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כעלעצמועלמכריזפלאימשהשלהחדשמאמריוקובץ

 ,בגרמניה"ההשכלהתקופתשלהעבריתבספרות"מחקרים

שלישנהמבכזתרת·ההמופיעה"ספרות",במלההשימשוואלום
גםאלאיפה,ספרותרקלאוכלולביותררחבהואהספר,

מתכווןלמעשהפרשנות.ואפילוהגות,דבריפובליציסטיקה,

ההשכלהבמרכזבעבריתשנכתבמהלכלזזבמלהפלאי
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לומרזתשבגרמניה,

 iשהואהיפהבספרות

גע ,התקופהביצירות

 ~תגושלהשקפתהאח

הספמתמקדלמעשה
נתחגםאךגרמניה.

בהיואמנם, :הסבוכה

התאזרחוהשגתהיה

בםפרזתייס·עבריים

 iזרעיוןעלבגרמניה.

פוהיהפלאי,גםעליז
 ,העיקרייםהגורמים
וא ;נפרדיםמאמרים

בזועוסקיםהמאמרים

ל ,בגרמניה ,הראשון

ההשכלתנועתדתמה

לשגייננחלקהספר
זבדכלל,יעיוניאופי

במרכזיתלאישיות

 ~מרכזיובגלללערך).
וללהסתמכויותבסיס

פשכלמשוםובמיוחד

מחזרות.

בחיהראשוןהמאמר

העברההשכלהתקופת

המ:סוףשלהשנים

 ~התשהמאהראשית

בחמשייםהמשכילים

 .חוץבהשפעותשבאז
מהנוצריהשילושנגד

המשבאלאותוקירבה

סועוד .ממנורחוקים

לחשקוהיאגםמקבילה

פלאישלטיעונודרך

אולקבלואיןלקראות,
הנצרותרתוביקמתוך

 1 ,החדשה)שלכבסיס

המודרבתקופההמקרא

ההשכלתקופתאישימ

לנסותלגנוןמוצא

כלתזלמרדיאיםסיות

 1כמעס,דיהיחהמקור

יס ,בגרמניההיהודית

 ·ההשלהמרכזיוץ"הח

ואניתוחומערךמפחית

 :כיצדלהביוקשהו
הספר:

cken סerat11re. Sch 

הרעללדברשלא

מעיוניוגםלחלוטין
יתהותבאהעוסקים

בוהעוסק ,הרצברג

 'שקדמהבתקופה
 iההיםסבפןבעיקר
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היוונילתיאסרון:ל-כך

ההיפוךהקרובים.של

המוסרילאופייו·ורועות

חשובבאמתהאםרתך.

שערךמבקראצליותר"

הבכורההצגתלפנידzנה

שנראהמהעלז.תעכב
עלאריסטומכריזאחד

ההכרהכעלאותרנת

רע,בכללהסתיים:דיה

ב"שלשוההנורא.ז.עשה

זהמדרמהניגודקווניי 1

בסראגדיח,סובלסירםז

לסינגפיוסי".ל"צדק
בידשהפרידעל-ידי '

הבאהסדאגי'הסוףבין

הלפרידבגללה.גםילי
שכהךלסראגדיותוסינג)

העצימהאוהחישהכךי

מופתעהקוראאיןינודה

כגרךשקספיר'של·יות

כנגדמטעימה,הלפרין

"סצנה"לאאףברד,ד'ב

סכלהמלוויםמערגהה
ההכרהמןכובעים ,ה'

הקשרומןהעלילהזtל

הארתלגירחדשניקר

שבירבמחלקוותייים

עצמה,אתהמחברת:יי

כתבההסרא.גדיה,כנה

אתלקרואהניגשורא

קראשכברקוראאותו

אחרים.!ושנים

ברינקרמנחם

תליא.ביבאוניברסיטת

הכלליתהספרותותורת
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כעלעצמועלכריז 1

בגרמניה",ההשכלה

של·המישנה nבכותר

t: גםאלאיפה,פרות

מתכווןלמעשהכרת.

