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האפיסטולאריהפרסום-האשתמועי"אוריהבןמשלם"אגרותזיקת
-אייכלליצחקהמיוחסהחדשים,בזמניםהיפההעבריתבספרותהראשון
בחקרמקובלת 1בממש,הוכחהשלאאףמונטסקייה,שלהפרסי;תלאינר;ת

ראיה.צריכותשאינןהמפורסמותבחינתהעברית.הספרות

תשל"ז.ירושלים,היהדות,למדעיהשביעיהעולמיבקונגרסהרצאה 0

ההשכלהכספרותעיוניםבספרותחילה-שאנןאברהםשלהוכחותיומלבר . 1

לזר·החושההעבריתהספרות :בחיבורוואחר , 80-75עמ' ,) 1952(מרחביה,

כלשהן.בהוספותהדבריםבהזריםשבו , 77-75עמ' ,) 1962(תל-אביב,אמיה,

שבוודאיבהמשך,תועלינהאשרתמאטידת,קובהנקודותכמהמציידשאנן

העוסקיםכלמבידנימן.והןפרידלנדרהןולמדדקיבלוממנוהן.נכונות

הזכירושכמהאףכלשהי,בדיקהלערוךאישטרחלאאייכלשלביצירתו

מחקיםנמצאוכילומר,למותרמונטסקייה.שלליצירתוהאיגרותקרבתאת

התפתחותעלרבההיתההשפעתןדניעצמה,בצרפתגםהפרסיותלאיגרות

 F.C. Green , :גויןשלעבודתולדדגמא(ראההמכתבים.ורמאןשלהז'אנר
f the 'Lettres סntesquieu the Novelist and Some Imitations סM " 

• 32-42 . Persanes'," Modern Langauge Review, XX (1925), pp 
 J. Robert :הפרסיותהאיגרותשלהאנגלילתרגוםי iלשלבהקדמתועייןוכן

• 16 . n" (New York, 1961), p סLoy, The Persian Letters, "lntroducti 
להופעתשקרמואפיסטולארייםלחיבוריםהדעתאתליתדראויכןכמו

0בהערההמוזכרבחיבוריעליהן.ושהשפיעוהפרסיותהיאגרות בנושא 22

מקורותכמהמביאהריניהפרסיות,והאיגרותמשלם""אגרותשביןההשוואה

זו.בשאלההעוסקיםחשובים

משלם''"אגרותשאנן,שלהחדשחיבורוהגיעניזהמאמרכתיבתלאחר

עמ'תשל"ה),(תל-אביב,קורצוויילברוךספרבתוךוכז'אנר",כסימפטום

לנגדהיוהפרסיותשהאיגרותהנחתו,עלשאנןחוזרזובעבודתו . 374-354

בנושאצועדיםשאנןבעקבותמשלם.אגרותאתשכתבבעתאייכלשלעיניו

 " A Hebrew Imitation of Montesquieu's Lettres :נימןמוריםזה
Persanes", in Jewish Social Studies, XXXVII (No. 2, Spring 

153-169 . 1975) pp (, אגרות-לסאטירה"פתיחתאבמאמרופרידלנדרויהודה'

תשל"ז,טבת , 2מ,רמאזנים,אייכל",ליצחקהאשתמועי'אוריהבןמשולם

 • 118-107עמ'
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להיבדקהחייבותהןהןרהמקרבלרתהמפורסמותשדווקאדרמהואולם

בהם.תלוייםהעבריתהספרותשלמתורתהגופי-תורהכמהשכןמחדש,

הואיכרותמשלם""אגרותשביןבקשרמחרושעירןאפוא,שייערך,זיז

האיגרותכתיבתייחוסבעצםולדרושלחזורהראוימןזאת,עםהפרסיות.
לאייכל.

ההשכלהשלהראשוןכדררהעברייםהסופריםמראשוניאייכל,יצחק
בעיניהעבריתלספרותחשיבותוונתמעטהחלקונתקפחבגרמניה,העברית

בכללה.ההשכלהספררתשלחלקהשנתקפחמשרםאוליזן,ספררתחוקרי

לספרותחשיבותרבתתרומהעליעידבכתביוומדוקדקחדשעירןואולם
 2הראשרן,הספרותיכתב-העתהוצאתבייזרםלאייכלרבותזכויותהתקופה.

הביוגראפיהבכתיבתהראשונות,שנותירששבמשךובעריכתוהמאסף,

שרווחההאפיסטרלאריתהשיטהביישןם 3הראשרנה,המודרניתהעברית

האיריהמחזהובכתיבתהעברית,לספרותלראשונההאירופיתבספרות
התפילהסידוראתהמתרגמםי'מראשוניהיהכןכמו 4הראשרן,המודרני

 eוציבררי.ספררתיעסקןרשיזנשלגרמנית,ט

פריאתולהוציא soה-בשנותגיליונותבשנישהופיעזכרםרהלת 'lאתלהוציא • 2

תורני.אופישנשאחיים,סץ

עבודתיראה-העבריתותרומתוזמרתואייכל'יצחקשלההשכלהמפעלעל
Isaac Euchel : Tradition and Change in the First Generation " 

Haskalah in Germany", in Journal of Jewish Studies, XXVI 
.) 1976 , No. 1-2, Spring-Autumn, 1975); XXVII (No. 1, Spring ( 

כפרקנדפסהמאמר . 1מס'בהערהשםמצריהאייכלעלנבחרתביבלירגראפיה

עלשליאחרמאמר . The Age of Haskalah, Leiden , 1978 :בספרי

 Judaism (Fall, 1976, pp • 447-460 ( :ברבעוןנדפסמשלם"ר"אגררתאייכל
.)" Jewish Identity in Modern Hebrew Literature "( 

הופיעההבירגראפיהתקמ"ט).(ברלין,זכבחםכןהשזכהחכםרכנואייכל,איצק . 3

(תקמ"ח).דבהמאםף,סריאליתבצררהתחילה

רייזן,ז.על-ידיפורסםהטקסטואמיט".מעטרטרראסאדעךהענאך 'ו" . 4

וניר-יורק,וילנהא,רראזכזן,ארןסטאטסריירישןפרןנסשיכטסוסרפארארכיון

 • 146-85עמ• , 1930

s • משלי.ספראתופירשתרגםכןכמר . 1786בשנתבברליןהופיעתרגומו

המובהקים.ההשכלהממפעליהםלאשכנזיתהתרגומים

בית-ספרלהקמתקריאהרבו(קניגסברג),אמתשפתאתפיוסם 1782בשנת • 6

היהשנהכעבורבברלין.שהוקםבית-ספרכדוגמתהיהודים,לילדימודרני

המאסף,עםהכרוךהבשרר","נחל(ראהעבר"לשרןדורשי"חברתמייסדיבין
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הפרסיות"ו"האינרותמשלם""אנררת

הפרסיותהאיכרותרביןמשלם""אגדותשביןהחיצוניותהקירבהבקודרת

עצםעלבנוסףהיצירות.ושתיאתשיבחןמילכלנראותמרנטסקייהשל
 :היצירותגיבורישלבדמויותיהםהזהותמובלטתהאידנטי,הספרותיהסוג
האירופייםוהתרבותהחייםתופעותאתהנרחביםהקרוב-הדחוק,המזרחאנשי

