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פלאימשה

בשניםלסירוגיןלאורשיצאהגרמנית,בהשכלההראשוןהעבריהעתכתב/המאסף~,בעקבות

ואולי-ולכתובאותולחקותניסיונותשעשואחדיםמשכיליםהיוובהשפעתו, , 1811-1783

/המאסף'.דהיינו:זהה,בכותרתואףדומה,בסגנוןעתכתב-לפרסם

בהולנד, ) 1816-1815 (ו 11הת-קע 11תקעבשניםנעשהלאור,יצאשלאהללו,הניסיונותאחד

רוזנטליאנהבספרייתהמצויהמאסף~,תורה/כתרשכותרתו ,ידמנתבלהיווכחשאפשרכפי

 1באמסטרדם.

ומשליועויניםהגוניםמליצה/דבריהעת:כתבשלתוכנואתמפרטתהמשנהכותרת

 Meier (וולפטרהמאירהיההמחבר-העורך . 1בקוברדןיחדשנאספונחמדיםוספורי[ם]מוסר

de Wulft (, בקףבעברימורהi דן) Coevorden (, ך.ך~במחוזהולנד,בצפון-מזרחקטנהעיר\f ה

) Drenthe (. מרוחק,במקוםחדריםבחדרישנעשהכפיההשכלהמעשהאתבכתיבתוחושףהוא

גםעשרההתשעהמאהשלהשניבעשורהגרמניהמרכזשלהנמשכתהשפעתועלהעידובזאת

 2 •היעלמולאחד

(קוברדן,יחדשנאספונחמדיםוספורי[ם]מוסרומשליועדיניםהגוניםמליצהדבריהמאסף':תורה'כתר

תודתי . HS. ROS 196רוזנסליאנהבספרייתומספרו .]) Meier de Wulft (וולפסרהמאיר[מאתתקע"ה)
ר 11לדוכןהספרייה,שלהאוצר ,) Schrijver (שרייווראמיללד"רובמיוחדברוזנסליאנהלספרניםשלוחה

 .המחברלזיהויובניסיונותידכתבבצילוםעזרתםעל ,) Wout Visser (ויסרו~ס
מתחתשמואתחותםוהואהשער,לפניראשוןבדףחתוםשמובשער.מופיעאינוהעורך-המחברזקם 2

הגבולבקרבתהולנדבצפון-מזרחקסבהעירהיאקוברדןק'~ב;רךן'.מבוטא'קוברדן'הכתבים.מןלכמה
מהםתושבים 10,283מקוםבאותוהתגוררו 1809בשנתתושבים.-35,000ככיוםחייםובהגרמניה,עם

 Pinkas :פיעלהמידעיהודים. 225ומהםתושבים 13מ·ססס,למעלהבוהיושנח 30כעבוריהודים. 211

1999 , Geschiedenis van dejoodse gemeenschap in Nederland פנקסברוזנסליאנה).הספרןשל(דיווחו

ביתהקמתועל , 1809בשנתיהודים 128עלמדווח , 385-383עמ'תשמ"ה,ירושליםהולנד,הקהילות[,]
העירשלהאתרפיעלהפרסיםמןכמהעשרה.השמונההמאהשלהשנייהבמחציתעודוקהילהכנסת

באינטרנט.
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'nשבאםפרד
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 1816-1815המאסף':תרדה'כתרידכתב-'המאסף'כעקבותשנאידועכלתימאסף

בשנתושנדפספרקםל'ידיעלשהרכןברוזנטליאנה,הידכתביבקטלוגמתוארהידכתב

 3שיבושים.נפלוהשערכותרותברישוםאך , 1973

'מאסףהיההמקורי,'המאסף'אתלחקות ,) 1799 (תקנ"טבשנתשנעשהאחר,קודםניסיון

וולטדדיווחשעליובשטרסבורג,והאוניברסיטאיתהלאומיתבספרייההמצויידכתב-קאסל'

עולהעשרה,התשעהמאהשלהשניבעשורהראשון'המאסף'שלהשפעתו Walter Roll). 4 (דול

ירמיה'ידידיה',העתכתבועורךבישנטלמשההמשורר 1818בשנתשפרסמומהודעהגם

הצליחולאהידוע,ככל 1אך 5'המאסף'.מתוךספרותימבחדלאורלהוציאתכניתםעל ,היינמן

זו.תכניתלהגשים

זובצורהניכרת,והיא 1השלישיבעשורגםאותותיהלתתהמשיכההראשון'המאסף'השפעת

שבשמונת ,) 1831-1820 (העתים''בכוריההשכלה,שלהשניהעבריהעתבכתבגםאחרת,או

כןלפניעודניכרתהשפעתואך 6'המאסף'.מתוךכנתינתורבחומרהובאהראשוניםכרכיו

ו'ידידיה' )-1806(בכ'שולמית'הגרמניתהיהודיתבפריודיקההקשורותספרותיותבתופעות

) 1817 (. 7 

המאסף'תורה'כתרתיאור

המקורי'המאסף'עמודישלבמתכונתעשויהמאסף')תורה('כתרההולנדי'המאסף'שלהידכתב

והשניתקע"הלשנתהאחדכרכים,שניכוללהידכתבומעוטר.מאוירשערנקבעובראשו

3 L. Fuks and R.G. Fuks-Mansfeld, Judaic Manuscripts in Amsterdam Public Collections: Catalogue 

160-161 . of the Manuscripts of the Bibliotheca Rosenthaliana, Leiden 1973, pp ; הידכתבתיאורלפי, 
ניסוח- )' collected ftom Hame'asef 1815 , 1816 '( 1816 , 1815'המאסף'מתוךשנאספהאנתולוגיהזר

בשיבושים.מובאהעבריהשערכיתובגםומסעה.שגרי

 W. Roll, 'The Kassel "Ha-Meassef" of 1799 [:] Anראהקאסל.פהלפ"קתקנ"סמקיץהמאסף 4

,) . Unknown Contribution to the Haskalah,' The Jewish Response to German Culture, J. Reinharz, ( ed 

32-50 . Hanover & London 1985, pp ; אחרידכתבלהעידעשויידועות,בלתיאחרות,השפעותעל
ואף , HS Ros . 121שמספררפרלאק,גבריאלמאתהמחנות',לכלמאסף'ספרררזנסליאנה,כספרייתהמצרי

מדויקת.אינההפ"קלפיהמסומנתהשנהדרוש';דברימכתמים,שירים,'מליצות,נר

5 , 1818 Ankundigung fiir Freunde der hebriiischen Litteratur, Berlin . כרוכהעמודים, 15כתחוכרת

נדפסהכרוזכברלין.המדינהכספרייתהמצריהכהן,ש'כעריכת ) 1809 (החדש'המאסף'שלא'כרךכסוף
 ' Ankiindigung fiir Freunde der hebraischen Litteratur ,'כעברית):הדוגמאות(כלאנ'ידידיה'כמאמרגם

117-122 . Jedidja, II, 1, 1, S 

ההשכלהניכורי-העתיםככוריפלאי,מ'העתים':'ככוריעלער 1מואינדקסכמונוגרפיהראהכךעל 6
 ,פלאימ'נספרירכן ; 2005ירושליםנגליציה,ההשכלהשלהעבריהעתכתבהעתים,לככוריער 1ממפתח
עמ'תשס"א,ירושליםת-קע"א),תקמ"ד Jהראשוןהעבריהעתכתבלהמאסף,ער 1ממפתחלהשכלה:שער

19-17 • 

ההשכלה'),העתי-םניכורי'ככורי(שם,פלאיראהעליהם,ומחקריםל'המאסף',זיקתםהללוהעתכתניעל 7
 • 35כהערהמקומרתמראי , 24--26עמ'
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נקבעוהמאויר,הראשיהשערעלבנוסףרצוף.עמודיםבסורעמודים 142ומחזיקלתקע"ו,

הכרכים.לשנימשולבתוכןהובאהיוכתבשלובסופושנה,כלבראשבפוריםשעריםשני

מקובלשהיהכפיעבריות,_באותיותגרמניתגםבוישאךעברית,כתובהחומרשלרובו

באותיותמוטוהכרךבראשהובאוכןהעתים',ב'בכוריממנויותרועורהראשוןב'המאםף'

באותיותכתוביםכלל,בדרךהשירים,יד),(כתבקורםיבבכתבכתוביםהמאמריםגרמניות.

המקוריהיוכתבגורלות.דפוסבאותיותכתובותהןאףוהכותרותובניקוד,מרובעותופרם

 .עורבכריכתכרוך

הואואכןדפוס,בביתשברפםכתחריטונראהתצלום),(ראהומעוטרמאוירהראשיהשער

בתוך 1העליוןבחלקחלקים.שלושהובתוכהמרושתתבמסגרתממוסגרהשערכמירחו.מעניין

והםזהכנגדזהבעמידההניצביםמסוגנניםאריותשנימצויריםפנימית,מרףשתתמסגרת

'כתרהכותררשוםהכתרמעל .כתרועליהןמסוגננותסומכותשתיהקדמיותברגליהםמחזיקים

'המאסף'. _העתכתבם wנכתבלכתרומתחתתורה'

ועויניםהגוניםמליצה'דבריהמשנה:כותרתנרשמהפנימית,מסגרתבתוך 1האמצעיבחלק

שלתוכנואתלעיל,כאמורהמפרטת,בקוברדן',יחדשנאספונחמדיםוםפודי[ם]מוסדומשלי

הנראהבסגנוןאך 1סופרבכתבמרובעותבאותיותוכתובותמסוגננותהשעראותיותהעת.כתב

םת"ם).אותיותכלאלזמנו'מודרני'

דמויותשתישלציורצדדיהובשני'תקעה',השנהנכתבה 1לבןעיגולבתוך 1התחתוןבחלק

קסדהחובשתהימניתהדמותבידה.כלשהוחפץמחזיקהמהןאחתשכליושבות-רוכנות,

אועוגןבמעיןואוחזתבכתרמעוטרתהשמאליתהדמותואילומלופף,במטהואוחזתמכונפת

ואתזהותןאתלהסבירוהצורךמוזרותןמשוםמיוחדתלבתשומתמושכותהדמויותמאזניים.

