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בגרמניההעבריתההשכלהבסיפורתהבירגראפיהשלהז'אנר
הי"ח:במאה

בירגראפיבמרדלהחדשהיחרדיכדמרתמנדלסרןמשח
אייכליצחקשל

--..., 

פלאימשה
סדןדבשלחברוןלזכרו

בהשכלההבירגראפיהשלבז'אנריותרמקיףמחיבורחלקהואזהדיוני
בפרט.אייכליצחקשכתבהראשונההמשכיליתרבבירגראפיהבכלל,העברית
רבה ,המשכיליםע-לפיהבירגראפיהבתפיסתדןאניהחיבורשלהראשוןבחלקו
הבירגראפיהשלעיקריותז'אנרירתתכונותבכמהאעייןכךאחרבזה.אעסוק
הראשונה.העברית

הכלליתבהשכלההבירגראפיהשלמקרמה

ההשכלהמחשבתשלנטייתהאתפופאלכסנדרביטאשבהמאהבאותה
ההררייה,ארהבריאה,במרכזהאדםאתשהעמידה ,אנתרופוצנטריתלמגמה

העבריההשכלהסופרהביע ,האנוש'"הואהיאותהאנושותחקר"הידועהבאימותו

בחינת"יסודבאומרו: ,פופבעיקברתא-לנכוןדרמה,ומגמהזההרעיוןאייכליצחק
ר]י."קען,"תק 'המאסף'[ "האדם-האדם

הסיפררתיתלתופעההמתומצתההסבראתפופשלזרבאימותוהרואיםיש
שמאפיינה ,המודרניתהבירגראפיההתפשטותשלבאירופהח"היבמאההחשובה

 .הפרטעל ,האדםעלהדגששימתהואהעיקרי

בגרמניה,העבריתההשכלהסיפורתבראשיתקיימתלזאתדרמהתופעה
ההשכלהשלמגמתה .'יחסיבאופןרביםבירגראפייםבפירסרמיםהמצטיינת
בכללהאירופיתבהשכלהקיימתשהייתהלנטייהמקבילההייתההעברית

האלוהית-המגמהבמקרםוהאדם,היחידכלפיוהולכתגרברתלשימת-לב

כחלקבתחילההתפרסמוהללוהעבריותהבירגראפירת .שלעברהשמיימית

בקונטרסיםנפרדים,כפירסרמיםואףב'המאסף: 'ישראלגדוליתולדות'מהמדור
הסופריםכאחדלראותושראויאייכל,יצחקאדם.חייקוררתשעניינם ,וספרים

-הביע ,עתבאותה-לדעתיביותר,המרכזילאאם-המרכזייםהעבריים
אתלהפנותבתקופתוהעבריתהסיפורתשלשאיפתהאת-פופכאלכסנדר

הבירגראפיהשלאנר'הזבאמצעותולהציגוהיחידדמותאלהתעניינותה
המודרנית.
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יפתחעצמוברשותסיפררתיכז'אנרהמשכיליתהבירגראפיהשלבמהותהעירן
בעירת-בבירגראפיההדירןילבןלכןבנוסףהתקופה.סיפורתלהבנתפתחלפנינו
ויחסרלחברה,זיקתו ,היחידבתפיסתהקשורות ,ההשכלהשלמכיבשרנהיסוד

פנילחידושושאיפתהישראללמסורתההשכלהשלביחסההדיןוהוא ,לסביבתו
 .היהדות

בראשיתה:העבריתבהשכלהחנירגראפיחשלמקרמה

הכשרו'נ'נחלחנירגראפיחתפיסת

כהשכלה-יחסיתמרובהתשומת-לבהקדישהבראשיתההעבריתההשכלה
נחל' ,לכתב-העתבפרוספקטהבירגראפיה.שלהסיפררתילז'אנר-האירופית

אתכתבגם[שכנראהעצמואייכליצחקוביניהםהמאסף:'עורכיהודיעו :הכשרו
לבירגראפירת,החדשבירחוןנכבדמקרםלהקדישבדעתםכי ,הפרוספקט]
מחמשתאחדיהווהזהמדורישראל:גדוליתולדות'בשםמיוחדבמדורשיתפרסמו
וחשיבותוהמדורשלהרילירראנטירת .]ג-ב :הכשרונחל'[בירחוןהמרכזייםהמדורים
שלשררת-המישנהמתוןגםאלא ,בכתב-העתלושירעדמהמקוםרקלאתתברר
 :נאטציאןארנזררגראסןדעוביאגראפחיע'לעבררדייטש:שתורגמההמדורכותרת
להסבירמטיבהזרתת-כותרת .]בהכשרו:['נחלאומתנו'גדולי'תולדותכלומר:

וגידיםעררהקורמתהיהודיתהתרבותבתחילתהבירגראפיהשלמקרמהאת
שלזרתפיסהולאורבגרמניה.הראשוניםהעברייםהמשכיליםבתרכנירת

אתחזתהשההשכלההיהודי,העם-גדולי 'אומתנוגדול'לשתוקדשהביוגראפיה
דמויותדהיינו:-הביוגראפיותנושאיבחירתאתלהסבירגםניתן-שיקרמו

העברית.ההשכלהמטרותאתהמשרתות

אנשיםשלמיוחדסירוגמציין ''שלנוהאומהלגדוליהבירגראפיהמדורצימצרם
גדולים" ;התורנרההלכי-בתחוםארץ"וגאונירבנים" :והםעליהם,לכתובשראוי

מנהיגותשלהחדשהאלמנט-העבריתההשכלהגדולי- "בחכמהומפורסמים
הרבניתהמנהיגותעםההנהגהזכותעלומתמודדת ,רעולהחצצהתרבותית,
- "עםועשירינכבדיםסוחרים"יימצאושלישיתחשיבותובדרגת ;המסורתית

הסוחרים.שלהיהודיתבקהילההערלההמעמד

שלכלשהי'מרדרניJדמגמהעלהללוהקטיגררירתשלרשמעידותספקללא
המשכהאתבהלראותאיןתמותה:בני'אישיםלהשבחרה ,העבריתהבירגראפיה

אלא ,''קדרשידכאשרבארץ·לשהוקדשההאירופיתהביניימיתהביוגראפיהשל
גםבבירגראפירתלהתייחסהתחילהאשר ,ז"היבמאהשנוצרהלבירגראפיהזיקתה

שנדפסוהבירגראפירתנושאיבחירתכי ,להדגישראויזאתעםהפשוט.האדםאל
ביןהעורכים.עינילנגדשעמדהמשכילית-חינוכיתמגמהעלמעידה 'ב'המאסף

יצחקדוןשלחייהםתולדותהיוהבירגראפיבמדורשנתפרסמוהבירגראפירת
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יהודהויעקבישראלבןמנשהמיימון,בןמשה ,אגילארדירפאלמשה ,אברבנאל

היווכךהשכלההייתהבטרםעוד 'השכלה·לשנטוישראלגדוליהמההלא ,ליאון

 .המשכיליםבעינילמופת

לכתיבתהעיקריבמניעהמחברדןהביוגראפיהנושאבירורלאחר

בסיפורת .]ב :הכשרו['נחלולחינוכוהצעירלקוראהתועלתוהוא ,הביוגראפיה

אתכתבכי ,מצייןטולאנדג'ון :דומהמניעמופיעאירופית _{i _~הביוגראפיד

169 (מילטוןון'געלשלוהביוג"ואפיה  .] 21 ,נקליפורדהאנושותלתועלת ) 8

בקריאההקוראעל-ידיהנרכשהתענוגאתהעבריהסופרמזכירנוספתכתועלת

לקוראהמוענקהעונגאיזכור .]גנשם,גדוליםלאנשיםשאירעומאורעותעל

המטרותמחמשכאחת ,תיהאירופבביוגראפיהבדיון ,ז"היבמאהכבריע.מופ

דהיינו: ,בביוגראפיה-1662ב ] Thomas Fullerנפולותומאסהביוגראףשמנה

 .•הקוראאתלבדר

אלודוגמאותעל-פי-למצואניתןאנר'כזהביוגראפיהבתפיסתכי ,מסתבר

ואלההעבריהביוגראףשמונהובמניעיםבהסבריםוקירבהדימיוןצד-ואחרות

אביאובהמשךביוגראפיות.לכתיבת .זמןפרקבאותוהאירופיהסופרשמזכירם

 .נוספותדוגמאות

ב'המאסף'הבירגראפיהתפיסת

גדוליתולדות'הביוגראפיהמדורלפירסום ·המאסף'עורכישלההבטחות

בשםתיאורטימאמרשלהראשוןחלקוהובאשבה :אבחוברתמיידקויימו ·ישראל

 ."להםהמחוברותוהידיעותהקדמוניםהימיםדברימתועלתהקוראאלדבר"

