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 ותקדמא
 

 עת של ההשכלה במחצית המאה הי"ט-לשני כתביות מפתחמונוגרפיות וא. 
 

 החלוץ ,העבריים של ההשכלה העברית במחצית המאה הי"טעת ה-כתבי ישנעל  אלה ותמונוגרפיב
אנו מגישים את לכל אחד מהם  יםהמּוער ותמפתחבו, 1864-ו 1852 בשניםשהתחילו להופיע , כוריםבו

בשנת תשס"א יצא העת של ההשכלה העברית. -המונוגרפיות והמפתחות של כתבי בסדרת יחמישהכרך ה
תקע"א) –(תקמ"ד , כתב העת העברי הראשוןמאסףהמפתח מוער ל :ער להשכלהשלאור הספר הראשון, 

 –בכורי העתים השני,  ספרההופיע  בשנת תשס"ה,אחריו, בגרמניה.  של ההשכלה העברית) 1811–1783(
–1820(תקצ"ב) -(תקפ"א העת של ההשכלה בגליציה-כתב ,כורי העתיםבער לח מּומפת: כורי ההשכלהיב

חכמת ישראל היא 'יבנה  – רם חמדכ, ובשנת תשס"ט נדפס הספר השלישי, בווינהיצא לאור ש ,)1831
שיצא לאור בווינה  ,העת העברי של ההשכלה בגליציה ובאיטליה-כתב, רם חמדכלער מפתח מּו: החדשה'
מכתבי העתים: עיתונות  ,נדפס הספר הרביעי גבשנת תשע"; )1856–1833תרט"ז (-קצ"גתבשנים ובפראג 

העת העבריים של ההשכלה בהולנד, גליציה, גרמניה -מפתחות מּוערים לכתבי ,1845עד  1820-ההשכלה מ
 0F1.תר"ו)-וליטא (תק"פ

 החלוץ, למאה הי"ט 60-וה 50-בשנות העת שיצאו לאור -כתביממשיך לדון בשני הכרך הנוכחי 
: 20-העת שהופיעו בשנות ה-לאחר כתבי, בעריכת נפתלי קלר כוריםבובעריכת יהושע השל שור (יה"ש) 

הירחון  :40-); ובשנות ה1824(תקפ"ג,  הצפירה, )1825(תקפ"ה,  פרי תועלת), 1820(תק"פ,  בכורי תועלת
(תר"ד,  בכורי השנה ),1844, 1841(תר"א, תר"ד,  פרחי צפון), 1845, 1842, 1841תר"ה,  (תר"א, תר"ב, ציון

עת אלה הופיעו -כתבי ).1845(תר"ו,  החדשים כורי העתיםבו), 1844(תר"ד,  בכורי העתים ספר ,)1844
ואף  בשלושה מרכזי השכלה שקמו לאחר היעלמותו של המרכז בגרמניה: באמשטרדם, בווינה ובווילנה

 .בפרנקפורט
העת הנזכרים -שונים זה מזה ואף שונים מכתבי כוריםבו החלוץהעת שלהם מוקדש ספר זה, -שני כתבי

 לעיל.
בעריכת יהושע השל שור (יה"ש) הופיע בשלושה עשר כרכים לאורך תקופה ארוכה בשנים  החלוץ 
ביחסה בדרישות התיקונים בדת ובמנהגים ו, והוא מייצג את ההשכלה הרדיקלית בגליציה 1889עד  1852

 כרךהיו מעטים בשנים הראשונות עד ה החלוץתתפים בחוברות המש .בכלל אל היהדות הנורמטיווית
) כללו את מאמריו של העורך בלבד בלא כל 13–7( כרכים, ואילו יתרת ה(עד שבעה משתתפים) השישי

אברהם קרוכמאל, מרדכי יצחק ארטר, : יהושע השל שור (יה"ש), היו יםרפסובין ה משתתפים נוספים.
יצחק ו, אברהם גייגר, שלמה גייגר, ליבש לעף ומשה שטיינשניידר דובׂש, הירש מנדל פינליש (של"ש)

 שמואל ריג'יו (יש"ר).
 עיקרי היהדות,, במשנה ובמקרא, התפתחות ההלכה הבבלי והירושלמי, התפרסמו בו מחקרים בתלמוד

השפעת הדת הפרסית ותרבותה על  ,מאמרים פובליציסטיים נגד הרבנים החרדיםנוסחי המקרא, ביוגרפיות, 
1Fוסאטירות. ,הספרות התלמודית, השפעת השפה היוונית על ספרות חז"ל

2 
ייצג את סופרי ההשכלה ) 1865–1864תרכ"ה (-בשנים תרכ"דשהופיע בשני כרכים  בכוריםואילו 

ביניהם היו מאיר הלוי  בתחומי הספרות היפה וחוכמת ישראל. שפעלו סופרים 26והשתתפו בו  ,המתונים
ן, א. לאנגבאנק, יעקב רייפמאן ורדודוד ג המלומדים אייזק הירש ווייס ואהרן ילינק,לטריס, א. ב. גוטלובר, 

 , בין השאר.זלמן שטרןו
                                              

משה ; (ירושלים, תשס"א) תקע"א)–העת העברי הראשון (תקמ"ד-מאסף, כתבהשער להשכלה: מפתח מּוער ל משה פלאי,  1
; (ירושלים, תשס"ה) העת של ההשכלה בגליציה-כתב כורי העתיםבלער מפתח מּוביכורי ההשכלה:  –כורי העתים בפלאי, 

העת העברי של ההשכלה -כתב, רם חמדכל מפתח מוער: חכמת ישראל היא 'יבנה החדשה' – רם חמדכמשה פלאי, 
 ,1845עד  1820-מכתבי העתים: עיתונות ההשכלה מ; משה פלאי, תרט"ז) (ירושלים, תשס"ט)-(תקצ"ג בגליציה ובאיטליה

    ).תר"ו) (ירושלים, תשע"ג-העת העבריים של ההשכלה בהולנד, גליציה, גרמניה וליטא (תק"פ-מּוערים לכתבי מפתחות
סים קסית ולרבנים האורתודוקהמונחים "יהדות נורמטיווית" ו"רבנים חרדים", לאורך הספר,  מתייחסים ליהדות האורתודו  2

 באותה תקופה.

<<עמוד>> תוכן עניינים  קטלוג 



 
  מחצית המאה הי"טהעת של ההשכלה ב-כתבי משה פלאי / | 10

מאמרים בנושאי התלמוד, מקרא, מנהגים, תפילות, היסטוריה יהודית, חינוך יהודי, לשון בו התפרסמו 
 עברית. ובספרות יפה: שירים, סיפורים, פיוטים, ביוגרפיות וסאטירה.

