם(שלאותורהושחיהמאכילה'ותצילינינכתביתירה,'ושחיהמאכילה'ותציליניבמקום

שנשתמרוהרביםהידוכתביהנדפסים,מקוריץפנחסר'בכתביהבעייתיותעלשמים)'.
תקכד-תקמד.עמ'שם,פרנקל,שלהמקיףהדיוןאתראומתורתו,

עמודיתולדותהנ"ל,סה;הערה 137לב;הערה 93עמ'ישראל,אוררודקינסון.למשל 216
בהערה. 44בהערה, 12עמ'החב"ד,

'אןהבאה:האישיתההערהאחהוא.מוסיףכאןטז,הערה 27עמ'ישראל,אוררודקינסון. 217
בנחלתםמהסתפחאותוגרשוכייעןהחסידים,עלושנאתומקנאתורודערמאןידברבאמת
הערה 20-19 ;בהערה 8עמ'החב",דעמודיתולדותגםראוסכלותו:כפרתשנאתותהיולכן

אמת,שפתצדק,כהןדבריאתראורודרמן,כלפירודקינסוןשלנוספתהתקפהעלועוד. ;יז
סב.עמ'

 ;בהערה 136גט,הערה 128-127עמ'שם,גםראונא.הערה 117עמ'ישראל,אוררורקינסון. 218
דודעםמתווכחהוא(שםטזהערה 19-18;עמ'חהערה 7עמ'החב"ד,עמודיתולדותהנ"ל,
לז.הערה 42;עמ'החסידים)אצלהמצוותקיוםענייןעלכהנא

בהערה. 8עמ'שם,גוץ,עלשלוהחריפיםהביקורתדבריאתעודראו 219
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והחסידותהגר"א

רודקיגסוןשלהחיובייחסווהואאלוכחיבוריםהמשתקףנוסףחשובענייןכקצרהנציין
המחלוקתאתכהציגוזהלנושאהתייחסותאנומוצאיםהרבכשכחיעודמווילנה.לגר"א
הטענותכמערכתשהשתלבהטענה 220הגר"א,אתשהטעומרמה''אנשיכפרי

מצרףלספרמפנהגםרודקינסוןהמחלוקת.אתכהציגההחכ"דיתכהיסטוריוגרפיה
 221 •מתוכוומניאהעכורה

עמודי'תולדות :המאוחרכספרויותרנולטביטוילידיבאלגר"ארודקיגסוןשליחסו
ממשיךהואכאן 222כ"חסידים.הגר"אשלמלחמתואתסוקרשהואכשעההחכ"ד',
להיסטוריוגרפיהבסיסמהוויםדבריוהמחלוקת.שמאחוריהאידיאולוגיהמניעכטשטוש
כחסידותהגר"אשלמלחמתואתלהצדיקבאהשכחלקהיותרהמאוחרתהחסידית
מאוחרמעטלמצואניתןזומראייהכתוצאה 223חדש.צביוןלהלתתאושוגותכנסיכות

שלאזכורכלללאעצמוהגר"אעלשנחיםסיפוריגםהחסידיתהשבחיםכספרותיותר
 224כחסידים.מלחמתו

שלספרודוגמתנספריםגםשראהדיינארדאפריםהיהמיידיכאופןנכןשהבחיןמי
מצאדיינראד 225חסידית.השפעהפריתרט"ז),(ווילנאאליהו''עליותלדין'השליהושע
כהצגתלכעש"ט,הגר"אכיןלחושן',אור'ניןהפעראתלטשטשלניסיוןביטויזהנספר
הספרמציגלמעשהמופלגים.מעשיותסיפוריעטוףחסידיאדמו"רכדמותהגר"א

חסרכחסידיםהמלחמהעלהפרק .שלוביוגרפיהמעיןומהווההגר"אעלסיפורים
שלדמואתשהרתיחדברלמרכזי,הרדיקליתלהשכלההמענההפןפניוועלזוכסקירה

 .ראשוןסיפורהרב,שכחידודקיגסון' 220
הבעייתיותעל . 38עמ'החכ"ד,עמודיתולדותדודקיגסון.העבודה':ל'מצדףהפנייתושם. 221

תשל"כ,ירושליםלשמה,תודהלאם, '(דאותדי"ח,כקעניגסכערגלראשונהשנדפסזה.כספר
הספרעלירכה'",ו"ויכוחאהעכורה""מצדף'הספריםמוגדשיין.יהושע ; 218-208עמ'

 ; 621-609עמ'כ,תשג"א,ירושליםהישיבות,אביאליאן,דב ; 175-165עמ'(תשל"ת),
 . 130-124עמ'תשג"ח,ירושליםודימוי,דמות-מווילנההגאוןכדודו:יחידאטקס,עמנואל

ראשון),(חלקא •ישראלעלשלרם •צווייפלכפיככללוהספדהשםשינויכנגדדבריםדאו
 • 60-56עמ'כ, ; 31עמ'

מדבריאדוןציטוטכהעדההביאאלוכעמודים , 6-3עמ'החכ",דעמודיתולדותדרדקיגסון' 222
 • 20-19עמ• •החכ"דעמודיתולדות •דודקיגסוןגםדאוהרועים'.'שלושתכענייןפיןדש'"

אטקס,כהרחבהדאוזהענייןעל . 58-57עמ'עלטה,דייגאדד,שלההפוכיםלדבריוהשוו 223
'הקיצהורסס,שמואלדאוהמשכילים,כקרבהגד"אדימויעל . 160-151עמ'כדרדר,יחיד
 • 66-25עמ'תשס"א,ירושליםהמודרניזציה,כעידןההשכלהספרות :עמי'

כחסידות,מחקירםנגאל,כןעלדאותדמ"ג.וואדשאצדיקים,שכחיציטידיך.מגדללמשלכן 224
 • 297-293עמ•ומזרח,מערבמחקרי;הג"ל, 424-420עמ'כ,

עמ'כדודו,יחידאטקס, ; 307-305עמ'והיסטוריה,השכלהפייגר,דאווספרו,המחברעל 225
52-48 ; Shaul Stampfer, 'On the Creation and the Perpetuation ofthe Image ofthe Gaon 

. of Vilna', Tlie Vilna Gaon and his Disciples, eds. M. Hallamish, Y. Rivlin, R 
60-61 , 53-54 . Schuchat, Ramat Gan 2003, pp ; ר'הגאון'לדמותכ"צמאן,הכהןאליעזר
תשמכ-תשפכ.עמ'(תשג"ט),הישורוןזצ"ל',לערריךהעשיליהושע

• 
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משכיליםשלחלקםמגתגםאלאדייגאדדגחלתדקהייתהלאזוביקורת 226דייגאר.ד
 , 1857בשנתמאפואברהםכתבהגה 227הספר.אתששיבחוהחסידיםביןהיובעודאחרים,

באישכזביםהמספראליהו','עליתספראחדנוכלש'הדפיסכךעלמתתיהו,אחיואל
 228הבוערים:עמנועשיריויעשירוהוהגר"א,המופת

אתומאמץהמחלוקתלטשטושמעברנוסףצעדרודקיגסוןצועדהמאוחריםבחיבוריו
אחדממערךחלקמהוויםמגדלסון,ומשההגר"אהבעש"ט,הרועים'.'שלושתתיאוריית

לרש"יקרובהיהזהבענייןהיהדות.בהתפתחותולגיטימיחשובתפקידאחדשלכלשלם
למחבריםבניגודזאתעם 229דומה.תמונהשהציגוואחריםצווייפלהכהןצביאליעזרפין'
ואיןהמחנותביןפשרהמציערודקיגסוןאיןצווייפל'יותרומאוחרמאילייא,מגשהכגון
השארביןאותנומלמדתרודקיגסוןבכתביזותיאוריהאימוץ 230ביניהם.לתווךמנסההוא
בומהםואחדאחדובכלהעולמותשלושתבין :עצמורודקינסוןעמדבוהמקוםעל