 13עמ· :ן"הרמבמל·תולדותככמבואמחברוהוא-הואכירומזשאייכל ,זהבמאמר

 .הביוגראפיהשלבמהותההעיוןאתהכותבמרחיב ,מיספורי]לפי

במיסגרתככלולהנתפסתהביוגראפיהכי ,נשמעהמאמרשלמעיקרו

 .להיסטוריההמקבילהכסוגהאו ,ההיסטוריהשלכתת-סוגהכנראה ,ההיסטוריה

מחלקיחלקוהיאפיע."נ"ביאגראעצמהבפניסיפרותיתכסוגהנחשבתאינהועדיין

שללגישתהדומהזוגישה .])טכ(האומה"מחלקיחלקשהאישכמואריע"ההיסט

מכתיבתענףבביוגראפיהשראתה ,ז"היהמאהבשילהיהאנגליתהביוגראפיה

 )-1605מ(בייקרןשלעמדתואת )-1683ב(קיבל ,למשל ,דריידןון'ג .ההיסטוריה

 .;ההיסטוריהמןחלקבביוגראפיההרואה

את-להיסטוריהבניגוד-הביוגראפיהלנושאכדוגמהמביאהמאמרמחבר

פשוט.אדםלאו-דווקהאךמלך.מעם,המורםיחידשלדמותוזוהגדול.אלכסנדר

התיבההיאבלועזיתשמקבילתה ','אלכסנדרהמלךתולדת"לתיבהנדרשהסופר

מדועאיפואמובןההיסטוריה,מענפיכאחדהביוגראפיהתפיסתרקעעל .היסטוריה
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בהתייחסו ''חייםהפשוטהבמלהלשימושעדייןנדרשהעבריהסופראין
לביוגראפיה.

דריידןון·גאצללמשל,מצינו,מאהבאותההביוגראפיהבהגדרתדומהשימוש
DrydenJ ב-האנגליתבשפהביוגראפיהלביטוינדרשאשרהראשוןהיה],שכידוע

6 .1683 

שהביוגראפיה ,ומדגישהעבריתהביוגראפיהשלהתיאוריטיקןחוזרפהגם
בביוגראפיהגםכאמור, ,מצינודומיםהסבריםלקורא.תועלתלהביאנועדה

שאחריוהאירופייםהסופריםמןכזולתו .טעןבייקרןפראנסיסכברהאירופית.
 , Staufferנתועלתניהואהביוגראפיהשלשיעדהטולאנד],ון'גאתלעילכהזכרתי

 .) 236 ·עמ

הנוערמחנכיהנוער:לחינוךהביוגראפיהשלהשניהמטרתהבדברהדיןהוא
 ."וטוביםרמיםכמעשיםתלמידיונפשלמלאותדרךמורה"בביוגראפיהימצאו

 .י)ל( "כמותךוהיהראהכזה"לחיקוי:דגםאיפואתשמשהביוגראפיה

היהודי-המשכילי,ההסברהואהעבריתהביוגראפיהלתפיסתיותרובשח
לדעתאנר.'בזהשימושלפשרהניתן ,האירופיתהביוגראפיהעםמתקשרשאינו
בשינויהעבריותהביוגראפיותתסייענה ,המאמר]מחברהואאכןנאםאייכל

העמים .][ל "עםבקרבתפארתםאתהודיעו"עצמו:בעיניהיהודישלהתדמית
לשבחוהירבו-המחברטוען-ישראלגדולישלבגדולתםמכיריםהאחרים
איןהיו.מייודעיםאין ,עצמםהיהודיםבין ,מחצבתםבמקורואילו ,אותםולקלס

שתהיההביוגראפיהמןלדרושאיפואמתיימרהביוגראפיהשלהתיאוריטיקן
ולהפצתההשכלהשללשירותהעצמהמעמידההביוגראפיהאובייקטיווית.

 .רעיונותיה

 'הרמבמ"ןב'תרלררתאייכלשלהבירגראפיהתפיסת

בתפיסתדומותודעותדומהעמדהומבטאאייכלחוזרכךאחרשניםכארבע
הביוגראפיה ,)תקמ"ח ,ברלין( 'מנחםבןמשההחכםרבנו·לבפתיחההביוגראפיה

ההשכלהשלןכבית-מידרשהלאורשיצאה ,ספרשלבהיקףהראשונההעברית

 .בגרמניה

 ייי'---התועלת

לדעת-אך ,כאןגםומופיעחוזרזהאנר'שבזהתועלתאתלהסבירהצורך
מאשריותרעודרבהתועלתהמנדלסוןעלהנוכחיתהביוגראפיה-המחבר

 "הארץבכלנודעשמו"שבת-זמנםבאישיותעוסקתשהיאמשוםרגילהביוגראפיה
שלהלאומיהכבודברגשלהיעזרמנסהאייכל .מיספורי]לפי 13 ·עמהחכם·נ·רבנו

 ."ישראללאנשי"חרפהזותהיהבכתוביםתולדותיויהיולאאםכי ,ואומרהקוראים
 ,האירופיתהביוגראפיהשלליסורמוסדמתמידנחשבההדמותלהנצחתהדרישה
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שלזכררנרתיהםאתלקיים"כדלקמן:פולו,תרמאסשלמעיקרושנוכחנוכפי
 .•"המתים