ההשכלהבמרכזיית
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עניינוכותרת·המישכה,שיוצרתהציפיותלומרותשבגרמניה,

ספרותיענייוהמחברכשמגלהגםלמדי.שוליהואהיפהבספרות
משרתזהשעבייךכמהעדבעיקרהדברנעשההתקופה,ביצירות

אנך,ההיסטוריו-אזרחי.בתחוםההשכלהתנועתשלהשקפתהאת

בתקופתובזרמיהההשכלהבמחשבתהספרמתמקדלמעשה
התקופהשלזהירהראייהבוחסרהזהבתחוםגםאךגרמניה.

שעיקרםכלליים,ס;צי;-תרכותייםזרמיםכההיואמנם, :הסבוכה

אחרים,ותת-זרמיםזרמיםגםהיואךהתאזרחות,השגתהיה

ההשכלהספררתאתשיצרובעיקרם,ספרותיים-עבריים

עמדואילו Jהלקין,שמעוןלראשונהעמדזהרעיוןעלבגרמניה.

שאחדנראהרכים.מסיכוכיםעצמואתפוטרהיהפלאי,גםעליו

שלקובץהואשהספרהעובדההואלכךהעיקרייםהגורמים

שכלשאף-על-פילכך,הצדקהאיןאלום ;נפרדיםמאמרים

במרכזהההשכלהתנועתשלהמחשבהכזרמיעוסקיםהמאמרים

שעניינהשלמהתפיסהבהסהתגבשהלאבגרמניה,הראשון,
ההשכלה.תנועתמהות

כעלימאמריםנכלליםאשוךהרבחלקו :לשנייםנחלקהספר

מוקדשמהםאחדשכלפרקים,השניובחלקכללי,עיוניאופי

 1820-1770 (האמורהבתקופהבגרמניהמרכזיתלאישיות
אףמשמשיםהםהאלה,האישיםשלמרכזיותםכגלללערך).

זה,מטעם .הכלליהראשון,בחלקלומסקנותלהסתמכויותבסיס

נקיהספראידנפר,דמאמרבזמנוהיהפרקשכלמשוםובמיוחד

מחזרות.

עלוהשפעתוהדיאיזםעניינוהראשוןבחלקהראשוןהמאמר
שלרשיםהואכרהנידוןהזמןבגרמניה.העבריתההשכלהתקופת

שלהשביםועשריםהשמונה-עשרההמאהסוףשלהשבים

שדעותלהוכיח,מכסהפלאיהתשע-עשרה.המאהראשית

דיאיסטייםעקרונותכהןישאלהשכהבחמשייםהמשכילים

הדיאיזםהתייצבותלפאי,לדעתועוד:זאתחוץ.בהשפעותשבאו

מכאן,האלוהותשלאחדותיתוראייהמכאן,הנוצריהשילושבגד
היושלכאורהאלהלרבותהיהודיים,המשכיליםאלאותרקירבה

המקורית"ל"יהדרתשהקריאהפלאיסבורעוד .ממנורחוקים

עלדווקאואולם, .) 28(עמ'הדיאיסטיתלהשקפההיאגםמקבילה

מקבילהזושקריאהלגרוס,ניתךעצמופלאישלטיעונודרך

גםקםהדיאיזםכיאף .כפשוטךטענותיואתלקבלואיךלקרא~ת,

הישנה(הבריתוהיהדותהחדשה)(הבריתהנצרותביקורתמתוך

שלהמוסריכתוקפוספקהטילהואהריהחדשה),שלכבסיס

לחלקמעצורשימשהכדיוקזרנקודההמודרנית.בתקופההמקרא

אינוכללופלאיווייזל,מנדלסוןכגוןההשכלה,תקופתמאישי
השקפותאצלםגםישכיצדולתרץ,לנסותלנכוןמוצא

הואשהדיאיזםספקאיךכיהדעהזאת.כללמרותדיאיססיות

ההשכלהשלהמחשבהזרמיעלשהשפיעכמעט,היחידהמקור

"גורםאתאפילו :מסעהצמצוםכהישבגרמניה,היהודית

זהצמצוםבך.לראותאיןבגרמניהההשכלהשלהמרכזיהחוץ"

שלבדיקהגםכערכתבמאמרהתופעות.אתניתוחומערךמפחית

מןלוהתעלםהתקופהעללכתובאפשרכיצדלהכיןקשהו

הספר:

cken סv Li1era111re. Sch ~ n Halkin. Modern Hebre סShim 
. 1950 , York ~ Books, New 