 .הידכתבבשערמקומן
 1ואהרןמשהשלדמויותיהםאתלהביאהמחברהתכווןכאילונראהראשונהבמחשבה

ונחשמטהומימין,'משה',בידיזו,תפיסהלפיקודש.ספריכמהבשערימצוייםשציודיהם

מעיןראשועללזהותה),קשה(שאכןהקטורתמחתתאולי 1אהרןובידי 1עליומלףפףהנחושת

החושן.כדוגמתחזהוועלהגדול),הכוהןמצנפת(ואולי,כתר

המיתולוגיהמןלקוחותשהדמויותהעלתה, 1השערציוראתשבחנועמיתים,עםתייעצות {iאך

שלראשוהאלים,שליחמדקורי),(אוהד~םכנראההיאהימניתהדמותהרומית).(אוהיוונית

והדין,הצדקאלת ,) Themis (.ז,ו~יםכנראההיאמשמאלהדמותהזהב.מטהובידומכונפתקסדה

הצביעוהדמויות,בזיהוישסייעו 1צברושלוםליפםקדאבידבכמאזניים.הנראהחפץהמחזיקה

;-יאלוהעברייםשמדפיםיהםקודש,ספרישלבשעריםגםמיתולוגיותבדמויותדומהשימושעל

 8נוצרים.ממדפיסיםדפוסלוחות

התאולוגיהסמינרבספרייתהאמנותלאוצרתוכןצברשלוםולפדופ'ליפסקדבאבירלפדופ'שלוחהתודתי 8
כיאישית),(באגדתמסבירליפסקדהשער.עיטוריבפענוחעזרתםעלליבדמן-מינץ,שדוןיורק,בניו

זהבמטההואשבידוהמטהבלעדיהם.מתוארהואלעתיםאךמכונפים,סנדליםכללבדדךנועלהומס
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מתוךאלובדמויותהמחברבחרהאם .דרשניאומרהיווניתהמיתולוגיהמןבדמויותהשימוש

יצויןהעבריות?הדמויותעםאותןלזהותאף "1iשמשוםאוהיוונית,במיתולוגיהלתפקודןרמיזה

תאלסהיווניהפילוסוףהוא'טהאלעס',שלקלסתרוציורמופיעקאסל''המאסףשלבשערכי

שעדים,לוחותבשאילתדומהשימושמקום,מכל 9מקהלת.הלקוחהמרה t;tומתחתיוממילאטוס,

 10העבריים.המדפיסיםביןמקובלהיההיהודית,לתרבותהזריםאיוריםהנושאים

בוהמיהשלהרשמיכסמלהמתולתליםהאניציםכפוליהזנבותבעליהאריותאתזיההצבר

בדפוסיםוכןבפראגשהודפסועברייםספריםבעיטוריהופיעוואלהעשרה,השלושהמאהמן

אחדים.

'מעשה-מחשבתמלאכתעשויהואכימגלהבעצמוהידבכתבהמקוריהשערדףבדיקת

מודבקותשעליוניירגיליוןגביעלכתוביםלצדןוהכוכביםהעבריותהאותיותכלמרכבה'.

האריותמודבקיםלמעלה,העברי:הטקסטסביבבנפרדאחתכלהפנימיותהמסגרותשלוש

הדמויות.שתי-השערבתחתיתולמטהציוד;בלאהאמצעיתהמסגרת-באמצעוהכתר;

המסגרת 11היד.כתבשלהשערלצורכיוהותאמואחריםשעדיםמתוךנחתכוההדבקותשלוש

הגיליון.עלהודבקההיאאףהחיצונית

מקוםבשוםנזכרואינו 1הקדמיבשעררקמופיעהוא 12שאלות.מעודרתורה''כתרהכותו

בכמהוכן'המאסף'הכותררקמופיעהכרכים,משניאחדכלשלהפנימייםבשעריםילו t;tו 1אחר

השערבראשהמצוירהתורה''כתוובייחודהשער,שעיטוריייתכן 13הטקסט.בתוךאזכורים

שאפשרכפיבדפוס,קודשספדשלמתחריטנלקחו 1צדדיומשניהכתראתהמלוויםוהאריות

כנסתבבתיהקודשארוןמעלו'הכדוכים'פרוכתבעיטוריאומדפיסים',ב'דגלידוגמתםלראות

שלהשבילדורשייכיםששניהםמשוםמקובלת,הומסשללצדותמיםשלהופעתה .מאפולוקיבלשאותו

בידואוחזשהומסאישית),בתכתובתהואאף Jמשערצברהאולימפיים.האליםשלבהייררכיההאלים

שלאיורמופיעשבו'התקווה'בשםברויגלפיטרשלבציור(ומדגיםכ'תקווה'באליגוריההנתפסעוגן

להלן. 10הערהגםראהעוגן).

שמה'הולךאתהאשרבשאולוחכמהודעתוחשבוןמעשהאיןכיעשה,בכוחךלעשותידךתמצאאשר'כל 9
לפבה"ס. 546-62 ?ממילאטוס:תאלס .) 10ט'(קהלת

 י~~ sמלאכישלאיוריםעםשנדפסוהלכהלספריואףעברייםלספריםדוגמאותהביאווצברליפסקר 10

'המאסף'בשעריגגםמוזיקהבכליהמנגביםעירומיםועוד)והבארוקהרנסנסבציוריקטבים(מלאכים
עלחזה.חשופתוהיאהגליםמקצףהעולהובוסדמותואף )!(עירומותבשיםכאלה),איוריםמופיעים

צפתעברים,ספריםשערי 1הברמןא"בראהלא-יהודים,ממדפיסיםאיודיםוהעתקתדפוסבלוחותשימוש

שמדוק,ח'ראהוכן . 101בעמ' , 1698אמשטרדםערוך',ב'שולחןפרטיציודלדוגמהמביאהברמןתשכ"ט.
תשמ"ו.ירושליםהט"ז-הי"ז,במאותיידישלספריהאיודים

התחריט.שלהמסגרתבתוךהודבקהכותרכידיווחלעיל) 3העדה Jפרקםהביבליוגדף 11
הלאומיתהספרייהשלבקטלוגמבדיקהשעולהכפירביםקודשספדיבשמותמופיעתורה'כ'תרהכותר 12

בירושלים.

הבא'המאסף'עלהודעהוכן .) 87געמ' 11ע'ה 1ק 1תלשבתבהמאסףהנמצאותהחדותעל'פתרונותלדוגמה: 13
לשבתהמאסףחתימת : 136עמ''המאסף';אותיותעלהמבוססתחידהפתרון : 88עמ' ; 100עמ'לתקע"ז,
תקע"ו.
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מבטאגםזהם wתורה'.'כתרלקובץלקרואהעורךאתהביאושהםייתכןתורה.ספריובמעילי

בשםהקובץקריאתעצםכמובן,בקובץ.שנכללוהכתביםמרףחהמצטיירתאמונת-האומןאת

תורנית·אוריינטציהעללהצביעהעורךכוונתעלמעידה'המאסף'סתםולאהמאסף'תורה'כתר

השמרניתלגישתונוספתעדףת .המקורי'המאסף'מןכתביואתלכאורההמייחדתיהודית,

בראשהמופיעיםבעזה"י,התיבותבראשיונשנההחוזרהשימושהיאהיהודיתהמסורתמבחינת

הדרשות.מןכמהבתחילתוכןההקדמה

ודרשותתפילות, /מוסרסיפורימכתמים,משלים,שירים,ותרגומישיריםכוללהחומר

 1עצמוהמחברשלמע.טוהםהכתביםרובמצווה.וברנישואיןכגוןמיוחדות,להזדמנויותמוסר

זהרבמגווןאחרים.~של-ודרשותתפילותבעיקר-ומיעוטםהיפה,הספרותבתחוםובעיקר

שעשויההמחבר,שלהכוללת-כול,ה'מגזינית',גישתועלמעידבוודאיוענייניםסוגותשל

'המאסף'.כדוגמתעת,כתבשללאופיולהתאים

שדחפוהמניעיםעלפרטיםהחושפתהמחבר-העורךשלהקדמתומובאתהחוברתבפתיחת

בהתנצלותסע,לוםהקוראאלהמחברפונההנעים!''הקוראבכותרת .) 4--6(עמ'לכתיבהאותו

בכתב,דבריםלהביעשהעזעלמתנצלהואממעש'.העני'הננימע.יןשהיאכמקובל,המחבר,

מובהקים.סופריםשלכתיבתםעםלהתמודדתוכללאכתיבתוכיומודה

'חברתשלהספרותימפעלהבהשראתזההיה /לדבריושלו?'המאסף'אתלכתובהניע;מה

עם .'])ז:i~נוגיו(או:וגואלהצור;ך[ישמרנהיצ"וברליןדק"קוהתושי'[ה]הטובשוחריהמאספים

התכווןלאואףלשונם','במעלתעמםלהתמודדמתיימראינובכתיבתוכימטעים,הואזאת,

שהמלמדיםכיווןלכתיבה,אותוהכשירלאשקיבלהחינוךגםאחרים.ללמדאועצמואתלפאר

 1אך .) 5(עמ'הלשון'מדרכיקצרה'דדךלימדרהרלא /והתחנךגדלשנהאמסטרדם,בקהילת

הייתהבוודאיאזכיודומיהם',בערגעןקעניגסאוברליןק"קמילידי'אחדהיהאילו /לדבריו

כןועל 14והמליצה!',השירדרכי'יודעיוניםכעתכי /מעידהואזאת,ולמרותשונה.הכשרתו

מירמיהו(שיבוץלקחתי'ממנהאשרבשדה,~דריראשאלז5עלה'אנכישאיפתו:אתמצהירהוא

בעטהמושכיםהסופריםאלולהצטרףהעבריהפארנסוסאללהעפילאפואמבקשהוא .) 3י"ז

בעבריתלהתבטאוהשאיפההנכונףתעצם /דברכתבלאכהעדאםגם .זוכתיבהבאמצעות

למרותאותו'.מסייעיןליטהרש'הבאמכיוון-לכךהכשירוהושלאאף-לדעתומוצדקות

ישיתקבל.זהשחיבורומקווההואהמאספים,שלהלשונייםלהישגיהםבהשוואהמגבלותיו

להסיק,אפשר /הידכתבקריאתלאחר /ואכןגרמניה.למשכיליבהשוואהקומההנמכתבדבריו

דבר.לכלכאפיגוןנראהוהואבהחלט,מוצדקים ...וענוותנותוהצטדקותודבריכי

באותהבאמסטרדם'תועלת'חברתשלהקמתהבהשראתנוצרבעבריתלכתיבההדחףואולי

מףדע.הואשלפעולותיה ,) 1815 (שנה

מןנראההדבראותה.מחקהוהואהעברית,הקלאסיתהכתיבהמןגםהושפעזהמתחילסופר

והמליצה!'.השירדרכייודעיבארץורבועתה,לעת'שפורחיםבמלואה:הציטטה . 6עמ' 14
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ידעיהמאת Jיהלמדין'ה~מיןת ?wi ~'מהספרהתפעלכימעידהואהישן.בנוסחשכתבהפיוטים