הואכיהעובדה,אתאייכלמביאבירגראפיהבקריאתלתרעלתשנייהכסיבה
אתתירגםובעיקרודעותאמונותבעניינימנדלסרןשלמישנתרעיקריאתבהכלל
הקורא .בעבריתבקיצורוהגישו ,גרמניתבמקוררשנכתב :'ירושליםסיפרוכל

זה.מתרגוםנשכריימצאהעברי
---.. 
האירופיתההשכלהסופריאצלגםמוזכרותדרמותסיברתשתיכייצריין

מילטרןון'געלהבירגראפיהאתכתבכי ,הסבירטרלאנדון'ג ,כאמורמאה.באותה
נבסיפררבכתיבתועצמוהסופרלדיברינדרשהוארכיהאנושותלתרעלת ) 1698 (

ציצררעללבירגראפיהבהקדמתוצייןמידלטרןקרניירס .] 21עמ·קליפררד,של
כתיבתולהרכביההתאמהבהןשישכתיבתוממושאבציטטותהשימושאת ) 1741 (

 .] 39עמ' ,נקליפררד

-הבירגראףמטעים-כמנדלסרןגדולאדםבתולדותהקריאהיתרעל-כן:
תקנה ,גיסאמאידך .האדםבנפשהגלוםהפוטנציאלעלהקוראאתללמדעשרייה

מניאחדבאדםהבוחר ,הבוראדרכישליותררחבהתפיסהלקוראהבירגראפיה
 .רכמררדדדרךהעםשלכנחירורבים

הקדדנהאנגליותבבירגראפירתמצרייההבירגראפיהיפקודבתרליגיוזיתגישה
 ,פולו)גתרמאס Thomas Fullerשמרנההמטרותחמשביןז."היבמאה ,מודרניות
העבריתהבירגראפיהשלהרליגיוזיההיבט .•לאלכברדלהקנותהיאהראשונה
שהיאחד-משמעית,מקביעהולהימנעלהיזהריש'כימעידההשכלהבראשית
העבריתבבירגראפיהכימר,שנאדיןהבירגראפיה.שלהמודרניאנר'לזשייכת

אתמעבדהעבריהסופר .ישראלממסורתהמושפעיםפנימייםזרמיםמשמשים
התרברתרוריקעוהעברריהרדי,לשימושובאירופההרווחותהסיפררתירתהתצורות

היסודותעלהיהודיהיסודמתגברלעיתים .עליהומשפיעביצירהמשתקףהיהודי
ייחודי.אופיליצירהומשררהאנר'הזשלהאיררפאיים

היעדקהל

 ,הז'אנרשלוייעדוהבירגראפיהמושאובמיוחדהבירגראפיה,שלהחדשאנר'הז
מכוונתשאליוהיעדקהלמיהרהשאלהעםלהתמודדאייכלהבירגראףאתכופים

ביןהמצרי "הבינייםאיש"לכתיבתואתמייעדהואכי ,מסביראייכלהבירגראפיה.
ופתוחחרכמהלקנותהנכון ,המשכיל-בכוחארהמשכיל,הואהלא ;המחנותשני

כחלקמנדלסרןעלהבירגראפיהאתאייכלמייעדאל-נכרן .]ג[חדשותדעותלבחרן
מנדלסוןשלהתרומיתדמותו :כלומר .עצמו)אייכלכשלשלוההשכלהממעשה

שלמטרותיהאתלשרתנועדה ,אייכלשלבבירגראפיהמצטיירתשהיאכפי
ולמרפת.לחיקוידגםבשמשהההשכלה
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הבררגדאפיהשלפראטיקה

הדירןרעולהחוזרמנדלסרן,שלחייוקוררתבסיפורלהתחילהמחברבברא
אתלסקורהוא-לקוראנאמר-הבירגראףשלתפקידואנר.'הזשלבפואטיקה

הכשיראשרוהתרבותי'הרוחניהחברתי'ההיסטורי ,הגיארגראפיהמישפחתי'הרקע

אתלשאולהבירגראףעל .לדירןהעומדתהמיוחדתהאישיותשלצמיחתהאת
 .חכמיםביןונתחנךגדלראםדעהדורהיההבירגראפיהנושאשלדורואםעצמו
כמר-כןהתראות?האישיותשללהתפתחותהנוחיםהיוהכלכלייםהתנאיםהאם
שהניערהרהנפשייםלמניעיםבאשרהגיבורשלאישיותואתלבדוקהבירגראףעל

אתלאתרלנסותהבירגראףעלשרמה .עלאלולהמריא ,להעפיל ,המקובלמןלחרוג
 .גדולאדםשללהיווצרותושהביאהייחודיהצד