 
פרסומים האחר העת הנזכרים ייקל לקוראים ולחוקרים לעקוב -לשני כתבי הדפסת המפתחותעם 

השונים לפי נושאיהם המגוונים והשונים המשקפים היבטים חשובים של היצירה המחקרית והספרותית 
וכן יתאפשר עתה לעקוב אחת התפתחות יצירותיהם של סופרים וחוקרים חשובים  העברית באותה תקופה.

 ., ואחריםע השל שור, יצחק ארטר, מאיר הלוי לטריס, א. ב. גוטלובר, אייזק הירש ווייס ואהרן ילינקכיהוש
 של משכילים והוגיםוהסוגות הספרותיות  החומר שנדפס בכרכים אלה מייצג את מכלול נושאי המחקר

ת וזיקתה , יהדו, ההלכהוהמשנהבמחצית המאה הי"ט: מסות ומחקרים בנושאי המקרא, התלמוד  עבריים
 .ביוגרפיותוים, סאטירות פיוטשירים, סיפורים, לתרבויות אחרות, וכן 

•  
 

, חלה לאחרונה התפתחות חשובה נים של פרוייקט זההאחרו שני הכרכיםב'אקדמות' ל ציינתישכפי 
בית הספרים הלאומי הספרייה הלאומית בירושלים (לשעבר, של ההשכלה העברית.  העת-כתביבנגישות אל 

מפעל הדיגיטציה של במסגרת  השכלהההעבריים של העת -כתבי סריקתאת  הממשיכ )סיטאיוהאוניבר
2F",20-ותחילת המאה ה 19-"עיתונות עברית מהמאה ה

לרשות הקוראים באמצעות אותם  הוהעמיד 3
הספרייה ק וסרבעתיד ת .אביב-ספריית אוניברסיטת תל העת-כתביכן השתתפה במפעל סריקת  האינטרנט.

שנכללו  העת-וחלק מכתבי כרם חמד ,בכורי העתים ,המאסףעת המוקדמים של ההשכלה, ה-כתביאת גם 
, כוריםבו החלוץסרקו ייכן ו –ו כּנת המפתחות שהֵ ארבעשעתה קיימים בעבורם  – בספרי האחרון

 שהמפתחות שלהם כלולים בספר הנוכחי.
כמה אגב,  .אומיתעל ידי הספרייה הל סריקת ספרות ההשכלהמפעל העת היא חלק מ-סריקת כתבי

 על ידי גוגל.גם נסרקו  נידונים בספר זההעת ה-מכתבי
 העת העומדים לדיון בספר זה ראה ב'מבוא' "ראשית דברים".-על חקר כתבי

 
 בספריות העת-כתבי עותקי ב.

 
המצויים בספריות מחקר ובספריות אוניברסיטאיות ברחבי  כוריםבו החלוץ של כרכיהעותקים מצב 

שבדקתי העת -כתבי אלה, עותקי שניבניגוד ל. כורי העתיםבו המאסףממצבם של כרכי  העולם טוב יותר
 .ות אחדותכינראים שלמים למדיי ברוב הספריות, אף כי פה ושם חסרים עמודי השער או כר
, ואילו בכמה מהן העת-כתבי ברוב הספריות (ראה רשימה בנספח) מצאנו את המהדורה המקורית של

, שאינן מצויות בעותקים עטיפות צבעוניותספריות כמה בכן מצאנו  ו. כמ'מקור' ים של הוצאתעותק והי
 . תקופונים הללושבהן נכרכו חלקים של הו אחרים,

 וקבענו עותק עבודה שלפיו נוצרהעת -י כתביעל פי השוואת העותקים בספריות שבהן בדקתי את כרכ
 העת. -יעל כתב ותהמונוגרפי וונכתב ותהמפתח

 

                                              
יצא לאור בשנים ש"הלבנון", העת נסרקו -בין כתביכדי לקבל את האתר של הספרייה.   http://web.nli.org.ilהקש   3

 1903–1856יצא לאור בשנים ש"המגיד",  ;עמודים 7,200 -חוברות, כ 770בירושלים, פריס, מינכן ולונדון.  1886–1863
בירושלים.  1911–1863יצא לאור בשנים ש"חבצלת", ;עמודים 19,500-ת, כחוברו 2,265בגרמניה, פולין ואוסטריה. 

 42,000-חוברות, כ 8,600ורשה ובברלין. וב 1931–1862 "הצפירה" יצא לאור בשנים ;עמודים 14,200-חוברות, כ 1,860
מודים. ע 33,000-חוברות, כ 5,600פטרסבורג. -באודיסה וסנט 1904–1860"המליץ" יצא לאור בשנים  ;עמודים

לכל עיתון מפתח עמודים.  12,600-חוברות, כ 2,534, בירושלים. 1914–1884יצא אור בשנים  "הצבי/האור/השקפה",
לעיתונים "הלבנון", "המגיד" ו"חבצלת", כמו כן,  תאריכים לפי לוח אזרחי ולפי לוח עברי, וכן לפי מספרי כרך וחוברת.

ארץ ישראל בלבד) במפתח שנעשה בעבר ע"י "יד יצחק בן צבי" והועלה  נושאים (נושאיוניתן לבצע חיפוש לפי מחברים 
 http://jpress.tau.ac.il/view-hebrew.aspאביב -וכן ראה באתר של אוניברסיטת תללאינטרנט במסגרת מפעל זה. 

  מכיל עיתונים יהודיים.ה ר עיתונות יהודית היסטוריתאת(בשיתוף פעולה עם הספרייה הלאומית): 

<<עמוד>> תוכן עניינים  קטלוג 



 
 11  | העת והערות טכניות -אקדמות: תיאור מפתחות כתבי

 

 

 העת -כתבישמונה  – מכתבי העתים ,כרם חמד ,בכורי העתים, המאסף: מפעללדות התו ג.
 עת במחצית המאה הי"ט-ועתה שני כתבי – במחצית הראשונה של המאה הי"ט

  
ותולדותיו, קורות הרישום הידני בתחילה , 'המאסףשהתחיל ב'מפתח  ,על ראשיתו של הפרוייקט

–11, עמ' ער להשכלהשהפרוייקט, כתבנו ב'אקדמות' ל חשובוהקלדתו אחר כך במעבד תמלילים, וכן גם ִמ 
 ותעת שעמדו לנגד עינינו בהכנת המפתח-. כמו כן ראה שם, על מפתחות עבריים אחרים לכתבי12

 .רם חמדכלו כורי העתיםבלם. וכן המשכנו לתאר את הפרוייקט ב'אקדמות' מיהקוד
התחלנו  ,בתשס"אלהשכלה  שער והדפסת הספר המאסףפתוח ִמ השלמת לאחר : חשוב ה'מפתח'מִ 