כמהו'נא'אספרה Jדומהספרלכתובבלבוגמרובהשפעתו ,מח;~.רואל wשהבדרשי>הפגיני

מושלם.אינוהחיקויכיאףעשה,וכך 15לגרמנית.לתרגמוואף ,) 99-עמ'

המקורי'המאסף'ביןלהמאסף'תורה'כתרביןהזיקה

ואתהמאספיםאתומזכיר-זהבשםחיבורוקריאתבעצם-'המאסף'עלרומזהמחברכיאף

להביאמבקשאףואוליבעקבותיהם,צועדהואכאילולכאורהרומזזהמפעלוכלכיואףכתיבתם,

רביםשסימניםהרי 1האחרון'המאסף'שלסגירתולאחרשניםכארבע 1המקורי'המאסף'לחידוש

מתבטאתהיאבלבד.ושטחיתחיצוניתהיאוולפטרהעלהמקורי'המאסף'השפעתכימעידים

בהיקףהכתיבה,באיכותני:פרתאינהאךשונים,בז'אנריםבעבריתלכתובבשאיפתובעיקר

 .כסופרמכישוריוכלליבאופןאו 1ר~ייתו

ולאהנושאיםמבחינתלאהמקורי,ב'המאסף'הכתיבהלרמתמגעתאינהשכתיבתוספק,אין

המציא~תשליחסיתהרחבההר~ייהאתהידבכתבלמצואאיןבחומרים;העיוןדרךמבחינת

שהיוהרביםהמדוריםנעדריםב'המאסף'.שהיוכדרךהנושאים,ריבויואתבזמנוהיהודית

עדיםאנוואיןפולמוס,כלאיןהמשתתפים,ריבויוכמובןהדעותריבויחסדב'המאסף',מצויים

בראשיתה.ההשכלהספרותשלהגותהואתדרכהאתהמתעדתשנים,שנמשכהלהתפתחות

איןמזה,ולמעלההכתיבה.מאחודי 1כלשהיאומשכילית,אידאולוגיהכלואיןכמעט 1ובעיקר

ה.וכרבותפניאתנות wלאוהעברית,והספרותהעבריתהלשוןפניאתלr:זדשלדחףביטויגם

איןפההכלולבחומרהמאספים.שלובכתביהםהמקוריב'המאסף'יקיםשהיהכפיהיהודית,

רחב.קוראיםלקהלהמכ~וןאדיטוריאליקו-מנחהלמצוא

אכןכימעידהאינה'לדפוס'לכאורההגשתווז;ןתכונתזהידבכתבה:פלולהחומרבדיקת

כךומתוך .בהמשךשאפ.רטכפי'המאסף',אתלחקות-הצליחלאובוודאי-התכווןאוניסה,

ה Qה~נושאכן 1בוקראאו'המאסף'אתראהאכןוולפטשדהסימןאיזהישאםהש~לה,עוררתמת

'תועלת'בחברתמצוייםהיו'המאסף'שכרכיידוע'המאסף'?שלהכרכיםאחדד~גמתפיעל

רהברורה.אינהלכךוהתשובההחברה,בפגישותנכחוולפטרהאםידועלאאך 16באמסטרןם,

הפגיניידעיה[שכתבוהלמד•ן'הממ•ןבקשתונשגבבפלאבשםנקראקטן'ספרלידיוהגיעכיכותב,הוא 15
זו'לשבה'בהמאסף]ולהביאו ... [דומהספרלכתובהחליטובהשפעתובשמו]מוזכרשאיברהבדרשי,

עמ' Jלגרמניתותרגמודומהטקסטכתבואכןהבע"ל'.תקע"זלשבתבהמאסףאי"ה'יבאאזכ•לא,ואם
הבוחן,עוללותספרהלמדין',ובקשתהממין'בקשתבדרשי,הפגיניידעיהשבידי:המהדורות .) 110-101

הוצאתפיעלתרפ"ז;ברליןעולם,בחיבתספרהבדרשי'הפגיניידעיהוכן' ; '-כ '-'אדףתקס"ח,פיוראד
אוטבזוסר.דודהמשכילמאתפירושעםהמהדורותשתיל"מ-ח"ג,דףתרכ"ד,ורשה

מחקריםבגרמניה',וההשכלה 11"תועלתהאמסטרדמיתהחברה'כתביטוייהארט-קיביבג,פ'שלמאמרהראה 16
שלהספרותיהיבולאתהשארביןמסכםהמאמר . 234עמ'תשמ"ח,ירושלים ,'ה'הולנדיהודיתולדותעל

זהשלשמוובשירה.בפרוזההשוביםסוגיולפיתועלת'ו'פריתועלת''בכוריהעתבכתבי'תועלת'חברת
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מזכירהואלדוגמה,בחינוך.אובעבריתהקשוריםההשכלהמספריכמההכירבוודאיוולפט

כעמ'בכתיבתומיליםבהסבריבושנעזר ,) 1790(תק"ן,וולפסוןאהווןמאת'אבטליון'הספראת

100 (. 

והתושי'[ה]'הטובשוחריהמאספים'חברתאתלעיל,כאמורמזכיר,הואזאת,ועם

והעתקות'ולמודיםומשליםספוריםמליצות, ] ...'שירים[כתבהואגם 1לדבריושבעקבותיהם,

ששימשהברליןמשכילישלהספרותיתפעולתםעלוולפטרהידעמהברורלאאך .) 5כעמ'

המשכיליםלפעולותמףדעהואכי 1מסתברהידבכתבהמצויהאחרהחומרמן .לכתיבתודחף

כעמ'מזכירהואשאותה'תועלת',חברתכגוןמשכילים,חבורותולקיוםבאמסטרדםהעבריים

 .) 16-15כעמ'בעירועינים''מאורבשםמקומיתלחבורהמצטרףאףהוא .) 130-128

המצויבהיגדהשימושל'המאסף'.כלשהיזיקהעללהעידעשויהראשיהשערנוסחואולם,

 ,) 1783/4(תקמ"ד,א' , 1המאסף 1בלנוסחדומהיחד','שנאספומליצהדבריעלהיד,כתבבשער

נוסחאגב,דרךעבד'.לשוןדורשיחברתאנשיידיעליחדונקבצונאספו רשא]".['בשער:

תועלת'ו'פריתועלת''בכורי-בהולנדההשכלהשלהעתכתבישלבשעריםגםנמצאדומה

חבותאנשיידיעליחדו~אספו~חברו'אשרבשער:מצויןובהם 1יותרמאוחרשהופיעו-

לאוולפטרהכמובן,אך, 18תועלת'.חברתאנשיידיעליחדו~אספו:פרו Q'אשרוכן: 17תועלת';

'המאסף'.-אחדמקורעלמסתמכיםכולםכיומסתבר 1בזמנוזהנוסחלדעתהיהיכול

תקנ"טקאסל',ל'המאסףהשוואה

ההשוואהלאורגםמתבררתההולנדיהמאסף'תורה'כתרלביןהמקורי'המאסף'ביןהזיקהשאלת

(כשברקע ) 1799 (בתקנ"טבקאסלשנכתב'המאסף'שלהידכתבלביןהמקורי'המאסף'בין

השפעתבעלילניכרתקאסל'ב'המאסףהמאסף').תורה'כתרהידכתבעינינולנגדעומד

 19 •בחומרהןבמדוריםהן ,המקורי'המאסף'

א.א"ב:בסדרמסומניםוהםהמקורי'המאסף'שללזהזההקאסל'ב'המאסףהמדוריםמבנה

צויןמדורוכשהושמט ;) 7(עמ'שוניםמכתביםג. ;) 5כעמ'מוסרמשליב. ;) 3(עמ'שירים

ובוטבעיםמיניה. ;) 8כעמ'מקומו':~קד 'ד'לדוגמה,המקורי,ב'המאסף'כמוממשהיעדרו

מחדשהמדוריםחוזריםואילך 13מעמוד .) 10כעמ'העיתיםקורותו.הדף:;כפת';'טבעעלמאמר

ונו'. ) 16כעמ'מוסרמשליב. ,) 13כעמ'שיריםא.א"ב:סדרלפי

אמשטרדםתועלת,לחברתהאסיפותרשומיקצור'תועלת':בחברתהחבריםרשימתניןמופיעאיברוולפט

נכתבלעמודיםמתייחסיםהטקסטנגרףבסוגרייםלהלןהמונאיםהעמודיםמספרי . 24-23עמ'תקע"ז,
אחרת.צויןכןאםאלאהמאסף',תורה'כתרהיד

 .נשערנתק"פ),תועלת''בכורי 17
 .) 4הערהכלעיל,פולאקוכן .נשערנתקפ"ה),תועלת''פרי 18

הלאומיתבספרייההמצויעתכתבשל ) 1799 (הידכתבקאסל.פהלפ"קתקב"טמקיץהמאסף 19
הערותעמודיושישהבעבריתהערהעמודוגרמנית,בעבריתעמודים 64נשטראסנורג.והאוניברסיטאית

לעיל. 4הערהראהבגרמנית.
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עלמאמר(לדוגמה,הטבעמדעישלבנושאיםמאמריםביוגרפיות,כוללבחוברתהחומריתר