הקרקעאתהמכינותריטררירתכשאלותגםמשמשרתאייכלשלאלושאלותיו
הרקיעמנדלסרןבדורה.יחידהכתופעהמנדלסרןאתלציירשנועדו ,לתשובות
בחממההתנאיםכלהיולרא .גדלשבהםהתנאיםבגלל,ולאלמרות,שחקים

לא"אזכילהתפתחותה,נוחיםהאישיותגדלהשבהוהחברתיתהתרבותית
בעיניהבירגראפיתהדמותתפיסתזר .הבירגראףקובע ,]ד[ "נפלאלדברנחשבהר
 ,הבירגראפיהשללאורכה .הדמותציוראתמכתיבהזרמרכזיתתפיסה .אייכל
רוםאלמלהביאוהמונעותהסברתגדלר"שככל :כבדגלבהמנפנףראייכל

בעמוראשוןנעשהכיעדנגדיהןובחרתסברתעוזביתרבלבונפרצוכן ,השלמות
ובוודאי-שלוהבירגראףע-לידינתפסמנדלסרן .]ג[ "ולתפארתלשםבדורוויחיד

שנרעדמשרםסביבתועלשהתעלהכמי-הקוראלפנידמותואתמציירהואכך
עלכותבהואאייכל.שלזרתפיסהחושףביטרדמפתחהבורא.על-ידילגדולות

-מתוחכםמליםבמישחק . rנ.כעמים"לנס rמנדלסרןנאתשמוהראשריוצרו"חסדי
שמעברבתחומיםמנדלסרןשלורוממותולגדולתורקלאאייכלרומז- "עמיםנס"

זרתפיסהובקיומו.שבאישיותולכאורההניסיתלתופעהגםאלאוליהודים,ליהדות
בעזרתומתעצמתהבירגראפיהבהמשךהמלאעיצובהאתמקבלתמנדלסרןשל

 ,היסטוריתאישיותכאלמנדלסרןאלשהתייחסוואחרותתבניותמיטאפרררת
מקנהשלפנינוהעבריתהבירגראפיהשלזההיבטרבנו.משהשללדמותוהמקבילה

שתיקראואפשרותהיחכרםשלמידהלהומוסיףהיהדותמתחרםנוסףמימדליצירה
 ,___הבנה.שלשרנותברמות

ולאישיותלמנהיגליהפךהפרטאתהמניעבכוחהעבריהבירגראףשלזהעירנו
ומתמידמאזהבירגראפיה.בביקורתהקייםהפולמוסרקעעללהיבחןחייבדגולה
אר ,הגדולהאדםאתיוצרותהנסיבותהאםהבירגראפירת:כותביעצמםשאלו

 ,מיוחדיםלהישגיםמגיעה ,וכישרונותיהרצונהבכוח ,עצמההייחודיתשהדמות
כוחובעיקברתמיקריהכולושמא .ההיסטוריהאתהעושהזההוא-הואהאדםרכך
פסקניתתשרנהלאייכל .הנכרן•ילמקרםהנכוןהאדםאתלהביאהעירורהמזלשל
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מנדלסוןאתייעדואל-נכון ,הגדולהאדםאתשקובעהואהאל :זהבנושאוחותכת