ובדרךהעיתונאיתבכתיבתווגםהחסידותעלאלובחיבוריםגםהמובלטדברזמנית.
 .תרל"ולשנתסביבהימיםבאותם'הקול'אתעירכתו

ספריווהתקבלותשלוהיעדקהל'המאוחד',דודקינסוןעל

רודקינסוןדברילפי ?מתנגדיםאוחסידיםאלוהחיו ?אלוספריםשלהיעדקהלהיהמה
מתאימיםכןועלבתיאוריול'אוביקטיביות'כאןטועןהואכולן.המפלגותכלאלהואפנה

ישראל''אורספרבראשלאמיתה'.'האמתאתלשמועשחפץמילכללדעתו,הדברים,

עמ'עלטה,הנ"ל' ;כהעדה 101עמ'תדפ"ג,אלרעאגס'ביוולישראללד'חרבדייגאדד'אפרים 226
אביבתל :זכדונות .כ"ץב"צדאומעשיות,סיפוריכספראליהועליותקריאתעל . 58-55

 . 16עמ'תשכ"ג,
תשג-תשיב.עמ'הגאון.לדמותכ"צמאן,בהרחבהכךעלדאו 227
 • 22עמ'תש"ל,ירושליםדיבור,ציוןבןמהדורתמאפו,אברהםמכתבי 228
מהדורתישראל,עלשלוםצווייפל,הכהןא"צדאוהרועים','שלושתותיאוריותצווייפלעל 229

בהערכתהמפנה;פייג,ר 15הערה 24עמ'הדודות,במפנהדיבור, ; 66-65עמ'א,רוביגשטין.

בשיריודומהתמונהקאמיגריצחקהציגהשמוניםבשגות . 365-363 , 358 , 351עמ'החסידות,

אךהיהדות,בהתפתחותחיוביבאופןמחולליה)את(ולאהתנועותשלושתאתמוגהשהוא
אתלמשלראותנועה,שבכלהשלילייםהגילוייםאתבוטהבאופןמתקיףהואכךבתוך

 , 28-25עמ'תרס"ו,אדעסאקאמיגד,ד"ראברהםבןיצחקשיריישראל;על'שלוםשידיו:
229-216,37-29 • 

בידי ,קלבעיבודמחודשת,להחדרהזכהזהספד .תקס"זווילגא ,דברפשרמאיליא,מנשה 230
מאיליאמנשהלרבידבר""פשר 'ס' ,קוסמןאברהםמבוא,לוהקדיםשאף ,קוסמןאברהם
יצחקמחקריאתמזכיראינוקוסמןקצא-רכח.עמ'(תשנ"ט),הישורוןהגר"א,'תלמיד
 Isaac Barzilay, 'Acceptance or Rejection: Menasseh of Ilya'sבייחודראוברזילי.

; 1-20 . Ambivalent Attitude Toward Hasidism', Jewish Quarterly Review 74 (1983), pp 
, ibid., Menasseh of llya, Precursor of Modernity among the Jews of Eastern Europe 

1999 Jerusalem . רוביגשטין,מהדורתישראל,עלשלוםצווייפל,הכהןצביאלעיזדעודראו
עמ'ההשכלה,'ספררהשלבעולמהמווילנהאליהור''הגאוןורסס,דבריואת ; 44עמ'א,

ישראלספרת ,דייגארדאפרים'מטורף',הואכידייגארדכתבמאיליאמגשהעל . 49-48
ב.עמ'חר"ע,יפוא,באמעריקא,



להשכלהחסידותכין :רודקינסוןלוימיכאל 276

אםכלקורםלרעתשחפץמיאוזו''אמת'לשמועחפץשאיננומיכימצייןאףהוא
קוראיםימצאוןכזהלספר'כיהספד,אתויקראימשיךשלאלמפלגתו,שייךהמחבר
החסידיםאלספריואתכיווןהואכאילונרמזאחריםבמקומות 231מבלעדיכם'.גםלאלפים
'לעורר'דקנאמדהוהיאאיתןבסיסלהשאיןשנראהטענה 232המשכילים,אלולאדווקא

שבאכעיתוןאחרמצרהציגאותו'הקול',עיתוןמגמתאתמזכירהקריאההקורא.את
מהאורתודוקסיםהעולם,רוחותכלאתשמשקףנטרליכעיתוןשניומצרהרת'על'להגן
הואהמחברכיאלוספריםשלהשערבעמודיהרגישגםרורקינסוןלסוציאליסטים.וער

לעם:ו'הקול'הקול'עורך
וגםהכתיבהבסגנוןגםביטוילירישבארבדההשכלה,ברוחנכתבואלדחיבורים

יתקבלזהממיןחיבורכיהאמיןכילשערקשההשתמש.בהםובספריםהחיבורנתזכן
עלוהתקפותיוהחסידייםמקדרותיונאמנותאתהרגשתו .החסיריבמחנהבברכה

דווקאאךהחסידים.בקרבדבריואתלחזקהידעשוייםהחסידותנגרשכתבוהמשכילים
זה.במחנהכלללתהודהזכולאשכתב,השבחיםמספרותיותרהמורכביםאלד,ספרים

אשרספריולשארבניגודאחת,להדפסהזרקאךזכושהםבעוברהלמצואניתןלכךראייה
אחרים.לקבציםנעתקושבחיםמאותםוסיפוריםלימינו,ערובדתבמהדורותאדרראו

עולהמהםרבדיםרדרקינסדןעלבלעגשכתבריינארראפריםדבריזהבהקשרמעניינים

 :החסידיתבחברההמאוחריםספריולהתקבלותהר

וכספורי'הנכר'קרושיםכןהנודע,הצדיקקםצווייפל],אליעזר 'ר[רא"צהחסיראחרי
החסידיםאתהריםכאלה,סחבותבלוייועודחסידים,קהלהחכ"ד,עמודיתולדות

דרךובעכרופעמים,שבעירקאלהכספריופגעאשראישכלאכלשמים,ערוהחסידות
חכ"דעמודיתולדותמספרועקז'כלכעדקאפ'ומחירהספריםמוכרידרשוכרדיטשוכ

 233 •כידואותםלקחאשראישואין

ספריםגםלדדרקינסדןמשייךכשהואזה;בענייןהדיבוראתריינאררהרחיבאחרבמקדם
כתב:לאאותםרבים

לאעודהרוח.ישאדבריהםכלאכלהחסידים,יאמרואחרתכיידעת,יגםאמנם,ידעתי
ספרעללכתובשונותידיעותאסףאשרהזההיוםעדדעתיודעאחדאףכיניהםנמצא
מכראשראחדמלכד- .כישראלהכתותקורותלסופרחומרלהכיןונכוניםכרודיםדברים

ספרעלהכליםכתבאשרלאנראן'לשליחיסטערלינגליראתשעיםכמחירודתועמואת
כאלה,רוחדבריאיזהועודהחדש'הדורות'וסדרחסידים''קהלחכ"ד'עמודי'תולדות

סכלותוהנף,שקרדברי "'עלפניםאמונתוכניהחסידיםמקהלותכסףלאסוףקדהאשר
שקרדבריוכלכיהעידוהחסידיםכיןדעתמכיניגםכיעדלספר'הרכהאשרוהללות

 234וכזכ.