המקורי.ב'המאסף'כמוממשערב.ומשליומכתמים,חידותוכן,היסטוריה,הנ:ינשמת),

שלמסודרמבנהואיןמדוריםאיןהז'אנריםריבוימלבר-המאסף'תורהב'כתרזאת,לעומת

 1המקוריל'המאסף'תורה''כתרביןברורהזיקההיעדרשלההשערהאתהמחזקדברעת,כתב

 .המקוריל'המאסף'קאסל''המאסףביןהברורהלזיקהבניגוד

נראה,במהותו?המאסף'תורה'כתראפואמהומינימלית,היאל'המאסף';:וזיקהאם 1ובכן

ואף 1משפחתיולעתים 1אישיחותםהנושאתפרטית,ספרותיתמחברת~~ע.יןכתובהואכי

משכילים.כמהשל'קבוצתי',

משכילשלעולמואתחלקי,באופןאםגםהמבטא,זהידבכתברבענייןלנוישכךמשום

הגרמניתההשכלהשלהמצטברתההשפעהעללהעידכדיבוישואוליידוע,בלתיצעירעברי

ירידתהלאחרגםבאירופהפחותידועיםבמקומות-ההשכלהחדירתעלוכן-'המאסף'ושל

שלמהוליהדותמתונהלהשכלהש~טחמשכיללשסיפורוזהו 20 •ברליןהשכלתשלוהיעלמה

חדרים.בחדרישנעשתההשכלהשל(חלקי)מבחןמקרח-

חיבר.דילקורפוסזהידכתבמצטרףוכךבהולנד,משכיליתכתיבהשלמסורתישכידוע,

מכמן,דןמכמן,כיוסףוהיסטוריונים,ספרותחוקריוכמהכמהדיווחושעליהםבהולנדהשכלה

משכיליםבחוגהוקראוההולנדיתההשכלהמחיבוריכמהואחרים.פרידלנדריהודה 1מלאכיצבי

 21מצומצם.לקהלונועדו'תועלת'כחברת

מעניינתבעברית,וליצורלכתובדהיינוהשכלה,למעשהשנדחףזהעברימשכילשלאישיותו

כללייםמאורעותאושעשה,רגיליםלמעשיםמע.ברפהמצטיירתאינהדמותואךבמיוחד.

 ,) 22-18 , 17ועמ'בעירומשכיליםלחבורתלהתקבלניסיונועלמוסרחראבחייו.שאירעו

במחשבותיוהפנימיות,בהרגשותיוהקוראאתמשתףאינוחראאך .אישיחותםהנושאתיאור

אותו.הסובבמןלעומקוi:ןתרשמותחגותשלממדחסרהחומרשלו.הנפשובחיי

תולדותעלמחקריםעשרה',התשעבמאההולנדיהדותעלגרמניהיהדות,'השפעתמכמןשלי'מאמדודאה 20

 F. P. Hiegentlich, 'Reflections on the Relationshipוכן: . 43-27עמ'תשמ"ה,ירושלים ,'דהולנד,יהחת

. between the Dutch Haskalah and the Gennan Haskalah,' Dutch Jewish History, Jerusalem 1984, pp 

207-218 

'תועלת'חברתעל ) 16העדהולעילטוייהאדט-קינינגוכןתועלת',לחברתהאסיפותרשומי'קצורדאה 21

בכתבישנדפסהחומדסקירתכוללהמאמרכאמוד,החברה.בפגישותהקראתםועלשפרסמהוהכתבים

'אליקיםפדידלנדד,י'הבאים:המאמריםדאההולנד,משכיליעלתועלת'.ו'פדיתועלת''בנודיהעת
יהדותתולדותעלמחקריםעשרה',התשעבמאהבהולנדנודעלאעבדימשודד-פאדשעדאברהםבן

שללדמותובלינפנטי:הכהןיצחק-המדבר" יפ"',מלאכיצ' ; 273-261עמ'תשמ"ה,ירושלים ,'דהולנד,

'שידמלאכי,צ' ; 333-291עמ'תשמ"ג,לודשיח,נועםהי"ח',במאהבאמסטרדםומו"לדרשןמשודד,

יוסףבמכמנידאהמכמן,יוסףשלחיבוריועל ; 6--12עמ'תשנ"ג,אביבמהותי',מאמשטדדם',נושןישן
המכתמים"',"בעלזומדהויזן'חידשמכמן,י'תשנ"ד;ירושליםוספרותם,הולנדיהודיבתולדותעיונים
ולוחםמשכיל-פדידדיכספלד'דודמכמן,ד' ; 271-263עמ'וספרותם,הולנדיהודיבתולדותעיונים

 • 199-151עמ'תשל"ה,ירושלים ,'אהולנ,דיהדותתולדותעלמחקריםנעודן),מכמןי'אמאנציפאציה',
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המעידלמשל,כתיבתו,מסגנוןשקיבלהחינוךועלהמחברעלללמודאפשרזאת,לעומת

לדוגמה,שלו,המוסרמשלילרוב;בלשונושגורותחז''לאמרותנה. /oושלמדכמיעליו

הגמראמןהיגדיםמשלבהואכן,כמוזה.בז'אנרמקובלשהיהכפיל, llחזבאמרותמסתיימים

לשיבוציבמאמריונדרשהוא ,כךעלנוסףאותו').מסייעיןליטהר'הבא(כגון:דבריובתוך

לסגנוןהקרוביםאוהפיוטיםבנוסחהכתוביםבשיריםלורבידיוועוד:זאתהמקרא.מןפסוקים

החוץ,ותרבותההשכלהמעולםפריטיםגםכוללהחומרזאת,עםאותו.להזכירועשוייםהפיוט

כפיוחכמה,תורהשלשילובעלהמעידיםהיגדיםוכן 22והולנדית,מגרמניתתרגומיםכגון

 .בהמשךש:ידון

לפרסוםהידכתבוהכנתהיעדקהל

פונהההקדמהבדפוס?פרסוםלשםנכתבהואוהאםהזההעתכתבאתהעודך-המחברייעדלמי

 .) 99(עמ'הנעים'הקודא 1להמיועדתהשניבכרך 1מודעה 1גםוכך ,) 4<עמ'הנעים''הקוראאל
23 

ידיעללהיקראהמאסף'תורה'כתרנועדוכאילו ,כלשהוקוראאלפונההמחברכיאפואנראה

ועמיתים.ידידיםלקריאתהידכתבאתמסדשהמחברלשער,אפשרכךמשוםהחוץ.מןקורא

במסגרתונקראנחזרמהחומרשחלקאפשרותעלמעידהאחריםכותביםשלחומרהכללתעצם

אומשפחתייםמאורעותלרגלשנכתבוהקטעיםמןשכמהייתכןכן,כמו 24כלשהו.משכיליחוג

לאנשיםאוהכותב,אתשסבבולאנשיםנמסרוהזדמנויות,באותןושהוקראובחלקם,פומביים

 .הללובקטעיםשהוזכרו

משוםהחוץמןנוספיםקוראיםידיעלייקראשהחומרהתכווןשהמחברעולה,מההקדמה

'יודעיעמנו',בניחכמי'גדוליהלשוןיודעיידיעללהישפטעתידיםכתביוכיבה,רומזשהוא

 .) 4(עמ'לשוננו'ודיןדת

עדייןלמגירה,אףואולי ,ולמיודעיולעצמוהדבריםאתכותבהואכינדאהאםגםמקום,מכל

כתובהטקסטלדפוס'.כ'מוכןהנראההידכתבעיצובלגבימודעףתיששלמחברסימניםיש

המחבר-העורךכטיוטת-עבודה.ולאלדפוסלמסירהנועדכאילו 25מחיקות,בלאברהיטות

עמ'הכותב';י 11עש'הועתקגלרסמאתהנשמע''האוהבהשירתרגום : 90-89עמ'המאסף',תורה'כתר 22
'לעפרוןהבעל',מזבח'אלהכילי','אל :) Schwaben (שוואבןמאתקצריםשירים-מכתמיםתרגום : 115

'על'הדאגה', : 67עמ'מהולנדיתתרגוםהסרנה';'העצהגלרס:שלשירתרגום : 67 ~ 6עמ'המחסר';

 .בוקאצ'יומאתמהולנדיתתרגוםהעתירות'
שנה ,) 100-99עמ' J'מודעה'הכותרתתחתהחוברתבהמשךנצמאהנעים''הקוראעםהמרומההדיאלוג 23

מתייחםהוא .לידיושנזדמןהעבריתהקלאםיקהמןקטןספרכרוגמת ]?'[רפס'לכתובכוונתועלמודיעהוא
לעיל. 15הערהראההבדרשי.הפגיניידעיהשכתבעולם'בחינת'ספרעםיחדהכרוךהממי"ן'ל'בקשת

עמ' Jיארגרעפייבלגיסו,היההאחריםהכותביםבין'תועלת'.בחברתלעיל,כאמורנהוג,שהיהכפי 24
'תועלת'.חברתשלוהמייסדהוועדראששהיה ,) 30-26עמ' Jלאנשסייןנטעבןומשה ,) 82-78

 .) 24עמ' Jהרחקבשעתלמחברשעזרהאדםשםשל 1לשירבהקדמהיזומה,מחיקהמלבד 25
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ובתחתיתולמאמרים,לשיריםגדולותכותרותציידהקטעים,ביןמפרידיםקוויםהכניסגם

העמודים.רצףאתלוודאכדישאחריהם,העמודיםשבראשהראשונותהמיליםאתצייןהעמודים

כתובותהראשונותשמילותיהםלפרקיםבקיטועהמונוטוניותנשברתאדוניםבמאמרים

המאמריםבדפוס.כנהוג 1הרגילבטקסטהאותיותמגודלהשונותובולטותגדולותבאותיות

אחדיםמחבריםשמותהכותב'.ידי'עלבהיגדאוהמחברשלבשמואםבסופםחתומיםוהשירים

למאמריהם.בהקדמותנמסרים

מבליעדינה,לאחדבוודאי 1למקוטעיןכתיבתועםונשמדנאסףשהחומדלהנחהסימוכיןיש

לכלולשינסה ,'בבכדךהמחברהודעתפיעלהחוברת,בהמשךלהיכנסעתידהמיידעשהמחבר

ועמ'הבע"ל'ת'ק'ע'ז'לשנתבהמאסףאי"היבא'אזלאואםזו',לשנה'בהמאסףמסויםחומד

 .) 1817 (תקע"זלשנתכדךכוללאינושלפנינוהידכתבואולם, .) 100

עמודיםבתחתיתהוכנסוקטניםפריטיםוסוגות.נושאיםשלמגווןישהמובאהחומדבסדר

המתייחסיםעוקבים,כללבדדךתאריכים,נושאיםוהשיריםהמאמריםמןכמהאותם.למלאכיד

 .) 1816-1815 (תקע"הת-קע"והשניםלשתי
26 

'המאסף'.העתככתבנדאהאינוהמאסף'תודה'כתראחרת,אוכךאםבין

הספרותיהחומרהערכת

אם-וזיקתוהידכתבשלמהותועלמלמדהמאסף'תודהב'כתדהכלולהספרותיבחומדעיון

שנדפסבעבריתהספרותילחומדוכןהעבריתהפדיודיקהשללקודפוס-זיקהקיימתאכן

לאו:זדהובאאשד 1במוטוהעודך-המחברששעהבשימושתחילהלהתבונןראויתקופה.באותה

 1במוטושימושנעשהבושגםל'המאסף',כלשהיקרבהעללהעידעשויהמוטוההקדמה.עמודי

שלעולמותפיסתעלהמעידהמוטושלתוכנוהואיותרחשובחותכת.הוכחהזואין 1כמובן 1אך

המחבר.