האורח-לרגע,שלמנקודת-המבטלכאורה,משוחדתובלתימזוינתבלתיבעין
כמהעלשאנןהצביערכבואמינים.היושעליהןוהתרבותהחברהרקעעל

ספרר-שאילהעללהעידעשויהשקירבתם'העבודות.בשתיהמצרייםעניינים

גיבוראיסבק, sהצרפתי.מרעהוההשכלהורדבןהעבריהסרפדשלתית
שלחיריתן 9משילם.גםרכן , iרנ iובליוכשמיובאמבקדהפרסיות,האיכרות

מרנטסקייהשלהאיגרותגיבורישלברשמיהםביטוימוצאתבאירופההנשים
בספריות,מבקרמרנטסקייה.שלאיגרותיומגיבוריאחדריקה, 10אייכל,ושל

הדיןהוא 12ספדרת.בענייניהערותיואתמעיררכן 11רדרשם,מתרשם

חבורתממייסדיהיה 1791ב- .בעריכתוהמאסףאתשהוציאה ' )[תקמ"ז]א

 Ludwig Lesser , :(עיין . 11Gesellschaft der Freunde "המשכילים
Chronik der Gesellschaft der Freunde, Berlin, 1842, s. s , רכן

הספר).בסוףהתפקידיםממלאיבטבלת

פפ-ה,לח-ב,עמ' ,)ן"קת(והמאסף,האשתמרעי",אוריהבןמשלם"אגרות.ד

בשניבלבדפעמייםמחדשנדפסומשלם""אגרותרמה-ומט.קעא-קעו,

דה'י'טהי"חבמאדתהחרשההtןבריתלספרותמבוא :שהרצאתימקררותקובצי

שבע,(בארהטבריתבסאטירהטיוביםרכן[אופסט],תשל"ב)(ירושלים,
כתביבבלהשתמשנוהפרסיותהאיגרותבזיקתלצורת[שכפול].תשל"ב)

-Lettres Persanes, Oeuvres Completes de Montes :דמנטסס~ייה
) 1838 , quieu (Paris האיכרות-העבריבשמןהללולאיגרותנתייחס[להלן

רגילות].ת iבספריינתנורומיים,הםשבמקורםהאיגרות,מספרי ;הפרסיות

s . מקררספק"היאאייכלשלזרשיצירתושאנן,שלקביעתולמארזעזמוזרה
בוודאי ; ) 76עמ'א,לזרמיה,החרשההטברית(הספרותחפשי"תרגוםספק

להלן.שיתבהרכפיחפשי",תרגום"ספקשהיאלומראיד
משלם","אגרות ;) 16(עמ' 23איגרת ,) 14(עמ• 19איגרתהפרסיות,האיגרות • 9

קעא).(עמ'זאיגרתלט),(עמ'אאיגרת

קעה-(עמ'האיגרתמשלם","אגרות ;) 16(עמ' 23איגרתהפרסיות,האיגרות . 10

קער).

(עמ' 78איגרתרכן ,) 94-91(עמ• 137-133איגרותהפרסיות,האיגרות . 11

55-54 (. 

 .) 94-93(עמ• 137איגרתשם, • 12
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הקנאותעלביקורתרמרתחיםבספרהרבענייןמוצאיםהשניים 13במשרלם,
 14בה,השררותהדתית

אתסיגל"אייכלכיהקביעה,לידישאנןאתמביאהזרפרשיותסמיכות

"לארכיהיחרדי",הערלםשלבררמרשעמדרלבעירתהצרפתיתהםאטירה
הלעיבמונםקייההצרפתית.שבאירוניההערקץעלהעבריהמחברעמדתמיד

ראילרוהמתפעל,התמיםהמרשלימישלבאמצעותןדררקאהנוצריתבאירופה
באחלי-שם.לאכםנהשישהחכמה.משכןאתבאירופהראההעבריהמשכיל

 15איררפה",שלארררתיהאתהאפשר.ככלנם.עלהריםהרא

סדריעלביקרותמרתחשמרנטםקייהבערדכיאלה.דבריםלפימסתבר
לאירוניהרגישבלתיהנרכאילראייכלנראההאירופית.רהתרברתהחברה

רכלשרנה.ככתבהמקבלהרהריהרשבמקור,
הפרסיות,האיגרותמןהרשפעשאייכלההנחות,עלנסמכתזרדעה

אףושאוליוכלשונן,ככתבןהפרסיותהאיגרותאתחקותלביקשרשהרא
נניחאםאףהיא.ולא 16חפשי","תרגוםמרנטסקייהשליצירתואתתרגם

הםאטירהאתסיגלשאייכלבלבדזרשלאהריהפרסיות,האיגרותמןשהושפע
למציאותהםאטירהאת'תירגם'הואאלאהיהודית,החברהשללבעיותיה
מרב·שלמטרותיועםזהרתשאינןלמטרותחניתהחרדאתוכירוןהיהודית.
ההנחהעלהםפררתי-םאטיריהצופןמבוסםהאחרוןשאצלבערדטסקייה.

האירופיתחברתהעלהערלההיאהאקזוטיהמזרחשתרביתהמוקדמת.
שהנחתוהרי-ולאדםלחברהבאשרגםיפיםאלהודברים-המושחתת
תרבות-משולםשלתרבותולגביר.לחלוטין.דשנהאייכלשלהמוקדמת

האירו-לתרבותבהשוואההנחשלתהיהודיתלתרבותבביאההנה-המזרח
כבעיניאייכל,בעינילנאורההנחשבתהאירופית,ההשכלההמתקדמת.פית

ראימיצהלגויים","אורהמשמשתהיאהיאתקופתו,בניהאחרייםיהמשכילים

הסופרים,ישנישלהשונההערכיהיחסזיזיה.אליבאהיהודיםאתיקדם
בר.דניםשהםבנושאהשרנהגישתםאתהמכתיבהואוהעברי,הצרפתי

עצמםעלקיבלוששניהםהוא,לשניהםהמשותףהעיקרוןזאת.לערמת
שלשחירותןאפוא,ייפלא.לאמצריי·ם.הםשבההחברהעלםאטירהלכתוב
נמצאשמרנטםקייהבערדאייכל.שללדגלוגםנרמשמשתהאיררפאירתהנשים

רמה-ומט).(עמ'ואיגרתקעו);(עמ'האיגרתמשלם","אגרות • 13

(עמ'באיגרתמשלם','"אגרות ; 55-54(עמ' 78איגרתהפרסיות,האיכרות . 14

 • 80-76עמ'טיובים,שאנן, :השווהמה).