 • XVI-XVעמ'ישראל,אוררודקינסון, 231

כהערה. 12עמ'החכ"ד'עמודיתולדותרודקינסון' 232
 • 5עמ'חדה,חרבדיינאר,ד 233

 . 8עמ'כישראל,כתותספרדיינארד, 234

• 
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שבוה'משכילית'הנימהכשלהיההחסידיםכקרבזהספרלמכורההצלחהואייתכן
החסידות.עללהגןובאמדייותר'חסידי;שהואמכךנבעהמשכיליםכקובלמכרווהקושי
 :הבאיםהרבדיםאתצדק,כהן •לדודקינסוןאחרמתנגדמספרדומהכאופן

מןהחסידיםגםאשרהחב"ד''ותולדותהבעש"ט''תולדותשםויוציאבקעניגסבערג,דיגו
בגבעוןוכשמשסוףיםכקריעתונסיםמופתיםוכזב.שקרדבריוכלכי'יודוהאחרוןהקצה
 ]".[בכתוביםאתוישכאלו'מחברות'תשעיםכיהיוםגםומתהלל .] ... [עשואשרדום,
לכך'."ראויהפרוץהדוראיןכינדפסו,ולא

לביקורתזכו •כגלויעליהםמתנוססששמורודקינסון'שלהמאוחריםשהספריםלכךחיזוק
אחרים,כמקורותגםלמצואניתןנאמניםלאכספריםונתפסוהאורתודוקסיכמחנהקשה

אין 236האמת.מןהרכהכהןשישעדויותזהכמקרהלנומסרורודקינסוןמתנגדיכיונראה
 237אחרים.שלספריםגםלולייחסנטוהשליליהרושםשכעקבותכןאםפלא

חריפהביקורתהריהחסידיםכקרבלביקורתזכורודקינסוןשלהאחרוניםספריואם
לכלחסידימחברכרודקינסוןלראותשהמשיכוהיורכיםהמשכילים.מצדנשמעהיותר
האחרונים.חיבוריואתגםכחריפותהתקיפוכןעלהבעתו'צורתאתמעטששינהרקדבר'

מתחריועםנמנוממתקיפיוורכיםספריולהתקבלותכןגםהועילהלאכעיתונותפעילותו
העיתונאיים.

רכות.ככרציטטנושמדבריודיינארדאפריםהיהכחריפותולמתקיפיווראשוןראש

כשנותשנדפסוההבל''דברישלכלכדחיצוניכשינויהואדאהחכ"ד,'עמודי'תולדותאת
כךהשכלה,'כספרייתראו'למעןמודרני,''שםרקנתווסףדיינארדאומרעתה,הששים.
עלריינארדשלהתקפותיואתכמקביללהזכיריש 238העת.'רוחלפי'חסידותכאןשנוצרה
ספריואתשכתבמחברכצווייפלראהדיינארדכחסידות.העוסקיםצווייפלשלספריו

פה.עג-עד,עמ'שם,לדבריוהשוופא-פב.עמ'שם,אחליספרצדק,כהן 235
ישראל,שאריתספרמונדשיין.יהושעשלרמזיואת ; 5-4עמ'רבי,ביתהיילמאן,למשל 236

'ה"כליפלאצקי'דןמאירדבריואת ; 41עמ'תשנ"ח,יורקנידאכערלאנדער'ג'בעריכת
עיקרתדפב-תרפה.עמ'(תשנ"ז),בישורוןה"היסתוריא'",מזייפינגדופולמוסוחמדה"

אודותוהמסורתרודקינסוןשלהשם'בעלי'תולדותכלפימופניתפלאצקישלהביקורת
החיים.''אורלבעלהחסידותביןהקשר

שלמההאחרוןבענייןאותותיקןחוסרן.גניזתמזייףהוארודקינסוןכירמז(שם)פלאצקי 237
שישוהנמאס,הבזוי'האישאךהגניזה,מזייףאינורודקינסוןאומנםכישכתבהבליך'זלמן
שלמהדיינארד,'א'שלתיאורוהואכיותרההולםעדייןחיובי,כאורלהעמידוכיוםמגמה
כרודקניסוןשתלוכשם .תשנועמ'(תשנ"ט),דישורוןהחרסונית,'הגניזה'עלהבליך'זלמן
'ספרהפולמוסיהספראתכתבאשרזהשהואוטענואחריםכאוכךחוסרןגניזתזיוףאת

ג'ראו .יסודכלאיןזולהשערהצאנז-סאדיגורה.מחלוקתשעניינו(תרכ"ט),הרועים'ילקוט
יחספרקריתפסח",'פאריודישערו"דערהרועים""ילקוטהספריםמחבר'מיהוקרסל,

 . 111עמ'(תש"א-תש"כ),
אלוכספרים . 42 , 39עמ'כ,עמי,כתזכרונות;הנ"ל, 16-15 , 7עמ'עררים,גי 1f'/;;1דיינאדד, 238

אחרים.אלאספריואתכללחיברלאשרודקינסוןלכךריינארדרומז
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צווייפלעלהדבריםאת 239עליהם.שיגןבכדישיחדוהושהחסידיםהיינוכסף,בצעלמען
'הסכמה'מלקבלהואנרתעולאישראל'על'שלוםספריצאתאחררבזמןריינארדכתב
 240לו.נחהיהוהדברתרל"ח,בשנתקרים''משאספרואתלהוציאשניגשצווייפלשל

היההשנייםביןההבדל .המיןמאותואנשיםבעיניוהםורודקינסוןצווייפלכיכתבלימים
גםספריהם.עלהביקורותבטיבביטוילידיבאוהואדיינארדשהציגממהבהרבהגדול

להןשזכהמאלוניכרתבמידהשונותהיוהןאךחיבוריועלקשותלהתקפותזכהצווייפל
 241 •צווייפלשלהראשוניםמבקריוביןנמנהלאעצמודיינארד .רודקינסון

בשנתשנדפססמאל'הפך'מיכאל :צדקכהןיוסףספריאתלצייןישדיינארדאחרי
אחריםבספריםהערותוכמהכמהועודתרמ"ג,בשנתשנדפסשם''אחליספרתרל"ט,
הואמקבלזהבכללדבריו.אתומחזקדיינארדאחרצדקכהןמחדהאלובספריםשכתב.

מיסיונר'ומעטאנטישמימעטמשכיל'ספקחסידספקהנורודקינסוןכיהטענהאת
 242 •דו-פרצופיךבעלנוכל-וודאיובאופן

אנומוצאיםוסמולנסקין'צדרבויםמתנגדיו'שהוציאובאלובייחודהעברית,בעיתונות
האישלרודקינסוןשנאתםנתאחדהאלובביקורות .רודקינסוןשלספריושניעלביקורת

דרךזובתנועההבוטההמאבקהמשךאתמבטאתוכתיבתםבכלללחסידותשנאתםעם
הואבוהחסידותעלרודרמןשלקצרהבסקירהביטוילידיבאזהדברהסאטירית.הכתיבה

בתזכדונות;הנ"ל, 151-149עמ'בהיכל,צלם;הנ"ל, 16-15 , 8-7עמ'עררים,ז,ושגידיינאדד, 239
בשבתובחסידיםשחוקלעשותתמידש'דדכוכמיבצווייפלדאהיינאדד 1 . 30עמ;ב,עמי,

חסידיתאנטיאנקדוטהמביאאףדיינאדדחסידים.'בסודבמתנגדיםולהתלמשכילים,בחברת
כימצייןהואאחדיםבמקומותטמידין:'מגלהברוחמקדליןאהרןר'עלצווייפלשסיפר
שכפיזו,להאשמההגיבצווייפלספריו.אתשיחברכדימהחסידיםשוחדקיבלצווייפל
דאו 23-22עמ'כ,ישראל'עלשלוםבספרספרו'שלהראשוןהכרךצאתעםרווחההנראה

 . 348-347עמ'צווייפעל,רא"צלתולדותהודוויץ,א.יש
יצחקשלהדפוסבביתנדפסהספרתדל"ח.ווארשאקדים,משאספרדיינארד'אפרים 240

