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שבגרמניה ,לומרזת
בספרות היפה הוא

שi

ביצירות התקופה  ,גע

אח השקפתה של תגו ~

למעשה מתמקד הספ
גרמניה .אך גם נתח

הסבוכה :

אמנם ,היו ב

היה השגת התאזרחו
ב

םפרזתייס·עבריים

בגרמניה .על רעיון זi

עליז גם פלאי ,היה פו
הגורמים

העיקריים

מאמרים

נפרדים ;

,
או

המאמרים עוסקים בזו

הראשון  ,בגרמניה  ,ל

מה דת תנועת ההשכל

הספר נחלק לשגיינ
אופי עיוני כלל,י זבד

לאישיות מרכזית ב
לערך( .בגלל מרכזיו~
בסיס להסתמכויות ול
ובמיוחד משום שכל פ
מחזרות.
המאמר הראשון בחי

תקופת ההשכלה העבר
של סוף

השנים
ראשית

המאה

המ:
התש ~

המשכילים בחמשיים
שבאז בהשפעות

חוץ.

נגד השילוש הנוצרי מ
קירבה אותו אל המשב
רחוקים

ממנו.

עוד סו

מקבילה גם היא לחשקו
דרך טיעונו של פלאי

לקראות ,ואין לקבל או
מתוך ביק ו רת הנצרות

כבסיס של החדשה( 1 ,
המקרא בתקופה המודר

מאישי תקופת ההשכל
מוצא

לגנון

לנסות

דיאיםסיות למר ז ת כל
המקור היח י ד כמעס1 ,
היהודית

הספרות העברית בתקופת ההשכלה

בגרמניה ,

יס

הח וץ" המרכזי של הה ·
מפחית מערך ניתוחו א ו

בגרמניה

ו

Pelli, Moshe. The Age of Haskalah: Studies in Hebrew
enment in Germany. E.J. Brill ,זature of the Enlighז Lite
Leiden, 1979. 255 pp .

קשה להביו כיצד

:

הספר:

ckenס erat11re. Sch
שלא לדבר על הר

קובץ מאמריו החדש של משה פלאי מכריז על עצמו כעל

לחלוטין גם מעיוניו

"מחקרים בספרות העברית של תקופת ההשכלה בגרמניה" ,

העוסקים בא ות ה ת י

ואלום השימשו במלה "ספרות" ,המופיעה בכזתרת·ה מ ישנה של

הרצברג  ,העוסק בו

הספר ,הוא רחב ביותר וכלול לא רק ספרות יפה ,אלא גם

בתקופה שקדמה '
בעיקר בפן ההיםס i

פובליציסטיקה ,דברי הגות ,ואפילו פרשנות .למעשה מתכוון

פלאי במלה זז לכל מה שנכתב

---

-

--

-------

------ ----------------------------

--

- - · --

--

-

-

בעברית במרכז ההשכלה

והדתיות.

][3
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:ל-כך לתיאסרון היווני

שבגרמניה ,לומרות הציפיות שיוצרת כותרת·המישכה ,עניינו

התהליכים

ההיפוך

בספרות היפה הוא שולי למדי .גם כשמגלה המחבר ענייו ספרותי

הדיאיזם ,אך איך בה

·ורועות לאופייו המוסרי

ביצירות התקופה ,נעשה הדבר בעיקר עד כמה שעבייך זה משרת

התפתחותה של הפרוססטאנסיות ומהותה מטיל צל על הבדיקה

חשוב

את השקפתה של תנועת ההשכלה בתחום ההיסטוריו-אזרחי .אנך,

כלוה )ויש לזכור שמוצא הדיאיזם היה כאנגליה הלא-קאתלוית(.

יותר" אצל מבקר שערך

למעשה מתמקד הספר במחשבת ההשכלה ובזרמיה בתקופת

דzנה לפני הצגת הבכורה

גרמניה .אך גם בתחום זה חסרה בו ראייה זהירה של התקופה

הרפורמות ,שביקשו המשכילים להשיג בתחום הדח .פלאי

אמנם ,היו כה זרמים ס;צי;-תרכותיים כלליים ,שעיקרם

של

של הקרובים.
האם

רתך.