דד.עמ'טיובים,שאנן, • 15

 76.עמ'א,לזרזכיה,החושההעבריתהספרותשאנן, • 16
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בבתהריהיללעג,ארתהשםשמרנטסקייההאירופית,הספרותעליה.מלגלג

התופעותכלפיאלהבנושאיםמופניתהסאטיריתהביקורתאייכל.שלעינו

היהודית.בחברההמצוירת-אייכללפיוהנחותות-המקבילות

מזרשרנהלעמדההעבריהמחברנדרששבהםאלה,ברשאיםלערמת

לסיפורביותרהחשוביםענייניםבכמהכילמדים,נמצאנוהצרפתי,של

מדנטסקייהבעקבותכצועדאייכלנראהראידיאית,תמאטיתמבחינההעברי

הגיבורר .vבשניהםשלד.לצרכיולעתיםמפתחםכשהואנאחהוברוחבחומר

מנתעלאירופה,בנישלוהמשוניםהשרביםולמנהגיהםללבושםתחילה

המיוחדים,בגדידאתשיחליףהראוימןכיהחלטה,לידייגיעשבהמשך

בידיהופכתהבגדיםהחלפת 17האיררפייםי,לבגדיםמזולתו,אותרהמייחדים

השנויולנושאהצרפתי,בחיבורמצדישאינוסמללדרגתהעבריהמחבר

בטקסיהמשווההטיפול 1sהיהדןת.שלהשרביםהנציגיםביןבמחלוקת

כלשלהאחדלמקררברמיזתומרנטסקייהאתמשרת 10רהאיסלאםהנצררת

הדתעתידהלבראלעתידכיתקורתו.ולהבעתהטבעית.לדת-הדתות

העבריהסופרשלכררנתרואילוהלבבות.כלאתושתכבוששתתגברהטבעית

סמךעלההלכתית,האפשרותרעלישראלבדתזריםיסודותעללהצביע

מצריהורמוזהישירהביקרות 2הדתי.סבחרקלשינוייםהעבר.תקדימי

 .) 22-21(עמ' 30איגרת ,) 16(עמ' 23איגרתהפרסיות,האיגרות • 17

אוריה,-משולםאבילשאיגרותיהםמד-ב);(עמ'באיגרתמשלם","אגרות . 18

לחייוביישומהליהדותבגישתםשונותעמדותהמייצגיםמרדכי,-סבוושל

היומיום.

מונטסקייהמזכירהזהיםהנושאיםבין .) 24(עמ' 35איגרתהפרסיות,האיגרות . 19

למלאכיםתפילהצומות,בגן-העדן,האמונהביום,התפילותשבעהטבילה,את

הדת.כהןשללתיווכוההידרשותאתוכןבנסים,אמונההטובים,

תפילותיהםכילתומו,כאילומציין,משולםמה).(עמ'באיגרתמשלם","אגרות . 20

הכמריםראש ;ללשוניהם"נעתקתהליםמספרדודשירי"הםהנוצריםשל

בעתהשורריםוהשקטהסדראתמדגישהוא ;זהצ"ואפורלבן"מעיללבוש

תפילת :ישראללמנהגידומיםהנוצריםבקרבהנהוגיםהמנהגיםהדרשה.

שואלמשולםעלהמקובלתבהיתממותהמתים.לנפשותנרותהדלקתהשכבה,

אםארכמוהו,ועשוישראלמנהגראואםידעתילא :רעהר-מכףתבואתהוא

נזכראםידעתילאכי ; ]."[ביניהםבגלותבהיותנוהאלההמנהגיםלנובאו

דעתךאתאתהנאהודיעניובבלי.ירושלמיבתלמודכאלהממנהגיםדבר

 . ·;זדבוש-~עלמכוונות.כמובן,הן,משולםשלהבחנותיו .)םש(בזה"

 " lsaac E.ichel : Traditi·ס n :לעיל 2בהערההנזכרבחיבוריהדיבוראת
." and Change in the First Generation of Haskalah in Germany 
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הסופריםשנינוקטיםכן 21ההשכבה.לתפילתבאשרהשנייםשלבכתביהם

החרדייםהנציגיםמביעיםלפיההדתית,ההיתממיתשלהפרזנטאציהבשיטת
הקיצוניותאתללעגהמשיםמגוחן,באורחעמדתםאתהדתיתהמסורתשל

 22פשרנית.הבלתיוהחרדיותהדתית

שליצירתוביד-הוזכרו)שלא(ואחרותהנזכרותהזיקותאףעל
וחד-משמעי,מוחלטבאופןלהוכיחיקשהמשלם","אגרותרבידמונטסקייה

בנושאאחרתבעבודהבלעדית.היתהאייכלעלמרנטסקייהשלשהשפעתו
הסאטירי,האפיסטולאריהז'אנרשלמייצגיםמבדיםיחיבוריםבדקתיזה

באי·המזרחאנשיביקורישלהבדיוניתהספרותיתהקונורנציהעלהמבוסס
לעילשהוזכרולנושאים-זהותולעתים-רבדמיוןבהםיגםומצאתירופה,

החיבוריםמןכמההפרסיות.לאיגרותמשלם""אגורתזיקתאתכמציינים
עלהשפיעוגםוכנראההפרסיות,האיגרותהופעתלפנינתפרסמושבנדקר

בהשפ·ע·תמשלם""אגורתאתכתבשאייכללמדים,נמצאנומכןמרנטסקייה.

לוודאי,קרובכיאףהי"ח,במאהבאירופהרווחשהיההספרותיהז'אנר

 022השפעתן,אתעליוהשיפעוהןאףהפרסיותשהאיגרות

לכדימצטמצמתשאינהמףרכבףתעלמעידםיאייכלשליניקתומקוררת

מלשם"."אגורתעלהפרסיותהאיגרותשלובלעדיתישירההשפעה

אייכל"ר"אגרותמשלם""אגרות

לאהעבריתהספרותובחקראייכלשלביצירתוהעוסקיםנינראה
האחרותיצירותיורקעעלמשלם""אגורתבבדיקתלצרוךכללדעתםנתנו
המדרלחיבורזה,בהקשרלברשםלאשאישכמירחהמפליאאייכל.של
המשכילפרסםתקמ"הבשנתמשלם"."אגורתעםלהשוואההקרואאיינל,של

פרידלנדר),מיכל(לתלמידואייכל"יצחק"אגורתאתבהמאסףהעברי

 .) 27(עמ' 40איגרתהפרסיות,האיגרות :שםמשלם","אגרות . 21

ומרדכי ,) 27-26(עמ' 39איגרתהפרסיות,באיגרותהמוסלמיאיניחג'י • 22

מומ-ז).(עמ'באיגרתמשלם",ב"אגררתהסבהאשתמרעי,
 " The Beginning of the Epistolary Genre in :עבודתיאתראה • • 22

Hebrew Enlightenment Literature in Germany: The Alleged 
Affinity between Lettres Persanes and 'Igrot Meshulam'," in 

) 1979 ( Leo Baeck Institute Year Book ,XXIV . הרחבתהנרזהחיבור

האירופית"ההשכלה"עלהבינלאומיבקונגרסשנשאתיזה,בנושאהרצאתי

 11Fourth International Congress on ( 1975ביולייילבאוניברסיטת
" the Enlightenment (. בהםשהשתמשתיהאפיסטרלרייםהחיבוריםרשימת

החיבור.בהמשךרכן , 10-7כהערותבעיקר·יה
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נבדלותואלהשאלהאף 23לכן,קודםשנהאייכלשלנסיעתולרגלשנכתבו

(כפיהאותנטיותהאיגרותביןמשמעדתיתסמיכותקיימתכינראהכמהרתך,

ספרר·היאהאיגררניתשצורתוהמבוי,האפיסטרלאריהסיפוררביןהמשוער)

רגלייםישכך.אחראחזרתשניםנאמרו,ונדפס,נכתבראשובלבהתית

לכתבימהלכיםילהמצאהבאירופההאפיסטול~ריהז'אנרהשפעתכילהנחה,

ביטוילידישבאההנזכרת,נסיעתושלהאישיתהחוויהבאמצעותאייכל

פרידלנדר.תלמידואלבאיגרות

מחדבידנותסייעאייכלשלהאפיסטרלארירתהעבודותשתיבדיקת

נימצאגיסאומאידךמשלם""אגרותמחברשליותרהחלטיבזיהויגיסא

במעטתיארנהשבאמצעותןהטקסטואליות,והדרישההחקירהמעצםנשכרים

מאברתזה,עברימשכילשלודעותיויצירתוודרכיאייכלשלזמרתו

החדשה.העבריתהספרות

משלם","אגורתשלמחברןבזיהוילעמולצררךכלאידכינראה,לכאורה

נקראלאשמרכי~ף tאחר,ולאהוא-אייכליצחקזהרכימקףבלנושכן

על-ידינמסרההמחברלזיהויהניסיונותמביןביותרהבדוקההעדותעליהן.