 .) IX-VIII(עמ'תרל"ובשנתעודניתנהאחרות,דנותלצדצווייפל,שלהסכמתוגאלדמאן.
העשוילאישידעתיוכיבאמונה,מעשהויעשה'בטח :כיעליוומעידבמחברתומךצווייפל

ושמועותהשערותבהרחקתהוא,כאשרהאמתלגלותבלבבן,ואמץבדוחועזאשרחת,לבלי
עםכזה.'בספרהעניןבעצםנוגעיםהבלתיצדדייםטפליםדבריםובהשמטתנוסדות,הבלתי

ראותמיכה,דיינארדמהםשביקשהשכלה'מרבי'חברתמצדלגינויומחברוהספדזכהזאת
 ,' 1879-1878לשנותומצבהברוסיאבישראלהשכלהלהרבותהחברהפעולת'מחשבון
א_תלהדפיסצווייפלהיהעתידזהספדשיצאהדפוסביתבאותו . 103עמ' ,)ם"דת(יהשחר
 . 42-39עמ'שם,דיינארד,נגדדבריםובותדמ"ה,ווארשאהסניגוד,ספדו

 ,'ל"זצווייפעלרא"צ'לתולדותראוישראל',על'שלוםוספרולצווייפלסביבההתקפותעל 241
בהערכתהמפנהפיינר, ; 348-347עמ'תדמ"ט),כסלו(י"א 44גיליוןלב,שנההמגיד,

החסידות.

עג-עד,עמ'שם,אחלצדק,כהןדבריאתגםדאואמת./שפתסמאלהפךמיכאלצדק,כהן 242
פו-פט.עמ'תרמ"ד,לונדוןוהמצדה,התורה;הנ"ל,צ-צאפה,
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תולדותספדעלסמולנסקיןשלובביקורת 243 ;דודקינסוןשלמ'עלילותיו'מקצתמספר
 244סאטידית.בדוחהכתובההשם,בעלי

דודקינסוןבעקבותגםמתגלהההשכלהבמחנההאחרוניםהספדיםכלפיהיחס
באחדלמשלכךהמוקדמת.הסאטידיתמהכתיבהשהושפעההחדשה,העבריתבספרות

והואהבדיוניתהכתיבהבמסכתדודקינסוןאתבדנדשטטדדודמרדכימשלבמסיפוריו
 245האחרון'.השבחיםבעלקעניגסבעדגמק"קפדומקיןלוימיכאל ' 1 ' :בתוארלולועג

שניסוהכ'המאהבראשיתהחסידותחוקריראשוניאצלנשמעתבמעטדקשונהדוח
'תולדותעלשכתבדובנובשמעוןלהםראשהרחב.בהקשרםדודקינסוןחיבוריאתלדאות
 :הבאיםהדבריםאתדודקינסוןשלטוב'שםבעלי

'שבחיספורימחודשתענויתבלשוןמציע ;משכילוחציחסידחציהואמחברותיובשתי
שניאורסוןאודותעלבעל-פהמסורותכמההאחרוןעלמוסיףהרב,'ו'שבחיהבע"שט'

ונחבאגדיץ •צווייפלשלבספריהםמשתמשמקודם,נדפסושלאאחדיםמכתביםוגם
חקירה~אןאיןבדעות.חפשיםלבגםלקחתהעלולהפופולאריתלהרצאהאלהכלומצרף
 246החסידות.שלהקדושים'ל'חיימודרנילבושאלאמדעית,

דבריבדוחעדייןכתוביםהמודרניתהמחקרספרותשלתחילתהאתשמצייניםאלודברים
אתמלאבאופןמשקפיםלאשהםבדוד .הגידופיןדבריכאןשהוסרודקואחדים,דיינאדד
השבחיםספרותביןבדודההבחנהכאןוחסדהתדל"ומשנתדודקינסוןבספדיהכתוב
כמהעלגםלהאמדיכלודובנובשלהאחרוניםהביקורתדבריהדיהאחרונים.לספרים
אתשכתבוואחדים,כובדמדטיןמרדכי •הודודצקיאבאשמואלכהנא,כאברהם •ממכידיו
 247דומנטית.בדוחהעשריםהמאהבראשיתהחסידותתולדות

 .החסידיםועלהצדיקיםעלכלליתהשקפה •דמןדוד 243
 • 32-31עמ'(תרל"ז),ההשחרטוב',שםבעליתולדותספרים.'ידיעתסמולנסקין.פרץ 244

נכתבודבריובלבד.כלכלייםמטעמיםהמחנותביןשנעכמידודקינסוןאתמציגסמולנסקין
הם •לכןקודםבהשחרשנדפסוחסידיותאנטיסאטירותלמספרמתייחסוהואסאטידיבסגנון

המחבריוצרבכךכדובשא',דמתיקאו'מלהמסטולי('הינוקא'התגלותוהאמונה',התורה'על
'מגלהבסגנוןחסידייםאנטיסאטירייםלחיבוריםרודקינסוןעלהביקורתדבריביןרצף

דאו •מתנגדיונגדסאטיריתבכתיבהידושלחעצמודודקינסוןכילצייןישטמירין'.
239 . Davidson, Parody in Jewish Literature, p . בלשוןפרודיותב'הקול'פרסםאףהוא

פרגמנטשלוניתוח ;א-בעמ'אמת,שפתצדק.כהןשלהנזעמיםדבריואתכךעלדאו ,הזוהר
ירושליםדיינו,אלחנןשמאי,בןחגיבעריכתתראה,מנגדמלאכי,א"דבידיאחד'זוהרי'

 • 130הערה 68-67עמ'תשס"א,

תר"ע,ודשהא,ברנדשטטר,ו.מ.כתביכל(תרל"ז),חיל'אל'מחילברנדשטטר,דודמרדכי 245
ועירנונוראות'מאורעותבהעדה; 48עמ'יעקב,לביתהצופהראזינפעלד.גםדאו . 163עמ'
כנגדחציואתמכווןהאנונימיהמחברז.גיליוןב,כרךהעברי,טמידין',מגלהבעלמאת

 . Davidson, Parody in Jewish Literature, p . 210ראו ,דיינארדנגדגםאךרודקינסון
 • 403עמ'החסידות,תולדותדובנוב, 246

לחוגיםהי"טהמאהמסוףקשורשהיהפרומקין.אברהםדודקינסון,שלאחיובן 247
ברוחהבעש"טעלספרוןכןגםהדפיסיורק,ובניובלונדוןואנארכיסטייםסוציאליסטיים

זייןחסידיזמוס,פרןינדער iגרעדטוב,שםבעלישראלר' :הכותרתחתרומנטית,
מקורותיומצויניםהספרבסוףעממיה'.כ'אגדהכתובזהחיבור . 1903יז;רקנירביז;גדז;פיע,
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השם'בעל'תולדותספדיגודלעל

מגיליונותבאחדעליהןוהגיבספריושעוררוהשליליותהביקורותאתדאהדודקיגסון
בדברהתוכגיתהמשךאודותדברמצייןהואאיןאן 248מתוק',יצא'מעז :במאמר'הקול',
קודםשכתבהשבחיםספרותלגבימשמעותידבראומדהואואיןהשם'בעלי'תולדות

לפרסוםאחראיאוחיברהואשלאהואלעניינינומדגישהואאותוהיחידהדבר .לכן
שלהמאוחדותמהמהדורותהתכערובכןוהשמוניםהשבעיםבשגותהשבחיםספרות

משגתבספדוהתוכגית.אתזבחשלאאגודואיםמכןלאחדשכיםכמהשכרפסו.השבחים
ב'הקול',פרסםאותםמבקריוככגדטענותיועלחוזרהואמקוצ'י,למשה'תפלהתדמ"ג,
 :וכותב