באמת

הסבוכה :

המאמר
רואה

התרבותיים-דתיים

השבי

את

די :

עוסק

הרצון

בתחום

ב"סיבות

לשינויים

הנצרות

חוסר הקישור

פנים"

כנובע

והתפתחות

בין הדיאיזם לבין

של

מהתפתחות

השינויים,
פנימית

או

זרמים ותת-זרמים אחרים,

מחשכות קדומות שול כסירת למצוא דרך ראציונאלית ל"טעמי

ספררת

ההשכלה

המצוות" .מאמריהם של משכילים ,שלעיתים הרחיקו לכת אף

J

ואילו עמד

ממנלדסרך ,מסתמכים הרבה על הרמב"ם .הם ניסו לנסח את

:דיה להסתיים בכל רע,

עליו גם פלאי ,היה פוטר את עצמו מסיכוכים רכים .נראה שאחד

המסוות

במונחים

ז.עשה הנורא .ב"שלשוה

הגורמים העיקריים לכך הוא העובדה שהספר הוא קובץ של

יהודיים-הלכתיים )כאמור ,חלקיך נבר עמד על כך; ראה הערה 1

קווניי ניגוד מדרמה זה

שאף-על-פי שכל

למשל ,רצו להסתמך על "מצוות בסלוח לעתיד לבוא",

ז.תעכב על מה שנראה

היה השגת התאזרחות ,אך היו גם

ספרותיים-עבריים

אחד מכריז אריסטו על

נת

1

בעיקרם,

את

שיצרו

בגרמניה .על רעיון זה עמד לראשונה שמעון הלקין,

אותר כעל ההכרה

מאמרים

אלום אין

נפרדים ;

הצדקה לכך,

לעיל(

החדשות

-

של תבועת

ההשכלה

המודרנית

המאמרים עוסקים כזרמי המחשבה של תנועת ההשכלה במרכזה

אך רצו שהרבנים עצמם יבצעו את התמורות .אלא שהרבנים לא

הראשון ,בגרמניה ,לא התגבשה בהס תפיסה שלמה שעניינה

היו מרכבים לכך ,כמובן .פלאי מגיע למסקנה שדוגמה זר מכסאת

שהפריד ביד

מהות תנועת ההשכלה.

את רצונם של המשכילים להישאר במסגרת היהדות המסורתית.

בין הסוף הסדאגי' הבא

לשניים :

ז לסירם סוב בסראגדיח,

ל"צדק פיוסי" .לסינג

'

על-ידי

הספר נחלק

בחלקו הר אשוך נכללים מאמרים כעלי

מסקנה זר אפשרית ,כמובן ,אך איבה הכרחית.

ילי גם בגללה .הלפריד

אופי עיוני כללי ,ובחלק השני פרקים ,שכל אחד מהם מוקדש

במאמר זה בלוס מארד מיעוט ההסתמכות על מאמרים מתחום

וסינג( לסראגדיות שכהך

לאישיות

האמורה )1820-1770

ההיסטוריה .פלאי רואה ברפורמות שביקשו המשכילים להשיג

י כך החישה או העצימה

לערך( .כגלל מרכזיותם של האישים האלה ,הם משמשים אף

בגרמניה

מרכזית

בתקופה

הכללי.

מטעם זה,

ינודה אין הקורא מופתע

בסיס להסתמכויות לומסקנות בחלק הראשון,

·יות של שקספיר' כגרך

ובמיוחד משום שכל פרק היה בזמנו מאמר נפר,ד איד הספר נקי

תהליך יהודי פנימי ,אך אין זה מדויק כל
לרפורמות

מיועד

היה

להישגים

עיקר :

אין ספק שהרצון

התאזרחותיים,

וזהו

תהליך

חיצוני מובהק.

המאמר השלישי עניינו יחסם של המשכילים לתלמוד ,או,

מחזרות.

הלפרין מטעימה ,כנגד

המאמר הראשון בחלק הראשון עניינו הדיאיזם והשפעתו על

בלשונו של המאמר "האם שנאו המשכילים אח התלמרדז".