משלי:מספרציטטהוהוא ,) 7ועמ'לחכמהמוקדשהחוברתבראשוולפטרהשהביאהמוטו

המקראיתואף-ל'חכמה'ההידרשות 27 .) 13ג(משליתבונה'יפיקואדםחכמהמצאאדם'אשדי

מינוחבדפוסיהואגםנאחזאחדיםוכמשכילים 1כמשכילעצמואתמזהההמחברכימעידה-

כדגל.בחכמהמנפנףוהריהוההשכלה,שלעולמהלתפיסתליישמםשאפשרמקראיים,

המשודדמאתציטטההמחברמביאובו 1המקבילבעמודבגרמניתמוטוהואפחותלאחשוב

'המתוקן'בנוסחולעבריתהתרגום .) 8(עמ'המקורמןמהבשינויגלדט,כדיסטיאןהגרמני

 , 78 , 56 , 43 , 39 , 37 , 35 , 31בעמ' : 1815תאריכי .) 17עמ' Jהקודמתלשנהחוזרתקע"דאדרו'התאריך 26

 • 119עמ'תקע"ו: ; 117

כסףמסחרסחרהטוב'כיהושמט:הפסוקהמשךשלמה.החתימה:הובאהובמקומו 1המקוראתלציידמבלי 27
וכבוד'עושרבשמאלהבימינהימיםאורךבהןישוולאחפציךוכלמפניניםהיאיקרהתבואתה~ומחרוץ
 .) 16-14ג(משלי
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היאאם[אך]רע;סימןזההרי 1בר-אורייןבעיניחןמוצאתאינהאומנותך'אםוולפט:רהשל

גלרטשלהמקורינוסחואותה'.למחותעליךשףמהאזכיהכסיל,שללז,קבחוזוכה[אומנותך]

זוכההיצירה] 1דהיינו[הכתיבה,היאאםאך ] ... ['בכללה:היצירהלגביהמשלבסיכוםמכליל

 28להימחות'.זמנההגיעאזכיהכסיל,שללז,קבחו

המחברשלחששותיואתומאששחוזרגלרטשלהמקוריהשירשלבהקשרהמוטושלתוכנו

לידישבאוכפיהכתיבה,באיכותביטחונוחוסראתומא~תבעבריתכתיבתולמיומנותבאשר

נעים!'.'קוראבפתיחהלעיל,כאמודביטוי,

גיסא,מחד .המחברעלשהשפיעומקורותשניעלמעידיםהגרמניוהמוטוהעבריהמוטו

גיסא,ומאידךהמשכילית,המודרנית,במהותההנתפסתהחכמה,ונושאמשליספרהמקרא,

השפעתו 29העתים'.ב'בכודיהןב'המאםף'הןנדפסושתרגומיוגלדט,ובעיקרגרמנית,ספרות

 30החוברת.בהמשךוהביאםמשיריושנייםשתרגםבכךגםמתבטאתהמחברעלגלדטשל

השירדרכי

להםונוספומקורייםשירים 1sבולל fהמחבר .הידבכתבהד;וחתהספרותיתהצורההםהשירים

 1נישואיןשירימשפחה,שידימצוא:לעתשיריםכללבדרךהםהשיריםמתורגמים.שיריםגם

וולפטרהשלכתיבתובמכלולהשיריםשלחשיבותםאישים.לכבודושירים 1והספדקינהשירי

המושכים-בעט-סופרמשכילים;ורחישלמגמתםעלמעידיםוהם 1הידבכתבמשכיחותםניכרת

 31העתים'.וב'בכוריב'המאםף'גםהבדאיתמגמההפו~זיה,כנפיעללהינשא

עמודים,שניבןשירוהוא 32'פתיחה',בכותרתשידנדפם ) 10-9(עמ'החוברתבראשכבר

בכתיבה.שישכיל;באלביטחונוועלהמחברבידיהשירכתיבתעצםעלמבוא~ע.יןהמשמש

ממונחילקוחה'פתיחה'הכותרתואףוולפט,רהשלמשיריוכרביםהפיוטים,בסגנוןכתובהשיר

 11אביעה,~ליןידיעה,/'בלתיהשיר:מתחילוכךבשיריו.נינותהקלאםיהפיוטהשפעתהפיוט.

ן.ןתטעימהו tהכירהוןן 1לדשוןנפשי tלשון'אבחרהשיר:ובהמשךתלמוד'.אעמידן 1למודובלי

אתהן 1מבטחיבךןן 1אותיהושען 1~זרתיאלןן;:זךק.היטבצדקןדברין tעוריעורי tשירישירי

קצרותבשורותהמלאהחרוזשירתי'.שרן 1שפתיואפתחןן 1::ז~ילנחן 1תשכילאותין.ןכוחי

 ' Wenn deine Schrift dem Kenner nicht gefallt;/ So ist es schon ein boses Zeichen;/ Dochהמקורי:הנוסח 28

)' wenn sie gar des Narren Lob erhiilt:/ So ist es Zeit, sie auszustreichen' (C. F. Gellert: 'Der Maler 

 C. F. Gellert, 'Der Maler,' Fabeln und Erziihlungen ,וכן , Gutenberg Projectבאינטרנט,הטקסטמקור

88 . Stuttgart 1986, S 

 ; 152-151עמ' ,) 6הערהלעילההשכלה',העתי-םביכורי('בכוריפלאיראהגלרט,שלשיריותרגומיעל 29

 • 85עמ' ,) 6הערהלעיללהשכלה',('שערפלאי

חטובה'.'העצה : 66--67עמ'הנשמע';'האוהב : 90-89עמ'המאסף',תודח'כתר 30

ל 11חמופנההשירים,ריבויבגללשירים. 265נדפסוהעתים'ב'בכוריואילושירים 122נדפסוב'חמאסף' 31
('בכוריפלאיואחשירים.במשלוחלחרבותשלאוביקשםהסופריםאלשמי,דאנסוךהעתים','בכורישל

 • 108עמ'וכןלירח,ובטקסט 332בהערה , 89עמ' ,) 6הערהלעילההשכלה',העתי-םביכורי

ובמשקל'.בשיר'פתיחהבתוכן:הכותרת 32
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יוצרהחרוזאילוץמקורטעת.וקריאהמקוטעקצביוצרלשתייםהחצויותמיליםארבעבנות

ישעיהו-עורי''עורי ,(כגוןמינימליהשיבוץ .)'קרכ:היטבצדקו'דברי ,(כגוןמוזריםביטויים

וברובםנשגבים,אינםכאלה,ישנםכאשרהרעיונות,גםאחרים.לשוןקישוטיואין ) 1נ"ב

והכוונה.הלשוןבהירותבלימעורפלים,אךפשוטים,היגדיםאלאמביעיםואינםברושיםהם

זעומה.היאאףהלשוניתהציוריות

ב'המאסף',גםשרווחוכפימףסרכשיריגםהמסףוגיםמכתמייםשיריםנכללוהשיריםבין

עולמותמונתמצטיירתמתוכםגםחז"ל.אמרותעלאומשליפסוקיעלמבוססיםמהםורבים

אחרהיהדות.ערכיעלוהיסמכףתהיהדותממקורותיניקהעלהמעירההכותבשלהרוחני

מאמרעל'שירכדלהלן: ,) 14ועמ'מהותועלבהקרמהמידמ;סרלדוגמה,הללו,השירים

פונההכותב 33השכר]'.הצערלפי[ארמית:אגראצעראלפרםלברכה]זכרם[חכמינוחכז"ל

במעשיוברכהרואהאינואםואףמעשיך',תנהללריקתי~ע'אםגםכילוומבטיחהקוראאל

ב~שכ~יךעז;בזהעולם,ורגליךבז,כעגל~טחתלך'אזכיהמ~וה',ותעשהצדקתרדוף'אך

המשורראגרא'.צערא'לפרםההקרמה:מתוךהקונטקסטואליהסברואתמקבלהשירזgלוה'.

הכותבהמתונים,המשכיליםמןכרביםהנכונה.בררךלילךלקוראהיועץכמדריךפהנתפס

הישארותעלהסתמכותמתוךהמוותלאו:זרגםועונשובשכרהגמולבתורתאמונתואתמביע

בשירהמקראייםהשיבוציםשירי.מעוףאופואטיתאלגנטיותבוואין'מחוספס',השירהנפש.