החוברותאלדרךלפנותמידנויצאואשרחב"ד'ועמודיבעש"ט'תולדותהחוברותשתי
מהרבניםהתולדהספריגםהחסידיםרביכלתולדותלברשהנןאחריהןהבאותהרבות
שאחרהמשכיליםוהחכמיםמווילנא,והגר"אאייבנשיטץיהונתןר'הרה"גשאחרי

הנוהיםבפיותההולכותההגדותכלעםהקוראיםלפנילתתםהיהשחפצנובן-מכחם,
המסוהאתלגלותאמדנואזואך-חוברותכתשעיםהשערתנולפימכילותוהיואחריהם

כיגדולהוהיותררבותמסיבותבתוהועלהזהחפצנואבל ...כולןהל!(גנדספנימעל
נתנונפשנוולדאבון .קבלואשרהספריםמחיראתלגוהשיבולאברוסיההספריםמוכרי

ומבקרעלינולהתנפלרבחומרהמחבריםבקלוןהמתכבדיםלהמבקריםהאלההספרים
עודלשמנוויספחחטאנו.לאאשרגםחטאיםעלינוהוסיףכילעשותהפליאאחדחצוף
 24מעולם.'לבנועלעלולאאשרקדושיםספרים

המסווהאת'לגלותלדבריוחפץבהםספריםדודקיגסון'שלספריועלהקשותהביקורות
דפיעלבמבקריונאבקאמנםהואהפרסום.המשךאתעצרוכולן',הלאגנדספנימעל

מאוחדלהדפיסםוניסהחזרולאהכרכים,המשךפרסוםלשםפעללאאן'הקול'עיתון
שלהמורכבעולמותמונתאתלנולהאיריכוליםהיוהחסדיםהכרכיםדווקאיותר.

יכללאדודקינסוןאןה;מים.באותםביהדותהשוניםהזרמיםבהבנתדרכוואתדודקינסון
אחדות.מו"ליותלתוכניותכמהדהופנהדאינו'שכבדכפיזמן'לאודןאחתבנקודהלעמוד

החסדים.הכרכיםאתלכתובהתחיללאשכללהנמנעמןלא

ספרצדיקים,מעשהספדהבעש"ט,עלכהנאאברהםשלספדוגוץ,ספריוהם:המחברשל
שלאחדספדלאאףמצייןהואאיןהבעש"ט.ושכחיהחדשהדודותסדרצדיקים,דברי
ידעלאגםהוא .אליומקוםובקרבתרודקינסוןשלכחייופורסםשהקונטרסאףעלקרובו
אתאחרים,רביםכמואחר,במקוםבטעותלווייחסבצעירותורודקינסוןחיברחיבוריםאילו
דיינאדד . 168עמ'ס~ציז;ליזם,אידישןפרןפרילינגאיןפרומקין.ראוחסידים','קהלספר
ציוןדיינארד'אפריםלחסידות,הקרביםסוציאליסטיםנגדבכובתוהאחרוןהחיבוראלכיוון
 . 118עמ'תרע"ח,רז.נ.ארלינגטאןמי?,בעד

כאןתר"מ).טבת 'ו(וגיליוןחמישית,שנההקול'מתוק',יצא'מעזרודקינסון'לוימיכאל 248
צדק.כהןשלסמאל'הפך'מיכלבספרכנגדוהמוטחתלביקורתמפורטבאופןעונההוא

 • 2הערה 90עמ'תרמ"ג,פרעסבורגמקוצי'משהתפלת •רודקינסוןלוימיכאל 249
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אךהחסידות,לתיאורהרכיםמספריואחדספרלאאףהקדישלאואילךתרל"ומשנת
אלובספריםלמותו.ועדזומשנהמספריובכמהלמצואניתןהתנועהאלליחסורמיזות
חרש.רוחהלךאנומוצאים

בדת''התיקוניםבראיוחסידותקבלה :המאוחררודקינסוןג.

משנתהחסידותעלספריושניכלפימכווניםהיורורקינסוןמתנגדישלחציהםעיקר
ספריוכלאתאחרבחוטקשרואלומהם,שוחקגםכתיבתםאתלושכחוולאתרל"ו,

כימיעכרשרודקינסוןלמעבריםרגישותגילוולאכיניהםהבחנהללאלמשפטוהעמידום
חייו.

איאךכחסידותהמרכזייםחיבוריוהיותרל"וומשנתתרכ"המשנתחיבוריואמנם
רודקינסוןאיןשובתרל"ומשנת .זושנהלאחרכתבאותםהספריםעללפסוחאפשר
 ]א[ :רח·כיםערוציםכשנימתמקדתופעילותוהחסידותלהצגתמיוחדתכמהמקדיש
וינה,ברלין'כלונדון'אחרים,ועיתונים'הקול'אתלהקיםניסיונותכמו"לות,עיסוק

השולחןהמודרנית,האנטישמיותעלכדת',ה'תיקוניםכרוחנתיכה ]כ[יורק.וביושיקאגו
הבבליהתלמודועיבודכקיצורמרצועיקראתשיקעהאחרונותכשנותיו .והתלמודערוך

 250מרשימים.כרכיםכעשריםאורשראהמפעללאנגלית,

שעולהממהגםהיאשונההאחרוניםחיבוריומתוךכעקיפיןשעולההחסידותתמונת
המרכזיתטענתותרל"ו.כשנתשחיכומאלווגםהשישיםכשנותכתבאותםמהחיבורים

וודאיהרבניםידיעללדעתושהומצאווחומרותמצוותולכטלהתלמודלרוחלחזור
קצרותדוגמאותשתיעתהנציגהשורה.מןחסידשלהשקפהעםאחדכקנהעולהשאינה

החדשה.להשקפתו

במערברודקינסוןאוכדתהתיקוניםומסכתרודקינסון

התלווהכדת,התיקוניםעלנתכוואחרים,גורדוןליכיהודהסוכעל'שליליינכלום,כשעה
אצלוהחסידים.המקובליםשלההבל''מנהגיעלבהתקפהגםקרובותלעיתיםהדבר

כ'החוזהסוכעלאצל ;רפאים''קהלהסאטיריבשירזומגמהמוצאיםאנוליליינכלום
עבורםסימלההחסידותיל"ג.מכתבירביםולאורך ;(תרל"כ)עולמות'כארבעהחזיונות

המחמירההרכנותאתשמחזקיםאלואתגםאלאכנושנות'ה'מחזיקיםאלואתרקלא
כנתכיוגםנמשךזהקוהמצוות.לקיוםסביבתפלותואמונותהכלשלטעמיםכהוספת

מצוותעלהמקובליםדעתאתכשהציג(תרמ"ג),מקוצי'משה'תפלהכספר .רודקינסוןשל
 :כתבהתפילין'

ותתאללהזאתתתגשם.המצדהפןגדולהחרדהחרדוחז"לכיאמרנוזהלספרנוכפחיחה
אלקותכעיןויעשוןעצמןהתפיליןאתיקדישוהימיםכרובכיהאדם,לכלאותהיחירואם

לוימיכאלנפתולימאיר,ראורודקינסון,שלחייווגלגוליוהאחרוניםהספריםלתיאור 250
 • 266הערהלהלן'עודכךעלראו .רודקינסון

J 
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עטרתהחזירואשדהמקובליםכי !פחדפחדולשואלאהנהעי"ש.וכד•ההשפעהשלוחי
ונוקביה,אנפיןזעוועתיק.אדיך •קדמוןארםלהםבראואשרליושנה,האליליםעבודת

נחיריולעםוכולא,סתימא •טמידיןרכלטמיראמאתהשפעלמקבליאלהכלאתויקדישו
הרקיעבמדחניקץאיןעולמותבנאובעוה"זמישראלהאדםתנועתובכל •בארץאחרגוי