אתשהנידכמשוער,עצמן,בעל-דברעלנסמכתזרעדית 24עריק,מאקס

 , Neuestes Gelehrtes Berlinב-לפרסוםחייועלרפרטיםיפרסומיורשימת

כמקר-עריקשלעזרתואתלנזרקבידיעלהבברלין. 1795בשנתשהופיע

האיגרותנתפרסמוכןכמוקלז-קמ.ב.קטז-קכא, 1עמ(תקמח),בהזנאםף, . 23

 1עמ ,) 1837(נאמברג,ישראלתפארתנקרסטומאטיהמארטיגסאדםעל·ידי

 134- 1עמתרל"א),(וילבה,ישראלםופריפין,יוסףשמואלועל·ידי , 69-59

 H. Vogelstein, 11Hand •ראהבה,הקשורותותעודותזובסיעתועל • 137
schriftliches zu Isaak Abraham Euchels Biographie", Beitriige 

221-31 . zur Geschichte der deutschen Juden (Leipzig, 1916), ss . 

אייכל"נ"אגרותעוסק , 91 1עמ ,) 1869(וינה,כםפרזכרוןנספרולטריס,מ.ה.

בלאמשלם"נ"אגרותדןוכןמשלם",ל"אגרותכלשהוקשרעללהראותמבלי

שיבושיםלתקןשהשתדלשטיף,נ. .) 94(עמ'הפרסיותלאיגרותזיקתןציוןכל

("ליטעראטור·לכךלנושםלאהואאףאייכל,עללטריסשלזובניוגראפיה

ואילו • 126 1עמ ,) 1926(מרץ, 8-7ווסלט,רוטטוילעגענדעס",היסטארישע

אייכל","אגרותעלבהרחבהכתבואףאייכל,עללכתובשהיונהעריק,מ.

יידישעערשטע"דיעריק,מ.ראההאחרים.שלכדיוניהםנחסרלוקהדיונו

 • 560-559עמ' ,) 1929(וילנה,גשריפטן,פילאלאנישטנתוןקאמעדיע",

 ," 1795ניזשריפטןאייכלספרןנינליאגראפיעדעו"צועריק],[מאקסמ.ע. • 24

 , 513-512עמ' ,) 1930 (אזאזנלבוך,כיכליאלאניטשר

 ו:!-
~ 
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במקררהמובאתאחתביבלירגראפיתעובדהלגבילפחותאולם 024רה,

ייחסםשאייכלהמאמריםביןנכרנה.אינהכינזרק,חששקיים-הנזכר

המידע)אתשמסרהואהואאכןאם-ביבלירגראפיתרשימה(באותהלעצמו

תקמ"ר,בהמאסף,נדפםזהבירגראפימאמרהרמב"ם.שלהבירגראפיהנמצאת

הקבר-המאסףמסרפדיאחדשהיהבר"ז,שמערןשלבשמרחתוםהריהוברם

בקביעתםעיון.צריכההביבליוגראפיתהרשימהשמהימנותמשמע 25עים,

בר-מקוררכלתיעודכללמצואאיןהאחריםוהביבליוגראפיםהסופריםשל

אייכל,יצחקעלשלובבירגראפיהלסריםאתלהזכירראויביניהםםמכא.

שרראב,צייטלין,אתרכן 2e,ן 11תקמלשנתהמאסףשלבבמהדורהשנדפסה

שלהזיהויבניסיוןמבוטללאבלבולקייםזאת,לערמת 2רקלרזנר.דחיות

ם"ט,מ.פ.-האיגרותשלהבדויהמלבה"דאתמזהההוא ;שטיינשניידר

-שבאיגרותהדמויותאחתשלשמהולידשאלה),בסימןכי(אףלפיןכמנדל
 :מצייןהוא-"האשתומע") :כותב(שטיינשניידרהאשתמרעימרדכי

 2sשבםיפןך.הדמויותאחתולאלפנינו,סופרשלבדרישםכאילו"פסבדונים",

זויז .vמבדיקהבאמצעותלגרפה.היצירהשתינזקזיזהאמור,לאור

הקסמיםממעגלנשתחרראוליספרותית-השוואתית,היאשמעיקרההמוצעת,

24 •. 1 , V.H. Schmidt & D.G. Mehring, Neuestes Gelehrtes Berlin 
• 116--111 . Berlin, 1795), ss ( 

בן =[בר"זשמעוןשלחתימתולהמ-ז.יט-כז,עמ• ,)ו 11(תקמגהמאסף, . 25

מז.בעמ'מופיעהזנוריל]בןאוזכריה,

א,המאסף,שלבמהדורה ,"ל"זאייכלאיצקר'החכם"תולדותלטריס,מ.ה. • 26

 • 94עמ'כספר,זכרוןבספרוונדפסנחזר ;מדעמ' ,) 1862(וינה,ד 11תקמלשנת

 William Zeitlin, Bibliotheca Hebraica (Leipzig , 1891 (, :ראה . 27
,) 1914-1923 , s. 83; MoYse Schwab, Repertoire des Articles (Paris 

119 . p ; ירושלים,אהחושה,הסכריתהספרותשלהיסוטריהקלוזנר,יוסף)
3 (וינה,השםכווייאוצרחיות,שאזללטריס.עלבהסתמכו , 161עמ' ,) 1960

עלבהיסמכואייכל,כיצחקהאשתמועימשלםאתמזהה , 218עמ' ,)ג 11תרצ

 William Zeitlin, 11Anagramme , :צייטליןשלואשי-התיבותושימת
lnitialen und Pseudonyma", Zeitschrift fiir Hebriiische Biblio-

.] 686 . graphie, XV (1911), s. 92 [p 

M. Steinschneider, Catalogus Librorum in Bibliotheca Bod· .is 
; 1931 , leiana, 11 (Berlin, 1852-1860; facsimile editions: Berlin 

• 577 . Hildsheim, 1964), s 

 ו:!-
~ 
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מידבריעלנסמכתהיאאףשקביעתם /שקומרנומידבריעלהיסמכףתשל
ממש.שלביסוסכלמבלישקדמדם,

אזלםהמאסף,שלהראשוןבכדןכבדאמנםניכרבאיגרותהשימוש

השיטהשלהספרותייםהסממניםמהןשבעודדבדדדרת,איגרותאלרהיד
דפדדסמדהמערכתאלשבשלחומכתבים-מאמרים :דהיינו-האפיסםולאדית

