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הרצאות החברים החדשים בתש"ף

איגרת כסלו תשפ"א

ארבעה מאמרים 
היסטוריים על 

סאטירה

מאת פרופ' יונתן מאיר

שבחי ב ספר   - והמפורסם  הידוע  ספר 

הבעש"ט, שנדפס בשלהי שנת 1814 - מופיע 

פ"א  דקהלתינו  מהרב  "שמעתי  הבא:  הסיפור 

ממה  הבעש"ט  תורת  אחד  איש  כתב  אחת[  ]פעם 

א'  ששד  הבעש"ט  ראה  פ"א  ממנו  ]ששמע[  ששמ' 

הולך ואוחז ספר בידו אמר לו מה זה הספר שבידך 

הבין  אז  שחברת  הספר  זה  לו  השיב  נושא  שאתה 

כל  וקיבץ  תורתו  שכותב  אחד  איש  שיש  הבעש"ט 

אנשיו ושאל אותם מי בכם כותב תורתי הודה אותו 

ואמר  הבעש"ט  בהם  ועיין  כתביו  לו  והביא  האיש 

)קאפוסט:  שאמרתי"  אחד  דבור  אפילו  בכאן  אין 

בקצרה  אעסוק  ע"א(.  כג  תקע"ה,  יפה,  ישראל 

זו, ספרות שנאחזה בדמותו  דֵמֹונִית מעין  בספרות 

של הבעש"ט והציגה בבואה מעוותת של החסידות. 

האנטי�חסידית  הסאטירית  לספרות  מתכוון  אני 

שנכתבה בידי משכילי מזרח אירופה לאורך המאה 

התשע�עשרה. זו ספרות יוצאת דופן, שכוחה גדול 

בהרבה מספרות שכנגד; ספרות שהשפעתה הייתה 

גדולה בהרבה מהשפעתם של החיבורים המליציים 

ספרות  ממש;  משכילים  אותם  של  והדידקטיים 

של  ראשיתה  נעוצה  בה  דווקא  רבים,  שבמובנים 

ספרות עברית ויידיש החדשה.

ּפערלס  יוסף  בתוך  )נדפס  פרל  יוסף  של  פורטרט   .1 איור 

יִידישע ּכת̄בים, ווילנע 1937(
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החיבור החשוב ביותר שנכתב בז'אנר הזה הוא ספר 

בוִינה  שנדפס  פרל  יוסף  של  ספרו   - טמירין  מגלה 

כספר  שהתלבש  השפעה  רב  ספר   -  1819 בשנת 

חסידי כדי לשים ללעג ולקלס את החסידות שהלכה 

והתפשטה באותן שנים.

לתת  שביקש  ספר   - מובן  בכל  גאוני  ספר  זה  היה 

סיפורי  ולספר  הבעש"ט  שבחי  לספר  ספרותי  מענה 

באלפי  שנפוצו  מברסלב  נחמן  ר'  של  המעשיות 

עברי  קישוט"  כ"דון  אותו  שתיארו  היו  עותקים. 

החשוכים"  האנשים  "אגרות  של  יהודית  כגרסה  או 

לכך. אם  בו הרבה מעבר  היה  מימי הרפורמציה, אך 

בתחילה נדמה שספר שבחים לפניך עד מהרה מתגלה 

רמאות,  בשקר,  מלאים  חצרותיהם  על  שהחסידים 

 - ומסובכת  מורכבת  הספר  עלילת  וחנופה.  ניאוף 

שאחד  כרגע  לנו  חשוב   - הדברים  את  לקרוא  כדאי 

הנושאים המבריחים אותו הוא הפקעת הקדושה. פרל 

הספר  ועל  )הצדיק(  הקדוש  האדם  על  לערער  ביקש 

החסידות.  את  למגר  ובכך  חסידי(,  ספר  )כל  הקדוש 

הוא כמובן לא הצליח, אך דבר אחד כן עלה בידו - 

ספר מגלה טמירין פתח ז'אנר חדש בספרות העברית 

התשע� המאה  כל  לאורך  ונכתב  שהוסיף  והיידיש, 

חיבורים  וחמישים  למאתיים  קרוב  ובידינו  עשרה, 

קצרים וארוכים ממין זה בדפוס ובכתב יד.