ואתרבים,גוריםבהויגדירוומסוכסכתתפיליןבמצותרחבהבקעהמצאוויחדיבום,
ממש.'"אלוהותבקדושתהקדישוהתפילין

שהכוונהאחרונים,למקובליםראשוניםמקובליםכיןההבחנהאתמקבלדודקינסון
לאלוהפוכיםאלודברים 252ואילך.קאדויוסףד'מימותלאלוהיאאחרוניםכמקובלים

עלאזכתבשלאודאיבישראל,השונות'המפלגות'אתשתיארשעהתדל"וכשנתשאמד
ליושנה.'האליליםעבודת'עטרתמחזיריכעלהמקובלים
אנקדוטותכהביאוהחסידות,עלהספדכאותוהואכותבכהרבהקיצוניתכדוחדברים

 :כתבקאדויוסףהרבכתקופתדןשהואכךחסידיות.האנטיהסאטידותכדוחהחסידיםעל

החכמיםשמנהגרמזועליהםלהתפשטלודיאהאר"'תורתהקבלהכברהחלהבימיוכי
ואנשיהחסידיםכ"אדד"תתפיליןעודהניחולאעכ"זאךהתפילין].נאתאותםלנשק

יחנכוכילחסידיהםויצווהבעשטניםואחריהםהאחרונים,המקובליםשבאועדמעשה,
בתפיליןמתהולליםהחסידיםומאזעשרה,השלשמשנתדד"תתפיליןלהניחבניהםאת
ישתוהחסידים.וצעירימרכבותיהם,אופניאתבםמושחיםהעגלוניםאג;~ם,מתהולליםאו
קאפפע,בהםשותיםוהרבניםהקטורת,עשןאחגםבהםומעליםהתיקון-ייןאתבם

ימהרהעליונים,בגדיובליערוםובעודוצפדניועלמיםישפוךממשכבויקוםוהמוני
יאכלויסוךירחץואח"כויחליצם,ינשקםוירוקינועבהם,וילחשולהניחםהתפיליןלנשק
בישראל.'"לחוקחיתהוכהלמלאכתווילך

העםולחוגםכדוסיאוחסידנורבנינועמנוכנידרכיאת'היודעים :כהעדההואומוסיף
אתלכדוקממליץואפילו 254 ;נקוש"''אףהמרהעלהפרזנולאכיעלינויעידוכפה,

מקוםככלאובדוסיאוהקלויזיןהמדרשיםככתיוכקדנעיםקוראנא'לך :דבריואמיתות
כחמודפדהגםשמחליפיןותדאהתפילותיהם,בתיאתופוליןדוסיאאנשילהםשיסדו

 255ככוסות.'יעטדוןתפיליןלנויהחסידיםופרחיכתפילותיהםמעוטרים

לחזורוהקריאההרבניםחומדותעלההתקפהוהיאכהקשרם,הדבריםאתיש·להכין
אךמקיף,ספדכתוךקצרותהעדותאלאאלודבריםאיןדברשלכסופוהתלמוד,'ל•דוח

 256דכדיו.שלהבוטהמהלשוןלהתעלםאפשראי

עת,כאותהלדודקינסוןקרובוהיהושלוחותיההקבלהעלרכותשכתב •ורביןשלמה
כשהואהחסידיםכגנותמשלואנקדוטהומוסיף •ורעיונותיוכמחברהתומךמכתבכתב

 • 33עמ•מקוצ,ימשהתפלת •דודקינסון 251
עמ•סוד,מגלהשלגלגולימאיר,דאוההשכלה,בספרותזוחלוקה.עלועוד 34-33עמ•שם, 252

45-43 . 

 . 14עמ•מקוצ,ימשהתפלתדודקינסון. 253
 • 12העדה , 14עמ•שם, 254
 • 3העדה 34עמ•שם, 255
מרדכיך•של(נכדוהתכלתבעלמראדזיןהעניוחנוךו•עלגםרודקינסוןאומדקשיםדברים 256

 • 2הערה 123-121;עמ• 5העדה 21עמ•שם,מראשו,שחיברוהמסכתותמאיזביצא),יוסף
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לאורורקינסוןלמשה''תפלהכראשהובאורבדיו .רורקינסוןרבדיאתלמעשהמפתח
בספר,בראשהערותמספרשהוסיףאפענהיים,חייםר'גם 257החריפים.רבדיועלמחה
בכלל'נסתר][חכמתח"נוכעליבפרטהזוהרבעלהזיותרבדיעללכנונשים'אם :כתב
הוסיףאלורבדיםעל"בזמננו".'ובפרטתורתנורביערןעמינובנירובבעינייגרע

אליהםלכמשימיםשאנומקובליםשאינםגםהרבניםרבדיהזיותכיאומר'ואנירורקינסון

המופיעח"נהצירוףעלהקבלה:בעלימהזיותגרועיםאוטוביםאינם •ברצוןושלאברצון
 258כיאורו.'ידעתילאהזההר"תכיאבושולא'אורהבציניות:כתבאפענהייםברברי

הספרבאותוזאת,עםהחסידים.נגרחריפהלשוןנקטרורקינסוןכיאנורואיםשוב
ספרותוכניתאתזנחשלאמרבדיוונראהתרל"ומשנתהחסידותעלספריואתהואמזכיר

זו'בסררההחסידותעלמכתביוהסתייגותהביעושלאהשם'בעלי'תולדותעלכרכיםרב
זה.לשינוינוספתרוגמאניתן 259במעט.השתנורעותיואםגם

ונצרותפילוסופיהחסידות,

למשה'תפלהלספרוהערותתגובותובו(תרמ"ר),הראשה''אכןספרשלהראשוןכחלק
והחסידות.הקבלהאלליחסולרעיונותיוההתנגדותתיאורתוךרורקינסוןחזרמקוצי,'
 :לשונהשזהבהערהבאיםרבדיו

השונאהנניהנגלית,התורהעלגםהקבלהחלצישמיוצאיאני'כיעליירגזואחתעוד
פניםתשאלאהאמתכילהםאענהע"זגלי.'כרישאותהומבזהלהקבלהגדולהיותר

אותהמהמצדיקיםכ"אהקבלהממעריציחיולאאבותיזאת,ומלבד .-ולמוריםלהורים
היחוו•שערי.הגאוןאבי-אמישלהיקריםבספריונאראהפילוסופית,שיטחע"פ

וזעיראדיךעתיקמןהיהודיםשכלותראההכינונים''עבודתאועבודה'ו'שעריוהאמונה•
אלהמשפיעמןהיורדהמושכלבשכלרקאותםמבארהואושכבתיה,קוב"הוכןאנפין

השמותמכלגשמיותוכלגשםכלומרחיקהתלמיד'אלהרבמןלומר]נרוצהר"להמקבל
אבלההגשמהעלהזהירחיים]עץ[ופריופע"חהחייםבעץגםואםהאלה,המגושמים

האר"'בתלמידיכיממערבמזרחכרחוקהאר"'תלמידימדרכירחוקיםהנ"לזקנידרכי
היורחוקיםעכ"פבזה,הדבורארחיבובמ"אמושכלים.לאאבלרוחנייםהםהיהודים
אחריאגודלבצדעקבהולכהשהיאהמגושמתהקבלהאתולהקדישמלהעריץאבותי
סמכוכיותראההאוונגליוןאתהמבאריםספריעייןהאחדים.''שלשתאוהנוצריתהשיטה

ואמונתהקבלהכיותראהואבין[שלמה]החכםספריועייןהקבלה.עליחידותיהם
 260בזה.ישנובזהישנוואשדלהםאחדמקורהנוצרים

שלמההח''תולדותגראבער,אייזיקשאלתיאלראורובין,שלמהלתולדות . XIעמ'שם, 257
 J. Stem, Dr. Salomon Rubin: Sein Leben ; 147-144עמ'(תרנ"ב),דהספרות,אוצרדובין,'