בדרשאשדהחדשההעבריתבספרותהראשוןלמעשההיהאייכלכאיגרות.
שלתכועמבאמצעותאחדמסדיםכבדשאהעוסקתהאיגדדביתלטכניקה
השפעתאתבהלדאותשישלחסינות,מחולקתאחתאיגדתאדאיגרות

אייכל"ב"אגדדתמאה.באותההאירופיתבספרותודוחשהיהורמאן-המכתבים

האיגדדניםספרותשלתחילתהאתלדאותביתןראשונה,שנדפסולתלמידן,
למדי.מוגבלתאייכלשלהטכניקהבהןגםאןהחדשה,העבריתבספרות

נדפסו]לאהאחדות.האיגרות ;לחלקיםמחולקתאחת,איגדת[רזוהאיגרת

חלהכבדמשלם"ב"אגדדתתלמידו.אלממנו-בלבדאחדלכירדןנשלחת
השוביםאחדים,אנשיםעל-ידישבכתבומכתביםבהבאתחשובההתפתחות

לימיםזולתו.כבגדהאחדרבהעמדת·םמרעהו,אישובידיעותיהםבעמדותיהם

לכדיהעבריתנספרותותתעצםשתתפתחהאפיסםרלאדיתהטכניקהעתידה

שאברכדדןהספרותיים,ושימושיוסגולותיוכלעלממש,שלדדמאן-מכתבים
למאפר,צבוטבטיטמסוימתבמידהארבסאםידה,לפדלטמיריזבמגלהדואים

 29דרמאן-ההדדה,במסגרת

בראשאייכל.שלאלויצירותיושתישנידלקידבההיבנםיםוכמהכמה
המסעות,ספררתשללז'אנרמשתייכותהשתייםכילהםעיםי,ישובראשונה

בספרותייחודןהי"ח.במאההאירופיתבספרותביותרדווחהיההואשאף

האפיסםרלאדית.בטכניקההואנהמאםף,ובעיקרבראשיתה,העבריתההשכלה
נדדךהמובאמסערתסיפורשלהכפולבשימושזרעאחבהאמםףלהןאיד

ושוושרםיפדרבתוךפול",יוסףשלהסאטירה"שיטותורסס,שמואל :עיין . 29

בתקופת"האיגרוניםורסס, ; 12-18 , 12-9עמ' ,) 1971(גבעתיים-רמת-גן,

טכרית),ספרות :(כזכוודההרצאותתקציריהספרותית",ומשמעותםההשכלה

 David ;יט-כעמ'תשי"ז),(ירושלים,היהוותלונוטיהשניהטולזכיהקונגרס
Patterson, "Epistolary Elements in the Novels of Abraham 

, Mapu", in Annual of the Leeds University Oriental Society 
132-149 . IV (1964), pp . העבריברומןהאפיסטולריים"היסודותפטרסון,דוד

(ירו-דהיהוות,לונוטיהרכיטיהטולזכיהקוננרםוכריההשכלה",תקופתשל
האפי·היסודאןמכתבים,ורמאןאינוצבוטטיט . 64-59עמ'תשכ"ט),שלים,

 •דומיננטישבוסטולארי

!J ~ 
~ 
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היצירות,לשתייםפשרתמיםשאןנאנומוצאיםכןכמר sהאיגרונית.ס

האפיסטולאריולז'אנרמונטסקייהשלהפרסיותלאיגרותזיקתםשאפשרות

מרובהתשומת-לבמקדישותכאחתשתיהןלעיל.הובהרהכבר-בכללו

מתוןכללבדרןהנוצרית.האירופיתבחברההמקובליםולמנהגיםלנימוסים

החברהשלרףת iהנאעללהצביעכוונתההנראהשככלמעריצה.ראףת

"אגורתמחברשםזהבהקשרהיהודית.החברהשלנחשלותהועלהאירופית

רבהחלףבם,אעבוראשרהארצותנימוסי"השתנותעלהדגשאתאייכל"

והדעותהנימוסיםהמנהגםי,שינויי 31שונות",לעתותהאנשיםבידהדעות

האידיאיתהבחינהמןעיקריכנושאהשנייההיצירהשלבמרכזעומדים

נציגבידאידיאולוגיתבמחלוקתשנוייםאלהשינוייםוהספרותית-עלילתית.

-הבןהצעירהדורונציגהאב.-דור-הבינייםנציגיובידהסב,-הישןהדור

סיורובעתאירופיים'בגדים[לבישתהזה"המנהגכיסבור,האחרוןמשולם.

המקדםהשתנותכפיפעםכלוישתנההאלהים,חקיתחתנופלאינובאירופה]

הר ]ר[יחשב"למןעאביועצתלפימשולם'נוהגלנושואתבשנותווהזמן".

אתישיגובזאתודעותיהם,נימוסיהםמפניויסתירוולאמולדתם,ארץבן

יםסמרניישדגמהח,ונימה 32שדנדת•;רנמוסיותדעותללמודמאוויו

כמזדההניכרמשלם""אגרותמחברת.רריציהיתשבההזת,רדעו

העבריתההשכלהעמדתאתהמייצגותוהבן,האבשלעמדותיהםעם

 ssהאיררפית.התרבותאלראידיאיתחברתיתהתקרבותשלזןנכבדהבשאלה

 84כמותיתמבחינההךנכבדמקוםהתפילהתופסתהיצירותבשתי

כמאמידהמ~ספרמעוצבהיצירותבשתי 35אידיאית-עלילתית,מבחינהוהן

בתפילה.בוראולפנישיחדהשופך

הלשון"מדרכי :(כגרןלשרןבענייניעוסקותבהמאסףהמתפרסמותהאיגרות . 30

טעםעלברי"ליואלרו'האליאהרןו'ביןנמרצות"אגרותוהמליצה",

 :(כגרןהלכתיותבשאלותאריז-לא),עמ'[תקמ"ח],דהמאסף,רנחמתא",
המאסף,המתים,הלנתבשאלתעמדןוהרבמנדלסרןמשהביןהמכתביםחליפת

קעח-קפז).קסט-קע,דקנד-קנה,עמ•[תקמ"ה],ב

קיח.עמ'(תקמ"ה)'בהמאסף, . 31

ממ-א.עמ' ,)ן"קת(ושם, . 32

הנזכרת.ההזדהותאתמוכיחהריני 20בהערהשהוזכרבחיבורי • 33

(תקמ"ה),בהמאסף,ראהאייכל'.'"אגורתעמודי 12מתוךשלמיםעמודיםכשני • 34

קיט-קנא.עמ•

שבאמצעותהמשולםשלתפילתו :מאעמ' ,)ן"קת(והאמסף,משלם","אגורת . 35

שלשבלבהעבודהתיארו :מדעמ' ;דתוכבןהאנוסהיהודיאותרמזהה

!J -
~ 
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לעברית.רהישבתרגוםרבענייןהיצירותשתימגלותכךעלנוסף
מתרגומונבחרותדיגמות-בשבייהואילו 36קלרקל,תרגוםמוצגבראשונה