השיח הסאטירי של המשכילים נתפס לעיתים כשיח 

בורגני, אימפריאלי וכוחני, כיד נסתרת של החוק - 

ואכן אלמנטים אלו מצויים שם - אך ברצוני להציג 

המזינות  שונה  ממין  נקודות  ארבע  נמרץ  בקיצור 

לאותה  היסוד  שהן  נקודות  הסאטירי,  המעשה  את 

או  בהרבה,  למשמעותית  אותה  שהופכות  ספרות 

על  היסטוריים  מאמרים  ארבעה   - אחרות  במילים 

סאטירה: 

]1[ נתחיל במבט. כל סאטירה משחקת עם היסטוריה. 

והיא  וממקומה,  מזמנה  מנותקת  סאטירה  אין  הרי 

ספרות  על  ספציפיים,  אירועים  על  ביודעין  רוכבת 

ידועה ועל דמויות מוכרות )לרוב בהצפנה מתוחכמת 

מפולפלות(.  גימטריות  באמצעות  השמות  של 

שהיא  מה  את  באובססיביות  מתעדת  הסאטירה 

ספרות  של  האתנוגרפי  הפרדוקס  )זהו  למגר  חפצה 

ההשכלה, שעליו דיבר דן מירון(. מכאן המשיכה של 

היסטוריונים אל טקסטים מעין אלו שדלו מהטקסט 

ועמלו  נסתרות  עדויות  הצילו  נשכחים,  אירועים 

לא מעט על ניסיון פיענוח הרמיזות בטקסטים אלו 

)ובכלל זה פיענוח הגימטריות(. 

לשעשע  הייתה  לא  הסאטיריקן  של  מטרתו  אך 

היסטוריונים שלעתיד לבוא. הנחתו הייתה פשוטה: 

הם  הִסכלּות  לתולדות  ביותר  הטובים  "המקורות 

וילנד  כריסטוף  )כלשון  הנלהבים"  מטפחיה  כתבי 

למעשה,  לוקיאנוס(.  ברוח  שכתב  בדיאלוגים 

הסאטיריקן מתלבש בעובדות ובטקסטים ידועים כדי 

מבט  להעניק אשליה של מציאות נאמנה, כדי לכונן 

 שלילי, סובייקטיבי בהכרח, שלא בנקל יהא ניתן 

 איור 2 )למעלה(. ניסיון פיענוח השמות המוצפנים בכתבי פרל 

)מגנזי פרופ' חנא שמרוק(

איור 3 )למטה(. ניסיון פיענוח השמות המוצפנים בכתבי פרל. 

הלאומית  )הספרייה  שלום  לגרשם  סדן  דב  שמסר  רשימה 

בירושלים, ארכיון גרשם שלום, 401599, סדרה 2, תיק 41(



12

הרצאות החברים החדשים בתש"ף

איגרת כסלו תשפ"א

איור 4. השער השני של ספר מגלה טמירין, וינה 1819
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כל  של  הלב  היא  המבט  יצירת  ממנו.  להשתחרר 

שיקרא  שמי  האמין  למשל,  פרל,  יוסף  סאטירה. 

השבחים  בספרות  לקרוא  יוכל  לא  שוב  ספרו  את 

החסידית מבלי לצחוק; שוב לא יוכל לראות אדמו"ר 

מבלי לפקפק. מרגע שחיצי הרעל ננעצו בו, שהספק 

אחד  שמשכיל  עד  הכרחית,  הלב  הפיכת  חלחל, 

התפלא שראה חסידים קוראים בספר מגלה טמירין 

ולא נהפך ליבם מייד )יהודה ליב מיזס, קנאת האמת, 

 .)13-11 עמ'  תקפ"ח,  שמיד,  אנטון  דפוס  וויען: 

לנקודה השנייה:  מגיעים  וכאן  צד אחד,  רק  זהו  אך 

המחאה והאוטופיה.

מחאה  קיימת  הסאטירי  המעשה  בבסיס   ]2[

)"הסאטירה  מאוטופיה  ניזונה  והיא  ההווה,  נגד 

להתייצב  ויש  המוחלט,  האידיאל  את  לנו  מזכירה 

נראה  הוא  ואפילו  הזה,  האידיאל  של  האתגר  למול 

]"על  קורצווייל  ברוך  שציין  כפי  כאוטופיה",  לנו 

הסאטירה של יוסף פרל", במאבק על ערכי היהדות, 

ירושלים ותל�אביב: שוקן, תש"ל, עמ' 95[(. יש כאן 

דחייה של ההווה היומרני המצוי וביטול של כל מה 

שמקובל על הרבים - הטלת ספק בכול. במובן זה אין 

כאן אלא ספרות מחתרתית, שגם אם יש בה מסרים 

 חיוביים אין הם העיקר. ודאי שאין זו ספרות מטעם -

שולל  שהרוב  מכך  כוחו  את  שואב  הסאטיריקן  הרי 

אותו. בדידותו היא המצדיקה את המעשה הספרותי. 