. רם חמדכ שהסתיים בשנת תשס"ה, ולאחר מכן המשכנו בהקלדת העיולים של ,בכורי העתיםבִמפתוח 
דרישות החדשות של הפרוייקט עם ה השהתמודדחדשה פיתחנו תוכנת מחשב  בכורי העתיםלקראת ִמפתוח 

ובהכנת  ,רם חמדכלמפתח ה, והרצנו אותה גם בהכנת 'המאסףעל פי הלקחים שהפקנו בהכנת 'מפתח 
וגם בהכנת הספר  ,העת במחצית הראשונה של המאה הי"ט (הספר האחרון)-המפתחות לשמונה כתבי

עודכנה כמה וש ,תAEAנֵ כתַ AEAידי מ נכתבה במיוחד בעבורנו על, ש. התוכנהכוריםבו החלוץהעת -הנוכחי על כתבי
לנו לקבל ערכי אינדקס  הפשראִ וה יָ דַ AEAיתה מתוחכמת יהפעמים לפי הצרכים והניסיון בהרצה בעבר, 

 בכל ערך וערךהמקורי ים לפי שמות המחברים ולפי הנושאים שנקבעו ברפרור דרוסינים אלפביתית ומיממו
 . (ראה להלן)

התוכנה סרקה את נתוני הקלט של המפתח המוזן לתוכה, מיינה וסיווגה אותם, כפי שכתבנו בעבר, 
והוציאה פלט של נושאי המשנה שהוזנו אף הם,  –ת הערכים המקוריים על פי נושאי הרפרור הרחיבה א

ות. התוכנה סידרה את הרישום הסופי של כל ערכי האינדקס, לפי שמות הנחינתונים מעובדים לפי ה
ר כל שלב ושלב של למותר לומר, שלאחַ המחברים ולפי נושאי הרפרור גם יחד, ברצף אלפביתי שוטף. 

לת המחשב נאלצנו לעבור על הפלט ולתקן שיבושים וליישר הדורים שנגרמו עקב שיגיונות התוכנה או פעו
 .ולוודא שלא הושמט כל ערך ,ת ההקלדהייַ שגִ 

ג וסידור הערכים במלואם, עיצבה התוכנה את ההדפסה בשני טורים בכל עמוד, באופן לאחר מיון, סיוּו
' בראש הטורים, כאשר >המשך<הנוכחית הוסיפה שורות 'הקרוב להדפסה הסופית של המפתח. התוכנה 

טתנו שילפי ת; מּואם לא נכנסו בשלֵ הנושא גלש לטור נוסף או לעמוד נוסף, וכן העבירה ערכים מטור לטור 
ערך בגלל העברת נוצר לפעמים חלל בסוף הטור  כך'שבירת' ערכים.  אכל ערך חייב להיגמר באותו טור בל

  בא.לטור השורות -רב
 

 תיאור המפתח ד.
 

המשך כאמור  יםמהוו בזה יםוגשהמ העבריים של ההשכלה במחצית המאה הי"טהעת -יכתב ותמפתח
 כורי העתיםב, העת העברי הראשון-כתב ,מאסףהלמפתח מּוער  :שער ַלהשכלה, המאסףַלמפתח המּוער של 

חכמת  – רם חמדכו, העת של ההשכלה בגליציה-כתב כורי העתיםבער למפתח מּו :הכורי ההשכליב –
 , העת העברי של ההשכלה בגליציה ובאיטליה-כתב, רם חמדלכ מפתח מוער: ישראל היא 'יבנה החדשה'

העת העבריים של ההשכלה -מפתחות מּוערים לכתבי ,1845עד  1820-: עיתונות ההשכלה מכתבי העתיםמו
3Fם.נתּובמתכ נוהּוכ םהו, תר"ו)-בהולנד, גליציה, גרמניה וליטא (תק"פ

4  

                                              
העת של ההשכלה הרציתי בכמה כנסים אקדמיים בשנים האחרונות (בכנסים של איגוד -על מפעל מפתח כתבי 4

), הכנס המדעי העברי הי"ז באירופה (פריז) של ברית עברית עולמית 2004-ו 2003-הפרופיסורים לעברית בארה"ב (ב
כנס חקרים בלשון העברית ובספרותה מנדפסה ב 'המאסף). ההרצאה על 'מפתח 2002-עברית באירופה (בוהמכון לחקר ה

"פרוייקט המאסף: אינדקס מוער מאמרי ; וכן 96–86מילנו של הברית העברית העולמית (ירושלים, תשס"ב), עמ' 
. 23–21, י' אב תש"ס), עמ' י"ח; (23–22"ז, כ"ה תמוז תש"ס), עמ' (י 79 ,הדוארהעת הראשון", -וממוחשב של כתב

, 82, כרך ארוהדהם פרי תבואה'",  כורי העתיםב'נדפסה כמאמר, "מחקר ההשכלה:  'בכורי העתיםההרצאה על 'מפתח 
), מחקרים בלשון העברית, 2003( 8, אהר", בכורי העתים; "דו"ח על פרוייקט מיפתוח 28–22, טבת תשס"ג), עמ' 2(גל' 

–95, עמ' 8עת לחקר העברית באירופה בהוצאת המחלקה לעברית באוניברסיטת פריז -כתב א', –בספרותה ובתרבותה 
  כורי העתיםבל) 1811–1783( מאסףההעת העבריים הראשונים של ההשכלה העברית: המעבר מ-. וכן, "כתבי108
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כל הפריטים שנכללו  הם. רשומים בהנזכרים ת הע-יכתברישום כל החומר שנכלל ב יםמהוו ותהמפתח
כל הסוגות וכן , ההגות ,המחקריםהמאמרים, נרשמו כל  ות. במפתחכוריםבו החלוץ העת-כתביב

וכן , תרישום כל שערי הכרכים ,וכמו כן; סאטירות וביוגרפיותסיפורים ועד ושירים מ ,הספרותיות השונות
  .ומאמרי המערכת ,כיםהעורהודעות ו הודעות המערכתהעניינים, 

לפי שמות המחברים ולפי נושאים, ברישום אלפביתי אחד. הנושאים כוללים  יםמסודר ותהמפתח
חכמי התלמוד,  ופרשנותו, תלמודופרשנות המקרא,  ביקורת המקראכגון מקרא, מקצועות בלימודי היהדות, 

עבריים של הוגים ופרשנים מימי  יד-כתביתולדות ישראל, , מדעי הטבעך יהודי, חינועברית,  לשוןהלכה, 
 חדשים. ספריםביקורת ספרים, והודעות על ביוגרפיות, וכן,  ועוד. ,הביניים ומאמרי עיון בהם

 גם הערכים המופיעים תחת כל נושא ונושא מסודרים לפי כותרים בסדר אלפביתי פנימי, כמקובל
כנסה בסוף הרשימות; וראה בהמשך הערות טכניות לגבי שיטת המיון האלקטרוני (מלבד הלועזית שהו

ית וִעניינית של כל וומפתח לשמש מכשיר נוח לחיפוש, איתור ובדיקה קומולטיכל יכול  באופן זה. במחשב)
 הנושאים האלה. 