(ישעיהולריק''תיגעהמקרא:מלשוןוהלקוחיםמילים,כ~מריהמףבאיםברושים,ביטוייםהם

 .) 26ו(משלירגליך''מעגלתרדוף'),צדק'צדק : 20ז 11ט(דבריםצדק''תרדוף ,) 23ה 11ס
34 

מהםוכמההכותב,משפחתבחייהקשוריםמצוא,לעתשיריםהםהשיריםמןכמה ,כאמור

בקריאתמתחילהשיר 36 .) 23ועמ'קרובתולפטירתשנכתב 35'קינה',השירכגוןקינה,שיריהם

בשיראךעצמו,להספדמתאימה'הוי'שהקריאהייתכןרבתי.באותיותהכתובה'הוי',היגון

בשבעראשונהמילהובכלהראשונהבשורהבמיליםהראשונותהאותיותמוגזמת.נראיתהיא

השיררו:זשבת w 'כלרלהן: ,קרובתורבקה','שרההשםשלאקרוסטיכוןיוצרותהשירשורות

הדקדוקאתלעוותהמשוררחייבתנועות') ו"ט'(המשקללצורךבל'. 15הקןב ]![~ןחרנה

הפיוטים.בררך ,המיןאתולשבש

הרעה,הבשורהעלמכריהתגובתואתגילהאתרבקה,שרהשלפטירתהאתמציידרקהשיר

אומעוףכלאיןעצמהבקינההנפטרת.גילואתהתאריךאתמוסרבהקרמההמידעלא;ותו

עללעילשהובאההראשונהבשורהההיגדיםלאחרמעניין.ביטויאוציורלאואףחידוש

ארםיעשהמהוהגירו'ראוקיומיתבשאלההקוראאלהכותבפונההאבל,לרגלהשירהיאלמות

 .המשךוללאז,כענהללאיתומההנותרתתבל',עלי

בחמשהתנועותוה'ויתדתנועותה''במשקלאחרים:בשיריםגםכדרכו 1המשקלעלפרטיםמוסיףהואוכן 33
תיבות'.

הכותב'.'ע"יחתוםהשיר 34

תגים.עםמעוטרת'קינה'המלה 35
בהקדמה.כותבהואמותהנסיבותעל 36
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לשם'המאסף'.בשירילדוגמה,הנמצאים,הביטויוצלילותהמחשבהבהירותחסרהשיר

בר"היוסףמחבורתם,אחדלפטירת ) 1796 ("וקבבתהמאספיםשפרסמוקינהשיראביאהשוואה

נלכדהמותהובחבליבפרדתוממנובנעוריךכייוסףואחינועליךלנו'צרהקינה:לשוןוזהבר"ן.

-עללנו' רצ'(,,,לקינתרימוזמצויזהקינהבשיר 37 .'] •••נ~סף zלאבינינוזכרךאכןולכדתהב

יסוף').'לאבמקוםיאסף'('לאהמאספיםחבורתשםעלמיליםומשחק ) 26בב'שמואלפי

בכותרתהקהילהמראשיאחרלפטירתקינהוביניהןנוספות,קינותכמהכתבוולפטרה

 .) 1815 (תקע"הבארובאמסטרדם,אשכנזיםק 11בקרבמשהיעקבהרבמותעלוקנה'נהי'קול

 .) 37(עמ'תמרורים'בכינהינשמעברמה'קולהמקראיבשיבוץמתחילהפטירתועלההודעה

מנוחתך,באתקהלך,עזבת'יעקב!במילים:מתחילהמשה','יעקבבכותרתעצמה,הקינה

שםשלאקרוסטיכוןיוצרתהשורותאתהפותחתמילהכלשלהראשונהוהאותהתאווית',שמים

מילהכלבסוףכתובהאינהזואך ,'תהאותשסופןבמיליםמסתיימותהשירשורותכלהנפטר.

כלמסוףרשומיםמרוסקיםוקוויםהדף,בקצהבית,כלשלשמאלבצרפעמיים,כתובהאלא

הנאמרמלין''אקרמףתהפיוטאתלהזכירמנסהזושקינהייתכן .) 38(עמ' 1תיו 1הסיומתאלשורה

בעתבוודאיונאמרההמאורעלרגלנכתבהוהיא ,'א'-תבהברהמסתיימותששורותיובשבועות,

לr::זפותיכולאינוהחוזרתהסיומתשלה'פיוטי'הקישוטובהירות.ציוריותחסרההיאגםההלוויה.

'שיר'.להיקראראויהשאינהכקינהוניקודללאנכתבהשירואכןהשירית,הקלישףתעל

דווקא(לאוכלשהיאישיתלחתרשמותאוחווה,שהמחברלחוויההמוקדשיםשיריםיש

אליונקלעוולפטשדהבישמצבעלנכתבהקדמהעםכזה'שיר' .עליושעברממאורעמעמיקה)

'כסףהלשון:בזההגמראש~לתלפניועלתהוביה,מניהלעזרה.נזקקוהוא ס~~שכספובעת

הוגנת''מתנהלושהעבירשליחוזימנףרוחולזקברוןהאזינושמלמעלהמעשה,סוףלן?'מנא

מחףק).(ששמונכבדמנדיב

ואמרתימשליונשאתיהכל"אתיענה"וכסףהחכםמאמרלביעל'עלתהאזכיכותבהוא

תנועותי"ביתדתנועותי"ד ] ... ['השיר:משקלאתכדרכומוסרוהוא 1 '] •••יתד[במשקל

בכסף,הגלומההתועלתאתהשירמהללזו,אישיתחוויהבעקבות .) 24(עמ'בסוגר'וכןבדלת

עלהנדיבאתמשבחהשירוקולע'.חניתחרבבלי'להושיעיוכלשלאלגיבורמושווהשהיעדרו

אתמדגיםהואשאףמינורי,שירכ~רצונך'.הואהימין/לקץלגורלךאתה'ותעמדפעולתו,

טריוויאלית,היאהחוויהאחרים,כבשירים .) 19י(קהלת 1הכלאתיענה'הכסףהחכם','מאמר

לגיבורההשוואהמלבדציוריות,ללאמטושטש,והרעיוןצלולה,אינהההבעהאנקדוטאלית,

השירה.שלמעולמהרחוקנראההממוןאתבגח wלהרעיוןועצם ,מלחמתוכליבלא

לאחותושהוקדשורנה''שירבשםשירכגון 1משפחתיאירועלרגלנכתבוהשיריםמןכמה

עלנאור'מהמבשר':'קולבכותרתהקדמהבדבריפותחזהשיראף .) 36(עמ'בןילדהאשר

וקינה],[מספרוהתושיה'הטובשוחרילחברתחברל 11זבר"ןבר"היוסףויענולזכרוןיוסף'מצבתי-ל, 37
 .)] 1791 [בתקנ"אנפטר(הואתקנ"ורע"דר-ע"ה. :)'ג Jז'המאסף,
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 1816-1815המאסף':תודה'כתרידכתב-'המאסף'בעקבותשנאידועבלתימאסף

בשירההיגדים .) 35 1געמבן'ילדההיקרהרבקהאחותיישועה,משמיעמבשררגליההרים

בחודש(במקוםהעשירי'בחדש'וילדהלמשל:הוראות.משחקבהםוישלעתים,מוזריםנשמעים

שאנוחם(ייתכןחשבי'ביוםאברהם'וימלההקדמה);לפיטבת,לחודשהכוונהכאןהתשיעי.

יוסףשמו'וקראההשמיני);ביוםבמקום[בשבוע]חשביביוםלכך;רמזכלאיןאך ,גיסוחרא

לשורה.משורהמתחבריםאינםהרעיונות ,וכךהוספה).לשוןכנראה(יוסףחונו'לךב;ת

 ,באומרובפרוזה,קצרההקדמה,לאחרשגורבנוסחוולפטרהנוקטאחריםוכןזהשירבהבאת

ויאמרמשלו'וישאבעור:בןוכלעםבלקבפרשתפסוקעלמבוססזה]'נוסח ... [משלי'ונשאתי

של 1תחכמוני 1להתגלגלואסר .) 1ט 11כ ; 1ז 11כבאיובגםדומהונוסח ; 7ג 11כ(במדבר '] ... [

עלמעידאינוכשלעצמוהנוסחאך 39עמנואל'.ל'מחברותוכן ) 38ויאמר/משלו('וישאאלחריזי

באיכות.ולאבמהותלאהרומי,לעמנואלאולאלחריזיממששלקרבה

לרגל 1חברותא 1שירי ,) 131 , 119 , 117 1געמחתונהשירימצוא:לעתהאחריםהשיריםבין

ועוד. ,) 133 , 64געמ'אחראוזהרבשלמינויו

תלמידיותרהואהרגשי;מאשריותרהרוחנילעולמוקשורהמחברשלהאסוציאציותמרחב

אמרותעםשיריואתמקשרהואוכבר-אוריין,ומרגיש.חשצופה,משורר-הרואה,מאשרחכם

דודאחורנית-לתקופתשנה 40חוזריםשיריוהיהודית.במורשתהמקורותמןומושגיםידועות

המשכיליהשיר;:~תקומותעלמצביעיםואינם ,שלוהכנסתביתושירי(חפשי)מינויםפונקו

שלהיעדרםבמיוחדבולט 40שנים.חמשכעבורהעתים''בכוריבסגנוןאו'המאסף',בסגנון

 41העתים'.ב'בכוריהשיריםאתיותרועוד'המאסף'שירתאתשאפיינואביב,ושיריטבעשירי

הפרוזהבקטעיגםבכתיבה.כוחושניסהצעירשלבוסרכשיריאלהשיריםנראיםכלל,בדרך

ההשכלה.שלובשירהבסיפורתמקובליםשהיוטבע,תיאוריחסריםהחגיגיים

השכלמוסרסיפורי

נראיתשבפרוזהכתיבתודומות.למסקנותיביאהמאסף'תורהב'כתרהכלולהבפרוזהעיון

פסוקלהדגיםהבאיםסיפורים- ) exemplum (אקסמפלוםסיפורישלפשטניתכתפיסהלעתים

סיפוריאומוסרסיפוריהםסיפוריוכלשהו.רעיוןאוחז"לאמרתמשלי),פר Qמכלל(בדרך

הביניימיהלקחסיפורואתהמוסרניהסיפוראתממשיכיםאלההשכל.מוסרשבסופםלקח,

שלהמקובלתבפתיחההמתחיליםהסיפוריםמןיש 42 •המקורי'המאסף'בגםמצוייםשכדוגמתם

 • 196 , 186עמ'תשי"נ,אניבתלתחכמוני,אלחדיזי,י' 38

ואילך. ,'ה ,'ד ,'געמ'סאסאנונ,מהדורתתקנ"ו,ברליןעמנואל,מחברותהדומי,ע' 39
המאסף,סופדישלתרומתםההשכלה:נשחדהמאספיםדודפלאי,מ'דאהמינדיספונקושלשידתועל 40

 • 51-50 1עמתשס"א,ישראלבראשיתה,העבריתהשכלהלספרות ,הראשוןהעבריהעתכתב

 75-74,עמ' ,} 6העדהלעילההשכלה',העתי-םניכורי('בכוריפלאיוכן , 45-42 1עמ ,}םש(פלאידאה 41

108 • 

במסורתהאקסמפלוםלעניין 78-74.עמ'הסיפורת,עלב'נפרקההשכלה,נשחדהמאספיםדודספדידאה 42
 . 313-312עמ'תשנ",ןירושליםהעברי,העםסיפוריסיף,ע'דאההעברית,
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פתיחהואחרים-בלא 44הרביעי',םיקםטרםבימי'ויהיאר: 43 ,'] ••• [היהאחד'אישהאקםמפלרם:

אלה.מעיןסיפוריםשבעהפה;נללהמחברפשטני.אףופעמיםפשוטהסיפוריםסגנוןזר.