למעשה  נזקק  הוא  המחאה  אותה  את  לבטא  כדי 

תעתועים ועורמה, וזו הנקודה השלישית:

]3[ אין סאטירה מוצלחת אלא אם כן היא מתלבשת 

לנשמת  מתגנבת  היא  במסכות,  שיער,  באדרת 

של  מגרונם  מדברת  מתוכה,  כאילו  ומדברת  היריב 

החסידים, בלשונם ממש.

היא  כאשר  היא  הסאטירה  של  הגדולה  "הצלחתה 

מתוכה.  כאילו  ומדברת  יריבה  לנשמת  מתגנבת 

קורצווייל  כלשון  מסתתרת",  היא  מסכתו  מאחורי 

)"על הסאטירה של יוסף פרל", עמ' 72(. הסאטירה 

את  לבטל  כדי   - מדומה  הזדהות  לאותה  שואפת 

התופעה מתוכה. לשם כך הופך הסאטיריקן למתעד 

מושא  על  מידע  בדל  כל  מלקט  הוא  אובססיבי, 

הלעג לא רק כדי למגרו אלא גם כדי להידמות אליו 

מסכה  ליצור  כדי  ב"נאמנות"  בדמותו  ולהתלבש 

לשם הכרחית  המסכה  המקורי.  לדבר   הנדמית 

הסאטיריקן  שעוטה  המסכה  התגנבות.  מעשה  אותו 

מעצימה את בדידותו, אך גם נותנת לו תענוג נסתר, 

וזו הנקודה הרביעית:

על  רק  לא  מתענג  שהסאטיריקן  נדמה  לעיתים   ]4[

עצמו.  הלעג  מעשה  על  גם  אלא  לקעקע  שחפץ  מה 

וההנאה  המתפרע  הלשוני  הקרנבל  השעשוע,  מידת 

מי  שהיו  עד  פרל,  אצל  מאוד  בולטים  המסותרת 

שראו כאן השתחררות שלא מדעת מכבלי ההשכלה 

המעשה  מצליח  תענוג  אותו  בזכות  רק  הדוגמטית. 

הסאטירי; רק בזכות אותו תענוג הופכת הסאטירה 

לספרות מופת של ממש.

אביא ברשותכם קטע קצר מתוך ספר מגלה טמירין, 

כדי שתחושו  בו,  עולות  מהנקודות שהזכרנו  שכמה 

זו  החסידים.  בלשון  ובמשחקו  הקולחת  בלשונו 

איגרת המספרת על חלום בלהות של אחד הצדיקים 

הרבי  של  המזכיר  כותב  כך  בו.  מופיע  עצמו  שפרל 

ידוע  בחילוף אותיות(, אדמו"ר  אוליק  )היא  מאקלו 

למדי בתקופה:

היינו  בעולם,  שנעשו  חדשות  לך  מודיע  הנני 

אחר  העבר  קדש  בשבת  אצלינו,  שאירע  מה 

קדושת מוסף הלכתי לביתי לקדש על היין, כי 

לבי נחלש ביותר, ובא הגבאי של רבינו שיחי' 

שאבוא  אותי  לקרוא  ציוה  שרבינו  ואמר, 

וכשבאתי  חלם,  אשר  חלומו  את  לו  להטיב 

השלחן,  אצל  כסאו  על  יושב  מצאתיו  לביתו 

ומשמאלו,  מימינו  יושבים  שלומינו  ואנשי 

לבינה ובזשּוִּפיצֶה  בטלית  יושב  שיחי'  ורבינו 





14

הרצאות החברים החדשים בתש"ף

איגרת כסלו תשפ"א

ופניו  האלהים,  כמלאך  לבן[  עליון  ]בגד 

מעט  התחיל  ואח"כ  גוונים,  לכמה  משתנים 

עד  אדומות,  פניו  ונעשו  להתלהב,  מעט 

שיראתי להביט בפניו, ואח"כ התחיל לרתות 

רם  בקול  והתחיל  ברשפי שלהבת,  ולהתלהב 

עונין  ואנו  ֲחזִָאי שלשה פעמים,  ָטבָא  ֶחלְָמא 

הוסיף  ואח"כ  גמירא,  עד  בסידור  ככתוב  לו 

עוד כמה פסוקים משלו, אבל לא נח מרתיחתו 

ואמר שייטיבו לו פעם אחרת, ועדיין לא נח, 

דעתו  נחה  כך  אחר  שלישי,  פעם  והתחיל 

וכאשר  בו,  גברה  גדולה  עצבות  אולם  מעט, 

ראינו כל זה, ויצא לבינו והיה לאבן, מי יודע 

מה שראה.