מהותשלרליגיוזיתתפיסהלפנינו ,כאמורבכלל.ולגדולותעמולהנהגת

 .העבריתהביוגראפיה

כללי-הרמבמ"ן''תרלדרת

 127מקיפה :מנחםבןמשההחכם·רבנוהנקראת ,העבריתהבירגראפיה

בןהשמרבנותולדות·םשבנ ·המאסף·בםיבהמשכתחילהפרסמה mרעמרד~ם

הראשוניםהעמודיםוארבעהארבעים .קיג] ·עמ ,ח"תקמשבטבגיליוןהחל ·ם riמנ

 ·ירושלים·סיפרוהופעתעדמנחםבןמשהחייתולדותשלבירגראפיסיפרמהורים

17ב-.נכ מנדלסוןשלהקדמתולתקצירעמודיםכחמישהמוקדשיםמתוכם .) 8

 .כפולותבמונאות ,כציטטההמובאישראל.בןמנשהמאת ·ישראלתשועת·ל

שלומתורגםמקוצרלעיבודמוקדשיםכמרצח]הבאיםהעמודיםוארבעהארבעים

 .כפולותבמונאותהואאףהמובא :ירושלים'בסיפורמנדלסרןשלדיעותיועיקרי

 ·כבהפטירתוועלהאחרונותחייושנותעלמספריםהבאיםהעמודיםעשרכחמישה

 ,רופאועדרת .מנדלסוןשלומפולמוסיומכתביוציטטותגדושיםוהם ,ו)"תקמ ,שבט

 ,ובשירבפרוזה ,ההספדודיברי ,האחרוניםושעותיוימיואתמתארהרץ.מארקוס

תכונותיואתמתארת )עמודיםכעשרהכהספריתרת .מותולאחרעליושנאמרו

עיסוקובתחומיידיעותיו- )עמודיםשמונהכולסוףהתרומיות,ומידותיוהגופניות

הסיפרותי 'הפילוסופי 'ההשכלתימיפעלווסיכוםהכללייםהמדעובענפי

 .היהודילעםותרומתו ,והתרבותי

הבירגראף .פילוסופית-הוגההיאאייכלשלכתיבתואתהמאפיינתהנימה

מןדיןדנהזוגישהובודק.ח'וקר .מתבונןמבטמתוךהחייםתופעותעלהערותמעיר

הכללותבהיש .מנדלסוןעלדהיינו ,הביוגראפיהנושאעל-הנידונותהתופעות

ההגותגישת .]ז[מנדלסוןעל-הפרטעלללמדהביוגראףבאשמהן ,קיומיות

וכך .פילוסודןהוגדדדעותשלחייותולדותשהואהספרשלהכללילנושאמתאימה

 .ונושאםהנאמריםהדבריםרוחביןוהתאמהאחדותלידיהמחברמגיע

החגיגיוהפאתוסההתלהבותטוןהואביצירהאחרדומינאנטיקו-אופי

למושאםיללא-מצראהבתוואתעצמוהביוגראףשלאישיותואתהמבטאים

להשכלהוקלסשבח ,דגוללאדםשירהללהריהיכולהכתיבתוהביוגראפיה.

Hagiograכבהאגיוגראפיההגובלתכתיבהזו ;אותושיצרה phy ( קליפורד :[השורה

X [, ניסאנסיוהרימדהבינייםשלהאתיתהביוגראפיתהכתיבהמסורתאתומזכירה

 .] 234 'פרכשטאו

שיחה.שלכדרך ,פורמאליבלתילהיותמשתדלהחומרהגשתגנוןסי ,זאתעם

חוזרותופניותישירדיבורשלבדרך ,הקוראוביןהמחברביןנערכתזושיחה

פונההואשבה .בפתיחהכןנוהגהוא .אחדבכיווןדיאלוגכמעין ,הקוראאלובישנות

 :אליולהצטרףבוומפציר ,הביוגראפיהנועדהלמי ,כאמור'לוומסבירהקוראאל
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נתפסהכתיבהמעשה .]ג[ '"המעשהאתלדרושנלבהידואחוזי ,אתינאבא"
בהווהמשותפתכחווייה ,יחדיוהאמתכחישוף ,והקוראהכותבביןכשיתוף

הבירגראפיהבתרךהקוראאלבישנותפניות .הביוגראפיהקריאתשלהמתמשך
במעבריםלסופרמסייעתזרשיטהבכתיבה.אייכלשלזרשיטתומאששותעצמה
מוצאיםאנו .אחרלנושאומעברנושאהפסקשלכטכניקה ,חדשיםחייםלפירקי

ההשכלהתקופתשלבסיפורתגםהקוראשללהווההחווייהבמתיחתדומהשיטה
 .וברודס]בראנדשטטרלדוגמה:[המאוחרת

הסרפדשלמעררברתר

אגבבריותיועםבדעתומעורבפעילהריהואלאהצדמןעומדאינוהביוגראף
אתמעירוהוא ,השקפותיו-שלואתלקוראלהודיעמבקשהואהכתיבה.מעשה

אין .לקוראמספקשהינוהמידעבצדהפרשנירת-האדיטוריאליותהערותיו
 .הדמותשלאובייקטיוריתבהצגהלפגועשעשוייהממעורבות-יתרחוששהביוגראף
ולהישמעלהיראות ,תפיסתולפי ,נדרשתההשכלהלרעיוןהסופרשלמחוייבותו
היצירה.בגוףבמפורש

מאפשרזהשימוש .הביוגראפיהסיפרבחלקבעיקרהתבניתהיאלשונו
משהעלוליישמםרבנובמשההאמוריםייחודייםלשרןלמיבטאילהידרשלאייכל

על-פימנדלסוןמשהשלהבןוגראפיתאישיותואתמעצבהואבכך .מנחםבן
זה.שלגדולתועלזהשלמגדולתולהאצילומבקשמשהשלהארכיטיפיתהדמות

המיקראיכמשה-ניב] "עמודלתאתמשהויראההםבימים"כי ,מספרהוארכך
משהשלכדמותמנדלסוןשלדמותובעיצובדומהשימושעמויי.אלהמתוודע
 ,כענוותנותורבנו,משהשלכמידותיוהידועותמידותבתיאורנעשההמודרני
האמוןהקוראלבאלמדבריםוזולתםאלהמעיןשימושים .במנדלסרן"כאמורות