רכזיים לעיין באופן נוח ומקיף בנושאים המ אואיפ יםאפשרמ ותהמפתחהעיון בנושאים ובמחברים: 
מעיין להבחין ה לעעתה  קלסידור כל הנושאים ומיונם ביחד מֵ  העת.-כתבי שעמדו לפני עיניהם של עורכי

פי נושאים, עניינים, סופרים, ז'אנרים  העת על-י גם איכותו של החומר שפורסם בכתביתו ואולבמהותו, כמּו
חוכמת ישראל חוקרי ההשכלה וסופרי היקף התעניינותם של יה להעיד על ירשימת הנושאים עשו ועוד.

של העריכה מגמות , וכן על כתביהםבאמצעות ההשכלה קידום תם לזיקעל בלימודי היהדות השונים ו
 ים השונים.עורכה

עמדו ש המחקרהיצירה ונושאי מקובץ בובלראשונה אפשר עתה להבחין ולהכיר באופן ברור ונוח 
ביצירה ובמגמות שאפיינו את דרכם דונה סופרי ההשכלה השונים בתקופה הני בראש מעייניהם של

את נטיותיהם ביחס למציאות היהודית הסובבת אותם: היחס לחסידות ולחסידים,  ניתן לזהות ךכוחקר, מבו
ביקורת מנהגים קלוקלים ואמונות טפלות שקנו להם שביתה בין היהודים, תלונות על יחס אנשי סביבתם 

והחוקרים הסופרים יו של כל אחד מחיבורנות את מלִ , וכדומה. ניתן עתה להשכלה ולמשכילים
 לספרות ההשכלה.לחקר היהדות ו םולבחון את תרומתבמקומותיהם השונים 

זה או או סופר מאת חוקר  יםיבנושא מסודגש ששמו העורכים על פרסום חומר AEAכן ניתן להבחין ב כמו
 יביאורפרשנות המקרא ותלמוד ובהלכה, בחומר . למשל: ריבוי הבושהיה לעורכים  ענייןולדון באחר, 

 וכדומה. נושאי הקהילה היהודית, שאלות הלשון, , עיון בפסוקים
הללו  העת-בכתבי מחקרי: ה'אינוונטר' הממוחשבת) גםמידע חשוב הניתן ל'שליפה' ( לדוגמהנביא 

ש, ערכים ערכים שונים בנושאי המקרא ופרשנותו, בנושאי המשנה, התלמוד והמדרכולל, בין השאר, 
הודעות על ספרים , בנושאי השכלה וִהתמשכלות, ערכים בנושאי הלוח העברי, בנושאי ביקורת ספרים

כפי שצייּנו בסיכומים  –הלכה קבלה, חסידות וחסידים, חינוך יהודי, חדשים, ביוגרפיות, לשון עברית, 
 העת.-יגרפיות של כתבובמונ

העת בהשכלה העברית -ת את חלקו של כתבהבוחנמקיפה  מונוגרפיה עת נדפסת-בראש כל כתב
בה דיון לימודי היהדות הכלליים. יימצא השכלה ולהמחקרית להספרותית והמאה הי"ט ותרומתו מחצית ב

, שהשתתפו בווהחוקרים הסופרים , תוובנושאים שנידונו בו, הרקע להוצאתו, בעיות עריכ העת-מקיף בכתב
שר קֶ וה, בעבריתחוכמת ישראל ההשכלה והתפתחות ון בוכן די, שהּוּבעה בו משכיליתהאידאולוגיה ה

  .רם חמדכו ,כורי העתיםבכבפריודיקה של ההשכלה העברית, העת הקודמים -לכתבי
 גליציה במחצית המאה הי"ט. תבהשכל פריודיקה העבריתהמשך הרקע לב יםדנ ותהמונוגרפיהמבוא ו

 צעת מתוךחקרי, התרבותי והרוחני מּואי המעל רקע המצַ  הםוסופרי הםעורכי העת הללו,-ת כתביהערכ
לספרות  הםוהמשתתפים ב ל כתבים אלהתובנה באשר לתרומתם שההערכה ַתקֶנה  .ותהתבוננות במפתח

מחצית ייה חדשה של הספרות העברית שנוצרה בולמדעי היהדות, ותדון בראִ חוכמת ישראל ההשכלה, ל
, כפי עברית בכיוון מגמת המחקר וההגותהבהשכלה שחל שינוי בובכתבים אלה,  המאה הי"ט בהשתקפותה

                                              
גליציה ובאיטליה", , כתב העת העברי של חכמת ישראל בכרם חמד; "77–61), עמ' 2006(אביב,  34, קשר)", 1831–1820(

 .86–77), עמ' 2009(אביב,  38, קשר
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 "העובר לפני עם ישראל למלחמת הדת והתושיה" :החלוץ
 

מפנה בתולדות הפריודיקה העברית במחצית השנייה של המאה התשע עשרה אירע עם הוצאתו לאור של 
להיות החלוץ המדריך את שביקשו ביוזמתם של משכילי גליציה הרדיקליים  1852בשנת  החלוץהשנתון 

 נערך בידי יהושע השל שור החלוץ .העת-רת המשנה של כתב, על פי כותהעם ב"מלחמת הדת והתושיה"
0F), משכיל גליצאי, תלמיד חכם ובר אוריין.1895–1814( (יה"ש)

1 
 

 הרקע בעיתונות העברית
-ב בכורי העתים החדשיםעת עבריים: -את הופעתם של כמה כתבי ורא של המאה הי"ט 40-שנות ה

 ואחרים בפרוס אמצע המאה, )1848( נפי יונהכמדים כ), וכמה קבצים מלו1845-(החל ב כוכבי יצחק, 1845
) בעריכת  גבריאל פולק, בין השאר. 1851( ן גרניב), בעריכת שניאור זק"ש, ו1851( יונהה), ו1850( התחיה
 1854, הפסיק את הופעתו, והיא חודשה בשנת 1843–1833, שיצא בשבעה כרכים בשנים כרם חמדואילו 