1908 und seine Schriflen, Krakau . הורודצקיאבאשמואלראוהחסידות,כלפייחסועל, 
זכרונות'קטעיטלו,י"הקי-קטו;עמ'ד,קג-קה;עמ'ג,תש"ג,אביבתלוהחסידים,החסידות
דרךאסף, ; 81עמ' ,) 1935 (ג-דחוברתב,כרךראשונים,מימיםהמחבר),'של(מעדכונו
 • 145-143עמ'המלכות,

 • 151-150עמ•מקוצי,משהתפלתרודקינסון, 258
 • 90עמ'שם, 259
 . 31-30עמ'תרמ"ד,ברליןא,ראשה,אבןמלואים,אבנירודקינסון,לוימיכאל 260
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בטענהמצדדשהואאלאחב"דשלהחסידיתלדדךהקבלהביןמפרידשדודקינסוןדקלא
אליוורבין'לשלמהדקלאזובטענהקרובשהואעדהם,חדוהנצרותהקבלהכיהקיצונית

ביןהקשרעלכתבורביןדיינאד.דאפריםהגדולידינולדבריגםאלאבגלוי'מפנההוא
אתהביעודיינאדד 261תדל"ד-תדל"הבשניםל'השחד'שצורפובספריולנצרותהחסידות
כלפיגםחיציואתמכווןשהואהכ'המאהבראשיתבוטהפולמוסיתעמדהמתוךהטענה

וכותב:ממשיךוהואהכלל,מןיוצאגםישדודקינסוןלדעתאך 262דודקינסון.

הביןאשרמליאדירש"זהגאוןשאמרת,יכמוהואהאמתאבלהזההענייןלתארהואקשה
פילוסופיתבהשכלהליפותההחלאלילים,לעבודתוקרובותהנהגלויותהקבלהדרכיכי

 263זצ"ל.הר"אהחסידהגאוןזקניהדבריםביארואחריוהחביאמוסד Tע"אשר

מהםוניכרלכןקודםשניםמספרשכתבלמהבשווה.עומדיםשאינםוודאיאלודברים
ומצדהחסידותאלכיחסועצוםשינויחלאחדמצדהמוקדמת.מנתינתומסויםנחתחוסר
שמצאהפיתדון .להעריץהמשיךאותהחכ"דממורשתלהתנתקיכולהואאיןשני

לספירהכהעלותהביקורתמאותההעיוניתחכ"דחסידותהפקעתהיאזולבעיהדודקינסון
 264פילוסופית.

גמורים('כנוצרים 50-48עמ'תרל"ג,וויעןהפרס,ימניהואהבבלימנחםורבין'שלמה 261
הקוראלביפול('אל 25-23עמ'תרל"ד,וויעןהספירות,סודהנ"ל, ;המקובלים')יתחשבו

ומלידהמהריוןהםבטןתאומיבאמתכיונוצרים""מקובליםמהתאבחראפהבהזכיריעליו'
מימותהאחרוניםהמקובליםהחעיבו ] ...במעשה[אלאלנוצריםמקובליםביןהבדלואין ] ... [

הנוצריםהמוןככלוהםהחסידיםוצדיקיוהזוהרייםוהפרנקייםצבישבתיועדואילךהאר"'
הקבלהעללהגןשבאהמקובל','המשכילרבבקצףיצארוביךדברינגדאמונתם').בגסות
רוזנסון'משההואלנצרות,היהדותביןלקרבמכתביובכמהוניסהוספריוממאמריובכמה
תמשל'משלספרהנ"ל' ; 79-76עמ'תרמ"א,ווילנאב,הקבלה,משפטאושלוםדברי

אךןצוואהחיננורים,זייגער!;!זענסאן,'משהשזiליט,משהעליוראו . 78עמ'תרמ"ו,ווארשא
ווילנא,עירשטיינשניידר,מגידנח;הלל 123-113עמ' ,) 1937 ( 2עברנ!;!ענטןן 1פמצבה',

חווהבתו:דברי;ואת 181-179עמ'תשס"ג,ירושליםדלקיך.מרדכיבעריכתשג,יח.לק
 . 1930ווילנע •דאזעגסאןמשהוועגןאמתרעד , i) קסוו!;!ר!;!מ!;!קס

היווודאי . 212-211עמ'תדפ"ט,לואיססט.דב,באיןהיעדדייגאדד,אפריםלמשלראו 262
עיקרלהםהיההעברית,בשפהלנצרות,קבלהביןשילובשניסיונותכאלוגםהשניםבאותן
גיליוןא,שנה •לישראלעדותהמיסיונר,יהעתבכתבהספדיםביקורותאתלמשלדאו •חיובי

 . 96-95עמ'תרמ"ח),(אדר 6;גיליון 32-31עמ'תדמ"ח),(חשדן 3
 . 31עמ'א,הראשה,אבןמלואים,אבני •דודקינסון 263
אדמו"דיהשלהקבלהשיטתכימזידיטשוב,חידשצביו'בידי •חב"דנגדנטעןכבדאמנם 264

כדיבווהשימושהטיעוןהיפוךאךו'החקידה',הפילוסופיהעלהישענותהבשלהיאשגויה
דדךעלמזידיטשובדצ"השלהביקורתלדברישכיח.דבראינוהמקובליםשאדאתלנגח
 Naftali Loewenthal, Communicating the lnfinite: The Emergence of theדאו ,חב"ד

172-173 . Habad School, Chicago and London 1990, pp ; אמונה:בתוך'חידותהדן,רעיה

לגרשםזיכרוןספדזידיטשוב-קומדנה',לביתהצדיקיםבהגותוהנסתרהנגלהללימודההטפה
בעריכת ,]כישראלבמחשבתירושלים[מחקרילפטירתושניםוחמשעשריםבמלאתשלום,
ו'גםיותרמאוחרהתבטאלזידיטשוברדומהבאופן . 331-330עמ'תשנ"ז,ירושליםדן,יוסף

7 

1 

1 
j 

1 
1 

~'!· ., 
f, (,. ---

• 



• 
 285מאיריונתן

גםכמוהתפילין'עלכספרורודקינסוןשלהחריפהלשונוכימכךלהתעלםאפשראי
להאירשניסההחיוביהאורתרל"ו.כשנתמחיבוריולחלוטיןנעדרתלו,סמוכיםבחיבורים

חזרהכאןמתעטף;היפים',חלקיהאתבהציגותרל"ו,בשנתהחסידיתהתנועהאתכה
רודקינסוןהמשכילים.מתנגדיהראשוניהחסידותאתהציגובההשחורההעולםבתמונת

חדשה.דרךלהתוותאלאבישראלהשוניםהזרמיםשלהתפתחותםאתכאןלנתחחפץלא
יוצאיגםישתמונהשככלכמוכןקשות.להתקפותהרבנות,לצרהחסידות,זוכהכךבתוך
לפילוסופיה.רודקינסוןלדעתהקרובהחכ"דהיאשלנו'כמקרהדופן

באמריקהרודקינסון :היסטוריתוכתיבהפולמוסיתכתיבה

מצדוהתייחסויותמוצאיםאנואיןשובתר"ן'כשנתלאמריקה,רודקינסוןשלבואומיום
כמהעלאנגליכלכושכאןשחזרפיעלאףקצרים.כאזכוריםלאאףהחסידית,לתנועה

עתה, 26נעלמה.'הפולמוסיתשהנימההריכדת,התיקוניםעלהעברייםכספריםמהטענות
גדוליםלמפ'עליםפנהחידושיו'אתלקבליותרנוחשהיהאחררוחניכמרחבשפעל

ניסהרודקינסון 266כרת.התיקוניםכרוחלאנגליתהתJו~ודתרגוםלהםראשאחרים,

י ,כ"תרעפיעטרקוכצדיקים,דרךספרמווענגראכ,יעליךאברהםראו •מקאלושיןשלוםמאיר
ע"א.יא-ע"ב

 Michal Levi Rodkinson, The History of Amulets, Charms and Talismans: Aלמשלראו 265
1893 Historical Investigation into their Nature and Origin, New York . 