 .עלהמיקרא

סיכומי ,חייםחוכמתבהםשיש ,ופיתגמיםביטוייםעתירתאייכלשללשונו
 ,במיוחדמתאימהזרדרךעשיר.מניסיוךחייםכנובעיםהנראים ,רמוסרהשכללקח
תלביםשמוכךלקח.ולהפיקמוסרללמדהואהביוגראפיהשלתפקידהעיקרשהרי

 .מטרותיהועםהיצירהעלהשורההכלליתהנימהעםהדידאקטייםהפיתגמים
והריהו ,ספורותבמליםהאנושיהניסיוןאתלרכזהשפהשלליכולתהמודעהסופר
בגיוגראפיה-והןהפיתגמיהמישפטשלביחידההן ,התמציתיבביטויכוחומנסה
-ריכוזהבירגראפיהאתהמניעההעיקריתהתפיסהאתמיישםהוא,דהיינו .בכללה
באופיביטויואת,המקבלכתיבתוגנוןלסיגם-מיוחדיחידשלהאנושיהניסיון

ליצירה.הגותיתאיכותמקנהזופיתגמיותהפיתגמיים.המישפטים

ונמשכיםגרפההביוגראפיהאתהמקדימיםהמחברשלוהגיגיוהערותיומלבד
ע-לפיגיבורוחייתולדותאתהביוגראףפורש ,בראשיתהעמודיםכחמישהלאורך
ממשיךהואלהלן .ופרנסת-האבהוריו,הולדתומקום,לידתותאריך :מקובלסדר
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אתלתארעוברהוא .][ועצמיבלימודמנדלסוןשלודרכוהפורמאליבחינוכו

בעיות ,שלמדוחולקודשלימודי ,]ז[פרנקלדוד 'ך ,רבובעיקבותלברליןעתוינס

 ,י][זמושץישראל 'ך ,חדשמורהאצלובמדעיםבלשונותהשתלמותו ,]ח[שםקיומו

מנדלסוןשלהמשכיליתפעילותואתאייכלמתווהבהמשךניב].עצמווברשות

זובדרך .]נידלסינגעםוהתרועעותונטו]ובפילוסופיהניג] 'מוסרקהלת'בהוצאת
 ,כאמור ,אךהכרונולוגי,הסדרבדרךמנדלסוןשלהתפתחותומארגאתאייכלטווה

בראייתההתפתחותיסודעלמבוססתזותפיסה .ניותשפרעהרות,בלינויית

 .האישיותהתפתחותתיאור :הביוגראפיה-כלומר

וזמןמיבנה

אחרעוקבוהקוראנשמרהזמןמימד .כרונולוגיאיפואהואהבירגראפיהמיבנה

נעשההסיפוריותהחטיבותקישורילוגי. ,ביעקבאופןמנדלסרןשלהתפתחותו

אחרי" ,י] 'ונ "ההיאבעת" :כגרן'בשינויוהזמןמימדצירןשלמיכאנייםבאמצעים
אחרי" ,נטר] "היוםויהי" ,יז] ,ניב "ההםבימים" ,ניא] "והלאהההואמיום" ,טז]י'נ "זאת

קלישאות,באמצעותהסיפוררצףפיתוחוכהנה".כהנהרעודנכא] "האלההדברים

ליצירהמקנות ,מעברזמןשלשיגורת-לשרןהמציינות ,ואחרותשהזכרתיכאלה

נדרשלעיתים .יבשההיסטוריהבכתיבתמצרישאינו ,סיפררי-ררמאניסטינופך
רלעיתים .כי"התנהסיפורבתבניתהמצרימעברהזמןשלונישהללדגםהמחבר

וכמבקשיםהאגדהשלאנר'הזמןכשאולים ,שהוזכרואלהמעיןשימושיםנראים

הריש .כיחשוההשגור ,היומיומימןכלשהי-הרחקהבאגדההשוררתנימהליצור

החוקיותעל-פימנדלסרןלשדמות-תבניתואתליצורשואףאייכלשלבית-היוצר
רבת-הוד.אגדיתכדמותאו ,ההשכלהשלמזווית-ראייתהכית"התנ

חומרתבעיצובמגמרת

מחדסותרת:אךכפולה,במגמהלהבחיןניתןמנדלסוןשלקורותיובסיפור

אחדהיהכאילוקורותיואתולספרמנדלסוןאתלציירבשאיפהמבחיניםאנוגיסא

 ,ו]- "עמינובנינעריכלכדרך"[תקופהבאותהישראלבנינעריככל ,הנעריםמן

כולםעלשהתעלהוכמי ,ככולםהיהשלאכמילציירוניסיוןיש ,גיסאומאידך
מתרוצצתהזאתהסותרתהשאיפה .ו]- "השמהנערהנעריםכאחדלאאמנם"[