את  פעמים  כמה  רם  בקול  לקרוא  מצווה  האדמו"ר 

ספר שבחי הבעש"ט, קריאה ריטואלית כמעין תיקון 

לחלומו: 

השלשה  הצגנו  השבחין,  ספר  גמרנו  וכאשר 

רבינו  וציוה  השלחן,  על  שרף  יין  בּוטעלקיס 

להביא גביע של כסף, ומילא אותו, ושתה הרוב, 

ואח"כ נתן לכל אחד מאתנו לשתות מהגביע 

הנ"ל. - וכאשר הלכו כולם לביתם, ונשארתי 

והלך  שיחי',  רבינו  את  לשמש  לבדי  אני  רק 

ופשטתי  אחריו,  הלכתי  קצת  להינפש  לחדרו 

והניח  מנעליו  וחלצתי  ממנו,  הזשּוִּפיצֶה  את 

 את עצמו על הקנַאּפע ]הספה[, ושאלתי אותו 

 - מאורינו,  אדונינו  ראה  החזיון אשר  זה  מה 

איור 5. עמוד מתוך חיבורו הפארודי הדו–לשוני של יוסף פרל "מעשיות ואיגרות מצדיקים אמיתיים ומאנשי שלומנו" )קדם–מכירות 

פומביות, קטלוג 9, ירושלים תש"ע, עמ' 204(
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בביתו,  יושב  אחד  זקן  איש  שראה  לי  ואמר 

ולפניו ספר ליקוטי מוה"רן, ועוד כמה ספרים 

הקדושים מצדיקים האמתים, ונטל אותו הזקן 

איזה ספר דקדוק, והניח על הספרים הקדושים 

הנ"ל, - בא וראה עד היכן דבריו מגיעין, והיה 

דפוס  וינה:  טמירין,  )מגלה  מנאי  שלום.  בזה 

אנטון שמיד, 1819, איגרת ס(.

אתם בוודאי מבינים עד היכן הדברים מגיעים - פרל 

החסידיים  ובשבחים  החסידיות  בדמויות  מתלבש 

ומשמעותם מתהפכת. 

הסתלקותו  תיאור  גם  טמירין  מגלה  בספר  הוא  כך 

שאינה  קמז(,  )איגרת  הכיסא  בבית  אחד  צדיק  של 

שבחי  )ספר  הבעש"ט  הסתלקות  על  פארודיה  אלא 

של  בריחתו  תיאור  או  ע"א(,  ע"ב-לו  לה  הבעש"ט, 

ישראל  לארץ  השלטונות  מאימת  הצדיקים  אחד 

)איגרת קנא(, תיאור שאינו אלא פארודיה על נסיעת 

בעיקרה  שהייתה  ישראל,  לארץ  מברסלב  נחמן  ר' 

מה  מעשיות,  )סיפורי  מיסטית  משמעות  בעלת 

שזכינו לשמוע מפי רבינו הקדוש אור הגנוז והצפון 

תקע"ו,  אוסטרהא[  או  ]מאהלוב  זצוק"ל,  מוהר"ן 

תיאור  ט"ב.  ט"א-יב  ד  מעשיות",  סיפורי  "קונטרס 

מלבב זה כונס לימים בספר "שבחי הר"ן"(. 

זה היה סגנונו של פרל, אך היו גם רבים אחרים. הינה 

יצחק ארטר, שנטה לסגנון מליצי בהרבה, ושכתביו 

 הסאטיריים, שנתחברו עד לשנות הארבעים של

איור 6. ציור אילן שושלות חסידיות - המעבדה הספרותית של 

יוסף פרל )הספרייה הלאומית בירושלים, אוסף שבדרון, יוסף 

פרל(

איור 7. האוהל על קברו של יוסף פרל. צולם בשנת 1937 

)הספרייה הלאומית בירושלים, אוסף שבדרון, יוסף פרל(
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הרצאות החברים החדשים בתש"ף

איגרת כסלו תשפ"א

לבית  "הצופה  בספר  קובצו  התשע�עשרה,  המאה 

 1823 ישראל"; הינה מאיר לטריס, שתרגם בשנת 

את אחד מחיבוריו של לוקיאנוס לעברית )"תולדות 

ושיווה  השקר"(  נביא  מאבאנטייכס,  אלכסנדר 

לויזנון,  בער  יצחק  הינה  אנטי�חסידי;  סגנון  לו 

חריפה  חברתית  סאטירה   1823 בשנת  שחיבר 

בשם "עמק רפאים" על וידויי הצדיקים בגיהינום; 