מטאםטאסיו,משירתשירשלהכעורים,כביאלהמח:פרלוצאטר,אפרים·של
השירהלתכונותבהשוואההאיטלקיתהשירהשלהחיוביותבתכונותיהרעיון

 sהמזרחית.ד

-קאידהדהפ·טההשלבטוןזהההעבודותבשתיהשררותהנעימה
שכןבירתו,טבעיהברבוודאיאייכל""אגרותשליזהאופיכת.חבמה-תטי

כוונתופרידלנדר.דודשלאחיובןפרידלבדר,מיכלשלמורהושימשאייכל
לביטוייפההעבריתהשפהכילהוכיח,חיתהשלן,עזרתועל-פיזו,בכתיבה
הדיןהוא 38ורעיו,התלמידשללשיפוטםהדבריםאתולהביאמקיף,מודרני

להכירכאמור,ויש,כאן,יותרמורכבתזרנעימהכיאףמשלם",ב"אגררת
ביןלהבחיןמבתעלעצמו,המחברשלזרוית-ראייתואתאועמדתואת

ושעלהאיררני-הסאטירי,היסודבהשמתגברהסב,שלהדידאקטיתהנעימה
הנשמעתהנעימהובידשבאמרים,דבריםשלםכפהלולחנךללמדכוונתהכן

עלכמקובלתונראיתשקטה,אחארית,רצינית,שהיאהאב,שלממכתבו
עיקריאתלסתוראלאבאלאכולהושכלהמחבר,עלגםזהובכללהכל,

בפנייתומשולםשלהמלמדת-לקחהנעימהקיימתכןכמר 39הסב,שלתוותר
כפנייהכמרהשביבגרףזרפנייהמולדתו.במקרםהנמצאאיש-דברראל

מתוחכםיותרבאופן 4משרלם,סשלמלקחוללמודהדבריםקרואאלישירה
חנך.מכתווחכובאתלגלותהמספרשלבצררךהחשכסופראייכלבראה
להסבירהבאותהשוליים,בהערותהיצירותבשתיביטוילידיבאזהצררך

שבגיארגראפיהברשאיםוהמיברחי~ם,הדקדוקייםושימושיהם·לשרןענייני
מרבןהריהובכרןשאלהזה,הצורךבמקוררת.ומראי-מקומרתרבהיםטוריה

בספרדהנוצריםלשוהתרבותיתהמסודרתתפילתםתיאור :מהעמ' ;האנוסים
 •ישראללתפילותכנית iהתוקרבתה

קמא.עמ'אייכל",ב"אגררתהלושלהגרמנישירושלמשובשתלעבריתתרגום . 36
עמודים.משנילמעלהמחזיקובמשורר-המתרגםזהמתורגםבשירהדירן

עמודים,כארבעהלשם,מפרקלמעלהרמה-ומט.קער,עמ'משלם","אגרות • 37
מהשירהשהושפעהלשירהדרגמאמביאהמחבר-המספרלנושא.מוקדש

היהודי"·[עדיה]עליעאבן"שמואלמשלשירהמזרחית-ערבית

אתהרתשפרטרבלה"ק,הספרעלאביאכלאת ]."[ :קיחעמ'אייכל","אגרות . 38
קיז.בעמ'הערהוראההמה".נכוניםאםהנעימיםרריעיד

מר-ב.עמ'משלם","אגרות • 39

לדרגמא.מג,עמ'שם, . 40
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אתחושףהריהושבהןמשלם",ב"אגררתיותרמובלטאייכל",ב"אגררתמאליו

מציאותואתומגלהלמדי,מקובלתספרותיתקרנררנציה-המלבה"דבדיית

פול.שלבספריוכגרןההערות,שלהסאטיריכבשימוששלאהמחבר.של

היצירותבשתיאייכלשלהערותיו-עריינת-איררניתמטרהלהערותשלפיר

כאמור.מחנן-מלמהותפקודןרצינית.כוונתןיח,דגם

-מיוחדתטכניקהבהןשישאייכל.שלהתיאורבדרכידמיוןצדגםמצינר

המספרשלנטייהקיימתאלו.יצירותבשתילמחברהאופייניתראייהדרך

שמימינואתולתארעמדתו-שלו.שהיאמרכז,מנקודתדבריםלראות

הנוףאתאייכלמתארכןושמאל.ימיןשלמפורשבצירןושמשמאלו

 ]".[ידייםרוחבהגדולהיאורימיני"על :מיכללתלמידואותרהסובב

"עברנו :התיכוןביםמסעראתמתאר rמשרלםואילודשנות",שדרתומשמאלי

תיארושדרן 41משמאלנר",אפריקאחלקואוצרתלנרמימיןאשריוןאוצרת

היאזרשלראייתההאחרונה.מהדרגמאבעיקרמסתברהיא,ייחודיתזר

"אוצרתאתרואיםאיןירוןלחופיסמרןבהפלגהשהריאטלסית,מלאכותית,

 .אפריקא"חלק
היצירותבשתיהראשונותהאיגרותלצירןזההלתאריונדרשהמחבר

בטרמינולוגיהקיימתאחרתזהרת 42בשתיהן,מופיעאיירהחודש :כאחת

"רב :היצירותבשתיוכלשרבה.ככתבהאידנטי,באופןהמופיעההימית

לשמשברעדולאשהובאומהדבריםכמהכילהעיר.יש 43מלחיר",רכלהחובל

עדיתמשרםהיצירותבשתייחדבמציאותםישזאת.עם ;חותכותכהוכחות

בה.להתחשבהדיןשמן

קשרי·אתהמגבשיםנוספים.ענייניםלכמההדעתאתליתדואריאן

ישכינראה.נכתבו.אחדבעטאכןכיוקובעיםהיצירות.שתישביןהגומלין

מיכל.היצירות.בשתיהמופיעותהעיקריותהדמויותאתלהסמיךיסוד

-משולםשלובדמותובצלמומופיעהראשונות.באיגרותאייכלשלתלמידו

אוריהלהיותהופכתהראשונים.בכתביםוהראשיתהפעילההדמות

אייכל.איצקהאמת.אחרולתורחכמהלקנותהיוצאתהבדיוניתהדמות

מטרידהאינההדפוס,לביתהמביא-ס"ט"פ. .מ"שלמהותו 44האשתמרעי,

מב.עמ'משלם","אגרות ;קיטעמ•אייכל","אגרות • 41

מג.לט,עמ•משלם","אגרות ;קטזעמ•אייכל•;"אגרותראהאייר.חודש . 42

מ.עמ'משלם','"אגרות ;קב 1עמאייכל","אגרות • 43

"איצק :חתימתומופיעהבהזנאסףבשמוהחתומיםוהודעותיומאמריובכל . 44

מופיעאייכל""אגרותשלתרתוכברקואולםפעם). isמ·(למעלהאייכל"

בספריו.הדיןהוא"איצק'.'היאהחתימהואילו"יצחק",העברישמו
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שראשי·הנמנע,מןלאאן ;בסיפורנרסףתפקידכלממלאאיברשכןכמירחה

ראשי·בהירתםהיצירות,שתישביןהקשרעלשרבורמזיםהללרהתיבות

 45פרידלנןן,מיכלשלהתיבות

ר"אגררתמשל·ם"אגורתכילהניח,מגיאנוהיצירותכשתיהדמרירתזיהוי

שלארקרבהשלקשרמאשריותראמיץבקשרבאלראלדקשרררתאייכל"