'ב ברד,ד אף לא "סצנה"

תקופת ההשכלה העברית בגרמניה .הזמן הנידון כר הוא שלרשים

כסוגיה חשובה זו מנסה פלאי להוכיח את יחסם החיובי של

ה מערגה המלווים סכל

של

המשכילים העבריים אל התלמוד .נראה לי שהפעם הוא מצליח

שדעות

רכים

כובעים

,ה'

מן

של סוף

השבים
ראשית

ההכרה

המאה

המאה

השמונה-עשרה

התשע-עשרה.

פלאי

ועשרים

מכסה

השבים

להוכיח,

המשכילים בחמשיים שכה אלה יש כהן עקרונות

זtל העלילה ומן הקשר

להוכיח

היסב

את

סיעונו ,

בניגוד

להיסטורירגראפים

דיאיסטיים

שנדרשו לעניין זה .לדעת פלאי ,נבעה הסעות בהערכת יחסם של

שבאו בהשפעות חוץ .זאת ועוד :לדעת לפאי ,התייצבות הדיאיזם

המשכילים אל התלמוד הן ממלחמתם ברבנים האורתודוקסיים

בגד השילוש הנוצרי מכאן ,וראייה אחדותית של האלוהות מכאן,

נבי °זמנם והר ממלחמתם בחינוך היהודי ,שהקדים את לימוד

קר חדשני לגיר הארת

קירבה אותר אל המשכילים היהודיים ,לרבות אלה שלכאורה היו

התלמוד ללימודי התורה והאגדה .דומה שמסקנות אלה של פלאי

במחלקוות

שביר

עוד סבור פלאי שהקריאה ל"יהדרת המקורית"

ראויות לתשומת-לב .קריאת התיגר נגד מסרות הלימוד ודרכי

:יי המחברת את

עצמה,

ואולם ,דווקא על

הלימוד בחדר ובישיבה ,על הפלפלו וההתנצחות ועל הלימוד

הסרא.גדיה ,כתבה

דרך טיעונו של פלאי עצמו ניתך לגרוס ,שקריאה זו מקבילה

הבלעדי של סקםסים שאין להם קשר למשמעות החיים )עמ' (, 23

ורא הניגש לקרוא את

לקרא~ת ,ואיך לקבל את טענותיו כפשוטך .אף כי הדיאיזם קם גם

הביאו להנחה כאילו יחס המשכילים לתלמוד נכללו היה רע .זאת

אותו קורא שכבר קרא

מתוך ביקורת הנצרות )הברית החדשה( והיהדות )הברית הישנה

רעו,ד המשכילים אימצו לעצמם את דרישותיו של וייזל בתחום

!ושנים אחרים.

כבסיס של החדשה( ,הרי הוא הטיל ספק כתוקפו המוסרי של

החינוך ,היינו ,לדחות את לימוד התלמוד לגיל מאוחר יותר ,וכן

המקרא בתקופה המודרנית .נקודה זר כדיוק שימשה מעצור לחלק

אימצו את הכוונה לעשותו לנחלת יחידי-סגולה .גם כוונה זו

מנחם ברינקר

מאישי תקופת ההשכלה ,כגון מנדלסון ווייזל ,ופלאי כלל אינו

גרמה לאותה הכללה ,כאילו פסלו המשכילים העבריים את

אוניברסיטת תליא.ביב

השקפות

התלמוד .לאמיתו של דבר היה יחסם של המשכילים לתלמוד

דיאיססיות למרות כל זאת .הדעה כי איך ספק שהדיאיזם הוא

חיובי יותר מן המקובל על ההיססוריוגראפים .אולם הסיבה

המקור היחיד כמעט ,שהשפיע על זרמי המחשבה של ההשכלה

לשכחם של חכמי התלמוד נבעה מרצונם של המשכילים בסמכות

אפילו את "גורם

רבנית כדי להכניס שינויים בהלכה בתקופתם ,כאותה סמכות

ייים
כנה

רחוקים

ממנו.