266 , ected חTalmud Bavli: New Edition of the Babylonian Talmud. Original Text edited, co 
1896-1903 ulated, and translated by Michal L. Rodkinson, New York nחfo . הוסיףלספר

 Mchael Levi Rodkinssohn, The History of the Talmud, from the :כרכיםשניכןמבוא
1903 about 200 B. C., up to the Present Time, New York יTime of its Formation . 

הכותר:תחתכרכים,כעשרים 1918כשנתכבוסטוןאורראתההתרגוםשלנוספתמהדורה
The Babylonian Talmud ; הכותר:תחתמבואכרכי 2כוללThe History of the Talmud . 

מדבריקטןלחלקהאינטרנט.מאתריכאחדדודקינסוןשלתרגומוכלהועלה 2003כשנת
דיינאדד, ; 804עמיתדפ"ח,ווילנאא,כרוך.מקודספרעפשטיין.חלדיכרוךדאוהביקורת

 , 72עמ'כ,אמעדיקא,קהלת;הנ"ל, 37עמיכ,עמ,יכתזכדונות;הנ"ל, 14עמיעדרים,משגי
מאמריאייזנשטיין.;י"ד 256סימן , 52עמיכ,כאמעדיקא,ישראל~;כ~כתהנ"ל, ; 421סימן

 Goldman , ; 301-285 , 109עמ'תד"צ,נויאדקזכדונות,יאוצרהנ"ל, ;תדנ"זנויאדקכקורת,
504-506 . Hebrew Printing in America, l, pp . חלוציקכקוכ,יעקבעודראוזותוכניתעל
עמ'וסיפור,סופדספר;גריס, 102-101עמיתשכ"ז,אניבתלכאמריקה,העבריתהספרות

 Adam Mintz, 'Words, Meaning and Spirit: The Talmud in Translation ,' ; 10העדה 128
The Torah U-Madda Journal 5 (1994), pp. 123-125; Heller, He Should be Called 

86-89 . pp ו,e יSama שללהתמודדותכהקשרהתרגוםאתלהכיןניסיוןנעשהלאעתהעד
אתעודדאוכדת.לתיקוניםהצעותיוועםאירופהכמערבהאינטשימיותעםדודקינסון
 Adam Mintz, 'The Talmud in Translation', Printing the Talmud :שלהקצרההסקירה

. an Mintz and Gabriel M nחFrom Bom.berg to Schottenstein, eds. Sharon Libe 
314-315 , 125-127 . Goldstein, New York 2005, pp . דודקינסון,שלהאחרוניםהמפעליםעל

דודקינסון.לוימיכאלנפתולימאיד,עודדאו
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ונוטשרגישות,בסוגיותאםגםדווקא,היסטוריתבכתיבהלהתמקדבאמריקהבכתיבתו
 .לכןקודםחייורובאתשאפיינההפולמוסיתהכתיבהאת

החסידותעלרומנטיתהניאווהנתיבהרודקינסוןנעילה.

בסביבהשוניוקייםהשנייהלזוךודקינסוןבחייהראשונההתקופהבידטמוןגדולהבדל
נטועהיהדרכובראשיתהחסידי.הסיפורוהפצתבעיבודתקופהבכלפעלבההרוחנית
מזרמיםגםהכלליתבמגמתושהושפעאףעלבלב,דזהמחנהאלוכתבהחסידותבעולם

מורכבתעמדהמציגוהואהחסידותעלכתיבתוגםהשתנתהבחייוהשניבשלבחיצוניים.
בעולםנטועהכתיבתוהמשכילים.אלוגםהחסידיםאלגםכותבהואכלפיה.יותר

בעיצובמקומוהשנים.מאותןחיבוריוכללאורךניכרתההשכלהשלוהשפעתהההשכלה
בידוגםהחסידיםביןגםגדולהיההחסידותתולדותוובתיאורהחסידיהסיפורוהפצת

ביןהחסידיהסיפורמפיציראשוניביןנמנההואהראשונהחייובתקופתאםהמשכילים.
חיוביתברוחשכתבוהראשוניםהמשכיליםבידהואהיההשנייהשבתקופההריהחסידים

ברובהשקועהוהייתהאלומסריםלקלוטידעהשטרםסביבהבתוךוזאתהחסידות,על
רודקינסוןשלהאחרוניםספריו .פדליוסףשלמדרשוביתנוסחחסידיתהאנטיבדרך

ניתןשבחסידות.החיוביהצדאתלהראותלמשכילשהפךחסידשלברצונומתייחדים
 •אליווהקרוביםצווייפלהכהןצביאליעזרלחיבוריהמשךכעיןאלובחיבוריםלראות
לאפיקיםהחסידותתולדותכתיבתאתולפתוחאחרבמבטהחסידותאתלהציגברצון

רודקינסון'חיבוריכילהניחסבירהתקופהבאותהכךשכתבומעטיםהיואםגםחיוביים.
לחיובהחיבוריםכתיבתלאחרמעטזאתעםרבים.שלצורךעלענוצווייפל,כתביגםכמו

בהערותהואמדברעתה .לחלוטיןאחרלעולםרודקינסוןפנהתרל"ובשנתהחסידות
הכתובותאלוהערותהרבני.הממסדבגנותמדברשהואכשםהחסידותבגנותשונות
באוררודקינסוןבחייזותקופהמעמידיםחסידייםהאנטיהכותביםברוחעוקצניבסגנון

 0חדש.
הי"טהמאהבסוףהניאו-רומנטיהזרםכמבשררודקינסוןעלואחריםדןיוסף'דברי
בפתיחה,שהובאודיינארדאפריםשלמדבריוחלקשליליובניסוחהכ',המאהוראשית
הראשונהלזולאאךהחסידות,עלבכתיבתוהשנייההתקופהלגבימסוימתבמידהנכונים

בכתיבתחוץ)כלפיגם(המביטהפנים-חסידילרנסנסוקשורהחסידיבעולםשקועהיהבה
מעולמהרבמרחקהתרחקבוואילךתרל"ז.משנתלחיבוריושלאוודאיהשבחים,ספרות

רודקינסוןאתלתארקשהכןעלמיוחדים.חיבוריםעליהלכתובוחדלהחסידותשל
החסידות,לעולםמחוץאחדצעדרודקינסוןכשצעדרומנטי.זרםאותושלכמבשר
אידהעולמות.ביןדברשלבסופונותר'משכילית',מבטמנקודתעליהלכתובבאוכשהוא

לאלוגם :והכ'הי"טהמאותבמפנהאחריושבאולאלופתחפתחהזובינייםשנקודתספק
התנועהאתששיבחולאלווגםאנטי-חסידיותסאטירותוכתבוולחסידותלחסידיםשלעגו
 . riניאו-רומנטיברוחעליהוכתבו

• 

.........__ 
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הענייניםתוכן

כאנגליתמחקרים

 7החסידותבראשיתהתפילהלהבנתמודלים :תפתח'שפתי'אדני :אידלמשה

 113הדפוסבתולדותפרק-העשריםבמאההקבלהספרות :גריסזאב

 .והתהפכותמלאכיתהתגשמות-זמניתונשגבותהנעדרהשפע :וולפסוןאליוט
 133אבולעפיהאברהםאצלהזמן

כעבריתמחקרים

 229להשכלהחסידותביןדודקינסוןלוימיכאל :מאידיונתן
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