 1875 בשנת  שפרסם  )יהל"ל(,  לוין  ליב  יהודה  או 

על  העברית  בספרות  הגסות  הסאטירות  אחת  את 

סאטירה  לאדמו"ר,  והפך  לגדולה  שעלה  "ינוקא" 

ידוע שאירע בקרב  היסטורי  על מאורע  המבוססת 

כולם  אך  משלו,  סגנון  אחד  לכל  סטולין.  חסידי 

מלשונו  שאבו  כולם  פרל,  של  בתקדים  נאחזו 

הפארודית וניזונו מתיאוריו הסאטיריים.

את  מבריחים  והתענוג  המסכה  המחאה,  המבט, 

הסאטירה ויוצרים את החיוניות שבה, שהיא גדולה 

בהרבה מאופייה הדמוני, גדולה בהרבה מדברי לעג 

סתמיים. אין פלא אפוא שספר מגלה טמירין הפך 

לז'אנר מרכזי לאורך כל המאה התשע�עשרה גם אם 

נשתנו תכניו, ואין פלא ששחרר את הלשון העברית 

מכבלי המליצה עד שנתחברו חיבורים רבים באותה 

הלשון, ונפתח הפתח למנדלי מוכר ספרים.

�

מה  ורשם:  ברדיצ'בסקי  יוסף  מיכה  זעק   1897 בשנת 

 ששנאו אבותינו "בעלי ה'דעת' היבשה" )המשכילים( -

ב'קנאת  התלוצצו  שהם  "ובמקום  אוהבים;  אנחנו 

האמת' ו'גילוי טמירין', תחזינה עינינו אנשים גדולים 

אבנר  בעריכת  ה,  )כתבים,  עליון..."  בסתר  שישבו 

עמ' תשס"ב,  המאוחד,  הקיבוץ  תל�אביב:   הולצמן, 

כחירות,  פתאום  לפתע  נתפסה  החסידות   .)92-91

לפלפול  המאובנת,  להלכה  מנגד  ותום,  שירה 

כחידוש  הוצגה  החסידות  הרע".  השכלי  ול"האוויר 

הרבנית;  ולאליטה  המאובן  לספר  מנגד  פנים�יהודי 

ולרותמו  להמשיך  שעלינו  רב�משמעות  ויטאלי  כוח 

ללאומיות היהודית המתחדשת. היה כאן גט לאותה 

של  מוחלטת  אי�הבנה  )מתוך  סאטירית  ספרות 

הביקורתי  מהקול  והתעלמות  הסאטירי  המעשה 

לנֵאו�רומנטיקה  הפתח  שנפתח  עד  בה(,  הטמון 

של  המוקדמים  כתביו  הם  לכול  הידועה  )הדוגמה 

מרטין בובר, שרבים מכירים את החסידות רק דרכם(.

הספרות  של  המעוותת  הבבואה   - פלא  הינה  אך 

מחדש  כאן  הופיעה  אלא  נעלמה  לא  הסאטירית 

שהיה  מה  ברטל(.  ישראל  )כדברי  מלוטשת  כמראה 

כמורדת  נתפסה  החסידות  לחיובי.  הפך  שלילי 

ברבנות, כעממית, כמחוברת לטבע ועוד הרבה כיוצא 

לחסידות  קשר  להם  משיש  שיותר  הדברים,  באלו 

תחילה  שנאמרו  טענות  משקפים  הם  ההיסטורית 

בגנותה. זו תמונת החסידות הרווחת גם היום בקרב 

רבים - מעין בליל משונה של טענות אנטי�חסידיות 

במעטפת רומנטית.

עתה שנתרחקנו כל כך מאותם עולמות - עד שספרות 

ההשכלה אינה נלמדת כלל, אף באוניברסיטאות - 

 - שנזנחה  סאטירית  ספרות  אותה  אל  לשוב  כדאי 

וכך לא   - לדלות את אותה מרגלית הטמונה בחול 

רק נבין טוב יותר את מכלול הספרות היהודית, ולא 

החשובים  הביקורתיים  הקולות  אחד  את  נגאל  רק 

גם תוצג תמונה מורכבת  ביותר הקיימים בה, אלא 

יותר של העבר היהודי - עבר נזיל - המשתנה בכל 

■ פעם לנגד עינינו. 
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