מקבילה גם היא להשקפה הדיאיסטית )עמ'

מוצא

ותורת הספרות הכללית

לנכון

היהודית

!ת ההשכלה

לנסות

ולתרץ,

כיצד

בגרמניה ,יש כה צמצום

יש

(. 28

גם

מסעה :

אצלם

החוץ" המרכזי של ההשכלה בגרמניה אין לראות בך .צמצום זה
מפחית מערך ניתוחו את התופעות .במאמר כערכת גם בדיקה של

שחיתה לחכמי התלמוד בתקופתם.
במאמר זה איך פלאי דן כלל בהפקעת ההלכה ממעמד מקודש,
שאיר עליו עוררין ,למעמד של חומר הניתן לרביזיה ולביקורת

ו

Pelli, Moshe. The ,
Literature of the E
Leiden, 1979. 255 PI

קשה להכין כיצד אפשר לכתוב על התקופה לוהתעלם מן

היםסרריח )על כך עמד כמפורס ררסנשסרייך ; ראה ההערה 1

הספר:

לעיל( ,ומקומו של דיון כזה הוא כפרק זה .ליחסם החיוני של

 ckenס n Halkin. Modern Hebre ~v Li1era111re. SchסShim
Books, New ~ York, 1950 .

המשכילים לתלמו,ד גם אם הוא מוכח ,איך חשיבות מכרעת,

שלא לדבר על הרצאות המבוא של חלקיך .פלאי מתעלם

והנקודה המרכזית היא דווקא תפיסתם את התלמוד כבר-שינוי,
ולא כהלכה למשה

מסיני .

 1כריז על עצמו כעל

לחלוטין גם מעיוניו ההיססוריוסופיים של כתך רוסנשסרייך,

ההשכלה בגרמניה",

העוסקים באותה תקופה ,וכן ,למשל ,מר הספר של ארתור

בגלות את הסיבה המרכזית לזניחת העברית ,רעל-כן ,לדעת

בכותר· nהמישנה של

הרצברג ,העוסק בתבועת ההשכלה וההתאזרחות בצרפת ,הך

פלאי ,ראו כתחיית הלשון תחייה של סגנון חיים חדש .בדיון זה

 t:פרות יפה ,אלא גם

בתקופה

אליה,

מודגשת הדרישה לפרשנות על-פי הפשט .איך המחבר עוסק

כרת .למעשה מתכוון

בעיקר בפן ההיסס;רי;-אזרחי שלה והשפעותיו התרבותיות

יית

במרכז

ההשכלה

והדתיות.

שקדמה

להשכלה

בגרמניה

והך

כמקביל

המאמר הרביעי עניינו

השפה

העברית .המשכילים ראו

כסעיף זה בהיבט "התנועתי" של הרצון לחזור אל הפשט
משום

שפרשנות

מחודשת

תאפשר

אינסרפרסאציה

-

אנסי·
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המנותחות בעב ודה י

מסורתית ,וכמקרה הסוג מודרנית.

המאמר החמישי והאחרון כחלק הראשון של הפסר עניינו
הרפררמרח

להעררתי

רה ה יכל

המאמר

על

][5

כ שב ים

. 1819 - 2818

השני ,איך

לראות

את

המרסעמת האחרונה 1

כהמשך

) (. tail

וראה בעניין

פרסים אלה נסרג• ס

"הרפורמות"

ר"הה•כל " כשנים הנידונות כהחפתחרת של תנועת ההשכ לה

)(. 6

העגרית·ספררתית  ,אלא כהיענרח לתנועת ההתאזרחות כאותו

יש להצסער גם ע•

זמן ,לוכן ספק אם מקומר של מאמר כזה דווקא כספר המכריז על

ה

אברקר;מבי

),( 1

לרחצות -על הקורא רנ

עצמו כעל קרגץ מחקרים כספרות .

החלק השג• של הספר סרג •ות ר  ,לסעמ,י משרם שאין לו יומרה

אם

צודק

אברקר iמ .