-, שיצא בכרך ראשון בפרחי צפוןעת משלה: -ת הייתה יכולה להתהדר בכתבואף וילנה המשכילי .1856-וב
 .1844-והמשיך בכרך שני ב 1841

ישראל, הייתה איפוא קיימת,  חוכמתספרותי ועם זאת מלומד, המוקדש ל עת-כתבהוצאת להמגמה 
מה זו: העת החדש. ואכן, הכיתוב בשער השנתון בגרמנית הביע מג-ומבחינה מסויימת המשיך אותה כתב

Wissenschaftliche ABHANDLUNGEN über jüdische Geschichte, Literatur und 
Alterthumskunde ,אף כי הכיתוב העברי ספרות וקדמוניות היהודים ,מאסף מדעי להיסטוריה דהיינו ,

 .ביטא מגמה אחרת, כפי שנראה להלן
כורי בבלאותה מאה  20-בשנות ה הנזכרים ועוד קודם לכן העת-בכתביהשתתפותם של משכילי גליציה 

שלחה  ,)1845( החדשים כורי העתיםבוב) 1844( בכורי העתים פרסב ולאחר מכן ),1831–1820( העתים
. ואילו לגבי הרפורמה ושאלת התיקונים בדת ביעה את העמדה המתונה של ההשכלהמסר משכילי מתון והִ 

, אך הוא היה ירחון טית יותר של ההשכלה) שיקף אומנם עמדה מיליטנ1842/3, 1840/1( ציוןהירחון 
 יצחקכישראל הגרמנית, אף כי השתתפו בו גם חוקרים מתונים  חוכמתשל שיצא בגרמניה, ונטה למגמות 

 היה גם יוןצבבין המשתתפים  .קאלישר הירש צביל) ו"(שד דוד לוצאטו שמואל ,ר)"יש( יו'ריג שמואל
כולל ביקורת על הסאטירה  ,קר וביקורות על ספריםשני מאמרי מחשפירסם  ,)ש"יה( שור השל יהושע

 "תשליך" מאת ארטר.

                                              
ספר תולדות הרב החכם הגדול החוקר והמבקר מוהרר רבנו על תולדות חייו כתב תלמידו הירש זיידעל את הביוגרפיה   1

על ספר זה. בין המאמרים (דרָאהָאביטש, תרנ"ח), ורוב הסיכומים על תולדות חייו מסתמכים  יהושע העשיל שור ז"ל
, ד' היסטוריה של הספרות העברית החדשההחשובים עליו יש להזכיר את הפרק על יה"ש בספרו של יוסף קלוזנר, 

), 1955, ו' (ירושלים, ערים ואמהות בישראל; וכן, נתן מיכאל גלבר, "תולדות יהודי ברודי", 77–58), עמ' 1963(ירושלים, 
. החוקר עזרא 219–213תיאור תולדותיו של יה"ש ויחסיו עם המשכילים האחרים, עמ' בעריכת י.ל. הכהן מיימון, 

שפייזהנדלר הקדיש ליה"ש כמה מאמרים בסיסיים וכן ביבליוגרפיה ענפה של כל כתבי יה"ש בעברית ובגרמנית. 
 Ezra Spicehandler, “Joshua Heschel Schorr: Maskil and Eastern European Reformist,” Hebrewראה,

Union College Annual, 31 (1960), pp. 181–222; Spicehandler, “Joshua Heschel Schorr: The Mature 
Years,” Hebrew Union College Annual, 40–41 (1969–1970), pp. 503–528; Spicehandler, compiler, 
“The Writings of Osias Heschel Schorr: A Bibliography,” Studies in Bibliography and Booklore, II 

(No. 1, June 1955), pp. 20–36,"וכן פרסם את "מכתבי יהושע העשיל שור לברוך פלזנטהל .Hebrew Union 
College Annual, 28 (1957)'כ"ו, ואת מכתבי פלזנטהל ליה"ש, -, עמ'  א“Bernhard Felsenthal’s Letters to 

Osias Schorr,” American Jewish History, (Cincinnati, 1958), pp. 379–406 ההדיר את קובץ מאמריו גם ; הוא
ראה  , ההדיר והוסיף מבוא והערות עזרא שפייזהנדלר (ירושלים, תשל"ב)., ספריית 'דורות'מאמריםשל יהושע השיל שור, 

, תמוז תשל"ב) עמ' 2, ל"ה (גל' םמאזניהערכתו של ג. קרסל על מהדורה זו ותרומתו של המהדיר, "'וולטר הגאליצאי'", 
): הפרק הרדיקלי בתולדות 1888–1852יה"ש וחוג "החלוץ" (וכן ראה עתה את הדיסרטציה של חיים כהן,  .157–152

  גן, תשס"ט).-אילן (רמת-, חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", אוניברסיטת ברההשכלה בגליציה
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עת -להוציא כתב , כאמור,העת הנזכרים שיצאו בחלקם בווינה עלה בידי משכילי וילנה-נוסף על כתבי
ו המריצמשכילית אלה של פריודיקה , ואף יוזמות )1844( ותר"ד) 1841(, בשנת תר"א פרחי צפוןמשלהם, 

 ם.העת עברי משל-יה להוציא כתבאת משכילי גליצ
 עת משלהם שיוכל לבטא את מגמותיהם שלהם.-משכילי גליציה הקיצוניים יותר ביקשו להקים כתב

מן התכתובת בין המשכילים . 40-עת עברי בגליציה נעשו כבר בראשית שנות ה-ניסיונות להוציא כתב 
יצחק ארטר ועוד משכילים בברודי להוציא  ,)ריב"ליצחק בר לווינזון (תר"ג, תכננו  תמסתבר, כי עוד בשנ

1Fירחון עברי בעריכתו של ריב"ל ("ואנכי אהיה המוציא והמביא"), כפי שכתב לאברהם בר גוטלובר.

אך  2
 יצאה לפועל.תוכנית זו לא 

 
 עת חדש?-להוציא כתב רעיוןומתיי הועלה ה מי היו היוזמים?

די מוקדם, עוד "בשנת תר"ט או תר"י עלה  עת חדש עלתה-יה"ש עצמו מעיד כי התוכנית להוציא כתב
2Fעל לבבי להוציא לאור מכתב עתי", והוא הביא את הרעיון לפני שד"ל שתמך בו.