'לשנידב:כסףמאביהםשירשואחיםשניעלפד ~;tמהראשוןהסיפורמהם:כמהאבחןלהלן

אדמתואתש~בדרושפחותעבדיםלולקחהאחד .) 43כעמ'לסלקם'אביהםנחלתנפלאחים

החכם,אחיוכןלאעושרו.אתאיבדרכךמעשיהם,אתלבדוקמבלימשכרדתםאתשילםוהוא

השנינתעלה'מהבאומרו:השניהאחאתמהללפד ~;tהמכפיר.ביגיעוטרחלשדהיום-יוםשהלך

ההשכלמףםד .) 44כעמ'כפר'מיגיעאחיואת'החיהואףפעולתו'שכר'דאההלהיגיעתו'.מבדנת

ריקיםומרדףלחםישבעאדמתועובדהחכם,אמדזאת]נועל'רע"זנמת: ~;tהמבאמדהמסתיים

 45 .) 19כ"ח(משלידיש'ישבע

 ,) 43כעמ'הלקחסיפורעםאותרמקשרהשכל''מףםדהסיפורים)מחרוזת(ארהסיפורכותר

חרוזה,בפרוזהכתובהסיפור .) 3א(משליהשכל'מוסד'לקחתבמשליהפסוקעלמבוסםוהוא

הביניימית.שביצירהוהחינניותהחיוניותללאאך 46ב'תחכמרני',המקאמרתכדוגמת

למוסכמותנדרשולא ,'י'מרדרנסיפורשלספרותיתמתכונתלסיפורלזקך;תהשתדללאהמחבר

הביניים.ימישלהלקחסיפורימתכונתעללעיל,כאמודהסתמך,אלאהזמן,בנותספרותיות

האקםמפלרםשלהמקובלתהפתיחהגםשמרת.איןולגיבוריו 1כלשהובזמןשימושאיןבסיפור

 47זה.בסיפורחסדה '] ... [אחדבאדם'מעשהאר '] .•. [היהאחד'איש-

נמים ~;tהמוחריצות,האדמה,עבודתכפיים','יגיעשלהערכיםאתאימץהמשכילהסרפד

המקראית.החכמהמספררתללקחישירותמקושרשהואזה,מדגיםסיפור

אינוכותרת,בלאשהובא ,) 45-44כעמ'השכל''מוסדהסיפוריםמחרוזתבהמשךאחדסיפור

ארוךהסיפורכקודמו.באקסמפלרם,המקובלתלפתיחהנדרשאינוואףהמקאמהבסגנוןכתוב

שמרת:ניתנוולדמויותיו 1יחסיבצמצוםכיאף 1מקודמויותררפרטיםתיאוריםמ;םד 1יותר

בכלזרחי'[ה]נראהמלכות'בלבושיהראשון:הגיבורבתיאורפותחהסיפוררפתחי'[ה].זדחי'[ה]

ארכלתרשיש,[אניות]אנייסוחריגדוליכלעלוחוזר'הולךנדאהזרחיההעיר'.ברחוברירםיום

בגדילובשאינו ,'ררגנל]".['נבזהפתחי'ולערמתו,לרוב.לווזהבכסףוכנראההמלך',פתבג

בלילבתיהםטרףלהביאהענייםלבתישליחשולחהואלילהכלאךכול.איןרבניתומלכות

להםהעניקאשדהואהואהעשירשזדחיהשיעדוהכולהזאת.הטובהאליהםבאהממישיידעו

רשע'.'תחבולת : 114-112עמ' 43
משפט'.מ'אזני : 112-111עמ' 44

לב'.חסדריקיםומרדףישבע-לחםאדמתו'עבד : 11י"בבמשליגםדומהפסוק 45
בספרותנו',חמקאמחלמסורתבזיקתותבל""פני'הספדורסס,ש'דאהההשכלהבספרותחמקאמחעל 46

בספרותחמאקאמח'סגנוןגובדין,נ' ; 222-207עמ'תש"ן,ירושליםההשכלה,בספרותוצורותמגמות

גובדין,נ'בספדה,גםונדפסנחזר . 417-394עמ'(תשכ"ח), 'ט'-חמאסףהאחרונים',בדודותהעברית

 • 397-369עמ'תשס"ב,אביבתל ,'אהדודות,קריאת

'הסיפוריסיף,ע'כמאמר:תחילהנדפס ; 171עמ' , 2004אביבתלבמשבצת,כמרגליתיסיף,ע' 47

 • 221עמ' ,) 1988 (נ"זתרביץחסידים',בספרהאקסמפלאדי
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בלאונותרו 1יותרעודענייםנעשווהעניים 1העידבתיאתושדפהאשיצאהוהנה .בסתרמתן

 1בעברנדיבותומעשיאתלולהזכירוהלכוזרחיה,אותםשכחאולילעצמם:אמרר .כלשהיעזרה

הנושיםהמלך.עליושהטילהמסאתלשלםיכולאינואףכיונודענעולים,ביתושעריוהנה

שגמלזההואהאנשים'כאחדנראה'אשרפתחיהכיהבינו,אזאופתחיה.גםוביניהםאליובאו

ולאזרחיה.להםטוב

נמשלי 11רב/והוןמתרוששכלואיןמתעשר"ישהחכםאמר'וכןהשכל:מוסרמופיעבסוף

 .) 7י"ג

עינייםמראהאחדלהיגררשלא-דומיםלקחכבסיפורי-הואהסיפורשלההשכלמוסר

כערךהעמידוהושהמשכיליםמופשטמושג-אותוהאמתאתמשקףואינושטחישהואחיצון,

מסתברא',ה'איפכאהפואנטה,עלמבוססהסיפורמבנהבסיפוריהם.להדגימווניסרראשי,

לשוןתמונותמעביריםהםכיאףרבים,אינםהתיאורים .הסיפורבסוףרקלקוראשנודעת

(כגון:התגביבתת-הטקסטהסיפוראתמעשירותובכךלקוראוידועותהמףכרותמקראיות

 1כלשהוזמןשלרקענעדרזהסיפורגםועוד).המלך',בג'פתתרשיש','אניימלכות','לבוש

עשירפרדוקסלי:שנשמעפסוקלפרשבאהסיפורמסוימתבמידהעל-זמני.הואלקחוכסיפור

ועונירוחניתמאיכותריקעושרעללרמזעשויהמקראיהמקורהון.לווישדשכול,לוואין

עינייםמראהעלהמבוססתלהתעיההגורמתסיטואציהבונההסיפורואילו 1רוחניעושרבושיש

בסתר.מתןשלהערךאתמדגיםהואאךשטחי,

וכןב'המאסף'ביותררווחשהיההמשל,מצויהידבכתבהאחרותהספרותיותהסוגותבין

נעמ'במשכןמפלטומצאהזאבמןשנמלטהשהעלמספרוהשה''הזאבהמשלהעתים'.ב'בכורי

השהאךלקרבן.יקדיבוהושהכוהניםבווו.יתרהשם,מקלטשחיפשעלבוגוערהזאב .) 67--68

בסופו:השכלבמףסרמסתייםהמשלגםהרעב.לזאבטרףמאשרה'לפניקרבןלהיותמעדיף

המשל .) 14כ"דב'(שמואלאפ"לה'ל 15אדםובידרחמיודניםכיה'בידנא~פלהדודאמר'וכן

סיטואציהובונהבמקרא,ידועפסוקמדגיםהואלתלמידים.להוראההמתאיםוכזהמקורינראה

החיצוניתהמסגרתמשלים.שלכדרכםאוניברסלי,הואהמסרכיאףאותו,המאמתתמשליית

הןהסיפורבזירתהן 1כולויהודילהיותהופךהמשלאךהחיות,ץקשל 1האיזופי;כמשלנראית

 .יהודי-מקראיכולוהואשאף , Epimythium ,הפתגמי~סיכום

 5חידות,ס 49אפיטפים, 48מכתמים,כתבהואספרותיות.סוגותשלרבבמגווןידושלחוולפטרה

דאז.העתבכתבימקובלותהיואלהוגם 52והגיגים,חלום;כע.יןשהוא 1וחזיון 51שנוןדיאלוג

 .) 118עמ' Jידע'לאבעראישאלסאקראטעס'דבורכגון 48

 .) 118עמ' Jכ'מצבתהכילי' 49

 .ופתרונןחידותשבע 50
 .) 71עמ' Jהאשה'אתממותמראני'ומוצאהציטטה:ובראשוואדם,הנחשבין 51

 .) 91עמ' Jחזיון'גיא'משא 52
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בהןונמצאהיפה,הספרותלמסגרתמחוץשהןנוספותסוגותכמההידבכתבמופיעותכןכמו

 .בהולנדהמשכיליםקהילתעלהןהמחברעלהןאורהשופךחומר

ודרשותתפילות

ששנדפסוב'המאסף'התפילות.היותקופהבאותההעבריתבפריודיקההשכיחיםהז'אנריםאחד

היהודייםהעתכתבי , 1ידידיה 1ובב'שולמית'גםתפילות. 12-העתים'ב'בכוריואילותפילות

אפואהיוהתפילות 53ובגרמנית.בעבריתתפילותנדפסולעיל,שהוזכרוהגרמנית,בשפה

עלנאמרהמהןאחתתפילות.כמהשלוהמאסף'תורהב'כתרכללוולפטרהוגםהזמן,מסימני

אדוננו'לכבודונועדה 54'תועלת',חברתשלוהמייסדהוועדראששהיהלאנשטיין,משהידי

 13-כעמ'באמסטרדםהכנסתבביתביקורולדגלהודו]',נידוםיר"ההראשוןווילהעלםהמלך

ראשו'.עלה'נזרשדשו,מלוכהמגזעקדשו,בשם ,'הבשםהבא'ברוךפותחת:התפילה .) 14

לארצנורדוד'ויקראנאמד:פעולתועלהיהודים.שלוכמגנם ,האלבחסדכמושלנתפסהמלך

ה''אנאלאל:בתפילהפנהוהמתפללומשגבנו'.מגיננו ] ...נתוחלתנוהי'נה]עליו ] ...נ

המלכיםכלראשועלמשפחתו,ראשעלראשו,עליחולוה'בדנות ]."נתשמדהועינךכבבת

לציוןובא 1וישראליהודהיןשעובימינו'בימיוהמשיחית,התקווהולבסוףבבריתו'.הנאמנים

אמן'.גואל,

באותההעתבכתביוהעורכיםהסופדיםשנהגוכפיהמחברנהגהידבכתבזותפילהבהביאו

אתוביטאוהיהודיםהנתיניםשלנאמנותםאתהביעוולמלךלקיסראלומעיןתפילותתקופה.