היעדרכןהטיבעייםונטיותיוכישרונותיו .בראשיתההבירגראפיהשלבקירבה

המוטוכסיסמת "בעמויחידבדורו;יקר"רעשוהרהמיוחדתדרכואתהתורי•האלרהי

הספר.בשער

האינטלקטואליתהתפתחותואחרלעקרבהיאמנדלסוןחייבתיאורמגמתו

להתעלותשהביאוהווהמקורותאופיויסודותאתולבדוקהביוגראפיהנושאשל

הקוראאתשיחנכובהשכלהיסודותאותםלבחוריודעהביוגראף .גילויבנכלעל
שלשיטתולגבימצטיירתנוספתמגמה 'ובכן .כמופתמנדלסוןאתבהעמידו

לציירמטרתואתהמשרתהחומרשלהסלקציהוהיא ,החומרבבחירתהביוגראף
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מילדותו.ולפחות 'מלידה·כמשכילאותרמעצבהואלמרפת.כמשכילמנדלסרןאת
שלהיסודיתההשפעהובעיקרמנדלסרןעלההשפעותאחרעוקבהריהוכמר-כן
 .העבריתההשכלהיסודותאתמקדמתזרבחירהרגם ,)ז(עליום"הרמב

משמשיםחינוכובדרךעברשבהםוהשלביםמנדלסרןשלתולדותיוסיפור
יב. 'נרבזמנונהרגיםשהיוהחינוךסידריעלביקורתמתיחתלצורךגםהבירגראףאת

כמכשירהנתפסתהמשכילית.הבירגראפיהיסודותאתתומכתזרדרךגםנח].
לשינוי.וכמנוףחינוכי

הןשתייםכי .מסתברהבירגראףומהערכתמנדלסרןשלמיפעלרמסינרם
השבתארהתורה.אלהיהודיהעםהחזרת ,האחתמנדלסרן:שלהעיקריותתרומותיו
שרחשוהכבודדהיינו:נקב-קנא], "העמיםביןתפארתו" ,והשנייההעם;אלהתורה

 ,אישיותומכלהנלמדוהלקחבאירופה.רעמ-והתרבותההשכלהגדולילמנדלסרן
הענפיםבכללהצטייןהיהודישיכול ,דהיינולמשכילים:הלקחהוארמיפעלרחייו
חלקישראללאישגםכי"[נאמןיהודילהיותואף-על-פי-כןלימודי-החולשל

סרלאזאתובכלהאדם.בתורתהאדםמאחדהואנופללאכיהתרשיה.בנחלת
 .החדשהיהודידמותאתמגלםמנדלסרןקכב].- "אחתפסעאףאבותיומדת

יהדותביןהאידיאליכשילובהמשכילים.בעינישנחזתההאידיאליתהדמות
היהדותשלדמות-דיוקנהחינההזאתהבירגראפיהניגוד.כלביניהןשאיןוהשכלה.
עצמה.בעיניהחדשה

פלדרידהמרכזאדניברסיטת

. The proper study of mankind is man כ· 

האדםחקירתתכלית ..האימרה:מופיעה ,ר··ג ,ר"תקמ :המאסף·ב ,ר"קע .ן"תקהמאסף·· ) 1
 .אייכלשלבתירגרמרהנראהכפיהיאאף ."האדם-הוא

עללבירגראפיהבנוסףהבירגראפיה.על-ארורת ·המאסף·בהדירןעללהלןראה ) 2
 .בירגראפירתחמשהמאסף··שלהראשוניםהכרכיםבארבעתנדפסומנדלסרן.

. James L. Clifford .Biography As an Art ,(New York, 1962), p. x 3 (ראה 
Donald A. Stuffe r, English 4פיעל) to entertain the Reader with Delight 

. 9 . Biography Before 1700, (London , 1941 ), p. 238 ; Clifford, Brographay, p 

 5 (ראה Stauffer, English Biography Before 1700 ,. 249 , 236 ·עמ
, __l:iaro ld Nicolson , The Development of English Biography, (London _ :אה_כ)& 

1933) , p. 701 ,"The history of particular men's lives." Clifford , Biography as 

an Art 1962 (,.דו ·עמ , Selected Criticism 1500-1960, (New York 
בבירגראפיה: Fullerשמנההמטרותחמשביןהובאזהיסודגם )ד

." Stauffer , "To present Example to the living עמ· s נ.z [. 

to preserve the memories of the Dead .Stauffer, English Biography 8 (פיעל 
 Before 1700, p . 238 . 9עמ·קליפררדגםראה

. 238 . to gain some Glory to God "Staufler, English Biography, p 9 (פיעל 
. 5-7 . 10) John A. Garraty , The Nature of Biography (New York, 1957), pp 
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