של ע•רן כללי כתקופה כה מרוככת .כח לק זה חמישה פרקים,

בלתי·זרגי של הסעמו

שכל אחד מהם מוק דש ליוצר אחר ולדירן כדערחיר על·פ• יצירתו ,

בסוף שררה בת מספו

בלת •·זרג,י יספק הו

ובכל פרק •ש ויש תרומה היססרר•וגראפ•ת.
בפרק על

וייזל ,

מתון ,מנסה פלא•

המ וצ ג גם כאיש התקופה אך גם כמחדש

שוויון הזמן בין צמד

ואף מצליח להוכיח  ,שאיו קלרזנ ר צודק

בי ותר מחייבות את

בשל י לת החידשו שיש בתרומתו של וייזל לתק ופה .יש חידוש

המשפ סים,

בר ברי ש לום ואתת שלו ,אלא של•מ•ם נסוג הוא עצמו מד ברי ו,

לנסיבות העשו יות <:ל
וא ולם ,לא יאה למ

כפי שהפסיק גם את השתתפותו ב ה ת אסף.

הדי ו ן ב מרזב•

גומפל

שבאבר הוא מעניין מאוד .פלא•

בכך פ ינוק

מציגר כת•א ררס•קן של מחשבת הרפורמה ) ואין פלא  ,שהדברים

ה•

כדאי

עצמי .

גג

בר.

הבעיות הנידרגרת

על הרפורמה בחלקו הראש ון של הספר מר בים להסתמך עליו(.

בביר רר ,והתשובה הכ

ר דברי ר

נהנים )

למעשה ,

הקדים

שבאבר

ש•משר לה מעין פתיחה

את

תנוע ת

התיקונים

בדת ,

תיאררס•ת ·פ •לרסרפ•ת.

התיא;רס• אנו

קלרזנר ,ואף

שירה נבחרים  .אמנם

היססרר•וגראפ•ם אחרים ,לא הקדישו לשנאנו כל מקרם ,רערבדה

א

בשירה

האנגלית ,

לספרויות

זו מעלה ערד את חשיבותו של הפרק.
לערמת זאת ,אין כל חידוש בפרק על יצחק

איררפיוח

הביבלי;גראפ•ה

סאסאנוב

הענב

כלי·עזר שאין לרתר 1

) שכמעס כל הה•ססור י וגראפים הקדיש ו לו דיונים ו ניתוחים(.
פלאי דן בשב י חלק• תשלי אסף ,לופי פתגמים ספורים בלכד הוא
מנסה להוכיח השקפה שלמה  ,הקר ובה לד•איזם .דרמה שהדבר

מראי·מ ,,ום

מוקשה.

an 's view of verse
5-1 3 .
 d theוthe poetry ai
nnet 19". Language

בשני הפ רקים האחרונים שבספר דן פלאי דיון מקיף בת ר כן
זכריהם ובהשקפותיהם של שאול ברלין שול •צחק

אייכל .

את ההשקפ ות הוא מעלה לא רק ממאמריהם של השניים  ,אלא אף
מיצירותיהם הספרותיות )כתב יו שר לשאול בר ל י ן ואגרות תשולם
האשתתוטי ליצחק אייכל  (.שני פרקים אלה והפרק על שבאבר הם
הס ו גים

rrammar in British

ש בספר .

57.

לסיכום  ,בספר ה ושקע ה עבודה רבה  ,המשקפת בקיאות רכה

· English lntonation .

בספריהם של המשכי ל ים העבריים בגרמניה בתקופה הנידונה בר
ובכל כרכי התאסף.

ע ם זאת  ,עדיין חסר ס פר על ההשכל ה

narion of Colloquial

בגרמניה על ה • בסיה הסרציר·היסס ר ר יי ם  ,הדתיים ו הספרותיים·
תר ב ותיים.

onation in English
971 ) , 116-122.

מ נ וחה גלבוע

מאמרים

רבין ,

חיים ופישלו ,

תאת רים טל לש רן וטל
שבט י ס והתש שנה  .ה
עמ'.

מפ

מאז שנת 1971
לפקידה "ספרי זיכו
בלוסים בתח ום הנח~
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