מתעלםפלאיחלקיך.שלהמבואהרצאותעללדברשלא

רוסנשסרייך,כתךשלההיססוריוסופייםמעיוניוגםלחלוטין

ארתורשלהספרמרלמשל,וכן,תקופה,באותההעוסקים
הךבצרפת,וההתאזרחותההשכלהבתבועתהעוסקהרצברג,

אליה,כמקבילוהךבגרמניהלהשכלהשקדמהבתקופה

התרבותיותוהשפעותיושלהההיסס;רי;-אזרחיבפןבעיקר

והדתיות.
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והתפתחותהנצרותבתחוםהתרבותיים-דתייםהתהליכים

לביןהדיאיזםביןהקישורחוסר :דיבהאיךאךהדיאיזם,

הבדיקהעלצלמטילומהותההפרוססטאנסיותשלהתפתחותה

הלא-קאתלוית).כאנגליההיההדיאיזםשמוצאלזכור(וישכלוה

אוהשינויים,שלפנים"ב"סיבותעוסקהשביהמאמר

פלאיהדח.בתחוםלהשיגהמשכיליםשביקשוהרפורמות,
שלפנימיתמהתפתחותכנובעלשינוייםהרצוןאתרואה

ל"טעמיראציונאליתדרךלמצואכסירתשולקדומותמחשכות

אףלכתהרחיקושלעיתיםמשכילים,שלמאמריהםהמצוות".

אתלנסחניסוהםהרמב"ם.עלהרבהמסתמכיםממנלדסרך,

במונחיםהמודרניתההשכלהתבועתשלהחדשותהמסוות
 1הערהראהכך;עלעמדנברחלקיך(כאמור,יהודיים-הלכתיים

לבוא",לעתידבסלוח"מצוותעללהסתמךרצולמשל,-לעיל)

לאשהרבניםאלאהתמורות.אתיבצעועצמםשהרבניםרצואך

מכסאתזרשדוגמהלמסקנהמגיעפלאי .כמובןלכך,מרכביםהיו

המסורתית.היהדותבמסגרתלהישארהמשכיליםשלרצונםאת
הכרחית.איבהאךכמובן,אפשרית,זרמסקנה

מתחוםמאמריםעלההסתמכותמיעוטמארדבלוסזהבמאמר
להשיגהמשכיליםשביקשוברפורמותרואהפלאיההיסטוריה.

שהרצוןספקאין :עיקרכלמדויקזהאיןאךפנימי,יהודיתהליך

תהליךוזהוהתאזרחותיים,להישגיםמיועדהיהלרפורמות

מובהק.חיצוני

או,לתלמוד,המשכיליםשליחסםעניינוהשלישיהמאמר

התלמרדז".אחהמשכיליםשנאו"האםהמאמרשלבלשונו

שלהחיובייחסםאתלהוכיחפלאימנסהזוחשובהכסוגיה

מצליחהואשהפעםלינראההתלמוד.אלהעברייםהמשכילים

רכיםלהיסטורירגראפיםבניגוד ,סיעונואתהיסבלהוכיח

שליחסםבהערכתהסעותנבעהפלאי,לדעתזה.לענייןשנדרשו
האורתודוקסייםברבניםממלחמתםהןהתלמודאלהמשכילים

לימודאתשהקדיםהיהודי,בחינוךממלחמתםוהרזמנםנבי°
פלאישלאלהשמסקנותדומהוהאגדה.התורהללימודיהתלמוד

ודרכיהלימודמסרותנגדהתיגרקריאתלתשומת-לב.ראויות

הלימודועלוההתנצחותהפלפלועלובישיבה,בחדרהלימוד

 ,) 23(עמ'החייםלמשמעותקשרלהםשאיןסקםסיםשלהבלעדי

זאתרע.היהנכללולתלמודהמשכיליםיחסכאילולהנחההביאו

בתחוםוייזלשלדרישותיואתלעצמםאימצוהמשכיליםרעו,ד
וכןיותר,מאוחרלגילהתלמודלימודאתלדחותהיינו,החינוך,

זוכוונהגםיחידי-סגולה.לנחלתלעשותוהכוונהאתאימצו

אתהעברייםהמשכיליםפסלוכאילוהכללה,לאותהגרמה
לתלמודהמשכיליםשליחסםהיהדברשללאמיתוהתלמוד.