אייכל""אגורתאתממשיכותמשלםי""אגורתכינראה,בלב.דתמאטיתזיקה

כנראה,מזינים, 1784בשנתומסעוהאותנטיותהאיגרותהמבדה.דרךעל

באינן.שנפסקוהאיגרותאתלהמשיךהשואףהסופר,אתבחדויותיהם

בשניבלבההראשונהכאמור,נתפרסמה,האותנטיותאייכל"מ"אגרות

אתהסבשאייכללוודאי,קרובלא.ותואייר-סיון,כחודשיםהמשכים,

כאווירואזשניסרההמתים,הלנתלשאלתאחר,מרכזילנושאהתעניינותו

שלתקמ"האדרחודשבגיליוןבגרמניה.העבריתההשכלהעולםשל

הלנתמנהגדברעלהשואלהאיש"דברישלהראשוןהמאמרמופיעהמאםף

מודיעיםאחרידומיד 46השני,המאמרמופיעתמרזבחרושואילוהמתיםי",

רבידמנדלסרןביןהאיגרותחילופישלפרסומםתחילתעלהמאםףעורכי

 , 1772בשנתשהתגלעחריףפולמוס-המתיםהלנתבנושאעמדןהרב

שלגורלבאילןלהיתלותמנתעלמחדש,עתהעוררוהרושהמשכילים

אתהכשירהמאםף,עורןאייכל,החרדית.בקיצוניותכמלחמתוההשכלה

המכתביםאתקיבלאשרוהוא-הואהנזכר,הפולמוסלחידושבמאמריוהקרקע

כגיליונותנתפרסמוהמכתביםשמונת 47מעי.ןעצמושהראכפיממנדלסון,

כתיבתבהמשךענייןכלאבדכנראהוכךהכרך,אתוחתמוואלול,אב

ובפרסומן.אייכל""אגרות

אתלכתובידועה,שאינהמסיבהאייכל,נתעוררמכןלאחרשניםחמש

ומריותשלבתפקודןמשמרותלחילופיהביאושחלפוהשניםמשלם"."אגרות

בדמותומיכל,הבדיונית.בצורתןמשתקפותשהןכפיהאותנטיות,המפתח

שללעצתונדרשאמנםהוא ;כעצמוחוכמהלקנותעתההולןמשולם,של

נרהגאגררתיר,אתמקבלהרא ;כאוריההספרותיבעיצובואייכלאביר-מררו

חייבמשדלםרארלםיבעקברתין,ללכתשישכסמלארתרומעריופיר,על

פרידלנדר,משפחתייחוסעללהעידטהור)(ספרדימוצאובציוןישואולי • 45

לעיל). 28הערה(ראהשטיינשניידרשלכהעשרתולפיןמנדלאינובוודאיאך

קנב-קנ.דעמ':שם,השני ;פז-צעמ'(תקמ"ה),בהזכאםף, :הראשוןהמאמר . 46

טאדטןדעואיברנאכטןדאסגזעטצעיידישןזעםבאך"איזטאייכל,איצק . 47

שעה-שפ.עמ'תקנ"ז), ד,(זהזכאםף, ,"?פרבאטןווירקלין

~ 
.~ /:! ~ 

~ 

~ 
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ואולישלו.האמתאתלמצואמנתעלוהתלבט,להתחבטבגרפן,להתנסות

בתאריכיהזהרתזאתלעורמזת 1כךלשםאייכלבעקבותללכתמשולםחייב
נסיעתותאריועםאידנטישהוא-איירחודש-הראשוניםהמכתבים

שבידהפנימייםהקשריםעלהמיספרורמזכך 48אייכל,שלהמתועדהאותנטי
שקדמוהאותנטיות,באיגרותהבדיוניותהאיגרותשלתלותןרעלהאיגרות,

להן.

לן,שלמרתמשולם-לשרןבהם.כוונת-מכורןב.כרןאל-הבדירניםהשמות

המשכילאתמייצג-אידאראור,לשרןאוריה,להשלימו.שישמי-ושמא

עשוילכנראוריהכתבאשר"כתב-הסובלנות"ארר-יה. :המתוןאןהנאור

מידתכיייתכןמנדלסרן.עםאוריהאתלזהותוברדקהמעייןאתלהביא

כפי-מנדלסרן-שלוהבירגראפיהנושאעםאייכלשלהגדולהההזדהות
שלמזרמרוכבתזמרתליצירתכאןהביאתהרהכחם,וכברבתולדותשמצינו

-האשתמרעימרדכיבעקבותיו.כהולךעצמן,ושל-זרדנו""נר-מנדלסרן
אירוניאן 49הישנה,החרדיתהיהדותאתהמייצגהצדיק,מרדכיהוא-הסב

לאהבדיונית,במהדורתוה"אגררת",סדרתשלזההמשךשגםהדבר,

שלעזרתועל-פיהמאםף,אלש"נשלחר"האיגרות 12מתוןהושלם.
זההיהלא 1בלבדאיגרותששאלאנדפסולא 5ם"ט",ספ.מ.""המלבה"ד

 51מלאכה,גמרלידיבאשלאאייכלשלהיחידהספרותיהמפעל

עלאייכלשלזכרת-היוצריםעללאיגרותמאיגרותהללולהוכחות
 :אחרמענייןהוכחותשלרשת iםפ iמיתהבדיוניתהיצירה
חיזוקשעיקרה ,"ט"ספ. .מ"המלבה"דעל-ידיהאיגרותפתיחתא.

-אליהםופנייתוולשפתההעבריתלספורתתרומתםעל"המאספים"ידי

לעיל. 23בהערהפרגלשטייןשלמאמרוראה . 48

-אייכלשלמחזהוגםובהםאיריים,במחזרתבעיקרמרדכיהשםשלגלגולועל . 49
לשהספרותיגלגולו-מרדכי·מארקרסהמשמעותי"השםשמרוק,ח.ראה

 • 98-76עמ' ,)ן"שת(כטתרבץי,חברתי",אידיאל

לט.עמ•משלם","אגורת . 50

(הזנסאף,סינאאבןשלופרואתםפראתלהוציאתרכניתרעלהודעהפיוסםאייכל . 51

שפיוסםאחדיםקטעים(מלדבהגשימהלאמעולםאן ,) 92עמ•תקנ"ד], , 1 [ז

 1791ב"הראשוןבחלקורקלהוציאהצליחבכוכיםוזכרהאת . ) 95-93עמ'שם,

תכניותעלהודיעמקורמתבכמה .) 242 1עמ ,] 1788 [דבהזנאםף,הודעתו(ראה

מעשה.לכללבארשלאואהם),יטוובשםספרפרסום(כגרןנוספותספרותיות
עריכתאת 1סיימעםכיהנמנע,מןלא-האיגרותהופעתשללהפסקתהבאשר

האיגחתנפסקוכןומשרםבכתב-העת,הליעפמהשתתפותחדלהזנאםף

פסוק.באמצע

~ 
.~ /:! ~ 
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השראל"),האיש("דבריהמתיםהלנתעלבמאמדיראייכלשנהגכדדןהריהי

ובדיראתהשרלח"המאספים",לחרגשמחרץהכרתב-הארהדבדייתבהםשיש

 52המעדכת.אל

לזרבניגרדהאיטלקיתהשידהשלרסגרלרתיהתכרנרתיהעלבדירנרב.