שד"ל כותב ליה"ש ואכן,  3
א פונה אליו ווה 3F4,שישלח חומר לס' ש"יוצא מתחת ידיך וידי ידידנו ערטער"... ,בתשובה למכתבו ,1840-ב

יורנליסטים המעשה כבו פה במודעה להבטיח גדולות, "בבקשה ממך ומרעך ערטער שלא תרחי
פסק בה"ע והאננאליסטים (שאומנותם אומנות ליסטים), רק תודיעו כי שלמים וכן רבים דאבה נפשם על הֶ 

 ).676(עמ'  ], על כן קמתם למלאות החסרון"...בכורי העתים[
מרעיו "לאסוף ולכנוס הוא מציע שיתרגם הוא או אחד המעניין לגבי עמדתו השמרנית של שד"ל, ש

עניני קדמוניות המפוזרים בצייטשריפטען של חכמי אשכנז צונץ גייגער פיליפזאהן ויאסט, לקבץ פזוריהן 
במה שיש בהן מתוקן ומקובל ונכון ואמתי, בעניני המחברים הקדמונים; ובלבד שלא תהיה מלאכתם 

כמובן, כוונתו להשמיט  .)676(עמ'  מלאכת העתקה וקבוץ בלבד, אך מלאכת ברירת האוכל מתוך הפסולת"
 חלקים שאינם הולמים את הביקורת המתונה.

העת, והוא מונה את פינליש -, מאשר שד"ל את הידיעה על הוצאת כתב1850-כעבור עשר שנים, ב
וארטר בין היוזמים, בכותבו, "שמחתי באומרים לי מחברת חדשה בלה"ק תצא על ידך ועל יד החכמים 

4F"...[ה' יחייהו ויחזקהו] ר הי"והיקרים של"ש וערטע

5 
"בעת ההיא העת: -ארטר "יסד" את כתב ,צופה לבית ישראלהלפי דיווחו של לטריס ב"פתח דבר" ל

5F".החלוץהחל יצחק ליסד מכתב עתי, הנקרא בשם 

את  יזםלטריס אינו טוען שארטר יש לדייק ולקבוע, כי  6
מאמר הפתיחה בראש הגיליון הראשון נדפס כש", החלוץהעת, שכן הוא שולח את הקורא ל"תולדות -כתב
6Fושיידון בהמשך, ,החלוץשל 

להוציא את  תם של משכילים אחריםשם מסר ארטר עצמו פרטים על יוזמ 7
 . העת-כתב

, באו אליו "אחי וריעי החכמים הנכבדים אשר בעירי לבקרני ושוחחו על השינויים במצב ארטר לדברי
הצהירו, לפי דבריו, "הבה, נחלץ גם אנחנו, נאספה נא אלינו כל  המדיני באירופה ועל הצורך לפעול. הם

איש חיל, וכל איש יודע אשר ידו תכון עמו לכתוב עברית, ונוציא לאור לעתים מזומנים וקבועים מחברת 
 אלה היו, כפי הנראה, יהושע השל שור (יה"ש) ואברהם קרוכמאלהחכמים ה). 3בשפת קדשנו" (עמ' 

                                              
 . מכתב משנת תר"ג.71–70(ורשה, תרמ"א), עמ'  נותספר הזכרודוד בער נאטאנזאהן,   2
 91(מהדורה ב' של כרך א'). נוספות לעמ'  . תרי"ב144: 2, א'החלוץ] / [אנונימי]. וספה[ה )91לקט שכחה מצד (  3

), מספר על היחסים ביניהם 1865בספטמבר,  30-(במהדורה ב' של כרך א') שּבה מזכיר המחבר את פטירתו של שד"ל (ב
 ל החיכוכים שאירעו ביניהם. הערה זו נמצאת רק במהדורה ב' של כרך א'.וכן ע

. תאריך המכתב: ז' 676, 675, בהוצאת שאלתיאל אייזיק גראבער, חלק חמישי (פרזעמישל, תרמ"ב), עמ' אגרות שד"ל  4
הוזכר בהערה . מספרי העמודים המובאים בגוף הטקסט בסוגריים מתייחסים למראה מקום ש12.3.1840אדר ב' הת"ר  

 סמוכה, וכן להבא בפרקי הספר.
. תאריך המכתב: כ"ז 1096]), עמ' 1892, בהוצאת שאלתיאל אייזיק גראבער, חלק שמיני (קראקא תרנ"ג [אגרות שד"ל  5

 .2.12.1850כסליו התרי"א 
. XVIIIIיס, עמ' (וינה, תרי"ח), הקדמה עם תולדות המחבר מאת מאיר הלוי לעטער הצופה לבית ישראליצחק ערטער,   6

), "פתח דבר [...] עם תולדות המחבר" מאת מאיר הלוי לעטעריס, עמ' 1890(ורשה,  הצופה לבית ישראליצחק ערטער, 
XVIII. 

 .. תרכ"ו14–1: 2. תרי"ב; א'19–3, א': החלוץיצחק ערטער. /  תולדות החלוץ [דיאלוג סאטירי]  7
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 27|  "העובר לפני עם ישראל למלחמת הדת והתושיה" החלוץמבוא:   
 

7Fשהיו שותפיו לרעיון. ,יה, ממשכילי גליצ(אב"ן)

יש אוליי להוסיף את הירש מנדל פינליש ועליהם   8
  8F9., שאף השתתפו בשנתון החל בחוברת הראשונההחלוץכחלק מחוג  (של"ש) ואת מרדכי דּובׂש

בעבר הפריודיקה העברית הירוד של  המצב גללכמי אינו מתלהב מתוכנית זו ב נראהאך ארטר 
 .בהמשך)(וראה  לזו הלועזיתבהשוואה 

, "...ידידנו יה"ש העיר את רוחי בשובי לביתי 1851-וכן מעיד ארטר עצמו במכתב לשניאור זקש, ב
9Fידי אתו להוציא לאור מדי שנה בשנה מחברת כתובה עברית". לתתוידבר על לבי 

10 
 

 אביב העמים 'היהודי'?
שאירעו באירופה באותן  העת דווקה באותו זמן נעוצה בשינויים המדיניים-הסיבה הגלוייה לייסוד כתב

הפיח תקווה בלב המשכילים שהעידן החדש שבא בעקבות המהפכה יביא  1848'אביב העמים' בשנת שנים. 
שוויון זכויות מלא ליהודים. כמו כן הוקלו מגבלות הצנזורה וִאפשרו להוציא לאור פרסומים  בחובו

, 50-ו עור וגידים בראשית שנות הקרמ 40-שהועלו בשנות העת עברי -להוצאת כתבהתוכניות בעברית. 
) 1851( ן גרניב), בעריכת שניאור זק"ש, ו1851( יונהה) ו1850( התחיה הופיעו, כאמור, התקופונים ש בעת

 .בעריכת  גבריאל פולק
כי הוא וידידיו  נשמע סביר ואמין. הוא כתב, "החלוץב"תולדות על עניין זה הסברו של ארטר 