הודו).יורםכבקיסרבקיד"ההמושלבחסדיהיהודיםשלהמוחלטתתלותם

שנאמדודרשותאלההיוהדרשה;הייתהלהלהידרש;:זרבהשהעורך-המחבראחרתסוגה

נפוצההייתהזוסוגהואףהקהילה.מגביריאחדלכבודאונישואין,מצווה,בדאירועילרגל

נדפסוהעתים'ב'בכוריואילודרשותארבעפרסםהמקורי'המאסף'העברית.בפריודיקה

חבורתבניידיעלאוודרשניםמטיפיםידיעלבציבורשנאמרודרשותחלקןדרשות,שבע

מחייטפחמגלותהדרשות'מליצה'.המכףנותדרשות,ששהובאושלפנינובקובץהמשכילים.

העבריתההשכלהשלהיבטיםכמהוחושפות ,וידידיוהמחברשלומפעולותיוהיהודיתהקהילה

שנאמדודבריםולהביאעירוממסגרת'לחרוג'למחברמאפשרותהדרשותמןכמהבהולנד.

במקצת.מבטוהיקףאתלהרחיבוכךבאמסטרדם,

בתורההשלםהחכם'הבח'נור]ידיעל'חגיגה'מסכתסיוםעםבאמסטרדםנישאהאחתדרשה

המשכיליםמראשיהיהלעיל,שכאמורלאנשטיין',נטע ]".נבןמשההדרת]ננבורכ"הביראה

הגאוןודני'מודיאתוביניהםהנוכחיםמןכמההדורשמזכירבהקדמתו .) 30-26כעמ'בהולנד

ישפוךכי'לנבוןבשםובעבריתבגרמניתבישנסלמשההמשוררבידישנכתבההתפילההיאבולסתדוגמה 53
Jedidjaידידיה I, 1 (1817), S,1 . 53-54שיח'. 1 

תולדותעלמחקריםבגרמניה',וההשכלה"תועלת"האמססרדמיתהחברה'כתביסוייהארס-קינינג,פ' 54
"תועלת"'.לחברתהאסיפותרשומי'קצורוכן , 236-235עמ' ,'ה ,הולנדיהודי
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הגדולה'החבורהמנהיגיואתהראשי,הרבשהיהבערענשטיין',שמואל]מוהר' ... [הגדול

במקרר].[ההדגשהעולם'והליכותבחוריםעטרת

והקטנתקרמההשפלתהתנצלות,הקדמה,מעיןכולהרכלאישיתנימההנושאתדרשהזר

סירםלאחר ,לדבריומשכילים.לחבורתפ~ייהשל:;כדפרסהאחרים,החבריםלערמתעצמוערך

ישישים.שלחכמתםלנוכחדבריולהשמיעהיססאךבדוברים,נתקנא'ביצה'מסכתשלקודם

בסירםדבריםלשאתאותרעודדוהואעלי',נגעאשרהשכל'אוראצלוהתגברההיסוסאףעלאך

ממעיביושאברהחכמה,מימירשתובתרדהידיהםמצאר'אשרשהמשכיליםבתקורה ,הנוכחי

השילובברשיש,כיורןבמיוחדמענייןהמשכיליםאפיון .) 28עמ' Jלמשמעתך'אזנםיטוהתבונה,

הבריאה.פלאיעללאלשבחזאתרעםותבונה,חכמהעםתרדההמתונה:ההשכלהשל

הגאווהתחושתרעלבבריאההאלמפעליגודלעללהגיגיםהדרשהמוקדשתהאחרוןבחלקה

המקוררתאתצייןהדורש .) 30עמ' Jלנר'נתןאמתש'תרדתהאלחסדיעלהיהודישלוהתודה

המעידיםהעמים',שאדחכמימספריהןישראל,בניעמנוחכמיקדמרננרמספרי'הןלדרשתו,

ומשפטצדקהאורחריתררניה,הקדושהתררתינר'מעלתאתהיללהואזאתרעםמשכיל.היותרעל

נוסחפיעלהעמים,משאדהיהודיאתהמייחדתהתודהאתשיבחהוארכן, .) 29עמ' Jנתיבותיה'

בתפילות,ואףאלובדרשותכנהרגסיים,והואהתועים'.מן'רהבדילנרלצירן','ובאהתפילה

 .) 30עמ' Jאמן'בימינו][כמהדהבב"יגואללצירן'ובאתפילה:ארתהפיעלהגאולהבתקורת

שאינםוייתכן ,מיוחדרעיוןארחידושחדשה,מחשבהבהםלמצואואיןכללייםהםהדברים

חרגשלפעילותועלמעידההיאאך .כאןהובאהשלאעצמהלדרשהאדונההקדמהאלא

תורנית.אוריינטציהבעלשהואהמשכילים

 ) 1815 (תקע"ההגדולבשבתהמחברידיעלנאמרהבגרמניתמוסרדברישכללהאחרתדרשה

עבריות)באותיותנכתבה(הדרשההצעידהדוראלבעיקרוהופנתה ,ברדןבקרהכנסתבבית

J 'תלמידואתשלימדמצררהברדרשתכגרןהמחבר,ידיעלנכתבונוספותדרשות .) 43-39עמ

שלבכיתרשנאמדה , 1 ]ז[ 1אשכנובלשוןהקדשבלשוןונכבדתיקרה'מליצהרכן ,) 57-56כעמ'

התקנותחידושעםיארג,דעפייבלהמחבר,שלגיסוידיעלבאמסטרדםהנזכרלאנשטייןנטע

בשבתהמחברשנשאמוסרדרשתנדפסהכן .) 82-78עמ' Jבחורים'עטרתהגדולה'החברהשל

 .) 43-39 1עמ Jבגרמניתהגדול

ציבורייםלארגוניםפניות

ארארגוניםאלפנייההואעניינםשוניםמאמריםשלרשההמאסף',תורהב'כתדהחומרכלמתוך

העבריתההשכלהחייעלמידעמוסיףזהחומרלשררותיהם.להתקבלבבקשהמשכילידתסברות

המידעעלבנוסף ) 16עמ'-בתקע"גדרבנאשלמהלפטירתההספדמוזכר(לדוגמה,בהולנד

תרעלת'.ר'פריתרעלת''בכורישהוציאה:העתוכתבי'תרעלת'חברתבדיווחיהכלול

חושפיםשהםמשרםמעלותיו,הםזהידבכתבהחומרשלשחסרונותיולומר,אפשרלסינרם,

רבבמגווןבעבריתלהתבטאדחףמתוךשנכתבו'יצירות'>אותןלכנרתאפשר(אםיצירות-מגירה
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הפרובינציאליתלקוברדןהמעטירהמברליןשהתגלגלוהדיםספיחיאלהספרותיות.צורותשל

::יתמשכלותם.בתהליךועמיתיוזהצעירמשכילוסחפו

בארכיוןאודותיו.עלפרטיםאיןהיד,בכתבהמצויהחומרמלבדוולפט?והמאירהיהמי

חיפוש . 1814שנתעדוהפטירותהחתונותהלידות,ברישומימופיעאינושמוברדןקושלהמחוזי

וכן , 1800בשנתבאמסטרדםשנולדה Roosje Jozef de Wulftאתהעלההשםאסרבאינטרנט

Rebecca Joseph de Wulft בשםלסנדלרונישאה 1784בשנתשנולדהPhilip Simon de Jongh • 

 55הולנד.שלהארציהטלפוניםבספרכיוםמופיעאינווולפטוההשם

השתתףלאוולפט,והמאירומחנ.ר;,הדפוס,אוראתראהלאהמאסף'תורה'כתרהידכתב

היהלאהואוכאמור ,) 1825 (תועלת'ו'פרי ) 1820 (תועלת''בכוריבהולנד,העבריתבפריודיקה

לפוריםפרודיהשלו:ידכתבישניעודישרוזנטליאנהבספרייתאבל'תועלת'.בחברתחבר

 56 •ידיובמושהעתיק 1מ'שולמיתומאמרים

לגואל.מחכיםהםואף

ט 1והד"רברוזנטליאנההספרןשלבאדיבותונמסרו 1לעילשהובא 1השערפרטיבדברהמידעוכןזהמידע 55
הנדרש.החומראתחיפשואףהנזכרהארכיוןאלופנה,שטרח ) Wout Visser (ויסר

- Hs. Ros. 318: Maseket purim. anonymous Hebr. parody, in the form of aהספרן:שמסרהמידע 56

commentary on the former by Meier b. Josef de Wulft, with notes by Moses Joseph verkoze, written 

1784-1812 , by the former, Amsterdarn ; :וכןHs. Ros. 48: several articles from the judaeo-German -

1817 joumal Sulamith, copied by Meier b. Joseph de Wulft, Coevorden 
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