מטאסטאסירשלשידמשולםמצייןמשלם","אגורתשלהאחדרןבפרקהערבית,

בהעדת-אןומנתחם,השירמתוןקטעיםארמנםמביאהואפה"."הנעתק

 53ניסן".חדשתקמ"רכמ.אסףתמצאהזה"השיר :"המאספים"מעידיםשרליים

אתהיטבשהכיראדםלהירתחייבהאיגרותמחנוכילהשערה,רגלייםיש

הטקסטראלילדיוקלחטואאייכלמרבןלשרבילדיוקבלהיטרתרהמאסף.

האביב"הד :כנקבהלאביבהמתרגםהתייחםבמקררמהציטרט.המתחייב

ל"הגיע".מתקןאייכלראילרהגיעה",

 54-הארם'.'האדםבחינת"יסרדאימות-הכנףמופיעהמשלם"ב"אגדרתג.

 :לאייכלהמירחסהמתים,קברותעלבמאמרנמצאזרבאימדהדרמהשימרש
היזרעבשיורהואזראימוחשלמקודה 55-הארם'.'חראהאדםחקירת"תכלית

 " The proper studyס f mankind :האדם"על"מסהפופ,אלכסנדרשל
56 ." is man בתדגמרפופ,שלשידראתאייכלמזכירהרמכמ"דבתולרדת

אףעלזה.לפתגםאחדמתרגםכילשער,יש 5האדם".דכ"בחינתכותרתואת

בתרגומיםהפתגםמבנהשווה,שמשמדעתםהדיהתרגומים,שנישביןהשוני

הטובושוחריהאמתדורשיוידידירעי"אל :קפעעמ'(תקמ"ר),גהמאסף, . 52

"אגרותפתיחת ."!והטובהאמתהאלישמרכםעבר,לשרןדורשיחברתאנשי

רהתרשיההטובשוחריחברתהיקריםמדעואוהביאמתאנשי"אל :משלם"

ורעי,אחילה',אתםברוכיםבברלין.יחי'שנה]באותההוחלףהחברהנשם

דרךללמדבחדשוחדשמדיהבאמכתבכםבדברבישראלטובהפצתםאשר

לח).עמ'משלם",("אגרותבגילכם"אשרובחוריםלנעריםחרשיה

גבכרךנתפרסםמטאסטאסיומשלהמתורגםהשיררמו.עמ'משלם","אגרות • 53

קיג-קיח.עמ'(תקמ"ו),

קער.עמ'משלם","אגרות . 54

אייכל.של-הציטטותבשתיההדגשדג.עמ' ,) 1786 (גהמאסף, . 55

 Alexander Pope, An Essay on Man (Dublin, 1764), p . 18 :ראה . 56
] 11 Epistle [. כמצוטטהאוםטלמסהשלהראשונהבמהדורההמקוריהנוסח)

 :השררה ." The only science of Mankind is Man " :שם)בהערה,
 11Knס w then :המקורילנוסחבאשרב, ,) 1736(לונדון,השביעיתהמהדורה

f סself, presume not God to scan; / the only Science ·lוy T 
• " Mankind is Man 

 .יזעמ'מנחם,בזשמההחכםרכנו . 57
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המפרידהאנגלי,)במקררקיים(שאיברבמקףהשימושזהיםרכןשררה,הואאף

המינוחזההכן ;"האדם"התיבהוהדגשתרסרפה,האימרהשלראשיתהבין
זרבירגראפיה ;מבחםכןבזשההחכםרכנוובספררבאיגרותהאדם""בחינת

בהמאםף,הסריאליתבצורתההןאייכלשלבשמרנתפרסמהמנדלסזןעל
עצמו.בפניכספרוהן

הפרםיותהאיגרותגםואפשרהאפיסטרלארי,הז'אנרהשפיעספקכלבלא
השפהעכינראהואולםאייכל.מחברן,רעלמשלם""אגורתעלמרנטסקייהשל
אנוביטויושאתאייכל,שלהחווייתיהמדיוםדרךמשלם"ל"אגררתהגיעהזר

השרב.ההספרותיהעיצוביובןכןמשרםהאותנטיות.אייכל"ב"אגררתמוצאים
אייכלשלביצירתוישרמרנטסקייה.אייכלשלשבכתביהםהשוברתוהמטרות

המש·בראיית-עולמובראשיתה,ההשכלהספררתשלהעבריתהייחודיותמן

המציאותשלהווייתהבמרכזשעמדודוחקיםכברשאיםטיפולוובדרןכילית
מרב·שלכראייתוכלל-אירופיתרחבה,אינהאייכלשלואייתר 5היהרדית.'
באירופה.החייםתופעותשלהיהודי-עברילהיבטממרקדתהיאאלאטסקייה,

בספורתטיפוללכדיהיריעהאתמרחיבשמרנטסקייהבערדלמשל,כן,

כהים·עוסקמרנטסקייה 59לעברית,ובתרגוהמבשירהאייכלעוסקבכללה,
היהודיתבהיסטוריהדןהעבריהסופרראילרהשונות,למחלקותיהטרויה

למסגרתמלהידrזקרחוקאייכלשלההיסטורידירנוכילהדגיש,ישבספר.ד
שלמדבריולהסיקשניתןכפיגרידא,רלרראנטיתמשמערתחסרתאקדמית

באשרבוררותסאטירירתהשלכותבריגלהמעמיקעירן 6המבקרים.סאחד

לציין,מענייךהנידונה.בתקופהגרמניהיהודישלוהרוחניהחברתילמצבם
המקבילמאסרן,החששעלמפתיעותרמיזותרוויאייכלשלזהדירנוכי

הליכותאתתשנהלאזראםגרמניהביהדותלהתרחששעלולספרהלגירוש
אשרגנרל'ללארראררתנרתוכברדבצערדיפתשלשלילידתותכונותחייה

מונטסקייהשליריעתולרוחבבהשוואהאייכלשלראייתוצמצום 61בה,דבקו
"אגרותהיצירהומהיקףהאיכותי,)(ואףהכמותימהצמצוםבהכרחמתבקש

משלם".

 • 20בהערההמוזכרתעבודתיראה . 58

משלם".ב"אגררתרגםאייכל."ב"אגררתגםכאמור,וזאת, . 59

 • 79עמ'סידנים,שאנן, . 60

גרמניה.יהדותעלמתקרבתהאושחזהאייכלכילרמוזמוגזםזהיהיה • 61

 • 20בהערההמוזכרתעבודתיראהוכן.כן-אסרןואולם
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האפיסטרלארילז'אנררנרשאיהןצררתןאתאפרא,חברת,משלם""אגורת
הראשרנרתאתשתולהכלואלום ;הפרםירתלאיגרותגםואפשרבכלל,

מהעדראראי-ידיעה,(מתרדאייכל"ל"אגררתזעתרנרתךראינובלבהבאחרונה
רממררכברתן,ממשמעותןמשלם""אגורתאתמרוששנאותה),תשומת-לב

היצירה.שללמגבלותיהכמרבן,המרתאמרת,

ישיבחאוניברסיטת

ניר-ירוק
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