, ועל הגורל אשר בארצותינו התמורות אשר תצמחנה יום יום חדשים לבקריםהחליפות ו על"המשכילים דנו 
("ִהשגנו משפטי תורת  בעקבות המהפכה והטבת זכויות היהודים .הפיל ה' בחסדו לנו עם בית ישראל"

, "אפסה כל סבה לסופרינו [...] האדם, וחוקי הממשלה ודֶתיה לא יבדילו בינינו ובין שאר יושבי הארץ")
מת חוץ נגד אויבים אשר מסביב לנו [...]. עתה יפנו כל תופשי נוצה כותבת אל הקודש פנימה, להלחם מלח

 להלחם מלחמת בית נגד אויבים אשר בקרבנו, מלחמת הדעת נגד הבערות אשר לא תדע את לשונה ולא
 "תבין את כתבי קדשינו לפי עומק פשוטה [...] מלחמת החכמה נגד הסכלות, המאפלת אש דת לבלי האיר

 ).3(עמ' 
שבהן נראו סימנים  ,אין כל ספק, שהמשכילים חשו באותה עת כמשכילים אחרים בתקופות קודמות

 ,של השלטון, או הסביבה האינטלקטואלית המעידים לכאורה על סובלנות והוקרה ליהודים וליהדות
תר ׂשאת הקלה לדרוש ביעם זאת גם שהגיעה העת לפעול מבית לשיפור מצבו הרוחני והתרבותי של העם, ו

 . במנהגי הדת מעול האיסורים והחומרות
, ארטר הצהיר על כך לפני שניאור זקש במכתבו הנזכר: " ...ואחת מראשי התכליות אשר נרדפה ומנםוא

לבטל תקנות  תבמחברותינו היא להעיר את לב רבני ארצנו ולהראותם כי עת להקל היא העת הזאת וע
10Fתמכונו חכמי ישראל במכתביהם, נקווה כי נצליח בדרכנו".נושנות ולשום אחרות תחתיהן. ואם י

11 
שהופיעו לאחר  חוברותהלאורך שלוש עשרה  החלוץמבלי שפעל באופן מעשי בעיצוב דרכו של 

 החלוץשל דרכו הרוחנית את מאלף ר וציקב ארטר מֵעבר לכתיבת מאמרו בחוברת א', סיכם פטירתו,
 ., אך יה"ש הרחיב את היריעהו בראשית דרכםקבוצת ה'חלוצים' שצעדו עימפרטית לכצוואה 

 עת עברי ומשכילי גליציה הגשימו את שאיפתם.-ואכן, העת הייתה נאותה להוצאת כתב
•  

 

                                              
, תיאור תולדותיו של יה"ש ויחסיו עם המשכילים 215, ו', עמ' בישראלערים ואמהות גלבר, "תולדות יהודי ברודי",   8

 . 219–213האחרים, עמ' 
 ,Spicehandler. ראה מאמרו החלוץלמעלה). שפייזהנדלר מוסיף את דובש לחוג  5על פי מכתבו של שד"ל (ראה בהערה   9

“Joshua Heschel Schorr: The Mature Years,” Hebrew Union College Annual, 40–41, pp. 503–504. 
 .252), עמ' 1996מהד' 'דורות', בעריכת יהודה פרידלנדר (ירושלים,  ,הצופה לבית ישראליצחק ארטר, "איגרות",   10
 .252עמ'  ,הצופה לבית ישראלארטר, "איגרות",   11
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 להלחם מלחמת בית נגד אויבים אשר בקרבנו, : "א'
 "מלחמת הדעת נגד הבערות  

 
 "למלחמת הדת והתושיה" השער:

שהצהירו על הפצת התרבות וחידוש השפה והתרבות  העבריים הקודמים, העת-בכתביבהשוואה לשערים 
החלוץ העובר לפני : "העברי שערהכותר המזהה את ייעודו בשונה יצא בסיסמה  החלוץ, כמטרתם העברית

ן פעולתו באופן זיהה את כיוּושנטה לרפורמה  ציוןאפילו הירחון  11F12."עם ישראל למלחמת הדת והתושיה
זיהה במפורש את האוריינטציה  החלוץ", ואילו יקרות בעניני האמונהחקירות כללי, והצהיר כי יבואו בו "

"אם תעשון את הדבר הזה אם תחלצו לפני ה' שלו כ"מלחמת הדת"? להצהרה זו נוסף מוטו בשער: 
 ."ם מה' ומישראל (במדבר ל"ב)יִ למלחמה והייתם נִק 

 ראובן': כ"ב, לעניין 'תנאי בני גד ובני-ספר במדבר, ל"ב כ'מאיפוא המוטו לקוח 
ץ ֶאת ַוֹּיאֶמר ֲאֵליֶהם ֹמֶׁשה ִאם ַּתֲעׂשּון ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ִאם ֵּתָחְלצּו ִלְפֵני ה' ַלִּמְלָחָמה: ְוָעַבר ָלֶכם ָּכל ָחלּו

ִייֶתם ְנִקִּיים ֵמה' ּוִמִּיְׂשָרֵאל ַהַּיְרֵּדן ִלְפֵני ה' ַעד הֹוִריׁשֹו ֶאת ֹאְיָביו ִמָּפָניו: ְוִנְכְּבָׁשה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ה' ְוַאַחר ָּתֻׁשבּו ִוהְ 
ר ִּתְמָצא ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה ִלְפֵני ה': ְוִאם �א ַתֲעׂשּון ֵּכן ִהֵּנה ֲחָטאֶתם ַלה' ּוְדעּו ַחַּטאְתֶכם ֲאׁשֶ 

 .ם ַּתֲעׂשּוֶאְתֶכם: ְּבנּו ָלֶכם ָעִרים ְלַטְּפֶכם ּוְגֵדֹרת ְלֹצַנֲאֶכם ְוַהֹּיֵצא ִמִּפיכֶ 
לעניין לקונטקסט המודרני, דהיינו, מיישמֹו ללא כל היסוס והמקראי מחבר המוטו שואל את התנאי 

הוא מגייס את כך ומוסיף מן הפסוק את האוריינטציה של המלחמה, "לפני ה'", ו ,החלוץמלחמת הדת של 
. החלוץל הדת, שמַקדש האל למלחמת הדת. "מלחמת הדת" אינה אלא ִמלחמה של הדת, שהיא ִמלחמה ע

ועם קיום המשך הפסוק נשמע לשני פנים: "והייתם נקיים", פירושו, מילאתם את חובתכם לאל ולעם, 
יהדות מעודכנת ומודרנית. ומשמעות  ,החלוץ, לפי דעת נכון-, שהיא אלוכלו לקבל את התמורהתהתנאי 

, שכן עשו ת לגורל היהדות והעםפוטר אותם מאחריושל 'מלחמת הדת' מילוי החובה עצם נוספת לכך, ש
  12F13.את המוטל עליהם

וכאמור, מעניין שהכותר הגרמני אינו משקף את הכותר העברי בעניין מלחמת הדת, והוא מזכיר את 
 הנושאים שיידונו  בשנתון ומגדיר אותו  כ"מאסף מדעי להיסטוריה, ספרות וקדמוניות היהודים".