הסיבהאולםההיססוריוגראפים.עלהמקובלמןיותרחיובי

בסמכותהמשכיליםשלמרצונםנבעההתלמודחכמישללשכחם

סמכותכאותהבתקופתם,בהלכהשינוייםלהכניסכדירבנית

בתקופתם.התלמודלחכמישחיתה

מקודש,ממעמדההלכהבהפקעתכללדןפלאיאיךזהבמאמר
ולביקורתלרביזיההניתןחומרשללמעמדעוררין,עליושאיר

 1ההערהראה ;ררסנשסרייךכמפורסעמדכך(עלהיםסרריח

שלהחיוניליחסםזה.כפרקהואכזהדיוןשלומקומולעיל),

מכרעת,חשיבותאיךמוכח,הואאםגםלתלמו,דהמשכילים

כבר-שינוי,התלמודאתתפיסתםדווקאהיאהמרכזיתוהנקודה

 .מסינילמשהכהלכהולא
ראוהמשכיליםהעברית.השפהעניינוהרביעיהמאמר

לדעתרעל-כן,העברית,לזניחתהמרכזיתהסיבהאתבגלות

זהבדיוןחדש.חייםסגנוןשלתחייההלשוןכתחייתראופלאי,
עוסקהמחבראיךהפשט.על-פילפרשנותהדרישהמודגשת

-הפשטאללחזורהרצוןשל"התנועתי"בהיבטזהכסעיף
אנסי·אינסרפרסאציהתאפשרמחודשתשפרשנותמשום
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מודרנית.הסוגוכמקרהמסורתית,

עניינוהפסרשלהראשוןכחלקוהאחרוןהחמישיהמאמר

1819 2818יםשבכיכלהרההרפררמרח כהמשך .-

הרפורמות""אתלראותאיך ,השניהמאמרעללהעררתי
להההשכתנועתשלכהחפתחרתהנידונותכשנים "ר"הה•כל

כאותוההתאזרחותלתנועתכהיענרחאלא ,העגרית·ספררתית

עלהמכריזכספרדווקאכזהמאמרשלמקומראםספקלוכן ,זמן

 .כספרותמחקריםקרגץכעלעצמו

יומרהלושאיןמשרםלסעמ,י ,ר•ותסרגהספרשלהשג•החלק

פרקים,חמישהזהלקכחמרוככת.כהכתקופהכלליע•רןשל

 ,יצירתועל·פ•כדערחירולדירןאחרליוצרדשמוקמהםאחדשכל
היססרר•וגראפ•ת.תרומהויש•שפרקובכל

כמחדשגםאךהתקופהכאישגםגוצהמ ,וייזלעלבפרק

צודקרקלרזנשאיו ,להוכיחמצליחואףפלא•מנסהמתון,
חידושישופה.לתקוייזלשלבתרומתושישהחידשולתיבשל

ו,ברימדעצמוהואנסוגשל•מ•םאלא ,שלוואתתלוםשבריבר

אסף.תהבהשתתפותואתגםשהפסיקכפי

פלא•מאוד.מענייןהואשבאברגומפלמרזב•בןוהדי

שהדברים ,פלאןואי(הרפורמהמחשבתשלררס•קןכת•אמציגר

עליו).להסתמךביםמרהספרשלוןהראשבחלקוהרפורמהעל

רדבריר ,בדתהתיקוניםתתנועאתשבאברהקדים ,למעשה

ואףקלרזנר,•לרסרפ•ת.·פתיאררס•תפתיחהמעיןלהש•משר

רערבדהמקרם,כללשנאנוהקדישולאאחרים,היססרר•וגראפ•ם

הפרק.שלחשיבותואתערדמעלהזו

סאסאנוביצחקעלבפרקחידושכלאיןזאת,לערמת

ניתוחים).ודיוניםלווהקדישוגראפיםיהה•ססורכלשכמעס(
הואבלכדספוריםפתגמיםלופיאסף,תשליחלק•יבשבדןפלאי
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