 
 ספרסוף הנספח בראה ב – מהי 'תושיה'? – "מלחמת הדת והתושיהל"
 

 על המצב הרוחני של העם ביקורתו העת-תוכנית כתב – ארטר: "תולדות החלוץ"
 נההראשו חוברתנדפס בראש ה, יצחק ארטרנכתב בידי ש ,"תולדות החלוץ" ,מאמר הפתיחהכאמור, 

ומביא  במאמר הוא דן במצבן של השפה העברית והספרות העברית, בחוליי החינוך היהודי, 13F14.החלוץשל 
המאמר מהווה מעין מאמר מערכת אידאולוגי  הצעות לתיקונו, ומציע דרכים לחינוך נאות של הרב המודרני.

רעיון פרה את ה, בין השאר, את הרקע שהִ ארטר משרטט , ובוהעת-הקובע את תווי התוכנית של כתב
ַביחס  אה להםשנר והשינוי 'אביב העמים'בעקבות תחושת הזמנים החדשים לאחר  ,עת-להוצאת כתב

כי עתה, שמצב היהודים הוטב, ולכאורה השיגו את כאמור לעיל, יהודים. הוא טוען, לזכויות שוויון הל

                                              
, א': בראש החוברת. החלוץת הדת והתושיה [כותר שער החוברת] / [המערכת]. החלוץ העובר לפני עם ישראל למלחמ  12

 .שנת ה' תרי"ב
(רמת גן,  בין הלכה להשכלה"'אמונת חכמים' בסאטירה של יהושע השיל שור", יהודה פרידלנדר: ראה ניתוחו של   13

עין הן תחבולות ידועות". ). "הפקעת פסוק מהקשרו וציטוטו למקוט172–160(הפרק כולו, עמ'  163), עמ' 2004
או מלחמה נגד הדת. את המילים "את הדבר  הסמיכות "מלחמת הדת" אינה מלחמה לשם הדת, אלא מלחמה בגלל הדת

 הזה" הסב יה"ש ל"מלחמת הדת והתושיה". 
מהדורות . נדפס מחדש ב. תרכ"ו14–1: 2. תרי"ב; א'19–3, א': החלוץיצחק ערטער. /  תולדות החלוץ [דיאלוג סאטירי]  14

. גרסה זו אינה זהה 30–6י"ח), מהד' מאיר הלוי לעטעריס, עמ' (וינה, תרליצחק ערטער  הצופה לבית ישראלהרבות של 
הצופה ). וכן נדפס במהד' 'דורות', חלוץהב, נוסף קטע שאינו מצוי 14–10(במהד' לטריס, עמ'  6עמ'  חלוץהבלמאמר 

. ניתוח נוסף של 45–42, על פי גרסת לטריס. ניתוח היצירה, בעמ' 204–171בעריכת יהודה פרידלנדר,  עמ'  ,לבית ישראל
, בין הלכה להשכלה" נמצא בספרו של פרידלנדר, בפרק "'אמונת חכמים' בסאטירה של יצחק ארטר", החלוץ"תולדות 

 .160–157עמ' 
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ENGLISH ABSTRACT 

 
The Journals of the Haskalah in Mid-Nineteenth 

Century: Hehalutz and Bikurim 
Monographs and Annotated Indices to Two Hebrew 

Periodicals in Galicia 
 

Hehalutz (1852-1889):  
“Leading the People in the Struggle of Religion and Wisdom”  

 
This book follows the previous publication of the four books in the series of monographs 
and annotated indices on periodicals of the Haskalah: on eight journals of the Haskalah, 
titled Michtevei Ha’itim: The Journals of the Haskalah from 1820 to 1845, published in 
2013; on Kerem emed, titled Kerem emed: ‘ochmat Israel’ [The Scholarly Study of 
Judaism] As the ‘New Yavneh,’ An Annotated Index to Kerem emed, the Hebrew 
Journal of the Haskalah in Galicia and Italy (1833–1856), published in 2009; and 
previously on Bikurei Ha’itim, titled Bikurei Ha’itim – Bikurei Hahaskalah [The First 
Fruits of Haskalah]: An Annotated Index to Bikurei Ha’itim, the Hebrew Journal of the 
Haskalah in Galicia (in 2005), and the publication of Hame’asef Index and monograph 
— Sha’ar Lahaskalah [The Gate to Haskalah]: An Annotated Index to Hame’asef, the 
First Hebrew Periodical (1783–1811), in 2000, all published by Magnes Press. 0F

1  
Following the publication of these four books, I continued to pursue the indexing 

project of 19th-century Hebrew Haskalah periodicals, researching the next group of two 
Hebrew periodicals that were published in mid-19th century, He  . It 
involved studying the journals and their editors, contributing authors, and the subject 
matters included in them, and examining their scholarly and literary output, and preparing 
the indices and monographs. 

Upon completion of these phases of research, writing, editing and computer 
programming, we now present the fifth volume in the series of monographs and annotated 
indices of Hebrew Haskalah periodicals. It covers the two Hebrew periodicals 
H  , and addresses major developments in the history of the Hebrew 
Haskalah in mid-century: the emergence of radical Haskalah in Galicia which found its 
mouthpiece in He, and the contribution of its prolific editor, Joshua Heschel Schorr, 
publishing 13 volumes of his journal from 1852 to 1889.  

•  

                                                 
1 Moshe Pelli, The Journals of the Haskalah 1820 to 1845, Monographs and Annotated Indices to Eight 

Hebrew Periodicals in Holland, Galicia, Germany and Lithuania (Jerusalem, 2013); Kerem emed: 
‘ochmat Israel’ [The Scholarly Study of Judaism] As the ‘New Yavneh,’ An Annotated Index to Kerem 
emed, the Hebrew Journal of the Haskalah in Galicia and Italy (1833–1856) (Jerusalem, 2009); 
Bikurei Ha’itim – Bikurei Hahaskalah [The First Fruits of Haskalah]: An Annotated Index to Bikurei 
Ha’itim (Jerusalem, 2005); Sha’ar Lahaskalah [The Gate to Haskalah]: An Annotated Index to 
Hame’asef, the First Hebrew Periodical (1783–1811) (Jerusalem, 2000). 
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